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בעניין:
שמוניס שמעון


ע"י ב"כ עו"ד
עו"ד סמוראי רון
מבקש

נ  ג  ד


מדינת ישראל, משרד התשתיות הלאומיות


באמצעות
פרקליטות מחוז ירושלים
משיבה
פסק דין
הבקשה:
1.	ביום 13.03.03 הונחה בפנינו בקשה דחופה למתן צו מניעה, בעניין פיטוריו של ה"ה מר שמעון שמוניס – להלן המבקש. המבקש ביקש מבית הדין להורות למדינה- להלן המשיבה, להימנע מהפסקת העסקתו  לרבות הפסקת  התנאים הסוציאליים הנלווים להעסקתו , כפי ששולמו למבקש ערב מכתב הפיטורים מיום 4.3.03, עד למתן פסק דין בתובענה העיקרית.

2.	ביום 13.03.03 ניתן סעד ארעי לפיו לא ישונה מצבו של המבקש עד לדיון. בדיון ביום 2.4.03 ניתנה החלטה כי הדיון בתיק העיקרי ידון יחד עם הדיון בסעד הזמני , ואילו הדיון יפוצל ,כמבוקש, באופן שהסעד הכספי ידון בנפרד בשלב מאוחר יותר. באותו הדיון שמענו עדותו של המבקש. לבקשת סגן הנציב –ה"ה מר זיסקינד, בשל ביקור של אורח חשוב מחו"ל, נדחה המשך הדיון ליום 13.4.03.  בהמשך הדיון שמענו את עדותו של סגן הנציב ועדותו של מנכ"ל משרד התשתיות – ה"ה מר יאיר מעיין- להלן המנכ"ל.


הרקע העובדתי לבקשה: 
3.	 המבקש נבחר ביום 22.5.01, במכרז פומבי, לשמש בתפקיד מנהל משק החשמל, לפי HYPERLINK "http://www.lawdata.co.il/lawdata/OpenDocFromLink.asp?hokNm=חוק משק החשמל, התשנ|ו-1996&T=4&FromWord=1&Seif=57" \t "Hok_26206" ס' 57 לחוק משק החשמל , התשנ"ו-1996.  מינויו אושר ע"י הממשלה ביום 17.06.01. ביום 11.07.01 נחתם חוזה בין המדינה באמצעות הנציבות למבקש, להעסקת עובד הבא מחוץ לשירות. חוזה העסקת המבקש נחתם לתקופת ניסיון של שנתיים, עד ליום 30.05.03.  מכתב הפיטורים ניתן ביום 04.03.03,  כחודשיים לפני תום תקופת הניסיון. ביום 27.02.03 הושבע השר פריצקי לכהן כשר במשרד התשתיות. המנכ"ל שהפסיק  עבודת המבקש עמד גם הוא, איפוא, לפני סיום תפקידו, בעקבות חילופי השרים. 

להלן עיקרי טענות הצדדים: 
4.	טענות המבקש:	
א.	פיטוריו ע"י המנכ"ל נעשו בחוסר סמכות , באשר המבקש כפוף לפי HYPERLINK "http://www.lawdata.co.il/lawdata/OpenDocFromLink.asp?hokNm=חוק משק החשמל, התשנ|ו-1996&T=4&FromWord=1&Seif=" \t "Hok_26206" חוק משק החשמל התשנ"ו, ישירות לשר. 

ב. 	בשימוע שנערך לתובע נפלו פגמים יסודיים המאיינים את השימוע , ועל כן פיטורי התובע נעשו שלא כדין, להלן הפגמים:

1. 	רק לאור פניית ב"כ המבקש הואילה הנציבות לערוך למבקש 
שימוע.
 2.	השימוע נערך רק לאחר שכבר נשלח מכתב פיטורים.
 	לא הועבר למבקש כל החומר המהווה בסיס להחלטה. כמו כן 
לא הועבר  נספח ו' לתצהירו של סגן הנציב- תכתובת בדוא"ל בין המבקש למנכ"ל, לא הועבר מכתב המלצה של המנכ"ל לפיטורי המבקש (נספח ז' לתצהיר סגן הנציב), מכתב המכיל נימוקים שונים שהועלו ממכתב הפיטורים , בעוד מכתב ההמלצה האמור נכתב ע"י המנכ"ל כאשר המנכ"ל בחול.
3.	אחרי השימוע במכתב הפיטורים הועלו עילות פיטורים נוספות שלא נדונו בשימוע, ועליהם כלל לא ניתנה למבקש הזדמנות להשיב. על כן השימוע לא נערך כדין.

ג. 	המבקש טוען כי מחדלים אלו, שהוכשרו בדיעבד, מצביעים על תיאום מראש בין המנכ"ל לבין הנציבות , וכך מראה הדבר כי סגן הנציב ביטל שיקולו מפני שיקולי המנכ"ל. אף שהנציבות מציינת כי התרשמה מיכולתו המקצועית ומהמוטיבציה הגבוה של המבקש להצליח בתפקודו, הנציבות לא מצאה לנכון לשקול אלא את שיקולי המנכ"ל, כל אילו "אגב שימוע". על כן שק"ד הנציבות פגום ויש בכך כדי לבטל את החלטתה.

ד. 	בין מועד עריכת השימוע לבין מועד מתן ההחלטה התחלפו השרים, הממונים ישירות על המבקש. השר החדש לא נתן דעתו ואישורו לפיטורים אילו.

ה. את טענותיו של המנכ"ל בדבר תפקודו הלקוי של המבקש, יש לדחות מכל וכל, הן מסיבות ענייניות לגופם של דברים והן משום יחסו של המנכ"ל אל עבודתו ודעותיו העצמאיות של המבקש ,ממועד היכנסו של המנכ"ל לתפקידו. יתרה מכך המנכ"ל בעצמו שיבח את פעולתו של המבקש כמה וכמה פעמים.  את עקרי טיעוניי הצדדים על מקצועיותו של המבקש נביא כמידת הצורך בפסק הדין. 

ו. 	פיטורי המבקש בעת חילופי השלטון , ובעודם מנוגדים למדיניות היועמ"ש, נעשו  בטרם ימונה שר חדש , וזאת כדי לא לאפשר לשר החדש לסכל כוונת המנכ"ל מלפטר את המבקש. 

ז. 	לתובע יגרמו נזקים כבדים מפיטוריו על רקע מקצועי, ודבר הפיטורים יפגע במוניטין המקצועי ובשמו הטוב.
על כל אילו יש לקבל את בקשתו ותביעתו של המבקש כאחד, ולהחזירו לעבודתו לאלתר, ולחילופי חילופין לפצותו.

5.	טענות המשיבה:
א. 	מספר  חודשים  לאחר  העסקתו  של  המבקש  התברר  כי  אינו  
מתאים  למשרה אליה נבחר. חוסר התאמתו נבע מבעיה של חוסר סמכות כלפי   גורמים במשרד ומחוץ לו , גורמים עימם נדרש המבקש להיות בקשרי עבודה יומיים. ולא זו בלבד אלא שהמבקש קיבל החלטות ללא התייעצות ובשיקול דעת מוטעה בניגוד להחלטות והיועצות עם הגורמים המקצועיים (בפרט בעניין השעבוד הצף, כעולה מעדויות הצדדים) . כמו כן המבקש עיכב ביצוע של פרוייקטים שונים. המבקש קיבל מספר התראות על הנדרש ממנו בעבודתו , אך לא נענה להם.  יתרה מכך, תפקידים שהיה המבקש אמור לבצע ביצעו אחרים שלא במסגרת תפקידם. למרות קשיים אילו המשרד נהג באיפוק , ואפשר למבקש להיטיב דרכו ולהוכיח עצמו בתפקידו. 

ב. 	טענת המבקש כי הוא כפוף לשר ישירות בטעות יסודה, הרי תפקידו של המנכ"ל הוא להתוות דרכו של המשרד  והמנכ"ל הוא האחראי על תפקודו של המשרד כולו, ובכלל זה על רשות החשמל. 
ג. 	למבקש היה ידוע כי הוא עומד על סף פיטורים , וזאת בשל העובדה כי כבר ניתן לו מכתב פיטורים בעבר אלא שהמנכ"ל חזר בו ממכתב זה, בעקבות  פגישה משותפת לשר למנכ"ל ולמבקש בה סוכם כי למבקש תינתן הזדמנות נוספת להיטיב דרכיו. אולם בעקבות הפגישה המשותפת ולאחר התראות מספר  ודרישות לטיפול ספציפי במגוון נושאים שהיו באחריות המבקש, המבקש לא עמד בדרישות המנכ"ל, וזה הגיע למסקנה כי אין מנוס מהפסקת עבודת המבקש, ועל כן ניתן לו מכתב הפיטורים ביום 11.2.03.
ד. 	השימוע נערך כנדרש, למבקש ולב"כ היו הזדמנויות שונות לטעון ולהשיב, הן בכתב עובר להליך השימוע, ובע"פ במועד השימוע.למרות טענות המבקש סגן הנציב מצא לנכון להחליט, בשיקול דעת, כי יש לאמץ את טענותיו של מנכ"ל. סגן הנציב בהחלטותיו הסתמך לא רק על טענות המנכ"ל אלא גם על חוות דעת שלילית מפי המנכ"ל הקודם של המשרד ה"ה מר אפרתי. סגן הנציב אף ביקש את התייחסותו של השר החדש פריצקי, לעניין המבקש, אך השר השיב כי הוא מבקש לא להתערב בהחלטות המקצועיות של הנציב.
ה.	המבקש בתקופת ניסיון , שלא צלחה, משום שאינו מתאים לתפקיד, על כן אין לקבל את בקשתו והסעד המבוקש- המשך העסקתו. 
ו.	מאזן הנוחות אינו מצדיק צו מניעה לפיטורין או החזרת המבקש לעבודתו , יתרה מכך אם תמצא הצדקה לטענותיו, הרי אלה ניתנות לסעד בפיצוי כספי. החזרה לתפקיד, של מי שאינו נמצא כשיר, הנה הרת אסון למשק החשמל , ואף ספק אם יוכל להשתלב, בתפקיד אחר במשרד, המחייב ככל תפקיד במשרד, שיתוף פעולה מתמיד ויחסי אמון עם הגורמים המקצועיים במשרד,
על כל אילו יש לדחות את בקשת המבקש ולא להחזירו לעבודתו .

החלטה:

האם הפיטורים נעשו ע"י הרשות המוסמכת.

6.	סמכות לפטורים:
HYPERLINK "http://www.lawdata.co.il/lawdata/OpenDocFromLink.asp?hokNm=חוק משק החשמל, התשנ|ו-1996&T=4&FromWord=1&Seif=57" \t "Hok_26206" ס' 57 לחוק משק החשמל התשנ"ו-1996 קובע כי:

  57.הממשלה תמנה, על פי הצעת השר, מנהל לענין חוק זה; המנהל יהיה עובד מדינה והוא כפוף במישרין לשר. 
לפי חוק זה טען המבקש כי בעבודתו ובכל קבלת החלטותיו הוא כפוף אך ורק למרותו של השר. כפיפות זאת ,לטענתו, מקנה את סמכות הפיטורים אך ורק לשר.
טענתה זאת אין לקבלה.  ס' 33 לחוק-יסוד: הממשלה קובע כי:
33	 ...
(ב) סמכות הנתונה לאחד השרים על פי חוק או שהועברה לו על פי סעיף 31(ב), למעט סמכות להתקין תקנות, רשאי השר לאצול, כולה, מקצתה או בסייגים, לעובד ציבור. 
תפקידו של המנכ"ל הוא לנהל את משרדו של השר, כאשר רשות החשמל על אף היותה גוף עצמאי, היא חלק ממשרדו של השר.  מנכ"ל המשרד הוא הזרוע הביצועית של השר. על כן בסמכותו ובשיקול דעתו לדרוש את פיטורי המבקש. המנכ"ל עצמו יכול לפטר את המבקש. זאת לפי הפרוגרטיבה הניהולית המצויה בסמכותו.  אכן מנהל רשות החשמל כפוף ישירות לשר , אך משמעו של דבר שהוא כפוף למי שהשר האציל הסמכויות שבידו , כדי לנהל ולבצע עבודות המשרד, הלו הוא בראש ובראשונה המנכ"ל.
במקרה דנן המבקש הנו בתקופת ניסיון, והתקשרותו עם המדינה היא באמצעות חוזה הבכירים. חוזה העסקת המבקש עצמו בס' 13 קובע כי :
"13. מלבד האמור חוזה מיוחד זה , יחולו על העובד הוראות התקשי"ר, החלטות הממשלה ... " (נספח ב' לבקשה)
משכך פנינו גם אנו לתקשי"ר ומצאנו כי סמכות הפסקת עבודתו של המבקש אכן מצויה בידיי המנכ"ל.  בשל חשיבות הוראה זאת לעניין טענת הסמכות נביאה במלואה:
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על כן בסמכותו של המנכ"ל היה לפטר את המבקש, ויש לדחות מכל וכל את טענתו של המבקש כי פיטוריו נעשו בהעדר סמכות.

7.	הליך הפיטורים:
ממכתבי הטענות ומעדויות הצדדים אנו מוצאים כי היה דין ודברים בין הצדדים על הפסקת עבודתו של המבקש, וזאת עת הופסקה בעבר עבודתו, אף כי הוא הוחזר לעבודתו בהתערבות השר.  ביום 6.10.2002 שלח המנכ"ל למבקש הודעה על הפסקת עבודתו ממועד 1/01/03, אך בהתאם לפגישה עם השר חזר בו המנכ"ל מפיטורי המבקש והודיעו ביום 28.10.02 כי מכתבו מיום 6.10.02, הוא מכתב התראה בלבד , ובחינת תפקודו ודיון בהמשך העסקתו ידונו בשנית בסוף השנה. בהליך זה אין אנו בוחנים את אותו האירוע מפיטורי ה-6.10.02 כשירותם או תקינותם. 
אירועים אילו באים ללמדנו כי יחסי המנכ"ל והמבקש "לא היו קלים" זמן רב, לפני מועד הפיטורים האחרון, כך שהמבקש ידע כי משרתו בסכנה, ופיטוריו לא נפלו עליו כרעם ביום בהיר. 

מכתב פיטורים הוצא שוב ביום 11.02.03. מכתב הפיטורים נושא מספר נימוקים לפיטורי המבקש. ובלשון המכתב :
"... החלטתי זאת נעשתה בכובד ראש , לאחר שניתנו לך מספר התראות ונוכחתי לדעת כי , בין היתר , אינך מצליח להתמודד כראוי עם המטלות שהוטלו עליך , בעיות ניהוליות, פגמים בשיקול הדעת המקצועי ,  ודברים נוספים שאיני מעוניין להעלותם על הכתב על מנת שלא לפגוע בך , אך במכלול הרחב הביאו אותי לכלל מסקנה שאינך מתאים למשרתך ולפיכך לא עמדת בתקופת הניסיון." (נספח ג' לבקשה).
לאחר קבלת מכתב הפיטורים פנה המבקש לנציבות . הנציבות התערבה וביקשה לערוך למבקש שימוע. המנכ"ל לא התנגד להתערבות הנציבות , ואף אנו התרשמנו מעדותו כי העדיף לא להתעסק בפיטורים בעצמו ולתת לנציבות , כרצונה, למרות סמכותו לביצוע הפיטורים. בעדותו מסר המנכ"ל:
" ת. בעקבות הפניה שלך או של התובע לנציבות לערער על הפסקת העבודה הנציבות עשתה שימוע  מר זיסקינד הם טענו שמי שעשה סיום עבודה זה הנציבות אז הם הוציאו מכתב את מכתב הפיטורים" (פרוטוקול עמ' 20 ש' 16-20) 

נעיר ונציין כי הוראת התקשי"ר (13.838), המצוטטת כלשונה בס' 6 לפסק הדין, בהתייחס לפיטורין של המבקש, כעובד בתקופת ניסיון המועסק באמצעות חוזה בכירים, אינה דורשת כל התערבות או המלצה מטעם הנציבות. במקרה דנן, התערבותה והמלצתה של הנציבות היא לשם מימוש זכות השימוע של המבקש, זכות הנגזרת מזכויות היסוד, מעקרונות המשפט וכללי הצדק הטבעי, ואלו כאמור גוברות על הוראות התקשי"ר . משכך בצדק נהגה הנציבות שהחליטה למצות את זכות השימוע של המבקש, בעוד שלפי הוראות התקשי"ר כאמור, יכלה לסבור כי, במקרה דנן, אין זה מתפקידה כלל להתערב. עם זאת משהתערבה ובחרה הנציבות לערוך למבקש שימוע, הרי שעליה לערוך אותו כדין. 

 8.	הליך השימוע: 
הנציבות ערכה למבקש שימוע ביום 20.02.03. עובר לשימוע ביום 19.02.03 השיב המבקש, באמצעות ב"כ, במכתב מפורט ומנומק ( נספח ד' לכתב הבקשה), לטענות שהועלו כנגדו בהודעת הפיטורים מיום  11.02.03. חרף מכתב זה , הנציב לא קיבל את עמדתו של המבקש , וקבע כי הוא מקבל את שיקולי המנכ"ל , ועל כן המליץ סגן הנציב לנציב , במכתב מפורט ומנומק ביום 27/02/03 כי יש לקבל את המלצת המנכ"ל , וכי לא נמצא כי החלטת המנכ"ל  התקבלה משום שיקולים בלתי עניינים או שרירות לב.
על כן הוציא סגן הנציב מכתב מיום 4.03.03 בו מסר כי הפסקת חוזה עבודתו של המבקש מאושרת  גם לפי החלטת הנציב. 

9.	המבקש טען כי לא כל החומר ששימש בסיס להחלטת הנציב הוצג לפניו עובר 
לשימוע. בתשובה לשאלת ב”כ המבקש בעניין מסירת החומר עובר להליך השימוע השיב סגן הנציב , כלשונו:
"ש. בדיון הקודם הוצגנו לבית הדין את החומר שנמסר לנו מהנציבות למשרדי טרם השימוע. היו 9 עמודים שלא מכילים את נספר ח' לתצהירך יש לך אמסכתא שנספח ו נשלח אלינו טרם השימוע. מפנה לס' 6 לתצהירך  כיצד נמסרו . אני אומר לך שאלי למשרדי נשלחו 9 עמודים שזה ת/2 שלא מכילים את נספח ח לתצהירך . יש הוכחה למשלו הנספח.
ת. לא עסקתי פיזית במשלוח של התדפיסים. בצד הטכני טיפלה הלשכה המשפטית שלי . אני לא עוסק בדואר. אני לא יודע להגיד אם זה נמסר."(פרוטוקול עמ' 18 ש12 – עמ' 19  ש' 1-2). 

נספח ו', הלו הוא תכתובת דואר אלקטרוני בין המנכ"ל למבקש ובין מכותבים אחרים, בעניין העבודה לבין המבקש.  תדפיסים אילו מראים כי המבקש נתבקש לא פעם בדרישות חוזרות ונשנות לטפל בנושאים שונים , ואף התבקש לקיים התייעצויות לפני קבלת החלטות שונות, למסור דוחות לאור אי עמידה בהוראות המנכ"ל ובלוח זמנים. תדפיסים אילו יש בהם כדי להראות לכאורה, כי המבקש לא עמד בלוח זמנים, נתבקש שוב ושוב לבצע מטלות ולעמוד בלוח הזמנים.  נספח ו' כפי שהוצג בבית הדין אינו משתמע לשני פנים, ממנו עולה כי המבקש, לכאורה, לא התאים למשרתו. ברם , הנספח אינו מכיל את תגובותיהם של המכותבים בעניינים השונים, ואף לא את תגובותיו של המבקש, אלא בצורה חלקית. על כן אין מנוס מלומר כי אם מסמך זה היה מוצג בפני הנציב בלבד, כפי שהוא, ורק על בסיסו היה מחליט את החלטתו הרי שניתן היה לומר כי באי מתן אפשרות לתגובה על נספח זה, ובכך שלא הוצג למבקש עובר לשימוע, התקיים פגם מהותי הפוגע בזכות הטיעון והשימוע של המבקש. 

10.	עיינו גם במוצג ת/2, המכיל את 9 העמודים שעל פי הם נערך המבקש לשימוע. ת/ 2 מכיל תכתובת של המנכ"ל למבקש ובו מוזכרת, בין היתר, רשימה של עניינים מקצועיים שלא טופלו, לדעת המנכ"ל, כראוי (וביניהם  עניין קו 400 ו שימור אנרגיה , עניינים שהצדדים דנו ודשו בהם בבית הדין).  נספח זה מכיל גם תכתובת של המנכ"ל אל המבקש מיום 18/11/02. במכתב זה, קובל המנכ"ל על תפקודו של המבקש לא רק בתחום ענייני המקצוע אלא אף על התנהגותו הניהולית, שיקול דעתו של המבקש באותם עניינים, ובפרט על כך שנתן המלצה לקידום עובד שלא ביצע את המוטל עליו, ואף התייחסויות  על תפקודו  הכללי של המבקש במשרד. בת/2  מופיע המכתב מ- 01/05/02 בו קובל המנכ"ל על תפקודו של המבקש בעניין השעבודים-הצפים,  וכן גם מוסיף וקובל המנכ"ל אף על אופן תפקודו וניהולו של המבקש את רשות החשמל. 

11.	אין אנו מקבלים את טענת המבקש כי רק בהינתן מכתב אישור הפיטורים מיום 04.03.03, התגלו למפרע טענות חדשות כלפי המבקש שלא נדונו , ולא ניתנה לו כלפיהם הזדמנות להתגונן בשימוע. מעיון בנספח ה' לבקשה המכיל את מכתב אישרור הפיטורים ואת מכתבו של סגן הנציב, הממליץ לנציב לאשר את פיטורי המבקש, ומעיון ב (ת/2) ,9 הדפים שהועברו למבקש עובר לשימוע, המכילים גם את מכתבו של המנכ"ל אל המבקש, מיום  01/05/02 , וגם את מכתבו של המנכ"ל אל המבקש מיום 18/11/02 בהם קובל המנכ"ל על ליקויים בתיפקודו של המבקש. אנו מוצאים כי בנספחים אלו אין מדובר בטענות בקשר לעניינים מקצועיים בתחום החשמל, אלא על טענות לגבי שיקול דעתו, דרך קבלת החלטותיו ועבודת צוות של המשיבה, עניינים שהמבקש היה אמור לעשות בתוקף תפקידו כמנהל, וכמנהל הכפוף למרותו של המנכ"ל. יתרה מכך התרשמנו כי המבקש עצמו משיב אחת לאחת לטענות המנכ"ל בעניינים המקצועיים  בלבד ללא התייחסות לתפקודו כמנהל כך גם עולה מהנספחים המצורפים לנספח ד', לכתב הבקשה, שהונחו לפני סגן הנציב כתגובה לטענות המנכ"ל בשימוע. מתשובותיו של המבקש אנו למדים כי עמדותיהם של המבקש והמנכ"ל נשארו חלוקות ביחס לתפקודו של המבקש כמנהל. אנו אף התרשמנו מעדויות הצדדים , והתדיינותם לעניין השעבודים הצפים, קו 400 ולעניינים אחרים שהיו בתחום ניהולו של המבקש, כי אכן קיים פער בעמדותיהם לאורך כל תקופת עבודתם , כך שהנושאים השונים לא קודמו וטופלו כנדרש לפי ציפיותיו של המנכ"ל-שדרש כי הדברים התנהלו לפי דרכו הניהולית. 
לאור דברים אלה  אנו גם דוחים את טענת המבקש בדבר הוספת עילות לפיטורין לאחר השימוע, עילות שלא יכל או ידע כי מפניהם עליו להתגונן  בשימוע. 

12.	אכן לכאורה יש טעם לפגם בכך שהשימוע נערך אך ורק לאחר נתינת מכתב הפיטורים , זאת אנו קובעים אגב העדר חובת שימוע לעובדים בניסיון לפי הוראת התקשי"ר, אך בהתייחס לזכות השימוע, כזכות מהותית, של עובד  כאמור בס' 7 לפסק הדין,  זכות הקיימת גם לגבי עובד בתקופת נסיון. פגם זה עשוי היה להרפא בהתערבות הנציבות,  בכך שהיה נערך למבקש שימוע, אגב המשך קיומם של יחסי העבודה (עד להשלמת הליך הפיטורים ביום 04.03.03). השאלה, אפוא, היא,  האם השימוע שנערך בנציבות נעשה כדין. 

13.	סגן הנציב הגדיר בעדותו את תפקידה של הנציבות בהקשר לשימוע, כלשונו:
"התפקיד שלי, כאיש מנהל הסגל, לא להיות הממונה הישיר של בכירי שירות המדינה. התפקיד שלי הוא לא לנהל משרדים , בשביל זה למשרדי הממשלה כלים כגון מנכ"ל המשרד אשר העובד הבכיר כפוף אליו ישירות ומופעל על ידו . כאשר יש אי הלימה בין דעתו של המנכ"ל ומעשיו או תפקידו של אותו בכיר אני בודק את העניין משיקולים זרים.  לדוגמא אם רוצים להפסיק עבודה של מישהו בשל דת , גזע , מין אני בוחן האם אותו בעל תפקיד, קרי המנכ"ל, מנמק היטב את השגותיו על תפקודו של העובד. אם אני מוצא שיש בעיה, והיו מקרים שעברתי שקיימת בעיות מהדוגמאות שהראיתי אותם, הייתי בדרך כלל ממליץ לנציב להחזיר את הבקשה למשרד מה שאין כן במקרה שלנו ." (פרוטוקול  עמ' 21 ש'20 - עמ' 22 ש' 4).
אכן לפי הגדרתו של סגן הנציב את תפקידו עליו לבדוק לאור חובת ההתנהגות של גוף ציבורי,  האם הפיטורים נעשו בשרירות, אם לאו. במקרה דנן, כאמור, השאלה היא אם הנציבות ערכה שימוע כדין. שני הצדדים הפנו לפסק הדין בענין ארנון בונה, דב"ע נו/331 מדינת ישראל נ' ארנון בונה, אגודה ארצי, כרך כט (1) עמ' 282, בקשר למטרת השימוע, וכך נאמר בין היתר: 
		"מטרת השימוע אינה רק להציג בפני העובד את 
		הנימוקים שהביאו להליכי פיטוריו, אלה, כמעט 
		בכל המקרים, ידועים לעובד. מטרתו העיקרית 
		של השימוע היא לאפשר לעובד להזים את הטענות
		כלפיו, להביא תימוכין לגירסתו, ולנסות לשכנע את 
		העומד להכריע בגורלו שלטענות אין בסיס, או לפחות
		אינן "כצעקתה". (עמ' 6 לפסה"ד). 
השימוע לא נועד אפוא, לבדוק האם קיימת אי הלימה בין דעתו של המנכ"ל ומעשיו או תפקידו של אותו עובד בכיר. או לבחון אך ורק האם עמדתו הסובייקטיבית של המנכ"ל כלפי העובד סבירה או צודקת. מטרתו אינה רק לבדוק האם הופסקה עבודתו של אדם מטעמים אילו או אחרים, ובאם הם זרים לעניין הפיטורים, כגון אפליה על רגע גזע , דת ו/או מין . מטרתו של השימוע בראש ובראשונה לאפשר לעובד להזים הטענות כלפיו כדי להתגונן מכוחה של הרשות המנהלית. על כן על עורך השימוע, להקשיב לטענות המבקש לבחון ולשקול האם עילות הפיטורים שהוצגו בפני העובד מוצדקות, לאחר שזה השיב עליהן והאם הן  מצדיקות את הנפת חרב הפיטורים על ראשו של העובד. על עורך השימוע להכריע לגופן של טענות להביא המלצתו לגופה בפני המוסמך לכך ולא להסתפק בבחינת סבירות שיקולים אילו. עורך השימוע אינו רשות מבקרת ואף לא רשות שיפוטית, עליו להכנס לעובי הקורה ולבחון תשובות העובד לטענות שמועלות כנגדו ובסופו של דבר להכריע  בעמדות או להמליץ לגופו של עניין. 
 
lawdata - דטהחוק14.	בחנו היטב את המלצתו של סגן הנציב ועדותו והגענו לכלל מסקנה כי סגן הנציב פעל בשימוע מתוקף תפקידו, כמבקר על דעת המנכ"ל ובדק האם יש סיבה מספקת להתערב בשיקולי המנכ"ל, להבדיל מתפקידו כעורך שימוע. 
סגן הנציב בעדותו הסביר מה השיקול שהנחה אותו בהמלצתו , כלשונו :
"... אני בתפקידי עברתי כבר אירועים דומים לא דווקא עם חברת חשמל אלא עם עובדים אחרים, כל אחד במסגרת אחריותו. ההתרשמות שקיבלתי במקרה זה היא שעלול להיווצר מצב שהמלצה שלי על הארכת תקופת ניסיון או השארתו של עובד בתפקידו תגרום נזק למ"י,  כך אני ראיתי את תפקידי ובאופן כזה העברתי המלצתי הלאה. " (פרוטוקול  עמ' 20 ש'1-5). 
בשימוע עומדות מול השומע טענות הצדדים ביחס לעילות הפיטורים ותו לא. ברי שאם הנציבות לא הייתה נוטלת על עצמה התפקיד של עריכת השימוע, לא הייתה נכשלת באבחנה בין תפקידה כנציבות המבקרת, ובין תפקידה כעורכת שימוע כדין. כך או אחרת על השימוע להיערך כדין , בשיקול דעת כדין, אחרת לא תקיים הרשות  את חובת ההגינות. 

15.	המלצת סגן הנציב אף אומרת , כלשונה :
"א. התרשמנו מיכולתו המקצועית והמוטיבציה הגבוהה של העובד להצליח בתפקידו.
ב. יחד עם זאת איננו מוסמכים לשים שיקול דעתנו במקום שיקול דעתו של המנכ"ל שהוא הממונה על העובד ובחון את תיפקודו. " (נספח ה' לבקשה)
תוצאת השימוע צריכה להיות המלצה בגין הטענות שנטענו בהליך. באם ניטען כי המבקש אינו עובד טוב יש להכריע האם עבד טוב והטענות- עילות הפיטורים- כנגדו היו טענות סרק, ובאים טענות אילו היו סרק, יש לתת על כך את הדעת, ולהסביר מדוע למרות היותו של המבקש עובד המוכיח יכולת מקצועית ואף בעל מוטיבציה גבוהה להצליח בתפקידו , תהא נכונה כלפיו ההמלצה כתוצאה מהשימוע, כי דינו לפיטורים. אם סגן הנציב סובר כי אינו מוסמך ליתן החלטה לפי שיקול דעתו כנגד  שיקול דעתו של המנכ"ל , מה הטעם בעריכת שימוע?  כל שהיה על סגן הנציב לברר בשימוע הוא האם עילות הפיטורים הנטענות כלפי העובד קיימות ומצדיקות פיטוריו. אך במקום זאת מצאנו כי סגן הנציב העדיף שיקולי המנכ"ל וטענותיו. כלשונה של ההמלצה:
"ג. המנכ"ל טען שהעובד אינו מתפקד כראוי בכול הקשור לעבודת מטה הפעלת סמכויות ניהוליות ואין לנו אלא לקבל את המלצתו." (נספח ה' לבקשה), תוצאת  השימוע לא יכולה להיות בגדר המלצה האומרת אין מקום להתערב בשיקול דעתו של המנכ"ל, אך ורק משום שהיא סבירה ולא נפל בה פגם. 
אנו סוברים כי סגן הנציב לא בחן את תשובות המבקש לגופן אל מול טענות המנכ"ל. סגן הנציב החליט, מבלי להיכנס לעובי הקורה, לקבל את שיקול דעת המנכ"ל , לטענתו בשל חוסר יכולתו, כפי שהודה בהגינותו, לבחון כל אחת מהטענות. יש בכך פגם  המראה כי לא נערך למעשה שימוע כדין. מה שבוצע בשימוע היה בדיקה את טענות המנכ"ל לפיטורים ומשראה, לכאורה, סגן הנציב  כי המחלוקות היא אך ורק מסיבה מקצועית , העדיף לקבל את שיקול דעת המנכ"ל, וכלל לא הייתה דעתו פנויה לכתחילה לשקול באופן עצמאי את טענות הצדדים לגופן, כמחייב. 

16.	סיכומו של עניין,  על עורך השימוע להחליט לגופו של עניין תוך בחינת כל אחת מהטענות והתשובה לה.ולהביא המלצתו בפני הגורם המוסמך, כדי שזה יחליט לאור התשובות שנתקבלו. דבר כזה לא נעשה. סגן הנציב לא הביא הטענות והתשובות בפני המנכ"ל. זה האחרון לא יכול היה איפוא, לעיין בתשובות המבקש לטענות שכנגדו. מימלא לא היתה זכות השימוע אפקטיבית, שהרי לא היה בפני המוסמך, תשובותיו של המבקש ביחס לטענות שהועלו כנגדו.

17.	יש לזכור, כי המנכ"ל פיטר את המבקש ביום 6.10.02. פיטורין אלה הובאו לשר ובמעמד שלושתם-השר, המנכ"ל והמבקש, בוטלו כאמור במכתב מיום 28.10.02. פיטורין אלה היו בשל אותן טענות שהועלו למעשה אף בסופו של דבר. במכתב ביטול הפיטורין נאמר, כי העניין ידון בשלב מאוחר יותר, היינו, למבקש ניתנו הערות אותה עת.  לאור הערות אלה, קבע המנכ"ל במכתבו מיום 18.10.02 כי: "הנושא ידון בשנית לקראת סוף השנה. בתקופה הקרובה תבחן המשך העסקתך".  
	המנכ"ל סבר איפוא, כי נכון וראוי לתת לתובע תקופת בחינה נוספת, לאחריה יערך דיון. דיון כאמור, כמו גם בחינה של המשך העסקתו, לא התקיימו הלכה למעשה. המנכ"ל לא הביא בפני המבקש את הערותיו והשגותיו ביחס להשגיו של המבקש בתקופת הבחינה (לתקופה החל  מחודש אוקטובר 2002), ואף לא נתן לו הזדמנות להתייחס להערות והשגות אלה. 

18.	לדעתנו פגם נוסף הנופל בשימוע הוא העדר התייחסות לטענת עיתוי הפיטורים. המבקש טען טענה זו בבקשתו, בכתב התביעה  בשימוע ובנספחים שהציג עובר לשימוע. טענה זאת לא הועלתה כלל ע"י סגן הנציב , ומשסקר היטב טענות המבקש, ונטש טענה זו, אין מנוס מלהניח כי "לא נתן" עליה את דעתו כלל.  טענה זאת חשובה, מקבלת משנה תוקף, לאור עמדת סגן הנציב כי התרשם מיכולתו המקצועית של המבקש. אם אכן המבקש בעל מוטיבציה ויכולת מקצועית מוכחת מדוע לפטרו?  על הנציבות היה לתת את הדעת לטענה זו-לקבלה או לדחותה. אם הפיטורים הם אכן ערב בחירות, האם הם נוגדים את הנחיות היועץ המשפטי לממשלה.  האם הפיטורים נעשים בעטיים של חילופי שרים כנקם או האם פיטורים אילו לפי עיתויים הם פיטורים פוליטיים. ברם , פגם זה  לבדו לא יורד לשורשם של הפיטורים, כפי שהתרשמנו מעדויות הצדדים, לא מדובר היה מדובר בפיטורים כדי לבצע מחטף פוליטי. 

19.	הגענו לכלל מסקנה  כי במקרה זה אכן, גם אם כוונותיה של הנציבות היו טובות, ואף אם  גם מסקנות המלצתה נכונות לגופו של עניין , השימוע היה פגום  ולא נעשה כדין.  במצב דברים כזה, כאשר השימוע נערך שלא כדין הוא יכול להגיע עד כדי ביטול ההחלטה המנהלית. במקרה זה מצאנו כי ניתנה למבקש הזדמנות להשמיע טענותיו, ויכול היה לטעון אותם בכתב ובע"פ בעצמו ובאמצעות ב"כ. מצאנו כי בטענותיו השיב כנגד עילות הפיטורים וביניהן העילה כי ישנם ליקוים בתפקודו כמנהל, אך מצאנו גם מצאנו כי לא היה מי ששמע והשיב בטרם קבלת ההחלטה או אף לאחריה, שהרי הדברים כלל לא נבחנו לגופם ואף לא הובאו בפני מי שמוסמך היה להחליט, בכך לא התממשה זכותו הבסיסית של המבקש לשימוע הוגן וראוי כדין. 

20.	נציין כי התרשמנו מעדותו המנכ"ל, שאכן נמצאו בתפקודו של המבקש כשלים ניהוליים שהקשו על קידום עניינים שבתחום רשות החשמל ובתחום משרד התשתיות. עם זאת הן למנכ"ל והן למבקש יתרונות וחסרונות, ולשניהם הישגים מקצועיים רבים. וכמו כן אין מדובר בדרך אחת נכונה לניהול.  למרבה הצער הפער בין המנכ"ל למבקש הלך והעמיק, והעיק והעיב על פעולת המשרד, ועל כן המנכ"ל בצדק מבחינתו, דרש הפיטורים. למנכ"ל הסמכות, ועל פיו צריכים העובדים להתנהל. לצערנו, המבקש והמנכ"ל לא יכלו לגשר ביניהם על יתרונותיהם וחסרונותיהם, כל אחד וטעמו עמו. את דעתנו זאת הסקנו כאשר שמענו, עד  תום, את  עדות המנכ"ל. יכול אף שאת שעלה בדעתנו , מצא גם סגן הנציב בשימוע, ועל כן לא מצא לנכון לשמוע את עדותו של המנכ"ל בבית הדין.
21.	סמכותו של המנכ"ל היה לפטר. עילות הפיטורים יכול והתקיימו. אך שימוע היה כלא היה. כאמור, מצאנו כי יש לבטל החלטת הפיטורים בשל הפגם בשימוע. 
22.	סוף דבר-בשל הפגמים המהותיים שנמצאו בהליך השימוע, חרף העובדה שמדובר בעובד בסוף תקופת הנסיון, מן הראוי לבטל הפיטורין. למבקש נגרם עוול. לא ניתן לו לממש  למעשה את זכות הטיעון כנדרש בדרך אפקטיבית והוגנת כדי לטעון את טענותיו בטרם קבלת החלטה בעניינו. לפיכך, יש לבטל הפיטורין. אין באמור כדי לתת למבקש הגנה מפני פיטורין, אם אלה יעשו בהליך נכון והוגן, תוך שמירת זכויותיו של המבקש. המבקש ישוב למעמדו כפי שהיה עובר לפיטורים - תקופת העדרותו (מאז פיטוריו ועד היום) לא תחשב כתקופת עבודה לצורך מנין תקופת הניסיון.
	המשיבה, תשלם למבקש הוצאות משפט בסך של 3,000 ₪. 
	ניתן להגיש ערעור על פסק דין זה לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים. 

ניתן היום ו' באב, תשס"ג (4 באוגוסט 2003) בהעדר הצדדים.
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