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 קיצור שבוע עבודה

 .1.4.18 -מ החל•

 

   .בשכר הפחתה ללא עבודה שעות 42 -ל 43 -מ•

 

  בבקשות התחשבות ותוך העבודה לצרכי בהתאם לקבוע המעסיק על•

  אין .אחת בשעה תקוצר בו העבודה אשר וקבוע מוגדר יום ,העובדים

 .גמיש יום על לסכם אין .לכולם יום אותו שיהיה חובה

 

 .186 במקום שעות 182 של בסיס על - שעה שכר•

 

 .במשכורת עובדים מול בשכר לעובדים בין הבדל אין•

 ד"עו, כל הזכויות שמורות לעודד ערמוני©  



 קיצור שבוע עבודה

 :מלאה במשרה עובדים

 מקוצר יום•

 .שעה ערך עדכון•

 

 :(42 -מ פחות) חלקית במשרה עובדים

 .לקצר צורך אין•

 .ונוספות עודפות שעות על השפעה•

  שעת הפחתת" כי ,קובע 2.10 סעיף .מחלוקת .שעה ערך עדכון•

  או שכר תוספות לתביעת עילה תהווה לא זה צו לפי העבודה

  העובדים של העבודה בתנאי לשינויים או עבודה שעות להפחתות

 ."זה צו תחילת לפני המועסקים

 ד"עו, כל הזכויות שמורות לעודד ערמוני©  



 מה קרה לשכר המינימום בעקבות הקיצור?

•29.12 ₪   

 

 .חלקית למשרה גם עדכון – הסכימו המעסיקים וארגוני ההסתדרות•

 

  כי ,היא עמדתו הרי אחרת פסיקה ניתנה לא עוד כל :העבודה משרד•

  עם יחד .חלקית במשרה המועסקים עובדים של שכרם גם התעדכן

  או מינהלית אכיפה הרי ,המינימום שכר עודכן לא עוד כל ,זאת

  ![אחרים מחוקים ,בשונה] מינימום שכר חוק הוראות של פלילית

 על העומד ,מינימום שכר בחוק כהגדרתו לשעה השכר לפי תתבצע

 !עודכן לא עדיין ,החוק .החוק לעדכון עד וזאת ,₪ 28.49

 ד"עו, כל הזכויות שמורות לעודד ערמוני© 



 הגבלת תשלום שכר במזומן

  תחולה .במזומן השימוש לצמצום חוק לתוקפו נכנס 18.3.18 ביום•

 .1/1/2019 מיום

 

 או כתרומה ,עבודה כשכר במזומן תשלום יקבל ולא אדם ייתן לא"•

  על עולה ההלוואה או התרומה ,העבודה שכר סכום אם ,כהלוואה

 "...הראשונה לתוספת (1) בפרט הנקוב הסכום

 

 .₪ 11,000 - הראשונה לתוספת 1 סעיף•

 

 .₪ 11,000 על העולה בסכום במזומן שכרו את לעובד לשלם ניתן לא•

 ד"עו, כל הזכויות שמורות לעודד ערמוני© 



 היום התשיעי שלאחר תום החודש המוסכם

 (ארצי) 16-06-41472 ק"עס

  19 שמיום התקופה בגין השעות דווחי את להגיש הורתה המעסיקה
  - יוצא כפועל .הדיווח נמסר בו החודש של 18 -ל ועד הקודם לחודש

  ליום ועד 18.1.19 שמיום התקופה בגין השכר משולם 18.3.1 ביום
18.2.18. 

 

  עבודה שכר" - השכר הגנת לחוק 10 סעיף חל יומי/שעתי שכר על
  ,התוצרת כמות לפי או שבוע ,יום ,שעה של בסיס על המשתלם

  ,עבודה בחוזה או קיבוצי בהסכם אחר מועד נקבע לא אם ,ישולם
-ששכר עובד לגבי אולם ;העובד הועסק בו החודש מחצית בתום

  החודש כל במשך הועסק אך ,כאמור בסיס על משתלם עבודתו
  בהתאם מקדמות לו שולמו החודש תוך אם 9 סעיף יחול ,האמור
 ".עבודה בחוזה או קיבוצי בהסכם לקבוע

 ד"עו, כל הזכויות שמורות לעודד ערמוני© 



 היום התשיעי שלאחר תום החודש המוסכם

 :נפסק

  אינו במפורש להסכים והעובד המעסיק רשאים עליו "האחר מועד"ה•

 .העבודה בוצעה במהלכו החודש תום על לעלות יכול

 .הגריגוריאני הלוח לפי ככלל = "עבודה חודש"•

  בדרך יוגדר השכר ישולם שבסופו החודש כי מניעה אין ,זאת עם יחד•

   .העוקב לחודש 18 -ל ועד לחודש 19 מיום למשל .אחרת

  הרי ,עבודה בחוזה או קיבוצי בהסכם החודש תום משהוסכם•

  תום שלאחר התשיעי היום יהא "הקובע המועד"ש

   .כאמור המוסכם החודש

 .מולן לשכר יחשב אז עד שולם שלא שכר•
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 תשר למלצרים – הלכה חדשה

 (ארצי) 28480-02-16 ע"ע ;44405-10-15 ל"עב

 :נפסק

  המעסיק מאת שלא המלצר של הכנסה מהווה שהתשר הקביעה•

  למצב בהכרח ומביאה הסוציאלי הביטוח בעיקרון פגיעה מהווה

  בגין למבוטחים קצבאות בתשלום חייב יהא המוסד בו ,עתידי בעייתי

 .ביטוח דמי כנגדן שולמו שלא הכנסות

 

  עברו לא אם ,עבודה שכר כאל התשר לכספי להתייחס שאין הקביעה•

  המשולמות הסוציאליות שהזכויות לכך תוביל ,המסעדה בקופת

  ולא בלבד מהמסעדה "רשמית"ה הכנסתו יסוד על מחושבות למלצר

 .תשר כספי הכוללת ,האמיתית הכנסתו יסוד על

 
 ד"עו, כל הזכויות שמורות לעודד ערמוני© 



 תשר למלצרים – הלכה חדשה

  ,האוכל – לבין המלצר שירות בין הבחנה המצדיק ענייני טעם אין•

   .ב"וכיו המוסיקה ,העיצוב ,האווירה ,השתייה

 

  אינו תשר להם משולם ושעליו נותנים המסעדה שעובדי השירות•

  הוא שהוא שירות הוא אלא "מיוחדת לתמורה הראוי" שירות בגדר

 .הרגילה עבודתם

 

  ודיני העבודה משפט לעניין ,מתשר ההכנסה את לראות יש לפיכך•

 המסעדה עובדי של ולא העסק בית של כהכנסה ,הלאומי הביטוח

  מאת מעבודה הכנסתם מהווה תשר מכספי שהכנסתם ומכאן עצמם

   .מעסיקם
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 תשר למלצרים – הלכה חדשה

 2019 מינואר החל החדש ההסדר

  אך התשר בכספי להשתמש רשאי המעסיק כי היא "המחדל ברירת"•

 .'השירות שרשרת' לעובדי עבודה שכר תשלום לשם ורק

  לפיה עובדים עם להסכמה ולהגיע "המחדל ברירת"מ לסטות ניתן•

  המינימום שכר על העולים ,התשר בכספי להשתמש רשאי המעסיק

  תשלומי תשלום לשם עליו שסוכם יותר גבוה בשיעור שכר על או

 .אחרות סוציאליות זכויות או פנסיה ,לאומי ביטוח דמי כגון החובה

  עבודה משכר לנכות שיש החובה תשלומי כל ינוכו העובד של משכרו•

 .(העובד חלק) לפנסיה והפרשות (העובד חלק) לאומי ביטוח דמי כמו

  על הגמלה את המוסד יחשב ,גמלה בתשלום המזכה מקרה בקרות•

 .התשר כספי את הכוללת ,והמלאה האמיתית המלצר הכנסת יסוד

 
 ד"עו, כל הזכויות שמורות לעודד ערמוני© 



 רוצה למשוך פיצויים? יש לך 4 חודשים לכך!

  פיננסים שירותים על הפיקוח לחוק 21 מספר תיקון- 8.7.2018•

 .(גמל קופות)

 

  :חודשים 4 בתוך נדרש פיצויים כספי למשוך שמבקש מעסיק•

  שהעובד שמאשר הצהרתי דין לפסק בהליך נקט שהוא אסמכתא לקופה למסור•

  בהתאם ,בחלקם או פיטורים בפיצויי אותו מזכות שאינן בנסיבות לעבוד חדל

  או ,למעסיק שייכים חלקם או כולם הפיצויים ושכספי שחלים ולהסכמים לדין

  סיום לאחר שנערכו ,העובד ידי ועל ידו על חתומות הודעות לקופה להמציא•

   .למעסיק הכסף החזרת את מאשרים ,הצדדים שני בהם ,הקשר

 

  יוכל לא ,לעיל כאמור הנדרש את המנהלת לחברה ימציא שלא מעסיק•

 .לעובד כספים תשלום בשל המנהלת החברה כנגד לטעון

 
 ד"עו, כל הזכויות שמורות לעודד ערמוני© 



 פסק דין - בחירת המוצר הפנסיוני על ידי העובד

 (ארצי) 15-10-7243 ע"ע

  של רכיב כוללת אינה שלה המנהלים ביטוח פוליסת כי ,גילתה סרטן חולת
 היא כי ,מצא האזורי הדין שבית לאחר נדחתה תביעתה .ע.כ.א מפני ביטוח
  .זה רכיב עבור כיסוי לרכוש ולא מנהלים ביטוח לפוליסת להצטרף בחרה

 :הערעור את דחה הארצי

 גמל לקופת להצטרף מעובד מונע מעסיק שבו מצב לקבל אין..."•
 בין שהוסכמו מסוימת גמל לקופת הצטרפות תנאי לממש או מסוימת

 "...עובד אותו לבין הגמל קופת

 - הסעיף כלשון - הגובר ,הבחירה חופש" את מעגן הפיקוח לחוק 20 סעיף•
 זה משפטי עקרון לאור .הרחבה צו או קיבוצי הסכם של הכופה כוחו על

  ברכיב הפנסיוני הביטוח את לבצע העובד לבחירת משפטי תוקף ניתן
 ,מקיפה פנסיה מקרן להבדיל ,מנהלים ביטוח של במסגרת התגמולים

 "... הקיבוצי בהסכם הקבוע מזה נופל שאינו ההפקדות בשיעור וזאת

 ד"עו, כל הזכויות שמורות לעודד ערמוני© 



 פסק דין - בחירת המוצר הפנסיוני על ידי העובד

  פנסיוני בביטוח עובד של הבחירה גם הסעיף להוראות בהתאם..."•

  היא עבודה כושר אובדן של כיסוי ללא "מנהלים ביטוח" המכונה

 ."שכזו בבחירה להתערב אפשרות אין ולמעסיק ,אפשרית

  למשל כמו עובד של הנחיה לבצע יסרב שמעסיק העובדה עצם..."•

  עולה עבודה כושר אובדן  של רכיב ללא מנהלים בביטוח לבטחו

 ."פלילית עבירה כדי לכאורה

  צו הוראות על גובר הפיקוח לחוק 20 סעיף בהוראות האמור..."•

  חובתו על ההרחבה צו מהוראות ללמוד ניתן לא וממילא ,ההרחבה

  ביטוח הכולל פנסיוני ביטוח במסלול עובדו את לבטח מעסיק של

  ,העובד של לבחירתו מנוגד שהדבר ככל ,עבודה כושר אובדן בגין

  כושר אובדן ביטוח כולל שאינו פנסיוני מוצר לבחור רשאי אשר

 "עבודה

 ד"עו, כל הזכויות שמורות לעודד ערמוני© 



 חוק שעות עבודה ומנוחה )תיקון מס' 16(

 .28.12.2017 ביום פורסם

  במנוחה העסקה להתיר רשאי העבודה שר לחוק (א)12 סעיף פי על•

  ,השבועית למנוחה העבודה שהפסקת משוכנע הוא אם השבועית

  בתהליך ,בכלכלה רבה פגיעה לפגוע עלולה ,ממנה חלק או כולה

 .ממנו לחלק או לציבור חיוניים לדעתו שהם צרכים בסיפוק או עבודה

 

  קיומה :אלה בשיקולים יתחשב השר ,החלטה בעת ,לתיקון בהתאם•

  רווחת ,השבועית במנוחה עובדים העסקת תחייב שלא חלופה של

  המרחב אופי על ההיתר במתן ההשפעה ,ישראל מסורת ,העובד

  שיקול וכל ההיתר מתבקש שלגביה העבודה תתבצע שבו הציבורי

 .זה חוק תכליות את להגשים כדי בו שיש אחר

 ד"עו, כל הזכויות שמורות לעודד ערמוני© 



 חוק שעות עבודה ומנוחה )תיקון מס' 17(

 .13.3.2018 ביום פורסם•

 :נוספות בשעות העסקה להתיר השר סמכות הורחבה•

 חירום במצבי•

 .והמשק הכלכלה בצורכי הקשורים מטעמים•

  או מסוים עבודה מקום ,מסוים עבודה סוג בצורכי הקשורים ייחודים מטעמים•

   .העובדים בטובת ובהתחשב מסוים עבודה ענף

  ככל ,המעבידים וארגון העובדים ארגון של בהמלצה יתחשב השר•

 .שיינתנו

  שבו עבודה במקום כי ,ונקבע לילה עבודת בעניין לחוק 22 'ס תוקן•

  אחד משבוע יותר לילה בעבודת עובד יועסק לא במשמרות עובדים

  לא לפיו כה עד קיים שהיה ההסדר במקום זאת .שבועיים בתוך

   .שבועות שלושה בתוך אחד משבוע יותר עובד יועסק

 ד"עו, כל הזכויות שמורות לעודד ערמוני© 



 היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות

 .19.3.2018פורסם ביום 

שעות נוספות בשבוע עבודה בן   12עד כה היה אפשר להעסיק עובד •

 .ימים 5שעות נוספות בשבוע עבודה בן  15 -ו  ימים 6

 

  נוספות שעות 16 מעל עובד יועסק לא ,החדש להיתר בהתאם•

  12 על יעלה לא נוספות שעות כולל העבודה יום ואורך עבודה בשבוע

 .שעות

 

אורך  , כי עובד שעובד בעבודת לילה, נקבע בהיתר הכללי החדשעוד •

 .שעות כולל שעות נוספות 58שבוע העבודה שלו לא יעלה על 

 ד"עו, כל הזכויות שמורות לעודד ערמוני© 



 במנוחה השבועיתעבודה 

  על המנוחה ביום עבודה לכפות מעסיק על אוסר ומנוחה עבודה שעות חוק•

  כזה מעובד לדרוש רשאי מעסיק .דת מטעמי כן לעשות המסרב עובד

  הוא ואם דתו מצוות קיום ועל הדתית הכרתו על פרטים ובו תצהיר למסור

  .בשבת נוסע ואינו לו ומחוצה בביתו כשרות על שומר גם שהוא - יהודי

  כל 1.1.2019 מיום שהחל באופן 1ד8 סעיף לו התווסף ,החוק תוקן כעת•

  השבועי המנוחה ביום לעבוד מוכן אינו הוא כי ,למעסיקו להודיע רשאי עובד

  .לכך דרישה מקבלת ימים 3 בתוך וזאת

 .האיסור של הדתית ולא הסוציאלית התכלית על דגש כן אם כעת ניתן•

 

  בשמירת או המדינה בביטחון הקשורות עבודות על יחול לא לחוק התיקון•

  חשמל ייצור ,מלון בבתי אירוח ,אדם בני של בריאותם או שלומם ,בטיחותם

 .השרים ועדת שאישרה חיוניים שירותים או אספקה וקיום והזרמתו

 ד"עו, כל הזכויות שמורות לעודד ערמוני© 



 שבוע עבודה –יום המנוחה השבועי 

 (ארצי) 12-12-64034 עפ

  יהודי שאינו עובד ולגבי ,שבת יום – יהודי עובד לגבי :שבועית מנוחה•

 .העובד על המקובל לפי הכל ,שישי או ראשון ,שבת יום -

 

 שעות 36 = שבועית מנוחה•

 

  יום לבחור חייב ,יהודי שאינו עובד כי ,נפסק כבר קודמת בפסיקה•

 .שבועיים מנוחה ימי בין ולהחליף 'לשחק' ולא ,קבוע שבועי מנוחה

 

  יום עד ראשון מיום הינו ימים שבוע כי ,ספק הסר למען נפסק כעת•

 .שבת

 ד"עו, כל הזכויות שמורות לעודד ערמוני© 



 1" משרת אמון"

 (ארצי) 16-08-61148 ע"ע

   .מוסכים מספר המפעילה פרטית בחברה מוסך מנהל•

  החוק הוראות כי בקביעה נוספות לשעות העובד תביעת את קיבל האזורי•

 קבע לא ,הבכירה הניהול שכבת על נמנה לא והעובד היות העובד על חלות

  המקובל את התואם שכר קיבל ,דירקטוריון בישיבות השתתף לא ,מדיניות

  לעמוד נדרש ולא מיוחדת עצמאות לו היתה לא ,בניסיונו בהתחשב בענף

   .שגרתיות לא בשעות החברה לרשות

 השתתף ,החברה של לבעלים כפוף היה - ההכרעה את הפך הארצי•

  בישיבות השתתף לא כי והקביעה המוסכים מנהלי פורום בישיבות

  מקרה כל .וגודלו סוגו ,העבודה למקום בהתאם להיבחן צריכה דירקטוריון

 הוא מנהלו אשר במוסך מדובר זה במקרה כאשר ,נסיבותיו פי על יבחן

  קליטת לצורך הן ,במוסך ועניין עניין לכל הקשור בכל והמביא המוציא

 .המקצועי בצד והן עובדים

 ד"עו, כל הזכויות שמורות לעודד ערמוני© 



 2" משרת אמון"

 (ארצי) 16-09-30933ע "ע

 .  מכירות בחברהמנהל 

   -נפסק 

  .החברה של חסויים עסקיים לנתונים נחשף העובד•

 מכירות לכלל ישיר קשר להם והיה גבוהים היו העובד של שכרו תנאי•
   .החברה

  .עצמאי דעת שיקול לו וניתן רב אמון ניתן בעובד•

  ,וספקים לקוחות ,כעובדים גורמים עם ממשקיו ,העובד של תפקידיו מכלול•
  העובד מעל שבה משפחתית חברה של הארגונית למסגרת לב בשים

  היותו על מלמדים "חופשית יד" לו שנותנים מניות בעלי שני נמצאים
   .הנהלה בתפקיד

 

  מידה הדורש תפקיד"וב "הנהלה תפקיד"ב הועסק העובד כי עולה האמור מכל
  ,ומנוחה עבודה שעות חוק הוראות עליו חלות ולא "אישי אמון של מיוחדת

 .נוספות בשעות עבודה עבור לשכר זכאי אינו והוא

 ד"עו, כל הזכויות שמורות לעודד ערמוני© 



 עמלות -שעות נוספות לצורך " השכר הרגיל"

 (ארצי) 16-02-36096 ע"ע ,16-02-7386 ע"ע

 המכירה עמלות את לכלול שיש ,בטענה השאר בין קסטרו נגד יצוגית תביעה

  הסעיפים לענין" – ומנוחה עבודה שעות לחוק 18 סעיף לפי "הרגיל שכר"ב

 "לעובדו משלם שמעסיק התוספות כל כולל "רגיל שכר" 17-ו 16

 .היצוגית התביעה את אישר האזורי

 :כי ,נפסק .ההחלטה את הפך הארצי

   .שבועית ובמנוחה נוספות בשעות העובד העסקת את לייקר יש מחד•

 הישג בעד אלא ,זמן יחידת בעד משולמת שאינה בתוספת מדובר ,מנגד•

  קביעה .עבודה שעות מספר פני על להתמשך יכול המכירה ותהליך ,מכירה

  היא ,העסקה בעד תשלום או העסקה חתימת במועדי בוצעה מכירה כי

 שעלולה ,כזה אקראי מועד לפי עמלה שיעור בקביעת קושי ויש מלאכותית

   .העסקה על התשלום/החתימה מועד את "לכוון" לניסיונות לגרום אף

 ד"עו, כל הזכויות שמורות לעודד ערמוני© 



 עמלות -שעות נוספות לצורך " השכר הרגיל"

  פיצויי חישוב לצורך "שכר"מ חלק היא שעמלה מהעובדה להסיק אין•

 .לחוק 18 סעיף לפי "הרגיל השכר"מ חלק הן עמלות כי פיטורים

  בו מצב לבין ,עמלות בתוספת "יסוד שכר" מקבל עובד בו מצב בין שוני יש•

 של "הרגיל השכר" למעשה הן העמלות שאז ,מעמלות מורכב השכר כלל

 .העובד

  מקרה כל לבחון יש ,הבסיס לשכר המתווספת בעמלה שמדובר ככל•

 כחלק בה לראות הנטייה תגבר ,יותר גבוה העמלה ששיעור ככל .לגופו

   .לחוק 18 סעיף לפי "הרגיל השכר"מ

  מקום אין ,"הרגיל השכר"מ חלק מהווה המכירה עמלת בהם במקרים•

  יותר נכון אלא ,החודש בסיום לשכר אחת כמקשה העמלות את להוסיף

  על העמלה שיעור אם ,כך .תוצרת כמות לפי לשכר העמלה את להשוות

  או נוספת עבודה בשעת נמכר שהמוצר ככל ,10% הוא מוצר מכירת

 .15% או 12.5% יהיה העמלה שיעור ,שבועית במנוחה

 ד"עו, כל הזכויות שמורות לעודד ערמוני© 



 שעות 8 -נ במקרה של הפסקה בת פחות מ"ש

 (ארצי) 17-03-68015 ע"ע

 במשמרת עבד בהן עבודה שעות בגין נוספות שעות לתשלום עתר מאבטח
 .לשנייה אחת ממשמרת שעות 8 -מ פחות של בהפרש ,שנייה

   .התביעה את קיבל האזורי

 :ההכרעה את הפך הארצי

  העבודה ביום עבד שהעובד מקום ניתנת נוספות שעות לגמול הזכאות•
  שבין העובדה .מכוחו או בחוק לכך שנקבע תחום על העולות שעות מספר

 של הפרה תוך ,שעות 8 -מ פחות שהיא הפסקה יש למשנהו עבודה יום
  המשמרת של שהשעות למסקנה בהכרח מביאה אינה ,לחוק 21 סעיף

 ."עבודה יום" באותו עבודה שעות בבחינת הן העוקבת

  בצד נוספות שעות גמול תשלום של בדמות כספי סעד קבע לא המחוקק•
 של הפסקה תהא למשנהו אחד יום בין כי הקובע לחוק 21 סעיף של הפרה

 .המנהלי ובמישור הפלילי במישור אכיפה דרכי אלא ,שעות 8

 ד"עו, כל הזכויות שמורות לעודד ערמוני© 



 הלכה -פיצויים בגין פיטורים שלא כדין 

    15-10-10940 (ארצי) עע

  כדין שלא פיטורים בגין בפיצויים זכה ופוטר וחצי כשנתיים שעבד עובד

  בגין לפצות האזורי דעת שיקול בסיס על ₪ אלף 300 כמעט של בסכום

 .משכורות 6 של בשיעור פיצוי באמצעות בהליך פגמים

 :ופסק בחלקו הערעור את קיבל הארצי

 :פגמים נפלו השימוע בהליך•

   .עריכתו טרם בלבד אחד יום לשימוע הזימון משלוח•

  דוגמאות בשימוע שתעלנה לשלול אין .מפורט ולא כללי שימוע מכתב מתן•

  ,הניתן ככל ,לפרט מהצורך לפטור כדי בכך אין אך ,הטענות להמחשת נוספות

  לאפשר לשקול יש ,בנוסף .הפיטורים אפשרות נשקלת בגינן העילות את

   .טענותיו להשלים ,זאת שיבקש ככל ,לעובד אלו במצבים

   ,לפגם טעם מהווה השימוע פרוטוקול של התמציתי אופיו•

 ד"עו, כל הזכויות שמורות לעודד ערמוני© 



 הלכה -פיצויים בגין פיטורים שלא כדין 

 :כדין שלא פיטורים בגין לסעד אשר

  .ד"ביה דעת לשיקול נתון הפיצוי שיעור ,ממוני שאינו לנזק אשר•
  צריכה ממוני שאינו נזק בגין פיצוי פסיקת כי היא כיום ההלכה
  ולא ,בפסיקה שפותחו מידה לאמות בהתאם גלובלי כסכום להיקבע
   .השכר כמכפלת

 (ארצי) 16-11-39172 ע"ע

  שהרי ,"אגרא צערא לפום" של הכלל פי על גלובלי סכום לפסוק יש•
  של מצערו גדול בהכרח אינו גבוה שכר המשתכר עובד של צערו
   .נמוך שכר המשתכר עובד

  ,בהליך הפגמים חומרת ובהן הנסיבות במכלול להתחשב יש•
  הרקע ,ההחלטה מהות ,שנתקבלה הסופית ההחלטה על השלכתם
   .ב"וכיו והתנהלותם והנפגע המפר של ומצבם מעמדם ,להחלטה

 

 ד"עו, כל הזכויות שמורות לעודד ערמוני© 



 ראיון עבודה –הפליה 

 (ארצי) 15-05-16136 ע"ע

  בקבלתה כשיקול לילדים אם המועמדת של להיותה המעסיקה בהתייחסות די•
  להוות כדי ,ילדים למספר "בפוטנציה" ואם אישה היותה בעניין ובדברים ,לעבודה
  למערערת הנטל את ולהעביר ,לעבודה בקבלה הפלייתה בדבר ,ראיה ראשית
 .לעבודה בקבלה המשיבה את הפלתה לא כי להוכיח

  התאמתו למידת הקשורים שונים עניינים המועמד עם המעסיק מברר עבודה בראיון•
   .המועמד אודות ומגוונים רבים פרטים שיידרשו אפשר אליהם ובקשר ,למשרה

  ,העבודה במקום המעסיק של הקניינית זכותו בין לאזן יש .בתום מחוייבים הצדדים•
   .לפרטיות העובד של זכותו ובין שלו הניהולית בפררוגטיבה לביטוי הבאה

  היעדרויות של בתנאים לעמוד באפשרותו יש כי מבהיר למשרה שמועמד ככל•
  מידע לדרוש המעסיק על איסור חל ,העבודה למקום מיוחדת זמינות או מהבית
  דרישות אם גם הפליה שיקולי על מצביעה מפורט מידע דרישת .יותר מפורט

 .מהבית רבות והיעדרויות מיוחדת זמינות מחייבות המשרה

 

 .₪ 000,50 של בסכום פיצוי נפסק•

 ד"עו, כל הזכויות שמורות לעודד ערמוני© 



 1תקופה מוגנת  –חוק עבודת נשים 

 (ארצי) 16-05-44776 ע"ע

  עובדת פיטורים להיתר בקשה מלהגיש עצמו לפטור רשאי אינו מעסיק•
 ;תקופה באותה שכרה את לה ולשלם בבית לשבת לעובדת להורות בהריון

  זכות את להבטיח היא ,המוגנת בתקופה הפיטורים איסור של התכלית•
 לאחר גם יכולותיה את ולהוכיח בעבודה ולהשתלב לחזור העובדת

 .לעבודה זכותה את ולממש ,מהעבודה הממושכת ההיעדרות

  תכלית לו יש ,זאת עם .בעיקרו פרוצדוראלי לפיטורים ההיתר בקשת הליך•
  בהריון עובדת של לפיטוריה בנוגע ההחלטה כי להבטיח שנועדה עצמאית

  מדיניות שיקולי שקילת ותוך הוגן באופן תתקבל המוגנת בתקופה עובדת או
   .המעסיק של הפרטיים שיקוליו על נוספים

  יחליט לפיטורים היתר בקשת שהגיש מעסיק מסוימים שבמצבים אפשר•
  הממונה להחלטת עד הקלוקלת התנהלותה בשל בביתה תישאר שהעובדת

   .טובה הגנה תהווה העובדת ושהתנהלות ,ההיתר בבקשת

  .₪ 000,70 של בסך נשים עבודת חוק הפרת בגין פיצוי נפסק•

 
 ד"עו, כל הזכויות שמורות לעודד ערמוני© 



 תקנות הגנת הפרטיות

  ,בריאותו מצב ,האישי מעמדו ,אדם של אישיותו על נתונים אוסף - מידע מאגר•
  או מגנטי באמצעי מוחזק אשר ,ואמונתו דעותיו ,המקצועית הכשרתו ,הכלכלי מצבו

 .ממוחשב לעיבוד והמיועד אופטי

 

  עם אקסל קבצי האם" – השאלה הופנתה הפרטיות להגנת הרשות אל כאשר•
  אקסל קבצי ,ככלל" - הייתה תשובתה ,"?מידע למאגר נחשבים עובדים פרטי

  ."מידע מאגר בגדר הינם עובדים אודות אישי מידע פרטי עם

  

 :אם לרשום חייבים .המאגר את לרשום חייבים תמיד לא•
 .10,000 על עולה במאגר נמצא עליהם שמידע האנשים מספר•

  מצבו ,בריאותו מצב ,אישיותו צנעת ,אדם של אישיותו על נתונים - רגיש מידע במאגר יש•
 .ואמונתו דעותיו ,הכלכלי

 .בהסכמתם או מטעמם ,ידיהם על נמסר לא והמידע אנשים על מידע כולל המאגר•

 .ציבורי גוף של הוא המאגר•

 .ישיר דיוור לשירותי משמש המאגר•

 ד"עו, כל הזכויות שמורות לעודד ערמוני© 



 תקנות הגנת הפרטיות

 לאבטח חייבים תמיד אבל

  וגבוהה בינונית ,בסיסית  – מידע אבטחת של רמות שלוש מסדירות התקנות
 .[יותר מצומצם אופי בעל הסדר נקבע יחיד בבעלות לעסקים]

 :הבסיסית הרמה

   ;שנה מדי לעדכן יש אותו המאגר ומבנה הגדרות מסמך לערוך יש•

  אבטחה בעניין הסדרים ,השאר בין ,יכלול אשר ארגוני אבטחה נוהל לערוך יש•
 בעניין כללים ,המאגר על ההגנה אמצעי תיאור ,למאגר גישה בעניין ,פיזית

 .פיזית הרשאות ורשימת ;וכדומה אבטחה אירועי עם התמודדת

  המאגר שמור בהן המערכות הצבת ידי על וסביבתית פיזית שמירה נדרשת•
 .הרשאה ללא כניסה המונע מוגן במקום (השרת)

  מתאימים שנמצאו למי ורק רלבנטיים תפקידים לבעלי רק למאגר גישה להרשות יש•
  לפחות ההרשאה בעלי זיהוי את לאמת יש .ובדיקה מיון של תהליך לאחר לכך

 .סיסמה באמצעות

 כגון) הפרדה ידי על לרבות ומאובטח מוגן באופן המאגר מערכות את לנהל יש•
 לבין (השרת) המידע מאגר את המשמשות מערכות בין ('אש חומת' באמצעות

 .אליו גישה צריכות שאינן קצה תחנות

 ד"עו, כל הזכויות שמורות לעודד ערמוני© 



 דמי חגים

 

 (חיפה אזורי) 16-01-48557 ש"סע

  משרתו היקף בפועל כי ,עבד לא העובד בהם חג ימי לעניין :טען המעסיק•
 של קיומו בשל משרתו להשלים מהעובד נמנע לא שכן נפגעה לא העובד של
  העובד של מבקשתו או נבע בחג העובד של שיבוצו אי .אלו בחודשים חג

  היה אמור לא העובד שממילא כך בשל או ,בחג לעבודה משובץ להיות שלא
  העבודה סידור - העובד עבד בהם החג ימי לגבי .משמרת באותה לעבוד
  ,נהג והוא ,שיבוצו מועדי את לבקש הזדמנות לעובד שניתנה לאחר גובש

  את לשפר מנת על וחגים בשבתות דווקא לעבוד לבקש ,נוספים עובדים כמו
 מעבר 100% של בשיעור נוסף לתשלום זכאי אינו העובד ,כן על .שכרו

 .קיבל שכבר 150% בשיעור לתשלום

  ביקש בו מקרה אף הראה לא העובד .התקבלה המעסיק עמדת :נפסק•
 מתוך הייתה לא בחגים העובד עבודת .כובדה לא ובקשתו בחג לעבוד שלא
   .כורח

 ד"עו, כל הזכויות שמורות לעודד ערמוני© 



 עבודה בתנאים לא אנושיים

 (א"ת אזורי) 14-05-15110 ש"סע

  מטיל וחירותו אדם כבוד יסוד חוק .עבודתו במקום הולמים פיזיים לתנאים זכאי עובד כל•
 .עבורו ראויה עבודה סביבת ועל צרכיו על ,העובד כבוד על לשמור חובה מעסיק כל על

 :החוק מהוראות היקש בוצע•
  ונאותות מספיקות נוחיות" להתקין מעסיק של חובתו את קובע בעבודה הבטיחות לפקודת 34 סעיף•

   ." ...לתאורתן יעילים אמצעים ולנקוט נקי במצב ולהחזיקן לקיימן ,במפעל העובדים בשביל

   .לשתייה ראויים מים להספקת נאותות נקודות ולקיים להתקין החובה את קובע לפקודה 136 סעיף•

  לספק מאבטחים של מעסיקים המחייב הסדר כולל הולמים ובתנאים בישיבה לעבודה הזכות חוק•
  להעמיד היתר בין ,"ומשמש מגשם הגנה המספקת ,אחר באופן מוצלת או מקורה עמדה" להם

  אוויר מזג ולתנאי השנה לעונות בהתאם ,הולמים קירור או חימום אמצעי" בעמדה המאבטח לרשות
 ."עמדה באותה להפעילם שניתן המקובלים הקירור או החימום באמצעי ובהתחשב ,במקום

 

  מחובר היה שלא קטן טרומי במבנה עבדה ,דואר במיון שעסקה העובדת זה במקרה•
  התאורה ,בחורף אותו לחמם היה ניתן לא ,בקיץ אותו לקרר היה ניתן לא ולכן לחשמל

   .למים גישה בו הייתה ולא שירותים בו היו לא ,ביותר לקויה הייתה בו

 

 .ח"ש 000,50 של סך על פיצוי לעובדת לשלם חויבה המעסיקה•

 ד"עו, כל הזכויות שמורות לעודד ערמוני© 



 הכשרת עובד – תום לב

 (א"ת אזורי) 16-05-33622 ש"סע

   .חודשים 6 -כ במשך גבות בעיצוב עובדת הכשירה קוסמטיקה חברת

  טרם עבודתה את מיוזמתה תסיים העובדת בו במקרה כי ,הוסכם
 .₪ 30,000 של בסך הכשרתה עלות את תשיב היא שנים 4 יחלפו

  .זהה עסק פתחה מכן לאחר חודשים 5 -ו חודשים 6 -כ בתום פוטרה
 .ההכשרה עלות את תבע המעסיק

 :כי קבע הדין בית

 .ח"ש 18,000 היא הנכונה ההכשרה עלות•

  תפטר שהמעסיקה לזה שכיוונה בכך לב בתום שלא נהגה העובדת•
  את הפרה העובדת משכך ,משלה עסק לפתוח שתוכל מנת על אותה

  בסכום המעסיקה את תפצה ולכן המעסיקה עם חתמה עליו ההסכם
 .ח"ש 000,18 של

 ד"עו, כל הזכויות שמורות לעודד ערמוני© 



 גיל - חובת השתדלות למציאת תפקיד חלופי

 (ארצי) 16-09-67949 ע"ע

   .פוטר אשר עד שנה 30 -כ במשך הועסק העובד

  :נפסק

 .גיל מחמת ולא ענייניים היו שהפיטורים•

 בגבולות ,חלופי תפקיד למציאת השתדלות בחובת מחויבת המעסיקה•
 .העניין בנסיבות הסביר המאמץ

  לקיים מחויבת המעסיקה המהותי הפן פי על - ודיוני מהותי פן יש זו לחובה•
 .העובד שיתוף מחייב הדיוני הפן ;חלופי תפקיד חיפוש של אמיתי תהליך

  מיוזמתו הצעות להעלות ניסה ולא מפיטוריו מופתע היה העובד כי נקבע•
 קבלת בתהליך העובד שיתוף תכלית אלה בנסיבות .חלופי לתפקיד

  לעובד פיצוי סעד המצדיק הפיטורים בהליך פגם נפל ,הוגשם לא ההחלטה
  .הלב תום חובת הפרת מכוח

 .₪ אלף 100 של בסכום פיצוי•

 ד"עו, כל הזכויות שמורות לעודד ערמוני© 



 גם לעובדים יומיים לא רק לשעתיים –הלכת שיא 

 .יומי שכר בסיס על פיצויים תבע אשר בניין עובד•

  לפי כי פסק לעבודה הארצי הדין בית הפיטורים פיצויי שיעור לעניין•

  לעובד פיטורים פיצויי לתשלום השכר חישוב החדשה שיאר הלכת

  תקופת כל לאורך המשתנה המשרה חלקיות לפי ייעשה שעתי

 .האחרונה עבודתו בשנת דווקא ולאו ,עבודתו

  עובד עבר" :לשונה שזו פ"פ לתקנות 7 תקנה על מבוססת ההלכה•

  ,מלאה לעבודה חלקית מעבודה או חלקית לעבודה מלאה מעבודה

 שכרו לפי העבודה מתקופות אחת כל לגבי האחרון שכרו יחושב

 ."עבודתו של החלקיות למידת יחסי באופן פיטוריו ערב

  לחישוב השכר בחישוב גם להחילה יש ,זו הלכה של הגיונה פי על•

  ככל ,עבודה ימי בסיס על שולם ששכרו ,יומי עובד של פיטורים פיצויי

 .משתנה בהיקף אלא קבוע בהיקף הועסק שלא

 ד"עו, כל הזכויות שמורות לעודד ערמוני© 



 ביצוע בקירוב, פנסיה –עובדים זרים 

 (ארצי) 16-09-64836  ע"ע

  מקיף פנסיוני מביטוח כחלק לפיצויים השוטפת ההפקדה ,האחרונות בשנים•
  וצווי הכלליים הקיבוציים ההסכמים כל הוראות מכוח לחובה הפכה

  .במשק ההרחבה

  אמורות השוטפות כשההפקדות ,זרים לעובדים בהקשר אומץ אף זה מודל•
  בחוק כאמור ,הפיטורים פיצוי ובמקום ,מיוחד בנק לחשבון או לקרן להתבצע
   .זרים עובדים

  מקום אין ,לפיכך .זרים עובדים של הפקדות קיבלו לא קרנות שנים במשך•
  תשלום באמצעות השוטפת ההפקדה חובת ידי לצאת מהמעסיק למנוע
  בתלוש נפרדת שורה במסגרת בשכרו לעובד הפיצויים רכיב של שוטף
  ובכפוף ,במקומה ולא פיטורים לפיצויי הזכות חשבון על וזאת ,השכר

 .תקופחנה לא העובד שזכויות להבטיח המיועדים לסייגים

 .לגיטימי שהינו בקירוב ביצוע זהו•

 ד"עו, כל הזכויות שמורות לעודד ערמוני© 



 !תודה על ההקשבה

 בקרו באתר שלנו

law.co.il-www.arkr 

 03-6005553: טלפון

 ד"עו, כל הזכויות שמורות לעודד ערמוני©  עורכי דין, קרמר-כל הזכויות שמורות לערמוני© 


