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 סיכומם של דברים  

ורסם  פ   8.8.21ביום  

התכנ תז  חוק  ית  כיר 

 ( תיקוני  הכלכלית 

ליישום   חקיקה 

  הכלכלית המדיניות  

התקצ לשנו    2021יב  ת 

  -התשפ"א (,  2022  –

2021 . 

 

 

 

 

 

 ים חוזר  

 5.8.21-שינויים בתשלום דמי בידוד למעסיקים החל מ
לביטפ  18.8.21ביום   המוסד  השירסם  פירוט  ובו  חוזר  לאומי  דמיוח  בתשלום  בידוד    נויים 

 למעסיקים. להלן עיקרי החוזר:

 : 5.8.21-נכנסו לתוקף בינויים שפירוט הש

שהתחילו עד    אפשר לקבל תשלום עבור תקופות בידוד  -  דודהארכת תקופת התשלום לדמי בי •
 לל(. )כו  31.10.21היה עד בבידוד  כלומר, למי שהיום הראשון שלו .31.10.2021

של עובד שלא התחסן יהיה זכאי לתשלום בשיעור מופחת    -  בד לא מחוסןשלום מופחת לעות •
במקרה זה ,  לתשלום מלאאם העובד מנוע מלקבל חיסון הוא יהיה זכאי    מדמי הבידוד.  75%

 שור רפואי על כך. יש להציג למעסיק אי

ילדת • ילדו בזמן   -  ושלום רטרואקטיבי להורה ששהה עם  על  הורה מחוסן או מחלים ששמר 
ילד ופת הבידוד של ה, אם תק1.1.21-ממדמי הבידוד, רטרואקטיבית  100%דוד זכאי לקבל הבי

 דווחה למשרד הבריאות בזמן אמת. 

שנדרשים לשהות ים או מחלימים  הורים מחוסנ  -  ידוד של ילד בין שני הוריםפיצול תקופת ב •
. במקרה זה, כל ביניהם את תקופת הבידוד ולקבל דמי בידוד  צללפבבידוד עם ילדם, יכולים  

ט הימים שבהם שמר על הילד והימים  יך למסור הצהרה למעסיקו שכוללת את פירוהורה צר
 ההורה האחר שמר על הילד.שבהם 

פת הבידוד של הילד תוכר כתקופה אחת רציפה לכל המשפחה, ודמי הבידוד ישולמו לכל  תקו
 הורה.שבהם נעדר כל  יק בהתאם לימיםמעס

  -לךואי  5.8.21-ון, ששמר על ילדו בזמן בידוד מ ורה שמנוע מלקבל חיסהורה לא מחוסן וכן ה •
לקבל   תשלו  100%זכאי  לקבל  יוכל  לא  זה  הורה  לב,  שימו  הבידוד.  לתקופה  מדמי  ם 

 רטרואקטיבית, וכן לא יוכל לפצל את תקופת הבידוד עם ההורה השני. 

הבידוד • תקופת  שעבור  –  המקסימלית  קיצור  המקסימלית  הבידוד  דמי תקופת  לקבל  ניתן  ה 
ל לבדיק  7-בידוד קוצרה  עד קבלת תשובה  או  נערכימים  ביום  ת הקורונה השנייה אם היא  ה 

 ניהם.  השביעי לבידוד, המאוחר מב

, מי שעשה בדיקת קורונה שנייה ביום השמיני לבידוד ואילך, יוכל לקבל תשלום רק  מו לביש
 י בידוד.ימ 7עבור 

ניתן    5.8.21-עבור תקופות בידוד שהחלו מ  –  לתשלוםהארכת המועד האחרון להגשת בקשה   •
 יום(. 60ד יום מתום החודש שבו הסתיימה תקופת הבידוד )במקום ע 90ד להגיש בקשה ע

מעסיק  שיפוי • עלות  מ  -  עבור  שהחלו  בידוד  תקופות  עבור 5.8.21-עבור  המקסימלי  השיפוי   ,
ות ודמי ביטוח מעסיקים(, הוא על הנלוות לשכר העובד )כמו: הטבות סוציאלי  עלות המעסיק

 משכר העובד.  30%עד 

 

לית )תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית  תוכנית הכלכתזכיר חוק ה
פרק __: צמצום פערים  2021-(, התשפ"א2022-ו  2021לשנות התקציב  

 )חלק א'( מגדריים בשוק העבודה והעלאת גיל הפרישה לנשים  
תזפ  8.8.21ביום   התכנורסם  חוק  )כיר  הכלכלית  המדיניות  ית  ליישום  חקיקה    הכלכלית תיקוני 
 לן עיקרי הדברים: , לה2021  -התשפ"א(, 2022 – 2021יב ת התקצלשנו

 החוק(  כירלתז 1)סעיף  65העלאת גיל הפרישה לאישה עד לגיל  – 1עיקר 

הדרג באופן  לאישה  הפרישה  גיל  את  להעלות  בחודש  מוצע  שנולדה  לאישה  הפרישה  שגיל  כך  תי 
  4בקצב של    תתבצע  63יל  פרישה עד לגבאופן הבא: העלאת גיל ה   65ואילך יעלה לגיל    1960ר  ינוא

 .חודשים בשנה 3תתבצע בקצב של   65ועד לגיל  63חודשים בשנה, והעלאת גיל הפרישה מגיל 

 ( לתזכיר החוק( 1)2כלים משלימים להעלאת גיל הפרישה לאישה )סעיף  – 2 עיקר

לאת גיל הפרישה לאישה, ובכלל זה תומכים לנשים המושפעות מהעמוצע לקבוע כלים משלימים ו
 .כת תקופת הזכאות לדמי אבטלההאר

 ים חוזר
   דמי בתשלום  שינויים 

החל   למעסיקים  בידוד 

 5.8.21-מ

   התוכנית חוק  תזכיר 

)תיקוני   הכלכלית 

ליישום   חקיקה 

הכלכלי ת  המדיניות 

התקציב     2021לשנות 

התשפ"א2022-ו  ,)-

פרק __: צמצום    2021

בשוק   מגדריים  פערים 

גיל   והעלאת  העבודה 

)ח לנשים  לק  הפרישה 

 א'(

 ת בדיני עבודה יוסוג
  העבודה   בערב   שעות 

 חג

   חופשה  ניכוי יום 

 ערב חג בהיעדרות ב

 עובד  המשולם ל  הגמול

 חג ב המועסק

   בימי העבודה  שעות 

 חול המועד 

 ימי  ניצ חופשה  ול 

 המועד   בחולשנתית 

   ,חודשי עובד  זכאות 

לתשלום   ושעתי,  יומי 

 עבור ימי החג 

   יום" עבור  תשלום 

 גשר"
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 סיכומם של דברים  

עבודה   שעות  חוק 

ביום   כי  קובע  ומנוחה 

שהעובד   חג  שלפני 

אינו עובד בו, לא יעלה  

שבע  על  עבודה    יום 

יש   זאת,  עם  שעות. 

על   חל  אם  לבחון 

הסדר   המעסיק 

של   אורכו  את  המגדיר 

בערב   העבודה  יום 

 החג. 
 
 
 

 

 ק( לתזכיר החו  3  -( ו3) 2(, 2)2עידוד תעסוקת מבוגרים )סעיפים  – 3עיקר 

ל  רשאתמוצע  אותו  ההכנסה  סכום  את  ולהגדיל  הלאומי  הביטוח  חוק  את  לקצבת  קן  זכאים  ים 
צבתם. צעד זה צפוי להרחיב את היקף קיזוז ק  להשתכר ללא 70ועד לגיל אזרח ותיק מגיל הפרישה 

לקצבת אזרח ותיק, ובכך הוא יעודד   70וגרים לאחר גיל הפרישה ועד לגיל  הזכאות של עובדים מב
 .המשיך ולעבוד לאחר גיל הפרישהלם נוספים מבוגרי

 

    חגים מבזק  

 בתקופת החגים העסקת עובדים ות בסוגי 

 , ריכזנו במבזק זה סוגיות הנוגעות לזכויות העובדים בתקופת החגים.גי תשרי לקראת ח 

 חג  בערב שעות העבודה
 עו"ד עמוס הלפרין 

קובע, כי   "חוק שעות עבודה ומנוחה"(לן:  ה)ל  1951-, תשי"א)ב( לחוק שעות עבודה ומנוחה2סעיף  
עת עבודה  ך, כל שת. לפיכעלה יום עבודה על שבע שעועובד בו, לא ישהעובד אינו    ביום שלפני חג

 עבר לשבע שעות תיחשב שעה נוספת. מ

   (1)םשעליהם חל צו ההרחבה לקיצור שבוע העבודה לחמישה ימיבמקומות עבודה, 

החל ביום    רב חגכי בע  קובע,דלעיל,    מקוצר במגזר העסקישבוע עבודה    בדבר הנהגתה  הרחבהצו  
שלום של תשע שעות, או יום עבודה ה של שמונה שעות בתם העבודיהיה יושהעובד חייב לעבוד בו,  

צו ההרחבה קובע, כי המעביד ונציגות העובדים יקבעו   .שעות בתשלום של שמונה שעותשל שבע  
ים יעבדו שש  לבחור. באשר ליום הכיפורים, צו ההרחבה קובע, כי העובדהחלופות    שתי  ןמביבאיזו  

עוד, כי במקומות עבודה, שבהם עבדו שש שעות    בה קובעצו ההרח  שעות בתשלום של תשע שעות.
 ה שעות, בערבי חג, ימשיכו לעבוד כך. בתשלום של שמונ

 הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה

מסדירים את נושא העבודה בערבי חגים. כך    ,וצווי ההרחבה הענפיים  רוב ההסכמים הקיבוציים
 פסח נקבע, כי בערב יום הכיפורים ובערב יום ראשון של  (2) בצו ההרחבה בענף הפלסטיקה ,מהלדוג

קיים  והאלקטרוניקה  החשמל  המתכת,  בענף  שעות.  שמונה  של  בתשלום  ביום  שעות  שש  יעבדו 
ום הכיפורים  מה, לפיו יעבדו שבע שעות בתשלום של שמונה שעות בערבי חגים, ובערב יוהסדר ד

 בתשלום של שמונה שעות. שעות  דו ששעבי פסח,ראשון של  ובערב יום

 על פי נוהג 

. בהתאם לכך, במקום עבודה, אשר (3), הקמות לעובדים מכוח נוהגמשפט העבודה מכיר בזכויות 
ת הזמן לנוהג ולתנאי ות, בערבי חג, הופכת זכות זו במרוצמשך שנים עבדו בו ארבע או חמש שעב

  נוהג זה מחייב את המעביד להמשיך ולפעול בדרך זו. בד ועובד.עו כל י שלהאישבחוזה העבודה 

ביום  ופ(  1) בתי   16/08/1990רסם  ואבטחה,  שמירה  מלאכה,  תעשייה,  הבאים:  הענפים  על  וחל 
ו עט מעביד שעיסוק, חברות ביטוח, קבלני ניקיון ואחזקה, יבוא, יצוא, מסחר בסיטונות, למקולנוע

כן ענפי השירותים העסקיים המפורטים להלן: עונאי. ומסחר קמוחלקו בבחלקו במסחר סיטונאי  
מ  בלדרות,  אריזת  כללית,  אחסנה  בקירור,  אחסנה  בערובה,  אחסנה  )כללי(,  מוצרים  אריזות  זון, 

, סוכנויות ענים, הובלה יבשתית, הפצת סרטי קולנוע וטלוויזיה, סוכנויות לסחר חוץהאחדות מט 
ות, ספירת סחורות, ספנות )סוכנויות(, עמילות  קניסוכני    השגחה,  או סוחרים מחו"ל,  של יצרנים
 ח בינלאומי, שירותי משרד, שירותי תקשורת וטלקס, תעופה )סוכנויות(. מכס, שילו

 28/10/1974פורסם ביום ( 2)

 לית ואח', פד"ע כ"כ פלבס מפעלי מתכת נ' ההסתדרות הכל 4-25לדוגמה דב"ע נ"ד/ אהר( 3)

(4 ,)109 . 
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 דברים  ם של  סיכומ 

שנתית   חופשה  חוק 

חופשה   לימי  מתייחס 

כאשר   לפיכך,  מלאים. 

עובד נעדר יום שלם מן  

משמעות   אין  העבודה, 

שעות   כמה  לשאלה 

אמור   היה  עבודה 

 לעבוד. 
 
 
 
 
 
 

 סיכומם של דברים  

משילוב הוראות  
פקודת סדרי השלטון  
והמשפט וחוק שעות  

עבודה ומנוחה עולה כי  
דים  יש לשלם לעוב 

תם בחג,  ור עבוד בעב 
משכרם.    150%לפחות  

במידה וחל במקום  
העבודה הסכם קיבוצי,  

בה או חוזה  צו הרח 
המעניקים גמול    אישי 

גבוה יותר מהמחויב  
על פי חוק, יחויב  
המעביד בשיעור  

 הגמול האמור. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ערב חג בהיעדרות ביום חופשה ניכוי 
 הב דנה לעו"ד 

תו31.05.2010ביום   התשי"אל  )ב(6סעיף  קן  ,  שנתית,  חופשה  חופשה   1951-חוק  "חוק  )להלן: 
לעוב  רשאית הסעיף,  להוראו  . בהתאםשנתית"( לה   קחתד  ימי החופשה השנתית  יום אחד מתוך 

ימים מראש לפחות.    30מעבידו  על כך ל  הוא זכאי באחד מהימים המנויים בתוספת, ובלבד שהודיע
)לדוגמא:  ל  1בין הימים המנויים בסעיף   גם ערבי חג  שנה, ערב פסח,  ערב ראש התוספת מצויים 

 ולד וכו'(. ערב יום כיפור, ערב חג המ

חופשה מלאים  שנתית  חוק  חופשה  לימי  בסעיף  ו  ,מתייחס  ו  3קובע  "  )ג(  3-)ב(  יום  כי:  של  חלק 
כאשר עובד נעדר יום שלם מן העבודה, אין משמעות לשאלה כמה שעות  .  "חופשה לא יובא במניין

 עבודה היה אמור לעבוד באותו יום, ורואים יום היעדרות זה כיום חופשה מלא.

החופשה פשר למעסיקים לקזז יום שלם מצבירת  ית מאפשה שנתאף כי חוק חו  ן, כייוצי  זאתעם  
ש הרי  עבודה  לעובד,  קיבוצי/צושבמקום  הסכם  חל  נוהג,  בו  או  אישי  המאפשר    הרחבה/הסכם 

מיו פחות  של  לעובדקיזוז  הצבורים  החופשה  מימי  מלא  ו  ,ם  המיטיב  ההסדר  את יגבר  יחייב 
 . לפעול על פיו  המעסיק

 

 חג ב המועסק עובד המשולם ל  הגמול
 רזניצקי -לית כהן ד העו"

, כי דין עבודה בימי חג, כדין עבודה  קובע  1948  -, התש"חי שלטון ומשפטא לפקודת סדר18סעיף  
 במנוחה השבועית. 

: "הועבד עובד בשעות המנוחה השבועית  קובע 1951 -, התשי"אלחוק שעות עבודה ומנוחה 17סעיף 
משכרו הרגיל. היה   1.5-ות מ ה לא פחכר עבודבעד שעות אלה שמעביד  ם לו ה או בחלק מהן:...ישל

שנשכרו   יחידה  כל  בעד  המעביד  לו  ישלם  התוצרת,  כמות  לפי  חלקו,  או  כולו  העובד,  עשתה של 
מהשכר המשתלם בעד כל יחידה שנעשתה    1.5-בשעות המנוחה השבועית שכר עבודה לא פחות מ

   בשעות העבודה הרגילות;"

הה משילוב   לשעולהוראות  שתי  יש  כי  לעוב,  בחג  דיםלם  עבודתם    משכרם   150%לפחות    , בעבור 
 על שכרם(.  50%)תוספת של  

חוזה ,  צו הרחבה,  הסכם קיבוציחל הסדר מיטיב, כגון:    המעסיקעל העובד ועל  יודגש, כי במידה ו
נוהג,    אישי יותר  או  גבוה  גמול  המעמהמעניקים  יחויב  חוק,  פי  על  ל מו הגלום  תשב  סיק המחויב 

 אמור. הגבוה, כ

ום לעובד שהועסק בחג, ביחס ת כפל התשלבנוגע לשאל   בית הדין הארצי לעבודהבע  , קמשל, לךכ
התשלום עבור חגים, מכח ההסכם הקיבוצי, הינו תשלום המגיע  "ענף המתכת:  להסכם הקיבוצי ב

ביו עובד  העובד  שאין  היא  הנחה  באשר  עבודתו,  עבור  ולא  עבודתו,  עקב  חג.לעובד  עבד .  .ם   אם 
ה, בצרוף הגמול עבור עבודה בחגים,  אי הוא לתשלום עבור אותו יום כיום עבודכז... חגהעובד ביום 

בחוק או בהסכם הקיבוצי, וזאת מבלי לפגוע בזכותו לתשלום עבור יום החג עצמו מכח סע' כנקוב  
-3( מג/ )ארצי  מ, דבעוו בע" -/ מולה נוהד נגד חברת אל3-91דבע )ארצי( מג/]  "להסכם הקיבוצי  16
מול91 נוהד  /  חברה  אלנגד  )-ת  טו  פדי  בע"מ,  ד163(  1וו  ארצי  ;    26(  1)   1984לעבודה  ינים 

(23/01/1984)] . 

קיבוצי הסכם  העובד  על  חל  לא  בו  במקרה  גם  זה  כלל  החיל  לעבודה  האזורי  הדין  וקבע:   בית 
לתשלום" הוא  זכאי  חג,  ביום  העובד  עבד  אם  אף  כי  היא,  פסוקה  יעבור    הלכה  כיום  אותו  ום 

הסכם הקיבוצי או בצו ההרחבה, וזאת עבור עבודה בחגים, כנקוב בחוק, ב הגמול  בצירוף    עבודה,
החג   יום  עבור  לתשלום  בזכותו  לפגוע  ב"ש(  ]  "..עצמו.מבלי  )אזורי  גודר,    56210/05/11סע  מרים 

ת.ז.  ,    310967468ת.ז.   פיסריק,  ב  312992712לובוב  צעצועים  דיאמנט  ח.נגד  , 510976921פ.  ע"מ 
 . [(31/07/2012) 1247 (105) 2012בודה אזורי לעדינים 

 , וכל מקרה עשוי להיבחן לגופו.תמחייב ה מנחה שאינהקיכי מדובר בפס ,יודגשקשר זה הב

אם העובד עובד עבודה, לפיה  הלכה נוספת שנקבעה ע"י בית הדין הארצי לציין  לחשוב  במקום זה  
ו יום כיום עבודה, בצירוף  אות עבורום בלתשלזכאי יהיה כורח, מתוך  בחג, שלא מתוך בחירה אלא

זכאי לתוספת של  ,  בור עבודה בחגיםהגמול בע יהיה  תשלום בגובה    )כלומר  לשכרו  150%דהיינו, 
    .[בע"מ  (1986נחום צמח נ' ש.א.ש. קרל זינגר צפון ) 300360/98ע"ע ] (250%
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 סיכומם של דברים  
עבודה  קומו במ  ת 

ח ע  לא  הסכם  ליהם  ל 
ה   , צי קיבו    רחבה, צו 

נוהג   או  אישי  הסכם 
חובה  מחייב,   אין 

עבודה   יום  להנהיג 
חול   בימי  מקוצר 

 . המועד 
 
 
 
 
 
 
 

 סיכומם של דברים  
אף שהחוק מאפשר  
למעסיקים לקזז יום  

שלם מצבירת החופשה  
לעובד, הרי שבמקום  

עבודה שבו חל הסכם  
קיבוצי / צו הרחבה/  
הסכם אישי או נוהג,  
המאפשר קיזוז של  

לא מימי  ת מיום מ פחו 
החופשה הצבורים  

לעובד, יחול ההסדר  
 המיטיב. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

די   , איןבמקומות שבהם נהוג בדרך קבע לעבוד בימי חגלעניין כורח, נקבע בבית הדין הארצי כי גם 
כי עסקינן בעובד אשר ידע על כך  ,  כך שבעת קבלת עובד לעבודה מובא הדבר לידיעתו כדי ללמדב

קום עבודה,  לא ניתן לזהות באופן גורף, בין "ידיעה" על היקף העבודה במכורח.    לא מתוךועבד ש
הכרעה תהיה תמיד בהתאם לנסיבות כל מקרה ומקרה לבין "בחירה" של עובד לעבוד בימי חג, וה

 (. 1.6.2020, איל"ן איגוד ישראלי לילדים נפגעים נ' מיכאל מוחדינוב ואח', מיום  38313-03-18ע"ע )

 

 מי חול המועד דה בי העבו  ותשע
 רזניצקי -עו"ד הלית כהן 

  .ימי חול המועדשעות העבודה בייחסות לבחוקי העבודה אין כל הת

י חול המועד, ומפעל עליו חל  בהם נקבע יום עבודה מקוצר בימ  ישנם הסכמים קיבוצייםעם זאת,  
לעבוד   ,רבים  דהבוסכם שכזה, חייב לנהוג בהתאם לאמור בהסכם. כמו כן, מקובל במקומות עה

 מספר שעות נמוך מבימי עבודה רגילים. הבימים אל

אין הסכם אישי או נוהג מחייב,    צו הרחבה,  ,ת עבודה עליהם לא חל הסכם קיבוציקומו, במ לפיכך
 . עדודה מקוצר בימי חול המוחובה להנהיג יום עב

 

 המועד  בחולשנתית חופשה ניצול ימי 
 עו"ד עמוס הלפרין 

ודה מקוצר בחול המועד, אולם במקומות עבודה מסוימים  עבשל יום  הגדרה    בחוקי העבודה אין 
 חל הסכם קיבוצי/צו הרחבה, חוזה אישי או נוהג, מונהג יום עבודה מקוצר בחול המועד. בהם 

'החוק'(  1951התשי"א  ,חוק חופשה שנתית מונה את תקופת החופשה ביחידות של ימים    ,)להלן: 
יום חופשה. עוסק בחלקי  ב  החוק אף  ואינו  "  )ג(3-ו    )ב(3סעיף  קובע  לא כי:  יום חופשה  חלק של 

מן העבודה, אין משמעות לשאלה כמה שעות עבודה   כליל . מכאן שכאשר עובד נעדר  "יובא במניין
יו באותו  לעבוד  אמור  כיהיה  זה  היעדרות  יום  ורואים  מלאם,  חופשה  נהוג ום  בפועל  אם  גם   ,

 במקום העבודה יום עבודה מקוצר.

יצו זאת  אף  ין,  עם  לעובד,  שהחוקכי  החופשה  מצבירת  שלם  יום  לקזז  למעסיקים  הרי   מאפשר 
ם אישי או נוהג, המאפשר קיזוז של פחות  שבמקום עבודה שבו חל הסכם קיבוצי/צו הרחבה/הסכ

 יגבר ההסדר המיטיב. מיום מלא מימי החופשה הצבורים לעובד,

לגבי עובד     -של העובד, שהוא    הרגיל  שווה לשכרובסכום ה  לחוק הנם  10דמי החופשה על פי סעיף  
, לעבודילו לא יצא לחופשה והוסיף  שכר העבודה שהעובד היה מקבל בעד אותו פרק זמן א  -  חודשי

   . כפול מספר ימי החופשה )*(העבודה היומי הממוצע-שכר - שעתי/יומי לגבי עובד בשכרו

 

מ-שכר)*(   היוצא  הסכום  הוא  הממוצע  היומי  שכר  העבודה  לחופשה  חילוק  שקדמה  השנה  רבע 
מלאה, יחושב השכר היומי הממוצע לפי -עבודה לא-רבע השנה כאמור חדשילמספר תשעים; היו ב

ש-רבע המלאההשנה  העבודה  שבשנים   ל  לפי  -ביותר  הכל  לחופשה,  שקדמו  החדשים  בחירת עשר 
 העובד.

 

 זכאות עובד חודשי, יומי ושעתי, לתשלום עבור ימי החג
 ס הלפרין עו"ד עמו

הזכאותנ חגל  ושא  ימי  עבור  העוב  , תשלום  בלכלל  הוסדר  במשק,  שבוע  דים  לקיצור  ההרחבה  צו 
ל פור  ,שעות שבועיות   43  -העבודה  )להלן "הצו לקיצור שבוע העבודה"(.    7/2000סם בחודש  אשר 

 ס לכל העובדים והמעבידים אשר לא חל עליהם הסדר מיטיב אחר.הצו מהווה "ברירת מחדל" ביח

 בד חודשי  עו

"עובד ח כי  לקיצור שבוע העבודה קובע,  ימי החג".   הצו  עבור  נפרד  לתשלום  זכאי  יהיה  לא  ודשי 
זה בא להבהיר כי הצו לקי עוד כלל  קיים  צור שבוע העבודה, לא בא לשנות את המצב אשר היה 

 זכאי לדמי חגים מתחילת עבודתו.  בד חודשיעוקודם לפרסומו, לפיו 
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 ים  סיכומם של דבר 

הזכאות לתשלום  נושא  
לכלל   חג,  ימי  עבור 
במשק,   העובדים 
ההרחבה  בצו    הוסדר 
העבודה   שבוע  לקיצור 

שבועיות.    43  -ל  שעות 
"ברירת   מהווה  הצו 
לכל   ביחס  מחדל" 
והמעבידים   העובדים 
עליהם   חל  לא  אשר 

 הסדר מיטיב אחר. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ם הוא נעדר בשל החגיםהימים שבה  בלי שינוכו ממנהמ ,למשכורתו המלאהשי  זכאות העובד החוד
מ לפיו  נגזרת  הכלל,  משכורתו ן  לתשלום  זכאי  חודש,  בסיס  על  משכורתו  את  המקבל  עובד 

ימי העבודה או המנוחה השבועית, אשר חלו באותו חודש,    החודשית המלאה, ללא קשר למספר 
 ים, שבהם הוא מחויב באותו החודש. שעבד את כל ימי העבודה האפשרי ,ובלבד

תיק. לפיכך, גם עובד חדש, המקבל את שכרו על בסיס בין עובד חדש לעובד ו  ,יין זההבחנה לענ  אין
 . חודשי, יהיה זכאי למלוא משכורתו, בלי שינוכו ממנה ימי חג או מנוחה שבועית

 עתי ויומי  עובד ש

, החגשעתי או יומי( זכאי לתשלום עבור ימי  בהתאם לצו לקיצור שבוע העבודה, עובד בשכר )עובד  
דה, אם הוא לא נעדר מהעבודה סמוך ליום החג )יום לפני שלושה חודשי עבודה במקום העבולאחר  

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

פי    יצוין, על  עובד, שהוכיח שעבד באופן סדיר במשך שנים,    פסיקת בית הדין הארצי לעבודה,כי 
על   מוטל  החג,  לימי  הסמוכים  בימים  נעדר  כי  להוכיח,  הנטל  החג.  לדמי  זכאי  כי  היא  חזקה 

 (. 28.5.2007(, מיום 1980איוון מטיאשצ'וק נ' שלג לבן ) 778/06יד )ע"ע  המעב

דים היומיים לעובדים נועד להשוות את מצבם של העוב  צו ההרחבה  עוד קבע בית הדין הארצי, כי
מנת   על  בו.  עבודה בשל חג שחל  מיום  נעדרים  שאינם מפסידים שכר מקום שבו הם  החודשיים, 

רחבה את חובת תשלום דמי החג לעובדים שאינם עובדים חודשיים,  להשיג תוצאה זו קובע צו הה
ה שממילא  חלים בשבת". נקודת המוצא הייתלימי חג "הקובע כי עובד שאינו חודשי אינו זכאי  ו

מבין   חג  עבודה בשל  יום  עובד המפסיד  כי  נקבע,  לאור האמור  ביום שבת.  עובד  אינו  עובד  אותו 
ז ההרחבה,  בצו  הנקובים  החגים  בית תשעת  קבע  עוד  האמור.  החג  בגין  חגים  דמי  לתשלום  כאי 

הארצי זכאהדין  אינו  חודשי  עובד  שאינו  עובד  כי  י,  לתשלום  ימי  י  שאינם  בימים  החלים  חג  מי 
אינסה   21920-02-13ע  " ע]  עבודתו. אונישצ'וק,  ילנה  פרנצב,  ולנטינה  נ'  בע"מ,  צעצועים  דיאמנט 

 [. 1/6/2015, מיום 119( 104) 2015ה ודגינזבורג, ולנטינה זוייב, דינים ארצי לעב

בודה בחג. נהפוך ה מותנת בעין הארצי נקבע כי הזכאות לדמי חג אינבפסיקה נוספת של בית הד
קבל רכיב של דמי חגים בגלל שהוא לא עבד בחג. ימי החג חלו ביום בשבוע בו היתה  הוא, העובד מ

ה שהיא  הרי  החג,  בשל  לימדה  לא  והיא  ללמד  אמורה  חגים. העובדת  דמי  לתשלום  זכאית  יתה 
כי להת  העובדה  היתה  שאמורה  אינההרצאה  מאוחר  למועד  נדחתה  חג  ביום  את    קיים  שוללת 

כי הזכא נפסק  חג.  לדמי  גם  זכאותה  היינו  אחר.  או  זה  משרה  להיקף  מוגבלת  אינה  חג  לדמי  ות 
)ע"ע   חג  לדמי  זכאית  העובדת  בחודש,  בודדים  ימים  משרה  בחלקיות  עובדת  שהעובדת  במצב 

 (. 13.1.2020ית ע"ר, מיום רכז החרדי להכשרה מקצוע, טליה שטראוס נ' המ47880-03-19

  , המתפרשות על כל שעות היממה והשבוע צי כי עובד במשמרות לא קבועותת הדין הארעוד קבע בי
, איל"ן איגוד ישראלי לילדים נפגעים נ' מיכאל מוחדינוב  38313-03-18יהא זכאי לדמי חגים )ע"ע  

 (. 1.6.2020ואח', מיום 

   -הסכמת המעביד 

יום החג, יהיה זכאי שמרת סמוך לעובד משמרות, שלא שובץ למדה קבע, כי  בית הדין האזורי לעבו
חג כי    .לדמי  נקבע,  לפיה  פרשנותעוד  כ"הסכמת  ,  המעבידה  ע"י  המשמרות  באישור  לראות  אין 

המעביד", אינה מתיישבת עם לשון הסעיף ואף לא עם תכליתן של הוראות צו ההרחבה לעניין דמי 
תנאי העסקתו  להשוות את    יומי עבור ימי החג בהם לא עבד, ובכך  ם, אשר נועדו לפצות עובדהחגי

 (. 15.6.2008מיטל ארדיטי נ' טלסקר בע"מ, מיום  8866/07דמ ) לעובד במשכורת

הצדדים,  בהסכמת  שנקבעה  תשלום  ללא  בחופשה  עובדת  שהתה  בו  אחר,  במקרה  זאת,  עם  יחד 
ח לדמי  זכאית  אינה  היא  כי  )נקבע  זו  בתקופה  מטבחן    2245/08תעא  ופשה  נגד  נחמני   1998מור 

 (. 1313(  15)  2011י לעבודה דינים אזור ,בע"מ

אשר   ,ודגשי לנוהג,  או  אישי  לחוזה  ענפי,  הרחבה  לצו  קיבוצי,  להסכם  הכפופים  מעבידים,  כי 
-על  לפעוליהיו מחויבים    ,ֵמעבר לקבוע בצו ההרחבה האמור  ,קובעים הוראה שמיטיבה עם העובד

 פי ההוראה המיטיבה.

  -חודש  משתנה מידי אשר היקף משרתו ערך יום החג של עובד,

התייחסות עיל מורה כי עובדי יהיה זכאי "לתשלום מלא" אולם  אינו כולל  כאמור ל   צו ההרחבה  
עיון   שרה משתנה.בהיקף מהמועסק  עובד שעתי/יומי  או הגדרה מהו אותו "תשלום מלא"  עבור  

מעלה לשונות  פרשנויותייתכנו    כי  ,בפסיקה  החג  יום  עבור  התשלום  חישוב  לאופן    להלן .  עובד, 
  :מספר דוגמאות
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 סיכומם של דברים  

לא   העבודה  בחוקי 

התייחסות   כל  קיימת 

בגין    התשלום  לאופן 

וענין   גשר"  "יום 

בבסיס   תלוי  התשלום 

שמכוחו   הנורמטיבי 

כ  זה  יום  "יום  -נקבע 

 גשר". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ה . 1 המשכורות  לשלוש  בהתאם  העובד,  של  שכרו  ממוצע  פי  המלעל  בשנה  רצופות  ביותר,  אות 
לענין זה   .1951פשה שנתית התשי"א  , כפי שנהוג בחישוב דמי חופשה על פי חוק חו שקדמה לחג

 (. 424(  54)  2013דינים אזורי לעבודה , ון בע"מאולג פלך נגד רשת בטח  11086/09א תע ר' למשל 

סרוסי נגד    צפורה  8083/09דמר  מכפלת שכר יום עבודה מלא באחוז משרתו של העובד )על פי   . 2
 (. 768( 165) 2010דינים אזורי לעבודה , יפה טלמון

נ'   פלדאלכסנדר לוייפנ   44795-10-11ס"ע    שעות, למשל ר'  9או    8שכר יום עבודה מלא בן    על פי . 3
שירן    3308/09תעא    .איגור גייבסקי נגד מנפאואר ישראל בע"מ  48800-11-10סע  ,  קריירה בע"מ

 . מ ות אופנה בע"" רשת חנוישוקרון נגד "רנואר

 

 תשלום עבור "יום גשר"
 עו"ד עמוס הלפרין 

לא הזמן שבין חג למנוחה שבועית נותר יום עבודה בודד. במקומות עבודה רבים נהוג ש לעיתים בפרק  
לאופן התשלום התייחסות  י העבודה לא קיימת כל  בחוק לעבוד ביום זה מכוח הסדרים שונים. ברם,  

  . "יום גשר"  -נורמטיבי שמכוחו נקבע יום זה כ לום תלוי בבסיס ה וענין התש   "יום גשר" אותו  בגין  

ו  חלט על "יום גשר" ואופן התשלום לא הוסדר בהסכם אישי, נוהג, הסכם קיבוצי או צכאשר הו
"יום גשר" עומדות   בבואו לקבוע   בע את אופן התשלום בגין יום זה.וק המעסיק הוא אשר    הרחבה,

 ת: יות מרכזיושתי אפשרו המעסיק בפני

 רגיל;  והוא ישלם לעובדים את שכרם ה סיקה יבוא על חשבון המע, שיום זהאחת

שנתיתהשנייה  לחופשה  העובדים  את  להוציא  התשי"א  ,  שנתית,  חופשה  חוק  )להלן:   1951  לפי 
 'החוק'(. 

במסגרת  נבחנה  שנתית  חופשה  חוק  ליישום  ביחס  המעסיק  של  והאחריות  הניהולית  הסמכות 
הוא המסדיר   מעסיקה  ":קבע כישם נ  (1)ן בראדון נ' ג'רדי בפסק הדין בעניהדין הארצ  הלכת בית

ימי העבודה ואת שעות העבודה והמנוחה, את מועדי החופשות של עובדיו, כשם שהוא מסדיר את  
החוק להוראות  במ  מעסיקכלומר,    ."כפוף  כי  להחליט,  מסוים  יכול  מקום יי ועד   , העבודה  סגר 

 פשה שנתית; וזאת, בכפוף לשתי מגבלות: העובדים ישהו בחוו

)כולל   9על פי סעיף  אמנם    –  מתן הודעה מראש  :המגבלה האחת ימי החופשה  לחוק, אם מספר 
הפ לפחות,  היום  ימים  שבעה  הוא  השבועית(  והמנוחה  לפחות  נוי  ייקבע  החופשה  תחילת  תאריך 

ים, נקבע כי ככל זכות פשה קצר משבעה ימר אורך החו, גם כאש. עם זאתעשר יום מראש-ארבעה
בא זו  חובה  גם  להפעיל  יש  המועד וחובה  קביעת  ובעת  הדדים  והתחשבות  הבנה  תוך  סביר  ופן 

 .  (1)בחשבון ככל האפשר גם את רצון העובד בנדוןלהביא  מעסיקלחופשה על ה 

נקבע בפסיקה כן  לחופשה,  (2)כמו  עובדים  כנדרש בסעיף  , שהוצאתם של   9ללא הודעה מוקדמת 
 לא תיזקף על חשבון החופשה השנתית של העובדים.  בחוק,

השנייה מספקת    :המגבלה  חופשהצבירה  ימי  של  –  של  הוצאתם  מסדיר  אינו  עובדים   החוק 
עתידיים. חופשה  ימי  חשבון  על  שנתית,  בפ  לחופשה  נקבע  לכך,  לקזז    (3) סיקהמעבר  ניתן  לא  כי 

 שהייתה לכך הסכמה מפורשת.יתרה שלילית של חופשה מבלי 

הוצאת עובד לחופשה    תשלום לתקופה זו.  , להוציאו לחופשה ללא בהסכמת העובד  , ניתן,  לופיןיחל
 . ( 4)ללא תשלום ללא הסכמתו עשויה לזכות את העובד בשכר עבור תקופה זו

 128-129מ' ע  121בראדון ישראל נ' שמחה ג'רד, פד"ע ב,  1-3"ע לא/דב ( 1)

 . 3, משה גינסטלר נ' מדינת ישראל, פד"ע ח 4-5דב"ע לו/  ( 2)

 . 22/10/2007, מנדלוביץ' נ' ניצנים חברה לאבטחה וניהול פרויקטים בע"מ, 002982/05עב  ( 3)

   . 26/05/2003, מיום  בע"מ   בז.וי.סי   ' נ   ג'ואן קרספין, 1033/02עב  ( 4)

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

ניתן למנויי האתר כדי להוות ייעוץ משפטי  ר "כל עובד" או בשירות האין במידע המופיע באת 
משפטי  לייעוץ  תחליף  קונק  ו/או  מקרה  לנסיבות  מענה  להוות  כדי  באמור  ו/או ואין    רטיות 

 ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס למקרה מסוים.
 
 
 
 
 

 איאולגה פגרפי:  ביצוע     בלט-עו"ד מיטל דולבורכת: ע        
המו במידע  ו/אואין  משפטי  ייעוץ  להוות  כדי  האתר  למנויי  הניתן  בשירות  או  עובד"  "כל  באתר  לייעוץ  תחלי   פיע  ף 

ה ביחס  ת, לחוות דעה או להביע עמדואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיו  משפטי 
 מסוים.  רה למק


