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 סיכומם של דברים  

נקבע   העצמאות  יום 

יום   שהוא  כ"חג" 

שבתון. לפיכך, בשילוב  

שעות   חוק  הוראות  עם 

הנ"ל,   ומנוחה  עבודה 

ביום   העבודה  יום 

הזיכרון, שהוא ערב יום  

של   יהיה    7העצמאות, 

ונקבע   במידה  שעות. 

חוזה   של  במסגרת 

הסכם   עבודה, 

או   הרחבה  קיבוצי/צו 

י  עבודה  נוהג,  ום 

יש   יותר,  קצר  שתחומו 

 תאם. לנהוג בה 

 עבודה  בדיני  סוגיות  

 היעדרות עובד ביום הזיכרון לשואה ולגבורה 
 בלט  -מיטל דולב עו"ד 

בד מעבודתו,  אין כל התייחסות להיעדרות של עו  1959-בחוק יום הזיכרון לשואה ולגבורה, תשי"ט
 לו עבד.המזכה אותו בשכר כאי

יתכנו הסדרי ייחשב כיום  ם המיטיבים עם העובדעם זאת,  ולגבורה  יום הזיכרון לשואה  לפיהם   ,
מבלי  הרשמיים,  החג  ימי  על  בנוסף  זאת  בתשלום,  מעבודתו  להיעדר  העובד  את  המזכה  בחירה, 

 שיום זה ינוכה מימי החופשה העומדים לרשותו. 

ב למשל,  הוהכך  החלראות  הזיכרון    ותתקשי"ר,  יום  כי  נקבע,  מדינה,  עובדי  ולגבורה על  לשואה 
 ריים.  הינו בין ימי הבחירה האפש

 רשאי עובד ,  1951-חוק חופשה שנתית, התשי"אל  )ב(6סעיף  , על פי  .05.201031בנוסף, החל מיום  
באחד מהימים המנויים בתוספת, ובלבד   לקחת יום אחד מתוך ימי החופשה השנתית לה הוא זכאי

מצוי גם יום   ,לתוספת 1ימים מראש לפחות. בין הימים המנויים בסעיף  30למעבידו  שהודיע על כך
 הזיכרון לשואה ולגבורה.

 

 הזיכרון שעות העבודה ביום  
 עו"ד עמוס הלפרין 

קובע, כי (  "ומנוחה  חוק שעות עבודה)להלן: "  1951, התשי"א  שעות עבודה ומנוחה  לחוק)ב( 2עיף  ס
חגשביום   יום   ,לפני  יעלה  לא  נוהג,  או  הסכם  פי  על  ובין  חוק,  פי  על  בין  בו,  עובד  אינו  שהעובד 

   שעות. 7העבודה על 

 , לפיכך  .1949-חוק יום העצמאות התש"טג" שהוא יום שבתון במסגרת  ום העצמאות נקבע כ"חי
עם   ומנוחהרהובשילוב  עבודה  שעות  חוק  ההנ"ל  אות  יום  ב,  הזיכרון,  עבודה  יום  שהוא  יום  ערב 
 שעות.   7יהיה של העצמאות, 

של במסגרת  ונקבע  נוהג,    במידה  או  הרחבה  קיבוצי/צו  הסכם  עבודה,  שתחומו  חוזה  עבודה  יום 
 , יש לנהוג בהתאם.תרקצר יו

מכוח צו ההרחבה לקיצור שבוע העבודה במגזר    ,ם בשבועימי  5בהם עובדים  ש  ,במקומות עבודה
  9שעות בתשלום של    8  שלבערב חג, החל ביום שהעובד חייב לעבוד בו, יהיה יום העבודה    )*(העסקי

עבודה    ,שעות יום  של    ,שעות  7  שלאו  ה  8בתשלום  כי  קובע,  ההרחבה  )צו  ונציגות  שעות  מעביד 
 העובדים יקבעו באיזו חלופה לבחור(. 

עבדו    ,קובע עוד, כי במקומות עבודההנ"ל  ה  הרחבצו ה  8בתשלום של    ,רבי חגשעות בע  6שבהם 
 שעות, ימשיכו לעבוד כך.

ביום    ()* בתי   16/08/1990פורסם  ואבטחה,  שמירה  מלאכה,  תעשייה,  הבאים:  הענפים  על  וחל 
עביד שעיסוקו לני ניקיון ואחזקה, יבוא, יצוא, מסחר בסיטונות, למעט מקבקולנוע, חברות ביטוח, 

שירותים העסקיים המפורטים להלן: ענפי ה. וכן  בחלקו במסחר סיטונאי וחלקו במסחר קמעונאי
בלדרות,   כללית,  אחסנה  בקירור,  אחסנה  בערובה,  אחסנה  )כללי(,  מוצרים  אריזות  מזון,  אריזת 

כנויות תית, הפצת סרטי קולנוע וטלוויזיה, סוכנויות לסחר חוץ, סוהאחדות מטענים, הובלה יבש
ורות, ספנות )סוכנויות(, עמילות  ת סחספירשל יצרנים או סוחרים מחו"ל, השגחה, סוכני קניות,  

 מכס, שילוח בינלאומי, שירותי משרד, שירותי תקשורת וטלקס, תעופה )סוכנויות(. 

 

 היעדרות עובד ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
 רזניצקי -עו"ד הלית כהן 

הזיכרול  4סעיף   יום  לחללי מערכותחוק  חל   1963-, תשכ"ג ישראל  ן  כי קרוב משפחה של  ל  קובע, 
 מעבודתו ביום הזיכרון.  מערכות ישראל רשאי להיעדר 

 לעניין זה יראו עובד שנעדר מעבודתו כאילו עבד. 

 הורים, הורי הורים, בן זוג, ילדים, אחים ואחיות. -דר בסעיף כקרוב משפחה מוג

  

 סוגיות בדיני עבודה 
   ביום עובד  היעדרות 

לשואה   הזיכרון 
 ולגבורה 

   ביום העבודה  שעות 
 הזיכרון 

 עוב ביום  היעדרות  ד 
ות  הזיכרון לחללי מערכ 

 ישראל 

   ביום עובד  היעדרות 
הזיכרון לחללי מערכות  
קרוב   כאשר  ישראל 

 משפחתו נהרג בפיגוע 

   ביום עבודה  בגין  גמול 
 העצמאות 

 יקה תקצירי פס 
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 סיכומם של דברים  

זכאי   יהיה  עובד 
לתשלום בגין היעדרותו  
הוא   אם  הזיכרון  ביום 

של חלל    קרוב משפחה 
ישראל.   כמו  מערכות 

חל   לבחון, האם  יש  כן, 
קיבו  צו  צ הסכם  י, 

הרחבה הסכם אישי או  
המסד  ירים  נוהג, 

 היעדרות זו. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 סיכומם של דברים  

קרוב   שהינו  עובד, 
הורי   )הורים,  משפחה 
ילדים,   זוג,  בן  הורים, 

מי  אחי  של  ואחיות(  ם 
כתוצאה   שנפטר 
רשאי   איבה,  מפעולות 

מעב  ביום  להיעדר  ודתו 
ויר  אותו  הזיכרון  או 

 כאילו עבד. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 סיכומם של דברים  

להוראות   בהתאם 

במועדי    , חוק ה  עבודה 

את   תזכה  ישראל 

בתשלום  של    העובד 

  לפחות מהשכר.   150%

יצוין כי בפסיקה נקבע,  

עובד   העובד  שאם 

מתוך   שלא  בחג, 

מתוך   אלא  בחירה 

הוא   זכאי  כורח, 

אותו   בעבור  לתשלום 

ע  כיום  בודה,  יום 

בעבור  הגמול    בצירוף 

 . עבודה בחגים 

 
 
 

 יצוין, כי חלל מערכות ישראל הינו כל חייל שנפטר במהלך שירותו הצבאי ללא קשר לסיבת פטירתו. 

,  )*( החוק"( נקבע)להלן: "  1970-עי פעולות איבה, התש"לה לחוק התגמולים לנפג7כמו כן, בסעיף  
ק עובד, שהינו  )הוריםכי  מי שנפטר רוב משפחה  ואחיות( של  ילדים, אחים  זוג,  בן  הורי הורים,   ,

 כתוצאה מפעולות איבה, רשאי להיעדר מעבודתו ביום הזיכרון ויראו אותו כאילו עבד.

, רשאי עובד שאין לו  1951-חוק חופשה שנתית, התשי"אל  )ב(6, על פי סעיף  31.05.2010החל מיום  
רחבה, לקחת יום אחד מתוך ימי החופשה השנתית  ם קיבוצי או צו ה ם בחירה מכוח הסכ זכות ליו

למעבידו   כך  על  שהודיע  ובלבד  בתוספת,  המנויים  מהימים  באחד  זכאי  הוא  מראש   30לה  ימים 
לתוספת מצוי גם יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולחללי    1סעיף  לפחות. בין הימים המנויים ב 

 ר.פעולות איבה וטרו

י עובד  לתשללפיכך,  זכאי  זה  היה  יום  לנכות  יהיה  שניתן  מבלי  הזיכרון,  ביום  היעדרותו  בגין  ום 
של  לעיל(  )כמוגדר  משפחה  קרוב  הוא  אם  רק  לזכותו,  העומדים  הצבורים  החופשה  ימי  ממכסת 

י מערכות  קחלל  שאינו  עובד  האמורה,  שראל.  להגדרה  בהתאם  משפחה  יום רוב  לקחת  רשאי 
 הוא זכאי, בהודעה מראש למעביד כמפורט לעיל. השנתית לה  חופשה בתשלום, על חשבון החופשה

סעיף   מיום  7)*(  תיקון  במסגרת  נוסף  לחוק  )בהתאם  16.02.2010ה  מקומיות  רשויות  לעובדי   .
השלט לעובדי  השירות  תנאי  הוקנלאוגדן  התקשי"ר(  חל  )עליהם  מדינה  ולעובדי  המקומי(  תה ון 

ים  משפחה )הורים, הורי הורים, בן זוג, ילדים, אח  הזכות להיעדר ביום הזיכרון, למי שהינו קרוב
ואחיות( של חלל פעילות חבלנית )פח"ע(, ויום זה ייחשב לו כיום עבודה, וזאת עוד בטרם התיקון 

 לחוק כאמור. 

 

רכות ישראל כאשר קרוב משפחתו הזיכרון לחללי מע  היעדרות עובד ביום
 נהרג בפיגוע

 עו"ד עמוס הלפרין 

, עובד, שהינו קרוב משפחה 1963-מערכות ישראל, תשכ"ג  יום הזיכרון לחללי  א לחוק4על פי סעיף  
להיעד רשאי  ישראל,  מערכות  חלל  של  ואחיות(  אחים  ילדים,  זוג,  בן  הורים,  הורי  ר )הורים, 

 כאילו עבד.   יכרון, ויראו אותומעבודתו ביום הז

,  ( *)נקבע)להלן: "החוק"(    1970-, התש"לה לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה7כמו כן, בסעיף  
עובד ואחיות( של  ,  כי  ילדים, אחים  זוג,  בן  הורי הורים,  )הורים,  מי שנפטר שהינו קרוב משפחה 

 עבד.ויראו אותו כאילו דתו ביום הזיכרון פעולות איבה, רשאי להיעדר מעבוכתוצאה מ

מיום  7סעיף    )*( תיקון  במסגרת  נוסף  לחוק  מקומ16.02.2010ה  רשויות  לעובדי  )בהתאם  .  יות 
הוקנתה  התקשי"ר(  חל  )עליהם  מדינה  ולעובדי  המקומי(  השלטון  לעובדי  השירות  תנאי  לאוגדן 

, הורי הורים, בן זוג, ילדים, אחים  הזכות להיעדר ביום הזיכרון, למי שהינו קרוב משפחה )הורים
טרם התיקון עוד ב חיות( של חלל פעילות חבלנית )פח"ע(, ויום זה ייחשב לו כיום עבודה, וזאת  וא

 לחוק כאמור. 

 

 גמול בגין עבודה ביום העצמאות 

 רזניצקי -עו"ד הלית כהן 

 שבתון.  קובע כי יום העצמאות יהיה חג מדינה ויהיה יום 1949-חוק יום העצמאות, התש"ט 

"הפקודה"(    )ב(א18סעיף   )להלן:  והמשפט  השלטון  סדרי  כילפקודת  שעות  הוראות קובע  חוק 
 . מועדי ישראל  על עית, יחולו, החלות על המנוחה השבו1951-התשי"א ,עבודה ומנוחה

תזכה את העובד   ישראל  במועדי  העבוד  1951-, תשי"אחוק שעות עבודה ומנוחהבהתאם להוראות  
 לפחות מהשכר. 150%בתשלום של 

כי   )  300360/98בע"ע  יצוין  צפון  זינגר  קרל  ש.א.ש.  נ'  צמח  העובד 1986נחום  שאם  נקבע,  בע"מ   )
כורח, זכאי הוא לתשלום בעבור אותו יום כיום עבודה,  שלא מתוך בחירה אלא מתוך  עובד בחג,  

 . (250%ה"כ  )ס לשכרו 150%בצירוף הגמול בעבור עבודה בחגים, דהיינו, יהיה זכאי לתוספת של  

עובד, שנאלץ לעבוד   ,2012יודגש, כי בהתאם לחוזר משרד התמ"ת )משרד הכלכלה כיום( מאפריל  
העצמאות במביום  מ,  ברשימת  הכלול  עבודה  הממשלה שיש  קום  ראש  שמפרסם  העבודה  קומות 

(.  200%להפעילם גם ביום העצמאות, זכאי לגמול בגין עבודה ביום חג ובנוסף יום חופשה חלופי )
אינו רשאי    המעסיקם זאת, רשימת מקומות עבודה כאמור טרם פורסמה. עוד צוין בחוזר זה, כי  ע

במ לעבוד  עובדו  על  ביום  קום  לכפות  להפעילם  שיש  העבודה  מקומות  על  נמנה  שאינו  עבודה 
 עצמאות.  ה
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יום העצמאות מתחיל בחצות הלילה ומסתיים ,  24.4.2012מיום    יצוין, כי בהתאם לחוזר זהכמו כן  
מתחיל בשעה ת יום העצמאונקבע  כי  3.5.2016חוזר משרד התמ"ת מיום ב, ואולם .למחרת בחצות
 ת.בערב למחר 20:00ומסתיים בשעה  בערב יום העצמאות 20:00

 

 מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ.  "כל עובד" דין ב   יעורכ – ים הכותב

 
 

 חדשה קה פסי  י ירתקצ 
 

  הממונהמ  ללא קבלת היתרקורונה  לעובדת בגין הוצאתה לחל"ת  פיצוי  פסק  ביה"ד  
 וק עבודת נשיםלפי חמוגנת ה פבתקויתה יהו  היות
לוי  ,23344-12-21  סע"ש )   נגד  אורטל  ית הדין  בב,  29.12.2021  ביום  ניתן  .בע"מ  (08רב בריח 

   צור-עידו בן ע"י כבוד השופט, שב"האזורי לעבודה ב

ה ך תקופת בתו" הוצאה לחלהעובדת . מעסיקההי גלם אצל רלחומ כפקידה במחסן הועסקה עובדת
התפטרה מעבודתה עקב הרעת תנאים ותבעה   . העובדתדהם תקופת הליימים מתו  60מוגנת של  

ת חוק עבודת נשים בכך שלא התקבל היתר להוצאתה לחל"ת מאת הממונה  ר את המעסיק על הפ
לידה  תקופת  עקב  ת היה  " השיקול להוצאתה לחלן שכיוו  היות בעבודיון הזדמנו ווועל הפרת חוק ש

  חל"ת ל  עובדתבהוצאת ה  עבודת נשיםהפרה את חוק    המעסיקהי  "ד לעבודה פסק כביה  והורות.
הראשון   שניתנה  בסגר  מבלי  נעשה  הדבר  שכן  בהארכתה,  ואף  הקורונה  נגיף  התפשטות  בשל 

זכאית לפיצוי בגין    עובדתוק, והבחך כנדרש  לכך בכתב ומבלי שהתקבל היתר לכ  עובדתהסכמת ה
רת חוק וי בגין הפתשלום פיצביה"ד דחה את תביעת העובדת ל  לעומת זאת  .נזק ממוני ולא ממוני

 . ודהדמנויות בעבשוויון הז

 

 חל"תמ הייתה מעוניינת לשובשממילא לא  פיצוי בגין פיטורים שלא כדין למורה
האזורי בבית הדין    ,23.12.2021יתן ביום  נ.  מדינת ישראל  נ'  זימרה שלזינגר,  8036-06-20סע"ש  

 השופטת שרה ברוינר ישרזדה  ודע"י כב, בירושליםלעבודה 

כמורעבודסיימה    העובדת החינוך  לאנגלית  ה  תה  שאיבמשרד  פגומות. בנסיבות  שהיו  חולק    ן 
משרד  לסיום העבודה היא של  האחריות  ת העיקריות בין הצדדים נוגעות לשאלה האם  וקוהמחל

כי   ,בית הדין קבע  .בעה בקשר לכךתצויים ברכיבים אותם  ד והאם העובדת זכאית לפיבלב  החינוך
מכוונת בהתנהלות  בטעות    מדובר  הכיסאותאנולא  בין  ש"נפל  במקרה  או  זאת  ."וש  למרות    ,עם 

שוכנעש העובדת  ,לא  א  כי  מהחל"תהייתה  לשוב  בפועל  מעוניינת  את   בכךאין  .  כן  לפטור  כדי 
התביעה התקבלה בחלקה  ק התחמקות מהן.צעו בזמן אמת וכדי להצדיהמעסיק מחובותיו שלא בו

  ₪   75,000פיצוי בסך כולל של  ל  ,₪  1,000בסך  יטורין  זכאית להשלמת פיצויי פהעובדת  ונקבע כי  
כמו .  מהעובדתתקלות טכניות אלא התעלמות מופגנת  שאינם  רבים  בשל התנהלות בה נפלו פגמים  

ולמימוש  עובדתה  זכאית  ,כן כאמ  לגרירה  נוצלו  שלא  מחלה  בימי  ביחס ור  הוראה  עובדי  תקנון 
   לתקופות עבודתה במשרד.

 
 
 
 

   :מאת ןהדי  יפסק יתקציר 
 מעיין קישלס עו"ד ו בבדז'נוב ראובןעו"ד 

    www.koloved.net  -באינטרנט  ,באתר "כל עובד" מצאנ

 

 

 אולגה פאיגרפי:  ביצוע     בלט-עו"ד מיטל דולבעורכת:          
בשירות או  עובד"  "כל  באתר  המופיע  במידע  לה  אין  כדי  האתר  למנויי  תחלי הניתן  ו/או  משפטי  ייעוץ  לייעוץ  וות  ף 

מדה ביחס  ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע ע  משפטי 
 למקרה מסוים. 
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