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 סיכומם של דברים  

זכות   לו  שאין  עובד 

מכוח   בחירה  ליום 

צו   או  קיבוצי  הסכם 

ל  רשאי  קחת  הרחבה 

חופשה  ,  בתשלום   יום 

חש  החו על  פשה  בון 

השנתית לה הוא זכאי,  

מראש   בהודעה 

לעיל.   למעביד כמפורט 

את   ניצל  שלא  עובד 

כאמור,   להיעדר  זכותו 

עבורו    של"ג בעומר הרי  

 ה רגיל. יהיה יום עבוד 

 

 עבודה  יני דב סוגייה   

 היעדרות עובד בל"ג בעומר
 הלית כהן רזניצקי עו"ד 

ישראלל מועדי  רשימת  במסגרת  נכלל  אינו  בעומר  בסעיף    ,"ג  קבועה  סדרי 10אשר  לפקודת  א)א( 
 .  1948-השלטון והמשפט, התש"ח

  עבודה אישיכם  הס  ,הסכם קיבוצי מיוחד  ,ענפי  הרחבהצו    ,יבוצי ענפימסוימים, הסכם ק  במקרים
הע במקום  נוהג  עובד  או  להיעדרות  זכאות  קובעים  בחירה,   מהעבודהבודה,  ביום  בתשלום 

  1)כגון: פורים, ט' באב,    ספציפיתעל העובד לבחור מתוך רשימת ימים    רך כללובמקרים אלה בד
 (.א בזהבמאי, ל"ג בעומר וכיוצ

קחת רשאי עובד ל  ,)להלן: "החוק"(  1951-חופשה שנתית, התשי"א)ב( לחוק  6על פי סעיף  , כי  יצוין
  סיקו יום אחד מתוך ימי החופשה השנתית לה הוא זכאי במועד שיבחר, ובלבד שהודיע על כך למע 

 ימים מראש לפחות.  30

ימי החופשה   רשאי עובד לקחת יום אחד מתוך  בהתאם לסעיף זה,,  31.05.2010בנוסף, החל מיום  
ימים   30יע על כך למעבידו  ים בתוספת, ובלבד שהודכאי באחד מהימים המנויהשנתית לה הוא ז

 . ל"ג בעומרלתוספת מצוי גם  1מראש לפחות. בין הימים המנויים בסעיף 

  קחת יום חופשהלפיכך, עובד שאין לו זכות ליום בחירה מכוח הסכם קיבוצי או צו הרחבה רשאי ל
ד כמפורט לעיל. עובד  פשה השנתית לה הוא זכאי, בהודעה מראש למעביבון החו, על חשבתשלום

 עבורו יהיה יום עבודה רגיל.  של"ג בעומרעדר כאמור, הרי שלא ניצל את זכותו להי

 "כל עובד" מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ.  ב  ין דעורכת  –הכותבת 

שפטי  נויי האתר כדי להוות ייעוץ מ כל עובד" או בשירות הניתן למאין במידע המופיע באתר " 

לייעו תחליף  כ ו/או  באמור  ואין  משפטי   ו/או  ץ  קונקרטיות  מקרה  לנסיבות  מענה  להוות  די 

 ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס למקרה מסוים.

 

 ר מאמ  

 תשלומים שונים לעובדים לאחר ניתוק יחסי עבודה 
 גלרט -אורנה צח רו"ח

 ודמי ביטוח בריאות, גם יחד. י  ומח לאי ביטונה לדמ הכוו –דמי ביטוח 

 בלשון זכר הכוונה גם בלשון נקבה, אלא אם נרשם במפורש בלשון נקבה.  ם שרשוםבכל מקו

הלא  13.3.2022ביום   הביטוח  מעסומי  פרסם  מספר  חוזר  ששו  1500יקים  תשלומים  למו  בנושא 
 כם.  לפי הסעבודה חר הפרישה מהה לאנוצר אלה מים ישה מעבודה, כאשר הזכאות לתשלולאחר פר

להלן סקירה קצרה של סוגי התשלומים שמשולמים לאחר ניתוק יחסי עבודה לעניין החבות בדמי  
 הביטוח:

ן ימי  יתוקם )כגון: פיצויי פיטורין ופדיושנותקו יחסי העבודה ועקב נתשלום שניתן רק לאחר   . 1
 ..019221.2ביום  1479מעסיקים חוזר (. יש לפעול לפי חופשה

חופשה" לאחר הפסקת העבודה שפטור מתשלום דמי ביטוח כאמור רכיב "פדיון  יש להבחין בין
ח, ומהותו תשלום המשולם בזמן ום דמי ביטולעיל, לבין רכיב "תמורת חופשה" שחייב בתשל

 מי חופשה שהצטברו.עבור יודה, בהעב

ע המשולמים למשרתי קב( כי תשלומים  13954-09-15אזורי )פסק בית הדין ה    6.7.2017ביום  
 י העבודה, חייבים בדמי ביטוח.שה שלהם ולפני ניתוק יחסבמהלך חופשת הפרי

הסכ . 2 לפי  מעבודה  פרישה  לאחר  לפורשים  תשלומים  הזכאות שלהם   –ם  כי  עבודה  אינם שכר 
שנותקנוצרה   העבודה  לאחר  יחסי  בהטבות  –ו  כמו   מדובר  הפרישה,  לאחר  לשעבר  לעובדים 

ה במקום  עיתון,  ארוחות  או  וומיתשלבעסק  לחגים  מתנות  כמו  פעמיים  חד  תשלומים בם 
ים  עבודה ודומ  בד ופרש לפנסיה. תשלומים אלה אינם שכר חודשיים מהמעסיק שאצלו העובד ע

 דווח עליהם כפנסיה.אומי שיש לבמהותם לפנסיה, לכן הוחלט בביטוח הל

 יני עבודה סוגייה בד
   בל"ג עובד  היעדרות 

 בעומר 

 מאמר
   שונים תשלומים 

ניתוק   לאחר  לעובדים 
 עבודה יחסי 

 תקצירי פסיקה 
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 סיכומם של דברים  

פרסם   13.3.2022ביום 

הלא  חוזר  ומי  הביטוח 

מספר  מעס    1500יקים 

תשלומים   בנושא 

פר ששו  לאחר  ישה  למו 

כאשר   מעבודה, 

לתשלו  מים  הזכאות 

לא  נוצרה  חר  אלה 

לפי  עבודה מה הפרישה 

 כם.  הס 

 
 
 
 

מופיעה  ום דמי ביטוח אינה  פטורה מדמי ביטוח. פנסיה שפטורה מתשלגיל פרישה    פנסיה מעל
 חודשי. 100ווח עליה בטופס משלם הפנסיה אינו מדו 617בטופס 

התשלומים האלה עד גיל פרישה  חוזר מנחה לדיווח על    13.3.2022הלאומי פרסם ביום  הביטוח  
תשלומים כמשכורת, יתחיל בנוהל  השכורת. מעסיק שדיווח בעבר על  לא כמכפנסיה מוקדמת ו
 . 2022החדש רק מינואר 

  וע לעובדים, יפנה לעובדיו שפרשו, ואינו משלם פנסיה באופן קב   ת ההטבות האלה מעסיק שמשלם א 
 . 2022ה מוקדמת, רטרואקטיבית מינואר  לסניף הביטוח הלאומי לשם פתיחת חוזה דיווח לפנסי 

 חודשי. 100ומיד אחריו בטופס  617ופס  טל התשלומים לביטוח הלאומי במדווח ע המעסיק 

לח ינובדיווח  ופברואודשים  בדוח מתוקן,   -  2022ר  אר  יבטל את העובד מהמשכורת  המעסיק 
 נסיה מוקדמת. ווח עליו כמקבל פויד

ייך את ן. יש לש ניתוק יחסי עבודה, למשל לפי פסק די  תשלום שכר עבודה רטרואקטיבי לאחר . 3
ל של . הפרשי שכר )הפרשים( ייחשבו לשכרו החודשי הרגי םשכר לחודשים שבעדם הוא שולה

 תלם. כל אחד מהחודשים, שבהם השכר הרגיל היה אמור להשלבהתאמה   העובד וייזקפו

שכר    תשלום  . 4 הפרשי  )כגון:  עבודה  כשכר  מוגדר  אשר  עבודה  יחסי  ניתוק  לאחר  שניתן  נוסף  שכר 
 ובונוס(. 

 יןעבור תשלום שכר נוסף למי שנותקו עמו יחסי העבודה, ישולמו כמקובל לענייטוח בדמי הב
ו יחסי  אליו ייוחס החיוב יהיה המועד שבו נותקלא נותקו עמו יחסי העבודה, אך המועד שמי ש

תשלום הנוסף" תתבצע בהתאם. קביעה זו הובהרה על ידי הביטוח הלאומי ה"וחלוקת    העבודה
(. התשלום בפועל  574/07סק דין שרון טופז ושרון זלצמן )עב"ל  ודה בפצי לעבבבית הדין האר

   יה לפי מועד תשלום שכר העבודה.של דמי הביטוח יה

תבי  20.1.2019ביום   את  לעבודה  הדין  בית  אפרים שדחה  של  )בטעתו  (  61021-11-17"ל  יינמץ 
קו יחסי ר שנותים לאחוקבע כי הכנסה פירותית ממימוש אופציות שקיבל ממעסיקתו בעבר, שנ
 העבודה, יש לייחס לחודש העבודה האחרון בחברה ולפרוס לפי התקנות. 

 ן בקצרה תזכורת לכללי הבסיס של פריסת שכר:להל

לא חלות הוראות הפריסה. בד, אזי  והמינימום של העאם התשלום הנוסף נמוך מרבע משכר  
 ודש התשלום.טוח בחדמי ביהתשלום הנוסף מצורף לשכר החודשי הרגיל, ומשולמים בגינו 

, אזי חלות הוראות אם התשלום הנוסף עולה על רבע משכר המינימום של העובד או שווה לו
 הפריסה המפורטות להלן: 

צל המעסיק הנוכחי, יש לחלק  רציפות א ב עבד שנה לפחות  תשלום נוסף ששולם לאחר שהעובד   . 1
שכרו החודשי הרגיל  סיס לגמלה, ל . המנה מצורפת לצורך תשלום דמי הביטוח וקביעת הב 12-ב 

 שים שקדמו לו. החוד   11-של העובד בחודש שבו חולק התשלום הנוסף ובכל אחד מ 

הקלנדרית, . 2 השנה  חודשי  בכל  עבד  שלא  לעובד  ששולם  נוסף  החו   תשלום  את  דש  שכוללת 
החודשים שלפניו, יש לחלק במספר החודשים שבהם עבד   11-לם התשלום הנוסף ושבו שו

במ המנה   12הלך  העובד  הנוסף.  התשלום  שולם  שבו  החודש  וכולל  עד  הללו,  החודשים 
 רגיל של העובד בכל אחד מהחודשים הללו.מצורפת לשכרו החודשי ה

 יום עבודה בחודש נחשב לחודש שבו העובד עבד.   . 3

צח אור  -תבת  הכו הלאומי.  -גלרט  -נה  הביטוח  בתחומי  ומרצה  יועצת  חשבון,  בעלים    רואת 

רד רו"ח אורנה צח וחברת אורנה צח בע"מ לייעוץ ולפתרונות לפי חוק הביטוח  ומנכ"לית מש

ים עובדים, ליוצאים לרילוקיישן,  ביטוח הלאומי, לארגונים ולחברות שמעסיקהלאומי ולייצוג ב

וליחידים.   חלעצמאים  על  ובמסגרות  מרצה  באקדמיה  וכן  לארגונים  הלאומי  הביטוח  וק 

ותק בתחום של   ועדת הקשר של  שנים.    30מקצועיות. בעלת  יו"ר  בין תפקידיה הציבוריים: 

ה.  ילה בחקיקה כנציגת הלשכה בכנסת בנושא ז לשכת רואי חשבון עם הביטוח הלאומי ופע

למייל   לייעוץ  לפנות  ובנוסornazachcpa@gmail.comמוזמנים  לבקר  ,  מוזמנים  הנכם  ף 

הבית   ראיונו   www.ornazach.co.ilבאתר  מאמרים,  משלל  טיפיולהנות  מקצועיים  ת,  ם 

 ותובנות בכל הקשור לביטוח הלאומי )וגם בנושא הסטרס(. 

לעיל  המובא  מפ  הנוסח  התקדימים  את  החקיקה,  את  מחליף  הנוסח  אינו  את  או  הדין  סקי 

ל המידע  .כ להסב את תשומת הלב לאמור בהם , אלא בא  המלא של פרסומי הביטוח הלאומי 

בו ואין  בלבד,  כללי  מידע  הוא  במאמר  המלצה  כדי    המוצג  או  דעת  חוות  ו/או  ייעוץ  להוות 

מהם להימנעות  או  הליכים  נוש   לנקיטת  אינה  הקוראים  הכותבת  כלפי  כלשהי  באחריות  את 

 מור. ידע הארשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על המואלה נד

   כל הזכויות שמורות © אין להעתיק או לפרסם ללא אישור מהכותבת. ט.ל.ח.
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 חדשה פסיקה  י ירתקצ 
 

 דה והוכרה כנפגעת עבו ודהה בדרך לאסוף טלפון נייד בקניון מטעם העבנפל
חבקוק    ,12610-10-21  "לב ע לאומי  נ'מזל  לביטוח  ביום    .המוסד  הדין   ,09.01.14ניתן  בבית 
 ורדה וירט ליבנה ע"י כבוד השופטת  ,םירושליי לעבודה בארצה

אשר  וע כמרכזת  בדת  לעבודהבעבדה  האזורי  הדין  עבודתה  ב  כאשר  בית   ה היית  זכאיתמסגרת 
שת לנקודות מכירה הקרובה לביתם שנקבעו  בדים היה לגהעו  כלל  על.  מכשיר טלפון סלולריבל  לק

הספק   הטלפוןע"י  איסוף  העו,  לצורך  לכל  המעסיקה  אישרה  כך  כך  בשל  לצורך  להיעדר  בדים 
ה חשבון  על  עד  ובעשעתיים  בדה  העבודה  ההגיע   12.7.2018תאריך  ב  .16:00שעה  סיום   עובדת ה 

  . חתימה יציאה בתפקיד שהמעבודתה תוך כדי    עובדתה   יצאה    13:29בשעה    7:48שעה  ב  תהבודלע
.  איסוף הטלפון   עת יצאה מביתה לצורך  15:45נסעה לביתה שם שהתה עד סביבות השעה    עובדתה

אלת  העובד מביתה  כד  יצאה  תוך  נתקלה    ירכבה  לרכב  המדרכה   בשקעההליכה  שפת  על  שהיה 
ונפ נפגעה. ה   ,להמעדה  ל  עובדתכתוצאה מכך  והגישה תביעה  פקיד התביעה מוסד לביטוח לאומי 

עבודתה. על כך  , האירוע המתואר לא אירע כשהוא "תוך כדי" ו"עקב"  לטענתו  .הדחה את התביע
ה האזורי    עובדתעתרה  הדין  נדחתהתבולבית  הארצי  יתלב  ערערה  העובדתוע"ז    .יעתה    ,הדין 
   .בודהבע תעפגנכ הוכרה העובדתו תקבלההערעור 

 

המוות  עוב את  "לעשות  ללקוח  שהמליצה  לאחר  הרע  לשון  בגין  בפיצוי  חויבה  דת 
 ה אותו להגיש תביעה למעסיק" ועודד

בבית הדין ,  24.1.2022  ניתן ביום.  עים בע"מהתש  הדקה  נ'  יבאליונה אב  ,20538-08-18סע"ש  
 , כץ  -גילצראריאלה השופטת  ודכבע"י , בת"אהאזורי לעבודה  

הועסקה   אשר  מכעובדת  ל  ,תירוכסוכנת  תביעה  הגישה  מקוונת  נסיעות  זכויות  בסוכנות  תשלום 
 העובדת י  כ  ,עסיקה טענההמ  ללא עריכת שימוע.שלא כדין    ןתבעה פיצוי בגין פיטוריבניהם    .שונות

ח משמעת  הפרת  בשל  הפרפוטרה  תוך  נאמנותמורה  חובת  כלפיה.מקצו  ת  טענה   עית  ועוד,  זאת 
תקלה בהזמנת חופשה שבוצעה על כנגדה בשל  עה  יעודדה לקוח להגיש תבכי העובדת  המעסיקה  

הדין אף נסב בין היתר    .היא זו שהמליצה ללקוח "לעשות להם את המוות"  העובדת והעובדתידי  
השאל שעבדה  ה  על  העובדת  לשהאם  זכאית  מהבית  לעמ כר  בשבתות  מעבר  שקיבלה שעתי  לות 

הייצוא ו היבוא,  בענפי  צו ההרחבה  על העובדת  חל  וההאם  ותים. המעסיקה הגישה שיר, המסחר 
הר לשון  בגין  קיזוז  ביתהודעת  ותשלום  פיע  של  הפיטורים.ר  ק  צויי  הדין  התבבית  את  יעה  יבל 

לעובדת את  יקה לשלם  סעוקבע כי על המ   המעסיקהקיזוז של  ה  קיבל בעיקרה את הודעת  ,בחלקה
  ,ופשה שנתיתח  ,דמי הבראה  ,דמי מחלה,  פיצוי בגין אי תשלום מלוא הפנסיהכיבים הבאים:  הר

  מעסיקה על הרים(.  ₪ )פיצוי בגין לשון הרע ותשלום ביתר של פיצויי הפיטו  10,449בקיזוז סך של  
ל של    עובדתלשלם  רובדחנוכח    .₪  9,542סך  בס  חויבה  יקהסעהמהתביעה,    יית  עו"ד  ך בשכ"ט 

,  ש"ח   2,000בה של  פיצוי בגו  יקהסע מגין לשון הרע נפסק לב₪.    500הוצאות משפט בסך  ₪ ו  5,000
 על דרך הקיזוז. 

 
 
 

   :מאת הדין יפסק יתקציר 
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 אולגה פאיגרפי:  ביצוע     בלט-עו"ד מיטל דולבעורכת:          
למנו הניתן  בשירות  או  עובד"  "כל  באתר  המופיע  במידע  תחלי אין  ו/או  משפטי  ייעוץ  להוות  כדי  האתר  לי יי  יעוץ  ף 

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