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לפנינו ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי ירושלים )השופט דניאל גולדברג  .1

(, בו נדחתה 16-01-61526סע"ש ונציגי הציבור מר אלי קדוש ומר עופר נוראני; 

 תביעת המערער לביטול פיטוריו.

 להלן תמצית העובדות העיקריות: .2

 כפאראמדיק. 1996( החל משנת מד"א –)להלן  1המערער הועסק במשיבה  .א

, לאחר הליך בבית הדין האזורי, הגיעו הצדדים להסכמה שהביאה 1999בשנת  .ב

המוסכם המערער, בין היתר, (. לפי 1999הסכם  –למחיקת ההליך )להלן 

"יוחזר לעבודתו במד"א במעמד של עובד שעות, בתנאים כמפורט במכתב 

; המערער יועסק "1987קבלתו לעבודה ובהסכם הקיבוצי של מד"א משנת 

בלפחות תשע משמרות חודשיות; בששת החודשים הבאים תבחן עבודתו של 
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" תעשה לפי המערער; העברת המערער למעמד של עובד "משרה" ו"קבוע

 שיקול דעתה של מד"א.

 קיבל המערער קביעות כפאראמדיק באזור ירושלים. 2001בחודש דצמבר  .ג

, לאחר סיום לימודי המשפטים, התמחה המערער במקביל להמשך 2011בשנת  .ד

עבודתו במד"א, לאחר שביקש וקיבל אישור לכך. לאחר קבלת רשיון עריכת 

וע עריכת הדין בצד המשך , החל המערער לעסוק במקצ2012הדין בשנת 

 עבודתו במד"א כפאראמדיק. 

התבקש המערער בכתב, מספר פעמים, להגיש  2014אין חולק כי במהלך שנת  .ה

נוהל עבודה פרטית,  –בקשה להיתר עבודה נוספת בהתאם לנוהלי מד"א 

(. למעשה בקשות הנוהל –( )להלן 1.8.05מיום  03.07.08עבודה נוספת )מספר 

 רער בעל פה עוד קודם לכן.כאמור נמסרו למע

( קובע בפרק ההסכם הקיבוצי –ההסכם הקיבוצי המיוחד החל במד"א )להלן  .ו

"על עובד קבוע אסורה עבודה נוספת בשכר מחוץ למקום עבודתו סעיף ג' כי  5

 .הקבוע במוסד, אלא אם המליץ ועד העובדים בפני ההנהלה וזאת אישרה"

זורי תובענה נגד מד"א שעניינה הגיש המערער לבית הדין הא 2.8.15ביום  .ז

 22.12.15(. ביום 3664-08-15תשלום זכויות כספיות שונות של המערער )פ"ה 

הגיש המערער לבית הדין האזורי תובענה נוספת נגד מד"א שעניינה איוש נציגי 

 (.47238-12-15העובדים במועצת מד"א ובוועד הפועל )

משמעת מקומית בשל חריגה  זומן המערער לועדת 21.12.15בין לבין, ביום  .ח

מנהלי מד"א כשבמוקד זימונו עמד ביצוע העבודה הפרטית מבלי לבקש ולקבל 

 היתר על פי הנוהל.

התכנסה ועדת המשמעת המקומית בהרכב מנהל המרחב )המשיב  3.1.16ביום  .ט

 –פאראמדיק מפקח, נציג ההסתדרות  –יו"ר הוועדה, מר פליקס לוטן  –( 2

במרחב מר אריה נעים ונציג ועד העובדים )מר איציק יו"ר האיגוד המקצועי 

אסרף, יו"ר ועד העובדים במרחב ירושלים(. לאחר שמיעת הצדדים 

ומשהמערער דחה הצעות להגיש בקשה להיתר על מנת ליתר את הצורך במתן 

, כי 18.1.16החלטה משמעתית אופרטיבית, החליטה ועדת המשמעת, ביום 

בלבד. עוד החליטה ועדת המשמעת, בהתחשב המערער יועסק בתחנת ירושלים 

בתקופת עבודתו הממושכת של המערער וחרף דחיית הצעות קודמות, ליתן לו 

, 31.1.16הזדמנות נוספת להגיש בקשה להיתר עבודה פרטית וזאת עד ליום 
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תוך שהבהירה שאם לא יגיש עד למועד זה בקשה תתכנס הוועדה לקבלת 

 החלטות נוספות בעניינו.

הגיש המערער בקשה לסעד זמני האוסר שינוי בתנאי העסקתו  31.1.16ביום  .י

ובגדרה טען, בין היתר, כי מד"א אינה מוסמכת לאסור עליו עבודה נוספת 

ולדרוש ממנו להגיש בקשה להיתר לעבודה נוספת, וכי ההחלטה על העברתו 

. כן נטען כי ההחלטה על 1999לתחנת ירושלים מנוגדת להסכם העבודה משנת 

ברתו לתחנת ירושלים יסודה בהתנכלות על רקע התביעות שהגיש נגד הע

 מד"א.

קוים דיון בבקשה, ובסופו הציע בית הדין האזורי כי המערער  10.2.16ביום  .יא

ימים ומד"א תבטל את ההעברה לתחנת ירושלים  7יגיש בקשה להיתר תוך 

ר כי הודיע המערע 14.2.16ותחזיר אותו לשיבוץ הקודם בתחנת עפרה. ביום 

 .18.2.16אינו מקבל את ההצעה. לפיכך, נקבע דיון בבקשה לסעד זמני ליום 

הודיעה ב"כ מד"א כי לאור סרוב המערער ועדת  18.2.16בפתח הדיון מיום  .יב

וכי בנסיבות אלה התייתר הדיון.  22.2.16המשמעת אמורה להתכנס ביום 

יתכן ולא לאחר שהמערער עמד על קיום הדיון ולאחר שב"כ מד"א הבהירה שי

תינתן החלטה סופית בדיון החוזר של ועדת המשמעת כאמור, הואיל ובמקרה 

ותהיה החלטה על פיטורי המערער ללא הסכמת נציגי העובדים בוועדת 

המשמעת, יהיה צורך להביא את העניין להכרעת ועדת משמעת ארצית, החליט 

מד"א. בתום  בית הדין האזורי לקיים את הדיון ונשמעו עדויות המערער ונציג

 הדיון הורה בית הדין האזורי למד"א לדווח על החלטת ועדת המשמעת.

הודיעו ב"כ מד"א כי ועדת המשמעת המקומית החליטה פה אחד  23.2.16ביום  .יג

 , תוך תשלום חלף הודעה מוקדמת.28.2.16על פיטורי המערער החל מיום 

בהחלטה כנגד החלטה זו הוגשה בקשה נוספת לסעד זמני. הבקשה נדחתה  .יד

 . 2.6.16. בקשת רשות ערעור נדחתה אף היא ביום 31.3.16מיום 

 , הגיש המערער למד"א בקשה להיתר. 6.5.16בין לבין, ביום  .טו
 

בית הדין האזורי דחה את תביעת המערער. בעיקרו של דבר, נקבע, בין היתר,  .3

שלאור ההלכה הפסוקה אין לקבל את טענתו הבסיסית של המערער לפיה מד"א 

מוסמכת לאסור עליו לעבוד עבודה נוספת ללא היתר, וכי דרישה זו אכן  אינה

פוגעת בחופש העיסוק של המערער, אך היא מידתית וכדין. בית הדין האזורי אף 

קבע כי ההסדר שבהסכם הקיבוצי בעניין זה תקף, סביר ומידתי. לעניין האמצעי 

ינה גוף שכונן המשמעתי נתן בית הדין האזורי משקל לכך שוועדת המשמעת ה
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בהסכם קיבוצי המורכב מנציגי הנהלת מד"א ונציגי ארגון העובדים היציג. עוד 

דחה בית הדין האזורי את הטענה כי ההזמנה לועדת המשמעת היתה פרי 

 התנכלות מד"א על רקע התובענות שהגיש נגדה.

לאחר שעייננו בכלל חומר התיק ובטענות הצדדים לפנינו בכתב ובעל פה נחה  .4

נו כי דין הערעור להדחות וכי ראוי פסק דינו של בית הדין האזורי להתאשר דעת

. 1991 –, תשנ"ב תקנות בית הדין לעבודה )סדרי דין(ל )ב(108תקנה מטעמיו לפי 

בדתיות של בית הדין האזורי מעוגנות היטב בחומר הראיות קביעותיו העו

 ומסקנותיו תואמות את ההלכה הפסוקה ואת הדין. לאמור נוסיף כמה הערות.

את טענת המערער לפיה הוראת ההסכם הקיבוצי והנוהל המחייבים בהגשת  .5

יש לדחות.  –בקשה להיתר עבודה נוספת פוגעים בחופש העיסוק, ולכן בטלים 

ד מעניקים הגנה לזכויות חוקתיות ובד בבד מעגנים את יחסיותן, קרי חוקי היסו

האפשרות לפגוע בהן לתכלית ראויה ובאופן מידתי. אשר לחיוב בקבלת היתר 

לעבודה נוספת כבר נקבע כי אין לומר שפגיעתו בחופש העיסוק אינה ראויה או 

 5205/01ש"מ )ע פרנסאינה מידתית. לענין זה יפים דברי הנשיאה ביניש בעניין 

 ((:4.2.01) 9( 2, פ''ד נו)ראש רשות השידור-פרנס נ' יושב
 

"האיסור על עבודה פרטית בלא היתר מגשים אינטרסים 
לגיטימיים של המעביד הן בשירות המדינה והן בסקטור 
הפרטי. בראש ובראשונה האיסור נועד למנוע היווצרות 

בד לבין מצב של ניגוד עניינים בין עבודתו הראשית של העו
העבודה הנוספת שבה הוא מעוניין לעסוק, בייחוד כאשר 
מדובר בעובד השירות הציבורי, האמור לשמש כנאמן של 
הציבור. מעבר לכך, האיסור נועד לממש את ציפייתו 

לבו -הסבירה של המעביד כי העובד יקדיש את תשומת
לעבודה שבעבורה הוא מקבל משכורת מלאה, בלי שיוסח 

 או יופרע בשל מחויבויותיו למקום עבודה אחר.
.... 

אף אין לומר כי הנוהל האמור או החלטת הוועד המנהל 
ביחס לעבודה ברשות השנייה מהווים פגיעה לא מידתית 

כל הדוגמאות מן . בחופש העיסוק או בזכות יסוד אחרת
בידי המערער עסקו בתניות איסור הפסיקה שהובאו 

תחרות שהגבילו את העובד לאחר סיום עבודתו אצל 
. במצב כזה מערכת השיקולים העומדת מעבידו הקודם

ביסוד ההכרעה היא שונה מזו הקיימת כאשר מדובר 
בהיתר לעבודה פרטית במקביל להמשך העבודה במקום 

ה, עבודה נתון. במצב שבו אנו דנים, מערך האיזונים שונ
והנטייה לכבד את ההגבלות שמטיל המעביד על חופש 

כך, למשל, אין לטעון בענייננו כי איסור על  העיסוק תגבר.
עבודה פרטית מוציא את העובד כליל מחוג העבודה או מונע 
ממנו אפשרות להגשמה עצמית ולביטוי כישרונותיו. איסור 
כזה אף לא מותיר את העובד בלא אפשרות להשתכר 

http://www.nevo.co.il/law/98555/108.b
http://www.nevo.co.il/law/98555
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צמו, שהרי הוא ממשיך להתפרנס מכוח עבודתו ולפרנס ע
..... מנגד, כפי שציינתי, קיימים שיקולים כבדי משקל 
המצדיקים הגבלות על עבודה פרטית, הגבלות הקיימות הן 
בסקטור הציבורי והן בסקטור הפרטי, ובתוך כך גם על 

כן גם אם ההגבלה על עבודה -עובדי רשות השידור. על
ור פוגעת במידה מסוימת בזכותו פרטית בנוהל רשות השיד

של העובד לחופש העיסוק, אין מדובר בפגיעה שאינה 
מידתית. כך גם ביחס לפגיעות הנטענות בחופש הביטוי 
ובחופש הקניין של המערער, שאף הן פועל יוצא ממחויבותו 

 א.א.( –של העובד למקום עבודתו". )הדגשות הוספו 
 

הקיבוצי ובנוהל ומכאן גם בדרישת  לאור האמור לא נפל פגם בהוראת ההסכם .6

מד"א מהמערער להסדיר את עיסוקו כעו"ד פרטי במסגרת בקשה להיתר. לא 

מצאנו כל מקום להתערב בקביעת בית הדין האזורי כי דרישת מד"א מהמערער 

 בעניין זה אינה פרי התנכלות.

אין בידנו לקבל את הטענה כי העובדה שבעבר עסק המערער, במקביל לעבודתו  .7

במד"א, בעבודה פרטית ללא קבלת היתר, מקנה לו חסינות מפני דרישת מד"א 

, אין באי אכיפת הנהלים בעבר כדי להצמיח זכות ראשיתכאמור. לכך שני טעמים: 

ומבלי לגרוע מהטעם הראשון, המערער  שניתאו כדי למנוע את אכיפתם בעתיד; 

ד על שינוי במוסכם ביקש היתר עבודה לצורך התמחותו בעריכת דין, והדבר מלמ

בין הצדדים. יתר על כן, משהמערער קיבל רשיון עריכת דין ואף החל לעסוק 

במקצוע זה בהיקף לא מבוטל, הרי שיש בכך שינוי נסיבות המצדיק שינוי 

 במדיניות מד"א בכל הנוגע ליישום הנוהל. 

ל " מהווה אישור ש1999עוד נציין כי לא מצאנו לא כל ממש בטענה לפיה "הסכם 

, לא מצאנו 1999מד"א מראש וקבוע לעבודה פרטית נוספת. מעיון בהסכם 

ובכל  1999התייחסות לשאלת העבודה הנוספת. זאת ועוד, הנוהל מאוחר להסכם 

מקרה מאז השתנתה מתכונת ההעסקה )המערער עבר ממעמד של עובד לפי שעות 

 למעמד של עובד קבוע במשרה מלאה( וכן השתנתה העבודה הפרטית.

פתח הדיון בערעור הועלתה הטענה לפיה הנוהל אינו חל על המערער, זאת נוכח ב .8

הפיסקה האחרונה של הנוהל הפוטרת בתנאים מסויימים עובדים במד"א 

המועסקים ב"עבודה חלקית" מהגשת הבקשה. תחילה יצויין כי פיסקה זו כוללת 

חולק, כפי  אין –מספר תנאים וספק אם המערער עונה ולו על אחד מהם. והעיקר 

שאישר המערער עצמו בדיון, כי המערער לא הועסק במד"א ב"עבודה חלקית", 

 אלא במשרה מלאה.
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אשר לטענה כי פיטורי המערער נעשו בניגוד להסכם הקיבוצי שדורש קיומה של  .9

 20"ועד העובדים" ו"ועד הסניף" )פרק  –"סיבה מספקת" ואישור נציגות העובדים 

 קבל טענה זו. אין בידינו ל –סעיף א'( 

החלטת ועדת המשמעת ניתנה בהסכמת נציגות  – אשר להסכמת נציגות העובדים

יו"ר האיגוד המקצועי ויו"ר ועד העובדים במרחב. כעולה מעדותו של  –העובדים 

מר עוזר לייפר, הוועד הארצי מותיר את ההחלטה בעניינים  –יו"ר הועד הארצי 

בות אלה ונוכח הנהוג במד"א מבחינת אלה לועד המקומי )"ועד הסניף"(. בנסי

אופן קבלת הסכמת נציגות העובדים לפיטורים בהליכי משמעת, הרי שבדין טענה 

 סעיף א.  20המשיבה כי לפיטורי המערער ניתנה הסכמה כקבוע בפרק 

אין בידינו לקבל את טענת המערער כי נוכח מכתבם של שלושה מחברי ועד 

ה אי הסכמה לפיטורי המערער. המועד למתן עול 21.3.16העובדים במרחב מיום 

, וכאמור הסכמה שכזו ניתנה. אין 22.2.16הסכמה או אי הסכמה היה ביום 

משמעות לאי הסכמה מאוחרת למועד זה, שכן הפיטורים הושלמו זה מכבר. זאת 

ועוד, מעסיק אינו יכול להכנס לאופן בו נציגות העובדים, ובכלל זה ועד עובדים, 

טותיה, ושעה שיו"ר ועד המרחב והועד הארצי נהגו לענין מקבלת את החל

ההסכמה כפי שמקובל עד כה, הרי שמד"א היתה זכאית להניח כי יש הסכמה 

 לפיטורי המערער. 

הצדדים להסכם הקיבוצי, מכוחו  – אשר לקיומה של "סיבה מספקת" לפיטורים

ההליך הוענקה למערער ההגנה מפני פיטורים, הגיעו לכלל מסקנה במסגרת 

המשמעתי כי התנהלותו המתריסה של המערער מהווה סיבה מספקת לפיטורים 

אפילו בשים לב לויתקו של המערער, להערכה המקצועית לה זכה וליתר נסיבותיו 

האישיות. ההחלטה אף התקבלה פה אחד. בית הדין אינו נוטה להתערב בהחלטות 

ם לשקול את ההשלכות שקיבלו הצדדים ליחסי העבודה הקיבוציים, אשר מיטיבי

של התנהגות מסויימת על מרקם היחסים במקום העבודה. לא מצאנו כל הצדקה 

לעשות כן במקרה זה, ודאי נוכח ההזדמנויות הרבות שניתנו למערער לתקן את 

התנהלותו. מקום עבודה לא יכול להתנהל באופן שבו העובד עושה דין לעצמו, שוב 

וחרף הזדמנויות חוזרות )הן במהלך ההליך  ושוב, חרף התראות חוזרות ונישנות

המשמעתי והן במהלך ההליך המשפטי( לתקן את דרכיו. להתנהגותו של המערער 

השלכה הן במישור היחסים שבינו לבין מד"א, אך לא פחות מכך ואולי אף יותר 

 גם במישור היחסים שבין מד"א לכלל העובדים.  –מכך 

הרי שתחת לעשות דין עצמי ולפעול שלא ככל שהמערער חלק על חוקיות הנוהל, 

בגדרי הנוהל, היה עליו לפנות לארגון העובדים שהוא צד להסכם הקיבוצי או 
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לערכאות שיפוטיות. נציין כי מטיעונו של המערער לפנינו עולה כי סרב להגיש את 

הבקשה, שכן חשש שלא יעמוד בתנאים לאישורה ובמיוחד בתנאי הנוגע להיקף 

מזמן העבודה(. ואולם, חשש זה בודאי שאינו  25%דה הנוספת )ההשתכרות מהעבו

יכול להוות צידוק לאי הגשת הבקשה ולעשיית דין עצמי. ככל שהבקשה היתה 

נדחית בשל תנאי זה או אחר שלדעת המערער אינו מעוגן בדין, רשאי היה המערער 

ך זה לנקוט בהליכים המתאימים לבירור חוקיותו של אותו תנאי. בגדרו של הלי

 עסקינן בסוגיה שטרם נולדה, ולכן אין לנו צורך להדרש אליה.

הערעור נדחה. המערער ישלם למשיבים הוצאות משפט ושכר טרחת  – סוף דבר .10

 .₪ 10,000עו"ד בסכום של 
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