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1.2022.11  

 -דחוף!-

 לכבוד

 ד"ר אביחי מנדלבליט

 היועץ המשפטי לממשלה

 בדוא"ל

  
 

 שלום רב,
 

  ביחס לחיסוןמעסיקים מעובדיהם לא חוקיות של דרישות פרסום חוות דעת ביחס להנדון: 

 לשרי הבריאות והחינוך 4.2.2021פנייתנו מיום  סימוכין:

 –נו בימים האחרונים מצד עובדים יעל רקע פניות רבות המתקבלות במשרד בדחיפותאליך לפנות  מתכבדים הרינו

עקב דרישות שהופנו אליהם מצד מעסיקיהם להתחסן למחלת  –רבים מהם עובדים מוחלשים ולא מאוגדים 

 הקורונה, וזאת כתנאי להמשך העסקתם או שיבוצם בעבודה.

, שנשלח על רקע הפרסום בתקשורת אודות הכוונה לחייב 4.2.2021בהמשך למכתבנו לשרי הבריאות והחינוך מיום 

ושא על פי פרסומים בתקשורת במסגרת מורים בחיסון כתנאי לחזרתם לכיתות, ובהמשך לעמדתך שהובעה בנ

 אסור, ולפיה בנושא ךעמדת את המבטאת רשמית דעת חוותבדחיפות כי תפורסם  נבקשישיבת קבינט הקורונה, 

עומדת  יסרב אם בפרנסתו העיפג, וכי חסןתלה עובד לחייבאו של עובד אם להתחסן  החלטתו אחר לבלוש למעסיק

 . בניגוד לדין

כזכור, בשבוע שעבר התפרסמו דיווחים בתקשורת לפיהם יש כוונה לאסור על עובדי הוראה לשוב לכיתות אם  .1

פנינו בנושא בדחיפות לשרי הבריאות והחינוך ועמדנו על כך  4.2.2021מחלת הקורונה. ביום נגד לא יתחסנו 

מידע  נדרש יות העובדים; כיללא הסדרה מפורשת בחוק; כי הדבר פוגע בזכו התחסןשלא ניתן לחייב עובד ל

חלופות בכל מקרה יש לבחון ; וכי הדבקהבין חיוב בחיסון לבין מניעת  אמפירי שיכול לבסס קשר רציונלי

 .שפגיעתן פחותה

בצד , הבהרת כי "10.2.2021להבנתנו, על פי פרסומים בתקשורת, במסגרת ישיבת קבינט הקורונה מיום  .2

אני סבור שכן אפשר להגן על החלטה כזאת, אבל זה מותנה  –המשפטי, ככל שרוצים לכפות על מורים להתחסן 

 ."בחקיקה ראשית

מופנות לעובדים המועסקים במגזר הפרטי מצד ומגוונות בעוד שהאיום בפגיעה במורים הוסר, דרישות דומות  .3

הולכות ומתרבות מצד מעסיקים, בפרט בענפים מעסיקיהם. הפניות המתקבלות אצלנו מלמדות על דרישות 

שבהם מלכתחילה מועסקים עובדים מוחלשים, כי העובדים יתחסנו כתנאי להמשך עבודתם או לשיבוצם 

ככל שהממשלה תאמץ את הדגשנו ש" 4.2.2021בעבודה. לא למותר לציין בהקשר זה, שבמכתבנו האמור מיום 
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ומורות שלא התחסנו, יהיה בכך משום תמריץ והדחה של  ההמלצה ותנסה למנוע חזרה לעבודה של מורים

 ותר".מעסיקים אחרים במשק לדרוש מעובדותיהן ועובדיהן להתחסן, על יסוד הנחות ספקולטיביות עוד י

עובדת בתפקיד מזכירותי במוסד להשכלה גבוהה  כך למשל, בשבוע החולף הגיעו אלינו המקרים הבאים: .4

נמסר הלינה על כך שמעסיקה סרב להחזירה מחל"ת מאחר שלא התחסנה; עובדת במרכז יום הלינה על כך ש

דרישות חוזרות ונשנות מצד מעסיקים בענף תלונות על ולה כי עליה לצאת לחופשה מאחר שאינה מתחסנת; 

  .המלונאות כי עובדיהם יחוסנו אחרת יפוטרו

עובדים לא מאוגדים, לעיתים מהגרי  –לשים מהעובדים האמורים הם מלכתחילה עובדים מוחחלק ניכר  .5

כוח המיקוח שלהם מול  עבודה או מבקשי מקלט, רבים מהם מועסקים בשכר שעתי ובעבודות כפיים.

מעסיקיהם, בוודאי בתקופה זו של משבר כלכלי, כמעט שלא קיים. רבים מהם ממילא נעדרים מידע או נגישות 

  הלכה למעשה לבחור בין פיטורין לבין התחסנות בכפייה. למנגנונים שיבטיחו את זכויותיהם, ונדרשים

הקיים אינו המצב החוקי  לפיהבנסיבות אלה, קיים הכרח בפרסום חוות דעת משפטית ברורה מצד המדינה  .6

מידע אודות התחסנות עובדיו, להטיל מגבלות כראות עיניו, או להטיל סנקציות על דרוש מתיר למעסיק ל

 .העובד, לרבות פיטוריו

ההחלטה האם לקבל חיסון אם לאו מצויה בליבת הזכות כפי שכתבנו במכתבנו לשרי הבריאות והחינוך,  .7

, "לכל אדם חירות מפני התערבות בגופו ללא הסכמתו" . כפי שנפסק זה מכברחירותול , לבריאותלפרטיות

ור כי דרישת מעסיק עוד יש לזכ(. 1999) 526( 4)פ"ד נג דעקה נ' בית החולים "כרמל" חיפה, 2781/93ע"א )

מהווה  –קל וחומר להתערב בבחירות אישיות בנוגע לחיסון  –מעובדו להציג בפניו מידע רפואי רגיש ואישי 

היא יכולה להביא לכך שעובד ייאלץ לחשוף מידע רפואי שאינו רוצה לחשוף  פגיעה חמורה בפרטיות העובד.

מגבלה רפואית לחשוף וע הוא מנוע מלהתחסן, או בפני המעסיק, כדי להסביר את בחירתו לא להתחסן, או מד

 ממנה הוא סובל. 

על כפיית עובדות ליתן טביעת אצבע לצורך הפעלתו של שעון נוכחות ביומטרי, אסר בית הדין הארצי לעבודה  .8

לרבות עובד, הזכות שלא להיעתר לדרישה של אחר, , וזאת לנוכח הפגיעה בזכויות היסוד שלהן: "לכל אדם

כפיית עובדות החינוך ...  לרבות נטילת טביעת אצבע, ללא הסכמתו, מעסיק, להתערבות כלשהי בגופולרבות 

לשלול את שכרן אם  (ומימושו)על ידי העירייה למסור טביעת אצבע לשם שימוש בשעון הביומטרי, תוך איום 

ל גופן, ומהווה הפרה מצד לא יעשו כן, מגלמת בתוכה פגיעה שלא כדין בזכותן לפרטיות ובזכותן לאוטונומיה ע

 7541-04-14" )עס"ק )ארצי( העירייה של חובות תום הלב וההגינות המוגברות המוטלות עליה כמעסיקה

 (.15.3.2017) 89-ו 112, פס' סתדרות העובדים החדשה נ' עיריית קלנסווהה

ניסיון להפעיל לחצים על עובד, עד כדי הרעה בתנאי עבודתו, כדי  :חלות מקל וחומר בענייננוו לאקביעות 

 .ש"יסכים" לקבל חיסון, מהווה פגיעה חמורה בזכויותיו

פיטורי עובד שלא התחסן, פוגעים לא רק במטה לחמו של העובד, ביכולתו לפרנס את עצמו כי  עוד נוסיף .9

מקרים בהם מדובר במי שאינו מתחסן על רקע בובזכותו לחופש העיסוק, אלא גם עולים לכדי פגיעה בשוויון 

http://www.kavlaoved.org.il/
mailto:aelad@kavlaoved.org.il


 

 
 

 03-6179022: פקס 054-5800819 ישיר: טל'  61022מיקוד  2319ד ", ת75רח' נחלת בנימין  אביב:-תל
 aelad@kavlaoved.org.il:  דוא"ל www.kavlaoved.org.ilאתר: 

 

 

לחוק  2, ולסעיף 1998-לחוק שוויון אנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 8, בניגוד לסעיף מוגבלותו או על רקע השקפתו

 ., ומשכך מהווים פיטורים אסורים1998-שוויון הזדמנויות בעבודה, תשנ"ח

פיטורי האם התחסן או לא אינה כדין, וכן  דרישה של מעסיק מעובד לשתף אותו בשאלהנוכח האמור, הרי ש .10

 חקיקה הקיימת. על פי ההם שלא כדין,  , או הרעה בתנאיועובד המסרב להתחסן

עדיין קיים חוסר במידע ברורים, בהינתן העובדה שתמיד דרישה אינם הלא למותר להזכיר כי טעמיה של  .11

, ונראה שלא פעם חלק תחלואה קשה()בניגוד למניעת הדבקה ביחס למניעת חיסון אודות אפקטיביות ה

של בריאות בכסות , מהדרישה להתחסנות העובד נובעת בכלל משיקולים עסקיים ושיווקיים של המעסיק

 .הציבור

 עובדים מול במיוחד, ומתרבות הולכות להתחסן מעובדים כאמור דרישות לפיו, הנוכחי המצבלסיכום,  .12

על מעסיקים לדרוש מעובדיהם לשתף אותם  איסור לחולפיה  בנושא עמדה פרסום מחייב, מוחלשים

בהחלטות שקיבלו ביחס להתחסנות, לחייבם להתחסן או לאיים בפגיעה בפרנסתם, אם לא יתחסנו, וכמובן 

אין באמור למנוע ממעסיק עקב סירובו להתחסן.  או על פגיעה אחרת בפרנסתו חל איסור על פיטורי עובד

 .מגבלות הקורונה, כפי שנקבעו בחקיקה המפורשת או מכוחהלהמשיך ולדרוש מעובד לקיים את יתר 

מובן שככל שבדעת המחוקק לאפשר זאת, יש לעשות זאת במסגרת חקיקה ראשית ולאחר דיון ציבורי, תוך 

האפקטיביות של החיסון אודות מידת  וסוגי העבודות השונות, ועל בסיס נתוניםהיבטים השונים בחינת ה

  ולאחר שקילת חלופות שיקיימו את מבחני התכלית הראויה והמידתיות. במניעת הדבקה

     נודה על קבלת תשובתך. .13

        

 בברכה,

         
 מור, עו"ד-גיל גן                  אלעד כהנא, עו"ד

 דה לזכויות האזרח בישראלוהאג             קו לעובד     

 
 
 

 :יםהעתק
 משפטית, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים אליעזר, לשכה-עו"ד דבורה ספיר

 מרים כבהא, נציבת שוויון הזדמנויות בעבודה, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתייםעו"ד 
 מר אברמי טורם, נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, משרד המשפטים
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