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 הזכות לדמי מחלה

שהה בהם המחלה ימי עבור מהמעסיק תשלום לקבל זכאי אחד מיום למעלה מחלה עקב מעבודתו שנעדר עובד. 

(הציבורי במגזר והן הפרטי במגזר הן) השכירים העובדים ציבור כל ?מחלה לדמי זכאי מי. 

שימו .משתייך העובד אליה חולים בקופת רופא מטעם מחלה אישור בהצגת מותנה מחלה דמי לתשלום זכאות 
 .המעסיק את מחייב אינו פרטי מרופא מחלה אישור -לב

בחוזה או קיבוצי עבודה בהסכם אחרת נקבע כן אם אלא) לתשלום זכאות אין להיעדרות הראשון היום עבור  
  לתנאים בהתאם מחלה ימי לתשלום זכאי יהא העובד ואז ,בחוק הקבועים מאלה מיטיבים תנאים מיוחד עבודה

 .הראשון מהיום כבר מתחילה לעובד הצבורה המחלה ימי ממכסת ימים ניכוי ,ברם .(המיטיבים

מחלה דמי 50% -ל העובד זכאי יהא להיעדרות והשלישי השני הימים בעד. 

מחלתו תקופת בעד 100% בגובה לתשלום העובד זכאי להיעדרות ואילך הרביעי מהיום החל. 

"כדלהלן תחושב "מחלה תקופת: 

מנוחה ימי לרבות ,(השני מהיום החל) מחלתו ימי כל המחלה תקופת תהא – חודשית במשכורת עובד לגבי  
 ;(העובד של המחלה ימי ממכסת ינוכו אלה ימים) וחגים שבועית



 

 

 

 :לדוגמא
 .בשבוע עבודה ימי 5 של במתכונת עבודה במקום מועסק עובד•
 .חודשי בסיס על שכרו את מקבל העובד•
 .מכן שלאחר השבוע של 'ב יום עד 'א מיום מעבודתו להיעדר ונאלץ חלה העובד•
 .ימים 9 – בת מחלה בתקופת העובד שהה כ"סה•
 .(שבת שישי על נפלו 'התק מתוך יומיים) נטו עבודה ימי 7 עבד לא העובד בפועל•
  ,לזכותו שנצברה המחלה ימי מכסת מתוך ימים 9 שניצל כמי העובד ייחשב החוק פ"ע•

 כוללים חודשי עובד של המחלה וימי מאחר ,זאת .בלבד ימים 7 -מ שנעדר העובדה חרף
 .השבועית המנוחה ימי גם

  לגביו נקבע אם אלא) תשלום כל העובד יקבל לא הראשון המחלה יום עבור ,לפיכך•
 .(אישי עבודה בחוזה או קיבוצי בהסכם אחרת

  שהיה השכר במקום) המחלה מדמי 50% העובד יקבל והשלישי השני המחלה ימי בעד•
 .(עובד והיה במידה מקבל

  מקבל שהיה מהשכר 100% קרי ,מלאים מחלה דמי העובד יקבל נוספים ימים 6 בגין•
 .עובד והיה במידה

 הזכות לדמי מחלה



 

  על משולם ושכרו עבודה מקום באותו או מעסיק אותו אצל מלאה במשרה המועסק עובד לגבי
  ולכן) וחגים שבועית מנוחה ימי למעט ,מחלתו ימי כל המחלה תקופת תהא – יומי או/ו שעתי בסיס

  ימי לתשלום זכאי יהא העובד ,דהיינו .(לרשותו הצבורה המחלה ימי ממכסת אלה ימים לנכות אין
 אם אלא) וחגים שבועית מנוחה ימי ללא מחלתו תקופת כל עבור לעבודתו השני מהיום החל מחלה

 .(מיוחד להיתר בהתאם וחגים מנוחה בימי לעבוד הנוהג בעובד מדובר כן

 
 
 
 
 
 

 הזכות לדמי מחלה



 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 :לדוגמא
 .לשעת עבודה₪  25.94עובד שמירה שמשכורתו משולמת על בסיס 

 .ימי עבודה בשבוע 5ועובד בתקן של  100%העובד מועסק בהיקף משרה של 
 .שלאחר מכן' ועד יום ד' בשל מחלה נאלץ העובד להיעדר מעבודתו מיום ב

 .ימי מחלה 10 -כ שהה העובד ב"סה
 .ימים נטו 8בפועל נעדר העובד מעבודתו 

מספר ימי המחלה שניצל העובד ושינוכו לו ממכסת ימי המחלה הצבורה לזכותו הוא 
 (.שישי ושבת)שכן לא מנכים את ימי המנוחה השבועית , 8

ימי מחלה בשל  9היה צריך לנכות לו , ימים בשבוע 6אם העובד היה עובד בתקן של 
 (.למעט יום שבת)ימי עבודה בפועל  9היעדרות מתוך 

היו מנכים לו את כל ימי , אם העובד היה מועסק גם בימי שישי ושבת על פי היתר
 (.ימים 10)המחלה בהם שהה 

 

 הזכות לדמי מחלה



 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 אותו אצל קבוע ואינו משתנה עבודתו שהיקף או מלאה משרה עבד שלא יומי או שעתי עובד לגבי•
 שבועית מנוחה ימי למעט ,מחלתו ימי כל המחלה תקופת תהא – עבודה מקום באותו או מעסיק
  שבועית מנוחה ימי בניכוי) חולה היה העובד שבהם הימים מספר :יחסי באופן תחושב והיא ,וחגים
  עשר בשנים ביותר המלאה העבודה של שנה ברבע בפועל עבד שהעובד הימים מספר כפול (וחגים

   .שנה רבע באותו האפשריים העבודה ימי במספר לחלק יש התוצאה ואת ,למחלה שקדמו החודשים

 הזכות לדמי מחלה



 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 :לדוגמא
 .(ימים 5 -ל 2 בין) בשבוע משתנה עבודה ימי במספר מועסק עובד•
 ימי 9 -ב שהה כ"סה) מכן שלאחר בשבוע 'ב יום ועד 'א מיום מחלה עקב העובד נעדר 2016 יולי בחודש•

 .(מחלה
  שבו השנה רבע מהו לבדוק יש תשלום לקבל זכאי יהא העובד שעבורם המחלה ימי מספר את לחשב מנת על•

  שקדמה שנה) 2016 יוני עד 2015 יולי שמחודש התקופה במהלך ביותר המלאה העבודה את עבד העובד
 .(העובד למחלת

  בהם ביותר המלאים העבודה חודשי היו 2015 וספטמבר אוגוסט ,יולי החודשים כי עולה לבדיקה בהתאם•
 .כ"בסה ימים 50 העובד עבד

 .(לחודש ימים 22) ימים 66 על עמד חודשים באותם האפשריים העבודה ימי מספר•
 :כך העובד זכאי להם המחלה ימי את לחשב יש לפיכך•
  ימי 50 כפול מחלה ימי 7 כלומר ,(ושבת שישי) השבועית מנוחה ימי 2 בניכוי (ימים 9) המחלה תקופת כל סך•

   .שנה רבע באותה אפשריים עבודה ימי 66 -ל לחלק ביותר המלאה שנה ברבע בפועל העובד שעבד עבודה
  - והשלישי השני ביום ,מחלה דמי כלל קיבל לא הראשון ביום מתוכם) מחלה ימי 5.3 לעובד חושבו כ"סה•

  לו נוכו לזכותו שצבורים המחלה מימי .(מלאים מחלה דמי קיבל נוספים ימים 2.3 ועבור ,מחלה דמי מחצית
 .ימים 5.3

 הזכות לדמי מחלה



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  וטרם קבוע ואינו משתנה עבודתו שהיקף או מלאה משרה עבד שלא יומי או שעתי עובד לגבי•
 תקופת תהא -עבודה מקום באותו או מעסיק אותו אצל חודשים שלושה של תקופה השלים
  בשבוע בממוצע שעבד הימים מספר כפול וחגים שבועית מנוחה ימי למעט ,מחלתו ימי כל מחלתו

  .6 -ב לחלק יש התוצאה ואת ,למחלתו שקדמה בתקופה

 

 הזכות לדמי מחלה



 תקופת הזכאות המקסימלית לדמי מחלה

מלא עבודה חודש לכל וחצי יום של מצטברת תקופה על תעלה לא מחלה לדמי הזכאות תקופת 
 התקופה בניכוי ימים 90-מ יותר ולא עבודה מקום באותו או מעסיק אותו אצל עבד שהעובד
 .מחלה דמי העובד קיבל שבעדה

לקבל חוק פי על זכאי יהיה לא ,שלו הצבורים המחלה ימי מכסת את שמיצה שעובד היא המשמעות  
 .נוספים היעדרות ימי עבור שכר

זכאים מסוימים עובדים כי הרחבה בצו או קיבוצי או אישי עבודה בהסכם נקבע אם זאת למרות 
  .יותר הגבוה המחלה ימי למספר זכאים העובדים יהיו ,יותר גבוה מחלה ימי למספר

מהמוסד פגיעה דמי תשלוםל אלא ,מחלה לדמי זכאי אינו עבודה תאונת עקב מעבודתו שנעדר עובד 
 .לאומי לביטוח

 



 פיטורים בתקופת הזכאות לדמי מחלה

הצבורה מחלה לדמי הזכאות תקופת במהלך ,מחלתו עקב מעבודתו שנעדר עובד יפטר לא מעסיק  
 .בחוק המקסימלית הזכאות לתקופת עד וזאת ,קיבוצי הסכם לפי או זה חוק לפי לו

מאלה באחד חלה לא מחלה בזמן פיטורים איסור בדבר החוק הוראת: 

הודעה לעובד נתן קרי ,מחלה מפאת שנעדר לפני עוד לפטרו ההחלטה על לעובד הודיע המעביד  
  .מחלתו עקב העובד נעדר בטרם מוקדמת

הרגל את פשט המעביד. 

המשפט מבית פירוק צו קיבלה העובד מועסק בה החברה. 



 
  שהוכח עובד לפטר מעסיק על אוסר אינו החוק ,מחלה לחופשת קשר וללא ,ככלל•

 החלטה ,זאת עם .תועלת בו ואין ופוגע מסית שהוא ,לקוי שתפקודו ,שלילית שתרומתו
 .שלו השימוע זכות על שמירה תוך הכללים לפי להתבצע צריכה עובד לפטר

 
 את פיטר המעסיק (4844-09 א"תע) מ"בע "יפעת" חברת 'נ רייבמן מרים ד"בפס•

   .פיצויים בתשלום וחויב מחלה בחופשת בביתה ששהתה בעת שימוע ללא העובדת
 
  שנים 7 עבדה ,במקצועה פרסום אשת ,58 בת ,התובעת :בקצרה המקרה עובדות להלן•

 והיא מגובסת רגלה ,מחלה בחופשת בביתה שהתה שהתובעת בעת .לפיטוריה עד בנתבעת
  לידה נמסר ,קצרה שיחה לאחר .הנתבעת נציגי שני לביתה הגיעו ,תנועה יכולת חסרת
 .צמצומים בשל פוטרה העובדת כי טענה הנתבעת .מראש שהוכן פיטורים מכתב

 פיטורים בתקופת הזכאות לדמי מחלה



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  מעביד כל מחייבות הלב ותום המידתיות ,ההגינות חובות כי קבע א"בת לעבודה הדין בית•

 .מחלה בחופשת בביתו שוהה שהעובד בעת פיטורים לקראת שימוע מביצוע הניתן ככל להימנע
 מחלה בחופשת שמצוי ,העבודה במקום רבות שנים של ותק בעל בעובד כשמדובר במיוחד זאת

  בדבר הסופית ההחלטה לגבי אף כך .רבים עובדים המעסיק גדול ובמעביד ,יחסי באופן קצרה
  להחלמת עד הניתן במידת אותה לדחות ראוי .שימוע הליך לאחר ,שכזה עובד של פיטוריו

 את גם בחשבון לקחת אמור צמצום פיטורי השוקל מעסיק .עבודתו למקום ושובו העובד
  לחוסר חזקה ראיה היא מראש פיטורים מכתב הכנת .העובדים של האישיים המאפיינים

 .סופית החלטה תתקבל בטרם ,שתאמר למה כלשהו משקל וליתן העובדת את לשמוע נכונות
 
 ,התובעת של גילה לרבות ,הנסיבות מכלול ,בתובעת הפגיעה עוצמת לאור כי פסק הדין בית•

  7 בסך פיצוי ,הפיטורים פיצויי על נוסף ,לתובעת תשלם הנתבעת ,והרתעה ענישה ושיקולי
  את ובנוסף ,(₪ 49,000 של בסך כדין שלא פיטורים בגין פיצוי כ"סה) חודשיות משכורות

 .ח"ש 10,000 בסך המשפט הוצאות

 פיטורים בתקופת הזכאות לדמי מחלה



  ש"בב לעבודה האזורי ד"ביה פסק (16442-12-12 ש"סע) מ"בע ויסוניק 'נ ולנסה די אורן ד"בפס•
  מחלתו בגין שפוטר לעובד חודשיות (₪ 107,000 של בגובה פיצוי ,היינו) משכורות 10 בסך פיצוי
  מבלי בלבד עין ולמראית כדין שלא פיטורים לפני שימוע עריכת תוך ,עניינית סיבה כל וללא

  בפניו והובאו מאחר ,הפיטורים כנגד טענותיו את להשמיע נאותה הזדמנות לתובע שניתנה
  שירות לרמת בעיקר הנוגעת ,בעבודתו מקצועיות חוסר בדבר מנומקות ולא כלליות טענות
   .עבודתו במהלך שנתן ירודה

 ט"ושכ משפט הוצאות בגין ₪ 18,000 העובד לטובת ד"ביה פסק המקרה חומרת לאור ,בנוסף•
 .ד"עו

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 פיטורים בתקופת הזכאות לדמי מחלה



 חישוב גובה דמי המחלה

העובד לו זכאי שהיה הרגיל העבודה שכר בגובה הוא עבודה ליום מחלה דמי שיעור  
 .לעבוד המשיך אילו

הם בחשבון שיובאו השכר רכיבי: 

יסוד שכר; 

ותק תוספת; 

התייקרות בעד פיצוי או יוקר תוספת; 

משפחה תוספת; 

מקצועית או מחלקתית תוספת. 

 



נסיעה הוצאות ישולמו לא מחלה בשל היעדרות בזמן. 

התוצרת לכמות בהתאם יהיה המחלה דמי שיעור ,תוצרת כמות לפי משתלם ששכרו לעובד 
 .למחלה שקדמו החודשים 12-ב העובד שהפיק עבודה ליום הממוצעת

בהתאם היא מקובלת פרשנות .בחוק המחלה דמי גובה לגבי מדויקת הגדרה אין שעתיים לעובדים 
 12 לשכר שווה ממוצע יום שכר) למחלה שקדמו החודשים 12-ב עבודה ליום ממוצע לשכר

 .(אילו בחודשים עבודה ימי 'מס חלקי האחרונים החודשים

 

 חישוב גובה דמי המחלה



 נקודות חשובות

מהמעסיק פיצויים לתבוע רשאי מחלה דמי לו שולמו שלא עובד- 

את לבקש יכול ,לתשלום יותר זכאי ואינו לצבור היה שיכול המחלה ימי מכסת את שמיצה עובד 
 .תשלום ללא חופשהל לצאת המעסיק הסכמת

שלו הצבורים המחלה ימי בתקופת ,מחלה בשל הנעדר עובד לפטר איסור חל. 

ובאותו משמרת לו נקבעה לא שבו יום עבור לתשלום זכאי אינו במשמרות העובד שעות לפי עובד  
  שכר להחליף בא מחלה דמי תשלום) מחלתו בשל מהעבודה נעדר לא העובד שכן ,חלה העובד יום

 .(עבודה לשכר יום באותו זכאי היה לא העובד זה ובמקרה עבודה

המעסיק רשאי ,שולמו כבר ואם) כלשהו במקום עבד מחלתו בזמן אם ,מחלה לדמי זכאי לא עובד 
 .(לעובד חבים שהם סכום מכל לנכותם או החזרתם לתבוע ,העניין לפי ,הגמל קופת או

או העבודה בהסכם נקבע כן אם אלא ,ניצל שלא המחלה ימי את בכסף לפדות יכול אינו עובד  
 .לכך זכאי הוא היא קיבוצי בהסכם

 
 

 



יהיה ,מחלה עקב מעבודתו ונעדר ,אחר מעסיק אצל יום כל ,מעסיקים מספר אצל שמועסק עובד  
  ביום מדובר אם גם (מהשכר 100%) מלאים מחלה לדמי למחלתו הרביעי ביום זכאי

  .מעסיק אותו אצל הראשון ההיעדרות

(שישי בימי) לשבוע אחת בית במשק שהועסקה בעובדת דובר (3-18 / נז ע"דב) ויקל נינה ד"בפס  
 .המערער אצל

עבור מחלה אישור וקיבלה שבוע באותו שישי יום עד ראשון מיום -ימים 6 למשך חלתה העובדת  
 .אלה ימים 6

השישי היום היה בית במשק המערער אצל לעבוד העובדת אמורה הייתה בו היום ,שישי יום  
 .למחלתה

 נקודות חשובות



העובדת של למחלתה הראשון היום שזה היות מחלה דמי בתשלום חייב אינו כי טען המערער.   

עבור מלאים מחלה דמי לה לשלם יש לחוק ובהתאם ,למחלתה השישי היום זהו כי טענה העובדת  
 .זה יום

לעובדת מחלה דמי בתשלום אותו וחייב הנתבע טענות את קיבל לא לעבודה האזורי הדין בית. 

לעבודה הארצי הדין לבית הנתבע ערער זו קביעה על.   

לעובדת לשלם עליו כי וקבע דעות ברוב ,המערער טענות את דחה לעבודה הארצי הדין בית אף  
 .מלאים מחלה דמי

ולא למחלתו הרביעי מהיום החל (מהשכר 100%) מלאים מחלה לדמי זכאי עובד :המסקנה 
 .המעסיק אצל מהעבודה להיעדרותו הרביעי מהיום בהכרח

 

 

 

 נקודות חשובות



לקוי בריאותי מצב עקב מפוטר בדין התפטרות-  

משפחתו בן של או שלו בריאותו מצב עקב שהתפטר עובד כי קובע פיטורים פיצויי לחוק 6 סעיף,  
  - להתפטרות מספקת סיבה הייתה העניין נסיבות ושאר העבודה תנאי ,הרפואיים הממצאים ולאור

  אותו ויראו ,פיטורים לפיצויי זכאותו גם ומכאן ,פיטורים פיצויי לעניין כפיטורים דינה התפטרותו
 .פוטר כאילו

2016 יוני בחודש ניתן – (4918-10 (א"ת) ע"ס) מ"בע שיניים מרפאת שנאון 'נ חן נפתלי ד"בפס 
 .שיניים מרפאת ,הנתבעת אצל שיניים כרופא הועסק התובע

בחופשת ששהה לאחר ,נפשית מחלה בגין 2007 דצמבר בחודש מעבודתו התפטר הוא ,הרופא לטענת  
 .פיטורים פיצויי לחוק 6 סעיףב כאמור ,פיטורים לפיצויי זכאי הוא כן ועל ,אשפוזו עקב מחלה

 

 נקודות חשובות



מרץ בחודש רק עבודתו את והפסיק 2007 דצמבר חודש בסוף לעבודה חזר שהתובע טוענת המרפאה  
  למספר לעבודתו חזר שהוא והעובדה התפטרותו את חייב לא הרופא של הרפואי מצבו ,לטענתה .2008

 .פיטורים לפיצויי זכאותו לבין המחלה בין הקשר את מנתקת חודשים

לב תום בחוסר פעל שהוא מאחר ,הפיטורים פיצויי את מהרופא לשלול שיש ,המרפאה טוענת ,לחלופין  
 .עבודתו הפסקת טרם מוקדמת הודעה למרפאה נתן ולא ומאחר מחלתו דבר את ממנה שהסתיר שעה

בפיצויי לזכות לקוי בריאותי מצב עקב מעבודתו שהתפטר לעובד מאפשר פיטורים פיצויי לחוק 6 סעיף  
 .פוטר כאילו פיטורים

מצב של סובייקטיבית תחושה להראות צריך בריאותו מצב מחמת "מפוטר בדין להתפטר" המבקש עובד  
 .לכך רפואיים ממצאים של קיומם עם ביחד לקוי בריאות

רקע ישמש זה שמצב אלא ,עבודתו את להמשיך העובד מן ימנע הלקוי הבריאותי המצב כי הכרח אין  
 .מעבודתו לפרוש העובד להחלטת

 
 

 נקודות חשובות



העובדה ,זאת עם יחד .ונאמנות גילוי ,הדדי אמון , לב בתום התנהלות מחייבים ומעביד עובד יחסי  
  אין ,שנית "לפרוץ" עתידה ואינה דעכה שהמחלה חשב כי מחלתו את מהמרפאה הסתיר שהעובד

 . פיטורים פיצויי לתשלום הזכאות שלילת להצדיק כדי בה

נוספות וזכויות פיטורים פיצויי לעובד לשלם המעסיקה את הדין בית חייב לעיל האמור כל לאור. 

פיצויי ל זכאי לקוי בריאותי מצב עקב או/ו נפשית מחלה עקב מעבודתו שהתפטר עובד :המשמעות 
 .שנה לפחות המעסיק אצל שעבד ובלבד ,פוטר כאילו פיטורים

 
 

 נקודות חשובות



 אורך החופשה

אורך החופשה לכל שנת עבודה אצל מעסיק אחד או במקום עבודה אחד הוא: 

יום 15 –השנים הראשונות  4-בעד כל אחת מ; 

 יום 16 –בעד השנה החמישית; 

 יום 18 –בעד השנה השישית; 

 יום 21 –בעד השנה השביעית; 

 יום 28יום נוסף לכל שנת עבודה עד לחופשה של  –בעד השנה השמינית ואילך; 

 



 חישוב ימי החופשה

החופשה ימי במניין יובאו שלא הימים ואלה: 

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

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

והורות לידה תקופת ימי; 

מחלה או תאונה מחמת לעבוד מסוגל העובד אין שבהם הימים; 

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

השבתה או שביתה ימי; 

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

ויש ,הימים לאותם כנפסקת החופשה את יראו ,החופשה בימי לעיל האמורים מן ימים חלו  
 .עבודה שנת אותה תוך האפשר ככל להשלימה

 

 



לשלושה בהתאם חופשה ימי מספר העובד צובר (דצמבר עד מינואר) קלנדרית שנה בכל 
 :קריטריונים

האם בודקים זה קריטריון במסגרת - השנה במהלך (מעביד-עובד יחסי) המשפטי הקשר משך  
  מעביד -העובד יחסי שמא או ,הצדדים בין מעביד -עובד יחסי התקיימו השנה כל במשך

 .השנה במהלך עבודה תחילת או ,התפטרות ,פיטורים מפאת מהשנה בחלק רק התקיימו

השנה במהלך העובד שעבד בפועל הימים מספר. 

זמן כפרק "עבודה שנת" מגדיר שנתית חופשה לחוק 1 סעיף - העבודה במקום העובד של הוותק  
  הוותק ,השנתית החופשה חישוב לצורך ,לכן .שנה כל של בינואר אחד שתחילתו ,חודשים 12 של

  (דצמבר עד מינואר) קלנדאריות שנים כמה אלא ,העבודה במקום עובד שהעובד הזמן משך אינו
 .העבודה במקום עובד הוא

 חישוב ימי החופשה



השבועיים המנוחה ימי את בתוכה כוללת השנתית החופשה. 

משתנים השנתית החופשה חשבון על להיעדר העובד רשאי שמהם בפועל העבודה ימי מספר 
 .העבודה במקום המקובל העבודה שבוע לאורך בהתאם

 ימי  7ימי היעדרות מעבודה על כל  5-זכאי ל, ימים 5עובד שבמקום עבודתו מונהג שבוע עבודה בן
שהם ימי המנוחה  , שכן בתוך שבעת ימי החופשה נכללים גם ימים שישי ושבת)חופשה שצבר 

 (.ימים 5השבועית במקומות שבהם שבוע עבודה הוא בן 

 ימי  7ימי היעדרות מעבודה על כל  6-זכאי ל, ימים 6עובד שבמקום עבודתו מונהג שבוע עבודה בן
שהוא יום המנוחה השבועית  , שכן בתוך שבעת ימי החופשה נכלל יום שבת)חופשה שצבר 

 (.ימים בשבוע 6במקומות עבודה שבהם עובדים 

 חישוב ימי החופשה



עד ינואר חודש שמתחילת עובד הוא ,השנה כל לאורך נמשך מעבידו עם המשפטי שהקשר עובד  
 .מעביד-עובד יחסי מעבידו לבין בינו התקיימו דצמבר חודש

 

ימים 200 לפחות ועבד השנה כל לאורך התקיים המעביד ובין בינו המשפטי שהקשר עובד 
 :שלהלן הטבלה פי על שנתית לחופשה זכאי ,השנה במהלך

 
 
 

 חישוב ימי החופשה



(  נטו)זכאות בימי עבודה בפועל 
 ימים 5בשבוע של 

 30.06.2016ימים עד  10•
 01.07.2016-ימים החל מ 11•

12 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

20 

20 

 שנות ותק

  4משנה עד 
 שנים

 שנים 5

 שנים 6

 שנים 7

 שנים 8

 שנים 9

 שנים 10

 שנים 11

 שנים 12

 שנים 13

 שנים ואילך 14

 זכאות

 30.06.2016ימים עד  14•
 01.07.2016-ימים החל מ 15•

16 

18 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

(  נטו)זכאות בימי עבודה בפועל 
 ימים 6בשבוע של 

 30.06.2016ימים עד  12•
 01.07.2016-ימים החל מ 13•

14 

16 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

24 

 חישוב ימי החופשה



 
 
 

 
 
 .השבועיים המנוחה ימי את גם בתוכה וכוללת (השנה בלוח) קלנדריים ימים לפי מחושבת הזכאות•
 
 בהתאם משתנים השנתית החופשה חשבון על להיעדר העובד רשאי שמהם בפועל העבודה ימי מספר•

   .העבודה במקום  המקובל העבודה שבוע לאורך
 
  ימי 25-ל זכאי ,העבודה במקום 11-ה הקלנדרית השנה זו שעבורו ,מלאה במשרה עובד :למשל•

  רשאי הוא שמהם העבודה ימי מספר בפועל .(השבועית המנוחה ימי כולל) שנה בכל שנתית חופשה
 .(בשבוע ימים 5 לעבוד נוהג הוא אם) 19 או (בשבוע ימים 6 לעבוד נוהג הוא אם) 22 הוא להיעדר

 

 חישוב ימי החופשה



 
 
 

 

  ,שנה באותה ימים 200-מ פחות עבד אך ,השנה אורך לכל נמשכים המעסיק עם העבודה שיחסי עובד•
 .בטבלה המפורטים הימים ממספר יחסי לחלק זכאי

 :כך ייעשה החישוב•
 בפועל עבודה ימי x המלאה הזכאות    •

                200    
 .בפועל ימים 100 עבד זו ובשנה השמינית עבודתו בשנת נמצא עובד :למשל•
 :כך יחושבו זכאי העובד שלהם החופשה ימי מספר•
 .(שבועית מנוחה ימי כולל) ברוטו ימים 11 = 200 / בפועל עבודה ימי x 100 זכאות ימי 22•
  במקרה) ימים 9 :הם השנתית החופשה חשבון על להיעדר רשאי העובד שמהם ,נטו העבודה ימי מספר•

  6 בן עבודה שבוע מונהג בו עבודה במקום) ימים 10 או (ימים 5 בן עבודה שבוע מונהג העבודה שבמקום
 .(ימים

 
 

 

 חישוב ימי החופשה



 
 

 
  שנתית לחופשה זכאי יהא מהשנה בחלק רק נמשכו מעבידו לבין בינו מעביד-עובד שיחסי עובד•

 :הבא החישוב פ"ע
 
  זכאי ,שנה באותה ימים 240 לפחות ועבד ,מהשנה בחלק רק נמשכו מעביד עובד שיחסי עובד•

 .לעיל לטבלה בהתאם שנתית לחופשה
 
  זכאי יהא מהשנה בחלק רק נמשכו העבודה ויחסי שנה באותה עבודה ימי 240 השלים שלא עובד•

 :הבא החישוב פ"ע שנתית לחופשה
 
 בפועל עבודה ימי X המלאה הזכאות•

             240   

 חישוב ימי החופשה



 
 

 
 :לדוגמא

 .  2011עובד התחיל לעבוד במקום עבודה בחודש יוני •
 .2011ימים בפועל בשנת  120כ הספיק לעבוד במשך "סה•
 :חישוב ימי החופשה השנתית שצבר ייעשה באופן הבא•
 (.כולל ימי מנוחה שבועית)ימים ברוטו  7=  240/ ימי עבודה בפועל  X 120ימי זכאות  14•
 :מספר ימי העבודה נטו שמהם העובד רשאי להיעדר על חשבון החופשה השנתית הוא•
במקום עבודה בו מונהג שבוע  )ימים  6או ( ימים 5במקום עבודה בו מונהג שבוע עבודה בן )ימים  5•

 (.ימים 6עבודה בן 
 

 

 חישוב ימי החופשה



 תהליך מימוש הזכות

השנה של האחרון החודש במהלך ,שנה באותה שצבר החופשה את לעובד להעניק יש ,החוק פי על  
 .שלאחריה השנה במהלך או (דצמבר)

מועד מבעוד כך על לו יודיע ,לחופשה העובד את להוציא המעוניין מעסיק. 

שבועיים לפחות לו להודיע חייב ימים 7 שמעל לחופשה העובד את להוציא המעוניין מעסיק  
 השנתית החופשה ימי ממכסת החופשה ימי את להפחית יוכל לא ,כך על לו הודיע לא אם .מראש
 .העובד שצבר

למעסיק כך על שהודיע בתנאיו ,שיבחר מועד בכל החופשה מתוך אחד יום לקחת רשאי העובד 
 .מראש ימים 30 לפחות

כימי בחוק שנקבעו מהמועדים באחד החופשה מתוך נוסף אחד יום לקחת העובד רשאי בנוסף  
 .מראש ימים 30 לפחות למעסיק כך על שהודיע ובתנאי ,לבחירה חופשה

רק ולא לו שנוחים נוספים במועדים חופשה ימי לקחת העובד רשאי והמעסיק העובד בהסכמת  
 .בחוק הקבועים במועדים

 
 



 צבירה ורציפות חופשה

 

חופשה ימי שבעה רק לקחת המעביד בהסכמת לעובד מתיר ברם ,חופשה צבירת על אסר המחוקק  
  .הבאות בשנתיים שתינתן לחופשה היתרה את ולצרף לפחות

 

ולא (לצבור לו שמותר למה מעבר כלומר) לחוק בניגוד חופשה ימי צבר העובד אם ,החוק לשון לפי 
 .אלה בימים לחופשה זכאותו את לאבד עלול הוא ,חופשה לצורך אותם ניצל

 
 

 
 



רשאי יהיה שמעסיק ובכדי ,לזכותו הצבורים החופשה ימי את "יאבד" שהעובד מנת על  
  לכתוב למשל) לחופשה לצאת אפשרות לעובד נתן כי להראות המעסיק על ,אותם "למחוק"

 לחופשה יצא לא העובד וכי ,(חופשה ימי לנצל שעליו לעובד שמזכירה השכר בתלוש הודעה
 .(לחופשה לצאת סירב העובד אם למשל) בו התלויות מסיבות

ימנע ואם המעסיק על חלה לחופשה העובד את להוציא החובה כי להדגיש חשוב זאת עם 
 .העובד של הצבורה מהמכסה החופשה ימי את למחוק יוכל לא לחופשה לצאת מהעובד

 

אם ,במקום העובדים ועד ובאישור והמעסיק העובד שבהסכמת אלא ,רצופה תהיה החופשה 
 .ימים שבעה לפחות יהיה ממנה אחד שפרק ,ובלבד ,לחלקה אפשר ,ישנו

 

 
 

 צבירה ורציפות חופשה



 דמי חופשה

 

שלו הרגיל השכר בגובה חופשה דמי לתשלום העובד זכאי החופשה במהלך. 

רגיל שכר יקבלו (מחודש ארוכה תקופה בסיס על או) חודשי בסיס על מחושב ששכרם עובדים  
 .החופשה ימי במהלך

לשכר השווה שכר חופשה יום כל בגין יקבלו יומי או שעתי שכר בסיס על המשתכרים עובדים  
  השכר כל סך) לחופשה ליציאתם שקדמו ,המלאים החודשים בשלושת שהשתכרו הממוצע היומי

 .(90 חלקי ,לחופשה שקדמו ,החודשים 3-ב שקיבלו

 
 



 

השנה רבע לפי לחשב יש ,מלאים לא עבודה חודשי היו לחופשה שקדמו החודשים בשלושת אם  
  השנה במשך רצופים חודשים 3) לחופשה שקדמו החודשים 12-ב ביותר המלאה העבודה של

 .(מקסימלי באופן עבד בהם ,העובד בחירת לפי ,האחרונה

 
 

 דמי חופשה



 מחלה בזמן חופשה

מרגע כנפסקת החופשה את רואים ,בתאונה נפגע או חלה החופשה ובמהלך ,לחופשה שיצא עובד אם 
  שעומדים החופשה ימי ממכסת חולה היה בהם הימים את ינכו לא כלומר ,הפגיעה או המחלה
  ההיעדרות בגין מחלה דמיל זכאי להיות עשוי והוא ,מחלה ימיכ ייחשבו אלה ימים .לרשותו

 .אלה ימים במהלך מהעבודה

 
 

 
 



 פדיון ימי חופשה

לשנה שקדמו הקלנדריות השנים שלוש בגין חופשה ימי לפדיון עובד זכאי ,העבודה יחסי סיום בעת  
 .השוטפת העבודה בשנת לזכותו שנצברו הימים בצירוף ,עבודתו הסתיימה שבה הקלנדרית

של חובתו .ותכליתו שנתית חופשה לחוק ומנוגד פסול העסקה תקופת תום לפני שנתית חופשה פדיון  
 .שצבר החופשה לימי בהתאם בפועל לחופשה לצאת לעובד לאפשר היא המעסיק

את לקבל במקום) המוקדמת ההודעה ימי במהלך שצבר חופשה ימי לנצל מבקש שעובד במקרה 
  ההודעה תקופת מתוך ימים 14 שלפחות בתנאי ,זאת לו לאפשר ניתן ,(עבורם הפדיון תשלום

  .חופשתו את יחפפו לא המוקדמת

אך עליו להתחשב בבקשתו ולסרב לה רק מטעמים  , המעסיק אינו חייב לאשר לעובד לצאת לחופשה
 .סבירים והגיוניים

 

 
 



תביעות על חלה אשר ההתיישנות תקופת כי קובע ,1951-א"התשי ,שנתית חופשה לחוק 31 סעיף  
 .שנים שלוש בת הינה זה חוק בגין

מ"בע שרותים עמישב 'נ ילדייב'אצ ריבה 324/05 ע"בע ניתן אשר דין בפסק ,הארצי הדין בית,  
  עם נולדות (כדין שולמו שלא חופשה ימי שווי) "חופשה ימי פדיון"ל הנוגעות תביעות כי קבע

  לא ,ומעביד עובד יחסי שמתקיימים אימת כל ,דהיינו .למעבידו העובד בין העבודה יחסי סיום
  הדרך העובד בפני פתוחה ,העבודה יחסי סיום לאחר ,זאת עם .חופשה ימי פדיון לתבוע ניתן

 .העבודה תקופת כל במשך החופשה ימי תשלום אי בגין תביעה להגיש

התביעה הצדדים בין העבודה יחסי מסיום שנים משלוש למעלה חלפו שאם לכך לב לשים יש  
 .מתיישנת חופשה לפדיון

 

 
  

 
 

 פדיון ימי חופשה



 ערך יום פדיון חופשה שנתית

  ניצל שהעובד במקרה חופשה יום של לערכו = חופשה פדיון תשלום לצורך שנתית חופשה יום ערך•
 .השוטפת עבודתו במהלך בפועל החופשה ימי את

 .32-33 בשקופיות מפורט החישוב אופן•

 
 



 נקודות חשובות

החופשה ימי מספר על עולה שאורכה לחופשה לצאת מעובד לדרוש למעסיק אסור ,לפסיקה בהתאם  
  חופשה ימי מספיק לעובד אין כאשר מרוכזת לחופשה עובד מוציא והמעסיק במידה .שצבר השנתית
  הסכמה נתן והעובד במידה ,האמור אף על .העובד משכר ההיעדרות ימי את לנכות לו אסור ,צבורים

   .בעתיד שיצבור חופשה ימי חשבון על שנתית לחופשה להוציאו למעסיק מותר ,בכתב מפורשת

(13815-01-09 ע"ס) מ"בע (2006) וכנסים אירועים חיפה הנסיכה 'נ בולוס מרשי ד"בפס למשל 
  שערך שיפוצים בשל ,שבועות שלושה לפחות בחופשה ושהה ,חודשים 13 המעסיק אצל עבד העובד

  העובד הוצא כך ובשל ,אירועים אין שבהם העומר ספירת ימי בשל נוספת ותקופה המעסיק
 .המעסיק ביוזמת לחופשה

בחופשה שהייתו במהלך הופחת לא העובד של שכרו. 

 

 

 
 



 

מבלי ,עליהן החליט שהמעסיק חופשות הן העובד שהה שבהן החופשות :קבע לעבודה ד"ביה  
 תקופת ובמהלך ,אירועים בהם שאין העומר ימי במהלך - לכך העובד הסכמת את שקיבל

 .באולם המעסיק שערך השיפוצים

לרשות נותרה כשלא ,הסכמתו ללא ,העובד חשבון על לחופשה עובד להוציא רשאי אינו מעסיק 
 .צבורה חופשה יתרת העובד

מעבר החופשה ימי במהלך לתובע ששילם שכר בגין כספי החזר לדרוש רשאי אינו המעסיק לפיכך  
 .נדחית - חופשה ימי 35 בגין לקיזוז הנתבעת דרישת כן ועל ,הצבורה החופשה למכסת

 

 
 

 נקודות חשובות



 

לחופשה יציאתו מועדי את לקבוע זכאי עובד האם?   

סדרי את ויהרוס ,רצונו כפי חופשותיו מועדי את לו יקבע עובד שכל יתכן לא כי נקבע בפסיקה  
 של הודעה למתן כפוף החופשות מועדי את קובע ואף חופשות הנותן הוא המעביד .במפעל העבודה

 .לחוק (א9) בסעיף כאמור ,רצופים ימים 7 על העולה לחופשה ,מראש יום 14

  יחד עם זאת נקבע כי ככל זכות וחובה יש להפעיל גם חובה זו באופן סביר תוך הבנה והתחשבות
הדדיים ובעת קביעת המועד לחופשה על המעביד להביא בחשבון ככל האפשר גם את רצון העובד  

 .בנדון

 
 

 
 

 נקודות חשובות



 

או/ו ילד הולדת לרגל חופשה) שמחה ימי מקבלים עובדים בהם מסוימים ענפים ישנם -לב שימו  
 ספציפיים הרחבה צווי חלים עליהם מסוימים לעובדים ניתנת זו הטבה -(חתונה לרגל חופשה

  ,בניה ,הובלה ,גומי ,השמירה מענף עובדים כגון מיטיבים תנאים עם אישיים עבודה חוזי או/ו
  .הלאה וכן מכבסות ,מוסכים ,אירועים וגני אולמות

במידה .חופשה לדמי זכותו את יאבד חופשתו בימי בשכר שעבד עובד -חופשה לדמי הזכות איבוד  
 .אותו לתבוע ואף משכרו ששולם התשלום את לנכות רשאי המעסיק חופשה דמי כבר לו ושלמו

 

 
 

 
 

 נקודות חשובות



 תודה על ההקשבה


