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  2019ינואר  27

  לפני: 

  כב' השופטת מירב קליימ� 

  נציג  ציבור (עובדי!): מר ברו� הראל

  נציג ציבור (מעסיקי!): מר ער� בסטר

  

  

ההסתדרות 
. אירגו� העיתונאי! בישראל1  :  המבקשי!
  החדשה

  
. ועד עיתונאי ידיעות ארונות ,כלכיסט 2 

  xentלאישה,
  

  ע"י ב"כ ד"ר מור� סבוראי ועו"ד אמיר בשה

  
                                                        
 

  ידיעות אחרונות בע"מ     :  המשיבה
 ע"י ב"כ: עו"ד אריאל שמר ועו"ד ליזה הנדרוקר

  

  

  החלטה

  

הגישו המבקשי� בקשה לצווי� הצהרתיי�, צווי מניעה וצווי עשה  12.12.2018ביו�  .1

 י� במסגרת בקשת צד בסכסו� קיבוצי, במסגרתה התבקש בית הדי לית סעד

   –על המשיבה  ה�לפיועיקריי�  י�זמני

  

להימנע מביצוע כל החלטה ו/או פעולה חד צדדית במסגרת תוכניות הצמצומי�   .א

) ובפרט פיטורי עובדי�, סגירת ערוצי xnetבכל מחלקות המשיבה (לרבות באתר 

 תוכ, צמצו� תקני�, איחוד מחלקות (ועוד) ועד למת פסק די בהלי� העיקרי.
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לית צו עשה זמני לפיו על המשיבה להביא לידיעת המבקשי� את מלוא המידע   .ב

והנתוני� בדבר תוכניות הצמצומי�, לרבות נתוני� בדבר מצבה הכלכלי של 

בבסיס תוכניות הצמצומי�, היק' העובדי� אשר העסקת� המשיבה, העומד 

 הסתיימה בחודשי� האחרוני�, לרבות במסגרת תוכנית הפרישה מרצו וכ

נתוני� בדבר העובדי� שפרישת� במסגרת התוכנית סורבה והנימוקי� שניתנו 

לכ�, וכ לנהל ע� המבקשי� מו"מ קיבוצי או למצער היוועצות כדי ביחס 

 זאת בתו� לב ובנפש חפצה בהתא� לדי.לאות� שינויי� 

  

תו� קביעת מועד להגשת תגובה מטע�  ,20.12.2018נקבע לדיו ליו�  התיק  .2

 המשיבה לבקשה.

 

הודיעו הצדדי� כי ה� מבקשי� לייתר הכרעה בהלי� השיפוטי,  25.12.2018ביו�  .3

 להורות על ביטול הדיו שנקבע, ולעדכ את בית הדי בדבר תוצאות ההידברות.

 

הודיעו המבקשי� כי א' כי היה נדמה כי  20.1.2018לאחר הדברי� הללו, ביו�  .4

הצדדי� עולי� על פסי ההידברות, לא כ� ה� פני הדברי� ולאחר ישיבה שהתקיימה 

פעלה המשיבה באופ שלדיד� מהווה גדיעת ההידברות בי הצדדי�  17.1.2019ביו� 

תו� שלב הלי� ההיוועצות ועל סיו� להודעה) המודיע על  1תו� שליחת מכתב  (נספח 

עובדי�, שזהות� נמסרה למבקשי� באופ מיידי, בכפו' להלי�  10עבודת� של 

 שימוע. 

  

משכ�, התבקש בית הדי לית צו מניעה ארעי המורה למשיבה לעצור את ההלי�  .5

 החד צדדי של הפיטורי� ולקבוע דיו דחו' בבקשה למת סעדי� זמניי� וקבועי�

 27.1.2019ליו� דחו' . סעד ארעי לא נית ונקבע דיו בקשת הצדהמבוקשי� ב

 במעמד הצדדי�, לאחר קבלת תגובת המשיבה.

 

קיימנו כעת דיו בבקשה זו, שהוגשה במסגרת בקשת הצד בסכסו� קיבוצי, במעמד  .6

 הצדדי� ובאי כוח�.
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 10:00במהל� הדיו למדנו כי שימועי� לעשרה עובדי� נקבעו למחר החל מהשעה   .7

, שימועי� אות� מבקשי� המבקשי� לעכב תו� מת הוראה למשיבה לנהל בבוקר

 לקראת חתימה על הסכ� קיבוצי רחב. אינטנסיבי מו"מ קיבוצי 

  

שמענו את טענות הצדדי� בהרחבה, ניסינו להביא את הצדדי� לידי הסכמות  .8

ימה על כלליות מתו� הבנה כי ישנו קשר הדוק בי המש� ניהול המו"מ לקראת חת

הסכ� קיבוצי רחב והגעה להבנות באשר לפיטורי הצמצו� העומדי� על הפרק, 

ומתו� הבנה כי הסכמות ישרתו את שני הצדדי� העומדי�, לכאורה, בשני צידי 

 המתרס ומתו� ניסיו לקד� בניית אמו בי הצדדי�. 

  
 הדבר לא צלח בידינו, לצערנו, ותחת זאת נשמעה חקירתה של המצהירה מטע� 

כ נשמעו סיכומי המשיבה. המשיבה ויתרה על חקירת המצהיר מטע� המבקשי�.  

 הצדדי� בקצרה.

 

בתמצית נבהיר כי המבקשי� סבורי� כי קיימת לעובדי� זכות ראשונה במעלה כי  .9

ייחת� אית� הסכ� קיבוצי וכי מת החלטה המקבלת את הבקשה למנוע כל פעולה 

דלק ותמרי.' להגעה להסכ� קיבוצי (ר'  חד צדדית במסגרת הלי� הצמצומי� 'תית

 13, כ ראו בעמ' 16�25לפרוטוקול הדיו, שורות  6דברי ב"כ המבקשת בעמ' 

). על כ מבוקש כי תינת החלטה המקפיאה את 25�30לפרוטוקול הדיו, שורות 

 המצב לשבועיי�, מבלי שתירת� 'עגלת השימועי�'  לפני חתימת הסכ� הקיבוצי.

  

המבקשי� כי לטענת� לא מוצה הלי� ההיוועצות שחובה על בבקשה מפרטי�  .10

המשיבה לפי ההלכה הפסוקה לקיי� עימ�, טר� הפעלת תוכנית ההתייעלות/ 

פיטורי צמצו� וכי לא התקבלו כל הנתוני� הרלבנטיי� עובר להפעלת פיטורי 

 הצמצו�.

  

המשיבה סבורה כי יש לדחות את הבקשה. לטענתה קיימה הלי� היוועצות ע�  .11

מבקשי� בנוגע לפיטורי צמצו�, שמעה את עיצותיו וקיבלה חלק גדול מה וע� ה

 עובדי�, תו� עדכו המבקשי�.עשרה סיו� ההלי� שלחה מכתבי זימו לשימוע ל
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לטענת המשיבה, המטרה האמיתית של הבקשה היא הפעלת לחצי� בלתי  .12

לגיטימיי� להשגת הישגי� במסגרת מו"מ לחתימה על הסכ� קיבוצי חדש, נושא 

 המנותק מנושא ההיוועצות לפני פיטורי� שמוצה עד תו�. 

  

13.  המשיבה מטעימה כי חובת ההיוועצות אי פירושה הגעה להסכמות ע� הארגו ואי

נוע ממנה את היכולת לבצע צמצומי� הכרחיי� אשר מטרת� היא הצלת הצדקה למ

העיתו ושימור מקו� העבודה של העובדי�. המשיבה מפרטת בתגובתה את רשימת 

 7לתגובתה  ( 37הפגישות שנערכו ע� המבקשי� בנושא פיטורי הצמצו� בסעי' 

צמצו� ) ומסכמת כי פיטורי ה2019לינואר  2018פגישות בי החודשי� אוגוסט 

שנערכי� נעשי� בהתא� לפרורגטיבה של המעסיק וכי פיטורי הצמצו� הנדרשי� 

 אינ� קשורי� להתארגנות ולהגעה להסכ� קיבוצי חדש.

 

  

לעת הזו לא מצאנו כי קיימת עילה משפטית המצדיקה את הוצאת  – אשר לדעתנו .14

הצווי� שהתבקשו למנוע את 'ההלי� החד צדדי של פיטורי�'  בדמות הקפאת 

 .28.1.2019שימועי� הקבועי� למחר, ה

  

עסקינ בשימועי� שהוצאו במסגרת פיטורי צמצו�. על כ� אי כל חולק. המחלוקת  .15

בי הצדדי� היא הא� מוצה הלי� ההיוועצות, אשר אי חולק כי הינו שלב הכרחי 

ונדרש שעה שמעסיק, שחלה בו מערכת יחסי� קיבוצית, מבקש לקיי� צמצומי� 

 ו� את העסקת� של מי מעובדיו.ולהביא לידי סי

  

אורגד, סמנכ"לית משאבי אנוש  –במסגרת הדיו היו� ומחקירתה של גב' ורד סוטו  .16

במשיבה, נחה דעתנו, לכאורה, כי הלי� ההיוועצות התקיי�, כי המבקשי� היו 

מודעי� למצב הכלכלי של המשיבה בעטיו נדרשה היא להיכנס להלי� של פיטורי 

שיבות בעניי וכי השימועי� הוצאו לאחר שקוי� שלב צמצו�, כי התקיימו י

 ההיוועצות ולא בחלל ריק. 
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סייע לה� תוהדגישו כי עצירת שלב השימועי�  מעבר לזאת, המבקשי� עצמ� חזרו .17

בהגעה להסכ� קיבוצי חדש, אשר הצדדי� עומלי� עליו זה תקופה ארוכה. לא 

מצאנו עיגו משפטי לכ� כי נית לכרו� בי השניי� וכי יש למנוע מהמעסיק 

כל עוד בוצע במסגרת קיבוצית נאותה תו� קיו� שלב להתקד� בהלי� התייעלות, 

ות אחרות, שמקומ� בהסכ� , על מנת לקד� זכויות קיבוציות/כלכליההיוועצות

 קיבוצי בי הצדדי�.

  

רשימה של עובדי�  17.1.2019 יו�ב עוד זאת ועוד. המשיבה העבירה למבקשי�  .18

שהוזמנו לשימוע במסגרת ה'גל הראשו'. עד למועד זה, וא' במסגרת הדיו היו�, 

לא נתנו המבקשי� את התייחסות� לרשימה, לגופו של עניי (בדיו היו� למדנו כי 

). יש בכ� ynetנמצאה עבודה ב  3מוזמני� לשימוע, לאחר שלגבי  7לעת הזו נותרו 

 לטעמנו טע� לפג�, כאשר המבקשי� יוצאי� כנגד הלי� ההיוועצות ככלל ובאופ

פרטני כנגד ביצוע השימועי� ומנגד לא מציעי� הצעות נגד או מתייחסי� לרשימה 

, נקבע כי ככל שלא 5.11.20016יו� , נית בספ� נ' ב� ציו� 701/05שהועברה. בע"ע 

נמסרה למעסיק רשימה אלטרנטיבית, הפיטורי� יבוצעו בהתא� לרשימה שגיבש 

 המעסיק. 

  

באשר לנתוני� שלא הועברו לידי המבקשי�,  בדיו היו� לא שמענו מפי המבקשי�  .19

אלו נתוני� חסרי� לה� ומדובר בטענה שעלתה בצורה כוללנית ובלתי מסוימת, 

סוטו אורגד העידה בפנינו כי זולת הצגת דו"ח רוח והפסד הוצגו נתוני� כאשר גב' 

המלמדי� על ירידה בהכנסות, ירידה בצריכת נייר, ירידה בהכנסות ממנויי� (ר' עמ' 

 ).17�19לפרוטוקול הדיו, שורות  11

  

שלא שעה שמצאנו כי ההחלטה לקד� פיטורי צמצו� במשיבה הינה לגיטימית ומ .20

עת הזו, אנו דוחי� את הבקשה לעצור את הלי� להתערבות בה, מצאנו כל עילה ל

 הבקשה למת סעדי� זמניי� נדחית, לפיכ�.השימועי� שהנעתו החלה. 

  

ע� זאת, אנו שבי� וקוראי� לצדדי� להמשי� ולהידבר ה בנוגע לפיטורי הצמצו�  .21

 20.1.2019להודעה מטע� המבקשי� מיו�  1הצפויי� ולמתווה כפי שפורט בנספח 

ניסיו להגיע להסכמות עתידיות וה באשר לחתירה להגעה להסכ� קיבוצי רחב ב
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לצור� הגעה לפיתרו מוסכ�  של רעהואיש במשיבה תו� ראיית האינטרסי� 

 ולחתימה על הסכ� קיבוצי לרווחת כל הנוגעי� בדבר.

  
  

 . 09:00בשעה  13.2.2019דיו תזכורת יתקיי� ביו�  .22

  

   .), בהעדר הצדדי! ותישלח אליה!2019ינואר  27(ניתנה היו!, כ"א שבט תשע"ט, 

 

 
  

       

 

 

 

 

 
 

  
  מר ברו� הראל

  נציג ציבור עובדי! 

  שופטת,  קליימ� מירב  

  אב"ד 

  מר ער� בסטר    

  נציג ציבור מעסיקי!

  




