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זכויות עובדת בתקופת טיפולי  

 פוריות ופריון ובתקופת ההריון



 היעדרות לצורך טיפולי פוריות
  בין ,גופית חוץ בהפריה טיפולים סידרת שעוברת עובדת•

 הכרוכים המנוחה ימי לרבות ,אמבולטורי בטיפול ובין באשפוז

  את טיפולית סידרה בכל ,מעבודתה להעדר זכאית ,בסידרה

 -להלן המפורטים הימים מספר

 .ימים 16 -עבודה ימי 5 עובדת אשר עובדת–

 ימים 20 -עבודה ימי 6 עובדת אשר עובדת–

 .בשנה טיפוליות סדרות 4-מ יותר בגין להעדר ניתן לא•

  של הצבורים המחלה ימי מכסת חשבון על היא העדרות•

 .העובדת

 .בשנה ימים עשר שנים על תעלה לא עובד של היעדרות תקופת•

 

 

 



היעדרות בתקופת ההיריון לצורך  

 בדיקות רפואיות
  ,עבודתה משכר ניכוי ללא ,מעבודתה להיעדר רשאית עובדת•

  רפואיות ובדיקות ההיריון חודשי במשך רפואי פיקוח לשם

  או נשים רופא ידי על הנעשות בהריון הקשורות שגרתיות

 .חלב בטיפת הנעשות

  יותר ,עבודתה מקום כנהוג ,מלא עבודה שבוע העובדת אישה–
 ;הריונה חודשי במשך שעות 40 – ביום שעות מארבע

 כנהוג מלא עבודה שבוע ,ביום שעות ארבע עד העובדת אישה–
 ;הריונה חודשי במשך שעות 20 – עבודתה במקום

   .השגרתיות הבדיקות במסגרת נכללת שפיר מי בדיקת•

 



 ליווי בת זוג בהריון
 על ,היעדרות של בשנה ימים שבעה עד לזקוף זכאי עובד•

 היא שההיעדרות ככל שלו הצבורה המחלה תקופת חשבון

 :הבאים מהמקרים אחד לצורך

  ,להריון בקשר בדיקות או לטיפולים הזוג בת ליווי–
  ובמקרה ,העובר או האישה לחיי סיכון בהם שכרוך

  מתום שעות 24-מ יותר לא במשך גם - הפלה של
  ;ביצועה

  ,להריון בקשר בדיקות או לטיפולים הזוג בת ליווי–
  ,העובר או האישה לחיי סיכון בהם כרוך כשלא גם

  הזולת בעזרת הזוג בת תלויה שבהן בנסיבות
 ;כאמור הטיפולים או הבדיקות בביצוע

  צירי של הופעתם מתחילת -"לידה" .בלידה נוכחות–
   .הלידה מתום שעות 24 ועד לידה



היעדרות מהעבודה בשל שמירת  

 הריון

  רשאית עובדת כי קובע נשים עבודת חוק•

 אישר אם ,ההיריון בחודשי ,מהעבודה להעדר

  .זאת מחייב ההיריון לרגל מצבה כי בכתב רופא

 עקב מעבודתה העובדת של ההיעדרות תקופת•

 זכויות לצורך בחשבון מובאת הריון שמירת

   .בוותק התלויות



הפרשות לקופת גמל בתקופת  

 שמירת הריון

 
  עבור גמל לקופת כספים להפריש ימשיך שמעסיק מנת על•

  יחולו ,ההיריון שמירת בתקופת ,הריון בשמירת הנמצאת עובדת

 :הבאים הכללים

  פניל לפחות חודשים שישה המעסיק אצל עבדה העובדת–
 .ההיריון תחילת

 .גמל לקופת תשלומים עבודתה בתקופת העובדת עבור שולמו–

   .חוק לפי הריון שמירת לגמלת זכאית העובדת–

 התשלומים את האמורה התקופה בעד שילמה העובדת–
 .חלים אם ,עליה החלים

 



 הזכות לצבירת פיצויי פיטורים

 בשמירת הריון
  הפיצויים חישוב) פיטורים פיצויי לתקנות (3) 10 תקנה•

 להלן) 1964 -ד"התשכ ,(כפיטורים אותה שרואים והתפטרות

  סכום קביעת לעניין כי קובעת (פיטורים פיצויי תקנות –

 :במניין יובאו לא הפיצויים

  בסעיף כאמור בשכר שלא פגרה או חופשה של תקופה"

 תקופה למעט ,עבודה לשנת יום 14 על העודפת לחוק (5)2

  לתוספת בהתאם לידה לדמי העובדת זכאית שבעדה כאמור

 "1953–ד"תשי ,הלאומי הביטוח לחוק השביעית

  שמירת את פיטורים פיצויי לצורך משווה לעבודה הדין בית•

 .החוקית הלידה לחופשת ההיריון

 



הזכות לצבירת דמי הבראה 

 בשמירת הריון
 

 בדבר הכללי הקיבוצי בהסכם מוסדרים ההבראה דמי•

 – להלן) והנופש ההבראה בהוצאות מעביד השתתפות

 הקובע ,הרחבה בצו הורחב אשר (הקיבוצי ההסכם

 .בפועל העבודה לתקופת היא הבראה לדמי שהזכאות

 שמירת לרגל היעדרות כי קבעה הפסיקה ,זאת עם יחד•

  תקופת בחישוב בחשבון מובאת להיות צריכה כן הריון

 .הזכאות



 זכויות העובדת 

 בתקופת חופשת הלידה  



 חופשת לידה

לידה חופשת מעבידה לה ייתן ללדת שקרובה עובדת 

 .הלידה חופשת בתוך אותה יעביד ולא

שבועות 26 היא -שנה מעל לעובדת הלידה חופשת  

 ,העובדת כרצון ,מזה פחות או שבועות שבעה מהם

 .הלידה יום אחרי והשאר המשוער הלידה יום לפני

היא שלה הלידה חופשת -משנה פחות שעובדת עובדת  

 .שבועות 14 בת

 

 

 



 קיצור חופשת הלידה

 בתנאי ,הלידה חופשת את לקצר זכאית עובדת•

 .שבועות 14 -מ תפחת לא שהיא

 

  בתוך בעבודה העובדת את לקלוט חייב מעסיק•

 לשוב רצונה על העבודת מהודעת שבועות 3

 .לעבודה

 

 



 הפרשות לקופת גמל 

 בחופשת לידה

 
  עבור גמל לקופת כספים להפריש ימשיך שמעסיק מנת על•

 :הבאים הכללים יחולו ,לידה בחופשת הנמצאת עובדת

  לפני לפחות חודשים שישה המעסיק אצל עבדה העובדת–
 .הלידה

 .גמל לקופת תשלומים עבודתה בתקופת העובדת עבור שולמו–

 ,עליה התשלומים את האמורה התקופה בעד שילמה העובדת–
 .חלים אם

  תקופת בכל למעסיק העובדת בין ומעביד עובד יחסי התקיימו–
 ההריון

   .לידה דמי שולמו שבעדה התקופה עבור רק הוא התשלום–



 הזכות לצבירת פיצויי פיטורים

 בחופשת לידה
  שרואים והתפטרות הפיצויים חישוב) פיטורים פיצויי לתקנות 10 תקנה•

 קובעת (פיטורים פיצויי תקנות – להלן) 1964 -ד"התשכ ,(כפיטורים אותה

 :במנין יובאו לא הפיצויים סכום קביעת לענין כי

 לחוק (5)2 בסעיף כאמור בשכר שלא פגרה או חופשה של תקופה (3")

  זכאית שבעדה כאמור תקופה למעט ,עבודה לשנת יום 14 על העודפת

 ,הלאומי הביטוח לחוק השביעית לתוספת בהתאם לידה לדמי העובדת

 "1953–ד"תשי

 (שבועות 14) לידה דמי מקבלת העובדת שבה התקופה עבור•

 .פיטורים לפיצויי זכאית תהיה העובדת

  ללא כחופשה כמוה -הנוספים השבועות 12 של תקופהה עבור•

 .ימים 14 עבודה שנת לכל לחישוב להוסיף יש אולם .תשלום

 

 



הזכות לצבירת דמי הבראה 

 בחופשת לידה

 תקופת לקביעת" כי קובע הקיבוצי להסכם 6 סעיף•

  בחשבון תובא הבראה דמי תשלום לעניין הזכאות

 ."החוק י"עפ הלידה חופשת תקופת

 

  תילקח שבועות 26 -ה בת הלידה חופשת ,כן על•

   הבראה דמיל הזכאות בקביעת מלא באופן בחשבון

 .חישובם ולצורך

 



 צבירת ימי מחלה

 לידהבחופשת 
 עבודה חודש כל כי קובע ,1976-ו"התשל ,מחלה דמי לחוק 4 סעיף•

 העובד עבודה מקום באותו או מעביד אותו אצל עבד שעובד מלא

   .(יום 90 של למקסימום עד) מחלה ימי 1.5 צובר

  ,(מחלה דמי לתשלום נהלים) מחלה דמי לתקנות 4 תקנה•

  ל"לנ כחריגים בעבודה הפסקות מספר קובעת ,1976-ז"התשל

  וביניהן ,מחלה לדמי הזכאות תקופת בחישוב בחשבון שיובאו

 .1954-ד"התשי ,נשים עבודת חוק י"עפ לידה חופשת

  באופן בחשבון תילקח שבועות 26 -ה בת הלידה חופשת ,כן על•

 .מחלה לימי הזכאות בקביעת מלא

 



 היעדרות לאחר חופשת הלידה

  מספר ,הלידה חופשת מתום ,מהעבודה להיעדר רשאית עובדת•

  מעסיק אותו אצל עבדה שבהם החדשים מספר כרבע חדשים

  מיום חודשים עשר משנים יותר לא אך ,עבודה מקום באותו או

  .הלידה

  חופשת עלתה שבהם השבועות מספר יופחתו זו מתקופה•

  על או ,שבועות עשר ארבעה על העובדת ידי על שנוצלה הלידה

 .הארכות בתוספת ,שבועות עשר ארבעה של תקופה

  תשלום ללא חופשה כדין דינה מעבודתה העובדת של העדרה•

 .בותק התלויות זכויות לגבי במניין יבוא לא העדרה וזמן

 



 

 זכויות לאחר חופשת לידה  



 שעת הנקה
 

 

  תום עד הלידה חופשת מתום מעבודתה להעדר רשאית עובדת•

  בתנאי ,ביום אחת שעה במשך יום מאותו חודשים ארבעה

 .מלאה במשרה מועסקת שהיא

 

 עבודה שעות חוק פי על להפסקות בנוסף הינה זו היעדרות•

 .העבודה משכר אותה מנכים ואין ומנוחה

 



 מחלת ילד
  זכאי ,שנים 16 לו מלאו שלא ילד שעמו ת/עובד•

  תקופת חשבון על ,ילדו מחלת בשל לזקוף

 :מאלה אחד התקיים אם ,שלו הצבורה המחלה
  נעדר ולא עובד הוא זוגו בן- היעדרות ימי 8 עד–

  הוא זוגו שבן או ,כאמור זכאותו מכוח מעבודתו
  במשלח שעסק או מעסקו נעדר שלא עצמאי עובד

   העובד היעדרות בימי ידו

  בהחזקתו נמצא הילד -  היעדרות ימי 16 עד–
  יחיד הורה הוא שהעובד או ,העובד של הבלעדית

   הילד של



 מחלה ממארת של ילד
  לפחות שנה ועבד ,שנה 18 לו מלאו שלא ילד שעמו עובד•

  עד לזקוף זכאי ,עבודה מקום באותו או מעסיק אותו אצל

 של הממארת המחלה בשל ,היעדרות של בשנה ימים 90

 חשבון על או שלו הצבורה המחלה תקופת חשבון על ,ילדו

   ;העובד בחירת לפי ,לו המגיעים החופשה ימי

  כאמור זכאותו מכוח מעבודתו נעדר ולא עובד זוגו בן היה•

 בהחזקתו נמצא שהילד או עצמאי הורה הוא שהעובד או

  של בשנה ימים 110 עד לזקוף העובד זכאי ,הבלעדית

 .כאמור ,ילדו של הממארת המחלה בשל ,היעדרות

 יבואו ,זה סעיף לפי ההיעדרות ימי מספר בחישוב•

 ילד מחלת בגין העובד שזקף ההיעדרות ימי בחשבון



ניצול ימי מחלה כאשר בן הזוג לא 

 עובד

  אחד שבו במצב היא היעדרות ימי 110 -ל זכות•

  חוק לפי זכאותו את מנצל ולא עובד הזוג מבני

 .קלנדרית שנה באותה זה

 בפועל עובד לא הזוג מבני אחד שבו במצב•

  התנאי מתקיים לא ,(ת"חל או/ו ד"בחל נמצא)

  עובד שכן הזוג בן של והזכאות עובד זוג בן של

 .השנה באותה יום 90 של היא

 

 



 הגבלות בפיטורי עובדים

 בטיפולי ת/עובד פיטורי על הגבלות•

 .פריון /פוריות

 .בהריון עובדת פיטורי על הגבלות•

 חופשת לאחר עובדת פיטורי על הגבלות•

 .לידה

 

 



 בטיפולי ת/עובד של פיטורים הגבלת

 גופית חוץ הפריה /פוריות
 :נשים עבודת בחוק (1) (ה) 9 סעיף

  עובד או גופית חוץ הפריה טיפולי העוברת עובדת מעסיק יפטר לא * 
 סעיף לפי מעבודה העדרם בימי פוריות טיפולי העוברים עובדת או
 לאחר ימים 150 של תקופה במשך או ,הענין לפי ,(1ג) או (4()ג)7

  המסחר התעשייה שר מאת בהיתר אלא ,כאמור ההיעדרות ימי תום
  ,לדעתו ,הם הפיטורים אם כאמור פיטורים השר יתיר ולא ,והתעסוקה

   ;כאמור טיפולים עם או כאמור היעדרות עם בקשר

  טיפולים העוברים עובדת או עובד לגבי תחול זה קטן סעיף הוראת * 
  העסקתם בתקופת ,היותר לכל לידות שתי לקראת זו בפסקה כאמור

 .עבודה מקום באותו או מעסיק אותו אצל

 – קודמים זוג מבני ילדים הולדת לקראת כאמור טיפולים עברו אם * 
 ;הנוכחי הזוג בן עם לידות שתי לקראת גם

  

 



 ?על מי לא תחול ההגבלה

 עובד לגבי מעביד על תחול לא ת/עובד פיטורי על ההגבלה•

 להיעדרותם הראשון מהיום שנתיים שחלפו עובדת או

 .עבודה מקום באותו או מהעבודה

 הריון שכל העובדת טענה לעבודה האזורי הדין בבית•

  מסתיים ההריון אם בין הפוריות טיפולי את לחלוטין מנתק

 להתחיל יש ולכן לידה מעין היא שאף בהפלה או בלידה

 .מחדש הספירה את

  חלה הפיטורים שהגבלת קבע לעבודה האזורי הדין בית•

 .הטיפולים מתחילת שנתיים של כוללת תקופה למשך

 

 

 

 

  

  



ה  /ת שלא נעדר/מתי לא ניתן לפטר עובד

 מהעבודה בתקופת הטיפולים

 בתקופת מוגנת תהיה מהעבודה נעדרה שלא עובדת•
  מועד לאחר ימים 150 של תקופה במשך או הטיפולים

 המטפל הרופא שאישר כפי ,המאוחר לפי ,הטיפולים תחילת
  .בכתב

  משלושה יאוחר לא הטיפולים על למעביד ה/הודיע ת/העובד•
  לא ואם ,לפיטורים המוקדמת ההודעה מתן ממועד עבודה ימי

   .הפיטורים ממועד – לפיטורים מוקדמת הודעה ניתנה

 מאותו ימים 14 בתוך כאמור רופא אישור למעביד מסרו•
   .העניין לפי ,מועד

  על והן קבועים עובד או עובדת על הן יחולו זו פסקה הוראות•
 אותו אצל שעבדו ובלבד ,זמניים או ארעיים עובד או עובדת
   .לפחות חודשים שישה עבודה מקום באותו או מעביד



 פיטורי עובדת בהריון

  מעביד אותו אצל שעבדה ,בהריון עובדת לפטר אסור•

 היא ,לפחות חודשים 6 במשך ,עבודה מקום באותו או

 מאת בהיתר אלא לידה לחופשת יצאה וטרם בהריון

   .הכלכלה משרד

  הם לדעתו אם הפיטורים את יתיר לא הכלכלה משרד•

   .בהריון קשורים

 .זמנית או ארעית עובדת על חלה ההגבלה•

 

 



 פיטורי עובדת של קבלן כוח אדם 

  אצל המועסקת אדם כוח קבלן של עובדת לעניין•

  יחולו ,לפחות חודשים שישה במשך בפועל מעסיק

 :אלה הוראות

  אדם כוח שקבלן לכך בפועל מעסיק יגרום לא–
 ;זה סעיף להוראות בניגוד בהיריון עובדת יפטר

  ,זה סעיף להוראות בניגוד בהיריון עובדת פוטרה–
  ,לפיטורים שגרם הוא בפועל שהמעסיק היא חזקה
 .אחרת הוכיח כן אם אלא

 



פיטורי עובדת בהריון בחוזה 

 לתקופה קצובה

  חידוש-אי לרבות - "פיטורים" מגדיר נשים עבודת חוק•

 :מאלה אחד שהוא קצובה לתקופה עבודה חוזה

  חודשים עשר שנים של קצובה לתקופה עבודה חוזה–
 ;יותר או

  עשר משנים הפחותה קצובה לתקופה עבודה חוזה–
  קודמת העסקה שחידש או שהאריך ,חודשים
 .החוזה של תוקפו תחילת לפני סמוך שהיתה

 



 איסור פיטורים  

 בחופשת לידה ולאחריה
 לידה בחופשת עובד או עובדת מעביד יפטר לא•

  חופשת תום לאחר ימים 60 של בתקופה עובד או עובדת מעביד יפטר לא•

  החל למועד פיטורים הודעת ייתן ולא ההיעדרות ימי תום לאחר או הלידה

 .הכלכלה משרד מאת בהיתר אלא ,האמורה בתקופה

 כל מתקיימים כי שוכנע כן אם אלא זו פסקה לפי פיטורים יתיר לא המשרד •

 :אלה

 ;כאמור להיעדרות או הלידה לחופשת ,ללידה בקשר אינם הפיטורים (א)    

              ואם רגל כפושט הוכרז שהמעביד או לפעול חדל המעביד של עסקו (ב)

 .פירוק צו ניתן תאגיד הוא

  יציאתם בשל מהעבודה העדרם בימי ,עובדת או עובד מעביד יפטר לא•

  ולא ,כאמור ההיעדרות תום לאחר ימים שישים של תקופה במשך או ת"לחל

  מאת בהיתר אלא ,האמורות בתקופות החל למועד פיטורים הודעת ייתן

   .הכלכלה משרד



 חובת העסקה בפועל

 

  ,העובדת פיטורי על הגבלה קיימת בה בתקופה•

  כסף הלידה לאחר לעובדת לשלם ניתן האם

 ?לעבודה ההגעה אי תמורת

 

  

  



 

ניתן להשיב את העובדת לתפקיד האם 

 ?שונהמשרה להיקף אחר או 

 
  עובד או עובדת של בהכנסה או המשרה בהיקף מעסיק יפגע לא•

  בהיתר אלא ,ההגבלה בתקופת ,פיטוריהם על הגבלה שחלה

    .הכלכלה משרד של

  העובד או העובדת שיזמו בקשה לפי המשרה בהיקף זמני שינוי•

  ייחשב לא ,רופא מאת בכתב אישור לפי הרפואי מצבם בשל

 .משרה בהיקף לפגיעה

   -בהכנסה כפגיעה תחשב לא•

 .קיבוצי הסכם או דין מכוח העבודה במקום החלה פגיעה–

  בהתאם לעובד או לעובדת המשולם השכר ברכיב פגיעה–
 או העובדת של בתפוקתם שהפגיעה ובלבד עבודתם לתפוקת

 .במעסיק התלויות מסיבות נגרמה לא העובד

 



האם נבדק תום הלב של המעסיק  

 לשאלת הפגיעה בשכר

  השכר או המשרה בהיקף הפגיעה על האיסור•

 ללא ,נשים עבודת חוק פי על בהריון עובדת של

   .מוחלט הוא ,לכך מוקדם היתר קבלת

  בעבודה הזדמנויות שוויון חוק פי על בתביעה•

 הריון מחמת הפלייה של לקיומה להידרש יש

  היתה הפגיעה אם יבדוק לעבודה הדין בית ולכן

   .ההריון בעת רק רק ולא ,הריונה בשל גם

http://www.nevo.co.il/law/74249
http://www.nevo.co.il/law/74249
http://www.nevo.co.il/law/74249
http://www.nevo.co.il/law/74249
http://www.nevo.co.il/law/74249


 

 איסור הפליה של עובדות



 הפליה בדיני העבודה

  הישראלי העבודה במשפט הבסיסית הזכות•

 כראות עסקו את לנהל זכות יש שלמעסיק היא

   .עיניו

 חובות באמצעות ,מוגבלת הזאת הזכות•

  ,שונים חוקים מכוח המעסיק על שמוטלות

  שוויון חוק כגון ,הפליה למנוע היתר בין ,שבאים

 .נשים עבודת וחוק בעבודה הזדמנויות

 

 



 חוק שוויון הזדמנויות בעבודה
 

 לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה קובע 2סעיף: 
 

 :מחמתיפלה מעביד בין עובדיו או בין דורשי עבודה לא " 

 חוץ הפריה טיפולי ,פוריות טיפולי ,הריון ,האישי מעמדם ,המינית נטייתם ,מינם     

 ,השקפתם ,מוצאם ארץ ,לאומיותם ,דתם ,גזעם ,גילם ,הורים היותם ,גופית

 הצפוי שירותם או מילואים לשירות קריאתם ,במילואים שירותם או מפלגתם

 ,1986-ו"תשמ ,[משולב נוסח] ביטחון שירות בחוק כהגדרתו מילואים בשירות

  ,[משולב נוסח] בטחון שירות בחוק כמשמעותו ,משכו או תדירותו מחמת לרבות

 ".להם הצפוי ,1986-ו"תשמ

 

 .הענין ממין שלא תנאים קביעת גם כהפליה רואים
 

 



 -אסור להפלות ב

 לעבודה  קבלה 

תנאי עבודה 

 בעבודהקידום 

 מקצועיתהכשרה או השתלמות 

 פיטוריםאו פיצויי פיטורים 

  הטבות ותשלומים הניתנים לעובד בקשר

  מעבודהלפרישה 

 



 האם מועמדת חייבת  

 לספר שהיא בהריון

ראיון בעת למעסיק לגלות חייבת לא לעבודה מועמדת  

 .לתפקיד רלוונטי לא ההיריון כאשר בהריון שהיא עבודה

לב תום לחוסר יחשב לא בהריון שהיא העובדה גלוי אי 

 .מצידה

בהריון היא אם העבודה בראיון נשאלת מועמדת אם גם- 

 רלוונטית לא השאלה כאשר בשלילה להשיב לה מותר

 .לתפקיד

 שהיא למעסיק להודיעה צריכה עובדת מתי•

 ?בהריון



 האם אי גילוי דבר ההיריון בראיון העבודה

 מהווה עילה לפיטורים

 

שהיא העובדה של הגילוי שאי לומר ניתן האם 

 אמינות חוסר מהווה ,עצמו ההיריון ולא ,בהריון

 ?פיטוריה את מצדיק אשר העובדת של

ההיריון גילוי אי את לשקול יכול מעסיק האם 

 ?העובדת לפיטורי כלליים משיקולים כחלק

 



לחוק שוויון הזדמנויות  ( ג) 2סעיף 

 בעבודה

 

 היא כאשר זה סעיף לפי הפליה רואים אין"

 או התפקיד של ממהותם או מאופיים מתחייבת

 ".המשרה



 שיקול האפליה בשיקול הכללי

 

 נדרש לא העובד פסולה אפליה בגין בתביעה

  הגורם היתה פסול שיקול של שקילתו כי להראות

 כנגדה ההחלטה לקבלת שהביא המרכזי או היחיד

 יוצא הוא



 נטל ההוכחה

של דורש עבודה או של עובד בשל הפרת הוראות סעיף  בתובענה 

תהא חובת ההוכחה על המעביד כי פעל שלא בניגוד להוראות  , 2

 – 2סעיף 

  שליחה ,עבודה תנאי ,בעבודה קידום ,לעבודה קבלה לענין (1)

  - פיטורים פיצויי תשלום או ,מקצועית השתלמות או להכשרה

  או העבודה ודורש ,כישורים או תנאים לגביהם המעביד קבע אם

  הכישורים או התנאים בהם נתקיימו כי הוכיחו ,הענין לפי ,העובד

 ;האמורים

  היתה שלא העובד הוכיח אם - מהעבודה פיטורים לענין (2)

 .לפיטוריו סיבה במעשיו או בהתנהגותו

 



 אי תחולת החוק 

 בעבודה הזדמנויות שוויון בחוק (ג) 21 סעיף•

 המעסיק אדם על יחולו לא 7 סעיף למעט ,זה חוק הוראות"

  ,זה סעיף לפי העובדים מניין לעניין ;עובדים משישה פחות

 "אדם אותו אצל המועסק אדם כוח קבלן של עובד גם יימנה

 .המעסיק עובדי במניין נמנים אינם השליטה בעלי•

  למצבת להוסיף ולא קבע דרך בחברה המועסקים את למנות יש•

 .אחרים עובדים המחליפים זמניים עובדים האדם כוח
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