
 

 

 

 

 

 

 

 

 נוהל שימוע

 רקע .1

דיני העבודה נועדו להסדיר את הזכויות והחובות של עובדים ומעסיקים במסגרת  1.1

 הפערים המובנים ביחסי הכוח שבין הצדדים. 

 זכות השימוע לעובד הידועה גם בתור זכות הטיעון היא למעשה זכותו להשמיע את  1.2

 דברו בטרם קבלת ההחלטה הסופית של המעסיק לגבי פיטוריו.     

 

 מטרה .2

 פיטוריו של עובד טרם . הצגת תהליך השימוע הנדרש לביצוע2.1

 

 שיטה. 3

מטרתו של ההליך שבו מוגשמת זכות השימוע של העובד היא לאפשר למעסיק  3.1

להחליט על פיטורי העובד מתוך שיקול דעת ועל בסיס נימוקים רציונליים 

יך השימוע והתייחסות לגורמים שיכולים להיפגע כתוצאה מצעד זה. לכן על הל

להתקיים בשלב שבו אפשרות זו עולה על הפרק אך בטרם התקבלה אצל המעסיק 

 החלטה מגובשת בעניין סיום יחסי העבודה בין הצדדים.

 על מנת להבטיח כי הליך השימוע ייערך כראוי, ולא באופן טכני גרידא ולמראית עין    3.2

 ובמועדם. בלבד, יש להקפיד על קיום הכללים הבאים במלואם      

 על המעביד להודיע בכתב לעובד על עריכת שימוע, ולפרט את מהות העניין שיידון  3.3

    בשימוע, לדוגמה, העילות לפיטורים, וכן יש לציין את מקום עריכת השימוע ומועדו.      

 הפגישה שבה נמסר מכתב הפיטורין לעובד לא תהווה מועד עריכת שימוע.      

 ת טענות כלליות וסתמיות כנגד העובד, אלא יש להצביע על אירועים   אין די בהעלא 3.4

 מסוימים אשר הביאו לגיבוש הטענות נגד העובד, לפרט את נסיבותיהם ולציין את       
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 המועדים שבהם אירעו, וזאת כדי שהעובד יוכל להתייחס אליהן כדבעי.      

 יש לפרט בפני העובד את כל הממצאים אשר נאספו ומשמשים כראיה נגדו, ואת כל  3.5

 המסמכים שקיימים בעניינו, כגון דו"ח חקירה וכיו"ב.      

 יש לתת לעובד פרק זמן סביר ללימוד הטענות נגדו ולהכנה לשימוע, ולאפשר לו  3.6

 לעיין במידע ובמסמכים שהמעסיק מסתמך עליהם, אם יש כאלו.      

 על השימוע להתקיים במקום מכובד ובצורה ראויה. כך למשל, אין לקיים את  3.7

 העבודה. בסמוך למועד תום יוםדר כלשהו או השימוע באמצע הפרוזדור, בכניסה לח      

 

 במועד עריכת השימוע בפועל, על המעביד להציג את טענותיו באופן מלא ומגובה  3.8

     ידי גורם ללא משוא פנים ובר סמכא, אשר -בראיות ככל הניתן, ולהיות מיוצג על            

 חלטות לגבי העובד.ה מוסמך לקבל            

 יג את טענותיו וראיותיו באופן מלא ומכובד. מטרתו העיקרית יש לאפשר לעובד להצ 3.9

 של השימוע היא לתת לעובד אפשרות להפריך את הטענות כלפיו, להראות כי הן       

 אינן  מבוססות, ולנסות לשכנע את הממונים עליו, כי אין מקום להרע את תנאיו או       

 המניין במקום עבודתו.לפטר אותו,  וכי יש להשאירו כעובד מן       

 

 אם במהלך השימוע הופיעו עדים מטעם המעביד, יש לאפשר לעובד לחקור עדים  3.10

 אלו.        

 לעובד יש זכות להיות מיוצג על ידי עורך דין בשימוע, וכן להזמין את נציג ועד  3.11

 להשתתף בשימוע, אם קיים ועד כזה במקום עבודתו. עובדים        

 ערוך פרוטוקול מסודר בכתב, המתעד נאמנה את מהלך השימוע, ולמסור יש ל 3.12

  העתק ממנו לעובד. היעדר פרוטוקול אשר הומצא לכל הנוכחים הינו פגם מהותי         

 אשר עלול לפסול את השימוע, שכן לבית המשפט אין דרך לבחון את תקינות         

 ההליך )פורמט  פרוטוקול בנספח א'(.        
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 אין לקבל החלטה על הפיטורים או לגבי הרעת תנאי העובד כבר במעמד השימוע,  3.13

 אלא בחלוף פרק זמן סביר לאחר השימוע, תוך התחשבות במכלול השיקולים        

 העובד. ולרבות עמדת       

 המעביד להעלות על הכתב את החלטתו לגבי העובד. אם המעביד לא שוכנע  3.14

 לשנות את עמדתו לאור טענותיו של העובד, לא די בהחלטה סתמית, אלא עליו         

 לנמק מדוע אינו מקבל את טענות העובד והצעותיו.       

 לשמוע את דברי  במהלך השימוע, יש להקשיב לעובד בתום לב. על המעסיק 3.15      

  בפתיחות ומתוך נכונות לייחס להם חשיבות. לשם כך, יש להקפיד כי  העובד             

   ידי בעלי תפקידים שאינם נגועים בדעה קדומה נגד העובד, ואשר -השימוע ייערך על             

 מוסמכים לקבל החלטה בעניינו.             

 

 נספח א'

 שימועסיכום דיון ישיבת 

 )נערך בנוסף לפרוטוקול בכתב יד/ מודפס/ מוקלט של מהלך השימוע(

 שם העובד/ת: _______________ ונציג העובד:___________________

 מספר ת"ז_________________

 תפקיד בעמותה ______________

 תאריך תחילת ההעסקה _________

_____ ישיבת השימוע נערכה ביום ________ בשעה ______   

 במקום______________

 נוכחים במעמד השימוע: 

 שם ___________________ תפקיד____________________
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 שם___________________ תפקיד_____________________

                         שם___________________ תפקיד_____________________

 

 נימוקי המעסיק לקיום השימוע:

1____________________________________________________ . 

2____________________________________________________ . 

3 .____________________________________________________ 

4____________________________________________________ . 

 

 טענות העובד/ת:

1____________________________________________________ . 

2____________________________________________________ . 

3 .____________________________________________________ 

4____________________________________________________ . 

 

דיון אגב בחינת הטענות לעיל ואגב ציון עמדותיהם ודעתם של כל אחד מן המשתתפים 

 בדיון:

_______________________________________________________ 

 יש למלא את חלק המסקנות –שהוועדה הוסמכה להמליץ ***במקרה 

 

 מסקנות:

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
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 החלטות:

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 חתימת יו"ר ועדת השימוע: _________________

 תאריך:_________________

 

 12נוהל מספר  אגף משאבי אנוש  נוהל שימוע

 5מתוך  5עמוד  2019יוני  מהדורה: 


