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3333

גישה פטרנליסטית ביחסי העבודהגישה פטרנליסטית ביחסי העבודה
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))אא((מקורות לזכויות העובד מקורות לזכויות העובד 
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! שדרוג זכויות העובד בלבד

55

))בב((מקורות לזכויות העובד מקורות לזכויות העובד 

רובד 

כפוי

רובד 

/  הסכמי

כפוי

רובד 

הסכמי  

בלבד

רובד 
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! שדרוג זכויות העובד בלבד

6666

כופותכופותמגבלות תוכניות מגבלות תוכניות 

  ,חוק הסותר אישי עבודה בחוזה הסדר

!בטל - הרחבה צו או קיבוצי הסכם

  תוך ורק אך מתאפשרת הניהולית הזכות

   !הרלוונטי הקיבוצי המישור/החוק כיבוד
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!!תשלום עודףתשלום עודף==הטבת מעסיקהטבת מעסיק

  על מחפה אינו עודף תשלום ,ככלל

  דין פי-על לעובד המגיעים חסר תשלומי

!אישי/קיבוצי מישור פי-על או

  את חוזית לעגן מעסיק על ,זאת עם יחד

  מסך עודפים תשלומים לקיזוז הזכות

  )!בכלל אם(  לעובד המגיעים חסר תשלומי

88

בחירות לכנסתבחירות לכנסת
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הכנסתהכנסת: : יסודיסוד--חוקחוק
")")שבתוןשבתון- - הבחירותהבחירות  יוםיום("("  1010  סעיףסעיף��

    תחבורהתחבורה  שירותישירותי  אךאך  ,,שבתוןשבתון  יוםיום  יהיהיהיה  הבחירותהבחירות  יוםיום""

    ציבורייםציבוריים  שירותיםשירותים  ושארושאר

""..כסדרםכסדרם  יפעלויפעלו

::הערותהערות��

שעותשעות  3636  ≠ ≠ הבחירותהבחירות  יוםיום��

קבועקבוע  מנוחהמנוחה  יוםיום  ≠≠שבתוןשבתון��

))ישראלישראל  מועדימועדי  ++  שבתותשבתות((
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]]נוסח משולבנוסח משולב[[חוק הבחירות לכנסת חוק הבחירות לכנסת 
")")הבחירותהבחירות  ליוםליום  לשכרלשכר  זכותזכות("("  136136  סעיףסעיף��

    רצופיםרצופים  ימיםימים  1414  לפחותלפחות  מעסיקמעסיק  אצלאצל  שעבדשעבד  עובדעובד""

    יזומותיזומות  בעבודותבעבודות  שעבדשעבד  עובדעובד  וכןוכן  ,,הבחירותהבחירות  ליוםליום  סמוךסמוך

  מתוךמתוך  ימיםימים  1414  לפחותלפחות  הציבורייםהציבוריים  המוסדותהמוסדות  אצלאצל

    ,,הבחירותהבחירות  יוםיום  שלפנישלפני  החודשייםהחודשיים

  השכרהשכר  אתאת  המעסיקהמעסיק  לולו  ישלםישלם

    אצלואצלו  משתכרמשתכר  היההיה  שהעובדשהעובד

""..שבתשבת  אילולאאילולא  הבחירותהבחירות  ביוםביום

1111

))03/2003/20((שכר עבודה בגין יום הבחירות שכר עבודה בגין יום הבחירות 
הבחירותהבחירות  ביוםביום  הועסקהועסק  שלאשלא  זכאיזכאי  לעובדלעובד1)1)

        יומייומי  שכרשכר  --    מלאהמלאה  במשרהבמשרה  עובדעובד��

    ממוצעממוצע  משרהמשרה  היקףהיקף//עבודהעבודה  סידורסידור  --  חלקיתחלקית  במשרהבמשרה  עובדעובד��

הבחירותהבחירות  ביוםביום  שהועסקשהועסק  זכאיזכאי  לעובדלעובד2)2)

חופשהחופשה  שעותשעות  חלףחלף  //  בפועלבפועל  עע""שש  ++  ))11((  --  היומיהיומי  לתקןלתקן  עדעד��

לל""כנכנ  - -   ))ננ""שש  ::קריקרי((  היומיהיומי  לתקןלתקן  מעלמעל��

שעתישעתי  בשכרבשכר  עובדעובד��

חודשיתחודשית  במשכורתבמשכורת  עובדעובד��

גג""שנשנ  ++  חודשיתחודשית  במשכורתבמשכורת  עובדעובד��

גלובאליגלובאלי//כוללכולל  בשכרבשכר  עובדעובד��

1212

שעות עבודה ומנוחהשעות עבודה ומנוחה
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צורות שכר עבודהצורות שכר עבודה

)חודשי(עובד במשכורת 

")גלובאלי("עובד בשכר כולל 

B

D

)יומי/שעתי(עובד בשכר  A

תוספת מאמץ/ג"שנ+ עובד במשכורת  C

מ"הגנת חוק שעו

1414

פסיקה חדשהפסיקה חדשה  --שעות עבודה ומנוחה שעות עבודה ומנוחה 

    גלטרוניקסגלטרוניקס  ''ננ  גלעדגלעד  1717--0303--99139913  שש""סעסע1)1)

  איסוראיסור  --  ))20192019..0404..1111((  ממ""בעבע  קורפוריישןקורפוריישן

    בינייםביניים  בדרגתבדרגת  למנהללמנהל  כוללכולל  שכרשכר  קביעתקביעת

    עבודהעבודה  שעותשעות  חוקחוק  ידיידי- - עלעל  מוגןמוגן  בהיותובהיותו((

))גג""שנשנ  לתשלוםלתשלום  חוזיחוזי  הסדרהסדר  ובהעדרובהעדר  ומנוחהומנוחה

    ''ננ  ממ""בעבע  תקשורתתקשורת  ביפרביפר  1818--0101--4823948239  עע""ברבר2)2)

    סוגיסוגי  שלשל  מפורטמפורט  ניתוחניתוח  ))20192019..0202..0606((  צחצח

    ::במיוחדבמיוחד((  העבודההעבודה  ימיימי  במהלךבמהלך  הפסקותהפסקות

    ))בתשלוםבתשלום  עבודהעבודה  בשעותבשעות  להכללתןלהכללתן  ביחסביחס

1515

הפסקות במהלך ימי העבודההפסקות במהלך ימי העבודה

סוגי  

הפסקות

החלפת  

כוח ואוויר

שימוש  

בשירותים
הפסקות  

רשמיות

זמני ההפסקות נכללות בשעות העבודה

אינן נכללות  

בשעות העבודה
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הפסקות בין ימי עבודההפסקות בין ימי עבודה

::כדלקמןכדלקמן  עוקביםעוקבים  יומייםיומיים  במרוצתבמרוצת  הועסקהועסק  עובדעובד��

))עע""שש  88((  0000::1515--0000::2323    --  שלישישלישי  יוםיום��

))עע""שש  88((  0000::0606--0000::1414  --  רביעירביעי  יוםיום��

    שעותשעות  88  שלשל  מזעריתמזערית  הפסקההפסקה  בהעדרבהעדר  האםהאם��

  רצוףרצוף  עבודהעבודה  ביוםביום  המדוברהמדובר  עבודהעבודה

    ??))ככ""סהסה  עע""שש  1616  בןבן((  אחדאחד

1717

דמי מחלהדמי מחלה
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))אא((פסיקה חדשה פסיקה חדשה   - - דיני מחלה דיני מחלה 

    החברההחברה  ''ננ  רבהייברבהייב  1717--0303--37103710  ))אא""תת((  שש""סעסע3)3)

    ניצולניצול  --  ))20192019..0909..0808((  יונהיונה  כפרכפר  הכלכליתהכלכלית

    שלילתשלילת  לבססלבסס  עלולעלול  מחלהמחלה  ימיימי  שלשל  לרעהלרעה

מוקדמתמוקדמת  הודעההודעה  ופיצויופיצוי  פיטוריםפיטורים  פיצוייפיצויי

  אוניברסלאוניברסל  ''ננ  טט""אא  1515--1111--23572357  ))אא""תת((  שש""סעסע4)4)

  פיצויפיצוי  - -   ))20192019..0707..2828((  ממ""בעבע  שלמהשלמה  פסיפסי

    פיטוריופיטוריו  בגיןבגין  ))₪₪  000000,,5050((  לעובדלעובד  כספיכספי

מחלהמחלה  ימיימי  וניצולוניצול  מחלהמחלה  תקופתתקופת  במהלךבמהלך
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))בב((פסיקה חדשה פסיקה חדשה   - - דיני מחלה דיני מחלה 

    ..שש..חח  ''ננ  אלעזיזאלעזיז  1616--1111--3032030320  ))חיפהחיפה((  שש""סעסע5)5)

    פיצויפיצוי  --  ))20192019..0707..0101((  ממ""בעבע  נכסיםנכסים  יהודהיהודה

מחלהמחלה  תקופתתקופת  בתוםבתום  עובדעובד  פיטוריפיטורי  עקבעקב  כספיכספי

    אביאניאביאני  ''ננ  ישראלישראל  מדינתמדינת  1818--0101--4839248392  עע""עע6)6)

    כוללכולל  בשכרבשכר  עובדעובד  חובתחובת  --  ))20192019..0404..1515((

מחלהמחלה  ימיימי  עלעל  לדווחלדווח  מביתומביתו  המועסקהמועסק

    ממ""בעבע  לבידודלבידוד  חברהחברה  ..אא..אא  1616--1212--1835418354  עע""עע7)7)

  בדברבדבר  רפואירפואי  אישוראישור  --  ))20192019..0404..1818((  דואקדואק  ''ננ

  העבודההעבודה  יחסייחסי  אתאת  מפקיעמפקיע  אינואינו  עע""אכאכ

20202020

??""מורה נבוכיםמורה נבוכים""--המעסיק כהמעסיק כ

  נאות גילוי יבטיח שמעסיק ראוי האם

  ?החוקיות  לזכויותיהם הנוגע בכל לעובדיו

21212121

הזכות הניהולית  הזכות הניהולית    הוגנותהוגנות

  כללי( דעת שיקול להפעיל מעסיק על

  !הניהוליות זכויותיו מימוש לפני )ופרטני
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19631963--גג""תשכתשכ, , חוק פיצויי פיטוריםחוק פיצויי פיטורים

")")כפיטוריםכפיטורים  שדינהשדינה  אחרתאחרת  התפטרותהתפטרות("("  ))הה((1111  סעיףסעיף��

  ,,הפרישההפרישה  לגיללגיל  שהגיעשהגיע  לאחרלאחר  עובדעובד  התפטרהתפטר""

    ,,20042004- - דד""התשסהתשס  ,,פרישהפרישה  גילגיל  בחוקבחוק  כמשמעותוכמשמעותו

    ,,כפיטוריםכפיטורים  זהזה  חוקחוק  לענייןלעניין  ההתפטרותההתפטרות  אתאת  רואיםרואים

    הפיטוריםהפיטורים  פיצוייפיצויי  חשבוןחשבון  עלעל  לזקוףלזקוף  מותרמותר  ואולםואולם

    סכוםסכום  כלכל  ,,במקומםבמקומם  אואו  ,,זהזה  קטןקטן  סעיףסעיף  מכוחמכוח  המגיעיםהמגיעים

    4747  בסעיףבסעיף  כמשמעותהכמשמעותה  ,,גמלגמל  מקופתמקופת  לעובדלעובד  המשתלםהמשתלם

    ,,לקופהלקופה  המעסיקהמעסיק  תשלומיתשלומי  עקבעקב  ,,הכנסההכנסה  מסמס  לפקודתלפקודת

    ,,במקומםבמקומם  לבואלבוא  אואו  פיטוריםפיטורים  כפיצוייכפיצויי  לשמשלשמש  ושנועדושנועד

  האמוריםהאמורים  התנאיםהתנאים  נתקיימונתקיימו  לאלא  אםאם  אףאף  והואוהוא

""..2020  אואו  1414  בסעיפיםבסעיפים

23232323

))אא((כללי כללי   --הזכות הניהולית הזכות הניהולית 
))ההתקשרותההתקשרות  חופשחופש((  ישיריםישירים  עבודהעבודה  ליחסיליחסי  הזכותהזכות1)1)

  עבודהעבודה  ביחסיביחסי  ושליטהושליטה  פיקוחפיקוח2)2)

))מרותמרות((  עובדעובד  שלשל  מעמדמעמד  לזיהוילזיהוי  כנדבךכנדבך

    להימסרלהימסר  החייבהחייב  המידעהמידע  היקףהיקף3)3)

לעבודהלעבודה  מועמדמועמד  יי""עע

  העובדהעובד  אתאת  מחייבמחייב  האישיהאישי  הקשרהקשר4)4)

בלבדבלבד  עצמועצמו  בכוחותבכוחות  עבודתועבודתו  לביצועלביצוע

  מעסיקמעסיק  שלשל  הפיקוחהפיקוח  זכותזכות  היקףהיקף  בחינתבחינת5)5)

עבודתםעבודתם  במהלךבמהלך  עובדיועובדיו  עלעל

2424

היקף חובת גילוי מידע בהליך השמההיקף חובת גילוי מידע בהליך השמה

  מיןמין  עברייניעברייני  שלשל  העסקההעסקה  למניעתלמניעת  חוקחוק��

    20012001--אא""תשסתשס  ,,מסוימיםמסוימים  במוסדותבמוסדות

נהגנהג  שלשל  תעבורתיתעבורתי  מידעמידע  בדיקתבדיקת��

))20172017//22- - ממ  התעבורההתעבורה  תקנותתקנות((��

    בראיוןבראיון  היריוןהיריון  גילויגילוי  חובתחובת  היקףהיקף��

  ארביבארביב  0707//363363--0303  עבעב((  עבודהעבודה

))1010..55..2626  מיוםמיום  ,,ממ""בעבע  פואמיקספואמיקס  ''ננ
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חקיקה חדשהחקיקה חדשה--פרטיות העובדפרטיות העובד
    לפעוטותלפעוטות  יוםיום  מעונותמעונות  עלעל  הפיקוחהפיקוח  חוקחוק1)1)

))20192019..0909..0101  מיוםמיום  בתוקףבתוקף((  20192019--טט""תשעתשע

    פעוטותפעוטות  עלעל  הגנההגנה  לשםלשם  מצלמותמצלמות  התקנתהתקנת  חוקחוק2)2)

    20192019--טט""תשעתשע  ,,לפעוטותלפעוטות  יוםיום  במעונותבמעונות

))20192019..0909..0101  מיוםמיום  בתוקףבתוקף((

    ''מסמס  תיקוןתיקון((  העםהעם  בריאותבריאות  פקודתפקודת  לתיקוןלתיקון  חוקחוק3)3)

    מצלמותמצלמות  התקנתהתקנת  חובתחובת((  20192019--טט""תשעתשע  ,,))3333

  חוליםחולים- - בביתבבית  מאושפזיםמאושפזים  עלעל  הגנההגנה  לשםלשם

))20202020..0101..0707  ביוםביום  לתוקףלתוקף  ייכנסייכנס((  ))גריאטריגריאטרי

2626

))אא((  חוק שוויון ההזדמנויות בעבודהחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה
")")הפליההפליה  איסוראיסור("("  ))אא((22  סעיףסעיף��

    מחמתמחמת  עבודהעבודה  דורשידורשי  ביןבין  אואו  עובדיועובדיו  ביןבין  מעסיקמעסיק  יפלהיפלה  לאלא""

    טיפוליטיפולי  ,,הריוןהריון  ,,האישיהאישי  מעמדםמעמדם  ,,המיניתהמינית  נטייתםנטייתם  ,,מינםמינם

    ,,גילםגילם  ,,הוריםהורים  היותםהיותם  ,,גופיתגופית--חוץחוץ  הפריההפריה  טיפוליטיפולי  ,,פוריותפוריות

    ,,מגוריהםמגוריהם  מקוםמקום  ,,מוצאםמוצאם  ארץארץ  ,,לאומיותםלאומיותם  ,,דתםדתם  ,,גזעםגזעם

    אחדאחד  בכלבכל......  במילואיםבמילואים  שירותםשירותם  אואו  מפלגתםמפלגתם  ,,השקפתםהשקפתם

:...:...מאלהמאלה

;;לעבודהלעבודה  קבלהקבלה))11((

;;עבודהעבודה  תנאיתנאי))22((

;;בעבודהבעבודה  קידוםקידום))33((

;;מקצועיתמקצועית  השתלמותהשתלמות  אואו  הכשרההכשרה))44((

;;פיטוריםפיטורים  פיצוייפיצויי  אואו  פיטוריםפיטורים))55((

""..מעבודהמעבודה  לפרישהלפרישה  בקשרבקשר  לעובדלעובד  הניתניםהניתנים  ותשלומיםותשלומים  הטבותהטבות))66((

2727

))בב((גבולות עקרון השוויון גבולות עקרון השוויון 

הפליההבחנה ≠

יחס שונה לשווים  

ללא טעם ענייני 

!מוצדק

יחס שונה לשונים על  

יסוד טעם ענייני מוצדק 

  ")!שונות רלוונטית("
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))דד((חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה 

")")ההוכחהההוכחה  נטלנטל("("  99  סעיףסעיף��

    ,,))אא((  קטןקטן  סעיףסעיף  מהוראותמהוראות  לגרועלגרוע  בליבלי))גג"("(

    הפרתהפרת  בשלבשל  עבודהעבודה  דורשדורש  שלשל  אואו  עובדעובד  שלשל  בתובענהבתובענה

    כיכי  הנתבעהנתבע  עלעל  ההוכחהההוכחה  חובתחובת  תהאתהא  ,,22  סעיףסעיף  הוראותהוראות

  ,,האמורהאמור  הסעיףהסעיף  להוראותלהוראות  בניגודבניגוד  שלאשלא  פעלפעל

  ,,בעקיפיןבעקיפין  אואו    במישריןבמישרין  ,,דרשדרש  כיכי  הוכחהוכח  אםאם

    בנושאבנושא    מידעמידע    ,,עבודהעבודה    מדורשמדורש    אואו    מעובדמעובד

  הטעמיםהטעמים  מחמתמחמת  אסורהאסורה  בשלובשלו  שההפליהשההפליה

""..))אא((22  בסעיףבסעיף  המפורטיםהמפורטים

2929

פסיקה חדשהפסיקה חדשה- - שוויון הזדמנויותשוויון הזדמנויות
    קליניקקליניק  שןשן  ניוניו  ''ננ  מחאמידמחאמיד  1717--0101--2323  שש""סעסע8)8)

    כספיכספי  פיצויפיצוי  פסיקתפסיקת  - -   ))20192019..0909..0808((  ממ""בעבע

  שלאשלא  שינייםשיניים  רופאתרופאת  לתפקידלתפקיד  למועמדתלמועמדת

    מוסלמיתמוסלמית  היותההיותה  בגללבגלל  לעבודהלעבודה  נתקבלהנתקבלה

  אבאב''חיגחיג  העוטההעוטה  הדוקההדוקה

))4040,,000000  ₪₪((..

3030

פרטיות במקום העבודהפרטיות במקום העבודה

©©miki@seanet.co.ilmiki@seanet.co.il

052052--26035242603524          
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פסיקה תקדימית בדיני עבודהפסיקה תקדימית בדיני עבודה

    למעקבלמעקב  מעסיקמעסיק  שלשל  הניהוליתהניהולית  הזכותהזכות  היקףהיקף��

      עובדיועובדיו  שלשל  הממוחשבתהממוחשבת  הפעילותהפעילות  אחראחר

אלקטרוניאלקטרוני  בדוארבדואר  עבודתםעבודתם  במהלךבמהלך

    חברתחברת  ''ננ  ענברענבר- - איסקובאיסקוב  עעעע((

))1111..22..66  מיוםמיום  ,,ממ""בעבע  פאנאיהפאנאיה

3232

))אא((  ד הארצי לעבודהד הארצי לעבודה""עיקרי הלכת ביעיקרי הלכת בי
::המוצאהמוצא  הנחותהנחות��

  כמהכמה  ועדועד  האםהאם  לקבועלקבוע  היכולתהיכולת  המעסיקהמעסיק  בידיבידיאא--
    בטכנולוגיותבטכנולוגיות  שימוששימוש  לעשותלעשות  עובדיועובדיו  רשאיםרשאים

..הפרטייםהפרטיים  לצרכיהםלצרכיהם  המעבידהמעביד  שלשל  האינטרנטהאינטרנט

    המעסיקהמעסיק  בתשתיותבתשתיות  קנויהקנויה  זכותזכות  איןאין  לעובדלעובדבב--
  מידעמידע  בטכנולוגיותבטכנולוגיות  ידוידו  עלעל  הנעשההנעשה  והשימושוהשימוש
  העבודההעבודה  במקוםבמקום  אלקטרונייםאלקטרוניים  תקשורתתקשורת  ובאמצעיובאמצעי

..האישייםהאישיים  לצרכיולצרכיו  ולאולא  העבודההעבודה  למטרותלמטרות  נועדנועד

    שימוששימוש  עלעל  גורףגורף  איסוראיסור  הטלתהטלת  ,,זאתזאת  עםעם  יחדיחד��
    ,,הינוהינו  העבודההעבודה  במקוםבמקום  פרטייםפרטיים  לצרכיםלצרכים  באינטרנטבאינטרנט

..סבירסביר  בלתיבלתי  ,,ככללככלל

  ובתשתיותיוובתשתיותיו  המידעהמידע  בטכנולוגיותבטכנולוגיות  המעסיקהמעסיק  קנייןקנייןגג--
!!העובדהעובד  בפרטיותבפרטיות  אסורהאסורה  פגיעהפגיעה  מכשירמכשיר  אינואינו

3333

))בב((  ד הארצי לעבודהד הארצי לעבודה""עיקרי הלכת ביעיקרי הלכת בי
::האיזוןהאיזון  כלליכללי��

    לקבועלקבוע  המעסיקהמעסיק  עלעל  --  ארגוניתארגונית  מדיניותמדיניות  קביעתקביעת1)1)
    המרחבהמרחב  ביןבין    ברורהברורה  הבחנההבחנה  המשרטטתהמשרטטת  מדיניותמדיניות

    המרחבהמרחב  לביןלבין  העבודההעבודה  לצורכילצורכי  המיועדהמיועד    הווירטואליהווירטואלי
..האישייםהאישיים  לצרכיולצרכיו  לעובדלעובד  הניתןהניתן  הפרטיהפרטי  הווירטואליהווירטואלי

    אתאת  מחייבמחייב  השקיפותהשקיפות  עקרוןעקרון""  - -   ופומביותופומביות  שקיפותשקיפות2)2)
    בבירורבבירור  ,,בפירוטבפירוט  העובדיםהעובדים  לידיעתלידיעת  להביאלהביא  המעסיקהמעסיק

    והמחייבתוהמחייבת  הנוהגתהנוהגת  המדיניותהמדיניות  כלליכללי  אתאת  ובבהירותובבהירות
    בטכנולוגיותבטכנולוגיות  לשימושלשימוש  הנוגעהנוגע  בכלבכל  ,,העבודההעבודה  במקוםבמקום
    העבודההעבודה  ובסביבתובסביבת  במחשבבמחשב  המותקנותהמותקנות  המידעהמידע
    כלליכללי  ניטורניטור  המצדיקותהמצדיקות  הנסיבותהנסיבות  אתאת  ולפרטולפרט  ,,שלהםשלהם
  המעקבהמעקב  טכנולוגיותטכנולוגיות  ,,עובדעובד  עלעל  ספציפיספציפי  ומעקבומעקב
""..ומהותןומהותן
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))גג((  ד הארצי לעבודהד הארצי לעבודה""עיקרי הלכת ביעיקרי הלכת בי
::האיזוןהאיזון  כלליכללי��

    לאלא  עודעוד  כלכל  - -   פרטיפרטי  לשימושלשימוש  היתרהיתר  ::המוצאהמוצא  הנחתהנחת3)3)
    שלשל  ומרצוןומרצון  מדעתמדעת  ולהסכמתוולהסכמתו  לידיעתולידיעתו  הובאההובאה
    שימוששימוש  עלעל  האוסרתהאוסרת  ברורהברורה  מדיניותמדיניות  העובדהעובד

    לעובדלעובד  ,,פרטייםפרטיים  לצרכיםלצרכים  אינטרנטאינטרנט  בטכנולוגיותבטכנולוגיות
    ובלבדובלבד  עבודתועבודתו  במסגרתבמסגרת  בהןבהן  פרטיפרטי  שימוששימוש  זכותזכות

    בעבודתובעבודתו  לפגועלפגוע  ובליובלי  במידתיותבמידתיות  ,,לבלב  בתוםבתום  שנעשהשנעשה
        ..העבודההעבודה  מקוםמקום  ובצורכיובצורכי

  תיבותתיבות  ביןבין  הבחיןהבחין  הארציהארצי  דד""ביבי  - -   דוארדואר  תיבותתיבות  סוגיסוגי4)4)
    דוארדואר  תיבותתיבות  לביןלבין  המעבידהמעביד  בבעלותבבעלות  המצויותהמצויות  דוארדואר

  הזכותהזכות  להיקףלהיקף  הנוגעהנוגע  בכלבכל  העובדהעובד  שלשל  פרטיותפרטיות
..בתוכנןבתוכנן  ולעייןולעיין  לעקובלעקוב  המעבידהמעביד  שלשל  הניהוליתהניהולית

3535

תיבה מקצועית  תיבה מקצועית  

בבעלות המעסיקבבעלות המעסיק

אישית  אישית  //תיבה מעורבתתיבה מעורבת

בבעלות המעסיקבבעלות המעסיק

תיבה אישית תיבה אישית 

בבעלות העובדבבעלות העובד

    לבצעלבצע  רשאירשאי  המעסיקהמעסיק

    ::למעטלמעט((  מעקבמעקב  פעולותפעולות

  ובלבדובלבד  ))תוכןתוכן  נתונינתוני

    עלעל  עובדיועובדיו  אתאת  שיידעשיידע

    ברורהברורה  מדיניותמדיניות  יישוםיישום

    השימושהשימוש  אתאת  המגבילההמגבילה

    עבודהעבודה  למטרותלמטרות  בהןבהן

    תוכןתוכן  נתונינתוני  בירורבירור  ..בלבדבלבד

    בהסכמהבהסכמה  מותנהמותנה  יהיהיהיה

    ,,העובדהעובד  שלשל  מפורשתמפורשת

    אואו  חופשיחופשי  ומרצוןומרצון  מדעתמדעת

    חריגיםחריגים  במקריםבמקרים

    התנהגותהתנהגות  שלשל  במיוחדבמיוחד

    !!העובדהעובד  מצדמצד  פליליתפלילית

    ורקורק  אךאך  תתאפשרתתאפשר

    ::כגוןכגון((  חריגיםחריגים  במקריםבמקרים

    עוולותעוולות  אואו  פליליתפלילית  פעילותפעילות

  והיאוהיא  ))העובדהעובד  מצדמצד  חמורותחמורות

  הסכמההסכמה  בקבלתבקבלת    מותניתמותנית

    ומרצוןומרצון  מדעתמדעת  ,,מפורשתמפורשת

  לכללכל  העובדהעובד  שלשל  חופשיחופשי

  בדיקתבדיקת  אואו  מעקבמעקב  פעולתפעולת

    !!תוכןתוכן  נתונינתוני

    כניסהכניסה  אואו  מעקבמעקב  כלכל

  מחייבמחייב  תוכןתוכן  לנתונילנתוני

    שלשל  אישוראישור  קבלתקבלת

    לעבודהלעבודה  האזוריהאזורי  דד""ביבי

  במקריםבמקרים  יינתןיינתן  אשראשר

    כיכי  ,,יודגשיודגש  ..נדיריםנדירים

    העובדהעובד  בהסכמתבהסכמת  איןאין

    אתאת  לייתרלייתר  כדיכדי

    בהשגתבהשגת  הצורךהצורך

  דד""ביבי  שלשל  אישוראישור

    !!כאמורכאמור  האזוריהאזורי

3636

הזכות הניהולית מול פרטיות העובדהזכות הניהולית מול פרטיות העובד

יכולת מעקב יכולת מעקב סוג תיבת הדוארסוג תיבת הדואר

למעסיקלמעסיק

בדיקת נתוני  בדיקת נתוני  

תוכן דואר פרטיתוכן דואר פרטי

    לקיוםלקיום  בכפוףבכפוף  ,,קיימתקיימתמקצועיתמקצועית

    לעובדלעובד  ידועהידועה  מדיניותמדיניות

    עלעל  במפורשבמפורש  האוסרתהאוסרת

פרטיפרטי  שימוששימוש

    חריגיםחריגים  במקריםבמקרים

    ,,מפורשתמפורשת  ובהסכמהובהסכמה

    חופשיחופשי  ומרצוןומרצון  מדעתמדעת

העובדהעובד  שלשל

    ,,מפורשתמפורשת  ובהסכמהובהסכמה  חריגיםחריגים  במקריםבמקריםפרטיתפרטית//מעורבתמעורבת

    אואו  העובדהעובד  שלשל  חופשיחופשי  ומרצוןומרצון  מדעתמדעת

לעבודהלעבודה  האזוריהאזורי  דד""ביבי  באישורבאישור

    בבעלותבבעלות((  פרטיתפרטית

))העובדהעובד

  דד""ביבי  שלשל  ובאישורובאישור  בלבדבלבד  נדיריםנדירים  במקריםבמקרים

לעבודהלעבודה  האזוריהאזורי
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))בב((כללי כללי   --הזכות הניהולית הזכות הניהולית 

    יי""עע  המפותחהמפותח  רוחנירוחני  בקנייןבקניין  מעסיקמעסיק  בעלותבעלות6)6)
    עבודתועבודתו  במהלךבמהלך  העובדהעובד

משתתףמשתתף//עצמאיעצמאי  קבלןקבלן  העסקתהעסקת7)7)

")")גידרוןגידרון""  הגנתהגנת  כוללכולל((  חופשיחופשי

    עקיפהעקיפה  להעסקהלהעסקה  הזכותהזכות8)8)

))משנהמשנה  קבלןקבלן//אדםאדם  כוחכוח((

אישיאישי  עבודהעבודה  חוזהחוזה  לעריכתלעריכת  הזכותהזכות9)9)

כוללכולל  בשכרבשכר  עובדעובד  להעסקתלהעסקת  הזכותהזכות  היקףהיקף10)10)

3838

))אא((מגבלות עיסוק ותחרות מגבלות עיסוק ותחרות 

 עמדת העובד

חופש עיסוק  

תחרות חופשית 

מימוש עצמי

  עמדת המעסיק

קדושת החוזה 

)  חוזה יש לכבד(

קניין המעסיק

!תועדף עמדת המעסיק - במהלך יחסי העבודה 

!תועדף עמדת העובד - לאחר תום יחסי העבודה 

3939

))בב((מגבלות עיסוק ותחרות מגבלות עיסוק ותחרות 

הסדר שכיח  הסדר שכיח  

בחוזה עבודהבחוזה עבודה

תוקף ההסדרתוקף ההסדרמהות ההסדר  מהות ההסדר  

איסור עבודה  איסור עבודה  עבודה בלעדיתעבודה בלעדית

נוספת בשכרנוספת בשכר

))11((חוקי חוקי 

איסור התפטרות איסור התפטרות השקעת מעסיקהשקעת מעסיק

לתקופה קצובהלתקופה קצובה

))22((חוקי חוקי 

איסור תחרות  איסור תחרות  תקופת צינוןתקופת צינון

לתקופה קצובהלתקופה קצובה

))33((פסול פסול 

שמירת סודות  שמירת סודות  סודיות מסחריתסודיות מסחרית

מסחריים מוגניםמסחריים מוגנים

))44((חוקי חוקי 
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4040

איסור גזל סוד מסחרי מוגןאיסור גזל סוד מסחרי מוגן

לחוק עוולות מסחריותלחוק עוולות מסחריות  55סעיף סעיף ��

    שאינושאינו  ,,סוגסוג  מכלמכל  עסקיעסקי  מידעמידע  - -   ''מסחרימסחרי  סודסוד''""

- - עלעל  בנקלבנקל  כדיןכדין  לגילוילגילוי  ניתןניתן  ושאינוושאינו  הרביםהרבים  נחלתנחלת

    יתרוןיתרון  לבעליולבעליו  מקנהמקנה  סודיותוסודיותו  אשראשר  ,,אחריםאחרים  ידיידי

    נוקטנוקט  שבעליושבעליו  ובלבדובלבד  ,,מתחריומתחריו  פניפני  עלעל  עסקיעסקי

..סודיותוסודיותו  עלעל  לשמורלשמור  סביריםסבירים  אמצעיםאמצעים

      ""..לאחרלאחר  העברההעברה  ידיידי--עלעל  לרבותלרבות  --  ''שימוששימוש''

4141

מתכונות העסקהמתכונות העסקה

צורות העסקה  

אפשריות

יחסי 

עבודה
יחסי 

קבלנות

משתתף  

חופשי

עובד  

שכיר

קבלן  "פרילאנס"

עצמאי

?"מתלמד"מעמד 

4242

בחינת קיום יחסי עבודהבחינת קיום יחסי עבודה

מבחן  האם מתקיים 

?"ההשתלבות"

יחסי 

קבלנות
יחסי 

עבודה

מבחן  האם מתקיים 

?"האופי הפרטי"

כן לא

כן לא
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4343

בחינת קיום יחסי עבודהבחינת קיום יחסי עבודה

    עבודהעבודה  יחסייחסי  מתקיימיםמתקיימים  ==  ""ההשתלבותההשתלבות""  מבחןמבחן��

    ::מצטבריםמצטברים  תנאיםתנאים  שלושהשלושה    מתמלאיםמתמלאים  כאשרכאשר

..כפויכפוי  ולאולא  רצונירצוני  בקשרבקשר  המדוברהמדובר  --  חופשיחופשי  רצוןרצון1)1)

  מהווהמהווה  המועסקהמועסק  --  ""ההשתלבותההשתלבות""  יסודיסוד2)2)

    הארגוןהארגון  ממערךממערך  נפרדנפרד  בלתיבלתי  חלקחלק

..")")במפעלבמפעל  הייצורהייצור  בקובקו  מובניתמובנית  תחנהתחנה("("

האפשרותהאפשרות  שלילתשלילת  - -   ""שלילישלילי""  יסודיסוד3)3)

..עצמאיעצמאי--בקבלןבקבלן  שהמדוברשהמדובר

4444

בחינת קיום יחסי עבודהבחינת קיום יחסי עבודה

    עבודהעבודה  יחסייחסי  מתקיימיםמתקיימים  ==  ""הפרטיהפרטי  האופיהאופי""  מבחןמבחן��

    ::מצטבריםמצטברים  תנאיםתנאים  שנישני    מתמלאיםמתמלאים  כאשרכאשר

    אחדאחד  גורםגורם  מולמול  עיקריתעיקרית  העסקההעסקה  - -   העסקההעסקה  עיקרעיקר1)1)

..))והפרנסהוהפרנסה  הזמןהזמן  מרביתמרבית((

    ::לרבותלרבות((  עסקעסק  שלשל  מנגנוןמנגנון  העדרהעדר  - -   ""פרטיפרטי  אופיאופי""2)2)

..))ופרסוםופרסום  מותגמותג  ;;תשתיותתשתיות  ;;עובדיםעובדים

ייתכן מצב בו אדם המועסק : לפיכך

!מביתו כנגד חשבוניות מס ייחשב לעובד

4545

בחינת קיום יחסי עבודהבחינת קיום יחסי עבודה

    חוזהחוזה  במסגרתבמסגרת  מפורשמפורש  הסדרהסדר  - -   ""גידרוןגידרון""  הסדרהסדר��

    ביןבין  עבודהעבודה  יחסייחסי  בעתידבעתיד  יוכרויוכרו  אםאם  לפיולפיו  ,,קבלנותקבלנות

    ,,אלהאלה  בנסיבותבנסיבות  ,,אוטומטיתאוטומטית  תיערךתיערך  ,,הצדדיםהצדדים

  הצדדיםהצדדים  ביןבין  ,,מבראשיתמבראשית  ,,חדשהחדשה  התחשבנותהתחשבנות

    והעובדוהעובד  ,,))מראשמראש  שנקבעשנקבע((  מופחתמופחת  בסיסבסיס  לפילפי

    !!העודףהעודף  התשלוםהתשלום  אתאת  לאלתרלאלתר  ,,להשיבלהשיב  יחויביחויב

!הסדר גידרון אינו פועל למפרע :ויודגש
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4646

פסיקה תקדימית בדיני עבודהפסיקה תקדימית בדיני עבודה
    שלשל  עובדתיעובדתי  פערפער  וכחתוכחתבהבה  ""גידרוןגידרון""  הסדרהסדר  התנאתהתנאת��

    העבודההעבודה  שכרשכר  לביןלבין  הקבלניהקבלני  התגמולהתגמול  ביןבין  לפחותלפחות  4040%%
))כלכליכלכלי  מבחןמבחן((  מקבילמקביל  בתפקידבתפקיד  עובדעובד  שלשל

    ""עובדעובד""--ככ  ""עצמאיעצמאי""  שלשל  בדיעבדבדיעבד  זיהויזיהוי��

    טיברמןטיברמן  ''ננ  מקורותמקורות  1010//671671  ץץ""בגבג((

))1111..1010..55  מיוםמיום

  נחיתותנחיתות  העדרהעדר  להוכיחלהוכיח  המעסיקהמעסיק  חובתחובת��

  כתףכתף""  שכירשכיר  עובדעובד  שלשל  העבודההעבודה  לתנאילתנאי

חברתחברת  ''ננ  עמירעמיר  ענתענת  1111--1010--35753575  עע""עע((  ""לכתףלכתף

))20152015  בינוארבינואר  2121  מיוםמיום  ממ""בעבע  הישראליתהישראלית  החדשותהחדשות

4747

דרכי העסקת עובדיםדרכי העסקת עובדים

דרכי העסקת 

עובדים

העסקה  

ישירה
העסקה  

עקיפה

עובדי 

ארגון
כוח אדם  

קבלני שירות

מעסיק 

בפועל

מעסיק 

ישיר
≠

4848

העסקה עקיפההעסקה עקיפה

מעסיק 

ישיר

מעסיק 

בפועל

עובדי  

ארגון

עובד

יחסי 

שירותים

יחסי 

עבודה

יחסי 

עבודה

עלויות שכר  

קיבוציות  

ואישיות

העדר יחסי 

עבודה

שירות/קבלן כוח אדם
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4949

קבלנות שירותקבלנות שירות  לעומתלעומתכוח אדם כוח אדם 

קבלנות 

שירות

כוח 

אדם

מהות  

מצב משפטי

אספקת שירותים  

הסדרה חוקית חלקית

אספקת עובדים 

חוק מיוחד ונוקשה

≠

מגמת מעבר

5050

""משולש קבלנות שירותמשולש קבלנות שירות""

 - חוזה מזמין שירות

קבלן שירות  
הודעות תנאי  

העבודה   של  

קבלן  שירות  

לעובדיו

הודעת מזמין שירות לעובד קבלן שירות

התאמה מלאה

5151

צמצום מרחב התמרון הארגוניצמצום מרחב התמרון הארגוני
")")התניההתניה  איסוראיסור("("  האכיפההאכיפה  הגברתהגברת  לחוקלחוק  4949  סעיףסעיף��

    חוקחוק  לפילפי  שירותשירות  מזמיןמזמין  כלפיכלפי  קבלןקבלן  עובדעובד  שלשל  זכותוזכותו))אא"("(
..לוויתורלוויתור  אואו  להתניהלהתניה  ניתנתניתנת  אינהאינה  זהזה

    עלעל  מראשמראש  ויתרויתר  קבלןקבלן  שלשל  עובדעובד  שלפיהשלפיה  בחוזהבחוזה  הוראההוראה    ))בב((
    בחוזהבחוזה  הוראההוראה  אואו  זהזה  חוקחוק  לפילפי  שירותשירות  מזמיןמזמין  כלפיכלפי  זכותוזכותו

    לפילפי  שירותשירות  מזמיןמזמין  כלפיכלפי  כאמורכאמור  עובדעובד  שלשל  זכותוזכותו  עלעל  המתנההמתנה
......תוקףתוקף  להלה  איןאין  ,,מכללאמכללא  אואו  במפורשבמפורש  ,,זהזה  חוקחוק

אואו  במישריןבמישרין  ,,ישלםישלם  ולאולא  אדםאדם  ישפהישפה  לאלא))גג((

......זהזה  חוקחוק  לפילפי  אחראחר  עלעל  שהוטלשהוטל  כספיכספי  עיצוםעיצום  ,,בעקיפיןבעקיפין

אדםאדם    ,,בעקיפיןבעקיפין    אואו  במישריןבמישרין  ,,לבטחלבטח    איןאין))דד((

......זהזה  חוקחוק  לפילפי  עליועליו  שיוטלשיוטל  כספיכספי  עיצוםעיצום  מפנימפני

    הקובעתהקובעת  לקבלןלקבלן  שירותשירות  מזמיןמזמין  ביןבין  בחוזהבחוזה  תניהתניה))הה((

    חבותוחבותו  בשלבשל  לולו  תשלוםתשלום  אואו  השירותהשירות  מזמיןמזמין  שלשל  שיפוישיפוי

""..תוקףתוקף  להלה  איןאין  ,,זהזה  חוקחוק  לפילפי
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5252

סוגי חוזים ביחסי עבודהסוגי חוזים ביחסי עבודה

חוזה  

צדדי-דו
חוזה  

צדדי- רב

חוזה עבודה  

אישי

≠

הסכם 

קיבוצי

5353

חוזי עבודה בחוקי העבודהחוזי עבודה בחוקי העבודה

::לבדיקהלבדיקה��

  מגדיריםמגדירים  העבודההעבודה  חוקיחוקי  האםהאם1)1)

??אישיאישי  עבודהעבודה  חוזהחוזה  מהומהו

    פיפי--עלעל  לערוךלערוך  מחויבמחויב  מעסיקמעסיק  האםהאם2)2)

??עובדיועובדיו  עםעם  עבודהעבודה  חוזהחוזה  חוקחוק

  עבודהעבודה  תנאיתנאי  בדברבדבר  מילולימילולי  סיכוםסיכום  האםהאם3)3)

??תוקףתוקף--ברבר  עבודהעבודה  לחוזהלחוזה  להיחשבלהיחשב  יכוליכול

5454

אזכור חוזה עבודה בחוקי העבודהאזכור חוזה עבודה בחוקי העבודה

::))11((  תשובהתשובה��

  כלכל  איןאין  העבודההעבודה  חוקיחוקי  במסגרתבמסגרת��

!!עבודהעבודה  לחוזהלחוזה  מפורשתמפורשת  הגדרההגדרה

  עבודהעבודה  חוזהחוזה  חוקחוק  הצעתהצעת  ::השווההשווה((��

))  19851985--הה""תשמתשמ  ,,אישיאישי

    איןאין  כיכי  העבודההעבודה  בחוקיבחוקי  מודגשמודגש  ,,זאתזאת  עםעם  יחדיחד��
    המוקנותהמוקנות  עדיפותעדיפות  מזכויותמזכויות  לגרועלגרוע  כדיכדי  בהםבהם

    שמירתשמירת("("  אישיאישי  עבודהעבודה  חוזהחוזה  מכוחמכוח  לעובדלעובד
    ")!")!זכויותזכויות
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5555

היקף חובת עריכת חוזה עבודההיקף חובת עריכת חוזה עבודה
::))22((  תשובהתשובה��

  בחוקיבחוקי  המעוגנתהמעוגנת  עקרוניתעקרונית  כלליתכללית  חובהחובה  העדרהעדר
!!עבודהעבודה  חוזהחוזה  עריכתעריכת  בדברבדבר  העבודההעבודה

19911991- - אא""תשנתשנ  ,,זריםזרים  עובדיםעובדים  חוקחוק  ::חריגחריג��

")")זרזר  עובדעובד  להעסקתלהעסקת  תנאיםתנאים("("  ..אא11  סעיףסעיף��

    אחראחר  מילאמילא  כןכן  אםאם  אלאאלא  זרזר  עובדעובד  מעבידמעביד  יעסיקיעסיק  לאלא""
""..הה11  עדעד  ..בב11  סעיפיםסעיפים  הוראותהוראות

")")עבודהעבודה  חוזהחוזה("("  ))אא((..גג11  סעיףסעיף��

  עבודהעבודה  בחוזהבחוזה  הזרהזר  העובדהעובד  עםעם  התקשרהתקשר  המעבידהמעביד""
    הזרהזר  לעובדלעובד  ומסרומסר  ,,מביןמבין  הזרהזר  שהעובדשהעובד  בשפהבשפה  ,,בכתבבכתב
""..ממנוממנו  העתקהעתק

5656

דרכי עריכת חוזה עבודהדרכי עריכת חוזה עבודה
::))33((  תשובהתשובה��

  עבודהעבודה  חוזהחוזה  לעריכתלעריכת  עקרוניתעקרונית  מניעהמניעה  כלכל  איןאין
  בתלושיבתלושי  לתמיכהלתמיכה  הניתןהניתן((  מילולימילולי  סיכוםסיכום  באמצעותבאמצעות

)!)!שכרשכר

19731973- - גג""תשלתשל  ,,))כלליכללי  חלקחלק((  החוזיםהחוזים  לחוקלחוק  2323  סעיףסעיף��

    בצורהבצורה  אואו  בכתבבכתב  ,,פהפה--בעלבעל  שייעשהשייעשה  יכוליכול  חוזהחוזה""
    תנאיתנאי  מסוימתמסוימת  צורהצורה  הייתההייתה  אםאם  זולתזולת  ,,אחרתאחרת

""..הצדדיםהצדדים  ביןבין  הסכםהסכם  אואו  חוקחוק  פיפי- - עלעל  לתוקפולתוקפו

    עובדעובד  עםעם  עבודהעבודה  לחוזהלחוזה  מהותיתמהותית  כתבכתב  דרישתדרישת  ::חריגחריג��
)!)!19511951- - אא""תשנתשנ  ,,זריםזרים  עובדיםעובדים  לחוקלחוק  ..גג11  סעיףסעיף((  זרזר

5757

))תנאי עבודהתנאי עבודה((חוק הודעה לעובד חוק הודעה לעובד 

    מקיפהמקיפה  גילויגילוי  חובתחובת  הטלתהטלת  - -   החוקהחוק  תכליתתכלית��
    מכלולמכלול  בדברבדבר  עובדיועובדיו  כלפיכלפי  מעבידמעביד  עלעל  ורצופהורצופה

    ועדועד  העבודההעבודה  יחסייחסי  מתחילתמתחילת  החלהחל  זכויותיהםזכויותיהם
!!לסיומםלסיומם

  ענייניםעניינים  ניגודניגוד  קיוםקיום  --  מקדמימקדמי  קושיקושי��

    בעטיובעטיו  העבודההעבודה  ביחסיביחסי  מובנהמובנה

    עובדיועובדיו  בובו  מצבמצב  עדיףעדיף  למעבידלמעביד

        ..זכויותיהםזכויותיהם  למכלוללמכלול  מודעיםמודעים  אינםאינם
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5858

))תנאי עבודהתנאי עבודה((חוק הודעה לעובד חוק הודעה לעובד 

    למסורלמסור  חייבחייב  מעסיקמעסיק  ,,ככללככלל  - -   החוקהחוק  עיקרעיקר��

    מכלולמכלול  אתאת  המפרטתהמפרטת  חתומהחתומה  הודעההודעה  לעובדלעובד

    יוםיום  משלושיםמשלושים  יאוחריאוחר  לאלא  וזאתוזאת  עבודתועבודתו  תנאיתנאי

..העבודההעבודה  יחסייחסי  מתחילתמתחילת

--  זוזו  מחובהמחובה  פטורפטור  יהיהיהיה  המעסיקהמעסיק  ::חריגיםחריגים��

..לוחלוח  ימיימי  שלושיםשלושים  עדעד  מועסקמועסק  העובדהעובד  כאשרכאשר1)1)

    החוקהחוק  כניסתכניסת  מועדמועד  לפנילפני  העסקתוהעסקתו  החלהחל  העובדהעובד2)2)

      ..בכתבבכתב  זאתזאת  דרשדרש  אםאם  אלאאלא  ,,))20022002  יונייוני((  לתוקףלתוקף

5959

))תנאי עבודהתנאי עבודה((חוק הודעה לעובד חוק הודעה לעובד 

    תקנותתקנות  פיפי--עלעל  --  ההודעהההודעה  תבניתתבנית��

    ))עבודהעבודה  תנאיתנאי((  לעובדלעובד  הודעההודעה

    ::))ופרטיהופרטיה  הודעההודעה  צורתצורת((

עבודהעבודה  תנאיתנאי  פירוטפירוט  ::11  טופסטופס��

פנסיוניותפנסיוניות  הפרשותהפרשות  ::22  טופסטופס��

העבודההעבודה  בתנאיבתנאי  שינוישינוי  ::33  טופסטופס��

6060

""חוזהחוזה""לעומת לעומת   ""הודעההודעה""

הודעה  

תנאי  (לעובד 

)עבודה

חוזה  

עבודה 

אישי
≠

תנאי  

עבודה

תנאי  

שכר
<
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""חוזהחוזה""לעומת לעומת   ""הודעההודעה""

הסדר שכיח הסדר שכיח 

בחוזה עבודהבחוזה עבודה

הודעה לעובד  הודעה לעובד  

)  )  תנאי עבודהתנאי עבודה((

חוזה עבודה  חוזה עבודה  

אישיאישי

(**)(**)לא לא (*)(*)כן כן חובה משפטיתחובה משפטית

מעסיקמעסיק+ + עובד עובד מעביד בלבדמעביד בלבדצדדי המסמךצדדי המסמך

חופש עיצובחופש עיצובקבועה בתקנותקבועה בתקנותצורת המסמךצורת המסמך

חובותחובות+ + זכויות זכויות זכויות העובדזכויות העובדמהות המסמךמהות המסמך

6262

פירוט תנאי העבודהפירוט תנאי העבודה: : 11טופס טופס 

פרטי העובד והמעסיקפרטי העובד והמעסיק1)1)

סיום  סיום  //מועד התחלהמועד התחלה2)2)

יחסי העבודה  יחסי העבודה  

הגדרת תפקידהגדרת תפקיד3)3)

ישירישיר  ממונהממונה4)4)

השכרהשכר  בסיסבסיס5)5)

6363

פירוט תנאי העבודהפירוט תנאי העבודה: : 11טופס טופס 

(*)(*)מותנים מותנים //תשלומים קבועיםתשלומים קבועים6)6)

שבוע עבודה רגיל  שבוע עבודה רגיל  //יוםיום7)7)

יום מנוחה שבועייום מנוחה שבועי8)8)

פנסיוניפנסיוני  ביטוחביטוח9)9)

  מעסיקיםמעסיקים  ארגוןארגון  פרטיפרטי10)10)

רלוונטירלוונטי11)11)

    ))כסףכסף  בשווהבשווה  ושכרושכר  תשלוםתשלום  מועדימועדי  ::לרבותלרבות((  (*)(*)
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6464

))תנאי עבודהתנאי עבודה((חוק הודעה לעובד חוק הודעה לעובד 
    ))לחוקלחוק))בב((22  סעיףסעיף((  11  טופסטופס  בסיומתבסיומת  הדגשההדגשה  חובתחובת��

    הודעתהודעת  אלאאלא  ,,עבודהעבודה  הסכםהסכם  אינהאינה  זוזו  הודעההודעה""

    באמורבאמור  איןאין  ;;העבודההעבודה  תנאיתנאי  עיקרעיקר  בדברבדבר  המעבידהמעביד

    לגרועלגרוע  כדיכדי  זוזו  בהודעהבהודעה

    המוקניתהמוקנית  זכותזכות  מכלמכל

    ,,דיןדין  כלכל  מכוחמכוח  לעובדלעובד

    קיבוציקיבוצי  הסכםהסכם  ,,הרחבההרחבה  צוצו

""..עבודהעבודה  חוזהחוזה  אואו

6565

))11.8.201111.8.2011- - ממ((תיקון לחוק תיקון לחוק 

    לחוקלחוק  ))דד((22  סעיףסעיף  הוספתהוספת��

  בכתבבכתב    עבודהעבודה  הסכםהסכם  לעובדלעובד  נמסרנמסר""

  האמוריםהאמורים    הענייניםהעניינים    כלכל  בובו  שנכללושנכללו

    ,,))גג((    עדעד    ))אא((    קטניםקטנים      סעיפיםסעיפים    לפילפי

יהיהיהיה  ,,11  בסעיףבסעיף  האמוריםהאמורים  במועדיםבמועדים

    שלשל        חובתוחובתו        מילוימילוי        משוםמשום      בכךבכך

""..11  סעיףסעיף  לפילפי  המעסיקהמעסיק

6666

))11.8.201111.8.2011- - ממ((  תיקון לחוקתיקון לחוק
::לעובדלעובד  הודעההודעה  ממתןממתן  לפטורלפטור  מצטבריםמצטברים  תנאיםתנאים��

    הלכההלכה  ,,לעובדלעובד  מסרמסר  המעבידהמעביד  - -   עבודהעבודה  הסכםהסכם  מסירתמסירת1)1)
עבודהעבודה  הסכםהסכם  ,,למעשהלמעשה

בכתבבכתב  נערךנערך  העבודההעבודה  הסכםהסכם  - -   מהותיתמהותית  כתבכתב  דרישתדרישת2)2)

    מכילמכיל  העבודההעבודה  הסכםהסכם  --  העבודההעבודה  הסכםהסכם  תוכןתוכן3)3)

    !!11  בטופסבטופס  הנדרשיםהנדרשים  הפרטיםהפרטים  כלכל  אתאת

  נמסרנמסר      העבודההעבודה    הסכםהסכם    --  זמןזמן    מגבלתמגבלת4)4)

    עבודתועבודתו    מתחילתמתחילת    יוםיום  3030  בתוךבתוך    לעובדלעובד

    ))בהתאמהבהתאמה  ימיםימים  77  בתוךבתוך  ,,נערנער- - ולעובדולעובד((
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))11.8.201111.8.2011- - ממ((תיקון לחוק תיקון לחוק 

 כהלכה המפורט ,בכתב עבודה חוזה

  תחליף יהווה ,במועד לעובד והנמסר

   )!1 טופס( לעובד הודעה למתן הולם

  מכל לגרוע כדי בה באמור אין כי ,יצוין ההודעה בנוסח"

 הסכם ,הרחבה צו ,דין כל מכוח לעובד המוקנית זכות

"עבודתו לתנאי הנוגע אחר חוזה או עבודה חוזה ,קיבוצי

העבודה הסכם על לחוק)ב(2 סעיף תחולת

6868

מדרג מקורות בדיני עבודהמדרג מקורות בדיני עבודה

")")זכויותזכויות  מיצוימיצוי("("  עבודהעבודה  בחוזהבחוזה  שכיחשכיח  הסדרהסדר��

    סופיתסופית  ממציםממצים  זהזה  אישיאישי  עבודהעבודה  חוזהחוזה  הסדריהסדרי""

    לאלא  ולפיכךולפיכך  ,,העובדהעובד  זכויותזכויות  מכלולמכלול  אתאת  ובלעדיתובלעדית

    הסכמיםהסכמים  העובדהעובד  עלעל  יחולויחולו

    צוויצווי  אואו//וו  קיבוצייםקיבוציים

""..כלשהםכלשהם  הרחבההרחבה

6969

השלכות תיקון החוקהשלכות תיקון החוק

חוזה  

עבודה

הודעה 

לעובד

  :מהות

:מצב משפטי

צדדי  -מסמך דו

1תחליף לטופס 

צדדי - מסמך חד

חובת מסירה עקרונית   

≠

מגמת מעבר
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7070

יישומי חוזה עבודה אישי  יישומי חוזה עבודה אישי  

    העובדהעובד  הצהרותהצהרות��

המעסיקהמעסיק  הצהרותהצהרות��

    העובדהעובד  התחייבויותהתחייבויות��

המעסיקהמעסיק  התחייבויותהתחייבויות��

משפטיותמשפטיות  תרופותתרופות��

    ליישובליישוב  הסדריםהסדרים��

סכסוכיםסכסוכים

7171

))1111סעיף סעיף ((העובד העובד   ""צרותצרות""

לתפקידלתפקיד  התאמההתאמה  מצגמצג��

העובדהעובד  ""ייזהרייזהר""��

  ::למעבידלמעביד  אפשריותאפשריות  ""חרבותחרבות""  33((��

    חוסרחוסר  ;;הטעייההטעייה  ;;חוזהחוזה  הפרתהפרת

  ..))העובדהעובד  מצדמצד  לבלב  תוםתום

התפקידהתפקיד  למילוילמילוי  מניעותמניעות  העדרהעדר  מצגמצג��

  מצדמצד  תביעותתביעות  מפנימפני  עבידעבידלמלמ  ""מגיניםמגינים""  22((��

  ))אחריםאחרים  צדדיםצדדים  תביעותתביעות  אואו  העובדהעובד

7272

השלכות הפרת  

חובת המסירה

נטל  

הפרכה  

למעסיק

עיצום  

כספי 

למעסיק

פיצויים 

לדוגמה 

לעובד

₪  20,000בתביעת עובד₪  15,000

מישור אזרחי

גא ב

3-1טפסים 
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נטל הפרכה על המעסיקנטל הפרכה על המעסיק
    ")")הודעההודעה  בהעדרבהעדר  ההוכחהההוכחה  נטלנטל("("  לחוקלחוק  ..אא55  סעיףסעיף��

  שבהשבה    מעבידומעבידו    נגדנגד    עובדעובד    שלשל    בתובענהבתובענה""

  לפילפי    מהענייניםמהעניינים      ענייןעניין      במחלוקתבמחלוקת    שנוישנוי

  הודעההודעה  לעובדלעובד  מסרמסר  לאלא  והמעבידוהמעביד  ,,22  סעיףסעיף

  בסעיפיםבסעיפים    כאמורכאמור  במסירתהבמסירתה  חייבחייב  שהואשהוא

תהיהתהיה  ,,ענייןעניין    אותואותו  לגבילגבי    אואו  בכללבכלל  ,,33  אואו  11

  הענייןהעניין  בדברבדבר  המעבידהמעביד    עלעל  ההוכחהההוכחה  חובתחובת

  העידהעיד  שהעובדשהעובד  ובלבדובלבד    ,,במחלוקתבמחלוקת    השנויהשנוי

""......בתצהירבתצהיר  לרבותלרבות  ,,ענייןעניין  באותובאותו  טענתוטענתו  עלעל

7474

))11.8.201111.8.2011- - ממ((תיקון לחוק תיקון לחוק 

::לבדיקהלבדיקה��

??מעסיקמעסיק  בחתימתבחתימת    חייבחייב  עבודהעבודה  הסכםהסכם  האםהאם1)1)

??העובדהעובד  בחתימתבחתימת    חייבחייב  עבודהעבודה  הסכםהסכם    האםהאם2)2)

    ??22  לטופסלטופס  תחליףתחליף  יהווהיהווה  עבודהעבודה  הסכםהסכם  האםהאם3)3)

??33  לטופסלטופס  תחליףתחליף  יהווהיהווה  עבודהעבודה  הסכםהסכם  האםהאם4)4)

    ??קיבוציקיבוצי  הסכםהסכם  שלשל  העתקהעתק  במסירתבמסירת  דידי  האםהאם5)5)

7575

))11.8.201111.8.2011- - ממ((תיקון לחוק תיקון לחוק 
::לבדיקהלבדיקה��

גםגם  חלהחלה    המסירההמסירה  חובתחובת  האםהאם6)6)

??יוםיום  3030  עדעד  מועסקמועסק  העובדהעובד  אםאם

בובו    במקרהבמקרה  חלהחלה    המסירההמסירה  חובתחובת  האםהאם7)7)

??20022002  יונייוני  לפנילפני  החלההחלה  העובדהעובד  העסקתהעסקת

??זרזר  עובדעובד  כלפיכלפי  חלהחלה  המסירההמסירה  חובתחובת  האםהאם8)8)

    ??פפ""רשרש  עובדעובד  כלפיכלפי  חלהחלה  המסירההמסירה  חובתחובת  האםהאם9)9)

??בפועלבפועל    מעסיקמעסיק    עלעל  גםגם  מוטלתמוטלת    החובההחובה  האםהאם10)10)
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מידת הזכות הניהוליתמידת הזכות הניהולית

מורחב 1טופס 

חוקי עבודה

B

D

)1טופס (הודעה לעובד  A

צו הרחבה)/מיוחד/כללי(הסכם קיבוצי  C

7777

המנסחהמנסח//פרשנות חוזה כנגד המעסיקפרשנות חוזה כנגד המעסיק
  בעקבותבעקבות((  19731973--גג""תשלתשל  ,,))כלליכללי  חלקחלק((  החוזיםהחוזים  לחוקלחוק  2525  סעיףסעיף��

))20112011  בינוארבינואר  2626  מיוםמיום  22  ''מסמס  תיקוןתיקון

    שהואשהוא  כפיכפי  ,,הצדדיםהצדדים  שלשל  דעתםדעתם  אומדאומד  לפילפי  יפורשיפורש  חוזהחוזה))אא((
    אומדאומד  אםאם  ואולםואולם  ,,הענייןהעניין  ומנסיבותומנסיבות  החוזההחוזה  מתוךמתוך  משתמעמשתמע

    יפורשיפורש  ,,החוזההחוזה  מלשוןמלשון  במפורשבמפורש  משתמעמשתמע  הצדדיםהצדדים  שלשל  דעתםדעתם
..ללשונוללשונו  בהתאםבהתאם  החוזההחוזה

    אותואותו  המקייםהמקיים  פירושפירוש  ,,שוניםשונים  לפירושיםלפירושים  הניתןהניתן  חוזהחוזה))בב((
..בטלבטל  הואהוא  שלפיושלפיו  פירושפירוש  עלעל  עדיףעדיף

    הצדדיםהצדדים  לאחדלאחד  והייתהוהייתה  שוניםשונים  לפירושיםלפירושים  הניתןהניתן  חוזהחוזה))11בב((
    פירושפירוש  עלעל  עדיףעדיף  נגדונגדו  פירושפירוש  ,,תנאיותנאיו  בעיצובבעיצוב  עדיפותעדיפות  לחוזהלחוזה

..לטובתולטובתו

    בהםבהם  להשתמשלהשתמש  שנוהגיםשנוהגים  בחוזהבחוזה  ותניותותניות  בביטוייםבביטויים))גג((
    להםלהם  הנודעתהנודעת  המשמעותהמשמעות  לפילפי  יפורשויפורשו  סוגסוג  מאותומאותו  בחוזיםבחוזים
""......חוזיםחוזים  באותםבאותם

78787878

))בב((כללי כללי   --הזכות הניהולית הזכות הניהולית 

    יי""עע  המפותחהמפותח  רוחנירוחני  בקנייןבקניין  מעסיקמעסיק  בעלותבעלות6)6)
    עבודתועבודתו  במהלךבמהלך  העובדהעובד

משתתףמשתתף//עצמאיעצמאי  קבלןקבלן  העסקתהעסקת7)7)

")")גידרוןגידרון""  הגנתהגנת  כוללכולל((  חופשיחופשי

    עקיפהעקיפה  להעסקהלהעסקה  הזכותהזכות8)8)

))משנהמשנה  קבלןקבלן//אדםאדם  כוחכוח((

עבודהעבודה  חוזהחוזה  לעריכתלעריכת  הזכותהזכות9)9)

גלובאליגלובאלי//כוללכולל  בשכרבשכר  להעסקהלהעסקה  הזכותהזכות  היקףהיקף10)10)
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")")גלובאליגלובאלי("("שכר כולל שכר כולל 

  חוקחוק  ידיידי--עלעל  מוגןמוגן  אינואינו  כדיןכדין  כוללכולל  בשכרבשכר  עובדעובד��

!!בלבדבלבד  ומנוחהומנוחה  עבודהעבודה  שעותשעות

::רלוונטייםרלוונטיים  עובדיםעובדים  סוגיסוגי��

עובדיםעובדים  מנהלימנהלי1)1)

מיוחדמיוחד  אישיאישי  אמוןאמון  הדורשיםהדורשים  תפקידיםתפקידים2)2)

המעבידהמעביד  מצדמצד  פיקוחפיקוח  יכולתיכולת  העדרהעדר3)3)

))ואווירואוויר  יםים  וצוותיוצוותי  ביטחוןביטחון  כוחותכוחות((  שונותשונות4)4)

8080

שכר כולל פסול

מנהלים

אמון אישי

העדר פיקוח

שונות

A

B

C

D

חוזה  

אישי

שכר  

כולל
E

שכר כולל חוקי

ג"שנ F

העסקה  

גמישה
G

B1

הסכם  

קיבוצי

81818181

))גג((כללי כללי   --הזכות הניהולית הזכות הניהולית 

    ))כוללכולל  בשכרבשכר  בעיקרבעיקר((  מביתומביתו  העובדהעובד  העסקתהעסקת11)11)

העובדהעובד  לניודלניוד  וזכותוזכות  העבודההעבודה  מקוםמקום  קביעתקביעת12)12)

העבודההעבודה  במקוםבמקום  נוהגנוהג  גיבושגיבוש13)13)

    מפתחמפתח  עובדעובד  לשימורלשימור  דרכיםדרכים14)14)

))התפטרותהתפטרות  למניעתלמניעת((

  אינםאינם  לעבודהלעבודה  הדיןהדין  בתיבתי15)15)

אזרחיותאזרחיות  בתביעותבתביעות  הראיותהראיות  בדיניבדיני  קשוריםקשורים
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82828282

))אא((  כדיןכדין" " פנקסיםפנקסים""ניהול ניהול 

המעסיקהמעסיק  למרשמילמרשמי  כשרותכשרות  חזקתחזקת16)16)

  חוקייםחוקיים  פנקסיםפנקסים  שלשל  כדיןכדין  ניהולניהול17)17)

לעובדלעובד  ההפרכהההפרכה  נטלנטל  אתאת  מעבירמעביר

    ""ראיהראיה  ראשיתראשית""- - ככ  השכרהשכר  תלושתלוש18)18)

המעסיקהמעסיק  לטובתלטובת  אפשריתאפשרית

83838383

))בב((  כדיןכדין" " פנקסיםפנקסים""ניהול ניהול 

    2424  תיקוןתיקון  פיפי--עלעל  ""הוכחההוכחה  נטלנטל""19)19)

))..בב2626  סעיףסעיף((  השכרהשכר  הגנתהגנת  לחוקלחוק

  מינימוםמינימום  שכרשכר  בחוקבחוק  ""חזקותחזקות""20)20)

))0909//22- - ממ  שנוסףשנוסף  ..בב77  סעיףסעיף((

    שעותשעות  פנקספנקס""  ניהולניהול  חובתחובת  היקףהיקף21)21)

כוללכולל  בשכרבשכר  לעובדלעובד  ""עבודהעבודה

84848484

י העובדי העובד""השלכות רישום אישי עהשלכות רישום אישי ע

    שעותשעות  פנקספנקס""  ניהלניהל  לאלא  המעסיקהמעסיק  בובו  במקרהבמקרה��
    שכרשכר  הפרשיהפרשי  תובעתובע  והעובדוהעובד  כדיןכדין  ""עבודהעבודה

    נוספותנוספות  שעותשעות  גמולגמול  ::לרבותלרבות((

לרבותלרבות  ))שבועיתשבועית  מנוחהמנוחה  וגמולוגמול

    שנוהלשנוהל  אישיאישי  רישוםרישום  יסודיסוד  עלעל

    נטלנטל    המעסיקהמעסיק    עלעל    ,,ידוידו    עלעל

    ננ""שש  6060- - לל  עדעד  וזאתוזאת  ההפרכהההפרכה

..))..בב2626  סעיףסעיף((  חודשיותחודשיות
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8585

השלכות תלוש שכר חסר פירוט  השלכות תלוש שכר חסר פירוט  

  במחלוקתבמחלוקת  השנויותהשנויות  שעילותיהשעילותיה  עובדעובד  שלשל  בתובענהבתובענה��

    עבודהעבודה  גמולגמול  ,,נוספותנוספות  שעותשעות  גמולגמול  תשלוםתשלום--איאי  הןהן

  אואו  חופשהחופשה  תמורתתמורת  ,,חופשהחופשה  דמידמי  ,,השבועיתהשבועית  במנוחהבמנוחה

    ,,נסיעותנסיעות  דמידמי  אואו  הבראההבראה  דמידמי  ,,חופשהחופשה  פדיוןפדיון

    מסרומסרו  לאלא  שכרשכר  תלושתלוש  במסירתבמסירת  שחייבשחייב  והמעבידוהמעביד

    שנקבעשנקבע  חזקהחזקה  ,,חסרחסר  שכרשכר  תלושתלוש  שמסרשמסר  אואו  לעובדלעובד

    שכרשכר  ששולםששולם  בשכרבשכר  ויראוויראו  אסוראסור  כוללכולל  שכרשכר  לעובדלעובד

    אםאם  אלאאלא  ,,האמוריםהאמורים  השכרהשכר  רכיבירכיבי  ללאללא  ,,בלבדבלבד  רגילרגיל

))))גג((..בב2626  סעיףסעיף((  אחרתאחרת  המעסיקהמעסיק  יוכיחיוכיח  כןכן

8686

""משולש השכרמשולש השכר""

חוזה עבודה אישי/הודעה לעובד

חות נוכחות"דותלושי שכר

התאמה מלאה

87878787

))אא(() ) תנאי עבודהתנאי עבודה((הודעה לעובד הודעה לעובד 

  שתקופתשתקופת  לעובדלעובד  הודעההודעה  ממתןממתן  פטורפטור22)22)

))99  סעיףסעיף((  יוםיום  77//3030  עדעד  עבודתועבודתו

    שהחלשהחל  לעובדלעובד  הודעההודעה  ממתןממתן  פטורפטור23)23)

))1010  סעיףסעיף((  0202//66  לפנילפני  בעבודתובעבודתו

    במילויבמילוי  הדדיהדדי  תוכניתוכני  עיצובעיצוב  חופשחופש24)24)

))11  טופסטופס((  לעובדלעובד  ההודעהההודעה

  כתחליףכתחליף  אישיאישי  חוזהחוזה  עריכתעריכת25)25)

))33  תקנהתקנה((  לעובדלעובד  הודעההודעה  למסירתלמסירת

))11  סעיףסעיף((  תאגידיתאגידי  באשכולבאשכול  המעסיקהמעסיק  זהותזהות26)26)
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))בב(() ) תנאי עבודהתנאי עבודה((הודעה לעובד הודעה לעובד 

))22  סעיףסעיף((  העבודההעבודה  תחילתתחילת  מועדמועד  קביעתקביעת27)27)

לעובדלעובד  ניסיוןניסיון  תקופתתקופת  קביעתקביעת28)28)

))הסתמכותהסתמכות//שימועשימוע((  חדשחדש

))חובהחובה//זכותזכות((  קודםקודם  בוותקבוותק  הכרההכרה29)29)

סוציאליותסוציאליות  זכויותזכויות  לצבירתלצבירת

    //קצובהקצובה((  העבודההעבודה  תקופתתקופת30)30)

))22  סעיףסעיף((  ))הה""שפשפ//קצובהקצובה  בלתיבלתי

))33  סעיףסעיף((  תפקידתפקיד  הגדרתהגדרת31)31)

8989

תקופת עבודה קצובהתקופת עבודה קצובה

    ::))הה""שפשפ((  אפשריותאפשריות  השלכותהשלכות  בחינתבחינת��

;;ימועימועשש))אא((  

יטורים יטורים פפ))בב((  

;;ופיצויי פיטוריםופיצויי פיטורים

..ודעה מוקדמתודעה מוקדמתהה))גג((  

90909090

))גג(() ) תנאי עבודהתנאי עבודה((הודעה לעובד הודעה לעובד 

))44  סעיףסעיף((  ישירישיר  ממונהממונה  קביעתקביעת32)32)

  השכרהשכר  בסיסבסיס  קביעתקביעת33)33)

))55  סעיףסעיף((  ))אחראחר//משכורתמשכורת//שכרשכר((

שאינםשאינם//קבועיםקבועים  תשלומיםתשלומים34)34)

))66  סעיףסעיף((  קבועיםקבועים

נלוותנלוות--יסודיסוד  מפתחמפתח  קביעתקביעת35)35)

  יוםיום  אורךאורך((    משרהמשרה  היקףהיקף  קביעתקביעת36)36)

    ))גמישותגמישות≠ ≠ זמינותזמינות//עבודהעבודה  שבועשבוע//עבודהעבודה
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))דד(() ) תנאי עבודהתנאי עבודה((הודעה לעובד הודעה לעובד 

מקוצרמקוצר//מלאמלא  עבודהעבודה  שבועשבוע37)37)

))88  סעיףסעיף((  שבועישבועי  מנוחהמנוחה  יוםיום38)38)

  ומועדומועד  הפנסיוניהפנסיוני  הביטוחהביטוח  היקףהיקף39)39)

))22  וטופסוטופס  99  סעיףסעיף((  תחילתותחילתו

    בארגוןבארגון  המעסיקהמעסיק  חברותחברות  ציוןציון40)40)

))1010  סעיףסעיף((  והשלכותיהוהשלכותיה  מעסיקיםמעסיקים

  המוסכמיםהמוסכמים  עבודהעבודה  תנאיתנאי  פירוטפירוט41)41)

קבלןקבלן  עובדעובד  לגבילגבי  בפועלבפועל  המעסיקהמעסיק  עםעם

9292

))12/0712/07- - ממ((  תיקון לחוקתיקון לחוק

    לחוקלחוק  ))1010((22  סעיףסעיף  הוספתהוספת��

    עבודהעבודה  לביצועלביצוע  לחוזהלחוזה  צדצד  שהואשהוא  מעסיקמעסיק  לגבילגבי""
    קבלןקבלן  שהואשהוא  מעסיקמעסיק  לגבילגבי  אואו  שירותיםשירותים  למתןלמתן  אואו

    ,,בפועלבפועל  מעסיקמעסיק  עםעם  לחוזהלחוזה  צדצד  שהואשהוא  אדםאדם  כוחכוח
    תנאיתנאי  לענייןלעניין  הוראותהוראות  כוללכולל  האמורהאמור  והחוזהוהחוזה
    העבודההעבודה  תנאיתנאי  --  המעבידהמעביד  שלשל  עובדועובדו  שלשל  עבודהעבודה
    וכןוכן......))99((  עדעד  ))11((  בפסקאותבפסקאות  כמפורטכמפורט  ,,כאמורכאמור
""..ומעסיקומעסיק  עובדעובד  יחסייחסי  לסיוםלסיום  הנוגעיםהנוגעים  תנאיםתנאים

9393

התיקון לחוקהתיקון לחוק  השלכותהשלכות

    בכתבבכתב  לפרטלפרט  חייבחייב  יהיהיהיה  אדםאדם  כוחכוח//שירותשירות  קבלןקבלן��
  מעסיקמעסיק  אצלאצל  המוצביםהמוצבים  עובדיועובדיו  בפניבפני

    העבודההעבודה  תנאיתנאי  מכלולמכלול  אתאת  בפועלבפועל

  להםלהם  לתתלתת  חוזיתחוזית  התחייבהתחייב  אותםאותם

  !!המזמיןהמזמין--בפועלבפועל  המעסיקהמעסיק  כלפיכלפי

  קבלניקבלני  עובדיעובדי  כללכלל  עלעל  תחולתחול  זוזו  גילויגילוי  חובתחובת��
!!בפועלבפועל  מעסיקמעסיק  אצלאצל  המוצביםהמוצבים  אדםאדם  כוחכוח//שירותשירות
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שינוי תנאי העבודהשינוי תנאי העבודה

  צדדיצדדי--חדחד  לשינוילשינוי  המעסיקהמעסיק  כוחכוח  היקףהיקף42)42)

    העסקההעסקה  תנאיתנאי  שלשל

עבודהעבודה  תנאיתנאי  לשינוילשינוי  חוקיותחוקיות  מגבלותמגבלות43)43)

עבודהעבודה  תנאיתנאי  לשינוילשינוי  קיבוציותקיבוציות  מגבלותמגבלות44)44)

עבודהעבודה  תנאיתנאי  לשינוילשינוי  חוזיותחוזיות  מגבלותמגבלות45)45)

    כתנאיכתנאי  מחאהמחאהלל  העובדהעובד  חובתחובת46)46)

    הרעההרעה  עקבעקב  להתפטרותלהתפטרות  מוקדםמוקדם

עבודתועבודתו  בתנאיבתנאי  מוחשיתמוחשית

9595

שינוי בתנאי העבודהשינוי בתנאי העבודה: : 33טופס טופס 

    שלשל  העבודההעבודה  בתנאיבתנאי  שינוישינוי  חלחל  בהןבהן  בנסיבותבנסיבות��

    ))לחוקלחוק  33  בסעיףבסעיף  כמשמעוכמשמעו((  העובדהעובד

    הודעההודעה  במתןבמתן  מחויבמחויב  המעסיקהמעסיק

..לעובדלעובד  נפרדתנפרדת

    השינויהשינוי  מהותמהות  אתאת  לפרטלפרט  המעסיקהמעסיק  עלעל  33  בטופסבטופס��

      ..לתוקףלתוקף  כניסתוכניסתו  מועדמועד  אתאת  וכןוכן  העבודההעבודה  בתנאיבתנאי

9696

))33טופס טופס ((חוק הודעה לעובד חוק הודעה לעובד 

    עלעל  לעובדלעובד  להודיעלהודיע  מחויבמחויב  מעסיקמעסיק  --  עדכוןעדכון  חובתחובת��
    משלושיםמשלושים  יאוחריאוחר  לאלא  עבודתועבודתו  בתנאיבתנאי  שינוישינוי  כלכל

    וזאתוזאת((  השינויהשינוי  עלעל  למעבידלמעביד  נודענודע  בובו  מהיוםמהיום  יוםיום
..))העבודההעבודה  יחסייחסי  תחילתתחילת  במועדבמועד  תלותתלות  ללאללא

--  כאשרכאשר  זוזו  מחובהמחובה  פטורפטור  המעסיקהמעסיק  ::חריגיםחריגים��

..בדיןבדין  שינוישינויבב  מדוברמדובר1)1)

..קיבוציקיבוצי  הסכםהסכם  אואו  הדיןהדין  מכוחמכוח  עדכוןעדכוןבב  מדוברמדובר2)2)

        ..העובדהעובד  שלשל  השכרהשכר  תלושתלושבב  מופיעמופיע  השינויהשינוי3)3)
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סוגי עובדיםסוגי עובדים

סוגי  

עובדים

עובד 

ארעי

עובד 

זמני
עובד 

קבוע

תקופת עבודה  

בלתי קצובה

תקופת עבודה  

)מוגדרת(קצובה 

הגנת ארגון  

י "עובדים עפ

הסכם קיבוצי

9898

סוגי עובדיםסוגי עובדים
    באמצעותבאמצעות  חוקחוק  פיפי- - עלעל  המחדלהמחדל  ברירתברירת  ==  ארעיארעי  עובדעובד��

      ..))""ניסיוןניסיון""((  בלבדבלבד  עבודהעבודה  התחלתהתחלת  מועדמועד  קביעתקביעת

  אישיאישי  עבודהעבודה  בחוזהבחוזה  מפורשמפורש  הסדרהסדר  ==  זמניזמני  עובדעובד��
    ..העבודההעבודה  יחסייחסי  סיוםסיום  מועדמועד  אתאת  מראשמראש  הקובעהקובע

--חדחד  ,,למשנהולמשנהו  להודיעלהודיע  רשאירשאי  צדצד  כלכל  ==  ""התרההתרה  כוחכוח""��
  ,,הפרההפרה  ללאללא  ,,העבודההעבודה  יחסייחסי    סיוםסיום  עלעל  ,,עתעת  ובכלובכל  צדדיתצדדית
..))בכסףבכסף  אואו  בזמןבזמן((  מוקדמתמוקדמת  הדעההדעה  למתןלמתן  בכפוףבכפוף

--חדחד  ,,למשנהולמשנהו  להודיעלהודיע  רשאירשאי  צדצד  כלכל  ==  ""שינוישינוי  כוחכוח""��
  ,,הפרההפרה  ללאללא  ,,העבודההעבודה  תנאיתנאי    סיוםסיום  עלעל  ,,עתעת  ובכלובכל  צדדיתצדדית
..במקומםבמקומם  חדשיםחדשים  עבודהעבודה  תנאיתנאי  והצבתוהצבת

9999

סוגי עובדיםסוגי עובדים

סיווג  סיווג  

העובדהעובד

בסיס בסיס 

משפטימשפטי

קיום כוחות  קיום כוחות  

התרה ושינויהתרה ושינוי

לשני הצדדיםלשני הצדדיםחוזה אישיחוזה אישיארעיארעי

נשלל עד  נשלל עד  חוזה אישיחוזה אישיזמניזמני

לתום החוזהלתום החוזה

הסכם הסכם קבועקבוע

קיבוציקיבוצי

בהסכמת ארגון  בהסכמת ארגון  

העובדים בלבדהעובדים בלבד
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סוגי עובדיםסוגי עובדים

עובד 

קבוע
ארגון  

עובדים
מעסיק  

)?ציבורי(

הסדר קביעות במסגרת הסכם קיבוצי

  קבוע בעובד לפגוע או מלפטר מנוע מעסיק ,עקרונית

  מאת מוקדמת הסכמה ללא )חובה פרישת גיל לפני(

!")זהב/כסף מצנח(" העובדים ארגון

101101101101

))אא((הגנת השכר הגנת השכר 
  שמעברשמעבר  שכרשכר  רכיבירכיבי  בתשלוםבתשלום  פיגורפיגור47)47)

שכרשכר  להלנתלהלנת  ייחשבייחשב  לאלא  לחוקלחוק

    שכרשכר  לתשלוםלתשלום  החובההחובה  עקיפתעקיפת48)48)

))))אא((22  סעיףסעיף((  במזומניםבמזומנים  עבודהעבודה

לתשלוםלתשלום  מותניתמותנית  אפשרותאפשרות49)49)

    ))33  סעיףסעיף((  כסףכסף  בשווהבשווה

  עבודהעבודה  שכרשכר  תשלוםתשלום  עלעל  אפשריאפשרי  סיכוםסיכום50)50)

))1010  סעיףסעיף((  בשכרבשכר  לעובדלעובד  חודשיחודשי

102102

הלנת שכרהלנת שכר

הפרשי הצמדה = "ריבית משפטית"

4%ריבית שנתית של + 

 הפרשי = פיטורים פיצויי הלנת

20% של חודשית ריבית + הצמדה

  בגין 5% ריבית = עבודה שכר הלנת

  10% וריבית ראשון איחור שבוע

ממנו חלק או נוסף שבוע כל בגין

C

B

A
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::יישומי הלנת שכריישומי הלנת שכר

הלנת שכרהלנת שכרהמקרההמקרה

שינוי בסיס השכרשינוי בסיס השכר

)   )   2525עד עד   2626או או   1515עד עד   1616((

תלוי במועד התשלוםתלוי במועד התשלום

נ למועד  נ למועד  ""דחיית גמול שדחיית גמול ש

התשלום העוקבהתשלום העוקב

כןכן

נ לשעות נ לשעות ""המרת גמול שהמרת גמול ש

חופשה שנתיתחופשה שנתית

כןכן

דחיית תשלום דמי הבראה דחיית תשלום דמי הבראה 

או דמי נסיעותאו דמי נסיעות

לאלא

104104

מנגנון חישוב הלנת פיצויי פיטוריםמנגנון חישוב הלנת פיצויי פיטורים

ימי לוח  ימי לוח  

מסיום עבודהמסיום עבודה

קרן פיצויי  קרן פיצויי  

פיטוריםפיטורים

הפרשי  הפרשי  

הצמדה למדדהצמדה למדד

הפרשי ריבית הפרשי ריבית 

))לחודשלחודש  20%20%((

1515--11++----

3030--1616++++--

++++++ואילךואילך  3131

  יחסי מסיום החל יחושבו וריבית הצמדה הפרשי

)!קיבוצי  בהסכם  אחרת  נקבע  אם  אלא(  העבודה

105105

פיצויי פיטוריםפיצויי פיטורים//הלנת שכרהלנת שכר

::הלנההלנה  פיצויפיצוי  השגתהשגת  המונעיםהמונעים  הגורמיםהגורמים  עיקריעיקרי��

    לחוקלחוק  מעברמעבר  שיסודםשיסודם  שכרשכר  רכיבירכיבי  בתשלוםבתשלום  איחוראיחור1)1)
..בלבדבלבד  משפטיתמשפטית  ריביתריבית  בתשלוםבתשלום  מזכהמזכה

  פשרותפשרותבב  מסתיימותמסתיימות  עבודהעבודה  בדיניבדיני  התביעותהתביעות  מרביתמרבית2)2)
..))בכללבכלל  אםאם((  משפטיתמשפטית  ריביתריבית  עלעל  המבוססותהמבוססות

    להפעיללהפעיל  ,,שבשגרהשבשגרה  כדברכדבר  ,,נוהגיםנוהגים  לעבודהלעבודה  הדיןהדין  בתיבתי3)3)
    שילםשילם  המעבידהמעביד  בובו  מקרהמקרה  בכלבכל  הפחתההפחתה  סמכותסמכות
..""במחלוקתבמחלוקת  שנוישנוי  שאינושאינו  הסכוםהסכום""  אתאת  במועדבמועד  לעובדלעובד
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ד העבודהד העבודה""סמכות הפחתה לביסמכות הפחתה לבי

פיצוי הלנת 

פיצויי פיטורים

פיצוי הלנת 

שכר עבודה

B

C

ריבית 

משפטית A

שיעור ריבית 

פי חוק- על

סמכות  

הפחתה

107107

חוק הגנת השכרחוק הגנת השכר

")")במזומניםבמזומנים  תשלוםתשלום  חובתחובת("("  ))אא((22  סעיףסעיף��

    מותרמותר  אךאך  ,,במזומניםבמזומנים  ישולםישולם  עבודהעבודה  שכרשכר""

  דרךדרך  אםאם  ,,דוארדואר  בהמחאתבהמחאת  אואו  בשיקבשיק  שישולםשישולם

    בחוזהבחוזה  אואו  קיבוציקיבוצי  בהסכםבהסכם  נקבעהנקבעה  זאתזאת  תשלוםתשלום

    ,,אחרתאחרת  בדרךבדרך  להלה  הסכיםהסכים  שהעובדשהעובד  אואו  עבודהעבודה

    פירעוןפירעון  מהנמשךמהנמשך  לקבללקבל  יכוליכול  שהעובדשהעובד  ובלבדובלבד

    הקבועיםהקבועים  במועדיםבמועדים  הדוארהדואר  המחאתהמחאת  אואו  השיקהשיק

""..העניןהענין  לפילפי  הכולהכול  ,,1414  עדעד  99  בסעיפיםבסעיפים

108108108108

))בב((הגנת השכר הגנת השכר 

  עקבעקב  שכרשכר  לתשלוםלתשלום  המועדהמועד  דחייתדחיית51)51)

))22  תקנהתקנה((  העובדהעובד  שלשל  מאוחרמאוחר  דיווחדיווח

  לתביעתלתביעת  מקוצרתמקוצרת  התיישנותהתיישנות  תקופתתקופת52)52)

  ))..אא1717  סעיףסעיף((  שכרשכר  הלנתהלנת  פיצויפיצוי

    הסכוםהסכום""  בתשלוםבתשלום  הפחתההפחתה  סמכותסמכות53)53)

))1818  סעיףסעיף((  ""במחלוקתבמחלוקת  שנוישנוי  שאינושאינו

  פיצוייפיצויי  לתשלוםלתשלום  המועדהמועד  דחייתדחיית54)54)

))))גג((2020--וו  ))55)()(אא((2020  סעיפיםסעיפים((  פיטוריםפיטורים
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הגנת השכרהגנת השכר

  לחוקלחוק  ))55)()(אא((2020  סעיףסעיף��

  פיפי- - עלעל  ,,מותניתמותנית  פיטוריםפיטורים  לפיצויילפיצויי  הזכותהזכות  אםאם""
  העובדהעובד  מצדמצד  תנאיתנאי  במילויבמילוי  ,,שבחיקוקשבחיקוק  הוראההוראה
  תנאיתנאי  במילויבמילוי  אואו  עבודהעבודה  יחסייחסי  הפסקתהפסקת  יוםיום  לאחרלאחר
  יוםיום  - -   יוםיום  אותואותו  שלאחרשלאחר  מסוימתמסוימת  תקופהתקופה  במשךבמשך
    התקופההתקופה  תוםתום  יוםיום  אואו  האמורהאמור  התנאיהתנאי  מילוימילוי

""..הענייןהעניין  לפילפי  ,,האמורההאמורה

110110

הגנת השכרהגנת השכר

    לחוקלחוק  ))גג((2020  סעיףסעיף��

    מכוחמכוח  שלאשלא  פיטוריםפיטורים  לפיצויילפיצויי  שזכאישזכאי  מימי""
    ,,פיטוריםפיטורים  פיצוייפיצויי  לחוקלחוק  55  אואו  ))אא((11  סעיפיםסעיפים

    לתשלוםלתשלום  המועדהמועד  לגביולגביו  יחוליחול  לאלא  ,,19631963--גג""תשכתשכ
    אלאאלא  ))אא((  קטןקטן  בסעיףבסעיף  כאמורכאמור  פיטוריםפיטורים  פיצוייפיצויי
    דרישהדרישה  לכןלכן  קודםקודם  למעסיקלמעסיק  שנמסרהשנמסרה  לאחרלאחר
    העילההעילה  ציוןציון  תוךתוך  הפיצוייםהפיצויים  לתשלוםלתשלום  בכתבבכתב

""......לדרישהלדרישה

111111111111

))גג((הגנת השכר הגנת השכר 
    הלנתהלנת  מפיצוימפיצוי  למעסיקלמעסיק  אפשריתאפשרית  חסינותחסינות55)55)

))))הה((2020  סעיףסעיף((  פיטוריםפיטורים  פיצוייפיצויי

))))66)()(אא((2525  סעיףסעיף((  מעסיקמעסיק  הלוואותהלוואות56)56)

))))77)()(אא((2525  סעיףסעיף((  שכרשכר  מקדמותמקדמות57)57)

    כספיותכספיות  תקרותתקרות  קביעתקביעת58)58)

הוצאותהוצאות  להחזרילהחזרי

נוספיםנוספים  מותריםמותרים  ניכוייםניכויים59)59)

))))אא((2525  סעיףסעיף((  העובדהעובד  משכרמשכר
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הגנת השכרהגנת השכר
  לחוקלחוק  ))הה((2020  סעיףסעיף��

    פיצוייפיצויי  אתאת  גמלגמל  מקופתמקופת  לקבללקבל  שזכאישזכאי  מימי""
    תשלומיםתשלומים  מכוחמכוח  מהםמהם  חלקחלק  אואו  הפיטוריםהפיטורים

    לפיצוילפיצוי  זכאיזכאי  יהיהיהיה  לאלא  ,,מעסיקמעסיק  להלה  ששילםששילם
    לולו  המגיעהמגיע  הסכוםהסכום  עלעל  פיטוריםפיטורים  פיצוייפיצויי  הלנתהלנת

    אםאם  ,,האמורההאמורה  זכותוזכותו  פיפי--עלעל  ,,הגמלהגמל  מקופתמקופת
    1515  תוךתוך  ,,בכתבבכתב  הגמלהגמל  לקופתלקופת  הודיעהודיע  המעסיקהמעסיק

    כיכי  ,,הפיטוריםהפיטורים  פיצוייפיצויי  לתשלוםלתשלום  מהמועדמהמועד  ימיםימים
""......לתשלומםלתשלומם  מסכיםמסכים  הואהוא

113113

ניכויי רשות משכר העבודה  ניכויי רשות משכר העבודה  

השכרהשכר  הגנתהגנת  לחוקלחוק  ))55)()(אא((2525  סעיףסעיף��

  ובלבדובלבד  גמלגמל  לקופתלקופת  שוטפיםשוטפים  תשלומיםתשלומים""

    בלבדבלבד  שהעובדשהעובד  גמלגמל  לקופתלקופת  כאמורכאמור  שתשלומיםשתשלומים

    אםאם  העובדהעובד  שלשל  משכרומשכרו  ינוכוינוכו  לאלא  להלה  לשלםלשלם  חייבחייב

    התנגדותוהתנגדותו  עלעל  בכתבבכתב  למעבידולמעבידו  הודיעהודיע  הואהוא

""..לתשלומםלתשלומם

114114114114

))דד((הגנת השכר הגנת השכר 
    יחסייחסי  בסיוםבסיום  העובדהעובד  חובחוב  יתרתיתרת  מלואמלוא  ניכויניכוי60)60)

))))בב((2525  סעיףסעיף((  העבודההעבודה

    פליליתפלילית  מאחריותמאחריות  השתדלותהשתדלות  הגנתהגנת61)61)

))))11)()(11בב((..בב2525  סעיףסעיף((  שכרשכר  להלנתלהלנת

    לתחוםלתחום  חדשחדש  מעסיקמעסיק  אפשרותאפשרות62)62)

))))אא((3030  ''סס((  עברעבר  לתביעותלתביעות  חשיפהחשיפה

  השכרהשכר  בתלושבתלוש  עע""שש  מציוןמציון  אפשריאפשרי  פטורפטור63)63)

    לחוקלחוק  ))66)()(אא((3030  סעיףסעיף  חלחל  עליועליו  עובדעובד  שלשל

))לתוספתלתוספת  44  סעיףסעיף((  ומנוחהומנוחה  עבודהעבודה  שעותשעות
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))הה((הגנת השכר הגנת השכר 

- - עלעל  המסהמס  עלויותעלויות  ספיגתספיגת((  מסמס  גילומיגילומי  קביעתקביעת64)64)

      והשלכותיהםוהשלכותיהם  ))המעסיקהמעסיק  ידיידי

  מסירהמסירהלל  מעסיקמעסיק  אפשרותאפשרות  בחינתבחינת65)65)

השכרהשכר  תלושתלוש  שלשל  מקוונתמקוונת

  להפניהלהפניה  מעסיקמעסיק  לאפשרותלאפשרות  תנאיםתנאים66)66)

הנוכחותהנוכחות  חח""לדולדו  השכרהשכר  בתלושבתלוש

116116116116

))אא((שעות עבודה ומנוחה שעות עבודה ומנוחה 

    והשלכותיהוהשלכותיה  ))מחדלמחדל  כברירתכברירת((  קשיחהקשיחה  העסקההעסקה67)67)

והשלכותיהוהשלכותיה  מוסכמתמוסכמת  גמישהגמישה  העסקההעסקה68)68)

    השלמההשלמה((  רגילרגיל  בתעריףבתעריף  עודפותעודפות  שעותשעות69)69)

))מלאהמלאה  למשרהלמשרה

  שבועישבועי  תקןתקן//יומייומי  תקןתקן  השלכותהשלכות70)70)

      משרהמשרה  והיקףוהיקף  ננ""שש  גמולגמול  עלעל

עבודהעבודה  שעותשעות//עבודהעבודה  ימיימי71)71)

))44  סעיףסעיף((  הרגילהרגיל  עלעל  יתריתר  שתחומםשתחומם

117117117117

))בב((שעות עבודה ומנוחה שעות עבודה ומנוחה 

    2525  בתבת  שבועיתשבועית  למנוחהלמנוחה  מוגבלתמוגבלת  אפשרותאפשרות72)72)
    ))88  סעיףסעיף((  משמרותמשמרות  עבודתעבודתבב  בלבדבלבד  שעותשעות

    שבועיתשבועית  במנוחהבמנוחה  עבודהעבודה  הכתבתהכתבת73)73)

))..וו99- - ..גג99  סעיפיםסעיפים((  והשלכותיהוהשלכותיה

  שעותשעות  לביצועלביצוע  כללייםכלליים  היתריםהיתרים74)74)

))1515  סעיףסעיף((  נוספותנוספות

    לכפותלכפות  המעסיקהמעסיק  זכותזכות  היקףהיקף75)75)

נוספותנוספות  שעותשעות  ביצועביצוע
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))3/183/18עד עד ((  תקרת העסקה בשבוע עבודת לילהתקרת העסקה בשבוע עבודת לילה

ווההדדגגבבאא    

10101010101010101010--

))33(())33(())33(())33(())33((

::שבועיתשבועית  נוספותנוספות  שעותשעות  תקרתתקרת

))עע""שש  5050((  נוספותנוספות  שעותשעות  1515

119119119119

))4/184/18--ממ((  תקרת העסקה בשבוע עבודת לילהתקרת העסקה בשבוע עבודת לילה

ווההדדגגבבאא    

12121212121212121010--

))55(())55(())55(())55(())33((

::שבועיתשבועית  נוספותנוספות  שעותשעות  תקרתתקרת

))עע""שש  5858((  נוספותנוספות  שעותשעות  2323

120120

פסיקה חדשה בדיני עבודהפסיקה חדשה בדיני עבודה

    שופרסלשופרסל  ''ננ  ישראלישראל  מדינתמדינת  1414--0404--1416314163  פפ""תת22)22)

    פליליתפלילית  הרשעההרשעה  --  ))20192019..0808..0101((  ''ואחואח  ממ""בעבע

    חריגותחריגות  שלשל  מקריםמקרים  223223  בגיןבגין  מזוןמזון  רשתרשת  שלשל

    ))עע""שש  1212  ::קריקרי((  יומיתיומית  העסקההעסקה  מתקרתמתקרת

  ₪ ₪   000000,,252252  שלשל  כספיכספי  פיצויפיצוי  בתשלוםבתשלום  וחיובהוחיובה
    להימנעותלהימנעות  התחייבותהתחייבות  עלעל  החתמתההחתמתה  וכןוכן  לבדלבדבב

    שניםשנים  שלוששלוש  במשךבמשך  דומותדומות  מעבירותמעבירות

    קנסותקנסות  בתשלוםבתשלום  תחויבתחויב  ,,כןכן  שאלמלאשאלמלא((

))מלאיםמלאים  פלילייםפליליים
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121121121121

))גג((שעות עבודה ומנוחה שעות עבודה ומנוחה 

    //גלובאליותגלובאליות  נוספותנוספות  שעותשעות  ''תוסתוס  רכיברכיב  הכללתהכללת76)76)

השוטףהשוטף  בשכרבשכר  מיוחדמיוחד  מאמץמאמץ

    גמולגמול  במקוםבמקום  פיצויפיצוי  מנוחתמנוחת77)77)

))))בב((1616  סעיףסעיף((  ננ""שש

גמולגמול  במקוםבמקום  פיצויפיצוי  מנוחתמנוחת78)78)

))))בב((1717  סעיףסעיף((  שבועיתשבועית  מנוחהמנוחה

    עלעל  --  רשמיותרשמיות  הפסקותהפסקות  זמניזמני79)79)

!!))2020  סעיףסעיף((  העובדהעובד  חשבוןחשבון

122122122122

שעות 

נוכחות
≠

שעות 

עבודה

שעת היציאה  

ממקום העבודה 

פחות שעת 

הכניסה

שעות  הנוכחות  

בניכוי הפסקות 

רשמיות

הבחנה מהותית לצורכי שכר עבודה

123123123123

))דד((שעות עבודה ומנוחה שעות עבודה ומנוחה 

מרביתמרבית  רשמיתרשמית  להפסקהלהפסקה  אפשרותאפשרות80)80)

))))בב((2020  סעיףסעיף((  שעותשעות  33  שלשל

    הפסקתהפסקת  לאחרלאחר  חדשחדש  עבודהעבודה  יוםיום81)81)

))2121  סעיףסעיף((  שעותשעות  33//88  בתבת  עבודהעבודה

    בעבודהבעבודה  מחזוריתמחזורית  העסקההעסקה82)82)

))))אא((2222  סעיףסעיף((  במשמרותבמשמרות

    רצופהרצופה  לעבודהלעבודה  מעסיקמעסיק  אפשרותאפשרות83)83)

))2323  סעיףסעיף((  רשמיותרשמיות  הפסקותהפסקות  ללאללא
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124124124124

))הה((שעות עבודה ומנוחה שעות עבודה ומנוחה 

    פטורפטור  השגתהשגת  לשםלשם((  חצותחצות  לפנילפני  עבודהעבודה  סיוםסיום84)84)
))לילהלילה  תוספתתוספת  מתשלוםמתשלום

  הודעההודעה  למתןלמתן  מעסיקמעסיק  אפשרותאפשרות85)85)

    העבודההעבודה  שעותשעות  שינוישינוי  בדברבדבר

))33  תקנהתקנה((

    בעדבעד  בלבדבלבד  הסכמיהסכמי  תשלוםתשלום86)86)

))""קריאהקריאה""  ללאללא((  סבילהסבילה  כוננותכוננות

125125125125

))וו((שעות עבודה ומנוחה שעות עבודה ומנוחה 

    בעדבעד  בלבדבלבד  הסכמיהסכמי  תשלוםתשלום87)87)

    לביתולביתו  מחוץמחוץ  העובדהעובד  שהייתשהיית

    ))לינהלינה  הסדריהסדרי((

  ריבויריבויבב  עבודהעבודה  שכרשכר  חישובחישוב88)88)

    אותהאותה  בגיןבגין  שכרשכר  תוספותתוספות

עבודהעבודה  שעתשעת

126126

היעדרויות עובדהיעדרויות עובד
  העובדהעובד  מןמן  נבצרנבצר  בהןבהן  נסיבותנסיבות  --  עבודהעבודה  סיכולסיכול��

תת""חלחללל  הנחשבותהנחשבות  לעבודתולעבודתו  להתייצבלהתייצב

  העובדהעובד  בהןבהן  נסיבותנסיבות  --  ""גשםגשם  ימיימי""��

  העבודההעבודה  ביצועביצוע  אךאך  לעבודתולעבודתו  התייצבהתייצב

..מלאמלא  שכרשכרלל  זכאיזכאי  העובדהעובד  ולכןולכן  סוכלסוכל

- - חדחד  מכתיבמכתיב  המעסיקהמעסיק  כאשרכאשר  - -   כפויהכפויה  חופשהחופשה��
    לעובדיולעובדיו  החופשההחופשה  ימיימי  ניצולניצול  מועדמועד  אתאת  צדדיתצדדית

    ..")")מאורגנתמאורגנת""  חופשהחופשה((  החוקהחוק  במגבלותבמגבלות
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127127127127

))אא((חופשה שנתית חופשה שנתית 

    שנתשנת""((  חוזיתחוזית  חופשהחופשה  לעומתלעומת  חוקיתחוקית  חופשהחופשה89)89)
    ))כוללכולל  שנתישנתי  עע""יי  ''מסמס  ;;עבודהעבודה  שבועשבוע  ;;""עבודהעבודה

    מחייבתמחייבת  חוקיתחוקית  חופשהחופשה  צבירתצבירת90)90)

))77  סעיףסעיף((  המעסיקהמעסיק  הסכמתהסכמת  אתאת

    שנתיתשנתית  חופשהחופשה  ניצולניצול  פיצולפיצול91)91)

    ))88  סעיףסעיף((  המעסיקהמעסיק  הסכמתהסכמת  טעוןטעון

  ידיידי- - עלעל  החופשההחופשה  מועדימועדי  הכתבתהכתבת92)92)

))99  סעיףסעיף((  המעסיקהמעסיק

128128128128

))בב((חופשה שנתית חופשה שנתית 

  עובדעובדלל  מנוצלתמנוצלת  בלתיבלתי  חוקיתחוקית  חופשהחופשה  מחיקתמחיקת93)93)
חופשהחופשה  סרבןסרבן

    המועסקהמועסק  מעובדמעובד  חופשהחופשה  דמידמי  שלילתשלילת94)94)

))1212  סעיףסעיף((  שנתיתשנתית  בחופשהבחופשה  בשכרבשכר

    ))בלבדבלבד  44%%((  חופשהחופשה  תמורתתמורת95)95)

))1515  סעיףסעיף((  ""בשכרבשכר  זמניזמני  עובדעובד""- - לל

  מעסיקמעסיק  הסכמתהסכמת  טעוןטעון  תת""חלחל  ניצולניצול96)96)

))נשיםנשים  עבודתעבודת  חוקחוק  ::חריגחריג((

129129129129

))גג((חופשה שנתית חופשה שנתית 

  במהלךבמהלך  העבודההעבודה  יחסייחסי  השעייתהשעיית97)97)

))נשיםנשים  עבודתעבודת  חוקחוק  ::חריגחריג((  תת""חלחל

מקוצרתמקוצרת  התיישנותהתיישנות  תקופתתקופת98)98)

))3131  סעיףסעיף((  שניםשנים  33  שלשל

    בגיןבגין((  ""מיוחדתמיוחדת  חופשהחופשה""99)99)

לחוקלחוק  מעברמעבר  ))משפחתייםמשפחתיים  אירועיםאירועים

    חופשהחופשה  יוםיום  לזקיפתלזקיפת  אפשרותאפשרות100)100)

חגחג  ערביערבי//שישישישי  בימיבימי  מלאמלא
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130130

))אא((דמי מחלה דמי מחלה 

    ))ברוטוברוטו((  קלנדאריתקלנדארית  ""מחלהמחלה  תקופתתקופת""101)101)

))))22)()(בב((22  סעיףסעיף((  במשכורתבמשכורת  לעובדלעובד

    מחלהמחלה  דמידמי  שיעורשיעור  תשלוםתשלום102)102)

))55--וו  22  סעיפיםסעיפים((  כדיןכדין

    ""שליליתשלילית""  מחלהמחלה  יתרתיתרת103)103)

    ))בחוקבחוק  אזכוראזכור  העדרהעדר((

עבודהעבודהלל  מוגבלתמוגבלת  אפשרותאפשרות104)104)

))33  סעיףסעיף((  עובדעובד  במחלתבמחלת  חלופיתחלופית

131131

))בב((דמי מחלה דמי מחלה 

    ימיימי  לצבירתלצבירת  חוקיתחוקית  תקרהתקרה105)105)

))))אא((44  סעיףסעיף((  ))יוםיום  9090((  מחלהמחלה

כמידתכמידת  מחלהמחלה  ימיימי  צבירתצבירת106)106)

))))בב((44  ''סס((  העובדהעובד  משרתמשרת  חלקיותחלקיות

      מעובדמעובד  מחלהמחלה  דמידמי  שלילתשלילת107)107)

))1010  סעיףסעיף((  מחלהמחלה  בתקופתבתקופת  בשכרבשכר  המועסקהמועסק

    למחלתלמחלת  דווקנייםדווקניים  ניצולניצול  תנאיתנאי108)108)

))מסמכיםמסמכים  מסירתמסירת  ::כוללכולל((  משפחהמשפחה  בניבני

132132

  ))אא((  תעודת מחלהתעודת מחלה  - - דיני מחלה דיני מחלה 
    נהליםנהלים((  מחלהמחלה  דמידמי  לתקנותלתקנות  ))אא((22  תקנהתקנה��

19761976--וו""תשלתשל  ,,))מחלהמחלה  דמידמי  לתשלוםלתשלום

  בעדבעד  מחלהמחלה  דמידמי  לקבלתלקבלת  למעבידלמעביד  הפונההפונה  עובדעובד""

    מחלהמחלה  תעודתתעודת  ימציאימציא  ,,מחלהמחלה  עקבעקב  העדרוהעדרו  ימיימי

  מצויניםמצוינים  שבהשבה  ,,בידובידו  חתומהחתומה  רופארופא  מאתמאת

::כדלקמןכדלקמן  הפרטיםהפרטים

    החולההחולה  שםשם  ))11((

;;זהותוזהותו  ומספרומספר

;;המחלההמחלה  אבחוןאבחון  ))22((
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133133

  ))בב((  תעודת מחלהתעודת מחלה  - - דיני מחלה דיני מחלה 
    מסוגלמסוגל  העובדהעובד  היההיה  לאלא  שבהשבה  התקופההתקופה  ))33((

    מסוגלמסוגל  אינואינו  עדייןעדיין  ואםואם  ;;מחלהמחלה  עקבעקב  לעבודהלעבודה

    לאלא  שבהשבה  המשוערתהמשוערת  התקופההתקופה  ,,לעבודהלעבודה  לחזורלחזור

;;לעבודהלעבודה  מסוגלמסוגל  יהיהיהיה

;;ומענוומענו  הרופאהרופא  שםשם  ))44((

    ""..התעודההתעודה  הוצאתהוצאת  תאריךתאריך  ))55((

134134

))גג((דמי מחלה דמי מחלה 
    שאינהשאינה  מחלהמחלה  תעודתתעודת  המציגהמציג  עובדעובד  בדיקתבדיקת109)109)

))22  תקנהתקנה((  חוליםחולים  מקופתמקופת

    היעדרותהיעדרות  עלעל  להודיעלהודיע  עובדעובד  חובתחובת110)110)

))11  תקנהתקנה((  הצפויהצפוי  ומשכהומשכה  מחלהמחלה  עקבעקב

    הכרחיהכרחי  כתנאיכתנאי  מחלהמחלה  תעודתתעודת  הצגתהצגת111)111)

))))אא((22  תקנהתקנה((  מחלהמחלה  לדמילדמי  לזכאותלזכאות

    מועדמועד  עקבעקב  מחלהמחלה  דמידמי  תשלוםתשלום  דחייתדחיית112)112)

))))בב((33  תקנהתקנה((  המחלההמחלה  תעודתתעודת  הצגתהצגת

))לחוקלחוק  מעברמעבר((  הסכמיהסכמי  מחלהמחלה  לפדיוןלפדיון  אפשרותאפשרות113)113)

135135

))אא((הסכמים קיבוציים הסכמים קיבוציים 

הסכםהסכם  לעריכתלעריכת  מעסיקמעסיק  זכותזכות114)114)

))..11חח3333  ,,22--33  סעיפיםסעיפים((  מיוחדמיוחד  קיבוציקיבוצי

    קיבוציקיבוצי  הסכםהסכם  להתרתלהתרת  דרכיםדרכים115)115)

    המעסיקהמעסיק  ידיידי--עלעל  מיוחדמיוחד

))1313--1414  סעיפיםסעיפים((

    רצוניתרצונית  חברותחברות  השלכותהשלכות116)116)

))))22((1616  סעיףסעיף((  מעסיקיםמעסיקים  בארגוןבארגון
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136136

))בב((הסכמים קיבוציים הסכמים קיבוציים 

    נציגנציג  לכניסתלכניסת  מותרותמותרות  מגבלותמגבלות117)117)

))..טט3333  סעיףסעיף((  עובדיםעובדים  ארגוןארגון

    מקוצרתמקוצרת  התיישנותהתיישנות  תקופתתקופת118)118)

    ההתאגדותההתאגדות  בחופשבחופש  לפגיעהלפגיעה

))..יגיג3333  סעיףסעיף((

    המעסיקהמעסיק  נזקינזקי  בגיןבגין  תביעהתביעה  זכותזכות119)119)

))..בב3737  סעיףסעיף((  מוגנתמוגנת  בלתיבלתי  שביתהשביתה  עקבעקב

137137

דמי הבראהדמי הבראה

!!עבודהעבודה  שנתשנת  השלמתהשלמת  --  לזכאותלזכאות  סףסף  תנאיתנאי120)120)

המשרההמשרה  לחלקיותלחלקיות  בהתאםבהתאם  ההבראהההבראה  קצובתקצובת121)121)

  המועדהמועד  בקביעתבקביעת  מעסיקמעסיק  גמישותגמישות122)122)

הבראההבראה  דמידמי  לתשלוםלתשלום

חודשיחודשי  רכיברכיב  להכללתלהכללת  אפשרותאפשרות123)123)

השוטףהשוטף  בשכרבשכר  הבראההבראה  דמידמי  שלשל

לאחרלאחר    בתביעהבתביעה    מקוצרתמקוצרת    התיישנותהתיישנות  תקופתתקופת124)124)

))20162016//0202  עדעד  נכוןנכון((  העבודההעבודה  יחסייחסי  סיוםסיום

138138

דמי נסיעותדמי נסיעות

נסיעותנסיעות  בדמיבדמי  השתתפותהשתתפות  תקרתתקרת125)125)

    לפילפי    הנסיעותהנסיעות  דמידמי  שיעורשיעור  קביעתקביעת126)126)

ציבוריציבורי  באוטובוסבאוטובוס  מוזלמוזל  נסיעהנסיעה  מחירמחיר

    נסיעותנסיעות  דמידמי  מתשלוםמתשלום  פטורפטור127)127)

  לעובדיולעובדיו  הסעותהסעות  המסדירהמסדיר  למעסיקלמעסיק

    בעלותבעלות  להשתתפותלהשתתפות  סףסף  תנאיתנאי128)128)

))לפחותלפחות  תחנותתחנות  33((  שנישני  אוטובוסאוטובוס

בלבדבלבד  בפועלבפועל  עבודהעבודה  ימיימי  בעדבעד  זכאותזכאות129)129)
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139139

דמי חגיםדמי חגים

עבודהעבודה  חודשיחודשי  33  שלשל  מזערימזערי  לוותקלוותק  דרישהדרישה130)130)

    יוםיום  מהעבודהמהעבודה  היעדרותהיעדרות--איאי131)131)

    ללאללא  החגהחג  אחריאחרי//לפנילפני

המעבידהמעביד  הסכמתהסכמת

פנויפנוי  יוםיום//בשבתבשבת  חלחל  החגהחג  כאשרכאשר  זכאותזכאות  העדרהעדר132)132)

מרצוןמרצון  עבודהעבודה//במשכורתבמשכורת  עובדעובד  עלעל  תחולהתחולה--איאי133)133)

140140

))אא((דמי חגים דמי חגים 

    מסגרתמסגרת  הסכםהסכם  --  הרחבההרחבה  צוצו  --  משפטימשפטי  מקורמקור��
))20002000//77--ממ((

(*)(*)  כלליתכללית  תחולהתחולה  --  היקףהיקף��

!!מינימוםמינימום  הסדרהסדר  --  מעמדמעמד��

    בהודעהבהודעה  פירוטפירוט  חובתחובת  - -   נגישותנגישות��

))עבודהעבודה  תנאיתנאי((  לעובדלעובד

  שהכרחשהכרח  שכרשכר  תחליףתחליףבב  המדוברהמדובר  --  מהותמהות��
..המבוטחהמבוטח  הפנסיוניהפנסיוני  בשכרבשכר  להכלילולהכלילו

141141

))בב((דמי חגים דמי חגים 
    ))אא((66  סעיףסעיף��

  שלאשלא  העבודההעבודה  במקוםבמקום  עבודהעבודה  חודשיחודשי  33  לאחרלאחר  עובדעובד""
    ויוםויום  החגהחג  לפנילפני  יוםיום((  החגהחג  ליוםליום  סמוךסמוך  מהעבודהמהעבודה  נעדרנעדר
  זכאיזכאי  יהיהיהיה  ,,המעבידהמעביד  בהסכמתבהסכמת  אלאאלא  ,,))החגהחג  אחריאחרי

    ;;השנההשנה  ראשראש  ימיימי  22((  חגחג  ימיימי  99  בעבורבעבור  מלאמלא  לתשלוםלתשלום
    שבועותשבועות  חגחג  ;;פסחפסח  ימיימי  22  ;;סוכותסוכות  ימיימי  22  ;;כיפורכיפור  יוםיום

    החליםהחלים  חגחג  לימילימי  זכאיזכאי  יהיהיהיה  לאלא  עובדעובד  ..))העצמאותהעצמאות  ויוםויום
""..בשבתבשבת

    ))בב((66  סעיףסעיף��

  זכאיזכאי  יהיהיהיה  לאלא  חודשיחודשי  עובדעובד""

""..חגחג  ימיימי  עבורעבור  נפרדנפרד  לתשלוםלתשלום
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142142

ביטוח פנסיוני מקיף במשקביטוח פנסיוני מקיף במשק

    לזכאותלזכאות  מזערימזערי  גילגיל  מגבלותמגבלות134)134)

))לעובדלעובד  2121--וו  לעובדתלעובדת  2020((

שמעלשמעל    מימי((  לזכאותלזכאות  מרבימרבי  גילגיל  מגבלתמגבלת135)135)

))קצבהקצבה  ומקבלומקבל  חובהחובה  פרישתפרישת  גילגיל

    לתחילתלתחילת  עקרוניתעקרונית  המתנההמתנה  תקופתתקופת136)136)

    ))0909//11--ממ  עבודהעבודה  חודשיחודשי  66((  הזכאותהזכאות

    הרלוונטיתהרלוונטית  הגמלהגמל  קופתקופת  קביעתקביעת137)137)

))מחדלמחדל  כברירתכברירת((  המעסיקהמעסיק  ידיידי- - עלעל

143143

ביטוח פנסיוני לעובד חדשביטוח פנסיוני לעובד חדש

תקופת  

הסדרה
תקופת  

המתנה
≠

תקופת  העסקה  

ראשונה   בגינה  

העובד אינו זכאי  

לביטוח  פנסיוני

פרק הזמן מתחילת  

העסקה במהלכו על  

המעסיק   להשלים  

'  הסדרת ביטוח פנס

  לעובד חדש

144144

ביטוח פנסיוני מקיף במשקביטוח פנסיוני מקיף במשק

    לזכאותלזכאות  מזערימזערי  גילגיל  מגבלותמגבלות134)134)

))לעובדלעובד  2121--וו  לעובדתלעובדת  2020((

שמעלשמעל    מימי((  לזכאותלזכאות  מרבימרבי  גילגיל  מגבלתמגבלת135)135)

))קצבהקצבה  ומקבלומקבל  חובהחובה  פרישתפרישת  גילגיל

    לתחילתלתחילת  עקרוניתעקרונית  המתנההמתנה  תקופתתקופת136)136)

    ))0909//11--ממ  עבודהעבודה  חודשיחודשי  66((  הזכאותהזכאות

    מחדלמחדל  ברירתברירת  גמלגמל  קופתקופת  קביעתקביעת137)137)

המעסיקהמעסיק  ידיידי- - עלעל
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145145

היקף זכות הבחירה של העובדהיקף זכות הבחירה של העובד

אישיתאישית  גמלגמל  קופתקופת  בחירתבחירת1)1)

פנסיוניפנסיוני  ייעוץייעוץ//שיווקשיווק  קבלתקבלת2)2)

האישיתהאישית  הגמלהגמל  קופתקופת  החלפתהחלפת3)3)

גמלגמל  קופתקופת  עםעם  ישירהישירה  התקשרותהתקשרות4)4)

אישיאישי  ביטוחביטוח  סוכןסוכן  בחירתבחירת5)5)

146146

חוק הפיקוח על שירותים פיננסייםחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים

    20052005--הה""תשסתשס, , ))קופות גמלקופות גמל((

))אא((2020סעיף סעיף ��

    כלכל  לפילפי  ,,גמלגמל  לקופתלקופת  כעמיתכעמית  להצטרףלהצטרף  הזכאיהזכאי  עובדעובד""

  להמשיךלהמשיך  אואו......קיבוציקיבוצי  הסכםהסכם  לרבותלרבות  ,,הסכםהסכם  אואו  דיןדין

    בכלבכל  ,,לבחורלבחור  רשאירשאי  ,,כאמורכאמור  גמלגמל  בקופתבקופת  עמיתעמית  ולהיותולהיות

  הגמלהגמל  קופתקופת  שלשל  למטרהלמטרה  המיועדתהמיועדת  גמלגמל  קופתקופת  כלכל  ,,עתעת

  הפקדתהפקדת  לצורךלצורך  ההסכםההסכם  אואו  הדיןהדין  לפילפי  שנקבעהשנקבעה

    כאמורכאמור  עובדעובד  שלשל  ומעבידוומעבידו......מעבידומעבידו  ותשלומיותשלומי  תשלומיותשלומיו

    בעדבעד  הגמלהגמל  לקופתלקופת  הכספיםהכספים  תשלוםתשלום  אתאת  יתנהיתנה  לאלא

    בקופהבקופה  אואו  מסוימתמסוימת  בקופהבקופה  שיופקדושיופקדו  בכךבכך  עובדועובדו

      ""......קופותקופות  שלשל  מסוימתמסוימת  רשימהרשימה  מתוךמתוך  העובדהעובד  שיבחרשיבחר

147147

חוק הפיקוח על שירותים פיננסייםחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים

    20052005--הה""תשסתשס, , ))קופות גמלקופות גמל((

))בב((2020סעיף סעיף ��

    גמלגמל  קופתקופת  ,,מכוחםמכוחם  אואו  ,,בהסכםבהסכם  אואו  בדיןבדין  נקבעהנקבעה""

    ,,))אא((  קטןקטן  בסעיףבסעיף  כאמורכאמור  תשלומיםתשלומים  הפקדתהפקדת  לצורךלצורך

  סעיףסעיף  הוראותהוראות  לפילפי  אחרתאחרת  גמלגמל  קופתקופת  בחרבחר  לאלא  והעובדוהעובד

  רשאירשאי  ,,כןכן  לעשותלעשות  הזדמנותהזדמנות  לולו  שניתנהשניתנה  אףאף  עלעל  ,,זהזה

    באותהבאותה  האמוריםהאמורים  התשלומיםהתשלומים  אתאת  להפקידלהפקיד  המעבידהמעביד

    אואו  ,,ההסכםההסכם  אואו  הדיןהדין  להוראותלהוראות  בהתאםבהתאם  ,,קופהקופה

    כלכל  ,,בהסכםבהסכם  אואו  בדיןבדין  הקבועותהקבועות  המטרותהמטרות  ולפיולפי  ,,מכוחםמכוחם

    סעיףסעיף  הוראותהוראות  לפילפי  אחרתאחרת  בקופהבקופה  העובדהעובד  בחרבחר  לאלא  עודעוד

      ""......זהזה
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148148

ביטוח פנסיוני מקיף במשקביטוח פנסיוני מקיף במשק

    מעסיקמעסיק--עובדעובד  שוטפותשוטפות  הפרשותהפרשות  שיעורשיעור138)138)

))פפ""ופופ  עבודהעבודה  כושרכושר  אובדןאובדן  ::כוללכולל((

    עדעד  יסודיסוד  משכרמשכר  הפרשההפרשה  חובתחובת139)139)

במשקבמשק  הממוצעהממוצע  השכרהשכר  לתקרתלתקרת

  פיקדוןפיקדון//פנסיוניפנסיוני  ביטוחביטוח  תחליףתחליף140)140)

זרזר  לעובדלעובד  מנהלימנהלי

149149

))1/171/17--ממ((  שיעורי הפרשות לביטוח פנסיונישיעורי הפרשות לביטוח פנסיוני

מגזר מגזר 

העסקההעסקה

חלק חלק 

מעסיקמעסיק

פיצויי פיצויי חלק עובדחלק עובד

פיטוריםפיטורים

ככ""סהסה

6.5%6.5%6%6%6%6%18.5%18.5%כלליכללי

7.5%7.5%7%7%8.33%8.33%22.83%22.83%ניקיוןניקיון

7%7%6.5%6.5%8.33%8.33%21.83%21.83%שמירהשמירה

7.5%7.5%7%7%6%6%20.5%20.5%ציבוריציבורי

150150

1414סעיף סעיף --פיצויי פיטוריםפיצויי פיטורים

©©miki@seanet.co.ilmiki@seanet.co.il

052052--26035242603524          
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151151

פפ""פפהיקף הפרשות למרכיב היקף הפרשות למרכיב 

הפרשה  הפרשה  שנהשנה

חודשיתחודשית

הפרשה  הפרשה  

שנתיתשנתית

יתרת יתרת 

פיצויים פיצויים 

200820080.834%0.834%10.008%10.008%89.992%89.992%

200920091.68%1.68%20.16%20.16%79.84%79.84%

201020102.5%2.5%30%30%70%70%

201120113.34%3.34%40.08%40.08%59.92%59.92%

201220124.18%4.18%50.16%50.16%49.84%49.84%

201320135%5%60%60%40%40%

6%6%72%72%28%28%ואילךואילך  20142014

152152

היקף הפרשות שכיח למרכיב היקף הפרשות שכיח למרכיב 

פיצויי פיטורים בקופות גמלפיצויי פיטורים בקופות גמל

קופת  קופת  

הגמלהגמל

הפרשה  הפרשה  

חודשיתחודשית

הפרשה  הפרשה  

שנתיתשנתית

יתרת יתרת 

פיצויים פיצויים 

ביטוח  ביטוח  

מנהליםמנהלים

881/31/3%%100%100%00

קרן פנסיה  קרן פנסיה  

מקיפהמקיפה

6%6%72%72%28%28%

פי צו  פי צו  - - עלעל

ההרחבה  ההרחבה  

6%6%72%72%28%28%

153153

""פיצויים ותגמוליםפיצויים ותגמולים""

פיטוריםפיטורים  פיצוייפיצויי  לחוקלחוק  1414  סעיףסעיף��

    אואו  פנסיהפנסיה  לקרןלקרן  ,,תגמוליםתגמולים  לקופתלקופת  תשלוםתשלום""

    פיצוייפיצויי  במקוםבמקום  יבואיבוא  לאלא  ,,באלהבאלה  כיוצאכיוצא  לקרןלקרן

    הקיבוציהקיבוצי  בהסכםבהסכם  כךכך  נקבענקבע  אםאם  אלאאלא  פיטוריםפיטורים

    אואו  ,,שנקבעשנקבע  ובמידהובמידה  והעובדוהעובד  המעסיקהמעסיק  עלעל  החלהחל

  העבודההעבודה  שרשר  ידיידי--עלעל  אושראושר  כאמורכאמור  תשלוםתשלום  אםאם

""..שאושרשאושר  ובמידהובמידה
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154154

לחוק פיצויי פיטוריםלחוק פיצויי פיטורים  1414סעיף סעיף 

הפרשת  

כספים 

פ   "למרכיב פ

  "במקום"

פ  "תשלום פ

)14' י ס"עפ(

  "על חשבון"

פ  "תשלום פ

)14' ללא ס(

!   חובת השלמה - פ"בזכאות לפ

זכות   - פ"ובהעדר זכאות לפ

משיכה למעביד 

!   פטור מהשלמה - פ"בזכאות לפ

העדר   - פ"ובהעדר זכאות לפ

זכות משיכה למעביד  

155155

צו הרחבה לפנסיה חובהצו הרחבה לפנסיה חובה

    1414  סעיףסעיף  תחולתתחולת  מישורימישורי  שלושתשלושת  בחינתבחינת��

    חובהחובה  בפנסיהבפנסיה  פיטוריםפיטורים  פיצוייפיצויי  לחוקלחוק

    ::))תקופהתקופה++שיעורשיעור++שכרשכר  רכיבירכיבי==תת""רשרש((

;;קופת ההפרשהקופת ההפרשהתת))אא((  

;;יעור ההפרשהיעור ההפרשהשש))בב((  

..כיבי השכר הפנסיוני המבוטחכיבי השכר הפנסיוני המבוטחרר))גג((  

156156

פפ""פפלחוק לחוק   1414בחינת תחולת סעיף בחינת תחולת סעיף 

חל   14' האם ס

מכוח הסכם  

?צו הרחבה/קיבוצי

"  על חשבון"

פ"תשלום פ
"  במקום"

פ"תשלום פ

האם לעובד חוזה  

אישי הממלא כל  

?תנאי ההיתר הכללי

כן לא

כן לא
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157157

))אא((  ""סכומים משורייניםסכומים משוריינים""

פיטוריםפיטורים  פיצוייפיצויי  לחוקלחוק  ))אא((2626  סעיףסעיף��

    לפילפי  פיטוריםפיטורים  פיצוייפיצויי  במקוםבמקום  ששולמוששולמו  סכומיםסכומים""

    לפילפי  אואו  2020  סעיףסעיף  לפילפי  שהופקדושהופקדו  אואו  ,,1414  סעיףסעיף

    לתשלוםלתשלום  גמלגמל  לקופתלקופת  ששולמוששולמו  אואו  ,,2121  סעיףסעיף

    שהופרשושהופרשו  אואו  ששולמוששולמו  אואו  פיטוריםפיטורים  פיצוייפיצויי

    --  לקצבהלקצבה  גמלגמל  לקופתלקופת

    לשעבודלשעבוד  ,,להעברהלהעברה  ,,להחזרהלהחזרה  ניתניםניתנים  אינםאינם  ))11((

"";;לעיקוללעיקול  אואו

158158

))בב((  ""סכומים משורייניםסכומים משוריינים""

פיטוריםפיטורים  פיצוייפיצויי  לחוקלחוק  ))אא((2626  סעיףסעיף��

    אואו  ששולםששולם  סכוםסכום  עלעל  תחולתחול  לאלא  זוזו  הוראההוראה""

    עבודעבוד  חדלחדל  שבינתייםשבינתיים  עובדעובד  בעדבעד  כאמורכאמור  הופקדהופקד

    ,,פיטוריםפיטורים  בפיצוייבפיצויי  אותואותו  מזכותמזכות  שאינןשאינן  בנסיבותבנסיבות

    ולאולא  קצבהקצבה  לביטוחלביטוח  גםגם  מיועדמיועד  הסכוםהסכום  אםאם  אלאאלא

  שהואשהוא  אחראחר  בהסכםבהסכם  אואו  קיבוציקיבוצי  בהסכםבהסכם  נקבענקבע

""..להעברהלהעברה  אואו  להחזרהלהחזרה  ניתןניתן

159159

עבודהעבודהבדיני בדיני פסיקה עקרונית פסיקה עקרונית 

הפניקסהפניקס    1212--0505--2365923659    אא""עשעש��

מדינתמדינת    ''ננ  ממ""בעבע    לביטוחלביטוח  חברהחברה

))20132013..99..1212  מיוםמיום((  ישראלישראל

  אתאת  לוודאלוודא  הביטוחהביטוח  חברתחברת  חיובחיוב

המעבידהמעביד  לזכותלזכות  העובדהעובד  הסכמתהסכמת

  הפיטוריםהפיטורים  פיצוייפיצויי  כספיכספי  למשיכתלמשיכת

  לאורלאור((  אישיתאישית  גמלגמל  בקופתבקופת  שנצברושנצברו

))פיטוריםפיטורים  פיצוייפיצויי  לחוקלחוק  2626  סעיףסעיף
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160160

))22.11.201722.11.2017מיום מיום ((  3992139921--0101--1616ע ע ""עע

))aa((  ))''חוחו  9494((  שניםשנים  8383..77  ==  עבודהעבודה  תקופתתקופת��

  ))bb((  ₪₪  915915,,1010  =  קובעתקובעת  משכורתמשכורת��

  ))bb**aa((  ₪₪  500500,,8585  =  פיטוריםפיטורים  פיצוייפיצויי��

))₪ ₪ 304304,,55((  ₪ ₪   196196,,8080  =  צבירהצבירה  אישוראישור��

חודשיםחודשים  1616  ==  ''פנפנ  המתנההמתנה  תקופתתקופת��

  ₪ ₪ 548548,,1414  =  3333%%..88  **  ₪₪  915915,,1010  **  ''חוחו  ��1616

    3333%%..88  ==  פפ""פפ  למרכיבלמרכיב  הפרשההפרשה  שיעורשיעור��

!!1414  סעיףסעיף  שלשל  קיבוציקיבוצי//חוזיחוזי  אימוץאימוץ  העדרהעדר��

161161

))11אא((  1414המחשת תחולת סעיף המחשת תחולת סעיף 

מנהליםמנהלים  ביטוחביטוח  ::''אא  דוגמאדוגמא��

))מלאהמלאה  במשרהבמשרה((  רצופותרצופות  שניםשנים  1010  ==  כוללכולל  ותקותק

000000₪₪,,1010==אחרוןאחרון  יסודיסוד  שכרשכר

    לעובדלעובד  בוצעהבוצעה  העבודההעבודה  תקופתתקופת  כלכל  במהלךבמהלך

    הכוללהכולל((  מנהליםמנהלים  לביטוחלביטוח  ובמועדובמועד  מלאהמלאה  הפרשההפרשה

..))33%%//8811  שלשל  חודשיחודשי  בשיעורבשיעור  פפ""פפ  מרכיבמרכיב

))העבודההעבודה  תוםתוםבב((  ₪ ₪ 000000,,8080==צבירהצבירה  אישוראישור

162162

))22אא((  1414המחשת תחולת סעיף המחשת תחולת סעיף 

מנהליםמנהלים  ביטוחביטוח  ::''אא  דוגמאדוגמא��

פפ""לפלפ  בזכאותבזכאות1)1)

!!2020₪₪,,000000ישליםישלים  המעסיקהמעסיק  - -   1414  ''סס  ללאללא��

!!מהשלמהמהשלמה  פטורפטור  המעסיקהמעסיק  - -   1414  ''סס  יי""עפעפ��

פפ""לפלפ  זכאותזכאות  בהעדרבהעדר2)2)

  !!למשיכהלמשיכה  המעסיקהמעסיק  זכותזכות  - -   1414  ''סס  ללאללא��

!!למעסיקלמעסיק  משיכהמשיכה  זכותזכות  העדרהעדר  - -   1414  ''סס  יי""עפעפ��
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163163

))11בב((  1414המחשת תחולת סעיף המחשת תחולת סעיף 

מקיפהמקיפה  פנסיהפנסיה  קרןקרן  ::''בב  דוגמאדוגמא��

))מלאהמלאה  במשרהבמשרה((  רצופותרצופות  שניםשנים  1010  ==  כוללכולל  ותקותק

000000₪₪,,1010==אחרוןאחרון  יסודיסוד  שכרשכר

    לעובדלעובד  בוצעהבוצעה  העבודההעבודה  תקופתתקופת  כלכל  במהלךבמהלך
    מקיפהמקיפה  פנסיהפנסיה  לקרןלקרן  ובמועדובמועד  מלאהמלאה  הפרשההפרשה

    פפ""פפ  מרכיבמרכיב  הכוללהכולל((  מיטיבמיטיב  הסדרהסדר  פיפי- - עלעל
..))66%%  שלשל  חודשיחודשי  בשיעורבשיעור

))העבודההעבודה  בתוםבתום((  ₪ ₪   000000,,6060  ==  צבירהצבירה  אישוראישור

164164

))22בב((  1414המחשת תחולת סעיף המחשת תחולת סעיף 

פנסיהפנסיה  קרןקרן  ::''בב  דוגמאדוגמא��

פפ""לפלפ  בזכאותבזכאות1)1)

!!4040₪₪,,000000ישליםישלים  המעסיקהמעסיק  - -   1414  ''סס  ללאללא��

!!לבדלבדבב  ₪ ₪   2828,,000000  תשלוםתשלום  - -   1414  ''סס  יי""עפעפ��

פפ""לפלפ  זכאותזכאות  בהעדרבהעדר2)2)

  !!למשיכהלמשיכה  המעסיקהמעסיק  זכותזכות  - -   1414  ''סס  ללאללא��

!!למעסיקלמעסיק  משיכהמשיכה  זכותזכות  העדרהעדר  - -   1414  ''סס  יי""עפעפ��

165165

))11גג((  1414המחשת תחולת סעיף המחשת תחולת סעיף 

ההרחבהההרחבה  צוצו  פיפי--עלעל  גמלגמל  קופתקופת  ::''גג  דוגמאדוגמא��

))20142014--20232023((  רצופותרצופות  שניםשנים  1010  ==  כוללכולל  ותקותק

000000₪₪,,1010==אחרוןאחרון  יסודיסוד  שכרשכר

    מלאהמלאה  הפרשההפרשה  לעובדלעובד  בוצעהבוצעה  20142014  מינוארמינואר  החלהחל
    לשיעורילשיעורי  בהתאםבהתאם  גמלגמל  לקופתלקופת  ובמועדובמועד

    פפ""פפ  מרכיבמרכיב  הכוללהכולל((  ההרחבהההרחבה  בצובצו  ההפרשותההפרשות
..))66%%  שלשל  חודשיחודשי  בשיעורבשיעור

))העבודההעבודה  בתוםבתום((  ₪ ₪   000000,,6060  ==  צבירהצבירה  אישוראישור
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166166

))22גג((  1414המחשת תחולת סעיף המחשת תחולת סעיף 

ההרחבהההרחבה  צוצו  פיפי--עלעל  גמלגמל  קופתקופת  ::''גג  דוגמאדוגמא��

פפ""לפלפ  בזכאותבזכאות1)1)

!!לבדלבדבב  ₪ ₪   2828,,000000  תשלוםתשלום  - -   1414  ''סס  יי""עפעפ��

פפ""לפלפ  זכאותזכאות  בהעדרבהעדר2)2)

!!משיכהמשיכה  זכותזכות  העדרהעדר  - -   1414  ''סס  יי""עפעפ��

167167

))11דד((  1414המחשת תחולת סעיף המחשת תחולת סעיף 

ההרחבהההרחבה  צוצו  פיפי--עלעל  גמלגמל  קופתקופת  ::22''גג  דוגמאדוגמא��

))20052005--20182018((  רצופותרצופות  שניםשנים  1414  ==  כוללכולל  ותקותק

000000₪₪,,1010==אחרוןאחרון  יסודיסוד  שכרשכר

    מלאהמלאה  הפרשההפרשה  לעובדלעובד  בוצעהבוצעה  20082008  מינוארמינואר  החלהחל

    לשיעורילשיעורי  בהתאםבהתאם  גמלגמל  לקופתלקופת  ובמועדובמועד

..ההרחבהההרחבה  בצובצו  ההפרשותההפרשות

))העבודההעבודה  תוםתוםבב((  ₪ ₪ 000000,,4545==צבירהצבירה  אישוראישור

168168

))22דד((  1414המחשת תחולת סעיף המחשת תחולת סעיף 

ההרחבהההרחבה  צוצו  פיפי--עלעל  גמלגמל  קופתקופת  ::22''גג  דוגמאדוגמא��

פפ""לפלפ  בזכאותבזכאות1)1)

!!בדבדבלבל  8282₪₪,,959959  תשלוםתשלום  - -   1414  ''סס  יי""עפעפ��

))ואילךואילך  20082008--ממ((

פפ""לפלפ  זכאותזכאות  בהעדרבהעדר2)2)

!!המשיכההמשיכה  זכותזכות  עלעל  ויתורויתור  - -   1414  ''סס  יי""עפעפ��

))ואילךואילך  20082008--ממ((
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169169

הפרשה  הפרשה  שנהשנה

חודשיתחודשית

הפרשה  הפרשה  

שנתיתשנתית

יתרת יתרת 

פיצוייםפיצויים

יתרת יתרת 

פיצויים פיצויים 

20072007--200520050000100%100%30,00030,000

200820080.834%0.834%10.008%10.008%89.992%89.992%8,9998,999

200920091.68%1.68%20.16%20.16%79.84%79.84%7,9847,984

201020102.5%2.5%30%30%70%70%7,0007,000

201120113.34%3.34%40.08%40.08%59.92%59.92%5,9925,992

201220124.18%4.18%50.16%50.16%49.84%49.84%4,9844,984

201320135%5%60%60%40%40%4,0004,000

20142014--201820186%6%72%72%28%28%14,00014,000

82,95982,959::ככ""סהסה

170170

))אא((  עבודת נשיםעבודת נשים

  המסרבתהמסרבת  עובדתעובדת  להעסקתלהעסקת  סירובסירוב141)141)

    ))))גג((22  סעיףסעיף((  לילהלילה  לעבודלעבוד

    להעלאתלהעלאת  קצרהקצרה  זמןזמן  מגבלתמגבלת142)142)

))44  סעיףסעיף((  בלילהבלילה  לעבודלעבוד  סירובסירוב

    חוזהחוזה  סיוםסיום  בעתבעת  מהיתרמהיתר  פטורפטור143)143)

))))זז((  99  סעיףסעיף((  משנהמשנה  הקצרהקצר  קצובקצוב  ראשוןראשון  עבודהעבודה

171171

))בב((  עבודת נשיםעבודת נשים

    למעסיקלמעסיק  הודעותהודעות  מסירתמסירת  חובתחובת144)144)

//אבהותאבהות  לחופשתלחופשת  לזכאותלזכאות  כתנאיכתנאי

תת""חלחל//והורותוהורות  לידהלידה  תקופתתקופת

  משכרמשכר  תת//העובדהעובד  תגמוליתגמולי  כפלכפל  ניכויניכוי145)145)

    ))תקנותתקנות((  לידהלידה  חופשתחופשת  לפנילפני  אחרוןאחרון
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172172

))אא((גבולות השוויון בעבודה גבולות השוויון בעבודה 

    משוויוןמשוויון    למעסיקלמעסיק  אפשרייםאפשריים  פטוריםפטורים146)146)

))2121  סעיףסעיף((  בעבודהבעבודה  הזדמנויותהזדמנויות

  ביחסיביחסי  מותרותמותרות  הבחנותהבחנות147)147)

))33- - וו  ))גג((22  סעיפיםסעיפים((  העבודההעבודה

    בחוקבחוק  מקוצרתמקוצרת  התיישנותהתיישנות  תקופתתקופת148)148)

))1414  ''סס((  בעבודהבעבודה  ההזדמנויותההזדמנויות  שוויוןשוויון

  עובדיםעובדים  ביןבין  מותריםמותרים  שכרשכר  הפרשיהפרשי149)149)

))מתקנתמתקנת  העדפההעדפה//מותרתמותרת  הבחנההבחנה((

173173

))בב((גבולות השוויון בעבודה גבולות השוויון בעבודה 

מקוצרתמקוצרת  התיישנותהתיישנות  תקופתתקופת150)150)

))))אא((88  סעיףסעיף((    שווהשווה  שכרשכר  בחוקבחוק

    ""חובהחובה  פרישתפרישת  גילגיל""  השלכותהשלכות151)151)

    ))11)()(בב((1010--וו  44  סעיפיםסעיפים((

))פרישהפרישה  גילגיל  לחוקלחוק

    להקדמתלהקדמת  הסכמיתהסכמית  אפשרותאפשרות152)152)

    ""מוקדמתמוקדמת  פרישהפרישה  גילגיל""

))))22)()(בב((1010  סעיףסעיף((

174174

))גג((גבולות השוויון בעבודה גבולות השוויון בעבודה 

      סעיףסעיף((  במילואיםבמילואים  המשרתהמשרת  עובדעובד  הגנתהגנת  היקףהיקף153)153)

))משוחרריםמשוחררים  חייליםחיילים  לחוקלחוק  ))הה((..אא4141

    ""מותאםמותאם  מינימוםמינימום  שכרשכר""154)154)

""מוגבלותמוגבלות  עםעם  עובדעובד""- - לל

    ""משתקםמשתקם""--לל  עובדעובד  מעמדמעמד  העדרהעדר155)155)

))20122012//88  עדעד  בתוקףבתוקף  שעהשעה  הוראתהוראת  פיפי- - עלעל((
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175175

כוח הפיטוריםכוח הפיטורים

הפיטוריםהפיטורים  כוחכוח  היקףהיקף156)156)

    חוקיותחוקיות  מגבלותמגבלות157)157)

הפיטוריםהפיטורים  לכוחלכוח

    קיבוציותקיבוציות  מגבלותמגבלות158)158)

הפיטוריםהפיטורים  לכוחלכוח

    חוזיותחוזיות  מגבלותמגבלות159)159)

    הפיטוריםהפיטורים  לכוחלכוח

176176

))אא((הודעה מוקדמת הודעה מוקדמת 

    תקופתתקופת  לקביעתלקביעת  אפשרותאפשרות160)160)

חוזיתחוזית  מוקדמתמוקדמת  הודעההודעה

    מוקדמתמוקדמת  הודעההודעה  ממתןממתן  פטורפטור161)161)

קצובהקצובה  לתקופהלתקופה  חוזהחוזה  בתוםבתום

מוקדמתמוקדמת  הודעההודעה  מתןמתן  חובתחובת162)162)

))))בב((22  סעיףסעיף((  בהתפטרותבהתפטרות  למעסיקלמעסיק

--  ""כפיטוריםכפיטורים  שדינהשדינה  התפטרותהתפטרות""163)163)

  !!בלבדבלבד  פיטוריםפיטורים  פיצוייפיצויי  חוקחוק  לצורךלצורך

177177

))בב((הודעה מוקדמת הודעה מוקדמת 
    עלעל  מעסיקמעסיק  שלשל  אפשריאפשרי  ויתורויתור164)164)

))))אא((66  סעיףסעיף((  בפיטוריםבפיטורים  בפועלבפועל  עבודהעבודה

    עלעל  מעסיקמעסיק  שלשל  אפשריאפשרי  ויתורויתור165)165)

    בהתפטרותבהתפטרות  בפועלבפועל  עבודהעבודה

))))בב((66  סעיףסעיף((

    למתןלמתן  בפיטוריםבפיטורים  מעסיקמעסיק  אפשרותאפשרות166)166)

))))אא((77  סעיףסעיף((  בכסףבכסף  מוקדמתמוקדמת  הודעההודעה
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178178

))גג((הודעה מוקדמת הודעה מוקדמת 

    בתשלוםבתשלום  מתפטרמתפטר  עובדעובד  חובתחובת  היקףהיקף167)167)

))))בב((77  סעיףסעיף((  מוקדמתמוקדמת  הודעההודעה  פיצויפיצוי

    תקופתתקופת  אישוראישור  להכללתלהכללת  אפשרותאפשרות168)168)

))88  סעיףסעיף((  הפיטוריםהפיטורים  במכתבבמכתב  עבודהעבודה

      ממתןממתן  למעסיקלמעסיק  אפשריאפשרי  פטורפטור169)169)

))))22((1010  סעיףסעיף((  מוקדמתמוקדמת  הודעההודעה

179179

))אא((פיצויי פיטורים פיצויי פיטורים 

!!תקפיםתקפים  פהפה--בעלבעל  פיטוריםפיטורים  ,,עקרוניתעקרונית170)170)

הפיטוריםהפיטורים  מכתבמכתב  הנמקתהנמקת  חובתחובת171)171)

    פיטוריםפיטורים  לבטללבטל  מעסיקמעסיק  יכולתיכולת172)172)

כעסכעס  בשעתבשעת  שנעשושנעשו

כהתפטרותכהתפטרות  ""עבודהעבודה  זניחתזניחת""173)173)

      עובדעובד  התפטרותהתפטרות  ,,עקרוניתעקרונית174)174)

)!)!המעסיקהמעסיק  בהסכמתבהסכמת  אלאאלא((  הפיכההפיכה  בלתיבלתי

180180

))בב((פיצויי פיטורים פיצויי פיטורים 

    למתןלמתן  מעסיקמעסיק  יכולתיכולת  שלילתשלילת175)175)

בהתפטרותבהתפטרות  פיטוריםפיטורים  מכתבמכתב

בהתפטרותבהתפטרות  פפ""פפ  תשלוםתשלום--איאי176)176)

))1414  ''סס  בתחולתבתחולת  למעטלמעט((  

    פפ""פפ  למשיכתלמשיכת  מעסיקמעסיק  אפשרותאפשרות177)177)

))2626  סעיףסעיף((  בהתפטרותבהתפטרות  גג""מקמק

    עבודהעבודה  שנתשנת  שלשל  מזערימזערי  ותקותק  דרישתדרישת178)178)

))33--וו  ))אא((11  סעיפיםסעיפים((  פפ""בפבפ  לזכאותלזכאות
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181181

))גג((פיצויי פיטורים פיצויי פיטורים 

    בהפסקהבהפסקה  העבודההעבודה  ביחסיביחסי  רציפותרציפות  קטיעתקטיעת179)179)
    ))))99((22  סעיףסעיף((  חודשיםחודשים  66  עלעל  העולההעולה

  עקבעקב  בהתפטרותבהתפטרות  עובדעובד  מגבלותמגבלות180)180)

))66  סעיףסעיף((  לקוילקוי  בריאותיבריאותי  מצבמצב

    33  במשךבמשך  בשכרבשכר  עבודהעבודה  איסוראיסור181)181)

))77  סעיףסעיף((  מתפטרמתפטר  להורהלהורה  ''חוחו

  הודעההודעה  למסירתלמסירת  מתפטרמתפטר  אבאב  חובתחובת182)182)

))33  תקנהתקנה((  פפ""לפלפ  כתנאיכתנאי  למעסיקולמעסיקו

182182

))דד((פיצויי פיטורים פיצויי פיטורים 

    בהתפטרותבהתפטרות  פפ""לפלפ  לזכאותלזכאות  הדרישותהדרישות183)183)

))88  סעיףסעיף((  מגוריםמגורים  העתקתהעתקת  לרגללרגל

    קצובקצוב  חוזהחוזה  להארכתלהארכת  עובדעובד  סירובסירוב184)184)

))99  סעיףסעיף((  להתפטרותלהתפטרות  ייחשבייחשב

    מוחשיתמוחשית  הרעההרעה""  להוכחתלהוכחת  העובדהעובד  נטלנטל185)185)

))))אא((1111  סעיףסעיף((  ""העבודההעבודה  בתנאיבתנאי

    בהתפטרותבהתפטרות  גג""בקבק  פפ""פפ  שלשל  ''אוטאוט  זקיפהזקיפה186)186)

))))הה((1111  סעיףסעיף((  פרישהפרישה  גילגיל  לאחרלאחר

183183

))הה((פיצויי פיטורים פיצויי פיטורים 

פפ""פפ    לחישובלחישוב  חוקיחוקי  מפתחמפתח187)187)

))1212  סעיףסעיף((  בשכרבשכר  לעובדלעובד

    זמניתזמנית  שכרשכר  הפחתתהפחתת  השלכותהשלכות188)188)

    ))..אא1313  סעיףסעיף((  קיבוציקיבוצי  בהסכםבהסכם

בחוזהבחוזה  1414  סעיףסעיף  ליישוםליישום  אפשרותאפשרות189)189)

))קיבוציתקיבוצית  תחולהתחולה  בהעדרבהעדר((  אישיאישי

    פפ""פפ  שלשל  כדיןכדין  לשלילהלשלילה  דרכיםדרכים190)190)

))1616--1717  סעיפיםסעיפים((
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184184

))וו((פיצויי פיטורים פיצויי פיטורים 

  פפ""פפ  הכוללהכולל  שוטףשוטף  עבודהעבודה  שכרשכר191)191)

))2828  סעיףסעיף((

    פפ""פפ  לגבילגבי  סילוקסילוק  והודאתוהודאת  פשרהפשרה192)192)

))2929  סעיףסעיף((

פפ""פפ  בחישובבחישוב  נלוותנלוות  רכיבירכיבי  להכללתלהכללת  זכותזכות193)193)

כתקרהכתקרה  אחתאחת  משרהמשרה  שכרשכר194)194)

))..אא11  תקנהתקנה((  פפ""פפ  לחישובלחישוב

185185

))זז((פיצויי פיטורים פיצויי פיטורים 

  בשכרבשכר  זמניזמני  שינוישינוי""--ממ  התעלמותהתעלמות195)195)

))66  תקנהתקנה((  פפ""פפ  בחישובבחישוב  ""אחרוןאחרון

פיפי- - עלעל  פיטוריםפיטורים  פיצוייפיצויי  חישובחישוב196)196)

))77  תקנהתקנה((  ממוצעממוצע  משרהמשרה  היקףהיקף

--חדחד  שכרשכר  בהפחתתבהפחתת  פפ""פפ  חישובחישוב197)197)

    ))88  תקנהתקנה((  המעבידהמעביד  ידיידי--עלעל  צדדיתצדדית

    מכירותמכירות  עובדעובד  פטוריפטורי  השלכותהשלכות198)198)

))99  תקנהתקנה((  מיתוןמיתון  בתקופתבתקופת

186186

))חח((פיצויי פיטורים פיצויי פיטורים 

העבודההעבודה  סיוםסיום  לאחרלאחר  ותחרותותחרות  עיסוקעיסוק  מגבלותמגבלות199)199)

    הסכמיהסכמי//מתביעותמתביעות  וסילוקוסילוק  ויתורויתור  כתביכתבי  מעמדמעמד200)200)

    חשבוןחשבון  בגמרבגמר  פשרהפשרה
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