
 

  *"ד שירה זקן פורתעו /מעסיק, לא ערכת שימוע? ייתכן ולא תצטרך לפצות את העובד

טרם  פיצוי עובדים אשר לא ערך להם שימוע כדיןיותר ויותר פסקי דין מחייבים מעסיקים בבשים האחרוות 

שימוע, בקרב מעסיקים בוגע לחובת עריכת  גבוהההמודעות למרות ה . החלטה לסיים העסקתםתקבלה ה

פסיקה חדשית בעיין בפיצוי?  תמיד תזכה עובד אי עריכת שימועאם האך כושלים בכך. עדיין  מעסיקים רבים

  . ברורהשהייתה עד כה די מערערת את התשובה 

קל לסיים העסקתו בתי המשפט קבעו שזכות הטיעון היה זכות יסוד, אשר יתן לה מקום של כבוד עת מעסיק שו

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

 –תוך מתן תשומת לב ומשקל ראוי לעמדותיו, שהרי בהחלט יכול להיות שלעובד תשובות טובות לטיעוים גדו 

זכות טיעון לעובד במצב דברים זה מוצאים  שלא העיקומעסיקים  תשובות שעשויות לשות את עמדת המעסיק. 

העיין ולתקופת ההעסקה של עצמם חשופים לתביעות וושאים לרוב בתשלום פיצוי אה, בשים לב לסיבות 

  העובד.

 עובדתב באותו עיין דובר . , בית הדין לעבודה בצרת הוציא תחת ידו פסיקה חדשית2018בחודש יוי עם זאת, 

ובכך למעשה פיטר את תחתיה בכוותו להעסיק מישהי אחרת  המעסיקאותה שזומה לשיחה במסגרתה שיתף 

העובדת קיללה את המעסיק בקללה שלא יתן לעבור עליה  ,בהמשך השיחה  .1העובדת מבלי לומר זאת מפורשות

שימוע כהלכתו, אולם ספק רב  . בית הדין לעבודה קבע, כי אמם לא ערך לעובדתופגעה בציפור פשו לסדר היום

  . שקיללהכפי  אותוקיללה אם היה בשימוע כדי להוביל לשיוי בדעתו של המעסיק לאחר שהעובדת 

אמם מדובר במקרה קודתי, אך יש הגיון בפסיקה ואולי כיוון חדש ומרען בפסיקת בתי הדין לעבודה.  משמעות 

ת מהמעסיק לשקול עמדתו מחדש ביחס לעובד שהוא שוקל לא יתן לצפובהן בסיבות פסק הדין היה בפועל ש

ולכן השימוע איו דרש באמת והעובד גם לא יפוצה ככל  את פיטוריו אין בשימוע דבר מלבד הליך למראית עין

ומעיין יהיה לראות אם מדובר בתחילת  המדובר בפסיקה חריגה בוגע לחובת השימוע.  שימועשלא עשה לו 

  . או במקרה חד פעמי מגמה כוה וראויה

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

  למעסיק. יוצרים חשיפה כלשהי עורכי דין העוסקים בתחום כדי לוודא שהדברים עשים באופן כון וחוקי ולא מ
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Failed to hold a hearing before terminating an employee? It might still be OK/ Shira Zaken Porat, Adv.*  

In recent years more and more verdicts ordered employers to compensate employees on the ground 

that no legal hearing has been held before deciding to terminate their employment. Despite the high 

awareness among employers regarding the obligation to hold a hearing, many employers still fail 

to do so. But does the failure to hold a hearing always entitle an employee to compensation? An 

innovative holding on the matter undermines the answer that until such case was quite clear.  

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's employment. The purpose of that right is to make 

an informed decision regarding the termination of an employee's employment, all while paying 

attention and consideration to the employee’s positions, because the employee may indeed have 

good answers to the arguments raised - answers that may change the employer's position. 

Employers who did not grant an employee a right to be heard in such a situation find themselves 

exposed to lawsuits and are often subject to pay a material compensation, taking into consideration 

the circumstances of the case and the period of the employee's employment.  

However, in June, 2018, the Labor Court of Nazareth issued an innovative case law. In that case, 

an employee was called for a conversation, in which the employer shared with her his intention to 

employ someone else in lieu of the employee, thus effectively terminating her employment without 

saying so explicitly. Later in the conversation, the employee started cursing the employer using 

words that deeply hurt him. The Labor Court held that although the employer did not duly hold a 

hearing, it is highly doubtful whether a hearing would have led to a change in the employer's mind 

after the employee cursed him the way she did. 

Although this is a specific case, there is logic in such caselaw and perhaps a new and refreshing 

direction in the holdings of the Labor Courts. The actual meaning of this holding is that, in extreme 

circumstances, the employer cannot be expected to reconsider his position regarding the employee's 

termination of employment, and therefore there is nothing in the hearing other than an eye-wash  

and so the hearing is not really required. In such circumstances, there is no justification for awarding 

compensation to the employee in the absence of a hearing. This is an out-of-the-ordinary case law 

regarding the duty of hearing and it will be interesting to see whether this is the beginning of a 

novel and correct trend or a one-time holding. 

We reiterate that the issue of employing employees in general and terminating their employment in 

particular is a complex issue and it is important to receive ongoing advice from lawyers who are 

experienced in the field to ensure that things are duly done and do not create any exposure to the 

employer.  
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