
בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

בג"ץ  4929/14

כבוד השופט י' דנציגר לפני:
כבוד השופט א' שהם
כבוד השופט ד' מינץ

1. לשכת המסחר והתעשייה חיפה והצפון (ע"ר) העותרות:
2. אקד מבלטים בע"מ

נ  ג  ד
     

1. שר הכלכלה המשיבים:
2. הממונה הראשי על יחסי העבודה במשרד 

הכלכלה
3. פורמלי -  בית הדין הארצי לעבודה
4. ועדת העבודה והרווחה של הכנסת

5. התאחדות התעשיינים
6. התאחדות התעשייה והמלאכה בישראל

עתירה למתן צו על תנאי

(24.7.17) א' באב תשע"ז תאריך הישיבה:

עו"ד דרור שטרום; עו"ד גיל עוז בשם העותרות:

עו"ד מיכל לייסר בשם המשיבים 2-1:
עו"ד צביאל גנץ בשם המשיבה 4:

עו"ד שלמה בכור בשם המשיבה 5:
עו"ד גלעד ברנע בשם המשיבה 6:

החלטה

אנו מורים בזאת על הבהרתו ותיקונו של צו הביניים שהוצא ביום 15.2.2017  .1

על ידי מותב בראשות המשנה לנשיאה (בדימ'), השופט א' רובינשטיין, כדלקמן:

http://www.glima.info/10-1-8-01.pdf קישור לפרק:

http://www.glima.info/10-1-8-01.pdf


ניתן בזה צו לפיו לא יימשך לעת הזאת הדיון בהליכים שמנהלות  א.

המשיבות 5 ו-6 והתלויים ועומדים בבתי הדין לעבודה, נגד מעסיקים שהינם 

חברים בעותרת 1 והמתייחסים לגביית דמי טיפול מכוח החריג לפטור שבתקנה 

3 (11)(א) או (ב) לתקנות הסכמים קיבוציים (תשלום דמי טיפול ארגוני-

מקצועי לארגון מעסיקים), התשל"ז-1977 (להלן: התקנות).

תוקף הצו עד להחלטה אחרת. ב.

אנו מקבלים את בקשת המדינה להגיש הודעת עדכון עד לסוף חודש ספטמבר  .2

2017, בה יינתן פירוט מלא ככל האפשר על ההתייעצויות שאותן יקיים השר עם ארגוני 

המעסיקים הרלבנטיים "במטרה לבחון מחדש את הדרך הנאותה להסדרה של סוגיית 

דמי הטיפול הארגוני". לצדדים האחרים תהא אפשרות להגיב על הודעת עדכון זאת 

בתוך 15 ימים מיום שהתקבלה אצלם.

אנו תיקווה שבהודעת עדכון זו נתבשר על פריצת דרך  בעניין מושא העתירה  .3

דנן.

הבהרנו לבאת כוח המדינה ולצדדים כולם, כי במקרה בו נתרשם שהדברים  .4

אינם מתקדמים בקצב משביע רצון, נשקול הוצאת צו על תנאי, אף ללא צורך בעריכת 

דיון המשך, בו יתבקשו המשיבים ליתן תשובתם בתוך פרק זמן קצר שייקבע על ידנו.

ניתנה היום, א' באב התשע"ז (24.7.2017).
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