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?על מה נדבר היום  

 
 

 -מצד אחד  
בעולם קוגנטיות בסיסיות ומשמעותיות ביותר זכויות , חופשה ומחלה

 .העבודה
 

 -מצד שני 
( ?יתר)תסכול וקושי של מעסיקים להתמודד עם ניצול , חוסר איזון

 .של הזכויות על ידי העובדים
 

 ר -ג -ת - א -ה
 זכות ובין ,העובדים של והחיוניות הסוציאליות הזכויות בין לאזן

  שוטפת בהתנהלות פגיעה ולמנוע ,ועסקיו קניינו על להגן המעסיק
 .בעבודה
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-חופשה שנתית   

 המטרה- סוציאלית, מנוחה, זכות בסיסית ויסודית של כל עובד.
 ...חופשה לא -  אישור ללא נעדר עובד

 
 .העובדים עם בתיאום !המעסיק ?החופשה מועדי את קובע מי

 של והמנוחה העבודה שעות ואת העבודה ימי את מסדיר שהמעביד כשם :הארצי פסיקת
  לא .עובדיו של החופשות מועדי את המסדיר גם הוא כך ,החוק להוראות בכפוף ,העובדים

  ,במפעל העבודה סדרי את ויהרוס ,רצונו כפי חופשותיו מועדי את לו יקבע עובד שכל ייתכן
 "החופשות מועדי את קובע ואף ,חופשות 'הנותן' הוא המעביד ,ולכן

 
   :תנאים 2
  מדובר כאשר החופשה תחילת על מראש יום 14 של הודעה-

   .ומעלה ימים שבעה של בחופשה
 ??כשאין עושים מה  : לעובד צבורים חופשה ימי-
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   .בגינם והתשלום לעובד המגעים החופשה ימי מספר את מגדיר החוק
 ...(1951) מיושן לחוק ופרשנות יישום – בעיה

 
 !יחסית פשוט יישום – במשכורת לעובדים

 
 1.1.17– מ מכסות עדכון

 5 של בשבוע) ברוטו ימים 16 -ל זכאים שנים 1-5 של ותק בעלי עובדים
 .(14 – ימים 6 של בשבוע ,12-ימים

 
  ימי במהלך "רגיל שכר" יקבלו במשכורת עובדים - חופשה בגין תשלום

 לרבות לשכר תוספות כולל לא ,עמלות כולל = רגיל שכר .החופשה
 .נוספות שעות

עובדים במשכורת חודשית –ימי חופשה   



 לא ניתן להעברה, מידע חסוי

שנים 13שנים 12שנים 11שנים 10שנים 9שנים 8שנים 7שנים 6שנים 5שנים 3-4שנים 1-2שנות ותק
 שנים 14

ומעלה

ימי 

זכאות 

ברוטו

 ימים 16

-החל מה

 בינואר 1

2017 (*)

 ימים 16

-החל מה

 בינואר 1

2017 (*)

16182122232425262728

ימי 

זכאות 

נטו

 ימים 12

-החל מה

 בינואר 1

2017 (*)

 ימים 12

-החל מה

 בינואר 1

2017 (*)

12141516171819202020

-ימים בשבוע 5במקום עבודה בו עובדים   

  -ימים בשבוע 6במקום עבודה בו עובדים 

שנות ותק

משנה 

עד 4 

שנים

שנים 13שנים 12שנים 11שנים 10שנים 9שנים 8שנים 7שנים 6שנים 5
 שנים 14

ומעלה

ימי 

זכאות 

ברוטו

 ימים 16

-החל מה

01.01.20

17 (*)

16182122232425262728

ימי 

זכאות 

נטו

 ימים 14

-החל מה

01.01.20

17 (*)

14161819202122232424

לפי שנות ותק -מכסת ימי חופשה  



 לא ניתן להעברה, מידע חסוי

עובדים בשכר –ימי חופשה   

 !מורכב  -החישוב
 .בפועל היישום ובין בחוק הנוסחאות בין פער

 
 בפועל עבודה ימי + הצדדים בין הקשר משך לפי ייקבע החופשה ימי מספר

 
 .הותק לפי מלאה מכסה = בשנה בפועל ימים 200-מ יותר עבודה + (דצמבר עד ינואר) מלא משפטי קשר*
   200 / בפועל עבודה ימי 'מס * מלאה מכסה = בשנה בפועל ימים 200-מ פחות עבודה + מלא משפטי קשר*
 .הותק לפי מלאה מכסה = בשנה בפועל ימים 240-מ יותר עבודה + מהשנה חלק משפטי קשר*
 עבודה ימי 'מס *שנתית מכסה = בשנה בפועל ימים 240 -מ פחות עבודה + מהשנה חלק משפטי קשר*

        240 / בפועל
 

  לעובדים בחוק המכסות להתאים יש - (איטח השופט 'כב) הארצי הדין בית
 .בשבוע ימים 6-ל מותאמות המכסות ,חלקית במשרה

 
  בעיקר מיושמות הנוסחאות !דין לפי כיום פועלות מהחברות %5.0 רק ?הידעתם

 ?היתר עושים מה ...הדין בתי ידי על
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  שקדמו בחודשים 3-ב שכר לפי ייקבע החופשה בגין תשלום
 -  90/ שנה באותה ביותר המלא השנה רבע או לחופשה ליציאה

  ימי לפי לחשב יש בנטו צוברים אם ,ברוטו בערכי נוקט החוק
 .אחרונים חודשים 3-ב בפועל עבודה

 
 :לב שימו

   בפועל עבודה ימי =מחלה
 בפועל עבודה ימי לא ,ותק צובר = ד"חל

עובדים בשכר –ימי חופשה   
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1951-א"חוק חופשה שנתית התשי  

   :השנתית החופשה ימי במניין יבואו שלא היעדרות ימי -לחוק 5 סעיף
 מילואים

   חג ימי
   לידה חופשת
   מחלה או תאונה

   אבל ימי
   השבתה או שביתה ימי
  להתייצב נדרש העובד וכאשר יום 14 על עלו אם אלא) מוקדמת הודעה ימי

  .(מוקדמת בהודעה לעבודה בפועל
 

  ,בחופשה העובד של שהותו במהלך חלים האמורים הימים אם – כלומר
  ככל ,החופשה את להשלים ויש ,ימים לאותם כנפסקת החופשה את יראו

 .עבודה שנת אותה תוך ,האפשר
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 סיטואציות יומיומיות בחיי המעסיק

ניתן , צבירה גבוהה של ימי חופשה לעובדים ותיקים-
 ?למחוק

 
ימי חופשה במהלך תקופת  לפדותעובדים מבקשים -

 העסקה
 

 צבורהללא יתרת חופשה עובדים , חופשות מרוכזות-
 

 ?האם עילה לפיטורים, עובד יוצא לחופשה ללא אישור-
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1976 -ו"התשלחוק דמי מחלה   

   .מחלה בשל מהעבודה היעדרותם בעת העובדים זכויות את שמסדיר העיקרי החוק
 

 על הנקבע - לקוי בריאות מצב עקב העבודה את לבצע כושר-אי בשל מעבודתו הנעדר עובד
   .אלה היעדרות ימי בשל ממעסיקו לתשלום זכאי יהיה - רפואיים ממצאים פי

 
  פי על ,הנובע ,עבודתו לבצע העובד של הקבוע או הזמני כשרו אי"  =  מחלה , לחוק 1 סעיף

 ."לקוי בריאות ממצב ,רפואיים ממצאים
 
 

 אותו אצל עבד שהעובד מלא עבודה חודש לכל מחלה ימי 1.5- מחלה לדמי הזכאות תקופת
  דמי העובד קיבל שבעדה התקופה בניכוי ימים 90-מ יותר ולא עבודה מקום באותו או מעסיק
   .מחלה

  שהצבירה קיבוציים הסכמים/הרחבה צווי יש בהם ,מזון ורשתות המוסכים כגון ענפים ישנם*
  .כן גם המקסימלית והמכסה (למשל ,6 -ה מהשנה) יותר גבוהה החודשית

 
  חוק פי על זכאי יהיה לא ,הצבורים המחלה ימי את שמיצה עובד -המשמעות

 .נוספים היעדרות ימי עבור שכר לקבל
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הכללים  -דמי מחלה  

 -העובד של הצבורים המחלה ימי ממכסת לנכות שיש ההיעדרות ימי מספר
 

 במשכורת עובד
 .(וחגים שבועית מנוחה ימי כולל) המחלה ימי כל ניכוי

 
 יומי/ שעתי בשכר עובד
  כאשר אלא – והחגים השבועית המנוחה ימי כולל לא) המחלה ימי כל ניכוי

 .(שניהם /שבת / שישי ביום כ"בד מועסק העובד
 

 "לסירוגין" עובד / משתנה בשכר עובד
  ליחס בהתאם ,והחגים השבועית המנוחה ימי ללא ,המחלה ימי כל ניכוי
 העבודה של השנה ברבע בפועל עבד שהעובד העבודה ימי מספר שבין

 האפשריים העבודה ימי מספר לבין ,למחלתו שקדמה בשנה ביותר המלאה
  העבודה ימי במספר יחולק בפועל העבודה ימי מספר) שנה רבע באותו

 .(האפשריים
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 לדמי העובד זכאי יהיה לא למחלה הראשון היום עבור ,דין לפי – תשלום
  50% -ל זכאי העובד יהיה למחלתו והשלישי השני הימים עבור .מחלה

   .משכרו 100% -ל זכאי יהיה ואילך הרביעי היום ועבור ,משכרו
 

  משמעית חד קביעה אין -לחודש מחודש משתנה ששכרם שעתיים לעובדים
  שקדמו חודשים 3-ב הממוצע חודשי שכר לפי -שונות פרשנויות .בפסיקה
 למחלה שקדמו החודשים 12ב הממוצע החודשי השכר לפי או למחלה

הכללים  -דמי מחלה  
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טיפול בילד עם מוגבלות / הורה/ ילד/ בן זוג  –ימי מחלה עקב מחלת   

  מחלת בשל בשנה היעדרות ימי 6 עד המחלה ימי חשבון על לזקוף ניתן-
  בביצוע הזולת בעזרת לחלוטין תלוי להיות הפך הזוג בן -תנאי) זוג בני

  שנה מועסק העובד )+ הזוג בן של ממארת מחלה .(יום-היום פעולות
  החולה אם גם ,בשנה ימים 60 עד לזקוף ניתן ,(העבודה במקום לפחות

 .הזולת בעזרת תלוי אינו
 

  המחלה ימי חשבון על בשנה היעדרות ימי 8 עד לזקוף זכאי עובד-
  גיל עד ילד של ממארת מחלה .16 לגיל שמתחת ילדיו מחלת בגין צבורים

  18 עד קבועה לקות עם לילד הורה /יותר ואף בשנה ימים 90 עד - 18
  / (1-ה מהיום מחלה תשלום +היעדרות שעות מכסת)+ בשנה ימים

 .בשנה ימים 16 עד יחיד הורה
 

  שלו ,הורה מחלת בשל בשנה היעדרות של ימים 6 עד לזקוף זכאי עובד-
 עובד הוא הזוג שבן בתנאי) צבורים מחלה ימי חשבון על ,זוגו בן של +

 .(הורה אותו מחלת בשל מעבודתו נעדר שלא
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ובלבד  , דמי מחלה במועד שהיה משלם לו שכר עבודה אילו עבדלעובד על המעסיק לשלם חובה 
 .שתעודת המחלה הוגשה לו לפחות שבעה ימים לפני המועד האמור

 
 -תנאי לתשלום דמי מחלה

שבה מצוינים הפרטים  , מאת רופא חתומה בידומחלה תעודת הצגת + עדכון ויידוע המעסיק 
ואם ; התקופה שבה לא היה העובד מסוגל לעבודה עקב מחלה; שם החולה ומספר זהותו: הבאים

שם הרופא  ; התקופה המשוערת שבה לא היה מסוגל לעבודה, עדיין אינו מסוגל לחזור לעבודה
 .התעודהתאריך הוצאת ; ומענו

 
 ?מתי אפשרי להפנות עובד לבדיקת רופא מטעם המעסיק

והתעורר ספק אצל המעסיק לגבי תוכנה רשאי  שלא מאת קופת חולים מדובר בתעודת מחלה אם 
 .הוא להעמיד את העובד לבדיקה רפואית ועל העובד להיענות להזמנת המעסיק ולהיבדק

  1976-ז"תשל, (נהלים לתשלום דמי מחלה)תקנות דמי מחלה 
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   -הרפואהחוזר מנהל 
 שינויים בהנחיות בנושא אישורי מחלה

 "מחלה תעודות מתן" עניינו אשר חוזר הבריאות משרד ידי על פורסם 17.7.24 יוםב
 

 :בחוזר ההנחיות
 .למטופל המונפק המחלה באישור הרפואי האבחון לציין חובה העדר -
 

 .חריגים במקרים למעט ,ימים 4 עד של לתקופה עמו להיפגש מבלי מחלה אישור למטופל להנפיק ניתן -
 

  אישור להמציא ניתן הרופא דעת שיקול פי על ,אולם רטרואקטיביים מחלה אישורי ממתן להימנע יש -
 בלבד מחלה ימי 4 ועד המטופל של הרפואי בתיק מתועדת שהמחלה בתנאי ,בדיעבד מחלה

 
  של לתקופה ,אחת מחלה בשל ,מחלה אישור לתת רשאי רופא -ממושכת מחלה לאישור ביחס מגבלות-

 ,מומחה רופא של כתובה המלצה על בהתבסס יינתן ימים 30 על העולה מחלה אישור .בלבד ימים 30 עד
 .האישור שהנפיק הרופא של הרפואי מנהלו באישור או המטופל למחלת הקשור בתחום מתמחה אשר

 
 .עתידי לתאריך כלומר ,מראש מחלה אישור לתת אין-
 

 !במשקימי מחלה על ידי עובדים הגדלה משמעותית של  היקף ניצול -התוצאה
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 ?האם הסיטואציות הבאות מוכרות לכם

  מחלה מפאת היעדרות על מודיע -עובד

 מגבלה כל ללא מבלה שהעובד מגלה -המעסיק
   (...ועוד חברתיות רשתות ,מקרי מפגש)
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  לעובד לשימוע זימון מוסר – מעסיק

  מחלה אישור למעסיק מוסר –עובד
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...וכאשר כבר לא מדובר במקרה פרטני  

  -מאורגן עבודה מקום
  שכרם / עבודתם לתנאי בנוגע דרישות מעלים העובדים

  באופן מודיעים עובדים – איטלקית שביתה -התוצאה
 "מחלה" על קולקטיבי
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??אז איך מתמודדים  

עבירת משמעת חמורה המצדיקה פיטורים= אישור מחלה פיקטיבי   
 

 עובדת :נקבע– (אחרונות ידיעות 'נ נחמני שרון) לעבודה אזורי 1/2017
  נדחתה !כדין פוטרה בלימודיה ששהתה בזמן מחלה אישורי שהגישה
  והוצאת התנהלותה כי נקבע .במחלה פיטוריה כנגד צו לקבלת בקשתה
  ימי את לנצל וסיימה מאחר ורק חולה שהייתה מבלי מחלה אישורי

  את המצדיקה חמורה משמעת הפרת מהווה לרשותה שעמדו החופשה
 .פיטוריה
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 -לב לתשומת
  או בביתו להישאר חייב שעובד קובע לא מחלה דמי חוק

  בקביעת די אלא ,מחלה לדמי זכאי שיהיה בכדי רפואי במוסד
 .עבודתו את לבצע כשיר אינו העובד כי הרופא

 
 ,בחופשה לשהות רשאי עובד כי קבעו שאף דין פסקי ישנם

 .ההיעדרות תקופת במהלך ,הרפואיות במגבלותיו
  

  ראיות נדרשות ,מחלה ימי לשלם שלא יחליט שמעסיק בכדי
  האישורים היות או המחלה ימי של לרעה לניצול ממשיות

 ."פיקטיביים"
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 -מחלה דמי לחוק א4 סעיף
 לנצל זכאי העובד עוד כל מחלה עקב מעבודתו שנעדר ,עובד לפטר מעסיק על איסור

 המקסימאלית הזכאות לתקופת עד וזאת ,מחלה לדמי לו הצבורה התקופה את
 .לחוק 4 בסעיף כמשמעותה

 
 :דופן יוצאי

 הוא ואם הרגל את פשט המעסיק אם או מלפעול פסק העובד של העבודה מקום-
 .פירוק צו בעניינו ניתן ,תאגיד

 
  כמשמעותה מוקדמת בהודעה ,העובד את לפטר כוונתו על הודיע המעסיק כאשר-

  העובד נעדר בטרם ,2001-א"התשס ,ולהתפטרות לפיטורים מוקדמת הודעה בחוק
 .מחלתו עקב מעבודתו

 
 :מחלה בעת גם העסקה לסיים ניתן ,כלומר

  צבורים מחלה ימי אין  + ומקצועיים ענייניים טעמים
 ...להמתין -רגילים במקרים ההמלצה

  המעסיק על נטל – מוגבלות עם עובד רבים במקרים מהווה , במחלה עובד )!(לב לשים
 חלופי תפקיד לאתר ניסיון + לפיטורים ענייניות עילות +התהליך מיצוי להוכיח

 

 הגבלת פיטורי עובד הנעדר בשל מחלה
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 -שאלות נוספות שמתעוררות 

 ?לתגמל? לאפשר, עובד במחלה מבקש לעבוד מהבית-
 

 ?כיצד להתייחס –עובד מגיע פיזית לעבודה בזמן מחלה -
 

.  שעות ביום בלבד 5עובד מציג אישור רופא תעסוקתי לפיו כשיר לעבוד -
 ?מה עושים

 
ובשובו מציג אישורי מחלה על ( מרוכזת או מתוכננת)עובד יוצא לחופשה -

 ...מקרה שכיח בתקופה האחרונה. הימים בהם שהה בחופשה
 

 ?מה החובות של המעסיק', אי כושר'עובד מציג אישור על -
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