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 אישור מחלה פיקטיבי?
 

עובדים זכאים לתשלום בגין היעדרות  ,"(חוק דמי מחלה)להלן: " 1976 – תשל"ו חוק דמי מחלה,בהתאם 

זכאי העובד ביום ההיעדרות הראשון העובד אינו זכאי לכל תשלום, ביום השני והשלישי , כאשר לרגל מחלה

 לתשלום בשיעור מחצית מהשכר, ורק החל מהיום הרביעי מחויב המעסיק לשלם לעובד שכר מלא.
 

, ולשם כך אין צורך להיות ולא למפרע לא בדיעבדבעידן שלנו אין כל קושי להוציא אישור מחלה, כידוע, 

די בשיחת טלפון אחת לרופא בכדי לקבל  - או להגיע לקופת החולים לצורך בדיקה של הרופא "חולה באמת"

 אישור מחלה לצורך כזה או אחר.
 

מעסיקים רבים נאלצים לעמוד חסרי אונים מול אופן בו ניתן לקבל אישור מחלה, לאור הקלות הניכרת ב

לא הסתפקו מציגים למעסיקיהם אישור מחלה פיקטיביים, מאחר ועובדים אלו בהם עובדים  הסיטואצי

 או שביקשו שלא לנצלם.בימי החופשה השנתית 
 

, הן בכל הקשור לאישור מחלה פיקטיבייםבסוגיות נפוצות בהם תקלים מעסיקים תתמקד זו קצרה סקירה 

 מעסיק והן בסיומם, וכן בדרכי ההתמודדות עם תופעה מקוממת זו. –במהלך קיומם של יחסי עובד 
 

 אישור מחלה פיקטיבי
 

ו נתקל , לא פעםאולםחופשת מחלה נועדה לאפשר לעובד לנוח ולהתאושש, בכדי שיוכל לחזור בריא לעבודתו. 

כי  אך בדיעבד הסתברתוך המצאת אישור מחלה, עובד יצא לחופשת מחלה, הבסיטואציות בהם  מעסקים

סיטואציות  וכיוצ"ב. , לימודיםנסיעה לנופשחופשה המחלה שימשה את העובד לצורך בילוי עם בני משפחתו, 

עלולות להביא לפגיעה בתנאי העבודה של העובד ואף לפיטוריו, בשל משבר האמון שנוצר עקב אלו 

באשר למחלתו של העובד רק חששות וספיקות קיימות יצוין כי בסיטואציות בהן יחד עם זאת, התנהלותו. 

 והעובד מציג אישור מחלה מטעם רופא, חייב המעסיק לכבד את אישור המחלה, חרף חשדותיו בעניין.
 

ידיעות אחרונות, אשר עובדת בבמקרה בו  , נדונה בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביבזו דוגמא לסיטואציה

יבואו על חשבון ימי בשל לימודיה היעדרויותיה דה נטורופתיה במקביל לעבודה, סיכמה עם מעסיקה כי למ

התובעת את מכסת ימי החופשה השנתית שעמדו מיצתה שלאחר  .זכותההחופשה השנתית העומדים ל

בדיעבד בגין שני ימים בהם שהתה התובעת לה שהופקו למעסיקה שני אישורי מחלה העובדת  מסרה לזכותה,

כאשר הדבר נודע למעסיקה, זומנה העובדת לשימוע ולאחריו הוחלט לפטרה. בהתמחות במסגרת לימודיה. 

   לבית הדין לעבודה. לאור זאת, הגישה העובדת תביעה לביטול פיטוריה

 

אישורי המחלה אשר הציגה י בית הדין האזורי לעבודה דחה את תביעת העובדת לביטול פיטוריה וקבע כ

 עבירת משמעת חמורה המהווים, )למרות שהמדובר באישורי מחלה "אותנטיים"( נם פיקטיבייםיההעובדת 

 .המצדיקה את זימון העובדת לשיחת שימוע ובסופו של דבר את פיטוריה
 



 

 

 

 

התנהלות של עובדת אשר טסה לחו"ל בזמן בית הדין הוקיע קרה נוסף בו במניתן לראות לכך דוגמא נוספת 

)שאינה לה במהלך שהייה בחו"ל דיווח על היעדרות בשל מח, בין היתר, כי נקבע חופשת המחלה. בפסק הדין

מליץ לתובעת לטוס לחופשה, הרי האכן אף אם הרופא ו ,אינה תקינהלצורך טיפול רפואי( מהווה התנהגות ש

 לדווח על חופשה. עליה היהש

 

יח שהעובד לא תועלת. כמה יעלה לי בכדי להוכהעלות מול שאלת המרבית המקרים היא הבעיה שעולה ב

ברשתות חברתיות בהחלט יכול לעשות את העבודה. חיפוש  –ים, העלויות מאוד זולות לה. לעיתבאמת במח

או בדרכם אליה, בזמן שמסרו נתקלנו לא פעם בעובדים המעלים תמונות לרשתות החברתיות מחופשה 

שמבטלת את כדאיות עלות  –חוקר פרטי אך לעיתים יש צורך בשכירת שירותים של  למעסיק אישור מחלה.

 החקירה, אלא אם מדובר בעובד "חולה כרוני".

 

ה באמת ומבקש לבדוק את העובד באמצעות רופא מטעמו. לפעמים רבות המעסיק משוכנע שהעובד אינו חו

 אישורי מחלה מקופת החוליםלמעסיק כל עוד העובד מציג דמי מחלה ולתקנות בהתאם לחוק הבעיה היא ש

ועל המעסיק לכבד את  מדובר באישור מחלה העומד בדרישות החוקה, הרי שאו ממרפאה מאושרת מטעמה

 . אישור מחלה פיקטיבימדובר בכי החושד הוא אישור המחלה, גם אם 
 

 מרפאה מאושרת מטעמהמלים או אישור מחלה שאיננו מקופת חולמעסיק סר ובו העובד מבמקרה  אולם,

, ועל העובד להעמיד את העובד לבדיקה רפואיתהמעסיק רשאי והמעסיק חושד באמינות אישור המחלה, 

 .להיענות להזמנת המעביד ולהיבדק

 

 פיטורי עובד במהלך מחלה –"וירוס השימוע" 
 

עובד שנעדר לרגל מחלה מיד לאחר שנודע לו על פיטוריו הקרבים, או עובד  רעה החולה הנפוצה מכולן הינהה

  שנופל למשכב מיד לאחר שקיבל זימון לשימוע.
 

שנעדר מעבודתו עקב מחלתו, במהלך חוק דמי מחלה, המעסיק לא רשאי לפטר עובד א' )א( ל 4סעיף בהתאם ל

לצבירת ימי מחלה בתשלום מקסימלית הזכאות ה, וזאת עד לתקופת תקופת הזכאות לדמי מחלה הצבורה לו

 ימי מחלה.  90של 
 

ימוע ויודיע לעובד כי אין מניעה שהמעסיק יזמן את העובד לשלעיתים  בתי הדין לעבודה קבעו, זאתיחד עם 

כאשר תקופת העסקה בפועל , או לערוך לו שימוע בתקופה זו על כוונה לפטר אותו במהלך תקופת המחלה

היא שהמעסיק רשאי לזמן את העובד לשיחת זו משמעות ההחלטה . ימשך עד למיצוי ימי המחלה בתשלוםת

 בחופשת מחלה.גם כאשר העובד מצוי שימוע 
 

אין למנוע ממעסיק לפטר עובד השוהה בתקופת לפיה לעבודה מסקנה זו גם עולה מפסיקת בית הדין הארצי 

כושר ומקבל דמי מחלה. אולם, המעסיק אינו רשאי לקבוע את מועד סיום יחסי העבודה למועד הקודם -אי

  .זכאי העובד מכוח חוק דמי מחלההם למועד מיצוי ימי המחלה בתשלום ל



 

 

 

 

במהלך עובד לשיחת שימוע זימון המלצתנו היא לנקוט משנה זהירות בזימון עובד במחלה לשימוע שכן 

וזאת  ,טיעון של העובדפעולה חסרת תום לב מצד המעסיק הפוגעת בזכות הכ להיראות עשוימחלה  תחופש

 לערוך שימוע לעובד בתוך תקופת המחלה ולא להמתין לסיומה. של המעסיק בשל התעקשותו 

 

 לה בתקופת ימי הודעה מוקדמתמח
 

טר עובד שנעדר מעבודתו עקב מחלתו במהלך א' )א( לחוק דמי מחלה קובע כי לא ניתן לפ4כאמור, סעיף 

( הקובע כי כלל זה 1א' )ב() 4תקופת הזכאות לדמי מחלה בתשלום הצבורה לו. החריג לכלל זה מצוי בסעיף 

 מוקדמת לפיטורים בטרם נעדר העובד מעבודתו עקב מחלה.לא יחול במקרה בו המעסיק נתן לעובד הודעה 

 

מחלה בתקופת ההודעה החופשת בו ניתנה לו הודעה מוקדמת לפיטוריו, ם העובד היה בריא במועד אדהיינו, 

עובד אם ה , מעבר למועד הנקוב במכתב הפיטורים.קיסמע –המוקדמת לא תאריך את קיומם של יחסי עובד 

או הודעת הפיטורים, יש להמתין עד סיום מימוש ימי המחלה  יצא לחופשת מחלה לפני הזימון לשימוע

 הצבורים של העובד ולאחר מכן יש למסור לעובד מכתב פיטורים.

 

משפטי, וכל מקרה יידון לגופו. בכל שאלה או בעיה אתם מוזמנים ליצור קשר אין באמור במסמך זה ייעוץ 

 עם ולהתייעץ עם משרדנו.

 

 בכבוד רב ובברכה,        

 גיא קונפורטי, עו"ד )רו"ח(             

 

 

 


