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 לכבוד 

 עו"ד אסי מסינג

 היועץ המשפטי

 משרד האוצר

 שלום רב,

תזכיר חוק הביטוח הלאומי )זכאות לדמי אבטלה למי שהופסקה עבודתו בשל אי נדון: ה

 2021-התשפ"בהוראת שעה(,  –התחסנות וביצוע בדיקות 

יום ב', בם , שפורסתזכיר החוקשל  ואנו פונים ומבקשים כי משרד האוצר יחזור בו מקידומ

20.9.2021.  

מחוסן אינו שהוחל בו לפי תקנות הקורונה תו ירוק, והוא עבודה עובד במקום על פי האמור בתזכיר, 

 ימים. 90מוכן להיבדק, ולכן מפוטר או מוצא לחל"ת, לא יהיה זכאי לדמי אבטלה אלא לאחר  ואינו

לא לתמרץ עובדים לא להתחסן בכדי לקבל דמי "לפי תזכיר החוק:  התכלית שביסוד החקיקה,

 ." אבטלה בזמן שאינם רשאים להגיע לעבודה

עצמם בנסיבות  םעם הפיטוריה דבר לגם אם החקיקה המוצעת עוסקת בתשלום דמי אבטלה, ואין 

כלומר, יוזמת החקיקה , שאחרת לשם מה נועדה. םא מעודדת פיטורייאלה, הרי שמעצם טבעה ה

בגין סירובם של עובדים בענפים מסוימים להתחסן או להיבדק,  םמכשירה, הלכה למעשה, פיטורי

שפוטרו לעובדים רשת הביטחון הסוציאלי הנתונה הם בנסיבות אלה את ומציעה לשלול מ

חופש אוטונומיה, בבפוגעת סוטה מן ההגנות הקוגנטיות שמקנה משפט העבודה, מעבודתם. היא 

מאבק  –חסרת יסוד לתכלית ובזכות לביטחון סוציאלי, וכל זאת  בזכות לקיום בכבוד ,העיסוק

  .באופן בלתי מידתיו –דמי אבטלה  תקבללשם הימנעות מהתחסנות במדומיין 

 תחורג תהחקיקה המוצעחוקתיותו יש לשימו בהקשרו. -להסדר הקונקרטי ולאיעוד קודם שנצלול 

עולם משפט  –לפעול  תא מיועדיה ובאופן מסוכן וחסר תקדים מהעולם המושגי והרעיוני בתוכ

העבודה הקוגנטי. בעולם זה המושגים "פיטורים" ו"התפטרות" טעונים משמעות שהחוקים השונים 

בהם חותם. מי שמפוטר זכאי לשורה של הגנות ממשפט העבודה  פסיקה לאורך השנים הטביעוהו

בראשן פיצויי פיטורים והודעה מוקדמת, אולם גם הגנות נלוות כגון איסור פיטורים בעת  –הקוגנטי 

ההגנה הסוציאלית מושא החקיקה  ,כמובן ,מחלה, בשעת חירום, ועוד ועוד. להגנות אלה מצטרפת

בטלה. מי שהתפטר מעבודתו, להבדיל, נתפס כמי שבחר על הזכאות המיידית לדמי א – תהמוצע

 ההגנות הנדונות נשללות ממנו.  –להמשיך בעבודתו, ונוכח בחירה זו  דעתו שלא

סירוב  –כי פיטורי עובד מסיבה קונקרטית אחת  תא קובעיתקדים, בכך שה תחסר תהחקיקה המוצע

הזכות לדמי  –, מהחשובות שמוקנות לעובד שפוטר מסירה את אחת ההגנות – להיבדקאו להתחסן 
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תבנית  –תקדים בכך, שלראשונה מוצעת תבנית של "מפוטר בדין מתפטר"  תאף חסרא יאבטלה. ה

, שהיתה שמורה עד כה לנסיבות קשות מאוד של מי שפוטר בשל כך שעבר עבירת משמעת חמורה

צי בין ארגון עובדים למעבידים או וגם זאת רק בנסיבות מיוחדות וחריגות שנקבעו בהסכם קיבו

: פיטורים 1963-התשכ"ג ,לחוק פיצויי פיטורים 17-ו 16פים סעי)ר'  באישורו של בית הדין לעבודה

נסיבות כאלה אכן נקבעו (. ללא פיצויים מכוח הסכם קיבוצי ופיטורים ללא פיצויים מכוח פסק דין

 לחוק פיצויי פיטורים 16סעיף  הפעלת אולם  ,בהסכמים קיבוציים ביחס לעבירות משמעת חמורות

בהתאם להסכמים הקיבוציים הללו הינה אך ורק באישור ועדה פריטטית. גם הפסיקה, במקרים 

לחוק, התייחסה למקרים חריגים ומיוחדים שבהם העובד  17בהם הופעל סעיף שהנדירים ביותר 

 ועוד(.  עבר עבירות חמורות, פליליות בעיקרן )גניבה ממעביד, הפרת אמונים

הדברים מפורטים כדי להדגיש עד כמה חריגה, מסוכנת ונטולת כל תקדים היא אותה תבנית חדשה 

"מפוטר בדין מתפטר". תבנית זו הופעלה עד כה במקרים  –ר וליצ מוצעתהחקיקה ה תשמבקש

 ועדהגוף חיצוני על הפעלתה )ואישור חריגים ונדירים של עבירות משמעת קשות וחמורות, ובפיקוח 

-כעת להפעילה על נסיבות של אי תמבקש ת(. החקיקה המוצעלעבודה בית הדיןפריטטית או 

חורגת  אלההתחסנות, בשוק העבודה כולו, בלא כל פיקוח ואישור של גוף ניטרלי. הפעלתה בנסיבות 

בהן הופעלה תבנית שנסיבות הנדירות גם בהיבט המהותי )ולא רק בהיבטי הפיקוח והאשרור(, מה

 ומעניקה אצטלא של מעין פליליות על ההחלטה של עובד שלא להתחסן. עתה,זו עד 

את תכליתה ואת מידתיות פגיעתה בזכויות  –על רקע דברים אלה יש לבחון את חוקתיות החקיקה 

 אדם. 

, קורונה היא מחלה מסוכנתעידוד התחסנות הוא תכלית ראויה. אין צורך לומר את הברור מאליו: 

וד להתחסן, הן על מנת לזכות בהגנה אישית מפני תחלואה קשה, הן על מנת משום כך, חשוב מאו

להגן על הזולת מפני הידבקות ותחלואה, הן על מנת להקטין את ממדי המגפה ואת הפגיעות בזכויות 

 ובחירויות הנלוות למאבק בה.

יליים פל-החלתה של תבנית ה"מפוטר בדין מתפטר" שהיתה עד כה שמורה לעניינים מעין, אולםו

 אינה נדרשת לקיום תכלית זו.  שטרם התחסנועל קבוצת העובדים 

טעות בידי מי מלמדת, ששאותה מפרסם משרד הבריאות בחינת "מפת ההתחסנות" בישראל 

כי , רשתות ומלבה אותםמלווה את הפרסומים בש ,התקשורתמן מן הרשתות החברתיות וסיק מש

המכון סקר לפי ממצאי מי שאינם מתחסנים עושים זאת מטעמים אידיאולוגיים ומספרם רב. 

קרב מי שטרם ישראל בחודש אוגוסט בנערך בש ,למדיניות חברתית באוניברסיטת וושינגטון

 לא רק בקרב הציבור הכלליו, הם מיעוטמי שמסרבים לחיסונים מטעמים אידיאולוגיים , התחסנו

 מקרב הלא מחוסנים. דבלב 6%הם מונים  –

ישובי הפריפריה החברתית והגיאוגרפית: ביישובים ימצויים ב רוב רובם של מי שטרם התחסנו

בהם ובגליל שבנגב ביישובים ו, ביישובים חרדים, ביישובים שבהם יוצאי אתיופיה, ערבים

כלומר, האוכלוסיות הפגיעות ביותר מבחינה  .התחתוניםמתגוררים מי שמשתייכים לעשירונים 

המכון של סקר לפי אותו אקונומית הן גם אלה שבהן שיעורי ההתחסנות הנמוכים ביותר. -סוציו

שאינם יודעים די  יםענוכמחצית מקרב מי שטרם התחסנו ט, מן החודש שעבר למדיניות חברתית

אינם מאמינים ביעילות החיסון,  40%-אודות נזקים לטווח ארוך שהחיסונים עלולים לגרום, כ
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חוששים שהחיסון פוגע  17%-שהם חסינים משום שחלו בעבר בקורונה, וכשוגים לחשוב כשליש 

 ה טעם להימנעות מהתחסנות.דמי אבטלה אינ תקבל בפוריות.

אלה אינן ממי שטרם התחסנו אינם מתנגדים לחיסונים כעמדה אידיאולוגית.  94%כאמור עוד, 

. הנחתת "מכות" על ריחוק מן הממסד וחששות מפניוות", אלא של העדר אמון, בעיות של "סרבנ

, כמי שמבקשות לקבל דמי אבטלה ולכן אינן ציהמאוכלוסיות אלה וצביעתן בצבעי דה לגיטי

לא יקרבו אותן ולא יסייעו להגברת התחסנותן. הן רק יוסיפו על פגיעותן. נחוצות פעולות מתחסנות, 

רבותיים, להנגשה מותאמת של מידע אמין בדבר יעילות החיסון וחשיבותו, עומק לבניית גשרים ת

לצמצום חששות מפני השלכות החיסון, לדאגה לרווחתם של עובדות ועובדים שמודאגים מהשלכות 

בגין אי תשלום דמי מחלה בעד ימי התאוששות  אפשריות של התחסנות )למשל, אובדן ימי פרנסה

 ( ועוד.יסוןמתופעות לוואי אפשריות של הח

לא לתמרץ עובדים לא "עידוד התחסנות הוא תכלית ראויה. ואולם חקיקה שתכליתה אם כן, 

אינה לתכלית ראויה, וזאת  "להתחסן בכדי לקבל דמי אבטלה בזמן שאינם רשאים להגיע לעבודה

ואין לה דבר עם האוכלוסיות שטרם התחסנו.  ,משום שאינה מיוסדת על תשתית שיכולה להצדיקה

תופעה של עובדים בענפי תעסוקה שחל כל נתונים, אף לא ברמז, לכנו בתזכיר החוק, ולא מצאנו הפ

הסיבה לקבל דמי אבטלה. במטרה שאינם מתחסנים  , או ששוקלים לחייבם בתו ירוק,בהם תו ירוק

להיבדק רק כדי ומסרב  שטרם התחסןאין כל מחקר, סקר או עדות על מי  –פשוטה  , כאמור,לכך

 דמי אבטלה.לקבל 

חקיקה ולא רק התכלית אינה ראויה, אלא פגיעתה של החקיקה בזכויות יסוד עולה על הנדרש. 

ושוללת את רשת הביטחון הסוציאלי בעקבותיהם בגין סירוב להתחסן ולהיבדק  םפיטורימכשירה ש

ופש חאוטונומיה, בפוגעת במן ההגנות הקוגנטיות שמקנה משפט העבודה,  סוטהאינה מידתית. היא 

כאמור, אין כל בסיס עובדתי לטענה שיש  .ובזכות לביטחון סוציאלי בזכות לקיום בכבוד ,העיסוק

בין האמצעי המוצע  רציונאליומשכך אין קשר מגמה של אי התחסנות לצורך קבלת דמי אבטלה, 

 מיפויהתחסנות על ידי  לעידודפחותה  םשפגיעת יש אמצעיםכאמור, עוד . לבין הפגיעה הגלומה בו

הנזק בניית אמון, הנגשה מותאמת של מידע ומתן תמריצים חיוביים. הקהילות שטרם התחסנו, 

לא זו ; עולה על התועלת, שהיא ממילא ספקולטיביתרשת הביטחון הסוציאלי החמור שבשלילת 

תזכיר החקיקה בלבד שאין נתונים על אודות עובדים שאינם מתחסנים כדי לקבל דמי אבטלה, 

 שם.ואם יייתחסנו עובדים כמה ל כל הערכה אינו כולממילא 

 –עדאלה  7245/10דומה, כי מנסחי התזכיר ביקשו למצוא לו תימוכין משפטיים בפסק הדין בבג"ץ 

(. באותו עניין נדונה 4.6.2013) המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ' משרד הרווחה

חצבת, חזרת, נגד חוקתיות חקיקה שהפחיתה את קצבת הילדים שניתנה עבור ילדים שלא חוסנו 

למשפחה שבה ₪  300לילד אחד ועד ₪  100. ההפחתה היתה בשיעור שבין אדמת ואבעבועות רוח

ה נמוכים אלה לא שלושה ילדים ויותר. נפסק שהחוק חוקתי, בין היתר משום שבשיעורי הפחת

הוכחה הפגיעה בזכות לקיום בכבוד ובזכות לאוטונומיה. לא כך הוא בעניינו, עת מוצע לשלול את 

מלוא הגמלה המשולמת למפוטר למשך שלושה חודשים סמוך לאחר פיטוריו, ואף נוכח העולם 

בעולם המושגי בו מופעלת השלילה המוצעת והההשלכות הנובעות מכך. כפי שתואר לעיל, מדובר 

בו התבנית של שלילת זכות סוציאלית ממי שפוטר מעבודתו היתה שמורה עד כה לנסיבות מעין 

 פליליות.
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נבקשכם שלא לקדם את יוזמת החקיקה, ולפעול לצעדים בוני אמון ומותאמים על מנת לעודד 

 התחסנות.

 בברכה,

 
 מיכל תג'ר, עו"ד עודד פלר, עו"ד

 קו לעובד האגודה לזכויות האזרח בישראל

 


