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 מטרת ההודעה המוקדמת

 

"...לתת היא פיטורים על מוקדמת הודעה של העיקרית המטרה  
  של המטרה ואילו ,אחר עבודה מקום ולמצוא להתארגן לעובד

 להתארגן למעסיק לתת היא התפטרות על המוקדמת ההודעה
 [לבנייה החברה 'נ רובינסון – ארצי] "מחליף עובד ולמצוא

 

2001 – א"תשס ,ולהתפטרות לפיטורים מוקדמת הודעה חוק. 



 אופן מתן ההודעה המוקדמת

בכתב. 

 

יש לציין את מועד הוצאת ההודעה. 

 

 מעביד -יש לציין את היום בו יסתיימו יחסי עובד. 

 

בתוך וזאת העסקה תקופת על אישור לעובד למסור יש – בנוסף 
 מדרישת ימים 7 בתוך או ,מעביד - עובד יחסי סיום מיום יום 14

 .[משרה נושאי אחריות / עבירה] העובד



 עובד משכורת –הודעה מוקדמת 

 

"בסיס על משתלם ,עבודתו גמול שעיקר עובד – "במשכורת עובד 
 .יותר ארוכה תקופה של או חודש של

 

 יום לכל חודש –בחצי השנה הראשונה. 

 

 יומיים וחצי לכל חודש+ ימים  6 –בחצי השנה הבאה. 

 

 יום 30 –לאחר שנה. 

 



 עובד בשכר –הודעה מוקדמת 
 

"שעתי/ יומי . עובד שאינו עובד במשכורת –" בשכר-עובד . 

 

 יום לכל חודש –בשנה הראשונה. 

 

 יום לכל שני חודשי עבודה+ ימים  14 –בשנה השנייה. 

 

 יום לכל שני חודשי עבודה+ ימים  21 –בשנה השלישית. 

 

 יום 30 –לאחר שלוש שנים. 

 

 



 עבודה בתקופת ההודעה המוקדמת

 

 עבודה כסדרה –נקודת המוצא. 

 

לשלם עליו ואולם ,בפועל העובד עבודת על לוותר רשאי המעביד 
 .הרגיל השכר בגובה פיצוי לו

 

 שכר קובע לפיצויי פיטורים= שכר רגיל. 

 



 ?חופשה בתקופת ההודעה המוקדמת
במניין יובאו שלא הימים" - קובע שנתית חופשה לחוק (7()א)5 סעיף  

 על עלו אם אלא ,לפיטורים מוקדמת הודעה ימי ...;החופשה ימי
 ...אבל ."שעלו ובמידה ,עשר ארבעה

המדובר..." - שונות מטרות משרתות המוקדמת וההודעה החופשה 
  ,ולנוח לנפוש אפשרות לעובד ליתן הינה ,האחת .שונות בתכליות
 "חדש עבודה מקום ולמצוא להתארגן אפשרות לו ליתן הינה והשנייה

 [ארז גל 'נ 'ואח מ"בע זנקס נשואה - ארצי]

פיטוריו על לעובד להודיע רשאי אינו המעסיק ..." – נפסק כן ועל 
 בתקופת בפועל עבודתו על ויתור תוך ,אתר על בפועל עבודתו וסיום

 שנתית לחופשה העובד את להוציא ,לכך ובמקביל ,המוקדמת ההודעה
 מ"בע זנקס נשואה - ארצי] "המוקדמת ההודעה תקופת עם חפיפה תוך
 [ארז גל 'נ 'ואח

 

 



 תוצאת אי מתן הודעה מוקדמת

 

  

על המעביד לפצות את העובד בסכום השווה לשכר הרגיל. 

 

על העובד לפצות את המעביד בסכום השווה לשכר הרגיל. 

 

 



 ?מתי ניתן לפטר ללא הודעה מוקדמת
פיטורים פיצויי ללא לפטר ניתן בהן בנסיבות. 

 

ההסכם פי על – קיבוצי הסכם יש אם. 

 

ההסכם פי על עצמו את ינחה הדין בית – קיבוצי הסכם אין אם 
 התאחדות בין שנחתם 19.6.92 מיום "עבודה תקנון" – הכללי הקיבוצי

  .הכללית וההסתדרות התעשיינים

 

מסוג משמעת לעבירות הנוגע בכל כי נקבע העבודה לתקנון 53 בסעיף  
 פלילית ועבירה חמורה משמעת עבירת ,המעביד סודות מסירת ,גניבה

  פיצויי וללא מוקדמת הודעה ללא פיטורים יהא המירבי העונש ,חמורה
   .פיטורים

 
 

 



 ?מתי ניתן לפטר ללא הודעה מוקדמת

פיצויי שלילת וכי ,"עונש" מהווים עצמם הפיטורים - ההלכה 
  במקרים ,במשורה נעשים המוקדמת ההודעה ותמורת הפיטורים

   .בלבד חריגים

"משך ;למעביד הנזק ;המעשים חומרת – "לחומרה השיקולים 
 תקופת ;החמורים מעשיו את העובד שביצע הפעמים ומספר הזמן

  ;הימנו הנובעת האמון ומידת ותפקידו מעמדו ,העובד של עבודתו
 העבודה במקום העבודה יחסי ועל אחרים עובדים על השפעה

"הפגיעה עוצמת ;למעביד ותרומה תפקוד – "לקולא השיקולים  
 לרבות ,העובד של האישיות נסיבותיו ;ובמשפחתו בעובד הצפויה

 העתידית ההשתכרות ויכולת בריאותו מצב ,המשפחתי מצבו ,גילו
  .שלו

 
 

 



 ...דוגמאות מהעת האחרונה

מעובדת מוקדמת והודעה פיצויים שלילת – 27.1.2010 ביום  
  וידיעת אישור ללא ב"ארה לשגרירות מחוץ אסר מידע שהעבירה
 .עליה הממונים

תחנת מעובדי מוקדמת והודעה פיצויים שלילת – 26.1.2010 ביום 
 .כספים שגנבו דלק

העובד העסקת את להפסיק החליטה החברה  – 20.1.2010 ביום 
 התכנה את להציג מדרישותיה תקופה במשך התחמק שזה לאחר

 והמפורשות הברורות הוראותיה את שהפר ולאחר שפיתח
  את להציג מנת על מנהליו עם לפגישה החברה במשרדי להתייצב

  מלוא שלילת אישר הדין בית .פיתוחה בהמשך ולדון התכנה
 .פיטורים פיצויי של חלקית ושלילה המוקדמת ההודעה

 



 

 

 1963 – ג"התשכ, חוק פיצויי פיטורים

 סוגיות שונות
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 הזכאות

שתי עונתי ובעובד – ברציפות אחת שנה שעבד מי" – (א)1 סעיף  

  אחד עבודה במקום או אחד מעביד אצל – רצופות שנים בשתי עונות

 ."...פיטורים פיצויי שפיטרו ממעבידו לקבל זכאי ,ופוטר

 

שלושה תנאים לפיצויים: 

פוטר. 

 

עבד אצל מעביד אחד או במקום עבודה אחד. 

 

לפחות שנה ברציפות. 

 



 "פוטר"

וברור מפורש רצוני מעשה שיהא צריך התפטרות או פיטורים מעשה  

 .בהתנהגות שיהא ובין פה בעל שיהא בין ,בכתב שיהא בין

 

הקשר את לסיים התכוון אכן הפועל הצד כי הוודאות להיווצר חייבת  

 .השני לצד כך על והודיע

 

של במעשה אם הקובעים הם המתפטר או המפוטר של מעשיו   

  את השני הצד רואה שבה הדרך ולא ,התפטרות או מדובר פיטורים

 .המעשה

 

כוונותיו על המצהיר האם לבחון יש .דריתחא בעידנא יתפס לא צד  

   .קצר זמן תוך מדבריו בו חזר

 



  "מקום עבודה אחד"

 

ממכירת במובחן) מעבידים חילופי בעת גם פיטורים לפיצויי זכאות  

 .(בעלות

 

בפיצויים העובד את מזכה ככלל מעבידים חילופי של הסיטואציה  

 .הקודם מהמעביד

 

המעביד ישא הפיצויים בתשלום נשא לא הקודם שהמעביד ככל 

 .העבר תקופת בגין גם החדש

 



  "מקום עבודה אחד"

 

בו לעבוד וממשיך ,במפעל מטעמה שהוצב השמה חברת עובד – כך  

  לעניין במניין ההשמה בחברת עבודתו תקופת תבוא ,המפעל כעובד

 .לפיצויים הזכאות

 

מהמעביד פיצויים ,מעבידים חילופי בעת קיבל עובד שבו מקום –וכך  

  ,זו שנה מחצית בגינן זכאי יהיה הוא ,שנה חצי אחרי ופוטר ,הישן

 .החדש מהמעביד לפיצויים

 



   "ברציפות"

הפסקה בה חלה אפילו בעבודה רציפות יראו – לחוק 2 סעיף 

 :מחמת

מילואים שירות / צבאי שירות. 

וחגים מנוחה יום. 

שנתית חופשה חוק פי על – שנתית חופשה. 

בשכר שלא או בשכר אחרות חופשות. 

שביתה. 

מחלה או תאונה. 

אבל. 

אם משנה זה אין .חודשים 6 על עולה שאינו מעביד עובד יחסי ניתוק 

   .התפטר או פוטר העובד

 



   "ברציפות"

יראו ,ראשונה עבודה שנת סוף לפני סמוך פיטורים" - לחוק 3 סעיף  

 כוונה מתוך נעשו כאילו – דבר של היפוכו הוכח לא אם – אותם

  פוגעים כאלה פיטורים ואין פיטורים פיצויי תשלום מחובת להימנע

 ."הפיצויים בזכות

 

סמוך פיטורים"כ ייראו חודשים 11 בתום פיטורים...". 

 

לסתירה ניתנת חזקה זו. 

 

בחזקה תומכים מוקדמת הודעה ללא לאלתר פיטורים. 

 



 התפטרות המזכה בפיצויים

הוא בריאותו מצב לרגל עובד התפטר" - בריאותי מצב – לחוק 6 'ס  

 העבודה תנאי ,הרפואיים המימצאים ולאור ,משפחתו-בן של או

  לענין רואים – להתפטרות מספקת סיבה היתה הענין נסיבות ושאר

  ילד ,זוג בן = משפחה בן ."כפיטורים התפטרותו את פיטורים פיצויי

 .כלכלית בו ותלויים העובד עם הגרים נכד או סב ;הורה או

 

הנדרשים התנאים: 

(קיים שהוא די לא) להתפטרות הגורם הוא הבריאותי המצב. 

אשר עבודה תנאי להציע למעביד ולאפשר הודעה למסור העובד על 

   .העבודה המשך יאפשרו

הנסיבות מכלול את הדין בית ישקול ,חלופית עבודה הוצעה אם גם. 

סיכון עצמו על ליטול שלא העובד של זכותו ,רופאים בין מחלוקת יש אם. 

 



 התפטרות המזכה בפיצויים

תשעה תוך ,עובדת התפטרה" – הורה התפטרות – לחוק 7 'ס 

  את זה חוק לענין יראו – בילדה לטפל מנת על ,שילדה מיום חדשים

 "..,לאימוץ שקיבלה בעובדת הדין והוא .כפיטורים התפטרותה

יום לפני לפחות 'ח 6) עובדת זוגו בת - אם ,עובד על גם חל  

 חולה או נכה שהאם ,או ;הורי חד באב מדובר אם ,או ;(ההתפטרות

 .בילד המטפל והוא

על כן עושה לידה לאחר חודשים כמה שמתפטרת שמי חזקה קיימת  

 .בילד לטפל מנת

תנאי אם אחר במקום לעבוד החלה העובדת אם תישלל לא הזכאות  

 .('וכו לבית קרבה ,יותר נוחות שעות) הטיפול על מקלים העבודה



 התפטרות המזכה בפיצויים

 

מקום העתקת – פיטורים פיצויי לתקנות 12 ותקנה לחוק 8 'ס  

 .מגורים

 

די לא ,לבדם מ"ק 40 -ב – הרווחת לטעות לב שימו! 



 התפטרות המזכה בפיצויים

  למקום עובר הזוג בן גירושין נישואין למעבר הסיבה

 אחר עבודה

  המגורים מקום

 החדש

 בו בישראל מקום כל

 טרם הזוג בן התגורר

 הנישואין

  אליו בישראל מקום כל

 מגוריו העובד העתיק

 בישראל מקום כל

  למקום המרחק

 הישן המגורים

 ומעלה מ"ק 40 ומעלה מ"ק 40 ומעלה מ"ק 40

  למקום המרחק

 העבודה

 גדל -- גדל

 מעבר שלא ובלבד נוספים כללים

 (פסיקה) וחולף ארעי

 חודשים 6 של מגורים

 לפחות

 חודשים 6 של מגורים

 החדש במקום לפחות



 התפטרות המזכה בפיצויים

  / חקלאי לישוב מעבר למעבר הסיבה

  / פיתוח אזור

 התנחלות

 זוג בן של העברה

  / בקבע המשרת

 ס"שב / משטרה

 זוג לבן הצטרפות

  הציבורי בשירות

  שלו היחידה אשר

 לירושלים עוברת

  המגורים מקום

 החדש

  באזור / חקלאי ישוב

 על ,התנחלות / פיתוח

  שנקבעה רשימה פי

 בתקנות

כל מקום בישראל בו 

התגורר בן הזוג טרם 

 הנישואין

 ירושלים

  למקום המרחק

 הישן המגורים

  ובלבד .משנה לא

 לא הקודם שהמקום

 / חקלאי ישוב היה

 פיתוח אזור

 מ ומעלה"ק 40 מ ומעלה"ק 40

  למקום המרחק

 העבודה

 -- גדל --

 חודשים 6 של מגורים נוספים כללים

 לפחות



 התפטרות המזכה בפיצויים

  זוג לבן הצטרפות למעבר הסיבה

 ל"לחו היוצא

 המדינה בשליחות

 הסוכנות או

  המגורים מקום

 החדש

 ל"חו

  למקום המרחק

 הישן המגורים

-- 

  למקום המרחק

 העבודה

-- 

  אישר לא המעביד נוספים כללים

 ת"חל



 התפטרות המזכה בפיצויים

הרעה מחמת עובד התפטר" - בתנאים הרעה – לחוק (א)11 'ס 

 עבודה שביחסי אחרות נסיבות מחמת או ,העבודה בתנאי מוחשית

  רואים ,בעבודתו ימשיך כי ממנו לדרוש אין שבהן העובד אותו לגבי

 ."כפיטורים זה חוק לענין ההתפטרות את

 

העבודה בתנאי ,העבודה בסדרי ,העבודה במקום בשינויים מדובר - 

  קיום אי - בודד עובד על ומשפיעים החלים כאלה ובין כלליים בין

  אישית פגיעה ,קיבוציים הסכמים או הרחבה צווי ,המגן חוקי הוראות

 .מהותיים עניינים ב"וכיו ,מוצאו או דעותיו רקע על בעובד

העסקתו בתנאי הפגיעה על למעביד הודעה לתת העובד על,  

 .התפטרות בטרם ההפרה את לתקן והזדמנות

 



 התפטרות המזכה בפיצויים

שהגיע לאחר עובד התפטר" – בתנאים הרעה – לחוק (א)11 'ס 

  רואים ,2004-ד"התשס ,פרישה גיל בחוק כמשמעותו ,הפרישה לגיל

  על לזקוף מותר ואולם ;כפיטורים זה חוק לענין ההתפטרות את

  ,במקומם או ,זה קטן סעיף מכוח המגיעים הפיטורים פיצויי חשבון

  47 בסעיף כמשמעותה ,גמל מקופת לעובד המשתלם סכום כל

  לשמש ושנועד ,לקופה המעביד תשלומי עקב ,הכנסה מס לפקודת

  התנאים נתקיימו לא אם אף והוא ,במקומם לבוא או פיטורים כפיצויי

 "20 או 14 בסעיפים האמורים

 

67 – אישה – 62 ; גבר. 

 

 



 סיום חוזה –זכאות 

לחוק  9' ס– 

 התקופה והגיעה קצובה לתקופה חוזה פי על מועבד עובד היה (א" 

  לו הציע אם זולת ,פוטר כאילו זה חוק לענין אותו רואים ,לקצה

  רואים – החוזה את לחדש העובד סירב ;החוזה את לחדש המעביד

 .התפטר כאילו זה חוק לענין ,אותו

  צריך (א) קטן בסעיף כאמור החוזה את לחדש המעביד הצעת (ב) 

 "החוזה תקופת תום לפני חדשים שלושה לפחות לעובד שתימסר

 



 שיעור פיצויי הפיטורים

 

  

 

  אחד חודש שכר :הוא הפיטורים פיצויי של שיעורם" - לחוק 12 'ס 

 "...עבודה שנת לכל

 



 "שנת עבודה"

  והתפטרות הפיצויים חישוב) פיטורים פיצויי לתקנות 10 תקנה 

  תקופת כל את בחשבון להביא יש - (כפיטורים אותה שרואים

 -:בה הבאות ההפסקות למעט ,העבודה

 

 .צבאי שירות  .1

  לחופשת מתייחס לא) עבודה לשנת ימים 14 -מ יותר של ת"חל  .2

 .(הריון שמירת מתייחס לא גם ,לידה 

 שבגינה ,כזו היעדרות זאת עם יחד .מחלה או תאונה בשל היעדרות  .3

 או עבודה הסכם ,קיבוצי הסכם ,חוק מכוח תשלום העובד מקבל 

  ידי על מתקבל בימים שאורכה לתקופה עד ,בחשבון תובא ,נוהג 

 .30 -ב העבודה שנות מספר הכפלת 

 .עבודה לשנת ימים 7 על העודפת ארעית עבודה הפסקה  .4



 "שכר חודש"

בחשבון שיובאו הרכיבים - פיטורים פיצויי לתקנות (א)1 תקנה  
  :הם ,פיטורים פיצויי לחישוב הקובע השכר

 ;יסוד שכר (1)  

 ;ותק תוספת (2)  

 ;המחיה יוקר תוספת (3)  

 .משפחה תוספת (4)  

 

בחשבון תובאנה לא – אחרות תוספת. 

 

חלק ולא "תוספת" אכן הינה תוספת מתי – השאלה 
 ?מהשכר אינטגרלי

. 



 המסגרת המשפטית

 !כלל משנה אינו הרכיב שם

  

"משכר חלק מהווה שכר תוספת אם תקבע התוספת של כותרתו לא 

  (ארצי) ע"ע) "התוספת מהות אלא ,פיטורים פיצויי לענין היסוד

 (טופר נינה 'נ חינוך למפעלי החברה 300434/97

 

ההוכחה נטל – היחידה המשמעות. 

 



 המסגרת המשפטית

 המבחן
  

 עבור ושולם פיקציה היה התשלום האם ,הוא זו בסוגיה המבחן..." 

  המשתלם שסכום מנת על ...?לאו או העובד של הרגילה עבודתו

  המשמש הכולל מהשכר חלק ולא 'תוספת' יהווה עבודה כשכר

  או בתנאי מותנה יהיה שהתשלום צריך ,פיטורים פיצויי לחישוב

  חדל - המצב משתנה או התנאי מתקיים אין שאם כך ,במצב

 .[אי.די.איי 'נ זבדי 300370/97 (ארצי) ע"ע] "התשלום

 



 בונוסים>< עמלות 
 

כולו ,עובד של עבודתו שכר היה" - פיטורים פיצוי לתקנות 9 תקנה  
  או מהפדיון בחלק או מסוימת עבודה ביצוע בעד משתלם ,מקצתו או

  האחרון כשכרו יראו ,התוצרת כמוה לפי עבודתו שכר עיקר שהיה
  החדשים עשר-שנים של הממוצע השכר את האמור לשכר ביחס

 "לפיטורים שקדמו

 

"... והוא ,היסוד כשכר כמוהו ,... ,מהפדיון בחלק המשולם שכר  
  (ארצי) ע"ע] "הפיטורים פיצויי חישוב לצורך רלוונטי רכיב מהווה

   .[מ"בע הסתור 'נ סימן עובדיה 300048/98

 

"...פי על בחלקו משתלם ששכרו עובד גם ,הפסוקה ההלכה פי על  
  ,הרווחים או המכירות מחזור פי על האחר ובחלקו קבוע מרכיב
  (ש"ב) 'עב] "המרכיבים בשני השכר פי על הפיטורים פיצויי יחושבו

 .[עובדיה דניאל 'נ אורן אמירה 2849/98



 מ"בע יזמקו' נ גימלשטייןמרדכי 
 

ומכונות מדפסות בשיווק העוסקת חברה של מכירות איש 

 .צילום

תמורה רכיבי 4 העובד קיבל לעבודתו בתמורה:- 

1,000$ של בסך בסיס שכר. 

מהמכירות 5% עד 3% של בשיעורים עמלות. 

בגין .500$ של בונוס – לחודש $ 100,000 בסך מכירות בגין  

  מכירות בגין .750$ של בונוס – לחודש 125,000$ בסך מכירות

  בונוס" – להלן) 1,500$ של בונוס – לחודש 150,000$ בסך

   .("אישי

להלן) 1,000$ של בסך רבעוני בונוס – רווחית החברה אם –  

 .("רווחיות בונוס"



 מ"בע יזמקו' נ גימלשטייןמרדכי 
 

הבסיס שכר. 

רואים "מהפדיון כחלק" משתלם העובד של ששכרו ככל" – עמלות  
  החודשים עשר שנים של הממוצע כשכר האחרון שכרו את

 ."לפיטורים שקדמו האחרונים

בסכום ,"עידוד שכר" או "פרמיה" במהותו הוא..." - האישי בונוס 
 משמדובר ....מכירה של אישי יעד ביצוע בעד המשולם ,ומדורג קבוע

  לצורך מהשכר חלק היא אין ,פיקטיבית ולא אמיתית "פרמיה"ב
 ."פיטורים פיצויי תשלום

 יעד הנדון ובמקרה ,שנקבעת שהנורמה ככל כי..." - הובהר אך 
  עד נמוכה כה היא שהנורמה זה במובן ,מלאכותית היא ,המכירות

  למרות ,הפרמיה אזי ,הרגילה העבודה ביצוע בעצם שהיא כך כדי
 ."היסוד משכר כחלק אלא לשכר "תוספת"כ תיחשב לא ,כינוייה

המעביד ברווחי המותנה בונוס ,לפסיקה בהתאם" – הרווחיות בונוס 
 ."פיטורים פיצויי תשלום לצורך מהשכר חלק אינו



 לחוק פיצויי פיטורים 28' ס

 

 לחוק פיצויי פיטורים 28סעיף:- 

  כלולים שהפיצויים בו שפורש ,עובד לבין מעביד בין הסכם" 

  מי או העבודה שר ידי על אושר וההסכם העבודה בשכר

  הוראות במקום הפיצויים לענין יבוא ,לכך ידיו על שהוסמך

 והעובד המעביד על החל קיבוצי הסכם שאין ובלבד זה חוק

 "פיטורים-פיצויי תשלום המחייב

 
 

 



 לחוק פיצויי פיטורים 28' ס

 :ת"התמ מדיניות

שכר פעמים 8 על עולה השכר גובה בו במקרה אישור יינתן  

  יינתן ,האישור .מלא פנסיוני הסדר לגביו וניתן במשק המינימום

   .השכר של העודף החלק לגבי

 

קבלני שכר) משתנה וחלקו קבוע בחלקו השכר בו במקרה,  

 הרכיב לגבי יינתן האישור – (’וכד מהרווחים אחוז ,עמלות

  שכר פעמים 5-מ יפחת לא הקבוע שהרכיב ובלבד המשתנה

   .מלא פנסיוני הסדר לגביו והוסדר המינימום

 

רטרואקטיבי אינו האישור. 

 
 

 
 

 



  

 

 תודה על השתתפותכם
 ד"עו, עודד ערמוני

 


