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חופשה ללא תשלום

 לעיתים מוסדר נושא זה  . מהנושאים המוסדרים בחוקאינה , (ת"חל)חופשה ללא תשלום
עם מתן , אך לרוב מוסדר הנושא בכל מקרה ומקרה בהסכם אינדיבידואלי, בהסכם קיבוצי

.החופשה

1954-ד"תשי, כגון החופשה לעובדת מכוח חוק עבודת נשים, להוציא זאת שמכוח חוק
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 מהותה של חופשה ללא תשלום עולים שנייםבתי הדין לעבודה קבעו שמעצם:

מעביד נמשכים בעת אותה חופשה-יחסי עובד-האחד  .

 בפרק הזמן שבו מצוי העובד בחופשה ללא תשלום אין העובד חייב לעבוד  –השני
.ואין המעביד חייב בשכר עבודה
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 עם , ולכן, חוזה העבודה" השעיית"מצב של כיוצרת ללא תשלום הגדירה חופשה הפסיקה
לנקודה שבה הושעה  , לעניין זכויות וחובות, חוזר המצבתום החופשה ללא תשלום

.באשר עצם החופשה יסודה בהסכם, בכפוף כמובן למוסכם במפורש, חוזה העבודה
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צבירת זכויות

אינה שוקלת לענין צבירת זכויות ואינה  ת"החלתקופת , מבחינת צבירת זכויות
אלא אם כן הוסכם אחרת בין  , מצמיחה זכויות הקשורות בצבירת רציפות הוותק

:לעניין פיצויי פיטורים, יש לכך חריג מסוים, עם זאת.העובד למעביד

 (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים)לתקנות פיצויי פיטורים 10תקנה ,
כי לעניין קביעת סכום הפיצויים לא תובא במניין תקופה של חופשה  , קובעת, 1964-ד"תשכ

למעט תקופה כאמור שבעדה זכאית  , יום לשנת עבודה14או פגרה שלא בשכר העודפת על 
.  העובדת לדמי לידה

ת לא תיספר כתקופה הצוברת וותק לצורך פיצויי  "תקופה שבה עובד נמצא בחל, כלומר
.אשר כן ייספרו, יום בשנה14למעט , פיטורים
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?ת קוטעת רציפות בעבודה"האם תקופת חל

 לנקודה שבה הושעה חוזה  , זכויות וחובותלעניין,המצבחוזר , ת"החלתום עם , עקרוניבאופן
.העבודה

 הצדדיםאם כן נקבע אחרת בין אלא.

נשארות  , כגון ימי החופשה וימי המחלה, ת"שנצברו עד צאת העובד לחלהזכויות , משכך
.לזכות העובד עם חזרתו לעבודה
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פיצויי פיטורים

פיטוריםהיא הזכות לפיצויי , אחת הזכויות התלויות ברציפות עבודה

 אצל מעביד אחד או במקום ברציפותזכאות לפיצויים נדרשת עבודה של שנה אחתלצורך
אינה  ת"החלתקופת ,1963-ג"תשכ, בהתאם לאמור בחוק פיצויי פיטורים. עבודה אחד

אמנם , כלומר. קוטעת את הרציפות בעבודה הנדרשת לצורך זכאות לפיצויי פיטורים
היא גם לא תקטע , אך מאידך, ת לא תיספר כלק משנת העבודה הנדרשת"תקופה של חל

.ת"החלאת הרציפות בין התקופות שלפני ואחרי 
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חופשת לידה

י החוק הוא"אורך חופשת הלידה עפ:

אצל אותו מעביד שנים עשר חודשים ומעלהליולדת שעבדה לפני יציאתה לחופשת לידה
:או באותו מקום עבודה

שבועותעשרים ושישה חופשת הלידה היא.

 אצל אותו מעביד פחות משנים עשר חודשיםשעבדה לפני יציאתה לחופשת לידהליולדת
:או באותו מקום עבודה

שבועותחמישה עשר חופשת הלידה היא.
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 לעובדת יש אפשרות להיות בחופשה ללא תשלום  , לחוק עבודת נשים( ד)7על פי סעיף
.  לאחר תום חופשת הלידה( ת"חל: להלן)

 כרבע מספר מספר חדשים, מתום חופשת הלידה, רשאית להיעדר מהעבודהעובדת
אך לא יותר משנים , שבהם עבדה אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודההחדשים

.עשר חודשים מיום הלידה

 ממספר  , שבועות26החוק גם קובע כי כאשר מדובר על אישה שזכאית לחופשת לידה של
שהיא תהיה זכאית לקחת יופחתו ההפרש בין מספר השבועות שלקחה ת"החלחודשי 

.עשר שבועות בתוספת ההארכותאו חמישה, עשר שבועותכחופשת לידה לבין חמישה
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6ת של "ולחל, שבועות26עובדת עם ותק של שנתיים זכאית לחופשת לידה של : למשל
בסיכומו של דבר (. שבועות15-שבועות ל26שזה ההפרש שבין )שבועות 11חודשים פחות 

.ת"חודשי חל3.5-ו, חודשי חופשת לידה6-האישה תהייה זכאית ל

 ת של "ולחל, שבועות26עובדת עם ותק של שנה זכאית לחופשת לידה של : נוספתדוגמה
בסיכומו  (. שבועות15-שבועות ל26שזה ההפרש שבין )שבועות 11שלושה חודשים פחות

.ת"חודשי חל0.5-ו, חודשי חופשת לידה6-של דבר האישה תהייה זכאית ל

 לא יבוא במנין לגבי  ,ת שלאחר חופשת הלידה"מציין כי זמן העדרה של האישה בחלהחוק
.זכויות התלויות בותק
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 תשלוםהסכם ליציאה לחופשה ללא

 (המעסיק: "להלן)המעסיק פרטי"

 (העובד: "להלן)פרטי העובד"



 עד ליום  _______________ המעסיק מאשר לעובד לצאת לחופשה ללא תשלום מיום
"(.ת"חל: "להלן)_______________ 



 העובד לא יהיה זכאי לתשלום מהמעסיק ולא יצבור זכויות לחופשה שנתיתת"החלבתקופה  ,
.לדמי הבראה ולהפרשות לפי צו הרחבה לפנסיה חובה במשק, לדמי מחלה



 כי המעסיק מחוייב לדווח למוסד לביטוח לאומי על , ידוע לעובד, ימים30מעל ת"והחלבמידה
החל  , כמו כן. למשך חודשיים, לחודש______ ת ולשלם דמי ביטוח לאומי בסך "יציאת העובד לחל

ת ישירות למוסד לביטוח  "העובד יהיה אחראי לדווח על היותו בחל, ת"מהחודש השלישי לחל
.לאומי ולשלם דמי ביטוח לאומי באופן עצמאי

 ת"החלהעובד מתחייב להשיב למעסיק את דמי הביטוח הלאומי אשר שילם בעבורו בגין.



חתימות
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מוגדרתת לתקופה שאינה "חל

 לפרק זמן בלתי מוגדר, הוצאה לחופשה בלא תשלוםבתי הדין האזוריים לעבודה קבעו כי  ,
. דינה כפיטורים, כאשר ברור מראש שאינו קצר

 ולאחר זמן מה חזר בו המעביד ושלח לעובד מכתב , הוצא העובד לחלת בלתי מוגבלכאשר
מאחר והמעביד רשאי לחזור  , אין זה מבטל את הפיטורים, ביטול ובו קרא לו לשוב לעבודה

.העובדבו מהפיטורים רק בהסכמת 
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כפוית "חל

לפי פסיקה זו. משמעותה פיטורים, ת"בפסיקה מאוחרת יותר נקבע שגם הוצאה כפויה לחל  ,
.העובדופעולה כזו היא בעצם פיטורי , לא ניתן להוציא עובד לחופשה כפויה ללא תשלום

 זכאי העובד לפיצויי פיטורין וזכויות  , שמעסיק מודיע לעובד כי אין לו עבודה עבורוברגע
.כמפוטראחרות 
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ת קורונה  "חל

שורה של הקלות בתנאי הזכאות לדמי אבטלה עד למשבר הקורונה נקבעה בעקבות-
(.בהתאם לירידה בשיעור האבטלה במשק,או לפני כן)30.06.2021

 או יותר החל מהקלנדרייםימים 14של ת"לחלשהוצאו , 67מתחת לגיל שכירים-
לדמי אבטלהעשויים להיות זכאים , 01.08.2020

 חודשים בלבד6הזכאות הורחבה גם למי שצברו תקופת אכשרה של

( ימים לפחות30הזכאות חלה עבור תקופה של , 01.08.2020-התחיל לפני הת"החלאם)
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או , חודשים בלבד6מקבלי דמי אבטלה שצברו תקופת אכשרה של 26.05.2021-החל מה
הכמות המירבית של ימי האבטלה שלהם  או סיימו את, יום30-14ת של בין "הוצאו לחל

מהסכום שקיבלו לפני כן90%יתחילו לקבל דמי אבטלה בשיעור של 
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ת"החלתשלום דמי ביטוח לאומי בתקופת 

 א"תשל, (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח)בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי-
ובאותו  קלנדריעובד הנמצא בהסכמת המעביד בחופשה ללא תשלום לפחות חודש , 1971

חייב המעביד בתשלום דמי ביטוח בעד –זמן אינו עובד אצל מעביד אחר ואינו עובד עצמאי 
.כאמוררצופים שבהם היה המבוטח בחופשה קלנדרייםתקופה שלא תעלה על שני חדשים 
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ת"החלתשלום דמי ביטוח לאומי בתקופת 

 (. 348₪: היום)המינימום משכר 6.57%הביטוח יהיו בגובה של דמי

 משכרו  6.57%. בחישוב החיוב יהיה על , מינימוםהכנסתו של העובד נמוכה משכר אם
.ת"לחלבחודש שקדם לחודש שבו הוצא 

 דמי , ת לפני תאריך זה"כלומר אם עובד יצא לחל, 15.3.2021כי התיקון חל רק מיום יודגש
.הביטוח שישולמו יהיו ללא קשר להכנסתו
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ת"החלתשלום דמי ביטוח לאומי בתקופת 

 (.  6תקנה )את דמי הביטוח ששילם כאמור , רשאי לנכות מכל סכום המגיע לעובדהמעסיק
העולה על שני  קלנדריתכי עובד בחופשה ללא תשלום לתקופה , 1נקבע בתקנה , כמו כן

, אם באותה תקופה אינו עובד אצל מעביד אחר ואינו עובד עצמאי, חדשים תמימים רצופים
.ישלם בעצמו את דמי הביטוח
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...23.5.2021נכון ליום 

 2021ועד לחודש יוני 2020פטור למעסיקים מתשלום מחודש אפריל.

ולכן עליכם לדווח לנו על העובדים , הפטור הוא מתשלום דמי ביטוח ולא מדיווח, שימו לב
:ת באופן הבא"שהיו בחל

-דיווח  -סופי 126יעשה באמצעות טופס 2020ת בשנת "הדיווח עבור עובדים שהיו בחל
(.ת"עובד בחל)22משרה ,3' מס

-1' דיווח מס-126יעשה באמצעות טופס 2021ת בשנת "הדיווח עבור עובדים שהיו בחל
(.ת"עובד בחל)22משרה ,
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פיטורים לאחר חלת

 ת"החלכאשר יש מועד לסיום

 יחסי העבודה והם ממשיכים " השעיית"שאז מסתיימת , ת"החלניתן לפטר רק לאחר סיום
.כהרגלם

יש לזמן לשימוע

לפטר

לתת הודעה מוקדמת

20



 ת"החלכאשר אין מועד לסיום

לפרק זמן בלתי מוגדר, בתי הדין האזוריים לעבודה קבעו כי הוצאה לחופשה בלא תשלום  ,
. דינה כפיטורים, כאשר ברור מראש שאינו קצר

 ולאחר זמן מה חזר בו המעביד ושלח לעובד , מוגבלתבלתי ת "לחלכאשר הוצא העובד
מאחר והמעביד רשאי  , אין זה מבטל את הפיטורים, מכתב ביטול ובו קרא לו לשוב לעבודה

.לחזור בו מהפיטורים רק בהסכמת העובד
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ת האם מדובר "עובד מסרב לחזור מחל

?בעבירת משמעת או בנטישת מקום עבודה

בשני המקרים . התפטרות או פיטוריםניתוק יחסי עבודה נעשה בדרך כלל בדרך של
בכתב בעל פה או  את יחסי העבודהלסייםכוונה ברורה וחד משמעיתיש להראות
מחייב הבעת  ,ידי התפטרות-ידי פיטורים ובין על-בין על, קשר עבודהניתוק . בהתנהגות

.משמעית מאת המעסיק או מאת העובד-כוונה חד

 גם בנסיבות בהן ברור היה , והביא בפועל לסיומם של יחסי העבודה" לחץ על ההדק"מי
המבחן שנקבע .לשני הצדדים כי מערכת יחסי העבודה מוצתה ואינה יכולה עוד להימשך

,  האם במכלול הנסיבות הגיעו היחסים בין הצדדים לידי גמר"לצורך כך בפסיקה הוא
כאשר השאלה אינה מי גרם  , "כתוצאה מביטולם על ידי המעביד או על ידי העובד

את החוזה המשותף לצדדים  ' ביטל'אלא מי , לביטול החוזה או מי הפר את החוזה
לכדי פיטורים והתפטרות בכוונה ברורה וחד משמעית להביא את יחסים העבודה  

.לידי סיום
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ת האם מדובר "עובד מסרב לחזור מחל

?בעבירת משמעת או בנטישת מקום עבודה

 ידי אמירתו או קביעתו של  -של עובד אינה נקבעת על" התפטרות"הדין הדגיש כי בית
אין באמירה זו ללמד כשלעצמה על . את העובד כמתפטר" רואה"המעביד בכך שהוא 

התפטרות וכי על מנת להסיק על מעשה התפטרות כאמור יש להצביע על כוונה של העובד 
שאינו מתכוון לחזור אל  , צריכה להיות אמירה או ראיה נחרצת מצד העובד, משכך. להתפטר

המדובר בעבירת משמעת והמעסיק רשאי לזמן את העובד לשימוע , אחרת. מקום העובדה
.ולפטר אותו
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שלילת פיצויי פיטורים

  לא קיימת הגדרה ברורה או רשימה סגורה של מקרים בהם תשלל זכאותו של עובד לפיצויים
שלא ניתן למצוא או לצפות לפסיקה , מכאן. על אף שביצע עבירת משמעת חמורה, פיטורים

אשר יקבעו כי אי חזרת עובד מחופשה ללא תשלום מהווה  , גורפת של בתי הדין לעבודה
אשר תאפשר למעסיק לשלול לעובדת את פיצויי הפיטורים ואת , עבירת משמעת חמורה

.ההודעה המוקדמת
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 ת"החליש לסיים את

יש לזמן את העובד לשימוע

לפטר

לתת הודעה מוקדמת
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פיטורים
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פיטורים

 שימועשימועשימוע

 כי כבר נפסק , יש להדגיש, עם זאת. כללי עריכת השימוע כפי שהתפתחו בפסיקהנפרט את
אין חייבים לקיים כללי טקס צורנים  , בבית הדין הארצי שעל מנת לקיים את חובת השימוע

אלא יש לבחון את הנסיבות של כל מקרה ומקרה האם הושגה תכליתו של , כלשהם
.השימוע

  הדבר החשוב ביותר שייבחן לגבי תקינות הליך השימוע הוא האם לעובד ניתנה זכות
והאם המעסיק הקשיב בלב פתוח וללא שיחרוץ את דין העובד  , להשמיע את דעתואמיתית

.קודם למימוש זכותו של העובד לטעון ולהשמיע דבריו
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לסיבות  אמיתיפירוט והסבר ליתןיש : השימועבטרם 

מראש להגיבזמן לשימוע ומספיק 

 כי זוהי זכותו הראשונית של העובד לדעת מה הן הטענות המועלות  בתי הדין לעבודה קבעו
ולנסות לשכנע את טענותיו וגרסתו להציג את , תגובתו להןליתןובהתאם , או בעניינו, נגדו

.בזכויותיובעל הסמכות לשנות מדעתו ככל שיש בה לפגוע 

 המעבידהחובה המוטלת על זו נובעתמזכות:

 ואת , להציג בפני העובד את הטענות המופנות כלפיו, את העובד בדבר הכוונה לפטרוליידע
, בפתיחות, כל זאת. השאלות שעלו בעניינו אשר יש בהן כדי להשפיע על מקבל ההחלטה

.מבלי לכחד דבר מן העובדבהגינות ובתום לב 

 כדי לתת לו שהות  , ויש לעשות כן מספיק זמן מראש,להודיע לעובד על מועד השימועיש
.לפטרולהתכונן לשימוע ולערוך את טיעוניו כנגד ההחלטה 
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                                                                                                                        תאריךלכבוד__________
-במסירה אישית-____________[שם העובד]

____________זהות ' מס
,.נ.ג.א

זימון לשיחת שימוע טרם סיום העסקה: הנדון

 הנך מוזמן לשיחת שימוע שתתקיים במשרדי החברה  , והחברה שוקלת לסיים את העסקתך בשורותיההואיל
יש לפרט את שמות הנוכחים מטעם . ]__________________________בנוכחות_________ בשעה ______________ ביום

[.המעסיק בשיחת השימוע ותפקידם

הסיבות אשר בגינן הנך מוזמן לשיחת השימוע הינן כדלקמן:

[יש לפרט את הסיבות אשר בגינן שוקל המעסיק לסיים את העסקתו של העובד.]
_____________________.א
_____________________.ב
_____________________.ג
_____________________.ד

(במידה וקיימים, יש לצרף מסמכים תומכים)

תינתן לך הזדמנות מלאה וכנה להעלות את מלוא טיעוניך ביחס לסיבות אשר בגינן הנך  , במסגרת שיחת השימוע
.מוזמן לשיחת השימוע

נבקש כי תודיע על כך , ככל שתבחר לעשות כן, או עורך דין מטעמך/הנך רשאי להתייצב לשיחת השימוע עם מלווה ו
.מראש

כי הנך רשאי להעביר את טיעוניך והתייחסותך ביחס לסיבות אשר בגינן הנך מוזמן לשיחת השימוע בכתב, נבהיר.

הנך רשאי לוותר על זכות השימוע בהודעה בכתב.



,בכבוד רב
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יש לנהוג בתום לב ולבחון בכנות את  : השימועבעת 

העובדדברי 

שימוע חייב להיעשות בלב פתוח ובנפש חפצה כך שתינתן לעובד הזדמנות הוגנת להציג  ה
ואסור שהשימוע יתקיים למראית עין בלבד בלי שתינתן תשומת לב ראויה ,את עמדתו
.העובדלדבריו של 

ולמסור לעובד , מומלץ לנהל פרוטוקול בעת השימוע, בהתאם למגמת הפסיקה של בתי הדין
אשר יאשר  , י העובד"כמו כן מומלץ שהפרוטוקול יהיה חתום ע. עותק ממנו בסיום השימוע

כי היה מקרה בפסיקה בו נפסק  יצוייןעם זאת . את אמיתות הדברים הכתובים בפרוטוקול
.תועדהגם שלא נערך פרוטוקול והשימוע לא , כי נערך לתובע שימוע כראוי
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ב_________-שעה______________ -פרוטוקול שיחת שימוע מיום-________________

זהות' מס________________________ -ת/שם העובד-_____________________

מועד תחילת עבודה אצל המעסיק __________________ -תפקיד-______________

פרטי הנוכחים בשיחת השימוע ותפקידם:

1 .תפקיד______________ -שם-__________________

2 .תפקיד______________ -שם-__________________

3 . ת לשיחת השימוע הינן כדלקמן/אשר בגינן זומן העובדהסיבות:

1 .______________________________________________________________

4 . ת ביחס לסיבות אשר בגינן זומן לשיחת השימוע בינן כדלקמן/העובדטיעוני:

1 .______________________________________________________________

 חתימה______________ -תפקיד_______________ -ת השימוע/עורךשם-____________

[אין חובה להחתים]_________________ ת/חתימת העובד

[ת/העתק פרוטוקול שיחת שימוע יימסר לידי העובד]
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יש לשקול את נימוקי העובד שעלו  : השימועלאחר 

מנומקתבשימוע ולהגיע להחלטה 

יש לקבל החלטה בנוגע להמשך , לאחר שקילת כל המידע שעלה בשימוע, בתום השימוע
יש למסור  . יש לשוחח עם הממונים הישירים של העובד, אם יש צורך. העסקתו של העובד

ולא , לעובד את ההחלטה המנומקת לאחר פרק זמן סביר שמעיד על שקילת הדברים לעומק
.מייד בתום השימוע

 שלא לקבל את נימוקי , המתקבלת לאחר השימוע, גם ההחלטהבתי הדין לעבודה קבעו כי
אלא מתייחסת טעונה הנמקה שאינה לקונית, התנגדות העובד לפיטוריו במסגרת השימוע

.השימועשהעלה העובד במסגרת האינדוודואליםלנימוקים 
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תאריך  ________

לכבוד

 במסירה אישית-_______________  העובד שם-

ז.ת' מס_________________  .

נ.ג.א,  .

 העסקהעל סיום הודעה

1.ולאחר שהחברה שקלה בכובד ראש את מכלול  __________ , לאחר שיחת שימוע שנערכה ביום
השיקולים הענייניים והטענות שהועלו על ידך במסגרת שיחת השימוע בנוגע לסיבות שבגינן  

מן  ____________, הוחלט לסיים את העסקתך ביום , שוקלת החברה את המשך העסקתך
:הנימוקים הבאים

2. בהתאם לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים  ימים_____שלניתנת לך בזאת הודעה מוקדמת
.ולהתפטרות

3 . ת להתייצב לעבודתך בחברה והחברה תשלם /נדרשהינך, תקופת ההודעה המוקדמתבמהלך
זולך את שכרך הרגיל בגין תקופה 

4 . 5. ייערך לך גמר חשבון כנדרש על פי דין, סיום עבודתך בחברהלאחר

5 . הנך נדרש להשיבו לחברה במועד סיום עבודתך, שברשותך ציוד השייך לחברהככל  .

6.בכבוד רב. אנו מודים לך על תקופת עבודתך בחברתנו ומאחלים לך בהצלחה בהמשך דרכך_ ,
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פיצויי פיטורים

 1963-ג"תשכ, לחוק פיצויי פיטורים14סעיף.

פיצויים ותגמולים

14.לא יבוא במקום פיצויי  , לקרן פנסיה או לקרן כיוצא באלה, תשלום לקופת תגמולים
או , פיטורים אלא אם נקבע כך בהסכם הקיבוצי החל על המעסיק והעובד ובמידה שנקבע

.אם תשלום כאמור אושר על ידי שר העבודה ובמידה שאושר

 כי ההפרשות החודשיות שמעסיק מפריש לקופת פיצויים או קופת קובעהסעיף קובע
אם נקבע , לשלם לעובד במקרה של פיטוריםפיצויי הפיטורים שעליו במקוםתגמולים יוכלו 

.לכך אישור משר העבודהאו שניתן , כך בהסכם קיבוצי החל עליהם

(מדי חודש8.33%את מלוא פיצויי הפיטורים לשם כך על המעסיק.)
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את המעסיקים להפריש חלק במשק ביטוח פנסיה חובה המחייב הוחל 2008-החל מ
לקופת גמל או קרן פנסיה על חשבון פיצויי הפיטורים ( 2015החל משנת 6%)מהפיצויים 

.פיצויי הפיטוריםעל חשבון , כלומר. אוטומטיחל באופן 14וההסדר של סעיף 
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ניתן להחילו על, 14פי סעיף -במקום עבודה שלא קיים בו הסכם קיבוצי המחיל את ההסדר על-
.ידי קבלת אישור משר העבודה

העבודה אישור כללי בדבר תשלומי מעבידים לקרן פנסיה ולקופת הביטוח  פירסם שר 1998-ב
.במקום פיצויי פיטורים

3הכולל , יכולים להחיל את ההסדר אם יחתמו על האישור, ועובדים שהסכימו לכך, מעסיקים
:תנאים

ובאופן שיבטח את העובד מפני , התשלומים לקופות יהיו לכל הפחות בשיעורים הקבועים באישור הכללי
.או לעת זקנה, נכות או מוות

ולהסדר החתום מצורף נוסח האישור הכללי המלא, העובד חתם על הסכמתו להסדר.

כלומר הכספים יועברו לעובד גם במקרה של  , המעסיק יוותר מראש על החזר התשלומים לקופות
.התפטרות

חודשים3מעבר לתקופה בת , לא ניתן להחיל רטרואקטיבית את ההסדר על פי האישור הכללי  .
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2011החל משנת 

לפנסיה חובה ( נוסח משולב)צו הרחבה 

השלמת פיצויי פיטורים

9.או , לצו זה' ד6מעסיק המפריש את פיצויי הפיטורים כאמור בטבלה שבסעיף .א
8.33%-השלמת פיצויי הפיטורים עד ליהיה רשאי לשלם את , בשיעורים גבוהים יותר

לקופת ( השלמת פיצויי פיטורים–להלן )מרכיבי השכר שבגינם מפריש המעביד לקופת גמל 
הסכים או בחר המעסיק לשלם . גמל אישית לפיצויים על שם העובד או לקופת גמל לקצבה

יהיה רשאי להודיע בהודעה בכתב לקופה עם  , את השלמת הפיצויים לקופה כאמור
"  במקום פיצויי פיטורים"כך שכספי השלמת פיצויי הפיטורים יבואו , העתק לעובד

לעיל 7בתנאים המפורטים בסעיף , לחוק פיצויי פיטורים14בהתאם לאמור בסעיף 
אזי כספי השלמת פיצויי הפיטורים לא יהיו נתונים להחזרה למעסיק כמפורט  , בהתאמה

.8בסעיף 
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?איך מחשבים פיצויי פיטורים

השכר הקובע

 ( חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים)לתקנות פיצויי פיטורים 1תקנה
קובעת מהם רכיבי השכר שיובאו בחשבון שכר עבודה כבסיס לחישוב , 1964–ד"התשכ

:רכיבים אלה הינם. פיצויי פיטורים

שכר יסוד

תוספת ותק

תוספת יוקר המחיה

תוספת משפחה

תוספת מחלקתית

תוספת מקצועית.
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הינו מונח שפורש בפסיקה כתמורה שמקבל העובד כנגד עבודתו הרגילה" שכר יסוד  ,
. במסגרת מילוי תפקידו

 פורשה כתשלום מותנה  , שאינה מהווה חלק משכר היסוד, "תוספת"זאתלעומת
אינו בא , כלומר מותנה בתנאי, רכיב שלפי מהותו הוא תוספת.בתנאי או בגורם מיוחד

.בחשבון השכר הקובע לצורך חישוב פיצויי פיטורים

 הוצאות לא יובאו בחשבון השכר הקובע לצורך חישוב פיצויי פיטוריםהחזר.
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שכר אחרון: עובד חודשי

ממוצע שעות חודשי במשך כל חודשי עבודתו כפול שכר שעתי אחרון: עובדי שעתי.

 חודשים אחרונים12ממוצע "( : מהפדיוןכחלק ")עמלות.
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 מהוות חלק מהשכר  " עמלות"על מנת להכריע בשאלה האם כי בתי הדין לעבודה קבעו
יש לבחון את מהות התשלום שנקבעת לפי  , הקובע לעניין תחשיב פיצויי פיטורים אם לאו

. כלל נסיבות העניין ולא על פי הכינוי שנתנו לו הצדדים

 הן חלק מהשכר הקובע בהתאם להלכה הפסוקה עמלות מכירה אישיות
וכבר נקבע כי עובד ששכרו משתלם בחלקו על פי מרכיב קבוע ובחלקו האחר ,לפיצויים

יחושבו פיצויי הפיטורים על פי  , בעמלות המחושבות על פי מחזור המכירות או הרווחים
.השכר בשני המרכיבים

 המשולם בגין עמידה , פרמיה או שכר עידוד בסכום קבוע או מדורג, בונוסתשלום
. אינו מהווה חלק מהשכר לצורך תשלום פיצויי פיטורים, ביעדים מעל לנורמה שנקבעה
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42

המשכורת הקובעת לחישוב פיצויי הפיטורים החריג

שכר אחרון (חודשי)עובד במשכורת 

שבוע כפול ההיקף הממוצע של  /יום/תעריף אחרון לשעה

.השבועות לאורך כל תקופת העבודה/הימים/השעות

כשמדובר בעובדים בשכר  

(שבועי/יומי/שעתי)

.עשר החודשים שקדמו לפיטורים-השכר הממוצע של שנים (עמלות)כאשר השכר קבלני 

השכר האחרון שקיבל העובד לפני השינוי הזמני כשהיה שינוי זמני בשכר אחרון

שכרו האחרון לגבי כל אחת מתקופות העבודה לפי שכרו ערב  

כאשר השכר הקובע הוא השכר האחרון המותאם  פיטוריו

משרה באופן יחסי לחלקיות100%ל

כשהיה שינוי בהיקף המשרה

יש לבצע הפרדה בין שתי התקופות לפי שכר אחרון של כל  

תקופה
כשהיתה הפחתה בשכר

יש לבצע הפרדה בין התקופות לפי שכר אחרון של כל תקופה שינוי מהותי בצורת העסקה

יש לבצע הפרדה בין התקופות לפי שכר אחרון של כל תקופה שינוי מהותי בתפקיד

השכר שהיה העובד מקבל אילולי ההפחתה כשהשכר הופחת זמנית לפי הסכם קיבוצי

שכר מינימום כשהשכר נמוך משכר המינימום

השכר  -(למשל לאחר חופשת לידה)ת מכוח הוראת דין "בחל

השכר שהעובד  –מקרה אחר פיטוריובכלשהעובד קיבל לפני 

קיבל לפני פיטוריו בצירוף תוספת יוקר המחיה

ת בעת הזכאות  "כשהעובד היה בחל

לפיצויי פיטור



?איך מחשבים פיצויי פיטורים

 6%במהלך תקופת עבודתו שהופרש לו לפי צו ההרחבה . חודשים24עובד פוטר לאחר
.לפיצויים

 מתוך השכר הקובע-8.33%להשלים ל 2.33%יש להוסיף.

 28%ויש להשלים לכל שנת עבודה 72%= חודשים 12כפול 6%הופרש לו לכל שנה
.מהשכר האחרון
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?איך מחשבים פיצויי פיטורים

 שהופרש לו לפי צו ההרחבה באחוזים משתנים לפי צו ההרחבה החל  2005עובד משנת
.  2008משנת 

 שכר קובע כפול שנות  . לפי חוק פיצויי פיטורים2008ועד 2005לחשב את התקופה שמשנת
.עבודה

 להשלים ל קלנדריתיש את השכר לכל שנה , ועד למועד סיום יחסי עבודה2008החל משנת
.מתוך השכר הקובע-8.33%

 28%ויש להשלים לכל שנת עבודה 72%= חודשים 12כפול 6%הופרש לו לכל שנה
.מהשכר האחרון
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 לא הפרישו לה שנתיים ולא  . עקב מצב בריאותי, שנות עבודה6עובדת התפטרה לאחר
.הפרישו ברצף

מדובר על התפטרות בדין מפוטרת ולעובדת מגיעה השלמת פיצויי פיטורים על ידי המעסיק.

את הסכום שהצטבר בקופת  , יש להפחית מסכום השכר הקובע כפול שנות עבודה
.  התוצאה תהווה את ההפרש של המעסיק להשלים לשלם לעובדת. הפיצויים
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תודה!
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