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הנושאים בהרצאה

פרילנסשלבמתכונתבהעסקההסיכונים1.

תחרותואיהעיסוקחופשהגבלת2.

גלובאליעבודההסכם3.
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הסיכונים בהעסקה במתכונת של פרילנס1.
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תופעת התעסוקה הדינמית

:יוצרים מצבים חדשיםY-עובדי דור ה

עבודה מהבית•

צורת העסקה גמישה •

שעות לא מקובלות•

תחלופה גבוהה•

התקשרויות קלות  , הגברת מודעות-אינטרנט•
בתחומים נרחבים
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סיבות לתופעת הפרילנסר

בעיות תקן•

צרכים משתנים/מדיניות•

עבודה מאורגנת  –גמישות ניהולית •

ניסיון/תקופת מבחן•

התמקדות בליבה המקצועית•

"העובדים"הענות לדרישות •

!(לא טוב)חסכון בעלויות העסקה •
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!מקובל

עונתי/תקןבעיות פותר 

מאפשר גמישות ניהולית ופיטורים                                                

על צרכים משתנים                                                              עונה 

"                                                  העובד"מוריד חסם העסקה של 

מדיניות   

חוסך בעלויות העסקה  

תקדים

שוויוןהתנהלות מפלה וחוסר 

חוסר הזדהות עם הארגון

ידע/עובדיםאין שימור 

שליטה על עשיה אין 

אחריםלקוחות /תחרות/במקביל

ע.כ.א+צפויותעלויות גבוהות ולא 

חברות ארנק

?האם כדאי לארגון



הוא בגדר סטאטוס" עובד"

ולכןלסטאטוסהקרובדברבבחינתהוא"עובד"בגדראדםשלהיותוכינפסק•

נסיבותעלמושתתתעצמאישירותיםבנותןאובעובדמדובראםהקביעה

פיעלולא,מהותיתמבחינה,הצדדיםביןהיחסיםמערכתומאפייניהמקרה

.היחסיםלמערכתנתנושהםהתיאורפיעלאוביניהםהמוסכם

עללוותרניתןלאכך,במפורשזכויותעללוותריכולהעובדשאיןכשםכי,נפסק•

עובדיחסישלקיומםהשוללהיחסיםלמערכתכינוימתןשלבדרךזכויותאותן

.ומעביד
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מעורב!מכריעאין-מעסיק-עובדיחסילקיוםמבחנים

(ושליליחיובי)ההשתלבות

והפיקוחהכפיפות

קבועההעסקהמסגרת

חוץכלפיהיחסיםהצגת

הכלכליתוהתלותהאישיהקשר

תשלוםצורת

והפסדרווחסיכוני

עזרוכליציוד

חברתיתבפעילותוהשתתפותלחגמתנות



אופן חישוב הזכויות

(הסכם קיבוצי, עובד שכיר מקביל)השכר החלופי •

השכר הקבלני•

שאלת ההשבה•
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:רופא

בגיןכספילפיצויזכאייהיה"עצמאי"כשגויבאופןשסווגעובד"

שהיההמשוערהשכרסמךעל,ממנושנשללוהסוציאליותהזכויות

לקזזיהאשניתןומבלי,"עובד"כמלכתחילהמוגדרהיהלומקבל

.כביכול"יתר"סכומיבגיןשיקבלהזכויותמתוךכלשהוסכוםממנו

,המועסקמצדקיצונילבתוםחוסרשלבמצביםיתאפשרלכךחריג

שנפסקוהסכומיםעלהעולהחבותלעובדתקוםלאמקרהבכל...

–ניכרפערשלקיומוהינם..העזרמבחני.מתביעתוכתוצאהלזכותו

,החלופיהשכרלביןכעצמאיהתמורהביןומעלה50%כללבדרך

"המועסקשלהיתה"קבלנית"הבמתכונתהבחירה...



:רבזין

התובע,העובדאתלראותבהחלטניתןבהםגבולייםמצביםיתכנו"

ובחוסרסבירותבחוסרשפעלכמי,תנאיבכלשכירכעובדבולראות

.כעובדבמעמדולהכירראויזהאיןהענייןבנסיבותוכי..לבתום

הועסק..למעמדומודענכוןאלהיההוא.בענייננוקייםכזהמצב

הראשונההעבודהבתקופתהועסקבהמזובהרבההגבוההבתמורה

אתמקבלהדיןביתהיהאםגם..מקביליםשכיריםעובדיםשלומזו

מקבלשהיהנותנתשהדעתהרי,כעובדמעמדולגביהמערערטענת

".ביתרשקיבלכספיםלהשבתהבנקשלהנגדיתהתביעהאת



:עמירענת

להעסיקובחרשהואמיכיידעהמעסיקבהםברוריםבמקרים"
לפיה,ההרתעתיתהגישהמקובלת.עובדבעצםהינוכקבלן
לחישובהבסיסיהאעובדמשכרהגבוההכוללהחודשיהשכר

יתכנו.העובדידיעלבדיעבדהנתבעותהסוציאליותהזכאויות
..מלכתחילהברוראינוהצדדיםביןהאמיתיהיחסשטיבמקרים

אך.מופחתשכרבסיסעללהיותצריךהחישוב..שכזהבמקרה
.כךעלמוכחיםנתוניםכשישורקאךזאת

ההפרשלויגיע–העובדלטובתעלויותפערשיתקייםככל
לעולם.עילותיהפיעלבתביעתוזכאותוסכוםעדלושישתלם

סכוםשלמהעובדתשלוםלקבל,השבהבתביעתמעסיקיוכללא
ההשבהלפיה,זוגישה.לוששילםהתמורהממלואכלשהו

מגישתיותרצודקת,לקבעםשניתןככלנתוניםעלמבוססת
".האחוזיהפער



Expect the Unexepected
:המלצות 

עדיפותטווחארוכתבהתקשרות!להימנע?כתףאלכתף?ליבה•

(במיחשובגם)שירותיםחברות/עבודהליחסי

להיות"העובד"שלדרישה,המרהאפשרותכוללוממצהראויחוזה•

שיפויתניית,קבלן

אישי של כל פרילנסר  ומיפוי בארגוןהפרילנסריםכל מיפוי •

?אמיתימיהו פרילנסר 

שירותים חיצוניים שלא בליבת העסק 1.

"כתף אל כתף"אין לעסק עובדים שכירים המבצעים אותה עבודה 2.

לקוחות נוספים לפרילנסר בתחום התמחותו  3.

הגבלת זמן, גמישות, משרה חלקית4.



חופש העיסוק והגבלת תחרות. 2
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חופש העיסוק במשפט הפרטי

עיגון משפטי בפסיקת העליון וחוק היסוד חופש  •

העיסוק

ביצוע ומימוש העיסוק, חופש כניסה: היקפה•

או באופן  , פגיעה ביכולת המימוש, פגיעה עקיפה•

מהווים פגיעה בזכות לחופש העיסוק–המימוש 
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זכות יחסית

יחסי עובד מעביד הם מעצם טיבם וטבעם בעלי אופי  •

בהיותם חוזה יחס מתמשך, מיוחד

מכוח יחסי האמון חלות על העובד והמעסיק במהלך יחסי  •

גילוי  , אמון, העבודה ובסיומם חובות מוגברות של תום לב

והגינות

,  כי אם יחסית, זכות העובד לחופש העיסוק אינה מוחלטת•

של המעסיק  האינטרסים הלגיטימיים ויש לאזנה מול 

,  המצדיקים מתן תוקף להגבלת חופש העיסוק של העובד
.הן במהלך תקופת העבודה והן לאחר סיומה
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הגבלת חופש העיסוק במהלך העבודה

,העבודהסיוםלאחרקיימיםמעבידשללגיטימייםאינטרסים•
.העבודהבמהלךגםובוודאי

חופשעלהמעבידשמטילההגבלותאתלכבדהנטייה'•
:טעמיםמשניזאת....'תגברהעיסוק

נמצאיםהצדדיםשהרי,החוזיםחופששלעוצמתוהואהראשון
.חוזיתיחסיםמערכתשלבעיצומה

מקורהואהנוסףהעיסוקלפיוהשיקולשלחולשתוהואהשני
.פחותההיאלפרנסתוהסכנה.האדםשלמחייתו
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הגבלת חופש העיסוק במהלך העבודה

יחסיבמהלךאמוןויחסימוגברתלבתוםחובת•
נוסףפרטיעיסוקהגבלתמצדיק–העבודה

העבודהבמהלך

ענייניםניגודמניעת•

והמסירותהלבשימתמירביקדיששהעובדחשש•

האחרלעיסוק

אך',מסחריסוד'לכדימגיעשאינובמידעשימוש•
המעסיקשל'קונפידנציאלימידע'מהווה
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הגבלת חופש העיסוק במהלך העבודה

המעסיקשלהלגיטימייםהאינטרסיםעלההגנה•
ולאהראויההמידהעדרק'בלבדיחסיתהינה

'לכךמעבר

חופשעלהגבלהשלתוקפה:דברשלכללו•
,העבודהתקופתבמהלךהעובדשלהעיסוק
מותנה,חלקיתבמשרהמועסקהעובדעתבמיוחד

לחופשהעובדזכותביןראויאיזוןשנערךבכך
.המעסיקשלהלגיטימייםהאינטרסיםלביןהעיסוק
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התחייבות עובד להשבת עלות הכשרה ככל 

שלא יעבוד פרק זמן מינימאלי
,השתלמויות,לקורסיםנשלחיםשעובדיםהיאנפוצהתופעה•

נוספותופעילויותגבוההלהשכלהבמוסדותלימודים
והשכלהמקצועיותמיומנויותלהםלהקנותשתכליתן

.המקצועייםויכולותיהםכישוריהםאתלטייב,נוספות

להפיקהמעסיקשלהלגיטימיהאינטרסאתלכבדמקוםיש•
,מינימאליזמןלפרקלפחות,העובדשלמהכשרתותועלת

העובדשלבהכשרתוההשקעהאתלהצדיקכדיבושיש

העסקהלתקופתלהתחייבמעובדלדרושלגיטימי,ככלל•
ולהשיב,המעסיקידיעלההכשרהלמימוןכתנאימינימאלית

.התחייבותואתשיפרככל,חלקהאוההכשרהעלותאת
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התחייבות עובד להשבת עלות הכשרה ככל 

שלא יעבוד פרק זמן מינימאלי

מינימאלילזמןהתחייבות–המעסיקשלהפתרון•

העיסוקבחופשפוגעתצדדיתחדהתחייבות•

יצאישלם–למעסיקכבולאינולכאורההעובד•

יוכללאהעובדשבפועללכךלגרוםעלולזהחיוב–

.העיסוקלחופשזכותואתולממשמעבודתולהתפטר

לנהלהעובדשלביכולתופוגעתגםההשבההוראת–

.עבודתותנאישיפורעלמ"מו
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התחייבות עובד להשבת עלות הכשרה ככל 

שלא יעבוד פרק זמן מינימאלי
:המלצות מהפסיקה

המעסיק רשאי מלכתחילה להתנות את השתתפותו של העובד  1.
ל העובד ישיב למעסיק את עלות  "שבמצב הנ, בקורס בכך

הקורס ואת שכר העבודה אשר שולם לו בשעות שבהן השתתף  
.זאת בכפוף למבחן הסבירות; בקורס

נפסק בעניין עמיחי כי יש לבחון את מכלול נסיבות ההכשרה  2.
: ובכלל זה

;  האם העובד השתתף בעלות ההכשרה; עלות ההכשרה למעסיק–

;  התועלת אשר המעסיק והעובד מפיקים מההכשרה–

:  מטרת ההכשרה ותוכן ההכשרה–

האם ההכשרה היא הכשרה ייחודית או שמא מדובר בהכשרה רגילה  –
.אשר מעסיק מעניק לעובדיו במסגרת העבודה השוטפת
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התחייבות עובד להשבת עלות הכשרה ככל 

שלא יעבוד פרק זמן מינימאלי
:המלצות מהפסיקה

:הםלבחוןשישנוספיםהיבטים

;לעובדשניתנהלהכשרהביחסוסבירותהההתחייבותתקופתמשך•

;ההשבהסכוםלביןלמעסיקההכשרהעלותביןהיחס•

סכוםלביןבינהוהיחסההתחייבותתקופתבמהלךהעובדשלההשתכרותרמת•
;ההשבה

במהלךהעבודהבמקוםהעובדשלהמקצועיתוההתפתחותהקידוםאפיקי•
;ההתחייבותתקופת

בתקופתהמעסיקחובותלביןהעובדחובותביןהדדיותשלהיעדרהאוקיומה•
.ההתחייבות

הסכםחתימתבמועדהעובדלביןהמעסיקביןכללבדרךהקייםהכוחותפער•
עללחתוםמסכיםמכךיוצאוכפועל,לפרנסתולעבודהזקוקהעובדעת,העבודה

שלוהעיסוקחופשאתהמגבילותהוראותהכוללעבודההסכם
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הגבלה על חופש העיסוק ואי תחרות בהסכם

מבקש להבטיח כי מבחן הסבירות או המידתיות •
של המעביד " האינטרסים הלגיטימיים"ההגנה על 

.  לא תחרוג מעבר לנדרש

היקפה של ההגבלה  בעניין זה יש לבחון את •
.  המקום וסוג הפעילות, מבחינת הזמן

תחומה  , אם מועדה, השאלה בכל מקרה הינה•
וסוגה של ההגבלה אינם חורגים מעבר לסביר  

להגן על האינטרסים הלגיטימיים של ולנדרש כדי 
המעביד
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הגבלה על חופש העיסוק ואי תחרות בהסכם

:לפיווהעיקרוןברקהנשיא'כבי"ענקבעסערבפרשת

חופשאתהמגבילה,לעובדמעבידביןתניה,ראשית"•
אינטרסים"עללהגןבלאעבודתוסיוםלאחרהעובדשלהעיסוק

תקנת"אתנוגדתבהיותהבטלההיאהמעבידשל"לגיטימיים
;"הציבור

לתניהתוקףהנותן–המעבידשל"הלגיטימיהאינטרס",שנית•
או"קנייני"אינטרסהוא–העובדשלהעיסוקחופשאתהמגבילה

וברשימתהמסחרייםבסודותיוהמעבידשל"קניינימעין"
.(סודיתשהיאכמהעד)לקוחותיו

המעבידשל"לגיטימייםאינטרסים"להניתנתההגנה,שלישית•
."מוחלטתאינה
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הגבלה על חופש העיסוק ואי תחרות בהסכם

הנשיא אדלר בעניין  ' כבידי -ק פוינט נקבע על'ובפרשת צ
: זה

,  הגבלת עיסוק בחוזה עבודה אישי אין ליתןלתניית"

נפקות רק אם לתנייהיש לייחס . משקל רב, כשלעצמה

היא סבירה ומגנה בפועל על האינטרסים של שני  

ובעיקר על סודותיו  לרבות המעסיק הקודם, הצדדים 

בהעדר קיומן של נסיבות כפי שיפורטו , המסחריים

גובר עקרון ', סודות מסחריים'בהעדר ובעיקר , להלן

...".  חופשה העיסוק על עקרון ההתקשרות
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הגבלה על חופש העיסוק ואי תחרות בהסכם

:עליו לבחון את הנסיבות שלהלן, הדין את עיסוקו של העובד-בטרם יגביל בית

,מלהשתמשממנולמנועכדיעובדשלהעיסוקחופשאתלהגביליש:מסחריסוד(א)
.הקודםלמעסיקוהשייך"מסחריסוד"ב,כדיןשלא

בהכשרתויקריםמיוחדיםמשאביםהשקיעהמעסיקבובמקרה:מיוחדתהכשרה(ב)
ניתן,מסוימתתקופהלמשךאצלולעבודהעובדהתחייבזאתובעקבותהעובד

כתמורה,זאת;מסוימתתקופהלמשךהעובדשלהעיסוקהגבלתאתלהצדיק
.בהכשרתוהמעסיקשלההשקעהעבור

תמורהקיבלהעובדהאםלבחוןיש:העיסוקהגבלתעבורמיוחדתתמורה(ג)
תוםעם,הנוכחיבמעסיקבעתידלהתחרותשלאמצדוהתחייבותעבורמיוחדת

.מעביד-עובדיחסי

המעסיקאו/והעובדשללבם-לתוםמשקלליתןיש:האמוןוחובתהלב-תוםחובת(ד)
כלפיעובדשחבהאמוןחובת.אמוןיחסיקיימיםמעבידלביןעובדבין.החדש
הקיוםלחובתבהשוואהיותרחמורותהתנהגותנורמותעליומטילהמעבידו

עםעבודתובזמןעובדהתקשרותהיאהאמוןחובתלהפרתדוגמה.לב-בתום
מעסיקושלהייצורתהליךאתלהעתיקכדיאחריםאנשים

27



הסכם עבודה גלובאלי. 3
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אופן חישוב תמורה בעד עבודה בשעות 

נוספות

השעתייםבגיןכיקובע,ומנוחהעבודהשעותחוק•

בגין125%לעובדלשלםישהראשונותהנוספות

-ואילךהשלישיתהנוספתהשעהועל,שעהכל

.שעהכלבגין150%

,היומיתברמהכלקודםנבדקותנוספותשעות•

ברמהנבדקותואינןהשבועיתברמהכ"אח
.החודשית
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אופן חישוב תמורה בעד עבודה בשעות 

נוספות

בדיקה יומית

יש לבדוק את מספר השעות שעבד העובד ביום  •
שעות  8במקרה בו עבד העובד מעל -ספציפי 

במקום עבודה בו ( לא כולל הפסקה)עבודה ביום 
או במקרה בו עבד העובד  , ימים בשבוע6עובדים 

(  לא כולל הפסקה)שעות עבודה ביום 9מעל 
הרי  , ימים בשבוע5במקום עבודה בו עובדים 

שעות לפי  9או 8-מעל ל)ששעות עבודה אלה 
.נחשבות כשעות נוספות( הענין
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אופן חישוב תמורה בעד עבודה בשעות 

נוספות

היומיתלבדיקהבנוסף–שבועיתבדיקה

רגילותשעות42מעלהעובדעבדבובמקרה•

השעותאתכוללולאהפסקותכולללא)בשבוע

העבודהששעותהרי,(היומיתברמההנוספות

כשעותנחשבותהרגילותהשעות42שמעל

בתעריףיהיו44-ו43-ההשעות-דהיינו)נוספות
.(150%בתעריףיהיוואילך45-הוהשעות125%
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הרשאה לביצוע שעות נוספות

המעבידאיןכילעבודההדיןביתפסקדנאמקדמת•
נדרשלאכשהעובדנוספותשעותגמוללשלםחייב

נוספותבשעותלעבוד

הכללאתהגמישוהאזורייםהדיןבתיהשניםבמרוצת•
עובדיםלהעסקתהמעבידדרישתכיבקבעםהאמור
בדרישהלהתבטאחייבתאינהנוספותבשעות

שהמעבידבכךשדיאלא,עבודהלביצועמפורשת
בשעות,זאתאףעלהעבודהשללביצועמודע

אתשירתהוהעבודהכךעלמחהלאהוא,נוספות
העסקייםענייניו
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תחולת החוק והחריגים לו

לחוק שעות עבודה ומנוחה קובעים את ( 6()א)30-ו( 5()א)30סעיפים 
:החריגים לחוק כדלקמן

:על העסקתם שלאינו חל חוק זה ( א")

עובדים בתפקידי הנהלה או בתפקידים הדורשים מידה מיוחדת של ( 5)
;אמון אישי

עובדים שתנאי עבודתם ונסיבותיה אינם מאפשרים למעסיק כל פיקוח  ( 6)
".על שעות העבודה והמנוחה שלהם

:נקבע כך, אשר לפרשנות שניתנה להוראות חוק אלה

המדיניות המנחה בפסיקה פרשה את הסעיפים החריגים לחוק שעות עבודה "
כך שפחות עובדים יוצאו מתחולתו של החוק ויותר , ומנוחה בצמצום

.עובדים ייהנו מההגנות שהחוק מעניק
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תשלום שכר גלובאלי

מודליםלשנימפורשבאופןהמגןבחקיקתהתייחסהמחוקק•
המודלאתמאמץשהואתוך,נוספותשעותגמוללתשלום

מזהזההנבדלים,הכוללהשכרמודלאתושוללהאריתמטי
מכךיוצאוכפועלהעבודהמשפטתכליותהגשמתבמידת

.חוקיותם

שעותחוק:להלן)1951-א"תשי,ומנוחהעבודהשעותבחוק•
מעקבעלהמבוסס,האריתמטיהמודלעוגן(ומנוחהעבודה
הנוספותהשעותהיקףעלבחודשחודשמדיביותרהדוק

בסיסעלנעשההגמולתשלוםשכן,בפועלהעובדשעבד
בצורההמגןחקיקתתכליתמוגשמתזהבמודל.סכומן

העבודהשעותהיקףעלההדוקהמעקבבשלמירבית
.ומנוחהעבודהשעותחוקפיעלהמלךדרךוהואהנוספות
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תשלום שכר גלובאלי

שללסיפאבכפוף)ככלל,השכרהגנתבחוק,מנגד•
השעותגמוללפיוהכוללהשכרמודלנשלל(5סעיף

עלולאימוצושכן,העבודהבשכרכלולכברהנוספות
שעותחוקתכליתכךועקב,העובדלקיפוחלהוביל
.מסוכלתלהיותעלולהומנוחהעבודה

,במאפייניהםכאמורהמנוגדים,אלהמודליםשניבין•
,הנוספותהעבודהשעותהיקףעלהמעקבבמידת

וכפועל,המגןחקיקתתכליתהגשמתעלהשלכותיהם
מודלמצוי-אליהםהדיןבהתייחסותגםמכךיוצא

גמול"המכונהנוספותשעותגמוללתשלוםביניים
.להלןנרחיבעליו,"גלובלינוספותשעות
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תשלום שכר גלובאלי

לא"גלובלינוספותשעותגמול"תשלוםאפשרות•
מתאימיםבמקריםאך,המחוקקידיעלהוסדרה
הוכרההיא-להלןנרחיבעליהם-לתנאיםובכפוף

משלושהלמעלהלפניכברכלגיטימיתבפסיקה
.עשורים

במודלהשימושעלהחולשתהרעיוניתהמסגרת•
ושתכליתתקופחנהלאהעובדשזכויותהיאזה

והתנאים,תסוכלולאתוגשםומנוחהעבודהחוק
.זאתלהבטיחנועדולהלןשנפרט
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תשלום שכר גלובאלי

:הםהמרכזייםהתנאיםחמשת

ממוצעלגביההנחותובעיקר-זותשלוםצורת1.
צריכה-להןתמורהמהווהשהיאהנוספותהשעות

כך,ומדעתברורהבהסכמהביטוילידילבוא
תהאהנחותיהעלזותשלוםלצורתהעובדשהסכמת
.ומדעתמושכלת

זהבמובןוסבירהוגןלהיותצריךהגמולשיעור2.
לכלהעובדמקבל-וכמכלול,בממוצע"כישנדרש
חוקמכוחלוהמגיעהלזוערךשוותתמורההפחות
."ומנוחהעבודהשעות
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תשלום שכר גלובאלי

הנוספותהשעותהיקףאחרלעקובנדרשהמעסיק.3
שמטרתומנתעלוזאת,בפועלהעובדשעבד

יהאשניתןמנתועלתוגשםהחוקשלהסוציאלית
השעותגמולשלהוגנותואתשוטףבאופןלבחון

.העניןבנסיבותכמכלולהגלובליהנוספות

שתהא,השכרבתלושגםביטוילמצואצריכהההסכמה.4
השעותגמוללביןהיסודשכרביןברורההפרדהבו

.הגלובליהנוספות

שעותוגמולהשכרקרי-הנפרדיםמהסכומיםאחדכל.5
בדרישותיהעצמאיבאופןלעמודצריך-גלובלינוספות

.המגןחקיקתשל
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תודה על ההקשבה
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