
 שימועעריכת -איכספיים מהמעביד עקב פיצויים זכות העובד לקבל 

 מאת: עו"ד פדרו צ'רטקוב

 

 :פסק בית המשפט העליון 

 שקולה היא לזכות טבעית.  ,תשתית היא של זכות –זכותו של אדם לעבוד ולהמשיך ולעבוד ..."

 ".....זכות ניטלה ממנו, מקצת מכבודו ניטל ממנו -אדם שעבודתו ניטלה ממנו 

 להתגונן.   םללא יכולת עובדיםשל  צדדיים -חד םפיטוריתופעת אנו לעדים   ,לאחרונה

 ".עריכת שימוע-פיצויים בגין אי"בים מזכ -שימועעריכת ללא  םפיטורי-בהתאם לפסיקה

 זכות הטיעון הינה זכות בסיסית.  -הישראלי במשפטכללי הצדק הטבעי בהתאם ל

פני הגורם טענותיו באת  העלותל מעסיקאו מחדל של  נפגע מהחלטהשעובד כי יש לאפשר לכל  -ות משמעה

 .בעניינובטרם יוחלט המחליט 

 בית הדין הארצי לעבודה קבע בשנים האחרונות כאשר  עמוקים יםזכות זו הכתה שורש, במשפט העבודה

 .השימוע ה לקייםחוב יש למעביד פרטי כי , יובפסיקות

 הפרטי מחויב לשמוע את העובד בטרם נוטל הוא את מקור לחמו.מגזר ב מעבידכי  ,נקבעלא אחת 

 עובדלכך מגיעה לובהתאם ו המועלות נגדהמעסיק לדעת מה הן טענות בסיסית  זכותעובד לבית הדין קבע כי 

 .פגיעה  בוולמנוע דעתו את לשנות  המעסיקלנסות לשכנע את בכך , ואת עמדתולהציג להגיב ו הזכות 

 .בת"א לעבודהבית הדין האזורי בנגד מעסיקתו עובד בתביעה לאחרונה ייצג  המאמר  כותב

 !שכב על מיטת חוליובזמן שלהודיע לו על פיטוריו ולא טרחה שימוע כדין,  עובדלא קיימה למעסיקה  -הרקע

 וללא הודעה מוקדמת . כי הוא פוטר לאלתר ,העובד גילה בדיעבד

 על המעבידה הטענות המועלות נגדו ו את לדעת הינה כי זו זכותו הראשונית של העובד  -ן קבע השופטיבפסק הד

 .הלשנות את דעת אותההזדמנות לנסות ולשכנע את לתת לעובד 

 :  אשר טענה כיהשופט את טענת המעסיקה חה דבפסק הדין 

  !!"....חובה מתוכן כדי לצאת ידיטקס ריק היה הדבר , לאור מצבו הרפואי של התובע אילו היה נערך שימוע ממלא"

  :דלקמןכ ,מעבידההחומרת התנהגות לאור פסק השופט, 

 "!!!...משכורות 6בגובה התובע פוטר שלא כדין וללא עריכת שימוע ועל כן הוא זכאי לפיצויים "...

 . ןפיטוריהליכי להשמיע דברו ב בסיסיתזכות קיימת לו  לדעת כיעובד  על כל כיום –הלקח

____________________________________________________________________________ 

  .בבית הדין האזורי לעבודה )שופט( נציג ציבורבמשך כעשור, שימש  ,צ'רטקובמרקוס -פדרועו"ד   - הכותב

 לרבות בהליכי שימוע . עובדים כויותיהםלזהגנה בבייצוג ועוסק באופן פעיל כיום 

  .וטייסיה המשפטי של אגודת התעופה הכללית צהכיוע  לאחרונה צ'רטקוב, משמשעו"ד 
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