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פיצוי  10,000ש"ח  14 -שנות עבודה 361 ............................................
פרק י"ד :מגבלה תפקודית ופיטורים  -חובת הצעת תפקיד חלופי לעובד -
פיצוי  12,800ש"ח 365 ...................................................................
פרק ט"ו :שימוע לאחר חזרה לעבודה איננו שימוע על-פי דין  -שימוע
מאוחר והשפעה על הפיצוי  -פיצוי בגובה  29,000ש"ח 369 .....................
פרק ט"ז :אי-חידוש מינוי מחייב שימוע  -ראיון איננו שימוע  -פיצוי כולל
 75,000ש"ח  7 -שנות עבודה 371 .....................................................
פרק י"ז :שימוע בניוד עובד ממשרה למשרה  -אי-קיום שימוע  -פיצוי
ארבע משכורות  12,252 -ש"ח 377 ...................................................
פרק י"ח :לא כותרת הדיון מכריעה אם מדובר בשימוע אלא התוכן -
פיטורין טרם השימוע  -פיצוי בשיעור  25,000ש"ח 379 .........................
פרק י"ט :היעדר שימוע  -עובדת חודשיים וחצי  -פיצויי  3,000ש"ח381 ...
פרק כ' :מכתב פטורים במייל תוך מתן אפשרות לעובד לבקש שימוע -
פיצוי  20,000ש"ח  13 -שנות עבודה  -שתי משכורות 383 ......................
פרק כ"א :היעדר שימוע למרות קיומו לכאורה של מכתב זימון ופרוטוקול
 פיצוי בשיעור  9,600ש"ח בגובה של שתי משכורות  -עבדה 5.5חודשים 385 ...........................................................................
פרק כ"ב :אי-עריכת שימוע  -נסיבות בהן לא ייפסק פיצוי  -תביעת העובד
נדחתה 387 .................................................................................

ו

תוכן עניינים

פרק כ"ג :פיטורין ללא שימוע  -פיצוי  7,000ש"ח לאחר שנקבע שפוטרה
ולא התפטרה  -עבדה כשנתיים 391 ..................................................
פרק כ"ד :שיחה אחת אינה תחליף לשימוע  -פיצוי בסכום של 50,000
ש"ח בנוסף לפיצוי שנפסק בבית-הדין קמא של  9 - 28,000שנות
עבודה 393 ..................................................................................
פרק כ"ה :שיחה איננה שימוע  -אי-קיום כללים למילוי חובת השימוע
משמעה היעדר שימוע  -פיצוי מחצית המשכורת  10,400ש"ח 395 ...........
פרק כ"ו :ניתוק קשר על-ידי העובד והפטר המעביד מחובת השימוע 397 ...
פרק כ"ז :חילוקי דעות לגבי מעמד העובד בשותפות אינו עילה להפטר
לחובת השימוע  -פיצוי  25,000ש"ח הושאר על כנו 399 .........................
פרק כ"ח :סיכומי פגישה אינם שימוע  -פיצוי  15,000בהתחשב בתקופת
העבודה הקצרה 401 ......................................................................
פרק כ"ט :היעדר שימוע  -פיצוי בשיעור  12משכורות403 ......................
פרק ל' :עובדת זמנית  -תקופת עבודה קצרה  -פיצוי  5,000ש"ח 411 ........
פרק ל"א :פגישת שימוע  -עובדת לתקופה קצרה  -דחיית תביעה
לפיצוי 415 ..................................................................................
פרק ל"ב :טיפולי פוריות  -היעדר שימוע  -פיצוי בשיעור  5,000ש"ח -
תקופת עבודה כשנה 419 ................................................................
פרק ל"ג :פיטורין שלא כדין ללא שימוע  -פיצוי  80,000ש"ח כולל 421 ......
פרק ל"ד :קיומן של שתי שיחות אינן קיום שימוע בהיעדר תנאי יסוד -
פיצוי בשווי שתי משכורות  13,000ש"ח 427 .......................................
פרק ל"ה :הרעת תנאים חד-צדדית ללא שימוע 429 ..............................
פרק ל"ו :היעדר שימוע  -פיצוי  21,000ש"ח 431 .................................
פרק ל"ז :מחלוקת לגבי הפיטורים  -באם התפטר או פוטר  -עשרים שנות
עבודה  -פיצוי  20,000ש"ח433 ........................................................
פרק ל"ח :שיחה איננה שימוע  -פיצוי  25,000ש"ח 435 ........................
פרק ל"ט :הגשת תלונה במשטרה  -פיטורים ללא שימוע  -פיצוי בגין
שתי משכורות  36,538 -ש"ח  2.6 -שנות עבודה 439 .............................
פרק מ' :שיחה  -פיצוי  11,000ש"ח  -תקופת עבודה קצרה הפיצוי כולל גם
פיצוי עבור עוגמת נפש441 ..............................................................
פרק מ"א :היעדר שימוע  -פיצוי בשיעור של שתי משכורות -
 7,152ש"ח 443 ............................................................................
פרק מ"ב :פיטורים אחרי ניתוח  -פיצוי שולש משכורות  36,000 -ש"ח -
 16שנות עבודה 445 .......................................................................
פרק מ"ג :פיטורים בזמן התמחות  -פיצוי בשיעור שש משכורות 35,000 -
ש"ח 447 ....................................................................................
פרק מ"ד :פיצוי שאינו עולה על מחצית המשכורת  1,465 -ש"ח 449 .........
פרק מ"ה :פיצוי בשיעור של שש משכורות ובסך של  39,600ש"ח -
 18שנות עבודה 451 .......................................................................

ז

תוכן עניינים

פרק מ"ו :פיטורים בזמן מחלה  3 -שנות עבודה  -פיצוי בשיעור 5,000
ש"ח 453 ....................................................................................
פרק מ"ז :פיצוי בשיעור  - 4,300כשמונה חודשי עבודה 457 ....................
פרק מ"ח :פיצוי בשיעור שש משכורות  83,000 -ש"ח  41 -שנות
עבודה 459 ..................................................................................
פרק מ"ט :שינוי תנאי עבודה  -פיצוי בגין משכורת אחת -
 15,000ש"ח 461 ..........................................................................
פרק נ' :תקופה קצרה  -פיצוי בשיעור  7,783ש"ח 463 ...........................
פרק נ"א :עבודה כשנה וחצי  -פיצוי בשיעור  15,000ש"ח  -היעדר צידוק
לפיטורים465 ..............................................................................
פרק נ"ב :שיעור הפיצוי  -שתי משכורות  24 -שנות עבודה 467 ...............
פרק נ"ג :עובד שהתפטר  -היעדר חובת שימוע 469 ..............................
פרק נ"ד :פיטורי צמצום  -פיצוי בשיעור  10,000ש"ח  -שש שנות
עבודה 471 ..................................................................................
פרק נ"ה :פיצוי בשיעור  20,000ש"ח  -שתי משכורות  -חמש שנות
עבודה 475 ..................................................................................
פרק נ"ו :נוכח החשדות הכבדים היה מקום לקיום שימוע  -שיחות אינן
שימוע  -פיצוי בשיעור של  4,000ש"ח 477 .........................................
פרק נ"ז :היעדר שימוע בנסיבות מסויימות לא יביא לקביעת פיצוי גבוה-
פיצוי  3,500ש"ח  -עבודה כשלוש שנים 479 .......................................
פרק נ"ח :משבר אמון דיו להביא לפיטורים  -אי-התייצבות לשימוע -
קיום שיחות 483 ..........................................................................

שער ו' :השימוע במגזר הציבורי ובגופים דו-מהותיים 489...........

פרק א' :מבוא 489 ........................................................................
פרק ב' :שירות המדינה 491 ............................................................
 .1עובד שטרם החל בעבודתו והוחלט שלא להעסיקו  -פיצוי כולל בגין
היעדר שימוע ונזק לא ממוני  25,000 -ש"ח 491.....................................
 .2שימוע שהתנהל כדין  -העובד טען טענותיו  -תביעתו נדחתה 496..........
 .3עריכת שימוע "מוקפד"  -דחיית תביעת העובד 497.............................
 .4הליך השימוע לעובד המבקש להאריך עבודתו לאחר גיל הפרישה שונה
מהליך טרום פיטורים 498..................................................................
 .5פיטורי צמצום  -הליך שימוע אמיתי גם אם הזימון היה קרוב לישיבה
 תביעת העובד נדחתה  -עבדה  18שנה 500........................................... .6עובד שהורשע בפלילים  -שימוע מאוחר מרפא פגם של היעדר שימוע -
תביעת העובד נדחתה 503...................................................................
 .7ההתנתקות איננה סיבה לאי-עריכת שימוע  -עבד  25שנים  -פיצוי
בשווי  9משכורות  120,000 -ש"ח 505...................................................
 .8פגם בהליך השימוע  -פגיעה בזכות הטיעון  -פיצוי  50,000ש"ח 506......

ח

תוכן עניינים

 .9חובת השימוע קיימת גם לגבי עובדים במשרת אמון  -דחיית טענות
המדינה 509......................................................................................
" .10שימוע קיבוצי" מול נסיבות אישיות של העובד  -דחיית טענות
העובדת 514......................................................................................
 .11חובת שימוע גם בהתקשרות בהסכם לתקופה קצובה  -פיצוי בשווי
שתי משכורות  26,542 -ש"ח 516.........................................................
 .12השימוע היה תקין ותביעת העובד נדחתה 517..................................
 .13דחיית תביעה לאכיפת הסכם עבודה  -פסיקת פיצוי בשל פיטורים
בהליך לא תקין  -פיצוי בשווי  9משכורות ובסה"כ  150,000ש"ח -
העובדת עבדה עשר שנים 518..............................................................
 .14אי-עריכת השימוע  -דחיית התביעה  -העובד לא מילא אחר הנדרש
לצורך ייצוב מצבו הרפואי521.............................................................
 .15היעדר שימוע  -פגמים  -סעד כספי בלבד  8 -משכורות  3 -שנות
עבודה523.........................................................................................
 .16נוסח הזמנה לשימוע אינו מדוייק אך דבר זה לא משמעותי 524..........
 .17חובת שימוע על רקע שינוי מבני  -פיצוי  20,000ש"ח 525...................
 .18עריכת שימוע מאוחר  -דחיית תביעה לפיצוי 527..............................
 .19קיום הליכי שימוע כדין  -פרוטוקול  -ייצוג משפטי  -דחיית טענות
ותביעת העובד 529.............................................................................
 .20קיום שימוע  -פגמים בשימוע  -פסיקת פיצוי  10,000ש"ח  -עבודה
שמונה וחצי חודשים 538....................................................................
 .21פיטורים שלא כדין  -הנתבעת תפצה את התובע בפיצוי בשיעור של כ-
 6משכורות בסך  100,000ש"ח  15 -שנות עבודה 545..............................
פרק ג' :רשויות מקומיות ותאגידים ציבוריים 549 ................................
 .1פיטורי צמצום  -לא הוכח פגם בהליכים  -תביעת העובד נדחתה 549.....
 .2פגמים בהליך השימוע  -היעדר פיצוי אלא התייחסות בפסיקת
ההוצאות חרף דחיית תביעת העובד 552...............................................
 .3הליכי שימוע תקינים  -דחיית תביעת תביעת העובד 555.....................
 .4ביטול פסיקת פיצוי לאור העובדה שמדובר בגמלאים שממילא עמדו
לסיים את כהונתם 556.......................................................................
 .5הזמנה ושימוע למראית עין  -פגם צורני  -פיצוי בשווי שתי משכורות -
ארבע שנות עבודה 558........................................................................
 .6הליכי שימוע תקינים  -דחיית תביעת העובד בפריט זה 565.................
 .7פגמים בהליכי הפיטורים ובהליכי השימוע  -פסיקת פיצוי כולל בשווי
 12משכורות וסה"כ  21,000ש"ח  15 -שנות עבודה 565...........................
 .8שימוע בעל-פה או בכתב  -דחיית טענות העובד לאי-מיצוי הליך
השימוע 567......................................................................................
 .9זימון לשימוע מחמת אי-הופעה לעבודה  -הליכי שימוע תקינים -
דחיית תביעת העובד 568....................................................................

ט

תוכן עניינים

 .10פיצוי בסך  10,000ש"ח  -פיטורים בניגוד להסכם 572.......................
 .11הריון  -שימוע  -הקטנת הפיצויים ל 10,000 -ש"ח577.......................
פרק ד' :בנקים 579 .......................................................................
פרק ה' :מוסדות חינוך 585 .............................................................
 .1שימוע לא כהילכתו  -פיצוי בסך  20,000ש"ח  -עבדה מ-
 1995עד 585.............................................................................. 2011
 .2עריכת שימוע לא חוקי  -צמצום במשרה  -פיצוי בגובה  6משכורות -
 121,608ש"ח589...............................................................................
 .3קיום פגמים מהותיים בהליך השימוע  -פסיקת פיצוי בשיעור של
 40,000ש"ח כשכרוך בתוכו גם פיצוי בגין עוגמת נפש 593.......................
 .4פיטורים עקב גיל  -פיצוי בסך  50,000ש"ח 598..................................
 .5היעדר שימוע  -פיצוי בשווי שנת עבודה 600.......................................
 .6לתובעת פיצוי בגין הנזק הלא ממוני ,הן בגין היעדר שימוע ,והן בגין
פיטורים בניגוד לסעיף  2לחוק שוויון הזדמנויות  -בסכום של 150,000
ש"ח  20 -שנות עבודה 603..................................................................
 .7פיטורים ללא שימוע  -פסיקת פיצוי חרף מצב כלכלי לא טוב של
המעביד  12 -משכורות  24 -שנות עבודה 605.........................................
 .8פיטורים ללא שימוע  -פיצויי כולל בשיעור  120,000ש"ח  8 -שנות
עבודה610.........................................................................................
 .9פיטורים בהיעדר שימוע  -פסיקת פיצוי בשווי שתי משכורות 22,000 -
ש"ח 612...........................................................................................

שער ז' :השימוע בגזרת ההסכמים הקיבוציים 617.....................
פרק א' :מבוא 617 ........................................................................
 .1כללי 617.......................................................................................
 .2תאריך תחולת ההסכמים 617..........................................................
 .3סייגים לתחולה 617........................................................................
 .4התערבות בית-הדין ברצון הצדדים 618............................................
 .5חתימה על הסכם קיבוצי חדש 619...................................................
 .6עקרון השוויון 620..........................................................................
 .7פיטורי צמצום 620.........................................................................
 .8זכות הטיעון והשימוע 620...............................................................
 .9מטרת השימוע בפיטורי צמצום וגובה הפיצוי 621..............................
פרק ב' :אין מניעה לקיים שימוע בתקופת מחלה 623 ............................
פרק ג' :פיטורים בשל פעילות בארגון עובדים ושימוע 627 ......................
פרק ד' :פיטורים קולקטיביים  -חובת היוועצות ושימוע 633 ..................
פרק ה' :פיטורים בהתאם להסכם הקיבוצי  -עבירת משמעת 637 ............
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