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 חיפוש עבודה
 איסור הפליה

 
אין להפלות בין דורשי עבודה. 

 
 מעסיק אינו רשאי להפלות בין דורשי עבודה   קובע כי, "שוויון ההזדמנויות בעבודה"חוק

טיפולי הפריה  ; טיפולי פוריות; היריון; מעמד אישי; נטייה מינית; מין :מחמת אחד מאלה
;  השקפה; מוגבלות ;ארץ מוצא; מקום מגורים; לאום; דת; גזע; גיל; הורות; חוץ גופית

 .השתייכות למפלגה ושירות במילואים
 
תכיפות הקריאות  , מעמד אישי: בראיון עבודה אין מקום לשאלות בנושאים כגון, לפיכך

 .לשירות מילואים או ארץ מוצא
 
אינו רשאי לפרסם מודעה בדבר הצעת עבודה שיש בה , מעסיק המבקש להעסיק עובד

מאותן , הפליה מהסיבות האמורות לעיל והוא אינו רשאי לסרב לקבל אדם לעבודה
 .אף אם העובד לא הופנה אליו על ידי שירות התעסוקה, סיבות

 
 או אם ענייני  , כאשר אופיו או מהותו של התפקיד, לא רואים כהפליה -יחד עם זאת

 .מונעים שליחה או קבלה של אדם לעבודה מסוימת, ביטחון המדינה
 



 כללי

  עובד לא יכול לוותר על זכויות המוקנות לו לפי
 .הסכם קיבוצי או צו הרחבה, חוק

 תנאי העבודה וכן זכויות העובד שבהסכם העבודה
כפופים לתנאי העבודה וזכויות העובד  , האישי

,  בהסכמים קיבוציים ובצווי הרחבה, שבחוקי המגן
,  היכולים להוסיף על זכויות העובד שנקבעו בחוק

 .אך לא לגרוע מהן



 השכר-תנאי העבודה
  
 הזמן שעבורו זכאי העובד לשכרפרק  
תקופת ההכשרה לתפקיד המיועד לו: לרבות, עובד זכאי לשכר בעד כל תקופת העבודה ,

לפי הוראות  , וכל זמן אחר שבו העובד נדרש להימצא, השתלמות, תקופת ניסיון
 .במקום העבודה או במקום אחר, המעסיק

 גובה השכר 
 שכר מוסכם 
בתנאי  , שבינו לבין המעסיק עובד זכאי לקבל ממעסיקו שכר כפי שנקבע בהסכם העבודה

הקבוע בחוק ואינו נמוך   הקבוע בהסכם אינו נמוך משכר המינימום שהשכר הבסיסי
צו   או הסכם קיבוצי אם קיים, מהשכר הבסיסי הקבוע בהסכם קיבוצי או בצו הרחבה

 .הקובע שכר בסיסי גבוה משכר המינימום, החל על העובד והמעסיק, הרחבה
 זכאי העובד לתשלומים נוספים שהם בגדר שכר, לתגמול הבסיסיבנוסף: 

, וכן לתוספות, או גמול שעות נוספות, דמי חופשה: כגון, לשכר הבסיסי לפי חוקתוספות 
לחלק מהתוספות לשכר  . או בצו הרחבה, שנקבעו בהסכם קיבוצי, או לתנאים סוציאליים

זכאים עובדים  , ביטוח פנסיוני ולחלקן האחר: כגון, הבסיסי זכאים כלל העובדים במשק
 .או תוספת משפחה, תוספת ותק: כגון, המועסקים בענפי משק מסוימים בלבד

 הבסיסיהשכר  
השכר הבסיסי יכול להופיע בתלוש  . שאינו נמוך משכר המינימום, עובד זכאי לשכר בסיסי

 ❸,"שכר משולב"או " שכר יסוד: "בדרך כלל הוא ייקרא, השכר בשמות שונים
 

 



 שכר מינימום

 (1.1.2017החל מתאריך )מינימום לעובד בוגר שכר  
 (שעות שבועיות 43עד )שכר חודשי 
 ח"ש 5,000 

 
 (שעות בחודש 186לפי היקף משרה של )שכר שעתי 
 ח"ש 26.88 

 
שכר יומי 
 ח"ש 200: ימי עבודה בשבוע 6 
 ח"ש 230.77 :ימי עבודה בשבוע 5 
אילו חושב על בסיס  המינימוםשהשכר לא יפחת משכר ובלבד  

  .שכר לשעה
 



 ניכויים

אין לנכות משכרו של עובד אלא סכומים   -ככלל   
 :הכוללים, שהותרו בניכוי לפי הוראות החוק

סכומים שקיימת חובה לנכותם  , כלומר - ניכויי חובה
 .מהשכר

כלומר סכומים המותרים בניכוי   - ניכויי רשות
 .מהשכר

 
 :לתשומת לב

  בתלוש השכר נדרש לציין כל אחד מהניכויים שנוכו
 ❹. משכר העובד

 



 ניכויים

 ניכויי חובה 
על המעסיק חלה חובה לנכות   - מס הכנסה ודמי ביטוח בריאות

 .מס ההכנסה ודמי ביטוח בריאות, משכר העובד
על המעסיק לנכות משכר העובד את חלקו  - דמי ביטוח לאומי

של העובד בדמי הביטוח המשולמים לביטוח לאומי בהתאם  
 . לשיעור הקבוע בחוק הביטוח הלאומי

 צו הרחבה לפנסיה   לפי -ניכוי להבטחת זכויות לפנסיה
 .לחסכון פנסיונישל העובד משכרו המעסיק צריך לנכות  חובה

 
 

את התשלומים המהווים ניכויי חובה יש לנכות   : לתשומת לב
 .לפני תשלום השכר לעובד, מהשכר במקור

http://economy.gov.il/Employment/WorkRights/Pages/RelevantAgreements.aspx?ThemeHeskemim=Pension


 ניכויים

 ניכויי רשות 
 :תשלומים אלה, מעסיק רשאי לנכות משכר העובד 

תרומות שהעובד הסכים שינוכו משכרו. 
שאותם יש לנכות משכר העובד לפי הסכם קיבוצי או  , דמי חבר בארגון עובדים שהעובד חבר בו

או שהעובד הסכים בכתב כי ינוכו משכרו וכן התשלומים הרגילים לוועד העובדים  , חוזה עבודה
 .במקום העבודה

אלא אם הודיע העובד  , תוספת לדמי החבר בארגון עובדים המיועדת למימון פעילות מפלגתית
 .שהוא מתנגד לתשלום התוספת, למעסיק בכתב

שיש לנכותם לפי הסכם קיבוצי או חוזה העבודה  , ארגוני לטובת הארגון היציג-דמי טיפול מקצועי
עד לשיעור , או שהעובד הסכים בכתב לניכוי, משכרו של עובד שאינו חבר בארגון עובדים כלשהו

 .מרבי משכר העובד הקבוע בתקנות
בתנאי שסכום המקדמות לא עולה על שכר העובד בעד  , מקדמות שהעובד קיבל על חשבון השכר

 .להלן( 6)חלה ההגבלה האמורה בפסקה , לגבי מקדמות בסכום גבוה יותר. שלושה חודשים
סכום הניכוי  . בשל הלוואה שהועבד קיבל: כגון, לפי התחייבות בכתב, חוב שהעובד חייב למעסיק

המעסיק רשאי לנכות את  , אולם בסיום יחסי העבודה. המרבי המותר הוא רבע משכרו של העובד
 .יתרת החוב שאינה שנויה במחלוקת

בשל עבירת משמעת שביצע העובד: כגון קנס שהוטל על העובד לפי חוק או הסכם קיבוצי.  
 



 תשלום

 
 המועד לתשלום

לרבות בנסיבות , על המעסיק לשלם את שכר העובד
במועד הנקבע , בהן העובד חדל לעבוד אצל המעסיק

 :בהתאם לאופן תשלום השכר
בתום החודש   - שכר המשולם על בסיס חודשי

 .שבעדו משולם השכר
 שכר שלא שולם עד ליום התשיעי שלאחר המועד

  .הוא שכר מולן, לתשלומו כאמור



 שעות נוספות

ביום עבודה או בשבוע   שעות נוספות הן שעות עבודה החורגות משעות העבודה הרגילות
 .עבודה

 
   גמול עבור עבודה בשעות נוספות

  עובד זכאי לגמול עבור עבודה בשעות נוספות רק בעד שעות עבודה נוספות שאושרו על
 .לא זכאי לתשלום עבורן, עובד שעבד בשעות נוספות ללא אישור המעסיק. ידי המעסיק

 
שעות "בעד , אינו זכאי לגמול שעות נוספות, עובד המועסק במשרה חלקית, ככלל

הפער שבין שעות העבודה במשרה החלקית לבין שעות העבודה במשרה : כלומר" עודפות
 .מלאה

 
  125% -זכאי העובד ל , תמורת שתי השעות הנוספות הראשונות באותו יום עבודה

 .לפחות משכרו הרגיל 150% -ל , לפחות משכרו הרגיל ובעד כל שעה נוספת שלאחריהן
 
 תמורת שתי השעות הנוספות  , שעות שבועיות 43בשבוע עבודה לאחר השלמת

לפחות משכרו הרגיל ובעד כל שעה נוספת   125% -הראשונות זכאי העובד ל 
 .  לפחות משכרו הרגיל 150% -ל , שלאחריהן



 תלוש השכר

 עד ליום התשיעי  , המעסיק חייב להנפיק לעובד תלוש שכר -ככלל
 .של החודש שלאחר החודש שבעדו משולם השכר

 
תלוש השכר חייב לשקף את התשלום המלא ששולם לעובד בפועל  ,

,  כך שהסכום בתלוש, תוספות וכל תשלום נוסף אחר, שכר יסוד: כלומר
 .זהה לתשלום ששולם בפועל, לאחר ניכויים

 
פרטי  : כגון, כל הפרטים הקבועים בחוק בתלוש השכר נדרש לציין את

ימי חופשה וימי מחלה שנוצלו באותו  , הוותק של העובד, העובד והמעסיק
 .התוספות לשכר וסכומים שנוכו מהשכר, השכר, חודש ואלו שנותרו

 
גמול בעד שעות  , חל איסור לכלול בשכר הבסיסי המופיע בתלוש השכר

תמורת  , דמי חופשה, גמול עבודה במהלך מנוחה שבועית, נוספות
 .או פדיון חופשה, חופשה

 



 דוגמא-תלוש השכר



 106טופס 

 .בתום כל שנת מס ,י המעסיק"ע לכל עובד המופק הוא טופס של רשות המיסים 106טופס 
במהלך  , ריכוז שנתי של המשכורות החודשיות ששולמו לעובד על ידי המעביד  הטופס מציג

 .שנת המס
 מבצע תיאום מס על הכנסות נעזר/ח שנתי למס הכנסה"עצמאי המגיש דו/ עובד

 . 106בנתונים המצוינים בטופס 
אם )את מאזן הניכויים של מס הכנסה ובאם ישנים כספים  ניתן לבדוק 106באמצעות טופס 

 .כהחזר מס המגיעים( בכלל
 :הטופס כולל את הנתונים הבאים 
 (.’וכומתנות , רכב, זקיפת שווי טלפון: כגון) פירוט תשלומים בכסף ובשווי הטבות 
פירוט ההפקדות לקופות גמל ופנסיה. 
ניכויים וזיכויים שניתנו לעובד. 
ביטוח בריאות, ביטוח לאומי, ניכויי מס הכנסה. 
פירוט חודשי העבודה. 
פרטי המעביד. 

 ?106-מהו מועד קבלת טופס ה 
 .של השנה העוקבת 31.3-הינו עד ל 106-המועד האחרון להנפקת טופס ה

 



 106טופס 

 ?למה הטופס משמש 
 .הוא הטופס השנתי הקובע לשלטונות המס 106טופס 

בטופס זה קיים מידע חיוני לבדיקת חבות עובד בהתייחס למכלול הכנסותיו  
 (.מהכנסת עבודה)מתלוש השכר 

השנתי אפילו יותר מאשר את תלושי   106-חשוב ביותר לשמור את טופס ה
 .השכר החודשים

 ,תיאום מס ובתביעות שונות לביטוח הלאומי, בעת הגשת בקשה להחזר מס
כאסמכתא לתשלומים שונים שהתקבלו   106-הינך נדרש לצרף את טופס ה

 ,בעבודתך ולניכויי ביטוח לאומי
וגם לא  , תלוש המשכורת הבודד אינו מספק. מס הכנסה מתלוש השכר

 .תלושים בעבור כל השנה
  



 הבראה-תנאים סוציאלים

 הזכות לקצובת הבראה
לקצובת הבראה זכאי, עובד שהשלים שנת עבודה אצל מעסיק, ככלל. 
 2016נכון לשנת , יום 378שווי יום הבראה. 
ההבראה משולמת בהתאם לאחוז המשרה. 
אך  , בחודשי הקיץ, קצובת ההבראה משולמת בדרך כלל אחת לשנה

אם  , עם תשלום השכר החודשי במהלך השנה, ניתן גם לשלמה בשיעורים
 .כך נקבע בהסכם העבודה שבין המעסיק והעובד

 
את הסכום ששולם לעובד כקצובת  , על המעסיק לציין בתלוש השכר

ההבראה בין אם הקצובה משולמת כסכום שנתי כולל או בנוסף לשכר  
לפירוט נוסף בנושא החובה לציין בתלוש השכר  . החודשי במהלך השנה

את כל התשלומים ששולמו לעובד לרבות הסכום ששולם כקצובת  
 ❺.הבראה



 ימי דמי הבראה העבודה שנות הוותק במקום

 שנה
5 

2 – 3 
6 

4 – 10 
7 

11 – 15 
8 

16 – 19 
9 

 שנים ויותר 20
10 

 טבלת ותק-הבראה



 נסיעות-תנאים סוציאליים

 גובה החזר הוצאות הנסיעה
  השתתפות המעסיק בהוצאות הנסיעה של העובד היא בגובה

או בסכום העלות של , מחיר הנסיעה המוזל באוטובוס ציבורי
המיועד  , "(חופשי חודשי"כרטיס )כרטיס מנוי חודשי מוזל 

 .לנסיעה בין מקום המגורים של העובד לבין מקום העבודה
 
  עובד הזקוק לנסיעה ביותר מאוטובוס אחד על מנת להגיע

גם בעלות הנסיעה  , זכאי להשתתפות המעסיק, למקום העבודה
על מנת להגיע  , באוטובוס הנוסף ליסועבתנאי שעליו , הנוספת

 .לפחות שלוש תחנות, למקום העבודה
 
כפי  , הסכום המעודכן של מקסימום החזר הוצאות הנסיעה

 .ח"ש 22.60 הינו 1.2.2016שעודכן ביום 
 



 נסיעות-תנאים סוציאליים

עובד זכאי להחזר הוצאות נסיעה אם הוא זקוק לתחבורה ציבורית על מנת  , לפי הפסיקה 
. מטר לפחות ממקום העבודה 500להגיע למקום עבודתו והוא מתגורר במרחק של 

עשוי להיות זכאי  , במקרים מיוחדים גם עובד שמקום מגוריו קרוב יותר למקום העבודה
 .להחזר הוצאות נסיעות

 
 חישוב החזר הוצאות הנסיעה

מביאים בחשבון את ימי העבודה בפועל של העובד  , לעניין חישוב החזר הוצאות הנסיעה
ימי חופשה או  : כגון, ואין מביאים בחשבון ימים שבהם העובד לא הגיע למקום העבודה

 .מחלה
רק עבור ימים  , עובד המתגורר באתר העבודה זכאי להחזר הוצאות נסיעה, לפי הפסיקה

 .שבהם הוא הגיע בפועל לעבודה ממקום מגוריו או חזר למקום מגוריו בסוף יום העבודה
 :לתשומת לב

   עובד זכאי להחזר הוצאות נסיעה גם אם לא קיימת בפועל תחבורה ציבורית ממקום
מגוריו למקום העבודה ואף אם העובד לא עושה בפועל שימוש בתחבורה הציבורית על  

 .למקום העבודה או ממנו ליסועמנת 
תשלום הנסיעות צריך להיות ברכיב נפרד בתלוש השכר❻ 



 גמל ופנסיה-תנאים סוציאליים

 זכאים להפרשות לביטוח   20ועובדת שמלאו לה  21כל עובד שמלאו לו
 פנסיוני

 6%מתוכם , מהשכר 18.5%שיעור ההפרשות הוא , 2017החל ממשכורת ינואר 
הפרשות מעסיק  6.5%)על חשבון המעסיק ( 12.5%)על חשבון העובד והיתר 

 (.הפרשות מעסיק לרכיב פיצויים 6%-לרכיב תגמולים ו
קרן  )שבו הוא רוצה להיות מבוטח  לבחור את סוג הביטוח הפנסיוני העובד זכאי

 (.קופת גמל או ביטוח מנהלים, פנסיה
שאליו יופרשו הכספים ושבו ינוהל הביטוח  לבחור את הגוף הספציפי העובד זכאי

 .הפנסיוני
 הפרשה לפני כן היתהואם לעובד , חודשי עבודה 6ההפרשה תבוצע לאחר  ,

 .חודשי עבודה רטרואקטיבית 3ההפרשה תבוצע לאחר 
פי הברוטו של שכר הבסיס של העובד כולל -הפרשות החובה מחושבות על

(  ללא נסיעות, ללא הבראה, ללא שעות נוספות)מילואים , מחלה, חופשה, חגים
 .לפי הנמוך מביניהם -או לפי השכר הממוצע במשק 

של שכר הבסיס  ❽הפרשות המעביד והברוטו  ❼, פירוט ההפרשות העובד
 .  חייבים להופיע בתשלום השכר

 



 טיפולי פוריות-עבודת נשים
היעדרות מעבודה: 

עובדת רשאית להיעדר מעבודתה בתקופה שבה היא עוברת טיפולי פוריות ועובד רשאי   
 : בכפוף לכל התנאים הבאים, להיעדר מעבודתו בתקופה שבה הוא עובר טיפולי פוריות

 

 .הרופא המטפל בעובדת או בעובד אישר בכתב שהטיפול מחייב את ההיעדרות מהעבודה. 1

 .העובד או העובדת הודיעו על כך מראש למעסיק. 2

מכסת הימים משתנה בין עובדת  . תקופת ההיעדרות לא עולה על מכסת ימים מסוימת. 3
 :לעובד

 כאשר כל סדרה של טיפולים, במהלך שנה, ארבע סדרות של טיפולים -לגבי עובדת ,
במקום   –ימים  20ועל , ימים בשבוע 5במקום עבודה בו עובדים  –ימים  16לא עולה על 

 .ימים בשבוע 6עבודה בו עובדים 

 ימים בשנה 12 -לגבי עובד. 

 

מוכרת כהיעדרות מפאת מחלה, בתנאים האמורים לעיל, היעדרות מעבודה. 

 



 טיפולי פוריות

 פיטורים  הגבלת  
במהלך תקופת הזכאות להיעדר מהעבודה  , ת/אין לפטר עובד

, ימים שלאחר מכן 150וכן במשך תקופה של , עקב טיפולי פוריות
לצורך   .אלא אם ניתן לכך היתר ממשרד הכלכלה והתעשייה

אישור ההיעדרות נדרש אישור בכתב מהרופא המטפל כי  
 .הטיפולים מחייבים היעדרות

שלא נעדרו מהעבודה  , הפיטורים חלה גם על עובד ועובדתהגבלת  
שמתקיימים לגבי העובד או העובדת , בתנאי, עקב טיפולי ההפריה

 :העוברים את טיפולי הפוריות שני התנאים הבאים
במשך שישה  , אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, עבודה

 .חודשים לפחות
ה למעסיק על הטיפולים לא יאוחר משלושה ימי /ת הודיע/העובד

עבודה ממועד קבלת הודעה מוקדמת לפיטורים או ממועד 
של רופא   ה לידיו אישור/לפי המוקדם מביניהם ומסר, הפיטורים

   .מטפל בכתב על הטיפולים
 



 טיפולי פוריות

 :  חשוב לציין
  הגבלת הפיטורים חלה כאשר ההיעדרות מהעבודה היא

טיפולים לקראת שתי לידות לכל היותר והיא חלה   עקב
למשך תקופה של שנתיים מהיום הראשון להיעדרות 

 .אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, מהעבודה
לגבי עובדת שעברה טיפולי פוריות  , הגבלת הפיטורים חלה

או טיפולי הפריה חוץ גופית לקראת הולדת ילד מבן זוג  
 .גם לקראת שתי לידות עם בן הזוג הנוכחי, קודם

  הגבלת הפיטורים חלה גם על פגיעה בהיקף המשרה או
 .ת/של העובד פגיעה בהכנסה

 אי חידוש חוזה עבודההגבלת הפיטורים חלה גם על. 
 



 הריון-עבודת נשים

 הודעה למעסיק על היריון  
לכל , על עובדת להודיע למעסיק על היותה בהיריון

 .בחודש החמישי להיריון, המאוחר
 

חל איסור , החל מהחודש החמישי להיריון ואילך, בנוסף
 :להעסיק עובדת בהיריון

אלא אם כן העובדת , בשעות נוספות וכן ביום מנוחה שבועי
הסכימה בכתב לעבוד בשעות נוספות או ביום מנוחה  

וכן מסרה למעסיק אישור רפואי לפיו אין מניעה  , שבועי
 .להעסיקה כאמור

אם העובדת הודיעה למעסיק בכתב שאין , להילבשעות ה
 .היא מסכימה לעבוד בשעות הלילה

 



 חופשת לידה-עבודת נשים

 
 :חופשת הלידה הבסיסית אורך

בהתאם לתקופת העבודה שקדמה  , שילדה זכאית לחופשת לידהעובדת  
כמפורט  , אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, לחופשת הלידה

   :להלן
מהם זכאית  , שבועות 26חופשת לידה של  – חופשת לידה מלאה

לחופשת  . שבועות לפני תאריך הלידה המשוער 7העובדת לנצל עד 
  12שצברה לפני תחילת חופשת הלידה , זכאית עובדת, לידה מלאה

 .אצל אותו מעסיק, חודשי עבודה
זכאית   1.1.2017עובדת שילדה החל מתאריך  – חופשת לידה חלקית

שבועות   7מהם זכאית העובדת לנצל עד , שבועות 15לחופשת לידה של 
זכאית עובדת שלא  , לחופשת לידה חלקית. לפני תאריך הלידה המשוער

 .אצל אותו מעסיק, חודשי עבודה 12צברה לפני תחילת חופשת הלידה 
 



 דמי לידה-עבודת נשים

הלידה ישולמו ליולדת שהפסיקה את עבודתה בזמן דמי  
דמי ביטוח לפני   וששולמו בעדה, ההיריון שהסתיים בלידה

היום הקובע היום שבו הפסיקה המבוטחת את עבודתה בזמן 
 :פי הפירוט הזה-על .ההיריון שהסתיים בלידה

(ימי זכאות 105)שבועות  15 דמי לידה מרביים עבור -  
חודשים   10ישולמו ליולדת ששולמו בעדה דמי ביטוח 

חודשים   15היום הקובע או  החודשים שלפני 14מתוך 
 .  החודשים שלפני היום הקובע 22 מתוך

( ימי זכאות 56)שבועות  8 מחצית מדמי הלידה עבור-
 6בעבור  ששולמו בעדה דמי ביטוח, ישולמו ליולדת 

 היום הקובע שלפני החודשים 14חודשים מתוך 
 



 לאחר לידה-עבודת נשים

 הגבלת פיטורים והרעת תנאים במהלך חופשת לידה ולאחריה 
של  לפגוע בהיקף המשרה או בהכנסה, מעסיק אינו רשאי לפטר

 .  עובדת במהלך חופשת לידה
 
הודעה מוקדמת  מעסיק אינו רשאי לתת לעובדת , יתרה מזאת

 .  למועד החל במהלך חופשת הלידה,  לפיטורים
 
שהגיע   אי חידוש חוזה עבודהחלה גם לגבי , הגבלת הפיטורים

 .  לסיומו במהלך תקופת החופשה
 
חלה אף  , הגבלת הפיטורים והרעת התנאים כאמור לעיל

אלא אם ניתן לכך היתר , ימים שלאחר הלידה 60בתקופה של 
 .ממשרד הכלכלה והתעשייה

 

http://economy.gov.il/Employment/WorkRights/EmploymentTermination/Pages/AdvanceNotice.aspx


 לאחר לידה-עבודת נשים

 היעדרות בתקופת הנקה  

 עובדת המועסקת  –( שעת הנקה)זכאות לשעת הורות
, זכאית לשעת היעדרות אחת ביום, במשרה מלאה

בתקופה החלה מתום חופשת , בלא שינוכה משכרה
 . הלידה עד תום ארבעה חדשים מאותו יום

 זכאות לפיצויי פיטורין-עבודת נשים

  עובד ועובדת שהתפטרו תוך תשעה חודשים מיום
, בתנאים מסוימים, הלידה לצורך טיפול בילד זכאים

 .לפיצויי פיטורים



 היעדרות

מעבר  , כל עובד זכאי לחופשה שנתית בתשלום
במהלך  , בימי חג: לזכות להיעדר מהעבודה כגון

או עקב  , עקב שירות מילואים, חופשת לידה
 .מחלה

 



 שנות ותק
זכאות בימי חופשה  

 (ימי עבודה)ברוטו 

זכאות בימי עבודה  

בשבוע  ( נטו)בפועל 

 ימים 6עבודה של 

זכאות בימי עבודה  

בשבוע  ( נטו)בפועל 

 ימים 5עבודה של 

1-5   16 14 12  

6  18  16  14  

7  21  18  15  

8  22  19  16  

9  23  20  17  

10  24  21  18  

11  25  22  19  

12  26  23  20  

13  27  24  20  

 20  24  28 או יותר 14

 טבלת ותק-חופשה

  מספר ימי החופשה השנתית קבוע בהתאם לשנות הוותק של העובד אצל אותו
  .מעסיק



 חופשה

 :הכללים לחישוב ימי החופשה
בהתאם לוותק בעבודה  , ימי החופשה להם זכאי העובדמספר  

 :נקבע בחוק לפי שני קריטריונים, אצל המעסיק
מספר שנות העבודה. 
במהלך השנה, מספר ימי העבודה בפועל. 

 
 :החישוב הוא

o200מחלקים את ימי העבודה שלו ב, אם עובד עבד בכל השנה 
 .ומכפילים במספר ימי החופשה המגיעים לו לפי הוותק שלו

oמחלקים את ימי העבודה שלו  , אם עובד לא עבד בכל השנה
ומכפילים במספר ימי החופשה המגיעים לו לפי הוותק   240ב

 .שלו
 



 חופשה

 ימי עבודה 75 –תמורת חופשה שנתית לעובד שצבר וותק של פחות מ      
במהלך  , עובד ששכרו משולם על בסיס שעתי או יומי שעבד אצל אותו מעסיק

  -לפחות יום אחד אך פחות מ , שנת עבודה אחת או בשתי שנות עבודה רצופות
בסכום , "תמורת חופשה"אלא ל, אינו זכאי לחופשה שנתית, ימים רצופים 75

 .מהסכום הכולל של שכרו בעד כל תקופת העבודה 4% -השווה ל 
 

 פדיון ימי חופשה    
שסיים לעבוד אצל אותו מעסיק ולא ניצל את ימי החופשה המגיעים לו עובד  ,

אילו יצא , בסכום השווה לדמי החופשה שהיה זכאי להם, זכאי לפדיון ימי חופשה
 .לחופשה ביום שבו חדל לעבוד

 
 חובת רישום של חופשה שנתית בפנקס חופשה    
מועד , לרבות, מעסיק חייב לקיים רישום של ימי החופשה השנתית של העובד

 ❶.דמי החופשה ששולמו לו ומועד תשלומם, החופשה שניתנה לעובד
 



 מחלה-היעדרות

זכאי לדמי מחלה, עובד שנעדר מעבודתו עקב מחלה. 
  על העובד המבקש לקבל דמי מחלה להמציא למעסיקו תעודת

 .החתומה על ידי רופא מקופת חולים, (אישור מחלה)מחלה 
לתקופה מרבית  , עובד זכאי לדמי מחלה, סך הכול

חודש עבודה   בעד כל יום וחצי שאינה עולה על מצטברת
 .ימים 90 -אצל אותו מעסיק ולכל היותר ל  מלא

יהיה זכאי העובד לדמי  , שאינו חודש עבודה מלא, בעד חודש
 .מחלה יחסיים

זכאי בעד אותו  , עובד שעבד מחצית מימי העבודה בחודש :דוגמא
 (.0.5ימים כפול  1.5)ימי מחלה  0.75 –חודש ל 

 
 



 מחלה

 
ימי המחלה המזכים בדמי מחלה 

אינו זכאי לדמי מחלה בעד היום   שנעדר מעבודתו עקב מחלה, עובד
 .להיעדרות הראשון

העובד זכאי לדמי מחלה באופן  , בכפוף לתקופת הזכאות המרבית
 :הבא

 מחצית דמי מחלה מלאים -להיעדרות  השני והשלישי היום עבור 
 זכאי העובד לדמי מחלה מלאים -להיעדרות  ואילך הרביעי היום עבור 
 
הניצול והיתרה של ימי המחלה, בתלוש השכר צריכה להופיע הצבירה❷ 

 
 



 חגים-היעדרות

 חודשי עבודה במקום העבודה 3עובד לאחר  ,
יום לפני  )שלא נעדר מהעבודה סמוך ליום החג 

יהיה  , אלא בהסכמת המעביד, (החג ויום אחרי החג
ימי ראש   2)ימי חג  9זכאי לתשלום מלא בעבור 

חג , ימי פסח 2, ימי סוכות 2, יום הכיפורים, השנה
 (.שבועות ויום העצמאות

 לעובד שעתי בתלוש השכר צריך להופיע תשלום
 ❿.החגים



 מילואים - העדרות

כללי 
 .לא פוגעת ברציפות תקופת העבודה, היעדרות של עובד עקב מילואים 

דמי , חופשה שנתית: תקופת השירות במילואים מהווה חלק מוותק העובד לעניין זכויות כגון, לפיכך
 .או פנסיה, מחלה

 
תגמולי מילואים 

לרבות בעד שירות  , זכאי לתגמול בעד כל תקופת השירות במילואים, אדם הנקרא לשירות מילואים 
 .16.00שירות מילואים שתחילתו לאחר השעה  -כלומר, "חצי יומי"
  
החוק קובע  , עם זאת. התגמול שלו זכאי עובד הינו בסכום השווה לשכרו הרגיל של העובד, ככלל 

 .לתגמול המילואים סכום מינימאלי וסכום מקסימאלי
 

תגמול המילואים משולם ככלל על ידי המעסיק הזכאי להחזר מאת המוסד לביטוח לאומי ודינו לכל 
 .דבר ועניין כשכר עבודה

 
 .אילו המשיך לעבוד, לפיכך גם המועד לתשלום התגמול הוא במועד שבו העובד זכאי לשכר

 
תשלומים לקופת תגמולים  , בעד תקופת המילואים, המעסיק והעובד חייבים להמשיך ולשלם

 .כאילו העובד לא שירת במילואים והמשיך בעבודתו, ולקופת פנסיה
 



 שימוע - סיום העסקה

 הנמקת פיטורים והזכות לשימוע
את, בהודעה המוקדמת, מעסיק לא חייב לנמק 

 .הסיבות לפיטורים
הפסיקה הכירה בחובת המעסיק לקיים  , עם זאת

. בטרם יקבל החלטה על פיטורי העובד, "שימוע"
,  על המעסיק לתת לעובד הזדמנות נאותה: כלומר

להשמיע את טענותיו כנגד הכוונה  , הוגנת וסבירה
קודם  , לפטרו ולהתייחס לטענות המעסיק כלפיו

זאת על רקע החובה לנהוג  . שתתקבל החלטה לפטרו
 .בתום לב ביחסי עבודה

 



 שימוע - סיום העסקה
 הליך השימוע

 :נדרש לקיימו בתנאים אלה, על מנת לקיים את חובת השימוע
לפני שגמלה בליבו ההחלטה לפטר את העובד וכן עליו  , על המעסיק לקיים את השימוע

הזדמנות נאותה והוגנת להתייחס לטענות שהועלו על ידי  , במהלך השימוע, לתת לעובד
כך גם נדרש לשמוע את דברי העובד בפתיחות ולא רק על מנת לצאת ידי  . המעסיק

 .לאחר שהמעסיק כבר גיבש את עמדתו, חובת השימוע
יש לתת לעובד את המידע והנימוקים המלאים העומדים מאחורי  , זמן סביר לפני השימוע

לא  . ולאפשר לעובד לעיין במסמכים שהמעסיק מסתמך עליהם בטענותיו, הכוונה לפטרו
ונדרש להצביע על אירועים  , ניתן להסתפק בטענות כלליות על תפקודו של העובד

 .ועל המועדים בהם אירעו וכן לאפשר לעובד להתייחס לטענות המעסיק, מסוימים
בן משפחה: כגון, עובד זכאי לבוא לשימוע בלווי עורך דין או אדם אחר המייצג אותו ,

עוד יש  . יש לאפשר לנציג ועד העובדים להיות נוכח בשימוע, וככל שהעובד מעוניין בכך
יש לאפשר  , בנסיבות העניין, לאפשר לעובד להביא לשימוע עדים מטעמו וככל שנדרש

 .לעובד לחקור עדים מטעמו של המעסיק
רצוי שבעת השימוע יהיה נוכח אדם נוסף מטעם המעסיק. 
יש לתעד את השימוע בפרוטוקול ולמסור לעובד העתק ממנו.  



 הודעה מוקדמת - סיום העסקה
חייבים להודיע על  , מעסיק המבקש לפטר עובד ועובד המעוניין להתפטר מעבודתו

 "(.הודעה מוקדמת)" בכתב ומראש כך
תקופת ההודעה המוקדמת מחושבת בהתאם לוותק שצבר העובד באותו מקום העבודה. 

 :עובד במשכורת תקופת ההודעה המוקדמת לגבי
 תקופת הודעה מוקדמת של חודש   - או יותר, (חודשים 12)עובד שצבר שנת עבודה

 .ימים
תקופת הודעה מוקדמת של יום עבור כל אחד    - עובד שלא צבר שנת עבודה מלאה

עד לשלושה  , מששת חודשי העבודה הראשונים ויומיים וחצי עבור כל חודש עבודה נוסף
 .שבועות לכל היותר

 :עובד בשכר תקופת ההודעה המוקדמת לגבי
תקופת הודעה מוקדמת של יום עבור כל חודש   -  במהלך שנת העבודה הראשונה

 .עבודה
עבור  , בתוספת יום, ימים 14תקופת הודעה מוקדמת של  – במהלך שנת העבודה השנייה

 .כל שני חודשי עבודה נוספים שמעבר לשנתיים
בתוספת יום, ימים 21תקופת הודעה מוקדמת של  - במהלך שנת העבודה השלישית ,

 .שבמהלך שנת העבודה השלישית, עבור כל שני חודשי עבודה
תקופת הודעה מוקדמת של חודש ימים - לאחר שנת העבודה השלישית. 

 
 
 



 הודעה מוקדמת - סיום העסקה

ויתור על עבודה בפועל 
בהודעה מוקדמת לפיטורים ולעובד שנתן  , מעסיק רשאי להודיע לעובד 

הודעה מוקדמת להתפטרות כי הוא מוותר על נוכחות העובד ועל עבודתו  
ובלבד שישלם  , כולה או מקצתה, בפועל בתקופת ההודעה האמורה

לעובדו פיצוי בסכום השווה לשכרו הרגיל של העובד בעד התקופה  
 .שלגביה ויתר על עבודתו

תוצאות אי מתן הודעה מוקדמת 
עובד שחדל לעבוד ולא נתן למעסיקו הודעה מוקדמת להתפטרות   

ישלם למעסיקו פיצוי בסכום השווה לשכרו הרגיל בעד  , כאמור בחוק זה
עובד אשר לא  , בפועל. התקופה שלגביה לא ניתנה ההודעה המוקדמת

רשאי המעביד  , נותן למעביד הודעה מוקדמת ולא מגיע למקום העבודה
את ימי ההודעה המוקדמת שחייב העובד על פי  , לקזז משכרו האחרון

 .  החוק
 

 
 



 פיצויי פיטורים

 כללי

בתנאים מסוימים, עובד שפוטר מעבודתו זכאי  ,
לפיצויי פיטורים ובנסיבות מסוימות זכאי לפיצויי  

 .פיטורים גם עובד שהתפטר

 

  הזכות לפיצויי פיטורים מותנית בקיומם של שני
תקופת עבודה מינימאלית רצופה וסיום  : תנאים

 .בנסיבות מסוימות המוכרות לפי חוק, יחסי עבודה
 



 שיעור פיצויי הפיטורים

 עובד זכאי לפיצויי פיטורים בסכום של שכר חודשי אחד לכל שנת עבודה אצל
בעד כל , או באותו מקום עבודה ולחלק יחסי של השכר החודשי, אותו המעסיק

 .חלק של שנה שלאחר שנת עבודה
  חישוב על פי השכר האחרון: 

השכר המשמש בסיס לחישוב פיצויי פיטורים הוא השכר האחרון של  , ככלל
  .העובד

  שינוי בהיקף המשרה:  
, בנסיבות בהן עובד עבר מעבודה חלקית לעבודה במשרה מלאה ולהיפך

לפי שיעור  , מחשבים בנפרד את פיצויי הפיטורים לכל אחת מתקופות העבודה
 .המשרה ובהתאם לשכר העבודה האחרון

המועד לתשלום הפיצויים 
או לכל  , ביום האחרון לעבודה, על המעסיק לשלם לעובד את פיצויי הפיטורים

 .הימים שלאחריו 15המאוחר בתוך 
30-ועד ליום ה 16-מעסיק המשלם את פיצויי פיטורים בתקופה שמהיום ה ,

הפרשי הצמדה , חייב גם להוסיף לסכום הפיצויים, שלאחר יום העבודה האחרון
 .למדד עד ליום התשלום הפועל

 



 אבטלה

יתחיל   – בלי סיבה מוצדקת ,מי שהפסיק את עבודתו מרצונו 
 .ימים מיום הפסקת העבודה 90לקבל את דמי האבטלה רק לאחר 

למרות זאת הוא צריך להתייצב בשירות התעסוקה בסמוך  
 .כדי לא לאבד את זכאותו, להפסקת העבודה

 
והוא סירב  , עבודה מתאימה מי ששירות התעסוקה הציע לו

השתלמות או , או מי ששירות התעסוקה הציע לו הכשרה ,לקבלה
 90יתחיל לקבל דמי אבטלה רק לאחר   –  וסירב, הסבה מקצועית

ימים ממניין   30ויופחתו לו , בכל פעם שסירב , ימים מיום הסירוב
 .הימים המגיעים לו



 הפסקת עבודה –אבטלה 
צריך   – מאחת הסיבות שהוגדרו בחוק ובתקנות כמוצדקות, מי שהפסיק את עבודתו מרצונו•

 .ויתחיל לקבל את דמי האבטלה כרגיל, להמציא את המסמכים המתאימים להוכחת טענותיו
שלו או של   התפטרות של עובד עקב מצב בריאותי: דוגמאות לסיבות מוצדקות להפסקת העבודה

התפטרות בשל הרעה מוחשית בתנאי העבודה או שנוצרו נסיבות במקום העבודה שלא  , בן משפחתו
בתנאי שהמרחק בין ), שינוי מקום עבודה שינוי מקום המגורים או .אפשרו לעובד להמשיך בעבודתו

קילומטר לאם לילד שלא מלאו   40או , קילומטר 60מקום המגורים החדש למקום העבודה עולה על 
 (.שנים 7לו 

כלומר תתחיל לקבל  ,יראו בה כמי שהפסיקה את עבודתה מרצונהיולדת שהתפטרה מעבודתה •
(.  עליה להמציא אישור מהמעסיק)ימים מיום שהפסיקה את העבודה  90דמי אבטלה רק לאחר 

אך היא אינה נחשבת כסיבה  , פי חוק פיצויי פיטורין התפטרות של יולדת דינה כפיטורין-על אמנם
  .מוצדקת לעניין עזיבת העבודה לפי חוק ביטוח אבטלה

 :מוצדקת התפטרות של יולדת תוכר כהתפטרות במקרים הבאים, עם זאת•
ולא ניתן לקצר את שעות  , המעסיק מאשר שהיולדת נדרשת לעבוד שעות עבודה ארוכות -

 .עבודתה על פי חוק עבודת נשים
 .גם יום אחד בשבוע, המעסיק מאשר שהיולדת נדרשת לעבוד במשרה מפוצלת -
או שהיא גרה במרחק קצר יותר ממקום  , קילומטר ממקום העבודה 40היולדת גרה במרחק  -

אבל משך הנסיעה או הסדרי התחבורה אינם מתאימים לשעות הפעילות המקובלות של  , העבודה
 .מסגרות הטיפול לגיל הרך



 שיעור דמי האבטלה
 

 28עד גיל 
 60% -₪  4,000עד לשכר של 
 50% -₪  8,000יורד בהדרגה 

14,000 – 40%. 
 28מעל גיל 

 80% -₪  4,000עד לשכר של 
 65% -₪  8,000יורד בהדרגה 

14,000 – 51%. 
 
 



 קבוצת גיל
בת זוג   ,בן זוג תלוי) מספר תלויים

 (ילדים ,תלויה

  0 – 2  ויותר 3 

 ימים 138 ימים 50 25עד גיל 

 ימים 138 ימים 67 28 - 25מגיל 

 ימים 138 ימים 100 35 – 28מגיל 

 ימים 175 ימים 138 45 – 35מגיל 

   ימים 175 שנים ומעלה 45מגיל 

 תקופת הזכאות



 
 

 בהצלחה 
 


