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?על מה נדבר 

:עבודהבדינינבחרותסוגיות•

לעריכתודגשים–העבודהחוזה–

עובדעםבמקוםפרילנסרעםהתקשרות–

אדםכוחקבלןעםהתקשרות–

שימועעלדגשעםפיטוריםהליך–



חוזה העבודה

תנאי)לעבודהולמועמדלעובדהודעהלחוקבהתאם•
,2002-ב"תשס,(לעבודהוקבלהמיוןוהליכיעבודה

,העבודהתנאיבדברהעובדאתליידעחובהיש
.ההעסקהמתחילתחודשבתוך

לעובדאותולהתאיםישהעסקההסכםכשעורכים•
הספציפיולתפקידהספציפי

טובחוזהמהו•

לתתשראוי,חשוביםנושאיםלמספרנתייחס•
העסקההסכםכשעורכיםהדעתאתעליהם



:מדוברהאם•

מידההדורשיםבתפקידיםאוהנהלהבתפקידיעובדים"ב–
"אישיאמוןשלמיוחדת

מאפשריםאינםונסיבותיהעבודתםשתנאיעובדים"באו–
"שלהםוהמנוחההעבודהשעותעלפיקוחכללמעביד

?עובדיםאותםמיהם•

עבודהשעותחוקמתחולתמוחרגיםאלועובדים•
1951-א"תשי,ומנוחה

גדרוןסעיף•

אמון אישי לפניך–עצור 



תשלום שעות נוספות גלובלי

ובמיוחד,התשלוםצורתלגביהסכמהלהיותצריכה(1)
.משקףהואאותוהנוספותהשעותממוצעלגבי

תמורההפחותלכלהעובדמקבל,וכמכלולבממוצע(2)
עבודהשעותחוקמכוחלוהמגיעהלזוערךשוות

.ומנוחה
הנוספותהשעותהיקףאחרילעקובנדרשהמעסיק(3)

שלהסוציאליתשמטרתולוודאמנתעלבפועלשנעבדו
.תוגשםומנוחהעבודהשעותחוק

תוך,השכרבתלושגםלהתבטאצריכהההסכמה(4)
.נוספותשעותבגיןותשלוםבסיסשכרביןהפרדה

,מינימוםשכרבתנאיעומדהבסיסששכרלוודאיש(5)
לגמולבנוסףדיןפ"עהשכרתוספותכלושמשולמות

.הגלובלי



:קיצור שבוע העבודה

קביעת יום העבודה המקוצר בהסכם•

האם יש יום עבודה מקוצר הנהוג באותו מקום  •

?עבודה

מה המשמעות של יום העבודה המקוצר עבור  •

?אותו עובד ספציפי



פיצויים ומה שביניהם, פנסיה

הפרשותשיעוריקובעבמשקהפנסיוניההרחבהצו•
(מעסיק)לתגמולים6.5%,(עובד)לתגמולים6%של

(מעסיק)לפיצויים6%-ו

נתונה-וזהותםפנסיוניביטוחסוגיביןהבחירה•
לעובד

?לבטחישממתי•

!14סעיףעלהחתמה•



???14מה זה סעיף 

עובדכיקובע1963-ג"התשכ,פיטוריםפיצוייחוק,ככלל•
עבודהמקום/מעסיקאותואצלעבדאםלפיצוייםזכאי
ופוטר,ברציפותשנה

?החוקלפיהפיצוייםאתמחשביםאיך•

במקוםתהיינהלפיצוייםשההפרשותקביעה–14סעיף•
פיטוריםפיצוייתשלום

14סעיףיתרונות•

14סעיףחסרונות•

!6%עלמובנה14סעיף:לבשימו



בונוסים

דעתשיקוללמעסיקהמותירהבצורההסעיףניסוח•

לתשלוםהמלאיםהתנאיםהאם:לפרטיםלבלשים•
?מפורטהתשלוםמועדהאם?מפורטים

לאחרמתקיימיםהתנאיםאםקורהמה:קצהמקרי•
המועדאםקורהמה?הסתיימוהעבודהשיחסי

?הסתיימוהעבודהשיחסילאחרחללתשלום



אי תחרות ותמורה מיוחדת

!סודיותלאזהתחרותאי•

?תחרותאיסעיףבכללנדרשהאם•

?"סבירה"הגבלהמהי•

איסעיףמלהפרעובדיםלהרתיעניתןכיצד•
?תחרות



...חשוב שיהיה

האישייםהנתוניםלשמירתמסכיםהעובדבוסעיף•
הצורךבמקרהוהעברתםשלו

אסורומהמותרמההקובע–מחשובאמצעינוהל•
המקצועיל"בדוא/במחשבלעשותלעובד

...תם ולא נשלם



עובד שכיר מול קבלן עצמאי

.ל"כמנכאדםלהעסיקמבקשתחברה•
"חשבונית"עםלהתקשרמבקשל"המנכ

.מסמטעמי
הסוציאלייםוהתנאיםהשכראתמגלמים•

.ידייםולוחצים,קבלניתלתמורה
ותובע,מפוטרל"המנכשניםמספראחרי•

,חופשה,פנסיוניותהפרשות,פיטוריםפיצויי
.כדיןשלאופיטוריםהבראה



זיהוי המעמד–יחסי עבודה 

שלענייןהוא"עובד"אדםשלהיותו•
פיעלנקבעאינוזהומעמד,סטאטוס
אלא,הצדדיםי"עלושניתןהתיאור

.המקרהנסיבותפ"עמשפטיתנקבע

עבודהיחסי)המעסיקזיהוילא•
.(משולשים



מבחנים לזיהוי המעמד

הואההשתלבותמבחן–המעורבהמבחן•
.והמועדףהדומיננטיהמבחן

–ההשתלבותמבחן•
משתלביםהשירותים–"החיוביהמבחן"–

בלתיחלקומהוויםהמפעלשלפעילותועם
.שלוהרגילהארגונימהמערךנפרד

בעלאינוהשירותנותן–השליליהמבחן–
כגורםהמפעלאתהמשרתמשלועסק

.חיצוני



מבחני עזר

מבחן המרות והפיקוח–

צורת תשלום השכר–

דיווחים לרשויות השלטון  –

כיצד הציגו הצדדים את היחסים–

תלות כלכלית–



משמעות ההכרה בקבלן כעובד

שהצדדיםלמרות,כעובדבדיעבדשהוכרעובד•
לזכויותזכאי,כקבלניתהיחסיםמערכתאתראו

.כעובדלוהמגיעותוהסוציאליותהכספיות

.מ"מעללאהקבלניתהתמורה-הקובעהשכר•

חלופי/מקבילשכריוכיחהמעסיקכןאםאלא•
.עובדשל

•מהשכרתיגזרנההסוציאליותהזכויות
.החלופי/המקביל



?  מה הדין כשמשולם לקבלן יותר מאשר לעובד מקביל
שאלת ההשבה והקיזוז

החישוביתהגישה–עמירענתפרשת-ההלכה

השכרעלותשביןבהפרשתלויההשבהשיעור"•
בהשוואה,המגיעותהזכויותכללבתוספתהמופחת

עת,בפועלהמעסיקנשאשבההכוללהשכרלעלות
עובדיחסיביניהםמתקיימיםלאכי,הצדדיםסברו

יגיע,העובדלטובתעלויותפערשקייםככל.ומעסיק
".בתביעתוזכאותוסכוםעדלושישתלםההפרשלו



השבה וקיזוז

החישוביתהגישהלהחלתתנאים

מנתעל,הקבלנותיחסיאתכפהלאהמעסיק•
.סוציאליותזכויותמתשלוםלהתחמק

הגישה–דייםברוריםאינםומעבידעובדיחסי•
.ההרתעתית

!מקרהבכללמעסיקכספיםהשבתאין•



שומר נפשו ירחק

תמריץ שלילי-הגישה ההרתעתית •

ניכריםומעסיקעובדשיחסישלמרותבנסיבות
העובדעלהמעסיקכופה,ההתקשרותמאופי
קבלן-שירותיםמזמיןשליחסים

התמורהבסיסעליתבצעהזכויותחישוב
.הקבלנית

!הרתעה 



פרשת שחר צרפתי

שירותי2ערוץשלהחדשותלחברתסיפקצרפתי
.וצילוםהקלטה

אתודחהשירותיםכנותןההתקשרותאתיזםצרפתי
ליהנותמנתעל,היתרבין,כעובדההתקשרות

.נוספיםלגופיםשירותיםלספקלוולאפשרמגמישות

העסקהעלותעלהעולהקבלניתתמורהקיבלצרפתי
.(החישוביתהגישה)עובדשל

ומעסיקעובדיחסילשלילתהמסקנהאתמחזק.



טיפים והמלצות

בחוזהלהתקשר-האולטימטיביתההמלצה
.העסקה

-אפשראיאם

,כפרילנסרלהתקשרביקשוהמועסקבמידה◼
.זאתהמצייןחוזהעלעמולחתוםרצוי

אםההוראותקביעת–גדרוןסעיףעםחוזה◼
שכר–בדיעבדומעסיקעובדיחסיייקבעו
.והשבהקיזוז,חלופי

.קבלן/עובד–בחוזהאלטרנטיבותהצגת◼

הקבלןי"עהקבלנייםהיחסיםיוזמת◼
.הכלכלייםמטעמיו



הכנה ליום סגריר

–ושמירתן"ראיות"היצירת

להוכיחמתאימותראיותלייצריידרשהמעסיקהעתבבוא
.ההתקשרותצורתאתיזםאכןשהמועסק

בהתחלהכברראיותלאסוףמומלץ.

להתקשרדורשהמועסקבובמיילהתכתבויות:למשל
תחשיב,כעובדלהתקשרהמעסיקהצעות,כפרילנסר

.ב"וכיולקבלןמעובדההמרה



התקשרות עם קבלני כוח אדם

?מספקהואשירותואיזהאדםכוחקבלןזהמה•

-ו"תשנ,אדםכוחקבלניידיעלעובדיםהעסקתחוק•
.אדםכוחקבלניעםלהתקשרותכלליםקובע1996

!(פלילי)רישיוןבעלשאינומיעםהתקשרותאיסור•

9–בפועלמעסיקאצלעובדהצבתעלמגבלה•
חודשים

?המגבלהקיימתלמה•

החודשים9למגבלתחריגים•



סעיף השוואת תנאים

במקוםעובדיםעלהחלים[...]העבודהתנאי"•
,יחולו,אדםכוחקבלןעובדיגםעובדיםשבוהעבודה

האדםכוחקבלןשלהעובדיםעל,העניןלפי
."עבודהמקוםבאותוהמועסקים

?הסעיףקייםלמה•

:חריגים•

שלוהטמעהפיתוחתחזוקה"מחשובתפקידי–
"מחשובמערכות



חריג נוסף להשוואת התנאים

האדםכוחקבלןאצלעבודתושתנאיעובד•
שהורחבכלליקיבוציבהסכםמוסדרים

הרחבהבצו

נחתםהאדםכוחבענףכלליקיבוציהסכם•
2004-ב

מדוברלאאםיחוללאהחריג,זאתלמרות•
בהתאם,העובדממלאאותוזמניבתפקיד
הקיבוציבהסכםהמפורטתלרשימה



תקופתיות/ רשימת עבודות זמניות 

/מחלה/ת"חל/לידהבחופשתעובדיםהחלפת1.
עבודהכושראובדן/עבודהתאונת

בזמןקצובפרויקטלביצועהדרושאדםכוחאיוש2.
(מראשהוערכההפרויקטתקופתכאשר)

תקופתי/עונתיצורךבשלאדםכוחשלזמניתגבור3.

צפויבלתיעבודהלחץ4.

השמה5.

לייצובהעדבפועלהמעסיקשלחדשהפעילותאיוש6.
המעסיקמפעילותנפרדבלתילחלקוהפיכתה

בתחומימיוחדיםכישוריםהדורשותמשרותאיוש7.
ומדעטכנולוגיה



דגשים נוספים
עובדאתלהעסיקבפועלמעסיקעלהאוסרסעיף•

בטל–האדםכוחקבלן

שובתיםעובדיםלהחליףאדםכוחקבלןלעובדיאסור•
!פלילי–

לקבלןהעובדביןבכתבעבודההסכםעריכתחובתיש•
!פלילי–האדםכוח

שניתןכללעשותועליופיקוחחובתישמשרהלנושא•
קנסדינו–חובתואתהמפר.עבירותלמנועכדי

,תאגידבידי20סעיףלפיעבירהנעברה":חזקה•
האמורהחובתוהפרמשרהשנושאהיאחזקה

מחשבהללאשנהגהוכיחכןאםאלא,זהבסעיף
אתלמנועכדישניתןכלועשהרשלנותוללאפלילית

"העבירה



הליך פיטורים

הפיטוריםלשקילתהנימוקיםגיבוש:ראשוןשלב

בשיקוליםהתומכיםומסמכיםמידעאיסוף•

?האם השיקולים חוקיים: עצור

לשימועהעובדזימון:שנישלב

פ"ובעבכתב•

הפיטוריםלשקילתהסיבותכללפירוט•

דוגמאותמתן•

מסמכיםצירוף•



הליך פיטורים

השימועישיבת:שלישישלב

הישיבהמועד•

בישיבההנוכחים•

דיאלוגולאמונולוג–העובדשמיעת•

(צורךישאם)הבהרהשאלות•

פרוטוקולעריכת•

ההחלטהעלמודיעיםלאבשימוע•

!השימוע הוא זכות ולא חובה: שימו לב



הליך פיטורים

החלטהקבלת:רביעישלב

כלעלבהתבססהחלטהלקבלהמוסמךהגורםעל•
שבפניוהמידע

,(פ"ובעבכתב)מנומקתהחלטהלעובדלמסוריש•
בשימועהעלהאותםלטיעוניםהמתייחסת

המפרטת,פיטוריםהודעתלעובדלמסורישבנוסף•
העסקתותקופתבסיוםזכויותיואת

והמסמכיםהמידעכלאתולשמורלתעדיש•



...האם צריך לקיים שימוע

?קצובהלתקופהלעובד•

?ניסיוןבתקופתלעובד•

בטרםבוטלעמוהעבודהשחוזהלעובד•
?לעבודהתחיל

?המתפטרלעובד•

?לגמלאותהפורשלעובד•



!תודה ולהתראות
, ד איילת רם"עו

מחלקת דיני עבודה

2019אוקטובר 

03-6070600: בית אמות השקעות  טל, 64239א "ת, 2וייצמן , ד"עו', ליפא מאיר ושות


