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 , פתח תקווה2017 באוגוסט 13

 2017/14 :חוזר מס'        יקרים,לקוחות 

 

 חובות המעסיק כלפי העובד -יחסי עובד מעבידהנדון: 

 
 מעסיק יקר, 

 

 :כמעסיק כלפי העובד החוקיות חובותיךעיקרי להלן 

 

 א'(. 101)טופס  יום מקבלתו 30ל תנאי העסקתו, עד הודעה לעובד עמסירת  .א

 כרטיס עובד )בקבלה ובתחילת כל שנה(.-101מילוי טופס  .ב

 .שכר מינימוםבתנאי תשלום  עמידה .ג

 חובה )או חלופית(. לפנסיה ותהפרש .ד

 שעות נוספות. בגין תשלום .ה

 נסיעות. בגין תשלום .ו

 מידי שנה. -תשלום הבראה .ז

 (.בכסף פדיון ימי חופשה על )איסור חופשה שנתית ותשלום מתן .ח

 דמי מחלה.בגין תשלום  .ט

 תשלום עבור ימי חג. .י

 תשלום עבור ימי אבל. .יא

 .דקות( 30-)כ יומית הפסקה .יב

 ניהול פנקס חופשה. .יג

 חובה!!! – עות עבודה )שעון או יומן נוכחות(רישום ש .יד

 לחודש. 9-עד ה-תשלום שכר .טו

 לחודש. 9-עד ה-מסירת תלוש .טז

 .לחודש 15 -ולא יאוחר מה ורתהמשכ לוםימים מתש 7עד  -מלופות גהעברה לק .יז

 קיום שימוע טרום פיטורין. .יח

 עפ"י חוק. מתן הודעה מוקדמת .יט

 מיום ניתוק יחסים. יום 15תשלום פיצויים תוך  .כ

 מתן אישור על תקופת העסקה. .כא
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 העסקת עובדים זרים:

 אישור עבודה.קיום לוודא  .א

 ביטוח.לעשות ביטוח בריאות בחברת ובה ח .ב

 )ראה לעיל(. הזכויות הסוציאליות כמו לכל עובדלעובד זר מגיעות כל  .ג

 

 פנסיה:

 שנכנס לארץ באופן חוקי:  עובד זר

 הפרשות רגילות, שיופקדו בחשבון בנק ספציפי המיועד אך ורק לשם כך. 

 מסתנן: עובד זר

מי שמעסיק עובדים זרים מסתננים, צריך לפתוח חשבון פיקדון בבנק מזרחי ולהפקיד בו מידי חודש, 

 סכומים כדלקמן:  2017מאי החל ממשכורת 

  16% -מעביד •

 0% -עובד •

 לאשה בכל הענפים.  קודת זיכויזיכוי למעט בסיעוד, וכן חצי נקודות אין נ -2016ד ע

 .2016שנת ביחס ל קודת זכותנוספה חצי נ -הענפיםבסיעוד רגיל, ביתר  -2017החל משנת 

 (. 2016החל משנת  לאות)בחק למעט בסיעוד ובחקלאות -יש היטל

 

 על אף הנאמר לעיל, זהו רק החוק הבסיסי.שימו לב, 

כל שהוא, שבד"כ הינו הסכם מטיב, ולכן בנושאים  הסכם קיבוציכל מעסיק חייב לבדוק האם חל עליו 

 בנוסף לאמור בחוזה זה.על פיו  המטיבים, עליו לפעול

 

 

 

 

 בכבוד  רב,        

 אופיר בן חיים ושות' 

 ח ש ב ו ן     -ר ו א י   
 
 
 
 
 
 


