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  *"ד שירה זקן פורתעו /שימועפירוט עילות פיטורים במסגרת חובת 

 ,ועד כמה ,האם, שואלים לא אחת מסוים עובד ה שללקוחות רבים של משרדו, אשר שוקלים לסיים העסק

האם יש צורך לפרט את מלוא  . ובמסגרת השימוע עצמו הפיטורים במסגרת זימון לשימועעליהם לפרט את עילות 

   העילות, גם אם הן עלולות לפגוע בעובד?

מעסיק לא תמיד מעויין לפרט את מלוא הסיבה לפיטוריו.  לעתים עשוי הדבר להיות גם משיקולים של חוסר 

יו את כל הטעות גדו, ביחוד כאשר מדובר בעובד שרמת לא תמיד עים לעמוד מול העובד ולשטוח בפ עימות. 

היו כאלה ששיחה עליהם עלולה להשפיל את העובד.  עם  (למשל על ידי עובדים אחרים) והתלוות גדועבודתו 

אשר עשויות לשות את דעתו של המעסיק ולכן זאת, דווקא במקרים כאלה, לעתים, לעובד תשובות טובות 

  רוט עילות השימוע.פי הפסיקה שמה חשיבות על

העסקתו  מעסיק שוקל לסייםמקום של כבוד עת , אשר יתן לה זכות הטיעון היה זכות יסודש ובתי המשפט קבע

והכל  להביא לכך שתתקבל החלטה מושכלת הוגעת לסיום העסקתו של עובד אמטרת זכות הטיעון הי. של עובד

 –לט יכול להיות שלעובד תשובות טובות לטיעוים גדו , שהרי בהחעמדותיותוך מתן תשומת לב ומשקל ראוי ל

להציג בפי העובד את מלוא הטעות על מעסיק  מוטלת חובה ,פיכך. לתשובות שעשויות לשות את עמדת המעסיק

  .ולא לכחד דבר המופות כלפיו

המעסיק חייב  והן בפתח ישיבת השימוע בית הדין הארצי לעבודה פסק זה מכבר, כי הן במסגרת זימון לשימוע

עילות פיטורים כולליות  המעסיק לא יכול לציין, כלומר. וזאת באופן פרטי את עילות פיטוריםלהסביר לעובד 

 אלא עילות מפורטות המאפשרות לעובד הזדמות(למשל, "אי שביעות רצון מהתפקוד") או ברמת ה"כותרות" 

  . ולהתגון מפי הכווה לפטר אמיתית

בוסף לסעד של תשלום פיצויים לעתים אף לבטל את הדין לעבודה במקרה של פגיעה בזכות הטיעון עשוי בית 

הפיטורים ולהורות על אכיפת חוזה העבודה.  עם זאת, לרוב לא וטים בתי הדין לעבודה לבטל את הפיטורים 

ם היה גבוהה יחסית לבית הדין לעבודה ומעדיפים להורות על תשלום פיצויים.  יצוין כי  פסיקת הפיצויים כבר כיו

 בירושלים זומהבית הדין האזורי לעבודה ב לאחרוהכך, למשל, במקרה שדון והיא במגמת עלייה מתמדת.   

לקבל מספר פעמים העובדת ביקשה  הממוים" ו"אבדן אמון". של "חוסר שביעות רצון  בגיןעובדת לשימוע 

שימוע שה ,קבעבית הדין אך תקלה בסירוב. , דרשה זאתבמהלך השימוע  וגם סיבות אלהפירוט בכתב הוגע ל

  . פיצויים בגין זקים ממויים ולא ממויים₪  70,000סכום של לעובדת פסק ולכן  בוצע על מת לצאת ידי חובה

חזור ודגיש, ושא העסקת עובדים בכלל וסיום העסקתם בפרט הוא ושא מורכב וחשוב לקבל ייעוץ שוטף 

  . מעסיקיוצרים חשיפה לכדי לוודא שהדברים עשים באופן כון וחוקי ולא עורכי דין העוסקים בתחום מ

   

                                                 
מיזוגים  בתחום העסקאות הבילאומיות,) ועוסקת בעיקר www.afiklaw.com( ושות'משרד אפיק עו"ד שירה זקן פורת היה עורכת דין ב *

המתמחה בתחום אין בסקירה כללית זו משום ייעוץ משפטי כלשהו ומומלץ להיוועץ בעורך דין   .מסחריתוליטיגציה  , דיי עבודהתאגידים ורכישות,

  ם המתוארים בסקירה זו.בטרם קבלת כל החלטה בושאי זה
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Obligation	to	detail	grounds	for	termination	of	employment	as	part	of	a	hearing	/	Shira 
Zaken Porat, Adv. * 

Many	 of	 our	 clients,	 who	 are	 considering	 termination	 of	 a	 certain	 employee,	 often	 ask	
whether,	and	to	what	extent,	one	need	specify	the	grounds	for	dismissal	as	part	of	a	summons	
to	 a	 pre‐termination	 hearing	 and	 at	 the	 hearing	 itself.	 Is	 it	 necessary	 to	 specify	 the	 full	
grounds,	even	if	such	might	offend	the	employee?	

An	employer	does	not	always	wish	to	provide	the	employee	with	the	full	reason	for	dismissal.	
Sometimes	this	may	also	be	due	to	unpleasantness.	It	is	not	always	pleasant	to	stand	before	
the	employee	and	enumerate	all	allegations	against	him,	especially	when	the	case	is	that	the	
employee's	work	quality	was	poor	or	 in	case	of	 complaints	against	him	(such	as	by	other	
employees)	are	such	that	the	conversation	on	which	might	humiliate	the	employee.	However,	
in	fact	such	cases,	sometimes,	are	cases	where	the	employee	may	have	good	answers	that	may	
change	the	employer's	opinion	and	therefore	caselaw	places	importance	on	the	detailing	of	
the	grounds	for	the	hearing.	

The	Courts	held	that	the	right	to	be	heard	is	a	basic	right,	which	is	given	a	place	of	honor	when	
an	employer	considers	terminating	an	employee.	The	purpose	of	the	right	to	be	heard	is	to	
make	an	intelligent	decision	regarding	the	termination	of	the	employee,	all	while	paying	due	
attention	and	weight	 to	 the	employee's	positions,	because	 the	employee	may	 indeed	have	
good	answers	to	arguments	against	him	‐	answers	that	may	change	the	employer's	position.	
Therefore,	the	employer	is	obligated	to	present	the	employee	with	all	the	arguments	directed	
against	him.	

Caselaw	of	the	National	Labor	Court	teaches	that	both	in	the	framework	of	a	summons	to	a	
hearing	and	at	the	beginning	of	the	hearing,	the	employer	must	explain	to	the	employee	the	
causes	of	dismissal,	 in	an	enumerated	basis.	 In	other	words,	 the	employer	can	not	specify	
general	 dismissal	 grounds	 or	 "headlines"	 (e.g.,	 "dissatisfaction	with	 performance")	 but	 is	
required	to	detail	grounds	that	give	the	employee	a	real	opportunity	to	defend	himself	from	
the	intention	to	terminate	his	employment.	

In	the	event	of	an	infringement	of	the	right	to	be	heard,	the	Labor	Court	may,	in	addition	to	
awarding	 compensation,	 even	 cancel	 the	 termination	 and	 order	 the	 enforcement	 of	
employment	agreement.	However,	Labor	Courts	tend	not	to	cancel	termination	and	prefer	to	
award	monetary	compensation.	It	should	be	noted	that	holdings	on	compensation	are	already	
relatively	high	and	are	constantly	rising.	For	example,	in	a	case	that	was	recently	discussed	at	
the	 Regional	 Labor	 Court	 in	 Jerusalem,	 an	 employee	 was	 summoned	 to	 a	 hearing	 for	
"discontent	of	the	supervisors"	and	"loss	of	trust".	The	employee	requested	several	times	to	
receive	written	details	regarding	such	arguments	and	during	the	hearing	also	demanded	this,	
but	was	refused.	The	Court	held	that	the	hearing	was	not	duly	held	and	the	employee	was	
compensated	ILS	70,000	for	monetary	and	non‐monetary	damages.	

We	 reiterate	 that	 the	 issue	 of	 employing	 employees	 in	 general	 and	 terminating	 their	
employment	is	a	complex	issue	and	it	is	important	to	receive	ongoing	advice	from	lawyers	
who	are	knowledgeable	in	the	field	to	ensure	that	procedures	are	duly	taken	and	such	do	not	
expose	the	employer	to	liability.	

                                                 
 *Advocate Shira Zaken Porat is an attorney at the law office of Afik & Co., Attorneys and Notary (www.afiklaw.com) whose 
main practice areas are international transactions, mergers and acquisitions, corporate law, labor law and litigation. Nothing herein 
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