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 2016 מאי \ 5 גיליון 

 1951 -חוק חופשה שנתית, תשי"א ודגשים בנוגע למילים 
 

כי ברם, הדעת נותנת  מפורש מי מחליט על מועד החופשה השנתית.מסדיר באופן אינו   חוק חופשה שנתית

כפוף להוראות )בכל זמן ש מסדיר את ימי העבודה ושעות העבודה והמנוחה של העובדים שהמעסיקכשם 

לא ייתכן שכל עובד יקבע לו את מועדי חופשותיו , שהרי כך הוא מסדיר את מועדי החופשות של עובדיו  - (החוק

אולם  ,קובע את מועדי החופשותו הוא 'הנותן' חופשות המעסיקאשר על כן, . האת סדרי העבוד וישבשכפי רצונו 

נהוג בתום לב בקביעת מועד את רצון העובדים ול תוך שהוא אמור להביא בחשבון ככל האפשרזאת יעשה 

 (.1-3, דב"ע לא/אדון נ' שמחה ג'רד -ברישראל ודן לגישה דלעיל תימוכין בפסיקה ) החופשה השנתית.

 

)וכן באישור ועד עובדים  והמעסיקסכמת העובד להיות רצופה, אך בההשנתית קובע כי על החופשה  8סעיף 

בהתאם לכך, בפסיקה נקבע . ניתן לחלק חופשה ובלבד שפרק אחד ממנה יהיה לפחות שבעה ימים –אם ישנו( 

לסירוגין, מבלי לשלב חופשה של שבעה ימים רצופים לפחות, אינה  קצרותלחופשות  העובדיםכי הוצאת 

ליקוי זה נבדק בעת האחרונה רבות על ידי פקחי העבודה של משרד  מקיימת את דרישת חוק חופשה שנתית.

לכל שנה לכל עובד שלא יצא לחופשה שנתית ₪ אלף  20הכלכלה, העיצום הכספי בגין ליקוי זה עשוי להגיע עד 

האחריות לקיומן של הוראות חוק חופשה שנתית חלה על המעסיק,  -של שבעה ימים רצופים. לעניין זה אדגיש 

 עובד הוא זה שסירב לצאת לחופשה מרוכזת בת שבעה ימים רצופים.גם אם ה

 .השנתית החופשהמועד ומשך יום מראש על  14הודעה של  המעסיק ליתן לעובדיםעל קובע כי  9סעיף 

 

קובע כי לעובד בחופשה אסור לעבוד בשכר בימי חופשתו. למעסיק זכות לשלול מהעובד את דמי  12סעיף 

החופשה בעבור ימי חופשה בהם עבד בשכר ואפילו לנכות את תמורת דמי החופשה ששולמו משכר עתידי או 

 לעובד ממעסיקו, או לגבותם מהעובד ככל חוב אזרחי אחר בדיעבד.כל סכום אחר שמגיע 

לחוק חופשה שנתית מחיל חובה על המעסיק לנהל פנקס חופשה שבו יירשמו ביחס לכל עובד ימי  26סעיף 

מכח פרשנות החופשה שנצברים לזכותו, ימי החופשה שנוצלו על ידו ויתרת ימי החופשה העומדים לרשותו. 

מקובל ומוסכם שניהול ההתחשבנות של ימי החופשה בתלוש השכר  26של סעיף  )ג( -סעיפי משנה )ב( ול

 .26החודשי של העובד די בו כדי לעמוד בדרישות סעיף 

 

מן  .חופשה ימי של שלילית ליתרה העובד את להכניס אסור ,צבורים חופשה ימי מספיק אין לעובד כאשר

ולנכותם בעתיד משכרו, אלא אם קיבל לכך  שה לעובדיתרה שלילית של ימי חופ לרשום אסורהפסיקה עולה, כי 

 . (הדבר מתיישב גם עם הוראות חוק הגנת השכר) מתו המפורשת בכתב של העובד מראשאת הסכ

ימי חופשה צבורים, יתרה של מסוים אין לעובד מרוכזת ולחופשה  יםמעוניין להוציא את העובד שמעסיקבמקרה 

להגיע עם העובד להסכמה לשלם לו על אף שאינו עובד, או לאפשר לעובד לעבוד בימים אלו, או  המעסיקעל 

 המעסיקולהתעקש לעבוד, ואם כפוי להתנגד לחל"ת לעובד זכות   שימים אלו ייחשבו כחל"ת.מוקדמת בכתב 

 עליו לשלם לו על ימים אלו. -או אינו מאפשר לו לבצעה  לו עבודה מספקאינו 

ת העובדים לחופשות מרוכזות ליידע את העובדים על כך אשר מעוניינים להוציא א למעסיקים ככלל, מומלץ

החופשות הפרטיות של , ולארגן את יום לפני היום הראשון לחופשה( 14-מוקדם ככל שאפשר )ולא פחות מ

על חשבון ימי חופשה כאשר אין לעובד  יהיולא באופן ובסדר ש שלא בתקופת החופשה המרוכזתהעובדים 

 המרוכזת. החופשהקיום לצורך צבורים מספיק ימי חופשה 
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  המועד בחול לעובדים מרוכזת חופשה
 

אלא אם  - ימי עבודה רגיליםנחשבים כהם בסוכות ובפסח, מכאן ש ימי חול המועדהחקיקה אינה מתייחסת ל

 בהסכם קיבוצי או בחוזה אישי. נקבע אחרת בצו הרחבה, 

כימי חופשה את ימי חול המועד  אם מוציאים את העובדים לחופשה בשבוע החג )סוכות או פסח(  ניתן לחשב

 ירדו מימי החופשה הצבורים לעובד.הם שנתית ו

 –והג שאין עובדים בהם, אם על פי חוק ואם על פי הסכם או נ חג-ימימורה ש לחוק חופשה שנתית, 5סעיף 

שה, הם ימים שאין לספור אותם כימי חופשה שנתית, ואם הם חלים בימי החופ  - להוציא ימי המנוחה השבועית

 יראו את החופשה כנפסקת לאותם הימים.

 

לכן, ראשון ושביעי של סוכות, וראשון ושביעי של פסח, אשר נחשבים כימי חג על פי החוק, לא ירדו מימי 

חגים שהינם ימי   חופשתו הצבורים של עובד שהוצא לחופשה מרוכזת בחול המועד, בעוד ימי חול המועד וערבי

  בורים של העובד.עבודה, ירדו מימי חופשתו הצ

אכין מאמר מקיף על מועדי החג לפי מגוון  2016שייצא בתחילת חודש יוני  6מדין לדין מס'  –הבא בגיליון 

 הדתות בישראל.

 מימון נופש במקום תשלום דמי הבראה
 

 האם רשאי מעסיק לממן נופש יזום לעובדים כתחליף לתשלום דמי הבראה?
 

אריאלה מילר נ' תוריקו נסיעות ותיירות  3-1691תב"ע נד/ בתל אביב ) בפס"ד של בית הדין האזורי לעבודה
 נקבע כי ישנה אפשרות לשלם את דמי ההבראה לעובדים באמצעות מימון של נופש על ידי המעסיק. (בע"מ

 
חשוב להדגיש מדובר במקרה בו המעסיק בוחר לממן נופש לעובדים במקום לשלם להם את דמי ההבראה, 

, אולם אין מניעה נו מעניק לעובדים זכות לדרוש מהמעסיק החזר של עלות נופש בו בחרו כרצונםפסק הדין איש
 בחוק להסדר שכזה ככל שהוא בהסכמה בין העובד והמעסיק.

 
 כדי שמימון הנופש ייחשב כתשלום דמי ההבראה יש לעמוד בשני תנאים:

 
ה לנופש היא על חשבון דמי יציאהכי  לעובד יב להודיע מראש ובמפורשהמעסיק מחו – הודעה מוקדמת

 ההבראה שלו.
 

 )בעצם צאתו לנופש(. במעשהבין אם בהסכמה מפורשת בכתב ובין אם  – הסכמת העובד
 

 דגשים נוספים
 

על המעסיק לשלם לעובד את  –הנופש נמוך מערך דמי ההבראה המגיעים לעובד כו הכספי של במקרה שער
 ההפרש.

 
מו דמי ההבראה, וההוצאה בה עמד המעסיק תותר לו לצורכי הטבה לעובד לצורכי מס, ככמימון הנופש נחשב 

 חישוב המס שלו.
 

 ייחשבו כימי חופשה שנתית וינוכו מחשבון ימי החופשה של העובד.ים" על ימי עבודה רגילים לש"נופימי הנופש 
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 ת בהריון\לפגיעה בהכנסה לעובד\עדכון נוהל קבלת היתר לפיטורים

בהכנסה מכוח חוק עבודת נשים בהתייחס  מעסיק המבקש לקבל היתר לפיטורים או לפגיעה בהיקף משרה או

ת בטיפולי פוריות, בהריון, בחופשת לידה ולאחריה לפרק זמן שהוגדר בחוק, מחויב בהגשת בקשה \לעובד

 מתאימה אל הממונה על עבודת נשים במשרד הכלכלה וקבלת אישור לפעולה בטרם ביצועה בפועל. 

 

 שה עניינים:לקבלת ההיתר בשלועודכן הנוהל   2016למרץ  28 -ב

 

 ימים. 12-ל 7-ת על טענות המעסיק הוארך מ\# משך הזמן לתגובת העובד            

 

 # עד לעדכון, יכלו הצדדים להסתייע בליווי עו"ד או נציג ארגון עובדים בעת מתן הגרסאות לבקשת    

 נציג ארגון \עו"דההיתר, מהעדכון יוכלו להסתייע גם בנציג ארגון העוסק בזכויות בעבודה בנוסף ל   

 עובדים.   

 ת תינתן אפשרות להגיב תוך \לעובד –# מקרה בו המעסיק יעלה טיעונים או ראיות חדשות בגרסתו 

 יומיים ממתן הגרסה החדשה של המעסיק.  

 

 העסקת עובדים בלילות באופן קבוע היא עבירה פלילית 
 61082-01-15ע"פ  \מדינת ישראל נ' הוד תדלוק ומסחר בע"מ ואח'

 בבית הדין הארצי לעבודה 10/3/2016ניתן ביום 

פסק הדין ניתן במסגרת ערעור על הכרעת דין שנתן בית הדין האזורי לעבודה שזיכה את המעסיקה ואת המנהל שלה 

 מעבירה של העסקת עובד בעבודת לילה.

עובד בעבודת לילה יותר  מפעל שעובדים בו במשמרות, לא יועבד בו: ")א( לחוק שעות עבודה ומנוחה קובע22סעיף 

 ". משבוע אחד בתוך שלושה שבועות

ק ביישוב הוד השרון. משרד הכלכלה  ערך חב' הוד תדלוק ומסחר בע"מ היא חברה פרטית המנהלת תחנת דל –המעסיקה 

 והמעסיקה)שהוא בעל המניות בחברה( ביקורת בתחנה, ובעקבות ממצאי הביקורת הגיש נגד המנהל  5/12/2011 -ב

כתב אישום שייחס להם מספר עבירות: העסקת עובד למשך יותר משבוע אחד בתוך שלושה שבועות במהלך כל  רה()החב

בעבודת לילה במשמרות רצופות, ניכויים שלא כדין משכרם של שניים מעובדי  2011נובמבר -אחד מהחודשים ספטמבר

 התחנה, ותשלום שכר נמוך משכר המינימום לאחד מהעובדים בתחנה.

ואת מנהלה מעבירת העסקת העובד בלילות באופן קבוע  ר, בית הדין האזורי זיכה בהכרעתו בדין את המעסיקהכאמו

מהטעם שהעבירה דורשת יסוד נפשי של מודעות ויסוד נפשי זה לא התקיים במקרה דנן הואיל ומנהל המעסיקה האמין 

 אינה מפעל. –לשיטתו  –ת הדלק ותחנ , )א( כי הוא מתייחס למפעל תעשייתי22בכנות בפרשנותו לסעיף 

 בהתאם לרצונו  -, ויודגש תחנת הדלק במשמרות לילה בלבד זו לא ראה מניעה להעסיק את עובד בהתאם לפרשנותו 

 בקשתו של העובד. ו

המדינה ערערה על הכרעה זו, וטענה כי בית הדין האזורי שגה משקבע שעבירה על חוק שעות עבודה ומנוחה דורשת יסוד 

נפשי של מודעות. לשיטתה של המדינה מדובר בעבירה של אחריות קפידה שאינה דורשת יסוד נפשי. אמונת מנהל 

מאחריות פלילית  פוטרת אותו ואת המעסיקה לאי ידיעת החוק ואינה המעסיקה בפרשנותו למושג "מפעל" שקולה

 למעשיהם. 

והיא תוכח מעצם העובדה שמנהל המעסיקה בירר ובדק את  –לחלופין, טענה המדינה כי הייתה מודעות ליסודות העבירה 

 החוק בעניין זה ורק פרשנותו השגויה לכאורה למושג "מפעל" נתנה לו דרור בעיניו לביצועה.

 המשך בדף הבא
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)א( לחוק שעות עבודה ומנוחה היא עבירה מסוג 22עבירה על סעיף הדין הארצי קיבל את עמדת המדינה וקבע: "בית 

קמה חזקה כי מתקיים גם  –אחריות קפידה. משמעות הדברים היא כי מעצם הוכחת היסוד העובדתי של העבירה 

 ".ירההיסוד הנפשי, אלא אם הוכיח הנאשם כי עשה את כל שניתן לצורך מניעת העב

די במודעות מנהל המעסיקה לכך שהעסיק עובדים בית הדין הארצי התייחס גם לטענה החלופית של המדינה ואמר: " 

באופן קבוע במשמרות לילה בלבד. לא נדרשת הבנה משפטית בהתייחס לפרשנותו של המושג "מפעל", אלא מודעות 

 ".  ליסוד העובדתי של העסקת עובדים בשעות הלילה

הטענה שמנהל המעסיקה לא הבין נכונה את פרשנותו של המושג "מפעל" והניח בית הדין הארצי:  " ועוד אמר 

י"ט לחוק העונשין כי לעניין 34שההוראה אינה חלה עליו משמעה למעשה טענה לאי ידיעת הדין, לגביה קובע סעיף 

דבר קיומו של איסור פלילי או עקב טעות ב האחריות הפלילית אין נפקה מינה אם האדם דימה שמעשהו אינו אסור

 . "זולת אם הטעות הייתה בלתי נמנעת באורח סבירבדבר הבנתו של האיסור, 

בעניין זה בית הדין הארצי סבר כי טעותו של המנהל אינה נכנסת לגדרה של טעות בלתי נמנעת, והמנהל לא הוכיח שנעשו 

בית  הזכיר. בהכרעת דינו " המצב המשפטי לאשורוכל המאמצים שיש לצפות להם מאדם סביר כדי לברר את על ידו "

)א( לחוק שעות עבודה ומנוחה חל גם על 22נקבע בפסיקה באופן חד משמעי כי סעיף  1970מאז שנת הדין הארצי ש

 העסקת עובדים בתחנות דלק.

 לכל אחד מהם.₪  25,000בגזר הדין נגזרו על המנהל והמעסיקה קנסות בסך 

 בית הדין קיבל עמדה שהמעסיק פיטר עובד כי הוא ערבי – וגזר פיצוי ב-80 אלף שקל
 40543-03-14ע"ש )תל אביב( ס \ איהב נופל נ' אלבר ציי רכב )ר.צ.( בע"מפס"ד " 

 בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב 2016במרץ  31 -ניתן ב

 ב נופל נגדאיההעובד בית הדין האזורי לעבודה בת"א, בראשות השופט דורי ספיבק, קיבל את תביעתו של 

מתעתד ללמוד ו 23בן אז "אלבר ציי רכב בע"מ", לפיה פוטר מעבודתו בשל היותו ממוצא ערבי. נופל, תו מעסיק

מעבודתו פוטר . הוא הועסק כנהג בסניף של אלבר בנמל התעופה בן גוריוןסטודנט למשפטים, באוניברסיטה כ

זאת בעקבות כוח אדם,  לאחר הליך שימוע שבו נמסר לו שפיטוריו נובעים מהצורך בצמצום 2014בפברואר 

שהעילה לכוונה לפטרו  . התובע טען" )כך נאמר לו בשימוע(רכב בפעילות השכרות "ירידה דרסטית עונתית

לשימוע היא ציינה  הזימוןבמיוחד נוכח העובדה שבישיבת סניף שקיימה המנהלת שבוע לפני  נראית לו תמוהה

וש של החברה עם קבלת הזימון שהיא מחפשת עובדים נוספים לסניף, ובירור שערך עם מחלקת משאבי אנ

תחושתו היא כי טען העובד בכתב התביעה לשימוע העלה שאכן החברה מחפשת עובדים לסניף נתב"ג. 

 .הפיטורים הם בשל היותו ערביש

לפני ההזמנה לשימוע. בנוסף, טען התובע כי החברה חשדה בו לסיוע במקרי גניבה שהתרחשו בסניף, עוד 

התבקשו עובדי החברה למסור עדות חמישה חודשים לפני פיטורי העובד,  ניףבס ושהתרחשות בעקבות גניב

במשטרה. נופל היה העובד היחיד שהוסע לתחנת המשטרה ברכב של המשטרה, להבדיל משאר העובדים 

 .היה בשל היותו ערבי -לטענתו  –היחס השונה שהוא קיבל  כוחות עצמם.ב ת המשטרהתחנהגיע לו לורששה

, השימוע שקדם לפיטוריו, נגנב רכב נוסף של החברה מהסניף פני מועדיום אחד לרחש שהתבמקרה אחר, 

התנהלות  בשיתוף פעולה מאחד מעובדי הסניף.להערכתה ו \ים הסתייע\ומנהלת הסניף העלתה סברה שהגנב

חשוד במעורבות במעשים שהוא  –לדבריו כך  –בשתי ההזדמנויות הנ"ל נטעה בתובע תחושה  מנהלת הסניף

 אלה חשד שווא ועל רקע הלאום הערבי שלו. 

תובע ועובדים במהלך ההליך המשפטי העלה בא כוחו של התובע עו"ד גיא אופיר כעדים את מנהלו הישיר של ה

נחשב מן העובדים והוא ו, בעדויותיהם הם אישרו שהתובע מילא את עבודתו נאמנה שעבדו יחד עמ אחרים

 הטובים שבסניף.
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 מדין לדין

 סוגיות מקצועיות בדיני עבודה
 לחברי מרחב חיפה של לשכת יועצי המס בישראל

 י קיויתי, חשבונאי, יועץ מס מוסמך, מייצג, מגשר, נאמןבעריכת בנ

או תחליף לייעוץ משפטי, ואין באמור לעיל כדי להוות מענה לנסיבות מקרה \אין במידע המופיע לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי ו

 .קונקרטיות או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס למקרה מסוים

 

כי אלבר לא הביאה ראיות אובייקטיביות על ירידה דרסטית במכירות והצורך בצמצום כוח  מפסק הדין עולה

עמדה בנטל ההוכחה של עילת הפיטורים לא החברה משכשלה בכך, אליבא דבית המשפט,   .כפי שטענה אדם

  לא עמדה בנטל ההוכחה שהפיטורים לא היו נגועים באפליה אסורה.ו שהעלתה בשימוע ובמכתב הפיטורים

לעובד שהחברה הפרה את הוראות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה וגזר על החברה לשלם בית הדין פסק 

בסיום המשפט אלף שקלים הוצאות משפט.  16עוד ו לף שקליםא 80על סך ללא הוכחת נזק מצדו פיצוי 

 מתעתדת לערער על פסק הדין.כי היא חברת אלבר  הודיעה

 

 פינת שאלה ותשובה \ לשכת יועצי המס

   לשכה:  שאלת יוע"מ חבר
 האם יש חובה לשלם הודעה מוקדמת לעובד המפוטר בתאונת עבודה או בתקופת אי כושר מחמת מחלה?

 
 : :  בני קיויתי(המשיב)   התשוב

חוקי העבודה אינם אוסרים פיטורי עובד הנמצא בתקופת אי כושר מחמת  -הודעה מוקדמת בתאונת עבודה
בפסיקה של בית הדין הארצי נקבע כי עובד זכאי לתמורת הודעה מוקדמת לפיטורים גם אם  תאונת עבודה.

טוח לאומי, כיוון שמטרת ההודעה במהלך אותה התקופה הוא מקבל דמי פגיעה בעבודה מהמוסד לבי
נצחונה פומרנץ נ' נשיונל )פס"ד  המוקדמת היא לאפשר לעובד שהות לדאוג למקום עבודה אחר לאחר פיטוריו

 בבית הדין הארצי לעבודה(. 18/4/1996 -, ניתן ב9-3דב"ע נו/ \מוד בע"מ 
קבע לכך חריג מפורש בחוק או החובה לתשלום הודעה מוקדמת קמה לכל מעסיק שמפטר את עובדו, אלא אם נ

 אי כושר לעבוד אינו נמנה בין חריגים אלה.או \ב שהעובד מפוטר מחמת מצב בריאותי ובפסיקה. מצ
 

פיטורי עובד בזמן שהוא חולה וצבורים לו ימי מחלה  יםאוסרי העבודה חוק -הודעה מוקדמת בתקופת מחלה
 ני מצבים:ש, למעט בשלא נוצלו

 –של העובד פסק מלפעול או אם המעסיק פשט את הרגל )כשהמעסיק הוא תאגיד  # מקרה בו מקום העבודה
 אם ניתן בעניינו צו פירוק(. 

 # המעסיק הודיע לעובד על כוונה לפטרו בהודעה מוקדמת בטרם נעדר העובד מעבודתו עקב מחלתו.
 

  –מכאן אנו למדים
מזכות אותו בשכר )כאשר ניצל את כל  כאשר עובד נמצא בתקופת אי כושר מחמת מחלה או תאונה שאינןא. 

 .המעסיק מחויב לשלם לעובד הודעה מוקדמת בפיטוריו –או דמי פגיעה בעבודה( \זכאויותיו לדמי מחלה ו
 

עובד זכאי לתמורת הודעה מוקדמת לפיטורים גם אם במהלך אותה התקופה הוא מקבל דמי פגיעה בעבודה ב. 
 מהמוסד לביטוח לאומי

 
לפני שניתנה לו הודעה מוקדמת הרי שאי אפשר לפטרו ולתת לו הודעה מוקדמת עד לתום . אם העובד חלה ג

 תקופת מחלתו או עד לתום ימי המחלה הצבורים שלו )לפי המוקדם מביניהם(.
 
. אם ניתנה לעובד הודעה מוקדמת על פיטוריו לפני שחלה, איסור הפיטורים אינו חל, וכאן למעשה נוצרת ד

 יעדרות בתשלום מחמת מחלה לתקופת ההודעה המוקדמת. חפיפה בין תקופת הה
תן לחפוף בין הודעה מוקדמת יש מספר פסיקות מבתי הדין האזוריים שקובעות שלא ניאציין שבעניין זה 

 . בתי הדין האזוריים אינן מחייבות( פסיקות) למחלה
 

ללשכה  עייםיועצי מס חברי לשכת יועצי המס בישראל מוזמנים לשלוח שאלות בנושאים מקצו

 צוות המומחים של הלשכה ישיב לשאלותיכם info@ymas.org.il במייל

,   בברכת חברים                        
               

בני קיויתי                              
חשבונאי, יועץ מס מוסמך,                                                                                 

מייצג, מגשר, נאמן                                                                                     
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