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פרסום מודעת דרושים

ראיון עבודה

הסכמי עבודה



מודעת דרושים

1988-ח"תשמ, חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה

 עבודהבדבר הצעת מודעות -8סעיף

יפרסם מודעה בדבר הצעת עבודה או שליחה להכשרה  לא , מעסיק או הזקוק לעובד
צויינהמקצועית אלא אם כן הצעת העבודה 

 ברביםבין ביחיד ובין , זכר ובלשון נקבהבלשון.

 הפליהיפרסם מודעה כאמור שיש בה משום ולא.





 איסור הפליה( א)2סעיף

 יפלה מעסיק בין עובדיו או בין דורשי עבודה מחמת  לא

מינם

נטייתם המינית

מעמדם האישי

הריון וטיפולי פוריות

היותם הורים

גילם

גזעם

דתם

לאומיותם

ארץ מוצאם

מקום מגוריהם

מפלגתם, השקפתם



בכל אחד מאלה:

(1)קבלה לעבודה;

(2)תנאי עבודה;

(3)קידום בעבודה;

(4)הכשרה או השתלמות מקצועית;

(5)פיטורים או פיצויי פיטורים;

(6)הטבות ותשלומים הניתנים לעובד בקשר לפרישה מעבודה.



 העניןכהפליה גם קביעת תנאים שלא ממין רואים.

 רואים הפליה לפי סעיף זה כאשר היא מתחייבת מאפיים או ממהותם של התפקיד או אין
.המשרה

  הוראות סעיף זה לא יחולו על פרסום מודעה בדבר הצעת עבודה או שליחה להכשרה
היא מתחייבת מאפיים או ממהותם של התפקיד או המשרהכאשר מקצועית 



 משום אפליית אדם עם מוגבלות או אפלייה  שיש בה " דרושים"אסור לפרסם מודעת
לפי חוק שוויון ההזדמנויות בעבודהאסורה



איסור אפליית עובד בשל היותו אדם עם מוגבלות

כל עוד הם כשירים לבצע , החוק אוסר על אפליית עובדים בשל היותם אנשים עם מוגבלויות
עבודתםאת 

 אפליית עובד בשל היותו בן משפחה של אדם עם מוגבלותהחוק עלאוסר.

 של העובד בכדי לאפשר את העבודה התאמות לצרכיו מחוייב לבצע במקום המעסיק
העסקתו

 ללא  , ח"ש50,000פיצוי של עד ( בהתאם לשיקול דעתם)בתי הדין לעבודה רשאים לפסוק
לעובדים שהופלו בשל מוגבלות, הוכחת נזק



המעסיק מחוייב לבצען, אם נדרשות התאמות לצרכיו של העובד בכדי לאפשר את העסקתו ,
.כל עוד לא מדובר בנטל כבד מדי

" בעלות ההתאמה  , בין היתר, בהתחשב, בלתי סביר בנסיבות העניןנטל ": מדינטל כבד
,  בהרכב כוח האדם, במספר העובדים, בהיקף הפעילות, בגודל העסק ובמבנהו, וטיבה

.ובקיומם של מקורות מימון חיצוניים או ממלכתיים לביצוע ההתאמה

היתרביו , התאמות אלה כוללות:

 (כגון רמפה לכיסא גלגלים)התאמות פיזיות של מקום העבודה והציוד שבו

דרישות התפקיד

שעות העבודה

הכשרה והדרכה

נוהלי עבודה



התאמות במקום העבודה לאנשים עם מוגבלויות

  מעסיק מחויב להתאים את מקום העבודה ותנאי העבודה לאדם עם מוגבלות לפי צרכיו
כדי לאפשר לו למלא את תפקידו כעובד ללא מוגבלות, המיוחדים

התאמה של נהלי העבודה  , ההתאמות כוללות התאמה פיזית של מקום העבודה או הציוד
הן לעובד והן למועמד לעבודה שמגיע לראיון או למבחני מיון, והקפדה על חניה נגישה

 המעסיק אינו חייב לבצע את ההתאמה אם ביצוע ההתאמה פוגע במהות התפקיד או מטיל
על המעסיק נטל בלתי סביר



ועל המעסיק חלק החובה  , העובד חייב לבקש את ההתאמות הדרושות לו ולנמק את בקשתו
אלא אם ביצוע ההתאמות מטיל על , לספק את ההתאמות הנדרשות בהתאם לבקשה

.המעסיק נטל בלתי סביר בנסיבות העניין

 על המעסיק לנקוט הן את ההתאמות הנחוצות בשל המוגבלות של העובד והן את
.ההתאמות הנובעות מדרישות התפקיד



מיון וגיוס העובדים, חובת ההתייחסות השוויונית כוללת ביצוע התאמות גם בתהליך איתור  ,
.למשל במבחני הקבלה למשרה

 להשתתפות המדינה במימון ההתאמותהמעסיק רשאי להגיש בקשה.

לא תיחשב בגדר אפליה במקרה שהיא מתחייבת מהדרישות  , או הימנעות מפעולה, פעולה
.המהותיות של התפקיד או של המשרה

 עובדים או יותר חייב למנות אחראי לקידום תעסוקת עובדים עם מוגבלות  100מי שמעסיק
.אחראי לקידום תעסוקת עובדים עם מוגבלות במקום העבודהלפרטים נוספים ראו. בארגון

 מרכזי תמיכה למי שמעסיקים או המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה מפעיל
.  מעוניינים להעסיק אנשים עם מוגבלות



האביזר או האמצעי הנדרשים עבור עובד עם מוגבלות כדי , השינוי, התאמה היא התוספת
.ככל שאר העובדים, יומי במקום העבודה-שיוכל לתפקד באופן יום

אלא גם בכל , על המעסיק לבצע את ההתאמות לא רק לאחר שהעובד התקבל לעבודה
ולבצע התאמה של הבחינות וראיון העבודה בהתאם , שלבי תהליך הקבלה לעבודה

.ת לעבודה/למוגבלותו של המועמד

 אם במקום העבודה  , בעל תג חניה לנכההמעסיק יקצה מקום חניה לכל עובד עם מוגבלות
.מקומות חניה המיועדים לעובדים3קיימים לפחות 





ההתאמות פוגעות במהות  כאשר : מעסיק אינו חייב לבצע התאמות במקרים הבאים
.התפקיד

בהחלטה אם . כאשר ביצוע ההתאמות מטיל על המעסיק נטל בלתי סביר בנסיבות העניין
:יש להתחשב בגורמים כגון, ביצוע ההתאמות מטיל על המעסיק נטל בלתי סביר

עלות ההתאמה וטיבה

גודל העסק ומבנה העסק

היקף הפעילות של העסק

מספר העובדים בעסק והרכב כוח האדם

קיומם של מקורות מימון חיצוניים או ממלכתיים לביצוע ההתאמה



  משרד העבודה והרווחה בשיתוף עם המוסד לביטוח לאומי ויד שרה הקימו מרכז המשאיל
.  ציוד למעסיקים לצורך בדיקת ההתאמה לעובדים עם מוגבלות

נציבות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה

הרווחה והשירותים החברתיים, משרד העבודה



הרלוונטיותהינו עיקרון , העיקרון המנחה בבחירת השאלות למועמד למשרה.

 שאלות שהתשובות עליהן  , כלומר, ענייניות בלבדהמעסיק להציג למועמד שאלותעל
ממנו ניתן להסיק מסקנות אך ורק לגבי הצלחת המועמד במילוי , יספקו מידע רלוונטי

.התפקיד המוצע

 הבאות לספק למעסיק מידע שאינו רלוונטי  , משאלות בעלות אופי סטריאוטיפילהבדיל
בגין הפליה , לשמש את המועמד בתביעה כנגד המעסיק, העשויות כאמור, להצלחת המועמד

.  אסורה



ראיון עבודה

 לרבות קיומם ומספרם של ילדים, לגבי מצבו המשפחתי של המועמדשאלות.

או עברו המיני של המועמד, העדפותיו המיניות, שאלות בדבר נטייתו המינית.

למשל במצבים בהם נערך ראיון טלפוני עם המועמד  , במידה ומינו של המועמד אינו ידוע
.יש להימנע מבירור מינו של המועמד, אינו מספק מידע חד משמעי לגבי מינו

והאם המועמד שומר שבת, או היקף שמירת המצוות על ידו, שאלות בדבר דתו של המועמד.

איסור על מעסיק לדרוש או להשתמש חל . שאלות בדבר שירותו הצבאי של המועמד
יש להמנע מלשאול את , לכן( וכדומה, א"קב, כגון פרופיל צבאי)צבאיים -בנתונים אישיים

האם רכש נסיון  , יהיה זה לגיטימי לשאול את המועמד, עם זאת. המועמד לגבי נתונים אלה
.הרלוונטי לביצוע התפקיד, צבאי

בירור גילו של המועמד או תאריך לידתו.

שאלות בדבר עברו הפלילי של המועמד.

שאלות בדבר עמדותיו הפוליטיות של המועמד.



או בעיצומם של  , בהריון או לאחריו, או בת הזוג של מועמד, בירור דבר היותה של המועמדת
.ל להתחיל בטיפולי פוריות או להיכנס להריון"וכן בירור כוונתם של הנ, טיפולי פוריות

או מוצאו, מועד עלייתו של המועמד לישראל, שאלות בדבר מוצאו האתני של המועמד.

מועד הזימון האחרון, היקפו, שאלות בדבר שירות המילואים של המועמד לרבות לגבי סוגו  ,
.או הקרוב

כמות ימי המחלה בהם שהה בטרם מועמדותו  , שאלות בדבר מצבו הרפואי של מועמד
או תרופות שנוטל או נטל  , וכן מידע לגבי טיפולים רפואיים שהוא עובר או עבר, למשרה

.בעבר

 אשר אינם מהווים עבירה על החוק, בדבר הרגלי הפנאי של המועמדשאלות.

שאלות בנושא משירת מצוות.



יהיה זה לגיטימי לשאול מועמד לגבי כשירותו הרפואית לבצע את , בנסיבות המתאימות
.או האם ישנה לדעתו מניעה רפואית כלשהי העשויה להכשילו בביצוע התפקיד, התפקיד



המלצות:

 להתנהל בצורה קורקטית ומודעת לאורך כל , המצוי בהליך גיוס ומיון עובדיםעל מעסיק
,  מומלץ למעסיק לנהל את ראיון העבודה ואת פניותיו למועמדים למשרה, בכלל זה. הליך

. ידי המועמד-עלשתתועד ההתקשרות עם המועמד יכול כל ,ההנחה כי ככללתחת 

 ולא , למעסיקים לקבל את ההחלטה בעניינו של המועמד לאחר הראיון בלבדמומלץ
יש להימנע מאמירות החושפות את עמדתו של המראיין לגבי שיקולים  , בכלל זה. במהלכו

אני לא ", "אין לנו דרך להעסיק נכים", "התפקיד אינו מתאים לנשים: "כגון, בלתי רלוונטיים
עלולות להציב את המעסיק בסיכון  , אמירות אלו". נוהג להעסיק עובדים מבוגרים יותר ממני

.דומה לזה הנשקף משאלת שאלות שאינן רלוונטיות לתפקיד

 במקרים בהם המועמד מספק מידע שאינו רלוונטי לביצוע המשרה המוצעת מבלי שנשאל
למעט  , ולא לשאול שאלות נוספות להרחבה, רצוי לאפשר למועמד לסיים את דבריו, לגביו

לא יהווה  , תוך ציון כי המידע אותו הוא מסר, שאלות הדרושות להבנת מה שכבר נאמר
.שיקול בקבלת ההחלטה לגבי המועמדות

  מועמדת שמבהירה שיש לה אפשרות לעמוד בתנאי ההיעדרות שהמשרה דורשת או בזמינות
.נאסר על המעסיק לדרוש מידע מפורט יותר–מיוחדת 



תנאי עבודה לעובד

 ימים  30-לא יאוחר מ, כל מעסיק למסור לעובדמחייב ( תנאי עבודה)חוק הודעה לעובד
,הודעה בכתב המפרטת את תנאי העבודה, לעבוד אצלוהתחיל מהיום שהעובד 

 מיום ימים7עד חובה למסור את ההודעה על תנאי העבודה( 18מי שטרם מלאו לו )לנער
.תחילת העסקה

למי המעסיק מחוייב למסור הודעה על תנאי עבודה?

 יום30המועסקים לתקופה שעולה על 18מעל גיל עובדים.

 ימים7המועסקים לתקופה שעולה על ( 18מתחת לגיל )בני נוער.



הפרטים שצריכים להופיע בהודעה

 המעסיק וזהות העובדזהות.

אם  ; תצוין תקופת העבודה, אם חוזה העבודה הוא לתקופה קצובה. תאריך תחילת העבודה
.יציין זאת המעסיק, חוזה העבודה הוא לתקופה לא קצובה

תיאור עיקרי התפקיד של העובד.

ציון שמו או תואר תפקידו של ממונה ישיר על העובד.

אם נקבע שכר . )סך כל התשלומים המשתלמים לעובד כשכר עבודה ומועדי תשלום השכר
(.מכוח הסכם קיבוצי או לפיו יש לציין רק את דירוג העובד ודרגתו, העבודה על פי דירוג

שכר תוצרת או שכר  , שכר שבוע, שכר שעה, משכורת חודשית: הבסיס שלפיו משולם השכר
.קיבולת



 בהתאם לתנאי , מתן אוכל משקאות או דיור)אם הוסכם כי חלק מהשכר ישולם בשווה כסף
.וכן יצוין שיעור התשלום בדרך זו, יצוין הדבר בהודעה( חוק הגנת השכר

או שבוע העבודה הרגיל של העובד, אורכו של יום העבודה הרגיל שבו עובד העובד.

יום המנוחה השבועי של העובד.

ופירוט הגופים , סוגי תשלומים של המעסיק ושל העובד בעבור תנאים סוציאליים של העובד
אם המעסיק התחיל להעביר  )שאליהם המעסיק מעביר בפועל את התשלומים האמורים 

(.ימסור על כך הודעה נפרדת לעובד, בפועל את התשלומים לאחר מסירת ההודעה

צד להסכם קיבוצי כמשמעותו בסעיף  , לגבי מעסיק שהוא או שארגון מעסיקים שהוא חבר בו
יש לציין  , המסדיר את תנאי העבודה של העובד, 1957–ז"התשי, לחוק הסכמים קיבוציים1

.גם את שם ארגון העובדים שהוא צד לאותו הסכם והמען לפניה אליו



שעות עבודה ומנוחה

43-הצו קובע כי שבוע העבודה יקוצר מ. צו הרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה במשק
-ג"התשי, לחוק עבודת הנוער20לפי סעיף :לגבי נוער. שעות שבועיות42-שעות שבועיות ל

.שעות40שבוע עבודה של נער לא יעלה על , 1953

אורכו של יום עבודה רגיל-תחום יום עבודה:

 9ימים מספר שעות העבודה היומיות יהיה4:ימים בשבוע5במקום עבודה בו עובדים
.שעות8אחד ויום ( 8.4)

 8ימים מספר שעות העבודה היומיות יהיה5:ימים בשבוע6במקום עבודה בו עובדים
.שעות2אחדשעות ויום



בין יום עבודה למשנהו תחול הפסקה של שמונה  חוק שעות עבודה ומנוחה קובע כי
שעות 8לעובד מנוחה של לפחות ליתןהמעסיק המשמעות לכך היא חובת .שעות לפחות

.בין יום עבודה אחד ליום העבודה הבא אחריו



שעות עבודה גמישות

 במתכונת העסקה זו קיימת  ". שעות גמישות"בתי הדין לעבודה הכירו במתכונת העסקה של
הסכמה של העובד והמעסיק על מכסת שעות חודשית קבועה מבלי לקבוע ימים מסויימים  

ההסדר נועד לאפשר מימד של דינמיות וגמישות למעסיקים  . בהם העובד יבצע את עבודתו
במתכונת העסקה זו  . וזאת תוך שמירה על אינטרס המעסיק ואינטרס העובד, ולעובדים

בעבור אותם ימים בהם עבד יותר משעות  , העובד לא יהיה זכאי לתשלום בגין שעות נוספות
ומשכרו לא יופחתו השעות בהם נעדר ועבד פחות ממספר  , העבודה הרגילות ליום עבודה

אשר , העובד השלים את מספר השעות החודשי, כל עובד, זאת. השעות ליום עבודה רגיל
.היה עליו לעבוד באותו החודש



 בתי הדין לעבודה הכירו בהסדר זה וקבעו את התנאים המצטברים בהם ההסדר יכול
:להתקיים

במסגרתו נכתב באופן מפורש שהצדדים מסכימים להחלת הסדר  , קיומו של הסכם בכתב
.שעות גמישות

 לקבוע את מתכונת והיקף שעות העבודה  ( בתיאום עם המעסיק)ההסכם מאפשר לעובד
.ובלבד שהעובד אכן יעבוד את היקף השעות המוסכם, בהן יעבוד( באופן שבועי או חודשי)

 ההסכם מחייב כי מידי מספר חודשים המעסיק יערוך חישוב של שעות העבודה בפועל
כדי לוודא אם העובד הגיע להיקף ( באופן השבועי או החודשי שהסכימו עליו הצדדים)

השעות המוסכם או האם התשלום בגין השעות הנוספות תואם את השעות הנוספות  
.שהעובד עבד בפועל

ככל , כלומר. ההסכם כולל אפשרות התחשבנות בעניין תשלומי חסר עבור שכר עבודה
משום שעבד בהיקף המצדיק )שיימצא כי בפועל העובד זכאי לתשלום עבור שעות נוספות 

המעסיק ישלם לעובד סכום בגובה השכר לו העובד , (י דין"תשלום עבור שעות נוספות עפ
.זכאי בגין אותן שעות עבודה נוספות שהתגלו בבדיקה

ההסכם לא נועד לצורך ניצול העובד או כפייה עליו את ההסדר של שעות גמישות.



הפסקות

לאלו הפסקות זכאי עובד במהלך עבודתו?

העובד זכאי במהלך העבודה להפסקות קצרות ומוסכמות הניתנות לצורך החלפת , ראשית
הפסקות אלו הן חלק משעות . וכן להפסקות לצורך שימוש בחדר שירותים, כוח ואויר

.בשכרהעבודה המזכות 

 1על פי הגדרת שעות עבודה בסעיף –וחייב לשאת בעלותן לתיתןהפסקות שהמעסיק חייב
,  התאווררות, לצורך החלפת כוח, דקות בודדות, ל מדובר בהפסקות שמשכן הוא קצר"הנ

החוק לא הגדיר את . אין בהפסקות אלו כדי להפסיק את רצף העבודה. שימוש בשירותים
סבירות , משך ההפסקות או את תדירותן ולכן יש לפרש זאת על פי עקרונות של מידתיות

.ותום לב



ההיתר הכללי בדבר הפסקות בעבודה "חל ,כאשר מדובר בעובדים שאינם עובדי כפיים
:שלפיו, "שאיננה עבודת כפיים

 ליום ללא הפסקהמותר להעסיקו תשע שעות-ימים5עובד בשבוע עבודה של.

 שעות ליום ללא הפסקה8מותר להעבידו -ימים6עובד בשבוע עבודה של.

 שעות ללא וביום שלפני חג מותר להעבידו שבע( כגון שישי)ביום שלפני מנוחה שבועית
.הפסקה



במקרים מסוימים לעובד ישנה גם זכאות להפסקות ארוכות יותר במהלך יום  , לעומת זאת
לעניין זה יש להבחין בין עובדי . שאינן נחשבות כשעות עבודה ואינן מזכות בשכר, העבודה

.עבודת כפיים לעובדים שאינם עובדי כפיים

ולפיו ביום עבודה של שש שעות  ,לחוק20חל סעיף ,כאשר מדובר בעובדי עבודת כפיים
ובכלל זה תהיה הפסקה , שעה לפחות3/4-תופסק העבודה למנוחה ולסעודה ל, ולמעלה

ההפסקה היא , שלפני המנוחה השבועית וביום שלפני חגביום. רצופה של חצי שעה לפחות
-ג"תשי, לחוק עבודת נוער22לפי סעיף , זה הדין גם לגבי נוער עובד. של חצי שעה לפחות

1953.



 הפסקות לצרכי תפילה –אך אינו חייב לשלם עבורן לתיתןהפסקות שהמעסיק חייב
.לחוק( ד)23המוגדרות בסעיף 

 3/4משך ההפסקה לפחות . 1. לחוק20הפסקה זו קבועה בסעיף –הפסקת מנוחה וסעודה
15דקות והשני של 30האחד של , בשני סבביםלתיתהניתן . שעות3שעה עד מקסימום של 

.שעות לפחות6אורך יום העבודה בן . 3מדובר בעובד כפיים . 2. דקות



9החובה לתת הפסקה חלה כשאורך יום עבודה הוא בן , אם העובד אינו עובד כפיים
השאלה האם העובד זכאי לתשלום בגין הפסקה זו תוכרע על פי מידת  .שעות

.העמידה לרשות העבודה

 הרי שהוא לא עומד לרשות העבודה ואפילו לא , העובד רשאי לעשות בהפסקה כרצונואם
.  הרי שהוא אינו זכאי לתשלום עבור ההפסקה, יצא מחצרי מקום העבודה

 הרי שהפסקה כזו תזכה את , העובד נדרש להשאר במקום העבודה ולהיות זמין למעסיקאם
.העובד בתשלום



עבודת כפיים

 וגם הפסיקה אינה מספקת תשובה חד , לא זכה להגדרה בחוק" עבודת כפיים"המונח
.משמעית לפרשנותו הנכונה של מונח זה

 בעוד עובד  , העוסק בעבודת כפיים הינו עובד שתכלית עבודתו הינה יציר כפיועובד
אולם  , שאינו עובד בעבודת כפיים עשוי להשתמש לצורך ביצוע העבודה בידיו

שאלת היותה של העבודה פיסית אם לאו אינה  . תכלית עבודתו אינה יציר כפיו
בעלת חשיבות לעניין זה



הסכם עבודה אישי

אז החוזה יכול , ת/הפרטים האמורים מופיעים בחוזה העבודה שנחתם עם העובדכלאם
.ההודעהלבוא במקום 

הסכם אישי יכלול את כל התנאים הנלווים או המיוחדים של יחסי העבודה.

 (.'חופשה וכד, הודעה מוקדמת)תנאים מטיבים לחוק

סודיות.

אי תחרות.

הכשרה.



הכשרה לתפקיד

ומחתימים את  , במקרים רבים מעסיקים משקיעים סכומים כספיים לצורך הכשרת עובדים
הקובע כי במידה והעובד יפוטר או יתפטר בטרם חלפה תקופת , העובדים על סעיף שיפוי

עולה השאלה האם למעביד קמה , לכן. ינוכו משכרו עלויות ההכשרה, עבודה נקובה מראש
כאשר העובד עוזב את עבודתו אצל  , הזכות לתבוע מעובד החזר בגין עלות דמי הכשרתו

.מעסיקתו לפני תום תקופת ההתחייבות על פי הסכם העבודה



 ההלכה הפסוקה קובעת כי ניתן לחייב עובד בגין עלות הכשרה בכפוף למבחן הסבירות
.והמידתיות

אין מניעה שהמעביד יממן לעובדים קורס הכשרה מקצועית בתחילת עבודתם , דהיינו
כאשר אותם עובדים מתפטרים לאחר תקופה  . תמורת התחייבות להעסקה בזמן מוגדר

ובלבד שהעלות היא ביחס נאות לסכום  קצרה זכאי המעסיק לחייבם בתשלום עלות הקורס
.החוב



 הפסיקה הדגישה כי הסבירות והמידתיות צריכה להתבטא בכל האספקטים שקשורים
וכן בגובה הסכום  , ובכלל זה במשך תקופת העבודה שנקבעה בהסכם, להוראת השיפוי
והפיצוי , תקופת ההכשרה חייבת להיות מידתית ולא ארוכה מדי, דהיינו. שינוכה מהעובד

יצוין כי בהתאם לפסיקה המעסיק  . המוסכם צריך להיות סביר ומותאם לעלות ההכשרה
.הוא הנושא בנטל להצביע על גבולותיו של מתחם הסבירות והמידתיות



בין היתר , כי לצורך בדיקת המידתיות בכל מקרה ומקרה יש להביא בחשבון, הפסיקה קבעה
:את

·עלות ההכשרה

· בהתאם לטיב ( הן למעביד והן לעובד)התועלת הכלכלית שעשויה לצמוח ממנה
(כללית או ספציפית)ההכשרה 

·את טווח הזמן בו עשויה תועלת זו לצמוח

·  את היקף הגבלת העיסוק המוטל על העובד בתמורה לעלות ההכשרה או את העלות
הכספית היחסית בה ידרש לשאת אם יעזוב את מקום עבודתו טרם לתקופת ההעסקה לה 

.התחייב עובר ליציאה להכשרה



הפיצוי  ,לאחר תקופת עבודה מסויימת)כי פעמים שהפיצוי המוסכם הוא מדורג , נציין
.סבירותראתה זאת כסממן של הפסיקה ,(המוסכם קטן יותר

עולה  .בית הדין בוחן האם העובד רכש מיומנויות כלליות או ספציפיות, לגבי טיב ההכשרה
המעסיק צריך להוכיח , שכחלק מהוכחת המידתיות שבסעיף השיפוי, מן הפסיקה

שההכשרה מספקת לעובד מיומנויות כלליות שניתן להשתמש בהם גם במקומות עבודה  
.בלבדאחרים ולא רק מיומנויות ספציפיות שניתנות למימוש באותו מקום עבודה 





קבעה הפסיקה כי ישנם שני תנאים מקדימים והכרחיים להחלתה של הוראת  , כמו כן
תנאים אשר די באי קיומו של כל אחד מהם כדי לדחות את תביעת המעסיק  , השיפוי

זאת עוד טרם שיהיה מקום לבחון האם הוראת השיפוי כשלעצמה . להשבת עלות ההכשרה
:ואלה הם התנאים(. ד טמיר"פס)אכן עומדת במבחני המידתיות

§  קיומו של הסכם בין הצדדים המזכה את התובעת בשיפוי בגין הוצאות ההכשרה
.במקרה של התפטרות העובד לפני תום תקופת ההעסקה שנקבעה בהוראת השיפוי

§בהתפטרות–קרי , סיום יחסי העבודה ביוזמת העובד.



לחיצוניתההבדל בין הכשרה פנימית 

 הכשרה)ציינה כי יש לעשות הבחנה בין הכשרה חיצונית אליה נשלח העובד הפסיקה  ,
תזכה את המעסיק בהחזר עלות השקעתו והכול בהתייחס למתחם הסבירות של , שככלל

לא תזכה את , שככלל)לבין הכשרה פנימית שעובר העובד במקום עבודתו ( הפיצוי המוסכם
שהרי כל מעסיק מחוייב לקחת בחשבון שעליו להשקיע  , (המעסיק בהחזר עלות השקעתו

משאבים כספיים וניהוליים בלימוד העובד החדש את מלאכתו ולא סביר שהכשרה פנימית 
תזכה את המעביד בהחזר עלויות ההשקעה והניהול


