
עשרת הדיברות 

למעסיק

עו"ד טל שרון 
עוסקת בדיני עבודה



כלל מס' 1 -  דע את זכויות העובדים שלך ותנאי העסקתם

בחרת להעסיק עובדים? האחריות היא עליך! אין תירוצים. 

עליך להיות בקיא בתנאים ובזכויות להם זכאים העובדים שלך, וכן בהסכמים הקיבוציים וצווי 

ההרחבה במידה וחלים על העסק שלך, ולפעול כנדרש. בביקורת של משרד התמ"ת יהיה 

עליך להוכיח שעמדת בכל הוראות החוק, שאם לא כן תהא צפוי לקנסות.

כן, גם עוזרת הבית, המטפלת של הילדים שלך או הגנן שמגיע פעם בחודש, הם עובדים לכל 

מלוא  את  אלה  לעובדים  להעניק  החובה  עליך  חלה  כן  ועל  מעסיקם,  ואתה  ועניין  דבר 

זכויותיהם, כעובדים מן המניין.

קרא עוד >>

כלל מס' 2 – כל מי שעובד אצלך או עבורך - מוגדר כעובד

כלל מס' 3 – איסור אפליה

יום ממועד  תוך שלושים  ליידע את העובד על תנאי עבודתו  כמעסיק,  אותך,  החוק מחייב 

להסתפק  ולא  העסקה  להסכם  לדאוג  מאוד  רצוי  נער.  שאינו  בהנחה  העסקתו  תחילת 

בהודעה על תנאי עבודה. הסכם מפורט וצופה פני עתיד, יעניק לך שקט יחסי ויכולת טובה 

יותר להתמודד עם חילוקי הדעות, אם יצופו כאלה בדרך.

קרא עוד >>

כלל מס' 4 – הסכם העסקה

המס)  שנת  במהלך  לעובד  ששולם  מה  כל  של  שנתי  (ריכוז   106 וטופסי  השכר  תלושי 

המונפקים לעובדים, חייבים להיות ערוכים בצורה נכונה ולשקף את כל מה שניתן בפועל 

לו, אך  ייפוי הכוח שאתה הענקת  והוא דואג לזה מתוקף  יש לך רואה חשבון  נכון,  לעובד. 

כמעסיק - האחריות היא כולה שלך.

קרא עוד >>

כלל מס' 5 – תלושי שכר וטופסי 106

ובין המועמדים לעבודה אצלך, בכל  החוק אוסר עליך כמעסיק להפלות בין העובדים שלך 
פרישתם  עם  להם  הניתנים  וההטבות  ולתנאים  לקידומם  העסקתם,  לתנאי  הקשור 
מהעבודה. החוק קובע איסור הפליה מכל רקע או סיבה לרבות מגדר, נטייה מינית, מעמד 
אישי, סטטוס משפחתי, הריון, טיפולי פוריות או טיפולי הפריה חוץ-גופית, גיל, גזע, דת, לאום, 
ארץ מוצא, מקום מגורים, השקפה, דעה פוליטית, קריאה לשירות מילואים, תדירותו או משכו.

קרא עוד >>

*הטקסט כתוב בלשון זכר, אך מתייחס ופונה לשני המינים.
*אין באמור לעיל כדי לשמש ייעוץ משפטי או אחר ו/או חוות דעת משפטית או אחרת. 

השימוש בתכנים אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי מקצועי אותו יש לקבל מעורך דין העוסק בתחום. 

קרא עוד >>

http://tinyurl.com/zcy6t7c
http://tinyurl.com/jhecenx
http://tinyurl.com/jsw3lgu
http://tinyurl.com/pgek2vd
http://tinyurl.com/jhecenx


כלל מס' 6 -   שימוע לפני פיטורים

בבואך לפטר עובד, הנך מחויב לתת לו הזדמנות לומר את דברו ולאפשר לו להיות מיוצג, 

במסגרת שימוע לפני פיטורים. יש לספק לעובד הודעה בכתב על קיום השימוע ולהעניק לו 

יש לערוך בתום לב, תוך מתן הזדמנות אמיתית  זמן סביר להתארגן לקראתו. את השימוע 

לעובד להציג את עמדתו ולהשמיע את דברו.

קרא עוד >>

אין להתנות תשלומים להם זכאי העובד מתוקף החוק, בחתימתו של העובד על כתב ויתור. 

קרא עוד >>

כלל מס' 7 –  כתב ויתור אינו אופציה להתניית תשלום

כלל מס' 8 –  פיטורי נשים בהריון או במהלך טיפולי פוריות

במידה ועובד יתפטר מעבודתו אצלך כתוצאה מהרעה מוחשית בתנאי עבודתו ויעמוד 

בתנאי החוק, יהא עליך לשאת במלוא התשלומים שהיו מגיעים לו, אילו פוטר על ידך. 

קרא עוד >>

כלל מס' 9 – הרעה מוחשית בתנאי עבודה

היתר  לרבות  נוספים  חובות  כמעסיק,  עליך,  חלים  כי  דע  זרים,  עובדים  מעסיק  הנך  אם 

העסקה בתוקף, סיפוק מגורים הולמים, ביטוח רפואי וכיוצ"ב. אין להקל ראש בהעסקתם של 

עובדים זרים בשל היותם זרים, ויש לספק להם את מלוא הזכויות להן הם זכאים.

קרא עוד >>

כלל מס' 10 – העסקת עובדים זרים

כמעסיק, חל עליך איסור על פי חוק לפטר נשים בהריון או במהלך טיפולי פוריות, בשל היותן 

בסטטוס זה, למעט בתנאים הקבועים בחוק, בהם עליך לעמוד בדווקנות, בשל רגישותו של 

נושא זה והצורך להגן על אותן נשים.

קרא עוד >>

*הטקסט כתוב בלשון זכר, אך מתייחס ופונה לשני המינים.
*אין באמור לעיל כדי לשמש ייעוץ משפטי או אחר ו/או חוות דעת משפטית או אחרת. 

השימוש בתכנים אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי מקצועי אותו יש לקבל מעורך דין העוסק בתחום. 

http://tinyurl.com/z9cm6c6
http://tinyurl.com/goyxjyo
http://tinyurl.com/z3ytgd5
http://tinyurl.com/jt3dtz6
http://tinyurl.com/h2vk3xc
http://tinyurl.com/jt3dtz6
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