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  קר כה  שופטתכב' ה :פניל
  מר יגאל כוחלאנינציג ציבור (עובדי )           
  מר אפרי  שלייפרנציג ציבור (מעסיקי )           

  

 

  הסתדרות העובדי  הלאומית בישראל. 1  מבקשי ה
  וועד הפעולה של עובדי מכבי . 2

  ר קונפינו ועו"ד רוית קרעו"ד  ,לוי�בטי מצרעו"ד , דוד יאיר עו"ד ע"י ב"כ

� 

  מכבי שירותי בריאות המשיבה
ת פראאוריה ג'הסי ועו"ד אורלי ג'רבי, עו"ד נעמה בביש, עו"ד  עו"ד ע"י ב"כ

  אפטרגוט
 

 

 פסק די

  
המרקחת של המשיבה, מכבי שירותי בריאות, ו/או בעובדי המעבדה הא� יש להכיר בעובדי בתי   .1

עובדי� ראשונית או שמא יחידת מיקוח נפרדות בשלב של התארגנות  המרכזית שלה כיחידות

  המיקוח הרלוונטית היא כל עובדי המשיבה? 

ככל שהתשובה חיובית, הא� המבקשת היא הארגו  היציג בקרב עובדי בתי המרקחת ו/או בקרב   

  ובדי המעבדה המרכזית? ע

  .אלה ה  השאלות המרכזיות הדרושות הכרעה במסגרת פסק הדי   

  

  פתח דבר

, מכבי שירותי בריאות, היא אחת מארבע קופות החולי� בישראל. המשיבה הוקמה המשיבה  .2

. ומאותו מועד עובדיה אינ� מאורגני� בארגו  עובדי� כלשהוכאגודה עותמנית  1940בשנת 

להתארג  והצטרפו  �עובדיההחלו  2015בחודש נובמבר לאחר הקמתה,  שנהכשבעי� וחמש 

כריזה ה 25.11.2015ביו  לשורותיה של המבקשת, הסתדרות העובדי� הלאומית בישראל. 

  .המשיבה סירבה להכיר ביציגותאול�, . כל עובדי המשיבהעל יציגותה בקרב המבקשת 

  

במספר הליכי� משפטיי� נגד  המבקשתפתחה  ,בהמש�כפי שיפורט בהרחבה בעקבות זאת,   .3

שכללה, בי  היתר, סעד של הכרזה  . תחילה הוגשה בקשת צדלצור� ההכרה ביציגות המשיבה

 נדונה בפני מותב אחר.  ה זו. בקשעובדי המשיבה כלארגו  העובדי� היציג בקרב כעל המבקשת 

ובדי המשיבה, הוגשה להוכיח את יציגותה בקרב כל ע יהשיקשה עללמבקשת לאחר שהתברר 

ארגו  היא  מבקשתבקשת צד נוספת שנדונה לפנינו. בבקשת הצד התבקש בית הדי  לקבוע שה

תו� שהיא מבחינה בי  סוגי עובדי� (רופאי�, מתנדבי�,  חלק מהעובדי העובדי� היציג של 

� פנסיונרי�, עובדי� במשרות אמו , עובדי� במילוי מקו� עד חצי שנה ועוד). במסגרת ההלי

בקשת צד ולאחר בחינת� הגישה מבקשת נתוני� שוני� בנוגע לעובדי המשיבה ה קיבלה

התבקש בית הדי  לקבוע שהמבקשת היא ארגו   , שלישית במספר. בבקשה המתוקנתמתוקנת

מכבי או  רשת מכבי פאר העובדי� היציג בקרב עובדי בתי המרקחת של המשיבה (להל : 

 . שכ , לטענת המבקשת עובדי� אלה)לאב גהמ) ועובדי המעבדה המרכזית שלה (להל : פאר 

 מהווי� יחידות מיקוח נפרדות. 
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  ). בקשת הצד(להל :  1פסק הדי  עוסק בבקשת הצד המתוקנת

 

4.  : נפתח בפירוט הצדדי� להלי� והמבנה הארגוני של המשיבה, לאחר מכ  נפרט הילוכו של הדיו

טיי� שקדמו להגשת בקשת הצד ואת ההליכי� המשפטיי� במסגרתה, את ההליכי� המשפ

בהמש� נפרט בתמצית את טענות הצדדי� ואת התשתית המשפטית הרלוונטית לענייננו. לאחר 

וככל שהתשובה חיובית נבח   ת מיקוח נפרדתיחיד היאמכבי פאר� רשת מכ  נדו  בשאלה א� 

   בנוגע למגה לאב.נדו  באות  השאלות  א� הוכחה יציגותה. לסיו�,

 

  הצדדי  והכרזת היציגות

היא ארגו  עובדי� כללי הפועל למע  קידו�  ,, הסתדרות העובדי� הלאומיתהמבקשת  .5

 זכויותיה� של העובדי� בישראל.

 

, מכבי שירותי בריאות, היא אחת מארבע קופות החולי� בישראל המספקת שירותי המשיבה  .6

חוק ביטוח (להל :  1994,ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד קבריאות לחבריה על פי הוראות חו

כאגודה עותומנית ללא כוונת רווח והחלה לפעול  1940המשיבה הוקמה בשנת כאמור, ). בריאות

  .1941בפועל בשנת 

 

 :המבנה הארגוני של המשיבה  .7

 . 2בראש המשיבה עומד מנכ"ל ומתחתיו עוזר מנכ"ל  

  

מחלקות שנותנות שירותי� לכל החטיבות והאגפי�  ארבעמתחת למנכ"ל ועוזרו נמצאות 

, ואלו ה : המחלקה המשפטית, מחלקת פניות הציבור, מחלקת הדוברות והמחלקה השוני�

 לתכנו  אסטרטגי. 

  

: חטיבת הבריאות, אג. הכספי�, חטיבת תפעול ובתי ואלה החטיבות והאגפי� של המשיבה

 . מערכות מידע ותקשוב.חולי�, אג. שירות ושיווק, אג. משאבי אנוש ואג

  

(צפו , מרכז, ירושלי� והשפלה, שרו  ודרו�). לכל  לחמישה מחוזותמרפאות המשיבה מחולקות 

 .3מחוז יש מנהל ומועסקי� בו ג� מנהלי כספי� ומנהלי משאבי אנוש

  

 . 4ה  חלק מחטיבת התפעול של המשיבה רשת מכבי פאר� ומגה לאב

 

המרקחת של המשיבה המונה כשבעי� בתי מרקחת בפריסה היא רשת בתי רשת מכבי פאר    .8

 ארצית.

 

היא המעבדה המרכזית של המשיבה. המעבדה המרכזית היא חלק ממער� המעבדות  מגה לאב  .9

של המשיבה הכולל בנוס. את מעבדות השירות הנמצאות במרכזי� הרפואיי� ושתי� עשרה 

 ילה של המשיבה.מעבדות מוקד הסמוכות למרפאות אשפוז יו� ולמוקדי הל

                                                 
  .3.5.2016הבקשה הוגשה ביו�    1
 נספח י"א לתצהיר מר לופטו .   2
  .27 – 26לפרוטוקול ש'  77עמ'  –עדות גב' סטריא     3
 לתצהיר. 5לתצהיר מר אוליאל ונספח  25,ו 21סעיפי�    4
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. העובדי המשיבה לא היו מאורגני� בארגו  עובדי� כלשהו במש� כשבעי� וחמש שנכאמור,   .10

פעלו נציגי המבקשת ועובדי המשיבה לארג  את העובדי� ולצרפ� כחברי�  2015בחודש נובמבר 

מעורב בהתארגנות העובדי� הוא מר חיי� חי ה בקשתבמבקשת. מנהל הפרויקטי� של המ

  .5)מר לופטוו  (להל : לופט

 

, מבלי עובדי המשיבה כלהודיעה המבקשת על יציגותה בקרב  9:25בשעה  25.11.2015ביו    .11

  ). מועד הכרזת היציגות(להל  ג�:  6שציינה את מספר העובדי� שהצטרפו לשורותיה

 

  . 7עובדי� שכירי� 7,926יצוי  כי באותו מועד העסיקה המשיבה 

  

 ההליכי  המשפטיי 

  )15�11�59700ההליכי  המשפטיי  שקדמו לפתיחת הלי* זה (ס"ק 

הגישה המבקשת בקשת צד בסכסו� קיבוצי שבה התבקש בית הדי , בי  היתר,  26.11.2015ביו    .12

בבקשה א. נטע  שהמשיבה מתנכלת לעובדי�  .הארגו  היציג בקרב עובדי המשיבה לקבוע שהיא

 .8)בקשת הצד הראשונה : החברי� במבקשת ופוגעת בהתארגנות (להל

 

הגישה המשיבה את תשובתה לבקשת הצד הראשונה. המשיבה הכחישה את  30.11.2015ביו    .13

  . 9אינה הארגו  היציג בקרב עובדיה מבקשתטענות והוסיפה שהה

 

השופטת כבוד בראשות התקיי� דיו  במעמד הצדדי� בפני מותב  )30.11.2015באותו מועד (  .14

  . 10דיו  נשמעו עדויות הצדדי� ונקבעו מועדי� להגשת סיכומי�במהל� ה. מאירי

 

  ביקשה המבקשת למחוק את ההלי�.  3.12.2015ביו    .15

 

  .11והורה על מחיקת ההלי� הנעתר בית הדי  לבקש 9.12.2015ביו    .16

 

  ההליכי  בי הצדדי  עד למועד פתיחת הלי* זה

. מעובדיה חלקהודיעה המבקשת למשיבה בכתב שהיא הארגו  היציג בקרב  15.12.2015ביו    .17

  :12ובלשונה של המבקשת

....." 

בעניינו, מבדיקת ההסכמי  הקיבוציי  החלי  בקופות החולי  השונות בישראל, מודיעה בזאת   .3

לחוק  3ההסתדרות הלאומית כי ציבור העובדי  שעליה  יחול ההסכ  הקיבוצי, בהתא  לסעי, 

  למעט קבוצות העובדי  הבאות: כלל העובדי סכמי  הקיבוציי  יהיה על הה

  מתנדבי  •

                                                 
 .19לפרוטוקול ש'  25לתצהיר מר לופטו ; עדות מר לופטו  ש'  2סעי.    5
  לתגובת הצד. 1לתשובת הצד; נספח  19סעי.    6
 .7.2.2016 לתשובת הצד; רשימת עובדי� הוגשה לבית הדי  ביו� 15סעי.    7
  לתשובת הצד. 3נספח    8
  לתשובת הצד. 4נספח    9

  לתשובת הצד. 5נספח    10
 לתשובת הצד. 7,ו 6נספחי�    11
  לתשובת הצד. 8נספח    12
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 פנסיונרי  •

 רופאי  •

•  עובדי  במשרות אמו

 מנהלי  במטה ההנהלה הראשית ועוזריה . •

 מנהלי  בהנהלת מחוזות הקופה ועוזריה . •

 תפקידי ניהול שוני . •

 עובדי  במשימה חולפת (עד חצי שנה). •

 חצי שנה). עובדי  במילוי מקו  (עד •

.......".  

  

טענה שמהנתוני� שנחשפו בדיו  שיבה למבקשת בכתב. המשיבה השיבה המ 20.12.2015ביו    .18

בבקשת הצד הראשונה, עולה שהמבקשת אינה הארגו  היציג בקרב עובדיה. עוד נטע  כי אי  

בכדי  בעובדה שההסכ� הקיבוצי עשוי לחול רק על חלק מעובדי המשיבה (ככל שיוסכ� על כ�)

 .13לשנות את יחידת המיקוח במקו� העבודה שהיא כל עובדי המשיבה

 

 ההליכי  המשפטיי  בהלי* זה

  בקשת הצד הראשונה

). בקשת הצד השנייההגישה המבקשת לבית הדי  בקשת צד נוספת (להל :  17.1.2016ביו    .19

לות את מצבת בבקשת הצד השנייה ביקשה המבקשת, בי  היתר, כי בית הדי  יורה למשיבה לג

הכרזת היציגות. המבקשת ביקשה שמצבת העובדי� תמוי  לפי  למועדכוח האד� נכו  

קריטריוני� שוני�. בנוס. התבקש בית הדי  לקבוע שיחידת המיקוח הרלוונטית היא יחידת 

 למעט סוגי עובדי , דהיינו כל עובדי המשיבה 15.12.2016המיקוח שפורטה במכתב מיו� 

 .מסוימי�

 

 הגישה המשיבה תשובה לבקשת הצד השנייה ושללה את טענות המבקשת. 24.1.2016ביו    .20

 

בהלי�. במהל� הדיו  הגיעו הצדדי� להסכמות בנוגע  דיו  ראשו התקיי�  31.1.2016ביו    .21

לרשימת העובדי�. הוסכ� שרשימת העובדי� נכו  למועד הכרזת היציגות תימסר לבאי כוח 

ב"כ ידי בד, בצירו. תצהיר מתאי�. עוד הוסכ� שהמבקשת תעביר להמבקשת ולמר לופטו  בל

המשיבה בלבד את רשימת העובדי� שהצטרפו לשורותיה נכו  למועד הכרזת היציגות (להל : 

  ). ההסדר הדיוני

 

יצוי  כי העברת המסמכי� נועדה לצור� בחינת היציגות על ידי המבקשת בשל פערי המידע בנוגע 

  במועד הכרזת היציגות.למספר עובדי המשיבה 

 

                                                 
 לתשובת הצד. 9נספח    13
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, יומיי� לאחר הדיו  הראשו , ביקשה המשיבה שלא לקיי� את ההסדר הדיוני 2.2.2016ביו    .22

מכיוו  שלטענתה איבדה את האמו  במבקשת. המשיבה טענה שבזמ  שהתקיי� הדיו  בבית 

  הדי  שלחה המבקשת צוות צילו� למתקני� שבבעלותה ובכ� הפרה את אמונה.

 

בהלי�. במהל� הדיו  הגיעו הצדדי� להסכמה ולפיה ההסדר  דיו  שניהתקיי�  2.3.2016ביו    .23

הדיוני יעמוד בעינו. עוד הוסכ� שהמידע שייחש. יישמר בסודיות בידי הגורמי� המורשי� לעיי  

  ברשימות בלבד.

 

ביו  ולמצבת עובדי המשיבה התקיי�  שהצטרפו למבקשתלאחר העברת המידע בנוגע לעובדי�   .24

בהלי�. באותו דיו  הגיעו הצדדי� להסכמה על אופ  בחינת הנתוני�  דיו  שלישי 27.3.2016

שהעבירה המשיבה למבקשת. סוכ� שמר לופטו  ייפגש ע� נציגות המשיבה ויקבל מידע בנוגע 

  לרשימת העובדי�.

 

יי� הצדדי� התקשו לבחו  את הנתוני� במשות. והמבקשת א. טענה שהמשיבה הערימה קש  .25

. במהל� הדיו  דיו  נוס. 30.3.2016ביו  בניתוח הנתוני�, שלא לצור�. בנסיבות אלה התקיי� 

הגיעו הצדדי� להסכמות חלקיות בנוגע למידע שתמסור המשיבה למבקשת לצור� פילוח רשימת 

  העובדי� ובית הדי  התבקש להכריע במחלוקות. 

 

ניתנה החלטה בסוגיות שנותרו  לאחר שהצדדי� השלימו תגובותיה�, ,31.3.2016ביו  

  במחלוקת ונקבע מהו המידע הנוס. שעל המשיבה למסור למבקשת. 

הנתוני� כל להודיע מבוקשה לגבי המש� ניהול ההלי� לאחר קבלת נקבע שעל המבקשת בנוס., 

  החלטה.שנקבעו ב

 

צד הודיעה המבקשת כי היא עומדת על מכלול הטענות שפורטו בבקשת ה 18.4.2016ביו    .26

בקרב עובדי רשת מכבי השנייה, אול� ביקשה שבית הדי  יקבע תחילה שהיא הארגו  היציג 

  , המהווי� לטענתה יחידות מיקוח נפרדות.פאר  ומגה לאב

 

התבקשה המבקשת להגיש בקשת צד מתוקנת שבו תיטענה כל טענותיה בנוגע  19.4.2016ביו    .27

 להכרה ביציגות ביחידות המיקוח השונות.

 

  בקשת הצד המתוקנת 

), בקשת הצד(להל :  "בקשת צד להכרה ביחידות מיקוח נפרדות"הגישה המבקשת  3.5.2016ביו    .28

 היא הבקשה הרלוונטית לענייננו. 

בבקשת הצד נטע  שעל בית הדי  לקבוע שעובדי רשת מכבי פאר� ועובדי מגה לאב מהווי� 

הארגו  היציג בקרב עובדי� אלה. עוד התבקש יחידות מיקוח נפרדות במשיבה ושהמבקשת היא 

בית הדי  להורות למשיבה לנהל ע� המבקשת משא ומת  קיבוצי אינטנסיבי ובתו� לב ביחס 

 לעובדי יחידות מיקוח אלה.

 

בכוונתה לעשות שימוש לבקשת הצד הודיעה המשיבה כי במסגרת תגובתה  9.5.2016ביו    .29

כוחה במסגרת ההסדר הדיוני.  יברה לידי באברשימת העובדי� החברי� במבקשת שהוע

  המבקשת התנגדה לבקשה.
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דיו  הבמעמד הצדדי�. במהל�  דיו  נוס. 26.5.2016ביו  בעקבות הודעת המשיבה התקיי�   .30

מכבי רשת הבהירה המבקשת שהשאלה הדרושה להכרעה במסגרת ההלי� היא שאלת היציגות ב

  . 14בלבד פאר� ובמגה לאב

 

אחר שמיעת טענות המשיבה ניתנה החלטה האוסרת על שימוש ברשימת בנסיבות אלה ול

  המשיבה. וזהו נוסח ההחלטה: אי כוחהעובדי� החברי� במבקשת שהועברה לב

"משהמבקשי  הגדירו במהל* הדיו כי בשלב זה ה  עומדי  על הכרזת היציגות ביחידות המיקוח 

 בטענת היציגות הנוגעת להכרה ביציגות לאב, אי בשלב זה מקו  לדו�פאר  ובמגה�הנפרדות במכבי

במשיבה כולה ולכ איננו רואי  מקו  כי טופסי ההצטרפות שהועברו לעיני ב"כ המשיבה בלבד, יועברו 

  .שכ כאמור, אי מחלוקת הנדרשת לדיו בנוגע ליציגות במשיבה בכללותה" –לידי המשיבה 

 

בנסיבות אלה, התבקשה המשיבה להגיש תשובה לבקשת הצד שתעסוק רק בטענות הנוגעות 

  באות  יחידות.המועסקי� ליחידות המיקוח הנטענות וליציגות המבקשת בקרב העובדי� 

 

  . "תשובה ל'בקשת צד להכרה ביחידות מיקוח נפרדות' "הגישה המשיבה  28.6.2016ביו    .31

 

 היה להתקיי� דיו  הוכחות בהלי�. אמור  21.7.2016ביו    .32

 

כפי הנראה לאחר סיו� דיו  ההוכחות תבקש לזמ  עדי� נוספי� שבפתח הדיו  הודיעה המבקשת 

המועסקי� במשיבה, אשר לטעמה חיוניי� לבירור הסוגיות שבמחלוקת. המבקשת פירטה את 

הותר זימו  שמות העובדי� שבכוונתה לזמ  למת  עדות. לאחר שנשמעה תגובת המשיבה, 

העדי� מכיוו  שלטענת המבקשת עדות� רלוונטית לצור� הכרעה בשאלות השנויות במחלוקת 

הזדמנות להודיע א� בכוונתה לזמ   הבי  הצדדי�. ע� זאת, משמדובר בעובדי המשיבה ניתנה ל

  . 7.8.2016אות� למת  עדות מטעמה ודיו  ההוכחות נדחה ליו� 

  

  יעידו מטעמה. שזימונ� התבקש י כי כל העדי�הודיעה מכב 25.7.2016ביו    .33

 

 הצדדי� הגישו תצהירי עדות ראשית מפורטי�.  .34

 

ה  מ  הטע� שהמבקשת הגישה תצהיר  5.9.2016ליו� נדחה בסופו של יו� דיו  ההוכחות שנציי  

נוס. יו� אחד לפני המועד שנקבע להגשת תצהירי המשיבה, ללא קבלת רשות, וה  מ  הטע� 

  צירפה לתצהירי� מטעמה מסמכי� שלא גולו במסגרת תצהיר גילוי המסמכי�.שהמבקשת 

 

  התקיי� דיו  ההוכחות. במהל� הדיו  העידו העדי� הבאי�: 5.9.2016 ביו   .35

 

) גב' הורמכבי פאר� (להל : רשת עובדת ב –העידו מר לופטו , גב' חגית הור   המבקשתמטע� 

  ).מר ארזיהול נכסי� במשיבה (להל : ממונה על רישו� מעקב ונ –ומר איל ארז 

עובדת מעבדה במגה לאב, אול�  –יצוי  כי המבקשת הגישה א. תצהיר של גב' מירב כה  

  .15תצהירה הוצא מתיק בית הדי  נוכח הודעת המבקשת על אי התייצבותה

                                                 
 .2ש'  14עד עמ'  26לפרוטוקול ש'  13עמ'  –דברי ב"כ המבקשת    14
על בקשתה של גב' כה  שלא להעיד וכ  החלטה בעמ'  28.7.2016. הודעת המבקשת מיו� 5.6.2016התצהיר הוגש ביו�    15

  לפרוטוקול. 22
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גב' מנהלת מחלקת פרט ותנאי העסקה במשיבה (להל :  –העידו גב' מיכל הדס  המשיבהמטע� 

 –), גב' חיה סטריא  מר אוליאלמנהל חטיבת התפעול במשיבה (להל :  –), מר ציו  אוליאל הדס

מנהלת משאבי אנוש  –), גב' עדי עזר גב' סטריאמכבי פאר� (להל : רשת המנהלת לשעבר של 

מר ממלא מקו� מנהל מכבי פאר� (להל :  –שחר מסר  מר), גב' עזרמכבי פאר� (להל : רשת ב

מנהלת משאבי  –) וגב' תמר פלדמ  גב' וול,מנהלת מכבי לאב (להל :  –), ד"ר תמר וול. מסר

  ).גב' פלדמאנוש במכבי לאב (להל : 

  

בדבר המשיבה  עדתלטענת  נוגעעד הזמה בלהעיד בסיו� חקירת עדי המשיבה ביקשה המבקשת 

ריא . הבקשה מכבי פאר� לפני גב' סטרשת אופ  שבו הגדיר את עצמו הגור� שניהל את ה

  .זה התקבלה ומר ארז העיד כעד הזמה בעניי 

  

  .סיכומי� בכתבבסיו� הדיו  נקבעו מועדי� להגשת 

  

הגישה המשיבה בקשה להוספת מסמכי� העוסקי� באופ  הגדרת תפקידו של  12.9.2016ביו    .36

י הגור� שניהל את רשת מכבי פאר� על ידי הממונה על השכר וכ  מסמכי� המלמדי� שהמינו

  ).הבקשה לצירו, מסמכי "מנכ"ל" (להל : משרת ל ולא"מנהל" משרת של אותו גור� הוא ל

 

התקבלה הבקשה לצירו. מסמכי�. בהחלטה נקבע שעל המשיבה להגיש את  25.9.2016ביו  

  המסמכי� בצירו. תצהיר ושהמבקשת רשאית לבקש לחקור את המצהיר.

  

). לבקשת התצהיר המשלי גב' הדס (להל :  הגישה המשיבה תצהיר משלי� של 27.9.2016ביו  

  .9.10.2016המבקשת נקבע דיו  לחקירתה של גב' הדס בסוגיה זו בלבד ליו� 

  

 ובטר� מת  החלטה בבקשה, הגישה המבקשת סיכומי� מטעמה. 21.9.2016ביו  בי  לבי ,   .37

 

 שבו נחקרה גב' הדס על התצהיר המשלי�. דיו  הוכחות נוס.התקיי�  9.10.2016ביו    .38

 

  בסיו� הדיו  נקבעו מועדי� חדשי� להגשת סיכומי הצדדי�.

 

  בכתב. ומי�סיכהגישו הצדדי�   .39

נציי  כי סיכומי הצדדי� התפרשו על פני עשרות עמודי� שבה� נטענו טענות רבות הכוללות ג� 

שוני� שנפלו בהלי� ההצטרפות. טענות בנוגע להתנהלות במהל� ההתארגנות ובנוגע לפגמי� 

לא נפרט את כל הטענות מטבע הדברי�, במסגרת פסק הדי  שקלנו את כל טענות הצדדי� אול� 

  הרלוונטיות לצור� הכרעה בשאלות שבמחלוקת. רק לאלה נתייחס ו
  

  טענות הצדדי  בתמצית

טענה שיש להכריז על רשת מכבי פאר� ומגה לאב כיחידות מיקוח נפרדות. נטע   המבקשת  .40

שהמשיבה בידלה בהתנהגותה את עובדי רשת מכבי פאר� ואת עובדי מגה לאב ובכ� הביעה 

מכבי פאר� רשת הסכמתה שיש להכיר בה� כיחידות מיקוח נפרדות. עוד נטע  כי לעובדי 

ת. ות מיקוח נפרדומחייבי� הכרה בה� כיחידולעובדי מגה לאב אינטרסי� משותפי� ה

המבקשת הוסיפה שכאשר מדובר בהתארגנות ראשונית המגמה היא לחזק את זכות 

בקשת הצד עשויי� העובדי� לעמוד  תידחהההתארגנות ולהקל בפיצול יחידת המיקוח, שכ  א� 
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יחידות מיקוח שההחלטה על הכרזת  נטע  לא יכולת לקבל ייצוג נאות. עודבפני שוקת שבורה ול

נפרדות באה לעול� לאחר שהמשיבה הערימה קשיי�, תו� שהיא משנה את מספר עובדיה בכדי 

הלי�. המבקשת הוסיפה שההכרזה על יחידות המיקוח תהווה אמצעי בידיה ה ניהוללהקשות על 

 בכדי להגיע ליציגות בקרב כל עובדי המשיבה.

 

 ,� ובמגה לאב כיחידות מיקוח זמניותיש להכיר ברשת מכבי פארשהמבקשת לחלופי  טענה 

  . 16טענה עליה חזרה בסיכומי התשובה

 

טענה שיש לדחות את טענות המבקשת. נטע  שאי  לפצל את יחידת המיקוח מ  הטע�  המשיבה  .41

שעובדי רשת מכבי פאר� ועובדי מגה לאב ה� חלק בלתי נפרד מעובדי המשיבה וטענת המבקשת 

היא טענה חדשה שנועדה לצור� הלי� זה בלבד. נטע  כי המבקשת עצמה סבורה שאי  לפצל את 

, �עובדיהמלכתחילה שבית הדי  יכיר בה כארגו  היציג של כל יחידת המיקוח ולכ  ביקשה 

אול� לאחר שהתברר לה כתוצאה מחשיפת רשימת עובדי המשיבה כי היא אינה הארגו  היציג, 

מכבי פאר� ומגה לאב ה  חוליות רשת החליטה לפעול לפיצול יחידות המיקוח. עוד נטע  כי 

אינטרס או מאפיי   אי  לאות� עובדי� בשרשרת השירותי� שמספקת המשיבה למבוטחיה וכי

לא מיוחד. לחלופי  נטע  כי א. א� יוכרו רשת מכבי פאר� ומגה לאב כיחידות מיקוח נפרדות, 

 באות  יחידות.המועסקי� המבקשת בקרב העובדי� הוכחה יציגותה של 

 

 דיו והכרעה

  התשתית המשפטית  א)  

 זכות ההתארגנות וההגנה על זכות זו

. זכות זו זכות העובדי� להתארג  במקו� העבודהאי  צור� להכביר מילי� על חשיבותה של   .42

. ובלשונו של 17הוכרה כזכות יסוד ה  בפסיקת בית המשפט העליו  וה  בפסיקת בית הדי  הארצי

"חוק יסוד: כבוד האד  וחירותו כולל בחובו את זכות  של עובדי  ומעבידי  הנשיא ברק בספרו 

,' .18כלומר להקי  ארגו עובדי  ומעבידי " 'להתארג

 

  נפסק: 19קווי אוויר למטע בע"מ �ק.א.ל בעניי  

"יסודותיה של הזכות לחופש ההתארגנות היא הזכות לחירות אישית שהתארגנות קבוצתית משמשת 

 בסיס למימושה, על דר* של הגשמת יעדי  משותפי . חופש ההתארגנות בארגו עובדי  מאפשר מת

ה שקול  מוחלש במסגרת הממוסדת המקובלת; לקידו  ההלי* הדמוקרטי; ולהבטחת קול לאל

החופש הכלכלי והחברתי של כל אזרח במדינה. הזכות לחופש ההתארגנות מאפשרת הגשמת יעדיו של 

                                                 
 התשובה. לסיכומי 123סעי.    16
); דב"ע 1995( 61, פד"ע כ"ט ההסתדרות הכללית החדשה –'עמית' הסתדרות עובדי  מכבי  4 – 30דב"ע (ארצי) נה/   17

); 1990( 283,  פד"ע כא הסתדרות הפועל המזרחי באר0 ישראל –ארגו עובדי בנק המזרחי בע"מ  1 – 5(ארצי) מח/
 1 – 5; דב"ע (ארצי) לח/62, פד"ע יב אביב�עיריית תל –העובדי  ההסתדרות הכללית של  4 – 18דב"ע (ארצי) ש�/

); 1979( 480) 3, פ"ד לג(אופק נ' שר הפני  798/78); בג"2 1975( 197, פד"ע ו' ארגו עובדי קופת חולי  –מרקובי0 
ע (ארצי) ); דב"1997( 63) 2, פ"ד נא(בית הדי הארצי לעבודה –הסתדרות העובדי  הכללית החדשה  7029/95בג"2 
) (להל : 1998( 337, פד"ע לג הסתדרות העובדי  הכללית החדשה –חברת הדלק הישראלית בע"מ �"דלק" 4 – 98/10

 145, פד"ע לה הסתדרות העובדי  הכללית החדשה –הור את ליבובי0 בע"מ  1008/00 ); עס"ק (ארצי)עניי דלק
הסתדרות העובדי   –ועד עובדי רכבת ישראל  9685,07,12); סב"א (ארצי) עניי הור את ליבובי0 ) (להל :2000(

 ).15.7.2012, (הכללית החדשה
 ).1994( 431, ות במשפט: פרשנות חוקתיתנפרשאהרו  ברק    18
 ).24.3.2010, (קוי אוויר למטע בע"מ�ק.א.ל. –חביב  56/10ע"ע (ארצי)    19
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); השמעת קול  של democratic deficitמשפט העבודה הקיבוצי ובכלל  איזו החסר דמוקרטי (

שוויו בי העובדי  עצמ ; ויתר �מה, בניהול המפעל; יתר�ת , ולו במידתהעובדי  והגדלת השתתפו

יעילות של המפעל, כשעצ  היחסי  הקיבוציי  מרחיבי  את שיתו, הפעולה מצד העובדי , 

מצמצמי  עלויות של ניהול ומשא ומת מול עובדי  שוני , ומאפשרי  רציונאליזציה של השקעת 

 .כללית ולטווח רחוק" המשאבי  במקו  העבודה תו* חשיבה
  

(להל :  1957,התשי"ז ,בחוק הסכמי� קיבוציי� 20המחוקק עיג  את העקרונות שנקבעו בפסיקה  .43

ט"ז לחוק נקבעה זכותו של 33 –ח' 33והרחיב את ההגנה על זכות ההתארגנות. בסעיפי� ) החוק

כמו חבר בה�. ועד עובדי� וארגו  עובדי� ולהיות בד לפעול למע  ההתארגנות במסגרת כל עו

ניתנה, בי  , נקבעו הגנות על עובדי� הפועלי� למע  התארגנות במקו� העבודה ולבית הדי  כ 

, בהתחשב בחומרת 3 200,000ל שסכו� עד לעשה ולפסוק פיצויי�  וי�סמכות לית  צו ,היתר

הקובע את חובת המעביד לנהל משא ומת   1ח'33ההפרה ובנסיבותיה. כמו כ , הוס. סעי. 

 .העבודה בהתארגנות ראשוניתלחוק ע� ארגו  עובדי� יציג במקו�  1יני� המנויי� בסעי. בעני
 

במהל� השני� הובאו לפתח� של בתי הדי  לעבודה מקרי� רבי� שבה� התעוררו סוגיות   .44

משפטיות הנוגעות לזכות העובדי� להתארג  במקו� העבודה. בשורה ארוכה של פסקי די  ביצרו 

מעמדה של זכות ההתארגנות ופיתחו את ההגנות עליה בכלל ובשלב ההתארגנות בתי הדי  את 

הראשונית בפרט נוכח הקשיי� הרבי� העומדי� בפני העובדי� המבקשי� לממש את זכות� 

. בתי הדי  הגנו על עובדי� מפני פיטורי� במקרי� בה� נקבע כי הפיטורי� 21היסודית להתארג 

; קבעו סעדי� במקרי� בה� נפסק כי 22ות ההתארגנותנבעו מניסיונות המעסיק לפגוע בזכ

; התירו לארגו  עובדי� יציג 23התערבות המעסיק בהתארגנות העובדי� הייתה לא מידתית

לנקוט בצעדי� ארגוניי� במסגרת התארגנות ראשונית במטרה להגיע לחתימה על הסכ� קיבוצי 

ו את חופש הביטוי שלו בזמ  ; קבעו גבולות להתנהלות המעסיק והגביל24ראשו  במקו� העבודה

 .25התארגנות ראשונית במקו� העבודה
 

שנוכח חשיבותה של זכות ההתארגנות מגמת הפסיקה היא להג על זכות ההתארגנות מכא ,   .45

 .במקו  העבודה בכלל ועל זכות ההתארגנות הראשונית בפרט
 

  כללי �יחידת מיקוח במקו  העבודה 

כידוע, לא די בהצטרפות עובדי� לארגו  עובדי� על מנת שיחת� עימו הסכ� קיבוצי מיוחד,   .46

אלא יש צור� שאותו ארגו  יהיה "ארגו  יציג". בחוק נקבעו הכללי� להכרה ביציגות של ארגו  

 עובדי� לצור� חתימה על הסכ� קיבוצי. 

 

                                                 
); עס"ק 2001( 298פד"ע לו  ,י.איי טלקו  בע"מאי.ס –הסתדרות העובדי  הכללית החדשה  1003/01עס"ק (ארצי)    20

עניי מתנ"ס קרית ) (להל : 2003( 295, פד"ע לט מתנ"ס קרית מלאכי –הסתדרות העובדי  הכללית החדשה  1013/02
); עס"ק 12.1.2008, (ידיעות אחרונות בע"מ –איגוד עובדי הדפוס, התקשורת והאומני   28/07); עס"ק (ארצי) מלאכי
 ).2003( 106, פד"ע לט הסתדרות העובדי  הכללית החדשה –מרכז הירידי  והקונגרסי  בישראל בע"מ  2/03(ארצי) 

, ארכיו ישראלי לסרטי �עמותת סינמטק ירושלי  –ארגו עובדי  דמוקרטי �כוח לעובדי  64/09עס"ק (ארצי)    21
פלאפו תקשורת  –הכללית החדשה הסתדרות העובדי   50409,11,12); עס"ק סינמטקהעניי ) (להל : 2.7.2009(

 ).7.1.2013(בע"מ, 
 .עניי מתנ"ס קרית מלאכי; עניי הור את ליבובי0; עניי דלק   22
 ).2005( 481, פד"ע מ מדינת ישראל –הסתדרות העובדי  הכללית החדשה  57/05עס"ק (ארצי)    23
24     .סינמטקהעניי
 ).2.1.2013, (פלאפו תקשורת בע"מ –הכללית החדשה הסתדרות העובדי   12,09,25476עס"ק (ארצי)    25



  
  יפו �די אזורי לעבודה בתל אביב בית 

  32346�01�16 ס"ק  
   

 48מתו�  10

עביד או ארגו מעבידי  המייצג "בי מלחוק קובע כי "הסכ� קיבוצי מיוחד" הוא הסכ�  2סעי. 

   .את המעביד לבי ארגו העובדי  היציג של העובדי  שעליה  יחול ההסכ "

 

  לחוק מגדיר מהו ארגו  עובדי� יציג לעניי  הסכ� קיבוצי מיוחד, באופ  הבא: 3סעי. 

פר קיבוצי מיוחד הוא ארגו העובדי  שע  חבריו נמנה המס�"ארגו יציג של עובדי  לעני הסכ 

הגדול ביותר של עובדי  מאורגני  שעליה  יחול ההסכ , או שהוא מייצג  לעני אותו הסכ , ובלבד 

 .שמספר זה אינו פחות משליש כלל העובדי  שעליה  יחול ההסכ "

  

 לחוק עוסק בהיקפו של הסכ� קיבוצי מיוחד וקובע שהוא יחול על: 15סעי. 

 בעלי ההסכ ;  )1"(

 עני אותו הסכ , על ידי ארגו מעבידי  שהוא בעל ההסכ .המעבידי  המיוצגי , ל  )2(

כל העובדי  מהסוגי  הכלולי  בהסכ , המועבדי  על ידי מעביד שהוא בעל ההסכ  או שהוא   )3(

 .), במקצועות או בתפקידי  הכלולי  בהסכ "2מיוצג כאמור בפסקה (

  

'קבוצת העובדי� עליה� יחול מהוראות החוק עולה שהיציגות של ארגו  העובדי� נקבעת לפי   .47

ההסכ� הקיבוצי'. כלומר, לפני בחינת היציגות צרי� לקבוע את קבוצת העובדי� הרלוונטית, 

דהיינו את 'יחידת המיקוח' הרלוונטית במקו� העבודה. החוק אינו כולל הגדרה של 'יחידת 

ושאר לקביעת מיקוח' ואינו מפרט את אופ  קביעתה. הגבולות של יחידת המיקוח הוא נושא שה

 לבתי הדי . –הצדדי� ליחסי העבודה ובמקרה של מחלוקת 

 

הסוגיה של אופ  קביעת הגבולות של יחידת המיקוח נדונה רבות בפסיקת בתי הדי . סוגיה זו   .48

היא בעלת השלכה על יחסי העבודה הקיבוציי� מכיוו  שהיא משפיעה על גבולות המשא ומת  

ארגו  העובדי� במקו� העבודה. במקרי� רבי� קביעת יחידת הקיבוצי ועל נושא היציגות של 

המיקוח היא זו שתדו  את המאבק הארגוני במקו� העבודה להצלחה או לכישלו . שכ  במקרה 

שמספר העובדי� החברי� בארגו  העובדי� הטוע   ,שבו יתברר לאחר קביעת יחידת המיקוח

אזי אותו ארגו  לא יוכל לפעול  דה,הנכללי� באותה יחיפחות משליש העובדי�  הוא ליציגות

 במישור הקיבוצי מול המעביד. 

 

בית הדי  הארצי לעבודה קבע כי הכלל המרכזי בנוגע להגדרת יחידת המיקוח הוא שקביעתה   .49

ושינויה יעשה בהסכמת הצדדי� ליחסי העבודה הקיבוציי�, באופ  מפורש או בהתנהגות, ובית 

  .26הדי  לא ימהר להתערב בהסכמה זו

 

ע� זאת, במקרי� שבה� אי  הסכמה בי  הצדדי� בנוגע להגדרתה של יחידת המיקוח, כבענייננו, 

נקבע שבית הדי  הוא זה שיכריע בעניי  זה ויבח , בי  היתר, א� יש להכיר ביחידת מיקוח 

  מפעלית" או שמא יש לאפשר את פיצול יחידת המיקוח. ,"תעשייתית

 

מפעלית" על פני פיצול יחידת ,את יחידת המיקוח ה"תעשייתיתבמהל� השני� העדיפה הפסיקה   .50

מנוע מצב שבו קיימי� הסכמי� קיבוציי� רבי� באותו מקו� הגביל או להמיקוח וזאת על מנת ל

                                                 
 97, פד"ע לו צי  חברת השייט הישראלית בע"מ –הסתדרות העובדי  הכללית החדשה  400024/98עס"ק (ארצי)    26

) 2.5.2010, (הסתדרות העובדי  הכללית החדשה –הסתדרות העובדי  הלאומית בישראל  21/10); ס"ק (ארצי) 2000(
 ).על�טייסי אלעניי (להל : 
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יחידות מיקוח מקצועיות לצד יחידת המיקוח התקיימו באותה תקופה . יצוי  כי בפועל 27עבודה

שבו מרבית העובדי� היו מאוגדי� ולא היה חשש  ,התעשייתית מפעלית נוכח מצב יחסי העבודה

לערעור יחסי העבודה במשק. לעיתי� נחתמו באותו מקו� עבודה מספר הסכמי� קיבוציי� על 

בסיס של יחידת עובדי� מקצועית או שנחת� הסכ� קיבוצי שחל על חלק מהעובדי�, במקרי� 

רופאי�,  :ו  העובדי� כגו שבה� היו במקו� העבודה קבוצות עובדי� שלא יוצגו על ידי ארג

  חברי סגל אקדמי ועוד.

 

פירט בית הדי  הארצי את הטעמי� שעמדו בבסיס הקביעה של יחידת  28מחסני חשמל בעניי   .51

  מפעלית", באופ  הבא:,מיקוח "תעשייתית

".... שיחידת מיקוח כזו מסייעת בשיפור תנאי העבודה של קבוצות עובדי  חלשות באמצעות כוח 

ל קבוצות עובדי  חזקות יותר אצל אותו מעסיק, וא, מסייעת למעסיק לנהל באופ יעיל את המיקוח ש

היחידה העסקית ולגבש תנאי עבודה לכלל העובדי  תו* ניהול משא ומת מול ארגו עובדי  אחד אשר 

 . רואה את התמונה בכללותה, כל זאת תו* שמירה על יציבות במקו  העבודה"

 

מפעלית" נועדה לחזק את כוח� של כלל העובדי� ,מכא , שקביעת יחידת מיקוח "תעשייתית

  במקו� העבודה מול המעסיק ולהוביל ליציבות במקו� העבודה. 

  

את הכללי� המנחי� בנוגע לאופ  קביעת יחידת  29אקרשטייבית הדי  הארצי סיכ� בעניי    .52

 המיקוח. וכ� נפסק:

מכלול מאפייני העסקתה של קבוצת העובדי  או "ככלל יקבעו גבולותיה של יחידת המיקוח על יסוד 

 .'היחידה' העותרת להכרה כיחידת מיקוח נפרדת

של העובדי  המבקשי  הכרה כיחידת  'האינטרסי  המשותפי 'ישקלו  מנקודת מבט  של העובדי 

הילתי משות,. דמיו האינטרסי  או שיתו, אינטרס ק – community of interests –מיקוח נפרדת 

האינטרסי  ייבח במגוו ענייני  כמו: הא  יש לעובדי  הכלולי  ביחידת המיקוח סביבת עבודה 

), תנאי עבודה דומי  (מסלולי קידו , שעות עבודה, שיטת פנסיה וכד'), work environmentדומה (

ה מקצועית, קירבה גיאוגרפית, אתר עבודה, היות  סוג עיסוק (כגו עובדי ייצור), רקע דומה של הכשר

 חלק משרשרת ייצור או מער* עבודה, היסטוריה של משא ומת וכד'.

במקרי  רבי , יענה מבח ה'אינטרסי  המשותפי ' ג  על צרכיו של המעסיק, באופ שינהל משא 

 ומת ע  קבוצת עובדי  בעלי מאפייני  דומי .

. במסגרת זו יש לשאו,, עד ניהולי'�'הארגונימשקל מרכזי לפרמטר  יינת מנקודת מבטו של המעסיק

כמה שהדבר נית, להתאמה בי יחידת המיקוח לבי המבנה הניהולי והארגוני של המעסיק. זאת, 

ניהולית אחת לא תפוצל למספר יחידות מיקוח. ככל שיוכח, כי כלל �מתו* מגמה שחטיבה ארגונית

מטה ניהולי וארגוני משות,, יהווה הדבר שיקול להגדרת המעסיק סניפיו של המעסיק נמצאי  תחת 

'הסכ  קיבוצי אחד לחטיבה ארגונית כיחידת מיקוח אחת. ככלל יש, איפוא, לחתור ל –על כלל אתריו  –

                                                 
 , 97/96); דב"ע (ארצי) 1975( 197, פד"ע ו' ההסתדרות הכללית של העובדי  בא"י –מרקובי0  1 – 5דב"ע (ארצי) לה/   27

בנק אוצר  1 – 4); דב"ע (ארצי) לא/1998( 306, פד"ע לב הסתדרות העובדי  הכללית החדשה –תדירא קשר בע"מ  41
הסתדרות הכללית של העובדי   2 – 5); דב"ע (ארצי) מב/1971( 260פד"ע ב'  ,מרכז הסתדרות הפקידי  –החייל בע"מ 

 .על�עניי טייסי אל); 1983( 367, פד"ע י"ד אגודת העובדי  הבכירי  בפז –באר0 ישראל 
) 15.1.2013, () בע"מ1951אלקטרה מוצרי צריכה ( –הסתדרות העובדי  הכללית החדשה  12,11,41357עס"ק (ארצי)    28

 ).עניי מחסני חשמל (להל :
עניי ) (להל : 24.3.2010( כח לעובדי , ארגו עובדי  דמוקרטי –אקרשטיי תעשיות בע"מ  23/10עס"ק (ארצי)    29

 ).אקרשטיי
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'. ה'שיתו,' הניהולי בי היחידות או האתרי  השוני  של המעסיק, ייבח בפרמטרי  דוגמת אחת

אנוש, ניהול לוגיסטי, מערכות מידע, מחשוב, שיווק ומכירות, וכל כיוצא  ניהול תקציבי, ניהול משאבי

 באלה.

 מבח זה, משרת א, הוא במקרי  רבי  ג  את האינטרסי  של כלל עובדי המפעל.

 ההקשר התעשייתיפרמטרי  אלה לקביעת יחידת המיקוח ישקלו בכל עניי ועניי בפריזמה של 

 והמיוחד בכל ענ, או עסק.

ברי : תיחו  יחידת המיקוח יקבע על יסוד מכלול מאפייני העסקתה של קבוצת העובדי  כלל  של ד

או ה'יחידה' העותרת להכרה כיחידת מיקוח נפרדת. במסגרת זו ישקלו 'האינטרסי  המשותפי ' של 

 "ניהולי של המעסיק�העובדי  העותרי  להכרה כיחידת מיקוח, וינת משקל מרכזי לפרמטר 'הארגוני

     .ק.כ.) –במקור  (ההדגשות

 

  יחידת מיקוח בזמ התארגנות ראשונית במקו  עבודה

שיש במקרי� של התארגנות ראשונית במקו� עבודה שבו אי  ארגו  עובדי� יציג נקבע בפסיקה   .53

ביישו� אמות המידה המשמשות לקביעת יחידת המיקוח ולהבחי  בי  מקרה שכזה לבי   להקל

מקרה של פיצול יחידת מיקוח במקו� עבודה מאורג , וזאת על מנת שהעובדי� יוכלו לממש את 

 . 30זכות� הבסיסית להתארג 

 

ד  בית הדי  הארצי באמות המידה לקביעת יחידת המיקוח בהתארגנות  בעניי מחסני חשמל  .54

. התקופאותה ראשונית במקו� העבודה וקבע שיש להגמיש ולהקל בקביעת יחידת המיקוח ב

 ליבנה:,השופטת וירטכבוד ובלשונה של סגנית הנשיא 

לידי ביטוי יתר "... הכלל המשפטי הרצוי בקביעת גבולות יחידת המיקוח.... מחייב גישה שמביאה 

גמישות והקלה בקביעת יחידת המיקוח במקרה של התארגנות ראשונית במקו  העבודה, כ* 

מפעלית ותיקבע �שתתאפשר במקרי  המתאימי  חריגה מהכלל של יחידת המיקוח התעשייתית

 יחידת מיקוח קטנה יותר, על מנת שיתאפשר לממש את זכות ההתארגנות.

 עובדי  להכיר ביחידת מיקוח מסוימת אשר נראית על פני הדברי  במסגרת זו, כאשר מבקש ארגו

מפעלית, ייבח יישומ  של הכללי  ה'רגילי ' שנקבעו לעניי �כפיצול של יחידת המיקוח התעשייתית

לפסק די אקרשטיי) באופ גמיש ומקל. גישה זו מבטאת את נקודת  16זה (כפי שסוכמו בפסקה 

נות ראשונית, אשר לפיה, בדר* כלל, תגבר זכות ההתארגנות של האיזו הרצויה במקרה של התארג

העובדי  על פני זכות הקניי של המעסיק וזכותו לנהל את עסקו כראות עיניו, וכל זאת תו* בחינת כל 

 מקרה ומקרה על פי נסיבותיו.

דקי  ויודגש, כי אי הכוונה ליצור יחידות מיקוח בלתי הולמות ומלאכותיות אשר משקפות הבדלי  

עד בלתי נראי  בי קבוצות עובדי  שונות אצל אותו מעסיק. בבחינת נסיבות כל מקרה, תידרש מידה 

מסוימת של אינטרסי  משותפי  של קבוצת עובדי  ושוני מסוי  של אותה קבוצת עובדי  ג  בהיבט 

התארגנות ניהולי, א* תו* קביעת אמת מידה מקילה יותר, ושימת דגש על כ* שבנסיבות של �הארגוני

 ניהולי. �ראשונית, ההיבט של האינטרסי  המשותפי  יהא חשוב ומכריע יותר מההיבט הארגוני

                                                 
, אלקטרה בע"מ –הסתדרות העובדי  הלאומית בישראל  14,03,62436; עס"ק (ארצי) עניי מחסני חשמל   30

הסתדרות העובדי  הכללית החדשה מרחב אשדוד  1033/07); ס"ק (ב"ש) מעליות עניי אלקטרה) (להל : 30.10.2014(
מכו  –ארגו כח לעובדי  ארגו עובדי  דמוקרטי  504/09); ס"ק (ת"א) 6.4.2008, (ויטה פרי הגליל שיווק בע"מ –

כח לעובדי   1043/09(ב"ש)  ס"ק );עניי מכו דוידסו) (להל : 23.3.2009, (דוידסו לחינו* מדעי, ליד מכו ויצמ למדע
הוט  –הסתדרות העובדי  הכללית החדשה  15391,12,11); ס"ק (ת"א) 25.1.2010, (אקרשטיי תעשיות בע"מ –

   ). 26.2.2012, (טלקו  שותפות מוגבלת
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ע  זאת, כל מקרה ייבח על פי נסיבותיו, ההקשר המפעלי, מכלול מאפייני ההעסקה של קבוצת 

העובדי  אשר מבקשת ליצור את יחידת המיקוח במפעל, וההשלכות הצפויות של קביעת יחידת 

 .וח על העובדי  והמעסיק"המיק

  

ד  בית הדי  הארצי בשאלה א� יש להכיר בעובדי אלקטרה מעליות  אלקטרה מעליותבעניי    .55

כיחידת מיקוח נפרדת והשיב עליה בחיוב. בית הדי  הארצי הדגיש את העובדה שבחברת 

על פני אלקטרה אי  יחסי עבודה קיבוציי� ולכ� שיש לית  עדיפות למימוש זכות ההתארגנות 

 סיכולה. ובלשונו של בית הדי  הארצי:

משמדובר בהתארגנות ראשונית, בבוא בית הדי לבחו את שאלת ההכרה בעובדי המעליות   .39"

בחברת אלקטרה כיחידת מיקוח נפרדת משאר עובדי אלקטרה, עליו לנהוג כאמור ביתר גמישות 

 אור האמור לעיל.בבחינת התקיימות התנאי  להכרה ביחידת המיקוח המבוקשת, ל

במקרה שלפנינו, שבו אי יחסי עבודה קיבוציי  בי עובדי חברת אלקטרה לחברה, ומדובר   .40

בהתארגנות ראשונית, הכלל המנחה הוא שיחידת המיקוח היא היחידה הגדולה ביותר 

המאפשרת התארגנות עובדי  בעלי אינטרס משות, באותו מקו  עבודה, במסגרת ארגו יציג. 

זה, מימוש, ולו חלקי של זכות ההתארגנות והקמת ארגו יציג, עדי, על אי מימוש זכות במקרה 

ההתארגנות. חברת אלקטרה מונה אלפי עובדי , כ* שברי כי יקשה מאוד על המערערת או על כל 

ארגו עובדי  אחר לארג למעלה משליש מכלל עובדי החברה. במצב דברי  זה, דחיית בקשת  

עובדי , להכיר בה  כיחידת מיקוח נפרדת, תוביל לאי מימוש  �500, המוני  כשל עובדי המעליות

זכות ההתארגנות כלל בחב' אלקטרה, ובכ* תיגר  פגיעה בלתי מידתית בזכות ההתארגנות של 

     .עובדי החברה"

  

לסיכו�, בהתא� לפסיקה כאשר מדובר בהתארגנות ראשונית יש להגמיש את הכללי� בעת   .56

,המיקוח ובמקרי� מתאימי� יש לחרוג מקביעת יחידת מיקוח תעשייתיתקביעת יחידת 

 מפעלית, וזאת על מנת שלא לסכל את זכות ההתארגנות של העובדי�.

  

  עובדי מכבי פאר   ב)  

   ?הא  יש להכיר בעובדי מכבי פאר  כיחידת מיקוח נפרדת  ) 1ב

  התשתית העובדתית

  רשת מכבי פאר� והמבנה הארגוני שלה

והיא מונה כשבעי� בתי מרקחת בפריסה ארצית. בבתי  1985מכבי פאר� הוקמה בשנת רשת   .57

עובדי� בתפקיד רוקחי�, מנהלי בתי מרקחת, עובדי אדמיניסטרציה  784המרקחת מועסקי� 

 .31ונציגי שירות

 

  על פי תקציב שמגדירה הנהלת המשיבה.  כגו, כלכלי נפרדרשת מכבי פאר� מתנהלת   .58

מידי שנה הנהלת רשת מכבי פאר� מכינה תכנית עבודה שנתית בשיתו. הגורמי� המקצועיי� 

הרלוונטיי� במטה המשיבה. תכנית העבודה השנתית מוגשת לאישור מנכ"ל המשיבה במסגרת 

תכנית העבודה של חטיבת התפעול ולאחר חצי שנה מוגש לאישורו דו"ח חצי שנתי. הנהלת 

קציב השנתי של רשת מכבי פאר� ומידי חודש שולחת המשיבה קובעת את מסגרת הת

                                                 
 לתצהיר גב' הדס. 18,ו 17לתצהיר מר לופטו ; סעיפי�  20 – 18לתצהיר גב' הור ; סעיפי�  24,ו 5סעיפי�    31
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להתייחסות הנהלת מכבי פאר� דו"ח תכנו  מול ביצוע. בנוס., פעמיי� בשנה מתכנסת ועדת 

היגוי בראשות מנכ"ל המשיבה שבה מנהל הרשת נדרש להציג תמונת מצב עדכנית של בתי 

שית על ידי אג. הכספי� המרקחת. ההתחשבנות הכספית בי  רשת מכבי פאר� לבי  המשיבה נע

 . 32של המשיבה כהתחשבנות פנימית ולא כיחידת רווח והפסד עצמאית

  

 מגה לאב התנהלות זו אינה ייחודית לרשת מכבי פאר� וזהו ג� אופ  ההתנהלות מול שיצוי  

  והמחוזות השוני�.

 

 רשת מכבי פאר�. כל ענייני מכבי פאר� עומד מנהל האחראי על ניהול רשת בראש   .59

 

  הגדרת התפקיד

כממלא בתפקיד וכיו� מר מסר מכה   16.7.2016עד ליו� זה בתפקיד כיהנה גב' סטריא    59.1

 מכבי פאר�.רשת מנהל של מקו� 

 

רשת מכבי פאר�  מנכ"ליתהוכח שבתקופת עבודתה עשתה גב' סטריא  שימוש בתואר 

רשת מר לפיד שניהל את א. , הוכח שכמו כ . 33ושבתואר זה הכירו אותה עובדי הרשת

  . 34מכבי פאר� מנכ"למכבי פאר� לפני גב' סטריא  עשה שימוש בתואר 

  

נציי  שגב' סטריא  העידה שהשימוש בתואר מנכ"לית נעשה בטעות ושבפועל היא 

העיר לה  2015בשלהי שנת מכבי פאר�. גב' סטריא  הוסיפה ש מנהלתשימשה בתפקיד 

מר אוליאל על השימוש בתואר מנכ"לית ולכ  החלה לחתו� בתואר מנהלת מכבי פאר�. 

כאשר הוצגה לפני גב' סטריא  תכתובת דואר  הוכחה כלא נכונהאלא שגרסה זו 

  .35מנכ"לית הרשתשג� בה עשתה שימוש בתואר  2016בחודש מר2 אלקטרונית ששלחה 

  

  מכבי פאר�. מנכ"ל/יתמוש בתואר מנהלי מכבי פאר� עשו שיהוכח שמכא , ש

  

נוסי., שלא נעל� מעינינו שהממונה על השכר במשרד האוצר הגדיר את תפקידו של   259.

בתואר "מנכ"ל" ושמר הראל  ולאהגור� המנהל את רשת מכבי פאר� בתואר "מנהל" 

. ע� זאת, אי  בעובדות אלה בכדי לשנות 36"מנהל"שכיה  באותו תפקיד חת� בתואר 

דה שחלק מהגורמי� שניהלו את רשת מכבי פאר� במהל� השני� הגדירו את את העוב

  . 37מנכ"ל/יתעצמ� בתואר 

 

: תפקיד� של הגורמי� המנהלי� את מכבי פאר� הוגדר על ידי הממונה על לסיכו   59.3

השכר בתואר "מנהל" אול� בפועל במהל� השני� עשו אות� גורמי� שימוש בתואר 

לית  חשיבות לסמכויות של אות� גורמי� ולא לתואר שבו  "מנכ"ל". נציי  שלטעמנו יש

עשו שימוש. שכ , בי  א� נעשה שימוש בתואר "מנכ"ל" או בתואר "מנהל", הוכח 

                                                 
  לתצהיר מר אוליאל. 20.3,ו 20.2לתצהיר גב' סטריא ; סעיפי�  5.5 – 5.2סעיפי�    32
  .11 – 9ש'  80, עמ' 16 – 15לפרוטוקול ש'  78עמ' –לתצהיר גב' הור  ונספח א' לתצהיר; עדות גב' סטריא   6סעי.    33
  ב'.1מב/,א' ו1מוצגי� מב/   34
  .11ש'  80עד עמ'  27ש'  78ועמ'  16 – 12לפרוטוקול ש'  78עמ'  –לתצהיר גב' סטריא ; עדות גב' סטריא   8סעי.    35
  .13מש/ – 11לתצהיר המשלי� של גב' הדס ונספחי� מש/ 5סעי.    36
  .16 – 3ש'   106עמ'  –ראו ג� עדותה של גב' הדס    37
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שהגור� העומד בראש מכבי פאר� מנהל את כל בתי המרקחת של המשיבה על פי 

להיות  "להיות מנהלת בהגדרה שלי זההתקציב שהוגדר לרשת. ובלשונה של גב' סטריא : 

 . 38מנהל כללי או מנהל רשת, וזה היינו ה*"

 

  הסמכויות של העומד בראש רשת מכבי פאר 

בעל סמכות לאשר הזמנות ציוד לבתי המרקחת עד לסכו� של הוא מנהל מכבי פאר�   59.4

אישור אג. הכספי� של המשיבה. הזמנת הציוד לבתי נדרש . מעבר לסכו� זה 3 100,000

. אישור ההזמנה SAP,מנהל בית המרקחת באמצעות מערכת ההמרקחת מבוצעת על ידי 

נעשה על פי מדרג הרשאות. כאמור, מנהל מכבי פאר� יכול לאשר הזמנות עד לסכו� של 

 .39ת לאישור אג. הכספי� של המשיבהועוברההזמנות ומעבר לסכו� זה  3 100,000

 

 .40לרשת מכבי פאר� יש אחראי על נושא הכספי� בש� מר קובי לוי  .60

 

מכבי פאר�, בי  א� בית רשת לכל בית מרקחת יש מנהל. המנהל מועסק כחלק מעובדי   .61

 המרקחת ממוק� בתו� שטח המרפאה של המשיבה ובי  א� בית המרקחת ממוק� בנפרד.

 

מכבי פאר� יש מנהלי מרחב הכפופי� ישירות למנהל מכבי פאר� ולא למנהלי המחוזות רשת ל  .62

  .41של המשיבה

 

מטה נפרד הממוק� באותה הכתובת שבה מצויי� ההנהלה הראשית של יש מכבי פאר� לרשת   .63

 .42המשיבה והמטה שלה

 

  מחלקת משאבי אנוש נפרדת שכפופה למחלקת משאבי אנוש במשיבה. יש לרשת מכבי פאר�   .64

מכבי פאר� מכהנת גב' עזר והיא אחראית על שתי רכזות רשת בראש מחלקת משאבי אנוש של 

 .43ש ועל ראשת צוות רכזות משאבי אנושמשאבי אנו
  

גב' עזר מתייעצת בעת הצור� ע� הגורמי� הרלוונטיי� באג. משאבי אנוש של המשיבה בענייני� 

. כמו כ , גב' עזר חברה בפורו� של מנהלי 44שוטפי� הנוגעי� ליחסי העבודה במכבי פאר�

'יישור קו' מקצועי בי  כל משאבי אנוש במשיבה. בפורו� זה נמסרי� עדכוני� בתחו� ונער� 

  .   45מנהלי משאבי האנוש המועסקי� במשיבה
  

  מיתוג נפרד ושונה

לרשת מכבי פאר� מיתוג שונה משל המשיבה. המיתוג כולל לוגו מיוחד המופיע מחו2 לבתי   .65

המרקחת, על גבי ניירות המכתבי�, המעטפות ומדי העובדי� וכ  סלוג  מיוחד "יש בית מרקחת 

 .46פאר�"ויש מכבי 

                                                 
 .15 – 14ש'  78עמ'  –עדות גב' סטריא     38
  .4ש'  78 עד עמ' 14לפרוטוקול ש'  77עמ'  –עדות גב' סטריא     39
 .27 – 26לפרוטוקול ש'  77עמ'  –עדות גב' סטריא     40
  לתצהיר גב' הור . 14סעי.    41
  לתצהיר גב' הדס. 19לתצהיר מר לופטו ; סעי.  14סעי.    42
  לתצהיר גב' עזר. 1לתצהיר גב' הור  ונספח ג' לתצהיר; סעי.  9סעי.    43
  לתצהיר. 8,ו 7לתצהיר גב' עזר ונספחי�  7סעי.    44
  לתצהיר גב' עזר.  5סעי.    45
 ט"ז  לתצהיר גב' גב' הור , ,נספחי� ב', ה', י"ד ו   46
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יצוי  כי הלוגו של רשת מכבי פאר� הוא באותו הצבע של הלוגו של המשיבה ושהסלוג  של רשת 

  מכבי פאר� דומה לסלוג  שבו עושה המשיבה שימוש "יש קופת חולי� ויש מכבי". 

 

באתר האינטרנט של המשיבה יש פרסו� של קבוצת המשיבה. במסגרת הגופי� המרכיבי� את   .66

רשת מכבי פאר� בנוס. למכבי טבעי (רשת מרפאות לרפואה משלימה), הקבוצה כלולה 

למכבידנט (רשת מרפאות השיניי�), למכבי ממבט ראשו  (רשת חנויות לשירות אופטומוטרי), 

 . 47(מוצרי בריאות) ולעמותת קר  מכבי (עמותה המציעה סיוע כספי למבוטחי�) Careלמכבי 

 

נה מחברות בע"מ תמלוגי� בגי  השימוש בשמה בשורשת מכבי פאר� אינה משלמת למשיבה   .67

 .48מר אוליאל בעניי  זה, לא נסתרה(כגו : מכבידנט). יצוי  כי עדותו של 

 

  שוני� משכר עבודת� ותנאי העסקת� של מרבית עובדי המשיבה  שכר העובדי� ותנאי העסקת�

נקבעו על התנאי� שתנאי השכר המוצעי� לעובדי� הנקלטי� לעבודה ברשת מכבי פאר� ה�   .68

 .49המשיבה וכל שאלה המתעוררת בנושא זה מתבררת מול אג. משאבי אנוש של המשיבהידי 

 

כמו כ , תנאי השכר של עובדי מכבי פאר� נקבעי� על ידי המשיבה וכל שיפור או שינוי בה�   .69

מחייב את הסכמתה. גב' סטריא  העידה שכשפעלה לשיפור תנאי העסקת הרוקחי�, פנתה ע� 

גב' עזר (מנהלת משאבי אנוש של מכבי פאר�) למר אוליאל ולמחלקת משאבי אנוש של המשיבה 

 . 50הרוקחי�עבודת� של ויחד עימ� גיבשה תכנית לשיפור תנאי 

 

בהתא� להסכמי�  ולא להסכמי  אישיי שכר� של עובדי רשת מכבי פאר� משול� בהתא�   .70

 הקיבוציי� הנהוגי� במשיבה. 

מת את הוראות ההסכמי� הקיבוציי� שנחתמי� במשק על מרבית המשיבה מייש  70.1

עובדיה למרות שאינה צד להסכמי� קיבוציי� כלשה�. אות� עובדי� מקבלי� שכר 

בהתא� לעובדי המגזר הציבורי על פי דירוג ודרגה וא. משולמות לה� תוספות שונות 

  ". 2011" ותוספת "הסכ� 2009לפי הסכמי� קיבוציי� כגו : "תוספת הסכ� 

 

מקבלי� שכר לפי הסכמי� אישיי�, לא  מכבי פאר רשת עובדי  כל, לעומת זאת

נקבע על פי דירוג  משולמות לה� תוספות שונות הנגזרות מהסכמי� קיבוציי� ושכר� לא

", "תוספת 3.6%עובדי מכבי פאר� לא קיבלו "תוספת  שכלגב' הדס הודתה ודרגה. 

  .201151,ו 2009" ותוספות הסכמי� %4"

 

בהקשר זה נציי  שלא נעלמה מעינינו הצהרת גב' הדס ולפיה ג� עובדי� אחרי� של   270.

שכר על פי הסכמי�  י�מטכנאיות האולטרה סאונד הגניקולוגי מקבל חלקהמשיבה כמו 

                                                 
 נספח ב' לתצהיר מר לופטו .   47
  לתצהיר מר אוליאל. 16סעי.    48
 לתצהירה. 15לתצהיר גב' הדס ונספח  26לתצהיר גב' עזר; סעי.  4.4סעי.    49
  לתצהיר גב' סטריא . 7.1סעי.    50
, 15 – 14ש'  58, עמ' 28 – 24לפרוטוקול ש'  57עמ'  –לופטו  ונספח י"ג לתצהיר; עדות גב' הדס  לתצהיר מר 31.3סעי.    51

  .10ש'  59עד עמ'  31ש'  58עמ' 
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 בתצהירה עובדי� בתפקידי� נוספי� . אול�, העובדה שגב' הדס לא פירטה52אישיי�

 תכרי� על פי דירוג ודרגה כטענת המבקשת. עובדי המשיבה מש שמרביתמצביעה על כ� 

לכ� יש להוסי. כי אי  בקרב עובדי רשת מכבי פאר� ולו עובד אחד שמקבל שכר לפי 

העובדי  וכל " 2011" ותוספת "הסכ� 2009דירוג ודרגה או שמקבל "תוספת הסכ� 

 מקבלי� שכר לפי הסכמי� אישיי�. ברשת 

 

להחיל על עובדי מכבי פאר� את ההסכ� הקיבוצי נוסי., כי העובדה שהמשיבה החליטה   370.

, אי  בה כדי לשנות מהעובדה שבמש� שני� רבות עובדי 53האחרו , כפי שהעידה גב' הדס

  מכבי פאר� לא זכו לכל התוספות המשולמות לעובדי המשיבה האחרי�. רשת 

 

מכבי פאר� רשת אמנ� גב' הדס טענה לראשונה בעדותה שהמשיבה החילה על עובדי 

. אלא שפרט לכ� שמדובר בגרסה כללית וסתמית שלא 54כמי� קיבוצי� ג� בעברהס

מכיוו  שמדובר  (א� בכלל) נתמכה בראיות אובייקטיביות, המשקל שיש לית  לה נמו�

  ב"גרסה כבושה". 

  

על טענותיה בנוגע להבדלי בסיכומי� בנוגע לטענת המשיבה ולפיה המבקשת לא חזרה   470.

 משלושה נציי  כי דינה להידחות 55כמי שוויתרה על טענות אלההשכר ולכ  יש לראותה 

הראיות שהוצגו דיו  ההוכחות והעובדות שפורטו לעיל הוכחו במסגרת  ,האחדטעמי�: 

לטענות אלה ולנסות להפריכ . למשיבה ניתנה מלוא ההזדמנות להתייחס , השני. לפנינו

  .56ומי התשובההמבקשת חזרה על טענותיה בהקשר זה במסגרת סיכ, השלישית

 

רשת , החלת הסכמי� קיבוציי� על עובדי האחת: הוכחו שתי העובדות הבאות: לסיכו   570.

, ההתייחסות לעובדי מכבי פאר� היא כאל והשנייהולא הכלל.  החריגמכבי פאר� היא 

וההחלטות בנוגע לשינוי בשכר�  מתקבלות כמקשה אחת וללא הבחנה בי  קבוצה אחת 

 התפקידי� השוני�. 

 

עובדי מכבי פאר� עובדי� בשעות שונות משל עובדי המשיבה במרפאות ובמחוזות. מרבית בתי   .71

  .57, בעוד שהמרפאות פעילות בשעות אחרות20:00ועד השעה  8:00המרקחת פתוחי� משעה 

 

  קליטת עובדי� וסיו� העסקת�

ועל ידי הנהלת  מכבי פאר�רשת קליטת עובדי מכבי פאר� נעשית מול הגורמי� הרלוונטיי� ב  .72

 .58משאבי אנוש שלה

 

                                                 
  לתצהיר גב' הדס. 52.2סעי.    52
  .27, 25לפרוטוקול ש'  58עמ'  –עדות גב' הדס    53
 . 24 – 23לפרוטוקול ש'  58עמ'  –עדות גב' הדס    54
   לסיכומי המשיבה. 41סעי.    55
  לסיכומי התשובה. 59.4סעי.    56
  לתצהיר גב' הור  ונספח י"א לתצהיר. 20סעי.    57
  .14 – 13לפרוטוקול ש'  51עמ'  –עדות גב' הדס    58



  
  יפו �די אזורי לעבודה בתל אביב בית 

  32346�01�16 ס"ק  
   

 48מתו�  18

בבית המרקחת הרלוונטי ולאחר מכ  נער� לו מבח   מתראיי מכבי פאר� רשת מועמד לעבודה ב

מכבי רשת התאמה לתפקיד. במקרה של ספק נער� למועמד ראיו  נוס. אצל מנהל מרחב של 

  .59פאר�

  

מכבי פאר� נעשה תחילה רשת לא שוכנענו שגיוס העובדי� לנציי  כי בניגוד לטענת המשיבה 

ניצבת עדות גב' הור  ולפיה  60, מול עדות גב' עזרהאחדמקרב עובדי המשיבה, משלושה טעמי�: 

הפרסומי� ה� לאיתור מועמדי� כל אי  פרסומי� פנימיי� לאיוש משרה ברשת מכבי פאר� וש

ביות או ה ראיות אובייקטיציג, המשיבה לא ההשניכפות המאזניי� מעוינות.  לפיכ�, .61מבחו2

. יצוי  כי א� נכונה הטענה בדבר פרסומי� בפורטל הפנימי, אסמכתאות בכתב לתמיכת טענתה

, השלישי , ולכ  יש לזקו. את אי הצגת הראיות לחובת המשיבה.לא מדובר בטרחה רבהאזי 

אמנ� גב' הור  העידה שידוע לה על מספר מועט של עובדי� שעברו ממער� הרוקחות במשיבה 

 רשת מכבי פאר�, אלא שאי  בעדות זו בכדי להוכיח שעובדי 62אר� ולהיפ�מכבי פרשת ל

התקבלו לעבודה לאחר  אות� עובדי�שייתכ  עובדי המשיבה וקרב מ בשלב הראשו מגויסי�

לפרסומי� פנימיי� שנעשו בכתב . זאת, בהיעדר הוכחה תמשרופומבי של הפרסו� השראו את ה

  במכבי פאר�.בפורטל המשיבה בנוגע למשרות פנויות 

  

: כל עובד המתקבל לעבודה ברשת מכבי פאר� עובר ראיונות אצל הגורמי� הרלוונטיי� לסיכו 

ברשת וה� אלה שמחליטי� באופ  בלעדי א� לקבלו לעבודה, ללא התערבות של מחלקת משאבי 

. כמו כ , גיוס עובדי� לרשת מכבי פאר� נעשה לאחר פרסו� המשרות בפומבי 63אנוש במשיבה

  קרב עובדי המשיבה.ולא ב

  

. כמו לצור� דיווח על חופשות וטופס ייחודילגיוס עובדי� וקליטת�  נוהל נפרדלמכבי פאר�   .73

 . משל עובדי המשיבה פורטל ידע נפרד כ , לעובדי רשת מכבי פאר�

 

כללי עבודה, גיוס וקליטת עובדי , "נוהל משאבי אנוש צור. נוהל שכותרתו  64לתצהיר גב' הור 

" וחניכה, הערכת עובדי  בשנה בראשונה, עובד ממלא מקו , החלפת מנהל/רוקח אחראיהדרכה 

שנכתב על נייר לוגו של רשת מכבי פאר�. במסגרת הנוהל מפורטי� כללי  ק.כ) –(ההדגשה במקור 

העבודה ברשת, האופ  שבו יש לגייס עובדי� חדשי� ולקלוט עובדי� חדשי�, ההדרכה והחניכה 

, עריכת משובי� לעובדי� חדשי�, ההדרכות וההכשרות לעובדי� של העובדי� החדשי�

הנוהל גובש על ידי  ותיקי�, אופ  העברת ניהול בבית מרקחת והעסקת עובדי� כממלאי מקו�.

  ). הנוהלגב' עזר (להל : 

  

טעתה כאשר הכתירה את המסמ� בש� "נוהל" ושבפועל ולפיה גב' עזר טענת לא נעל� מעינינו 

 ,אלא שאי  בידנו לקבל טענה זו .65כז מספר נהלי� הנהוגי� במשיבהמדובר במסמ� המר

                                                 
 לתצהיר גב' הור  ונספח ו' לתצהיר. 12סעי.    59
  .24 – 1לפרוטוקול ש'  87עמ'  –עדות גב' עזר    60
   .28 – 17ש'  44עמ'  –עדות גב' הור    61
  .32 – 30לפרוטוקול ש'  44עמ'  –עדות גב' הור     62
 לנוהל משאבי אנוש של מכבי פאר�. 3סעי.  ,נספח ה' לתצהיר גב' הור     63
 נספח ה' לתצהיר גב' הור .   64
  .32 – 27ש'   85עמ'  –לתצהיר גב' עזר; עדות גב' עזר  12.1סעי.    65
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לניהול בתי המרקחת (נוהל  נושאי  ייחודיי , בנוהל מפורטי� האחתמהסיבות הבאות: 

העברת בית מרקחת והדרכה לרוקחי� על עבודת בית המרקחת), שספק בעינינו א� קיימי� 

לי המשיבה שמה� לטענתה ריכזה את , גב' עזר לא הציגה את נההשנייהבנהלי� הכללי�. 

מחלישה את זו עובדה  .הוראות הנוהל הג� שלטענתה ה� מפורסמי� בפורטל של המשיבה

 66, השוואת הנוהל לנהלי המשיבה בנושא קליטת עובדי� וסיו� העסקת�השלישיתטענתה. 

ל עובדי מצביע על הבדלי� רבי� בתכנ�. לדוגמא: בנוהל מפורטי� כללי לבוש והופעה ייצוגית ש

  ,נהלי� להעברת ניהול של בתי מרקחתומכבי פאר�, כללי� שוני� למניעת ניגוד ענייני� רשת 

עובדי רשת , גב' עזר הודתה שהרביעיתבעוד שבנהלי� הכלליי� אי  התייחסות לענייני� אלה. 

, שלא קיי� במשיבה. 67חופשהה ליציאה לבקשלצור� ייחודי טופס במשתמשי� מכבי פאר� 

מכבי פאר� לאישור הגורמי� במשיבה עולה רשת , מתכניות העבודה שהוגשו מטע� החמישית

  .68פורטל ידע נפרדכ� שהוכח שלרשת , "עדכו/שיפור פורטל הידע של מכבי פאר "שהתבקש 
  

נהלי  וטפסי  שבו מפורסמי�  פורטל ידע נפרדמכבי פאר� רשת בנסיבות אלה, שוכנענו של

מועסקי� ברשת ולהפעלת בתי המרקחת. פורטל זה משמש הרלוונטיי� לעובדי� ה ייחודיי 

  .שלה את עובדי רשת מכבי פאר� בלבד ואת מחלקת משאבי אנוש
  

מכבי פאר� בהתא� לחוק הודעה לעובד ולמועמד רשת טופס ההודעה לעובד שנית  לעובדי   .74

ת  שונה מהטופס הני 200269,לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיו  וקבלה לעבודה), התשס"ב

  . 70לעובדי המשיבה

 

הנובעי� כפי הנראה מהתפקידי�  ,בנוסחישנ� הבדלי� מסוימי� הלוגו על הטפסי� שונה ו

השוני� שמבצעי� עובדי מכבי פאר� ומתנאי העבודה השוני� שלה�. אול� קיי� ג� הבדל 

"פירוט מלא מובא לידיעת� ש לעובדי המשיבהמשמעותי בנוסח ההודעות והוא שבטופס הנית  

לא , בעוד שהנחיה כזו זכויותי* וחובותי* כעובד מכבי, נמצא בפורטל משאבי אנוש 'במכבי ידע'"של 

עובדה זו מצביעה על כ� שהזכויות והחובות של עובדי א. בטופס של עובד מכבי פאר�.  קיימת

קיימת הבחנה שמהפורטל הכללי של עובדי המשיבה. מכא   בפורטל נפרדמכבי פאר� מפורטות 

  רשת מכבי פאר� לעובדי המשיבה. בי  עובדי
  

 רשת. הנעשה על ידי מחלקת משאבי אנוש של  העבודהבתקופת  מכבי פאר� הטיפול בעובדי  .75

כל ההתנהלות של מנהלי סניפי בתי המרקחת בנוגע לעובדי� המועסקי� בבתי המרקחת 

המקצועי  מכבי פאר� וגב' עזר היא הגור�רשת שבניהול� נעשית מול מחלקת משאבי אנוש של 

המנחה אות�. גב' הור  צירפה לתצהירה מייל ששלחה בנוגע לאחד מעובדי בית המרקחת 

ראשת צוות רכזות משאבי אנוש ואחראית  –שבניהולה. המייל נשלח לגב' עזר, לגב' סוויט 

 . 71מנהלת מרחב מרכז של מכבי פאר� –רכזת משאבי אנוש ולגב' ריכטר  –הדרכה, לגב' חז  

                                                 
  לתצהיר גב' הדס. 2,ו 11נספחי�    66
  .30 – 25לפרוטוקול ש'  88עמ'  –עדות גב' עזר    67
  .2213לתצהיר מר אוליאל, עמוד שני, פרויקט מס'  7נספח    68
  נספח ב' לתצהיר גב' הור .   69
  לתצהיר גב' הדס. 13נספח    70
  .11, 9ש'  45, עמ' 28 – 21לפרוטוקול ש'  41עמ'  –לתצהיר גב' הור  ונספח ד' לתצהיר; עדות גב' הור   10,ו 9סעיפי�    71
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נו כי גב' עזר צירפה לתצהירה מייל המצביעה על התייעצות בינה לבי  מחלקת לא נעל� מעיני

מכבי פאר�. אול�, פרט לעובדה שמדובר רשת משאבי אנוש של המשיבה בנוגע לאחת מעובדות 

במסמ� המאוחר למועד הגשת בקשת הצד (שאז נודע למשיבה על הטענה בדבר יחידת מיקוח 

והיא ע� מחלקת משאבי אנוש במשיבה אי  נוהל המחייב התייעצות נפרדת), אישרה גב' עזר ש

רשת שהניהול השוט. בכל הנוגע ליחסי העבודה ב פיכ�, שוכנענו. ל72לפי הצור�מתייעצת עימה 

מכבי פאר� נעשה על ידי מחלקת משאבי אנוש של מכבי פאר�, כאשר הגורמי� במחלקת 

  ד. משאבי אנוש במשיבה משמשי� כגורמי� מייעצי� בלב

 

, המשמשת את SAP,מכבי פאר� מוזני� במערכת הרשת הפרטי� של עובד המתקבל לעבודה ב  .76

). כמו כ , העובד ממלא בתקופת המערכת: ג� משיבה (להל של האנוש הת משאבי וכל מחלק

עבודתו מסמכי� המבוססי� על הפורמט הכללי במשיבה, אשר  מוזני� א. ה� למערכת שבה 

ובד. מידע זה משמש לצור� קבלת החלטות בנוגע לקידומו של העובד נשמר כל המידע על הע

  . 73 בעתיד תנאי העסקתובולשינוי 

 

מכבי פאר� מחתימי� כרטיסי נוכחות של המשיבה והנתוני� נאגרי� במערכת רשת עובדי 

  .74הנתוני� הכללית של המשיבה

  

נעשה על ידי הגורמי� מכבי פאר� המועסקי� עד חמש שני� רשת סיו� העסקת� של עובדי   .77

הרלוונטיי� במכבי פאר�. כאשר מדובר בעובדי� מעל חמש שני� מתבצע השימוע ג� בנוכחות 

  .75סגניתה של גב' הדס

 

  הדרכות והכשרות מקצועיות נפרדות לעובדי מכבי פאר�

מיו� העיו  הנער� לעובדי  ביו  עיו נפרדעובד חדש הנקלט לעבודה במכבי פאר� משתת.   .78

 .76החדשי�. יו� העיו  נער� על ידי הגורמי� הרלוונטיי� במכבי פאר� המשיבה

 

משל יתר עובדי המשיבה על א. פיזור� של בתי  ימי עיו נפרדי לעובדי מכבי פאר� נערכי�   .79

המרקחת ברחבי האר2. רוב הגורמי� המעבירי� את ימי העיו  לעובדי� ה� עובדי רשת מכבי 

 .77פאר�

  

ג� ביתר המחוזות של המשיבה מתקיימי� ימי עיו  נפרדי�, אול� ברור אמנ� גב' הדס העידה ש

לא נית  מדוע . לעומת זאת, לא הוסבר 78שהסיבה לכ� אובייקטיבית בשל המרחק בי  המחוזות

לקיי� ימי עיו  משותפי� לעובדי מכבי פאר� המועסקי� בדרו� האר2 לדוגמא ע� עובדי 

המשיבה המועסקי� במחוז דרו� ומדוע על אות� עובדי� להגיע לימי עיו  משותפי� ע� יתר 

  עובדי הרשת חר. המרחק בי  בתי המרקחת. 

 

                                                 
  .21 – 13ש'  85עמ'  –עדות גב' עזר    72
 לתצהיר גב' עזר. 4.11 – 4.8סעיפי�    73
  לתצהיר גב' עזר. 9סעי.    74
  .33 – 31לפרוטוקול ש'  51עמ'  –עדות גב' הדס    75
  .9 – 5לפרוטוקול ש'  54עמ'  –לגב' עזר; עדות גב' הדס  10לתצהיר גב' הור  ונספח ז' לתצהיר; סעי.  13סעי.    76
  .3 – 1לפרוטוקול ש'  55עמ'  –עדות גב' הדס    77
 .9 – 8לפרוטוקול ש'  54עמ'  –עדות גב' הדס    78
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משל יתר עובדי המשיבה, ישיבות צוות  הכשרות מקצועיות נפרדותמכבי פאר� רשת לעובדי   .80

שכל ההדרכות המקצועיות ייחודיות לעובדי  . גב' עזר הודתה79נפרדות וימי השתלמויות נפרדי�

עובדי עובדי רשת מכבי פאר� וליתר מכבי פאר� ושג� ההדרכות בנושאי� המשותפי� לרשת 

 .80בנפרד הרשתדי המשיבה (כגו : תכנית למניעת אלימות והדרכות מחשוב) מועברות לעוב

 

  ימי גיבוש, טיולי� ומתנות

 . 81משל יתר עובדי המשיבה נפרדי מכבי פאר� ימי גיבוש וטיולי� רשת לעובדי   .81

 

 . 82מזו הניתנת ליתר עובדי המשיבה ממתנת יו  הולדת שונהמכבי פאר� נהני� רשת עובדי   .82

 

מיתר עובדי המשיבה. אמנ�  בנפרדמכבי פאר� רשת הרמות כוסית וכנסי� נעשי� לעובדי   .83

הסיבה לכ� היא גודלה, אול� לא ברור מדוע עובדי מכבי פאר� העובדי� בבתי שהמשיבה טענה 

 .83מרקחת באזור הצפו  אינ� יכולי� להשתת. בהרמת כוסית של עובדי המשיבה באותו מחוז

 

  .84מכבי פאר�רשת השתתפו בכנס מנהלי� שנער� למנהלי  לאנציגי המשיבה   .84

 

. 27.10.2015לרשת מכבי פאר� שנערכו ביו�  30,מכבי פאר� הוזמנו לחגיגות הרשת רק עובדי   .85

בחגיגות השתתפו יו"ר המשיבה, המנכ"ל ומנהל התפעול שלה שא. נשאו דברי�. כמו כ , חולקו 

יו� נסגרו כל בתי המרקחת מוקד�  פרסי הצטיינות לעובדי רשת מכבי פאר�. יצוי  כי באותו

  . 85המשיבה המשיכו לעבוד כרגילות אול� מרפא

 

מכבי פאר�, כמו יתר עובדי המשיבה, שותפי� לתכנית הרווחה הארצית של רשת עובדי   .86

המשיבה. העובדי� נהני� מפעילויות שונות כגו : הופעות הפסטיגל, האירוע השנתי במימדיו  

ונה, להולדת ילדי�, ועוד, מסל רווחה הכולל מתנות שונות (מתנת קליטה לעבודה, מתנות לחת

לילדי� העולי� לכיתה א' ועוד), משלל הטבות המפורסמות באתר הרווחה של המשיבה 

 . 86ומביטוח בריאות הממומ  על ידה

 

  מיקו� בתי המרקחת

בתי המרקחת ממוקמי� ה  בתו� מבני המרפאות וה  מחוצה לה�. בנוס., ישנ� בתי רופאי�   .87

 .87ויזמי� פרטיי� שבחלק מה� ישנ� בתי מרקחתהמופעלי� על ידי מכבי יזמות 

 

                                                 
 לתצהיר גב' הור  ונספח ט' לתצהיר. 19סעי.    79
  .21 – 2לפרוטוקול ש'  90עמ'  –עדות גב' עזר    80
; נספח ח' 23 – 22ש'  89עמ'  –עדות גב' עזר ; 11 – 9לפרוטוקול ש'  55עמ'  –לתצהיר גב' הדס; עדות גב' הדס  24סעי.    81

  לתצהיר גב' הור .
  לתצהיר גב' הור .   26סעי.    82
  לתצהיר גב' הדס. 24סעי.    83
 .6 – 3לפרוטוקול ש'  81עמ'  –עדות גב' סטריא     84
  .18 – 8לפרוטוקול ש'  89עמ'  –לתצהיר גב' עזר; עדות גב' עזר  12.2סעי.    85
  לתצהיר גב' עזר. 412. ,ו 12.3סעיפי�    86
 .16 – 15ש'  72, עמ' 2ש'  67עד עמ'  23לפרוטוקול ש'  66עמ'  –עדות מר אוליאל    87
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יצוי  כי טענת המשיבה ולפיה חלק מבתי המרקחת נמצאי� מחו2 לסניפי� השוני� שלה מכיוו  

שפעלה בתחילת דרכה באמצעות רופאי� פרטיי�, התבררה כלא מדויקת לאחר שמר אוליאל 

  .88סניפי�ל מחו2נבנו בתי מרקחת  בשנה האחרונההודה שג� 

  

מוסגר יצוי  שלא נעל� מעינינו שהמשיבה ביצעה שינויי� ברשימת בתי המרקחת  במאמר

שהעבירה למבקשת ושינתה את הרישו� מ"מחו2 לסני." ל"סמו� לסני." ושקיימי� בתי 

. 89מרקחת שבה� לא מוצב הסלוג  "יש בתי מרקחת ויש מכבי פאר�" בניגוד לאמור ברשימה

  דבר מהעובדות שהוכחו לפנינו.ע� זאת, אי  בשינויי� אלה בכדי לשנות 

 

 בתי המרקחת הנמצאי� בשטח המרפאות ממותגי� באופ  שונה ונפרד משטח המרפאה.   .88

 

מכבי פאר� משלמת למשיבה את עלות השכירות עבור השטח היחסי שעליו ממוק� בית רשת   .89

  .90המרקחת

 

  השירות שמספקת מכבי פאר�

בוטחי המשיבה. מבוטחי המשיבה יכולי� לרכוש מכבי פאר� מספקת שירות בעיקר למרשת   .90

 . 91במכבי פאר� ג� תרופות שאינ  כלולות בסל הבריאות

 

מכבי פאר� מספקת שירות למבוטחי קופות אחרות בעיקר בישובי� קטני�. שכ , על פי רשת   .91

(א) לתקנות ביטוח בריאות (שירות רפואי למבוטחי קופת חולי  ביישובי� קטני�), 20תקנה 

היא מחויבת לית  שירותי� ג� למבוטחי קופות אחרות ולאחר מכ  היא עורכת  2007,התשס"ח

 .92התחשבנות ע� אות  קופות

 

מספק שירות ג� למבוטחי קופות חולי�  "מכבי�ישוב "נציי  כי הוכח שסני. מכבי פאר� ב

,ושכיו� הוא חלק מהעיר "מודיעי  אחרות וזאת למרות שאי  חולק שלא מדובר ב"ישוב קט "

. ע� זאת, נוסי. שלא הוכח שסניפי� נוספי� של מכבי פאר� מספקי� שירותי� 93רעות",מכבי�

  למבוטחי קופות חולי� אחרות.

 

  פעולות המשיבה והחלטותיה בנוגע לבתי המרקחת ועובדיה�

  הקמת בתי מרקחת

י המרקחת ברחבי האר2, וזאת בעקבות המשיבה היא זו שמחליטה באופ  בלעדי היכ  יוקמו בת  .92

דרישה מצד המחוזות שמזהי� צור� במת  שירות זה למבוטחי�. שיקולי המשיבה ה� שיקולי� 

מקצועיי� הנוגעי�, בי  היתר, לכמות המבוטחי�, מיקו� המרפאות והצור� בהגעה לציבור 

כגו : ועדת  מבוטחי� חדש. כמו כ , בתהלי� ההקמה מעורבי� הגורמי� המקצועיי� במשיבה

הפיתוח, מער� הנכסי� וועדת המכרזי�. המשיבה מטפלת בקבלת כל האישורי� הנדרשי� 

                                                 
  .28 – 27, 24 – 23לפרוטוקול ש'  66עמ'  –לתצהיר מר אוליאל לעומת עדות מר אוליאל  15סעי.    88
  י"ד לתצהירה. –לתצהיר גב' הור  ונספחי� י"ב  22סעי.   89
  מר ארז.לתצהיר  6סעי.    90
  לתצהיר מר אוליאל. 14סעי.    91
  לתצהיר מר אוליאל. 13סעי.    92
  .18, 15לפרוטוקול ש'  66עמ'  –לתצהיר מר לופטו  ונספח י"ב לתצהיר; עדות מר אוליאל  31.2סעי.    93
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להקמת בתי המרקחת מהרוקח המחוזי במשרד הבריאות והיא זו שמתקשרת ע� הקבלני� 

 . 94השוני� לצור� הקמת בתי המרקחת

 

המרקחת. לאחר  של הקמת בתי בשלב הסופימכבי פאר� מתחילה רשת מעורבותה של הנהלת   .93

מכבי פאר� רשת שבית המרקחת בנוי ומוכ  למת  השירות למבוטחי�, הגורמי� הרלוונטיי� ב

מבצעי� את כל הפעולות הנדרשת לצור� פתיחתו לציבור המבוטחי� ובכלל זה: קבלת אישורי� 

מהרוקח המחוזי במשרד הבריאות לצור� רכישת התרופות, רכישת התרופות, סידור בית 

מכבי פאר� אחראית לקבלת אישורי� ממשרד רשת . כמו כ , הנהלת 95כשרתוהמרקחת וה

 .96הבריאות למינוי רוקחי� אחראי� בבתי המרקחת

 

  רישו  המבני  שבה  מצויי  בתי המרקחת

המבני� שבה� ממוקמי� בתי המרקחת מנוהלי� על ידי אג. הנכסי� של המשיבה ואינ�   .94

מכבי פאר�. כל הנכסי� רשומי� על שמה של המשיבה, היא זו שמנהלת משא  רשת בבעלות

ומת  מסחרי בנוגע לנכסי� חדשי� שעליה� יוקמו בתי המרקחת והיא זו שתובעת או נתבעת 

. מער� הנכסי� מנוהל על ידי המשיבה ואי  מער� נכסי� 97במקרה של סכסו� הנוגע לנכסי� אלה

שפטי� של המשיבה מייעצי� למער� הנכסי� ג� בנוגע מכבי פאר�. היועצי� המרשת נפרד ל

 . 98לנכסי� שבה� ממוקמי� בתי המרקחת

 

מנהלת התפעול של רשת מכבי פאר� מנהלת משא ומת  מסחרי בנוגע לנכסי� שמשמשי� את   .95

 .99הרשת רק לאחר שההתקשרות הראשונית נעשתה על ידי המשיבה

 

  לבתי המרקחת התקשרות ע  ספקי  לצור* רכישת תרופות וציוד

מתקשרת בהסכמי� ע� הספקי� השוני� של התרופות ומוצרי הבריאות זו ההמשיבה היא   .96

 .100המסופקי� בבתי המרקחת

 

ות המסופקי� לקבוע את מחירי התרופות ומוצרי הבריא היכול המכבי פאר� אינרשת הנהלת   .97

להכניס לבתי המרקחת תרופות או מוצרי בריאות ללא אישור חטיבת  למבוטחי� ואינה יכולה

 . 101התפעול של המשיבה

 

בתי המרקחת יכולי� להזמי  תרופות ומוצרי בריאות רק מהספקי� עימ� התקשרה המשיבה.   .98

כמו כ , תרופות שאינ  רשומות בישראל ומלאי חירו� של תרופות שיש בה  חוסר מסופקות 

                                                 
  לתצהיר גב' סטריא . 6.3 – 6.1לתצהיר מר אוליאל; סעיפי�  20.5,ו 20.4, 19סעיפי�    94
  .25 – 14לפרוטוקול ש'  42עמ'  –לתצהיר מר מסר; עדות גב' הור   35.,ו 5.1סעיפי�    95
  .21 – 17לפרוטוקול ש'  91עמ'  –עדות מר מסר    96
  לתצהיר גב' סטריא . 6.7 ,ו 6.6; סעיפי� 7ש'  47עד עמ'  31, ש' 8 – 4לפרוטוקול ש'  46עמ'  –עדות מר ארז    97
  .16 – 10ש'  47, עמ' 24 – 21עמ'  –עדות מר ארז    98
  .6 – 2לפרוטוקול ש'  46עמ'  –עדות מר ארז    99

  לתצהיר מר מסר. 5.4סעי.    100
 לתצהיר גב' סטריא . 6.4סעי.    101
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י המחס  המרכזי של המשיבה וההתנהלות מולו היא כמו ההתנהלות מול לבתי המרקחת על יד

  . 102ספקי� רגילי�

 

המשיבה מבצעת את רכישת הציוד המשרדי הנדרש לתפעול בתי המרקחת ומתקשרת ע�   .99

  .103הספקי� השוני� בתחו� הניקיו , התחזוקה, הכביסה וכיוצ"ב

 

  תקצוב פעילות מכבי פאר 

פעילות רשת מכבי פאר� ועל הרשת להתנהל בהתא� למסגרת התקציב המשיבה מתקצבת את   .100

 שהוקצבה לה.

 

  פטור מארנונה לבתי המרקחת

הרשויות המקומיות מעניקות למכבי פאר� פטור מסוי� בשיעור הארנונה בהתא� להוראות   .101

המכירה בבתי המרקחת כנכס  1938(ז) לפקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פיטורי ), 5סעי. 

של המשיבה שמטרתו העיקרית היא לספק שירותי� ועזרה רפואית לחברי הקופה. כאשר לא 

 .104נית  פטור לאחד מבית מרקחת, המשיבה היא זו שפועלת על מנת לקבל את הפטור מארנונה

 

 הכרעה

נו לכלל מסקנה כי לאחר ששקלנו את טענות הצדדי , עדויותיה  והראיות שהוצגו לפנינו הגע  .102

יש להכיר בעובדי רשת מכבי פאר  כיחידת מיקוח נפרדת. שכ יישו  אמות המידה בקביעת 

יחידת המיקוח בשי  לב לגמישות הנדרשת ביישומ במקרה של התארגנות ראשונית, דוגמת 

המקרה שלפנינו, מצביע על קיומ  של אינטרסי  משותפי  לכלל עובדי רשת מכבי פאר  

 . ונפרט נימוקינו.אות  מיתר עובדי המשיבההמייחדי  

 

,ניהולי של רשת מכבי פאר� לעומת המבנה הארגוני,קיימת הפרדה במבנה הארגוני ,ראשית  .103

 ניהולי של המשיבה.

 

ניהולי המשיבה מנוהלת באמצעות מנגנו  ,מבחינת הפרמטר הארגוניאי  חולק שתחילה נציי  ש

אחד הכולל את אג. הכספי�, אג. משאבי אנוש, אג. התפעול והמחלקה המשפטית. כ� שעיקר 

לרשת מכבי כמו כ  אי  חולק שניהולה של רשת מכבי פאר� מתבצע ברמה של הנהלת המשיבה. 

ות המהותיות בנוגע לתקציב, להתקשרות פאר� אי  שדרת ניהול עצמאית משלה וכל ההחלט

ע� ספקי�, לפתיחת� או לסגירת� של בתי מרקחת ולקביעת שכר העובדי� מתקבלות על ידי 

י אנוש של הנהלת המשיבה או באישורה. כמו כ , אג. משאבי אנוש של הרשת כפו. לאג. משאב

ל המשיבה מקבלת ייעו2 משפטי שוט. מהמחלקה המשפטית ש המשיבה ולהנחיותיו והרשת

  כמו יתר אגפי המשיבה. 

 

                                                 
 –לתצהיר מר אוליאל; עדות מר אוליאל  20.7,ו 20.6לתצהיר מר מסר; סעיפי�  5.5לתצהיר גב' הור ; סעי.  27סעי.    102

  .18 – 9לפרוטוקול ש'  71עמ' 
 היר גב' סטריא .לתצ 6.4סעי.    103
  לתצהיר. 11לתצהיר מר אוליאל ונספח  22סעי.    104
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מאפייני� ג� לאות� ע� זאת, בשי� לב לעובדה שמדובר בהתארגנות ראשונית יש לתת משקל 

של רשת מכבי פאר�, לכ� שיש לרשת הנהלה  ניהולי�הפרדה במבנה הארגוניהמצביעי� על 

משלה ולכ� שהיא פועלת בנפרד מהרשתות האחרות במשיבה. ניהול רשת מכבי פאר� מופקד 

בידי מנהל, יהא תוארו אשר יהא (מנהל או מנכ"ל), בתי המרקחת מנוהלי� על ידי מנהלי� 

של הרשת אינ�  משלה� א. א� ה� מצויי� בתו� שטח  של מרפאות המשיבה ומנהלי המרחבי�

למנהלי המחוזות של המשיבה. כמו כ , לרשת מכבי פאר� מנהל כספי� משלה ועל תחו� כפופי� 

  מנהלת משאבי אנוש נפרדת.מחלקת משאבי אנוש של הרשת מופקדת 

  

נוסי. כי למרות שלא הוצגו לפנינו מלוא הסמכויות של מנהל רשת מכבי פאר� הוכח שיש לו 

הוא מקבל החלטות שוטפות בנוגע של התחומי� הנוגעי� לרשת וסמכויות ניהול עצמאיות בכ

המנהל יכול  ,הנחיות הכלליות של הנהלת המשיבה. כמו כ ללניהולה, וזאת בכפו. למדיניות ו

  וזאת ללא צור� באישור אג. הכספי� של המשיבה.  3 100,000לאשר הוצאות בהיק. של עד 

  

פאר� הוציאה נהלי� נפרדי� לעובדי הרשת , מחלקת משאבי אנוש של רשת מכבי נוס. על כ�

המפורסמי� בפורטל נפרד וייחודי לעובדי רשת מכבי פאר�, כאשר ליתר עובדי המשיבה פורטל 

  שונה. 

  

שהמשיבה אינה מעורבת בניהול השוט. של רשת מכבי פאר� ועל כ� עובדות אלה מצביעות על 

באמצעות מנהל שאינו מחויב  כ� שהרשת מנוהלת באופ  עצמאי ונפרד מיתר סניפי המשיבה

רשת מכבי  ,בדיווחי� ובקבלת אישורי� בכל הקשור לפעילות היומיומית של הרשת. כלומר

פאר� מתנהלת במוב  מסוי� באופ  עצמאי בתו� המדיניות הכללית שהתוותה המשיבה 

יש לית  משקל לכ� לפיכ�, במסגרת ההתארגנות הראשונית ובמסגרת התקציב שהוקצב לרשת. 

ניהולי נפרד מהמבנה הארגוני ניהולי של המרפאות ,ת מכבי פאר� מתנהלת במבנה ארגונישרש

  במחוזות השוני� של המשיבה.

  

, לעובדי רשת מכבי פאר� אינטרס מיוחד ומאפייני� משותפי� המבדילי� אות� מעובדי תשני  .104

  המשיבה האחרי�. 

רשת שכר� ותנאי עבודת� של עובדי רשת מכבי פאר� שוני� משל עובדי המשיבה. עובדי   104.1

מכבי פאר� מועסקי� בחוזי� אישיי� ולא בהתא� לדירוג ולדרגה כפי שמועסקי� רוב 

עובדי המשיבה. כמו כ , ההסכמי� הקיבוצי� שהוחלו על עובדי המשיבה באופ  שוט. 

החליטה להחיל על עובדי רשת מכבי פאר�  לא מוחלי� עליה�. אמנ�, הנהלת המשיבה

את ההסכ� הקיבוצי האחרו , אול� אי  בכ� בכדי לשנות את העובדה שלא הוחלו עליה� 

 ההסכמי� הקיבוציי� הקודמי�. 

  

זאת ועוד. התייחסות המשיבה לשכר� של עובדי מכבי פאר� ולתנאי העסקת� היא   104.2

ת החלטה בהנהלת המשיבה להחיל התייחסות קולקטיבית ולא אישית. כאשר מתקבל

על עובדי רשת מכבי פאר� תנאי שכר מסוימי� ה� מוחלי� על כלל העובדי�, ללא 

על א. היא הבחנה ביניה�. ההתייחסות הקולקטיבית לעובדי רשת מכבי פאר� מצביעה 

  קיומו של אינטרס משות.. 
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מכבי פאר� מועסקי� עובדי� בתחו� הרוקחות, כ� שלעובדי� רשת נוס. על כ�, רק ב  104.3

אלה אינטרס מיוחד המבדיל אות� מיתר עובדי המשיבה. מסיבה זו א. ההכשרות וימי 

העיו  הנערכי� לעובדי מכבי פאר� נערכי� בנפרד מימי העיו  וההכשרות של יתר עובדי 

, כמו כ המשיבה.  המשיבה, ג� כאשר הנושאי� המועלי� בה� משותפי� לכלל עובדי

סניפי רשת מכבי פאר� פתוחי� בשעות קבועות וללא קשר לשעות פעילות המרפאות, 

  וא. לעניי  זה השלכות לגבי השוני בתנאי העסקת� ושכר�. 

  

לא זו בלבד. הוכח שלא נית  לנייד עובדי� מהמשיבה למכבי פאר� ושקליטת עובדי�   104.4

רי� בלבד. כמו כ , פיטורי עובדי� המועסקי� מקרב עובדי המשיבה, הייתה במקרי� ספו

עד חמש שני� ברשת מכבי פאר� וסיו� העסקת�, לרבות קיו� שימועי� וכ  גיוס 

  עובדי� לרשת נעשה באופ  עצמאי על ידי מכבי פאר� ולא בדרג של הנהלת המשיבה. 

  

משיבה וכל כמו כ , לעובדי רשת מכבי פאר� טיולי� ונופשי� נפרדי� משל יתר עובדי ה  104.5

  היא התנהלות נפרדת וללא קשר ליתר עובדי המשיבה.  של רשת מכבי פאר�ההתנהלות 

  

מכבי פאר� אינטרס מיוחד ומאפייני� משותפי� רשת בנסיבות אלה, אנו סבורי� כי לעובדי 

  העומדי� באמות המידה לקביעת יחידת מיקוח במקרה של התארגנות ראשונית. 

  

, רשת מכבי פאר� מופרדת ומובדלת מהמרפאות של המשיבה וחלק מבתי המרקחת תשלישי  .105

מכבי פאר� ממותגת בנפרד מהמשיבה הג� רשת ממוקמי� מחו2 למרפאות המשיבה. כמו כ , 

לוגו מיוחד המופיע על דלתות בתי המרקחת, רשת שהיא פונה לקהל המבוטחי� של המשיבה. ל

  סלוג  נפרד.. כמו כ , לרשת י� לרבות נהלי� פנימיי�על מדיה� של העובדי� ועל מסמכי� שונ

 

העובדה שהלוגו והסלוג  של הרשת דומי� בצבעיה� ובסגנונ� ללוגו ולסלוג  של המשיבה אינה 

סותרת את העובדה שמדובר במיתוג שונה המייחד את רשת מכבי פאר�. הדמיו  בצבעי הלוגו 

כבי פאר� למשיבה אול� אי  בכ� בכדי ובסלוג  נועדו לגרו� למבוטחי� "לקשר" בי  רשת מ

  לשלול את הייחודיות של הרשת.

לכ� יש להוסי. שג� ליתר חברות הקבוצה של המשיבה שמתנהלות באופ  עצמאי ונפרד, כגו : 

מכבידנט (שמשלמת עבור השימוש בלוגו), יש לוגו בצבעי הלוגו של המשיבה. עובדה זו מחזקת 

  � הבחנה והפרדה של הרשת ממרפאות המשיבה.את הטענות בנוגע למיתוג נפרד לצור

  

בנסיבות אלה, מצאנו שהלוגו והסלוג  של רשת מכבי פאר� נועדו למתג אותה באופ  נפרד 

  מרפאות המשיבה למרות שמדובר ברשת השייכת למשיבה אשר נותנת שירותי� למבוטחיה. 

  

ד יחד ע� מכבידנט לכ� יש להוסי. שג� בפרסומי המשיבה מופיעה רשת מכבי פאר� כגו. נפר

  וגופי� אחרי� שקשורי� למשיבה. 

  

  מכא , שהוכח כי רשת מכבי פאר� מופרדת ומובדלת ממרפאות המשיבה.

  

 784, רשת מכבי פאר� מונה כשבעי� בתי מרקחת הפרוסי� ברחבי האר2 ומועסקי� בה רביעית  .106

עובדי�. כלומר מדובר ברשת גדולה בפריסה ארצית שמועסקי� בה מאות עובדי� ולכ  לא קיי� 
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חשש ממשי לקיומה של יחידת מיקוח קטנה שתקשה על ניהול יחסי העבודה הקיבוציי� באופ  

  תקי . 

 

כי אנו דוחי� את טענות המשיבה בנוגע לצור� בפיצול סוגי העובדי� ברשת בהקשר זה נציי  

. שכ , לא 105עובדי� בלבד 272מכבי פאר� כ� שבסופו של יו� מדובר ביחידת מיקוח המונה 

שאותו (וא. לא נטע ) הוכח שהרוקחי� מיוצגי� על ידי ארגו  עובדי� אחר ובוודאי שלא הוכח 

מכבי פאר� ייוצגו על רשת ו כ , קיימת עדיפות לכ� שכל עובדי ארגו  פועל למע  זכויותיה�. כמ

ידי אותו ארגו  עובדי� ולא יפוצלו ליחידות מיקוח שונות, כפי שא. ביקשה המבקשת במסגרת 

להוכחת  תיההעובדה שבמהל� ניסיונוכי לא נית  לזקו. לחובת המבקשת את בקשת הצד. נוסי. 

חזרה בה  מבקשתמכיוו  שהזאת  ,וגי עובדי�היציגות העלתה טענות בדבר החרגת� של ס

  מטענתה זו לאחר שהבינה שאי  בה ממש.

  

עובדי�) ועל א. ניסיונות המבקשת לארג  למעלה  7,926, המשיבה מונה אלפי עובדי� (חמישית  .107

משליש העובדי�, הדבר לא צלח עד למועד זה. במצב דברי� זה אי הכרה בעובדי רשת מכבי 

עובדי� כיחידת מיקוח נפרדת תוביל לאי מימוש זכות ההתארגנות במשיבה  784פאר� המוני� 

לכ� יש להוסי. את ובכ� תיגר� פגיעה בלתי מידתית בעובדי� ובזכות� היסודית להתארג . 

  .)1940שנת ה אינה מקו� מאורג  ממועד הקמתה (העובדה שהמשיב

 

מהווה חוסר תו� לב וכי קיימת , אנו דוחי� את טענות המשיבה כי התנהלות המשיבה שישית  .108

הסכמה בי  הצדדי� שיש לראות בכל עובדי המשיבה כיחידת מיקוח מפעלית אחת ולכ  אי  

, לא קיימת הסכמה האחת, משלוש סיבות: 106להגמיש את הכללי� בנוגע להכרה ביחידת מיקוח

בי  הצדדי� שכל עובדי המשיבה ה� יחידת מיקוח אחת שלא נית  לפצלה. העובדה שהמבקשת 

ניסתה לאגד את כל עובדי המשיבה ללא הצלחה אינה יכולה להיזק. לחובתה ואי  לראות 

בהתנהלותה הסכמה לכ� שאי  במקו� העבודה קבוצות עובדי� היכולות לשמש כיחידות מיקוח 

. קבלת עמדת המשיבה עלולה להוביל לכ� שארגוני עובדי� יחששו לארג  את כל נפרדות

העובדי� במקו� העבודה וינסו תחילה לארג  קבוצות עובדי� קטנות המשמשות "יחידות 

מיקוח" ורק לאחר מכ  לפנות ליתר העובדי�. דבר זה אי  לאפשר, שכ  הוא מהווה תמרי2 שלילי 

לארג  את כל העובדי� במקו� מלכתחילה רגוני עובדי� יפעלו לארגוני עובדי�. המטרה היא שא

העבודה ורק א� ניסיונותיה� הכני� לא יצלחו, יפעלו לארג  יחידות מיקוח קטנות יותר. לכ  

אי  בעובדה שהמבקשת מצהירה שהיא מעוניינת להמשי� ולארג  את כל עובדי המשיבה בכדי 

, השנייהיבה ליחידות מיקוח נפרדות. לבסס הסכמה לכ� שלא נית  לפצל את עובדי המש

התנהלות המבקשת אינה התנהלות בחוסר תו� לב. המבקשת יצאה מתו� נקודת הנחה 

בנוגע למספר העובדי�.  נתוני� שגויי�שהצליחה לארג  למעלה משליש עובדי המשיבה בשל 

מדובר בהסתמכות תמת לב של המבקשת על הנתוני� שהיו בידיה בנוגע למספר העובדי� 

שנתמכו במסמכי� כתובי� של המשיבה עצמה. בנסיבות אלה, משמדובר בטעות שנעשתה בתו� 

לב על יסוד מידע שגוי אי  למנוע מהמבקשת את האפשרות להוכיח את יציגותה ביחידות מיקוח 

                                                 
  לסיכומי המשיבה. 145.4 – 145.1סעיפי�    105
  לסיכומי המשיבה. 29 – 22סעיפי�    106
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, המשיבה אינה השלישיתנפרדות וקטנות יותר לצור� מימוש זכות ההתארגנות של העובדי�. 

ולכ  בהתא� לפסיקה מתקיימי� התנאי�  1940מאז הקמתה בשנת מקו� עבודה מאורג  

להגמשת הכללי� בנוגע להכרה ביחידת מיקוח נפרדת. לכ� יש להוסי. כי המשיבה מעסיקה 

 עובדי� רבי� הפזורי� ברחבי האר2 ולכ  מטבע הדברי� ההתארגנות בה אינה פשוטה כלל וכלל.

יחידות המיקוח במקו� העבודה , משלא קיימת הסכמה בי  הצדדי� בנוגע לאי לכ�

יש להגמיש את הכללי� הנוגעי� להכרה בקשת אינה עולה כדי חוסר תו� לב, ומשהתנהלות המ

 ביחידות מיקוח נפרדות.

 

, אלא 107על�עניי טייסי אל, לא נעלמו מעינינו טענות המשיבה המתבססות על הנפסק בשביעית  .109

ונות בתכלית מהנסיבות שלפנינו. חברת אל על, שלטעמנו אי  לקבל  מכיוו  שמדובר בנסיבות ש

בשונה מהמשיבה, היא מקו� עבודה מאורג  שבו קיי� ארגו  עובדי�. במקו� עבודה מאורג , 

על, לא יתאפשר בנקל פיצול ליחידות מיקוח קטנות יותר, וזאת על מנת שלא ,דוגמת חברת אל

ליצור מעמדות במקו� העבודה להחליש את כוח� של כלל העובדי� מול המעסיק, על מנת שלא 

ומת  תנאי� טובי� יותר לקבוצות עובדי� חזקות ועל מנת שלא לגרו� לחוסר יציבות במקו� 

. בנסיבות 108העבודה ולסכסוכי עבודה בשל תחרות בי  שני ארגוני� יציגי� באותו מקו� עבודה

לפנינו, אלה קבע בית הדי  הארצי שאי  לפצל את יחידת המיקוח. לעומת זאת, במקרה ש

המשיבה אינה מקו� עבודה מאורג  וכל ניסיונות המבקשת לארג  את כלל העובדי� כשלו בשלב 

זה בשל מספר� הגדול. לכ  העובדה שהמשיבה מספקת למבוטחיה את כלל השירותי� 

כדי באי  בה  , החל מביקור אצל הרופא וכלה באספקת התרופות בבתי המרקחת ,הרפואיי� 

נוכח האינטרסי� המיוחדי� וזאת בעובדי מכבי פאר� כיחידת מיקוח  לבסס עילה שלא להכיר

הקיימי� לעובדי� אלה כפי שפורט בהרחבה לעיל ונוכח חשיבותה של זכות ההתארגנות. לא זו 

בלבד, המשיבה לא הצביעה על נזק כלשהו שייגר� לה א� תוכר רשת מכבי פאר� כיחידת מיקוח 

מיוחד כאשר ההכרה ביחידת מיקוח נפרדת בשלב זה נפרדת ולא מצאנו שייגר� נזק שכזה, ב

אינה מונעת מהמבקשת לצר. לשורותיה את מספר העובדי� הנדרש לצור� הכרה בה כארגו  

היציג של כלל עובדי המשיבה, כ� שבעתיד תושג היציבות ביחסי העבודה ויוסרו כל חששות 

 המשיבה מפני הפיצול ביחידת המיקוח המפעלית.

 

מכבי פאר  המבקשי  להתארג במבקשת רשת בחינת המאפייני  של עובדי  :דברכללו של   .110

לעובדי  אלה מאפייני  וסממני  משותפי  המייחדי  שבמסגרת התארגנות ראשונית מעלה 

ניהולי �אות  כקבוצה מיתר עובדי המשיבה. כמו כ, קיימת הפרדה מסוימת במבנה הארגוני

של רשת מכבי פאר  והיא מתנהלת כיחידה נפרדת, הג  שלא כיחידה עצמאית בכל דבר 

ביעת יחידת המיקוח יישו  אמות המידה בקשועניי. בנסיבות אלה, הגענו לכלל מסקנה 

היותה של רשת מכבי פאר  יחידת מיקוח נפרדת על במקרה של התארגנות ראשונית מצביע 

  .בקרב עובדי המשיבה

 

                                                 
  לסיכומי המשיבה. 10 ,4סעי.    107
  .מעליות אלקטרה ענייג�:  ורא   108
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 ית שלה תפוצל למספר יחידות מיקוחבנוגע לחששה של המשיבה שהמערכת הארגונית והתפעול

א להפנות לדברי בית שייוצגו על ידי המבקשת או על ידי ארגו  עובדי� אחר, לא נותר לנו אל

  . וכ� נפסק אותו עניי :מחסני חשמלהדי  הארצי בעניי  

 "ג  א  קיי  חשש שהמערכת הארגונית והתפעולית של החברה תפוצל ליחידות מיקוח אחדות, בי

 א  כל אחת מה תיוצג על ידי אותו ארגו עובדי  היציג ברשת מחסני חשמל ובי א  כל אחת מה

 עובדי  אחר, מצב ענייני  זה עדי, בעיניי ממצב בו לא יהיה כלל מימוש של זכות תיוצג על ידי ארגו

 .ההתארגנות של עובדי הרשת..."

  

נוסי., כי משהמבקשת החלה לארג  את כל עובדי המשיבה ללא קשר למקומות זה בהקשר 

ה היא תמשי� בניסיונ , כפי שא. הצהירה בסיכומי�,שא. לאחר מת  פסק הדי  הריעבודת�, 

מכבי פאר� עשויי� רשת צעדיה הארגוניי� בנוגע לעובדי לטעמנו לאגד את כלל עובדי המשיבה ו

  להשלי� על הצטרפות� של יתר עובדי המשיבה לשורותיה.

  

  ?מכבי פאר רשת הא  המבקשת היא הארגו היציג ב  )2ב

בטר� נפרט את התשתית העובדתית הרלוונטית לבחינת היציגות ונדו  בטענות הצדדי� בנוגע   .111

שתי סוגיות שהעלתה המשיבה. הסוגיה האחת עוסקת בלפגמי� שנפלו בטפסי ההצטרפות נכריע 

במועד בחינת היציגות והסוגיה השנייה עוסקת בשאלה א� יש צור� בהחתמת עובדי רשת מכבי 

  הצטרפות. פאר� מחדש על טפסי

 

 מהו המועד הקובע לבחינת היציגות ביחידת המיקוח?

חידות מיקוח נפרדות היא טענה חדשה ולכ  ציגות בילי מבקשתהתה של טענ המשיבהלטענת   .112

 .18.4.2016109דהיינו נכו  ליו� טענה, אותה לבחו  את נתוני היציגות נכו  למועד העלאת יש 

 

 110, טענה זו נטענה בתשובת הצדבסיכומי� בניגוד לטענת המבקשתבטר� נדו  בטענה זו נציי  כי 

 במסגרת סיכומי המשיבה ולכ  לא מדובר בהרחבת חזית אסורה. הועלתה לראשונהולא 
  

לאחר ששקלנו את טענת המשיבה מצאנו כי די הטענה להידחות וכי המועד הקבוע לבחינת   .113

  ונסביר., כולההיציגות הוא מועד הכרזת היציגות במשיבה 
  

"המועד שבו ארגו העובדי   המועד הקובע לבחינת יציגותו של ארגו  עובדי� הואשהלכה היא   .114

מודיע למעסיק ששליש מעובדיו ה  חברי הארגו, ובתנאי שבמועד ההודעה הנ"ל אכ לפחות שליש 

 .111מעובדי המפעל נמני  ע  חבריו"

 

ארגונית על היציגות במקו� עבודה אחד, ,בי , שבו נדונה סוגיית התמודדות 112אל בטו,בעניי  

  סיכ� בית הדי  את ההלכה בנוגע ל'מועד הקובע' בזו הלשו :

"משהגענו עד הלו , ולאחר שנתנו דעתנו לטיעוני הצדדי , הרינו קובעי  כי אי לשנות מ ההלכה 

לרבות בנסיבות המועד הקובע' לבחינת יציגותו של ארגו עובדי  במקו  העבודה, 'אי לכ*,  הפסוקה.

                                                 
  פרק י"א לסיכומי המשיבה.   109
  לתשובת הצד. 7פרק ז/   110
111    הסתדרות העובדי   –ועד עובדי רכבת ישראל  12,07,9685; סב"א (ארצי) עני סינמטק; הור את ליבובי0עניי

 ).עניי ועד עובדי הרכבת) (להל : 15.7.2012, (הכללית החדשה
) (להל : 9.9.2013, (הסתדרות העובדי  הכללית החדשה –הסתדרות העובדי  הלאומית  13,02,31575סב"א (ארצי)    112

  )אל בטו,עניי
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,הוא  של יריבות על יציגות בהתארגנות ראשונית פורצת במקו  העבודה או במקו  עבודה מאורג

על היותו הארגו המייצג את רוב העובדי  במקו   בו מסר ארגו העובדי  הודעתו למעסיקהמועד 

 .ק.כ.) –(ההדגשות במקור  העבודה, ולא פחות משליש העובדי "

הקובע לבחינת יציגותו של ארגו  העובדי� במקו� העבודה הוא המועד שבו מכא , שהמועד 

   הודיע הארגו  למעסיק על היציגות.
  

היציגות על פי המועד שבו נמסרה ההודעה למעסיק נועדה, בי  ולפיה תיבח  נציי  כי הקביעה 

ארגו  היתר, למנוע הפעלת לח2 על עובדי� לבטל את חברות� בארגו  לפני שהאחרו  יוכרז כ

לאחר מסירת הודעת  הור את ליבובי0היציג של העובדי� במקו� העבודה. כ� למשל בעניי  

היציגות למעסיק ביטלו מאה וחמישי� עובדי� את חברות� בעקבות לח2 שהופעל עליה� מצד 

מועד שבו נמסרה הודעת תה מכיוו  שהיציגות נבחנה על פי הההנהלה, אול� עובדה זו לא שינ

  יק. היציגות למעס
  

המעסיק קבע בית הדי  הארצי שבמהל� משא ומת   113ה הפתוחהטיהאוניברסנוסי. כי בעניי    .115

לדרוש בחינה מחודשת של יציגות ארגו  העובדי� כאשר מדובר בהתארגנות ראשונית. יכול אינו 

  ובלשונו של בית הדי  הארצי:

ארגו עובדי  אחר וכשלא קיי  ארגו "סוגיית יציגות ארגו עובדי  פור0 שתי פני  לה. משקיי  

 עובדי  כזה.

כאשר לא קיי  ארגו עובדי  אחר, שאלת יציגות ארגו עובדי  הינה ביחס למעסיק בלבד. במקרה 

 שכזה יש לית הדעת בעיקרו של דבר לכללי  הבאי :

ה של כאמור בדעת הנשיא, המועד הקובע לבחינת יציגותו של ארגו עובדי  הינו מועד ההודע  א.

ארגו העובדי  למעסיק, כי הינו ארגו העובדי  היציג במקו  העבודה תו* צירו, אסמכתאות 

 לדעת הנשיא); 12לכ* (סעי, 

לאחר מועד זה יכול ארגו העובדי  יציג לצר, עובדי  נוספי  לשורותיו, אול  קימת חזקה   ב.

בלח0 בלתי הוג של המעסיק  הניתנת לסתירה, כי עזיבת עובדי  את ארגו העובדי  היציג נעוצה

 לדעת הנשיא); 12כלפי העובדי  שהצטרפו לארגו (סעי, 

מבלי לקבוע מסמרות, אזי קיו  ארגו עובדי  יציג פור0 מחייב את המעסיק לנהל עימו משא   ג.

בכל אותה תקופה אי הוא יכול לדרוש בחינת ומת לחתימת הסכ  קיבוצי למש* תקופה סבירה. 

;ות ארגו העובדי  אפילו הוא מילא בתו  לב אחר חובתו לניהול משא ומתמחודשת של יציג 

משנחת  הסכ  קיבוצי, אי המעסיק יכול לטעו בדיעבד שארגו עובדי  בעל ההסכ  הקיבוצי   ד.

לא היה בשעת עשייתו של ההסכ  ארגו עובדי  יציג. טענה שכזאת יכולה להישמע רק מטע  

 .ק.כ) –(ההדגשה הוספה  חוק)"ל 6ארגו עובדי  אחר (סעי, 
  

למבקשת מרצו  חופשי וזאת על מנת שתשמש ארגו  העובדי� הצטרפו בענייננו, עובדי המשיבה   .116

על יסוד במקו� העבודה. תחילה הכריזה המבקשת על יציגותה בקרב כל עובדי המשיבה 

 מספרש מבקשתשהתברר ללאחר רק  .114הנתוני� שהיו בידיה בנוגע למספר עובדי המשיבה

ביקשה על , �עובדיהמשליש  קט לשורותיה  מצטרפי�העובדי המשיבה גדול יותר ושמספר 

                                                 
) 20.1.2011, (כוח לעובדי  ארגו עובדי  דמוקרטי –הסתדרות העובדי  הכללית החדשה  10,10,32690סב"א (ארצי)    113

 –ארגו עובדי  דמוקרטי �כוח לעובדי  51407,07,15); ראו ג�: עס"ק (ארצי) עניי האוניברסיטה הפתוחה(להל : 
  .)י צ.ל.פעני(להל :  )7.10.2016, (צ.ל.פ. תעשיות בע"מ

  .4מכתב ב"כ המשיבה ס'  – 6; נספח מב/י של המשיבההודעת דואר אלקטרונ – 3בקשת הצד השנייה: נספח מב/   114
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. המצויות במשיבה שתוכר יציגותה בקרב יחידות מיקוח נפרדותטפסי הצטרפות יסוד אות� 

מדובר במקרה שבו במועד הכרזת היציגות לא הייתה המדובר בהתארגנות חדשה ואי  האי  

אי  עילה לבחו  את נתוני  לפיכ�, .יחידות המיקוח הנטענותהמבקשת יציגה בקרב עובדי 

  . כטענת המשיבהההתארגנות במועד אחר, 

 

הכרזת יציגות ג� בכל אחת   כוללת בתוכהכולו הכרזת יציגות במקו� העבודה  נוסי., כי לטעמנו  .117

לארגו   חיובי הווה תמרי2מגישה זו שכ , , ככל שישנ . העבודה ת המיקוח השונות במקו�מיחידו

עובדי� לנסות ולארג  תחילה את כל העובדי� במקו� העבודה, מתו� ידיעה שא� המהל� יכשל 

 ,זאת. ככל שישנ יחידות מיקוח שונות במקו� העבודה, הוא יוכל לטעו , לכל הפחות, ליציגות ב

  מאורג .  נות של העובדי� במקו� עבודה שאינויהיה לממש את זכות ההתארג על מנת שנית 

קבלת עמדת המשיבה ולפיה יש לבחו  את נתוני ההתארגנות במועד העלאת הטענה ליחידות 

על הניסיו  מלכתחילה יוותרו . שכ , ה� ארגוני עובדי� תתמר2 באופ  שלילימיקוח נפרדות 

עובדי� לאגד  נסובשלב הראשו  יובמקו� עבודה גדול, דוגמת המשיבה, לארג  את כל העובדי� 

אינו רצוי, ועלול זה דבר . תיכשל ההתארגנותמצב שבו על מנת להימנע מקטנות ביחידות מיקוח 

  להוביל למספר יחידות מיקוח באותו מקו� עבודה המיוצגות על ידי ארגוני עובדי� שוני�.
  

ובדבר ההעדפה ליחידת מועד בחינת היציגות  דברית הדי  הארצי בלפיכ�, בשי� לב לפסיקות ב  .118

 גות ביחידות מיקוח נפרדותטענה ליצישה �לככ  בשי� לב ומפעלית"  –מיקוח "תעשייתית 

בשל פערי המידע בנוגע למספר  נכשלה כולולאחר שההכרזה על היציגות במקו  העבודה  נטענה

תוני ההתארגנות ביחידות המיקוח במועד הכרזת , אנו סבורי� שיש לבחו  את נעובדי המשיבה

  ולא במועד העלאת הטענה ליציגות ביחידות המיקוח. כולההיציגות במשיבה 
    

, בנוגע למועד בחינת היציגות א. א� היינו מקבלי� את טענת המשיבהכי  מאמר מוסגר נציי ב  .119

של עובדי מסיביי� על ביטולי חברות  מוכחי� לא הובאו לפנינו נתוני�ואי  הדבר כ�, הרי ש

 ,115המבקשתמהתנהלות כתוצאה מכבי פאר� או מגה לאב שנבעו מרצו  חופשי של העובדי� או 

מיקוח היחידות יציגות בללמועד העלאת הטענה בפרק הזמ  שחל. ממועד הכרזת היציגות ועד 

בטפסי ההצטרפות  י�מפגטענות המשיבה בנוגע לפורט להל  לא מצאנו ממש בפי שיכנפרדות. ה

שקיי� שוני מהותי בי   שוכנענו, לא בנסיבות אלה. 116היעדר היכולת לבטל את החברותובנוגע ל

במועד הכרזת היציגות לבי  מספר העובדי� החברי� בה  מבקשתמספר עובדי� שהצטרפו ל

יחידות המיקוח לקיומ  של במועד העלאת הטענה מכבי פאר� או מגה לאב רשת מקרב עובדי 

  .באותו מועדלהוכחת היציגות על כתפי המבקשת לצור� מחייב את העברת הנטל אשר , הנפרדות
  

  הא  יש להחתי  את עובדי רשת מכבי פאר  מחדש על טפסי ההצטרפות?

טענה שהעובדי� התארגנו על יסוד ההנחה שהמבקשת מייצגת את כלל עובדי המשיבה  המשיבה  .120

ת וארג  את העובדי� ביחידעל המבקשת לולא את העובדי� ביחידות המיקוח בלבד ולכ  

  .117המיקוח פע� נוספת

 

                                                 
 .עניי צ.ל.פ   115

 לסיכומי המשיבה. 4סעי. יג   116
 פרק י' לסיכומי המשיבה.   117
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 , כפי שיפורט להל .די טענה זו להידחותלאחר ששקלנו את הטענה מצאנו כי   .121

 

ההתארגנות היא זכות המשלבת מימד אישי ומימד קיבוצי. המימד האישי עניינו בזכות חופש   .122

הפרט להצטר. לארגו  עובדי� על פי בחירתו ואילו המימד הקיבוצי עניינו בזכות לפעול במסגרת 

 . 118קיבוצית ומאורגנת

 הלכה היא כי במסגרת המימד האישי של חופש ההתארגנות נתונה לעובד הזכות להחליט א�

להצטר. לארגו  עובדי�, הזכות לבחור את ארגו  העובדי� אליו הוא מעוניי  להשתיי�, הזכות 

 .119להפסקת חברותו בארגו  העובדי� בכל רגע נתו  וכ  הזכות להצטר. לארגו  עובדי� אחר

  

חברות בארגו  עובדי� אינה תלויה במקו� עבודה מסוי� והיא עוברת ע� העובד לכל מקומות ה  .123

עובד מצטר. לארגו  העובדי� כמו כ , עד לביטולה על ידו. וזאת שבה� הוא מועסק  העבודה

שהוא סבור שיספק לו את ההגנה הנדרשת במקו� העבודה וישיג עבורו תנאי� טובי� יותר 

מאלה שקיבל עד למועד ההצטרפות. לפיכ�, אי  זה סביר שעובד שהצטר. לארגו  עובדי� על 

מקו� העבודה יבקש לבטל את הצטרפותו א� יתברר לו שארגו  מנת שייצג את כלל העובדי� ב

העובדי� מייצג רק את אות� העובדי� המועסקי� באותה יחידת מיקוח שבה הוא מועסק. 

ובי  א� כולו מקו� העבודה ובר בהתארגנות בהאינטרס של העובד להתארג  קיי� בי  א� מד

 הוא מועסק באותה יחידת מיקוח. שכמיקוח קטנה יותר, במיוחד המדובר בהתארגנות ביחידת 

 

זאת ועוד. ארגו  עובדי� במקו� עבודה מקבל מחבריו "מנדט" לייצג אותו כראות עיניו ולחתו�   .124

על הסכ� קיבוצי במקו� העבודה שיג  על זכויותיו. מכא , שא� המבקשת הייתה הארגו  היציג 

בקרב כל עובדי המשיבה היא הייתה יכולה לחתו� על הסכ� קיבוצי שיחול רק על חלק מעובדי 

מתו� רצו  למבקשת רק על סוג עובדי� מסוי�. לפיכ�, א. א� העובדי� הצטרפו  המשיבה או

המבקשת לפנות כדי לחייב את בתוכר כארגו  היציג של כל העובדי� במשיבה אי  בכ� יא שה

ת נפרדואשרר את הצטרפות� ואי  בבקשה להכרה ביחידות מיקוח לאות� עובדי� על מנת שי

 ה. להיפ�, בקשת המבקשת נועדשהצטרפו לשורותיה משו� הפרה של ההתחייבות לעובדי�

לסייע לעובדי� על מנת שיוכלו לממש את זכות� היסודית להתארג  במקו� העבודה שאינו 

 מאורג  ממועד הקמתו.

 

לא מצאנו שיש לקבל את טענת המשיבה ולפיה על המבקשת להחתי� את  הבנסיבות אל  .125

   העובדי� פע� נוספת על טפסי הצטרפות.

 

כעת נפנה לבחו  א� המבקשת הוכיחה את יציגותה בקרב עובדי רשת מכבי פאר� נכו  למועד   .126

 .25.11.2015 נכו  ליו� –הכרזת היציגות במשיבה, קרי 

 

 התשתית העובדתית

 .9:25בשעה  25.11.2015המבקשת הכריזה על היציגות ביו�   .127

                                                 
118   הסתדרות העובדי  הלאומית  –הסתדרות העובדי  הכללית החדשה  10,07,50718סב"א (ארצי)  ;עניי פלאפו

   ).17.11.2010, (בישראל
); 1973( 85, פד"ע ה ארגו הסגל האקדמי באוניברסיטת תל אביב –אוניברסיטת תל אביב  4 – 7דב"ע (ארצי) לג/   119

, אגודת העובדי  הבכירי  בפז –הסתדרות העובדי  הכללית של העובדי  באר0 ישראל  2 – 5דב"ע (ארצי) מב/
 ).1983( 367פד"ע יד 
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 .120עובדי  784מכבי פאר� מועסקי� רשת ב  .128

 

 .121של עובדי רשת מכבי פאר� טפסי הצטרפות 344המבקשת העבירה למשיבה   .129

 

  הכרעה

לאחר ששקלנו את טענות הצדדי  מצאנו כי המבקשת הוכיחה שהיא ארגו העובדי  היציג   .130

  , כפי שיפורט להל .מכבי פאר רשת בקרב עובדי 

 

ההצטרפות ולפגמי� שנפלו  , ג� א� היינו מקבלי� את כל טענות המשיבה בנוגע לטפסיראשית  .131

בה� (ולא כ� הדבר כפי שיפורט בהמש�), מספר עובדי מכבי פאר� החברי� במבקשת עולה על 

  ונסביר., שליש

  :25.11.2015טפסי� שנחתמו ביו�   131.1

 . 25.11.2015מכבי פאר� נחתמו ביו� רשת של עובדי  טפסי הצטרפות 34
  

 .25.11.2015122הצטרפות נחתמו ביו�  טפסי 43,נציי  שהמשיבה טענה באופ  כללי ש

בי  הטפסי� של עובדי מכבי פאר� לבי  אלה של עובדי  הפרדה היא לא ביצעה ,אול�

עובדי מגה לאב ביו� ידי טפסי� נחתמו על  9,מגה לאב. מעיו  בטפסי ההצטרפות עולה ש

  ).2102,ו 2051, 2043, 2030, 2014, 2006, 2002, 1999, 1961(טפסי� מס'  25.11.2015
  

ולא  25.11.2015טפסי הצטרפות שנחתמו ביו�  42 רק במאמר מוסגר נוסי., כי מצאנו

. ע� זאת, משטופס אחד אינו משנה את התוצאה אליה הגענו, נצא לצור� טפסי� 43

  טפסי�. 43 ,הטיעו  מנקודת הנחה שמדובר ב
  

  טפסי הצטרפות (לא מקווני�) שלא מולאו בה� פרטי� מזהי� רבי�:  131.2

מולאו ש� העובד, מספר תעודת הזהות שלו, ש� מקו� העבודה  טפסי הצטרפות �18ב

 ולעיתי� פרט מזהה אחד נוס. (מספר טלפו  או דואר אלקטרוני או כתובת מגורי�). 
  

טפסי הצטרפות אול� אחת העובדות  19,בהקשר זה נציי  שהמשיבה טענה שמדובר ב

  .123) היא עובדת מגה לאב342(טופס מספר 

 

  טפסי הצטרפות ע� שגיאות בש� הפרטי או בש� המשפחה של העובד:  131.3

 25.11.2015טפסי הצטרפות, כאשר שלושה טפסי� מתוכ� נחתמו ביו�  13,מדובר ב

 .טפסי הצטרפות 10לעיל. לכ  יש להביא בחשבו  רק  131.1. והובאו בחשבו  בסעי
  

לעובדי מגה לאב  טפסי� אול� ארבעה מה� שייכי� 18,נציי  כי המשיבה טענה ל

. בנסיבות אלה מדובר 124אינו קיי� 1030) וטופס מס' 1080,ו 939, 702, 1961(טפסי� מס' 

  טפסי� בלבד, כאמור.  10טפסי� של עובדי מכבי פאר� שמתוכ� יש להביא  13,ב
  

                                                 
 לתגובת הצד. 46לבקשת הצד; סעי.  24סעי.    120
  .26.5.2016הוגשו לבית הדי  ביו�    121
  לתשובת הצד. 63סעי.    122
  לתשובת הצד. 16לתשובת הצד; נספח  66.1סעי.    123
  לתשובת הצד. 17לתשובת הצד; נספח  66.2סעי.    124
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  טפסי� בלתי קריאי�:  131.4

 של עובדי מכבי פאר� אינ� קריאי�. טפסי הצטרפות 4
  

כלומר, א� היינו מקבלי� את טענות המשיבה ולפיה אי  להביא בחשבו  את טפסי   131.5

) מתו� 4+  10+  18+  34( טפסי הצטרפות 66ההצטרפות שפורטו לעיל היינו פוסלי� 

עובדי מכבי פאר� הצטרפו אליה כדי   278טפסי�. כלומר, המבקשת הוכיחה כי  344

 784עובדי רשת מכבי פאר  המוני  עובדי  מתו* כל  278במועד הכרזת היציגות. 

). בנסיבות אלה, המבקשת היא 35.5%עובדי  מהווי  למעלה משליש העובדי  (

 .הארגו היציג בקרב עובדי מכבי פאר 

 

, לא מצאנו פגמי� מהותיי� בטפסי ההצטרפות. העובדי� מילאו בטפסי ההצטרפות את שנית  .132

 ,משפחת� ומספר תעודת הזהות שלה� שמ� הפרטי, ש�  ,הפרטי� המהותיי� הנדרשי� 

, אינה מצביעה על פגמי� 125והעובדה שלא מילאו פרטי� נוספי� או שמילאו כתובת אימייל זהה

 מהותיי� בטפסי ההצטרפות ולכ  יש להביא טפסי� אלה במניי  טפסי ההצטרפות, ונבאר. 

י הצטרפות ד  בית הדי  הארצי בשאלת כשרות� של טפס 126ידיעות אחרונותבעניי    1132.

יש לבחו  את משקלו של הפג� ולהבחי   אל בטו,לארגו  עובדי� וקבע שבהתא� להלכת 

טכניי�, שאי  בה� כדי לפגו� במידת ,בי  ליקויי� מהותיי� לבי  ליקויי� פורמאליי�

 הרצוניות והאותנטיות של ההצטרפות לארגו  העובדי�. 

 

"מספר תעודת זהות � פורמאליי�: בית הדי  הארצי קבע כי הליקויי� הבאי� ה� ליקויי

זאת בתנאי שאי מדובר בליקויי  מצטברי , או  –חסר או שגוי, ש  לא ברור או בלתי קריא 

בליקויי  שיפגמו באפשרות זיהוי החות  על הטופס; פג  בכתובת המעסיק או אי ציו שמו 

א חתימה ידנית (כאשר מדובר בעובד במועסק בידיעות אחרונות), חתימה מקוונת על טופס ול

(האפשרית בהתא  לחוקת ההסתדרות כאמור), טפסי  שצורפו פעמיי  כאשר ברשימת 

  .השמות מופיע שמו של העובד פע  אחת, ועוד..."

 

כאמור, בטפסי ההצטרפות מילאו העובדי� את שמ� הפרטי, ש� משפחת� ומספר   132.2

תעודת זהות�. אי מילוי יתר הפרטי� המופיעי� בטפסי ההצטרפות או מילוי כתובת 

, אינ� פגמי� מהותיי� הפוסלי� את טופסי ההצטרפות. שכ , נית  לזהות זההאימייל 

� האישיי� שמסרו ואשר נמצאי� את העובדי� החתומי� על אות� טפסי� על פי הפרטי

בידיעת� הפרטית ולכ  די בפרטי� שמולאו בטפסי� על מנת להצביע על כ� שהעובדי� 

  הצטרפו למבקשת מרצו  ומדעת. 

 

טפסי  � שליש ספק בנכונותש לראשונהבסיכומי� טענה המשיבה שבהקשר זה נציי  

או  a@gmail.comעובדי� הייתה זהה:  50,כתובות האימייל של כההצטרפות מכיוו  ש

a@walla.com127 טענה זו יש לדחות בהיותה בגדר "הרחבת חזית אסורה" מכיוו  שלא .

                                                 
  לסיכומי המבקשת. 179 – 178סעיפי�    125
אגודת העיתונאי   –הסתדרות העובדי  הכללית החדשה �ארגו העיתונאי  בישראל 13,80,22825סב"א (ארצי)    126

 ).12.3.2014, (בתל אביב
 לסיכומי המשיבה. 178סעי.    127



  
  יפו �די אזורי לעבודה בתל אביב בית 

  32346�01�16 ס"ק  
   

 48מתו�  35

ניתנה למבקשת ההזדמנות להפריכה במסגרת העדויות. לכ� יש להוסי. שמר לופטו  לא 

הצטרפות "שדות" שה� נחקר באופ  ישיר בעניי  זה וכל שנשאל היה א� יש בטפסי ה

. לכ  משלא ניתנה למבקשת הזדמנות להסביר עניי  זה, די  טענת 128ברירות מחדל

  המשיבה להידחות.

הסבירה המבקשת מדוע במסגרת סיכומי התשובה שנוסי. ע� זאת, לגופו של עניי  

עובד יכול לסיי� לפי ההסבר, במספר טפסי�.  זהות אלקטרונידואר ת וכתובמופיעות 

ההצטרפות המקוו  ג� ללא מילוי כתובת דואר אלקטרוני. אול�, כאשר  את הלי�

המבקשת מייצאת את פרטי העובדי� מהמערכת האינטרנטית למערכת אותה היא 

) בכדי להפיק את פלט ההצטרפות, הדבר לא יכול להתבצע CRM –מנהלת (מערכת ברק 

  אוטומטי הכתובת א� לא מולאה כתובת דואר אלקטרוני. לכ  במקרה כזה מוזנת באופ

a@gmail.com  אוa@walla.com129.  

בנסיבות אלה, משטענת המשיבה היא בגדר "הרחבת חזית אסורה" אשר מנעה 

מהמבקשת להפרי� את הטענה באמצעות ראיות אובייקטיביות, די  הטענה בעניי  זה 

  להידחות.

 

אי מילוי מלוא עוד נציי  כי צודקת המשיבה בטענתה שטעויות בשמות העובדי� או   132.3

הפרטי� בטפסי ההצטרפות יכולי� להצביע על כ� שהטפסי� מולאו באופ  חפוז, אול� 

אי  בכ� כדי להצביע על הצטרפות שלא מרצו . מטבע הדברי�, כשמדובר בהתארגנות 

ראשונית הרי שקיי� חשש של העובדי� מפני חשיפת ההתארגנות בפני המעסיק בטר� 

הניח שהטפסי� מולאו במהירות. ע� זאת, אי  בכ� בכדי הוכרזה היציגות ולכ  סביר ל

להצביע על הצטרפות שאינה מרצו  וכל טענות המשיבה ה  טענות כלליות שלא נתמכו 

 בראיות אובייקטיביות או באסמכתאות בכתב.  

 

  בנסיבות אלה אנו דוחי� את טענת המשיבה ולפיה יש לפסול את טפסי ההצטרפות.  132.4

 

גמי� שנפלו בשמ� הפרטי או ש� המשפחה של חלק מהעובדי� שחתמו על טפסי , הפשלישית  .133

ע� אות� עובדי�. מר שביצעה שיחות טלפוניות ת, תוקנו על ידי המבקשת באמצעות ההצטרפו

ששמ� הפרטי או שש� נטע  ביצע שיחות טלפוניות ע� כל העובדי� שלגביה� שלופטו  הצהיר 

של השיחות  ההצטרפות. המבקשת א. הגישה הקלטות משפחת� מולא באופ  לקוי בטפסי

ת מרצו  חופשי לפני מועד מבקשהצטרפו לששלה . באות  שיחות מאשרי� העובדי�  י�ותמליל

. נציי  שמר לופטו  העיד בעניי  וציי  באופ  כללי את מועד ביצוע 130ההכרזה על היציגות

ר בנוגע לנסיבות ביצוע את היעדרו של תצהי מבקשתולכ  אי  לזקו. לחובת ה 131השיחות

  ההקלטות. בנסיבות אלה, תוקנו הפגמי� שנפלו באות� טפסי�.

 

                                                 
  .32 – 29לפרוטוקול ש'  33עמ'  –עדות מר לופטו     128
  לסיכומי התשובה. 154 – 152סעיפי�    129
  ג' לתצהיר.  לתצהיר מר לופטו   ונספח 21.4,ו 21.3סעיפי�    130
  .23 – 21ש'  25עמ'  –עדות מר לופטו     131
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נערכה עימ� שיחה דומה לפני שיחתו, שנציי  כי העובדה שחלק מהעובדי� טענו בפני מר לופטו  

של אות� עובדי� אישור האי  בה כדי לפסול את תכנה של השיחה שנערכה ע� מר לופטו  ואת 

הצטרפו מרצו  למבקשת. כמו כ , מר לופטו  התקשר למספרי הטלפו  של העובדי� ולכ  שאכ  

לא ברורה טענת המשיבה ולפיה אי  ידיעה וודאית בנוגע לזהות העובדי� בהקלטה. זאת, 

במיוחד כאשר העובדי� חוזרי� בשיחה ומאמתי� את הפרטי� שבה� נפל פג� בעת מילוי טופס 

שאנו סבורי� שהיה על מר לופטו  להסביר לעובדי� בתחילת למרות כי ההצטרפות. נוסי. 

עובדה שהדבר לא נעשה בכדי לפגו� בתוכ  השיחות. כאמור, אי  בהשיחה מהי מטרתה, 

העובדי� אישרו באות  שיחות שהצטרפו למבקשת וחזרו על הפרטי� האישיי� שלה� לצור� 

  .132הז אימות. בנסיבות אלה, אנו דוחי� את טענות המשיבה בעניי 
  

 , אנו דוחי� את טענת המשיבה ולפיה יש לפסול את טפסי ההצטרפות המקווני�.רביעית  .134

תחילה נציי  כי השימוש בטפסי הצטרפות מקווני� מתחייב מכורח המציאות המשתנה   134.1

 : 133אוטו�קלשל ימינו. ובלשונו של בית הדי  הארצי בעניי  

�ק ג  בית הדי האזורי, מצויי  אנו במאה ה"אשר להצטרפות המקוונת ייאמר כ*. כפי שפס

, שבה השימוש במחשבי  הפ* לחלק בל יינתק מחיי היו  יו . במסגרת זו מבוצעות, למשל, 21

עסקאות רכישה בהיקפי  עצומי  באמצעות אתרי  מקווני . לא נית להעלות על הדעת כי 

עי  מקווני . אמנ , במציאות כזו, לא נית יהיה לאפשר הצטרפות לארגו עובדי  באמצ

צודקת המערערת כי יש לעמוד על האותנטיות של ההצטרפות לארגו העובדי  ג  באמצעי  

מקווני , וכי יש לוודא כי אכ אותו עובד שביקש להצטר, לארגו העובדי  הצטר, אליו בעצמו, 

יקה ולא צור, על ידי אד  אחר ללא ידיעתו או הסכמתו. לכ* מצטרפי  הכללי  שנקבעו בפס

בדבר הצור* בוולונטריות ובאותנטיות ההצטרפות, באופ שנית יהיה לזהות כראוי את 

 המצטר, ולעמוד על אופ הצטרפותו. אול  לא יכול להיות ספק, כי הצטרפות מקוונת לארגו

  .כשרה" –ככל שהיא עומדת בדרישות שלעיל  �עובדי  
  

באופ  מקוו  ממלא את פרטיו ואת מספר מר לופטו  העיד שכל עובד שמעוניי  להצטר.   134.2

עובד מקבל לטלפו  הנייד שלו קוד אישי שרק לאחר הזנתו ה ,הטלפו  הנייד שלו. בתגובה

בעלותו בההנחה היא שהעובד ש ,באתר נית  להשלי� את ההצטרפות. בנסיבות אלה

הוא זה שהצטר. למבקשת. אמנ� מר לופטו  הודה שקיימת שהוז , הטלפו  הנייד 

, אלא שלטעמנו אי  בכ� 134אחר עובדצר. באמצעות הטלפו  הנייד שלו י עובדת שאפשרו

שיצר.  העובדכדי לפסול את ההצטרפות המקוונת או לשלול הצטרפות מרצו . שכ , ב

עובד אחר מהטלפו  הנייד שלו לא יוכל למלא טופס הצטרפות מקוו  בעצמו ולכ  לא 

טפסי ההצטרפות שהוגשו מולאו בשכזה. עוד נציי  שקיי� אינטרס כלשהו למעשה 

מספרי הטלפו  הנייד של העובדי� שאליה� נשלחו הקודי�. לפיכ� חזקה על המשיבה 

שא� העובדי� היו ממלאי� מספרי טלפו  שאינ� שייכי� לה�, היא הייתה מצביעה 

  עליה� במסגרת התצהירי� או בסיכומי� ולא מסתפקת בטענה כללית.

                                                 
  לסיכומי המשיבה.  232 – 212סעיפי�    132
 ).21.3.2016, (הסתדרות העובדי  הלאומית בישראל –קל אוטו בע"מ  15,09,2764(ארצי)  ק"עס   133

הקודי� שנשלחו לעובדי� ; המסמכי� המתעדי� את 23ש'  34עד עמ'  33לפרוטוקול ש'  33עמ'  –עדות מר לופטו     134
צורפו ל"תשובה לבקשה לגילוי ועיו  במסמכי� ספציפיי� ובקשה לגילוי ועיו  מסמכי� מטע� ההסתדרות" מיו� 

  , נספח ב' (מסמכי� מושחרי� ע� ציו  קודי� שוני�).11.7.2013
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מקווני� נעשתה כדי  הטפסי� הובדי� באמצעות אי לכ�, שוכנענו כי הצטרפות הע

  ומתו� רצו  חופשי של העובדי�.
  

נסביר באילו מסמכי� תחילה  , שצורפו לתצהירה של גב' הדס 25,ו 24לעניי  מוצגי�   3134.

מכבי פאר� רשת מכתב של אחד העובדי� שאינו מועסק ב הוא מסמ� הראשו ה מדובר.

למרות ששלח  24.11.2015לבטל את חברותו ביו� או במגה לאב שבו נכתב שלא הצליח 

מכתב של עובדת המתנגדת   הוא השניהמסמ� בקשה מסודרת לפקס של המבקשת. ו

  להתארגנות שבו טענה שקו הפקסימיליה של המבקשת מנותק.

שלא  שו�קיימת בעיה ע� קבילות� מר שאמדובר במסמכי� שלגופו של עניי , נבהיר 

הוגשו על ידי עורכ� ולכל הפחות על ידי מי שקיבל אות� לידיו. ע� זאת, א. א� נתעל� 

 �מסמכי�, נמצא שמשקלאות� משאלת הקבילות ונפנה לבחו  את המשקל שיש לתת ל

אפסי. שכ , תכנ� הוא בגדר "עדות מפי השמועה" מ  הטע� שהעובדי� שכתבו אות� 

נציי   עודהמסמכי� נכו .   ת  לקבוע שתוכלא העידו בפני בית הדי  ולכ  לא ני

צליח אחד את השני. שכ , במסמ� הראשו  לכאורה ההסותרי� לכאורה שהמסמכי� 

 קו הפקסימיליה מנותק.נטע  שעובד להעביר בקשה בפקס ואילו במסמ� השני ה

כי נמנעה מעובדי� רבי� האפשרות לבטל  את  לשכנעאי לכ� לא עלה בידי המשיבה 

  שת.חברות� במבק

 

,ו 24.11.2015תאריכי� לעניי  העובדת ר.א שמילאה פעמיי� טופס הצטרפות מקוו  (ב  4134.

לא הבינה על  יאכדי להצביע על כ� שהבנציי  שלא מצאנו שיש בעובדה זו  )16.3.2016

  עדות ומר לופטו  לא נחקר . העובדת לא זומנה למת135מה חתמה בפע� הראשונה

  . בעניינה

טענה בסיכומי� שהסיבה למילוי טופס ההצטרפות בפע� השנייה המבקשת כי  נוסי.

  . 136הייתה אי קליטת פרטי העובדת לצור� קבלת כרטיס ההטבות של המבקשת

בנסיבות אלה, לא מצאנו שיש ממש בטענות המשיבה בנוגע לאי הצטרפות מרצו  של 

 . 24.11.2015עובדת זו ביו� 

ממספר העובדי� המצטרפי� עדיי   למע  הזהירות נציי  שא. א� נפחית עובדת זו

  המבקשת תוכר כארגו  היציג בקרב עובדי רשת מכבי פאר�.
  

המבקשת שלחה הודעות טקסט לבלבול של העובדי� מכיוו  ש ת המשיבהטענלעניי    134.5

נציי  כי לא  137" תו� שימוש בצבעי� ובשפה המזוהה ע� מכביvmaccabiמשולח בש� "

שלא מדעת. גב' למבקשת אה מאות  הודעות והצטרפו שהעובדי� הוטעו כתוצ שוכנענו

הדס לא פירטה בתצהירה מהו המקור למידע ולא נקבה ולו בש� של עובד אחד או עובדת 

. לפיכ�, די  טענות כחברה במבקשת אחת שטענה להטעיה ולהצטרפות לא מדעת

  בעניי  זה להידחות. הכלליות המשיבה 

 

                                                 
 לסיכומי המשיבה. 176סעי.    135
  לסיכומי התשובה. 149סעי.    136
  מי המשיבהלסיכו 197 – 194סעיפי�    137
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המשיבה ולפיה יש לפסול חלק מטפסי ההצטרפות, כמפורט , אנו מקבלי� את טענת שישית  .135

 להל .

מכיוו  שהמבקשת לא הוכיחה  25.11.2015מיו�  טפסי ההצטרפות 34יש לפסול את   135.1

בבוקר. אמנ�  9:25שהטפסי� נמסרו לה לפני שעת ההכרזה על היציגות, דהיינו לפני 

 00:00מקוו  משעה  עובדי� יכלו להצטר. באמצעות מילוי טופסההמבקשת טענה ש

ביחידות המשיבה לצור�  25.11.2015ושנציגיה התייצבו בשעות הבוקר המוקדמות ביו� 

שעת ההצטרפות  מהמשלא נרש ,אול� .138החתמת העובדי� על טפסי ההצטרפות

, לא על היציגות ומשלא הוצגו בפני המשיבה טפסי ההצטרפות במועד ההכרזהבטפסי� 

שעת לפני אכ  הצטרפו  25.11.2015ההצטרפות ביו�  עובדי� שחתמו על טפסיההוכח ש

 .9:25לפני השעה  –הכרזת היציגות, קרי 

 

שאינ� ברורי� מכיוו  שהמבקשת לא הציגה את  טפסי ההצטרפות 4יש לפסול א. את   135.2

 . 139הטפסי� באופ  קריא כפי שהתחייבה

 

 4+  25.11.2015ו� טפסי� מי 34( טפסי הצטרפות 38יש לפסול רק שאי לכ�, אנו סבורי� 

  טפסי� שאינ� ברורי�) של עובדי מכבי פאר�. 

 

עובדי�,  784), המוני� 38 – 344מתו� כל עובדי רשת מכבי פאר� ( 306מ  המקוב2 עולה כי   .136

) הצטרפו למבקשת ולכ  39%. כלומר, למעלה משליש עובדי מכבי פאר� (מבקשתהצטרפו ל

 המבקשת היא הארגו  היציג של עובדי מכבי פאר�. 

 

המבקשת הוכיחה שהיא הארגו היציג בקרב בעובדי רשת מכבי בנסיבות אלה, מצאנו כי   .137

  .פאר 

 

  לסיכו  עד כא

במקו� עבודה שאינו מאורג  במקרה של מצאנו כי בהתא� להלכות המשפטיות הנוהגות   .138

התארגנות ראשונית יש להעדי. את זכות ההתארגנות של העובדי� ברשת מכבי פאר� על פני 

ארגוני של המשיבה ולכ  הכלל הבסיסי בדבר קביעת יחידת מיקוח אחת ,האינטרס הניהולי

מיקוח במקרה של במקו� העבודה אינו חל בענייננו. יישומ  הגמיש של ההלכות בנוגע ליחידת 

התארגנות ראשונית מצביע על קיומ� של אינטרסי� משותפי� של העובדי� המועסקי� במכבי 

ניהולי, כ� שיש להכיר ברשת מכבי פאר� כיחידת ,פאר� ועל שוני מסוי� ג� במוב  הארגוני

  מיקוח נפרדת, וזאת על מנת שנית  יהיה לממש את זכות ההתארגנות של עובדי הרשת.

 

לאחר שבחנו את טפסי ההצטרפות שוכנענו כי למעלה משליש עובדי רשת מכבי פאר� כמו כ , 

  ת מכבי פאר�.שת היא הארגו  היציג של עובדי רשהצטרפו למבקשת ולכ  המבק
   

  כעת נפנה לדו  בשאלה א� יש להכיר בעובדי מגה לאב כיחידת מיקוח נפרדת במשיבה.  .139

                                                 
  לסיכומי התשובה. 148סעי.    138
 לתצהיר מר לופטו . 21.5סעי.    139
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הווי� יחידת מיקוח נפרדת וזאת ממגה לאב שעובדי  לא שוכנענונקדי� את המאוחר ונציי  כי   

קוד� לפירוט טעמינו לקביעה זו נפרוש את  .רשת מכבי פאר� יבשונה מהכרעתנו בנוגע לעובד

  שעל בסיסה גיבשנו את הכרעתנו. העובדתיתהתשתית 

 

 עובדי מגה לאב  ג)  

 ?הא  יש להכיר בעובדי מגה לאב כיחידת מיקוח נפרדת

 התשתית העובדתית

  המבנה הארגוני של מער� המעבדות במשיבה ושל מגה לאב

. במגה לאב )המעבדה המרכזיתמגה לאב היא המעבדה המרכזית של המשיבה (להל  ג�:   .140

  עובדי�. 303מועסקי� 

 

בנוס. למגה לאב כולל . מער� המעבדות חלק ממער* המעבדות של המשיבהמגה לאב היא   .141

סמוכות למרפאות מוקד שה מעבדות רהרפואיי� ושתי� עשמעבדות שירות המצויות במרכזי� 

 .140אשפוז יו� ולמוקדי הלילה של המשיבה

 

 .141מער� המעבדות של המשיבה הוא חלק מחטיבת התפעול של המשיבה  .142

 

  העדר מיתוג

ממותגת באופ  שונה מהמשיבה. הלוגו המשמש את המעבדה המרכזית הוא  אינהמגה לאב   .143

 .142הלוגו של המשיבה
 

  סוגי העובדי�, שכר� ותנאי העסקת�

 מעובדי מגה לאב משויכי� לדירוג עובדי מעבדה/מיקרוביולוגיי� כימאי�.  68%,כ  .144

 עובדי� בדירוג זה. 277יצוי  כי במחוזות השוני� של המשיבה מועסקי� 
 

, כגו : האחרי� משיבההבתפקידי� מקבילי� לאלה של עובדי  מועסקי�יתר עובדי מגה לאב 

אחראי אדמיניסטרציה, מהנדסי תעשיה וניהול, מזכירי� רפואיי� ומנהל מזכירות רפואית, 

  .143מחסנאי�, פקיד דואר וכוח עזר
  

בעלי תואר ראשו  בתחו� מדעי החיי� או ביולוגיה או מעבדנות רפואית. ה� עובדי מגה לאב   .145

 . 144במגה לאב כמו כ , רק בעלי תעודת עובדי מעבדה ממשרד הבריאות יכולי� לעבוד
 

תנאי השכר של עובדי מגה לאב נקבעי� על ידי המשיבה וכל חריגה מחייבת קבלת אישור מגב'   .146

 .145(מנהלת פרט ותנאי העסקה במשיבה) הדס
 

המעבדה המרכזית, כמו שתי� עשרה מעבדות המוקד שסמוכות למעבדות השירות, פתוחה   .147

  .21:30146 – 21:00בבוקר ועד לשעה  7:00משעה 
 

                                                 
  .17 – 12לפרוטוקול ש'  73עמ'  –לתצהיר גב' וול.; עדות גב' וול.  4סעי.    140
 לתצהיר מר אוליאל. 5לתצהיר מר אוליאל; נספח  25סעי.    141
  .2 – 1לפרוטוקול ש'  84עמ'  –עדות גב' הדס    142
  לתצהיר גב' הדס. 27.2,ו 27.1סעיפי�    143
  .33 – 28לפרוטוקול ש'  75עמ'  –לתצהיר מר לופטו ; עדות גב' וול.  46.1סעי.    144
 לתצהיר גב' פלדמ . 4.4סעי.    145
  .15 – 9לפרוטוקול ש'  75עמ'  –עדות גב' וול.    146
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  מיקו� נפרד למער� המעבדות כולו

עיר רחובות אותו שוכרת המשיבה. באותו מבנה נמצאי� מבנה אחד במגה לאב ממוקמת ב  .148

 .147כל המחלקות הקשורות לניהולה והעובדי� ,משרדי הנהלת מגה לאב

 

כמו כ , באותו מבנה ממוק� ג� המטה של מער� המעבדות של המשיבה הכולל כאמור ג� את   .149

 .148בדות במרכזי� הרפואיי� ואת שתי� עשרה מעבדות המוקדהמע

 

 אופ  ניהול מגה לאב

 מגה לאב מתנהלת כגו. כלכלי נפרד על פי תקציב שמגדירה הנהלת המשיבה.  .150

מידי שנה הנהלת מגה לאב מכינה תכנית עבודה שנתית בשיתו. הגורמי� המקצועיי� 

מועברת לאישור מנכ"ל המשיבה במסגרת  הרלוונטיי� במטה המשיבה. תכנית העבודה השנתית

תכנית העבודה של חטיבת התפעול ולאחר חצי שנה מוגש לאישורו דו"ח חצי שנתי. הנהלת 

המשיבה מגדירה את מסגרת התקציב השנתי של מגה לאב ומידי חודש שולחת להתייחסות מגה 

שות מנכ"ל המשיבה לאב דו"ח תכנו  מול ביצוע. בנוס., פעמיי� בשנה מתכנסת ועדת היגוי ברא

שבה על הגור� המנהל את מגה לאב להציג תמונת מצב עדכנית של המעבדה המרכזית. 

ההתחשבנות הכספית בי  מגה לאב לבי  המשיבה נעשית על ידי אג. הכספי� של המשיבה 

 .149כהתחשבנות פנימית ולא כיחידת רווח והפסד עצמאית
  

בתפקיד מנהלת של עובדי מגה לאב בלבד. יתר עובדי בראש מגה לאב עומדת גב' וול. המשמשת   .151

 .150מער� המעבדות אינ� כפופי� לגב' וול.

 

לתצהירה ולפיה כל עובדי המעבדות ברחבי  27.6לא נעלמה מעינינו הצהרתה של גב' הדס בסעי. 

האר2 כפופי� לגב' וול., אלא שאנו מעדיפי� את עדותה המפורשת של גב' וול. לפנינו ולפיה 

  לת של עובדי מגה לאב בלבד.היא מנה
  

 למגה לאב מחלקת משאבי אנוש אשר כפופה למחלקת משאבי אנוש במשיבה.  .152

מ  מתייעצת ע� הגורמי� דבראש מחלקת משאבי אנוש של מגה לאב מכהנת גב' פלדמ . גב' פל

הרלוונטיי� באג. משאבי אנוש של המשיבה בענייני� שוטפי� הנוגעי� להעסקת עובדי� לרבות 

. כמו כ , גב' פלדמ  חברה בפורו� של מנהלי משאבי 151  תנאי שכר שוני� בעת קליטת עובדמת

אנוש במשיבה. בפורו� נמסרי� עדכוני� בתחו� ונער� 'יישור קו' מקצועי בי  כל מנהלי משאבי 

 .   152האנוש המועסקי� במשיבה
  

  אופ  קליטת עובדי�

די המשיבה ועל פי נהלי המשיבה. למגה לאב עובדי מגה לאב נקלטי� לעבודה בדומה ליתר עוב  .153

 נהלי� מיוחדי� או שוני� מהנהלי� של המשיבה. אי

 

                                                 
 לתצהיר גב' פלדמ . 10.1לתצהיר מר לופטו  ונספח ט"ז לתצהיר; סעי.  34סעי.    147
  לתצהיר גב' וול.. 12.2. סעי   148
 לתצהיר. 14לתצהיר מר אוליאל ונספח  28.3 , 28.1לתצהיר גב' ול.; סעיפי�  8.4 – 8.1סעיפי�    149
  .24 – 22לפרוטוקול ש'  73עמ'  –עדות גב' וול.    150
  לתצהיר גב' פלדמ . 4.4סעי.    151
  לתצהיר גב' פלדמ .  5סעי.    152
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 ו.לטופס הנית  ליתר עובדי המשיבה. בס זההטופס ההודעה לעובד שנית  לעובד מגה לאב   .154

של המשיבה לצור� קבלת פירוט מלא של  לפורטל הידע הכלליהטופס מופנה עובד מגה לאב 

 .153זכויותיו וחובותיו, כמו כל עובד אחר של המשיבה

 

 קליטת עובדי מגה לאב נעשית מול הגורמי� הרלוונטיי� במגה לאב.   .155

 

יש מעבר של עובדי המשיבה למגה  ובשגרהמגה לאב נעשה מקרב עובדי המשיבה ל גיוס עובדי�

  . 154לאב, לאחר תיאו� ע� המחוזות השוני� ועריכת ראיו  אצל הגור� הרלוונטי במגה לאב
  

. 155ה  במעבדות השירות או המוקד וה  במגה לאב המועסקי  במקבילכמו כ , יש עובדי� 

ר שעות לבי  יתבתלושי השכר של אות� עובדי� נעשית הפרדה בי  השעות שעבדו במגה לאב 

  הכלכלית הנפרדת של מגה לאב. התנהלותעבודת� וזאת בשל ה
 

המשמשת את כל , SAP,הפרטי� של עובד המתקבל לעבודה במגה לאב מוזני� במערכת ה  .156

משיבה. כמו כ , העובד ממלא בתקופת עבודתו מסמכי� מחלקות משאבי האנוש של ה

המבוססי� על הפורמט הכללי במשיבה, אשר  מוזני� א. ה� למערכת שבה נשמר כל המידע על 

 תנאי העסקתובהעובד. מידע זה משמש לצור� קבלת החלטות בנוגע לקידומו של העובד ולשינוי 

  . 156בעתיד

 

וכחות של המשיבה והנתוני� נאגרי� במערכת כמו כ , עובדי מגה לאב מחתימי� כרטיסי נ

  הנתוני� הכללית של המשיבה.
  

  הדרכות והכשרות מקצועיות משותפות ע� עובדי יתר המשיבה

 .157משות,נער� יו� עיו  ולעובדי� חדשי� של המשיבה לעובד חדש של מגה לאב   .157
 

 לעובדי מגה לאב הדרכות והשתלמויות מקצועיות בהתא� לתפקיד�.  .158

, לכלל עובדי המשיבהע� זאת, עובדי מגה לאב יכולי� א. להשתת. בהדרכות המתקיימות 

 וזאת בכפו. להמלצת המנהלי� הרלוונטיי�.
  

הרלוונטיי�, לרבות  לכלל עובדי מער* המעבדותכמו כ , לעיתי� מתקיימות הרצאות מקצועיות 

  . 158עובדי מגה לאב
 

לעובדי מגה לאב וליתר העובדי� במער�  ת,משופע� בשנה נער� קורס לגמול השתלמות   .159

 .159המעבדות
 

  ימי גיבוש וטיולי�

 .160ע� עובדי המשיבה יחדעובדי מגה לאב יוצאי� לנופש השנתי   .160

                                                 
 לתצהיר. 3לתצהיר גב' פלדמ  ונספח  4.6סעי.    153
לתצהיר  31.4; סעי. 5ש'  82עד עמ'  29לפרוטוקול ש'  81עמ'  –לתצהיר גב' פלדמ ; עדות גב' פלדמ   11 – 8סעיפי�    154

  מר לופטו  ונספח י"ד לתצהיר.
  לתצהיר גב' הדס. 27.3לתצהיר גב' פלדמ ; סעי.  9לתצהיר מר לופטו  ונספח י"ד לתצהיר; סעי.  31.4סעי.    155
  לתצהיר גב' פלדמ . 4.10 – 6.4סעיפי�    156
  לתצהיר גב' פלדמ . 12.4סעי.    157
  .6 – 5לפרוטוקול ש'  76עמ'  –עדות גב' וול.    158
  לתצהיר גב' פלדמ . 12.3סעי.    159
  לתצהיר גב' פלדמ . 12.1סעי.    160
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 .161ע� זאת, עובדי מגה לאב יוצאי� ג� לטיולי� נפרדי� ללא יתר עובדי המשיבה

 

 . 162עובדי המשיבההרמות כוסית וכנסי� נעשי� לעובדי מגה לאב בנפרד מיתר   .161

 

במקרה זה ברור כי הסיבה לכ� היא גודלה של המשיבה והעובדה שעובדי מגה לאב מצויי� 

  .163בבניי  אחד, כפי שהעידה גב' פלדמ 

 

שותפי� לתכנית הרווחה הארצית של המשיבה.  כמו יתר עובדי המשיבה, עובדי מגה לאב  .162

מדיו  ועוד, מסל יטיגל, האירוע השנתי במהעובדי� נהני� מפעילויות שונות כגו : הופעות הפס

רווחה הכולל מתנות שונות (מתנת קליטה לעבודה, מתנות לחתונה, להולדת ילדי�, לילדי� 

העולי� לכיתה א' ועוד), משלל הטבות המפורסמות באתר הרווחה של המשיבה ומביטוח 

 . 164בריאות הממומ  על ידה

 

  השירות שמספקת מגה לאב

שוני� עימ� מתקשרת המשיבה ג� לגופי� למבוטחי המשיבה ומגה לאב מספקת שירותי�   .163

 "הדסה"ו "רמב"�", "תל השומר"חולי� ה יתכגו : עזר מציו , מטופלי בובהתא� להנחיותיה, 

  .165"אסותא"וכ  למטופלי בית חולי� 

 

עשית ע� כל התקשרות ע� גורמי חו2 מחייבת קבלת אישור ממר אוליאל וההתקשרות נ  .164

  .166המשיבה במישרי . למגה לאב אי  אפשרות להתקשר באופ  עצמאי ע� גורמי� חיצוניי�

  

של התנהלות הלאות� גופי� נעשית על ידי המשיבה והמסופקי� ההתחשבנות בגי  השירותי�   .165

  . 167מגה לאב מול אות� גופי� היא בפ  המקצועי בלבד
 

  המכשור המיוחד במגה לאב

 במגה לאב קיי� מכשור מיוחד שאינו קיי� ביתר מעבדות המשיבה.   .166

מגה לאב מספקת שירותי מעבדה בהתא� למדורי� לה� היא מחולקת: פתולוגיה, גנטיקה, 

ציטוגנטיקה, המטולוגיה, אנדוקרינולוגיה, כימיה, וירולוגיה, אימונולוגיה, בקטריולוגיה, סיווג 

 נדרשת להחזיק במכשור ייחודי ומתקד�. . לפיכ� היא168רקמות, שחפת ומיקולוגיה

   

במעבדות הנמצאות במרכזי� הרפואיי� ובמרפאות המוקד יש רק חלק מהמכשור שקיי� במגה   .167

 לאב בהתא� לתמהיל הבדיקות המבוצע בה�. 

                                                 
 .5ש'  83עד עמ'  31לפרוטוקול ש'  82עמ'  –עדות גב' פלדמ     161
  לתצהיר מר לופטו . 51סעי.    162
  .30 – 27לפרוטוקול ש'  82עמ'  –עדות גב' פלדמ     163
 לתצהיר גב' פלדמ . 12.2 ,ו 12.1סעיפי�    164
 .8 – 2לפרוטוקול ש'  64עמ'  –עדות מר אוליאל    165
  .8 – 1ש'  77, עמ' 23 – 14לפרוטוקול ש'  76עמ'  –עדות גב' וול.    166
  .26 – 24, ש' 18 – 17לפרוטוקול ש'  76עמ'  –עדות גב' וול.    167
  לתצהיר מר לופטו . 43סעי.    168
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. 169במעבדות אלה מבוצעות בדיקות בתחו� ההמטולוגיה, אנדוקרינולוגיה וכימיהכי יצוי  

כל המכשור הייחודי והמתקד� המצוי  לא קיי� בה לפיכ�, משיקולי� תקציביי� וכלכליי� 

 .170במגה לאב

 

 פעולות המשיבה והחלטותיה בנוגע למעבדה המרכזית

: המשיבה קובעת את התקציב של מגה לאב מידי שנה ועל מגה לאב להתנהל בתו� תקציב  .168

  מגה לאב למשיבה נעשית כהתחשבנות מסגרת התקציב שהוקצבה לה. כל ההתחשבנות בי

  .171פנימית ולא כיחידת רווח והפסד עצמאית

 

: חטיבת התפעול של המשיבה מבצעת את רכישת הציוד עבור מגה לאב לרבות רכישת ציוד  .169

רכישת המכשירי� במעבדה והציוד השוט. (כפפות וחלוקי� ועוד). כמו כ , חטיבת התפעול א. 

הנדרש לתפעול המעבדה המרכזית והיא זו המתקשרת ע� הספקי� רוכשת את הציוד המשרדי 

 .172השוני� בתחו� הניקיו , התחזוקה, הכביסה וכיוצ"ב

 

: המשיבה שוכרת את המבנה שבו נמצאת המעבדה שכירת המבנה המשמש את מגה לאב  .170

 .173המרכזית. בקשות להגדלת שטח המעבדה המרכזית מוגשות לוועדת הפיתוח של המשיבה

 

: המחס  המרכזי של המשיבה מחייב את מגה לאב בגי  ציוד המסופק לה. למגה חיוב מגה לאב  .171

  .174לאב יש מספר המייחד אותה ללא קשר למחוז או למטה המשיבה

 

  הכרעה

לאחר ששקלנו את טענות הצדדי , עדויותיה  והראיות שהוצגו לפנינו הגענו לכלל כאמור,   .172

לאב כיחידת מיקוח נפרדת ג  בשי  לב לגמישות הנדרשת מסקנה שאי להכיר בעובדי מגה 

 טעמנו. אלה. וביישו  אמות המידה להכרה ביחידת מיקוח במהל* התארגנות ראשונית

  

173.  אנו סבורי�  ניהולי של מגה לאב,במבנה הארגונימסוימת , למרות שקיימת הפרדה הראשו

  . ונסביר ,מיקוח נפרדת כדי לקבוע שמגה לאב היא יחידתב שהוכחהשאי  די בהפרדה 

 

בראש מגה לאב עומדת מנהלת, האחראית על ניהולה השוט. בהתא� לתקציב שנקבע על אמנ� 

הוצאות בהיק. גדול  אשרסמכות ליש לה שלא הוכח , אול� היבהתא� להנחיותוידי המשיבה 

 ללא קבלת אישור של אג. הכספי� של המשיבה.

 

הגופי� לה� מספקת מגה לאב שירותי� סכמי� ע� בה היא זו המתקשרת בהנוס. על כ�, המשי

מול מגה לאב ההתנהלות של  .על ידי המשיבהתבצעת ע� אות� גורמי� מ ההתחשבנות וא.

בכל הקשור  מגה לאב אינה מתנהלת באופ עצמאיבפ  המקצועי בלבד. כלומר,  אות� גופי� היא

  לגביית כספי� בעד השירותי� שהיא מספקת.

                                                 
  לתצהיר מר לופטו . 44סעי.    169
  .33 – 14ש'  74עמ'  –; עדות גב' וול. 8 – 4לפרוטוקול ש' 71עמ' –עדות מר אוליאל    170
 לתצהיר מר אוליאל. 28.3סעי.    171
 לתצהיר גב' וול.. 10.3לתצהיר מר אוליאל; סעי.  28.5,ו 28.4סעיפי�    172
  היר גב' פלדמ .לתצ 10.2סעי.    173
 לתצהיר מר ארז. 5סעי.    174
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הציוד של המעבדה המרכזית, לרבות המכשירי� המשיבה היא זו שרוכשת את כמו כ , 

לצור�  והיומיומיהציוד השוט, מספקת למגה לאב את ש והיא זו המשמשי� אותה בעבודתה

  ניהול המעבדה לרבות כפפות וחלוקי�.

  

מנהלת משאבי אנוש במשיבה מתייעצת באופ  שוט. ע� אג. משאבי אנוש של המשיבה בכל 

כאשר מנהלת משאבי אנוש של מגה לאב מעוניינת לחרוג  ,לתנאי שכר� והעסקת�. כמו כ הנוגע 

(מנהלת פרט ותנאי העסקה גב' הדס נדרשת לקבל אישור מקבעה המשיבה היא שמתנאי השכר 

  מנהלת מגה לאב בעניי . נה מערבת את הנהלת ואיבמשיבה) 

  

 ת מנהלת בעלת סמכויות ניהולעובדות אלה מצביעות על כ� שלמרות שבראש מגה לאב ניצב

, מגה לאב אינה מתנהלת באופ  עצמאי והקשר בינה לבי  המשיבה הוא קשר הדוק מסוימות

לה� מספקת מגה לאב שירותי� המשיבה היא זו המתקשרת ע� הגופי� כאמור, ביותר. 

מספקת למגה לאב את הציוד השוט. והיומיומי המשמש את זו שא. היא ומתחשבנת עימ� ו

,במבנה הארגוניהמסוימת הקיימת . לפיכ�, אנו סבורי� שאי  די בהפרדה ה בעבודת�עובדי

  ניהולי של מגה לאב בכדי להפו� אותה ליחידת מיקוח נפרדת.

  

, לעובדי המעבדה המרכזית אי  אינטרס מיוחד או מאפייני� משותפי� המבדילי� אות� השני  .174

 מעובדי המשיבה האחרי�. 

 

השוואת הרכב כוח האד� במגה לאב להרכב כוח האד� במשיבה מעלה כי קיי� דמיו  רב 

, מועסקי� עובדי� השייכי� לדירוג עובדי מעבדה/ המשיבה מחוזותכמו בביניה�. במגה לאב, 

מיקרוביולוגיי� כימאי�, אחראי אדמיניסטרציה, מהנדסי תעשיה וניהול, מזכירי� רפואיי� 

  מחסנאי�, פקיד דואר, כוח עזר ועוד. ומנהל מזכירות רפואית,

  

כמו כ , תנאי השכר ותנאי העבודה של עובדי מגה לאב דומי� לתנאי העבודה של העובדי� 

האחרי� המועסקי� בתפקידי� דומי� במשיבה, לרבות אלה המדורגי� בדירוג עובדי מעבדה/ 

ת עובדי מעבדה מיקרוביולוגיי� כימאי�. אמנ� עובדי מגה לאב חייבי� להיות בעלי תעוד

  ממשרד הבריאות אול� ג� עובדי� נוספי� שמועסקי� במעבדות המשיבה בעלי תעודה זו. 

  

יש וכי קליטה של עובדי� למגה לאב מקרב עובדי המשיבה זאת ועוד. הוכח שבאופ  שוט. ישנה 

בתלוש השכר של אות� ות המשיבה ובמגה לאב. אמנ� עובדי� המועסקי� במקביל במעבד

הפרדה בי  שעות העבודה במעבדות המשיבה ובי  שעות העבודה במגה לאב אול� מת קייעובדי� 

  הדבר נובע מההתנהלות הכלכלית הנפרדת של מגה לאב וההתחשבנות בינה לבי  המשיבה.

 

נוס. על כ�, עובדי מגה לאב עובדי� בשעות דומות לאלה של עובדי מעבדות המוקד הסמוכות 

  למעבדות השירות. 

  

לא זו בלבד. עובד חדש שנקלט לעבודה במגה לאב משתת. ביו� עיו  משות. ע� העובדי� 

החדשי� שנקלטי� לעבודה במרפאות המשיבה במחוזות השוני�. כמו כ , עובדי מגה לאב 

יכולי� להשתת. בהדרכות המבוצעות לכלל עובדי המשיבה. לכ� יש להוסי. כי פע� בשנה נער� 

  לעובדי מגה לאב ולעובדי המעבדות האחרות.  קורס לגמול השתלמות משות.
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נוס. על כ�, כל הנהלי� החלי� על עובדי המשיבה חלי� על עובדי מגה לאב ואי  לעובדי� אלה 

נהלי� משלה� או טפסי� שוני� מאלה המשמשי� את המשיבה. כל הזכויות והחובות של עובדי 

ותיה� וחובותיה� של עובדי מגה לאב מפורטי� בפורטל הידע של המשיבה בדיוק כמו זכוי

  המשיבה האחרי�.

  

בנסיבות אלה, לא מצאנו שיש לעובדי מגה לאב אינטרס מיוחד, ולמצער, מאפייני� משותפי� 

  המייחדי� אות� מיתר עובדי המשיבה בכלל ומיתר העובדי� האחרי� במער� המעבדות בפרט. 

  

, מגה לאב אינה ממותגת באופ  שונה מהמשיבה והלוגו המשמש אותה הוא הלוגו של השלישי  .175

 חלק בלתי נפרד מעובדי המשיבה.ה� המשיבה. א. עובדה זו מצביעה על כ� שעובדי מגה לאב 

 

, העובדה שבמגה לאב נמצאי� מכשירי� ייחודיי� אינה מצדיקה לראותה כיחידת הרביעי  .176

במגה לאב נובעת  אלהנו שהסיבה להימצאות� של מכשירי� מיקוח נפרדת. שכ , שוכנע

בוצעו במעבדה ה שהבדיקות הייחודיות והיקרות ימהחלטתמשיקולי� תקציביי� של המשיבה ו

 המרכזית ולא במעבדות האחרות.

 

, המיקו� הנפרד של המעבדה המרכזית אינו מצדיק לראות בעובדי מגה לאב יחידת החמישי  .177

מדובר  לאבאותו מבנה שוכ  א. המטה של מער� המעבדות כולו. כמו כ ,  מיקוח נפרדת. שכ ,

ובדי� מועסקי� במקביל במעבדות המשיבה ובמגה לאב. חלק מהעבאתר עבודה מרוחק ונפרד ו

אינו מקשה על המשיבה לארג  ג� את יתר של מגה לאב כלומר, במקרה שלפנינו המיקו� הנפרד 

קרה זה להוות שיקול מרכזי לצור� הכרה ביחידת מיקוח עובדי המשיבה ולכ  אי  הוא יכול במ

 :בעניי אקרשטיי נפרדת. ובלשונו של בית הדי  הארצי

"כפי שקבענו, הגור  הגיאוגרפי יכול במקרי  המתאימי  להוות אחד מבי מכלול שיקולי  בקביעת 

מעידי  על קיומו  יחידת המיקו . ע  זאת, הוא אינו יכול להוות גור  מכריע, כאשר יתר הפרמטרי 

של שיתו, אינטרסי  לכלל עובדי החברה, בכל אתריה. זאת, במיוחד במדינה קטנה כמדינת ישראל, 

 .בה הגור  הגיאוגרפי ככל אינו מהווה פרמטר בעל משקל מיוחד"

 

: לאחר שבחנו את המאפייני� של עובדי מגה לאב ויישמנו את אמות המידה כללו של דבר  .178

הגענו לכלל  ,יקוח באופ  גמיש בהתחשב בכ� שמדובר בהתארגנות ראשוניתבקביעת יחידת המ

ניהולי בכדי להעדי. את זכות העובדי� ,אי  די בשוני המסוי� במבנה הארגונישמסקנה 

 מצאנוא ל כאשר במיוחד ,בניהול עסקיה משיבהארגוני של ה,להתארג  על פני האינטרס הניהולי

מיתר עובדי המשיבה מגה לאב המייחדי� את עובדי משותפי� אינטרס מיוחד או מאפייני� 

 להכיר בעובדי מגה לאב כיחידת מיקוח נפרדת במשיבה.  אנו סבורי� שלא נית . לפיכ�, האחרי�

 

 , אי  אנו נדרשי� לבחו  א� הוכחה היציגות במגה לאב. הגענו נוכח הקביעה אליה  .179

 

וכח שמספר העובדי� שהצטרפו ע� זאת, על מנת שמלאכתנו לא תהיה חסרה, נציי  כי ה

כי מהנימוקי�  דגישלמבקשת עולה על שליש עובדי מגה לאב, כפי שיפורט להל . אול� נחזור ונ

והאמור להל   שפורטו לעיל אנו סבורי� שאי  להכיר בעובדי מגה לאב כיחידת מיקוח נפרדת

  הוא בבחינת "למעלה מ  הדרוש".
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  ?עלה משליש עובדי מגה לאבהא  הצטרפו למבקשת למ �למעלה מ הדרוש 

 התשתית העובדתית

 .9:25בשעה  25.11.2015המבקשת הכריזה על היציגות ביו� כאמור,   .180

 

 .175עובדי  303במגה לאב מועסקי�   .181

 

 .176של עובדי מגה לאב טפסי הצטרפות 127המבקשת העבירה למשיבה   .182

 

 הכרעה

המבקשת הוכיחה שלמעלה משליש עובדי מגה לאחר ששקלנו את טענות הצדדי  מצאנו כי   .183

  , כפי שיפורט להל .לאב הצטרפו לשורותיה

 

, ג� א� היינו מקבלי� את טענות המשיבה בנוגע לטפסי ההצטרפות ולפגמי� שנפלו ראשית  .184

 ונסביר., בה�, מספר עובדי מגה לאב החברי� במבקשת עולה על שליש

  :25.11.2015טפסי� שנחתמו ביו�   184.1

, 1961177(טפסי� מס'  25.11.2015של עובדי מגה לאב נחתמו ביו�  טפסי הצטרפות 9

 ).2102,ו 2051, 2043, 2030, 2014, 2006, 2002, 1999

  

  טפסי הצטרפות (לא מקווני�) שלא מולאו בה� פרטי� מזהי� רבי�:  184.2

שבו מילאה עובדת את שמה הפרטי, ש� משפחתה, מספר אחד יש טופס הצטרפות 

הזהות שלה, תארי� הלידה שלה, והכתובת שבה היא מתגוררת. העובדת לא  תעודת

מילאה את כתובת הדואר האלקטרוני שלה ולא את מספר הטלפו  שלה והאתר שבו היא 

 . 178עובדת

  

  טפסי הצטרפות ע� שגיאות בש� הפרטי או בש� המשפחה של העובד:  184.3

והובא  �25.11.2015 ביו� טפסי הצטרפות, כאשר טופס אחד מתוכ� נחת 4,מדובר ב

 .טפסי הצטרפות 3לעיל. לכ  יש להביא בחשבו  רק  184.1. בחשבו  בסעי

  

כלומר, א� היינו מקבלי� את טענות המשיבה ולפיה אי  להביא בחשבו  את טפסי   184.4

 127) מתו� 3+  1+  9( טפסי הצטרפות 13ההצטרפות שפורטו לעיל היינו פוסלי� 

עובדי מגה לאב הצטרפו אליה כדי  במועד  114הוכיחה כי  טפסי�. כלומר, המבקשת

עובדי  מהווי   303עובדי  מתו* כל עובדי מגה לאב המוני   114הכרזת היציגות. 

). בנסיבות אלה, המבקשת היא הארגו היציג בקרב 37.6%למעלה משליש העובדי  (

 .עובדי מגה לאב

 

נוגע לעובדת שלא מילאה בטופס ההצטרפות את , כאמור, אנו דוחי� את טענת המשיבה בשנית  .185

שמה הפרטי, ש� משפחתה, מספר  –מלוא פרטיה. העובדת מילאה את הפרטי� המהותיי� 

                                                 
 לתגובת הצד. 54לבקשת הצד; סעי.  27סעי.    175
  .26.5.2016הוגשו לבית הדי  ביו�    176
  לסיכומי�. 189 –ראה טענות המשיבה בעניי  טופס זה    177
  .342טופס מס'    178
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תעודת הזהות שלה, תארי� לידתה וכתובתה הפרטית. בנסיבות אלה, משנית  לזהות את 

 העובדת החתומה על טופס ההצטרפות אי  מקו� לפסול אותו.

 

מי� שנפלו בטפסי ההצטרפות שבה� נפלה טעות בשמ� הפרטי או ש� המשפחה , הפגשלישית  .186

ת שיחות טלפוניות ע� אות� עובדי�, כפי שפורט של העובדי�, תוקנו על ידי המבקשת באמצעו

 בהרחבה לעיל.

 

ע� זאת, כפי שקבענו א. בעניי  עובדי רשת מכבי פאר� יש לפסול את טפסי ההצטרפות מיו�   .187

נמסרו למבקשת קוד� לשעת ההכרזה על מולאו וכיוו  שלא הוכח שאות� טפסי� מ 25.11.2015

של  25.11.2015מיו�  טפסי ההצטרפות 9יש לפסול רק את היציגות. אי לכ�, אנו סבורי� כי 

 עובדי מגה לאב.

 

. מבקשתעובדי�, הצטרפו ל 303מתו� כל עובדי מגה לאב, המוני�  118מ  המקוב2 עולה כי   .188

) הצטרפו למבקשת. ע� זאת, כאמור, לא מצאנו 39%כלומר, למעלה משליש עובדי מגה לאב (

  כי יש להכיר בעובדי מגה לאב כיחידת מיקוח נפרדת במשיבה. 

 

  התנהלות המבקשת

טר� נעילה נבקש לייחד מספר מילי� לאופ  ניהול ההלי� על ידי המבקשת. שכ , במסגרת ההלי�   .189

בהתנהלות דיונית חריגה מצד המבקשת, שאי  מקומה א. במסגרת הלי�  נתקלנו מספר פעמי�

 של סכסו� קיבוצי, ונסביר.

 

הודיעה המבקשת שבכוונתה לזמ   21.7.2016בפתח דיו  ההוכחות שאמור היה להתקיי� ביו� 

עדי� נוספי� שעדות� רלוונטית לצור� הכרעה בסוגיות שבמחלוקת ונקבה בשמותיה� של גב' 

לדמ , גב' סטריא , גב' עזר ומר מסר. נציי  כי לא הייתה עילה שלא להגיש בקשה וול., גב' פ

זמנ� , ובאופ  זה לחסו� בולפני דיו ההוכחותלזימו  אות� עדי� לאחר קבלת תצהירי המשיבה 

נוסי. כי ג� לאחר שכבר התקבלה הבקשה והדיו  נדחה . של בית הדי  והצדדי� ובהוצאותיה�

הגישה קוד� לכ  וא. תצהירי� מטעמה מסמכי� שלא גולו ל המבקשתצירפה  7.8.2016ליו� 

התנהלות לפני המועד שנקבע להגשת תצהירי המשיבה, ללא בקשה מתאימה. יו  תצהיר נוס. 

  בגי  התנהלותה.  שת א. חויבה בתשלו� הוצאותהדיו  פע� נוספת והמבקזו הובילה לדחיית 

  

 9.10.2016בדיו  שהתקיי� ביו�  .בהתנהלותהחר. החיוב בהוצאות המשיכה המבקשת שנוסי., 

לצור� השלמת עדותה של גב' הדס בנוגע לתפקידו של הגור� המנהל את רשת מכבי פאר�, 

ידה במסגרת הלי� גילוי המסמכי�, הציגה המבקשת במהל� החקירה מסמכי� שלא גולו על 

  לפני אותו דיו . מבלי שהתבקשה הגשת� 

  

אנו סבורי� שהתנהלות המבקשת היא התנהלות חריגה בניהול הלי� משפטי, ג� כשמביאי� 

, שבו מטבע הדברי� נות ראשוניתהתארג שעניינובחשבו  את העובדה שמדובר בסכסו� קיבוצי 

מידע גדולי� בי  הצדדי�. נבהיר באופ  שאינו משתמע לשני פני� כי בעת ניהול קיימי� פערי 

סכסו� קיבוצי, על הצדדי� לנהוג בניקיו  כפיי� הלי� של ית הדי , לרבות הלי� משפטי בפני ב

בכל הנוגע להליכי� המקדמיי� לרבות הליכי בכלל וולפעול על פי הוראות התקנות ובית הדי  



  
  יפו �די אזורי לעבודה בתל אביב בית 

  32346�01�16 ס"ק  
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. אנו מקווי� שהמבקשת, שכבר חויבה בתשלו� הוצאות בגי  התנהלותה, בפרט גילוי המסמכי�

  נע מחזרה על התנהלות זו במסגרת הליכי� משפטיי� אחרי�. תפני� את הדברי� האמורי� ותמ

 

 סו, דבר

 בקשת הצד מתקבלת בחלקה.  .190

 

מכבי פאר� מהווי� יחידת מיקוח נפרדת בקרב עובדי המשיבה, מכבי רשת עובדי   190.1

  שירותי בריאות.

 

מכבי פאר�. במבקשת חברי� שלוש רשת המבקשת היא הארגו  היציג בקרב עובדי 

מאות ושישה עובדי� מכלל שבע מאות שמוני� וארבעה עובדי מכבי פאר�, המהווי� 

  .הרשתמכלל עובדי  39%

 

לחוק הסכמי� קיבוציי� ותנהל ע�  1ח33המשיבה תפעל בהתא� להוראות סעי. 

הסכ�  לחוק לצור� חתימה על 1המבקשת משא ומת  קיבוצי בענייני� המפורטי� בסעי. 

  קיבוצי.

  

  עובדי מגה לאב אינ� מהווי� יחידת מיקוח נפרדת בקרב עובדי המשיבה.  190.2

 

שקלנו א� המקרה שלפנינו הוא מסוג המקרי� המיוחדי� שבו יש לחייב את  , לעניי  הוצאות  .191

כי , אנו סבורי�בהרחבה לעיל.  שפורטההמבקשת בתשלו� הוצאות המשיבה נוכח התנהלותה 

כבר חויבה בתשלו� הוצאות למשיבה ומשהוכרה יציגותה בקרב עובדי רשת מכבי משהמבקשת 

פאר� אי  מקו� לחייבה בתשלו� הוצאות נוספות וזאת על מנת לאפשר לצדדי� להניח 

 מאחוריה� את המחלוקות ולצאת לדר� של שיתו. פעולה.

 
הודעת ערעור יש להגיש על פסק הדי נית לערער בזכות בפני בית הדי הארצי לעבודה בירושלי . 

  ימי  ממועד קבלת פסק הדי. 14לבית הדי הארצי בתו* 

 
  

  .ויישלח אליה  בהעדר הצדדי  ),2017בינואר,  18( ,כ' טבת, התשע"זנית היו , 
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