
עובד קבלן
עובד המועסק

באמצעות חברה
המספקת שירותי כוח 

אדם (של עובדיה) לשם 
עבודה אצל מעסיק אחר.

שכיר
עובד שבינו לבין מעסיקו

קיימים יחסי עובד – 
מעסיק.

שכיר
עובד שבינו לבין מעסיקו

קיימים יחסי עובד – 
מעסיק.

פרילנסר
עובד המספק שירותים מקצועיים למשימות מוגדרות מראש.

מבחינות מסוימות דומה עבודתו לזו של עצמאי,
ומבחינות אחרות לזו של שכיר.

עצמאי
יחיד המספק שירותים 

לחברה.

עובד קבלן
שירותים

עובד המועסק
באמצעות חברה

המספקת שירותים
מוגמרים ללקוחותיה.

רוב העובדים עוסקים
או מועסקים בעבודתם
באחת התבניות שלהלן



כבר בשלב המשא ומתן
  מחויבים שני הצדדים

להתנהלות הוגנת
כמפורט בחוק

חוסר מודעות לכך עלול לפגוע
בקבלתך לעבודה

או המשך עבודתך בה

המעסיק מחויב במתן
שוויון הזדמנויות

ובמסירת הודעות
למועמדת על פי

המפורט בחוק.

גם לגבי ראיון עבודה
יש כללים

הקובעים את אופי 
השאלות המותר בו

גם לגבי ראיון עבודה
יש כללים

המעסיק והמועמדת
מחויבים לנהוג 

בתום לב

כאשר מעסיק ומועמדת 
מצויים במשא ומתן

חלות על שניהם
זכויות וחובות

חוקיות



קבלת הצעת עבודה
יכולה לבוא לידי ביטוי

בחוזה כתוב 
בעל פה

או בהתנהגות

חוזי עבודה
מתחלקים

לשלושה סוגים
חוזים לפי

משך זמן החוזה

חוזים לפי
מעמד העובד

חוזים לפי
בסיס תשלום השכר

חוזי עבודה
מתחלקים

לשלושה סוגים
חוזים לפי

משך זמן החוזה

חוזים לפי
מעמד העובד

חוזים לפי
בסיס תשלום השכר

החוק אינו מחייב 
את המעסיק 

לחתום על חוזה

אך הוא כן מחייב אותו 
למסור בתוך

שלושים יום 'הודעה 
לעובד בדבר תנאי 

העבודה‘, שבה יפורטו 
תנאי העבודה

ותקופתה.

קביעת הסטטוס שלך 
היא אחת הנקודות 

המשמעותיות
בהסכם בינך לבין 

המעסיק
האם את 'עובדת בשכר' 

על בסיס יומי, שעתי
או קבלני?

או 'עובדת במשכורת'
על בסיס חודשי? 
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וממנו ינוכו מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי וכו'.
עם זאת, יש חוזים שעל פיהם מסכמים עם 

העובדת על סכום 'נטו'. 

התנהגות 
שאינה תואמת 
לאחד מעיקרי 
החוזה נחשבת 

להפרת חוזה

ויש לה השלכות 
על המשך היחסים 

שנקבעו בו.

בחוזה עבודה
או בנפרד ממנו 
עשוי המעסיק 

להחתים את 
העובדת על 
הסכם ויתור

חוקיותו של הסכם 
כזה תלויה בכמה 

פרמטרים 
המפורטים בפרק זה.

לחתימת חוזה 
וכן להפרתו 

משמעות חוקית 
והלכתית

עלייך להיות מודעת 
לכך שלא תמיד 

החיובים ההלכתיים 
עולים בקנה אחד 
עם הנקבע בחוק.

מקובל שסכום המשכורת
שעליו מסוכם עם עובדת

הוא סכום 'ברוטו' 



  למעסיק ולעובדת זכויות וחובות חוקיות
על כל אחד מהם למלא את חובותיו

ולשמור על זכויותיו של האחר

חובת הנאמנות,
ההגינות ותום הלב
חובת תשלום שכר

החובה לספק עבודה בפועל
חובת הזהירות

הכוללת הנהגת נוהלי עבודה 
בטיחותיים והדרכת העובדים

לביצוע העבודה באופן בטיחותי.

חובת הנאמנות,
ההגינות ותום הלב
חובת תשלום שכר

החובה לספק עבודה בפועל
חובת הזהירות

הכוללת הנהגת נוהלי עבודה 
בטיחותיים והדרכת העובדים

לביצוע העבודה באופן בטיחותי.

.1
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החובות
המוטלות

על המעסיק
לשכור או

לפטר עובדת כרצונו
לנהל את המפעל
לפי שיקול דעתו

לכלול הגבלות
בחוזה העבודה

לשכור או
לפטר עובדת כרצונו

לנהל את המפעל
לפי שיקול דעתו

לכלול הגבלות
בחוזה העבודה
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מזכויותיו
של המעסיק



זכויותיה של 
העובדת

נגזרות משלושה 
מקורות עיקריים

חוקי מגן
צווי הרחבה 

הסכמים קיבוציים
הנוגעים רק לעובדים

שנכללים בהסכם
 או בענף הספציפי

העובדת
אינה רשאית

לוותר על זכויות
שמקורן בחוקי מגן

החובות
המוטלות

על העובדת

החובה לעבוד
חובת נאמנות וביצוע

החיובים הנובעים 
מחוזה העבודה

בתום לב
ציות להוראות המעסיק

חובת הזהירות
הכוללת שימוש זהיר

ברכוש המעסיק
ואי הפרת כללי הבטיחות.

מזכויותיה
של העובדת

קבלת הודעה על
שינוי בתנאי העבודה

הזכות לעבוד בישיבה
הוצאות נסיעה

הפרשה לפנסיה
דמי חגים ודמי הבראה

זכויות נוספות כמפורט בפרקים
העוסקים בנושאים הרלוונטיים.
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שעות העבודה
הקבועות בחוק

אורך יום
עבודה

8 שעות
עבודה

ביום
במקום שבו 

מועסקים
6 ימי

עבודה
בשבוע

9 שעות
עבודה

ביום
במקום שבו 

מועסקים
5 ימי 

עבודה 
בשבוע

ביום שישי
בערב חג 

ובעבודת לילה 
שעות העבודה הן

 7 שעות
ביום 

שבוע עבודה
43 שעות

 

 

במסגרת ’שעות עבודה‘ נכלל כל משך הזמן בו העובדת עומדת לרשות העבודה



שעות נוספות
ושעות עודפות

שעות נוספות
שעות עבודה מעבר לשעות הקבועות 

בחוק נחשבות ל'שעות נוספות'
ושכרן מוגדל.

שעות עודפות
הן שעות שמעבר לשעות הנהוגות 

במקום העבודה הספציפי
ולא מעבר לשעות הקבועות בחוק.

הפסקה
החיוב לאפשר לעובדת לצאת להפסקה 

משתנה בהתאם לסוג העיסוק
ואורך יום העבודה, כמפורט בחוק.

שעות גמישות
עובדת המועסקת במתכונת 'שעות 
גמישות' יכולה לשנות את אורך יום 
העבודה שלה, להחסיר שעות ביום 

אחד ולהשלים אותן ביום אחר, ובלבד 
שהסדר זה מקובל על שני הצדדים.

יום פנוי ויום מנוחה
העסקת עובדת ביום פנוי וביום מנוחה 

תלויה בסוג הענף ובתפקיד העובדת 
וכרוכה בתשלום שכר מוגדל.

יום פנוי 
לדוגמה יום שישי בשבוע בן 5 ימי עבודה.

יום מנוחה
לדוגמה במוצאי שבת. 



 

זכותה הראשונית
והעיקרית ביותר של עובדת

הוא לקבל שכר
תמורת עבודתה

שכר מינימום
סכום שנקבע בחוק כשכר העבודה 
הנמוך ביותר שמעסיק יכול לשלם 

לעובד.
עשוי להיות מחושב לפי שעה, יום או 
חודש, בהתאם לחלקיות המשרה של 

העובד ולהסכם העבודה אתו.

גובה שכר המינימום הקבוע בחוק 
משתנה בהתאם לגיל העובד.

הזכות לשכר מינימום אינה ניתנת 
לוויתור או להתניה.

הזכות
לקבל שכר 

שווה לעובד 
ולעובדת

עובד ועובדת 
המועסקים אצל 

אותו מעסיק 
באותו מקום 

עבודה זכאים 
לשכר שווה בעד 

אותה עבודה.

גובה השכר 
ואופן החישוב 

הבסיסי שלו 
נקבע בין 
העובדת

לבין המעסיק
עם תחילת 

עבודתה
ייתכן שבהמשך יחולו 

שינויים בהסכמת
שני הצדדים.

עם זאת, החוק מבהיר 
כמה נקודות 

הרלוונטיות לכלל 
העובדים.



המועד הקובע
לתשלום שכר

העבודה לעובדת
על בסיס חודשי
הוא סוף החודש

מותר למעסיק
לשלם שכר עד ליום 

התשיעי שלאחר
המועד לתשלום, כלומר

עד 9 לחודש הבא.

הלנת שכר 
מצב שבו חלק משכר 
העבודה או כולו אינם 

משולמים במועד.

איסור שכר כולל
ככלל, החוק אוסר לשלם 

לעובדת שכר כולל -
 כלומר שכר שכולל:

שעות נוספות
דמי חופשה

רכיב שעות גלובליות
מותר רק במקום שיש בו

הסכם קיבוצי שאושר
על ידי השר הממונה.

תלוש שכר
על המעסיק לתת

לעובדת תלוש שכר,
שבו יופיעו:

פרטי המעסיק
פרטי העובדת
פרטי התלוש

התשלומים לעובדת
פרטי הפירעון

הניכויים
סכומים מצטברים

.1.2 .1.2.3.4.5.6.7

למרכיבי השכר של מורה מאפיינים מיוחדים
הנגזרים מתוקף ההסכם הקיבוצי לעובדי הוראה.



יש היעדרויות שלגביהן קובע החוק
כי העובדת זכאית לשכר גם תמורת

ימים שבהם נעדרה

חופשה
שנתית

כל עובדת שכירה
זכאית לקבל ממעסיקה 
חופשה שנתית בהתאם

לוותק שלה
במקום העבודה.

היעדרויות
בגין ימי שמחה
אין התייחסות בחוק.
במקומות מסויימים

נכלל בהסכם הקיבוצי.

היעדרויות
מיוחדות

לנשים עובדות
כמפורט בפרק

"אישה עובדת".

היעדרות
בגין מחלה

החוק מפרט באילו
מצבים זכאית העובדת

לדמי מחלה בגין מחלתה
היא או מחלת אדם אחר 

התלוי בה.

היעדרות
בשל אירועים

מיוחדים
מצב ביטחוני הנחשב

לשעת חירום
או מזג אוויר קיצוני

בהתאם למפורט בחוק.



במטרה לאפשר לנשים לעבוד
החוק מתחשב בהן 

ומעניק להן זכויות והגנות שונות

זכות להיעדר
מהעבודה

החוק מפרט לכמה שעות
או ימי היעדרות זכאית:

עובדת בהיריון
עובדת בשמירת היריון

עובדת מיניקה
עובדת העוברת
טיפולי פוריות

איסור
העסקה
בשעות
נוספות

חל על עובדת
החל מהחודש

החמישי
להריונה.

הגבלת
פיטורים

החוק מגביל את פיטוריה של:
עובדת בהיריון
עובדת שילדה

עובדת במהלך חופשה
ללא תשלום שלאחר

חופשת הלידה
עובדת העוברת טיפולי פוריות

.1.2
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חופשת לידה
החוק מזכה עובדת שילדה

ומועסקת לפחות שנה
בחופשה בת 26 שבועות.

מתוכם שבעה שבועות או פחות, כרצון העובדת,
לפני יום הלידה המשוער,

והשאר - לאחר יום הלידה.
14 שבועות מתוך 26 השבועות

של חופשת הלידה הם בתשלום מהמוסד
לביטוח לאומי, והיתר – ללא תשלום.

שמירת
היריון

גמלה הניתנת
לעובדת שאינה
מסוגלת לעבוד
במהלך ההיריון

בגלל סיבות
המפורטות בחוק,

והיא עומדת
בתנאים הנדרשים.



תקופת עבודה מגיעה לסיומה 
באחד המצבים שלהלן

פרישה
החוק קובע מהו הגיל שבו ניתן 

לחייב עובדת לפרוש מעבודתה, 
ומהו הגיל שבו היא זכאית 

לגמלה אם היא פורשת מרצונה.

פיטורים
או התפטרות

מצבים שבהם העובדת עוזבת את עבודתה 
ביזמת המעסיק או ביזמתה.

בשני המצבים חלה חובת הודעה מוקדמת 
על הצד שיוזם את הפסקת העבודה.

אם מדובר בהתפטרות – יש חשיבות 
מיוחדת בניסוח ההודעה משום שיש לכך 

השלכות על המשך התהליך.
במקרה של פיטורים – חובה על המעסיק 

לערוך שימוע מקדים באופן שיענה על הכללים 
הקבועים, ובו תינתן לעובדת זכות טיעון בנוגע 

לגורמים שהביאו לשקילת הפיטורים.

מכורח
נסיבות

מיוחדות
כגון: סגר בשטחים | החזרת 

שטחים | שרפה | מאסר



עובדת זכאית
לפיצויי פיטורים

אם פוטרה ממקום עבודתה או 
בנסיבות מסוימות כאשר יחסי 
עובד-מעסיק הגיעו לסיומם. 

סעיף 14
לחוק פיצויי פיטורים

קובע מה הם המקרים 
שבהם תשלומי מעסיק 
לקופת תגמולים, לקרן 

פנסיה, לביטוח מנהלים או 
כיוצא באלה, הם תחליף 

לחובתו של המעסיק 
לתשלום פיצויי פיטורים.

עם סיום
תקופת העבודה

ודאי שקיבלת את כל התשלומים שאת זכאית 
להם, ואת כל המסמכים הדרושים לך 

מהמעסיק.
כמו כן יש לתת את הדעת על הכספים שנצברו 

בקרן הפנסיה ועל המשך ההפקדות אליה.

בתקופה שאחרי
סיום מקום העבודה
מומלץ לבדוק את זכאותך

לדמי אבטלה או הבטחת הכנסה, 
כמפורט בפרק 'ביטוח חובה‘.



מס הכנסה
כשמו כן הוא
מס המוטל

על כל הכנסה שהיא

המס המוטל
על הכנסת עבודה

הוא מדורג
ושיעורו עולה בהתאם

לגובה ההכנסה.
אף כי מתבצע ניכוי

מהמשכורת החודשית -
חישוב המס הסופי

הוא שנתי וניתן לקבל
החזר מס עד 6 שנים

רטרואקטיבית. 

נקודות זיכוי
כל תושב ישראל זכאי להטבות במס המכונות 

נקודות זיכוי. ערכה הכספי של נקודת זיכוי נקבע 
מדי שנה. מספר הנקודות המגיע לך משתנה 

בהתאם לנתונייך האישיים.
המעסיק ממונה מטעם המדינה לחשב את המסים 

שבהם את חייבת ולנכות אותם משכרך. לפיכך 
עלייך לדווח לו באמצעות טופס 101 על כל 

הנתונים האמורים להשפיע על שיעורי המס ועל 
מספר נקודות הזיכוי שיש לך.



אם את עובדת
ביותר ממקום

עבודה אחד
מומלץ לערוך תיאום מס

על מנת שלא תשלמי מס 
בשיעור גבוה מזה שאת

מחויבת בו.
משמעותו של התיאום היא 

שקלול של כל הכנסותייך
ובעקבותיו – מתן הוראות

לכל מעסיק לגבי ניכוי המס 
מהמשכורת שהוא משלם לך.

מס הכנסה
אינו מוטל

רק על המשכורת
כל הטבה או מענק

שווה כסף
כגון: העמדת רכב לשימושך
או מתנות מהמעסיק לחגים 

חייבים במס.

פיצויי פיטורין חייבים 
במס רק מתקרה 

מסוימת.

מענק
עבודה

בתנאים מסומים 
החוק קובע

כי עובד שלא הגיע 
לתקרת הכנסה 

מסוימת זכאי
למענק עבודה – 

המכונה
מס הכנסה שלילי.



הביטוח הלאומי = כיסוי ביטוחי
ומותנה בתקופת אכשרה שבמהלכה

שולמו עבורך דמי ביטוח לאומי

חובת
התשלום

כל תושב ישראל מעל גיל 18 חייב 
בתשלום למוסד לביטוח לאומי
ומפריש ממשכורתו דמי ביטוח 

בשיעורים הקבועים בחוק.
שיעור דמי הביטוח משתנה בהתאם 

לנתונים אישיים ולגובה השכר.

תיאום דמי
ביטוח לאומי

אם את עובדת ביותר ממקום 
אחד ולא ניצלת את כל 

ההטבה של שיעורי ביטוח 
נמוכים,  תוכלי לממש את 
יתרת ההטבה אם תבצעי 
תיאום דמי ביטוח לאומי.



דמי  אבטלה
גמלה המשולמת למובטלת 
שעבדה ואינה מועסקת עוד 
בעקבות פיטורים או נסיבות 

אחרות, כמפורט בחוק.

שמירת
היריון

גמלה הניתנת לעובדת שאינה 
מסוגלת לעבוד במהלך ההיריון 
בגלל סיבות המפורטות בחוק

היא עומדת בתנאים הנדרשים.

דמי פגיעה
עובדת שנפגעה במהלך העבודה או שחלתה כתוצאה מהעבודה, 
זכאית לגמלה בגין אבדן הכנסה בתקופת הפגיעה ולהחזר מלא 

מהמוסד לביטוח לאומי בגין כל ההוצאות הרפואיות:
אשפוזים   |   הוצאות שיקום   |   מכשירים רפואיים   |   ועוד

 

דמי לידה
גמלה מחליפת שכר שמטרתה לפצות עובדת בגין אבדן

ההכנסה בתקופת חופשת הלידה.
קיימים שני מצבים של זכאות לדמי לידה בהתאם לתקופת האכשרה 

זכאות לתקופה מלאה
בת 14 שבועות
(98 ימים קלנדריים) 

זכאות לתקופה חלקית
בת 7 שבועות בלבד

(49 ימים קלנדריים)

קצבאות הנוגעות לעובדת



לעובדת יש את הזכות הבלעדית על החלטה
איזו קרן פנסיה תפתח עבורה

.1.2

.1

.2

.3

קיימים 3 אפיקי
חיסכון פנסיוניים

עיקריים
קרן פנסיה כללית או מקיפה

ביטוח מנהלים
קרנות השתלמות וקופות גמל

בקרנות
הפנסיה

החדשות
העמית הוא
בעל הממון.
על כן חובה

לוודא שבאפיקי 
החיסכון שבחרת 

אין השקעות
הכרוכות

באיסורי ריבית
וחילול שבת.

קרן פנסיה
היא ה"משכורת" שלך

לאחר הפרישה מהעבודה, 
שישולם לך באופן קבוע 
למשך כל ימי חייך. גובה 
התשלום נקבע בהתאם 

לגובה החיסכון שהצטבר 
בקרן הפנסיה עד מועד 

יציאתך לפנסיה.
מעבר לחיסכון, קרן פנסיה 

מהווה עבורך גם ביטוח 
במקרה של נכות ופטירה.

קרנות ההשתלמות
וקופות גמל

מאפשרות לשכירות ולעצמאיות לחסוך
כספים לטווח הבינוני והקצר וליהנות

ממסלולי השקעה מגוונים לכספי החיסכון.

קרן השתלמות היא אפיק החיסכון הפנסיוני 
היחיד, נכון להיום, המאפשר קבלת סכום חד 

פעמי (הוני) ולא בדרך של קצבה חודשית.

קופת גמל כוללות רכיב פיצויים, אך לא כוללת 
מרכיב ביטוחי. עצמאיות החוסכות בקופות 

גמל נהנות מהטבות מס על ההפקדות.


