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 קבועיםסעדים  למתן ת צד מתוקנתבקש

  ד בסכסוך קיבוציבמסגרת בקשת צ 
 

רבים למקרים ער, , למרבה הצדומהכן מן הצד האחד, הוא אזה יחיד ומיוחד. ניינו של תיק ע

ובתוך כך: תארגנות עובדיהם רוק הפינות לשושיטות שלל מעסיקים נקטו ב םבהאחרים 

 ירהיצירת או; של העומדים בראש התנועה נגד ההתארגנותחמורות ועקיפות התבטאויות ישירות 

בכירי  של רוב עיקשיסלרבות  ,נגד ההתארגנותעובדים  פעולותב כהיתמל)חזקה(  תומתן רוח גבי

והתנכלות פגיעה ; ביטול חברותקריאה לגם בפומבי ממסרים אלה שכללו ג סתיילה התנועה

מו"מ, תקופת הבמהלך באופן חד צדדי מהותיות ומכריעות קבלת החלטות ; מובילי ההתארגנותל

כי ההתארגנות  יסברולמען לכלל העובדים ותקשורן לצורך ריקון מתוכן של המו"מ הכלכלי 

תוך הבהרה כי התארגנות תחילת המיד בסמוך למתוכננות  הטבותמתן  הקפאתמנגד ו ,מיותרת

  .קצרה היריעהו העבירה גם היא מסר ברור לעובדיםש הדבר נעשה עקב ההתארגנות

מנסה לפגוע  נציגות העובדיםכי ור והבהר, חז עה להבהיר לעובדיםבתוך כך דאגו ראשי התנו

מי שיקח חלק בצעדים הארגוניים ובדים; כי מכוון את העבאופן ; מטעה לתנועהרקם הייחודי במ

סכסוך ", כי "דין מוות על התנועהגזר ; כי דרישות ההסתדרות מהוות "פועל נגד ערכי התנועה

והנהלתה מדים בראש התנועה העובחרו  בנוסף, עוד.ו "צופים!עבודה זה לא דרכה של תנועת ה

ההתארגנות. נגד  וחדים במילוחמנישונים  מניפסטיםב ות החברתיותתרשב ולתמוך שתףלגם 

כי  להתסיס וליצר נתק,מטרתו  הוא קיצוני,ועד העובדים כי  :, בין היתרבפוסטים אלה נכתב
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לסגור את אנחנו יכולים אותם  נאשרניים שאם דברים לא הגיו"נציגות העובדים דורשת 

 קראשבמיוחד ארוך פוסט ולבסוף, , "ותשבת "אלריאות לעובדים ק ;"התהתנועה וללכת הבי

ר עם חדול את הקש"אני מבקש ל חברי הוועד שבו יירשםלוח מייל זהה ללש לעובדים

גם  כהזש פוסט .ביטול חברות בהסתדרותטופס גם צורף  אליו זה לא מייצג אותי!" - תדרותההס

 .(!)ועת הצופים"ל ידי הדף הרשמי של "תנן "לייק" עומיסב כמובןהוא 

שטרם נראה בעבר,  ייחודישונה אופן וב ,וארתא תפבמלו ,ונגד עיננל ףנחש, השנימן הצד והנה, 

לצורך סיכול הקביעות שנפסקו בעניין צ.ל.פ  את, מעסיק שלוהמכוער  , הבוטההניצול הציני

 ריו. ם בחצהתארגנות העובדי

צ.ל.פ הלכת ב תמונה עגומה של מעסיק שהשתמש תנועה בתיק זה עולהשל ה ההתנהלותמ

הכללים מילאה התנועה אחר כך, בתוך  בדיו.תארגנות עורת הך שבילצור ממששל כלים" ארגז "כ

סדורה ומתוזמנת בתכנית  ,משך תקופה ארוכהצד אגודל" בוהתקדמה "עקב  לכה,בההקבועים 

שיאפשר  מצג. יצירת לניהול מו"מ תקין ואמיתי שוואיצירת מצג  לצורך, )ברמת הימים!( היטב

באופן לשבור,  זאתובאמצעות  הוכחת היציגות רישתדאת מחדש עלות הלנועה, קיוותה הת, כך לה

  ., את ההתארגנותומוחלט סופי

התגלתה נהלת התנועה הת שקריה ולא הצליחה להסתיר היטב אהיא , צערה של התנועהל

תכתובת לה עדים גורמים  - המשיבהא כוח בין בועה לבין חשב התנ תכתובתכאשר  מיהבמערו

אותה  וחשפה את דרותועברה גם אל ההסתה -תן שא ומיך המבכירים בהנהלת התנועה ובהל

על ידי העלאת מחלוקות ו"מ במלהערים קשיים : לפרטיה תנועהה שרקמה גירהמוכנית ת

לא וככל ש ,["?צץזה יספיק כדי לפו" ]ובלשון חשב התנועה: כדי לסכל את המו"מ מלאכותיות

 ההתארגנותאת כל לסהמו"מ ו את "פוצץל" הבמטרת מחודשת כחת יציגולדרוש הויהיה בכך די, 

 . .[מ(הח" – "יציגות" כלומר) "צץ על הנציגותלדעתי נפו" ונו של ב"כ התנועה:]ובלש

נובמבר חודש ב הנכבדרות לבית הדין יצוץ" פנתה ההסתדכזכור, בעקבות חשיפת תכנית ה"פ

זאת  לכב אוליכי  של ההסתדרותואמונה מתוך כוונה בהמלצת בית הדין ו, באותו מועד. 2018

ההסתדרות לדחות את ההכרעה בהליך  הסכימה ,נותהתארגה לפגוע בניסיונותימ תחדלהתנועה 

 ולהמשיך במו"מ.

מצד נציגי לעין ר רוהבהאיפוק ההסתדרות ובה של תום ליוניצול  בערמומיות אז,אלא ש

בקשות אמצעות ב ,ןבאופן מכוו זמן המשיבה משכה ,כל הליך המשא ומתןלאורך  ההסתדרות

כמו  שונים בתירוצים מתירוציםלכאורה בתום לב,  ומתן, של ישיבות המשא יהידחרות לחוז

ניהול משא  של אית עיןנועה מריצרה הת םחדשים ארוכימשך ב וכך, .עהבתנוהנחגגים אירועים 

 ,אז. 2019 יניוזאת עד חודש , כשבפועל הלכה סחור סחור סביב אותן מחלוקות מועטות ומתן

כי , מבחינתהלוקות, כי ההסכם מאושר חממו כל הסוככי הודיעה התנועה  ,"ירוציםמרו הת"כשנג

, ביקשה ךלצורך כנהל. ד המבוע ההסכםנוסח אישור  שיחול לאחר ,ניתן לקבוע מועד לחתימה

 תן כבר לקבוע מועד לחתימה. והוסיפה וציינה כי ני נוספתארכה התנועה 
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ה של המשיבה גיציים כלל נבהירמ עתה כלוש הצדדיםנוסח ההסכם מוסכם על ש, נסיבות אלהב

יכולה להתבצע רק קיבוצי על הסכם החתימה נימית בתנועה והבירוקרטיה הפבהתאם לנהלים כי 

)ונדגיש כבר כאן כי לועד המנהל לא היתה ולו  ל ידי הוועד המנהלע ההסכם סחונחר אישור אל

ניתן לקבוע מועד הקטנה כי מציינת ברחל בתך נועה כבר ושהת ,הערה אחת לגופו של ההסכם!!!(

סכימה ה ,לו ברמז את דרישת הוכחת היציגות המחודשתו מבלי שהיא מעלה לחתימת ההסכם

עד הדיון הקבוע ליום ותפת לדחיית מולהגיש הודעה מש 26.6.2019-ה בערב יוםההסתדרות 

 המחרת.

את העובדים ו ,רותהסתדוור את השנועד לעמסך עשן מחלק היה רק  כך מסתבר היום,, הכל לםואו

וכך,  .לסכל את ההתארגנות -מיתיות של המשיבה כוונותיה האולהסוות את בד הדין הנכת בי

"נשלף  ,שאז יאלא מא עד המנהל.על ידי הוובנוסחו ההסכם אושר  25.8.2019-ה ראשון יוםב

הועד המנהל כי להסתדרות נועה הת יעההוד, 9.20192. ראשון שלאחריו כובע" וביוםהשפן מן ה

על ות מחודשת הוכחת יציגל איתנובאך זאת בכפוף חיו, ועל נספבנוסחו ת ההסכם מנם אישר אא

 ידי ההסתדרות. 

תכנית הפיצוץ שפה בו נח 2018מועד הדיון בחודש נובמבר מלאחר פה כל התקומהלך בכן, הנה כי 

 : )!(  לבדעשתה התנועה דבר אחד ב ,2.9.2019ועד ליום  ,היא נאלצה לשים אותה בצדושל התנועה 

ת להעלאת לגיטימיקרקע צר ייצירת מראית עין של ניהול מו"מ שיאפשר לה, כך קיוותה, לי

  ..ל.פ()בהתאם לפס"ד צ המחודשתדרישת הוכחת היציגות 

 ל.י לנו שאלו ערכיה של תנועת נוער בישראבווא בושה.ה לאותה אוי ל

לאחר שלא פסחה על אף התנועה ", הגיעה בעיית ההתארגנותזה של "" פתרון"ל ושוב נזכיר כי

על עוד חוליה ורק דובר אך המרגנויות עובדים. לשבירת התאאחרות מוכרות ההטקטיקות המ תאח

 . בשרשרת)אחרונה( 

, אשר הבינה היטב את ההסתדרות (הכרזת היציגותרוכה )שנתיים מיום פה האבמשך כל התקו

התארגנות לעצור את הפגיעה ב הנכבד,יה לבית הדין , לרבות פניךמהלכי התנועה, ניסתה בכל דר

להניח בצד את תמרורי האזהרה  ,במאמצים כבירים ,הסתדרותהניסתה  במסגרת זוהעובדים. 

בדרכי  התעסוקתינם טחויבועה ושמירה על די התנשל עובודה ר תנאי העבפושיפעולות לטובת 

הסתדרות כמו גם ה שלאת אורח רוחה יותר ויותר ניצלה  התנועה ,שחלף הזמן. אלא שככל שלום

ה חידדה את סכיניות, את ההתארגנ מאמציה שלה לסכל אתהגבירה ורק שהפגינה, האיפוק 

  .בדיםארגנות העולפגיעה בהתגירה ותוכניות מת חלופיות ורקמה תוכניו

י ובזוי ש צינשימו חשפהאשר  11.11.2018 מיוםולבטח אותה תכתובת מייל  ,עניינינונסיבות 

כך ר מחמוו (תיק הראיותמחוק מלכזכור ה ניסת מטעמים ברוריםיבה שהמש) בהלכת צ.ל.פ

של  המובהק ביותרהמקרה  זהוכי  ותחמוכי ,9.20192.ביום  ,)!( שוב, ית אל הפועלכנהוצאת הת

מתבקש הנכבד בית הדין ו צ.ל.פ לצורך פגיעה בהתארגנות לים שנקבעו בפס"דשימוש לרעה בכל

 . ת על כךת את הדעלת
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יצירת לולמשא ומתן  תאמיתי פהשות התלא הי תנועת הצופיםבשום שלב  .רברוהיום זה כבר 

ר שפול גדלהתא בחרו התנועה שעובדיאף על  .בינה לבין ההסתדרות כנים קיבוציים עבודהיחסי 

בכל  נהגההתנועה הנהלת חתימה על הסכם קיבוצי,  עותבאמצובטחונם התעסוקתי עבודתם תנאי 

עד שבסופו של יום השיגה את מטרתה  נותגאת ההתאר כללסרת את מטרתה ששר א אמצעי

 . ה ופרקה את ההתארגנותהנעל

 ,בעניין צ.ל.פ דיןלמרבה הצער בעקבות פסק הקש להדגיש כבר בשלב זה, כי ההסתדרות תב

יננו אינו אלה ניוע ראשוניות התארגנויותושגרתי בם באופן יומיומי נות אלו מתממשות כיוסכ

עשות ואף תכנן מבעוד מועד להשתמש בהעלאת הטענה  יק הגדילהמעסעת  דוגמא מובהקת לכך

  .לאבדן היציגות כדי לרסק את ההתארגנות

, על אף הסייגים פכהה, הקביעה בפס"ד צ.ל.פ רבים,מקרים כפי שהתריעה ההסתדרות כבר ב

 ההסתדרות, כמי שמלווה. עובדיםות של ניראשורגנויות לכלי שרת לשבירת וסיכול התא בפסה"ד,

יקים עטו על אותו פסק דין כמוצאי שלל המעס –רבות, רואה זאת באופן הברור ביותר התארגנויות 

אסורה לפעולות אשר אינן אלא פגיעה רב וראו בו למרבה הצער משום גושפנקא חוקית 

א יפורשו הקביעות בעניין צ.ל.פ וד לכל עההסתדרות צופה כי התנהלות זו תמשך  בהתאגדות.

 לרעה. למעסיקים לנצלןפתח ר אימשופן שאינו בא

במסגרת פסק של תיק זה, להבהיר ברורות החמורות ונסיבות הה לאורבית הדין הנכבד מתבקש, 

יה אלא שמי שינהג כך צפוי לסנקציצלחו רק שלא  ,הניסיונות אלבאופן הברור ביותר כי דינו 

 . לתופעה מכוערת זוואולי, סוף סוף, יושם קץ  ך תושג ההתרעה הנדרשתכ קרביותר. מכאיבה 

לעניין זה יצוין, כי רק לאחרונה עמד בית הדין הארצי, בפסה"ד בעניין קפה נואר, על החשיבות 

שיש ליתן בקביעת גובה הפיצוי הכספי, לכך שמדובר בהפרות שהביאו הלכה למעשה לסיכול 

 ההתארגנות.

 ,העובדי התארגנות סיכול -המשיבה  יכמהל ת שלהמצער התוצאהנוכח  לבטחו בנסיבות אלה,

  המפורטים להלן. עיםקבוהקבלת הסעדים  ההסתדרות עומדת על

בהגשת הבקשה שנבע מהאירועים הבטחוניים שחלו מתנצלת על האיחור הקל שחל  סתדרותהה

 בשבוע האחרון. 

 

 הסעדים המבוקשים

 כדלקמן:שמתבקשים הם  הסעדים הקבועים .1

פנייה לרבות  – האו במעשי מי מטעמו/ הבמעשימשיבה הצו הצהרתי הקובע כי ליתן .1.1

תדרות הכללית ובעניין חברותם בהס ת השביתהוכזנות וההתארגזכות לעובדים בעניין 

 על הוראות הדין; העבר – שלכותיהבשורותיה, לרבות ה םארגנותהתו
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ם מן המניין נגד פעולות של עובדיב תמכה בפומביהמשיבה קובע כי ליתן צו הצהרתי ה.1.2

נגד  מול מעשים אלהה קשת לגבי חלקם האחררבה להסתייג מהם וי, סההתארגנות

  בניגוד לדין;, הכל ההתארגנות

צדדיות של המשיבה תחילה בהקפאת מתן החלטותיה החד הקובע כי תי צהרליתן צו ה.1.3

נועדו לכלל העובדים הטבות מתוכננות ולאחר מכן ביישום מודל השכר והתגמול החדש 

 ; ת המו"מ הקיבוצי הכלכלילעקר מתוכן אכמו גם לפגוע בהתארגנות 

 לקבועלחברי ועד העובדים ובתוך כך  המשיבה התנכלהע כי ליתן צו הצהרתי הקוב.1.4

יקולים בש םהוכתהפחות  לכלת הועד הגב' פיירמן חבראת  פטרל המשיבהון יניסש

נבע  ,גירוןהוועד הגב' יו"ר כלפי של המשיבה ית מעתהמשותה התנהלשו זרים

 ;בניגוד לדיןהכל  – פעילותה הארגוניתמ

ה יתודריש ,ובתוך כך ,המשיבה ניהלה מו"מ שלא בתום לב כי קובעה הצהרתי צו תןלי .1.5

 ועל.ל.פ, של הלכת צ לרעהמכוון  תוך ניצול להוכחת יציגות מחודשת מארגון העובדים

 ;בהתארגנות פגיעה שלא כדין ילכד

ף עילסבהתאם  ברף העליון ללא הוכחת נזק םלחייב את המשיבה בתשלום פיצויי .1.6

ום של הכל בסכ, ובסך לבקשה זו 287בסעיף כל הפרה והפרה המפורטת בגין  1(1יא)ב()33

 בצירוף ריבית והצמדה כאמור בחוק. ₪ ,00,00041

 .דין הנכבדה ול דעתו של ביתקשת בהתאם לשיקליתן כל סעד אחר לטובת המב .1.7

ציבור העובדים  וי שיפסק למטרה שתקדם אתאת הפיצההסתדרות מודיעה שבכוונתה לייעד 

 .המוסדרים בעניין זה לנהליה אםבהת תארגןהמ

של  המעשיזכותם של כל אחד מהעובדים לתבוע סעדים כספיים ופיצוי בגין  לע ההסתדרות שומרת .2

 . הו/או מי מטעמ ההמשיב

 ירקע העובדתשון: החלק רא

 הצדדים .א

 ים הגדולגון העובד"( היא ארדרותההסת)להלן: " החדשללית ה, הסתדרות העובדים הכהמבקשת  .3

 הכרזהו 19.11.2017 ביום .ופיםתנועת הצעובדי גם  טרףלהצ בחרואליה , מדינת ישראלביותר ב

חברים הצטרפו כלאחר שלמעלה משליש מחבריה  תנועהבקרב עובדי הת ההסתדרות יציגו

   .הסתדרותב

                                                 
 . 18.6.2018עליית מדד המחירים לצרכן עד ליום ( כשהוא צמוד לשיעור 1יא)ב()33ף ם הנקובים בסעיימוהסכ 1
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ו ו/א "תנועת הצופים"גם:  )להלן" אלהעבריים בישר תנועת הצופים"עמותת , ההמשיב .4

ה ראשונה שקמר העברית ההנוע כתנועת 1919נוסדה בשנת  רשומה אשר מותהא עהי ,("תנועהה"

 -תשל"ח  [,נוסח חדש]פקודת הצופים "ב מוסדרתשל תנועת הצופים  פעילותהישראל. בארץ 

  עובדים. 850-כעומדת על נועה תלמיטב ידיעתה של ההסתדרות, מצבת העובדים ב ."1978

 הקיבוציים יחסי העבודה עה לסכל אתראשי התנו בדים ופעילותהתארגנות העו .ב

, תמיכה במסרים נגד ההתארגנותאסורות, ישירות ות פני: הקלאסיות""דרכים ב

 חברי וועדהתנכלות לו כפשת ההסתדרותה

  העובדים התארגנותרקע אודות . 1.ב

לפעול לצירוף  וביקשו תנועהה עובדי ,בהסתדרותעובדים התאגדות אל האגף לו פנ 2017שנת  שלהיב .5

בעיקרה בהליך התארגנות הייתה  ותיבה להתעניינסה .סתדרותכחברים בה תנועת הצופיםבדי וע

הם אינם זוכים לשכר ותנאי עבודה אשר דים אשר חשו כי עוברב הש בקייאוהתסכול והתחושת 

 .עבודתם בפועל הולמים את

 ועד הפעולה אשרין נציגי ההסתדרות לבין חברי ומאותה העת התקיימו התדיינויות ופגישות רבות ב .6

ת נוארגהליך ההתר נועה בדבעובדי התוזאת במטרה להסביר וליידע את , ההסתדרותמונו על ידי 

  ומשמעויותיו.

 בהסתדרות, גף להתאגדות עובדיםפנה מר עמיחי סטינגר, מנכ"ל הא, 14.11.2017בהמשך לכך, ביום  .7

במסגרת די התנועה בבמכתב בו הודיע על התארגנות עואל מר קלי כהן, מזכ"ל התנועה, 

 ,. חברי וועד הפעולהי ההסתדרותועד הפעולה אשר הוכרו על ידרי ול חבן פירוט שתדרות, וכההס

כיו"ר הוועד  השימשאשר  הגב' נועה רפאליאת  ללוכ ,הםימים הב התנועה מזכ"לנמסר לגם י שפכ

תן כץ ואוהד פיר טול, אידו, רוני גירון, פז בר שלום, סוכן את עופר בן צבי, לילך זיסר, לירן לניא

  ."(ברי הוועדח)להלן: " ברנר

 .1ומסומן רף מצו, 14.11.17ום ת אל מזכ"ל התנועה, מיגף להתאגדומכתבו של מנכ"ל האהעתק 

חתמו מעל לשליש מעובדי התנועה על  משבוע ימים ותפחותוך  הצטרפו בהמוניהם התנועהעובדי  .8

 ,ה במכתב נוסףאל מזכ"ל התנועסטינגר  מר פנה 19.11.2017בהתאם, ביום ת. טפסי ההצטרפו

, קרב עובדי התנועהיציגותה של ההסתדרות בועה אודות מר סטינגר למזכ"ל התנהודיע  במסגרתו

 ,בת הידברות ומו"מ קיבוציל מועד ישיכתב חוזר עמנתבקשה הנהלת התנועה להודיע ב וכמו כן

התעסוקתי של  יטחונםתם ובעבוד דה קיבוצי שיבטיח את תנאיבמטרה לחתום על הסכם עבו

 העובדים. 

 .2סומן ף וממצור, 19.11.17, מיום כ"ל התנועהאגף להתאגדות אל מזמנכ"ל ה למכתבו ש העתק
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בתנועה, למר סטינגר במכתב תשובה, היום פנתה הגב' אור ברנר, מנהלת משאבי האנוש אותו עוד ב .9

ת כל עוד אין בה לות ההסתדרוה נוקטת עמדה לגבי פעיופים אינתנועת הציעה כי במסגרתו הוד

 :ברנר להוסיף רחה הגב'כמו כן טהתנועה.  השוטפת של הפעילות פגיעה במהלך

בט שבו חניון/ש/טיול/רת ספק, לא נאפשר כל כניסה לכל מתקןלהס"
להמנע מהפרת  ,]כך במקור[ והיננו לבקשתכם נועהעילות התת פמתבצע

  בקשה זו"

 .3ף ומסומן ורמצ, 19.11.17מיום גר, נ' ברנר אל מר סטיתבה של הגבמכ עתקה

להכרזת היציגות מטעם ההסתדרות או כל התייחסות  שבמכתב זה לא ניתנה הבולטתנוכח העובדה  .10

מזכ"ל סטינגר במכתב נוסף אל מר נה כוונה לתאם פגישה בין הצדדים לכינון יחסי עבודה, פ

רף מר בוצי. למכתב זה ציקי ו"מם פגישה התחלת מיקש לתאב ובבו ש, 20.11.2017יום בועה נהת

 ועד הכרזת היציגות.טפסי הצטרפות נוספים על אלו שהועברו במ 16סטינגר 

 .4מצורף ומסומן , 20.11.17מכתבו של מר סטינגר אל מזכ"ל התנועה, מיום 

יעה כי ינגר בו הודתב נוסף אל מר סטברנר במכ 'פנתה הגב ,22.11.2017ביום ן, כר מלאחיומיים  .11

הנהלת התנועה בהסתדרות הכללית כארגון היציג של ת ההסתדרות מכירה בקשלאחר בחינת 

צורפו מועדים מוצעים זאת מבלי שאך  ,"תיקבע בהקדם פגישת היכרות בין הצדדיםו" ,עובדיה

  מטעם ההנהלה.

רות בקרב יגות ההסתדבעניין הכרה ביצ ,22.11.17 םינגר מיושל הגב' ברנר אל מר סט המכתבהעתק 

 .5מצורף ומסומן  ,עהעובדי התנו

ממועד תיים כשנ רלאחהמשיבה  בחינת התנהלותב ראה להלןכפי שנכי  ,כאן המקום כבר לציין .12

לא  ,תדרותההס יגותביצהמשיבה  ההכירזה בו  כבר ממועדכי נקל ב ניתן להסיק הכרזת היציגות

למעשה מן ה דרות הייתציגות ההסתוהכרתה בי ,קיבוציים עבודה לכונן יחסי התכוונה היא בכנות

מטרה  מושמיל וונותומג רבות תכניותלרקום והכר הנוח את הזמן הדרוש  ההעניקה לוהפה ולחוץ 

כל משך משיכת הזמן וגרירת הרגליים בלכך גם באשר  .ארגנותההת אתל כלס -אחת נכספת 

 למסך ערפל על כוונתה ודועונ יםמכוונ ויההם גם  - הדרך ראשיתמ החל ,משא ומתןתהליך ה

 .ועהתנל הנהלת התית שהאמי

 . 4.1.2018פגישת ההיכרות בין הצדדים נקבעה לבסוף ליום מקום,  מכל .13
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מתן הטבות המשיבה מקפיאה  לאחר הכרזת היציגות:סמוך חיכוכים ראשונים מתגלים  .2.ב

להכריז על  רות נאלצת"מניע" בקצב סביר וההסתדוצי לא מתן הקיב, המשא ומתוכננות

 הסכסוך עבוד

הנהלת התנועה החלה לפגוע  וכבר נודע להסתדרות כי, ותרה ביציגמכתב ההכעל ש הדיו עוד לא יב .14

הקפאה גורפת הורתה על עובדים ולהרע את תנאי עבודתם בחוסר תום לב מוחלט, עת ות הזכויב

 .התאם לנוהל המלגות הקיים בתנועהבתנות לעובדים יהנ ,ועהנהתן מלגות לעובדי במת

)כאילו היא  ההסתדרותנציגי ן פגישת היכרות בינה לביאום תנועה לתיהתנהלה ה מן הצד האחד ,כך .15

בדבר מסר ברור לעובדים  דאגה לאותת בו זמניתו אחרמן הצד השאלא , את ההתארגנות(מכבדת 

 תה התארגנות.ואאה המיידית שיש לתוצהעמדתה כמו גם 

גיעה חדול מפדרישה לובו  דחוף"ל התנועה, במכתב , פנה מר סטינגר אל מזכ.017217.12, ביום ןעל כ .16

גר הדגיש כי הוראה גורפת נבזכויות העובדים והענשתם רק בשל התארגנותם בהסתדרות. מר סטי

וה איום על ם בתנועה מהויכות להתארגנות העובדים זכויות העובדים ואשר ניתנת בסמהמרעה ע

ם ל העובדיארגוני שתוליה, בכוח הת הראשונית כשהיא עוד בחיונופוגעת בהתארג עובדיםה

  ארגון העובדים. ו שלמעמדוב

לנהל משא  ה קיבוציים, חייב מעסיקודיחסי עב מר סטינגר הוסיף כי בכל מקום עבודה שבו קיימים .17

לרבות כאלו בודה, יים במקום הענושאים המהותעם ארגון העובדים היציג על כל הומתן קיבוצי 

ית וחד צדדית. בסיכום ה להרעה רוחבובוודאי לגבי כוונים, בעלי השלכות רוחב על העובד שהם

ת נוהל מתן המלגות כפי שהיה ערב אש מר סטינגר ממזכ"ל התנועה להמשיך ולקיים מכתבו דר

 ההתארגנות.

 .6מצורף ומסומן , 17.12.17מיום מכתבו של מר סטינגר אל מזכ"ל התנועה, העתק 

תבו של מר י האנוש, למכר, מנהלת משאבהגב' ברנ, השיבה 25.12.2017ביום  ,ןכשבוע לאחר מכ .18

ות העובדים בתנועה וציינה נהכחישה כל כוונה לפגוע בהתארג. במכתבה 17.12.2017סטינגר מיום 

 הכספיים""האתגרים  כחנו, חדשות שטרם אושרו רת מתן המלגות נעשית באשר לבקשותכי עצי

ו מה העריך בעת הזלת התנועה יודעת להנה "איןסכם קיבוצי ומכיוון שהלמתן גרת המשא ושיעלו במס

 קיבוצי". תהיינה העלויות כפי שיקבעו בהסכם 

 מדגישה:עוד מוסיפה הגב' ברנר ו .19

לאחר שנדע  רק"אנחנו בוודאי שנרצה להמשיך להעניק מילגות אולם 
 ומדים".למול אילו אתגרים כספיים אנו ע

 .7ורף ומסומן צמ, 25.12.17אל מר סטינגר, מיום  מכתבה של הגב' ברנרהעתק 
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את  גםא יפהקיה לניתנה הנחת מעובדי התנועה לפיהן וי הוועד הגיעו ידיעות נוספ. אל חברועודת זא .20

, תנועההתאם לנהלי האישי ובין ב באופןבין  ,לעובדים אשר הובטחה להם תוספת זו השכרתוספות 

להתערב הנושא ועד במקומות ספורים בהם הצליחו חברי הו .לחתימת ההסכם הקיבוצי עדוזאת 

  ברור.היה אך המסר שהועבר לעובדים  ,יתנקודת טופל

לאחר  תנועהלא הפריע לקיומו של מו"מ קיבוצי ך, בהמשכפי שנראה : וכבר כאן במקום להדגיש .21

 ,כן זאת גם. )!(עהלכלל עובדי התנו ןלחלוטי ר ותגמול חדשמודל שכהוציא לפועל וליישם ל, מכן

! המו"מ על הפרק הכלכלי בהסכם תחילאמור להיה בטרם ה יוקדב –ן שנבחר בקפידה תזמוב

קטה התנועה לייצר מסר חד וברור ה נשקופה בהחלק מהטקטיקה ניתן לראות בנקל, הכל, כפי ש

 הטבותעה מתן נוהת קפיאההנוח היה לה וכך כש .אין כל תועלת בהתארגנותלעובדים לפיו 

היה וכש ,וציהקיבכמה יעלה לה ההסכם עת שאינה יוד בלבד כמובן( המוצהר) מהטעם לעובדים

, סר ידיעה"ו "חובאות למרות שהיתה ,חדש כוללנילפועל מודל שכר  הוציאה התנועה ,נוחלה 

ליך עיצומו של הדיוק בטרם היתה אמורה להתחיל את המו"מ על החלק הכלכלי של ההסכם ובב

פגיעה  –ם רתימש הםשניעומדת מטרה אחת אותה הללו המהלכים חורי שני מא. מו"מה

 ת. בהתארגנו

 צדדים,בין ה י התנועה, ועוד בטרם נקבעה פגישת היכרות ראשונהדבעו לאחר התאגדות מיד כך,ו .22

ולא רק שספק אם  ,ותם תעלה להם ביוקרלעובדיה כי התארגנ תנועהההנהלת  תותתאמהחלה 

 .בם יורעמצו יפגענהי עבודתם אלא שזכויותיהם אף תישפרו את תנא

המשיכה גם על הסכם קיבוצי  יה וברצונם לחתור לחתימהבעובדזלזול הנהלת התנועה . לא זו אף זו .23

הצדדים התקיימה  בין היכרות ה ראשונה לשםפגיש. המשא ומתן הלותה במסגרתבכל הנוגע להתנ

משא לתחילת שנייה  הופגיש עד הכרזת היציגות,חודש וחצי לאחר מו - 4.1.2018ביום רק כאמור 

י נוספים חודש וחצ - 2.2018.26רק ליום  ,ההתנוע הנהלת ת רבות מצדדחיו לאחר ,תואמהומתן 

פגישת  הכשלושה חודשים לאחר הכרזת יציגות נקבע ,רותאחובמילים  .לאחר הפגישה הראשונה

  משא ומתן עניינית אחת בלבד )!(.

אל במכתב  ,וארו דאז()כת מ"מ יו"ר הסתדרות המעו"ף ,טל-בר פנה עו"ד גיל 5.2.2018ביום על כן,  .24

כי ההסתדרות רואה בתדירות הפגישות ודחייתן משום ניהול משא ומתן  הודיע ובו ,ברנרהגב' 

 יםודשבח פותת נוסטל לתאם ישיבו-במועד זה עו"ד בר . למען הסדר הטוב הציע כברלב תוםבחוסר 

 שא ומתן.קידום המלשם  יםהעוקב

 .8ן מצורף ומסומ, 5.2.2018, מיום טל אל הגב' ברנר-מכתבו של עו"ד ברהעתק 

ת נמקטל במכתב בו היא דוחה את האמור במכתבו ומ-השיבה הגב' ברנר לעו"ד בר 7.2.2018ביום  .25

 אם פגישה מרובת משתתפים.ת הדחיות המרובות בקושי לתא

  .9מסומן מצורף ו 7.2.18טל, מיום -ד בר' ברנר אל עו"בגהעתק מכתבה של ה
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יך המשא להלקדם את ההסתדרות שותיה של בק חרףברנר ו דא עקא, שגם לאחר אמירה זו של הגב' .26

לחתימה על הסכם ור י לחתואמיתוללא רצון כן ים יבה להתנהל בעצלתיומתן, המשיכה המש

אידך מובתדירות נמוכה  משא ומתןישיבות  קיבוצי, כאשר מחד הנהלת התנועה המשיכה לתאם

גם  קשיים וסחבת םהערין לתמדאגו הנציגים מטעם ההנהלה אשר משתתפים בישיבות המשא ו

 שהתקיימו. תוהמועטבפגישות 

ומתן הקיבוצי, הוציאה המשא ת את מתכוונת לקדם באמכשההסתדרות הבינה כי המשיבה לא  .27

או אז עבודה. התראה על סכסוך  לאחר תחילת ההתארגנות,, חצי שנה 17.5.2018ההסתדרות ביום 

לה הנהלת ה, החל מחול שדים שחולאותו היום, מועד משלוח ההתראה על סכסוך העבודמו

מחול  להם,ות שרה על העובדים וזכות ההתארגנוסרה להשפיע השפעה בלתי הוגנת ואהמשיבה במט

 .פיםת הצועבתנודים תאגדות העובשל הסופי  חיסוללעד  גברך והתשדים שרק הל

 .10מצורף ומסומן הכרזה על סכסוך עבודה,  בטרםהעתק מכתב ההתראה 

 

במטרה  )ואסור!(באופן ישיר ועקיף רגנות ניין ההתאלעובדים בע יםנועה פונבכירי הת. 3ב.

 ולפגוע בהתארגנות רגנותלך ההתאממההם ר בלגרום לעובדים לחזו

ובעצמו בכבודו  העיו"ר התנולעובדים, ואסורות  , עקיפותפניות ישירותאמצעות בהלן, ואר לכפי שית .28

 .ן עובדיםחברים בארגובדים להיות ובחירת הע לתארגנות ועעל הה החל להפיץ את דעתו השלילית

נגד הארגון ם בתנועה, שכתבו עובדים שונישליליים חמורים סרים גם בופרסם תמך  בתוך כך,

רה ובמט בוצי,רשת לצורך קיום משא ומתן קיבמטרה לפלג בין העובדים, לפגוע בסולידריות שנד

 .ויפורט .עובדיםה בארגוןם כחבריצטרף להל העובדים לחזור בהם מבחירתם וצהרת להשפיע עמ

ר ו יו"הוציא, על סכסוך העבודהמספר ימים לאחר משלוח מכתב ההתראה  ,21.5.2018 וםיב .29

הופצה  שרא לעובדים ארוכה קלי כהן, איגרתמר תנועה, אלי בן יוסף ומזכ"ל המר , התנועה

  .לקטרונימכילה קישור אה SMSת הודעת אמצעולעובדים ב

 -ומטעמים צודקים לחלוטין  בתום לב, ,להנהלהח נשל עבודה לפני סכסוך מכתב ההתראהבעוד ש .30

ל צנלהנהלת התנועה בחרה  ,מתןמבוי הסתום במשא והמבזה, גרירת הרגליים והנוכח התנהלותה 

פתוח זירת התגוששות ם, לדבריתוכן התדרות על מנת לעוות את ל ההסזה ש התראה את מכתב

 - סר תום לב קיצוניובחו ורה אליהםאגב פניה אס -ת הסתדרונגד ה דיםהעובאת  תיהסולציבורית 

  תנועה.ול ם שההתאגדות לא טובה להםעל מנת לשכנע ולהשפיע עליה

כנגד התנהלות וועד העובדים וההסתדרות, טוענים  השניים מפליגים בתיאוריםיה במסגרת הפני .31

הטעייה ום לב וב"", מאשימים בחוסר תלתנועהרקם הייחודי המנסה לפגוע במג שווא "למצ

 . נציגות העובדיםמסרים נגד " ועוד כהנה וכהנה ת של העובדיםמכוונ
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 : לעובדים באיגרתוהעומדים בראשה היגי התנועה מנכותבים , בין היתרך, כו .32

ושם, ממחיש ננו, בדבר פגיעה במפעלי הקיץ ושיבשולחעל  שהונח "האיום
 את השפה,בינים אינם מעד כמה החתומים על פניה זו, זרים לעולמנו ו

אישית, אנו פונים בנימה הבית שנקרא תנועת הצופים.  מאפייניהרוח ו
 ,ופיםועת הצלפעול על פי ערכי תנ, יםלכל חבר וחברה במשפחת הצופ

 דים לנגד עינינו כל העת".ומועמחנכים  ערכים עליהם אנו

 

 .11ורף ומסומן צמ, 21.5.18של מזכ"ל ויו"ר התנועה אל עובדי התנועה, מיום  יתםפני העתק

ד לה נגכפעו התארגנותמימוש זכות ה תכנות אל ,בכוונת מכוון, בחרומנהיגי התנועה,  .מקומםפשוט  .33

 "במפעלי הקיץ דרותפגיעת ההסת"כדה ך העבוסכסו הכרזה על  בטרם אההתרהואת  י התנועהערכ

 םבדיים על העוגון העובדאר, את א פחותשניא, ללהכדי  – ועובדיה " של התנועההפרה הקדושה" -

כל . פועל נגד ערכי התנועה -ארגונית מי שתומך בסולידריות ה: ני העובדים כעובדהציב בפכדי להו

עבודה על סכסוך  בכלל הכריזהההסתדרות טרם  ,מאיחודש תחילת  – משבשלב זהביתר שאת  זאת

בו המועד  –אוגוסט -ים יוליחודשב ובפרט שהוציפי כלספבמועד להפעילו נתה כוו על קל וחומר

 . הקיץ ליעפמתקיימים מ

ותה אגב א ,יםבקרב העובד םזר" ומפיציאת "הגבפנייתם חים מנהיגי התנועה לא שוכ זאת ועוד. .34

 לואה משה במה שהתמכוונ) שכר חדשתגמול ומדרג באופן חד צדדי,  ,לבצעאת כוונתם  גם ,פנייה

 שימושמתן ובדום המשא וכך שאם באותו השלב יש עובדים המצדדים בקישיתואר בהמשך( כפי 

תנאי אשר לשכרם והישגים בג שיבכדי לה בעולם יחסי העבודה לגיטימייםבאמצעים ארגוניים 

, הרי שה"סוכריה" ("המנוגדת לערכי התנועה"שלא השתכנעו כי מדובר בפעולה ככל ) םעבודת

 .תרתכמיות התארגנולראות בגרום לעובדים ל -תה ברורה מטר חדשג שכר בדמות הבטחה למדר

המתרקם בהסכם שהלא הוא  ארגוניהפרק הלגבי גם מסר  ק, שיגרו השנייםבאותו האופן בדיו

 חלקים, לא את ה. ואם לא צריךכיום בתנועהכבר הנהלים הקיימים ואות המצימשקף את ממילא 

 בהתארגנות. כל צורךאין  – המסקנה היא ברורה ,יםלו הכלכליאולא את  ים בהסכםהארגוני

)הממילא יים ם שלא יקחו חלק בצעדים הארגונלעובדי רק לומרנותר  ,ה הועברולאחר שמסר ז

  .התנועהוערכי לרוח בניגוד מיותרים( 

באה  ,ר הוגנותאחווה ובעיק בעוד שכל דיון על תנועת נוער מעלה קונוטציה חיובית של ערכים, רעות, .35

טיקה שפלה של קטב קוטלנ הם בחרו עת נכוןהיפך הוא הומראה כי ה ראשי התנועה לותם שלהתנה

לחזור במטרה להשפיע עליהם  עובדי הצופים מטבעות לשון השגורות בקרבים וימוש ציני בערכש

ומך "אנחנו" )במובן של מי שנגד ההתארגנות( לעומת "הם" במובן של מי שת - חירתםבהם מב

 ים.ציבוביחסי עבודה קי

ה" : ההסתדרות "רעלכאורה ים ורעיםה יש טובות אחת ביאמצ דאגה לייצרהנהלת הצופים  .36

י מ ,ךכו לתנועה. התאגדות היא המצב "הנכון והטוב"תנועה והמשך התנהלות שלא במסגרת הל
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רכי" בוצי, הופך להיות בין ליל לאדם "לא עשתומך בהתארגנות ותומך בהישגים במשא ומתן הקי

 נו". ו"זר לעולמי

 כסוכים רבים קודמיםמס למרבה הצער התנהלות כזו של ראשי התנועה מוכרת להסתדרות .37

הרות ציים, בין אם בהצהיא סיכול כינונם של יחסי עבודה קיבו ם שכל מטרתםוממעסיקים פוגעניי

יקים להודיע מהר יחסית דועה בקרב מעסזוהי טקטיקה יורמה חבויות. פורשות ובין אם בדרכי עמ

 בעניינינו ותההתנהלגם  , אך לפעול מייד לאחר מכן לסיכולם.סי עבודה קיבוצייםביח הכרהעל 

 .שונה נהאי

 התנועהכי  באופן חד משמעיהבהירה לנציגות העובדים התנועה  ת זו של העומדים בראשהלוהתנ .38

הכריזה ההסתדרות ביום  כךאלא ההיפך הגמור מכך ומשתן לקדם את המשא ומאינה מעוניינת 

מעסיק לספק נתונים ה ובבמו"מ, סיר ו מבוי סתוםסכסוך הי. עילות העבודה על סכסוך  5.6.2018

 קעסיהתנהלות מכן ו ,וונת במו"מ"מ תוך גרירת רגליים ויצירת סחבת מכרלוונטיים להליך המוה

 חסי עבודה קיבוציים בפרט. מקובלת ביחסי עבודה בכלל, ובי ר תום לב ובדרך שאינהסבחו

 .12 ומסומנתמצורפת , 5.6.2018ודה מיום הכרזת סכסוך העב

את מכתב ההכרזה על חה להנהלה התנועה רות שלשההסתדספורות לאחר  ותשע, 5.6.2018 -ה יוםב .39

בתוכנת שיתוף המסרים  רגנותאתהה נגדט ארוך כתבה עובדת בשם טל לוין פוס סכסוך העבודה,

ם ועובדים רובם עובדי איש, 6,000 –ו כ ם בברידף שח - "הצופים בוגרי תנועת, בדף ""פייסבוק"

מנוהל על ידי מר דור פוזנר, לא אחר המי של תנועת הצופים, שרדף לשעבר של תנועת הצופים. 

הגוף המאחד את כל ארגוני הצופים הגג, ארגון ". תאחדות הצופים והצופות בישראלהממזכ"ל "

נוער, נתון ההופך  בני 0100,00התאחדות הצופים והצופות בישראל מונה כ־ .2הפועלים בישראל

 שראל.נוער הגדולה בי להתאחדות תנועת , על פי פרסומיה,אותה

ם אלא דילעובאסורה תה פנייה באופן ברור כי הנהלת התנועה לא הסתפקה באו זה חשףפוסט  .40

להם רוח גבית ואור ירוק )אם  התנובדים ונבמי שמביע עמדה נגד ארגון הע בגלוי המכתא אף יהש

כפישו ולפגוע ארגון העובדים, במטרה לה המסרים השליליים נגדאת  יוע( להמשיךגם מידע וס לא

עובדות  שלוש לאור בירורזאת ניתן להסיק בכ .ים ובסולידריות הארגוניתת העובדהתארגנוב

 : חריגות

 ; ידע שנכלל בוהמקור למשף את חתוכן הפוסט אחת, ה .40.1

 מצד אך ורקיעתה לים להגיע לידיכולוין דברים שהיו , בתוכן הפוסט נרשם על ידי הגב' כך

כך למשל כותבת הגב'  .הצדדיםה ישבו במשא ומתן בין ההנהלה שהיא ורק היא ונציגי

 לוין: 

                                                 
הצופים העבריים )המשיבה(; הצופים הדרוזים,  הם:לפי נתוני הארגון  ופות בישראלצופים והים החברים בהתאחדות הצהארגונ 2

רוזיים, צופי בית הספר הערביים והדערבים האורתודוקסיים, ה הצופים הערבים קתוליים, הצופים הערבים המוסלמים, הצופים
 וזים בישראל. תנועת הצופים הערבים והדר
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עד היה רוצה, יות שקצב התקדמות המשא ומתן הוא הקצב שהולהל כו"י
ובודק יכול בקלות לגלות שהרבה מהמידע שהועד  אבל מי שקצת חוקר

כמו למשל העובדה  –מן חלקו אינו מהי, בא לוחמני, קיצונימעביר הו
ר הפגישות לחודש פני שלושה חודשים, מספשהמשא ומתן התחיל רק ל

מעובדים התנועה  50% –גם נתון ש ו, ודה בקבע מראש והתנועה עמנ
הדברים שהצלחתי לגלות,  ואלה ק מהמציאות,גם הוא רחו – חתומים

מטרתן , שות שמועברות לשטחמניחה שיש עוד הרבה חצאי אמית
 וליצור נתק".להתסיס 

אורה בכל הפגישות עמדה לכ )כמו גם הטענה שההנהלהשיעור המצטרפים, מספר הפגישות 

כך שלא  משיבהלת ההם דברים שידועים רק להנה –ועד תחילת המשא ומתן ( ומקבעושנ

 .ן כי עובדת שאינה חלק מהמשא ומתן נחשפת לנתונים כאלהיתכ

היא ארגון הגג הלוא  – ות הצופים והצופות בישראל"אחד"התהדף הרשמי של ה, יהשני .40.2

"לייק" תמיכה  המנסימן "לייק" תומך לפוסט וכן יס ועות הצופים בישראל,של כל תנ

  ;, אור ברנרמנהלת משאבי האנושלפוסט גם 

הזה  פוסטאת ה שיתףיו"ר התנועה, אלי בן יוסף, : אף היא רהחמורה ביותוהשלישית,  .40.3

בגלוי את דעתו השלילית נגד יע בהך ובכ (פרסומום מרגע ך שעתייות) בדף שלו

 ות והצעד הארגוני.ההתארגנ

 . 13 מצורף ומסומן, 23:01 בשעה 5.6.2018ל לוין מיום פוסט של הגב' טה קהעת

 

מכים בתוכן הפוסט מת התוהימני של הנספח בו מופיע רשי לצד הדין מופנית תשומת לב בית

 (רברנמנהלת משאבי האנוש, הגב' אור ופים וי של תנועת הצ)ביניהם הדף הרשמ

 .14ן מסומ, מצורף ו01:01בשעה  6.6.2018ביום נועה, ף, יו"ר התאלי בן יוס שיתוף הפוסט על ידי

את הביעו וש של התנועה ומנהלת משאבי האנ ועה הרשמיהתנדף תנועה, אחר שיו"ר המספר שעות ל .41

על ידי הנהלת התנועה ופץ הרגוני, הצעד האנגד ההתארגנות ו פועליםם העובדיתמיכתם הגלויה ב

נגיע רק בהידברות כותרתו "ינפורמטיבי שן אמעי ןומסר בבוקר 09:08בשעה  6.6.2018ביום 

 בכירי התנועה ים שלובמיל וך העבודהק בסכסקחת חלהניא את העובדים מלמטרתו לש" להסכמות

 . "לא דרכנו םה ות וסכסוכי עבודהשבית"

 . 15 מןומסומצורף  ,6.6.2018מיום  סוך העבודה,בדים בעניין סכהמשיבה אל העו ןמסרו

כמרכזת יחידת הגיוס  אשר שימשה, מטלוןאלינור הגב' גם פרסמה  6.6.2018ביום  מאוחר יותר .42

, פוסט והמגייסת, לדבריה את כלל העובדים בתנועה ש בתנועהוני אבאמחלקת משבוהבוגרים 

הגב'  הענכך למשל ט. היו"ר התנוע ,יוסף על ידי אלי בןוגם הוא שותף בפייסבוק נגד ההתארגנות 

 דרישות הועד אזינה לה תעכי אם התנוע ,שם הנהלת התנועהרגישה בנוח להתבטא בשה, מטלון

 רש לכאורה דרישות לא הגיוניות. י הועד דן כהגב' מטלו הענהיא תיסגר. עוד ט
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 00:29בשעה  7.6.2018ומו, ביום כחצי שעה לאחר פרסהזה  וסטת הפתף אישמשיך והיו"ר התנועה  .43

 היתר:וכך נרשם שם בין  לפנות בוקר.

עברת המסרים הלא נכונות ]כך במקור הלא נעימות וה בין כל ההודעות"
את דעתי חשוב לי להשמיע ...עדמהומ[ שקיבלנו היום בהודעות הח" –

בו שתנועת הצופים זה המקום  ובטוחה שיש עוד הרבה בדעה שלי!!
ומגייסת את כלל ים שנ 3אני עובדת כבר  ום שבו, זה המקגדלתי

 .העובדים בתנועה
... 

שולחן משא והועד יושבים בחרונים ההסתדרות בשלושה חודשים הא
 נאשרניים שאם ודורשים דברים לא הגיונועה ומתן ביחד עם הת

אני לא אותם אנחנו יכולים לסגור את התנועה וללכת הביתה. 
 שגם אתם לא. רוצה ללכת הביתה. ואני בטוחה 

 
 עושה!תעשו משהו בנדון..כי אנחנו, מחלקת משאבי אנוש 

 
פור תנאי כבר מעל שנה על שילקה שלי עובדת אני יודעת שהמח

ם יקרו בקרוב העסקה ושיפור ההרגשה וההתנהלות בתנועה, חלק
 וחלקם כבר קרו. 

 
 . תדברו.אל תשבתוכם. אל תתנו לכמה אנשים להחליט עבור

 עה שלנו בחיים!"להשאיר את התנו אנחנו כאן בשביל

על ידי יתוף הפוסט " ושופיםעת הצגרי תנובדף "בו 6.6.2018מיום ון הפוסט של אלינור מטל העתק

 .16מצורפים ומסומנים , אלי בן יוסף

מצורף , טפוסיבת הזמן כתמ בתנועההמעידה על תפקידה של אלינור מטלון מת רשמית העתק מחות

 .17ומסומן 

א בעניין , חל איסור מוחלט להתבטוודאי מי שעומד בראש הארגוןל בארגון, ידוע על מנהכ .44

 :ברורהוף הפוסטים האלה על ידי יו"ר התנועה יש משמעות שיתך, למעבר לכ .דיםנות עובהתארג

תמיכתו ביע את הו ואת כוונותיו תביע בגלוי את דעתו השלילית נגד ההתארגנוהה יו"ר התנוע

איים שהתנועה תסגר במי שמ , במי שאומר לא לשבות,ההתארגנות נגדשפועל  בכל מי הגלויה

ם לדברירבות אסורה והשפעה בלתי הוגנת על זכות ההתארגנות! התע זוהי. לכו הביתהבדיה יועו

 ת.ת משפטית משמעויולה תחייבו הלל

ן ייחרטה על העניין וצדאז הביע יו"ר הארגון  ,דנאבתיק  שהתנהלמאוחר יותר, במהלך הדיון  אמנם .45

אך , שכן הוא הוא התנועה(ו שמעותה של הבהרה ז)לא ברורה מ ו שלומיוזמתו ותיו היפעולכי 

וארו שיתכפי  ,מועד כתיבת שורות אלושחלף ממועד זה ועד ל פעולות נציגי המשיבה לאורך הזמן

ל כמשאלתם של  להיות כההמשיהתארגנות העובדים ל סוחיי א כדווק תוכיחומ ,בהמשך הדברים

 ..והם לא בחלו באמצעים להשיגה התנועה בהנהלתהגורמים 

י , מר אלהתנועהשל יו"ר  םבחתימת שוב, י התנועהעובד בקרב נוספתאיגרת פצה וה 8.6.2018ביום  .46

ים נגד ההתארגנות והצעד הארגוני של השלילישבה המסרים , ןכהקלי ומזכ"ל התנועה מר  סףבן יו

 :זה אשר הועלו במכתבהחמורים דברים לק מן הואלו, למשל, ח .תפנית קיצונית ולהעובדים קיב
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דרג -. כולנו הצופים נועתם בתוים ימים לא פשוטי"בימים אלו אנו חו
עת הצופים. שפחותיהם שייכים לבית השני שנקרא תנוחניכים ומכיר, מתנדב, ש

חד ואחת. ם, מכיל, מצמיח ודואג שתמיד ידע לתת מקום לכל אבית ח זהו
זיר ר בקרב עובדיה ואנו נחושים להחעה בעיקלאחרונה יש אי שקט בתנו

ממסמך הדרישות של .... ...יכות לבית של כולנולכולם את תחושת השי
דורשים עשרות אחוזים של תוספת בעלות למוד שהם תדרות אפשר לההס

היא עשרות מיליוני שקלים. לא ניתן להעמיס  משמעותתנועה וההשכר ב
מיידית בכלל דרישות עמידה  ים כאלה על הורי החניכים ולצערנוסכומ

 ה.גזר דין מוות על התנועהוועד הינה 

אינם בלניים דיו ואינם ס העובדים וההסתדרות ...... לצערנו, ועד
כולים וצי טוב שאנו ייינים לדון לעומק עד להגעה להסכם קיבמעונ

ודה ושביתה שתחל לעמוד מאחוריו. השבוע הגיעה ההכרזה על סכסוך עב
 דה זה לא דרכה של תנועת הצופים!סוך עבו, סכ24.6.2018ב 

ר גודל כזה הינו צעד דסרמלי אחראי וחינוכי בשביתה בארגון בלתי פו
ת ות על היכולת שלנו לתת פעילות חינוכילכות חמורולטיבי עם השמניפ

 ניכינו. לכלל חערכית וטובה 

ול האם ביכולתנו לקיים את כל עוד איום כזה מוטל עלינו נצטרך לשק
 .ולבטל את המחנותשמא עלינו לנהוג באחריות  אוהקיץ מחנות 

ון יית תשוב לשכת והערבות ההדשרוח השותפו השביתה יוסר,וה שאיום כולנו תקו
  צלחים..."בתנועה ושמפעלי הקיץ יהיו בטוחים ומואצלנו 

 

 .18מצורף ומסומן  ,8.6.2018מיום  של יו"ר ומזכ"ל התנועה לעובדים יה השנייההפנ תקהע

ם צמו הן עלבון קשה לעולות אלו עליהן חתום יו"ר התנועה בכבודו ובעאמירות נחרצשל עות המשמ .47

צר . במקום לייהתארגנות של עובדי התנועהת בזכות הפגיעה דורסניציים ויחסי העבודה הקיבו

הנהלת  החרם, בהארגון דווקא באמצעות שיח אמיתי וכנה עם העובדיחה של צמישותפות ו

ארגנות ה להחליש את כוחם של חברי הועד וההתתסינל הפרד ומשול וניות שהתנועה לנקוט במדי

לא מנגד ההסתדרות  ,נו משפחהאנח -ברור  יההזה  תבובמכ ועהשל יו"ר התנבכללותה. המסר 

 ת התנועה לאבדון. אביל תו מימוש זכותכם להתארגנות ות עלהתעקשטובה לכם, 

לחתור לשיתוף פעולה בין ו כלפי העובדיםהפוגענית לעצור את ההתנהלות ומתוך רצון  בנסיבות אלו, .48

בן צבי עם רפאלי וחבר וועד נוסף בשם עופר נועה ד הגב' הווע יו"ר 10.6.2018ביום ו נפגשהצדדים, 

מהצדדים. מטעם מי פטיים לעצים משמעורבות של יותדרות וללא בהסכמת ההס ,לת התנועההנה

הלת משאבי האנוש מזכ"ל התנועה, מר קלי כהן ומנההנהלה נכחו יו"ר התנועה, מר אלי בן יוסף, 

 צבי. מלבד הגב' רפאלי ומר בן ים נוספיםצטרפו אנשם הוועד לא ההגב' ברנר. מטע

הטבת ות לשם דה לפשר ולהרגיע את הרוחעחברי הוועד, פגישה שנושל  המתם הרבהוהנה, לתד .49

מיזות הברורות של נציגי ם הקיבוציים בתנועה, הותירה את חברי הוועד המומים נוכח הרחסיהי

בטל את סכסוך סתדרות, לבמסגרת ההם מהתארגנות ה להניא את חברי הוועד לחדול בהההנהל

 .של ההנהלהלות הפסולה נע לדרך ההתנהצדק ולמעשה להיכהעבודה המו
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התנועה לחברי הוועד כי ריכוך התנהלותה של הנהלת התנועה כלפי  יו"ר הבהירמשל, ל כך .50

 חתורן ולהתארגדים לכלי היחיד שבו ניתן לשמור על זכות העובביטול הההתארגנות מותנה ב

יהיה בסדר, שניכם תלחצו לי כסוך העבודה ו"אתם תורידו את ס י השביתה:להסכם קיבוצי, כל

"כשאני ארגיש שחזרנו  י אתם אנשים חושבים."כר זה אומ בנתם מהשה ים, אני מקווהידי

 .לדבר כמו משפחה, אז אתם תהיו מרוצים"

בה ציגות, תקופה שכרזת הילאחר ה יםכשבעה חודשלהאמין. סכסוך העבודה הוכרז ולא  לקרוא .51

 ולן פסבאופ התערבהם שונים, ן בתירוצים מתירוציופן מכווים בארגלי הררג הנהלת החברה

תם של העובדים כהענשה ודרעה את תנאי עבהאף ן בהתאגדות עובדיה, תוך שוגד לפסיקה ולדיומנ

ן כלפי ת החברה והכלפי הנהל וק ונועם הליכות הןחברי הוועד על איפ ומרש -ד נגמ על התאגדותם.

למעלה ש חרלאבדים ת העואלשפר את תנאי עבודתם של העובדים ולייצג  ניסום, דים כולהעוב

לביקורת קשה  הם וכבתמורה זה בחרו להתאגד יחד במסגרת ההסתדרות, ורמעובדי החב משליש

 - ך הלגיטימית והמוכרת במקום מאורגןלפעול בדרעת בחרו  ,והחלשתם ייםלכיפוף ידלניסיון ו

 .טיים שעומדים לרשותםכלים המשפמוש בשיו בודההגשת סכסוך ע

נגד  נוסףפוסט )שוב!( אלי בן יוסף  התנועהו"ר תף ייש, 10.6.1018ום, יהאותו  בהמשך ,ובתוך כך .52

פוסט הכולל שקרים רסומו. חר פההתארגנות שהועלה בדף בוגרי תנועת הצופים" כרבע שעה לא

מי שלא חבר סכם קיבוצי ייחתם הבמידה וש ;יםשכר העובדכדוגמת ניכוי קרן שביתה מ בוטים

לבטל חברותם בדים ה לעוקריא ;נקטו נגדו סנקציותבהסתדרות מחוייב לשבות אחרת יי

 . בהסתדרות ועוד

 הפוסטבתוכן הגלויים לתומכים גם צטרף ה , מלבד שיתוך הפוסט,לא זו אף זו, אלי בן יוסף עצמו .53

 גם מפעילוכמובן, אמור(. ה, כתמיכיק" מן לו "לייסו)התנועה  פורסם בדף בוגריהתארגנות שד הנג

 ק". לתוכן הסטטוס באמצעות "לייכה תמי סימן גם הוא אשר נועת הצופיםהדף הרשמי של ת

 . 19 מצורף ומסומן 20:43בשעה  10.6.2018הפוסט נגד ההתארגנות מיום  העתק

הרשמי של דף בן יוסף וה : אליובינםפוסט ם שמוצגת מימין ללרשימת התומכיתשומת לב בית הדין 

 הצופים. תנועת

 .20מסומן  ,21:04בשעה  -ומו סט הזה מייד לאחר פרסהשיתוף שנעשה על ידי אלי בן יוסף לפו

ות, נגד ההתארגנם השליליים ו"ר התנועה בגלוי במסרימעבר למשמעות המיידית שעולה מתמיכת י .54

ה מנים הקצרהז סמיכותל ת לב מיוחדתומתת תשיש לשל התנועה,  ת הדף הרשמייכתמכמו גם 

על שיתוף  היעמצבה )מאד( בין פרסום הסטטוס נגד ההתארגנות לבין שיתופו על ידי אלי בן יוסף

  התנועה למי שמפרסם/מיידע אותו על הסטטוסים הללו.יו"ר בין  פעולה

ו"ר י ות שלוהמשך הפעיל 10.6.2018כה ביום כנה הקשה של הפגישה שנערותחרף , מכל מקום .55

בחרה ההסתדרות לטובת קידום המשא ומתן שלא לבטל את ות, כאמור לעיל, רגנהתנועה נגד ההתא
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. 11:30בשעה  11.6.2018יימה במועדה ביום עה מבעוד מועד, וזו התקן שנקבישיבת המשא ומת

פגישה ות במירות הקשעל אף הא ת הכלים"לשבור את שלא "התעקשותה זו של ההסתדרו

ות בהליך ההתאגדות הינה דוגמא אחת מיני רב ,ילק שלעופרסומי הפייסבו אמורההמצומצמת ה

ת בהן שמרה גם שמרה ההסתדרות על איפוק ואחריו, נתייםמשך כש א ומתן בתנועת הצופיםומש

היה איפוק ש .עומדים לרשותהולא מיהרה להשתמש בכלים הלגיטימיים ה ,ת התנועהמול הנהל

מיום  ישת המשא ומתןגפב .ותרגנההתא וליסב לטובת חנוצל היט כןש בעוכרהלמעשה ף ולבסו

ם לא יבוטל סכסוך קיץ, באבביטול מפעלי ה מאיימתהתברר להסתדרות כי ההנהלה  11.6.2018

, ודרשה ודהנוכח בפגישה לבטל את סכסוך העבההנהלה הפעילה לחץ כבד על הועד שהיה  ה.העבוד

  לכך.בכתב בות עד התחייומהו

ההנהלה לממש את שת ההנהלה, החלה ריכדוך בכתב לביטול הסכסד הועבות משלא נמסרה התחיי .56

 מבוטלים.התנועה איומיה ולהפיץ בין העובדים כי מפעלי הקיץ של 

 להקפיא כלמאת הנהלת התנועה הנחייה מפורשת יצאה  ישיבת המשא ומתןר לאחר זמן קצ ואכן, .57

 זמנהל מחו - ה )בהקבלהרכזי הנהגכך למשל החלו להעביר מ .קיץי הפעלקשורה למפעילות ה

כל דרג זוטר( ובה נאמר להם שמקפיאים  -דעות למרכזי שבט )בהקבלה והגיאוגרפי של התנועה( 

 הקיץ.שורה למפעלי פעילות שק

הקשורה  פעילותאת כל בעניין הקפ 12.6.2018עובדים ביום אשר הופצה בקרב   SMS-הודעת ה

 .21מצורפת ומסומנת  יץהק עלילמפ

ביטול מפעלי ות העלולות להביא לפעולב התחיל בעצמהלבחרה הנהלת הצופים די לא בכ יודגש:ו .58

שכן אלו מהווים את שיאה  ,מטיתבדים הינה משמעות דרקפאת מפעלי הקיץ לעוות המשמע קיץ,ה

עובדי התנועה עומלים . בעיני החניכים הן בעיני עובדי התנועה והןהפעילות בתנועה, של שנת 

גבוה השפעה  נציאלפוט הזכך שלאיום  ,םרבי משאביםים בהם ושקע, ומנתםשבועות רבים בהכ

 . במיוחד

בטרם  הגיעהמפעלי הקיץ הקפאת כל פעילות  על העהתנו כרזתהלא למותר לציין כי כאמור,  .59

 ,באיזה מועדן, ה, באיזה אופלהפעיל את סכסוך העבודה תאם בכוונבכלל הודיעה שהסתדרות 

 . באילו חלקים ובאיזו תדירות

שעומדת "להקדים מכה למכה  - תכליתהוודאי בב ,בפעולה הדומה פורט בהמשך, המדוברשי כפי .60

)במובן של  בהשבתת מגן בלתי חוקיתאו לנקיטה  תקפית"תה ה"השבב מעביד תנקיטל ,"לבוא

פני אותם מ ולהרתיעקח את העובדים לשמטרתה ללמד , או "השבתת הרעה""השבתת תגמול" 

המדובר  וללא ספקקרה מובכל  – הישראליין בד אסורות ןשהינ ותולעפ, (נקיטה בצעדים ארגוניים

 יעה אסורה בהתארגנות.ה פגמהווה פעולהעוד ב
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זכ"ל מ אל, בעת ההיא "ףרות המעוו"ר הסתדיכבתפקידו  דוד-מר ארנון בר הסיבות אלה, פננב .61

ת התנועה ב חריף בו הסתייגה ההסתדרות מניסיונוכתבמ 12.6.2018ביום  הן,מר קלי כ התנועה,

 נהלות זו. הלה לחדול לאלתר מהתנות ודרשה מההנלפגוע בהתארג

שלפני, מדברת  משא ומתן ביוםשלאחר ישיבת הם לגלות הוא נדה דוד הודיע, בין היתר, כי-מר בר .62

ת כנגד ההתארגנות הודעושה; שפרסום בפגי בנות שהיובניגוד גמור להקולות והלת התנועה בשני הנ

ה מגלה כי שהתנהלות התנועיח בין הצדדים; שת הולבטח שאינם מקדמים א אינם צעדים בוני אמון

תדרות על אימים ולהודיע כי באם תעמוד ההסהלך ון לניסיכי הה לסכל את ההתארגנות; ורצונ

ים כבני החניכזקת ההורים ובהח שיטאבר בפוהמדוה מקובלת קיץ אינה יבוטלו מפעלי הדרישותי

 ערובה. 

 .22מצורף ומסומן , 12.6.18מזכ"ל התנועה, מיום  דוד אל-מכתבו של מר בר

הודעה דרמטית זו מטעם הנהלת כח תנועה נוול הרב שנוצר בקרב עובדי וחניכי הבשל הבלבבמקביל,  .63

כתב אל ת במלפנווועד חברי ההחליטו  ,מטעם ההנהלהשנשלחו מים המכתבים הקודו עההתנו

 באמת.להציג את המציאות כפי שהיא בכדי ריהם וההחניכים ו

 :12.6.2018 -שהופץ בבוקר יום ה כיםבמכתב העדכון להורי החני בין היתר,, וכך למשל נכתב .64

צריכים כי עובדי הצופים ועת הצופים קמה מתוך אמונה עובדי תנהתאגדות ".....
כל תפקיד, יות בת גודל האחרנים איים, שמבימנוסים, מקצוע י חינוךלהיות אנש

יים המקצועיים והאחראלדאוג לאנשים הטובים, מפעל או טיול. על מנת שנוכל 
תנאי  עבודתם: החשובים האלו, עלינו לדאוג לתנאי התפקידיםלמילוי  ביותר

 .ות ועודל הוותק והמקצועיים בשטח, תגמול עעל לילות רבכר, תשלום סביר הש

, עובדי התנועה, את האחריות ורים יפקידו בידינוי העשרות אלפבקיץ הקרוב, 
רואים קיץ. על כן אנחנו היוצאים למפעל ה ילדיהם, חניכינו, -כל ליקר להם מ

ה כי הדבר הנכון זה, להבנלמהלך ה אתכם, ההורים, כשותפים הטבעיים שלנו
ם ם טובים, מרוציא עובדיבכל ההנהגות, הו ברי השכבה הבוגרתלחניכים לח

 ריות בעבודתם. ל האחינים את גוד, שמבומנוסים

ים וההפחדה, ולקיים עם עובדי מתנועה לחדול מדרך האיו... אנו מצפים מהנהלת ה
ם שתנועת ומאמיני חניכינו,עה דיאלוג מכבד, שיהווה שיעור בדמוקרטיה להתנו

ם ביחסה דוגמה גכה להוביל ולשמש דולה בישראל, צריהנוער המובילה והג
 ם. לעובדי

 כם, חברי ועד הפעולה."אנחנו כאן בשביל -אלה בכל ש

 .23מצורף ומסומן  12.6.2018ם יומ יכיםהוועד להורי החנהעתק מכתב חברי 

 ללסיכוי הוגברו המהלכים כר היה כאחריו ניזה לא מצא חן בעיני הנהלת התנועה שכן ל לךמה .65

  .העיןית מראשם א לשל פיוס, אף ל ו קולותיותר כבר לא נשמעארגנות העובדים והת
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 ת"נות אחר"התארג/ועד פנימי הקמתוההתארגנות  נגדבמסרי עובדים  תומכתהמשיבה   . 4ב.

  תארגנות בהסתדרותההחלף 

חרץ נ תדרות באופןנגדים להסם המתעובדיתע לו לצוץ לפחהשבעה חודשים לאחר ההתארגנות  .66

אשר בשם נדב קמפר, ם קרב עובדי הצופיבחד מיוובעל פרופיל ציבורי גבוה בעובד וותיק ראשם וב

גם מפעיל את  )ומתוקף תפקידו בתנועה מנהל ניו מדיהכ 2018ולי בחודש י לסיום עבודתועד מש שי

המחליף  )ספקלתנועה  דוברדר בהעיותר  ובעל סמכויות רבות, של תנועת הצופים( ף הרשמיהד

 החלו דים נוספיםהוא, כמו גם עוב. ת(ובר התנועה בכל הנוגע לניהול המדיה החברתיפועל של דב

ת להעביר דרך אפשריבכל  לנסותברי הוועד ומול חיאבק בי כנגד ההתארגנות, להלפעול באופן מאסי

 ם. תועיל לה סר לפיו התארגנות העובדים בהסתדרות לאלעובדים את המ

אשר בא ה דיכאחראי ניו מקף מעמדו בתנועה, תפקידו ד וותיק מאוד אשר מתוובע היהמר קמפר  .67

לאדם מאוד מוכר  ה ההנהלה עצמו, נחשבו עובד במטבתנועה, והיותרב של עובדים פר מגע עם מסב

של מעורבותה  מעיד עלות כלול הנסיבמ כפי שיפורט להלן,שדעתו נשמעת על פי רוב. ה ועבתנ

וכאן בכל מקרה אלא ש ת התנועה.של הנהל, והיותו של מר קמפר שלוחה בדברהתנועה  הנהלת

ד נג מסריומ וברור באופן פומבילהתנער  ל התנועההיה ע ,הועידבהתאם לפסיקה ה :גשהד

כאשר,  ןהיפך הוא הנכושהתנועה הקפידה לא לעשות אלא שהרק לא  ,זאתאלא שגנות. ארהתה

 .ויפורטבדפיה הרשמיים.  הם אלמסריהביעה תמיכה ב ן היתר,בי

 בדףרוך ט אוספר, ד כאמוהודעת הועבו הוצאה  ,12.6.2018 -באותו יום ה קמפרסם מר תחילה פר .68

אחדות הצופים בישראל"( תה"ידי מזכ"ל  כאמור על)המנוהל " בוגרי תנועת הצופים" של סבוקיהפי

ות טרפלביטול ההצורא המכפיש את התאגדות העובדים בהסתדרות ואת חברי הוועד מטעמה וק

מית שבאותו הפוסט שפרסם שישלחו הודעה רכמו כן מבקש מר קמפר מעובדי התנועה  .להסתדרות

צג זה לא מיי - תדרותההס ר עםחדול את הקש"אני מבקש לזהה לחברי הוועד לפיה סח בנו

   אותי!"

ל להפיץ ו החאות טופס ביטול הצטרפות להסתדרותבשעות הערב של אותו היום, הכין מר קמפר  .69

 .ואותו צרף גם לפוסט שפרסם באמצעות עובדים נוספים, ואטסאפ השונותהו צותבקרב קבו

ל ט זה הקורא לביטוכה )"לייק"( בפוסתמיסימן  הדף הרשמי של תנועת הצופים ם לב כיעוד יוש .70

במי  תנועה תומכתהע לשתי פנים: אינו משתמשלעובדים מסר עביר השן באופסתדרות ות בהחבר

 . ל חברותלביטו וקורא גנותארגד להתשמתנ

 צורף לפוסטות אשר רדתהצטרפות להסופס ביטול ה, וט12.6.18סם מר קמפר ביום אשר פרהפוסט 

  )בהתאמה(. 25-ו 24 ומסומניםם רפימצורב אותו היום בע

 דףמת התומכים, בינם ובצדו רשיבשעות הערב המאוחרות,  12.6.18מיום של נדב קמפר ף נוספוסט  .71

  .26מצורף ומסומן הצופים"(  )"משלחות תנועת של התנועה נוסף רשמי
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"הסתדרות לא  שעל גביה נכתב:מונה של אגרוף לעיל ת שאוזכרגבי מכתב הועד וסט זה הופיע על בפ .72

 ".בדל נו יכולים להסתדראנחכי תודה!! 

 לפיוה, תנועיסבוק של בוגרי ההפי בדף פרסם מר קמפר פוסט נוסף ,13.6.2018 -המחרת, יום ה ביום .73

 ים לצרכיהם. לפוסטבראוי ואינם קשו ןרתים את עובדי התנועה באופחברי הוועד הנוכחי אינם מש

לבחינת דרישותיהם  דיםעובים על העניין סקר לומובדים נוספים החתזה צירף מר קמפר וע

 ובקשותיהם.

 :נוספים המזוהים עם עמדותיו וכך כותב מר קמפר ועובדים .74

יע דרך פוסט שמצזה  בצד אחד או בצד השני, מצדדזה לא עוד פוסט ש "
 .עלהשפי –פעולה אחרת 

ם מתומצתת, כדי למקד את הדיון בדבריוכמה חידודים חשובים, בצורה קצרה 
 :ובינו מה מניע אותנכי חשוב לי שת –ם שוביהח

אנחנו חושבים/ות  .עבודה חנו בעד התאגדות עובדים/ות בכל מקוםנא
 ובדים/ות כאחד כשמטרתם המשותפת היאולע ה יכול להועיל להנהלהשז

עולה פשל שיתוף יאלים של העובדים/ות בדרך שיפור וקידום התנאים הסוצ
וחו לייצג את ת כוכחי על שהצליח לקבל אהנאנחנו מצדיע/ות ל״ועד״  .ואמון
ן. אבל מרגע זה יש להם/ן /היה קורה בלעדיכם ים/ות במו״מ, זה לאהעובד

להמשיך כזה אשר יאפשר בסיומו  -וגר, מכבד י, בחריות לנהל מו״מ אחראא
צעד  אלא כל צעד או התקדמות הוגון קדימה. לעבוד ולקדם את האר

מתנהלים  כאשר הצדדים .וא הנכוןה לכרגע ההפךבכיוון הנכון. נכון 
הרוב  -ארגון , חצאי אמיתות וחוסר סדר וים, שמועותמסים, מכתבבס

המשחק בקרה על הנעשה ו ה אואין לנו שליט << משחקהדומם יוצא מה
. א רק קצה הקרחוןם לנו הומה שמגלימעינינו וליבנו.  מתקיים הרחק

זאת בצורה  שהלדאוג ש״הועד המייצג״ יע כעובדים/ות באחריותנו
יה להקצין במקום יגרום לסיטואצ . לשבת על הגדרנות אותשאכן מייצג

 .על הגדרשבו רק אל ת -מרו, תכתבו ן. תדרשו, תבקשו, תשאלו, תאלהתמת

הסיפור של  םה והשפיע/י על מה שקורה עמלא/י את השאלון בלינק הז
 "!בתנועת הצופים תהתאגדות העובדים והעובדו

 .27ן מצורף ומסומ, 13.6.2018 ל ידי מר קמפר, ביוםע העתק הפוסט שפורסם

הקורא " רתחדש בשם "עובדים אחנפתח דף פייסבוק  14.6.2018וביום  עולם כמנהגו נוהגואכן,  .75

ונושא את  ההתארגנות במסגרת ההסתדרות חלף הטבת זכויות העובדיםלהתארגנות פנימית ל

ד ה בעמונכתב באחד הפוסטים שפרסם דף ז משלכך ל. הצופיםל תנועת ש מירשה סמל/הלוגו

 הצופים":"בוגרי תנועת 

למה שהם ישבו שם?  "אם הצוות מו"מ של הוועד עוזב בעוד חודש את התנועה
ן להרבה מאוד לא יורדים טוב בגרום שקורים עכשיו המהלכיברור ש

 ה"ייסדהתנו למי שנשאר לבשל לעצמו את אנשים, לפחות שי

 .28ומנים מצורפים ומסות, התארגנרסם כנגד הסט לדוג' שפוופו רת"אח וק "עובדיםדף הפייסב
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יא ה גםמעידה  להישאר אנונימיים בחרו"עובדים אחרת" העומדים מאחורי הדף העובדה ש .76

התנהלותה חסרת  כחאו אף ההנהלה עצמה נו ,מקורבים להנהלת התנועהשמדובר בגורמים ה

להקמת  בבד להופעתה המטאורית של תנועה שבמקביל ובד העובדה בכך גםכת תומ כה. הרסן עד

בר לסטטוסים נגד יו"ר התנועה, אלי בן יוסף, את השיתופים שעשה בע קחמ –ועד פנימי 

  טשטוש ראיות בדיעבד.ל(. ממש מעשה של הובאו בראיות לעיש ההתארגנות )שיתופים

עובדי ברובם  יוה" עובדים אחרת" על ידי דף ועלוהשם בפוסטי התומכיםי ניתן לראות כ ,זאת ועוד .77

שימשה בעת  אשרלהנהלה כמו למשל הגב' ליטל שושן חד במיומקורבים שחלקם אף ו מטה התנועה

 .נועה"ל התכמזכירתו של מזכזמן רב ובמשך  ההיא

 באופן דומה התבטאה, הים כמושבשחו ו עובדים אחרים נוספיםמכ ,הגב' שושןהעובדה ש כך גם .78

רבות בשיח ים עמפ (גנות פנימיתובעד התארבהסתדרות נגד ההתארגנות ) אחרת"בדים ל"עו

בוק העומדים מאחורי דף הפייס נונימיותאשאת ההנחה  קהחיז ת,י סביב ההתארגנוהציבור

המעשה ומודעות ת יומהיעדר חוקקא שמם יחשף אלא דוואינה נובעת מחשש ש רת""עובדים אח

  .לעצם העדר החוקיות הפועלים

 בכל. ו)!(הרשמיים עצמם עמודי התנועה נגד ההסתדרות הםהתומכים בפוסטים כחלק מכאמור,  .79

הבהירה מכוון )עד כדי מחדל( ולא מנגד, בחוסר מעש  עמדהעצמה התנועה  רה יודגש כימק

שמיים של הרהשימוש בדפים ו/או מטעמה, וכי דתה כי הדברים אינם נאמרים על דעתה מע

 .דעתה אינו על ,נגד ההתארגנותה, כמו גם בלוגו של התנועה

לא מיהרה למצות את זכויותיה  יעבד(דבהתברר ש פיכ ,מימותהתב), ההסתדרות ולמרות כל זאת .80

בין הצדדים ו ,בוציאת המשא ומתן הקיך ישלהמ, ההואטה בשלב הדין והחלית ביאמצעות פנייה לב

 .3.7.2018 ליום עה ישיבת משא ומתןנקב

והחריפה עוד יותר את  טקטיקת ניצול תום הלב של ההסתדרותכה בהמשי ד,שיבה מנגהנהלת המ .81

מונתה לצוות המשא ומתן שרק  ועדחברת ר לפט, המשיבה החליטה ךכנות. עדיה נגד ההתארגצ

א שום הצדקה עניינית, למעט הרצון להתנקם עילה ולל בהעדר כל ,נויהר מיר לאחזמן קצ ,הקיבוצי

 תן. לך המשא ומלי אף לגלות כוחנות במהובהסתדרות וא

ית שכן קראינה מ ירמן,, גב' פיועדחברת האת  לפטר דווקאתה כי הבחירה ההסתדרות תציין כבר ע .82

ה, כך מעובדי התנוע 25% -עובדי המטה, המהווה כ קרבבזוהי הנציגה היחידה של ההסתדרות 

 פגיעה אנושה בהתארגנות וביכולת ההישרדות שלה. אמורים היו לגרוםה שפיטורי

 ישלהג ההסתדרותת א ל פיטוריה של חברת הועד הייתה הקש ששבר את גב הגמל והביאע טהההחל .83

 .ך דנאראשיתו של ההלי והיז -ה בהתארגנותפגיע בגיןצד  בקשת
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 הגב' רוני גירון הועדר ליו" נכלותוהת פיירמן' יעל פיטורי חברת הועד הגב. 5ב.

יבה, משחשבות המועסקות בהבמשיבה כחשבת, אחת משלושת  הועסקהועד יעל פיירמן ת החבר .84

ים שנ 4 –בה כ במשי הבד, הגב' לימור רובין. הגב' פיירמן עדאז כפופה לסמנכ"ל הכספיםה הייתו

ונה ידי המממאד על  ת מוערכתלעובד הונחשב (29.7.2018הראשונה )מועד הגשת בקשת הצד נכון ל

 ואחראית.  הישירה שלה, מקצועית

ספים, הגב' רובין, לבין חברת הועד, מנכ"לית הכס יןה כי בכבר עתר על מנת לסבר את האוזן יאמ .85

עבודה שגרתיים, במסגרתה נהגה הגב'  יחסית שהיא מעבר להגב' פיירמן התפתחה מערכת יחסי

וכן ל עובדות המחלקה האחרות בודתן שאיכות ע יה אודותיירמן במחשבותשתף את הגב' פרובין ל

העריכה מאד את עבודתה  פק כי הגב' רוביןס יןבים. אעיים רצוהתייעצה עמה בעניינים אישיים ומק

 עית.נה מקצו, מבחיימינה של הגב' פיירמן וראתה בה את יד

, דה שלהופשת הליאפילו במהלך חונית למערכת שעבודתה של הגב' פיירמן הייתה עד כדי כך חי .86

בשתי א ול עייםוים מקצינבעני בגב' פיירמןבחרה הגב' רובין להיעזר , 2017ובר חודש אוקטשהחלה ב

"ח על הכנת דובר מדו. ביצוע תקופתי למשרד החינוך דו"ח הכנת החשבות הנותרות האחרות, כגון

 מן. של הגב' פייר ך חופשת הלידהה שעות רבות ועוד במהלב חשיבות שעריכתו גזלר

ק פעיל ועד עובדי תנועת הצופים והחלה לקחת חלוהצטרפה הגב' פיירמן ל 2018פברואר  ודשבח  .87

 הסתדרות.עה והצטרפותם לשורות הי המטה בתנובדרגון עואב

 .29 מצורפת ומסומנת ברת ועד ן כחב' פיירמשל הגנויה יהודעת ההסתדרות למשיבה על מ

חלק  ות תחלופה צפויה שלהקיץ, לרבלך חודשי ם במשיבה במהיה של העובדיופה צפובשל תחל .88

כיומיים  יא ומתן הקיבוצלצוות המשם ג יירמןפ תה הגב'צוות המשא ומתן, מונבחברי ועד שהיו מ

  .3.7.2018ביום לפני מועד ישיבת המשא ומתן שנועדה להתקיים 

ם א תאחר יוב' רובין שהיה הגב' פיירמן את הגם, יממה לפני מועד ישיבת המשא ומתן עדכנאתהב .89

ורך לצא פויה הידרות הצהגב' פיירמן לא עדכנה את הגב' רובין כי ההיע אופן בלתי צפוי.למחרת ב

יחה אישית פנים יף לעדכן את הגב' רובין בנושא זה בשבמשא ומתן כי לתחושתה היה עד השתתפות

 ה.גישות אליא אפשר נן שלרוביעבודה אצל הגב' טכנית בשל עומס אז  ים, דבר שלא התאפשרפנל מו

שא ומתן משיבת הלאחר יהתקיימה, כאמור, ישיבת משא ומתן בין הצדדים.  3.7.2018ביום  .90

הייתה יעה הגב' פיירמן לעבודה, היא נכנסה לחדרה של הגב' רובין ועדכנה אותה שהיא הגכשו

ת ן את הנסיבוגב' פיירמן לגב' רוביהתנהלה ביניהן שיחה במהלכה הסבירה ה צי.יבובמשא ומתן ק

צועית דגישה עד כמה היא מעריכה את הגב' רובין מקשא ומתן הקיבוצי והתפותה במסביב השת

 אישית.ו
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מן לפתע, למרות השיחה שהתנהלה בין השתיים לאחר המשא ומתן הקיבוצי, קיבלה הגב' פייר, נההו .91

 ונה, הגב'מאת הממבדוא"ל זיפה ב נמכתה ימים )!( לאחר ישיבת המשא ומתן, , ארבע7.7.2018ביום 

 . "(מכתב הנזיפה)להלן: " תיק האישי שלהעתק לעם ה ן,רובי

 .30ף ומסומן ורמצ 7.7.2018ה מיום העתק מכתב הנזיפ

על כך  הועדברת הגב' רובין בח זפה, נשממנו עולה ברורות כי הוא נוסח על ידי עורך דיןבמכתב זה,  .92

במשא  תףלהשת מראש ולא קיבלה אישור ר הצפויבת האיחואודות סימראש לא פרטה בפניה שהיא 

  .ה באמון""פגיעה ינינחשב בע ה שזהוטענ קיבוצי )כך, ולא אחרת!(. הגב' רובין הוסיפהומתן ה

א הום ן אבי ,מראש כל איחורלדידה של המשיבה יש לתאם  בהתאם לנוסח המכתב המשפטי,כלומר  .93

ות שהיעדרע לך, "....ברור וידו ד, ובלשון המכתב:לעניינים פרטיים ובין אם הוא לענייני וע

ה שאינ תועילדה לצורך כל פצורך השתתפות בענייני ועד כשם שכל היעדרות מהעבומהעבודה ל

של כך שהגב' ב אך קשורה בעבודה, מחייבת אישור ותיאום מראש לכך עם הממונה על העובד."

ה שהיא תיאמה די )ולא לעצם העובבמשא ומתן הקיבוצ להשתתףמראש שה אישור א ביקרמן לפיי

 היא פגעה לכאורה באמון הממונה עליה. לקרוא ולא להאמין. -ר( האיחו ראש אתמ

כפי שמקובל במקום העבודה תיאמה מראש את האיחור הצפוי . היא שורהכ גההנהגב' פיירמן  .94

יה בשל משנודע כי האיחור ה נה, הגב' רובין. אךהממו דה שלמת מצייגות בזמן אללא כל הסתיו

 . ס הזהונה חסר הבסיתב התלין, מכעד, נולד, יש מאפעילות הו

 ותו לא.  הא –"מ תה במוהשתתפוין גבגב' פיירמן נזפה משמעתית בהמשיבה הלכה ולמעשה  .95

 לעצם עסיקמהמ אשר מראישולקבל אינו צריך  ועד, בר, חעובד ,כי בהתאם לדין כבר כאן יצוין .96

די בהודעה יק כלפי המעסו ,נית בכללוארגאו  ראשוניתלקידום התארגנות  פעילותוהשתתפותו ו

  במקרה זה. נעשה כפי שנהוג במקום העבודה. וכך גםעל היעדרות צפויה או איחור  תיאום/ומציד

ת במסגר מאדיג די הגב' רובין היה יוצא דופן וחרב הנזיפה שהוצא על יכתנוכח האמור לעיל ברי כי מ .97

שכבר ניתן בשיחה  נצלות וההסברתלנוכח הה)וודאי  ים בין הגב' רובין לגב' פיירמןסמערכת היח

 . !(3.7.2018ביניהן ביום 

ארגנות דום התקיות לפעיליצועלבו אישור לקבל ממנלמרות שאסור ממעסיק לדרוש מעובד  .98

ראתה לנכון הגב'  ן הגב' פיירמןיבכל זאת ולאור היחסים יוצאי הדופן בין הגב' רובין לב ,ראשונית

של דרות הצפויה היא באותה כי ההיעיכלה לעדכן  ן מדוע לאלגב' רובישוב פיירמן להסביר 

רה נעדאף  יום בו) 8.7.2018ביום  יירמןהגב' פעל כן, שלחה משא ומתן קיבוצי. תפות בשתה

 .יבותהנס תאשנית בבין שבו הסבירה מכתב בדוא"ל לגב' רובשל מחלה( תה עבודמ

 .31 ומסומןף מצור 8.7.2018רמן לגב' רובין מיום של הגב' פיי העתק מהדוא"ל
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, ביום ימים לאחר מכן רהתברר מספ ,(ו מחויביםהי לאכאמור שההתנצלות וההסבר ) חרףה, והנ .99

לפני  זו כדי להזמין את הגב' פיירמן לשימוענתלתה באמתלה חסרת בסיס המשיבה  כי ,17.7.2018

ל רגף עוותו לשנים עברו שאפתע טענות מן האוב על אירועים מעלו כלפיה לתו הובמסגר יםיטורפ

 .להלןכפי שיפורט הכל  ,השימוע

ב' פיירמן שהיא עוזבת. היה לג ביןה הגב' רוובין לפיירמן בישרבמהלך שיחה בין ר 10.7.2018ביום  .100

רה את זה פיגם ס רובין' הגב למחרתברור מהשיחה שהיא מפוטרת, ולא מתפטרת ביוזמתה. 

 .כאורהתה, למזמתפטרת ביוהיא לעובדות אחרות במחלקה, אך להן הודיעה הגב' רובין ש

שנערך ר עז בקובץת ההגנה מפני שינויים נדרשה לפתע הגב' פיירמן להסיר א 16.7.2018ביום  .101

ן מתשם למה לצורך ביצוע עבודתה, וזאת , קבצי עזר שהגב' פיירמן יצרה לעצבתוכנת אקסל

ץ המכיל קובשתמש בפרי יצירתה ולעשות בו שינויים. מדובר על בות אחרות להשחלרות אפש

באקסל שמקלה על  האינדקס של רשימת שבטים שאפשר לעשות עליו פעול ם, מעיןמת שבטירשי

 לחלוטין שנוצר לסיוע לעבודה ולהפיכתה לנוחה יותר. כניץ טחיפוש. קוב

על  לערך( 2014שנים )קרי, בשנת  4 –לפני כ  אקסל שנוצר ץבוקב כאן המקום להסביר כי המדובר .102

ב' צפיה, אך הג אינו מוגבל הקובץוע העבודה שלה. לה לביצלסייע  דשנועעזר  בץוקכידי הגב' פיירמן 

נת שלא יווצרו חלילה, בין אם על ידה ובין אם על ידי צופה על מ נוייםהגנת שיו עליה פיירמן שמ

  .בהם ובעבודהלפגוע  שעלולים היו בקובץ םייאקראי אחר, שינו

ת מהגב' פיירמן להסיר את ובדוחת הע, ביקשה א2016ת נים, בשפני כשנתין כי גם ליצוי שר זהבהק .103

הגב' פיירמן ורך עבודתה היא. צלבקובץ ולשנותו יים על מנת שהיא תוכל להשתמש הגנת השינו

, מונהרובין, המשל הגב'  הוהסכמת בידיעתהכל זאת וב, ריסאת הנימוקים לוהסבירה  אז סרבה

 ב' פיירמן.די הגעל י שנוצר פרטיהעזר הבקובץ שינויים הגנת ה ז על הסרתלא עמדה א אשר

 בתחילה רבהיס 16.7.2018יום דרישה להסרת הגנת השינויים בבגם  כמו לפני שנתייםינו, ולעניינ .104

מתוך ה, אך תו שינויים בקובץ שיפגעו בעבודויים מחשש שיבוצעהגב' פיירמן להסיר את הגנת השינ

זיפה, נמלכה שהתערערה לאחר מכתב הנן יחסים בינה לבין הגב' רוביה כתרצון לשפר את מער

 .את הגנת השינוייםהפעם ה ריסהולאחר זמן קצר פיירמן ' הגבבדעתה 

מפתיע לחלוטין, הזמנה לשימוע  מן, באופןהגב' פיירכאמור  קיבלה 17.7.2018, ביום אתולמרות ז .105

 .22.7.2018 א', בשעות הבוקר אך נדחה ליום 19.7.2018וע יועד ליום לפני פיטורים. השימ

 .32מצורף ומסומן מוע לפני פיטורים לשי העתק מכתב הזימון

 .33ף ומסומן מצור מועבעניין הזימון לשי למשיבה ההסתדרות העתק פנית
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וע פגיעה בהתארגנות שבעצם מעשה זימון חברת הועד לשימלעניין ה בטרם שההסתדרות תטען .106

 ם הנוגעים לחוקיותייניר ענפסמגם  ובעצם ההחלטה על פיטוריה, תפרט ההסתדרות בקצרה

 .יןרין נולד יש מאשכל הליך הפיטוכך מלמדים על אף הם ואשר , מועהשי

 כתבונהעילות הכתובות בו וכן מכתב הזימון לשימוע, להתרשם בקלות מת ראשית, כפי שניתן .107

במכתב  שפורטוארבעת הטענות ות דבר וחצי דבר. ורי הטענבכלליות גורפת המצביעה כי אין מאח

ולו דוגמא אחת ה טרחה להביא שיבשהמ מבליפילו רית אללית, גנבצורה כ לשימוע כתובותהזימון 

פיירמן להזים את ההאשמות המופנות  ו באופן שיאפשר לגב'ונקרטית במכתב השימוע עצמק

 רק במהלך השימוע עצמו. הובאו גמאות )ספורות על כף יד אחת, וישנות(דו כלפיה.

ספציפית ללא דוגמא כלליות  ם בטענותמוע לפני פיטוריבד לשיפגם הברור מעצם זימון עור לבעמ .108

על כך שאין מאחוריו  יעוהצבת המכתב להתגונן, נסיבות הוצא לו פשרשיא נה באופןמראש לטע

קמת ועד העובדים ית להטר את הגב' פיירמן בשל פעילותה הארגונבסיס ענייני, למעט הרצון לפ

 .י המטה להסתדרותידום צירופם של עובדלקו

 בהן ממש שאם היה ישנות הן טענותפי הגב' פיירמן ללכאוריות שמופנות ככך לדוגמא, הטענות ה .109

ן ניכר קודם היו צריכות לעלות זמ –כדי פיטוריה של הגב' פיירמן  ת ההנהלה עדואם אכן הטרידו א

 :ןהגב' פיירמשהועלו כלפי . ואלו הטענות !()לאחר מעשה שניםולא  לכן, במועד הרלוונטי להן,

ור חברות הצוות מחומרים צוות המתבטאת במידלעבוד ב"אי יכולת ל טענת המשיבה ע .109.1

כלל בין עמיתים ובמקובלים בתנועה ב בטונים לא ראויים ולא ומידע. שיח מזלזל ומעלי

 3".בודהלע

ל לקב רות,בורק מההסתד הגב' פיירמן, עו"ד במהלך ישיבת השימוע ביקש בא כוח

יר את הגנת רבת להסב' פיירמן מסבה שניתנה הייתה כי הגדוגמאות לטענה והתשו

 דתה. השינויים מקבצי העזר הפרטיים שנוצרו על ידה לצורך עבו

 בטענה זו!  ברור שאין שום ממש

 יירמן עובדתגב' פזה שה שום בעיה עם תנועהליתה לא היקודם לכן שנתיים ש בלבד זולא 

ום תה שהיילא שית לצורך עבודתה וא יצרה לנוחותה האיטיים שלה שהיעם קבצים פר

וי(, אלא אך לא לשינ ה,יהקבצים ניתנים לצפירת הגנת השינויים )ויודגש, התעקשות על הס

ת א אכן עשתה זאהי –ב הגב' פיירמן להסיר את הגנת השינויים ה שונדרשכש, זוהבפעם ש

עד במורלוונטית היתה א לכך ברור שהטענה  יז את הממונה עליה. אםגרכדי לא לה

בסיס עובדתי( סיבות  )חסרות  צר יש מאיןליי עליה נועדה ועצם הצמדותתה אלהע

 צדקת הפיטורים.לה

                                                 
 .32ח מוע, נספימון לשילמכתב הז 3.1 סעיף 3
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 ת לטענה זו.פות נוסימוע דוגמאולא ניתנו בש

כי כל  תמובנ הה ולאמדובר על טענה תמו –לזל בטונים לא ראויים" לעניין "שיח מז

 זו עם זו בקולות רמים. נוהגות לשוחח המחלקה עובדות 

א נעימה, ביבת עבודה ואווירה לויים, יצירת סיחסי אנוש לק" טענת המשיבה על .109.2

גות זאת מתקיימת בשנים האחרונות עם ים. התנהספאגרסיבית ותוקפנית במחלקת הכ

 4".משמעותית בחודשים האחרונים החמרה

עמיתותיה בצורה  אורה כלפימתבטאת לכ גב' פיירמןכי ההשימוע  ךלבמה ההמשיבה טענ 

נאמר לעיל,  מטמות"(. בהקשר זה יצוין, כפי שכברתן "מטונה אוג' מכשאינה מכבדת )לדו

ים, ודה הרגילרמן התקיימה מערכת יחסים מעבר ליחסי העבייכי בין הגב' רובין לגב' פ

 בשיחות הפרטיות ביניהן. במסגרתות ישבחופ ין והגב' פיירמןבמהלכה התבטאו הגב' רוב

החשבות האחרות  ות עבודתן שלהגב' רובין על איכבות אותן שיחות הלינה פעמים ר

תה לאף עובדת ומעולם פנת, "מטומטמות". הגב' פיירמן מעולם לא וכינתה אותן, בפשטו

 נעשה ופן כזה הרי שזהון מעין אלו, ואם התבטאה באדברי עלב לא הטיחה באף עובדת

 ה.של הגב' רובין עצמריה ן בלבד וכהדהוד חוזר על דבות פרטיות בינה לבין הגב' רוביבשיח

 מלבד העובדה שהיא פשוט אינה נכונה. חסרת בסיס וחסרת הגינות, ובר בטענהמכאן שמד 

ה את מהלך השימוע כי היא זו שמכנדי, כאשר הטיחה הגב' פיירמן בפני הגב' רובין בבכ לא 

 א השיבה לנאמר.מזלזל זה, שתקה הגב' רובין ול ופןאבחלקה העובדות במ

ה עליך בינך לבין הממונ ון הקיימים והנדרשיםביחסי האמ"קרע עמוק על המשיבה  טענת .109.3

לת וסירוב לקבל ידית לגבי כל החלטה ואי יכומתת מנהלת מחלקת הכספים, וכחנו –

 . 5ך"ילה עמונלקוי בינך לבין המהממונה המובילים לתקשורת מרות מ

ב' יטה לכאורה את הגן מקלפיירמנה המשיבה בשימוע שהגב' לעניין "הקרע העמוק" טע 

שלא הושמעה כלפי הגב'  טענה חדשהמדובר על בכל שיחה שמנוהלת ביניהן.  רובין,

ן היא מקליטה את הגב' רובי . הגב' פיירמן ענתה ברוב הגינותה כימעולם לפני כן ןרמפיי

חופשת הלידה שלה והבטחות דרשה בעבר על ידה לעבוד במהלך נשכך של לעיתים נדירות ב

 .אי העסקתהלה בקשר לשיפור בתננו שנית

 "הקרע העמוק" לעניין אי תיאום עצם מוזר איך המשיבה מייחסת פעם אחת את

הקלטה. חוסר פות במשא ומתן הקיבוצי ופעם אחרת לטענה חדשה של תתשהה

 ה עצמה.ר הרצינות בשימוע ובבסיס ההחלטסול חע עענות המשיבה שמצביקוהרנטיות בט

                                                 
 .32למכתב הזימון לשימוע. נספח  3.2סעיף  4
 .32זימון לשימוע. נספח למכתב ה 3.3סעיף  5
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 דית. הגב' פיירמןטענה אבסורבמדובר  ל מרות מהממונה"ב לקב"סירובקשר לטענה על  

ים הרבה מעבר לזו של ממונה חסכת ימער מהד ימינה של הגב' רובין וזו פיתחה ענחשבה לי

  ת אחרות. שבול חה שבודופשיות על איכות העהתייעצויות והתבטאויות חוכפיף, עד כדי 

העת.  תהכל אובין בובכפיפות לגב' רושנים  4שיבה כבר יירמן עובדת במויוזכר, הגב' פ

 ת הללו?!סוהטענות הכלליות והבלתי מבוסהמשיבה להעלות את  הנזכרפתאום ו

ין כל רלוונטיות ודתה כך שממילא אומכל מקום, כפי שנאמר לעיל, הגב' רובין פוטרה מעב 

 ' רובין.ם שבין הגב' פיירמן לבין הגבסייחן הניילטענות בע

פניה, עם נהלת שלה, בפניה ושלא בפי המ"דיבור לא מכבד כליבה בהקשר לטענת המש .109.4

שאין בה ממש. הגב' בטענה כללית שוב, מדובר  .ם"לתפקיד ועם עובדים נוספי עמיתים

גב' על ידה לל שנשלח "תקף היטב בדוארובין דבר המש בכבוד עם הגב' פיירמן תמיד נהגה

כתב מרות , למלעיל( 31)נספח  3.7.2018בת המשא ומתן הקיבוצי ביום רובין לאחר ישי

 . בודהלעהרגע נחשבה לעמיתה קרובה משפטי שקיבלה ממי שעד לאותו  נזיפה

 ,המשיבה בשימוע מעבודתה בהחלטת, במהלך השהייתה הזמנית של הגב' פיירמן 23.7.2018ביום  .110

שה קבל את הסיסמא הדרווביקשה ממנה ל רמן, באמצעות הדוא"לגב' פייין אל הבופנתה הגב' ר

נות הקשות וחסרות הבסיס בקבצי העזר שיצרה הגב' פיירמן. חרף הטעם ויישינלשחרור הגנה על 

באופן אישי,  ידי הגב' רוביןעל  , שנטענו הן על ידי המשיבה והןבמהלך השימוע י הגב' פיירמןלפכ

את מסרה לה , 24.7.2018 -יום המחרת, ביום ההגב' רובין ו ת לבקשתלהיענו ןמחרה הגב' פיירב

של הגב' פיירמן באותה  ותהן שנותר חסום לשינויים משלא היה ברשהאחרוא לקובץ העזר הסיסמ

שכאמור הגב' פיירמן ) כל החסימות מפני שינויים בכל קבצי העזר שיצרהרו הוסבכך למעשה . עת

  רים במחלקה(.דים האחית העוביפבכל עת לצ שיםהיו נגי

  פיטוריה.המודיע לה על  מכתב קיבלה הגב' פיירמן ,24.7.2018 ממש, ביום יוםאותו הבאת, חרף ז .111

 מצורפיםהדברים שנאמרו בשימוע( ממצה את מלוא ו שימוע )שאינטורים וסיכום העתק מכתב הפי

 .35-34 ומסומנים

 תארגנות.פגיעה בהת בעניין הההסתדרו ד שהגישההתקיים דיון ראשון בבקשת הצ 30.7.2018יום ב  .112

רב הלוי, הממונה האזורית על יחסי ד מיעו" :שאלו עיקריהם ותלהסכמ בתום הדיון הגיעו הצדדים

וקות שנותרו בין הצדדים לקראת חתימה על חלת מגשרת על המיועבודה בירושלים, תמונה להה

אודות הגדרת  סיגים שיח וים ויתקירת הוועד פיירמן מבוטלם של חבהפיטורי ;וציהסכם קיב

תי פנים לכל הנוגעים ת לשינה משתמעהיר בצורה שא"מתחייבת להבהמשיבה  ;קידה במשיבהתפ

ההתבטאויות  ות בענייןות ההסתדרלטענ שךבהמוזאת  למו"מ הקיבוצי" בדבר שהיא מחוייבת

  .יים שבהתהוותעבודה הקיבוצהשליליות כלפי מערכת יחסי ה
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ם התקיי ,תדרותעד פיירמן, ולבקשת ההסרת תפקידה של חברת הווהגד ות בענייןלאור אי ההסכמ .113

, וךשל דיון אר בסופוזמניים. בעניין הבקשה לסעדים בבית הדין הנכבד  נוסףדיון  6.8.2018ביום 

להסכמות  על מנת להגיעלעשות מאמץ נוסף  המליץ בית הדין לצדדיםוכחות, ה יךשכלל גם הל

ככל שלא תושג הסכמה בעניין הכרעה שיפוטית, ות הצורך בשייתרו א לך הימים הקרוביםבמה

 הסתדרות.מניים שהגישה הים באשר לבקשה לצווים הזהצדדיוגשו סיכומים מטעם י הוחלט כ

בנוכחות המגשרת  ,במשרדי מטה המשיבהראשונה ומתן  ה פגישת משאיימקתה 9.8.2018ביום  .114

חי עמימר  יו"ר הסתדרות המעו"ף, מ"מ ,טל-רנכחו עו"ד גיל ב טעם ההסתדרותעו"ד הלוי. מ

מזכיר חטיבה בהסתדרות רג, גולדבעוז  מר, עובדים בהסתדרות סטינגר, מנכ"ל האגף להתאגדות

לתנועה  האסטרטגיהיועץ  , גדי לוטן ה מרבישיב יבה נכחומשמצד ה .התנועה וועדוחברי  המעו"ף

אבי האנוש משר, מנהלת ' אור ברנ, בא כוח המשיבה, הגברם תורן א ומתן, עו"דבהליך המש

המשמש כמנהל  יאל עמירהנדמר והמלווה את המשא ומתן ירון גינדי, חשב בתנועת צופים עה, בתנו

 .עהמחוז צפון בתנו

ון דיפנו כל המשתתפים ל מכן לאחר, ולבין הצדדיםהלוי עו"ד ן המגשרת ביהיכרות תחילה נערכה   .115

ים גרעוניים סוכם כי תפקיד מלווה שבטת תר ההסכמוכאשר בין י ,במשא ומתן תקדמותהענייני ו

 לבסוף יכנס לתוך תחולת ההסכם הקיבוצי. משך(י שיתואר בהפיירמן כפ חברת הוועד)תפקידה של 

  .בישיבה זו ביניהםשגובשו  ההסכמות שללניסוח ת המשך ישתאמו הצדדים פגיסוכם כי 

הודעה מוסכמת  12.8.2018ום יב, הגישו הצדדים תקווה לבאות הטובה ומתוך בהמשך לרוח .116

מלאת אשר היא מד קיתפאותו  – ירמן במשיבהדה של הגב' פיהמתארת את הגדרת תפקימשותפת 

   .גם היום

פיטוריה של מהלך ברי כי אך , בסוףרה להגב' פיירמן לא פוטשל המשיבה בניגוד לתוכניותיה ובכן,  .117

ציים ת יחסי העבודה הקיבולהראות כוחנות במערכ יתהה ומטרתכל ובסיס,  חסר ההיגב' פיירמן ה

הנציגה ה ינשכאמור ה מרכזיתד אמצעות פיטורי חברת ועוצרה ולפגוע בהתארגנות בהטריה שרק נ

ור כלל מהלכי המשיבה רת לאומתבהמתבקשת  זו קנהמס רות במטה המשיבה.היחידה של ההסתד

 המתוארים במסגרת בקשה זו. 

ברת הוועד פיירמן, של ח פקידהת תדרהגעוד לא יבשה הדיו על ההסכמות בעניין מכל מקום,  .118

יו"ר בהפעם  - אחרים ות בחברי וועדכלתנלהפנות משאביה לה הטהחלישבה לסורה ו והמשיבה

 ., הגב' רוני גירוןהוועד

 העתקמכתב עם ברון הוועד גי ליו"רנוש, הגב' ברנר, נהלת משאבי האה מפנת 13.8.2018כך, ביום  .119

במכתבה מזהירה הגב' ברנר את . "התנועה שוטפת שלה ותהפרעה לפעיל"יינו שענ ,לתיק האישי

פת של התנועה במסגרת תפקידה כחברת וועד ד לפעילות שוטתיבען כי "אם תגיע גירו הועד יו"ר

הלכה למעשה  ההשלכות הקשורות בה". הפרת משמעת על כלללא תיאום מולה מראש תהא זאת 

בתנועה לא תואמה מראש  מדריכים עםן ל חברת הוועד גירור משעה שהפגישה שטענת הגב' ברנל
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רון שמפריע לפעילות הוועד גי יו"רד מצד ובר בצעד חמור מאות משאבי האנוש המדעם מנהל

 השוטפת של התנועה.

 .36 מצ"ב ומסומן ,13.8.2018מיום וש אל ההסתדרות, העתק מכתבה של מנהלת משאבי האנ

בו נטען כי  ,במכתב חוזר בי האנוששאמ כתבה זה של מנהלתלמ הסתדרותבאותו היום השיבה הד עו .120

ם, בהסכמתם, למשך כחצי מועט של מדריכיר ספמעם  12.8.2018ביום הועד גירון שוחחה  יו"ר

יושבי המקום או המשתתפים יין מצד מי מבין שעה בלבד, ומבלי שהייתה כל מחאה או תלונה בענ

פרופורציות חסר  רנר הינוב ב'ה כי איומה של הגבמכתב הסתדרותאלה, ציינה היבות בנס .בשיחה

ר להם תיק" יש מאין, "לתפו, בתנועה עדו ברין נוסף להתנכל לחכי המדובר בניסיוהמעלה חשש כבד 

כל פעילות ועד עתידית  ה עם חברי ועד אוולהרתיע עובדים אחרים בתנועה מפני השתתפות בשיח

 . לכשתתרחש כזו

התנהלות שיש בה פגיעה מול כל  אלד לא תעמוד מנג רותלבסוף כי ההסתדובהר העל כן,  .121

חשש זה, לא תהסס וספות המאששות נ ותוככל שיתווספו עובד רגנות העובדים בתנועה,בהתא

 ההסתדרות לפנות לבית הדין בהליכים מתאימים.   

 .37 מצ"ב ומסומן ,13.8.2018אל מנהלת משאבי האנוש, מיום  סתדרותב"כ ההבה של מכת העתק

 חברי הוועדזה של המשיבה לפגוע ב ום ניסיוןה לסיהוביל ותדרסתתגובתה הנחרצת של הה .122

ניצול  – פיתחלומגירה לתוכנית ומשאביה החלה מפנה מאמציה שיבה המו ,העובדיםובהתארגנות 

 ...פללרעה של הלכת צ.

לגרור  משיכהה המשיבה פ.:.צ.להלכת ת בעניין יופטניצול לרעה של הקביעות המש .ג

והעלתה את דרישת מלאכותיים קשיים במהלכו , הערימה תןומא רגליים במש

  ותו"מ ולפגוע בהתארגנכדי "לפוצץ" את המ דשתיציגות המחווכחת הה

ות גנבהתארלפגוע  תנועהת הנהלה החליטהלא הועילו לה, ול ההתארגנות יכלסכיה כל מהלישלאחר  .123

 כך, ...ל.פבעניין צ הקביעות המשפטיותשל  ניצול לרעהזויה של בודים בדרך ערמומית העוב

מלאכותיים קשיים עליו ערים שא ומתן ולהים בהליך המרגלי לגרורהמשיבה החליטה בכוונת מכוון 

 התכוונהברר כי תמבפועל כש, ורה מנוהל בתום לבאכמשא ומתן שלמצג שווא של במטרה להציג 

  .את החתימה על ההסכם הקיבוציכליל לסכל  באמצעות כך

 , שחור על גבי לבן,של המשיבה מפורשתכתובה וההודאתה ת הבהבא , בפרק זה,ויודגש: די היה .124

לסכל את , "מלפוצץ את המו כדית המחודשת הוכחת היציגוות את דרישת ה להעלונתבכו כי

  . תארגנותולפרק את הה חתימת ההסכם הקיבוצי

 .הבמלוא תובא השתלשלות האירועיםטוב מונה והסדר הן שלמות התלמע .125
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תוך מלאכותיים קשיים במהלכו רימה במשא ומתן ומע כה לגרור רגלייםשיממשיבה מה  1ג.

 המשא ומתןכדי להשפיע השפעה משמעותית על  ןבה היהחד צדדיות ש החלטותביצוע 

בהתאם  אשרשנייה, משא ומתן  ישיבת התנועהבמשרדי בא כוח  התקיימה 21.8.2018 ביום .126

יבה זו סמ. עד לאותו המועדשגובשו הסכמות ניסוח הרק ליועדה  9.8.2018 להסכמות בישיבה מיום

מטעם ההסתדרות ועו"ד  דברגר גולטל ומ-ו"ד ברכללה את עייתה מצומצמת והנוכחות בישיבה ה

נוסחו של הפרק הארגוני באשר ל להסכמות משמעותיות הגיעוה. הצדדים מטעם המשיב רם תורן

הארגוני בישיבת משא ל הפרק לחתום עניתן  ים כידדשני הצ הייתה הבנה אצלו בהסכם הקיבוצי

 .נרחב יותר ישיבה שתהא בפורום - הבאהומתן 

על הפרק ימה ישיבת המשא ומתן לחתמועד לנוצר קושי ממשי בתיאום  החל מרגע זהבמפתיע, א של .127

ם זרת לתאם מועדילמשיבה בבקשה חופנתה ההסתדרות  3.9.2018ביום  ולפיכךהארגוני כאמור, 

 קרפבי של המשא ומתן אינטנסיהארגוני ויתחיל  הפרקוכם הלכה יסספת, במתן נומשא ומת ישיבל

יבה לא שיתפה פעולה המש 21.8.2018כי מאז הישיבה מיום  גולדברג הדגיש בפנייתוהכלכלי. מר 

 אם בהם ישיבה.ולא העבירה מועדים אשר ניתן לת

 .38מן סומצ"ב ומ, 3.9.2018יום תדרות למשיבה, מהעתק מפניית ההס

הפרק  עללחתימה אם מועדים קרובים מבקשות ההסתדרות לת מתעלמתשיבה מן שהמבו בז .128

יערך החלה מנחה את מרכזי ההנהגות לה כי המשיבה 12.9.2018ביום רות , נודע להסתדהארגוני

חל המשא ומתן על הפרק ובדים ותוספות מלגות, מבלי שהכלכלית לתשלום תוספות שכר לע

ההחלטה של המשיבה אשר עומדות ברקע  תיהבתכניורות כנה ההסתדודמבלי שעהכלכלי ו

 רים.אמולהיערך לתשלומים ה

עוד במכתב  נהלת משאבי האנוש בתנועה, הגב' ברנר,גולדברג, אל מ ג ההסתדרות, מרפנה נציעל כן,  .129

 תןומשיבה מצויות בעיצומו של משא , והבהיר לה כי ההסתדרות והמ12.9.2018 -ה יוםאותו ב

ינוי בעל ש איי העובדים בתנועה, בוודאין לבצע כל שינוי בתנאלפיכך ו ,ראשוןיבוצי הסכם ק ושלגיב

   ארגון העובדים.לנהל על כך מו"מ עם מבלי , כלכליות לתנועה ויותמשמע

 .39מצ"ב ומסומן , 12.9.2018מיום של מר גולדברג אל הגב' ברנר,  העתק ממכתבו

 עם ההסתדרות המשיבה לתאם להאיהו כעבור זמן מהלהשיב, ו הגב' ברנר חהלמכתבו זה לא טר .130

 .2.10.2018יום מתן לומשא  ישיבת

ציג מצג שווא של רצון להתקדם בהליך מתן נועד רק להם ישיבת המשא וכי תיאומתברר  והנה .131

  שהפון להסתדרות וביקזכירת מזכ"ל המשיבה בשיחת טלה מפנת 17.9.2018ביום  ומתן, שכןהמשא 

  קרובים. ופייםים חלמבלי שהוצעו כל מועד 2.10.2018 וםליבת המשא ומתן הקבועה ישי את לדחות
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חמישה מועדים אשר נוחים   שיבה בבקשה לקבלנתה ההסתדרות למפהיום עוד באותו לפיכך,  .132

סתדרות ההשבוטלה מיוזמתם. בקשתה זו של לתיאום ישיבה חלופית חלף זו  להנהלת המשיבה

פעם שני מועדים בלבד לתיאום  כלב יבה נהגה להעביר להסתדרותר מכך שהמשיתנבעה בין ה

 לכך ברור. והטעםיבה, יש

 .40מצ"ב ומסומן , 9.201817.ום בה מיההסתדרות אל המשיהעתק מפנייתה של 

 .15.10.2018תן ליום לבסוף תואמה ישיבת משא ומ .133

 פנתה - 15.10.2018יום ה הקבועה ליבמה לפני מועד הישמי - .20181014.ביום א, פלא ופלוהנה, ה .134

 הפעם ,של ישיבת המשא ומתן שניה בקשת דחייהת בדרוסתלהבשיחת טלפון פעם נוספת  הבהמשי

וצר. בניסיון ולמר גינדי תואמה פגישה דחופה במשרד הא ן עסוק בצו מניעהבטענה שעו"ד תור

 .12.11.2018ם בת המשא ומתן, ליוד חלופי לישיוסף נקבע מועאום מועדים נית

 15.10.18ליום  קבועהיבה הבעניין ביטול הישלמשיבה,  תוהעתק מתכתובת דוא"ל בין ההסתדר

  .41מסומן מצ"ב ו, 12.11.2018ום וקביעת מועד חדש לי

שיבת משא רמת הקשיים בתיאום מועדים ליהלכה למעשה, דחיות המשיבה החוזרות ונשנות והע .135

משא ה ממועד ישיבת כשלושה חודשים)!(כוון יה באופן מגלכך שהמשיבה גררה רומתן הסתכמו ב

  .21.8.2018ומתן האחרונה מיום 

יום  - 15.10.2018ביום  יבהמשה פרסמה, ות המשא ומתןלדחיות המשיבה את מועדי ישיב בד בבד .136

התנועה,  "ריו, חתומה על ידי תנועהאגרת לעובדי ה -ת המשא ומתן לאחר שהודיעה על דחיית ישיב

 סום אוגדן השכר.רפניינו זכ"ל התנועה, מר קלי כהן, שען יוסף, ומב מר אלי

ניהול ברך בדבר הצו 12.9.2018ום וחלטת ובוטה ממכתבו של נציג ההסתדרות מימ עלמותכך, בהת .137

שינויים  המשיבה, לרבות כל שינוי בתנאי העבודה של עובדיביחס להארגון היציג  מו"מ עם

תנועה "לאחרונה התחילה ההמשיבה כי  נהלה הבכירה במשיבה לעובדיי ההיגנצ בישרוים, כלכלי

השינויים בחודש  לטנו ליישם את המלצותולכן הח 2019-קציב ליית ואישור התבנ ליךאת תה

ות אסטרטגית "בעלי חשיב שינויים אשר אף לדברי המשיבה באותה האיגרת הינם - הקרוב" רינוא

 ".יות כלכליותמעוומש

ארגון במסגרת  דגהתאל לבחירת העובדיםהמשיבה  על יחסה המזלזל של ך בכדי ללמדבכי אם לא ד .138

 נהציי ,ו במשא ומתןה היא עימאשר מצוי כלפי הארגון היציגהמשיבה  לש, ולחובותיה עובדים

ארגוני  נוי"שיבפתחו של המשיבה באותה האיגרת גם כי במקביל לעבודתה על אוגדן השכר היא גם 

 ".כלל תנועתי
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ם ובתהליכי לכאורההתפארות בהישגים עובדים באמצעות את ה לשכנע ניסתההמשיבה  -וק דו .139

מסוגלת ה לשיטתיותר שכן התנועה כי הליך ההתארגנות מ)באופן חד צדדי(,  ונעשם אשר נוספי

 ממש לבדהותיים" ו"יעילים", "טובים", "נכונים", "איכלבצע שינויים כלכליים וארגוניים 

 כשיו. ש עממו

הלוך ושוב את  חייתהדלבד בבד  .ובדיםמקיומו של ארגון עכליל  התעלמההמשיבה פשוט מקומם!  .140

גם בעזות מצחה  המשיבהכה משי, הבמשך שלושה חודשים קיומן של ישיבות המשא ומתן

ן חד יים וארגוניים באופכלכלם שינויי בצעלגם ו ,ך אותם החודשיםהוועד במהל חבריתנכל ללה

   !צדדי

יה עובדשהיא מבצעת לטובת  ת העצמאיותהפעולואודות של המשיבה לצד תיאוריה  זאת ועוד. .141

טרם הבשיל לכדי " מתןבאופן מפורש כי המשא ובאיגרת לעובדים המשיבה לציין  דאגה ,כאורהל

 ניתן לוותר עלעוד ו א מאוחרל יןלאותת לעובדי התנועה שעדי במטרהככל הנראה וזאת  ימוש"מ

 המו"משל תוצאה  אינןלתת לעובדים ה יטגם כדי להבהיר כי ההטבות שהחלכמו  תארגנותהה

 ."ההתארגנות מיותרת" ם אחרותובמילי

ר של הצגת ולה חוזדפוס פעגם איגרת זו  התיארכהרגלם של יו"ר התנועה ומזכ"ל התנועה,  .142

חת העובדים לרוו אגתודאשר והחינוכית  התנועה היא הטובה -" "טובים מול רעיםציאות בה יש מ

כר החדש, גדן השגרת אום של העובדים במסים עד להעלאת שכרה פעלו משך שנושימורם ונציגי

 - דיהניינת להעניק לעובמעו המעכבת את העלאת השכר שהמשיבהרעה" ואילו ההסתדרות היא ה"

שכן אנו מצויים במשא ומתן  2018ום ויישום האוגדן התעכב במהלך שנת נו פרסרילצע"

  ".ימושהבשיל לכדי מ ם קיבוצי למול ההסתדרות אשר טרםלהסכ

 .42מסומן ב ומצ", 15.10.2018דים, מיום התנועה לעוב תנועה ומזכ"לרת יו"ר ההעתק מאיג

עבור לנהל את ם היו למועד בו הצדדים אמוריהיה זה כאמור בדיוק ה כאן המקום להדגיש כי .143

רבה י)על אף שגם עליהן ס הארגוני של ההסכם , לאחר שהגיעו להסכמות על הפרקהמו"מ הכלכלי

 . המשיבה לחתום(

משיבה במכתב ששלח מר גולדברג ה אל 23.10.2018ביום  תדרוהסתפנתה ה ,נוכח חומרת הדברים .144

ת חד צדדיות חוסר תום לב ונקיטה בפעולומו"מ בניהול "אנוש בתנועה שעניינו אל מנהלת משאבי ה

בהליך  ירת הרגליים המכוונת של המשיבהבמכתבו את גר אר מר גולדברגיתכך,  לך מו"מ".במה

 נגד ועד הפעולה.ת כוניהמשא ומתן לצד התנהלות כוחנית וברי

להכשיל את  האלוג עם העובדים, מנסהמשיבה מסרבת לנהל דיבמכתבו כי וסיף ההסתדרות ג היצנ .145

לשנות את ה לעצמה גמישות ומשאיר עובדים,ה לגיטימציה של ארגון ההמשא ומתן ולגרום לד

 בדרךיבה ציין נציג ההסתדרות מתנהלת המשבהתנהגות זו  חה.עבודה ככל העולה על רותנאי ה



 33 

בות הדדית מעורבות נועת נוער שחרטה על דגלה ערכים של ערת התנהגות המצופה מתלמשאינה הו

 ות קהילתית.ריאחו

  .43ן ומסוממצ"ב , 23.10.2018מיום  האנוש, ת משאביהסתדרות אל מנהלמכתבו של נציג ה

 עהיבה הופתהמשכי שיבה הגב' ברנר במכתב אל מר גולדברג ה, 25.10.2018יומיים לאחר מכן, ביום  .146

על  גלי ברישכי ההסתדרות תברך ו של מר גולדברג וכי "לתומה" חשבה המשיבה מאוד מתוכן מכתב

 בה עצמה.בדי המשיבה ועבור המשיר עועבו כה משמעותיתל יישום החלטה מהלך זה, ואף תשמח ע

 .44מצ"ב ומסומן , 25.10.2018ם אל מר גולדברג, מיו ממכתבה של הגב' ברנר העתק

משיבה כי לכל ובוודאי מעבר לעובדה שברור ליר סובל הכל. דעת המשיבה הניל נראה כי ן,בכו .147

ה אל הגב' ברנר נתפ ההסתדרות ,עם ארגון העובדים מחייבים משא ומתןעבודה אי הבתנ םשינויי

ף פעולה עם ההסתדרות ולא לבצע כל שינוי בתנאי ול בשיתוודרשה ממנה לפע 12.9.2018עוד ביום 

לא ברכה ההסתדרות "אתה של הגב' ברנר מכך שתדרות, כך שפליהסהסכמת ה לאל העובדים

אשר  כל נוסח מכתבה של הגב' ברנר וכמוה ,ת )לשון המעטה(מגוחכפשוט  "ש גלי את המהלךברי

עובדיה" ושמה אותם "במרכז וחת תנועה אחראית אשר "דואגת לרומנסה להציג מצג שווא של 

ותם של בהתארגנות העובדים ובזכ ברור שמדובר בפגיעה עלפוכאשר במעל כל שיח ומחלוקת", 

מבלי שקולם  היפעול באופן חד צדדי כראות עינול ל את הליך המשא ומתןחסל העובדים להתארגן,

 .נשמע בכללשל העובדים 

( היא הקפאת המלגות) מתן ההטבות לעובדיםלעצור את אינטרס לתנועה  היהכש ,בתחילה: יוזכרו .148

יודעת  לטענתה היא איננהשכן  ,תהתארגנועקב ה ההטבותאת מתן י היא עוצרת הבהירה לעובדים כ

יתן כשהיה לתנועה אינטרס לשלב מאוחר יותר, והנה ב .מות של המו"אות הכלכליצהתוה יהיו מ

היא  ,לכליכה מתוכן את המו"מרוקן שמ, באופן וזאת אףחד צדדי פן באו הכספיות בותאת ההט

 מתןעצמה וכי  עושה זאת על דעתלעובדים כי היא בהיר להגם  א דואגתתוך שהי ,אותןה נתנ

כפי ) זו בנקודת זמן ,בהירונ .םזאת מיוש הוא בכלאך כעת  גנותעקב ההתאר בתעכה התוספות

יודעת מה יהיו  לאעודנה התנועה ו )!(טרם התחיל  הכלכליהמו"מ , (שהתנועה בעצמה מציינת

אלא שמהלך זה  , היה עליה להמתין לסיומו.דמתהקו)השקרית( . משכך, לאור טענתה תוצאותיו

 באופן חד צדדיהכלכלי  של המו"מ ותיותוצאאת  , הלכה למעשה,להכתיב גם וח כפול:רו לה יצר

 ת מההתארגנות.כלכליעם טכל תועלת  ח להםלא תצמ כילשדר מסר ברור לעובדים  וגם

. מה שכן למעשיהיפקה בתירוצים שס קוהרנטית לא טרחה להיותעצמה בהווה אומר, התנועה  .149

 מאחורי פעולותיה.  שעמד האמיתיקוהרנטי הוא הרציונל 

    - תןכוונותיה האמיתיות בעניין הליך המשא ומרומיה וחושפת את מעהמשיבה מתגלה ב. 2ג. 

כחת ופן מלאכותי ודרישה להובאמצעות יצירת מחלוקות בא ,שא ומתןפוצץ" את המל"

 וחיסול ההתארגנותיציגות מחודשת לצורך סיכול החתימה על ההסכם הקיבוצי 
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ת וונמכה הוהתמהמהות השכרסומו של אוגדן רין פניבעהמשיבה  לחוסר תום ליבה שלהמשך ב .150

, 25.10.2018ביום מר גולדברג רות תדסהה נציג פנה כאמור לעיל, הכל, בתיאום ישיבות משא ומתן

הסתיים פרק הארגוני בהסכם הקיבוצי אכן מו"מ על הלוודא שהקש ביאל בא כוח התנועה ו

הכל כפי  - וציה בהסכם הקיבל חלק זע מההינה ישיבת חתי .11.201812ליום שנקבעה  ושהישיבה

 : שיבהמ, בא כוח ה, אל עו"ד תורןגולדברג מר. וכך, כותב בר בעברסכם כשהו

 עו"ד רם תורן שלום רב,

על נוסח החלק הארגוני שבהסכם  רדךמשסיכמנו ב 21.8.2018ביום 
 ן.הקיבוצי כפי שנתבקשנו על ידי צוות המשא ומת

ון משרדו של ארנגשרת, בת המלקראת הישיבה הקרובה בהשתתפו
 לחתום על החלק הארגוני כאמור.קשים נו מבבר דוד, א

חלק הארגוני ם וניתן יהיה לחתום על הכאנא השב לנו כי העניין סו
 סכםבה ליולהתקדם לחלק הכלכ

 לנוחיותך מצרף את טיוטת ההסכם".
 

 .45מסומן מצ"ב ו, 25.10.2018תורן, מיום  גולדברג אל עו"ד מרהעתק מפנייתו של 

 - וושבועיים לאחר פנייתו של מר גולדברג אלי מועד הישיבה לפניד חאיום בודד  - 1811.11.20ביום  .151

כל הנושאים בפרק  לא סוכמו דווקא כי תעלפטען גולדברג ו מרהואיל עו"ד תורן להשיב לפנייתו של 

 :התגובהן לשו הארגוני. וזו

יבה לקראת הישבחודש אוגוסט במשרדי ו בה שקיימנובהמשך לישי
 גוני:חלק הארבנקודות פתוחות מחר, להלן 

 וניים;גרעההסכם לא יחול על מלווה שבטים  – 4פרק ג' סעיף 

ה והן לגבי מנהל דילסכם את נושא האפליקציה, הן לגבי עוב – 5פרק 
 מדריכים/מרכזים;

 הסעיף לא מוסכם; –( 6) 2ה' 
פים יום נוס 30הארכה של  3סעיף  ם בשל אי התאמהפרק )ו( פיטורי

 לא מוסכם; –
 לים;לא מקוב 7,8,9סעיפים 

 10%להוריד ל  5פיטורים בשל התייעלות: סעיף 
מבקשים כי במהלך תקופת  –החדש  3שמעת סעיף מרי פיטו

 ברוטו".  50%לעובד ולמו ישההשהייה 

 

 ןמצ"ב ומסומ, 11.11.2018רות, מיום אל נציג ההסתדהעתק ממכתב התגובה של בא כוח המשיבה 

46. 

ה דחתה ככל הניתן את תיאום ישיבת המשא המשיב. רהמחפין, התנהלות המשיבה פשוט כבו .152

שהואילה לאחר  ;עדבתירוצים של קושי בתיאום המו רה של עו"ד מירב הלויבגישוומתן השנייה 

חר הישיבה שקדמה לה כמעט שלושה חודשים לא -המשיבה לבסוף לתאם מועד לישיבת ההמשך 

החליטה המשיבה  ,השכר אוגדןסום בכל הנוגע לפר צדדיים כאמור חדבצעדים ובמקביל נקטה  -

ואף "הגדילה" לעשות זאת יממה לפני ישיבת  ,גוניק הארלחזור בה מההסכמות בעניין הפר
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החדשה שיצרה  מחלוקתלא לאפשר כל הזדמנות להסתדרות לפתור את הבכדי ש שךההמ

 הארגוני.חתימה על הפרק תחת ה ולחתור  ך זודרב המשיבה

כפי שקרה לאחר מכן, ההסתדרות בחרה  מת לאשורהובטרם התגלתה להסתדרות האה ב זבשל .153

תית ביותר עולים חרף כך שהיה נראה לה שמדובר בחזרה נוספת ומשמשלא לשבור את הכ

שא ומתן ולנסות מהכמות, רגע לפני חתימה עליהן ולפיכך החליטה שלא לבטל את ישיבת מהס

 . במסגרת הישיבה המשיבהגה ומה( שהצי)המד את המשבר לפתור

מימוש ות את ולהסוהצליחה לעמוד על המשמר לא שיבה ן השק והמיצא המרצע מאלא שאז,  .154

 מרההסתדרות,  לנציג (שלא במתכווןהנראה  כל)כהעבירה עת  ל את ההתארגנותונתה לחסכו

בה, עו"ד רם כוח המשי באגינדי, לבין תנועה במו"מ, מר ירון גולדברג, תכתובת דוא"ל בין נציג ה

 12.11.2018ת ביום המשא ומתן המכרעשל ישיבת כי עוד בטרם קיומה  תאשר מלמד תורן,

מהסכמות וככל שזה לא ותית אכמלחזרה צץ" את המשא ומתן באמצעות לפוה "כוונה המשיבהת

 ההיעדר יציגות בדברשווא העלאת טענת בפגוע בהליך המשא ומתן ובהתארגנות כולה יצלח לה ל

 ונסביר. .רות בתנועהשל ההסתד

שעניינה חזרה ות כוח המשיבה אל נציג ההסתדר של באבתו לאחר תגושעות  3 -כ, 11.11.2018יום ב .155

אל בא כוח  , ןמשא ומתהמייצג אותה בתנועת צופים חשב  ,יירון גינדנה מר פ כאמור, מהסכמות

את בא כוח ושואל  ותאל נציג ההסתדרת בא כוח המשיבה תגוב מצורפת לוהמשיבה במייל 

 :המשיבה

 פוצץ את זה?"פיק ל[ יסהח"מ - שנשלחו למר גולדברגשות הדרי"זה ]

 ה למר גינדי: ר מכן, משיב בא כוח המשיבמס' דקות לאח .156

 .""מ[הח -היציגות  -]צ"ל  יגותעל נושא הנצ צץ"לדעתי נפו

וב נציג , בכית11.11.2018י מיום המשיבה לבין מר גינד העתק מתכתובת הדוא"ל שבין בא כוח

 .47 מצ"ב ומסומן, משיבהספים מטעם הוגורמים נו ההסתדרות

. טבהי מבוימת הצגההינה פשוט המשיבה לאורך כל הדרך  התנהלותה של א ולא להאמין.לקרו .157

הסכם  שווא של מעסיק אשר מנהל משא ומתן עלציגה המשיבה מצג הבחוסר תום לב משווע 

נועד למראית עין וסחים משפטיים, כאשר הכל ומחליף נ בותם מועדי ישיקיבוצי ראשון, מתא

 גנות.מצח "לפוצץ" את ההתאר המשיבה תוכנית זדונית ועזתחדרים רוקמת בלבד ובחדרי ה

ה משקפת היעדר הסכמות היא אינ. מדברת בעד עצמהאל בא כוח המשיבה  פנייתו של מר גינדי .158

כוונותיה לחסל את  מרצון את מיה, וחשפה שלאהתגלתה במערו (בטעותה)ה המשיב אותנטי.

 . ללעישתואר בהרחבה  התארגנות כפיכוונות שהיו עוד מראשית ה. ההתארגנות
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הגורם האחראי מבין היות ל -פעם נוספת  -, בחרה ההסתדרות הברורה יםחומרת הדברחרף  .159

 .  12.11.2018קיומה של הישיבה ביום עד ל אזר באורך רוחיהל ,בדיםהעוטובת ן ולמע ,הצדדים

. בישיבה ן במשרדו של יו"ר הסתדרות המעו"ףישיבת משא ומתימה התקי 12.11.2018ם ביוואכן,  .160

טל, -גיל בר עו"ד, דאז יו"ר הסתדרות המעו"ףארנון בר דוד, תדרות מר מטעם ההס ו נכחוז

מזכיר חטיבה  עוז גולדברג מר, ו"ר הסתדרות המעו"ףום של יהמקלא ממבתפקידו הקודם כ

ת. מטעם אגף להתאגדות עובדים בהסתדרוי סטינגר, מנכ"ל הומר עמיח ,סתדרות המעו"ףבה

לוטן, עו"ד רם תורן, בא כוח המשיבה, מר גיא י גדנר, מר ב' אור ברדי, הגתנועה נכחו מר ירון גינה

 .בתנועה מחוז צפון מנהלכמור אכהמשמש ה, סיטון, ומר דניאל עמיר

כי הם מימה ולכאורה תה כללית יע" באמירועה ב"אופן מפתאת הפגישה פתחו נציגי התנוהנה,  .161

 דרות". י ההסתוף להוכחת יציגות על ידומתן בכפ "מוכנים לנהל משא

 כלייושבו גם הלכה מב"מ אלא שניהלה את המושלא רק בה זו, משיבה בישיהתנהלות המ .162

לרגע היה נראה , רק הארגוניחתימה על הפל הד ישיבוסוכם כי יתואם מוע המחלוקות בין הצדדים

 לא כך היה.  דת על טענתה, אולם כפי שהתברר לאחר מכןאינה באמת עומ המשיבהכי 

לתיאום כמוסכם בישיבה  ההסתדרות פנייתבתגובה ל, 13.11.2018 -, ביום המכןיום לאחר וכך,  .163

 כ"ל התנועה בזו הלשון: השיבה מזכירתו של מז ישיבת החתימה על הפרק הארגוניעד מו

 כך ותו לא. שה לחתימות."ור לקבוע פגיישאין לי א עכשיולה, נכון "לאחר בדיק

  .48מצ"ב ומסומן  ,13.11.2018העתק מהתכתובת שבין ההסתדרות למשיבה מיום 

תוכנית "ה להוציא לפועל את השלב השני של המשיבה החליט סתדרות כיובה זו הבהירה להתש .164

 .ההסתדרות הוכחה מחודשת של יציגותוש מהולדר "הפיצוץ

יג ההסתדרות לפנות למנהלת משאבי האנוש מספר פעמים גולדברג נצמר  ניסה 14.11.2018 םביו .165

 לא ענתה לטלפונים.גב' ברנר נעלמה ו, אולם ההענייןירור לבשונות באמצעות שיחות טלפון 

ת דוא"ל חוזר למזכירת מזכ"ל לפנות פעם נוספת למשיבה, הפעם באמצעוגם הוחלט ר יותר מאוח .166

ועד לחתימה על הפרק לתאם מהמשיבה  הסיבה לסירוב תאפן סופי באודעת לולבקש התנועה, 

  .הארגוני לאחר שהוסכמו מרבית הנושאים בפרק זה

 .49מצ"ב ומסומן , 14.11.2018מזכ"ל המשיבה, מיום מזכירת סתדרות אל העתק פנייתה של הה

 ר(יש לומ ו )התמוההתכותרשבמכתב מר גולדברג ורן לפנות אל עו"ד תהואיל , 15.11.2018ביום  .167

ען בא כוח המשיבה כי למרשתו יסוד סביר להניח מכתבו טנועת הצופים". בהינה "הסכם קיבוצי ת
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הנהלת התנועה לא תקיים י כמהעובדים כנדרש עפ"י הדין, ו 33%מייצג  גון העובדים אינוכי אר

 ו עבדוף ואשר עליקלתו"ספר השכר החדש שנכנס שכן  של ההסתדרות דיונים על הדרישות הכלכליות

   ורה כספית גבוהה יותר לעובדים מדרישות ההסתדרות".נועה בארבע השנים האחרונות, נותן תמבת

 .50 ב ומסומן"מצ, 15.11.2018אל נציג ההסתדרות, מיום  של בא כוח המשיבהמכתבו 

 ,לשונו(כ) "לפוצץ" את המשא ומתן על "נציגות" וכניתהא בא כוח המשיבה לפועל את תוציה הנה, .168

תן אף מוסיף כי אין צורך במשא ומתן על להליך המשא ומלכאורה אין עוד תוחלת שודא י לוכדבו

 באופן חד צדדי.כאמור פרסום שבוצע  - םגדן השכר שפורסק הכלכלי לאור אוהפר

חזרה מהסכמות  -"תכנית הפיצוץ" דוא"ל שלעיל בה פורטו המהלכים של התכתבות הויובהר:  .169

ן נית זדונית שנרקמה בין בא כוח המשיבה לבין מר ירותכאינה , להוכחת יציגות תודרישה מחודש

מר גדי ציג ההסתדרות כאמור, והם וספים מלבד נביניהם היו עדים נתכתובת , שכן לבלבד גינדי

מנהל אגף תפעול ורכש , עה בהליך המשא ומתן, מר גיא סיטוןלתנו האסטרטגייועץ לוטן, ה

נועה, אשר הם חלק משמעותי ובלתי נפרד האנוש בת ר, מנהלת משאבינבתנועה, והגב' אור בר

 . אומרת הכלומתן, ושתיקתם בעניין מהליך המשא 

ההסכמות והדרישה המחודשת סול ההתארגנות באמצעות החזרה מלפיצוץ המו"מ וחיהווה אומר  .170

כירים ים הבמכלל הגור - עשים ובין אם בשתיקהמבבין אם  -היו שותפים  ,כחת היציגותלהו

  ו"מ ובמשיבה.החלטות במומקבלי ה

ל ה ההסתדרות תיארה ההסתדרות את התנהלותה ששהגיש בראשית ההליךוגם זאת יש להזכיר:  .171

הברורה כנגד תנועה בעניין התארגנות העובדים ומעורבותה ב' ברנר כמנהלת משאבי האנוש בהג

 גינוי מצדי האנוש זכתה ל' ברנר כמנהלת משאבבובעד הפגיעה בה. התנהגותה של הגת ההתארגנו

על באופן רשמי הגב' ברנר  התנצלהשלאחריו אף  30.7.2018שנערך ביום בדיון כב' בית הדין הנכבד 

 נרברגב' הגם שכן  התנצלותה הייתה מן הפה ולחוץ בריאך  ,6פוסט נגד ההתארגנותבה מיכתת

 לא ,ה אותנטיתהיית התנצלותהאם  םשאר המכותבימיותר  הייתה צריכה להיות זהירה אףש

שותפה לכל דבר לתוכנית לסכל את תובת מייל והיא ה תכמאות גסתייאו להב גילהה טרח

 .גנותההתאר

תום לב כלפי ההסתדרות לאורך כל הדרך ממועד הכרזת המשיבה התנהלה בחוסר רק ש לאובכן,  .172

הלך במשווא  גמצ בית הדין הנכבד ביצירת עלניסתה אף להערים היציגות, אלא שהיא למעשה 

נות טעשההסתדרות מכפישה את שמו בהעלאת של מעסיק תמים ית הדין יימו בבתקהדיונים שה

" 7התנועה "הייתה על דעתם הלותם הבזויה של ראשישהתנו, כלפיו של פגיעה בהתארגנות

 . ובתמימותם

                                                 
 .21-19ות ורש; 30.7.2018ול הדיון מיום לפרוטוק 2עמוד  6
 18-16; שורות .7.201830לפרוטוקול הדיון מיום  2וד עמ 7



 38 

ה גיש, ה15.11.2018-הביום , עו"ד תורן אל ההסתדרותמועד מכתבו של עוד באותו . וחזור לעניינונ .173

רים שקת אשר מגולל"( הודעת העדכון": )להלןלבית הדין  מטעמה דעת עדכוןהוגם המשיבה 

  ההסתדרות אינה יציגה במשיבה.כי  לבסוף עתבוקו והסתרות כמנהג המשיבה

תקיימו בין הצדדים, הבית הדין הנכבד בעניין מספר הישיבות שמטעה המשיבה את ל, כך, למש .174

שלא התבטאה רק בתיאום הישיבות משא ומתן ה רגליים בהליךאת גרירת הבכדי( )ולא מסתירה ו

מהסכמותיה בין  ל המשיבהשבחזרה גם  אלאישיבות המשא ומתן ת דחיותיה של המשיבה או

תפקיד "מלווה שבטים גרעוניים" המשיבה באותה הודעת עדכון כי סתירה הכך גם  .יבהישיבה ליש

שיבה יש שיצרה המ קידא בדיוק התפהומתחולת ההסכם  אשר אותו מבקשת המשיבה להוציא

בקשת מכך שלמעשה ר נמצאת בתפקיד זה, אשין לחברת הוועד יעל פיירמן, והיא היחידה מא

 .בה מההסתדרות להוציא את חברת הוועד פיירמן מתחולת ההסכם הקיבוציהמשי

ן מבית הדיטיות חשובות ורלוונעובדות  בהודעת העדכון סתירההמעבר לכך שהמשיבה פשוט  .175

ף בעצם הגשת הודעת א משיכה להתנהל בדרכיה הבזויותהמשיבה גם , הלןר להיוסב, כפי שכבדהנ

  .עדכון מטעמה

פנתה עו"ד בותר, בא כוח המשיבה, אל הח"מ וביקשה לברר אודות  15.11.2018 -בוקר יום הבכך,  .176

עדכון  גישים הודעתהאם הצדדים מאול לשהודעת העדכון שברצון ההסתדרות להגיש לבית הדין, ו

יש הודעה מוסכמת שכן אין הגה לעו"ד בותר כי אין בכוונת ההסתדרות להח"מ השיבמוסכמת. 

שיבה מתעלמת מפניות ההסתדרות אליה לתיאום ישיבת חתימה דדים ומאחר שהמבין הצ תהסכמו

ת מס' שעות" עם הגשעל הפרק הארגוני. במענה לתשובה זו ביקשה עו"ד בותר מהח"מ להמתין "

 תוכל לברר את פשר העניין. ות בכדי שון מטעם ההסתדרכהודעת העד

עד  מס' שעותלהמתין מהח"מ  י בקשתהכאצה למשיבה הדרך לבית הדין, ו כיוהנה מתברר  .177

לדאוג לכך שהודעת עדכון מטעמה תוגש קודם רק  למעשהנועדה להגשת עדכון ההסתדרות 

 מציאות. מביך.השנות מן ילו יש בכך כדי ללהודעת העדכון מטעם ההסתדרות, כא

ה רת המגיה את תוכנימייל שחשפ בתה תכתוח הנסיבות החדשות אשר בראשן אותוכנ מכל מקום, .178

בקשה לסעדים  18.11.2018ביום לבית הדין  , הגישה ההסתדרותעל הנציגות"ץ לפוצ" –של המשיבה 

 תהבקשה להוספ" י )להלן:בוצהוספת סעדים במסגרת בקשת צד בסכסוך קיזמניים דחופים ול

   ."(סעדים

סתה ינ, 22.11.2018ביום ן שנערך יובדו כן , וכמלבקשה להוספת סעדיםהמשיבה שה גובה שהגיבת .179

לא עלה בידה  אך כזאת ,(ברוריםלכך טעמים וה) ראיותזו מתיק המביכה יה ראילהוציא המשיבה 

 מסמכי התיק. ה בבית הדין הותירו

הטעמים גם )והנראה  יכפהמשיבה יטה החל ,שנלווה לה שי התדמיתיתוכנית והקות החשיפעם  .180

ות( שמיעת עדוי )כולל יןדהבבית ארוך דיון  תוםבו ,זעםר עד יעבואחורה לסגת  ,(לכך ברורים
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יתכנסו לדיון שתכליתו הכנת  י המו"מכי צוותהסכימו הצדדים  ,הדיןשל בית  דוכוונתו ועידוובה

הסתדרות  ודם כיו"רדוד בתפקידו הקארנון בר ן מר , לביי כהןמר קלם, מזכ"ל הצופיפגישה בין 

בטענותיה של התחשב ב כמו כן, .ות בין הצדדיםמכסהההמעו"ף לצורך מיפוי כל המחלוקות ו

ה החלטה ת אותבמסגר ים גםסוכם בין הצדדחנוכה ג העילות חפובעים מזמן הנ שיבה לאילוציהמ

מר על וכל צד שכש, 2018 דצמברם של חודש חרוניאכי הפגישה תתקיים במהלך השבועיים ה

   טענותיו.

דרכים ב"לסכל את ההתארגנות נוספים מאמצים אחרונים לאחר ההסכמות הדיוניות: . 3ג.

 ,במקבילמבי ממסרים נגד ההתארגנות; פומסרבת להתנער בהמשיבה  – הקלאסיות"

במטרה לייצר נסיבות ש"יכשירו" את העלאת דרישת במו"מ מכוונת וסחבת  לייםגרירת רג

שנייה )!( לפועל של תכנית הוצאה  "מושלם"ון התזמו אז ב, אהוכחת היציגות המחודשת

   וחיסול ההתארגנות "הפיצוץ"

סיכמו הצדדים לשוב לשולחן המשא ומתן בו  ןהדיומועד לאחר  בלבד םמייוי, 24.11.2018 ביום .181

, נדהמה ההסתדרות לגלות כי הופץ וצישנותרו בעניין ההסכם הקיבלשם מיפוי המחלוקות הבודדות 

"תתעוררו  תרתושכו נועהתעובדי הכלל בקרב  פים"ום בצגים מודא"עובדי מי מטעםניאנומייל 

 . בים לכם את התנועה"גונ

למזכ"ל התנועה ו/או שלוח מייל ללכלל עובדי התנועה ם יהאנונימיהפונים זה קוראים חמור  יליבמ .182

חשיבות בשל  .נציגות ההסתדרותי הם אינם מעוניינים בובו לציין כ משאבי האנוש נהלתלמ

 םדילכלל העוב אגים בצופים"דים מודבום "עיה של אותניהפ ים עיקריבאמו , להלןבריםהד

 :במקור( אותוהשגי )ההדגשות

"... 
ובות על חוט, היא מכניסה להם את ת העובדים משחקת בעובדי הוועד כבדרוהסת
שבי ו העומדת על הסכם ולא יויקרה והיא ז ה, היא זאת שמחליטה מהלפ ליםהמי
  חן המו"מ.שול

שי הוועד( חומר בידי היוצר ום, הם )אנלאין פה כף ופה שיתואין  כם.לידו עעבשלא י
 ם.ה כאשר ייחתם ההסכתהיכמו שהתנועה 

... 

עושים עלינו ישראבלוף ואנחנו אוכלים את , חברים תתעוררו
 זה!!!

 
טוהר המידות והאמת והם מתקשרים לעובדים, רות הם לא אנשי מההסתד יםהאנש
לה שלנו שגדלה איתנו הברים ודרכים, אומרים על ההנד ל מיניאותם בככנע ים לשמנס
 וט חשבנוה באמת, פשדה רבמועדון הטבות, תו לנוועה דברים שטניים ומוכרים בתנ

 !!!10-למכור את התנועה שלנו בשביל סרט ב
ה בעזרת הכוח שיהיה להם לשחק בתנוע הם היא להיכנס לתנועה ואזהמטרה של
 בשבילם!!! עדיין יהיה זה שיעבודיה פה יהוועד שתם, כל ותה לשליטולהביא א

ים רגונל ההסתדרות באם שרוא מה עשו וועדימזמינים אתכם לחקור ולק
, הכל חרים ומה נכתב על ההסתדרות והתנהלותה במרוצת השניםא

 שה פשוטה בגוגל!באינטרנט, בהק
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, אלו צופיםת שלנו לתנועת הנים אתכם אחים ואחיוזמיאנחנו מ
י דרך צלא! מעוניינים בהסכם קיבו, א!הגיד ללו פה לשגד

כצאן...  כיםים שהולהסתדרות העובדים, לא! מעוניינים באנש
 לנו בוועד!שכנציגים 

 
 ינים בתנועה שלנו בחזרה!מעוני

 שהם החבריםאנשים  –הנהלה מעוניינים בדיאלוג חברתי מול ה
 שלנו

 דרום ן חנוכהלנו איתטיים ואיתאנשים שגדלנו 
 ועהנותנו בתמו אותנו לאורך שנידוקו לנו ים שדאגאנש

 האנשים שבזכותם חזרנו לרכז ובזכותם יש לנו תנוע
תדרות ולצערנו גם הוועד אנשי ההס טנה מנסיםנשים שבשא

 א את דיבתם רעה!!להוצי
 בגובה העיניים! -ים שהם אנשיםאנש

 
ה ולבכם, עשו פע( מהח" – )השגיאה במקורמבצירים  נואז אנח

מה שיותר כעכשיו, העבירו מייל זה ללו פעשלכם, הארגון מען ל
ם להביע לכעל גורלכם ומותר  איםכם להיות אחרכם, מותר לכי מותר ל ם,עובדי

 עמדה, זו מדינה חופשית!
 

ך לעשות צעד בשביל להציל את התנועה שלנו כל אחד צרי
שלנו  "ליל להנהלת התנועה, למזכא לשלוח מיאחד פשוט והו

 ור.שלנו אש בי אנוהלת משאואו למני קל
 

די רק להגיד: לא לעשות יותר מ א צריכיםלשלכם אתם  במייל
ות דרך ההסתדרות גדחוסר רצונכם להתא את רוצה, הביעו

 א מייצגים אותנו!!!לותם אנשי וועד שודרך א
 

יכולים לחשוב , עולה ולא תשלחו את המיילאם לא נצא לפ
 ועשביים, היה אקטינבאו  מכםנו רוצים בזה, אז בבקשה שאנח

ו מייל פשוט והשפיעו על חמשהו למען הבית שלכם, שיל
 עתידכם!!!

 
 cali@zofim.org.ilכ"ל התנועה: מז ל קלי,המייל ש

 org.ilrb@zofim.o : ת משאבי האנוש של התנועהור, מנהלהמייל של א

 

 !צמית ללא גורם שלישיעלהתאגדות ייל ושחררו אותנו מ שלחו
שלנו שהם  םליהמנהעם  יראוהב וחביח שילחו מייל ושחררו אותנו לש

 גם החברים שלנו!
 

 הבית!לחמו על או לפעולה, תיתכם, צשלכם, אוהבים א
 
     "צופיםבגים דים מודאעוב 

 

mailto:cali@zofim.org.il
mailto:cali@zofim.org.il
mailto:orb@zofim.org.il
mailto:orb@zofim.org.il
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ומן סמצ"ב ומ, 24.11.2018, מיום עההתנו כלל עובדיל בצופים"העובדים המודאגים "פניית העתק 

51. 

הודעה חמורה דים בהעולל לכ תצוכבר מופ הדיןית בההסכמות בהדיו על  היבשלא וד ע .כך, ממש .183

 ובציור שלבעבר  הופצוניחוח של המסרים שהו אותב הכלכש ,בהסתדרות לבטל חברותקוראת ה

או  רבצבעים של שחו מציאות אחת - רבעב יהלעובדייר לצהנהלת התנועה  שניסתהמציאות אותה 

"רע"  –י" ומכאן א ערכהוא "אדם ל רגנותשתומך בהתאמי : "רעים" או "טובים" או בה יש לבן,

ההסתדרות לק מ"המשפחה". וחלתנועה, ומי שנגד ההתארגנות הוא בהכרח "טוב" לתנועה 

  ב" לתנועה.טון והכוהמצב "הנ "רעה" לתנועה והמשך התנהלות שלא במסגרת ההתאגדות היא

בדרישה לקבלת  הדין לבית הפנייההסתדרות ומרת הדברים ועיתויים שקלה היטב חונוכח בשלב זה  .184

נקוט באיפוק לגם במקרה זה חלט וה, ואולם לשם הרגעת הרוחות וקידומו של המשא ומתן סעדים

  .נועהמזכ"ל התישירה ל ייהפנפק בסתולה

אל במכתב , "ףהמעו דו הקודם כמ"מ יו"ר הסתדרותקיל, בתפט-רגיל ב עו"דפנה  25.11.2018ביום  .185

עובדי  ת כללפוצלח בתקטרוני שנשגע לדואר האלה בנוובו בקשה להוצאת הבהרועה מזכ"ל התנ

"ל בעיתוי כה סמוך הדוא ן כי נדהם לראות אתצייטל -ד בר. עו"24.11.2018תנועה ביום שבת ה

י התנועה דכיצד הופץ דוא"ל לכלל עובה התורים, דבולרוח הגמור להבנות , בניגוד הדיוןמועד ל

לא  חנואנ טיותגנת הפרלפי חוק ה" כינר ב' בראמירותיה של הגובפרט לאור  ,ללככ ממען עלום

העובדים, הרשימה ]רשימת שלנו את  ה על העובדיםמעבירים לאף אחד שאין לו אחריות ישיר

 ."הח"מ[

רה ההודעת הב הלת הצופים להוציאהנצוות  להנחות אתממזכ"ל התנועה טל -ברעו"ד  דרשד עו .186

 ,ועהמזכ"ל התנהתנועה או על דעת  ל דעתהדוא"ל אינו עעובדי התנועה שתבהיר כי תפוצת כלל ב

להתחייב ל ופעולה עם האמור בדוא"תף ייה כי אין לשלהוציא הנח ;ייג מכל האמור בווכי הוא מסת

 עם ההסתדרות הכללית. יבוצילמו"מ הק

 .52מצ"ב ומסומן , 25.11.2018מזכ"ל התנועה, מיום  אלטל -ברשל עו"ד  מכתבו

מתברר  והנה .טל-עו"ד ברתשובה לועה במכתב ם מזכ"ל התנבשנר השיבה הגב' בר 26.11.2018ביום  .187

האירוע ש, אלא רותסתדשות ההתה המשיבה לדרינענק שלא רלא ה של הגב' ברנר כי מכתבקריאת ב

אינה יודעת  הלת התנועהנה"רת ההיגיון כי חסמוהה והתאמירה בזה מסתכם מבחינתה החמור ה

א תנועה לות ב"מאז החלה ההתארגנכי ו "לחזו תפוצה נשמי עומד מאחורי מייל זה ולאי

שהדבר דעות בעניין. ככל ת החלפהלה את שימוש העובדים במייל הארגוני לצורך ה ההנהגביל

 הלה החלטתה בעניין זה."חדש ההניידרש, תבחן מ

 .53מצ"ב ומסומן , 26.11.2018טל, מיום -אל עו"ד בר נרגב' ברה כתבה שלמ
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דברים מההסתייגות  הביעלהתנועה סרבה ש לא רקבה פשוט מקוממת. היתממות המשי .188

כל כפי שהיה מצופה מ - "פיםאגים בצוודהעובדים המ"ודעת המייל של נים בהויהמצהחמורים 

 פומביתאמירה משלב בתוכו גם ה ייהנוסח הפנ נוכחבפרט ו, וען כי פניו לשלוםיק אשר טסעמ

קריאה לפנות , עם תנוהתארגנגד ה למאבק שאבי האנושם של מזכ"ל התנועה ומנהלת מגיוסל

ההסתדרות אשר כ ,נציגיה עפעף ודאף לא הניאלא ש - שלהם דוא"לכתובות הוציון יין אליהם בענ

 . ןכלעשות  הםדרשה מ

מאמירותיו  לא אףאוהפסיקה  תדרוישות ההסתדרהמשיבה לא התעלמה רק מעוד, זאת ו .189

בקשת מור מתדוא"ל האית מההסתייגות פומב ,שהרי .לפיהכ של בית הדין הנכבדנקרטיות קוה

בעניין  תהרמים בהנהלו גובעניין הפניות האסורות שביצע כברננזפה  שהמשיבהלאחר  שבעתיים

הייתה יבה משה .ההתארגנותאמירות נגד ל ביחסדם ימצביים פומהחיבה הגילויי התארגנות וה

ת שלא ומביויותיה הפהתחייבושיה, לאחר תוכחת בית הדין את מע ה זהירותנקוט במשנה לצריכ

היא בחרה שלא ו ,וש בפרוטוקולמנהלת משאבי האנוהתנצלות  ותנהליך ההתארגלהתערב ב

כך ב גם. בהסתדרות יבטלו חברותם יםרבועובדים הלך זה יצליח מ אולישתוך מחשבה מלעשות כן 

   .עובדיה בהסתדרות תארגנותהיין ת המשיבה בענלהעיד על כוונוי כד יש

, הגב' ברנרתשובתה של  גם לאחרין הד לבית הפנייהפשרות א תאית בשנשקלה שבה וההסתדרות  .190

דם את המשא לק , בכל זאת,ןיולטובת הניסשיצאה בעניין תובת תכלהסתפק ב לבסוף הוחלטואולם 

 . ןומת

תחושה הנוכח  לקביעת מועד דיוןהסתדרות בקשה הגישה האז  - 26.3.2019 -ה עד ליום ,כזאת .191

 ןוומכומתן באופן שא במים רגלי גוררת הנהלת התנועה כיות ם בהסתדרמיבקרב גור שהתחדדה

ת וחסוה ת, עזרכי בהתערבובימים ההם סברה ההסתדרות מה על ההסכם. לצורך הימנעות מחתי

 בקשהמכאן הוגשה הו משפטיף ההליך הסכמה חלליך בהסיום ההל עוד סיכויבית הדין הנכבד ישנו 

 . מועד דיוןלקביעת 

תגובת ההסתדרות ל תתשובו, 2.4.2019 יוםהוגשה בד דיון מוע ביעתקה ללבקשבה תגובת המשי .192

 .8.4.2019ביום  – ימים 6כעבור שה הוג כאמור שיבההמ

משא ומתן נוספת ונקבע  תקיים פגישהצדדים ל חויבולפיה  ניתנה החלטה ,8.4.2019, באותו היום .193

 . התקדמות המו"מבעניין מועד להגשת הודעת דיווח 

פגישה זו לא לם ואו גישת משא ומתןלפ 18.4.2019יום צדדים בנפגשו ה, הדין החלטת ביתבהתאם ל .194

במשיבה חלטות בל הלקו בה הגורמים המוסמכים לא נכחשכן  ילה לקידום המשא ומתןהוב

ם בש לקבל החלטותמכה לו הסלא קיבאף נהלת המשיבה עם הבפגישה מטאשר נכחו  והנציגים

 . ם גורמיםאות
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. תהסתדרוהעם יווח מטהודעת ד הוגשה 29.4.2019ביום ין, הד יתובהתאם להחלטת במשכך,  .195

בין  השיחו ן הנכבד כי חרף ההתקדמות במשא ומתןאת בית הדיההסתדרות  עדכנה בהודעה זו

על ו ,בין הצדדים הנוספת ישיבת המו"מותרו גם במהלך חלוקות שנשב את המיליהצדדים לא ניתן 

ימים  14 לאחריקבע שבמועד חול ישיון בתיק דועד יקבע מהדין  כי ביתיקשה ההסתדרות ן בכ

נוספת ה בקשב. יו יזומנו הגורמים המוסמכים לקבלת החלטותאלהודעת הדיווח ות ממועד הגש

עד יחול מן שבפרק הזיורה למשיבה הדין  ביתכי  ותתדרשה ההסביק ,ה הודעת דיווחאות סגרתבמ

 ים לקבלתוסמכהגורמים המתפות ע לנהל משא ומתן עם ההסתדרות בהשתלמועד הדיון שיקב

 ה. מליך בהסכאת ההסיים למטרה , הכל בשיבההחלטות במ

המשא ומתן נמצא בישורת שדה ובוהע ות שנותרונוכח המחלוקות המעטההסתדרות סברה כי  .196

לאחר ה שהוגשעמה הודעת הדיווח מטב ממש דעת המשיבה אשר ציינה כךאף לכזאת ) האחרונה

על ההסכם  ולחתום יקבעההסכם בפרק הזמן הקצר שעד לדיון שיסוח נהיה לסיים את י ניתן מכן(

 .ועהתנב הקיבוצי הראשון

דין ר בית העתנ 30.4.2019ום ביו ,עמהח מטוושה המשיבה הודעת דיגיה ,29.4.2019, באותו היום .197

אליו יצטרפו  המשא ומתן שוב לשולחןעל הצדדים ל נקבע כיו שת ההסתדרות במלואהלבק הנכבד

 27.6.2019דיון ליום  נקבע מועדל במקביואצל המשיבה  ים לקבל החלטותמוסמכהגורמים ה

  .(דיןית הב אילוצי יומנו שלל המועד הקרוב ביותר בהתאם -תאם להחלטה בה)

ה יכשמהלולאחר  הייתה מטרתה של המשיבה מעולםלא יבוצי על הסכם קחתום של דא עקא, .198

 ת תוכניתש אממחזור וללהמשיבה  טהחליה ,התארגנות העובדים לא צלחול את ים לסכהקודמ

  .)כלשונה כאמור( על נושא הנציגות" לפוצץ"-ה גירהמ

 נערותהתה לרבות אחריולשתקופה וב 22.11.2018דיון מיום בכל צעדיה של המשיבה  ה,למעש .199

ול" המו"מ "ניהו לנהל משא ומתןההסכמה , 11.11.2018ם תכתובת מייל מיומאותה  חוץכלפי 

חשפה עת נ שהייתה בוהמביך במצב הדברים העדיפה  המשיבה. היטבמים ימבוהיו  ,עצמו

י שתלה  ניבהסיון ליבנם ההסתדרות פעולה עיתוף ייצר מצג שווא של של, תוכניתה בפני כל

 ניתן יהיה להוציאוך זמן עד אשר משלגם ובפני בית הדין תה דמית לשפרגם  - תוצאות חיוביות

  .לב םבתוכאילו  ,שדותורר חבלי לעמ תבשני ניתתוכהת לפועל א

החתימה על ההסכם רושם שאת הלאורך כל הדרך ה לייצר יבמבישה דאגה המש ומיותבערמ .200

נועה התא שאל .חתימהואף דיברה על קביעת מועד  נה"בר לפימע"ממש עם ההסתדרות הקיבוצי 

בו  הרגעועוד עד ד וע ו לאישור הועד המנהלואת הבאתעל ההסכם  החתימהת משכה אמשכה ו

ימת לחתכתנאי  –רוש י לחזור ולדכד גות,יתאבד היצאולי ותיים תחלופת העובדים תסיוק בד

 ונפרט.וקיימה. הבטיחה הוכחה המחודשת של היציגות. הת א –ההסכם 

ומתן, ה לצדדים לשוב לשולחן המשא אשר קרא 30.4.19ן מיום דיבית ה תרב לאחר החלט אזמן ל .201

 עו"ד עוזפנה בהתאם,  .עצלתייםאופן מכוון בתנהל בו"מ מכי המהחלו לחשוד נציגי ההסתדרות 
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ו צורף לישאכתב האנוש בתנועה, במ, מנהלת משאבי ברנרהגב' אור אל  20.5.2019ביום ולדברג, ג

סיכום הסכמות לעוד השבוע לתאם מועד "דרישה ו, יםיכמו הצדדעליו ס קיבוצינוסח ההסכם ה

 .בר לזמן הסביר"שך מע"המו"מ נממשעה ש הנוסח המצורף" עלתימה וח

 .54 מן"ב ומסומצ, 20.5.2019' ברנר, מיום גבשל עו"ד גולברג אל ה מכתבוהעתק 

וד אגף לאיגבשפטית מהלשכה המבנישו עו"ד ה תנפ, 21.5.2019ם ביולאחר מכן, יום  במקביל, .202

שהתנועה גוררת נראה ף היא כי תריאה אהבו , בדוא"ל באת כוח התנועהמקצועי בהסתדרות אל 

חסות למספר נושאים מצומצם יילא קיבלנו הת"מציינת תוך שהיא בכל הקשור למו"מ  גלייםר

 ם". יירק לעוד שבוע הת משא ומתן נקבעכבר שבועות ארוכים "בבדיקה" וישיבנמצא ש

 היא נתובו מציי דוא"ל חוזרטענות ההסתדרות בהתנועה את  באת כוחה תחחר מכן, דשעתיים לאכ .203

מצד  מןין משיכת הזרת בעניקובישיבה להות נוסח ההסכם יוטטאת  כי תעביר בהתאם לסיכום

 .קחים את העניין במלוא הרצינות"ול"הם שתשובה בהתנועה 

 .55 מצ"ב ומסומן, 21.5.2019מיום , ות לבין ב"כ התנועהדר"כ ההסתב יןל בהדוא"תכתובת העתק מ

גב' ברנר למכתבו גם ה שיבהה ,א"לההסתדרות בדוב"כ התנועה אל  ה שלתשובתמס' דקות לאחר  .204

וי מן הראו" 11.6.2019ישה ליום קבעה פגכי נהגב' ברנר  יינהצ בו ,ג במכתב חוזרדברלשל עו"ד גו

ף . בנוסכמה"הסשנקבעו ב ובמועדיםלדברים במסודר ס להתייח לתנועה שההסתדרות תאפשר

ם ההסכ וע לך היטב ונמסר לכם לא אחת, חתימה על"כפי שיד ך:יום כיא לקראת סוסיפה הה

 ,םבהתא. וסח הסופי של הטיוטההנשר את יאהוועד המנהל הקיבוצי אפשרית רק לאחר ש

  ר ההסכם כנדרש".שונהל לאיוועד המסגר בינינו נוסח ההסכם הקיבוצי נזמן את היימש

 .56 ומסומןמצ"ב , 21.5.2019ברג, מיום הגב' ברנר אל עו"ד גולדמכתבה של העתק 

ן כל איבוודאי שו נוספת רישהכל ד איןשיבה ושל באת כוחה ת המגבתשובות אלו של נציגם  ,הנה .205

תין מוההסתדרות מתבקשת להנוסח ההסכם מלבד אישור  ,גות מחודשתלהוכחת יצי זכר לדרישה

 גישה שנקבעה.זה בפ וסחנ לשבועיים נוספים לשוחח ע

פר מס תרנוכאמור בדה שוזאת לאור העו, תקריטי תןישיבת משא ומתקיימה ה 11.6.2019ביום  .206

המוסמכים  בכל צד ריםחו הגורמים הבכינכשבישיבה זו ו ,לפתור מחלוקותשל ביותר מצומצם 

סתדרות טל יו"ר ה-ומר גיל ברהצד האחד  ןמ , מזכ"ל התנועה,מר קלי כהן - לקבלת ההחלטות

 . בין הצדדים קותום ישיבה זו נפתרו כל המחלותב .מטעם ההסתדרותעו"ף המ

ו ציין בפניה כי וב סףמכתב נוהגב' ברנר בל נה עו"ד גולדברג אפ ,19.6.2019 יוםבכשבוע לאחר מכן,  .207

בעקבות  של ההסכםם מתוקניים חפתרו המחלוקות ונוסנ 11.6.2019שהתקיימה ביום בפגישה 

לדברג לדעת "ד גועל כן, ביקש עו שור.ועה לאיכן אל נציגי התנלאחר מעברו ר הואותה ישיבה כב

 ימה.מועד לחת לתאםתן תי נים וממדוע טרם אושר ההסכ
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 .57מצ"ב ומסומן , 19.6.2019ום י, מברנר גב'ה ו של עו"ד גולדברג אלמכתב

 יםסחונהלה כי  הרסמההסתדרות ומ אל עו"ד בנישוה באת כוח המשיבה תנזמן קצר לאחר מכן, פ .208

 ציעההוכן  תשינויי מהדורוללא  -שלהם  נקי""ח נוס ביקשהו ים עליהםמקובלה אשר הועברו לתנוע

 .הסכמות שהושגוה שמשקף לטעמה את נוסף ענייןבנוגע למעודכן  נוסח

 .58מצ"ב ומסומן , 19.6.19ום מי"כ התנועה אל ב"כ ההסתדרות, בה של פניית

 כי ויןצבו במכתב עו"ד גולדברג למכתבו של הגב' ברנר  השיבה, 20.6.2019 -היום  בבוקר כך גם, .209

הגב' . על ידי התנועה סחים אלונוושרו אועה ואף לתנו ים שהועברת הנוסחטיוטואכן קיבלה את 

 .ההסכם תהיה רק לאחר קבלת אישור הוועד המנהל על חתימההודיעה כי שבה ו נרבר

 .59מצ"ב ומסומן , 20.6.2019 יוםגולדברג, מב' ברנר אל עו"ד מכתבה של הג

אושרו אף ש עללא נחתם שההסכם  היחידהסיבה הברנר כי מסבירה הגב' , פעם נוספת שההנ .210

די על יגם הסכם הנוסח שור יאשנדרש  יאהיים פטתנועה ויועציו המשל הם על ידי מזכ"הנוסחי

  .הוועד המנהל

דרישה  וודאי לא ,צדדיםן האו מחלוקת בי זה אין כל דרישהבמכתב כמו במכתבה הקודם, גם  .211

ן מצבת ינתבהלה עיל שדרישה שכזו לא תו הדעיהמשיבה  –די ולא בכ .יציגות דשת שלה מחולהוכח

שזו לא העת  הדעימשיבה ה זאת ועוד,. רכאמו העובדיםת תחלופ מועד טרם - ונידש יבחוהעובדים 

 בתיק דנא.בוע דיון קהיה  27.6.2019ביום ש ן הטעםגם מוכחת היציגות להעלות את דרישת ה

רות סתדההה ב"כ התנועה לב"כ תנפועד הדיון הקבוע, מ מס' ימים לפני ,23.6.2019ביום ואכן,  .212

יש הודעה שנוכל להג נתמ את עלוזערב, ב עד מחר שלב הניסוחים תסיים אל"ממנה  הקשיבו

ת בהסתדרו החקד. ב"כ התנועה "ובמשותפת לביטול דיון התזכורת הקבוע ביום חמישי הקר

פה כי מוסיהיא כאשר  ע(גאותו הרעד  האיטית של נציגי התנועה ד )בניגוד להתנהלותיילהשיב מ

ועד להביא את ון ונכוכי העיכוב מצדכם מין הב, נאלץ לם עם העניין מחרסיינ ככל שלא"

ים זה לא במצב דבר. במטרה לסטות מההסכמות שהושגוון הקבוע בחמישי, דיהצדדים ל

ות ]ההדגש .""דנו בביהשיח ביניהל בהתאם ולהמשיך את האלא להתנ תיוותר בידינו ברירה

 .מ[הח" –הוספו 

 .60 מצ"ב ומסומן, 23.6.2019אל ב"כ ההסתדרות, מיום  תנועהב"כ התה של יפניהעתק 

 התנועהך את הזמן לא הגיעה למשו"היה זה לטובתה"  םים בהדשוחלאחר לקרוא ולא להאמין.  .213

 את סיום לכאורהת זו שמעכבת הופכת ההסתדרות להיו םיון ופתאויע מועד הדמגוהנה, הסכמות. ל

מנת  ועל ןול הדיורק לצורך ביטאך ואלא שזאת  ,מותגעה להסכהל דוחקתהתנועה ב הניסוחים ושל

ת ההסכם אצל הועד אלאשר  לאהתנועה  קפידהה שהמעכשלמראית עין ש"הכל סגור"  צרליי

ובדים הגדולה תחלופת העת הזמן, עד לעוד א שוךלממשיכה ה תחת זאתוחתום עליו המנהל ולא ל
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 !חה מחודשת של היציגותכי הובלעל ההסכם  וםתלא תחעצם בש 9.20192.-ב אזכדי להודיע 

 ורט.ויפ

 )!( 26.6.2019כם וביום ח ההססואחרונות לנות טיוטהעבירו הצדדים ביניהם  ,לאמור לעיבהמשך ל .214

ל התנועה מזכ" ובאישור –סתדרות את כוח ההב אלתכתובת הדוא"ל משיבה בודיעה באת כוח הה

לקבוע מועד לחתימה  פשרא"ו ,"יפעלו לכינוס ישיבת וועד בהקדם"הם  כי –המכותב למייל זה 

 . "ילת ספטמברתחב

 .61מצ"ב ומסומן  ,26.6.2019רות, מיום דשל ב"כ התנועה אל ב"כ ההסתה נייתפהעתק 

המשיבה כי  ציגיה שלכלל נ הבהירו עתהכל וש וסכם על כל הצדדיםהההסכם  נוסחש, בנסיבות אלה .215

ק להתבצע ר תוכלוצי קיבם על הסכהחתימה קרטיה הפנימית בתנועה והבירובהתאם לנהלים 

 926.6.201-ה בערב יוםסכימה ההסתדרות ה, עד המנהלוול ידי הע ההסכם נוסחישור חר אאל

 דיון הקבוע ליום המחרת.להגיש הודעה משותפת לדחיית מועד ה

יו"ר תיו עם בשיחו לרבות מזכ"ל התנועה) ומתןהמשיבה במשא ות נציגי התנהליש: ונדג .216

וועד ה על ידינוסח ההסכם אישור  דרש אמנםנמצג לפיו  הציגה (טל-רהסתדרות המעו"ף, עו"ד ב

 הסכםשלאחריו ייחתם המדובר בהליך פנימי נועה כל העת עלה כי תמהתנהלות האלא שהל המנ

עד כי ניתן לקבוע מו ,י הועד המנהלטרם אישור ההסכם על ידעוד , ינהציבעצמה ולראיה התנועה 

 יציגות ידעהוכחת ההנוגע לב ות ודרישותנועה טענלת ויאשר הכבכל מקרה, לכך יוסף כי . לחתימה

 לברור שמדובר בחוסר תום לב משווע ובפעולה שכ וגם מטעם זה בעצמה םלהעלות נועהנהלת התה

ה לגבי ההסכם ם השגתה שוייועד המנהל גם לא הוי לגיש עוד כנד מטרתה ריסוק ההתארגנות.

  .גופו

באופן מכוון  ההסתדרות הציגה המשיבה כלפישווא שה מצגי אלו כדי להסיק אודותאם לא די בכל  .217

שות כן באותה בקשה מועד לחתימה כפי שהתחייבה לע ןבמת התעכבה המשיבה כאשרער, כוומ

, לה אודות מועד החתימהבשאאל הגב' ברנר דרות ועד וההסתנציגי הופנו ו ,יוןדחיית דשותפת למ

"כפי ( כי אוחר יותר ממה שהתחייבהע מ)שבו 14.7.2019מיום חוזר בדוא"ל ברנר ב' השיבה הג

 ."יקבע חתימהה תגישה במהלך אוגוסט ואחריפ שהתחייבנו תהיה

של הגב' ותשובתה  8-10.7.19ימים מה גב' ברנרת הוועד ונציג ההסתדרות אל הנציגפניות תק הע

  .62סומן מצ"ב ומ, 14.7.19מיום  ההסתדרותג ברנר אל נצי

תתקיים  רהולדברג כי הישיבה האמוד גהגב' ברנר את עו" עידכנה, 21.7.2019ביום ן, וע לאחר מכשב .218

ום לאחר מכן "י אה כחלק ממסך העשן, כילציין שוב, ככל הנר חתטורך שהיא , תו25.8.2019ביום 

, קורכך במ-אותכם ] ."ע תאריך לחתימהונוכל לקבובלת ההחלטה ן על קמובכ ותכםנעדכן א

 [הח"מ



 47 

  .63מצ"ב ומסומן  ,21.7.19מיום  ,ג ההסתדרותנציאל  רהגב' ברנשל  התיפניתק עה

במהלך ההליך המשפטי אשר ההסתדרות  את רגיעהר נועד לשאו מסך עשן חלק מאותכ עוד.ו זאת .219

גדילה הגם  לא אחת לעיל,כפי שהוזכר  ,בה במו"מה של המשין תום ליביספקות רבים בעניהעלתה 

וצי ההסכם הקיבאודות שליחת נוסח  12.8.2019ום יאת עו"ד גולדברג ב ועידכנהעשות נר הגב' בר

אחת פעם  –פעמיים הפתיע את נציגי ההסתדרות זה מידע . 11.8.2019ביום  רציתהאהגה אל ההנ

 ת הועד המנהלישיב סתדרות כבר עודכנה כיהרגע שכן ההאותו הכרחי ביה לא הבשל כך שמידע זה 

ות דות התקדמה המעדכנת אומשיבשל ה שה זוך שגיפעם שנייה בכו, 25.8.2019תתקיים ביום 

. ו"ממלו שהובילו את המשיבה לקדם את הולרוב נציגי ההסתדרות היו א ,ה בנוףשונהמו"מ הייתה 

ע את הרגינועדה ככל הנראה לכנית והתותה חלק מייהפנייה זו  המסקנה המתבקשת הינה שגם

  ודש ספטמבר.עד לאותו חספקות ההסתדרות 

 .64צ"ב ומסומן מ; 12.8.2019ברנר מיום פניית הגב' 

נה מזכ"ל התנועה אל פ -תנועה בהגדולה לופת העובדים תחסיום  חרלא מייד - 2.9.2019ביום ן, ואכ .220

ו וועד אות אולםהוועד המנהל  ידי שר עלסביר לו שההסכם אוהונית טלפו"ר הסתדרות המעו"ף יו

ר מכן גם העלה את לאח .חתם ההסכםייבטרם תדרות בתנועה של ההסגות רש הוכחת יצידמנהל 

 ל הכתב. הדברים ע

 .65צ"ב ומסומן מ; 1.9.2019שא תאריך הנודרות המעו"ף אל יו"ר הסתה ענומכתבו של מזכ"ל הת

 .לקרוא ולא להאמין .221

  בארסנל ןהאחרו יכלאת היבה המששולפת  עלו בחרס ותתארגנת ההלסכל אמציה לאחר שכל מא .222

שם תוכל  בדיםמועד תחלופת העוקטנה" עד  על אששומרת את המשא ומתן "ות מבישה בערמומיו

כ"ל התנועה לצבוע את הדרישה בצבעים מזהנלוז של ניסיונה  .רגנותתאהסכל סופית את הל

כסות כולות לאינן י "הוראות הדין"ו "זמןוף החל"; "תחלופת העובדים"של  לגיטימייםלכאורה 

 דרישה זו. בבסיסופים לחלוטין שוהשק יםאת המניעים הברור

, שיבה מתחילת הדרךהמבהן נקטה ך ישיר לפעולות א המשבפשיט ההינשיבה של המ זו הפעול .223

לא רק שהמשיבה התנהלה בחוסר תום לב  .ואשר תוארו לעיל בהרחבה ,רזת היציגותממועד הכ

 עללהערים  ניסתהאף מעשה , אלא שהיא לן הצדדיםבימתחילת מערכת היחסים  ההסתדרות כלפי

של יה ותוכן בכתבי טענבית הדין קיימו בך הדיונים שהתבמהלשווא  גצמ ירתבית הדין הנכבד ביצ

, בהעלאת טענות כלפיו של פגיעה בהתארגנותמכפישה את שמו  שההסתדרותמעסיק תמים 

 . בתמימותם" ו8עה "הייתה על דעתםראשי התנויה של ושהתנהלותם הבזו

                                                 
 .18-16ת ; שורו7.201830.ם לפרוטוקול הדיון מיו 2עמוד  8
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של  וביתהחי תדמיתה ה אתלטובת גייסניסתה ללא הועיל להמשיבה להיאמר:  חייבתת ובכן האמ .224

אחרון כ -עובדיה ות בכדי לפגוע בהתארגנ העל רוחה ות ככל העולכדי לעש ת הנוערוועתנ

   .ים הפוגענייםהמעסיק

על אף ו ,דיםרוח חסר תקבאורח דרות ההסתנהגה  ,שיבהאל מול התנהלותה הבזויה של המ .225

 - ילר אותה תכתובת מיאחל דאיוו - במשא ומתן נועהה של התליבין חוסר תום בעניהחשדות 

ש מתהשלה ל העומדתת אפשרוהלהליך המשפטי ושור הקל בכלנהוג באיפוק סתדרות הה ליטההח

שיפור תנאי לטובת  כלהכש -ם אחר פעפעם  - העומדים לרשותההלגיטימיים ם אמצעים הארגונייב

 .שון בתנועהראבוצי יה על הסכם קחתימטחונם התעסוקתי באמצעות יבדים ובהעו

תדרות ההס ;צי ראשוניכדי להגיע להסכם קיבו מיתנה את דרישותיהההסתדרות למשל, כך  .226

פעילות שיא או בפעילות צאת בקופות בהן התנועה נמבת םהסכימה שלא לנקוט בצעדים ארגוניי

מצגי  נוכח האיטי במשא ומתןדמות קתההקצב  התפשרה עלת רוההסתד ;גרהשנה חלק מהשאי

ואלו אך דוגמאות ספורות  ;החתימה על ההסכם קרבה מאודש יעהדובי מצד המשיבהשווא ה

 .סתדרותנהלות האחראית מצד ההלהת

היה עשה שמעולם לא ולמלמשא ומתן  אמיתישאין פרטנר  בסוףל בינההלא עוד. ההסתדרות אך  .227

צעי אשר ג בכל אמלנהוהתנועה תמשיך הלת הנ ,דגאניינים להתמעו התנועה ף שעובדיאעל וש

דש מח החייאת ההתארגנותבנסיבות אלו . ברי כי כל את ההתארגנותתה לסישרת את מטר

עת ות לדעת ו נציגי ההסתדרף נוכחוכזאת א יותרעוד  ךוארו גרהיה מאתי ךתהליאך ה אפשרית

 .הלופת העובדים הגדולתחועה לאחר נחדשים בת עובדיםניסו להחתים 

עבדה ך ההליך המשפטי ורלכל אמתחילת ההתארגנות וכבר ת כי אין ולא יכולה להיות מחלוק .228

וכפי  ,גנות העובדים. לצורך כךלחסל את התאר -לפי תוכנית מפורטת וקבועה מראש המשיבה 

עלאת דרישה ה" ששיאם בהמשיבה על כל ה"תרגילים שבספר הסחלא פ ,בהרחבה עיללשתואר 

צמה כך לפי דברי המשיבה ע -ליתה הוכחת יציגות מחודשת שכל תכל וועבחוסר תום לב מש

 לסכל את ההתארגנות מעיקרה. - בכתוביםש

ידי המבוקשים על קבועים הקבלת הסעדים לה דרישת ב דברים זה עומדת ההסתדרות עלמצב

 .בקשהברישא הבהתאם לאמור  ההסתדרות
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 פטימשההטיעון  חלק שני:

 זכותלהתערב ב סיקמעהחל על החקיקתי והפסיקתי את האיסור  פרהה התנועה .א

של העומדים בראש התנועה והעקיפות ת הישירות אויוטבהתב ההתארגנות

 נגד ההתארגנותוהנהלתה 

מפורשות ובדים עוגנו רגנות עות בהתאברובמסגרתו הזכות לפעילות ולחהתארגנות" "חופש ה .229

, ובצדק, למעמד של בפסיקה לא פעם וזכו 1957-קיבוציים תשי"ז וק הסכמיםלחח'  33בסעיף 

 . זכות יסוד חוקתית

ר המוחלט על התערבות המעביד קו בעניין האיסואת מושכלות היסוד שנפס נזכירכך למשל,  .230

 ות עובדיו כפי שנקבעו בפס"ד פלאפון:בהתארגנ

נם של יא מעניילהתארגנות בארגון עובדים ה הזכות, שית לכלרא"
בדים ושמורה להם בלבד. השיח שמקיימים העובדים בינם לבין העו

דים מקיימים עם ארגון שהעובעצמם, אם יתארגנו אם לאו, והשיח 
יו של גן במסגרתו אם לאו, נמצא מחוץ לתחומעובדים אם להתארה

בדים במהלכי גון העומדו לארמעהמעסיק אינו שווה ערך ב .המעסיק
, גם י להביע דעה נגד ההתארגנותן הוא רשאואיושה, ההתארגנות ומימ

 אם לדעתו תוצאותיה יזיקו להמשך פעילותו של מקום העבודה.

ון יציג וטרם היווצרו של י כינונו של ארג, לפנהתארגנות הראשוניתשלב הב
חברה לה של הקולא יישמע , בין החברה לארגון העובדים שיח קיבוצי

ום העבודה, בין תיה על מקה והשלכו, מימושוגע לזכות ההתארגנותבנ
 9".במישרין ובין בעקיפין

 ... 

רגנות שלהם אינו ההתא נקודת המוצא הינה, שמימוש העובדים את זכות"
מדובר בשלב בו ל עניין בתוצאות מימוש אותה הזכות. ו, אם כי הוא בעמעניינ

המעסיק בשלב זה, בעניינם  התערבותרגוני. האטרם עומד לעובדים כוחם 
ל עובדיו, שאליו הם כפופים ובו הם תלויים וטונומי שפנימי האה

 ו";"מגרשאישית, במימוש זכותם זו שיכולה להתממש אך ורק ב
יש בה  -דמוקרטי שהוא איננו צד לו ב קריטי בהליך הבאותו של ,התערבותו

ו ת עובדיע" בזכופישום פגיעה אסורה של "גוף מתערב זר ומשמ
  10"להתארגן.

 

משמעיים אלו אשר נפסקו על ידי בית הדין הארצי הנכבד בעניין  רורים וחדבדברים בנראה כי די  .231

ובדי החברה ענגד התארגנות  בהבעת עמדה ברורהכירי התנועה בלות פעופלאפון, על מנת לקבוע כי 

ין היתר באמצעות שיתופי פוסטים נגד ובין באופן עקיף )ב פן ישירבין באו בהסתדרות,

השפיע דו גם לוענו גיעה חמורה ובוטה בזכות ההתארגנותמהוות פ( וני "לייקים"ההתארגנות וסימ

                                                 
 ניתן ביום; בדים נ' פלאפון תקשורת בע"מהאגף להתאגדות עו -הסתדרות העובדים הכללית החדשה  12-09-25476ארצי( עסק ) 9

 שיאה ארד.של כב' הנלפסק דינה  96ף , סעי"עניין פלאפון": ןהל)פורסם בנבו(, ל 2.1.2013
 פליטמן. נו של כב' סגן הנשיאהה לפסק די7, בסעיף שם 10
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דים לבחור את ארגון העובדים שלהם ואת דרכי העוב זכותם שלשפעה בלתי הוגנת ואסורה על ה

 .רותלהתארגנות האותנטית בהסתדתנגדות להניע הגם המאבק הארגוני שלהם ו

אליהו, שלמה , מר בה על השליטהבהחברה ו יו"ר דירקטוריוןבו הופצו על ידי  מגדלבעניין כך, גם  .232

נפסק ו בענייננו, הופצשו ם לאלם מסרים נגד ההתארגנות הדומיאיגרות בתפוצת כלל העובדים ובה

 :11", כךבאופן קטגוריר בפעולות אסורות "כי מדוב

 של שפניותיו לחלוטין לנו שברור, היטב הבהר להבהיר לנכון רואים נוא"
 פניותיו גם כמו, לכן קודם הבאנו אותן חברהה עובדי כלל אל אליהו מר
 ווהי – החברה עובדי כלל לידיעת הובאו שחלקן – צמהע ההסתדרות אל

 הצטרפו שכבר החברה עובדי על ראשונה ממדרגה לחץ הפעלת
 מהעובדים חלק אותם על זהה ולחץ, ותםחבר לבטל להסתדרות

פעולה בדרך זו אסורה באופן  .להצטרף שלא, הצטרפו שטרם
 ".קטגורי

מדובר משהן מהטעם  הדברים חמורים ביתר שאת,)כמו בעניין מגדל(  בענייננו הנה,ו .233

ל התנועה, מנכ"ל מזכ" –" בראש הפירמידהעומדים "רות ועקיפות, של ה, ישיהתבטאויותב

פעולות אלו חזרו על עצמן שוב ושוב חרף אף והן מהטעם ש בעצמם נהלת משאבי האנושהתנועה ומ

 . מסגרת ההליךבעניין ב דברי בית הדין

ן העדי שלבה -ההתארגנות  היתה מצויה הטעם של השלב בוגם מרים שבעתיים הדברים חמוו .234

 ו כלילכלסואף )שלבסוף  בוציים וטרם נחתם הסכם קיבוציהקיבטרם התבססו יחסי העבודה 

המעסיק נגד ההתארגנות טאויות להתב. (אלה של הנהלת התנועהומעשים בדיוק בשל מאמצים 

ית שוהם בב-יפים לעניין זה דבריה של כב' השופטת אנגלברד משמעויות רבות. ה ישלב זגם בש

 :  12בענין צ.ל.פשבע  בבאר הדין האזורי

אמנם אינו נכלל  ם חתימת הסכם קיבוצי,כרה ביציגות וטר"השלב שלאחר הה
היציגות כ"חי  ב זה אתאות בשללרבגדר "השלב העוברי". אולם, לא ניתן 

הארגון, העובדים  -זה, מצויים כל הצדדים כולם  שלבבו". עצמ הנושא את
להכיר את חבריו ואת צרכיהם, לומד בשלבי גישוש. הארגון עדיין  -והמעסיק 
ניתן לראות את השלב יק. היציגות וכך גם המעס לומדים להכיר אתהעובדים 

שזה עתה נולד, המנסה ח צעיר בר לסייהדודומה  הזה כ"שלב של ינקות".
גם בשלב זה, שבו מתנהל השבריריות ודרושה לו שהות לחזקן.  ליועל רגמוד לע

ה , אין לראות את יחסי הכוחות כשווים זמעסיקמשא ומתן בין הארגון לבין ה
, אם כי אין לומר זו שב"שלב העוברי"לנקוט זהירות דומה ל לזה וממילא יש

 קדם."שלב המוב שברמה מוחלטת כמו

 :13במסגרת הערעור על פסק הדין ,לעבודהצי ן הארהדי בבית כך נקבע לעניין זהו .235

                                                 
)פורסם  18.12.13; החלטה מיום לית החדשה נ' מגדל חברה לביטוח בע"מהסתדרות העובדים הכל 13-12-31251)ת"א(  סק 11

 בנבו(.
 )פורסם בנבו( 30.6.2015ביום ן נית, רגון עובדים דמוקרטי נ' צ.ל.פ. תעשיות בע"מא -כח לעובדים  14-05-27328סק )ב"ש(  12

       (; )פורסם בנבו 7.10.2016, ניתן ביום יות בע"מי נ' צ.ל.פ. תעשמוקרטד ן עובדיםארגו -ם כוח לעובדי 15-07-51407( עסק )ארצי 13
 .40-41סעיפים 
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ים יציג עובד חשוב להדגיש כי גם לאחר שניתנת הכרה לארגון"...
ית" לשלב ה"טרום התארגנות הראשונומקום העבודה עובר מתקופת "ה

צי המוקדם" ומתנהל מו"מ לקראת חתימת הסכם קיבוצי קיבו
עדיין  היאונית הראשההתארגנות  -ת פלאפון( ים בהלכרת השלבגד)כה

שברירית, גם אם במידה פחותה )"שלב של ינקות", כהגדרתו היפה של 
כיר ש להיזהר לפיכך שלא לתמרץ מעסיקים להיי(. בית הדין האזור

חוץ" על מנת לסיים בהקדם צעי טקטי ו"מן השפה לביציגות כאמ
רגע ואילך לפעול ומאותו ונית", אשהניתן את שלב "ההתארגנות הר

" משיכת זמןעוד יש למנוע ממעסיקים ". ארגנותההתכנגד לות ביתר ק
חורי הקלעים להפחתת יל מאבניהול המשא ומתן הקיבוצי תוך פעולה במקב

ובר עוד בארגון ן לאחר מכן כי אין מדון, על מנת לטעומספר החברים בארג
מקום עבודה מדובר בך כאשר יכיציג וממילא החובות כלפיו פוקעות. לפ

ומערכת היחסים הקיבוצית עדיין טרייה ורגישה  שה,יא חדבו השההתארגנות 
ס למנוע את הצלחת אינטרלמעסיק עדיין יש לצאת מנקודת הנחה כי  -

נם לבין ארגון דיו שמערכת היחסים ביכוח עודף על עוב, כמו גם ההתארגנות
 העובדים מצויה בתהליך בנייה. 

 נותהתארגשל הבכל שלב  -ר על המעסיק חל איסו לעיל, רטכפי שפו
ובוודאי בתקופה הרגישה של ניהול משא ומתן לקראת חתימתו של 

מימוש חופש ההתארגנות על ידי ערב במלהת -הסכם קיבוצי ראשון 
ע על ההתארגנות להתארגנות, או להשפי לשלול את הזכות עובדיו,

גנות ב ההתארן על שלפו)הלכת פלאפון(. הדגש שהושם בהלכת פלא
ינונו של ארגון יציג, כל התבטאות לכ כי עדיעה הראשונית הביא לקב

 השפעהשל המעסיק לגבי ההתארגנות והשלכותיה מקימה חזקה של 
זאת הודגש  ע להתארגנות. עםאסורה ולחץ בלתי הוגן על העובד בנוג

ל הלכה פסוקה רבת שנים( כי גם בשלבים שלאחר מכן )בהסתמך ע
ד ת כנגקיפובצע פעולות ישירות או עמעסיק לור על היסחל א

להלכת פלאפון והאסמכתאות המוזכרות בו(,  82התארגנות )סעיף ה
התארגנות בכלל וארגון העובדים  כנגד לרבות הפעלת לחץ על עובדיו

עובדיו, במישרין או עלת לחץ או כפייה על כיציג בפרט; הפ שהוכר
בות, במישרין או מעורובדים; העבעקיפין, לבטל את חברותם בארגון 

 בדים על טפסי ביטול חברות בארגון. עו החתמתן, באו בעקיפי

 

חל  , הנובעת מזכות ההתארגנות,ובדיםשל ע הרציונל שבהגנה על פעילותם הארגוניתלאור האמור,  .236

התארגנות באשר היא, חלות בעוצמה יתירה שבדין על הוההגנות " זהיתר שאת בשלב ב

  .14"תהתנהלוות היריות והרגישות המאפיינכח השברנית, נושובהתארגנות הרא

 הגנה מיוחדת לזכות ההתארגנות הראשוניתבמסגרת זכות ההתארגנות, ניתנת , שאומרהווה  .237

 יותר,לים משפטיים מחמירים שנדרשים כלבכך  , על מכלול היבטיה, תוך הכרהם העבודהבמקו

ם ולים בין המעסיק לעובדיחות הגדערי הכופ בנסיבות בהן ההתארגנות קורמת עור וגידים, לאור

בעת על רקע מציאות בה מעסיקים נוטים לפעול כנגד ההתארגנות ולסכל אותה כבר , ולב זהבש

 .יה ההתחלתייםבשלב שהיא מצויה

לותיה בשלב זה מדגישות, ובגין פעהמשיבה הצליחה לסכל את ההתארגנות כליל  הןבענייננו  נסיבות .238

 למרבה הצער, את חשיבות ההלכה בעניין זה.

                                                 
 לפסה"ד. 59, סעיף פלאפון פסק דין  14



 52 

 זה. בוקשים בעניין ליתן את הצווים ההצהרתיים המהדין הנכבד תבקש בית לאור האמור לעיל, מ .239

 באופן הפסיקה אוסרת עליה, ההתארגנות נגד" מפקד רוח" תרהעבפעלה ל המשיבה .ב

 ביותר הברור

בטאויות הישירות לא הסתפקה אך בהת בפרק העובדתי שלעיל, התנועהרחבה כמפורט בה .240

 פעולות של עובדיםלנוח  ליצירת כר עקיף,ישיר ו, באופן פעלהיפות של בכיריה, אלא גם והעק

פומבית  כהיתמהביעה כאמור,  בתוך כך התנועה. נגד ההתארגנות שימשו לה "פה חוקי", שזוטרים

, הפצת טפסי ביטולשכללו גם  ,נגד ההתארגנות מסרים קשים שפורסמו על ידי עובדים שוניםב

באופן  שתקה לנוכח כל הללוכל מקרה ובחרף דרישת ההסתדרות  ממסרים אלה רבה להתנעריס

 .לדיןגמור בניגוד את כל ז, שהעביר מסר ברור

זו של , עמדו בתי הדין על התנהלות אסורה (שלמה ביטוח)וכך גם בעניין  בית בלבבעניין  .241

 :15מעסיקים

 המביעים זוטרים מנהלים מול אל בכירה הנהלה של השתיקה עצם"
 החלות הבסיסיות בותבחו עומדת אינה...  ההתארגנות נגד ברורה עמדה

 בהתארגנות פגיעה כשלעצמה לדעתנו ומהווה, סביר מעסיק על
 שבעתיים, שתיקה של במקרה הדבר כך ואם. פיצויים פסיקת המצדיקה
 פסק כלשון" )המפקד רוח"ש רק לא הוכח שבו, שלפנינו זה כמו במקרה

 מנורה' נ הכללית עובדים הסתדרות 15-10-7731עסק , מנורה בענין הדין

 מדרג במנהלים האיצה( (31.1.16)]פורסם בנבו[  מ"בע ביטוח מבטחים
 באופן פעלה עצמה שההנהלה  אלא, ההתארגנות כנגד לפעול זוטר

 ".בהתארגנות למאבק לצאת הזוטרים למנהלים הורתה ולמעשה אקטיבי

שיתופים אף והביעה אינספור תמיכות ברורות עת עה ברף החמור והתנהלה התנגם בענייננו והנה  .242

מסרים החמורים נגד ההתארגנות שפורסמו על ידי עובדים שונים ל( )המהווים פשוט פרסום ישיר

מנהלת משאבי האנוש התנהלות לא זו אף זו, אלא ש .ר()גם זאת בנסיבות מחשידות כאמו בתנועה

)בין בפומבי ובין בכלל!(  ולהסתייגלהתנער  העיקש ובםריסבבחברה כמו גם מזכ"ל התנועה 

 די התנועהל עוב"קבוצת עובדים אנונימית" בתפוצת כלשנשלח על ידי נגד ההתארגנות מהדוא"ל 

, מהווה גם היא, לצורך כך פרסום כתובות הדוא"ל שלהםתוך פנות אליהם לה את העובדים הפנו

לעניין זה  דיוקבנקבע  כך. וההתארגנות בהתאם לפסיקה, הפרה בוטה ופגיעה חמורה של זכות

 :16בעניין מגדל

 חברות" ביטול טופס" לאותו נוגעים כשהדברים ושבעתיים, בכלל כך"
 היתר בין ושבו, מייל ותבאמצע מגדל עובדי לכלל שהופץ דרותהסתב

' גב: העתק" עם להסתדרות לשלוח יש ביטולה טופס שאת נרשם
 וזמהבי שמדובר בפנינו טענה מגדל. "מגדל אנוש משאבי', בביץ אלה

                                                 
תן ביום ני; ' המרכז הרפואי השיקומי בית בלב בת יםעובדים הכללית החדשה נהסתדרות ה 16-08-49105"א( )תסק  15

הסתדרות  -בית בלב בע"מ  61532-12-16עסק )ארצי( ב 6.3.2019ביום הדדיים על פסה"ד נדחו  ]ערעורים בנבו( פורסם)  27.11.2016
החדשה האגף  סתדרות העובדים הכלליתה 52024-03-16ס"ק )ת"א( ; [אשר אישר את פסה"ד האזורי העובדים הכללית החדשה

 .(1.8.2016ם ביו )פורסם בנבו, ניתן להתאגדות עובדים נ' ש. שלמה חברה לביטוח בע"מ
 החלטה.ל 29, בסעיף שם 16

http://www.nevo.co.il/case/20608169
http://www.nevo.co.il/case/20608169
http://www.nevo.co.il/case/20608169
http://www.nevo.co.il/case/20608169
http://www.nevo.co.il/case/20608169
http://www.nevo.co.il/case/20608169
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 מחלוקת שאין אף על, החברה דעת על נעשתה שלא, זוטרה עובדת של
 אפילו. החברה של משפטיתה לקהבמח דין מעורכת סיוע קיבלה שהיא
 מסר מיידי באופן לשגר מגדל על שהיה הרי, שכך מגדל לטובת נניח

 שבדבר החומרה את מבהיר, הזה מהמייל ברור באופן המסתייג
  .החברה בעמדת ואופן פנים בשום מדובר שלא זאת אתו

... 

 טפסי לשלוח ואופן פנים בשום שאין להבהיר מקום גם היה
 אסור כןש, מגדל של אנוש משאבי מחלקתל טולבי או הצטרפות

 המבטלים או המצטרפים העובדים אחר לעקוב דין פי על למגדל
 בדיוק רביםה המסרים לרבות, הדברים של להקשרם לב בשים. חברות
 החברה לעובדי אליהו מר ידי על שהועברו, ההתארגנות נגד ,הזה בכיוון
 את פרשל חרתא דרך לכאורה אין, קריטיים ימים באותם ממש

 מאשר, העובדים לכלל שנשלח מייל לאותו רבקש מגדל של" שתיקתה"
 " .לתוכנו משתמעת כהסכמה

 של התנועה בענייננו.נראה כי די בדברים אלו כדי לקבוע את חומרת מעשיה  .243

על ביותר בעלות השלכות מהותיות חלקן , חד צדדיבאופן החלטות המשיבה קיבלה  .ג

 ;לדין בניגודבהתארגנות  לפגוע שתכליתן היתה ,זכויות העובדים ותנאי עבודתם

 פרת חובות קיבוציות כלפי ארגון העובדיםה תוךמקרה בכל ו

ן הקפאה גורפת במתציגותה, הודיעה התנועה על ם הודעת ההסתדרות על ימיד עכפי שפורט לעיל,  .244

, התנועה נימקה .התאם לנוהל המלגות הקיים בתנועהבתנות לעובדים יהנ ,ועהנהתמלגות לעובדי 

עלויות ו מה תהיינה האין הנהלת התנועה יודעת להעריך בעת הז"החלטה זו בכך במכתבה להסתדרות, 

שתבין את האתגרים הכספיים לאחר  ורק ות זאתלצת לעשהיא נא ולכן "קיבוציקבעו בהסכם כפי שי

כשקר שהסבר זה התברר לא א. קיבוצי היא תוכל להמשיך את הענקת המלגותשייגזרו מההסכם ה

ת מודל התגמול אהתנועה פרסמה  ,הגיעה השעה להתחיל את המו"מ הכלכליכששבדיוק מ, מוחלט

התנועה לא תקיים דיונים על הנהלת כי הבהירה להסתדרות אף הגדילה עשות וו והשכר החדשים

תי פעולות מאחורי ש השעמדוהתכלית הרציונל  ,אמור לעילכ. של ההסתדרות הדרישות הכלכליות

כל , עלולה אף לפגוע בהם ולאינה מיטבה עמםהבהיר לעובדים היטב כי ההתארגנות ל – ןחד האלה 

 תועלת. הפחות חסרת כל 

להפוך את ציבור העובדים נות עובדים היא התארג כל שלהמרכזיות ה יתומטראחת מויובהר:  .245

באמצעות המו"מ וההסכם  אפשרתמטרה זו מתהמעסיק ביחס ל"חלוקת העוגה". חלטות בה לשותף

החלטה חד צדדית של . משכך, לחלוקת העוגה""והעקרונות ת האופן א ,בהסכמה, קובעשהקיבוצי 

עקרת מתוכן את המו"מ מאך הלכה למעשה לכאורה "לטובת העובדים", הגם אם היא מעביד, 

עלולה בנסיבות מסויימות, , ההתארגנותאחת מהמטרות המרכזיות של פוגעת ב כךהקיבוצי ו

זוהי הרי בדיוק התכלית שבגינה להוות פגיעה בהתארגנות.  ,ענייננוהמובהקות של אלו וודאי בוב

המשך כפות ולכתיב לה כמו גםשאין כל טעם בהתארגנות , להעביר את המסר לעובדים בוצעההיא 

 הוא הקובע הבלעדי. משטר חד צדדי בו המעסיק 
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מעסיקים הנוקטים גישה של שזיהה מגמה )בדימוס(  17אדלרלמאמרו של הנשיא גם נפנה בעניין זה  .246

תנאי  לעובדי המפעל בתקופת ההתארגנות כדי "להוכיח" לעובדים כי"מתוחכמת", של מתן הטבות 

 כך:. עבודתם טובים, ושהם אינם זקוקים לסיועו של ארגון העובדים

האם המעסיק רשאי לתת לעובדיו הטבות בתקופת ההתארגנות "
 ?תהראשוני

תם מבקשים המעסיקים לפגוע ם שבאמצעולי אחד הכליבאופן פרדוקס
בהליכי ההתארגנות במקום העבודה הוא מתן הטבות כספיות ואחרות 
לעובדים בתקופת ההתארגנות הראשונית. לעיתים ניתנות ההטבות 

כי ומהלהעבודה במפעל טובים העובדים כדי להוכיח להם שתנאי  לכלל
 ". ההתארגנות אינם נחוצים

ההסכם הקיבוצי מחליט תום תקופת לפני במקום עבודה מאורגן, טול לעצמך מצב בו זאת ועוד.  .247

וכאשר  כראות עיניו, מחלק אותן, קציב השכרבגובה כל תהטבות , באופן חד צדדי, על מתן סיקמע

כל שכן לא נותר  ,כךכי אין כבר כל טעם ב ומר לו המעסיקאמגיע ארגון העובדים לנהל את המו"מ 

לא ניתן לקבוע כי מדובר  ותבהטבון שמדובר וכישמהאם גם אז היינו אומרים תקציב לחלק. 

 ך ברורה. התשובה השלילית לכ בפעולה אסורה?

התנועה לא תקיים דיונים על הדרישות הנהלת )" השכרום ספר בפרס כך בדיוק פעלה המשיבה .248

 . על כך באופן ברורגם הוא שבו הפעולה נעשתה מעיד  קיהעיתוי המדוו "(של ההסתדרות הכלכליות

 ווה הפרה של חובותיה הקיבוציותמההחלטה חד צדדית זו של המשיבה, עוד יוסף כי בכל מקרה,  .249

לקבל  רשאי אינוממילא  מעסיק בהתאם לפסיקה הידועה של המשיבה כלפי ארגון העובדים שכן

 באופן חד צדדי. תיות כאמור, ות השלכות כה מהובוודאי לא כאלה בעלהחלטות 

כפי שנפסק בעניין יישום נוהל מתן המלגות כי הפסקה הגורפת בלבסוף יוסף לעניין ההחלטה על ה .250

מהווה פגיעה בלתי חוקית של ההתארגנות. בענייננו  ת הטבה בעטיה של ההתארגנותשלילפלאפון 

, אין ספק כי היה שקרי לחלוטיןממילא ו לא החזיק מיםקת מתן המלגות ה"תירוץ" להפסמש

ברור לעובדים מהי התוצאה המיידית איתות  –היתה אחת ויחידה  שמטרתהבשלילת הטבה מדובר 

גיעה אסורה מהלך המהווה פשדובר ב המסקנה המתבקשת היאמשכך . של ההתארגנות

 בהתארגנות.

 בניגוד לדיןעל העובדים והשפעה בלתי ראויה נקטה באמצעי של הפחדה המשיבה  .ד

 עת הודיעה על הקפאת כל פעילות מפעלי הקיץ

באמצעים ה נקיטקובע שכלל הלפסק הדין ה י82בסעיף פון נקבע בין הכללים שנקבעו בפסק דין פלא .251

 משמעהבוציים, במישרין או בעקיפין, של הפחדה, כפיה או השפעה בלתי ראויה ביחסי עבודה קי

 הכרזת הסכסוך כי בשל, "איימהאך "גם על כלל זה עברה התנועה עת תחילה,  אסורה.הפעלת לחץ 

                                                 
)עורכים: יצחק אליאסוף, ; ספר סטיב אדלר "הזכות להתארגן בראי תמורות יחסי העבודה בישראלטפן אדלר, אפרת קוקה, "ס 17

, בעמ' 281(, עמוד 2015מוטולה, אשר חלד, גיא מונדלק(, הוצאת נבו )-סקין, גיא דוידוב, סיגל דוידובאוסו-נילי ארד, אלישבע ברק
297 .  
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 נציגות העובדים לע כפותהתנועה לא הצליחה כשל היא תאלץ לבטל את מפעלי הקיץ ולאחר מכן,

על הקפאת כל לכלל העובדים הודיעה איום זה והתנועה מימשה  ,לחזור בה מהכרזת הסכסוך

ים. היתה פגיעה בהתארגנות העובד עה זוכל תכליתה של הוד ,כפי שפורט לעיל. פעילות מפעלי הקיץ

כדי  אך ורק ה באיום זההשתמשאור העובדה כי התנועה עיתוי בו התקבלה ובפרט לזאת לאור ה

התקיימו מפעלי הקיץ שכן לבסוף  , החניכים וההוריםליצור תרעומת ובלבול בקרב העובדים

 .כסדרם

השניא, לא פחות, את נציגות הפעיל עליהם לחץ ולהמדובר אך בניסיון להלך אימים על העובדים, ל .252

 כל זאת בניגוד גמור לדין. ובדים. הע

 תנקיטל ,"שעומדת לבוא"להקדים מכה למכה  - תכליתהוודאי בב ,בפעולה הדומה המדוברכמו כן,  .253

או "השבתת תגמול" )במובן של  בהשבתת מגן בלתי חוקיתאו לנקיטה  תקפית"תה ה"השבב מעביד

פני נקיטה בצעדים אותם מ ולהרתיעקח את העובדים לשמטרתה ללמד , "השבתת הרעה"

 פעולהעוד המדובר ב כאמור קרהמובכל  – הישראליין בד אסורות ןשהינ ותולעפ, (ארגוניים

  יעה אסורה בהתארגנות.ה פגמהווה

 ,זכות לשבותאת ה ליפערצון להכפעולת תגמול בדרך סנקציה על הבפעולה של מעביד המדובר  .254

 .18היא אסורהולדין הברורים שבהתאם לפסיקה 

פגיעה כפולה בזכות  המהוו, יו"ר הועדל והתנכלותהעד חברת ו רטפניסיון המשיבה ל .ה

 לכל הפחות,, ; ניסיון הפיטורים היהישית וקיבוציתא  - להתארגנות תיתהחוק

 שיקולים זריםמוכתם ב

יו"ר ועד לפטר את חברת ועד העובדים, הגב' יעל פיירמן והתנכלה ליסתה תנועה נמור לעיל, הכא .255

  העובדים הגב' גירון. כל זאת, בניגוד מוחלט לאיסור שבדין.

קת הגנה על ת שבהענת המכרעבואת החשי 19פעם אחר פעםבתי הדין לעבודה, הבהירה  פסיקת .256

ים משמעה פגיעה פעיל פגיעת המעסיק באותםת עקב העובדה, כי נופעילים מרכזיים בהתארג

ל הקיבוצי בדרך ש כפולה בזכות ההתארגנות הן במישור האישי של זכות ההתארגנות והן במישור

  דים. ובלארגון עי אם להצטרף לת זכותם של כלל עובדי המפעל להחליט באופן חופששלי

 :20הוטעניין עניין זה בפסה"ד בב ביותר לענייננו הם הדברים שנקבעו חשובים  .257

                                                 
 .200פד"ע יב , ח' נ' "אורדן" בע"מקוזולוביץ ברוך וא)ארצי(  2-35דיון שם/   18
ביום ן נית, בדי חברת הוט בע"מעד הפעולה של עומית ות העובדים הלאורוהסתד –ום בע"מ הוט טלקרצי( )א 24/01עסק    19

ארגון העיתונאים בישראל נ' סיטינט -דשההסתדרות העובדים הכללית הח 17962-10-13סק )ת"א( בנבו(;  רסם)פו16.3.2010
 22.4.12יום ניתן ב, ינטרנטא חדשה נ' ידיעותדים הכללית ההסתדרות העוב 32893-02-12סק )ת"א( ; 27.10.13יתן ביום נ, בע"מ

 נבו(. )פורסם ב
ניתן ביום , "מת ועד הפעולה של עובדי חברת הוט בעסתדרות העובדים הלאומיה –הוט טלקום בע"מ )ארצי(  24/01עסק   20

 .)פורסם בנבו(16.3.2010
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 לי לסיכול התארגנותים ככ"פיטור
אחד מהכלים המרכזיים בהם נוקטים המעסיקים להכשלת התארגנות 

א פיטורי פעיל או פעילים מרכזיים בהליך ם, הובשלביה הראשוני עובדים
טרפות לארגון רים מהצבדים אחעומרתיעה  ות. פעולה זוההתארגנ

בד ורבות פעילה בו. עוההתארגנות או ממע לךהעובדים, מתמיכה במה
וכח לדעת, כי חברו פוטר בשל מעורבותו בהתארגנות העובדים, שנ

ו. במרבית כחבר נות פן יבולע לויחשוש לקחת חלק באותה התארג
 יםים העומדניעים האמיתיהמקרים, מוסווית המטרה האמיתית או המ

שינוי ארגוני,  ם,ם והמעסיק יעלה טענות בדבר צמצומיהפיטוריביסוד 
משמעות הדברים וכל כיוצא באלה. שמעת קוד כושל, עבירות מתפ

הווים היא, שפיטורי עובד על רקע מעורבותו באיגוד העובדים, מ
כות ההתארגנות: פגיעה אישית בזכותו של אותו לה בזפגיעה כפו

לת זכותם של כלל של שלי ית בדרךוצגיעה קיבד להתאגד, ופעוב
הצטרף לארגון באופן חופשי אם ל יטעובדי המפעל להחל

 הדגשות הוספו. הח"מ() ".םעובדי

 

רי נן, הבמיוחד למקרה ד , ששוב רלבנטיתהוטבנוסף, בהתאם לפסיקת בית הדין הארצי בעניין   .258

ת של התארגנוה על זכות י בהתארגנות,שיש לשקול את השפעת פיטורי העובד, פעיל מרכז

ית הדין נו, בהליך הפיטורים דהייתערבות בית הדין בלהובדים ויש להחיל אמות מידה שונות הע

 :21בשל כך שמדובר בפעיל מרכזי בהתארגנות. וכך נקבע לעניין זה להתערב, יותרייטה 

 -עובדי חברת הוט  ים עלהשפעת הפיטור
כי  רי היה,זוהדין הא דינו של בית אחד מהנימוקים המרכזיים בפסק

חלק יון התארגנות מצד יסר ו"מצויים אנו בעיצומו של הליך נמאח
ות אמות המידה להתערבותו של בית הדין בהליך ..שונמעובדי המשיבה.

ק, כי ין ספגנות עובדים". אהפיטורים של עובד שהינו פעיל מרכזי בהתאר
רגנות בהליך של התאבבואו לדון בתוקף פיטוריו של פעיל מרכזי 

חופש ל דין לשקול גם את השפעת הפיטורים עש בית הים, נדרבדעו
ה מקום להביא שיקול זה בכלל ך, היעובדי החברה. לפיכ ההתארגנות של

 חשבון כפי שעשה בית הדין האזורי.
 

כב' הש' )כתוארו דאז( פליטמן בפסה"ד בעניין  תו שלזה, היא חוות דעבמיוחד מאלפת לעניין   .259

שיקוליו לאי ת רכזי בהתארגנות חייב המעביד במסגרפעיל מ של עובדם ך פיטוריט, לפיה בהליהו

של העובד פעיל בהתארגנות כשיקול. וכך קבע כב' הש' לעניין יותו ים לקחת את עובדת הפיטור

 :22זה

ו, הינו ראש הועד תפקודורים מחמת אופן העובדה כי המועמד לפיט
 -עובדים ה רגנות שלוש חופש ההתאהנבחר, שהוא "הרוח החיה" במימ

משקל לגבי המשך ת צריכה להישקל כעובדה נייטרלית חסראינה 
היא מן הטעמים עובד מן המניין; אלא היה בודתו, כאילו מדובר עב

 .הענייניים השייכים למסגרת השיקולים לאי פיטורים
ים, אחר שיקולי הבעד והנגד, על פיטורבטרם יכריע על ה

ת ראש לפטר א אםוס בלתי , האם אין מנהמעביד גם לשקול
להיות  טוריו אינם צריכיםפי –במילים אחרות  ועד נוכח תפקודו.ה

                                                 
 .לפסה"ד 20עיף בס שם 21
 .( פליטמן)כתוארו דאז לפסק דינו של כב' הש' 6-ב5בסעיף , שם 22
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ניו, כי אם החלטה המתחייבת רק בהעדר אפשרות ה בעיהעדפה ראשונ
 סבירה אחרת.

למען התארגנות פועל יד, לפטר עובד ההפררוגטיבה הניהולית של המעב
נוכח , והפסיקה מור מכח החוקהעובדים במקום העבודה, מוגבלת כא

מימוש העובדים  לתאפשריות של החלטת הפיטורים על יכושלכות ההה
 חופש התארגנותם."  את

 

 : "תמהמודל ההכ"את ההלכה בעניין  ונזכיר .260

"ההלכה היא כי, בדומה לתביעות קלאסיות שעניינן שוויון הזדמנויות 
והפליה בעבודה, אף בתביעות שעניינן פיטורים בשל התארגנות, חל 

קסלר  –עיריית חולון  11–09–17671"מודל ההכתמה" ]ע"ע )ארצי( 
 לפסק הדין[. 29(, בסעיף 03.01.12]פורסם בנבו[ )

מדו בבסיס החלטת די בכך שאחד השיקולים שעדהיינו: 
הינו שיקול פסול, כדי  –אפילו אינו השיקול המרכזי  –הפיטורים 

 ."  להצדיק קביעה כי ההחלטה כולה פסולה

בין . זאת משמעותית ביותר על ההתארגנות היתהה של הגב' פיירמן פיטוריניסיון ייננו השפעת בענ .261

הגב' . במסגרת זו הנציגה היחידה של ההסתדרות במטה המשיבה תהירמן היב' פיגהמש היתר,

עדיין לא הצטרפו  זה, כאמור( שבמועד טהף קבוצת עובדים ועובדות )עובדי המלצירו פעלהמן ירפי

לשכנע שפעלה הסתדרות )הצטרפו עובדים מקרב אוכלוסיות אחרות(. הגב' פיירמן היא זו ובם לבר

 תמנת לחזק א , לאחר שכבר הוכרזה יציגות עלבשלב זהמטה להצטרף להסתדרות בדות עובדי ועו

 ומתן.נציגת עובדי המטה בצוות המשא ם ג היתהיתרה, הגב' פיירמן  ונית.ות הראשההתארגנ

' גבכתב הפיטורין את שקילת מעמדה של הברמז במנה ולו יישלא צדוע למשיבה גם י כל זאת ידוע  .262

 . וד לדיןבניג, גם זאת, בטרם החליטה לפטרה ממניעים שרירותיים וחסרי בסיס ,פיירמן כחברת ועד

הן מבוטלת  השפעה בלתי היתה גםר הועד, הגב' גירון, התנהלות המשיבה כלפי יו"לותר לציין כי למ .46

כאן גם המקום להדגיש כי אין כל . הן ביחס להתארגנות בכללותהפן אישי ורון באוכלפי הגב' גי

לסיום  ן.צורך ב"הוכחת" אותה השפעה לצורך הקביעה כי מדובר בהתנהלות פסולה ומנוגדת לדי

ת על מוטל -נטל ההוכחה שהפגיעה בעובדים נעשתה לא בשל פעילותם הארגונית יוסף כי כידוע, 

 כתפי המעסיק.  

את  , במחשבה תחילה ובזדון,לרעה ניצלהניהלה מו"מ בחוסר תום לב והמשיבה  .ו

  בניגוד גמור ומוחלט לדין ורך סיכול ההתארגנותבעניין צ.ל.פ לצ קביעותה

כי המעסיק השתמש  וברור חדבאופן עולה לעיל, יתרה פורטו בהרחבה המקרה דנן ש נסיבותמ .263

העלאת דרישת הוכחת יציגות להכללים  ענייןב.ל.פ. בהלכת צבה תחילה, מחשעין, במכוון ובודבי

מהוות את המקרה ה ובר בנסיבות. המדיכול ההתארגנות"פיצוץ" המו"מ וס לצורך וזאת, מחודשת

שכן  התארגנותלצורך פגיעה ב צ.ל.פ של שימוש לרעה בכללים שנקבעו בפס"ד המובהק ביותר

לא רק שלא חל ועשה. אמר  – כי בכוונתו לעשות כן ובכתובים גליהודה המעסיק בריש  ,בענייננו

 לאספק ביציגותה של ההסתדרות א טיללפקפק ו/או לה בהשום "אירוע" שבגינו היתה למשיבה סי
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רגע לפני חתימת  -כדי לפוצץ את המו"מ   רקשהמשיבה היא שיצרה יש מאין את אותו "אירוע" 

חתימתו את כליל לסכל  כדי מכן שוב,ולאחר מחתימה כדי להימנע  -הסכם פרק הארגוני של הה

יש לקבוע כי  וכפי שיפורט, לדין ולפסיקההרי שבהתאם . משכך, ת ההתארגנות כולהחסל אלו

  .רה ביותר בהתארגנות העובדיםהווה פגיעה חמומ נהלותה זו של המשיבההת

בחינה העובדים  דרוש מארגוןל מעסיק לחל איסור ע ככללקבע בית הדין הארצי כי  23צ.ל.פ בעניין .264

פת המשא תקו כלד ההכרה ולמשך ועאת, לא רק למשך פרק זמן סביר ממשל יציגותו וז שתמחוד

התקיימו  כיח, רים המעסיק את הנטל להוכיה האיסור חל כל עוד לאשומתן הקיבוצי, אלא 

ל בתום לב; כי פעשת; נסיבות חריגות ומיוחדות אשר מצדיקות את העלאת הדרישה לבחינה המחוד

ציגות לא נבע ביפק האירוע שגרם לו לפק וכי גנותשלא להתערב בהתארלא הפר את חובתו כי 

כוח חובת נקבע, כי איסור זה נובע הן מעוד . גד ההתארגנותנבמישרין או בעקיפין מטעמו כפעולה מ

נות ות ההתארגתום הלב הכללית בה מחוייב המעסיק והן מהאיסור החל על המעסיק להתערב בזכ

 יו.של עובד

 :24נפסק וכך .265

ור החל על יסחובת תום הלב, והא -פורטו לעיל ח שני העקרונות שמכו"
מעסיק אינו  -רגנות ארבות במימוש הזכות לחופש התק מהתעמעסי

לשוב ולבחון יציגות שהכיר בה )או אמור, במהלך הדברים הרגיל, 
תקופת למשך כל  שהוכרה בדרך אחרת(, וזאת למשך פרק זמן סביר וכן

דים למערכת היחסים בתום לב בין הצד ומתן הקיבוצי המתנהל-המשא
 הקיבוצית. 

 
עובדים כיציג  החל ממועד ההכרה בארגוןיל, ים הרגינו, במצב הדברהי

בינו לבין המעסיק, תוך מחויבות אמור להתנהל משא ומתן שוטף ורצוף 
ברים ל מספר החמבלי שהמעסיק פונה לקבלת נתונים עהדדית ליציבות, 

וזאת  - שאלת היציגות יון בדרך אחרת אתומבלי שהוא מעלה לד בארגון
מהלך ניהול המו"מ, וגם אם ורות ברים קשיים ומהמורגם אם מתע

וסף, גם אם לא החל בצעים צעדים ארגוניים על ידי ארגון העובדים. בנתמ
ומתן באופן מיידי לאחר ההכרה ביציגות וכן לאחר -להתנהל משא

חובות תום הלב מכוח  - המעסיק מנועככל שנכשל, ו"מ מוצה שהמ
את  ולעוררמלשוב  -לעיל  וראיסור על התערבות בהתארגנות כאמוה

מן סביר לאחר שזו הוכרה )פרק זמן שמשכו ז, משך פרק שאלת היציגות
כלול הנסיבות, מאפייני מקום העבודה ומאפייני ההתארגנות, תלוי במ

 ת(.ידה קשיחווקשה לקבוע לגביו אמות מ

 :25ובנוסף .266

 ב את המעסיק לנהל עימו משא ומתןם יציג פורץ מחייקיום ארגון עובדי"
אין ופה קשך תקופה סבירה. בכל אותה תוצי למחתימת הסכם קיבל

 ארגון העובדים הוא יכול לדרוש בחינה מחודשת של יציגות
בכל  ...אפילו הוא מילא בתום לב אחר חובתו לניהול משא ומתן"; 

                                                 
 ; ניתן ביום .. )פורסם בנבו(בע"מ ל.פ. תעשיותקרטי נ' צ.ארגון עובדים דמו -כוח לעובדים  15-07-51407עסק )ארצי(  23
 (.עניין צ.ל.פ"להלן:")

 לפסה"ד. 36, סעיף עניין צ.ל.פ 24
 לפסה"ד. 36 סעיף, יין צ.ל.פ.ענ 25
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וצי אין חתימה על ההסכם הקיבמתן הסביר לפת המשא ותקו
לא מצד מעסיק  ץ,בחינת יציגות ארגון העובדים שפרנדרשים ל

 "ד ארגון עובדים אחרולא מצ

 

על התערבותו בהתארגנות, הרי ברור וע המעסיק מלעורר את שאלת היציגות מכוח האיסור נמ ואם .267

ת כדין בהתארגנות. זא שהתערב שלא וררן, הרישככל שעורר שאלה זו בנסיבות בהן אסור היה לו לע

זו  רר שאלהעובכוונתו לינה הסיבה שבגה כי ודהה בנסיבות ענייננו בהן המעסיק על אחת כמה וכמ

 התארגנות. לפגוע ב כדיבהיא 

וקבע כי בנסיבות אלה, על מעסיק  התארגנות ראשוניתשל  נסיבות, עמד בית הדין על בהמשך .268

כי לא הפר חובתו שלא  כיח כי פעל בתום לב,ובדן יציגות הנטל להוהמבקש להעלות טענה לא

ו בעקיפין פעולה במישרין אביציגות לא נבע מ שגרם לו לפקפק ועבהתארגנות וכי האיר להתערב

 :26עמו נגד ההתארגנות, כךמט

 
דברים היא כי לפחות בסיטואציה של התארגנות חדשה משמעות ה"

לאובדן נטען על ידי המעסיק  טרם חתימת הסכם קיבוצי ראשון, בה
הוכיח כי פעל בתום על המעסיק הנטל לשזו הוכרה, יציגות לאחר 

שגרם האירוע ; ארגנותתו שלא להתערב בהתלא הפר את חוב ;בל
בעקיפין מטעמו  ק ביציגות לא נבע מפעולה במישרין אולו לפקפ

; וביטולי חברות בארגון, ככל שהיו כאלו, לא נבעו כנגד ההתארגנות
  "מטעמו.לחץ או השפעה אסורים מ

כוונה להתערב מתוך בתום לב, א פק כי המעסיק פעל שלייננו, אין ולא יכול להיות סענ בנסיבות .269

א היה שום כשאין ול פעמים קודם לכן בשיטות שונות,עשה כן כבר אינספור לאחר ש ,רגנותבהתא

וש הוכחת יציגות מחודשת אלא שבעשותה כן מנועה מלדרהיתה משכך לא רק שהמשיבה . רועאי

 .  נה לעשותוומפורשות שהתכ הודיעשהכפי  – , שלא כדין, בהתארגנותהפגע

הכרוכות בהתרת הדרישה להוכחה  כנותהסוד מועד מפני מבע בית הדין הארצי הזהירועוד.  זאת .270

 : 27בפרט, וביניהן השתיים שלהן וניתאשבהתארגנות רות יגשת של היצמחוד

צעי טקטי ו"מן השפה לחוץ" על מנת להכיר ביציגות כאמהסכנה כי מעסיקים יתומרצו  .270.1

ביתר  פעול, ומאותו רגע ואילך לב "ההתארגנות הראשונית"לסיים בהקדם הניתן את של

 ;ההתארגנות קלות כנגד

ל מאחורי הקלעים להפחתת ביתוך פעולה במק צימתן הקיבו"משיכת זמן" בניהול המשא ו .270.2

ר עוד בארגון יציג וממילא ברים בארגון, על מנת לטעון לאחר מכן כי אין מדובמספר הח

 .החובות כלפיו פוקעות

                                                 
 .דלפסה" 42סעיף , .פ.עניין צ.ל 26
 .דסה"לפ 40 סעיף, צ.ל.פ. יןעני 27
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ם באופן יומיומי אלו מתממשות כיונות סכ ,בעניין צ.ל.פ דיןמרבה הצער בעקבות פסק ה, לויודגש .271

עשות  עת המעסיק הגדיל ,גמא מובהקת לכךדויננו אינו אלה ניוע שוניותהתארגנויות ראושגרתי ב

לאבדן הטענה את האופן והמועד בו יעלה את ו את מהלכיו בהתאם לפסיקה תכנן מבעוד מועדואף 

  .התארגנותב פגועל כדיהיציגות 

על אף הסייגים  ,פכהה, בפס"ד צ.ל.פ הקביעהרבים, מקרים רות כבר בכפי שהתריעה ההסתד .272

סתדרות, כמי שמלווה הה. עובדיםות של ניראשוויות לכלי שרת לשבירת וסיכול התארגנ בפסה"ד,

יקים עטו על אותו פסק דין כמוצאי שלל המעס –רבות, רואה זאת באופן הברור ביותר התארגנויות 

ה אסורלפעולות אשר אינן אלא פגיעה גושפנקא חוקית  רב וראו בו למרבה הצער משום

  בהתאגדות.

כי זה  נכבדדין ת ביקבע שם , 28בע"מ. טי אי.נס  ענייןאת להזכיר  בדיוק המקום זהו ,עשהלמ .273

נעשתה בחוסר תום לב ובניגוד לעקרונות משפט  המעסיקהתן הקיבוצי על ידי הפסקת המשא ומ

שך למה תדרות בקרב עובדילטעון להיעדר יציגות ההס קהעסיהמונע מהמ צו ניתן ךכמש, והעבודה

שא ומתן מ לשם כך פגישות יםלקיומתן, לחזור לשולחן המשא ו וכן צו המורה לה, שלושה חודשים

הוכחת את  שלא במפתיעהחודשים שבה המעסיקה לדרוש  תאותם שלושבתום כי  יצוין .סדירות

 כי ההסתדרות יציגה בקרב 8.4.2018ביום ן קבע ובית הדישת אולם זה לא הועיל לה המחוד יציגותה

  .29די החברהעוב

 כשהיא הלכת צ.ל.פ אתלרעה המעסיקה  להניצ, ינונכמו בענייבדיוק , נס אי.טי. בע"ממקרה בגם  .274

 החברתחלופת העובדים הגבוהה במשא ומתן, באופן מכוון וחסר תום לב, תוך ניצול ה ברגליגררה 

חודשת ת המהוכחת היציגו דרישתאת  "שלפה", ועסקה משולשתת המעסיקה עובדים בצורבהיותה 

    . ארגנותחסל את ההתמימוש מטרתה ללומתוזמן ן וומכבעיתוי 

בר )בגלל אותה את הזמן הרב שע היצלנו"מ, רגליים במ הגררם תנועת הצופי ו,ינגם בעניינ וכך .275

וך העברת תנגדות תגרירת רגליים( מתחילת ההתארגנות ובטרם חתימת ההסכם, לזרוע זרעי ה

 תאגשדו וז הבעצמ אישאינו משיג דבר )תוך שה)או אף מזיק( מ יותרמסרים לעובדים כי הארגון מ

( עלות משמעות כלכלית מכרעת באופן חד צדדיבובקבלת החלטות  "ממוהאת  הה במסמוסהישכך י

ל החלק ה עמחתימ , בשלב ראשון,דרשה הוכחת יציגות מחודשת כדי להתחמקואז, הפלא ופלא, 

סופי נוסף של וס אינובשלב שני, לאחר מסמגו כל ההסכמות שהכלכלי של ההסכם לאחר שהו

 . את ההתארגנות כליל המו"מ כדי לחסל

והיא מלמדת על כך  לל וכלל,כ ה מקרית, אינעניינינובעניין נס אי.טי. בע"מ ופעולות בזהות ה .276

ביע המתבקש לן בית הדיו הםעובדי חדשה לפגוע בהתארגנותשיטה החלו לנקוט בשמעסיקים 

פסוק פיצוי הרתעתי משמעותי ול בות ענייננונסיב אלומעין  נחרצת נגד מהלכים עמדה

שהגיעו לפתח בלבד, דוגמאות ספורות  ןהינ ,נינו.טי בע"מ ועניינס אי . ענייןבגין כך )!(ביואפקטי

                                                 
 )פורסם בנבו(. 6.8.2017 יוםניתן ב, אי טי בע"מהסתדרות העובדים הכללית החדשה נ' נס  17-05-35022ס"ק  28
ן ביום נית ,נ' נס אי. טי. בע"מ האינטרנט וההייטקובדי הסלולר, הסתדרות העובדים הכללית החדש איגוד ע 17-11-35657ק "ס 29

 .(בו)פורסם בנ 8.4.2018
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צופה כי גם ההסתדרות , והמתרחשות בחיי המעשה של ההתארגנויות רבותמבין אלו ה ,בית הדין

אפשר י לאופן שפ באכל עוד לא יפורשו הקביעות בעניין צ.ל.עיל תימשך תנהלות שתוארה להה

 . דהכל עוד לא יהיה מחיר בצי -למעלה מכך ו לרעה למעסיקים לנצלן

סגרת ה למשוך זמן במיתלת המשיבה לכל אורך הדרך, היהיום כי מטרתה של הנ, ברור הנינוולעניי .277

ובמקביל לכך גם לבצע שלל פעולות לפגיעה בהתארגנות.  תום לבאותו ניהלה בחוסר המשא ומתן 

וצי, שכן הגיעו לפתרונן מרבית במשאזלו בידי המשיבה הסיבות שלא לחתום על הסכם קי

 וןיעדר היותה של ההסתדרות הארגהנה מלאכותית באשר לטעמציאה ן הצדדים, ההמחלוקות בי

. ברור כי מדובר בהתנהלות עו בעניין צ.ל.פ.וך שימוש פסול כאמור בקביעות שנקבהיציג בחברה ת

כספי משמעותי  יפיצועה מהסוג החמור ביותר בהתארגנות המצדיקה גם מפרה המהווה פגי

 ומרתיע.

רה ביותר שלא הווה פגיעה חמומ המשיבהזו של התנהלות וע כי ית הדין לקבהאמור מתבקש ב לאור .278

 .כדין בהתארגנות

  פגיעת המשיבה בהתארגנות מצדיקה מתן סעדים כספיים ללא הוכחת נזק .ז

שיש  הקרדינלית, על החשיבות 30קפה נוארבעניין בית הדין הארצי הנכבד, שוב רק לאחרונה עמד  .279

מעסיקים מפני פגיעה בהתארגנות. לבהכוונת התנהגות וביצירת הרתעת פיצויים לדוגמא פסיקת ל

 כך:

 פיצויים לדוגמה בשל פגיעה בהתארגנות
כנס לעובי הקורה בסוגיה זו ובהקשר הרלבנטי לדיוננו, נייחד בטרם ני

 . פיצויים לדוגמהמספר מילים לעקרונות היסוד של פסיקת 
בעוד שבדיני הנזיקין או דיני החוזים תכליתם של הפיצויים היא העיקרון 
של "השבת המצב לקדמותו", הרי שמוסד הפיצויים לדוגמה בא לשרת 

יות ואינן תלויות בנזק. אלו מכוונים יותר מטרות אחרות, שאינן תרופת
 לרציונל עונשי, ליצירת הרתעה ולהכוונת התנהגות.

-33680בע"ע )ארצי(  08- יעקב זואילי  -דיזינגוף קלאב בע"מ  10
( היטיבה לתאר הנשיאה )בדימוס( נילי ארד 16.11.2011]פורסם בנבו[ )

לי עונשי פיצויים לדוגמה "מהווים כאודות כך שבמשפט העבודה, 
אפקטיבי להטמעת נורמות של זכויות חוקתיות, זכויות מגן 

. וזכויות מוקנות בדין לעובדים, והקפדה על קיומן הלכה למעשה
בהקשר זה, תכליתו של הפיצוי לדוגמה שני פנים לה: להרתיע את 
המעבידים מפני הפרת הזכות; ולהגביר בקרב העובדים את המודעות 

ולהמריצם לפעול למימוש אותן זכויות  לזכויותיהם הקנויות בחוק
 המגנות על רווחתם, בטחונם ובריאותם".

שימוש לרעה של מעסיקים תדירות בדברים אלו חשובים ביתר שאת בענייננו שכן כאמור לעיל, ה .280

בית התנהלות שו מדובר בבנסיבות החמורות של ענייננ, ובכל מקרה גוברתהולכת ו.ל.פ. בהלכת צ

 . הפיצויים לדוגמא כלי ובדיוק בשביל זה נועד להוקיעה באופן חד משמעיהדין הנכבד מתבקש 

                                                 
ניתן ביום ; הסתדרות העובדים הכללית החדשה הסתדרות הנוער העובד והלומד -קפה נואר בע"מ  18-09-20083עסק )ארצי(  30

 )פורסם בנבו(. 2.9.2019
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המשיבה התנהלה לאורך רחבה לעיל בחלק העובדתי, עולה בבירור כי בענייננו, ובא בהמהפירוט שה .281

ת של סול בזכות ההתארגנופ התערבה באופן התנועההנהלת  -ק כל הדרך בחוסר תום לב מובה

, תרגנות בהסתדרותאבדבר מאמצי צוותי המו"מ ויעילות ההדים עובדי החברה, שיקרה לעוב

ם שלא לנקוט בצעדים ארגוניים ואף לבטל את חברות עובדיםועד והחברי הו השפיע עלניסתה לו

בריש , יקמדובר בהתנהלות אסורה של מעס יים.בהסתדרות, תוך הפעלת לחץ והשפעה בלתי חוק

 מוחלטת ממנו. ל עמוק בהוראות הדין והתעלמותבזלזוו, גלי

עם  חדש לשיא המשיבהשל ת והפוגעניחסרת תום הלב  ה התנהלותהגיעה ואם לא היה די בכל אלו,  .282

דרישתה להוכחה המחודשת של היציגות רגע לפני חתימת ההסכם. יודגש, כי במעשה זה לא ניסתה 

חמורה רגוני, )פעולה שגם היא כמובן על רקע פעילותו הא חרהמשיבה לפגוע בעובד כזה או א

 גנות כולהראת ההתאעיקרה ומלעקר משורשה  ולאחר מכן גם הצליחה אלא ניסתהבמיוחד(, 

שכך ברור מדובר בהתנהלות חמורה במיוחד המצדיקה פיצוי ברף הגבוה מ .דוןבמחשבה תחילה ובז

 , כפי שנפסק בקפה נואר:ביותר

, בוצעו בהן הנסיבות את או, לראותן שיש הפרות, ככלל כי היא דעתנו"
 שיש הפרות הן, הפיצוי שיעור הגדלת את המצדיקה כזו במידה כחמורות

 שהביאו או ההתארגנות לסיכול להביא ומיידי ממשי פוטנציאל להן
 מדובר אם בין נכון האמור .ההתארגנות לסיכול למעשה הלכה

 שנקבע ההפרות יתר עם בהצטבר אם ובין בודדת בהפרה
 " .שבוצעו

אף  ים הקודמים בתיק אוונד והסתייגויותיו מהתנהלות המשיבה בדיאזהרות בית הדין הנכב .283

ה תלחדול מהתנהלוה , לא גרמו למשיבלחדול מלפגוע בהתארגנותהתחייבותה בפני בית הדין 

משכך יש לראות בהתנהלותה זו כעת שתוארה , ונות העובדיםהתארג ומניסיונה לפגוע ולסכל את

כי מדובר ן משלא ניתן, בשום צורה או אופן, לטעוגם מהטעם  ביתר שאתבהרחבה לעיל כחמורה 

 ב. קודתי חריג או ראשוני" וכיוצ"ב"אירוע נ

ת פן שאינו משתמע לשתי פנים אואפון האוסר באפלדין תן פסק משההפרות נעשו לאחר שני .284

פעה ההולכת ונרחבת של שימוש לרעה , ולאור התוכאמור לת התנועההנהלות שנעשו על ידי הפעו

מא, אשר כמילותיו של פיצויים לדוג תנועהה סוק כנגדמתבקש בית הדין הנכבד לפ – צ.ל.פבפס"ד 

כמו גם למעסיקים נוספים,  ,לחברה ומרתיע ורמסר בר, יעבירו 31נכבד זה בעניין אלקטרהבית דין 

עשים מסוג אלו הם מעשים שלא יעשו בעולם יחסי העבודה בישראל, ולמען יראו שמבהיר מש

 ידים אחרים וייראו, כך:מעב

שיבות ההרתעה ת הדין לתת דעתו לחבי"בקביעת גובה הפיצויים, על 
התופעה של ההתערבות הפסולה מצד והצורך למגר את 

ולסכל במטרה לפגוע בהתארגנות  הם,יהתארגנות עובדב מעסיקים
פיצויים בסכום גבוה עשויה להמריץ עובדים  אותה. כמו כן, קביעת

לממש את זכות ההתאגדות ולהפחית את החשש כי המעסיק יתנכל להם 
יבורי בחשבון בית הדין את השיקול הצן. במסגרת זו יביא כ בעשותם

                                                 
 10.4.14ום ניתן בי; ה( בע"מ נ' הסתדרות העובדים הכללית החדש1951אלקטרה מוצרי צריכה ) 13-04-33142עסק )ארצי(  31

 )פורסם בנבו(.
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בהתארגנות  םלזכויות עובדית ההרתעתי ואת הצורך בהטמעת המודעו
 כאלה." ות על מעסיק בנסיבותהמוטל ראשונית והחובות

עבור פגיעה  הסכנה שבהשתת פיצוי כספי נמוך מדיעל ין אחר בעניעמד כבר בית דין נכבד זה  .285

במכוון, לצורך חיסולה כליל יננו בו מדובר בפגיעה שנעשתה והדברים יפים לעני ת,חמורה בהתארגנו

 :32כך ת,של ההתארגנו

 זאת כמו בהתארגנות חמורה כה פגיעה עבור מדי נמוך צוייפ השתת"
 ליתן מסוימת ובמידה, חסר להרתעת לגרום עשויה לפנינו לתהשהתג
 בריש הדין את פרלה לה הדומים גופים ולהנהלות למשיבה חופשי כרטיס

 סביר" סיכון לקיחת" תוך, זאת. םעובדי התארגנויות לסכל מנת על גלי
 במיוחד נכונים הדברים. גבוה לא סכום נגדהכ ייפסקו הדבר כחיו שאם

 בשנים שנדונו מהפרשות ניכר לחלק בניגוד שבו, שלפנינו במקרה
 ".הראשונית ההתארגנות תהליך הסתיים טרם, האחרונות

 

 קפה נוארבעניין  גם שעל עקרונותיו חזר בית הדין 33אלקטרה ענייןב , בפסק הדין שניתןואכן .286

בענייננו . וילים בעניין קביעת גובה הפיצואת השיקהארצי ן בית הדיווה הת ,כאמור לעיל

 מצדיקיםש הדין יבפסקד הדין הנכב יתב וולים עליהם עמדהשיקד מן כל אחד ואחים מתקיימ

 :של הסכומים ןברף העליועל המשיבה פסיקת פיצויים לדוגמא 

של  גנות ראשוניתהתארת ההתארגנות בעת מהלך של מדובר בפגיעה בזכו נוראשית, בעניינ .286.1

 אורגן; מ עובדים, להבדיל ממעסיק

חמורה  היא ההתארגנות בזכות הפגיעה, רהאלקט הבמקר שהיה כפי, בענייננו גם ,שנית .286.2

 יםהבכיר של הגורמים, ונעשתה בהוראה ישירה ה במכוון ובמחשבה תחילהתנעש, ברורהו

  ת לצורך פיצוץ המו"מ(;)לעניין הצבת דרישומ בניהול המו"

ורך הימנעות צכם קיבוצי )ולהסנעשתה הפגיעה טרם נחתם , גם בענייננו תשלישי .286.3

  מחתימתו(;

ים בהם ראוי להטיל פיצויים לדוגמא ככלי קרה זה הוא בוודאי מסוג המקר, מעיתרבי .286.4

תפתחות הקיימת הההתרעתי מפני פגיעה בהתארגנויות עובדים, כחלק מהמגמה הכללית ו

ת לכוכחלק מהתמודדות עם התופעה ההוהעבודה  מכוונת להגברת אכיפת חוקיקה הבפסי

  ;ל.פיין צ.מוש לרעה בקביעות פסה"ד בעניוגוברת של ש

אמור לעיל(, שרשרת הפעולות נגד ההתארגנות של פה נואר כבע בפס"ד ק)כפי שנק חמישית .286.5

 סיכולה כליל. המשיבה הביאו, בסופו של דבר, ל

                                                 
 27.11.2016ם יויתן ב; נפואי השיקומי בית בלב בת יםעובדים הכללית החדשה נ' המרכז הרהסתדרות ה 16-08-49105סק )ת"א(  32
 בודה. הדין טרם הוכרעו על ידי בית הדין הארצי לע ערעורים הדדיים על פסקיצוין כי בנבו(.  פורסם)

 לפסה"ד. 35בסעיף  ,שם 33
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בהתאם לחוק הסכמים קיבוציים ולהלכה הפסוקה, יש לראות בכל אחת מהפעולות שנעשו על ידי  .287

לדוגמא בגין כל הפרה והפרה  ם לכך, לפסוק פיצויתא, ובה34ונפרדאי עשה עצמכמ הנהלת התנועה

 כמפורט להלן: ,ל החוקש

ת והאיגר - עובדים בעניין ההתארגנותכלל ה לאשל ההנהלה  ותואסור ותישיר ותפני .287.1

 לעובדים המסרון ,8.6.2018ומיום  21.5.2018 םתנועה מיומטעם יו"ר התנועה ומזכ"ל ה

ל בהם מההתארגנות דוהניסיון להניא חברי וועד לח ,ה דרכינו()השביתה אינ 6.6.2018מיום 

 .10.6.2018יום שני חברי וועד בועה לבין בין הנהלת התנ במסגרת הפגישה

 ניסימו -נגד ההתארגנות  העובדים פעולות ופניותבההנהלה  שלפומבית וה גלויה תמיכ .287.2

יו"ר ו העמודים הרשמיים של התנועה ,ושמנהלת משאבי האנהנהלת התנועה )לייק על ידי 

 אלו יםפוסטאת  יו"ר התנועהושיתוף של נגד ההתארגנות  שוניםים על פוסט (תנועהה

בהפצת טופס  הדפים הרשמייםה של תמיכ ;10.6.2018 -ו, 6.6.2018 ,5.6.2018 –בתאריכים 

 .12-14.6.2018בימים ביטול ההצטרפות להסתדרות 

החמורים נגד מהדברים  הסתייגותלהביע  מפורש של הנהלת הצופים הבכירה רובסי .287.3

 .24.11.2018ביום ; מודאגים בצופים"עובדים ההבמייל מטעם " כתבואשר נ ההתארגנות

גרירת רגליים  -בחוסר תום לב  וניהולו בהליך המשא ומתןהערמת קשיים , גרירת רגליים .287.4

 בהתארגנותלפגוע  במטרה 2018ועד יולי  2018פברואר מכוונת במהלך החודשים שבין 

עד  2018אוגוסט  מחודשבמשך חודשים רבים החל  גרירת רגליים נוספתוה, ליש כוחלהחו

ניצול לרעה של הקביעות המשפטיות בעניין הלכת  מכוון בדבר כחלק ממהלך 1.9.2019

 ..צ.ל.פ

נזיפה משמעתית ביעל בגין השתתפותה במו"מ, ולבסוף  - חברי וועדוהתנכלות ברדיפה  .287.5

ת פעילו לאחר ועדכלפי יו"ר הו ם משמעתיאיו, 2018 יולישניהם בחודש  - התוטר אלפ ניסיון

  .2018וסט אוגודש בח התארגנות

 - תנועהחדש לכלל עובדי ה שכרתגמול ומודל ופרסום הקפאת הטבות מתוכננות ושינוי  .287.6

 שניהם - והנחיה להקפיא את תוספת השכר לעובדיםהמתוכננות  המלגותגורפת של  ההקפא

 .15.10.2018ביום  פרסום אוגדן השכרו ;2017חודש דצמבר סמוך לתחילת ההתארגנות בב

י פעליא כל פעילות הקשורה למלהקפ 12.6.2018יום של המשיבה מורשת נחייה מפה .287.7

 .קיץה

                                                 
 .לפסק הדין 37בסעיף  קפה נוארועניין  פסה"דג ל35יף סע, טרהאלקעניין  34
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בהתאם  ללא הוכחת נזק ברף העליון המשיבה בתשלום פיצוייםיב את מתבקש בית הדין לחיעל כן,  .288

ל בסכום של הכלעיל, ובסך  287רה והפרה המפורטת בסעיף כל הפבגין  35(1ב()יא)33ף סעיל

 כאמור בחוק.ת והצמדה בצירוף ריבי ₪ ,00,00041

י הפיצו ות מודיעה שבכוונתה לייעד אתברישת הבקשה, ההסתדר ת הסעדיםכאמור ברשימ

 . בהתאם לנהליה שיפסק למטרה שתקדם את ציבור העובדים המתארגן

 36עדי המבקשת .ח

 .רשויות מקומיות בהסתדרות המעו"ף מנהל חטיבת, גולדברג עוז .289

 הגב' יעל פיירמן.הועד,  חברת .290

 כל עד נדרש אחר. .291

  

 

 

                                                 
  .18.6.2018 כן עד ליוםת מדד המחירים לצרמוד לשיעור עליי( כשהוא צ1יא)ב()33הנקובים בסעיף  הסכומים 35
 .קדםתצהיר מאומת כדין יוגש בה 36


