
פיטורים ללא עריכת שימוע
במקרים בהם הפר המעסיק את חובתו לעריכת שימוע או במקרים בהם נפלו פגמים מהותיים 

בהליך השימוע, רשאי בית הדין לעבודה להורות על:
1. אכיפה - ביטול הפיטורים והשבת העובד לעבודה

2. פיצוי כספי - בגין אי עריכת השימוע או עריכתו שלא כדין

פיטורים בזמן מחלה
מעסיק לא יפטר עובד שנעדר מעבודתו עקב מחלתו,  4 א לחוק דמי מחלה קובע, כי  סעיף 
במהלך תקופת הזכאות לדמי מחלה הצבורה לו לפי חוק זה או לפי הסכם קיבוצי, וזאת עד 

לתקופת הזכאות המקסימלית.
בפסיקת בתי הדין לעבודה נקבע בעניין זה, כי איסור הפיטורים כולל; זימון לשימוע ועריכת 

שימוע בתקופת  מחלתו של העובד. 
" . . .  לדעתנו הפרשנות הראויה לסעיף 4 הנ"ל היא כי בתקופת המחלה חל איסור אף על זימון 
במקום  נמצא  שהעובד  בעת  כולו  השימוע   הליך  את  לבצע  יש  לטעמנו  לשימוע.  התובעת 
עבודתו...יש לראות את הליך השימוע כולו כיחידה אחרת, ואת העובד כזכאי לעבור את מלוא 

ההליך כאשר הוא כשיר לעבודה ולאחר מכן כשיר אף לחפש עבודה".

אישור על תקופת העסקה
בסיום ההעסקה – בין אם מחמת התפטרות העובד ובין אם מחמת פיטורין פיטורים - חלה חובה 
לתת לעובד אישור בכתב בדבר תחילתם וסיומם של יחסי עובד ומעביד (מכתב סיום העסקה).

של  האחרון  העבודה  מיום  ימים   14 תום  עד  ההעסקה  סיום  על  אישור  מסר  שלא  מעסיק 
המוקדם  (לפי  האישור  את  לקבל  בכתב  דרש  שהעובד  מיום  ימים   7 תום  עד  או  העובד, 

מביניהם), צפוי לקנס.

מצ"ב- אישור על תקופת העסקה לדוגמא.
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כללי
של  ומעקרונותיו  הטבעי  הצדק  מכללי  הנובעת  ובסיסית  יסודית  זכות  הינה  השימוע  זכות 
משפט העבודה, אשר מטרתה לאפשר לעובד הזדמנות הוגנת להשמיע טענותיו כנגד הכוונה 

לסיים את העסקתו או לשנות את תנאי העסקתו לרעה.  

כיום, זכות הטיעון עומדת לכל העובדים והיא חלה על מעסיק פרטי, על מעסיק ציבורי ועל 
מעסיק דו-מהותי.

לחיוב  להביא  עלולה  בדין,  שנקבעו  לכללים  בהתאם  כהלכתה,  לעובד  שימוע  זכות  מתן  אי 
המעסיק בפיצוי כספי לעובד או לסעד של ביטול הפיטורים והחזרת העובד למקום העבודה - 

הכול בהתאם לנסיבות המקרה. לפיכך, חשוב לקיים את הליך השימוע כנדרש.

מטרת הנוהל
מטרת הנוהל הינה לקבוע כללים מנחים בדבר עריכת שימוע לעובד, אשר נשקלת אפשרות 

סיום העסקתו או שיש כוונה לערוך שינוי לרעה בתנאי העסקתו.

תחולה
חובת עריכת השימוע חלה לגבי כל עובד ועובדת ללא יוצאים מן הכלל, וזאת ללא קשר לסיבת 
לצורת  קבוע),  או  (זמני  העובד  למעמד  צמצומים),  ואפילו  תפקוד  (משמעת,  הפיטורים 

ההעסקה (שעתי/חודשי/יומי וכו') או לוותק. 

אופן עריכת השימוע

הזמנה לשימוע
זימון  לעובד  למסור  המעסיק  על  כראוי,  השימוע  לשיחת  להיערך  לעובד  לאפשר  מנת  על 

בכתב, הכולל את מטרת הזימון ואת הכוונה לדון באפשרות פיטוריו (ולא חלילה לפטרו).
נשקלת  שבגינן  והסיבות  הנימוקים  את  בהרחבה,  הניתן  ככל  לפרט,  יש  ההזמנה  במסגרת 

אפשרות סיום העסקת העובד. 
במידה שהטענות המועלות נוגעות למסמכים, יש לצרף להזמנה את המסמכים הרלוונטיים 

לטענות המפורטות.
כראוי  להיערך  שיוכל  כדי  לשימוע,  קודם  סביר  זמן  בפרק  לעובד  למסור  יש  ההזמנה  את 

להשמעת טענותיו ביחס לנימוקים שפורטו בהזמנה.

מצ"ב הזמנה לשימוע לדוגמה.

ויתור על הליך השימוע
ככל שהעובד אינו מעוניין בקיום הליך שימוע, חשוב לקבל את הצהרתו בדבר הוויתור על זכות 

השימוע בכתב. 

בפני מי ייערך השימוע
ייערך השימוע בפני הגורם המוסמך להחליט בעניינו של העובד, כך שזכות השימוע  ככלל, 

אשר באה להעביר את רוע הגזירה, תיעשה בידי מי שבידו הכוח להעביר את רוע הגזירה.

יחד עם זאת, ניתן לערוך את השימוע גם בפני מי שאינו בעל הסמכות להחליט בעניינו של 
(ע"י בעל הסמכות) תינתן לאחר עיון בכל החומר שיובא  ובלבד שההחלטה הסופית  העובד, 

בפניו.

כאשר לאחר שקילת הדברים הוחלט לסיים את העסקתו של העובד, יש למסור לעובד מכתב 
יצוינו, בין היתר: מועד הוצאת המכתב מכתב הפיטורים, מועד עריכת השימוע,  פיטורים, בו 

הנימוקים לפיטורים, מועד הכניסה לתוקף של הפיטורים בתום תקופת ההודעה המוקדמת.
ההודעה על פיטורי העובד תהיה בתאריך מאוחר למועד עריכת השימוע. 

מצ"ב- נוסח מכתב פיטורים לדוגמה

חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות קובע, כי על מעסיק אשר מעונין לסיים את 
יחסי העבודה, מוטלת חובה לתת הודעה מוקדמת בכתב, בה יצוין יום הוצאת ההודעה ויום 
הכניסה לתוקף של הפיטורים. חובה דומה מוטלת על עובד המתפטר, בשינויים המחויבים. 

מניין הימים לתקופת ההודעה המוקדמת יחל עם מסירת מכתב הפיטורים לעובד בו יצוין 
מועד כניסתם לתוקף של הפיטורים.

משך ההודעה המוקדמת משתנה בין עובד שעתי/יומי לחודשי, ומותאמת לוותק העובד:

.1

 .2

.3

.4

והנסיבות  הטענות  את  ובהגינות,  בפתיחות  להציג,  המעסיק  על  השימוע  הליך  בפתיחת 
בגינן נשקלת אפשרות סיום העסקתו של העובד.

לאחר תום הצגת טענות המעסיק יש לתת לעובד הזדמנות נאותה בלב פתוח ונפש חפצה, 
להשמיע את טענותיו. אין להיגרר לויכוחים עם העובד - זכרו, השימוע נערך לעובד ועבור 
לעובד  לאפשר  היא  השימוע  של  העיקרית  מטרתו  כאמור,  עבורם.  או  לכם  ולא  העובד, 

להפריך את הטענות כלפיו ולנסות לשכנע את העומד בפניו.

בתום ישיבת השימוע יש להודיע לעובד, כי ההחלטה הסופית בעניינו תימסר לו במועד 
מאוחר יותר ולאחר שקילת כל הטענות העולות מן השימוע.

(וכמובן, לאחר צאתו של העובד), יש לדון בטענות שהעלה  לאחר סיום ישיבת השימוע 
העובד ולקבל החלטה  בדבר סיום/המשך העסקת העובד.

.1

 .2

.1

 .2

.3

חשוב לתעד ולשמור את תיעוד הליך השימוע. המלצתנו בקשר לכך היא להקליט את הליך 
השימוע, וזאת על מנת למנוע מחלוקות עתידיות בדבר חילופי הדברים שנאמרו במסגרת 

השימוע. 

טענות  את  ביותר  המלא  באופן  ישקף  אשר  השימוע,  ישיבת  של  פרוטוקול  לערוך  יש 
הצדדים כפי שנטענו בישיבה.

מצ"ב - נוסח פרוטוקול לדוגמה
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