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 ם  סיכומם של דברי 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ם  סיכומם של דברי 
שנתית   חופשה  חוק 

חופש  לימי  ה  מתייחס 
כאשר   לפיכך,  מלאים. 
עובד נעדר יום שלם מן  
משמעות   אין  העבודה, 
שעות   כמה  לשאלה 
אמור   היה  עבודה 

 לעבוד. 

 חגים  מבזק  

 בתקופת החגים העסקת עובדים ות בסוגי 

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

 גח  בערב עות העבודהש 
 עו"ד עמוס הלפרין 

כי קובע,    ה ומנוחה"(ק שעות עבוד)להלן: "חו  1951-, תשי"א)ב( לחוק שעות עבודה ומנוחה2סעיף  
שהעובד אינו עובד בו, לא יעלה יום עבודה על שבע שעות. לפיכך, כל שעת עבודה    שלפני חג  ביום

 מעבר לשבע שעות תיחשב שעה נוספת. 

   (1)םדה לחמישה ימיה לקיצור שבוע העבושעליהם חל צו ההרחבבמקומות עבודה, 

החל ביום    רב חגבע  כי  קובע,דלעיל,    ר העסקיבמגז  מקוצרשבוע עבודה    בדבר הנהגתצו ההרחבה  
שהעובד חייב לעבוד בו, יהיה יום העבודה של שמונה שעות בתשלום של תשע שעות, או יום עבודה 

עובדים יקבעו י המעביד ונציגות הצו ההרחבה קובע, כ  .שעות בתשלום של שמונה שעותשל שבע  
בדו שש  ובדים יעע, כי העפורים, צו ההרחבה קובלבחור. באשר ליום הכימבין שתי החלופות  באיזו  

צו ההרחבה קובע עוד, כי במקומות עבודה, שבהם עבדו שש שעות    שעות בתשלום של תשע שעות.
 ה שעות, בערבי חג, ימשיכו לעבוד כך. בתשלום של שמונ

 ווי הרחבהבוציים וצהסכמים קי

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

והאלקטרוני החשמל  המתכת,  בענף  שעות.  שמונה  של  בתשלום  ביום  שעות  שש  קיים יעבדו  קה 
ערב יום הכיפורים  , ובהסדר דומה, לפיו יעבדו שבע שעות בתשלום של שמונה שעות בערבי חגים

 בתשלום של שמונה שעות. יעבדו שש שעות פסח,אשון של ובערב יום ר

 על פי נוהג 

. בהתאם לכך, במקום עבודה, אשר (3), הקמות לעובדים מכוח נוהגמשפט העבודה מכיר בזכויות 
ות זו במרוצת הזמן לנוהג ולתנאי דו בו ארבע או חמש שעות, בערבי חג, הופכת זכבמשך שנים עב

  נוהג זה מחייב את המעביד להמשיך ולפעול בדרך זו. ועובד. חוזה העבודה האישי של כל עובדב

 

ביום  ופ ( 1) בתי   16/08/1990רסם  ואבטחה,  שמירה  מלאכה,  תעשייה,  הבאים:  הענפים  על  וחל 
ביט חברות  מעביד קולנוע,  למעט  בסיטונות,  מסחר  יצוא,  יבוא,  ואחזקה,  ניקיון  קבלני  וח, 

בחל במסחרשעיסוקו  וחלקו  סיטונאי  במסחר  השירותים    קו  ענפי  וכן  העסקיים קמעונאי. 
מ אריזת  להלן:  בקירור,  המפורטים  אחסנה  בערובה,  אחסנה  )כללי(,  מוצרים  אריזות  זון, 

הובלה מטענים,  האחדות  בלדרות,  כללית,  וטלוויזיה,   אחסנה  קולנוע  סרטי  הפצת  יבשתית, 
יצרנים של  סוכנויות  חוץ,  לסחר  סוכ  סוכנויות  השגחה,  מחו"ל,  סוחרים  ספירת  או  קניות,  ני 

ספנו שילוסחורות,  מכס,  עמילות  )סוכנויות(,  תקשורת ת  שירותי  משרד,  שירותי  בינלאומי,  ח 
 וטלקס, תעופה )סוכנויות(.

 28/10/1974פורסם ביום  ( 2)

נ"ד/   האר ( 3) )  4-25לדוגמה דב"ע  נ' ההסתדרות הכללית ואח', פד"ע כ"כ  (, 4פלבס מפעלי מתכת 
109 . 

 

 ערב חג בעדרות י הביום חופשה ניכוי 
 עו"ד דנה להב 

תוקן  31.05.2010ביום   שנתיל  )ב(6סעיף  ,  חופשה  התשי"אחוק  "חוק    1951-ת,  חופשה )להלן: 
ימי החופשה השנתית לה . בהתאם להוראות הסעיף,  שנתית"( יום אחד מתוך  עובד לקחת  רשאי 

ים מראש לפחות.  ימ  30הוא זכאי באחד מהימים המנויים בתוספת, ובלבד שהודיע על כך למעבידו  
)לדוגמא:ל  1בין הימים המנויים בסעיף   גם ערבי חג  שנה, ערב פסח,  ערב ראש ה  תוספת מצויים 

 המולד וכו'(. יום כיפור, ערב חג ערב 

 סוגיות בדיני עבודה 
  העבודה   בערב   שעות 

 חג

   חופשה  ניכוי יום 

 ערב חג בהיעדרות ב

   ,חודשי עובד  זכאות 

ל  ושעתי,  תשלום  יומי 

 עבור ימי החג 

 עובד  המשולם ל  הגמול

 חג ב המועסק

 בי העבודה  מי  שעות 

 חול המועד 

   ימי חופשה  ניצול 

 המועד   בחולשנתית 

   יום" עבור  תשלום 

 שר"ג
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 ם  סיכומם של דברי 
נושא הזכאות לתשלום  

לכלל   חג,  ימי  עבור 

במשק,   העובדים 

ההרחבה   בצו  הוסדר 

העבודה   שבוע  לקיצור 

שבועיות.    43  -ל  שעות 

"ברירת   מהווה  הצו 

לכל   ביחס  מחדל" 

וה  מעבידים  העובדים 

עליהם   חל  לא  אשר 

 הסדר מיטיב אחר. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

אף כי חוק חופשה שנתית מאפשר למעסיקים לקזז יום שלם מצבירת החופשה   ן, כייוצי  עם זאת
ש הרי  עבודה  לעובד,  קיבוצי/צושבמקום  הסכם  חל  אישי    בו  נוהגהרחבה/הסכם  פשר  מאה  ,או 

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

 

 זכאות עובד חודשי, יומי ושעתי, לתשלום עבור ימי החג
 מיטל דולב בלט עו"ד 

הזכאות חגל  נושא  ימי  עבור  ב  , תשלום  הוסדר  במשק,  העובדים  לקי לכלל  ההרחבה  ע  צור שבוצו 
פורסם בחודש    ,שעות שבועיות   43  -דה לעבוה )להלן "הצו לקיצור שבוע העבודה"(.    7/2000אשר 

 ס לכל העובדים והמעבידים אשר לא חל עליהם הסדר מיטיב אחר.יחל" בהצו מהווה "ברירת מחד

 עובד חודשי  

נפרד   לתשלום  זכאי  יהיה  לא  "עובד חודשי  כי  לקיצור שבוע העבודה קובע,  ימהצו  חג".   י העבור 
עוד זה בא להבהיר כי הצו לקיצור שבוע העבודה, לא בא לשנכלל   קיים  ות את המצב אשר היה 

 זכאי לדמי חגים מתחילת עבודתו.  בד חודשיעופיו קודם לפרסומו, ל 

 בלי שינוכו ממנה הימים שבהם הוא נעדר בשל החגיםמ ,למשכורתו המלאהזכאות העובד החודשי  
ל  הכלל,  מן  העובפיו  נגזרת  אד  משכורתו מקבל  לתשלום  זכאי  חודש,  בסיס  על  משכורתו  ת 

ימי העבודה או המנוחה הש אשר חלו באותו חודש,    ת,בועיהחודשית המלאה, ללא קשר למספר 
 שעבד את כל ימי העבודה האפשריים, שבהם הוא מחויב באותו החודש.  ,ובלבד

על בסיס ל את שכרו  חדש, המקב  ובדך, גם עבין עובד חדש לעובד ותיק. לפיכ  ,אין הבחנה לעניין זה
  חודשי, יהיה זכאי למלוא משכורתו, בלי שינוכו ממנה ימי חג או מנוחה שבועית. 

 עתי ויומי  ש עובד

, בהתאם לצו לקיצור שבוע העבודה, עובד בשכר )עובד שעתי או יומי( זכאי לתשלום עבור ימי החג
י סמוך ליום החג )יום לפנר מהעבודה  נעדהוא לא  לאחר שלושה חודשי עבודה במקום העבודה, אם  

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

עובד,   פי פסיקת בית הדין הארצי לעבודה,  על  כי  יר במשך שנים,  ד באופן סדשעבשהוכיח  יצוין, 
זכאי   כי  היא  ע חזקה  מוטל  החג,  לימי  הסמוכים  בימים  נעדר  כי  להוכיח,  הנטל  החג.  ל  לדמי 

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

ים ובדמיים לעעוד קבע בית הדין הארצי, כי צו ההרחבה נועד להשוות את מצבם של העובדים היו
עבודה  החודשיי מיום  נעדרים  שאינם מפסידים שכר מקום שבו הם  מנת  ם,  על  בו.  בשל חג שחל 

רחבה את חובת תשלום דמי החג לעובדים שאינם עובדים חודשיים,  ההצו    להשיג תוצאה זו קובע
א  וקובע כי עובד שאינו חודשי אינו זכאי לימי חג "החלים בשבת". נקודת המוצא הייתה שממיל 

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

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

 [. 1/6/2015, מיום 119( 104) 2015ה ודעבצי לגינזבורג, ולנטינה זוייב, דינים אר

בפסיקה נוספת של בית הדין הארצי נקבע כי הזכאות לדמי חג אינה מותנת בעבודה בחג. נהפוך 
הוא לא עבד בחג. ימי החג חלו ביום בשבוע בו היתה  גים בגלל שי חב של דמהוא, העובד מקבל רכי

בשל לימדה  לא  והיא  ללמד  אמורה  הרי    העובדת  חגים. ה  שהיאהחג,  דמי  לתשלום  זכאית  יתה 
כי את    העובדה  שוללת  אינה  מאוחר  למועד  נדחתה  חג  ביום  להתקיים  היתה  שאמורה  הרצאה 

לדמי כי הזכאות  נפסק  חג.  לדמי  אינ  זכאותה  מחג  להיקה  גם  וגבלת  היינו  אחר.  או  זה  משרה  ף 
העוב בחודש,  בודדים  ימים  משרה  בחלקיות  עובדת  שהעובדת  לבמצב  זכאית  )ע" דת  חג  ע  דמי 

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

והשבוע    שעות היממהכל  שות על  עוד קבע בית הדין הארצי כי עובד במשמרות לא קבועות, המתפר
דינוב  , איל"ן איגוד ישראלי לילדים נפגעים נ' מיכאל מוח38313-03-18, יהא זכאי לדמי חגים )ע"ע  

 (. 1.6.2020ואח', מיום 

http://www.koloved.net/
http://www.koloved.net/


 
 
 
 

 1382   מס'   גיליון     (13.9.2022)     ב " פ תש    אלול ב   י"ז        עמודים   5תוך  מ   3עמוד  
 

oved.netwww.kol\\http:     4המשך בעמוד 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 סיכומם של דברים  
הוראות   משילוב 

השלטון   סדרי  פקודת 

שעות   וחוק  והמשפט 

  כי   עבודה ומנוחה עולה 

לעובדים   לשלם  יש 

בחג,   עבודתם  בעבור 

משכרם.    150%לפחות  

במקום   וחל  במידה 

קיבוצי,   הסכם  העבודה 

או   הרחבה  חוזה  צו 

גמול   המעניקים  אישי 

מהמחויב   יותר  גבוה 

י  חוק,  פי  חויב  על 

בשיעור   המעביד 

 הגמול האמור. 

   -הסכמת המעביד 

, יהיה זכאי למשמרת סמוך ליום החג  ובץעובד משמרות, שלא שודה קבע, כי  בית הדין האזורי לעב
חג כי  לדמי  נקבע,  עוד  לפיה  פרשנות.  המעב,  ע"י  המשמרות  באישור  לראות  כ"הסכמת  אין  ידה 

עם לשון הסעיף ואף לא עם תכליתן של הוראות צו ההרחבה לעניין דמי   המעביד", אינה מתיישבת
את תנאי העסקתו  בכך להשוות  , ום לא עבדד יומי עבור ימי החג בהם, אשר נועדו לפצות עוב החגי

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

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

 (. 1313(  15)  2011דינים אזורי לעבודה  ,"מבע

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

  פי ההוראה המיטיבה.

  -מידי חודש שרתו משתנה ף מאשר היק ערך יום החג של עובד,

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

להלן מספר  . חג לעובדם ה, לאופן חישוב התשלום עבור יו ותשונ  פרשנויותייתכנו  כיבפסיקה מעלה 
  :דוגמאות

ביות . 1 המלאות  הרצופות  המשכורות  לשלוש  בהתאם  העובד,  של  שכרו  ממוצע  פי  בשנה  על  ר, 
לענין זה   .1951, כפי שנהוג בחישוב דמי חופשה על פי חוק חופשה שנתית התשי"א  שקדמה לחג

 (. 424(  54)  2013ודה לעבדינים אזורי , ד רשת בטחון בע"מאולג פלך נג  11086/09א תע ר' למשל 

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

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

 . בע"מ  שוקרון נגד "רנואר" רשת חנויות אופנה

 

 חג ב המועסק עובד המשולם ל  הגמול
 רזניצקי -עו"ד הלית כהן 

, כדין עבודה  ודה בימי חג, כי דין עבקובע  1948  -, התש"חא לפקודת סדרי שלטון ומשפט18סעיף  
 בועית. הש במנוחה

: "הועבד עובד בשעות המנוחה השבועית  קובע 1951 -, התשי"אלחוק שעות עבודה ומנוחה 17סעיף 
משכרו הרגיל. היה   1.5-ם לו המעביד בעד שעות אלה שכר עבודה לא פחות מ הן:...ישלאו בחלק מ

י התוצרת,  כמות  לפי  חלקו,  או  כולו  העובד,  של  שנעשתה שכרו  יחידה  כל  בעד  המעביד  לו  שלם 
מהשכר המשתלם בעד כל יחידה שנעשתה    1.5-א פחות מבודה לבשעות המנוחה השבועית שכר ע

   שעות העבודה הרגילות;"ב

ההוראות  משילוב   בחגעולהשתי  עבודתם  בעבור  לעובדים  לשלם  יש  כי    משכרם   150%לפחות    , , 
 על שכרם(.  50%)תוספת של  

חוזה ,  צו הרחבה,  הסכם קיבוציחל הסדר מיטיב, כגון:    המעסיקעל העובד ועל  ויודגש, כי במידה  
נוהג,    אישי יותר  או  גבוה  גמול  המהמעניקים  יחויב  חוק,  פי  על  הגמול לום  תשב  סיק מעהמחויב 

 אמור. הגבוה, כ

בחג, ביחס בנוגע לשאלת כפל התשלום לעובד שהועסק    בית הדין הארצי לעבודהמשל, קבע  כך, ל
התשלום עבור חגים, מכח ההסכם הקיבוצי, הינו תשלום המגיע  "ענף המתכת:  הקיבוצי בלהסכם  

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

ק או בהסכם הקיבוצי, וזאת מבלי לפגוע בזכותו לתשלום עבור יום החג עצמו מכח סע' כנקוב בחו
-3מ, דבע )ארצי( מג/ וו בע" -אל/ מולה נוהד נגד חברת  3-91דבע )ארצי( מג/]  "להסכם הקיבוצי  16
אל91 חברת  נגד  נוהד  מולה   /-( טו  פדי  בע"מ,  ארצי  163(  1וו  דינים    26(  1)   1984לעבודה  ; 

(23/01/1984)] . 
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 ם  סיכומם של דברי 

עבודה   במקומות 

הסכם   חל  לא  עליהם 

הרחבה,   צו  קיבוצי, 

נוהג   או  אישי  הסכם 

חובה   אין  מחייב, 

עבודה    יג להנה  יום 

חול   בימי  מקוצר 

 המועד. 

 

 ם  סיכומם של דברי 
מאפשר   שהחוק  אף 

יום   לקזז  למעסיקים 

שלם מצבירת החופשה  

שבמקום  הרי    לעובד, 

הסכם   חל  שבו  עבודה 

הרחבה/   צו   / קיבוצי 

נוהג,   או  אישי  הסכם 

של   קיזוז  המאפשר 

מימי   מלא  מיום  פחות 

הצבורים   החופשה 

ההסדר   יחול  לעובד, 

 המיטיב. 

 

 

 

קיבוצי,   הסכם  העובד  על  חל  לא  בו  במקרה  גם  זה  כלל  החיל  לעבודה  האזורי  הדין  וקבע: בית 
פסוקה  " ביהלכה  העובד  עבד  אם  אף  כי  לתשלוםהיא,  הוא  זכאי  חג,  כיום    ום  יום  אותו  עבור 

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

ת.ז.  ל,    310967468ת.ז.   פיסריק,  ב  312992712ובוב  צעצועים  דיאמנט  ח.פ.  נגד  , 510976921ע"מ 
 . [(31/07/2012) 1247 (105) 2012דינים אזורי לעבודה 

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

 : "כורח"מתוך או  "הבחיר "מתוך עבודה  בסוגיית

יהיה  ד בחג, שלא מתוך בחירה אלא מתוך כורח,  אם העובד עוב  פסק כי  עבודה,בית הדין הארצי ל
דהיינו, יהיה זכאי , לתשלום בעבור אותו יום כיום עבודה, בצירוף הגמול בעבור עבודה בחגיםזכאי 

נחום צמח נ' ש.א.ש. קרל    300360/98ע"ע  ]  (250%תשלום בגובה    )כלומר  לשכרו  150%ספת של  לתו
   .[בע"מ (1986זינגר צפון )

בית הדין    ,המונח "כורח"  סוגייתנדונה בהרחבה  ה  בעבודה  ל  דין הארצית הבי  יקה נוספת שלבפס
בו שיבוץ עובדים , בהעדר ראיה לסתור, היא גם במצב ש"כורח"העסקה מכוח  כי    הדגישהארצי  

ה העבוד  ם אם לצורך שיבוץ סידור נעשה באמצעות סידור עבודה שנקבע על ידי המעסיק, וזאת ג
עדפותיהם או משמרות ספציפיות שבהן אין  אש את בקשותיהם, הדים לשלוח מרמתבקשים העוב

עם הרי שגם אם השיבוץ נעשה בשיתוף   כל עוד לא הוכח על ידי המעסיק אחרת  לעבוד.באפשרותם  
שקובע את סידור    העובדים ובהתחשב בבקשותיהם והעדפותיהם, בסופו של דבר, המעסיק הוא זה

 .דמי חגיםח" לצורך הזכאות לראה בכך "כורם לו, ועל כן נהעבודה ומסכי

ת שבהם נהוג בדרך קבע לעבוד בימי חג, אין די בכך שבעת קבלת עובד כי גם במקומו נפסקכמו כן,  
  . " כורח"  עבד שלא מתוךידע על כך ויעתו כדי ללמד כי עסקינן בעובד אשר  לעבודה מובא הדבר ליד

חירה" של עובד ום עבודה, לבין "בף העבודה במק"ידיעה" על היקלא ניתן לזהות באופן גורף, בין  
איל''ן  38313-03-18ע"ע  ] בהתאם לנסיבות כל מקרה ומקרה תהיה תמידלעבוד בימי חג, וההכרעה 

 .[נגד מיכאל מוחדינוב (ם נפגעים )ע"רלילדיאיגוד ישראלי 

 

 שעות העבודה בימי חול המועד 
 מיטל דולב בלט עו"ד 

  .ימי חול המועדדה בשעות העבואין כל התייחסות לבחוקי העבודה 

בהם נקבע יום עבודה מקוצר בימי חול המועד, ומפעל עליו חל    ישנם הסכמים קיבוצייםעם זאת,  
לעבוד   ,ביםה רבודמור בהסכם. כמו כן, מקובל במקומות עהסכם שכזה, חייב לנהוג בהתאם לא

  מספר שעות נמוך מבימי עבודה רגילים.  הבימים אל

אין הסכם אישי או נוהג מחייב,    צו הרחבה,  ,הם לא חל הסכם קיבוצי, במקומות עבודה עלילפיכך
 .חובה להנהיג יום עבודה מקוצר בימי חול המועד

 

 מועד ה בחולשנתית חופשה ניצול ימי 
 עו"ד עמוס הלפרין 

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

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

מן העבודה, אין משמעות לשאלה כמה שעות עבודה   כליל בד נעדר  ". מכאן שכאשר עוובא במנייןי
כי זה  היעדרות  יום  ורואים  יום,  באותו  לעבוד  אמור  מלאהיה  חופשה  נהום  בפועל  אם  גם  וג , 

 במקום העבודה יום עבודה מקוצר.

אף   כי  יצוין,  זאת  הח  שהחוקעם  מצבירת  שלם  יום  לקזז  למעסיקים  הרי מאפשר  לעובד,  ופשה 
דה שבו חל הסכם קיבוצי/צו הרחבה/הסכם אישי או נוהג, המאפשר קיזוז של פחות  שבמקום עבו

 יגבר ההסדר המיטיב. מיום מלא מימי החופשה הצבורים לעובד,

לגבי עובד     -של העובד, שהוא    בסכום השווה לשכרו הרגיל  לחוק הנם  10שה על פי סעיף  דמי החופ
, פרק זמן אילו לא יצא לחופשה והוסיף לעבודשהעובד היה מקבל בעד אותו    שכר העבודה  -  חודשי

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

לא   העבודה  בחוקי 

התייחסות   כל  קיימת 

בגין    התשלום  לאופן 

וענין   גשר"  "יום 

בבסיס   תלוי  התשלום 

שמכוחו   הנורמטיבי 

יו  כ נקבע  זה  "יום  -ם 

 גשר". 

 

 

 

 

 

 

היוצ-שכר)*(   הסכום  הוא  הממוצע  היומי  לחופשה  העבודה  שקדמה  השנה  רבע  שכר  מחילוק  א 
מלאה, יחושב השכר היומי הממוצע לפי -עבודה לא-חדשי  למספר תשעים; היו ברבע השנה כאמור

ביותר שבשנים-רבע המלאה  העבודה  של  לפי  -השנה  הכל  לחופשה,  שקדמו  החדשים  ירת בחעשר 
 העובד.

 

 תשלום עבור "יום גשר"
 עמוס הלפרין עו"ד 

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

בגין   גשר"אותו  התשלום  התשלום    "יום  הוענין  בבסיס  כתלוי  זה  יום  נקבע  -נורמטיבי שמכוחו 
  ."יום גשר" 

ע  צו  ל "יום גשר" ואופן התשלום לא הוסדר בהסכם אישי, נוהג, הסכם קיבוצי או  כאשר הוחלט 
"יום גשר" עומדות   בבואו לקבוע   בע את אופן התשלום בגין יום זה.וק המעסיק הוא אשר    הרחבה,

 שתי אפשרויות מרכזיות:  המעסיק בפני

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

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

במסגרת  נבחנה  שנתית  חופשה  חוק  ליישום  ביחס  המעסיק  של  והאחריות  הניהולית  הסמכות 
הוא המסדיר   מעסיקה  ":שם נקבע כי  (1)ן בראדון נ' ג'רדסק הדין בעניהלכת בית הדין הארצי בפ

ה והמנוחה, ועדי החופשות של עובדיו, כשם שהוא מסדיר את ימי העבודה ואת שעות העבודאת מ
החוק להוראות  במ  מעסיקכלומר,    ."כפוף  כי  להחליט,  מסוים  יכול  העבודהיי ועד  מקום   , סגר 

 ת, בכפוף לשתי מגבלות: פשה שנתית; וזאוהעובדים ישהו בחו

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

ל זכות ים, נקבע כי ככ, גם כאשר אורך החופשה קצר משבעה ימ. עם זאתעשר יום מראש-ארבעה
הדדי והתחשבות  הבנה  תוך  סביר  באופן  זו  חובה  גם  להפעיל  יש  המועד וחובה  קביעת  ובעת  ם 

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

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

השנייה חופ  :המגבלה  ימי  של  מספקת  של  –  שהצבירה  הוצאתם  מסדיר  אינו  עובדים   החוק 
חו ימי  חשבון  על  שנתית,  עתידיים.לחופשה  בפסיקה  פשה  נקבע  לכך,  לקזז    (3) מעבר  ניתן  לא  כי 

 יתרה שלילית של חופשה מבלי שהייתה לכך הסכמה מפורשת.

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

 128-129עמ'  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)

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

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

 

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

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

 מדה ביחס למקרה מסוים.ו להביע עספציפיות, לחוות דעה א

 

 

 
 ה פאיגאולגרפי:  ביצוע     בלט-מיטל דולבעו"ד עורכת:         

באתר המופיע  במידע  הא   אין  למנויי  הניתן  בשירות  או  עובד"  לייעוץ  "כל  תחליף  ו/או  משפטי  ייעוץ  להוות  כדי  תר 
מדה ביחס  וות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עואין באמור כדי לה   משפטי 

 למקרה מסוים. 

http://www.koloved.net/
http://www.koloved.net/

