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 ם סיכומם של דברי
תשעה באב צום ככלל, 

אינו נחשב כיום חג על 
בסעיף פי החוק. 

א)א( לפקודת סדרי 18
השלטון והמשפט, 

נקבע  1948 -התש"ח 
אילו חגים דינם כדין 
מנוחה שבועית. החגים 
המפורטים בפקודה 
הם: שני ימי ראש 
השנה, יום הכיפורים, 
ראשון ושמיני עצרת 

הסוכות, ראשון של חג 
ושביעי של חג הפסח, 
חג השבועות ויום 

בהתאם  העצמאות.
לאמור, תשעה באב 
אינו נחשב כיום חג, 
שבו זכאי העובד 

 למנוחה שבועית.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 עבודה בדיני יהסוג  

 היעדרות עובד בתשעה באב
 עו"ד דנה להב

 תשעה באב אינו נחשב כיום חג על פי החוק. צום ככלל, 

אילו חגים  נקבע)להלן: "הפקודה"(  1948 -, התש"ח משפטהשלטון והפקודת סדרי א( ל)א18סעיף ב
בועית. החגים המפורטים בפקודה הם: שני ימי ראש השנה, יום הכיפורים, ם כדין מנוחה שדינ

 ון ושמיני עצרת של חג הסוכות, ראשון ושביעי של חג הפסח, חג השבועות ויום העצמאות. ראש

 .מנוחה שבועיתאינו נחשב כיום חג, שבו זכאי העובד ל באב העתשבהתאם לאמור, 

כי עובדים יהיו זכאים  ,הקובעים במסגרתם, י הרחבה שוניםוציים וצווהסכמים קיבישנם עם זאת, 
בלי שיום זה מ, המפורטים לעילנוסף בתשלום )יום בחירה(, נוסף על ימי החג להיעדר מעבודתם יום 
אילו ימים ייחשבו כימי בחירה,  חלק מן ההסכמים מפרטים. כותםזלצבורים ינוכה מימי החופשה ה

 אילו ימים ייחשבו כיום בחירה. בלי לפרטמ ה זכאי ליום בחירהובד יהי, כי העוחלקם מציינים

שאי עובד , ר1951-)ב( לחוק חופשה שנתית, התשי"א6, על פי סעיף 31.05.2010יום בנוסף, החל מ
באחד מהימים המנויים  ,השנתית לה הוא זכאי פשהוחימי המכסת לקחת יום אחד מתוך 

 1בין הימים המנויים בסעיף  ימים מראש לפחות. 30 ותוספת, ובלבד שהודיע על כך למעסיקב
 .צום תשעה באבלתוספת מצוי גם 

עובד שאין לו זכות ליום בחירה מכוח )ב( לחוק חופשה שנתית, 6בהתאם להוראות סעיף לפיכך, 
לה הוא זכאי,  רשאי לקחת יום חופשה, על חשבון החופשה השנתית ,הרחבה הסכם קיבוצי או צו
כמפורט לעיל. עובד שלא ניצל את זכותו להיעדר כאמור, הרי שתשעה  עסיקבהודעה מראש למ

 יה יום עבודה רגיל.באב עבורו יה

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

הניתן למנויי האתר כדי להוות ייעוץ משפטי כל עובד" או בשירות " אין במידע המופיע באתר

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

 עה או להביע עמדה ביחס למקרה מסוים.ספציפיות, לחוות ד

 

 מאמר  

 ותוד: חישוב תשלום פיצויים לעובד שפוטר מעבחוק פיצויי פיטורים
 נדב טסלרמאת: 

לפיצויי פיטורים. איך  פיטורים קובע שעובד שפוטר לאחר שנת עבודה יהיה זכאי חוק פיצויי
? 14ד שפוטר? האם יש לבצע השלמת פיצויים לעובד עם סעיף מחשבים את גובה הפיצויים לעוב

 ים כחלק מהשכר האחרון לפיצויים?שבחנ איזה רכיבים מהשכר

 ?םיוימי זכאי לקבל כספי פיצ

עבודה  קובע שעובד שעבד שנה אחת ברציפות אצל מעסיק אחד או במקום פיטורים חוק פיצויי
 יי פיטורים.צויפ , יהיה זכאי לקבל ממעסיקוופוטראחד 

)התפטרות בשל  ות המזכות בפיצוי פיטוריםביהסגם במידה והעובד עזב את מקום עבודתו מאחת 
( הוא יהיה זכאי לקבל את הפיצויים בתנאי עבודה וכד'מצב בריאותי, טיפול בילד, הרעה מוחשית 

 .פוטרכאילו 

שהופקדו לרשותו ים רושפיצויי הפיט רקמעבודתו יהיה זכאי  שהתפטרבכל מקרה אחר, עובד 
 ישארו ברשותו כחלק מהחיסכון הפנסיוני.( יוחטיגמל או פוליסת הבן הפנסיה )או לקופת הלקר

כספי פיצויים  לא יהיה זכאי להשלמתעובד שהתפטר בנסיבות שלא מזכות בפיצויי פיטורים 
 בהתאם לשכר האחרון.

 איך מחשבים פיצויים לעובד שפוטר?

 יאתו יהיה זכודעבמ שפוטר בשכר חודשיבד פיטורים קובע כי עו וייציסיסי לזכאות לפהחישוב הב
 כפול שנות הוותק בעבודה. י פיצויים בגובה משכורת אחרונהלכספ

 דיי עבודהסוגיות ב
  היעדרות עובד

 בתשעה באב

 מאמר
 חוק פיצויי פיטורים :

חישוב תשלום פיצויים 

לעובד שפוטר 

 מעבודתו

 פסיקה קצירית

http://www.koloved.net/
http://www.koloved.net/
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p189_001.htm
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 ם סיכומם של דברי
פיטורים  חוק פיצויי

קובע שעובד שפוטר 
לאחר שנת עבודה 

לפיצויי  יהיה זכאי
פיטורים. איך 

ת גובה א מחשבים
ד הפיצויים לעוב

שפוטר? האם יש לבצע 
השלמת פיצויים לעובד 

? איזה 14עם סעיף 
 ים מהשכרבירכ

ים כחלק מהשכר שבחנ
 האחרון לפיצויים?

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (14וגמה: )חישוב זה מתייחס לעובד שאינו חתום על סעיף ד

 משכורת וותק

 ש"ח 8,000 1

 ש"ח 10,000 2

 ש"ח 20,000 זכאות לפיצויים

 

, 2, עבודהל שנות הוותק בופכ ש"ח, 10,000שנייה, ים יחושבו כשכר בשנה צוייפבהתאם לדוגמה, ה
 סיום העבודה.ש"ח ב 20,000 -ולכן העובד יהיה זכאי ל

או עובדים  14אנו נראה בהמשך כיצד מחשבים את הזכאות לעובדים שחתומים על סעיף 
 לקרן הפנסיה כפי שנהוג היום.שהופקדו עבורם כספים 

 שאלה

ולא יצויים לעובד שפוטר פהת שנצברו בקרן הפנסיה מהשלמי לקזז רווחים רשא קהאם המעסי
 ?14חתום על סעיף 

 תשובה

כן, בסיום עבודה יחשב המעסיק את חבות הפיצויים בהתאם לוותק ולשכר האחרון. המעסיק 
 ת( וישלים לעובד את הפער בין חבו161למילוי טופס  יבקש מהקופה דוח יתרות פיצויים )טופס עזר

 צויים לבין הסכום נצבר בקופה.הפי

 ה הקודמתהדוגמ יונבהתאם לנת

ש"ח. המעסיק נדרש  19,000ש"ח ובקרן הפנסיה נצבר  20,000יים לעובד היא הפיצוחבות 
המעסיק לא ש"ח. במידה והסכום בקופה עולה על חבות הפיצויים  1,000בהשלמת פיצויים של 

 דרש בהשלמת פיצויים לעובד.יי

 ים שאינם בשכר חודשי?שכר האחרון לעובדאת ה םכיצד מחשבי

ועבורם יש לחשב את הפיצויים בצורה שונה.  שכר חודשימרוויחים  םעובדים רבים שאינ םניש
 חשוב לשים לב שגם כאן בסיס החישוב לפיצויי הפיטורים הוא השכר האחרון של העובד.

 האחרון יש לכפול בהתאם לסוג השכר / משרה.את השכר 

 וב פיצויי פיטוריםת לחיששכורמה סוג שכר

 המשכורת אחרונ יחודשבשכר עובד 

החישוב יעשה באופן יחסי לחלקיות המשרה  עובד בשכר יומי/שעתי
ערב  השכר האחרוןפי -בכל תקופת עבודה, על

 הפיטורים

שקדמו  םהחודשי 12ממוצע המשכורת של  עובד בשכר קבלני
 לפיטורין

אה למעובד שעבר ממשרה חלקית למשרה 
 להפךו

 הרלקיות המשהחישוב יעשה באופן יחסי לח
ערב פי השכר -בודה, עלופת עבכל תק

 הפיטורים

ש לחלק את תקופת העסקה לצורך חישוב י עובד ששכרו האחרון הופחת
לגבי התקופה שלפני ההפחתה, לפי . השכר

תקופה, השכר ערב ההפחתה. לגבי יתרת ה
 לפי השכר האחרון

 שינוילפי השכר האחרון לפני ה האחרוןשכרו בעובד שחל שינוי זמני 

החישוב יעשה באופן יחסי עבור כל תקופת  והותי בצורת העסקתשחל שינוי מ דבעו
פי השכר האחרון ששולם -עבודה בנפרד, על

 עבור כל תקופה.

 14ישוב פיצויי פיטורים לעובד עם סעיף ח

דו לקופה )קרן הפנסיה, ביטוח הופקש לחוק פיצויים פיטורים קובע כי כספי הפיצויים 14סעיף 
חל על  14סעיף ישלם המעסיק בסיום עבודה. כיום כספי הפיצויים שואו במקום בי'( וכד יםהלמנ

מרבית העובדים במשק, סעיף זה משנה את הכללים לגבי אופן חישוב פיצויי הפיטורים המגיעים 
 :םי, חשוב לבחון שני דבר14לעובד בסיום עבודה. במקרה של סעיף 

http://www.koloved.net/
http://www.koloved.net/
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 (6%או  8.33%) 14יף עסל אםהפיצויים מהשכר שהופקד בהת וזאח •

 14מועד החתימה על סעיף  •

 14חישוב פיצויי פיטורים בהתאם לסעיף 

ימים כספי הפיצויים שהופקדו בקופה )קרן שבתנאים מסוובע , קלחוק פיצויי פיטורים 14סעיף 
 לם בסיום עבודה.רש המעסיק לשדנהפיצויים אותם פנסיה או פוליסת ביטוח( יבואו במקום כספי 

מהיום הראשון לתחילת ודשי )מהשכר הח 8.33%ודש בחודשו ה, מעסיק שהפקיד חזהן באופ
 לעובד שפוטר מעבודתו. השלמת פיצוייםלא נדרש לבצע ( לטובת פיצויי פיטורים העבודה

 ,100%? ישנה חובה לשלם לעובד משכורת עבור כל שנת עבודה. משכורת היא  8.33%למה 
 .8.33%קבל המספר תמם ודשיח 12 –ל  100%במידה ומחלקים 

בהתאם לנתוני הדוגמה הקודמת, מכיוון והמעסיק הפקיד את כספי הפיצויים חודש בחודשו 
 ש"ח. 20,000ש"ח ולא  18,000זכאי לפיצויי פיטורים בגובה ד יהיה העוב

 משכורת וותק

 ש"ח 8,000 1

 ש"ח 10,000 2

 ש"ח 18,000 14עם סעיף  דבזכאות לפיצויים לעו

 

דרש לבצע השלמת פיצויים בשל עליית יהם שהוא לא י 14ף עסיק בחתימה על סעית למונוהיתר
 שכר או במקרה של הפסדים בקופה.

 לרכיב הפיצויים 6%לעובד שהופקדו עבורו רק  14י פיטורים בהתאם לסעיף שוב פיצוייח

מהשכר לרכיב הפיצויים, מעסיק  6% וא 8.33%בעבר ראינו כי באפשרות המעסיק להפקיד 
דרש לבצע השלמת פיצויים לעובד שפוטר )או עובד שהתפטר ימהשכר לפיצויים י 6%ק שיפקיד ר

לשכר האחרון של ם(. השלמת הפיצויים תעשה בהתאם ויי פיטוריבנסיבות המזכות אותו בפיצ
 .העובד

ונדרש  14עליהם חל סעיף   (72%חודשים =  12*6%מהכספים ) 72%מהשלמה בגין  פטורהמעסיק 
 .שכר האחרוןי הפיצויים בהתאם למכספ 28%ל בהשלמה ש

 הפקדה לקרן פנסיה משכורת וותק

 ש"ח 5,760 ש"ח 8,000 1

 ש"ח 7,200 ש"ח 10,000 2

 ש"ח 12,960 ? זכאות לפיצויים

 

 ש"ח כפול שנתיים ותק. 10,000מהשכר של  28%המעסיק נדרש להשלים 

ש"ח מכיוון והעובד היה חתום על  1,440ח והמעסיק יחסוך ש" 18,560בל  קיבמקרה זה העובד 
 .14סעיף 

 ש"ח 12,960 פיצויים שהופקדו לקרן הפנסיה

 חש" 5,600 השלמת פיצויים

 ש"ח 18,560 סה"כ פיצויים

 

 שאלה

האם המעסיק רשאי לקזז רווחים שנצברו בקרן הפנסיה מהשלמת הפיצויים לעובד שפוטר וחתום 
 ?14סעיף  על

 תשובה

כספי פיצויים שהופקדו לקופה יבואו במקום כספי הפיצויים שהמעסיק  14לא, בהתאם לסעיף 
 ני הוא לא נדרש להשלים הפסדים(ם )ומצד שקזז רווחיל לוישלם בסיום העבודה. המעסיק לא יכ

, בעל רישיון משווק פנסיוני, משמש כסמנכ"ל מקצועי בהלמן אלדובי קופות גמל נדב טסלר

 ג : פנסיוני, להבין את הפנסיהופנסיה, מרצה במכללת נתניה ובעל הבלו

 .www.koloved.netבאתר "כל עובד"  נמצא ובמלוא מאמרה

http://www.koloved.net/
http://www.koloved.net/
http://www.kolatid.net/Document/Text?id=6700630&publish=1%2c1&sd=desc&se=Date&p=1&iss=True&ifo=True&mt=Morphology&wdt=None&wd=0&from=home&tot=%22%u05e0%u05d3%u05d1+%u05d8%u05e1%u05dc%u05e8%22&documents=6700630%2c6663498%2c6670451%2c6641811%2c6613809%2c6608498%2c6586511%2c6578294%2c6572344%2c6564038%2c6557779%2c6539107%2c6529860%2c6525535%2c6509401&lp=3#found0
http://www.kolatid.net/Document/Text?id=6700630&publish=1%2c1&sd=desc&se=Date&p=1&iss=True&ifo=True&mt=Morphology&wdt=None&wd=0&from=home&tot=%22%u05e0%u05d3%u05d1+%u05d8%u05e1%u05dc%u05e8%22&documents=6700630%2c6663498%2c6670451%2c6641811%2c6613809%2c6608498%2c6586511%2c6578294%2c6572344%2c6564038%2c6557779%2c6539107%2c6529860%2c6525535%2c6509401&lp=3#found0
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 חדשה פסיקה יריתקצ 

ביתה בזמן ה מכרה כנפגעת תאונת עבודה, על אף שהועסקהנדחתה תביעת עובדת ל
 משבר הקורונה

בבית הדין , 09.06.21ניתן ביום  .ורד הראל נ' המוסד לביטוח לאומי ,2689-11-20ב"ל  

 על ידי כבוד השופט צבי פרנקל  ,האזורי לעבודה בבאר שבע

עד  8:00בין השעות ת ושע 36 שרה שלבהיקף ממועסקת  מורה ורכזת שילוב בבית ספר,, העובדת
בזמן התרחשה חרות, כשלטענתה התאונה בביתה בשעות הערב המאו געההעובדת נפ. 13:30

טענה כי בנסיבות משבר הקורנה עברה לעבוד העובדת  העבודה במסגרת הכנות לוועדות השילוב.
בהן  תהפגיעה אירעה בנסיבווהעובדת טענה כי מדובר במקרה ייחודי. מאחר  .מהבית באופן קבוע

יש לראות בנפילה שלה הקורונה, בשל נגיף  ך ורק מביתה,ד אונדרשה כעובדת הוראה, לעבונאלצה 
כי בשעות הערב בביתה בעת הכנת חומר מקצועי כפגיעה בעבודה. המוסד לביטוח לאומי טען 

מר וכמו כן, לא ניתן ל. העובדת לא הוכיחה כי אירעה לה תאונת עבודה, לא מסרה הודעה למעסיק
א אין מדובר במקום עבודתה. מתנאים סביבתיים וממיל או ן לו נחשפה נבע מביצוע עבודההסיכוש

 בית הדין דחה את תביעת העובדת וקבע כי הפגיעה הנטענת אירעה במעונה הפרטי של העובדת.
הוא שעות העבודה. טוחי מעבר לסביר ונקבע כי הסביר יקבע כי אין מקום להרחיב את הכיסוי הבנ

 בביתה כתאונת עבודה. עתהאת תביעת העובדת להכרה בפגי ן דחההדי תבי

במהלך עבודות עסיק שהתרשל והפר את חוקי הבטיחות יפצה עובד שנפגע בעיניו מ
 יהינב

יום . ניתן ב"מעזרא בסל ומגדל חברה לביטוח בענ'  פלוני ,32001-06-18ת"א 
 נשיא נאיל מהאנאגן הסהשופט,  ידי על ,השלום בירושלים משפטית ב, ב26.01.21

. מאליתופגע בעיניו השסיד על פניו הותז  כאשר פרטידתו בעבודות בניה בבית עבונפגע בעת העובד 
, בכך שלא ניתנה והפרת חובות חקוקות המעסיקארעה בשל רשלנותו של לטענת העובד התאונה 

עסיק לא פיקח המ יכטען  בנוסף. עבודתו עם סידלהרכיב משקפי מגן בעת  צורךבדבר הלו הדרכה 
מנגד  בעבודה. בהתאם לתקנות הבטיחות ן ולא הורה לו לעשות כןהמגבדבר השימוש במשקפי 

ן להטיל על דחות או לחילופייכי אין לייחס לו כל אחריות לתאונה וכי דין התביעה לה טעןהמעסיק 
לה יהיא זו שהובן כי התנהלות העובד טע ,. כמו כן100% העובד אשם תורם בשיעור של

בזהירות הנדרשת  ודתובע עהתאם לנהלי בטיחות ולבצל בהתאונה שכן היה עליו לפעוהתרחשות ל
העובד הודרך בתחילת העבודה ביחס לסיכונים וביחס לאמצעי  תוך שימוש באמצעי המיגון וכי

אלא היה עליו לאכוף  ,מגןפק משקפי המעסיק סי, לא די היה בכך שבנסיבות אלה. במקוםהמיגון 
סיק היה לצפות עהמ עוד נקבע כי על. העבודהוע ביצבעת  ני את השימוש במשקפי המגןדווק באופן

ת הפיקוח לעיניים. כמו כן, חובר כים בעבודה עם סיד, וביניהם התזת חומאת הסיכונים הכרו
ח תקנות הבטיחות בעבודה הייתה ימוש במשקפי מגן המוטלת על המעסיק מכוההשגחה על ש

כי  המעסיק התרשל שלא הקפידכי ע ים ודרכי מניעתם. לפיכך יש לקבויכונסדו באשר לצריכה ללמ
העובד ירכיב משקפי מגן בעת ביצוע העבודה החושפת אותו לסיכון של חומר מסוכן העלול להינתז 

י אכיפת השימוש במשקפי מגן, בית הדין קבע כי באי הדרכה כנדרש ובאאמור לעיל לעברו. לאור ה
וקה לפי תקנות הבטיחות חק חובה ת והתרשל במעשיו ובנוסף, הפרהירוזהמעסיק הפר את חובת ה

יקה הנוהגת, מצא כי יש לאחר שבית הדין שקל את נסיבות המקרה, ובשים לב לפס .בעבודה
 .20%רם בשיעור של לייחס לעובד אשם תו
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 אולגה פאי גרפי: ביצוע     בלט-מיטל דולבעו"ד עורכת:         
י ו/או תחליף לייעוץ ר כדי להוות ייעוץ משפטהאתהניתן למנויי  כל עובד" או בשירותתר "אאין במידע המופיע ב

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