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  , שלום רבוחבריםת וחבר

  

  

  פרישה בגיל פרישה :הנדון

 על ידי בית אילן- אוניברסיטת בר' ליבי וינברגר נ 209/10ע "עדין - ניתן פסק6.12.2012ביום 

תביעת  בעסקערעור על פסק דין של בית הדין האזורי לעבודה שדן בש, הדין הארצי לעבודה

אילן שלא לפרוש לפנסיה בגיל -מגביות הבינלאומיות באוניברסיטת ברקבועה במחלקת העובדת 

חוק גיל : "להלן (2004- ד"תשס, הוא גיל הפרישה הסטטוטורי הקבוע בחוק גיל פרישה, 67

 . הה באוניברסיטתהעסקאת ך ילהמשו, ")פרישה

,  תרבין הי, נטען, שהוגש על ידי העובדת ועמותות שונות שהצטרפו להליך, במסגרת הערעור

חופש : חירותו וחוק יסודכבוד האדם ו: חוק יסודמנוגד ל אינו חוקתי ו67לפרוש בגיל החיוב ש

 על ,באופן ענייני 67עובד להמשיך לעבוד לאחר גיל   לבחון בקשת מעסיקושיש לחייב, העיסוק

 .שב בנסיבות הספציפיות של כל מקרהובהתח בסיס אינדיבידואלי

בעניין חוקיות וחוקתיות קביעת שאת ההכרעה , ת הערעור וקבעלעבודה קיבל אהדין הארצי -בית

למרות שלא הכריע .  בחוק גיל פרישה הוא מותיר בידי בית המשפט העליון67פרישה בגיל 

שהסעיף בחוק גיל פרישה הקובע חובת פרישה נראה בית הדין הארצי גילה דעתו ש, בסוגיה זו

 .  אינו מידתי67בגיל 

 לפנות למעסיקו בבקשה להמשיך יכול 67לגיל שהגיע עובד ש, י לעבודהעוד קבע בית הדין הארצ

הקשיב לטיעוני ול, ערוך לו שימועעל המעסיק ל .לשטוח בפני המעסיק את טיעוניו בענייןו, לעבוד

 . העובד בנפש חפצה ולשקול בתום לב ובכובד ראש בקשה עניינית מטעם העובד

 עובד במקרה שבויקולים שעל מעסיק לשקול  של שלא סגורהבית הדין הארצי פירט רשימה 

 :67ביקש להמשיך עבודתו לאחר גיל 

היקף זכאותו  ,מספר שנות עבודתו במקום העבודה: לרבות, נסיבותיו האישיות של העובד) א(

   .מצבו הכלכלי והמשפחתי, לגמלה



!
!
!
!

  .הנוגעים להסדרי הפנסיה הנוהגים במקום העבודה, יקולים פנסיונייםש) ב(

לרבות אופי התפקיד המבוצע על ידו ומידת הצלחתו , תו של העובד למקום העבודהתרומ) ג(

  .בביצוע התפקיד

עם מתן אפשרות לבדיקת תפקוד (אם יש חשש אובייקטיבי שכישורי העובד פחתו עם הגיל ) ד(

  ).אינדיבידואלית במידת הצורך

אם יש אפשרות להפחית את משרת , לתפקיד אחר את העובד אם יש אפשרות להעביר) ה(

  .ב" וכיואם ניתן להיעזר בו כיועץ חיצוני, העובד למשרה חלקית

 -  האובייקטיבים של מקום העבודהםצרכיהשיקולים מערכתיים של מקום העבודה דוגמת ) ו(

עובדים ,  של המעסיקקשיים כלכליים ,פנימה ובתחרות מול מעסיקים אחרים באותו תחום

 .ום ועודהממתינים לקיד

ככל שישנם עובדים נוספים שהגישו , המעסיק יהא רשאי לשקול גם השלכות רוחב) ז(  

   .נוכח עקרון השוויון, בקשות דומות

בהתחשב בין היתר באופיו של מקום , מעסיק מחויב להפעיל קריטריונים אחידים ושוויונייםה) ח(

 .וליישמם בתלות בנסיבותיו הספציפיות של כל עובד, העבודה

ייתכן והמעסיק יהיה מחויב גם למשא ומתן , שבמקום עבודה מאורגן, עוד קובע בית הדין הארצי

הכל בתלות במאפייניו של אותו מקום , או היוועצות עם נציגות העובדים בקשר לפרישת העובד

 .עבודה ובהסדרים הקיבוציים הנהוגים בו

 מחויב להיענות לבקשת שאין משמעות הדבר שהמעסיק, בית הדין הארצי לעבודה מבהיר

 .בקשה עניינית מטעם העובד, העובד

עקב הפגם בהתנהלותה של ש, שבית הדין הארצי לעבודה קבע, להשלמת התמונה יצוין

שלא הפעילה שיקול דעת פרטני ביחס לבקשת העובדת להמשיך בעבודתה  ,האוניברסיטה

 וכך פסק לזכותה  , 50,000₪ סכום שלהאוניברסיטה תפצה את העובדת ב, 67לאחר גיל 

 . הוצאות משפט בשתי הערכאות

עובד המקבל הודעה מהמעביד על פרישתו הצפויה בהגיעו לגיל , אשר על כל האמור לעיל

ועל המעביד חלה , פרישה יכול לבקש מהמעביד שלא לפרוש לפנסיה ולהמשיך את עבודתו
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ולשקול את הטיעונים , לאפשר לו לטעון את מלוא טענותיו בעניין, חובה לערוך לעובד שימוע

          .בקשת העובדבכובד ראש ובתום לב בטרם יקבל החלטה ב

שבעקבות פסק הדין האמור הוגשה עתירה לבית המשפט העליון בסוגיית , לסיום הדברים יצוין

  .ועתירה זו טרם הוכרעה, חוקתיות קביעת גיל פרישת חובה בחוק גיל פרישה

  

  

  

  

  ,בכבוד רב

  אלי וייץ' פרופ
  הבכיר  ר ארגון הסגל האקדמי"יו

  

 


