
 

  

 חומר רקע להרצאתה של עו"ד הילה פורת
 1121121/11המותר והאסור  -פיטורי עובדים הלכה למעשה

 
 

 התקופות בהן חל איסור לפטר עובד2ת בקשר להורות
 

 להלן ריכוז של התקופות בהן חל איסור על מעביד לפטר עובד/ת:
 
טיפולי פוריות  כשעובדת עוברת טיפולי הפריה חוץ גופית או כשעובד או עובדת עוברים .1

בימי היעדרם מהעבודה לפי החוק לשם כך, או במשך תקופה  - לקראת ילדם הראשון או השני
ימים לאחר תום ימי ההיעדרות כאמור, אלא בהיתר מאת שר התעשייה המסחר  151של 

והתעסוקה. היתר לא יינתן במקרה שהפיטורים הם בקשר עם היעדרות או עם טיפולים 
 כאמור. 

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

איסור הפיטורים בהקשר זה אינו מותנה בוותק של העובד/ת במקום העבודה. איסור פיטורים 
ים מהיום הראשון להיעדרותם עפ"י חוק זה לא יחול על מעביד, לגבי עובד/ת שחלפו שנתי

 מעבודה אצלו או באותו מקום עבודה, לשם ביצוע הטיפולים.
איסור הפיטורים האמור חל גם על עובדת או עובד שלא נעדרו מעבודה, בתקופת הטיפולים 

ימים לאחר מועד תחילת טיפולי הפוריות או טיפולי  151כאמור לעיל, או במשך תקופה של 
גופית, לפי המאוחר, כפי שאישר הרופא המטפל בכתב, ובלבד שהעובדת או -ההפריה החוץ

העובד, לפי העניין, הודיעו למעביד על הטיפולים לא יאוחר משלושה ימי עבודה ממועד מתן 
ממועד הפיטורים,  –ההודעה המוקדמת לפיטורים, ואם לא ניתנה הודעה מוקדמת לפיטורים 

ימים מאותו המועד, לפי העניין; הוראות אלו  11וך ומסרו למעביד אישור רופא כאמור בת
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 לפחות. יצוין, כי שר התעשייה המסחר 

ור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של והתעסוקה רשאי, בהתייעצות עם שר הבריאות ובאיש
 הכנסת, לקבוע סוגים של טיפולי פוריות שהוראות אלו לא יחולו עליהם. 

כאמור,  עקב הטיפולים: פיטורי עובד/ת העובר/ת טיפולי פוריות/הפריה חוץ גופית הערה
ן חל איסור על פיטוריהם, עלולים להוות אפליה, האסורה על פי חוק שוויו לאבתקופות בהן 

 ההזדמנות בעבודה.
  
כאשר מדובר בעובדת קבועה, ארעית או  - כשהעובדת בהריון וטרם יצאה לחופשת לידה .2

חודשים לפחות. במקרה זה,  6זמנית ובלבד שעבדה אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה 
מעביד יכול לקבל היתר לפיטורי העובדת מהמפקח על חוקי העבודה במשרד התעשייה המסחר 

 התעסוקה. היתר שכזה לא יינתן במקרה שהסיבה לפיטורים היא היות העובדת בהריון.ו
  

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

  
והעובדת הועסקה אצלו בפועל במשך שישה חודשים  כוח אדםקבלן במקרה שהמעביד הוא 

 לפחות יראו גם הפסקה זמנית של העסקתה כפיטורים, ובנוסף:
 * לא יגרום מעסיק בפועל לכך שקבלן כוח אדם יפטר עובדת בהריון בניגוד להוראות איסור זה.

גרם לפיטורים, * פוטרה עובדת בהריון בניגוד לאיסור זה, חזקה היא שהמעסיק בפועל הוא ש
 אלא אם הוכיח אחרת.

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



 

 

)במשך שבוע לאחר ההפלה או במשך הזמן שקבע הרופא  כשעובדת נעדרת בעקבות הפלה .3
 פה זו.להיעדרות אך לא יותר מששה שבועות(. לא ניתן לתת הודעת פיטורים למועד החל בתקו

 
  במשך חופשת הלידה.  .1

לא ניתן לתת הודעת פיטורים למועד החל בתקופה זו, ובמנין הודעה מוקדמת לפיטורים לא 
 תבוא תקופה זו במנין.

  
אם העובדת נעדרת מהעבודה באישור  - חודשים מאותו יום 6מתום חופשת הלידה עד תום  .5

אושר. לא ניתן לתת הודעת פיטורים מרופא לפיו מצבה עקב הלידה מחייב זאת ובמידה ש
 למועד החל בתקופה זו, ובמנין הודעה מוקדמת לפיטורים לא תבוא תקופה זו במנין.

  
  -כשעובד נעדר מעבודתו )חופשה ללא תשלום( בעקבות  .6

 פיצול חופשת לידה של בת זוגו עקב אישפוזה בתנאי החוק, אך לא יותר מארבעה שבועות. א.
ת העובדה שהילד נמצא עמו ובהחזקתו הבלעדית, בהתאם לתנאי החוק היעדרות בעקבו ב.

 בעניין.
  

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

  
לאחר יום מתום חופשת הלידה או מתום ההיעדרות עקב מצב בריאותי  /6במשך תקופה של  .7

לידה או 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.

  
  –ח כי מתקיים כל אלה היתר לא ינתן אלא אם שוכנע המפק

 הפיטורים אינם בקשר ללידה, לחופשת הלידה או להיעדרות כאמור. א.
ניתן צו  –עסקו של המעביד חדל לפעול או שהמעביד הוכרז כפושט רגל, ואם הוא תאגיד  ב.

 פרוק.
  

 בכל מקרה, במנין הודעה מוקדמת לפיטורים לא תבוא התקופה האמורה.
  
בחופשה ללא תשלום לאחר חופשת לידה מכוח החוק וכאשר עובדת כאשר עובד2ת נמצא2ת  .8

ימים לאחר תום  /6נעדרת מעבודתה עקב הנקה )בהתאם להוראות החוק(, ובמשך תקופה של 
ניתן לתת הודעת פיטורים למועד החל בתקופות האמורות, אלא בהיתר מאת   לא ההיעדרות.

בקשר ללידה או להיעדרות כאמור. המפקח הנ"ל. המפקח לא יתיר פיטורים אם הם לדעתו 
 במנין ימי הודעה מוקדמת לפיטורים לא יבואו תקופות אלה.

  
( לחוק או 5)ג()7בימי היעדרה מעבודתה לפי סעיף  בזמן שהות עובדת במקלט לנשים מוכות .9

כאמור, ולא ייתן הודעת פיטורים למועד  ימים לאחר תום ימי ההיעדרות /1במשך תקופה של 
ות האמורות, אלא בהיתר מאת שר התעשייה המסחר והתעסוקה, ולא יתיר השר החל בתקופ

 פיטורים כאמור אם הפיטורים הם, לדעתו, בקשר לשהייה במקלט.
  

 לרבות אי חידוש חוזה לתקופה קצובה שהוא אחד מאלה: –לעניין זה "פיטורים" 
 חודשים או יותר. 12חוזה לתקופה קצובה של  א.
חודשים, שהאריך או שחידש העסקה קודמת  12 –ה קצובה הפחותה מ חוזה עבודה לתקופ ב.

 שהייתה סמוך לפני תחילת תוקפו של החוזה.
 



 

 

 לקבלת היתר לפיטורי עובד2ת )במקרים בהם ניתן לקבלו כאמור לעיל( יש לפנות אל:
הממונה על חוק עבודת  משרד התעשייה המסחר והתעסוקה, אגף ההסדרה, משרד התמ"ת,

-13, טלפון: 67138תל אביב, מיקוד  ,36119)בית ליאו גולדברג(, ת.ד  86נחם בגין דרך מ נשים,
 .13-7317629, פקס: 7317121/2/3

 
 

 הגבלת פיטורים עקב שירות מילואים
 

 :1919-בהתאם לחוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(, התש"ט
  
לשירות מילואים או שירותו חל איסור על מעסיק לפטר עובד בשל שירותו במילואים, קריאתו  .1

 בטלים הפיטורים. -הצפוי בשירות מילואים, לרבות בשל תדירותו או משכו, ואם פיטרו 
 

, דין שירות 1967-)ד( לחוק שירות עבודה בשעת חירום, התשכ"ז21הערה: בהתאם לסעיף 
 עבודה של מגוייס חוץ כדין שירות מילואים. 

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

 
במקרה בו שירות המילואים עולה על יומיים רצופים, חל איסור על מעסיק לפטר עובד גם  .2

הוועדה לא  ימים לאחר תום שירות המילואים, אלא בהיתר של ועדת תעסוקה. 31בתקופה של 
תיתן היתר, אלא מטעמים מיוחדים שיירשמו שבשלהם יש להתיר את הפיטורים ורק אם 

  המעסיק יוכיח, כי הפיטורים המבוקשים אינם בשל שירות המילואים.
 
יום הנ"ל, כלומר לא ניתן לחפוף את  31-במנין ימי ההודעה המוקדמת לפיטורים לא יבואו ה .3

ירות המילואים, בהם חל איסור לפטר את הימים מתום ש 31ימי ההודעה המוקדמת עם 
 העובד.

   
 פיטורים = לרבות אי חידוש חוזה עבודה לתקופה קצובה שהוא אחד מאלה: .1

 חודשים או יותר. 12חוזה עבודה לתקופה קצובה של  א.
חודשים, שהאריך או שחידש העסקה קודמת  12-חוזה עבודה לתקופה קצובה הפחותה מ .ב

 לפני תחילת תוקפו של החוזה. של העובד שהיתה סמוך
  
מסמכויותיה של ועדת התעסוקה )שדנה, בין יתר תפקידיה, בטענות עובד נגד מעבידו הטוען  .5

  –לפיטורים עקב שירותו במילואים( 

 העובד לעבודה לתת צו המורה למעסיק לקבל או להחזיר, לפי הענין, את.  
  לחמש פעמים השכר שהתובע  השווהלתת צו המורה למעסיק לשלם לעובד פיצויים בסכום

זכותו )חישוב השכר  קיבל או שהיה זכאי לקבל בעבור חודש העבודה שבסמוך לפני הפרת
מיוחדים, לפסוק  בהתאם לשכר הקובע לענין פיצויי פיטורים(. הוועדה רשאית, מטעמים

 .פיצויים בסכום אחר שתקבע
 אך סכום הפיצויים בצו משולב משולב( הוועדה רשאית לתת צו להעסקה וצו לפיצויים )צו ,

 .הפיטורים שלא כדין יקבע רק בהתאם לנזק שנגרם לעובד בפועל עקב
 לפי חוק זה כדין שכר עבודה,  דין פיצויים והוצאות שתצווה ועדת תעסוקה לשלמם לעובד

בפירוק או בפשיטת רגל לפי כל  כמשמעו בחוק הגנת השכר, לענין דין קדימה לשאר החובות
 .דין

 ביד המבקש לפטר עובד בעת היותו בשירות מילואים יפנה לקבלת היתר לוועדת התעסוקה: מע .6



 

 

 13 - 7381919 טל.             במחוז תל אביב והמרכז  
 12 - 6251735/6טל.                           במחוז ירושלים 
 11 - 8311312טל.                     במחוז חיפה והצפון 
 18 - 6211325 טל.            הדרוםבמחוז באר שבע ו 

 
 ביחס לעובד קבלן כוח אדם: .7

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

  אם ועדת תעסוקה קבעה כי עובד פוטר בניגוד לחוק חזקה היא שהמעסיק בפועל גרם
 לפיטוריו.

 אדם והמעסיק בפועל, אלא אם נקבע אחרת.צו להעסקה ינתן כנגד קבלן כוח ה  
  צו לפיצויים ינתן נגד המעסיק בפועל, אלא אם המעסיק בפועל לא גרם לפיטורים וקבלן

כוח האדם פיטר את העובד. במקרה כזה ינתן צו נגד קבלן כוח האדם. אם קבלן כוח האדם 
לחלוקת האחריות והמעסיק בפועל פיטרו את העובד, ינתן צו פיצויים נגד שניהם, בהתאם 

 ביניהם.
  חודשים )או  9הוראות אלה לא יחולו על פיטורים של עובד קבלן כוח אדם בתום תקופה של

, 1.1.2118לפי הענין( בה מועסק עובד ע"י קבלן כוח אדם )הוראה זו נכנסה לתוקפה ביום  15
ם, א בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אד12הוא מועד כניסתו לתוקף של סעיף 

 (.1996-התשנ"ו

עובד המקבל צו קריאה לשירות מילואים, יודיע על כך ככל האפשר בנסיבות העניין ובתוך זמן  .8
סביר מיום קבלת הצו למעסיק, לממונה עליו או לאחראי על כוח האדם, ואם הוא עובד של 

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

 קריאתו לשירות מילואים בתוך זמן סביר לאחר תחילת עבודתו.
  
עובד יוכל לתבוע פיצוי בגין נזק שנגרם לו בעקבות הפרת החוק, שהתגבש או שנודע לו עליו  .9

 דין, לפי המאוחר.לאחר החלטת ועדת התעסוקה או בית ה
  

, אוסר הפליית דורש עבודה או עובד 1988-יצוין כי, חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח .11
מחמת שירותו במילואים, קריאתו לשירות מילואים או שירותו הצפוי בשירות מילואים, 

 לרבות מחמת תדירותו או משכו.
 
 

 הגבלת פיטורים של עובד חולה
 

-ו 2119ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים  במסגרת חוק
-א לחוק דמי מחלה, התשל"ג1, הוסף סעיף 15.7.2119, שנכנס לתוקפו ביום 2119-(, התשס"ט2111
החוק(, האוסר על מעביד לפטר עובד שנעדר מעבודתו עקב מחלתו, במהלך תקופת -)להלן 1976

לו לפי חוק דמי מחלה או לפי הסכם קיבוצי, וזאת עד לתקופת הזכאות לדמי מחלה הצבורה 
 לחוק.  1הזכאות המקסימלית לפי סעיף 

 
 איסור הפיטורים לא יחול באחד מאלה:

המעביד נתן לעובד הודעה מוקדמת לפיטורים לפי חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות,  (1)
 , בטרם נעדר העובד עקב מחלתו;2111-התשס"א



 

 

ם עבודתו של העובד פסק מלפעול או שהמעביד הוכרז פושט רגל לפי פקודת פשיטת הרגל מקו (2)
ניתן צו פירוק לפי פקודת החברות ]נוסח חדש[,  –, ואם הוא תאגיד 1981-]נוסח חדש[, התש"ם

 הפסקת פעילות שאינה זמנית.  –; לעניין זה, "פסק מלפעול" 1983-התשמ"ג
 

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

מעסיק אינו רשאי לפטר עובד חולה מבלי לאפשר לו לנצל ימי מחלה צבורים 
 העומדים לזכותו מכח החוק

 
בניהול מיוחד נ' לסלי פנחס וניט  –קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים א.ש. בע"מ  383/17ע"ע 

 .7.12.2118ואח', ניתן ביום 

 

 עובדות

שופרסל(,  –מר וניט( עבד באגף הכספים בחברת שופרסל בע"מ )להלן  –מר לסלי פנחס וניט )להלן 
 . 31.1.2111ועד לסיום עבודתו ביום  1975החל משנת 

 
הקרן(,  –בניהול מיוחד )להלן  –מר וניט בוטח בקרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים א.ש. בע"מ 

 .  1969משנת 
 

זומן מר וניט לסמנכ"לית משאבי אנוש בשופרסל, אשר הודיעה לו שהוא נמצא  11.12.2113ביום 
 ברשימת העובדים שיאלצו לסיים עבודתם במסגרת הליכי הבראה והתייעלות.

 
הודיעה שופרסל למר וניט בכתב, כי  28.1.2111לקה מר וניט באירוע מוחי. ביום  16.12.2113ביום 

ימי מחלה  151במועד פיטוריו עמדה למר וניט יתרה של  .31.1.2111פיטוריו יכנסו לתוקף ביום 
 בלתי מנוצלים. 

 
מר וניט הגיש לקרן תביעה לפנסיית נכות כחודש לאחר סיום עבודתו בשופרסל. הקרן סירבה 
לשלם למר וניט גמלת נכות חודשית ממועד פיטוריו, וטענה, כי חובתה של שופרסל היתה לאפשר 

ת ימי המחלה בתשלום להם היה זכאי במועד פיטוריו ורק לאחר מכן למר וניט למצות את מכס
 קמה חובת הקרן לתשלום פנסיית הנכות.

 
מר וניט תבע את הקרן בבית הדין האזורי לעבודה ועתר לחיובה לשלם לו קצבת נכות החל ממועד 

 פיטוריו. תביעתו התקבלה. הקרן ערערה על קביעה זו.
 

 ים פסקבית הדין הארצי לעבודה בירושל

למר וניט הודע על פיטוריו בטרם חלה. עם זאת, במועד שנקבע  –דמי מחלה מכוח חוק דמי מחלה 
-לסיום העסקתו בפועל, עדיין עמדו לזכותו ימי מחלה צבורים מכוח חוק דמי מחלה, התשל"ו

ימי מחלה מכח ההוראות  15חוק דמי מחלה( ונשללה הימנו הזכות למצות עוד  –)להלן  1976
 טיות של חוק דמי מחלה. הקוגנ

 
על מעסיק אשר עובדו חלה לאפשר לו למצות את כל ימי המחלה הצבורים לזכותו מכוח החוק 

מעסיק. הגיונם של דברים בכך, -הימים(, טרם ניתוק יחסי עובד /1של  ירבית)ועד למכסה המ
מדים שאם מעסיק יהא רשאי לפטר עובד חולה, בלי לאפשר לו לנצל ימי מחלה צבורים העו

 .לזכותו, הרי הלכה למעשה תקופח הזכות הקוגנטית לדמי מחלה



 

 

לתכלית חוק דמי מחלה ותאפשר למעסיק להשתחרר מחיובו  ל קביעה אחרת תהא מנוגדתכ
 בתשלום דמי מחלה על ידי פיטורי העובד, דווקא לעת מצוקתו של זה. 

 
ושר ומקבל דמי מחלה. כ-אין באמור לעיל כדי למנוע ממעסיק לפטר עובד השוהה בתקופת אי

אולם, המעסיק אינו רשאי לקבוע את מועד סיום יחסי העבודה למועד הקודם למועד מיצוי ימי 
 המחלה בתשלום להם זכאי העובד מכח חוק דמי מחלה.  

 
. 17.3.2111התוצאה היא, כי מכח חוק דמי מחלה על שופרסל היה להעסיק את מר וניט עד ליום 

ימים, להם  15בסכום השווה לדמי המחלה עבור  , על שופרסל לפצותוכיוון שבפועל לא כך היה
 היה זכאי במועד פיטוריו, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית.

 
בהסכם העבודה האישי בין מר וניט לבין שופרסל לא נזכר כלל נושא  –דמי מחלה מכוח הסכם 

תי מנוצלים. כיוון ימי המחלה, צבירתם, דמיהם, פדיונם או הפיצוי לעובד על ימי מחלה בל
שזכויותיו של מר וניט לדמי מחלה נקבעו בנוהג ואינן קוגנטיות, הרי שכדי ליתן מענה לשאלה 

ימים נוספים או לשלם דמיהם, יש ליתן הדעת  361האם היה על שופרסל להמשיך ולהעסיקו משך 
 לנסיבות הפיטורים ולעקרון תום הלב. 

 
והפיטורים לא היו קשורים למחלתו ולא נפל בהם פגם  ככל שהודע לעובד על פיטוריו קודם שחלה

 361 -לא חלה החובה על המעסיק, ובענייננו על שופרסל, להמשיך ולהעסיק את מר וניט ב  -אחר 
 הימים העודפים או לשלם עבורם דמי מחלה.

 
יש להבחין בין הזכות הקוגנטית לדמי מחלה לפי החוק, עליה העובד אינו  - סיכומם של דברים

כול לוותר מראש או בדיעבד, לבין הזכות לדמי מחלה מכוח הסכם. כאשר נקבע מועד לסיום י
מעסיק עוד בטרם חלה העובד, משמעות הדבר כי חוזה העבודה יסתיים במועד שנקבע. -יחסי עובד

 בנסיבות אלה לא תקום הזכות לדמי מחלה לפי ההסכם לאחר המועד שנקבע לסיום העבודה. 
 

ברים כאשר מדובר בזכות קוגנטית לדמי מחלה, אשר לגביה אין במועד שנקבע לא כך הם פני הד
מעסיק במועד -מעסיק כדי לגרוע ממנה. כל עוד מתקיימים יחסי עובד-לסיום יחסי עובד

שפרצה המחלה, אף אם המדובר בתקופת ההודעה המוקדמת, על המעסיק לאפשר לעובד למצות 
 דמי מחלה.את ימי המחלה העומדים לזכותו מכח חוק 

 
ערעור הקרן נדחה ברובו. שופרסל תפצה את מר וניט בסכום השווה לדמי המחלה עבור  –סוף דבר 

ימים, להם היה זכאי במועד פיטוריו, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית. הקרן תשא בחלק משכר  15
 ש"ח בתוספת מע"מ.  5,111טרחת עורכי דינם של מר וניט ושופרסל ותשלם לכל אחד סך של 

 
 הערות:

על האופן שבו יש לקיים הליך פיטורים ניתן ללמוד בפרק "סיום יחסי עבודה2כתב ויתור",  .1
 בחלק הדן בזכות לשימוע במגזר הפרטי.

, הקובע איסור פיטורי 1176-, התווסף סעיף לחוק דמי מחלה, התשל"ו1//15.7.1החל מיום  .1
חלה. יחד עם זאת, האיסור לא עובד שנעדר מעבודתו עקב מחלתו, בתקופת הזכאות לדמי מ

יחול במקרה בו ההודעה המוקדמת לפיטורים ניתנה לעובד בטרם נעדר עקב מחלתו, וכן 
במקרה בו מקום העבודה של העובד פסק מלפעול )הפסקה שאיננה זמנית(2הוכרז פושט 

 רגל2ניתן צו פירוק.
 



 

 

 זכות הטיעון של העובד וחובת המעביד לערוך שימוע
 

א כי זכות הטיעון הינה מזכויות היסוד הראשוניות בשיטת המשפט הישראלית. הלכה פסוקה הי
מקורה של זכות הטיעון בכלל הבסיסי, לפיו רשות מנהלית לא תפגע באדם, אלא אם כן ניתנה לו 
לפני כן הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו בפניה. מטרת זכות הטיעון היא להביא לידי כך 

מושכלת ומבוררת, תוך מתן תשומת לב מלאה ומשקל ראוי לעמדותיו שתתקבל החלטה עניינית, 
 ולעניינו של מי שעלול להיפגע מן ההחלטה.

 
זכות הטיעון האמורה חלה גם במסגרת יחסי העבודה והיא פרי פסיקת בתי הדין לעבודה. על פי 

, ובהתאם הפסיקה זוהי זכותו הראשונית של העובד לדעת מהן הטענות המועלות נגדו או בעניינו
ליתן תגובתו להן, להציג את גרסתו, ולנסות לשכנע את המעביד לשנות מדעתו ככל שיש בה לפגוע 
בזכויותיו. מדובר בזכות יסודית ובסיסית הקנויה לעובד במסגרת יחסי העבודה בינו לבין מעבידו 

גוטרמן נ' ד"ר יוסי  1127/11וממנה נובעת החובה המוטלת על המעביד לערוך לעובד שימוע )ע"ע 
סגנית  , ע"י מותב בהרכב7.1.2113, ניתן ביום 118המכללה האקדמית עמק יזרעאל, פד"ע לח 

הנשיא דאז כב' השופטת )בדימוס( א' ברק, כב' השופטת נ' ארד וכב' השופט ש' צור ונציגי הציבור 
 מר גוברמן ומר דויטש(. 

 
קתו של עובד, בין בדרך של חובת המעביד לערוך שימוע חלה עת נשקלת אפשרות לסיום העס

ארגון ותוכניות הבראה/ פיטורים בשל -פיטורים, לרבות פיטורים בשל צמצומים, ביצוע הליכי רה
הפרות משמעת/ פיטורים על רקע אי התאמה/ חוסר שביעות מן התפקוד המקצועי ובין בדרך של 

 חידוש חוזה עבודה לתקופה קצובה. -אי
 

קרה בו המעביד מבקש לשנות את תנאי עבודתו של העובד, כמו כן, חובת השימוע חלה גם במ
לרבות העברתו מתפקיד אחד למשנהו, לניידו ממקום עבודה אחד לאחר, לשנות את שכרו ו/או 

 תנאיו הסוציאליים של העובד וכיוצ"ב.   
 

במסגרת השימוע על המעביד להציג בפני העובד את הטענות המופנות כלפיו, את השאלות שעלו 
לב מבלי -ו אשר יש בהן כדי להשפיע על מקבל ההחלטה. כל זאת בפתיחות, בהגינות ובתוםבעניינ

להסתיר דבר מן העובד. מחובתו של המעביד ליתן דעתו לטיעוניו של העובד ולשמוע אותם בלא 
פניות, בלב נקי ובנפש חפצה, קודם שתיפול ההחלטה הסופית העשויה, לא אחת, להיות בלתי 

 י העובד.הדירה ומכרעת לגב
 

יצוין, כי בעבר החילו בתי הדין לעבודה את זכות הטיעון וחובת השימוע הנגזרת ממנה רק על יחסי 
עבודה במגזר הציבורי, אך בהדרגה הורחבה תחולת זכות הטיעון על כלל המעסיקים במשק, 

זכות הטיעון עומדת לעובד במלוא הדרה, כלפי המעסיק לרבות על מעסיקים פרטיים. כיום 
)ע"ע מהותי -רטי, בה במידה שעומדת היא לו כלפי המעסיק הציבורי וכלפי המעסיק הדוהפ

, ע"י מותב בהרכב הנשיא כב' השופט ס' 15.7.2117דני מלכה נ' שופרסל בע"מ, ניתן ביום  115/16
 אדלר, כב' השופטת נ' ארד, כב' השופטת ל' גליקסמן ונציגי הציבור מר ספיר ומר אבלס(. 

 
הדין לעבודה נקבעו שורה של כללים באשר לאופן עריכת הליך השימוע ע"י המעביד. בפסיקת בתי 

בין היתר, נקבע כי על המעביד לזמן את העובד לשימוע בטרם קבלת החלטה סופית בעניינו 
ולהודיע לעובד מהן הסיבות בגינן נשקלת האפשרות לסיים את העסקתו, פרק זמן סביר קודם 

; השימוע יערך בפני הגורם המוסמך בד יוכל להיערך באופן ראוילמועד השימוע על מנת שהעו
להחליט בעניינו של העובד; העובד רשאי להיות מלווה ע"י נציג מטעמו )לרבות, נציג ועד 
העובדים/עורך דינו/קרוב משפחה/כל אדם אחר לפי בחירתו(; יש לערוך פרוטוקול של הליך 

 צדדים ועוד.   השימוע אשר בו יתועדו חילופי הדברים בין ה
 



 

 

יודגש, כי אם המעביד יפר את חובתו לערוך שימוע לעובד ולא תינתן לעובד זכות הטיעון, או אם 
ייפלו פגמים מהותיים בהליך השימוע, עשוי בית הדין לעבודה לקבוע כי דרך קבלתה של ההחלטה 

ולה של בעניינו של העובד לוקה בפגם מהותי היורד לשורשה של ההחלטה עד כדי כך שביט
ההחלטה בעניינו של העובד מתחייב משמדובר בהחלטה שניתנה שלא כדין ובהתאם לנסיבות 
רשאי בית הדין להורות על סעד של אכיפה )כלומר, השבת העובד לעבודה/לתפקיד, בהתאם לענין(, 

 ו/או מתן סעד של פיצוי כספי, בגין אי עריכת שימוע/ עריכת שימוע בהליך שלא כדין. 
 

פתחויות הרבות בפסיקת בתי הדין לעבודה בסוגיה זו, יש להתעדכן ולעקוב אחר לאור ההת
 הפסיקה בענין זה.

 


