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חוק לביטול תשלום חלקי של דמי הבראה בשירות הציבורי בשנת 2010
(הוראת שעה) ,התשע"א2011-*
ביטול הפחתת דמי
הבראה בשנת 2010

.1

על אף האמור בחוק לתשלום חלקי של דמי הבראה בשירות הציבורי בשנים  2009ו–2010
(הוראת שעה) ,התשס"ט2009-( 1להלן  -חוק לתשלום חלקי של דמי הבראה) ,הפחתה
של דמי הבראה שהיתה אמורה להתבצע בשנת  2010לפי החוק האמור ואשר במועד
תחילתו של חוק זה טרם בוצעה ,לא תבוצע.

תשלום בשל דמי
הבראה שהופחתו
בשנת 2010

.2

(א) על אף האמור בחוק לתשלום חלקי של דמי הבראה ,מעביד אשר ביצע הפחתה
של דמי הבראה או משכורת בשנת  2010בהתאם לחוק האמור ,ישלם לעובד שלגביו
ביצע הפחתה כאמור ,תשלום בגובה הסכום שהפחית.
(ב)

על אף הוראות סעיף קטן (א) -
( )1חלו לגבי עובד הוראות סעיף (4ב)( )1לחוק לתשלום חלקי של דמי הבראה,
ובהתאם לכך לא שילם המעביד לעובד דמי הבראה בשנת  2010או שילם את
ההפרש לפי סעיף (4ב)( )1האמור בלבד  -ישלם המעביד לעובד תשלום בגובה
מחצית סכום דמי ההבראה שאותם לא שילם כאמור;
( )2חלו לגבי עובד הוראות סעיף (4ב)(()2א) לחוק לתשלום חלקי של דמי
הבראה ,ובהתאם לכך לא שילם המעביד לעובד דמי הבראה בשנת  2010או
שהפחית את חלקם ,יחולו הוראות אלה ,לפי העניין:
(א) אם הועסק העובד אצל המעביד בשנת  2009ולא שולמו לו דמי
הבראה בשנת  - 2010ישלם לו המעביד תשלום בגובה מחצית סכום דמי
ההבראה שאותם לא שילם כאמור;
(ב) אם הועסק העובד אצל המעביד רק בחלק משנת  2009ולא שולמו לו
דמי הבראה בשנת  2010בתקופה שאורכה כתקופת העסקתו בשנת 2009
 ישלם לו המעביד תשלום בגובה מחצית סכום דמי ההבראה שאותם לאשילם בתקופה האמורה ,ולגבי התקופה הנותרת בשנת  - 2010אם הפחית
המעביד את דמי ההבראה המשולמים לעובד באותה תקופה ,ישלם לעובד
תשלום בגובה סכום דמי ההבראה שהפחית כאמור;
( )3חלו לגבי עובד הוראות סעיף (4ב)( )3לחוק לתשלום חלקי של דמי הבראה,
ובהתאם לכך פחתה המשכורת ששילם המעביד לעובד בשנת  - 2010ישלם לו
המעביד תשלום בהתאם להוראת סעיף קטן (ב)( ,)2בשינויים המחויבים;
( )4חלו לגבי עובד הוראות סעיף (4ב)( )4לחוק לתשלום חלקי של דמי הבראה,
ובהתאם לכך הופחתו דמי ההבראה בשנת  - 2010תשלם קופת הגמל לעובד
תשלום בגובה הסכום שהופחת ,והמעביד ישלם לקופת הגמל את הסכומים
שהופחתו כאמור.

(ג) תשלום בשל דמי הבראה או משכורת שהופחתו בשנת  2010ישולם לעובד או
לקופת הגמל ,לפי העניין ,לפי הוראות סעיף זה ,בתוך ארבעה חודשים מיום תחילתו
של חוק זה ,בתוספת הפרשי הצמדה לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה ,התשכ"א1961-,2
ממועד ההפחתה עד למועד התשלום.
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