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1954-ד"התשי, חוק עבודת נשים

(א)9סעיף 

בהריון וטרם יצאה לתקופת לידה והורות  מעסיק עובדת שהיא לא יפטר "
ולא יתיר השר פיטורים כאמור , אלא בהיתר מאת שר העבודה והרווחה

הוראות סעיף קטן זה יחולו הן  ; בקשר להריון, לדעתו, אם הפיטורים הם
על עובדת קבועה והן על עובדת ארעית או זמנית ובלבד שהעובדת עבדה  

".אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה ששה חדשים לפחות



1954-ד"התשי, חוק עבודת נשים

(1()1ב)9סעיף 

במשך קבלן כוח אדם המועסקת אצל מעסיק בפועל לעניין עובדת של "
:יחולו הוראות אלה, שישה חודשים לפחות

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

חזקה היא , פוטרה עובדת בהיריון בניגוד להוראות סעיף זה(ב)
;אלא אם כן הוכיח אחרת, שהמעסיק בפועל הוא שגרם לפיטורים

תוגש הן בידי המעסיק בפועל והן  ( א)בקשה להיתר לפי סעיף קטן (ג)
"בידי קבלן כוח האדם



1954-ד"התשי, חוק עבודת נשים

(1()ג)9סעיף 

או בימי היעדרם בתקופת לידה והורות מעסיק עובדת או עובד לא יפטר "
ולא ייתן הודעת פיטורים למועד החל , (2ג)או ( 2()ג)7מעבודה לפי סעיף 

"בתקופות האמורות



1954-ד"התשי, חוק עבודת נשים

(  א1()ג)9סעיף 

ימים לאחר תום תקופת הלידה וההורות  60בתקופה של לא יפטר מעסיק עובדת או עובד 
ולא ייתן הודעת פיטורים  , לפי העניין, (1)כאמור בפסקה , או לאחר תום ימי ההיעדרות
השר  ; אלא בהיתר מאת שר התעשיה המסחר והתעסוקה, למועד החל בתקופה האמורה

:לא יתיר פיטורים לפי פסקה זו אלא אם כן שוכנע כי מתקיימים כל אלה

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

או שהמעסיק הוכרז כפושט רגל לפי פקודת פשיטת  עסקו של המעסיק חדל לפעול (ב)
ניתן צו פירוק לפי פקודת החברות  –ואם הוא תאגיד , 1980-ם"התש, [נוסח חדש]הרגל 
"ב9כהגדרתו בסעיף –" חדל לפעול", לעניין זה; 1986-ג"התשמ, [נוסח חדש]



1954-ד"התשי, חוק עבודת נשים

(2()ג)9סעיף 

בימי העדרם מהעבודה לפי  , לא יפטר מעסיק עובד או עובדת"
תקופה של או במשך ( 1ד)או ...(ת"חל)( 1()ד), (ג1()ג)7סעיף 

ולא יתן הודעת  , לאחר תום ההיעדרות כאמורשישים ימים 
אלא בהיתר מאת שר  , פיטורים למועד החל בתקופות האמורות

ולא יתיר השר פיטורים לפי  , התעשיה המסחר והתעסוקה
."פסקה זו אם הם לדעתו בקשר ללידה או להיעדרות כאמור



1954-ד"התשי, חוק עבודת נשים

(3()ג)9סעיף 

לא יבואו התקופות  ימי הודעה מוקדמת לפיטורים במניין "
..."האמורות



בפועל לעבודתה בתום  מחויב להשיב את העובדת המעסיק 
אמיתית וכנה , ממשיתחופשת הלידה ולתת לה אפשרות 

להשתלב במקום העבודה

מ"פ ילו בע.ד.מ' אורלי מורי נ627/06ע "ע



1954-ד"התשי, חוק עבודת נשים

(ד)9סעיף 

בימי העדרה  השוהה במקלט לנשים מוכות לא יפטר מעסיק עובדת "
או במשך תקופה של תשעים ימים לאחר תום ( 5()ג)7מעבודתה לפי סעיף 

ולא ייתן הודעת פיטורים למועד החל בתקופות  , ימי ההיעדרות כאמור
ולא יתיר השר , אלא בהיתר מאת שר העבודה והרווחה, האמורות

.  בקשר לשהייה במקלט, לדעתו, פיטורים כאמור אם הפיטורים הם
לא יבואו התקופות האמורות  , במניין ימי הודעה מוקדמת לפיטורים

"בסעיף קטן זה



1954-ד"התשי, חוק עבודת נשים

(1()ה)9סעיף 

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

ולא יתיר  , אלא בהיתר מאת שר התעשייה המסחר והתעסוקה, כאמורלאחר תום ימי ההיעדרות 
בקשר עם היעדרות כאמור או עם טיפולים  , לדעתו, השר פיטורים כאמור אם הפיטורים הם

הוראת סעיף קטן זה תחול לגבי עובד או עובדת העוברים טיפולים כאמור בפסקה זו ; כאמור
ואם  , בתקופת העסקתם אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, לכל היותרלקראת שתי לידות 

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

(2( )ה)9סעיף 

שחלפו שנתיים מהיום  , לגבי עובד או עובדת כאמור, לא תחול על מעסיק( 1)הוראת פסקה "
"לפי הפסקה האמורה, הראשון להיעדרותם מעבודה אצלו או באותו מקום עבודה



1954-ד"התשי, חוק עבודת נשים

(3()ה)9סעיף 

בתקופת הטיפולים  ,שלא נעדרו מעבודהיחולו גם על עובדת או עובד ( 1)הוראות פסקה "
ימים לאחר מועד תחילת טיפולי  150או במשך תקופה של , כאמור באותה פסקה

כפי שאישר הרופא המטפל  , לפי המאוחר, גופית-הפוריות או טיפולי ההפריה החוץ
הודיעו למעסיק על הטיפולים לא יאוחר , לפי העניין, ובלבד שהעובדת או העובד, בכתב

ואם לא ניתנה הודעה  , משלושה ימי עבודה ממועד מתן ההודעה המוקדמת לפיטורים
14ומסרו למעסיק אישור רופא כאמור בתוך , ממועד הפיטורים–מוקדמת לפיטורים 

הוראות פסקה זו יחולו הן על עובדת או עובד קבועים והן  ; לפי העניין, ימים מאותו מועד
ובלבד שעבדו אצל אותו מעסיק או באותו מקום  , על עובדת או עובד ארעיים או זמניים

בהתייעצות עם  , שר התעשייה המסחר והתעסוקה רשאי; עבודה שישה חודשים לפחות
לקבוע סוגים של  , שר הבריאות ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת
".טיפולי פוריות שהוראות פסקה זו לא יחולו עליהם



1954-ד"התשי, חוק עבודת נשים

(ז)9סעיף 

חידוש חוזה עבודה לתקופה קצובה  -לרבות אי-"פיטורים"
:שהוא אחד מאלה

חוזה עבודה לתקופה קצובה של שנים עשר חודשים או (1)
;יותר

חוזה עבודה לתקופה קצובה הפחותה משנים עשר  (2)
שהאריך או שחידש העסקה קודמת שהיתה סמוך  , חודשים

.לפני תחילת תוקפו של החוזה



1949-ט"תש, (החזרה לעבודה)חוק חיילים משוחררים 

א41סעיף 

אלא בהיתר מאת ועדת בתקופת היותו בשירות מילואים לא יפטר בעל מפעל עובד (ב)
לא יפטרו בלא היתר כאמור גם  , ולענין שירות מילואים העולה על יומיים רצופים; התעסוקה

, לא תיתן הועדה היתר לפי סעיף זה; שלושים ימים לאחר תום שירות המילואיםבתקופה של 
ורק אם הוכיח בעל המפעל  , אלא מטעמים מיוחדים שיירשמו שבשלהם יש להתיר את הפיטורים

, ככל הניתן, הועדה תיתן את החלטתה; כי הפיטורים המבוקשים אינם בשל שירות המילואים
...לאחר שתובא לפניה תגובת העובד

שהוא אחד  , לרבות אי חידוש חוזה עבודה לתקופה קצובה–" פיטורים", בחוק זה(ה)
:מאלה

;חוזה עבודה לתקופה קצובה של שנים עשר חודשים או יותר(1)

שהאריך או שחידש העסקה  , חוזה עבודה לתקופה קצובה הפחותה משנים עשר חודשים(2)
".קודמת של העובד שהיתה סמוך לפני תחילת תוקפו של החוזה

4



1949-ט"תש, (החזרה לעבודה)חוק חיילים משוחררים 

:יחולו הוראות אלה, בעובד של קבלן כוח אדםכשמדובר 

מעסיק בפועל לא יגרום לפיטוריו של עובד בניגוד להוראות החוק(1)

–קבעה ועדת תעסוקה כי התובע פוטר בניגוד להוראות החוק(2)

;חזקה היא כי המעסיק בפועל הוא שגרם לפיטוריו כאמור



1976-ו"התשל, חוק דמי מחלה

א 4סעיף 

במהלך תקופת  , עקב מחלתומעסיק לא יפטר עובד שנעדר מעבודתו (א")
וזאת עד לתקופת  , הזכאות לדמי מחלה הצבורה לו לפי חוק זה או לפי הסכם קיבוצי

.4הזכאות המקסימלית לפי סעיף 

:הוראות סעיף זה לא יחולו באחד מאלה(ב)

המעסיק נתן לעובד הודעה מוקדמת לפיטורים לפי חוק הודעה מוקדמת  (1)
;בטרם נעדר העובד עקב מחלתו, 2001-א"התשס, לפיטורים ולהתפטרות

מקום עבודתו של העובד פסק מלפעול או שהמעסיק הוכרז פושט רגל לפי (2)
ניתן צו פירוק לפי –ואם הוא תאגיד , 1980-ם"התש, [נוסח חדש]פקודת פשיטת הרגל 

הפסקת  –" פסק מלפעול", לעניין זה; 1983-ג"התשמ, [נוסח חדש]פקודת החברות 
"פעילות שאינה זמנית



חוק שוויון הזדמנויות בעבודה

(א)2סעיף 

,  הריון, מעמדם האישי, נטייתם המינית, מינםלא יפלה מעסיק בין עובדיו או בין דורשי עבודה מחמת "
מקום , ארץ מוצאם, לאומיותם, דתם, גזעם, גילם, היותם הורים, גופית-טיפולי הפריה חוץ, טיפולי פוריות

קריאתם לשירות מילואים או שירותם הצפוי בשירות , מפלגתם או שירותם במילואים, השקפתם, מגוריהם
...  לרבות מחמת תדירותו או משכו...מילואים 

;קבלה לעבודה(1)

;תנאי עבודה(2)

;קידום בעבודה(3)

;הכשרה או השתלמות מקצועית(4)

"או פיצויי פיטוריםפיטורים(5)



1998-ח"התשנ, חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

(א)8סעיף 

,  מחמת מוגבלותם, לא יפלה מעסיק בין עובדיו או בין דורשי עבודה
:בכל אחד מאלה, ובלבד שהם כשירים לתפקיד או למשרה הנדונים

;קבלה לעבודה לרבות מבדקי קבלה(1)

;תנאי עבודה(2)

;קידום בעבודה(3)

;הכשרה או השתלמות מקצועית(4)

;או פיצויי פיטוריןפיטורין(5)

.הטבות ותשלומים הניתנים לעובד בקשר לפרישה מהעבודה(6)



הקפדה על שלבים בהליך–פיטורים כדין 

:מסירת מכתב זימון לשימוע❖

זימון למועד עתידי-אפשרות להיערך לשימוע ❖

פירוט העילות בגינן שוקלים את סיום ההעסקה❖

זכות העובד לצרף נציג מטעמו❖

שקילת הדברים בלבד בשלב זה❖

:עריכת שימוע❖

מחלת עובד במועד הזימון לשימוע❖

"בלב פתוח ונפש חפצה"❖

מסירת עותק לעובד, ניהול פרוטוקול❖



הקפדה על שלבים בהליך–פיטורים כדין 

:החלטה על סיום העסקה❖

מסירת מכתב פיטורים❖

מתן הודעה מוקדמת❖

אישור על תקופת ההעסקה❖



פסיקת פיצויים בבתי הדין לעבודה–פגמים בהליך הפיטורים 

שנודעלאחריום,ממושכתמחלהבחופשתשהותועקבלעובדנמסרלשימועהזימוןמכתב•
.מחלתובדברלאומילביטוחלמוסדתביעההגישהעובדכילחברה

.ומועדיםשמותפירוטללא,כלליותטענותכלללשימועהזימוןמכתב•

היוהעובדכנגדתלונותבדברהחברהטענות–חובהידילצאתכדי,עיןלמראיתשימועעריכת•
.כנדרשהעובדתשובותאתשקלהלאוהחברה,עובדתיבסיסללא

עניינייםממניעים,לבבתוםלהיעשותצריכיםהפיטורים,לפטרחוקיתמניעהאיןכאשרגם•
.רלוונטייםשיקוליםשקילתותוך

?הפיצויגובהומהו

הפיטוריםבהליךשנפלופגמיםלאור,107,000₪בסך,משכורות10בסךלעובדפיצויפסיקת

מ"בעויסוניק'נולנסה16442-12-12(ש"ב)ש"סע


