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  כב' הנשיא אלכס קוג לפני 

  מר יעקב גרינשטיי נציג עובדי# : 

  &יקרב וס%מר ינציג מעסיקי#: 

  מ"חברת החשמל לישראל בע  המבקשת:
  

  נגד

 

  הסתדרות העובדי# הכללית החדשה .1  המשיבות:
  המזכירות הארצית של עובדי חברת החשמל לישראל בע"מ .2
  

  2 

 3  משנה  – עוה"ד ניר גל ועוה"ד אלעד גרשקובי�' יחד ע מר יצחק בלמס ע# המבקשתמט נוכחי#:

 4   –סמנכ"ל מ. אנוש, עוה"ד ענת ברו�  –, מר עמית אוברקובי�' למנכ"ל וסמנכ"ל לקוחות              

 5  יועצת משפטית                

 6  מר מיקו יחד ע  מוסרי$בנישו, עוה"ד קר% הלפרי%$תהילה פינקעוה"ד  מטע# המשיבות             

 7  צרפתי             
#>1<#  8 
  9 

  10 

 11  פרוטוקול

  12 

  13 

 14  ב"כ המשיבות:

 15כבודו הזמי% אותנו לכא%, כל מה שאני אגיד זה מה שהספקתי לברר וכמוב% שומרת על זכויות. אנחנו 

 16מאוד רחבה ואנחנו לא יודעי בהרבה מאוד סעיפי למה בדיוק  לא יודעי, הבקשה של המבקשת

  17הכוונה. יש לנו טענות מאוד כלליות, כביכול עובדי ששובתי. כח אד החברה בחברת חשמל היו

 18לא מחזיק את העבודה השוטפת לא בשגרה וקל וחומר לא בעת משבר כמו אירוע מזג אויר שקרה 

 19העובדי יצאו בכוחות דאי לא העובדי אשמי. וובו היו, שהתרגש וגר לתקלות בכל האר�

 20מתוגברי לשטח, עשו כול את העובדה שלה וא/ יותר מכ�, ג החברה יצאה בהצהרות לתקשורת 

 21על כ�, עשו כל מה שיכולי ורגילי לעשות. כפי שציינתי יש עומס עבודה חריג בחברת חשמל, התרענו 

 22ודה, ראיתי שהסכסו� לא צוי% בבקשה, הסכסו� הוכרז ביו על כ� מזמ%, הכרזנו על כ� ג סכסו� עב

27.09.15   23ואני מגישה אותו לבית הדי%. ג החברה מכירה את הסכסו�. מחסור חמור בכוח אד

 24ביחידות שונות בחברה. אני מציינת את הסכסו� רק כדי לומר שאנחנו התרענו על המצב הבלתי אפשרי 
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 1דה השגרתית שלה. בניגוד לחוק שעות עבודה ומנוחה בניגוד שבו עובדי נדרשי לעבוד לא את העבו

 2עיצומי למיטב הבנתנו זה כאשר עובד לחוקה. בניגוד לתנאי עבודה סבירי, אני אוכל לתת דוגמאות. 

 . 3  מסרב לעשות את עבודתו או לא מבצע אותה בדר� כלשהי, כל העובדי ביצעו את העבודה שלה

 4הנחו את העובדי לשבש את העבודה בדר� כלשהי, אני משיבה לשאלת בית הדי%, הא המשיבות 

 5ה, הכריז על מצב שאי% הנחיה לשבש את העבודה. לא שיבשנו את העבודה. המנכ"ל, כפי שצוי% בבקש

 6חרו. במצב חרו מתבקשי עובדי שכבר עבדו את יו העבודה שלה להמשי� ולעבוד מעבר, עובד 

 7שעות האלה. א הוא נהג אי� מצופה ממנה  $12ולעבוד מעבר לשעות לא יכול להמשי�  12שכבר עבד 

 8שעות, הוא לא משבש עבודה אלא לא מסוגל לבצע את העבודה שדורשי ממנו.  12להמשי� ולנהוג עוד 

 9א אי% לחברה עובדי, החברה הובילה למצב כזה, מה מצופה מאות עובדי, זה לא שיבוש. מעבר 

 10א כל כ� כללית קשה להצביע איפה החברה טוענת שנגרמו לה לכ�, יש תקלות שקורות, הבקשה הי

 . 11  נזקי. מחסור בכבלי, מחסור בחומרי, אי אפשר להפיל את כל הבעיות של החברה על העובדי

 . 12  ממה שידוע לי יש בחברת חשמל במות הרמה ומנופי, אי% עובדי שיפעילו אות

  13 

 14  מר צרפתי:

 15ברה קנתה אות ופיטרו עובדי ואי% מספיק עובדי ההנהלה מצמצת כח אד, יש לנו כלי שהח

 16להפעיל אות ולכ% כבדר� השגרה ההנהלה חותמת חוזי ע קבלני שיעשו את העבודה במקומנו, 

 17  אנחנו נתנו הוראה לא להשתמש בקבלני, בשגרה. 

 18רה, זה אנחנו כרגע מחו� לתמונה, אנחנו כרגע מבחינתנו אי% שו הוראות. יכול להיות שזה היה מהשג

 19  זלג לשעות הבוקר. 

  20אנחנו נמצאי עכשיו בתקופה של סכסו� עבודה באחת המחלקות שמתעסקת בחירו, היו ש

 21אנשי, כמוב% שזה יוצר שיבושי ג בשגרה. ברגע שנכנס  $20אנשי, ההנהלה קיצצה ל 30במחלקה 

22, או.קי ושחררנו. מצב חירו זה לא פשוט לשחרר הכל. ברגע שזה הגיע אמרנו שאנחנו במצב חירו 

 23  לא נתנו שו מגבלה. 

  24 

 25  ב"כ המשיבות:

 26 4.6אני אוסי/ על מה שמר צרפתי אמר. יש לדוגמא משגיחי במחוז ד%, זה מצוי% בבקשה בסעי/ 

 . 27"נמנע תגבור צוותי השגחה" כ� נטע% בסעי/ (מקריאה מהסעי/). אי% כאלה, היו משגיחי ה אינ

 28מכוח האד, בשגרה אי% מי  $2/3ובדי בזוגות, כרגע ירדנו למשגיחי שהיו ע 30באותה מחלקה היו 

 29  שיצטר/. העובדי פוטרו והחברה לא  גייסה כוח אד נוס/. 

 30הסערה התפרצה, כמו שמר צרפתי מזהיר כבר, אני חושבת שאדוני שמע לפני שנה. הסופה הגיעה 

 31  א ולתק%. במלוא העוצמה שלה היא מוכיחה את מה שאנחנו אומרי, אי% מי שיכול לבו
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  1לדוגמא, ביקשו לאייש עובדי במוקדי חירו, יש אימהות עובדות שצריכות ללכת הביתה לילדי

 . 2  שלה%. כל יו יש מצב חירו

  3לשאלת בית הדי%, אני לא יודעת על הנחיה מארגו% העובדי, על ללכת הביתה במצב חירו. יש כונני

 4שהו שלא בא. כא% מבקשי משהו מעבר לכוננות. בחברת חשמל, כל הכונני באו לעבודה, לא היה מי

 5תחנות כוח במצב שיגרה כ� החברה מפעילה את העובדי, בתק% חסר ובכוח אד חסר. יש עובדי ב

 � 6שיותר מחודש וחצי לא היו שבת בבית ואי% לה מושג מתי ה יהיו שבת בבית. יש עובד שצרי

 7  להתחלק ע גרושתו והוא לא יכול להגיד לה. 

 8שעות לא יכול לעבוד מעבר. אפשר לבקש מעובד להישאר  12ת יש מגבלות, למשל נהג שעובד עובדתי

 9  עוד כמה שעות. אני לא יכולה לכפות, אני לא יודעת מה האילוצי של אותו עובד. 

 . 10  אני לא יודעת על הנחיות שניתנו לעובדי

  11 

 12  מר צרפתי:

 13ההוראות היו לפני הסופה, יכול להיות שזה זלג לתו� כמה שעות. כרגע אי% הוראות של מגבלה, 

  14המגבלה היחידה היא מחסור בכוח אד, אנשי שמתמוטטי בשטח, ציודי שלא דאגו, כי לא עושי

  15אחזקה מונעת, פאשלות של המצב שהחברה נמצאת בו, של ההנהלה, אז נוח להגיד שהעובדי עושי

 16ומי. ג בשגרה שלנו כל לילה יש הפרעה, כל לילה חסרי אנשי. כשמגיעה סופה כזאת זה מקבל עיצ

 . 17ביטוי הרבה יותר חזק על כל השגרה שהיא לחוצה, אז אנחנו אמרנו לאנשי לעשות מה שה יכולי

 18י שישכחו מה שאמרנו, שיעשו מה שה יכולי, יש פה אנשי שיכולי להעיד באיזו צורה ה העובד

 19בבוקר. אנחנו לא בחירו בחברת חשמל, אנחנו עובדי. אנחנו מתנדבי ואנחנו עושי  07:00משעה 

 20ומביני את האחריות, אבל ג לנו כשמקצצי לנו ואנשי קורסי ג בשגרה הרגילה שלנו, 

 21  כשמגיעה כזו קטסטרופה עוד יותר גרוע, זה המצב פשוט. 

  22 

 23  ב"כ המשיבות:

 24ע הבא, עוד שבועיי ועוד שלוש, המצב חירו זה מה שהול� לקרות, התרענו אנחנו נהיה פה שוב שבו

 25על כ�, כל בעיה של מזג אויר זה לא משהו שהוא חד פעמי ולא יהיו עוד כאלה במהל� השנה. זה ישוב. 

  26החברה כתבה בקשה לתת צו להורות לעובדי, מאוד גור/. בעצ להיות חיילי. מרבית העובדי

 27החברה תאמר את זה, אבל עד מתי ומה הגבלות של הדבר הזה. יש חובה אישית  התגייסו היו וג

 28על עובד לעבוד מעבר למה שהחוק דורש. החברה יודעת שעומד להיות מזג אויר, יש עובד שמגיע בבוקר 

 29  ואומרי לו ללכת ולחזור או להישאר עוד כמה שעות. 

 30משיבה  ע מטלות ואמרו לא, אנילשאלת בית הדי%, א יש מצב שההנהלה ביקשה מעובדי לבצ

 31  שהחברה מציירת מצב עובדתי. המצב של החברה מאוד כללי. 

  32 
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 1  מר צרפתי:

 2יש דברי לא שגרתיי, הגיעה קבוצת עבודה בבוקר ואמרו לה ללכת הביתה ולבוא בלילה. למה 

 3אלת שה יעשו את זה, יש לה יו עבודה שיעבדו ביו עבודה שלה, א צרי� להישאר יישארו. לש

 4יש מקרה שאומרי לעובד בית הדי%, לא אמרנו לעובדי לא לעשות את זה, אמרנו לה לעבוד רגיל. 

 . 5  ללכת הביתה ולא קוראי לו אחר כ�. אמרנו לעובדי לעבוד רגיל, לפי שעות העבודה שלה

 6עבודה,  אנחנו עובדי לפי חוקת עבודה, לפי שעות העבודה שלנו, זה מה שאנחנו עובדי, יש לנו חוקת

 7  אנחנו עובדי בשעות העבודה שלנו. א צרי� להישאר שעות נוספות יישארו שעות נוספות. 

 . 8לשאלת בית הדי%, אנחנו נתנו הנחיה לעבוד לפי סידור עבודה רגיל. בבוקר לא ידענו שיש מצב חירו

 9מצב חירו.  יש אנשי שלא ראו שבתות ולא ראו בית, מה זה מצב חירו? ג אנחנו לא יודעי מה זה

 10שעות ביממה, בשביל זה יש מחלקת השגחה שבנויה  24בשביל זה בחברת חשמל, היא בנויה כ�, לעבוד 

 11שעות ביממה. ההנהלה החליטה שלא צרי�. למה העובדי אשמי? שה  24לפי כמות אנשי לעבוד 

 12  יתנו די% וחשבו%. 

  13 

 14  ב"כ המשיבות:

 15על כל קושי להפיל על העובדי, הבקשה לא החברה היא זו שמנהלת, היא צריכה להיער� ולא 

 16מסבירה. העובדי ניתקו את כל הבתי? ה אלה שמחברי. שהחברה תבוא ותסביר הא לא היה 

  17ידוע אתמול בערב שהול� להיות גש ולמה אי אפשר להיער� לכ� ולהודיע לעובדי מתי ה צריכי

 18ת. מה צרי� עובד לעשות? יש מצב חירו להגיע לעבודה, ולא לנייד את העובדי. ככה החברה מתנהל

 19  שהחברה תבוא ותגיד מה היא רוצה. 

  20 

 21  ב"כ המבקשת:

 22מעט עובדות, עובדה ראשונה לא אני ולא הלקוחות שלי אוהבי לרו� לבית הדי% סת בטח לא בשעה 

 23בלילה, א כבר הגענו לכא%, כנראה שיש לזה סיבה. כל הטענות שאנחנו שומעי מאחור ה% לא  12:00

 24מל, אל/ לקוחות מנותקי מהחש 200בבוקר היו  10:00יותר מהיתממות ותירוצי שוני. כבר בשעה 

 25כ� שהטענה שלא ידעו בבוקר שאנחנו נכנסי למצב חירו היא טענה מיתממת. בשעה שבה הגשנו 

 26אל/ לקוחות היו מנותקי מהחשמל. עכשיו לאחר שנית% הצו של  $150את צו המניעה לבית הדי%, כ

 27ל אל/ לקוחות מנותקי מחשמ $100אל/. ג זה מצב חירו. כש 99בית הדי% הנכבד, המספר עומד על 

 28לבקשה, יש  4זה מצב חירו לא מצב רגיל. נטע% שהבקשה שלנו היא גורפת, יש בבקשה פירוט בסעי/ 

 29שש נקודות שהעלינו, דוגמאות לשיבושי עבודה שנגרמו במהל� היו. כרגע הצו שיצא מבית הדי% 

 30  הנכבד, העובדי חזרו לעבודה במצב חירו, כפי שהיה צרי� להיות. 

 31ות א הנחנו את העובדי לשבש את העבודה וענו שאי% הנחיה כזו, אחר אדוני שאל את ב"כ המשיב

 32כ� שמענו ממר צרפתי שנתנו הוראה לא להשתמש בקבלני חיצוניי בשגרה, עובדה היא שהיו לפני 
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 1הבקשה ולפני הצו, לא ניתנה האפשרות לעבוד ע קבלני חיצוניי וזה מצב חירו. כרגע אנחנו במצב 

 2  הישאר כ�. חירו, וזה צרי� ל

 . 3  יש סכסו� עבודה ויש מצב חירו. יש ג שלושה סכסוכי עבודה שהגיעו היו

 4ג א יש סכסו� עבודה פתוח זה לא מקי שו עילה לנקיטה בצעדי ארגוניי חד צדדיי כשיש 

 5  שאר צו זמני עד להכרעה בהלי�. ימאות אלפי לקוחות מנותקי מחשמל. לכ%, אנחנו מבקשי שהצו י

  6 

 7  המשיבות:ב"כ 

  8ה, אני חושבת שענינו עליה ממה שידענו. החברה לפי דעתי חסר פה לבקש 4.6עד  4.1לגבי סעיפי

 9פירוט מה בדיוק הנזק שנגר לה. אנחנו משתפי פעולה. אנחנו טועני שהחברה יצרה את מצב 

 10החירו מאחר ובשני האחרונות, היו זה מזג אויר יוצא דופ%, אבל יש כמה אירועי כאלה בשנה, 

  11אל/ בתי מנותקי. נוצר מצב של עומס חריג בשוט/, ג ע  150לא שמענו שכל פע שיורד גש

 12התגבור ושיתו/ הפעולה, חסר בחברה לא רק כוח אד, ג ציוד לא תוחזק. זו הטענה שלנו. לא תחזקו 

 13  כבלי לא הביאו אחזקה מונעת. 

 14ו מר צרפתי מאמינה שיסכי איתי שהחברה תבוא ותגיד באיזו נקודה כרגע אנחנו מונעי מה א

 15  מנענו לפני הצו של אדוני והקשר בי% זה לבי% אות ניתוקי, כי אנחנו טועני ששיתפנו פעולה. 

 16לצערי, אמרתי זאת בתחילת דברי, אנחנו נהיה פה כל יומיי, אנחנו לא יודעי מה זה אותו מצב 

 17  חירו שהמנכ"ל הכריז עליו. 

 18ברה. הרבה פעמי מר צרפתי התריע לארגו% העובדי אכפת מאות עובדי מנותקי וממצבה של הח

 19שזה מה שהול� להיות ולמה הוא התריע, רק מפאת אות לקוחות הוא חזה שזה מה שהול� להיות, 

 20אני לא מנהלת את חברת חשמל, שיתו/ פעולה תמיד היה ותמיד יהיה. אבל שיתו/ פעולה כזה, אי% 

21 לעובדי ושואלי מה לעשות, פתרו%. א החברה מפטרת עובדי ולא נערכת למצב חירו, ה באי 

 22  לי אי% פתרו% למצב הזה. אני חושבת שצרי� לשאול את חברי מה הוא מציע לעשות. 

 23 12שיתו/ פעולה אני בטוחה שיש וקיי, אבל שוב באיזה מגבלות, אני לא יכולה לכפות על עובד שנסע 

 . 24  שעות להמשי� ולעבוד, זו סכנה של חיי אד

 25י, החברה מביאה את עצמה למצב קטסטרופאלי, ומבקשי ממר צרפתי שיתו/ פעולה מלא ממר צרפת

 26  שעות לנהוג יותר שעות.  12לפתור בעיה, הוא ישת/ פעולה, מר צרפתי לא יכול לגרו לעובד שנוהג 

 27המנכ"ל קרא לזה מצב חירו וירד גש. ועד העובדי צרי� לפתור את זה שאותו נהג לא יכול לנהוג 

 28  הנחה את אותו נהג שו דבר.  שעות הוא לא $12יותר מ

 . 29אני מרגישה שמה שמצופה מארגו% העובדי זה להנחות את העובדי לעשות מעבר ליכולת

 30  מבקשי שאנחנו נפתור את הבעיה וננהל אותה ואנחנו לא מנהלי אותה. 
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 1אני חושבת שהתרגלנו שבשגרה ובחירו עובדי חברת החשמל עושי לא את העבודה שלה אלא פי 

 2ומעבר למה שנדרש מה. בכל סופה, בכל מצב ובכל אירוע גש, מלחמה, העובדי כמו שסיפרו מאה 

 3  לי היו דוגמא, חמישה ימי לא הלכו הביתה ולא ישנו. עשו זאת. 

 4לפני שנתיי הייתה סופה, זה היה המצב, אי% כונני עובדי עשו מה שה יכולי ומי שלא יכול היה 

 5יד פה זה מצב השגרה, ג מי שלא כונ% מגיע ומי שלא יכול לא יכול. הבעיה לא באו אליו בטענות. א נע

 6שנוצרה שיש מחסור בכוח אד שג ע ההירתמות זה לא מספיק ולא די בה. יש פה מגבלה ו אנחנו 

 7מבקשי את אות% הגדרות, מה זה מצב חירו. היו היה גש והיה מזג אויר סוער, זה התפקיד של 

 8לא יכולה להמשי� להיער�, כ� אני סבורה, כאילו אפשר להמשי� לפטר עובדי חברת חשמל. החברה 

 9והספינה טובעת ויבוא יו ויגידו מצב חירו והעובדי יצילו. אי אפשר להכריח א/ אחד לעבוד מעבר 

 10למה שהוא יכול, מה שה דורשי מאורגו% עובדי לעשות כל מה שהממוני דורשי, אבל א זה 

 11  ו כעובדי יש לנו כוח מוגבל, אנחנו לא מסוגלי. לא סביר ג אנחנ

 12אני חושבת שאני הייתי מצפה שחברת חשמל תבוא ותגיד כמה עובדי היא צריכה, איפה היא צריכה 

 . 13אולי החברה רוצה מאה עובדי ואני לא אמצא כרגע מאה עובדי, יש פה אות ומי זה שמונע מה

 14  למשל.  4.2הגדרה כללית. אני מפנה לסעי/ 

  15 

 16  מר צרפתי:

 17תמיד יספרו אנחנו במצב חירו כל השנה. ג כשהמצב הזה ייגמר נהיה פה בדיוק באות% נסיבות. 

 18סיפורי שעוד רגע המדינה מתמוטטת בגלל צרפתי, כל ה אחריות על הראש שלי, כל העוולות שהחברה 

 . 19  והמדינה עושה נעלמות כא%. שיתנו לעובדי צו ריתוק, חירו

  20 

 21  ב"כ המשיבות:

 22יש פה עניי% גור/, על כל שני עובדי שלא הצליחו להגיע לעבודה ולא היו כונני, החברה תגיש לאדוני 

 23  בקשה ושוב נהיה פה בחצות. אני מכירה בזה שהיה היו יו מיוחד. 

 24  כל יו חברת חשמל תביא לפתח בית הדי% סיטואציה שהיא לא שגרה. 

  25 

 26  מר צרפתי:

 27אלא שהחירו הופ� לשגרה. אני כל יו פה, בחיי לא קיבלתי  אנחנו מביני ורוצי לשת/ פעולה,

 28עזרה מבית הדי%. תמיד כשאומרי "חשמל" העובדי תשכבו על הרצפה. אני בעד לשת/ פעולה, רק 

 . 29אני יכול להראות לכבודו, שעות עבודה של משגיח באזור ראשו%, שיגידו לי מתי נגמר מצב החירו

 30  א ככה, עכשיו הוא אומר לו לנסוע לרמת השרו%. אי% לו יו ולילה, כל השנה הו

 31ה ירשו לעצמ לפטר עוד עובדי ושילחו עוד עובדי הביתה מתו� ציפייה שעובד יתמוטט כל הזמ%, 

 32  ואז יביאו קבלני במקומנו, ואז אני מפריע. 
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 1שבתות את הבית  10תמיד יש בחברת חשמל עיתוי כזה. אי� בתחנת הכוח אשכול, האד לא ראה 

 � 2שלו. אני אחראי כל השנה זו הסיבה שאני לא כא%. האחריות עולה לי ביוקר. כל השנה אני בסכסו

 3לחברה לא אכפת שו דבר. רק לעובדי אכפת. אני כל היו במשאי ומתני ועובדי עלי, עבודה. 

 4ורמה ורפורמה ושלחו אותי הביתה ע הרפורמה הזו. המנכ"ל הקוד אומר שזו תהיה התוצאה רפ

 5והיו מיישמי את זה ואני משל את המחיר, כי זרקו אותי מבית המשפט לא האמינו לי. אמרתי 

 6ועדת כלכלה בכנסת, אמרתי לה שה הורסי את חברת החשמל ושכל האחריות על ואת זה ב

 7האלה, כמה ה יכולי לתת. במלחמות, בסופות, בירושלי מגיעה סופה אחת  העובדי המסכני

 8שישאל בית הדי% כמה וה ג מסכני, כמה אפשר. המדינה בחירו כל הזמ%, אבל בנו אפשר לקצ�. 

 9עובדי, כל אלה שהיו בירושלי בסופה, בבית היו.  600עובדי אומרי לפטר, ה עומדי לפטר 

 10  . הוא מתקשר אלי ואומר שהוא לא יכול יותר ושיבואו להחלי/ אותו. 50בני  היו עובדי אנשי

  11 

 12  ב"כ המשיבות:

 13  להסתדרות.  של חמש דקות להתקשראני אבקש הפסקה 

  14 

 15  דוידה:יעקב מר 

 16, הוא 06:30יש פה עובד שאני רוצה להביא אותו כדוגמא, מר יוס/ גרוס, שהתחיל את עבודתו בשעה 

 17מנהל עבודה במתח עליו%. היו בגלל הסופה, העבירו אותו מעבודה רגילה במתח עליו% לתק% תקלות, 

 18העובדי הוא כתב לי הודעה בפלאפו% ש 22:00זה מצוי%, הוא עשה את זה. זה בדיוק המצב. הוא בשעה 

  19קורסי, העובד שלו לא יכול לעמוד על הרגליי ואי% לו מחליפי עכשיו יביאו לה אולי מחליפי

 20בלילה, לאט לאט התקלות הולכות ויורדות, מחר בבוקר לא יהיה לה את הנושא הזה. ה במצב 

 . 21  חירו כל השנה, פחות עובדי

 22חברת חשמל מנהל משא ומת% ולא ר� לבית למר צרפתי במצב רגיל יש לו אחריות כיו"ר ועד עובדי 

 23הנהלת  19:00משפט. התריעו על זה בזמ% מלחמה ובזמ% סופות, מנהלי דיו% לא רצי לבית משפט, עד 

 24עובדי כי אי% כאלה, כשהתחילו לתקו/ אותה בתקשורת, היא  החבר ה לא הזכירה שיש עיצומי של

 25זמ% שאנחנו יושבי בדיו%, האנשי האשימה את העובדי. העובדי עובדי במצב חירו ב

 26שמחזירי את החשמל ה העובדי ולא אלה שעובדי במגדל הש%, ס� הכל אנחנו אחראי פי אל/ 

  27מכל אחד אחר, אצלינו חשמל שווה חיי ועושי את זה כל השנה אבל להא שי את העובדי

 28א של מצב חירו, אד הנה המצב זו דוגמבתקשורת שה נותני את הנשמה מהבוקר, אני כועס. 

 29  ולהגיד שה לא עושי מה שההנהלה אומרת. 22:00העתיק את העבודה שלו ועבד עד 

 30  במצב של חירו הוא אמר לה לעשות הכל. 

  31 

  32 
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 1  מר גרוס:

 2אני מנהל עבודה במתח עליו% על. אנחנו עוסקי בהכל. אנחנו קבוצה אוניברסלית, זה אומר שאיפה 

 3כאשר הסידור עבודה  06:30. תמיד. התחלתי היו לעבוד בשעה שיש תקלה אנחנו מתקני, בשגרה

 4היה בית שא% ונהריה. אני לא זוכר באיזו שעה קיבלתי טלפו% בבוקר וביקשו לעזוב את העבודות שלי 

 5ולהגיע לחצר, לאבזר את הנגררי בציוד וחומרי להפרעות ולחכות לטלפו%. המחוז שלי פתח מטה 

 6נשי לעבודה, אבזרתי את החצר ואמרו לי שיש הפרעות, אחד בנהריה חירו, קיבלתי טלפו% הבאתי א

  7ואחד בבנימינה, התארגנו חלק לבנימינה וחלק לנהריה וישר יצאנו לעבודה. אני והעובדי שלי עובדי

 8שעות אני מבטיח ל�, אני מתפקידי ג אחראי לפעולות, מה  48וא נצטר� לעבוד עוד  06:30משעה 

 9אני אעשה את זה ואני לא אמור ומדובר על חשמל זה לא צחוק. אני אעשה את שמשגיח אמור לעשות, 

 10זה מכל הלב, זו עבודה שלי, אני רוצה שיהיה חשמל, אנחנו עושי הכל. א אפשר להגיד כי הזכירו 

 11פה את השלגי לפני שנתיי. שבועיי לא היינו בבית, א/ אחד לא הוציא הגה. הב% שלי שהשתחרר 

 12יתי מסופח לאריאל והשומרו%, הוא שמע אי� מדברי עלינו בחדשות, הוא הגיב משירות קרבי, הי

 13בפייסבוק על אי� אפשר לדבר ככה. היו אי� אני יודע על בית משפט, בא אלי אזרח, עבדתי 

 14  בבנימינה... 

 15אני היו מי שמכיר בעבודה, העבודה בבנימינה שעשיתי, א תיקח כל אחד שמכיר את העבודה הוא 

 16אנשי, להביא לי שתי במות הרמה, הידראולי, סגרתי כבישי  8$10יוסי תבוא מינימו  היה אומר

 17ש, יותר נכו% העירייה סגרה, זה נפל על גני ילדי, הכל נקרע. קיבלתי הוראה שאת הקבוצה שלי יש 

 18לחלק לשניי. הקבוצה מונה היו עשרה אנשי ולפני שנתיי היו שבע אנשי. יצאתי כל הקבוצה 

 19   אז.

 20תשעה אנשי. קיבלתי הוראה $היו אנחנו עשרה אנשי, לפני שנתיי א אני לא טועה היו שמונה

 21מהמטה לפצל את הקבוצה שלי ולתת חמש לנהריה וחמש לחדרה. לעשות חמש אנשי את העבודה 

 22  שאנחנו עשינו זה טירו/ אבל זה מה שיש לי. 

 23הלכתי חמישה אנשי, כל אחד שמכיר  עשיתי א אות עשרה אנשי לא תיקנתי והלכתי. במקביל

 24את העבודה ורואה מה עשיתי בבנימינה, תיקנתי הפרעה. נפל ע� ברו� הש שלא נהרג מישהו. נפל ע� 

 25תשעה אנשי. $על רשת שסחב אתו כל מיני יחידות מתיחה וקרע חיבור לבתי, זו עבודה לשמונה

 26יקשתי במת הרמה מהמטה ואמרו לי הייתה לי במת הרמה אחת ובקושי, והידראולי לא היה לי. ב

 27   להגיד תודה שיש לי אחד. 

 28לפני שנתיי הייתי שמונה אנשי ועבדתי ע אות שמונה אנשי, ואז ע השלגי ומה שהיה החברה 

  29סיפקה לי מה שביקשתי, אני מדבר על ציוד, חומר, במות הרמה, הידראולי רק לבקש. ג שאלו א

 30  לי.  אני רוצה מסוק, ג את זה אפשרו

 31, ראש קבוצה 51היו במצב האנשי של היו, במקביל עשיתי עבודה ע חמישה אנשי בלבד. אני ב% 

 32, כול עולי על עמודי ועושי הכל, זה מקו עבודה שלנו, לא עושי 51, עובד בכיר בגיל 48ב% 
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 1וד פיצלתי. טובה. זה מאוד קשה לעשות עבודה במקו ע שמונה תשעה אנשי, אמרו לי לפצל, אז ק

 2, אמרתי שקוד א הייתי הול� לפני לראות את העבודה. אמרו לי שיש הפרעה לא בדקתי את ההפרעה

 3יוצאי להפרעה. זו האמת לאמיתה. א עכשיו יקראו לנו להפרעה בלי ללכת הביתה אי% לי בעיה, אני 

 4שנה. מה שאני אומר בבוקר אני בעבודה, שירשמנו שמונה שעות עבודה ומנוחה לא מ 06:00מחר בשעה 

 5  ל� זה לא רק אני זה כל עובדי חברת החשמל. 

 6לא קיבלתי שו הנחיה מארגו% העובדי. אני חבר ועד עובדי. אי% דבר כזה, תעבור אחד אחד מכל 

 7החצר שלנו, מכל החצר השנייה, אלה ראשוני שקופצי לעבודה ורוצי לתק% את העבודה, אנחנו 

  8מחזירי חשמל ללקוחות, אנחנו מתקני כל הזמ%, אנחנו אוהבי את זה, נהני מזה, זה מקו

 9  רנסה שלנו, לא קיבלנו הוראה ועשינו את הכל רק כדי להחזיר חשמל. הפ

  10 

 11  מר יצחק בלמס:

  12  השוטפי יש הידברות ומר אוברקובי�' יכול לפרט ככל שבית הדי% יבקש, על השוט/.על הנושאי

 13כוח הגדול ורפורמה שג ההנהלה וג ארגו% העובדי מסכימי עליה, יאני מפריד בי% השוט/ לבי% הו

 14סוגיות גדולות ואפשר יהיה לפרט. אני רוצה להתרכז ביו הנוכחי שאנחנו נמצאי בו היו.  יש פה

 15יתה תחזית מבחינת מזג אויר, נכנסה מערכת חורפית יהתחלנו את היו כיו עבודה רגיל ושגרתי לא ה

 16יד יתה היו, התחילו להתברר המימדי ומיחריגה ומפתיעה, תו� כדי ישיבת הנהלה מורחבת שה

 17הלת החברה כפי שהיא יודעת עברה למצב חירו, כולל הכרזה פורמלית לכוננות הפעלה, כל החברה הנ

 18פותחי מטות ויודעי אי� נערכי ורצינו לשחרר חלק מהעובדי ללכת הביתה כי ראינו שיש מערכה 

 19שתימש� מספר ימי. הייתה איזושהי אי בהירות, הוראות בשטח שמתורגמות בצורה כזו או אחרת, 

 20לכ% פנינו לקבל הנחיה חד משמעית שבית הדי% יורה ואנחנו מודי לבית הדי% על כ�, שכול יבינו 

 21שאנחנו במצב חירו ומפרידי את הויכוח העקרוני מהאירוע הספציפי הזה, האירוע יוצא דופ% אפילו 

 22  מאות% סערות שכבודות הזכיר קוד. ג ברגע זה עשרות אלפי לקוחות שקוד חיברו חשמל. 

 23היו ניסיונות הידברות ג היו, אנחנו ממש לא ששי להגיע לפה, זה בפירוש היה המוצא האחרו%. 

 24ניסינו הידברות ג אני באופ% אישי, ג חברי פה, ניסינו לפנות ולהבי% את ארגו% העובדי לא% הוא 

 25שהוא לא חותר. הבעיה היה שמצב החירו שהחברה הכריזה עליו, ארגו% העובדי בחר לתרג אותו 

 26מצב חירו, לאור זה פנינו על אות% בעיות ספציפיות שחלק% מר גרוס תיאר אות% שהוא חיכה לבמה, 

 27לא נתנו את הנהגי להכניס, כנ"ל לגבי נהגי שרצינו לשלוח הביתה. אני באופ% אישי הסתובבתי 

 28ל החברה. ש D.N.Aבשטח, העובדי מסורי ועושי כמיטב יכולת. העובדי בסופו של דבר הוא 

 29לבי% הקשר בי% ארגו% העובדי וההנהלה. היה חשוב לנו  D.N.Aיש פה מחלוקת בי% הרצו% לבי% אותו 

 30  להבהיר שכרגע זה המצב וכול צריכי להתגייס ולפעול לפי הנחיות הנהלה. 

 31מרגע שיוכרז סיו מצב חירו אנחנו נחזור לשולח% ונדבר על כל אות% הסוגיות, פשוט תו� כדי 

 32  רות נכנסנו לאירוע חריג. ההידב
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 1מר אוברקובי�' אמר שהמחלוקות בינינו לא כאלה גדולות ויש הידברות שלמה סביב הנושאי, כא% 

 2  זה לא המקו ולא הזמ%. 

  3 

 4  ב"כ המשיבות:

 5הידברות באיזה נושא? הידברות על מה שקשה לחברת חשמל, מה שהיא רוצה לפתור, זו ההידברות 

 6כסו� עבודה, עומס עבודה ומחסור חמור בכוח אד, א/ אחד לא דיבר שהוגדרה. לפני חודש הוכרז ס

 7אתנו, ה לא מכירי שיש סכסו�. אנחנו באי לפה, יש מצב חירו, מה מותר לחברת חשמל לעשות, 

 8לבוא ולהגיש בקשה וזהו. הכלי היחידי שנותר לנו ה אות כלי ארגוניי, בשגרה א/ אחד לא 

 9ה ימי היינו בשביתה א/ אחד לא הסתכל עלינו. ההידברות שדיברו מסתכל עלינו, שנה שעברה עשר

 10יסע ולא% ולא על הסכסו� עצמו. אנחנו הכרזנו והתרענו מעבר לזה אני לא יעליה כרגע היא על מי 

 11  תה. ייודעת מה לעשות, הידברות לא הי

  12 

 13  ב"כ המבקשת:

 14ה, היו שלוש פגישות ע סמנכ"ל משאבי אנוש. בכל נושא הרפורמה לגבי ההידברות, אז הידברות היית

 15יש בר"ע. בדצמבר יש דיו% תזכורת נוס/. כרגע אי% שו החלטה קונקרטית, יש החלטה של סגנית 

 16הנשיא מחודש ספטמבר שאומרת שעד חודש דצמבר כשיש דיו% תזכורת, הצדדי מתחייבי לא 

 . 17  לעשות שינויי חד צדדיי של העובדי

 18בשעה כזו אנחנו צריכי פתרו% למצב כרגע, אנחנו צריכי שהעובדי יעבדו וימלאו אחר הוראות 

 19הנהלה, מחר תמשי� ההידברות. המדינה לא בתו� ההידברות כי היא ביקשה מסגנית הנשיא למסור 

 20  . 2015את עמדתה עד דצמבר 

  21 

 22  ה פ ס ק ה

  23 

 24  המשיבות:ב"כ 

 25שעות  וכל עוד יעמוד בתוקפו מצב החירו עליו הכריזה  72ארגו% העובדי מצהיר שבפרק הזמ% של 

 26  החברה, הוא ינחה את העובדי לשת/ פעולה ע הוראות/הנחיות החברה. 

  27 

 28  ב"כ המבקשת:

. 29  אני מסכי

  30 

  31 

  32 
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  1 

  2 

  3 
#>4<#  4 

 5  פסק די 

  6 

 7  אנו מברכי את הצדדי על ההסכמה כאמור בפרוטוקול ונותני לה תוק/ של פסק די%. 

  8 
#>5<#  9 

  10 

 11  במעמד הנוכחי#. 26/10/2015, י"ג חשוו  תשע"ונית  והודע היו# 

  12 

  13 

  14 

  15 

 

 

 

 
  יעקב גרינשטיי 

 עובדי# נציג
   

 נשיא –אלכס קוג  
   יוס% קרבי& 

 נציג מעסיקי#
   16 

 17 גולדשטיי% טלי ידי על הוקלד




