
 הסתדרות העובדים הכללית החדשה 1חברת נמל אילת בע"מ נ'   45224-05-16ברע )ארצי( 

1 

 

 בית הדין הארצי לעבודה
  45224-05-16בר"ע  

  
 2016יוני  22  

 המבקשת חברת נמל אילת בע"מ

-  

 הסתדרות העובדים הכללית החדשה  1.

 ועד עובדי מתקן תפזורת בנמל אילת 2.

 

 חברת מפעלי ים המלח בע"מ )אין התייצבות(

 
 המשיבים

 
 צד בהליך

 מוטולה-בנה, השופט אילן איטח, השופטת סיגל דוידובלי-לפני: סגנית הנשיא השופטת ורדה וירט
 גב' עפרה ברטוב  נציג ציבור )עובדים( מר ויסאם עזאם, נציגת ציבור )מעסיקים(        

 
 חדד-ב"כ המבקשת עו"ד אסף ברנזון, עו"ד מיכל ז'ילוני

 ב"כ המשיבים עו"ד אהוד שילוני, עו"ד נטלי שוכוביצקי

 

 פסק דין
 

 

 ן בבקשת רשות הערעור הודיעו הצדדים כי הגיעו להסכמה הבאה: במהלך הדיו .1

"הצדדים מתכבדים להודיע כי בהמלצת בית הדין הנכבד, לאחר שהתקיים 
 דיון שלא לפרוטוקול, הגיעו הצדדים לידי הסכמה כדלקמן:

הצדדים יפנו עוד היום לכב' הנשיאה לשעבר נילי ארד ויקיימו בפניה  א.
 תו:הליך "גישבור" שמשמעו

בשלב הראשון ניהול הליך גישור במחלוקות הכלכליות  .1
 והמשפטיות

 שבין הצדדים הנוגעות לדרישת נציגות העובדים לנהל מו"מ
)להלן:  8.5.13קיבוצי עם תום תוקפו החוזי של הסכם מיום 

(  במטרה לחתום על הסכם קיבוצי אשר 2013הסכם תפזורת 
 במתקן התפזורת.יסדיר את מתכונת העבודה והתמורה בגינה 

ככל שהצדדים לא יצליחו להגיע להסכמה בתוך שבועיים ימים  .2
בשלב הגישור, מוסכם מראש שכב' הנשיאה לשעבר נילי ארד 
תשמש כבוררת לפי הדין המהותי במחלוקות המשפטיות שבין 

והשלכותיו וזאת לאור  2013בעניין הסכם תפזורת  הצדדים
בוררות יסתיים במתן . הליך ה5.5.2016הודעה הנמל מיום 

 .23.7.2016פסק בוררות עד וכולל ליום 
מוסכם כי שכר הטרחה, הן בשלב הגישור והן בשלב הבוררות  .3

הנ"ל, ישולם במלואו על ידי חברת נמל אילת מבלי שהדבר 
 יהווה תקדים. 

, העובדים חוזרים 23.6.2016עוד מוסכם כי החל ממחר יום ה'  .4
לעבודה רגילה ומלאה לפי סידור העבודה שנהג לפי הסכם 
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)למניעת ספק, למעט ימי  2016. שכר חודש יוני 2013תפזורת 
בהתאם להסכם תפזורת  -השביתה( ישולם כפי שנהג עד כה 

 וזאת מבלי לגרוע מטענות הצדדים.  2013
לעיל, הבוררת תכריע גם ביחס לשכר  2אמור בסעיף בנוסף ל .5

, ככל שלא תהיה הסכמה 2016ומתכונת העבודה בחודש יולי 
 בגישור לגביהן.

הצדדים יהיו רשאים בהסכמה ובכתב להרחיב את מסגרת  .6
 ה"גישבור" כאמור לעיל ו/או לשנות את תנאיו.

לף ח, הצדדים מבקשים לתת תוקף של פסק דין להסכמת הצדדים ב.
החלטת בית הדין האזורי מושא הבקשה שבפנינו, וזאת לסיום 

 "ההליכים המשפטיים לרבות בבית הדין האזורי.
 

לאור הסכמת הצדדים ניתן בזאת תוקף של פסק דין להסכמה שלעיל  .2

 . ומאחלים שהליך ה"גישבור" יסתיים בהצלחה ולשביעות רצון הצדדים

 

ניתן היום, ט"ז סיוון 
(, 2016 יוני 22תשע"ו )

 בנוכחות הצדדים. 
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