
 

 

 

 

 

 

  

 

 וביום ישראל מערכות לחללי הזיכרון ביום עובדים בהעסקת סוגיות
 העצמאות

 לקוחות וידידים יקרים,

ד' באייר,  -, ג'11-12/05ל ויום העצמאות שיחולו בתאריכים ישרא מערכות לחללי הזיכרוןלקראת יום 
 סוגיות שכיחות הקשורות לעבודה בימים אלו:מובאת להלן סקירה קצרה אודות 

 הזיכרון ביום העבודה שעות .1

"( ומנוחה עבודה שעות חוק: "להלן) 1951 א"התשי, ומנוחה עבודה שעות לחוק( ב)2 סעיף
 לא, נוהג או הסכם פי על ובין, חוק פי על בין, בו עובד אינו שהעובד, חג שלפני ביום כי, קובע
 .שעות 7 על העבודה יום יעלה

. 1949-ט"התש העצמאות יום חוק במסגרת שבתון יום שהוא" חג"כ נקבע העצמאות יום
 שהוא, הזיכרון ביום העבודה יום, ל"הנ ומנוחה עבודה שעות חוק הוראות עם בשילוב, לפיכך

 .שעות 7 של יהיה, העצמאות יום ערב

 שתחומו עבודה יום, נוהג או הרחבה צו/קיבוצי הסכם, עבודה חוזה של במסגרת ונקבע במידה
 .בהתאם לנהוג יש, יותר קצר

 העבודה שבוע לקיצור ההרחבה צו מכוח, בשבוע ימים 5 עובדים שבהם, עבודה במקומות
 שעות 8 של העבודה יום יהיה, בו לעבוד חייב שהעובד ביום החל, חג בערב, העסקי במגזר

 .שעות 8 של בתשלום, שעות 7 של עבודה יום או, שעות 9 של בתשלום

 היעדרות עובד ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל .2

קובע, כי קרוב משפחה של חלל  1963-, תשכ"גחוק יום הזיכרון לחללי מערכות ישראלל 4 סעיף
 מערכות ישראל רשאי להיעדר מעבודתו ביום הזיכרון.

 לעניין זה יראו עובד שנעדר מעבודתו כאילו עבד.

 הורים, הורי הורים, בן זוג, ילדים, אחים ואחיות.-קרוב משפחה מוגדר בסעיף כ

הצבאי ללא קשר לסיבת יצוין, כי חלל מערכות ישראל הינו כל חייל שנפטר במהלך שירותו 
 פטירתו.

 י עובד שאין, רשא1951-חוק חופשה שנתית, התשי"אל )ב(6 , על פי סעיף31.05.2010החל מיום 
לו זכות ליום בחירה מכוח הסכם קיבוצי או צו הרחבה, לקחת יום אחד מתוך ימי החופשה 

 30השנתית לה הוא זכאי באחד מהימים המנויים בתוספת, ובלבד שהודיע על כך למעבידו 
לתוספת מצוי גם יום הזיכרון לחללי  1ימים מראש לפחות. בין הימים המנויים בסעיף 

 .מערכות ישראל
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 בפיגוע נהרג משפחתו קרוב כאשר ישראל מערכות לחללי הזיכרון ביום עובד היעדרות .3

, עובד כי, נקבע"( החוק: "להלן) 1970-ל"התש, איבה פעולות לנפגעי התגמולים לחוק ה7 סעיף
 כתוצאה שנפטר מי של( ואחיות אחים, ילדים, זוג בן, הורים הורי, הורים) משפחה קרוב שהינו

 .עבד כאילו אותו ויראו הזיכרון ביום מעבודתו להיעדר רשאי, איבה מפעולות

 עבודה ביום העצמאות .4

 קובע כי יום העצמאות יהיה חג מדינה ויהיה יום שבתון. 1949-חוק יום העצמאות, התש"ט

עבודה במועדי ישראל תזכה את  1951-חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א להוראותבהתאם 
 לפחות מהשכר. 150%העובד בתשלום של 

העובד עובד בחג, שלא מתוך בחירה אלא מתוך כורח, זכאי הוא ו כי במידהנקבע,  בפסיקה
לתשלום בעבור אותו יום כיום עבודה, בצירוף הגמול בעבור עבודה בחגים, דהיינו, יהיה זכאי 

 (.250%לשכרו )סה"כ  150%לתוספת של 

ואין באמור כדי להוות מענה   כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטיב לעילאין במידע המופיע 

 .לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס למקרה מסוים
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