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נית ביו  25דצמבר 2018

המבקשי

.1מרכז השלטו המקומי בישראל
.2עירית ירושלי
.3עיריית תל אביב
.4עיריית חיפה
.5מרכז המועצות האזוריות

ארגו המורי בבתי הספר העל יסודיי בסמינרי
ובמכללות

המשיב

מדינת ישראל

צד נדרש

לפני :השופטת לאה גליקסמ  ,השופט איל סופר ,השופט מיכאל שפיצר
נציגת ציבור )עובדי ( גברת יעל רו  ,נציגת ציבור )עובדי ( גברת שרה זילברשטי היפש
נציגת ציבור )מעסיקי ( גברת ברכה סמו ,נציג ציבור )מעסיקי ( מר עצמו ליפשי*
בש המבקשי – עו"ד מנח לפידור
בש המשיב – עו"ד סיגל פעיל ועו"ד טל איסק
בש מדינת ישראל – עו"ד יאנה סימקי

פסק די
 .1לפנינו בקשת מרכז השלטו המקומי ,שלוש הערי

הגדולות ומרכז המועצות

האזוריות )להל – המבקשי ( לית צו זמני ו/או קבוע המורה למשיב )להל –
הארגו או ארגו המורי ( להורות למורי שה חבריו שלא לנקוט עיצומי
מהטעמי המפורטי בסכסוכי עבודה עליה הכריז ב 15.11.2018 ,8.11.2018
ו .4.12.2018
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רקע:
 .2ביו  14.3.2018נחת הסכ קיבוצי כללי )להל הסכ  (2018בי המבקשי לבי
הארגו .
 .3ההוראות הרלוונטיות לענייננו מהסכ  2018ה כמפורט להל :

" .26מיצוי תביעות
)א( הסכ זה מהווה מיצוי מלא ומוחלט לגבי הענייני שהוסדרו בו;
)ב( נוס ,על האמור לעיל ,הסכ זה מהווה מיצוי מלא ומוחלט של כל
תביעות הצדדי בכל הנוגע לדרישות כלכליות אשר יגדילו את
עלות ההעסקה של עובדי הוראה ,או למת הנוגע לדרישות
כלכליות אשר יגדילו את עלות ההעסקה של עובדי ההוראה ,או
למת הטבות נוספות ,בגי התקופה שעד יו  .28.2.2022לא ינוהל
כל משא ומת נוס ,לגבי הסכמי השכר או הטבות כלשה לעובדי
הוראה ,בגי התקופה שעד יו .28.2.2022
)ג( למע הסר ספק מובהר כי אי באמור בהסכ זה כדי לגרוע
מהוראות מיצוי תביעות החלות בי הצדדי לפי הסכ מיזוג
רכיבי .
 .27שקט תעשייתי
הצדדי מתחייבי כי בתקופה שעד יו  28.2.2022לא ינקוט צד
מהצדדי או יחידה מיחידותיו נגד הצד השני ,באמצעי שביתה או
השבתה ,מלאה או חלקית ,או כל פגיעה מאורגנת אחרת בהליכי העבודה
או סדריה לגבי הענייני שהוסדרו בהסכ זה.
למע הסר ספק מובהר כי אי באמור בהסכ זה כדי לגרוע מהוראות
שקט תעשייתי החלות בי הצדדי לפי הסכ איחוד רכיבי ".
)ההדגשות הוספו(.
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 .4ביו  8.11.2018הכריז הארגו על סכסו עבודה ועל שביתה שעילת "סביבת
העבודה שבה נאלצי המורי לעבוד" .על פי המכתב שצור ,להודעה סביבת
העבודה לא הותאמה לרפורמת "עוז לתמורה" ,ובכלל זאת – לא נוצרו חדרי
קטני המותאמי לעבודה פרטנית ולתגבורי ; לא נבנו קפיטריות עבור המורי
הנמצאי  9 – 8שעות בבית הספר; התשתיות והציוד )חדר המורי  ,חדרי שירותי (
לא הותאמו לרפורמה.
 .5ביו  15.11.2018הכריז ארגו המורי על סכסו עבודה ועל שביתה שעילת "ימי
מחלה" .על פי המכתב שצור ,להודעה ,הנושאי שבסכסו ה אי תקצוב ימי מחלה
בעת ניצול ימי מחלה; קשיי בניצול ימי מחלה עקב אי דיווח של מעסיקי למשרד
החינו על עבודת של המורי ; הבעלויות פוגעות במספר ימי המחלה של המורי
במעבר לרפורמה; מורי שפורשי ומחליטי למשו את הכספי שצברו בקר
הפנסיה אינ מקבלי פדיו ימי מחלה.
 .6ביו  4.12.2018הכריז ארגו המורי על סכסו עבודה ושביתה שעילת "מסע
ישראלי" .על פי המכתב שצור ,להודעה ,המורי אינ זוכי לתגמול כלשהו על
עבודה שה נאלצי לבצע בשבת; המורי עובדי ללא היתר עבודה בשבת;
המורי עובדי  24שעות ברציפות בניגוד לחוק שעות עבודה ומנוחה ,תשי"א –
 ,1951ובכ "יש ניצול מחפיר של מורי בידי מעסיקיה ".
 .7טענת העיקרית של המבקשי  ,אליה הצטרפה המדינה ,היא כי ההכרזות על
סכסו עבודה ושביתה מנוגדות להתחייבות ארגו המורי
התחייב הארגו למיצוי תביעות ולשקט תעשייתי.

בהסכ

 ,2018שבו

 .8לטענת הארגו  ,התחייבותו היא לשקט תעשייתי יחסי ,דהיינו היא חלה רק על
נושאי שהוסדרו בהסכ  ,2018ואינה חלה על ענייני אחרי  ,לרבות העילות
המפורטות בהודעות על סכסוכי העבודה המפורטות לעיל.
 .9לאחר ששמענו את טענות הצדדי  ,ובחנו את כלל החומר שבתיק ,אנו קובעי כי
די הבקשה להתקבל ,בכפו ,לאמור להל .
 .10אשר למשמעות סעיפי  26ו  27להסכ  :2018אכ  ,הוראת השקט התעשייתי היא
הוראה של שקט תעשייתי יחסי ,דהיינו היא מוגבלת לנושאי שהוסדרו בהסכ
 .2018אול  ,משנקבע בהסכ כי בתקופה שעד יו  28.2.2022הארגו מנוע
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מלהעלות דרישות כלכליות אשר יגדילו את עלות ההעסקה של עובדי ההוראה או
לדרוש הטבות נוספות ,וכי" לא ינוהל כל משא ומת נוס ,לגבי הסכמי השכר או
הטבות כלשה לעובדי הוראה בגי התקופה שעד יו  ,"28.2.2022הארגו אינו
רשאי לשבות בקשר לדרישות כלכליות או הטבות נוספות בגי התקופה שעד יו
 ,28.2.2022שכ זכות השביתה נתונה לארגו העובדי כאמצעי להשגת דרישותיו
במשא ומת  ,וכאמור ,בהסכ נקבע במפורש שלא ינוהל משא ומת נוס ,על דרישות
כלכליות והטבות נוספות בגי התקופה שעד יו  .28.2.2022פרשנות שלפיה
ההתחייבות לשקט תעשייתי אינה חלה על הסכמת הארגו למיצוי עילות כאמור
בסעי 26 ,להסכ  2018מרוקנת מתוכ במידה רבה את ההסכמה למיצוי תביעות
ולשמירה על שקט תעשייתי.
 .11כמו כ  ,אי צור להכביר מילי על המוב מאליו ,כי ככל שמדובר בסכסו משפטי,
כגו טענה להפרת חוק או הסכ קיבוצי או הסדר קיבוצי ,הרי שדר המל היא
פנייה לבית הדי בעניי .
 .12להל  ,נבח את ההודעות על סכסו עבודה ושביתה מושא הלי זה.
 .13מסע ישראלי :ככל שהסכסו סב על תגמול עובדי ההוראה בעד עבודת במסע
ישראלי ,דהיינו על דרישות להסדרה בהסכ של התגמול בעד פעילות זו ,מדובר
בדרישה כלכלית שמשמעותה הגדלת עלות ההעסקה של עובדי הוראה ,וחלות עליה
הוראות סעיפי  26ו  27להסכ  ,2018כמוסבר לעיל.
ככל שהסכסו סב על חוקיות הדרישה מעובדי הוראה לעבוד במסע ישראלי )בשבת
או בהיק ,שעות החורג מהוראות החוק ו/או ההסכמי הקיבוציי ( – מדובר
בסכסו משפטי ,שראוי כי יתברר בבית הדי  .יתר על כ  .בעניי זה תלויה ועומדת
בקשת צד בסכסו קיבוצי שהגיש הארגו בבית הדי האזורי באר שבע בשבתו
באילת )ס"ק  ,(48034 04 18בי היתר נגד מדינת ישראל משרד החינו ,-שאחד
הסעדי שנתבקשו בו הוא "לקבוע כי על המשיבי לקיי את הוראות חוק שעות

עבודה ומנוחה ,התשי"א –  ... 1951ואת הוראות ההסכ הקיבוצי "עוז לתמורה"
ובכלל זה לקבוע כי אי להעסיק עובדי הוראה בהיק ,שעות העולה על זה הקבוע
בהסכ הקיבוצי "עוז לתמורה" ובניגוד לחוק שעות עבודה ומנוחה ,לרבות בעת
יציאה לפעילות חו* כדוגמת "מסע ישראלי"" .עד היו  ,טר הוגשה תגובת משרד
החינו  ,וזאת בהסכמת ארגו המורי  .ג בכ יש משו ראייה כי מדובר בסכסו
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משפטי ,ובכל מקרה ארגו המורי אינו רשאי לנקוט במקביל הלי משפטי וצעדי
ארגוניי באותו עניי ]ראו :סק"כ )ארצי(  3127 05 16מדינת ישראל – ארגו
המורי בבתי הספר העל יסודיי בסמינרי ובמכללות ).[(11.5.2016
 .14ימי מחלה :ה מההודעה על סכסו העבודה וה מהתכתובת בי ארגו המורי
ומשרד החינו בעניי זה עולה כי עיקר הסכסו סב לא על זכויות המורי אלא על
קשיי  ,חלק טכניי  ,במימוש זכויות המורי המועסקי בבעלויות שונות.
ממכתבה של גב' סוניה פר ,3סמנכ"לית ומנהלת אג ,בכיר כוח אד והוראה ,מיו
 ,29.11.2018במענה למכתבו של מר ר ארז מיו  ,25.10.2018עולה כי הדרישות
להכיר לעניי פדיו ימי מחלה ברצ ,עבודה בי בית ספר שבפיקוח משרד החינו
לבי בית ספר שבפיקוח משרד העבודה ,כמו ג בתשלו פדיו ימי מחלה לעובד
שפורש לגמלאות ובוחר שלא לקבל קצבה אלא למשו את הפנסיה כמענק חד פעמי
התקבלו ,וכי בכוונת המשרד לעג את ההסדרי בנושא זה בנוהל השיפויי החדש
אשר משרד החינו שוקד על הכנתו .ג נושא העדר דיווח על ידי הבעלויות נבח על
ידי משרד החינו ונבדקי פתרונות אפשריי לנושא זה .בנסיבות אלה ,משאי
מחלוקת על הזכויות אלא מדובר בטענות על אופ היישו  ,וכעולה ממכתבה של גב'
סוניה פר 3משרד החינו מגבש נהלי מחייבי בנושא ,אי מדובר בעילה המצדיקה
נקיטת צעדי ארגוניי  .ככל שלטענת ארגו המורי משרד החינו  ,הרשויות
המקומיות או הבעלויות מפרי הסכמי או הסדרי  ,או שמשרד החינו אינו נוקט
אמצעי הדרושי למימוש זכויות המורי  ,דר המל היא למצות את המגעי בי
הצדדי השוני  ,ולכ יש להקצות פרק זמ ראוי ,וככל שאלה לא יועילו שמורה
לארגו המורי הזכות לנקוט הלי משפטי.
 .15סביבת העבודה :מקובלת עלינו טענת הארגו כי ההסכמה למיצוי תביעות אינה

חלה על נושא זה ,משאינו בגדר "דרישות כלכליות אשר יגדילו את עלות ההעסקה
של עובדי הוראה  ."...המדינה טענה ,כי בהתא להסכ "עוז לתמורה" הועבר
תקציב של מעל  4 220,000,000לבעלויות ומדי שנה מועבר לארגו המורי סכו
של  2.5מיליו  4לרכישת ציוד לחדרי המורי  .נציי  ,כי עובדה זו סותרת את טענת
הארגו כי הנושא לא הוסדר בהסכ "עוז לתמורה" .ע זאת ,ג מדברי נציגי
המדינה עלה כי המדינה מכירה בכ שיש בעיות בסביבת העבודה של המורי ,
ולדבריה א ,הוק צוות שנועד לטפל בנושא זה .אול  ,המדינה לא הייתה מוכנה
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להתחייב לתהלי מובנה ,תו קביעת אבני דר ולוחות זמני  ,לטיפול בנושא .ארגו
המורי הסכי להפסקת העיצומי ככל שהמדינה תתחייב לתהלי בר מימוש
לשיפור ותיקו סביבת העבודה של המורי תו קביעת לוחות זמני סבירי .
 .16אנו מתקשי לקבל את עמדת המדינה ,לפיה אי היא מוכנה להלי מובנה של טיפול
בנושא ,תו קביעת אבני דר ולוחות זמני  ,כאשר בשלבי הראשוני נדרשת רק
עבודת מטה של מיפוי הצרכי וגיבוש  ,ללא הוצאה תקציבית.
 .17יחד ע זאת ,אנו סבורי כי לעת הזו אי מקו להתיר לארגו המורי לנקוט
צעדי ארגוניי בעילה זו מנימוקי אלה:
לא נית להתעל מכ שלטענת ארגו המורי מדובר בנושא שעל סדר
.17.1
היו מזה תקופה ארוכה לפני חתימת הסכ  ,2018ויש בעייתיות בכ שעניי
זה לא הועלה עובר לחתימת הסכ  ,2018או לפחות לא הובהר כי עמדת ארגו
המורי היא שעניי זה טעו הסדרה בעתיד ,וכ בכ שבחודש אפריל ,מיד
לאחר חתימת הסכ  ,2018יצא הארגו בקמפיי בעניי זה.
.17.2

לא נית להתעל מכ  ,שבתו פרק זמ קצר ,מספר חודשי בלבד לאחר

חתימת הסכ  ,2018מכריז הארגו באופ חוזר ונשנה על סכסוכי עבודה
ושביתות ,שחלק אינ לגיטימיי  ,ויוצר חוסר יציבות בהתנהלות מערכת
החינו  ,ג א ננקטי עיצומי ולא שביתה מלאה .בהקשר זה נציי כי הארגו
ציר ,להודעתו ג הכרזה נוספת על סכסו עבודה ושביתה בעניי פנסיה מיו
 .17.12.2018הודעה זו לא נדונה בפנינו ,ולא הובהרו פרטיה .נציי רק ,כי
ההודעה מנוסחת בצורה כוללנית ומעורפלת ולא ברור לאיזה אוכלוסיית מורי
היא מתייחסת )מורי בפנסיה תקציבית או מורי בפנסיה צוברת( ולא ברורה
הפגיעה הנטענת ]על החובה לית פירוט מלא וקונקרטי בהכרזה על סכסו
עבודה ושביתה ראו :עס"ק )ארצי(  18139 04 15חברת נמל חיפה בע"מ ואח'
– הסתדרות הכללית העובדי החדשה ואח' ) ;(14.5.2015סק"כ )ארצי( 3127
 05 16הנ"ל[ .כמו כ נזכיר כי בעניי זה התנהל הלי משפטי ]סק"כ )ארצי(
 64175 09 14ארגו המורי – מדינת ישראל ואח' ).[(20.7.2018
לכ יש להוסי ,כי הארגו  ,למרות הצהרתו שלפיה אינו נוקט צעדי
.17.3
ארגוניי בחטיבות הביניי לאור פסיקתו של בית די זה שקבעה כי עד למת
החלטה אחרת הארגו אינו רשאי לנקוט צעדי ארגוניי בחטיבות הביניי
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]סק"כ )ארצי(  12922 11 16מדינת ישראל – ארגו המורי בבתי הספר העל
יסודיי בסמינרי ובמכללות ) ,[(2.8.2017כלל בהכרזה את המדינה כמעסיקה
ואת מורי חטיבות הביניי כחלק מאוכלוסיית העובדי השובתי  .כמו כ ,
ארגו המורי לא מבהיר בפרסומיו ובחוזריו כי העיצומי ננקטי רק
בחטיבות העליונות ולא בחטיבות הביניי  ,וג בכ יוצר חוסר יציבות במערכת
החינו .
מעבר לסקר כוללני שלא נית לקבל ממנו תמונה עובדתית כלשהי ,לא
.17.4
הוצגו ראיות מה נית ללמוד על היק ,הבעיה וחומרתה.
.17.5

בניגוד להצהרת ב"כ הארגו כי בחינות הבגרות לא ייפגעו ,הרי שבחוזר

שהופ 3ביו  23.12.2018על ידי יו"ר הנהלת הארגו ניתנו הנחיות שלא לקיי
מבחני מכל סוג שהוא ,כולל מבחני מתכונת ,שברור שה חלק מההכנה
לבחינות הבגרות ,אשר עתידות להתקיי בחודש הבא .אי צור להכביר מלי
על הנזק שנגר לתלמידי משיבוש ההכנות לבחינות הבגרות .מכא  ,שג מאז
הנוחות נוטה בשלב זה למת הצו המבוקש.
 .18סו ,דבר:
.18.1

ההודעות בנושא ימי מחלה ו"מסע ישראלי" ניתנו שלא כדי  ,ועל כ

הארגו אינו רשאי לנקוט צעדי ארגוניי מכוח .
אשר להודעה על סביבת עבודה ,ההודעה אינה בגדר הפרה של הסכ
.18.2
 .2018יחד א זאת ,מהנימוקי שפורטו בסעי 17 ,לעיל לעת הזו נית צו
האוסר על הארגו לנקוט צעדי ארגוניי ומורה לשוב לעבודה מלאה וסדירה.
נבהיר ,כי אי בפסק די זה כדי לפטור את המדינה והמבקשי מקידו
.18.3
תהלי שתכליתו להביא לשיפור סביבת העבודה של המורי  ,תו שיתו,
הארגו  .כפועל יוצא מכ  ,ככל שלא תחול התקדמות בעניי זה בתו פרק זמ
סביר ,יהיה הארגו רשאי לפנות לבית די זה בבקשה לאפשר לו לנקוט צעדי
ארגוניי בנושא זה.
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נית היו  ,י"ז טבת תשע"ט ) 25דצמבר  ,(2018בהעדר הצדדי וישלח אליה .

לאה גליקסמ ,
שופטת ,אב"ד

איל סופר,
שופט

מיכאל שפיצר,
שופט

גברת יעל רו ,
נציגת ציבור )עובדי (

גברת שרה זילברשטיי היפש,
נציגת ציבור )עובדי (

גברת ברכה סמו,
נציגת ציבור )מעסיקי (

מר עצמו ליפשי*,
נציג ציבור )מעסיקי (

 8מתו 8

