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המוסד  ' עומרי קיס נ44405-10-15( ארצי)עבל 
'לביטוח לאומי ואח

-מתוך דברי בית הדין הארצי 

פרטי ההסדר החדש-" ככה זה מסדר ובנוי ומתאם"

והינו,העסקלביתהשייכתהכנסההינוהתשר
שלבמישור,עבודהמשכרהמלצריםשלהכנסתם

;העבודהמשפטובמישורהלאומיהביטוחדיני

כשכרתיחשבמתשרהמלצרשלהכנסהכל
וביןהמסעדהבספריעברהתשראםבין,עבודתו

;לאואם



המוסד  ' עומרי קיס נ44405-10-15( ארצי)עבל 
'לביטוח לאומי ואח

ברירת המחדל

.עבודהכשכרישמשהתשרסכוםמלוא1.

כספיבאמצעותלשלםרשאיאינוהמעסיק2.
בדמיהמעסיקחלק)חובהתשלומיהתשר

המעסיקוחלק,בריאותובמסהלאומיהביטוח
.(לפנסיהבהפרשות

השכרמלואבגיןלהעבירישאלהתשלומים3.
.התשרכספימלוא,כלומר,לעובדהמשולם



המוסד  ' עומרי קיס נ44405-10-15( ארצי)עבל 
-' לביטוח לאומי ואח

התניה חורגת

השירותשרשרתעובדיעםלהסכמהלהגיע,דיןלכלבכפוף,רשאיהמעסיק
.האמורההמחדלמברירתהחורגתהתניהבדבר,בעסקו

,התשרבכספילהשתמשרשאיהמעסיקכיהקובעתחורגתהתניה,למשל,כך
לשםעליושסוכםיותרגבוהבשיעורשכרעלאוהמינימוםשכרעלהעולים
הביטוחבדמיחלקוכדוגמת,המעסיקעלהחליםהחובהתשלומיתשלום
שרשרתעובדישלהסוציאליותהזכויותתשלוםאולפנסיהובהפרשותהלאומי
.השירות



המוסד  ' עומרי קיס נ44405-10-15( ארצי)עבל 
-' לביטוח לאומי ואח

התניה חורגת

להוראותכפופההחורגתהתניה-דיןלכלהחורגתהתניהכפיפות
.הדין

:למשל

26סעיףהוראת;(כוללשכראיסור)השכרהגנתלחוק5סעיףהוראות
רכיביםכולללאהשכרתלוששבומצב)השכרהגנתלחוק(ג)ב

.פיטוריםפיצויילחוק28וסעיף;(מסוימים

וצוויקיבוצייםהסכמים,המגןחוקיליתרגםכפופההחורגתהתניה

.הרחבה



המוסד  ' עומרי קיס נ44405-10-15( ארצי)עבל 
-' לביטוח לאומי ואח

תכלית סוציאלית

,העבודהדינילענייןוהןהלאומיהביטוחדינילענייןהן,התשרסיווג•
וקביעת,המעסיקמאתהשירותשרשרתעובדישלעבודהכהכנסת
:אלהשלושתאת,הדיןביתלדעת,מבטיחים,האמוריםהכללים

;השירותשרשרתעובדשלהאמיתישכרוקביעת.א

עלהשירותשרשרתעובדשלהסוציאליותהזכויותתשלוםהבטחת.ב
;האמיתישכרויסוד

שכרויסודעלהכנסהמחליפתלאומיביטוחגמלתתשלוםהבטחת.ג
.השירותשרשרתעובדשלהאמיתי



המוסד  ' עומרי קיס נ44405-10-15( ארצי)עבל 
-' לביטוח לאומי ואח

כללים הלכה למעשהה
.לעובדהודעהמסירת/עבודההסכםעלהעובדהחתמת•

עובדילכלאולמלצריםהקיימיםהעבודההסכמיאתלתקןיש•
.הטיפיםבאמצעותמשולםשכרםאשר,השירותשרשרת

לרבות,בחוקהקבועיםהתנאיםכלאתלכלולצריךהעבודההסכם•
:כדלקמן,הטיפיםבאמצעותהשכרתשלום

גבוהמוסכםשכראומינימוםשכר-יומי/השעתיהשכרגובה1.
;יותר

;התשרדמימתוךישולםהשכר2.

שעותעבורתשלוםלרבות,השכררכיבילכלישמשהתשר3.
.'וכושבתשעות,נוספות

.השכראתתשליםהמסעדה,המוסכםמהשכריפחתוהתשרככל4.



הסכם ההעסקה/חובת מסירת הודעה לעובד

:חורגתתניהקביעת

עלאוהמינימוםשכרעלהעולים-התשרכספי•
לצורךישמשו,עליושסוכםיותרגבוהשכר

:כגון,המעסיקעלהחליםהחובהתשלומיתשלום
הביטוחודמי(מעסיקחלק)לפנסיההפרשות
.הלאומי

-המוסכםהשכרעליעלולאהתשרשכספיככל•
כך,עליוהחליםהחובהבתשלומיישאהמעסיק

שסוכםמהשכרייפחתלאלעובדהתשלוםשסך
.איתו



ואופן ניהול  , הסכם ההעסקה/הודעה לעובד
רישום יומן המלצרים

דמיוניהולרישוםלאופןבאשרהוראותהעבודהבהסכםלקבועיש•
.זהבענייןהעובדולחובות,המסעדהידיעלהתשר

יומן)"שירותביומןהתשרדמישלרישוםתנהלהמסעדהכילקבועיש•
.משמרתבכלהתשרדמיכלירשמובו,"(מלצרים

.העובדעלחלההתשרגובהעלהרישוםחובתכילקבועיש•

.המעסיקעלתחולהרישוםומהימנותנכונותעלהפיקוחחובת:הערה

'וכוהחלוקהמועדי,שהתקבלוהסכומיםחלוקתדרכיאתלקבועיש•

,בידושיתקבלוהתשרדמיכלאתהתשרלקופתלהעבירמתחייבהעובד•
ביומןידנימילויהדורשיםהרלוונטייםהפרטיםכלאתיוםבכלולמלא

.שמואתהמיועדבמקוםולחתוםהמלצרים

יתנהלוהכספיםוחלוקתהתשרדמישלהשירותביומןהרישום•
.מלאהבשקיפות

שנאסףהתשרדמיסכוםאתישקףהשירותיומןכיבהסכםלקבועיש•
.משמרתבכל



ואופן ניהול  , הסכם ההעסקה/הודעה לעובד
רישום יומן המלצרים

לפיה,הסכמהלכלולצריךהעבודההסכם•
מהכנסתומשתנהשיעורלמעסיקיפרישהמלצר

.לשעההממוצעת

שלהחשבוןרואהעםיחדייקבעזהשיעור•
.שכרתוכנותשמנהלותחברותאוהמסעדה

.העבודהבהסכםלקבועישההפרשהשיעוראת•



ואופן ניהול  , הסכם ההעסקה/הודעה לעובד
רישום יומן המלצרים

–נוכחותדוח

שעותרישוםלאופןבאשרהוראותבהסכםלקבועיש•
.המלצריםשלהעבודה

העתקיםולמסורלשמורישהנוכחותדוחותאת•
.לעובדים

המלצריםשלבפועלהעבודהשעותאתלרשוםיש•
.החודשיהמשכורתבתלוש

בדוחותלרישוםתואםלהיותחייבבתלושהרישום•
.הנוכחות



דמי נסיעות והבראה-הסכם העסקה /הודעה לעובד

דמיותשלוםנסיעההוצאותבעבורתשלומיםביןלהבחיןניתן
שכרעלעולהוהשכרככל.הסוציאלייםהתנאיםיתרלבין,הבראה

השכרבמסגרתוהנסיעותההבראהדמיאתלכלולניתןמינימום
.ההעסקהבהסכםהוסדרשהדברלכךבכפוף,לעובדהמשולם

:כדלקמן,נקבעאלוןמרגרטקרןבענייןהדיןבפסק

שאתהוא,והבראהנסיעותלביןאחרותסוציאליותזכויותביןההבדל"
אליולהתווסףצריכותהןולכןבשכרלכלולניתןלאמקרהבכלהראשונות

שמורכבבשכרכולל)בשכרלכלולעקרוניתניתןהיה,האחרונותואילו
אך-אלהזכויותמלואאתמכסהשהשכרלכךבכפוף(תשרים+ממינימום

."ברורובאופןמפורשותלהעשותצריךהיהזאת



הסכם ההעסקה/חובת מסירת הודעה לעובד

העבודהתנאיאתהמפרטהטופסאתלמצואניתן•
צורת)(עבודהתנאי)לעובדהודעהלתקנותבתוספת

.2002-ב"תשס,(ופרטיההודעה

.יותררחבעבודההסכםלערוך:המלצה•



הודעה בדבר פירוט תנאי עבודה



הודעה בדבר פירוט תנאי עבודה



,  נפקות מנהלית-אי מסירת הודעה לעובד
פלילית ואזרחית

תנאיבדברהודעהלעובדלמסורהחובההפרת-מנהליתסנקציה
לפיח"ש20,600שלבגובהמנהליתלסנקציהלגרורעלולההעסקה

;האכיפההגברתחוק

;למעסיקח"ש14,400עדשלבגובהקנס-פליליתסנקציה

פיצוייםלעובדלפסוקהסמכותלעבודההדיןלבית-אזרחיתסנקציה
.ח"ש15,000עדשלבגובהנזקהוכחתללא

החוקלשוןלפי-לעובדהודעהעלהעובדאתלהחתיםחובהישהאם
הכרחואיןהודעהלעובדשנמסרהבכךדי,הפסיקהפרשנותולפי

.ההסכםעלהעובדאתלהחתים

.העובדיםאתלהחתיםממליציםאנו,זאתעםיחד

.העובדשללשפתוההודעהאתלתרגםיש



2019ינואר -עדכוני חקיקה 

סירוב לעבוד ביום המנוחה  -תיקון לחוק שעות עבודה ומנוחה 
השבועי

למירקולא,בשבתלעבודלסרבעובדלכלמאפשרלחוקהתיקון•
.דתומצוותאתשמקיים

או,השבועיתהמנוחהבימילעבודממנודורששמעסיקועובד•
להודיערשאי,כאמורלעבודממנולדרושכוונתועללושהודיע

ההודעהאוהדרישהמיוםימיםמשלושהיאוחרלא,למעסיקו
.השבועיתהמנוחהבימילעבודמסכיםאינושהוא,כאמור



2019ינואר -עדכוני חקיקה 

2018-ח"תשע,במזומןהשימושלצמצוםהחוק

להיאבק בפעילות  , לצמצם את תופעת הכלכלה השחורה בישראל-מטרתו •
החוק מגביל את השימוש בעסקאות במזומן  . העלמות מס והלבנת הון, פלילית

.וכן מחייב לערוך תיעוד של אמצעי תשלום ותקבול, ובשיקים

.החוק לצמצום השימוש במזומן כולל גם מגבלות בכל הנוגע לתשלום שכר עבודה•

,כשכר עבודהלחוק נקבע כי לא ייתן אדם ולא יקבל תשלום במזומן ( ז)2בסעיף •
עולה על סך  התרומה או ההלוואה , אם סכום שכר העבודה, כתרומה או כהלוואה

.11,000₪של 

אך מותר  , ישולם במזומניםשכר עבודה בחוק הגנת השכר קובע כי ( א)2סעיף •
אם דרך תשלום זאת נקבעה בהסכם קיבוצי  , או בהמחאת דוארבשיקשישולם 

".או בחוזה עבודה או שהעובד הסכים לה בדרך אחרת

שכר במזומן  תשלוםאפשרות זו וקובע כי מסייגהחוק לצמצום השימוש במזומן •
כאמור בחוק הגנת השכר אין בו כדי לגרוע מהאיסורים הקבועים בחוק לצמצום  

.השימוש במזומן



2019ינואר -עדכוני חקיקה 

2018-ח"תשע,במזומןהשימושלצמצוםהחוק

,יקבלולאעוסקייתןלאכי,קובעבמזומןהשימושלצמצוםלחוק4סעיף•
כהלוואה,כתרומה,עבודהכשכראועסקהבעבורבשיקתשלום,עסקובמסגרת

לפי,כנסבאוכנפרעבשיקנקובבשיקהתשלוםמקבלששםבלי,כמתנהאו
.העניין

קנסאוכספיעיצוםלהטלתלהובילעלולהבמזומןהשימושלצמצוםהחוקהפרת•
.מאסרעונשיוכןלסיווגםבהתאם,מנהלי

אוכספיעיצוםיוטללא,4.12.2018ביוםהמיסיםרשותשפרסמהלחוזרבהתאם•
התראהקיבלהמפרכןאםאלא,30.9.2019ליוםעדהחוקמפריעלמנהליקנס

.הוראהאותהאתוהפרוחזר,ההפרהעלבכתב



ד"עו, הלית שמחוני

!תודה רבה
HelitS@ayr.co.il

052-8391411

mailto:HelitS@ayr.co.il

