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 1 2020מאי  03    

 2 

 :פניל

  שופטת דפנה חסון זכריה, אב"דכב' ה

 נציג עובדים –מר עזריאל קופלר 

 נציגת מעסיקים –קלינגר גב' כרמן 

 

 . ארגון העיתונאים בישראל1 מבקשים ה
 12. ועד עיתונאי חדשות 2
 

 
                                               - 

 
 בע"מ 13חברת חדשות  משיבהה

 
 3 

<#2#> 4 
 5 נוכחים:

 6 בוראי ואמיר בשהעורכי הדין דר' מורן ס –באי כח המבקשים 
 7יו"ר  –מר יאיר טרצ'יצקי  ,מארגון העיתונאים –ס יועד העיתונאים ועו"ד וי –מר מתן חודרוב 

 8 .חברת וועד ופרופ' זליכה –, גב' ניצן קפלנסקי מנכ"ל הארגון –הארגון, מר אלי גרשנקורוין 
 9, מר עידו מנכ"ל – מורן פרידמן והילה זקס. מר ישראל טויטו –עורכות הדין  –באות כח המשיבה 

 10 מנהל משאבי אנוש ומנהל –אינבינדר 
 11 סמנכ"ל כספים – מר יוחאי בניטהמתייצב מדיה בע"מ, רשת חברת מטעם 

 12 
 13 

 14 פרוטוקול

 15 

 16 בהסכמת הצדדים התנהלה שיחה מחוץ לפרוטוקול. 

 17 
 18 

 19 באת כח המבקשת:

 20 מ, שבכלל הנושא לא כלכלי.החברה חזרה וציינה בפנינו בישיבות מו" –הבקשה לענין החל"ת 

 21 עובדים שיצאו לחל"ת, לתקופה בלתי קצובה. זו תקופה שאינה קצובה. 8-מדובר ב

 22 שום קשר לקורונה ולא למצב כלכלי. ,אין סיכום לא לענין החל"ת –מפנה לתגובה של החברה 

 23 לתגובה. 9דין. מפנה לסעיף  ייש הודעת בעל

 24אני אומרת שאנו רוצים מבית הדין שידון בדוח של  –לשאלת בית הדין מה אנו מבקשים מבית הדין 

 25 זליכה ויקבע קביעות לגבי הדיון.



 
 

 
 בית הדין האזורי לעבודה תל אביב

  5779-04-20 ס"ק  
 

 

 27 

 1 נה התאגידי של החברה להצדיק איזשהם פיטורים כי זה יערער את המשק.לא ניתן להתלות במב

 2 זה נסיון לעקוף את ההסכם הקיבוצי. –לגבי החל"ת 

 3שמסרו לנו חלקית בישיבות לא היינו מסכימים גם  אני אומרת שאילו ידענו מראש את הנתונים כפי

 4קורונה. זה בגלל המעבר לבית  לחל"תים הראשונים, כי הם הסתירו נתונים ואמרו שזה קורונה וזה לא

 5 רשת.

 6 זו בטח לא תוכנית קיצוץ גדולה. ,א כעת לחל"תאין טענה רצינית של החברה למה הם צריכים להוצי

 7 המשק חוזר לעבודה, הקורונה הולכת ונגמרת.

 8 

 9 באת כח המשיבה:

 10"מ, כאילו ו פה פעמיים והסכמנו לחל"תים ואנו חוזרים בנו, ולא באמת ניהלנו מואומרת שהיינחברתי 

 11עשינו את עצמנו מנהלים שיחות וביקשנו נתונים והעלנו שאלות ובסוף אמרנו להנהלה שלא נהלנו 

 12מו"מ. חברתי אומרת שהיא לא היתה צריכה להסכים להסכמות, והיא חוזרת בה, ואומרת שהיא גם 

 13 חוזרת לגבי המו"מ הגדול, המתווה. זכותם. 

 14נוספות לדרישת  דעת תגיש חוות דעת כלכלית וחוותבמסגרת המתווה הוסכם כי נציבות העובדים 

 15ת הדעת שהגיש הדירקטוריון לא יכול לדון ורשת, קבלה נתונים, הגישה חוו"ד וכעת היא אומרת שחו

 16 בה, כי יש הסכם קיבוצי. 

 17 ניהלנו מו"מ במהלך חמישי שישי שבת ובסוף הוליכו אותנו שולל.

 18 

 19 באת כח המבקשים:

 20נציגות שההסכמים הת של מו"מ. אנו עומדים על הזכות של העובדים ושל אנו לא מוותרים על שום זכו

 21יכובדו. הגענו לכאן מתוך הבנה שניהול מו"מ הוא להבין שכל הטענות שנטענו על ידי החברה ורשת 

 22קודם לא היה נכון. המשק חוזר למצבו הרגיל. לכן אנו חושבים שאין הצדקה לקיצוץ הגדול וספק אם 

 23 היתה לכך הצדקה.

 24 אנו רוצים שבית הדין ישמע את פרופ' זליכה. –מה אנו מבקשים אלת בית הדין לש

 25אנו רוצים שבית הדין יורה לצד השני, לחברה, לנהל  –מה הסעד שאנו מבקשים  –לשאלת בית הדין 

 26נו מבקשים לשמור על זכויות העובדים, אנו חושבים שיש בעיה עם ההתנהלות של איתנו מו"מ, א

 27 לקצץ.החברה ועם הנסיון 

 28 אנו מבקשים שינוהל איתנו מו"מ בהקשר לחוות הדעת.

 29 

 30 באת כח המשיב:

 31אנו לא ידענו שפרופ' זליכה אמור להגיע לכאן, באיזה סמכות הם מביאים אותו? הוא הגיש חוות דעת 

 32 ואנו מקיימים את המתווה. 
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 1חסויים שהעברנו , כי מדובר בנתונים פרוטוקולשלא יטען  ל ,אבקש כי פרופ' זליכה אם צריך לטעון

 2 לפנים משורת הדין תוך כדי חתימת סודיות בין הצדדים.

 3 

 4 באת כח המבקשים:

 5אין שום טענת חסיון אמיתית אבל יש טענת סודיות ויש הבדל ביניהם. בית הדין ראה את ההבדל. יש  

 6דליף משמעות לכך שבית הדין ישמע את פרופ' זליכה ויוכל לשאול אותו שאלות. אין לנו שום  טענה לה

 7 את זה. אנו מבקשים שהעיתונאי יצא החוצה.

 8 

 9 
<#6#> 10 

 11 החלטה

 12 דבריו של פרופ' זליכה ישמעו שלא לפרוטוקול.

 13 על יסוד הסכמת הצדדים, העיתונאי שהגיע לסקר את הדיון יצא מהאולם.

 14  במעמד הנוכחים. 03/05/2020, ט' אייר תש"פניתנה והודעה היום 

 15 

 
 

 

 

 

 
 

 מר עזריאל קופלר
 עובדיםנציג 

  גב' כרמן קלינגר  דפנה חסון זכריה, שופטת 
 סיקיםמענציגת 

 16 
 17 

 18 

 19 טוען שלא לפרוטוקול.זליכה פרופ' 

 20 

 21 :מר מתן חודרוב

 22פרופ' זליכה הופתע מהתנהלות החברה, אגב מסירת הנתונים, אנו לצערי כבר לא מופתעים. החברה 

 23וכעת ברור  האמיתית מלחשוף את התמונהמנעות ינקטה מדיניות מכוונת של הסתרה, משיכת זמן וה

 24המשק חוזר לשגרה,  .תחזית לא משקפת את האמתה ,לא משבר אמיתיהוא מדוע. המשבר שהוצג 

 25וברור כעת מה היתה המזימה : חיסול חברת החדשות תוך קיצוץ, תוכנית קורונה וסיום ההליך באופן 

 26 או לעמוד על האמת.מהיר תוך ביצוע מחטף מבלי שניתן יהיה להעלות הסתייגויות 

 27 נגמר.  'כותינשף המס'בית הדין על חשיפת הנתונים, של תעקשות הבזכות הדוח של פרופ' זליכה וה

 28המצב לא  ,נפתח מחדשהחינוך גם אין מצב חרום במשק, החנויות נפתחות וגם התחבורה הצבירות, 

 29 עד יולי.מצב כלכלי קל אבל גם לא מצב חרום, ההסכם אוסר על ביצוע פיטורים לפחות 
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 1טיים -בועות האחרונים, נתוני התפוצה של הפרסום ומס' הדקות שנמכרו בפרייםמהימים בשבחלק 

 2 היו גבוהים יותר. 

 3נג של חברת החדשות רשת צופה שתחול ירידה משמעותית אבל לא ייטיבר – 'מסיכה נוספת שהוסרה'

 4אחוז אבל החברה תמשיך כפי  35-תחול הרעה בנתוני הרייטינג. לא יתכן שתקציבה של רשת יקוצץ ב

 5הנות מאותם ביצועים מחברת החדשות שלה, ברור שתהיה פגיעה בחברת ישטוענים מנהליה ל

 6 החדשות, היא נשענת על הנחות תזרמיות לא נכונות.

 7לות עפוררת, הליכי ההתייהיא טענה שמת₪ מליון  96גם הטענה שתקציב חברת החדשות עומד על 

 8בצד ההוצאות, כך שתקציב חברת החדשות נמוך בעשרות אחוזים  כבר חסכו מליונים ...שננקטו

 9 . 12מהחברה קשת 

 10 םהוותיקישתשמח לקלוט אנשי המסך  11מה יכול לקרות? אנו נתחרה על פירורי צפיה מול כאן

 11 והעיתונאים שרשת מוותרת עליהם.

 12צל של ספק שאין קשר בין התוכנית המוצעת לבין לכל מה שאני מבקש מבית הדין כי התברר מעל 

 13בשעתו על הרבה  ושוויתרנהמצב האמיתי של רשת, לא ניתן לאכוף את ההסכם הקיבוצי הקיים 

 14ב את חברת החדשות כפי ידרישות שהיו לנו וגם קשת וחברת החדשות ויתרו. אנו נמצאים בסעד שמחי

 15 קיבוצים מחייבים את כל המשק. הסכמים השה

 16 ואני רואה שלא כך הדבר.  , ואנו כבר בחודש מאי,ין כסף למשכורות בחודש מאיה שאאמר בניט

 17דוח מפנה גם להאם יכול להיות שהוצגו מלכתחילה נתונים לא נכונים לבית הדין? התשובה היא כן. 

 18 זליכה. פרופ' 

 19שלהם  ןהניסיואנו מבקשים מבית הדין להגן על העובדים שלנו ועל ההסכמות הקיבוציות ולדחות את 

 20 קורונה.ה ץבתירו זלהיאח

 21 

 22 יו"ר נציגות העובדים:

 23לא מוכנים לדבר על פיטורים או חל"ת כשיש חסינות מפטורי צמצום. הם מבקשים אישור לבוא לפעול 

 24 .'שב בבית'חודשים, אומרים לאנשים  4בניגוד להסכם הקיבוצי, יש התחייבות שלא לפטר 

 25 שגים.יהסכם קיבוצי, לפעמים צריך לוותר גם על ה באנו מתוך מקום לנהל מו"מ גם אם חתמנו על

 26שאומר שעובדים עלינו. יש פה תוכנית לא כלכלית והמטרה לא לייעל, אלא  1הבאנו את המומחה מס' 

 27אם זו ההתנהלות לא רואה סיבה שנסכים לתת להם להרוס את חברת החדשות,  .מטרה אחרת

 28 אבל הרגשנו שלא כך.הסכמנו בעבר ללכת לקראת המעסיק שאולי זה לטובתנו 

 29 

 30 באת כח המשיבה:

 31 יצא המרצע מהשק.
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 1ת בהתאם למתווה המוסכם. מפנה לפסק דין ישן מאד של בית ובהסכמהמבקשים לא רוצים לעמוד 

 2יש טענה, יש צורך להוכיח על סמך קונספירציות לא בונים תיק. אם נאמר עליו שהדין בבאר שבע ש

 3 אותה.

 4סכימו הצדדים ויש תוקף של החלטה, שההנהלה תעביר אני מבקשת להחזיר אותנו למתווה. ה

 5 ודוח  זה הוגש. לא אנו נדון בו. דירקטוריוןהנתונים שסוכם עלינו ויוגש דוח 

 6שמעתי את דברי פרופ' זליכה, אבל הוא לא הנאמן של חברת החדשות. ככל שיש הצעות, אפשר לפרוס 

 7יקבל את  ןהדירקטוריו, הדירקטוריוןבפני את הטענות אותן, היה להם את ההזדמנות והם פרסו 

 8 ההחלטה. 

 9 ריון ונושא החברה יש אחריות אישית, ככל שהחברה לא  תוכל לעמוד בחובות שלה.ולדירקט

 10 שלא לפרוטוקול. ,לדבריו של פרופ' זליכה סיתייחאבקש שמר בניטה 

 11 

 12 באי כח המבקשים:

 13 אין לנו התנגדות. מסכימים גם שהעיתונאי יצא מהאולם.

 14 

 15 העיתונאי יוצא מהאולם.

 16 

 17 מר בניטה טוען שלא לפרוטוקול.

 18 

 19 באת כח המבקשים:

 20לבקשה שלנו ולא במקרה. זו הטענה המרכזית שלנו לאורך כל הדרך.  1ההסכם הקיבוצי צורף כנפסח 

 21)מקריאה(. כעת אומרים לנו זה כן או לא הנגיף ולא יודעים  8לפרו' עמ'  4ההסכמה שניתנה מתוך סעיף 

 22לא מוכנים שיפרו את ההסכם הקיבוצי או שרשת תהיה פה אורח כשהוא מחליט  ויף. אנאם זה הנג

 23 הוא הולך או לא, ולא לוקח אחריות על המעשים שלו. לא נקבע בשום בית משפט שניתן להפר הסכם.

 24 הודעת בעל דין שהקיצוצים נובעים ממעבר לבית רשת. 

 25שמותר להפר הסכמים קיבוצים בגלל נגיף אני לא מכירה ולא שמעתי את החלטה שיפוטית שאומרת 

 26 הקורונה וכעת  מתברר שזה בכלל לא נגיף הקורונה.

 27אנו מבקשים לשמור על ההסכם הקיבוצי, עליו  חתמה חברת החדשות בידיעת רשת והיא לא יכולה 

 28 להפר את ההסכם הקיבוצי.

 29ות צעדים חד ככל שיש לרשת תוכניות ביחס לחברת החדשות, היא מתבקשת לנהל מו"מ בלי לעש

 30 צדדים. כלומר שרשת תפגוש את נציגות העובדים.

 31 

 32 
 33 
 34 
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 1 
 2 בר:דינמר עידו אינ

 3עובדים יצאו, אליהם הצטרפה עובדת נוספת לצאת לחל"ת, בהתחלה רצתה לרדת  6 –לענין החל"ת 

 4, ולא היה אפשרי מבחינתנו, העובדת חזרה מחל"ד היא פנתה למפיק הראשי ומבקשת שלא המשר

 5ו לכת היקף משרתה והיא אמרה שככל שתושלמים כי יש לה ילדים קטנים בבית. הורדנו אלעבוד ימים 

 6להוציא אותי לחל"ת, אני אשמח להיות בבית עם הילדים שלי ואנו פנינו אליה אחרי המו"מ או 

 7מי שמילאה את תפקידה בזמן החל"ד נשארה ולכן  .השיחות שלנו, והיא אמרה שתשמח לצאת לחל"ת

 8. העובדת הנוספת שעבדה אצלה רכזת המערכת אצל יעקב אילון היא חיילת תל"גם היא יצאה לח

 9משוחררת ולכן לא יצאה לחל"ת מלא אלא המשיכה כשדרנית רדיו אבל לא המשיכה את עבודתה 

 10 כרכזת מערכת אצל מירי ואלי. 

 11 ימים. 30ימים ואם נצטרך נודיע על הארכה, כעת זה על  30אנו מדברים כעת על 

 12 

 13 יבה:באת כח המש

 14ל, ונציגות העובדים אמרה שהיא רוצה שזה יוגבל בזמן ומבקשים בהתכוונו להוציא לזמן לא מוג

 15 להחליף שני שמות. 

 16 

 17 לאחר הפסקה.

 18 

 19 בהסכמת הצדדים התנהלה שיחה מחוץ לפרוטוקול. 

 20 
 21 לאחר הפסקה.

 22 

 23 בהסכמת הצדדים התנהלה שיחה מחוץ לפרוטוקול. 

 24 
 25 מר בניטה:

 26רשת הוא עצמאי ויש להביא בפניו את דבר קיומו של ההסכם הקיבוצי והוא  ןאני אמרתי שדירקטוריו

 27 אם.תיקבל החלטות בה

 28 

 29 לאחר הפסקה.

 30 

 31 מר בניטה יוצא מהאולם.

 32 

 33 

 34 
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 1 

 2 באי כח הצדדים:

 3 ימים. 30תקופת החל"ת של העובדים מושא הבקשה, מוגבלת לתקופה של הגענו להסכמה לפיה 

 4ככל שהמשיבה תבקש להאריך את תקופת החל"ת לתקופה נוספת, תקיים מו"מ עם המבקשים בענין 

 5 זה. 

 6 ככל שלא תושג הסכמה של הצדדים בנושא זה, הרי שכל צד שומר על זכויותיו.

 7 

 8 באת כח המבקשים:

 9י לרבות בכל הנוגע לפיטור 27.2.20מבקשים שבית הדין יבהיר לפרו' כי ההסכם הקיבוצי מיום  נוא

 10 צמצום, בעינו עומד.

 11 

 12 באת כח המשיבה:

 13אנו מבקשים כי בית הדין יבהיר כי ככל שיש למשיבה טענות בנוגע להסכם הקיבוצי, הן עומדות לה, 

 14 והיא רשאית לפנות ליבת הדין בכל בקשה מתאימה.

 15 

 16 באת כח המבקשים:

 17 ככל שטענותינו בענין אחריותה של רשת בעינן עומדות.

 18נו לפנות בשנית בבקשה תבשים לב לתפקידה של רשת בכוונ מתאימה. אנו שוקלים להגיש בקשה

 19 מתאימה.

 20 

 21 באת כח המשיבה:

 22 להבנתנו כל פניה של המבקשים לבית הדין בבקשות לצווי מניעה, הינן בבחינת סיכול המתווה.

 23 

 24 בא כח המבקשים:

 25המשיבה לא אין ממש בעמדתה של חברתי, שכן אין כל הפרה וגם לא בקרוב ולא בכדי באת כח 

 26 מצביעה על הפרה שכזו, למעט חשש להפרת ההסכם הקיבוצי.

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 
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 1 החלטה

 2 

 3 ניתן בזאת תוקף של החלטה להסכמת הצדדים. .1

 4למען הסר ספק, יובהר המובן מאליו, ולפיו כל עוד לא הוסכם אחרת בין הצדדים, הרי  .2

 5לפעול בניגוד , בעינו עומד, והצדדים אינם רשאים 27.2.20שההסכם הקיבוצי מיום 

 6 להוראותיו.

 7עוד יאמר, אף זאת בבחינת אמירת המובן מאליו, כי הצדדים רשאים לפנות לבית הדין בכל  .3

 8 עת בבקשות נוספות.

 9 
<#3#> 10 

 11 
 12  במעמד הנוכחים. 03/05/2020, ט' אייר תש"פניתנה והודעה היום 

 13 

 
 

 

 

 

 
 

 מר עזריאל קופלר
 עובדיםנציג 

  גב' כרמן קלינגר  דפנה חסון זכריה, שופטת 
 סיקיםמענציגת 

 14 
   15 

 16 קמחגי מירי ידי על הוקלד


