בבית הדץ האזורי לעבודה
בתל י אביב יפו

המבקש:

סק 53739 -11-18
קבוע ליים  28.11,2018בשעה 09:00
בפני כבי השופט תומר סילורה

ארגו) העיתונאים בישראל  -ההסתדרות הוזדשה
ועד עיתונאי ידיעות תקשורת
באמצעות ב"כ עוה"ד מורן סבוראי או אמיר בשה ואח'
רח' מצדה ) 7מגדל ב.ס.ר 4 .קומה  (23בני ברק5126112 ,
טל 03/7743000 :פקס03/7743001 :
ובאמצעות הלשכה המשפטית של האגף לאיגוד מקצועי
ע"י ב"כ עוה"ד איריס ורדי או חנה שניצר או ענת גוטמן ואח'
רח' ארלוזורוב  ,93תל אביב
טל ; 03/6921472 .פקס03/6963214 :

המשיבה:

ידיעות תקשורת בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד אריאל שמר ו/או ליזה הנדרוקר ואח'
אריאל שמר ושותי ,עורכי דין
רח' דניאל פריש  ,3תל אביב 64731
טל 03-6091001 .פקס03-6091002 :

תשובה לבקשת צד לדיון בסכסוך קיבוצי
למתו צווים ארעיים ,זמניים וקבועימ
בהתאם להחלטת בית הדין הנכבד מיום  ,23.11.18להלן תגובתה התמציתית של המשיבה לבקשה
שהוגשה על ידי המבקש )להלן � "המבקש" ו/או "ארגון העובדים" ו/או "ארגון העיתונאים"( למתן

סעדים ארעיים וזמניים בלבד.

א*
.1

מבוא; בקשה חסרת בסיס משפטי אשר דינה להידחות על הסף
בקשה זו הינה עדות מוצקה לחוסר תום ליבו של המבקש ,אשר בחר לעשות שימוש לרעה
בהליכי בית הדין והכל ,ככל הנראה ,במטרה לעכב ולשבש הליך צמצומים חיוני ובלתי
נמנע ,ובכך לגרום למשיבה טרחה ,נזקים קשים והוצאות מיותרות ,כמו גם אובדן זמן יקר.
אין בכוונת המבקש לקיים באמת הליך היוועצות אלא אך ורק לעכב ולשבש.

.2

מכל מקום ,הליך ההיוועצות עם המבקש קוים במלואו .חובת ההיוועצות אינה מטילה על
המעסיק חובה להגיע להסכמה עם ארגון העובדים .כידוע ,חובת ההיוועצות אינה משא
ומתן והיא אינה מטילה על המעסיק מגבלה לפעול על פי ההכרחי ומחויב המציאות גם אם
לא הגיע להסכמה עם ארגון העובדים.

.3

מעבר לכן ,טרם התקבלה כל החלטה על פיטורי מי מהעובדים לרבות העובדים נשוא
הבקשה וההחלטה תתקבל רק לאחר ישיבת השימוע ולאחר שתינתן לבל אחד מהעובדים
ההזדמנות להשמיע עמדתו וכמובן שיהיה רשאי להביא לישיבת השימוע את מי שימצא
לנבון ,לרבות נציג מטעם המבקש .אין בל הצדקה למנוע את הליכי השימוע באשר טרם
התקבלה החלטה בעניינו של בל עובד.

.4

זימונם של העובדים לשימוע נשלח כחלק מהליך צמצומים ואיחוד פעילויות ,המתייחס
למרכז רווח והפסד הקרוי " ,"\1^1161המתמשך בעקביות מאז שלהי  ,2017במהלכו
צומצמו כבר משרות רבות .זימון השניים הנזכרים בבקשה לשימוע נעשה לאחר שנבחנו כל
החלופות האחרות ולאחר שהתברר למשיבה ,כי אין מנוס מלשקול את סיום עבודתם על
רקע צמצום התקן שלהם ואין כל אפשרות נוספת לדחות את הליך השימוע.

.5

ב.

כפי שיתואר בהרחבה בתגובה זו דינה של הבקשה להידחות.

רקע עונדת*

.6

המשיבה הינה חברה בע"מ )להלן" .-המשיבה" ו/או "ידיעות תקשורת"( ,אשר מוציאה
לאור מקומונים במקומות שונים ,ועובדיה מפוזרים ברחבי הארץ.

.7

המשיבה הינה חברה אחת מתוך מספר חברות בקבוצת ידיעות אחרונות )להלן" :קבוצת
ידיעות אחרונות"( .קבוצת ידיעות אחרונות מקיימת דרך קבע מערכת יחסים קיבוצית עם
המבקש גם בנוגע לעיתון ידיעות אחרונות.

קבוצת ידיעות אחרונות
.8

עיתון )כל עיתון כיוס בעולם( הוא מפעל שהירידה בהצלחתו היא אינפורמציה גלויה וידועה
לכל אחד מקוראי העיתונים ובוודאי לכל אחד מעובדי העיתונים לסוגיהם .הירידה באה
לידי ביטוי ברור וגלוי לעין בכמות העמודים המודפסים ,ובכמות הפרסומות המופיעות בו.
הפרמטרים האלה הנם ברורים וידועים לכל אחד הנתקל בעיתונים האלה .המצב הקשה של
שוק העיתונות בארץ ובעולם ידוע היטב גס לעיתונאים.
הנהלת הקבוצה עושה כמובן מאמצים עילאיים במסגרת מאמצי ההתייעלות והצמצום
במטרה למזער ככל שניתן את הפגיעה ועל מנת לוודא את המשך קיומו של העיתון .כפועל
יוצא מאלה כמובן ,נעשים בעיתונים ,חדשות לבקרים ,ארגונים וארגונים מחדש ורה
ארגונים שמתבטאים באיחוד מסגרות ,שיתוף משאבים ובסוף ובלית ברירה גם בצמצום
בכמות העיתונאים.

.9

אין ספק שעובדות אלה ומציאות עגומה זו הן שעמדו בבסיס התארגנותם של העיתונאים
במסגרת המבקש ,הן בידיעות אחרונות ,והן מאוחר יותר בידיעות תקשורת.
לא רק שהעיתונאים מודעים למציאות העגומה הזו ,לא רק שהיא חובטת בפניהם מדי יום,
אלא שהם גם שותפים לה מדי יום שכן בעקבות הירידה המשמעותית בפעילות ,העיתון
מצמצם תקנים ומטיל משימות נוספות על העיתונאים הקיימים שעבודתם ממילא פחתה.

ידיעות תקשורת והאינפורמציה המ1וקשת
.10

המשיבה ,ידיעות תקשורת ,כאמור ,מוציאה לאור מקומונים במקומות שונים בארץ,
ומפעילה בין היתר את אתר האינטרנט 61חץ\/1ו .אתר האינטרנט *6יש\/1ו כולל "זירות"
שונות ,כאשר כל "זירה" מוקדשת לאזור אחר בארץ .למעשה מדובר במקומונים ברשת.

.11

בעיתונות בכלל וכחלק ממנה גם בקבוצת ידיעות אחרונות ובמשיבה ,הנתונים הכלכליים
הינם בגדר סוד מסחרי .ידוע לכל ,שהעיתון אינו נוהג לדווח על המספרים הרלוונטיים
המדויקים בנוגע למצבו הכלכלי והדבר נכון ותקף לכל שוק העיתונות בארץ .הדבר היחידי
שהנהלות של עיתונים מוכנות למסור ,אם בכלל ,הינו מידע על הירידות היחסיות בהכנסות
ובמחזורי הפעילות )כשמדובר בעיתונות כתובה למשל נתונים על כמות הנייר ,כמות
הפרסומות והיקף ההכנסה היחסי(.

.12

למרות זאת ,בכל פעם שארגון העובדים בעיתון רוצה להגיש בקשה לצו מניעה כדי לעכב
מהלכים חיוניים המתרחשים בעיתון הוא עושה זאת בטכניקה נדושה של דרישת נתונים
מספריים מדויקים .הדרישה הנה חסרת שחר ,אין בה צורך ,והיא מיותרת לכל הדעות.
ארגון העובדים אינו זקוק לה שכן הוא יודע בוודאות את העובדות המהותיות הרלוונטיות,
וכל תכלית הבקשה היא להציג בפני בית המשפט תמונה מעוותת שעד שמגיעים לתיקונה
בהליכים משפטיים ,חולף זמן ונגרמים נזקים .והדברים לא נאמרים בעלמא .זוהי בדיוק
הבקשה המופיעה כאן בפני בית הדין .אם כן מה הן העובדות האמיתיות?
12.1

העובדות האמיתיות הן שכל הפרשה העובדתית שאותה שטח המבקש בפני
ביה"ד רצופה אי דיוקים ואי אמיתות ,שיש להם תכלית אחת ,והיא לקבל צו
מניעה במעמד צד אחד )כי ברור למבקש שברגע שתגיע תשובת המשיבה
והעובדות תתגלינה לא יהיה מנוס מביטול הצו שבקשתו מיוסדת על עובדות
שאינן אמת(.

12.2

העיתונאים יודעים באופן מלא )יותר מכל אחד אחר( את המצב העסקי של
העיתון שבו הם פועלים וכאמור חווים זאת מידי יום .רק לאחרונה נסגרו מספר
גופים בתוך הקבוצה ביניהם עיתון וסטי ,עיתון ראש  1ובית הדפוס הצפוני .כל
אלה מעידים באופן ברור ושאינו משתמע לשתי פנים על מצב הכלכלי הקשה
ולפיכך אין לעיתונאים ולא היה להם כל צורך במידע מדויק ביחס ל"מספרים"
המחייבים את הצמצום המתרחש בידיעות אחרונות .לשם חיזוק טענות המשיבה
בהקשר זה יצוין כי מיד כאשר הכריז המבקש כי הוא הארגון היציג בידיעות
אחרונות הדבר הראשון שהוסכם בין הצדדים הייתה תוכנית צמצומים של (!!) 60
עיתונאים שבעניינה נחתם הסכם קיבוצי שהיה מוסכם על העיתונאים .אין צורך
לומר שלצידו של ההסכם שנחתם )מצ"ב כנספח  1לתגובה זו( כמובן לא נמסרה
כל אינפורמציה נוספת על האינפורמציה הברורה מאליה בדבר הצטמצמות
ההכנסות והפעילות של העיתון .קשה שלא לתהות כיצד זה שעל פיטורי 60
עיתונאים לא דרש המבקש מידע ואילו לפיטורי  2עובדים בתקופה בה ישנה
החמרה מתמשכת במצבה הכלכלי של המשיבה ,מתנגד המבקש בטענה כי לא

קיבל את המידע הדרוש לו )אין צורך כמובן להזכיר כי את המידע על ההסכם
האמור ותנאיו הסתיר המבקש מבית הדין בבקשתו(.
12.3

המידע על תהליך ההכרה בהתארגנות כפי שמוצג בבקשה  -שקרי .גם בידיעות
תקשורת מצב הדברים היה הפוך מן המצב הנטען על ידי ארגון העיתונאים פה.
המבקש מנסה להציג תמונה של קשיים בהכרה בהתארגנות .אלא שמיד עם
קבלת ההודעה של המבקש ,כי הוא ארגון העובדים היציג )הודעה שנשלחה
למשיבה בחודש ינואר  ,(2018הציעה המשיבה לשבת עם נציגי הארגון ,וזאת עוד
לפני שהארגון הוכיח ,כי הגיע למספרים הדרושים ,על מנת להיות ארגון עובדים
יציג .נציגי הארגון מצדם הם שסירבו למו"מ והם שהבהירו שאינם מעוניינים
בכל דיאלוג מוקדם לפני שיקבע כי הארגון הוא אכן ארגון העובדים היציג .זאת
ועוד ,גם כעת נטען כי ,רק לאחר דיון משפטי ,המשיבה הכירה במבקש כארגון
יציג ,אלא שהארגון "שכח" לציין ,כי במועד הגשת הבקשה לבית הדין הנכבד ,לא
היה לו את מספר העובדים הדרוש ,והדיון המשפטי לא נבע מסרבנות המעסיק
אלא מיהירות וכוחניות הארגון .רק בסוף הדיון ,הארגון הצליח להגיע למספרים
הרלוונטיים ,כאשר כאמור ,כל הזמן ועוד לפני כן הביעה המשיבה הסכמה לשבת
עם הארגון .הרצון לא נבע מאיזו גדלות רוח אלא מן הידיעה שניהול מו"מ עם
ארגון עובדים אחראי עדיף על פני התנהלות אינדיבידואלית .יש לציין כי בקבוצת
ידיעות אחרונות יש ארגון לפועלי הדפוס ,יש נציגות לעובדי המנהלה ,יש נציגות
לעיתונאים ויש נציגות לעובדי המסדרה.
מכתבה של המשיבה למבקש מיום  30.1.18מצ"ב ,נספח .2

12.4

המידע הרלוונטי בדבר המצוקה הכלכלית שבה נתונה המשיבה מצוי והיה מצוי
במלואו בידי המבקש חודשים רבים  -עובדה שהוסתרה .המשיבה נפגשה עם
המבקש לפני ארבעה חודשים והתנהלה שיחה על המצב הקשה של המשיבה -
כדי להבהיר על הקושי החמור שבפניו ניצבת המשיבה יש לציין הנתונים הבאים:
-

מאז  2016ועד היום חלה הרעה דרמטית במצבה של המשיבה.

-

מאז  2016ירדה כמות הנייר שבו משתמשת המשיבה בכ/0-ם.40

-

מאז  2016ישנה ירידה בכמות העמודים המודפסים בכ.300/0-

המידע על המצב החמור הזה הינו גלוי וידוע לכל מסתכל אפילו מבחוץ קל וחומר
לכל אחד מחברי המבקש .חמור מכך במהלך כל השנה האחרונה התבצעו
ומתבצעים צעדי התייעלות ,העובדים יודעים את הנסיבות ,את ביטול המשרות,
את העובדה שלא נקלטו עובדים חדשים לאחר ביטול המשרות ,את איחוד
הפונקציות ועוד .לא בכדי לא הייתה התייחסות קונקרטית לאף אחד מן המקרים
)לבד מן הטענה הכללית בדבר העדר מספרים(.
12.5

המבקש יכול ונתקל בזרועות פתוחות לקיום יחסים קיבוציים אך מסרב ואינו
נוקט כל צעד בכיוון זה  -עובדה שהוסתרה בבית הדין .כבר בפגישה הראשונה

שהתקיימה בין הצדדים הסכימה המעסיקה להיכנס למו"מ לחתימת הסכם
קיבוצי ואף בירכה על ההתארגנות שכן לדעת המשיבה המדובר בהזדמנות לעשות
סדר לטובת כל הצדדים .המבקש הודיע שיעביר הצעה ראשונית לטקסט להסכם
קיבוצי ,אך למרות שחלפו חודשים רבים הצעה כזו עד היום לא הגיעה .לעומת
זאת בכל התקופה מאז תחילת ההתארגנות ועד היום ובאופן די שיטתי ישנו
צמצום בפעילויות של המשיבה ואיחוד פונקציות שלצידו צמצום די קבוע של כוח
האדם.
12.6

הואיל והעובדים שעניין פיטוריהם עומד על הפרק קשורים ב ;^1161-ראוי
להקדיש קצת אינפורמציה על *16ד:\13

12.7

161ז') ^1חינה פעילות אינטרנטית שאנשי ידיעות תקשורת חשבו שיש לה סיכוי
ועתיד .פעילות זו פותחה במקביל למקומונים ונסמכה על כח האדם העיתונאי של
המשיבה במקביל .פעילות זו דשדשה במקום למן הקמתה .לפני כשנתיים,
לקראת סוף שנת  ,2016נולדה יוזמה בתוך המשיבה להרחיב את \1711©1מאוד,
לייחד עובדים לצורכי פעילותה ,לתכנן ולפתח אפליקציות טלפוניות לשימוש
הפעילות ,ועוד .לצורך כך גויסו עובדי מערכת והתרחבו מאוד ההוצאות.

12.8

כבר אחרי שנה ,כשהסתבר שהפעילות לא הוכיחה את עצמה ,ומאז שלהי 2017
החליטה ההנהלה לצמצם את הפעילות של 1121ץ [/ו ,$חלק עיקרי מעובדי 11£1ץ[^/
שגויסו לצורך פעילות זו סיימו את עבודתם והפעילות חזרה להישען על עובדי
המשיבה .הצמצומים שעל הפרק היום  -הנזכרים בבקשה הם חלק ממהלך
הצמצומים האמור ,ורוב העובדים שגויסו לטובת הפעילות הנפרדת והעצמאית
של61ט? ,\1סיימו עבודתם .בנוסף ,בשלהי שנת  2017הוחלט על איחוד מערכות
*6רוץ\/1ו והמקומוניס ,באופן בו העיתונאים של המקומונים שירתו גם את
הפעילות ב161ז? . \13על מנת לסבר את האוזן ,מסוף שנת  2016ועד היום .סיימו
את העסקתם כ 17-עובדי 61ו.1\/1¥1

12.9

העובדים שעליהם מדובר בבקשה הנס:
עובדת אחת ,היא עובדת חדשה שהחלה עבודתה במרץ  ,2018שבתקופת עבודתה
עברה עבירת משמעת חמורה מאין כמותה של העתקת ידיעה שאותה הגישה
כמקור משלה ,מאמצעי תקשורת אחר .על רקע האמור הוחלט לזמן אותה
לשימוע בכוונה לסייס את העסקתה וזאת תוך ביטול התקן שלה .ואולם,
בינתיים ,פרצו חגי תשרי והמשיבה "האכזרית" החליטה לעכב את המהלך.
העובד האחר ,הנו עיתונאי ספורט של 61גף> -^1עובד זה מהווה חלק מן הצמצום
המתחייב מפעולות  .^1161הואיל והוחלט לוותר על כיסוי הספורט הייחודי
ב* ,^116משרתו תצומצם ואין כל כוונה לקחת עובד אחר תחתיו.
העובדים עצמם אגב לא הבינו מדוע בוטל השימוע ,ורצו להגיע להשמיע את
טענותיהם.

.13

התמונה אס כך היא ברורה ,והפרטים מלמדים על כך ,כי דרישת המבקש לקבלת מידע
ונתונים  -היא דרישה בעלמא ,שכל כולה טקטיקה משפטית נפסדת וניסיון לעכב ולשבש
את הליך הצמצומים שהנו מחויב המציאות.

ההיוועצות והתרחשות הדגלים
.1+

כבר באוגוסט  ,2018נפגשה המשיבה עם ארגון העובדים ותיארה לו את מצבה של המשיבה
והבהירה את מהלכי הצמצומים המתרחשים במסגרת המצב .יש להדגיש ,כי אין המדובר
בשינוי מבנה ארגוני ,כי אם הליך צמצומים .הטענות על שינויים במבנה הארגוני הינן
טענות בעלמא שאין להן דבר עם המציאות.

.15

גם כיום ,המשיבה ענתה לפנייתו של הארגון וקבעה עם נציגיו פגישה ביחס לכוונה לפטר
את העובדים נשוא הבקשה .הישיבה נקבעה ליום  21לחודש נובמבר לצורך שמיעת עמדת
הארגוו שכאמור יודע על המהלכים מאז הקמתו )העתק ההזמנה מצורף לבקשה כנספח .(3

.16

במקום לבוא ולהשמיע את עמדתם כמצופה כשכל העובדות ידועות להם היטב ,הופיעו
אנשי הארגון ודרשו במפתיע ,מידע מספרי ונתונים מדויקים מה הביא את המשיבה לביצוע
תוכנית הצמצומים ומהי תכנית הפיטורים המתוכננת ל .2019-בתשובה העבירה המשיבה
כי הנתונים המדויקים לגבי תכנית הפיטורים לשנת  2019עדיין אינם ידועים וכי בהמשך
תכנס ההנהלה אותם להיוועצות בקשר לאלה .הנהלת המשיבה הסבירה כי את הנתונים
המספריים המדויקים על מצב הקבוצה היא אינה יכולה למסור .ארגון העובדים מצדו כלל
לא ביקש את הנתונים המתייחסים לעובדים המועמדים לפיטורים נשוא בקשה זו ,אך
הצהיר ,הוא יעכב כל פיטורים וכל דיאלוג עד שיקבל את התוכנית המדויקת לשנת 2019
ואת הנתונים הכספיים של הקבוצה.

.17

כאן לא מדובר באיזה ארגון עובדים שבא להבטיח מניעת פגיעה בזכויות שונות של עובדים,
אלא בארגון עובדים שמבקש לשבש את המהלכים ,לגרום לעיכוב פיטוריהם של עובדי
המשיבה ,מתוך ידיעה שעיכוב כזה מסב נזק למשיבה ,וזאת על מנת שיוכל להשתמש בלחץ
הזה של העיכוב להשגת הישגים בתחום מו"מ.

,18

חשוב שבית הדין ידע וישים אל ליבו -
18.1

כל ציטוטי הפסיקה שהובאו ע"י המבקש אינם רלוונטיים לתיק זה.

18.2

על הפרק היום פיטורי שני עובדים מעובדי (6חץ71ו שההחלטה על צמצום
עובדיה התקבלה לפני כשנה ומתבצעת הלכה למעשה במהלד השנה .המהלד
מבוצע בידיעת העובדים מזה זמן רב.

18.3

הטענה כי מדובר במעביד המזלזל בזכות ארגון העובדים לדעת או לקוות חלק
במהלכים הנה טענה חסרת שחר .קבוצת ידיעות אחרונות הנמצאת במצוקה
ענקית מנהלת מו'ימ מתמשך עם ארגון העובדים לגבי צמצומים בשורותיה.
המו'ימ נמשך למעלה משנה ובשל משיכת הזמל ע"י ארגון העובדים הלך וגדל
מספר העובדים המיועדים לפיטורים בלית ברירה.

מצ"ב ננספח  3לדוגמא אגרת שכתב יוי' 1ארגון המבקש לעובדי ידיעות
אחוונות; כאשר בלית ברירה ואחרי מו"מ ממושך ,לא הצליחו להגיע עם הארגון
המבקש להסכמה על תכנית פרישה מרצון .הדברים מדברים בעד עצמם.
18.4

הנהלת המשיבה אינה יודעת עדיין מה תכנית הצמצומים המלאה לשנת ,2019
ויכול גם להיות שלא תהיה תכנית אחת מקיפה .העובדה שהתוכנית אינה ידועה
אינה יכולה לשמש עילה למניעת המשך הלין הפיטורים שהוחלט עליו מזה
זמן.

18.5

כאשר יש להנהלה החלטה על צורד )ועל אפשרות( לצמצם מסי עובדים מבלי
לשבש לחלוטין את עבודת המשיבה ,היא מנסה מיד לבוא בדברים עם ארגון
העובדים .ארגון העובדים אינו יכול לסרב לנהל היוועצות רק מן הטעם שאין
בידו תוכנית שלמה  -שטרם באה לעולם .בצד אחד ,נמצא מעסיק העושה ככל
יכולתו לשמר את קיומו בלא פגיעה ,למרות מצבו הכלכלי הקשה ,ומולו ארגון
עובדים זחוח שתוך שימוש ציני בפסיקה לא רלוונטית ,עושה ככל יכולתו להסב
נזקים למעסיק תוך הצגת תמונה לא נכונה ופעולות עיכוב ומנע כשהוא רוחץ
כביכול בניקיון גפיים ומשמיע טענות סרק רטוריות.

18.6

ארגון העובדים יודע בוודאות את הנתונים החמורים שבהט מצויה ידיעות
תקשורת }רק בימים אלה נסגר בית הדפוס של המשיבה ולא נשמעה מילה
אחת על היעדר מידע{ .ארגון עובדים אחראי היה יושב ומשמיע את הצעותיו
במידה שיש לו כאלה ומשמיע את אותן עמדות שלדעתו עשויות לסייע במצב.
ארגון אחראי היה מציע לקצץ בשכר ולקצץ במשרות שניתן לקצץ.
כל שעושה המבקש הוא לדחות את הקץ.

ג .הטיעוו המשפטי
.19

מי שפונה לבית הדין לעבודה ומבקש סעדים זמניים שהם סעדים מן היושר  -חובה עליו
לעמוד בכמה מבחנים משפטיים ועובדתיים מצטברים:
19.1

חובה עליו להראות כי יש לו עילת תביעה משמעותית ; וכן

19.2

חובה עליו להראות כי פעל בתום לב ,כי בא בידיים נקיות ,כי לא השתהה
בבקשתו ,כי מסר את העובדות הרלוונטיות לבית הדין ,וכי לא קיימים שיקולי
צדק נוספים המורים על דחיית בקשתו ;

19.3

כי מאזן הנזקים והנוחות נוטה לטובתו.
רע"א  5095/93ארגן בע"מ נ' גבי א.ג.ר שותפות לבנין ופיתוח ,פ"ד מט).730 (1

.20

להלן נראה ,כי המבקש איננו עומד באף אחד מן המבחנים האמורים ,באופן מובהק ,קל
וחומר שאין הוא עומד בהצטברותם.

ג .1.העדר עילת תביעה
.21

כפי שפורט לעיל ,מצבה של המשיבה ידוע היטב למבקש וקוימה עמו היוועצות לגבי הכוונה
לפטר את העובדים נשוא הבקשה.

.22

העובדות טופחות ,כמובן ,על פניו של המבקש ,ועצם העובדה שגם בבקשה המבקש אינו
חולק על מצבה של המשיבה מוכיח ,כי למבקש יש את כל המידע הדרוש לו לצורך הבעת
עמדתו לפיטורים.

.23

כל טענות המבקש בדבר מסירת מידע ,כביכול ,נולדו רק לאחר שנמסרו מכתבי השימוע
לעובדים ,וזאת כאשר המבקש בעצמו מודה ,כי כבר בחודש אוגוסט  ,2018מסרה לו
המשיבה כי עליה לצמצם בכוח האדם.

.24

בנסיבות אלה ,על פניו ומלכתחילה ,יש לדחות את כל הסעדים הנטענים והנדרשים בעניין
מסירת אינפורמציה לצורך קיום "היוועצות" כביכול.

.25

מעבר לדרוש ,יצוין כי הדרישות של גילוי האינפורמציה הן גורפות ובלתי סבירות .דרישות
אלה מנסות לגרום לחשיפתם של נתונים מסחריים סודיים שהמשיבה אינה מסכימה
לחשוף אותם .דרישות אלה עוסקות בנתונים שהמבקש אינו זקוק להם ,אלא על מנת לנגח
את המשיבה ולהזיק לה.
כאילו לא די למבקש לדעת שהמשיבה ירדה בהיקף ההכנסות וכי ישנה ירידה בצריכת
הנייר .רק על מנת לסבר את האוזן יצוין כי מאז שנת  2016ישנה ירידה של כ 300/0-בכמות
העמודים המודפסים וירידה של כ 400/0-בצריכת הנייר של המשיבה .ב*16ז47ז שבה
מועסקים העובדים המוזכרים בבקשה ישנם הפסדים מאז  2017ועד היום! הפסדים אותם
מנסה המשיבה לבלום באופן מיידי.

.26

אין ספק שארגון העובדים זכאי לקבל מידע בדבר ההיקף והמקום שבו מיועדים להתבצע
פיטורי צמצום ואין ספק שמידע זה נמסר לו .אין גס ספק שהמבקש אינו רוצה מידע זה
אלא בטענות של היעדר מידע אחר )"עד סוף  .("??!! 2019ההלכה המשפטית קובעת ,שאין
מקום לחייב עסק פרטי לחשוף נתונים עסקיים ומסחריים שלו ,שכן מדובר בפגיעה בלתי
מידתית בפרטיותו ובחשיפת סודות מסחריים וכלכליים שלו.
ראה :ע"ע  9795-01-12גלובוס רשת בתי קולנוע  -מאיר מוסרי )פורסם בנבו(.

.27

בנסיבות אלה ,גם לגופן של הדרישות המנופחות בעניין מסירת אינפורמציה  -אין מקום
להיעתר לדרישות המבקש.

.28

דרישות המבקש היכן כביכול על מנת לקבל אינפורמציה "שתוכיח" את הצורך בפיטורי
צמצום .בכך ,מנסה המבקש לשכנע את בית הדין הנכבד ,כאילו נדרשת הצגת "הוכחה"
בדבר המצב הכלכלי של המשיבה ,על מנת להצדיק את פיטורי הצמצום.

.29

אלא ,שטענה זו אינה נכונה כלל ועיקר ,ומשוללת כל יסוד מן השורש .אפילו המצב הכלכלי
הקשה היה רק תיאורטי )מה שאין המצב כאן( ,גם אז על פי ההלכה המשפטית ,מעביד

רשאי ויש לו את הפררוגטיבה להיערך ולבצע צעדי מנע ,לפני שמצבו הכלכלי יגיע למצב
כלכלי נואש ולקריסה מוחלטת .מעביד שלא יפעל כך ,ימצא עצמו בפני שוקת שבורה ,וינהג
בחוסר אחריות לא רק כלפי הבעלים של העסק ,אלא גס  -ובעיקר  -כלפי העובדים הרבים
המועסקים בו ושימשיכו להיות מועסקים בו ולהתפרנס ממנו גם לאחר הצמצומים.
וכך קובע בית הדין הנכבד:
"מעבי לדרוש מצאנו להוסיף ככל שהיה מוכח כי הנתבעת החליפה מאות העובדים
במאות עובדים זולים יותר ,סבורים אנו כי החלטה מסוג זה  ,הינה במסגרת פררוגטיבת
הניהול של המעסיק .מעסיק רשאי לנקוט "צעדי מנע" על מנת להימנע מקריסה כלכלית.
יפים לענייננו דבריו של כב' השופט אילן איטח בעניו תע"א  ,5118/06כי שם נקבע כי :
"פיטורי צמצום אינם מצביעים בהכרח על מצב כלכלי קשה  ,פיטורי צמצום אינם שוללים
את האפשרות של מעסיק להתאים עצמו לשינויים כלכליים .אין לאותו מעביד "חובה"
להמתין לקושי כלכלי במצבו טרם נקיטת צעדים הולמים" )ראו :תע"א  5118/06ישראל
שכנא דוברוסקין  -הרב משה חפר ]פורסם בנבו[ מיום ".(12.3.12
ראה� תע"א  8259-09הילה ויינינגר אמיגה  -אמדוקס )ישראל( בע"מ )פורסם בנבו(,
פסקה  19של פסק הדין.
.30

האמור לעיל נכון קל וחומר במעסיק במצבו החמור של המשיבה ,כשכל העובדות ידועות
וכתובות על הקיר.

.31

הנתונים ,בדבר הירידה בכמות הנייר ובדבר מספר העמודים המודפסים  -די בהם ,והניסיון
של המבקש ,אגב העלאת טענות סרק בדבר "מסירת מידע"  ,לקבל חומרים ונתונים בהיקף
עצום ובאופן שאינו נוגע לעניין  -מהווה חוסר תום לב ,אינו על פי דין ,ודינו להידחות.

.32

בשל הנימוקים והעובדות שלעיל ,יש לקבוע כי למבקש אין עילת תביעה ,גם לא לכאורה,
ואין הצדקה ליתן לו את הסעדיס הזמניים שהוא מבקש.

הכוונה לבצע פיטורי צמצום הנה בהתאם לפררוגטיבה הנתונה למשיבה
.33

לא יכולה גס להתעורר כל מחלוקת כי החלטתו של מעביד לסיים את העסקתם של עובדים
בפרט כאשר עסקינן בפיטורים מטעמי צמצום ,הינה החלטה לגיטימית המצויה במסגרת
הפררוגטיבה הנתונה למעביד בניהול עסקו.

.34

בהתאם לפסיקה ,ההחלטה על הצורך בהבראה או בהתייעלות וההחלטה על עצם
הפיטורים נקבעות על ידי המעסיק.1

.35

ר' גם בפסק דין ע"ע  701/05ספן נ' בן ציון }פורסם בנבו{ ,שם נקבע ,כי "בשלב הראשון
המעביד קובע את הצורן בפיטורי צמצום והיקפם כאשר רק בשלב הבא הוא מיידע את
ארגון העובדים בדבר הצורן בפיטורי צמצום עובד לניהול היוועצות עמם" .

 1ר' ע"ע  1268/01/02ההברה הממשלתית למדליות ומטבעות  -כהן ,פורסם בנבו ( עס"ק  2/03מרכז הירידים
והקונגרסים בישראל  -הסתדרות העובדים בכללית ,פורסם בנבו.

.36

מעסיק רשאי לנהל את מפעלו ,ובכלל זה לקבל עובדים לעבודה ולפטרם ,בהתאם לשיקול
דעתו .סמכותו של המעסיק לפטר יכולה להיות מוגבלת אך בחוק ,הסכם או הסדר קיבוצי
או חוזה אישי ,ומגבלה כזו יש לפרש בצמצום .מדובר בהלכה מושרשת בפסיקתם של בית
המשפט העליון ושל בית הדין הארצי לעבודה.
ראו לדוגמא :
ע"א  413/68קניג ני קופת וזולים של ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בישראל
וערעור שכגגד ,פ''ד כג) ; 629 ,627 (1דב"ע מו 3-165/ו1יים סוחרוביץ  -מדינת ישראל ,פד"ע
יחי } 343 ,337

דב"ע מז 4-25 /ההסתדרות הכללית של העובדים בא"י  -מדינת ישראל ,פד"ע יט' ,152
 154מול האות ד' ; דב"ע מו 3-89 /מדינת ישראל  -רות שריירמן ,פד"ע יטי  254 , 251מול
האות ב' :
יודגש כי פררוגטיבה ניהולית זו קיבלה מעמד חוקתי הן לאור זכות הקניין כפי שעוגנה
בסעיף  3לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו והן על פי הוראות חוק יסוד :חופש העיסוק.
.37

בענייננו ,אין הסכם קיבוצי ,המטיל מגבלה על פיטוריהם של העובדים .באשר לחובת
ההיוועצות עם המבקש ,הרי שזו ,כאמור ,קוימה במלואה.

זימוו העובדים לשימוע נעשה כדיו בתום לב ומשיקולים עניינים ולגיטימיים
.38

כפי שפורט בהרחבה לעיל ,רצונה של המשיבה להביא לסיום את העסקתם של העובדים
נשוא הבקשה בכפוף לשימוע ,התקבלה משיקולים ענייניים ומקצועיים ,הנובעים מהצורך
בצמצומים ובהבראת המשיבה.

.39

המבקש ,אשר מודע היטב למצב המשיבה ולצורך בצמצומים לא העלה בפגישה ובכל
הפעמים הרבות שבהן הוא נפגש עם הנהלת הקבוצה כל טענה בעניין שיקולי המשיבה
בבחירת העובדים המיועדים לפיטורים ,לא טען שיש להביא עובדים אחרים בחשבון וכלל
לא התייחס לעניינם פרטנית.

חובת ההיוועצות קוימה
.40

כאמור ,אין בכוונת המבקש לקיים באמת הליך היוועצות עם המשיבה .כל תכלית פעילותו
של המבקש היא להסב נזק למשיבה ולדחות את הליכי הצמצום.

.41

הליך ההיוועצות עם המבקש קוים במלואו .למבקש ניתנה ההזדמנות )ויותר מאחת(
להשמיע את עמדתו אותה הוא מסרב להשמיע .חובת ההיוועצות אינה מטילה על המעסיק
חובה להגיע להסכמה עם ארגון העובדים .כידוע ,חובת ההיוועצות אינה משא ומתן והיא
אינה מטילה על המעסיק מגבלה לפעול כראות עיניו גם אם לא הגיע להסכמה עם ארגון
העובדים )ר' ע"ע  1465/02משה  -איגוד ערים לכבאות והצלה טבריה ,פורסם בנבו(.

.42

בענייננו ,המבקש לא הציג שום התנגדות לכוונה לפטר את העובדים שנשלח להם זימון
לשימוע ,ולא הציג מועמדים אחרים לפיטורים.

.43

המבקש היה רשאי להתנגד לפיטורי העובדים שקיבלו זימון לשימוע ,וזאת באמצעות הגשת
רשימת שמות נגדית .המבקש נמנע מלהגיש רשימה נגדית של עובדים ,ועד היום לא הוגשה
רשימה כזו.
עד היום סיימו את עבודתם בין השנים  2017-2018כ 17-מעובדי  \1>1161וארגון העובדים,
הקיים מתחילת השנה ,נמנע ולו פעם אחת מלהתייחס לעניין.

טענות המבקש בדבר ניסיונות של המשיבה לפגוע בהתארגנות העובדים במשיבה  -אינו נכונות
.44

טענות המבקש בעניין פגיעת המשיבה בהתארגנות הראשונית  -אינן נכונות ,ואין בהן אלא
ניסיון חסר תום לב ,לנסות להשפיע על החלטת בית הדין בעניין.

.45

העובדה היא ,כי מרגע שהודיע המבקש על היותו ארגון יציג ,ואף טרם הגיע למספרים
הדרושים ,הסכימה המשיבה לשבת עם המבקש ולדון על יחסי העבודה המאורגנים.
המבקש הוא מי שגורר רגליים ועד היום נמנע שיטתית להציג מסמך להסדרת יחסי העבודה
הקיבוציים ,מסמך שהתחייב להציג.

.46

פיטורי הצמצום הנדרשים אינם קשורים להתארגנות הראשונית ,והצורך באלו היה ידוע
למבקש ,עוד טרם הפך לארגון היציג .לפיכך ,יש לדחות את הניסיון לקשור פיטורים אלו
לפגיעה בהתארגנות הראשונית.

.47

יש להזכיר בהקשר הזה ,כי יחסי העבודה בידיעות אחרונות מוסדרים בהסכמי עבודה
קיבוציים והצגת המשיבה כמי שמנסה להתחמק מיחסי עבודה מאורגנים אין לה שמץ של
יסוד.

ג .2,חוסל תום לב ,שיהוי ואי נקית כפיים
.48

במקרה שלפנינו לוקה הבקשה בחוסר ניקיון כפיים ובשיהוי.

.49

המבקש פעל בחוסר ניקיון כפיים שעה שהסתיר בבקשתו עובדות מהותיות ,שעה שהציג
בפני בית הדין תמונה בלתי נכונה ,תמונה חלקית ,מגמתית ומעוותת תחת הצגת מסכת
העובדות הרלוונטיות לבקשה במלואה כמפורט לעיל.

.50

המבקש ידע על הכוונה לסיים את העסקת עובדי  ^1^061מתחילת השנה והסתיר עובדה זו
מבית הדין כשהוא ממתין ליום אחד לפני השימוע למניעתו.

.51

המבקש מנסה למנוע שימוע .השימוע הנו זכות של העובד ואין כל סיבה לעכבו .מטרת צו
המניעה הייתה לעכב את הפיטורין ואלה הרי יש זמן רב והותר ולא הייתה כל סיבה לעכב
את השימועים.

.52

המבקש הגיש בקשה זו בחוסר תום לב ,במטרה לעכב את הפיטורים של העובדים ובכך
לגרום לנזקים למשיבה .המבקש לא דואג לאינטרסים של העובדים ,שהרי ממילא פעולות
העיכוב כידוע היטב לא מקטינות את מספר המפוטרים אלא מגדילות אותם.

.53

המבקש מנסה להציג מצג שווא ,כאילו המשיבה פוגעת בהתארגנות ,וטוען בחוסר תום לב,
כי היה הארגון היציג במשיבה מאז דצמבר  ,2017זאת כאשר רק בחודש יוני  2018הגיע
המבקש למספר העובדים הדרוש בכדי להיות ארגון העובדים היציג במשיבה ,וכאשר
המשיבה הסכימה לשבת עמו לקיום דיאלוג עוד הרבה לפני שהגיע למספר הדרוש.

.54

הגשת הבקשה בנסיבות אלה מהווה הוסר תום לב משווע השולל על פניו את הזכות
לקבלת סעדים מן היושר ,ולו מטעם זה בלבד.

.55

הלכה פסוקה היא כי העותר לסעד מן היושר ,דוגמת הסעד המבוקש בבקשה ,חייב לבוא
לבית דין נכבד זה בניקיון כפיים .עליו לגלות את כל העובדות והמסמכים הרלוונטיים ולא
להסתיר שום עובדה רלוונטית ,גם אם היא אינה נוחה לו:
"בבקשת סעד מן היושר הנתון לשיקול דעתו של בית המשפט  -וכזאת
היא בקשה למתן צו מניעה  -עלולים התנהגות בלתי הוגנת מצד
המבקש ,או נסיון להטעות את בית המשפט ,להביא לדחיית הבקשה על
הסף.
הבא לבית משפט של יושר חייב לבוא בידים נקיות .התנהגותו בעניין
המשמש נשוא הדיון צריכה להיות ללא דופי ,מעשיו ללא רבב ,ועמדתו
כלפי בית המשפט הוגנת וישרה .העלמת עובדות חשובות בבקשה ,או
הסתרת האמת במתן עדות בבית המשפט ,עלולים להיות בעוכרי
המבקש".
ע"א  121/65נחמד ני ביג'יו ,פד"י יט)581 ,578 (2
כמו כן יפים לעניו זה דבריו של ד"ר א .וינוגרד בספרו צווי מניעה ,(1993) ,בעמ' :199
"התצהיר יכיל את כל העובדות הרלבנטיות ,העלמת עובדות חשובות
עלולה להיחשב בהתנהגות שלא בתם לב ,על כל התוצאות הנובעות
מאי נקיון כפיים של התובע'/

ג3.
.56

מאזן הנוחות נוטה לטובת המשיבה
שעה שמדובר בבקשת סרק ,אשר בין היתר עומדת בניגוד מוחלט להלכות יסוד הנוגעות
להתערבות בתי הדין בשיקול דעת המעסיק ,הרי שאין צורך כלל להידרש לשאלת מאזן
הנוחות.

.57

לחילופין בלבד ולמען הזהירות המשיבה תטען כי מאזן הנוחות נוטה בבירור לטובת דחיית
הבקשה.

.58

כידוע ,אחת השאלות הטעונות הכרעה טרם שינתן סעד זמני היא להיכן תהא הכף נוטה
בשקילת אי הנוחות אשר תיגרם למבקש אם לא יינתן הצו מול אי הנוחות אשר תגרם
למשיבה אם יינתן הצו.

.59

מאזו הנוחות נוטה בבירור .ובאופו חד משמעי .כנגד מתו צו זמני כמבוסש.

.60

המבקש לא הראה איזה נזק משני היה נגרם לארגון או לעובדים אם היה מתקיים השימוע.
אפילו הייתה מתקבלת בעקבותיו החלטה על פיטורים ,היה לפחות חודש עד שהיו
הפיטורים מעשה עשוי.

.61

מן האמור בתגובה זו לעיל עולה בבירור כי המשיבה נאלצת לוותר על תקן תפקידם של
העובדים שזומנו לשימוע.
עיכוב בהליך פיטוריהם ללא כל הצדקה עניינית וללא שיש צורך ממשי בהמשך עבודתם,
תגרום לנזק כבד ביותר למשיבה ,ותפגע בהליך ההבראה של המשיבה.
כפי שנקבע בפסיקה ,פיטורי צמצום מטרתם "להציל" את מקום העבודה ועל-כן עליהם
להתבצע תוך פרק זמן קצר וללא דיוזוי2 .

.62

שקילת מאזן הנוחות מטה את הכף בבירור לתוצאה לפיה תידחה בקשתו של המבקש ,על
כל סעדיה.

ה.

לסיכום

.63

מכל המקובץ לעיל דינה של בקשה זו להידחות.

.64

לתגובה זו מצורף תצהירה של גבי ליאת שרון -מנכ"לית המשיבה ,לתמיכה בעובדות
המפורטות בה.

אשר על כן ולאור כל האמור לעיל מתבקש בית הדין הנכבד לדחות את הבקשה ולחייב את
המבקש בהוצאות המשיבה לרבות שכר טרחת עו"ד.
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ליזה הנדרוקר ,עו"ד

אריאל שמר ,עו"ד

ב"כ המשיבה
י\4\120\71

 2ר' ע"ע  1268/01החברה הממשלתית למדליות ומטבעות-כהן ,פורסם בנבו.

תצהיר
נ

אני חח"מ ,ליאת שרון ,ת.ז ,029637840 .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת בלבד ,אחרת
אהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק ,מצהירה בזאת כדלקמן�
.1

אני מנכ"ל המשיבה.

2

אני עושה תצהירי זה בתמיכת לתשובת המשיבה לבקשה למתן סעדיס ארעיים וזמניים
בסי'ק .53739-11-18

.3

העובדות האמות ת בתשובה הן נכונות למיטב ידיעתי ,מתוקף תפקידי וממסמכים בהם '•
עיינתי.
אני מאשרת כי הנתונים המופיעים בסעיפים  12.4ו 25-לתגובה נבדקו על ידי ואני מאשרת
את נכונותם.

*,-,

.4

הטענות המשפטיות הינן לפי הייעוץ המשפטי שקיבלתי.

.5

הנני מצהירה כי זה שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

ליאת שרון

^

י!^5לנדרו?ר עף.{ 1
'

יי

ך }י * אני הח"מ ,עו"ד
עליה לומר את האמת שאס לא כן תהא צפויה לעונשים הקבועים בחוק ,גב' ליאת שרון
^
הנושאת ת.ז 029637840 .אישרה את נכונות תצהירה וחתמה עליו בפני.
לאחר שהזהרתיה כי

מאשרת בזאת כי ביום

ליאת כהן  ,עו"ד

?י*

?

תוכו עניינים לנספחים מצורפים:
שם הנספח

1

סימון הנספח

הסכם קיבוצי מיום 28*5*15

1

מכתב המשיבה שנשלח למבקש ביום

~

אגרת שכתב יו"ר המבקש ביום

1

30.10*18
10.10*18

*
*

תוכו הנספח:
הסכם קיבוצי מיום 28*5,15
סימוו הנספח:
1

הסנם קינוצי מיוחד לפרישה מרצוו
שנעיד ונחתם ביום  28במאי 2015

ידיעות אחרונות בע"מ^)3)1ו^נטי^כלכליסט _,לא^שה.ף� ז6יק>(
| תסכם קיבוצי זה כרשם כחוק 1

ב *;?.

נלהלו" -העיתון"{ |ב*ים!^4^48^—'-
ומספרו . 0 / ±_:ל_ £2^/
; שלמת יצחקי  ,עוי'ד

ל ב י ן:

/
,

מצדאחד ;

ארגון העיתונאים בישראל -הסתדרות העובדים תנללית החדשה
ועד עיתונאי ידיעות אחרונות
)שניהם להלן" -נציגות העובדים" או ''ארגון העובדים"(
מצד שני ;

הואיל

ובשל מצבו הכלכלי של העיתון ,הוסכם בין הצדדים בדבר הצורן בהתייעלות
ובצמצום מצבת כוח האדם בעיתון (

והואיל

והוסכם בין הצדדים כי עבודתם של  60עיתונאים בעיתון תסתיים ,בין בפרישה
מרצון ובין בפיטורים ,בלוחות הזמנים ובתנאים שיפורטו בהסכם זה להלן ;

והואיל

והצדדים ניהלו משא ומתן בכל הנוגע לתנאי תכנית פרישה מרצון שתוצע לעיתונאים
המועסקים בעיתון ,והמיוצגים על ידי נציגות העובדים )להלן ''-העיתונאים"( ;

והואיל

והצדדים הגיעו להסכמות ,הכל כמפורט מטה;

הוסכם ביו הצדדים בדלקמן:
א.

הגדרות

"שכר קובע"  -השכר לצורך חישוב פיצויי פיטורים ;

"התוכנית"  -תוכנית הפרישה או פיטורי עובדים כמפורט בהסכם זה ?,
"תוכנית הפרישה''  -תוכנית הפרישה הכוללת מענק פרישה כמפורט בנספחים א'+אי 1להסכם זה >

ב.

2563

 .1המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
.~24<0

 .2כותתת הסעיפים בהסכם זה משמשות לצרכי נוחות בלבד ,ואין לעשות בהן שימוש לצורך
פרשנות התניות בהסכם.
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 .3בהסכם זה מילים המתייחסות למין זכר ,כוונתן גס למין נקבה ,ומילים המתייחסות למספר
יחיד כוונתן גם למספר רבים וכן להיפך ,אלא אם משתמע אחרת בסעיף מסעיפי ההסכם,

;

 .4מוסכם בין הצדדים כי יסיימו העסקתם בעיתון  60עיתונאים )להלן גם ?" .המכסה"( .בהתאם,
הוסכס בין הצדדים על מתווה שיכלול תוכנית לפרישה מרצון ,ו/או פיטורי עיתונאים ,וזאת
עד להשלמת המכסה ,בתנאים שיפורטו להלן.
 .5תנאי התכנית הינס מיוחדים למסיימים העסקתם לפיה ,והם מחליפים ובאים במקום כל
זכות אחרת שהיתה עומדת לעיתונאי בכל הנוגע לסיום עבודתו מכוח הסכם כלשהו ו/או נוהג
ו/או כל מקור אחר .בכל מקרה ,אין תנאי התוכנית באים במקום זכות לתקופת הודעה
מוקדמת העולה על זו שבדין ,ככל שהובטחה כזו לעיתונאי בחוזה או הסכם או הסדר קודם.
ג.

אופו יישום התכנית

 .6התכנית תבוצע בשתי ''פעימות" כדלקמן ?.
 .6.1פעימה ראשינת  -הפעימה הראשונה תתבצע ממועד חתימת הסכם זח יעד ליום
 .31.8.2015עד לתום תקופה זו ,יסיימו העסקתם בעיתון  20עיתונאים )להלן" :המכסה
המוסכמת לפעימה הראשונה''( ,והיא תופעל בלוחות הזמנים כדלקמן ?.
.6.1.1עם חתימת הסכם זה ,תפנה הנציגות לעיתונאים ותציג בפניהם את התכנית.
עיתונאים שיבקשו לפרוש בתנאי התכנית יוכלו לפנות לנציגות העובדים או ישירות
לאגף משאבי אנוש ,במידה שיפנו לנציגות העובדים ,תעביר הנציגות להנהלה את
שמות העיתונאים שפנו אליה ומעוניינים לפתש בתנאי התכנית ,בצירוף חתימתם
על נספחים בי ) +להלו ,וזאת עד ליום .30.6.15
העיתון יעדכן את נציגות העובדים בדבר עובדים שפנו לאגף משאבי אנוש ישירות
בבקשה לפרוש ,שמותיהם וסטטוס בקשתם לפרישה מרצון.
.6.1.2במסגרת הפעימה הראשונה ,רשאית הנהלת העיתון שלא לאשר פרישה מרצון על פי
הסכם זה של עד 56י0ג מהעיתונאים המבקשים לפתש על פיו ,וזאת מכל סיבה
שהיא.
.6.1.3במסגרת הפעימה הראשונה ,התכנית תעמוד בתוקפה עד ^7וס  30.6.2015ועד בכלל.
.6.1.4מיום  1.7.2015ועד ליום  31.8.2015תהא הנהלת העיתון רשאית לסיים העסקתם
של עיתונאים ,עד להשלמת המכסה המוסכמת לפעימה הראשונה ,בכפוף לאמור
להלן ;
א .מהמכסה המוסכמת לפעימה הראשונה ,יופחת מספר העיתונאים אשר
ביקשו לפרוש על פי תנאי תכנית הפרישה מרצון )וחתמו על המסמכים
הנדרשים( ,הנהלת העיתון לא התנגדה לפרישתם ונקבע מועד סיום יחסי
העבודה.
ג .הנהלת העיתון תהא רשאית לסייס העסקתם של עיתונאים עד להשלמת
המכסה המוסכמת לפעימה הראשונה כאמור ,מכל סיבה שהיא ,וזאת בכפוף
לעריכת שימוע כדין .עיתונאי שיפוטר מכוח הסכמת הצדדים בסעיף זה,
יקבל את הזכויות המגיעות לו על פי הסכם ההעסקה שלו ,וכן פיצוי מוסכם
בהתאם לטבלה ולתנאים המצורפים כנספחים הי +הי 1/להסכם זה.
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ג .מוסכם ,כי הנהלת העיתון תוכל לסיים העסקתם של עיתונאים שהועסקו על
פי הסכמים קיבוציים שנחתמו עם אגודת העיתונאים ]להלן� "חסכמימ
קיבוציים קחימים"( ,ואשר שמותיהם נכללים ברשימה המצורפת כנספח א'
להסכם הקיבוצי המיוחד מיום ) 6.10.2014להלן" :עיתונאים 1תי7ן>,("0
במנגנון הקבוע בהסכם דנן.
סיום העסקתם של עיתונאים ותיקים במסגרת הפעימה הראשונה לא יעלה
על מכסה של  4עיתונאים בלבד ,אלא אם כלל העיתונאים הותיקים
המסיימים העסקתם במסגרת הפעימה הראשונה ,יעשו זאת בפרישה מרצון.
למען הסר ספק ,מובהר כי הוראות ההסכמים הקיבוציים הקודמים בדבר
פיטורים ,לא יחולו על הליכי פיטורים מכוח ההסכם דנן.
 .6.2פע*מה שנ>לז -במסגרת הפעימה השניה ,יסיימו העסקתם בעיתון  40עיתונאים )להלן :

"המכסה המוסכמת לפעימה השניה"( ,והיא תופעל על פי העקרונות כדלקמן ??

.6.2.1ככל שבמסגרת הפעימה הראשונה יפרשו יותר עובדים מהמכסה הקבועה לפעימה
הראשונה ,ינוכה ההפרש מהמכסה המיועדת לפעימה השניה.
.6.2.2תחילת הפעימה השניה מותנית בתנאים מצטברים אלו :

א ,חלוף המועד ; 31.12.2015
ב .החל המעבר של קבוצת ידיעות אחרונות למשכנה החדש בראשון לציון
ועברה לפחות מחצית מהמערכת העיתונאית של הקבוצה ן
ג .הצדדים חתמו ביניהם על הסכם קיבוצי מיוחד )הסכם קיבוצי אשר מתנהל
לגביו מו''מ בימים אלו( .מובהר ,כי במידה שהצדדים לא יחתמו על הסכם
קיבוצי מיוחד כאמור עד ליום  ,31.3.2016יבוטל תנאי זה ויחולו רק שני
התנאים המצטברים לעיל;
 .6.2.3עם תחילת הפעימה השניה ובמהלך החודש הראשון לה ,תעביר נציגות העובדים
להנהלה את שמות העיתונאים המעוניינים לפרוש בתנאי התכנית ,בצירוף חתימתם
על נספחים ני+ג להלן .עיתונאים יוכלו לפנות ישירות לאגף משאבי אנוש בבקשה
לפרוש על פי תנאי התכנית ,ויחול עליהם האמור בהסכם זה.
.6.2.4במסגרת הפעימה השנייה ,רשאית הנהלת העיתון שלא לאשר פרישה מרצון על פי
הסכם זה של עד  10^1מהעיתונאים המבקשים לפרוש על פיו ,וזאת מכל סיבה
שהיא.
.6.2.5חתכנית לפרישה מרצון תעמוד בתוקפה למשך חודש ימים מיום תחילת הפעימה
השנייה.
.6.2.6בתום החודש כאמור ,תחל תקופה בת חודשיים ימים ,במהלכה תהא הנהלת
העיתון רשאית לסיים העסקתם של עיתונאים ,עד להשלמת המכסה המוסכמת
לפעימה השנייה ,בכפוף לאמור להלן:
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ד .מהמכסה המוסכמת לפעימה הראשונה ,יופחת מספר העיתונאים אשר
ביקשו לפרוש על פי תנאי תכנית הפרישה מרצון )וחתמו על המסמכים
הנדרשים( ,הנהלת העיתון לא התנגדה לפרישתם ונקבע מועד סיום יחסי
העבודה.
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ה .הנהלת העיתון תהא רשאית לסיים העסקתם של עיתונאים עד להשלמת
המכסה כאמור ,מכל סיבה שהיא ,וזאת בכפוף לעריכת שימוע כדין .עיתונאי
שיפוטר מכוח הסכמת הצדדים בסעיף זה ,יקבל את הזכויות המגיעות לו על
פי הסכם ההעסקה שלו ,וכן פיצוי מוסכם בהתאם לטבלה ולתנאים
המצורפים כנספחים הי +הי 1/להסכם זה.
ו .במסגרת הפעימה השנייה ,תוכל הנהלת העיתון לסיים העסקתם של
עיתונאים ותיקים ,עד למכסה של  8עיתונאים בלבד ,אלא אס כלל
העיתונאים הותיקים המסיימים העסקתם במסגרת הפעימה השניה ,יעשו
זאת בפרישה מרצון.
למען הסר ספק ,טובהר כי הוראות ההסכמים הקיבוציים הקודמים בדבר
פיטורים ,לא יחולו על הליכי פיטורים מכוח ההסכם דנן.
ד.

)מל חשנוו

 .7לכל העיתונאים שיסיימו את עבודתם לפי הסכם זה ,ייערך גמר חשבון כדלקמן ?.
 .7.1גמר החשבון יכלול את כל המגיע לעיתונאי שיפתש )חופשה ,הבראה וכד'( עד לתאריך
סיום יחסי העבודה ,לרבות מתן הודעה מוקדמת בפועל או פדיון הודעה מוקדמת )במידה
שהעיתון יחליט לוותר על עבודתו של העיתונאי בתקופת ההודעה המוקדמת( ,בהתאם
למוסכם עם כל עיתונאי בחוזה העבודה האישי שלו.
 .7.1כן ישוחררו לזכות כל עיתונאי כאמור מלוא הכספים שהצטברו בפועל לזכותו בקרן
ההשתלמות ,ככל שבוצעו הפרשות.
 .7.1עיתונאי שעבר לעיתון מגוף משפטי אחר בקבוצת ידיעות אחרונות )להלן" :המעסיקה
הקודמת"( ,ולא נערך לו גמר חשבון אצל המעסיקה הקודמת ,וסוכם כי העיתון יביא
בחשבון את הוותק אצל המעסיקה הקודמת לצרכי פיצויי פיטורים ,תובא תקופת
עבודתו אצל המעסיקה הקודמת לצורך חישוב הזכויות על פי הסכם זה.
 .8במועד סיום יחסי העבודה ,יידרשו העיתונאים להחזיר את כל ציוד העיתון הנמצא ברשותם.
ה.

הלוואות

 .9העיתון רשאי לקזז מכל תשלוס שיגיע לעובד על פי הסכם זה ,כל סכום חוב שהעובד נותר
חייב לו .על העובד לסלק עם סיום עבודתו כל הלוואה שנטל מהעיתון ,וזאת כתנאי לזכאותו
ולתשלומים ולזכויות על פי הסכם זה.
ו.

כתג סילוק

),
של

סופי ומוחלט
 .10הסכומים והזכויות שישולמו לעובדים על פי האמור בהסכם זה,
יהוו סילוק כל
זכות שעמדה
כל המגיע לחם מהחברה בגין תקופת עבודתם וסיומה והם באים במקום
לעובד המסיים את עבודתו לרבות פיצויי פיטורים )לרבות במשמעות סעיף  14לחוק פיצויי
פיטורים( ,דמי הודעה מוקדמת ו/או כל תשלוס אחר המגיע על פי הסכם כלשהו ו/או נוהג
ולרבות במקום זכות כלשהי מכח הסכם קיבוצי.
 .11כתנאים מוקדמים מצטברים לקבלת הזכויות על פי הסכם זה יחתום כל עובד שיקבל זכויות
על פי הסכם זה ,על כתב ויתור בהתאם לנוסחים המצורפים כנספחים ב' ו -ג' להסכם זה
וכחלק בלתי נפרד ממנו ,יחזיר לעיתון ציוד שלו הנמצא אצלו וימלא את תפקידו נאמנה עד
י—,-
יי^
לסיום יחסי העבודה.
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 .12עיתונאי שיסרב לחתום על כתב ויתור כאמור לעיל ו/או לא יחזיר את ציוד החברה הנמצא
ברשותו ו/או לא ימלא את תפקידו נאמנה עד לסיום יחסי העבודה ,אם ידרש לעשות כן ,לא
יהיה זכאי לתשלומים ולזכויות על פי הסכם זה ,אלא על פי חוק בלבד.
ז,

נתונים מחיי>3ם

 .13לצורך חישוב הוותק כנקוב בטבלה או במקום אחר בהסכם זה לא תובא בחשבון כתקופת
עבודה תקופה בה שהה העיתונאי בחופשה ללא תשלום.
 .14מובחר כי האמור בספרי החברה יחייב לגבי כל הנתונים הנדרשים בהסכם זה לרבות ותק,
צבירה וניצול של ימי מחלה ,חופשה וכל נתון אחר וזאת למעט במקרה של טעות שניתן
להוכיחה.
ח.

מיסים ותשלומי חונת

 .15מכל הטבה או זכות לפי הסכם זה ינוכה מס ,אגרה וכל תשלום חובה כחוק על חשבון
העיתונאי.
ט.

תוקף ההסכמ

 .16תוקף הסכם זה מיום חתימתו ועד לתום תקופת ההימנעות מפיטורים כמוגדר להלן .בתום
התקופה ההסכם יגיע לסיומו המוחלט ויהא בטל מכל וכל ,בלא צורך בהודעה נוספת כלשהי.
 .17כל שינוי בתקופת תוקפו של הסכם זה יעשה בכתב בלבד.
י.

הימנעות מפיטזרימ

 .18ההנהלה מצהירה כי למשך תקופה של  15חודשים מתום הפעימה השניה ,תימנע ההנהלה
מביצוע פיטורי צמצום בלבד בקרב העיתונאים )להלן � "תקופת התימנעות מםיטווים"(.
בתום תקופת ההימנעות מפיטורים ,תתבטל הוראה זו מאליה ,בלא צורך בהודעה נוספת
כלשהי.
יא.

יע0י אקטואזיי"/עוא פנסיוני

 .19מוסכם ,כי העיתון יממן לעיתונאים שיפרשו בפועל על פי תנאי הסכם זה ,והמעוניינים בכך,
פגישה אחת עם אקטואר/יועץ פנסיוני ,בסכום של עד  800ש"ח ,שיוחזר לעיתונאי כנגד הצגת
חשבונית.
יב.

הסנמים אחדים

 .20בכל מקרה של סתירה ביו האמור בהסכם זה לבין האמור בהסכם אחר כלשהו ,יחול האמור
בהסכם זה ,והכל בכפוף למפורט להלן:

י // -
/ / ^/

א .הוראות ההסכמים הקיבוציים הקודמים )שנחתמו עם אגודת העיתונאים( ימשיכו לחול
בכל הנוגע לעיתונאים ותיקים במהלך תקופת ההסכם ולאחריו ,וזאת למעט הוראות
ההסכמים הקיבוציים הקודמים לעניין פיטורים ,שלא יחולו על העיתונאים המסיימים
העסקתם במסגרת התוכנית.

 /ן
/ /
//
//
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ב .במהלך תקופת ההסכם יישאר בתוקפו פרק ז' להסכם ) 6.10.2014שכותרתו ?" .פיטורים
מחמת אי התאמה  /תפקוד לקוי או מנימוקים משמעתיים"(.

ולראיה באנו על החתים:

/ 7ך$$ד***"
ר/ 7 /--י��'ג /עיתיו
 (_ ^ / / /י
./
// /

/1

ז*£-4ו^79 .-,11 / ^£א יגון העיתונאים ^'-
הסתדרות העובדים הכללית
החדשה

ו ו ^/ע^עובדיכ! ^ /
//
\1

—--?= 7596נספח אי
^
1
� �

•

1

1י"$ג* 62 1 61 | 60 1 59 1 56 1 57 | 56 1 55 1 54 1 53 [ 52 1 51 1 50 1 49 1 46 1 47 1 46 | 45 1 44 1 43 1 42 1 41 1 40 1 39 1 38 | 37 1 36 1 35 | 34 1 33 132-01
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_ 2796 2696 2436 2394 2196 2036 1836 1794 ^596. _ 8ו{3094 4536 5796 5694 5496 5394 5196 5034 4894 4796 4536 4496 4294 4196 3994 3694 3696 3594 3336 3236 3036 299
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נספח אי1/
ו?3נ*ת הפרישה מרצון
עובד שיפרוש מרצון לפ* הסכם זה יקבל:

€.

.1

מענק פרישה בהתאם למפורט בטבלה המצורפת 9נספח אי  .המענק יחושב על פי שכרו
הקובע של העיתונאי.

.2

מוסכם ,כי מענק הפרישה שיקבל עיתונאי שפורש בתנאי התכנית מרצון ,לא יפחת מסכום
השווה לשכרו הקובע * ) 1.5במילים :מינימום משכורת וחצי(.

.3

שחרור מוחלט ומלא של כספי פיצויי הפיטורים וכל כספי הקרנות שנצברו לטובת
העיתונאי ,חלק העובד וחלק המעסיק ,וככל הנדרש תעשה השלמה ל 100^41 -מפיצויי
הפיטורים על פי דין.

.4

תמורת הודעה מוקדמת )במידה שהעיתון החליט לוותר על עבודתו של העיתונאי בתקופת
ההודעה המוקדמת(.

.5

גמר חשבון כמפורט בהסכם זה.

/7
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נספח ני

לכבוד
ידיעות אחרונות בע"מ
ג.א.נ,.
בקשת לפרישת מרצון על פי תסכם קיבוצי מיום )לתלו " :ההסכם הקיבוצי"(

.1

הנני להודיעכם כי אני מעונין/ת לפרוש מרצון על פי תנאי ההסכם הקיבוצי.

.2

מועד סיום העבודה המדויק יקבע על ידי העיתון ,בהתאם לכל דין ובהתאם לתנאי הסכם
קיבוצי זה.

.3

ידוע לי כי בקשתי זו טעונה הסכמה העיתון בכתב ,בהתאם לאמור בהסכם הקיבוצי ,וכי
פרישתי לא תיכנס לתוקף אלא אם העיתון הסכים לה והודיע לי ו לנציגות העובדים על כך
בכתב.

ולראייה באתי על החתום;

חתימת העובז/ת

^^-

�^ר
ו .ך
��'/י
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*\  .י/

י /

ו
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נטפח ני
כתב התור

מצהיר/ח ומאשר/ת כדלקמן�

אני החתום מטה.,
.1

ביום

.2

עם סיום עבודתי אקבל מהעיתון את הזכויות והתשלומים הבאים:

.3

תסתיים עבודתי בעיתון.

א.

כל הסכומים המפורטים ב"טופס גמר חשבון לעובד'' בנספח ד'.

ב.

מכתב לשחרור הכספים כפי שהצטברו בפועל בקרנות.

הריני מאשתת כי עם ביצוע האמור לעיל ,אין לי ולא תהיינה לי או למי מטעמי כל תביעות
נוספות מכל סוג שהוא לרבות תביעות בקשר לתקופת עבודתי ,או סיום עבודתי בעיתון
ולרבות בגין פיצויי פיטורים ,פדיון חופשה ,הודעה מוקדמת ,הפרשות סוציאליות ,וכיו"ב.
מסמך זה מהווה גם פשרה והודאת סילוק לפי סעיף  29לחוק פיצויי פיטורים.

.4

ידוע לי כי העיתון ישלם לי תשלומים מעבר לקבוע בחוק וכי הסכמתי למסמך זה היוותה
תנאי להסכמת העיתון לשלם ל> את התשלומים האמורים ,כקבוע בהסכם קיבוצי מיוחד

מיום

תאריך

??:9^3

 1יז�ל^,

.

חתימה

ו

/
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נספח די
טופס גמד השנון לעובד
 .1פדטי העונד
�שם העובד

ת.ז.

_

|

גיל
תאריד תחילת עבודה
תאריך סיום עבודה
ותק בחודשים
מספר שנות ותק
שכד קונע לפיצויים

 .2פיצויים

הסכומים הצבורים בקופות הפנסיה ו/או ביטוח 1
מנהלים ו/או כל קופת אחרת על חשבון פיצויי
פיטורים
השלמה ל 100^6 -פיצויי פיטורים )ככל שהדבר נדרש
עפ"י דין(
מענק פרישה בהתאם לטבלה בנספח א'
או פיצויים מוסכמים בהתאם לטבלה בנספח הי

סת"כ פיצויים

|

 .3פדיון ימי חופשה
ערך יום חופשה
מסי ימים
סת" 3פדיון
.4
.5
.6
.7

תשלום נגין דמ* הניאה
תשלומים נוספים
הלוואות/מקדמות/ניגויים
סה"ג לתשלום

|
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נספח הי1/
פיצוייס מוספמים לעיתונאי שיפוטל בהתאם לתנאי הסכם זה
עיבד שיפוטר לפי הסכם זה *קבל:
.1

פיצוי מוסכם בהתאם למפורט בטבלה המצורפת כנספח ה' .המענק יחושב על פי שכרו
הקובע של העיתונאי.

.2

מוסכם ,כי מענק הפרישה שיקבל עיתונאי שפורש בתנאי התכנית מרצון ,לא יפחת מסכום
השווה לשכרו הקובע * ) 1.5במילים י .מינימום משכורת וחצי(.

.3

שחרור מוחלט ומלא של כספי פיצויי הפיטורים וכל כספי הקרנות שנצברו על שם לטובת
העובד ,חלק העובד וחלק המעסיק ,וככל הנדרש תעשה השלמה ל>6 -י00ג מפיצויי
הפיטורים על פי דין.

.4

תמורת הודעה מוקדמת )במידת שהעיתון החליט לוותר על עבודתו של העיתונאי בתקופת
ההודעה המוקדמת(.

.5

גמר חשבון כמפורט בהסכם זה.

 /י'.
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תוכו הנספח:
מנתב המשיבה שנשלח למבקש ביום 30.10.18
סימוו הנספח:
2

תוכו הנספח:
אגרת שכתב יו"י המבקש ביום 10.10.18
סימוו הנספח:
3

10/10/2018
לעובדי ידיעות אחרונות ,כלכליםט ,לאשה ו 30161;-שלום,
בימים האחרונים פרסמה הנהלת "ידיעות אחרונות" הודעה על תוכנית פרישה מרצון הקודמת לתכנית
הפיטורים שהיא מתכננת .זהו צעד חד צדדי ,שלדעתנו מעיד על התנהלות שגויה ומקוממת ,וכולל פגמים
מהותיים .להלן עידכון על ההקשר והרקע ועל עמדתנו בנושא.
כאמור במכתבינר הקודמים ,המשא ומתן מול הנהלת "ידיעות אחרונות" הגיע למבוי סתום בגלל כוונתה
לקדם פיטורים נרחבים במערכת.
במשך חודשים הודיעה לנו ההנהלה על כוונתה לפטר מיידית כ 25-30-מבין עיתונאי הקבוצה עוד ברבעון
הראשון של  .2018ההתנגדות הנחרצת שלנו הביאה אותה להחליט על דחיית המהלך לינואר .2019
התנינו את ההסכמה שלנו למהלך פיטורים בכך שיקדם לו הסדר פרישה מרצון ,במתכונת שנחלה הצלחה
לפני שנתיים.
לפני מספר שבועות הביעה סוף סוף ההנהלה נכונות להציע תכנית פרישה מרצון ,אך במקביל הקפיצה
במפתיע את מספר המפוטרים שהיא דורשת ל - 50-צעד ששינה את התמונה והרחיב את הפערים.
מאז חזרנו והצענו כמה מתווים אופציונליים  -הורדה משמעותית של מספר המפוטרים המתוכנן; ביצוע
של המהלך במספר פעימות ,לאורך תקופה ארוכה יותר; וכמובן  -הסכמה על תוכנית פרישה מרצון ורק
לאחר ביצועה דיון על מספר המפוטרים )שייקח בחשבון את מספר הפורשים(.
ההנהלה סירבה בתוקף להצעותינו ,ועם זאת  -במפתיע  -הודיעה על תוכנית פרישה מרצון שאותה
פרסמה השבוע ,ללא כל סיכום איתנר על פרטיה .עם זאת ,היא נובעת מדרישתנו לתוכנית כזו ,ותנאיה אף
שופרו משמעותית בעקבות התנגדותנו ,לעומת אלה שהוצעו במקור.
אז מה עמדתנו בעניין וכיצד יש להתייחס להצעה?
מדובר כמובן במהלך חד-צדדי ,הסוהר את האופן הראוי לניהול יחסי עבודה  -בדיאלוג ובהסכמות -
ואנחנו מתנגדים להתנהלות כזו .נמשיך לפעול לשיפור התוכנית ,בין השאר בהגבלת זכותה של ההנהלה
לסרב לבקשות פרישה ,וכמובן  -לצמצום משמעותי במספר המפוטרים .בכוונתנו גם לעמוד על כך שכבר
בשבועות הקרובים ייחתם ההסכם הקיבוצי שישפר משמעותית את תנאי ההעסקה של עיתונאי החברה.
במקביל ,אם נצטרך ,לא נהסס לנקוט לשם כך בצעדים ארגוניים.
*עם זאת ,ברמת הפרט  -כיוון שאין לדעת מה יהיו תוצאות המו"מ ,יתכן שלחלק מהעובדים מוטב לפרוש
בשלב הנוכחי ולקבל את הפיצוי המוצע .מומלץ לכל עובד השוקל פרישה לפנות אל אחד מחברי הוועד
להיוועצות דיסקרטית*.
אנו מבקשים בכל לשון של בקשה ,שכל מי שפונה למשאבי אנוש ומבקש לפרוש  -בין אם בקשתו
אושרה ובין אם נדחתה  -יעדכן בדיסקרטיות גם נציג של הוועד .בסיס הנתונים הזה יהווה כלי משמעותי
בהמשך מגעינו עם ההנהלה ויוכל לסייע להפחתת מספר המפוטרים.
בברכת שנה טובה ובשורות טובות,
*הוועד*

.

