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אני?  עובדת   סוגאיזה
     ומשמעותם כלפי העובדתאופני העסקה שונים

סוג
עובדת



הגדרת
סוג העבודה

קובעת את זכויותייך
וחובותייך החוקיות כעובדת.

כדי לממש
את זכויותייך

עלייך לדעת איזה סוג
של עובדת את.

 

את?עובדתסוגאיזה 

ועל חובותייך                משפיע ישירות על זכויותייך      האופן שבו את עובדת או מועסקת                                                  



לעבודהבדרך
      לשלב הקבלה לעבודהדיני עבודה הנוגעים
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בדרך
לעבודה



      זכויות!           יש לךלעבודה?     מתראיינת 
גם כאשר

את מתקשרת
עם מעסיק
פוטנציאלי

כדי לבדוק את התאמתך לתפקיד
או לברר פרטים אודותיו -

חלות על שניכם זכויות וחובות.

                             ועל מעסיק פוטנציאלי                           החלות עלייך המועמדת              זכויות וחובות
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       בעבודה חדשה   בשלב הקליטההיבטים חוקיים ופיננסייםלעבודה!     הבאה ברוכה

ברוכה
הבאה



ימים ראשונים בעבודה חדשה
הם ימים של למידה והסתגלות.

אחת התחנות המשמעותיות
בשלב זה היא

חתימת חוזה
או הסכם עם

המעסיק.
חתימה זו היא בעלת משמעות
לטווח ארוך על תנאי עבודתך,

על זכויותייך כעובדת
ועל אופן חישוב השכר שלך.

או הסכם עם מעסיקבעת חתימת חוזה שעלייך להיות מודעת אליהם   ההיבטים החוקיים והפיננסיים
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    במקום העבודהזכויות וחובות

מי חייב
למי?



המחויבות שבין
מעסיק לעובדת היא הדדית
על העובדת למלא את חובותיה כלפי המעסיק,

והיא גם בעלת זכויות הקבועות בחוק.

המעסיק מחויב
לשמור על זכויות העובדת

ועם זאת יש לו זכויות משלו,
שהעובדת אינה יכולה לערער עליהן.

חשוב שתכירי את
זכויותייך וחובותייך כעובדת

משום שכולן בעלות משמעות הלכתית, חוקית וכלכלית,
באופן ישיר או עקיף, בטווח המיידי או הרחוק.

למי?     מי חייבועובדת   מעסיק 

כעובדת במקום עבודהוְבמה את מחויבת                      למה את זכאית
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השעוןסביב
    ושעות העבודהימי העבודה

סביב
השעון



פעמים רבות שעות העבודה בפועל
אינן תואמות במדויק את מספר השעות

שעליו הוסכם מראש.
החוק מתייחס לסוגים שונים 
של חריגות בשעות העבודה

וקובע את גבולותיהן ואת אופן
חישוב השכר תמורתן. 

אלו שעות נחשבות לשעות עבודה?
האם את זכאית להפסקה?
איך מחשבים שעות נוספות?

אלו שעות נחשבות לשעות עודפות?
מה קורה אם את עובדת ביום הפנוי? 

ומה קורה        כמה את אמורה לעבוד
אם את עובדת יותר

מה קורה כאשר את נעדרת מהעבודה
מסיבות שאינן תלויות בך? 

מתי מכיר החוק בסיבת ההיעדרות
כסיבה מוצדקת ומזכה אותך

בשכר גם עבור הימים שבהם נעדרת?
האם את זכאית לחופשה?
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מוצדקתסיבה
היעדרויות מהעבודה

סיבה
מוצדקת



לעבודה?הגעתלא 
ובאיזה אופן יש לחשב אותולשכר מלא או חלקיומפרט האם היא זכאיתשבהן העובדת זכאית לתשלוםהחוק מציין נסיבות היעדרות

מה קורה כאשר את נעדרת מהעבודה
מסיבות שאינן תלויות בך? 

מתי מכיר החוק בסיבת ההיעדרות
כסיבה מוצדקת ומזכה אותך

בשכר גם עבור הימים שבהם נעדרת?
האם את זכאית לחופשה?
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        בעבודת נשיםהיבטים חוקיים מיוחדיםעובדתאישה

אישה
עובדת



ייחודיים!מאפיינים  נשיםלעבודת 

הזכויות הנוגעות
החלות עלייך במצבים שוניםלעבודת נשים

כאישה
תחנות חייך הן
רבות ומגוונות

כושר העבודה וסדרי העדיפויות שלך 
משתנים בהתאם. 

גם החוק מכיר
באתגרים המיוחדים שלך 

כאישה עובדת
ומעניק לך הגנות וזכויות שנועדו
לשמור על כושר העבודה שלך

ועל זכויותייך כעובדת.

דיני העבודה
מתייחסים בפירוט

למשכורת שאת אמורה לקבל
לאופן שבו יש לחשב אותה

למועד שבו היא אמורה להינתן
לתלוש השכר שאמור להצטרף אליה

חשוב שתכירי את
דרישות החוק

מן המעסיק 
כדי לוודא שהמשכורת

שאת מקבלת כוללת
את כל מה שמגיע לך. 
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בצידושכרו
        בדיני עבודהשכר ומשכורת

שכרו
בצידו



לרוב תקופת עבודה מסתיימת
באחד המצבים שלהלן

פרישה | פיטורים | התפטרות | נסיבות מיוחדות

בכל אחד מן המצבים
חלות עליך זכויות וחובות

שיש להן גם השלכות לעתיד.

עזיבת מקום עבודה
באופן הנכון

תעזור לך למקסם את הזכויות המגיעות לך
ולמנוע נזק אישי או מקצועי בעתיד.

לרוב תקופת עבודה מסתיימת
באחד המצבים שלהלן

פרישה | פיטורים | התפטרות | נסיבות מיוחדות

בכל אחד מן המצבים
חלות עליך זכויות וחובות

שיש להן גם השלכות לעתיד.

עזיבת מקום עבודה
באופן הנכון

תעזור לך למקסם את הזכויות המגיעות לך
ולמנוע נזק אישי או מקצועי בעתיד.

דיני העבודה
מתייחסים בפירוט

למשכורת שאת אמורה לקבל
לאופן שבו יש לחשב אותה

למועד שבו היא אמורה להינתן
לתלוש השכר שאמור להצטרף אליה

חשוב שתכירי את
דרישות החוק

מן המעסיק 
כדי לוודא שהמשכורת

שאת מקבלת כוללת
את כל מה שמגיע לך. 

ומתי את אמורה לקבל אותה                          איך מחשבים אותה                    המשכורת שלך                מה אמורה לכלול
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סיום תקופת העבודה
 

סוף
טוב



על מה עלייך
לפני ואחרי סיוםלתת את הדעת

יחסי עובד – מעסיק

לרוב תקופת עבודה מסתיימת
באחד המצבים שלהלן

פרישה | פיטורים | התפטרות | נסיבות מיוחדות

בכל אחד מן המצבים
חלות עליך זכויות וחובות

שיש להן גם השלכות לעתיד.

עזיבת מקום עבודה
באופן הנכון

תעזור לך למקסם את הזכויות המגיעות לך
ולמנוע נזק אישי או מקצועי בעתיד.

לרוב תקופת עבודה מסתיימת
באחד המצבים שלהלן

פרישה | פיטורים | התפטרות | נסיבות מיוחדות

בכל אחד מן המצבים
חלות עליך זכויות וחובות

שיש להן גם השלכות לעתיד.

עזיבת מקום עבודה
באופן הנכון

תעזור לך למקסם את הזכויות המגיעות לך
ולמנוע נזק אישי או מקצועי בעתיד.

כל הכנסה
מחויבת במס!

אבל  למה לשלם יותר?
איך מחשבים את שיעור המס? 

מי זכאי להקלות ואיך מקבלים אותן? 
איך מחשבים מס למי שעובד
ביותר ממקום עבודה אחד?

האם תוספות למשכורת מחויבות במס? 
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              מס ההכנסה והמסההכנסה

ההכנסה
והמס



אודות הניכוייםכל מה שעלייך לדעת
למס הכנסה

כל הכנסה
מחויבת במס!

אבל  למה לשלם יותר?
איך מחשבים את שיעור המס? 

מי זכאי להקלות ואיך מקבלים אותן? 
איך מחשבים מס למי שעובד
ביותר ממקום עבודה אחד?

האם תוספות למשכורת מחויבות במס? 
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המוסד לביטוח לאומיחובהביטוח

ביטוח
חובה



אודות הניכוייםכל מה שעלייך לדעת
למס הכנסה

מבוטחת?אתהאם 

מול המוסד לביטוח לאומי      חובותייך וזכויותייך

גם אם מעולם
לא חתמת על
פוליסת ביטוח

כעובדת – את מבוטחת
ב'ביטוח הלאומי'.

דמי ביטוח לאומי
אינם מס

אלא תשלום עבור מוצר
שהוא כיסוי ביטוחי.

מה יהיה הסכום החודשי שתקבלי?
האם באפשרותך להשפיע עליו?

האם המעסיק מחויב להפריש עבורך לקרן השתלמות?
למה חשוב להפריש דווקא לקרנות כשרות?

בחירת קרן פנסיה היא
החלטה משמעותית
ובעלת השפעה לטווח ארוך.

כדאי שתהיי מודעת
לנתונים השונים שעלייך לברר

ולהשלכות שלהם לעתידך.

מה יהיה הסכום החודשי שתקבלי?
האם באפשרותך להשפיע עליו?

האם המעסיק מחויב להפריש עבורך לקרן השתלמות?
למה חשוב להפריש דווקא לקרנות כשרות?

בחירת קרן פנסיה היא
החלטה משמעותית
ובעלת השפעה לטווח ארוך.

כדאי שתהיי מודעת
לנתונים השונים שעלייך לברר

ולהשלכות שלהם לעתידך.
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חסכון פיננסי     קדימהלחשוב

לחשוב
קדימה



מול המוסד לביטוח לאומי      חובותייך וזכויותייך

מידע רלוונטי
הפרישה מהעבודההנוגעים לתקופתלגבי סוגי הקרנות והביטוחים

מה יהיה הסכום החודשי שתקבלי?
האם באפשרותך להשפיע עליו?

האם המעסיק מחויב להפריש עבורך לקרן השתלמות?
למה חשוב להפריש דווקא לקרנות כשרות?

בחירת קרן פנסיה היא
החלטה משמעותית
ובעלת השפעה לטווח ארוך.

כדאי שתהיי מודעת
לנתונים השונים שעלייך לברר

ולהשלכות שלהם לעתידך.

מה יהיה הסכום החודשי שתקבלי?
האם באפשרותך להשפיע עליו?

האם המעסיק מחויב להפריש עבורך לקרן השתלמות?
למה חשוב להפריש דווקא לקרנות כשרות?

בחירת קרן פנסיה היא
החלטה משמעותית
ובעלת השפעה לטווח ארוך.

כדאי שתהיי מודעת
לנתונים השונים שעלייך לברר

ולהשלכות שלהם לעתידך.
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          בדיני עבודהמושגי יסוד

מילון
מושגים



מידע רלוונטי
הפרישה מהעבודההנוגעים לתקופתלגבי סוגי הקרנות והביטוחים

עוד?לדעתרוצה 

שכדאי לך לדעתמונחים ומושגים

מהם חוקי היסוד?
מהי חקיקת המגן ומה משמעותה?

מהו הסכם קיבוצי ומהו צו הרחבה?
מה בין איגוד מקצועי לוועד עובדים?

מי מארגן שביתה והשבתה במשק ולמה?
מה בין בית דין אזורי לעבודה

לבית דין ארצי לעבודה?

מהם חוקי היסוד?
מהי חקיקת המגן ומה משמעותה?

מהו הסכם קיבוצי ומהו צו הרחבה?
מה בין איגוד מקצועי לוועד עובדים?

מי מארגן שביתה והשבתה במשק ולמה?
מה בין בית דין אזורי לעבודה

לבית דין ארצי לעבודה?

 


