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 8מתוך  1עמוד 
קבצים אלה אינם משקפים את כלל ההוראות והכללים החלים, והם כלי עזר בלבד. אם קיימת 
סתירה בין האמור בקובץ זה לאמור בחקיקה ו/או בכל נוהל מחייב אחר, הרי שהאמור בחקיקה 

 קובע. ובנוהל המחייב האחר הוא הנוסח ה
 

 סקירת פיטורים מסוגים שונים של עובדים ופירוט הכללים של כל סוג.

 

 כללי .1

, או בשל אילוצי הרשותשל עובד, למשל פיטורים קיימות סיבות שונות לסיום עבודה  .1.1

 .העובד בשל חוסר שביעות רצון מתפקוד

 

 הגדרות .2

 עובד שאינו קבוע.   –עובד זמני  .1.1

 יון וקיבל כתב מינוי.אשר סיים את תקופת הניס עובד  –עובד קבוע  .1.1

עובד המועסק במשרה הפטורה ממכרז ושכרו  –שרת אמון מעובד קבוע המועסק ב .1.2

משולם ברצף בדירוג דרגה מתחילת העסקתו ברשות, על פי פרק הזמן הקבוע בהסכם 

 ..11.7.101קיבוצי כללי מיום 

ורם לפחות ממומן מג ממנו 00%עובד המועסק בפרויקט אשר  – עובד פרויקטאלי קבוע .1.1

החיצוני לעירייה )רשות( ולגופי הסמך שלה, בפרויקטים: עיר ללא אלימות, מציל"ה, 

על ידי קרן סקטא רש"י או קרן רש"י, שמידט לפחות  00%-פרויקטים הממומנים ב

בהודעה בענייני עובדים, על פי פרק הזמן  מדי פעם בפעםובפרויקטים כפי שמופיעים 

 ..11.7.101הקבוע בהסכם קיבוצי כללי מיום 

אין מנכ"ל מנהל אם רשות )והמנכ"ל  שחבריה הם:ועדה סטטוטורית  – ועדת פיטורים .1.0

כהגדרתו יועמ"ש(  –)להלן משפטי היועץ הוהרשות (, גזבר יושב בוועדה משאבי אנוש

א לפקודת המועצות 21סעיף  ל פיא לפקודת העיריות )ויישומה במועצות ע171בסעיף 

 .(המקומיות ]נוסח חדש[

בה חברים שועדה וה הסכמים קיבוציים שונים קובעים את הקמת –ריטטית ועדה פ ...1

נציגי עובדים ונציגים מטעם ההנהלה, והיא משמשת את הצדדים לבירור חילוקי דעות 

 בנושאי עבודה וניהול באמצעות משא ומתן בין הצדדים.

ל הסכמה במקרה ש ןאי אםהליך בפני שופט/ת בדימוס,  – בוררות ברשויות מקומיות .1.7

 הסכמה בוועדה פריטטית. -או אי ,פיטורים
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 8מתוך  2עמוד 
קבצים אלה אינם משקפים את כלל ההוראות והכללים החלים, והם כלי עזר בלבד. אם קיימת 
סתירה בין האמור בקובץ זה לאמור בחקיקה ו/או בכל נוהל מחייב אחר, הרי שהאמור בחקיקה 

 קובע. ובנוהל המחייב האחר הוא הנוסח ה
 

נגזרת  והואשכר המשולם לעובדים בכירים במקומות עבודה ציבוריים  –שכר בכירים  .1.2

הממונה על השכר  ל ידיע םפשנקבעים מדי פעם במשכר מנכ"ל הרשות, בשיעורים 

 במשרד האוצר. 

מזכיר, גזבר,  או מנכ"ל :עובדים אשר חובה למנותם לפי חוק –ם יעובדים סטטוטורי .1.2

י ברשויות מקומיות יצוין כ. יועמ"שמהנדס, מבקר, וטרינר, מנהל מחלקת חינוך, 

כעובד רשות, למעט רשויות שהורה להן השר על  יועמ"ששאינן עיריות אין חובה למנות 

 כך.

 ז של"מספר תשבו צריכים להופיע העובדת  על שםאישור  –ריון יאישור רפואי בדבר ה .1.10

העובדת ופירוט בדבר היות הרופא כולל מספר רישיון ופא, חותמת עובדת, חתימת רה

 .הרה

 

 שימוע לפני שקילת סיום עבודה .3

משרתו, המשך את היקף ובד או לצמצם ההתקבלה החלטה לשקול את פיטוריו של ע .2.1

 סיווג העובד.יהיה בהתאם להליך תה

 לנקוט אפשר אםהליך. תקבלת החומר הרלוונטי בכתב ובחינת המשך ה – עובד זמני .2.1

 לשימוע בפני ועדת פיטורים. , אזי הוא יוזמןצעדים בעניינו של העובד

ההזמנה לשימוע תהיה בכתב, כולל סיבות ואסמכתאות להזמנה לשימוע.  .2.1.1

בהזמנה יצוין מיקום השימוע, ההרכב השומע, הזכות להגיע עם נציג מטעם 

 התייצבות לשימוע.-העובד והמשמעות של אי

הודעת ויתור של העובד משמעותה ויתור על זכות  אולשימוע התייצבות -אי .2.1.1

ובמקרה כזה תתקבל החלטה על סמך החומר המצוי  ,השימוע מצד העובד

 בפני ועדת הפיטורים.

טענות  ,התייצבות העובד בפני ועדת הפיטורים או העברת טענות בכתב .2.1.2

 העובד יידונו על ידי ועדת הפיטורים.

תוזמן נציגות העובדים  ובד בבד, 2.1ף הליך המפורט בסעיתיבוצע ה – עובד קבוע .2.2

 לשימוע.

 כתבב ייעשווזימון העובד לוועדה  זימון המשתתפיםלוועדת השימוע,  קביעת מועד .2.1

 באמצעות שליח, תוך מתן זמן סביר להכנת טענות העובד.ויישלחו 
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 8מתוך  3עמוד 
קבצים אלה אינם משקפים את כלל ההוראות והכללים החלים, והם כלי עזר בלבד. אם קיימת 
סתירה בין האמור בקובץ זה לאמור בחקיקה ו/או בכל נוהל מחייב אחר, הרי שהאמור בחקיקה 

 קובע. ובנוהל המחייב האחר הוא הנוסח ה
 

מקבלי ההחלטות הם חברי ועדת הפיטורים בלבד. ניתן להזמין גורמים  .2.1.1

לאפשר לעובד להתמודד עם הנטען  כדיהעובד  נוספים לשימוע בנוכחות

בקבלת  ישתתפובעניינו )כגון ממונה מקצועי(, אולם הגורמים הנוספים לא 

 ההחלטות ולא ינכחו במעמד קבלת ההחלטות. 

סעד של מתן פיצוי להענקת זכות השימוע לעובד יכולה להביא לביטול פיטוריו או -אי .2.0

 ל בהתאם לנסיבות המקרה.וכספי, הכ

ו בחינת הטיעונים שהועלו בתשובת – העובד בחר בכך( אם) בכתב ועדת שימוע קיום ...2

  .העובד הכתובה של

בלב של השימוע שמיעת העובד, תוך שימת דגש על קיומו  –בעל פה שימוע קיום ועדת  .2.7

את כוחו להציג את הטענות ו פתוח ונפש חפצה ועל מתן אפשרות לטוען או לבא

 הראיות.

 ול וקבלת החלטות.תיעוד השימוע בפרוטוק .2.2

 :ת שימועהחלטות ועד .2.2

נוהל ניוד עובדים )חוזה בכירים לפי חוזר  על פיהמשך התנהלות  –ניוד  .2.2.1

, יתר העובדים לפי הנחיות משרד הפנים ואגף הממונה על השכר  1/11מנכ"ל 

 .(10.2.1017מיום 

העובד לדיון  זומןינוסח מכתב אזהרה בדבר הנושא שבגינו  –מכתב אזהרה  .2.2.1

 .בוועדה

עדה ותנוסח הודעה על תקופת ניסיון בהתאם להחלטות הו –תקופת ניסיון  .2.2.2

או מתן פרק זמן לעובד  ,הארכת תקופת זמניות בהסכמת הוועד ,)למשל

 להוכיח את עצמו(.

 המשך עבודה סדירה. .2.2.1

 ."מעביד-סיום עבודה יחסי עובד"נוהל  על פיהמשך התנהלות  – םפיטורי .2.2.0

אם יש ועד ווועד. בהיעדר הסכמת הוהסכמת ה יש לוודא ,עובד קבועמדובר ב אם  .2.10

יועבר  יועבר הדיון לוועדה פריטטית ובהיעדר הסכמות ,חילוקי דעות עם ההסתדרות

קבלת ההחלטה ו ,לבוררות. במקרה של פיטורים יועבר הדיון ישירות לבוררותהדיון 

 תוקפא עד למתן החלטה.בעניין פיטורי העובד 
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 8מתוך  4עמוד 
קבצים אלה אינם משקפים את כלל ההוראות והכללים החלים, והם כלי עזר בלבד. אם קיימת 
סתירה בין האמור בקובץ זה לאמור בחקיקה ו/או בכל נוהל מחייב אחר, הרי שהאמור בחקיקה 

 קובע. ובנוהל המחייב האחר הוא הנוסח ה
 

 פטורי עובדים סטטוטוריים .4

 ייעשו לאחר שימוע בפני ראש הרשות בלבד. רי מנכ"לפיטו .1.1

קביעת "נוהל  ייעשה על פי התהליךהוחלט לסיים את העסקתו של המנכ"ל, המשך  אם .1.1

 ."זכויות עובד

ה לוועדה מיוחדת יבטרם פני יועמ"שלא יפוטר  – שאינו עובד הרשות יועמ"שפיטורי  .1.2

דה יובא עניינו של במשרד הפנים בעלת סמכות מייעצת. רק לאחר החלטת הווע

 .מועצת הרשותהיועמ"ש לדיון בפני 

 טרם ההליך תובא המלצת ראש הרשות לפיטורים, למעט במקרה של מבקר. .1.1

הקרובה. יש לעדכן את חברי  מועצת הרשותתעלה לדיון בישיבת  םההמלצה לפיטורי .1.0

 המועצה על כך מראש.

 .(ועחובת שימ)חובה לאפשר לעובד במשרה סטטוטורית לשאת את דברו  ...1

 ת הרשות,עשה בישיבת מועציתבעניין פיטורים של עובד סטטוטורי ההצבעה  .1.7

 רוב כהגדרתו בחוק: על פיוההחלטה תתקבל 

 1/2פיטורין ברוב של  –יועמ"ש, גזבר ומהנדס הרשות  –ים יעובדים סטטוטור 

 ;מחברי המועצה

  מחברי המועצה 2/1פיטורין ברוב של  –מבקר הרשות; 

 ל הנוכחים בדיוןרוב רגיל ש – וטרינר; 

 מהמשתתפים בדיון. 1/2רוב רגיל של חברי המועצה או  – מנהל חינוך 

 במשרה סטטוטורית.בעבודתו , ימשיך העובד וקרוב בשיעור הקבוע בח היהלא  אם .1.2

רשאי לערער בפני ועדה מיוחדת של  בלבד גזבר, בחוקקיים רוב בשיעור הקבוע  אם .1.2

, ישוב לפטרוערער ולאחר הערעור הוחלט משרד הפנים. בחר הגזבר שלא לערער או ש

נוהל " יהיה על פי התהליךהמשך ו ,)די ברוב של נוכחים בלבד( ת הרשותהדיון למועצ

 ."קביעת זכויות עובד

נוהל  ל פיעיהיה  יךהמשך התהל , ולכןאין מנגנון ערעור דומה לגבי יתר בעלי התפקידים .1.10

 ."קביעת זכויות עובד"

 

 המועסקים בחוזה אישי  םיטורישאינם סטטופיטורי עובדים  .5
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 8מתוך  5עמוד 
קבצים אלה אינם משקפים את כלל ההוראות והכללים החלים, והם כלי עזר בלבד. אם קיימת 
סתירה בין האמור בקובץ זה לאמור בחקיקה ו/או בכל נוהל מחייב אחר, הרי שהאמור בחקיקה 

 קובע. ובנוהל המחייב האחר הוא הנוסח ה
 

הליך יבוצע בדומה להליך המתבצע ביחס ליתר עובדי הרשות, בפני ועדת פיטורים, תה  .0.1

 עליו הוא חתום.שחוזה ול העובד הליך הרלוונטי לגביתובהתאם ל

 

 ענון ו/או תפקוד לקויירו/או  סיום עבודה בגין צמצום .6

הבראה , תוכנית ענוןיבשל צמצומים, תוכנית ר יםנקבע סיום העסקה של עובד אם .1..

רלוונטיים העלולים להיפגע העובדים ה על אודותמידע ה את, יש למפות אלהבצא וכיו

 תפקוד לקוי. בנושאתלונה  שיש לגביהםמהמהלך, לרבות עובדים 

 צג.מילפטר עובד קבוע ללא הסכמת ועד העובדים ו/או הארגון ה אפשר-אי .1..

הרשות משרד הפנים, תהא  על ידיכנית הבראה שאושרה רשות חתומה על תוה אם .2..

 (.0.כנית )טופס ורשאית להגיש בקשה למתן תנאי פרישה מיוחדים במסגרת הת

 אום עם ועד העובדים.יתיעשה בתם( פיטורי) קביעת המועמדים הסופיים לצמצום .1..

 בכל מקרה יש לקיים לעובד שימוע טרם קבלת החלטה. .0..

 

 רותהכנת ועדה פריטטית ו/או בור .7

רשות להסתדרות. העדה הפריטטית והליך הבוררות לפתור חילוקי דעות בין ותפקיד הו .7.1

 ה לערכאות משפטיות. יפרי הסכם קיבוצי, טרם פני ,הליך מחייב הואהליך זה 

 צג.מימורכבת מנציגי המרכז לשלטון מקומי ונציג הארגון ההפריטטית עדה והו .7.1

 פריטטית השלטון המקומי ועדה הצדדים יזמן מרכז אחדיה מאת יקבלת פנלאחר  .7.2

 וייצוג משפטי לפי הצורך.משפטי תגובש עמדת הרשות בנדון, כולל ייעוץ  שבה

 .ם דיוניהקיוועדה טרם ונדרש ייעוץ משפטי, יש לעדכן על כך את ה אם .7.1

 ועדה, קיומה וביצוע החלטותיה.ואום הית .7.0

בר המחלוקת חילוקי דעות בוועדה הפריטטית, או במקרה של פיטורים, תוע אם יש ...7

 להכרעה בבוררות.

 :בוררות .7.7

הסכמה בוועדה  ןאיאם הסכמה על פיטורים של עובד קבוע, או  ןאיאם  .7.7.1

פריטטית, תועבר המחלוקת להכרעת בורר בנוכחות נציגי מרכז השלטון 

 מחלוקת.שההסתדרות והצדדים , המקומי
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 8מתוך  6עמוד 
קבצים אלה אינם משקפים את כלל ההוראות והכללים החלים, והם כלי עזר בלבד. אם קיימת 
סתירה בין האמור בקובץ זה לאמור בחקיקה ו/או בכל נוהל מחייב אחר, הרי שהאמור בחקיקה 

 קובע. ובנוהל המחייב האחר הוא הנוסח ה
 

 תיאום הבוררות, קיומה וביצוע החלטותיה. .7.7.1

 

 חוק עבודת נשים על פי )או עובד( סיום העסקת עובדת .8

בה הם מצויים על פי חוק עבודת שבתקופה  חוק עבודת נשים אוסר על פיטורי עובדים .2.1

 , אלאכויוצא באלה בטיפולי פוריות, היריון, לידהנשים בתקופה מוגנת, כגון הימצאות 

העבודה, הרווחה והשירותים התמ"ת )כיום משרד לפיטורים היתר ממשרד  ניתןאם 

 .(החברתיים

בהן אסור לפטר עובדת ולא ניתן לפנות ולבקש היתר בגינן )למעט מקרי ששנן תקופות י .2.1

וכיוצא ריון יה, בזמן חופשת לידהעת ב למשלקיצון כגון פשיטת רגל של מעסיק(, 

 יש לבחון האם חוק עבודת נשים חל על העובדת.באלה, ובכל מקרה 

שבהם מקרים יש ואיל ו, ההוותק שלהיש לבחון את בתהליך סיום העסקה של עובדת  .2.2

 כדלקמן: הגנה על פי החוקתהיה לעובדת 

  חצי שנה ברשותמ יותרעובדת; 

  שנה.יותר מעובדת המועסקת בחוזה אישי לתקופה קצובה של 

משפטי בשאלה האם לפנות למשרד העבודה  לייעוץבמקרה של ספק מומלץ לפנות  .2.1

את הואיל וישנם הרווחה והשירותים החברתיים לבקשת היתר לפיטורי העובדת, ז

תחולת החוק, עשוי לחול חוק שוויון -בהם, חרף אישמקרים גבוליים או מקרים 

 .1222-ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח

שחוק עבודת נשים  היאהמשפטית  שחוות הדעתמשפטית או  חוות דעתלא ניתנה  אם .2.0

 ניוד העובדת אשר אינה פוגעתאו ל למצוא חלופה לשיבוץ אפשר-ואי חל על העובדת

בתנאי שכרה או מהווה הרעת תנאים, יש לפנות למשרד העבודה הרווחה והשירותים 

 החברתיים בבקשה לקבלת היתר לפיטורי העובדת.

הפנייה למשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים בבקשה לקבלת היתר בעת  ...2

 : אלההמסמכים ה יש לצרף אתלפיטורי העובדת 

  לפיטורים או פגיעה בהיקף משרה או טופס בקשת היתר לפי חוק עבודת נשים

 ;(2.)טופס  מסמכים כוללבהכנסה 

 (70)טופס  הצהרת המעביד בדבר העברת מסמכי הבקשה אל העובדת; 
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 8מתוך  7עמוד 
קבצים אלה אינם משקפים את כלל ההוראות והכללים החלים, והם כלי עזר בלבד. אם קיימת 
סתירה בין האמור בקובץ זה לאמור בחקיקה ו/או בכל נוהל מחייב אחר, הרי שהאמור בחקיקה 

 קובע. ובנוהל המחייב האחר הוא הנוסח ה
 

 (71)טופס  תגובת המעביד לגרסתה הכתובה של העובדת; 

 (71אישור קבלת זימון לגביית גרסת מעביד )טופס; 

 לעובדת יתרהבקשת ה טופס, 66טופס תק מובאחריות משאבי אנוש לשלוח ע ,

הצהרות העברת קבלת מסמכים )מעביד , טופס נספח א' 77טופס ובנוסף 

ולהעביר את  ,אישור קבלת זימון לגביית גרסת עובדתופס ט ,73טופס ו ועובד(

 תגובת העובדת למשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים עם קבלתה.

 השתתפות מנהליברתיים קיום הדיון במשרד העבודה הרווחה והשירותים החב .2.7

 והשלמת מסמכים בהתאם לדרישות המשרד. העובדת 

"נוהל  על פייבוצע הליך הפסקת עבודה  ,בקשת הרשות לפיטורי העובדת אושרה אם .2.2

 ענון משרה".יסיום עבודה בגין צמצום/ר

עבודתה כרגיל העובדת בבקשת הרשות לפטורי העובדת, תמשיך  לא אושרה אם .2.2

 (..7למנהל היחידה )טופס שלח יהודעה תו ,ברשות

כל עוד לא ניתן היתר ממשרד העובדה הרווחה והשירותים החברתיים, הפיטורים לא  .2.10

 כלומר, הפיטורים אינם תופסים רטרואקטיבית. ואין היתר בדיעבד!כנסו לתוקף יי

עשה לאחר הסכמת מי יה למשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים תיפני .2.11

והחתמתו על המסמכים  ראש הרשות( או מנכ"ל למשל,רשות )בשהוסמך לכך 

 .הרלוונטיים

 

 נספחים .6

 פיטורין 11.1נספח  –תרשימי זרימה  .2.1

 0.טופס  .2.1

בלבד ובעת שימוש יש להוריד את הטפסים  הוא דוגמה)הטופס המצורף  2.טופס  .2.2

לשעבר משרד ודה הרווחה והשירותים החברתיים ]משרד העבהמעודכנים מאתר 

 [(התמ"ת

בלבד ובעת שימוש יש להוריד את הטפסים  הוא דוגמהס המצורף . )הטופ70טופס  .2.1

לשעבר משרד ] עבודה הרווחה והשירותים החברתייםמשרד ההמעודכנים מאתר 

 [(התמ"ת
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 8מתוך  8עמוד 
קבצים אלה אינם משקפים את כלל ההוראות והכללים החלים, והם כלי עזר בלבד. אם קיימת 
סתירה בין האמור בקובץ זה לאמור בחקיקה ו/או בכל נוהל מחייב אחר, הרי שהאמור בחקיקה 

 קובע. ובנוהל המחייב האחר הוא הנוסח ה
 

בלבד ובעת שימוש יש להוריד את הטפסים  הוא דוגמה. )הטופס המצורף 71טופס  .2.0

משרד  לשעבר] עבודה הרווחה והשירותים החברתייםמשרד ההמעודכנים מאתר 

 [(התמ"ת

בלבד ובעת שימוש יש להוריד את הטפסים  הוא דוגמה. )הטופס המצורף 71טופס  ...2

לשעבר משרד ] עבודה הרווחה והשירותים החברתייםמשרד ההמעודכנים מאתר 

 [(התמ"ת

בלבד ובעת שימוש יש להוריד את הטפסים  הוא דוגמה. )הטופס המצורף 72טופס  .2.7

לשעבר משרד ] חה והשירותים החברתייםעבודה הרוומשרד ההמעודכנים מאתר 

 [(התמ"ת
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