חדש! מהדורת אינטרנט.
למחירים לחץ על הקישור:
לתיאור לחץ על הקישור:

http://www.glima.info/prices.html
http://www.glima.info/benefits.html
שכר מולן ופיצויי הלנה

שכר מולן ופיצויי הלנה
תוכן הענינים
נושא
הפניות להוראות דין קרובות ,סוגיות
קשורות ,ועוד

עמ'
2

עמ'
		
12ד

נושא
התיישנות הזכות לפיצויי הלנה -
סעיף 17א לחוק

מטרתם של פיצויי הלנת שכר

2א

 .1התיישנות מהותית

12ד

פיצויי הלנה כ"עונש" וחקיקה
רטרואקטיבית

		
2ב

 .2התיישנות פיצויי ההלנה לעומת
התיישנות הזכות לשכר עצמו

12ד

פיצוי בגין עגמת נפש בגין הלנת שכר?

2ב

 .3החלת הוראות חוק ההתיישנות

12ה

 .4המועד להעלאת טענת התיישנות לגבי
12ה
פיצויי הלנה

על מה משתלמים פיצויי הלנה?
הגדרת "שכר מולן"  -סעיף  1לחוק

3

אין פיצויי הלנה על פיצויי הלנה

3

תשלום באיחור  -זקיפתו כנגד קרן החוב
או הריבית תחילה (אך לא
כנגד פיצויי הלנה)

		
		
4

 .6התיישנות והפחתת פיצויי הלנה -
אמצעים נגד שימוש לרעה בזכות לפיצויי
13
הלנה

שכר ראוי ופיצויי הלנה

6

13

תשלום בגין תקופה של אי-עבודה
(בפיטורים שלא כדין וכדומה)

		
7

משמעות המונח "כמות התוצרת"

8

		
הפרשי שכר וקביעת שכר באופן עקיף על
8א
פי מדדים ודרגות ולא בסכום נקוב
שכר לרגל כוננות או תורנות

9

פדיון חופשה להבדיל מדמי חופשה  -חוק
חופשה שנתית

9

 .5הפסקת מרוץ ההתיישנות עם הגשת
התביעה ותיקון כתב תביעה

 .7הארכת תקופת ההתיישנות

12ו

מה שיעור פיצויי ההלנה?
פיצויי הלנה בסכום כולל ופיצויי
הלנה לאחר פסק דין?

		
16

פסיקת ריבית והצמדה בקשר לפיצויי הלנה 16א
הפחתת פיצויי הלנה או ביטולם  -החובה
להפעיל שיקול דעת שיפוטי (ופסיקה
16ב
בשאלת הסמכות להפעילו)
שיקולים לענין שיעור ההפחתה

16ה

מועד קיום הנסיבה המצדיקה
הפחתה ,ומועד הפסקת קיומה

		
18ב

דמי מחלה על פי חוק

10

תקופת ההודעה המוקדמת

10

קצובה לספרות מקצועית

11

גמול שעות נוספות

11

מועד ודרך העלאתה של בקשה להפחתתם 		
20א
של פיצויי הלנה

ניכויים מסכום השכר שהיה
מגיע לידי העובד (ושכר ברוטו/נטו)

		
11

23

מהו תשלום שכר?
העמדת הסכום לרשות העובד  -סרוב לקבל,
12
הצבת תנאים ,הצעה לשלם ועוד
תשלום פיצויי פיטורים או שכר בשיק שחולל
 תביעה בבית הדין או הוצאה לפועל?12ב()1
(והשבת שטר)
כללים דיוניים ומעין-דיוניים
דרישת הפיצוי בתביעה

חילוקי דעות של ממש
נסיבה שלמעביד לא היתה שליטה
עליה וקשיים כלכליים
טעות כנה

		
24א
24ב()1

שונות
פיצויי הלנת פיצויי פיטורים (הן מכוח החוק 		
25
והן מכוח הסכם)  -סעיף  20לחוק
פיצויי הלנת קצבה  -הפניות

28

הלנת כספים על ידי קרן השתלמות

28

12ג
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