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DATE WEEKDAY HOLIDAY NAME COMMENT 
01/01 SATURDAY NEW YEAR`S DAY  

13/01 THURSDAY LOHRI  

26/01 WEDNESDAY REPUBLIC DAY  

01/03 TUESDAY MAHA SHIVARATRI  

18/03 FRIDAY HOLI  

18/03 FRIDAY DOLYATRA  

14/04 THURSDAY MAHAVIR JAYANTI  

15/04 FRIDAY GOOD FRIDAY  

17/04 SUNDAY EASTER DAY  

03/05 TUESDAY RAMAZAN ID/EID-UL-FITAR (MUSLIM)  

16/05 MONDAY BUDDHA PURNIMA/VESAK  

10/07 SUNDAY BAKR ID/EID-UL-ADHA (MUSLIM)  

09/08 TUESDAY MUHARRAM/ASHURA (MUSLIM)  

15/08 MONDAY INDEPENDENCE DAY  

19/08 FRIDAY JANMASHTAMI  

02/10 SUNDAY MATHATMA GANDHI JAYANTI  

05/10 WEDNESDAY DUSSEHRA  

09/10 TUESDAY MILAD UN-NABI/ID-E-MILAD (MUSLIM)  

24/10 MONDAY DIWALI/DEEPAVALI  

08/11 TUESDAY GURU NANAK JAYANTI  

25/12 SUNDAY CHRISTMAS DAY  

31/12 SATURDAY NEW YEAR`S EVE  

יום חג אשר חל ביומו החופשי של העובד מתבטל, אין כפל תשלום! חגים מראש, 9על העובד לבחור   

 בהתאם לחוק, עובד זכאי ל- 9 ימי חג בשנה. אורך החג כאורך המנוחה השבועית, כלומר 25 שעות. 
 עבודתו על מקבל שהוא כפי לתשלום ובנוסף המלא החודשי שכרו לתשלום זכאי יהיה בחג שעובד ביתי בסיעוד זר עובד

 במנוחה השבועית, דהיינו נכון להיום סך של 361.68 ₪.
 

According to the law, an employee is entitled to 9 holidays a year. The length of the holiday is the length of 
the weekly rest, i.e. 25 hours. A foreign caregiver that works on the holiday is entitled, in addition to his full 
monthly salary, to a payment of 361.68 NIS. 

 

  
 



2020פטמבר ס

עמדת הממונה על זכויות עובדים זרים–תשלום בגין עבודה בימי חג 

זכויות עובדים זרים בעבודה להלן עמדת הממונה על בית הדין הארצי לעבודה,בהתאם להלכתבעקבות פניות רבות בנושא שבנדון ו

בנושא תשלום בגין ימי חג לעובדים זרים בסיעוד בית (יצוין, כי הזכות אינה ייחודית לעובדים זרים וחלה בין אם העובד זר ובין אם הוא 

ישראלי):

דדים ליחסי העבודה.אין באמור כדי לגרוע מזכויות מטיבות אחרות, לפי הסכם העבודה החל על העובד או ההסכמים הקיבוציים וצווי הרחבה החלים על הצ

לשלם לעובד בגין עבודתו ביום זה . ככל שהעובד הועסק ביום חג, ישכלל יש לאפשר לעובד להיעדר לצורך מימוש יום חגוכ

.לשכרו החודשי הרגילבנוסף

.שעות25ימי חג בשנה. אורך החג כאורך המנוחה השבועית, כלומר 9-בהתאם לחוק, עובד זכאי ל

-2000(ב) להסכם מסגרת 7עובד בשכר חודשי זכאי להיעדר מעבודתו בימי חג מבלי ששכרו ייפגע (סעיף 

https://bit.ly/2O6OWjY ימי החג היהודיים –יהודיים רשאים לבחור את ימי החג שבהם יעדרו מהעבודה ). עובדים שאינם

מעסיק בתחילת תקופת ההעסקה ולקבוע זאת במסגרת חוזה העבודה. עליהם להודיע על כך ל.או ימי החג לפי דתם

מה הזכות?

?האם מותר להעסיק בחג

אילן 38313-03-18(עע (ארצי) דין בפסק בעניין תשלום לעובד חודשי אשר עבד ביום החג בית הדין הארצי חזר על הילכתו

וציין, שם חזראשר ניתן לאחרונה)"פסק הדין", להלן: 01.06.2020, ניתן ביום מיכאל מוחדינוב-איגוד ישראלי לילדים נפגעים

כי : 

שהפסיד יום עבודה בשל חג לא נגרע שכרו החודשי. אם מעסיקו יקרא לאותו עובד חודשי לעבוד ביום חודשי"עובד 

גם לתשלום עבור יום העבודה הנוסף –מעבר לשכרו החודשי–החג שהוא לא היה אמור לעבוד בו יהא האחרון זכאי 

[ההדגשה אינה במקור]בחג (תשלום שערכו כערכה של עבודה במנוחה שבועית)."

, יש להוסיף לשכרו החודשי הרגיל תשלום בעד יום עבודה ביום החג כערכו של יום מעבר לתשלום החודשי–כלומר 

בעד העבודה ביום החג.250%מערך שכר העבודה הרגיל ובסה"כ יקבל 150%היינו סך של -עבודה במנוחה השבועית

י המלא ובנוסף לתשלום כפי שהוא מקבל על עבודתו בחג יהיה זכאי לתשלום שכרו החודששעובדעובד זר בסיעוד ביתי 

!361.68במנוחה השבועית, דהיינו נכון להיום סך של

כמה משלמים?

(לפני ניכויים). !5,300השכר בגין העסקת עובדים זרים תואם את שכר המינימום הקבוע במשק העומד כיום על סכום של

–זטלמן נ' פטרוב)47576-10-12קבע בפס"ד ע"ע (כפי שנלגבי התשלום בגין יום המנוחה השבועי 

ליום. עובד אשר נדרש לעבוד ביום מנוחתו זכאי לתוספת ! 212) עומד על 25ערך יום עבודה "רגיל" של העובד (השכר החודשי חלקי 

!.318שווה על שכרו. כלומר ערך יום העבודה של עובד זר בסיעוד עבור עבודה ביום המנוחה 150%של 

-שעות, יש להוסיף לסכום הנ"ל תשלום בגין שעה נוספת (השעה ה25על מאחר שאורכו של יום המנוחה של עובד זר בסיעוד עומד

!.43.68בסך שטינברג נ' טודיקה)11874-03-16) (כפי שנקבע בפס"ד ע"ע 25

ם הקבוע במשק העו

התחשיב



Payment for work on holidays –

The Commissioner of Foreign Workers' labor Rights

Following numerous inquiries on the subject and following the publication of the ruling of the National Court 

The Legal standing of the Commissioner for Foreign workers' labor rights regarding the 

payment of holidays for foreign caregivers that work in the patients home (it should be noted 

that the right is not unique to foreign workers and applies whether the worker is foreign or Israeli):

What is your right? According to the law, an employee is entitled to 9 holidays a year. The length 

of the holiday is the length of the weekly rest, i.e. 25 hours. A monthly paid employee is entitled to be 

absent from work on public holidays without his salary being harmed (Article 7 (b) of the 2000 Framework 

Agreement - https://bit.ly/2O6OWjY). Non-Jewish workers are allowed to choose the holidays on which 

they will be absent from work - Jewish holidays or holidays according to their religion, when this must be 

coordinated with the employer at the beginning of the employment period and determined in 

the employment contract.

Is it allowed to work on a holiday? Overall, the employee must be allowed to be absent for 

the purpose of his holiday. As long as the employee was employed on a holiday, the employee must be 

paid for his work on that day in addition to his regular monthly salary.

How much you should get paid if you worked? The national court (AA (national) 38313-03-18 

Ilan Israeli Association for Victims of Injury - Michael Mohdinov, given on 01.06.2020, hereinafter: "the 

ruling") regarding the payment to a monthly employee who worked on a holiday ruled that:

"A monthly worker who lost a working day due to a holiday should not be deducted for his monthly 

salary for that. If the employer will ask his employee to work on the holiday that he was not supposed to 

work on, the latter will be entitled - in addition to his monthly salary – to a payment for the additional 

working day on the holiday (payment made as a value of weekly rest day)" [Emphasis not in original]

Meaning that in addition to the monthly payment (which constitutes the 100% payment) the employee 

is entitled to a payment for working on the holiday as the value of a working on the weekly rest day (150%). 

That means that the payment in total you should receive 250% for work on the holiday.

A foreign caregiver in the patients residence works on the holiday is entitled, in addition to his 

full monthly salary, to a payment of 361.68 NIS.

Calculation:

The salary for employing foreign workers corresponds to the minimum wage currently stands at NIS 5,300

(before deductions).

Regarding the payment for the weekly rest day (as determined in PSD 47576-10-12 Tetelman N. Petrov) -

The value of the employee's "normal" working day (monthly salary divided by 25) is 212 NIS per day. An 

employee who is required to work on his day of rest is entitled to an increase of 150% on his salary. That 

means that the value for foreign caregivers who work on their rest day is 318 NIS.

Since the length of the rest day of a foreign caregivers is 25 hours, a payment must be added to the above 

amount for an additional hour (the 25th hour) (as determined in PSD 11874-03-16 Steinberg v. Todika) in 

the amount 43.68 NIS.
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