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ם-. "תחנת גלי צה"ל" או "גל"צ" או "התחנה") מתכבדת להגיש סיכומיה בהליך ג מדינת ישראל (להלן 
הנדון.

א. פתח דבר

1. לפנינו תובע המכיר היטב את המגבלות שבפקודות צה"ל, ואת התנאי המחייב קבלת אישור מראש
לפני קבלת כל עבודה אחרת. התובע בחר לפעול באורח כוחני וחד צדדי מתוך נסיון לכפות מצב

נתון על הנתבעת. על אף שלא פעל להסדרת מעמדו בנתבעת מראש, הניחה הנתבעת בפניו הצעות,
איפשרה לו ארכות והזדמנויות רבות לפעול כדין, אך הוא דחה את כולן, בזו אחר זו, תוך שהוא
רואה לנגד עיניו את מקום עבודתו החדש, ואילו את חובותיו כלפי הנתבעת כטפלים לעכלן. תוך כך,

נטש למעשה את מקום עבודתו בנתבעת.

2. התובע תלה את תביעתו בסעדיס כספיים בגין העסקה לכאורה בניגוד לדין, פיטורים לכאורה שלא
כדין, פיצויי פיטורים ופיצויי הלנה, 18 חודשי שכר בגין הפרת הסכם, פגיעה לכאורה בשם הטוב

ופרסום לשון הרע. כן נתבעת המדינה בגין תשלום הפרשי שכר.

3. יצוין כבר עתה, כי עילות התביעה המוקדמות לחודש 3/2007, דינן להידחות מחמת התיישנות.

4. עילות התביעה שלא התיישנו חפות מכל תום לב, וכפי שהוכח בהליך, ויפורט להלן, מנותקות הן מן
העובדות, לרבות אלו שאינן שנויות במחלוקת. התובע מיוזמתו ובשל שאיפתו להתקדם בחייו

המקצועיים, פנה והתקבל למשרת ניהול בכירה בגוף תקשורת עצום וחזק.

5. אלא שהתובע, בהתנהלות כוחנית, אשר התעצמה בחודשים שלאחר קבלת המשרה, תבע לעצמו
המשך הגשת תוכנית בוקר חדשותית בגל"צ, בעת ובעונה אחת עם עבודתו כמנהל גוף התקשורת

אליו עבר.

6. התובע, אזרח עובד צה"ל בזמנים הרלבנטיס לתביעה, מחוייב היה, לפי פקודת המטכ"ל 33.0148
בנושא עבודה פרטית, לקבל את אישור מפקד מרכ"ז תע"צ בטרם יתחייב בעבודה פרטית אחרת.
התובע אף התחייב לקיים הוראות מפורשות אלה במסגרת חוזה העבודה עליו חתם. מן הדין
לייחס חומרה יתרה להימנעות התובע מהגשת בקשת ההיתר, מקום בו העבודה הפרטית (ניהול
חברת חדשות) איננה בסדר הגודל השגרתי בבקשות מסוג זה, שכן מדובר בניהול גוף תקשורת
מרכזי במדינת ישראל, ומשכך, בנסיבות אלו, התחזקה חובת התובע לבקש היתר עבודה פרטית.
הליך בחינת בקשת היתר לעבודה פרטית במקביל לעבודה כאזרח עובד צה"ל אינה הליך טכני כלל

וכלל.

7. תביעותיו השכריות של התובע נולדו רק לאחר הפגיעה הנטענת על ידו מסיום העסקתו בתחנה.
במהלך שנות העסקתו הארוכות, עובר למעברו לניהול חדשות 10, לא הלין התובע על שכרו או על

רכיב כלשהו בשכרו.

8.. כאשר מצא התובע דרך להעלות את שכרו כאזרח עובד צה"ל, פנה ופעל ועשה כן. פעם אחר פעם
נענו בקשותיו, ושכרו שולם לו על פי דרישתו. מכאן שגם תביעותיו השכריות, נולדו בדיעבד, ובאו

לשרת הוצאת הכספים מן המדינה כנגד נסיבות סיום ההעסקה.

9. בבסיס התביעה עומדת התבצרותו של התובע בעמדה לפיה עליו להמשיך ולהגיש את תכנית
החדשות המרכזית בגלי צה"ל, הנתבעת, תוך כדי ולמרות שמונה למנכ"ל חברת החדשות

המתחרה, חדשות 10, תוך התעלמות אבסורדית מניגוד העניינים המובנה בין שתי המשרות.
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10. התעקשות זו מוצאת את ביטויה בהיאחזות מאולצת וחסרת תום לב בניסיונות הנתבעת, ובייחוד
מאמציו של מפקד התחנה, למצוא פתרונות ולאפשר את המשך פעילותו של התובע בגל"צ

במתכונת ובהיקף כאלה שלא יקימו ניגוד עניינים.

11. התובע, מתוך מחשבה מוקדמת ובמה שהתברר כחוסר תום לב, הוליך את הנתבעת לחפש עבורו
פתרונות, לחידוש החוזה עמו, ובעצם "משך זמן" על מנת לכפות את תנאיו החד צדדיים על

הנתבעת בטענה כי "הובטח" לו להמשיך לשדר בנתבעת.

12. יחוס הסמכות למפקד התחנה להבטיח הבטחה מנהלית באשר למעמדו של עובד לאופן
ההתקשרות עמו ולהיקף משרתו (דוגמת תשובתו בפר' 29.12.2016, עמ' 19, ש' 3), אין בה יותר
מהיתממות. אף מחקירתו הנגדית הממושכת של התובע בנקודה זו, עלה כי לא היה לתובע על מה
שיסמוך את טעותו, שהרי מפקד התחנה מעולם לא הציג עצמו כבעל הסמכות. נהפוך הוא - שוב

ושוב הסתייג מפקד התחנה ממתן התחייבות חד משמעית.

13. התובע הוא האחראי לשינוי במצב הדברים, במשרה שלקח על עצמו, לשינוי במקום עבודתו,
ולהפסקה המתחייבת של עבודתו באגף האקטואליה בנתבעת. הנתבעת עשתה כל שלאל ידה כדי
למצוא מתכונת מתאימה להמשך העסקת התובע בהתחשב במגבלות הדין, ובכלל זה פקודות

הצבא המחייבות בעניין, החובה להימנע מניגוד עניינים וכללי האתיקה החלים על העיתונאים.

14. חרף מאמצי הנתבעת, שיפורטו להלן, דומה כי מצד התובע לא היתה כוונה אמיתית להגיע
להסכמה ביחס למתכונת שבה יועסק. התובע התעקש להמשיך להיות מועסק כאזרח עובד צה"ל,
בעודו מנהל גוף תקשורת עצום מתחרה בהיקף משרה מלא. והרי ניהול חדשות 10 מחייב זמינות
מלאה, לרבות בשעות הערב המדווחות על ידי התובע כשעות הכנה לתכנית הבוקר שלמחרת כך

שאף מבחינה טכנית, שילוב העבדות לא יכול היה לעמוד.

15. כפי שיפורט בסיכומים להלן, הסעדים הנתבעים כתוצאה ישירה מסיום ההתקשרות בין התובע
לנתבעת דינם להידחות, שכן ניגוד העניינים המובנה, וכפי שהתקיים בפועל, לא איפשר המשך

העסקה כאזרח עובד צה"ל.

16. דומה כי עוצמת הסכסוך שיצר התובע עם מפקד התחנה, והאופן הכוחני בו נוהל, הוזנה מעצם
מינויו של התובע לתפקיד ניהולי כה רב עוצמה, ובילבל את היוצרות ביחס לגורמים בעלי הסמכות

בנתבעת.

ב. העובדות הרלבנטיות להליך כפי שהוכחו
ב,1, פעולות התובע לפני המינוי

17. התובע הגיש וערך את תוכנית הבוקר בגל"צ "בוקר טוב ישראל" וכן את חדשות סוף השבוע
שישבת החל משנת 1996. בשנים האחרונות לעבודתו בנתבעת, הוביל התובע את פרויקט ההנצחה

לזכר חללי צה"ל "עוד מעט נהפוך לשיר", באגף התרבות.

18. ביום 22.1.2013 ביקש התובע להיפגש לארוחת צהריים עם מפקד גל"צ, מר ירון דקל (להלן:
"הפגישה הראשונה"). בפגישה זו, גילה מפקד התחנה לראשונה על התמודדותו של התובע
לתפקיד מנכ"ל חדשות 10. בסיום הפגישה, שאל התובע את מפקד התחנה האם תהיה בעיה
שימשיך להגיש את התוכנית "בוקר טוב ישראל" פעם עד פעמיים בשבוע. מפקד התחנה, אשר נכנס
לתפקידו מספר חודשים קודם לכן, השיב כי אינו חושב שתהיה בעיה, אך עליו לחשוב על זה.1
יודגש, כי בפגישה זו התובע ומפקד התחנה לא דנו במתכונת ההעסקה מעבר לאמור, והשיחה
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התנהלה כשיחה חברית. זאת, כאשר ברור לשני הצדדים שהסמכות להחליט באשר לאופי
ההתקשרות והמעמד המשפטי של התובע, כמו גס החלטה בבקשה למתן היתר לעבודה פרטית,
כלל אינה מצויה בידיו של מפקד התחנה. בעל הסמכות ליתן היתר עבודה פרטית הוא מרכז תע"צ,
בהתאם לפ"מ 41.0538 שכותרתה: "תעסוקת אזרחים -אישור לעבודה פרטית" (להלן: "פקודת
. מטכ"ל"). מפקד התחנה הסביר בחקירתו הנגדית כי "זו היתה לא פגישה רשמית ועניתי באופן

2. בלתי רשמי כפי שנשאלתי"

19. על אף שהתובע טען כי ניתנה לו הבטחה בפגישה הראשונה באשר למהות העסקתו, העיד התובע
כי: "לא דנתי אתו באותה פגישה במעמד ואולם היה ברור לי לגמרי שמדובר במעמד של אזרח
עובד צה"ל. סליחה אני מתקן. עכשיו אני נזכר. דיברתי איתו שאני יורד מאחוזי משרה. מאחוזי
משרה אתה יכול לרדת רק כאזרח עובד צה"ל והדברים עוגנו במסמך חוזי במסמך רגיל קלסי
שעימו מסדירים היחסים עם אזרחים עובד צה"ל ומפקד גלי צה"ל".3 ובהמשך העיד התובע:
"כשמדברים על אחוזי מישרה מדברים על אזרח עובד צה"ל ולא פרי לנסר. ככה אני מבין את
זה".4 בכך הודה התובע כי בפגישה מעולם לא נדונה דרך ההעסקה, וכל "ההבטחה" לגבי העסקתו
בפגישה זו, היא הבטחה לה טוען התובע בהתבסס על הבנתו הסובייקטיבית את דברי מפקד
5 גס התחנה. על כך אף ציין דקל בחקירתו: "הנושא של אזרח עובד צה"ל לא עלה בשום שלב".
העד מטעם התובע, מר טוניק, שניסה בכל מאודו לתמוך בגרסה לפיה אופן ההעסקה אינו מרכיב

בשאלת ניגוד העניינים, לא הצליח לצקת תוכן לאמירה ריקה זו.6

20. הנושא גס לא יכול היה לעלות בשיחה בין התובע לבין מפקד התחנה, באשר הסמכות כלל איננה
מצויה בידו כי אס נתונה למרכז תע"צ. בתצהירו העיד התובע: "בפגישה עם מר דקל, ובשיחות
הטלפוניות שקיימנו הדגיש מפקד גל"צ, כי אין לי מה לדאוג וכי ההסדר יאושר על-ידי כל
7 "ציטוט" התובע את מפקד התחנה בהתייחס לשאלת היותו בעל הגופים מתוך ומחוץ לתחנה...".

הסמכות, נולד לראשונה על דוכן העדים.8 די בכך כדי לדחות עדות כבושה זו.
ב.2. פעולות התובע לאחר המינוי

21. ביוס 28.1.2013, פחות משבוע לאחר הפגישה הראשונה, נודע למפקד גל"צ כי התובע מונה למנכ"ל
חדשות 10. ביום זה, לדברי התובע, "המינוי שלי עבר בדירקטוריון לא יכולתי לחזור בי".9

22. התובע התמודד על תפקיד מנכ"ל חדשות 10 על דעת עצמו, מבלי לברר או להבין קודם מול
הגורמים המוסמכים בתחנה ובמרכז תע"צ מהי המשמעות מבחינת תפקידו בגלי צה"ל. דבר מינויו
פורסם בערוצי התקשורת השונים, לרבות בגל"צ תוך איחולי הצלחה לתובע, לדברי התובע,

: החלטתו לקבל את המינוי התבססה על הגיבוי שניתן לו בפגישה שנערכה כמה ימים קודם לכן
"הייתי צריך לק*ל החלטה האם נכון לעזוב מקום בטוח כמו חדשות 2 והאם נכון
לעזוב חלק מתפקידי בגלי צה"ל שהיה לי בית [...] היה לי חשוב לשמוע איזה
גיבוי נותן לי הבית שלי במעבר הזה אם בכלל כשאני יודע שאם לא אקבל את
הגיבוי הזה ולא אוכל להמשיך לגור בתוך הבית שלי מאוד יכול להיות שלא אקח

10 על עצמי את הטלטלה הזאת".

23. טענת ההסתמכות על "גיבוי" הנתבעת, הנטענת על ידי התובע, הינה טענה מלאכותית, אשר נוצרה
לצורך ההליך. זאת, לנוכח התמודדותו על התפקיד עוד בטרם עדכן את מפקד התחנה ואת
הגורמים המוסמכים ולנוכח האמירה לפיה, מרגע שמינויו עבר בדירקטוריון, לא יכול היה לחזור
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בו. נראה אם כן, שהתובע הודה כי בכל מצב - בין אס ניתן גיבוי ובין אס לאו - לא יכול היה לחזור
בו. המסקנה המתבקשת היא כי לגיבוי הנטען בדיעבד לא היתה משמעות מעשית מבחינת התובע.
. שהרי עדותו כלל איננה מתיישבת עם התנהגותו בפועל. התובע התמודד ומונה, ורק אז פנה לבחון

מה יהיו המשמעויות של מינויו למנכ"ל חברת החדשות מבחינת תפקידו בגלי צהי'ל.

24. במועד בו קיבל את החלטתו לנהל את חדשות 10, לא פעל התובע לעגן את מעמדו כאזרח עובד
צה"ל, כפי שהיה מתבקש שיעשה עובד הטוען להסתמכות על מעמד זה. בתשובתו לשאלה זו,
התחמק התובע במילים: "כאשל הגעתי לשלב בו צריך לחתום על הסכם הדבר היה שקוף הן בגלי

צה"ל והן בחדשות ערוץ 10 כן שקשה לי לחשוב איזה עוד עיגונים צריך פה".11

25. ההסבר להתנהלות האדישה כלפי מעמדו כאזרח עובד צה"ל בזמן אמת נעוץ בפערים בעוצמתו,
היקף פעילותו, ותקציביו של המעסיק החדש לעומת הנתבעת. למן תחילת ההליך טענה הנתבעת כי
פערים אלו משמיטים את הקרקע תחת טענת ההסתמכות ותחת הטענה לשינוי מצבו לרעה
כתוצאה מן "ההבטחה" הנטענת. לצורך הפרכת טענות התובע, ביקשה הנתבעת בערעור על
החלטת רשמת בבקשה לגילוי מסמכים, לקבל את חוזה העבודה המקורי עליו חתם התובע
בחדשות 10. לאחר התנגדות התובע לגילוי מסמך זה, נדחתה בקשת הנתבעת על ידי בית הדין

הנכבד בפסק דינו מיום 21.6.15, בנימוק כי זה אינו רלבנטי לעילות התביעה.

26. הנתבעת שבה וטוענת כי הסתרת המסמך על ידי התובע מכוונת להסתרת פערי השכר והתפקיד
העצומים, אשר די בהם כדי להשמיט את הקרקע מתחת לטענות שינוי מצבו לרעה, וכל הנובע מהן.
לאחר עיון בכתב ההגנה, ובמיוחד בטענות הנתבעת באשר לסבירות הטענות הנובעות מפערי שכר,
שומה היה על התובע להגיש מיוזמתו את חוזה העסקתו בחדשות 10. זאת לו היה בידו להוכיח כי
זניחת העבודה בנתבעת לטובת חדשות 10 לא התחייבה לאור פער עצום בהכנסות ובמעמד. במהלך
12 חקירתו הנגדית השיב התובע, כי המעבר מן הנתבעת לחדשות ערוץ 10 "לא הוסיף למשכורתי",
13 "אך בעיקר אני רוצה לומר שההתייחסות על הסוגייה הזאת דרך החור של הגרוש, והוסיף:
היא התייחסות שחוטאת לעניין...". תשובות אלה, בנקודה מהותית לטענת ההסתמכות והפרשי
השכר, מן הדין היה שייתמכו בחוזה העסקתו המלא של התובע בחדשות 10 ולא בשני המשפטים

אשר הואיל התובע לחשוף בנספח 5 לתצהירו.

17. עוד לעניין ההסתמכות," מכלל עדויות התובע עולה כי לא התייעץ ולא ביקש אישור טרם מינויו
למנכ"ל חדשות 10. התובע הסתפק ב"ברכתו" או ב"עדכונו" של מפקד התחנה.14

28. ביום 7.2.2013 נערכה פגישה משולשת בהשתתפותה (להלן: "הפגישה השנייה"). בפגישה זו הודיע
מפקד התחנה לתובע כי לא יוכל להמשיך ולעבוד כאזרח עובד צה"ל בנתבעת בעודו מנכ"ל של

חברת חדשות מתחרה.

29. משהתובע יצק תוכן לטענותיו בדבר ההבטחה וההסתמכות נולד בדיעבד, הציגו התובע וב"כ
גרסאות שונות בעניין זה:

א. במכתבו של התובע מיום 30.4.2013 נכתב: "בהודעת המייל ששיגרת למרשנו ביום
28.4.13, הודעת לו, במפתיע ובניגוד מוחלט להתחייבויותיו המפורשות - התחייבויות
שניתנו על ידר שוב ושוב, ביו היתר בנוכחות אחרים ששמעו זאת מפיך, שעליו לפנות
לקבל 'היתר לעבודה פרטית' וכי עליו לצאת לחופשה (לא פחות!) מידית" (ההדגשה

במקור).
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ב. ואילו בחקירתו הנגדית בשאלה "לעניין מעמד ההבטחה, אמלת שחוץ ממך וילון אף אחד
15 לא נכח?" השיב התובע: "נכון. זה היה באלוחת צהליים".

: הראשונה, 30. בפגישה זו, הציע מפקד התחנה לתובע לבחון עבורו שתי חלופות להמשך התקשרות
; השנייה, פרישת התובע יציאת התובע לחופשה ללא תשלום עד אשר יוסדר אופן ההתקשרות עמו
מצה"ל לשנת צינון כמתחייב בפקודות, שלאחריה, יועסק כיועץ או כמתנדב שיגיש את "בוקר טוב
ישראל" פעם בשבוע. בפגישה זו, התובע ביקש מדקל להשאר במעמד אע"צ, ולהגיש את "בוקר טוב
ישראל" פעמיים בשבוע. התובע נענה כי יתאפשר לו להגיש את התוכנית "בוקר טוב ישראל" פעם
בשבוע ולא במעמד אע"צ, לנוכח המגבלות המתחייבות ממעמד זה. בהתאם לפגישה זו, באותו
החודש הגיש התובע פעם בשבוע את התוכנית "בוקר טוב ישראל" ופעם בשבוע עבד על התוכנית

"עוד מעט נהפוך לשיר".

31. ביום 11.3.2013 שב ונפגש התובע עם מפקד התחנה במסעדה (להלן: "הפגישה השלישית"), הכל
כמפורט בס' 35-31 לתצהירו של דקל.

32. אין מחלוקת, כי לבד מן ההצעות בפגישה השנייה, הציע מפקד התחנה לתובע "להגיש תוכנית
בוקל מיוחדת שתהיה בעלת אופי מעט שונה מיתל ימות השבוע, בימי חמישי או שישי. מתכונת
16 תחילה, נשמטה עובדה זו מעדות התובע, זו מתקיימת בשנה האחלונה בלוח השידולים...".
ואולם לאחר שרוענן זכרונו בחקירה הנגדית השיב: "נכון. החזלתי לו תשובה בעל פה שאני לא

, אבל בוודאי לא היתה לי כוונה לתת יד להליך של פגיעה בי"17. מעוניין, לא זוכל בדיוק מתי

33. עוד באותו היום, מתוך כוונה לאפשר לתובע שהות להעברת מענה להצעות שהונחו בפניו, ומתוך
שאיפה שלא לפגוע במעמדו עד אשר יגבש עמדתו, הורה מפקד התחנה לקצינת אע"צים ויועצים
בתחנה להכין לתובע חוזה במשרה מלאה לחודש ימים בלבד. ר' נספח ג' לתצהיר דקל, בו תכתובת
דואר אלקטרוני מיום 11.3.2013 בין דקל לבין קצינת אע"צ ויועצים, שם ביקש דקל להאריך את
חוזה ההעסקה של התובע בחודש בלבד, עד אשר תתקבל החלטה בנוגע להמשך העסקתו. בשל
טעות, הוחתם התובע על חוזה לשנה. יחד עס זאת ובכל מקרה, החוזה עליו הוחתם התובע,

מאפשל לשני הצדדים להפסיק את העסקת התובע בכל עת בהתלאה מוקדמת ובהתאם לדין.

34. ויודגש, בהמשך לפגישות שנערכו עם התובע בעניין ולמסרים שהועברו לו, לא ניתן להטיל ספק כי
היה ברור לתובע שהחוזה שעליו חתם היה פתרון לתקופת הביניים - עד שיימצא פתרון מוסכם
להעסקתו, ככל שאכן יימצא פתרון שכזה. והכל מתוך שאיפת הנתבעת להמשיך בשיח עם התובע
ולהגיע לפתרון אשר יוסכם על שני הצדדים. המסמך שעליו חתם התובע, מטרתו הייתה ליתן
לצדדים פלטפורמה כלשהי להעסקת התובע עד למציאת סידור קבע. ספק אם בידי הנתבעת היתה
סמכות לחתום על חוזה זה למשך שנה בנסיבות שנוצרו (ניגוד העניינים המובנה וכיוב') וודאי

שהחוזה לא שיקף את אומד דעתם של מפקד התחנה, לא כל שכן של בעלי הסמכות.

35. ביום 23.4.2013 הודיע התובע למפקד התחנה כי הוא מסרב לחתום על מסמכי הבקשה לחל"ת,
והבהיר לו כי בכוונתו להיאבק בנתבעת בכלים משפטיים לצורך קבלת מבוקשו.

36. ביום 26.4.2013 שלח התובע דואר אלקטרוני בו התעקש כי סיכם עם מפקד התחנה על הגשת
"בוקר טוב ישראל" פעמיים בשבוע.18
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37 התנהגותו זו של התובע, שאופיינה בניסיון להגדיר המציאות - כאילו אם "תמוסמך", תקבל
מאליה מעמד מחייב, אפיינה לכל אורך הדרך את השיח של התובע עם הנתבעת שניסה בכל דרך

לכפות את דרישותיו החד צדדיות.

38. ביום 28.4.20:3, השיב מפקד התחנה לתובע, כי מעולם לא התחייב כי הדבר יתאפשר. מפקד
התחנה ביקש מהתובע להגיש בקשה לקבלת היתר עבודה פרטית למרכז תע"צ, הוא הגורם
המוסמך לאשר בקשות מסוג זה. כמו כן, מפקד התחנה מסר לתובע כי עד לקבלת החלטה בנושא
ההיתר, עליו לצאת לחופשה לאלתר ולא להגיש את התוכנית. על אף הנחיותיו של מפקד התחנה,

המשיך התובע להגיע למשרדי הנתבעת עד ליום 30.4.2013.

39. ביום 29.4.2013, פנתה לראשונה ב"כ התובע למפקד התחנה.19 במכתב זה ביקש התובע ממפקד
התחנה לחזור בו ולהחזיר את התובע לעבודה לאלתר. זאת, תוך אמירה הסותרת מסמכים רבים,
: "אין ולא הייתה אף פעם, בשלל תפקידיו של ובהם את חוזה העסקתו של התובע בערוץ 10 לפיה

מרשנו; מניעה מסוג כלשהו; לבצעם במקביל לעבודתו בגלי צה"ל ואין בל מניעה כעת".

40. ביום 30.4.2013 נשלח מכתב נוסף מב"כ התובע למפקד התחנה.20 במכתב זה נטען כי נוהל
"תעסוקת אזרחים - אישור לעבודה פרטית" חל אך .ורק על אע"צ המועסקים במשרה מלאה.
במכתב זה טען למעשה התובע לראשונה, כי מינויו מיום 28.1.2013 לתפקיד מנכ"ל ערוץ 10 לא
היה טעון אישור גורם מוסמך. גס מכתב זה רצוף אי דיוקים, ובהם סעיף 4 ו-5 לפיהם נדרשה
הסכמת התובע שלא לשמש בתפקיד עורך ראשי או הסכמתו להפחתת משרתו לחצי כחלק ממשא
ומתן שנערך עמו. למצער סותרת טענה זו את נספח 5 לתצהיר התובע לפיו חברת חדשות 10

מאפשרת לו להגיש את בוקר טוב ישראל עד פעמיים בשבוע.

41. עוד באותו היום השיב היועץ המשפטי של מרכז תע"צ דאז, סרן דרור אפלדורף, למכתבה של ב"כ
התובע.21 במכתבו הבהיר כי אסור לתובע לעבוד בעבודה נוספת ללא קבלת אישור מראש בהתאם
לפקודת מטכ"ל 41.0538. כמו כן, הובהר כי למרכז תע"צ, ולו בלבד, הסמכות להתיר עבודה
פרטית לעובד צה"ל. יועמ"ש מרכז תע"צ הנחה את התובע כי אס ברצונו להמשיך ולהחזיק
במשרתו כמנכ"ל חדשות 10 בעודו עובד, עליו להגיש בקשה לקבלת היתר עבודה פרטית עד ליום

2.5.2013, על מנת שהגורמים המוסמכים יוכלו לדון בבקשתו.

42. חרף הנחייה ברורה זו, המשיך התובע בהתעקשותו ולא הגיש בקשה מתאימה. ביום 2.5.2013 שבה
22 גם במכתב זה, הסותר את הדין החל על ב"כ התובע ושלחה מכתב נוסף ליועמ"ש מרכז תע"צ.
הצדדים, ורצוף אף הוא אי דיוקים עובדתיים, כפר התובע בתחולתה של פקודת מטכ"ל 41.0538
בעניינו. ההצעה שהובאה במכתבה, לעבוד בחלקיות משרה ולצאת לחל"ת מיתרתה, מתעלמת
מהוראות הדין, שהרי אין מוכרת בנתבעת יציאה לחל"ת מחלק ממשרה. ביום 6.5.2013 שבה ב"כ

התובע ופנתה במכתב נוסף ברוח דומה."

43. התובע וב"כ קבעו להיפגש ביום 13.5.2013 עס נציגי הנתבעת, במעמד המשנה ליועץ המשפטי
למערכת הביטחון דאז, עו"ד בני כהן (להלן: "עו"ד כהן"). בשל אילוצי התובע, נדחתה הישיבה.
ביום 12.5.2013 הנחה עו"ד כהן את התובע, במכתב, להימנע מלהמשיך ולשדר בתחנה עד להסדרת

24 ביום 13.5.2013 התקבל מכתב נוסף מב"כ התובע.25 הנושא.
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44. ביום 16.5.2013 התקיימה הפגישה שנדחתה. בפגישה נכחו עו"ד כהן, סרן דרור אפלדורף והתובע.
ב"כ התובע לא הגיעה לפגישה, מטעמיו של התובע אשר אינם ידועים לנתבעת. במהלך הפגישה

נדונה סוגיית ניגוד העניינים.

45. ביום 19.5.2013 הבהיר המשנה ליועץ המשפטי למערכת הביטחון, עו"ד בני כהן, כי מילוי שני
התפקידים במקביל מקים חשש לניגוד עניינים, בגינו לא יוכל התובע להמשיך לעסוק בשניהם
26 עו"ד כהן הותיר את ההחלטה בידי התובע, והתובע התבקש להודיע גם יחד, בכל מתכונת שהיא.

בתוך שבוע ימים באיזו מהעבודות הוא מבכר להמשיך לעבוד.
46. ביום 20.5.2013 פנתה שוב ב"כ התובע וטעתה לחשוב כי מרשה הושעה.27

28 47. ביום 21.5.2013 שב והבהיר עו"ד כהן את מצב העניינים, לרבות המצב המשפטי, לאשורו.

48. ביום 2.6.2013 שלחה ב"כ התובע מכתב נוסף אל עו"ד כהן, בו כפרה בסמכותו של עו"ד כהן
להכריע בשאלת ניגוד העניינים.29

49. ביום 14.6.2013 התקיימה פגישה בראשותו של ראש מרכז תע"צ (דאז), אל"ם אבי ברוך, יועמ"ש
מרכז תע"צ דאז, סרן דרור אפלדורף, רמ"ט גל"צ, מר אודי ירושלמי, התובע וב"כ. בפגישה נשמעו

כלל טענותיו של התובע בהרחבה, וכן הוסברו לו בפירוט הטעמים לעמדת הנתבעת.

30 העביר התובע מכתב ובו פירט את עיסוקיו 50. ביום 20.6.2013, בהתאם לבקשתו של ר' מרכז תע"צ,
בתחנה ומחוצה לה במהלך השנים הרלוונטיות ואת טענותיו לעניין ניגוד העניינים (דבר אשר היה
עליו לבצע עובר להסכמתו לתחילת עבודה כמנכ"ל חדשות 10, ככל שהיה ברצונו להמשיך לעבוד

בגל"צ במקביל).

51. ביום 8.7.2013, החליט ראש מרכז תע"צ, במכתב מפורט ומנומק, כי נוכח ניגוד העניינים אשר
קיים בין התפקידים האמורים, התובע לא יוכל להמשיך ולעסוק בהם במקביל. לפנים משורת
הדין, הציע ר' מרכז תע"צ לתובע ובהתאם להמלצתו של מפקד התחנה, כי אם ירצה בכך, יפעל
להעסיקו כמתנדב או כיועץ, בפרוייקט "עוד מעט נהפוך לשיר". כמו כן, נתן לתובע ארכה נוספת

. 31 להודיע על בחירתו בין שני התפקידים עד ליום 15.7.2013.

52. התובע לא נעתר להנחיית ר' מרכז תע"צ, שב ופנה ביום 15.7.2013 באמצעות ב"כ לר' מרכז תע"צ,
32 וחזר על טענותיו.

53. ביום 17.7.2013 הודיע ר' מרכז תע"צ לתובע, כי לנוכח החלטתו לדבוק בכהונתו כמנכ"ל חדשות
33 10, הוא רואה בו כמי שזנח את מקום עבודתו בצה"ל, על כל המשתמע מכך.

54. מן המפורט לעיל עולה תמונה של התנהגות לעומתית, המנוגדת לכל דין, מזלזלת בנהלים וברציונל
שבבסיסם. מקורה של המוטיבציה להתעמת נעוצה, ככל הנראה, ביריבות אישית אשר חש התובע
כלפי מפקד התחנה. זאת, לאחר שהתמודד מולו על תפקיד מפקד התחנה ולא נבחר. רי תשובותיו

של התובע בהתחמקותו משאלה מפורשת על המרכיב האישי בתביעתו.34

55. המניע האישי בהתנגחות חסרת התכלית שקדמה לתביעה ובתביעה הנדונה, מתחזק בעדותו של מר
35 טוניק, העד מטעם התובע, לפיה אין ציפיה מהנתבעת לשמש רשת בטחון תעסקותי או כלכלי.

אס ממילא לא זו מטרת התביעה, אין לה אלא לשמש כלי ניגוח אישי.
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ג. ניגוד עניינים מובנה ביו שתי המשרות שמבקש התובע לעצמו
ג.1. מכח פקודת מטכ"ל 41,0538

56. כפי שיפורט בסעיף 59 להלן, התובע היה מודע היטב, בכל הזמנים הרלוונטיים לתביעה, לנהלים
� המחייבים בנושא היתר עבודה פרטית לעובדי צה"ל. כן היה מודע לזהות הגורם המוטמן בעניין

זה, הוא מרכז תע"צ.
57. כך למשל, ביום 10.12.2011 הגיש התובע בקשה לעבוד כ"עורך אולפן שישי של חדשות ערוץ 2"36
וזאת לתפקיד "מגזיני". הסביר התובע בבקשת ההיתר: "בחדשות 2 אני עורן מגזין והקשר הוא

37 בהזדמנות אחרת, בעדותו (בס' 86 לתצהירו) טען כי תפקידו ? . עם ספקי תוכן מגזיני ולא חדשותי"
בתוכנית "אולפן שישי" הוא תפקיד בו קיים חשש לניגוד עניינים גדול יותר מזה שקיים בניהול

חדשות 10.

58. אלא שמפקד התחנה הבהיר את הרציונל להבחנה בין התפקידים,38 לפיו בפן התוכני של תפקידו
של התובע כעורך אולפן שישי, (בהיתר) דובר בעריכת תוכנית שעיקרה פורום פרשנים וכתבות
מגזין בהיקף של שעה וחצי, פעם בשבוע. אשר אינה דומה ל"בוקר טוב ישראל" וחדשות הבוקר
ברדיו האזורי, הסוקרים כרונולוגיה של חדשות היום. בפן הניהולי, מתבטא השוני בכך שנעדר מן
התפקיד מרכיב ניהול כח אדם והאחריות על שידורי חדשות הבוקר - הן בהיבט התחרות והן
בהיבט התוכן. מכאן שהתפקיד אינו מגלם בתוכו את ניגוד העניינים המובנה כמו בתפקידו הנוכחי.

59. בבקשת ההיתר של התובע מיום 10.12.2011, הצהיר התובע כי קרא את הוראות פ"מ 33.0148
(המפנה לפ"מ 41.0538) בנושא ניגוד עניינים. בהוראות אלה, מוסדר ההליך להגשת בקשה לעבודה
פרטית הן ברמה הפרוצדוראלית והן לעניין הגורם המוסמך. למרות זאת, העיד התובע כי "מפקד
גלי צה"ל הוא הסמכות הבלעדית במשך 20 שנה היה כזה".39 בהתנהגותו שלו סתר התובע את
עדותו, שהרי לו היה מפקד גל"צ בעל הסמכות, לא היה טורח להגיש ביוס 10.12.2011 את בקשתו

בענין לראש מרכז תע"צ.

60. טענת התובע בסי 59 לסיכומיו, לפיה אין פקודת המטכ"ל בנושא ניגוד עניינים חלה בעניינו, כיוון
שתחולתה על משרות מלאות בלבד, דינה להידחות, מעצם לשונה, ולגופה. קובע ס' 19 לפקודה:
"הסדר זה מחייב את כל העובדים במעמד ע"צ", (ההדגשה אינה במקור). אין זכר בלשון הפקודה
להבחנה על פי היקף משרה. אלא שאפילו היה ממש בטענת התובע, הרי שאין לפרשנות זו תוקף
לגביו, שכן על פי חוזה העבודה במועד בו היה צריך להיבחן ניגוד העניינים, הוא מועד מינויו
למנכ"ל, היקף משרתו היה 1000/0. כך גס בחוזה עליו חתם בחודש מרץ 2013. ויודגש, היקף משרתו

החלקי של התובע לא אושר עד היום.

61. טענתו של התובע לפיה בהתאם לפקודת מטכ"ל היה על הנתבעת לכנס ועדה משותפת של מרכז
תע"צ וארגון עובדי צה"ל דינה להידחות. זאת, בין היתר, נוכח העובדה שהתובע כלל לא הגיש

בקשה כאמור, שהיא תנאי מוקדם לקיום הפרוצדורה הנטענת על ידו.

62. משהוכח כי התובע הכיר היטב את הנוהל החל על מתן היתר לעבודה פרטית, מן הדין לדחות את
טענתו להסתמכות על הבטחה מנהלית אשר ניתנה על ידי מי שאינו הגורם המוסמך. מרכז תע"צ
הוא בעל הסמכות להתיר עבודה פרטית לעובדי צה"ל, ומכח פקודת מטכ"ל 33.0148 הוא בעל
סמכות ההחלטה בשאלת ניגוד עניינים. ר' מרכז תע"צ הוא הגורם שרואה לנגד עיניו את תמונת
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העיסוקים במלואה, בוחן את השלכות הרוחב, כפוף לכללים הנהוגים בכגון זה בשירות הציבורי
ובמערכת הביטחון, ובהתאם לכך מקבל החלטתו. החוזה המיוחד בו הועסק התובע מפנה להוראה

זו במפורש.110

63. טענת התובע בס' 18 לסיכומיו, לפיה הגורס המחליט בפועל הוא מפקד גל"צ, דינה להידחות.
הטענה אינה מתבססת על מקור שבדין - שהרי פקודת המטכ"ל קובעת ההיפך מכך - כי אם על
עדות של עד המעיד בהליכים נגד הנתבעת, ממנה פוטר. אפילו היו מקרים בעבר, עובר למינויו של

מר דקל למפקד התחנה, אין בכך כדי ליתן סמכות בידי מי שלא מוסמך על פי הדין.

64. לא ניתן ליתן היתר בהתאם לנהלים או להתחייב לתתו בפגישה אגבית המתנהלת ימים בודדים
: טרם המינוי. ועל כך העיד דקל בחקירתו

"כשעובד רוצה לעבוד בעבודה נוספת בדר"כ פונה בכתב, או קובע
פגישה מוסדרת לומר אני מתכוון לעבוד בעבודה נוספת האם יש לי
אישור. הוא לא עושה את זה כשיוצאים ממסעדה בארוחת צהריים

ועל הדרך שואל".41

65. אפילו הייתה ניתנת לתובע התחייבות, כנטען על ידו בכתב התביעה, הרי שאין מתקיימים התנאים .
42 הנדרשים כדי שהבטחה שלטונית תקשור את הרשות להבטחתה :

א. מפקד גל"צ אינו הגורס המוסמך ליתן החלטה בנשוא התביעה.

ב. מפקד גל"צ לא התכוון ליתן תוקף משפטי מחייב לשיחה.

ג. התובע עצמו לא ראה בשיחה משום החלטה מחייבת, שכן הכיר היטב, מניסיונו רב השנים
כעובד צה"ל בגלי צה"ל, את ההליך של בקשה להיתר עבודה פרטית ואת שרשרת

האישורים שעליו לקבל, הליך שהוכח שהכיר משעשה בו שימוש בעבר.

ד. גם אס, באופן תיאורטי, הייתה ניתנת הבטחה, ולא ניתנה בענייננו, הרי שיש צידוק
לשנותה או לבטלה. זאת בשל ניגוד העניינים החריף שמתקיים בין עבודתו של התובע

בגל"צ לבין משרתו כמנכ"ל, ובשל נתינתה תוך חריגה מסמכות ובניגוד לדין.

66. אפילו הסתמך התובע על שיחתו עם מפקד גל"צ בנושא, טענה המוכחשת, אין לקבל את טענת
התובע כי לו היה יודע שתסורב בקשתו לעבודה פרטית כמנכ"ל - היה נוהג אחרת. בהתאם לעדותו
של התובע, שיחתו עם דקל התקיימה ביום 22.1.2013, ו"בתאריד 28.1. המינוי שלי עבר
בדירקטוריון, לא יכולתי לחזור בי".43 בהתאם לעדותו, שאיפתו של התובע להתמנות היתה אדישה
לעמדת מפקד התחנה, בשאלת ניגוד העניינים. לכל היותר, ניסה התובע לכפות מצב עובדתי

בדיעבד על הנתבעת.

67. לתובע ניתנה האפשרות לחזור ולשדר בגל"צ באופן מיידי ולחדול מכהונתו כמנכ"ל חברת החדשות
של ערוץ 10 ככל שיחפוץ בכך (ר' את מכתבו של עו"ד בני כהן, המשנה ליועץ המשפטי במשרד
הביטחון מיום 21.5.13). יתרה מכך, ניתנה לו שהות ארוכה ומספר רב של הזדמנויות להודיע לו
ולמרכז תע"צ על בחירתו בין שתי החלופות. לא זו בלבד שהתובע לא שינה את מצבו לרעה, אלא
שגם כאשר עמדה בפניו האפשרות להשיב את המצב לקדמותו ולחזור לעבודתו בגל"צ באותה
מתכונת, בחר להמשיך ולהחזיק במשרתו כמנכ"ל חברת החדשות של ערוץ 10. כל זאת עד שביום
15.7.13 (כמעט שלושה חודשים מיום שנודע לתובע כי לגישת הגורמים המוסמכים יש בעיית ניגוד
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עניינים עס עבודתו הפרטית) הודיע ראש מרכז תע"צ לתובע, כי הוא רואה בו כמי שעזב בפועל את
מקום עבודתו.

ג.2. מכח הדיו הכללי
68. "כלל יסוד בשיטתנו המשפטית כי אסור לו לעובד הציבור להימצא במצב בו קיימת אפשרות

ממשית של ניגוד עניינים".*4

69. התובע מבקש מבית הדין הנכבד להכיר בזכות להעסקתו בשתי משרות, הדורשות ממנו להקדיש
לכל אחת מהן את מחויבותו, מרצו וזמנו. מאליו מובן כי לא ניתן לעמוד בדרישות הללו בשני
מקומות העבודה במקביל מבלי שרמת תפקודו באחת מהן תיפגע. ויפים לעניין זה דבריה של כב'

: הנשיאה בדימוס נילי ארד
"חובת האמון כוללת חובתו של העובד להימנע מכניסה למצב של ניגוד עניינים ביו
עבודתו הראשית, לבין העבודה הנוספת הפרטית, בה הוא מעוניין לעסוק בתקופת
יחסי העבודה; כמו גם חובה למנוע מצב בו, בתקופת העבודה, העובד יקדיש מירב

45 שימת הלב והמסירות לעיסוק האחר".
70. וכן ר' בעניין זה דב"ע (ארצי) כו/3-182 המרכז הרפואי שערי צדק נ' ד"ר אורלי פרט, פ"ד כט(1)

:(1996) 244

"מהותה של ההגבלה הסטטוטורית על "עבודה פרטית" נוספת, הוסברה ב-עש"מ
301, בכן שהמחוקק "ביקש 80/4 מאיר שנון נ' עירית תל-אביב-יפו, פ"ד לד(£4 298,
למנוע לא רק ניגוד אינטרסים מהותי, אלא גם תחרות אינטרסים, היינו מצב בו מוסר
העובד מירב תשומת הלב והמסירות לעיסוק אחר, הדורש לפי מהותו וטיבו זמן
ומאמץ, במקום לשקוד על התפקיד עבורו הוא מקבל שכר מלא מקופת הציבור...
במציאות כגון זו מוכרח העובד להיקלע להתנגשות של נאמנויות האת לאו דווקא עקב
אינטרסים מנוגדים כפשוטו, אלא בשל הצורך להכריע מעת לעת בשאלה למה יקדיש

את זמנו ואת מחשבתו".
71. שתי המשרות - הן כאזרח עובד צה"ל והן משרתו כמנכ"ל חברת חדשות, הן משרות המחייבות
עובד לחובת אמונים בלעדית כלפיהן. היבט זה, איננו מאפשר למנהל לעבוד במקום עבודה מתחרה

אחר.
72. כך, למשל, בהיותו חלק מצוות יומן הבוקר, לא ניתן להימנע ממצב בו ייחשף התובע לתחקירים
וסקופים עיתונאיים בטרם ישודרו. מתשובתו המתחמקת של התובע לשאלה מ פורשת בעניין היעד
לסקופ עיתונאי שיחשוף בשעות עבודתו המדווחות בנתבעת (20:00-24:00),46 עולה כי אין התובע
מסוגל ,להעיד על מחויבותו במצב זה לנתבעת. טענות כלליות ריקות מתוכן קונקרטי הן המאפיינות
את ההליך הנדון, למן תחילתו ועד סיכומי התובע. עת נדרש התובע לתשובה קונקרטית
לסיטואציה מוחשית ויום יומית, לחלוטין לא היפותטית, אשר תגיע לעיני מעסיקיו בערוץ 10 -
מסרב התובע להשיב. תשובה זו עומדת בלב ניגוד העניינים, והתובע היה מחויב בתשובה כלפי בית
הדין הנכבד בשאלה זו. משהתובע סרב להשיב על השאלה, אין בידי בית הדין הנכבד ליתן משקל

ראייתי כלשהו לטענותיו בדבר העדרו של ניגוד עניינים.
73. בסרבו לענות על שאלה בסיסית זאת, המחיש התובע את ניגוד העניינים המובנה בו הוא היה עלול
להמצא מדי יום ביומו בין שתי המשרות, והצדיק באופן התנהלות זה שהתקבלה ההחלטה הנכונה
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בנסיבות העניין לסיים את העסקתו של התובע בגלי צה"ל. הנתבעת לא יכולה הייתה ליתן עוד
אמון בתובע ובמחויבותו כלפיה, מיום מינויו כמנכ"ל חדשות 10.

74. כבר מעדות התובע לפיה הגורמים המוסמכים בחדשות 10 קראו והכירו את חוזה ההעסקה של
התובע בנתבעת, עולה זניחת מחויבותו כלפי הנתבעת, שכן עולה מעדותו שהשקיפות הנה חד
47 גורמי ערוץ 10 מכירים את פרטי התקשרותו של התובע עם הנתבעת, אולם בקשתה של צדדית.
הנתבעת לעיין במסמכי ההתקשרות של התובע עם מקום עבודתו החדש סורבה בעקביות ועקשנות,
לרבות בהליך הנדון. היה מצופה מהתובע, אשר טען לכל אורך ההליך שהעבודה בגלי צה"ל חשובה

לו, מעבר להיבטים כלכליים, שיגלה כל מסמך שהתבקש להראות.

75. כוחו ומעמדו של מנכ"ל חברת תקשורת כמעסיק פוטנציאלי עתידי עבור עובדי וחיילי התחנה יוצר
אף הוא קשיים וניגודי עניינים. כוחו הרב עשוי ליצור מערכות יחסים בעייתיות בעבודתו בגל"צ

וקשה להימנע מהשפעת מעמדו על דרך התנהלותם של הסובבים כלפיו.

76. בסי 38 לסיכומיו, מנסה התובע לטעון כאילו מהות תפקידו כמנכ"ל מצטמצם בעיקרו לתפקיד
אדמינסטרטיבי. התובע אינו מדייק בטענתו זו. במשרתו כמנכ"ל, נדרש התובע לכלכל ענייניה של
חברת החדשות שבניהולו, ולהתוות, בין היתר, את העניינים המקצועיים, כח האדם, השיווק
הפרסום, הכנסות, רגולציה וגס את העניינים המנהלתיים. אחריותו היא כוללת, מקיפה וחולשת

על כלל הנעשה בחברת החדשות.

77. זאת ועוד, במהלך חודש פברואר עד אפריל 2013, התובע, אשר שימש כמגיש התוכנית פעם אחת
בשבוע, החל להתערב בעבודת העריכה של "בוקר טוב ישראל", וחרג מגבולות תפקידו כמגיש אל
עבר תחומי אחריותו של העורך. ר' סעיף 76 לתצהיר דקל, אשר לא נסתר. וזאת, בניגוד לסיכום
המוקדם עם מפקד גל"צ, לפיו בניסיון לפתור את הבעייתיות שנוצרה מעצם היותו מנכ"ל חברת

חדשות מתחרה, יצומצם תפקידו של התובע למגיש "בוקר טוב ישראל" בלבד.

78. התנהלותו של התובע אל מול ערוץ 2 לאחר מינויו למנכ"ל חדשות 10, שופכת אור גם על ניגוד
העניינים עם עבודתו בגל"צ. עם מינויו למשרת המנכ"ל, חדל התובע מעבודתו בערוץ 2. התובע
העיד כי "עד כדי כך האמינו לי באתיקה שלי ובתום לבי", אמונה זו באתיקה ובתום הלב ארכה
שבועיים ימיס עד שהתובע חדל מעבודתו בערוץ 2. אפילו בתוכנית בעלת. אופי מגזיני, כהגדרתו

בבקשת ההיתר,48 לא יכול היה לשאת ערוץ 2 את החשש לניגוד עניינים.49

79. בחקירתו של מר טוניק, טען כי ניגוד עניינים במקצוע התקשורת לא קיים, כיוון שיש לסמוך על
המועסקים במקצוע.50 אלא שטענה זו דינה להידחות, משתפקיד מנכ"ל חדשות 10 במקביל

לתפקידו של התובע בנתבעת, מקים, לכל הפחות, פוטנציאל לניגוד עניינים.

80. כך, בהתאם לדבריו של פרופ' אהרון ברק, הכלל בדבר ניגוד עניינים נא למנוע הימצאות במצב
51 מעצם הפוטנציאלי של ניגוד העניינים, כד שקיומו או היעדרו של נזק אינו מעלה ואינו מוריד.
עדותו של מר טוניק, עולה כי התובע מנוע מלהיות מועסק בשתי המשרות, שכן שידור "בוקר טוב
ישראל" מתחרה חזיתית עם חדשות הבוקר בערוצי רדיו האזוריים, המשדרים את חדשות ערוץ
10. על ניגוד עניינים מעין זה, העיד בחקירתו מר יצחק טוניק שזומן מטעם התובע .? "ביגיונגלי הזה
של ניגודי אינטרסים ואתיקה יש דבר שהוא ברור לכולם. מי שמשדר או עורך תכנית בגלי צה"ל
2כ גם עדות זו מטעמו של לא יכול לשדר או לערוך באותו זמן באותו אמצעי תקשורת, רדיו".

התובע, תומכת במסקנה כי ניהול חדשות ערוץ 10 מתחרה חזיתית ב"בוקר טוב ישראל".
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81. בהתאם לזמיר, בבסיס הכלל בדבר ניגוד עניינים נמצא, בין היתר, עקרון שמירה על אמון הציבור
בשירות הציבורי.53 בעניינו של התובע, כפי שצוין במכתבו של ר' מרכז תע"צ מיום 8.7.2013, יש
טעם לפגם אף מבחינת הנראות הציבורית, בכד שמנכ"ל מערכת חדשות בגוף תקשורת מסחרי
מתחרה ממשיד ועובד במערכת החדשות של גל"צ, אשר הינה גוף ציבורי. זאת ועוד, לפי
הפסיקה, המבחן לקיומו של ניגוד עניינים הוא מבחן אובייקטיבי - מבחנו של האדם הסביר.54
בהליך דנא, אין כל ספק שאדם המסתכל מבחוץ היה רואה במילוי תפקידו של התובע בנתבעת
במקביל לתפקידו בחדשות 10, ככזה המעורר אפשרות ממשית לניגוד עניינים. מתשובתו
המתחמקת של התובע לשאלה המפורשת בנושא בפרוטוקול הדיון מיום 29.12.2016, בעמי 18 שי

9-1 עולה כי אפשרות זו הבשילה זה מכבר לניגוד עניינים ממשי.

82. בענייננו, חרג המצב זה מכבר מ"אפשרות ממשית" והפך לניגוד עניינים בפועל. כפי שעולה גם
מחקירתו הנגדית, לרבות מן ההתחמקות מתשובה, כמנכ"ל חדשות 10, אחראי התובע ישירות גס
55 על שידורי חדשות הבוקר ברדיו האזורי, תוכניות מתחרות חזיתית ב"בוקר טוב ישראל".
ובתשובה לשאלה על ניגוד העניינים בהיבט התחרות על מקורות יצירת החדשות, ענה התובע כי

56 . מקורות אלה "דומים מאוד"

83. לו היתה הנתבעת עוצמת עיניה לניגוד העניינים ומאפשרת המשך עבודתו של התובע בהגשת
חדשות הבוקר כפי שהתבקש על ידו, הייתה חוטאת הן לאמון שנותנים בה ציבור מאזיניה והן

לכלל הציבור.
ד. דיו טענת האפליה להידחות

84. טענתו שלי התובע בס' 15 לסיכומיו כאילו הופלה ביחס לאנשי תקשורת אחרים המועסקים
בנתבעת, הוכחה כשגויה. אין דמיון בין ניגוד העניינים החריף שהתקיים בעניינו של התובע עת
החל להיות מועסק כמנכ"ל חדשות 10 לבין עיסוקיהם האחרים של עובדים בנתבעת שקיבלו
היתרי עבודה כדין. נהפוך הוא - דווקא אס העובד היה מקבל היתר עבודה בנסיבות דנן - היתה נוצרת

משום אפליה, או לכל הפחות תקדים מחייב.

85. מרבית ההיתרים לעבודות פרטיות ניתנים לעבודות בתפקידים שאינם מכניסים את העובד בהס
למצב וודאי של ניגוד עניינים. לדוגמה, כתיבת טור בעיתון או הגשת תוכנית מסוימת בערוץ
טלוויזיה או עבודות מהסוג אותם נהג התובע לבצע ולקבל היתר עבודה פרטית בגינן כדין. ור'
בהרחבה ס' 71-70 לתצהירו של דקל על סעיפיהם הקטנים. במצב בו אין הגבלה אפקטיבית כלשהי
ביחס לתובע באמצעות הסדרים מגבילים קודמים שחלו עליו או שחלים על עובדי אחרים בתחנה,

לא ניתן חיה לאשר לתובע עבודה פרטית כמנכ"ל חברת חדשות מתחרה.

86. כפי שהבהיר היטב דקל בחקירתו, "אף אחד מהשדרים שבאים פעם בשבוע אינם נמצאים במעמד
57 כל הדוגמאות שהביא התובע להוכחת טענתו לאפליה שונות מהותית של ניהול גוף שידור".
מהמקרה שלו כפי שיפורט להלן, ורי האבחנות הפרטניות בכל הדוגמאות שהביא התובע בכתב

התביעה ובתצהירו, בס' 71-70 לתצהיר דקל.

87. מנימוקיו המפורטים של מפקד התחנה, עולה כי אין ולא היה כל תקדים למצב התובע- "ראש
פירמידה'/ מנכ'יל בגוף תקשורת מתחרה, המבקש להמשיך ולעבוד כמגיש בתכנית חדשותית

מובילה בגלי צה"ל.
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88. גס חקירה נגדית מפרכת של העד מטעם התובע, מר טוניק, לא העלתה ולו דוגמה קונקרטית אחת
לגוף תקשורת המאפשר קיומו של ניגוד עניינים דומה.58

89. יתרה מכך יצוין, כי אפילו היו טעויות עבר בהן אושרו מצבי ניגוד עניינים בנתבעת, אין בכך כדי
להקים זכות לתובע או לעובד אחר לחזור או להנציח את הטעות. הלכה פסוקה היא כי אין
.. מתקנים טעות בטעות, וכי גם אם היו טעויות עבר בנושא זה, לתובע אין זכות להנציחן במקרה
שלו.59 העד מטעם התובע, מר טוניק, העיד כי למעשה בתקופתו לא היה ולו אירוע אחד שהיה בו
ניגוד עניינים אשר הצדיק סירוב למתן היתר לעבודה פרטית,60 וזאת על אף שמהחקירה הנגדית,
עולה כי בתקופתו כמפקד התחנה הובאו לפתחו לא מעט ניגודי עניינים כאלה (אף לא אחד מהם

61 י בסדר גודל כעניינו של התובע).

90. ברקע הדברים יוער כי בשנים האחרונות נערכה הסדרה בתחום ניגודי העניינים בעבודתם של אנשי
גל"צ. ר' ס' 69 לתצהיר דקל. עדות טוניק לפיה היה ג'ונגל של ניגוד עניינים, נכונה לכל היותר לגבי

תקופת ניהולו את התחנה, וודאי שלא לתקופה שבה מר דקל פיקד על התחנה.
ה. התובע זנח את עבודתו בגל"צ

91! כפי העולה מהפרק העובדתי, כמי שעבד בתחנה שנים רבות בתפקידים שונים, התובע הכיר היטב
. את האיסור על אזרחים עובדי צה"ל לעבוד בעבודה נוספת ללא קבלת היתר. התובע אף פעל בעבר,

במקרים שונים, כדי לקבל את היתר לעבודות פרטיות שביצע טרם מינויו למנכ"ל חדשות 10.

92. בכל חוזי ההעסקה עליהם חתם התובע, הצהיר התובע כי לא יוכל לעסוק בעבודה פרטית אלא
62 אף בחוזה העבודה שעליו חתם בהיתר שיינתו מראש על-פי הפקודות על-ידי מפקד מרכז תע"צ.

התובע ביום 20.3.2013, הצהיר באופן דומה:
"ידוע לעובד כי לא יוכל לעסוק בעבודות פרטיות כלל אלא בהתאם להיתר עבודה
פרטית שייגתן מראש ע"פ הפקודות ע"י מפקד מרכז תע"ץ. לעובד ידוע כי היתר
עבודה פרטית ניתן במשורה, במקרים מיוחדים כאשר קיימים נימוקים המצדיקים

מינן היתר כאמור וע"פ ההמלצות הנדרשות".63

93. ובכל מקרה בהתאם להוראות הפקודה, תנאי למתן היתר הוא שהעבודה הפרטית לא תעמיד את
העובד במצב של ניגוד עניינים ביחס לעבודה המרכזית שהוא מבצע בתחנה.64

94. התובע הוזמן, יותר מפעם אחת, להגיש בקשה לקבלת היתר עבודה פרטית בהתאם לנהלים.65
בפניותיו של התובע לנתבעת כפר בתחולת הנהלים בעניינו,66 על אף שזמן קצר קודם לכן חתם על

חוזה עבודה בו הצהיר שלא יוכל לעסוק בעבודה פרטית אלא בהתאם להיתר שיינתן מראש.

95. אף שחוזה העבודה עליו חתם התובע פרט באופן ברור כי היתר עבודה פרטית יינתן במקרים
מיוחדים ורק אם יש נימוקים המצדיקים זו, בחקירת התובע בחר להתעלס מחשיבות החוזה
67 ויפים לעניין זה דבריו . והנהלים וציין בעניין היתר עבודה פרטית כי "מדובר בהליד טכני בלבד"

68 של בית המשפט העליון בעניין מילפילדר :
"צד לחוזה אינו רשאי (אין לו זכות) ואינו יכול (אין לו כוח) לקרוע מעל החוזה תגיות
אלו או אחרות ולהביא בהן שינוי על-ידי מעשה חד-צדדי. החוזה הוא יחידה אחת,
המאגדת בתוכה מכלול של הסדרים, צד לחוזה אינו רשאי ואינו יכול להפריד כרצוגו

בין חלקי החוזה ולהכניס בו שינויים חד-צדדיים כרצונו".
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96. כיוון שהתובע מילא בפועל את שני התפקידים במקביל, ועל אף שנמנע להגיש בקשה מסודרת
לקבלת היתר פרטית כפי שהתבקש, נדונה בקשה זו, אף ללא בקשה מסודרת מהתובע.

97. במכתב מיום 19.5.2013 ששלח לתובע עו"ד בני כהן, נמסר לתובע כי מילוי תפקיד מנכ"ל חדשות
10 במקביל לתפקידו כמגיש תוכנית חדשותית בגל"צ יוצר חשש לניגוד עניינים.69 לפיכך, הוחלט
שלא לאשר לתובע למלא את שני התפקידים בו זמנית. במכתב זה, התבקש התובע להודיע למפקד
מרכז תע"צ באיזה מקום עבודה הוא דבק. ככל שיבחר התובע להמשיך לעבוד בגל"צ כאזרח עובד
צה"ל, יהיה עליו להפסיק לאלתר את תפקידו כמנכ"ל חדשות 10. ככל שיחליט התובע להמשיך

ולכהן כמנכ"ל חדשות 10, יהיה על הנתבעת להפסיק את העסקתו כעובד צה"ל.

98. במכתבו של ב"כ התובע מיום 20.5.2013, כפר שוב בתחולת הנהלים בנושא עבודה פרטית בעניינו,
: "נכון למועד מכתבנו זה, מרשנו הינו עובד צה"ל לכל דבר ועניין, בעל חוזה עבודה תקף וציין
ומאושר כדין, וללא שביצע פעולה כלשהי הנוגדת את הסכם עבודתו ארון השנים והמחודש"
(ההדגשה אינה במקור).70 זאת בהתעלם מהוראת סעיף 6 להסכם העבודה של התובע,71 לפיה אינו
יכול לעסוק בעבודה פרטית אלא רק בהתאם להיתר שיינתן בהתאם לפקודות על ידיימפקד מרכז

תע"צ.

99. במכתב מיום 21.5.2013 ששלח עו"ד כהן לתובע חזר והדגיש, כי ככל שהתובע מעוניין הוא רשאי
לחזור ולשדר בגל"צ באופן מיידי, אך בשל ניגוד העניינים בו הוא נמצא, יהיה עליו להפסיק את
72 במכתב הודגש כי "עובד ציבור אינו יכול לכפות על המעביד מתן העסקתו כמנכ"ל חדשות 10.

. היתר עבודה פרטית"

100. בהמשך לטענות התובע כפי שהועלו בדיון מיום 13.6.2013, נערך דיון בסוגיית העסקתו של התובע
כמנכ"ל חדשות 10. במכתב זה הוסבר לתובע, שוב, כי העסקתו כמנכ"ל חדשות 10 לצד תפקידו
בנתבעת מהווה ניגוד עניינים. עוד התבקש התובע, פעם נוספת, להודיע לנתבעת באיזה מקום
עבודה הוא דבק. והובהר, כי ככל שהתובע יבחר להמשיך ולכהן כמנכ"ל חדשות 10, הנתבעת

תראה בו כמי שעזב את מקום עבודתו-בצה"ל.

101. ביום 14.6.2013 התקיימה פגישה בראשותו של ראש מרכז תע"צ (דאז), אל"ם אבי ברוך, יועמ"ש
מרכז תע"צ דאז, סרן דרור אפלדורף, רמ"ט גל"צ, מר אודי ירושלמי, התובע וב"כ. בפגישה נשמעו

כלל טענותיו של התובע בהרחבה, וכן הוסברו לו בפירוט הטעמים לעמדת הנתבעת.

102. ביום 20.6.2013, בהתאם לבקשתו של ח מרכז תע"צ, העביר התובע מכתב ובו פירט את עיסוקיו
בתחנה ומחוצה לה במהלך השנים הרלוונטיות ואת טענותיו לעניין ניגוד העניינים.73

103. ביום 8.7.2013 שלח ר' מרכז תע"צ, מר אבי ברוך מכתב לתובע.74 במכתב זה פרט מר ברוך כי לאור
סירובו של התובע להגיש בקשה להיתר עבודה פרטית, נראה שהתובע סירב להגיש היתר כאמור
משהבין שהפקודת המונחות בבסיס מתן ההיתר לעבודה הפרטית כוללות הוראות שהתובע לא

עומד בהן.

104. ביום 15.7.2013 שלח ב"כ התובע מכתב לנתבעת, רצוף שגיאות עובדתיות ומשפטיות, בו הלין
התובע על כך ש"לא בוצע בעניינו הליך מסודר, או תקין, או חוקי, ודאי לא מלא, בהתאם להוראות
פקודת מטכ"ל". באותה נשימה, התובע שב וכפר בתחולת הפקודה בעניינו, ונמנע, בחוסר תום לב,

מלהודיע באיזה מקום עבודה הוא דבק.
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105. משלא הותיר התובע בידי הנתבעת כל ברירה אחרת, במכתב מיום 17.7.2013 הודיע לתובע ר'
? מרכז תע"צ, מר אבי ברוך, על כך שרואים בו כמי שעזב את מקום עבודתו בצה"ל.75

106. ויודגש כי התובע הוא זה אשר הפר בהתנהגות את חוזה העבודה עליו חתם בכך שלא הגיש בקשה
להיתר עבודה פרטית בהתאם לדין וכפי שהתבקש ממנו פעם אחר פעם. על אף שהתובע נמנע
מהגשת הבקשה, הנתבעת הבהירה לתובע, יותר מפעם אחת, כי היא רואה בתפקידו כמנכ"ל
חדשות 10 כתפקיד המהווה ניגוד עניינים שאינו מאפשר את המשך העסקתו בנתבעת. הנתבעת
פעלה בהתאם לדין בכך שביקשה מהתובע פעם אחר פעם לקבל לידיה את הבקשה כדין, ומשלא

עשה כן, נאלצה לדון בבקשה גם מבלי שהוגשה.

107. סעיף 20 לפקי מטכ"ל 41.0538 מורה כי: "עובד, אשי לא ימלא אחר הנהלים המחייבים אותו לפי
פקודה זו, ייחשב כעבריין. נגד עובד כזה ניתן יהיה לנקוט תגובה מנהלית, ובמקרים חמורים אף

. יהיה ניתן לדרוש את פיטוריו"

108. משלא פעל התובע בהתאם להוראות הפקודה ולא הגיש בקשה להיתר, הרי שבלשון הוראתה כנ"ל
יש לראותו כ"עבריין" וניתן לנקוט נגדו תגובה מנהלית ואף לדרוש את פיטוריו. חלף תגובה כקבוע
בפקודה, מתוך רצון טוב, פעלו הגורמים המוסמכים בבחינת לפנים משורת הדין כלפיו, וביקשו
ממנו לתקן את הדרוש תיקון ולהגיש בקשה מתאימה. לבסוף, לאחר שהתובע לא הגיש בקשה
להיתר עבודה פרטית, ואף על פי כן, בחנו משרד הביטחון ומרכז תע"צ את שאלת ניגוד העניינים,

כאילו הגיש בקשה כדין. לתובע ניתנו הזדמנויות שונות ורבות להשמיע את עמדותיו ולשכנע בהן.

109. התובע לא הותיר ברירה בידי הנתבעת, ובסרבו לנהוג על פי הקבוע בפקודת המטכ"ל, לכבד את
ההחלטה בדבר כמות השידורים המקסימלית שנמצאה שיוכל לשדר, ולנוכח היקף עבודתו

הפרטית, ראתה הנתבעת התובע כמי שזנח את מקום עבודתו.

110. כל התנהלותו של התובע הייתה ניסיון להביא להימשכות הליכים, בלא תכלית ראויה, במטרה
להעמיד את הנתבעת בפני מצב עובדתי קיים. הכל תוך התעלמות התובע מהדין החל, מהוראות
מפורשות שניתנו לו, ובחוסר תום לב מובהק. ור' בעניין זה תב"ע (עבודה ארצי) נד/02-289 המוסד

לביטוח לאומי נ' גאנם פ"ד כח(1) 117 (1995), שם נקבע .?
"לא תמיד אקט פיטורים פורמלי הוא חזות הכל, ויכולה התפטרות למעשה, לעטות
איצטלא של פיטורים. כן, למשל אם מבקש עובד לשנות באורח משמעותי את תנאי
עבודתו והשינוי אינו עונה על צרכי העבודה, הרי במקרים או בנסיבות מסוימים
"מתמרן" העובד את "פיטוריו" ומאלץ את המעביד לפטרו. סיטואציה משפטית זו,
משמעה כי העובד (ולא המעביד) שם קץ לחוזה העבודה המקורי, והוא מציע מעתה
למעביד חוזה עבודה חדש, שתגאיו שונים מתנאי קודמו. או אז "פיטורים" כביכול, על

פי סיטואציה זו משמעם סירוב המעביד לתנאי החוזה החדש."

111. במקרה דנן, התובע פעל לטובת האינטרסים שלו, בניגוד לחוזה העבודה עליו חתום ותוך שהובהר
לו כי עבודתו הנוספת, והעיקרית למעשה, מביאה אותו למצב של ניגוד עניינים. ובעניין זה ראה

דיון (עבודה ארצי) לב/3-58 רשות השידור נ' אשל פ"ד ד(1) 298 (1973), שס נקבע:
"מן הדין להעמיד את עצם המושגים "פיטורים" ו"התפטרות" במקומם. המשותף
לשניים, פיטורים והתפטרות, הוא שבשניהם מביא אחד הצדדים את יחסי העבודה
לידי גמר, ונותן ביטוי ברור וחד-משמעי לכוונתו לעשות כן. הביטוי יהיה כרגיל,
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בדיבור ברול/ אד יכול ויהיה במעשה שאינו מתיישב עם כוונתו להמשיך לקיים את
יחסי העבודה או עם האפשרות להמשיך לקיים יחסים אלה1/

,76 שם נקבע: 112. וכן רי פסיקת בית המשפט העליון בעניין חנוכי
"המערער, שקיבל שכרו מקופת המדינה, עבד במקביל, מבלי לקבל רשות, במקום
עבודה אחר. [...] שירות המדינה רשאי להחליט, אם ייענה לבקשה לעבודה נוספת או
ימאן, ולעניין זה יש, למשל, חשיבות בכך, אם עבודה נוגעת ברעותה, היינו, אם יש
חפיפה כלשהי בשעות העבודה. [...] מי שמבקש לשרת בשירות המדינה חייב לקבל
על עצמו את המגבלות והסייגים, הנובעים מכך, ואין לקבל בשום פנים ואופן את
הגישה, לפיה יכול עובד מדינה, ששכרו משולם מקופת הציבור, לדחוק חובתו כלפי

שירות המדינה לקרן זווית ולחפש עיסוקים נוספים כאוות נפשו".

113. כלל התנהלותו של התובע, כמפורט לעיל ולהלן, מלמדת כי התובע קיבל החלטה לשפר את מצבו
ולעבור למקום עבודה אחר. התנהלותו חסרת תום הלב של התובע, במטרה להוציא מהנתבעת
כספים, אין בה כדי להקים לו זכות בניגוד לדין, ובכלל זה זכות לפיצויי פיטורים, בניגוד לחוק

ולהלכה הפסוקה.
ו. התובע מיצה זכות טיעון מתמשכת על פני תקופה ארוכה

114. אף אם ייקבע כי התובע פוטר, הרי שהתובע נשמע פעם אחר פעם, בעל פה ובכתב, על פני שבעה
חודשים עובר להיותו מיוצג ובהיותו מיוצג. בתקופה זו, הציג התובע עובדות שונות, טענות שונות
וכפה את נוכחותו על הנתבעת בעודו מצוי בניגוד עניינים. בשורה ארוכה של פסקי דין נפסק כי
הזכות לשימוע היא הזכות המהותית לטיעון.77 בעניינו של התובע זכות הטיעון הוגשמה במלואה
בשורה ארוכה של מכתבים עם התובע וב"כ, דיונים שנערכו בנוכחותו בהיותו מיוצג, ובמכתב
ששלח לנתבעת ביום 20.6.2013. כל אלה מלמדים שטיעוניו של התובע נשמעו מספר פעמים רב,

בעל פה ובכתב, באמצעותו ובאמצעות בא-כוחו.
78 שם נפסק כי אף שלא קוים 115. בעניין זה ר' קביעתו של כב' השופט עמרם רבינוביץ בעניין דרוט,
הליך שימוע רשמי, בפועל קוים השימוע. זאת, כיוון שניתנה למערער הזדמנות מלאה להשיב על כל

: הטענות שהועלו כנגדו. וכן רי ע"ע (ארצי) לומלסקי ני עיריית בת-ימ (פורסם בנבו, 15.5.2007)
"תכליתו של הליך הפיטורים הוא לאפשר לעובד להשמיע את טענותיו בטרם
מתקבלת החלטה בעניינו וחשיבותו לא רק בעצם מתן הזדמנות להשמיע טענות אלא
גם - ולא פחות חשוב - כדי לגרום למעסיק לגבש החלטה נכונה ומושכלת בנסיבות כל
עניין. עם זאת, פגם בהליך השימוע - כשלעצמו - אין בו בהכרח כדי להביא לביטול
ההחלטה המינהלית. הדבר תלוי בעוצמת הפגם, בנסיבות המיוחדות הנוגעות לעניין

הנדון ובמציאת נקודת האיזון הנכונה בנסיבות כל עניין".

116. עניינו של התובע שב ונבחן ביסודיות על-ידי כלל הגורמים המוסמכים והרלוונטיים. בצר לנתבעת,
ומשהתעקש התובע שלא לפתוח בהליך המתחייב ושלא להתחייב למקום עבודה אחד, לא נותר לה

אלא לקבוע כי מילוי שני התפקידים בו-זמנית מהווה ניגוד עניינים.

117. התובע נמנע מלהעמיד את החלטת הנתבעת למבחן שיפוטי בזמן אמת, ולא הגיש בקשה לסעד זמני
במועד הפסקת ההתקשרות עמו או בכל נקודת זמן משמעותית אחרת בעת קרות האירועים. זאת
אף שהתעקש לראות עצמו כ"מושעה" מתפקידו.79 בחקירתו הנגדית, לא סיפק התובע הסבר מניח
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את הדעת לחוסר תוס הלב המאפיין את תביעתו הכספית לאחר שלא מיצה את ההליכים העומדים
לרשותו באמצעות סעדיס זמניים בזמן אמת.

ז. טענת התובע לתחולת ההסכם הקיבוצי - מנוגדת לבקשת התובע מן הנתבעת

118. כלל עילות התביעה והסעדיס הנובעים מההסכם הקיבוצי דינם להידחות, משהתובע פנה וביקש
לעבור להעסקה בחוזה אישי, כמפורט להלן. ממילא אין כתב התביעה מפרט אילו סעדיס נתבעים

כתוצאה מתחולה רטרואקטיבית של ההסכם הקיבוצי.

119. מנספח א' לתצהיר ע' ראש מדור שכר במרכז תע"צ, סרן ליאת מינס, עולה כי עד לפנייתו היזומה
של התובע, הועסק על פי הוראות ההסכם הקיבוצי החל על אזרחים עובדי צה"ל.

120. על מנת להגדיל את הכנסותיו מהנתבעת, בשנת 2008 נענתה פנייתו של התובע להחרגתו מהוראות
ההסכם הקיבוצי במטרה שלא להיות מוגבל בהוראותיו השכריות:

"א. העובד הצהיר כי אינו מעוניין להיות מועסק כאזרח עובד צה"ל על פי ההסכם
הקיבוצי המיוחד שבין ההסתדרות הכללית החדשה/הארגון הארצי לעובדי צה"ל
לבין מערכת הביטחון (להלן 'ההסכם הקיבוצי') אף כי הוצע לו. העובד סירב לכך
וזאת לאור רצונו לזכות בתנאי שכר והיקפי משרה אשר אין ביכולתה של מערכת
ביטחון ושל המשרד לספק תחת ההסכם הקיבוצי. ב. לאור סירובו של העובד להיות
מועסק ע"פ תנאי ההסכם הקיבוצי, ועקב רצונה של מערכת הביטחון להעסיקו -

נאות המשרד להשתמש בסמכותו לכרות חוזי העסקה מיוחדים" (ההדגשה במקור).81

121. מעבר זה נעשה בהנחיית מפקד התחנה דאז, העד מטעם התובע, מר יצחק טוניק, ר' נספח בי
לתצהיר מינס. המעבר היה לחוזה "סכומי" - רי נספח ג' לתצהיר מינס: "3. לאור שינוי משמעותי
זה של היחידה, בהסכמת מרכז תע"צ, מבקשת לערוך עם העובד חוזה סכומי ולבסס שכרו על סך
10,000 ¤ ברוטו (בהתאם לטבלת התפקידים הבכירים בגל"צ שסוכמה מולכם)". החוזה הסכומי
התעדכן מדי תקופה, ר' עמי אחרון בנספח רי לתצהיר מינס, בו מצוין כי איננו מדווח על רכיבי שכר
שונים המאפיינים את משכורתם של אזרחים עובדי צה"ל בהסכם הקיבוצי, וככתב:. "מועסק

בחוזה אישי סכומי גלובלי". כל זאת, בתקופת העסקתו תחת ניהולו של העד מטעמו.

122. גס בתקופת החוזה הסכומי, על דעתו ובלא שנתבקש לכך, המשיך התובע לדווח על שעות עבודתו,

ובכללן שעות נוספות, באופן חוזר ונשנה ובצורה מונוטונית, וזאת בניגוד לחוזה העסקתו הקובע�
82 בכך, מנסה כיום התובע, בחוסר תום לב "מכאן שלא תותר העסקה בשעות נוספות במשרה זו".
משווע ובניגוד לדין, להציב את הנתבעת בפני מצב בלתי אפשרי לתשלום שעות נוספות אשר נאסרו

לביצוע במסגרת חוזה ההעסקה החל.
ח. שעות נוספות

123. מנספחים ג-ד לתצהיר מינס עולה, כי לבקשת התובע ובאישור העד מטעמו נועד התשלום הגלובלי
לפצותו על "הרחבת תחולת תפקיד", ובמילים אחרות - על כל הנדרש ממנו בתפקידו ובמשרתו
בשנים אלה. היינו, מלשון ההסכם וממאפייני עבודתו של התובע עולה כי ניתן היה להסכים
לדרישתו לתשלום שכר גלובלי אשר אינו משקף עבודה לפי שעות, אלא תכולת עבודה. כך עולה

מלשון ההסכם ומפניות מפקד התחנה דאז, העד טוניק, בנספח ג' ובסיפת נספח רי לתצהיר טוניק.

124. העבודה העיתונאית מעצם טיבה מאופיינת בגמישות של שעות העבודה באופן שאינו מאפשר
פיקוח על שעות העבודה. כך למשל, עיתונאי יכול לצפות בזמנו הפנוי בתכנית טלוויזיונית, כשלפתע
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ישודר אירוע חדשותי אותו עליו לסקר. אף בפגישה חברית של עיתונאי עם מכר עשויים לעלות
תכנים רלוונטיים לכתבה עיתונאית, כך שהמכר יהפוך למקור של העיתונאי. לא ניתן לסורג את
אותה צפייה בטלוויזיה או פגישה עם מכר, שהחלו בפעילויות למטרות פנאי כשעות עבודה או
מנוחה. אין ולא יכול להיות אמצעי פיקוח באמצעותו ניתן לפקח על עבודת העיתונאי בסיטואציות
אלה. אפילו איכון (השנוי במחלוקת), אין בו כדי ליתן בידי המעסיק אמצעי פיקוח בכגון דא.
הנתבעת מודעת לפסק דינו של בית הדין הארצי בעניין למ עברי,83 אולם הקביעה לפיה ניתן היה
בנסיבותיהם הספציפיות של מפקחי המשרד להגנת הסביבה לפקח גס על עבודתם בשטח, אינה

רלוונטית לאופי העבודה של עיתונאים, ובכלל זה של התובע, מכל הסיבות המפורטות לעיל.

125. מדוגמאות אלו ניתן ללמוד כי אופי ההעסקה של עיתונאי בנושאי אקטואליה אינו מאפשר
למעסיק פיקוח מדויק על שעות העבודה והמנוחה של העיתונאי, וכן דורש מהעיתונאי מידה
מיוחדת של אמון אישי. בהתאם לסעיף 30(5) ו-30(6) לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951,
כיוון שאופי העסקתו של התובע מצריך מידה מיוחדת של אמון אישי, ואינו מאפשר למעסיק כל

פיקוח על שעות העבודה והמנוחה שלו, חוק שעות עבודה ומנוחה אינו חל בעניינו.

126. משאין שעון נוכחות בגלי צה"ל ולאור אופי עבודתו של התובע בדירוג העיתונאים, הוסכם עם
התובע, כדלקמן \*

"מוסכם על הצדדים כי משלת העובד הינה משלה העונה על הקליטליונים הקבועים
בסעיפים 30(א)(5) ו-30(א)(6) לחוק שעות עבודה ומנווזה, תשי"א-1951 וזאת, מפאת היות
משלה זו משלה אשל לא ניתן לפקח על שעות העבודה והמנוחה בה ומפאת היות זו משלה
הדולשת מידה מיוחדת של אמון אישי, מכאן שלא תותל העסקה בשעות נוספות במשלה

זר/85

127. בתקופה הרלוונטית לתביעה, החל משנת 2007, מאופיינים דו"חות הנוכחות של התובע בדיווחים
משולבים מהתחנה ומחוצה לה.86

128. נשמטה מסעיף 114 לכתב התביעה התניית המופיעה בסעיף 3.ב. להסכם העבודה עליו חתם
התובע, בדבר השבת סכומים אשר קיבל ביתר. ר' בעניין זה נספח א' לתצהיר מינס, ס' 3.ב. לחוזה
87 לעומת זאת, לא נשמטו מסיכומי התובע ההעסקה משנת 2009 ויתר חוזי העסקתו של התובע.
שנות עבודתו בנתבעת עובר לפסק הדין ההיסטורי בעניין ע"ב (אזורי ת"א) 3320/00 שוב נ' מדינת
ישלאל (פורסם בנבו, 2.10.2003) (ס' 91 ואילך לסיכומי התובע), אירועים היסטוריים אלה, עובר

לקליטתו של התובע כעובד ועובר להעסקתו כאזרח עובד צה"ל בהסכם קיבוצי, אינם ממין העניין .
בתביעה זו, ווודאי שאץ בהם כדי לשמש ראייה לשנות העסקתו הרלוונטיות לתקופת התביעה

(שלא התיישנו).

129. מכל מקום, התובע לא עמד בנטל להוכיח זכות לכספים נוספים על אלה שקיבל בגין שעות נוספות
שדיווח. סעיפי פרק וי לכתב התביעה המבססים את עילת "הפרשי השכר" בגין שערת נוספות (ס'
116.8 לכתב התביעה), חושבו במנותק מהשעות המדווחרת כפי שמופיעות בנספח 30 לתצהיר
התובע. זאת, כירון שעיון בנספח זה מעלה שבתות רבות בהן התובע לא עבד כלל, בעוד שהחישוב

נערך באופן כוללני וגורף, ונסמך גם על ימים ושעות שהתובע כלל לא עבד בהם.

130. התובע לא הציג מקור נורמטיבי לזכות לתשלום בגין שעות נרספות המבוצעות מהבית. אף בטענתו
לתחולת ההסכם הקיבוצי עליו, אין כדי להוות מקור נורמטיבי לתשלום שעות נוספות אלה. עיון
בנספח 30 לתצהיר התובע, מעלה כי רבות מן השערת הנרספות הנתבעות בגין עברדה בשבת, כלל לא



19

בוצעו ממקום העבודה. לכן�, בהעדר מקור נורמטיבי, ובאין בס' 114 לכתב התביעה ובס' 131
לתצהירו כדי לבסס עילת תביעה זו, מן הדין לדחותה.

131. מכל האמור לעיל, עולה כי התביעה לתשלום שעות נוספות מחוסרת תום לב, מששעות אלה שולמו
לתובע זה מכבר, במסגרת החוזה האישי בו הועסק לבקשתו. דרך המלך להעסקה בנתבעת הינה
בהסכם קיבוצי. התובע הוא שדרש מהנתבעת לצאת מתחולת ההסכם הקיבוצי על מנת לקבל
סכומים נוספים על אלו המתאפשרים בו. בדיעבד, תובע בגין שעות נוספות שלא אושרו לו והיה
מנוע מלעשות על פי חוזה העבודה האישי: "".מכאן שלא תותר העסקה בשעות נוספות במשרה

זו".88
132. התובע לא עמד בנטל על-מנת להוכיח מתכונת עבודה הכוללת עבודה בשעות נוספות, וכל שצירף
כראייה לתמיכה בטענותיו אלו דו"חות נוכחות שמילא באופן מונוטוני ושוטף לצרכי שכר. כך
למשל, ברוב המכריע של ימי החול בהם הועסק ב"בוקר טוב ישראל" דיווח את שעות עבודתו בין
השעות 9:00-5:00 ו~24:00-20:00, כאשר השידור בפועל נערך שעה אחת בלבד.89 כלומר, התובע
דיווח על 7 שעות הכנה עבור שעת שידור אחת, כאשר זמן ההכנה המקובל לתוכנית נע בין 3 שעות
ל~6 שעות, תלוי ביעילות ובוותק העובד.90 ברי כי עובד וותיק ומיומן דוגמת התובע לא נדרש לזמן
הכנה כה רב, וכל דיווח הנוכחות שביצע נועד אך ורק לצרכי תשלום השכר המוסכם ובלא שהדבר

שיקף נכונה את שעות העבודה וההכנה בפועל.

133. לראייה יצוין, כי, בניגוד ליחידות אחרות בצה"ל בהן מועסקים אזרחים עובדי צה"ל, בגל"צ לא
מוצב שעון נוכחות, מתוך הבנה שאופי עבודת העיתונאים אינו מאפשר דיווח נוכחות על-פי שערן

נוכחות.

134. מהוראת ס' 12 (א) לפקודת מטכ"ל 41.0538, הקובעת שלא ניתן לקבל היתר לעבודה פרטית כאשר
זו מבוצעת בשעות הפעילות של העבודה העיקרית, מתבקשת המסקנה לפיה החלטת מרכז תע"צ
שלא להתיר לתובע עבודה פרטית בשעות הקבועות המדווחות על ידו בנספח 30 לתצהירו, לצורך

הגשת "בוקר טוב ישראל", היתה ההחלטה הסבירה היחידה האפשרית.
ט. תביעה להפרת התחייבות ותשלום משכורת עד סוף תקופת הסכם העבודה

135. הסעד הנתבע בסעיף 116.4 לכתב התביעה בשיעור 123,500 ¤ (קרן) עולה כדי שימוש לרעה בהליכי
משפט, שכן התובע בנספח 5 לתצהירו צרף שני משפטים מתוך כלל תנאי העסקתו כמנכ"ל חדשות
10. אף מתוך שני המשפטים הללו עולה המובן מאליו לפיו מניעותו של התובע מהמשך הגשת בוקר
טוב ישראל נובעת גס מהסכם העסקתו בחדשות 10: "החברה מאשרת כי המנכ"ל יהא רשאי

להמשיך בעיסוקו כמגיש תוכנית הבוקר בגל"צ עד פעמיים בשבוע".

136. התובע, בחוסר תום לב מובהק, הסתיר את יתר האמור בסעיף זה. משכך, חזקה כי יש במידע
שהוסתר כדי לתמוך במניעותו להמשיך לעבוד כאזרח עובד צה"ל בנתבעת, לא כל שכן במשרה

מלאה. מן הדין לדחות סעד זה גם לנוכח המפורט בפרק ג' ודי לסיכומים אלה.
י. הפרסומים נשוא התביעה - מיוזמת התובע; איו בתגובת הנתבעת לפרסום כדי לפגוע בשם הטוב

137. הנתבעת חוזרת על טענותיה בכתב ההגנה ובסי 57-61 לתצהיר דקל. מפקד התחנה לא נחקר
בנקודה מהותית זו בעילת התביעה הנוגעת לסעדיס הנתבעים בס' 116.7 לכתב התביעה.

138. טענות התובע בס' 75-80 ריקות מתוכן ומראיות, שכן לא זו בלבג שלא הביא ראיות עצמאיות
לפרסום לשון הרע על ידי הנתבעת, אלא שאף נמנע מלחקור את עדי הנתבעת בנקודה מהותית זו.
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סיכום

139. פעולותיו של התובע להפוך את משרתו כאזרח עובד צה"ל למשרה שנייה, וטפלה למשרתו
העיקרית כמנכ"ל חדשות 10, הייתה יריית הפתיחה במלחמתו של התובע בנתבעת ובדין החל בה.

140. כל אחת ואחת מעילות התביעה דינה להידחות הן לגופה, כפי שפורט לעיל בהרחבה, והן מחמת
חוסר תום לב קיצוני. כל החלטה הנתקפת בתביעה - הסכמית, שכרית והחלטות עם תחילת
עבודתו של התובע במקום עבודה מתחרה אחר, התקבלו כדין על ידי כלל הגורמים המוסמכים
לעניין, שבחנו את עניינו של התובע, כל גורם מזווית הראייה המקצועית שלו, והגיעו להחלטות

הנתקפות.

141. מפקד גלי צה"ל הוא מנהל מקצועי של התובע, וגורס ממליץ בשאלת קיומו של ניגוד עניינים. לצד
הניהול המקצועי, שותפים לניהול היחידה, בכלל ההיבטים, גורמים מקצועיים בתוך התחנה
(שכריים ועיתונאיים) ) יועמ"ש התחנה, יועמ"ש משרד הביטחון, יועמ"ש מרכז תע"צ. הגורם
הניהולי האחראי על כלל האזרחים עובדי צה"ל ובתוכם התובע, ר' מרכז תע"צ. ניסיון התובע
לאורך כל ההליך למקד את טענותיו במפקד גל"צ, מונעים מטינה אישית ומתעלמים ממבנה
הסמכויות וההיררכיה בנתבעת. לא עלה בידי התובע להוכיח כי החלטה כלשהי מן ההחלטות
הנתקפות התקבלה בחוסר סמכות, חוסר סבירות, או כי נפל בה פגם כלשהו. בנסיבות בהן אורך
רוח רב הוא שאפיין את הליך קבלת ההחלטות, גס בסיטואציות קיצוניות בהן צף חוסר תום ליבו

של התובע, ממילא דינה של טענה כזו להדחות.

142. התובע נמנע בזמן אמת מלהביא בפני ביקורת שיפוטית של בית הדין הנכבד את נסיבות סיום
העסקתו, באיצטלא של פגיעה בזכויות. הניסיון לטעון בדיעבד לתחולה של הסכם קיבוצי שעה
שבשנת 2008 פנה וביקש להחריג עצמו ממנו, הניסיון לטעון בדיעבד לתשלום שעות נוספות,
שבוצעו מהבית, בלא להציג מקור נורמטיבי לתשלומם, ופיצוי בגין נסיבות סיום ההתקשרות
איתו, נסיבות אשר התאפיינו בחוסר תום לב שיטתי, מתוכנן וקיצוני, מגיע כדי שימוש לרעה
20 בהליך המשפטי. די בדיווחיו של התובע מן השנים האחרונות,91 על עבודה בין השעות 00-24:00:
מדי ערב לצורך הגשת התוכנית "בוקר טוב ישראל" כדי להמחיש את חוסר תום הלב בדרישה

ובתביעה להמשיך ולהגיש את התוכנית גס בתקופת עבודתו כמנכ"ל חדשות 10.

; "זכויותיו 143. עדותו של מפקד התחנה במועדים הרלבנטיס לתביעה, בחקירתו מיום 1.2.2017, לפיה
רבות ותרומתו רבה לתחנה, יחד עם זאת, ניגוד עניינים משווע זועק לשמיים גובר על הזכות
לשבת מול המיקרופון" משקפת את יחסה של הנתבעת כלפי התובע, למן הודעתו על עבודתו בגוף

התקשורת המתחרה ועד היום.

144. לנוכח כלל המפורט לעיל, מן הדין לדחות את כל עילות התביעה ואת הסעדים הנתבעים בגינן,
משהתובע לא הוכיח זכותו לכספים אלה, ומשאין מקור בדין לפסקם. בית הדין הנכבד מתבקש

לפסוק לנתבעת את הוצאות ההליך ולהשית על התובע שכ"ט עו"ד כדין.

, ̂? י" <£•// רזן י)

איה דויטשר קורנהאוזר, עו"ד
פרקליטות מחוז ת"א - אזרחי

פמת''א סעש/2662/14 רו.א. 1301177
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1 ר' סעיפים 15-8 לתצהיר דקל, וכן נספח א' לתצהירו, בו תכתובת דואר אלקטרוני בין מר דקל לבין הגב' גלית אלטשטיין מיום

27, שם עודכנה גב' אלטשטיין על תוכן השיחה: "כל שאמרתי לגולן הוא שלדעתי לא צריכה להיות בעיה עם הגשת בטי .1.2013
פעם בשבוע".

2 ר' פרוטוקול הדיון מיום 1.2.2017, עמ' 40, שורה 17-16.

3ח פרוטוקול הדיון מיום 29.12.2016, עמ' 19, שורה 17-14.

4 ר' פרוטוקול הדיון מיום 29.12.2016, עמ' 22, שורה 12-11.

5 ר' פרוטוקול הדיון מיום 1.2.2017, עמ' 43, שורה 27.

, עם' 10 שורה 32 עד עמ' 11 שורה 4, עמ' 12 שורות 10-8. 6 ר' פרוטוקול הדיון מיום 29.12.2016
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