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מועסקים4התפתחות מספר עסקים עצמאיים ועסקים עם עד 

עצמאיים שכירים1-4
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2013תרומת העסקים לתוצר העסקי לפי קבוצת גודל בשנת  
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10,867₪: הינו18-שכר ממוצע במשק לעובדים ישראלים בחודש מרץ 

(לשעה₪ 28.49)למשכורת חודשית ₪ 5,300שכר המינימום בישראל הוא 
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2018-מרץ -ח לפי ענף כלכלי לתקופה ינואר"שכר ממוצע במשק בש

סך הכל חברות לא פיננסיות

שירותים פיננסיים וחברות ביטוח מגזר ממשלתי

משקי בית רים פרטיים"מלכ



לא דחוףדחוף

חשוב
12

פחות חשוב
34

גדלנו

מרגישים שאנחנו עושים משהו שאנחנו לא כל כך מבינים בו

מרגישים שאנחנו עושים משהו פחות חשוב על פני משהו  
חשוב

אליו נצטרך להעסיק ( אומדן)רואים פוטנציאל עתידי 
.בעתיד עובדים

לתחום חדשחדירה

לטובת התפתחות " אוטמטיטייס "העברת העסק הקיים ל
בתחומים אחרים 

כוח מתפרץ



:נושאים שיש לשקול

(תכונות ויכולות נדרשות)מאפיין העובד ➢

הגדרת תפקיד ברור➢

(שותפות/ שכיר/ פרי לנסר)מודל העסקה ➢

עלות ותמחור ➢

(ניהול)מוכנות לרובד נוסף בעסק ➢

(מנטלית, כלכלית, לוגיסטית)בחינת יכולת העסקה ➢



מעורבות  
ושייכות

חבויות חוקיות

תפעול טכני

פרק הזמן



(מדוייקיותר -אחוז מהרווח, קל למדידה-אחוז מהמחזור)בונוס מוטה יעדים ➢

רתימת העובד לטווח ארוך על ידי מענק➢

יצירת אתגר➢

יצירת מסלול הכשרה➢

?בניית עובד או בניית מתחרה פוטנציאלי



שעות עבודה ושעות נוספות

(.שעות43במקום )שעות42שבוע עבודה מחושב לפי בסיס של 2018החל מאפריל •

42-יקוצר שבוע העבודה ל, שעות שבועיות42-במקומות עבודה שעבדו בהם יותר מ•

.ביום מוגדר וקבוע במהלך שבוע העבודהשעות על ידי הפחתת שעת עבודה אחת 

עובדים זכאים לתוספת תשלום של  , בימי העבודה הרגיליםבשעות נוספות עבור עבודה •

.ואילךמהשעה השלישית 50%-עבור השעתיים הנוספות הראשונות ו25%

11עבד , (ליום עבודה רגיל₪ 510)לשעה ₪ 60עובד ששכרו השעתי הינו , לדוגמא•

יהיה זכאי לשעתיים נוספות  , בתוספת למשכורתו הרגילה: שעות ביום עבודה רגיל

:לשעה₪ 90וחצי שעה נוספת בשכר שעתי של ( 125%)₪ 75בשכר שעתי של 

יום מנוחה

הכוללת את יום המנוחה על פי  , שעות רצופות36עובדים זכאים למנוחה שבועית בת •

.פי היתר משר הכלכלה-עבודה ביום המנוחה מותרת רק על. דתם

זכאי לגמול עבור העסקתו בשיעור של לפחות  , לעבוד במנוחה השבועיתשחוייבעובד •

לשעות מנוחה חלופיות במספר ובזמן שנקבעו בהיתר  + עבור כל שעת עבודה 150%

.שעל פיו הועסק

8.5X60 +2X75 +0.5X90 =705ח"ש



חופשה

הנקבעת בהתאם לוותק שצבר במקום עבודתו ובהתאם  כל עובד זכאי לחופשה שנתית •

.להיקף משרתו

יש להתחשב בבקשות  . ינצל העובד את ימי החופש שלוהמעסיק רשאי לבחור מתי •

.העובד

אפשר לחלק את  , בהסכמת העובד והמעסיק, עם זאת. החופשה תהיה רצופה•

.ימים מתוכה יהיו רציפים7שלפחות בתנאי , החופשה

.בגובה השכר הרגיל שלודמי חופשהלתשלוםבמהלך החופשה זכאי העובד •

של ימי החופשה  לחלק היחסי זכאי , עובד שבשנה מסוימת עבד רק בחלק מהשנה•

.שנקבעו לגבי הוותק שלו

(:2017בינואר 1-החל מ)ימים בשבוע 5פי ותק במקומות עבודה של -ימי חופשה על

שנות ותק
1 עד 

5 שנים

6 עד 

8 שנים

9 שנים 

ומעלה

121723ימי זכאות נטו

 11,539   8,529  6,020 אומדן בש"ח

תחת הנחת שכר  

חודשי ממוצע של  

21.66-ו₪ 10,867

.ימי עבודה בחודש



הבראה

.במקום העבודהלאחר שהשלים את שנת עבודתו הראשונהעובד זכאי לדמי הבראה •

:מספר ימי ההבראה מחושבים בהתאם לוותק שצבר העובד במקום העבודה•

:דרכים3-את דמי ההבראה ניתן לשלם באחת מ•

,אחת לשנה(1)

בתשלומים חודשיים או(2)

.ידי מימון של נופש-על(3)

גובה דמי  

במגזר ההבראה

378הוא הפרטי

.ח ליום"ש

שנות ותק של 

העובד

מספר ימי 

הבראה

אומדן 

בש"ח

 1,890       5שנה ראשונה

 2,268       26 עד 3 שנים

 2,646       47 עד 10 שנים

 3,024       118 עד 15 שנים

 3,402       169 עד 19 שנים

 3,780       2010 שנה ומעלה



14פיצויים וסעיף 

סכום הפיצוי  , החל משנה ראשונה מלאה. ידו-חייב לשלם פיצוי לעובד שפוטר עלמעסיק •

:הינו

₪ 10,867שנות עבודה מלאות עם שכר של 5הפיצויים לעובד שפוטר לאחר : לדוגמא•
.54,335₪יהיה זכאי לפיצויי פיטורין בסך , במשכורתו האחרונה

הצו מחייב את המעסיקים  , בין היתר. הוחל במשק ביטוח פנסיוני חובה2008-החל מ•

.לקופת הגמל או קרן הפנסיה על חשבון פיצויי פיטוריןמהשכר השוטף6%להפריש 

-משכר העובד על8.33%הפרשות חודשיות של לחוק פיצויי פיטורין קובע כי 14סעיף •

.שעליו לשלם לעובד במקרה של פיטוריםיוכלו להחליף את פיצויי הפיטורין, ידי מעסיק

בכספי הפיצויים שנצברו בקופהמזכה את העובד14פי סעיף -החלתו של ההסדר על•

.ללא קשר לנסיבות, גם במקרה שהתפטר

בגין תוספות שכר  פוטר את המעסיק מהשלמת פיצויים רטרואקטיבייםההסדר , מנגד•

.שהיו במהלך תקופת העבודה

סכום פיצויים= שנות ותק Xמשכורת אחרונה 



ביטוח פנסיוני

זכאים להפרשות לביטוח פנסיוני החל  20ועובדת שמלאו לה 21כל עובד שמלאו לו •

הוא יהיה זכאי , אם העובד לא היה מבוטח בעבר בביטוח פנסיוני. ממועד העסקתם

.חודשים מתחילת עבודתו6לביטוח רק לאחר 

:שיעור ההפרשות הינו, 2017החל ממשכורת ינואר •

,  קרן פנסיה)העובד זכאי לבחור את סוג הביטוח הפנסיוני שבו הוא רוצה להיות מבוטח •

ואת הגוף הספציפי שאליו יופרשו הכספים ושבו ינוהל  )קופת גמל או ביטוח מנהלים

.הביטוח הפנסיוני

יהיה  , אם העובד לא הודיע למעסיק על הגוף שבו בחר לנהל את הביטוח הפנסיוני שלו•

המעסיק חייב לערוך עבור העובד ביטוח פנסיוני באחת משתי קרנות הפנסיה שנבחרו 

.י משרד האוצר"ע" קרנות ברירת מחדל"-כ

קרן השתלמות

.המשמשת כאפיק חיסכון כללי שלא לטווח ארוך, קופת חיסכון לעובדים עם הטבות מס•

.אין למעסיק חובה להפריש כספים לעובד עבור קרן השתלמות•

הפרשות העובד
הפרשות 

המעסיק

הפרשות המעסיק 

לפיצויים

אחוז ההפרשה מתוך 

השכר הקובע
6%6.50%6%



:דוגמא להמחשת עלות מעסיק ונטו לעובד

חודש מייצג בש"ח

                  8,000משכורת

                     213נסיעות

                     158הבראה

                  8,371סה"כ ברוטו עובד

חישוב עלות מעסיקחישוב נטו לעובד

       8,371סה"כ ברוטו

         268-מס הכנסה

         194-ביטוח לאומי

         480-קופות גמל

         306-ביטוח בריאות

       7,123סה"כ נטו עובד

       8,371תשלומים

          387הפרשת ביטוח לאומי

       1,000הפרשת קופות גמל

       9,758סה"כ עלות מעסיק

שכר חודשי 
מייצג

בחישוב חודשי 

בסיס זכאות -על
ימים5של 

ישראלי עם  

נקודות  2.25

מס  , זכות
14%-שולי 

בגין 6.5%

+  פנסיה 

בגין 6%
פיצויים
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