
 
 

 2021 מרץ                                                                          יחסי עבודה מחלקת 

האם מעסיקים רשאים למנוע מעובדים לא   - נגד נגיף הקורונהעדכון בעניין התחסנות עובדות ועובדים 

 מחוסנים להגיע למקום העבודה?

 

 לקוחות יקרים,

ים  עסיק מ אם  השאלה  הבקשר עם    נה )בהליך זמני(ראשו  ניתנה החלטה  7.3.2021נבקש לעדכנכם כי ביום  

  להציג  יםמפני נגיף הקורונה ומסרב  נושטרם התחס  יםשל עובדלעבודה    םלמנוע את התייצבות  רשאים

נ' מועצה מקומית  סיגל אבישי  42405-02-21סעש )ת"א( ) תוצאת בדיקת קורונה שלילית בתדירות קבועה

 "(.פסק הדין)" (השופטת מירב קליימן 'כב,  יגאל  צור - כוכב יאיר

הזכות לחיים  אל מול    לפרטיות ולחופש עיסוק של העובדתאיזון הראוי בין הזכות  בפסק הדין נקבע כי ה

החלטה של מעסיק  ולבריאות של התלמידים, ההורים והצוותים העובדים בבית הספר מוביל למסקנה כי  

למקום   הבדיקת קורונה מידי שבוע כתנאי לכניסת  או לערוךלהתחסן    תבבית ספר המסרבסייעת  לפיה  

 . העבודה היא החלטה סבירה אשר עומדת במבחני המידתיות

ההסתדרות ונשיאות המגזר העסקי אשר יצאו בהודעה  עולה בקנה אחד עם עמדת  זו  מצד אחד, קביעה  

בעניין התחסנות עובדים מקבלי קהל או עובדים אשר באים במגע עם אוכלוסיות    23.2.2021ביום  משותפת  

ן מהווה אבן דרך משמעותית בפרשנות המשפטית בכל הנוגע לסוגיית התחסנות  בסיכון. לפיכך, פסק הדי

או  אוכלוסיות שאינן מחוסנות כגון ילדים    בהם העובדים באים במגע עם  בעיקר במקומות עבודה  ,עובדים

 אוכלוסיות אחרות הנמצאות בסיכון.  עם 

יש לשים לב    ,בפרט  בנוגע לייחס כלפי עובדים שאינם מחוסנים נותרו פתוחות.  שאלות רבות  מצד שני,

לבחון כל מקרה בהתאם לנסיבותיו    ממליצים אנוועל כן   כמפורט להלן ההחלטה  לנסיבות הספציפיות של  

 . תנובמחלקלהתייעץ עם הצוות המקצועי הפרטניות ו

 כך לדוגמא: 

כחלק  בית הדין האזורי לעבודה וההחלטה ניתנה על ידי    -  ומחייבתקה  ובגדר הלכה פס  ההחלטה אינה •

  ן ת הדין הארצי לעבודה, איניפסיקות בתי הדין האזוריים לעבודה, בניגוד לפסיקות בהליך זמני.  מ

האחרים  ת ומחייבה   ותהלכ   ות קובע הדין  בתי  מצבים  את  שני  לפחות  בחשבון  לקחת  יש  לפיכך,   .

שופטי1)   :אפשריים של  פרשנותם  אחרים (  לעבודה    בתי ב  ם  האזוריים  שונההדין  אם  תהיה  גם   ,

אשר יקבע  לעבודה  לפתחו של בית הדין הארצי    הסוגייה תגיע  (2; )הנסיבות תהיינה דומות לפסק הדין

 .  להחלטהדומה או הפוכה  -בסוגייה  הלכה מחייבת

  נה נית  ההחלטה  -  להיבדקעובד שאינו מחוסן ומסרב  ממקום העבודה  לא כל מעסיק רשאי להרחיק   •

בעניין ספציפי של סייעת בבית    ההחלטה דנהבראי נסיבות קונקרטיות ובהתאם למבחני מידתיות.  
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תלמידים   לעשרות  נחשפת  מעבודתה  נפרד  בלתי  כחלק  אשר  לאינם  שספר  מן  התחסן.  יכולים  לא 

שונהכי    ,הנמנע משקל  עבודה  הפרט  ת  יולזכו  יינתן  במקומות  עובדים  החשיפה  שר  כאשונים  של 

 ן.  סרשאים להתחאשר בין בוגרים  ועיקרה הוא מפגשים פחותה לאחרים היא

מדי שבוע  ה התייחס  ההחלטה • קורונה  בדיקת  לערוך  כגון    -  לדרישת המעסיק  שונה,  דרישה  לכן, 

 .  עריכת בדיקת קורונה בתדירות גבוהה יותר עלולה להתפרש כבלתי מידתית

כי במסגרת  וב  חש  -  עובדים ממקום העבודההרחקה של  ל   רק  תנוגעההחלטה   • ,  ההחלטה להדגיש 

נקוט  י לא  וכי    את מקום העבודה  לעובדת  שמוריהצהיר כי  התחייב שלא לפטר את העובדת,    המעסיק 

לפיכך, שאלות רבות הנוגעות לפגיעה בתנאי העסקה עקב סירוב העובד    כנגדה. בהליכים משמעתיים  

 להתחסן, גם במקומות עבודה רגישים, נותרו ללא מענה.  

מורכבת  ה • בחקיקהועסוגייה  להשתנות  ההחלטה  -  שויה  יש  השופטת  חיוותה    במסגרת  כי  דעתה 

 הנושא בחקיקה לצורך קביעת נורמות אחידות וברורות.   את להסדיר 

   נמשיך לעדכן בהתפתחויות.

 עבודה  יחסימחלקת 
   (.FBC & Co)  פישר

 
 

 . הנדרש ככל לסייע ונשמח הבהרה או שאלה בכל לרשותכם עומדים  אנולמידע נוסף 

 

 

   steken@fbclawyers.com                                                                     "ד שי תקן                 עו 

    mmfriedman@fbclawyers.co                                                  עו"ד מורן פרידמן              

 hsachs@fbclawyers.com                                         עו"ד הילה זקס                                    

 abechler@fbclawyers.com                        עו"ד עמית בכלר                                                

                sbarak@fbclawyers.com                                                                        עו"ד שי ברק 

 

                                   03-6944162ובטלפון  

 

 ....................................................................................................... 
 .(.FBC & Co)  כל הזכויות שמורות לפישר  משפטי ואין להסתמך עליו.  ייעוץ הכלול באגרת מידע זו הוא מידע כללי בלבד, הוא אינו חוות דעת משפטית או י

 news@fbclawyers.com   להירשם למייל זה או להסרה מרשימת התפוצה:      
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