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נושאי המפגש

חוק שעות עבודה ומנוחה•

חוק חופשה שנתית•

חופשה ללא תשלום•

חוק דמי מחלה•

ימי חג•

ימי שמחה ואבל•



: פרק ראשון

חוק שעות עבודה ומנוחה



?מהן שעות עבודה

לרבות הפסקות קצרות , השעות שבהן העובד עומד לרשות העבודה✓
.  ומוסכמות הניתנות לעובד להחלפת כוח ואויר

שעות העבודה הן השעות שבהן העובד לא היה חופשי לעשות  ✓
.כרצונו

במקום  מצוישעות העבודה הן לא בהכרח הזמן שבו העובד ✓
. העבודה

:אין להביא בחשבון שעות העבודה את✓

נשאר  / הזמן שבו עובד מתייצב לפני תחילת המשמרת -
אחרי משמרת

סעודה  , ההפסקות שניתנות לעובד על פי החוק למנוחה-
ותפילה



יום עבודה ושבוע עבודה

(.  ניתן גם פחות)ימים 6או 5שבוע העבודה יכלול ❑

(.ניתן גם פחות)שעות רגילות 42שבוע העבודה יכלול ❑

. שעות רגילות8.5יכלול " רגיל"יום עבודה ❑

. שעות רגילות8יכלול " מקוצר"יום עבודה ❑

בתקנות שקבע –שבוע העבודה /לקצר את יום העבודה / ניתן להאריך 
שר העבודה או בהסכם קיבוצי שאושר על ידי שר העבודה

ל מהווה עבודה בשעות נוספות"חריגה מהמכסות הנ



.  כשתאונה או מאורע בלתי צפוי מראש מחייבים זאת1.

כשיש לטפל באופן דחוף במכונות או בציוד כדי למנוע  2.
.  עבודה אזורי הפרעה קשה לתהליך הרגיל של העבודה

ואין אפשרות למנעו בדרך  , כדי למנוע נזק לגוף או לנכס3.
.  אחרת

היתרי העסקה בשעות נוספת

דיווח למפקח 

:באחד המקרים הבאים, מותר להעסיק עובד בשעות נוספות, על פי החוק

ושהממוצע לשלושה  , ובלבד שלא יעבדו יותר משעה נוספת אחת ליום; כשעובדים במשמרות
;שבועות לא יעלה על ארבעים וחמש שעות עבודה לשבוע

4  .

ובלבד שלא יעבדו יותר  ; ברישום מלאי סחורה ובמכירה שלפני חג, בהכנת מאזן שנתי
מארבע שעות נוספות ליום וממאה לשנה

5  .



היתרי העסקה בשעות נוספת

למפעל/ היתר מיוחד שניתן לענף ❑

היתר כללי שניתן לכל העובדים במשק ❑
(. רגילות ונוספות)שעות ביום 12עד ❖
(.  נוספות)שעות בשבוע 16עד ❖
(מיום ראשון עד יום שבת)שעות בשבוע 58כ "כלומר סה❖



מסגרת העסקה מותרת כחוק–לסיכום 

יום מקוצריום רגילטווח זמן

שעות רגילות8.5ביום
שעות נוספות3.5
שעות12כ "סה

שעות רגילות8
שעות נוספות4

שעות  12כ "סה

שעות רגילות42בשבוע
שעות נוספות16

שעות58כ "סה



תרגול

יום 
בשבוע

שישיחמישירביעישלישישניראשון

סך הכל  
שעות  
עבודה  

81268138

? כמה שעות נוספות ביצע העובד ברמה היומית

?  כמה שעות נוספות ביצע העובד ברמה השבועית



גמול שעות נוספות

125%–שעתיים ראשונות ❑

150%–שעה שלישית ואילך ❑

:  שימו לב

לחרוג ממתכונת  , באמצעות תמורה כספית, לא ניתן
.  ההעסקה המותרת בחוק



תשלום גלובלי בעבור עבודה בשעות נוספות

סכום קבוע מידי חודש כרכיב נפרד בתלוש השכר❑

כולל ציון מספר )הסדרת התשלום בהסכם העבודה של העובד ❑
( השעות

ממוצע חודשי  )התאמה בין מכסת השעות הנוספות שהעובד מבצע ❑
. ובין התשלום המשולם( על פני שנה

אין חובה לבצע הפקדות לפנסיה על התשלום❑



?מהי מנוחה שבועית

:  מנוחה שבועית היא כזו המקיימת שני תנאים

-החגים שמהווים מנוחה שבועית 

ראשון ושמיני עצרת  , יום כיפורים, שני ימי ראש השנה-לגבי יהודי ❑
.חג השבועות, ראשון ושביעי של פסח, של סוכות

הממשלה קבעה את החגים של כל עדה  –לגבי מי שאינו יהודי ❑
(.  דרוזים/ מוסלמים/ נוצרים)

שעות רצופות לפחות  36בת •
משמרות  3שעות רצופות לעובדים המועסקים בתפקיד של 25•

שעות רצופות לעובדים המועסקים בתפקיד  25אחת לשבועיים 
החג / את יום השבת ( לגבי יהודי)משמרות כוללת 2של 

(.  החג ועד צאתם/מכניסת השבת)

יום קבוע–את שישי או שבת או ראשון –לגבי מי שאינו יהודי 

הסדרה



תרגול

o 18:00וחזר לעבוד במוצאי שבת בשעה 16:00יוסי סיים לעבוד ביום שישי בשעה.

?  האם ניתנה לו מנוחה שבועית–בהנחה שיוסי אינו עובד במשמרות 

?האם ניתנה לו מנוחה שבועית–בהנחה שיוסי עובד במשמרות 

o 10:00וחזר לעבוד ביום שבת בשעה 16:00יוסי סיים לעבוד ביום חמישי בשעה  .

?  האם ניתנה לו מנוחה שבועית–בהנחה שיוסי אינו עובד במשמרות 

?  האם ניתנה לו מנוחה שבועית–בהנחה שיוסי עובד במשמרות 



היתר העסקה במנוחה השבועית

או במועדי  /קרי בשבת ו)מותר להעסיק עובדים במנוחה השבועית ❑
. אם ניתן לכך היתר מאת שר העבודה והרווחה( ישראל

זכאי לקבל מנוחת פיצוי  –עובד שמועסק במנוחה השבועית ❑
.  בשבוע שלאחר מכן

שבו העובד לא ( באמצע השבוע)יום בשבוע –מנוחת פיצוי קרי ❑
אם )מנוחת הפיצוי לא תהא ביום הפנוי של העובד . יידרש לעבוד
(ימים בשבוע5הוא מועסק 



גמול עבודה במנוחה שבועית

החל מכניסת השבת ועד צאתה150%–על פי הוראות הדין ❑

–מבצעים " כפל"שעות נוספות במנוחה שבועית מזכות ב❑
(50%או 25%)גם גמול שעות נוספות •
(50%)וגם גמול מנוחה שבועית •
200%או 175%כ "סה•

יש להביא  -גמול מנוחה שבועית / בחישוב גמול שעות נוספות ❑
ולמעט  , כולל כל התוספות, בחשבון את מלוא השכר של העובד

(מבחן ערך השעה הרגילה שקדמה לגמול)החזרי הוצאות 



הפסקות

בין ימי העבודהבמהלך יום העבודה

הפסקה לסעודה ומנוחה•

הפסקה לתפילה•

הפסקה לשם שימוש בחדר שירותים  •
הפסקות קצרות להחלפת כוח ואוויר

נכלל במניין 
שעות העבודה

שעות8



הפסקה לסעודה ומנוחה

העובד רשאי לצאת  , הנמשכת חצי שעה או יותר, בזמן ההפסקה❑
. ממקום העבודה

באותם מקרים שבהם העובד נדרש להישאר במקום העבודה בזמן ❑
אם מחמת שנוכחותו הכרחית לתהליך העבודה או  )ההפסקה 

זמן -( מאחר ונוכחותו נדרשת להפעלת הציוד והשימוש בו
. ההפסקה ייחשב כחלק משעות העבודה

6יום עבודה של 
שעות ומעלה

3בעבודה של
משמרות

ערב חג/ שישי ביום

שעה מתוכה חצי ¾ 
שעה רצופה

שעה רצופה½ שעה רצופה½ 



הפסקה לתפילה

.  עובד רשאי להתפלל במהלך יום עבודתו בהתאם לדרישות דתו❑

זמן התפילה ייקבע במקום העבודה בהתאם לצרכי העבודה  ❑
. אך בהתחשב בדרישות דתו של העובד, ואילוציה

דקות בימים  30-יש זכות לעובד המתפלל לפני יום העבודה לאחר ב❑
אם ככלל הוא מתחיל את , 6:30שבהם הזריחה היא לאחר השעה 

(.  עליו להשלים את דקות האיחור)7:00-8:00יום העבודה בין 



?מהי עבודת לילה

עבודת לילה היא עבודה שלפחות שתי שעות ממנה הן בתחום השעות  ❑
.  6:00-ל22:00שבין 

:  לדוגמא

,  02:00וסיים לעבוד בשעה 20:00עובד שהתחיל לעבוד בשעה 
. עבודתו הינה עבודת לילה

וסיים לעבוד  19:00עובד שהתחיל לעבוד בשעה , לעומת זאת
. עבודתו אינה עבודת לילה, 23:00בשעה 

(. לא סופי)שעות עבודה 7יום העבודה בעבודת לילה לא יעלה על ❑

השעה השמינית לעבודת עובד בעבודת לילה הינה שעה , בהתאם לזאת❑
. נוספת המזכה את העובד בגמול שעות נוספות



כללים נוספים לגבי עבודת לילה

אין להעסיק עובד  , מפעל שעובדים בו במשמרות, על פי החוק❑
קרי  )בתוך שבועיים ( ימים7קרי )בעבודת לילה יותר משבוע אחד 

(.  ימים14

חל איסור על מעסיק לסרב לקבל לעבודה אישה בשל כך בלבד  ❑
שהיא הודיעה עם קבלתה לעבודה שאינה מסכימה מטעמים 

.משפחתיים לעבוד בלילה

שעות לפחות בין  12לעובדת המועסקת בלילה תינתן מנוחה של ❑
(.8-בהסכמת העובד ניתן לקצר ל)יום עבודה אחד למשנהו 

לעובדת המועסקת בעבודת לילה יש לספק אמצעי תחבורה  ❑
מקום  , משקה חם בעת ההפסקה, להגעה לעבודה ובחזרה ממנו

לנוח בעת ההפסקה



חריגים לתחולת החוק

כל מי שנמנה על שירות בתי הסוהר/ שוטרים במשטרת ישראל ✓

עובדי המדינה שתפקידים מחייב אותם לעמוד לרשות העבודה גם ✓
מחוץ לשעות העבודה הרגילות

יורדי ים ועובדי דיג✓

אנשי צוות אוויר✓

עובדים בתפקידי הנהלה או בתפקידים הדורשים מידה מיוחדת של  ✓
אמון אישי

למעסיק כל  אינם מאפשריםעובדים שתנאי עבודתם ונסיבותיה ✓
.  פיקוח על שעות העבודה והמנוחה שלהם

במקרה של חילוקי דעות ניתן לבקש את הכרעת בית הדין 
לוועד יש זכות להשמיע את דברו–לעבודה 



פנקס נוכחות

–הנתונים בפנקס ▪

שם האב, שם משפחה, שם פרטי–

כתובת העובד–

תאריך תחילת עבודה–

גמול  , שעות נוספות, שעות מנוחה שבועית, שעות עבודה רגילות–
גמול מנוחה שבועית, שעות נוספות

תאריך סיום עבודה–

רישום דיגיטלי-ברירת המחדל ▪

על ידי העובד ויאושר בחתימת מידי יוםייחתם –רישום ידני –החריג ▪
האחראי מטעם המעסיק



: פרק שני

חוק חופשה שנתית



כללי

ולא בימי עבודהקלנדריניסוח החוק הוא •

ותרגום לימי עבודה–מכסת החופשה על פי החוק •

ככל שהקשר המשפטי בין הצדדים נמשך בכל השנה והעובד הועסק לפחות  •
אחרת באופן יחסי בין מספר ימי , ל"זכאי למלוא המכסה הנ–ימים 200

.  200-העבודה ל

ככל שהקשרה המשפטי בין הצדדים נמשך בחלק מן השנה והעובד הועסק  •
אחרת באופן יחסי בין מספר  , ל"זכאי למלוא המכסה הנ–ימים 240לפחות 

.  240-ימי העבודה ל

מכסת החוק וותק העובד
(קלנדרי)

ימים  6מכסה לעובד 
(ימי עבודה)

ימים5מכסה לעובד 
(ימי עבודה)

ימי עבודה12ימי עבודה14קלנדרייםימים 0-516

ימי עבודה14ימי עבודה16קלנדרייםימים 618

ימי עבודה15ימי עבודה18קלנדרייםימים 721

יום נוסף לכל שנה עד  +8
ימים  28למכסה של 

קלנדריים

יום נוסף לכל שנה עד  
ימי 24למכסה של 

עבודה

יום נוסף לכל שנה עד  
ימי 20למכסה של 

עבודה



(קטיעת חופשה)הימים שלא יבואו במניין ימי חופשה 

, הימים בהם שירת העובד שירות מילואים לפי חוק שירות המילואים▪
;2008-ח"התשס

אם על פי חוק ואם על פי הסכם או נוהג , ימי חג שאין עובדים בהם▪
;להוציא ימי המנוחה השבועית-

;ימי תקופת לידה והורות▪

;הימים שבהם אין העובד מסוגל לעבוד מחמת תאונה או מחלה▪

;שמטעמי דת או נוהג אין העובד עובד בהם, ימי אבל במשפחה▪

;ימי שביתה או השבתה▪

,  עשר-אלא אם עלו על ארבעה, ימי הודעה מוקדמת לפיטורים▪
.ובמידה שעלו



מועדי החופשה

ככל הניתן בהתחשב בצרכי העובד, המעסיק קובע את מועד החופשה של עובדיו•

אך עליו להציג נימוק ענייני  –המעסיק לא חייב לאשר לעובד חופשה במועד שביקש •
לסירוב

ימים מראש14ימים לפחות תימסר לעובד 7הודעה על חופשה בת •

ימים רצופים  7העובד יוצא לחופשה בת קלנדריתהמעסיק חייב לוודא שבכל שנה •
ושאר הימים יינתנו במהלך השנה( כולל שישי שבת)

ובלבד שהעובד  –המעסיק חייב לאשר לעובד את החופשה –במועדים הבאים •
:  ימים מראש30הודיע על כך לפחות 

;  תענית אסתר; (יום הקדיש הכללי)צום עשרה בטבת ; הושענא רבה; ערב חג הסוכות; ערב יום הכיפורים; צום גדליה
;  ז בתמוז"צום י; ערב חג השבועות; ג בעומר"ל; חג המימונה; ערב שביעי של פסח; ערב חג הפסח; שושן פורים; פורים

מועד  ; חג השבועות; (חג המצות)שביעי של פסח ; חג הפסח; יום קורבן זבח פסח. ערב ראש השנה; צום תשעה באב
במועדים שבהם הם נחגגים על ידי בני העדה  , כל אלה–שמיני עצרת ; חג הסוכות; יום הכיפורים; החודש השביעי

ערב עליית ישו ; יום הבשורה; ערב חג הפסחא; ערב חג ההתגלות; ערב ראשית השנה; ערב חג המולד. השומרונית
לילת  )השמיימהעליית הנביא ; ערב יום הולדת הנביא; רית'ערב ראש השנה ההג. ערב חג השבועות; השמיימה
ערב חג  (. אלאדחאערב עיד )ערב חג הקורבן ; (אלפיטרערב עיד )ערב חג הפסקת הצום ; ('ואלמעראגאלאסרא

(.  אלאדחאערב עיד )ערב חג הקורבן ; סבלאןערב חג הנביא ; (יתרו)שועייבערב חג הנביא ; (אליהו הנביא)דר'אלח
יום הזיכרון לחללי  ; יום הזיכרון לשואה ולגבורה; לאומי-יום האישה הבין. הסיגדחג . רקסית'יום הזיכרון לעדה הצ

יום הניצחון על גרמניה  ; אחד במאי; יום ירושלים; (ערב יום העצמאות)מערכות ישראל ולחללי פעולות איבה וטרור 
.ראש השנה האזרחית;  יום פטירת הרצל; הנאצית



מחיקת חופשה/צבירת חופשה

החופשה אינה ניתנת לצבירה–ככלל •

ימי חופשה בשנה ולצרף את  7ניתן לנצל –בהסכמת המעסיק •
היתרה למכסה של השנתיים הבאות

שכן  , למחוק ימי חופשה שהעובד לא ניצלאסורלמעסיק –עם זאת •
חובת קביעת מועדי החופשה חלה על המעסיק ולא על העובד

מחיקת ימי חופשה אפשרית רק במקרים שבהם המעסיק תיאם עם •
מבחינת היקף  )לו לצאת לחופשה איפשר, העובד את חופשותיו

התריע בפניו שאם לא ייצא לחופשה בפועל הימים  , (העבודה
. ובכל זאת העובד לא יצא לחופשה, ימחקו



דמי חופשה

שהיה משולם לעובד אילו המשיך הרגילהשכר -עובד בשכר חודשי ❑
כולל תוספות שהעובד זכאי  , שכר עבור שעות רגילות)בעבודתו 

(לקבל בשעות אלו

השכר ברבעון המלא –( יומי או שעתי)עובד בשכר שאינו חודשי ❑
90ביותר בשנה שקדמה לחופשה חלקי 

ולכן חישוב לפי  קלנדריהוא מספר 90יש לשים לב שהמספר ❑
.  קלנדריתנוסחה זו מותנה בכך שמכסת החופשה תהא גם היא 

או במספר 66-יש לחלק את השכר ברבעון המלא ביותר ב, לחילופין
ימי התקן שחלו באותו רבעון

אין זכאות לתשלום החזרי הוצאות בעת חופשה❑

עובד שיעבוד בתמורה בתקופת החופשה בתשלום יאבד את זכאותו  ❑
ניתן לנכותם מהשכר של העובד–ואם כבר שולמו , לדמי חופשה



פנקס חופשה

–הפרטים שיש לכלול ❑

שם האב, שם משפחה, שם העובד–

מספר תעודת זהות–

תאריך התחלת העבודה–

מועד החופשה שניתנה–

דמי החופשה ששולמו–

תאריך סיום עבודה–

פדיון חופשה ששולם ומועד התשלום–

ניתן לנהל את פנקס החופשה בדוח הנוכחות ותלוש השכר❑



התיישנות

–שני תנאים •

שנים ממועד סיום העבודה7לא חלפו –

שנות העבודה  3ניתן לתבוע רק את דמי החופשה בעבור –
.  השנה השוטפת+ האחרונות 

ל בניכוי הסכומים "בודקים את זכאות העובד בתקופה הנ•
(.  אם יש כזו)ששולמו באותה תקופה והעובד זכאי ליתרה 



: פרק שלישי

חופשה ללא תשלום



חופשה לעומת חופשה ללא תשלום

:בחופשה גלומות שתי זכויות

הזכות לתשלום עבור ההיעדרותקרי היעדרות מאושרת, הזכות להיעדר

קרי היעדרות מאושרת, בחופשה ללא תשלום גלומה רק זכות אחת והיא הזכות להיעדר



תנאי חופשה ללא תשלום

בהסכמת הצדדים בכתב•

יחסי העבודה מושעים•

המעסיק מחויב בתשלום לביטוח לאומי עבור חודשיים ראשונים של תקופת  •
ת"החל

המעסיק מחויב ליידע את העובד שעליו להסדיר את התשלומים לביטוח  •
לאומי וכן למבטח הפנסיוני

–יש להסדיר את חזרת העובד לעבודה •

ת"החלמועד סיום –

?שמירת תפקיד–

?שמירת תנאים–

?  התפטרות ככל שלא יימצא תפקיד חלופי/פיטורים–

למעט  , לא נכללת בוותק העובד לזכויות התלויות בוותקת"החלתקופת •
14-העובד זכאי לשהות ב, בכל שנת עבודה מלאה-לעניין פיצויי פיטורים 

.  ת שיוכרו לו בוותק"ימי חל



:  פרק רביעי

חוק דמי מחלה



החרגה מתחולת החוק

עובד שעניין התשלום לתקופת המחלה מוסדר לגביו בהסכם  •
הוראות החוק אינן חלות עליו–קיבוצי 

במסגרת הסכם קיבוצי ניתן לגבש הוראות הנוגעות לתקופת –ולכן •
שכן החוק עצמו לא חל, אף בניגוד לקבוע בחוק, מחלה



?מהי מחלה

על פי  , הנובע, אי כשרו הזמני או הקבוע של העובד לבצע עבודתו•
ממצב בריאות לקוי, ממצאים רפואיים

ימים 3עובד שנעדר מפאת מחלה נדרש להודיע על כך למעסיק בתוך •
וכן נדרש להודיע על התקופה המשוערת שבה לא  , מתחילת ההיעדרות

. על המעסיק ליידע את העובד בדבר חובתו זו–יוכל לעבוד 

נדרש –עובד שמבקש לקבל דמי מחלה עבור תקופת ההיעדרות •
פרטי , פרטי החולה, להמציא אישור רפואי המציין את תקופת המחלה

/ אין חובה לציין את סיבת ההיעדרות . הרופא ותאריך הוצאת התעודה
.  אפיון המחלה

והזכות  להיעדרהזכות –גם הזכות למחלה מגלמת בתוכה שתי זכויות •
. תשלוםל



צבירת ימי מחלה בתשלום

יום חצי בחודש עבודה מלא•

אם )יקבל רק את החלק היחסי –עובד שלא עבד בכל ימי התקן •
25-ימים בשבוע נחלק את מספר ימי העבודה שעבד ב6מועסק 

נחלק את מספר ימי העבודה שעבד  –ימים בשבוע 5ואם מועסק 
(21.667-ב

ימים90עד למכסה של •

זכאי  –עובד שנעדר מפאת מחלה ולא צבורים לזכותו ימי מחלה •
להיעדר אך לא זכאי לתשלום



תקופת מחלה

תקופת המחלה היא התקופה שבעדה זכאי העובד לתשלום דמי מחלה•

ימי מנוחה שבועית וחגיםכולל, כל ימי המחלה–עובד בשכר חודשי •

ימי  למעט, כל ימי המחלה–( יומי או שעתי)עובד בשכר שאינו חודשי •
מנוחה שבועית וחגים

–( עובד בשכר שאינו חודשי שלא עובד באופן מלא)עובד לסירוגין •
יחסי לפי מספר הימים שעבד ברבעון המלא ביותר בשנה שקדמה 

למחלה חלקי ימי התקן באותו רבעון

יחסי לפי הממוצע השבועי  –חודשים 3-עובד לסירוגין שהועסק פחות מ•
.  6של ימי עבודתו חלקי 

–שתי הקטגוריות האחרונות לעובד שמועסק גם בשישי ושבת •
בקטגוריה השנייה ; במקום חלקי ימי תקן90בקטגוריה הראשונה חלקי 

.  6במקום חלקי 7חלקי 



דמי מחלה

השכר שהעובד היה מקבל אילו המשיך בעבודתו הרגילה•

–יש לכלול בתשלום דמי מחלה בהכרחרכיבים ש•

;שכר יסוד(1)

;תוספת ותק(2)

;תוספת יוקר או פיצוי בעד התייקרות(3)

;תוספת משפחה(4)

.תוספת מחלקתית או מקצועית(5)

עובד שיעבוד בתמורה בתקופת חופשת המחלה בתשלום יאבד את זכאותו לדמי  •
ניתן לנכותם מהשכר של העובד–ואם כבר שולמו , מחלה

אם בעבור תקופת המחלה העובד זכאי לתשלום ממקור אחר  –" אין כפל מבצעים"•
.  הוא לא יהיה זכאי בנוסף גם לתשלום דמי מחלה–כלשהו 

,  הנזיקיןתשלום פיצויים לפי פקודת , תשלום עבור נכות–" כפל מבצעים"חריגים ל•
תשלום מן המוסד לביטוח לאומי במקרה של תאונה שהיא לא תאונת דרכים ולא  

תאונת עבודה



איסור פיטורים

,  קרי)חל איסור לפטר עובד השוהה בתקופת מחלה וזכאי לדמי מחלה •
(. הזכות להיעדר והזכות לתשלום–עובד שזכאי לשתי הזכויות 

איסור הפיטורים לא –אם העובד זכאי רק להיעדר אך לא זכאי לתשלום •
חל

המחלה לא משנה את –שחלה לפניאם הודעת הפיטורים נמסרה לעובד •
מועד הפיטורים 

ניתוק יחסי עבודהמסירת הודעת פיטוריםשימועזימון לשימוע

הפיטורים בתוקף –העובד חולה אסור לפטר–העובד חולה 



עבודת מתאימה אחרת/עבודה חלקית

רופא קבע שהעובד אינו מסוגל לבצע את עבודתו לפרק זמן מוגבל❑

המעסיק רשאי לשלם לעובד דמי מחלה בפרק זמן זה או להציע  ❑
לעובד עבודה מתאימה אחרת

עבודה מתאימה אחרת היא מסוג העבודה העיקרית שהעובד ביצע  ❑
במהלך שלוש השנים שקדמו למחלתו או שהיא עבודה אחרת  

.רמת השכלתו וכשרו הגופני, התואמת את הכשרתו המקצועית

.  הצעת עבודה מתאימה אחרת טעונה התייעצות עם וועד העובדים❑
העובד זכאי לדמי מחלה–אם אין וועד עובדים 

שכרו של העובד בעבודה האחרת לא יפחת מן השכר ששולם לו  ❑
לפי הרכיבים הנכללים בתשלום דמי מחלה–בתפקידו הרגיל 



: פרק חמישי

ימי חג



כללי

הנושא של דמי חגים אינו מוסדר בחוק כי אם בהסכם קיבוצי משנת •
יש גם הסכמים קיבוציים  )2000שהורחב בצו הרחבה משנת 1995

(ענפיים נוספים שמסדירים זכות זו

יש לערוך אבחנה בין תשלום דמי חג ובין תשלום עבור עבודה  •
שבוצעה בחג

תשלום לעובד שעבד בפועל  –תשלום עבור עבודה שבוצעה בחג •
. בחג

אשר בשל החג –תשלום לעובד שלא עבד בפועל בחג –דמי חג •
נמנעה ממנו האפשרות לעבוד



תשלום לעובד שעבד בפועל בחג

150%זכאות לשכר בשיעור של –חגים שנכללים במנוחה השבועית •

שני ימים בראש השנה

יום כיפור

שני ימים בסוכות

שני ימים בפסח

שבועות

זכאות לשכר בשיעור  –חגי שבתון שאינם נכללים במנוחה השבועית •
...(דילמה)? 200%של 

יום העצמאות

לרשויות המקומיות/ יום בחירות לכנסת 

בחג חלה הן ביחס לעובד עבודה בפועלהזכאות לשכר עבור •
בשכר שעתי והן ביחס לעובד בשכר חודשי



תשלום דמי חג

(עובד בשכר חודשי אינו זכאי)תשלום לעובד בשכר שעתי או יומי בלבד •

אם החג חל ביום שבו העובד , כלומר)תשלום לעובד שנמנע ממנו שכר בשל החג •
אם העובד עבד בפועל  : דוגמא נוספת. אין זכאות לתשלום–ממילא לא אמור לעבוד 

אין זכאות לדמי חג עבור חג שחל  , בהתאם(. גם אין זכאות לתשלום–וקיבל תשלום 
(.  ימים בשבוע5לדוגמא ביום שישי לעובד שמועסק )בשבת או ביום הפנוי של העובד 

.  חודשים לפחות3העובד מועסק במקום העבודה תקופה בת •

אלא בהסכמת המעסיק–( יום לפני ויום אחרי)העובד לא נעדר בימים הסמוכים לחג •

העובד לא זכאי לדמי –אם החוק לא חל )חל על העובד חוק שעות עבודה ומנוחה •
(.  חגים

הזכאות לדמי חגים חלה ביחס לימי החג הנכללים במנוחה השבועית וכן ליום  •
–( ימים9)העצמאות 

שני ימים בראש השנה–

יום כיפורים–

שני ימים בסוכות–

שני ימים בפסח–

יום העצמאות–

שבועות–



עבודה בערבי חג

.  שעות וגם התשלום יהיה בהתאם7ערב חג יהא בן –על פי הוראות החוק •

–בהסכם ההתאחדות שהורחב בצו הרחבה נקבעו מספר אפשרויות •

9שעות עבודה בתשלום 8–

8שעות עבודה בתשלום 7–

8שעות עבודה בתשלום 6–

ההנהלה ונציגות העובדים יקבעו ביחד באיזו חלופה לבחור–

9שעות עבודה בתשלום 6-בערב יום כיפור •

, תעשיה: החלופות הללו רלוונטיות רק למעסיקים ולעובדים בענפים הבאים•
יבוא  , קבלני ניקיון ואחזקה, חברות ביטוח, בתי קולנוע, שמירה ואבטחה, מלאכה

למעט מעביד שעיסוקו בחלקו במסחר סיטונאי וחלקו  )יצוא מסחר בסיטונות 
אריזות  , אריזה מזון: וכן בענפי השירותים העסקיים הבאים( קמעונאיבמסחר
, בלדרות, אחסנה כללית, אחסנה בקירור, אחסנה בערובה, (כללי)מוצרים 

סוכנויות לסחר , הפצת סרטי קולנוע וטלוויזיה, הובלה יבשתית, האחדות מטענים
,  ספירת סחורות, סוכני קניות, השגחה, ל"סוכנויות של יצרנים או סוחרים מחו, חוץ

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

4)חברות קטנות , חברות עירוניות, החלופות אינן רלוונטיות לחברות ממשלתיות•
חברות שסוכם אצלן אחרת במסגרת הסכם קיבוצי, (עובדים ומטה



: פרק שישי

ימי שמחה ואבל



מקור הזכאות

הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה•

הזכות לתשלום עבור ימי אבל מוסדרת בהסכמים קיבוציים שונים וכן בהסכם  •
–2000שהורחב בצו משנת 1995מסגרת משנת 

חודשים לפחות במקום העבודה3וותק של –

(אחים ואחיות, בן זוג, ילדים, במות הורים)העובד מקיים חובת אבלות מטעמי דת או נוהג –

העובד לא עובד בימי האבל–

הזכאות מוגבלת לימי ההיעדרות שבהם העובד יושב שבעה ולא יותר משבעה ימים –
קלנדריים

:  הזכות לתשלום עבור ימי שמחה מוסדרת בהסכמים קיבוציים ענפיים ומיוחדים•

חודשים 6ימי חופשה לרגל נישואין לעובד המועסק 3-הסכם קיבוצי בענף הניקיון –
לפחות

היעדרות בתשלום ביום החתונה וביום הברית  -הסכם קיבוצי בענף רשתות שיווק המזון –
חודשים לפחות6של הבן לעובד המועסק 

יום חופשה לרגל נישואין , ימי חופשה לרגל נישואין3-הסכם קיבוצי בענף המלונאות –
(ללא תלות בוותק)יום חופשה לרגל ברית מילה של הבן , של הבת או הבת



!תודה רבה


