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  ע"י ב"כ עוה"ד עמי שחר ועוה"ד עודד מזרחי

 

  . עיריית חיפה2  משיבות פורמאליות:
  ע"י ב"כ עוה"ד מיכל שטינברג ועוה"ד ימית קליי�

  המשרד לאיכות הסביבה –. מדינת ישראל 3
  משרד ראש הממשלה –. מדינת ישראל 4

  פרליטות מחוז חיפה (אזרחי) –ע"י ב"כ עוה"ד שרית לוינסקי 
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 9 החלטה

  10 

 11המבקשי� טועני�, כי חיפה כימיקלי� בע"מ (להל�: "החברה") הוציאה   .1

 12  עובדי� ותיקי� ומאורגני� ואות� בלבד.  58לחופשה כפויה 

  13 

 14בניצול ימי עובדי החברה נדרשי� לשל� את המחיר המר  250...קרי מתו, "  

 15חופשה שנצברו בעמל רב ובשני� רבות, רק העובדי� המאורגני�, עובדי 

 16  ).04.09.17לבקשת נציגות העובדי� מיו�  4." (ראה סעי# ההסכ� הקיבוצי

  17 

 18ביקשה ב"כ המבקשי� את הנתוני�  07.09.17משכ�, בדיו� שקיימנו ביו�   .2

 19  הבאי�:

  20 

  21 

 22עובדי�, אני רוצה לדעת כמה ה 58אני צריכה לדעת מי ה� ...אנחנו נבקש: "  

 � 23ימי חופשה צבורי� יש לכל אחד מהעובדי�, כמה ימי חופשה יש לכל העובדי
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 1כדי לדעת לומר א� היה רציונל ענייני ולא בלתי ענייני. אני חושבת שאני רוצה 

 2העובדי�, אי, ה� נבחרו דווקא ה� ומי  58לדעת מה הקריטריוני� לבחירת 

 3עובדי�. מי מאלה  250וותק ויתרות חופשה של בחר אות�, אני ג� אבקש את ה

 4 20(עמ'  "שקיבלו את מכתבי החופשה הכפויה יצאו בפועל, כי חלק� לא יצאו

 5  . )13*8לפרוטוקול שורות 

  6 

 7, המחייבת את החברה 07.09.17בהתא� לכ�, ניתנה החלטה באותו דיו� מיו�   .3

 8שיודגש  ימי� את הנתוני� המבוקשי�, 7להמציא לנציגות העובדי� תו� 

 9  . המצויי� בידי החברה

  10 

 11הטוענת, כי לא  25.09.17בסו# דבר לאחר עיו� בבקשת נציגות העובדי� מיו�   .4

 12 27.09.17, בתגובה שהגישה החברה מיו� קיבלה את מלוא הנתוני� מהחברה

 13לבקשה הנ"ל ובכל התכתובות שצופרו לכתבי בית הדי� הנ"ל, שוכנעתי, כי ג� 

 14היו� לאחר שהחברה "גררה רגליי�" בהמצאת הנתוני� הנדרשי�, היא לא 

 15  המציאה אות� במלוא�. 

  16 

 17החברה המציאה את יתרות החופשה + ותק של העובדי� שהוצאו לחופשה   .5

 18  ה א'). (רשימ

  19 

 20שלא הוצאו לחופשה תו�  החברה המציאה את רשימת העובדי� בהסכ� קיבוצי  

 21  תק + יתרת חופשה צבורה (רשימה ב').ופירוט של 

  22 

 23החברה המציאה רשימת עובדי� בהסכ� קיבוצי, אשר קיבלו הודעות על יציאה   

 24  לחופשה, א� לא יצאו לחופשה בפועל (רשימה ג'). 

  25 

 26ידי נציגות העובדי� את פירוט , העבירה החברה ל24.09.17רק ביו� ולבסו#,   

 27תק של כלל העובדי� במפעל ובכלל זה העובדי� המועסקי� ויתרות החופשה והו

 28, ה� 240עד  185דורי בחוזה אישי, כשבאותה רשימה העובדי� שמספר� הסי

 29 8אלו המועסקי� בחוזי� אישיי� ועל נתו� זה למדנו לראשונה רק מסעי# 

 30  .27.09.17ברה שהוגשה ביו� לתגובת הח

  31 
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 1מצד אחד, המציאה החברה בסופו של דבר את פירוט יתרות החופשה והוותק   .6

 2של כל עובדי המפעל תו� שנית� לאתר מרשימותיה את העובדי� המאוגדי� ואת 

 3, א� אמירה העובדי� בחוזי� אישיי�, את אלו שהוצאו לחופשה ואת אלו שלא

 4העובדי� לחופשה שלא מרצונ� לפיה  58קא הוצאו דווכללית לגבי האופ� בו 

 5כאשר הקריטריוני� לקביעת העובדי�  מדובר בקביעה של הנהלת המפעל "...

 6" היו יתרות החופשה הצבורה של העובדי� והפעילות הנדרשת לסגירת המפעל

 7  .    ) אי� בה די14.09.17למכתב ב"כ החברה מיו�  4(ראה סעי# 

  8 

 9 09.10.17החברה לב"כ נציגות העובדי�, עד יו� במצב דברי� זה, ימציא ב"כ   .7

 10העובדי� שהוצאו  58תצהיר מפורט של נושא התפקיד בחברה אשר בחר את 

 11באופ� מנומק לגבי כל אחד מה�, מה היו תו� שיסביר שלא מרצונ�,  לחופשה

 12  השיקולי� להוציא כל אחד מהעובדי� הנ"ל לחופשה שלא מרצונו. 

  13 

 14פעילות הנדרשת לסגירת המפעל, יש להבי�  ככל שהמדובר בקריטריוני� של  

 15מה ולעומק מה כללה אותה פעילות? אלו עובדי� נדרשו לבצע פעילות הנ"ל? 

 16  ? העובדי� שנבחרו לצאת לחופשהכל אחד מעיסוק� ותפקיד� של 

  17 

 18שוב נזכור, כי כל הנתוני� מצויי� בידי החברה ובמצב דברי� זה, עליה להמציא   .8

 19  נתוני� אלו במלוא�. 

  20 

 21לאחר שב"כ נציגות העובדי� תקבל את מלוא הנתוני� כאמור לעיל, עליה   .9

 22להודיע כיצד היא מבקשת להתקד� בנושא הוצאת העובדי� לחופשה כפויה 

 23  . 16.10.17וזאת עד יו� 

   24 
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  26 

 ,� 27 , בהעדר הצדדי� ותישלח אליה�.2017אוקטובר  01, י"א תשרי תשע"חניתנה היו

  28 
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