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 או שימוע לפני שינוי והרעה בתנאי עבודה\לפני פיטורין ו שימוע

 יפו(. -דניאל פלג, עו"ד )ת"א \מתוך: המדריך להעסקה הוגנת, חוקית ותקינה  

 

 מבוא:

, להלן:  )הזכות לטיעון( העומדת לעובדשימוע חובת השימוע החלה על המעסיק ובהתאמה הזכות ל .1

 ונקבעהמחייב ללא יוצא מן הכלל  הליך שתכליתו, מהותו ואופן ניהולו הינו הליך  "הליך השימוע",

 בתחום משפט העבודה. מחייבתבפסיקה 

 יודגש:  

 השימוע לעובד הינו זכות יסודית, מהותית של העובד. 

מהפן המשפטי,  -, בלב  ובראש פתוח, בנפש חפצה  ובכלבתום לב,  יש חשיבות לקיום שימוע תקין

 האנושי והמקצועי.

הרי  ,חוקב, כזה המנוסח " מירשם אחידהתפתחו בפסיקה ואין ", מהותו ותכליתו כללי השימועש אף .2

 . ו ברור( הינהתכליתי מיתווה השימוע בפן המעשי )וגםש

בתנאי העסקה יכולה להקים )הרעה( אי קיום חובת השימוע בין אם לפני פיטורין ובין אם לפני שינוי  .3

 או לפיצוי העובד. \ו )פיטורין או שינוי בתנאי עבודה(עילה מבוססת לביטול ההליך 

 המטרות הבאות:  2- נועד לאחת מ כאמור, ימוע הש .4

 ת שכיר. \ סיום העסקת עובדלאפשרות הבחינת  .א

 בחינת האפשרות לשינוי משמעותי בתנאי עבודה, הכוונה לשינוי לרעה  )מדובר בכל היבט של תנאי עבודה(.  .ב

את כוונותיו והכל  בתום לב ומהותי(  בעזרתו המעסיק שוקל  )פורמאלי חשוב לזכור: השימוע הינו מנגנון .5

 החלטה בנדון. כל טרם קבלת 
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 יודגש: 

או מיד עם סיומו(  )ואף ממש במהלכו לפני השימוע עודדיקציה לכך שמעסיק קיבל החלטה כל אינ

תוצאותיו מבוטלות  , אשר  לכך שהשימוע יוגדר כהליך לא תקין, פגום ולמעשה הליך מבוטלתגרום  

 בהתאמה.

צריכוות להיות עינייניות וכאלו שהדין אינו פוסל אותן או אינו  , הסיבות לקיומו, הנמקות בהליך השימוע .6

 מגדירן כעילות פסולות לפיטורין.

 הנמקות עינייניות: מהם  .7

ים מקצועיים נימוקניתן לדון בסיום עבודתו של העובד בארגון המעסיק )או בשינוי תנאי עבודתו( מ  .א

, חוסר שיתוף פעולה בתוך הארגון חסר שביעות רצון מקצועית, חסר התאמה מקצועית )למשל: 

 (.וכד'

ניתן לדון בסיום עבודתו של העובד בארגון המעסיק )או בשינוי תנאי עבודתו( מנימוקים   .ב

פית, : סגירת מחלקה עקב צמצום הזמנות, ירידה בהיקף פעילות כסתקציביים )למשל\ ארגוניים

 (.ארגון וכד' -רההבראת הארגון, 

כי המישרה מיועדת לבנו של  למשל  לא ניתן לדון בסיום עבודת העובד או בשינוי תנאי בנימוק  .8

או \ או משום שהעובד מצביע בבחירות למפלגה "הלא נכונה" ו של בעל המניותת  המנכ"ל...או לב

 כמעט מכל סיבה אחרת למה שצויין כאן.

 מטעמו המצוי מטבע הדברים בחומר הרלוונטי.י השימוע יקיים הממונה הישיר או משיחת מומלץ שאת   .9

 מומלץ ביותר שמצד המעסיק  תשתתף דמות נוספת בשימוע. .10

בהתאם לנהלים אלו יש בו כמובן ו)ומכבד את העובד( ניהול ההליך )המכאיב( באופן מכובד  -כלל ברזל .11

כנגד  משפטיות  ת המניעות לא מעט מתביעות בכדי למזער משמעותית תחושות עלבון וכעס, תחושו

 המעסיקים.

לסיים את עבודתו של  שוקל מעסיק המצ"ב הצעה לניהול הליך שימוע ע"י ובאחריות המעסיק בהנחה ש .12

תחום  ה הלגיטימי והמותר )תנאי עבודתו והמניעים ובהתאמה הנימוקים הם לשנות ולפגוע בהעובד או 

 או משולב(.  פיננסי\הארגוניהתחום המקצועי או 
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 טרום שימוע: או \שיחת משוב, מתן סיכוי לעובד ו-שלב א'

לקיים שיחת משוב עם  כאשר הסיבות הם מקצועיות, טרם כניסה להליך השימוע )לא חייב( מומלץ   .1

 להשתפר.   סבירזמן   ה\על מה שדרוש שיפור ותיקון בעבודתו ולתת לוה \ת, להאיר לו \העובד

ת ולהיות מתויק בתיק האישי \צריכה להיות מתועדת, העתק תיעוד )סיכום( צריך להימסר לעובדשיחה זו  .2

 , ותוכנה צריך שיהיה במעקב.ה\ושל

 

 לתשומת לב: 

אין הכרח -פיננסי ולמעשה אין הם קשורים לתיפקוד העובד\כאשר המניעים לשימוע הינם בתחום הארגוני 

 ואין גם טעם של ממש לקיים שיחה מקדימה.

פיננסי )שילוב( מוצע שלא לדלג על שיחות   \כאשר המניעים הם גם מהתחום המקצועי וגם מהתחום הארגוני

 המשוב המקדימות.

בהנחה שהוחלט לקיים שיחת משוב מקדימה חשוב להגדיר בה יעדי שינוי ולוחות זמנים ומועד לפגישה  

 .1-גם שיחה זו כמו את השיחה ה, יש לתעד נוספת לבחינת ההתממשות בפועל )או אי ההתממשות בפועל(

אזי יש להזמין  או אז לא התרחש או לא במידה הנדרשת  ת\ העובדהמקצועי של היה והשינוי הרצוי בתפקוד 

 לשימוע. ת \את העובד

 בין הנושאים בשיחת המשוב  לבין הנושאים בשימוע. 1:1שתהיה זיקה של  צריך שתהיה 

 שיחת השימוע:  -שלב ב'

 השימוע: זימון לשיחת  .1

 ימים לפני מועד השימוע. 3-4יש לזמן את העובד בכתב לשיחת השימוע לכל הפחות 

זימון לשימוע צריך להיות בכתב, ולכלול את הסיבות לשימוע ובמידת האפשר לכלול צירוף של מסמכים 

 ות של לקוחות על התנהגות לא ראויה, בוטה, מעליבה וכד'(.\רלוונטיים )למשל מכתב תלונה 

מסירה  -)חלופה ת את קבלתו\ ת ע"ג העתק זימון שמאשר\ הזימון: מסירה אישית+חתימת עובדמסירת 

 אישית בבית העובד(.

סיבות )או נושאים( שלא נכללו  תוכן מכתב הזימון לשימוע מכתיב ומגדיר ומתחם את נושאי השימוע, 

יכולים להיות בסיס ינם של המעסיק( וא מצדו שימוע אינן יכולות להיות נושאים לשיחה )זימון לבמכתב ה

 להחלטות  לאחר השימוע. 
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 :  ציין כיל  ךהזימון לשימוע צריבמכתב 

 . מועדים  חלופיים 2-3סור ולמלהודיע לנו  לעובד עליו  אם מועד השימוע אינו מתאיםש

לשיקולו של  -ת להגיע לשימוע עם  מי מטעמו )חבר, עו"ד, ידיד, בן משפחה וכד'(\ רשאי  ת\העובדש

 המוזמן.

רשאי להגיב לשימוע  גם בכתב, גם בע"פ )בפגישת השימוע( או להגיב רק בע"פ )במהלך   ת\העובדש

 השימוע(.

תשובותיו בכתב )בקשתו  יה על בסיס \ית לבקש שהדיון יתקיים בלעדיו\ה רשאי\ת  לבחירתו \העובדש

 צריכה להיות בכתב ומפורשת(. 

 שככל שיבחר העובד לוותר על זכותו לשימוע, עליו להודיע על כך ובכתב. 

 ניהול השימוע: .2

 . מכתב הזימון+ פירוט+ אסמכתאותבהתאמה לאת הטענות  ת\בזמן השימוע יש להציג בפני העובד

השימוע ובין אם זה   לענייןבין אם זה  ה\לאמר את כל אשר על ליבו  ת\במהלך השימוע צריך לתת לעובד

 על נושאים שמחוץ לשימוע.

רוצה   היא \האם יש עוד משהו שהוא ת\ בסוף השימוע )רגע לפני סיום הפגשה( יש לשאול את העובד

 להגיד.

הנוכחים    יש לעדכן את -, מאוד רצוי להקליטיש לתעד את כל מהלך פגישת השימוע  בכתב )פרוטוקול(

 פגישה בדבר הקלטת השימוע.לפני בתחילת ה

 לעובד: להגיד יש הפגישה  טרם נסיים או עם סיום בתום השימוע 

"שמענו את תשובותייך ודברייך, אנו נשקול בכבד ראש את הדברים ששמענו ובמהלך הימים הקרובים 

 ". נמסור לך את החלטתנו

שהות סבירה, מס' שעות, לקרוא ולהעיר את הערותיו את פרוטוקול השימוע יש להעביר לעובד ולתת לו  

 לתקינות הפרוטוקול.

 לאחר השימוע:  .3
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  בנושא ותיעד אותו דיון  המעסיק קיים פנימי ולאחר ש )לפחות(  ימי עבודה 2-)לא מיד(, כ לאחר השימוע

את  ת \בכתב לעובד יש להודיע ו -ובהתאמה להחלטה שהתקבלהלא לתיק העובד(   -)תיעוד פנימי

 ת המעסיק.החלט

 מטבע הדברים קיימות מספר אפשרויות: 

 יום עבודה.נקיטת הליך לסבשלעת עתה אין צורך   החלטה האומרתמתקבלת  .א

 חשוב ביותר(. –תקופת ניסיון )מדדים ולו"ז   ת\ החלטה האומרת שהוחלט לתת לעובדמתקבלת  .ב

ובכל מקרה לא טרם  )תבוא לידי סיום ביום:________   ת\החלטה האומרת שהעסקת העובדמתקבלת  .ג

 או בחוק(.העבודה בהסכם הנקוב 

 ) במקרה שהדיון היה על שינוי תנאי עבודה החלופות הן בהתאמה(.

 

 יישום החלטת המעסיק: -שלב ג'

 סיום עבודה:

העסקה,  במידה ומדובר בפיטורין, יש להעביר לעובד מכתב עם הודעת פיטורין הכולל תקופת  .א

 תפקיד ולציין בו שההחלטה התקבלה בעקבות שימוע.

 מכתב נוסף צריך לכלול את הנימוקים לפיטורין. .ב

 בכל מקרה לא לעגל פינות ולא לתת מכתב המלצה הסותר את השימוע והחלטותיו. .ג

במידה והשימוע עסק בשינוי תנאים, יש לקבוע לוח זמנים לביצוע השינוי ולעדכן את העובד בדבר  .ד

 ההחלטה ומועדי ביצועה.

 לסיכום: 

הליכים בדבר סיום העסקת עובד  או  שינוי והרעה בתנאי עבודתו של העובד הינם מטיבעם בעלי רגישות   ➢

 גבוהה.

הימנעות מניהול התהליך כהלכתו  אינה בלשון עדינה מיטיבה עם הארגון המעסיק, חושפת אותו להליכים   ➢

 בעובד הרלוונטי ובבעקיפין גם בשאר העובדים. משפטיים ומייצרת פגיעות מיותרת 

 הנאמר כאן, אינו יעוץ משפטי. ➢
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 הודעה לעובד על תנאי עבודתו

     2019-המדריך להעסקה הוגנת, תקינה וחוקית של עובדים ועובדות  -מתוך 

 יפו(. -דניאל פלג עו"ד )ת"א 

 מהות החובה:

או עם החלת שינוי בתנאי העבודה של העובד בארגון חלה על המעסיק וע"פ החוק  \עם קליטת עובד חדש ו ➢

 ובהתאם קמה לעובד זכות בהקשר זה.  לעובד על תנאי עבודתו" )להלן: "הודעה"(החובה לתת לעובד :"הודעה 

 החוק:

 )להלן: "החוק"(.  2002-חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, התשס"בבו מוסדרת ומוגדרת חובה זו הוא:  החוק ➢

 :למילוי הוראות החוק  תנאים

 ההודעה חייבת להיות בכתב. ➢

 יום מתחילת עבודתו.  30ההודעה חייבת להימסר לעובד תוך  ➢

 (. + התקנותא לחוק2)סעיף  ההודעה צריכה לכלול פרטים מוגדרים  ➢

יום מתחילת   30 -ניתן לכלול את כל פרטי ההודעה במסגרת חוזה עבודה בכתב ובלבד שנמסר לעובד לא יאוחר מ ➢

 עבודתו.

 המלצות: 

 להחתים את העובד על קבלת ההודעה. ➢

 ימים. 30לא להמתין  ➢

 בחוק.או "החרגה" ש "פטור"  לתת הודעה גם אם י ➢

 לייעוץ משפטי יש ומומלץ לפנות אל ולהיעזר בעורך דין העוסק בדיני עבודה. ➢
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 החרגות: 

חוזה עבודה שניתן לעובד זר בהתאם לחוק עובדים זרים מייתר את הצורך בהודעה ופוטר את המעסיק מחובתו  ➢

 ע"פ החוק.

 בהודעה. יום אינה מחייבת 30 -העסקת עובד לתקופה של פחות מ ➢

 ( ימים.30)ולא   7לתת הודעה תוך כאשר העובד הוא נער ) כהגדרתו בחוק עבודות הנוער( חלה חובה  ➢

( או אז זכות העובד להודעה מותנה  נחקק החוק)טרם   2002כאשר מדובר בעובד שהחל עבודתו במעסיק לפני   ➢

 לקבלה. של העובד בבקשתו 

 אי מילוי הוראות החוק )השלכות(:  ➢

 המעסיק נחשף לתשלום קנס.  ➢

 ללא הוכחת נזק.-המעסיק נחשף  לתשלום פיצוי אזרחי ➢

מחלוקות בין המעסיק לעובד על תנאי העבודה המנויים בהודעה, היעדרה של הודעה זו יגרום לכך   במקרה של ➢

 שנטל ההוכחה ירבוץ על כתפי המעסיק.

 על החובה החוקית ועל הדרישה שבחוק: ➢

 החוק מגדיר את חובת המעסיק ובהתאמה מקים זכות לעובד.  ➢

עסיק לנהוג בתום לב ובדרך מקובלת ביחסי מסירת הודעה כנקוב בחוק נתפסת בנוסף גם כחלק מחובת המ  ➢

 עבודה.

ושקוף את העובד בדבר תנאי עבודתו, להימנע   , הוגן, תכלית החובה ותכלית ההודעה הינה ליידע באופן ברור ➢

כבר מראש מאי הבנות, או  סימני שאלה, למנוע או לצמצם מחלוקות עתידיות ברמת העובדה והחוק ולייצר 

 וודאות בסביבת העבודה.

 נאמר כאן, אינו יעוץ משפטי.ה ➢

 לייעוץ משפטי יש ומומלץ לפנות אל ולהיעזר בעורך דין העוסק בדיני עבודה. ➢

 

 

 


