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?על אילו חידושים נדבר היום

הליך קליטה תקין  ➢

נ "גמול ש, עסקת החבילה, העסקה גמישה➢

גלובליות

שכר שווה לעובד ולעובדת➢



הליך קליטת 

עובד ותחילת  

ההעסקה

,בעבודההזדמנויותשוויוןכולל,שלבבכלדגשים,הזמןצירעל

הולםייצוגוחובתמוגבלותעםלאנשיםזכויותשוויון



מיפוי הליך קליטת עובד

מודעת  
דרושים

הליכי טרום קליטה



מיפוי הליך קליטת עובד

מודעת  
דרושים

מיון  
מועמדים  
וראיונות  

עבודה

הליכי טרום קליטה



מיפוי הליך קליטת עובד

מודעת  
דרושים

מיון  
מועמדים  
וראיונות  

עבודה

החלטה  
מי  

יתקבל

הליכי טרום קליטה



מיפוי הליך קליטת עובד

מודעת  
דרושים

מיון  
מועמדים  
וראיונות  

עבודה

החלטה  
מי  

יתקבל

הודעה  
על  

תוצאות  
המיון

הליכי טרום קליטה



חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה  
,  (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה)

2002-ב"התשס

חובות המעסיק למתן 
:הודעה למועמד לעבודה

קבלתו -על אי
לעבודה של 

המועמד

על התקדמות  
הליכי המיון 

לעבודה



הודעה על התקדמות בהליכי מיון  
ואי קבלה לעבודה

:  לחוק הודעה לעובד( ג)א3סעיף 

–הוראות סעיף זה לא יחולו על מועמד לעבודה (ג)

אינה עולה על שלושים בעבודה שתקופת העבודה בה (1)◦

;ימים

;בענף ההסעדהבעבודה (2)◦

.עובדים25-המעסיק לא יותר מבעבודה אצל מעסיק (3)◦
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הודעה על התקדמות בהליכי מיון  
ואי קבלה לעבודה

:  לחוק הודעה לעובד( ב)א3סעיף 

:את אלה, בין השאר, ההודעות יכללו

;שם המעסיק ושם המועמד לעבודה(1)◦

וזהות הגורם שעורך את  , מועד תחילת הליכי המיון לעבודה(2)◦

;אם אינו המעסיק–הליכי המיון 

;התפקיד או המשרה שלגביהם נערכים הליכי המיון(3)◦

.שמו של שולח ההודעה מטעם המעסיק ותפקידו(4)◦
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הודעה על התקדמות בהליכי מיון  
ואי קבלה לעבודה

:  לחוק הודעה לעובד( ה)א3סעיף 

לרבות הודעה באמצעי אלקטרוני או  –" הודעה"

;אמצעי טכנולוגי אחר
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מיפוי הליך קליטת עובד

מודעת  
דרושים

מיון  
מועמדים  
וראיונות  

עבודה

החלטה  
מי  

יתקבל
תחילת העסקה  
וקליטת העובד

הודעה  
על  

תוצאות  
המיון

יחסי עבודה

הליכי טרום קליטה



מניעת הטרדה מינית

:1998-ח"תשנ,(מעסיקחובות)מיניתהטרדהלמניעתלתקנות(א)2סעיף

–מעסיק

מיניתהטרדהעלהאיסוראתשלועובדכלולידיעתממונהכללידיעתיביא(1)

;החוקלפיוהתנכלות

ותקנותהחוקלפיהמעסיקחובותאתשלועובדולכלממונהלכליבהיר(2)

;אלה

ומהתנכלותמיניתמהטרדהלהימנעשלועובדומכלממונהמכלידרוש(3)

.כאמורמעשיםלמניעתאמצעיכלולנקוטעבודהיחסיבמסגרתאדםכלכלפי



חובת הביטוח הפנסיוני המקיף

:שיעורי החובה

6%( ניכוי)גמל עובד ◦



חובת הביטוח הפנסיוני המקיף

:החובהשיעורי

6.5%מעסיקגמל◦

יהיהכושרואובדן,לפחות5%לבדגמל:מנהליםבביטוח◦

,המבוטחמהשכר75%לפחותלכסותשמספיקכזהבשיעור

2.5%שלמקסימוםעד,לפחות1.5%בסךויהיה



חובת הביטוח הפנסיוני המקיף

:שיעורי החובה

(חל אוטומטית14' ס)6%פיצויי פיטורים מעסיק ◦

(האישור הכללי-8.33%לצורך פיצויי פיטורים של )



הודעת העובד על הקופה הנבחרת

:2011חובהלפנסיה[משולבנוסח]ההרחבהלצו3סעיף

מיוםימים60–זהצושללתוקףכניסתומועדלאחרלעבודשיתחילמי...(א)◦

...;עבודתותחילת

עלל"הנהקצובהזמןבפרקבחירתועלבכתבלמעסיקוהעובדהודיעלא(ב)◦

מהמועדהמעסיקאותויבטח,לעילכאמורמבוטחלהיותבחרשבההקופה

מקיפהפנסיהבקרן,זהלצו'זעד'ה6בסעיףכקבוע,זכאותולוקמהשבו

.חדשה

שלברישהכאמורבחירתועלהעובדלהודעתהמועדבקביעתאיןכימובהר◦

.להלן'זעד'ה6בסעיףהקבועזכאותומועדאתלדחותכדי,לעיל'אקטןסעיף
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אחריות המעסיק  
באפיק הפנסיוני שבוחר העובד

היועץ'נהחדשההכלליתהעובדיםהסתדרות2360/19בגץ
:16.1.2020מיום,לממשלההמשפטי

מלאבחירהוחופשלעובדזכותקובעיםההרחבהוצוהפיקוחחוק"
,עבורוהכספיםיופקדובוהפנסיוניהמוצרסוגאתלבחורשלו

.העובדשלבחירתואתלכבדהמעבידעלחובההוטלהוכנגדם
ביטוחגםהכוללתמקיפהפנסיהבקרןלבחורכאמורזכותישלעובד
,בהתאםלבטחוהמעבידשלמחובתו,בכךבחרואם,ושאיריםנכות

מוצרולהעדיףלהחליטהעובדשלזכותואתלשלולכדיאיןבכךאך
."כאמורביטוחכוללשאינופנסיוני

19

פסיקה

בגץ

2020



מועד תחילת ההפרשות  
לעובד חדש

:2011חובהלפנסיה[משולבנוסח]ההרחבהלצו(ה)6סעיף

הפנסיונילביטוחזכאייהיההעובד,להלן'וקטןבסעיףלאמורבכפוף
6בתוםמיד,לעיל'דבסעיףכמפורט,זהצופיעלההפרשותולביצוע
שיתקבלעובד.(המתנהתקופת–להלן)העבודהמתחילתחודשים
לביצועזכאייהיה,כלשהופנסיוניבביטוחמבוטחכשהואלעבודה

בפסקהשנקבעובשיעוריםלעבודתוהראשוןביוםהחלההפרשות
שנתבתוםאועבודהחודשי3לאחריבוצעוההפרשות;לעיל(ד)

עבודתותחילתליוםרטרואקטיבית,מביניהםהמוקדםהמועד–המס
;האמורהההמתנהתקופתלגביותחולולאהמעסיקאצל
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מועד תחילת ההפרשות לעובד חדש

'נמ''בעהישובהכשרתמלונות25181-03-19(ארצי)ע"ע
:4.3.2021מיום,עמיבןשני

בעלישלהפנסיוניהביטוחעיתויהאצתבתכליתבהתחשב"
הזכותעצםבציוןדיאיןכימסקנהלכללהגענו,קודםהסדר

אוהעבודהבהסכםקודםהסדרבעלשלפנסיונילביטוח
המעסיקעלחובהלהטילישאלא,לעובדההודעהבטופס
הסדרשלקיומובדבר,בכתבוביןפהבעלבין,בירורלערוך
."ולתעדו,קודם

21

פסיקה

3.2021



-הליך הקליטה
בירור לעניין הפרשות פנסיוניות

:בסיום הליך הבירור

מסירת טופס הודעה על תנאים סוציאליים



מיפוי הליך קליטת עובד

מודעת  
דרושים

מיון  
מועמדים  
וראיונות  

עבודה

החלטה  
מי  

יתקבל
תחילת העסקה  
וקליטת העובד

הודעה  
על  

תוצאות  
המיון

יחסי עבודה

הליכי טרום קליטה



הודעה בתחילת ההעסקה

עבודהתנאי)לעבודהולמועמדלעובדהודעהלחוק1סעיף

:2002-ב"תשס,(לעבודהוקבלהמיוןוהליכי

מהיוםימיםמשלושיםיאוחרלא,לעובדימסורמעסיק

כהגדרתונערהעובדהיהואם,אצלולעבודהתחילשהעובד

יאוחרלא–(נער–להלן)1953-ג"התשי,הנוערעבודתבחוק

העבודהתנאיאתיפרטשבהבכתבהודעה,ימיםמשבעה

.זהחוקהוראותלפיהעובדשל

24



הודעה בתחילת ההעסקה

הודעהצורת)(עבודהתנאי)לעובדהודעהלתקנות1סעיף

:2002-ב"תשס,(ופרטיה

,לחוק2סעיףלפיהעבודהתנאיפירוטבדברהודעה(א)

.שבתוספת1טופסלפיתיערך
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הודעה בתחילת ההעסקה

:לעובדהודעהלחוק9סעיף

עבודתושתקופתעובדלגבייחולולאזהחוקהוראות

–נערהעובדהיהואם,ימיםשלושיםעלעולהאינה

ימיםשבעהעלעולהאינה
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הודעה בתחילת ההעסקה

:לחוק הודעה לעובד( א)2סעיף 

:אלהבעניניםפירוט תנאי העבודה של העובד בהודעה על תנאי עבודה יהיה 

זהות המעביד וזהות העובד1.

תאריך תחילת ותקופת העבודה2.

תיאור עיקרי התפקיד3.

ציון שמו או תואר תפקידו של ממונה ישיר על העובד4.

סך כל התשלומים המשתלמים לעובד כשכר עבודה ומועדי תשלום השכר  5.

(ודירוג או דרגה אם יש לפי הסכם קיבוצי)
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הודעה בתחילת ההעסקה

העניןלפי , אורכו של יום העבודה הרגיל או שבוע העבודה הרגיל של העובד6.

יום המנוחה השבועי של העובד7.

תשלומים של המעביד ושל העובד בעבור תנאים סוציאליים של העובד8.

שם ארגון העובדים שהוא צד להסכם קיבוצי  9.

תנאי עבודה המחייבים את המעסיק10.

('שעתי וכו/ חודשי )הבסיס שלפיו משולם השכר 11.

תשלום בשווה כסף12.
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מסירת הודעהאי 

:לעובדהודעהלחוק(1)(א)5סעיף

בהליךלדוןייחודיתסמכותתהאלעבודההאזוריהדיןלבית

–רשאיוהואזהחוקהוראותהפרתעלאזרחי

בשיעור,ממוןשלנזקנגרםלאאםאף,פיצוייםלפסוק

;הענייןבנסיבותלושייראה



מסירת הודעהאי 

:לעובדהודעהלחוק(3()ב)5סעיף

שלמזכותולגרועכדיזהקטןסעיףבהוראותאין

בשלדיןכללפיאחרסעדלכלאולפיצוייםעובד

לפיפיצוייםיפסוקלאהדיןביתואולם;הפרהאותה

בחוקכמשמעותהייצוגיתבתובענהזהקטןסעיף

;2006-ו"התשס,ייצוגיותתובענות



מסירת הודעה  אי 

:לעובדהודעהלחוקא5סעיף

ענייןבמחלוקתשנוישבהמעסיקונגדעובדשלבתובענה

הודעהלעובדמסרלאוהמעסיק,2סעיףלפימהעניינים

לגביאובכלל,3או1בסעיפיםכאמורבמסירתהחייבשהוא

הענייןבדברהמעסיקעלההוכחהחובתתהיה,ענייןאותו

באותוטענתועלהעידשהעובדובלבד,במחלוקתהשנוי

,[חדשנוסח]הראיותפקודתלפיבתצהירלרבות,עניין

.1971-א"התשל



חוזה מול הודעה לעובד

:לעובדהודעהלחוק(ד)2סעיף

הענייניםכלבושנכללובכתבעבודההסכםלעובדנמסר

האמוריםבמועדים,(ג)עד(א)קטניםסעיפיםלפיהאמורים

לפיהמעסיקשלחובתומילוימשוםבכךיהיה,1בסעיף

.1סעיף
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המהפכה בשעות 

עבודה ומנוחה

גמישהלהעסקהחדשותאפשרויות



תחומי שעות בחוק שעות עבודה ומנוחה

עבודהשבוע תחום ➢



תחומי שעות בחוק שעות עבודה ומנוחה

עבודהיום תחום➢



תחומי שעות בחוק שעות עבודה ומנוחה

עבודה  לא יעלה יום עבודה על שבע שעות תחום יום עבודה 
:בימים הבאים

לילהבעבודת➢
השבועיתהמנוחהשלפניוביום➢
פיעלוביןחוקפיעלבין,בועובדאינושהעובדחגשלפניוביום➢

.נוהגאוהסכם

הן,לפחות,ממנהשעותששתיעבודה-פירושו"לילהעבודת"
;06.00ובין22.00שביןהשעותבתחום



שעות נוספות

:ומנוחהעבודהשעותלחוק1סעיף

-העודפותהעבודהשעות-פירושו"נוספותשעות"

עבודהיוםעלאו,2בסעיףעבודהליוםשנקבעהתחוםעל(א)◦

או,4סעיףפיעלשייקבע

עבודהשבועעלאו,3בסעיףעבודהלשבועשנקבעהתחוםעל(ב)◦

;4סעיףפיעלשייקבע



גמול שעות נוספות

:לחוק שעות עבודה ומנוחה16סעיף 

המעבידלוישלם,נוספותשעותעובדהועסק

שכריוםשבאותוהראשונותהנוספותהשעותשתיבעד

,הרגילמהשכר1¼-מפחותלאעבודה

מהשכר1½-מפחותלאשאחריהןנוספתשעהכלובעד

.הרגיל



הגבלות והיתרים להעסקה בשעות נוספות

:לחוק שעות עבודה ומנוחה6סעיף 

אינהאם,אסורהנוספותבשעותעובדהעסקת

.11סעיףלפיהותרהלאאםאו,10סעיףלפימותרת



הגבלות והיתרים להעסקה בשעות נוספות

:לחוק שעות עבודה ומנוחה10סעיף 

–מותרתנוספותבשעותעובדהעסקת(א)

,בציודאובמכונותדחוףבאופןלטפלכשישאו,זאתמחייביםמראשצפויבלתימאורעאוכשתאונה(1)◦
נזקלמניעתאו,העבודהשלהרגילבתהליךקשההפרעהלמניעתהדרושהבמידהאלאמותרתואינה
;אחרתבדרךאותולמנועשאיןלנכסאולגוף

שבועותלשלושהושהממוצע,ליוםאחתנוספתמשעהיותריעבדושלאובלבד;במשמרותכשעובדים(2)◦
;לשבועעבודהשעותוחמשארבעיםעליעלהלא

שעותמארבעיותריעבדושלאובלבד;חגשלפניובמכירההסחורהמלאיברישום,שנתימאזןבהכנת(3)◦
.לשנהוממאהליוםנוספות

היוםלמחרתהמאוחרלכלתימסר–(א)קטןסעיףשל(1)פסקהפיעלנוספותשעותעובדהועסק(ב)
היתרהמפקחנתןאםאלא,נוספותשעותבעבודתימשיכוולא,אזוריעבודהלמפקחבכתבכךעלהודעה

.שבהיתרהתנאיםוקוימובכתבלכך



הגבלות והיתרים להעסקה בשעות נוספות

:לחוק11סעיף 

–נוספותבשעותעובדהעסקתלהתיררשאיהעבודהשר

,הבטחוןשרלדעת,העבודהשרלדעת,זאתמחייביםהחיונייםוהשירותיםההספקהשצרכיבשעה(1)

,לישראלהגנה-צבאשלהזמנותמבצעיםשבהםאו,להוראותיוהנתונים,עבודהבמקומותהואכשהמדובר

;להוראותיוהנתוניםעבודהבמקומותהואכשהמדוברהפניםלביטחוןהשרלדעתאו

החלטה",זובפסקה;זאתמחייבהחירוםשעתבשלהמשקומצבחירוםשעתעלהחלטהניתנהאם(א1)

:מאלהאחתכל–"חירוםשעתעל

;1951-א"התשי,האזרחיתההתגוננותלחוקג9סעיףלפיבעורףמיוחדמצבעלהכרזה(א)◦

,המילואיםשירותלחוק8סעיףלפימילואיםלשירותלהתייצבמילואיםלחייליהקוראצוהוצאת(ב)◦

;2008-ח"התשס

;1971-א"התשל,[חדשנוסח]המשטרהלפקודתב90סעיףלפיאזרחיחירוםאירועעלהכרזה(ג)◦



הגבלות והיתרים להעסקה בשעות נוספות

–שר העבודה רשאי להתיר העסקת עובד בשעות נוספות : לחוק11סעיף 

;תעשיתיים-לאציבורייםבשירותים(2)

;בשמירה(3)

;בילדיםאובזקניםלטיפולבמוסדות,החלמהבמוסדות,מרקחתבבתי,בחוליםמטפליםשבובמקום(4)

;ושעשועיםספורט,תרבותבמפעלי,קפהבבתי,מלוןבבתי,אוכלבבתי(5)

נעשיתהיאשמטבעהובעבודה,הרגילותהעבודהלשעותמחוץלעשותהשישגמראוהכנהבעבודת(6)

;עבודתובמקוםהזמןכללהיותהעובדועל,ובהפסקותלסירוגין

;רגילבלתיזמניעבודהלחץכשישהכללמןיוצאיםבמקריםאועונתיתבעבודה(7)

,מסויםעבודהסוגבצורכיהקשוריםייחודייםמטעמיםאווהמשקהכלכלהבצורכיהקשוריםמטעמים(8)

(2018-ח"תשע,17'מסתיקון).העובדיםבטובתובהתחשב,מסויםעבודהענףאומסויםעבודהמקום



הגבלות והיתרים להעסקה בשעות נוספות

:2018מרץ , הודעה על מתן היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות

ליוםמותרותנוספותשעות1.

יעלהלאנוספותשעותכולל,לחוק5או2,4סעיפיםלפיעבודהיוםאורך

.שעות12על

עבודהלשבועמותרותנוספותשעות2.

.נוספותשעות16מעלעובדיועסקלאעבודהבשבוע(א)

שבועאורך,23או22סעיפיםהוראותלפילילהבעבודתעובדעבד(ב)

.נוספותשעותכולל,שעות58עליעלהלאהעבודה



:ומנוחהעבודהשעותלחוק16סעיף

בעדהמעבידלוישלם,נוספותשעותעובדהועסק

שכריוםשבאותוהראשונותהנוספותהשעותשתי

שעהכלובעד,הרגילמהשכר1¼-מפחותלאעבודה

.הרגילמהשכר1½-מפחותלאשאחריהןנוספת

קיזוז שעות חסר בשעות נוספות



העסקה גמישה

;הצדדיםשלחופשיתהסכמה➢

;מראשכתובעבודהחוזה➢

;לשנהאחתלפחותהתחשבנות➢

;"רגיל"מלאחודשהעובדעבדכאילושכרשלקבועחודשיתשלום➢

;הצדדיםלשניתועלתמביאההסדרכיהבטחה➢

.כפייהאוניצולהיעדר➢



העסקה גמישה

חוזהבמסגרת,ההעסקהבתחילתביניהםלהסכיםוהעובדהמעסיקרשאים"

השנתיהממוצעעל,לאמור.גמישותעבודהשעותשלהסדרעל,בהירעבודה

חוקדרישותעםאחדבקנהלעלותהעובדשלהשבועיותהעבודהשעותשל

פחותהעובדיעבודפלונישבחודששייתכןאף,וזאת,ומנוחהעבודהשעות

מהשעותיותריעבוד,אלמוניבחודשואילו,בחוקהקבועותהעבודהמשעות

."בחוקהקבועות

11.2.2004מיום,מ"בעלביטוחחברה"המגן"'נעגיב1194/01(ארצי)ע"ע



העסקה גמישה

תנאילקבועאישיעבודהלחוזההצדדיםשלזכותםעללשמוריש"

שלנוחיותהואתהעבודהדרישותאת,הנסיבותאתהתואמיםעבודה

מהוראותחורגאינוהעבודהבחוזהשהנקבעבתנאיוזאת,העובדת

."המגןעבודהחוקי

מהנדסים  ' ושותשור.ב' לבנה פילוסוף נ( ארצי)3-91/  נו ע"דב

8.5.1997מיום , ויועצים



עסקת החבילה במשק

עסקת החבילה כוללת הסדרה בנושאים הבאים  

(:בקשר למגזר הפרטי)

;העלאת שכר המינימום. א

;תוספת יום חופשה. ב

;הסדר חלופי לתגמול עבור שעות נוספות .  ג



העלאת שכר המינימום

באמצעות תיקון ₪ 6,000-ל, במתווה מדורג, שכר המינימום יעלה

:חוק שכר מינימום כהוראת שעה

5,400₪: 2022אפריל ◦

5,500₪: 2023אפריל ◦

5,700₪: 2024אפריל ◦

5,800₪: 2025אפריל ◦

6,000₪: 2025דצמבר ◦



תוספת יום חופשה

שנים 1-5תיקון חוק חופשה שנתית כך עובדים בוותק של 
16במקום , קלנדרייםימי חופשה 17)יקבלו יום חופשה נוסף 

(:כיוםקלנדרייםימי חופשה 

:  ימים5בשבוע עבודה של ➢

.ימים כיום12במקום ( ימי חופשה)ימי עבודה 13

:  ימים6בשבוע עבודה של ➢

.ימים כיום14במקום ( ימי חופשה)ימי עבודה 15



הסדר להשלמת שעות חסרות

גמיששעון

אתולהשליםמקוצריםימיםלעבודלעובדיםיאפשר

באמצעות,אחריםבימיםהחסרותהעבודהשעות

.שעות"שחלוף"



הסדר להשלמת שעות חסרות

,ומנוחהעבודהשעותלחוק16סעיףאתלתקןמוצע

המאפשר,(ג)קטןסעיףאתולהוסיף1951-א"התשי

הנוספתהשעהבעדלעובדלשלםלמעסיק

שעותולגבי,שלועבודהביוםהשנייהאוהראשונה

לחוק18סעיףלפיכמשמעותורגילשכר,בלבדאלה

חסרהשעהשלכהשלמה,ומנוחהעבודהשעות

.עבודהחודשבאותו



הסדר להשלמת שעות חסרות

:אלהכלשמתקיימיםובלבד...

עלאועבודהתנאיעלבהודעהלעובדהודיעהמעסיק(א)

לעובדהודעהלחוק3עד1סעיפיםלפיעבודהבתנאישינוי

,(לעבודהוקבלהמיוןוהליכיעבודהתנאי)לעבודהולמועמד

להשלמתההסדרלהחלתאפשרותעל,2002-ב"התשס

בהתאם,יישומואופןועל,החודשבמהלך,חסרותשעות

.זהקטןסעיףלהוראות



הסדר להשלמת שעות חסרות

ביוםבוצעוהשנייהאוהראשונההנוספתהשעה(ב)

או10סעיףלפימותרותנוספותשעותהכוללעבודה

.11סעיףלפישהותרו



הסדר להשלמת שעות חסרות

בהסדרלהשלימןשניתןהחסרותהשעותסך(ג)

,לחודששעות17עליעלהלאחסרותשעותלהשלמת

17שלמכפלהעל-חלקיתבמשרההמועסקעובדולעניין

.חודשבאותוהועסקשבההמשרהבחלקיות



הסדר להשלמת שעות חסרות

שנייהאוראשונהנוספתשעהבעדרגילשכרתשלום(ד)

ביוםאוהשבועיתהמנוחהשלפניביום,לילהבעבודת

,(ב)2בסעיףכאמורבועובדאינושהעובדחגשלפני

ביום,לילהבעבודתחסרהלשעהכהשלמהרקייעשה

אינושהעובדחגשלפניביוםאוהשבועיתהמנוחהשלפני

.סעיףבאותוכאמורבועובד



הסדר להשלמת שעות חסרות

לעובדהודיעהמעסיק-שעהלפיהמועסקעובדלגבי(ה)

בחודשלעבודמחויבשהואהימיםועלהשעותעלמראש

העבודהבמקוםכנהוגחודשיאושבועיבאופןאו,עבודה



הסדר להשלמת שעות חסרות

שאינובסכוםהואחודשבאותוהעובדשלהרגילשכרו(ו)

:מפחות

31.3.2024-7,950₪עדהתחילהמיום

30.11.2025-8,550₪עד1.4.2024מ

9,000₪–1.1.2026עד1.12.2025מ

לחודשהמינימוםמשכר1.5פי-והלאה2.1.2026מ



הסדר להשלמת שעות חסרות

-לעניין עובד המועסק במשרה חלקית בשכר חודשי ( ז)

שכרו הרגיל באותו חודש הוא בסכום שאינו פחות  

; מהמכפלה של הסכום הקובע בשיעור חלקיות משרתו

שכרו השעתי -לעניין עובד המועסק על בסיס שעה ( ח)

או  182–אינו פחות מהסכום הקובע כשהוא מחולק ב

במספר שעות אחר למשרה מלאה כנהוג במקום עבודתו  

.מביניהםלפי הנמוך , לגבי תפקיד העובד



הסדר להשלמת שעות חסרות

שעותלהשלמתההסדריוחלשבהםבחודשהימים➢

העבודהלצורכיבהתאם,המעסיקבאישורייקבעו,חסרות

העובדבצורכיובהתחשב



הסדר להשלמת שעות חסרות

שילםשבעדהשנייהאוראשונהנוספתשעהדין➢

שעותלהשלמתלהסדרבהתאםרגילשכרהמעסיק

,כאמורנוספתשעהשאינהעבודהשעתכדין,חסרות

עבודהשעתבעבורהעובדזכאילהןאשרהזכויותכללעניין

,קיבוציהסכם,עבודהחוזה,דיןמכוח,נוספתשעהשאינה

.אחרמקורכלאוהרחבהצו,קיבוציהסדר



הסדר להשלמת שעות חסרות

חסרהשעהשהשלימהשנייהאוראשונהנוספתשעה➢
להיחשבתוסיף,חסרותשעותלהשלמתלהסדרבהתאם

;11–ו6,10סעיפיםלענייןנוספתשעה

להסדרבהתאם,נוספתבשעהחסרהשעהבהשלמתאין➢
השעותמספירתלגרועכדי,חסרותשעותלהשלמת
לאאשר,כאמורהנוספתהשעהשלאחרהנוספות
נוספותשעותגמולתשלוםלעניין,חסרותשעותהשלימו

(א)קטןסעיףלפי



הסדר להשלמת שעות חסרות

גמולהסדרלגביושחלעובדלגביחסרותשעותהשלמת➢

שהןנוספותבשעותרקתהיה,נוספותלשעותגלובלי

.כאמורגלובליגמולבעדןשמשולםהנוספותלשעותמעבר



הסדר להשלמת שעות חסרות

:אלהכללגבייחוללאחסרותשעותלהשלמתהסדר

במנוחההחלותנוספותשעותאוחסרותשעות➢

שעות12שלבמשמרותאובשבתוןאוחגביום,השבועית

ומעלהעבודה

עבודהביוםואילךהשלישיתהנוספתהשעה➢

נוספותשעותלענייןמטיבקיבוציהסכםחלכאשר➢

וחישובן



הסדר להשלמת שעות חסרות

והליכיעבודהתנאי)לעבודהולמועמדלעובדהודעהבחוק➢

אחרי,(א)2בסעיף,2002-ב"התשס,(לעבודהוקבלהמיון

:יבוא(6)פיסקה

להוראותבהתאםחסרותשעותלהשלמתאפשרות(א6)

.1951-א"התשי,ומנוחהעבודהשעותלחוק(ג)16סעיף



הסדר להשלמת שעות חסרות

זרועעלהממונהיבחןהתחילהמיוםשניםשלושבמהלך➢

–זהבסעיף)והתעשייההכלכלהבמשרדהעבודה

להשלמתההסדריישוםשלההשלכותאת(הממונה

שעותלחוק(1()ג)16בסעיףכמשמעותוחסרותשעות

עובדיםעל,זהלחוק3בסעיףכנוסחוומנוחהעבודה

אתהממונהיגישכאמורהתקופהבתום;ומעסיקים

הכנסתשלוהרווחההעבודהלוועדתזהבענייןהמלצותיו



הסדר להשלמת שעות חסרות

פרסומומיוםחודשיםתשעה4-ו3סעיפיםשלתחילתם➢

(התחילהיום)זהחוקשל



מודלים–שעות נוספות 

שעות  
נוספות

מודל 
אריתמטי

?

שכר  
כולל



מודל שכר כולל

:השכרהגנתלחוק5סעיף

ונקבעלגביוחל,1951-א"תשי,ומנוחהעבודהשעותשחוקעובד
עבודהגמולאונוספותשעותבעדתשלוםהכוללעבודהשכרלו

-א"תשי,ומנוחהעבודהשעותבחוקכאמורהשבועיתבמנוחה
חופשהפדיוןאוחופשהתמורת,חופשהדמיהכוללאו,1951

השכראתרואים–1951-א"תשי,שנתיתחופשהבחוקכאמור
קיבוציבהסכםאחרתנקבעאםאלא,בלבדרגילכשכרשנקבע

במנוחהעבודהגמולאונוספותשעותבעדתשלוםלגבי
.העבודהשרידיעלזהלעניןאושרוההסכםהשבועית

69



מודלים–שעות נוספות 

שעות  
נוספות

מודל 
אריתמטי

גמול שעות 
נוספות גלובלי

שכר  
כולל



תנאים

:חשובהבפסיקההארציהדיןבית

מהשכרהנפרדת,קבועהתוספתשלבדרךנעשהגלובלינוספותשעותתשלום
שקולכמכלולאשר,נוספותשעותשלחודשיממוצעמגלמתזוכשתוספת

השעותהיקףשלאריתמטימתחשיבהפחותלכלמתקבלשהיהלסכום
.הנוספות

הדיןבתיידיעלהותנתהכלגיטימיתזותשלוםבצורתהפסיקתיתההכרה
העובדלקיפוחכסותהואשאיןלהבטיחהמיועדיםתנאיםמספרבהתקיימות

.ומנוחהעבודהשעותבחוקהגלוםהקוגנטיבהסדרפגיעהתוך

הדיןבבית28.2.2017ביוםניתן,מ"בעקנסטו'נברדאוריאל23402-09-15ע"ע
לעבודההארצי



תנאים

:בית הדין הארצי מציין כי התנאים המרכזיים הם

ברורה ומדעתהסכמה◦

72



תנאים

:בית הדין הארצי מציין כי התנאים המרכזיים הם

ברורה ומדעתהסכמה◦

גמול הוגן וסביר◦

73



תנאים

:בית הדין הארצי מציין כי התנאים המרכזיים הם

ברורה ומדעתהסכמה◦

גמול הוגן וסביר◦

מעקב אחר השעות הנוספות◦

74



תנאים

:בית הדין הארצי מציין כי התנאים המרכזיים הם

ברורה ומדעתהסכמה◦

גמול הוגן וסביר◦

מעקב אחר השעות הנוספות◦

הפרדה בתלוש השכר◦

75



תנאים

:בית הדין הארצי מציין כי התנאים המרכזיים הם

ברורה ומדעתהסכמה◦

גמול הוגן וסביר◦

מעקב אחר השעות הנוספות◦

הפרדה בתלוש השכר◦

עמידה בחקיקת המגן◦
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-שעות נוספות גלובליות
והעסקה גמישה

הןלהתחשבישהנוספותהשעותגמולחישובבשלב
בסכוםגלובליגמולהעובדקיבלשבהםבחודשים

והןהאריתמטיהתחשיבפיעלמהזכאותשנמוך
תחשיבפיעלמהזכאותיותרקיבלשבהםבחודשים
.אריתמטי

סיסמופ'נגללאוניד10341-12-20(ארצי)ע"ע
מ"בעטכנולוגיות



-שעות נוספות גלובליות
והעסקה גמישה

בחודשהחודשיתההתחשבנותעריכתשלאחרהנמנעמןלא

למשרהביחסגםביתרשכרקיבלהעובדכייסתברנתון

השליםשלאהגםהרגילשכרואתקיבלהעובד,קרי.התקנית

שבידיהעודףהאםהשאלהנשאלתכזהבמצב.התקןשעותאת

ניתןהתקןשעותהשלמתאיעקבנתוןבחודשהעובד

.אחרבחודשנוספותשעותבגמולמחוסר(לקיזוז)להתחשבנות

מ"בעטכנולוגיותסיסמופ'נגללאוניד10341-12-20(ארצי)ע"ע



שעות נוספות גלובליות  
לחוק הגנת השכר24בעקבות תיקון 

:השכרהגנתלחוק24תיקון

המנוייםהפרטיםאתיכללוהשכרובתלושהשכרבפנקסהשכרפרטי
...בתוספת

בבית28.2.2017ביוםניתן,מ"בעקנסטו'נברדאוריאל23402-09-15ע"ע
:לעבודההארציהדין

כדרךגלובלינוספותשעותבגמוללהכירניתן24תיקוןלאחרגם,משכך
שהתקיימוובלבד,ומנוחהעבודהשעותחוקחובתלמילוילגיטימית
.לעילהמנוייםהתנאים

79



הפרשה מרכיב שעות נוספות

אך,חייבאינושהמעסיקהריהסוציאליותההפרשותלענין
גםהסוציאליותההפרשותאתלבצע,רשאיבוודאיהוא

,העובדיםעםהמיטיבבהסדרהמדובר.זהבגמולבהתחשב
אין,משכך.מכוחוגדלהסוציאליותההפרשותשיעורשכן

,פיקטיביהתשלוםהיותעלזהמיטיבמהסדרללמודמקום
.כקבוצהבעובדיםתפגעזוטענהקבלתשכן

ביוםניתן,מ"בעקנסטו'נברדאוריאל23402-09-15ע"ע
לעבודההארציהדיןבבית28.2.2017



הפרשה מרכיב שעות נוספות

מלמדתלאשכררכיבבגיןגמוליםדמישמופקדיםהעובדה

לפיצוייהקובעמהשכרחלקהואזהשכררכיבכיבהכרח

שכרברכיבמדוברכילהוכיחישכזהשיהיהמנתעל.פיטורים

,נוספתעבודהעבורכתשלוםמהותואתמשקףאינוששמו

.הרגילההעבודהעבוראלא

מ"בעטכנולוגיותסיסמופ'נגללאוניד10341-12-20(ארצי)ע"ע



שכר שווה 

לעובדת ולעובד

6' תיקון מס, חוק שכר שווה לעובד ולעובדת



7.3.2022מתוך כתבה בגלובס 



1996-ו"התשנ, חוק שכר שווה לעובדת ולעובד
(25.8.2020מיום 6' תיקון מס)

עובדים518-מעסיק המעסיק יותר מ. 1

מי שמוטלת עליו חובה לפרסם מידע או לדווח על שכר של  . 2
:  לפי אחד מהחיקוקים הבאים, עובדים ונושאי משרה

;33סעיף –1985-ה"התשמ, חוק יסודות התקציב◦

;(ב)36סעיף –1980-ם"התש, חוק העמותות◦

סעיף –1970-ל"התש, (דוחות תקופתיים ומיידים)תקנות ניירות ערך ◦
21;

–2010-ע"התש, (דוחות תקופתיים ומיידים)כללי תאגידי מים וביוב ◦
(.5)11סעיף 



פערי השכר באחוזים בין  

נשים לגברים בכל  

קבוצה לפי הפילוח 

יפורט שכר ממוצע בפילוח 

ופירוט פערי  , לפי קבוצות

השכר הממוצע בין נשים 

לגברים בכל קבוצה

דוח פנימי
פערי השכר באחוזים בין  

נשים לגברים באותה  

קבוצה

דוח פומבימידע לעובדים

חקיקה

8.2020



, דיני עבודה, ד"עו, אפרת מרקוס

ייעוץ וליווי מעסיקים וחברות

law@efratmarkus.co.il

050-2030096

 WhatsApp-י על הקישור כדי להצטרף לקבוצת ה/לחץ

,ד אפרת מרקוס"של עו

:לקבלת עדכונים שוטפים בדיני עבודה

https://chat.whatsapp.com/ELfvOzCAavgK9qjU8rFlJc

mailto:law@efratmarkus.co.il
https://chat.whatsapp.com/ELfvOzCAavgK9qjU8rFlJc

