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חופשה שנתית•

דמי הבראה•

עבודת נוער•

חגי תשרי•

.הוובינראט ואענה על כולן בסיום 'שאלות במהלך ההרצאה ניתן לשלוח בצ•



חופשה שנתית•

דמי הבראה•

עבודת נוער•

חגי תשרי•

אט ואענה על כולן בסיום  'שאלות במהלך ההרצאה ניתן לשלוח בצ•
.הוובינר
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חופשה שנתית
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(מספר ימי הזכאות)אורך החופשה 

בהתאם  . בסיס צבירה שנתיהזכאות לחופשה שנתית מחושבת על•
כאשר  , אורך החופשה לה זכאי עובד נקבע על פי וותק, לחוק3לסעיף 

.שנת העבודה נספרת החל מהאחד בינואר של כל שנה

מנוחה שבועית  כי החוק קובע כי בימי החופשה תכלל , יש לשים לב•
לכן ימי החופשה מהעבודה בפועל נמוכים . חופשה-אחת לכל שבעה ימי

מאחר והימים המנויים כוללים מנוחה  , מימי הזכאות המנויים בחוק
ואלו ימים שממילא אין העובד עובד  , ימי חופשה7שבועית אחת לכל 

.בהם

, שלו במקום העבודהמושפע מהוותק מספר ימי החופשה של כל עובד •
ממספר ימי העבודה שעבד באותה שנה ומהשאלה אם הועסק במשך כל 

.השנה או רק בחלקה
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', הסכם קיבוצי וכדו, הסכם אישיכי במידה וישנו הסדר מיטיב החל על עובד מכוח , יצויין•

ניתן להוסיף לעובד ימי זכאות על הימים  , כלומר. יחול ההסדר המיטיב על העובד

.הקבועים בחוק אך כאמור אין לגרוע מהקבוע בחוק

מספר ימי החופשה השנתית שצובר עובד במקומות עבודה שבהם מונהג שבוע עבודה  •

ימים תלוי בשאלה אם באותו מקום עבודה או ענף עבודה חל צו הרחבה בדבר  5בן 

.מעבר לשבוע מקוצר

בהתאם  , ימים5צו זה חל על מרבית מקומות העבודה שעברו לשבוע עבודה בן •

,  שמירה ואבטחה, מלאכה, ענף התעשייה)לענפים המפורטים בתוספת השנייה לצו 

(.שירותי משרד ועוד, אחסנה, אריזה,ייצוא , ייבוא, ניקיון ואחזקה



מספר ימי העבודה הכלולים בחופשה ללא  )צו ההרחבה נוקב במספר ימי החופשה נטו •

הכוללים  )בשונה מהחוק שבו מצוינים מספר ימי החופשה ברוטו , (ימי המנוחה השבועית

(.את ימי המנוחה השבועית

מקרה שבו מספר ימי החופשה המופיעים בחוק שונה ממספר הימים המופיע  בכל •

.מביניהםהעובד יהיה זכאי למספר ימי החופשה הגבוה , בצו ההרחבה

חל על מקומות עבודה  אינוחל על ענפים אחרים שלא מפורטים בו וכןאינוהצו•

:מסוימים

('מטפלים וכו, עוזרות בית)עבודה במשק בית

עובדים4-מקום עבודה שמועסקים בו פחות מ

ימים הוסדר או יוסדר לגביהם בהסכם 5עובדים ומעסיקים שהמעבר לשבוע עבודה בן 

קיבוצי

עובדים בחברה ממשלתית

עובדים בחברה עירונית

עובדים אצל מעסיק שוועדת הפיקוח שהוקמה לעניין צו ההרחבה קבעה כי הוראות  

.עליוההסכם הקיבוצי שהורחבו בצו ההרחבה לא יחולו 



הזכאות לחופשה נקבעת בהתאם למספר הימים בהם , כאשר העובד לא עבד כל השנה•

במצב זה בוחנים במשך כמה זמן התקיימו יחסי העבודה בין  . עבד העובד באותה שנה

:  העובד למעביד

בוחנים האם העובד עבד , כאשר מתקיימים יחסי עובד מעביד במשך כל שנת העבודה•

במקרה שעבד פחות מ . שאז יהיה זכאי למלוא הזכאות השנתית, ימים200בפועל מעל 

:הזכאות תחושב באמצעות הנוסחה, ימים200

ימי עבודה בפועל* זכאות מלאה 

200

בוחנים האם , ולא בכולה, כאשר מתקיימים יחסי עובד מעביד רק בחלק משנת העבודה•

במקרה  . שאז יהיה זכאי למלוא הזכאות השנתית. ימים240העובד עבד בפועל מעל 

:הזכאות תחושב באמצעות הנוסחה, ימים240שעבד פחות מ 

בפועל            ימי עבודה * זכאות מלאה 

240



אך לאחר קבלת התוצאה  , כי במניין הימים יובאו בחשבון גם ימי עבודה חלקיים, יצויין•

.חלק של יום חופשה לא יובא במניין, של ימי החופשה

.בפועליש לספור ימי עבודההחוק מציין כי, לעניין ספירת הימים•

יבואו  , עולה השאלה האם רק ימי עבודה שבהם העובד הגיע ממש לעבודה ועבד בפועל•

או שמא תהיינה היעדרויות מהעבודה שגם הן ייכנסו לגדר ימי עבודה  , בגדר הגדרה זו

.בפועל



ימי מחלה בגינם מקבל  כי , בפסיקה עדכנית שניתנה בבית הדין הארצי לעבודה נקבע•

,  צוברים זכויות חופשה, וכל עוד הוא מקבל עבורם שכר, (דמי מחלה)העובד שכר 

הסתדרות העובדים הכללית החדשה  68/09( ארצי)ק"עס)כאילו היו ימי עבודה בפועל 

(.מ"אופטיקה בע-אלביט מערכות אלקטרו' נ' ואח

נימק  , אשר כתב את דעת הרוב, רבינוביץהשופט ' כב, אחד משופטי בית הדין הארצי•

בהם נבצר ממנו לעבוד מסיבה  , את הכרעה זו בנימוק כי גם ימי היעדרות של עובד

נחשבים ימי עבודה  -המזכים בשכר עבודה או בתשלום שכמוהו כשכר, שאינה תלויה בו

טרם נקבעה קביעה מפורשת בפסיקת בית המשפט לגבי צבירת ימי חופשה . בפועל

.במהלך היעדרות מסיבות אחרות שבגינן משולם לעובד שכר



רציפות החופשה

אך , לחוק חופשה שנתית קובע כי על החופשה להיות רצופה8סעיף •
ניתן לחלק  –( וכן באישור ועד עובדים אם ישנו)בהסכמת העובד והמעביד 

.ימים7חופשה ובלבד שפרק אחד ממנה יהיה לפחות 

מבלי לשלב  , בפסיקה נקבע כי הוצאת עובדים לחופשות קצרצרות לסירוגין•

אינה מקיימת את דרישת חוק , חופשה של שבעה ימים רצופים לפחות

, נקבע כי אין לראות בהיעדרויות ליום יומיים מדי פעם. חופשה שנתית

יציאת המעביד ידי חובתו לתת חופשה , המוכתבות על ידי תהליך הייצור

פרי  -תל' יוסף פרידמן נ3-30/ע לב"דב)לפי רוחו ולשונו של החוק , שנתית

(.232ע ד "פד, מ"בע



הימים שלא יובאו במניין ימי החופשה

ואם הם חלים , אלו הימים שאין לספור אותם כימי חופשה שנתית, לחוק5לפי סעיף •

ויש להשלימה ככל האפשר  , יראו את החופשה כנפסקת לאותם הימים, בימי החופשה

:עבודה-תוך אותה שנת

-ח"התשס, לפי חוק שירות המילואיםמילואים-שירותהימים בהם שירת העובד( 1)•

2008;

להוציא ימי  –אם על פי חוק ואם על פי הסכם או נוהג , שאין עובדים בהםחג-ימי(2)•

;המנוחה השבועית

;לידה-חופשתימי( 3)•

;תאונה או מחלההימים שבהם אין העובד מסוגל לעבוד מחמת( 4)•

;שמטעמי דת או נוהג אין העובד עובד בהם, במשפחהאבל-ימי(5)•

;ימי שביתה או השבתה(6)•

.  עשר ובמידה שעלו-אלא אם עלו על ארבעה, הודעה מוקדמת לפיטוריםימי( 7)•



ניהול פנקס חופשה

,  מטיל על המעסיק חובה לנהל פנקס חופשה לעובדיולחוק חופשה שנתית26' סע•

נטל ההוכחה בדבר יתרת החופשה מוטל על  ,ובפסיקה נקבע כי במקרה של מחלוקת

וכמה נתן  , מחובתו של המעביד לדעת כמה ימי חופשה הוא חייב לעובדו: "המעסיק

יק  'צ3-22/ע לא"דב" )ולנהל פנקס חופשה ולרשום בו את הפרטים הדרושים, למעשה

(.  215' ע ג"פד, חיים קסטנר' ליפוט נ

הפרטים שחייבים להיות  , 1957-ז"התשי, (פנקס חופשה)לפי תקנות חופשה שנתית •

: רשומים בפנקס החופשה לגבי כל עובד הזכאי לחופשה שנתית או לפדיון חופשה הינם

מועד  , תאריך התחלת העבודה, מספר הזהות, שם האב ושם המשפחה, שם העובד

התאריך בו חדל העובד  , דמי החופשה ששולמו ותאריך התשלום, החופשה שניתנה

.פדיון החופשה ששולם ותאריך התשלום, לעבוד

על פנקס החופשה להיות מוחזק במקום בו מועבדים העובדים שלגביהם יש לרשום את  •

.הפרטים המצויינים לעיל



תאריך תחילת החופשה ייקבע  , לחוק קובע כי לגבי חופשה של שבעה ימים ומעלה9' ס•

על המעביד לרשום אותו בפנקס  , משנקבע התאריך. לפחות ארבעה עשר יום מראש

.החופשה

9הוצאתם של עובדים לחופשה ללא הודעה מראש כנדרש בסעיף כי, בפסיקה נקבע•

,  4-5/לו( ארצי)ע"דב)לא תיזקף על חשבון החופשה השנתית של העובדים, בחוק

(.מדינת ישראל' נגינסטלרמשה 

של שנת  בחודש האחרון החופשה השנתית תינתן לעובד , לחוק6כפי שנקבע בסעיף •

בהודעה  , עם זאת. במשך שנת העבודה שלאחריהאו , העבודה שבעדה היא ניתנת

עובד רשאי לקחת יום אחד מן החופשה במהלך  , ימים מראש לפחות30למעביד של 

שנת העבודה שבעדה היא ניתנת בכל מועד שיבחר וכן יום אחד נוסף באחד מהימים  

ימי זכרון וימים  , ערבי חגים, ובתוכם כלולים בין היתר צומות, המנויים בתוספת

.'וכויום האישה הבינלאומי , ג בעומר"ל, מימונה, כדוגמת פורים, משמעותיים נוספים



, החוק אינו קובע במפורש מי מחליט על מועד החופשה השנתית, דהיינו•

למעט שני ימים אלו שבעניינם קובע החוק שהעובד מוסמך להודיע למעבידו  

.יום מראש30לפחות , על לקיחתם

הפסיקה פירשה כי המעסיק הוא הקובע והמסדיר את מועד יציאתם של •

.בתיאום עם העובדים, עובדיו לחופשה שנתית

צריכה להעשות בתום  , של הוצאת העובד לחופשה, הפעלת סמכות זו•

.ויש להפעילה תוך תיאום עם העובד והתחשבות בצרכיו, לב



צבירת חופשה

,  אך רשאי העובד בהסכמת המעביד, אין החופשה ניתנת לצבירה", לחוק7לפי סעיף •

לקחת רק שבעה ימי חופשה לפחות ולצרף את היתרה לחופשה שתינתן בשתי שנות  

קובע כי ללא הסכמת המעסיק עובד לא יכול לצבור ימי  7סעיף , דהיינו". העבודה הבאות

,  ובהתאם למה שפורש בפסיקה, בהסכמת המעביד. משנה אחת לאחרתחופשה

.הצבירה המותרת היא לכל היותר לשלוש שנים

הוא מקפח את זכותו  , כי אם צבר העובד ימי חופשה בניגוד לחוק, בפסיקה נקבע•

ידי החוק כדי -וזוהי הסנקציה המוטלת עליו על, לחופשה שהיה עליו לקחת במועד הנכון

.להביאו לכך שיקח את החופשה במועדה



סירוב המעסיק לצבירת  , על מנת שצבירת ימי חופשה על ידי העובד תחשב בלתי חוקית•

או שהמעביד נתן לעובד חופשה אך הוא  , ימי חופשה על ידי העובד חייב להיות מפורש

אין לייחס לעובד רצון לצבירה על ידי  . מסיבה התלויה בו ושאינה סבירה, סירב לקחתה

. שתיקה ואי עמידה על זכותו לצאת לחופשה

שכן הוא  , ייראה כמעסיק שהסכים לצבירת חופשה" יושב בחיבוק ידיים"מעסיק אשר •

ע"דב. )והעובד חייב להמתין עד שמעסיקו יוציא אותו לחופשה, שנותן חופשה לעובדיו

(.121, בע"פד, רד'גשמחה ' בראדון ישראל נ1-3/לא



תמורת חופשה

-שעבד לפחות יום אחד אך פחות מ( למשל שעתי או יומי)כאשר מדובר על עובד בשכר •

בין בשנת עבודה אחת ובין  , אצל מעביד אחד או במקום עבודה אחד, ימים רצופים75

ואין ביניהם חוזה עבודה בכתב לתקופת עבודה רצופה  , בשתי שנות עבודה רצופות

-לפחות משכר4%על המעביד לשלם בעדו תמורת חופשה של , ימים74העולה על 

.העבודה



חישוב ערך יום חופשה

המעביד חייב לשלם לעובד בעד ימי החופשה דמי חופשה בסכום  , לחוק10על פי סעיף •

".שכרו הרגיל"השווה ל

או עובד שגמול עבודתו משתלם על בסיס של תקופה ארוכה  , לגבי עובד חודשי•

בעד אותו פרק זמן אילו  שכר העבודה שהעובד היה מקבל הוא " השכר הרגיל":מחודש

למעט החזרי הוצאות למיניהן שאינן קיימות בעת  , זאת. לא יצא לחופשה והוסיף לעבוד

.וכן למעט תמורה בעבור עבודה בשעות נוספות( כגון נסיעות)החופשה 

הקיימת במועד  , כי רמת השכר הקובעת היא רמת השכר העכשווית, מלשון הסעיף עולה•

.  יציאת העובד לחופשה

הכל לפי בחירת  , רבע השנה המלא ביותר שבשנים עשר החדשים שקדמו לחופשה•

.העובד



לעניין חוק חופשה שנתית כולל כל תמורה  " השכר הרגיל"הפסיקה חוזרת וקובעת כי •

שהעובד היה מקבל אילו לא  פרמיותועמלותלפיכך גם. עבור עבודה בשעות הרגילות

.  יצא לחופשה והמשיך לעבוד נכללות בבסיס השכר הרגיל לצורך דמי פדיון החופשה

אטקה  300327/98( ארצי)ע "ע,מ"הסתור בע' עובדיה סימן נ300048/98( ארצי)ע "ע)

(.דוד רטר' מ נ"בע

הוא שכר העבודה היומי  " השכר הרגיל":כגון עובד שעתי או יומי, לגבי עובד בשכר•

שכר העבודה היומי הממוצע הוא הסכום היוצא  . הממוצע כפול במספר ימי החופשה

אם היו ברבע השנה כאמור  . מחילוק שכר רבע השנה שקדמה לחופשה למספר תשעים

יחושב השכר היומי הממוצע לפי רבע השנה של העבודה  , חדשי עבודה לא מלאה

.הכל לפי בחירת העובד, המלאה ביותר שבשנים עשר החדשים שקדמו לחופשה



פדיון חופשה שנתית

תכליתו לפצות את  , לחוק חופשה שנתית13המשולם מכוח סעיף , פדיון חופשה שנתית•

העובד שמסיבה זו או אחרת לא ניצל בתקופת עבודתו אצל המעסיק את ימי החופשה  

.השנתית המגיעים לו

את התקופה שלגביה רשאי עובד לצבור חופשה  ( לחוק( א)7בסעיף )המחוקק הגביל •

לעיל שהעובד  צוייןכמו כן כבר . וזאת כדי לחייב אותו לצאת לחופשה בפועל, שנתית

בשלוש השנים המלאות האחרונות שקדמו לסיום  זכאי לפדיון חופשה שנצברה לזכותו 

.בנוסף לשנת העבודה השוטפת, עבודתו

לחוק  13סעיף . פדיון חופשה משתלם לעובד אך ורק עם סיומם של יחסי העבודה•

,  חדל עובד לעבוד לפני שניתנה לו החופשה המגיעה לו עד ליום שבו חדל לעבוד: "קובע

ישלם המעביד פדיון חופשה בסכום השווה לדמי החופשה שהיו משתלמים לעובד אילו  

".יצא לחופשה ביום שבו חדל לעבוד



חישוב השכר הקובע לצורך פדיון ימי חופשה

לחוק חופשה שנתית קובעות שפדיון החופשה צריך להיות שווה לדמי  13הוראות סעיף •

.החופשה שהיו משתלמים לעובד אילו יצא לחופשה ביום שבו חדל לעבוד

הדרך לחישוב סכום פדיון ימי חופשה היא לפי  , כי במצב הרגיל, בפסיקה נקבע•

מאחר ודמי החופשה צריכים להיות  , אך אין זה כך תמיד, של העובדהאחרוןשכרו

וייתכנו מצבים שהשכר האחרון אינו מייצג את  , מחושבים על פי שכרו הרגיל של העובד

.שכרו הרגיל של העובד

כאשר שכרו של עובד הופחת למשך שלושה חודשים אחרונים בלבד ממכלול  , למשל•

נפסק כי לא ניתן יהיה לראות בשכרו לאחר ההפחתה כשכר הרגיל  ,תקופת עבודתו

ואת פדיון ימי החופשה יש ,לעניין פדיון החופשה המתייחס לכל תקופת עבודתו

רון עמי צברי נגד טלירן  442/08( ארצי)ע "ע)לחשב כפי שהיה לפני ההפחתה בשכר

(.מ"בע( 1993)



צבירת זכויות

פנסיה•

יש להמשך להפריש  -דמי חופשה

אם הצדדים לא  , מדובר ברכיב אותו המהווה בסיס להפרשות לפנסיהאין -פדיון חופשה

.מפורשהסכימו על כך באופן 

פיצויי פיטורים•

.צובר זכויות ויש לכלול בחישוב הימים

מחלה•

.צובר זכויות ויש לכלול בחישוב הימים



הבראה•

.צובר זכויות ויש לכלול בחישוב הימים

בתשלוםחופשה •

.לא צוברת חופשה



ימי חופשה עודפים שניתנו בחוזה אישי לעומת ימי חופשה  
שניתנו בהוראת חוק חופשה שנתית

אין דינם של ימי חופשה עודפים שניתנו בחוזה אישי שווה לדינם של ימי חופשה  •

.שניתנו בהוראת חוק חופשה שנתית

בעוד ימי חופשה  , ימי חופשה לפי החוק יכולים להיפדות רק עם תום יחסי העבודה•

.הכל כפי שהוסכם בחוזה, חוזיים יכולים להיפדות גם במהלך תקופת העבודה



התיישנות הזכות לפדיון חופשה שנתית

אם לא הוגשה  , והיא מתיישנת, מעביד-הזכות לפדיון חופשה נוצרת עם סיום יחסי עובד•

לגבי פדיון ימי  (.לחוק31' ס)שנים מתום תקופת ההעסקה 3תביעה בגינה בתוך 

נקבע בפסיקה כי העובד זכאי לפדיון חופשה שנצברה , חופשה עם סיום יחסי העבודה

בנוסף לשנת העבודה  , לזכותו בשלוש השנים המלאות האחרונות שקדמו לסיום עבודתו

(.וילאם אנויה' משה כהן נ547/07ע "ע)השוטפת 



לסיכום

.חופשה בפועל•

.צבירה שנתית•

ממספר ימי העבודה בשנה והאם  , מספר ימי החופשה של כל עובד מושפע מהוותק•
.הועסק במשך כל השנה או רק בחלקה

.שבעה ימי חופשה רצופים בשנה•

.על מעסיק לנהל פנקס חופשה•

".שכר הרגיל"ערך יום שווה ל•



דמי הבראה•



זכאותם של העובדים במשק להשתתפות המעביד בדמי הבראה מעוגנת בהוראותיו של  •

הסתדרות העובדים  צו ההרחבה שהרחיב את הוראות ההסכם הקיבוצי שנחתם בין 

ובו נקבעו תנאי  , לשכת התיאום של הארגונים הכלכלייםהכללית החדשה לבין 

.התשלום להשתתפות המעביד בהוצאות ההבראה והנופש של העובדים

רק לאחר שהשלים את שנת עבודתו הראשונה במקום  , הבראהלקצובתעובד יהיה זכאי •

.עבודתו

יקבל את  , עובד שעד למועד תשלום דמי ההבראה טרם השלים שנה במקום העבודה•

בדמי ההבראה שיקבל תשוקלל גם חלקיות השנה  . דמי ההבראה במועד החלוקה הבא

.הקודמת לאותה שנה



ההודעה  כי לגבי עובד שלא סיים את שנתו הראשונה מאחר ולא ניתנה לו תקופת , יצויין•

נפסק כי כאשר נעשים פיטורי עובד לאלתר ללא מתן תקופת הודעה  , המוקדמת

היה  , וכאשר אילו ניתנה ההודעה המוקדמת בעין, מוקדמת בסמוך לסוף שנת העבודה

. העובד יהיה זכאי לתשלום דמי הבראה עבור שנה אחת, העובד משלים שנת עבודה

'  אבנר וקסמן נ122/03ע "בע)למרום שטרם סיים את שנת עבודתו הראשונה , זאת

(.מסביב לשעון24" סי.טי.אי"

עובד זכאי לדמי הבראה מבלי שיהיה עליו להוכיח או להראות כי שהה בבית הבראה או •

.בכל צורת נופש אחרת

.  תקופת ההתיישנות להבראה היא שבע שנים•

ועל פי , כל עובד שהשלים שנת עבודה זכאי לקצובת ההבראה בהתאם להיקף משרתו•

.הוותק שלו במקום העבודה



ימי זכאותשנת ותק

5ראשונה

6שניה ושלישית

7רביעית עד עשירית

8אחת עשרה עד חמש עשרה

9שש עשרה עד תשע עשרה

10עשרים ומעלה

₪ 378: במגזר הפרטי
432₪: במגזר הציבורי

.חוזה אישי או הסכם אחר הקובע אחרת, צו הרחבה, יש לבחון האם חל על הצדדים הסכם קיבוצי



. יחסי לחלקיות המשרהלעובדים במשרה חלקית תשולם קצובת ההבראה באופן •

.יש להכפיל את מספר ימי הזכאות במחיר ליום הבראה ובחלקיות המשרה, כלומר

,  מקובל כי קצובת ההבראה תשולם בתשלום שנתי יחיד כתוספת לאחת מהמשכורות•

.אלא אם הוסכם או נהוג מועד אחר במקום העבודה, ספטמבר-יוני, בחודשי הקיץ

על המעביד להפריד רכיב , במידה ותשלום ההבראה השנתי נפרס לתשלומים חודשיים•

הכללת דמי ההבראה בשכר הכולל ולהגדיר זאת בהסכם  זה בתלוש המשכורת 

.מפורש בין הצדדים

חשוב להסדיר את עניין תשלום דמי ההבראה עם עובד חדש שטרם השלים את שנתו  •

ניתן להגיע להסכמה כי התשלום יינתן עם השלמת שנתו  , לגבי עובד כזה. הראשונה

יחזיר את  , או כי במידה ולא ישלים את שנתו, ולאחריה בתשלומים חודשיים, הראשונה

.סכומי ההבראה למעביד



נופש כתחליף לדמי הבראה

בפסיקה של בית הדין האזורי לעבודה נקבע כי ככלל אין לפסול תשלום דמי הבראה  •

אך על , בדרך של מימון טיולים על ידי המעביד במקום תשלום דמי הבראה בפועל

כי יציאתם לטיול היא על חשבון דמי הבראה להם הם  להודיע לעובדים מראש המעביד 

בין במפורש ובין בדרך התנהגות על ידי עצם  , והעובדים צריכים להסכים לכך, זכאים

(.  תוריקו' אריאלה מילר נ–1691-3/נד( יפו-אביב-תל)ע"תב)יציאתם לטיול 

שבה לא נבחנה כלל הסכמה  , מאוחרת יותר, אומנם נתנה פסיקה אזורית נוספת•

מומלץ למעסיקים שמעוניינים שהוצאה לנופש תהיה על חשבון דמי  , שבהתנהגות

אנגל  228-07א "תע)ועדיף בכתב , שיקבלו לכך הסכמה מפורשת מהעובדים, ההבראה

((.1986)מ "חדרה בעטורסמונה ' מירי נ



צבירת זכויות לדמי הבראה בתקופת אי עבודה

צובר

חופשה בתשלום•

מחלה•

חופשת לידה•

שמירת הריון•

מילואים•

לא צובר

חופשה ללא תשלום•

תאונת עבודה•



.זכאות לאחר שנת עבודה•

.תשלום שנתי בחודשי הקיץ•

.תשלום יחסי להיקף המשרה•

.ניתן לשלם בתשלום חודשי•

.ניתן להוציא לנופש במקום תשלום•



עבודת נוער



גיל העסקה

.14אסור להעסיק בני נוער מתחת לגיל •

.מניתן להעסיק רק בחופשות רשמיות15וטרם מלאו לו 14נער שמלאו לו •

ובלבד שלא חל עליהם  , ומעלה15מותר להעסיק בני נוער מגיל , במהלך שנת הלימודים•

.חוק לימודי חובה



מסמכים ואישורים

ה רק במידה והוצגה בפניו תעודת זהות של  .מעסיק רשאי להעסיק נער–תעודת זהות•

על המעסיק לשמור העתק  . ה או תעודת זהות של הוריו הכוללת את פרטיו.הנער

.מתעודת הזהות למשך כל תקופת ההעסקה ועד לשנה לאחר תום ההעסקה

על רופא שבדק אותו לתת  . ה ללא בדיקה רפואית.חל איסור להעסיק נער–אישור רפואי•

כי ניתן להעסיק נוער רק בעבודות קלות  , יצויין. ה כשיר לעבודה.אישור רפואי שהנער

.שאין בהן כדי להזיק לבריאותו ולהתפתחותו



שעות עבודה

.בשבוע40-שעות ביום ולא יותר מ8מותר להעסיק לכל היותר •

.בשבוע40-שעות ביום ולא יותר מ9מותר להעסיק עד –ועלה 16בני •

.חל איסור להעסיק בני נוער בשעות נוספות•

. מתוכן לפחות חצי שעה רצופה, דקות45שעות עבודה חובה לתת הפסקה של 6לאחר •

נדרשת על  , בזמן ההפסקה, אלא אם כן שהות העובד, ההפסקה היא על חשבון העובד

.ידי המעסיק



בחופשת  . בבוקר8:00-בערב ל8:00בין השעות 16לא ניתן להעסיק נוער מתחת לגיל •

במידה וההעסקה  . 24:00עד השעה , 16לימודים רשמיות ניתן להעסיק נוער מעל גיל 

.על המעסיק לדאוג להסעת העובד הביתה23:00הסתיימה לאחר השעה 

שעות ביום שלפני יום המנוחה השבועי או בערב 7-בני נוער בכל גיל לא יעבדו יותר מ•

.חג

שעות רצופות בין שבוע  36פרק זמן של , חל איסור על העסקת נוער במנוחה שבועית•

.עבודה למשנהו



חגי תשרי



את רשימת  קובע -ח"התש, א לפקודת סדרי השלטון והמשפט18סעיף •
שני ימי ראש : אשר הם ימי המנוחה הקבועים במדינת ישראל, מועדי ישראל

ראשון ושביעי של , ראשון ושמיני עצרת של סוכות, יום הכיפורים, השנה
.  פסח וחג השבועות

.  1949-ט"תש, העצמאות נקבע כיום חג בחוק יום העצמאותיום •

א לחוק שעות עבודה ומנוחה קובע את איסור העבודה בימי המנוחה 9סעיף •
. הללו

מנוחה  -יהודים יש הזכות לקיים ימי-כי לעובדים שאינם, קובעתהפקודה •
חגים אלה ייקבעו לגבי כל עדה על פי החלטת הממשלה . בשבתם וחגיהם

לעובד שאינו יהודי קמה הזכות לבחור באלו ימי חג . שתפורסם ברשומות
או בימי החגים , האם בימי החגים היהודים-ברצונו לשבות ולקבל דמי חגים

.של עדתו
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עבודה במהלך חול המועד

עבודה בחול המועד הינו יום עבודה רגיל מבחינת שעות העבודה וגמול יום •
במידה וחל על העובד במקום עבודה ספציפי הסכם , עם זאת. העבודה

נוהג  /חוזה עבודה אישי/צו הרחבה ענפי/ הסכם קיבוצי מיוחד/קיבוצי ענפי
תחול ההוראה המיטיבה עם , הקובעים יום עבודה מקוצר או גמול מיוחד

.העובד

•
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חופשה מרוכזת בחול המועד

ולהורות , מעסיק רשאי לסגור את מקום העבודה במהלך חול המועד•
לצאת לחופשה שנתית מרוכזת וזאת בהתקיים כל התנאים לעובדים

:הבאים

•
מתן הודעה מראש

ימים רצופים לפחות7•

יתרת חופשה בזכות•
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תשלום דמי חג

שעתי ויומי זכאים לתשלום שכר בין  , על בסיס חודשי, כל העובדים, כיום•
עובדים על בסיס חודשי יהיו זכאים לכך החל מהיום , עם זאת. החגים

ללא קשר לוותק שלהם במקום העבודה ועובדים על , הראשון לעבודתם
נוהג או חוזה  , צו הרחבה/בהיעדר הסכם קיבוצי( שעתי/יומי)בסיס שכר 

חודשי ותק 3יהיו זכאים לכך רק לאחר , בהם נקבעה הוראה מיטיבה, אישי
יום לפני החג ויום  )ובתנאי שלא נעדרו מעבודתם סמוך ליום החג , בעבודה

.אלא בהסכמת המעסיק, (אחריו
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גמול בעד עבודה בחג

שלא , עובד שעבד במהלך החג, ד הארצי לעבודה"פי הפסיקה של ביהעל •
כיום  , יהיה זכאי לתשלום בעבור אותו יום, "כורח"מתוך בחירה אלא מתוך 

בצירוף  , 150%בשיעור של , עבודה במנוחה שבועית שהגמול עבורו הינו
העובד יהיה זכאי לתשלום בגובה  , דהיינו. 100%גמול דמי חג בשיעור של 

.מהשכר עבור עבודה במהלך החג250%של 

ד מבהיר כי כל עוד לא הוכח על "ביה, "מתוך כורח"לעניין משמעות עבודה•
יש לראות גם בשיבוץ של עובד שנעשה בשיתוף אתו , ידי המעסיק אחרת

לצורך הזכאות לדמי חגים זאת מאחר  " כורח"כ , ובהתחשב בבקשותיו
גם , כמו כן; שהמעסיק הוא זה שקובע את סידור העבודה ומסכים לו

אין די בכך שבעת קבלת עובד לעבודה  , במקומות שבהם נהוג לעבוד בחג
. מובא הדבר לידיעתו כדי ללמד כי מדובר בעובד אשר עבד שלא מתוך כורח

על היקף העבודה במקום " ידיעה"מאחר שלא ניתן לזהות באופן גורף בין 
ד קובע כי ההכרעה "ביה, של עובד לעבוד בימי חג" בחירה"לבין , עבודה

.תהא לפי נסיבות כל מקרה
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ערב חג

ייתכן כי  , עם זאת.אם כי מקוצרים, ערבי חגים הינם ימי עבודה רגילים•
בהסכמים קיבוציים או בצווי הרחבה שונים נכללים ערבי חגים , בהסכם אישי

כימי היעדרות בשכר או כימי בחירה שבהם העובד יכול  ( כולם או חלקם)
.להעדר בתשלום

חוק : "להלן)1951-א"תשי, לחוק שעות עבודה ומנוחה2בהתאם לסעיף •
כמו )שעות7תחום יום העבודה בערבי חג הוא ,"(שעות עבודה ומנוחה

וכל עבודה מעבר , (בימי שישי למי שיום המנוחה השבועית שלו הוא שבת
.לכך היא עבודה בשעות נוספות

•
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שנוגע רק  , הרחבה בדבר הנהגת שבוע עבודה מקוצר במגזר העסקיצו •
בתי , שמירה ואבטחה, מלאכה, תעשיה: וביניהם)לענפים המצויינים בצו 

,  (לחץ כאןקבלני ניקיון ואחזקה ועוד לצו ההרחבה, חברות ביטוח, קולנוע
קובע כי בערבי חגי ישראל החלים ביום שהעובד חייב לעבוד בו יהיה יום  

שעות  7שעות או יום עבודה בן 9שעות בתשלום של 8העבודה בן 
.שעות8בתשלום של 

.ניכוי ערב חג יהיה ניכוי של יום מלא מהצבירה•
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שי לחג

אך ישנם מקומות , אין חיוב חוקי על המעביד לתת לעובדיו מתנות לחג•
צווי  , עבודה שונים בהם מתן שי לחג לעובדים מעוגן בהסכמים קיבוציים

.או בנוהג שבמקום העבודה, הסכמים אישיים, הרחבה

רואה בכל  , 1961-א"התשכ, (נוסח חדש)לפקודת מס הכנסה ( א()2)2סעיף •
. כמקור הכנסה החייב במס, טובת הנאה או קצובה שניתנו לעובד ממעבידו

, כגון שי לחג, מתנות שניתנות במסגרת העבודה ממעביד לעובדו, לכן
אם אין המעביד מעוניין לגלם את , לפיכך. מהוות הכנסה החייבת במס

.עליו לבצע זקיפת שווי בתלוש משכורתו של העובד, ההטבה
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, 1993-ג"התשנ, (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה)י תקנות מס הכנסה "עפ•
יקבע המעביד לצורך הניכוי את סכום התשלום כפי שעלה לו או לפי מחיר 

עמדת נציבות מס הכנסה לעניין תווי קניה  , ואולם. הכל לפי הגבוה, השוק
י המעביד היא שניתן לחייב במס תווי קניה לפי העלות "שנקנו במרוכז ע

.למעביד ולא לפי הערך הנקוב
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האם יש חובה לתת שי לחג לעובדת שנמצאת 
?בחופשת לידה

,  ואין לפגוע בזכויותיה של עובדת אשר נמצאת בתקופת חופשת לידהמאחר •
, ד"בחלאי מתן שי לעובדת . יש לתת לה שי לחג כמו לכל יתר העובדים

.יכול להחשב כאפליית נשים אסורה, כאשר יתר העובדים מקבלים את השי
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האם יש חובה לתת שי לחג לעובד שנמצא בחופשת  
?תשלוםללא 

חוזה  " השעיית"הפסיקה קבעה שחופשה ללא תשלום יוצרת מצב של •
אינה מצמיחה צבירת ת"החלתקופת , מבחינת צבירת זכויות. העבודה
גם נוהג שי לחג  (. לעניין פיצויי פיטורים, למעט חריג מצומצם לוותק)זכויות 

והמעסיק לא מחוייב לתת לו שי , ת"כלפי העובד הנמצא בחל" נעצר"
כמובן שמעסיק שמעוניין  . אלא אם כן הוסכם אחרת בין העובד למעסיק.לחג

.ת"רשאי לתת שי לחג גם לעובדים בחל, להטיב עם עובדיו

ואין לתת  , נראה כי הדין שונה-ד"חלת שאחרי "לגבי אישה שנמצאת בחל•
.ת אין לתת שי לחג"כשם שלכל עובד שנמצא בחל, לה שי לחג

•
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לסיכום

ערב חג יום מקוצר•

חול המועד ימי עבודה רגילים•

ימי חג בשנה9•

ימי בחירה בשנה2•

עבד מכורח או לא–תשלום לעובד בחג •
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