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המבקשת

מדינת <שראל ,משרד החינוך

ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים,

בסמינרים ובמכללות

המשיב

הסתדרות המורים בישראל

מגישה עמדה

לפני :הנשיא סטיב אדלר ,השופט שמואל צור ,השופטת רונית רוזנפלד
נציגי עובדים :הגב׳ אסתר פרץ ומר אלי פז
נציגי מעבידים :מר יורם בליזובסקי ומר חיים קמיניץ
בשם המדינה  :עו״ד מיכל לייסר
בשם ארגון המורים :עו״ד אריאל שמר ,עו״ד סיגל פעיל ,עו״ד דרור גל ועו״ד זוהר
גיפס
נייר עמדה מ ט ע • הסתדרות המורים)ללא התייצבות( :עו״-ד חיים ברנזון

פסק דין
הנשיא סטיב אדלר
פתח דבר
בפסק דין שניהן על ידי בית דין זה ביום ) 23.6.2009עסק  ,62/09עסק (63/09
נקבע כי המדינה ״רשאית לחייב את כלל מורי חטיבות הביניים אשר יכללו
ברפורמה ,לעבוד בהתאם לרפורמה ׳אופק חדשי״ .ביסוד קביעה זו עמד הטעם כי
״ארגון המורים בבקשת צד בסכסוך קיבוצי ,אינו רשאי לבקש למעשה לבטל את
ההסכם הקיבוצי שחתמה הסתדרות המורים עם המדינה לגבי יישום ׳אופק
ח ד ש  /וזאת שנתיים לאחר תחילת יישום הרפורמה ,בעקבות ההסכמים
הקיבוציים שנחתמו עם הסתדרות המורים״)להלן :פסק הדין או עסק .(62/09
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עתירה לבג״צ שהגיש ארגון המורי• על פסק הדין נדחתה בפסק דינו של ביה
1

המשפט העליון מיום ) 18.11.2009להלן :בג״צ .(7226/09
בראשית חודש יה ,הגישה המדינה לבית דין זה בקשת צד בסכסוך קיבוצי,
במסגרתה עתרה למתן סעדים קבועים וזמניים כנגד צעדים ארגוניים בהם נוקטים
חברי ארגון המורים בקשר ליישום רפורמת ״אופק חדש״ בחטיבות הביניים.
בקשה זו היא העומדת להכרעתנו כיום.
בפתח דברינו נטעים ,כי הסוגיות הטעונות הכרעה בהליך זה שלפנינו ,דומות
ואף זהות לאלה שנידונו והוכרעו בעסק  .62/09שם כמו כאן ,עמדה ביסוד
ההתדיינות בין הצדדים התנגדותו של ארגון המורים להחלת רפורמת ״אופק
חדש״ על חברי הארגון המלמדים בחטיבות הביניים )כיתות ז-ט( ,נקדים ונאמר,
כי קביעותינו בפסק הדין ,שאושרו על ידי בית המשפט הגבוה לצדק ,יפות ונכוחות
גם לעניין זה שלפנינו .כשם שלא קמה לארגון המורים זכות לפגוע ביישום הסכם
קיבוצי תקף של הסתדרות המורים בדבר החלת רפורמת ״אופק חדש״ בחטיבית
הביניים בשנת הלימודים תש״ע ,כך אנו קובעים כי הוא אינו רשאי לפגוע
ביישום ההסכם לקראת שנת הלימודים תשע״א.

עובדות המקרה
] [1לפני מספר שנים ,באו המדינה וארגוני המורים לכלל הסכמה בדבר הצורך
ליישם רפורמה כוללת במערכת החינוך ,במטרה לשפר את רמת ההישגים
הלימודיים והחינוכיים של תלמידי ישראל ,וממשלות ישראל החלו לנקוט בצעדים
שונים לקראת ביצועה .יישום הרפורמה היה תלוי במידה רבה בשיתוף פעולה של
ציבור המורים באמצעות ארגוני העובדים המייצגים אותם  -הסתדרות המורים
וארגון המורים.
המדינה ניהלה משא ומתן ממושך עם שני ארגוני המורים במטרה לבצע
רפורמה מוסכמת במערכת החינוך ,המשא ומתן עם הסתדרות המורים צלח
והבשיל בסופו של דבר להסכם קיבוצי מיוחד מיום  ,10.9,2007בדבר הנהגת
רפורמת ״אופק חדש״ לגבי כלל עובדי ההוראה המועסקים בשירות המדינה
בג״צ  7226/09ארגון המודים בבתי ספי העל יסודיים נ׳ 1ית הדין הארצי לעבודה ואח/

.18.11.2009
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בבתי הספר היסודיים ,בחטיבות הביניים ובכיתות החינוך המיוחד בבתי הספר
היסודיים או בחטיבות הביניים .רפורמת ״אופק חדש״ כוללת ,בין היתר ,שיפור
תנאי העבודה של המורים ,לרבות העלאת שכר משמעותית למורים מתחילים
וקיימים ,ותוספת שעות הוראה )פרונטאליות ,פרטניות ושעות שהייה( ,עוד
הוסכם ,כי יישום הרפורמה ייעשה באופן מדורג ,היא תוחל בכל שנה על בתי ספר
נוספים ,עד להשלמתה במהלך שנת  .2013באת כח המדינה עדכנה את בית הדין,
כי הרפורמה נכנסת לשנת ביצוע רביעית בשנת הלימודים התשע״א ,שראשיתה
בחודש ספטמבר  ,2010המשא ומתן עם ארגון המורים בעניין יישום רפורמה
בחינוך העל-יסודי או בחטיבות העליונות ,טרם הבשיל לכדי הסכם,
נ [3עובדי ההוראה במערכת החינוך מיוצגים מזה שנים על ידי שני ארגוני עובדים
 ארגון המורים והסתדרות המורים .דעותיהם של הצדדים אינן חלוקות על כךשהסתדרות המורים היא ארגון העובדים היציג של המורים בבתי הספר היסודיים
)כיתות א־ו( ,ואילו ארגון המורים הוא ארגון העובדים היציג של המורים
בחטיבות העליונות)כיתות י-י״ב(,
בין הארגונים נטושה מחלוקת בשאלת ייצוגם של עובדי ההוראה בחטיבות
הביניים )כיתות ז-ט( ,מחלוקת זו נעוצה בעובדה ,שבחטיבות הביניים ישנם מורים
החברים בהסתדרות המורים ,מורים החברים בארגון המורים ,ומורים החברים
בשני הארגונים גס יחד.
תנאי העבודה של מורי חטיבות הביניים נקבעו בעבר הן במסגרת הסכמים
קיבוציים של המדינה עם הסתדרות המורים ,והן במסגרת הסכמים של המדינה
עם ארגון המורים .חרף זאת ,סוגיית היציגות או שאלת יישומם של ההסכמים
הקיבוציים על מורי חטיבות הביניים לא התעוררה עד לשנים האחרונות ,זאת
מאחר ,שעד

לחתימת הסכם ״אופק חדש״ עם הסתדרות המורים ,ההסכמים

עליהם חתמה המדינה עם כל אחד מהארגונים היו דומים או זהים ,כך שלא
התעוררה מחלוקת לגבי יישומם על מורי חטיבות הביניים.
נ [4לקראת כניסתה של הרפורמה לשנת ביצוע שלישית ,ולאחר שיושמה במשך
שנתיים בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים ,הורה ארגון המורים לחבריו
שלא לשתף פעולה עם המשך ביצוע הרפורמה ,ופנה לבית הדין האזורי בירושלים
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בבקשת צד בסכסוך קיבוצי )ס״ק  (1/09במסגרתה עתר להורות למדינה שלא
לחייב את חברי הארגון לעבוד בתנאי רפורמת ״אופק חדש״ בחטיבות הביניים.
הסתדרות המורים ,שלא צורפה כמשיבה לעתירה ,פנתה לבית הדין האזורי
בבקשה כי יורה על צירופה להליך .בקשתה נתקבלה והיא צורפה כצד לעתירה.
בית הדין האזורי הוציא מלפניו צו זמני האוסר על המדינה לנקוט צעדים כנגר
מורים חברי ארגון המורים המתנגדים ליישום הרפורמה ,לרבות פיטורים או ניוד
עובדים )החלטה מיום .(27.5.2009
על החלטה זו הגישו המדינה והסתדרות המורים בקשות רשות לערער .בקשות
רשות הערעור והערעורים התקבלו ובית דין זה פסק )עסק  ,{62/09כי המדינה
רשאית לחייב את כלל מורי חטיבות הביניים אשר נכללים ברפורמה לעבוד
בהתאם לרפורמת ״אופק חדש״ .עם זאת ,שערי בית הדין לא ננעלו בפני ארגון
המורים להוכיח את יציגותו בחטיבות הביניים בהליך מתאים .וכך נאמר בפסק
הדין :״ככל שארגון המורים טוען ליציגות בחטיבות הביציים ,הרי הוא רשאי
להגיש תביעה מתאימה לבית דין זה״ .תביעה כאמור לא הוגשה .כאמור ,עתירה
לבג״ץ שהוגשה על פסק הדין נדחתה,
] [5טענותיהם של הצדדים להליך לפנינו הן במידה רבה חזרה על הנטען בהליך
ה ק ו ד ם נתייחס לעיקריה! בהכרעתנו.

הכרעה
מהותו של הסכסוך
] [6באת כוח המדינה טענה ,כי יש ליישם את הנפסק בפסק הדין הקודם על
נסיבות העניין לפנינו ,זאת באשר ,הסוגיות העומדות להכרעה בהליך זה הן אלה
שנידונו והוכרעו במסגרת ההליך הקוךם .משוס כך ,לטעמה ,ההכרעות בפסק הרין
יפות לעניין שלפנינו.
באי כוח הארגון טענו מנגד ,כי אין ממש בטענות המדינה באשר למהות
הסכסוך וכי המדינה לא הצביעה על צעךים ארגוניים ממשיים בהם נוקטים חברי
הארגון ,באופן המצדיק מתן צו למניעתם
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ולדעתנו  -מחומר הראיות שהוגש לבית הדין עולה ,כי במוקד ההליך לפנינו
חוזרת וניצבת התנגדותו של ארגון המורים ליישום רפורמת ״אופק חדש״ על
חבריו המועסקים בחטיבות הביניים .שוכנענו ,כי ההודעה על סכסוך עבודה ששלח
ארגון המורים בחודש מאי  ,2010מתייחסת במידה רבה להחלת רפורמת ״אופק
חדש״

בחטיבות הביניים ,איגרת ששלח יו״ר ארגון המורים לחבריו ביום

 , 22.6.2010תומכת במסקנה זו באופן ברור ,במסגרת האיגרת ציין יו״ר ארגון
2

המורים כי משרד החינוך מנסה ״להפקיר את מורי חטה״ב בידי הסתדרית
המורים והסכם ׳אופק חדש׳ הפוגע בהם״ ,והורה למורים ל״נתק מגע״ עם משרד
החינוך והרשתות המפעילות את בתי הספר ולא להשתתף בישיבות היערכות
לקראת פתיחת שנת הלימודים .על מהותו האמיתית של הסכסוך ניתן ללמוד אף
מכך שארגון המורים לא הצביע על ״גזירות חד צדדיות״ או על ״הרעה בתנאי
עבודתם ושכרם של המורים״ ,שאינם קשורים לרפורמת ״אופק חדש״ ,ובגינם
לכאורה הוכרז סכסוך העבודה על ידו,
התנגדותו של ארגון המורים ליישום רפורמת ״אופק חדש״ על ידי חבריו נעוצה
בטענתו ,כי הוא מייצג את המורים בחטיבות הביניים ,ולו בלבד נתונה הסמכות
לקבוע את תנאי עבודתם אל מול המעסיק .הסתדרות המורים טענה לעומת זאת
בעמדתה לפנינו ,כי היא מייצגת למעלה מ  -נ> 90/ממורי חטיבות הביניים
־

המועסקים במדינה ,נטעים ,כי סוגיית היציגות כרוכה בשאלה משפטית נוספת
במשפט העבודה הקיבוצי ,שעניינה בהגדרת יחידות המיקוח של עובדי ההוראה,
בעוד משתמע מטענות המדינה והסתדרות המורים ,כי עובדי ההוראה מחולקים
לשתי יחידות מיקוח כדלקמן :כיתות א׳־ט׳ וכיתות י׳-י״ב ,טוען ארגון המורים ,כי
חלוקת יחידות המיקוח במערכת החינוך היא זו :כיתות א-ו ,וכיתות ן-״יב ,כאשר
הוא ארגון העובדים היציג בכיתות ז-י״ב .נוסיף ,כי בנסיבות העניין ניתן לדון אף
באפשרות קיומה של יחידת מיקוח שלישית ונפרדת למורי חטיבות הביניים
)כיתות ז-ט(.
נמצאנו למדים ,כי הליך זה סב על שני עניינים :האחד ,החלת רפורמת ״אופק
חדש״ על חברי ארגון המורים בחטיבות הביניים ,השני ,סכסוך בין־ארגוני בין
ארגון המורים לבין הסתדרות המורים בנוגע לייצוג עובדי ההוראה בחטיבות
הביניים .סוגיות אלה הן שעמדו להכרעתנו גם במסגרת פסק הדין הקודם.
צורף טב 14/לבקשת הצד של המדינה.
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נוכח מהותו של הסכסוך ציין בית הדין הארצי בפסק הדין עסק  ,62/09כך:
״ככל שארגון המורים טוען ליציגות בחטיבות הביניים ,הרי הוא רשאי להגיש
תביעה מתאימה לבית דין זה״,
מהותו של הסכסוך משתקפת באופן ברור אף מפסק הדין בבג״צ ,7226/09
באלה הדברים:
״ואולם ,בנדון דידן לא נמצאה לנו טעות משפטית מהותית אשר
תצדיק התערבות .לא מקום שבית הדין הארצי עצמו בפסק דינו הותיר
את השער פתוח בפני העותר להגיש אליו תביעה בשאלת היציגות .את
השאלה מיהו הארגון היציג לגבי מורי חטיבות הביניים המועסקים
על ידי המדינה ניתן איפוא לברר בתוך מערכת בתי הדין לעבודה״.
ובהמשך:
" ...דומה כי נוכח ההלכה שהסכם קיבוצי יחייב את כל ״יחידת
המיקוח״ הרלבנטית לעניין ההסכם הקיבוצי ,ולא רק את העובדים
המיוצגים על ידי הארגון שהוא צד להסכם ,שאלת היציגית היא
המפתח לפתרון הסכסוך .וכפי שכתבה המדינה בתגובתה :׳השאלה
איזה הסכם קיבוצי חל על קבוצת עובדים )בענייננו עובדי הוראה
בחטיבות הביניים( מוכרעת על יסוד השאלה מיהו הארגון היציג
לגביה׳״.הדרך פתוחה בפני העותר לנסות לבסס את טענת היציגות
בפני הערכאה המוסמכת  -בית הדין הארצי  -שם גם יוכל להעלות
את טענותיו הנלוות באשר להפרת ההסכם הקיבוצי עימו ,ככל שיהא
הדבר רלוונטי .אוסיף ,כי נוכח האמור בתגובת המדינה ,שהתוכנית
מיושמת כעת זו השנה השלישית ,ויישומה נושא עימו שינוי מהותי
בהתנהלות השוטפת של בית הספר כולו ,קשה להלום את עמדת
העותר ,אשר משמעה פגיעה מניה וביה ביישום התכנית ,מבלי
שבוררו לעומקן סוגיות מקדימות כגון שאלת היציגות ושאלת תחולתם
של ההסכמים...״.

תקדימים מחייבים ־ עסק  62/09ובג״ץ 7226/09
] [7מתוך שבאנו לכלל מסקנה ,כי הסוגיות העומרות להכרעתנו בהליך זה הן אלה
שנדונו והוכרעו במסגרת ההליך הקודם ,יש להחיל את קביעותינו שם על נסיבות
העניין לפנינו ,ולקבל את עתירת המדינה .זאת ,נוכח התקדימים המחייבים של
בית דין זה ושל בג״ץ ובשל הנימוקים המפורטים שם.
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ע • זאת ,אדרש בקצרה לטענות הצדדי• בהליך זה ,וארחיב מעט את היריעה
באשר לנימוקים שעמדו ביסוד פסק הדין הקודם.

טענת הסמכות
נ [8ארגון המורים טען לפנינו ,כי בית דין זה נעדר סמכות עניינית לדון בבקשתה
של המדינה למתן צווי מניעה ,שבאה לטעמו בגדר סעיף )24א() (2לחוק בית הדין
לעבודה ,התשכ״ט 1969-ומצויה בסמכותו של בית הדין האזורי לעבודה.
המדינה טענה מנגד ,כי הסמכות להכריע בסכסוך נתונה לבית הדין הארצי
לעבודה ,בין היתר ,מאחר וההכרזה על סכסוך עבודה של ארגון המורים עומדת
בניגוד לפסק דינו של ביה הדין הארצי בעסק  ,62/09ומאחר ומדובר בסכסוך
שההכרעה בו נוגעת ל״חלקים נרחבים באוכלוסיה״.
אכן ,שאלת הסמכות העניינית בהליך זה אינה נקייה מספקות .עם זאת ,באי כח
הצדדי• הרצו לפנינו טענותיהם לגופו של עניין ,ואנו סבורים כי יש להידרש
להכרעה בהן מכמה טעמים :ראשית ,מדובר בהליך שעניינו ביישו• פסק דין של
ביה הדין הארצי לעבודה )עסק  .(62/09שניה ,ביסוד ההליך לפנינו עומדת מחלוקת
בין ארגוני עובדי•

 -ארגון המורים והסתדרוה המורים  -בשאלת היציגוה

בחטיבות הביניים .ההכרעה במחלוקת זו מצויה בסמכותו של בית הדין הארצי
לעבודה על פי סעיף  (2)25לחוק בית הדין לעבודה .אמנם מחלוקת זו אינה עומדת
להכרעתנו כיוס ,אולם ,לאמיתו של דבר ,היא מהותו האמיתית של הסכסוך
לפנינו) ,השוו :בג״ץ  727/85נוצר נ׳ בית הדין הארצי לעבודה ,פ״ד מא)!589 (2
ס״ק  5/03הסתדרות העובדים הכללית החדשה  -התאחדות התעשיינים
בישראל :16.7,2003 ,בג״ץ  6871/03מדינת ישראל  -בית הדין הארצי לעבודה,
.(10.12.2003
אוסיף ,כי הוצאותיו של ההליך לפנינו הן בעלות השלכה על יישום הרפורמה
בחטיבוה הביניים בשנה הלימודים שבפתח ,כך שמן הראוי שהמחלוקות בין
הצדדים יוכרעו ללא דיחוי,
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הטענה בדבר התחייבות המדינה שלא לחייב את חברי ארגון המורים
להצטרף לרפורמה
] [9במסגרת הדיון בהליך הקודם ובמסגרת טיעוניהם לפנינו ,סמכו באי כוח ארגון
המורים טיעונם במידה רבה על סעיף )6ד( להסכם הקיבוצי מיום 24.1.2008
)להלן :הסכם ינואר  (2008שנתתם בין מדינת ישראל; מרכז השלטון המקומי!
ושלוש הערים הגדולות לבין ארגון המורים .וזה לשון הסעיף :״).6ד> מורה קיים
לא יחויב להצטרף לרפורמה אשר אינה מוסכמת על ארגון המורים״ .לטענתם,
התחייבות זו של המדינה מאפשרת לארגון המורים להתנגד להחלת רפורמת
״אופק חדש״ על חבריו המלמדים בחטיבות הביניים.
לדידי ,עיון מעמיק בלשון ההתחייבות ,בתכליתה ,ובנסיבות בהן ניתנה ,תוך
יישום עקרונות משפט העבודה הקיבוצי ,מעלה כי אין ממש בטענה זאת של ארגון
המורים כפי שיבואר בהרחבה בהמשך הדברים ,סעיף )6ד( להסכם ינואר ,2008
מתיימר להעניק הגנה אישית למורים חברי ארגון המורים ,אולם הוא אינו
מתיימר להעניק לארגון מעמד קולקטיבי להתנגד להחלת רפורמת ״אופק חדש״
בחטיבות הביניים; והוא אינו מתיימר להעניק לארגון זכות להורות לחבריו שלא
לשתף פעולה עם הרפורמה ,או לנקוט צעדים ארגוניים בגין החלתה בחטיבות
הביניים.
ונטעים ,הסכם ינואר  2008מבוסס על מסמך הבנות מיום  ,13.12,2007שנחתם
בין המדינה לבין ארגון המורים בסיום ה״שביתה הגדולה״ של חברי הארגון .
נ

ב״מסמך ההבנות״ נכתב כך :״ .5מורה קיים לא יחויב להצטרף לרפורמה אשר
אינה מוסכמת על ארגון המורים״.
בד בבד ,ובאותו יום ממש  - 13.12,2007 -שלחו שר האוצר ושרת החינוך מכתב
למנהל הכללי של הסתדרות המורים ,מר יוסי וסרמן ,ובו נאמר :״ההבנה בין
ארגון המורים לבינינו אינה מעלה ואינה מורידה לעניין מעמד הסתדרות המורים
בכיתות ז׳ עד טי ...בכל נושא מעמד חטיבות הביניים מול הארגונים ,הנושא
ייבחן עמכם בהמשד ותוצאות הדיון ייושמו במסגרת ההסכם הכולל״.

י־ השביתה שעמדה ביסוד הליך ס״ק  20/07לעיל.
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] [10בטרם נבוא לפרשנותן של התחייבויות מקבילות אלה ולבחינת תוקפן ,נזכיר
את ההתרחשויות הרלוונטיות לענייננו ,על פי סדר כרונולוגי:
]א[ כאמור,

ב י ן ם

 ,10-9-2007חתמה המדינה על הסכם קיבוצי עם הסתדרות

המורים להנהגת רפורמת ״אופק חדש״ לגבי כלל עובדי ההוראה

המועסקים

בשירות המדינה בבתי הספר היסודיים ,בחטיבות הביניים ובכיתות החינוך
המיוחד בבתי הספר היסודיים או בחטיבות הביניים.
נב[ ביו•  ,4,12.2007ניתן פסק הדין בהליך ס״ק  ,20/07שעסק ב״שביתה הגדולה״
של ארגון המורים ,בפסק הדין ,הורה בית הדין למדינה ,לבעלויות ולארגון
המורים לקיי• משא ומתן רצוף עד ליום  ,13,12.2007וככל שלא יגיעו להסכם
בתקופה זו ,ייכנס לתוקף צו המחייב את המורים לשוב לעבודתם .ביום
 ,13.12.2007זמן קצר לפני כניסתו של הצו לתוקף ,הגיעו הצדדי• ל״מסמך
הבנות״ שהבשיל לאחר מכן להסכם קיבוצי)הסכם ינואר .(2008
בפסק הדין סק  20/07התייחס בית הדין לרפורמה במערכת החינוך בכלל
ול״אופק חדש״ בפרט ,באלה הדברים:
״הרפורמה במערכת החמוד והמעבר לעידו חדש של חינוך איכותי
] [3במטרה לקדם את מערכת החינוך בישראל ולשפר את
הישגיה ,הגיעו המדינה וארגוני המורים כאחד ,למסקנה כי
נדרשת רפורמה מקיפה ויסודית במערכת החינוך בכללותה.
המדובר ברפורמה משמעותית הכרוכה בקביעת תנאי לימוד
הולמים לתלמידים ,בתוכניות לימוד והוראה ,בשעות לימוד,
ובדיווח מספר התלמידים בכיתות .במסגרת הרפורמה צריך יהא
לשים דגש מיוחד על העצמת מעמד המורים והמורות בישראל
והעמדתו על בסיס איתן ,תוך קביעת רמות שכר ההולמות את
חשיבות מעמדם כמורים ומחנכים בישראל.
ככלל ,מקובלים עיקרי יסוד אלה על המדינה ,על ארגוני המורים,
ועל מרכז שלטון המקומי ,וכפי העולה מכתבי בי-דין שהובאו
לפנינו ,אף נעשו פעולות של ממש ליישומם של עקרונות אלה,
עליהם נעמוד להלן ,בקצירת האומר.
בתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים  -במטרה ליישם
רפורמה משמעותית מוסכמת במערכת החינוך ,ניהלה המדינה
משא ומתן ממושך עם הסתדרות המורים ,המייצגת את המורים
בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים ,ועם ארגון המורים,
המייצג חלק נכבד מן המורים בבתי הספר העל יסודיים .לאחר
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משא ומתן אינטנסיבי ,חתמה הסתדרות המורים על הסכם
קיבוצי עם המדינה ,המבטיח תחילת יישומה של רפורמה
הנקראת ״אופק חדש״ ושיש בה תועלת לציבור התלמידים
ולציבור המורים ,לרבות העלאה משמעותית בשכר העבודה
ותנאי העבודה של המורים תמורת תוספת שעות עבודה.
לפי העולה מהודעת המדינה לבית דין זה ,ניתן ללמוד על רצינות
כוונות המדינה ,אף מתחילת יישום רפורמת ״אופק חדש״ בבתי
הספר היסודיים .במסגרת רפורמה זו ,בחרה הסתדרות המורים
במסלול של העלאה מיידית של שכר כלל המורים החדשים,
מסכום של  3,700ש״ח לחודש לסכום של  5,200ש״ח לחודש,
בצירוף העלאה של  26></0בשכר המורים שילמדו בשלב ראשון
בכ 300 -בתי הספר בהם החלה הרפורמה .עוד הוסכם ,כי בכל
שנת לימודים חדשה ,תוחל הרפורמה על בתי ספר נוספים ,כ ן
ייהנה כלל ציבור המורים והתלמידים
שבסופו של דבר
מהרפורמה בחינוך ומהעלאת שכר המורים.
בתי הספר העל יסודיים  -ארגון המורים הודיע על נכונותו לנהל
משא ומתן כדי להגיע להסכם על רפורמה בחינוך העל-יסודי ואף
הכין תכנית מפורטת לרפורמה ששמה ״עוז לתמורה״ .אולם,
עמדת הארגון היא ,שלא ייכנס למשא ומתן על תנאי הרפורמה
קודם שיתמלאו דרישותיו להעלאת שכר המורים על חשבון
הרפורמה ובמסגרתה .בנוסף ,דרש הארגון ,החזרת 110,000
שעות הוראה שקוצצו מכיתות י׳  -יב׳ והקטנת תקן מירב
התלמידים בכיתה .על רקע זה ,התנהל בחודשים האחרונים
משא ומתן בין המדינה לארגון המורים ,בנוגע לשלב הראשון של
הרפורמה ,אשר יכלול העלאת שכר ובצידה תוספת שעה ,או
שעות עבודה ,של המורים .במסגרת הניסיונות לקידום המשא
ומתן ,הציע מר עופר עיני ,יו״ר ההסתדרות הכללית החדשה,
מתווה לסיום השלב הראשון של הרפורמה .אולם למרות
הסכמת הצדדים על המתווה המוצע ,לא עלה בידיהם להסכים
על מכלול הפרטים ליישומו הלכה למעשה.
יעדי הרפורמה בבתי הספר העל-יסודיים  -ההישגים העיקרים
של הרפורמה לתלמידים בתוספת שעות הוראה פרטנית ,משך
שהיית המורים בבתי הספר ,העלאת הרמה המקצועית של
המורים והעצמת מעמד המורה ותפקידו .לציבור המורים צפוי
שדרוג שכר ,תגמול עבור עבודה תומכת הוראה ,יצירת אופק
קידום אמיתי והגדלת השכר הפנסיוני .בנוסף צפוי ייעול
המערכת מבחינה תפקודית ותקציבית ,לרבות פיקוח וביצוע
אמיתי של שעות הוראה מתוקצבות ,שעון נוכחות ,וביסוס שדרת
ניהול בבתי הספר המקבלת מעמד ייחודי.״

נג[ ביום  ,10.1.2008ובהמשך להסכם ״אופק חדש״ ,נחתם הסכם קיבוצי בין
המדינה לבין הסתדרות המורים החל על כלל עובדי ההוראה המועסקים בשירות
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המדינה ,לרבות מורי חטיבות הביניים ,המדובר בהסכם על תוספות שכר בגין
כניסה לרפורמת ״אופק חדש״.
נד[ החל מחודש פברואר  2008ובחודשים שלאחר מכן ,נחתמה סדרת הסכמים
קיבוציים מיוחדים בין המדינה לבין הסתדרות :המורים בקשר ליישום רפורמת
״אופק חדש״ .ההסכמים חלים על כלל עובדי ההוראה בשירות המדינה ,לרבות
מורי חטיבות הביניים ,
4

]ה[ ב י ו •  18,6,2010נחתם זיכרון דברי• בין המדינה לבין הסתדרות המורים
בעניין המשך יישום הרפורמה לגבי כלל עובדי ההוראה המועסקים בשירות
המדינה,
] [11ובחזרה לענייננו .מדוע סעיף )6ד( להסכם ינואר  2008וסעיף  5למסמך
ההבנות מ י ו •  ,13.12,2007אינם מ ע מ ק י • לארגון המורי• זכות להורות למורי•
חברי הארגון שלא לשתף פעולה עם יישומה ש ל רפורמה ״אופק חדשי׳ בחטיבות
הביניים׳ נשיב על שאלה זו בכמה רבדים:
נא[ לשון סעיף )6ד( להסכם ינואר  ,2008תכליתו ונסיבות חתימתו.
בסעיף )6ד( להסכם ינואר  2008הסכימו המדינה וארגון המורים כי ״מורה קיים
לא יחוייב להצטרף לרפורמה אשר אינה מוסכמת על ארגון המורים״ ,הסעיף על
פי לשונו ,מעניק למורי• חברי ארגון המורים זכות אישית שלא להצטרף לרפורמה
שאינה מוסכמת על הארגון ,אולם אינו מעניק לארגון המורים זכות קיבוצית
להורות לחבריו שלא להצטרף לרפורמה ,ולסכל בדרך זו את יישומה בחטיבות
הביניים .חזקה על הצדדי• ל ה ס כ • ינואר  ,2008שלו חפצו ליתן בידי ארגון
המורים זכות למנוע את י י ש ו • הרפורמה בחטיבות הביניים ,היו נותנים לכך ביטוי
מפורש בהסכם .כך למשל ניתן היה להסכים ,כי ״הרפורמה לא תוחל בחטיבות
ביניים ללא הסכמת ארגון המורים״ ,זו כאמור ,לא היתה הסכמת הצךךים.
הסכמים מיום  21.2.2008מיום  27.8.2008לגבי קיצור תקופת הזכאות למענק יובל; מיום
 31.8.2008בעניין הארכת תקופת הרפורמה ובעניין גמלאות עובדי הוראה המועסקים במסגרת
״אופק חדש״ והסכם הרפורנלה הכולל מיום .25.12.2008
4

;

;
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המדינה לא ההחייבה כלפי ארגון המורים בהסכם ינואר  2008שלא להחיל אה
רפורמת ״אופק חדש״ בחטיבות הביניים ללא הסכמת הארגון.
פרשנות לשונית זו מוצאת תימוכין אף בהקשר הדברים ובנסיבות חתימתו של
הסכם  .2008כפי שעמדנו על כך ,הסכם ינואר  2008נחתם חודשים ספורים לאחר
החתימה על הסכם ״אופק חדש״ עם הסתדרות המורים .בעת חתימתו ,המדינה
וארגון המורים היו מודעים לקיומו של הסכם ״אופק חדש״ .בכך ,יש משום חיזוק
לפרשנות סעיף )6ד( להסכם ינואר  2008כמעניק זכות אישית ,העולה על פניה מן
הנוסח .אוסיף ,כי אין זה סביר להניח שהמדינה התחייבה כלפי הארגון התחייבות
שמשמעה סיכול או הפרת התחייבויותיה כלפי הסתדרות המורים לא זו אף זו,
ביום  ,13.12,2007הוא מועד חתימת ״מסמך ההבנות״ עם ארגון המורים במסגרתו
נכללה ההתחייבות האמורה ,נשלח מכתב חתום בידי שרי החינוך והאוצר למנכ״ל
הסתדרות המורים ,ובו הבהרה מפורשת כי ההבנות עם ארגון המורים אינן פוגעות
בהתחייבויות המדינה כלפי הסתדרות המורים ,פרשנות הרמונית ותכליתית של
ההסכמים תומכת במסקנה כי ההתחייבות שניתנה לארגון המורים בהסכם ינואר
 2008היא התחייבות אינדיוויךןאלית שלא לחייב מורה שאינו חפץ בכך להצטרף
לרפורמה ,אולם היא אינה מקימה לארגון זכות להורות לחבריו שלא לשתף פעולה
עם הרפורמה ,או לסכל את החלתה בחטיבות הביניים.
התנהגות הצדדים לאחר חתימת הסכם ינואר  ,2008כפי שזו עולה מטיעוני
הצדדי• במסגרת ההליך הקוד• ,מצביעה אף היא על כוונת הצדדי• להסכם
 .2008לאחר חתימת ה ה ס כ • ולקראת שנת הלימודי• תש״ע ,ביקשה המדינה
ליישם אה התחייבותה כלפי ארגון המורים בהסכם ינואר  2008באמצעות ניוד
מורי• שסירבו להצטרף לרפורמה ,לבהי ספר ב ה • הרפורמה אינה מיושמה.
פעולות אלה של המדינה היו מושא דיוננו בהליך הקודם )עס״ק  ,(62/09יש לזכור,
כי הרפורמה מיושמת בבתי הספר באופן מדורג ,כך שניודו של מורה שאינו מעוניין
להצטרף לרפורמה ,הוא מהלך מעשי .ההנהגות זו של הצדדי• מעידה על מהותה
של ההתחייבות כלפי ארגון המורים בהסכם ינואר  ,2008ליצור זכות אישית
לעובדי הוראה חברי הארגון שלא להצטרף לרפורמה מטעמים אישיים .אולם,
זכות אישית זו של חברי הארגון אינה יכולה להוות בסיס למאבק קיבוצי נגד
החלת הרפורמה ,ואינה מקנה לארגון המורים מעמד להתנגד ליישום רפורמת
״אופק חדש״ בחטיבות הביניים.
 12מתוך 18

27/08/2010

דף  13מתוך 18

0

בית הדין הארצי ל ע ב ו ד ה
ס?״כ 1539-08-10

נב[ חזקת הכשרות של הסכם ״אופק חדש״  -הסתדרות המורים ומרינו! ישראל
חתמו בחודש ספטמבר  2007על הסכם קיבוצי ליישום רפורמה ״אופק חדש״.
ההסכם הוחל על כל עובדי ההוראה המועסקים בשירות המדינה ,לרבות עובדי
הוראה בחטיבות הביניים משמעות הדברים היא ,שהמעסיק )המדינה( וארגון
העובדים היציג)הסתדרות המורים כל עוד לא נקבע אחרת( הסכימו על היקפה של
יחידה המיקוח והחילו אה ההסכם על כלל עובדיה ,על ההסכם הקיבוצי
מספטמבר  ,2007שנרשם כדין ,חלה ״חזקת כשרות״ ,בין היתר ,בנוגע לכשירוהם
של הצדדי• ל ח ת ו • עליו .נוכח ההיסטוריה של קביעת תנאי עבודה של מורי
חטיבות הביניים ,בין היתר ,ב ה ס כ מ י • קיבוציים של המדינה ע • הסתדרות
המורים ,חזקת הכשרות של ההסכם הקיבוצי עומדת באמות מידה של סבירות.
ברי ,כי משמדובר בחזקה ,ארגון המורים רשאי לסתור אותה בהליך מתאים ,כפי
שנאמר אף בפסק הדין הקודם.
תקיפת הסכם ״אופק חדש״ ,יכולה להיעשות רק על ידי ארגון עובדים בררך של
הוכחת יציגות אחרת לעובדי ההוראה בחטיבות הביניים ,זאת ,בהתאם לסעיף 6
לחוק הסכמים קיבוציים ולסעיף  (2)25לחוק בית הדין לעבודה .וזה לשונו של
סעיף : 6
״ .6סתימת טענת כשירות לאחר חתימה .טענה שארגון עובדים בעל
הסכם קיבוצי לא היה בשעת עשייתו של ההסכם ארגון עובדים יציג
לעניין אותו הסכם לא תישמע אלא מטעם ארגון עובדים אחר״.

זאת ארגון המורים לא עשה.
פעולותיו של ארגון המורים מושא עתירה זו ,מונעות למעשה מארגון עובדים אחר
 הסתדרות המורים  -לייש• הסכם קיבוצי תקף על חבריו ,מבלי שארגון המורים״הקף״ אה יציגותה של הסתדרוה המורים בכלי• המשפטיים המהאימים זאת
הארגון אינו רשאי לעשוה ,כך נאמר בפסק דין הקודם ובפסק דינו של בג״ץ
בעתירה על פסק הדין .כל עןך לא הוגש הליך מתאים בסוגיית היציגות בחטיבוה
הביניים ,הסכם ״אופק חדש״ עומד בתוקפו והמדינה רשאית ליישמו.
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]ג[

מעסיק וארגון עובדים אינם מוסמכים לפגוע בתנאים שנקבעו בהסכם

קיבוצי של ארגון עובדים אחר -
כך נקבע בפסק הדין ההסתדרות הרפואית בישראלי .באותה פרשה ,נדונה
שאלה תחולתו של הסכם קיבוצי שנחתם בין ההסתדרות הכללית לבין קופת
חולים כללית ,על רופאי הקופה .במסגרת ההסכם ,הסכימה ההסתדרות הכללית
להפחתת שכר בשיעור ; 5 /לכלל עובדי הקופה ,לרבות רופאיה .ההסכם נחתם
0

בעקבות הסכמות בין ההסהדרות ,הקופה והמדינה במטרה להביא להבראה
הקופה .ההסתדרות הרפואית טענה ,כי ההסתדרוה הכלליה אינה מוסמכת
ל ח ת ו • על הסכם קיבוצי המחייב את הרופאים המיוצגים על ידה ,שכן הרופאים
הם יחידת מיקוח נפרדת ,המיוצגת על ידי ההסתדרות הרפואית ,והיא המוסכמה
לקבוע את תנאי עבודתם ,טענה זו התקבלה על ידי בית הדין הארצי.
ולענייננו ,תנאי עבודתם של מורי חטיבות הביניים נקבעו בהסכם ״אופק חדשי׳,
שעומד בתוקפו אלא א • תקבע יציגות אחרת בחטיבות הביניים ,המדינה וארגון
המורים אינם מוסמכים לחתום על הסכם קיבוצי הכולל הוראה הפוגעת בביצוע
הסכם ״אופק חרש״ ש נ ח ת • על ידי ארגון עוברים אחר ,כך פסק בית דין זה גם
בעניין אגודת העובדים הבכירים בפז* .באותה פרשה נקבע בקשר לסוגייה
החברות הכפולה הנוגדת בארגוני עובדים ,כי חוזה מאוחר המפר ביודעין חוזה
ק ו ד • הוא חוזה בטל ,בלתי חוקי ,נוגד את תקנת הציבור וחובת ת ו • הלב .וכך
נאמר שם:
״אם א׳ כורת חוזה עם בי ,חוזה שבביצועו קשור מעשה שלא
כדין על ידי ב  /למשל הפרת החוזה שבין ב׳ ו  -ג  /אזי אם א׳
יודע את העובדות  -החוזה בטל )...(^01(1׳עסקה׳ שעשייתה
או ביצועה כוללת הפרת חוזה עם צד שלישי היא בלתי חוקית
) >111?§31הטעם שניתן בדברי ההסבר הוא ׳היות והפרת חוזה
היא עוולה  -עסקה המחייבת לביצועה הפרת חוזה עם אחר,
נוגדת את תקנת הציבור...״
כך ,שאף לו באנו לכלל מסקנה כי התחייבות המדינה לארגון המורים בהסכם
ינואר  2008מקימה לארגון זכות להורות לחבריו שלא להצטרף לרפורמה )וכאמור
דב״ע נג 1 - 5 /ההסתדרות הרפואית בישראל  -ההסתדרות הכללית ,פד״ע כה 516
דב״ע מב 5-2/ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל  -אגודת העובדים הבכירים בפז
פד״עי״ד .397,367
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לא באנו למסקנה זאת( ,הרי שהתחייבות מעין זו היתה חסרת תוקף ,נוכח
ההתחייבות

הקודמת של המדינה להסתדרות המורים ,והעובדה שמדובר

בהתחייבויות שאינן עולות בקנה אחד.
נד[ רפורמת ״אופק חדש״ נכנסת כעת לשנתה הרביעית ,והיא יושמה במהלך
ה ש נ י • האחרונות ג • בחטיבות הביניים .העדר שיתוף פעולה מצד המורים חברי
ארגון המורים ביישום הרפורמה ,עלול לסכל את יישומה בחטיבות הביניים .שכן,
כפי שהובהר לנו ,יישום הרפורמה הוא ״בית ספרי״ ומחייב היערכות בית ספרית
כוללת ושינוי במתכונת העבודה .כלומר ,מעבר לעובדה שהסכם ״אופק חדשי•׳ חל
על כל עובדי ההוראה בכיתות א׳-ט׳ ,ומתוקף כך מחוייביס לו אף חברי ארגון
המורים )אלא א • תקבע יציגות אחרת בחטיבות הביניים בהליך מתאים( ,הרי
שאי שיתוף פעולה מצד חברי ארגון המורים ביישום הרפורמה ,מסכל את יישומה
גם לגבי מורים חברי הסתדרות המורים .לשון אחר :התנהלותו של ארגון המורים
עלולה לפגוע בעובדי הוראה רבים הצפויים לעבוד בתנאי רפורמת ״אופק חדש״,
כך שאי מתן הצו המבוקש עלול לגרום נזק שאינו בר-תיקון לציבור גדול של
מורים,

סוף דבר
נ [12מסקנת הדברים היא ,כי ארגון המורים אינו רשאי להורות לחבריו שלא
להצטרף לרפורמת ״אופק חדש״ ,לפגוע ביישומה של הרפורמה בחטיבות הביניים,
או לנקוט בצעדי• ארגוניים בשל החלת רפורמה ״אופק חדש״ בחטיבות הביניים.
לפיכך ,אנו מקבלים את עתירת המדינה ,ומוציאים מלפנינו צו המחייב הארגון
לחדול מנקיטת צעדים ארגוניים כלשהם בקשר ליישום רפורמת ״אופק חדש״
בחטיבות הביניים.
אנו חוזרים וקובעים ,כי המדינה ״רשאית לחייב את כלל מורי חטיבות
הביניים אשר יכללו ברפורמה ,לעבוד בהתאם לרפורמה ׳אופק חדשי״ ,כפי
שנקבע בפסק דין עסק  62/09ובבג״צ .7226/09
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אנו שבים וממליצים לצדדים להמשיך ולקיים משא ומתן אינטנסיבי ,בתום לב
ובנפש חפצה ,במטרה לבוא להסכמות בנוגע לכלל המחלוקות ביניהם ,לרבות
בעניין יישום רפורמה מוסכמת ,ובעניין יישום הרפורמה בשנת הלימודים הקרובה.
בנסיבות העניין אין צו להוצאות.

השופט שמואל צור:

אני מסכים לדעתו של חברי הנשיא סטיב אדלר,

השופטת רונית רוזנפלד:
 .1מקובלת עלי קביעתו של חברי הנשיא אדלר לפיה ארגון המורים אינו רשאי
לפגוע ביישומה של הרפורמה בחטיבות הביניים ,או לנקוט בצעדים ארגוניים
בשל החלת רפורמת ״אופק חךש״ בחטיבות הביניים בהתאמה לכך ,מוסכם
עלי כי יש לקבל את עתירת המדינה ,ולהוציא צו המחייב את הארגון לחרול
מנקיטת צעדים ארגוניים כלשהם בקשר ליישום רפורמת ״אופק חדש״
בחטיבות הביניים ,כל זאת מן הטעם ,כפי שנקבע במסגרת ההליך הקודם,
לפיו תקיפת הסכם ״אופק חדש״ ,יכולה להיעשות רק על ידי ארגון עוברים
בדרך של הוכחת יציגות אחרת לעובדי ההוראה בחטיבות הביניים .זאת,
בהתאם לסעיף  6לחוק הסכמים קיבוציים ולסעיף

 (2)25לחוק בית הדין

לעבודה .אין חולק כי הארגון לא פנה לבית הדין בבקשה לברר את שאלת
היציגות .בנסיבות אלה וכל עוד לא הוכרעה שאלת היציגות ,אין לאפשר
לארגון לפעול למניעת יישום הוראותיו של הסכם ״אופק חדש״ שהוא הסכם
קיבוצי תקף.

.2

מבקשת אני להסתייג מקביעותיו של חברי הנשיא בקשר להוראת סעיף

(1)6

להסכם ינואר  .2008חברי הנשיא קובע בחוות דעהו כי ״הסעיף על פי לשונו,
מעניק למורי• חברי ארגון המורים זכות אינדיווידואלית שלא להצטרף
לרפורמה שאינה מוסכמת על הארגון ,אולם אינו מעניק לארגון המורים זכות
להורות לחבריו שלא להצטרף לרפורמה ,ולסכל בדרך זו את יישומה בחטיבות
הביניים״ .לדעתו של הנשיא ,הפרשנות הלשונית הזו מוצאת תימוכין אף
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״בהקשר הדברים ובנסיבות חתימתו של הסכם  2008״ .כמו כף הוא סבור כי
חזקה על הצדדים להסכם ינואר  ,2008שלו חפצו ליהן בידי ארגון המורים
זכות למנוע את יישום הרפורמה בחטיבות הביניים ,היו נותנים לכך ביטוי
מפורש בהסכם .כך למשל ניתן היה לדעתו להסכים ,כי ״הרפורמה לא תוחל
בחטיבות ביניים ללא הסכמת ארגון המורים ,זו כאמור ,לא הייתה הסכמה
הצרדים .המדינה לא התחייבה כלפי ארגון המורים בהסכם ינואר  2008שלא
להכניס את רפורמת ״אופק חדש״ לחטיבות הביניים ללא הסכמת הארגון״.
אכן הפירוש שמציע הנשיא להוראה סעיף  (1)6להסכם הוא פירוש סביר,
הנחזה להיות הולם את הנסיבות כפי שהן מפורטות בחוות דעתו של הנשיא,
עם זאת אין להתעלם מכך שפירוש זה של הוראת הסעיף ,הנסמך על לשונו של
ההסכם ועל נסיבות חתימתו ,לא הוצע עד עתה על ידי אף אחד מן הצדדים.
בקשר לכך יצוין כי במסגרת טיעוניה בבקשה מושא החלטה זו בחרה ב״כ
המדינה שלא להתייחס לטענות הארגון הנסמכות על הסכם  .2008בנסיבות
אלה ,לו תשמע דעתי ,אין מקום ,ואף אין הדבר בבחינה הכרח לצורך פסיקה
בסכסוך בשלב זה ,כי נכריע כאן באשר לפירושה הנכון של הוראת ס׳ )6ד(
להסכם  .2008לכל היותר ניתן להצביע על הפירוש שמציע הנשיא כפירוש הולם
אפשרי להוראת הסעיף ,וזאת ,בהסתמך על לשונו

ונסיבות חתימתו של

ההסכם.

נציג העובדים מר אלי

פז :אני מ ס כ י • לדעתו של הנשיא סטיב אדלר ,אך אבקש

לצרף תמיכה בסעיף  1לעמרתה של השופטת רונית רוזנפלד בשאלת היציגות.

נציגת העובדים הגברת אסתר פרץ:

מצטרפת אני לפסק דינו של הנשיא אדלר

ולתוצאתו.

נציג המעבידים מר חיים לןמיניץ:

אני מצטרף לדעתו של הנשיא אדלר.

נציג המעבידים מר יורם בליזובסמי:

אני מצטרף לפסק הדין של הנשיא אדלר.
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סוף דבר
נא[

עתירת המדינה מתקבלת כאמור בפסק דינו של הנשיא אדלר ,ואנו מוציאים
מלפנינו צו המחייב ארגון המורים לחדול מנקיטת צעדים ארגוניים כלשהם
בקשר ליישום רפורמת ״אופק חדש״ בחטיבות הביניים.

]ב[

על דעת כלל חברי המותב נקבע ,כי ארגון המורים אינו רשאי להורות לחבריו
שלא להצטרף לרפורמת ״אופק חדש״ ,לפגוע ביישומה של הרפורמה בחטיבות
הביניים ,או לנקוט בצעדי• ארגוניים בשל החלת רפורמת ״אופק חדש״
בחטיבות הביניים.

]ג[

אנו חוזרים על קביעתנו בעסק  ,62/09לפיה המדינה ״רשאית לחייב את כלל
מורי חטיבות הביניים אשר יכללו ברפורמה ,לעבוד בהתאם לרפורמה ׳אופק
חדש״׳.

נד[

אנו שבים וממליצים לצדדים להמשיך ולקיים משא ומתן אינטנסיבי ,בתום לב
ובנפש חפצה ,במטרה לבוא להסכמות בנוגע לכלל המחלוקות ביניהם ,לרבות
בעניין יישום רפורמה מוסכמת ,ובעניין יישום הרפורמה בשנת הלימודים
הקרובה.
בנסיבות העניין אין צו להוצאות.

ניתן בהעדר הצדדים היום י״ג באלול התש״ע ) (23.8.2010וישלח אליהם.

^

^

^

^

^

סטפן אדלר,
נשיא,אב״ד

—

( ^ \ - ^ -

שמואל צור,
שופט

נציג העובדים ,מר אלי פז

רונית רתנפלד,
שופטת

נציג המעבידים ,מר חיים קמיניץ

נציגת העובדים ,הגברת
אסתר פרץ

נציג המעבידים ,מד יורם
בליזובסקי
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