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 6מתו�  1

 1  2018אוגוסט  15

  2 

 3  לפני: 

 4  כב' הנשיא אלכס קוג�

  5 

:� ארגו� דמוקרטי  –. כוח לעובדי� 1   המבקשי

                          �  ע"י ב"כ עוה"ד אלי ניד

                      2 �  צפו�  �. ועד עובדי חיפה כימיקלי

 ע"י ב"כ עוה"ד סיגל פעיל ועוה"ד אדר שוור&                          

  
 

� 

  חיפה כימיקלי� בע"מ  המשיבה:
 ע"י ב"כ עוה"ד עמי שחר ועוה"ד עודד מזרחי                  

  

  6 

 7 החלטה

 8 בנוגע להמצאת נתוני שכר

  9 

 10ימציא ב"כ המשיבה לחברתו תצהיר שיפרט את  17:00שעה  20.8.18עד יו	   .1

 11השכר ששול	 מידי חודש בחודשו לאות	 עובדי	 שהמשיבה מכנה "עובדי צוות 

 12") בתקופה שמיו	 צוות עובדי חירו	חירו	 אמוניה וטיפול שפכי	" (להל�: "

 13עובדי	, בי� א	 מדובר ב  7, בי� א	 מדובר בצוות המונה 1.8.18ועד יו	  1.8.17

 14שלא יהא פירוט שמי של צוות עובדי	 או כל מספר אחר, כאשר מובהר  9 –

 � 15העובדי� ותצהיר/מידע זה ימסר א( ורק לב"כ המבקשי� והנציגי� מטעמ

 16  .שהתחייבו לשמירה על סודיות, כ( שמלבד� המידע לא יחש+ לא+ גור� אחר

  17 

 18שיפרט  ימציא ב"כ המשיבה לחברתו תצהיר 17:00שעה  20.8.18כ� ג	, עד יו	   .2

 19(עלות חודשית כוללת את עלויות השכר של עובדי המשיבה מידי חודש בחודשו

 20כאשר תצהיר/מידע , 1.8.18ועד ליו	  1.8.17החל מיו	  של כל העובדי	 יחדיו)

 21זה ימסר א( ורק לב"כ המבקשי� ולנציגי� מטעמ� שהתחייבו לשמירה על 

 22  סודיות, כ( שמלבד� המידע לא יחש+ לא+ גור� אחר.
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 6מתו�  2

  1 

 2  בתמצית נימוקי ההחלטה ואלו

  3 

 4המשיבה טוענת, כי החליטה לסגור את מפעלה הצפוני שבמפר( חיפה, בלית   .3

 5ברירה מחוסר יכולת להפעילו, כשאספקת האמוניה למפעל הופסקה כבר בחודש 

 6ובהתא	 הופסק הייצור במפעל הצפוני באופ� הדרגתי עד להפסקתו  4/2017

 7  .לכל המאוחר 8/2017כמעט לחלוטי� בחודש 

  8 

 9ו המבקשי	 בבית די� שבעקבות הגשת בקשת צד דחופה בסכסו� קיבוצי שהגי  .4

 10במהלכו קיבלה , 29.8.17, התקיי	 דיו� בבית הדי� ביו	 27.8.17זה ביו	 

 11המשיבה המלצתו של בית הדי�, לא להמשי� בקידו	 הליכי הפיטורי	 של עובדי 

 12  המפעל הצפוני.

  13 

 14  זה לפיה: ניתנה החלטתו של בית די� 7.11.17ביו	   

  15 

 16"משכ( ובהמש( להסכמת החברה יוצאו עובדי המפעל הצפוני לחל"ת לתקופה 

 � 17של שישה חודשי� ובכ(, בי� היתר, יתאפשר לעובדי� למצות זכויותיה

 18  במוסד לביטוח לאומי, הכל כמוב� בכפו+ לדי�.

 19מאליו מוב�, שא� עובד יעדי+ על פני יציאה לחל"ת את האפשרות, כי יפוטר   

 20שישה חודשי�  (משבידו את זכות הקדימה בקבלה לעבודה, לת� תיוהחברה 

 21(ראה סו- יוכלו הצדדי� לפעול כ�. " �ו, כפי שהתחייבה החברהפיטורי דממוע

 22  ההחלטה הנ"ל).

  23 

 24עובדי	 במוסד לביטוח לאומי כאמור לעיל, בינתיי	 כבר מוצו זכויותיה	 של ה  .5

 25  פרנסה. כלמגיעי	 למקו	 העבודה ונותרו ללא בפועל ה	 אינ	 

  26 

 27עלה, כי המשיבה ממשיכה להעסיק  4.12.17בדיו� שקיימנו בבית הדי� ביו	   .6

 28מספר מצומצ	 ביותר של  7.11.17במפעל הצפוני ג	 לאחר החלטתנו מיו	 

 29עובדי	 החברי	  7עובדי הסכ	 קיבוצי, מתוכ	  9עובדי	 שכלל, לטענת החברה, 

 30  בהסתדרות העובדי	.

  31 
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 1וות עובדי	 המבצעי	 את הפעילויות הבאות: המשיבה הבהירה, כי מדובר בצ  

 2טיפול בנושא שפכי	 ו/או צוות לטיפול באיזוטנקי	 המכילי	 אמוניה המגיעי	 

 3  לנמל חיפה.

  4 

 5... באשר לנתוני השכר המבוקשי� קבעתי "  14.12.17ואכ� בהחלטתי מיו	   .7

 6 , אינני מוצא בשלב זה רלוונטיות09�11/17העובדי� בגי� החודשי�  7ביחס ל 

 � 7למידע המבוקש, קל וחומר עת המדובר ב"מידע רגיש" הנוגע לצדדי

 8 4(ראה סעי-  שלישיי� שלא הובאה לפני עמדת� ביחס לאפשרות חשיפתו."

 9  ).14.12.17ב' להחלטה מיו 	

  10 

   � 11  .14.12.17כל זאת נכו� למצב הדברי� שהיה ביו

  12 

 13דברי	 הודיע ב"כ המשיבה את ה 5.6.18בדיו� שהתקיי	 בבית הדי� ביו	   .8

 14  הבאי	:

  15 

 16  עו"ד עמי שחר:"

 17ראשית מה שחשוב לומר שהחברה הרימה ידיי� מהמפעל הזה. הגיע מנכל 

 18חדש באמצע מר& אי� לו שו� דבר נגד ועד העובדי� הזה או ארגו� עובדי� אחר, 

 19זה מנכל שכל השני� היו לו יחסי עבודה טובי� ע� ועדי העובדי� בחברות 

 20חדש שהוא ניהל, הוא היה בממ�, בגדות מיכלי�. המנכל בדק את הדברי� מ

 21והגיע למסקנה, נפגש ע� ראש העיר פעמיי�, הגיע למסקנה כואבת אי� ספק, 

 22שהמפעל לא יפתח מחדש במתכונת שהיתה, לא יחזור לייצר את מה שייצר עד 

 23, המתקני� הקיימי� ללא יוצא מ� הכלל כול� יפורקו כל המתקני�, כבר 2017

 24  התחלנו בפירוק. 

 25בקרקע. היא תיקח חב' ייעו&.  החברה תבח� בוחנת אפשרויות לשימוש חליפי

 26כל המתקני� וכל התהלי( הייצורי, המוצר העיקרי היה חנקת אשלג�, המוצר 

 27העיקרי הזה ומוצרי הלוואי הזה וכל שרשרת הייצור וכל מה שכרו( בכ( נגמר 

 28  .לפרוטוקול) 249(עמ' " ולא יהיה.

  29 
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 6מתו�  4

 1את המפעל לא באמת מתכוונת לסגור המבקשי	 טועני	 בהלי� זה, כי המשיבה   .9

 2הצפוני והיא עושה כא� מניפולציה על מנת להיפטר מהעובדי	 המאוגדי	 בכוח 

 3ע	 כוח לעובדי	, תו�  לעובדי	 ומהיחסי	 הקיבוציי	 שיש במפעל הצפוני

 4הפעילות שהיתה במפעל הצפוני נעשית כ� ששהיא ממשיכה להפעיל עסקיה 

 5חברת דשני	 ובאמצעות  –היו	 באמצעות מיקור חו( של חברות חיצוניות 

 6  המפעל הדרומי ש	 העובדי	 משתייכי	 להסתדרות הכללית. 

  7 

 8העובדי	 שהיא עוד טועני	 המבקשי	, כי המשיבה בחרה לתגמל היטב את   

 9חפצה ביקר	 וה	 אלו שאינ	 מאוגדי	 בכוח לעובדי	 כ� שבינתיי	 ובזמ� 

 10, העובדי	 שעובדי המפעל המאוגדי	 בכוח לעובדי	 יושבי	 בבית ללא פרנסה

 11שאינ	 משוייכי	 לכוח לעובדי	, לפחות בחלק	, מקבלי	 משכורות גבוהות, 

 12משמרות ארוכות  בי� היתר בשיבוצ	 באותו צוות חירו	 במסגרתו ה	 עובדי	

 13שעות נוספות רבות ונית� היה לטענת המבקשי	 לחלק אות� שעות הכוללות 

 14  עבודה רבות של צוות החירו	, בי� מספר רב של אנשי	.

  15 

 16המבקשי	 שבי	 וחוזרי	 על כ� שהנתהלות המשיבה נגועה בפגיעה   .10

 17  בהתארגנות	 בכוח לעובדי	.

  18 

 19במקרה זה, אחת המחלוקות המרכזיות הנטושות בי� הצדדי	 היא כיצד נבחרו   .11

 20  אות	 עובדי	 הכלולי	 בצוות עובדי החירו	?

  21 

 22עובדי	  מתעוררות שאלות הא	 באמת הנסיבות הצריכו מבחינה עניינית בחירת  

 23ודבר זה  לצוות חירו	 זה כ� שמרבית	 או כול	 אינ	 מאוגדי	 בכוח לעובדי	

 24? הא	 לא נית� היה ארע באקראי ללא כל כוונת זדו� לפגוע בארגו� העובדי	

 25מצומצ	 זה בי� יותר חירו	 לחלק את שעות העבודה הרבות לכאורה של צוות 

 26  יותר של עובדי	? עובדי	 וכ� נית� היה לית� פרנסה כלשהי למספר גדול

  27 

 28במצב דברי	 בו טוענת המשיבה שהמפעל סגור מזה תקופה של כשנה ואי� לה   .12

 29כל ספק שהוא לא יפתח מחדש, נשאלת השאלה הא	 כאשר היא בוחרת בינתיי	 

 30אילו עובדי	 היא תעסיק ה� בצוות החירו	 וה� במטה שלה במת"	, אי� היא 

 31  לוקחת בחשבו� שיקולי עלות שכר?

  32 
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 6מתו�  5

 1יש למשיבה הסבר משכנע לכל אחד מסימני השאלה שעולי	 כא�, א� יתכ� ו  

 2לעיל, רלוונטי	  2 –ו  1נתוני השכר שאיפשרתי גילויי	 כאמור בסעיפי	 

 3  .חשיפתה של האמתלמחלוקת והמצאת	 תשרת 

  4 

 5אל מול הער� של חשיפת האמת בגילויי	 של נתוני השכר הנ"ל עומד הער� אכ�,   .13

 6  של הגנת הפרטיות. 

  7 

 8שבשלב הנוכחי, כשנה לאחר שהמשיבה טוענת, כי המפעל סגור ולטענתה  אלא  

 9אשר ה תלא יפתח יותר, עולה עוצמת הרלוונטיות של נתוני השכר ביחס לעוצמ

 10  , אז לא איפשרתי גילויי	.14.12.17עת ניתנה החלטתי מיו	 היתה 

  11 

 �12, שאי� האיזו� הראוי בי� הערכי	 והאינטרסי	 כאמור לעיל, בא לידי ביטוי בכ  .14

 13כל פירוט שמי או פרטי	 מזהי	 בנתוני	 שהוריתי על העברת	, מה ג	 שה	 

 14  יומצאו רק לאנשי	 שהתייחבו לשמירה על סודיות	.

  15 

 16א	 ככל שטוענת המשיבה, נית� יהיה לזהות אחד מתו� עובדי צוות החירו	   .15

 17משו	 שהוא משתכר באופ� ניכר הרבה יותר מיתר העובדי	, הרי שזהו נתו� 

 18, הא	 בנסיבות אלו השיקול לבחור בעובד כה תהייהשלעצמו מעורר לכאורה 

 19ה מתוגמל או שמא כפי שטוענת נציגות העובדי	 עובד ז יקר הוא שיקול ענייני?

 20  עבור פעילותו כנגד המבקשות?

  21 

 22התבקשו עלויות  2.8.18אכ�, בבקשת גילוי המסמכי	 שהגישו המבקשי	 מיו	   .16

 23להחלטתי  2בעוד שבסעי- לרבות שדרת הניהול, השכר של עובדי המפעל הצפוני 

 24ר של המשיבה, זאת בהמש� לדיו� האחרו� זו הוריתי על המצאת נתוני השכ

 25במסגרתו התחדדה הרלוונטיות של קבלת נתו�  13.8.18יו	 והממוש� שקיימנו ב

 26זה, לרבות העובדה שכל עובדי המפעל הצפוני לרבות העובדי	 ביחידת המטה 

 27הועסקו  7.11.17בה נכו� לכתיבת ההחלטה מיו	  השוכנת באזור מת"	 שבחיפה

 28עובדיה  כל עובדי	, ה	 עובדי המשיבה ולכ� חשוב לדעת מה עלות שכר 100כ 

 29שיבה בהינת� העובדה הנטענת על ידי המשיבה שהיו	 מזה כשנה המפעל של המ

 30ואי� סיכוי שיפתח יותר. נשאלת השאלה מדוע עדיי� משלמת המשיבה את סגור 

 31  עלויות השכר? 

  32 
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 6מתו�  6

  1 

 2ויש למשיבה הסבר משכנע לעלויות השכר אות� היא ממשיכה  יתכ�ג	 כא�, 

 3מאז לטענתה סגרה  לרבות לשדרת הניהול ולעובדי המטה  לשל	 לעובדיה

 4וא	 כטענתה עובדי המטה מבצעי	 עבודה רבה עבור המפעל הדרומי  המפעל

 5ששיי� לחברה שונה, יתכ� שיש למשיבה הסבר מדוע השכר בתקופה זו משול	 

 6דווקא על ידי המשיבה, א� הנתו� לגבי עלויות השכר הכוללות שמשלמת 

 7 ת גבוהה.הוא נתו� בעל רלוונטיו 1.8.17המשיבה מידי חודש מאז 

  8 

 9עלויות רק את  2.8.18בכל מקרה, על א- שהמבקשי	 ביקשו בבקשת	 מיו	   

 10השכר של  עלויותהשכר של עובדי המפעל הצפוני לרבות שדרת הניהול ולא את 

 11עובדי המשיבה, הרי שהבקשה תוקנה והובהרה במהל� הדיו� והכרעה בה  כל

 12  זכות הטיעו� לעניי� התיקו�.ניתנה לא לפני שאיפשרתי 

  13 

  14 

  15 

 ,� 16 , בהעדר הצדדי� ותישלח אליה�.2018אוגוסט  15, ד' אלול תשע"חניתנה היו

  17 

 18 

 19 




