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צווים הצהרתיים, צווי מניעה וצווי עשה במסגרת תגובת המשיב לבקשה ל
 בקשת צד בסכסוך קיבוצי

, תאגיד השידור מתכבד המשיב ,31.1.2018בהתאם להחלטת בית הדין הנכבד מיום 

צווים הצהרתיים, צווי להשיב לבקשה ל "(,המשיב" או "התאגידכאן )להלן: " –הישראלי 

-"(, אשר הוגשה עלהבקשה)להלן: " ווי עשה במסגרת בקשת צד בסכסוך קיבוצימניעה וצ

ההסתדרות החדשה וועד עיתונאי התאגיד )להלן ביחד:  –ידי ארגון העיתונאים בישראל 

 הדין הנכבד.(, לבית "המבקשיםאו " "נציגות העובדים"

 :פתח דבר .א

הבקשה האמורה הוגשה בחוסר תום לב והיא מהווה שימוש לרעה בהליכים  .1

להקים זכות וטו לארגון העובדים בנושאים המצויים בליבו של  –מטרתה  משפטיים.

בין הצדדים ואשר טרם גובשה ביחס המתנהל בימים אלה  המשא ומתן הקיבוצי

זמניים צוו מניעה הכוללת עתירה ל –משמעות הבקשה  אליהם הסכמה קיבוצית.

 . שיתוק של פעילות התאגיד –וקבועים 

המתנהל באופן אינטנסיבי בחודשים  במקום למצות את המשא ומתן הקיבוצי .2

מנסה ארגון העובדים באמצעות הבקשה לקבע עמדותיו בדרך עוקפת האחרונים, 

ון המוגברות תוך הפרת חובות האמ, משא ומתן באמצעות עתירה לצווים שיפוטיים

 ביחסי עבודה ושל כל הנהוג והמקובל במערכת יחסים קיבוצית.  

כל , וודאי אין בעובדה כי כל דרישות הארגון לא התקבלו במלואן בשלב המשא ומתן .3

עוד לא גובש במלואו ההסכם הקיבוצי, כדי להצדיק התערבות שיפוטית באמצעות 
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בעת שמתנהל משא ומתן את וזמתן צווים שיפוטיים ביחסי העבודה הקיבוציים, 

 מוצה., אשר טרם ת שבועיותאינטנסיבי, בדרך של פגישוקיבוצי 

הבקשה הוגשה שלושה ימים בהן הדברים מקבלים משנה תוקף )וחומרה(, בנסיבות  .4

לאחר ישיבת משא ומתן בה נדונו חלק מהנושאים, ויום אחד בלבד לפני ישיבה נוספת 

עוד בטרם הספיק התאגיד לבדוק את ההשגות  ,)שהתקיימה לאחר הגשת הבקשה(

  . על ידי ארגון העובדים שהועברו אליו

פנייה הדין הנכבד היא ממילא -בנסיבות אלה, ברי כי פנייתם של המבקשים לבית

 .מקום בו הצדדים לא מיצו את ההידברות ביניהם – מוקדמת

נתון או  בדל עובדה, הבקשה רוויה סיסמאות וטענות הנטענות בעלמא, ללא כל פירוט .5

 הלכות משפטיותומצטטים טענות כלליות מעלים המבקשים מספרי. תחת זאת, 

שאין בינן ובין תמונת העובדות כהוויתה דבר. ממילא, להלכות אלה, אין כל רלוונטיות 

 .לתמונת המציאות הקיימת בתאגיד

ביחס  לא בכדי נוקטת הבקשה בלשון עמומה ובמונחי סל, ללא כל פירוט מינימאלי .6

 לאותם "שינויים מבניים" מתוכננים כביכול ולפגיעה לכאורה בזכויות העובדים.   

מובילה לתמונת ראי ההפוכה לתמונה המעוותת  פרישת התמונה העובדתית המלאה

הנהלת התאגיד פועלת בתום לב מלא ובדרך מקובלת  –המצוירת בבקשה והמטעה 

  .ביחסי עבודה קיבוציים

קלט למעלה ממחצית  , בין היתר,אשר ,גוף בהקמההינו שהתאגיד בשים לב לכך  .7

סטאטוס "אין לדבר כלל על במועד עלייתו לאוויר,  - חודשים בלבד 8-לפני כ מעובדיו

, או על חובות הקמות מתוקף וממילא לא על הפרתו ביחס לדרך פעולת התאגיד "קוו

 ביצוע "שינויים מבניים".

חוק השידור הציבורי ) 2014קם בחקיקה מאוגוסט התאגיד הינו גוף סטטוטורי שהו .8

 -, לפני כעד ליום התחילה (."חוק השידור הציבורי)להלן: " 2014 –הישראלי, תשע"ד 

שידורי ההרצה מועד עלייתו של התאגיד לשידור ו – 15.5.2017חודשים בלבד ביום  8

, ברכישת האדםבגיוס כוח  , בין היתר,התאגידעסק  – בטלוויזיה, ברדיו ובדיגיטל

 .ובבניית לוחות השידוריםציוד, בניית אולפנים 

כי עד לעלייתו לאוויר ואף  ,במאמר מוסגר ולשם השלמת התמונה העובדתית יצוין .9

כעת מתמודד התאגיד עם קשיים ועם מהלכים, פוליטיים ואחרים, שמטרתם לעכב 

נוכח  1ולמנוע את הקמת התאגיד ואת עלייתו לאוויר, ואף לשנותו באופן מהותי.

 .התגובההעובדה כי עסקינן במענה לבקשה לסעדים זמניים, לא יורחב על כך במסגרת 

                                                           
כך למשל, החל מעת שחוק השידור הציבורי התקבל במליאת הכנסת, התקיימו הליכים משפטיים שונים  1

לבטל את הקמת התאגיד נועדו  בעניינו של התאגיד, בבית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ. חלק מהליכים אלה
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בדין, ביום התחילה החלו שידורי התאגיד ונסתיימו שידורי רשות  על פי ההסדר הקבוע .10

השידור )עם סגירת הרשות(. כפועל יוצא, הרוב המוחלט של עובדי רשות השידור אשר 

)שכן, עד לאותו מועד,  , ביום התחילהנקלטו לעבודה בתאגיד, החלו עבודתם בפועל

 .2עובדים אלה ביצעו עבודתם במסגרת שידורי רשות השידור(

בטלוויזיה, ברדיו  על מנת להיערך לתחילת השידורים ולשידור רציף ביום התחילה, .11

נוכח הנסיבות הייחודיות של ההסדר החוקי בדבר סגירת הרשות ותחילת ובדיגיטל, ו

, במטרה לסייע לפעילות . זאתזמנייםתקנים  50פעילות התאגיד, אושרו לתאגיד 

 כמתחייב. ,שמירה על הרצף השידוריאת ה , ולהבטיחהתאגיד לפני ואחרי יום התחילה

הפסקת  בד בבד עם) תחילת פעילותוההסדר הקבוע לנסיבות הקמת התאגיד,  .12

גיוס הדחיית מועד תחילת השידורים מספר פעמים, , (פעילותה של רשות השידור

כולן  , הן'מהיום להיום'של מאסת עובדים ותחילת עבודה בפועל של כמחציתם 

נסיבות יוצאות דופן, אשר הצריכו היערכות משמעותית לפני ואחרי יום התחילה, 

)לכך כאמור עוד התווספו אירועים ופעולות שלעיתים איימו ואף בחודשים אלה. 

 להחריב או לשנות מן היסוד את הגוף עצמו(.

בשינוי  הבודדים שחלפו מיום התחילה החודשיםהתאפיינו מטבע הדברים, לפיכך,  .13

לתוכניות השידורים שנבנו לקראת העלייה לאוויר, המצב בשטח והתאמה של 

, לרבות בדיוק טיוב והתאמה של אופן עבודת העובדיםללשינויים בלוח השידורים, 

לצורך להיפרד הסדרי נסיעות והסעדה, , להתאמה של זמני עבודה, שעות משמרות ועוד

כתחילה כסיוע לעלייתו של התאגיד על ציר הזמן מהתקנים הזמניים שאושרו מל

לאוויר ותחילת השידורים, לבחינת ההתאמה של העובדים לתפקידים אליהם שובצו, 

 .ולעמידה במסגרת התקציב המאושרת

, הן ברורה להעמידבמטרה  כולם שינויים חיוניים ומחויבי מציאות אלה, נעשו .14

עמידה בסטנדרטים של שידור ציבורי איכותי ומעולה, תוך בתקופת ההרצה ולאחריה, 

  יעילות, איכות ומצוינות, ללא פשרות.

תוך יידוע מלא של ארגון ההחלטות שהתקבלו בנושאים אלה, התקבלו בשקיפות,  .15

 הגעה לפתרונות מוסכמים.ובחלק מהמקרים תוך אליהן העובדים ביחס 

                                                           
נועד לוודא ולהבטיח כי התאגיד יפעל ויעלה לשידור, ; חלקם האחר או לדחות ו/או לשנות מהותית את פניו

 . למרות יוזמות חקיקה שנועדו לעכב את תחילת השידורים ו/או לשנות את מהותו של התאגיד
 
השידור, המהווים כמחצית משיא כוח האדם בתאגיד, כפי שיפורט בגוף התשובה שלהלן, רוב עובדי רשות  2

 החלו את עבודתם בפועל ביום שלפני יום התחילה, ביום התחילה עצמו וביום שאחרי יום התחילה.
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, החלה הנהלת התאגיד לנהל משא בתאגיד בדיםבמקביל לאמור ולאחר התאגדות העו .16

הנושאים  3.שיחול על עובדי התאגיד קיבוצי במטרה לחתום על הסכם קיבוציומתן 

העומדים על הפרק כוללים הן נושאים כלכליים, והן נושאים אובליגטוריים שעניינם 

 ביחסי הנהלת התאגיד וארגון העובדים.

כי במהלך הדין הנכבד, יודגש כבר עתה, -את ביתהמטעות נוכח טענות המבקשים  .17

 7, מתוכן מתוכננות ישיבות 17שלושת החודשים האחרונים, התקיימו בין הצדדים 

עד  , לעת הזו,ישיבות נוספות כבר תואמו והן קבועות .במהלך החודש וחצי האחרונים

. לשם ההתרשמות, ממועד הגשת הבקשה ואילך, התקיימה 2018חודש מרץ סוף ל

מעבר  ישיבות על ציר הזמן בין פברואר לסוף מרץ. 5שיבה אחת נוספת וקבועות עוד י

מנכ"לית משאבי אנוש עם נציגי סלאלה, התקיימו גם ישיבות בלתי מתוכננות של 

  לעיתים גם בהשתתפות המנכ"ל או סמנכ"ל החדשות.. הוועד

לרבות הצעה  ,בבקשת הארגוןלא נכללו  אלהמהותיות עובדות  ,בחוסר תום לב בוטה .18

, לתקופת הביניים שהגיש התאגיד הנוגעת הן לאופן ניוד וסיום עבודת עובדי התאגיד

והן לדרישות הכלכליות של הארגון. הצעה זו לא  שעד לחתימת ההסכם הקיבוצי

 . זכתה לכל התייחסות שלא ארגון העובדים עד עתה

, מבסס מסקנה עיון בתמונה העובדתית המלאה כפי שהיא מפורטת בתגובת התאגיד .19

הנהלת התאגיד מקיימת משא ומתן בתום לב, ואין בכך שטרם  –פשוטה וברורה 

כדי להצדיק התערבות שיפוטית  ,גובשו מלוא ההסכמות הקיבוציות בין הצדדים

  .במערכת יחסי העבודה הקיבוצית, קל וחומר באמצעות מתן צווים שיפוטיים

כי התאגיד מחויב לשידור ציבורי מעולה ולהטמעת  למען שלמות הדברים, יודגש .20

תרבות ארגונית המקדשת מטרה זו, תוך מחויבות של כלל העובדים לאמור. הגמישות 

הניהולית הנדרשת, במיוחד בשנות ההקמה הראשונות, על מנת לוודא עמידה ביעדי 

וועדת  חובדהתאגיד והגשמת מטרותיו, עומדת בבסיס הקמת התאגיד כפי שנקבע 

 . אשר המליצה על בנייה מחדש של השידור הציבורי בישראל ,4לנדס

כפי המפורט לעיל ולהלן, אין כל הצדקה להתערב בעת הזאת, בה מתנהל בפועל משא  .21

כפי  –באמצעות צווים שיפוטיים  –ומתן קיבוצי אינטנסיבי, וודאי לא באופן דראסטי 

ן בחודשים האחרונים הדברים מקבלים משנה תוקף בנסיבות בה עתירת המבקשים.

מתגבשת מערכת היחסים הקיבוצית. ראוי שזו תתגבש על ידי הצדדים וללא 

 התערבות גורמים חיצוניים.

                                                           
גיוס העובדים נעשה באמצעות החתמתם על חוזים אישיים אשר קיבלו את אישור האוצר, ועד לגיבושו  3

 ם אלה, מסדירים את תנאי העסקתם של עובדי התאגיד.וחתימתו של ההסכם הקיבוצי הסכמים אישיי
, לצורך בחינת המתווה לשידור הציבורי 2013וועדה בראשותו של רם לנדס, אשר הוקמה בחודש ספטמבר  4

 העתידי הישראלי.
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אין בתגובה האמורה כדי להביא את מכלול הפרטים קצר, הזמנים הסד נוכח  .22

 .והעובדות או למצות את טענות התאגיד, אשר מקומן בהליך עיקרי

 החלק העובדתי: .ב

התאגיד וקביעת יום התחילה כיום סיום שידורי הרשות ותחילת שידורי הקמת . 1ב/

 התאגיד

. בוריכאמור לעיל, הקמת התאגיד, שהינו גוף סטטוטורי, הוסדרה בחוק השידור הצי .23

הסדיר מחד, את סיום פעולתה של רשות השידור והפיכתה ביום פרסום החוק חוק ה

התחילה" של שידורי התאגיד  "יוםלרשות המצויה בהליכי פירוק, תוך קביעה כי 

; ומאידך את הקמתו של התאגיד, שיהיה אמון על יהיה יום סגירת רשות השידור

 . ת דיגיטלבורי ברדיו, בטלוויזיה ובפלטפורמקיום שידור צי

לפיו שידורי רשות השידור יסתיימו ערב תחילת  כפועל יוצא מן ההסדר החוקי, .24

עובדים   404 –שידורי התאגיד, "גב אל גב", כמחצית משיא כוח האדם של התאגיד 

 -כ 5החלו עבודתם בפועל, בשבוע בו חל יום התחילה. –)עובדי רשות השידור לשעבר( 

עובדים  473כך, מאי, הוא החודש בו חל יום התחילה. נוספים החלו עבודתם בחודש  70

עובדים  894מתוך סך כולל של החלו את עבודתם בחודש מאי, בסמוך ליום התחילה, 

בנסיבות ייחודיות אלה ועל מנת להיערך לתחילת המועסקים בתאגיד. כאמור, 

זמניים, של עובדים תקנים  50יום התחילה, אושרו לתאגיד השידורים ולשידור רציף ב

 .זו לתקופה

 מאז עלייתו לאוויר ביום התחילה –התמודדות התאגיד עם שינויים והתאמות . 2ב/

הנובעים הן משינויים , שינויים והתאמותנוכח היותו גוף בהקמה, נדרש התאגיד ל .25

נדרשים בלוח השידורים ותוכנם, והן בטיוב והתאמה של אופי עבודת העובדים 

עלה צורך בבחינת התאמה לשינויים המתהווים. בנוסף, עם תחילת העבודה בפועל, 

של עובדים לתפקיד אותו הם מבצעים בפועל, צורך בניוד עובדים בין תפקידים 

 .וחטיבות ועוד. דוגמאות יובאו להלן

 :ברדיו התבצעו לא מעט שינוייםכך למשל,  .26

רק משודרת כעת , פעמים בשבוע 3 שעסקה בהורות ושודרהתכנית רדיו  .26.1

 פעמיים בשבוע.

                                                           
מבין עובדי רשות השידור שנקלטו בתאגיד התחילו את עבודתם יום לפני יום התחילה )קרי ביום  105 5

מבין עובדי רשות השידור שנקלטו בתאגיד, התחילו את עבודתם יום אחרי יום התחילה )קרי  22 (;14.5.2017
-10בין התאריכיםאת עבודתם התחילו מבין עובדי רשות השידור שנקלטו בתאגיד,  118 -(; ו16.5.2017ביום 

12/5/2017 .  
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, מבצעת גם את הפקת התכנית. בנסיבות אלה, לי שחר פארהתברר כי המגישה  .26.2

 .התייתר צורך בשיבוץ מפיק לתכנית

נעשו שינויים בלוח השידורים ובשיבוץ תכניות על ציר הזמן. כך לדוגמא,  .26.3

כנית תלאוויר עלתה ; 09:00לשעה  15:00, הועברה משעה תכנית 'המעבדה'

 ; תרבות אפריקאיתשעוסקת בחדשה 

 .ברשת מורשת הוחלפה בתכנית אחרת, המוגשת על ידי מגישים שונים תכנית .26.4

נעשו שינויים גם ביחס לקרייני קול המוזיקה. שינויים אלה הם נושאו של הליך  .26.5

 (. 57955-11-17ק תלוי ועומד )ס"

, לציבור הערבי, ששודרה בימי חמישי, הוחלפה בתכנית גאולה אבן שלתכנית  .26.6

 ."רחאבית"מ בשם

, ששודרה ביום שישי, הוחלפה בשידור ניר מוזס שלום ג'ודיבהגשת תכנית  .26.7

 .יוסי גואטהתכנית בהגשת 

, ששודרה אף היא ביום שישי, הוחלפה בשידור תכנית ועם סמלבהגשת נתכנית  .26.8

 .גואל פינטובהגשת 

, הוחלפה 15:00, ששודרה בימי חמישי בשעה שלמה מעוזבהגשת תכנית  .26.9

 .ואב קרקובסקיבתכנית בהגשת י

, ותחתיה 23:00עברה לשעה  19:00יומית ששודרה מדי וים בשעה רצועה  .26.10

נוספה תכנית תרבות חדשה בהגשת ורד יפתחי גרין ולאחריה חוברים לשידורי 

 הטלויזיה.

 :שינוייםחלו  , בשידורי הטלוויזיה,גם בחטיבת החדשות .27

ערבית הפך שהיה מיועד לטלוויזיה ב אולפן החדשות הוחלף; והאולפן .27.1

 .בעבריתלטלוויזיה 

נרכשו מאולפני ובעבר  20:00עד  17:00שלוש תכניות שנועדו לרצועת השעות  .27.2

 . )תוך הגדלת תכולות עבודה( פנימה הרצליה, החלו להיות מופקות בתאגיד

תכנית "שבע אקטואלי" הוחלפה בשתי רצועות אחרות: "העולם והיום" עם  .27.3

)מהדורה יומית  מואב ורדי )מוסף חוץ יומי( ו"הרי החדשות" עם גאולה אבן

 מוקדמת בת חצי שעה(. 
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-19התכנית "ערב ערב" אשר יועדה מלכתחילה להיות בת שעתיים )בין השעות  .27.4

 (.19-18(, צומצמה לתכנית בת שעה )17

 70"-"מבט לאחור" עם אורי לוי ו –שנה למדינה  70נוספו שתי תכניות בסימן  .27.5

 פנים" עם ליאת רגב.

 .19-16ירדו מבזקי הערב בשעות  .27.6

, במקום מבזק בן לחדשות במוצאי שבתבת שעה  חדשה נוצרה תכנית מגזינים .27.7

 .וכתוצאה מכך נוספו תקנים למערכת החדשות רבע שעה

 ירדה משידור., עם גילי תמיר בימי שישיתכנית חברתית  .27.8

הנובעים מהיותו של התאגיד בשלבי  ודומים להם, ברור לכל בר בי רב, כי שינויים אלה .28

, משפיעים על שיבוץ עובדים, ובבחינה והתאמה של לוח השידורים ותוכנההקמה והרצה 

היקפי משרה, וכן נבחנת התאמת שיבוץ העובדים ורמת העבודה בכל אחד מן 

 התפקידים, בכל עת ובפועל. 

 אינטנסיבי משא ומתן קיבוציהצדדים מקיימים ביניהם מזה חודשים רבים  .3/ב

ת העובדים משא ומתן קיבוצי, לקראת חתימתו מתנהל בין התאגיד לנציגומזה זמן,  .29

 של הסכם קיבוצי שיחול על עובדי התאגיד. 

 התקיימוחודשיים וחצי(, כ)במהלך למועד הגשת תשובה זו ועד  2017נובמבר חודש בין  .30

האחרונים, לרבות ביום ה' מתוכן בחודש וחצי  (7שבע ) .ישיבות 17 בין הצדדים

בנוסף,     . הגשת הבקשה (, לאחר1.2.2018האחרון )בתאריך 

עד לסוף חודש מרץ. , נוספות שתואמו זה מכברישיבות לפחות חמש קבועות לצדדים 

 במטרה לקדם את גיבוש ההסכם הקיבוצי. הכל כאמור 

, כי התאגיד מעוניין הבהירה הנהלת התאגיד לארגוןבמהלך ישיבות המשא ומתן  .31

בסוגיות הן לדון ורה פו שיחוליצור ערוץ תקשורת פתוח ומשותף של הידברות 

בעיות בוערות שמתעוררות כמו גם ב הקשורות להסכם קיבוצי שייחתם בין הצדדים

  .מענה בזמן אמתלאלה , על מנת ליתן בתקופת ביניים זו )עד לחתימת הסכם קיבוצי(

יכולה למצוא מענה  ,ארגון העובדיםלעמדת  'בוערת'לא כל בעיה עם זאת הובהר, כי  .32

ימי נושאי שלא במסגרת המשא ומתן הקיבוצי. כך למשל, בכל הנוגע להוק, -אדופתרון 

ליישר קו עם הנהוג וכיוצ"ב, ביקש הארגון תעריפי שבת בחירה, מחלות ילד,  חופשה,

ההשפעה הכלכלית של . אלא שהובהר לארגון כי 'בעיות בוערות'וראה בכך  במדינה

 'בוערת'אין מדובר בסוגיה לכן הדרישה על עלות ההסכם הסופית היא משמעותית ו

 .ההסכם הסופיתומעלות חלק ממכלול הדרישות הכלכליות אלא בנושא שחייב להיות 
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הנושא, הציעה הנהלת התאגיד שתי חלופות: האחת, עם זאת ועל מנת לקדם את  .33

לדחות את הדיון למשא ומתן הכלכלי; השנייה, לסכם את הדברים באופן שיהוו 

לגוף ההסכם הקיבוצי המתהווה בין הצדדים. ארגון העובדים, סיכום סופי וייטמעו 

        מטעמיו, לא השיב כלל להצעה זו.

ביחס לחלק האובליגטורי הנדון בין הצדדים, העבירה הנהלת התאגיד הצעה  גם .34

לתקופת הביניים, עד להגעה להסכמה להסדרת נושא סיום עבודה ושינוי תנאי עבודה, 

  .להקיבוצית קבועה בנושאים א

, כפי שהועברה לארגון 7.1.18הצעת התאגיד להסדרת הנושאים כמפורט לעיל מיום 

 ומהווה חלק בלתי נפרד מתגובה זו.  1כנספח מש/העובדים מצורפת 

עודכנו חברי  ,במהלך ישיבות המשא ומתן והן בהידברות בעל פה ובכתוביםבנוסף, הן  .35

, בין התאמותוועד הפעולה ונציגי ההסתדרות על נושאים בהם נדרש התאגיד לבצע 

היה שיתוף של ארגון העובדים  ,בחלק מהמקרים .היתר לנוכח היותו גוף בהקמה

הליך הערכת עובדים )משוב(, בתהליכים ומהלכים שביקש התאגיד לקדם. כך למשל, 

ביטול ההתפלגות העובדים להנהלה; לרבות  נערך בשיתוף פעולה מלא בין נציגות

אגב, . ארגון העובדיםהטמעת שינויים בטפסי ההערכה ובהליך על פי עמדות הכפויה ו

כעת טוען ארגון העובדים כי הסכים להליך, אך לא לעיתוי עריכת המשוב והוא מורה 

 לעובדים שלא לשתף פעולה עם הליך המשוב.  

ם ביניהם ישיבות משא ומתן באופן שוטף, רציף הנה כי כן, בעוד שהצדדים מקיימי .36

 . להחליף הידברות בהתדיינות, ופנו לבית הדין הנכבד בחרו המבקשים –ותדיר 

תוך הפרת המקובל ביחסי עבודה קיבוציים,  הדין הנכבד,-פנייה זו של המבקשים לבית .37

אי  תמייצרהוהנוקטת בלשון מתלהמת  מצד ארגון העובדים, מתווספת לתכתובת רבה

. סכסוך עבודה(שמצא ביטוי גם בהכרזת משבר )ומעודדת  אמון של העובדים בהנהלה

ך תונוהגת באופן אחראי ומשיבה באיפוק למכתבי הארגון, הנהלה הבזמן שזאת, 

   .העת, את מרכז הכובד אל המשא ומתןשהיא מחזירה, כל 

צורפת דוגמא לתשובת ההנהלה למכתב התראה בטרם הכרזה על סכסוך עבודה, מ

 ומהווה חלק בלתי נפרד מתשובה זו. 3מש/ – 2כנספח מש/

מקיף,  שא ומתןבכל עת לנהל מים נהמבקשים, לפיה, הם מוכטענת בנסיבות אלה,  .38

המשיב פועל , לפיהן, הארגוןטענות  .תמוהה ביותר )לשון עדינה( אינטנסיבי ואמיתי

  .נעדרות כל בסיס ,באורח חד צדדי

 

הדבר נעשה  –ככל שקם צורך בסיום עבודה או בשינוי תנאי עבודה או תפקיד  .4ב/

 ארגון העובדיםכלפי בשקיפות 
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ובאופי , בטכנולוגיה, במיקום האולפנים כאמור לעיל, השינויים בלוח השידורים .39

 יםהתאמה של שיבוץ העובדים והיקפי משרתם. לאלה נוספמצריכים פעולת התאגיד, 

בחינת ההתאמה של העובדים לתפקידם לאחר תחילת עבודתם בפועל, ליכולת של 

חלקם להתמודד עם שינויים בטכנולוגיה ועם מטרת העל של התאגיד להעמיד שידור 

 ציבורי מעולה.

, עובדים פרטנייםעל רקע זה, נבחן מפעם לפעם הצורך לשנות את היקפי המשרה של  .40

 עובדיםומחלקות, ולשקול גם סיום עבודה של  בין חטיבות עובדים פרטנייםלנייד 

  שהתגבשה ביחס אליהם המסקנה כי אינם מתאימים לעבודה בתאגיד. פרטניים

הן במסירת המידע  –ארגון העובדים וביידוע של בחינות פרטניות אלה, נעשו בשקיפות 

טרם הזימון לשימוע של עובדים אלה והן בייצוג העובדים על ידי הארגון בהליכי 

  שימוע.ה

לרבות ישיבה בהשתתפותו האחרונות שהתקיימו בין הצדדים,  בישיבותיתרה מכך,  .41

נדונו שמות העובדים אשר ביחס שי בירן,  בהסתדרות, מר של מנהל אגף כלכלה

לעיתים, מסירת המידע לארגון העובדים אף  אליהם בכוונת התאגיד לקבל החלטות.

ועוד, הקדימה את הפניה לעובד, בדבר הכוונה של התאגיד לקבל החלטה בעניינו. 

התאגיד בחלק מהמקרים מהכוונה לקבל החלטות  כתוצאה מדיונים אלה, חזר בו

 בעניין סיום עבודה ו/או שינוי בהיקף המשרה של חלק מן העובדים.

  יפורט במה דברים אמורים:להלן למען הסדר הטוב,  .42

את משרתן של שתי הפחית בשל עודף קריינים בחדר החדשות, הוחלט ל .42.1

 קטן. ההפחתה . לאחר ובעקבות השיח עם ארגון העובדים, היקף קרייניות

היקף הפחתת לשני עובדים )בתפקיד אדמיניסטרציה ועורכת( הוצעו תחת  .42.2

 .משימות נוספות, פתרונות של שינוי תפקיד וקבלת משרהה

בתאגיד צורפו אותן היא ממלאת עניינה של מגישה הוסדר )כלל המשימות  .42.3

 לכדי משרה מלאה(.

(, שלא ועובד בחטיבת ההנדסה )תחקירן מגזין ים נוספיםעובדביחס לשני  .42.4

תפקידם הנוכחי, נעשה ניסיון נוסף לשבצם בתפקידים להשתלב ב והצליח

 .קתםאחרים, ולעת הזו הושעה הליך סיום העס

עובדים נוספים אשר לשיטת התאגיד אינם מתאימים  ארבעהעניינם של ב .42.5

ואין הצדקה לשבצם בתפקיד אחר או שאין תפקיד אחר רלבנטי  לעבודתם

ההנהלה ממשיכה  , אחד מהם ממלא משרת אמון )נהג המנכ"ל(,לכישוריהם
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כדי להצדיק את הפניה אין בכך כמובן, בהליך, כפי הפררוגטיבה הנתונה לה. 

 לערכאות, לא כל שכן מתן הסעדים המבוקשים בבקשה.  

עולה איפוא, כי בניגוד מוחלט לטענות המבקשים ולסיסמאות השזורות בבקשה בדבר  .43

המדובר במספר  האמת שונה בתכלית. – "שינויים מבניים"ו "פיטורי צמצום"

על רקע אי התאמה וצורך בהתאמת היקפי  ,צומצם של החלטות שקיבלה ההנהלהמ

 משרה לצרכים משתנים בתאגיד.

עניינם של העובדים , לרבות מלוא הפרטים והעובדות היו בידי המבקשים –כך או כך  .44

בנסיבות אלה, טענות המבקשים, כביכול מדובר בפיטורים  הנזכרים לעיל.הפרטניים 

  שרירותיים, מקוממת.

נאמר להנהלה כי  (15.1.2018שהתקיימה בין הצדדים )ביום  היתרה מכך, במהלך ישיב

 . ביחס לעובדים שעניינם הובא בפניו התאגיד שהציגעם הפתרונות הארגון שלם 

לביה"ד(, ימים בלבד לפני הגשת הבקשה  5) 25.1.2018ביום ה שהתקיימה בישיב .45

העבירה הנהלת התאגיד מידע ביחס למספר עובדים נוספים אשר היא שוקלת לקבל 

המבקשים, עוד בטרם התגבשה במלואה עת הובא לידי הזהחלטה בעניינם. מידע 

ואף עוד בטרם התקבלו מלוא הנתונים קבל החלטות בעניין עובדים אלה, הכוונה ל

ת גילוי מלאה ומורחבת, בה נוהג התאגיד . זאת, מתוך חובביחס לעובדים שעניינם נדון

 ןהעובדים עודכארגון  –קרי וכתיב . , לפנים משורת הדיןביחסיו עם ארגון העובדים

כיצד עוד בטרם התגבשה כוונה ברורה לפנים משורת הדין, , בשלב המקדמי ביותר

 .יש לפעול בעניינם של העובדים

 קיבוצית ולקיים שיח פתוח ובתום לבבמקום לנהוג כראוי וכמתחייב במערכת יחסים  .46

תוך מיהר ארגון העובדים ופנה לבית הדין בבקשה הנוכחית,  בנושאים שעל הפרק,

 לגרום להתערבות מיותרת ביחסי העבודה הקיבוציים!ובניסיון  משבריצירת 

טענות שעניינן חובת גילוי, חוסר תום לב והיעדר מסירת , דווקא הנסיבות אלהב .47

 , ראוי שיופנו אל המבקשים ולא יועלו על ידם. פרטים

רק לשם שלמות התמונה, יובהר מדוע עניינם של עובדים פרטניים אלה, עלה בישיבה  .48

  על ידי התאגיד:

. בין לבין, (ושעות עבודה עבירת משמעת חמורה )זיוף נוכחות וביצעים עובדשני  .48.1

 ;אחד מן העובדים התפטר מהעבודה בעקבות הגילוי

ולקריינית  תכנית יםמגישה יםעובדקם צורך בהתאמת היקף משרה לשני  .48.2

מגישים מגיש תכנית יומית, המתמצה בשעתיים עבודה ליום, הנוספת. אחד מ
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הקריינית מגישה  .לרבות עריכת התכנית לפני הגשתה; השני, תכנית שבועית

  תכנית אחת ומועסקת במשרה מלאה. 

לקבל מוקד התנועה, נוכח האפשרות קם צורך בהתאמת המשרות המשויכות ל .48.3

 .wazeדיווחים ישירות לאולפן מתוכנת 

נשקל ביטול  דקות,  15-', בחדשות השבועבשל צמצום משך זמן התוכנית ' .48.4

 של כתב מגזין. משרה 

, הטעם הענייני בבחינת הצורך לבצע שינויים ולסיים העסקת עובדים הנה כי כן .49

  ,ברור. האופן הראוי והנכון לנהל עניין זה –פרטניים שעניינם הובא לידיעת הארגון 

  ברור אף הוא. - בהידברות בין הצדדים

א פניית הבזק של הארגון לבית הדין הנכבד, בבקשה זו שאין ימה שלא ברור כלל ה

  בינה ובין המציאות כל קשר.

כפי  – ו/או בשינויים מבניים קריטיים אין מדובר בפיטורי צמצום של עשרות עובדים .50

. ההיפך הוא וללא אחיזה במציאות ימרת הבקשה לצייר בדרמטיות מופלאהשמתי

 הנכון. 

 . במסווה של פנייה שלא נענתה, מיהר ארגון העובדים להחליף הידברות בהתדיינות  5ב/

מר עמי ברנד, רכז איגוד מקצועי , נשלח אל מנכ"ל המשיב, מכתב מאת 28.1.2018ביום  .51

זה, נטען כי נציגת משאבי אנוש בתאגיד מסרה . במכתב בארגון העיתונאים בישראל

 ; וכי בנסיבות )מוכחשותהודעה על פיטורים של עשרות עובדים מטעמי צמצום

( אלה, מתבקש המשיב לעדכן על מלוא כוונות ההנהלה וחסרות אחיזה במציאות

 .מבעוד מועד ולהעביר נתונים מלאים לנציגות העובדים

כל זאת, כאשר רק  שעות. 24לתשובה בתוך אולטימאטום במכתב זה, ניתן למשיב  .52

( התנהלה ישיבת משא ומתן, בה נמסרו הפרטים ביחס 25.1.2018יומיים לפני כן )ביום 

-ה ליום חמישינוספים, ימים  3קבועה בתוך הייתה וכאשר לעובדים הרלוונטיים; 

, לשם המשך התדיינות, בין היתר, בין הצדדים נוספת ןישיבת משא ומת 1.2.2018

 .אותם נושאיםב

את הבקשה נשוא הגישו המבקשים האמור,  מכתבהעוד בטרם יבשה הדיו על ודוק:  .53

וטענו )מבלי לציין תאריכים ותוך הטעיית בית הדין הנכבד(, כי הבקשה  תגובה זו,

 3כיצד ניתן לדבר על התעלמות, מקום בו  מוגשת נוכח התעלמות התאגיד ממכתבם.

ימים בלבד לאחר  3-הצדדים בישיבת משא ומתן; וימים עובר לכתיבת המכתב נועדו 

 ?נועדו הצדדים בישיבת משא ומתן נוספת –הבקשה( הגשת המכתב )ויום לאחר 
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, נשלח מכתב תשובה מטעם התאגיד. במכתב זה, הובהר למבקשים, 31.1.2018ביום  .54

כי דבר לא הוסתר מהם, כי הפיטורים הנקודתיים העומדים על הפרק הם אלה שנדונו 

; וכי בנסיבות לפיהן בחרו המבקשים לפנות בלבדעם נציגות העובדים  ויידונו

תשובה מפורטת תוגש במסגרת ההליך  –לערכאות, במקום להמשיך בהידברות 

         הדין.-המתנהל בפני בית

חלק בלתי נפרד  ומהווה 4כנספח מש/ מכתב תשובה מטעם התאגיד, מצורף לתגובה זו

  ממנה. 

 המשפטי הטיעון .ג

הפרה של המקובל והראוי במערכת יחסי עבודה  –חוסר תום לב בהגשת הבקשה . 1ג/

 קיבוצית ונקיטה בעמימות, ציור תמונת מצב חלקית ההפוכה למצב הדברים בפועל.

טענת המבקשים, לפיה, התנהלות התאגיד אינה עולה בקנה אחד עם חובותיו כצד   .55

הוכחה כלא נכונה )לשון נקיה ובהמעטה(, כעולה באופן ברור , םליחסי עבודה קיבוציי

לא בכדי "החלק ומובהק מהחלק העובדתי המפורט בגוף תשובת התאגיד שלעיל. 

 העובדתי" בבקשה לסעדים זמניים אינו מחזיק ולו עמוד אחד.

 -נדמה כי בנסיבות חריגות אלה, ראוי לשוב ולציין את מה שאמור להיות מובן מאליו  .56

. בבקשה, שנעלמות , ואף ארגון העובדים מחויב להתום הלב חלה באופן דו צדדיחובת 

בכלל(, יש כדי להפר ולרמוס ברגל גסה את חובות עובדות ממנה עובדות מהותיות )ו

 תום הלב של המבקשים עצמם.

הלכה פסוקה היא, כי על העותר לסעדים זמניים לבוא בפני בית הדין הנכבד בניקיון  .57

הבקשה נגועה בחוסר ניקיון כפיים  את המצב העובדתי באופן מלא.כפיים, תוך הב

לטוות סיפור בדים בדבר  ובוטה, אשר די בו כדי להביא לדחייתה. המבקשים בחר

 שינויים מבניים קיצוניים ופיטורי צמצום, שאין ביניהם ובין המציאות דבר.

עלים עובדה ערכאות שיפוטיות דוחות בקשות לסעדים זמניים, מן הטעם שהעותר מ .58

חשובה או מצייר בכתב העתירה תמונה לא נכונה של מציאות הדברים. בלשונו של בית 

 המשפט העליון בשבתו כבג"ץ:

"עותר, אשר חוטא בהעלמת עובדות חשובות מכתב עתירתו, אינו נוהג 
ניקיון כפיים, ועל כן לא יזכה לכל סעד -לב. עתירתו מוכתמת באי-בתום

  6"טעמים, הראויים להישמע לגופו של עניין. של צדק, אפילו היו עמו

 ובעניין אחר נקבע כי:

"אכן, בית משפט זה לא הסס בעבר לדחות עתירות המוגשות בפניו 
כשאלה לקו באי גילוי עובדות שיש עמו חוסר ניקיון כפיים. כך נהג 

                                                           
 (.15.9.82בו, )פורסם בנ חברת האני מיסטר די בע"מ נ' מנהל המכס והבלו 291/81בג"ץ  6
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כשנימוק זה היה אחד הנימוקים לדחיית העתירה, וכך נהג במקרים 
 7".כשנימוק זה היווה נימוק יחיד לדחיית העתירהמתאימים, אפילו 

דחה בית המשפט העליון עתירה על הסף, בשל התנהלותה חסרת תום  8,בעניין פלונית .59

הלב וחסרת ניקיון הכפיים של העותרת. זאת, בין היתר, בשל כך שהעתירה לא כללה 

בפרשה ולא צוינו הליכים שננקטו עד למועד  כל השתלשלות הענייניםתיאור של 

 העתירה. על כן נקבע כי: 

"התיאור שהובא בעתירה אודות ההליכים הקודמים בפרשה לוקה 
בחוסרים משמעותיים, ונראה כי נעשה בצורה סלקטיבית על מנת 

 לשרת את טענותיה של העותרת".
 

בתי של פרטים חשובים בקשה לוקה בהסתרה רהכוחם של דברים אלה יפה גם לענייננו.  .60

ישיבות הרבות שהתקיימו בין הצדדים, במידע ורלבנטיים מעיני כבוד בית הדין. עניינם ב

המלא שהועבר לארגון העובדים, להצעה לקדם במקביל הן נושאי ההסכם הקיבוצי והן 

 העניינים הבוערים שעל הפרק והתעלמות ארגון העובדים מהצעה זו.

 וממילא אין שינוי מבנימבטא סתירה פנימית, בגוף בהקמה  "סטאטוס קווהמונח ". 2ג/

המסכת המשפטית הנזכרת בבקשה נשוא תגובה זו, יפה ככל שתהא, אינה רלוונטית  .61

 לנסיבות הבקשה ולמצב העובדתי בו פועל התאגיד.

ף בהקמה, חודשים בודדים לאחר שעלה לאוויר ובעת שהוא  מצוי ולא ניתן לקבוע כי בג .62

הרי ברור לכל בר דעת, כי ההיפך הוא הנכון.  ."סטאטוס קוויש ", בשידורי הרצה

   העובדות המתוארות בתגובה מוכיחות זאת על נקלה.

, או ניתן לטעון כי משאין סטאטוס קוו, וודאי שלא יכולה להיות סטייה ממנו

"תוך כדי תנועה"  ותהתאמהתאגיד נדרש ומבצע  .מתקיימים "שינויים מבניים"

  למציאות המשתנה ולצרכי התאגיד.

כל הכבוד, לא ניתן לגזור גזירה שווה בין הלכות מבלי לפגוע במאומה מהאמור לעיל וב .63

מיוצבים שאופן העבודה בהם מוסדר ושעניינן בהתארגנות ראשונית בגופים ותיקים 

לבסס ולייצב  מקדמת דנא ובין גוף בהקמה, בתקופת שידורי הרצה, אשר טרם הצליח

תכנית שידורים קבועה, לא כל שכן שגרת עבודה. זאת, עוד מבלי להתייחס לאתגרים 

 .המאיימים על עצם קיומו –)לשון נקיה ובהמעטה( עמם נאלץ התאגיד להתמודד מחוץ 

התעלמות  לקבע עמדות ארגון העובדים במשא ומתן תוך –מהות הבקשה  .3/ג

 –, ומקיומו של מו"מ קיבוצי בין הצדדים לתאגידהנתונה ניהולית הפררוגטיבה מה

  המבקשים לא הראו זכות לכאורה לקבלת הסעד המבוקש על ידם

                                                           
 (.27.6.1994)פורסם בנבו, סמירה אסחאק אחמד זגארי נ' שר הפנים  974/94בג"ץ  7
 (."עניין פלונית"( )להלן: 29.3.2012)פורסם בנבו, פלונית נ' בית הדין הרבני האזורי באשדוד  3810/11בג"ץ  8
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למעסיק כנובע מזכות הקניין של המעסיק בעסקו, מושכלות ראשונים הן כי  .64

 9.את מפעלו על הצד הטוב ביותר, לפי שיקול דעתו לנהל פררוגטיבה ניהולית

הינה זכות קניינית המעוגנת בחוק יסוד "זכותו של מעסיק במפעלו 
כבוד האדם וחירותו והוכרה בפסיקת בית הדין לעבודה ובית 
המשפט. מכוח זכותו זו של המעסיק עומדת לו הזכות לנהל את 
מפעלו על פי שיקול דעתו. כך נאמר, כי "למעביד הפררוגטיבה לנהל 

..[ את מפעלו על הצד הטוב והמועיל ביותר לפי הבנתו כפשוטו].
בכפוף למגבלות המסייגות סמכויות אלו מכוח חוק, הסכם קיבוצי, 

לייבו, פד"ע  -עיריית רמת גן  3-1או חוזה אינדיבידואלי" )דב"ע לה/
((. זכות זו מוכרת כזכות היתר הניהולית של 1975) 343, 337ו 

המעביד. זכות היתר הנ"ל מקנה למעביד גם זכות לבצע שינויים 
אגודה שיתופית לשווק  -תנובה  3-20דב"ע נו/מבניים בעסקו )ראה 

תוצרת חקלאית בארץ ישראל בע"מ נ' שלום ]פורסם בנבו[ )ניתן 
 ((."27/11/96ביום 

את חובתו לנהל נת מאייהגם שאין חולק כי הפררוגטיבה של התאגיד אינה יובהר כי  .65

בר בניגוד למהות הבקשה, אין הדעם ארגון העובדים משא ומתן קיבוצי בתום לב, 

כך קבע ביה"ד הארצי  במשא ומתן. יתקבלומקים לארגון העובדים זכות כי עמדותיו 

  10הנכבד:

"סבורים אנו, כי ההכרה בארגון עובדים כארגון יציג במקום 
המעסיק וארגון  -העבודה מכניסה את השותפים ליחסי עבודה 

לרחב "יחסי העבודה הקיבוציים" והם נדרשים  –העובדים היציג 
  לפעול במסגרתו....

הזכות לניהול משא ומתן קיבוצי המוקנית לארגון העובדים היציג, 
... )והיא( כלי להגשמת זכות ההתארגנות של העובדיםמשמשת 

החלה על השותפים ליחסי העבודה  חובת תום הלבנגזרת אף מ
ים בין העובד הבודד הקיבוציים, כפי שהיא חלה  על היחס

  למעסיקו..  
ויודגש. אין מדובר בהטלת חובה על המעסיק להיענות לדרישותיו 
של ארגון העובדים היציג בנוגע לתנאי עבודה וליחסי עבודה או 

הסכמות לגבי תנאי  .לחתום על הסכם קיבוצי המעגן דרישות אלה
עבודה, ככל שיהיו פירותיה של ההידברות בין הצדדים, יעשו 
מתוך אוטונומיה מליאה ורצון חופשי של השותפים ליחסי 

 ]ההדגשות במקור[.העבודה". 

הלכה היא, כי כאשר מוגשת בקשה למתן סעד זמני יש לבחון קיומם של שני תנאים  .66

מצטברים עיקריים: קיומה של זכות לכאורה הנבחנת באמצעות בדיקתם של סיכויי 

ד טרם בירור התביעה לגופה הנבחנת התביעה העיקרית, וקיומה של הצדקה למתן סע

 .11.באמצעות "מאזן הנוחות"

תחילה באופן זמני ובהמשך באופן קבוע ועד לחתימתו של  –מהות הבקשה היא לקבע  .67

ארגון למעשה, את המצב הקיים.  -הסכם קיבוצי לשביעות רצון ארגון העובדים 

                                                           
 .(26.01.2011פורסם בנבו, חיים ניסים נ' פקיד שומה חיפה ) 859/08ע"מ )מחוזי חיפה(  9

 )פורסם בנבו(. 2.7.09, פס"ד מיום ארגון דמוקרטי נ' עמותת סינמטק ירושלים –כח לעובדים  64/09עסק )ארצי(  10
 (12.9.2010בוסי נ' רשות הגנים של אגודת ישראל )פורסם בנבו,  10-04-30914ע"ע )ארצי(  11

https://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/ME-08-859-724.htm
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הקשור לניהול התאגיד העובדים עותר לכך שבית הדין הנכבד ייתן בידו זכות וטו בכל 

בתקופה שעד לחתימת ההסכם הקיבוצי; וכן זכות וטו על תוכן ההסכם הקיבוצי. שכן, 

ככל שלא יגיעו הצדדים להסכמה קיבוצית, יחולו הצווים השיפוטיים להם עותר 

 הארגון.

בכל הכבוד, המדובר בעתירה שתוצאתה מנוגדת להלכות שיצאו תחת ידי בתי הדין  .68

, ואף להגיון ר בניהול מו"מ קיבוצי ראשוני ובתוצאותיו האפשריותלעבודה בכל הקשו

 . הפשוט

ציים. בואין הצדקה לקבוע מסמרות באמצעות צווים שיפוטיים ולהתערב ביחסים הקי .69

   12לכך נדרשת הסכמה קיבוצית.

היא  "מדיניותו המוצהרת של בית דין זה, מיום הקמתו,
 מינימום התערבות ומתן חופש לניהול משא ומתן קיבוצי". 

 ושיתוקו  ביטול כלל סמכויות התאגיד –הסעד הזמני זהה לסעד העיקרי ומהותו  4/ג

לבקשה לסעד זמני, אחד משיקוליו יהיה  רבבוא בית המשפט להחליט האם להיעת .70

מבחן זהות הסעדים. כאשר הסעד הזמני והסעד העיקרי זהים, לא ייעתר בית המשפט 

 13.עניין שבשגרה לבקשה לסעד זמני, וימנע מלהיכנס לעובי הקורה בשאלות המהותיות

הלכה היא, כי הסעד הזמני, ככלל, יהא טפל לתביעה עצמה ומטרתו תהא אך ורק  .71

 ח את הסעד העיקרי אשר יינתן לאחר מכן:להבטי

"הנטייה היא שלא ליתן סעד זמני במקרה של "זהות סעדים" בין 
הסעד הזמני המבוקש לזה שהתבקש בתובענה העיקרית" )י. 

, 2004לובוצקי סדר הדין במשפט העבודה, הוצאות ניצן, מהדורת 
 (. 12עמ'  18פרק 

 

  14:וכן ראו

"בנסיבות דנא, לא מתקיימים התנאים למתן סעד זמני. עיון 
בבקשה לסעד זמני ובתביעה העיקרית מעלה, כי קיימת זהות 

במידה וייעתר בית הדין הנכבד לבקשה,  –בסעדים המבוקשים 
יינתן בידי המבקשת מלוא הסעד וזאת, במסגרת ההליך הזמני". 

 .69ור': א. וינוגרד "הלכות צווי מניעה, בעמ' 
 

                                                           
 (18.7.2003) החברה הממשלתית למדליות ולמטבעות בע"מ נ' רחל כהן 1268/01ע "ע 12

 . 472(, 3)2001, תקדין ארצי מדינת ישראל נ' יוסף איטח 1241/01ע"ע  13

 
)ד(; בר"ע 7(, בפיסקה 21.3.2005, )פורסם בנבו, ניתן ביום ים-עיריית בת –הסתדרות המעו"ף  59/05עסק )ארצי(  14

 ;5, בפיסקה 51(, 11, עבודה ועוד, עבודה ארצי, כרך לג)הרבנות הראשית לישראל –צוברי ואח'  1725/04
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תחילה באופן זמני ובהמשך באופן קבוע  –כאמור לעיל, מטרת הבקשה היא להטיל וטו  .72

על ניהול התאגיד. מתן צווים שיפוטיים אשר ימנעו  –ועד לחתימת הסכם קיבוצי 

מהתאגיד לבצע התאמות ושינויים על פי צורכי התאגיד המשתנים, אשר טרם התייצבו 

 הצדדים, שוקלת כנגד קבלת הבקשה.והתגבשו, בעת שמתנהל מו"מ קיבוצי בין 

לא זו אף זו, בתקופה רגישה זו בה מחד מצוי התאגיד בשלב של שידורי הרצה, ומאידך  .73

הוא עוד מתמודד עם ניסיונות ועם הליך תלוי ועומד שמטרתו שינויו מן היסוד 

)באמצעות פיצול חטיבת החדשות לתאגיד חדשות נפרד(, מניעת היכולת מהנהלת 

את השינויים הנדרשים בלוחות השידורים וכפועל יוצא בעבודת  התאגיד לבצע

 תוביל לשיתוקו.    –ובהעסקת עובדי התאגיד 

 מאזן הנוחות נוטה לדחיית הבקשה 5/ג

מתן סעד של צו זמני נתון לשיקול דעתו של בית הדין. הלכה היא, כי בית הדין, בשוקלו  .74

הנוחות: בין הנזק ואי הנוחות האם לתת סעד זמני, יבדוק להיכן נוטה הכף במאזן 

שיגרמו למבקש אם לא יינתן הצו לבין הנזק ואי הנוחות שעלולים להיגרם למשיב, אם 

 15.יינתן הצו הזמני

על מנת לקבל סעד זמני, על המבקש להוכיח זכות כה חשובה, אשר יש להגן עליה טרם  .75

שר יגרם לו הוא כה בירור התביעה וכן כי מאזן הנוחות פועל לטובתו, היינו, כי הנזק א

 16.רב, וכי למשיב לא ייגרם נזק של ממש אם ייעתר בית המשפט לבקשה

בחינת מאזן הנוחות מצדיקה את דחיית הבקשה נשוא תגובה זו. קבלת הבקשה תוביל  .76

לפגיעה קשה בניהול גוף בהקמה. הדברים מקבלים משנה תוקף )ומשנה חומרה(, 

להתערבות שיפוטית כאשר הצדדים מנהלים ביניהם בנסיבות לפיהן אין כל הצדקה 

 משא ומתן אינטנסיבי ותדיר.

טענות המבקשים, שעניינן בניסיונות של המשיב לפגוע בעבודה המאורגנת, מקום בו  .77

המשיב מקפיד הקפדה יתרה לשתף את העובדים ואת נציגות העובדים באופן שוטף 

יים: חוסר הבנה של המצב וגלוי, מופרכות, ויש בהן כדי להצביע על אחת משת

העובדתי, במקרה הטוב; והטעיית בית הדין הנכבד בחוסר תום לב ובמתכוון, במקרה 

הפחות טוב. כך או כך, העובדה שאין בבקשה ולו מספר אחד או נתון אחד ביחס 

 מדברת בעד עצמה. –לטענות בדבר פיטורי צמצום 

                                                           

 .48עבודה אזורי, כרך ג' שושנה מזור נ' אורי דרומי,  )ים( 12-108תב"ע נד/ 15

 .729( 4, פ"ד ל"ט )דניאל לב נ' דגם מערכות 483/85ע"א  16
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ראשית ראיה ביחס לנטען בה. זאת ועוד. בניגוד לטענת המבקשים, אין בבקשה אפילו  .78

פירוט העובדות מוביל למסקנה ההפוכה, שכן  –אין בה כל נתון, מספר או שם. לא בכדי 

 לפיה אין מקום להיעתר לאף אחד מן הסעדים הנדרשים.

לבקשת המבקשים: עובדות  42בעניין זה מופנה בית הדין הנכבד לאמור בסעיף  .79

ברור כיצד ניתן להעלות טענות כאלה שמובאות? פגיעה קשה שעלולה להיגרם? לא 

 מבלי לגבותן במספרים או נתונים. למבקשים הפתרונים.

 סיכום .ד

על יסוד כל האמור והנטען בגוף התשובה שלהלן, מתבקש בית הדין הנכבד לדחות את  .80

 הבקשה לסעדים זמניים ואת הבקשה העיקרית.

נתמכות בתצהירה של סמנכ"לית משאבי אנוש  התאגידהמפורטות בתשובת  עובדותה .81

 ומנהלת אגף רגולציה, הגב' קרן הראל הררי.

 

 , כ"א בשבט תשע"ח6.2.2018היום, 

 

      ______________________________ 
 טל מאירסון, עו"ד   תמר סוקניק, עו"ד                 
 באות כוח המשיב                         
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