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 7מתוך  1

 1 2020ספטמבר  03

 2 לפני: 

 3  כץ –אריאלה גילצר  השופטת ,סגנית הנשיאה

 4 איסר באומל נציג  ציבור )עובדים(  מר

 5 ר ערן בסטר ים(  מסיקנציג ציבור )מע

 6 

 מדינת ישראל  .1  : תומבקשה
 גילה חממי פינקזרקו וע"י ב"כ: עו"ד טל 

 . שירותי בריאות כללית 2
 ןסלמ-ואבי עדאקיע"י ב"כ: יונתן פסי 

 

                                                        - 

–הסתדרות העובדים הכללית החדשה .  1  : ביםמשיה
ים ועובדי מיקרוביולוג, ההביוכימאים הסתדרות
   המעבדות

 . ארגון עובדי קופת חולים 2
  נברגרהב, גל שטיי-חנה שניצר ע"י ב"כ: עו"ד

 7 

    8 

 9 החלטה         

 10 

 11מסגרת בנוקטים עובדי המעבדות  ביטול השביתה בהלת ועותרושירותי בריאות כללית המדינה 

 12 . שהוגשו אתמול החלטה זו חלה על שתי הבקשות סכסוך קיבוצי זה.

 13 

 14 רקע כללי

 15בכלל המעבדות הרפואיות והמעבדות שביתה ב 30.8.2020החל מיום נוקטת  הסתדרותה .1

 16 לבריאות הציבור ללא הגבלת זמן, לרבות בשירותי בריאות כללית. 

 17חיוביות ושליליות( הוחרגו מפעולות תשובות כבר כעת יובהר כי הבדיקות לביצוע הקורונה ) .2

 18 השביתה. 

 19 

 20 טענות הצדדים

 21  :עיקרי טענות המדינה הן כי .3
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 7מתוך  2

 1שהוגדרו אינן על השביתה )נספח א' לבקשה(  הסתדרותהסכסוך בהודעת העילות  .א

 2דרישה להעלאת שכרם של עובדי המעבדות בכל  - מושא שביתה זוכוללות את 

 3 . 9/2018קשורה להודעת הסכסוך מחודש  וכן השביתה אינה -הדרגות 

 4בדיקות אינן  450,000-כתוצאה מהשביתה נגרמים נזקים משמעותיים שכן כ .ב

 5בדיקות למטופלי דיאליזה,  :ות מדי יום. בכלל זה לא מבוצעות בדיקות כגוןמבוצע

 6לנשים, בדיקות דחופות לחולים במסגרת הקהילה וחולים  IVFפגיעה בפעילות 

 7כרוניים, אי ביצוע בדיקות דם, בדיקות איכות מים ומזון שבהיעדרן עלולות לפרוץ 

 8 בשחרור של חולים. אי ביצוע בדיקות בבתי חולים הגורם לעיכוב ו מחלות

 9 ההידברות בין הצדדים טרם מוצתה.   .ג

 10מתבצרת בעמדתה תוך התעקשותה לקיים שביתה אף במחיר פגיעה  הסתדרותה .ד

 11 כך נוהגת בחוסר תום לב בניהול המשא ומתן. בבאוכלוסיית החולים ו

 12שביתה בלתי מוגבלת המשביתה את הפעילות השביתה איננה מידתית שכן היא  .ה

 13גורמת לפגיעה באוכלוסיות מוחלשות ולנזקים בתי החולים והשוטפת בקהילה וב

 14 מיידים ומצטברים. 

 15 השביתה אמורה להיות אמצעי אחרון בניהול הסכסוך.  .ו

 16מדינת ישראל נמצאת בתקופה קשה נוכח משבר הקורונה ומשכך קל וחומר מאזן  .ז

 17הנוחות נוטה במובהק לטובת המדינה זאת בשל הנזקים המיידיים שנגרמים לחולים 

 18 למטופלים. ו

 19 

 20 "(: כלליתעיקרי טענות שירותי בריאות כללית )להלן תכונה גם: " .4

 21כללית מבקשת לאסור לקיים צעדים ארגוניים או שביתה או שביתה חלקית על  .א

 22 סתדרות בכ"מ וארגון עובדי קופת חולים.  ה -המשיבות 

 23 כללית מפעילה מעבדות בתוך בתי החולים ובקהילה.  .ב

 24לא הגבלת זמן החל מיום שביתה מלאה במעבדות של כללית לההסתדרות הכריזה על  .ג

 25זאת מאחר שמשרד הבריאות ומשרד האוצר מתעתדים להביא מעבדות  ,30.8.2020

 26זרות לביצוע בדיקות הקורונה ואינם מתקנים את הליקויים שעליהם הצביע מבקר 

 27לית( המדינה )כאמור בנספח ג' לבקשת הכללית(. המכתב דלעיל )נספח ג' לבקשת הכל

 28א לחוק יישוב סכסוכי עבודה. 5אינו הכרזה על סכסוך עבודה והוא בניגוד לסעיף 

 29 השביתה היא בלתי חוקית ובלתי מוגנת. 

 30דו"ח מבקר המדינה אינו עוסק בכללית אלא בבתי החולים הממשלתיים ועוסק  .ד

 31 בליקויים של משרד הבריאות. 

 32ההודעה של ההסתדרות נעשתה בחוסר תום לב ובניצול ציני של התקופה בשם זכות  .ה

 33 השביתה וזאת נוכח התשלומים הכספיים הגבוהים שמשולמים לעובדי המעבדות. 
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 7מתוך  3

 1כללית הוסיפה בתקופת הקורונה תקנים נוספים, תיגברה כח אדם, גייסה עובדי  .ו

 2יות והודיעה על תשלום ומעבדה חדשים, החלה לשלם שכר עידוד בגין ביצוע התורנ

 3מענק מיוחד לעובדי המעבדות עבור ביצוע בדיקות קורונה. הקושי באיוש התקינה 

 4 ר בעובדי מעבדה אינה עילה להכרזת סכסוך עבודה. ועקב מחס

 5כללית כפופה לרגולציה של משרד הבריאות והממונה על השכר והיא צד להסכמים  .ז

 6יאות )ביניהם משרד הבריאות(, הקיבוציים הנחתמים בין המעסיקים בתחום הבר

 7 לבין ההסתדרות בכלל זה בסקטור המעבדות. 

 8למיטב ידיעת כללית, מנוהל מו"מ בין משרד הבריאות והממונה על השכר במשרד  .ח

 9האוצר לבין ההסתדרות. כללית איננה מעורבת ואיננה מצויה בכל פרטי המו"מ, 

 10 ונציגיה השתתפו בישיבות בודדות. 

 11 ם את מרבית אזרחי ישראל ייפגעו באופן חמור עקב השביתה. מטופלי כללית המהווי .ט

 12 כללית תיפגע ברמה הרפואית והתחרותית מול המעבדות האחרות.  .י

 13בדיקות אבחון, התאמת טיפול, בכלל זה מדובר במאות אלפי בדיקות שלא יבוצעו ) .יא

 14בדיקות מעקב אחרי חולים כרוניים, בדיקות למטופלים הנוטלים תרופות כרוניות, 

 15 קות מעבדה היכולות למנוע אבחון מחלות )סכרת, זיהומים((. בדי

 16השביתה פוגעת באוכלוסיות חלשות ובפריפריות שכן לכללית סניפים ביישובים  .יב

 17 מרוחקים. 

 18באיזון בין הזכות של עובדי המעבדות לשבות לבין זכות הציבור לקבל שירות רפואי  .יג

 19 גובר זה האחרון. 

 20חיה ומשכך בית הדין מתבקש לקבל את טוכללית ומבמאזן הנוחות נוטה לטובת  .יד

 21 הבקשה. 

 22 

 23 טענות ההסתדרות: עיקרי  .5

 24מדינה התייחס למימוש מסקנות דו"ח מבקר ה 9/2018-בסכסוך העבודה שהוכרז  .א

 25אשר קבעו כי המדינה לא נערכה מספיק למקרה חירום וכי עובדי המעבדה אינם 

 26קנות דו"ח משרד מרוצים מתנאי העסקתם. נוסף על כך, הסכסוך הוכרז ביחס למס

 27 הבריאות שהתיייחס לאי שביעות הרצון מתנאי השכר והזדקנות המקצוע. 

 28הצדדים ניהלו משא ומתן לתקופה קצרה שבו הועלו הצעות לא רלבנטיות מצד  .ב

 29 המדינה. 

 30הודיעה יו"ר ההסתדרות הבכ"מ, הגב' אדמון, כי בכוונתה להפעיל  19.8.2020ביום  .ג

 31 את סכסוך העבודה בשנית. 

 32לנקוט בזכות יסוד, זכות השביתה, שמטרותיה קיבוציות  הסתדרותשל הזכותה  .ד

 33 מובהקות. 
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 7מתוך  4

 1דורשת לשפר את מעמדם ושכרם של עובדי המעבדות ועל ידי כך לצמצם  הסתדרותה .ה

 2סקטור הפרטי אשר שכרם גבוה את העומס המוטל עליהם ולמנוע בריחת עובדים ל

 3 בהרבה מהסקטור הציבורי. 

 4נהגה באיפוק רב מאז הכרזת הסכסוך אולם המדינה לא ניהלה משא  הסתדרותה .ו

 5, כאשר, בין השאר, לא הוקצה זמן סביר לפגישות עם ומתן אמיתי לסיום הסכסוך

 6 דקות(. 20-המדינה וחלקן ארכו זמן קצר ביותר )כ

 7הפעילה את  הסתדרותהפעלה באחריות ובמידתיות בהפעלת השביתה.  הסתדרותה .ז

 8ת אף יותר רחבה ממתכונת שבת )למעט מעבדות ניטור המזון כל המעבדות במתכונ

 9הפעילה ועדת חריגים אשר התירה מקרים רבים לבצע את הבדיקות חרף ו והמים(

 10 השביתה. 

 11סביר, מידתי ו ובסכסוך עבודה כלכלי לגיטימי, מדובר בשביתה כלכלית מובהקת .ח

 12 בית הדין מתבקש לדחות את הבקשה. משכך 

 13 

 14 דיון והכרעה

 15)יובהר כי כל הקביעות להלן החלטתנו  ,הצדדיםהעדים ובחנו את טענות ענו את לאחר ששמ .6

 16 : (בלבד להלן הן לכאורה

 17 

 18משא המדינה לא ביקשה לנהל ו כי ביקשה לנהל מו"מ עם המדינה אולם התרשמנ הסתדרותה .7

 19 ומתן אינטנסיבי, אמיתי שמטרתו להגיע להסכמה. 

 20 

 21הכריזה על סכסוך עבודה כדין לפני כשנתיים שעניינו דו"ח מבקר המדינה ודו"ח  הסתדרותה .8

 22משרד הבריאות שכאמור לעיל התייחס לאי שביעות הרצון של עובדי המעבדות מתנאי השכר 

 23והזדקנות המקצוע. ברי כי שאלת שכרם של עובדי המעבדות היא נדבך חשוב ומשמעותי 

 24בהקשר זה יצוין  מה וכמה בתקופת מגיפת הקורונה.לצורך גיוס עובדים בשגרה ועל אחת כ

 25כי מאחר שהוקמו מעבדות פרטיות רבות בעקבות מגיפת הקורונה ברי כי עובדים יעדיפו 

 26שיפור  לעבוד במעבדה פרטית המשלמת שכר שעתי גבוה משמעותית מזה במגזר הציבורי.

 27ע ויגביר את ביא להעלאת ערך המקצול תנאי העסקתם של עובדי המעבדות ימשמעותי ש

 28 עובדים. של  גיוס הסיכויי 

 29 

 30נהגה באחריות בהכרזת השביתה. השביתה לא התקיימה אלא לאחר שנעשה  הסתדרותה .9

 31חריגה את בדיקות . ההסתדרות, בין השאר, הא ומתן עם המדינה שלא צלחניסיון לנהל מש

 32ות ביד חיוביות ושליליות( וכן הקימה ועדת חריגים אשר נעתרת לבקשתשובות הקורונה )

 33 רחבה כפי שהתרשמנו. 

 34 
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 7מתוך  5

 1 לא נותר אלא נשק השביתה לאחר שלא נוהל איתה מו"מ אינטנסיבי ואמיתי.  הסתדרותל .10

 2 

 3עובדי המעבדות מצויים בעומס קשה מנשוא תוך ביצוע שעות נוספות רבות )עבודה בהיקף  .11

 4 של משרה וחצי ומעלה כולל עבודה בסופי שבוע ובחגים(. 

 5 

 6בדי המעבדות משתכרים שכר גבוה. ברם, עיון בחלק מהתלושים טוענת המדינה כי חלק מעו .12

 7 בגין עבודה נוספת ת שכרתוספו חלק מהותי מהשכר הואמעלה כי  על ידי ההסתדרות שהוצגו

 8 . והאמור נתמך גם בנתונים שהוצגו בדיון על ידי הגב' ענבל רואי ממשרד האוצר )צילום מסך(

 9 

 10 .  ובתום לב כדיןמדובר בשביתה כלכלית, לגיטימית שהוכרזה  .13

 11 

 12החולים נעשות מעבר למתכונת שבת,  הבדיקות בבתיהשביתה איננה כוללת בדיקות קורונה,  .14

 13שכך מועדת החריגים פועלת כראוי ולא הוכח אחרת, מצילות חיים נערכות כסדרן ובדיקות 

 14 שקולה, מאוזנת ואחראית.  הסתדרותצאנו את התנהגות המ

 15 

 16 לגיטימי לצורך דירבון משא ומתן בין הצדדים.  במקרים כגון אלו שביתה היא אמצעי .15

 17 

 18כל המשא ומתן  ר.אין בידה לעשות דביוער ביחס לכללית כי למרות שהצעדים ננקטים כנגדה  .16

 19למרות שהיא , איננה מתירה לכללית לנהל משא ומתן בנפרדהמדינה מתנהל על ידי המדינה ו

 20 רוצה בכך כפי שהצהיר ב"כ כללית בדיון. 

 21 

 22 הנוחות: ומאזןמידתיות 

 23 

 24האוניברסיטה העברית  21/07ס"ק )ארצי( על עקרון מידתיות השביתה נפסק בפסק הדין ב .17

 25 : כי (,14.1.2008ניתן ) בכירארגון הסגל האקדמי ה -ושלים ביר

 26 

 27"גם חירות השביתה הכלכלית, ככל זכות יסוד חוקתית אחרת, אינה 

 28מוחלטת אלא יחסית במובן זה שעל בית הדין לאזנה עם זכויות, 

 29אינטרסים ושיקולים אחרים. ... בבואו לשקול האם יש מקום להטיל 

 30מגבלות על חירות השביתה יידרש בית הדין, בין השאר לבחינת עילת 

 31במשא ומתן ותום ליבם, לשלב בו מצוי השביתה, התנהלות הצדדים 

 32המשא ומתן ולהשלכת מתן או אי מתן הצווים על קידומו. כן תשקל 

 33חומרת הנזק המצטבר הנגרם מן השביתה ואוכלוסיית הניזוקים 

 34הימנה; האם נגרם נזק בלתי סביר ובלתי הדיר למעסיק, לצדדים 

 35האם שלישיים ולציבור, ומשך השביתה בצד האמור יבחן בית הדין, 

 36בידי המעסיק אמצעים להתמודד עם השביתה והאם הוא עשה שימוש 
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 7מתוך  6

 1באותם אמצעים או חלקם, טרם הבאת הסכסוך לפיתחו של בית הדין 

 2 "בבקשה למתן צווי מניעה

 3 

 4על אף שמדובר בשביתה חוקית ולגיטימית, אנו סבורים כי יש מקום לצמצם את היקף  .18

 5הנזקים שעלולים להיגרם לציבור בשל  מידתיות ומאזן הנוחות נוכחהשביתה מטעמים של 

 6 השביתה. 

 7 

 8בשל חשש להתפרצות מחלות ומגיפות הננו מורים כי יעשה ניטור של איכות מים ומזון וזאת  .19

 9 על מנת לשמור על שלום הציבור. 

 10 

 11בבתי על ידה מופעלות הלא מצאנו הצדקה לשביתת המעבדות  -ביחס לכללית בנוסף על כך,  .20

 12שידיה של כללית כבולות ואין היא יכולה לנהל משא ומתן כאמור שעה החולים ובקהילה 

 13 וכאשר אין לה כל השפעה על סיום השביתה.  לעיל

 14 

 15, מצד אחד נשמרת זכות השביתה לעובדי המעבדות במדינה ומצד לעיל בדרך שהתווינו כאמור .21

 16 שני מצומצמת הפגיעה בחולים ובמטופלים. 

 17 

 18 נציג הציבור, מר איסר באומל: 

 19 

 20דריות בין עובדים היא חלק מיחסי העבודה. יהשביתה היא זכות יסוד וסולתי כדעת הרוב. אין דע

 21היה לו זכות לשבות וחברו בשירותי בבית חולים ממשלתי תקשה לקבל מצב שעובד מעבדה 

 22. העובדה שידיה של שירותי בריאות על אותו סכסוך עבודה שאושר כחוק בריאות כללית מנוע מכך

 23היא לא עילה לפגיעה בזכות השביתה. לו תשמע דעתי,  ,היא יכולה לנהל מו"מ כללית כבולות ואין

 24 הייתי דוחה את הבקשה במלואה. 

 25 

 26 סוף דבר: 

 27 

 28, בקשת הכללית מתקבלת נציג הציבור, מר איסר באומלכנגד דעתו החולקת של על דעת הרוב  .22

 29 שבות. של שירותי בריאות כללית למעבדות הצו האוסר על עובדי  הניתן בזבמלואה. 

 30 

 31לעובדי המעבדות לשבות )למעט עובדי אנו מתירים בחלקה כך שנדחית בקשת המדינה 

 32  שירותי בריאות כללית(.

 33 

 34 מים והמזון ע"י עובדי המעבדות. הכמו כן, יבוצע ניטור של איכות 

 35 



 
 בית הדין האזורי לעבודה תל אביב

  4645-09-20 ס"ק 
 4647-09-20ס"ק 

                                        
  

  

 7מתוך  7

 1על הצדדים לפרסם בעיתונות ובמדיה הדיגיטלית כי ניתן להגיש בקשות לוועדת חריגים בכל  .23

 2שביתה ולפרסם כי השביתה איננה כוללת ביצוע לפעולות שאינן מתבצעות עקב ההנוגע 

 3 בדיקות הקשורות לקורונה. 

 4 

 5 בית הדין שב וממליץ לצדדים לנהל מו"מ על מנת להביא לסיום השביתה.  .24

 6 

 7 משעסקינן בסכסוך קיבוצי, אין צו להוצאות.  .25

 8 

 9 הצדדים ותישלח אליהם., בהעדר (2020ספטמבר  03), י"ד אלול תש"פהיום,  נהנית

 10 

 
 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 מר איסר באומל,
 נציג ציבור )עובדים(

 ץ, שופטתכ-אריאלה גילצר 
 סגנית נשיאה

 מר ערן בסטר,  
 נציג ציבור )מעסיקים(
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 12 
 13 


