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 היעדרות בחג החנוכה

 חגי היעדרות  "ימי החג שהוגדרו כ 9חג החנוכה אינו נמנה עם
עם החגים שנוספו כאופציה על חשבון  ואינו נמנה " בתשלום

 (לחוק חופשה שנתית( ב)6סעיף . )החופשה השנתית כימי בחירה

  בהסכמים קיבוציים מסוימים ובצווי הרחבה נקבע כי ימים נוספים
מסוימים או ימי בחירה ללא הגדרה יהוו אופציה לעובד ללא 

 .הפחתה מימי החופשה השנתית

יום מראש 30תוך הודעה של  31.5.10-האופציות הנוספות החל מ: 
  לשואה הזיכרון יום ,שבועות ערב ,ש"ראה ערב ,האזרחית השנה ראש ,המולד חג ערב       

  ,במאי אחד ,ירושלים יום ,האיבה ופעולות ישראל מערכות לחללי הזיכרון יום ,ולגבורה
 יום ,הפסחא חג ערב ,ההתגלות חג ערב ,הרצל פטירת יום ,הנאצית גרמניה על הניצחון יום

  עליית ,הנביא הולדת יום ערב ,רית'ההג ש"ראה ערב ,השמיימה ישו עליית ערב ,הבשורה
  ערב ,שועייב הנביא חג ערב ,דר'אלח חג ערב ,הקורבן חג ערב ,אלפיטר עיד ערב ,הנביא

  האזכרה יום .הבינלאומי האישה יום ,הסיגד חג ,(רקסית'הצ העדה) סבלאן הנביא חג
 .איבה פעולות או ל"צה חלל שהינו משפחה לקרוב

ח "הזכויות שמורות לבן הרויה דוד רו
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 חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה
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 סנקציות אזרחיות



 החוק להגברת האכיפה
עשה מעביד או אדם אחר שחלה עליו חובה לפי  : לחוק 3סעיף      

מעשה המהווה הפרה של , המנויה בתוספת השנייההוראות חיקוק 

רשאי הממונה להטיל עליו עיצום כספי לפי המפורט , הוראה כאמור

 : להלן

 

 ₪ 5110 –לתוספת השנייה ' בשל הפרת הוראה המנויה בחלק א. 1 

 20420₪ –לתוספת השנייה ' בשל הפרת הוראה המנויה בחלק ב. 2 

 35740₪ –לתוספת השנייה ' בשל הפרת הוראה המנויה בחלק ג. 3 

  

 ,  לגבי יחידים המעסיקים עובדים שלא במסגרת עסק: הערה   

 גובה העיצום הכספי יעמוד על : משלח יד או פעילות ציבורית   

 .בהתאמה ₪ 17870-ו  ₪ 10210, ₪ 2550    
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 לתוספת השנייה' הפרות של חלק א
שמפנה שנתית חופשה לחוק 26 סעיף לפי חופשה פנקס ניהול אי  

  תחילת תאריך ,זהות 'מס ,המשפחה ושם האב שם ,השם :לתקנות

  ,ומועדם ששולמו החופשה דמי ,שניתנה החופשה מועד ,עבודה

 .ומועדו ששולם החופשה ופדיון לעבוד העובד חדל בו תאריך

ומנוחה עבודה שעות לחוק 25 סעיף לפי עבודה שעות פנקס ניהול אי  

  ושעות שבועית מנוחה שעות ,ע"ש בדבר פנקס לנהל חייב מעביד :

  או דיגיטליים ,מכניים באמצעים רישום בוצע ולא במידה נוספות

  בידי ויאושר העובד בידי יום מידי הרישום ייחתם ,אלקטרונים

 .האחראי

חתומה הודעה לכניסה סמוך להציג מעביד מחייב לתקנות (א)2 סעיף  

  עת – משמרות עובדים ואם וסיומן תחילתן ,יום בכל ע"ש בדבר

  תחילתה , השבועית המנוחה ובדבר ,משמרת כל של וסיומה תחילתה

 .לחוק 20 סעיף לפי הניתנות ההפסקה ושעות וסיומה
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פנקס  
חופשה  
 שנתית

 :שם העובד
 

 :שם האב
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 דוגמא לפנקס חופשה שנתית



 'המשך הפרות של חלק א
רפואי אישור או רפואית בדיקה בלא נער העבדת איסור.  

 קבע שהשר (בתקנות המפורטים סוגים 19) עבודות לסוגי
 .שנה מידי אישור להביא יש "התאמה בדיקות" חובת שיש

ההדרכה .מקצוע בקבלת הדרכה בלא נער העבדת איסור  
  ויש ת"התמ משרד י"ע שהוסמכו מוסדות י"ע ניתנת

 .הנער את להפנות

י"ע לשמו שהוצא עבודה-פנקס בלא נער העבדת על איסור  
 .כאמור פנקס קיים כי הראייה המעביד ועל ,השר

ושם שם :הבאים הפרטים יירשמו בו נער לכל פנקס ניהול אי 
  'מס - יש אם ,האב שם ,לידה ותאריך כתובת ,משפחה

  מדויק פירוט ,התחלה תאריך ,העבודה פנקס 'מס ,זהות
  או דיגיטליים באמצעים סדיר נוכחות ורישום ע"ש לגבי

  מחלה וימי שנתית חופשה מועדי ,יום מידי חתומים ידניים
 .העבודה הפסקת ותאריך
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 'המשך הפרות של חלק א
מתחת ,פרסום לצרכי או אמנותית או ציבורית להופעה ילד מזמין 

  .מהשר היתר בקבלת העבדתו את להתנות חייב 15 לגיל

לקבוע עובדים 25-מ יותר של מעסיק על שחובה ,תקנון קביעת אי  

 דרכי יפורטו בו  החוק הוראות או  מינית להטרדה החוק עיקרי את

 .העובדים בין יפורסם התקנון .בהן והטיפול התלונות הגשת

וכן המינימום שכר גובה בדבר (העובד בשפת ) הודעה הצגת אי  

   .ת"התמ במשרד העבודה חוקי לאכיפת האגף של וטלפון מען

עובד קבלת לעניין בו להשתמש ואיסור צבאי פרופיל דרישת איסור. 

וברבים ביחיד ונקבה זכר לשון דרושים במודעות ציון אי. 

לאנשים מקצועית להכשרה הפניה או דרושים מודעת פרסום איסור 

 .מוגבלותם מחמת הפליה תוך ,מוגבלויות עם
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 'המשך הפרות של חלק א
גנטי מידע לעבודה ממועמד או מעובד ידרוש לא מעביד ( בדיקת DNA)  

  קידום ,לעבודה קבלה לעניין מעביד יפגע לא כן .גנטית בדיקה לעבור או

 .להיבדק או מידע למסור סרב אם פיטורים או עבודה תנאי ,בעבודה

ס לפי השר של היתר לפי או..ע"ש לחוק 20 סעיף לפי הפסקות מתן אי' 
 .זאת מצדיקים או מחייבים תפקידו או העבודה שסדרי לו נראה אם – 23

העובד לצרכי בהתאם בשירותים שימוש לצורך הפסקה מתן אי.   

3 בתוך אחד משבוע יותר לילה בעבודת במשמרות עובד העבדת איסור  

 .23 'ס לפי השר של היתר לפי שלא או שבועות

למשנהו עבודה יום בין לפחות שעות 8 של הפסקה מתן אי. 

השבועית במנוחה ,נ"בש להריונה החמישי מהחדש עובדת העבדת  

 .מתאים רפואי אישור וללא הסכמתה ללא לילה ובעבודת

בעבודת הלידה חופשת מתום חודשים 4 במשך שילדה עובדת העבדת  

  שהשר מקומות כולל לא .בכתב הסכמתה ללא השבועית במנוחה או לילה

 .אחרת התיר
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 לתוספת השנייה' הפרות של חלק ב

(ותק לפי חופשה ימי ) .לחוק שני פרק לפי שנתית חופשה מתן אי 

במועדים הרגיל שכרו לפי החופשה תמורת חופשה דמי תשלום אי  

 .דרישתו לפי הקדמה כולל ,לעבוד המשיך כאילו

חופשה לדמי השווה בסכום ,ניתוק בעת חופשה פדיון תשלום אי. 

בהתאם שלא השבועית במנוחה או נוספות בשעות העבדה איסור  

 .ומנוחה ע"ש לחוק רביעי פרק לפי שניתן היתר להוראות

השבועית במנוחה או רגילים לימים נ"ש בגין גמול תשלום אי.   

חוק עליו וחל 18 לו שמלאו מי או (16-18 בין) צעיר העבדת איסור  

  י"ע הודעה שנמסרה מבלי או הלימודים בשעות ,חובה לימוד

 .הלימוד שעות בדבר למעביד הודעה התלמיד שלומד המוסד

שלא ,בצילומים או בהופעה 15 לו מלאו שטרם ילד העבדת איסור  

 ( הלימוד בשעות ולא מוגבלת לתקופה ) ההיתר להוראות בהתאם
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 'המשך הפרות של חלק ב
 (רצופה שעה 1/2-שעה¾ )  22אי מתן הפסקות לנער לפי סעיף 

 אם מעביד קיבל מהמוסד  16:00איסור העבדת נער אחרי השעה

 .אשור שהתלמיד מבקר בימים מסוימים בשעורי ערב

חל איסור לנכות את שעות לימודי הערב בשל היעדרותו לשם כך. 

איסור העבדת צעיר בעבודת לילה רק לפי היתר מהשר. 

או   24:00בחקלאות עד , במקום שעובדים במשמרות 23:00עד )    

 (ועוד  24:00לצורכי אומנות עד , בעונתית 05:00-מ

 14אי מתן אישור בדבר תחילתם וסיומם של יחסי עובד מעביד תוך 

ימים מהיום שדרש    7ימים מיום העבודה האחרון של העובד או תוך 

 .בכתב

 3או  1טופס . ) אי מסירת הודעה על תנאי העבודה או שינוי 

 (לתוספת 
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 'המשך הפרות של חלק ב
 איסור העסקת עובדת או עובד כאשר ידוע למעביד שהם

הורים מיועדים והורה  , כולל הורים מאמצים, בחופשת לידה

 .למשפחה אומנת

אדם או מי שמועסק אצלו -י קבלן כוח"איסור דרישת תשלום ע

אדם מעובד שהוא מעסיק או ממועמד  -עובד של קבלן כוח

 .לעבודה וכל תמורה בעד החזר הוצאות במישרין ובעקיפין

אי מסירת תלוש שכר עם כל הנתונים הנדרשים ובמועד. 

 ניכויים שאינם מפורטים בסעיף   –איסור ניכוי משכרו של עובד

25. 
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 לתוספת השנייה' הפרות של חלק ג
מאורע או תאונה : 10 סעיף לפי הותרה אם אלא נ"בש העבדה איסור  

  ,בציוד או במכונות דחוף לטפל שיש או ,זאת מחייבים צפוי בלתי

 ,שנתי מאזן ובהכנת ליום נ"מש יותר לא – במשמרות כשעובדים

 .ליום נ"ש 4-מ יותר לא – החג שלפני ובמכירה למלאי סחורה ברישום

  בתי ,אוכל בבתי ,חירום במצב : השר באישור 11 סעיף לפי התרה    

 .ועוד ושעשועים ספורט ,תרבות מפעלי ,קפה בבתי ,בשמירה ,חולים

מהשר היתר לפי השבועי המנוחה ביום העבדה איסור. 

מתחת או 15 לגיל מתחת – המותר לגיל מתחת נער העבדת איסור  

 .קלות בעבודות רשמית לימודים חופשת בתקופת 14 לגיל

בלא ,צילומים או בהופעה שנים 15 לו מלאו שטרם ילד העבדת איסור  

 .נוער עבודת לחוק 4 'ס לפי היתר

כוללות השעות .לשבוע 40-ו ליום שעות 8-מ יותר נער העבדת איסור  

  כוללות ולא שירותים הפסקות וכן ואויר כוח להחלפת קצרות הפסקות

 .הרגילה ההפסקה את
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 'המשך הפרות של חלק ג
 ( לפי מצוות דתו ) איסור העסקת נער במנוחה השבועית

 .שעות רצופות 36כאשר המנוחה השבועית היא לפחות 

 לגבי ילד או צעיר  –" לילה. "בלילה ירכולנער לא יועבד ולא

ולגבי   20:00-08:00שעות בין  12שחוק חינוך חובה חל עליו 

 .22:00-06:00שעות בין  10צעיר שחוק חינוך חובה לא חל 

30לחוק הגנת השכר תוך  25' אי העברת סכומים שנוכו לפי ס 

 .אלא אם נקבע אחרת לפי כל חיקוק, יום מתום החודש

י מעביד לאחר שחלף היום הקובע והמעביד "אי תשלום שכר ע

 .לא הוכיח שאי תשלום השכר נבע מסיבה שאינה בשליטתו

אי תשלום שכר לפי חוק שכר מינימום. 

אי תשלום שכר מינימום לפי הסכם קיבוצי כללי.. 
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 'המשך הפרות של חלק ג
 פיטורי , ל"לחאיסור פיטורי עובדת שהיא בהריון וטרם יצאה

ת לפי החוק או שעובדת נעדרה עקב "ת שניצלו חל/עובד

או לגבי עובד בתקופת   ל"חחודשים מתום  6עד תום  ההריון

בהחזקתו "אשפוז היולדת שביקשה פיצול או שהילד 

 .בהתאם" הבלעדית

ת בתקופה  /איסור פגיעה בהיקף משרה או בשכר של עובד

והוא הדין להורה  , ל"שחלה הגבלה על פיטוריהם לפי הנ

 .מיועד או משפחה אומנת, מאמץ

ימים לאחר   30, איסור פיטורי עובד בתקופת שירות מילואים

תום שירות מילואים אלא בהיתר שיינתן רק אם המעביד 

 .הוכיח כי הפיטורים לא קשורים לשירות המילואים

אי העברת תשלומים מכוח צווי הרחבה בעניין הפנסיה. 
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 התייחסות נוספת לעניין התוספת השנייה
העיצום על הפרה יום לכל 2% ייוספו נמשכת בהפרה – (א) 4 סעיף  

  על הודעה שנתקבלה לאחר הפרה המשך – "נמשכת הפרה" .הכספי

 .הכספי העיצום הטלת

חוזרת הפרה" .כספי עיצום כפל -חוזרת בהפרה – (ב) 4 סעיף" –  
  בהפרה שנתיים בתוך ,השנייה בתוספת המנויה הוראה הפרת

  או כספי עיצום המפר על הוטל שבשלה הוראה אותה של קודמת

 .הורשע שבשלה

הפלילית מאחריותו יגרע לא הכספי העיצום תשלום – (א) 13 סעיף  

 .השנייה בתוספת המנויה הוראה הפרת בשל מעביד של

הוראה הפרת בשל אישום כתב מעביד נגד הוגש – (ב) 13 סעיף  

  שילם ואם ,....הליכים הממונה ינקוט לא ,השנייה בתוספת המנויה

 הצמדה הפרשי בתוספת בסכום לו יוחזר-כספי עיצום המעביד

 .וריבית
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 התייחסות נוספת לעניין התוספת השנייה
לפקח חייב מעביד שהוא תאגיד שהוא ל"מנכ - 14 סעיף 

 של הפרה למניעת הסבירים האמצעים כל את ולנקוט

  .התאגיד בידי השנייה בתוספת המנויה חיקוק הוראת

 הישנות למניעת התראה ל"למנכ לשלוח רשאי הממונה

 הממונה רשאי כן עשה לא אם .מוקצב זמן תוך ההפרה

  על שיש העיצום מסכום 50% בגובה כספי עיצום עליו להטיל

  או יד משלח או עסק במסגרת שלא עובדים המעסיק מעביד

 .ציבורית פעילות

ציבורית ברשות אחראי עובד לגבי ל"כנ אותו - 35 סעיף 

 דינו ההתראה לאחר דאג לא אם לגביו רק .מעביד שהיא
 ( ₪ 26100 עד ) .העונשין לחוק (2()א)61 סעיף לפי קנס
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 בודק שכר מוסמך

בדיקות) עבודה דיני של האכיפה להגברת תקנות" אושרו 
 " 2014-ד"התשע ,(מוסמך שכר בודק בידי תקופתיות

מ תחולה 2011-ב אושרו כבר (מוסמך שכר בודק).... התקנות-
 ספר בתי או/ו לימודים תוכנית פורסמה טרם עתה עד אך 6/12

 (בקרוב ייעשה זה) .מוסמך שכר לבודק  שיכשירו

מאלה אחד הוא מוסמך בודק לתקנות 2 סעיף לפי:  

   .ח"רו לשכת/הכלכלה .מ של תעודה שבידו שכר חשב .א    

 .הכלכלה במשרד עבודה מפקח ,פנים מבקר ,ד"עו ,ח"רו .ב    

   תעודת שבידם מס יועץ ,אנוש משאבי מתחום אדם ,כלכלן .ג    

 .ח"רו לשכת/הכלכלה משרד של שכר חשב        
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 בהוראות שעמד מי...הסמכה ללימודי להתקבל זכאי -3 סעיף 
 ...ללימודים הקבלה בבחינות בהצלחה שעמד לאחר 2 תקנה

עיונית הכשרה שתכלול יכול... הלימודים תוכנית – 4 סעיף 
 .ומעשית

מוכר לימודים מוסד – 5 סעיף. 

בחינות – 6 סעיף. 

בחינה ועבר התוכנית בדרישות שעמד למי מקצוע תעודת – 7 סעיף. 

מוסמכים שכר בודקי בפנקס רישום – 8 סעיף. 

רישום להמשך כתנאי השתלמויות – 10 סעיף. 
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 חופשת לידה
 שבועות לפני יום   7מהם עד , שבועות 26אורך חופשת הלידה היא

(  להאריך בשבועיים 30.4.12-הצעת חוק מ. ) הלידה המשוער
 .חודשים לפני יציאתה לחופשת לידה 12וותק של : התנאי 

שבועות תוך הודעה למעביד 14-ניתן לקצר ל. 

 שבועות 4עובדת שאושפזה לשבועיים ויותר רשאית להאריך עד 

 10עובדת שהיילוד אושפז לשבועיים לפחות רשאית להאריך עד 
 .שבועות

שבועות או יותר   3-עובדת רשאית לפצל את חופשת הלידה כך ש
יהיו בסמוך לאחר יום הלידה ויתרת החופשה תחל במהלך  

 (.ארוך לאישפוזמתאים . )או עם סיומו האישפוז

  מלידת תאומים ומעלה קיימת אופציה להאריך את חופשת הלידה
 .שבועות נוספים בעד כל ילד שנולד  3-ב
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 דוגמאות לאשפוז יילוד או אם

 פרטים
לידת ילד 

 נוסף
 אם אשפוז אשפוז ילוד

חופשת  
 לידה

  חופשה
 מקסימאלית

 14/26 2-4 2-10 ילד לכל 3

אושפזו   תאומים
 –שבועות  12-ל

 ותק מעל שנה
 26 0 10 נוסף לילד 3

אושפז עם  ילד
  20-אימו ל
ותק   –שבועות 

 מתחת לשנה

6   4 14 
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 .  שבועות 10בכל מקרה של אשפוז התקרה המשותפת של אשפוז אם וילוד לא תעלה על 



 הנקה
 שעה אחת ביום   –חודשים  4מתום חופשת הלידה עד תום

 .בתנאי שהיא מועסקת משרה מלאה

 חודשים מיום הלידה יציאה  6מתום חופשת הלידה ועד תום
 :ת בתנאים המצטברים"לחל

 .העובדת הודיעה שהיא מיניקה( א    

 .  העבדתה נאסרה בתקופה שהיא מיניקה בשל ההנקה( ב    

 (באישור רפואי)        

 .מעבידה של העובדת לא מצא לה עבודה חלופית מתאימה( ג    

 (.  ד)העובדת אינה רשאית להיעדר מעבודתה מכוח סעיף ( ד    

 (.ת"יציאה לחל)        
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 הבעיות בחוק דמי מחלה

 והפרשנות על פיו אין לנכות בעד  4לאור סעיף  –היום הראשון
 .  אין מענה בחוק ובפסיקה. הימים שלא משתלמים

האם יש לשלם דמי מחלה בשל טיפולים אסתטיים? 

 .אין מקור או סיבה ולכן יש לשלם" מחלה"להגדרת : הפרשנות     

 ימים אין הוא זכאי   12-עובד שנפגע פחות מ – ל"המללפי חוק
 .אין קביעה בחוק? האם אלה יהוו מחלה. לימים השני והשלישי

 כאשר היום השני והשלישי חל  יומי /לעובד חודשיאיך משלמים
 .עבור שבת 100%ממילא הוא מקבל : ההיגיון ? בשבת או חג

תקופת המחלה לרבות ימי מנוחה ( 1()ב)2סעיף  –לעובד חודשי      
 .לעובד יומי למעט ימי מנוחה שבועית וחגים. שבועית וחגים

(.ימים 5) 21.67או ( ימים 6) 25-ל 1.5יש לחלק צבירה  1.4.11-מ 
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 דוגמא לחישוב ימי מחלה

א עד 'א מיום מחלה אישור הציג . 'ה 'ג ימים עובד שעתי עובד'. 

ימי תקופת כל המחלה תקופת כל תהא בשכר עובד"-(2()ב)2 סעיף 
 .וחגים שבועית מנוחה ימי למעט ,מחלתו

האובדן בגין רק משלמים – "שכר" הם מחלה שימי העובדה לאור. 

לסדר בהתאם ישולמו המחלה ימי שגובה קבע הארצי ד"ביה 
 .ההיעדרות ימי לפי ולא באישור הופעתם

100% 'ה ויום 50%'ג יום הראשון היום 'א יום :בדוגמא.  

היום הוא 'ה ויום הראשון היום את מהווה 'ג יום  :נוספת פרשנות 
 .50% – השני

אחר במקום עובד 'ד 'ב 'א בימים כאשר קורה מה? 
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 הצעת חוק בהליכי מיון וקבלה לעבודה
את ולהפחית צעדיהם את לכלכל למועמדים לאפשר :המטרה 

 .לעבודה והקבלה המיון להליך הנוגע בכל הוודאות אי

אחר או אלקטרוני באמצעי לעובד להודיע המעסיק חובת: 

   -המיון הליך תחילת או הריאיון מיום חודשים 3-ל אחת .א   

 .המיון בהליך העובד התקדמות בדבר הודעה        

   קבלת מיום יום 14 תוך לעבודה קבלתו אי על למועמד הודעה .ב   

 .המיון נערך שלגביה עבודה לאותה עובד        

אינה בה העבודה שתקופת לעבודה מועמד על חל אינו ל"הנ 
 .יום 30 על עולה

5110 בגובה כספי עיצום הטלת תגרור החובה הפרת ₪ . 
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  בסלולריתוכנת מעקב 

 נאוי' ד קדוש נ"פס
ללא ידיעתי על ידי , המעסיק פגע בפרטיותי: טענת העובד

 . למכשיר מעקב הסלולריהסבת הטלפון 

 כפיצוי לפגיעה בפרטיות ₪ 50000תבע. 

הזכות לפרטיות אינה זכות מוחלטת : "השופטת איטה קציר
אשר יש לאזנה מול האינטרסים של  , אלא זכות יחסית

 ".המעסיק

"אלא רק מעקב אחר מיקומו בעבודה אינו , אי האזנה לטלפון
 .מהווה חדירה לפרטיות

כל עוד מדובר במעקב אחרי מיקום העובד : מסקנה– 

 .אין בעיה    
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 2.7.13אופטיקה הלפרין ' נ אירנהד "פס

  התקנת מצלמה באזור ציבורי ובידיעת העובדת אינו
 .מהווה הרעה מוחשית שבגינה צריך להתפטר

 

ד ציין כי בעולם ימינו כאשר יש מצלמות בכל  "ביה
מקום נושא זה הוא לגיטימי ונועד להרתעה וכאמצעי 

 .ניהולי
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 שימוע לפני פיטורין
נציבות חוזרי ומכוח ר"בתקשי מקורו ,כיום השימוע בהליך השימוש 

   .הדין פסקי ומכוח המדינה שירות

העבודה ממשפט חלק..חוקתית-על יסוד זכות":בעליון חשין.מ.." 

הכללים ולהלן פרטי גוף על גם ההליך את הרחיבו הדין בתי: 

 .לפיטוריו הנימוקים יפורטו ובה השימוע מועד על לעובד הודעה1.

 לו ולתת לעיין לעובד לאפשר יש לפיטוריו הנוגע חומר קיים באם2.
 .בכתב להציגם לו ולאפשר וטיעונים תגובות להכין סביר זמן

 .פ"בע העובד ביקש אם אלא ,בכתב ייעשה השימוע כעיקרון3.

 .בכתב נעשה לא אם ,השימוע של פרוטוקול לערוך יש       

 .נוסף אדם עם להגיע רשאי פ"בע שימוע ביקש והעובד במידה4.

 ובצדק נקי בלב ,מקצועיים ממניעים להיות צריכה ההחלטה קבלת5.
 .הסופית ההחלטה קבלת לפני טבעי
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 שלילת פיצויי פיטורין
ד הארצי את  "מנה ביה רניאקוב'צ –מ "בע אלוניאלד "בפס    

 :השיקולים לשלילת פיצויי הפיטורין

הנזק שנגרם או עלול היה להיגרם למעביד. 

תדירות המעשים שביצע העובד בעטיים פוטר. 

חומרת המעשים שביצע העובד. 

מעמדו ומידת האמינות ביחסי העבודה בהתאם לתפקיד, ותק העובד. 

השפעת מעשיו על עובדים אחרים ועל יחסי העבודה במקום 

היקף ההרתעה הדרוש בנסיבות פיטוריו. 

איכות העבודה ומידת תרומתו לעסק. 

עצמת הפגיעה לעובד ולמשפחתו בשלילת הפיצויים. 

גיל וכד, יכולת השתכרות, מצב בריאותי: נסיבותיו האישיות'. 
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