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 עבודה שכירה והתקשרות עצמאית

 :רופאים עצמאיים
 

    .הם אינם עובדים -מבחינת הסטאטוס המשפטי
 

  .תנאי שכרם ועבודתם מעוגנים בחוזים אישיים
 

שכר  , פיצוי פיטורים)זכויות העבודה המגנות הקבועות בדין 
חלות על עצמאיים   אינן( 'שעות עבודה ומנוחה וכיוצב, מינימום

 .למעט במקרים חריגים שנקבעו בפסיקה
 

לא התקיימו יחסי נקבע כי ד ציפורה בשן "בפס: לדוגמא
לצורך תשלום פיצוי " עובדת"אך יש לראותה כ" מעביד -עובד"

  .פיטורים
 

בעמידה  , על פי רוב, הליך פשוט המסתכם: אופן סיום עבודה
 .בתקופת הודעה מוקדמת המוסכמת בחוזה



 עבודה שכירה והתקשרות עצמאית

 :רופאים שכירים
  

   .הנם עובדים
 

  "מעביד -עובד"מתקיימים יחסי 
 

 .הרופאים על חלות בדין הקבועות המגנות העבודה זכויות
 

או /מועסקים על פי רוב על פי ההסכמים הקיבוציים ו
    .בחוזים אישיים

חובת קיום הליך מסודר לרבות הזכות  : אופן סיום עבודה
או בחוקות  /ועל פי הכללים שנקבעו בפסיקה ו" שימוע"ל

הליך מסודר עם מעמד לארגון  , לרופאים קבועים. העבודה
 .העובדים



 עבודה שכירה והתקשרות עצמאית

הוא עניין של סטאטוס שאינו נקבע על " עובד"מעמדו של אדם כ
  .י הצדדים או בחוזה"פי התיאור שניתן לו ע

 
מעביד נבחנים בבתי הדין לעבודה על פי   -קיומם של יחסי עובד 
  .אמות מידה מהותיות

 
בפסיקה קיימים מספר מבחנים לפיהם מחליט בית הדין אם  

  .מדובר בעובד שכיר או בעצמאי
 

  האם בודק חיובי הפן :ההשתלבות מבחן הנו העיקרי המבחן
  :העזר מבחני תתי בעזרת העבודה נותן של בעסק השתלב העובד
  תלות ,משימות ניוד ,מנהלית כפיפות ,העבודה ביצוע סדירות
 .כלכלית

 



 עבודה שכירה והתקשרות עצמאית

  תוך בוצעה העבודה האם ,היתר בין ,בוחן השלילי הפן
 או קיומו ,והכנסות בהוצאות שליטה ,כלכלי סיכון נטילת

 .אישי קשר של היעדרו
 

  עובד יחסי התקיימו האם לבחון בבואו ,הדין בית
 :בוחן מעביד

 
  .תום הלב של הצדדים

 
  להיות שווה האם ההחלטה על משפיע אשר -השכר גובה
 .לא או כשכיר מוכר

 
 



 עבודה שכירה והתקשרות עצמאית

 .ומשכו רציפותו ,הקשר סדירות

  ההעסקה עצם את לקבוע המועסק של החופש מידת
  לצרכי עצמו להתאים המחויבות מידת מול והיקפה
 .המוסד של השעה

 .במעסיק והתלות ההעסקה בלעדיות

 

 



 עבודה שכירה והתקשרות עצמאית

 :טשטוש הגבולות בין עבודה שכירה והתקשרות עצמאית
 

פסיקת בתי הדין בשנים האחרונות מטשטשת את הגבולות  
פריצת  "קיימת מגמה מתפתחת בפסיקה של , הקיימים

אשר במקרים מסוימים  " עובד"בהגדרת  "האוניברסליות
המגן והביטחון הסוציאלי  , עשויה להחיל את משפט העבודה

  .אף מבלי להכיר ביחסי עבודה בין הצדדים
 
נקבעה זכאות לדמי אבטלה גם  ץ סרוסי "בבג: כך לדוגמא 

לאדם שכיהן בתפקיד ציבורי כסגן ראש " עובד"למי שאינו 
  .מועצה מקומית

 
  למי פיטורים פיצוי לפסוק ניתן חריגות בנסיבות כי נקבע עוד

 .(צדקא ד"פס ,בשן ד"פס) עובד שאיננו



 עבודה שכירה

 הקיבוציים ההסכמים פי על עבודה

 אישי בחוזה עבודה

 99 ובקוד בססיות עבודה

 שאילה או השאלה עבודת

 
 



 הסכם קיבוצי מול הסכם אישי

 :   חוזה אישי והוראותיו
 

חוזים אחידים הנוטים  . מ בין הרופא למעסיק"הנו פרי מו
לטובת המעסיק והאופציה לביצוע שינויים בחוזה  

מצומצמת ותלויה בעמדת הכוח והמיקוח של הרופא מול  
 .המעסיק

 
  :בין היתר, ההסכמים הקיבוציים מתאפיינים

  
,  תקופות ניסיון לקביעות, בהוראות לביטחון תעסוקתי

הליכי משמעת ופיטורים מוסדרים והוראות בדבר ביטחון  
 .סוציאלי וביטוח

 



 הסכם קיבוצי מול הסכם אישי

חוזים אישיים המכילים סעיפי הצמדת זכויות הקבועות 
 :בהסכמים הקיבוציים

 
 :מכבי

הצמדת תוספות שכר והטבות לרופאי מכבי על פי תנאי     
 .  העסקת רופאים בשירות המדינה

 
 :מאוחדת

 רופאים שכירים בקופה   900מתוך  100 -מדובר ב כ
על פי תנאי ההסכמים  " דירוג דרגה"המועסקים ב    

  .הקיבוציים

 .זכויות של מלאה הצמדה אין כי עולה מבדיקתנו

 



 עבודה שכירה בהסכמים קיבוציים

 רופאים משולבים:
 

  עבודת בין נחלקת משרתם אשר מלאה במשרה רופאים
 .קהילתית עבודה לבין ח"בי
 

  יחסית הקיבוציים ההסכמים פי על :ושכרם עבודתם תנאי
 .ובמחוז חולים בבית משרתם לחלקיות

 
 ."שילוב"  :שכר לתוספת הקיבוצי ההסכם פי על זכאים

 
 תורני חוץ
  הקיבוצי ההסכם תנאי פי על החולים בבתי מועסקים

 .חוץ לתורני
 

 



 עבודה שכירה בהסכמים אישיים

 עבודה בשירותי בריאות כללית- קהילה:
 

 : מתמחים
חוזים אישיים לרופאים המבצעים התמחות ברפואת 

 . י המחוז"המשפחה הממומנת ע

הרופא מתחייב להמשך העסקה  , לנוכח עלויות ההכשרה
 .בקהילה לאחר קבלת המומחיות

 
 :  גמלאים

מ קיבוצי "בימים אלו אנו במו. כיום מועסקים בחוזים אישיים

 .למעבר להעסקה על פי ההסכמים הקיבוציים של הרופאים



 עבודה שכירה בהסכמים אישיים
 בלאומית:

 
 .מועסקים בחוזים אישיים מספר מצומצם של בעלי תפקידים

 2006 משנת קיבוצי בהסכם ספציפי באופן הוגדרו
 .השכירים הרופאים כל מסך 5% עד של הגבלה

 
 :במאוחדת

 
  החלוקה פי על אישיים בחוזים עובדים השכירים הרופאים

 :הבאה
  תנאי פי על "דרגה דירוג"ב מועסקים רופאים 100-כ

  .הקיבוציים ההסכמים

   .אישיים בחוזים עובדים רופאים 800 -כ
 



 עבודה שכירה בהסכמים אישיים

 תאגידי בריאות:
 

,  על פי רוב, הזכויות הבסיסיות. מועסקים בחוזים אישיים
הזכויות הנלוות  . על פי תנאי ההסכמים הקיבוציים

משתנות מתאגיד לתאגיד ( 'פנסיה וכיוצב, סוציאליות)
 .ואינן משולמות במלואן

 
  קופות של במימון התאגיד לרופאי שילוב הסכמי קיימים

  מותנה הרופאים עבודת המשך .אחרים גופים או החולים
   .נוסף למימון בהסכם

 
 



 עבודה שכירה בהסכמים אישיים

 עבודה בבית חולים בתקן של מחוז בקהילה- כללית:

 
  הקיים לתקן מעבר מתמחים בהעסקת ,רוב פי על ,מדובר

 במחלקה
 

 בקהילה מסוים מחוז חשבון על הוא התקן מימון
 

  ההתמחות סיום לאחר בקהילה להעסקה הרופא התחייבות
 .המחוז י"ע הממומנים החודשים כמספר

 

 



 עבודה שכירה בהסכמים אישיים

 עבודה בבית חולים במימון של בית חולים אחר
 

  הקיים לתקן מעבר מתמחים בהעסקת ,רוב פי על ,מדובר

 במחלקה

 אחר חולים בית של במימון

  לאחר המממן החולים בבית להעסקה הרופא התחייבות

   .ההתמחות סיום

  מעיני ח"בי י"ע הממומנת באיכילוב התמחות :לדוגמא

 .הישועה

 



 המשך -עבודה שכירה 

 עבודה שכירה ב"ססיות" וב"קוד 99'':
 

 "נוספת עבודה"כ מוגדרת
 

 הרופא של עבודתו שעות למסגרת מעבר מתבצעת
 

 הרופאים של הקיבוציים ההסכמים במסגרת מוסדרת איננה
 

 הבריאות תאגיד י"ע או המעסיק י"ע ממומנת

 

 
 



 המשך -עבודה שכירה 

 עבודת השאלה/ שאילה בכללית:
 

קבועים במשרה תקנית מהמוסד למוסד  השאלת עובדים 
 .ציבורי אחר

 
 .לכללית מכל מקום עבודה מאורגןשאילת עובדים 

 
בתקופת השאילה יחולו על העובד שהושאל למוסד  

כל החובות המוטלות על העובד במוסד  , הסתדרותי
  .ההסתדרותי

 
 אופציית עם לשנה קצובות  :השאילה/ההשאלה תקופות
 .כ"בסה שנים 3 -מ יותר ולא שנתיים לעוד הארכה

 
 .לשילה מהכללית מושאלים שיניים רופאי :לדוגמא

 



 נקודות לדיון

  נקבע אינו אשר ,סטאטוס של עניין היא "עובד" הגדרת
  מבחינה ההעסקה את לבחון שיש אלא התיאור פי על

   .הדין בתי פסיקות למבחני בהתאם מהותית
 

   עבודה יחסי בהיעדר זכויות מתן
 

   ?המעסיק מיהו השאלה בדבר גבולות טשטוש

 



 המשך -נקודות לדיון 

 העסקת רופאים עמדת הר"י: 
 

י סבורה שרופאים יועסקו על פי ההסכמים הקיבוציים "הר
,  ופועלת להסדרה מול מעסיקים שאינם חתומים עליהם

  .העסקת רופאים במאוחדת: לדוגמת

 
י איננה מתנגדת למתן תוספות שכר נוספות במסגרת  "הר

הסכם אישי בפרט שהן תהיינה מעבר ובנוסף להעסקה  
  .בהסכם קיבוצי

 
  המדינה בשירות המועסקים רופאים :לדוגמא כך

  תאגיד עם אישי הסכם במסגרת נוסף תגמול ומקבלים
 .הבריאות

 



 

 !תודה


