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  1 

 2  לפני: 

 3   הנשיא נית, סגטת הדס יהלו�כב' השופ

 4  נציג ציבור עובדי� מר דב גרינברג

 5  נציג ציבור מעסיקי� מר יעקב ענב

  6 

  בישראל הלאומיתהסתדרות העובדי� . 1    : י�מבקשה
  וועד העובדי� הזמני. 2  
  אביב שוש). 3  
  

  ע"י ב"כ עוה"ד ר) קונפינו וטל עזרא

  

                                                        
 

    קל אוטו בע"מ  : המשיבה
  

  ע"י ב"כ עוה"ד שלמה בכור ודוד בכור
 

  7 

 8  החלטה

  9 

 10  המבקשי� עתרו בבקשת צו דחופה לדיו בסכסו� קיבוצי.   .1

 11וכ למת צו מניעה דחו�  1גרת הבקשה עתרו להכרה ביציגות של המבקשת במס  

 12  למניעת פגיעות בהתארגנות מטע� המשיבה. 

  13 

 14(תיק  אביב שושהגישו בקשה נוספת, שעניינה פיטורי העובד  23/6/15ביו�   .2

19048�07�15 .(  15 

  16 

 17  . 14/7/15וביו�  29/6/15דיוני� בבקשה התקיימו ביו�   .3

 18  סיכומי� בכתב.  לאחריה� הוגשו  

  19 

 20  אלה העובדות העולות מחמר הראיות.   .4

 21  המשיבה היא חברה בע"מ המנהלת עסק להשכרה ומכירת רכבי�.   א.

 22  למשיבה מספר סניפי� ברחבי האר-.   
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 1החלו עובדי המשיבה בהליכי להגשת הבקשה,  השקדמתקופה במהל� ה  ב.

 2  התארגנות במסגרת ההסתדרות הלאומית. 

 3המשיבה, בו הודיעה ההסתדרות  נשלח מכתב למנכ"ל 8/6/13ביו�   ג.

 4  הלאומי על יציגות בחברה המשיבה. 

 5בהודעה שנשלחה, הודע למשיבה כי הצטרפו להתארגנות למעלה משליש   

 6  עובדי המשיבה).  530עובדי� מתו�  239מועבדי החברה (

  7 

 8במסגרת הבקשה בתיק שבפנינו, טועני� כי יש להכיר בהסתדרות העובדי�   .5

 9  ומית כארגו היציג של עובדי המשיבה. הלא

 10  כ טועני� כי עצ� אי ההכרה ביציגות, מהווה פגיעה בנסיונות ההתארגנות.   

  11 

 12, טענו לפיטורי העובד אביב שוש, 19048�07�15במסגרת הבקשה שהוגשה בתיק   .6

 13  . לפגיעות נוספות בהתארגנות העובדי�חבר בועד ההתארגנות וכ טענו 

  14 

 15  נדו להל בסוגיות שבמחלוקת. לאחר שעיינו בכתבי הטענות ושמענו את העדי�,   .7

  16 

 17  אלה: סוגיותחס ליתתיהחלטה ה  .8

  18 

 19כארגו היציג של להכיר ביציגות של המבקשת ולהכריז עליה הא� יש   א.

 20  עובדי המשיבה.

  21 

 22  פיטורי העובד אביב שוש.  ב.  

  23 

 24נוכח  � פגיעה בהתארגנותבאשר לטענה הנוספת של המבקשת, לפיצוי כספי עקב   

 25העובדה שהדיו התקיי� באופ מזורז, לא נשמעו כל העדי� ונוכח העובדה 

 26סוגיה זו תתברר במסגרת  .שעסקינ בצו זמני, לא נדו בעניי זה בהלי� כא

 27  ההלי� העיקרי.

  28 

  29 

  30 

  31 
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 1  הצטרפות להסתדרות העובדי� הלאומית  .9

 2במסגרת דיו שהתקיי� בבית הדי האזורי לעבודה בירושלי� (שפרטיו יובאו   

 3ווני� של העובדי� שהצטרפו קנמסרו לב"כ המשיבה טפסי� מבהמש�) 

 4  להתארגנות. 

 5נשלח מכתב מב"כ המשיבה, בו התבקשה המבקשת להמציא  18/6/15ביו�   

 6  "טופסי הצטרפות מקוריי�". 

 7  להל תוכ המכתב:  

  8 

 9כ� בעניי) יציגות ההסתדרות הלאומית בחברת קל אוטו שירותי פניית"הנדו): 

 10  מימו) בע"מ

  11 

 12  בש� מרשתי, קל אוטו שירותי מימו) בע"מ, נתבקשתי להשיב*:

06
15כזכור, במעמד הדיו) בתיק   .1
 13הסתדרות העובדי� הלאומי  25216

 14) מסרת� לידי מרשתי 14.6.15(דיו) מיו�  בישראל נגד קל אוטו בע"מ

 15  העתק מסמכי� שוני� הנחזי� להיות "טפסי הצטרפות" לארגונכ�. 

  16 

 17של מסמכי� אלה, נמצא כי רוב המכריע של לאחר בדיקה ועיו)   .2

 18ה� הטפסי� כלל אינ� חתומי� על ידי מי מבי) העובדי� אשר שמותי

 19  נזכרו באות� טפסי�. 

  20 

 21לגבש עמדה סופית וברורה בעניי) פנייתכ�, בנסיבות אלו, ועל מנת   .3

 22  נבקשכ�:

 23להעביר לח"מ מיידית העתק מטפסי ההצטרפות המקוריי�   (א)

 24בצירו- אישור בדבר היותה חתימה אלקטרונית מאושרת 

25  ;2001
כהגדרתה בחוק חתימה אלקטרונית, תשס"א 

 26ככל שאכ) מדובר בחתימות אלקטרוניות מאושרות, להעביר   (ב)

 27ורטת והמנומקת בעניי) תוק- החתימות התייחסותכ� המפ

 28ייה לאסמכתאות והתאמת) לדרישות החוק והפסיקה, תו* הפנ

 29  מתאימות; 

  30 

4.  "...  31 

  32 

 33בתגובה ענה עו"ד טל עזרא, היוע- המשפטי של ההסתדרות הלאומית, במכתב   

 34החתמה ה, בו דחה את טענות המשיבה והבהיר כיצד בוצעה 21/6/15מיו� 

 35  האלקטרונית של העובדי�:

  36 

 37ר* הצטרפות מקוונת להסתדרות הלאומית נדרש העובד להיכנס לצו ...  .13"

 38לד- ההצטרפות שבאתר האינטרנט של ההסתדרות הלאומית, ולמלא 

 39את פרטיו האישיי�, לרבות פרטי המעסיק ואמצעי התקשרות. לאחר 

 40השלמת הפרטי� נדרש העובד לשלוח את הטופס באמצעות אתר 
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 1האינטרנט ולהמתי) לקבלת קוד אישי לטלפו) הנייד האישי של העובד 

 2כאשר רק באמצעותו יוכל להשלי� את הלי* ההצטרפות. לאחר קבלת 

 3הקוד האישי בטלפו) הנייד והזנתו לתו* טופס ההצטרפות, יכול העובד 

 4  להמשי* את הלי* ההצטרפות ולמלא את יתר פרטיו האישיי�. 

  5 

 6ח רצונו של העובד להצטר- לארגו) העובדי�, לא ברור כי בדר* זו מוכ  .14

 7פחות מאשר בדר* של הצטרפות באמצעות חתימה על טופס ידני, שלא 

 8  לומר אפילו למעלה מכ*". 

  9 

10.   � 10המשיבה נותרה עומדת על עמדתה, א� לאחר שקיבלה את המכתב הנ"ל וא

 11, (ב) 6סעי� לאחר שנשלח אליה העמוד הרלבנטי בחוקת ההסתדרות הלאומית, 

 12  בו נקבע:

  13 

 14"בקשה להתקבל כחבר בהסתדרות יכול שתיעשה בכתב, בשיחה טלפונית 

 15(אשר הקלטתה או תעודה על ידי נציג מוסמ* המערכת המותאמת לכ* תשמש 

 16כאסמכתא לכ*) או בכל אמצעי אלקטרוני אחר שיאושר על ידי הדירקטוריו) 

 17ביישו� (כ*, למשל, במילוי טופס מקוו), באתר האינטרנט של ההסתדרות, 

 18(אפליקציה) לטלפו) הנייד או בכל מדיה דיגיטלית אחרת) והכל על פי ההוראות 

 19  וההנחיות אשר ייקבעו מעת לעת על ידי הדירקטוריו) בעניי) זה".

    20 

 21נציי כי בטר� מת החלטה זו, ביקשנו לקבל עותק מלא מחוקת ההסתדרות   .11

 22  . 4/8/15והמסמ� הוגש לתיק ביו� הלאומית, 

    23 01/15מספר בנוס�, לסיכומי המבקשי� הוגש פרוטוקול ישיבת הדירקטוריו

 24(ב) לחוקה, באופ  12 �(ב) ו 6, בו מופיעה החלטה לתיקו סעיפי� 23/2/15מיו� 

 25  .אלקטרוניתשתתאפשר הצבעה 

  26 

 27העיד מר אהוד מנור, מנהל חטיבת ההתארגנות בהסתדרות  14/7/15בישיבת   .12

 28  הלאומית. 

 29  כ קיבלו את שמות עובדי החברה ומספרי הטלפו. העד נשאל מהי  

 30לטעמנו, שאלה זו לא רלבנטית ובוודאי לא לשאלה הא� העובדי� הצטרפו   

 31  להתארגנות א� לאו. 

 32. זהו השלב שבו בידוע כי שלב ההתארגנות הראשונית הוא השלב הקשה ביותר  

 33  העובדי� עמודי� כפרטי� מול המעסיק, אשר לעיתי� מתנגד להתארגנות. 

  34 
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   1הסתדרות   12�09�25476ק (ארצי) עס" עמדה על כ� הנשיאה ארד בעניי פלאפו

 2  ):2/1/13(מיו�  העובדי� הכללית החדשה נגד פלאפו) תקשורת בע"מ

  3 

 4בי) המעסיק לעובד, נוכח  "יחסי עבודה מתאפייני� בפערי כוחות אינהרנטיי� 

 5המרות והתלות הכלכלית והתעסוקתית לה� נתו) העובד. פערי� אלה 

 6מתחדדי� בשלב העוברי של ההתארגנות הראשונית הסמויה, כמו ג� בשלב 

 7הגלוי של ההתארגנות הראשונית. בתקופה זו של ההתארגנות הראשונית, עד 

 8מתקיי� שיח קיבוצי בי)  לכינונו של ארגו) יציג במקו� העבודה, וכל עוד אי)

 9הצדדי�, כוחו של המעסיק גדול בהרבה מכוח� של העובדי� הנתוני� למרותו 

 10שבטחונ� התעסוקתי בידיו. פער כוחות זה עומד בעינו במהל* פעילותו של 

 11  ארגו) העובדי� בייזו� ההתארגנות ומימושה...".

  12 

 13לאומית, אי הרצו לחשו� את האופ שבו הגיעו פרטי העובדי� להסתדרות ה

 14מכל מקו�, השאלה כיצד קיבלו את מספרי הטלפו אינה רלבנטית לעניי   ברור. 

 15  ההתארגנות. 

  16 

 17צד, פירט את אופ הצטרפות   , שצור� לבקשתאהוד מנור בתצהיר העד  .13

 18  העובדי�:

  19 

 20"לצור* הצטרפות מקוונת להסתדרות הלאומית נדרש העובד להיכנס לד-   

 21רטיו סתדרות הלאומית, ולמלא את פההצטרפות שבאתר האינטרנט של הה

 22האישיי�, לרבות פרטי המעסיק ואמצעי התקשרות. לאחר השלמת הפרטי� 

 23נדרש העובד לשלוח את הטופס באמצעות אתר האינטרנט ולהמתי) לקבלת קוד 

 24אישי לטלפו) הנייד הפרטי של העובד כאשר רק באמצעותו יוכל להשלי� את 

 25י בטלפו) הנייד והזנתו לתו* טופס הלי* ההצטרפות. לאחר קבלת הקוד האיש

 26ההצטרפות, יכול העובד להמשי* את הלי* ההצטרפות ולמלא את יתר פרטיו 

 27  האישיי�". 

    28 

 29בעדותו חזר והבהיר שרק עובד אחד יכול להצטר� מהקישורית שנשלחה אליו,   

 30  וכי לא נית להצטר� על פי אותה קישורית, ממספר טלפו אחר. 

 31  עדותו לא נסתרה בשלב זה.   

 32מסמ� לפיו נית לקבל קישורית של מספר עובדי�  �המשיבה צרפה לסיכומי

 33  מאותו מספר טלפו. המבקשת הסבירה סוגיה זו בסיכומי התשובה.

  34 

 35נדגיש כי בעקבות הדיו הראשו, הזמנו את מנכ"ל המשיבה להפגש ע� נציגי   .14

 36המבקשת במשרדי המשיבה, לבחו את המערכת שהוצגה בדיו, להתרש� הא�, 
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 1כפי שטוענת המבקשת, אכ נית לרשו� עובד אחד בכל פע� ולא מספר עובדי� 

 2  ביחד. המבקשת הביעה נכונות לפגישה. 

 3  לא התקיימה.  לצערנו התברר שפגישה כזו

 4הנה כי כ, ניתנה למשיבה הזדמנות פז לבחו, בבחינה עצמית ולא באול� בית 

. 5  הדי, את נכונות טענות המבקשת, א� המשיבה בחרה שלא לעשות כ

  6 

 7ארגו) העיתונאי� בישראל והסתדרות  13�08�22825בעניי סב"א (ארצי)   .15

 8  :נקבע אביב
העובדי� החדשה נ' אגודת העיתונאי� בתל

  9 

 10לא כל פג� שהטופס לוקה בו, יהיה בו כדי לפסול את כשרותו, ועל בית "... 

 11  הדי) לבחו) את משקלו של הפג� הנטע) בנסיבות המקרה שלפניו. 

  12 

 13יש להבחי) בי) טענות לליקויי� פורמליי� שנפלו בטפסי�, ובי) טענות לפיכ*, 

 14. באמרנו ליקויי� פורמליי� כוונתנו, ככלל, היא לליקויי� לליקויי� מהותיי�

 15טכניי� שנפלו בטפסי�, אשר אי) בה� כדי לפגו� במידת הרצוניות 

 16והאותנטיות של ההצטרפות לארגו). בי) ליקויי� פורמליי� אלו, נית) למנות 

 17את הליקויי� הבאי�: מספר תעודת זהות חסר או שגוי, ש� לא ברור או בלתי 

 18ת בתנאי שאי) מדובר בליקויי� מצטברי�, או בליקויי� שיפגמו זא –קריא 

 19באפשרות זיהוי החות� על הטופס; פג� בכתובת המעסיק או אי ציו) שמו 

 20חתימה מקוונת (כאשר ברור כי מדובר בעובד שאכ) מועסק בידיעות אחרונות), 

 21(האפשרית בהתא� לחוקת ההסתדרות כאמור), על הטופס ולא חתימה ידנית 

 22שצורפו פעמיי�, כאשר ברשימת השמות מופיע שמו של העובד פע� טפסי� 

 23לטעמנו, ליקויי� פורמליי� טכניי� אלו, שרוב� א- תוקנו על ידי אחת, ועוד. 

 24הארגו) במהל* הלי* זה, אי) בכוח� לפסול אות� טפסי הצטרפות לארגו) 

 25  (ההדגשות הוספו) ."העיתונאי�

  26 

 27אי כל מניעה להצטר� להסתדרות הלאומית על ידי מסקנתנו היא א� כ, כי   .16

 28  הצטרפות מקוונת. 

 29אנו נמצאי� במאה העשרי� ואחת, פעולות רבות, ביניה פעולות כבדות משקל 

 30  הכרוכות בכספי� רבי�, מתבצעות דר� האינטרנט. 

 31המבקשת אימצה את דר� ההצטרפות האינטרנטית, בחוקתה, ואישרה את   

 32  .טוריוהדירקתיקו החוקה על ידי 

  33 

 34אישר שהמשיבה  דני שביטמנכ"ל המשיבה מר למעלה מהדרוש נציי כי   .17

 35  . למכור כלי רכב דר� האינטרנט תעתדתמ
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  1שבסופו של דבר היוזמה לא יצאה אל הפועל שכ אינה אמנ� בסיכומי� נטע

 2   אפשרית מבחינה חוקית.

 3קפות� המשיבה מכירה בת –די בכ� שהסוגיה עלתה על הפרק, משמע  –לענייננו 

 4  של הליכי רכישה דר� האינטרנט.

 5עובדה זו מאירה באור ספקני את טענות המשיבה בנוגע לאופ החתמת 

 6   העובדי�.

  7 

 8  טענות עובדי� בעני ההצטרפות להתסדרות הלאומית  .18

 9המשיבה הגישה מספר תצהירי� של עובדי� אשר טענו טענות שונות כנגד 

 . 10  הצטרפות� לארגו

  11 

 12  עובדי סני� נתיבות  .19

 13  סני� נתיבות. מעובדי� מספר במסגרת התגובה לבקשה, הוגשו תצהירי� של   

 14לעור� די, על מנת לחתו� על מת מימו, אד� בש� כל העובדי� לוו על ידי   

 15  התצהירי�.

 16חבר ומקורב לבעלי� מר מת מימו הינו , מחקירת עדיי המשיבה כפי שהתברר

 17  של המשיבה. 

  18 

 19  ב סימו נשאל מדוע נשלח לעו"ד והשיב:העובד מאור   

  20 

 21שאני רוצה לבטל את החתימה והוא אמר (הכוונה למימו, ה.י.)  קשתי ממנוי"ב  

 22  לי שאני חייב עו"ד והוא לקח אותי לעו"ד".

  23 

 24מדובר בהסתדרות ש ידעו  ,כל העובדי� אישרו שקיבלו קישור בטלפו הסלולרי  .20

 25  הלאומית ומילאו את פרטיה�. 

  26 

 27איתי אטיאס אישר שהתקשרו אליו מההסתדרות הלאומית, כי ידע העובד   

 28  מסר את פרטיו מרצונו. ו שמדובר בהסתדרות הלאומית

 29לטענתו, בסיו� השיחה נשאל א� הוא רוצה להצטר� להסתדרות הלאומית   

 30  וכי לא אישר הצטרפות. והשיב שהוא רוצה לחשוב על זה 

 31  דרות הלאומית, מרצונו. גילה שמסר פרטי� להסת לאלעומת זאת, בתצהיר   

  32 
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 1העובד מאור ב סימו אישר א� הוא שהצטר� וכ אישר שיחה טלפונית   .21

 2  שהושמעה לו במעמד העדות. 

 3שהצטר� דיבר ע� אביו שאמר שלא כדאי לו להצטר� להתארגנות  לאחרלדבריו,   

 4ואז ביקש "לבטל". א� כא לא ציי דבר בתצהיר אלא ההיפ�. לפי התצהיר עולה 

 5  הצטר� מעול�, ולא כפי שטע בעדות. שלא 

 6  העד אישר שקיבל קוד אימות לטלפו הנייד וכי מסר את הפרטי�.   

  7 

 8שטרית, המועסקת כעוזרת למנהל אג� נכסי� ובינוי, אישרה �העדה זיוה גלית  .22

 9  א� היא שנכנסה ללינק שנשלח אליה. 

 10  תחילה טענה שחשבה שמדובר בהודעה של המשיבה, א� בהמש� אמרה:  

  11 

 12כשנכנסת ללינק אמרת שמתו* סקרנות נכנסת אליו, נכנסת לאתר של   "ש.

 13  ההסתדרות הלאומית?

 14  נכו). יכול להיות שכ). אני כבר לא זוכרת".  ת.

  15 

 16  מכירה.  אוכ אישרה שאינה "נוהגת" למלא פרטי� אישיי� באתרי� שהיא ל

  17 

 18 בתצהירההעדה ספיר שריקי נשאלה בעדותה לגבי שיחת טלפו שאותה פירטה   .23

 19  ואשר לטענתה בתצהיר:

 20"...ברגע ששמעתי זאת קטעתי את הנציגה. אמרתי לה שהטעו אותי וכי מדובר 

 21ב"רמאי�" וביקשתי שימחקו אותי מיידית מהרשימה. באותה שיחה נשאלתי 

 22א� אני מעוניינת להצטר- כחברה בהסתדרות הלאומית והודעתי באופ) חד 

 23   משמעי כי אינני מעוניינת בכ*..."

  24 

 25  העדה אישרה שהיתה שיחת טלפו אחת ולא היו שיחות נוספות. בחקירה נגדית,   

  26 

 27  העדה נשאלה מה היה תוכ השיחה והשיבה:  

 28בטלפו),  "היתה שיחה שהיא התקשרה אלי למשרד, קוד� כל קיבלתי סמס  

 29מילאתי את הפרטי� שלי, בתמימותי חשבתי שמדובר במשהו בתו* הארגו), 

 �30 אישיי�, מספר ת.ז., טלפו) לדעתי, ואז קיבלתי קל אוטו, בקשו ממני פרטי

 31שיחת טלפו) באותו יו� או למחרת א� הצטרפתי כבר, אמרתי שכ). לא הבנתי 

 32שמדובר במשהו שהוא ועד העובדי�. חשבתי שמדובר בנציגת החברה של קל 

 33  אוטו שמתקשרת אלי, זו היתה השיחה". 

  34 

  35 
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  1 

  2 

 3  בסיו� דבריה, הושמעה לה השיחה האחת שעליה דיברה.   .24

 4  תמליל השיחה הובא בסיכומי התשובה של המבקשי�:  

  5 

 6הנציגה: "שלו� ספיר, בוקר טוב, מדברת אלונה מהסתדרות הלאומית,   "

 7בטח שמעת על הקמת הוועד העובדי� לשיפור וקידו� התנאי� של� 

 8  אוטו? –בקל 

 9  הרישו�?רציתי לשאול א� כבר ביצעת את   

 10  א� לא, אני אשמח לעשות ל* עכשיו.   

    11 

 12  ספיר שריקי: "כ) ביצעתי את הרישו�".

    13 

 14  אוקיי. כבר שלחו ל* את הקוד את כל הפרטי�? 

 15  תודה, הפעולה הסתיימה בהצלחה קיבלתי.   

 16  תודה רבה יו� טוב!   

     17 

 18העדה –כאמור בעדותה.  שריקיתוכ השיחה סותר לחלוטי דברי� שאמרה הגב'   .25

 19אישרה שהתקיימה שיחה אחת ע� נציגת ההסתדרות הכללית, כ� שלא יכול 

 20  בתצהיר. מפיהלהיות שהיתה עוד שיחה שבה אמרה את שנכתב 

 21  מדובר בעדות שאינה אמת.   

 22מפאת כבודה של העובדת, שיתכ כי נקלעה למחלוקת שלא בטובתה, לא נכביר 

 23  מילי� מעבר לכ�.

  24 

 25לסיכו� נבהיר כי עדות� של עובדי סני� נתיבות, לא רק שאינה פוגעת בטענות   .26

 26ה באופ מכוו, תמחזקת את טענתה כי ההצטרפות נעש –המבקשת אלא להיפ� 

 27  כי העובדי� ידעו שמדובר בהצטרפות להסתדרות הלאומית והצטרפו מרצונ�.

  28 

 29כ ביטלו נציי עוד כי הפסיקה דנה במקרי� של עובדי� שהצטרפו ולאחר מ

 30הצטרפות� וקבעה כי המועד הקובע הוא המועד שבו ארגו העובדי� הודיע על 

. 31  כ� ששליש מעובדיו ה� חברי הארגו

  32 

  33 
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 1הסתדרות העובדי�  
הור) את ליבובי2 בע"מ  1008/00עס"ק בעניי זה נאמר ב

 2 :145, פד"ע ל"ה הכללית החדשה

  3 

 4ארגו) העובדי� מודיע "המועד הקובע לצור* קביעת יציגות הוא המועד שבו 

 5למעסיק ששליש מעובדיו ה� חברי הארגו), ובתנאי שבמועד ההודעה הנ"ל 

 6  אכ) לפחות שליש מעובדי המפעל נמני� ע� חבריו".

  7 

 8לפיכ�, ג� א� עובד זה או אחר בחר, משיקולי� שוני�, לבטל את חברותו לאחר 

 9  ו.המצטרפי� לארג , עדיי קולו ימנה במנילארגו העובדי� טר�צשה

  10 

 11  תצהירי עובדי� נוספי�  .27

 12 בעניי העובד אביב שוש, במסגרת תשובת המשיבה לבקשה הנוספת שהוגשה

 13  הגישה המשיבה תצהירי� נוספי�. 

  14 

 15תצהיר העובד הני הימל, לפיו מאשר שקיבל מסרו, נכנס לקישורית והזי את   

 16פרטיו האישיי�. לדבריו, סבר שמדובר בפניה שנעשתה על ידי המשיבה. עוד 

 17  הוסי� כי פנו אליו להיות חבר בועד והוא סירב. 

 18  העד לא התייצב לחקירה על תצהירו.   

  19 

 20למחלקת הנהלת מסויי� הגיע תצהיר העובד ליה סקיי, בו נטע כי ביו�   .28

 � 21חשבונות, אחת העובדות ביקשה את פרטיו האישיי� וכשמסר, נאמר לו שצור

 22  כחבר בהסתדרות, למרות שלא היה מעוניי בכ�. 

 23  העד לא התיצב לחקירה על תצהירו.  

  24 

 25תצהיר העובדת רות� רוזנטל, המועסקת כעובדת במחלקת השיווק ומנהלת   .29

 26למנהלת השיווק אילת. העובדת אישרה שהיא כפופה המכירות של וילות נופש ב

 27  . מקורבת להנהלת החברה –משמע  של כל קבוצת קל אוטו

 28העובדת פירטה בתצהירה כי בעת שהיתה בביתה ע� בנה החולה, קיבלה שיחת   

 29טלפו מאד� שהציג עצמו כנציג ההסתדרות, לאחר מכ קיבלה שיחה נוספת 

 30הסכמתה לפנות לגור� כלשהו כדי לקבל ועוד שיחה. לדבריה, מעול� לא נתנה 

 31  מידע כלשהו עליה. 
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 1בחקירתה טענה שלא מילאה שו� טופס. העדה אישרה שקיבלה הרבה מסרוני�   

 2  מהועד א� לטענתה, לא נכנסה לא� קישור. 

  3 

 4  שאלה:נואול� בהמש�   

 5  את המסרו) ע� קוד אימות שנשלח לנייד של*. א� אציג ל*   "ש.

 6  קוד אימות יכול להיות שנשלח אבל א- מידע אחד לא מולא על ידי.   ת.

 7  קוד אימות נשלח אלי*?  ש.

 8  כ). וכל מה שביקש הנציג זה למסור את המס' קוד הזה ומסרתי".  ת.

  9 

:� 10  עוד אישרה בעדותה שבאותו יו� קיבלה הרבה שיחות עד שלבסו

  11 

 12  ובוא נסיי� ע� זה.  טוב אני אצטר-"... בשלב כלשהו אמרתי 

 13ג� בשיחות אמרתי לנציג שדיבר איתי שאני בעד הדברות ודברי� חיוביי� ולא 

 14 מההתארגנות" לצאתדברי� שליליי� כמו מה שנעשה עכשיו ולכ) החלטתי 

 15  (ההדגשה הוספה).

  16 

 17  טופס ההצטרפות האלקטרוני. לעדה הוצג 

 18לדברי העדה, פרטי הדוא"ל אינ� נכוני� וכ� ג� מספר הבית אינו מדוייק ובכל 

 19  שו� פרט לא נמסר על ידה.  –מקרה 

  20 

 21בנוגע לאופ צירו� חברי� עדות זו היא העדות היחידה שהעלתה ספק בעניינו,   .30

 22  , זאת לאור אי הדיוק בפרטי העובדת, בטופס המקוו.להסתדרות הלאומית

 23קבענו לעיל כי אי מניעה להחתי� באופ מקוו על הצטרפות להסתדרות   

 24  הלאומית. 

 25נקודת המוצא לקביעה זו, היא כי אכ מדובר בהצטרפות מרצו כאשר העובד   

 26  מוסר את פרטיו. 

 27עלה ספק הא� היא זו שמסרה את פרטיה האישיי�, זאת רוזנטל מעדות של גב'   

 28  לאור השגיאות שנפלו בטופס. 

  29 

 30שאי בעדות יחידה זו כדי לשלול לחלוטי את כל על א� האמור, אנו סבורי�   .31

 31  טפסי ההצטרפות המקווני�. 

 32העדה אישרה, בסופו של דבר, שהסכימה להצטר� להסתדרות הלאומית ורק   

 33  לאחר שהצטרפה, החליטה "לצאת".
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 1משאישרה זאת בעדותה (א� לא בתצהיר) הרי שלמעשה הצטרפה להתארגנות   

 2  מרצונה. 

  3טעויות בהקלדת נתוני�, יכולות לקרות. עמד על כ� בית הדי הארצי בעניי

 4  .ארגו העיתונאי�, כמפורט לעיל

  5 

 6בעד דברי� "שהחליטה להצטר� כי היא בעדותה העדה סיפרה נציי עוד כי   

 7מה  "דברי� שליליי� כמו מה שנעשה עכשיו".והחליטה לצאת בגלל   "חיוביי�

 8  לא ברור.  נגד מי,, על ידי מי ובדיוק נעשה

  9 

 10  חתמה מקוונת של עובדי המשיבה. סיכומו של דבר, לא מצאנו שנפל פג� בה  .32

 11קבלת חברי� בדר� של חתימה מקוונת מפורטת בחוקת ההסתדרות הלאומית   

 . 12  ואושרה על ידי הדירקטוריו

 13התצהירי� שהובאו, מרבית� מעידי� על הצטרפות של העובדי� להסתדרות   

 14טה של חלק מה� לאחר מכ, בי מיוזמת� האישית ובי הלאומית ועל חר

 15  בהתערבות מר מימו המקורב להנהלה. 

  16 

 17, מבקשת הקליטה שיחות ע� כל העובדי�הלטענתה, המשיבה הלינה על כ� ש  .33

 המשיבהנמסרו לעיומההקלטות א� רק חלק  .  18 

 19המפרט מה השיחות חי לופטו מטע� המבקשת, בעניי זה הוגש תצהיר של מר   

 20  שהוקלטו. טענה זו של ההסתדרות הלאומית, לא נסתרה. 

  21 

 22  יציגות המבקשת –סו� דבר   .34

 23לאחר ששמענו את טענות הצדדי� בסוגיה זו, מצאנו כי המבקשת הוכיחה כי   

 24  הינה הארגו היציג של עובדי המשיבה.

    25 

 26  המשיבה.עובדי  530עובדי� מתו�   239המבקשת הציגה חתימות מקוונות של 

    27 

 28  המשיבה לא סתרה את הצטרפות העובדי�. 

 29צטרפו להסתדרות ה� ככול�, שב, רואישרוהעובדי� שהובאו למת עדות 

 30  .מרצונ� הלאומית
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 1, אי בכ� כדי לשלול את המסה זה או אחררפות עובד טג� א� נמצא פסול בהצ

 2  , כפי שהציגה המבקשת.להתארגנות של העובדי� שהצטרפו

  3 

 4  שושהעובד אביב   .35

 5), ש� 25216�05�15עניינו של העובד החל בבית הדי האיזורי לעבודה בירושלי� (  

 6  הוגשה בקשה דחופה למניעת פיטורי העובד.

 7הודיעו על יציגות  8/6/15העובדה שביו� במסגרת הבקשה פרטו המבקשי� את   

 8  הוזמ העובד לשימוע, למחרת בבקר. 9/6/15וביו� 

 9י לעבודה בירושלי�, הסכימה המשיבה להעמיד בעקבות דיו בבית הדי האזור  

.� 10  את העובד מר שוש לשימוע נוס

  11 

 12    .נמסר לו מכתב פיטורי� 23/6/15ביו�  .העובד הועמד לשימוע  .36

  13 

 14לטענת המבקשי�, פיטורי העובד באו על רקע חברותו בועד הפעולה ומעורבותו   .37

 15  בנושא התארגנות העובדי�. 

 16העובד פוטר מחמת הגעה לעבודה ויציאה מהעבודה המשיבה טוענת כי מנגד,   

 17בזמני� שאינ� זהי� לשעות העבודה המוגדרות בהסכ� העבודה, התנהלות 

 18  לקויה וחסרת אחריות בנושא ניהול מכרזי החברה וכ "התנהלות שוטפת".

  19 

 20בעניינו של העובד מר שוש העיד העובד. מטע� המשיבה העידו סמנכ"ל לקוחות   .38

 21  ר קור ומנכ"ל המשיבה מר דני שביט.עסקיי� מר אלד

  22 

 23הינו חבר בועד הפעולה ומעורב בהתארגנות עוד עולה שהעובד מהראיות עולה   .39

 24  העובדי� במסגרת ההסתדרות הלאומית.

 25מסרה ההתסדרות הלאומית הודעה למשיבה על  8/6/15עוד עולה כי ביו� 

 26  יציגות.

  27שנועד לשימוע , למחרת ההודעה על היציגות,  9/6/15זומ ביו� העובד מר שוש

 28  .10/6/15להתקיי� ביו� 

  29 

 30למר קור בו הודע לו שלח מייל נמהראיות עולה שע� קבלת הזימו לשימוע,   .40

 31  את השימוע.שהעובד מבקש להיות מיוצג על ידי עו"ד ומבקש לדחות 
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 1   המייל הוצג כראיה מטע� המבקשי�.  

   2שעה יו� השימוע באת המייל, אלא ידע רק בלא קיבל טע בעדותו ש מר קור

 3  , שהעובד רוצה להיות מיוצג על ידי עו"ד. 9:00

 4לא דחה את על א� שידע זאת, והדברי� כתובי� במפורש בפרוטוקול השימוע,   

 5  :השימוע. לטענתו 

 6  "לא יכולנו להער* לזה".  

  7 

8� ) בסעי12/7/15דברי� אחרי� לחלוטי כתבה המשיבה בתגובה לבקשה (מיו�    

36:  9 

 10  בחר, מטעמיו, שלא להיות מיוצג בהלי* השימוע עצמו ...". 3"... המבקש   

  11 

 12למר קור לא היה הסבר מניח את הדעת לסתירה בי דברי� שאמר בחקירתו   

 13  לבי הנטע בתצהירו (התומ� בתגובה לבקשה).

    14 

 15  באשר לנימוקי� לשימוע, במכתב נספח ט' נטע לנימוקי� אלה:  .41

 16"הגעה ויציאה לעבודה בזמני� שאינ� זהי� לשעות העבודה המוגדרות 

 17  בהסכ� ההעסקה, 

 18  התנהלות לקויה וחסרת אחריות בנושא ניהול מכרזי החברה, 

 19  התנהלות שוטפת".

  20 

 21, פורטו סיבות רבות ושונות, שאי לה 23/6/15 במסגרת מכתב הפיטורי�, מיו�  .42

 22  זכר במכתב הזימו לשימוע.

 23סעיפי�, פירט מנכ"ל המשיבה את הנימוקי�  33הפיטורי�, הכולל במכתב 

. 24  להחלטתו לפטר את מר שוש

 25 2014בד הלי� שימוע בחודש אוגוסט וכי התקיי� לעטע במסגרת המכתב 

 26  שבסיומו ניתנה לעובד הזדמנות נוספת להוכיח יכולותיו. 

 27, בה� עוד נאמר כי בתקופה האחרונה התקיימו ע� העובד מספר רב של שיחות

 28התריע בפניו המנכ"ל על פגמי� בהתנהלותו בנוגע למכרזי� ובנוגע להתיחסות 

 29ת בכ� שהעובד איבד מסמכי דללקוחות. מהמכתב עולה כי עיקר הטענה מתמק

 30  מקור של מכרז בהיק� נרחב, עובדה שהוסתרה מהמנכ"ל.
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 1עוד פירט את ההזדמנות הנוספת שנתנו לעובד להשמיע את דבריו, את ישיבת 

 2לשעות להציע חלופות  24וע השניה, את העובדה שבסיומה ניתנו לעובד השימ

 3  לפיטורי�.

: 4  בסיכו� המכתב פירט את הסיבות להחלטתו לפטר את מר שוש

  5 

 6לאחר ששקלתי בכובד ראש ובקפידה את הטיעוני� שהעלה אביב (ה)   .27"

 7בעצמו וה) באמצעות באת כוחו), ולאחר שנתתי דעתי בכובד ראש לכל 

 8הממצאי� הנמצאי� בפני, הגעתי לכלל החלטה להמלי2 בפני מנכ"ל 

 9החברה לסיי� את עבודתו של אביב, בשל חומרת הדברי�, והעדר 

 10  ויה והמצופה ממנו". הפנמה והבנה של ההתנהגות הרא

  11 

 12מדובר בעובד אשר אי) מחלוקת כי לא ביצע את המוטל עליו, התרשל   .28

 13בתפקידו, וגר� לנזק כספי לחברה. אביו א- הגדיל לעשות ובמעמד 

 14  השימוע הודיע מפורשות כי אינו חושב שהתנהלותו הייתה לקויה. (!!). 

  15 

 16בעובד המועסק הדברי� מקבלי� משני תוק- נוכח העובדה כי מדובר   .29

 17בחברה תקופה לא ארוכה, אשר לאור* תקופת העסקתו קיבל מספר לא 

 18מועט של פניות, נזיפות והתראות ביחס להתנהלותו, כאשר "הקש 

 19ששבר את גב הגמל" היה העובדה כי הוא לא טרח לדווח על אובד) 

 20של הח"מ הוא ראה לנכו) לדווח  יוזמהמסמכי המכרז ורק לאחר פניה 

 21  על כ*". 

  22 

 23עובד אשר התרשל באופ) כל חמור בתפקידו הרגיש, אינו יכול לבוא   .30

 24ולטעו) בשיחת שימוע כי אינו חושב כלל שהתנהלותו הייתה לקויה(!!). 

 25  מדובר בחוסר הפנמה והבנה של חומרת הדברי�. 

  26 

 27, וג� בשיחת השימוע אביב א- בחר לזלזל בהלי* השימוע המקורי  .31

 28בי) את חומרת הדברי�, מקבל את הנוכחית לא ניכר היה כי אביב מ

 29הערותיי ומפני� אות). אביב לא טרח להביע חרטה כלשהי ביחס 

 30להתנהלותו, לא הודיע בצורה כלשהי כי ישנה כוונה מצידו לשפר את 

 31דרכו, לא טרח להעביר מסמכי� אות� הזכיר בשיחת השימוע 

 32(והתחייב להעביר� לאחר השימוע), לא טרח להשלי� טענותיו והגרוע 

 33  כל, לא טרח להציג חלופה כלשהי לפיטוריו מעבודתו בחברתנו. מ

  34 

 35לא נעלמה מעיני טיעוניו של אביב, אות) העלה במסגרת הלי* השימוע,   .32

 36ואול� לאור חומרת הדברי� לא מצאתי בטיעוניו שהועלו בשימוע נימוק 

 37  שיש בו כדי להביא למסקנה שונה. 

  38 

 39צרה לטענותיו של אביב ובא בשולי הדברי� לא אוכל שלא להתייחס בק  .33

 40כוחו בעניי) היות אביב חלק מהתארגנות עובדי� בחברתנו, הינה טענה 

 41אבסורדית אשר הועלתה לראשונה לאחר זימונו של אביב לשיחת 

 42השימוע המקורית. במסגרת הלי* זה לא טע) אביב כי הוא חבר 

 43בהתארגנות עובדי� ו/או כי כוונת הפיטורי� קשורה בצורה כלשהי 
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 1שא זה, וממילא מדובר בטענה חסרת בסיס אשר מהווה דוגמא לנו

 2ברורה למקרה בו עבד אשר כשל בתפקידו מנסה לעשות שימוש בעניי) 

 3זה כ"קרדו� לחפור בו". אי) ולא יכול להיות קשר כלשהו בי) מעורבות 

 4אביב בהתארגנות עובדי� בחברה (טענה אשר כאמור כלל לא הייתה 

 5י�) לבי) הכוונה לפטר את אביב ידועה לח"מ במועדי� הרלבנט

 6משיקולי� מקצועיי� ועניניי� בלבד, וצר לי כי אביב ובא כוחו בחרו 

 7  להעלות טענות סרק בעניי) זה. 

 8לנוכח כל האמור לעיל, ולאחר ששבתי ושקלתי את החלטתי   

 9ראש לטענותיה� של אביב ובא כוחו, הגעתי לכלל  –והתייחסתי בכובד 

 10   ".ו� עבודתו של אביב בחברההחלטה כי יש להורות על סי

  11 

 12ע לשיחות שנטע כי התקיימו ע� העובד, הכחיש העובד בעדותו שהתקיימו גבנו  .43

 13איתו שיחות לגבי מכרזי� א� עולה מעדותו שהתקיימו איתו שיחות בנושאי� 

 14  אחרי�, שהועלו א� ה� במכתב הזימו לשימוע:

 15  "היו שיחות על תמחירי�, מתי לבוא ואי* לבוא"

  16 

 17שהיא עיקר הטענה שהביאה בכל הנוגע לאובד מסמכי המכרז המקוריי�,   .44

 18  מר שוש הצהיר:בסופו של דבר לפיטורי העובד, 

  19 

 20בסני- באר שבע  י"המנהל הישיר שלי העביר לי את טפסי המכרז למישה  

 21את המסמכי�. אני ביקשתי ממנה שבנוס- לשליחה וביקש ממנה לשלוח אליי 

 22שתסרוק אות� ותעביר אות� אליי למייל.  בדואר פנימי של הארגו) ג�

 23המסמכי� הגיעו אליי למייל. א* יומיי� אחרי השימוע הראשו) ה� הגיעו ג� 

 24. יו�, יומיי� 10 
בדואר פנימי לסני- נס ציונה שבו אני יושב. השימוע היה ב

 25  אחרי עוד היה זמ) להגשת המכרז".

  26 

 27  לא נגר� נזק. לטענת העובד, המסמכי� שנאבדו, נמצאו ובסופו של דבר  

  28 

 29עוד טוע העובד, כי למעשה לא נגר� איחור כלשהו בהגשת המכרז שכ, על פי   .45

 30את  נית היה להגיש , 1/6/15קמ"ג באתר האינטרנט עוד ביו� הודעה שפרסמה 

 31נותרו מספר בלתי מבוטל של ימי� שבה�  �, משמע18/6/15עד ההצעות למכרז 

 32  כי� המקוריי�.נית היה לרפא את הפג� של אובד המסמ

  33 

 34בדק , 9/6/15העד מר קור טע בעדותו כי בעת זימו העובד לשיחה, ביו�   .46

 35  והתעדכ לגבי מועד ההגשה.

  36 

  37 
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 1  לדבריו:

 2ימי� לפני ההגשה  4
3זה היה  –"המועד עודכ) פעמיי�. באותו זמ) שזה היה 

 3  שלאחר מכ) נדחתה"

  4 

 5  משנשאל שאלה זו שנית השיב:

 6  לבדוק"."לא זוכר בדיוק. אפשר 

  7 

 8לאחר מכ, הוצג המסמ� מאתר קמ"ג ממנו עולה, כאמור, שהגשת המכרז 

 9מסמ� זה מעמיד בספק את השאלה הא� אכ העד בדק  .18/6/15נדחתה עד 

 10מה מועד ההגשה של המכרז, הא� נית לרפא את הפג� לפני השימוע או לאחריו 

 11  של אובד מסמכי המקור בפרק הזמ שנותר.

 12לציי כי בסופו של דבר, המשיבה כלל לא ניגשה למכרז. הדבר נוס� על כ� יש 

 13אומר דרשיני, נוכח העובדה שכפי שהובהר, לא היתה כל מניעה לרפא את הפג� 

 14  ולהגיש את מסמכי המכרז במועד.

  15 

 16  עניינו של העובד אביב שוש מעלה מספר תהיות באשר לנסיבות פיטוריו.  .47

 17תכלת". העובד זומ לשימוע בעבר, אי מדובר בעובד שהינו "טלית שכולה   

 18המשיבה החליטה שלא  לפטרו  , ללא כל קשר להתארגנות.2014בחודש אוגוסט 

 19  אלא לתת לו הזדמנות נוספת.

 20היו  –מתי לבוא ואי� לבוא". משמע בנושא "בעבר, לעובד נערכו מספר שיחות   

 21  טענות כלפיו לגבי טיב העבודה, ללא כל קשר להתארגנות.

 22  ת מסמכי המקור של המכרז. על כ� אי עוררי.העובד איבד א  

  23 

 24נציי עוד כי כפי שעולה מהראיות, הלי� השימוע השני הוקלט על ידי ב"כ העובד.   .48

 , 25כפי שהובהר, ב"כ המשיבה הודיע לב"כ העובד כי שעה שהוא מקליט את הדיו

 26הרי שהמשיבה אינה עורכת פרוטוקול ותסתמ� על ההקלטה שתועבר אליה 

.לאחר מכ  27 

  28עוד עולה שבסופו של שדבר, ההקלטה לא הועברה למשיבה. ודאי לא בזמ

. 29  הדיוני� בבית הדי

  . 30  ההקלטה א� לא תומללה ולא הוגשה לבית הדי
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 1בנסיבות אלה, לא נית לאמת או להכחיש את טענת מנכ"ל המשיבה במכתב   

  2את הפיטורי�, לפיה "ג� בשיחת השימוע הנוכחית לא ניכר היה כי אביב מבי

"... 3  חומרת הדברי�, מקבל את הערותיי ומפני� אות

  4 

 5מנגד, עסקינ בהתארגנות ראשונית של עובדי המשיבה, כאשר מר שוש חבר   .49

 6  בועד הפעולה.

 7המשיבה מביעה התנגדות להתארגנות (א� שטוענת כל העת שאינה מתנגדת 

 8מוכי להתארגנות העובדי�). הדברי� עולי� ברורות מהחלטתנו זו ויש לה� תי

 9  בחומר הראיות, אשר יידונו במסגרת ההלי� העיקרי.לכאורה נוספי� 

 10סמיכות הזמני� בי ההודעה על היציגות לבי זימו העובד לשימוע, מחייבת 

 11  .וימה היתה הסיבה האמיתית לפיטוראותנו לשקול בכובד ראש את השאלה 

 12לכ� יש להוסי� את העובדה שהמשיבה נהגה בחיפזו, בודאי בכל הנוגע לשימוע 

 13"מהרגע להרגע" ולא איפשרה לו להיות מיוצג  מר שושהראשו, עת זימנה את 

 14  על ידי עור� די, א� שביקש זאת במפורש ה לפני השימוע וה במהלכו.

 15למבקש לחזור עוד יש לציי את העובדה, שלא נסתרה, כי המשיבה לא איפשרה 

 16  לעבודה לאחר הדיו בבית הדי לעבודה בירושלי�, ועד לפיטורי� השניי�.

  17 

 18בשי� לב למכלול השיקולי�, מצאנו כי בנסיבות אלה של התארגנות ראשונית   .50

 19שנתקלת בהתנגדות של המעסיק, מת היתר לפיטורי העובד מר שוש עלולה 

 20   מכשול בגלגלי ההתארגנות. לשי�

 21מדובר בפגיעה בעובד עצמו, אשר לקח על עצמו להיות בי המרכזי� של 

 22  התארגנות העובדי�. 

 23בנוס�, מדובר בפגיעה מורלית בכלל העובדי� המתארגני� ומכא ג� 

 24  בהתארגנות עצמה.

 25הנזק שיגר� למבקשי� כתוצאה מאי מת צו, עולה לטעמנו על הנזק שיגר� 

 26  מר שוש.עניי העובד בה כתוצאה ממת צו   למשיב

  27 

 28  סו� דבר  .52

 29חברת קל אנו קובעי� כי הסתדרות העובדי� הלאומית היא ארגו יציג ב  א.

 30  .אוטו בע"מ

    31 



  
  יפו �בית די אזורי לעבודה בתל אביב 

06
48762 ס"ק  
15   
07
19048 ס"ק
15   

   

 19מתו�  19

  1 

 2 קאנו קובעי� כי פיטורי העובד מר שוש היו קשורי� בקשר בל ינת  ב.

 3כ אנו מורי� על החזרתו  להלי� התארגנות העובדי� שבו נטל חלק ועל

 4  לעבודה.

  5 

53.    6מקדמי בנוגע להמש� ההליכי�, למועד סמו� בתחילת שנת יקבע מועד לדיו

 7  המשפט והחלטה תשלח לצדדי�.

  8 

 9  בהעדר הצדדי� ותישלח אליה�. 16/8/15היו�,  נהנית

 10 

  
  

  

  

  

  

 
  

  סיקי� מר ענבמע נציג    הדס יהלו�, סגנית נשיאה    מר גרינברג עובדי� נציג
 11 
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