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))19511951((חוק חופשה שנתית חוק חופשה שנתית 

    נחקקנחקק  שנתיתשנתית  חופשהחופשה  חוקחוק  " "   החוקהחוק  מועדמועד��

  נדב$נדב$  נחשבנחשב  והואוהוא  החמישי�החמישי�  שנותשנות  בתחילתבתחילת

..העבודההעבודה  דינידיני  באושיותבאושיות  מרכזימרכזי

שינויי�שינויי�  בוצעובוצעו  השני�השני�  במרוצתבמרוצת��

ולפיכ$ולפיכ$  החוקהחוק  בהסדריבהסדרי  מעטי�מעטי�

    הנוגעהנוגע  בכלבכל  מהותיי�מהותיי�  פערי�פערי�  נוצרונוצרו

..מודרניתמודרנית  עבודהעבודה  לסביבתלסביבת  כיו�כיו�  החוקהחוק  להתאמתלהתאמת

33

היק) תחולההיק) תחולה) ) אא((
    עובדעובד  כלכל  עלעל  חלחל  שנתיתשנתית  חופשהחופשה  חוקחוק  הא�הא�1)1)

    כוללכולל  בשכרבשכר  עובדעובד  ;;מדינהמדינה  עובדעובד  ::לרבותלרבות((

    גילגיל  מעלמעל  עובדעובד  ;;נוערנוער  ;;קבל�קבל�  עובדעובד  ;;))גלובאליגלובאלי((

    מסתנ�מסתנ�  ;;פפ""רשרש  עובדעובד  ;;זרזר  עובדעובד  ;;חובהחובה  פרישתפרישת

    ??")")פרילאנספרילאנס""  ;;עבודהעבודה  אשרתאשרת  ללאללא

    שנתיתשנתית  חופשהחופשה  לחוקלחוק  22  סעי)סעי)��

    הוראותהוראות  לפילפי  שתינת�שתינת�  לחופשהלחופשה  זכאיזכאי  עובדעובד  כלכל""

    ""..זהזה  חוקחוק
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44

היק) תחולההיק) תחולה) ) אא((
שנתיתשנתית  חופשהחופשה  לחוקלחוק))אא((3535  סעי)סעי)��

""  עלעל  חלחל  אינואינו  זהזה  חוקחוק""

    גמולגמול  כלכל  אתאת  המקבלהמקבל  בחקלאותבחקלאות  עובדעובד))11((

    בשווהבשווה  אואו  בשירותי�בשירותי�  ,,מהיבולמהיבול  בחלקבחלק  עבודתועבודתו

;;כס)כס)

  לצור$לצור$  שאינהשאינה  בעבודהבעבודה  ארעיארעי  עובדעובד))33((

    ""..מקצועומקצועו  אואו  המעסיקהמעסיק  עסקיעסקי

    מותניתמותנית  שנתיתשנתית  חופשהחופשה  חוקחוק  תחולתתחולת  הא�הא�2)2)

??מינימאליתמינימאלית  שכרשכר  ברמתברמת  אואו  מינימאלימינימאלי  בוותקבוותק

55

היק) תחולההיק) תחולה) ) אא((
    מוגבלתמוגבלת  שנתיתשנתית  חופשהחופשה  חוקחוק  תחולתתחולת  הא�הא�3)3)

    ??בלבדבלבד  העיקריהעיקרי  למעסיקלמעסיק

    חוקחוק  מכוחמכוח  זכויותיוזכויותיו  עלעל  לוותרלוותר  יכוליכול  עובדעובד  הא�הא�4)4)

    ??))קיבוציתקיבוצית  אואו  אישיתאישית((  שנתיתשנתית  חופשהחופשה

שנתיתשנתית  חופשהחופשה  לחוקלחוק  3838  סעי)סעי)��

    הנתונההנתונה  זכותזכות  מכלמכל  למעטלמעט  באבא  אינואינו  זהזה  חוקחוק""

    חוזהחוזה  ,,קולקטיביקולקטיבי  הסכ�הסכ�  ,,חוקחוק  לפילפי  לעובדלעובד

    ""..נוהגנוהג  אואו  עבודהעבודה

6666

גישה פטרנליסטית ביחסי העבודהגישה פטרנליסטית ביחסי העבודה

דיני  

=עבודה
דיני  

"מג�"
=

הסדרי 

מינימו�  

כופי�
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77

עובדי�עובדי�" " מעגלי זכויותמעגלי זכויות""

רובד 

כפוי

רובד 

/  הסכמי

כפוי

רובד 

הסכמי  

בלבד

רובד 

התנהגותי הסכמי� 

קיבוציי� 

וצווי הרחבה חוקי 

עבודה

מנהגי�
חוזי 

עבודה

! שדרוג זכויות העובד בלבד

88

""שנת עבודהשנת עבודה) ") "בב((
    ""עבודהעבודה  שנתשנת""  בי�בי�  ההבחנהההבחנה  השלכותהשלכות  בחינתבחינת5)5)

    חופשהחופשה  ליישו�ליישו�  הנוגעהנוגע  בכלבכל  ""ותקותק  שנתשנת""  לבי�לבי�

..שנתיתשנתית

    ""מקוצרתמקוצרת  עבודהעבודה  שנתשנת""  מהימהי6)6)

88  תיקו�תיקו�    פיפי""עלעל  20052005//1212""44((

    ??))שנתיתשנתית  חופשהחופשה  לחוקלחוק

99

))11סעי) סעי) ((" " שנת עבודהשנת עבודה""

    חופשהחופשה  לחישובלחישוב  אחידאחיד  בסיסבסיס  " "   ""עבודהעבודה  שנתשנת""��

  פיפי" " עלעל  העבודההעבודה  במקו�במקו�  העובדי�העובדי�  לכלללכלל  שנתיתשנתית

  ..))דצמברדצמבר" " ינוארינואר((  הלועזיהלועזי  הלוחהלוח

    באפרילבאפריל  11  מיו�מיו�  ""  ""המקוצרתהמקוצרת  העבודההעבודה  שנתשנת""��

))20052005  מר�מר�  תיקו�תיקו�((  !!20052005  בדצמברבדצמבר  3131  ועדועד

    התיקו�התיקו�  פיפי""עלעל  ""  ""מקוצרתמקוצרת  חופשהחופשה  מכסתמכסת""��

    מהמוסכ�מהמוסכ�  7575%%  אואו  ))מחדלמחדל  ברירתברירת((  לחוקלחוק

..אישיאישי  חוזהחוזה  אואו  קיבוציקיבוצי  בהסכ�בהסכ�  במפורשבמפורש
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אור$ החופשהאור$ החופשה) ) גג((
    לקביעתלקביעת  העיקריותהעיקריות  המידההמידה  אמותאמות  בחינתבחינת7)7)

    שנתשנת((  השנתיתהשנתית  החופשההחופשה  מכסתמכסת  היק)היק)

..))))אא((33  סעי)סעי)((  העבודההעבודה  ושבועושבוע  העבודההעבודה

    שנתיתשנתית  חופשהחופשה  מכסתמכסת  לקביעתלקביעת  הכללי�הכללי�8)8)

    המספרהמספר    פיפי" " עלעל((  חלקיתחלקית//מלאהמלאה  עבודהעבודה  בשנתבשנת

    תחליפיתחליפי  כוללכולל  בפועלבפועל  העבודההעבודה  ימיימי  שלשל  הכוללהכולל

    ..))))גג((" " ))בב((33  סעי)סעי)((  ))שכרשכר

    בתלושיבתלושי  ")")ברוטוברוטו("("  חוקיתחוקית  חופשהחופשה  הצגתהצגת  אופ�אופ�9)9)

..")")נטונטו""  היעדרותהיעדרות  ימיימי  במונחיבמונחי((  השכרהשכר

1111

))אא((פי חוק פי חוק ""עלעלמכסת חופשה מכסת חופשה 

שבוע מלא  שבוע מלא  שנת עבודהשנת עבודה

))ברוטוברוטו//לוחלוח((

שבוע מלא  שבוע מלא  

))ימי עבודהימי עבודה((

שבוע מקוצר  שבוע מקוצר  

))ימי עבודהימי עבודה((

44""11141412121010

55161614141212

66181816161414

77212118181515

282824242020ואיל$ואיל$  1313

1212

))בב((פי חוק פי חוק ""עלעלמכסת חופשה מכסת חופשה 

 שבת אחת+ ימי עבודה  6= ימי חופשה בחוק  7

)לוח" מלא"שבוע (

הפחתת יו� חופשה אחד בעד   ←" מלא"מעבר לשבוע 

כל שבעה ימי חופשה בחוק")         נטו("ימי עבודה 

הפחתת יומיי� חופשה בעד   ←" מקוצר"מעבר לשבוע 

כל שבעה ימי חופשה בחוק")            נטו("ימי עבודה 
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1313

צו הרחבה להנהגת שבוע עבודה מקוצרצו הרחבה להנהגת שבוע עבודה מקוצר

שבוע מלא  שבוע מלא  שנת עבודהשנת עבודה

))נטונטו""חוקחוק((

שבוע מקוצר  שבוע מקוצר  

))נטונטו""חוקחוק((

שבוע מקוצר  שבוע מקוצר  

))נטונטו""צוצו((

22""11121210101010

33""44121210101111

55141412121212

88""661919""16161616""14141717

17172323""20202020""2424ואיל$ואיל$  99

1414

))גג((פי חוק פי חוק ""עלעלמכסת חופשה מכסת חופשה 

    רצופי�רצופי�  עבודהעבודה  יחסייחסי  קיו�קיו�  ==  מלאהמלאה  עבודהעבודה  שנתשנת��
העבודההעבודה  שנתשנת  כלכל  במהל$במהל$

��aa  ==  בשנתבשנת  בפועלבפועל  עבודהעבודה  ימיימי  שלשל  כוללכולל  מספרמספר  
  הרלוונטיתהרלוונטית  העבודההעבודה

שנת עבודה

חלקיתמלאה

1515

))דד((פי חוק פי חוק ""עלעלמכסת חופשה מכסת חופשה 

שנת עבודהשנת עבודהתנאי ס)תנאי ס)

מלאהמלאה

שנת עבודהשנת עבודה

חלקיתחלקית

    תנאי זכאותתנאי זכאות

למכסת חופשה למכסת חופשה 

פי חוקפי חוק" " מלאה עלמלאה על

a≥a≥200200a≥a≥240240

    בהעדר מילויבהעדר מילוי

תנאי הזכאות  תנאי הזכאות  

האמורהאמור

XX200200   / /aaמכסה מכסה 

מלאהמלאה

))של� בלבדשל� בלבד' ' מסמס((

XX240240   / /aaמכסה מכסה 

מלאהמלאה

))של� בלבדשל� בלבד' ' מסמס((
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1616

אור$ החופשהאור$ החופשה) ) גג((
    חופשהחופשה  לצורכילצורכי  הסוציאליהסוציאלי  הוותקהוותק  הא�הא�10)10)

    שלשל  במקרי�במקרי�  נשמרנשמר  ))הבראההבראה  לדמילדמי  וכ�וכ�((  שנתיתשנתית

??עבודהעבודה  מקו�מקו�  באותובאותו  מעסיקי�מעסיקי�  חילופיחילופי

    ))תת""חלחל((  תשלו�תשלו�  ללאללא  חופשהחופשה  תקופתתקופת  הא�הא�11)11)

    ??חופשהחופשה  ימיימי  בצבירתבצבירת  מזכהמזכה

    מזכהמזכה  ))דד""חלחל((  לידהלידה  חופשתחופשת  תקופתתקופת  הא�הא�12)12)

??חופשהחופשה  ימיימי  בצבירתבצבירת

    עבודהעבודה  תאונתתאונת  מפאתמפאת  היעדרותהיעדרות  תקופתתקופת  הא�הא�13)13)

??חופשהחופשה  ימיימי  בצבירתבצבירת  מזכהמזכה

1717

אור$ החופשהאור$ החופשה) ) גג((
    חודשי�חודשי�  66  מעלמעל  העבודההעבודה  ביחסיביחסי  הפסקההפסקה  הא�הא�14)14)

  לצורכילצורכי((  הסוציאליהסוציאלי  הוותקהוותק  רציפותרציפות  אתאת  קוטעתקוטעת

??))הבראההבראה  ודמיודמי  שנתיתשנתית  חופשהחופשה

    ששכרוששכרו  בשכרבשכר  עובדעובד  ע�ע�  לסכ�לסכ�  נית�נית�  הא�הא�15)15)

" " וו  55  סעיפי�סעיפי�((  חופשהחופשה  דמידמי  יכלוליכלול  השעתיהשעתי

    ??))השכרהשכר  הגנתהגנת  לחוקלחוק  ))גג((..בב2626

 עובד ע� לסכ� חייב/רשאי מעסיק הא�16)

  ימי לזקיפת כתחלי) כספי פיצוי על מראש

  ?בפועל חופשה

18181818

לחוק הגנת השכר  לחוק הגנת השכר    55סעי) סעי) 
    19511951""אא""תשיתשי  ,,ומנוחהומנוחה  עבודהעבודה  שעותשעות  שחוקשחוק  עובדעובד""��

    בעדבעד  תשלו�תשלו�  הכוללהכולל  עבודהעבודה  שכרשכר  לולו  ונקבעונקבע  לגביולגביו  חלחל

  השבועיתהשבועית  במנוחהבמנוחה  עבודהעבודה  גמולגמול  אואו  נוספותנוספות  שעותשעות

    ,,19511951""אא""תשיתשי  ,,ומנוחהומנוחה  עבודהעבודה  שעותשעות  בחוקבחוק  כאמורכאמור

    פדיו�פדיו�  אואו  חופשהחופשה  תמורתתמורת  ,,חופשהחופשה  דמידמי  הכוללהכולל  אואו

" " אא""תשיתשי  ,,שנתיתשנתית  חופשהחופשה  בחוקבחוק  כאמורכאמור  חופשהחופשה

    ,,בלבדבלבד  רגילרגיל  כשכרכשכר  שנקבעשנקבע  השכרהשכר  אתאת  רואי�רואי�  ,,19511951

    תשלו�תשלו�  לגבילגבי  קיבוציקיבוצי  בהסכ�בהסכ�  אחרתאחרת  נקבענקבע  א�א�  אלאאלא

  במנוחהבמנוחה  עבודהעבודה  גמולגמול  אואו  נוספותנוספות  שעותשעות  בעדבעד

    ""..העבודההעבודה  שרשר  ידיידי""עלעל  אושראושר  וההסכ�וההסכ�  השבועיתהשבועית
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19191919

השלכות תלוש שכר חסר פירוט  השלכות תלוש שכר חסר פירוט  

  במחלוקתבמחלוקת  השנויותהשנויות  שעילותיהשעילותיה  עובדעובד  שלשל  בתובענהבתובענה��

    עבודהעבודה  גמולגמול  ,,נוספותנוספות  שעותשעות  גמולגמול  תשלו�תשלו�""איאי  ה�ה�

  אואו  חופשהחופשה  תמורתתמורת  ,,חופשהחופשה  דמידמי  ,,השבועיתהשבועית  במנוחהבמנוחה

    ,,נסיעותנסיעות  דמידמי  אואו  הבראההבראה  דמידמי  ,,חופשהחופשה  פדיו�פדיו�

    מסרומסרו  לאלא  שכרשכר  תלושתלוש  במסירתבמסירת  שחייבשחייב  והמעבידוהמעביד

    שנקבעשנקבע  חזקהחזקה  ,,חסרחסר  שכרשכר  תלושתלוש  שמסרשמסר  אואו  לעובדלעובד

    שכרשכר  ששול�ששול�  בשכרבשכר  ויראוויראו  אסוראסור  כוללכולל  שכרשכר  לעובדלעובד

    א�א�  אלאאלא  ,,האמורי�האמורי�  השכרהשכר  רכיבירכיבי  ללאללא  ,,בלבדבלבד  רגילרגיל

))))גג((..בב2626  סעי)סעי)((  אחרתאחרת  המעבידהמעביד  יוכיחיוכיח  כ�כ�

2020

))1515""וו  44' ' סס((תמורת חופשה תמורת חופשה 

    כללכלל  ))לסירוגי�לסירוגי�((  בשכרבשכר  זמניזמני  עובדעובד��

  אלאאלא  חופשהחופשה  למכסתלמכסת  זכאיזכאי  אינואינו

!!חופשהחופשה  תמורתתמורת  לתשלו�לתשלו�

  כספיכספי  פיצויפיצוי  ==  ""חופשהחופשה  תמורתתמורת""��

..היסודהיסוד  משכרמשכר  44%%  שלשל  מזערימזערי  בשיעורבשיעור

    עדעד((  זמניזמני  אואו  ארעיארעי  עובדעובד  ==  ""בשכרבשכר  זמניזמני  עובדעובד""��
    שלשל  לפחותלפחות  אחדאחד  העסקההעסקה  רצ)רצ)  ללאללא  ))ימי�ימי�  7575
    ..הרלוונטיתהרלוונטית  העבודההעבודה  בשנתבשנת  לוחלוח  ימיימי  7575

2121

אור$ החופשהאור$ החופשה) ) גג((
    במהל$במהל$  עובדעובד  ע�ע�  לסכ�לסכ�  יכוליכול  מעסיקמעסיק  הא�הא�17)17)

    לניצוללניצול  כתחלי)כתחלי)  כספיכספי  פיצויפיצוי  עלעל  העבודההעבודה  יחסייחסי

??")")חופשהחופשה  המרתהמרת("("  בפועלבפועל  חופשהחופשה  ימיימי

    בנוגעבנוגע  קיבוציקיבוצי//חוזיחוזי  סיכו�סיכו�  השלכותהשלכות  בחינתבחינת18)18)

    ההסדרההסדר  עלעל  העודפתהעודפת  שנתיתשנתית  לחופשהלחופשה

    שנתיתשנתית  חופשהחופשה  בחוקבחוק  הקבועהקבוע  המינימאליהמינימאלי

    ..")")חוזיתחוזית  חופשהחופשה("("

    חוקחוק  פיפי" " עלעל  ""בחירהבחירה  ימיימי""" " לל  זכאיזכאי  עובדעובד  הא�הא�19)19)

??שנתיתשנתית  חופשהחופשה
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2222

חופשה חוקיתחופשה חוקית≠ חופשה חוזית חופשה חוזית 

    חופשהחופשה  מכסתמכסת  ==  ""חוזיתחוזית  חופשהחופשה""��

    החופשההחופשה  מכסתמכסת  עלעל  העודפתהעודפת��

    ..חוקחוק  פיפי""עלעל  המגיעההמגיעה��

    ::השלכותהשלכות��

    עלעל  חלי�חלי�  אינ�אינ�  שנתיתשנתית  חופשהחופשה  חוקחוק  הסדריהסדרי��

  צבירהצבירה  בנושאיבנושאי  במיוחדבמיוחד((  חוזיתחוזית  חופשהחופשה

  !!אחרתאחרת  סוכ�סוכ�  א�א�  אלאאלא  ,,))ופדיו�ופדיו�

2323

אור$ החופשהאור$ החופשה) ) גג((
    בגי�בגי�  ""מיוחדתמיוחדת  חופשהחופשה""""לל  זכאיזכאי  עובדעובד  הא�הא�20)20)

    חופשהחופשה  חוקחוק  פיפי""עלעל  משפחתיי�משפחתיי�  אירועי�אירועי�

    ברבר  ;;נכדנכד//ילדילד  הולדתהולדת  ;;נישואי�נישואי�  ::כגו�כגו�((  שנתיתשנתית

??))אבלאבל  ;;מצווהמצווה

    כתחלי)כתחלי)  חופשהחופשה  בימיבימי  עובדעובד  לתגמללתגמל  נית�נית�  הא�הא�21)21)

    מנוחהמנוחה  גמולגמול  אואו  נוספותנוספות  שעותשעות  גמולגמול  לתשלו�לתשלו�

    ??")")פיצויפיצוי  מנוחתמנוחת("("  שבועיתשבועית

    החופשההחופשה  אתאת  ולהציגולהציג  לנהללנהל  נית�נית�  הא�הא�22)22)

??חופשהחופשה//עבודהעבודה  בשעותבשעות  השנתיתהשנתית

2424

דמי אבלדמי אבל
  ההרחבהההרחבה  לצולצו  77  סעי)סעי)��

  העבודההעבודה  במקו�במקו�  שעבדשעבד  עובדעובד""

  חובתחובת  והמקיי�והמקיי�  חודשי�חודשי�  33  לפחותלפחות

    ,,ילדי�ילדי�  ,,הורי�הורי�  במותבמות((  אבלותאבלות

      מטעמימטעמי  ))ואחיותואחיות  אחי�אחי�  ,,זוגזוג""ב�ב�

    עובדעובד  ואינוואינו  ',',שבעהשבעה''  נוהגנוהג  אואו  דתדת

  לתשלו�לתשלו�  זכאיזכאי  יהיהיהיה  ,,ימי�ימי�  באות�באות�

    שנעדרשנעדר  העבודההעבודה  ימיימי  עבורעבור  שכרושכרו

""..))קלנדאריי�קלנדאריי�((  ימי�ימי�  משבעהמשבעה  יותריותר  ולאולא  בה�בה�
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2525

))אא((דמי חגי� דמי חגי� 

    מסגרתמסגרת  הסכ�הסכ�  ""  הרחבההרחבה  צוצו  ""  משפטימשפטי  מקורמקור��
))20002000//77""ממ((

(*)(*)  כלליתכללית  תחולהתחולה  ""  היק)היק)��

!!מינימו�מינימו�  הסדרהסדר  ""  מעמדמעמד��

    בהודעהבהודעה  פירוטפירוט  חובתחובת  " "   נגישותנגישות��

))עבודהעבודה  תנאיתנאי((  לעובדלעובד

  שהכרחשהכרח  שכרשכר  תחלי)תחלי)בב  המדוברהמדובר  ""  מהותמהות��
..המבוטחהמבוטח  הפנסיוניהפנסיוני  בשכרבשכר  להכלילולהכלילו

2626

))בב((דמי חגי� דמי חגי� 
    ))אא((66  סעי)סעי)��

  שלאשלא  העבודההעבודה  במקו�במקו�  עבודהעבודה  חודשיחודשי  33  לאחרלאחר  עובדעובד""
    ויו�ויו�  החגהחג  לפנילפני  יו�יו�((  החגהחג  ליו�ליו�  סמו$סמו$  מהעבודהמהעבודה  נעדרנעדר
  זכאיזכאי  יהיהיהיה  ,,המעבידהמעביד  בהסכמתבהסכמת  אלאאלא  ,,))החגהחג  אחריאחרי

    ;;השנההשנה  ראשראש  ימיימי  22((  חגחג  ימיימי  99  בעבורבעבור  מלאמלא  לתשלו�לתשלו�
    שבועותשבועות  חגחג  ;;פסחפסח  ימיימי  22  ;;סוכותסוכות  ימיימי  22  ;;כיפורכיפור  יו�יו�
    החלי�החלי�  חגחג  לימילימי  זכאיזכאי  יהיהיהיה  לאלא  עובדעובד  ..))העצמאותהעצמאות  ויו�ויו�

""..בשבתבשבת

    ))בב((66  סעי)סעי)��

  זכאיזכאי  יהיהיהיה  לאלא  חודשיחודשי  עובדעובד""

""..חגחג  ימיימי  עבורעבור  נפרדנפרד  לתשלו�לתשלו�

2727

אור$ החופשהאור$ החופשה) ) גג((
    חופשהחופשה  ימיימי  שלשל  שליליתשלילית  יתרהיתרה  תיתכ�תיתכ�  הא�הא�23)23)

    לנכותהלנכותה  רשאירשאי  מעסיקמעסיק  נסיבותנסיבות  באילובאילו  ??שנתיתשנתית

    מכספי�מכספי�  אואו((  העובדהעובד  משכרמשכר

??))לולו  המגיעי�המגיעי�  נוספי�נוספי�
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2828

""שליליתשלילית""יתרת חופשה יתרת חופשה 

    שליליתשלילית  חופשהחופשה  ביתרתביתרת  עובדעובד  הימצאותהימצאות��

::אפשריתאפשרית  חלופהחלופה((  המעבידהמעביד  הסכמתהסכמת  טעונהטעונה

    ..))תת""חלחל

  ""  העובדהעובד  משכרמשכר  ניכויניכוי��

    העבודההעבודה  יחסייחסי  בסיו�בסיו�

    בגמרבגמר  לנכותלנכות  נית�נית�

)!)!שקיימתשקיימת  ככלככל((  שליליתשלילית  חופשהחופשה  יתרתיתרת  חשבו�חשבו�

2929

מועדי החופשהמועדי החופשה) ) דד((
??חוקיתחוקית  חופשהחופשה  לנצללנצל  יכוליכול  עובדעובד  מתימתי24)24)

שנתיתשנתית  חופשהחופשה  לחוקלחוק  ))אא((66  סעי)סעי)��

    שנתשנת  שלשל  האחרו�האחרו�  בחודשבחודש  תינת�תינת�  החופשההחופשה""

    שנתשנת  במש$במש$  אואו  ,,ניתנתניתנת  היאהיא  שבעדהשבעדה  העבודההעבודה

    ""..שלאחריהשלאחריה  העבודההעבודה

  מועדימועדי  אתאת  להכתיבלהכתיב  רשאירשאי  מעסיקמעסיק  הא�הא�25)25)

    ??")")מאורגנתמאורגנת  חופשהחופשה("("  השנתיתהשנתית  החופשההחופשה

    ומהומה  ??לכ$לכ$  הנדרשתהנדרשת  המוקדמתהמוקדמת  ההודעהההודעה  מהימהי

??מספיקהמספיקה  חופשהחופשה  ימיימי  יתרתיתרת  אי�אי�  לעובדלעובד  א�א�

3030

מועדי החופשהמועדי החופשה) ) דד((
    ג�ג�  חופשהחופשה  מועדימועדי  לכפותלכפות  יכוליכול  מעסיקמעסיק  הא�הא�26)26)

    הודעההודעה  תקופתתקופת  ובמהל$ובמהל$  שימועשימוע  הלי$הלי$  בעקבותבעקבות

    ??להתפטרותלהתפטרות  אואו  לפיטורי�לפיטורי�  מוקדמתמוקדמת

    עובדעובד  לעבודהלעבודה  לקבללקבל  לסרבלסרב  יכוליכול  מעסיקמעסיק  הא�הא�27)27)

    חופשהחופשה  יו�יו�  לנצללנצל  עליועליו  ולכפותולכפות  באיחורבאיחור  המגיעהמגיע

??זהזה  במועדבמועד  בתשלו�בתשלו�

    חופשהחופשה  עובדיועובדיו  עלעל  לכפותלכפות  יכוליכול  מעסיקמעסיק  הא�הא�28)28)

    מקצועיתמקצועית  השתלמותהשתלמות  לש�לש�  משותפתמשותפת  ארגוניתארגונית

    ??))מלו�מלו�  בביתבבית  שהותשהות  ::למשללמשל((  חברתיחברתי  גיבושגיבוש  אואו
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3131

מועדי החופשהמועדי החופשה) ) דד((
    ""חוסרחוסר  שעותשעות""  להשלי�להשלי�  יכוליכול  מעסיקמעסיק  הא�הא�29)29)

    באמצעותבאמצעות  ))חודשיחודשי  ::קריקרי((  במשכורתבמשכורת  לעובדלעובד

??חופשהחופשה  ימיימי  ניכויניכוי

    חופשהחופשה  דמידמי  לשל�לשל�  יכוליכול  מעסיקמעסיק  הא�הא�30)30)

    מזגמזג  פגעיפגעי  ::כגו�כגו�((  עבודהעבודה  סיכולסיכול  שלשל  בנסיבותבנסיבות

    ??))בטחוניבטחוני  אירועאירוע  אואו  ")")גש�גש�  ימיימי("("  אוויראוויר

  ימיימי  לניצוללניצול  האפשריהאפשרי  המרביהמרבי  הפיצולהפיצול  מהומהו31)31)

    ניצולניצול  לכפותלכפות  חייבחייב  מעסיקמעסיק  הא�הא�  ??החופשההחופשה

??מינימאליתמינימאלית  רצופהרצופה  חופשהחופשה

3232

))88סעי) סעי) ((רציפות החופשה רציפות החופשה 

    ::הכללהכלל��

    החופשההחופשה  מכסתמכסת  ניצולניצול

!!ברצ)ברצ)

    ::החריגהחריג��

    וזאתוזאת  ,,בחלקי�בחלקי�  החופשההחופשה  מכסתמכסת  ניצולניצול
  ועדועד  ובאישורובאישור((  והמעבידוהמעביד  העובדהעובד  בהסכמתבהסכמת
    אחדאחד  שחלקשחלק  ובלבדובלבד  ,,))קיי�קיי�  א�א�  ,,העובדי�העובדי�

    !!רצו)רצו)  לוחלוח  ימיימי  שבועשבוע  יאר$יאר$  ממנהממנה  לפחותלפחות

3333

מועדי החופשהמועדי החופשה) ) דד((
    תשלו�תשלו�  ללאללא  חופשהחופשה  לכפותלכפות  יכוליכול  מעסיקמעסיק  הא�הא�32)32)

  רשאירשאי  מעסיקמעסיק  נסיבותנסיבות  באילובאילו  ??))תת""חלחל((

    ??שכרושכרו  תשלו�תשלו�  ללאללא  עובדעובד  להשעותלהשעות

    החופשההחופשה  מועדימועדי  אתאת  להכתיבלהכתיב  יכוליכול  עובדעובד  הא�הא�33)33)

??))))בב((66  סעי)סעי)((

      אואו  חגחג  בערבבערב  חופשהחופשה  ניצולניצול  הא�הא�34)34)

ניכויניכוי    מאפשרמאפשר  המועדהמועד  חולחול  ביו�ביו�

    ??בלבדבלבד  חופשהחופשה  יו�יו�  חציחצי  שלשל
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3434

))31.5.1031.5.10""ממ((תיקו� לחוק חופשה שנתית תיקו� לחוק חופשה שנתית 

")")החופשההחופשה  מועדימועדי("("  ))בב((66  סעי)סעי)��

    עובדעובד  רשאירשאי  ,,))אא((  קט�קט�  סעי)סעי)  הוראותהוראות  א)א)  עלעל))בב((

    העבודההעבודה  שנתשנת  במהל$במהל$  החופשההחופשה  מ�מ�  אחדאחד  יו�יו�  לקחתלקחת

    נוס)נוס)  אחדאחד  ויו�ויו�  שיבחרשיבחר  במועדבמועד  ניתנתניתנת  היאהיא  שבעדהשבעדה

    אי�אי�  ואול�ואול�  ,,בתוספתבתוספת  המנויי�המנויי�  מהימי�מהימי�  באחדבאחד

    סעי)סעי)  בהוראותבהוראות  לפגועלפגוע  כדיכדי  כאמורכאמור  הימי�הימי�  ברשימתברשימת

    מראשמראש  יו�יו�  3030  למעבידולמעבידו  כ$כ$  עלעל  שיודיעשיודיע  ובלבדובלבד  ,,55

""..לפחותלפחות

3535

מועדי החופשהמועדי החופשה) ) דד((
    המתייחסתהמתייחסת  מחלהמחלה  תעודתתעודת  שלשל  ההשלכותההשלכות  מה�מה�35)35)

??שנתיתשנתית  חופשהחופשה  לתקופתלתקופת

    חופשהחופשה  ימיימי  ניכויניכוי  לבקשלבקש  יכוליכול  עובדעובד  הא�הא�36)36)

    שלושתשלושת  בגי�בגי�  החוקיי�החוקיי�  המחלההמחלה  דמידמי  להשלמתלהשלמת

??מלאמלא  עבודהעבודה  לשכרלשכר  הראשוני�הראשוני�  המחלההמחלה  ימיימי

  רשאירשאי  מעסיקמעסיק  נסיבותנסיבות  באילובאילו37)37)

    בלתיבלתי  חוקיתחוקית  חופשהחופשה  למחוקלמחוק

      ??""חופשהחופשה  סרב�סרב�  עובדעובד""""לל  מנוצלתמנוצלת

3636

מועדי החופשהמועדי החופשה) ) דד((

    ??""חופשהחופשה  סרב�סרב�  מעסיקמעסיק""  שלשל  ההשלכותההשלכות  מה�מה�38)38)

  סעי)סעי)((  חוקיתחוקית  חופשהחופשה  צבירתצבירתלל  הכללי�הכללי�  מה�מה�39)39)

    החוקיתהחוקית  החופשההחופשה  צבירתצבירת  מהימהי  ??))))אא((77

    ??המרביתהמרבית

    חופשהחופשה  ניצולניצול  שלשל  ההשלכותההשלכות  מה�מה�40)40)

  המעסיקהמעסיק  שלשל  רשותרשות  ללאללא    שנתיתשנתית

??))עבודהעבודה  זניחתזניחת  ;;פיטורי�פיטורי�  עילתעילת((
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3737

))אא((צבירת חופשה בחוק צבירת חופשה בחוק 

))77  סעי)סעי)((  !!חופשהחופשה  צבירתצבירת  איסוראיסור  ::הכללהכלל��

  ::חריגי�חריגי���

    בהסכמתבהסכמת  חופשהחופשה  צבירתצבירת  היתרהיתר1)1)

    עבודהעבודה  שנותשנות  לשתילשתי  המעבידהמעביד

  ::מרביתמרבית  צבירהצבירה((  בלבדבלבד  נוספותנוספות

..!)!)אחדאחד  שבועשבוע  בניכויבניכוי

    ))חופשהחופשה  ניצולניצול  סיכולסיכול((    כפויהכפויה  חופשהחופשה  צבירתצבירת2)2)

3838

))בב((צבירת חופשה בחוק צבירת חופשה בחוק 

    חופשהחופשה  יתרתיתרת  מחיקתמחיקת  ==  ""חופשהחופשה  המרתהמרת""��

    העוקבתהעוקבת  העבודההעבודה  שנתשנת  בתו�בתו�  מנוצלתמנוצלת  בלתיבלתי

..לעובדלעובד  כספיכספי  פיצויפיצוי  כנגדכנגד

חוקחוק  פיפי" " עלעל  מרביתמרבית  צבירהצבירה��

    חופשהחופשה  מכסותמכסות  ארבעארבע  ס$ס$

    !!שבועיי�שבועיי�  בניכויבניכוי  אחרונותאחרונות

3939

20152015""פדיו� חופשה חוקית מרבי בפדיו� חופשה חוקית מרבי ב

ציר 

הזמ�

2012 2013 2014 2015

צבירה 

כדי�

שנה  

קודמת

שנה  

נוכחית
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4040

פי חוקפי חוק""פדיו� חופשה מרבי עלפדיו� חופשה מרבי על

שנת שנת 

עבודהעבודה

מכסת מכסת שנת ותקשנת ותק

חופשהחופשה

יתרה  יתרה  

לפדיו�לפדיו�

הערותהערות

    שנהשנה20152015101024242424

שוטפתשוטפת

    שנהשנה201420149923232323

קודמתקודמת

כדי�כדי�  צבירהצבירה201320138822221515

כדי�כדי�  צבירהצבירה201220127721211414

    איסוראיסור2011201166181800

צבירהצבירה

4141

דמי חופשה ופדיו� חופשהדמי חופשה ופדיו� חופשה) ) הה((
  עובדעובדלל  החופשההחופשה  דמידמי  לחישובלחישוב  הכללי�הכללי�  מה�מה�41)41)

??))))11)()(בב((1010  סעי)סעי)((  במשכורתבמשכורת

  עובדעובדלל  החופשההחופשה  דמידמי  לחישובלחישוב  הכללי�הכללי�  מה�מה�42)42)

    ??))))22)()(בב((1010  סעי)סעי)((  בשכרבשכר

    דמידמי  בחישובבחישוב  לכלוללכלול  הכרחהכרח  שכרשכר  רכיבירכיבי  אילואילו43)43)

    ;;""חודשיחודשי  חופשיחופשי""  ::לבדיקהלבדיקה((  החופשההחופשה

??))מכירותמכירות  עמלותעמלות  ;;גג""שנשנ  ;;רכברכב  אחזקתאחזקת

4242

))1212""1010סעיפי� סעיפי� ((דמי חופשה דמי חופשה 

    בגי�בגי�  לעובדלעובד  המגיעההמגיעה  התמורההתמורה  ==  חופשהחופשה  דמידמי��

    ..חופשהחופשה  ימיימי  שלשל  כדי�כדי�  ניצולניצול

::החופשההחופשה  דמידמי  שיעורשיעור��

..יסודיסוד  שכרשכר  " "   במשכורתבמשכורת  לעובדלעובד1)1)

    מרבימרבי  ממוצעממוצע  ""  בשכרבשכר  לעובדלעובד2)2)

  חודשי�חודשי�  בשלושהבשלושה  יסודיסוד  שכרשכר  שלשל

..החופשההחופשה  לחודשלחודש  שקדמהשקדמה  בשנהבשנה  סמוכי�סמוכי�
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4343

דמי חופשה ופדיו� חופשהדמי חופשה ופדיו� חופשה) ) הה((
  בשכרבשכר  החופשההחופשה  דמידמי  אתאת  לכלוללכלול  הכרחהכרח  הא�הא�44)44)

??המבוטחהמבוטח  הפנסיוניהפנסיוני

    החופשההחופשה  דמידמי  אתאת  לכלוללכלול  הכרחהכרח  הא�הא�45)45)

    ??השתלמותהשתלמות  לקרנותלקרנות  מעסיקמעסיק" " עובדעובד  בהפרשותבהפרשות

    ??החופשההחופשה  דמידמי  לתשלו�לתשלו�  המועדהמועד  מהומהו46)46)

    עלולעלול  חופשהחופשה  דמידמי  בתשלו�בתשלו�  איחוראיחור  הא�הא�47)47)

??שכרשכר  להלנתלהלנת  להיחשבלהיחשב

  כיצדכיצד  חופשהחופשה  פדיו�פדיו�לל  זכאיזכאי  עובדעובד  נסיבותנסיבות  באילובאילו48)48)

??החופשההחופשה  פדיו�פדיו�  ישול�ישול�  ומתיומתי  יחושביחושב

4444

))1313סעי) סעי) ((פדיו� חופשה פדיו� חופשה 

!!בלבדבלבד  העבודההעבודה  יחסייחסי  בתו�בתו�  " "   הזכאותהזכאות  מועדמועד��

  " "   חוזיתחוזית  חופשהחופשה  פדיו�פדיו���

!!מפורשמפורש  סיכו�סיכו�  טעונהטעונה

    ::דגשדגש��

    ללאללא((  המשכורתהמשכורת  בתלושיבתלושי  החופשההחופשה  ימיימי  צבירתצבירת
  המעבידהמעביד  להסכמתלהסכמת  תיחשבתיחשב  לאלא  ))כדי�כדי�  מחיקהמחיקה
    !!חוזיחוזי  חופשהחופשה  לפדיו�לפדיו�

4545

""משולש השכרמשולש השכר""
חוזה אישי/הודעה לעובד

חות נוכחות"דותלושי שכר

התאמה מלאה
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4646

""משולש השכרמשולש השכר""גילוי נאות בגילוי נאות ב) ) וו((
    ממעסיקממעסיק  הנדרשהנדרש  הנאותהנאות  הגילויהגילוי  היק)היק)  מהומהו49)49)

    ערכתערכת  במסגרתבמסגרת  שנתיתשנתית  לחופשהלחופשה  ביחסביחס

    אואו  11  טופסטופס  ::קריקרי((  חדשחדש  עובדעובד  שלשל  הקליטההקליטה

    ??))אישיאישי  עבודהעבודה  חוזהחוזה

    יהודייהודי  לאלא  לעובדלעובד  אואו  זרזר  עובדעובדלל  לזקו)לזקו)  נית�נית�  הא�הא�50)50)

" " עלעל  שבתו�שבתו�  חגחג  ימיימי  במהל$במהל$  חופשהחופשה  ימיימי  ניצולניצול

??העבריהעברי  הלוחהלוח  פיפי

    זכותוזכותו  אתאת  ולהשיאולהשיא  למנ)למנ)  יכוליכול  מעסיקמעסיק  כיצדכיצד51)51)

??שנתיתשנתית  לחופשהלחופשה  הנוגעהנוגע  בכלבכל  הניהוליתהניהולית

4747

פירוט תנאי העבודהפירוט תנאי העבודה: : 11טופס טופס 

פרטי העובד והמעבידפרטי העובד והמעביד1)1)

סיו� יחסי העבודה סיו� יחסי העבודה //מועד התחלהמועד התחלה2)2)

הגדרת תפקידהגדרת תפקיד3)3)

ישירישיר  ממונהממונה4)4)

השכרהשכר  בסיסבסיס5)5)

4848

פירוט תנאי העבודהפירוט תנאי העבודה: : 11טופס טופס 

(*)(*)מותני� מותני� //תשלומי� קבועי�תשלומי� קבועי�6)6)

שבוע עבודה רגיל  שבוע עבודה רגיל  //יו�יו�7)7)

יו� מנוחה שבועייו� מנוחה שבועי8)8)

פנסיוניתפנסיונית  הגנההגנה9)9)

רלוונטירלוונטי  מעבידי�מעבידי�  ארגו�ארגו�  פרטיפרטי10)10)

    ))כס)כס)  בשווהבשווה  ושכרושכר  תשלו�תשלו�  מועדימועדי  ::לרבותלרבות((  (*)(*)
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4949

ארגוניארגוני//ממשל תאגידיממשל תאגידי

חיוב  

השתדלות
=

נהלי�  

פנימיי�
+

אכיפה 

" פני�

ארגונית

5050

מידת הזכות הניהוליתמידת הזכות הניהולית

חוזה עבודה אישי

חוקי עבודה

B

D

)1טופס (הודעה לעובד  A

צו הרחבה)/מיוחד/כללי(הסכ� קיבוצי  C

5151

""משולש השכרמשולש השכר""גילוי נאות בגילוי נאות ב) ) וו((

    שנתיתשנתית  חופשהחופשה  ניצולניצול  לשק)לשק)  הכרחהכרח  הא�הא�52)52)

    ??הנוכחותהנוכחות  חותחות""דודובב

    ממעסיקממעסיק  הנדרשהנדרש  הנאותהנאות  הגילויהגילוי  היק)היק)  מהומהו53)53)

    תלושיתלושי  במסגרתבמסגרת  שנתיתשנתית  לחופשהלחופשה  ביחסביחס

??השכרהשכר

    ::קריקרי((  במשכורתבמשכורת  עובדעובד  שלשל  שכרשכר  בתלושיבתלושי  הא�הא�54)54)

    ""החופשההחופשה  דמידמי""  אתאת  להציגלהציג  הכרחהכרח  ))חודשיחודשי

??בפועלבפועל  העבודההעבודה  משכרמשכר  במובח�במובח�
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5252

))אא((  עע""היק) חובת הפירוט בפנקס שהיק) חובת הפירוט בפנקס ש

ומנוחהומנוחה  עבודהעבודה  שעותשעות  לתקנותלתקנות  ))אא((55  תקנהתקנה��

    ירשו�ירשו�  עליועליו  חלהחלה  ))אא((22  שתקנהשתקנה  מעבידמעביד""

::אלהאלה  פרטי�פרטי�  בפנקסבפנקס

    שלשל  משפחתומשפחתו  וש�וש�  אביואביו  ש�ש�  ,,הפרטיהפרטי  שמושמו  ))11((

;;העובדהעובד

;;זהותוזהותו  תעודתתעודת  מספרמספר  ))22((

;;מענומענו  ))33((

"";;המעבידהמעביד  אצלאצל  עבודתועבודתו  התחלתהתחלת  תארי$תארי$  ))44((

5353

))בב((  עע""היק) חובת הפירוט בפנקס שהיק) חובת הפירוט בפנקס ש

;;עבודתועבודתו  שעותשעות))55((

;;שבועיתשבועית  מנוחהמנוחה  שעותשעות))66((

;;נוספותנוספות  שעותשעות))77((

;;נוספותנוספות  שעותשעות  גמולגמול))88((

;;שבועיתשבועית  במנוחהבמנוחה  עבודהעבודה  גמולגמול))99((

""..המעבידהמעביד  אצלאצל  עבודתועבודתו  סיו�סיו�))1010((

5454

התוספת לחוק הגנת השכרהתוספת לחוק הגנת השכר

    ))המש$המש$((  ""התשלו�התשלו�  תקופתתקופת""4)4)

בתקופתבתקופת  שניתנושניתנו  החופשההחופשה  ימיימי  מספרמספרה ה ""

..החופשההחופשה  ימיימי  ויתרתויתרת  התשלו�התשלו�

בי�בי�  אבחנהאבחנה  העדרהעדר  ::מסקנהמסקנה��

חוזיתחוזית  לחופשהלחופשה  חוקיתחוקית  חופשהחופשה

    בתקופתבתקופת  שנוצלושנוצלו  המחלההמחלה  ימיימי  מספרמספרו ו ""

..הצבורההצבורה  המחלההמחלה  תקופתתקופת  ויתרתויתרת  התשלו�התשלו�
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5555

פנקס חופשהפנקס חופשה) ) זז((
    בניהולבניהול  חוקחוק  פיפי""עלעל  חייבחייב  מעסיקמעסיק  כלכל  הא�הא�55)55)

    ??חופשהחופשה  פנקספנקס

    די�די�  פיפי""עלעל  לכלוללכלול  שהכרחשהכרח  החובההחובה  פרטיפרטי  מה�מה�56)56)

??חופשהחופשה  בפנקסבפנקס

    לשמשלשמש  יכולי�יכולי�  כדי�כדי�  נוכחותנוכחות  חותחות""דודו  הא�הא�57)57)

??חופשהחופשה  פנקספנקס  לניהוללניהול  תחלי)תחלי)

    חופשהחופשה  ימיימי  לניצוללניצול  ההוכחהההוכחה  נטלינטלי  בחינתבחינת58)58)

    ::לרבותלרבות((  כדי�כדי�  חופשהחופשה  פנקספנקס  ניהולניהול  בהיעדרבהיעדר

??")")ראיהראיה  ראשיתראשית""""ככ  שכרשכר  תלושיתלושי

5656

))2626סעי) סעי) ((פנקס חופשה פנקס חופשה 

    לנהללנהל  ,,ככללככלל  ,,מחויבמחויב  מעבידמעביד  ""  הכללהכלל��
    חופשהחופשה  לניצוללניצול  הנוגעהנוגע  בכלבכל  מפורטמפורט  רישו�רישו�
  עובדי�עובדי�::לרבותלרבות((  עובדיועובדיו  ידיידי""עלעל  שנתיתשנתית
..))גלובליגלובלי//כוללכולל  בשכרבשכר

  בדברבדבר  ההוכחהההוכחה  נטלנטל::דגשדגש��

    כדי�כדי�  שנתיתשנתית  חופשהחופשה  ניצולניצול

  !!המעבידהמעביד  עלעל  מוטלמוטל

5757

אחריות מעסיקאחריות מעסיק) ) חח((

  במישוריבמישורי  המעסיקהמעסיק  אחריותאחריות  גבולותגבולות  שרטוטשרטוט59)59)

    ;;מנהלימנהלי  ;;אזרחיאזרחי  מישורמישור((  השוני�השוני�  האחריותהאחריות

    ..))פליליפלילי

    זכויותזכויות  לכיבודלכיבוד  אחראיאחראי  שירותשירות  מזמי�מזמי�  הא�הא�60)60)

    אד�אד�  כוחכוח//שירותשירות  קבל�קבל�  עובדיעובדי

    ??שנתיתשנתית  לחופשהלחופשה  הנוגעהנוגע  בכלבכל
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5858

אחריות 

מעסיק

מישור 

מנהלי
מישור 

פלילי

מישור 

אזרחי

מעסיק  ' עובד נ

ד לעבודה"בבי

מעסיק  ' מדינה נמעסיק' מדינה נ

ד לעבודה"בבי

5959

הגברת האכיפה  

בדיני עבודה

אחריות 

ל"מנכ

בודק שכר  

מוסמ$

מישור 

מנהלי

חוק להגברת האכיפה של דיני העבודהחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה

אחריות 

מזמי�  

שירות

6060

השוואת מישורי אחריות מעביד  השוואת מישורי אחריות מעביד  

מישור מישור הסוגיההסוגיה

אזרחיאזרחי

מישור מישור 

פליליפלילי

מישור מישור 

מנהלימנהלי

המדינההמדינההמדינההמדינההעובדהעובדהגור� האוכ)הגור� האוכ)

  ""++++דד""מעורבות בימעורבות בי

יסוד סביריסוד סבירמעבר לספקמעבר לספקנטל שכנוענטל שכנוענטל הוכחהנטל הוכחה

קצרקצרממוש$ממוש$ממוש$ממוש$מש$ ההלי$מש$ ההלי$

++""""פרסו� באינטרנטפרסו� באינטרנט
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6161

מדרג אחריותמדרג אחריות  " " מישור מנהלי מישור מנהלי 

'  חלק א

לתוספת 

השנייה

'  חלק ב

לתוספת 

השנייה

'  חלק ג

לתוספת 

השנייה
5,000₪ 

20,000 ₪ 

35,000 ₪ 

6262

מדרג אחריות מנהליתמדרג אחריות מנהלית

))1515((' ' חלק גחלק ג))1818((' ' חלק בחלק ב))1919((' ' חלק אחלק א

אסורהאסורה  ננ""שש  העסקתהעסקתשנתיתשנתית  חופשהחופשה  מת�מת�חופשהחופשה  פנקספנקס

בשבתבשבת  אסורהאסורה  העסקההעסקהחופשהחופשה  דמידמי  תשלו�תשלו�עבודהעבודה  שעותשעות  פנקספנקס

אסורהאסורה  נערנער  העסקתהעסקתחופשהחופשה  פדיו�פדיו�  תשלו�תשלו�מיניתמינית  הטרדההטרדה  ''תקתק

שכרשכר  ניכוייניכויי  העברתהעברתננ""שש  גמולגמול  תשלו�תשלו�מינימו�מינימו�  שכרשכר  ''מודמוד

עבודהעבודה  שכרשכר  הלנתהלנתשבתשבת  גמולגמול  תשלו�תשלו�    מפלהמפלה  עבודהעבודה  מודעתמודעת

6363

אחריות מזמי� שירותאחריות מזמי� שירות

  ,שירות במת� שעיסוקו מי = "קבל�"

זולתו אצל ,עובדיו באמצעות

 התחומי� באחד שירות = "שירות"

 הראשונה בתוספת המפורטי�

)הסעדה ;ניקיו� ;ואבטחה שמירה(

  אצלו שמקבל מי = "שירות מזמי�"

  ,עסקו במסגרת ,מקבל� שירות

הציבורית פעילותו או ידו משלח
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6464

מישורי אחריות  

מזמי� שירות

מישור 

מנהלי
מישור 

פלילי

מישור 

אזרחי

'  עובד קבל� נ

מזמי� שירות  

)'פרק ג(

  ת"התמ משרד

  שירות מזמי� 'נ

)'ב פרק(

  ת"התמ משרד

  שירות מזמי� 'נ

)'ד פרק(

6565

""משולש קבלנות שירותמשולש קבלנות שירות""

 " חוזה מזמי� שירות

קבל� שירות  
הודעות תנאי  

העבודה   של  

קבל�  שירות  

לעובדיו

הודעת מזמי� שירות לעובד קבל� שירות

התאמה מלאה

6666

אחריות ניהוליתאחריות ניהולית) ) טט((
    לל""מנכמנכ  עלעל  אישיתאישית  אחריותאחריות  להטיללהטיל  נית�נית�  הא�הא�61)61)

    ביחסביחס  שנתיתשנתית  חופשהחופשה  חוקחוק  הפרתהפרת  בגי�בגי�  ארגו�ארגו�

    שירותשירות  קבל�קבל�  לעובדילעובדי  אואו  הארגו�הארגו�  לעובדילעובדי

    שלשל  האכיפההאכיפה  להגברתלהגברת  לחוקלחוק  3232""וו  1414  סעיפי�סעיפי�((

??))העבודההעבודה  דינידיני

    הפרההפרה  בגי�בגי�  אישיתאישית  אחריותאחריות  להטיללהטיל  נית�נית�  הא�הא�62)62)

  בעליבעלי  עלעל  שנתיתשנתית  חופשהחופשה  חוקחוק  שלשל  ארגוניתארגונית

    2929  סעי)סעי)((  לל""למנכלמנכ  מלבדמלבד  נוספי�נוספי�  תפקידי�תפקידי�

??))שנתיתשנתית  חופשהחופשה  לחוקלחוק
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6767

))אא((  לל""אחריות מנכאחריות מנכ
")")הפרותהפרות  למניעתלמניעת  לל""מנכמנכ  אחריותאחריות("("  1414  סעי)סעי)��

  מעבידמעביד  שהואשהוא  תאגידתאגיד  שלשל  הכלליהכללי  המנהלהמנהל))אא"("(
  הסבירי�הסבירי�  האמצעי�האמצעי�  כלכל  אתאת  ולנקוטולנקוט  לפקחלפקח  חייבחייב

    בתוספתבתוספת  המנויההמנויה  חיקוקחיקוק  הוראתהוראת  שלשל  הפרההפרה  למניעתלמניעת
..תאגידתאגיד  בידיבידי  השנייההשנייה

    המנויההמנויה  חיקוקחיקוק  הוראתהוראת  תאגידתאגיד  הפרהפר))בב((
  למנהללמנהל  לשלוחלשלוח  הממונההממונה  רשאירשאי  ,,השנייההשנייה  בתוספתבתוספת

  נקיטתנקיטת  עלעל  לפקחלפקח  עליועליו  שלפיהשלפיה  התראההתראה  הכלליהכללי
    המפורטתהמפורטת  ההפרהההפרה  להפסקתלהפסקת  התאגידהתאגיד  בידיבידי  אמצעי�אמצעי�
  הנקובהנקוב  הזמ�הזמ�  בפרקבפרק  ,,הישנותההישנותה  למניעתלמניעת  אואו  בהתראהבהתראה
""..בהתראהבהתראה

6868

))בב((  לל""אחריות מנכאחריות מנכ
")")הפרותהפרות  למניעתלמניעת  לל""מנכמנכ  אחריותאחריות("("  1414  סעי)סעי)��

    חזקהחזקה  ,,בהתראהבהתראה  כאמורכאמור  אמצעי�אמצעי�  ננקטוננקטו  לאלא))גג"("(

  לפילפי  חובתוחובתו  אתאת  הפרהפר  בתאגידבתאגיד  הכלליהכללי  שהמנהלשהמנהל  היאהיא

    כספיכספי  עיצו�עיצו�  עליועליו  להטיללהטיל  ונית�ונית�  ,,))אא((  קט�קט�  סעי)סעי)

    היההיה  שנית�שנית�  הכספיהכספי  העיצו�העיצו�  מסכו�מסכו�  5050%%  שלשל  בשיעורבשיעור

    במסגרתבמסגרת  שלאשלא  עובדי�עובדי�  המעסיקהמעסיק  יחידיחיד  עלעל  להטיללהטיל

    אותהאותה  בשלבשל  ,,ציבוריתציבורית  פעילותפעילות  אואו  ידיד  משלחמשלח  ,,עסקעסק

    כדיכדי  שנית�שנית�  כלכל  עשהעשה  כיכי  הוכיחהוכיח  כ�כ�  א�א�  אלאאלא  ,,הפרההפרה

""..חובתוחובתו  אתאת  למלאלמלא

6969

אחריות ניהוליתאחריות ניהולית) ) טט((
שנתיתשנתית  חופשהחופשה  לחוקלחוק  2929  סעי)סעי)��

    אנשי�אנשי�  חברחבר  כלכל  אואו  שיתופיתשיתופית  אגודהאגודה  ,,חברהחברה""

    אואו  זהזה  חוקחוק  לפילפי  חופשהחופשה  לעובדלעובד  נת�נת�  שלאשלא  אחראחר

    זמ�זמ�  ותו$ותו$  מספיקמספיק  צידוקצידוק  בליבלי  ,,שיל�שיל�  שלאשלא

    פדיו�פדיו�  ,,חופשהחופשה  דמידמי  ,,הדעתהדעת  עלעל  המתקבלהמתקבל

    כאש�כאש�  רואי�רואי�  ,,חופשהחופשה  תמורתתמורת  אואו  חופשהחופשה

    פקידפקיד  אואו  מנהלמנהל  ,,הנהלההנהלה  חברחבר  כלכל  ג�ג�  לעבירהלעבירה

    לדי�לדי�  להביאולהביאו  ואפשרואפשר  ,,אנשי�אנשי�  חברחבר  אותואותו  שלשל

א�א�    ,,העבירההעבירה    אתאת  הואהוא    עברעבר    כאילוכאילו    ולהענישוולהענישו
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אחריות ניהוליתאחריות ניהולית) ) טט((

שנתיתשנתית  חופשהחופשה  לחוקלחוק  2929  סעי)סעי)��

::אלהאלה  משנימשני  אחדאחד  הוכיחהוכיח  לאלא  א�א�

;;בידיעתובידיעתו  שלאשלא  נעברהנעברה  שהעבירהשהעבירה))אא((

    כדיכדי  הנאותי�הנאותי�  האמצעי�האמצעי�  כלכל  שנקטשנקט  ))בב((

  לעבירהלעבירה  בקשרבקשר  זהזה  חוקחוק  שהוראותשהוראות  להבטיחלהבטיח

""..יקויימויקויימו  הנדונההנדונה

7171

כלליכללי) ) יי((

    שנתיתשנתית  חופשהחופשה  ימיימי  לכלוללכלול  הכרחהכרח  הא�הא�63)63)

    ולחישובולחישוב  לזיהוילזיהוי  השבועיהשבועי  המונההמונה  במסגרתבמסגרת

    ??נוספותנוספות  שעותשעות  גמולגמול

  רכברכב  למעסיקלמעסיק  להשיבלהשיב  עובדעובד  לחייבלחייב  נית�נית�  הא�הא�64)64)

    במרוצתבמרוצת  למעסיקלמעסיק  השייכי�השייכי�  ניידנייד  טלפו�טלפו�  אואו

??שנתיותשנתיות  חופשותחופשות

    למעסיקלמעסיק  לזמינותלזמינות  עובדעובד  לחייבלחייב  נית�נית�  הא�הא�65)65)

??שנתיותשנתיות  חופשותחופשות  במהל$במהל$

72727272

חישוב גמול שעות נוספותחישוב גמול שעות נוספות

    מוג�מוג�  שהעובדשהעובד  כ$כ$  עלעל  מעידמעיד  גג""שנשנ  גמולגמול  תשלו�תשלו���

  ומנוחהומנוחה  עבודהעבודה  שעותשעות  חוקחוק  ידיידי" " עלעל

  בהתא�בהתא�  ייעשהייעשה  ננ""שש  גמולגמול  חישובחישוב��

    לחריגהלחריגה  אואו  יומיתיומית  ממכסהממכסה  לחריגהלחריגה

מביניה�מביניה�  הגבוהההגבוהה  ,,שבועיתשבועית  ממכסהממכסה

    בניי�בניי�  קלקל  ''ננ  וו''בוגבוג  0606//188188  עעעע((��

))1010..1111..2828  מיו�מיו�  ,,ממ""בעבע
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))טט((חישוב גמול שעות נוספות חישוב גמול שעות נוספות 

וו                    הה      דד  גג        בבאא  

88                  88      מחלהמחלה        חופשהחופשה            8888

בתשלו�בתשלו�              

))חולחול((  עע""שש  88  ==  יומיתיומית  מכסהמכסה

לזיהוילזיהוי    שבועישבועי    מונהמונה    יישו�יישו�

!!נוספותנוספות  שעותשעות  גמולגמול  ולחישובולחישוב

74747474

))טט((חישוב גמול שעות נוספות חישוב גמול שעות נוספות 

וו                    הה      דד  גג        בבאא  

חופשהחופשה      88      8888                      8888

בתשלו�בתשלו�                

))חולחול((  עע""שש  88  ==  יומיתיומית  מכסהמכסה

לזיהוילזיהוי    שבועישבועי    מונהמונה    יישו�יישו�

!!נוספותנוספות  שעותשעות  גמולגמול  ולחישובולחישוב

7575

כלליכללי) ) יי((
    למערכותלמערכות  גישהגישה  מעובדמעובד  למנועלמנוע  נית�נית�  הא�הא�66)66)

    חופשותחופשות  במהל$במהל$  המעסיקהמעסיק  שלשל  המחשובהמחשוב

??שנתיותשנתיות

  ::קריקרי((  ההתיישנותההתיישנות  מגבלתמגבלת  מהימהי67)67)

    ))המרביתהמרבית  התביעההתביעה  תקופתתקופת

    בגי�בגי�  שכרשכר  הפרשיהפרשי  לתביעתלתביעת

??שנתיתשנתית  חופשהחופשה
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))3131סעי) סעי) ((התיישנות התיישנות 

    חוקחוק  פיפי" " עלעל  תביעהתביעה  לכללכל  ההתיישנותההתיישנות  תקופתתקופת""��

    שלוששלוש  היאהיא  ,,פליליתפלילית  ובי�ובי�  אזרחיתאזרחית  בי�בי�  ,,זהזה

""..שני�שני�

תחילת  

עבודה

ציר 

הזמ�

מגבלת 

 ההתיישנות

תחילת זכאות  

לפדיו� חופשה

מועד אחרו�  

להגשת תביעה

שני� 3

7777

??מה�מה�  ""דמי הבראה דמי הבראה 

    השתתפותהשתתפות  בדברבדבר  הרחבההרחבה  צוצו  ""  משפטימשפטי  מקורמקור��
ונופשונופש  הבראההבראה  בהוצאותבהוצאות  המעבידהמעביד

(*)(*)  כלליתכללית  תחולהתחולה  ""  היק)היק)��

!!מינימו�מינימו�  הסדרהסדר  ""  מעמדמעמד��

  תנאיתנאי((  לעובדלעובד  בהודעהבהודעה  פירוטפירוט  חובתחובת  ""  נגישותנגישות��
))עבודהעבודה

    לאלא  שכרשכר  ורכיבורכיב  הוצאותהוצאות  החזרהחזרבב  המדוברהמדובר  ""  מהותמהות��
..פנסיוניפנסיוני

7878

דמי הבראהדמי הבראה  נוסחת חישובנוסחת חישוב

    מספרמספר  ==  ""הבראההבראה  קצובתקצובת""

    עבודהעבודה  לשנתלשנת  הבראההבראה  ימיימי

    אינואינושש  בלבדבלבד  רעיונירעיוני  נתו�נתו�((

    ))השכרהשכר  מרמתמרמת  מושפעמושפע

 היק)  X תערי) ליו�  X   קצובת=   דמי    

 משרה              הבראה       הבראההבראה    
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מזעריתמזעריתקצובת הבראה קצובת הבראה 

מספר ימי הבראהמספר ימי הבראהשנת ותקשנת ותק

1155

33��2266

1010��4477

1515��111188

1919��161699

2020  1010ואילואיל

8080

))אא((  זכאות לדמי הבראהזכאות לדמי הבראה

::))20152015  לשנתלשנת((  הבראההבראה  ליו�ליו�  מזערימזערי  תערי)תערי)��

₪ ₪ 378378--פרטיפרטי  מגזרמגזר��

  ₪ ₪ 425425--ציבוריציבורי  מגזרמגזר��

  בהיק)בהיק)  ,,עקרוניתעקרונית  ,,ייכללייכלל  לאלא  ""  ננ""שש  רכיברכיב��

..הבראההבראה  דמידמי  חישובחישוב  לצור$לצור$  המשרההמשרה

    !!מלאהמלאה  עבודהעבודה  שנתשנת  השלמתהשלמת  " "   מוקד�מוקד�  תנאיתנאי��

8181

))בב((  זכאות לדמי הבראהזכאות לדמי הבראה

    במשכורותבמשכורות  פעמיפעמי""חדחד  תשלו�תשלו�  ""  התשלו�התשלו�  מועדמועד��
..יחסייחסי  חודשיחודשי  תשלו�תשלו�  אואו  ספטמברספטמבר  עדעד  יונייוני

    לסיכו�לסיכו�  מניעהמניעה  אי�אי�  ""  מובח�מובח�  בלתיבלתי  שכרשכר  רכיברכיב��
    הכוללהכולל  עבודהעבודה  שכרשכר  בדברבדבר  בכתובי�בכתובי�  המעוג�המעוג�
..הבראההבראה  דמידמי  תשלו�תשלו�

    העבודההעבודה  שכרשכר  עדכו�עדכו�  חובתחובת  ::דגשדגש��

  קצובתקצובת  שינוישינוילל  בהתא�בהתא�  האמורהאמור

!!היומיהיומי  והתערי)והתערי)  ההבראהההבראה
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))גג((  זכאות לדמי הבראהזכאות לדמי הבראה

::הדגמההדגמה��

עבודהעבודה  התחלתהתחלת""  20132013  ינוארינואר��

זכאותזכאות  העדרהעדר""  20132013  יולייולי��

    תשלו�תשלו�  חובתחובת  העדרהעדר""  20132013  דצמברדצמבר��

  בעדבעד  הבראההבראה  לדמילדמי  זכאותזכאות""  20142014  יולייולי��
))כוללכולל((  1212//77  ועדועד  1111//11""ממ  החלהחל  התקופההתקופה

  99((  יחסיי�יחסיי�  הבראההבראה  לדמילדמי  זכאותזכאות  ""  20152015  אפרילאפריל��
!)!)בלבדבלבד  חודשי�חודשי�

8383

))דד((  זכאות לדמי הבראהזכאות לדמי הבראה
  !!בלבדבלבד  כס)כס)בב  ""  התשלו�התשלו�  צורתצורת��

    חופשהחופשה  ::לרבותלרבות((  העובדהעובד  וותקוותק  " "   הזכאותהזכאות  תקופתתקופת��

    ומחלהומחלה  מילואי�מילואי�  ;;לידהלידה  חופשתחופשת  ;;שנתיתשנתית

..))עבודהעבודה  ביחסיביחסי  והפסקותוהפסקות  תת""חלחל  ::ולמעטולמעט

  כאשרכאשר  אחרונותאחרונות  עבודהעבודה  שנותשנות  שבעשבע  " "   התיישנותהתיישנות��

    שתישתיוו  העבודההעבודה  יחסייחסי  במהל$במהל$  מוגשתמוגשת  התביעההתביעה

  התביעההתביעה  כאשרכאשר  בלבדבלבד  אחרונותאחרונות  עבודהעבודה  שנותשנות

    !!העבודההעבודה  יחסייחסי  סיו�סיו�  לאחרלאחר  מוגשתמוגשת

8484

©©miki@seanet.co.ilmiki@seanet.co.il

052052--26035242603524

  " " ס ו ) ס ו )   ""    


