
נוהל שימוע לפני שקילת סיום עבודהנוהל שימוע לפני שקילת סיום עבודה

משאבי אנושמשאבי אנוש
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/התקבלה החלטה לשקול לפטר
לנייד עובד או לצמצם משרתו

זימון נציגות ועד העובדים

העברה בכתב של כל הנתונים 
לגבי העובד ונסיבות הפיטורין 

ש לעריכת מכתב זימון "ליועמ
שיכלול את הנטען נגד העובד

העובד ויתר על זכות השימוע

אי התייצבות 
העובד

התייצבות 
העובד

זימון , קביעת מועד לוועדת השימוע
י מכתב "המשתתפים והעובד ע

תוך כדי מתן זמן , באמצעות שליח
סביר להכנת טענות העובד

פ "קיום הועדה לשימוע בע
)במידה והעובד חפץ בכך\ או בכתב/ו(

ניסוח מכתב אזהרה 
בדבר הנושאים 

שבגינם עלה העובד 
לדיון בועדה

ניסוח הודעה על 
תקופת ניסיון

י נוהל "המשך עפ
 –מעביד -סיום יחסי עובד

הודעה מוקדמת

י נוהל ניוד "המשך עפ
עובדים

המשך עבודה סדירהפיטורין תקופת ניסיון מכתב אזהרה ניוד

הודעה לעובד 
ולממונה הישיר 

ותיעוד בתיק האישי

קבלת החלטות

עובד קבוע



נוהל פיטורי עובדים סטטוטוריםנוהל פיטורי עובדים סטטוטורים

משאבי אנושמשאבי אנוש
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הוגשה המלצה 
ל הרשות"לפיטורי מנכ

קיום שימוע בפני ראש הרשות

י נוהל "המשך עפ
קביעת זכויות עובד

המשך עבודה

הוחלט 
לפטר

הוחלט 
לא לפטר

הוגשה המלצת ראש הרשות לפיטורי סטטוטור
למעט מבקר הרשות שעולה לסדר היום ללא (

)  הליך מקדים של המלצה
נ לבחון את ההבדלים בין "יש לפנות לנוהל עמ(

)התפקידים הסטטוטורים השונים

מתן הודעה מקדימה לכל חברי המועצה לקיום 
דיון בדבר הפיטורין בישיבת המועצה 

תוך מתן , קיום הדיון בישיבת המועצה
אפשרות לסטטוטור לשאת את דברו

קיום הצבעה בישיבת המועצה
)י הרוב המפורט בנוהל"עפ(

קיים רובלא קיים רוב

גזבר
בעלי תפקידים 

למעט גזבר

י חוק"רשאי לערער עפ

לא ערער או 
הוחלט על פיטורין 
לאחר הליך ערעור

ערער והוחלט שלא 
לפטר

י נוהל "המשך עפ
קביעת זכויות עובד

המשך עבודה כרגיל

עלה צורך לשקול פיטורי עובדים 
שאינם סטטוטורים, בשכר בכירים

,עובר לנוהל שימוע
למעט קיום ההליך הקיבוצי 

)בוררות/ועדה פריטטית(

פניה מקדימה לוועדה 
מטעם משרד הפנים

ש"יועמ



או תפקוד לקוי/ו/ריענון/נוהל סיום עבודה בגין צמצום או תפקוד לקוי/ו/ריענון/נוהל סיום עבודה בגין צמצום

משאבי אנושמשאבי אנוש
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נקבע צורך בסיום עבודה בעקבות 
הבראה/רענון/צמצומים

ריכוז מידע של עובדים רלוונטיים 
, שעלולים להיפגע מהמהלך

לרבות עובדים בעלי תפקוד לקוי

הרשות תסכם חלופות לניוד ובחירת 
עובדים מועמדים לתהליך הצמצום 

תמצא חלופה לתוכנית ההבראה, וכן

עבור לנוהל ניוד 
עובדים

נמצאה 
חלופה לניוד

לא נמצאה
חלופה לניוד

כןלא

זימון המועמדים לשימוע 
,י נוהל שימוע לפני סיום עבודה"עפ

בתאום עם ועד העובדים

י נוהל קביעת זכויות "המשך עפ
, הקפאה/פיצויים/עובד פנסיה

תוך עדכון ההטבות שאושרו בהתאם 
60' טלתכנית הפרישה

י "קיימת תוכנית פרישה מאושרת ע
משרד הפנים והעובד הסכים לפרוש

לא קיימת תוכנית פרישה מאושרת 
י משרד הפנים או שהעובד לא "ע

הסכים לפרוש

תוכנית פרישה
והסכמת עובד



נוהל הכנת ועדה פריטטיתנוהל הכנת ועדה פריטטית

משאבי אנושמשאבי אנוש

ב
ל
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ב
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התקבל זימון מהמרכז 
לשלטון מקומי לקביעת ועדה 

פריטטית

גיבוש עמדת הרשות בתאום 
ייעוץ משפטי

קיום הועדה , תאום
וביצוע החלטותיה



י חוק עבודת נשים"צמצום עובדת עפ/נוהל פיטורי י חוק עבודת נשים"צמצום עובדת עפ/נוהל פיטורי

משאבי אנושמשאבי אנוש
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ד "צמצום ונמצאת בחל/עובדת מועמדת לפיטורין
י אישור רפואי "או הודיעה על הריון עפ

או שפוטרה ובעקבות מכתב הפיטורין הודיעה 
לרשות על הריונה

-בדיקה
האם חוק עבודת 

נשים חל על 
?העובדת

שליחת מכתב לעובדת בדואר 
רשום על פיטוריה

לא

, בחינה חוזרת לצורך בפיטורין
ניוד/לרבות בחינת חלופה
וקבלת החלטה

כן

חזרה לעבודה או 
שיבוץ מחדש

הפסקת 
הליך הפיטורין

העברת מכתב פניה למשרד 
העבודה הרווחה והשירותים 

החברתיים בבקשה לקבל היתר 
בצירוף כל , לפיטורי העובדת

*המסמכים הנדרשים

המשך
הליך הפיטורין

שליחת הודעות עדכון 
לשכר ולמנהל היחידה

תיעוד התהליך בתיק 
האישי

75' ט 76' ט

 *
:ת"מסמכי פנייה לתמ

טופס בקשת היתר לפי חוק 
עבודת נשים לפיטורים או פגיעה 

+ בהיקף משרה או בהכנסה 
מסמכים

הצהרת המעביד בדבר העברת 
מסמכי הבקשה אל העובדת

ה /תגובת המעביד לגרסתו
ת/הכתובה של העובד

71' ט

70' ט

69' ט
קיום דיון במשרד העבודה הרווחה 
והשירותים החברתיים בהשתתפות 

י צורך והשלמת נתונים "מנהלים עפ
ומסמכים בהתאם לדרישות המשרד

ביצוע הליך הפסקת עבודה
הודעה לעובדת על המשך 

עבודתה

לא אושרה 
בקשת הרשות

אושרה 
בקשת הרשות

עבור לנוהל סיום עבודה 
...רענון/בגין צמצום

תיעוד בתיק אישי

הודעה למנהל היחידה על 
המשך עבודה

76' ט
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