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 פסק�די+

 פתיח

, 25.3.06שנית& ביו� , בורר�לאישור פסק) התובע: להל&(ייר 'ר עלי זג"לפנינו בקשתו של ד .1

מעבר לסכומי� שנצברו לזכותו ברכיב זה , ועניינו תשלו� פיצויי פיטורי� מוגדלי� לתובע

של החברה המנהלת  עומדת בקשתה, מנגד. וכ& תשלו� בגי& אי ניצול ימי מחלה" מבטחי�"ב

, )הנתבעת: להל&(מ "בית הספר האזורי המקי� לדרוזי� בגליל המערבי בע, "אחווה"את 

 . הבורר�לביטולו של פסק

 

מנהלה  �הבורר הוגשה על ידי מר סברי אבו סאלחה �כי הבקשה לביטול פסק, יצוי& .2

ביו�  ,)המנהל האדמיניסטרטיביאו  אבו סאלחה: להל&(האדמיניסטרטיבי של הנתבעת 

 �10ו 9 ,7 ,2 ,1ק "ונסבה על העילות המנויות בס, )הבקשה הראשונה לביטול: להל&( 24.4.06

 �הוגשה בקשה לביטול מטע�  7.5.06רק ביו� . �1968ח"התשכ, חוק הבוררותל 24לסעי

ג� מכח , ובה נטע& לעילות ביטול נוספות, )ניה לביטולהבקשה הש: להל&(הנתבעת עצמה 

כי יש לראות בבקשה הראשונה , קבענו, 26.8.07מיו� , בהחלטתנו. ל"הנ 24לסעי�  �4ו 3ק "ס

מבלי " לתק&"שהבקשה השניה לביטול איננה יכולה , בקשה מטע� הנתבעת �לביטול 

. בלבד, ועלו בבקשה הראשונהעילות הביטול שיידונו ה& אלה שה, לכ&, שנתבקשה רשות לכ/

 .24.9.07בורר נדחתה בהחלטתנו מיו� � בקשה לתיקו& הבקשה לביטול פסק

 

, ]85/08ע "בר[הדי& הארצי �ובעקבות הסכמה שהושגה בית, הנתבעת ערערה על החלטה זו .3

 �. הזהה לבקשה השניה לביטול, בקשה מתוקנת לביטול פסק הבוררות 20.2.08הוגשה ביו
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הא� התקיימה אחת מ& העילות , וקת בי& הצדדי� נסבה סביב השאלההמחל, לאור זאת

  .חוק הבוררותל 24לסעי�  �10ו 9 ,7, 4 ,3 ,2 ,1ק "המנויות בס, או יותר, בורר�לביטול פסק

 

וכ& תצהיריה� של , ]10/ת�ו 1/ת[עצמו  כי מטעמו של התובע הוגשו תצהירי התובע, עוד יצוי& .4

אשר שימשו  � )] עאיק: להל&(; 11/ת�ו 6/ת[ועיזאת עאיק )] חלבי: להל&(; 2/ת[עיזאת חלבי 

) מועדי(ד עבאס עבסי "ושל עו, חברי הוועד המנהל של הנתבעת בתקופה הרלוונטית לתביעה

)]. ד עבסי"עו: להל&( 9/ת[כפי שיפורט להל& , דעת ראשונה בעניינו של התובע�שער/ חוות

וכ& תצהיריה� של חס& , ]7/נ�ו 6/נ[מטעמה של הנתבעת הוגשו תצהיריו של אבו סאלחה 

שתפקדו ג� ה� כחברי הוועד , )]'אבת'ת: להל&( 8/נ[' אבת'והאני ת)] חביש: להל&( 4/נ[חביש 

 �) אמהבהת, דאהרו מועדי: להל&(נור מועדי ותימור דאהר  � שני חברי וועד נוספי� . המנהל

ד "עו �העיד לפנינו ג� הבורר עצמו , בנוס� לכל אלה. לא התייצבו לדיו& ועדות� לא נשמעה

  .9.2.09בהתא� להחלטתנו מיו� , )הבורראו  יר'ד ח"עו: להל&(יר 'אמל ח'ג

 

כפי שהוכחו מתו/ מכלול כתבי הטענות של , להל& יובאו העובדות הדרושות למת& הכרעה .5

�לאחר . הדי&�במהל/ בירור המחלוקת והראיות שהוגשו לתיק ביתהעדויות שנשמעו , הצדדי

הא� התקיימה עילה מהעילות הנטענות על ידי  �תוכרע השאלה , על בסיס עובדות אלה, מכ&

  .כמצוי& לעיל, הבורר�הנתבעת לביטול פסק

 

  העובדות הצריכות לעניי+

שבבעלות , )ס"ביה: להל&" (אחוה"ס "החל התובע את עבודתו כמורה בבי 1974בשנת  .6

  . מ"שהיא חברה בע, אשר נוהל על ידי הנתבעת, )המועצה: להל&(המועצה המקומית ירכא 

 

7.  �: להל&(יסודיי� �נחת� הסכ� קיבוצי מיוחד בי& הנתבעת לבי& ארגו& המורי� העל 2.6.92ביו

ההסכ� : להל&( 20נספח , 1/ת[ס "להסדרת תנאי עבודת� של המורי� בביה, )ארגו+ המורי�

ההדגשות [לעניי& תשלו� פיצויי פיטורי� , להסכ� הקיבוצי 6וכ/ קובע סעי� ; )]ציהקיבו

 ]:הוספו

מוצהר ומוסכ� כי החברה מתחייבת להיות אחראית כלפי   .א. 6"
, פיטורי��ס לפיצויי"כל אחד מ� המורי� המועסקי� בביה

על כל היק� משרתו של המורה , לפי החוק, המגיעי� לו
הפיטורי� תלקח �וב פיצויילצור� חיש. במש� השני�

. ס"בחשבו� כל תקופת עבודתו של המורה בביה
ילקחו ילקחו ילקחו ילקחו " " " " מבטחי�מבטחי�מבטחי�מבטחי�""""התשלומי� של המעסיק לקופת הפנסיה התשלומי� של המעסיק לקופת הפנסיה התשלומי� של המעסיק לקופת הפנסיה התשלומי� של המעסיק לקופת הפנסיה 

 .בחשבו� כחלק מפיצויי הפיטורי� המגיעי� למורהבחשבו� כחלק מפיצויי הפיטורי� המגיעי� למורהבחשבו� כחלק מפיצויי הפיטורי� המגיעי� למורהבחשבו� כחלק מפיצויי הפיטורי� המגיעי� למורה

או למנוע או למנוע או למנוע או למנוע ////דלעיל כדי לפגוע ודלעיל כדי לפגוע ודלעיל כדי לפגוע ודלעיל כדי לפגוע ו' ' ' ' אאאא6666אי� באמור בסעי� אי� באמור בסעי� אי� באמור בסעי� אי� באמור בסעי�   .ב  
תשלו� פיצויי פיטורי� מוסכמי� בשיעור העולה על זה תשלו� פיצויי פיטורי� מוסכמי� בשיעור העולה על זה תשלו� פיצויי פיטורי� מוסכמי� בשיעור העולה על זה תשלו� פיצויי פיטורי� מוסכמי� בשיעור העולה על זה 

  ".בוע בחוקבוע בחוקבוע בחוקבוע בחוקהקהקהקהק
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8.   �, )המכללה: להל&(נחת� הסכ� בי& המועצה והנתבעת לבי& המכללה למינהל  14.6.00ביו

הסכ� : להל&( 'בנספח , 6/נ[ 1.9.00החל מיו� , ס לידי המכללה"לפיו הועבר ניהול ביה

 )]. העברת הניהול

9.  �, רי�לרבות המו, ס"מסדירי� את מעבר עובדי ביה, להסכ� העברת הניהול 19�15סעיפי

 :כדלקמ&, להיות עובדי המכללה

מוסכ� בזאת בי� הצדדי� כי עובדי בית הספר אשר המכללה מוסכ� בזאת בי� הצדדי� כי עובדי בית הספר אשר המכללה מוסכ� בזאת בי� הצדדי� כי עובדי בית הספר אשר המכללה מוסכ� בזאת בי� הצדדי� כי עובדי בית הספר אשר המכללה . 15"
עובדי עובדי עובדי עובדי , , , , מדריכי�מדריכי�מדריכי�מדריכי�, , , , מורי�מורי�מורי�מורי�, , , , לרבות מנהללרבות מנהללרבות מנהללרבות מנהל, , , , תמצא לנכו� להעסיק�תמצא לנכו� להעסיק�תמצא לנכו� להעסיק�תמצא לנכו� להעסיק�

החל החל החל החל , , , , יהיויהיויהיויהיו, , , , וכל עובדי המינהלה האחרי�וכל עובדי המינהלה האחרי�וכל עובדי המינהלה האחרי�וכל עובדי המינהלה האחרי�, , , , המינהל והמזכירותהמינהל והמזכירותהמינהל והמזכירותהמינהל והמזכירות
, לרבות תנאי� נלווי�, ושכר� ,עובדי המכללהעובדי המכללהעובדי המכללהעובדי המכללה    1.9.20001.9.20001.9.20001.9.2000מיו� מיו� מיו� מיו� 

, ישולמו, ות סוציאליות והפרשות לגמל ולפיצויי פיטורי�זכוי
 �על ידי המכללה ישירות , להל� 16בכפו� לאמור בסעי

מדרי� או עובד אחר בבית , כל מורה. מתקציב בית הספר
הספר יקבל מ� המכללה כתב מינוי אשר יקבע את תנאי 

 . בהתא� למקובל ברשת בתי הספר של המכללה, העסקתו

, כי האחריות לזכויות עובדי ומורי בית הספר מוסכ� בזה. 16
  :תהיה כדלקמ�

): כולל( 31.8.2000מורי� אשר יפוטרו עד יו� /עובדי�. 16.1
האחריות הבלעדית לתשלו� כל הזכויות המגיעות 

לרבות תשלו� מלוא זכויותיה� בגי� תקופת , לה�
עבודת� עד למועד זה ובכלל זה פיצויי פיטורי� וזכויות 

הכוונה [תחול על המועצה , פנסיוניות/סוציאליות
  ..]ג. ד �לפי פתיח להסכ� זה , למועצה ולנתבעת

 1.9.2000מורי� שיפוטרו בתקופה שבי� /לגבי עובדי�. 16.2
המועצה תישא במלוא ההפרש בי� : 31.8.2001ובי� 

או על פי הסכ� ובי� /הזכויות המגיעות לה� על פי די� ו
הזכויות הזכויות הזכויות הזכויות : "�להל(הסכו� אשר ישול� לה� בפועל 

  ").העודפותהעודפותהעודפותהעודפות

 1.9.2001מורי� שיפוטרו בתקופה שבי� /לגבי עובדי�. 16.3
בחלקי� , המועצה והמכללה ישאו: 31.8.2002ובי� 
  .בזכויות העודפות, שווי�

לא יאוחר , היה ויוחלט, מבלי לגרוע מ� האמור לעיל. 16.4
מגמות לימוד בבית /על סגירת מגמת 31.8.2001מיו� 
תישא במלוא הזכויות העודפות של המועצה : הספר

מורי� אשר יפוטרו בעקבות סגירת /עובדי�
  .המגמות/המגמה

16.5 . �מורה יפוטר /היה ועובד, לעיל 16.4בכפו� לאמור בסעי
שלא במסגרת  1.9.2002על ידי המכללה לאחר יו� 

תישא המכללה בתשלו� זכויותיו , סגירת מגמת לימוד
  .ת הספרהעודפות למלוא תקופת עבודתו בבי

, למע� הסר ספק יובהר כי בכל הקשור בזכויות המורי�. 16.6
ארגו� , תיגברנה הוראות ההסכ� שייחת� בי� המכללה

  .המורי� והמועצה על הוראות הסכ� זה

המועצה מתחייבת כי כל הסכומי� שיש להפריש בגי� המועצה מתחייבת כי כל הסכומי� שיש להפריש בגי� המועצה מתחייבת כי כל הסכומי� שיש להפריש בגי� המועצה מתחייבת כי כל הסכומי� שיש להפריש בגי� . 17
בי� על פי די� ובי� על פי הסכמי� בי� על פי די� ובי� על פי הסכמי� בי� על פי די� ובי� על פי הסכמי� בי� על פי די� ובי� על פי הסכמי� , , , , מורי בית הספרמורי בית הספרמורי בית הספרמורי בית הספר////עובדיעובדיעובדיעובדי

לרבות הפרשות בגי� לרבות הפרשות בגי� לרבות הפרשות בגי� לרבות הפרשות בגי� , , , , או אחרי�או אחרי�או אחרי�או אחרי�////ו אישיי� וו אישיי� וו אישיי� וו אישיי� ואאאא////קיבוציי� וקיבוציי� וקיבוציי� וקיבוציי� ו
, , , , 31.8.0031.8.0031.8.0031.8.00המורי� והכל עד יו� המורי� והכל עד יו� המורי� והכל עד יו� המורי� והכל עד יו� ////פיצויי הפיטורי� של העובדי�פיצויי הפיטורי� של העובדי�פיצויי הפיטורי� של העובדי�פיצויי הפיטורי� של העובדי�

וכי במקרה של פיטורי� של איזה , הופרשו במלוא� ובמועד�הופרשו במלוא� ובמועד�הופרשו במלוא� ובמועד�הופרשו במלוא� ובמועד�
מורי בית הספר אי� חובה לשל� למפוטר פיצויי /מעובדי

  .פיטורי�
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בכפו�  ,מוסכ� בזה כי האחריות העובדי� שיהיו מעוניני� בכ�. 18
 �י "יועסקו ע, לעיל ובכפו� להוראות כל די� 15לאמור בסעי

ללא זכויות עבר כלשה� כלפי  1.9.00המכללה החל מיו� 
  .המכללה

מוסכ� כי במקרה שעל א� האמור לעיל תוגש תביעה כלשהי מוסכ� כי במקרה שעל א� האמור לעיל תוגש תביעה כלשהי מוסכ� כי במקרה שעל א� האמור לעיל תוגש תביעה כלשהי מוסכ� כי במקרה שעל א� האמור לעיל תוגש תביעה כלשהי . 19
נגד המכללה על ידי עובד שעבד בבית הספר בי� היתר או רק נגד המכללה על ידי עובד שעבד בבית הספר בי� היתר או רק נגד המכללה על ידי עובד שעבד בבית הספר בי� היתר או רק נגד המכללה על ידי עובד שעבד בבית הספר בי� היתר או רק 

תשפה המועצה את תשפה המועצה את תשפה המועצה את תשפה המועצה את , , , , 000031.8.031.8.031.8.031.8.0בגי� תקופת העסקה שעד יו� בגי� תקופת העסקה שעד יו� בגי� תקופת העסקה שעד יו� בגי� תקופת העסקה שעד יו� 
, בגי� כל הוצאה שתוציא המכללה עקב תביעה זו המכללההמכללההמכללההמכללה

ובגי� כל סכו� בו תחויב , לרבות הוצאות ניהול התביעה
לרבות הוצאות משפט , לשל� לעובד, א� תחויב, המכללה

כ� מוסכ� כי האמור לעיל יחול ג� על כל תביעה . ד"ט עו"ושכ
גד המכללה ואשר אשר תוגש כנ, מכל מי� וסוג שהוא, אחרת

  ."1.9.2000לתקופה שלפני , כולה או חלקה, תתייחס
  

10.  �על מנת , וארגו& המורי�, המכללה, הנתבעת�החברה, נחת� הסכ� בי& המועצה 22.8.01ביו

 'גנספח , 6/נ[להסדיר את תנאי העברת� של המורי� מעובדי הנתבעת להיות עובדי המכללה 

 ]:ההדגשות הוספו[עיפי� הרלבנטי� העיקריי� ואלה הס; )]הסכ� העברת העובדי�: להל&(

"6... . 

מוצהר ומוסכ� כי לצור� חישוב פיצוי על ימי מחלה   . ג  
או גרירת ימי /או ימי מחלה בלתי מנוצלי� ו/שנצטברו ו

יראו את המעביד האחרו� יראו את המעביד האחרו� יראו את המעביד האחרו� יראו את המעביד האחרו� , מחלה על כל היק� המשרה
כמי שהעסיק את המורה מאז תחילת כמי שהעסיק את המורה מאז תחילת כמי שהעסיק את המורה מאז תחילת כמי שהעסיק את המורה מאז תחילת ) ) ) ) המכללה למנהלהמכללה למנהלהמכללה למנהלהמכללה למנהל((((

ממנה הוא מועבר לבעלות  ))))בית הספרבית הספרבית הספרבית הספרבבבב((((עבודתו בבעלות עבודתו בבעלות עבודתו בבעלות עבודתו בבעלות 
תשפנה ביחד  .]ג. ד �הנתבעת [המועצה והחברה . הנוכחית

בגי� כל תשלו� בגי� , מיידית, ולחוד את המכללה למינהל
או פיצוי בגי� ימי /לרבות ימי מחלה בפועל ו(ימי מחלה 

המתייחס לימי מחלה שהצטברו עד ) מחלה לא מנוצלי�
או המחושב לפי תקופת , .]ג. ד � 1.9.00[ליו� הקובע 

בכפו� לכ� שאלה , בפועל, עבודת המורה עד ליו� הקובע
  .ישולמו למורי�

המכללה למנהל תהיה אחראית כלפי כל אחד מ� המורי� המכללה למנהל תהיה אחראית כלפי כל אחד מ� המורי� המכללה למנהל תהיה אחראית כלפי כל אחד מ� המורי� המכללה למנהל תהיה אחראית כלפי כל אחד מ� המורי� . א. 7
ה� ה� ה� ה� , , , , לפי החוקלפי החוקלפי החוקלפי החוק, , , , המועברי� לפיצויי הפיטורי� המגיעי� לוהמועברי� לפיצויי הפיטורי� המגיעי� לוהמועברי� לפיצויי הפיטורי� המגיעי� לוהמועברי� לפיצויי הפיטורי� המגיעי� לו

בעבור תקופת עבודתו בחברה וה� בעבור תקופת עבודתו בעבור תקופת עבודתו בחברה וה� בעבור תקופת עבודתו בעבור תקופת עבודתו בחברה וה� בעבור תקופת עבודתו בעבור תקופת עבודתו בחברה וה� בעבור תקופת עבודתו 
ל תקופות "ילו היו תקופות העבודה הנכא, במכללה למנהלבמכללה למנהלבמכללה למנהלבמכללה למנהל

את , המועצה והחברה תשפנה ביחד ולחוד. באותה בעלות
המכללה בגי� כל סכו� שתשל� המכללה בפועל ואשר 

        .מתייחס לתקופה שקדמה ליו� המעבר

או למנוע תשלו� או למנוע תשלו� או למנוע תשלו� או למנוע תשלו� ////דלעיל כדי לפגוע ודלעיל כדי לפגוע ודלעיל כדי לפגוע ודלעיל כדי לפגוע ו' ' ' ' אאאא7777אי� באמור בסעי� אי� באמור בסעי� אי� באמור בסעי� אי� באמור בסעי�         ....בבבב        
הקבוע הקבוע הקבוע הקבוע     פיצויי פיטורי� מוסכמי� בשיעור העולה על זהפיצויי פיטורי� מוסכמי� בשיעור העולה על זהפיצויי פיטורי� מוסכמי� בשיעור העולה על זהפיצויי פיטורי� מוסכמי� בשיעור העולה על זה

  .בחוקבחוקבחוקבחוק

א� יתפטר , שמורה שמועבר, מוצהר ומוסכ� בי� הצדדי�  .גגגג        
עקב העברת הבעלות למכללה למנהל במש� שלוש שני� 

יחשב כמפוטר ויהא זכאי לקבל פיצויי , החל מהיו� הקובע
פיטורי� כחוק מהמכללה למנהל או מכל בעלות אחרת אשר 

עי� זה אי� באמור בס. בניהולו של בית הספר, תבוא בנעליה
מ לקבלת "כדי לגרוע מזכויותיה� של המורי� לנהל מו

  .פיצויי פיטורי� מוגדלי�

...  

21 . �, דלעיל 15, 14, 13וכ� סעיפי� ' ב� ו' א 7למרות האמור בסעי
מורי� אשר יאלצו לפרוש מעבודת� בבית הספר עקב שינוי 
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סגירת� או צמצו� , במגמות הטכנולוגיות של בית הספר
שיסוכמו בי� , לו פיצויי פיטורי� מוגדלי�יקב, העבודה בה�

כל שינוי במגמות כאמור יעשה א� ורק בהסכמת . הצדדי�
אלא מטעמי� , אשר לא יתנגד לשינוי כאמור, ארגו� המורי�

  .סבירי�
...  

שבמידה ובעתיד המכללה שבמידה ובעתיד המכללה שבמידה ובעתיד המכללה שבמידה ובעתיד המכללה , , , , מוצהר ומוסכ� בזה בי� הצדדי�מוצהר ומוסכ� בזה בי� הצדדי�מוצהר ומוסכ� בזה בי� הצדדי�מוצהר ומוסכ� בזה בי� הצדדי�. 23
חזר חזר חזר חזר ס יוס יוס יוס יו""""ביהביהביהביה, , , , ס והעסקת המורי�ס והעסקת המורי�ס והעסקת המורי�ס והעסקת המורי�""""למנהל תוותר על ניהול ביהלמנהל תוותר על ניהול ביהלמנהל תוותר על ניהול ביהלמנהל תוותר על ניהול ביה

מורי� מורי� מורי� מורי� . . . . לניהול החברה תו� שמירת רצ� הזכויות של המורי�לניהול החברה תו� שמירת רצ� הזכויות של המורי�לניהול החברה תו� שמירת רצ� הזכויות של המורי�לניהול החברה תו� שמירת רצ� הזכויות של המורי�
שירצו בכ� יעברו לרשות החברה ויועסקו על ידה באות� שירצו בכ� יעברו לרשות החברה ויועסקו על ידה באות� שירצו בכ� יעברו לרשות החברה ויועסקו על ידה באות� שירצו בכ� יעברו לרשות החברה ויועסקו על ידה באות� 

מורי� שלא ירצו מורי� שלא ירצו מורי� שלא ירצו מורי� שלא ירצו . . . . תנאי� וזכויות אשר רכשו עד לאותו מועדתנאי� וזכויות אשר רכשו עד לאותו מועדתנאי� וזכויות אשר רכשו עד לאותו מועדתנאי� וזכויות אשר רכשו עד לאותו מועד
  ."יחשבו כמתפטרי�יחשבו כמתפטרי�יחשבו כמתפטרי�יחשבו כמתפטרי�, , , , לעבורלעבורלעבורלעבור

  

11.  �, בדי�להסכ� העברת העו 'בעל פי הנוסח שבנספח  �חת� התובע על הצהרה , 29.11.01ביו

הספר של המכללה והפסיק �הוא יודע ומסכי� לכ/ שעבר להיות עובד של רשת בתי �לפיה 

 ].1'הנספח , 6/נ[וכי הוסברו לו פרטי הסכ� העברת העובדי� , להיות עובד של הנתבעת

 

12.  �, ס"מכוחו ניהלה את ביה, כי הסכ� העברת הניהול, הודיעה המכללה לתובע 3.5.05ביו

 �הוא יכול לבחור הא� להמשי/ לעבוד  �לכ& ; והניהול חוזר לחברה, 31.8.05מסתיי� ביו

, הוסיפה המכללה, "מטעמי זהירות"]. 'ונספח , 6/נ[או להתפטר , כעובד של הנתבעת, ס"בביה

 .והעסקתו תסתיי� במועד האמור, כי היא מוותרת על שירותיו של התובע

 

13.  �לפיו הוחזר ניהול , לה למינהלנחת� הסכ� בי& המועצה והנתבעת לבי& המכל 7.8.05ביו

הסכ� ]). 'דנספח , 6/נ[; הסכ� החזרת הניהול: להל&( 1.9.05החל מיו� , ס לידי הנתבעת"ביה

וזכויותיה� , ס להיות עובדי הנתבעת"החזרת הניהול קבע שבמועד זה יעברו עובדי ביה

 :הוסדרו באופ& דומה לזה שנעשה בהסכ� העברת הניהול

תקלוט את כל עובדי ההוראה  .]ג. ד �הנתבעת [' אחווה'  .8"
' אחווה'בנוס� לכ� תקלוט ... המועסקי� בפועל בבית הספר 

 1.9.00את כל עובדי המנהל שהועסקו בבית הספר נכו� ליו� 
 .העובדי� נשוא סעי� זה יכונו להל� העובדי� המועברי�... 

ייחשבו העובדי� המועברי� כעובדי ייחשבו העובדי� המועברי� כעובדי ייחשבו העובדי� המועברי� כעובדי ייחשבו העובדי� המועברי� כעובדי , , , , ואיל�ואיל�ואיל�ואיל�    05/05/05/05/9/9/9/91111/החל מיו� החל מיו� החל מיו� החל מיו�         . 9
הזכויות , ושכר� לרבות תנאי� נלווי�, בלבדבלבדבלבדבלבד' ' ' ' ההההאחוואחוואחוואחוו''''

, 1/9/05הסוציאליות וההפרשות אשר ייצברו אחרי יו� 
  .'אחווה'ישולמו על ידי 

, תשמור על רצ� הזכויות של כל העובדי� המועברי�' אחווה'. 10
  .ל"בכפו� להסכמי� הקיבוציי� החלי� על העובדי� הנ

ספי� שהיה עליה המכללה מצהירה כי הפרישה את מלוא הכ. 11
או /או לפי ההסכמי� שבי� הצדדי� ו/על פי די� ו, להפריש

והיא , עבור העובדי� לקרנות השונות, ההסכמי� הקיבוציי�
מכתבי שחרור מתאימי� לעני� כספי� ' אחווה'תדאג להעביר ל

או /כמו כ� תהיה המכללה אחראית לזכויותיה� כדי� ו. אלה
� קיבוציי� של כל או הסכמי/לפי ההסכ� שבי� הצדדי� ו

ועד ליו�  1/9/2000העובדי� שנצברו בגי� התקופה שבי� 
כגו� הפרשות בגי� ימי , זכויות אלה מכל סוג שהוא. 31/8/2005

  .או כל זכות אחרת/או דמי פיטורי� ו/או פנסיה ו/מחלה ו
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אי� בהסכ� זה לשחרר מי מהצדדי� מכל , מוצהר ומוסכ�. 12
ת בהתא� להסכ� שנחת� או התחייבו/או דרישה ו/טענה ו
ככל , בי� אחווה למכללה לארגו� המורי� 22/8/01ביו� 

או התחייבויות אלה מתייחסות /או דרישות ו/שטענות ו
  ."31/08/2005ועד  1/9/2000לתקופה שבי� 

  

14.  �נסיבות . ועל כ/ אי& מחלוקת בי& הצדדי�, ס"סיי� התובע את עבודתו בביה 31.8.05ביו

, "עקב חילופי המעבידי�" � "בדי� מפוטר"לטענתו , התובע התפטר הא�, קרי, סיו� העבודה

לא גובו  �כטענת הנתבעת , 3.5.05ל מיו� "בהתא� למכתבה הנ, או פוטר על ידי המכללה

כי הוא לא היה , שהתובע העיד, יש לציי&, אול�. מעבר למסמכי� שצויינו לעיל, בראיות

 ].12�10' ש, 10' עמ[ ל המועצהמעוניי& לחזור לעבוד בנתבעת בגלל מעורבותה ש

 

15.   � .פי הסכ� החזרת הניהול�על, הספר לידי הנתבעת�חזר ניהול בית 1.9.05החל מיו

 

בינו , מ בנוגע לתביעותיו הכספיות"החל מו, הספר�לאחר סיו� עבודתו בבית, לטענת התובע .16

ו שתי במסגרת זו התקבל. לא הכחישה את מחויבותה כלפיו, לטענתו, אשר �לבי& הנתבעת 

התובע הופנה על , לטענת הנתבעת, מנגד. ולבסו� מונה הבורר, בקשר לתביעותיו, דעת�חוות

והחל להפעיל לחצי� על , הוא סירב, א/, ידה אל המכללה על מנת שיקבל ממנה את זכויותיו

 �ונכבדי� שוני� בכפר , חברי המועצה, לרבות באמצעות ראש המועצה �חברי הוועד המנהל 

� בפניות חוזרות ונשנות שגבלו בהטרדה של ממשולפנות אליה , �על מנת שהנתבעת תסכי

חביש , אשר מוצאת תמיכה בעדויותיה� של חלבי, גרסת הנתבעת בעניי& זה. לדרישותיו

' ש � 18' עמ, 28�12' ש � 17' עמ: עדות חלבי[מהימנה בעיננו ועדיפה על גרסת התובע ', אבת'ות

' עמ: 'אבת'עדות ת; 22�15' ש�  29' עמ, 30�25' ש � 27' עמ, 8�1' ש �  24' עמ: עדות חביש; 4�1

כי כלל אי& זה משנה א� , בהקשר זה, ונדגיש]. 31�24' ש, 10' עמ: עדות התובע; 14�1' ש � 58

חוסיי& ד "עו �או שהיה זה בנו , בפועל היה זה התובע אשר פנה שוב ושוב אל חברי הוועד

  .ל"שאחרי� מטעמו ביצעו הלכה למעשה את הפניות הנאו , שא� מייצגו בהלי/ דנ& ,ייר'זג

 

 22.9.05ביו�  .שסתרו זו את זו, דעת�התקבלו בעניינו של התובע שתי חוות, בעקבות זאת .17

ד עבסי "ועו, ששימש כיוע* המשפטי של המועצה, ד עדאל עלי"דעת� של עו�נמסרה חוות

חוות הדעת הראשונה . ]כסדר�דפיה נכרכו לא ; )הדעת הראשונה� חוות: להל&(' חנספח , 6/נ[

 ). ר המועצה"יו: להל&(ר המועצה "מי שהיה אותה עת יו, מוענה אל מר רפיק סלאמה

  :הדעת הראשונה קבעה כ/�חוות

הספר �העברת ניהול בית � עקב חילופי מעבידי�  31.8.05התובע סיי� העסקתו ביו�  .א

 ;1.9.05החל מיו� , מהמכללה לידי המועצה

חילופי המעבידי� הקנו , וההלכה הפסוקה, חוק פיצויי פיטורי�ל) א(11בהתא� לסעי�  .ב

� ; לתובע זכות להתפטר ולקבל פיצויי פיטורי

 ;הנתבעת אחראית לתשלו� הפיצויי� �להסכ� הקיבוצי  )א(6לפי סעי�  .ג
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תשלו� פיצויי� מוסכמי� בשיעור העולה על זה להסכ� הקיבוצי מאפשר  )ב(6סעי�  .ד

הספר פיצויי� �הנתבעת שילמה בעבר למורי� שסיימו עבודת� בבית. שקבוע בחוק

�נוצר , לכ&, "מבטחי�"מעבר לסכומי� שהופרשו ל, בשיעור גבוה בהרבה מהמגיע לה

דומה לנהוג באופ& , כגו� ציבורי, שמחייב אותה, האמור) ב(6אשר מעוג& בסעי� , "נוהג"

 ; בשל עקרו& השוויו& �ע� התובע 

, �1963ג"התשכ, חוק פיצויי פיטורי�) א(12על פי סעי� , שיעור הפיצויי� המינימאלי .ה

הנתבעת צריכה לשל� זאת לתובע מעבר , לכ&, הוא חודש אחד לכל שנת עבודה

 ". מבטחי�"פרשו ללסכומי� שהו

� . חופשה והבראה, כי על הנתבעת לשל� לתובע פדיו& מחלה, דעת זו� נקבע בחוות, בנוס

 

, )ד חילו"עו: להל&(חילו . ד יחיא ס"דעתו של עו�התקבלה חוות ,3.2.06ביו� , לאחר מכ& .18

הדעת � חוות: להל&( 'טנספח , 6/נ[ ר הועד המנהל"אשר כיה& כיו, שמוענה לידי חביש

  :הדעת השניה הוא כדלקמ&�עיקר קביעותיה של חוות ].)השניה

 �הספר למכללה � בטר� עבר ניהול בית, שני� 26התובע עבד תחת הנתבעת במש/  .א

סרובו להמשי/ לעבוד ע� החזרת הניהול לידי , לכ&, שני� נוספות 5תחתיה עבד 

 א� התובע יתעקש על. זכאות לפיצויי פיטורי� �בהכרח  �הנתבעת אינו מקי� לו 

 ;הדי& לעבודה�תשלו� פיצויי פיטורי� מומל* לפנות לבית

מקני� לו  ,1.9.05ביו� , כי חילופי המעבידי�, ג� א� תתקבל טענת התובע, בכל מקרה .ב

�. משמעות הדבר היא שעד ליו� זה המכללה הייתה מעבידתו, זכאות לפיצויי פיטורי

ד "בחוו[לא אל המועצה עליו להפנות אליה את דרישתו לתשלו� פיצויי פיטורי� ו, לכ&

 ;]ש�, 2' ס; "המועצה המקומית"כאל , הנתבעת� ס והחברה"זו התייחסו אל ביה

, הספר�מגיעי� לו בגי& כל תקופת עבודתו בבית, א� התובע זכאי לה�, פיצויי פיטורי� .ג

כי זכויות המורי� , הסכ� העברת הניהול לידי המכללה קבע, שכ&, 1974החל משנת 

 ;הספר יישמרו�בבית

המכללה יכולה להתנער , א� יחליטו הנתבעת או המועצה לשל� לתובע פיצויי פיטורי� .ד

כיוו& שהסכ� בי& התובע לבי& , השני� שהתובע עבד אצלה 5מחובתה לתשלו� בגי& 

 ; הנתבעת אינו מחייב אותה/המועצה

כזה " נוהג"מאחר שטענה לקיומו של , אי& לשל� פיצויי מוגדלי�, לגבי שיעור הפיצויי� .ה

אי& להמשי/ בנוהג כזה ג� , לאור מצבה של המועצה, ובכל מקרה, תובע צרי/ לבססה

� . א� היה קיי

 

19. �, ר הוועד"התפטר חביש מתפקידו כיו, בי& היתר נוכח הלחצי� שהופעלו עליו, בשלב מסוי

 � ג� חלבי התפטר כעבור זמ& קצר ]. 11�10' עמ, עדות חביש; 6' ס, 4/נ[ובמקומו מונה חלבי 

לרבות בשל ההתנהלות מול , מחברותו בוועד המנהל בכלל, אלא, ר"תפקידו כיולא רק מ
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; 30�25' ש, 62' עמ', אבת'עדות ת; 24�15' ש, 17' עמ, 25�18' ש, 16' עמ �עדות חלבי [התובע 

 ]. 1/נמכתב ההתפטרות סומ& 

 

20.  �, ובעדעת נוספת בעניינו של הת� לש� קבלת חוות, התקיימה ישיבה של הנתבעת 25.2.06ביו

הדעת שהיו �לאור הסתירות בי& שתי חוות, שתעזור לחברי הוועד המנהל להחליט כיצד לפעול

 �' עמ, 22�21' ש, 27' עמ, 23�7' ש, 26' עמ �עדות חביש ; 29�25' ש, 20' עמ �עדות עאיק [לפניה

]. 22�17, 12�11, 7�5' ש, 67' עמ �עדות הבורר ; 27�22' ש, 61' עמ �' אבת'עדות ת; 23�21' ש, 28

, עאיק, דאהר, חביש: שהיו פעילי� באותה עת 7מתו/ , מחברי הועד המנהל 5בישיבה נכחו 

סירבו להגיע  �) 'חאג: להל&(' ד חאג'ר מאג"חלבי וד �חברי וועד נוספי�  �2ו, ומועדי', אבת'ת

 �סגנו , ר המועצה"יו: נציגי המועצה 3נכחו בישיבה , כמו כ&]. 12�9' ש, 62' עמ �' אבת'עדות ת[

אשר הוזמ& אליה , יר'ד ח"וכ& נכח בה עו, חמדה�פואד אבו �וחבר המועצה , טרי��זיאד אבו

שלא נסתרה והיא ', אבת'על פי עדותו של ת. דעת שלישית�על מנת שיית& חוות', אבת'על ידי ת

' ש, 61' עמ � ' אבת'עדות ת; 5' ס, 8/נ[יר 'ד ח"התובע הוא שהפנה אותו אל עו, אמינה בעיננו

  ]. 3�1' ש, 62' עמ, 30�28

 

וכי , דעת משפטית שלישית�במקו� חוות, יר הציע להעביר את המחלוקת לבוררות'ד ח"עו .21

, 26' עמ �עדות חביש ; 2�1' ש, 21' עמ, 32�30' ש, 21' עמ �עדות עאיק [הוא עצמו ישמש כבורר 

, 69' עמ �הכחיש  ג� לא, אבל, שלא אישר בוודאות �עדות הבורר ; 2�1' ש, 27' עמ, 31�26' ש

ד "הוא עו, לקיו� בוררות יחיד, לאחר שהתקבלה הסכמתו הטלפונית של התובע]. 20�15' ש

הצביעו בעד העברת  �ועאיק ' אבת'ת, מועדי �מחברי הוועד  3. התקיימה הצבעה בעניי&, יר'ח

. דעת נוספת�הצביעו בעד קבלת חוות �חביש ודאהר  �מה�  2ואילו , הסכסו/ לבוררות

יר ולא על ידי 'ד ח"שנער/ על ידי עו �)] הפרוטוקול: להל&( 'ינספח , 6/נ[וטוקול הישיבה בפר

חתימותיה� לא , א/, כי ג� נציגי המועצה תמכו בפנייה לבוררות, צויי& � מי מבי& חברי הוועד

 ].24�23' ש, 62' עמ �' אבת'עדות ת; 1' ש, 70' עמ, 31' ש, 69' עמ � עדות הבורר [נמצאות עליו 

  

, 30�12' ש, 24' עמ � עדות חביש [בעקבות קבלת ההחלטה על מינוי בורר התפטר חביש מהוועד  .22

 ].3�1' ש, 63' עמ, ואיל/ 19' ש, 56' עמ � ' אבת'עדות ת; 31�24' ש 38' עמ, 2�1' ש, 25' עמ

 

 "הסכ� בוררות"על , מאיד/, כנתבעת' אבת'ות, מחד, חתמו התובע, 26.2.06ביו� , למחרת .23

על פי המבוא  ].30�29' ש, 69' עמ �עדות הבורר ; ב"ינספח , 6/נ[יר 'ד ח"ידי עו�שנוסח על

�נמסרה לבורר הסמכות להכריע בכל המחלוקות ביניה� בקשר לזכויותיו , בו 1וסעי� , להסכ

  ."בעקבות פרישתו המוקדמת לגמלאות בגי� חילופי מעבידי� בבית הספר"של התובע 

 

, פגישה בה נכחו שני הצדדי� ולא הוגשו כתבי טענות במסגרת הלי/ הבוררות לא נערכה .24

, 71' עמ; 31�28' ש, 70' עמ[טע& כי גדר המחלוקת הוגדר בהסכ� הבוררות , בעדותו, והבורר

  ]. 18�17, 14�1' ש
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25. �מחברי הוועד המנהל של  �3ול, לאבו סאלחה, לתובע, שנוסחו על ידו, הבורר העביר שאלוני

כי העביר את השאלוני� לכלל חברי הוועד ורק חביש , ותו טע&בעד. על פי בחירתו �הנתבעת 

 �הוא התבסס , הבורר�על פי הכתוב בפסק, אול�, ]12�3' ש, 72' עמ[סירב לשת� עמו פעולה 

והדבר א� נתמ/ בעדותו של , חברי וועד 3על שאלוני� של  �בנוס� לתובע ולאבו סאלחה 

 'ד7סעי� : ראו[לדאהר ולו עצמו ', אבת'נמסרו שאלוני� לת, למיטב ידיעתו, לפיה, עאיק

נוסח השאלוני� שהועברו ]. 31�28' ש, 18' עמ � עדות עאיק ; 'אנספח , 6/נ �הבורר �לפסק

מדוע לדעת� זכאי שאלות כגו& , בי& היתר, וכלל, ]6' ש, 72' עמ[לחברי הוועד היה אחיד 

�מעבר לסכומי�  מדוע לדעת� זכאי התובע לפיצויי פיטורי�; התובע לפיצויי פיטורי

מה דעת� על הסכמי� ; מדוע לדעת� זכאי התובע לפדיו& ימי מחלה; "מבטחי�"שהופרשו ל

הדעת �מה דעת� על חוות; הספר�שנעשו בעבר בי& הנתבעת לבי& מורי� שסיימו עבודת� בבית

  ]. 2/נ �ראו השאלו& שהופנה לעאיק [שהתקבלו בעניי& התובע 

 

26. �, הגורמי� בנתבעת, לטענת הבורר. לא נמסרו לצדדי� התשובות שקיבל הבורר על השאלוני

כי לא ניתנה , והוא אישר, ]7�6' ש, 71' עמ[ביקשו שהחומר יישאר לעיניו בלבד , אשר השיבו לו

 �' ש, 71' עמ[לנתבעת אפשרות לעיי& בתשובות של אלה שביקשו שלא יחשו� את תשובותיה

כי ג� תשובותיו של התובע על השאלו& לא , מחקירתו עולה, אול�]. 19�17' ש, 72' עמ; 16�15

, בנוס�]. 31�25' ש, 71' עמ[על א� שהתובע לא ביקש מהבורר שלא יגולו , נמסרו לנתבעת

', אבת'ת, אבו סאלחה: הבורר קיי� פגישות אישיות ע� התובע וע� גורמי� שוני� בנתבעת

 �עדות עאיק ; 22�17' ש, 71' עמ �עדות הבורר [הספר � אשר חלק& נער/ בבית �עאיק ודאהר 

הבורר לא ניהל ]. 22�17' ש, 52' עמ �עדות אבו סאלחה ; 16�1' ש, 19' עמ, 32�30' ש, 18' עמ

  ].24�23' ש, 71' עמ[ "ישיבות פורמאליות"ולטענתו אלו לא היו , פרוטוקול של הישיבות האלה

  

27.  �  :שקביעותיו העיקריות ה& אלה, הבורר�נית& פסק 25.3.06ביו

  ;הייתה מחלוקת בי& הצדדי� מעביד לא� יחסי עובד בעניי& מהות .א

כי , נקבע, כמו ג� בהסכ� החזרת הניהול, בהתבסס על כ/ שבהסכ� העברת הניהול .ב

יש לראות בתובע עובד של הנתבעת בכל תקופת עבודתו  � זכויות העובדי� ישמרו 

  ;והנתבעת מחויבת בתשלו� זכויותיו, הספר�בבית

התובע התפטר עקב , הדעת הראשונה�ובעיקר חוות, בהסתמ/ על העובדות שהוכחו .ג

� ;חילופי מעבידי� ולכ& התפטרותו דינה כפיטורי

לא יבואו במקו� " מבטחי�"כי התשלומי� ל, קובע חוק פיצויי פיטורי�ל 14סעי�  .ד

�על הצדדי� חל . הסכ� הקיבוצי החל על הצדדי�אלא א� נקבע כ/ ב, פיצויי פיטורי

שהתשלומי�  ,)א(6בסעי� , שההסכ� הקיבוצי קובע, הבורר לא ציי&[ההסכ� הקיבוצי 

להסכ� זה ) ב(6סעי� , אול�, .]ג.ד �יהיו על חשבו& פיצויי הפיטורי� " מבטחי�"ל

 ; א� הייתה לכ/ הסכמה, מאפשר תשלו� פיצויי פיטורי� מעבר לחוק
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הסכמתה נלמדת מתשובות . כימה לשל� לתובע פיצויי פיטורי� מוגדלי�הנתבעת הס .ה

, רצו רק לברר א� הסכמת� חוקית, אלה. חברי הוועד המנהל ותשובות נציגי המועצה

 ; היא סופית �אזי , כי ההסכמה חוקית, הדעת הראשונה�ומשנקבע בחוות

מעבר לסכומי� , שיעור הפיצויי� המגיעי� לתובע, חוק פיצויי פיטורי�ל 12לפי סעי�  .ו

  ;הינו משכורת אחת לכל שנת עבודה, "מבטחי�"שהופרשו ל

אינ� , הספר�התשלומי� ששילמה הנתבעת בעבר למורי� שסיימו עבודת� בבית .ז

שולמו כספי�  היו מקרי� בה� �וכל מקרה נבח& לפי נסיבותיו , מחייבי� אותה

 ;לעובדי� שסיימו עבודת� והיו מקרי� שלא

ולכ& , בנסיבות המזכות אותו בפיצויי פיטורי� 55התובע הפסיק את עבודתו לאחר גיל  .ח

בהתבסס על  �על הנתבעת . זכאי לפיצוי עבור ימי מחלה לא מנוצלי� ממשרד החינו/

 �ממונה על תנאי ובהתא� להוראות ה, 1/ג"תשסוחוזר  11.5.93הסכ� קיבוצי מיו

  .להגיש את תביעתו למשרד החינו/ �שירות עובדי הוראה במשרד החינו/ 

וכ& להגיש , - 480,000בס/ , חייב הבורר את הנתבעת לשל� לתובע פיצויי פיטורי�, לפיכ/

 . א� יתקבל תשלו�, למשרד החינו/ את בקשתו לפדיו& ימי מחלה לא מנוצלי� ולשל� לו

 

  דיו+ והכרעה

א� א� לא בשל כל , הבורר להתקבל� כי די+ הבקשה לביטול פסק, מר כבר עתהנקדי� ונא .28

 .הסיבות שנטענו על ידי הנתבעת

  

וכי לא בנקל , המשפט אינו יושב כערכאת ערעור על פסק בוררות�כי בית, הלכה היא, אכ& .29

התערבות מעי& זו . יתערב בשיקול דעתו של הבורר ויורה על ביטול הפסק שיצא תחת ידיו

, אנו סבורי�, יחד ע� זאת. ותינקט במקרי� חריגי� בלבד, מצמת לעילות שנקבעו בחוקמצו

כי המקרה שלפנינו הוא אחד מאות� מקרי� מיוחדי� בה� אי& מנוס מלהורות על ביטולו של 

  .בורר�פסק

 

30.  � :קובעות כ/, הרלבנטיות לענייננו, הבוררותחוק ל 24הוראותיו של סעי

בקשת  �בחוק זה (די� �על פי בקשת בעל, בית המשפט רשאי. 24"
לתקנו , להשלימו, כולו או חלקו, לבטל פסק בוררות, )ביטול

 :מאחת העילות האלה, או להחזירו לבורר

  ;תוק��לא היה הסכ� בוררות בר  )1(  

  ;כדי� הפסק נית� על ידי בורר שלא נתמנה  )2(  

הבורר פעל ללא סמכות או שחרג מהסמכויות הנתונות   )3(  
  ;לו לפי הסכ� הבוררות

די� הזדמנות נאותה לטעו� טענותיו או �לא ניתנה לבעל  )4(  
  ;להביא ראיותיו

  ...  
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הותנה בהסכ� הבוררות שעל הבורר לפסוק בהתא� לדי�   )7(  
  ;והבורר לא עשה כ�

  ...  

  ;ת הציבורתכנו של הפסק מנוגד לתקנ  )9(  

קיימת עילה שעל פיה היה בית משפט מבטל פסק די�   )10(  
  ."סופי שאי� עליו ערעור עוד

  

במסגרת ניהול הבוררות לא ניתנה לנתבעת אפשרות נאותה , בענייננו, כפי שיוסבר להל& .31

 �ובנוס� , להשמיע טענותיה או להביא ראיות בנוגע לנושאי� שבמחלוקת בינה לבי& התובע

די בכ/ כדי . על א� שחויב לכ/ בהסכ� הבוררות, ק בהתא� לדי& המהותיהבורר לא פס

  .נתייחס לטענות נוספות של הצדדי�, למעלה מ& הצור/. שיש לבטל את פסק הבורר, לקבוע

 

  או הבורר נתמנה שלא כדי+/תוק� ו� לא היה הסכ� הבוררות בר. א

: לטענתה. ו של הבוררהנתבעת העלתה מספר טענות כנגד תוקפו של הסכ� הבוררות ומינוי .32

אשר התנגד למסירת הסכסו/ ', נערכה שיחת טלפו& לחאג, 25.2.06ביו� , במהל/ הישיבה

 ; ולפיכ/ היה שוויו& בהצבעה, לבוררות

  ; החלטת הוועד התקבלה בפורו� חסר ולכ& התקבלה שלא כדי&

  ;לא היה מוסמ/ לחתו� לבדו בש� הנתבעת על הסכ� הבוררות' אבת'ת

והבורר הוא , דעת שלישית�כיוו& שחברי הוועד המנהל ביקשו חוות, דעת נעדרה גמירות

, דעת נוספת�כי הדבר עדי� על חוות, ושכנע אות� בטענה, בראשותו, שהציע לקיי� בוררות

והוא זה שא� ניסח את , מבלי שהסביר לה� את אופיו המחייב של פסק הבורר והקושי לבטלו

  ; "בטעות ובהטעיה"שהושג , הסכ� הבוררות

הוא הסתיר את . לאור היכרות� המוקדמת וייצוגו בעבר, הבורר היה מוטה לטובת התובע

וה& , על פי עצתו, ה& לעצ� הפניה להלי/ הבוררות �קשריו ע� התובע ובכ/ הטעה את הנתבעת 

�  . לעניי& מינויו כבורר בסכסו/ בי& הצדדי

 

כי הפורו� בו התקבלה '; חאגכי לא נערכה כל שיחת טלפו& ל �נטע& על ידי התובע , מנגד .33

, לה� היא טוענת, כי הנתבעת לא פעלה על פי כללי החתימה; החלטת הנתבעת לא היה חסר

כי הנתבעת הסכימה להעביר את הסכסו/ לבוררות ושיתפה פעולה ; בהסכמי� שחתמה בעבר

נית& כי לא ; ומנועה מלטעו& למינוי פסול, בדיעבד, ע� הבורר ולכ& היא מנועה מלהתכחש לכ/

וכי חברי הוועד המנהל ידעו על קשריו ; לבטל הסכ� בוררות לאחר שהליכי הבוררות החלו

 .לא היה בה� כדי ליצור חשש למשוא פני� �ובכל מקרה , הקודמי� של הבורר ע� התובע

 

  הטענה שלא היה רוב של חברי הוועד להעברת המחלוקת לבוררות  

� א� התקיימה שיחת הטלפו& הנטענת בה כיוו& שא, איננו מקבלי� טענה זו של הנתבעת .34

אי& בכ/ כדי להחשיב את  �ואיננו קובעי� שכ/ היה  �להעברת הסכסו/ לבוררות ' התנגד חאג

�כפי שתוק& בהחלטת האסיפה , לתקנו& הנתבעתא 36לפי סעי� . קולו במניי& המצביעי

 �בתנאי שחבר ( ברוב קולות הנוכחי�החלטות הוועד המנהל יתקבלו , 10.2.75הכללית מיו
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, 6/נ :ראו[ )לתנאי זה נשוב בהמש/ �הוועד שמונה על ידי הסוכנות היהודית הצביע בעד 

 �להצבעתו של , האפשרות היחידה הקבועה בתקנו& הנתבעת]. בהתאמה � ד"י, א"ינספחי

שלא השתת� , המאפשר לחבר וועד, לתקנו& 39קבועה בסעי� , חבר וועד שלא נכח בישיבה

' לא נטע& שחאג, בענייננו. להצביע בכתב או על ידי מברק, יעדרותו מהאר*בישיבה מפאת ה

שנטע& להתנגדות , מה ג�, אי& להביא אותו בחשבו& הקולות בהצבעה, לכ&, לא שהה באר*

 ]. 3/ת � 31.3.06התנגדותו למינוי הבורר הועלתה על הכתב רק ביו� [טלפונית ולא בכתב 

 

  בפורו� חסר ועל הסכ� הבוררות חת� רק מנהל אחדהטענה שההחלטה על בוררות נעשתה   

35.  �על מנת , ל"כפי שתוק& בהחלטת האסיפה הכללית הנ, לתקנו& הנתבעתא 36לפי סעי

כי חבר הוועד שמונה על ידי נציג הסוכנות , נדרש, שהחלטת הוועד המנהל תחייב את הנתבעת

, לתקנו& 48לפי סעי� , כ/בנוס� ל. יהיה מבי& אלה שהצביעו בעדה) הסוכנות: להל&(היהודית 

�על , אול�. בנוס� לחותמת הנתבעת, התחייבויות החברה מצריכות חתימה של שני מנהלי

שהיה חבר הוועד הנוס� בעל , חביש, שכ&, בש� הנתבעת', אבת'הסכ� הבוררות חתו� רק ת

 . התנגד להלי/ הבוררות, זכות החתימה בש� הנתבעת

 

לאור תחו� , א/, הנתבעת הינה חברה פרטית, ]ג"יח נספ, 6/נ[על פי תדפיס רש� החברות  .36

מהותי וחלות עליה ג� נורמות מ& המשפט �היא מהווה גו� דו �הספר �ניהול בית �פעילותה 

כל עוד , פג� בחתימה של חברה פרטית לא יביא לביטול הסכ� בוררות, על פי רוב. הציבורי

�פג� , אזי, בר בגופי� ציבוריי�כאשר מדו, לעומת זאת. לא היה על המתקשר לדעת על הפג

יתכנו מקרי� בה� יהיה הגו� הציבורי מנוע מלהעלות , א� על פי כ&. כזה קשה יותר לריפוי

א� שית� פעולה ע� הבורר והתנהל כמי שהסכי�  � למשל ; כדי&, טענה של היעדר חתימה

, עית מיוחדתמהדורה רבי( 74�67כר/ א  די+ ונוהל �בוררות סמדר אוטולנגי [להלי/ הבוררות 

 )]. אוטולנגי: להל&(; )2005

 

וא� , וג� במהלכה, ועאיק תמכו בו עוד טר� הפנייה לבוררות' אבת'כי ת, טע& התובע, בענייננו .37

אי& ה& אמירות , ג� א� אמירות כאלה אכ& הושמעו, אול�, בירכו אותו לאחר מת& הפסק

של חברי הוועד שנענו  ,ג� שיתו� הפעולה ע� הבורר, באופ& דומה. רשמיות של הנתבעת

 �כגו� , כיוו& שפניית הבורר לא כוונה אליה, לא היה שיתו� פעולה של הנתבעת עצמה, לפנייתו

, קשה להתעל� מכ/ שהלכה למעשה מרבית חברי הוועד, יחד ע� זאת. כפי שיוסבר בהמש/

דיו ענו על שאלותיו והעבירו לי, נפגשו ע� הבורר, לקחו חלק בהלי/, כמו ג� אבו סאלחה

�לא מולאו דרישות , בהסכמי� אחרי� לה� הייתה הנתבעת צד �יתרה מזו . מסמכי

כי א� , יצוי&]. 8נספח , 1/ת: ראו[כפי שטע& התובע , הנטענות היו� על ידי הנתבעת, החתימה

הוכח שהנתבעת לא נהגה על פי האמור , לגבי נוכחות נציגי הסוכנות בישיבות הנתבעת

, 28' עמ �עדות חביש [מלעשות שימוש בהעדרו " מניעות"לה כדי ודומה שהדבר עו, בתקנונה

, בנקודה זו" מסמרות"איננו נדרשי� לקבוע , בר�]. 20�13' ש, 62' עמ � ' אבת'עדות ת; 10�1' ש

 .חוק הבוררותל 24בסעי�  ,�7ו 4ק "מכוח ס, כי יש לבטל את פסק הבורר, לאור מסקנתנו
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  הטענה בדבר העדר גמירות דעת לגבי פנייה לבוררות  

 �שא� ער/ את פרוטוקול הישיבה , יש טע� לפג� בכ/ שהבורר, בנסיבות העניי& שלפנינו, אכ& .38

ושכנע , הוא אשר הציע את הלי/ הבוררות ואת עצמו כבורר � למרות שאינו חבר הוועד המנהל 

 . בקשר לתובע, ידו�דעת נוספת על�כי יש לכ/ יתרונות על פני מת& חוות ,את חברי הוועד

 

על פי עדויות , שכ&, כי אי& בכ/ בכדי לפסול את הסכ� הבוררות, אנו סבורי�, א� על פי כ& .39

דעת שלישית �להבדיל מחוות, בורר�כי פסק, היה ברור לה�, וכ& עדות הבורר, חברי הוועד

כי נשאל על כ/ והסביר שהדר/ לביטולו , והבורר א� העיד ,הוא מחייב, בעניינו של התובע

; 63' עמ �' אבת'עדות ת; 26' עמ �עדות חביש ; 17�21' ש, 21' עמ �עדות עאיק [איננה בערעור 

 . כלשו& הנתבעת בסיכומיה, "טעות והטעיה", אפוא, לא היו ].23' ש, 67' עמ �עדות הבורר 

 

  ע� התובעהטענה בדבר קשריו הקודמי� של הבורר   

והוא , כיוו& שבעבר היה תלמידו, הייתה לבורר היכרות מוקדמת ע� התובע, לטענת הנתבעת .40

כי שני בניו של התובע ליוו את הבורר לישיבת , כ& נטע&. א� ייצג את התובע בהלי/ משפטי

 �, אלא, כי בשל כ/ הבורר לא היה אובייקטיבי, הנתבעת סבורה. 25.2.06הוועד המנהל ביו

 .איננו מקבלי� טענה זו. ובת התובעמוטה לט

 

', אבת'הייתה ידועה לת, כי העובדה שהתובע לימד בעבר הרחוק את הבורר, הוכח, ראשית .41

, אותו ואת יתר חברי הוועד, כי הבורר יידע על כ/, ועאיק הצהיר, שהיה ב& כיתתו של הבורר

� עדות הבורר ; 6' ס, 6/ת[עדות זו נתמכה א� בעדותו של הבורר . בתחילת הישיבה האמורה

מדובר בהלי/ , לגבי הייצוג המשפטי של התובע על ידי הבורר, שנית]. 31�22' ש, 68' עמ

התובע היה חלק מקבוצה אותה ייצג , שהתקיי� כעשור לפני הבוררות בי& הצדדי� בהלי/ דנ&

עדות [ובאותו הלי/ היה מעורב א� אחיו של דאהר , בעניי& הסדרת גבולות חלקה, הבורר

כי הועלה על ידי הבורר בתחילת , ג� לגבי עניי& זה הצהיר עאיק]. 19�10' ש, 11' עמ �בע התו

לא זו ]. 31�22' ש, 68' עמ �עדות הבורר ; 6' ס, 6/ת[והבורר אישר זאת בעדותו , אותה ישיבה

 � במהל/ שמיעת העדויות התברר כי לשני הצדדי� הייתה היכרות מוקדמת ע� הבורר , א� זו

יוצגו על ידו בהליכי� , בחלק�, וג� ה�, ה& לחברי הוועד המנהל של הנתבעתה& לתובע ו

�14' ש, 43' עמ, 19�17' ש, 41' עדות חביש בעמ; 31�5' ש, 68' עדות הבורר בעמ[שוני� בעבר 

הטענה , שלישית. בכדי ליצור חשש למשוא פני�, אי& בעובדת הייצוג שנת& לתובע, לפיכ/]. 12

, ובכל מקרה אי& בה, לא הוכחה, מלווה בבניו של התובע 25.2.06ביו� כי הבורר הגיע לישיבה 

' עדות הבורר בעמ[בכדי להוביל למסקנה בדבר חוסר אובייקטיביות של הבורר , כשלעצמה

 .לחוק )2(� ו )1(24' שיש לדחות את טענות הביטול מכח ס, מהמקוב* עולה]. 28�23' ש, 69

 

 ולי� לשמש נושא לבוררות נושאי המחלוקת בי+ הצדדי� אינ� יכ. ב

, כי ענייני סטאטוס או זכויות קוגנטיות אינ� יכולי� להיות נושא לבוררות, הנתבעת טוענת .42

הבורר פעל ללא סמכות ולא יכול היה לקבוע קיומ� של יחסי עבודה בי& הצדדי� או  �ולכ& 
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נתונות לו חרג הבורר מהסמכויות ה, לטענתה, בכ/ ".בדי& מפוטר"כי התובע התפטר , לקבוע

, משלא טענה הנתבעת להיעדר� של יחסי עבודהכי , לעומת זאת, התובע טע& .חוק הבוררותב

כי במקרי� , עוד טע&; הבורר� הרי שאינה יכולה להתכחש לה� לאחר מת& פסק, בעוד מועד

ע� והנתבעת שיתפה פעולה , סכסו/ על זכויות מכוח חוקי המג& מסוימי� נית& למסור לבורר

  . לאחר מעשה, היא מנועה מלטעו& לחוסר סמכות, כ&�על, הבורר והלי/ הבוררות

 

43.  �יכול לשמש נושא  אי� תוק� להסכ� בוררות בעני� שאינו"כי , קובע חוק הבוררותל 3סעי

כי הסכ� בוררות אינו יכול לסוב על שאלות בדבר , ככלל, והלכה היא "להסכ� בי� הצדדי�

 .קיומ& של זכויות קוגנטיות או של תנאי� מוקדמי� להיווצרות&, "עובד"מעמד של 

 

, כ/. ויתכנו נסיבות המצדיקות חריגה ממנו, כי כלל זה איננו כלל נוקשה, נפסק, יחד ע� זאת .44

להעברת הסכסו/ , מלכתחילה, כאשר הצד הטוע& לחוסר סמכות הסכי�, כמו בענייננו, ללמש

והעלה את טענתו בדבר רק לאחר מת& פסק , לרבות בענייני� הקוגנטיי� �כולו לבוררות 

בגינ� אי& לית& תוק� להסכמתו , ולא מתקיימי� שיקולי� של אינטרס הציבור, הבורר

' ס, מ"בע, אזור, בת י�, איגוד ערי� לכבאות חולו+ � אכשטיי+  07314/א "בש: ראו[האמורה 

 ]. והאסמכתאות המאוזכרות ש�, )במאגר ממוחשב( 1.7.2008, ד"לפסה 14�11

 

45. �ס לדיני העבודה ביח, ל בצימצו�"הנ 3יש לפרש את  סעי�  �לדעתנו  �כי , במאמר מוסגר נוסי

. בדר/ של בוררות, בעול� העבודה, על מנת לאפשר לקד� יישוב מחלוקות, במשפט הישראלי

 �או סיומ� , הרוב המכריע של סכסוכי העבודה קשור בשאלת קיומ� של יחסי עבודה, שהרי

צווי הרחבה או , והזכאות לזכויות קוגנטיות מכוח חוקי המג&, לרבות הנסיבות שהביאו לכ/

בראש ובראשונה  �שיקולי מדיניות שיפוטית מחייבי� זאת , לטעמנו. י� קיבוציי�הסכמ

�, חלופה להתדיינות משפטית, במקרי� המתאימי� לכ/, שהלי/ הבוררות מהווה, מהטע

�הדי& לעבודה �ג� מטעמי יעילות ועומס על בתי, א/, הטומנת בחובה יתרונות רבי� לצדדי

]� .לחוק )3(24' נדחית ג� הטענה לביטול מכח ס �מכא&  ].178' עמ', כר/ א, אוטולנגי: ראו ג

 

  די+ הזדמנות נאותה לטעו+ טענותיו או להביא ראיותיו� לא ניתנה לבעל. ג

מפני טענותיו של התובע , אופ& ניהול הבוררות פגע ביכולתה להתגונ& כראוי, לטענת הנתבעת .46

במהל/ , לטענתה. הבורר�ויש לבטל את פסק" בוררות"לא היתה זו , כ&� על, ודרישותיו

בנוכחות שני , לא קוי� דיו&; הבוררות לא הוגשו כתבי טענות ולא הוברר גדר המחלוקת

�הבורר לא אפשר הבאת ראיות ולא שמע ; ולא ניתנה לה� הזדמנות להציג עמדת�, הצדדי

�הבורר הוא ; הבורר הכריע על פי החומר שלפניו בלי לבקש את הסכמת הצדדי� לכ/; עדי

; ולא הפנה אותו אל הנתבעת עצמה, את השאלו& ובחר לאילו גורמי� בנתבעת יועבר שניסח

  .וא� לא ניתנה לנתבעת אפשרות לעיי& בתשובות לשאלו& שהופנה אל התובע
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א� א� לא בשל כלל הנימוקי� , להתקבל �דינה של טענה זו של הנתבעת , כפי שכבר אמרנו .47

כי הבורר אינו כפו� לדיני הראיות וסדרי , עלהסכ� הבוררות קוב 6סעי� . שהועלו על ידה

והלכה היא , אי& פירושו של דבר חירות מוחלטת בכל הנוגע לאופ& ניהול הבוררות, אבל, הדי&

ג� א� על פי הסכ� הבוררות הוא פטור מסדרי די& , כי הבורר אינו פטור מכללי הצדק הטבעי

אי& כל ספק שבאופ& ניהול הלי/  ,בענייננו]. 1037�1026' עמ', כר/ ב, אוטולנגי[וראיות 

�וקיומ� אינו מאפשר כל קביעה , היורדי� לשורשו של עניי&, הבוררות נפלו פגמי� חמורי

 .להל& נימוקינו. מלבד ביטול הפסק שנית& בסופו של יו�, אחרת

 

הוא לא , אול�, כי כלל המחלוקות בי& הצדדי� יועברו להכרעת הבורר, הסכ� הבוררות קובע .48

במסגרת הלי/ הבוררות לא נער/ כל דיו& בנוכחות , כאמור. אות& מחלוקת בה& ידו&מפרט מה& 

�, ולא הוסבר לצדדי�, ובכלל זה ג� לא דיו& מקדמי בו נפרשו השאלות שבמחלוקת, הצדדי

כתבי , כגו&, המחלוקת א� לא הוגדרה בשו� דר/ אחרת. כיצד יתנהל ההלי/, על ידי הבורר

�ניירות "כאילו השאלוני� מהווי� , בחקירתו, את טענת הבורר ואי& לקבל, טענות של הצדדי

  ]. 14�1' ש, 71' עמ, 31�28' ש, 70' עמ[מטע� הצדדי�  "עמדה

 

ואי& נדרשת  �ההסכ� הסמי/ את הבורר לשלוח שאלוני� לצדדי� , אמנ� �בנוס� לכ/  .49

,  ניובהתבסס על החומר שלפ, הסכמת הצדדי� על מנת שהבורר יהא רשאי להכריע במחלוקת

או , משלוח שאלוני� למי מחברי הוועד המנהל של הנתבעת, אבל �כפי שטענה הנתבעת 

כמו ג� , כגו� עצמאי, תו/ הימנעות מפניה ישירה אל הנתבעת, לפי בחירת הבורר, עובדיה

�אינ� תחלי� לפנייה אל , מפגש ע� גורמי� שוני� של הנתבעת וקבלת מסמכי� שוני� מיד

נתבעת היא היא הצד לבוררות ולא אי אלו מבי& חברי הוועד המנהל ה, שהרי; הנתבעת עצמה

הדבר פגע באופ& חמור ביכולתה של הנתבעת , יתרה מכ/. או המנהל האדמיניסטרטיבי, שלה

ובהתא� לאינטרסי� המיטיבי� " לדבר בקול אחד"נמנעה היכולת , למשל �להג& על עצמה 

אליה� פנה , חברי הוועד המנהללהבדיל מהשמעת דעותיה� האישיות של , ע� החברה

  . יש לפסול התנהלות כזו מכל וכל. וללא שקיפות, ביוזמתו, הבורר

 

וא� ע� חלק מחברי הוועד המנהל וע� , הבורר קיי� מפגשי� אישיי� ע� התובע, לא זו א� זו .50

. שהיא אישיות משפטית עצמאית, מבלי לעדכ& את הנתבעת, המנהל האדמיניסטרטיבי

לא " �לדבריו  �בהיות& , או באופ& אחר, ועדו על ידי הבורר בפרוטוקולפגישות אלה לא ת

במקו� עבודת� של חברי הוועד , שנערכו בחלק& �בכ/ וג� באופי הפגישות ; "פורמאליות

אופק חדש  ישראל שמעוני: ראו[יש טע� לפג�  �המנהל של הנתבעת ובמהל/ יו� העבודה 

כללי הצדק הטבעי , יתרה מכ/]. )2009( 156�581 דיני בוררות ע� ערכאת ערעור � בבוררות 

�ששני הצדדי� יוכלו להשמיע טענותיה� לגבי חומר הראיות שיהווה בסיס , בי& היתר, דורשי

ולפיכ/ לא , התשובות לשאלוני� כלל לא הועברו אל הצדדי�, במקרה זה. להכרעת הבורר

 �כי אי הצגת התשובות , ריב). כמוב&, תגובה נמנעה ג� מהתובע(יכלה הנתבעת להגיב עליה

ואי מת& אפשרות להגיב , אשר היווה ראיה מרכזית בהכרעת הבורר, של הצד השני לשאלו&

  .מהווה פגיעה חמורה ביכולת הנתבעת להתגונ& כדבעי, עליה&
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הבורר יעמיד את תיק הבוררות לרשות בעלי "כי , להסכ� הבוררות קובע 5סעי� , זאת ועוד .51

א� , לנתבעת לא ניתנה האפשרות לעיי& בחומר, אבל, "עיו� והעתקהל, בכל עת סבירה, הדי�

כ הנתבעת את "לא הסכי� הבורר להציג לב, ג� בעת שהעיד לפנינו. לאחר מת& פסק הבורר

 ]. 12�10'ש, 72' עמ[ ..."מחמת החסיו�... ברפרו�", אלא, השאלוני� והתשובות

 

ביקשו , ליה� היפנה את השאלוני�א, כי אות� חברי וועד מנהל בנתבעת, טענת הבורר היא .52

 �הוסמ/ להחליט לפי , אמנ�, הבורר. אי+ להכשיר התנהלות כזו �שלא לחשו� את תשובותיה

, ]להסכ� הבוררות 6' ס[משפט �ללא קשר לדיני הראיות או לסדרי הדי& בבית "מיטב שפיטתו"

�עלי הדי� להשיב הבורר רשאי להורות לב" � כי , להסכ� הבוררות 2בד בבד נקבע בסעי� , בר

לגלות ולהמציא מסמכי� ולעשות כל דבר אחר הכרו� בניהול הבוררות כפי , לשאלוני�

פומביות הדיו& היא מאושיות  ".שרשאי היה לעשות בית המשפט בתובענה שהוגשה לפניו

על , שהטיל הבורר" חסיו&"היסוד בשיטתנו המשפטית ולא הובאה לפנינו כל הצדקה תקפה ל

" הבוררות"מהל/ זה הפ/ את . בניגוד לכל המקובל והנהוג במקומותינו, העדויות שגבה

  .באופ& שאי& לו יותר על מה לעמוד, הבורר� וגר� לשמיטת הקרקע תחת פסק, "עלו�"להלי/ 

 

53. �כי מאחר שהבורר שיבח את אבו סאלחה על , שאיננו מקבלי� את טענת התובע, על זאת נוסי

כפי . שלא הייתה לה הזדמנות להעלות טענותיה שיתו� הפעולה אי& הנתבעת יכולה לטעו&

עצ� שיתו� הפעולה מצד אבו , ובכל מקרה, הנתבעת ואבו סאלחה לא חד ה�, שכבר ציינו

 .אינו מעיד שקוימו כללי הצדק הטבעי ונית& לנתבעתה יומה בבוררות, א� א� היה, סאלחה

  

ולא , ית גרידאשהמחלוקת בי& הצדדי� הייתה משפט, א� אי& לקבל את טענת התובע .54

עצ� הגדרת . ולכ& לא היה כל צור/ בעדויות ולא נפגעה זכות הטיעו& של הנתבעת, עובדתית

פסק הבורר , כמו כ&. היא עצמה שאלה שבעובדה, להבדיל מהמחלוקות עצמ&, המחלוקת

שאלת הסכמת חברי הוועד המנהל לשל� לתובע  �כגו& , מבוסס ג� על הכרעות עובדתיות

שהיוותה , או היעדר הסכמת�, במידה והתשלו� חוקי, חוק פיצויי פיטורי�יותר מהקבוע ב

 .כי הנתבעת חייבת בתשלו� פיצויי פיטורי� חריגי� לתובע, את הבסיס לקביעת הבורר

 

ת יומה בפני הבורר ונפגעה יכולתה כי לא נית+ לנתבע, אנו קובעי� �לאור כל האמור לעיל  .55

, יש לבטל את פסק הבורר � לפיכ. . להביא ראיות ולהתגונ+ כראוי, להעלות את טענותיה

  .חוק הבוררותל) 4(24מכח העילה הקבועה בסעי� 

 

  הבורר לא פסק בהתא� לדי+ המהותי. ד

הבורר יהיה קשור בדי� המהותי ובדיני העבודה "כי , בי& השאר, להסכ� הבוררות קובע 6� סעי .56

הבורר התעל� לחלוטי& מכ/ , לטענתה. שלא עשה כ&, והנתבעת טוענת, ..."המקובלי� במשפט 
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על  �וכלל לא התייחס לסוגיה , היא המעבידה האחרונה של התובע, ולא הנתבעת, שהמכללה

 .בעת חילופי מעבידי� באותו מקו� עבודה, � פיצויי פיטורי�מי מוטלת חובת תשלו

 

57.  �כי בקובעו שהייתה הסכמה מצד הנתבעת לשל� לתובע פיצויי� , נטע& על ידי הנתבעת, בנוס

הדעת �הדעת הראשונה בהתעל� מחוות�התבסס הבורר על חוות, מעבר למחוייב בחוק

 . שעמדה א� היא אל מול עיניו, השניה

 

בנוגע לחיובה לפנות אל משרד , כי הבורר לא הציג את הבסיס החוקי, דהעוד נטע& על י .58

  .החינו/ לגבי פדיו& ימי מחלה לא מנוצלי� של התובע

 

ואי& , כי הבורר הכריע לאחר שבדק את הדברי� ושמע את טיעוני הנתבעת, טע& התובע, מנגד .59

כי שאלת , תובעכמו כ& טע& ה. להתערב בפסק שנת& ג� א� הוא טעה בפירוש הדי& המהותי

שאי& מחלוקת שמיו� , התובע מסכי�. הזכאות לפיצויי פיטורי� מהמכללה כלל לא עלתה

1.9.00  �, עבד אצל המכללה ולטענתו הוא לא סירב לעבוד תחת מעביד חדש, 31.8.05ועד ליו

. הספר שב אליה�הנתבעת הייתה מעבידתו הקודמת שניהול בית, אלא, כפי שטענה הנתבעת

�אי& המכללה אחראית , שעל פי ההסכמי� שבי& המכללה והנתבעת, & התובעטוע, מה ג

 �וישנ� סעיפי שיפוי בינה לבי& הנתבעת , 1.9.00לזכויות העובדי� בגי& התקופה שטר� יו

 ].הבורר�לתגובתו לבקשה השניה לביטול פסק 12סעי� : ראו[

 

60. �סק הבורר ג� מ& הסיבה ויש לבטל את פ, ל"כי הנתבעת צודקת ג� בטענותיה הנ, אנו סבורי

לא כל טעות , אכ&. כפי שהיה מחויב על פי הסכ� הבוררות, שלא פסק בהתא� לדי& המהותי

התעל� , שבמקרה שלפנינו, דא עקא. ביישו� הדי& המהותי מהווה עילה לביטול פסק בורר

�שעמדו בבסיס , כמו ג� מתוכ& המסמכי� והראיות, הבורר לחלוטי& מ& הדי& החל על הצדדי

  ].300�299 'עמ, שמעוני[הבורר �וזו עילה לביטול פסק, לפסק 7 ' המנויי� בס, כרעתוה

 

הסכ� הבוררות העביר את כלל המחלוקות בי& התובע והנתבעת להכרעתו של  �ראשית  .61

, שג� שאלת זהות הגור� החב בתשלו� פיצויי פיטורי� לתובע, ברור, א/, הבורר מבלי לפרט&

�הדעת �הדבר עולה מתו/ חוות. הייתה נתונה במחלוקת, ככל שיקבע שהוא זכאי לקבל

ונלמד ג� מעצ� העברת , כי חובת התשלו� מוטלת על המכללה, שדנה בכ/ וקבעה, השניה

דעת השניה סתרה �לאחר שחוות, דעת משפטית נוספת�במקו� לקבל חוות, הסכסו/ לבוררות

  .בע פיצויי פיטורי�לשל� לתו, דווקא, הנתבעתבעניי& חובת , הדעת הראשונה�את חוות

 

, ס"הבורר קבע שהתקיימו יחסי עבודה בי& התובע לבי& הנתבעת בכל תקופת עבודתו בביה .62

�? אלא מאי. בנימוק שהסכמי הנתבעת והמכללה קובעי� שמירת רצ� זכויות של העובדי

לגמרי והבורר התעל� , שמירת רצ� זכויות וזהות המעביד החב בתשלומ& אינ� אחד
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שהתובע היה עובד המכללה בעת  �היינו , הקובעי� במפורש אחרת, ל"� הנמסעיפי� בהסכמי

 .כיוו& שמעול� לא חזר להיות עובד הנתבעת, ס"שסיי� לעבוד בביה

 

בגי& (יצויי פיטורי� המעביד שפיטר את העובד הוא שחב בפ, חוק פיצויי פיטורי�ל 1' על פי ס  .63

היעדר דיו& בשאלת זהותו של מי שחב , כ&�על, )כל תקופת העבודה באותו מקו� עבודה

�הא� נסיבות הפסקת , והסתפקות בדיו& בשאלה, זהותו של המעביד האחרו&, קרי, בתשלו

� � הבורר �כפי שנעשה בפסק �מה שיעור� , וא� כ&, עבודתו של התובע מזכות בפיצויי פיטורי

כ/ . התעלמות ממנו �כי א� , או טעות בפירוש הדי& המהותי, נה פסיקה לפי הדי& המהותיאינ

 .כאשר התשובות מעוגנות במפורש בהסכ� העברת העובדי�, ובפרט, ככלל

 

על מי מוטלת החובה , אינו מבקש התייחסות לשאלה, כי ג� השאלו& שניסח הבורר, נעיר .64

, כגו&, הבורר ביקש מהנשאל לענות על שאלות; נהפו/ הוא? החוקית לשל� את זכויות התובע

הא� הייתה הרעה של ממש בתנאי עבודתו בשבע , או, למי הודיע התובע על הפסקת עבודתו

, 2/נ[" או ועד מנהל אחוה/ללא כל קשר לזהות הבעלות מכללה למנהל ו" �השני� האחרונות 

  ].�6ו 5, 4, 2' שאלות מס

 

מאחר שהיא , ת בתשלו� פיצויי פיטורי� מוגדלי� לתובעכי הנתבעת חייב, הבורר קבע �שנית  .65

התשובות של כל המנהלי� "מתו/ , לשיטתו של הבורר, הסכמה אשר נלמדת, הסכימה לכ/

והדבר היחידי שעניי� אות� הוא הא� ההסכמה , של הנתבעת ונציגי המועצה המקומית

ד עאדל עלי שהוזמנה "ומשנקבע בחוות דעתו של עו, שלה� היא חוקית או לא חוקית ותו לא

 ].הבורר�לפסק 19' ס[ "אזי ההסכמה היא סופית, כדי� מטע� הנתבעת כי התשלו� הוא חוקי

�ברשימת המסמכי� שעמדו לרשותו של הבורר נכללו תשובותיה� , הבורר�לפי פסק, אול

 ]. לפסק 7ראו סעי� [ולא של כול� , בלבד, חברי וועד מנהל 3לשאלו& של 

 

, ל אינ& מהוות תחלי� להחלטה מסודרת של הוועד המנהל בנתבעת"הנ התשובות, בכל מקרה .66

. ואי& ביכולת& לחייב את הנתבעת, בדבר הסכמתה של זו לשל� לתובע תשלו� כזה או אחר

, המעיד על גישת נציגי המועצה, הבורר�ברשימה המנויה בפסק, אי& כל מסמ/ � באופ& דומה 

, מה ג�; בפרט, חוק פיצויי פיטורי�לקבוע ב או על הסכמה מציד� לשל� לתובע מעבר, בכלל

בהסתמ/ על דעתו האישית של , שאי& כל בסיס חוקי לחיוב הנתבעת בתשלו� כלשהו לתובע

  . מי מבי& חברי הוועד המנהל שלה

 

בהינת&  �מת� לשל� לתובע פיצויי מוגדלי� כי חברי הוועד נתנו הסכ, בקובעו, יתרה מזו .67

הדעת הראשונה קבעה �כיוו& שחוות, ויש לראות בה� כמי שהסכימו �שהתשלו� חוקי 

סתירה בגינה פנו , הדעת השניה אשר סתרה זאת�התעל� הבורר מחוות, שהתשלו� חוקי

  .המהותימנוגדת לדי& , שלא מבוססת על הראיות שלפניו, שקביעתו, מכא&. לבורר מלכתחילה
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ולא נית& , על פי החוק, קובע את שיעור הפיצויי� חוק פיצויי פיטורי�ל 12סעי�  �שלישית  .68

�. שיהיו מעבר לקבוע בחוק, כביכול, להסתמ/ עליו לש� קביעת שיעור� של פיצויי� מוסכמי

בדבר ההסכמה על גובה� של פיצויי , הבורר קביעה עובדתית� פסקמשעה שאי& ב, לפיכ/

�איננה  � משכורת אחת לכל שנת עבודהכי אלה יחושבו לפי , החלטת הבורר, פיטורי� מוגדלי

  .לפי דעתו שלו, פסיקה שרירותית, אלא, פסיקה לפי הדי& המהותי

 

דינה כפיטורי� לעניי& אותו " בדי& מפוטר"התפטרות , חוק פיצויי פיטורי�על פי  �רביעית  .69

על מנת לקבוע , כשלעצמה, ואי& בה די, לעניי& תשלו� פיצויי פיטורי� � משמע , בלבד, חוק

אי& בסיס לקביעת , משכ/. תשלו� עבור ימי מחלה לא מנוצלי�, כגו&, זכאות לזכויות אחרות

רק משו� שהפסיק את עבודתו  � ממשרד החינו/ �שהתובע זכאי לתשלו� כזה , הבורר

 �והיה , ")בדי& מפוטר", לדעתו, כיוו& שהתפטר(בנסיבות המזכות אותו בפיצויי פיטורי

הבורר לא פירט את תוכ& המקור הנורמטיבי ]. הבורר�לפסק 27' ס[ 55באותה עת מעל גיל 

  .לא היה בסיס בדי& ויש בה התעלמות מהדי& המהותישג� לקביעתו זו , למסקנה זו  ונראה

 

ג� על , כי פסק הבורר נית+ שלא בהתא� לדי+ המהותי ודינו ביטול, אנו קובעי� �אשר על כ&  .70

 .חוק הבוררותל) 7(24פי העילה המנויה בסעי� 

 

71. �. בעניי& שיפוי בי& הנתבעת לבי& המכללה, כי אי& לקבל את טענות התובע, נציי&, בטר� נסיי

 .הסדרי� אלה אינ� מעניינו של התובע ואי& בה� כדי להשפיע על זכויותיו

 

72. �, מאחר שהתובע בחר להתפטר מהמכללה, שמא � נתהה , ובזהירות הנדרשת, בשולי הדברי

, צעד זה כהתפטרות לכל עניי& ודבריש לראות , ללא סיבה סבירה לא לחזור לעבוד בנתבעת

ג� . להסכ� העברת העובדי� 23' בס, בתיאו� ע� ארגו& המורי�, כפי שהוסכ� מראש

  .מנקודה זו התעל� הבורר לחלוטי&

 

  תוכ+ פסק הבורר מנוגד לתקנת הציבור. ה

אות& מחיל משרד , הבורר פוגע בתפיסות היסוד של חברה סוציאלית�פסק, לטענת הנתבעת .73

כמו  �ס "כיוו& שחלק מהמורי� שפרשו מביה, ובשוויוניות, וביניה� התובע, על מורי�החינו/ 

לא קיבלו דבר כאשר סיימו את עבודת�  �הבורר �אשר צוינו בפסק, כאמל שר� וכ& שרי� סעב

הבורר מנוגד לתקנת הציבור ג� משו� שמשמעותו �שפסק, היא מוסיפה וטוענת. ס"בביה

של גו� המתוקצב על ידי משרד , � ביותר מהקופה הציבוריתהינה הוצאת סכומי כס� גבוהי

 . ללא כל בסיס שבדי&, החינו/

 

כי הנתבעת שילמה פיצויי פיטורי� מוגדלי� למורי� שפרשו , לעומת זאת, התובע טוע& .74

בשיעור של מאות אחוזי� מעבר לסכומי� שהופרשו לטובת� בפנסיה , מעבודת� אצלה

כי מאחר שהוראות סעי� , כ היוע* המשפטי לממשלה"בהוא ג� מדגיש את הודעת  .מקיפה
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לא מצא , ובשי� לב למכלול נסיבות העניי�"אינ& חלות על הנתבעת , חוק יסודות התקציבל 29

; ]12.11.06מיו� , הודעת פרקליטות המדינה[ "היוע0 המשפטי לממשלה להצטר� להלי� זה

, פירוש הדבר, לדעתו. על א/ שהנתבעת ביקשה את התייצבות הממונה על השכר, זאת

  ].לסיכומי התשובה 7.5' ס[ "לא מצא כל פסול בפסק הבורר"שהיוע* המשפטי לממשלה 

 

ידיעה . משמעות רבה מדי, "מכלול נסיבות העניי�"כי התובע מעניק לביטוי המעורפל , דומה .75

ג� , כי היוע* המשפטי לממשלה אינו מתערב בכל הלי/ בי& שני צדדי� פרטיי� ,שיפוטית היא

כמו במקרה , כאשר אי& למדינה עניי& ישיר בהלי/. א� מדובר בנושא המשיק לאינטרס ציבורי

יש מגוו& שיקולי� , כמשמעו בחוק התקציב, בו לא מדובר בגו� מתוקצב או נתמ/, זה

� .הבורר�אי& להסיק מכ/ הכשר לפסק. תייצב בהלי/להחלטה לא לה, בהצטברות�, המביאי

 

בערכי� והעקרונות המרכזיי� , פגיעה בתקנת הציבור משמעה פגיעה באושיות הסדר החברתי .76

 �, באר/ ישראל מרכז מעיי+ החינו. התורני 07495/ע "ע[אות� מבקשת החברה להנהיג ולקד

והאסמכתאות , )במאגר ממוחשב( 22.11.2009, ד"לפסה 42�40' ס, הרב חמד �תאגיד 

�עצ� חיוב הנתבעת בתשלו� סכומי כס� גבוהי� לעובד שסיי� את , לטעמנו ].המובאות ש

 . פגיעה כזו, כשלעצמו, איננו מהווה, ס"עבודתו בביה

 

הנתבעת שילמה , ]8נספח , 1/ת[הירו ועל פי ההסכמי� שציר� לתצ, כפי שטע& התובע, אכ& .77

מסיבות , למנהלי� ולמורי� שסיימו את עבודת� אצלה, בעבר סכומי� גבוהי� א� יותר

היו עובדי הנתבעת , אות� מנהלי� ומורי� עמ� נערכו הסכמי� אלה, יחד ע� זאת. שונות

 . ללהס כעובד המכ"ואילו התובע סיי� את עבודתו בביה, ס"בעת שסיימו את עבודת� בביה

 

לפי הסכ� , בו חויב הבורר, הבורר נית& שלא על פי הדי& המהותי�כי פסק, לאור קביעתנו .78

אי&  �ומבלי שניתנה לנתבעת הזדמנות נאותה להביא בפניו את טענותיה וראיותיה , הבוררות

כי ביטול פסק , לא למותר להוסי�; הא� יש בכ/ ג� פגיעה בתקנת הציבור, הכרח להכריע

 .זו איננו דבר שיעשה על נקלה בוררות בעילה

 

  די+ סופי� משפט מבטל פסק�קיימת עילה בגינה היה בית. ו

, באופ& ניהול הלי/ הבוררות על ידי הבורר, עצ� הפגיעה בכללי הצדק הטבעי, לטענת הנתבעת .79

 . חוק הבוררותל )10(24' מהווה עילה לביטול הפסק ג� על פי ס

 

80. �כי דר/ ניהול הבוררות , ושעה שקבענו, בלבד, ג� עילה זו תתקבל בנסיבות חריגות, אול

, )4(24' ובכ/ מתקיימת עילת הביטול הקבועה בס, פגעה ביכולת הנתבעת להתגונ& כדבעי

  .לסעי� האמור 10ק "אי& צור/ לבחו& ג� את מסגרת ס, הבוררות חוקל
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  עיוות די+. ז

81.  �בית המשפט רשאי לדחות בקשת ביטול על א� קיומה "כי , קובע, חוק הבוררותל )א(26סעי

 �ככל שעילת  ."סבור שלא נגר� עיוות די�א� היה , 24של אחת העילות האמורות בסעי

כי הפגמי� , אי& ספק, במקרה דנ&. הביטול חמורה יותר נובע עיוות הדי& מעצ� התקיימותה

כ/ ; כ& גרמו עיוות די&, כשלא נת& לנתבעת יומה בפני הבורר, החמורי� באופ& ניהול הבוררות

את קביעותיו לבי& הדי& עליו השתית הבורר , כביכול, בי& הבסיס החוקי, ג� המרחק הרב

�  .בנקודות חשובות התעל� הבוררוממנו , לפיו היה עליו לפסוק, המהותי החל על הצדדי

  

 סיכו� 

, בהתא� לעילות הביטול, הבורר� מקבלת הבקשה לביטול פסק �לאור כל האמור לעיל  .82

 .חוק הבוררותל) 7(�24 ו) 4(24המנויות בסעיפי� 

 

ונוכח המסקנה בדבר ; ל"הנ 24לסעי�  )3(� ו, )2(, )1(ק "מכח ס, לא הוכחו עילות הביטול .83

, לא מצאנו שיש צור/ להכריע בדבר קיומ& של עילות ביטול נוספות, עילות הביטול הקיימות

  .לסעי� האמור) 10(� ו) 9(ק "מכח ס

 

 �ובהתחשב בתוצאה , לה& טענה הנתבעת, סק בוררותמשנדחו חלק מהעילות לביטול פ .84

 .כל צד ישא בהוצאותיו �המשפיעה על זכויות גמלאי 

 

 . די& זה� יו� מיו� קבלת פסק 30תו/ , בירושלי�, הדי& הארצי לעבודה�זכות ערעור לבית .85

 
  

� המזכירות תמציא העתקי� לבאי. בהעדר הצדדי�, )ע"ו באב תש"כ( 2010באוגוסט  6, נית+ היו�
  .בדואר רשו�, כח הצדדי�
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 נוסח מסמ/ זה כפו� לשינויי ניסוח ועריכה

  
 הקש כא& –חקיקה ועוד באתר נבו , בעניי& עריכה ושינויי� במסמכי פסיקה


