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 305 .............................. ידי הנתבעת בכתב תביעתו?-תקופת העסקתו על

 306 ..................... . האם מגיע לתובע יתרת תשלום בגין פדיון חופשה?19
 307 ...................................אי התובע לפדיון חופשה שנתית?. האם זכ20
 308 ........................... . האם מגיעים לתובע דמי פדיון חופשה שנתית?21
. יש לראות בתקופת העסקתו של התובע, כתקופה אחת בה הועסק 22

 308 ........................................................................... בשירות החברה
. עיון בתחשיבי התובע מגלה כי התובע לא התלונן על כך כי הנתבעת 23

שילמה לו מידי חודש בחודשו בגין חופשה והוא אף מקזז את אותם 
 309 .......................................... הסכומים ששולמו לו במסגרת חישוביו

. תשלום חודשי תמורת חופשה מבלי שהוכח כי העובד יצא לחופשה 24
 310 .. בפועל, לא יבוא בחשבון בעת קביעת זכותו של העובד לפדיון חופשה

. מספר ימי החופשה יחושב בהתאם למספר ימי עבודתו של התובע 25
יום  240 -בשתי השנים האמורות עבדה התובעת פחות מ -בשנת עבודה 
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 313 .................................................................................. לתקופה זו
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. משלא הציגה בפנינו פנקס חופשה, תלושי שכר או כל רישום אחר 29

ידי התובע, לא עמדה הנתבעת -המעידים על ניצול ימי חופשה בפועל על
 316 .......................................................................................... בנטל

הנתבעים לא הציגו ראיה המלמדת כי שילמו לתובע בגין החופשה . 30
 318 ............ השנתית בהודו או כי שילמו פדיון חופשה לאחר תום עבודתו

תכלית החקיקה בקביעת הוראות המקיימות רציפות של זכויות  .31
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ידי התובע, לא עמדה הנתבעת -המעידים על ניצול ימי חופשה בפועל על
 321 .......................................................................................... בנטל
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 400 .................................................................................... לשימוש"
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לחובתה. המערערות יכלו לשלם את הסכום שנצבר בגין תקופת הכינוס, 
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. לא נמצאה עילה להתערב בהחלטת ועדת הערר לדחות את בקשתו של 26

 423 .......... המערער להארכת מועד להגשת ערר על תשובת מנהל הארנונה
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