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הלכה לעניין זכאות העובד לפיצויי פיטורים בנסיבות בהן הופסקה עבודתו בשל אי חידוש אשרת 

 העבודה, קובעת  כדלקמן: 

 

הודעתו המפורשת זכאותו של העובד לפיצויי פיטורים קמה עם "

על כך שלא עלה בידיו להשיג את האשרה הנדרשת.  של המעסיק

או אז, לא יסתכן המעביד בהעסקה שלא כדין. עם זאת  אין הוא 

פטור מתשלום פיצוי פיטורים לעובד הזר, למרות שזה האחרון 

נמלט מביתו של המעסיק למשמע הודעתו, בחששו מפני גירוש, 

 בהיעדר ההיתר הנדרש". 

 1101151ע"ע ; ארמילנדה לאחאטו נ' עזבון המנוחה ויקטוריה בן בנימין 1011151ע"ע ]

 .[דוד דודאי נ' ניקולאי סטיקה

 

בבתי הדין האזוריים לעבודה פירשו הלכה זו באופן רחב. כך, למשל, נקבע בינואר האחרון בעניין 

, כי גם מקום שפקיעת האשרה היתה רק בסמוך להתפטרות, קמה הזכאות סריסופה נ' ממן

 ובלא קשר לסיבה לפקיעת האשרה, והאם היה הדבר באחריות העובד, אם לאו.לפיצויי פיטורים, 

 

לטעמנו כל עוד לא הוארך בפועל תוקף אשרת השהייה והעבודה של העובד הזר 

בישראל, כך שעבודתו של העובד הסתיימה בסמוך למועד פקיעת תוקף אשרת השהייה 

לא קשר לסיבה בגינה לא זכאי האחרון לפיצויי פיטורים. זאת ל –והעבודה בישראל 

הוארך תוקף האשרה; שהרי בנסיבות אלה סיום העסקתו של התובע, העובד הזר 

 בישראל, מתחייבת לאור פקיעת תוקף הרישיון להעסקתו.

 

עוד יצוין, כי מתקן השהייה בחולות מייצג שינוי מדיניות של המדינה ביחס למבקשי המקלט 

למנוע עבודתם בישראל ושהייתם במרכזי הערים. שינוי בישראל, והוא נסמך על רצון המחוקק 

הוכר בפסיקה, הן בקשר לזרים והן בקשר   במדיניות המביא להפסקת עבודתם של עובדים

לישראלים, כמחייב את המעסיקים במתן פיצויי פיטורים לעובד אשר נבצר ממנו להמשיך 

 ע בעקבותיה.בודתו כתוצאה מהמדיניות שהשתנתה ומהשינוי הנורמטיבי שאירבע

 

, מיום פרידמן חכשורי חברה להנדסה ולבניין בע"מ –מטין אילינדז  10/151ע"ע בכך, למשל, 

על פי  , נקבעה זכאותם של עובדי הבניין הזרים אשר הועברו להעסקה באמצעות תאגידים11.1.15

המבחן  לפיצויי הפיטורים מחברות הבניין שהעסיקו אותם טרם הפיטורים. החלטת ממשלה,
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שנקבע, הוא, בפשיטא, האם יכול היה המעסיק לצפות שינוי מדיניות כזה. ובלשון בית הדין בעניין 

 זה:

העסקתם של עובדים זרים מהגרי עבודה מותנית מאז ומתמיד ברישוי ובקבלת היתרים 

השלטון. מאז ומתמיד תלויה קבלת היתרי ההעסקה בתנאים שונים, בין כאלה  מרשויות

הקשורים במדיניות כללית, החלה על כלל ענפי המשק או על חלקם, ובין כאלה הנוגעים 

למעסיק הספציפי מבקש ההיתר. כל עוד ההיתר שבידי המעסיק בקשר לעובד פלוני 

וכך הם פני הדברים מאז ומתמיד, תקף, רשאי הוא להעסיקו. משפג תוקפו של היתר, 

 ...ק רשאי להמשיך ולהעסיק את העובדאין המעסי

מצב דברים שגרתי ורגיל זה בקשר להעסקתם של מהגרי עבודה, שהיא מותנית בקבלת  

היתר מן הרשויות המוסמכות, אך מבסס לטעמנו קיום בפועל, או לפחות  קיום ב"כוח" 

היווצרותם של שינויים כלליים במדיניות של צפייה אצל המעסיק הסביר, לאפשרות 

העסקת העובדים מהגרי העבודה. לטעמנו, קיימת צפייה ב"כוח" לשינויים במדיניות, 

שיש בהם כדי להשליך על תנאי ההתקשרות עם מהגרי העבודה, לרבות לשינויים 

 אפשריים בדבר עצם האפשרות להמשיך ולהעסיקם.

 

י מקלט, ידעו כי ההסדר להעסקתם הינו חלקי, ל מבקשלא יכול להיות כל ספק, כי מעסיקים ש

קיימא וקשה להיסמך עליו, ולו רק לתקופה מסוימת. גם כליאתם -ארעי, שביר ביותר, וכי אינו בר

של מבקשי המקלט, אינה מאורע בלתי צפוי, למרבה הצער, באווירה הכללית בישראל ובבית 

 המחוקקים.

ע צפוי ביותר למעסיקים, והפסקתם עבודתם הנובעת מכאן, שכליאתם במתקן שהייה הינה מאור

  מכך מזכה את העובדים שנשלחו למתקן בפיצויי פיטורים מלאים. 

 
 
 


