
 

 
 

  

         

 2019 מאי 5
 כ"ה/ניסן/תשס"ח

 
 לכל חברי ההתאחדות

 15/2019 חוזר מס' 
 

 לכבוד 
 ,המנהל/ת הכללי/ת

 אבי אנושמש ת/מנהלאו /כספים ו ת/מנהל
 

 חברים יקרים,

 

 יום העצמאותבוכרון יהז יוםזכויות עובדים ב :הנדון

 

 8.5.19 ביעירם יו - ולנפגעי פעולות האיבה כרון לחללי מערכות ישראלייום הז

הורים, הורי נם שה יםעובד, 1963-"גכחוק יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל התש פי-על .1
 םלהעדר מעבודת םרשאי, מערכות ישראל ישל חלל אחים ואחיות ,זוג, ילדים ניהורים, ב

  .וכאילו עבד םהיעדרותראו את ולעניין זה יי, רוןביום הזיכ

רשאים לנצל יום עובדים כי  נקבע, ,1951-"אתשיחוק חופשה שנתית, הל)ב( 6סעיף ב .2
ובלבד שהודיעו על כך ביום הזיכרון, ממכסת ימי החופשה הצבורים לזכותם חופשה 

 ימים מראש, לפחות.  30 םקילמעס

עבודה מקוצר במגזר נהגת שבוע הסכם הקיבוצי וצו ההרחבה לההוראות הל בהתאם .3
העבודה בערב יום  -בשבוע מים שה ישי שעות ביום, 8במקום עבודה שבו עובדים העסקי, 

 -שעות ביום, חמישה ימים בשבוע  9במקום עבודה בו עובדים . עותש 7לא יעלה על חג 
אחת פחות מיום עבודה של שעה עבודה כאמור, שעות.  8העבודה בערב חג יהיה עד יום 

 רגיל, תהא ללא פגיעה בשכר. 

 

 9.5.19יום חמישי  -יום העצמאות 

ראש  ,עם זאתיום שבתון.  הנוכי יום העצמאות קובע , 1949-תש"טת, המאוחוק יום העצ .4
. תאין להפסיקם ביום העצמאוקיום עבודה ושירותים, שהורות על לרשאי הממשלה 

במקום עבודה בית הדין לעבודה, פי פסיקת -עלהוראה כאמור טרם פורסמה. מכל מקום, 
את  לחייברשאי ינו יק אמעסשאינו נמנה על מקומות העבודה שיש להפעילם בחג, ה

 . , אלא בהסכמהעובדיו לעבוד ביום העצמאות

 

 



 

 
 

 

וחוות פי הנחיות -עלאולם , עצמאותשל יום ההמחוקק לא הגדיר בחוק מהו טווח השעות  .5
יחול בזמנים בהם חל לעניין חוקי העבודה , יום העצמאות משרד הכלכלה והתעשייהדעת 

עד סיומו יום העצמאות ו בערב 20:00 בשעה יום העצמאות, קרי מפתיחתו הרשמית
 בערב למחרת.  20:00בשעה 

בגינם  ,ימי החג תשעתנמנה יום העצמאות על צווי הרחבה בהסכמים קיבוציים וב .6
 ,בגין יום העצמאותדמי חג לתשלום  זכאי עובד מחויבים המעסיקים בתשלום לעובדיהם.

ודה סמוך ר מהעבתנאי שלא נעדוב ,חודשים במקום העבודה שלושהבתנאי שעבד לפחות 
אי כעובד חודשי אינו ז המעסיק.אלא בהסכמת ליום החג )יום לפני ויום אחרי החג( 

 לתשלום נפרד עבור ימי חג. 

מקובל לשלם  ולם, אלא הוסדרה בחוק ביום העצמאותעבודה עבור ת תשלום שכר סוגי .7
 הדעות חלוקות: ,אשר לשיעור התשלום. מועד זה שכר גבוה מהרגיללעובד המועסק ב

ד הנאלץ לעבוד ביום העצמאות, אשר מקום הנחיות משרד הכלכלה והתעשייה, עובפי -על
עילם גם עבודתו כלול ברשימת מקומות העבודה שמפרסם משרד ראש הממשלה שיש להפ

לתשלום  או ביום העצמאות, זכאי לגמול בגין עבודה ביום חג ובנוסף יום חופשה חלופי
 ה בפועל ובגין השבתון. בגין העבוד 200%של 

עבור יש לשלם לעובד שהועסק ביום העצמאות גמול  ,לעבודהפסיקות בתי הדין פי -על
לעובד שעבד כי יש לשלם ככלל, , . בפסקי הדין נקבעמשכרו הרגיל 150%בשיעור עבודתו 

השאלה האם יש לשלם דמי חגים נציין, כי . 100%תוספת של דמי חגים בשיעור גם בחג 
גמול בעד עבודתו, נדונה בימים אלה בבית הדין הארצי עבד בחג, בנוסף ללעובד ש
 לעבודה. 

צווי הרחבה, הסכמים  חלים הסכמים קיבוציים, בהםבמקומות עבודה לתשומת לבכם,  .8
 אישיים או נוהג מחייב, ואלה מטיבים עם העובד, יש לנהוג בהתאם להוראה המטיבה. 

, michalh@industry.org.ilובדוא"ל  8195198-03ח"מ בטל' לפנות לניתן ים לפרט .9
 03-5198824למנהל המשפט הקיבוצי עו"ד מוטי עזרן בטל' 

ובדוא"ל  5198731-30י בטל' , או לעו"ד מוריה ברבmotia@industry.org.il ובדוא"ל

 moriah@industry.org.il. 

 

 

 ,ת חג עצמאות שמחבברכ

 מיכל וקסמן חילי, עו"ד

 ראש האגף

 

ת או ייעוץ משפטי. וות דעהמידע שלעיל הינו בבחינת מידע כללי ותמציתי בלבד, ואינו מהווה ח
 .בקשר לאמור במסמך זהת לכל פעולה משפטית או אחרת עית נפרדעצה מקצויש לקבל 
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