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  בקשה למתן צו מניעה זמני בסכסוך קיבוצי 

בית הדין הנכבד מתבקש להורות בצו מניעה זמני, עד להכרעת בית הדין הנכבד בבקשת הצד שהגיש המבקש 

  בנושא זה, כדלקמן:

 מסגירת המחלקה לשפות זרות.כי על המשיבה להימנע  .1

כי על המשיבה להימנע מזימונם של המורים במחלקה לשפות זרות לשימועים ועליה לעכב הליכי  .2

 בהם החלה לנקוט לגבי מורים המועסקים במחלקה לשפות זרות במשיבה.שהפיטורים 

 ת זרות.כי על המשיבה לבטל או להקפיא הליכי הפיטורים של חברי המבקש המועסקים במחלקה לשפו .3

לחלופין וככל שבית הדין הנכבד ידחה בקשת המבקש לצווים זמניים כאמור, מתבקש בית הדין להורות  .4

ולחייב המשיבה בצו זמני להמשיך ולהעסיק את המורים לשפות שהועסקו במחלקה לשפות זרות 

 . 2008-בהתאם לתנאי העסקת עמיתי הוראה על פי ההסכם הקיבוצי שנחתם ב

  שה:ואלה נימוקי הבק

") והוצאה לפועל על ידה, המשיבהבקשה זו עניינה "החלטת" המשיבה, אוניברסיטת חיפה (להלן גם: " .5

של סגירת המחלקה לשפות זרות ופיטוריהם של חברי המבקש אשר הועסקו במסגרת מחלקה זו. עותק 

כוונת החלטה כאמור לא נמסר עד עצם היום הזה למבקש וכאילו לא די בכך, הרי שנודע למבקש כי ב

היא מבקשת להקים  השאות החדש יחידהפעילות המחלקה לשפות זרות לעיקר  להעביר אתהמשיבה 

את  יחידה ה", תוך שהמשיבה מבקשת להעסיק במסגרת אותEnglish for academic purposes" הושמ
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בתנאים פוגעניים ובמסגרת העסקה כמורים לאנגלית חברי המבקש שהועסקו במחלקה ללימוד שפות 

 כר לפי שעות וככל שלא יסכימו להעסקה כאמור בכוונתה לפטרם מעבודתם רבת השנים.בש

עוד בטרם יגולל המבקש מלוא היריעה העובדתית הנדרשת בסוגיה זו, חשוב לא פחות לציין כי ביום  .6

הגיש המבקש בקשת צד למתן צו מניעה בסכסוך קיבוצי בבית הדין הנכבד, הליך שמספרו  06.07.14

 "). ההליך הקודם(להלן גם: " 9546-07-14ס"ק 

עניינו של ההליך הקודם היה מהלך של פיטורי צמצום נרחבים שבו החלה המשיבה לנקוט לאור  .7

טענותיה בדבר גרעון תקציבי, אשר ביקשה המשיבה לרפא את חלקו הארי באמצעות קיצוץ בחברי 

הליך פיטורים וצמצומים, המבקש, זאת מבלי לקיים חובתה על פי דין להיוועץ במבקש טרם החלת 

להציג בפניו נתונים ומסמכים המלמדים על נחיצות המהלך, להציג בפניו נתונים תקציביים ונתונים 

והצעות חלופיות לקיצוץ וכיוצא באלה ורק לאחר מכן להתחיל ולגבש רשימת מיועדים, אם בכלל,  

 לצמצומים ופיטורים.

ידי כבוד השופטת מיכל פריימן צו מניעה כנגד מהלך  על 06.07.14במסגרת ההליך הקודם, ניתן ביום  .8

הפיטורים, צו אשר הוסר לאור הסכמות הצדדים לגבי מיהות המפוטרים מקרב חברי המבקש לשנת 

 הלימודים תשע"ה. 

 ".1נספח , אשר קיבל תוקף של פס"ד, מצ"ב ומסומן "23.7.14העתק ההסכם שאליו הגיעו הצדדים ביום 

וין, כי נושא המחלקה לשפות זרות עלה אמנם לדיון לאחר פנית המבקש למשיבה, למען הגילוי הנאות יצ .9

עוד טרם ההליך הקודם שהתקיים בפני כב' השופטת מיכל פריימן, אלא שאותה עת נטען על ידי 

המשיבה כי טרם התקבלה החלטה על סגירת המחלקה לשפות, זאת לאחר שהמבקש ביקש לקבל לידיו 

תה ישהי הבחון מי קיבל ההחלטה ומה תוכנה. בנוסף, המשיבה ביטלה פגישל כדיעותק החלטה כאמור 

אמורה להיות בין הצדדים בקשר למחלקה לשפות זרות, ואשר נקבעה טרם מועד הדיון האחרון 

 .23.7.14שהתקיים בהליך הקודם בפני כב' השופטת מיכל פריימן ביום 

רת ההליך הקודם, סיכום אשר קיבל תוקף עוד לא יבשה הדיו על הסיכום שאליו הגיעו הצדדים במסג .10

של פסק דין, בדבר מיהות המפוטרים מקרב חברי המבקש, הודיעה המשיבה למבקש כי נתקבלה 

החלטה בדבר סגירת המחלקה לשפות זרות, כאשר ציינה כי הדבר התקבל לאור הוראות והמלצות 

 ₪.של כמיליון וחצי נוסף וכי בכך גם יושג חסכון תקציבי  מל"ג

ד הבהירה המשיבה כי בכוונתה להציע למורים המועסקים במחלקה לשפות זרות כי יעברו לעבוד עו .11

היא מבקשת להקים, אלא שהעסקתם תהיה בשכר לפי שעות ודומה  היחידה שאותהבמכינה, במסגרת 

להעסקת מורים לשפות באותה מכינה. כך התברר למבקש, כי לא זו בלבד שהמשיבה פועלת בחוסר תום 

לט ומנסה לקצץ ולפגוע בחברים נוספים במבקש, תוך ניסיון לפגוע בהתארגנות ובעבודה לב מוח

תשלום שאינו תואם לתואר  אנגליתהמאורגנת, אלא שהמשיבה גם שילמה למועסקים במכינה בהוראת 

 , ובכך חטאה פעמיים.2008-את ההסכם הקיבוצי מ

ן היא עושה דין לעצמה, מקבלת החלטה התנהלות זו של המשיבה הינה התנהלות שאין לה אח ורע, שכ .12

מבקש ומבלי שההחלטה תתקבל בסנאט של המשיבה, בלסגירת יחידות או מחלקות מבלי שתיוועץ 

זאת על ידי הצעתה למעבר ליחידה החדשה  ,ולאחר מכן עוד פוגעת בזכויות עובדים מועסקים בה

 המוקמת במכינה תוך פגיעה בתנאי עבודתם.
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תוקף, עת במסגרת נתוני הקיצוץ התקציבי, כפי שנמסרו על ידי המשיבה  דברים אלו מקבלים משנה .13

שבכוונת המשיבה ₪ עצמה לבית הדין הנכבד במסגרת ההליך הקודם, לא צוין החיסכון של מיליון וחצי 

להשיג כפי טענתה מסגירת המחלקה לשפות זרות. ודוק; במסגרת הדיון בפני כבוד השופטת פריימן 

בקיצוצים  ,חברי המבקש - סכימה, למסור נתונים לגבי חלקו של הסגל הזוטר נדרשה המשיבה ואף ה

והמשיבה פירטה הנתונים. וראו זה פלא, בנתונים שפורטו מטעם המשיבה, לא נזכר עניין הסגירה ולא 

לו טענה המשיבה במסגרת פגישות שקיימה עם המבקש ש₪ נזכר בהם החיסכון של מיליון וחצי 

 ת המחלקה ללימוד שפות זרות.לאחרונה ועניינן סגיר

יתרה מכך, במהלך הדיונים שהתקיימו במסגרת ההליך הקודם, העבירה המשיבה לידי המבקש ביום  .14

מסמך המפרט את חלקו של המבקש ב"תקציב הרך" של המשיבה. במסמך שהועבר צוין במפורש  21.7.14

היינו, עלות העסקתם ₪. ליון מי 1.1כי תקצוב העסקתם של מורים במחלקה לשפות זרות הינו בסך של 

של המורים המועסקים במחלקה נכללה בעלות ההעסקה של חברי המבקש אשר נידונה במסגרת ההליך 

הקודם, והלכה למעשה עלות העסקתם נלקחה בחשבון במסגרת הקיצוץ התקציבי הכבד שהושת על חברי 

לבצע הקיצוץ במורים  המבקש. בשום שלב לאחר מכן, לא הועלה עניין הצורך התקציבי כביכול

 המועסקים במחלקה לשפות זרות.

 ".2נספח מצ"ב ומסומן " 21.7.14העתק מכתב המשיבה שהועבר ביום 

תקציב "כאמור וכפי שנטען במסגרת ההליך הקודם, המשיבה פעלה לביצוע מהלך נרחב של קיצוצים ב .15

במסגרת ההליך הקודם, , אשר רובו ככולו הושת על חברי המבקש המועסקים במשיבה. ואולם, "הרך

לא העלתה המשיבה גם את הצורך בסגירת המחלקה לשפות זרות ופיטוריהם של חברי המבקש 

המועסקים בה משיקולי קיצוץ תקציבי. ונראה כי הדברים מדברים בעד עצמם ומלמדים לא רק על 

ות שאינה התנהלעל פגיעה בעבודה מאורגנת ופגיעה במבקש שנאלץ לוותר על חלק מחבריו, אלא גם 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  מתיישבת עם חובות המשיבה כגוף ציבורי או מעין ציבורי הזוכה לתקצוב.

הרי שהחלטת המשיבה ראויה לביטולה המיידי גם, אך לא רק, לאור העובדה כי המדובר בהחלטה 

לסנאט  שנתקבלה בניגוד לנהלי המשיבה עצמה, שכן בהתאם לתקנון האקדמי של המשיבה, הרי שרק

לתקנון האקדמי,  10ישנה הסמכות לדון ולהחליט בדבר הקמת חוגים וביטולם. ראו בעניין זה סעיף 

 :10.5שעניינו "תפקידי הסנאט", ובפרט סעיף 

   - תכנון 10.5"

  (א) הסנאט עוסק בענייני תכנון ופיתוח בתחום ההוראה, המחקר והתכנון הפיסי. 

  מחקר - פקולטות, מרכזים ומכוני(ב) הסנאט דן ומחליט בדבר הקמתם של 

  -הפועל או לחבר-באוניברסיטה וביטולם, ומביא את החלטותיו לאישור הוועד

  הנאמנים. 

  (ג) הסנאט דן ומחליט בדבר הקמת חוגים וביטולם, לפי יוזמתו או לפי המלצות 

  הפועל או חבר הנאמנים. -הפקולטות, ומביא את החלטותיו לאישור הוועד

  חליט בדבר הקמתן של כל מסגרות הלימודים והמחקר, שאינן כלולות (ד) הסנאט דן ומ

  (ג'), וביטולן, וקובע סדר הפעלתן. הסנאט מביא החלטותיו בנדון - (ב') ו 10.5בסעיף 

  ".הנאמנים-הפועל או חבר- לאישור הוועד
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  ".3נספח לתקנון האקדמי מצ"ב ומסומן " העמ' הרלוונטייםהעתק 

ועל אף שנתבקשה המשיבה לעשות כן, לא הומצאה לידי המבקש החלטה  עד למועד כתיבת שורות אלה, .16

כאמור בדבר סגירת המחלקה לשפות זרות מטעם הסנאט. דרישות המבקש בעניין זה נדחו על הסף. 

התנהלות המשיבה בעניין זה מלמדת ומעידה כי החלטה כאמור מטעם הסנאט, בדבר סגירת המחלקה 

 י מדובר בהחלטה בטלה מעיקרה.לשפות זרות, לא נתקבלה ועל כן כ

ולגופם של דברים יטען, כי בכל הנוגע להחלטתה זו של המשיבה, בדבר סגירת המחלקה לשפות זרות,  .17

, 05/14נהגה המשיבה בחוסר תום לב משווע, באשר העלה המבקש את הסוגיה בפני המשיבה בחודש 

העניין" וכי "אם כן מתוכנן  וכל שציינה המשיבה בפני נציגי המבקש היה כי המשיבה "בודקת את

שינוי" תפנה אל המבקש. בדיעבד ולימים, הסתבר למבקש כי המדובר היה באחיזת עיניים, שכן עוד 

החלה המשיבה לעשות "סימולציות שכר" כדי לבחון החיסכון התקציבי לנוכח סגירת  03/14בחודש 

 המחלקה לשפות זרות ופתיחתה מחדש להעסקה זולה במסגרת המכינה.

כאילו לא די בכל אלה, הרי שלמרות שהמשיבה טענה כל העת כי טרם התקבלה החלטה, בחודש יולי ו .18

 התברר למבקש כי המשיבה ביטלה את הרישום ללימודים במסגרת המחלקה. 2014

הלכה למעשה ציינה המשיבה כי תקיים היוועצות עם המבקש בכל הנוגע להחלטה בדבר סגירת  .19

יה תקבל את החלטתה בעניין, ואולם בפועל המדובר היה בהיוועצות המחלקה לשפות זרות ורק לאחר

ריקה מתוכן, שכן ההחלטה הלכה למעשה כבר נתקבלה וכל עניינה של המשיבה היה "למשוך ולהרוויח" 

זמן וזאת עד לאחר שהצדדים יגיעו להסכמות בדבר מספר המפוטרים בהליך הקודם וזאת מבלי לכלול 

 המועסקים במשיבה במסגרת המחלקה לשפות זרות. את שמותיהם של חברי המבקש

 ".4נספח העתק תכתובות שבוצעו בעניין זה בין נציגי המבקש לבין נציגי המשיבה מצ"ב ומסומן "

יצוין כי סגירת המחלקה ללימוד שפות זרות, פסולה ובטלה מעיקרה באשר מטרתה וייעודה הוא  .20

להעסקה זולה הרבה יותר. אין ולא היה כל  צמצום בהוצאות המשיבה, והעברת עובדי אותה יחידה

המליצה המלצות מסוימות לגבי נושא הוראת שפות, הרי  המל"גשיקול אקדמי, וגם אם ייאמר כי 

  שהלצתה זו לא כללה הפחתת שכר או פגיעה בשכר המועסקים.

וגדרים ,מעלה בבירור שלימודי האנגלית כשפה זרה מ11.6.13נהפוך הוא, עיון בהמלצות המל"ג מיום  .21

הקדמה), כי הם נופלים "במסגרת  - 1במפורש על ידי המל"ג כחובה "במסגרת התואר הראשון" (ע"מ 

), כי הסטודנטים נדרשים להשלים את חובותיהם באנגלית במהלך ועד לשנה 2התואר האקדמי" (סעיף 

בתואר ) ושהשלמתם מהווה תנאי הכרחי לרישום לסמינרים 9האחרונה של לימודיהם לתואר (סעיף 

אקדמיים הנופלים בתחום עיסוקה של -). לימודי האנגלית כשפה זרה איפוא אינם לימודים קדם10(

ואם עולה שיקול אקדמי מהמלצות המל"ג הרי שזה עומד  , כפי שמופיע גם בשנתון המכינה,המכינה

 בסתירה מוחלטת לטענתה המוטעה והמטעה של המשיבה.

  ".5נספח , מצ"ב ומסומן "11.6.13העתק החלטת המל"ג מיום 

 ". 6נספח לשנה"ל תשע"ד, של המשיבה, מצ"ב ומסומן "המכינה שנתון מהעמ' הרלוונטיים העתק 

חלקם שנים רבות, אף  ,בהקשר זה יש לציין, כי מדובר בחברי המבקש אשר עוסקים בלימוד השפות .22

 חלק מהדרישות לתואר אקדמי. ועודן , זאת כאשר לימודי השפות היו 2000 שנת לפני

דבר סגירת המחלקה לשפות זרות, תביא בהכרח לפגיעה קשה בחברי לא למותר לציין, כי החלטה זו ב .23

סמוך  –המבקש אשר הועסקו במסגרת זו על ידי המשיבה, הן לאור העיתוי שננקט לסגירת מחלקה זו 
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לתחילת שנת הלימודים הבאה, והיעדר האפשרות למצוא העסקה חלופית במוסדות להשכלה גבוהה 

פברואר -נעשים במועד מוקדם, קרי חודשים דצמבר לשנת הלימודים הבאה םשהשיבוצים בה

ומסתיימים בדרך כלל כבר בחודש מאי, הן לאור הצעת המשיבה להעסיקם במסגרת המכינה במתכונת 

 ניכרתשל העסקה פוגענית בשכר לפי שעות ובניגוד להסכמים הקיבוציים שבין הצדדים ותוך פגיעה 

 בהכנסתם. 

בעלי ותק   םמרבית), 54(גיל ממוצע  60לשפות הנם מעבר לגיל  מחציתם של המרצים במחלקה –ויודגש  .24

שנות עבודה שבה השקיעו במחלקה, בעבודתם עם הסטודנטים ובהשכלתם שלהם את מיטב  20-של כ

שנותיהם, במסירות רבה למקום עבודתם ולשביעות רצון מלאה של המשיבה. מעולם לא הוטל ספק 

 ומתם האקדמית ללימודי האנגלית במשיבה. באיכות עבודתם, ברמת ההוראה שלהם ובתר

בהתנהלותה זו והעברת חברי המבקש למכינה, מבקשת המשיבה גם לגרום להוצאת חברי המבקש  .25

מחברותם במבקש, בדרך לא דרך תוך פגיעה בזכותם להיות מיוצגים על ידי ארגון עובדים ותוך פגיעה 

 בזכותם להתארגנות והתאגדות.

 התשתית העובדתית:

הועסקו חברי המבקש במחלקה לשפות זרות בתקני העסקה שונים ובהם מורה מן החוץ,  1997ת עד לשנ .26

 אסיסטנט, מורה משנה, כולם תקני העסקה אקדמיים למהדרין כמקובל בכל מחלקה וחוג במשיבה. 

המועסקים  המבקש, העסקתם של חברי שארהסכם קיבוצי ובו הוסדרה, בין ה נחתם 1997בשנת  .27

. במסגרת זו נקבע כי העסקתם של חברי המבקש במחלקה לשפות זרות, שפות זרותבמחלקה ללימוד 

 .1997תהיה במסגרת חוזים אישיים מיוחדים, בהתאם לנוסח שצורף להסכם משנת 

 ".7נספח "מצ"ב ומסומן  29.10.1997מיום העתק ההסכם הקיבוצי 

 במהלך השנים שלאחריהן התקבלו לעבודה במחלקה לשפות זרות חברי מבקש נוספים. .28

להסכם הארצי קבע כי: "לא יועסקו  22נחתם הסכם שכר קיבוצי ארצי, כאשר סעיף  14.12.08-ב  .29

עובדים בשכר לפי שעות בהוראה אקדמית ובמטלות הנלוות לאותה הוראה במקום חברי סגל אקדמי 

זוטר ומורים מן החוץ, למעט במקרים בהם יוסכם אחרת בין המוסד לארגון ו/או בהעסקה לחלקי 

 מקום או השלמות או מטלות בתקופה קצרה)".סמסטר (מילוי 

כי: "לא יועסקו עובדים בשכר לפי שעות בעזרה בהוראה  2008לאותו הסכם  23עוד נקבע בסעיף  .30

אקדמית במקום חברי סגל אקדמי זוטר ומורים מן החוץ, למעט במקרים בהם יוסכם אחרת בין 

 המוסד לארגון.".

פי שעות נועדו למנוע מהמשיבה ומכלל בהתייחס להעסקה בשכר ל 2008הוראות הסכם  .31

האוניברסיטאות בארץ את האפשרות להשתמש בעבודה זולה, באמצעות הטלת מטלות כנגד תשלום 

שכר לפי שעות. העסקה בהוראה ובסיוע להוראה צריכה הייתה להיעשות באמצעות מסלול העסקה 

 בכתבי מינוי ולא בלתו. 

סור להעסקת חברי המבקש המועסקים במחלקה לשפות הדברים יפים גם לענייננו ובפרט בדבר האי .32

  זרות בשכר לפי שעות. 

  ". 8נספח "ב ומסומן "מצ 2008.12.14הקיבוצי מיום  הסכםההעתק 
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מצא לנכון להחריג העסקה של חברי סגל זוטר שהועסקו בהוראת שפות במסלול  2008יצוין כי הסכם 

יש לציין שתנאי השכר של חברי הסגל האקדמי הזוטר שהנם מורים לשפות ). 4.3המקביל בלבד (סעיף 

זהים לאלה של המורים  2008במסלול המקביל המועסקים באוניברסיטאות החתומות על הסכם 

המועסקים במחלקה לשפות באוניברסיטת חיפה בחוזה אישי והם מועסקים לפי טבלאות השכר של 

  שעות למשרה מלאה.  16ר לפי חישוב של ות"ת לפי דרגת מדריך או מדריך דוקטו

הוחלו תנאיו על אותם מורים במחלקה לשפות זרות אשר לא הועסקו בחוזה  2008בעקבות הסכם  .33

משכר מורה שכרם שונה  ,טפסי הצהרה כאמור בהסכםלמורים חולקו האישי, אלא כמורים מן החוץ. 

י יחידות הוראה גלובליות, שולמה שולם לפי היקפי משרה ולא לפוהוא עמית הוראה מן החוץ לשכר 

כל האמור לעיל לפי להם קרן השתלמות שלא הייתה קודם, קרן פנסיה מלאה ולא לפי צו הרחבה. 

  .2008הסכם 

ואף התייחסה בנוהל זה  2009המשיבה עצמה פרסמה נוהל מורים מן החוץ/עמיתי הוראה בשנת  .34

 15נוי של עמית הוראה ולפי מפתח של במפורש להוראת שפות זרות כאשר ציינה שזו תעשה בכתב מי

 .שעות למשרה מלאה

  "9נספח , מצ"ב ומסומן "2009העתק נוהל מורים מן החוץ/עמיתי הוראה משנת 

יצוין שוב כי לימודי והוראת השפות היו והינן חלק מדרישות התואר ומוגדרים במפורש על ידי המל"ג (ר'  .35

הקדמה), כי הם נופלים "במסגרת התואר  -  1"מ לעיל) כחובה "במסגרת התואר הראשון" (ע 5נספח 

), כי הסטודנטים נדרשים להשלים את חובותיהם באנגלית במהלך ועד לשנה האחרונה 2האקדמי" (סעיף 

  ). 10) ושהשלמתם מהווה תנאי הכרחי לרישום לסמינרים בתואר (9של לימודיהם לתואר (סעיף 

בה מועסקים חברי סגל אקדמי בכיר. מורים אלו, בהקשר זה יש לציין, כי במחלקה לשפות זרות במשי .36

תת מסלול מורים. ודוק; המדובר במסלול  מסלול נלווההנמנים על חברי הסגל האקדמי הבכיר נמצאים ב

העסקה אקדמי לכל דבר ועניין למורים הנמנים על הסגל הבכיר, אשר נועד במפורש, לפי תקנון מינויים 

 ות זרות:והעלאות של המשיבה עצמה, להוראת שפ

  

 ".10נספח העתק תקנון מינויים והעלאות במשיבה מצ"ב ומסומן "

כפי הנקובים  םהעוסקים בהוראת שפות מועסקים בתנאי בארץעוד יצוין, כי באוניברסיטאות אחרות  .37

זולת באוניברסיטה העברית שם אם כעמיתי הוראה ואם כמורים במסלול המקביל, , 2008הסכם 

קיים מיוצגים על ידי ארגון הסגל הזוטר אלא על ידי ארגון עובדים אחר ו המורים לשפות זרות אינם

לרבות על קביעת ושיפור  ,מסלול מיוחד אשר בימים אלה שוקדת ועדה מיוחדת שהוקמה שם על תקנונו

והכל כפי שפורט בהרחבה במסגרת בקשת הצד בסכסוך  תנאי שכרם של העוסקים בהוראת שפות.

  בקשה זו. קיבוצי המוגשת בד בבד עם

ולאחריה הועסקו במחלקה ללימוד שפות זרות חברי מבקש, חלקם בהסכמים  2000לפני שנת  ,כאמור .38

 אישיים אשר קבעו את זכותם לעבוד במחלקה ללימוד שפות.
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במהלך השנים נוספו ונגרעו חברי המבקש המועסקים באותה מחלקה, כאשר הועסקו עד להסכם  .39

הועברו להיות  2008-הסכם הקיבוצי מה, ולאחר חתימת בתנאי מורים מן החוץ 2008הקיבוצי 

למשרה  שעות 10שעות ולא  15עמית הוראה בשוני אחד והוא העסקה בהיקף של במינוי של מועסקים 

 .מלאה

מועסקים במחלקה ללימוד שפות זרות  כמהשלא יוטעה בית הדין הנכבד,  כדילמען הגילוי הנאות ו .40

שעות,  15שעות ולא לפי  10רי לעבודה בחיפה לתשלום שכרם לפי הגישו תביעה אישית לבית הדין האזו

 .לתובעים ותביעה זו סולקה בתשלום פיצוי

באותו הליך טענה המשיבה כי אותם תובעים אינם יכולים להיות מיוצגים על ידי המבקש, אלא  .41

גירת שכאמור המשיבה לא עמדה על טענתה זו, כאשר ביקשה לנהל מעין הידברות עם המבקש לגבי ס

עוד טענה המשיבה באותו הליך, כי על אף שהעניקה למועסקים בהוראת שפות כתבי מינוי  המחלקה.

ג, או רוה, או דרגשל עמית הוראה, למעשה ראתה בהם "עמית הוראה מיוחד", על אף שמעמד, או ד

וציים כזה לא קיימים, לא להלכה ולא למעשה ואין להם כל זכר או אזכור בהסכמי השכר הקיבשי ומינ

 או בנהלי המשיבה עצמה.

התגלה למבקש באקראי ומפי השמועה כי המשיבה מבקשת לסגור המחלקה ולהעביר  2014בחודש מאי  .42

כי טרם התקבלה החלטה בנדון וכי בהיתממות המועסקים בה למכינה. המבקש פנה למשיבה ונענה 

 למעשה מדובר בגישוש ראשוני.

ההחלטה על סגירת המחלקה לשפות זרות כבר התקבלה  נודע לתדהמת המבקש כי 2014בחודש יולי  .43

במשיבה וזאת ללא היוועצות או אף ידוע של המבקש וכי בכוונת המשיבה להעביר את מורי המחלקה 

שתנאי העסקתם מוסדרים בהסכמי השכר הקיבוציים, למכינה הקדם אקדמית ולהעסיקם בשכר 

 כעובדים שעתיים תוך פגיעה קשה בשכרם.

תה אמורה להתקיים עוד טרם הדיון בצו המניעה שניתן כנגד ישהי הנקבעה פגיששיבה והמבקש פנה למ .44

 בו פתחה המשיבה, ללא היוועצות עם המבקש (במסגרת ההליך הקודם).   שהליך הפיטורים הנרחב 

 בהן התברר כדלקמן:שלאחר שהושג ההסדר בבית הדין קוימו פגישות בין המבקש לבין המשיבה   .45

התקבלה החלטה במוסדותיה על סגירת המחלקה ללימוד שפות זרות,  כי לטענת המשיבה .45.1

החלטה שהעתק הימנה לא הומצא למבקש עד היום ואשר לגביה נאמר קודם לכן למבקש כי אין 

 החלטה כזו.

כאשר התוצאה היא ₪, כי בכוונת המשיבה להוזיל עלויות ולחסוך חסכון של כמיליון וחצי  .45.2

עסקתם של חברי המבקש שהועסקו באותה מחלקה, מהם פיטורי או פגיעה בשכרם ותנאי ה

 שנים.  20-מועסקים למעלה מ

המשיבה הוסיפה וטענה כי היא יכולה לפעול כאמור וכי העסקת חברי המבקש אמורה להיות  .45.3

לטעמה אינה מפרה את ההסכמים הקיבוציים החלים בתנאים מופחתים ופוגעניים וכי 

רורות והן כי חברי המבקש הועסקו בתנאי עמית עות ובוידבאוניברסיטה, אלא שהעובדות 

עמדתה כי הם זכאים לתנאים את והמשיבה הביעה בכך  2008הוראה במהלך שנים אלו ומאז 
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בהם הועסקו ואינה יכולה בחלוף שנים לטעון לפרשנות אחרת או שונה של ההסכמים ש

 הקיבוציים.

מהלך שנת הלימודים הקרובה המבקש ביקש לצמצם הפגיעה ולהותיר המחלקה פתוחה, לבחון ב .45.4

תה להציע יהצרכים וההיתכנות ולהגיע להסדר מוסכם לגבי הנושא, אלא שהמשיבה נכונה הי

חברי מבקש המועסקים במחלקה, תנאי עמית הוראה  14כשלושה מתוך  - למספר מצומצם 

שנת הלימודים הבאה ועוד טענה כי במכינה מועסקים ממילא סמסטר הראשון בלבד של ב

עובדים בהעסקה בשכר לפי שעות וכי אין הבדל בין עיסוקם במכינה ולבין  כמהשפות  בהוראת

 חברי המבקש במחלקה ללימוד שפות זרות. 14עיסוקם של 

גוד לדין, מעסיקה המשיבה במכינה בהוראת שפות בתנאים מופחתים יהתברר איפוא כי בנ  .45.5

 .ובניגוד לקבוע בהסכמים ופוגעניים

בקשה זו, התברר למבקש, באקראי, כי המשיבה החלה לזמן חברים במבקש  עוד יצוין, כי ערב הגשת .46

 אשר מועסקים במחלקה לשפות זרים לשיחות שימוע לפני פיטורים. 

 הטענות המשפטיות:

לפגיעה בהם ובפרנסתם, לפגיעה  ,כל כולה נועדה להביא לפיטורי המועסקים סגירת המחלקה לשפות .47

ותם של המועסקים להיות מיוצגים על ידי המבקש כמו גם בכוח הארגוני של המבקש ולפגיעה בזכ

 להחלשת כוחם הארגוני.

 המדובר בהליך פסול ובטל מעיקרו. .48

אל לו לבית הדין הנכבד ליתן ידו להתנהלותה זו של המשיבה, אשר מבקשת לאכוף העסקה זולה יותר  .49

 ם.על חברי המבקש וזאת בניגוד להוראות ההסכמים הקיבוציים החלים בין הצדדי

חברי המבקש אשר מועסקים במסגרת המחלקה לשפות זרות, הועסקו, ולא בכדי, במסגרת תנאי עמית  .50

הוראה וחוזים מיוחדים ולא כפי שמנסה כעת המשיבה להעבירם להעסקה זולה יותר אשר מנוגדת 

 להסכמים הקיבוציים בין הצדדים, והיא העסקה בשכר לפי שעות.

כי אין לבטל החלטת המשיבה בדבר סגירת המחלקה לשפות זרות,  ככל שיקבע על ידי בית הדין הנכבד .51

הרי שמתבקש בית הדין הנכבד, להורות כי יש להעסיק מורים לשפות, לרבות המורים המועסקים היום 

, כשפה זרה לתואר אקדמיאנגלית ו/או בכל מסגרת של לימודי במכינה במסגרת תוכנית "אשכול" 

דם לכן, קרי במסגרת תנאי העסקתם של עמיתי הוראה בהיקף בהתאם לתנאי העסקתם כפי שהיו קו

  שעות למשרה מלאה. 15שעות למשרה מלאה, ו/או למצער, כפי שהיה קרי  10של 

אך ללא הועיל. בנסיבות אלה  ,דברים אלו, כמפורט במסגרת בקשה זו גם נאמרו למשיבה לא אחת .52

שהוכתב על ידי המשיבה, לא היה מנוס ולאור התנהלות המשיבה המנוגדת לדין, ולאור לוח הזמנים 

 מהגשת בקשה זו.

 מן הדין ומן הצדק להיעתר לבקשה. .53

   

   העתק נמסר למשיבה ביום ____. 
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 4נספח 



From: michal even <doar100@gmail.com> 

Date: 2014-07-01 22:36 GMT+03:00 
Subjectהודעת האוניברסיטה על סגירת היחידה לשפות זרות : 

To: Sara Tzezana <stzezan1@univ.haifa.ac.il> 
Cc: Baruch Marzan <bmarzan@univ.haifa.ac.il> 

 

  שרה שלום,
 

לתדהמתנו, נודע לארגון כי בשבוע שעבר התקבלה החלטה על סגירת היחידה לשפות זרות 
 באוניברסיטה וזאת ללא היוועצות או אף יידוע של ארגון הסגל האקדמי הזוטר.

 
עוד נודע לנו כי בכוונת האוניברסיטה להעביר את מורי היחידה, שתנאי העסקתם מוסדרים בהסכמי 

בין הארגון לבין האוניברסיטה, למכינה הקדם אקדמית ולהעסיקם כעובדים השכר הקיבוציים שנחתמו 
  שעתיים תוך פגיעה קשה בשכרם. 

 
לברור שמועות שהגיעו למורי  41.5.12לא למותר לציין כי כאשר פנה הארגון לאוניברסיטה ביום 

  יטה לארגון. היחידה בעניין נמסר לנו כי "הנושא בבדיקה" וכי אם תתקבל החלטה תפנה האוניברס
 

  (.12...4נבקשכם להעביר לידינו את ההחלטה על סגירת היחידה וזאת לא יאוחר מיום חמישי )
 

  בכבוד רב,
  מיכל.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
From: Sara Tzezana <stzezan1@univ.haifa.ac.il> 

Date: 2014-07-02 7:25 GMT+03:00 
Subject: REהודעת האוניברסיטה על סגירת היחידה לשפות זרות : 

To: michal even <doar100@gmail.com> 
Cc: Baruch Marzan <bmarzan@univ.haifa.ac.il> 

 
 מיכל שלום

 אכן בשיחה שהיתה לנו דברנו שנבדוק את הנושא.
 מחר –כבר אתמול נקבעה לנו פגישה ביום ה' 

 על מנת ליידע אתכם בנושא ונמסר לכם כי נושא השיחה הינו עדכון.
 ם את כל המידע הרלוונטינשוחח מחר ונמסור לכ

 בברכה שרה
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

From: michal even <doar100@gmail.com> 

Date: 2014-07-02 14:55 GMT+03:00 
Subject: Reהודעת האוניברסיטה על סגירת היחידה לשפות זרות : 

To: Sara Tzezana <stzezan1@univ.haifa.ac.il> 
Cc: Baruch Marzan <bmarzan@univ.haifa.ac.il> 

 

  שרה שלום,
 

  כמובן שלא נקבעה לנו ולא קבועה לנו כל פגישה למחר.
נדמה לי כי הנקודה העיקרית הוחמצה: אין לנו צורך לקבל מכם "עדכון" על החלטת האוניברסיטה 

 לסגור את היחידה לשפות זרות. את העדכון הזה כבר קיבלנו מחברי הארגון.
אוניברסיטה לא אמורה לעדכן את הארגון בדבר החלטה על סגירת יחידה, אלא על הכוונה לעשות ה

  כך ולבצע מהלך מעין זה בהיוועצות עם הארגון ושיתופו.
  נבקשכם, שוב, להעביר אלינו את מסמך ההחלטה בנושא.

 
  בברכה,

  מיכל.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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From: Sara Tzezana <stzezan1@univ.haifa.ac.il> 

Date: 2014-07-02 16:04 GMT+03:00 
Subject: FWהודעת האוניברסיטה על סגירת היחידה לשפות זרות : 

To: "doar100@gmail.com< "doar100@gmail.com> 
Cc: Sara Goren-Friedman <sgoren@univ.haifa.ac.il ,>Baruch Marzan <bmarzan@univ.haifa.ac.il> 

 

 מיכל שלום
חמה דברה אתמול עם מזכירת הארגון ואף כתבה ביומן את מועד הפגישה ואת חבל על האמירה. נ

 הנושא.
 החלטה עדיין לא נתקבלה

 מדובר על הערכות ועדכון לגבי המהלכים המתוכננים
  

 אז חבל –אם הכוונה להתנצח 
כוונתנו לדווח לכם על הכוונה האמורה ולשמוע אתכם. עמדתכם תישקל בטרם תתקבל החלטה 

 בענין.
 רכה שרהבב

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

From: michal even <doar100@gmail.com> 

Date: 2014-07-02 16:54 GMT+03:00 
Subject: Re: FWהודעת האוניברסיטה על סגירת היחידה לשפות זרות : 

To: Sara Tzezana <stzezan1@univ.haifa.ac.il> 
Cc: Sara Goren-Friedman <sgoren@univ.haifa.ac.il ,>Baruch Marzan <bmarzan@univ.haifa.ac.il> 

 
  שרה שלום,

 
מבדיקה במשרד עולה כי נחמה ביקשה לתאם אתמול פגישה ובמקביל הוציאה חד צדדית זימון 

לפגישה ביום חמישי מבלי לוודא שהמועד אפשרי. זו לא הפעם הראשונה שאגף משאבי אנוש מוציא 
את המועדים מראש, ואז טוען כאילו זימונים לפגישות כדי לצאת ידי חובה, מבלי לטרוח לתאם 

  תואמה ונקבעה פגישה ומביע פליאה על עצם הצורך לתאם מועדים אפשריים בין כל המשתתפים.
 

שבה השתתפו  3..4איננו מוצאים כל טעם בהיתממות שבתשובתכם. ידוע לנו היטב על פגישה מיום 
ר על סיפוח היחידה למכינה בין השאר ראש היחידה לשפות זרות ונציגת המכינה. בפגישה נמס

מתקדמים, שנלמדו ביחידה -ועל טרום 4-ו 1כך שהמכינה תהיה אחראית על הקורסים מתקדמים  ועל
עוד נאמר כי ההחלטה  המכינה נערכת למעבר מזה זמן. לשפות זרות כיחידה אקדמית עד כה, וכי

ינה שבו יוכלו "לבחור" בין היא סופית וכי המורים יוזמנו בזמן הקרוב לשימוע בהשתתפות נציגי המכ
  קבלת הפגיעה הקשה בתנאי העסקתם עת יועברו למכינה, לבין סיום העסקתם לחלוטין.

 
  בכבוד רב,

  מיכל. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

From: Baruch Marzan <bmarzan@univ.haifa.ac.il> 

Date: 2014-07-02 18:45 GMT+03:00 
Subject: Reרות: הודעת האוניברסיטה על סגירת היחידה לשפות ז 

To: michal even <doar100@gmail.com> 
Cc: Sara Tzezana <stzezan1@univ.haifa.ac.il ,>Sara Goren-Friedman <sgoren@univ.haifa.ac.il> 

 

 למיכל שלום
 אני ניהלתי את הישיבה והחלטתי הייתה שלא יבוצעו שימועים לפני שידברו איתכם.

עמיתי  .הקושי ,למיטב ידיעתי מדובר על כ אבקש להעמיד הדברים בפרופורציה. עם כל 
 הוראה ומורים מן החוץ,

שיש כוונה להציע להם עבודה ביחידה החדשה ויחסית לצמצומים בחוגים שדיווחתי לך 
 לא מדובר במשהו יוצא דופן. -עליהם בפגישותינו 
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 לאור השיחות מצפה להבנתכם.
 בברכה

 ( ברוך מרזן)  שלי- iPhoneנשלח מה

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

From: Sara Tzezana <stzezan1@univ.haifa.ac.il> 

Date: 2014-07-03 8:36 GMT+03:00 
Subject: FWהודעת האוניברסיטה על סגירת היחידה לשפות זרות : 

To: "doar100@gmail.com< "doar100@gmail.com> 
Cc: Baruch Marzan <bmarzan@univ.haifa.ac.il ,>Sara Goren-Friedman <sgoren@univ.haifa.ac.il> 

 

 מיכל שלום
 אעביר לך את המייל של נחמה על מנת שתוכלי להבין את דרך הפעולה

 ועד כמה היה כאן נסיון לשתף פעולה בקביעת הפגישה .......
  

על הכוונה האמורה ולשמוע אתכם בטרם תתקבל  המטרה הינה לקיים אתכם ישיבה, לדווח –לעניינו 
 החלטה בעניין.

 היום או שתרצו לשנות ליום א כפי שנחמה הציעה.אנא הודיעי אם מתאים לכם המועד 
 בברכה שרה

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

From: michal even <doar100@gmail.com> 

Date: 2014-07-03 20:36 GMT+03:00 
Subject: Reהודעת האוניברסיטה על סגירת היחידה לשפות זרות : 

To: Baruch Marzan <bmarzan@univ.haifa.ac.il> 
Cc: Sara Tzezana <stzezan1@univ.haifa.ac.il ,>Sara Goren-Friedman <sgoren@univ.haifa.ac.il> 

 

  ברוך שלום,
 

מחברי  14ידוע לנו כי ניהלת את הישיבה. אנו מתקשים להבין כיצד יכולתם לצפות שהחלטה להעביר 
הארגון, שהועסקו עד כה בכתבי מינוי ובחוזים, להעסקה בשכר שעתי תתקבל בארגון באיזה שהוא 

 אופן "בהבנה".
כשבפועל אתם גם הניסיון להציג מציאות שבה כביכול הוחלט על "סגירת היחידה לשפות זרות", 

מעבירים אותה כפי שהיא למכינה, ומקימים יש מאין "מרכז ללימודי אנגלית" או כל שם מומצא אחר 
  שייבחר כדי לתמוך במצג השווא הזה, אינה מתקבלת על הדעת והארגון לא יוכל להשלים איתה.

 
מידע הרלוונטי לגופו של עניין, כדי שנוכל להתחיל בהדברות נבקש כי תעבירו לידינו בכתב את ה

בעניין, לרבות נוסח ההחלטה שהתקבלה וכן מסקנות הבדיקה האקדמית שבחנה את השלכות מעבר 
 הוראת האנגלית למכינה, וכן האופן שבו נבחנו השיקולים התקציביים.

 לאחר שיועבר אלינו החומר נוכל לתאם פגישה בינינו בעניין.
 

  בברכה, 
  מיכל.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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