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 1 2019פברואר  10

 2  לפני: 

 3  סג� נשיא � כאמל אבו קאעודשופט הכב' 

 4  נציג ציבור מעסיקי� מר מימו� אסולי� 

 5  נציג ציבור עובדי� מר נת� מזרחי

  6 

  הסתדרות מדיצינית הדסה (חל"צ)  : תמבקשה
  

, עו"ד פוזנר אופירעו"ד שושנה גביש, עו"ד  עו"ד ע"י ב"כ:  
  ליאת גוזל� 

  

  

                                                        �  

  ההסתדרות הרפואית בישראל. 1  : י�משיבה
  ועד מנהלי המחלקות של הדסה. 2
  ועד הרופאי� הבכירי� של הדסה. 3
4 .�  של הדסה ועד הרופאי� הצעירי
5 .�  ועד רופאי השיניי
כלל רופאי הדסה וכלל רופאי השיניי� של . 6

  הדסה
 

  עו"ד מיכל הראל, עו"ד מוריה בליק  ע"י ב"כ: עו"ד  
  

 7  החלטה

   8 

 9 נגד מניעה צו למת�") הדסה: "להל�" (הדסה" המדיצינית ההסתדרות בקשת לפנינו

 10, זמ� הגבלת ללא וחג שבת במתכונת כללית שביתה, הדסה רופאי של הצפויה השביתה

 11 הכריזו עליה, הצופי� הר הדסה החולי� בבית וכ� כר� עי� הדסה החולי� בבית

 12, 5!2 המשיבי� ע� ביחד"), י"הר: "להל�( בישראל הרפואית ההסתדרות, 1 המשיבה

 13 להחלטת בתגובה, י"הר של אורגני� מהווי� אשר, בהדסה הפעילי� הרופאי� וועדי

 14 להתחיל צפויי� היו אשר, מתמחי� רופאי� 7 פיטורי� לפני לשימוע לזמ� הדסה הנהלת

 15  . 2019 פברואר חודש בתחילת בהדסה התמחות� את

  16 



  
  בית די� אזורי לעבודה בירושלי�

   19119�02�19 ס"ק  
  

   

 11מתו�  2

 1 ה� ההחלטה במסגרת שיפורטו הקביעות כל זמני סעד למת� בבקשה משמדובר כי יצוי�

 2  .בלבד לכאוריות

  3 

 4  לענייננו הצריכה העובדתית התשתית

  5 

 6 היא בה�, הצופי� ובהר כר� בעי�, אוניברסיטאיי� חולי� בתי שני מנהלת הדסה .1

 7 1,800!כ, רפואיי�!ופרא משק, מנהל עובדי כמחצית�, עובדי� 5,000 מעל מעסיקה

 8 . רופאי� 1,100!וכ אחיות

 9 

 10 גובשו זה רקע על. חמור תקציבי למשבר נקלעה הדסה האחרו� בעשור כי חולק אי� .2

 11, הדסה נשות ארגו� על הוסכמו אשר, הבראה ותכנית נושי� הסדר הדסה של בעניינה

 12). הרופאי� נציגות לרבות( השוני� בסקטורי� העובדי� נציגויות וכ� ישראל מדינת

 13 . 22.5.2014 ביו� בירושלי� המחוזי המשפט בית ידי!על אושרה ההבראה תכנית

 14 

 15 לתכנית בהתא�. 31.12.2020 יו� ועד 2014 משנת ההבראה תכנית של תוקפה .3

 16 תמיכה מספקי� הדסה נשות ארגו� וכ� ישראל דינתמ הללו בשני�, ההבראה

 17, כ�!כמו. שוני� תקציביי� ביעדי� הדסה של לעמידתה בכפו+ זאת, להדסה כלכלית

 18 משרד מטע� מלווה חשב של שוט+ פיקוח תחת מצויה הדסה, לתכנית בהתא�

 19 ההבראה תקופת תו� עד כי היא המטרה. הממשלה מטע� ועדה של וכ� האוצר

 20 . כלכלית בתמיכה צור� ללא, היא רגליה על תעמוד הדסה כאמור

 21 

 22 תקציבי לאיזו� להביאה מנת!על שוני� בצעדי� נוקטת הדסה, האמור רקע על .4

 23 בי�, מכ� כחלק. עובדי� העסקת עלויות צמצו� לרבות, הוצאותיה את ולצמצ�

 24 עלויות לצמצו� י"הר לבי� הדסה בי� ומת� משא האחרונות בשני� מתקיי�, היתר

 25", האקדמי הסגל הסכמי" המכוני� הסכמי� מתחולת הנובעות הדסה של ההעסקה

 26 לרופאי� ביחס משופרי� שכר תנאי חלי� ה� עליה� לרופאי� מעניקי� אשר

 27 .קיבוצי הסכ� של מוסכמת לטיוטה להגיע ניסיונות נעשו, כ�. אחרי�

  28 

  29 

 30 



  
  בית די� אזורי לעבודה בירושלי�

   19119�02�19 ס"ק  
  

   

 11מתו�  3

 1 על עלה זה ומת� משא, דנ� הבקשה במסגרת הצדדי� בפנינו שטענו וכפי, לאחרונה .5

 2 בהמש�. הקיבוצי ההסכ� לטיוטת אשר בעמדותיה� נחלקו הצדדי� כאשר, שרטו�

 3 כי ביקשה במסגרתו, זה די�!בית פני בהלי� י"הר פתחה שבועות מספר לפני, לכ�

 4 165 של בשכר� צדדית חד שכר הפחתת מלבצע להימנע להדסה יורה הדי�!בית

 5 הסתיי� ולמעשה התייתר זה הלי� כי, יצוי�. הנטע� פי!על כ�, שתוכנ� כפי, רופאי�

 6 ניכוי לבצע בדעתה אי� כי הדי�!לבית הודיעה הדסה בעקבותיו דיו� שנקבע לאחר

 7 כי, הדסה ציינה הדי�!לבית ל"הנ בהודעתה, האמור לצד. הרופאי� משכר צדדי חד

 8 העסקת לעלויות הקשור בכל ולכ� התקציב למסגרת מחו- לפעול ביכולתה אי�

 9 לעמוד להביאה שמטרתה", עלויות מרסנת" בפעילות לפעול הדסה תמשי� רופאי�

 10 ק"בס 29.1.2019 מיו� הדסה הודעת, ראו( ההבראה תקופת בתו� היא רגליה על

70782!01!19 .( 11 

 12 

 13 .לעיל המתוארי� למהלכי� המש� מהווה שלפנינו ההלי� .6

  14 

 15  בתמצית הצדדי� טענות

  16 

 17  המבקשת טענות

 18 

 19 הפסקת של צעד על הוחלט, ההעסקה עלויות בצמצו� הצור� רקע על, הדסה לטענת .7

 20, רופאי� 7!ל נשלחו, 7.2.2019 ביו�, לכ� בהתא�. החולי� בבתי מתמחי� קליטת

 21 נמסר אלה בזימוני�. לשימועי� זימוני�, כמתמחי� בהדסה להיקלט המיועדי�

 22 נאלצת היא 2019 לשנת התקציב ליעד להתכנס הדסה של הצור� נוכח כי למתמחי�

 23 מועדי. הזו בעת להתמחות קליטת� את לאפשר שלא שוקלת ולכ� תקני� לצמצ�

 24 . 11.2.2019 ליו� נקבעו השימועי�

 25 

 26 ל"מנכ, רוטשטיי�' לפרופ הודעה, י"הר ר"יו, חגי ציו�' פרופ שלח, לכ� בתגובה .8

 27 בהמש�. הרופאי� של כללית שביתה תחול 10.2.2019 מיו� החל לפיה, הדסה

 28 ועד ר"יו – שלפנינו בבקשה המשיבי� מיתר ג� דומה הודעה הדסה ל"למנכ נשלחה

 29, בהדסה הבכירי� הרופאי� ועד ר"יו, אלישר רו�' פרופ, בהדסה המחלקות מנהלי

 30 ועד ר"ויו לוי!ריבק יערית ר"ד, בהדסה הצעירי� הרופאי� ועד ר"יו, פז!ניר ר�' פרופ

 31 . כספי נרדי' פרופ, בהדסה השיניי� רופאי
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 1 

 2, הדסה לטענת. המתוכננת השביתה נגד צו ית� הדי�!בית כי ביקשה, כאמור, הדסה .9

 3 אשר, הציבורי בשירות עובדי� של מוגנת ובלתי פראית שביתה היא ל"הנ השביתה

 4 לחוק א37 בסעי+ המופיעות להגדרות לב בשי�, זאת. כדי� הודעה עליה ניתנה לא

 5 לעניי�"), עבודה סכסוכי ליישוב החוק: "להל�( 1957!ז"תשי, עבודה סכסוכי יישוב

 6 סעי+ להוראת לב ובשי�", מוגנת בלתי השבתה או שביתה" ולעניי�" ציבורי שירות"

 7 לפני לפחות יו� 15 שביתה על הודעה למסור לסכסו� צד על כי הקובע, זה לחוק א5

 8 הצעדי� למניעת סעד מת� היא כמתחייב הודעה מת� אי של הסעד כי, נטע�. תחילתה

 9 . בטענותיה לתמיכה לפסיקה הפנתה הדסה. הארגוניי�

 10 

 11 באופ� המצויה בהחלטה עניינה שכ� כדי� שאינה בשביתה מדובר כי, נטע� עוד .10

 12 האחריות כי, נטע� זה לעניי�. המעסיק של הניהולית הפררוגטיבה במסגרת מובהק

 13 החובה וא+ הסמכות לו אשר, המעסיק על מוטלת מפעל של הכלכלית לאיתנותו

 14 הפררוגטיבה למעסיק, כ�. המפעל של קיומו המש� שיתאפשר כ� צעדיו את לכלכל

 15 ליכולותיו לב בשי� היתר בי�, במפעלו האד� כוח תקני מכסת את לשנות או לקבוע

 16 . רלוונטית לפסיקה הדסה הפנתה זה לעניי� א+.  הכלכליות

 17 

 18 החובות ע� אחד בקנה עולה אינה י"הר ידי!על השביתה נקיטת כי, נטע� כ� על נוס+ .11

 19, המפעל להצלת במשות+ לפעול, הקיבוציי� העבודה ליחסי הצדדי� על הדי� שמטיל

 20 . קיומו המש� על מאיימת כלכלית שמצוקה שעה

 21 

 22 מול אל השביתה חירות את לאז� יש וכי מידתית אינה דנ� השביתה כי, נטע� לבסו+ .12

 23 למטופלי ה� ביותר חמורה לפגיעה לגרו� עלולה השביתה כי, נטע�. אחרות זכויות

 24 . המבוקש הצו את לתת יש זה מטע� ג� וכי, עצמה להדסה וה� הדסה

  25 

 26  המשיבי� טענות

  27 

 28 בפני הדסה בבקשת דיו� שנקבע לכ� לב בשי� כי, המשיבי� הודיעו תגובת� בפתח .13

 29 ברוח דיו� לאפשר מנת!ועל, המוקדמות הבוקר בשעות 10.2.2019 ליו� הדי�!בית

 30 24!ב השביתה את לדחות החליטו, הדי�!בית בחסות להסכמות והגעה חיובית

 31 . 8:00 בשעה 11.2.2019 ביו� תחל שזו כ�, שעות
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 1 

 2 . המתוכננת השביתה נגד מניעה צו לתת לא התבקש הדי�!בית – דברי� של לגופ� .14

 3 

 4 צעד מהווה המתמחי� של קליטת� לעצירת הנוגע בכל הדסה החלטת, י"הר לטענת .15

 5 על הסתמכו אשר, במתמחי� חמורה פגיעה בו יש אשר, צדדי!וחד פוגעני, פתאומי

 6 אפשרויות על ויתרו וא+ בהתא� חייה� את תכננו, בהדסה עבודת� תחילת

 7 וכ� כלכלית לפגיעה למתמחי� יגרו� ההתמחות ביטול כי, נטע�. אחרות התמחות

 8 רופאי יתר בכל תפגע המתמחי� קליטת אי כי, נטע� עוד. המקצועית בהכשרת� יפגע

 9 . למטופלי� הרפואי הטיפול ובאיכות הדסה

 10 

 11 ציני שימוש במתמחי� עושה, הדסה ל"מנכ, רוטשטיי�' פרופ כי, נטע� זאת לצד .16

 12 משבר רקע על הדסה רופאי את' להעניש' כדי בה� ומשתמש" ערובה בני"כ ופסול

 13 משבר: "להל�( זה בעניי� הצדדי� בי� ומת� המשא והפסקת האקדמיי� המינויי�

� 14 נובעת אינה המתמחי� של לשימוע הזימו� עילת כי, נטע�"). האקדמיי� המינויי

 15 אי� מתמחי� 10!כ של שהעסקת� לכ� לב בשי� זאת, הדסה של הכלכלי ממצבה

 16 לכ� לב בשי� בעיקר, הדסה של הוצאותיה על משמעותי באופ� להשפיע כדי בה

 17 המתמחי� מספר את ולהפחית לעבודה המתמחי� את לקלוט להדסה שהוצע

 18' פרופ כי, זה לעניי� נטע� עוד. השנה בהמש� בהדסה להיקלט צפויי� שהיו העתידיי�

 19 ק"ס( הדי�!בית של לפתחו הגיע זה עניי� ושג�, בעבר א+ דומה בצעד נקט רוטשטיי�

56619!01!17 .( 20 

  21 

 22 ונשנות חוזרות פניות נעשו המתמחי� קליטת עצירת על ההודעה מאז כי, נטע� .17

 23, מהחלטתו בו שיחזור בבקשה רוטשטיי�' לפרופ הרופאי� וועדי ומטע� י"הר מטע�

 24 נשוא השביתה על להודיע אלא למשיבי� נותר לא כי, נטע�, לכ� לב בשי�. לשווא א�

 25 .שלפנינו הדיו�

 26 

 27  כלכלית בשביתה שמדובר הרי, לעיל לאמור לב בשי� כי נטע� – לשביתה אשר .18

 28 את למנוע אי� כי, נטע� עוד. מניעתה את המצדיקות נסיבות שאי� לגיטימית

 29 תו� בחוסר המתמחי� הרופאי� כלפי פועלת שהדסה לכ� לב בשי� א+ השביתה

 30 ולהגיע להתדיי� חובתה את הפרה הדסה כי, נטע�, כ�!כמו. זרי� ומשיקולי� לב

 31 אי� כ� בשל וא+ לשימוע המתמחי� זימו� בטר� היציג העובדי� ארגו� ע� להסכמה
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 1 צעדי� נקיטת מצדיקות העניי� נסיבות כי, נטע�, כ� על נוס+. השביתה את למנוע

 2 בהשבתה מדובר אי� כי, נטע�, לסו+. עבודה סכסו� על הכרזה בהעדר א+ ארגוניי�

 3 לפגיעה חשש אי� בה, מצומצמת עבודה במתכונת אלא, החולי� בית של מלאה

 4 כ�!כמו. מידתית היא השביתה כי, נטע� זה רקע על. חיי� ומצילי דחופי� בטיפולי�

 5 .  הבקשה דחיית לטובת הכ+ את מטה הנוחות מאז� בחינת כי, נטע�

 6 

 7  והכרעה דיו�

  8 

 9 השביתה זכות, כידוע. השביתה זכות של חשיבותה על במילי� להכביר צור� אי� .19

 10 של יסוד כזכות בפסיקה הוכרה והיא העובדי� של ההתארגנות מחופש נגזרת

 11 ליחסי צדדי� בי� הכוחות פערי את לאז� נועד אשר כלי היא השביתה. העובדי�

 12 עמדותיו את לשנות המעסיק את לשכנע לעובדי� לאפשר ומטרתה קיבוציי� עבודה

 13 .1עבודת� בתנאי והטבות שיפורי� להשיג וכ� הקיבוצי ומת� המשא במסגרת

 14 

 15 בהיבט, ראשית: שוני� בהיבטי� לבוחנה ויש מוחלטת בזכות מדובר אי� זאת ע� .20

 16 בזכויות הפגיעה מול, ושנית להשיג אמור שהוא התכלית מול שננקט אמצעי של

 17  .2הציבור של ובזכויות המעסיק של הקניי�

  18 

 19 משמעות מה� אחד שלכל שביתות של סוגי� שלושה קיימי� כי היא פסוקה הלכה .21

 20. מותרת שהיא" כלכלית" שביתה הוא הראשו� הסוג. שונה התייחסות ואופ� שונה

 21 בזכויות לפגוע המבקש המעסיק כנגד כלל דר� המכוונת שביתה עניינה זו שביתה

 22 שהיא" פוליטית" שביתה הוא השני הסוג; עבודת� תנאי לשפר המסרב או העובדי�

 23 לגיטימית כשביתה המוכרת" פוליטית מעי�" שביתה הוא השלישי הסוג; אסורה

 24 . בהיקפה מוגבלת היא אול�

  25 

                                                 
); בג"צ עניי� אוניברסיטת בר איל�) (להל�: 28.4.2011, (אוניברסיטת בר איל� נ' בית הדי� הארצי לעבודה 1181/03בג"צ  1

). סק"כ (ארצי) עניי� בזק) (להל�: 1995( 485) 2, פ"ד מט(היוע( המשפטי לממשלה נ' בית הדי� הארצי לעבודה 1074/93
8375!11!11  �); סק"כ (ארצי) 10.1.2012, (הסתדרות העובדי� הכללית החדשה –לשכת התיאו� של הארגוני� הכלכליי

); עס"ק (ארצי) 4.9.2011, (ההסתדרות הרפואית בישראל –האוצר מדינת ישראל משרד הבריאות ומשרד  11!09!722
64/09  �); עס"ק 2.7.2009, (ארכיו� ישראלי לסרטי� �עמותת סינמטק ירושלי�  –ארגו� עובדי� דמוקרטי  �כח לעובדי

ל ומשק הוועד הארצי של עובדי מינה –הסתדרות העובדי� הכללית החדשה, הסתדרות עובדי המדינה  400005/98(ארצי) 
 � ). 2000( 103, פד"ע לה מדינת ישראל –בבתי החולי� הממשלתיי

 ). 26.9.04 מיו�, (החדשה הכללית ההסתדרות – מ"בע דיסקונט בנק 1013/04) ארצי( ק"עס 2
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 1 מילי� נכביר לא, שלפנינו בהלי� המבוקשי� הסעדי� ודחיפות הזמ� קוצר מפאת .22

 2 בי�. אמורי� דברי� במה בקצרה נסביר א�, ל"הנ האקדמיי� המינויי� משבר על

 3 הדסה בי� 1984 משנת מיוחד קיבוצי הסכ� חל בהדסה החלי� ההסכמי� יתר

 4 חולי� בית היא הדסה כי יוסבר זה בהקשר. הבכיר האקדמי הסגל בנושא י"להר

 5 כ� מתוק+. סינו+ בהסכ� העברית האוניברסיטה ע� הקשור אוניברסיטאי

 6 לעבודת� במקביל נדרשי� הדסה רופאי, הדסה רופאי של העבודה לחוקת ובהתא�

 7 להסכ� בהתא�. לרפואה סטודנטי� של ובמחקר בהוראה לעסוק הקלינית

 8 לה� והשכר העבודה תנאי לכל זכאי בכיר אקדמי סגל חבר 1984 משנת הקיבוצי

 9 ייחודיי� ותנאי� אקדמיות לתוספות זכאי ובנוס+, הדסה רופאי כלל זכאי�

 10 המינויי� עוכבו 2016 שנת בשלהי לתפקידו רוטשטיי�' פרופ של כניסתו ע�. נוספי�

 11, זה בעניי� חדש הסכ� על לחתימה להגיע כה עד השכילו לא והצדדי� האקדמיי�

 12 ועל, ממוש� וגישור הדי� לבית פניות לרבות, ביניה� שהתנהלו שוני� הליכי� חר+

 13 .שכר להפחתות נכוני� שהרופאי� א+

 14 

 15 אשר, מתמחי� רופאי� 7 של העסקת� בסיו� מקורה השביתה עילת דנ� במקרה .23

 16 מדובר אי� כי, בפנינו שהתקיי� מהדיו� התרשמנו. בהדסה לעבודה התקבלו

 17, האקדמיי� המינויי� למשבר הנוגע בכל הצדדי� מהתנהלות המנותקת בהחלטה

 18, שלפנינו הבקשה מושא המחלוקת כי לוודאי קרוב, הזה בעניי� המשבר ואלמלא

 19 ענייננו כי ברי, לפיכ�. הדי� לבית לפניה קותהיזק ללא א+ פתרונה אל מגיעה הייתה

 20 להעסקת הנוגעת בשביתה מדובר, מקרה בכל. מובהק באופ� כלכלית בשביתה

 21 כלכלית כשביתה לסווגה נית� ומשכ� התעסוקתי לביטחונ� ג� כמו, עובדי�

 22  .מותרת

  23 

 24 שביסוד התכליות להגשמת אחרו� האמצעי היא אלא המטרה אינה השביתה, כידוע .24

 25 לשביתה יציאה, לכ�. גורמת שהיא הרבי� הנזקי� בשל מטרותיו ולהשגת הסכסו�

 26 בדרכי המחלוקות לפתרו� האפשרויות של מרבי מיצוי לאחר רק להיעשות צריכה

 27 האחרוני� בימי� כי התרשמנו. ההידברות ניסיונות מוצו שלפנינו במקרה. שלו�

 28 בבקשות הדסה להנהלת ובכתב פה בעל פניות נעשו, שביתה על להכרזה עובר

 29 בשעה החל בפנינו הדיו�, ועוד זאת. פרי נשאו שלא ניסיונות, מההחלטה בה שתחזור

 30 לסיו� רבות אפשרויות נבחנו ובמסגרתו, 18:00 השעה עד ונמש� בבוקר 07:00

 31. בהפסקות בעצמ� הצדדי� ידי על וה� הדי� בית ידי על ה�, הצדדי� בי� המחלוקת
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 1, ועוד זאת. זה בשלב עליה� לגשר נית� היה ולא, הצדדי� בי� פערי� נותרו, זאת ע�

 2 חודש בתחילת בעבודת� להתחיל אמורי� שהיו למתמחי� שכ�, דוחק הזמ�

 3 .שבורה שוקת בפני נותרי� ה�, לעניינ� ארגוני פתרו� וללא, מענה נית� לא פברואר

 4 

 5 על המשיבי� בידי שנותר היחיד הכלי, מוצו ההידברות משניסיונות, אלה בנסיבות .25

 6 הוא המתמחי� של פיטוריה� את ולמנוע העסקת� תנאי על ולהשפיע לנסות מנת

 7 . השביתה

  8 

 9 שביתה בבחינת הינה, חולי� בבית שביתה כי, טענה היא, המבקשת טענות במסגרת .26

 10 מכריז הוא אי� כזאת שביתה אוסר המחוקק אי�" כי יובהר בקצרה. מוגנת שאינה

 11. 3"העבודה משפט לעניי� שביתה מגדר כליל מוציאה הוא ואי�, חוקית בלתי שהיא

 12 מחייב אינו כשלעצמו השביתה על הודעה מת� אי, לפסיקה בהתא�, ועוד זאת

 13 נכוני� במיוחד. לעבודה לשוב לעובדי� המורה צו והוצאת, לבקשה היעתרות

 14 קליטת� ועצירת לשימוע המתמחי� של זימונ� על ההחלטה כי לב בשי�, הדברי�

 15 בנסיבות חייב אשר המבקשת של צדדי וחד פתאומי אקט הינו", להיו� מהיו�"

 16 .דחופי� ארגוניי� צעדי� נקיטת העניי�

  17 

 18 סד נוכח שכ�, לתגובה תצהיר צור+ לא כי המבקשת טענות את מקבלי� איננו .27

 19 ונמסרה השבת בכניסת הוגשה הבקשה, הדסה של בעטיה שנוצר הקצר הזמני�

 20, ממילא, ועוד זאת. קצר זמ� תו� הדי� לבית הוגשה והתגובה ש"במוצ למשיבי�

 21ומאומתי� ואלה נחתמו ואומתו  חתומי� לא תצהירי� צורפו המבקשת בבקשת

 22 והוגשו לתיק בית הדי� רק לאחר הדיו�.

  23 

 24  הנוחות מאז� – מידתיות

  25 

 26 השביתה עילת בי� הדי� בית יאז� השביתה מידתיות בבחינת, לפסיקה בהתא� .28

 27 השלישיי� והצדדי� המעסיק של ונזק� הסכסו� פתרו� אפשרויות, והסכסו�

 28 מבח� הוא השביתה זכות לאיזו� המידה קנה כאשר, בזכויותיה� והפגיעה

                                                 
פד"ע ה,  ארגו� המרצי�, המדריכי� והאסיסטנטי� באוניברסיטה העברית, ! האוניברסיטה העברית  4!4דב"ע לג/  3

בנק המזרחי   4!37; דב"ע נב/ 66, פד"ע כ ארגו� רופאי   המדינה –בית החולי� "שערי צדק"   41!13; דב"ע מט/ 115
 .53, פד"ע כה נכסי� מ.י. בע"מ –המאוחד בע"מ 
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 1 לית� שיש הרב המשקל בשל בעיקר זה מבח� להפעלת יש רבה חשיבות. המידתיות

 2 . תמיד מזיקה זו שזכות התפיסה ומאיד� השביתה לזכות

 3 

 4 זה לעבודה הארצי הדי� בית התווה 4העברית האוניברסיטה בעניי� הדי� בפסק .29

 5  :הדברי� באלה הכלכלית השביתה במידתיות להכרעה המידה אמות

   6 

"� 7, אחרת חוקתית יסוד זכות ככל, הכלכלית השביתה חירות ג

 8 ע� לאזנה הדי� בית שעל זה במוב� יחסית אלא מוחלטת אינה

 9 יש הא� לשקול בבואו. ... אחרי� ושיקולי� אינטרסי�, זכויות

� 10 בי�, הדי� בית יידרש השביתה חירות על מגבלות להטיל מקו

 11 ומת� במשא הצדדי� התנהלות, השביתה עילת לבחינת השאר

� 12 מת� אי או מת� ולהשלכת ומת� המשא מצוי בו לשלב, ליב� ותו

� 13 מ� הנגר� המצטבר הנזק חומרת תשקל כ�. קידומו על הצווי

 14 בלתי נזק נגר� הא�; הימנה הניזוקי� ואוכלוסיית השביתה

 15 ומש-, ולציבור שלישיי� לצדדי�, למעסיק הדיר ובלתי סביר

 16  ".השביתה

  17 

 18 בכל עצמי ריסו� של במדיניות הדי�!בית נוקט, כאמור, הנדרשי� האיזוני� במסגרת .30

 19  .   כלכלית בשביתה המדובר עת במיוחד, 5השביתה חירות להגבלת הנוגע

  20 

 21 ידי על צדדיות חד מפעולות להימנע היה נית� כי התרשמנו לפנינו שהתקיי� מהדיו� .31

 22 פגיעה וללא המבקשת של התקציבית המסגרת את לפרו- מבלי, הדסה הנהלת

 23 !כ נקלטי� כי עלה, לפנינו בדיו� הדסה נציגי מדברי. וההבראה ההתייעלות בהליכי

 24 הדי� בית של הצעה, לאמור לב בשי�. השונות במחלקות שנה מדי מתמחי� 50

 25 צמצו� תמורת שלפנינו ההלי� מושא, במספר 7, המתמחי� של מפיטוריה� להימנע

 26 ובאופ�, דיה משכנעת הנמקה ללא התקבלה לא מתמחי� של עתידית בקליטה

 27 לפגוע מבלי הנוכחית המחלוקת את לייתר כדי כזה במהל� היה שכ� תמיהה המעורר

 28 הניהוליי� בשיקוליה להתערב יכול אינו הדי� בית, אמנ�. הדסה של באינטרסי�

 29 בנקל יכולה הדסה, כ� על. לשבות במשיבי� דוחקת החלטתה אול�, המבקשת של

 30 ובמאז� בבקשתה עמדה עליה� הכלכליי� באינטרסי� לפגוע מבלי משביתה להימנע

 31 .לחובתה אפוא יפעל הדבר השיקולי�

  32 

                                                 
  .14.1.2008נית� ארגו� הסגל האקדמי הבכיר,  �האוניברסיטה העברית בירושלי�   21/07"ק (ארצי) ס  4
. וראו ג�: 497בעמ'  475, עמ' 0002", ספר ברנזו�, כר� שני, הוצאת נבו, חופש השביתה בראי הפסיקהאדלר, " סטיב  5

 .2003", הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, שביתה והשבתה בראי הדמוקרטיהרות ב� ישראל, "
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 1 בשביתה ינקטו כי בדיו� בפנינו וג� בתגובת� התחייבו המשיבי�, ועוד זאת .32

 2 אי� בה, מצומצמת עבודה במתכונת ויפעלו מלאה השבתה ישביתו לא ה�. אחראית

 3 .חיי� ומצילי דחופי� בטיפולי� לפגיעה חשש

  4 

 5 חמור נזק של במקרי� במשורה רק לעשות יכולה נזק של מטעמי� רק שביתה מניעת .33

 6 אל. על א+ כי מדובר בשביתה בשירות חיוני שלפנינו המקרה זה ואי�, הפי� ובלתי

 7 שיגר� הנזק את שקלנו, החולי� ולציבור להדסה להיגר� שעלול, ההפי�, הנזק מול

 8 את לממש הלגיטימית זכות� תישלל א� הרופאי� ולציבור, למתמחי�, למשיבי�

 9 נוטה הנוחות מאז� כי מצאנו הצדדי� טענות את ששקלנו לאחר. השביתה חירות

 10 .השביתה זכות מימוש מה� למנוע אי� וכי המשיבי� לטובת

 11 

 12  דבר סו.

  13 

 14 .נדחית ! זמניי� סעדי� למת� הבקשה, לפיכ� .34

 15 

 16, המתוכננת השביתה כנגד זמני לצו הבקשה את זה בשלב דוחי� אנו, כ� על אשר .35

 17  :להל� לאמור בכפו+

  18 

 19', ג יו� לפני תחל לא השביתה, להיער� בכללותו ולציבור להדסה לאפשר מנת על  .א

 20 .בבוקר 06:00 בשעה 12.2.19 !ה

 21 

 22, וחג שבת במתכונת תהיה השביתה, המשיבי� של להתחייבות� בהתא�  .ב

 23 .המשיבי� לתגובת 20 י"הר בנספח כמפורט הכול דחופי� מקרי� ויטופלו

 24 

 25 לבית וידווחו ביניה� ומת� המשא את לקד� אינטנסיבי באופ� יפעלו הצדדי�  .ג

 26  . 14:00 בשעה 14.2.19 ליו� עד התקדמותו על הדי�

  27 

 28  .להוצאות צו אי� – קיבוצי בסכסו� משמדובר .36

  29 

 30 הארצי הדי� לבית להגיש יש ערעור לרשות בקשה. ברשות לערעור ניתנת זו החלטה .37

 31 .לצדדי� ההחלטה המצאת מיו� ימי� 7 תו� לעבודה
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  1 

  2 

 3  , בהעדר הצדדי� ותישלח אליה�.)2019פברואר  10(, ה' אדר א' תשע"טהיו�,  נהנית

 4 

   5 

  6 
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