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 ם סיכומם של דברי
פרסם  17.3.2021ביום 

המוסד לביטוח לאומי 
הודעה בעניין פטור 
מתשלום דמי ביטוח 

 עבור עובדים בחל"ת.
 
 
 
 

 ם סיכומם של דברי
פרסם  18.3.2021ביום 

המוסד לביטוח לאומי 
הודעה לעניין דמי 
מילואים למי שמשרת 

 ביום הבחירות.

 הסבר דברי  

 2021 -והוראת שעה(, התשפ"א 224הביטוח הלאומי )תיקון מס' חוק 
 בלט יטל דולבד מעו"

פ"א , התשעה(והוראת ש 224הביטוח הלאומי )תיקון מס' פורסם ברשומות חוק   16.3.2021 ביום
עוסק בתשלום דמי ביטוח בעד עובד בחופשה אשר  "(ביטוח הלאומיחוק התיקון ל)להלן: " 2021 -

 :הביטוח הלאומיחוק התיקון להלן עיקרי ל .םלותשללא 
 בחופשה ללא תשלום  תשלום דמי ביטוח בעד עובד

תקנות הביטוח הלאומי )הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח(, ל  6 תקנהעל פי 
דשיים דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות עבור מעסיק מחויב לשלם למשך חו, 1971-התשל"א

  .משכר המינימום 6.57%בשיעור של בהסכמת המעסיק,  בחל"ת עובד השוהה

עבור עובד לום דמי ביטוח לאומי בהתאם לתיקון לחוק הביטוח הלאומי, מעסיק יחויב בתש
ם, אם לא תשלום לחודש שבו הוצא לחופשה ללפי הכנסת העובד בחודש שקדהשוהה בחל"ת 

 הכנסתו האמורה פחתה משכר המינימום.
 הבר הקורונבתקופת משעד עובד שהיה בחופשה ללא תשלום לום דמי ביטוח בפטור למעסיק מתש

ועד  1.4.2020דש קלנדרי מלא אחד לפחות, מיום ששהה בחל"ת בהסכמת המעסיק במשך חועובד 
מעסיק פטור מתשלום דמי ביטוח יב בתשלום דמי ביטוח בעדו, יהיה הומעסיקו חי 30.4.2021יום 

 זו.ובד בחופשה ללא תשלום בתקופה הבעדו עבור התקופה שבה היה הע

 .30.6.2021את התקופה עד שר האוצר רשאי להאריך 

 .16.3.2021הנו מיום פרסומו, קרי  ומיהביטוח הלאתחילתו של חוק 

 שבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ.מנהלת "כל עובד" מבית ח –הכותבת 

כדי להוות ייעוץ משפטי  אין במידע המופיע באתר "כל עובד" או בשירות הניתן למנויי האתר
כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או מור ו/או תחליף לייעוץ משפטי  ואין בא

 ס למקרה מסוים.פציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס
 
 

 חוזר 

 נוגע לפטור מתשלום דמי ביטוח עבור עובדים בחל"תעסיקים בהודעה למ
דמי ביטוח עבור  פטור מתשלוםהודעה בעניין  ומיאלסד לביטוח פרסם המו 17.3.2021יום ב

 עיקרי ההודעה: . להלן ל"תעובדים בח

 ביטוח לאומי ים יהיו פטורים מתשלום דמיקבות תיקון בחוק, מעסיקאנו שמחים לבשר לכם שבע
בריאות עבור עובדים שהיו בחל"ת בתקופת משבר הקורונה, בין החודשים אפריל  טוחודמי בי

 .2021עד אפריל  2020

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

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

, משרה 1דיווח מס'  -126שה באמצעות טופס עי 2021הדיווח עבור עובדים שהיו בחל"ת בשנת  •
 (.)עובד בחל"ת 22

 

 24 -נסת המי שמשרת ביום הבחירות לכתשלום דמי מילואים ל
ילואים למי שמשרת ביום ם המוסד לביטוח לאומי הודעה לעניין דמי מפרס 18.3.2021ביום 

  דעה במלואה:הבחירות. להלן ההו

, ברצוננו להביא לידיעת עובדים שכירים 23.3.2021לקראת יום הבחירות שיחול ביום שלישי, 
ום הבחירות זכאי לקבל את עובד שכיר שמשרת במילואים בי המשרתים במילואים ומעסיקיהם:

 ן.מהמעסיק עבור יום השבתוא תגמול המילואים הרגיל, ובנוסף לקבל שכר מלו

 

 דברי הסבר
  הביטוח הלאומי חוק

 224ס' )תיקון מ

ת שעה(, והורא

 2021 -התשפ"א

 וזרח
  הודעה למעסיקים

בנוגע לפטור מתשלום 

 עבור דמי ביטוח

 בחל"תעובדים 

  תשלום דמי מילואים

מי שמשרת ביום ל

 24 -הבחירות לכנסת ה

 סוגיות בדיני עבודה
  שעות נוספות בחול

 המועד

  תשלום עבור יום חג

 החל ביום הפנוי

  חג במהלך חופשה

 שנתית

 החלים  ימי החג

בתקופה של חופשה 

 ללא תשלום

 כיב לתשלום עמלות כר

 דמי חג

  שאינו זכאות עובד

היעדרות ל ייהוד

 י עדתוחגבתשלום ב

http://www.koloved.net/
http://www.koloved.net/
https://www.koloved.net/Document/IndexLaw/296?clause=6
https://www.koloved.net/Document/IndexLaw/296?
https://www.koloved.net/Document/IndexLaw/296?
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 ם סיכומם של דברי

עבודה בחול המועד 

בשעות העודפות על 

יום העבודה המקוצר, 

שנקבע בהסכם 

העסקה, או בהסכם 

קום קיבוצי החל במ

אינה מזכה  העבודה

 .בגמול שעות נוספות
 
 
 
 
 
 
 
 

 ם סיכומם של דברי
עובד חודשי זכאי  

המלאה, למשכורתו 
למספר ימי ללא קשר 

ה או המנוחה העבוד
השבועית, אשר חלו 
באותו חודש, ובלבד 
שעבד את כל ימי 
העבודה האפשריים, 

וא מחויב שבהם ה
באותו החודש. לעומת 
זאת, זכאות עובד 
שעתי לתשלום יום חג 
ביום הפנוי תלויה 

פטי שחל בהסדר המש
 עליו.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 סוגיות בהעסקת עובדים בתקופת החגים
, בו ריכזנו סוגיות הנוגעות לזכויות העובדים בתקופת 16.3.2021מיום  1308פר מבזק מסבהמשך ל

 החגים, במבזק זה סוגיות נוספות אשר עולות ביחס לזכויות העובדים בתקופה זו.

 עבודה בדיני סוגיות

 ועדשעות נוספות בחול המ
 עמוס הלפריןעו"ד 

( אין כל התייחסות לימי חול המועד, ולא "וקהח" :)להלן 1951, התשי"א חוק שעות עבודה ומנוחהב
ימי עבודה  הנם ל המועדחוככל שהדבר נוגע לחוק, ימי . כלומר, הוגדרו עבורם שעות עבודה שונות 

ה המועד הינ ה מקוצר בחולאן, שהנהגת יום עבודותרות בהם. מכרגילים לעניין שעות העבודה המ
 /צווי הרחבה.הסכמים קיבוצייםהעבודה, או מ , מנוהג במקוםנובעת מכוח חוזים אישייםזכות, ה

ק ה"שעות העודפות" על "תחום" יום העבודה, שנקבע כי ר נקבע,ת בית הדין הארצי לעבודה בפסיק
וק. דין נוספות" כמשמעותן בחע עבודה(, הן "שעות לחוק )תחום יום עבודה ותחום שבו 4-ו 2בסעיפים 

סים חוזיים בין קיבוציים ובין מכוח יחם סכספר שעות מושונה הוא לשעות העודפות על מ
יהוו לא כל עוד לא סוכם אחרת הן ת, אך על השעות החוזיויו שעות עודפות אינדיבידואליים. אלה יה

  (.265פד"ע יג , יצחק סימון נ' רשות שדות התעופה, 3-154/"שעות נוספות" )דב"ע מא

נקבע בהסכם העסקה, או וצר, שמקה יום העבודה בשעות העודפות עלבחול המועד  כאן שעבודהמ
, הקבוע ליום עבודה ת השעות הרגילותאך לא מעבר למכס) קיבוצי החל במקום העבודהבהסכם 

 ..גמול שעות נוספות( אינה מזכה בעל פי החוק

 

 תשלום עבור יום חג החל ביום הפנוי
 ס הלפריןעמו עו"ד

צו ההרחבה לקיצור שבוע דר בוסה דים במשק,לכלל העוב ,תשלום עבור ימי חגל נושא הזכאות
)להלן "הצו לקיצור שבוע העבודה"(.  7/2000אשר פורסם בחודש  ,שעות שבועיות 43 -העבודה ל

 .מעבידים אשר לא חל עליהם הסדר מיטיב אחרהצו מהווה "ברירת מחדל" ביחס לכל העובדים וה

 עובד חודשי  

 החג".ום נפרד עבור ימי אי לתשלזכה ודשי לא יהיהצו לקיצור שבוע העבודה קובע, כי "עובד ח
 ה הימים שבהם הוא נעדר בשל החגיםוכו ממנבלי שינמ ,למשכורתו המלאהזכאות העובד החודשי 

 ורתו על בסיס חודש, זכאי לתשלום משכורתועובד המקבל את משכנגזרת מן הכלל, לפיו 
דש, אותו חוב לוועית, אשר חדה או המנוחה השבהחודשית המלאה, ללא קשר למספר ימי העבו

 ודש.שעבד את כל ימי העבודה האפשריים, שבהם הוא מחויב באותו הח ,ובלבד

 עובד שעתי ויומי  

, יומי( זכאי לתשלום עבור ימי החג בהתאם לצו לקיצור שבוע העבודה, עובד בשכר )עובד שעתי או
ני )יום לפג החסמוך ליום  ודשי עבודה במקום העבודה, אם הוא לא נעדר מהעבודהשלושה חלאחר 

ימי ראש  2ימי חג ) 9מלא בעבור  שלום. הזכות הנה לת(, אלא בהסכמת המעבידהחג ויום אחריו
 שבועות ויום העצמאות(.ימי חג הפסח, חג ה 2ימי חג הסוכות,  2השנה, יום הכיפורים, 

ם ילחהי לימי חג א יהיה זכא"עובד ליף הדן בדמי חגים, כי העבודה, נקבע בסעבצו לקיצור שבוע 
 . מועסק בהם מי חול אשר העובד אינואין כל התייחסות בצו זה לימי חג החלים בי , אולם"בשבת

לפני צו ההרחבה  )אשר ניתןבמגזר העסקי בצו ההרחבה לקיצור שבוע העבודה לחמישה ימים 
יהיה זכאי  , נקבע, כי "עובד לא(1)רק על רשימת הענפים הנזכרת בוחל  , אךלקיצור שבוע העבודה

 פרד עבור ימי חג החלים ביום הפנוי". ום נשללת

ענפים עליהם חל צו ההרחבה לקיצור שבוע העבודה קים במועס ן עובדים אשר אינםימכאן שלעני
 יות שונות.ולפרשנ פתוח, נושא הזכאות לתשלום עבור יום חג שחל ביום הפנוי נותר 1990 -מ

תכליתן של , לפיה (2)בענין ארדיטיה ודלעב האזורי בהקשר זה ראוי להזכיר את גישת בית הדין
עובד יומי עבור ימי החג בהם לא עבד, ובכך  צותלפ יאההוראות צו ההרחבה לעניין דמי החגים, 

 להשוות את תנאי העסקתו לעובד במשכורת.

http://www.koloved.net/
http://www.koloved.net/
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 סיכומם של דברים 
בהתאם להוראות חוק 
חופשה שנתית במניין 
ימי החופשה לא יבואו 

 .ימי חג
 
 
 
 
 
 
 
 

 סיכומם של דברים 
על פי הפסיקה, 
בתקופה של חופשה 
ללא תשלום מוקפא 
מכלול הזכויות 
והחובות של העובד 

 ושל המעסיק.
 
 
 
 
 

 ברים סיכומם של ד
בחוקים שונים או  בענק

דין על ידי בתי ה
לחישוב לעבודה, בנוגע 

שונות המגיעות זכויות 
לעובדים, כי עמלות 
מכירה הן חלק מהשכר 

ובע בעת חישוב הק
 זכויות העובד.

 

וחל על הענפים הבאים: תעשייה, מלאכה, שמירה ואבטחה, בתי  16/08/1990פורסם ביום  (1)
 קיון ואחזקה, יבוא, יצוא, מסחר בסיטונות, למעט מעבידח, קבלני ניחברות ביטו קולנוע,

העסקיים  חר סיטונאי וחלקו במסחר קמעונאי. וכן ענפי השירותיםמסב לקושעיסוקו בח
)כללי(, אחסנה בערובה, אחסנה בקירור,  המפורטים להלן: אריזת מזון, אריזות מוצרים

 ת סרטי קולנוע וטלוויזיה,יבשתית, הפצנים, הובלה אחסנה כללית, בלדרות, האחדות מטע
חרים מחו"ל, השגחה, סוכני קניות, ספירת סוו ות של יצרנים אסוכנויות לסחר חוץ, סוכנוי

משרד, שירותי תקשורת  ות )סוכנויות(, עמילות מכס, שילוח בינלאומי, שירותיסחורות, ספנ
 .וטלקס, תעופה )סוכנויות(

 .15/06/2008קר בע"מ, מיום מיטל ארדיטי נ' טלס 8866/07דמ  (2)
 

 חג במהלך חופשה שנתית
 ריןעמוס הלפו"ד ע

ימי החופשה. בין במניין יובאו  ים אשר לאנקבעו ימ ,1951, התשי"א פשה שנתיתחו חוקל 5סעיף ב
 ימים אלו נמנים גם ימי חג שאין עובדים בהם. 

ופשה כנפסקת לאותם החוק מוסיף וקובע, כי אם ימים אלו חלים במהלך החופשה, יראו את הח
 ה, במידת האפשר. ש להשלים את החופשה במהלך שנת העבודהימים, וי

פשה ולא ינוכו חותו השנתית של עובד, לא ימנו כימי בהתאם לכך, ימי החג שחלו במהלך חופש
 מימי החופשה אשר נצברו לזכותו.

 

 בתקופה של חופשה ללא תשלוםהחלים מי החג י
 עו"ד עינב כהן

יחסי  אינה בבחינת עבודה. בתקופה זו מתקיימים ופשה ללא תשלוםחבפסיקה נקבע, כי תקופת 
, הן לגבי סיקות, הן של העובד והן של המע, אולם מוקפא מכלול הזכויות והחובסיקמע-עובד

)דב"ע  (חופשה שנתית, הבראה וכו'לגבי העתיד )הן כו'( ולעבוד, חובה לשלם שכר וההווה )חובה 
 (.78בהירי תמר נ' מדינת ישראל, פד"ע,יד  3-77מב/ 

  החג.יום לתשלום בגין  העובד גם , לא יהא זכאימצד המעסיק מכאן שבהעדר כל חובת תשלום שכר

יודגש, כי מעבידים, הכפופים להסכם קיבוצי, לצו הרחבה ענפי, לחוזה אישי או לנוהג, אשר קובעים 
 בה.פי ההוראה המיטי-טיבה עם העובד, ֵמעבר לאמור לעיל, יהיו מחויבים לפעול עלהוראה שמי

 

 עמלות כרכיב לתשלום דמי חג
 רזניצקי-עו"ד הלית כהן

 קובע זכאות לדמי חגים:  1/7/2000 מיוםצו ההרחבה לקיצור שבוע העבודה 

חודשי עבודה במקום העבודה שלא נעדר מהעבודה סמוך ליום החג )יום לפני החג  3"עובד לאחר 
ימי ראש  2ימי חג ) 9עבור לא ב, יהיה הזכאי לתשלום ממעסיקויום אחרי החג(, אלא בהסכמת ה

עובד לא יהיה זכאי העצמאות(.ם ויו ימי פסח, חג שבועות 2ימי סוכות,  2השנה, יום הכיפורים, 
 עובד חודשי לא יהיה זכאי לתשלום נפרד עבור ימי חג". לימי חג החלים בשבת.

ר שא, כאותו תשלום לאופן חישוב ואינו מתייחס "תשלום מלא"צו ההרחבה נוקב בלשון של 
  מדובר בעובדים בשכר משתנה, כגון שכר לפי תפוקה או עמלות.

שונים או על ידי בתי הדין לעבודה, בנוגע לחישוב זכויות שונות  יםבחוקבמקרים אחרים, נקבע 
 כי עמלות מכירה הן חלק מהשכר הקובע בעת חישוב זכויות העובד: ,המגיעות לעובדים

כי יש לחשב פיצויי פיטורים לעובד אשר שכרו  ,בפסיקה קבעכך, למשל, לעניין פיצויי פיטורים נ
החודשים שקדמו  12של  העמלותלפי שכר הבסיס האחרון בצירוף ממוצע  ומעמלותמורכב מבסיס 

 (.350(, 3כ"ו ) -רגב רוני נ' חב' טלקום  3 - 85ג/ לפיטורים )בפס"ד דב"ע נ

ה על ידי בית הדין האזורי לעבודה, כי יש לראות את תנשני גם לעניין חופשה שנתית נקבע בפסיקה
כחלק משכרו הרגיל של העובד, ולכן יש לחשב את דמי החופשה השנתית המגיעים  העמלותרכיב 

דוד קורן נ' מנן מדיקל  3 - 253)תב"ע נד/  נתיתשה שחוק חופל (2)ב()10סעיף לו בהתאם להוראות 
שה של עובד, המשתכר שכר המורכב מבסיס ופמי חבע"מ, טרם פורסם(. דהיינו, תשלום ד

ברבע  העמלות, בהתאם לממוצע העמלותיהיה לפי הרכיב הקבוע בשכר, בתוספת רכיב  ומעמלות
 שה.מו לחופהחודשים שקד 12 -השנה של העבודה המלאה ביותר שב

 -ות התוצרת , כי לגבי עובד, ששכרו משתלם לפי כמ)ב(5נקבע בסעיף  ,1976, התשל"ו חוק דמי מחלהב
הפיק בכל אחד וד ושיך לעבשכר העבודה שהעובד היה זכאי לקבל, אילו המדמי המחלה יהיו בגובה 

 לה.מחמו למהימים את כמות התוצרת הממוצעת ליום עבודה, שהפיק בשלושה חודשים שקד
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 ם סיכומם של דברי
א 18בהתאם לסעיף 

לפקודת סדרי השלטון 
והמשפט התש"ח 

, לשאינם יהודים 1948
הזכות לקיים ימי 
מנוחה בשבתם 
ובחגיהם. עוד קובעת 
הפקודה כי עובד לא 
יהודי זכאי לבחור כימי 
מנוחה את חגי ישראל 
או את חגי עדתו, לפי 

ל המקובל עליו וע
בחירתו זו יחולו 
הוראות חוק שעות 
עבודה ומנוחה, 

. 1951התשי"א 

י דין הארצקבע בית ה, דים שעתייםבולע לעניין הכללת עמלות בשכר לצורך חישוב דמי חגים
 ההרחבה מורה על "תשלום מלא" עבור חג, אך פרשנותכי מבחינה מילולית, לשונו של צו לעבודה, 

שתכליתו היא להשוות את מצבם של העובדים  ,הר התעשייתי מצביעליתית לצו על פי ההקשתכ
עובד שעתי שאין הצדקה . לפיכך קבע, כי למצבם של העובדים החודשייםוהשעתיים ומיים הי

עמלות המכירה הן תשלום בעד מאמץ יקבל בעד יום חג תשלום בשיעור גבוה יותר מעובד חודשי; 
 .מכירותד ימים שבהם לא בוצעו לשלמן בעום מכירה, ואין מק

 [.652( 75) 2018ים ארצי לעבודה דינ, אור שחם 'קסטרו מודל" בע"מ נ" 7386-02-16 עע]

 

 י עדתוחגבתשלום היעדרות בל שאינו יהודיזכאות עובד 
 ו"ד עמוס הלפריןע

 הזכות להעדר

לשאינם יהודים הזכות לקיים , 1948והמשפט התש"ח  קודת סדרי השלטוןא לפ18בהתאם לסעיף 
עובד לא יהודי זכאי לבחור כימי מנוחה את וד קובעת הפקודה כי עהם. בחגיימי מנוחה בשבתם ו

ועל בחירתו זו יחולו הוראות חוק שעות עבודה  ת חגי עדתו, לפי המקובל עליוחגי ישראל או א
 . 1951ומנוחה, התשי"א 

  -יםהוגדרו החגים הבא )*(עות על קביעת ימי מנוחה לשאינם יהודיםבהוד

 1) אדחה-לועיד א יום( 1) עיד אל פיטר ,יום( 1) : הראשון במוחרם )ראש השנה(י המוסלמיםחג -
 .יום( 1יום(, מולד הנביא)

יום ראשון  ,יום( 1)חאסלפני פ שישי , יוםיום( 1) תגלותהה יום,יום( 1) ראש השנה: י הנוצריםחג -
 .יום(, חג המולד )שני ימים( 1)בועותי לששניום , יום( 1)שמימהה ת ישועלי יום(,1ושני של פסחא)

חג , יום( 1), חג הנביא סבלאן(יום 1)יא שועיב)יתרו(, חג הנב(יום 1) אדחה-: עיד אלחגי הדרוזים -
  .  (יום 1)אלח'ידר )אליהו הנביא(

, קיימים הסדרים שונים, המקנים לעובדים ימי חג נוספים. קודת סדרי השלטוןפוע בבנוסף לקב
ות המדינה נקבע, כי יינתנו לעובדים שאינם יהודים ימים נוספים במסגרת ן שירתקנוכך למשל, ב

 עדתם.מועדי 

תקנון זה חל על עובדי מדינה במשרדי הממשלה ויחידות הסמך, על עובדי מערכת הבריאות 
עובדי מערכת הביטחון האזרחית )למעט עובדים המועסקים לפי הסכמים  ת ועלהממשלתי
רבים  ידי גופים-פי נוהג על-(, ואומץ, אם באופן הסכמי ואם עלוחדיםמי םמפעליי -קיבוציים 

 ועוד.  פי חוק, עמותות ציבוריות-בשירות הציבורי, רשויות מקומיות, תאגידים שהוקמו על

 לחץ כאןשירות המדינה  תקנוןלטבלה הכוללת ימי חג לפי 

 הזכות לתשלום

תשלום דמי החג ימי חג, ענין עדר בשר נבעוד שעובד חודשי זכאי לתשלום שכרו המלא גם כא
. דא עקה 2000מסגרת צו הרחבה כללי לקיצור שבוע העבודה משנת הוסדר בלעובד יומי ושעתי 

ים. צו ההרחבה אינו כולל היהודימי חג, הכוללים את חגי  9נקב במפורש ברשימת  שצו ההרחבה 
הזכות לדמי להראות  ניתן סיקהבמקרים שונים בפיחד עם זאת,  התייחסות לחגי העדות האחרות.

חגי עדתם )ר' למשל: ב ונעדרושאינם יהודים ובדים בשכר חגים מוחלת באופן שווה גם ביחס לע
סע )אזורי ת"א(  ,(19.01.2012אבו אלהיג'א מנאר נ' מול הנוף בע"מ ) 15507-02-10סע )חי'( 

47380/07/11 MOHAMED OSHER EMAD IBRAHIM  ודה י לעבאזורנגד פהד בדארנה, דינים
2014 (148 )5 (10/08/2014). 

 .1498; י"פ 2234, התשמ"א, 2733; י"פ 1284התשי"ד,  356פ י" )*(

 בע"מ. י דין במחלקת "כל עובד" מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסק עורכי –הכותבים 

טי ץ משפן למנויי האתר כדי להוות ייעורות הניתאו בשי ין במידע המופיע באתר "כל עובד"א

ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או   ו תחליף לייעוץ משפטיו/א

 למקרה מסוים.ביחס ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה 
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