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  1223121/32חומר רקע להרצאתה של עו"ד הילה פורת 
 הלכה למעשה -הליך פיטורים כדין

 
ראשית יודגש כי ישנן הגבלות נוספות על פיטורים בחקיקה ספציפית נוספת בעניין )בחומר רקע זה 

ארבעה חוקים(, וכן כי הגבלות נוספות על פיטורים מישנן דוגמאות להגבלות פיטורים בחקיקה רק 
ת להימצא בהוראות מפורשות בנושא זה בהסכמים קיבוציים ענפיים ו/או מיוחדים ו/או יכולו

בצווי הרחבה, ככל שחלים על הצדדים למערכת יחסי העבודה, או בהסכם העבודה האישי של 
 העובד.

 
 בקשר להורות ת2התקופות בהן חל איסור לפטר עובד

 
כל הנוגע לטיפולי פוריות, הריון, העדרויות , בת/מהן התקופות בהן חל איסור על מעביד לפטר עובד

בעקבות הריון, חופשת לידה, חופשה ללא תשלום שלאחר חופשת לידה, תקופות שאחרי חופשת לידה, 
 שהות במקלט לנשים מוכות?

 
 תשובה

 ת:/להלן ריכוז של התקופות בהן חל איסור על מעביד לפטר עובד
 םפוריות לקראת ילדעובד או עובדת עוברים טיפולי או כש כשעובדת עוברת טיפולי הפריה חוץ גופית .0

ימים לאחר  050מהעבודה לפי החוק לשם כך, או במשך תקופה של  םבימי היעדר - הראשון או השני
. היתר לא יינתן התעשייה המסחר והתעסוקהתום ימי ההיעדרות כאמור, אלא בהיתר מאת שר 

 כאמור. ולים או עם טיפ במקרה שהפיטורים הם בקשר עם ההיעדרות 
 

ת שהם הורים לילדים מבני זוג קודמים, העוברים /איסור הפיטורים יחול גם לגבי עובד או עובד
 טיפולים כאמור לקראת ילדם הראשון או השני מבן הזוג הנוכחי.

 

ת במקום העבודה. איסור פיטורים זה לא /איסור הפיטורים בהקשר זה אינו מותנה בוותק של העובד
עפ"י חוק מעבודה אצלו או  םת שחלפו שנתיים מהיום הראשון להיעדרות/, לגבי עובדיחול על מעביד

 באותו מקום עבודה, לשם ביצוע הטיפולים.
 

איסור הפיטורים האמור חל גם על עובדת או עובד שלא נעדרו מעבודה, בתקופת הטיפולים כאמור 
-יות או טיפולי ההפריה החוץימים לאחר מועד תחילת טיפולי הפור 050לעיל, או במשך תקופה של 

גופית, לפי המאוחר, כפי שאישר הרופא המטפל בכתב, ובלבד שהעובדת או העובד, לפי העניין, הודיעו 
למעביד על הטיפולים לא יאוחר משלושה ימי עבודה ממועד מתן ההודעה המוקדמת לפיטורים, ואם 

 03מעביד אישור רופא כאמור בתוך ממועד הפיטורים, ומסרו ל –לא ניתנה הודעה מוקדמת לפיטורים 
ימים מאותו המועד, לפי העניין; הוראות אלו יחולו הן על עובדת או עובד קבועים והן על עובדת או 
עובד ארעיים או זמניים, ובלבד שעבדו אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה שישה חודשים 

יעצות עם שר הבריאות ובאישור ועדת לפחות. יצוין, כי שר התעשייה המסחר והתעסוקה רשאי, בהתי
העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, לקבוע סוגים של טיפולי פוריות שהוראות אלו לא יחולו 

 .עליהם
 

כאמור, בתקופות  עקב הטיפוליםפיטורי עובד/ת העובר/ת טיפולי פוריות/הפריה חוץ גופית  :הערה
 ה, האסורה על פי חוק שוויון ההזדמנות בעבודה.חל איסור על פיטוריהם, עלולים להוות אפלי לאבהן 

 

כאשר מדובר בעובדת קבועה, ארעית או זמנית ובלבד  - כשהעובדת בהריון וטרם יצאה לחופשת לידה .2
חודשים לפחות. במקרה זה, מעביד יכול לקבל  7שעבדה אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה 
. היתר שכזה התעשייה המסחר והתעסוקה במשרדהיתר לפיטורי העובדת מהמפקח על חוקי העבודה 

 .לא יינתן במקרה שהסיבה לפיטורים היא היות העובדת בהריון
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 הערות:

  ע"י 00.0.2000)ניתן ביום  בן יעקב בע"מ. ש – סנדרה שפיץ נ' קרמיקה סנטר 03000-07-00בס"ע ,
ונציגת הציבור גב'  בית הדין האזורי לעבודה בחיפה, בפני מותב בהרכב כב' השופטת מ' פריימן

מסיקה(, בית הדין קבע כי אין להתיר למעביד לפדות בכסף את תקופת איסור הפיטורין ובכך 
לצאת ידי חובתו. בית הדין קבע כי גם אם יוכחו טענות המעסיקה כי העובדת ניצלה את עובדת 

עסיקה לפטר עבודתה כראוי ותפוקותיה ירדו, עדיין, לא מוסמכת היתה המ הריונה, לא ביצעה את
את העובדת ללא היתר כמו גם אסור היה לה למנוע מהעובדת אפשרות לעבודה בפועל ולהוציאה 
לחופשה כפויה במהלך הריונה ללא היתר, אף אם מדובר בחופשה בתשלום. בעשותה כן, הפרה 

 וסיכלה את מטרתו. נשים עבודת המעסיקה את הוראות חוק
 

  ניתן ביום  הנובר נ' חברת החדשות הישראלית בע"מ רבקה )ריקי( 4000/00, 4704/00בתע"א(
בירושלים, בפני מותב בהרכב כב' הנשיאה ד' פרוז'ינין  , ע"י בית הדין האזורי לעבודה5.0.2000

ונציגי הציבור מר וורמברנד ומר חיות(, בית הדין קבע כי עובדת בהיריון המתפטרת בנסיבות 
ות את התפטרותה כפיטורים על כל המשתמע שבהן רואים את התפטרותה כפיטורים, יש לרא

 מכך לגבי פיטורי עובדת בהיריון, ובכלל זה המסקנה כי מדובר בפיטורים שלא כדין.
 

  עלולים להוות אפליה,  -פיטורי עובדת בהריון בעלת וותק של פחות מחצי שנה עקב הריונה
 ויון.האסורה עפ"י חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, וכן מנוגדים לעקרון השו

 
 

והעובדת הועסקה אצלו בפועל במשך שישה חודשים לפחות  קבלן כוח אדםבמקרה שהמעביד הוא 
 יראו גם הפסקה זמנית של העסקתה כפיטורים, ובנוסף:

 .לא יגרום מעסיק בפועל לכך שקבלן כוח אדם יפטר עובדת בהריון בניגוד להוראות איסור זה 

 זקה היא שהמעסיק בפועל הוא שגרם לפיטורים, אלא פוטרה עובדת בהריון בניגוד לאיסור זה, ח
 אם הוכיח אחרת.

 .בקשה להיתר לפיטורים תוגש הן בידי המעסיק בפועל והן בידי קבלן כוח האדם 
 

 ת)במשך שבוע לאחר ההפלה או במשך הזמן שקבע הרופא להיעדרו כשעובדת נעדרת בעקבות הפלה .4
 ת פיטורים למועד החל בתקופה זו.אך לא יותר מששה שבועות(. לא ניתן לתת הודע

 

 -במשך חופשת הלידה .3
לא ניתן לתת הודעת פיטורים למועד החל בתקופה זו, ובמנין הודעה מוקדמת לפיטורים לא תבוא 

 תקופה זו במנין.
 

אם העובדת נעדרת מהעבודה באישור מרופא  - חודשים מאותו יום 6מתום חופשת הלידה עד תום  .5
לא ניתן לתת הודעת פיטורים למועד החל  דה מחייב זאת ובמידה שאושר.לפיו מצבה עקב הלי

 בתקופה זו, ובמנין הודעה מוקדמת לפיטורים לא תבוא תקופה זו במנין.
 

  -כשעובד נעדר מעבודתו )חופשה ללא תשלום( בעקבות  .7
 פיצול חופשת לידה של בת זוגו עקב אישפוזה בתנאי החוק, אך לא יותר מארבעה שבועות. .א
 היעדרות בעקבות העובדה שהילד נמצא עמו ובהחזקתו הבלעדית, בהתאם לתנאי החוק בעניין. .ב

 

לא ניתן לתת הודעת פיטורים למועד החל בתקופות האמורות. במנין ימי הודעה מוקדמת לפיטורים 
 לא יבואו התקופות האמורות.

 

או מצב בריאותי לאחר לידה מתום ההיעדרות עקב או  יום מתום חופשת הלידה /6משך תקופה של ב .6
מתום ההיעדרות של עובד )עקב פיצול חופשת לידה של בת הזוג ועקב חופשת לידה שלקח בעקבות 

 כך שהילד עמו ובהחזקתו הבלעדית(.
לא ניתן לתת הודעת פיטורים למועד החל בתקופה האמורה אך מעביד יכול לקבל היתר לפיטורים 

 מהמפקח הנ"ל.
 

  –שוכנע המפקח כי מתקיים כל אלה  היתר לא ינתן אלא אם
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 הפיטורים אינם בקשר ללידה, לחופשת הלידה או להיעדרות כאמור. .א
 ניתן צו פרוק. –עסקו של המעביד חדל לפעול או שהמעביד הוכרז כפושט רגל, ואם הוא תאגיד  .ב

 

 בכל מקרה, במנין הודעה מוקדמת לפיטורים לא תבוא התקופה האמורה.
 

 הערות:

  02.6.2000( בע"מ נ. מדינה אילנה ואח' )ניתן ביום 0007אינטדרל ג'י.ס.טי. ) 00440-07-00בעל"ח ,
בפני מותב בהרכב כב' השופטת ה' יהלום ונציגי הציבור מר גרשנוביץ ומר ברימן(, בית הדין קבע 

הימים שלאחר  70כי גם במקרה שלמעסיק יש סיבות מוצדקות לפטר עובדת במהלך התקופה של 
הרי שלאור הוראות החוק, כל עוד העסק קיים ופעיל, לא נקלע לפירוק או לפשיטת חופשת לידה, 

 רגל, אין המעסיק רשאי לפטר את העובדת.

  )בפני מותב בהרכב ד"ר  05.00.2000יעל שגיא נ. אנסטסיה בע"מ, ניתן ביום  00-2403בתע"א )ת"א
 70פיטורי עובדת מיד בתום  אריאלה גילצר כץ ונציגת ציבור גב' ח' קפלניקה, קבע בית הדין כי

יום ממועד חזרתה לעבודה מחופשת לידה, ומבלי שנערך לה שימוע, מהווים אפליה מחמת הורות 
 והריון ובניגוד לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה וחוק עבודת נשים.

 
 

מכוח החוק וכאשר עובדת נעדרת  ת בחופשה ללא תשלום לאחר חופשת לידה2ת נמצא2כאשר עובד .0
לא   .תימים לאחר תום ההיעדרו /6בודתה עקב הנקה )בהתאם להוראות החוק(, ובמשך תקופה של מע

ניתן לתת הודעת פיטורים למועד החל בתקופות האמורות, אלא בהיתר מאת המפקח הנ"ל. המפקח לא 
יתיר פיטורים אם הם לדעתו בקשר ללידה או להיעדרות כאמור. במנין ימי הודעה מוקדמת לפיטורים 

 א יבואו תקופות אלה.ל
 

( לחוק או במשך 5)ג()7בימי היעדרה מעבודתה לפי סעיף  בזמן שהות עובדת במקלט לנשים מוכות .0
כאמור, ולא ייתן הודעת פיטורים למועד החל  ימים לאחר תום ימי ההיעדרות /0תקופה של 

ר פיטורים , ולא יתיר השהתעשייה המסחר והתעסוקהבתקופות האמורות, אלא בהיתר מאת שר 
 כאמור אם הפיטורים הם, לדעתו, בקשר לשהייה במקלט.

 

 לרבות אי חידוש חוזה לתקופה קצובה שהוא אחד מאלה: –לעניין זה "פיטורים" 
 חודשים או יותר. 02חוזה לתקופה קצובה של  א.
חודשים, שהאריך או שחידש העסקה קודמת שהייתה  02 –חוזה עבודה לתקופה קצובה הפחותה מ  ב.

 סמוך לפני תחילת תוקפו של החוזה.
 

 מיועד ועל הורה במשפחתעיל יחולו על הורה מאמץ, על הורה ל 0-ו 6, 7, 5, 3, 2ההוראות לפי סעיפים 
 נשים, כל עוד לא הופסק הליךבודת ו לחוק ע0ד עד 0ויים ובהתאמות המפורטים בסעיפים אומנה, בשינ

 .לפי העניין היריונה של האם הנושאת,האימוץ או האומנה או 
 

 

 ת )במקרים בהם ניתן לקבלו כאמור לעיל( יש לפנות אל:2לקבלת היתר לפיטורי עובד
דרך , הממונה על חוק עבודת נשיםההסדרה, משרד התמ"ת, אגף  התעשייה המסחר והתעסוקה,משרד 

, פקס: 04-6436320\2\4טלפון: , 76040, תל אביב, מיקוד 47030, ת.ד. )בית ליאו גולדברג( 07 מנחם בגין
04-6436720. 
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 איסור פיטורים על רקע הפליה
 

 איסור הפליה
מעמד ) לא יפלה מעביד בין עובדיו או בין דורשי עבודה מחמת מינם, נטייתם המינית, מעמדם האישי

היותם הריון, טיפולי פוריות, טיפולי הפריה חוץ גופית, , (אישי = היות אדם רווק, נשוי, גרוש או אלמן
לם, גזעם, דתם, לאומיותם, ארץ מוצאם, השקפתם, מפלגתם או שירותם במילואים, קריאתם הורים, גי

לשירות מילואים, שירותם הצפוי בשירות מילואים, לרבות מחמת תדירות המילואים או משכם, בכל 
 אחד מאלה: 

 קבלה לעבודה.  .0
 תנאי עבודה.  .2
 קידום בעבודה.  .4

 הכשרה או השתלמות מקצועיים.  .3
 . פיצויי פיטוריםפיטורים או  .5
 הטבות ותשלומים הניתנים לעובד בקשר לפרישה מעבודה.  .7

 

 לענין זה רואים כהפליה גם קביעת תנאים שלא ממין הענין.  *
 אין רואים הפליה כאשר היא מתחייבת מאופיים או ממהותם של התפקיד או המשרה.  *
 

 איסור דרישת פרופיל צבאי והשימוש בו
ביד לא ידרוש מדורש עבודה או מעובד את הפרופיל הצבאי שלו, ולא יעשה שימוש בפרופיל הצבאי מע .0

 שלו, אם הגיע לידיו, בכל ענין המנוי בסעיף "איסור הפליה". 
אם נדרש הפרופיל בניגוד להוראה זו, לא יפגע המעביד בעובד או בדורש העבודה בענין המנוי בסעיף  .2

 וב למסור את הפרופיל. "איסור הפליה" מחמת סיר
 הוראה זו לא חלה על שירות הביטחון הכללי והמוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים.  .4
 

 יעה על רקע הטרדה מיניתפגאיסור 
בסעיף מסגרת יחסי עבודה לא יפגע מעביד או ממונה מטעמו, בעובד או בדורש עבודה בעניינים המנויים ב

 אשר מקור הפגיעה הוא אחד מאלה:או בכל דרך אחרת, כ "איסור הפליה"
שנעשתה בידי המעביד, בידי הממונה מטעמו או בידי  דהטרדה מינית של העובד או של דורש העבוה (0)

 ובד אחר;ע
, ובלבד שלענין פגיעה 0000-כמשמעותה בחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח "הטרדה מינית":

הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, ק האמור )( לחו3)-( ו4)א()4שמקורה בהטרדה מינית לפי סעיף 
המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי אינו מעונין בהצעות האמורות; התייחסויות חוזרות המופנות 
לאדם, המתמקדות במיניותו, כאשר אותו אדם הראה למטריד כי אינו מעונין בהתייחסויות 

 (, די בהצעה או בהתייחסות אחת בלבד;האמורות
 זה;ף ו תביעה של העובד בשל פגיעה כאמור בסעילונה את (2)
 יוע של עובד לעובד אחר בקשר לתלונה או לתביעה בשל פגיעה כאמור בסעיף זה.ס (4)
 

משפט פלילי או אזרחי,  תהא זו הגנה ב(, 4)-( ו2לגבי פגיעה שמקורה בתלונה או בתביעה כאמור בסעיפים )
וע לגבי תלונת שוא שנעשו בזדון ובידיעה שהתלונה היא ו סיא אם פעולת המעביד ננקטה בשל תלונת שווא

 תלונת שווא.
 
שמעסיק בפועל אדם  מימחויבים, ולפי הענין, גם על ה וראות אלה יחולו, לענין מעביד ועובד, בשינוייםה

 המועסק כאמור. באמצעות קבלן כוח אדם, ועל אדם
 

 נה על מתלונןהג
יל מחמת תלונה או תביעה של העובד לענין חוק זה או מחמת א יפגע מעביד בעובד בעניינים המנויים לעל

 שסייע לעובד אחר בקשר לתלונה או לתביעה לפי חוק זה.
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ו א משפט פלילי או אזרחי בשל הפרת סעיף זה תהא זו הגנה אם פעולת המעביד ננקטה בשל תלונת שוואב
 .סיוע לגבי תלונת שווא שנעשו בזדון ובידיעה שהתלונה היא תלונת שווא

 
 איסור הפליה באמצעות מידע גנטי

את הנושא של עריכת בדיקות גנטיות ומתן ייעוץ  , מסדיר)להלן: "החוק"( 2000-התשס"א ,חוק מידע גנטי
 גן על זכות הנבדק לפרטיות לגבי המידע.מגנטי ו

 
ואוסר על מעביד לדרוש מעובד או ממועמד לעבודה מידע גנטי לחוק דן במניעת הפליה בתעסוקה  20סעיף 

 או לעבור בדיקה גנטית.
 

החוק מורה כי במקרה שמעביד עבר על האיסור הנ"ל, הוא לא יוכל לפגוע בעובד מחמת סירובו למסור 
 מידע גנטי או לערוך בדיקה גנטית לענין קבלה לעבודה, קידום בעבודה, תנאי עבודה או פיטורים.

 
ק אוסר על מעביד לעשות שימוש במידע גנטי או בתוצאה של בדיקה גנטית של עובד לרבות לענין החו

 קבלה לעבודה, קידום בעבודה ותנאי עבודה או פיטורים.
 

לחוק מאפשר לשר העבודה לקבוע מקומות עבודה שבהם, לצורך סוגי עבודה מסויימים, נחוצה  20סעיף 
תרה בדיקה כאמור יוכל המעביד לדרוש מעובד לעבור בדיקה בדיקה גנטית. במקומות עבודה בהם הו

  גנטית שתיערך תוך שמירה מרבית על פרטיותו.
 

לחוק מידע גנטי, לענין מניעת הפליה בתעסוקה, יחולו גם על מעסיק בפועל, על עובד של  20הוראות סעיף 
גדרתם בחוק העסקת קבלן כוח אדם המועסק אצל מעסיק בפועל ועל אדם המועמד להעסקה כאמור )כה

 (. 0007-עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו
 

מאסר שנה או קנס פי שישה מן הקנס  -עושה אחת מאלה )בין היתר(, דינו ההחוק קובע, בין היתר, כי 
 (:00/2004נכון לחודש ₪  0,457,000( לחוק העונשין )סה"כ: 3)א()70הקבוע בסעיף 

ה מידע גנטי או דורש ממנו לעבור בדיקה גנטית בניגוד להוראות סעיף ורש מעובד או ממועמד לעבודד (0)
 )ד(; 20)א( או בניגוד להוראות לפי סעיף 20

בודה, קידום בעבודה, תנאי עבודה או פיטורים בשל סירובו למסור מידע לעוגע בעובד לענין קבלה פ (2)
 )ב(; 20גנטי או לערוך בדיקה גנטית בניגוד להוראות סעיף 

שה שימוש במידע גנטי או בתוצאה של בדיקה גנטית לענין קבלה לעבודה, קידום בעבודה, תנאי וע (4)
 )ג(; 20גוד להוראות סעיף ניעבודה או פיטורים ב

 
 לחוק. 20לבית הדין לעבודה סמכות לדון בעבירות על סעיף 

 
 נטל ההוכחה

הוכחה על המעביד כי פעל בתובענה של דורש עבודה / עובד בשל הפרת איסור ההפליה, תהא חובת ה .א
  –שלא בניגוד להוראת החוק 

 

לענין קבלה לעבודה, קידום בעבודה, תנאי עבודה, שליחה להכשרה או השתלמות מקצועית או  .0
אם קבע המעביד לגביהם תנאים או כישורים, ודורש העבודה או העובד,  -תשלום פיצויי פיטורים 

 ם או הכישורים האמורים;לפי הענין, הוכיחו כי נתקיימו בהם התנאי
 

 אם הוכיח העובד שלא היתה בהתנהגותו או במעשיו סיבה לפיטוריו.  -לענין פיטורים מהעבודה  .2
תהא חובת ההוכחה על  -בשל הפרת איסור הטרדה מינית בעבודה  ,בתובענה של דורש עבודה / עובד .ב

ש העבודה כי סירב להיענות המעביד כי פעל שלא בניגוד להוראות החוק, אם הוכיח העובד או דור
להצעה או התנגד למעשה שהם בעלי אופי מיני, שנעשו בידי המעביד או בידי מי שממונה במישרין או 

 מי שפועל מטעם המעביד לענין קבלתו לעבודה.  -בעקיפין, על העובד, ולגבי דורש עבודה 
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עבודה בשל הפרת איסור  בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן )א( לעיל, בתובענה של עובד או של דורש .ג
הפליה, תהא חובת ההוכחה על הנתבע כי פעל שלא בניגוד להוראות הסעיף האמור, אם הוכח כי דרש, 
במישרין או בעקיפין, מעובד או מדורש עבודה, מידע בנושא שהפליה בשלו אסורה מחמת הטעמים 

 המפורטים באיסור ההפליה לעיל.

ההפליה, חזקה כי הנאשם עבר על הוראות הפרת איסור  בהליך פלילי בשל עבירה על הפרת איסור .ד
ההפליה, אם דרש, במישרין או בעקיפין, מעובד או מדורש עבודה, מידע בנושא שהפליה בשלו אסורה 

 מחמת הטעמים המפורטים באיסור ההפליה לעיל, אלא אם כן הוכיח הנאשם אחרת.

ם, לפי העניין, אם המידע נדרש כאמור באותם על נתבע או נאש )ד( לעיל לא יחולו-הוראות סעיפים )ג( ו
 סעיפים לשם אחד מאלה:

מילוי אחר הוראות נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה )בענין דרישת הנציבות לקבלת מידע מגוף  (0)
 מבוקר ו/או בהתאם לצו למסירת נתונים(;

 שנמנה עם קבוצה מסוימת;מילוי אחר הוראה לפי כל חוק לעניין ייצוג הולם או העדפה מתקנת למי  (2)
פעולה בהתאם לתכנית לקידום שוויון בעבודה שמעביד פועל לפיה, או שמשרד ממשלתי אישר או  (4)

שהוא מממן באופן מלא או חלקי, הכוללת הוראות בדבר העדפה מתקנת בקבלה לעבודה או בקידום 
 בעבודה של מי שנמנה עם קבוצה מסוימת.

 
 תרופות עקב הפרת החוק

  -בשל הפרת הוראות חוק זה  ,ין לעבודה יהא רשאיבית הד
 לפסוק פיצויים אף אם לא נגרם נזק של ממון בשיעור שיראה לו בנסיבות הענין.  .0
 ליתן צו מניעה או צו עשה, אם ראה שהענקת פיצויים בלבד לא תהיה צודקת.  .2
 

 התיישנות
 -מיום שנוצרה העילה  שנים 4תביעה אזרחית בשל הפרת הוראות חוק זה שהוגשה לאחר שחלפו 

 מתיישנת. 
 

 אי תחולת החוק 
אין רואים כהפליה העדפה של עובד שהוא בן למשפחתו של המעביד  ,לענין סעיף איסור הפליה .0

 בן משפחתו של בעל השליטה בו.  -ובתאגיד 
  -לענין זה 

  .בן משפחה = בן זוג, הורה, ילד, נכד, אח, אחות או בני זוגם של אלה 
  בעל שליטה בתאגידים = מי שבידו או ביחד עם בני משפחתו שליטה ישירה או עקיפה בעסקיו

 ובניהולו של התאגיד. 
  -הוראות החוק, חוץ מההוראה האוסרת הטרדה מינית, לא יחולו לגבי  .2

  .עובד המועסק שלא לצורך עסקו או משלח ידו של מעבידו 
 יימנה גם עובד של קבלן כוח אדם המועסק אצל  –זה לענין עובדים.  7-מעביד המעסיק פחות מ

 אותו אדם.
 

 עונשין
)הגנה על  7א )איסור דרישת פרופיל צבאי והשימוש בו(, 2)איסור הפליה(,  2עובר על הוראות סעיפים ה .0

( לחוק העונשין, 4)א()70כפל הקנס הקבוע בסעיף  –ו )מודעות בדבר הצעת עבודה(, דינ 0מתלונן( או 
 .(00/2004נכון לחודש ₪  050,700)כפל הקנס:  0066-התשל"ז

עביד או ממונה מ; שלוש שניםמאסר  –)פגיעה על רקע הטרדה מינית(, דינו  6עובר על הוראות סעיף ה .2
)א( לחוק למניעת הטרדה מינית, ופגע בו כאמור 4בדו כאמור בסעיף עומטעמו, שהטריד מינית את 

 מאסר ארבע שנים. -, דינו 6בסעיף 
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הוראות סעיפים )ה( לחוק למניעת הטרדה מינית יחולו לענין עבירה לפי סעיף זה )-)ד( ו5וראות סעיף ה
, יחולו על חקירתו של מי שנפגע 0056-ב לחוק לתיקון סדרי הדין )חקירת עדים(, התשי"ח2-א ו2

ו לענין לחוק העונשין יחול 452הוראות סעיף  ;בעבירה לפי סעיף זה ועל עדותו בשל עבירה כאמור
 .(פרסום שם של מי שנפגע בעבירה או שהתלונן כי נפגע בעבירה, לפי סעיף זה

( לחוק העונשין, 4)א()70הקנס כאמור בסעיף  –, דינו )צו מסירת נתונים( יא00המפר צו לפי סעיף  .4
 מהקנס כאמור, לכל יום 5%, וקנס נוסף, בשיעור של (00/2004נכון לחודש ₪  65,400) 0066-התשל''ז

 שבו נמשכת העבירה מעבר לתקופת הזמן שנקבעה בצו.

המעביד או א עת עבודה( לא יישא באחריות פלילית אלהצדעות בדבר מו) 0עבירה על הוראת סעיף ב .3
 הזקוק לעובד.

 )ד( בחוק האמור.40לחוק מידע גנטי, דינו העונש הקבוע בסעיף  20עובר על הוראות סעיף ה .5
 

 אדם-בני-רחב בירות שלבעריות אישית אח
או  -למעט שותף מוגבל  -אדם, רואים כאחראי לה גם כל שותף -בני-ברה עבירה לפי חוק זה בידי חברנע

דין כאילו הוא עבר את העבירה, אם לא הוכיח שהעבירה ל פקיד אחראי של אותו חבר, ואפשר להביאו
 נעברה שלא בידיעתו או שנקט את כל האמצעים הנאותים למניעתה.
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 פיטורים עקב שירות מילואים הגבלת
 

 :0030-בהתאם לחוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(, התש"ט
 

חל איסור על מעסיק לפטר עובד בשל שירותו במילואים, קריאתו לשירות מילואים או שירותו הצפוי  .0
 בטלים הפיטורים. -בשירות מילואים, לרבות בשל תדירותו או משכו, ואם פיטרו 

 

דין שירות עבודה של  ,0076-( לחוק שירות עבודה בשעת חירום, התשכ"זד)23ם לסעיף בהתא: הערה
 מגוייס חוץ כדין שירות מילואים. 

מי שנקרא בצו לשירות עבודה במפעל חיוני או במפעל למתן שירותים קיומיים  = מגוייס חוץ
 )כהגדרתם בחוק( שאינו מועסק במפעל כשכיר או כעצמאי.

 

המילואים עולה על יומיים רצופים, חל איסור על מעסיק לפטר עובד גם בתקופה של  במקרה בו שירות .2
אלא תיתן היתר לא ימים לאחר תום שירות המילואים, אלא בהיתר של ועדת תעסוקה. הוועדה  40

מטעמים מיוחדים שיירשמו שבשלהם יש להתיר את הפיטורים ורק אם המעסיק יוכיח, כי הפיטורים 
 של שירות המילואים.המבוקשים אינם ב

 

יום הנ"ל, כלומר לא ניתן לחפוף את ימי  40-במנין ימי ההודעה המוקדמת לפיטורים לא יבואו ה .4
 הימים מתום שירות המילואים, בהם חל איסור לפטר את העובד. 40ההודעה המוקדמת עם 

 

 

 פיטורים = לרבות אי חידוש חוזה עבודה לתקופה קצובה שהוא אחד מאלה: .3
 

 חודשים או יותר. 02חוזה עבודה לתקופה קצובה של  .א
 

חודשים, שהאריך או שחידש העסקה קודמת של  02-חוזה עבודה לתקופה קצובה הפחותה מ .ב
 העובד שהיתה סמוך לפני תחילת תוקפו של החוזה.

 

יטורים מסמכויותיה של ועדת התעסוקה )שדנה, בין יתר תפקידיה, בטענות עובד נגד מעבידו הטוען לפ .5
  –עקב שירותו במילואים( 

 

 .לתת צו המורה למעסיק לקבל או להחזיר, לפי הענין, את העובד לעבודה 
 

  לתת צו המורה למעסיק לשלם לעובד פיצויים בסכום השווה לחמש פעמים השכר שהתובע קיבל
לשכר  או שהיה זכאי לקבל בעבור חודש העבודה שבסמוך לפני הפרת זכותו )חישוב השכר בהתאם

הקובע לענין פיצויי פיטורים(. הוועדה רשאית, מטעמים מיוחדים, לפסוק פיצויים בסכום אחר 
 שתקבע.

 

  הוועדה רשאית לתת צו להעסקה וצו לפיצויים )צו משולב(, אך סכום הפיצויים בצו משולב יקבע
 רק בהתאם לנזק שנגרם לעובד בפועל עקב הפיטורים שלא כדין.

 

 צאות שתצווה ועדת תעסוקה לשלמם לעובד לפי חוק זה כדין שכר עבודהדין פיצויים והו, 
 לענין דין קדימה לשאר החובות בפירוק או בפשיטת רגל לפי כל דין. ,כמשמעו בחוק הגנת השכר

 

 מעביד המבקש לפטר עובד בעת היותו בשירות מילואים יפנה לקבלת היתר לוועדת התעסוקה:  .7
 

 04 - 6400000ל. ט במחוז תל אביב והמרכז 
 

 02 - 7250645/7טל.  במחוז ירושלים 
 

 03 - 0400003/7טל.  במחוז חיפה והצפון 
 

 00 - 7203425טל.  במחוז באר שבע והדרום 
 

 ביחס לעובד קבלן כוח אדם: .6
 

 .חל איסור על מעסיק בפועל לגרום לכך שקבלן כוח אדם יפטר עובד בניגוד להוראות חוק זה 
 

 תעסוקה קבעה כי עובד פוטר בניגוד לחוק חזקה היא שהמעסיק בפועל גרם לפיטוריו. אם ועדת 
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 .צו להעסקה ינתן כנגד קבלן כוח האדם והמעסיק בפועל, אלא אם נקבע אחרת 
 

  צו לפיצויים ינתן נגד המעסיק בפועל, אלא אם המעסיק בפועל לא גרם לפיטורים וקבלן כוח
זה ינתן צו נגד קבלן כוח האדם. אם קבלן כוח האדם והמעסיק האדם פיטר את העובד. במקרה כ

 בפועל פיטרו את העובד, ינתן צו פיצויים נגד שניהם, בהתאם לחלוקת האחריות ביניהם.
 

  05חודשים )או  0הוראות אלה לא יחולו על פיטורים של עובד קבלן כוח אדם בתום תקופה של 
, הוא 0.0.2000ביום לתוקפה נכנסה אדם )הוראה זו לפי הענין( בה מועסק עובד ע"י קבלן כוח 

 .(0007-התשנ"וא בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, 02מועד כניסתו לתוקף של סעיף 
 

 ככל האפשר בנסיבות העניין ובתוך זמן סבירעובד המקבל צו קריאה לשירות מילואים, יודיע על כך  .0
 ,או לאחראי על כוח האדם, ואם הוא עובד של קבלן כוח אדםמיום קבלת הצו למעסיק, לממונה עליו 

לממונה עליו או לאחראי על כוח אדם אצל המעסיק בפועל או אצל קבלן כוח האדם. במקרה בו לא 
היה העובד מועסק בזמן שקיבל את צו הקריאה למילואים, יודיע על קריאתו לשירות מילואים בתוך 

 תחילת עבודתו. זמן סביר לאחר
 

ובד יוכל לתבוע פיצוי בגין נזק שנגרם לו בעקבות הפרת החוק, שהתגבש או שנודע לו עליו לאחר ע .0
 החלטת ועדת התעסוקה או בית הדין, לפי המאוחר.

 

, אוסר הפליית דורש עבודה או עובד מחמת 0000-יצוין כי, חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח .00
ילואים או שירותו הצפוי בשירות מילואים, לרבות מחמת שירותו במילואים, קריאתו לשירות מ

 תדירותו או משכו.
 

"סיום יחסי עבודה/כתב ויתור", בחלק על האופן שבו יש לקיים הליך פיטורים ניתן ללמוד בפרק  הערה:
 הדן בזכות לשימוע במגזר הפרטי.

 
 הגבלת פיטורים של עובד חולה

 
(, 2000-ו 2000קיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני ח

-)להלן 0067-א לחוק דמי מחלה, התשל"ג3, הוסף סעיף 05.6.2000, שנכנס לתוקפו ביום 2000-התשס"ט
החוק(, האוסר על מעביד לפטר עובד שנעדר מעבודתו עקב מחלתו, במהלך תקופת הזכאות לדמי מחלה 

 3סכם קיבוצי, וזאת עד לתקופת הזכאות המקסימלית לפי סעיף הצבורה לו לפי חוק דמי מחלה או לפי ה
 לחוק. 

 

 איסור הפיטורים לא יחול באחד מאלה:
ולהתפטרות, לפיטורים המעביד נתן לעובד הודעה מוקדמת לפיטורים לפי חוק הודעה מוקדמת  (0)

 , בטרם נעדר העובד עקב מחלתו;2000-התשס"א
או שהמעביד הוכרז פושט רגל לפי פקודת פשיטת הרגל ]נוסח  מקום עבודתו של העובד פסק מלפעול (2)

-ניתן צו פירוק לפי פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג –, ואם הוא תאגיד 0000-חדש[, התש"ם
 הפסקת פעילות שאינה זמנית.  –; לעניין זה, "פסק מלפעול" 0004

 

 סדר לגביו על פי הסכם קיבוצי.לרבות עובד שעניין תשלום לתקופת מחלה מו –לעניין זה, "עובד" 
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