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

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

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

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

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

::מאלהמאלה  אחדאחד  בכלבכל......במלואיםבמלואים  שירותםשירותם  אואו  מפלגתםמפלגתם  ,,השקפתםהשקפתם

;;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((
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44

גבולות עקרון השוויוןגבולות עקרון השוויון

הפליההבחנה ≠

יחס שונה לשווים  

ללא טעם ענייני 

!מוצדק

יחס שונה לשונים על  

יסוד טעם ענייני מוצדק 

  ")!שונות רלוונטית("

55

))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

66

חוזה עבודהחוזה עבודה
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77

לחוק החוזיםלחוק החוזים  1212סעיף סעיף 

    שלשל  כריתתוכריתתו  לקראתלקראת  ומתןומתן  במשאבמשא))אא"("(��
  מקובלתמקובלת  בדרךבדרך  לנהוגלנהוג  אדםאדם  חייבחייב  חוזהחוזה

..לבלב  ובתוםובתום

    ולאולא  מקובלתמקובלת  בדרךבדרך  נהגנהג  שלאשלא  צדצד))בב((��
  בעדבעד  פיצוייםפיצויים  השניהשני  לצדלצד  חייבחייב  לבלב  בתוםבתום
  עקבעקב  אואו  ומתןומתן  המשאהמשא  עקבעקב  לולו  שנגרםשנגרם  הנזקהנזק

  ""..החוזההחוזה  כריתתכריתת

88

""מוסר עסקיםמוסר עסקים""

כריתת 

חוזה

פקיעת  

חוזה

ציר 

הזמן

משא ומתן ניהול חוזה

תחילת 

משא ומתן

חובת תום לב קדושת החוזה

99

שעות עבודה ומנוחהשעות עבודה ומנוחה

©©miki@seanet.co.ilmiki@seanet.co.il

052052--26035242603524          



4

1010

סוגי משכורתסוגי משכורת  - -   22עקרון עקרון 

עובד 

במשכורת
≠

עובד 

בשכר

עובד ששכרו  

מחושב לפי  

 חודשיבסיס 

אחיד

עובד ששכרו  

מחושב לפי בסיס  

קצר מחודש  

)יומי/שעתי(

1111

")")גלובאליגלובאלי("("שכר כולל שכר כולל 
    מוגןמוגן  אינואינו  אשראשר  עובדעובד  ==  ")")גלובליגלובלי("("  כוללכולל  בשכרבשכר  עובדעובד��

..ומנוחהומנוחה  עבודהעבודה  שעותשעות  חוקחוק  ידיידי--עלעל

      שעותשעות  חוקחוק  הסדריהסדרי  מכלולמכלול  ::לפיכךלפיכך��

!!זהזה  עובדעובד  עלעל  חליםחלים  אינםאינם  ומנוחהומנוחה  עבודהעבודה

    העובדהעובד""  - -   אישיאישי  בחוזהבחוזה  שכיחהשכיחה  הגדרההגדרה��

  זמנוזמנו  כלכל  אתאת  להקדישלהקדיש  במפורשבמפורש  מתחייבמתחייב

  ""..תפקידותפקידו  למילוילמילוי  ומרצוומרצו

  חוקחוק  פיפי--עלעל  מוגבלתמוגבלת  זוזו  תגמולתגמול  מתכונתמתכונת  ::ויודגשויודגש��
!!עובדיםעובדים  סוגיסוגי  שלשל  סגורהסגורה  רשימהרשימהלל

1212

")")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)
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1313

תוספת מאמץתוספת מאמץ//שעות נוספות גלובליותשעות נוספות גלובליות

    ננ""שש  גמולגמול  לעובדלעובד  המקנההמקנה  קבועקבוע  שכרשכר  רכיברכיב��

    בהיקףבהיקף  מותנהמותנה  אינואינו  שתשלומושתשלומו  מזערימזערי  חודשיחודשי

    ..עבודהעבודה  חודשחודש  באותובאותו  ננ""שש  שלשל  בפועלבפועל  הביצועהביצוע

    ורקורק  אךאך  רלוונטירלוונטי  זהזה  רכיברכיב��

  ידיידי--עלעל  מוגןמוגן  אשראשר      לעובדלעובד

!!ומנוחהומנוחה  עבודהעבודה  שעותשעות  חוקחוק

1414

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

1515

))11סעיף סעיף ((  ""עבודת לילהעבודת לילה""

  העבודההעבודה  מיוםמיום  לפחותלפחות  שעתייםשעתיים  כאשרכאשר��

    ,,0000::2222--0000::0606  השעותהשעות  ביןבין  נופלותנופלות

    "!"!לילהלילה  עבודתעבודת""--בב  המדוברהמדובר

::השלכותהשלכות��

עע""שש  77  עדעד  --  יומיתיומית  מכסהמכסה��

))00==בחוקבחוק((  לילהלילה  תוספתתוספת��

מחזוריתמחזורית  העסקההעסקה��
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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

17171717

))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

1818

פי דיןפי דין- - תקרות העסקה עלתקרות העסקה על

חודשיתחודשית//שבועיתשבועית//יומיתיומית  העסקההעסקה  תקרותתקרות��

      חוקחוק  פיפי- - עלעל  חורגתחורגת  להעסקהלהעסקה  היתריםהיתרים��

חורגתחורגת  להעסקהלהעסקה  מנהלייםמנהליים  היתריםהיתרים��

))חציחצי((  לילהלילה  עבודתעבודת  תקרתתקרת��

      שבועיתשבועית  במנוחהבמנוחה  העסקההעסקה  תקרתתקרת��

מעבידיםמעבידים  ריבויריבוי  השלכותהשלכות��
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חקירה מנהליתחקירה מנהלית
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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

2121

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
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""מנוחה שבועיתמנוחה שבועית""

  בתבת  שבועיתשבועית  למנוחהלמנוחה  זכאיזכאי  מוגןמוגן  עובדעובד  כלכל��

..לפחותלפחות  רצופותרצופות  שעותשעות  3636

  השבועיתהשבועית  המנוחההמנוחה  --  יהודייהודי  עובדעובד  לגבילגבי��

      !!שבתשבת  יוםיום  אתאת  ,,בהכרחבהכרח  ,,תכלולתכלול

..שבועיתשבועית  במנוחהבמנוחה  עקרוניעקרוני  העסקההעסקה  איסוראיסור��

2323

קיצור שבוע העבודהקיצור שבוע העבודה
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צו הרחבה לקיצור שבוע העבודה במשקצו הרחבה לקיצור שבוע העבודה במשק

ראשונהראשונה  פעימהפעימה

    כוללכולל  מהלךמהלך  במסגרתבמסגרת  ראשוןראשון  צעדצעד  עלעל  המדוברהמדובר��
    לנהוגלנהוג  במשקבמשק  העבודההעבודה  שבועשבוע  להתאמתלהתאמת
    זוזו  תכליתתכלית  כשלהשגתכשלהשגת((  OECDOECDבמדינותבמדינות

..))נוספותנוספות  פעימותפעימות  שתישתי  בעתידבעתיד  צפויותצפויות

::סופייםסופיים  יעדיםיעדים��

עע""שש  4040  --  שבועישבועי  תקןתקן��

עע""שש  174174  --  עבודהעבודה  חודשחודש��



9

2525

צו הרחבה לקיצור שבוע העבודה במשקצו הרחבה לקיצור שבוע העבודה במשק

תחולהתחולה  היקףהיקף4.4.

))ההרחבהההרחבה  לצולצו  מבואמבוא((  כלליתכללית  תחולהתחולה��

    ביןבין  המועסקיםהמועסקים  עובדיםעובדים  עלעל  תחולהתחולה��

))77..22  סעיףסעיף((  שבועיותשבועיות  עבודהעבודה  שעותשעות  4242--4343

    המועסקיםהמועסקים  עובדיםעובדים  העסקתהעסקת  תנאיתנאי  שינוישינוי--איאי��
??האומנםהאומנם  --  ))1010..22  סעיףסעיף((  עבודהעבודה  שעותשעות  4242  עדעד

    מחוקמחוק  המוחרגיםהמוחרגים  עובדיםעובדים  עלעל  תחולהתחולה  העדרהעדר��
    סעיףסעיף((  ))גלובאליגלובאלי//כוללכולל  שכרשכר((  עבודהעבודה  שעותשעות
))שעתישעתי  שכרשכר  ::לרבותלרבות((  השלכותהשלכות  בחינתבחינת  - -   ))1212..22

2626

צו הרחבה לקיצור שבוע העבודה במשקצו הרחבה לקיצור שבוע העבודה במשק

ההרחבהההרחבה  לצולצו  22..1010  סעיףסעיף��

    תהווהתהווה  לאלא  זהזה  צוצו  לפילפי  העבודההעבודה  שעתשעת  הפחתתהפחתת""��
    לשינוייםלשינויים  אואו  שכרשכר  תוספותתוספות  לתביעתלתביעת  עילהעילה

    שלשל  העבודההעבודה  בתנאיבתנאי

    המועסקיםהמועסקים  העובדיםהעובדים

    4242  זהזה  צוצו  תחילתתחילת  לפנילפני

""..פחותפחות  אואו  שעותשעות

    נכללנכלל  דומהדומה  הסדרהסדר((��

))20002000  הרחבההרחבה  בצובצו

27272727

היקף משרה בהעסקה חלקיתהיקף משרה בהעסקה חלקית

ווההדדגגבבאא    

6666666666--

??משרהמשרה  בהיקףבהיקף  שינוישינוי

3030//4242<<3030//4343
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))4/184/18((צו הרחבה לקיצור שבוע העבודה במשק צו הרחבה לקיצור שבוע העבודה במשק 

משרהמשרה  היקףהיקף��

במשכורתבמשכורת  עובדעובד��

::חלופותחלופות  שתישתי  ביןבין  הבחנההבחנה

  ידיידי--עלעל  --  הקודםהקודם  המשרההמשרה  היקףהיקף  שימורשימוראא--
..השבועיהשבועי  העבודההעבודה  סידורסידור  שלשל  בהתאםבהתאם  צמצוםצמצום

  אתאת  יחייביחייב  --  הקודםהקודם  העבודההעבודה  סידורסידור  שימורשימורב ב --
    החודשיתהחודשית  והמשכורתוהמשכורת  המשרההמשרה  היקףהיקף  הגדלתהגדלת

..))1010..22  סעיףסעיף  לפרשנותלפרשנות  בכפוףבכפוף((  בהתאםבהתאם

2929

))4/184/18((צו הרחבה לקיצור שבוע העבודה במשק צו הרחבה לקיצור שבוע העבודה במשק 

משרהמשרה  היקףהיקף��

::דוגמאדוגמא��

  משרהמשרה  בהיקףבהיקף  הועסקהועסק  ))₪₪  000000,,55((  במשכורתבמשכורת  עובדעובד
    ..))שבועיותשבועיות  עע""שש  5050..2121((  1818//33  עדעד  5050%%  שלשל

    בשבועבשבוע  עבודהעבודה  שעתשעת  חציחצי  הפחתתהפחתת  - -   ''אא  חלופהחלופה��
..))החודשיתהחודשית  והמשכורתוהמשכורת  המשרההמשרה  היקףהיקף  לשימורלשימור((

    ללאללא  הקודםהקודם  העבודההעבודה  סידורסידור  הותרתהותרת  --  ''בב  חלופהחלופה��
    ,,הנראההנראה  ככלככל  ,,תחייבתחייב  ))שבועיותשבועיות  עע""שש  5050..2121((  שינוישינוי

    ==  4242//5050..2121((  המשרההמשרה  היקףהיקף  שלשל  בהתאםבהתאם  הגדלההגדלה
..))₪₪  119119,,55((  החודשיתהחודשית  והמשכורתוהמשכורת  ))1919%%..5151

3030

))4/184/18((צו הרחבה לקיצור שבוע העבודה במשק צו הרחבה לקיצור שבוע העבודה במשק 

משרהמשרה  היקףהיקף��

התחלתיהתחלתי  שעתישעתי  תעריףתעריף��

  7676₪₪..5353  ==  עע""שש  9393  //  ₪₪  000000,,55

''אא  בחלופהבחלופה  שעתישעתי  תעריףתעריף��

  9595₪₪..5454  ==  עע""שש  9191  //  ₪₪  000000,,55

''בב  בחלופהבחלופה  שעתישעתי  תעריףתעריף��

      ₪ ₪ 9595..5454  ==  עע""שש  1717..9393  //  119119₪₪,,55

  ))עע""שש  1717..9393  ==  1919%%..5151  **  עע""שש  182182((
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3131

צו הרחבה לקיצור שבוע העבודה במשקצו הרחבה לקיצור שבוע העבודה במשק

))הכללהכלל((  ""המקוצרהמקוצר  היוםהיום""

עבודהעבודה  שעותשעות  77--88  ::המקוצרהמקוצר  היוםהיום  טווחטווח��

    ;;העבודההעבודה  צורכיצורכי  ::הניהוליתהניהולית  לזכותלזכות  הגבלותהגבלות��
  העובדיםהעובדים  צורכיצורכי//בקשותבקשות  ;;ארגוניארגוני  נוהגנוהג

    לקביעתלקביעת  האפשרותהאפשרות  ::להאחדהלהאחדה  דרישהדרישה  העדרהעדר��
אישיאישי//מחלקתימחלקתי//ענפיענפי//ארגוניארגוני  מקוצרמקוצר  יוםיום

- - חדחד((  המקוצרהמקוצר  היוםהיום  להחלפתלהחלפת  מעסיקמעסיק  זכותזכות��
))בקביעותבקביעות  ;;פעמיתפעמית

))עע""יי  66((  מקוצרמקוצר  כיוםכיום  שבועיתשבועית  מנוחהמנוחה  ערבערב��

3232

צו הרחבה לקיצור שבוע העבודה במשקצו הרחבה לקיצור שבוע העבודה במשק

))הכללהכלל((  ""המקוצרהמקוצר  היוםהיום""

לילהלילה  עבודתעבודת  בשבועבשבוע  מקוצרמקוצר  יוםיום��

    העבודההעבודה  יוםיום  מסיוםמסיום  שעהשעה  קיצורקיצור��

??))מתחילתומתחילתו  גםגם  שניתןשניתן  אואו((  בלבדבלבד

הסעותהסעות  הסדריהסדרי��

    קבלןקבלן  עובדיעובדי��

    - -   ??))עע""שש  44..88((  היומיהיומי  התקןהתקן  שלשל  אחידאחיד  קיצורקיצור��
הארגוניתהארגונית  החשיפההחשיפה  בדיקתבדיקת

3333

צו הרחבה לקיצור שבוע העבודה במשקצו הרחבה לקיצור שבוע העבודה במשק

""המקוצרהמקוצר  היוםהיום""  יישומייישומי

))22..55  סעיףסעיף((  נוספותנוספות  שעותשעות  גמולגמול��

    לעבודלעבוד  יידרשיידרש  והעובדוהעובד  היההיה  ,,ספקספק  הסרהסר  למעןלמען""
  צורכיצורכי  עקבעקב  המקוצרהמקוצר  ביוםביום  המופחתתהמופחתת  בשעהבשעה
בהתאםבהתאם  העובדהעובד  יעבודיעבוד  ,,עבודהעבודה

להוראותלהוראות  ובהתאםובהתאם  לנדרשלנדרש

תמורהתמורה  לולו  ותשולםותשולם  ,,הדיןהדין

""..נוספתנוספת  בשעהבשעה  עבודהעבודה  בגיןבגין
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3434

צו הרחבה לקיצור שבוע העבודה במשקצו הרחבה לקיצור שבוע העבודה במשק

""המקוצרהמקוצר  היוםהיום""  יישומייישומי

יומיתיומית  העסקההעסקה  תקרתתקרת��

חגחג  ערבערב��

לילהלילה  עבודתעבודת��

חוסרחוסר  שעותשעות��

שכרשכר  תחליפיתחליפי��

חסימהחסימה  הסדרהסדר��

מילואיםמילואים//הורההורה  שעתשעת��

יומייומי  פיצולפיצול//הפסקההפסקה��

3535

צו הרחבה לקיצור שבוע העבודה במשקצו הרחבה לקיצור שבוע העבודה במשק

))החריגהחריג((  משמרותמשמרות  עבודתעבודת

::משמרותמשמרות  ''בעבבעב  מעסיקמעסיק  חלופותחלופות��

הקייםהקיים  המשמרותהמשמרות  מבנהמבנה  הותרתהותרת1)1)

להטמעתלהטמעת  בכפוףבכפוף((  שינוישינוי  כלכל  ללאללא

..))ננ""שש  גמולגמול  לחישובלחישוב  שבועישבועי  מונהמונה

היומיהיומי  התקןהתקן  שלשל  אחידאחיד  קיצורקיצור2)2)

..))עע""יי  55  שלשל  עבודהעבודה  לשבועלשבוע  בעיקרבעיקר  מתאיםמתאים((

..מקוצרמקוצר  יוםיום  בדברבדבר  הכללהכלל  שלשל  רצונירצוני  אימוץאימוץ3)3)

3636

צו הרחבה לקיצור שבוע העבודה במשקצו הרחבה לקיצור שבוע העבודה במשק

חודשיחודשי  תקןתקן

    שבועשבוע  לקיצורלקיצור  בהתאמהבהתאמה""��

    השעההשעה  שכרשכר  ,,כאמורכאמור  העבודההעבודה

שעותשעות  182182  שלשל  בסיסבסיס  עלעל  יחושביחושב

))88..22  סעיףסעיף((  ""..עבודהעבודה  לחודשלחודש

    זהזה  הסדרהסדר  שתחולתשתחולת  מלמדמלמד  ""יחושביחושב""  המונחהמונח��
    חודשיתחודשית  במשכורתבמשכורת  לעובדיםלעובדים  ורקורק  אךאך  מוגבלתמוגבלת

    שעתישעתי  בשכרבשכר  מעובדיםמעובדים  להבדיללהבדיל  וזאתוזאת((
..))מחושבמחושב  ולאולא  מוסכםמוסכם  השעתיהשעתי  ששכרםששכרם
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3737

צו הרחבה לקיצור שבוע העבודה במשקצו הרחבה לקיצור שבוע העבודה במשק

ארגוניתארגונית  היערכותהיערכות  דגשידגשי

עבודהעבודה  סידוריסידוריאא--

    העבודההעבודה  סידוריסידורי  התאמתהתאמת

::לרבותלרבות((  ההרחבהההרחבה  צוצו  להסדרילהסדרי

..))הצורךהצורך  במידתבמידת  ,,מקוצרמקוצר  יוםיום  קביעתקביעת

הנוכחותהנוכחות  מערכתמערכתב ב --

  במאפייניבמאפייני  ההרחבהההרחבה  צוצו  יישומייישומי  הטמעתהטמעת
    נתונינתוני  ::במיוחדבמיוחד((  השוניםהשונים  הנוכחותהנוכחות  הסכמיהסכמי

..))שבועישבועי//יומייומי  תקןתקן

3838

אפיון הסכמים במערכת הנוכחותאפיון הסכמים במערכת הנוכחות

ארגונייםארגוניים  העסקההעסקה  למגזרילמגזרי  חלוקהחלוקה��

מקוצרמקוצר//מלאמלא  עבודהעבודה  שבועשבוע��

שבועישבועי//יומייומי  תקןתקן��

")")קשיחהקשיחה""  העסקההעסקה((  חסימהחסימה  הסדריהסדרי��

    התשלוםהתשלום  בחינתבחינת  ::במיוחדבמיוחד((  הפסקותהפסקות  מדיניותמדיניות��
))עע""שש  במונהבמונה  והכללתןוהכללתן

שכרשכר  מקדמימקדמי��

שבועישבועי  ננ""שש  גמולגמול  זיהויזיהוי  מונהמונה��

    התראותהתראות  מצבתמצבת��

3939

צו הרחבה לקיצור שבוע העבודה במשקצו הרחבה לקיצור שבוע העבודה במשק

ארגוניתארגונית  היערכותהיערכות  דגשידגשי

השכרהשכר  מערכתמערכתגג--

    ההרחבהההרחבה  צוצו  יישומייישומי  הטמעתהטמעת

    הנוכחותהנוכחות  מערכתמערכת  במאפייניבמאפייני

..))חודשיחודשי  תקןתקן  ;;יומייומי//שעתישעתי  תעריףתעריף  ::במיוחדבמיוחד((

נאותנאות  גילויגילויד ד --

    במסגרתבמסגרת  ושבועיושבועי  יומייומי  תקןתקן  נתונינתוני  עדכוןעדכון
  לעובדיםלעובדים  אישייםאישיים  עבודהעבודה  וחוזיוחוזי  11  טופסיטופסי

..קיימיםקיימים  לעובדיםלעובדים  33  טופסיטופסי  ומסירתומסירת  חדשיםחדשים
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4040

הגנת השכרהגנת השכר

©©miki@seanet.co.ilmiki@seanet.co.il

052052--26035242603524          

4141

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

4242

חוק הגנת השכרחוק הגנת השכר
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4343

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

4444

")")טיפטיפ("("תשר תשר 

©©miki@seanet.co.ilmiki@seanet.co.il

052052--26035242603524          

4545

עבודת הוריםעבודת הורים

©©miki@seanet.co.ilmiki@seanet.co.il

052052--26035242603524          
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4646

))אא((  הארכת תקופת לידה והורותהארכת תקופת לידה והורות

))הה""תלתל  ::להלןלהלן((  והורותוהורות  לידהלידה  תקופתתקופת��

    ))שינוישינוי  ללאללא((  שבועותשבועות  2626

לידהלידה  לדמילדמי  הזכאותהזכאות  תקופתתקופת��

))שבועותשבועות  77//1414  במקוםבמקום((  שבועותשבועות  88//1515

    לידהלידה  לדמילדמי  זכאותזכאות  העדרהעדר  תקופתתקופת��

))שבועותשבועות  1212  במקוםבמקום((  שבועותשבועות  1111

רגילהרגילה  הה""תלתל  הארכתהארכת��

שבועותשבועות  1515--ממ  פחותפחות  לאלא

4747

))בב((  הארכת תקופת לידה והורותהארכת תקופת לידה והורות

זוגזוג--לבןלבן  חלקיתחלקית  הה""תלתל��

  עצמאיתעצמאית  שלשל  זוגהזוגה--לבןלבן  גםגם  הרחבההרחבה��

))שכירהשכירה  שאינהשאינה  ::קריקרי((

    אחדאחד  משבועמשבוע  פחותפחות  לאלא��

))שבועותשבועות  33  במקוםבמקום((

))הארכותהארכות  ללאללא((  שבועותשבועות  99  עדעד��

    88--לל  בזכאותבזכאות((  שבועייםשבועיים  עדעד��

))לידהלידה  דמידמי  שלשל  שבועותשבועות

4848

))גג((  הארכת תקופת לידה והורותהארכת תקופת לידה והורות
זוגזוג--לבןלבן  מקבילהמקבילה  הה""תלתל��

הה""תלתל  במהלךבמהלך  בלבדבלבד  אחדאחד  שבועשבוע��

עצמאיעצמאי  זוגזוג--בןבן  עלעל  גםגם  חלחל��

לזכאותלזכאות  אכשרהאכשרה  תקופתתקופת��

    ממועדממועד  החלהחל  לניצוללניצול  אפשריאפשרי��

הה""תלתל  לתוםלתום  ועדועד  הלידההלידה

    דמידמי  עלעל  בכתבבכתב  היולדתהיולדת  ויתורויתור��

    זכאותהזכאותה  שבועשבוע  בגיןבגין    הלידההלידה

האחרוןהאחרון
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4949

))דד((  הארכת תקופת לידה והורותהארכת תקופת לידה והורות
זוגזוג--לבןלבן  מקבילהמקבילה  הה""תלתל��

    ""בילדבילד  הטיפולהטיפול  לצורךלצורך""  מעבודהמעבודה  הימנעותהימנעות��

    )!)!שבועותשבועות  1515//2626((  שינוישינוי  ללאללא  נותרנותר  הה""תלתל  אורךאורך��

    לעבודהלעבודה  ולשובולשוב  הה""תלתל  לסייםלסיים  רשאיתרשאית  העובדתהעובדת��

    לידהלידה  לדמילדמי  זכאותהזכאותה  בתוםבתום

    שבועותשבועות  1414  לאחרלאחר  ::קריקרי((

))הה""תלתל  שלשל  ראשוניםראשונים

360360//בלבל  תביעהתביעה  טופסטופס  עדכוןעדכון��

??למעסיקלמעסיק  מוקדמתמוקדמת  הודעההודעה��

5050

הזוגהזוג--סיכום חלופות בןסיכום חלופות בן

    ולידהולידה  היריוןהיריון  בדיקותבדיקות  בגיןבגין  מחלהמחלה  ימיימי  ניצולניצול1)1)
זוגזוג--בתבת  שלשל

אבהותאבהות  חופשתחופשת2)2)

))שבועשבוע((  מקבילהמקבילה  הה""תלתל3)3)

חלקיתחלקית  הה""תלתל4)4)

מלאהמלאה  הה""תלתל5)5)

חלקיתחלקית//מלאהמלאה  תת""חלחל6)6)

הורותהורות  שעתשעת7)7)

הורההורה  התפטרותהתפטרות8)8)

5151

תאונת עבודהתאונת עבודה

©©miki@seanet.co.ilmiki@seanet.co.il

052052--26035242603524          
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5252

הליך שימועהליך שימוע

©©miki@seanet.co.ilmiki@seanet.co.il

052052--26035242603524          

5353

חובת שימוע הלכתיתחובת שימוע הלכתית

    הצדקהצדק  מכללימכללי  הנגזרתהנגזרת  בחובהבחובה  המדוברהמדובר  - -   כלליכללי��

  ..הציבוריהציבורי  במשפטבמשפט  ושמקורהושמקורה  הטבעיהטבעי

    טיעוןטיעון  זכותזכות  מתןמתן  --  מהותמהות��

    ההחלטהההחלטה  גיבושגיבוש  לפנילפני  לעובדלעובד

  פתוחפתוח  בלבבלב("("  פיטוריופיטוריו  בדברבדבר

..")")חפצהחפצה  ובנפשובנפש

  כספיכספי  פיצויפיצוי  --  משפטיתמשפטית  תרופהתרופה��

..השימועהשימוע  חובתחובת  הפרתהפרת  בגיןבגין

5454

שלבי הליך השימועשלבי הליך השימוע

לעובדלעובד  נאותנאות  גילויגילוי1)1)

לעובדלעובד  טיעוןטיעון  זכותזכות2)2)

    בעמדתבעמדת  התחשבותהתחשבות  חובתחובת3)3)

    ההחלטהההחלטה  בגיבושבגיבוש  העובדהעובד

    ::לרבותלרבות((  בעניינובעניינו  הסופיתהסופית

))פיטוריםפיטורים  חלופותחלופות  בחינתבחינת

הנמקההנמקה  חובתחובת4)4)
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5555

פיצויי פיטוריםפיצויי פיטורים

©©miki@seanet.co.ilmiki@seanet.co.il

052052--26035242603524          

5656

חישוב פיצויי פיטוריםחישוב פיצויי פיטורים

    רגילותרגילות  עבודהעבודה  שעותשעות  ==  ממוצעממוצע  משרהמשרה  היקףהיקף��

    בימיבימי  רגילותרגילות  ושעותושעות  עודפותעודפות  שעותשעות  ::כוללכולל((

))שכרשכר  תחליפיתחליפי  שעותשעות++  שבועיתשבועית  מנוחהמנוחה

  היקף משרה  X משכורת  X   ותק= פיצויי    

ממוצע  קובעת       כוללפיטורים    

5757

עובדים זריםעובדים זרים

©©miki@seanet.co.ilmiki@seanet.co.il

052052--26035242603524          
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5858

לשון הרע בעבודהלשון הרע בעבודה

©©miki@seanet.co.ilmiki@seanet.co.il

052052--26035242603524          

5959

מניעת הטרדה מיניתמניעת הטרדה מינית

©©miki@seanet.co.ilmiki@seanet.co.il

052052--26035242603524          

6060

""הטרדה מיניתהטרדה מינית""- - חלופה נוספת לחלופה נוספת ל
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6161

מרחב תמרון ארגוני מרחב תמרון ארגוני 

תקנון מותאם

תקן אחריות חברתית

B

D

תקנון לדוגמא A

קוד וולונטארי C

  דרישות החוק למניעת הטרדה מינית

6262

התעמרות בעבודההתעמרות בעבודה

©©miki@seanet.co.ilmiki@seanet.co.il

052052--26035242603524          

6363

עבודה מוגנתעבודה מוגנתסביבת סביבת 

דרכי העסקה 

פוגענית

הטרדה 

מינית
התעמרות  

תעסקותית

התנכלות
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6464

הזכות לעבודה בישיבההזכות לעבודה בישיבה

©©miki@seanet.co.ilmiki@seanet.co.il

052052--26035242603524          

6565

""הלאוםהלאום""יסוד יסוד --חוקחוק

©©miki@seanet.co.ilmiki@seanet.co.il

052052--26035242603524          

6666

אכיפת דיני עבודהאכיפת דיני עבודה

©©miki@seanet.co.ilmiki@seanet.co.il

052052--26035242603524          
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6767

אחריות 

מעסיק

מישור 

מנהלי
מישור 

פלילי

מישור 

אזרחי

מעסיק  ' עובד נ

ד לעבודה"בבי

מעסיק  ' מדינה נמעסיק' מדינה נ

ד לעבודה"בבי

6868

תביעה ייצוגיתתביעה ייצוגית

©©miki@seanet.co.ilmiki@seanet.co.il

052052--26035242603524          

6969

))2/20172/2017((פליליים פליליים קנסות קנסות גובה גובה 

חח""שיעור הקנס בששיעור הקנס בשסעיף בחוק העונשיןסעיף בחוק העונשין

    14,40014,400))11)()(אא((6161

29,20029,200))22)()(אא((6161

73,50073,500))33)()(אא((6161

226,000226,000))44)()(אא((6161
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7070

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

")")עונשיןעונשין("("  44  סעיףסעיף��

    אואו  33  ,,11  סעיפיםסעיפים  לפילפי  חובתוחובתו  אתאת  מעבידמעביד  הפרהפר""

    ))11)()(אא((6161  סעיףסעיףבב  האמורהאמור  הקנסהקנס  - -   דינודינו  ,,1010

  ;;19771977--זז""תשלתשל  ,,העונשיןהעונשין  לחוקלחוק

    מסוגמסוג  היאהיא  זהזה  סעיףסעיף  לפילפי  עבירהעבירה

    ""..קפידהקפידה  אחריותאחריות  שלשל  העבירותהעבירות

7171

    ולהתפטרותולהתפטרותחוק הודעה מוקדמת לפיטורים חוק הודעה מוקדמת לפיטורים 

")")עבודתועבודתו  תקופתתקופת  עלעל  לעובדלעובד  אישוראישור("("  88  סעיףסעיף��

    ,,העבודההעבודה  בסיוםבסיום  ,,לעובדולעובדו  ייתןייתן  מעבידמעביד))אא"("(
    יחסייחסי  שלשל  וסיומםוסיומם  תחילתםתחילתם  בדברבדבר  בכתבבכתב  אישוראישור

..מעבידמעביד- - עובדעובד

    אישוראישור  לעובדלעובד  מעבידמעביד  נתןנתן  לאלא))בב((

    יוםיום  1414  תוםתום  עדעד  ))אא((  קטןקטן  בסעיףבסעיף  כאמורכאמור

  אואו  העובדהעובד  שלשל  האחרוןהאחרון  העבודההעבודה  מיוםמיום

    העובדהעובד  דרישתדרישת  מיוםמיום  ימיםימים  77  תוםתום  עדעד

קנסקנס  - -   דינודינו  ,,מביניהםמביניהם  המוקדםהמוקדם  לפילפי  ,,בכתבבכתב

    ""..העונשיןהעונשין  לחוקלחוק  ))11)()(אא((6161  סעיףסעיףבב  כאמורכאמור

7272

אחריות פלילית של מעסיק    אחריות פלילית של מעסיק    

")")עונשיןעונשין("("  השכרהשכר  הגנתהגנת  לחוקלחוק  ))גג((..בב2525  סעיףסעיף��

    ולאולא  עובדעובד  שלשל  משכרומשכרו  סכומיםסכומים  שניכהשניכה  מעסיקמעסיק""

    בניגודבניגוד  ,,הסכומיםהסכומים  יועדויועדו  שלושלו  למילמי  העבירםהעבירם

    אואו  שנתייםשנתיים  מאסרמאסר  - -   דינודינו  ,,..אא2525  סכוםסכום  להוראותלהוראות

    בסעיףבסעיף  הקבועהקבוע  מהקנסמהקנס  חמישהחמישה  פיפי  קנסקנס

""..העונשיןהעונשין  לחוקלחוק  ))44)()(אא((6161
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7373

חוק להגברת האכיפה של דיני העבודהחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה

  נתקבלנתקבל  20112011  בדצמברבדצמבר  1919  ביוםביום��

    האכיפההאכיפה  להגברתלהגברת  החוקהחוק  בכנסתבכנסת

העבודההעבודה  בדיניבדיני

")")מטרהמטרה("("  11  סעיףסעיף��

    להגבירלהגביר  זהזה  חוקחוק  שלשל  מטרתומטרתו""

    דינידיני  שלשל  אכיפתםאכיפתם  אתאת  ולייעלולייעל

""..העבודההעבודה

7474

הגברת האכיפה  

בדיני עבודה

אחריות 

ל"מנכ

בודק שכר  

מוסמך

מישור 

מנהלי

חוק להגברת האכיפה של דיני העבודהחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה

אחריות 

מזמין  

שירות

7575

השוואת מישורי אחריות מעסיק  השוואת מישורי אחריות מעסיק  

מישור מישור הסוגיההסוגיה

אזרחיאזרחי

מישור מישור 

פליליפלילי

מישור מישור 

מנהלימנהלי

המדינההמדינההמדינההמדינההעובדהעובדהגורם האוכףהגורם האוכף

  --++++דד""מעורבות בימעורבות בי

יסוד סביריסוד סבירמעבר לספקמעבר לספקנטל שכנוענטל שכנוענטל הוכחהנטל הוכחה

קצרקצרממושךממושךממושךממושךמשך ההליךמשך ההליך

++----פרסום באינטרנטפרסום באינטרנט
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7676

מרחב החשיפה של מעסיקמרחב החשיפה של מעסיק

מקור מקור 

משפטימשפטי

אכיפה  אכיפה  

אזרחית  אזרחית  

אכיפה  אכיפה  

מנהליתמנהלית

אכיפה  אכיפה  

פליליתפלילית

++++++חוקי עבודהחוקי עבודה

----++הסכם קיבוציהסכם קיבוצי

(*)(*)  --            (**)(**)  --            ++צו הרחבהצו הרחבה

----++חוזה עבודהחוזה עבודה

----++מנהגיםמנהגים

ביטוח פנסיוני+ אכיפת שכר מינימום ענפי  (**) =

7777

מדרג אחריותמדרג אחריות  - - מישור מנהלי מישור מנהלי 

'  חלק א

לתוספת 

השנייה

'  חלק ב

לתוספת 

השנייה

'  חלק ג

לתוספת 

השנייה
5,000 ₪

20,000 ₪

35,000 ₪

7878

ארגוניארגוני//ממשל תאגידיממשל תאגידי

חיוב  

השתדלות
=

נהלים  

פנימיים
+

אכיפה 

- פנים

ארגונית
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7979

מדיניות אכיפה מנהליתמדיניות אכיפה מנהלית

©©miki@seanet.co.ilmiki@seanet.co.il

052052--26035242603524          

8080

20172017סיכום אכיפה סיכום אכיפה 

©©miki@seanet.co.ilmiki@seanet.co.il
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8181

תאונות באתרי בנייהתאונות באתרי בנייה

©©miki@seanet.co.ilmiki@seanet.co.il

052052--26035242603524          
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8282

עבודת נוערעבודת נוער

©©miki@seanet.co.ilmiki@seanet.co.il
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8383

מדד האושרמדד האושר
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8484

©©miki@seanet.co.ilmiki@seanet.co.il

052052--26035242603524
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