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- לביו -
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מרח' נח מוזס 1, ראשון לציון 7565236
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בקשת צד לדיוו בסכסוך קיבוצי
ובקשה למתו צווים זמניים וקבועים
במסגרת בקשת צד בסבסוד קיבוצי

בענייו:

עניינו? של בקשת צד זו הוא פגיעה קשה וחמורה בהתארגנות העובדים במשיבה שהיא
התארגנות ראשונית.

המבקשים, ארגץ העיתונאים בישראל וועד עיתונאי המשיבה, פנו למשיבה, רשת המקומונים
של העיתוי ידיעות אחרונות מעמים רבות, ואולם האחרונה ממאנת לקיים את חובותיה שבדין
ובהלכה הפסוקה, ובהן חובת ניהול משא ומתו בהתארגנות קיבוצית ראשונית. הלכה למעשה,
המשיבה גוקטת סחבת מכוונות והמשא ומתן לא התקדם משך חודשים ארוכים ביותר - מאז

תחילת ההתארגנות לפני למעלה משנה.

בתון בך, פועלת המשיבה לפגיעה בהתארגנות גם בדרכים נוספות - ולרבות שינוי חד-צדדי
בסדרי עבודה בדרך ובאופן שעולת מהן כי המדובר בפגיעה גזכות ההתארגנות ובזכות השביתה;
פגיעה בזכות השביתה על דרך של שימוש בפרילנסרים במקום ולעובדים השובתים; הזמנת
משטרה נגד חברי נציגות העובדים ויו"ר ארגע העובדים שהגיעו לאחד מאתרי החברה; והילוך

איימימ על עובדי החברה השובתים.
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דחיפות הבקשה נובעת מהעובדה שמדובר בפגיעה קשה בזכות ההתארגנות ובזכות השביתו?;
במסגרת התארגנות ראשונית בחצרי המשיבה, במו כן, הפגיעה ממשיכה במועד כתיבת שורות
אלה - ובין היתר על דרן של הימנעות מקביעת ישיבות משא ומתן כלשהן ועל דרן של שינוי

סדרי העבודה.

קבלת הבקשה על סעדיה נחוצה והכרחית, על מנת שלא לעשות פלסתר את ההוראות הקבועות
בחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957 (להלן: "חוק הסכמים קיבוציים") ואת זכות

ההתארגנות וזכות השביתה.

יצוין, כי בפני מותב בראשות כבי השופט סילוורה תלוי ועומד הליך נוסף בעניין דומה ובין אותם
צדדים,1

אין באמור בבקשה זו או במה שלא נאמר בה כדי לפגוע או לגרוע מזכויות העובדים2 כפרטים.

המבקשים ניסו בכל דרן להניא את המשיבה מהתגהלותה האסורה, ואולם ללא הועיל, ובלית
ברירה הם פונים לעזרתו של בית הדיו הנכבד. בית הדין מתבקש בזאת לקבוע דיון דחוף במעמד

הצדדים, וליתן את הסעדים המפורטים.

בית ו?דין הנכבד מתבקש בזאת -

ליתו סעדים ארעיים וזמניים, בדלקמו:

סעדים זמניים

א. ליתו צו זמני המורה למשיבה לקבוע ישיבות משא ומתן אינטנסיביות וסדירות,
בהיקף ומשך סביר, על מנת לקדם את המשא ומתן בהתארגנות הראשונית {

ב. ליתן צו ומני המורה למשיבה להימנע משינוי סדרי העבודה בחברה באופן חד-
5 צדדי

ג. ליתן צו זמני המורה למשיבה להימנע מפגיעה בוכות ההתארגנות ובזכות השביתה
בכל דרך אחרת, לרבות הימנעות מניסיון לעשות שימוש בכוחות המשטרה כנגד

נציגי העובדים והימנעות מכל ניסיון להלך איימים על העובדים ונציגי העובדים;

ד. ליתן כל סעד אחר, כפי שימצא בית הדין הנכבד לנכון בנסיבות העניין ,-

1 ס"ק 53739-11-18 ארגון העיתונאים בישראל - ידיעות תקשורת (הוגש ביום 22.11.20:8, מנוהל לפני
מותב בראשות כב' השופט סילוורה, החלטה בהליך הזמני ניתנה ביום 6.3.2018) (להלן� "תיק פיטורי
צמצום וניסיון לפיטורי יו"ר הוועד"). ביו לבין הוגשה בקשת רשות ערעור, שנדחתה (בר"ע 76610-01-19
ארגון העיתונאים בישראל - ידיעות תקשורת בע"מ, החלטה מיום 10.2.2019) (להלן: "בקשת רשות
הערעור"). עוד יצוין, למען הסדר, כי בפני בית הדין לעבודה בתל-אביב-יפו נוהלו/ מנוהלים שני הליכים
קיבוציים בין אותם צדדים: ס"ק 30848-05-18 ארגון העיתונאים בישראל - ידיעות תקשורת (חוגש
ביום 13.5.2018, נוהל לפני כבי מותב בראשות השופטת אירית הרמל, נמחק ביום 18.6.2018 בעקבות

הודעת המשיבה בדבר הברה ביציגות) (להלן: "תיק ההכרה ביציגווג"}.
2 כאן, לעיל ולהלן, המילים "עובדים" ו"עיתונאיס" משמשות חליפות - שכן יחידת המיקוח האמורה היא

של עיתונאים בלבד.
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ל<ת1 סעדים קג1עים, נדלקמו:

א. ליתן צו קבוע המורה למשיבה לקבוע ישיבות משא ומתן אינטנסיביות וסדירות,
בהיקף ומשך סביר, על מנת לקדם את המשא ומתך בהתארגנות הראשונית {

ב. ליתן צו קבוע המורה למשיבה להימנע משינוי סדרי העבודה בחברה באופן חד-
צדדי;

ג. ליתן צו קבוע המורה למשיבה להימנע מפגיעה בוכות ההתארגנות ובזכות
השביתה בכל דרך אחרת, לרבות הימנעות מניסיון לעשות שימוש בכוחות
המשטרה כנגד נציגי העובדים והימנעות מכל ניסיון אחר או נוסף להלך איימים

על העובדים ונציגי העובדים;

ד. ליתן צו הצהרתי קבוע, הקובע כי המשיבה הפרה את הדין החל, ובכלל זה חוק
הסכמים קיבוציים וההלכה הפסוקה, בכל הנוגע לחובותיה כמעסיקה במקום

; עבודה מאורגן, וביתר שאת כך -בהתארגנות ראשונית

ה. ליתן צו כספי בהתאם להוראות חוק הסכמים קיבוציים, בגובה 200,000 ש"ח,
בגין פגיעה בהתארגנות;

ו. ליתן כל סעד חלופי אחר, שיראה בעיני ב<ת הדין הנכבד צודק ונכון בנסיבות
העניין.

1אלה נ*מ1קי ה*קשה ופרטיה:

א. הצדדים בתיק זה:

1. המבקש, ארגון העיתונאים בישראל, פועל במסגרת הסתדרות העובדים הכללית החדשה,
ומאגד עיתונאים מכלי התקשורת השונים, בין היתר על מנת לחתום על הסכמי עבודה
קיבוציים בכלי התקשורת בהם הם מועסקים, וכן לייצג עיתונאים ברמת הפרט (להלן גם:
"הארגון" או "ארגון העיונויאים"). הארגון הוא איגוד ארצי, פרופסיונאלי ענפי, בדומה
לאיגודים פרופסירכאליים אחרים בהסתדרות, והוא קולט לשורותיו עובדים בכל מקצועות
העיתונות, כמעוגן בתקנון הארגון. בראש ארגון העיתונאים עומד מר יאיר טרצייצקי (להלן:

'ייו'יר הארגון").

2. בשורות הארגון חברים מעל 3,000 עיתונאים והוקמו באמצעותו עד כה ועדים במערכות של
; ידיעות אחרונות; 30 כלי תקשורת שונים ובכלל זה, תאגיד השידור הציבורי הישראלי
גלובס; חברת חדשות 10 { הארץ/דה מרקר; וואלח! ועוד. ארגון העיתונאים הוא כיוס הגוף
המרכזי והגדול ביותר העוסק בייצוג העיתונאים במעמדם כעובדים וכמי שנושאים

בשליחות ציבורית.

3. ארגון העיתונאים הוא ארגון העובדים היציג בקרב העיתונאים המועסקים במערכות
מקומוני המשיבה (להלן� "העיתונאים"), וזאת בהתאם להוראות חוק הסכמים קיבוציים,
לאחר שהצטרפו לשורותיו מעל לשליש מעיתונאי המשיבה. ועד העיתונאים במשיבה
(המבקש 2) הוא זרוע של ארגון העיתונאים במקום העבודה והתא הראשון שלו. בראש ועד

העיתונאים עומד מר דני טנקל (להלן: "<ר'ר הוועד").
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?4, ארגון העיתונאים הוא גם הארגון היציג של עיתונאים בחברות אחרות של קבוצת ידיעות,
ובין היתר ידיעות אחרונות בע"מ וידיעות אינטרנט בע"מ. עוד יצוין, כי בית הדין לעבודה,
לערכאותיו, כבר קבע בעבר כי בחברות הקשורות לקבוצת ידיעות הערימה ההנהלה קשיים
בכל הנוגע להתארגנות ראשונית (והנהלת הקבוצה והחברות, שהרכבה האנושי זהה בכל
הנוגע למחלקת משאבי אנוש, אף ספגה ביקורת על כך מבית הדין הארצי לעבודה).3 כך,

למשל, קבע בית הדין הארצי בעניין ידיעות אחרונות:

"לא נוכל לסיים הדגלים, מגלי להגיע, גלשו* המעטה, היעדר
קורת רוח מאופל התנהלות ידיעות אחרונות כמעסיק גהליך זה,
וממידת מעורנותו לטוגת אגורת העיתונאים. גהתאם להלכת
אל נטוף, להתמודדות בינארגונית על היציגות גנוגע להסכם
קיבוצי מיוחד, היא עניין לארגוני העוגרים גלנד. המעסיק לא
ינקוט עמדה גהתמודדות זר. מטעם זה גם קגענו בהלכת
האוניגרסיטה הפתוחה, גי הגורם הראו* להכריע גתחרות גין
ארגונית לא יהיה המעסיק, כי אם על הצדדים לפגות אל גית
הדין, שכן מטגע הדברים למעסיק יש אינטרס משלו לצדד במי

מן הארגונים המתחרים על היציגות אצלו.
בהליך זה, חרף הצהרותיה החוזרות ונשנות, ידיעות אחרונות
רחוקה הייתה מלהיות משקיפה אוגייקטיגית מהצד לקגיעת
הארגוו היציג אצלה. ומשוא פניה להעדפת אגודת העיתונאים

על פני הארגון, ניכר ובלט".4

5. ועד עיתונאי המשיבה (להלן גם� "הוועד"} הוא זרוע של ארגון העיתונים במקום העבודה.
(להלן ולמען הנוחות יכונו ארגון העיתונאים והוועד במצורף� "המגקשים" או "נציגות

העונדים").

� "המשיגה" או "החברה") הנה חברה המוציאה לאור 6. ידיעות תקשורת גע"מ (להלן
מקומונים - עיתונים אזוריים, כחלק מקבוצת "ידיעות אחרונות". עיתונים אלו מתמקדים
בסיקור עיתונאי עירוני ואזורי ברחבי הארץ (להלן ביחס לעיתונים המקומיים הנ"ל:

"מקומונים").

ב. העובדות;

סדריהעגודהגחגרה

7. כעניין שבנוהג המעוגן במסמכים שונים (כפי שיתואר להלן), עובדים חלק ניכר של העובדים
במשיבה בהסדרים של נוכחות פיסית חלקית במקום העבודה, כשהם מבצעים את עבודתם
מהבית או מאתרים שוגים, ודואגים להפיק את המצופה מהם, בהתאם להוראות הממונים
עליהם. הווי אומר, אל הבניין המרכזי של המערכת,5 הממוקם במתחם המרכזי של קבוצת
, המרוחקת מרתק ידיעות, בעיר ראשון לציון (להלן .? "המנגח המרכזי" או "נית ידיעות")
רב מחלק מהמערכות המקומיות, העובדים אינם מגיעים מדי יום, אלא פעמיים-שלוש

3 סב"א (ארצי) 22825-08-13 ארגון העיתונאים בישראל - אגודת העיתונאים ואח/ 12.3.2014 (להלך:
; עסק (ארצי) 59352-10-13 ידיעוו* אינטרנט גע"ב* (שותפות רשומה) - ארגון "עניין ידיעות אחרונות")
העיתונאים בישראל, 21,8.2014,- ר< גם פסיקת בית הדין האזורי לעבודה ל ס"ק (ת"א) 32893-02-12
הסתדרות חעוגדים הכללית החדשה, ארגון העיתונאים גישראל - ידיעות אינטרנט גע"מ (שותפות

.22 רשומה), 4.2012.
4 עניע ידיעות אחרונוינ, סעיף 43 (הדגשה הוספה, הח"מ).

5 המונח "מערכת" מתייחס למקום עבודתם של העובדיס=העיתונאים.
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לשבוע (לפעמים אפילו פחות, לפי העניין), ולחלק ניכר מהם אפילו אין עמדות עבודה
קבועות במבנה המרכזי.

8. כך, למשל, עובדי האתר מיינט (161י<1\), נדרשים לזמינות גבוהה ביותר לשם העלאת תוכן
עיתונאי לאתר, וזאת גם בסופי שבוע וגם בשעות לילה מאוחרות. הדרישה מהם היא
לזמינות מאוד גבוהה ולא להתייצבות פיסית במבנה המרכזי. למרביתם אין כלל עמדות
עבודה במבנה המרכזי, וגס לאלה שיש עמדות עבודה אין נדרשת עבודה משם. הדבר היה
נכון לגבי עובדי מילנט גם לפני המעבר לראשון לציון ואולם נכון - וביתר שאת - כיוס. חשוב
להדגיש, במיינט אין עורכים מחליפים - אלא לכל תחום עורך אחד שעובד "סביב השעון"
וגם משום כך נדרשת זמינות גבוהה (כל זאת, בשונה מאתר ווינט (\11$ץ) למשל שבו יש

מחליפים), ואין נדרשת נוכחות פיסית.

9. גס עובדי מערכות המקומונים בצפון או בדרום וגס במרכז - אינם נדרשים לבצע את
העבודה מהמבנה המרכזי, וזו מתכונת העבודה הנוהגת מזה שנים. מעולם לא הועלת טענה
באשר לאי-נוכחות העובדים הנ"ל במבנה המרכזי והלכה למעשה - כאמור לעיל - החברה
גם לא הסדירה לכלל העובדים עמדות עבודה שס. בחלק מהימים מתקיימות ישיבות עבודה
והכנות להמשך השבוע או לקראת השבוע הבא (כך, למשל, המקומונים נסגרים ביום חמישי
ולכן העבודה ביום זה היא בהיקף נמוך וכהכנה לשבוע שלאתר מכן. העובדים אינם נדרשים
להגיע פיסית לבית ידיעות ואולם עובדי מיינט, למשל, מועסקים "סביב השעון" כל השבוע,

מבלי שיידרשו להגיע לבניין ידיעות).

10. בנוסף, המחלקה לגרפיקה מורכבת מעובדות אשר מאז המעבר לאתר החברה בראשון לציון
(הוא המבנה המרכזי) משרתות את כלל המערכות של המקומונים הפזורים ברחבי הארץ
באמצעות "מוקד גרפי". להבדיל ממצב בו לכל מערכת במקומון הייתה גרפיקאית. הנוהג
במקום העבודה הוא, כי ביום ראשון, בו קיימת מעט עבודה, מאחר ואייטמיס רבים של
המקומונים עוד לא מוכנים, צוות המוקד הגרפי עובד ב"תורנות" כך שמחצית מהעובדות

אינן נדרשות לבצע מלאכה והמחצית השניה עובדת מהבית על כל אייטס שיש לטפל בו.

...... העתקי מסמכים שונים המלמדים על ניהג של עבודה מהביונ מקיומגיס גמקוגץ בנספחים 1.

התארגנות ראשונית בחצרי החברה

11. העובדים בחברה התארגנו במסגרת ארגון העיתונאים כבר מאז חודש דצמבר 2017.

12. הרקע לתחילת התארגנות העובדים, היה רצונם של העובדים להסדיר את תנאי עבודתם
במסגרת הסכם הקיבוצי, לאחר שינויים מבניים אשר נערכו במשיבה, ואשר הרעו באופן
משמעותי את תנאי עבודת העיתונאים. יצוין, כי פיזורם של המקומונים ברחבי הארץ
מהווה קושי נוסף, ומיוחד, על ההתארגנות, שכן נציגי העובדים נדרשים למאמץ מיוחד על

מנת להגיע לכל אחד ואחד מהעובדים.

הימנעות מניהול משא ומתן קיבוצי

13. המשיבה סרבה תחילה להכיר בהתארגנות העובדים בחצריה, ברם מאז חודש יוני 2018
ועקב הליך משפטי שהוגש בנושא על ידי ארגון העיתונאים,6 הכירה המשיבה בהתארגנות.

6 תיק ההכרה גיציגות, כאמור לעיל, התיק נמחק ביום 18.6.2018 בעקבות הודעת המשיבה בדבר הכרה
ביציגות ולא לפני שארגון העיתונאים נאלץ להגיש בקשת צד בעניין ולהגיע לדיון בפני בית הדין הנכבד.
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14. ואולם מאז ועד היום לא התקיימו ישיבות משא ומתן בעניין הסכם קיבוצי ראשון בחצרי
המשיבה.

15. על טיוטה שהעבירו המבקשים לפני חודשים רבים למשיבה אמנם הוערו הערות, ואולם לא
נקבעה ישיבת משא ומתן בעניין. ההסכם הקיבוצי, רכל עיסוקה של המשיבה הוא בפיטורי
צמצום שהיא נקטה במהלך החודשים האחרונים, ולא בפעם הראשונה (בסוף 2018 פוטרו 4
עובדים (הלכה למעשה סיימו יחסי עובד-מעסיק בשנת 2019) ועוד 6 עובדים7 פוטרו
בתחילת שנת 2019).8 המשיבה גס ציינה שלא תקדם משא ומתן להסכם קיבוצי עד

שיסתיים הליך ההיוועצות בעניין פיטורי הצמצום.

16. גס במועד כתיבת שורות אלה, לא קבועה כל ישיבת משא ומתן, והמשיבה ממשיכה בשלה -
להימנע מלהתקדם במשא ומתן לקראת הסכם קיבוצי ראשון בחצריה.

סכסוך העבודה ופגיעה בזכות השביתה

17. ביום 9.1.2019 הכריז ארגון העיתונאים על סכסוך עבודה במשיבה בעילות הבאות =

א. כוונת המעסיק לבצע שינויים מבניים/ ארגוניים חד צדדיים באופן של פיטורי
עובדים י,

ב. לכוונה זו יש השלכות כבדות משקל וחמורות על עתידם של העובדים לרבות אך לא
רק: ביטחונם התעסוקתי, מעמדם, תנאי עבודתם, זכויותיהם ומעמד ארגון

העובדים וועד העובדים במקום העבודה ,י
ג. דרישת נציגות העובדים להסדיר את מלוא תנאיהם במסגרת הסכם קיבוצי;

ד. דרישת נציגות העובדים להבטיח שמירה על העובדים ועל מלוא זכויותיהם כאמור
בסעיף ב' לעיל;

ה. דרישת נציגות העובדים כי עד להבטחת האמור, לא יעשה כל שינוי חד צדדי במצב
הקיים;

...... העתק סכסוך עבגדה שהוכרז על ידי ארגון ו?*(יו*ונאי© במשיבה מסומן בנספח 2.
18. - בתחילת חודש גובמבי 2018 נשלחו על ידי המשיבה מספר מכתבי זימון לשימוע, בהליך
ל"פיטורי צמצום" שהלך והתרחב, תוך ניסיון אסור של המשיבה לפטר במסגרתו גם את
יו"ר הוועד. במהלך ההליך, והודות להתערבותו של בית הדין האזורי הנכבד באותו עניין,
התאפשרה זכרת ההיוועצות ונמסרו נתונים ומידע על אודות הכוונה לפיטורי צמצום.
כאמור לעיל, פרשת דברים זו תלויה ועומדת בפני בית הדין לעבודה - מותב בראשות כב'
השופט סילוורה, ועד כה ניתנה בה החלטה בהליך הזמני בלבד אשר מנעה את פיטורי יו"ר

הוועד.9

19. לאחר הדברים האלה, ומשראתה נציגות העובדים כי המשיבה עומדת בסירובה ואף פועלת
להרחיב את היקפי פיטורי הצמצום, תוך המשך הימנעות מחובת ניהול היוועצות ואף משא

7 המשיבה ניסתה לפטר 8 עובדים ואולם למיטב הידיעה בסופו של עניין סיימו העסקתם 6 בלבד לפי
: 2 עזבו בהסדר מוסכם; 2 הוחלט להשאירן; יו"ר הוועד שלא פוטר הודות הפירוט להלן� 3 פוטרו

להחלטה שיפוטית.
8 פיטורים אלה היו עניינו של ההליך המוזכר מעלה, "תיק פיטורי צמצום וגיסיון לפיטורי <ו"ר הוועד.
פיטורי יו"ר הוועד, שהיה במסגרת רשימת 8 המיועדים לפיטורים ב"סבב השני" נמנעו הודות להחלטה
שיפוטית של בית הדין לעבודה הנכבד, במסגרת ההליך הזמני (המדובר בעניין שטרם נשמע בו התיק

העיקרי).
9 תיק פיטורי צמצום וניסיין לפיטורי יו"ר הוועד.
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ומתך, הודיעה נציגות העובדים על נקיטה בצעדים ארגוניים ושביתה בחצרי המשיבה.
שביתה זו התקיימה בימים 13-11 למארס 2019.

20. במהלכם של ימי השביתה ומיד לאחריה, הפעילה המשיבה אמצעים אסורים שונים, בניסיון
לשבור את השביתה וביניהם: (א) שימוש בפרילנסריס כמתליפיס; (ב) הזמנת משטרה נגד
; (ד) שינוי (ג) איומים על עובדים שובתים או מי שהביע תמיכה בשביתה פעילי התארגנות {
ארגוני חד-צדדי ואסור - שינוי סדרי עבודה באורח חד-צדדי וכתגובת נגד ישירה לשביתה,
והכל במטרה לייצר בקרב העובדים תחושה שהשביתה לא רק שאינה משתלמת אלא ממש

פוגעת בהם.

21. וזה היה הילוכם של הדברים מבחינה כרונולוגית ועניינית:

22. ביום 10.3.2019 בשעות הצהריים, שלח יו"ר הארגון לסמנכ"לית משאבי אנוש בחברה, גב'
: ורד סוטו-אורגד (להלן: "סמנכ"לית משייאיי}, הודעת דוא''ל, שזו לשונה

"ורד שלום,
בהמשך לשיחתנו, מעלו? את עיקרי הדברים על הכתב:
1. לדאבוננו, אתם פועלים לקדם פיטורים באופן חד צדדי ברשת

מקומוגי ידיעות אחרונות (חברת ידיעות תקשורת).
2. במקביל, אתם ממעטים לתאם איתנו ישיבות מו"מ ונוקטים

סחבת מכוונת.
3. מזה תקופה ארובה אנחנו מציעים לכם להסדיר את תוגנית
הפיטורים במסגרת הסכם קיבוצי מצומצם בעל מאפיינים
דומים לזה שחתמנו בידיעות אחרונות בע"מ, אבל אתם נמנעים

מלהשיב לנו על הצעה זו.
*. אנו חשים כי אין מנוס אלא להפעיל את סכסוך העבודה

בחברה ולהתחיל לנקוט צעדים ארגוניים.
5, לפיכך אני מעדכן אותך שעיתונאי ידיעות תקשורת מתחילים

השבתה שתימשך עד יום רביעי בלילה.
6. אגו שוב קוראים לכם לנהל איתנו מו"מ מיידי ולהסדיר את
תוכנית הצמצומים בהסכם ביניים עוד השבוע, באופן שייתר

את הצעדימ הארגוניים.
כל טוב,
יאיר"

23. באותו יום, 10.3.2019, בשעות הערב, שעה 19:06, שלח יו"ר הוועד הודעה לעובדים על
הכוונה להשבית את המערכת. המדובר בהודעה שנשלחה בקבוצת וואטסאפ הכוללת כ- 120

מעיתונאי המשיבה. וכך נאמר באותה ישיבה �

"חברים וחברות יקרים,
לצערנו, עד שעה זי, לא קיבלנו מהנהלת ידיעות תקשורת מענה
להצעה שלנו לקיים מו"מ אינטנסיבי בדי להגיע באופן מיידי
להסכם ביניים - שידאג גס למפוטרימ וגם לשיפור תנאי

ההעסקה והביטחון התעסוקתי של הנשארים.
לפיכך, אין מנוס מלהשבית את מערכות המקומונים במטרה

להביא את ההנהלה לשולחן המו"מ.
נשבית מחר את כל המערכות:

עובדים לא יגיעו למערכת
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עובדים לא יעבירו כתבות, צילומי© או חומרים אחרים למערכת
עובדים לא יעבדו מהבית או בכל ממשק עבור המערכות השונות

עובדים לא יענו לשיחות מהמעסיק
עובדים לא יענו למיילים או תכתובות אחרות

* במידה ועובד מועסק במשרה חלקית אד מועסק במקביל גם
בידיעות אחרונות, הוא רשאי לשבות בתחום הקשור לידיעות

תקשורת ולהמשיך לבצע משימות עבור ידיעות אחרונות,
אנו ממליצים להקפיד לנהל רישום ותיעוד של המשימות

המבוצעות עבור ידיעות אחרונות במקרים כאלו.
במידה ואתם לא בטוחים כיצד לפעול, התייעצו עם חברי הוועד

בזמן אמת.
אנו מזכירים כי חל איסור לשבור שביתה באמצעות שימוש
בעובדים של חברה אחרת! במידה ואתם יודעים על עובדים
שנקראו להשלים את המשימות שלכם, עדכגו את חברי הוועד

בהקדם.
במידה ואחד העובדים מקבל פניה מבעלי תפקידים בכירים
בקבוצה או מההנהלה בנוגע לשביתה, עליו לעדכן את חברי

הוועד בהקדם.
חשוב שתישארו זמינים לחזור במהירות לעבודה בהגחיית

הוועד במקרה שבו ההגהלה תגיע איתגו להסכם.
, חשוב מאחי שנעמוד יחד, מאוחדים במאבקנו במיוחד בעת זו

הצודק.
נמשיד לעדכן,

ועד עיתונאי ידיעות תקשורת",

 העתק הודעת יו"ר הארגון מיום 10,3.2019 על השגיתה לחברה מסומן כנספח 3.

 העתק הודעת יו"ר הוועד מיומ 10.3.2019 על השביתה לעובדים מסומן כנספח 4.

24. כאמור לעיל, שביתה ננקטה בימים 13-11 למארס.

25. ביום 12.3.2019 פנה יו"ר הארגון בשעות הצהרים 12:48, פעם נוספת לסמנכ"לית מש"א,
במטרה לנסות ולייתר את המשך השביתה. ללא הועיל. וזה היה נוסח פנייתו אליה:

"שלום לך ורד היקרה,
מספר פעמים הצענו לכם להיפגש השבוע ולייתר את השביתה,

אבל אתמ מתעקשים לסרב.
הצענו לכם מתווה ברור להסכם, אבל אתם מתעקשים לא להגיב

אליו.
כל סימני הקריאה והטקסטים המודגשים לא יוכלו לכסות על

האמת הפשוטה הזאת,
אנחנו שוב חוזרים ומציעים לכם להיפגש בהקדם ולהגיע

להסכמות בנוגע לתוכנית הצמצומים.
אין לנו בעיה להיפגש הערב אם צריך או מחר".

 העתק הודעת יו"ר הארגון לסמנכ"לית משי'א מיום 12.3.2019 מסומן כנספח 5.

26. ביום רביעי 13.3.2019 בשעה 14:40 נכנסו יו"ר ארגון העיתונאים, ביחד עם יו"ר הוועד
וחבר ועד נוסף, מר אסף פרידמן, למערכת ידיעות ירושלים על מנת לשוחח עם העובדים.
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מאחר והנוכחות במקום הייתה דלילה, הס ישבו יחד עס עורך בחדר צדדי וניהלו שיחה.
מאוחר יותר הם עברו לחדר אחר ודיברו עם אחד הכתבים. במהלך השיחה עם הכתב,
נכנסה מנהלת המקומון הירושלמי, גב' חוה דותן, ביקשה מהשלושה לצאת בטענה שהם
מפריעים לעבודה הסדירה. בהמשך הצטרף אל המנהלת לבקשתה גם העורך הראשי של
המקומון, גיא בן יהושוע, שעד אז לא הביע שוס התנגדות לנוכחות של השלושה ואף שוחת
עמס. הכתב ציין בפני שני המנהלים שהוא כבר סייס לעבוד ולכן לא מדובר בהפרעה. כעבור
כמה דקות שני המנהלים נכנסו שוב ואיימו להזמין משטרה בטענה שמדובר בהסגת גבול.
יו"ר הארגון הבהיר להם שהנוכחות שלו ושל חברי הוועד במערכת אינה מפריעה ושהיא
מעוגנת במסגרת חוק הסכמים קיבוציים שמאפשר לנציגי ארגון העובדים להגיע אל מקום
העבודה. למרות הדברים, שני המנהלים עמדו על כך שיו"ר הארגון וחברי הוועד יעזבו,
ובשלב מסוים העורך הראשי של העיתון הזמין משטרה. לאחר שהסתיימה השיחה עם

הכתב, עזבו יו"ר הארגון וחברי הוועד את המקום.

27. יצוין, כי בהתייחס לאירוע זה, פנתה סמנכ"לית מש"א בחברה, באותו יום, 13.3.2019,
בשעה 16:31 ליו"ר הארגון וכתבה לו כדברים הבאים:

"יאיר שלום,
הובא לידיעת* כי אתה ואגשין, יחד עם נציגי ועד העובדים,
נכנסים ללא רשות וללא תאום מוקדם למקומות העבודה

ולמערכות השונות, במגמה להפריע לעובדים בביצוע עבודתם.
מדובר בהשגת גבול, ואתם נדרשים לחדול מכך לאלתר, אחרת

ננקוט נגדכם בצעדים המתחייבים".

....,, העתק הודעונ סמנג"לית מש"א ליו"י הארגוו מיום 13.3.2019 מסומן כנספח 6.

28. זאת ועוד, בתום השביתה, פעלה החברה לשינוי סדרי העבודה בחברה, וזאת באופן חד-
צדדי הפוגע בעובדים ואף בעבודה המאורגנת, בהיותו תגובה ישירה לעצם השימוש באמצעי

השביתה.

29. כך ביום חמישי, 14.3.2019, מיד בתום השביתה וכתגובה לה, נשלחה הודעה מאחראי
הגרפיקאים לעובדי מחלקת הגרפיקה בזו הלשון:

"שלום לכולם
ביום א הקרוב יעבדו כל עובדי 100 אחוז החל משעה 10:00 עד

16 או 11 עד 17. היעדרות ביום זה תרשם כיום חופש
שבת שלום"

30. זאת ועוד, באותו יום, 14.3.2019, בשעה 17:00 נשלח מכתב מאגף משאבי אנוש לכלל עובדי
החברה בו נאמר מפורשות כי החברה אוסרת על עבודה מחבית ועל כל העובדים להתייצב
במשרדי החברה. חשוב להדגיש כי "משרדי החברה" הן ראשון לציון רק עבור מי שעובד שם
והוא מאזור המרכז. עובדי מערכות מרוחקות באופן קבוע מגיעים למערכת ומשרדים
באזור שלהם. לשון ההודעה שהועברה במייל לעובדים וגס בווטסאפ על ידי עורכים שונים

לעובדים =

"שלוט לגולם.
כפי שהובא בפניכם בהודעתנו מיום 10.3.19 עובד הלוקח חלק
בשביתה, ביו באופו מלא וביו באופו חלקי, נדרש להפסיק את

עבודתו, לשבת בביתו ולא להמשיך בה.
לפי שהודעתם שאתם מפסיקים את השביתה להיום לפנים

משורת הדיו הסכמנו לקבל אתכם חורה לעבודה.
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עם זאת, אנו מבקשים להבהיר כי מקים העבידו? אינו על תקן
יתכנית כבקשתך/ גטישת עמדות העבידה וחזיה אליהן, אינן
נתונות לשיקיל דעתם של העובדים ולרצונם. לכן, במקרים

דומים בעתיד תשקול ההנהלה לנקוט בגישה שונה.
במו כו. אנו מבקשים לשוב ולחדד את הנהיות החברה ולפיהן
חל איסור עבודה מהבית וגלל העובדים מתבקשים להתייצב

לעבודתם במשרדי החברה.10
בברכה,

אגף משאבי אנוש"

31. ברי מנוסח ההודעה, כי המדובר: (א) בשינוי חד-צדדי בתנאי העסקה; <ב) כי המדובר
בשינוי הנעשה בעקבות השביתה וכמעין צעד עונשי קולקטיבי ואסיר. הווי אומר, המדובר
בתגובה של החברה שהיא אסורה, ואינה באה בגדר התגובות הלגיטימיות של מעסיק ביחס
לשביתה, כל זאת בעיקר נוכח ההכרה בזכות השביתה כזכות בעלת מעמד חוקתי או מעין-

חוקתי (על כך, להלן).

32. יצוין להשלמת התמונה, כי לאחר שנוצרה אנדרלמוסיה בקרב עורכי מיינט (אתרי
האינטרנט של החברה) אשר עובדים באופן קבוע ברחבי הארץ ולא מתייצבים במערכת, גם
בגלל שהגדרת התפקיד של רבים מה0 במועד הגיוס הייתה כתב/עורך, הווי אומר, מישהו
שנדרש להיות בשטח ולא רק במשרד, שלח עורך מיינט מר גיא בניוביץי מסר הבהרה בשעה

�17:34

"הבהרה: גתבים וצלמים כמובן הם החריגים היחידים",

 העתקי הודעות הדוברה מייט 14.3.2019 בעניין שינו* חד-צדדי מסומנים במקובץ כנספחים 7,

33. בעקבות כך, נשלחה בהמשך אותו הערב, 14.3.2019, הודעת דוא"ל מרכז איגוד מקצועי
בארגון, מר שי אמיר (להלן: "רכז איגוד מקצועי"}, לסמנכ"לית מש''א בנושא, באלה

המילים:

"ורד שלום,
נודע לנ1 כי הוצאתם הוראה לכלל העיבדים שמורה לעובדים -
כולל אנשים שבאופן קבוע עובדים מהבית - להגיע ביום ראשון
לעבוד מהמערכת. מדובר בשינוי חד צדדי של הנהוג במקום
העבודה, שאף מהווה מבחינתם פגיעה קשה בתנאי ההעסקה

שלהט.
אנו רואים בכד לא יק פגיעה בתנאי ההעסקה של אותם
עובדים, אלא ג0 פגיעה בוכות התארגנות והתנכלות ישירה
לעובדים שלקחו חלק בצעד ארגוני לגיטימי במסגרת סכסוך

העבודה בחברה.
אנו דוישים שתקפיאו באופן מיידי את ההוראה ותאפשרו

לעובדים לעבוד בהתאם לנהוג במקום העבודה
אודה להתייחסותו המהירה,

שי אמיי
רכז איגוד מקצועי

ארגון העיתונאים בישראל".

0! הדגשות הוספו, הח"מ.



11

?34. ביום ראשון, 17.3.2019, השיבה סמנכ"לית מש'יא לרכז איגוד מקצועי, כדלקמן �

"שי שלום,
כידוע לכם, מדיניות הקבוצה היא שעבודת העיתונאים מתבצעת
ממערכת העיתון ולא מהבית, וזאת למעט בתפקידים מסוימים

(בגון כתבי שטה וצלמים).
המדובר בסדרי עבודה שהם חלק מהפררוגטיבה של המעסיק.

לפיכך, כלל העיתונאים נדרשים להתייצב לעבודתם במערכת.
עובד המבקש לבצע את עבודתו מהבית נדרש לקבל לכן אישור

בכתב מאת הממונה עליו.
עובד שיקבל אישור כאמור יידרש לדווח באופן מפורט איזו

עבודה ביצע בכל יום מביתו.
אי( בכן משום פגיעה בזכות ההתארגנות או התנכלות לעובדים
שלקחו חלק בצעדים ארגוניים כלשהם. הוראה זו מכוונת לכל
העיתונאים בחברה, מאורגנים ושלא מאורגנים, לרבות עובדים

שלא נטלו ואינם מתכוונים לקחת חלק בצעדים מאורגנים.
בברכה,

ורד סוטו-אורגד"

...... העתקי הודעות הדדיות של הצדדיט בענייו שינוי סדרי עכודה מסומנים במקובץ כנספחים 8.

35. גם לא למותר לציין כי לאורך כל ימי השביתה נעשה על ידי החברה שימוש אסור
בגרפיקאים של המחלקה המסחרית (השייכים ליחידת מיקוח אחרת), במקום העובדים
השובתים. כך, במהלך ימים שלישי ורביעי, 13-12 למארס 2019, נקראו שלוש גרפיקאיות
מהמחלקה המסחרית לבצע את המשימות של גרפיקאיות המערכת ששבתו. בנוסף, נעשה

על ידי החברה שימוש בפרילכסרים ככתבים/עורכיס במערכות השונות בעת שביתה.

36. בנוסף, בתום השביתה פנתה הנהלת החברה לעובדים וקשרה בין פיטורי צמצום מתוכננים
לבין השביתה, באופן אסור ותוך ניסיון לעשות דה-לגיטימציה נוספת לזכות השביתה -
זאת למרות שהנושא של פיטורי צמצום נוספים וכואבים הועלה על ידי הנהלת החברה

באוזני נציגות העובדים הרבה קודם לכן (ותוך הסתרת עובדה אחרונה זו מהעובדים).

...... העתק הודעת החברה לעובדים הקושרת בין השביתה לבין פיטורים מסומן כנספח 9.

37. בנסיבות העניין, לא נותרה למבקשים כל ברירה אלא לפנות בבקשת סעד לבית הדין הנכבד.

ג� הטיעון המשפטי

38. המבקשים יטענו, כי התנהלות החברה מהווה פגיעה קשה ומתמשכת, חוזרת ונשנית, בזכות
ההתארגנות שהיא זכות חוקתית או מעין-חוקתית וכך הוכרה בדין הישראלי.!!

39. המבקשים יטענו, כי הפגיעה בזכות ההתארגנות היא קשה וחמורה ביותר שכן מדובר בזכות
להתארגנות ראשונית בחצרי המשיבה, על כל המשתמע מכך.2!

" עס"ק (ארצי) 24/10 ר!יט טלקום ב*5"מ - ההסתדרות הלאומית בישראל ואח/ סעיף 15, 16.3.2010;
עס"ק (ארצי) 1008700 הורן את ליבוביץ בע"מ - הסתדרות העובדים הכללית החדשה, פד"ע לה 14-5,
158-157 (2000); עס"ק (ארצי) 41357-11-12 ו?סז*דרות העובדים הכללית החדשה - אלקטרה מוצרי

15.1.2013 (להלן = "עגיין אלקטרה")- צריכה (1951) בע"מ, סעיף 42,
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40. המבקשים יטענו, כי הפגיעה הקשה והחמורה בהתארגנות הראשונית, נוגעת גם לכך
שמדובר במצב דברים בו עובדי המשיבה פזורים בין מספר רב של אתרים ברחבי הארץ

ונוכח הקושי המובנה ליצור התארגנות בת קיימא במצב דברים זה.13

41. המבקשים יטענו, כי התנהלות המשיבה מהווה פגיעה בזכות הכניסה לחצרים - שהיא חלק
מוכות ההתארגנות, המוצאת ביטוי בדין - במסגרת חוק הסכמים קיבוציים14 - ובהלכה
הפסוקה, וביתר שאת כך משמצאה הנהלת החברה לעשות שימוש בכוח משטרה לצורך

הדיפת ההתארגנות ונציגי העובדים.

42. המבקשים יטענו, כי התנהלות המשיבה מהווה פגיעה בזכות ההתארגנות ובכלל זה גם
הזכות למשא ומתן ראשוני במקום העבודה, המוצאת ביטוי בדין - חוק הסכמים

קיבוציים15 - ובהלכה הפסוקה.16

45. המבקשים יטענו, כי התנהלות המשיבה מהווה פגיעה קשה ביותר בזכות השביתה, שהיא
בתה של זכות ההתארגנות ואיבר מאיבריה. המשיבים ידגישו, כי גם זכות השביתה נחשבת
בעלת מעמד חוקתי או מעין-חוקתי.17 בענייננו, פגעה המשיבה בין היתר, בהגנות שניתנו
לזכות זו בדין ובהלכה הפסוקה. בכלל זה, התנהלות המשיבה בכל הנוגע לשימוש בעובדים

מיחידת מיקוח אחרת ובפרילנסריס במקום העובדים השובתים - תוך "שבירת שביתה".

"על פי הפסיקה חל איסיר על מעביד לשכור עובדים חלופיים
במקום העובדים השובתים או הנמנעים להגיע לעבוד בשל
רצונם לממש את זכות ההתארגנות שלהם.... לאור האמור, אנו
סבורים כי המשיבה הייתה מנועה מלשבור עובדים חלופיים הן
באמצעות קבלנים חיצוניים והן באמצעות העסקת עוגדיט
מחברת האס, אשר ביצעו את משימותיהם של העובדים

המאורגנים ששבתו, לעניין הסעד הראו* נתייחס בהמשך".18

"שכירת ממלאי מקום זמניים פוגעת בזכות השביתה, אף שהיא
אינה מעקרת אותה לחלוטין. היא מצמצמת את השפעתי של
הלחץ הכלכלי שמפעילים השובתים על המעביד. היא מאפשרת
למעביד להחזיק מעמד תקיפה אריכה ומייקרת בתוקף כך את
עלות השביתה לעובדים. שכירת ממלאי מקים קבועים מעקרת
את זכות השביתה לחלוטין. העובד מאבד את מק1ס עבודתו בשל
השתתפותו בשביתה, הפרשנות שנתנה הוועדה לחופש
ההתארגנות בהקשר זה הכשירה ממלאי מקום זמני ופסלה את
השימיש בממלאי מקום קבועים, מטעמים דמוקרטיים
המחייבים לכבד את זמת השביתה נראה לי כי יש ספק אף

13 עניין אלקטרה; עס"ק (ארצי) 25476-09-12 הסתדרות העובדים הכללית החדשה, האגף להתאגדות

; עס"ק (ארצי) 33142-04-13 אלקטרה מוצרי 2.1.2013 עוגדי© - פלאפון תקשירת בע'ימ, סעיפים 61-56,
,- עס"ק (ארצי) 64/09 כוח צריכה (1951) בע"מ - הסתדרות העובדים הכללית החדשה, 10.4.2014

לעובדים - עמותת סינמטק ירושלים, ארכיון ישראלי לסרטים, 2.7.2009 (להלן: "עניין הסינמטק").
; עס'יק (ארצי) 8676-02-17 מגבי שירותי בריאות - הסתדרות העובדים הלאומית 13 עניין אלקטרי:

בישראל, 28.12.2017.
14 סעיף 33ט לחוק הסכמים קיבוציים.

15 סעיף 33ח1 לחוק הסכמימ קיבוציים.

16 עניין הסינמטק, סעיף 7.

17 סקכ (ארצי) 40815-07-13 לשכת המסחר ת"א והמרכז, איגוד לשכות המסחר ' הסתדרות העובדים

,23.9.2013 הכללית היזדשה, סעיף 44,
18 ס"ק (ב'יש) 14979-12-15 הסתדרות העובדים הכללית החדשה -ביכורי השקמה מג"מ, סעיפים 75-72,

24.12.2015 (פסק דין חלוט שלא הוגש עליו ערעור).
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געצם ההצדקה להפשיר שימוש בממלאי מקו* זמניים על ידי
המעביד. העסקת ממלאי מקום זמניים מייקרת כאמור את
עלות השביתה. ייקור עלות השביתה פוגע ביכולתם של
העובדים להפעיל את זכות האדם שלהם ועל כן הלגיטימיות של

השימוש באמצעי זה מוטלת בספק",19

"לדעתנו, הל איסור על המעביד לשכור עובדים חלופיים במקום
העובדים השובתים, בין אם העובדים החלופיים הם עובדים

זמניים ובין אם הם עובדים קבועים.
המנגנון של שביתה בנוי על איזון, כן שמצד אחד נגרם נזק
כלכלי לעובדים - אובדן שכר, ומצד שני נגרם נזק כלכלי
למעביד - הפסדים כתוצאה מהשבתת עסקו. מתן אפשרות
למעסיק לשכור עובדים חלופיים במקום העובדים השובתים
מפירה איזון זה, ויוצרת מצב בו רק העובדים משלמים את מחיר
השביתה. דברים אלה נכונים קל וחומר במקרה בו עילת
השביתה היא מימוש זכות היסוד לחופש ההתארגנות, כאשר
אין לעובדים הגנה בפני פיטורים מכוח הסכם קיבוצי, כך
ששכירת עובד חלופי לעוגד השובת יוצרת לחץ על העובד
השובת לפרוש מהתארגנות העובדים עקב החשש כי בסופה של
השביתה יועדף העובד החדש על פניו והוא יאבד את מקום
עבודתו. זאת ועוד. כאשר מדובר בשביתה שעילתה היא
התארגנות עובדים, קבלת עובדים חלופיים אף עלולה להגדיל
את מספר העובדים ביחידת המיקוח ולהקשות על ארגון

העובדים להשיג מעמד של ארגון עובדים יציג".20

44. המבקשים יטענו, כי התנהלות החברה בכל הנרגע לשינוי סדרי העבודה היא התנחלות
אסורה, הנוגדת את הדין וההלכה הפסוקה הקובעים חובת ניהול היוועצות ואף משא ומתן
21 שינוי בכל הנוגע לשינויים מבניים וארגוניים, ולרבות סדרי עבודה, הנעשים במעסיק.
סדרי העבודה אינו יכול להיעשות במקום מאורגן באורח חד-צדדי ואינו יכול להיעשות טרם
קוימה חובת ניהול היוועצות ואף משא ומתן עם נציגות העובדים בכל הנוגע להשלכות על

העובדים. והרי כבר נפסק בעניין ידיעות זה מכבר:

"קביעת סדרי העבודה במפעל מצויה במתחם הפררוגטיבה
הניהולית של המעסיק, אולם היא געלת השלכה ישירה על
זכויות העובדים ותנאי עבודתם. ככזו, היא נמגית עם הינושאימ
המעורביםי כהגדרתם בפסק דין מנהל ומשק של בתי החולים
הממשלתיים. מעסיק מאורגן הנוקט בפעולה ניהולית מעין זו,
נדרש ליידע את ארגוו העובדים ולהיוועץ בו לגבי יישומה. ולנהל
משא ומתו בעניין השלכותיה על זכויותיהם של העובדים ותנאי
עבודתם. להווי ידוע, כי חובות היידוע, ההיוועצות והמשא ומתן,
הן חובות המוטלות על המעסיק המאורגן, ככזה, והו אינן
תלויות בקיומה של התחייבות הסכמית בין הצדדים ליחסי

העבודה הקיבוציים.

.(2003) 144 19 פתפ' רות בן ישראל שביתה והשבתה בראי הדמוקרטיה, עמ' 143,

20 ס"ק 504/09 ארגון כוח לעובדים - מכון דוידסון לחינוך מדעי, ליד מבון ייצבע, 23.3.2009.

21 דיון (ארצי) נב/ 2-4 חברת תרכובות ברום בעי'מ - הסתדרות העובדים הכללית החדשה, פ�ד"ע כג 456,

; עס'יק 18/08 הסתדרות העובדים הכללית החדשה - מכתשים מפעלים כימיים בע"מ, תק- (1991) 464
; ברי'ע (ארצי) 50556-09-11 הסתדרות העובדים הכללית החדשה ואחי - 18.11.2009 אר 2009 (4), 353,
: "עגיין רכבו! ישראל"). ר' גס תת בן חברת רכבת ישראל בע"מ ואחי (ניתן ביום 28.9.2012) (להלן
) ס'יק 10/03 הסתדרות המורים בישראל - מדיגת ישראל, דיני עגודה, כרך ד', עמי 1685 ואילך (2002)
ישראל, פד''ע לט, 385, 394, מול האות ב' (2003); עס"ק 400005/98 הסתדרות העובדים הכללית
ו7ר1דשה - הועד הארצי של עובדי מינהל ומשק בבתי החולים הממשלתיים - מדינת ישראל, פד"ע כרך

לה 103, 114.



14

.... שינו* סדרי העבודה הוא פעולה ניהולית שהיא בעלת
השלכה ישירה על זכויותיהם של עובדי המחלקה ותנאי
עבודתם. משכן/ היה על הנהלת ידיעות אחיינית להודיע
למערערת על השינוי הצפוי בסדרי העבודה. להיוועץ נה ולנהל

עימה משא ומתו לגבי השלכותיו על זכויות העובדים.
.... ההידברות שקיים ידיעות אחרונות עם ועד העובדים במהלך
שנת 2003 ויתכ{ אף בראשית שנת 2004 בקשר עט סגירת אתר
הדפוס בתל-אביב, אינה מוציאה את העיתון ידי חובת הגילוי,
ההיוועצות והמשא ומתו בענייו שינוי סדרי העבודה במחלקת

ההפצה בפברואר 2005".22

45. בנוסף יטענו המבקשים, כי בענייננו שינוי סדרי העבודה אף נעשה הדבר כתגובת-נגד אסורה
לשימוש בכלי הלגיטימי של שביתה ביז�י העובדים ובמטרה לייצר אפקט מצנן על ניצול זכות

השביתה.

46. המבקשים יטענו, כי נסיבות העניין* - ולרבות הפגיעה מרובת הצורות בזכות ההתארגנות
ובזכות השביתה - במסגרת הליך של התארגנות ראשונית - מצדיקה פסיקת פיצוי כספי
בהתאם לאמור בחוק הסכמים קיבוציים23 ועל פי העקרונות והקריטריונים שגם נפרשו

בהלכה הפסוקה לעניין זה.24

ד. מאזו הנוחות וההפרה של חובת תום הל1 השורה על המעסיק

47. מאזן הנוחות נוטה בבירור לטובת הוצאת הצווים המבוקשים* המבקשים לא יחזרו על כל
הטענות שנטענו בעניין זה בבקשה זר, אך יוזכרו הדברים הבאים:

א. המשיבה נמנעת מזה חודשים מלהיכנס למשא רמתן כלשהו עם המבקשים, וזאת הגם
שהמדובר בהתארגנות ראשונית בחצריה, על כל המשתמע מכך.

ב. המשיבה בזכות ההתארגנות ובזכות השביתה במגוון צורות שונות, כשהיא פועלת בכל
דרך על מנת למנוע את ההתארגנות והשביתה. לא למותר יהא להזכיר את העובדה
שהמדובר בהליך משפטי שלישי במרוצת השנה האחרונה, כשגם פרשת העובדות בשני

הקודמים היתה קשה ביותר מבחינתה פגיעה בהתארגנות.
ג. המשיבה מתנערת מחובותיה על פי הדין וההלכה הפסוקה המפורטים לעיל.

ד. אין זו הפעם הראשונה בה הצדדים מגיעים לערכאות בגין פגיעה בהתארגנות,
כשהפעם הראשונה הסתיימה בהיעתרות המשיבה לטענת היציגות והפעם השנייה
הסתיימה בכך שניתנו החלטות ביניים (חלקן בהסכמה) לעניין קיום היוועצות ולאחר

מכן (שלא בהסכמה) לעניין מניעת פיטורי יו"ר הוועד.
ה. למשיבה, מאידך, לא יגרם כל נזק מכל מין וסוג שהוא (למעט "פגיעה" ברצונה לסכל

את ההתארגנות הראשונית).

48. מתן סעד זמני ימנע פגיעה כפולה ומכופלת בנציגות העובדים ובעובדים המאורגנים: מחד,
הנזק שנגרם לעבודה המאורגנת באמצעות התעלמות מפניות נציגות העובדים, ומאידך הנזק
שנגרם לעובדים, הפועלים לשם מימוש זכות ההתארגנות וזכות השביתה ונאלצים "לספוג"

פגיעה קשה ומרובת צורות.

22 עס"ק (ארצי) 8/11 הסתדרות העובדים הכללית החדשה ואחי - ידיעות אחרונות ואח/ סעיפים 20-19,

9.5.2010 (הדגשות היספו, הח'ימ),
י-2 סעיף 33יא לחוק הסכמים קיבוציים.

24 ע'יע (ארצי) 17671-09-11 עיריית חולץ - קסלר ואח/ 3.1.2013: עס"ק (ארצי) 39526-09-14 מסיעי

שדרות, בהן ובניו בע"מ - הסתדרות העובדים הכללית החדשה, 13.5.2018.
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49. קיים אפוא טעם מיוחד בהכרעה בסעדים הזמניים, באופן שיימנע המשך הפגיעה בעובדים
ובארגון� העובדים - במעמדו. יודגש, כי המבקש המתיך להתנהלות סבירה של המשיבה וגילה
- פעם אחר פעם - ללא הועיל כשהמשיבה מניחה (כפי הנראה) כי הימנעותה מפעולה בהתאם
לחובותיה שבדין ובהלכה הפסוקה תעניק לה יתרון טקטי תוך יצירת עובדות בשטח. בית

הדין הנכבד מתבקש לשים לדבר סוף.

50. נציין עוד, כי בתקופה של התארגנות בראשיתה, עלולות להיות תוצאות קשות ביותר
להימנעות מתמשכת מהכרה ביציגות ולרבות ריפוי ידיהם של העובדים
המתארגנים. התארגנות שדוכאה עלולה להתעכב למשך שנים רבות עד לצמיחתה מחדש,

ולעתים היא גוועת לחלוטין.

51. המבקשים יטענו עוד, כי במאזן הנוחות יש ליתן את הדעת על כך שהרף הראייתי � נטל
השכנוע הרובץ על כתפי המבקש בשלב ההליכים הזמניים - נמוך יחסית, ודי בראיות
נסיבתיות חלשות, בכדי להעביר את הנטל לכתפי המשיבה, בעיקר משמדובר בהתארגנות

ראשונית.

52. על רקע כל אלה קיימת דחיפות רבה והצדקה למתן הסעדיס כמבוקש ברישא הבקשה,

53. נוסיף, כי גביאו לשקול כאם להעגיק סעד זמני, גדיש בית הדין לשקול, בין היתר, את ונום
לבם של הצדדים. המבקשים פונים לבית הדין הנכבד בידיים נקיות, תוך שהם מבקשים סעד
למימוש זכות היסוד של העובדים העיתונאים. מנגד התנהגותה של המשיבה, כפי שפורטה

בהרחבה לעיל, לוקה בחוסר תום לב בוטה, המצדיק מתן הסעדיס כנגדה.

י*- הסעד המבוקש

54. לאור האמור לעיל מתבקש בית הדין הנכבד ליתן את הסעדיס כמפורט ברישא של הבקשה.

ו, תצהירי המבקש

55. תצהירו של מר יאיר טרצ'יצקי, יו"ר ארגון העיתונאים בישראל, ותצהירו של מר שי אמיר,
רכז איגוד מקצועי בארגון, מצורפים לבקשה זו כחלק בלתי נפרד ממנה.

ז. עדי המבקש וראיותיו

56. כל עד נוסף שיהיה מקום להעירו בעקבות כתב התשובה והתפתחות הדיון.

57. המסמכים שצורפו לבקשה וכן כל מסמך אחר שיידרש לאחר קבלת תשובת המשיבה.

ח. סוף דבר

58. לבית הדין האזורי הנכבד בתל אביב-יפו הסמכות העניינית והמקומית לדון בהליך והוא
מתבקש לעשות כן.
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59. בית הדין האזורי הנכבד מתבקש לזמן את חצדדיס לדין וליתן את הסעדיס המבוקשים.

ד"ר מורן סבוראי, עו"ד אמי/בשה, עו"ד
ב"כ ארגון העיתונאים

היום, 19.3.2019

אישור

הנני לאשר, כי העתק בקשה זו על נספחיה יומצא למשיבה מייד על קבלת החלטה בבקשה
לסעדים ארעיים/זמניים.

ד"ר מורן סבוראי, עו"ד
בא-כוח המבקשים



תצהיר

תצהיר יו"ר ארגון העיתונאים

̂ ^ן ו�1ו!1רז~ וח"ד* ,1 /.1/-11 1 י<1 1י*****�  ̂ £ #

̂וה זב"דה סבוראי ^03 ב



תצהיר

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

בזאת כדלקמן:

1. אני עושה תצהירי זה כתצהיר התומך ב"בקשת צד לדיון בסכסוך קיבוצי ובקשה למתן
צווים זמניים וקבועים במסגרת בקשת צד בסכסוך קיבוצי" (להלן� "הבקשה") כפי

שמוגשת על ידי ארגון העיתונאים בישראל כנגד חברת ידיעות תקשורת בע"מ.

1. אני עיתונאי ויו"ר ארגון העיתונאים בישראל.

3. העובדות המפורטות בבקשה הן נכונות למיטב ידיעתי ואמונתי.

זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

יאיר טרציצק*

אישור

אני החתום מטה, מאשר בזאת כי ביום הופיע
בפני מר יאיר טרצייצקי, המוכר לי אישית, נושא ת.ז. שמספרה 040037137, ולאחר שהזהרתיו כי
עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אמ לא יעשה כן, אישר את נכונות

התצהיר וחתם עליו בפני.

~7ך77 /, עו"ד
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תצהיר

תצהיר רכז בארגון העיתונאים

̂ןף! ךןןוןךךי ןון"'ך �^ך�
*£*£ט בש\ז זםדה סבוראי



תצהיר

אני החתום מטה, שי אמיר, מס' זהות 032018863, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת כולה
ואת האמת בלבד, וכי אם לא אעשה כך אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת

כדלקמן -.

1. אני עושה תצהירי זה כתצהיר התומך ב"בקשת צד לדיון בסכסוך קיבוצי ובקשה למתן
צווים זמניים וקבועים במסגרת בקשת צד בסכסוך קיבוצי" (להלן� ''תבקשו;") כפי

שמוגשת על ידי ארגון העיתונאים בישראל כנגד חברת ידיעות תקשורת בע"מ,

2. אני עיתונאי ומשמש כרכז בארגון העיתונאים בישראל.

3. העובדות המפורטות בבקשה הן נכונות למיטב ידיעתי ואמונתי.

זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

—_-

א<שור

אני החתום מטה, , מאשר בזאת כי ביום הופיע
בפני מר שי אמיר, המוכר לי אישית/ נושא ת.ז. שמספרה 032018863, ולאחר שהזהרתיו כי עליו
להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות

התצהיר וחתם עליו בפני.
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טלפון 03-6921161, פקס 153-36921161
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09 בינואר 2019
ג' ב^בט תשע"ט

לכבוד

עו"ד שלמה יצחקי

הממ1נה הראשי על יח0י עבודה - משרד הכלכלה - מדעת ישראל
באמצעות מייל: 1ו./\£0.31*01וח@0ח3יח31:300ת

גברת ורז� 0וט1-אורגז�
0מבכ"ל משאבי אנ1ש

ידיעות תקשורת בע"מ
באמצעות מ"ל: 1ן.6€1101.00ץ@�601-01�]6/\

שלום רב,

הנדון: הודעה על ש.ביתה/הש3ו1ה על פי
החוק ל"שוב 31030* עבודה התשי"ז 1957

מצ1רפת בזאת הודעה על הכרזת 0כ0וך עבודה של עיתונאי "ידיעןת תקשורת בע"מ".

אנו קוראים להנהלה לערוך בתקופת הצינון, מו"מ ללא דירו!1, בכל הנושאים של 0כ0וך
העבודה, על מנת להביא להתייתרות ה0כ0וך.

בכבוד רב,

שי אמ"ר
רכז איגוד מקצועי

ארגון העיתונאים בישראל

העתקים:
ועד עיתונאי ידיעןת תקעחרת

יצקי, י1"ר ארגון הע}ת1נא*ם בישראל יאיר טרצי
משרד עו"ד בשה זבידה סבוראי, יועצים משפט"ם לארגון העיתונאים



העיתוגאים̂ 
בישראל

הודעה על שביתה או השבתה

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

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

חוק ישיב סכסוכי עבודה התשי"ז-1957
הודעה על שביתר; או השבתה

(סעיפים 5א' וי5ב'}

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

י. להלן פרטים בקשר לסכסוך

1. המעביד/המפעל: ידיעות תקשורת בע"מ ה,כ., 511291635,

2. מספר העובדים כמפעל.- כ-250. מספר העובדים שהסכסוד נוגע להם כ- 130 (עיתונאים}.
מספר העובדים העתידים לשבות: כ-130 (עיתונאים).

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 נוגע להם: ארגון העיתונאים בישראל
- הסתדרות העובדים הכללית החדשה.

5. שם נציג המעבירים לעניין התיווך בסכסוך ומענו
גבי ורד סוטו - אורגד. סמככ"לית משאבי אנוש בקבוצת ידיעות אחרונות.

רחוב מוזס. ראשוו לציון.

6. העניינים שבסכסוך:

א. כוונת המעסיק לבצע שינויים מבניים/ארגוניים חד צדדיים באופן של פיטורי עובדים;

ב. לכוונה זו יש השלכות כבדות משקל וחמורות על עתידם של העובדים לרבות אך לא רק;
ביטחונם התעסוקתי, מעמדם, תנאי עבודתם, זכויותיהם ומעמד ארגון העובדים ו-ועד

העובדים במקום העבודה;

; ג. דרישת נציגות העובדים להסדיר את מלוא תנאיהם במסגרת הסכם קיבוצי

ד. דרישת נציגות העובדים להבטיח שמירה על העובדים ועל מלוא זכויותיהם כאמור בסעיף
ב' לעיל;

 1!.016.ותו3ח0*8.^^¥¥ * פייסבוק ה311ח10 ו/וח0ס.>130613001./*\/*י/6י
 אתר
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113̂ ארגון 
העיתונאי $י

ה. דרישת נציגות העובדים כי עד להבטחת האמור, לא ייעשה כל שיגוי חד צדדי במצב
הקיים.

7. התאריך שנקבעה שביתה = החל מיום 23.01.2019 ואילך.

באיזה נוהל הוחלט על כך: אסיפה כללית של עובדים, הצבעה כקלפי, 8. במקרה של שכיתה -
וכיוצא באלה: החלטת הוועד.

9. האם השביתה אושרה על ידי הארגון המקצועי היציג! £..

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

נעשו ניסיונות אד ללא תוצאות,

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

מר יאיר טרצייצקי, יו"ר ארגוו העיתונאים בישראל י הסתדרות העובדים הכללית החדשה.
רחוב ארלוזרוב 93, תל אביב.

חתימה י -**=£>

תאריך 09/01/2019

̂ו/וח€0.^00ב3€61:!.^^/^ ^ * פייסבוק 1ח31תם  !016.1.וח91ח1:0ו./̂\
מייל וח0:>.311וח8@חז31ח0*31ו^ - אתר
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1̂ו3וח] ץ>£51וו*€?£3 ץ31ץ :ווו0?? 0;̂ ו0.11יו0.ות!3ח110@ץ|3
1*!ק 2:07 2019 ,10 ±ח43י1 ,ץ43חו51 :1ח56
ורד סוסו-אורגד :10
ליאת כהן; ורד חנן ;11וה511314 ;ו013/\5 ח9�ו0^ :00
בהמשך לשיחתנו: עד�כון על חשבתה :±>6ן506

ורד שלום,

בהמשך לשיחתנו, מעלה את עיקרי הדברים על הכתב:

1. לדאבוננו, אתם פועלים לקדם פיטורים באופן חד צדדי ברשת מקומוני ידיעות אחרונות (חברת ידיעות
תקשורת).

2. במקביל, אתם ממעטים לתאם איתנר ישיבות מו"מ ונוקטים סחבת מכוונת.
3. מזה תקופה ארוכה אנחנו מציעים לכם להסדיר את תוכנית הפיטורים במסגרת הסכם קיבוצי מצומצם
בעל מאפיינים דומים לזה שחתמנו בידיעות אחרונות בע"מ, אבל אתם נמנעים מלהשיב לנו על הצעה זו.

4. אנו חשים כי אץ מנוס אלא להפעיל את סכסוך העבודה בחברה ולהתחיל לנקוט צעדים ארגוניים.
5. לפיכך אני מעדכן אותך שעיתונאי ידיעות תקשורת מתחילים השבתה שתימשך עד יום רביעי בלילה.

6. אנו שוב קוראים לכם לנהל איתנו מו"מ מיידי ולהסדיר את תוכנית הצמצומים בהסכם ביניים עוד
השבוע, באופן שייתר את הצעדים הארגוניים.

כל טוב,
יאיר
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יאיר שלום,

צר לי שאתה בוחר, פעם נ01פת, להציג תמונה מסולפת של המציאות.

1. כפ' שמסרתי לך טלפונית, איבנו מקדמים את הליכי הפיטורים שכן אבו ממתינים
להחלטת בית הדין לעבודה בעניין. כזכורנ קיימנו ישיבות שימוע לעובדים המ1עמדים

לפיטורים עוד בי1ם 28.1.2019 אך,
בהתאם להחלטת בית הדץ, טרם במסרו לעובדים מכתבי החלטה.

2. לעניי! ישיב!ת המז"מ - אתם אל! שביקש! לקיים תחילת ישיבות מו"מ בידיעות אחרונות
ואף ביטלתם ישיבת מ!"מ בעניין תקשורת לצורך קיום ישיבת מו"מ של ידיעות אחרונות.

3. המתווה אשר הוצע על ידכם הועבר אליי רק בשבוע שעבר.

4. כידוע לך, אנו נכ!נים ומנהלים מו"מ כל פעם שבה מדובר בדרישות סבירות.

בברכה,
ורד 10טו-אורגד



/��:'""~"""-�-
1 (***�

/ \ {

\:: ^

ן \ /
̂> כתב/ה: י̂* 11@1̂ 011118̂�1̂ 11*ץ <11.£י31111.01ת0 ב-10 במרץ 2019, בשעה 16:31, 

ורד שלום,

1. לאורך כל הדרך דרשנו ישיבות רבות וארוכות יותר מכפי שהצעתם - גם בידיעות אחרונות וגם
בידיעות תקשורת. אתם באופן שיטתי מיעטתם לקבוע ישיבות ודאגתם לתחום אותן בזמן שמעיד על

היעדר כוונה אמיתית להתקדם. הניסיון להיתלות בהתארגנות אחת כדי לתרץ עיכוב במו"מ של התארגנות
שנייה אינו רלוונטי. מדובר על שני מעסיקים נפרדים, ואין בשום מעשה שנוקט מעסיק אחד כדי להפחית

מחובתו של המעסיק השני.

2. המתווה המוצע לא הועבר אליכם בשבוע שעבר אלא לפני יותר מדי מחודש. מאז חזרנו עליו מספר
פעמים (האחרונה שבהן במייל שנשלח ביום חמישי האחרון) ובאף אחת מהפעמים לא קיבלנו תשובה.

3. את כותבת שאתם נכונים לנהל מר"מ בכל פעם שהדרישות סבירות, אבל זה כמובן לא נכון. אתם באופן
שיטתי מסרבים לנהל מו"מ, ואת הנכונות מגלים רק כשאנחנו בלית ברירה נאלצים לנקוט צעדים או

לפנות אל בית הדין לעבודה.

4. גם הניסיון לרמוז כאילו הדרישות הנוכחיות שלנו אינן סבירות לא יצלח. בשום נקודה על ציר הזמן לא
אמרת שהדרישות שלנו בעניין הסכם ביניים בידיעות תקשורת אינן סבירות. פעם אחר פעם לא התייחסת

לדרישות, באופן שמשדר ניסיון לקנות זמן כדי לבצע פיטורים באופן חד צדדי.

5. העיתונאים שאנחנו מייצגים מאסו במריחה הזאת. במקום להשחית זמן על כתיבת מיילים אני מציע
שנקיים פגישה דחופה - הערב או מחר בבוקר - ונתחיל לגבש הסכמות. ככל שניווכח בפגישה שיש כוונה
כנה להתקדם לחתימת הסכם בטווח המיידי, נשקול בחיוב להמתין עם הצעדים הארגוניים ולתת הזדמנות

נוספת להידברות.

כל טוב,
יאיר
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קראתי את תגובתך חסרת השחר.
מפנה אותך למכתבי הקודם.

ורד
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מפנה אותך להצעה שלי להיפגש מחר בבוקר ולסגור את העניין הזה ללא צורך בשביתה.
יש לי יום עמוס בישיבות ופגישות, אבל אני מוכן לעשות את המאמץ ולהתאים את עצמי להעדפות שלכם.

לילה טוב,
יאיר
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אז אני מבין שמבחינתכם אין שום רצון להידבר.
אנא עדכנו אותנו כשמשהו משתנה.

כל טוב,
יאיר
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ההיפך הוא כמובן נכון.

אתם אלה שהחלטתם על נקיטת "צעדים ארגוניים" ללא כל סיבה אמיתית, תוך שאתם
ממשיכים להציג עובדות מסולפות בפני ציבור העובדים אותו הינכם מייצגים.

אתם אלה שחושבים שאם תוכיחו "עמידה על שלכם" ותוסיפו לדרוש מו"מ אנחנו נמשיך
ונעכב את מהלכי ההתייעלות המתחייבים תשקיע כל זמננו במו"מ עקר עמכם. אתמ

טועים*
בעוד שמצידנו אנחנו מוכנים, והוכחנו זאת יותר מפעם אחת, לנהל מו"מ ענייני (שאינו

מקובל עליכם), הרי שלא נסכים בשל כך לעכב המהלכים המתחייבים.
גס השביתות הרבות והחפוזות שאתם מורים לעובדים לנקוט לא ימנעו מן ההנהלה לפעול

באופן אחראי לטובת העתון וציבור העובדים.

המשך יום טוב,
ורד
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שלום לך ורד היקרה,

יאתם מתעקשים לסרב. מספר פעמים הצענו לכם להיפגש השבוע ולייתר את השביתה, אבל
הצעט לכם מתווה ברור להסכם, אבל אתם מתעקשים לא לחגיב אליו.

כל סימני הקריאה והטקסטים המודגשים לא יוכל! לכסות על האמת הפשוטה הזאת.
אנחנו שוב חוזרים ומציעים לכם להיפגש בהקדם 1להג'ע להסכמות במגע לתוכנית

הצמצ1מים.
אין לנו בעיה להיפגש הערב אם צריך או מחר.
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יאיר של^ם,

, נכנסים ללא רשות !ללא תאום מןקדם הובא לידיעת' כי אתה (אגשיך, יחד עם נציגי ועד העובדים
למק1מות העבודה ולמערכות השונות, במגמה להפריע לעובדים בביצוע עבודתם.

מד!בר בהשגת גבול, 1אתם נדרשים לחדול מכך לאלתר, אחרת ננקוט נגדכם בצעדים המתחייבים.

!רר 0!ט!-א1רגד
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שי שלום,
כידוע לכס, מדיניות הקבוצה היא שעבודת העיתונאים מתבצעת ממערכת העיתון ולא מהבית, וזאת למעט בתפקידים

מסוימים (כגון כתבי שטח וצלמים).

המדובר בסדרי עבודה שהם חלק מהפררוגטיבה של המעסיק.
לפיכך, כלל העיתונאים נדרשים להתייצב לעבודתם במערכת- עובד המבקש לבצע אה עבודתו מהבית נדרש לקבל לכן אישור

בכתב מאת הממונה עליו.
עובד שיקבל אישור כאמור יידרש לדווח באופן מפורט איזו עבודה ביצע בכל יום מביתו.

לכל העיתונאים בחברה, מאורגנים ושלא מאורגנים, לרבות עובדים שלא נטלי נאינם מתכוונים לקחת חלק בצעדיםאע בכך משוס פגיעה בזכות ההתארגנות או התנכלות לעובדים שלקחו חלק בצעדיק ארגוניים כלשהם. הוראה זו מכוונת
מאורגנים.

בברכה,

ורד סוטו-אורגד

5̂ :וח0�ו? [|ו.£�01.וזז!3ח0זו@!3ו^0:5ז1ו3יח| �ז1וח£ 131
? ן"זק 5:52 2019 ,14 י*0�)13/\1 ,ץ111543 ד1�1�.:*ח36
ורד סוםו-אלרגד ,י10
31̂* 1י3ץ ;'ו6וח6י116151* ::0 שינוי חד צדדי בתנאי העסקה של עובדי ידיעות תקשורת :*6€[<501!ו,00.^3!352*@ח^0ידי ;ץ>51*וי

,ררד שלום

.לעבוד מהמערכת. מדיבר בשינוי חד צדדי של הנהוג במקום העבודה, שאף מהירה מבחינתם פגיעה קשה בתנאי ההעסקה שלהםנודע לנו כי הוצאתם הוראה לכלל העוברים שמורה לעובדים - כולל אנשים שבאופן קבוע עובדים מהבית - להגיע ביום ראשון
.חלק בצעד ארגוני לגיטימי במסגרת סכסוך העבודה בחברהאנו רואים בכך לא רק פגיעה בתנאי ההעסקה של אותם עובדים, אלא גם פגיעה בזכות התארגנות והתנכלות ישירה לעובדים שלקחו

,אודה להתייחםותך המהירה.אנו דורשים שתקפיאו באופן מיידי את ההוראה ותאפשרו לעובדים לעבוד בהתאם לנהוג במקום העבודה

שי אמיר
רכז איגוד מקצועי
ארגון העיתונאים בישראל

:העתקיס
ר ארגון העיתונאים בישראל"יאיר טרצ'יצקי, יוש קבוצת ידיעות אחרונות"ד אריאל שמר, יועמ"עו
ועד עיתונאי ידיעות תקשורתש ארגון העיתונאים בישראל"משרד בשה-זבידה-סטראי, יועמ

1
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שלום לכולם, <ה
 ̂ לאור החלטת בית הדין, אשר דחה את

בקשת ארגון העיתונאים למתן צוי מניעה,
ואישר את המשך הליך ההתייעלות

בחברת "ידיעות תקשורתי', אנחנו מבקשים
לפנות אליכם ולהבהיר את מצב הדברים.

המצב מחייב אותנו לפעול להתייעלות
ממשית. הנהלת המקומונים עושה

רים על מנת להבטיח את מאמצים כבי
עתידם התעסוקתי של עובדים רבים ככל

האפשר.
מאמצים אלה מחייבים הצטמצמות, הגיון

בהתנהלות, סגירת פעילויות מיותרות
ובמקרים שבהם אין ברירה גם צמצום

בכוח אדם.
בשנים האחרונות ננקטו פעולות רבות

שנועדו לצמצם את ההוצאות בכל
החלקים בקבוצה. המאמצים האלה

כוללים, בין השאר, את סגירת בית
הדפוס בצפון, סגירת העיתון וסטי, סגירת
העיתון ו האתר ראש 1, וצמצום משמעותי

בהוצאות ספקים.
אנו מצרים על כך שכל הניסיונות להסביר

את המצב לארגון העיתונאים ולועד
העובדים ולשכנעם לגלות אחריות למצב

עלו בתוהו.
השביתה בה נקטו חלק מעובד1 החברה



בהוצאות ספקים.
אנו מצחם על כך שכל הניסיונות להסביר

את המצב לארגון העיתונאים ולועד
העובדים ולשכנעם לגלות אחריות למצב

עלו בתוהו.
השביתה בה נק0ו חלק מעובדי החברה
בימים האחרונים, הביאה את ההנהלה

למסקנות חדשות, ואנו נערכים כעת
לבדיקה מחודשת ביחס להגדלת היקף

הצמצומים המתוכננים.
לפיכך, במהלך השבועות הקרובים ניכנס

עם ארגון העובדים לדיאלוג על היקף
הצמצומים הנדרש.

חשוב לנו להבהיר לכולכם, העובדים
וההנהלה אינם נמצאים בשני צידי

המתרס.
הנהלת העיתון תמשיך לנהל את העיתון

על אף הקש"ם ולנקוט בכל הצעדים
המתחייבים ל"צובו על מנת לשמור על

מקום העבודה שלכם.
לצד זאת נמשיך לנהל מו"מ להסכם

קיבוצי לעובדי המקומונים. מו"מ זה לא
יתנהל תחת איומים ואץ קשר בינו לבין
תהליך ההתייעלות, כפי שגם קבע בית

הדין.
בברכה,

אגף משאבי אנוש 00 3




