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דיני עבודה  
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סוגיות לשון הרע במקום העבודה  



חוייבה–על ידי העובדת " ט'סנאפצ"פרסום לשון הרע באפליקציית 
לפצות את המעסיק 

מ"בעבנמלטואר'נטביןרוני(איזורי)51778-02-17ש"סע

.כשנתייםהמעסיקאצלעבדה,לקידוםמועמדתאףשהייתהמוערכתמלצריתהינההתובעת

:וכתבה,במסעדההסועדיםלקוחותשלתמונהאט'סנאפצבאפליקצייתפרסמההעובדת

HAמתוקיםלכםנעיםשלשול" HA HA HA"

ופיצויימוקדמתהודעהממנהשללהמעסיקוכן,שימועעריכתלאחר,מעבודתהפוטרההעובדת

.המעסיקכלפיהאמוניםחובתאתהפרהשהעובדתכךעלשהתבססהבטענהפיטורים

שחופשטענהעוד.במסעדהלפגועכוונהוללאהלצהכמעשהנעשההפרסום:העובדתטענת

חברים20שלפרטיתבקבוצהנעשההפרסום."זהמסוגתביעותלסבוליכולאינו"הביטוי

.לדבריהלגיטימיהינוולכן



חוייבה–על ידי העובדת " ט'סנאפצ"פרסום לשון הרע באפליקציית 
לפצות את המעסיק 

:בחינת השיקולים בסוגיית לשון הרע

,שהוסףהכיתובעםהתמונהלפרסוםשנחשףשאדם,לחשובמופרךזהאין":המוצאהנחת

שלבריאותםעללהשפיעועלוללמאכלראויאינובמסעדהשמוגשהאוכלכייסבור

."הסועדים

היקף,הרעלשוןחומרת:להלןבהיבטים,למסעדההנזקאתלבחוןיש:למסעדההנזקבחינת

לפניהתובעשל(הרעאו)הטובשמו,זאתבעקבותלתובעשנגרםוהסבלהכאב,הפרסום

.הטובבשמוהפגיעהמידתוכן,האירוע

פעלהאם,התנצלהאם,המעשהאתהפניםהאם:הרעלשוןהמפרסםהתנהגותבחינת

הפגיעהאתלרכךכדיבושישאחרמעשהעשהאוהתנצלותלפרסום,הפרסוםלהסרת

.בנפגע

הרי,מעטותהמפרסםשלהכספיותויכולותבמידה:המפרסםשלהכלכלימצבובחינת

.מידתיתשאינהלתוצאהתובילמדיגבוהסכוםשפסיקת

.במסעדהלפגועכוונהמתוךנעשהלאהפרסום:המפרסםשלאישיותנסיבותבחינת

למספרהוגבלובנוסף,אט'סנפצבאפליקצייתהיותומעצםשעות24-להוגבלהפרסום

.הבאותלפעמיםמהמקרההלקחאתשלמדהותקווההעובדתשלהצעירגילה;אנשים



חוייבה–על ידי העובדת " ט'סנאפצ"פרסום לשון הרע באפליקציית 
לפצות את המעסיק 

הלבתוםחובתוהפרתחמורהמשמעתהפרתמהווההעובדתהתנהגות:הדיןביתפסיקת

טענתאתדוחהאני":הדיןביתציין,בנוסף.עבודהביחסיהצדדיםביןשחלההמוגברת

הייתההעובדתאםותמהניהקבוצהחבריאתלשעשעשנועדהבהלצהמדוברכיהעובדת

טענתבשלרק,אודותיהעלמכפישלפרסוםדעתוקלותהומורשלמידהבאותהמתייחסת

,"בהלצהמדוברכיהמפרסם

שקל5,000בתוספות,שקלאלף25-בהמסעדהאתלפצותחוייבההמלצרית:כספיפיצוי

.משפטהוצאות

הוכחולאמאחר,במלואםהפיטוריםפיצוייאתלשלולשאיןקבעהדיןבית:פיטוריםפיצויי

.ממונינזקלמסעדהשנגרם

ההודעהדמיאתמהעובדתלשלולאין,המקרהמחומרתלגרועמבלי":מוקדמתהודעה

למרבה)היוםגםומאמינהאזהאמינההיאכישהשתכנעתיוםמשוזאת,המוקדמת

נעשההמעשהכיסברתיאילו".הדיןביתהוסיף,"במעשיהדופיכלנפללאכי,(הצער

."המוקדמתההודעהדמישלילתעלמורההייתי,המסעדהכנגדממששלזדוןכוונתמתוך



?  מה מהווה לשון הרע ביחסי העבודה

רביב'נאלמקייס(איזורי)7150-05-14ש"סע

ובטענותהדדיאמוןבחוסרהתאפיינוהתיכוןמנהלעםהעבודהיחסי.בתיכוןמורההעובדת

.השנייהכלפייהאחדשליליות

להביןבניסיון,עימםמשולשתפגישהערךהמוריםהסתדרותמטעםהמפקח,כאמורבנסיבות

.בפגישהשהתרחשאתהקליטההעובדת.ביניהםהיחסיםאתולגשרהטענותאת

זאתוגםלכיתותמלהיכנסחוץ":כךבתוך,קשותבמיליםהשתמשהמנהלהפגישהבמהלך

בעיהלהאין";"לעשותיודעתשאתההצגהאתתעשי,תבכי";"כלוםעושהלאהיא,באיחור

למגמהתלךשלהשהבתהמוריםעללחציםמפעילה";"עצמהבשבילמערכתלהרוס

הוריםשלתלונותמיליוןיש";"הזוהאישהעשתהבעולםשישהערמומיותכל";"שרצתה

אני…שקרניתאת";"שלהםלילדיםתתנכלשלאכדיבכתבעליהלהתלונןשחוששיםעליה

תחלמי…הטופסעללךאחתוםשאניתחלמי";"שקרניתאתהמפקחבנוכחותלךאומר

."אחתוםלאאניהדיןלביתאגיעאםשגםבאלוקיםלךנשבע,המפקחבנוכחותשאחתום



?  מה מהווה לשון הרע ביחסי העבודה

.בפרטיותהופגיעההרעלשוןבגיןהמנהלאתתבעההעובדת

.תפקידוומכוחוסמכותוחובתובמסגרתלבבתוםנאמרושאמירותיוטעןהמנהל:המנהלטענות

.העבודהבמסגרתוהתנהלותההמקצועיתפקודהעלדעתושחווהולמעשה

המפקחשעשהניסיונותובה,יותרסוערתתמונהמציירהפגישהתמליל":הדיןביתעמדת

במהלךוהתבטאויותיוהתפרצויותיואתלמֵתןלמנהלולגרוםהמשתתפיםאתלהרגיע

."צלחושלא,השיחה

נאמרושבההדיבורנימתאתוכןהאמירותאתלשקולנדרשהדיןבית:הדיןביתבחינת

.נאמרושבהןההקשרואתהדברים

בהםלראותשלאהמשפטביתנוטה–עלבונותחילופיתוךאובכעסאוברוגזשנאמרותאמירות

.הרעלשון

בנסיבותנאמרולאשהדבריםהעובדהונוכח,הדבריםנאמרובההחריפההלשון,דנןבמקרה

אתלשלולניתןשלאהבהירהדיןבית,המנהלשלצדדיחדבאקטאלא,עלבונותחילופישל

.הרעלשוןכהיותןהאמירות



?  מה מהווה לשון הרע ביחסי העבודה

ומחלק את הבחנתו  , בית הדין מבצע הבחנה אילו אמירות מהוות לשון הרע ואילו לאו

:  לשניים

אדםשלבנוכחותושנאמרוהגם.העובדשלבעבודתודופיהמטילותתלונות:ראשוןסוג

.המפקחעםבפגישה(העובד)המורהכלפיהמנהלשהעלההתלונות,הזהבמקרה.שלישי

נחוציםשאינםביטוייםוכן.שליליותתכונותלעובדהמייחסיםחריפיםביטויים:שניסוג

,"ת/ערמומי","ית/שקרנן":כגון.העובדשלותפקודוהעבודהושיפורהערכיםלהשגת

."(ראשהכיסויאתתורידי"

בופוגעותאלא,העובדשלעבודתולשיפורמובילותואינןנחוצותאינןהשנימהסוגאמירות

.בפיצוית/העובדאתהמזכותהרעלשוןמהוותכאמורשאמירותנפסקלכךבהתאם,גרידא



?  מה מהווה לשון הרע ביחסי העבודה

אנישלךמילהאף"כגוןאמירותהראשוןמהסוגלאמירותייחסהדיןבית:הראשוןמהסוגאמירות

אינןכאמוראמירות,הדיןביתלקביעת."הטופסעללךאחתוםשאניתחלמי"וכן"מאמיןלא

מידת–עצמולדוברמתייחסותאלא,לעובדתתכונותמייחסותלאהןשכן,הרעלשוןמהוות

.לבקשותיהביחסשקיבללהחלטותאולדבריהמייחסשהואהאמינות

הינןשכאמור,האמירותיתראת,השנימהסוגלאמירותייחסהדיןבית:השנימהסוגאמירות

.הסבירותמתחוםהחורגות,העובדתשללאופימופנות

המוגבלהאופי:נסמךבגינםהשיקוליםכאשר,ח"ש5,000בשיעורפיצוילעובדתפסקהדיןבית

תום"ולהמנהלהיהשבההרוחותסערת,המפקחבפנירקשנאמר–הרעלשוןפרסוםשל

.שלו"הסובייקטיביהלב



כשוללת דבריי לשון הרע  –אמיתות הדברים 

'רבין ואח-דוידוביץ' נ' מ ואח"טאו טכנולוגיות ואחזקות בע, 49184-06-17ש "סע

.תוכנהבפיתוחהעוסקתבחברהכמפתחתשנהבמשךהועסקההעובדת

.החברהבעלישלשמםאתלהכפישנהגההעובדת:המעסיקטענות

שהואטענה,"חוקעבריין"אותושכינתהתוך,מכותבתהייתהבובמייללבעליםהשיבה:כדוגמא

."לתלייהגנבוסוף,עגולהואהעולם–ולסיכום":במיליםוחתמה,שקרן

להייעצה,נוכלשהבעליםארגוןבאותוהחשבוןלמנהלתאמרהשהעובדתנטעןנוסףבמקרה

.העסקאתלושתחסלאיימהוכן,איתומלעבודלהימנע

.ורמאישקרןהואשהמעיקגדולללקוחאמרההעובדת,נוסףבמקרה

טענהאך.האמוריםהדבריםאתאמרהשאכןהדיןבביתהודתההעובדת:העובדתטענות

.אמתבדברישמדוברמאחרהחוקהגנתלהשעומדת

לא,הפנסיהלקופתהעבירולאפנסיוניותהפרשותממנהניכההמעסיקכיטענההעובדתכןכמו

.נוספותשעותשילםולא,הפיטוריםפיצוייאתעבורההשלים



כשוללת דבריי לשון הרע  –אמיתות הדברים 

:הדיןביתבחינת

אחריםבפנייפורסמושהדבריםהגם,הרעבלשוןהמדובראיןולכן,כנכוניםהוכחוהעובדתדבריי

.גדוללקוחובפניי

מהתנהלותכחלק,רגשותסערתאורגעירוגזמתוךדבריםנאמריםשלעתיםבחשבוןלקחתיש"

."המשפטיבמובנההרעלשוןכאללהתייחסישעלבוןלכללא.דריתחאבעידנאאויומיומית

אופןעלביקורתהעברתתוךהערותלעובדיולהעירמעסיקשלוזכותוחובתועלעמדההפסיקה"

השופטתהוסיפה,"עבודהיחסיממכלוללהפרידוניתןשלארגילמניהולכחלקהתפקוד

ללאמעבידומולבירורבהליכילנקוטרשאיעובדגםמשקלאותועלכיאניסבורה".דרוקר

."עתידיותתביעותמפניתמידיחשש



כשוללת דבריי לשון הרע  –אמיתות הדברים 

ולא,קוראיםשלרחבלציבורפנהלא,רחבהבתפוצהנשלחלאהמייל-העובדתלמעשייביחס

.המקרהבנסיבותהסבירותממתחםחרג

נפסקנשימהבאותהאך,המעסיקשלבהתנהגותוראשלהקלמבלי–המעסיקלמעשייביחס

הפרשהאיכדוגמתלעובדשישקוגנטיותחובותביצועאיהשלכותאתמביןלאשהמעסיק

.העובדשלחלקוניכויתוך,לפנסיה

.הרעבלשוןנקטהשהעובדתהמעסיקשלהטענהאתדחההדיןבית

.נוספותשעותותשלוםפיטוריםפיצוייזכויותלהשלמתהעובדתתביעתאתקיבלהדיןביתמנגד



?מה הדין–היותה של מרואיינת בהריון 

מ"יזמות ומסחר בע. ת.סער א' מדוויק נ49221-09-14ש "סע

.  העובדת הועסקה כמוכרת בחנות והשתלבה בעבודתה כהלכה ובמהרה

.כשבועיים לאחר תחילת עבודתה הודיעה למעסיקה שהיא בחודש הרביעי להריונה

החברה,לכךבהתאם.מהתחייבותהבהוחזרה,בשבועמשמרות6לעבודהתחייבההעובדת

.המשמרותאתשתשליםנוספתעובדתהעסיקה

עובדתנמצאהוכברצאחראך,משמרות6לעבודמסירובהבהחזרההעובדת,מכןלאחר

6שלמלאהלעבודהלחזרהבסירובנענתההעובדת,החסרותהמשמרותלתפקידנוספת

.משמרות

.לפטרההייתההשימועהחלטת.העסקתהלתנאיבנוגעשימוענערךהעובדתשללבקשתה



?מה הדין–היותה של מרואיינת בהריון 

?ההיריוןבעקבותמעבודתהפוטרההעובדתהאם:הדיןביתידיעלשנבחנההשאלה

,זהפסולבשיקולדי,פסולשיקולישנוהשיקוליםמדווןבתוךכאשר:"ההכתמהמודל"בשימוש

היהלאהפסולהשיקולאםהגם,ופסולהמםלהכהחלטהההחלטהכלאתלהכתיםכדי

.המרכזי

.זהבמקרההיהכך

עובדיוביןמעסיקיפלהלא"כיהקובעבעבודההזדמנויותשוויוןחוקבסיסעלהוגשההתביעה

."היריון…מחמתעבודהדורשיביןאו

שיקולהיהלאשהואהגם,לפטרההשיקוליםביןהיההעובדתשלהריונה:הדיןביןפסיקת

.כדיןשלאאותהופוסללפטרהההחלטהכלאתמכתיםבכך,מכריע



?מה הדין–היותה של מרואיינת בהריון 

אצלעוררה,לעבודהקבלתהלאחרשבועייםהריונהעלהעובדתשהודעתמבהירהדיןבית

.לפטרהבהחלטההשיקוליםאחדאתוהיוותה,בהאמוןבעיותמעסיקה

,"האמינותנושאזה,השולחןעלדבריםלשיםחייבאני":השימועמתוךהמעסיקציטוטלהלן

איזושהי,בעיהאיזושהיפהשישמביןאני".השימועבשיחתלעובדתהחברהמנהלאמר

שלההודעהעםבעיהליאין…מצליחיםלאאנחנואבל,לבלועמנסיםשאנחנוגלולה

כניסהשלמקרהעלשומעכשאני…ההיריוןשלההודעהעםבעיהליישרק,ההיריון

זה,נשמעזה,לימודיעיםלעבודהתחלתשכבראחריקצת,כאילובצורהואז,לעבודה

."טובלאנשמע

,עבודהבאריוןבהיריוןהיותהעללהודיעמחוייבתשאינהטענההעובדת:העובדתטענת

.להריונה5חודשלפנילאובוודאי

בעייתהאחד–לפטרהלהחלטהעיקרייםשיקוליםשניעוליםהשימועמשיחת:הדיןביתפסיקת

.העבודהראיוןבעתבהריוןהיותהאתגילתהשלאמכךהמעסיקלדברייהנובעתהאמינות

.שבועיותמשמרת6במשךלעבודההזמינותבעייתוהשנייה



?מה הדין–היותה של מרואיינת בהריון 

שבהלמשרהבקשררלוונטיותכלאיןההיריוןבדברלמידעבהןבנסיבות":המנחהההלכה

משוםאין,הזההפרטשלגילויובאי.הפוטנציאלילמעסיק"לגלותו"חובהאיןממילא,מדובר

"העובדתכלפיהמעסיקשלמצידוטרוניהאוטענההמצדיקיושרחוסר

מחשיפתלהימנעתעדיף,עבודהחיפושבשלביבהיריוןאישההזושבעתלהביןמעסיקיםעל"

ולמנועבדרכהמכשוללהוותעשוישהואהחששמחמתרק,לעבודההקבלהבשלבזהפרט

לולאלהניתנתשהיתהכפי,בתפקידויכולותיהכישוריהאתלהוכיחהאפשרותאתממנה

לגלותלעבודהמועמדתאועובדתהמחייבתהוראההקייםבחוקאיןבכדילא.ההיריון

."החמישילחודשקודםבהריוןהיאכילמעסיקה

בפניוחשפהלאלעבודהשקיבלשעובדתהמגלהממעסיקמצופה,הדבריםפניהםאלועודכל"

הגורמותהנסיבותאתולהביןלכךוסבלנותהבנהלגלות,העבודהריאיוןבעתבהריוןשהיא

".בהתנהלותהאו,בעובדתפגםבכךלמצואמבלי,לדבר



?מה הדין–היותה של מרואיינת בהריון 

לקבלהבריאיוןהריונהדבראתגילתהשלאלעובדתהמיוחס,אמינותאויושרלחוסרבאשר

:לגביהרלוונטיאינושההיריוןלעבודה

רלוונטיתאינההמערערתשלהריונהעובדת,שלפנינוהמקרהשלבנסיבותיו"כיהינהההלכה

לעבודההמועמדתואין,זועובדהלגבילשאולרשאיאינוהמעסיק;לעבודהקבלתהלעניין

בקשררלוונטיותכלאיןההיריוןבדברלמידעבהן,שכאלהבנסיבות.בגילויהמחויבת

הפרטשלגילויובאי.הפוטנציאלילמעסיק"לגלותו"חובהאיןממילא,מדוברשבהלמשרה

."העובדתכלפיהמעסיקשלמצידוטרוניהאוטענההמצדיקיושרחוסרמשוםאין,הזה

וכן,בעבודהההזדמנויותשוויוןחוקהפרתבגין15,000₪בשיעורלעובדתפיצויפסקהדיןבית

.כדיןשימועעריכתאיבגין3,000₪בשיעורפיצוי



1

שימוע לעובדי קבלן  



גם לעובדי מיקור חוץ קבועים  –שימוע 

הפוטהסמי'נמ"בע(1995)ומידעהשמההתאמה47271-06-18ע"ע

.שירותמזמיןאצלשנים23-כבמשךשהועסקעובד

כרטיסלהחתיםבחברהלעובדשסייעחשדנוכחהשירותמזמיןאצלהצבתואתלסייםהוחלט
.שימועעריכתללאנעשההעסקתוסיום.נוכחשהיהמבלי

?לעובדשימועלערוךישמיידיועלהאם:המשפטיתהשאלה

וזאת,חוץבמיקורקבועיםעובדיםעלגם,השימועחובתאתמרחיב,תקדימיבצעדהדיןבית
:בשםוכונתהתקדימיתהינהזוהלכה.השירותמזמיןעלוגםהמעסיקעלגםמשותףבאופן

."התאמההלכת"

העברהשלבמצבלמשלכך–הקיימיםהעבודהליחסיזהיםבמצביםייערךשהשימוענקבע
.השירותמזמיןאצלהצבהסיום,העסקהסיום,משרההיקףשינוי,אחרלתפקיד

הינםהשירותומזמיןשהמעסיקיוצאכפועלומלמדת,יותררחבההינהההלכהמשמעות
.השימועחובתלענייןבמשותףמעסיקים



גם לעובדי מיקור חוץ קבועים  –שימוע 

:השירותמזמיןעלהחלההשימועחובתהיקף

,השירותמזמיןאצלהעובדשלהצבתומשך-יישקל,כךבתוך.נסיבותתלויהינוהחובההיקף

עבודתואתהקבלןעובדיסייםגםההצבהסיוםשבעקבותוהאפשרותהצבתולסיוםהסיבות

.המעסיקאצל

או,ארוכהתקופהקבועעובדלביןקצרהלתקופהמקוםממלאביןלהבחיןיש:הדוגמאלצורך

סיוםהאם,מינורישינויאוהעסקהבתנאימהותיהשינויהאם,ניסיוןלתקופתשעבדעובד

.',וכיוב,למשלארגוניבצמצוםאוהעובדשלהלקוייהבעבודתונעוץהעסקה

הקבלןלעובדיש,משותףשימועעריכתלאינוטההכףאםשגםלזכורישמקרהובכלמקוםמכל

.להלהגיבהזדמנותגםוכןהשירותמזמיןשללהחלטתוהסברלקבלמלאהזכאות

הטיעוןזכותלמתןהדרושהמידעאתהמעסיקבידייהיהלאהמקריםברוב:לקביעהרציונאל

שככללהינו–נוסףרציונאל,כןכמו.לעובדותוחשוףשמכירהואהשירותמזמיןאלא,לעובד

בהמשךרצונובשלהעובדיםשלבעניינםהשירותמזמיןעםלהתעמתשלאיעדיףהמעסיק

.השירותמזמיןעםההתקשרות



גם לעובדי מיקור חוץ קבועים  –שימוע 

-כ)ארוכהתקופההמועסקבעובדומדוברשמאחרהדיןביתפסק,הספציפיהמקרהבנסיבות

מזמיןעלהיה,הטובבשמולפגועכדיבהשיש-הצבתולהפסקתהסיבה,(שנים23

אליהםלהתייחסלוולאפשר,כלפיוהחשדותאתלולהציג,לעובדשימועלערוךהשירות

.בחצריובעבודההצבתואתלהפסיקהחלטתהאתלשנותולנסות

.אלף שקל בגין היעדר השימוע30בית הדין הארצי לעבודה זיכה את העובד בפיצוי בסך 



גם –המחייבת לערוך שימוע לעובד קבלן –יישום הלכת ההתאמה 
על ידי המעסיק וגם על ידי מזמין השירות  

ההלכה קובעת כי יש לערוך שימוע גם  . נקבעה על ידי בית הדין בצעד תקדימי: "הלכת התאמה"

.וזאת באופן משותף גם על המעסיק וגם על מזמין השירות, לעובדים קבועים במיקור חוץ

וכבר נפסקו פסיקות המיישמות את ההלכה במצבים  , בתי הדין נדרשו להתמודד עם הסוגייה

.שונים

מ והאופה מבגדד מאפים  "נגד אופוס שירותי כח אדם בע316-10-19Zeit Tafariע "עד "פס

מ"בע2010

ד נפסק כי לא תמיד חלה על מזמין השירות החובה לערוך שימוע לעובד קבלן לפני  "בפס

.  אך הוא תמיד מחויב להציג בפניו הסברים ולאפשר לו להגיב, הפסקת עבודתו



גם –המחייבת לערוך שימוע לעובד קבלן –יישום הלכת ההתאמה 
על ידי המעסיק וגם על ידי מזמין השירות  

.בלבדבמקרה דנן מדובר בהעסקה בת ארבעה חודשים 

שירותמזמיןעלשימועחובתהטלתדומהאיןכיספקלהיותיכוללא":כדלקמןצייןהדיןבית

שירותמזמיןעלשכזוחובהלהטלת,רבותשניםבמשךבחצריומועסקהקבלןשעובד

מהיקףהנמוךמשרהובהיקף,בודדיםחודשיםמספרבחצריוהועסקההקבלןשעובדת

."מלאהמשרה

,עצמוהמעסיקאצלהעסקתהומשךהשירותמזמיןאצלהעובדתהצבתמשךכינימקהדיןבית

היריעההיקףהרחבתאתשמצדיקבאופן,השירותמזמיןלביןבינהמובהקתזיקהיצרולא

.השירותמזמיןעלהשימועחובתשל

מזמיןשללהחלטתוהסברלקבלזכאיקבלןעובדמקרהשבכלמבהירהארציהדיןבית,זאתעם

.להולהגיב,השירות

אתלסייםלהחלטהלסיבהבנוגעהשירותממזמיןהסברקיבלהלאהעובדתזהבמקרה

.זאתעושיםשהיוהראוישמןוהובהר,שםהעסקתה

.פיצוייםלקבלתזכאותלעובדתקמהשלאנפסק,המקרהונסיבותהקצרההעסקהתקופתנוכח



עבודת נשים וסיום העסקה  



שייפסק כאשר העובד מצא עבודה  הפיצוייבית הדין מתחשב בגובה 
חדשה  

נר לדוד' דיוקר בר נ: 20986-12-16ש "סע20986-12-16ש "סע

.  חודשים5העובדת הועסקה אצל המעסיק במשך 

ולא מכוח חוק עבודת  , העובדת פוטרה בהיותה בהיריון וזאת מכוח חוק שוויון הזדמנויות בעבודה

.  שמחייב היתר לפיטורים כאשר העובדת מועסקת בתקופה של חצי שנה ומעלה, נשים

.העובדת מצאה עבודה חדשה לאחר כחודש וחצי ממועד הפיטורים

מאחר והיו נעוצים בסיבה שהיא  , העובדת טענה שפיטוריה נעשו בחוסר תום לב: טענת העובדת

המנהלת החלה  , לטענת העובדת החל משיידעה את מנהלתה בדבר ההיריון. בהיריון

.  לצמצם את צעדיה של העובדת עד שימונה לשימוע ולפיטוריה



שייפסק העובד מצא עבודה חדשה הפיצוייבית הדין מתחשב בגובה 

חוסר,נהליםהפרתרקעעלהעובדתכימנגדוטען.לטענההתנגדהמעסיק:המעסיקטענת

נטען,כןכמו.הולםלאולבושלתפקידהתאמהאי,העבודהבמהלךטלפוןשיחות,מקצועיות

היותהעלטענהלאהעובדתכיוכן,בהיריוןהעובדתשלהיותהעלידעהלאשהמנהלת

.השימועבזמןבהיריון

שונותהזדמנויותבמספרהעובדתכלפייהעלההמעסיקשאכןנמצא,העדויותבשלב,כןכמו

.כאמורבנושאיםטענות

לאחרגם.נוספתהזדמנותלהוניתנהשהוזהרהלאחררקלשימועזומנהשהעובדתנמצאעוד

.בעבודתהלהשתפרנוספתהזדמנותלהוניתנהמיידיבאופןפוטרהלאהעובדת,השימוע

שבין.בהיריוןהעובדתשלהיותהלביןהפיטוריםביןסיבתיקשרהיהלא:הדיןביתפסיקת

.קשרכלהיהלאפיטוריהלביןהעובדתהיריון

יש להתחשב בכך  –בית הדין ציין שגם אילו היתה זכאית לפיצוי : הערת אגב של בית הדין

חודש  , העובדת הודתה שמצאה עבודה אחרת": ורושם כדלקמן, שמצאה מקום עבודה חלופי

היה מקום  , אף לּו היינו קובעים שהפיטורים היו מחמת ההיריון, לכן. וחצי לאחר שפוטרה

".להתחשב בכך בקביעת גובה הפיצוי



בית הדין פוסק כי במהלך שימוע המעסיק לא רשאי להתעלם  
של עובדת היריון רק כי העובדת לא התייחסה לכךמהיותה

מ"קוריוליס פור יו בע' טסלר נ: 40821-02-17ש "סע

,העסקתהתחילתלאחרחודשים3-כ,כספריתהמעסיקאצלעבדההעובדת:המקרהעובדות

.בהיריוןשהיאלמעסיקהודיעה

בקשייםשהמספרוטעןלשימועאותההזמיןהמעסיק,ימיםמספרכעבור,להודעתהבסמוך

הוחלטלכךבהתאם.מלאהבמשרהעובדים3להעסיקלהמשיךניתןלאולכןכלכליים

.העובדיםשלושתכךשלהמשרהאחוזאתלצמצם

צמצוםבעקבותפיטוריהעלהוחלטבוהשימועלהמשךהעובדתזומנה,מכןלאחרכשבועיים

.במספרהוארגוניכלכליושינויעובדים

.ולמוכרמנוסהלספרדרושיםמודעותפרסםהמעסיק,פיטוריהולאחרהנשימהבאותה



בית הדין פוסק כי במהלך שימוע המעסיק לא רשאי להתעלם  
של עובדת היריון רק כי העובדת לא התייחסה לכךמהיותה

שטעןכפיצמצוציםבשלולא,בהיריוןהיותהבשלשפוטרהטענההעובדת:העובדתטענות

.המעסיק

.שלהלתפקידדרושיםמודעתפרסםשהמעסיקבכךתמכהטענתהאת

כלהציגלאהואאולם,ניסיוןלתקופתרקגויסהשהעובדתטעןהמעסיק:המעסיקטענות

לצורךהוכחההציגלאהמעסיק,כןכמו.האמורבדברהעובדתאתשיידעלכךהוכחה

.צמצוםשמצריךשנוצר

שהעובדתלכךהתייחסלאהמעסיקהשימועבמהלךכיהבהירהדיןבית:הדיןביתפסיקת

על,הריונהבדברטענהמעלהלאהעובדתשבובמקרהשגם,קובעהדיןבית.בהיריון

.השימועבמהלךיזוםבאופןלכךלהתייחסהמעסיק

.אחרעובדעודפוטרלא.פוטרהההריוניתהעובדתרק,דברשלשבסופוגםמוצאהדיןבית

שפוטרהלעובדתשנגרמההנפשעוגמתבגיןח"שאלף30בשיעורפיצוילעובדתפסקהדיןבית

.בהיריוןשהיאשהודיעהלאחרקצרזמן



העובדתהיותבדבר,פסולשיקולרקעעל–כדיןשלאפיטורים
בהיריון

וייל'נמור:49456-02-18ש"סע

,עבודהחודשי4-כלאחר.ח"רובמשרדחשבונותכמנהלתהועסקההעובדת:במקרהעובדות
.בהיריוןהיותהעללמעסיקהודיעה

עללהודעתהבטרםועוד,ממילאאותהלפטררצהשהואלההודיעהמעסיק,מכןלאחריומיים
.בשכרה700₪שלהפחתהתוך,ניסיוןלתקופתלהישארלההציעהוא,זאתעם.היריונה
.סירבההעובדת

ידעחוסר,ביותרדלשלהשההספקבטענהלשימועזומנההעובדתמכןלאחרימיםמספר
.מספקתלאמקצועיתויכולתבמשכורות

700משכרהלהפחיתהמעסיקהצעתאתלקבלולחילופיןהשימועאתלבטלביקשההעובדת
.שקל

.חולפתנדיבותומתוך,הרגעבלהטהייתהשהיאוטעןמהצעתובוחזרהמעסיק

מכתבלהנמסרשובהלאחרומיד,ימיםשבועלמשךמחלהעקבהעובדתנעדרההשימועלאחר
.פיטורים



העובדתהיותבדבר,פסולשיקולרקעעל–כדיןשלאפיטורים
בהיריון

.לבתוםובחוסרכדיןשלא,הריונהנוכחבוצעופיטוריהכיטענההעובדת:העובדתטענות

.רבבכלללארבהובמסירותבחריצותעבדהעבודתהתקופתכללאורךלטענתה

בתקופת,שלההמקצועילידעבאשראותוהטעתההעובדת,העבודהבראיון:המעסיקטענות

ביןהתאמהכלהייתהלא.העסקיבמוניטיןפגיעהלרבות,רביםנזקיםלוהסבהעבודתה

.בפועלתפקודהלביןשהציגההרזומה

לפניכחודשייםהבהרהלשיחתזומנההיא,הלקויתפקודהשעקבוטעןהמעסיקהוסיף,כןכמו

מבצעתשהיא,מעבודתהרצוןשבעאינושהמעסיקלההובהרבשיחה.ההיריוןעלהודעתה

.משפטיותלתביעותאותולחשוףיכולותואף,הטובבשמופגיעהכדישעולוטעויות



העובדתהיותבדבר,פסולשיקולרקעעל–כדיןשלאפיטורים
בהיריון

.לאואם,בהיריוןנעוציםהיוהפיטוריםהאם:הדיןביתבחינת

.בהיריוןשהיאמהסיבהעובדתלפטראסור:ככלל

עבודתעללממונהלפנותשנדרשאזיהמעסיקאצלשנהחצימעלשלבוותקהעובדתכאשר

.לפיטוריםהיתרקבלתלצורךנשים

בעבודההזדמנויותשוויוןחוקשחלאזי,העסקהחודשי6-מהנמוךבוותקהינהשהעובדתככל

לביןההיריוןביןקשרקייםאם,בהיריוןעובדתפיטוריהראשוןההעסקהמיוםכברהאוסר

.הפיטורים

לגיבושכתנאיהעובדתאתלהפלותהמעסיקשלכוונההוכחתדורשאינוהזדמנויותשוויוןחוק

,הפיטוריםהחלטתלביןההיריוןבין,כלשהוקשרשקייםהעובדהעצם,אלא.התביעהעילת

.לפסוליםהפיטוריםאתהופכת

אתשקלכאשרההיריוןאתבחשבוןהביאאכןהמעסיקכילהוכיחקושישישנומאחר,כןכמו

לפטרסיבהבהתנהגותההיתהשלאתוכיחשהעובדתשמספיקהחוקקובע,הפיטורים

,ההפליהטענתאתלסתורלמעשהשייצטרךהמעסיקאליעבורההוכחהנטל,בכך.אותה

.בהיריוןהעובדתהיותעלהתבססהלאהפיטוריםשהחלטתולהוכיח

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/p176_001.htm#Seif15


העובדתהיותבדבר,פסולשיקולרקעעל–כדיןשלאפיטורים
בהיריון

ראייההיאהפיטוריםהודעתלביןההיריוןעלהעובדתהודעתביןהזמניםסמיכות,דנןבמקרה

.משמעותיתנסיבתית

לפיטוריהברורהעילההייתהלאלפיהראיהראשיתהביאהשהעובדתנקבע:הדיןביתקביעת

.בפיטוריהשיקולהיווהאכןוההיריון,מעשיהאוהתנהגותהפיעל

,המקצועילניסיונהבנוגעהעבודהבריאיוןאותוהטעתההעובדתלפיההמעסיקטענתלגבי

ועיקרכללשיקרהלאהעובדת,לדעתנו":בסיסכלוחסרתנכונהלאבטענהמדוברכינפסק

."לעבודהנתקבלהעת

–משכרה700₪הפחתתתוךהעובדתאתלהעסיקלהמשיךהמעסיקהצעתלגבי,כןכמו
הועלתהלאזושהצעהמוטב":הדיןביתפסק,הריונהעלמודיעהשהעובדתבזמןבדיוק

כחלקנשקלהריונהדברלמצערכיהעובדתגרסתאתמחזקתהיאולדידנו,משהועלתה

."העסקתהלסיוםמהגורמים



העובדתהיותבדבר,פסולשיקולרקעעל–כדיןשלאפיטורים
בהיריון

,ומקצועיותהמתפוקתהמלאהרצוןשביעותאישחרףהרי,בהריוןהעובדתהייתהאלמלא"

בטרם,הניסיוןבתקופת,המקצועיתפקודהאתלשפרנוספתהזדמנותלהניתנתהיתה

מתןשמא,בחששנעוץהיההפיטוריםמועדכיהתרשמנו.פיטוריהעלהחלטההתקבלה

לתפקידהמתאימהאיננהכישיתבררבכךלהסתייםעשוילעובדתנוספתהזדמנות

חוקעללממונהפנייהמחייבשהיהבאופן,חודשיםשישהעלהעולהתקופהלאחר

"בכךהכרוכההוודאותאיעל,לפיטוריההיתרקבלתלצורךנשיםעבודת

.₪אלף33בסךלעובדתפיצויבתשלוםחוייבהמעסיקלכךבהתאם



לאחרבלבדימים5,בהיריוןעובדתשלפיטוריםאישרהדיןבית
הודעתה

'ואחמ"בעקום.סברס'נברודסקי:41548-12-16ש"סע

.המעסיקאצלהעסקהחודשי5.9במשךהועסקההעובדת:המקרהעובדות

ממועדימים5לאחראותהפיטרמנגדוהוא,בהיריוןהיותהעללמעסיקהודיעההעובדת

.הודעתה

,בהיריוןהיותהעלהעובדתהודעתלפניוממילא,הפיטוריםלפניכחודשיים:המעסיקטענת

,שימועשיחתלהנערכהכחודשלאחר.לתפקודהבנוגעלעובדתהבהרהשיחתנערכה

.הטענותבפניההועלושובשבמהלכה

מבינהעצמההעובדתגםכי,הדיןביתלמדובכךהמעסיקטענתאתאישרהבתגובההעובדת

.פיטוריהלביןבהיריוןהעובדתשלהיותהביןקשרשאין



ימים בלבד לאחר  5, בית הדין אישר פיטורים של עובדת בהיריון
הודעתה 

כימבהיראך,ההיריוןבשלנערכוהפיטוריםלפיההטענהאתדוחההדיןבית:הדיןביתפסיקת

וזאת,בחצריואחרתמתאימהעבודהלעובדתולחפשהשתדלותלערוךהיההמעסיקעל

במצבאחרעבודהמקוםומציאתבחיפושלהשיהאהקושיוכןבהיריוןהיותהנוכחדווקא

.כזה

שכן,הפיטוריםבהליךמסויםפגםנפלכישוכנענושכן,דילאבכך,ואולם":הדיןביתכלשון

."העובדתעבורחלופיתפקידלמציאתמצידהמספקיםמאמציםעשתהלאהחברה

.בהריוןהתובעתכיהזהבשלבידעו,והחברההעובדת,הצדדיםשניכילזכוריש"

שיאפשרתפקידעבורהלאתרואמיתיכןמאמץלעשותהייתהמהמעסיקההציפייה,לפיכך

בהתחשב,מוצקהזכותהיאהנוכחיותבנסיבותכזוזכות.לפיטוריםקודםהעסקתההמשך

."קשההיא,העבודהבמעגלההרההעובדתשלמחדששהשתלבותהבכך

עשהלאשהמעסיקמאחרוזאת,10,000₪בשיעורפיצוילעובדתפוסקהדיןבית,לכךבהתאם

.חלופיתפקידעבורהלאֵתרמאמץ



זכאות לפיצויי פיטורים עקב העתקת מקום –פסיקה תקדימית 
גם לידועים בציבור  , מגורים

מזאוויסילביהנ׳בע״מועיתונותתקשורתהגלילאינדקס–48000-01-17ע״ע

בציבורהידועהזוגבןמתגוררבוליישובמגוריהמקוםאתהעתיקהעובדת:המקרהעובדות

זכאותקיימתהחוקלשוןפישעלבטענהפיטוריםפיצויילהלשלםסירבהמעסיק.שלה

.נישואיםשלבקשררקהללולפיצויים

מקוםהעתקתבעקבותפיטוריםלפיצוייזכאיםיהיובציבורידועיםגםהאם:המשפטיתהשאלה

?נישואיםלרגלמגורים

כפיטוריםבהתפטרותלהכירשישקובעפיטוריםפיצויילחוק(1)8סעיף:הנורמטיביתהמסגרת

בןגריםבוליישובנישואיהםלרגלמגוריהםמקוםאתמעתיקיםעובדתאועובדבובמקרה

.הזוגבתאו



מקוםהעתקתעקבפיטוריםלפיצוייזכאות–תקדימיתפסיקה
בציבורלידועיםגם,מגורים

במתן,המחוקקכנגדשעמדוהרציונאל,החקיקהשתכליתמבהירהדיןבית:הדיןביתקביעת

אתהמסיימיםלעובדיםכלכליתביטחוןרשתמתן-והיאכאןגםמתקיימתלנשואיםזכאות

.עבודתם

קבוצתלביןנישואיהםלרגלשהתפטרוהעובדיםקבוצתביןרלוונטישוניאיןכיקבעהדיןבית

.בציבורידועיםהיותםלרגלשהתפטרוהעובדים

הוצאות+30,000₪בשיעורפיטוריםפיצויילעובדתלשלםחויבהמעסיק,לכךבהתאם

.10,000₪בשיעורד"עוט"ושכהמשפט



תיחשב–בארגוןרוחביתשכרלהפחתתעובדשלמעורפלתהתנגדות
כהסכמה

נתניההאקדמיתהמכללה'נפיקאר:48932-05-20ע"ע

.נתניההאקדמיתבמכללהכמרצההועסקהעובד

.שונותפעימותבשלושהעובדיםכללשלשכרםהופחת,המכללהשלכלכלייםקשייםבעקבות

-שלישיתופעימה2014באוקטובר-שנייהםעימה,2012באוקטובר-ראשונהפעימה

.2014באפריל

עםאך,להפחתהמפורשתהסכמההובעהלאבומכתבלמכללההמרצהשלח2016באוקטובר

.זכויותיומיצויעללעמודבכוונתואיןזהבשלב,זאת

לראותיש,השכרלהפחתותמפורשתהסכמהנתןלאשהמרצהלמרות:הדיןביתקביעת

תוםבחוסרהתנהגות,2016סוףעדדברעשהולאישבשהואהעובדהלרבות,בהתנהלותו

.להפחתהבהתנהגותוכהסכמהלב



תיחשב–בארגוןרוחביתשכרלהפחתתעובדשלמעורפלתהתנגדות
כהסכמה

החבלאתלאחוזבחר,משפטיביעוץומלווהמשפטןהינואשר,העובדכיהינההתרשמותנו"

עבודתומקוםעלבוויתורלהסתכןרצהלאהעובד.מעורפלתהודעהולהודיעקצותיומשני

הואבואשר'מיקוחקלף'בידיולהשאירבחראך,2009בהסכםשהושגוכפי,עבודתוותנאי

."העתבבואישתמש

התנגדותואתלהביע,הרוחביואופייהלהפחתההטעםנוכח,מהמרצההיהמצופה"כיצוייעוד

הזמןבחלוףהמאפשרת,מעורפלתהסכמהשלבצורהולאמשמעיתוחדברורהבצורה

."בשכרההפחתהעםהשליםהמרצהאכןכילמסקנהלהגיעהנסיבותלמכלוללבובשים



?במילואיםהמשרתהעובדחובותמהן

מ"בע( 1981)ישרוטל ניהול מלונות ' פרץ נ: 58217-07-18ש "סע

.  חודשים במלון בתל אביב4-העובד הועסק במשך כ

.  העובד פוטר במהלך ששירת במילואים

אישורלהציגהעובדכלפייההנהלהבקשותבעקבותבאהלפיטוריםהסיבה:המקרהעובדות

שירותלךישכיהצהרתופברוארינוארהחודשיםבמהלך":כדלקמן,פעילמילואיםשירות

הבהירהמנהל."בחוקכנדרשהאישוריםהומצאוטרם–בקשותייולמרותכהעד.מילואים

.למשמרותהעובדאתלשבץבכוונתו–האישוריםאתקיבלשלאשמאחר

בטענה,הופיעלאאך,למשמרותשובדהעובד,במילואיםהשירותאישוראתהעובדהציגמשלא

.במילואיםשהוא

כמיבורואההמלוןשהנהלתלוהוסברבו,פיטוריםמכתבלעובדהונפק,כאמורבנסיבות

."הועילללאאפשריתדרךבכלקשרעמוליצורונשניםחוזריםניסיונותבעקבות"שהתפטר



?מהן חובות העובד המשרת במילואים

בובשלבזאתעם,…פורמלייםאישוריםהציגלאהעובדכילכךמודעאני":הדיןביתקביעת

היהמצופה.התפטרותמכתבלולהנפיקמקוםהיהלאבמילואיםנמצאשהואאמרהעובד

לאאוהאישוריםקבלתולאחר,מרץבחודשהעובדשללשובוממתינההייתההחברהכי

."הנדרשותהמסקנותאתמסיקההייתה

היאגם,פורמאלייםאישוריםלהמצאתהחברהלדרישותנענהשלאהעובדהתנהלות,מנגד

התנהלותואתגםבחשבוןלקחתיהפיצויבפסיקת":הלשוןבזאתצייןהדיןבית.ראוייהאינה

עלאף,היעדרותובגיןפורמלייםאישוריםלהמציאהחברהלדרישותנענהשלא,העובדשל

."המילואיםתקופתלכלז"לובידוהיהכיבפניישאישרפי

בהליךפגמיםנפלושכןפיצויממנולשלולכדיהעובדשלזובהתנהלותשאיןפסקהדיןבית

.לושנפסקהפיצויגובהעלהשפיעההתנהלותאולם,הפיטורים



?מהן חובות העובד המשרת במילואים

:המעסיקכלפייבמילואיםבמשרתהעובדחובותאתמדגישהדיןבית

העובדעלהצוקבלתעםמיד–מילואיםלשירותהנקראעובדשלחובתואתלהדגישהראוימן"

משךעלהנתוניםמלואאתלמעסיקולהמציאלמילואיםהזימוןאודותלמעסיקולהודיע

כדי,הלבתוםחובתמכוחוהןא"אכקבעוהוראותהחוקמכוחהן,בצוהנקובהשירות

האפשרותאתלבחוןזהובכללהמילואיםשירותבתקופתצעדיולכלכללמעסיקלאפשר

."ב"וכיומילואיםלתיאוםהוועדהאללפנות

,הפיטוריםבעקבותממונינזקלושנגרםהוכיחלאשהעובדלכךובהתאם,האמורותבנסיבות

שלבחשבוןהבאהתוך,הנפשעוגמתבגיןבלבדשקל2,000בסךפיצוילופסקהדיןבית

.ח"ש46,000בסך,התעסוקהועדתלופסקהשכברהגבוההפיצוי



לצורךמהממונההיתרקבלתמחייבת–פוריותלהליכיייעוץפגישת
פיטורים

'ואחישראל'נמ"בעגליםושובריבניןהנדסיותלעבודותחברהרם:54972-08-20ח"על

.כשנתייםהעבודהבמקוםהועסקההעובדת

פגישתלאחרשעותמספרשהתקיימהשימועלשיחתזומנההיא,קורונהת"בחלשהותהבמהלך

.פוריותלטיפוליבנוגעשקיבלהייעוץ

בהתאם.פוריותטיפולישלתחילתםמהווהלפוריותייעוץשפגישתבכךלאחרונההכירהדיןבית

עבודתחוקעלמהממונההיתרלקבלהמחייב,נשיםעבודתחוקהמקרהעליחול,לכך

.לפטרהרצוןבעת,נשים

אתלפטרהיתרלקבלבבקשהנשיםעבודתחוקעללממונהפנההמעסיק,לכךבהתאם

ליתןסירבהממונה.בחברהבצמצומיםלצורךבטענהפוריותבטיפוליהיותהבזמןהעובדת

.ההיתראת



מחייבת קבלת היתר מהממונה לצורך  –פגישת ייעוץ להליכי פוריות 
פיטורים 

החלטתמשיקולחלקהיוולאהעובדתשלהפוריותשטיפולישוכנעשלאמכךנבעהממונהסירוב

וסביריםכניםבמאמציםנקטהמעסיקכיניכרלאכיהדגישהממונה,כןכמו.הפיטורים

.העובדתהעסקתלהמשך

כיהייתהטענתו.הממונההחלטתלבטלאתכדיהדיןביתפנההמעסיק:המעסיקטענת

בבוקרהתייצבהרקאלא,פוריותבטיפוליהייתהלאכללהעובדתהפיטוריםהליךבמועד

שקדםמבלי,בלבדפריוןשימורלצורךביציותשאיבתלצורךלייעוץלשימועהוזמנהבוהיום

.וחצישנהבמשךפריוןשימורטיפולאופוריותטיפולכלזהלייעוץ

במיוחד,פוריותטיפוליכתחילתייעוץבפגישתגםלראותשניתןקבעההפסיקה:המנחהההלכה

בנוגעראשונהייעוץפגישתאושלההראשוןהטיפוליםסבבזהשאיןבעובדתכשמדובר

.לפוריות

עבודתחוקמכוחהעבודהבשוקלנשיםהמוקניתההגנההרחבתהינההפסיקהמגמתכיניכר

.נשים



לצורךמהממונההיתרקבלתמחייבת–פוריותלהליכיייעוץפגישת
פיטורים

עלהממונהבהחלטתפגםנפללאהמקרהשבנסיבותפסקלעבודההדיןבית:הדיןביתפסיקת

אתקיבלהלאהממונהכאשר":בלשונוצייןהדיןבית.התביעהאתדחהולכםנשיםעבודת

הכוללוהראיותהטענותמארגאתובשקלה,צמצומיםבשלהעובדתלפיטוריהחברהטענת

כישוכנעהלאשבפניהבנסיבותלפיה,בהחלטתהפגםנפלכימצאתילא–בפניהשעמד

הגנתאתלפרוסישוכיהעובדתהעסקתלהמשךוסביריםכניםמאמציםעשההמעסיק

."עליההחוק

שלאמנתעלוזהירותבדייקנותולפרשולגופומקרהכללבחוןיידרשוהדיןשבתיכמובןכייוער

קביעתבאמצעותפיטוריםמפנימהגנהתיהנהלשימועשזומנהעובדתשכלמצבייוצר

.השימועמועדלפניפריוןייעוץפגישת



השלכות –שיתוף מידע רגיש בראיון עבודה 

.מכירותנציגלתפקיד,ומכירותבשיווקהעוסקתלחברהמועמדותהגישהתובע

למועדקודםשנים15-שכצייןהתובע,החברהשלהגיוסרכזתעםשנערכהראשוניתבשיחה

.שואהניצולילהוריםכבן,הקשהילדותובעקבות,נפשיתקריסהעברהואהשיחה

.ימיםשלושהבמשךהחברהבמטהשנערךומיוןלהדרכהזומןהתובע

נהלי,אמינותמבדקי,ביטחונייםמבדקים,מרובותהדרכותלמועמדיםנערכוהמיוניםבמהלך

.ומכירתייםשיווקייםתכניםוכןעבודה

.לתפקידמתאימיםשאינםשנמצאונוכח,מועמדיםסוננו,היוםבמהלךמסוייםמקטעכל

מבחינתהתאמהאי"בהמדוברוכי.לתפקידמתאיםאינושהואלתובענמסרהשניביום

מענהללאנותראולם"התאמהאי"המונחמשמעותאתלהביןביקשהוא."המדריכה

.מצידה



השלכות –שיתוף מידע רגיש בראיון עבודה 

שהשיקולהרי,ענייניתבצורהלוהשיבהלאוהחברהמאחרכיטעןהתובע:התובעטענות

למעשה.הראשוניתביחהסיפרעליהנפשיתקריסתובעקבותהואההחלטהאתשהיווה

.פסולהבאפלייהשמדוברהינה,התובעטענת

התובעשלבעניינווהמיוניםההליךאתלסייםההחלטהכיטענההחברה:החברהטענות

טענהעוד.לתפקידהתאמהאינוכחשנאמרוכפי,בלבדמקצועייםמטעמיםהתקבלה

טועןלההנפשיתהקריסהאודותידעלאכללהמיוןבהליךמהמעורביםאישכי,החברה

.התובע

שמילא101בטופסצייןכיוטעןהתובעהוסיף,החברהלטענתבתגובה:מנגדהתובעטענת

,נכותלושישלדעתיכלההחברה,בכך.מגדלהביטוחמחברתנכותקצבתמקבלשהוא

.נכונההיא,הגיוסרכזתמפיהנפשיתקריסתועלידעושלאטענתםאםגםוזאת



השלכות –שיתוף מידע רגיש בראיון עבודה 

אונפשית,פיזיתלקותעםאדם":הלשוןבזומוגבלותעםאדםמגדירהחוק:הדיןביתפסיקת

מהותיבאופןתפקודומוגבלבשלהאשר,זמניתאוקבועה,קוגניטיביתלרבותשכלית

."העיקרייםהחייםמתחומייותראואחדבתחום

עםלאדםהחוקהגדרתעלוכללכללכולהאינוכיוקבע,התובעמקרהאתבחןהדיןבית

כפי,והשלכותיההלקותהוכחותלצורךרפואייםמסמכיםהציגלאהתובע,כןכמו.מוגבלות

.בלבדולקונידלתצהירעלתביעתוביססהתובע.הדיןביתידיעלשנדרש

–שמילא101טופסלגביי:הבאבאופןהתובעלטענותוהתייחסהדיןביתפירט,לכךמעבר
בנתוןמדובר.נכותקצבתשלממקור,נוספתהכנסהמקבלהואכיבטופסצייןהתובע

אכןהיאוהאם,הקצבהמשתלמתשבגינההנכותסוגמהיממנוללמודניתןשלאמינימאלי

.התובעשלתפקודועלמשליכה

קריסהשחווההראשוניתהטלפוןבשיחתהגיוסלרכזתסיפרשהתובעהגםכינפסק,כןכמו

לאוממילא,נפשיתנכותעלבהכרחמלמדאינוהאמורלמעשהאך,שנה15לפנינפשית

.האדםככל,וההכשרההמיוןהליךאתלהתחילזומןןהתובעמאחר,לרועץלועמד

יותרעודמחלישהאמור.לעבודההתקבלו11מתוךמשתתפים3רק,המיוןהליךבתום,בנוסף

.התובעטענותאת

.ח"ש7,000בשיעורמשפטהוצאותלחברהלשלםחויבהתובע



השלכות  –שיתוף מידע רגיש בראיון עבודה 

:הכללאלהפרטמן

,במיוחדורגישאישיבמידעמיוזמתומשתףמועמדבהםבמצביםזהירותומשנהברגישותלנקוטלעבודההממייניםמעסיקיםעל
.לגביונשאללאשכלל

היהלאלעבודהתםמועמדהסבירמןכאשר,המעסיקאצלאדומהנורהלהדליקצמריכות,רגישכהמידעשלהשיתוףסיבות
.שנים15-כלפניאירעשזהבמצבבייחוד,לעבודתוועיקרכללרלוונטיאינוואףלגביונשאלשלאנתוןעלמספר

.משפטיתלתביעההקרקעהכנתדוגמתפסוליםממניעיםנובעשהדברייתכן

.הבלעדיתביוזמתולידיעתוהביאשנדחהשמועמדמידעבסיסעלאפליהנוכחכנתבעעצמולמצואעלולמעסיק



–אפליית אימהות 

מהן השאלות שכדאי להימנע מלשאול בראיון עבודה 
סקורצקימושקוביץנעמי'נמ"בע(קלוביםנציגות)'ושותדיזנגוף.מ15-05-16136ע"ע

.מסויימיםלתפקידיםאו/ועבודהלמקוםמלהתקבללהןשעומדתהאפשרותוהגבלתאימהותבהפלייתבנושאד"בפסדןהארציהדיןבית

ימצאומתי?עבודהמדורשלקבלמעסיקשמבקשלמידעבקשרוהאסורהמותרביןהגבולקוישורטטכךאםהיכן":המשפטיתהשאלה
נטלאתהעבירהעבודהלדורשהצגתןאםשגםכך,כלגיטימיותהזדמנויותשוויוןלחוק2בסעיףהמפורטיםבענייניםהנוגעותשאלות

"?לעבודהבקבלההעבודהדורשאתהפלהלאכילהוכיחהמעסיקבידייעלה,למעסיקההוכחה

למשרהמועמדותהגישההתובעת.דתיחייםאורחבעלת,קטניםילדיםלשניֵאם,דיןעורכת,לעבודהמועמדת,התובעת:המקרהעובדות
.בינלאומייםביטוחמועדוניהמייצגתחברהידיעלשפורסמה



–אפליית אימהות 

מהן השאלות שכדאי להימנע מלשאול בראיון עבודה 

.לעבודהלקבלהשלאהוחלט,לתובעתהחברהשערכהעבודהראיונותמספרלאחר

טיסותלצורךלרבות,הביתמןוהיעדרותלעבודהמתמדתזמינות,שגרתיותלאבשעותעבודהמצריכה,תובעניתהינהשהמשרהלכךחשיבותניתנה,ההחלטהבבסיס
.ל"לחו

.המשפחתיהתאאתמשמעותיתלהרחיבצפוייהאףוכיקטניםילדיםלשניאםהינהשהמועמדתלכךהחברההתייחסה,בבדבד

ולעיתיםאביבלתלנסיעותיש";"?מתכננתאתילדיםכמה";"גברכמולעבודתצטרכיאת":היתרבין,בכךהקשורותאמירותמכלולהחברהידיעלנאמרו,העבודהבראיון
יכוללאואניהעובדיםשאראלכמואליךלהתייחסצריךאני";"מהגןהילדיםאתלקחתצריכהשאתלדאוגבליזהאתלעשותיכולהשאתלדעתצריךאני.לאילת
."הנחותלךלעשות



–אפליית אימהות 

מהן השאלות שכדאי להימנע מלשאול בראיון עבודה 
.ודתהורותרקעעלאפלייהשלטענהבסיסעלהדיןלביתזותביעההגישההמועמדת,המפורטותהמקרהלעובדותבהתאם:העובדתטענות

לבצעיכולההיאוכיתומכתסביבהלהישכיהשיחהבמהלךשובוהסבירההללווהשאלותהאמירותנוכחומושפלתמובכת"הרגישההיאהתובעתלטענת
.אליהןלהתייחסכלללהאפשרושלאאמירותהיו,אותהשאפפווההלםהמבוכהמרובכיהץובעתציינה,כןכמו,"התפקידאת

,אישההמועמדתשלהיותהביןקשרכלאיןהחברהלטענת.שניתנווהדגשיםההבהרותמתןאתמחייבהמשרהשאופיטענההחברה:החברהטענות
אזי–האפליהלטענתשחראובסיסהיהשאםכך,הראשוןמהריאיוןכברלחברהידועותהיוהנסיבות,הנכוןהואההיפך.החרדימהמגזר,אמא
נשמטתזומבחינהשגםכך,אימהותחלקן,נשיםידיעלאוישזהתפקידבעברכי,טענההחברהבנוסף.נוספיםלראיונותאותהמזמניםהיושלא

.האפליהטענתאתמלבססהקרקע



–אפליית אימהות 

מהן השאלות שכדאי להימנע מלשאול בראיון עבודה 

.50,000₪בגובהפיצוייםלטובתהופסקהתובעתטענותאתקיבל(ראשונהערכאה)האיזוריהדיןבית:הדיןביתפסיקת

בתהליךהופלתההמשיבהלפיההאזוריהדיןביתבקביעתלהתערבמקוםמצאנולא":כדלקמןונקבע,הערעורנדחהשם,הארציהדיןבביתערעורכךעלהגישהמעסיק
,משפחתההרכבעלהמלמד,מנהלתשהיאהדתיהחייםלאורחהקשוריםסטראוטיפיםעלהסתמכותתוךלרבות,הורותשלמטעמיםלמשרההתאמתהבחינת

."ילדיםברוכתמשפחהלהיותהצפויה

טענההחברהזאתעם.משפחהותכנוןהורותשלבענייניםהכרוכיםנושאיםלגביינשאלהאכןהיאלתובעתשנערכוהעבודהשבראיונות,(הכחישהלאוהחברה),נפסק
,ל"לחותדירותטיסותלרבות,הביתמןמקובלותלאובשעותממושכותהיעדרויותדורשהתפקיד,כךבתוך.נשאלוהןולכןהתפקידלאופירלוונטיתהיושהשאלות

.קצרותבהתראותלעבודהוזמינות



–אפליית אימהות 

מהן השאלות שכדאי להימנע מלשאול בראיון עבודה 
מיוחדותדרישותהמועמדלפנילהציגהמעסיקעל,המשרהממהותאמיתיבאופןהנובעותמיוחדותבדרישותשמדוברככל,אכן":כדלקמןלכךהתייחסהארציהדיןבית

שלההורותבנושאיהעיסוקרמת…ומידתיותסבירותשלבדרישותלעמודכזהבירורעל,זאתעם.בהןלעמודיוכלאםהמועמדעםולברר,העבודהבראיוןאלה
."להצדיקהכדיהחברהידיעלשהוצגוכפיהמשרהבדרישותאיןפניםובשום,והמידתיותהסבירותמדרישתרבהבמידהחרגה,המשפחהותכנוןהמועמדת

איסורחל,העבודהלמקוםמיוחדתזמינותאוהביתמןהיעדרויותשלבתנאיםלעמודבאפשרותםישכימבהיריםלמשרהמועמדאושמועמדתככל"כיהדיןביתקבעעוד
מצביעהשכאלהפירוטברמותמידעדרישת.בכללוביןמשפחתםתכנוןאודותבין,הגןמןילדיהםאיסוףסדראודותבין,יותרמפורטמידעמהםלדרושהמעסיקעל
."הביתמןרבותוהיעדרויותמיוחדתזמינותמחייבותהמשרהדרישותאםגםהפליהשלשיקוליםעל

בסךהערעורעבורהמשפטהוצאותתשלום+(האיזוריהדיןבביתשנפסקכפי)50,000₪בסךלתובעתפיצוייםבתשלוםחוייבהוהחברה,נדחההערעור,כאמורבנסיבות
.ח"ש10,000



–אפליית אימהות 

מהן השאלות שכדאי להימנע מלשאול בראיון עבודה 
:הכללאלהפרטמן

."המשרהאוהתפקידשלמהותםאואופיים"לבהתאםייבחןהפרטיהמידעשלשהרלוונטיותמלמדהזדמנויותשוייוןחוק

תחשבולא,מותרתתהאעליוההסתמכותהדבריםומטבערלוונטישהמידעהרי,לההדרושיםוהתנאיםהמשרהשלואופייהמהותהעלנסמכתהמידעשבקשתככל"
."ובמידתיותבסבירותהעובדמןאוהעבודהמדורשמתבקששהמידעלכךבכפוףזאתכל",הארציהדיןביתמבהיר,"לעבודהבקבלהכהפליה

באופןהמסורעובדשהוא',האידיאליהעובד'או'המצטייןהעובד'מודלמפניהמתריע,אזהרהתמרורמעיןמציבותזהמקרהשלהמיוחדותנסיבותיוכיצייןהארציהדיןבית
.לעבודהתמידוזמיןארוכותשעותעובד,לעבודהטוטאלי

ועוד,בכללאימהותכידומה,ימינושל'החברתיתמציאות'בבהתבוננות.לפתחנוהוצבהטרםעמהוהתמודדות,שורשיםהמכה,מובניתהפליהלכאורהטמונהזהבמודל"
."'המשפחהעבודת'שלהעיקריבחלקנושאותעדייןבהיותן',האידיאליהעובד'שללמודללהתאיםתתקשינה,משפחתןאתלהרחיבהצפויותכאלה

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/p214m1_001.htm#Seif25

