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  *"ד שירה זקן פורתעו /ו ! חלופות להעסקת בחתטרם טרם פיטורין אל תזמן עובד לשימוע מעסיק: 

מעסיק עורך שיחה עם עובד ותיק אשר היו קרוב לגיל פרישה, במהלכה מסביר המעביד כי ברצוו להעביר את 

העובד מתפקידו היהולי משיקולים עיייים של שיויים מביים בחברה. הצדדים מסכימים, כי המעסיק יחשוב 

לעובד כי מאחר ולא מצאו   יקעל אופציות עתידיות להמשך העסקת העובד. בחלוף מספר ימים מודיע המעס

  חלופות להעסקתו, הוחלט לסיים העסקתו. האם טרם פיטורי העובד על המעסיק להציע לו משרה חלופית?

אשר עסק במקרה כזה בדיוק.  בית הדין קבע,  , יתן פסק דין תקדימי של בית הדין הארצי לעבודה2018ביואר, 

וגברת ביחסי עבודה לקיים תהליך כן ואמיתי של חיפוש תפקיד כי המעסיק היה מחויב מכוח חובת תום הלב המ

חלופי לעובד. אמם ייתכן כי בתום התהליך יתחוור כי אין מוס מפיטורי העובד, אך הדרך למסקה בעיין זה 

ראוי שתכלול בחיה רציית של אפשרות קיומן של חלופות תעסוקתיות רלבטיות בחברה. באותו עיין, החברה 

ש"ח בשים לב לגילו של העובד וסיבות העסקה  100,000פצות את העובד בגין פיטורים שלא כדין בסך של דרשה ל

של עשרות שים. בעקבות פסק הדין היו שטעו כי מדובר במקרה ייחודי ופרטי שאיו מלמד על הכלל והיו 

  שחששו שמדובר בסוית המבשרת בשורה קיצוית.

ן וסף של בית הדין הארצי לעבודה אשר עסק במעסיק שערך שיוי מבי במקום , יתן פסק די2018 בספטמבר,

מעסיק מחייבות את המעסיק לבחון -העבודה. באותו עיין קבע, כי חובות תום הלב והאמון במסגרת יחסי עובד

הגם בתאים שוים מאלה בהם הועסק ערב השיוי וכן הצגת  -אפשרויות להעסקת העובד בעבודה חלופית 

האפשרויות (ככל שקיימות) לעובד בעת השימוע.  באותו עיין, אפשרויות העסקה חלופיות לא בחו ולא הוצגו 

לעובד במסגרת השימוע, אלא רק לאחר פיית עורך דין מטעם העובד, אך בסופו של יום האפשרויות החלופיות 

ילו של העובד ובתקופת העסקתו פסלו על ידי העובד. בהתחשב בעובדה זו (כשיקול להפחתת הפיצוי), בג

  ש"ח לעובד.  20,000הממושכת אצל המעסיק, קבע פיצוי של 

פסק הדין דין זה מחזק את העובדה כי מדובר במגמה חדשה בדיי העבודה בישראל וכי מעסיק שעורך שיויים 

ת לעובד ולהעלותן מביים מחויב, וכח חובות תום הלב והאמון ביחסי עבודה, לבחון אפשרויות העסקה חלופיו

במהלך השימוע.  בעוד שפסקי הדין המדוברים עסקו בסיום העסקה בשל שיויים מביים אצל המעסיק, יתן 

לומר שיש להחיל מגמה זו גם כאשר מדובר בסיבות הקשורות בעובד, כאשר מדובר בעובד העובד אצל מעסיק 

ך יוכל לבצע עבודה אחרת (למשל, מעבר לתפקיד שים רבות ואיו יכול עוד לבצע את העבודה שביצע קודם, א

  משרדי כאשר העובד איו כשיר עוד לבצע עבודת שטח בשל מצב רפואי). 

העסקת עובדים הוא ושא מורכב וחשוב, אשר הפסיקות הוגעות בו מתעדכות באופן תדיר בתוך כך, ושא סיום 

עורכי דין העוסקים בתחום כדי לוודא שהדברים עשים באופן כון ובהתאם לדין.  וחשוב לקבל ייעוץ שוטף מ

משאבי אוש  כן, רצוי מאוד שבמקרה של שימוע של עובדים טרם פיטורים תהיה תחילה בחיה מול מחלקת-כמו

וכן עורך הדין המלווה את העסק. 
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המתמחה בתחום אין בסקירה כללית זו משום ייעוץ משפטי כלשהו ומומלץ להיוועץ בעורך דין   .מסחריתוליטיגציה  , דיי עבודהתאגידים ורכישות,

  בטרם קבלת כל החלטה בושאים המתוארים בסקירה זו. זה
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Employer: Do not invite an employee to a termination hearing before seeking alternatives for his 
employment in another position/Shira Zaken Porat, Adv.  *   

An employer holds a conversation with a veteran employee who is close to the retirement age, during which 
he explained that he wished to remove the employee from his administrative position due to pertinent 
considerations of structural changes in the company. The parties agree that the employer will consider 
options for continuing the employment of the employee. A few days later, the employer informs the 
employee that because no alternatives were found for his employment, it was decided to terminate his 
employment.  Is the employer obligated, prior to termination, to offer the employee an alternative position 
within the company? 

In January 2018, a precedent holding was given by the National Labor Court, which dealt with exactly that 
scenario.  It was held that the employer was obliged by virtue of the duty of good faith in the labor relations 
to maintain a genuine and honest process of searching for an alternative position for the employee. Although 
it is possible that at the end of the process it will become clear that there is no choice but to dismiss the 
employee, the way to a conclusion on this matter should include a serious examination of the possibility of 
relevant employment alternatives in the company. In the same matter, the company was ordered to 
compensate the employee for unlawful termination in the amount of ILS 100,000, taking into consideration 
the employee's age and the circumstances of decades of continuous employment. Following the holding, 
some argued that this was a unique and specific case that did not indicate of a new policy, but some feared 
it was a harbinger of an extreme game changer. 

In September, 2018, another holding was given by the National Labor Court, which dealt with an employer 
who made a structural change in the workplace. In that matter, it was held that the obligations of good faith 
and trust in the framework of employer-employee relations obligated the employer to examine possibilities 
for alternative positions for the employee, even under different conditions under which he was employed 
prior to the change. In the same case, alternative employment options were not examined and were not 
presented to the employee during the hearing, but only after the employee's attorney approached the 
company, but at the end of the day the alternative options were dismissed by the employee. Taking into 
account this fact (as a consideration for the reduction of compensation), the employee's age and his extended 
period of employment, the company was required to compensate the employee in the amount of ILS 20,000. 

This holding reinforces the fact that this is a new trend in labor law in Israel and that an employer who makes 
structural changes is obligated, in view of the obligations of good faith and trust in labor relations, to examine 
alternative employment options for the employee and to raise them during the hearing. While the said 
holdings dealt with the termination of employment due to structural changes at the employer, it can be said 
that this trend should be applied even when the circumstances related to the employee are concerned, in the 
case of an employee who has worked with an employer for many years and can no longer carry out the work 
he performed, but may do another type of work (e.g. an office position when the employee is no longer able 
to perform field work due to a medical condition). 

The issue of the termination of employment is a complex and important issue, the holdings on which are 
constantly updated, and it is vital to receive ongoing advice from lawyers in the field to ensure that things 
are duly done. In addition, it is advisable that in the event of a hearing prior to termination of an employee, 
the employer will consult with its Human Resources Department as well as the lawyer accompanying the 
business.  

   

                                                 
 *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 
should be treated as a legal advice and all issues must be reviewed on a case-by-case basis.  For additional details:  +972-3-6093609 or 
at the e-mail: afiklaw@afiklaw.com 


