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תוכן העניינים

13�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.דרכי קביעת השכרפרק א':
15�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.הגורמים המשתתפים בקביעת השכר1.
16�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.חקיקה2.
18�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.הסכם קיבוצי3.
26�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.צו הרחבה4.
28�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.הסדר קיבוצי5.
30�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.חוזה עבודה אישי6.
33�.�.�.�.�.�.�.�.נתונים אישיים להתאמת העובד לקביעה קיבוצית7.
44�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.בית הדין לעבודה8.
45�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.יישוב סכסוכי עבודה: בוררות, תיווך וגישור9.

49�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.עקרונות מבנה השכרפרק ב':
51�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.רכיבי השכר1.
52�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.שיטות להגדרת רכיבי השכר2.
56�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.מדדים לעדכון השכר3.
61�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.תדירות התשלום4.
63�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.קביעה בדידה או רציפה של גובה רכיבי השכר5.
64�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.גמישות השכר6.
65�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.קביעת מבנה השכר7.
67�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.רפורמה במבנה השכר8.

69�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.נוכחותפרק ג':
71�.�.�.השפעת מבנהו של שבוע העבודה על המעסיק ועל העובד1.
72�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.אורך שבוע העבודה2.
73�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.מבנה שבוע העבודה3.
79�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.שכר לפי זמן או שכר לפי תפוקה4.
80�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.תעריף יום ותעריף שעה5.
81�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.אחוז משרה וחלקיות השכר6.
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83�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.תשלומים נפוציםפרק ד':
85�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.מאפייני התשלומים1.
85�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.שכר יסוד2.
86�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.תוספת ותק3.
89�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.תוספת יוקר4.
93�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.החזקת רכב5.
95�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.החזקת טלפון6.
96�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.הוצאות נסיעה7.
97�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.אש"ל8.
99�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.שעות נוספות9.

100�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.שכר משמרות10.

102�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.היעדרות–מענק נוכחות, מענק אי11.

103�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.שכר עידוד אישי12.

106�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.שכר עידוד כוללני13.

109�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.שיתוף ברווחים14.

111�.�.�.�.�.תוספת אבק, תוספת רעש, תוספת סיכון, תוספת חום15.

113�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.תוספת ערבה, תוספת שטחים16.

114�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.תוספת משפחה, מעונות, קייטנות17.

115�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.הבראה18.

החזר דמי ביטוח לאומי, החזר קופות גמל והחזר דמי חבר19.
116�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.בארגון עובדים

117�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.השלמה לשכר מינימום20.

121�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.הצמדת הפרשים21.

122�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.קנס משמעת22.

123�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.הטבות בשווה כסףפרק ה':
125�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.הטבה בשווה כסף מהי1.
126�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.רכב צמוד2.
128�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.ארוחות3.
129�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.מתנות4.
130�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.הנחה ברכישת טובין5.
131�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.ערך לעובדים–ניירות הקצאת6.
134�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.ביגוד7.
135�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.השתלמות מקצועית8.
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136�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.דיור9.
137�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.טלפון סלולרי10.
139�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.הטבות שלא ניתן לייחס לעובד מסוים11.

141�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.היעדרויותפרק ו':
143�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.עקרונות חישוב ההיעדרויות1.
145�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.חופשה2.
148�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.מחלה3.
153�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.גשר–בחירה וימי–ימי שבתות, חגים,4.
155�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.שירות במילואים5.
157�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.חופשת לידה6.
159�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.חופשה ללא תשלום7.
160�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.שבתון8.
162�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.שביתה והשבתה9.

164�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.מאורע משפחתי10.

165�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.קופות גמלפרק ז':
167�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.מאפייני קופות הגמל1.
168�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.קופות גמל לשכירים2.
190�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.קופות גמל לעצמאים3.
193�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.קרן השתלמות4.
195�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.ביטוח חיים קבוצתי5.
195�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.שילוב בין הקופות להשגת הקלות מס מרביות6.

201�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.ביטוח לאומיפרק ח':
203�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.חובות וזכויות בביטוח הלאומי1.
204�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.דמי ביטוח לאומי2.
210�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.ענפי הביטוח והזכויות המוקנות בהם3.ֱ

227�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.מס מעסיקים ומס שכרפרק ט':
229�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.מאפיינים של מסים על השכר1.
230�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.מס מעסיקים2.
233�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.מס שכר3.
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237�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.מס הכנסהפרק י':
239�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.התפתחותה של פקודת מס הכנסה1.
240�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.שכר חייב במס, ושכר פטור ממס2.
242�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.ניכויים וזיכויים3.
249�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.מדרגות המס4.
254�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.כללי החישוב5.
262�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.מסים - דוגמה מסכמת6.

265�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.ניכויים שוניםפרק י"א:
267�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.ניכויים וולונטריים1.
268�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.הלוואות2.
274�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.עיקולים3.
275�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.ביטוחי בריאות משלימים4.
276�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.ארגוני–דמי טיפול מקצועי5.
281�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.חבר בארגון עובדים–דמי6.
282�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.ועד עובדים7.

285�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.תשלום השכרפרק י"ב:
287�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.נטו לתשלום1.
288�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.מועד התשלום2.
289�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.הלנת שכר3.
290�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.נטו שלילי4.
291�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.מוטבים נוספים5.
293�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.מקדמה6.

295�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.הפסקת העבודהפרק י"ג:
297�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.פיצויי פיטורים1.
306�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.פדיון חופשה2.
307�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.בעד ימי מחלה שלא נוצלו פיצוי3.
308�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.הודעה מוקדמת4.
311�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.משכורת חודש אחרון וגמר החשבון עם העובד5.
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313�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.עלות השכרפרק י"ד:
315�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.מרכיביה של עלות השכר1.
317�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.הקשר בין השכר ובין עלותו2.
321�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.פיצול תקציבי3.
321�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.עלות צפויה ועלות בפועל4.
323�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.השוואה בין משכורות5.

329�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.אוכלוסיות מיוחדותפרק ט"ו:
331�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.פנסיונרים1.
335�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.עובד ישראלי המועסק בחו"ל2.
339�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.פועלים מאזורי יש"ע (עובדי שטחים)3.
340�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.עובדים זרים4.

743�.�.שונא יבאשמ לוהינל תבלושמ עדימ תכרעמ:ז"ט קרפ
349�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.התפתחות טכנולוגית1.
351�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.בקרת נוכחות2.
352�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.שכר3.
354�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.ומתן על השכר–משא4.
355�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.ניהול פיננסי5.
355�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.תקן ומצבה6.
357�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.טיפול בפרט7.
357�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.הדרכה8.
358�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.סודיות ופרטיות9.

358�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.ביקורת של תפעול מערכת השכר10.

361�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.ביבליוגרפיה מוערת

387�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.מפתח העניינים


