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:דיני עבודה 

אם אין יחסים כאלה .  מעביד-כינונן של יחסי עובד:  התנאי המקדמי לתחולת דיני העבודה 

אין  . תחולה לדיני העבודה

  :לדוגמא , כ מדובר בצורך שירותים לבין נותן השירות"בד

ד "ד השכיר משתלב במפעל של העו"העו.  ד העצמאי"ד שכיר מבצע עבודות עבור העו"עו

  .העצמאי

  .זהו מקרה ברור.  יש לו עסק עצמאי.  ד עצמאי הינו קבלן הנותן שירות"עו

  .פעמים רבות זה לא ברור

מעביד או האם מדובר - האם יש יחי עובדישנם מבחנים שפיתחה הפסיקה שמטרתם לקבוע

  .בסוג אחר של יחסים

:               המבחן העיקרי הינו  -         למבחן זה שני פנים :מבחן ההשתלבות 

  

            פן חיובי  פן שלילי

  .אין לו עסק בפני עצמו                   בלעדיו אין

  ם מורה למוסיקה הנותן שיעורי:     למשל      האם אתה משולב באותו מערך

  . עסק עצמאי שנותן שירותים–ס "  במתנ        ?ארגוני שאתה עובד 

  פת חולים  רופא עצמאי שנותן שעות בקו    :ס "מורה למוסיקה במתנ:  למשל 

  נחשב,   אך יש לו קליניקה עצמאית משלו    האם הוא נותן שירות או האם הוא

  .ח"כנותן שירות לקופ            ?שכיר 

   

  .ישנם מבחני עזר המהווים אינדיקציות לטיב היחסים

  : יש להסתכל על כלל המבחנים 

  .'וכד, )ישנם תלושים פיקטיביים(האם מקבל תלושי שכר , מבחן הפיקוח

  

גם אם משנים בחוזה שיחסים .  מעביד מהווים מעין סטאטוס שאינו ניתן להתניה-ובדיחסי ע

- וניתן להכיר ביחסים אלה כיחסי עובדיזה נחשב פיקטיב, נותן שירות- אלו יהיו קבלן

  .שומרים על הסטאטוס.  התניה לא תעזור.  מעביד

  

 .עידית פ
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  : ועד בית –פועלי ניקיון 

  ? האם הוא עובד של ועד הבית ?,)פועל הניקיון(האם  הוא עובד עצמאי 

האם הוא , האם הפועל ניקיון מביא עימו את חומרי הניקיון:  האינדיקציות לטיב היחסים 

  .מוציא קבלה מדי חודש וכדומה

  

  . מה שקבעו הצדדים מהווה רק אינדיקציה–המהות חשובה , מכלל אינדיקציות

  

  :חקיקת דיני העבודה 

  . בחוקים ובתקנות 

כ אותו הסכם קיבוצי חל רק על ענף "בד, ן ארגון עובדים למעבידהסכם קיבוצי בי 

  .מסוים במשק

כ צו "בד, שר האוצר מרחיב את ההסכם הקיבוצי לכלל המשק:  צווי הרחבה  

 .ההרחבה הופך לחוק

  

זכות , זכות למחלה:  באים להגן על העובד ועל זכויותיו .  חוקי העבודה הינם חוקי מגן

  .'וכדזכות להבראה , לפיצויים

  .אסור להתנות עליהם ואסור לגרוע מהם

  .קיים חשש מניצול של מעבידים.  החוק רואה את העובד כצד החלש

  

:אכיפה של יחסי עבודה 

האם ניתן .  למרות שבחוזה העבודה כתוב שחייבים להעסיקו שנה, אם אדם מפוטר 

  ?להכריח את המעביד להמשיך להעסיק את העובד 

  :אחת מהן היא .   עילות שבהן אין לאכוף חוזה4יש , 3עיף בס) תרופות(חוק החוזים 

  ; אישי שירות או אישית עבודה, לקבל או, לעשות כפיה היא החוזה אכיפת) 2(

 כאשר מדובר בפיטורים שלא כדין בחוסר תום –יחד עם זאת יש פסיקה המכרסמת בכך 

  .םקובעים שהפיטורים פסולים ולכן הם בטלים מעיקר, במקרים אלה.  לב

  .לא אוכפים יחסי עבודה, אולם באופן כללי 

  

 .עידית פ
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:אם עובד מפוטר 

?האם המעביד צריך לנמק מדוע פיטר אותו   

על .  יש חובת הנמקה הנובעת מחובת תום הלב החלה על המעביד לפטר בתום לב, כן

  .המעביד להראות שהפיטורים נעשו בתום לב ומסיבה מוצדקת

  .בפרקטיקה קשה לאכוף זאת

  .בזכות הפיטורין חייב העובד להשתמש בתום לב ולנמק את הסיבהגם בשימוש  

  

י חוק "יש חובה לתת מכתב ואישור על תקופת העסקה עפ.  

  .הודעה מוקדמת

אין חובה לתת מכתב פיטורים

  

:חוק הודעה מוקדמת 

  .זוהי דוגמא לחוק שהתחיל מצו הרחבה

  .  יש להודיע מראש לעובד שהוא הולך להיות מפוטר

  .יא הדדית גם לעובד שעומד להתפטרהחובה ה

?כמה זמן מראש יש לתת את ההודעה המוקדמת   

החוק מחלק  ) לחוק1סעיף  :  (

  

עובד במשכורת             עובד בשכר

  מקבל משכורת, יומי                             עובד על בסיס חודשי,                עובד לפי שעות

     גלובלית              

  חלוקה לפי ותק של העובד  :חוק  ל4, 3סעיפים 

.  ההודעה המוקדמת חייבת להיות בכתב  

.יכולה להוות תחליף למכתב פיטורין  

.ככל שהוותק של העובד רב יותר כך גם תקופת ההודעה המוקדמת גדולה יותר  

 .הדדי גם כלפי עובד שרוצה להתפטר 

  

  

 .עידית פ
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  :תוכן ההודעה המוקדמת 

  ...מתפטר/ בעוד חודש מפוטר : ...מודיעים מראש 

  .באותה תקופה של ההודעה המוקדמת אמורים לעבוד 

? הודעה מוקדמת ןלא נותמעביד מה קורה אם   

   –משמע מפטר מהיום להיום 

משלם את השכר ולא הוצאות הנלוות לעבודה .  על המעביד לשלם לו דמי הודעה מוקדמת

  .משולמת המשכורת ללא התוספות.  אשר לא הוצאו בפועל

  

?ובד לא נתן הודעה מוקדמת מה קורה אם ע  

  .מורידים לו את דמי ההודעה המוקדמת מהמשכורת

  

  :בתקופת ההודעה המוקדמת 

יתכן .  זמן הכנה להמשיך לעבוד ולמצוא תוך כדי כך עבודה חדשה.  העובד חייב לעבוד

  .מצב שבו המעסיק יציע לעובד לא לעבוד

  

   משמעתיפיטורי    : לחוק 10 סעיף –חריג 

  - יחולו לא 7 עד 2 סעיפים הוראות" - מוקדמת הודעה מתן בלא התפטרותו פיטורים

 ההודעה בתקופת יעבוד כי ממנו לדרוש אין קיומן שעקב מיוחדות בנסיבות, עובד על) 1(

 העבודה ועדת באישור לקבוע רשאי והרווחה העבודה שר; זה בחוק הקבועה המוקדמת

 הם שלדעתו מעבידים וארגוני עובדים וניארג עם ובהתייעצות הכנסת של והבריאות הרווחה

 ההודעה בתקופת יעבוד כי מהעובד לדרוש אין קיומן שעקב מיוחדות נסיבות, יציגים

  ;המוקדמת

 16 סעיפים הוראות פי על, לפיצויים זכאי אינו שפוטר העובד שבהן בנסיבות, מעביד על) 2(

 פיטורים על הורה אשר עתלמשמ דין בית החלטת פי על או, פיטורים פיצויי לחוק 17 או

  ". משמעתי שיפוט הקובע חיקוק הוראות מכוח פיצויים בלא

  

  .ניתן לפטר מהיום להיום ללא הודעה מוקדמת...) גנב או מעל(עובד שביצע עבירת משמעת 

  

  

 .עידית פ
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  :הפרשנות לעבירת משמעת  

  לחוק פיצויי פיטורים אשר דנים במקרים בהם ניתן לפטר עובד ללא מתן17, 16סעיפים 

  .פיצויי פיטורים

  

  :חוק חופשה שנתית 

: עובד .  יצא לחופשה בפועל ולא לתת סכום כסף נוסףהעובד  מטרתו .  זהו חוק סוציאלי

מטרת החוק אינה צבירת חופשות .  של המעביד ושל העובד:   תורם לרווחת כולם –בחופש 

  .ופדיונם בכסף

 מאפשר להתנות על כך  לחוק7סעיף .  המעביד קובע מתי העובד לוקח את החופשה

  .בהסכמת המעביד

  

:כמות ימי חופשה   

  : לחוק מבדיל בין שני חלקים 3סעיף 

יחסי עובד מעביד לאורך כל השנה או .1 

.יחסי עובד מעביד באופן חלקי ובמקרה זה תלוי במספר ימי העבודה .2 

. ימי עבודה5 ימי חופשה לאלו שעובדים 10 –צו הרחבה   

. ימי עבודה6אילו שעובדים  ימי חופשה ל14 –י החוק "עפ  

 . ניתן לצבור חופשה או שכמות הימים גדולה יותר–אישיים / בהסכמים קיבוציים  

  

:פדיון חופשה   

  :אם עובד לא ניצל חופשה באותה שנה ומפוטר  

  .מקבל בשווי כסף את מה שהיה מקבל אילו היה יוצא לחופשה

ן לצבור ימי חופשה לאותה שנה י החוק נית"עפ.  י החוק לא ניתן לצבור ימי חופשה"עפ

  .וזהו פדיון חופשה, בלבד

– שנים ולא לקח את החופש ופוטר 3אם עובד צבר חופשה במשך   

 שנים ולא רק עבור שנה 3עליו לתבוע על כל ה ) מהקורס(ד מיכל "י המלצתה של עו"עפ

בד כיום יש פסיקה חדשה אשר קובעת שזה לא בסדר מבחינת המעביד לא להוציא עו.  אחת

  . שנים ולכן יש סיכוי טוב לזכיה3לחופשה במשך 

 .עידית פ
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  : לחוק חופשה שנתית קובע מה לא נחשב חופשה 5סעיף 

  ;החופשה-ימי במנין יובאו שלא הימים ואלה) א ("

מילואים- שירות ) 2(; 1949-ט"תש, בטחון-שירות חוק לפי  העובד שירת בהם הימים) 1(

 המנוחה ימי להוציא - נוהג או הסכם פי על ואם חוק פי על אם, בהם עובדים שאין חג-ימי

  ;השבועית

 ימי) 3(  ;לידה- חופשת

 מחמת לעבוד מסוגל העובד אין שבהם הימים) 4(  ;מחלה או תאונה

) 5(  ;בהם עובד העובד אין נוהג או דת שמטעמי, במשפחה אבל-ימי

) 6(  ;השבתה או שביתה ימי

) 7(  ". שעלו ובמידה עשר-עהארב על עלו אם אלא, לפיטורים מוקדמת הודעה ימי

  

  

:חוק דמי מחלה 

  .מחלה אינה חופשה

  .מחלת הורה, מחלת בן זוג, או מחלת ילד/חוק זה מדבר על מחלת העובד עצמו ו

המטרה לתת כיסוי כספי גם במקרה .  המטרה שהעובד לא ירגיש שהוא מפסיד כי היה חולה

  .שנבצר מהעובד לעבוד

) :כשהעובד עצמו חולה(בדמי מחלה  כדי לזכות שני תנאים מצטברים   ישנם 

.מצב בריאותי לקוי שצריך להוכיחו באישור רפואי .1 

 .העובד לא מסוגל לעבוד בעקבות המצב הרפואי הלקוי .2

  

, זוהי גמלה שמקבלים מביטוח לאומי, שמירת הריון אינה מחלה 

 .המעביד לא משלם

  

 
  .העובד צריך להמציא אישור רפואי 

  .את האישור הרפואיי חוק "זכות המעביד לחקור עפ 

 .עידית פ
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  :במחלה העובד לא מקבל שכר מלא עבור כל ימי המחלה 

. לא מקבל דבר–ביום הראשון   

:הערה    75%דמי מחלה מוגדרים   .   מדמי מחלה50% מקבל –השלישי + ביום השני 

 . מהשכר35% –משמע .  מהשכר

  . מהשכר75% דמי המחלה מתקבלים במלואם משמע –מהיום הרביעי ואילך  

  : מספר ימי מחלה המגיעים לעובד –י חוק "עפ

. יום וחצי–לכל חודש עבודה   

. החלק היחסי–במשרה חלקית   

. ימים90י החוק ניתן לצבור עד "עפ.   ימי מחלה בשנה18  

 .את דמי המחלה המעביד משלם 

  

ישנם הסכמים קיבוציים ואישיים לעניין ימי מחלה ולכן יש לשאול  �

  .ם או האם יש לו חוזה עבודה אישיאת הפונה האם שייך לענף מסוי

  

  :נסיעות 

  .  בצו הרחבה בדבר השתתפות מעביד בהוצאות נסיעה לעבודה וחזרה ממנה 

  .  נסיעות מהווה חלק מהתשלום לעובד.  לא ניתן להתנות על כך 

.של העובד צריכה להיות בפועל) ההוצאה(הנסיעה   

ת מקסימום המתעדכנת מדי בחוק קיימת תקר.   תחנות אוטובוס2מינימום = נסיעות  

 .פעם

.  המעביד זכאי לשלם-חופשי חודשי   

.המעביד ישלם את העלות הנמוכה  

י נסיעת אוטובוס אילו היה "העובד מקבל עפ.   המעביד לא חייב–החזר הוצאות רכב  

 .נוסע

 .הוא פטור מתשלום נסיעות, אם המעביד מספק הסעה לעבודה 

  

  

 .עידית פ
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) :2002ב "תנאי עבודה תשס(חוק הודעה לעובד 

  . לחייב את המעביד לתת בכתב לעובד את תנאי העסקתו–מטרת החוק 

אין חובה כזאת אלא קיימת חובת הכתב לעניין תנאי .  חוזה העבודה לא חייב להיות בכתב

  .העסקתו

  : פרטי חובה בכתב – לחוק 2הפרטים הרשומים בסעיף 

  ;העובד וזהות המעביד זהות) 1("

 היה; העבודה תקופת - קצובה לתקופה הוא העבודה חוזה ואם העבודה תחילת תאריך) 2(

  ;המעביד זאת יציין, קצובה לתקופה שלא העבודה חוזה

  ;התפקיד עיקרי תיאור) 3(

  ;העובד על ישיר ממונה של תפקידו תואר או שמו ציון) 4(

 אם ואולם השכר תשלום ומועדי עבודה כשכר לעובד המשתלמים התשלומים כל סך) 5(

  ;ודרגתו העובד דירוג - לפיו או קיבוצי הסכם מכוח, דירוג פי על עבודתו רשכ נקבע

 יום) 7(; הענין לפי, העובד של הרגיל העבודה שבוע או הרגיל העבודה יום של אורכו) 6(

  ;העובד של השבועי המנוחה

 פירוט וכן, העובד של סוציאליים תנאים בעבור העובד ושל המעביד של תשלומים סוגי) 8(

 מעביד התחיל אם ואולם, האמורים התשלומים את בפועל מעביר המעביד שאליהם יםהגופ

  ;לעובד נפרדת הודעה כך על ימסור, ההודעה מסירת לאחר התשלומים את בפועל להעביר

 כמשמעותו קיבוצי להסכם צד, בו חבר שהוא מעבידים שארגון או שהוא מעביד לגבי) 9(

 -  העובד של העבודה תנאי את המסדיר, 1957-ז"התשי, קיבוציים הסכמים לחוק 1 בסעיף

  ". אליו לפניה והמען הסכם לאותו צד שהוא העובדים ארגון שם

  

  .   יום מיום תחילת העבודה30על ההודעה בכתב להינתן תוך  

 אין חובה לתת הודעה –) 2002לפני שנת (עובד שהתחיל לעבוד לפני תחולת החוק  

 .אלא אם העובד מבקש

  

  :דמי הבראה 

  .בדבר השתתפות מעביד בהוצאות הבראה ונופש, מכוח צו הרחבה ולא חוק

  .זו לא חופשה ולא מחלה, הבראה זו זכות נוספת

 .עידית פ
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  .המטרה לתת לעובד סכום כסף נוסף כדי שהעובד יממש נופש בחופש

  :החישוב 

  . הסכום מתעדכן מפעם לפעם–) ברוטו( לעובד ליום ₪ 306

  :ימום שנה באותו מקום עבודה הזכאות לדמי הבראה לעובד שעבד מינ 

  306₪ .( X  5( ימים 5 –בשנה הראשונה זכאי ל  

..... ימים כל שנה6 –בשנה השנייה והשלישית זכאי ל   

.מספר הימים עולה ככל שהוותק עולה  

 הנוסחה לחישוב  :אחוז המשרה 

  

  306 ₪  X מספר ימי הבראה     X אחוז המשרה  =   אחוז המשרה  

  

 :חישוב אחוז המשרה  

  

  שבוע          חודש

< --משרה מלאה      שעות186     שעות43 > --    משרה מלאה   

  : שעות בשבוע אזי 10אם עבד     : שעות אזי 50     אם עבד בחודש 

       50                  10  
                       -----               ----  

               186                  43  
  

אולם מעביד יכול לפרוס זאת .  י עד ספטמברהסכום משולם בחודשי הקיץ מיול 

 .העיקר ובלבד שישלם את מלוא הסכום בסופו של דבר.  בדרך אחרת

  

  :חוק פיצויי פיטורים 

  .שנה ברציפות אצל אותו מעביד          

הזכות לפיצויי פיטורים   :

  .קיומם של יחסי עבודה          

  

  .או אצל אותו מעביד ברצףמדובר בעובד שפוטר ועבד לפחות שנה באותו מקום עבודה 

:מה נחשב רצף   

 .עידית פ
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  : אילו הפסקות לא ייחשבו כמפסיקות את הרצף2החוק קובע בסעיף 

  ,)לעבודה החזרה (המשוחררים החיילים בחוק כמשמעותם חלקי ושירות צבאי שירות) 1("

 בו נתקיימו שלא קבע לשירות התחייבות פי על מלא צבאי שירות למעט, 1949-ט"תש

, בטחון שירות חוק לפי מילואים שירות וכן, האמור לחוק) ד(1 בסעיף יםהקבוע התנאים

 המנוחה יום) 2(; האמור לחוק 26 סעיף לפי צו פי על ושירות, )משולב נוסח (1959-ט"תשי

  ;במאי אחד וכן, הסכם או נוהג פי על ואם חוק פי על אם, בהם עובדים שאין חג או השבועית

  ;שנתית חופשה) 3(

 או חופשה) 5(; המעביד בהסכמת או חוק פי על לעובד שניתנו בשכר פגרה או חופשה) 4(

  ;השבתה או שביתה) 6(; המעביד בהסכמת או חוק פי על לעובד שניתנו בשכר שלא פגרה

  ;מחלה או תאונה) 7(

  ;העובד בהם עבד לא נוהג או דת שמטעמי במשפחה אבל-ימי) 8(

 ומעביד עובד יחסי ניתוק תוך הפסקה או ומעביד עובד יחסי ניתוק ללא ארעית הפסקה) 9(

  ;חדשים שלושה על עולה שאינה

  ". 1967-ז"תשכ, חירום בשעת עבודה שירות חוק לפי עבודה לשירות אימון) 10(

  

 חודשים גם אם נותקו יחסי עובד מעביד או 3 הפסקה של עד –לחוק ) 9(2סעיף  

 .מעביד חודשים בתנאי של ינותקו יחסי עובד 3הפסקה של למעלה מ 

.לפיצויי פיטורים זכאי עובד שפוטר  

, בהם גם מי שמתפטר עדיין יהיה זכאי לפיצויי התפטרותחריגים בחוק ישנם  

 : למשל

,  התפטרות עקב מצב בריאותי לקוי  

, הרעת תנאים  

 חודשים מהלידה אם היא רוצה לטפל 9 התפטרות של אישה שילדה תוך  

 , בתינוק

< . בתנאים מסוימים   --העתקת מקום מגוריו של העובד 

 
על העובד לתת במקרים אלו התרעה למעביד כדי לתת לו  �

 .הזדמנות לאתר עבודה חלופית לאותו עובד בשל שינוי הנסיבות

  

 .עידית פ
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?מה מקבל העובד ?  מה הם פיצויי הפיטורים   

  :הנוסחה היא 

או חלק יחסי/ מספר שנות עבודה    X  השכר האחרון

  

עהלא היתה קבו ?   מה קורה כשהמשכורת 

  :הנוסחה היא 

 משכורות אחרונות 12ממוצע של  X  מספר שנות עבודה  

  

  :תקנות פיצויי פיטורים  

עמלות (קובעות אילו רכיבים נכנסים לחישוב .  מפרטים את חישובי פיצויי הפיטורים 

 ).'וכד

:  כלל האצבע הינו   

  .ותלכלתוספות שהן קבועות נכללות בחישוב ואילו תוספות שאינן קבועות אינן נ

 .יש לבחון כל מקרה לגופו 

  

:חוק הגנת השכר 

מתייחס   :לאיסור שכר כולל 

-שכר לו ונקבע לגביו חל, 1951-א"תשי, ומנוחה עבודה שעות שחוק עובד :  5סעיף "

 בחוק כאמור השבועית במנוחה עבודה-גמול או נוספות שעות בעד תשלום הכולל עבודה

- פדיון או חופשה תמורת חופשה-דמי כוללה או, 1951- א"תשי, ומנוחה עבודה שעות

 רגיל כשכר שנקבע השכר את רואים, 1951-א"תשי, שנתית חופשה בחוק כאמור חופשה

 גמול או נוספות שעות בעד תשלום לגבי קיבוצי בהסכם אחרת נקבע אם אלא, בלבד

  ".העבודה שר ידי-על זה לענין אושר וההסכם השבועית במנוחה עבודה

  

  .ור ומה מותר לכלול בשכרהחוק קובע מה אס

  >--למשל 

.עליהם להשתלם בנפרד, אסור לכלול בשכר:  פדיון חופשה , שעות נוספות  

 .עידית פ
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נסיעות אבל נטל ההוכחה על המעביד להוכיח שהנסיעות כלולות :  מותר לכלול  

 .משתנה בהתאם לתקרה.  בשכר

  

  : לחוק 25קובע בסעיף  

  .  מה מותר ומה אסור לנכות משכרו של עובד 

.עובד חודשי, עובד בשכר:  נוסף קובע את הזמנים בהם צריך לשלם את השכר ב  

  :אלה סכומים אלא עבודה משכר ינוכו לא) א(25"

  ;חיקוק פי על לנכותו שמותר או, לנכותו שחובה סכום) 1(

  ;ינוכו כי בכתב הסכים שהעובד תרומות) 2(

 קיבוצי הסכם פי על השכר מן לנכותם שיש, בו חבר שהעובד עובדים בארגון חבר דמי) 3(

 העובדים לוועד הרגילים והתשלומים, ינוכו כי בכתב הסכים שהעובד או עבודה חוזה או

  ;במפעל

 פעילות למימון המיועדת) 3 (פיסקה פי על לנכותם שמותר החבר לדמי תוספת) א3(

) ב3(; התוספת לתשלום התנגדותו על בכתב למעבידו העובד הודיע אם זולת, מפלגתית

-ז"תשי, קיבוציים הסכמים בחוק כמשמעותו היציג הארגון לטובת ארגוני מקצועי טיפול ידמ

 בשום חבר שאיננו עובד של משכרו עבודה חוזה או קיבוצי הסכם פי על לנכותם שיש, 1957

 עם התייעצות לאחר, העבודה שר; כאמור לניכוי בכתב הסכים שהעובד או, עובדים ארגון

 ועדת ובאישור, במדינה עובדים של ביותר הגדול המספר תא המייצג העובדים ארגון

 שמותר ארגוני-המקצועי הטיפול דמי מקסימום את בתקנות יקבע, הכנסת של העבודה

  ;זו פיסקה לפי לנכותם

  ;חיקוק פי על או קיבוצי להסכם בהתאם משמעת כקנס שהוטל סכום) 4(

 בלבד שהעובד גמל קופתל כאמור שתשלומים ובלבד גמל לקופת שוטפים תשלומים) 5(

 התנגדותו על בכתב למעבידו הודיע הוא אם העובד של משכרו ינוכו לא לה לשלם חייב

  .לתשלומם

 כאמור חוב חשבון על ינוכה שלא בתנאי, למעביד מהעובד בכתב התחייבות פי על חוב) 6(

  ;העבודה שכר מרבע יותר

 שלושה בעד עבודה שכר על עולות המקדמות אין אם, עבודה שכר חשבון על מקדמות) 7(

 הוראות היתרה על חלות - חדשים לשלושה עבודה שכר על המקדמות עולות; חדשים

  ").6 (פיסקה

 .עידית פ
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    :קובע פיצויי הלנה – לחוק 17בסעיף 

  ):שכר הלנת פיצוי -  להלן (אלה מבין הגבוה הסכום יווסף מולן לשכר) א(17"

 מהשכר העשרים החלק -  בודההע שכר לתשלום המועד שלאחר הראשון השבוע בעד) 1(

) 2(; המולן מהשכר העשירי החלק - שלאחריו משבוע חלק או שבוע כל ובעד, המולן

 20 %בתוספת, תשלומו יום עד העבודה שכר לתשלום המועד שמן לתקופה הצמדה הפרשי

 שבתקופה חודש כל בעד כאמור ההצמדה והפרשי המולן השכר של הכולל הסכום על

  .יחסי באופן האמורה 20 %של התוספת תשולם חודשמ חלק בעד; האמורה

  ". העבודה משכר חלק, זה סעיף ןילעני פרט, דבר לכל יהיה שכר הלנת פיצוי) ב(

  

.על שכר מולן יש לשלם פיצויי הלנה  

מהרגע שהיו צריכים .  ניתן למצוא פסיקה רחבה בעניין ההגדרה = שכר מולן 

 .ולןמאותו רגע השכר הופך למ.  לשלם ולא שילמו

:מהווים סנקציה והם מאד גבוהים  = פיצויי הלנה  

  על השבוע הראשון 5%

   על השבוע השני10%

  

:התיישנות של פיצויי הלנה   

< --לא תבעת .    . הפסדתשנה תוך 

  .אך פיצויי הלנה מתיישנים תוך שנה,  שנים7הזכות לשכר 

ט אסור לשופ, גם אם הצד השני לא מעלה את הנושא.  ההתיישנות הינה מהותית 

המשמעות היא שהעובד איבד את זכותו .  לפסוק אותם לעובד אם חלפה שנה

 .לפיצויי הלנה אם חלפה שנה

  

?מתי תובעים בתוך השנה   

  .העובד תובע שכר ופיצויי הלנה עד שנה, כאשר לא שולם שכר 

<   ההתיישנות של פיצויי הלנה --אם המעביד שילם את השכר באיחור  

 . יום60הינה 

  

 .עידית פ



14 12/10/04    פרקטיקה וסיוע משפטי

: הלנת פיצויי פיטורים – לחוק הגנת השכר 20סעיף   

 לפיצויי שזכאי מי או עובד לגבי, "פיטורים פיצויי לתשלום המועד", זה בסעיף) א(20"

  :האלה המועדים שבין המאוחר -  מכוחו פיטורים

  ;ומעביד עובד יחסי הפסקת יום) 1(

 אחר קיבוצי הסדר, קיבוצי הסכם הוראת פי על הפיטורים פיצויי לתשלום שנקבע המועד) 2(

  ;העובד על החלה הרחבה צו או

 זו על העודפת פיטורים לפיצויי זכות, אחר הסכם או עבודה חוזה פי על, נקבעה אם) 3(

 שנקבע היום -  הרחבה בצו או אחר קיבוצי בהסדר, קיבוצי בהסכם, בחיקוק הקבועה

 כאמור יום בענק לא ואם, הסכם או עבודה חוזה אותו פי על הפיטורים פיצויי לתשלום

  ;הזכות נקבעה שבו היום - ומעביד עובד יחסי הפסקת יום לאחר נקבעה כאמור והזכות

 פיטורים לפיצויי זכות, הרחבה צו או אחר קיבוצי הסדר, קיבוצי הסכם פי על, נקבעה אם) 4(

  ;הזכות נקבעה שבו היום - לתשלומם מועד נקבע ולא ומעביד עובד יחסי הפסקת יום לאחר

 העובד מצד תנאי במילוי, שבחיקוק הוראה פי על, מותנית פיטורים לפיצויי הזכות אם) 5(

 אותו שלאחר מסוימת תקופה במשך תנאי במילוי או ומעביד עובד יחסי הפסקת יום לאחר

  .יןיהענ לפי, האמורה התקופה תום יום או האמור התנאי מילוי יום -  יום

 פיצוי; לתשלומם מהמועד ימים 15 תוך מושול לא אם כמולנים פיטורים פיצויי יראו) ב(

  :כדלקמן יהיה פיטורים פיצויי הלנת

 שלאחר השלושים היום לבין עשר הששה היום שבין בתקופה הפיטורים פיצויי שולמו) 1(

  ;שולמו שבו ליום עד לתשלומם המועד שמן לתקופה הצמדה הפרשי - לתשלומם המועד

 הפרשי - לתשלומם המועד שלאחר לושיםהש היום לאחר הפיטורים פיצויי שולמו) 2(

 הסכום על 20 %בתוספת, שולמו שבו ליום עד לתשלומם המועד שמן לתקופה הצמדה

 פיצויי שולמו לא שבו חודש כל בעד כאמור ההצמדה והפרשי הפיטורים פיצויי של הכולל

  . יחסי באופן האמורה 20 %של התוספת תשולם מחודש חלק בעד; הפיטורים

 מפיצויי חלק, )ב (קטן סעיף לענין פרט, דבר לכל יהיה פיטורים פיצויי הלנת פיצוי) 1ב(

  .הפיטורים

 העובד שחייב חוב של סכום ההלנה ומפיצוי הפיטורים מפיצויי להפחית רשאי המעביד) 2ב(

  . הפיטורים מפיצויי לנכותו זכאי או חייב שהמעביד סכום או למעביד

 .עידית פ



15 12/10/04    פרקטיקה וסיוע משפטי

-ג"תשכ, פיטורים פיצויי לחוק 5 או) א(1 סעיפים וחמכ שלא פיטורים לפיצויי שזכאי מי) ג(

 לאחר אלא) א (קטן בסעיף כאמור פיטורים פיצויי לתשלום המועד לגביו יחול לא, 1963

  ;לדרישה העילה ציון תוך הפיצויים לתשלום בכתב דרישה לכן קודם למעביד שנמסרה

 ביום הפיצויים לוםלתש המועד לגביו יחול - האמור המועד לאחר למעביד הדרישה נמסרה

  .הדרישה מסירת

 פיטורים פיצויי הלנת לגבי, המחויבים בשינויים, יחולו 19- ו 18, א17 סעיפים הוראות) ד(

 הלנת פיצוי לבטל או להפחית מוסמך יהיה אזורי דין-בית ואולם, שכר הלנת היא כאילו

  :מאלה אחד בעק שולמו לא הפיטורים פיצויי אם אף, 18 בסעיף כאמור, פיטורים פיצויי

  - בית לדעת ממש בהם שיש, פיטורים לפיצויי הזכות עצם בדבר דעות חילוקי) 1(

  ;הדין

  ;ומעביד עובד יחסי נפסקו שבו המועד בדבר דעות חילוקי) 2(

 או לעובד הנוגעים פרטים דרישתו לפי למעביד מסר לא הפיטורים פיצויי לקבלת הזכאי) 3(

  .שיעורם או הפיטורים לפיצויי הזכות קביעת לענין והדרושים כאמור לזכאי

 ששילם תשלומים מכוח מהם חלק או הפיטורים פיצויי את גמל מקופת לקבל שזכאי מי) ה(

, הגמל מקופת לו המגיע הסכום על פיטורים פיצויי הלנת לפיצויי זכאי יהיה לא, מעביד לה

 לתשלום מהמועד יום 15 תוך, בכתב הגמל לקופת הודיע המעביד אם, האמורה זכותו פי על

 מהוראות לגרוע באה אינה זה קטן סעיף הוראת; לתשלומם מסכים הוא כי, הפיטורים פיצויי

  . 1963-  ג"תשכ, פיטורים פיצויי לחוק 20-ו 14 סעיפים

 פיצויי של סכום אזורי דין-בית בקופת המעביד והפקיד, עובד שהיה מי או עובד נפטר) ו(

  ,)ב (קטן סעיף יןילענ, יראו - לו לזכאי יעבירו דין-שבית מנת- על פיטורים

  ".ההפקדה ביום לזכאי האמור הסכום שולם כאילו

  

  :חוק שעות עבודה ומנוחה 

חוק זה מגדיר   :שעות נוספות 

  כל שעה נוספת על שמונה שעות ביום או 

 . שעות שבועיות45כל שעה נוספת על  
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:  מה שנהוג היום  = שעות נוספות  

 שעות שבועיות או 43ה שעה נוספת על כעיקרון שעה נוספת הינ  

 ימי עבודה בשבוע או 6 שעות עבודה 8על כל שעה נוספת   

 . ימי עבודה בשבוע5 שעות עבודה כשיש 3שעה נוספת על  

  

  :השכר 

   על השעתיים הראשונות125%

   על השעתיים הנוספות150%

  י חוק להעסיק"כ אסור עפ"אח

  

:חלקיות משרה 

  :שעות נוספות

-- משרה 1/2 מי שעובד   >

 ימי עבודה בשבוע או6 שעות ל 8שעה נוספת מתחילה לאחר   

  . ימי עבודה בשבוע5 שעות ל 9שעה נוספת מתחילה לאחר  

במקרה דנן נקרא   . עליה משולם שכר רגילשעה עודפת

  

:חריגים לחוק 

 קובע שבעבודות מסוימות ניתן להתקין תקנות ליום עבודה ארוך או – לחוק 4סעיף  .1

 .בשמירה, עבודה בלול:  למשל , ותרקצר י

  - בתקנות לקבוע רשאי העבודה שר) א (4"

 הקבוע מן פחות שתחומו עבודה ושבוע 2 בסעיף הקבוע מן פחות שתחומו עבודה יום) 1(

 או העובד שבבריאות מטעמים בכך צורך ראה אם, מסוימות לעבודות - 3 בסעיף

  ;העבודה שבנסיבות

 הקבוע על יתר שתחומו עבודה ושבוע 2 בסעיף הקבוע על יתר שתחומו עבודה יום) 2(

  - 3 בסעיף

 .עידית פ
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) ב(; חיים בבעלי לטיפול במישרים הקשורות ועבודות בחקלאות מסוימות לעבודות) א(

 לטיפול במוסדות, החלמה במוסדות, מרקחת- בבתי, בחולים שמטפלים במקום לעבודות

  ;בילדים או בזקנים

  ;קפה ובבתי מלון בבתי, אוכל בבתי לעבודות) ג(

  ;לשמירה) ד(

  ,תעשייתית שאינה עבודה מקומית רשות בשירות או המדינה בשירות לעובדים) ה(

, בתקנות ושפורטו לציבור חיוניות העבודה שר לדעת שהן בעבודות, מהם לחלק או לכולם

  ,יעלה לא עבודה ושבוע, עבודה שעות עשר על יעלה לא עבודה שיום ובלבד

  ".עבודה שעות וחמש ארבעים על, בתקנות שתיקבע לתקופה בממוצע

<  שעות 10  יום עבודה הינו -- שבועות 4 עובד לפחות – עובד בשמירה 

 .ורק מעבר לכך יחשב שעה נוספת

  :סוג אחר 

: הקובע על מי לא חל החוק – לחוק 30סעיף  .2 

  -: של העבדתם על חל אינו זה חוק) א(30"

  ;הסוהר בתי שירות על שנמנה מי וכן ישראל במשטרת שוטרים) 1(

 העבודה לשעות מחוץ גם העבודה לרשות לעמוד מחייב שתפקידם המדינה עובדי) 2(

  ;הרגילות

  ;דיג ועובדי ים יורדי) 3(

  ;אויר צוות אנשי) 4(

) 6(; אישי אמון של מיוחדת מידה הדורשים בתפקידים או הנהלה בתפקידי עובדים) 5(

 העבודה שעות על פיקוח כל למעביד ריםמאפש אינם ונסיבותיה עבודתם שתנאי עובדים

  .שלהם והמנוחה

 על חל אינו זה שחוק העובדים מסוגי לאחד שייך עובד אם דעות חילוקי נתעוררו) ב(

 את לבקש, עבודה מפקח או, ישנו אם, במקום העובדים ועד, העובד רשאים, העבדתם

 הדין בית; 1969-ט"תשכ, לעבודה הדין בית בחוק כמשמעותו לעבודה הדין בית הכרעת

 שביקש הוא הועד לא אם אף שיורה בדרך דברו את להשמיע הזדמנות העובדים לועדת יתן

  ".ההכרעה את

 .החוק אינו חל על כאלה שתפקידם אינו מאפשר 
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  :חוק עבודת נשים 

  .עברה הפלה וכל זכויות נשים עובדות, קובע את זכויות העובדת שילדה

פיטוריי יולדת לאחר חופשת לידה עד , י עובדת בהריוןהחוק מדבר בעיקר על איסורי פיטורי

 יום לאחר תום החופשה אסור למעביד לתת לה הודעה מוקדמת בתקופה זו אלא לאחר 45

  . יום45

כדי לפטר .   חודשים6החוק חל על אישה עובדת שעבדה במקום העבודה לפחות  

  .אותה צריך אישור ממשרד העבודה הרווחה

 :בתיקון שיצא לחוק נקבע  

אלא רק בנסיבות ) לאחר פיטורי האישה(האישור לא יכול להיות רטרואקטיבית 

  .כגון שהמעביד לא ידע שהעובדת בהריון בזמן שפיטר אותה, חריגות

  

: חודשים 6עובדת שפוטרה בהריון ועבדה פחות מ   

ה זוהי הפלי, עדיין הפיטורים אסורים, אם היא מצליחה להוכיח שסיבת הפיטורים הינה הריון

  .וכן סותר את עיקרון השוויון, י חוק שוויון הזדמנויות בעבודה"אסורה עפ

  

:חוק שכר מינימום 

  .  18חל מגיל 

  : החוק אינו חל על 

--נכים , נוער  .   יש להם שכר מינימום מיוחד>

  : לחוק 3סעיף  

מדבר על אילו תוספות נכללות בשכר שנחשבות מינימום ואילו תוספות אינן נחשבות 

  .מוםמיני

  :הבאים השכר רכיבי בחשבון יבואו) א (קטן סעיף לענין) ב(3"

  ;משולב שכר או יסוד שכר) 1(

  ;המשולב בשכר כלולה איננה אם יוקר תוספת) 2(

  ,עבודתו עקב לעובד המשתלמת קבועה תוספת) 3(

  ,במשמרות עבודה בשל תוספת, ותק תוספת, משפחה תוספת בחשבון יובאו לא ואולם

  ,שנתי בסיס על מענקים, ג"י משכורת, קבוצתית או קבועה, מוסכמת ,מדודה פרמיה
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  ".המעביד שמשלם ונסיעות ל"אש, כלכלה הוצאות לרבות הוצאות והחזר

  

חייב , ולכן גם בתקופת ניסיון.  אסור להתנות על שכר מינימום בשום אופן 

  .במעביד לשלם לעובד שכר מינימום
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