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המשיב: כאן -תאגיד השידור הציבורי הישראלי

מרחי יונה קרמנצקי 6, תל אביב יפו

; פקס: 072-390556 { טל: 072-390555

בקשה לצתים הצהרתיים, צתי מניעה וצווי
עשה במסגרת בקשת צד בסכסוד קיבוצי

עניינה של בקשה זו בצווים הצהרתיים, צווי מניעה וצווי עשה, וזאת בגין שינויים
מבניים/ארגונייס לרבות פיטורים עקב צמצומים, אשר בכוונת המשיב, כאן - תאגיד השידור
הציבורי (להלן גם: "המשיב" או "התאגיד") לבצע באורח חד-צדדי במקום העבודה. התנהלות
המשיב חינה בניגוד להלכה הפסוקה הנוגעת לעניין ותוך חשש של ממש לפגיעה ממשית בעובדים
ובעבודה המאורגנת, על אחת כמה וכמה במסגרת התארגנות עובדים ראשונית, ומכאן הפנייה

הדחופה לבית הדין הנכבד.

מיותר לציין כי נציגות העובדים מוכנה בכל עת לנהל מו"מ מקיף, אינטנסיבי, אמיתי וענייני
בענייו השינויים המבניים/ארגוניים - ואף מו"מ או היוועצות מואצים בענייו זה. הכל מתוד

אחריות וענייניות,

המבקשים פנו במכתב דחוף למנכ"ל המשיב ואולם. חרף דחיפות העניין. לא זכו למענה ומכאו
הבקשה הבהולה בפני בית הדיו הנכבד.
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דחיפות הבקשה נובעת מהתנהלות המשיב, הפועל באורח חד-צדדי לבצע שינויים מבניים שיש
בהם השלכה על העובדים ועל העבודה המאורגנת במקום העבודה לרבות ביטחונם התעסוקתי של

עשרות עובדים ותוך התעלמות מפניה דחופה של נציגות העובדים.

ככל שיידרשו תיקונים ו/או השלמות לבקשה זו, יתבקש בית הדין להתירם בהמשך, וזאת נוכח
סד הזמנים בז- נתונים המבקשים.

יצוין כי תלויה ועומדת בקשת צד בנושא דומה בפני בית הדין הנכבד בנושא שינויים בתחנת הרדיו
"כאן - קול המוסיקה" ואולם לגביה הצדדים מנהלים שיח ביניהם (ס"ק 57955-11-17 בפני

- מותב בראשות כבוד השופט שביון)

עוד יצוין בשלב זה כי מערכת היחסים בין הצדדים עלתה על שרטון נוכח התנהלות המעסיק
ובלית ברירה הוכרז במקום העבודה סכסוך עבודה נוסף לפני קצת יותר משבועיים ימים.

בית הדי; הנכבד מתבקש בזאת -

ליתו סעדים ארעיים וזמניים, כדלקמן?

סעד ארעי

א. ליתו צו מניעה ארעי לפיו על המשיב להימנע מביצוע כל החלטה ו/או פעולה חד-צדדית
של שינויים מבניים/ארגוניים לרבות פיטורים או שינוי בהיקפי משרה או הפחתות שכר,

וזאת עד להחלטה בבקשה לסעד זמני;

; ב. לקבוע דיון דחוף במעמד הצדדים

ג, ליתן כל סעד אחר לטובת המבקשים, כפי שימצא בית הדין הנכבד לנכון בנסיבות העניין.

סעד זמני

א. ליתן צו מניעה זמני לפיו על המשיב להימנע מביצוע כל החלטה ו/או פעולה חד�צדדית של
שינויים מבניים/ארגוניים לרבות פיטורים או שינוי בהיקפי משרה או הפחתות שכר,

וזאת עד למתן פסק דין בהליך העיקרי;

ב. ליתן צו עשה זמני לפיו על המשיב להביא לידיעת המבקשים את מלוא המידע והנתונים /
בנוגע לאותם שינויים מבניים/ארגוניים ולנהל עמם מו"מ קיבוצי, או למצער היוועצות,

וזאת בתום לב ובנפש חפצה, בהתאם לדין ,?

ג. ליתו כל סעד אחר לטובת המבקשים, כפי שימצא בית הדין הנכבד לנכון בנסיבות העניין.
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סעד עיקרי

א. ליתן צו מניעה קבוע, לפיו על המשיב להימנע מביצוע כל החלטה ו/או פעולה חד-צדדית
עקב שינויים מבניים/ארגוניים לרבות פיטורים או שינוי בהיקפי משרה או הפחתות שכר
וכן להימנע מביצוע שינויים מבניים/ארגוניים ככל שהם נעשים באורח חד-צדדי המנוגד

להלכה הפסוקה לעניין חובת הגילוי וחובת המו"מ ו/או ההיוועצות ,•

ב. ליתן צו עשה קבוע לפיו על המשיב להביא לידיעת המבקשים את מלוא המידע והנתונים
בנוגע לאותו "שינוי מבני" ולנהל עמם מו"מ קיבוצי, או למצער היוועצות, וזאת בתום לב

; ובנפש חפצה, בהתאם לדין

ג. ליתן צו הצהרתי קבוע, הקובע כי בהתנהלותו הפר המשיב את הוראות ההלכה הפסוקה
; בעניין שבתיק זה

ך. ליתן כל סעד אחר לטובת המבקשים, כפי שימצא בית הדין הנכבד לנכון בנסיבות העניין.

אין באמור בבקשה זו כדי לגרוע מזכויות העובדים כפרטים, ולרבות לעניין זכות הפנייה
לערכאות.

ואלה נימוקי הבקשה ופרטיה:

א, הצדדים בתיק זה:

1. ארגון העיתונאים בישראל (להלן: "ארגון העיתונאים" או "הארגון") הינו הסתדרות
מקצועית הפועל במסגרת הסתדרות העובדים הכללית החדשה, ומאגד בתוכו עיתונאים מכלי
התקשורת השונים ובכלל זה, עיתונאי המשיב, בין היתר על מנת לחתום על הסכמי עבודה

קיבוציים באותם כלי תקשורת, וכן לייצג עיתונאים ברמת הפרט.

ארגון העיתונאים פועל לשמירה על זכויותיהם ועל ייצוגם של עובדים בכל מקצועות
העיתונות, הן במישור הקיבוצי והן במישור הפרט, ולרבות במישור הפרופסיונאלי. הארגון
הוא ארגונם היציג של למעלה מ- 3,000 עיתונאים ועיתונאיות בכלי תקשורת שונים, ובכלל
; ; "טיים אאוט" זה, חברת החדשות הישראלית, ידיעות אחרונות; גלובס; חברת חדשות 10
וראלה! ועוד. ארגון העיתונאים הוא כיום הגוף המרכזי והגדול ביותר העוסק בייצוג

העיתונאים במעמדם כעובדים1.

2. הארגון הוא גס ארגונם היציג של עיתונאי המשיב מאז ספטמבר 2016, וזאת בהתאם
להוראות חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957 (להלן� "חוק הסכמים קיבוציים"). ועד
עיתונאי המשיבה (להלן גס� "הוועד") הוא זרוע של ארגון העיתונים במקום העבודה. (להלן
ולמען הנוחות יכונו ארגון העיתונאים והוועד במצורף: "נציגות העובדים" או "המבקשים",

אלא אס מצוין במפורש אחרת).

1 על ארגון העיתונאים ר' למשל: עסק (ארצי) 59352-10-13 ידיעות אינטרנט בע"מ (שותפות רשומה) נ'
ארגון העיתונאים בישראל (ניתן ביום 21.8.2014 ופורסם במאגרים).
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3. המשיב, כאן - תאגיד השידור הציבורי הישראלי, הוא תאגיד סטטוטורי שהוקם מכוח חוק
, תשע"ד - 2014 במקומה של רשות השידור הישראלית שנסגרה. השידור הציבורי הישראלי
המשיב משדרת ברדיו, בטלוויזיה ובדיגיטל. המשיב הוקם בשנת 2015 מכוח החוק הנ"ל
ובמרוצת החודשים טרם יוס התחילה קלט עובדים ופעל במתכונת חלקית להקמת אורגני
התאגיד, ועדות, לוח שידורים וכדומה. ביום התחילה, 15,5.2017, החל התאגיד לשדר ברדיו

ובטלוויזיה.

4. בין המשיב לבין נציגות העובדים מתקיימים יחסי עבודה קיבוציים במסגרת התארגנות
עובדים ראשונית לאחר שעיתונאי החברה התארגנו בארגון העיתונאים בספטמבר 2016
כאמור. בין הצדדים מתנהל משא ומתן קיבוצי במסגרת התארגנות ראשונית כאמור בנוגע
להסדרת תנאי העבודה של העובדים במסגרת הסכם קיבוצי ראשון במקום העבודה. נציגות
העובדים מקיימת מול המשיב מספר ממשקים של יחסי עבודה קיבוציים, ובכללם: משא
ומתן קיבוצי, כאמור; ניהול תכתובת ענפה בעניין הסדרת זכויות עובדים בנושאים שונים
; ליווי עובדים בשימועיס; (לרבות משמרות, העסקה בשבת, הסעות, ארוחות וכדומה)
התנהלות שוטפת בנושאים שונים. לצערה של נציגות העובדים, התנהלות התאגיד אינה עולה
בקנה אחד עס חובותיו כצד ליחסי עבודה קיבוציים והבקשה המונחת בפני בית הדין הנכבד

היא דוגמאה מצערת להתנהלותו חסרת תום הלב של המעסיק,

ב, העובדות

5. ביום חמישי, 2018*25.1 במסגרת ישיבת שוטף בין נציגים מנציגות העובדים למנהלת מחלקת
משאבי אנוש במשיב, נמסר להם, כדרך אגב, הודעה ולפיה, בכוונת המשיב להביא לשורה של
; הפחתת שינויים מבניים/ארגוניים במחלקות שונות� פיטורי צמצום במספרים דרמטיים

היקפי משרה.

6. יש לציין כי הודעה זו של המשיב, "אגב אורחא" במסגרת ישיבת שוטף, באה כשבוע לאחר
שהתקיימה ישיבה בין נציגות העובדים לבין הנהלת המשיב בה הכחישה ההנהלת המשיב

שבכוונתה לערוך שינויים מבניים.

7. בנסיבות העניין, ומתוך אחריות, פנה ארגון העיתונאים במכתב למנכ"ל המשיב ביום
28.1.2018 תחת הכותרת "שינויים מבניים/ארגוניים חד צדדים בתאגיד". במכתב, בין היתר,
דרש ארגון העיתונאים להקפיא כל שינוי מבני במקום העבודה ולבוא בדין ודברים עם נציגות

העובדים, בהתאם לדין.

8. עם זאת וחרף חשיבות העניין, מטעמים השמורים עמו, המשיב לא מצא לנכון להגיב למכתב.

... העתק ממכתב הארגון למשיב מיום 28.1.2018, מצ"ב ומסומן בנספח 1.

9. עוד קודם לכן, ביום 9.1.2018, הכריז ארגון העיתונאים על סכסוך עבודה, ובמסגרתו
הועלתה, בין היתר, טענה בדבר שינויים מבניים חד צדדים במקום העבודה; פעולות חד
צדדיות של המעסיק תוך התעלמות מנציגות העובדים וסחבת במשא ומתן הקיבוצי לחתימה
על הסכם קיבוצי ראשוני. סכסוך עבודה זה מהווה, בין היתר, אשרור של סכסוך עבודה קודם
, זאת כאשר לסכסוך החדש נוספו שהוכרז במשיב על ידי ארגון העיתונאים מיום 2.11.2016

עילות נוכח התנהלות התאגיד ובאין ברירה.

... העתק מסכסוך העבודה מיום 9.1.2018 ומיום 2,11.2016, מצ"ב במקובץ ומסומן כנספח 2.
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10. הנה כי כן, בכוונת מכוון, התנהלות התאגיד נעשית בצורה חד-צדדית, מעל ראשה של נציגות
העובדים, בניגוד לכל דין, ובניגוד לחובות המוטלות על מעסיק - על אחת כמה וכמה ממעסיק

שהוא מעסיק ציבורי.

ג. הטיעוו המשפטי

חובת העברת נתונים ומידע ביחס לשינויים מבניים וארגוניים ועל מנת לאפשר
קיום המו"מ

11. על מנת שתקוים חובת ניהול מו"מ והיוועצות כהלכתה ועל מנת שנציגות העובדים תקיים את
חובתה הבסיסית לייצוג הולם והוגן כלפי העובדים, מחויבות הנהלת המשיב קודם כל
בהעברת נתונים ומידע ובשקיפות מלאה בכל הנוגע למהות השינוי, טיבו, היקפו, השלכותיו

וכדומה.

12. חובת הגילוי וחשיפת נתונים היא אחת מני שלוש חובות יסודיות במסגרת יחסי עבודה
קיבוציים החלות על המעסיק והיא נובעת מחירות ההתארגנות ומזכות נציגות העובדים
לייצג נאמנה את ציבור העובדים הרלבנטי. זכות זו יוצרת חובה מקבילה בקרב המעסיק,
2 כך, במקרים שונים בהם עלול למסור מידע לנציגות ולעשות כן בצורה מלאה ובתום לב.
להיפגע מטה לחמס של העובדים ולרבות במקרה של שינוי מבני ו/או ארגוני המשפיע על תנאי

העבודה של העובדים.

13. עוד קבע בית הדין הארצי בעניין דלק, כי חובת הגילוי היא עמוד התווך של האפשרות לנהל
מו"מ ענייני ובתום לב, וכי סיכולה, או אי-מילויה באופן תס לב ומלא, עלול להכשיל את
ניסיונות המו"מ או לשימו לאל. ההכרה בכך מעגנת את היחס השלוב, בבחינת כלים שלובים,
בין החובות השונות של המעסיק - הימנעות מקיום חובת גילוי מלאה ובתום לב, עלולה לסכל
גס היבטים אחרים של חובות המעסיק במקום מאורגן. היקף חובת הגילוי אינו מתוחם
מראש לעניינים מסוימים ואינו נתון להחלטתו החד-צדדית של המעסיק לעניין היקפו וטיב
הנתונים והמידע הנמסרים.3 היקף חובת הגילוי הוא עניין אובייקטיבי הנובע מרלבנטיות
הנתונים הנדרשים לארגון העובדים לצורך ביצוע מלאכתו במסגרת חובותיו כלפי העובדים
במקום העבודה, ולרבות כמובן חובת ההגנה על העובדים מפני פגיעה בהם וחובת הייצוג
ההוגן (כך, למשל, בעניין דלק, קיבל בית הדין הארצי את עמדת ההסתדרות לעניין היקף
הנתונים הנדרשים לה במסגרת מילוי תפקידה כארגון היציג, ודחה - בכך - את ניסיונות

המעסיקה להגביל את הנתונים המועברים).

14. במקרה אחר, בית הדין הארצי עמד על עקרונות אלה, תוך הדגשת הצורך בשיתוף פעולה בין
הצדדים ליחסי עבודה קיבוציים והקירבה בין חובת הגילוי לחובת ההגינות ותום הלב. וכך

: נוסחו הדברים
"יחסי עבודה קיבוציים יוצרים קירבה מיוחדת
המחייבת את שני הצדדים - הן במישור המשפטי והן
במישור יחסי העבודה - לנהוג האחד כלפי משנהו בדרך
מקובלת ובתום לב* חובה זו מחייבת כל צד לנהוג כלפי
זולתו בפתיחות, בהגינות ובגילוי לב. במסגרת זו חובה על
צד ליחסים קיבוצים להביא לידיעת הצד השני כל מידע
על צעדים שהוא מתכנן אשר עלולים להשפיע על זכויות

1 דב"ע 98/ 10-4 "דלקי'' - חברת הרלק הישראלית בע"מ - הסתדרות העובדים הכללית, פד''ע לג 337,
356-355 (1998) (להלן: "עניין דלק").

1 עניין דלק, עמ' 356.
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הצד האחו או, למיצער, אשר יש חשיבות שיהיו
בידיעתו. יחסים קיבוציים אינם יחסים של יריבות.
יחסים קיבוצים הם יחסים של שיתוף פעולה להשגת
מטרה המשותפת לשגי הצדדים. שיתוף פעולה הוא
מנשמת אפו של קשר קיבוצי ומסירת מידע על תפניות
וצעדים כאלה ואחרים של אחד מו הצדדים ליחסים

קיבוציים, הוא פועל יוצא מעקרון השיתוף"4.

15. נוסיף, כי שיקולים דוגמת הגנה על סודות מסחריים, פרטיות העובדים, וכדומה (שבענייננו
אף לא נטענו) יכולים לבוא על פתרונם במסגרת הסכמות פורמאליות או בלתי-פורמאליות
על חובת סודיות שתחול על נציגות העובדים וראשיה, והדבר נעשה - כמובן - כמדי יום
ביומו על ידי הארגון במסגרת משאים ומתנים שונים. שיקולים כאמור אין בהם כשלעצמם
כדי לאיין את החובות הקיבוצים הנ"ל לעניין מסירת מידע ושקיפות שהם מנשמת אפו של

המו"מ וההיוועצות הקיבוצית.

חובת ניד?ול מו"מ או למצער היוועצות ביחס לשינויים מבניים וארגוניים

16. הלכה פסוקה היא, כי שינוי מבני במקום העבודה הנו במסגרת הפררוגטיבה הניהולית של
המעסיק ואולם, מקום בו עשויה להיות פגיעה של ממש במצב הקיים (סטאטוס קוו), חלות
על המעסיק חובת הגילוי המוקדם וחובת היוועצות בארגון עובדים. בנוסף, חלות על
המעסיק, חובת ניהול מו"מ בנוגע להשלכות השינוי המבני על העובדים כשהנחת המוצא
שהוכרה בפסיקה העדכנית, היא כי שינויים מבניים משליכים על העובדים ועל העבודה
המאורגנת. ככלל, "שינויים מבנים בחברה ... הם דרך כלל בעלי השפעה ניכרת על זכויות

העובדים"5.

17. עוד נקבע, כי גס פגיעה אפשרית, מידית או עתידית, בעובדים או בכוח המאורגן כתוצאה
מכוונה לבצע שינויים מבניים מחייבת את המעסיק לנהל מו"מ תם לב עם נציגות העובדים,
כך שאין הכרח להוכיח פגיעה בפועל ועצם הכוונה לבצע שינויים מבניים כאמור מצמיחה

חובות גילוי, היוועצות ומו"מ6.

18. זאת ועוד, על מעסיק מוטלת החובה ליידע את ארגון העובדים לגבי שינויים בתנאי העבודה
ובתוך כך, להיוועץ עם ארגון העובדים היציג עוד טרם ביצוע השינויים7.

19. בנוסף, מקום בו מעסיק מבקש לערוך שינויים בתנאי העבודה בחצרו, עליו לא רק לידע את
ארגון העובדים היציג ולהיוועץ עמו כאמור אלא לבקשת ארגון העובדים היציג, גס לנהל עמו

מו"מ, עוד טרם ביצוע השינויים8.

20. חובה זו אף הורחבה מפורשות, בעניין רכבת ישראל, עת נקבע כי גס השלכה אפשרית על
העובדים והכוח המאורגן, מידית או עתידית, עשויה להצדיק דרישה של הארגון לקיום מו"מ

4 ר' עסק (ארצי) 1020/04 עירית באר שבע - ההסתדרות העובדים הכללית החדשה, הסתדרות המעו"ף
ואח/ פסקה 17, 30.1.2005 (הדגשות הוספו, הח"מ).

5 ר' עס"ק 18/08 הסתדרות העובדים הכללית החדשה - מכתשים מפעלים כימיים בע"מ, רנק-אר 2009
.18.11.2009 ,353 ,(4)

6 ר' בר"ע (ארצי) 50556-09-11 הסתדרות העובדים הכללית החדשה ואחי - חברת רכבת ישראל בע"מ
ואחי (ניתן ביום 28.9.2012) (להלן: "עניין רכבת ישראל"). ר' גם רות בן ישראל, דיני עבודה, כרך ד', עמ'

1685 ואילך (2002).
7 ר' ס"ק 10/03 הסתדרות המורים בישראל - מדינת ישראל, פד"ע לט, 385, 394, מול האות ב' (2003)

(להלן: "עניין הסתדרות המורים").
8 ר' עס"ק 400005/98 הסתדרות ולעובדים הכללית החדשה - הועד הארצי של עובדי מינהל ומשק בבתי
החולים הממשלתיים - מדינת ישראל, פד"ע כרך לה 103, 114. ר' גם עניין הסתדרות המורים, 394, מול

האות ד'.
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-*

או למצער היוועצות עמו - על השלכה זו (שס, סעיף 17). החובה אף נפרשה בהלכה הפסוקה
גס על התקופה הטרוס-קיבוצית, לפני החתימה על הסכם קיבוצי ראשון,9 ולכך גם ניתן ביטוי
בחוק הסכמים קיבוציים. מקל וחומר כי היא חלה בענייננו, עת אין חולק כי ישנה השלכה

ישירה ומידית על העובדים ולרבות פגיעה במטה לחמם.

21. זאת ועוד. בענייו הסינמטק אף הטעים בית הדין הארצי כי מו"מ קיבוצי "אינו בגדר דיבורים
בעלמא'/ ואף זו: "הזכות לניהול משא ומתן קיבוצי המוקנית לארגון העובדים היציג
משמשת כלי להגשמת זכות ההתארגנות של העובדים, שפעמים רבות תעמוד ריקה מתוכן
10 ולפיכך על המעסיק לנהלו בתוס לב, מתוך כוונה להגיע להסכמות, ולא בבחינת בלעדיה",
"טקס" גרידא - ולעניין חובת תום הלב בהקשר זה ר' גם להלן. מצב דברים בו המעסיק מנהל
מו"מ בהתארגנות ראשונית עם הארגון היציג ומוצא לנהל במקביל. מאחורי גבו של הארגוו.

מסע של פיטורי צמצום נרחבים - אינו מתקבל על הדעת והוא בבירור מחוסר תום לב.

פיטורי צמצום תם רע הכרחי ויש לנקוט בהם כמוצא אחרת ולא ראשוו

22. בעניין זה, נשוב ונזכיר מושכלות יסוד לעניין פיטורים בכלל ופיטורי צמצום בפרט .-

23. חלק ניכר מהחיים הבוגרים בעולם המודרני מוקדש על ידי האדם לעבודה, למשלח ידו שהוא
גם מקור פרנסתו ולא פעם כלי למימוש עצמי ולהתפתחות עצמי. לא פעם נקבע, כי המדובר
בזכות לעבוד, שמעמדה כזכות יסוד, והיא מעגנת בחובה את הזכות להיות בעל משלח יד {
; ליהנות מהעבודה ולהפיק ממנה סיפוק תוך ניצול המיומנויות, להתפרנס ולחיות בכבוד

הידע, הניסיון ונטיות הלב של העובד11.

24. בהיותו בעבודה, מממש הפרט חלק מההון האנושי שלו, מהעצמיות שלו ומיכולותיו באופן
שאינו בהכרח בר-תחליף במקומות אחרים בהם הוא נמצא ובהם תחביבים, שעות פנאי
ומשפחה. העבודה, ככל שאינה מנוכרת, נותנת ביטוי לעצמיותו של אדם כפרט היוצר את
נסיבות חייו ועוסק במלאכה המהווה אמצעי ביטוי לזהותו ולאנושיותו (גיא דוידוב, הזכות
לעבוד כזכות קהילתית ואישית והפוטנציאל החוקתי שלה, זכויות כלכליות, חברתיות

ותרבותיות בישראל 533 (2005)).

25. משום חשיבותה של העבודה והמלאכה, ההגנה על הזכות לביטחון תעסוקתי כוללת גס הגנה
מפני פיטורים שרירותיים שלא כדין12. מכאן, הזכות לעבוד כוללת בחובה אגד של זכויות-
משנה, ובהן הזכות למינימום פרנסה, הנובעת מכבוד האדם; הזכות לעסוק במיומנות
ולהתקדם בעבודה תוך סיפוק מהעיסוק; ועוד, ולרבות - כאמור - זכות הקצה - שלא להיות

מפוטר בפיטורים שרירותיים ובלתי-סביריס13.

26. באיזון בין הזכות לעבוד והקושי המיוחד הנעוץ בפיטורי עובד לבין זכויות, שיקולים
ואינטרסים אחרים, נקבעו מנגנונים ברורים, הן במשפט העבודה המגן, והן במשפט העבודה
הקיבוצי, בהסכמים ובהסדרים קיבוציים, למניעת פיטורייס שרירותיים, מחוסרי תום לב או
בלתי הכרחיים. פיטורי עובדים נחשבים כרע מובהק, שיש הצדקה לילך בו מקום בו כלו כל

הקצים ומוצו ערוצי פתרון אחרים.

9 ס"ק (ת"א) 504/09 ארגון כוח לעובדים - מכון דוידסון, סעיף 41 ואילך, 23.3.2009; עסק (ארצי) 64/09
: "עניין הסינמטק"} 2.7.2009 (להלן כוח לעובדים - עמותת סינמטק ירושלים, סעיף 7,

10 עניין הסינמטק, סעיף 7.
.7.7.2004 י י ר' ע"ע (ארצי) 300019/98 דב אורן - דניה סיבוס חברה לבניה בע'ימ, פסקה 19,

12 ע"ע (ארצי) 1465/02 קיפר -איגוד ערים לכבאות והצלה טבריה, 10.3.2004.

13 ע"ע (ארצי) 326/03 מדינת ישראל, משרד הבריאות, המרכז לבריאות הנפש -צ'פקוב ואח/ 20.2.2006

: עניין צ'פקוב). (להלן
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17. משוס כך, הכירה הפסיקה לא אחת בזכות ובאחריות של ארגון העובדים ונציגות העובדים
המקומית, להגן על ציבור העובדים כנגד פיטורי שרירות, לנהל מו''מ ולבחון אפשרויות
חליפיות, על פני הצעד הדרסטי של פיטורים בכלל ו/או של פיטורי צמצום (המכונים גם
"פיטורים קולקטיביים") בפרט. בכל מקרה יש עדיפות מובנית לכך כי פיטוריי צמצום ייעשו

ככל היותר בהסכמה ולא בהינף חרב.

28. ההלכה הפסוקה נתנה דעתה לא פעם להגבלות החיוניות כנגד פיטורי צמצום שאינם
הכרחיים. כך, למשל, נקבע, כי הסמכות להוציא עובד לפרישה מוקדמת, גם אס מקורה
סטטוטורי, אינה בלתי-מוגבלת ועליה להיעשות משיקולים ענייניים, בסבירות, בהגינות
ובתום לב14. הסמכות לפיטורי צמצום, כפופה תמיד להפעלתה בתום לב15. יש להעדיף

חלופות אחרות, על פני הדרך של פיטורי צמצום16.

29. גס משנקבע הצורך בפיטורי צמצום, מחויב המעסיק לקיים חובות בסיסיות במישור יחסי
העבודה האישיים והקיבוציים (עניין ציפקוב). בתוך כך, נקבע כי אין לאפשר פעולה חד-

צדדית של ההנהלה, ובעיקר משזו מאיימת על מערכת יחסי העבודה הקיבוציים17.

התנהלות המשיב - בניגוד לחובת תים הלב החלת ביחסים קיבוציים

30. בעניין תרכובות ברום נקבע:

"... על-פי עקרונות היסוד של משפט העבודה, אופיים
של יחסי העבודה הקיבוציים מווייב כל צד להט לקיים
היוועצות עם הצד האחר בנושאים שבמסגרת סמכותו
וכוחו, הנוגעים לכלל העובדים או שיש להם משמעות
עקרונית מיוחדת במקום העבודה... תהלין ההיוועצות,
כאשר הוא נעשה כהלכה, יביא כדבר מובן מאליו לשיפור
היחסים הקיבוציים, וימנע במרבית המקרים גם
שרירות או אי-סבירות בהחלטתו של הצד ליחסים

הקיבוציים הניתנת במסגרת סמכותו וכוחו".18

31. ובעניין אחר, הטעים בית הדין הארצי כי שינוי במרקם יחסי העבודה "רצוי שייערך תוך
עצות ומשא ומתן בתום לב" ולא באורח חד- הבנה עם ארגון העובדים, ולפחות לאחר התיי

צדדי19.

32. התנהלותו חסרת תום הלב של המשיב המתעלם מחובותיו אלה מן הראוי שתעמוד לנגד עיניו
של בית הדין בבואו להעניק למבקשים את הסעדיס המבוקשים.

.13.7.2009 14 ע"ע (ארצי) 158/09 ברוריה אור שחי - עיריית ראשון לציון, פסקה 20,

15 דיון (ארצי) תש"ן/ 21-4 ההסתדרות הכללית, מועצת פועלי רחובות - ועד עובדי חטיבת הסוללות של

.(1990) 177 ונדיראן בעי'מ, פ"ד כ"ב 173,
.(2012) 679-678 16 השופט אייל אברהמי "פיטורים קולקטיביים" ספר אליקה ברק-אוסוסקין 655,

17 עסק (ארצי) 70/05 ארגון עובדי בנק המזרחי המאוחד - בנק המזרחי המאוחד בע"מ, פסקה 12,

.15.11.2005
18 ר' דב"ע נב/4-2, נב/4-5 הברת תרכובות ברום בע"מ - ההסתדרות הכללית, פד"ע כג 456 בעמי 464

.30.1.2005 (1991). ר' גם עס"ק 1020/04 עירית באר שבע - ההסתדרות הכללית החדשה, סעיף 17,
19 ר' דב"ע 97/ 41-92 ארגון העובדים בעיריית תל אביב יפו - עיריית תל אביב יפו,4.12.1997.
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33. מקל וחומר, כי חובותיו של המשיב חלות בין שותפים ליחסי עבודה קיבוציים, על אחת כמה
וכמה במקום עבודה הפועל במסגרת התארגנות עובדים ראשונית. התעלמותו, הלכה למעשה,
של המשיב מדרישת נציגות העובדים לבוא בדברים בנוגע לאותו "שינוי מבני'/ מחייבת

ומצדיקה את התערבותו של בית הדין הנכבד.

ד. מאזן הנוחות יתום לב

34. מאזן הנוחות נוטה בבירור לטובת הוצאת הצווים המבוקשים, נציגות העובדים לא תחזור על
: כל הטענות שנטענו בעניין זה בבקשה זו, אך יוזכרו הדברים הבאים

א. ישנה כוונה לבצע צמצומים באופן חד צדדי תוך העדר ודאות בקרב המבקשים
והעובדים ביחס להשלכותיה ופגיעתה בעובדים ובזכויותיה.

ב. התנהלות המשיב מכרסמת במעמד המבקשים כארגון העובדים.

ג. למשיב, מאידך, לא יגרם כל נזק מכל מין וסוג שהוא אם ינתנו הצווים
המבוקשים העולים בקנה אחד עם הדין וההלכה הפסוקה.

ד. ניסיון המבקשים להניא את המשיב מכוונתה עלו בתוהו.

ה. כלל האמור נכון וביתר שאת בהתארגנות ראשונית, שאין חולק על שבריריותה
ועל הצורך להגן עליה - ביתר שאת - בשלב היווצרותם של יחסי העבודה
הקיבוציים."... ההגנותשבדיו על ההתארגנות באשל- היא, חלות בעוצמה יתירה

בהתארגנות הראשונית, נוכח השבריריות והרגישות המאפיינות התנהלותה " ,10

35. יתרה מזאת, מתל הצווים המבוקשים נועדו, בין היתר, לאותת למשיב כי התנהלותו חסרת
תום הלב הינה שלא כדין, וכי בית הדין הנכבד לא ייתן לה תוקף ואף יביע את עמדתו

הבלולה בעניין.

36. מתן סעד זמני ימנע פגיעה כפילה ומכופלת בנציגות העובדים ובעובדים המתארגנים: מחד,
הנזק שנגרם לעבודה המאורגנת באמצעות התעלמות מפניות נציגות העובדים, ומאידך הנזק
שנגרם לעובדים כפרטים, המתקשים לעמוד על זכויותיהם, ללא ההתערבות המבוקשת של

בית הדין הנכבד.

37. קייס אפוא טעם מיוחד בהכרעה בסעד זמני, אשר תסכל כל פגיעה בעובדים ובעבודה
המאורגנת, ותצמית אחת ולתמיד את ניסיון המשיב לפגוע בעבודה המאורגנת ובעובדים

בדרך כה קשה ובוטה.

38. המבקשים יטענו עוד, כי במאזן הנוחות יש ליתן את הדעת על כך שהרף הראייתי - נטל
השכנוע הרובץ על כתפי המבקשים נמוך יחסית, ודי בראיות נסיבתיות חלשות, בכדי להעביר

21 את הנטל לכתפי המשיבה.

20 עסק (ארצי) 25476-09-12 הסתדרות העובדים הכללית החדשה נ' פלאפון תקשורת בע"מ ואח', פסקה
; ר' גם: עסק (ארצי) 41357-11-12 הסתדרות העובדים הכללית החדשה - אלקטלה מוצלי 2.1.2013 ,59
; עע 56/10, בשא 634/09 יעקב (קובי) חביב - ק.א.ל קווי אוויל 15.1.2013 צריכה (1951) בע"מ, סעיף 29,

.24.3.2010 למטען בע"מ ואח/ סעיף 26,
21 ר' ע"ע 300258/97 יהודית חנן - מועצה מקומית מנחמיה, פד"ע לז 645 (2002).
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39. לעניין מידת ההוכחה הנדרשת לצו מניעה זמני המבקשים יוסיפו, כי "הנוסחה מקובלת
בישראל היא שהתובע צריך להוכיח את זכותו, לכאורה, כדי להניע את בית המשפט להוציא

22 מתחת ידיו צו מניעה זמני לטובת התובע".

40. בהלכה מנחה מפי בית המשפט העליון קובע מ"מ הנשיא, כב' השופט אגרנט: "התובע בבקשו
סער ביניים אינו מחוייב לשכנע את השופט, כי אמנם צרק בתביעתו העיקרית גמירה כזו

ג2 שאין מקום לספק כי יצליח בתביעתו, אלא רק להוכיח כי יש לו סיכוי להצליח בה".

: "על 41. על הלכה מנחה זו חזר בית המשפט העליון במספר רב של פסקי דין מאוחרים יותר כגון
בית המשפט לבדוק מה הם סיכויי ההצלחה של תביעת התובע, אר הספק בלבד בקיום
הסיכוי אינו מספיק, כשלעצמו, כדי למנוע את מתו הסעד. בשלב זה חייב המבקש רק
להראות כי יש לו סיכוי "לכאורה" לזכות בתביעתו, ורק אם נוכח בית המשפט שאפילו

סיכוי לכאורה אינו קיים, עליו לסרב לבקשת הסעד הזמני".*2

42. בענייננו על אחת כמה וכמה, לאור העובדות המובאות לעיל, המעידות על חוסר תום ליבו של
המשיב; על הפגיעה הקשה העלולה להיגרם למבקשים ולעובדים ללא כל הצדקה; ועל

עיקשותו של המשיב המתעלס ממעמד העבודה המאורגנת ומזכויות העובדים.

43. על רקע כל אלה קיימת דחיפות רבה והצדקה למתן הסעדים כמבוקש ברישת הבקשה.

ת. תצהיר

44. תצהירו של מר יאיר טרצייצקי, יו"ר ארגון העיתונאים בישראל, מצורף לבקשה זו כחלק
בלתי נפרד ממנה לתמיכה בעובדות המובאות בה.

ו, סוף דבר והסעד המבוקש

45. בית הדין הנכבד מתבקש ליתן את הסעדים המבוקשים ברישא לבקשה זו, מכל הטעמים
המנויים לעיל.

46. לבית הדין הנכבד הסמכות העניינית והמקומית לדון בבקשה.

47. העתק מן הבקשה נמסר למשיבה בד בבד עם הגשתה לבית הדין הנכבד.

/ 0ר̂/ 2
ד"ר מורן סבוראי, עו"ד אמיר בשה, עו"ד

ב"כ המבקשים

חיום 31.1.2018

22 ר' ד"ר אליהו וינוגרד, צווי מניעה, חלק כללי, עמ' 231 (תשנ"ג).

.(1963) 2717 23 ע"א 217/63 רב און ני הולצמן, פ"ד יז 2712,

*2 ע"א 385/73 פרידמן נ' זהבי פ"ד כח (1) 765, 769 (1974).
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תצהיר

ו

עו"ד ?7"0�נ משרד
£ בשה זב'דה סבוראי £̂ג



4

תצהיר

אני החתום מטה, יאיר טרצי'צקי, מס' זהות 040037137, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את
האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי אס לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר

בזאת כדלקמן:

1. אני עושה תצהירי זה כתצהיר התומך ב"בקשת צד דחופה בסכסוך קיבוצי למתן צווים
ארעיים וזמניים וקבועים" (להלן: "הבקשה") כפי שהוגשה על ידי ארגון העיתונאים

בישראל.

2. אני עיתונאי ויו"ר ארגון העיתונאים בישראל.

3. העובדות המפורטות בבקשה הן נכונות למיטב ידיעתי ואמונתי.

זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

"̂ 7יאיר טיציצקי\\

אישור

0י1 יי ^ 5 הופיע * ̂ י-.7 , מאשר בזאת כי ביום 3 0 י/ / / / אני החתום מטה, $? 
̂ לי אישית, נושא ת.ז. שמספרה 040037137, ולאחר שהזהרתיו כי בפני מר יאיר טרצ'יצקי, המוכו
עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות

התצהיר וחתם עליו בפני.



1

נספח!

עו"ד 2 ל 5 כושרד
.34̂. בשה זב'דה סבוראי



נ

^̂  
ארגון העיתונאים בישראל
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28 בינואר 2018

לכבוד
מר אלדד קובלנץ

מנכ"ל כאן תאגיד השידור הישראלי
באמצעות דוא"ל

א.כ.,
: שינויים מבניים/ארגוניים חד צדדים בתאגיד הנדון

: הריני מתכבד לפנות אליך, כדלקמן

1. בהתאם למידע שהגיע אלינו עולה כי בכוונתכם לערוך שינויים מבניים/ארגוניים בתאגיד שיש
בהס כדי להביא לפיטורים של עשרות עובדים מטעמי צמצום.

2. מידע זה הובא על ידכם כהודעה, כדרך אגב, בישיבת שוטף בין נציגת משאבי אנוש עם נציגי
הוועד.

3. מיותר לציין כי אין בהודעה של נציגת משאבי אנוש, כלאחר יד בישיבה עם הוועד, כדי לצאת
ידי חובה ובנסיבות העניין נבקש כי תמלאו למלא את חובתכם בדין ותעדכנו אותנו על מלוא
כוונות ההנהלה מבעוד מועד ובתוך כך תעבירו לנו נתונים מלאים בנושא לצד תיאום ישיבה

דחופה בנושא והקפאת כל צעד חד צדדי בעניין.

4. כל זאת, כשבוע לאחר שהתקיימה פגישה של נציגות העובדים וההנהלה שבה הכחשתם
שמתנהלים שינויים מבניים.

5. כידוע היטב, מוטלת עליכם החובה ליידע את נציגות העובדים לגבי שינויים בתנאי העבודה
ובתוך כך, להיוועץ עם נציגות העובדים עוד טרם ביצוע השינויים.

6. ראוי גס להזכיר כי נציגות העובדים הציעה להקפיא לשלושה חודשים את המצב בתאגיד
ולהימנע מפיטורים. הצעה שעליה לא קיבלנו עד כה כל מענה.

7. בנסיבות העניין, להתייחסותך תוך 24 שעות אודה.

בכבוד רב ובברכה, ,

עמי ברנד
רכז איגוד מקצועי

ארגון העיתונאים בישראל

העתק:
ועד עיתונאי התאגיד

מר יאיר טרצייצקי, יו"ר ארגון העיתונאים בישראל
מר דני הורנשטיין, יו"ר הסתדרות ההנדסאים



>

מר שי ביח, וי אגף כלכלה, הסתדרות העובדים הכללית החדשה
מר דורון קרני, מזכיר ארצי, הסתדרות עובדי המדינה
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נספח 2

|י

משרד עו"ד
בשה זב'ז�ה סבוראי



^ העיתונאים
ב"שדאל

09/1/1$
גטגתתשע"ח כ"א

היד*3ת על ש3<ו03 א1 הש3תה

אל: הממונה הראשי על יחסי עבודה
באמצעות הממתה על יחסי עבודה

סניף משרד העבודה הרווחה
ירושלים, וגל אביב, חיפה, באר שבע

חיק <שו3 סגסוגי עב1דה ו?תשי"ז-1957
הודעה על שביתה או תשברנה

(סעיפים 5א< ו-5ב!£

הכללית החדשה ושאושרה על ידי המוסד המטול המרכזי הארצי בארגון העיתונאים בישראל.נמסרת בזה הודעה על שביתה שחובתה על ידי ארגוו העיתונאים בישראל - הסתדרות העובדים

להלן פרטים בקשר לסכסוך �
- תאגידהשידור הישראלי. 1. המעביד/המפעל: "כארי

2. מספר העובדים במפעל� 908-3. מספר העובדים שהסכסוך נוגע להם כ~694 (עיתונאים).
מסט� העובדים העתידים לשבות� ב-694.

3 הקייס תסכט קיבוצי לגבי המפעל, ואט כן - ציין את המספר שלפיו נרשם על ידי הממונה
הראשי על יחסי עבודה �.

י טרם קייט הסכם קיבוצי.!
4. שם ארגון העובדים המייצג את רוב העובדים שהסכסוך נוגע להם; ארגוו העיתונאים בישראל

י הסתדרות העובדים הכללית החדשה.
5. שס גציג המעבידים לענייה התיווך בסכסוך ומענו:

מר אלדד קובלנא, מנכ"ל.
מענו: רחוב יוגה קרמניצקי 6. תל אביב-יפו.

6. העניינים שבסכסוך:
האתיקה המקצועית של העיתונות ותוך מילוי חובתם לשרת את הציבור;עבודתם, ביטחונם התעסוקתי, מעמדם ויכולתם לבצע את מלאכתם בכפוף לתקנוןא. דרישת נציגות העובדים להבטיח שמירח על העובדים ועל מלוא זכויותיהם לרבות, תנאי
וכן בטתונם התעסוקתי. כך למשל: ביטול תפקידים ושינויים משמעותיים בהיקפימשמעותיות מבחינת זכויות העובדים, תנאי וסדרי העסקתם, שכרם, קידומים בעבודהב. שינויים מבניים חד צדדים שבכוונת המעסיק לנקוט ואשר הנס בעלי השלכות

העבודה;

ג. פעולות חך צדדיות שהתבצעו ומתבצעות ביחסי העבודה השוטפים, תוך התעלמות
מנציגות העובדים וללא הגעה להסכמות מולה;



̂א ארטן
העיתונאים \

בישראל

ד. סחבת מכוהנת במשא ומתן הקיבוצי לחתימה על הסכם קיביצי ראשוני לצורך הסדרת
מעמדמ, תנאי עבודתם וזכויותיהם של העובדים;

ה. חוסר תום לב והעדר נכונות אמיתית מצד המעסיק להגיע להסכמות עם נציגות העובדים \

ו. התנהגות המעסיק בחוסר תומ לב ביחסי עבודה בכלל ויחסי עבודה קיבוציים בפרט.

7. התאריך שנקבעה שביתה�. החל מיום 23 בינואר 2018 ואילך.

8. במקרה של שביתה - באיזה נוהל הוחלט על כך: אסיפה כללית של עובדים, הצבעה בקלפי,
וכיוצא באלה: החלטת ארגוו העיתונאים.

9. האס השביתה אושרה על ידי הארגון המקצועי היציג? כנ-

10. הנעשה ניסיון' ליישב את הסכסוך בדרך משא ומתן� ישיר ומה וזיו התוצאות?

נעשו ניסיונות אד ללא תוצאות.

11. שמו ומענו של מוסר ההודעה ואת מי הוא מייצג�

מר יאיר טרצייצקי, יו"ר ארגוו העיתונאים בישראל - הסתדרות העובדים הכללית החדשה,
רחובארלוזורוב 93. תל אביב.

3̂כ£> 77̂ך"-£** חתימה 
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2 בנובמבר, 2016

לכבוד

הממוגה הראשי על יחסי עבודה - משרד הכלכלה - מדינת ישראלעוייד שלמת יצחק*
באמצעות פקס

מי אלז'ך ק1גלגץ
מנכ"ל

13̂>61| "כאף' - תאגיד השידור הישראלי @16̂ .§0̂ : באמצעות מייל: 11.

שלום רב,
1957 - סע*פ<0 5א; י - $בי בתאגיד הש<ד1ר הישיאל*הנדון י. 7^דעה על ש1<תח/תשנתו? ע0^< בח1ק ל**ש1נ סכסוכי ענחית, התש<"ז -

מצ"ב חודעה על הכרזת סבסון עבודה ב - "כאן התאגיד הציבורי".

בכבוד רב,

יאיר ©*יצי*צקי

<ו"ר ארגון העיתונאים בישראל

ב*ו>יא<העתק� <א*ר שיצ^אק* ח9<וו9וא*מ או1ון *̂ ועד עיתונאי התאגיד 1



האתונאים *\יי אימן ^\
בישראל

תודעז? על שב*ו*ו? א1 תשנתת

אל: הממונה הראשי על יחסי עבודה
באמצעות הממונה על יחסי עבודה

סניף משרד העבודה הרווחה
ירושלים, תל אביב, חיפה, באר שבע

חוק ישוב סגסוגי ענוד* חתש*"ז-1957
הודעה על שביתה או השבתה

(סעיפים 5א' ו-5ב')

הכללית החדשה ושאושרה על ידי המוסד המנהל המרכזי הארצי בארגוו העיתונאים בישראל.נמסרת בזה הודעה על שביתה שהוכרזה על ידי ארגוו העיתונאים בישראל - הסתדרות העובדים
להלן פרטים בקשר לסכסוך י.

1. המעביד/המפעל: כאו - תאגיד השידור הישראלי
2. מספר העובדים במפעל� כ-500 מספר העובדים שהסכסוך נוגע להם כ- 450 (עיתונאים).

מספר העובדים העתידים לשבות: כ-450
3 הקיים הסכם קיבוצי לגבי המפעל, ואס כן - ציין את המספר שלפיו נרשם על ידי הממונה

הראשי על יחסי עבודה:

לא.
4. שם ארגון העובדים המייצג את רוב העובדים שהסכסוך גוגע להם י. ארגוו העיתונאים בישראל

- הסתדרות העובדים הכללית החדשה.

5. שם נציג המעבידים לעניין התיווך בסכסוך ומענו
מר אלדד קובלנא. מנכ"ל

מענם; יונה קרמנצקי 6 תל אביב יפו

6. העניינים שבסכסוך:
האתיקה המקצועית של העיתונות ותוך מילוי חובתם לשרת את הציבור.עבודתם ביטחונם התעסוקתי, מעמדם ויכולתם לבצע את מלאכתם בכפוף לתקנוןא. דרישת נציגות העובדים להבטיח שמירה על העובדים ועל מלוא זכויותיהם לרבות, תנאי

7. התאריך שנקבעה שביתה = החל מיום 2.11.2014 ואילך.
8. במקרה של שביתה - באיזה נוהל הוחלט על כך: אסיפה כללית של עובדים, הצבעה בקלפי,

וכיוצא באלה ? החלטת הוועד.

9. האס השביתה אושרה על ידי הארגון המקצועי היציג? כ{.

̂ז0.וחו3ח10{ .אח*\/*\ • פייסבוק וח;3ח10|/מ?00.>6£001:>3*.¥<ח*יא( מייל ז£00.1; 9חן§@1ח31ח0זו3<£ * אתר11 .



ן 1$ א̂ר
העיתונאים £\

בישראל
10. הנעשה ניסיון� ליישב את הסכסוך בדרך משא ומתן ישיר ומה היו התוצאות?

11. שמו ומעט של מוסר ההודעה ואת מי הוא מייצג ?.
מר יאיר טרצייצקי. יו"ר ארנוו העיתונאים בישראל י הסתדרות העובדים הכללית החדשה.

רחוב ארלוזרוב 93. תל אביב.

?א*ר ש1�*י*צק*
חתימה י**1**1*1*"**"*1*1****1**
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