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  "העסקת עובדיםגיוס ו" -נושא מורכב ומשמעותי  " על קצה המזלג"במאמר קצר זה אסקור 

  מאמר זה מיועד לכל המעסיקים בהווה או מתכננים להעסיק עובדים בעתיד
  

  .בפעילותבעת הרחבת או צמיחת העסק ת /בעלדרש הנקודות המרכזיות להן נהעסקת עובדים הינה אחת 
  . במאמר זה אנסה לרכז מספר נקודות חשובות הקשורות בעסקת עובדים

  
   . תקופת העסקה וסיום יחסי העבודה, העובדוהעסקת גיוס חוקיים לעניין למרכיבים הבעיקר היקף מאמר זה הינו 

  
לא  –' נוהלי עבודה וכד, קביעת מטרות ויעדים , ניתן למצוא באינטרנט אין סוף מאמרים ודעות לעניין תגמול והנעת עובדים

  . אתייחס לנושאים אילו במאמר זה
  

  קליטת עובד חדש לעבודה
  

  . כל מה שיסוכם בניכם יהיה הבסיס להעסקה בהמשך –שלב זה הינו מהותי וחשוב  –ת העסקה משא ומתן לקרא
  :הנקודות החשובות לסיכום הן

  

 . תאור התפקיד וזיהוי הממונה הישיר על העובד, תנאי העסקה  •

 ) 'לתקופה קצובה וכדהסכם , הסכם ללא תוקף לסיום(תקופת ההסכם  •

  )משרת אמון(משרה ללא פיקוח שעות / היקף משרה / תקן  •

 ? מהו יום המנוחה השבועי •

  . 'החזרי הוצאות וכד, טלפון, רכב –הטבות נוספות לעובד  •

  דמי נסיעה / הסדרי נסיעה / דוח נוכחות רישום / מילוי דוח שעות  •

 פות תגמול שעות נוס/ שכר חודשי  / שכר שבועי / שכר יומי / שכר גלובאלי / שכר לשעה  •

החל מיולי , ) לחודש ₪ 4100( לשעה₪  22.04הינו מינימום השכר  2011מיולי החל (חובת תשלום שכר מינימום   •
 ) לחודש  ₪ 4300 – לשעה ₪ 23יעלה ל שכר מינימום  2012

לכל עובד החל  –קיימת חובה לתשלום פנסיה חובה במשק  2008משנת החל  –הטבות סוציאליות להן זכאי העובד  •
 ) לתגמולים 4.16לפיצויים ותגמולים והעובד  8.34%הפרשות המעביד הינם  2012לשנת נכון  –  . חודשי העסקה 6מ 

 .עדרויותיה/ הבראה / מחלה / זכאות לחופשה  •

 -אם קיימים  –כלומר כל המיסים ( אך ורק שכר ברוטוהמלצתי לקבוע עם העובד  –האם השכר הוא נטו או ברוטו  •
עובד אתם תשתנה חבות המס של ה" פתאום"אם  –לעולם אין לדעת מהי חבות המס של העובד  –) יחולו על העובד

 . את מיסי העובד" לגלם"שבו העסק נידרש  מצב לא נעיםבעלולים למצוא את עצמכם 

חוק מיום העסקה מסמך בכתב המפרט את כל התנאים במפורט ב ) ימים 7לנער תוך (יום  30חובה לתת לעובד תוך  •
 )תנאי עבודה(הודעה לעובד 

 צווי הרחבה החלים על העסק לפי תחום העסוק והפעילות / ציים הסכמים קיבו •

  חוקי העבודה בישראל
  

  !!חוקי העבודה בישראל הינם מהמורכבים והמסובכים בעולם 
  .חוקי העבודה מורכבים ממספר רבדים

  

  חקיקה ראשית  •

  ) צווים ותקנות(חקיקה משנית  •

   וצווי הרחבה  הסכמים קיבוציים •

  העבודהנוהג ונוהל במקום  •
  

  . קיימים עשרות חוקים ואין סוף הסדרים הקשורים בהעסקת עובדים וכולם עוסקים בשלבים השונים של העסקת העובד
  . לחיצה על כל חוק תעביר אתכם לאתר חילן שבו מרוכזים חוקים רבים נוספים -להלן ריכוז של מספר חוקים עיקריים  
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מומלץ להתייעץ עם המשרד לפני ביצוע  –ובדים סמך זה סוקר באופן כללי את נושא העסקת העמ

  פעולות מהותיות הקשורות בהעסקת עובדים
  
  
  
  

   חוקים עיקריים -דיני עבודה  
  
 חוק שעות עבודה ומנוחה •

  חוק עבודת הנוער •
  חוק עבודת נשים •
  חוק עובדים זרים •
  2011עדכון לחוק החל מאפריל +   חוק דמי מחלה •
  )היעדרות בשל מחלת בן זוג(דמי מחלה חוק  •
 )היעדרות בשל מחלת הורה(חוק דמי מחלה  •

  

  )יעדרות בשל מחלת ילדה(חוק דמי מחלה  •
היעדרות עקב הריון ולידה של בת (חוק דמי מחלה  •

 )זוג
  פיטורים ולהתפטרותחוק הודעה מוקדמת ל •
  חוק חופשה שנתית •
  חוק פיצויי פיטורים •
 )תנאי עבודה(חוק הודעה לעובד  •

  
  

  הכנת משכורות
  

הכנת משכורות כולל נתונים רבים אשר תכליתם לחשב את השכר המגיע לעובד ולחשב את הניכויים שעל העובד לשלם 
  .  את תשלומי המיסים של העובד ומעבירם באופן שוטף לרשויות המס –המעביד מנכה  –בפועל  . לרשויות המס

  
  .על מנת שעסק יוכל להעסיק עובדים עליו לפתוח תיק ניכויים במס הכנסה ובנוסף תיק ניכויים בביטוח לאומי

  . העסקת עובדים מחייבת דיווח נוסף לרשויות המס חודש בחודשו
  
  

  :יש חובה להעביר למשרד את המסמכים הבאיםבמערכת השכר  על מנת להקים עובד
  

 . חתום על ידי העובד –לשנת המס  101טופס  •

  תעודות ואישורים רלוונטיים/ חוזה העסקה / ז "צילום ת •

  . יש להמציא את התעודה המתאימה –עובד חייל משוחרר או עולה חדש  •

  . אישור תושב –עובד תושב ישוב ספר  •

  .  44בל/אשור ביטוח לאומי על מעסיק משני  •

  אישור תיאום מס הכנסה במידה וקיים מעסיק עיקרי  אחר  •
  

  :בדוח החודשי יש לפרט את הנתונים הבאים לצורך הכנת השכר
  

  שעות עבודה / ימי עבודה  •

 שכר ברוטו או שכר נטו  •

  )'פרמיה וכד, בונוס(תשלומים נוספים שיש לשלם לעובד  •

  יות הפרשות וזכויות סוציאל •

  מקדמות / הלוואות / ניכויים •

  קרנות פנסיה / קרן השתלמות / תשלומים לקופות גמל  •
  

   נוהל סיום עבודה
  

   ☺.. כבר אמרו חכמים שלא פחות חשוב מהחתונה הוא לדעת כיצד נראה הליך הגירושין
  .בעת סיום יחסי עובד ומעביד יש לבחון את כל המשמעויות של הפסקת העבודה

  

 .הפסקת עבודה הדדית/ פיטורים / התפטרות האם מדובר  •

  במידה ומדובר בפיטורין יש לוודא כי מתקיימים כל הוראות החוק בעניין זה לרבות הליך השימוע  •

 ) 'הבראה וכד, דיון חופשהפ, פיצויים(ום יחסי עובד ומעביד תשלומים המגיעים לעובד בעת סי •



  

  052-2743671:  נייד  08-6532308: פקס  08-6556441:   משרד  ) משפטן(איתי מנור רואה חשבון 
 cpa.co.il-itay@mannor      84990, מדרשת בן גוריון   235. ד.ת

  

3

3

 )לעובד/ למעביד (חובת הודעה מוקדמת   •

 על כל חלקיו 161קופות גמל ומילוי טופס / ת פנסיה שחרור קרנו •

 ותקופת העסקההודעה על סיום יחסי עובד מעביד  •

 . אחריםגמולים / דמי שמירה / לעניין דמי אבטלהשונים להמשך חתימה על טפסים  •
  

  
  !!בהצלחה                                


