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 1 2020מרץ  19   

 :פניל

 אב"ד-נשיאה הדס יהלוםכב' ה

 נציג ציבור עובדים מר עזריאל קופלר

 נציגת ציבור מעסיקים גב' כרמלה אורן

  

 ארגון העיתונאים בישראל מבקשה
 

                                               - 
 

 ידיעות אינטרנט 1. משיבותה
 
 ידיעות תקשורת בע"מ 2.
 
 ידיעות אחרונות בע"מ 3.
 

<#1#> 2 
 3 

 4 פרוטוקול

 5 

 6 לאור המצב הקיים כיום, הדיון מתקיים באמצעות שיחת וועידה בהסכמת הצדדים. 

 7 באולם נוכחים המותב והקלדנית.

 8 אחר בבית הדין. באולם  יםנמצאונציגי המבקשת, סבוראי עו"ד 

 9 נימצא בביתו. עו"ד שמר 

 10 

 11 עו"ד סבוראי:

 12בוציים ויכולים להיות יאני אגיד משהוא כללי בענף שלנו, חשוב לי להדגיש, נעשים הסכמים ק

 13ים הסכמים מהירים מאוד. עשינו הסכם והיום כנראה ייסגר הסכם בוואלה. זה מחזיק כמה סעיפ

 14 שנוגעים לנו. 

 15 לא התכוונו שהמשיבות יקבלו את הבקשה כמו שהיא אלא שננהל מו"מ. 

 16להדגיש, בכלי תקשורת אחרים מתנהלים מו"מ באותה צורה )נותנת דוגמאות(. יש לנו גם קבוצות 

 17 ווטסאפ משותפות. 

 18לתגובה של המשיבות, הם שולחים הודעה שרק אחד מהוועדים רלבנטיים, את  1אני מפנה לנספח 

 19 הארגון לא סופרים. 

 20 ביום ראשון בערב יכולנו להתחיל לדבר. 
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 1 :עו"ד שמר

 2נות מערך של ואני לא יודע על אמצעי תקשורת שהיא מדברת עליהם. אבל לנו יש בידיעות אחר

 3יעוץ עם הרבה מעסיקים. לא מצאתי ארגון אחד שדרש לעשות הסכם הסכמים קיבוציים ואני נמצא ב

 4 קיבוצי. 

 5למנהלת משאבי אנוש של ידיעות אחרונות שלחה לוועדים מייל, היא דיברה אישית בטלפון עם שי 

 6אמיר וסיפרה לו מה עומד לקרות, נתנה תצהיר הוא לא העיר שום הערה, נכון שלמחרת הם שלחו 

 7ליהם עם מכתב שבו ביקשנו מהם להציע כל הצעה שיש להם ולהעלות כל מכתב ואנחנו מיד חזרנו א

 8התנגדות שיש להם, לא קיבלנו תשובה אלא בדמות הסכם קיבוצי שגם אם קוראים אותו ברור שאין 

 9להם התנגדות להוצאת העובדים לחל"ת. הם מבקשים לנהל מו"מ לגבי העובדים שיוצאים לחל"ת 

 10ים על חודש חופש. אנחנו מדברים על מצב שבו מדינת ישראל וראיתי הסכם שיצא במשק ושם מדבר

 11 נכנסת פחות או יותר לשיתוק של עבודה. כל היתר יהיו בסגר וחלק עובדים חיוניים. 

 12 להגיד שאנחנו מבקשים צווי מניעה, זה ניצול בית המשפט. 

 13 לחודש, מה הם רוצים שנחזיר את העובדים שכבר יצאו. המעשה עשוי.  18הם חיכו עד 

 14אם רוצים להכנס לדיאלוג, אחד מהדרישות שלהם אומר שאחרי החל"ת של חודש נחזיר אותם 

 15 לעבודה, ברור שאפשר לדבר על זה. ואם נחזיר אותם באמצע החל"ת אז אפשר לדבר על זה. 

 16יום קשורה יותר לבטוח לאומי, ולדמי אבטלה. ברור שאם מצב החירום יסתיים קודם  30 -ההוצאה ל

 17 נתנהג בצורה שונה.  לכך גם אנחנו

 18עובדים עד ליוני ואחר כך נכנסים  60 -תונאים כיהדרישה להסכם קיבוצי, יש לנו הסכם עם ארגון הע

 19לתקופה שבה התחייבנו לא לפטר עובדים במהלך תקופה של שנה וחצי. משאים ומתנים עם ארגון 

 20הזמן פועלת לטובת תונאים כי משיכת יעיתונאים, כל פעם זה לקח חודשים רבים, כי ארגון הע

 21 העובדים. 

 22 לגבי ההשלכות של השליחה לחל"ת אנחנו כמובן מוכנים למו"מ. 

 23 

 24 :עו"ד סבוראי

 25 לשאלת בית הדין אני מבהירה שהדרישה כרגע היא רק לנהל מו"מ בנוגע לחל"ת. 

 26אנחנו לא מתכוונים לדבר על שום דבר שאינו נוגע למשבר הקורונה. כרגע למיטב ידיעתי, מדברים 

 27יעות רק על החל"ת. יש עוד שתי אפשרויות שצריך לחשוב עליהן אחד זה אם מעבירים עובדים ביד

 28זה אם רוצים לעשות הפחתות בהקיפי משרה, אנחנו מוכנים להכנס למו"מ  –לעבודה מהבית, ושתיים 

 29 קח יום. ישי

 30 

 31 

 32 

 33 
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 1 :עו"ד שמר

 2 שנים להגיע להסכם קיבוצי איתם ואנחנו לא מצליחים.  6אנחנו מנסים 

 3יכול להיות שזה יהיה מהיר אבל ברור שלא מדברים רק על החל"ת אלא מדברים על כל פתרון אחר, 

 4ואנחנו לא מתכוונים להכנס למו"מ לגבי כל סדרי עבודה. כל דבר שאנחנו נרצה לעשות אנחנו נשמע 

 5את דעתם. לגבי ההשלכות האפשריות שכל צד שננקוט לגבי העובדים, אנחנו יכולים לנהל מו"מ 

 6מידה שנצליח להגיע להסכמה אז אין מניעה לעשות הסכם. אנחנו מתנהלים כך מול ארגוני וב

 7 העובדים. 

 8מה שעומד כרגע בפני בית הדין הוא להוציא צווי מניעה שימנעו מאיתנו להוציא עובדים לחל"ת וזה 

 9 חמור מאוד. 

 10 

 11 :עו"ד סבוראי

 12שמר לנהל מו"מ אינטנסיבי, בכל המשק אנחנו פונים לעו"ד  15.3 -אנחנו לא מנסים למנוע דברים. מ

 13 זה נעשה בהסכמות. 

 14 

 15 :בית הדין

 16 אני מבינה שיש הסכמה לנהל מו"מ על התנאים עקב החל"ת. 

 17 

 18 :עו"ד סבוראי

 19 אני מבקשת שתינתן הצהרה שינוהל משא ומתן בעניין הקורונה. 

 20 

 21 :עו"ד שמר

 22 זה ביטוי כללי מידי. 

 23אנחנו בכל הסקטורים חוץ מהעיתונאים הפחתנו משרות, אם יש צעדים, אני מודיע בזה עד היום 

 24בעיתונאים עדיין לא נגענו. אבל בגלל שאין פעילות ספורט ואין פעילות רווחה ופנאי וחלק מהנפחים 

 25 מים היום, וכשזה לא קיים להחזיק את כל העיתונאים, זה מהווה טרגדיה. תון תופס לא קייישהע

 26 

 27 :עו"ד סבוראי

 28 ם לעשות את זה. יא יודעזה לא נכון שאנחנו ל

 29 

 30 :עו"ד שמר

 31אני אמרתי שאני מוכן לנהל משא ומתן על כל דבר, אבל אם אנחנו רוצים לנקוט בצעד והם לא רוצים 

 32 נקט עד שימוצה המו"מ, לזה אניח לא מוכן. ישהצעד י

 33 
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 1 :סבוראיעו"ד 

 2 אני חושבת שאפשר לסכם הכל היום. 

 3 ים ואנחנו לא בתוך המשא ומתן לפני שזה קורה. אני לא רוצה מצב שהם ינקטו בצעדים חד צדדי

 4 

 5 :בית הדין

 6מכיוון שלהערכת כולנו הולך להיות שינוי בקונספציה אז דברים יכולים להשתנות, אולי שווה לחכות 

 7 יומיים שלושה ותנהלו מו"מ ואולי יהיו התפתחויות במשק. 

 8 

 9 :שמרעו"ד 

 10אין לי התנגדות לנהל מו"מ גם היום, אבל במציאות כזאת אני מוכן לדווח לבית הדין עד למועד שיקבע 

 11 ואני מבטיח לארגון שנשמע את כל דבריהם  וננסה להגיע להסכמות ולפחות הסכמות חלקיות. 

 12 

 13 :סבוראיעו"ד 

 14הסכם  אפשר להגיע להסכמות גם עם מעסיקים שקצת קשה להם ונתתי דוגמא שבכל המשק יש

 15 תונאים אין. יקיבוצי שההסתדרות חתמה עליו, אבל לע

 16 

 17 :שמרעו"ד 

 18אני מוכן להודיע עד יום ראשון או עד יום שלישי. מתי שיגידו לי. יכול להיות שיכניסו את כולם לסגר 

 19 כללי. לעשות היום הסכם קיבוצי זה ממש לא הגיוני. אבל במו"מ אפשר להגיע להבנות ולהתקדם. 

 20 

 21 :עו"ד סבוראי

 22ם וקבוצת ידיעות ינהלו מו"מ אינטנסיבי ויודיעו לבית יאני מציעה את הנוסח הבא ארגון העיתונא

 23אמירה שאתה יורד  ,עו"ד שמר ,הדין על התקדמותו עד ליום ראשון בצהרים. אבל אני צריכה ממך

 24 מהטענה של העדר יציגות. 

 25 

 26 :שמרעו"ד 

 27ות שהבעיה היא טכנית ואני אמרתי לכם של הנציגאני מניח והנחתי את זה ברגע שהודעתם במעבר 

 28שלמרות טענותינו אני מוכן לנהל אתכם מו"מ כי זה בעיות טכנית של מספר טפסים אבל אין בעיה 

 29 לנהל מו"מ ולהגיע להסכמות ולתקן את הטכני אחר כך. 

 30 

 31 

 32 

 33 
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 1 :סבוראיעו"ד 

 2גע.  אני רוצה הטענה שחסרים טפסים היא טענה חדשה. אני מתכתבת איתך והטענה הזאת נולדה כר

 3 שתצהיר שאתה מכיר ביציגות. 

 4ולא היתה לך טענה לגבי הטפסים, אלא טענה אחרת. אני עכשיו  16.3 -אתה ענית לי פעם ראשונה ב

 5 מבקשת שתצהיר שאתה מכיר ביציגות. אני לא אנהל איתך מו"מ בלי שתכיר ביציגות. 

 6 

 7 :שמר עו"ד 

 8טפסים, אני עניתי לכם שאי אפשר חברות נוגדת. את כתבת לנו שאתם מעבירים את היציגות ושלחת 

 9ענית לי שאני טועה בעניין חברות נוגדת ושלחת לי טפסים על ביטול חברות בהסתדרות, את הטפסים 

 10תך מו"מ. זה שאכיר בך או לא אכיר בך אין לזה יאני מנהל א , ולא הספקנו לבדוק.17.3 -קיבלתי ב

 11 משמעות לשאלת היציגות. 

 12אין לו תוקף אם אתם לא ארגון יציג. אני חוזר ואומר שזאת בעיה טכנית. אני מוכן כל הסכם שנחתום 

 13 לנהל מו"מ ואם נגיע להסכמה אני מוכן לחתום, ואם זה לא יהיה הסכם קיבוצי זה יהיה הסדר. 

 14 החל"ת הוא לחודש. אז בואו נקבל החלטה שנגיש דיווח עד יום שני. 

 15 

 16 :בית הדין

 17בכל הנוגע להשלכות של הוצאת העובדים לחל"ת וכי  שא ומתןמנרשמה הסכמת הצדדים לנהל 

 18 ת המשא ומתן עד ליום שני הבא. הצדדים ידווחו לבית הדין בדבר תוצאו

 19 

 20 :עו"ד סבוראי

 21 אני רוצה לדעת אם נושא של הפחתות שכר נכנס. 

 22 

 23 :עו"ד שמר

 24 אני לא מסכים להכניס נושא של הפחתות שכר אבל אנחנו מתחייבים להודיע לכם. 

 25 לא נעשה צעד אחד מבלי שהוועדים יידעו. 

 26 

 27 :עו"ד סבוראי

 28 אני מבקשת שגם הפחתות שכר ככל שנובעות ממשבר הקורונה, יהיו במו"מ.

 29 

 30 :עו"ד שמר

 31 בסדר, אנחנו נדבר גם על ההשלכות של כל צעד אחר שיינקט. 

 32 

 33 
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 1 :סבוראיעו"ד 

 2 אם לעו"ד שמר יש בעיות עם הטפסים, שיבדוק ויודיע לנו. 

 3 

 4 :שמרעו"ד 

 5 יש לי צוות מאוד מצומצם ואני לא חושב שזה נכון לעשות את זה עכשיו. 

 6 

 7 :בית הדין

 8וממליץ לה לקבל את ההצעה לאור המצב הקיים היום ואי הוודאות הקיימת פונה לעו"ד סבוראי, 

 9 ולאור ההצהרות של ב"כ המשיבים. 

 10 

 11 הדיון מופסק לצורך התייעצות. 

 12 

 13 :עו"ד סבוראי

 14 אנחנו מסכימים להצעה. 

 15כל שינוי וכל עניין המשיבות יהיו בקשר ישיר עם הארגון ולא עם הוועדים, אנחנו רוצים לדעת מה 

 16 קורה. שיפנו לארגון דרכי או דרך יו"ר הארגון. 

 17 

 18 אין בעיה, אנחנו תמיד פונים לארגון ואני מסכים לכך. : שמרעו"ד 

 19 

 20 
<#4#> 21 

 22 החלטה

 23 

 24נרשמה הסכמת הצדדים לנהל משא ומתן בכל הנוגע להשלכות של הוצאת העובדים לחל"ת והשלכות 

 25 של צעדים אחרים, ככל שיהיו כאלה, הנובעים ממשבר הקורונה. 

 26 

 27 הצדדים ידווחו לבית הדין בדבר תוצאות המשא ומתן עד ליום שני הבא. 

 28 

 29בדבר כל צעד  רגון או מי מטעמונרשמה הסכמת המשיבות לעדכן את המבקשים באמצעות יו"ר הא

 30 שיש בכוונה לנקוט. 

 31 

 32 

 33 

 34 
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 1 

 2 . 24.3.20התיק יובא לעיוננו ביום 
 3 
 4 
 5 

<#5#> 6 
 7 במעמד הנוכחים. 19/03/2020, כ"ג אדר תש"פניתנה והודעה היום 

 8 
 9 
 10 
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