
 סוכני דואר נ' חברת דואר ישראל בע"מ 44-ארגון סוכני הדואר ו   1044/08תא )ת"א( 

1 

 

  המשפט בתי
 

  יפו-אביב תלֿ ֿ מחוזיבית משפט ה

 
   השופטת, ד"ר מיכל אגמון גונןכבוד  לפני:

 

 

 סוכני דואר: 44-ארגון סוכני הדואר ו .1 התובעים:
 חוסיין אבו חג'ול .2
 שם טוב אברביה .3
 אנג'לה אברמוב .4
 גיל אייזן .5
 אברהם אשכנזי .6
 פנינה ביאלה לביא .7
 חנה בן דוד .8
 שושנה בראון .9

 תי ברגריןמ  .10
 אשר ברעם  .11
 עמליה גור אריה .12
 עיטאף )קזמוז( דראושה .13
 ריטה הובר .14
 מוניר זבידה .15
 פיבי זעפרני .16
 מלבינה טנוס .17
 דפנה טנצר .18
 בני כהן .19
 יואל כהן .20
 יונתן לוי .21
 גיורא לופטיג .22
 אורנה מגנזי .23
 ברוריה מורנו .24
 משה נבו .25
 שרה נחשון .26
 משה סולומון .27
 חיים סופר .28
 שחף ניהול )א.ח.ג.ס.( בע"מ )סטבסקי גל( .29
 ניאל פלדד .30
 יהודית פלד .31
 אליק פנגר .32
 שולמית פרלמוטר .33
 קייס אימאן  .34
 שרה יהלום קלוגס .35
 אביטל קליין .36
 אירנה )תהילה( קצ'נובסקי .37
 מאיר רוזנר ז"ל .38
 רוסה רוטנברג .39
 עודד רזיאל .40
 נאדיה שאיב  .41
 יוסף שבת .42
 מזל שטרולי .43
 סופי תורג'מן  .44

 

1 



 סוכני דואר נ' חברת דואר ישראל בע"מ 44-ארגון סוכני הדואר ו   1044/08תא )ת"א( 

2 

 

 ורד תורג'מן  .45
-פיטלרע"י ב"כ עוה"ד אביעד אטינגר, אייל בוטון ומיטל ש 

 מור 
  

  
 
 

 נ  ג  ד

 

 
 הנתבעת:

 
 חברת דואר ישראל בע"מ

  

 

                      אל-ע"י ב"כ עוה"ד אייל בליזובסקי ואלון בר            

 

 

במשפט הפרטי  או הצדק החברתי הגינותתום לב ו

 :המודרני, כפי שהם משתקפים במקורותינו

 .י"ח( )ויקרא, פרק י"ט פסוק" ואהבת לרעך כמוך"

 או:

מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך. זוהי התורה כולה "

תלמוד בבלי, מסכת ) "פירוש; צא ולמד רק – והשאר

 .(שבת, דף לא, עמ' א

 

 

 כתבי עת:

בולות )חוזיים( מהם", ספר הלה קרן, "בתום לב אך לא בדרך המקובלת: על ערכה של שפיטה שאינה יודעת ג
 411עיונים בהגותו השיפוטית של אהרן ברק,  )תשס"ט(  -ברק 

איל זמיר, "השופט ברק ודיני החוזים: בין אקטיביזם לאיפוק, בין הופש ההוזים לסולידאריות הברתית, בין 
 343עיונים בהגותו השיפוטית של אהרן ברק,  )תשס"ט(  -שפיטה לאקדמיה", ספר ברק 

 855אמנון רובינשטיין, ערן דוידי, "המדינה היא לא עסק פרטי", ספר דניאל,  )תשס"ח( 

 845ות הציבורית במשפט הפרטי", ספר דניאל,  )תשס"ח( אהרן ברק, "הרש

דיויד גילה, "האם ומתי להתערב בתנאים מקפחים בחוזה אחיד בשוק תחרותי, והיתרון בסעד כספי נגד קיפוח", 
 491ספר דניאל,  )תשס"ח( 

מהזכות לתרופה; מחוק התרופות לקוד האזרחי", ספר דניאל,  )תשס"ח(  -נילי כהן, "תרופות בשל הפרת חוזה 
57 

תשס"ח( -כרך ל )תשס"ז רועי קרייטנר, "הערעור נתקבל בחלקו: תרופות־אמצע בשל הפרת חוזה", עיוני משפט,
265 

מנחם מאוטנר, "התערבות שיפוטית בתוכן החוזה ושאלת המשך התפתחותם של דיני החוזים של ישראל", עיוני 
 17תשס"ז( -משפט, כרך כט )תשס"ה

בשביתות", עיוני גיא מונדלק, יצחק הרפז, "בין המערכות: בחינה אמפירית של תפקיד בית־הדין לעבודה 
 145תשס"ג( -משפט, כרך כו )תשס"ב

נות משפטיות והוראתן", עיוני פוליטית: הרהורים על הבח -פוליטית, הוראה מעין  -גיא מונדלק, "שביתה מעין 
 343תשס"ב( -משפט, כרך כה )תשס"א
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חוזית להסדרה קוגנטית, ומה מברירת מחדל  -גיא מונדלק, "איפיון ההסדרה המשפטית לגבי פיטורי עובד 
 819תש"ס( -שביניהם", עיוני משפט, כרך כב )תשנ"ט

 793תש"ס( -ארז, "הקודיפיקציה הישראלית בראי דיני החוזים", עיוני משפט, כרך כב )תשנ"ט-דפנה ברק

התנהגויות בדיני החוזים של ישראל", וונת אריאל פורת, "שיקולי צדק בין הצדדים לחוזה ושיקולים של הכ
 647תש"ס( -עיוני משפט, כרך כב )תשנ"ט

", עיוני משפט, כרך יח )תשנ"ד( "קווים אדומים" לתחולת העיקרון? -לב בשימוש בזכויות -מיגל דויטש, "תום
261 

 103", עיוני משפט, כרך יח )תשנ"ד( אימתי? -אריאל פורת, "הגנת אשם תורם למפר חוזה 

 503( 1993מנחם מאוטנר, "ירידת הפורמליזם ועליית הערכים במשפט הישראלי", עיוני משפט, יז )ינואר 

 197מסך", עיוני משפט, כרך יז )תשנ"ג( -סגל, "מגמות חדשות בהלכות הרמת-אירית חביב

 431תש"ם( -ט, כרך ז )תשל"טלב ותקנת הציבור", עיוני משפ-דניאל פרידמן, "חוזים אחידים, תום

 490תשל"ט( -דניאל פרידמן, "סוגיות בתחום החוזים האחידים", עיוני משפט, כרך ו )תשל"ח

 239שפטים, מ )תש"ע( אלון הראל, "הזכות לביקורת שיפוטית", מ

עיון תלמודי בהשוואה למשפט הישראלי", משפטים, לט )תש"ע(  –בנימין פורת, "תום הלב בפרשנות החוזה 
419 

-ת התרופות בחוזים ובנזיקין? תשובה ל דגן", משפטים, כרך לו )תשס"ויהודה אדר, "מדוע נכון לאחד א
 357תשס"ז( 

 249תשס"ז( -יתר ועל ריבוי סעדים", משפטים, כרך לו )תשס"ו -חנוך דגן, "סיכונים בקודיפיקציה: על האחדת 

 257על היקפה של המהפכה החוקתית", משפטים, כרך כח )תשנ"ז(  -מנויות -הלל סומר, "הזכויות הבלתי

 21פרנסס רדאי, ""הפרטת זכויות האדם" והשימוש לרעה בכוח", משפטים, כרך כג )תשנ"ד( 

 תשמ"ח(-גבריאלה שלו, "מה נותר מחופש החוזים", משפטים, יז )תשמ"ז

משפטים,  דניאל פרידמן, "תחולתן של חובות מן המשפט הציבורי של רשות ציבורית הפועלת במישור הפרטי",
 598תשל"ד( -כרך ה )תשל"ג

 381הילכו שניים יחדיו", משפט ועסקים, י )תשס"ט(  —יהודה אדר, "הקטנת נזק ואשם תורם 

 311", משפט ועסקים, כרך ט )תשס"ח( עקרון השימוע במבט אנליטי -מיכל הורוביץ, "לצאת ידי שימוע 

יצחק לובוצקי, דוד א' פרנקל, "בנפתולי הזכות הניהולית לפטר בעידן "המהפכה החוקתית"", משפט ועסקים, 
 161כרך ג )תשס"ה( 

פיצוי בגין פגיעה בזכויות חוקתיות", משפט וממשל, כרך ט )תשס"ו(  -יפעת ביטון, "" כאבים באזור הכבוד" 
137 

מוסרית", משפט וממשל, כרך אמנון רייכמן, "כבוד האדם מלא עולם: הזכות לכבוד האדם כחברות בקהילייה ה
 469תשס"ה( -ז )תשס"ד

תחומי גבול והשפעות גומלין", משפט וממשל, כרך ה )תש"ס(  -ארז, "משפט ציבורי ומשפט פרטי -דפנה ברק
95 

 95תשנ"ח( -ית כהן, "זכות טיעון לאחר מעשה", משפט וממשל, כרך ד )תשנ"זמרג

 97תשנ"ה( -יואב דותן, "עילות תביעה ציבוריות ופיצויים ללא אשם", משפט וממשל, ב )תשנ"ד

 35תשנ"ה( -ארז, "פיצויים מינהליים ומכרזים ציבוריים", משפט וממשל, ב )תשנ"ד-דפנה ברק

 275ארז, "אחריות אזרחית של גופים ציבוריים: דואליות נורמטיבית", משפט וממשל, א -דפנה ברק

 191( 2010גיא דוידוב, "העסקה עקיפה", עבודה חברה ומשפט, יב )

 209דפנה ברק ארז, "זכויות האדם בעידן של הפרטה", עבודה, חברה ומשפט, כרך ח )תשס"א( 

 185מיכל שקד, "תאוריה של איסור השביתה הפוליטית", שנתון משפט העבודה, כרך ז )תשנ"ט( 
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 21סיני דויטש, "אקטיביזם שיפוטי בדיני חוזים", מאזני משפט, כרך ו )תשס"ז( 

 258תשנ"ו( -יהושע ויסמן, "הגנה חוקתית לקניין", הפרקליט, כרך מב )תשנ"ה

 65תשנ"א( -גואלטירו פרוקצ'יה, "הפרת החובה לנהוג בתום־לב", הפרקליט, כרך לט )תש"ן

לחוק החוזים )חלק  2יורם דנציגר;צביקה מצקין, "האם שבו הצדדים להיות שליטי החוזה לאחר תיקון מס' 
 627( 2015?", ספר אליהו מצא,  )1973–כללי(, התשל"ג

אוסוסקין,  -גנות עובדים בישראל: מגמות, היבטים משפטיים ומדיניות", ספר אליקה ברקסטפן אדלר, "התאר
(2012 )517 

 363( 2012אוסוסקין,  )-אהרן ברק, "זכויות חוקתיות והמשפט הפרטי", ספר אליקה ברק

-חיים ברנזון, "היקף חובת ההשמעה וזכות העיון בהליך שימוע ִמנהלי הוגן ביחסי עבודה", ספר אליקה ברק
 327( 2012אוסוסקין,  )

בי ההגמשה לאור עקרון תום הלב", ספר אוסוסקין, "הלעולם קוגנטי? דרכו של בית הדין בנתי-אלישבע ברק
 59( 2012אוסוסקין,  )-אליקה ברק

אוליאל, "הודעה מוקדמת על סיום חוזה הפצה: עמימות הדין והצורך בהסדר חקיקתי", חוקים, ן -אורי בן
 171( 2014)אוגוסט 

 19( 2013שמואל בכר;משה גלברד, "חוק החוזים האחידים: עיון מחודש בעקבות תיקוניו", חוקים, ה )אוגוסט 

( 2013שפטים, מג )אוגוסט רונית דוניץ־קידר, "לא פרטי, לא ציבורי: לקראת תפיסה חדשה של אחריות", מ
1127 

שרון רבין מרגליות, "השפעת עקרון תום הלב על משפט העבודה האישי: מפיקוח מהותי לפיקוח פרוצדוראלי", 
 139( 2012עבודה, חברה ומשפט, יג )

אורית קמיר, "מדוע עדיף )שוויון( כבוד האדם על שוויון החירות? משמעויותיה החברתיות של הבחירה 
 263( 2008הישראלית בכבוד האדם הסגולי כערך יסוד", המשפט, יג )

 121( 2003-, קרית המשפט, ג )תשס"גגבריאלה שלו, "עוד על עקרון תום הלב"

התפתחויות עכשוויות ומגמות עתידיות", פז, "פיצוי בשל פגיעה באוטונומיה: הערכה נורמטיבית, -צחי קרן
 187המשפט, כרך יא )תשס"ז( 

( 2001-גבריאלה שלו, "השפעת חוק היסוד: כבוד האדם וחירותו על דיני החוזים", קרית המשפט, א )תשס"א
41 

ב( על מחלוקת פוסקים והסכמת הצדדים", קרית המשפט, י )תשע"-גבריאלה שלו, אפי צמח, "דין פירוש החוזה 
1 

ארז, ישראל גלעד, "זכויות אדם בדיני החוזים ובדיני הנזיקין: המהפכה השקטה", קרית המשפט, ח -דפנה ברק
 11)תשס"ט( 

הדין -מאבק עובדי רכבת ישראל בהפרטה ובמיקוד חוץ ולקחים מפסקאמנון פורטוגלי ומורן סבוראי, "
 205( 2011בעניינם", מעשי משפט, ד )

 5( 2012גלגוליה של פגיעה באוטונומיה", משפטים, מב )ינואר  -אסף יעקב, "דא עקא דעקה 

 341( 2011-שרון רבין מרגליות, "נקודות מפנה במשפט העבודה האישי", דין ודברים, ו )תשע"א

 17( 1201-ודאות במשפט", דין ודברים, ו )תשע"א-יצחק עמית, "על טשטוש תחומים, טשטוש גבולות ואי

 675( 2010יעל ניסן־אלון, "אשם בדיני זכויות יוצרים: נטע זר או שיקול תקף ?", המשפט, טו )

 159( פרנסיס רדאי, "שביתות פוליטיות", המשפט, כרך ב )תשנ"ה

 

 ספרות:

 (1975יצחק זמיר, השפיטה בעניינים מינהליים )

 (2007עלי בוקשפן, המהפכה החברתית במשפט העסקי )
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 (1992דניאל פרידמן, נילי כהן, חוזים )כרך ב, 

 (1991דניאל פרידמן, נילי כהן, חוזים )כרך א, 

 (2009ח )מהדורה שנייה, ירון אליאס, דיני ביטו

 (2012גבולות האחריות ) -ישראל גלעד, דיני הנזיקין 

 אזרחי )תשס"ט(התרופות לקראת קודיפיקציה של המשפט ה -י' אדר, ג' שלו, דיני חוזים 

 החלק הכללי -ג' שלו, דיני חוזים 

 (2001) ד' רונן, התאמת חוזים לנסיבות משתנות

 א' פורת, הגנת אשם תורם בדיני חוזים )תשנ"ז(

 (1994ו' לוסטהויז, ט' שפניץ, חוזים אחידים )

 י' זמיר, הסמכות המינהלית

 א' ברק, פרשנות במשפט, כרך ד, פרשנות החוזה )תשס"א(

 א' ברק, פרשנות במשפט, כרך ג, פרשנות חוקתית )תשנ"ד(

 א' ברק, פרשנות במשפט, כרך ב, פרשנות החקיקה )התשנ"ג(

 ארז, משפט מינהלי-דפנה ברק

 (1996איל זמיר, פירוש והשלמה של חוזים )

 (2015צבי, ההליך האזרחי )-יששכר רוזן

    

 

 חקיקה שאוזכרה: 

 2004-)תיקוני חקיקה(, תשס"ד 2004חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 

 110, 90)א(, 46, 46, ה1: סע'  1986-חוק הדואר, תשמ"ו

 א37: סע'  1957-חוק יישוב סכסוכי עבודה, תשי"ז

 )א(364: סע'  1984-תקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד

 17: סע'  1957-חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז

 2: סע'  יסוד: כבוד האדם וחירותו-חוק

 יסוד: חופש העיסוק-חוק

 א7: סע'  1965-חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה

 13 ,10: סע'  1970-חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"א

 )א(62, 62, 41, 36, 35: סע'  [פקודת הנזיקין ]נוסח חדש

 24: סע'  1969-חוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט

 1969-חוק המקרקעין, תשכ"ט

 1958-חוק הגנת השכר, תשי"ח

 1963-פיטורים, תשכ"ג חוק פיצויי

 1995-חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, תשנ"ה

 )א(48: סע'  1977-חוק העונשין, תשל"ז

 1987-חוק שכר מינימום, תשמ"ז
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 1980-חוק הבטחת הכנסה, תשמ"א

 1951-חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א

 1981-חוק רמת הגולן, תשמ"ב

 4, 3: סע'  2012-חוק חוזה סוכנות )סוכן מסחרי וספק(, תשע"ב

 1976-פקודת הדואר ]נוסח חדש[, תשל"ז

 (1)31: סע'  1930פקודת בתי הדואר, 

 1996-חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו

 20)ב(, 19, 3, 1: סע'  1982-חוק החוזים האחידים, תשמ"ג

 39: סע'  1973-חוק החוזים )חלק כללי(, תשל"ג

 1998-חוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח

 1988-חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח

 1997-חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין(, תשנ"זחוק הגנה על עובדים )

 1971-פקודת המשטרה ]נוסח חדש[, תשל"א

 

 רציו:-מיני

, אך הם זכאים לפיצוי רשות הדואר עם ההתקשרות הסכמיסוכני הדואר אמנם הפרו באופן יסודי את * 
. מנגד, רשות הדואר זכאית לפיצוי מסוים בגין שימוע בהעדרולב  בחוסר בתוםול ההסכמים בגין ביט

 במעשיהם. הסוכנים גרמונזקים להם 

 הפרה יסודית –הפרה  –* חוזים 

 שלא כדין –ביטול  –* חוזים 

 זכאות לפיצויים –פיצויים  –* חוזים 

 אשם תורם –פיצויים  –* חוזים 

. 

בגין צעדים באופן סיטונאי,  מםההסכמים ע, שביטלה את רשות הדוארנגד סוכני הדואר תביעת 
 שגרמו נזקים שכנגד בתביעהתובעת  הרשות .רפורמה בשוק הדוארקיצוניים שננקטו על ידם עקב ה

 .ממאבקם כחלק הסוכנויות מסגירת בעיקרם הסוכנים

. 

 בחלקן: שכנגד התביעהקיבלה את התביעה את  בית המשפט המחוזי

, התובעים של מאפייניהם .עקרונותיו את לא ואף העבודה משפט את הדואר סוכני על להחיל מקום אין
 או עובדים להיחשב זכותם על ויתרו םסוכניוה, עובדים כשל ולא עסקים בעלי כשל הינם, הדואר סוכני
" יקיבוצ סכסוך מעין" הסוכנויות בסגירת לראות ואין השביתה זכות עומדת לא לתובעים .עובדים מעין

 הפרו ובכך, הנתבעת עם ההתקשרות הסכמיל בניגוד הסוכנויות את סגרום סוכניה ".שביתה מעין" או
 הביטול זכות אולם ,החוזים את לבטל הזכות עמדה הדואר שלחברת, מכאן ,יסודית הפרה אותם

 הנתבעת, זכאים התנהלות לאורלו היו הסוכנים זכאים.  שימוע בהעדרולב  בחוסר בתום הופעלה
 מסודרת לסגירה להתארגן סיפק םהבידי היה שלא כךב הממוניים הנזקים, הן בגין פיצוייםל וכניםסה
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 זכות על מאופן ההודעה, בכבודם מפגיעה הנובעים ממוניים בלתי נזקים, והן בגין הסוכנויות של
 חלק רק הוכיחהחדשים, וסוכנים  בהכשרת הצורךאת  הוכיחה הנתבעת, שכנגד תביעהל . אשרהביטול

 לנזקים תורם אשם לנתבעת. הסוכנויות מסגירת כתוצאה רווחים אבדן לגבי טענה להם מהנזקים קטן
 .25% של בשיעורי, מייד באופן הסוכנויות סגירת על שעמדה והעובדה התנהלותה לאור, לה שנגרמו

 עם החוזים את להפר לסוכנים גרם, יוחס לראש ארגון סוכני הדואר שלנתבעת שנגרם מהנזק 10%
 .הנתבעת

 

 פסק דין

שבשלו נקטו סוכני  ,כסוך בין סוכני הדואר לרשות הדואר עומד בבסיס תובענה זו. סכסוך מרס

פכה במשך מספר ימים בדיוק במועד בו ה כמו סגירת סוכנויות הדואר ,צעדים קיצונייםבהדואר 

ן ם עם אותן סוכנויות באופהסכמיביטלה את המנגד,  ,והרשות ,הרשות לחברה ממשלתית

כעת, בדיעבד, יש להכריע האם צעדיהם של הסוכנים עולים כדי הפרת  ן לילה.יסיטונאי, ב

, והאם רשות הדואר או שיש להכיר בהם כבמעין שביתה ,ההסכמים שלהם מול רשות הדואר

ובעיקר במימוש זכות הביטול והפעולות  ,יםהסכמב במימוש זכויותיה על פי אותם נהגה בתום ל

הראשון, מהם היחסים בין  ;תובענה זו מעוררת שני נושאים עיקריים .זייםלסיום היחסים החו

זכות  ,והאם חל עליהם משפט העבודה, לרבות זכות ההתארגנות ,סוכני הדואר לרשות הדואר

צורך נוגע ליחסים החוזיים בין הצדדים, להתנהלות הצדדים ול ,השימוע. השני וזכות השביתה

)שבהם נקטו שני  נקיטת אמצעים כוחנייםסגרתם, חלף באמון, תום לב ושיתוף פעולה במ

כמו חובת הנתבעת  ,כל הסוגיות המתעוררותהתמה המרכזית העולה ב (.הצדדים במקרה זה

שאלת ום עמם, חובותיה כחברה ממשלתית, הסכמילערוך לסוכני הדואר שימוע קודם לביטול ה

ל גופים פרטיים באמצעות החלת עקרונות הגינות, צדק ותום לב, הן ע היאהאשם התורם, 

נורמות מתחום המשפט הציבורי, הן לצורך ריכוך עקרון האחריות החוזית. כיון שכך פתחתי 

 בציטוט המיוחס לר' הלל שאמר: זוהי כל התורה כולה.

את הדואר בישראל  פובשוק הדואר הבינלאומי והמקומי שחש לתמורותלבו של הסכסוך נגע 

השירותים שניתנו על ידי הדואר תמהיל שינוי ל , מצדם,אוהבי, אשר לשינויים טכנולוגיים

על  ,2003בשלהי שנת  ,החליטה ממשלת ישראלשינויים אלו,  לאורתחרות. פתיחת השוק לול

ביצוע רפורמה מקיפה בשוק הדואר ועל פתיחתו לתחרות. במסגרת זו, הוחלט לבטל את רשות 

ם "חברת דואר ישראל בע"מ". על חברה ממשלתית בש להקיםתחת זאת הדואר ובנק הדואר ו

שצברה רשות הדואר לאורך השנים, פצחה רשות הדואר במהלך  רקע זה, ולאור גירעונות כבדים

עובדי דואר. הצורך בהתייעלות לא פסח גם על  500, בין השאר, פוטרו ובמסגרתשהתייעלות, 

נויות הדואר וכן במסגרת זו, ביקשה רשות הדואר לצמצם את מספר סוכפעילות סוכני הדואר. 

ביקשה לשנות את ההסכמים שבינה לבין סוכני הדואר כולם, ובכללם התובעים, וזאת בעיקר 

 . םשירותיאותם תמורה המשולמת לסוכנים בעד השירותים הניתנים ול לתמהילבכל הנוגע 

 

אשר הלך והחריף ככל שהתקרב מועד הפיכתה של רשות הדואר  ,פרץ סכסוך מר בין הצדדים

נקטו  , אז2006בחודשים פברואר ומרץ בשנת  והגיע לשיאאשר , ו1.3.06יום , בממשלתיתלחברה 
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. זאת, הגם כללו סגירה חלקית ומלאה של סוכנויות הדוארר שא בעיצומיםסוכני הדואר 

שבהסכם ההתקשרות בין הצדדים נקבע, כי סגירת סוכנות הדואר באופן מלא או חלקי מהווה 

 את האפשרות לבטל את ההסכם לאלתר.הדואר קנה לרשות הפרה יסודית של ההסכם, המ

הרשות, מצדה, ביטלה את ההסכמים עם אותן סוכניות ששבתו באופן סיטונאי, כאשר בחלק 

ניתוק הסוכנויות מרשת המחשבים המרכזית, באופן ששיתק  מהמקרים נעשה הדבר באמצעות

     את פעילותן באופן מידי.  

 

בבקשה לסעד זמני, בה  יפו-אביבהמחוזי בתל משפט הלבית  ארהדו פנתה רשות 5.3.06ביום 

ביקשה כי בית המשפט יורה לכל הסוכנים השובתים למסור לידיה את כל דברי הדואר המצויים 

וכן כל דבר דואר אחר השייך ללקוחות חברת הדואר  ,בידם, לרבות דברי דואר רשומים וחבילות

ית המשפט יתיר לה, במקרים בהם לא יצייתו ומוחזק בידם. כן ביקשה רשות הדואר, כי ב

די למבני הסוכנויות באמצעות קציני הביטחון שלה, ובסיוע יהסוכנים לצו, להיכנס באופן מ

משטרת ישראל, ולתפוס את כל דברי הדואר והציוד השייכים לה. במסגרת הבקשה האמורה, 

, שטרם קיבלו יםגם הודיעה הרשות על ביטול הסכמי ההתקשרות עם כל הסוכנים השובת

ההסכמים עם . כב' השופט י' זפט נתן צו ארעי כמבוקש במעמד צד אחד, הודעת ביטול פרטנית

, באופן חד צדדי, תוך סוכנויות דואר על ידי חברת הדואר 186-נסגרו כו השובתים בוטלו הסוכנים

 . פירוקן הפיסי, בחלק מן המקרים

 

לאחר שמפעיליהן ניאותו לחתום על הסכם  מחדשדואר נפתחו סוכנויות הרבות מבסופו של יום, 

ובהן הסוכנויות  –. אולם, חלק מסוכנויות הדואר הדואר רשותעל ידי  נדרשהחדש, שבנוסח 

איבדו את מטה לחמן וחלקן נקלעו רבות משפחות  ,לא נפתחו מחדש –שהפעילו התובעים 

 למצוקה כלכלית של ממש. 

 

ה הם עותרים סוכנים את התובענה שבכותרת, ב 44-והגישו ארגון סוכני הדואר  9.1.08ביום 

הדואר, המשקף את הנזק שנגרם להם, כך לטענתם, ת חברמ ₪ 34,185,169לקבלת פיצוי בסך 

ממתן הצווים וסגירת סוכנויות הדואר ולמצער מביטול הסכמי ההתקשרות עמם. עוד עותרים 

 ההתקשרות עמם שלא כדין. ביטלה את הסכמי  הנתבעתהתובעים לקבלת סעד הצהרתי, שלפיו 

 

הנתבעת, מצדה, הגישה כנגד התובעים כתב תביעה שכנגד, שבגדרו היא מבקשת לחייב את 

סה התובעים לפצות אותה בגין הנזקים שנגרמו לה, כך לטענתה, בעקבות הפרה קולקטיבית וג

, ₪ 30,652,768הסכמים שבינה לבין התובעים. את נזקיה, המסתכמים לטענתה בסך השל 

 , לצורכי אגרה.  ₪ 7,000,000העמידה הנתבעת על סך 

 

, שממנה תיגזר זכותם של התובעים לקבלת פיצוי ת בתובענה זוהמתעורר ראשונההשאלה ה

במסגרת  באשר גם השאלה האם הדואר, רשותכספי, נוגעת למעמדם של התובעים למול 
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הפרו וכנויות הדואר, של ס העיצומים שבהם נקטו התובעים, שכללו סגירה חלקית ואף מלאה

  סים בין הצדדים., נגזרת ממהות היחהדואר רשותהתובעים את הסכמי ההתקשרות למול 

 

כמו תום לב בקיום חוזה, עמידה על הזכות  ,דיני החוזיםמתחום שאלות רבות  מתעוררותכן 

השאלה  ואשם תורם בהפרת חוזה, שאלות העולות ממערך ההסכמים בין הצדדים. לבטל חוזה

 לב על המשפט הפרטי.ההגינות ותום החובות של ם תכזית בהקשר זה היא של השפעהמר

 

 רקע הדברים וההליכים. 1

 הצדדים והסכמי ההתקשרותא. 

הפועלת  הינו עמותה רשומה ,(ארגון סוכני הדואראו  הארגון)להלן:  ארגון סוכני הדואר, 1 התובע

סוכני הדואר  ארגוןאיגד  ,ם לתובענהבמועדים הרלבנטייבמסגרת התאחדות המלאכה והתעשייה. 

סוכני דואר שפעלו ברחבי הארץ.  400-, וזאת מתוך כ2-45ם התובעים סוכני דואר, ובכלל 220

בתי דואר וסניפי דואר, המופעלים על ידי עובדים שכירים  250-סוכנויות הדואר פעלו במקביל לכ

 של חברת הדואר. 

 

הפעילו סוכנויות דואר ר שא ,לתובענה כסוכני דוארשימשו במועדים הרלבנטיים  2-45התובעים 

  (.הסוכניםאו  סוכני הדואר, התובעים)להלן:  ברחבי הארץ עצמאיות

 

הינה חברה ממשלתית (, חברת הדואראו  הנתבעת)להלן:  חברת דואר ישראל בע"מ, הנתבעת

-, התשס"ד)תיקוני חקיקה( 2004דיניות הכלכלית לשנת הכספים חוק המהוקמה לפי הוראת ש

 1986-, תשמ"וחוק הדוארבהתאם להוראות . (2004חוק המדיניות הכלכלית לשנת )להלן:  2004

. הדואר בנקו ואררשות הד, בנעליהן של 1.3.06באה חברת הדואר, החל מיום  ,(חוק הדואר)להלן: 

התרחשו קודם להקמת חברת הדואר, ועל רקע הרלבנטיים לענייננו כי מרבית האירועים  ,יש לציין

רשות הדואר,  הקמתה. עם זאת, כיון שחברת הדואר לקחה על עצמה את התחייבויות

 כאל הנתבעת. ככל שיהיה מקום להתייחס לרשות הדואר אתה חברת הדואר ההתייחסות אל

 יה התייחסות מפורשת לכך., תהיעצמה

 

גם מכוח הרישיון  15.1.08)והחל מיום  חוק הדוארחברת הדואר מבצעת את תפקידיה על פי 

ל הרחב באמצעות בתי דואר, היא נותנת שירותים לקהוהכללי שניתן לה מטעם שר התקשורת(, 

, שירותים שירותי דואר הם . השירותים שמספקת חברת הדוארארסניפי דואר וסוכנויות דו

חוק ( ושירותים נוספים, שאותם היא רשאית לספק על פי שירותי בנק הדואר לשעברכספיים )

ם לקהל הרחב בבתי הדואר ובסניפי הדואר ניתנים השירותי. (והרישיון הכללי שניתן לה) הדואר

בידי עובדי הנתבעת ואילו בסוכנויות הדואר ניתנים השירותים בידי סוכני דואר, כדוגמת 

סוכני הדואר לא ייראו, לכל קובע, כי יחסי חברת הדואר למול  חוק הדוארל )א(46סעיף התובעים. 

   דבר ועניין, כיחסי עובד ומעביד.

 

http://www.nevo.co.il/law/73760
http://www.nevo.co.il/law/74299
http://www.nevo.co.il/law/74299
http://www.nevo.co.il/law/74299
http://www.nevo.co.il/law/74299
http://www.nevo.co.il/law/74299/46.a
http://www.nevo.co.il/law/74299
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ההתקשרות עם סוכני הדואר לאורך השנים נעשתה מכוח מכרז פומבי שפורסם על ידי הרשות כל 

אימת שנוצר צורך תפעולי בפתיחת סוכנות דואר חדשה, או בהחלפת סוכן דואר קיים באחר, 

( של הרשות )וכיום של חברת הדואר סוכןכ ו ישמששלאחריו נחתם עם אותו סוכן הסכם, שלפי

 עבורה את העבודות המבוצעות על ידי בית דואר.  ויבצע

 

בין ) הדואר לבין סוכני הדואר רשותבין שנחתמו לאורך השנים קיימים כמה סוגים של הסכמים 

בשל ההבחנה בין סוכן המשתמש במבנה של רשות הדואר לבין סוכן המשתמש במבנה היתר 

)ב( 1סעיף , אך בכולן מופיעות ההוראות הבאות, החשובות לענייננו: נו שייך לרשות(שאי

להסכמים קובע, כי הסוכן יעניק בסוכנות את מכלול שירותי הדואר והעבודות הניתנים על ידי 

, בית דואר או סניף דואר, לרבות שירותים חדשים ועבודות חדשות שיתווספו בתקופת ההסכם

 .    הרשותהכל בהתאם לנוהלי 

"סוכנות הדואר )א( להסכם ההתקשרות קובע את שעות וימי הפעילות של הסוכנות, שבהם 6סעיף 

ות הבוקר ועד עכל ימות החול בשבוע, מש ", והםתהא פתוחה לקהל והסוכן יעמוד לרשות הקהל

ו' )וערבי חג(, בהם הסוכנות אינה פתוחה אחר -הצהריים והן אחר הצהריים, למעט ימים ג' ו

  הצהריים.

 

בהסכמים השונים קובע, כי תוקפם של ההסכמים לשנה אחת והם מוארכים באופן  22סעיף 

אוטומטי, כאשר לכל אחד מהצדדים שמורה הזכות לבטל את ההסכם, ללא נימוק, בהודעה 

הדואר לבטל את ההסכם  רשותבהסכמים מתיר ל 23יום. יחד עם זאת, סעיף  60מוקדמת של 

פתיחה הר הסוכן הוראות מסוימות המצויות בו, כגון ההוראות בדבר זמני באופן מידי, אם מפ

 סגירה של הסוכנות. הו

 

)א( להסכם שונו 6כאן המקום לציין, כי הגם שבמהלך השנים שעות הפתיחה המפורטות בסעיף 

, המסגרת הכללית של שעות וימי הפעילות של הסוכנויות לא ביחס לחלק מהסוכניםמעט 

 המצויינת לעיל.    השתנתה והיא זו

 

עוד יש לציין, כי בהתאם להוראות שונות בהסכמים, כל מלאי פרטי הדואר המצוי בסוכנות )כגון: 

בולים, מעטפות, כרטיסי חיוג, כרטיסי חניה וכיו"ב(, ציוד המחשוב )תחנת מס"ד(, הכספים 

יתר הציוד  במזומן והשיקים המתקבלים ממכירת פרטי דואר ומתשלומים לצדדים שלישיים וכן

המצוי בסוכנות הדואר )כגון: כספת, דלפקים, קופה, שילוט וכיו"ב( שייך לרשות הדואר וכל סוכן 

 התחייב להשיבו לרשות הדואר עם סיומו או ביטולו של  ההסכם בין הצדדים. 

 

 הסכסוךב. 

פתיחה הדרגתית של שוק הדואר בישראל לתחרות, החליטה ממשלת ישראל על  15.9.03ביום 

, רשות הדואר ובנק הדואר והקמת חברת הדואר כחברה ממשלתיתהתאם החליטה על ביטול וב

 שתפעל כחברה עסקית בסביבה תחרותית.
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פיכתה ולנוכח הצורך בהתייעלות לקראת הלאורך השנים הגירעונות הכבדים שצברה הרשות   בשל

החלה רשות , הנדרשת לפעול בסביבה תחרותית ולעמוד במבחני רווחיות לחברה ממשלתית,

רשות הדואר לצמצם את השאת רווחיה. במסגרת זו, ביקשה התייעלות לצורך הדואר לפעול ל

מספר סוכנויות הדואר וכן ביקשה לשנות את ההסכמים שבינה לבין סוכני הדואר כולם, ובכללם 

בעד המשולמת לסוכנים תמורה השירותים הניתנים ול מהילתאת בעיקר בכל הנוגע להתובעים, וז

    ך ניהלה עם סוכני הדואר משא ומתן במשך קרוב לשלוש שנים.לצורך כ. םשירותיותתם הא

. על רקע האמור, העמיקההצדדים לא הצליחו להגיע לכדי הסכמה והמחלוקת ביניהם הלכה ו

ההסכמים וכי היא לא תחדש את ההסכמים בנוסחם הקיים סוכניה, כי  ללכל הודיעה הרשות

 החדש.סכם הלחתום על השייאותו ים אותם סוכנ יחודשו רק עם

 

בה ביקשו  ,(4311/04 בגץץ )"סוכנים עתירה לבג 251הגיש ארגון סוכני הדואר בצירוף  6.5.04ביום 

 12.5.04מבית המשפט העליון ליתן צו ולפיו ימשיכו לחול הסכמי ההתקשרות הקודמים. ביום 

רחי ועל כן הבקשה לצו ביניים זלפיה מדובר בסכסוך א ,יתנה החלטתו של כב' השופט י' טירקלנ

 נדחית.

 

שהיה קבוע ליום  ,המו"מ נמשך, אך הצדדים לא הגיעו לכל הסכמה ומועד הקמת חברת הדואר

על רקע זה, החלו חלק מהסוכנויות לשבש את שעות פעילותן של סוכנויות התקרב. ו לךה ,1.3.06

תנים בסוכנויות ולהיעדר מהשתלמויות שיזמה רשות הדואר. יואר, לצמצם את השירותים הנהד

סוכנים, ובהם  180-, אז השביתו כ2006עה לשיאה בחודש פברואר יפעילות מחאתית זו הג

באופן ר, ובחודש פברוא 26-27בימים התובעים, את סוכנויות הדואר שהפעילו, וזאת באופן חלקי 

 . 28.2.06יום במלא 

 

 על סיום ההתקשרות עמם. לסוכניםבמשלוח הודעות רשות הדואר החלה או אז, 

 

היום שבו הפכה רשות הדואר לחברת הדואר, קיים הארגון כנס חירום, שבו  ,1.3.06ביום 

. המכריע של המקרים, נותרו סגורות השתתפו מרבית סוכני הדואר, כך שסוכנויות הדואר, ברובם

 ן של סוכנויות הדואר נותרו סגורות. גם לאחר מועד זה, מרבית

 

 הבקשה לצו מניעה זמני והפעולות שנקטה חברת הדואר כנגד הסוכנים מכוחוג. 

 ה, בבבקשה לסעד זמני יפו,-המחוזי בתל אביב לבית משפט חברת הדוארפנתה  5.3.06ביום 

המצויים  ביקשה כי בית המשפט יורה לכל הסוכנים השובתים למסור לידיה את כל דברי הדואר

, לרבות דברי דואר רשומים וחבילות וכן כל דבר דואר אחר השייך ללקוחות חברת הדואר בידם

בולים, מעטפות, כרטיסי חניה, כרטיסי חיוג, כספים, ציוד, ריהוט, קופה, לרבות ומוחזק בידם, 

ט כי בית המשפ רת הדואר,חבהדואר. כן ביקשה  חברתכספת וכל פריט ו/או ציוד אחר השייך ל

ידי למבני הסוכנויות באמצעות יתו הסוכנים לצו, להיכנס באופן מיתיר לה, במקרים בהם לא יצי

http://www.nevo.co.il/case/5949697
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 .קציני הביטחון שלה, ובסיוע משטרת ישראל, ולתפוס את כל דברי הדואר והציוד השייכים לה

  . (6103/06בש"א )ת"א( ) זפט נתן צו ארעי כמבוקש במעמד צד אחד 'כב' השופט י

 

בו הודיעו להם על  ,מכתב לכל סוכני הדואר השובתים חברת הדואריום שלחו באי כוחה של בבו 

כי על רקע הוראות הצו הארעי, על הסוכנים  ,החלטתו של בית המשפט המחוזי. כן נכתב בו

סור את כל המפורט ולמ 10:00-ל 8:30בין השעות  6.3.06ביום בסוכנות שהם מפעילים  להתייצב

קיים את הצו, ייכנסו יסרבו ל ם לא יתייצבו, כך נאמר במכתב, או. אבצו לידי נציגי חברת הדואר

הורה לכל הסוכנים  ארגון סוכני הדוארלסוכנות ויוציאו את כל המפורט בצו.  נציגי חברת הדואר

לא להשיב לה את הציוד.  את כל דברי הדואר המצויים בידם, אך חברת הדוארלהעביר לידי 

לחלק מהסוכנויות שלא השיבו את הציוד ולא חתמו על  בהמשך לכך, נכנסו נציגי חברת הדואר

, כי מי שיחתום לסוכנים המצוי בהם. במקביל, הודיעה חברת הדוארחוזה חדש ונטלו את הציוד 

 לא יהיה כפוף להוראות הצו הזמני. על חוזה חדש עמה

 

ל חברת הדואר לסעד זמני הוגשה עובר להגשת הליך עיקרי על ידה, וביום יש לציין, כי בקשתה ש

הגישה חברת הדואר המרצת פתיחה, בה ביקשה סעד הצהרתי לפיו סוכני הדואר הפרו  12.3.06

 את ההסכמים בינם לבינה. 

 

, בטרם הוגשה בקשתה של חברת הדואר למתן סעד זמני, הגישו שישה 2.3.06יצוין עוד, כי ביום 

המרצת פתיחה נגד חברת הדואר, שבגדרה עתרו  ,ין סוכני הדואר שכנגדם הוגשה הבקשהמב

על סיום  ות פרטניות. המדובר בסוכנים אשר קיבלו הודעלאכיפת ההסכם בינם לבין חברת הדואר

)סיום ההסכם  , לאחר שנקטו בעיצומים28.2.08-ו 27.2.08בימים ההסכם בינם לבין חברת הדואר 

תביעת זו אוחדה עם המרצת הפתיחה שהגישה  יבות להחרפת העיצומים(.עמם היה אחת הס

 חברת הדואר.

 

, החליט הזמני במעמד שני הצדדים. בעקבות דיון זההמניעה נערך דיון בבקשה לצו  9.3.06ביום 

שהוא מורה לסוכנים  ככל, , להותיר את הצו הארעי על כנו15.3.06, ביום זפט 'י כב' השופט

יטל בית המשפט את הצו המתיר דברי דואר וציוד. לעומת זאת, ב דוארהת להעביר לידי חבר

 וד בעצמה. להיכנס לסוכנויות וליטול דברי דואר וצי דוארהלחברת 

 

, כי הוכח לפניו, לכאורה, כי סוכני הדואר הפרו את ההסכם בינם לבין חברת כב' השופט זפט קבע

כן, עמדה לחברת הדואר הזכות לבטל את הדואר, משהשביתו את הסוכנויות שהם מפעילים. על 

פי הוראות ההסכם, זכות לכאורה -ההסכם לאלתר. עם ביטול ההסכם קמה לחברת הדואר, על

דחה את טענת הסוכנים, זפט  השופטכב' לקבלת דברי הדואר והציוד המצויים בידי הסוכנים. 

ו, כי בקשה למתן לפיה הוראות ההסכם שוללות את זכותם לשבות ומשכך דינן להתבטל בקובע

סעד זמני אינה האכסניה הנכונה לבירור טענה כגון דא וכי נקודת המוצא לדיון הינה תקפות 

על ידי חברת הדואר  ההסכמים, כי משבוטלו כב' השופט זפטההסכם. לעניין מאזן הנוחות קבע 

http://www.nevo.co.il/case/510135
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חברת והודעה על כך נמסרה לסוכנים, אין הם זכאים להשתמש בפרטי הדואר או בציוד השייך ל

ל נזק אם יעבירו את סוכני הדואר כ, כי לא ייגרם לכב' השופט זפטהדואר. במצב דברים זה סבר 

, כי שלילת אפשרות השימוש בפריטי כב' השופט זפטהציוד לידי חברת הדואר. מאידך, ציין 

הדואר ובציוד עלולה לגרום לחברת הדואר נזק ביחסיה עם לקוחותיה וכן נזק כספי, אם תאלץ 

 ש ציוד חלופי. לרכו

 

וכנים נמחקו מהבקשה ס 4סוכנים.  178כנגד לסעד זמני הוגשה במקור  חברת הדוארבקשתה של 

 174ולפיכך הצו הזמני חל על  השופט זפט,כב' , בטרם ניתנה החלטת לבקשת חברת הדואר

דש על חוזה ח בין הסוכנים שכנגדם ניתן הצו הזמנימ 111 סוכנים. בעקבות מתן הצו הזמני חתמו

הסוכנים  65-ארגון סוכני הדואר ו .וכפועל יוצא חזרו להפעיל סוכנויות דואר עם חברת הדואר

 בקשת רשות ערעור על החלטת כב' השופט זפט 19.3.06הגישו ביום  , ובכללם התובעים,הנותרים

 63-שבסופו של יום ההליך התנהל ביחס ל, אך שניים מהם נמחקו לבקשתם, כך (2479/06)רע"א 

על חוזים חדשים סוכנים  חלק מאותםגם , חתמו . ואולם, בהמשךארגון סוכני הדוארכן ו יםסוכנ

 סוכניםאינה מעוניינת לחתום על חוזה חדש עם ההיא כי  ,הודיעה עם חברת הדואר. חברת הדואר

בהמשך, החלה שכן איבדה, לטענתה, את האמון בהם באופן מוחלט.  בהם התובעים, הנותרים,

פרסמה מכרזים להחלפתם, שבכולם ו כנים האמוריםולסמחליפים  תאעול למציחברת הדואר לפ

 זוכה.  הוגשו הצעות ובתשעה מהם הוכרז

 

 ,20.3.06ביום  ,אלה, הגישו לסוכניםלאיתור מחליפים  רשות הדוארלאור הפעולות שנקטה  

ואר לפתוח בהליכי מכרז לאיתור סוכני דחברת הדואר ר על וס, שיאבקשה לצו מניעה זמני

להעביר  התבקש בית המשפט להורות לרשות הדואר כאמור. בנוסף, או לקדם הליכים ,מחליפים

כב' , שטרם הועברו לידם. 2006דש ינואר גמול המגיעים להם בגין חותלידיהם את תשלומי ה

רע"א ) ו הוגשה בקשת רשות ערעורז על החלטהגם ו 23.4.06יום דחה את הבקשה ב השופט זפט

3899/06) . 

 

גם בקשה לעיכוב ביצוע  ני בעניין המכרזים, הגישו הסוכניםבמקביל להגשת הבקשה לסעד זמ

הגישו המבקשים בקשת עיכוב כב' השופט זפט. לאחר שהבקשה נדחתה, לטתו הראשונה של הח

 ,11.4.06מיום  ,. בהחלטה נוספתשההתקבלה הבק 7.4.06וביום  עליוןההמשפט ביצוע לבית 

 ל עיכוב הביצוע הינה כי על רשות הדוארכי משמעות ההחלטה עבית המשפט העליון, ר יבהה

להימנע מכל פעולה שתמנע את השבת המצב לקדמותו, כפי שהיה עובר למתן הסעד הארעי בבית 

 משפט קמא. 

 הדיון בבית המשפט העליון. ד

, אשר בסופו הסכימו קשות רשות הערעור בבית המשפט העליוןבב התקיים דיון 15.5.06ביום 

בו הוחלט  ,בעלי הדין לפנות להליך של גישור. משכשל הליך הגישור זומנו בעלי הדין לדיון נוסף

כי הגיע  ,הודיע שר התקשורת 16.10.06רת לשקול התערבות במחלוקת. ביום ולבקש משר התקש

 סיומה של המחלוקת על דרך הסדר. בשלב זה אין באפשרותו לסייע לשלמסקנה 

http://www.nevo.co.il/case/5922285
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  3899/06, 2479/06רע"א קשות רשות הערעור שהגישו הסוכנים )התקבלו בחלקן ב 9.7.07ביום 

הבר"ע על החלטת , להלן: 2007) אחרים נ' חברת דואר ישראל בע"מ 65-ארגון סוכני הדואר ו

כב' השופט א' גרוניס ובהסכמת כב' )מפי  זאת, לאחר שבית המשפט העליון. ((השופט זפט

כל תארי השופטות והשופטים כפי שהיו בעת מתן  ,בהמשך ,)להלן השופטות מ' נאור וא' חיות

. בפתח השופט זפטכב' מצא, כי נפלה שורה של פגמים בהחלטתו של , (ההחלטות ופסקי הדין(

, כי למרבה הצער, אין הוא יכול להיעתר למבוקשם האמיתי ליוןהע הכרעתו, הדגיש בית המשפט

 , בזו הלשון:ולהחזיר אותם למעמדם כסוכנים של המבקשים בבקשות רשות הערעור שבפניו

המבקשים רוצים בכינונם מחדש של ההסכמים בינם לבין המשיבה ובהשבה "
ינו לעבודה של אלה מהם שאיבדו פרנסתם. מתן סעד שכזה, למרבה הצער, א

אפשרי בגדרן של בקשות רשות הערעור שבפנינו. את עניינם של אלו מבין 
המבקשים אשר חתמו על הסכם חדש עם המשיבה לא ניתן לברר בגדר ההליך 
הנוכחי. הוא מחייב בירור עובדתי חדש בבית המשפט המחוזי, שיכלול התייחסות 

אשר לסוכנים לנסיבות החתימה על ההסכם החדש ולהוראות ההסכם החדש גופו. 
שלא נחתם עימם הסכם חדש )או שבוטל ההסכם החדש שנחתם עימם(, אף לאלה 
לא ניתן ליתן סעד המשיב את המצב לקדמותו. ראשית, קיים בפנינו קושי דיוני לא 
פשוט הנובע מכך שבקשות רשות הערעור דכאן אינן מכוונות נגד החלטה של בית 

ההסכמים בין המשיבה למבקשים.  המשפט המחוזי בבקשה לסעד זמני של אכיפת
ביטול הסעד הזמני שניתן למשיבה יוביל לכך שהמבקשים לא יידרשו עוד להשיב 
את הציוד שבידיהם לידי המשיבה, אך לא להשבתם לעבודה כסוכני דואר. לשם כך 
יהיה צורך בצו עשה המורה למשיבה לשוב ולהעסיקם כסוכנים. הבקשה לסעד 

( לא 3899/06רע"א ת המשפט המחוזי )הבקשה נשוא זמני שהגישו המבקשים בבי
כללה סעד של אכיפת הסכם. היא נגעה להקפאת הליכי המכרזים ולתשלום גמול 

בלבד. שנית, גם אם נתעלם מהקושי הדיוני ונבדוק דברים לגופם,  2006חודש ינואר 
ב בהשבת המצב לקדמותו. כאמור, משמעות השבת המצב נראה כי קיים קושי ר

לקדמותו במקרה זה הינה מתן צו המורה למשיבה לאפשר למבקשים להמשיך 
יומי בין הסוכן -תפקיד המחייב אמון הדדי ושיתוף פעולה יום -לשמש כסוכניה 

לבין המשיבה. זאת, לאחר שהמשיבה הודיעה כי היא מסרבת לכך בתוקף וכאשר 
בעלי הדין מורה כי ניתן לבטלו, מכל סיבה שהיא, בהודעה מוקדמת של ההסכם בין 

 -ימים מראש. הלכה היא כי בית המשפט נוקט זהירות מיוחדת ונמנע מלאכוף  60
לא מצאנו .. הסכם עסקי מסוג זה שבין המשיבה למבקשים  -ולּו לתקופה מוגבלת 

ביא את בעלי הדין בסיס לחרוג מהלכה זו במקרה דנא. לפיכך, ומשלא הצלחנו לה
להסכמה, על אף ניסיונות רבים, לא ניתן להורות על השבת המבקשים לעבודתם 

 ."בצו
 

בית המשפט העליון קבע, כי אף שבדברים האמורים לעיל הוכרעה השאלה האופרטיבית העיקרית 

, לגופן כב' השופט זפטהעולה בבקשות רשות הערעור שלפניו, מן הראוי לדון בהחלטותיו של 

קיומה של זכות לכאורה ומאזן ל בחן בית המשפט העליון את קביעותיו ביחסשר בהקשר זה כא

 .הנוחות

 

בחן את מאזן הנוחות תוך שהוא יוצא  ט זפטפהשוכב' כי  לעניין זה, בית המשפט העליון הבהיר,

בית  בכך נראה כי נתפס לטעות. קשים בטלים, וכיכי ההסכמים בין המשיבה למב ,מנקודת הנחה

 :שפט הבהיר לעניין זה, כיהמ

המשיבה הגישה המרצת פתיחה בה היא מבקשת הצהרה של בית המשפט אודות " 
הפרת ההסכם, המקימה לה זכות ביטול מיידי. תובענה זו טרם הוכרעה. לפיכך, 

http://www.nevo.co.il/case/5835686
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נקודת המוצא לדיון בבית המשפט המחוזי הייתה צריכה להיות כי ההסכמים 
 "יבחן לאור אפשרות ביטולם.תקפים, ושאלת הנזק הייתה צריכה לה

 

 -את נזקם של המבקשים במקרה דנא יש לבחון בשני מישורים בית המשפט העליון הבהיר, כי 

 הקיבוצי הנוגע לסוכני הדואר כולם:המישור האישי הנוגע לסוכן הדואר היחיד, והמישור 

במישור האישי, הצו המורה למבקשים להשיב לידי המשיבה את הציוד "
פקטו של הסוכנויות שבעליהן סירבו לחתום על -מעו סגירתן דהשברשותם מש

הסכם חדש עם המשיבה, ופגיעה חמורה בפרנסתם. כל זאת, בטרם נקבע בבית 
משפט קמא כי המבקשים הפרו את ההסכמים. במישור הקיבוצי, הצו הארעי והצו 
הזמני שניתן לאחריו היוו אמצעי לחץ ששימש את המשיבה במאמציה לשכנע את 

סוכנים לחתום על ההסכם החדש. כתוצאה ממתן הצווים התפוררה ההתנגדות ה
המאורגנת של סוכני הדואר נגד החתימה על ההסכם החדש. בכך נגרם נזק נוסף 
לסוכנים, שכן ברי, כי לכל אחד מהסוכנים היחידים אין ולא יכול להיות אותו 

פוא, הסעד א. כך משקל במשא ומתן כמו לארגון המייצג קבוצה גדולה של סוכנים
הזמני טמן בחובו נזק חמור במיוחד עבור המבקשים. לעומת זאת, את הנזקים שהיו 
עשויים להיגרם למשיבה ולציבור ניתן היה למנוע באמצעות צו המורה לסוכנים 
השובתים לשוב לעבודתם )הסוכנים גם הודיעו על מוכנותם לעשות כן בבית 

יין כי נסיבותיו המיוחדות של המקרה המשפט המחוזי ובבית משפט זה(. יש לצ
הנוכחי הובילו לכך שהדיון בערכאה זו מתנהל בדיעבד, לאחר שנגרם כבר הנזק 
למבקשים. בכך קיים לנו יתרון על הערכאה הדיונית. ואולם, את נזקם של 

 "המבקשים והקושי בהשבת המצב לקדמותו ניתן וצריך היה לצפות מראש.
  

בהתחשב בכך שמאזן הנוחות נוטה בבירור לטובת המבקשים כי בית המשפט העליון הבהיר, 

, לעמודוכי בהקשר זה יש  נדרשת המשיבה לעמוד ברף גבוה במיוחד להוכחת זכותה לכאורה

 בית המשפט קבע בעניין זה, כך:על סוג היחסים המשפטיים בין המבקשים למשיבה.  תחילה,

, מורה כי היחסים שבין חברת הדואר 1986-, התשמ"וחוק הדואר)א( ל46סעיף "
לבין סוכני הדואר לא ייראו, לכל דבר ועניין, כיחסי עובד ומעביד. על כן, לא ניתן 
לראות בארגון סוכני הדואר ארגון עובדים ובסוכני הדואר עצמם עובדים של 

ת הדואר עם הסוכנים; ראו, המשיבה )כך לכל הפחות כאשר מדובר ביחסי חבר
((. ואכן, 1999) 445, 433( 5)נקש נ' בית הדין הארצי לעבודה, פ"ד נג 6194/97בג"ץ 

המבקשים אינם טוענים כי יש לייחס להם מעמד של עובדים ולהחיל עליהם את 
אות ההסכם שבין המבקשים למשיבה דיני העבודה. לאור זאת, ובהתחשב בהור

נראה, כי לפחות על פני הדברים עומדת למשיבה זכות לכאורה לקבלת הסעד 
שביקשה. טענות ההגנה של המבקשים, כפי שהוצגו בבית משפט קמא אינן, על 
פניהן, טענות חזקות. הטענה לפיה עומדת למבקשים הזכות לשבות הינה בעייתית 

ת הינה יציר דיני העבודה וספק רב אם ניתן להכיר במיוחד. זכות השביתה המוגנ
, חוק יישוב סכסוכי עבודהבה מחוץ למסגרת היחסים שבין עובד למעביד )עיינו, 

. נעיר כי בנסיבות מסוימות מכיר המשפט בשביתה המכוונת נגד 1957-תשי"ז
היועץ המשפטי לממשלה נ' בית  1074/93בג"ץ סיק, מעשיו של ריבון ולא של מע

(, אך קשה מכאן לגזור הכרה בשביתה של מי 1995) 485( 2)הדין לעבודה, פ"ד מט
שאינו עובד(. יתרה מכך, הכרה בזכות זו במקרה דנא עלולה לרוקן מתוכן את 

האחידים נראית  חוק החוזיםק רשות הדואר. הטענה בעניין )א( לחו46הוראת סעיף 
כבעלת בסיס איתן יותר, אך היא לא נטענה בפירוט בבית המשפט המחוזי, ואף לא 
בפנינו. עם זאת, לא ניתן לומר כי טענותיהם של המבקשים הינן חסרות סיכוי. 

ממצה.  לפיכך, ובהתחשב במאזן הנוחות, לא היה מקום לדחותן על הסף ללא דיון
מכאן שטעה בית משפט קמא משהעניק למשיבה את הסעד שביקשה והוא 
מתבטל. יחד עם זאת, הואיל ומצאנו כי אין להורות על השבת המצב לקדמותו, אין 
מקום להורות למשיבה להחזיר את הציוד שהוציאה מידי המבקשים שכבר אינם 

 ".משמשים כסוכניה
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אחדים מהמבקשים עימם  ולפי הנתונים המצויים בפניכי  בנקודה זו, הבהיר בית המשפט העליון,

בית המשפט מסרבת המשיבה לשוב לעבוד טרם העבירו לידי המשיבה את הציוד המצוי בידיהם. 

 ך:העליון הבהיר בהקשר זה, כ

בהתחשב בשינוי הנסיבות מאז שניתן הצו הזמני בבית המשפט המחוזי " 
ל מחדש מתן צו זמני המורה לאותם ובעקבותיו, ייתכן כי כיום יש מקום לשקו

מבקשים להשיב למשיבה את הציוד. ואולם, לא ניתן לדון בצו זמני כזה במסגרת 
ההליך הנוכחי. אם יהיה בצו זמני שכזה צורך, תוכל המשיבה לשוב ולפנות לבית 

  ".המשפט המחוזי בבקשה מתאימה
 

מחשבה להחלטה בעניין הצו  להקדיש מן הראוי בית המשפט העליון ציין, כי בשולי הדברים

ולתוצאותיה. זאת, אף שהחלטה זו אינה עומדת עוד על הפרק  ע"י השופט זפטהארעי שניתן 

 שהוחלפה על ידי ההחלטה בצו הזמני:מ

בית משפט קמא העניק למשיבה צו במעמד צד אחד. ספק רב אם היה מקום "
לשיאו בסוף חודש  לעשות כן. בעלי הדין דכאן מעורבים בסכסוך ממושך, אשר הגיע

. אמנם שירות הדואר הינו שירות חיוני ועיכוב דברי הדואר גורם נזק 2006פברואר 
לציבור, אך ניתן היה לקבוע דיון דחוף בתיק כבר למחרת היום ולעכב את מתן הצו 
עד לאחר הדיון במעמד הצדדים. בנסיבות העניין קיימת אף בעייתיות מיוחדת 

ותפיסת נכסים שנמצאו בהן. מהבקשה  לסוכנויותה באשר למתן הצו שהתיר כניס
למתן סעד זמני שהגישה המשיבה לא ברור אם רצתה בסעד של מינוי כונס נכסים 
זמני או בסעד של מינוי תופס נכסים זמני )המשיבה ביקשה "לתפוס" את הציוד 
שהיה בידי המבקשים אך סמכויות תפיסת נכסים ניתנות גם לכונס נכסים זמני(. 

תקנות סדר הדין ם מכל מקום, הצו שניתן למשיבה אינו מתיישב עם הוראות ואול
תקנות סדר הדין האזרחי(. כך בין היתר, ספק  -)להלן  1984-, התשמ"דהאזרחי

אם הציוד שביקשה המשיבה לתפוס הינו מסוג הנכסים שלשם תפיסתם ניתן 
תקנות סדר ב)א( ל387א)ד( ותקנה 387ס או כונס נכסים זמני )ראו, תקנה למנות תופ

(. כמו כן, המשיבה לא ביקשה וממילא לא מונה כל אדם ספציפי הדין האזרחי
לשמש כתופס או ככונס נכסים; לבקשה למתן צו זמני לא צורפה הסכמה של תופס 

; בית תקנות סדר הדין האזרחי)ו( ל365או כונס נכסים כנדרש בתקנה נכסים 
המשפט אף לא הורה על הפקדת ערובה או ערבות כלשהי. מכל מקום, כאמור, בית 

 "המשפט המחוזי ביטל סעד זה לאחר הדיון במעמד בעלי הדין ובצדק עשה כן.
 

נוגעת להקפאת ככל שהיא בקשת רשות הערעור השנייה, פנה בית המשפט לדון ב בנקודה זו

דמותו, אין מקום למסקנה כי לא ניתן להשיב את המצב לק תוך שהבהיר, כי משהגיעהמכרזים, 

צודקים  , הבהיר בית המשפט העליון, כי2006לקבלה. אשר לתשלום תגמולי חודש ינואר 

בית המשפט טעה משלא התייחס לחלק זה של בקשתם.  השופט זפטכב' כי  ,המבקשים בטענה

זאת, שאלת זכאותם של המבקשים לתגמול מחייבת בירור עובדתי, שלא  כי לצד ,העליון הבהיר

 :ניתן לעשותו במסגרת קיבוצית המתייחסת למבקשים כולם

המשיבה, מקימים לה ההסכמים בינה לבין המבקשים זכות קיזוז  כטענת"
ל כן, לא ניתן ליתן צו זמני גורף ומן הראוי כי בקשות לסעד בנסיבות מסוימות. ע

הנוגע לתשלומים המגיעים לסוכן זה או אחר יתבססו על תשתית עובדתית מפורטת 
הנוגעת להתחשבנות שבין המשיבה לבין אותו סוכן. כל זאת, בסייג אחד: 
בתשובתה לבקשת רשות הערעור השנייה טוענת המשיבה כי היא זכאית לעכב 

דיה כספים המגיעים לסוכנים עימם סיימה את התקשרותה כל עוד לא נערכה בי
ההתחשבנות הסופית עימם. במועד בו הוגשה התשובה טרם נערכה התחשבנות זו. 
בהנחה שעד למתן פסק דין זה טרם נעשה כן, על המשיבה לערוך את ההתחשבנות 

ותיה של הסופית עם הסוכנים האמורים, בהקדם האפשרי. בהתבסס על תוצא
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ההתחשבנות, יוכלו המבקשים שימצאו לנכון לעשות כן, לשוב ולפנות לבית 
 "המשפט בבקשה מתאימה.

 

לאחר שניתנה החלטת בית המשפט העליון, הגישה הנתבעת בקשה לסעד זמני כנגד הסוכנים 

, 19, 16, 12, 11, 8, 3, הם התובעים מס' לה כיםהשיימלאי מוצרים ובציוד ב , לטענתה,שהחזיקו

, אף נטען כי הם 30-ו 12, 11, 8, 3, כאשר ביחס לחלק מהם, הם התובעים מס' 33-ו 30, 28, 25

הגיעו הצדדים  . בעקבות בקשה זו(1829/07בש"א השייכים לה )הסוכנות,  עודם מחזיקים במבני

והחזקה  , שבעקבותיו הושב לנתבעת הציוד(רת הציודהסדר החז)להלן:  11.10.07להסדר ביום 

ענותיו, וכפי , תוך שכל צד שומר על טבידי הסוכנים לאחר ביטול ההתקשרות עמם ושנותרבמבנים 

 :החזרת הציוד להסדר 6שצוין בסעיף 

טענה מטענות הצדדים מכל מין מ"מובהר, כי אין באמור בהסכם זה כדי לגרוע   
קה במבנים, במלאי המוצרים ובציוד, עד לחתימת וסוג שהוא בקשר עם ההחז

הסכם זה, לרבות טענות בקשר לנזקים שנגרמו למבנים טרם העברת החזקה לידי 
  חברת הדואר ולרבות טענות בקשר למועד שבו נתפסה החזקה בפועל."

 

בהמשך, מחקו הצדדים זה כלפי זה את התביעות ההדדיות שהיו תלויות ועומדות, תוך שמירת 

 . ם להגיש זה כלפי זה תביעות כספיותזכות

 

 יילפנשההליך . ה

סוכנים את התובענה שבכותרת, שבגדרה הם עותרים  44-הגישו ארגון סוכני הדואר ו 9.1.08ביום 

מחברת הדואר, המשקף את הנזק שנגרם להם, כך לטענתם,  ₪ 34,185,169לקבלת פיצוי בסך 

מביטול הסכמי ההתקשרות עמם. עוד עותרים ממתן הצווים וסגירת סוכנויות הדואר ולמצער 

התובעים לקבלת סעד הצהרתי, שלפיו חברת הדואר ביטלה את הסכמי ההתקשרות עמם שלא 

 כדין. 

 

בכתב התביעה טוענים התובעים, בתמצית, כי חברת הדואר הפרה את הסכמי ההתקשרות עמם, 

ת הן בביטול ההסכם והן ביטלה את הסכמי ההתקשרות עמם שלא כדין, עוולה כלפיהם ברשלנו

בנקיטת ההליכים המשפטיים נגדם, הוציאה דיבתם של חלק מהסוכנים רעה, הפרה את חובת 

פגעה בחופש  כמו גם בביטול ההסכמים עמם, תום הלב בניהול משא ומתן ובקיום חוזה,

עצמיים ויזמה ההתארגנות שלהם, קיפחה והביאה לחיסול המוניטין שצברו, נקטה בסעדים 

דתי, תוך פגיעה קשה בסוכנים שלא ים משפטיים בהם עתרה לסעד קיצוני, דרקוני ובלתי מהליכי

   .כבדים נזקים ממוניים ולא ממוניים תוך הסבתולצורך 

 

התובעים טוענים, כי התנהלות הנתבעת, כמתואר לעיל, גרמה להם נזקים כבדים מאד וכי הם 

צדדית כסוכנים, -ך הפסקת פעילותם החדזכאים לקבל מהנתבעת פיצוי בגין דרך התנהלותה ודר

ולרבות בגין הפסדי רווחים, הפסדי מימון והשתכרות, הפסדים בגין השקעות שבוצעו בסוכנות, 

איבוד מוניטין שצברו במשך שנות עבודתם והוצאות שנאלצו להוציא עקב סגירת הסוכנות, עוגמת 

  נפש, ועוד.
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עמו כתב תביעה שכנגד, בהם היא טוענת, כי  הגישה הנתבעת כתב הגנה ובד בבד 7.5.08ביום 

פעולותיה בביטול ההסכמים עם התובעים וסגירת סוכנויות הדואר שהופעלו על ידם נעשו כדין 

ונבעו מן הטעם הפשוט והחד משמעי שהתובעים כולם וללא יוצא מהכלל הפרו הפרות יסודיות 

על פי הוראות ההסכמים  חוזרות ונשנות את ההסכמים, באופן שהקים לנתבעת את הזכות,

על פי הטענה, "התנהגותם הבריונית" של התובעים, כלשון הנתבעת,  שבוטלו, לבטלם מידית.

לא הותירו לנתבעת כל אפשרות לנהוג אחרת.  ,וההפרות היסודיות והחמורות שבוצעו על ידם

וני שקלים, נטען, כי התנהגות זו של התובעים הסבה לנתבעת נזקים קשים וכבדים של עשרות מילי

שבגינם מוגשת תביעה שכנגד. על פי הטענה, ההפרות היסודיות של התובעים באו לידי ביטוי בכך 

סוכני דואר נוספים, הפסיקו בחוסר אחריות, "בבוטות  140-שהתובעים, ביחד עם עוד כ

 ובבריונות", כלשונה, לתת שירותי דואר ושירותי בנק הדואר, תוך שהם מעכבים בידיהם רכוש רב

תוך שהם מודיעים וערך וחיוני של הציבור וכולאים אותו בסוכנויותיהם ומסרבים לחלקו לציבור 

ת השירות לציבור היא בלתי מוגבלת קקבל עם ועולם, באמצעות ארגון סוכני הדואר, כי הפס

לשנות  בדיוק במועד בו הפכה הנתבעת לחברה ממשלתית, במטרה לכפות על הנתבעת ,זאת .בזמן

  התקשרות עימם.את תנאי ה

 

יצוין, כי לאחר הגשת כתב התביעה שכנגד הגישו התובעים בקשה לצו למסירת פרטים נוספים, 

 28.4.10ביום . בעקבות הגשת תצהיר פרטים נוספים מטעם הנתבעת הוגש 7.1.10שהתקבלה ביום 

     כתב הגנה שכנגד מתוקן.  

 

 טענות הצדדים . 2

את הסכמי ההתקשרות עמם זמן רב לפני פרוץ המשבר, כי הנתבעת הפרה טוענים,  התובעים

, ללא ידיעתם וללא א הרעה את תנאי עבודתםהודעה המוקדמת הי כל כאשר באופן חד צדדי וללא

הסכמתם. כך, בין היתר, הפחיתה הנתבעת את התמורה המשולמת לסוכנים עבור מכירת בולי 

על פי הטענה, צעדים חד מקוונות. בגין פעולות  ואף נמנעה מלהעביר לסוכנים תגמול הכנסה

מהווים הפרה יסודית של הסכם ההתקשרות עם הסוכנים  ,בהם נקטה הנתבעת ,צדדים אלו

 המזכה, כשלעצמה, את הסוכנים בפיצוי.  

 

כי השבתת סוכנויות הדואר אינה עילה לביטול ההסכמים. על פי הטענה, טוענים עוד,  התובעים

שביתה הלקוחה מתחום יחסי העבודה ולהרחיבה למערכת יש להחיל על התובעים את זכות ה

אף אם לא מתקיימים יחסי עבודה רגילים בין הצדדים ואף שארגון  ,היחסים שבינם לבין הנתבעת

חוק  )להלן: 1957-, תשי"זחוק הסכמים קיבוצייםכמשמעו ב ,סוכני הדואר איננו ארגון יציג

וזאת לאור קיומו של סכסוך "מעין קיבוצי" בין הצדדים ולחילופין, לאור (, הסכמים קיבוציים

מערכת היחסים המיוחדת ששררה לאורך השנים בין הנתבעת לבין ארגון סוכני הדואר. נטען, 

בהקשר זה, כי לאורך כל שנות הסכסוך בין הצדדים הכירה הנתבעת בארגון סוכני הדואר כארגון 

ג של סוכני הדואר וכי בפועל אמנם תפקד הארגון כארגון יציג, לרבות לעניין הפעלת זכות יצי

http://www.nevo.co.il/law/71743
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התובעים היו זכאים להסתמך על  ,השביתה וניהול משא ומתן מעין קיבוצי. נטען, כי לאור האמור

הכרת הנתבעת בארגון סוכני הדואר כארגון היציג של הסוכנים בסכסוך מעין קיבוצי בינם לבין 

הייתה להם הזכות לשבות במסגרת הסכסוך המעין קיבוצי בין הצדדים ובניסיון לשמור  ,הנתבעת

על תנאי העסקתם וכי בכל מקרה אין לראות בעיצומים שבהם נקטו הסוכנים, לרבות השבתת 

הסוכנויות באופן סמלי למשך ימים ספורים, משום הפרת חוזה, וודאי שלא הפרה יסודית המזכה 

חוזים עמם ללא כל התראה. התובעים מדגישים, כי לא הייתה זו הפעם את הנתבעת בביטול ה

הראשונה בה השביתו הסוכנים את סוכנויות הדואר במטרה להגן על עצמם מפני ניסיונה של 

הנתבעת לפגוע בתנאי העסקתם, וזאת בהנהגת הארגון, וכי מעולם לפני כן לא גרם הדבר לביטול 

בשביתה אמצעי לגיטימי הניתן להפעלה במסגרת  ההסכמים עמם על ידי הנתבעת, שראתה

 מאבקם הקיבוצי של התובעים.  

 

הנתבעת ביטלה שלא כדין את הסכמי ההתקשרות עמם ובכך  כימוסיפים וטוענים, התובעים 

ההסכמים נטען, בהקשר זה, כי הפרה, הלכה למעשה, את הוראות ההסכמים שבין הצדדים. 

 2004תקופה בלתי קצובה לאחר שהנתבעת הודיעה בשנת שנחתמו עם התובעים הפכו להסכמים ל

על ביטולם מחד, אך חזרה להסתמך עליהם, מאידך, והצדדים קיימו את כל הוראותיהם. על פי 

 23-ו 22הטענה, המדובר בהארכת חוזה בדרך של התנהגות ובמקרה זה לא חלות הוראות סעיפים 

לאמות המידה הראויות בביטול חוזים. להסכם וביטול ההסכם כפוף לדיני החוזים הכלליים ו

להסכמים, המאפשרות לנתבעת לבטל  23 -ו 22בסעיפים  ותההוראות הקבועכי מכל מקום,  ,נטען

כי את ההסכם לאלתר בנסיבות מסוימות, הן בבחינת תניות מקפחות בחוזה אחיד שדינן בטלות, ו

מים יה לבטל את ההסכלא ניתן האף אם אין המדובר בתניות מקפחות בחוזה אחיד, הרי ש

, הוראות ההסכמים לאלתר לנוכח מערכת היחסים ארוכת השנים שנוצרה בין הסוכנים לנתבעת

בהקשר זה נטען, כי חוזה  עצמם, אומד דעת הצדדים בעת חתימתם וקל וחומר בעת ביצועם.

ם לתקופה בלתי קצובה, מהסוג נשוא התובענה, אשר הינו חוזה מורכב המקים, למעשה, מערך של

של סוכנויות, עובדים והתחייבויות של הסוכנים לצדדים שלישיים, אינו ניתן לביטול בהתראה של 

בחוזה לתקופה כי גם אם אין המדובר י שלא מבלי ליתן כל הודעה מוקדמת, ודאוובחודשיים, ו

להסכם באופן המקים לנתבעת זכות לבטל את  22בלתי קצובה, הרי שיש לפרש את הוראת סעיף 

 תוך מתן התראה מוקדמת הנגזרת מהוותק של כל סוכן ומהסתמכותו. ההסכם 

 

ביטול ההסכמים עמם הינו שלא כדין גם מהטעם שהנתבעת לא ערכה  כי, התובעיםעוד טוענים 

להם שימוע ולא נתנה להם את זכות הטיעון בטרם ביטול ההסכמים. נטען, בהקשר זה, כי זכות 

ה בו מבקשים לשנות לרעה את מצבו, באשר היא השימוע של עובד הינה זכות יסוד במקר

מאפשרת לעובד להתגונן בפני הטענות המועלות כלפיו, בטרם הפסקת ההתקשרות עמו. על פי 

הטענה, יש להחיל את הכלל בדבר חובת שימוע גם מקום שבו לא מתקיימים יחסי עבודה 

פרט כאשר מדובר בגוף פורמאליים בין הצדדים, אך מתקיימים יחסי סוכנות, כבמקרה דנן, וב

ציבורי כמו הנתבעת, מחד, ובסוכנויות הפועלות שנים ארוכות, מאידך. נטען, כי לאור האמור, 

היה כל אחד מהתובעים זכאי לקבל מהנתבעת פירוט מוקדם של הסיבות שבגינן שוקלת הרשות 
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גד להפסיק את ההתקשרות עמו וכן זכאי היה להשמיע את דבריו בפני הנתבעת ולטעון כנ

ההחלטה על הפסקת ההתקשרות. על פי הטענה, משלא קיימה הנתבעת את חובת השימוע 

צדדי, ללא כל התראה וזכות להתגונן בפני -לתובעים וביטלה את ההסכמים עמם באופן חד

חוק יסוד: הביטול, ועל בסיס סעיף דרקוני בהסכם, הפרה הנתבעת את זכויותיהם הקבועות ב

. פעולה זו חוק יסוד: חופש העיסוקוכן פגעה בחופש העיסוק שלהם, המעוגן ב כבוד האדם וחירותו

 של הנתבעת, כך נטען, מהווה הן הפרה של הסכם ההתקשרות והן ביטול שלא כדין של ההסכמים. 

 

הן בנקיטת , הנתבעת עוולה כלפיהם ברשלנות הן בביטול ההסכמים עמםים עוד, כי טוענ התובעים

ההליכים המשפטיים כנגדם. נטען, בהקשר זה, כי החמרת הסכסוך והקצנתו נעשו על ידי הנתבעת 

בלבד, ביוזמתה ומשיקוליה שלה, בצורה מכוונת ומגמתית, במטרה להכניע את הסוכנים ולפגוע 

ת שעם כניסתה של חברת הדואר לתמונה, יועמדו הסוכנים בפני כללי משחק בארגון, וזאת, על מנ

חדשים. על פי הטענה, הצווים שלהם עתרה הנתבעת כללו סעדים העולים במידה ניכרת על הנדרש 

להם טענה הנתבעת כי היו  ,. נטען, כי את הנזקיםשעמדו ביסוד הבקשהת ומטרהלצורך השגת 

תן היה למנוע באמצעים לא כוחניים, מבלי לפרק את הסוכנויות, ני ,עלולים להיגרם לה ולציבור

 וזאת באמצעות הגשת בקשה למתן צו שיורה לסוכנים לשוב לעבודתם.   

 

, כי לגבי מספר סוכנים, ובהם חברים בוועד הארגון, ביצעה הנתבעת מוסיפים וטוענים התובעים

בהם הוכפשו הסוכנים, אשר היו  עוולה של לשון הרע ופגעה בשמם הטוב, בכך שיזמה פרסומים

אנשי ציבור מוכרים ואהודים, והוטל דופי ביושרם ובמקצועיותם. על פי הטענה, על הנתבעת 

אף ללא הוכחת  ,1965-התשכ"ה, חוק איסור לשון הרעלפי  ₪ 000,50לפצות תובעים אלו בסך 

 נזק. 

   

)בכל הנוגע  הנתבעת הפרה את חובת תום הלב בניהול משא ומתן, כי התובעיםים עוד טוענ

והן  ביחס לסוכניההן  וכן הפרה את חובת הנאמנות ובקיום חוזה לחתימה על ההסכם החדש(

בהקשר זה, כי הנתבעת שלחה הודעה על ביטול ההסכמים ללא עילה  . נטען,ביחס לציבור בכללותו

סוך המתמשך בין הצדדים, תוך דבקותה בטענה כי השבתת הסוכנויות לאור הסכ ,ובחוסר תום לב

פעלה הנתבעת כי את ביטול ההסכמים, הגם שאיננה כזו. נטען גם, הינה בגדר הפרה המצדיקה 

בכך ששלחה הודעה על ביטול ההסכמים באופן כוללני וגורף, מבלי בחוסר תום לב כלפי התובעים 

גם עוד נטען, כי  .מהמקרים צדקה לביטול בכל אחד ואחדקיימת ה לבדוק לגופו של עניין האם

הנתבעת  מלמדת על חוסר תום לבה וכיעתירתה של הנתבעת לסעד קיצוני וחסר כל פרופורציה 

פעלה בחוסר יושר ובחוסר מידתיות כאשר פרצה בכוח ובאופן ברוטאלי לסוכנויות ושיתקה אותן, 

ות בפתאומיות, וזאת מבלי שנמסרה כל ובמקרים אחרים ניתקה את מסופי המחשבים בסוכנ

 הודעה מוקדמת לסוכנים. נטען עוד, כי סיום ההתקשרות עם התובעים על יסוד סעיף דרקוני

ה לתובעים ההזדמנות להתגונן בפניו, נגוע בחוסר סבירות קיצוני ובחוסר נ, מבלי שניתבהסכם

 תום לב ומהווה אקט שרירותי פסול. 

 

http://www.nevo.co.il/law/70320
http://www.nevo.co.il/law/70320
http://www.nevo.co.il/law/71905
http://www.nevo.co.il/law/74372
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פגעה בזכותם החוקתית לחופש ההתארגנות וכן במעמדו של תבעת הנכי  ,עוד טוענים התובעים

נטען, בהקשר זה, כי פנייתה של התובעת אל סוכני הדואר באופן אישי, חרף הארגון ובסמכויותיו. 

קיומו של סכסוך מעין קיבוצי, תוך התעלמות מקיומו של הארגון, פגעה בזכותם של התובעים 

ל הארגון וגרמה לו נזקים ממוניים ולא ממוניים. נטען גם, לחופש ההתארגנות וכן פגעה במעמדו ש

השתמשה בצווים הזמניים כנגד התובעים בכדי לחסל את התארגנות הסוכנים ולשבור הנתבעת כי 

את מנהיגיה ומוביליה, והכל במטרה לאלץ את הסוכנים לחתום על הסכם התקשרות חדש 

ים החברים בארגון בכלל, ואת הסוכנים , כי הנתבעת הפלתה לרעה את הסוכנעוד נטעןומקפח. 

אשר הובילו את המאבק המאורגן בפרט, בכך ששלחה להם את הודעות הביטול הראשונות ופרצה 

 לסוכנויות שניהלו, וזאת רק על מנת להחליש את התנגדות הסוכנים ולרסק את הארגון. 

 

במשך שנות עבודתם הם בעלי זכות קניינית במוניטין שצברו , כי מוספים וטוענים התובעים

ם בגין ההשקעה שביצעו בסוכנות שבניהולם, וזאת אות כסוכני דואר, וכי על הנתבעת לפצות

במטרה להגדיל את הכנסות הסוכנות. על פי הטענה, עם סיום העסקתם כסוכני דואר ירדה 

לטמיון השקעתם בסוכנויות ונפגעה ציפייתם להפיק רווחים מאותה השקעה, מבלי שיהיה 

 ם לעשות שימוש בהשקעה זו באפיק אלטרנטיבי כלשהו. ביכולת

 

, כי קמה להם עילת תביעה עצמאית כנגד הנתבעת הנובעת מהגשת הבקשה התובעים עוד טוענים

לסעדים זמניים, קבלתם וביצועם. בהקשר זה טוענים התובעים, כי עילת תביעה זו מבוססת על 

מניים כנגד הסוכנים "לפיצוי התובעים ההתחייבות העצמית שצורפה לבקשת הנתבעת לסעדים ז

במקרה של ביטול הצו", וכי משעה שצו זה בוטל על ידי בית המשפט העליון, על הנתבעת לפצות 

אותם בגין מלוא הנזקים שנגרמו להם עקב מתן הצווים הזמניים וביצועם בפועל על ידי הנתבעת. 

עצמאית ונפרדת, העומדת על רגליה נטען, כי עילת התביעה מכוח ההתחייבות העצמית הינה עילה 

 אינה מותנית בקביעה האם בביטול ההסכמים עם התובעים פעלה הנתבעת כדין.היא שלה, ו

 

ותם בגין כל הנזקים שנגרמו להם כתוצאה ממתן כי על הנתבעת לפצות אטוענים,  התובעים

כן בגין יתר הצווים וסגירת סוכנויות הדואר ולמצער כתוצאה מביטול ההסכמים שלא כדין, ו

, שחלק 2006ינואר ופברואר  םחודשיהעבור  תמורהראשי הנזק כוללים העילות שפורטו לעיל. 

 אתזהתובעים עקב ביטול ההסכמים, ובכלל  וגדול מהתובעים לא קיבלו; החזר הוצאות שהוציא

ם ותשלומי)שכר דירה, ביטוח, מיסי ארנונה, תשלומי חשמל ועוד( תשלומים בגין מבני הסוכנות 

לעובדים; פיצוי בגין אבדן הכנסה ממתן הצו ועד לביטולו; פיצוי בגין הפסד השתכרות ממועד 

; פיצוי עבור אובדן מוניטין; פיצוי בגין עוגמת נפש; תשלום עבור תפוקות )בולי ול הצו ולעתידטבי

הכנסה, דואר רשום, מט"ח, חלוקה(, שלא שולמו לתובעים בשעתו בשל הסכסוך ונותרו 

; החזר הוצאות מימון שנגרמו לתובעים לאחר שחוסל מקור ההשתכרות היחידי שלהם; במחלוקת

החזר הוצאות ו החזר ההשקעות בסוכנות; החזר בגין קיזוזים שבוצעו מכספי הסוכנים שלא כדין

ועד מתן פסק דינו של  28.2.06לארגון בגין ההליכים המשפטיים שנוהלו בין הצדדים החל מיום 

 . 9.7.07ביום  בית המשפט העליון



 סוכני דואר נ' חברת דואר ישראל בע"מ 44-ארגון סוכני הדואר ו   1044/08תא )ת"א( 

22 

 

 

זמן  התובעים םהפרה את הסכמי ההתקשרות עאין כל אמת בטענה, כי היא כי טוענת,  הנתבעת

מוקדמת היא הרעה את תנאי די וללא כל הודעה רב לפני פרוץ המשבר, כאשר באופן חד צד

למרות שהנתבעת הייתה יכולה לבטל את על פי הטענה,  עבודתם, ללא ידיעתם וללא הסכמתם.

מים עם סוכני הדואר בהתראה של חודשיים מראש ולפרסם מכרזים חדשים להפעלת ההסכ

את הרפורמות  פיםהמשקש לוח תמורה חדתמהיל שירותים וסוכנויות דואר, הכוללים 

ותחת זאת ניהלה עם התובעים משא ומתן במשך שלוש  המתרגשות ובאות עליה, היא לא נהגה כך

, אותם תנאים בהם היו מעוניינים תקשרות המחייביםשנים תמימות, כשבכל אותה עת תנאי הה

ניסתה להגיע להבנות ולהסכמות  נטען, כי בעוד שהנתבעת התובעים להמשיך לפעול, עמדו בעינם.

סירבו התובעים לנהל משא ומתן בתום לב וכן סירבו לכל עם סוכני הדואר באמצעות הארגון, 

הן בידי ועדת הכלכלה של הכנסת , תבעתהצעת פשרה הוגנת וסבירה, אשר הועלתה הן בידי הנ

 ותחת זאת בחרו בדרך הכוח, ההפרות והפגיעה חסרת הרסן בנתבעת ובלקוחותיה. 

 

אין כל אמת בטענה שלפיה היא לא חפצה באמת להגיע להסדר עם כי טוענת עוד,  הנתבעת

ם את הסוכנים, אלא אך ביקשה לנצל את ההזדמנות שנכרתה בדרכה על מנת לכפות על הסוכני

שינוי תנאי ההתקשרות. על פי הטענה, הנתבעת נהגה באורך רוח ובהגינות כלפי הסוכנים לאורך 

כל שלבי המשא ומתן והיא ניסתה, באופן ענייני ותם לב, להגיע לפתרון מוסכם על תנאי העסקתם. 

מתוך נטען, כי הסוכנים, מצדם, סגרו את הסוכנויות לפי הוראות הארגון וכצעד כוחני ובריוני, 

מחשבה שהדבר יביא את הנתבעת להיכנע לתכתיביהם, וזאת במקום לשבת עמה לשולחן המשא 

ומר בני כהן, העומד  ומתן ולהביא לסיומו המוצלח. על פי הטענה, התובעים, ובראשם הארגון

ציפו שהלחץ הציבורי שיופעל על הנתבעת בידי הציבור כתוצאה מכך שהוא איננו מקבל  בראשו,

וניים שהוא זקוק להם בדחיפות יביא את הנתבעת להיכנע לדרישותיהם שנועדו שירותים חי

להביא את הנתבעת אל עברי פי פחת. נטען גם, כי ראיה לכך שאין ממש בטענת התובעים בהקשר 

סוכנים שלא נקטו בעיצומים המשיכו לעבוד עם הנתבעת  220זה ניתן למצוא בעובדה, כי כל אותם 

ם חודשים ארוכים לאחר העיצומים בלא שנכפה עליהם דבר וחצי דבר, על בסיס ההסכמים הישני

לוח תמורה חדש והוגן, , הכוללים נחתמו עמם הסכמים חדשים 2006כאשר רק לקראת סוף שנת 

 המתחשב באינטרסים הכלכליים של שני הצדדים להסכם.

 

 רה של הסכמיבאשר לטענה שלפיה סגירת הסוכנויות אינה מהווה הפמוסיפה וטוענת,  הנתבעת

ם, שכן מדובר בנקיטת עיצומים ובזכות השביתה ההסכמי ההתקשרות ואינה עילה לביטול

כי המדובר בטענת סרק שיש לדחותה, באשר זכות השביתה אינה ת לסוכנים ולארגון, העומד

 על פי הטענה, ותו לא. הא קבלן, –עומדת לתובעים שהיחסים בינם לבין הנתבעת היו יחסי מזמין 

פעולות לגיטימיות במסגרת זכות השביתה, אלא הפרה בגדר ם של התובעים כלל לא היו מעשיה

קולקטיבית ופרועה של הסכמי ההתקשרות שבין הצדדים, שהקנתה לנתבעת את הזכות לביטול 

מידי של ההסכמים. נטען גם, כי ארגון סוכני הדואר מעולם לא הוכר על ידי הנתבעת כארגון יציג 

 חוק הדוארארגון עובדים, שכן כפי שנקבע מפורשות בחוק רשות הדואר, ב של הסוכנים המשמש

http://www.nevo.co.il/law/74299
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ובהסכמים שבין הצדדים, הסוכנים שימשו כקבלנים עצמאיים ולא התקיימו בינם לבין הנתבעת 

למול הארגון במהלך  מעביד. נטען, כי כל הפעולות והמעשים שנקטה בהם הנתבעת-יחסי עובד

השנים נעשו לפנים משורת הדין, במסגרת המשא ומתן עם הסוכנים, על מנת לייעל את ההליכים 

חוק )א( לחוק רשות הדואר ו 46בסעיף לא היה בהם כדי לשנות את הקבוע כי מול הסוכנים ו

העובדה שלא הייתה זו הפעם הראשונה בה נקטו הסוכנים בדרך הלקויה של . נטען גם, כי הדואר

סגירת סוכנויות הדואר, תוך הפרת התחייבויותיהם לפי ההסכמים, אין משמעה כי הנתבעת 

בהר לתובעים, כי הסכימה לכך שהסוכנים ינקטו בצעד זה, נהפוך הוא; הנתבעת הבהירה חזור וה

היא לא תסבול יותר הפרעה ושיבוש במתן השירותים לציבור וכי כל מי מהם שינסה לנהוג כך, 

 כמו גם התובעים ויתר הסוכנים,, נטען, כי גם ארגון סוכני הדואר ידע תבוטל עמו ההתקשרות.

ותים והסוכנים אינם זכאים לשבש את מתן השיר רגוןכי האוהנתבעת חזרה והתריעה על כך, 

 שו כן, יבוטל הסכם ההתקשרות עמם.לציבור ולהפר הפרה יסודית את ההסכמים וכי באם יע

הפרות יסודיות את ההסכם,  רולהפלא לארגון ולא לתובעים קמה הזכות לשבות מכאן, כך נטען, ש

התובעים וארגונם ידעו זאת היטב והם נטלו על עצמם סיכון שאם ימשיכו להפר את ההסכמים 

     קטיבי, ההסכמים יבוטלו.   באופן קול

     

יש לדחות את טענתם של התובעים לפיה ההסכמים עמם הפכו לבלתי כי  ,הנתבעתעוד טוענת 

קצובים בזמן וכי כפועל יוצא מכך הוארך משך ההודעה המוקדמת לביטול ההתקשרות. על פי 

קופה בלתי קצובה הטענה, ההסכמים נותרו בעינם על כל הוראותיהם והם לא הפכו לחוזים לת

ומכל מקום, גם אילו היו הופכים לכאלה בשל המבוי הסתום שאליו נקלע המשא ומתן בין 

הימים שיקפה היטב את ציפיות הצדדים. נטען  60הצדדים, הרי שתקופת ההודעה המוקדמת בת 

זכות זו,  גם, כי ההסכמים עם התובעים בוטלו מידית עקב הפרתם היסודית בידי התובעים וכי

להסכם ובין  23ממילא עומדת לכל מתקשר חוזי, עמדה גם לנתבעת, בין מכוח הוראות סעיף ש

את הטענה שלפיה הזכות לבטל את גם . נטען, כי יש לדחות הכלליים מכוח הוראות דיני החוזים

ההסכם בהתראה מוקדמת נגזרת מהוותק של כל סוכן והסתמכותו. על פי הטענה, לנתבעת עומדת 

ובמקרה דנן עשתה  23והן לפי הוראות סעיף  22ההסכמים הן לפי הוראות סעיף  הזכות לבטל את

, בשל הפרתו 23הנתבעת שימוש בזכותה לבטל את ההסכם ביטול מידי, כקבוע בהוראות סעיף 

 היסודית והמהותית בידי כל אחד מהתובעים. 

 

חידים וכי מכל ההסכמים שנחתמו בינה לבין התובעים אינם חוזים א, כי טוענת עודהנתבעת 

נטען, בגדר תניות מקפחות בחוזה אחיד.  להסכמים שבין הצדדים אינם 23-ו 22סעיפים מקום, 

, כפי שאף התובעים מאשרים, הם פרי של משא צדדיםההסכמים שנחתמו בין הבהקשר זה, כי 

 ומתן בין הנתבעת לנציגי הסוכנים ולכן הם אינם חוזים אחידים, מה גם שהתובעים התקשרו עם

הנתבעת בהסכמים לאחר הליכי מכרז פומביים, כאשר נוסח ההסכם עמד לנגד עיניהם והיווה 

במהלך המשא ומתן בין הצדדים, התובעים מעולם לא העלו כל על פי הטענה, חלק מתנאי המכרז. 

פרו טענה באשר לאותם סעיפים, וזאת חרף העובדה שברבות השנים הם הופעלו כנגד סוכנים שה

שעות הפתיחה והסגירה של הסוכנויות ועצם ת את ההסכם עמם. נטען גם, כי הפרות יסודיו
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ותר של הסוכן כלפי פתיחתן לציבור לשם מתן השירות החיוני לציבור הן החובות הבסיסיות בי

ין אם כי הפרה של חובה בסיסית זו מהווה הפרה יסודית של הסכם ההתקשרות, וזאת בהנתבעת ו

יטול מידית הפרה יסודית זו מקנה, ממילא, זכות בעל פי הטענה, נכתב כך בהסכם ובין אם לא. 

להסכמים בא אך לחזור על המובן מאליו על פי  23-ו 6של ההסכם ומכאן ששילובם של סעיפים 

 ולא יכול להיות בסעיפים אלה שום דבר מקפח. הכלליים דיני החוזים

 

שימוע לפני מתן ההודעה על כי היא כלל לא הייתה מחויבת בחובת , טוענתה ויפמוסהנתבעת 

פיטורי עובד, במקרים להעבודה על מעביד עובר  ניסיום ההתקשרות, שכן חובה זו חלה על פי די

מסוימים, ולא בהתקשרות על פי חוזה קבלני. על פי הטענה, המקור שהסדיר את חובות וזכויות 

דוע לו שלא יתקיימו הצדדים הוא ההסכם שביניהם, שבגדרו הצהיר כל אחד ואחד מהסוכנים כי י

)ה( להסכם עשויה הנתבעת לבטל 6יחסי עבודה בין הצדדים וכן כי במידה ויפר את הוראות סעיף 

את ההסכם עמו באופן מידי. נטען, כי מכל מקום ההסכמים עם התובעים בוטלו רק לאחר שכל 

מתן התובעים קיבלו התראות רבות ונשנות לבל ינסו להפר שוב את ההסכמים ולהפסיק את 

פני להשירותים לציבור וכי בנסיבות אלה התובעים לא היו זכאים לזכות שימוע או טיעון נוסף 

האפשרות המלאה להביא את  הייתה לתובעיםכי , . נטען גםהנתבעת בטרם ביטול ההסכמים עמם

מלוא טענותיהם בפני הנתבעת במסגרת המשא ומתן שנערך בין הצדדים במהלך התקופה שקדמה 

סכם. נטען, לחילופין, כי אף אם הייתה מוטלת חובת שימוע על הנתבעת, הרי שאין לביטול הה

לומר כי זו הופרה, שעה שהתובעים מודים בצורה מפורשת ובלתי משתמעת, כי הם הפרו את 

 ההסכם הפרה יסודית, באופן שהקנה לנתבעת את הזכות לבטל את ההסכמים עמם.          

 

תיה בביטול ההסכמים עם התובעים וסגירת סוכנויות הדואר פעולו, כי הנתבעתעוד טוענת 

שהפעילו נעשו כדין ונבעו מהטעם שהתובעים, כולם, הפרו הפרות יסודיות חוזרות ונשנות את 

ההסכמים, באופן שהקים לנתבעת את הזכות, על פי הוראות ההסכמים שבוטלו, לבטלם מידית. 

-באו לידי ביטוי בכך שהתובעים, ביחד עם עוד כעל פי הטענה, הפרות יסודיות אלו של התובעים 

, " כלשונהבבוטות ובבריונות"סוכני דואר נוספים שנגררו אחריהם, הפסיקו, בחוסר אחריות,  140

לתת שירותי דואר ושירותי בנק הדואר, תוך שהם מעכבים בידיהם רכוש רב ערך וחיוני של 

ציבור, ותוך שהם מודיעים קבל עם הציבור וכולאים אותו בסוכנויותיהם ומסרבים לחלקו ל

ועולם, באמצעות ארגון סוכני הדואר, כי הפסקת השירות לציבור היא בלתי מוגבלת בזמן, וזאת 

בדיוק במועד שבו הנתבעת הפכה לחברה ממשלתית, במטרה לכפות על הנתבעת לשנות את תנאי 

בהתאם להוראות  ההתקשרות עמם. על פי הטענה, ביטול ההסכמים עם התובעים נעשה כדין,

ההסכמים שבין הצדדים, ולא לפני שהנתבעת שיגרה לתובעים התראות רבות ונשנות, לבל ינסו 

. 28.2.06להפר שוב את ההסכמים ולהפסיק את מתן השירותים לציבור, כפי שעשו קודם ליום 

ית נטען, כי בנסיבות אלה, התובעים אינם זכאים לסעד, אין להם להלין אלא על עצמם ויש להש

הנזקים הכבדים שהם גרמו לנתבעת בשל הפרותיהם את ההסכם  –עליהם את תוצאות הפרתם 

והשיבושים הקשים שננקטו על ידם ושאילצו את הנתבעת, שאיבדה בהם כליל את האמון, לסגור 

 את סוכנויותיהם.    
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איה , כי בקשתה למתן צווים זמניים הייתה מוצדקת וחיונית ביותר והרטוענת עוד הנתבעת

סוכנים,  180שנתקבלה. על פי הטענה, הנתבעת נקלעה למצוקה נוראית שנכפתה עליה בידי אותם 

ובכללם התובעים, שפסקו באחת לספק לציבור שירותים חיוניים וכלאו בסוכנויות הדואר, ללא 

הצדקה, דברי דואר שערכם לא יסולא בפז, דברי ערך רבים וכן כספי קצבאות וכן כספים אחרים 

עים לציבור וללקוחות הנתבעת, תרופות לחולי סרטן, דרכונים, תעודות זהות, הודעות המגי

לבוחר, ועוד. נטען, כי לולא מתן הצו הארעי היו נפגעים צדדים שלישיים רבים מהציבור על לא 

עוול בכפם ולא בכדי ניתן הצו במעמד צד אחד. נטען, כי אותו חלק בצו הארעי אשר כלל מתן 

לשטח הסוכנות בסיוע משטרת ישראל היה צו חלופי לצו הארעי העיקרי אשר  אפשרות להיכנס

הורה לתובעים למסור בעצמם את דברי הדואר, דברי הערך, הכספים והציוד שברשותם. על פי 

הטענה, החלק בצו שכנגדו יוצאים התובעים חוצץ הופעל במתינות ובסבירות רק כלפי אותם 

ן של הצו. נטען גם, כי חלק מהסוכנים, בעידוד ארגון סוכני סוכנים אשר לא צייתו לחלקו הראשו

הדואר, העמיסו דברי דואר השייכים לציבור ושפכו אותם באופן מופגן, במחאה על מתן הצו, 

 אביב, תוך הפרת הצו וביזוי בית המשפט.         -בכביש סואן בתל

 

ל ידי בית המשפט העליון אין כל קשר בין צו הביניים שבוטל עכי טוענת, מוסיפה ו הנתבעת

, לבין הנזק הנטען על ידי התובעים בגין ביטול ההתקשרות עמם, חדילתם 9.7.07בהחלטתו מיום 

מלשמש סוכני דואר ואובדן מקור פרנסתם. על פי הטענה, הצו הזמני, שבגדרו ניתנה התחייבות 

התובעים הנתבעת שעליה מבססים התובעים את תביעתם, לא גרם לביטול ההסכמים שבין 

לנתבעת ולנזק שלטענתם נגרם להם עקב כך ואין כל קשר סיבתי בין ההתחייבות שניתנה בידי 

הנתבעת בגדרי הצו הזמני למסירת הציוד לבין הנזקים הנטענים של התובעים הנובעים מביטול 

ההתקשרות עמם. נטען, כי התובעים חדלו מלשמש כסוכני הנתבעת מכוח והדעות הביטול 

הם הנתבעת עקב הפרותיהם היסודיות את ההסכמים ולא בשל מתן הצו הזמני, ששיגרה אלי

 שהוא הפועל היוצא של ביטול ההסכמים בין הצדדים.  

  

וכי ההסכם שבינם לבין  ,טענת התובעים למוניטין הינה חסרת שחרכי  ,הנתבעתעוד טוענת 

ק לכל צד את הנתבעת היה הסכם לתקופה של שנה אחת בלבד, המתחדש אוטומטית ומעני

יום מראש. היינו, בכל רגע נתון יכול היה כל אחד מהצדדים  60האפשרות לסיימו בהודעה של 

להתיר את ההתקשרות מכל נימוק שהוא ובכל סוף שנה היה כל צד רשאי שלא לחדש את ההסכם. 

 נטען, כי בהתחשב בכך ממילא אין ולא היה לאף סוכן כל מוניטין בסוכנות שאותה הפעיל.

 

נזקים מופרכים, בלתי , כי כל הנזקים הנטענים על ידי התובעים הינם טוענת עוד תבעתהנ

מבוססים ומוגזמים וכי ממילא אין התובעים זכאים להיפרע מהנתבעת בגינם. על פי הטענה, 

את ההסכמים עם התובעים, אשר הפרו  דיימהנתבעת הייתה זכאית לאחוז בזכותה ולבטל באופן 

להסכמים. נטען, כי גם אילו יקבע כי  23ות יסודיות, וזאת מכוח סעיף את ההסכמים עמה הפר

די, כי אז בכל מקרה הייתה הנתבעת יהנתבעת לא הייתה זכאית לבטל את ההסכמים בביטול מ
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להסכם, וזאת  22ימים, כקבוע בסעיף  60רשאית לבטל את ההסכמים עם התובעים בהתראה של 

אילו יקבע כי הנתבעת לא הייתה זכאית לבטל את ההסכמים, בלא כל נימוק. נטען, כי לפיכך, וגם 

הרי שסכום הפיצוי המקסימלי המגיע לכל אחד ואחד מהתובעים עולה כדי תקופת ההודעה 

 הימים, הא ותו לא.  60המוקדמת, בת 

 

לפצות אותה בגין כל הנזקים שנגרמו לה  2-44, כי על התובעים הנתבעתבתביעה שכנגד טוענת 

להסכמים, והן מכוח  23ת ההסכמים ומביטולם לאלתר. זאת, הן מכוח סעיף כתוצאה מהפר

 (. חוק התרופות)להלן:  1970 –, תשל"א לחוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה( 10סעיף הוראות 

טוענת עוד, כי במעשיהם הפרו התובעים את חובתם לפעול בתום לב בקיום החוזה, וכי  עתהנתב

 גם מטעם זה היא זכאית לפיצוי בגין הנזקים שנגרמו לה עקב חוסר תום הלב של התובעים. 

 

סעיפים מוסיפה וטוענת, כי במעשיהם עוולו כלפיה התובעים בעוולת הרשלנות, מכוח  הנתבעת

]נוסח חדש[. בהקשר זה נטען, כי התובעים, בהיותם סוכני דואר האמונים  פקודת הנזיקיןל 36-35

, על השמירה הטיפול בכספיה וברכושה לצרכי ציבור, חבים לה בחובת זהירות מושגית וקונקרטית

וכי הפרת חובות הזהירות בידי התובעים גרמו לנזקיה הנתבעת. נטען גם, כי במקרה דנן ובייחוד 

חל הכלל  ,לאור הודאות בעל הדין הברורות והחד משמעיות של התובעים בדבר הפרת ההסכמים

]נוסח  פקודת הנזיקיןל 41בסעיף בדבר חובת הראיה ברשלנות כשהדבר מעיד על עצמו הקבוע 

, ועל כן נטל הראיה להוכיח כי לא התרשלו מוטל כולו על כתפי התובעים. עוד נטען, כי חדש[

אלמלא התרשלו התובעים לא הייתה מתאפשרת בנקל או בכלל סגירת סוכנויות הדואר בשעה 

 היה עליהן להיות פתוחות וליתן שירותים לציבור, ובכך נגרם נזקה של הנתבעת.   שבה

  

, כי במעשיהם ובמחדליהם ביצעו התובעים הפרת חובה חקוקה, בכך שהם הנתבעתעוד טוענת 

 חוק הדוארל ה1מסעיף מנעו מהנתבעת ליתן את שירותי הדואר באורח תקין וסדיר, כמתחייב 

לחוק הדואר. נטען, בהקשר זה, כי התובעים  90בסעיף ועיכבו בידיהם דברי דואר בניגוד לקבוע 

קה המוטלת עליהם על פי החוק, חוק אשר על פי פעלו בניגוד לחוק ולפיכך הם הפרו חובה חקו

הפרת החוק על ידי התובעים כאשר אמור לטובתה ולהגנתה של הנתבעת, פירושו הנכון נועד כ

 גרמה נזק מסוגו או מטבעו של הנזק שאליו מתכוון החוק וכנגדו בא להגן על הנתבעת.

 

ת לציבור כקבלן עצמאי עבור כסוכני דואר הנותנים שירו ,טוענת עוד, כי על התובעים הנתבעת

חלה חובת נאמנות כלפי הנתבעת, ליתן את השירותים שהם התחייבו להם בהסכמים  ,הנתבעת

באופן מלא, רציף וללא פגם. נטען, כי במעשיהם ובמחדליהם כמפורט לעיל הפרו התובעים את 

, כי על חובת הנאמנות אשר בה הם חבים כלפי הנתבעת ופגעו בה אנושות. נטען, בהקשר זה

התובעים, כנותנים שירותים לציבור, חלה חובת נאמנות גם כלפי הציבור וכי במעשיהם 

 ובמחדליהם כאמור לעיל עוולו התובעים לא רק כלפי הנתבעת אלא גם כלפי הציבור כולו.

 

http://www.nevo.co.il/law/71887/10
http://www.nevo.co.il/law/71887
http://www.nevo.co.il/law/73015/35;36
http://www.nevo.co.il/law/73015/35;36
http://www.nevo.co.il/law/73015
http://www.nevo.co.il/law/73015/41
http://www.nevo.co.il/law/73015
http://www.nevo.co.il/law/74299/1e
http://www.nevo.co.il/law/74299
http://www.nevo.co.il/law/74299/90
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מוסיפה וטוענת, כי חלק מהתובעים מחזיקים בידם, שלא כדין, מלאי מזומנים שהיה  הנתבעת

השייך לנתבעת וכי בכך מבצעים תובעים אלה עוולת גזל ועשיית עושר  ,ת שהפעילומצוי בסוכנויו

ולא במשפט. על פי הטענה, על תובעים אלה להשיב לידי הנתבעת את מלאי המזומנים השייך לה, 

 בצירוף ריבית והצמדה כדין.

 

קופת כי חלק מהתובעים חייבים לה תשלומים בגין גירעונות שנצברו ב ,הנתבעתעוד טוענת 

הסוכנויות במועדים שהם הפעילו את הסוכנויות וכי לפיכך עליהם להשיבם לנתבעת, בהתאם 

 לקבוע בהסכמי ההתקשרות שבין הצדדים ומכוח עשיית עושר ולא במשפט.    

 

, כי קמה לה עילת תביעה עצמאית גם מכוח צו עיכוב הביצוע שאותו ביקשו הנתבעתלבסוף טוענת 

מלפעול  ,חודשים 4-במשך שנה ו ,ליון ושבעקבותיו נמנע מהנתבעתהתובעים מבית המשפט הע

להפעלת סוכנויות הדואר של התובעים ואשר בסופו של יום בוטל עם דחיית הסעד העיקרי אותו 

חזרתם להיות סוכנים. נטען, כי לפיכך על התובעים  –ביקשו התובעים מבית המשפט העליון 

נגרמו לה כתוצאה ממתן צו עיכוב הביצוע, הבאים לפצות את הנתבעת בגין הנזקים הכבדים ש

לידי ביטוי באובדן ההכנסות שהיו צפויות לנתבעת לו הייתה מפעילה את סוכנויות הדואר 

 באמצעות סוכנים חדשים בסמוך לאחר ביטול ההסכמים עם התובעים.

 

 מסגרת הדיון. 3

ל הסוכנות, שבהם )א( להסכם ההתקשרות קובע את שעות וימי הפעילות ש6סעיף כאמור, 

כל ימות החול  , ככלל,", והםסוכנות הדואר תהא פתוחה לקהל והסוכן יעמוד לרשות הקהל"

ו' )וערבי חג(, בהם -בשבוע, משעות הבוקר ועד הצהריים והן אחר הצהריים, למעט ימים ג' ו

 )ה( להסכם ההתקשרות קובע, כך:6סעיף  הסוכנות אינה פתוחה אחר הצהריים.

ק, מוסכם בזאת בין הצדדים, כי סגירת סוכנות הדואר ו/או אי "למען הסר ספ
הפעלתה שלא כאמור בסעיף זה, מהווה עילה לביטולו של החוזה ולסגירת סוכנות 

 לחוזה." 23הדואר לאלתר כאמור בסעיף 
 

רשאית לבטל את  הנתבעתלהסכם, תהא  6להסכם קובע, כי במקרה של הפרת סעיף  23סעיף 

עה מוקדמת, ובמקרה כזה יהיה על הסוכן להפסיק את הפעלת הסוכנות ההסכם מיד, בלי הוד

 לאלתר:  

או באחד  6, 2, 1האמור בסעיפים  לעיל, הפר הסוכן את 22"על אף האמור בסעיף 
רשאית הרשות לבטל את החוזה בלי הודעה מוקדמת. בוטל החוזה בידי  מהם,

וא יהיה חייב הרשות כאמור, יפסיק הסוכן להפעיל את הסוכנות לאלתר וה
בתשלום פיצויים עבור כל נזק ו/או הוצאה שנגרמו לרשות עקב הפרת החוזה; 

 ."    16הוראה זו באה להוסיף על הנאמר בסעיף 
 

להסכם עולה, כי סגירת הסוכנות או אי הפעלתה בשעות וימי  23-ו 6משילוב הוראות סעיפים 

ת הדואר אפשרות לבטל את רשוהפעילות שנקבעו מהווה הפרה יסודית של ההסכם, המקנה ל

 ההסכם ללא הודעה מוקדמת.
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מטבע הדברים, השאלה האם הפרו התובעים את הסכמי ההתקשרות עמם שעה שנקטו 

בעיצומים תחרוץ, במידה רבה, את גורל התביעה שהגישו התובעים, באשר התביעה נסמכת, 

 בעיקרה, על הטענה כי ביטול ההסכמים עמם היה שלא כדין. 

 

התובעים העלו מספר רב של טענות על שום מה אין לראות בעיצומים שבהם נקטו, לרבות  כאמור,

השבתת הסוכנויות באופן סמלי למשך ימים ספורים, משום הפרת ההסכם, וודאי שלא הפרה 

יסודית, המזכה את הנתבעת בביטול ההסכמים עמם ללא כל התראה, המרכזיות שבהן מבוססת 

 הנתבעתימוע. התובעים טוענים בנוסף, כי מלכתחילה כל שביקשה על זכות השביתה והזכות לש

הוא לצמצם את מספר הסוכנויות, לכפות על התובעים תנאי התקשרות דרקוניים ולהחליש את 

כוחו של הארגון. על פי הטענה, ביטול ההסכמים עם התובעים, כביכול בטענה כי העיצומים שבהם 

 ההסכם, אך נועדו להגשים מטרה פסולה זו.    נקטו התובעים מהווים הפרה יסודית של 

 

ת הדואר, שהרי השאלה שור , בשאלת מעמדם של התובעים למולמכאן, שיש להכריע, תחילה

האם במסגרת העיצומים שבהם נקטו התובעים, שכללו סגירה חלקית ואף מלאה של סוכנויות 

ת הדואר שורל הייתה ת הדואר, והאםשורתובעים את הסכמי ההתקשרות למול הדואר, הפרו ה

חובה לקיים שימוע לסוכנים בטרם החלטתה על ביטול החוזים עמם, נגזרת, בין היתר, ממהות 

 היחסים בין הצדדים.

 

בהמשך, ובהתבסס על המסקנה שתוסק, אברר האם יש באיזה מבין הטענות שהעלו התובעים כדי 

עם הנתבעת, באופן אשר להביא למסקנה, כי אין לראות בתובעים כמי שהפרו את ההסכמים 

 הקנה לה את האפשרות לבטל, באופן מידי, את ההסכמים עם התובעים. 

 

 אופן הילוכי יהיה כזה:

 

של סוכני הדואר וארגון סוכני הדואר. במסגרת זו  םאדון בשאלת מעמד ,בפרק הרביעי ,תחילה

מעין ארגון יציג" "הינו  סוכני הדואר ארגון"מעין עובדים", הינם  לפיהסוכנים ה בטענתאדון 

המאפשר לסוכנים שלא לפתוח את באופן מעין סכסוך עבודה", " הסגירת הסוכנויות היוותו

הסוכנויות במסגרת מאבקם על הסכם ההתקשרות, מבלי שהדבר יהווה הפרת חוזה. בפרק זה 

אעמוד על השאלות הכלליות הנוגעות להחלת משפט העבודה על מי שאינם עובדים )מה שמכונה 

צת האוניברסליות"(, וכן אפרט לעניין זכות ההתארגנות וזכות השביתה )לרבות סוגי "פרי

זה  לענייןת אלו ולהחילן על התובעים. אבחן האם יש מקום להרחיב זכויו. השביתות והכרה בהם(

 , הןבין הצדדים יחסים החוזייםעל ההן  ,מות כלליות של הרחבת משפט העבודהמגעל הן עמוד א

כפי שנקבעו  ,היחסים בין הסוכנים לדוארהן על ו ()על גלגוליו השונים וארהתפתחות הד על

 בחקיקה ובפסיקה.
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אנתח את העובדות בכדי לקבוע האם הופרו ההסכמים בין הצדדים, ואם כן בידי בפרק החמישי 

בפרק זה אנתח את הטענות ההדדיות של הצדדים, כשכל צד טוען כלפי משנהו כי הפר את מי. 

ראיות שהוצגו במסגרת ההליך אבחן בפרק זה, תחילה, את  בכוחניות ובחוסר תום לב. החוזה ונהג

, ביטול ההסכמיםבשנה עובר ל ו של הסכסוך לאורך השנים, ובעיקרכל גלגולי תאולאחר מכן 

, במסגרת לבסוף, לסגירת הסוכנויות בידי הסוכנים מזה ,ואעמוד על נקודות ההסלמה, שהביאו

  מזה. ,יטול ההסכמים בידי חברת הדוארולב עיצומים לטענתם,

 

ארחיב בשאלות הנוגעות להחלת חובות תום הלב וההגינות על יחסים חוזיים  שייבפרק הש

לדיני החוזים כדי לכלול  שתנה או המתרחבפט הפרטי. אדון, תחילה, בבסיס הרעיוני המבמש

י על ות מהמשפט המנהלבהמשך, אפרט לעניין החלת חוב ינים אלו עקרונות הגינות ותום לב.בד

על צדדים לחוזה מסוג החוזה שלפנינו.  יםהחלאעמוד על החובות וגופים דוגמת הנתבעת שלפניי 

אבחן את הבסיס הרעיוני העומד היום בבסיס דיני החוזים, את האיזון בין חופש החוזים לחובות 

רשות הדואר,  ההגינות ותום הלב בכלל, ובחוזי יחס וחוזי רשות בפרט. מדובר בחוזים בין

עם הסוכנים, וכן במערכת חוזית שעם מרבית הסוכנים נמשכה שנים  ,ולאחריה חברת הדואר

רבות )בחלק מהמקרים מעל שלושים שנה(. בהקשר זה אעמוד על הטענות ההדדיות של הצדדים, 

  .על מערך חוזי זה בנוגע להסתמכות

 

ע לתובעים לפני ביטול ההסכמים אדון בשאלה האם היה על הנתבעת לקיים שימו בפרק השביעי

על זכות ו דות חובת השימוע או הזכות לטיעוןעם כל אחד ואחד מהם. בפרק זה אעמוד על יסו

השימוע במשפט המנהלי, במשפט העבודה ובמשפט החוקתי. כן אעמוד על חובת השימוע במשפט 

ל התובעים ועל הפרטי, מכוח עקרון תום הלב. בהמשך פרק זה אעמוד על מקור זכות השימוע ש

התרופות במקרה של הפרת החובה לשימוע )או שימוש שלא בתום לב בזכות הביטול בהעדר 

שימוע(. לאחר שאקבע את הפרמטרים והקריטריונים לפסיקת פיצוי בגין הפרת חובת השימוע, 

 אעבור לבדיקה פרטנית של נזקי כל אחד מהתובעים בהקשר זה.

 

 להסכמים 23-ו 6סעיפים  הראשונה, כי .של התובעים נוספות בטענותאדון  בפרק השמיני

 אימהווה הפרה יסודית, הינם תנהנקובים בהסכם הקובעים כי אי פתיחת הסוכנויות במועדים 

  כי הנתבעת הוציאה דיבתם רעה )תביעת לשון הרע(. השנייה, .מקפח בחוזה אחיד

 

תבעת בעת קבלת הסעד אדון בעילה מכוח ההתחייבות העצמית עליה חתמה הנ בפרק התשיעי

הזמני. במסגרת זו אבחן מהם ראשי הנזק בגינם רשאים התובעים לתבוע מכוח ההתחייבות 

לנזקים שנגרמו להם כתוצאה מהצו שאפשר  ך אבחן טענות פרטניות של הסוכניםהעצמית, ובהמש

 לחברת הדואר לפרוץ לסוכנויות וליטול את רכושה. 
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בגין סכומים שהגיעו להם על פי ההסכמים בינם לבין אדון בטענות התובעים  בפרק העשירי

אי תשלום בגין  ,2006מורת חודשים פברואר ומרץ , ובכלל זאת תהנתבעת ולא שולמו להם

 . הוצאות שונותשירותים שניתנו בסוכנויות ו

 

אסכם את התובענה העיקרית ואקבע את הסכומים שעל הנתבעת לשלם  בפרק האחד עשר

 לתובעים )או חלקם(.

 

בנזקים להם טוענת חברת אדון בעילות התביעה ו אעבור לדון בתביעה שכנגד. נים עשרבפרק הש

. בהמשך, אדון בתביעה בגין הכשרת סוכני דואר חדשיםהדואר, לרבות מניעת הכנסות ונזקים 

אדון בטענות הנתבעים שכנגד,  לבסוף,. בגין גרם הפרת חוזה נגד הארגון וחברי הועדכשכנגד 

 לאשם תורם של חברת הדואר לנזקים שנגרמו לה. ,ארסוכני הדו

 

 .אסכם את תוצאת שתי התביעות ה עשרשלושבפרק ה

 

 פרק רביעי:

 עובדים ו"מעין עובדים" ארגון יציג ו"מעין ארגון יציג" סכסוך עבודה ו"מעין סכסוך עבודה" . 4

 ,דואר אינו ארגון יציגמאשרים כי הם אינם עובדים; כי ארגון סוכני ה ,התובעים, לאורך כל הדרך

 ,וכי הסכסוך בינם לבין רשות הדואר אינו סכסוך עבודה ,חוק הסכמים קיבוצייםכמשמעו ב

(. עם זאת, ישוב סכסוכי עבודהחוק י)להלן:  1957-, תשי"זחוק יישוב סכסוכי עבודהכמשמעותו ב

כי מכוח היחסים המיוחדים בין סוכני הדואר לרשות הדואר יש לראות בסוכני  ,העובדים טוענים

בארגון סוכני הדואר "מעין ארגון יציג" ובסכסוך בין סוכני הדואר לבין  ;הדואר "מעין עובדים"

ורשים התובעים הכרה בשלוש ד ,מכוח יחסים מיוחדים אלו .רשות הדואר "מעין סכסוך קיבוצי"

 זכויות: זכות השביתה, זכות ההתארגנות וזכות השימוע.

 

התובעים טוענים, כאמור, כי השבתת סוכנויות הדואר אינה עילה לביטול  – אשר לזכות השביתה

 ההסכמים. לטענתם, לאורך כל שנות הסכסוך בין הצדדים הכירה הנתבעת בארגון סוכני הדואר

בפועל אמנם תפקד הארגון כארגון יציג, לרבות לעניין הפעלת זכות וכני הדואר וכארגון יציג של ס

השביתה וניהול משא ומתן מעין קיבוצי. נטען, כי לאור האמור התובעים היו זכאים להסתמך על 

הכרת הנתבעת בארגון סוכני הדואר כארגון היציג של הסוכנים בסכסוך מעין קיבוצי בינם לבין 

להם הזכות לשבות במסגרת הסכסוך המעיין קיבוצי בין הצדדים. מכל מקום,  הייתה הנתבעת וכי

כך טוענים התובעים, אין לראות בעיצומים שבהם נקטו הסוכנים, לרבות השבתת הסוכנויות 

באופן סמלי למשך ימים ספורים, משום הפרת חוזה, וודאי שלא הפרה יסודית המזכה את 

 ראה. הנתבעת בביטול החוזים עמם ללא כל הת

 

כי הנתבעת פגעה בזכותם החוקתית לחופש כאמור, התובעים טוענים,  – אשר לזכות ההתארגנות

ההתארגנות וכן במעמדו של הארגון ובסמכויותיו. נטען, בהקשר זה, כי על אף שלאורך כל הדרך 

http://www.nevo.co.il/law/71743
http://www.nevo.co.il/law/72139
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ארגון המייצג את סוכני הדואר, הרי משהחריף הסכסוך והסוכנים נקטו כראתה הנתבעת בארגון 

יצומים, פנתה הרשות לסוכנים באופן אישי, תוך התעלמות מקיומו של הארגון, ובכך פגעה בע

בזכותם של התובעים לחופש ההתארגנות. עוד נטען, כי הנתבעת הפלתה לרעה את הסוכנים 

החברים בארגון בכלל, ואת הסוכנים אשר הובילו את המאבק המאורגן בפרט, בכך ששלחה להם 

שונות ופרצה לסוכנויות שניהלו, וזאת רק על מנת להחליש את התנגדות את הודעות הביטול הרא

 הסוכנים ולרסק את הארגון. 

 

כי ביטול ההסכמים עמם הינו שלא כדין גם כאמור, , טוענים התובעים – אשר לזכות השימוע 

מהטעם שהנתבעת לא ערכה להם שימוע ולא נתנה להם את זכות הטיעון בטרם ביטול ההסכמים. 

בהקשר זה, כי זכות השימוע של עובד הינה זכות יסוד במקרה בו מבקשים לשנות לרעה את  נטען,

מצבו, באשר היא מאפשרת לעובד להתגונן בפני הטענות המועלות כלפיו, בטרם הפסקת 

ההתקשרות עמו. על פי הטענה, יש להחיל את הכלל בדבר חובת שימוע גם מקום שבו לא 

ם בין הצדדים, אך מתקיימים יחסי סוכנות, כבמקרה דנן, מתקיימים יחסי עבודה פורמאליי

, ובסוכנויות הפועלות שנים ארוכות, גיסא ובפרט כאשר מדובר בגוף ציבורי כמו הנתבעת, מחד

חוק המעוגנת בכי חובת השימוע נגזרת גם מזכותם לכבוד  ,עוד וענים. התובעים טגיסא מאידך

 . חוק יסוד: חופש העיסוקהמעוגנת ב, כמו גם מזכותם לחופש העיסוק יסוד: כבוד האדם וחירותו

 

ות הכלליות הנוגעות להחלת משפט העבודה על לאעמוד על השאשל הדיון בחלק זה , כפי שציינתי

כי  ,יין זכות ההתארגנות וזכות השביתה, שכן, התובעים טועניםמי שאינם עובדים, וכן אפרט לענ

 הם לא הפרו את ההסכם הפרה יסודית משעה שסגירת סוכנויות הדואר נעשתה במסגרת "מעין

)עניין השימוע, שהוא לב ליבה של המחלוקת, יידון בפרק  שביתה" שארגן "מעין ארגון יציג"

 נפרד(.

  

 ית הדין לעבודה לבתי המשפטלשאלת חלוקת הסמכויות בין ב 4.1

מדוע לא הגישו את תביעתם הינה השאלה הראשונה המתעוררת לאור טענות אלו של התובעים, 

שאלות הנוגעות לשביתה, חופש , שכן .לבית הדין לעבודה, בבקשה כי יחיל עליהם את דיני העבודה

סק"כ י לעבודה, בההתארגנות ושימוע לפני פיטורין, נטועות במשפט העבודה. בית הדין הארצ

איגוד לשכות המסחר נ' הסתדרות  -לשכת המסחר תל אביב והמרכז  13-07-40815)ארצי( 

(, ערך דיון בשביתת עובדי הנמלים לאור החלטת הממשלה על 2013) העובדים הכללית החדשה

נה טענת הנתבעים שם, כי כנגד החלטת הממשלה על הקמת נדו ,הקמת נמלים נוספים. במסגרת זו

ץ, ולא לבית הדין לעבודה. כב' הנשיא יגאל "נמלי ים נוספים היה מקום לפנות בעתירה לבג

 לפסק דינו( כי: 59( ציין )בפסקה ןפליטמן )בהסכמת כב' השופטים עמירם רבינוביץ ולאה גליקסמ

ט העבודה הקיבוצי. זהו "זכות השביתה נטועה בשדה יחסי העבודה ומשפ
 מקור חיותה, ולא שדה העתירה המנהלית, שם היא בגדר זמורת זר."

  

-הספר העל-צבי פינשטיין נ' ארגון מורי בתי 25/71ע"א כב' השופט ח' כהן בקבע ומן העבר השני, 

 (:עניין פינשטיין, להלן: 1971) 131, 129( 1)יסודיים, פ"ד כה

http://www.nevo.co.il/law/70320
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, סבורים היינו לתומנו כי 1969-הדין לעבודה, תשכ"ט-חוק בית"עם חקיקת 
והדברים הנובעים מאיומי שביתות ומקיומי שביתות, -סכסוכי עבודה והדין

המשפט האלה: ובא ד"ר גולדנברג -הדין לעבודה ולא בבתי-מקומם עתה בבתי
 ."שוואו את עצמנו באשליית בשם המערערים שלפנינו ומלמדנו שהשלינ

 

 לפסק דינו(: 13ציין )בפסקה  בר"ע על החלטת השופט זפט,א' גרוניס, בהשופט כב' ו

"הטענה לפיה עומדת למבקשים הזכות לשבות הינה בעייתית במיוחד. זכות 
השביתה המוגנת הינה יציר דיני העבודה וספק רב אם ניתן להכיר בה מחוץ 

-, תשי"זחוק יישוב סכסוכי עבודהלמעביד )עיינו, למסגרת היחסים שבין עובד 
. נעיר כי בנסיבות מסוימות מכיר המשפט בשביתה המכוונת נגד מעשיו 1957

פטי לממשלה נ' בית הדין היועץ המש 1074/93בג"ץ של ריבון ולא של מעסיק, 
(, אך קשה מכאן לגזור הכרה בשביתה של מי 1995) 485( 2)לעבודה, פ"ד מט

שאינו עובד(. יתרה מכך, הכרה בזכות זו במקרה דנא עלולה לרוקן מתוכן את 
 )א( לחוק רשות הדואר."46הוראת סעיף 

 
 

המחוזי. התובעים חזרו  שוב מעוררים התובעים שאלות שבליבת דיני העבודה בבית המשפט ,והנה

כמשמעותו בחוק ועל כן הם  ,אינם עובדים, כי ארגון סוכני הדואר אינו ארגון יציגהם כי  ,והצהירו

עם  , והגישו את תביעתם לבית משפט זה.אינם כפופים לסמכותו הייחודית של בית הדין לעבודה

 הם מבססים את טענותיהם על זכויות מתחום דיני העבודה. ,זאת

 

קובע סמכות  ,(חוק בית הדין לעבודה)להלן:  1969לחוק בתי הדין לעבודה, תשכ"ט  24סעיף 

 ייחודית לבית הדין האזורי לעבודה, בין השאר בעניינים הבאים:

בד או חליפו למעסיק או חליפו שעילתן ביחסי בתובענות בין עו (1)"
עבודה, לרבות השאלה בדבר עצם קיום יחסי עבודה ולמעט תובענה 

 ]נוסח חדש[; פקודת הנזיקיןשעילתה ב

בתובענה שעילתה במשא ומתן לקראת כריתתו של חוזה ליצירת  א(1)
נה שעילתה בחוזה כאמור לפני שנוצרו יחסי עבודה יחסי עבודה, בתובע

או לאחר שנסתיימו יחסים כאמור, או בתובענה שעילתה בקבלת אדם 
 קבלתו;-לעבודה או באי

 פקודת הנזיקיןל 63או  62, 31, 29תובענה שעילתה בסעיפים  ב(1)
 בודה;]נוסח חדש[ בקשר לסכסוך ע

תובענה שבין מעסיק לעובדיו, בקשר לסכסוך עבודה, שעילתה  ג(1)
 ;1969-, תשכ"טחוק המקרקעיןל 17או  16בסעיפים 

בתובענה של עובד או נציג ארגון עובדים נגד מעסיק או נושא  ד(1)
ו נגד עובד או נציג ארגון משרה אצלו, או של מעסיק או נושא משרה אצל

חוק איסור עובדים, בקשר ליחסי עבודה, שעילתה עוולה אזרחית לפי 
מנהל פעיל  –; לעניין זה, "נושא משרה" 1965-, התשכ"הלשון הרע

בתאגיד, שותף למעט שותף מוגבל, ממונה על העובד ופקיד האחראי 
 תאגיד על תחום זכויות עובדים;מטעם ה

בתובענה בין מי שיכולים להיות צדדים להסכם קיבוצי מיוחד  (2)
חוק  –)להלן  1957-כמשמעותו בחוק ההסכמים הקיבוציים, תשי"ז

(, בענין קיומו, תחולתו, פירושו, ביצועו או הפרתו הסכמים קיבוציים
ל הסכם קיבוצי, או הסדר קיבוצי אחר או בכל ענין אחר הנובע מהם ש

 או בענין תחולתו, פירושו, ביצועו או הפרתו של כל דין; 

"...... 
 

http://www.nevo.co.il/law/72139
http://www.nevo.co.il/case/5744231
http://www.nevo.co.il/case/5744231
http://www.nevo.co.il/law/74611/24
http://www.nevo.co.il/law/74611
http://www.nevo.co.il/law/73015
http://www.nevo.co.il/law/73015
http://www.nevo.co.il/law/72897
http://www.nevo.co.il/law/74372
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אינם עובדים, אך סבורים כי היה מקום להחיל עליהם דינים הם כי  ,אם התובעים מאשרים

דין לעבודה. בית הדין לעבודה דן מתחום דיני העבודה, על פני הדברים, היה עליהם לפנות לבית ה

חי  4601/95בדנגץ  ,למשל ,גם בשאלה מתי להרחיב את דיני העבודה גם על מי שאינם עובדים )כך

לה נדונה השא ,, להלן: דנג"ץ סרוסי(1998) 817( 4הדין הארצי לעבודה, פ"ד נב )-יוסף סרוסי נ' בית

אוניברסיטת בר אילן נ' בית הדין  1181/03בג"צ האם נבחר ציבור זכאי לדמי אבטלה; כך גם ב

(,  נדונה השאלה האם שביתה למאבק על זכויות בגץ בר אילן, להלן: 2011) הארצי לעבודה

לאים אינם עובדים(. כך יכלו התובעים לפנות היא שביתה חוקית, לאור העובדה שגמ גמלאים

לבית הדין לעבודה שיכריע האם ביחסים נשוא תיק זה, של סוכן דואר, המאוגד בארגון סוכני 

דואר, ביחסיו מול רשות הדואר, יש מקום, לאור תכלית דיני העבודה, להחיל על יחסים אלו את 

 העבודה, כמו למשל זכות השביתה. משפט

 

הם מבקשים, הלכה למעשה,  עתבית משפט זה, ובה בלהגישו את תביעתם  אמור,, כאך התובעים

העבודה כעל "מעין עובדים" ו"מעין ארגון יציג" בהקשר של "מעין  משפטכי אחיל עליהם את 

התובעים כרכו שאלות מתחום המשפט הפרטי יחד עם שאלות מתחום  לצד זאת, סכסוך קיבוצי".

כי לא ניתן לראות בסגירת הסוכנויות על ידם כהפרת  ,התובעים דיני העבודה. כך למשל, טוענים

חוזה, שכן סגרו את הסוכנויות במסגרת עיצומים או שביתה, בה יש להכיר לאור היחסים 

כי משעה  ,העובדים טוענים ;דואר. כך גם לגבי זכות ההתארגנותהמיוחדים בינם לבין רשות ה

זו פעולה בחוסר תום לב לפנות ישירות לסוכנים  שרשות הדואר ניהלה מו"מ מול הארגון, הייתה

ון שאין ואין מנוס מדיון בשאלות אלו. עם זאת, כי ,במהלך המו"מ לשינוי תנאי החוזה. לאור זאת

, אזי יש הז בית משפטבוהתובעים בחרו להגיש את תביעתם  מדובר בתובעים ובסכסוך קיבוצי,

בין התובעים לנתבעת לאור החוזה  להחיל עליהם את המשפט הפרטי, תוך בחינת היחסים

 ביניהם, ושאלות הנוגעות להפרתו, ולתום לבם של הצדדים.ש

 

יהיה  בפרק זה העבודה, הילוכי משפטון שמרבית הפסיקה בנושאים אלו התפתחה בתחום וכי

כלל, ובפרט בהתפתחות דיני העבודה בכדלקמן: אפתח בסקירת התפתחות פסיקת העבודה 

זכויות מתחום דיני העבודה גם למי שאינם עובדים, מה שמכונה פריצת  בשאלה מתי יש להקנות

האוניברסליות. אבחן באלו מצבים ולאלו תכליות ניתנו זכויות למי שאינם עובדים, ומה היה 

אדון בזכויות שהתובעים טענו שיש להכיר בהן לגביהם. תחילה  ,הבסיס הרעיוני לכך. בהמשך

ביתה, כדי לבחון את טענת התובעים לפיה יש להכיר זכות השבאדון בזכות ההתארגנות ו

בהתארגנותם ובשביתה במסגרתה ועל כן לקבוע כי לא הפרו את החוזה. במסגרת זו אדון בסוגי 

בתחום דיני העבודה ואבחן  ובזכות לשבות ההתארגנותזכות שביתות, בבסיס הרעיוני להכרה ב

 ם שלפניי. בשביתה ביחסיבזכות ההתארגנות והאם יש מקום להכיר 

 

 ים להתפתחות פסיקת העבודהוקו 4.2

בבית המשפט העליון, במסגרת בגצים שהוגשו פסקי דין שניתנו סקירת פסיקת העבודה, לרבות  

 (, מעידה על מעבר מפורמליזם לערכים.בגץ בר אילןוץ סרוסי "בדנגעל בית הדין לעבודה )כמו 
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יקת בתי הדין לעבודה בפרט, הן בצורך מעבר זה מוסבר הן כמגמה כללית בפסיקה בכלל, ובפס

המיוחד בגמישות בתחום דיני העבודה, החלים על יחסי עבודה בעולם כלכלי חברתי משנה. אנו 

רואים שינויים בצורות ההעסקה, במוביליות של עובדים, ושינויים אחרים בהסדרי עבודה, הן 

התפתחויות חברתיות )קירוב לאור התפתחויות טכנולוגיות, המאפשרות עבודה מרחוק, הן לאור 

יבות נוכחות יום יומית(. את עולם העבודה יהפריפריה למרכז וקביעת צורות עבודה שאינן מח

בית הדין בנתיבי  אוסוסקין, "הלעולם קוגנטי? דרכו  של -ברקהמשתנה היטיבה לתאר אלישבע 

)סטפן אדלר, יצחק  59, אוסוסקין-ספר אליקה ברקר עקרון תום הלב" בתוך: ההגמשה לאו

מוטולה, יצחק זמיר, אורנה לין, וגיא מונדלק, -אליאסוף, נילי ארד, גיא דוידוב, סיגל דוידוב

 (:ספר אליקה ברק-ו תום לב ,אלישבע ברק, להלן, בהתאמה: 2012-עורכים, תשע"ב

דה הולך ומשתנה והסיבות לכך רבות: "בשני העשורים האחרונים עולם העבו
 –גבולות נפתחו, מפעלים עוברים ממדינה למדינה  –העולם נהפך לכפר גלובלי 

גם בתוך גבולות המדינה עובדים עוברים  וגם עובדים עוברים ממדינה למדינה...
בתדירות גבוהה יחסית ממעביד למעביד, ממפעל למפעל ומתחום אחד לתחום 

מעדיפים להתאים את צרכי העבודה לצורכיהם האישיים אחר... עובדים רבים 
העסקה חדשות שהיקפן הולך וגובר, כגון  תומעדיפים לעבוד מהבית; נוצרו צורו

עובדי סיעוד המתגוררים בבית במטופל ועובדים למעשה במשך כל היממה; 
התפתחה מודעות חברתית לצורך להעסיק אנשים עם מוגבלויות....נוסף על כך, 

בכלכלה דורשים התאמת משפט העבודה במציאות משתנה ]בה[  השינויים
 .."חדשה או להפריט מפעלים שלמים .. קיים צורך להעביר מפעלים לבעלות

 

דה דינמי בעל ועל הגמישות הנדרשת בתחום דיני העבודה כדי להבטיח בטחון תעסוקתי בעולם עב

 Elke Viebrock and Jochen Clasen, "Flexicurity and Aצורות תעסוקה משתנות ראו: 

331   (2009)-7 305 Economic Review-SocioWelfare Reform: A Review"   ניתן לצפייה ,

 .__/WP_0109_Viebrock_Clasen.pdf-data/assets/pdf_file/0013/31009/REChttp://www.socialpolicy.ed.ac.ukב:  

 Gunther Schmid "Towards aעוד לעניין הגמישות המתחייבת משינוי שווקי העבודה ראו: 

Theory of Transitional Labour Markets" The Dynamics of Full Employment  151-195 

(Gunther Schmid and Bernard Gazier, eds., 2002) :וכן ;Guy Standing, Global Labour 

Flexibility: Seeking Distributive Justice (London, 1999). 

על הצורך בגמישות בהתאמת חוקי העבודה עמדו גם בפסיקה בהקשרים שונים, כפי שיפורט 

עיריית  3-27דב"ע לא/ ( בעניין1971נפסק בבית הדין הארצי לעבודה )עוד בשנת  ,למשל ,להלן. כך

ניב, סגן הנשיא לוין והשופט -השופטים הנשיא ברכב' , בהרכב 1971) 177, פד"ע ג' בירגר –נתניה 

 (. 181-182לפסק הדין, בעמ'  3הרניב, פסקה 

 כלכלית שבה מתקיימים היחסים שאת מהותם באים-"המסגרת החברתית
להגדיר, מהות העבודה מבחינת תהליכי הייצור ודרכי השירות, האמצעים 
שלהם מזדקקים, יחסה של החברה לעבודה ול'עובד' ומטרת החוק או מערכת 

כל אלה גורמים  –החוקים שבהקשר ליישומם באים לקבוע את המבחן 
 משתנים הם, ועם השינוי, ישתנה המבחן. 
מוגדרים כיחסי עובד ומעביד, אינם הגורמים המשפיעים על מהות היחסים ה

באים, מן ההכרח, בזה אחר זה ואין מצב אחד מחליף את האחר, בבחינת 'ישן 
מפני חדש תוציא', אלא שלרוב פועלים הם זה לצד זה. מכאן גם הצורך במבחן 

http://www.nevo.co.il/safrut/book/18362
http://www.socialpolicy.ed.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0013/31009/REC-WP_0109_Viebrock_Clasen.pdf
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רחב וגמיש. המבחן צריך שיענה על מגוון של יחסים ונסיבות, ויהא בו מכנה 
  .שונים זה מזה..."משותף למעמדם של אלה ה

 

 לפסק דינה: 84, בסעיף בבגץ בר אילןוכן דברים שאמרה כב' השופטת א' פרוקצ'יה 

, חוק יישוב סכסוכי עבודהו חוק הסכמים קיבוצייםחקיקת העבודה, ובכללה "
מסגרת שתכניה הפנימיים גמישים, כמידת הגמישות הנדרשת -הינה חקיקת

בתחום יחסי העבודה, על הדינאמיקה והשינויים המהירים הפוקדים תחום זה 
מעת לעת, תחום המהווה ראי לשינויים ולתהפוכות החברתיות המתחוללים 
בשטח. השינויים המהירים בתחום יחסי העבודה משתקפים גם בתבניות 

פטיות שנועדו להסדיר יחסים אלה בתחום המשפט. הפרשנות התכליתית המש
של חיקוקי העבודה מתאפיינת בצורך לגשר בין המשפט לבין צרכי החיים כפי 
שהם מתבטאים במציאות בשטח. עם זאת, הגמישות בפרשנות החקיקה אינה 

המיתאר של תכלית החקיקה, ומעוגנת -פי קווי-ללא גבול, היא מתוחמת על
 סוח המילולי ככל שהוא מסוגל לשאת את הפרשנות התכליתית.בני

 

גמישות זו חייבה הכרה הן באופני תעסוקה חדשים, הן במתן זכויות מתחום דיני העבודה למי 

, מאוחר יותר הצטרף "קבלן עצמאי"ל "עובד"ההבחנה הייתה בין  ,שאינם עובדים. בתחילה

צורות העבודה לעבודה מרחוק, יתכן ויהיה  עת משתנות שוב ,, ובימים אלו"המשתתף החופשי"

 צורך בבחינת אופני העסקה חדשים.

 

 6)פסקה  ץ סרוסי"בדנגעל השינויים בפסיקת העבודה לאור שינויים אלו עמד כב' הנשיא ברק 

 (, בציינו:826לפסק דינו בעמ' 

הדין הארצי לעבודה, בשנים הראשונות לקיומו... הייתה -"]תפישתו[ של בית
במשך השנים רוככה גישה זו.  ג עובד יש משמעות אוניברסלית...מושכי ל

ראשית, נקבע כי התפיסה האוניברסלית חלה אך לעניין חוקי העבודה 
לאחרונה הועמדה גם גישה זו בספק, תוך שנתגלו ניצנים  והביטחון הסוציאלי...

ראשונים לנכונות להכיר במובנים שונים של הדיבר "עובד" במסגרת חוקי 
הדין הארצי -שינויים אלה בפסיקתו של בית .דה והביטחון הסוציאלי..העבו

לעבודה משקפים את המעבר מתורת משפט של מושגים 
(Begriffenjurisprudenz)  לתורת משפט של אינטרסים
(Interessenjurisprudenz ומשני אלה לתורת משפט של ערכים ,)
(Wertungsjurisprudenz)... ינו הינה, כי המשפט אכן, הגישה המקובלת על

הוא מכשיר חברתי. מושגי המשפט נועדו להגשים מטרות חברתיות. הם כלי 
בין ערכים שרת להשגת יעדים חברתיים. הם ביטוי לאיזונים הראויים 

אני עמדתי על כך באחת הפרשות, בצייני: "עלינו  ואינטרסים מתנגשים....
טי כופה עצמו על להתרחק מתורת משפט של מושגים, שלפיה המושג התאור

האינטרסים והערכים הדורשים הסדר נורמטיבי. עלינו לשאוף לתורת משפט 
של ערכים, שלפיה המושג התאורטי הוא פרי האיזון וההסדר של האינטרסים 

נת ישראל משולם נ' מדי 4603/97דנ"פ והערכים הדורשים הסדר נורמטיבי... )
 (."182[, בעמ' 2]
 

  הרפז, "בין המערכות: בחינה אמפירית על מגמה זו בבתי הדין לעבודה עמדו גיא מונדלק ויצחק 

 באמרם: ,(2002-)תשס"ב 145-195כו  עיוני משפט", של תפקיד בית הדין לעבודה בשביתות

ביר את המעבר מהגישה הפורמליסטית ]של ביה"ד לעבודה[ לגישה "ניתן להס
האינטגרטיבית... מערכת המשפט ככלל עוברת לדיון המודע יותר לתוצאותיו 

 החברתיות )תורת משפט של ערכים( ואשר מאפשרת פרשנות תכליתית".
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במשפט   מאוטנר, ירידת הפורמליזם ועליית הערכים ראו: מנחם  ,למגמות כלליות אלו

שהצביע על השינוי שחל בתפקידו של בית המשפט העליון בשנות השמונים,  ,(1993)הישראלי 

כשבית המשפט העליון החל לנסח את החלטותיו בשפה מפורשת של ערכים, תחת הניסיון להציג 

משפט ורמלית. עוד ראו: מנחם מאוטנר, משפטית פ–את ההכרעות השיפוטיות בשפה פנים

( וביקורת ספרות של שי לביא, על ספר זה: 2008) ותרבות בישראל בפתח המאה העשרים ואחת

, "ביקורת ספרים: מנחם מאוטנר, משפט ותרבות בישראל בפתח המאה העשרים ואחת"שי לביא, 

 (.2010-)תש"ע 258(, 1, יב)סוציולוגיה ישראלית

  

 מתן זכויות מתחום דיני העבודה למי שאינם עובדים –יברסליות" פריצת האונ" 4.3

הצורך בבחינת תחולת דיני העבודה על מי שנקבע שאינם עובדים נבע, בעיקרו, משינוי בצורות 

סטטוס. כפי שציין כב' השופט צ' טל  כבמעיןהתעסוקה. בעולם הישן, ההכרה במעמד עובד הייתה 

 2(, בפסקה עניין מור, להלן: 1996) 628( 4)מור נ' בית הדין הארצי לעבודה, פ"ד נ 5168/93בג"ץ ב

 לפסק דינו:

ומערכת דינים ענפה של  ...של עובד הוא מעמד "קרוב לסטאטוס""מעמד 
זכויות וחובות הגנות ופריווילגיות חלה על "עובד" ביחסיו עם המעסיק, עם 

 וני עובדים ומעבידים ועם רשויות המדינה."ארג
 

היינו, מי שנקבע כי הינו עובד היה זכאי למכלול הזכויות שהקנו לו חוקי העבודה, ומי שנקבע כי 

שאול  96300274/ע"ע )ארצי( אינו עובד לא קיבל ולו זכות אחת. כפי שציין כב' הנשיא ס' אדלר ב

לפסק  5(, בפסקה עניין צדקא, להלן: 2001) 625, פד"ע לו, גלי צה"ל -צדקא נ' מדינת ישראל 

 דינו:

"שיטת המשפט הישראלית הכירה בסוגים שונים של מבצעי עבודה אישית. 
סוגי מבצעי העבודה הנוגעים לענייננו הם: "העובד", "המשתתף החופשי" 

"עובד" זכאי לזכויות ולהגנות שמקנה ו"העצמאי". הלכה פסוקה היא שרק 
 משפט העבודה, ואילו "משתתף חופשי" ועצמאי אינם זכאים להן."

 

חלת זכויות ה מאוחר יותר, עם התפתחות צורות העסקה שונות, החלו בתי הדין לעבודה לבחון

 מסוימות מתחום דיני העבודה גם על מי שאינו עובד.

 

מתי יש מקום להקנות זכויות מתחום דיני העבודה  העבודה בשאלהדיני אפתח בסקירה מתחום 

למי שאינם עובדים, מה שמכונה "פריצת האוניברסליות". אבחן את הרקע להלכה זו, ואת 

 יישומה, כדי לבחון האם הבסיס הרעיוני להלכה זו חל גם בענייננו.

 

 

 התפתחות הדיןא. 

 /נד 96-3בתב )ארצי( יא ס' אדלר ניצנים ראשונים לגישה זו ניתן למצוא בפסק דינו של סגן הנש

 ,(1995) 151( 1, פד"ע כט)מחלקת הבנייה של הקיבוץ הארצי בע"מ נ' ח'ליל עבד אל רחמן עאבד

ם שהועסקו באמצעות של עובדי שם הבחינה הייתה לצורך הגדרת עובד ביחסי עבודה משולשים,

 :ח אדםקבלני כו
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המועסקים ביחסי עבודה מורכבים,  -"בהיעדר חקיקה המגינה על עובדים 
מחובתה של הפסיקה להשתחרר מגישה  -אשר כוללים מספר גופים משפטיים 

פורמלית, לשאוף להבטחת הזכויות המובטחות לעובדים בחוקי המגן של משפט 
להמתין  העבודה ולקדם את מטרותיהם של חוקים אלה. בית הדין אינו צריך

לחקיקה או לחקיקת משנה לפתור את הבעיה של עובד המועסק ביחסי עבודה 
מורכבים. על בית הדין מוטלת האחריות לפסוק תוך התחשבות במטרה הגלומה 
בחוקי המגן של משפט העבודה, אפילו כרוך הדבר בחיפוש פתרונות חדשים 

ן במשפט לבעיות חדשות. על בית הדין לסייע הן לאכיפתם של חוקי המג
 העבודה והן להשגת מטרותיהם, ואל לו לתת יד להפרתם או לעקיפתם."

 

 326( 1/נה אסנת דפנה לוין נ' המוסד לביטוח לאומי, פד"ע כט)109-02בתב"ע )ארצי( כך גם 

 לפסק הדין(, כי: 330רת כוח אדם )בעמ' , קבעה כב' השופטת א' ברק, בעניינה של עובדת חב(1996)

"עלינו לבחון בכל מקרה את תכלית החקיקה הדורשת מאתנו להגדיר עובד. 
מדיניותו של בית הדין לעבודה היא לדאוג לכך, שזכויותיו הסוציאליות של עובד 
לא יקופחו רק משום שלכאורה אין לו מעביד קבוע, אין לו "אבא" והוא מועבר 

 "מיד ליד"."
 

כב' הנשיא א' ברק הפנה לפסיקה זו כשציין, באמרת אגב, שאולי , מור ענייןבמאוחר יותר, עט מ

דובר  באותו ענייןגם למי שאינו מוגדר כעובד.  לשקול מתן זכויות מכוח חוקי המגןיש מקום 

כי הינו  ,בסטודנט שהועסק כחוקר פרטי במשרד חקירות. בבית הדין האזורי לעבודה נקבע

כי צורת העסקה זו של משתתף  ,. בבית הדין הארצי לעבודה )ברוב דעות( נקבעמשתתף חופשי

חופשי קיימת רק בתחום התקשורת, ועל כן אם יש לבחור בין קבלן עצמאי לעובד, הרי שהתובע 

באותו עניין הינו עובד )דעת המיעוט הייתה כי הינו קבלן(. בבית המשפט העליון השופטים נחלקו 

הינו התובע ו משתתף חופשי או עובד. כב' הנשיא ברק, קבע )בדעת רוב( כי בשאלה אם התובע הינ

 ( כי:647לפסק דינו בעמ'  10עובד, ועל כן מגיעות לו הזכויות שתבע. בהערת אגב ציין )פסקה 

כפי שהדבר נעשה במשפט  -"בעתיד יהא מקום לשקול אם אין מקום לקבוע 
ני ואינו עובד לעניין חוק כי אדם הוא "עובד" לעניין חוק פלו -המשווה 

אלמוני... יהא מקום לשקול בעתיד... אם אין מקום להכיר בסוגים שונים של 
 ".עובדים במסגרת דיני העבודה והביטחון הסוציאלי

 

ממעמד והמעבר עובד מורות שחלו בפרשנות המונח כב' הנשיא ברק את התסקר  סרוסי דנג"ץב

. עם זאת, גם באותו מקרה )סגן ראש מועצה נבחר( של כמעט סטטוס לעבר פריצת האוניברסליות

כי לצורך חוקי המגן בעבודה הוא נחשב לעובד, ועל כן ההכרעה לא הייתה על בסיס זה  ,נקבע

 6וציין, בפסקה  זה לפסק דינו(. כב' הנשיא א' ברק סקר את ההתפתחות בהקשר 6-9)פסקאות 

ור התכלית הסוציאלית של חלק מדיני המונח עובד לא תאת התמורות שחלו בפרשנו ,לפסק דינו

 העבודה. כיוון שבאותו עניין נקבע כי מדובר בעובד, גם דברים אלו נותרו בגדר הערת אגב.

 

כי בפסקי הדין שהצגתי לעיל נדונה השאלה האם יש לראות במועסק עובד לצורך  ,יש להדגיש

, האם ניתן להעניק , כשבהמשך הדרך נדונה השאלהבעבודה החלת זכויות מתחום דיני המגן

כי יש  ,סבורה תום לב, אלישבע ברקזכויות מתחום דיני המגן בעבודה למי שנקבע כי אינו עובד. 

מעט שונה ולפיה יש לראות בכל מי שעומד במבחן ההשתלבות כעובד, אך  תמזווילבחון זאת 
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ראו )הלב  כי לא כל חוקי המגן בעבודה יחולו עליו מכוח עקרון תום ,לקבוע במקרים מסוימים

 (. 123, החל מעמ' אלישבע ברק, תום לב

 

אלו, הנטועות עמוק בתחום דיני העבודה, כיוון שבכל המקרים נדון  דקות לא אכנס להבחנות

מזה, ובמקרה שלפניי מסכימים  ,ומעמדו של המועסק ,מזה ,הבסיס הרעיוני של חוקי המגן

להחיל עליהם מספר זכויות מתחום אינם עובדים, אלא שהם מבקשים הם כי  ,התובעים במפורש

מרגליות, "נקודות מפנה במשפט -דיני העבודה )לניתוח הפסיקה בהקשר זה ראו: שרון רבין

 .((2011) 341תשע"א  דין ודברים" האישי  העבודה 

 

יות הניתנות מכוח חוקי המגן גם למשתתף חופשי כי אכן יש להעניק זכו ,כב' הנשיא ס' אדלר קבע

, שם נדון עניינו של עיתונאי ששימש במקביל הן בעניין צדקאשאינו עובד, אך זאת בדעת מיעוט 

בבריטניה, הן ככתב של "גלי צה"ל". השאלה הייתה האם מר צדקא הינו  "הארץ"ככתב עיתון 

ורין, או שמא הינו משתתף חופשי, שאז, לפי לזכויות שונות כמו פיצויי פיט ,עובד, וזכאי, לפיכך

השופטים עמירם כב' אותה עת, הוא אינו זכאי לכך. דעת הרוב )להחלוקה שהייתה קיימת עד 

כי מדובר במשתתף חופשי,  ,אדלר קבע הנשיאכב' כי מדובר בעובד.  לרבינוביץ' ונילי ארד( קבעו

מתן זכויות מסוימות גם למי שאינו כי לטעמו יש לשנות את ההלכה, ולאפשר  ,אך הוסיף וקבע

 לפסק דינו(: 12ובלשונו )פסקה  ,עובד, על פי תכלית החקיקה

"כאמור לעיל, הפסיקה גרסה עד כה כי "משתתף חופשי" אינו זכאי לזכויות או 
להגנות שמקנה משפט העבודה. לדידי, יש לשנות את ההלכה הזו. היום קיימת 

מעגל ההגנה של משפט העבודה, קבוצת מבצעי עבודה הממוקמים מחוץ ל
אף שאין זה נכון להעניק לכל -ולדידי יש להעניק להם חלק מאותן זכויות. על

"משתתף חופשי" מלוא זכויות של עובד, כן אין זה הוגן לשלול ממנו את כל 
אין ל"משתתף חופשי" מספיק סממנים כדי להגדירו  –אותן הזכויות. מחד 

ל עסק זעיר של מתן שירות אישי מקצועי; כ"עובד" ובמידה מסוימת הוא מנה
במקרים רבים "המשתתף החופשי" אינו "עצמאי" וקיים בינו לבין  –מאידך 

מקבל עבודתו תלות כלכלית ומאפיינים מסוימים של "עובד". זאת ועוד, ההלכה 
הקיימת, הובילה לתוצאות בלתי רצויות ונוגדת את המדיניות החברתית 

רה הישראלית. לדידי, את העיוותים שנגרמו התואמת את הערכים של החב
ל"משתתפים החופשיים" יש לתקן באמצעות הענקת חלק מהזכויות וההגנות 

 שמקנה משפט העבודה, וזאת באמצעות מבחן התכלית."
 

את תכלית ו )באותו עניין משתתף חופשי(אינו עובד ל מי שכי יש לבחון את מעמדו ש ,בהמשך קבע

גם  ,בחון, האם לאור תכלית חוקי המגן, יש להרחיבם, בנסיבות נתונותחוקי המגן הרלבנטיים ול

, שכן חוק הגנת השכרכי גם משתתף חופשי זכאי להגנות  ,על מי שאינו עובד. כך קבע באותו עניין

הווה עבורו מקור יחיד או משתתף חופשי, כמוהו כעובד, תלוי בקבלת שכרו במועד שכן הוא מ

 עיקרי לפרנסתו.

 

הנשיא כב' כב' השופטת נילי ארד הייתה סבורה כי מדובר בעובד, עם זאת, עמדה, לאור דבריו של 

 לפסק דינה(: 20אדלר, על המגמה של פריצת האוניברסליות )שם בסעיף 

"מזה זמן מסתמן שינוי בתפיסה האוניברסלית של המושג "עובד" כפי 
דין זה ובמשמעות ה"מקצועית" שניתנה לו, בחינת -קוטה בביתשהייתה נ

http://www.nevo.co.il/safrut/book/12173
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"טרמינוס טכניקוס", לפיה נקבע, כי לא נמצא בהלכה ולא בפסיקה "כי יתנו 
למונח 'עובד' משמעות משתנה מחוק לחוק... ]וכי[ הכלל הוא, כי מי שהינו 

הינו עובד לכל דבר, ומי שאינו עובד  –'עובד' במשמעות שהמשפט נתן למונח 
הדין -במשמעות האמורה אינו 'עובד' כלל".... בפסיקתו האחרונה של בית

המשפט העליון, נשמעות גישות חדשות, -הארצי וכן גם בפסיקתו של בית
המצביעות על מגמה של השתחררות מן הגישה האוניברסלית ה"טוטאלית" 
ושל נטיה אל עבר הפרשנות התכליתית, לפיה נקבעים מעמדו של המועסק 

 יו לאור נסיבותיו של המקרה הספציפי אל מול תכליתו של החוק."וזכויות
 

בר בעובד, היא לא נדרשה להכרעה באותו עניין. כב' השופט עמירם וכי מד ,אך לאור הכרעתה

 לפסק דינו הוא מציין: 8רבינוביץ התנגד לכך מפורשות. בסעיף 

בודה "אציין עוד, כי "מעמד ביניים" של מי שלגבי מקצת מחוקי משפט הע
המגן ייחשב כ"עובד" ולגבי חלקם האחר ייחשב כ"עצמאי" או "משתתף 

 ..ה ואינו מקובל עליי.חופשי" עלול ליצור חוסר ודאות ומבוכ
סבורני, שהבחנה בין סוגים שונים של "עובדים" יכולה להיעשות במסגרות 
שונות זו מזו כמו: חוקי משפט העבודה המגן מחד לעומת חוקי הביטחון 

י, הבטיחות בעבודה ונזיקין מאידך. הבחנה כאמור בתוך המסגרות הסוציאל
 עצמן אינה מקובלת עליי".

 

כי מי שאינה עובדת זכאית לזכויות מכוח חוקי  ,לצורך הכרעה בתיק ,בה נקבע הפעם הראשונה

בבית הדין האזורי לעבודה, בפסק דינה המקיף של כב' השופטת מיכל לויט דווקא המגן הייתה 

(. מדובר היה בתובעת 2002) ציפורה בשן נ' מדינת ישראל, שירות התעסוקה 3348/94ם( -עב )יב

שהפיקה עבור שירות התעסוקה חוברת שבועית המרכזת את כל מודעות הדרושים שהתפרסמו 

השופטת לויט, כי אין מדובר  בעיתונים היומיים. לאחר ניתוח המבחנים השונים קבעה כב'

השופטת לויט עמדה על כב' בעובדת. עם זאת, המשיכה ובחנה האם יש לפסוק לה פיצויי פיטורין. 

לאפשר לעובד הנפלט לפסק דינה(: " 33)בפסקה  חוק פיצויי פיטוריןתכליתו הסוציאלית של 

כי גב' בשן  ,". עוד קבעהכורחו, קיום בכבוד למשך הזמן בו הוא חסר פרנסה ממקום עבודתו בעל

שנה, ועל כך הייתה פרנסתה. לאור האמור  19ערכה את החוברת עבור שירות התעסוקה במשך 

 זכאית לפיצויי פיטורין: ,נקבע מפורשות כי גב' בשן, על אף שאינה עובדת

את מחוץ ליחסי העבודה "לפיכך, על אף קביעתנו דלעיל כי התובעת נמצ
המסורתיים והיא היתה בגדר נותן שירותים עצמאי, הרי שסבורים אנו כי על פי 
תכליתם יש להחיל על התובעת, ולראותה כ"עובדת", לצורך זה בלבד, הן את 
חובת מתן ההודעה המוקדמת להפסקת ההתקשרות )שאכן נתנה לה בפועל ואף 

ם פיצויי פיטורים בגין ההתקשרות לא נתבעה בהליך זה( והן את חובת תשלו
 רבת השנים."

 

לקבל זכות מכוח  תעובד השל מי שאינ הזכותלגופה על אף שזו הייתה הפעם הראשונה בה הוכרה 

ע ע"דיון בסוגיה )שנערך במסגרתו חוקי המגן בעבודה, ערעור שהוגש על פסק הדין נדחה ללא 

 כי:  ,. כל שנקבע הוא((2003) שירות התעסוקה -ציפורה בשן נ' מדינת ישראל  1141/02)ארצי( 

"בפסק דין מנומק כהלכתו, יישם בית הדין האזורי את פסיקתו של בית דין זה 
מעביד בין -, כי לא התקיימו יחסי עובדעובדות המקרה, והגיע לכלל מסקנה על

זאת, ולנוכח ההתקשרות ארוכת השנים בין  גב' בשן לבין שירות התעסוקה. עם
הצדדים, ולאור פסיקתו של בית דין זה בסוגיה של "פריצת האוניברסליות" 

(, קבע 625גלי צה"ל, פד"ע לו  –מדינת ישראל  –שאול צדקא  300274/96עע )
ב' בשן כ"עובדת" לצורך חובת תשלום בית הדין האזורי, כי יש לראות את הג
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 פיצויי פיטורים. זאת, לאור תכלית החקיקה ויישומה במקרה הקונקרטי."
 

נבחנה  ,מאז, בשורה ארוכה של פסקי דין, הן בערכאות השונות בבית הדין לעבודה, הן בבג"ץ

יקה השאלה האם יש ליתן זכויות מכוח דיני העבודה למי שאינם עובדים, על סמך תכלית החק

 מזה.  ,הספציפית מזה, והיחסים עם המועסק

 

 הבסיס הרעיוני ב.

ם העבודה על מי שאינם , הבסיס הרעיוני להחלת זכויות מחוקי המגן בתחולהלן כפי שאראה

מהצורך להגן על אותם מועסקים שהועסקו בפועל כעובדים, אך בתבניות  ועובדים נבע בעיקר

חרים צורות תעסוקה מסוימות כדי לשלול ממועסקים כי מעבידים בו ,העסקה שונות. החשש היה

 את זכויותיהם. 

 

בשל ) נדון עניינו של סגן ראש מועצה שתפקידו הסתיים לאחר שנתיים ץ סרוסי"דנגבלמשל,  ,כך

ותבע דמי אבטלה. מדובר בדיון נוסף לאחר שבתי הדין לעבודה בשתי ערכאות , נפילת הקואליציה(

לתא סבר שאין מקום להתערב. הנושא נדון במותב של שבעה דחו את התביעה ובגץ במותב ת

השופטים א' כב' המשנה לנשיא ש' לוין, וכב' הנשיא א' ברק, כב' שופטים שקבעו )ברוב דעות 

כהן(, כי -השופטת ט' שטרסברגכב' מצא, מ' חשין, י' זמיר וד' דורנר, כנגד דעתה החולקת של 

לצורך חוקי המגן  נקבע, כיתי לעיל, באותו מקרה התובע זכאי לדמי אבטלה. אמנם, כפי שציינ

אולם נבחנה התכלית הסוציאלית של דמי אבטלה בהקשר נחשב לעובד, המדובר במי שבעבודה 

 (:832לפסק דינו )בעמ'  13של נבחר ציבור. וכך ציין כב' הנשיא א' ברק בפסקה 

 "התכלית המונחת ביסוד ביטוח אבטלה אינה מתיישבת עם הגישה, כי מי
שהועסק מכוח הדין אינו מבוטח בביטוח אבטלה. הטעמים המונחים ביסוד 
ביטוח האבטלה חלים באותה מידה הן לעניין מי שמועסק מכוח הדין והן לעניין 

כגון העותר  –מי שמועסק שלא מכוח הדין. אכן, גם מי שמועסק מכוח הדין 
; גם על רמת איבד את מקור מחייתו לאחר שנאלץ לעזוב את עיסוקו –שלפנינו 

חייו שלו יש להגן; גם על קיומו שלו בכבוד יש לשמור. האופן שבו החלה 
ההעסקה אינו רלוונטי כלל לצורך בתמיכה למי שאיבד את פרנסתו. בגישתו של 

הדין הארצי לעבודה בסוגיה זו נפלה אפוא טעות מהותית, אשר הצדק דורש -בית
נבחר או כל ממונה נופלים בכל את תיקונה. כמובן, אין להסיק מדברינו כי כל 

על  חוק הביטוח הלאומיהנסיבות בגדרו של ביטוח האבטלה. הכול תלוי בהחלת 
מועצה -הנסיבות המיוחדות של המקרה. דעתנו הינה כי לעניינו של סגן ראש

ה כמו לכל מועסק אחר מקומית, שאיבד את מקור פרנסתו, מגיע ביטוח אבטל
 ".במועצה המקומית

 

(, שם נדונה 2001) 817( 4)עפר שדות נ' שירות בתי הסוהר, פ"ד נה 1163/98בגץ דוגמא אחרת היא 

אחד  באותו ענייןהאם זכאים אסירים לשכר מינימום בגין עבודתם במהלך ריצוי עונשם.  ,השאלה

ם אחרים במסגרת מפעלים פרטיים שהוקמו בתוך יעבד בבית המעצר אבו כביר ושניהאסירים 

ייב אסירים , המחחוק העונשיןל )א(48בסעיף בית הסוהר. האסירים עבדו על פי הסדר הקבוע 

האם הינם עובדים והאם יש להחיל עליהם את הייתה לעבוד בתקופת מאסרם. השאלה שנדונה 

בעיקר לאור , וחוק העונשיןכי הן לאור ההסדר המיוחד ב ,. נקבעחוק שכר מינימוםהוראות 
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, אין להחיל את החוק על אסירים. כב' השופט י' זמיר העלה את השאלה חוק שכר מינימוםתכלית 

 :(835דינו בעמ' לפסק  22פסקה סירים )על א חוק ביטוח לאומיהאם יש להחיל את הוראות 

מצדיקה את החלת החוק על  חוק שכר מינימוםכן התכלית של -פי-על-"האם אף
אסירים? חוק שכר מינימום, כמו חוקי מגן אחרים בתחום יחסי העבודה, מניח כי 

ן העובד נזקק כלל בעמדה של חולשה כלפי המעביד, וכי לכ-העובד נמצא בדרך
להגנת החוק כדי לקבל מן המעביד שכר הוגן ותנאים ראויים. על רקע המתח 
שבין האינטרסים הכלכליים של המעביד מזה ושל העובד מזה החוק מתערב 
ביחסי העבודה כדי למנוע בעד המעביד לנצל יתר על המידה את יתרון הכוח 

 הכלכלי שלו."
 

לפיה אדם זכאי להתפרנס מעבודתו בכבוד,  חוק שכר מינימוםהשופט זמיר עומד על תכלית כב' 

ועל כן יש לקבוע שכר מינימום במסגרת מדיניות של מלחמה בעוני, כך שעבודתו של עובד תספק 

ואמצעים ון שאסיר מקבל כל צרכו בכלא, וכי כי ,את צרכיו וצרכי משפחתו. לאור תכלית זו קבע

לפסק  22על אסירים )פסקה  חוק שכר מינימוםאת אחרים ניתנים למשפחתו, אין מקום להחיל 

 (:836דינו עמ' 

בודת אסירים הולמת עבודת אסירים? ע ...חוק שכר מינימום"האם התכלית של 
נבדלת מעבודה רגילה, ולכן תכלית החוק אינה הולמת עבודת אסירים. ראשית, 

יד, מצד אחד, עבודה רגילה מתבססת בעיקר על אינטרסים כלכליים של המעב
... עבודת אסירים מתבססת בעיקר לא על אינטרסים ושל העובד, מצד אחר

סירים, שכר המינימום . שנית, בעבודת אלכליים, אלא על אינטרסים אחרים..כ
אינו נדרש כדי לספק את הצרכים הבסיסיים של האסיר או כדי לאפשר לו 
להתפרנס מן העבודה בכבוד, שהרי ממילא הוא מקבל את הצרכים הבסיסיים 

אולם ישאל  אם אינו עובד כלל...שלו משירות בתי הסוהר, ללא תשלום, גם 
כדי שיוכל לפרנס את השואל, האם אין מקום לשלם לאסיר שכר מינימום 

.... אם אדם נמצא במעצר או חוק הבטחת הכנסהמשפחתו? התשובה ניתנת ב
דין שדן אותו -פי פסק-ימים רצופים, או שהוא נמצא במאסר על 30במאסר 

חוק הבטחת זוגו יהיה זכאי לגימלה לפי -למאסר של שלושה חודשים לפחות, בן
 חוק שכר מינימום. המסקנה היא שגם מבחינה זאת אין התכלית של הכנסה

 מצדיקה את החלת החוק על אסירים."
 
 

מקום נדונה השאלה האם יש  (,2013)יולנדה גלוטן נ' בית הדין הארצי לעבודה  10007/09ג"ץ דנב

נקבע בהרכב של תשעה שופטים . על עובדי סיעוד חוק שעות עבודה ומנוחהלהחיל את הוראות 

א' רובינשטיין, ס' ג'ובראן, ח' מלצר וי' דנציגר,  השופטיםכב' הנשיא א' גרוניס ובהסכמת כב' )מפי 

 ,השופטים ע' ארבל, א' חיות ונ' הנדל(כב' המשָנה לנשיא מ' נאור וכב' בניגוד לדעתם החולקת של 

אך בעיקרה משקפת את הקושי  ,. המחלוקת בין השופטים מורכבתמקום להחלה כזו כי אין

רים בבית מעבידם למסגרת החוקית בהתאמת מתכונת עבודתם של עובדי הסיעוד המתגור

, המבוססת על מודל העסקה שונה לחלוטין. השופטים עמדו חוק שעות עבודה ומנוחההקבועה ב

הוא אינו מתאים לצורת העסקה של , וקבעו כי חוק שעות עבודה ומנוחהעל הבסיס הרעיוני ל

עובדי הסיעוד. עם זאת, היו ערים לקושי של עובדי הסיעוד מזה, ולמצוקתם של המטופלים 

הסיעודיים מזה, וקראו כולם להתערבות המחוקק. לא ארחיב לגוף המחלוקת )לניתוח פסק הדין 

עוררה השאלה האם אך גם במקרה זה, הת ,(96בעמ'  אלישבע ברק, תום לב,בכל הערכאות ראו: 

שצורת העסקתם אינה מתאימה ולא עמדה בבסיס החוק.  להחיל חוק מגן בעבודה על עובדים יש

 כי: ,(11לפסק דינו, בעמ'  22עם זאת, לאור התוצאה, ראה כב' הנשיא א' גרוניס להדגיש )בפסקה 
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"לאור תוצאה זו, וכן נוכח טענותיהם של הצדדים בהליך זה, יובהר כי פסק דיננו 
אינו מייסד הלכה עקרונית וגורפת, לפיה כל אימת שהמציאות בשוק העבודה 
אינה תואמת את רוח חוקי העבודה, המסקנה תהא כי אין לחוקים אלה תחולה. 
קביעותינו בפסק הדין מיוחדות לסוגיה הספציפית אשר באה בפנינו במסגרת 

יגות. אין הליך זה, אשר כפי שפורט בפסק הדין, מעלה בעיות ייחודיות וחר
בפסיקתנו זו כדי לפגום בקוגנטיות של חוקי המגן באופן כללי או להביא למהפכה 
בדיני העבודה, על דרך ערעור על מושכלות יסוד באשר למעמדם של חוקי המגן 

 וכללי הפרשנות הנוגעים להם."
 
 

ובת כי יש להחיל את זכות השביתה גם לט ,בבגץ בר אילןבעניין אחר, זכות השביתה, נקבע 

דין -עורך 1182/02ע"ע )ארצי( גמלאים, שאינם עובדים. על כך אעמוד בהרחבה להלן )עוד ראו 

 .נקבע כי מתמחה זכאי לשכר מינימום(, שם 2003) 394 חיים קאזיס נ' תאופיק ארייט, פ"ד לח

. 101, בעמ' אלישבע ברק, תום לבעל מתלמדים ומתמחים ראו:  חוק שכר מינימוםלשאלת תחולת 

(, שם נקבע כי אין להחיל את 2009בע"מ ) יעקב רוט נ' רם מבנים 670/06ע"ע )ארצי( עוד ראו 

לניתוח  .לות במטרה לספק לו מסגרת שיקומיתקת אדם עם מוגבהוראות שכר מינימום על העס

 .(102, בעמ' אלישבע ברק, תום לבהסוגיה ראו 

 

זכות השביתה, ואבחן וזכות ההתארגנות כעת, אעבור לבחון את הזכויות להם טוענים התובעים, 

על  ת החלתןהאם התכלית העומדת בבסיס אותן זכויות מזה, ומעמד התובעים מזה, מצדיקות א

, במובן זה שייקבע שסגירת הסוכנויות במסגרת הוראות הארגון מהווה התובעים במקרה שלפניי

השבתה כדין ועל כן אין לראות בה הפרת הסכם. כפי שציינתי, לנושא השימוע אקדיש פרק נפרד, 

 במסגרתו אעמוד גם על הזכות לשימוע במשפט העבודה.

 

 זכות ההתארגנות 4.4

לרבות  ,ה כזכות חוקתית במשפט העבודה בארגונים בינלאומיים שוניםזכות ההתארגנות הוכר

היבטים משפטיים ומדיניות",  אדלר, "התארגנות עובדים בישראל: מגמות,האו"ם )ראו: סטפן 

הסתדרות  95//7029בבגץ . (10, בעיקר ה"ש 521, 518, שם בעמ' 517 ספר אליקה ברק,בתוך: 

כי מעמדה של  ,נקבע( 1997) 63( 2, פ"ד נא)העובדים הכללית החדשה נ' בית הדין הארצי לעבודה

 זכות ההתארגנות במשפט העבודה הוא במעמד של זכות יסוד חוקתית.

 

גנאינסקי, , להלן: 2014-)תשע"ד 40, של זכות השביתה מעמדה החוקתיבספרו של ניר גנאינסקי, 

 (, עומד המחבר על משמעות זכות ההתאגדות במשפט העבודה:זכות השביתה

"זכות ההתאגדות היא זכותו של אדם לחבור לקולקטיב לשם הגשמת יעדים 
משותפים, דהיינו זכותו של האדם לקדם את האינטרסים שלו באמצעות 

שר של משפט העבודה, הבטחת הזכות להתאגדות התארגנות קבוצתית. בהק
מסייעת לעובד לשמור על האינטרסים שלו ולהגשים את צרכיו, את נטיותיו 

השוויון ביחסי הכוחות -ואת שאיפותיו. כמו כן הזכות מסייעת לצמצם את אי
בינו לבין המעביד, לצמצם את הפערים בכוח המיקוח שלו אל מול המעסיק וכן 

 ".חנית של המעסיקלמנוע עליונות כו
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על ההבדלים בין זכות ההתארגנות בארגוני עובדים  גנאנסקי, זכות השביתהעומד  ,בהמשך

 (:40ומעבידים לעומת זכות ההתארגנות הכללית )בעמ' 

"זכות ההתאגדות כוללת בחובה שתי משמעויות שונות. המשמעות הראשונה 
מטרה פוליטית, מתייחסת לזכות ההתאגדות "הכללית", קרי התאגדות לכל 

כלכלית, עסקית וכדומה. משמעות זו אינה רלוונטית לענייננו. המשמעות 
השניה הינה זכות ההתאגדות בארגוני עובדים וארגוני מעבידים. זכות התאגדות 
זו רלוונטית אך ורק למערכת יחסי העבודה והנה שונה ונבדלת מזכות 

 ".ההתאגדות הכללית
 

כי יש להחיל עליהם  ,ו יפה גם להליך שלפניי. התובעים טועניםכי הבחנה ז ,בטרם אמשיך אדגיש

את משפט העבודה ולהכיר בזכותם להתאגד ולשבות במסגרת ארגון עובדים או "מעין ארגון 

מותרת ומוכרת, ונעשתה על ידם  הינה עובדים". מובן, כי עצם ההתאגדות בארגון סוכני הדואר

המשפט להכיר בזכות ההתאגדות שלהם בתחום  למטרה עסקית. אולם, התובעים מבקשים מבית

 משפט העבודה.

 

זכות השביתה, או יותר במדויק, הזכות לנהל מאבק עד כדי שביתה, בה אדון להלן, היא יסוד אחד 

סודות האחרים הם החופש להתארגן ימארבעת היסודות המרכיבים את חופש ההתארגנות. ה

לנהל מו"מ קיבוצי והגנה מפני התנכלות או  )להצטרף או לא להצטרף לארגון עובדים(, הזכות

הסתדרות העובדים   57/05עס"ק )ארצי( פיטורין בשל התארגנות או מעורבות בה )ראו, בין רבים, 

א ס' לפסק דינו של כב' הנשי 10( פסקה 2005, )מדינת ישראל, משרד התחבורה–הכללית החדשה 

 –הסתדרות העובדים הכללית החדשה   400005/98ע"ע )ארצי( (; עניין מטרודןאדלר )להלן: 

 ((. 2000) 103, פד"ע לה מדינת ישראל

 

חופש ההתארגנות של עובדים אינו מטרה בפני עצמה, אלא נועד להבטיח את הגשמת מטרות 

 ,ודה: ההגנה על העובד וכבודו. משפט העבודה מבטיח את תנאי העבודה הבסיסייםמשפט העב

ואת האמצעים  ,(חוק שכר מינימוםו חוק שעות עבודה ומנוחהכמו  ,מזה )באמצעות חוקי המגן

ם יוכל העובד, או יוכלו העובדים, להשפיע על תנאי עבודתם )התארגנות, מו"מ קיבוצי שבמסגרת

זכות ההתארגנות במסגרת משפט העבודה כוללת את זכותו של העובד  ,על כן ., מזהושביתה(

להצטרף לארגון עובדים, כמו גם את זכות הארגון לפעול אל מול המעסיק לשיפור מעמדם ותנאי 

. הזכות ממומשת בדרך של ניהול מו"מ קיבוצי, ואף שביתה במקרים העסקתם של העובדים

 המתאימים.

 

)שהוספו  חוק הסכמים קיבוצייםהיבטים שונים של זכות ההתארגנות הוסדרו בחקיקה, ב

ול למען התארגנות בארגון לחוק(. חוק הסכמים קיבוציים כולל זכויות עובדים לפע 6-8בתיקונים 

עובדים; אוסר על פגיעה בעובד בשל חברות בארגון עובדים; מתיר כניסת נציג ארגון עובדים 

בית הדין לעבודה סמכות ליתן סעדים ה ללמקום עבודה; קובע אכיפה כסעד עיקרי ומקנ

 כמו פיצויים הרתעתיים ללא הוכחת נזק. ,אפקטיביים
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קשר של שביתה, ניתנה כדי למנוע ממעבידים "לשבור שביתה" בה ,ההגנה על זכות ההתארגנות

ולמנוע לחץ על העובדים שלא לשבות. זאת, לאור תפישת השביתות הקשורות ליחסי עבודה כזכות 

כי אסור לפטר עובד ששובת;  ,חוק הסכמים קיבוצייםל 17סעיף ראויה )על כך להלן(. כך קובע 

כי לעניין גרם הפרת חוזה לא יראו שביתה והשבתה כגרם הפרת  ,קובע פקודת הנזיקיןל 62סעיף 

כב' השופט ח' כהן, בעמ'  עניין פינשטייןפרשנות המרחיבה של סעיף זה בפסיקה ראו: חוזה )ל

(. בנוסף, הפסיקה אסרה על מעבידים לגייס עובדים חלופיים או חדשים במקום העובדים 131

 (.עניין מטרודןששובתים )

 

סי אולם, הבסיס להגנות אלו הוא הכרה בזכות השביתה כחלק מזכות ההתארגנות במסגרת יח

 עבודה. על כן, יש לבחון האם יש מקום להכיר בזכות התובעים לשביתה. להלן אדון בשאלה זו.

 

 זכות השביתה 4.5

כאמור, התובעים טוענים, כי יש להחיל עליהם את זכות השביתה הלקוחה מתחום יחסי העבודה 

י עבודה ולהרחיבה למערכת היחסים שבינם לבין חברת הדואר, וזאת אף אם לא מתקיימים יחס

הסכמים  חוקכמשמעותו ב ,רגילים בין הצדדים ואף שארגון סוכני הדואר איננו ארגון יציג

, וזאת לאור קיומו של סכסוך "מעין קיבוצי" בין הצדדים, ולחילופין לאור מערכת קיבוציים

הצדדים. לאור האמור, כך נטען, אין לראות היחסים המיוחדת ששררה לאורך השנים בין 

בעיצומים שנקטו משום הפרת חוזה, וודאי שלא הפרה יסודית, המזכה את הנתבעת בביטול 

 ההסכמים עמם. 

 

בהם אם עמדה לתובעים זכות השביתה בנסיבות העניין, כי אז אין לראות בעיצומים שכאמור, 

לא עמדה הזכות לבטל לאלתר את נקטו משום הפרה יסודית של ההסכם ולחברת הדואר 

 ימים.    60ההסכמים, אלא רק בהתראה של 

 

, בר"ע על החלטת השופט זפטענה זו של התובעים בהחלטתו בבית המשפט העליון התייחס לט

 כדלקמן:

"זכות השביתה המוגנת הינה יציר דיני העבודה וספק רב אם ניתן להכיר בה מחוץ 
והכרה בזכות זו במקרה זה עלולה לרוקן למסגרת היחסים שבין עובד למעביד 

 )א( לחוק רשות הדואר."   46מתוכן את הוראת סעיף 
 

 להלן אבחן שאלה זו.   

 

 זכות השביתה כזכות חוקתית. 4.5.1

הוכרה זכות השביתה במסגרת יחסי עבודה כאחת  ,הן בפסיקה בישראל ,הן באמנות בינלאומיות

גנאינסקי, זכות רת התפתחות זכות השביתה ראו: כלכליות )לסקי-מזכויות היסוד החברתיות

 68, גיליון פרלמנט", בתוך: זכות השביתהאור טוטנאור, "וכן ראו:  43, החל בעמ' השביתה

 ניתן לצפייה ב: (.טוטנאור, זכות השביתה, להלן: 2011)
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 -http://www.idi.org.il/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D

7%99%D7%9D/%D7%A4%D7%A8%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%98/%D7%D7%95%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D

-68/%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%AA-%92%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F

%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%94/ 
 

השביתה הוכרה כאמצעי לגיטימי בתחום יחסי העבודה. הבסיס הרעיוני להכרה בזכות השביתה 

בתחום יחסי העבודה הוא שמו"מ בין מעביד לעובד אינו מו"מ בין שווים. הכרה בזכות 

ההתארגנות ובזכות השביתה מטרתה לאזן בין כוחו של העובד הבודד על דרך ההתאגדות 

 45-46כרך א,  דיני עבודה,ישראל, -יד )ראו לעניין זה: רות בןוהשביתה לבין כוחו של המעב

עמ' ב) עניין פינשטייןבהשופט חיים כהן הגדיר את זכות השביתה במשפט הישראלי כב'  (.2002))

 מסורת מקודשת עד כי אין מתירים להרהר אחריה עוד."כ" ,(131

 

 169( 3מפעלי רכב אשדוד בע"מ נ' אדם ציזיק ז"ל, פ"ד מא) 593/81בע"א כב' השופט ש' לוין 

ות' השביתה קנתה לה שביתה 'זכ" , הדגיש וקבע:190לפסק דינו, בעמ'  21, בפסקה (1987)

 .איתנה בחקיקה ובפסיקה בישראל"

 

היועץ המשפטי לממשלה נ' בית הדין הארצי לעבודה,  1074/93בבגץ  כב' השופט ד' לוין הוסיףו

 לפסק דינו(: 24על חשיבות הזכות לשביתה )בפסקה  ,, להלן: בגץ בזק(1995) 485( 2פ"ד מט)

-חוקפי -"לא זו אף זו. בעידן שבו מודרכים אנו הן בחקיקה והן בפסיקה, על
דומה כי אותה  –ערכיו ועקרונותיו החוקתיים  – יסוד: כבוד האדם וחירותו

"שביתה", אשר החזקנוה תמיד כנמנית עם חירויות היסוד שאינן כתובות עלי 
ספר ואשר כונתה כמי שבמהותה שייכת לא לתחום ה'זכות' אלא לתחום 

ה מעתה תחת כנפיו של תחס....שנתונות לסייגים מחייבים liberties-החירויות
הנה כי כן במוקד דיוננו חירות  ...ערך "כבוד האדם" המעוגן בחוק יסוד זה 

העומדת ברמת זכות חוקתית המעוגנת היטב במשפט הישראלי על ענפיו 
 מעמד שמתחזק והולך עם הזמן." –השונים 

מעמד  השביתה , כי לזכותלבגץ בזקוקודם  ארצי לעבודה קבע עוד קודם לחוק היסודבית הדין ה

, פד"ע יט ההסתדרות הכללית נ' רשות שדות התעופה 4-23בדב"ע מח/ ,של זכות יסוד. כך, למשל

 כי: ,נקבע 457, 449

"חופש השביתה והזכות לשבות מצויות "בחברתן הטובה של זכויות יסוד אחרות 
כגון חופש הדיבור, חופש ההפגנה וחופש העיסוק שאף כי אינן כתובות עלי ספר, 

 ."נן זכויות ערטילאיות, אלא הן בעלות מעמד בכורה משפטי"אי
 

/מח הסתדרות 20-41בבת"ב )ארצי(  ,בית הדין הארצי לעבודה, בין רבים על דברים אלו חזר

 .(1988) 449( 1האקדמים במדעי החברה והרוח נ' רשות שדות התעופה, פ"ד יט)

 

חזרו שופטי בית הדין הארצי לעבודה בהזדמנויות  בגץ בזקלאחר חקיקת חוקי היסוד ובעקבות 

רבות על כך שזכות השביתה נהנית ממעמד של זכות חוקתית, אולם כקביעה כללית המתבססת על 

ההסתדרות הכללית  –שמל לישראל בע"מ חברת הח 23/07עס"ק  )ראו בין רבים: בגץ בזק

חירות השביתה (, שם קבע כב' הנשיא ס' אדלר כי: "עניין חברת החשמל, להלן: 2007) החדשה

 ".הינה זכות חוקתית המעוגנת בחקיקה ובפסיקה הישראלית מאז ימיה הראשונים של המדינה

, 650, פד"ע לח נ' חברת א. דורי, חברה לעבודות הנדסיים בע"מ  Xue Bin 1218/02 בע"עבדומה 

http://www.idi.org.il/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%A4%D7%A8%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%98/%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F-68/%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%94/
http://www.idi.org.il/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%A4%D7%A8%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%98/%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F-68/%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%94/
http://www.idi.org.il/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%A4%D7%A8%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%98/%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F-68/%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%94/
http://www.idi.org.il/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%A4%D7%A8%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%98/%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F-68/%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%94/
http://www.nevo.co.il/case/17939706
http://www.nevo.co.il/case/17939706
http://www.nevo.co.il/case/5744231
http://www.nevo.co.il/case/5744231
http://www.nevo.co.il/law/70320
http://www.nevo.co.il/law/70320
http://www.nevo.co.il/case/19994856
http://www.nevo.co.il/case/19994856
http://www.nevo.co.il/case/27417
http://www.nevo.co.il/case/20160047
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ידי בית המשפט העליון -חירות השביתה הוכרה כזכות יסוד חוקתית על( נקבע: "2003) 681-682

 (."ידיהם עם הקמתם...-הדין לעבודה ואומצה על-בטרם הוקמו בתי

 

טים בבית המשפט העליון בזכות ארגון עובדים דן הרכב מורחב של שבעה שופאילן -בגץ ברב

בפסק הדין נקבעו הלכות חשובות בנוגע לזכות השביתה בכלל, לשבות למען זכויות גמלאי הארגון. 

בית המשפט העליון בחר להשאיר את שאלת  ,בפרט. אולם ,והחלתה על מי שאינם עובדים

ב' השופטת א' פרוקצ'יה(. בפסק לפסק דינה של כ 55חוקתיות זכות השביתה בצריך עיון )פסקה 

 2ס' דינה עמדה כב' השופטת א' פרוקצ'יה על כך שקיימת גישה לפיה זכות האדם לכבוד, מכוח 

מתפרשת גם על זכות העובד לקיום בכבוד, ממנה נגזרת גם  ,לחוק יסוד: כבוד האדם וחירות

מהם ניתן לגזור את  ,מגינה על זכות זו, וכן כי קיימים מקורות חוקתיים נוספיםהזכות לשבות ה

 לפסק דינה(: 50-51 אותזכות השביתה כמו מהזכות לחופש העיסוק, והזכות לקניין )בפסק

זקת כבעלת ערך נורמטיבי זכות השביתה היא ביסודה זכות חברתית, המוח"
במפורש בחקיקת היסוד  ואולם, אף שזכות השביתה טרם עוגנהמיוחד... 

... זכות השביתה ספר-זכות יסוד שאינה מעוגנת עליבישראל, היא מוחזקת כ
זוהי זכות בעלת אופי   לאומי כזכות אדם אוניברסאלית...הוכרה במישור הבינ

חוקתי, המבטאת ערכים חברתיים ראשונים במעלה. מלכתחילה, נתפסה זכות 
סי עבודה קיבוציים ומההכרה השביתה כזכות הנגזרת מעצם מהותם של יח

בחירות ההתארגנות, המוכרת בשיטתנו כזכות יסוד וקשורה ביסודה לערך כבוד 
 האדם...

ם בהתפתחות הפסיקתית נקבע כי ניתן לכלול בגדרי כבוד האדם מצבים שוני
ניתן לומר, כי זכות העובד לשבות כחלק .. שיש בהם קשר הדוק לכבוד האדם.

שכרו, רמת חייו ותנאי הפרישה להם הוא זכאי, נוגעת  ממאבקו על תנאי עבודתו,
בלא אמצעי  בליבת הזכות לכבוד אנושי ואינה מצויה רק בשוליו של כבוד האדם.

השביתה, מאבדים העובדים וארגון העובדים המייצג אותם חלק ניכר מכוחם 
לשאת ולתת עם המעסיק על תנאי העבודה והפרישה שלהם. זכות השביתה היא 

ית וכה חיונית במאבק על תנאי הקיום והחיים של העובד והגמלאי עד כי כה מרכז
 ניתן לטעון שהיא מהווה חלק מכבוד האדם. 

ניתן להשקיף על זכות השביתה גם כנגזרת מהזכות לחופש עיסוק המוגנת  .52
חוק יסוד: כבוד פי -קניין המוגנת על, ומזכות החוק יסוד: חופש העיסוקפי -על

. שתי זכויות אלה בשילובן מגלמות, מצד אחד, את החופש הנתון האדם וחירותו
ידו, ומצד שני, מקנות לעובד את ההגנה הקניינית, -לאדם לבחור את משלח

והן בתנאי  דתו, הן בתנאי השכרבמובנה הרחב, לקבל תמורה נאותה בעבור עבו
אשר להיבט ההגנה על זכות הקניין של העובד, זו עשויה הפרישה מן העבודה... 

. עקרונות חופש העיסוק ינטרסים כלכליים כלליים של העובד..להקיף גם א
וההגנה על זכות הקניין של העובד מקרינים, אפוא, במובנם הרחב, על זכות 

 השביתה."
 א' ג'(מ'  –)הדגשה שלי 

 

 כי: ,לפסק דינה( 55כב' השופטת א' פרוקצ'יה מסכמת וקובעת )בפסקה 

זכות השביתה היא זכות המצויה במעמד נורמטיבי עליון. ישנם טעמים כבדי "
משקל לתפיסתה כזכות נגזרת מהזכויות החוקתיות הסטטוטוריות בחוקי 

ין הכרח א.... הזכות לכבוד, הזכות לקניין והזכות לחופש העיסוק–היסוד 
בקביעה החלטית לצורך ענייננו כאן, שכן די בקביעה כי מדובר בזכות יסוד של 

 ".האדם, יציר ההלכה הפסוקה
 

נדרש לצורך ההכרעה באותו היה ן שהדבר לא ועם זאת, בית המשפט אינו מכריע בשאלה זו כיו

ת מעין אלו עניין )לביקורת על כך שבית המשפט העליון לא קבע עמדה בשאלה זו, שעה ששאלו

http://www.nevo.co.il/law/70320/2
http://www.nevo.co.il/law/71905
http://www.nevo.co.il/law/70320
http://www.nevo.co.il/law/70320
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אינן מגיעות לפתחו לעיתים תכופות, ובעיקר כשהעניין נדון בהרכב של שבעה שופטים, ראו: 

 (.96, בעמ' גנאינסקי, זכות השביתה

 

גם בספרות המשפטית נדונה שאלה זו, לרבות בכתביו של נשיא בית המשפט העליון, פרופ' אהרן 

ו כי לאחר חקיקת חוקי היסוד יש לזכות ס' אדלר, שסבר ,נשיא בית הדין הארצי לעבודהו ,ברק

 .השביתה מעמד חוקתי

 

פרשנות  –ברק, פרשנות במשפט אהרן פרופ' ברק עמד על הקשר בין שביתה לכבוד האדם, בספרו: 

 (:1994)כרך שלישי,  431, חוקתית

כי, אכן, מכבוד האדם נגזר חופש השביתה של "נראה לי כי יש מקום לטענה 
העובד, וחופש ההשבתה של המעביד. בכך באה לידי ביטוי האוטונומיה של 
הרצון הפרטי שלהם. מנקודת מבטו של העובד, באה לידי ביטוי זכותו להתאגד, 
ולהגשים את מאבקו המקצועי באמצעות השביתה. מנקודת מבט המעביד, בא 

 " .וק שלולידי ביטוי חופש העיס
 

כי זכות השביתה נגזרת מהזכות לכבוד, מזכות ההתאגדות ומהזכות לקניין.  ,וסטיב אדלר סבר

 בני סברה: , כרך שניספר ברנזוןבתוך: ", חופש השביתה בראי הפסיקהסטיב אדלר, "במאמרו: 

 חופש השביתה אדלר,בהתאמה:  , להלן2000-)אהרן ברק וחיים ברנזון עורכים, תש"ס 493, 475

 :(, חלק שניספר ברנזון-ו

"מעמדה החוקתי של חירות השביתה נובע מחופש ההתאגדות, שאף היא זכות 
יסוד במשפט הישראלי, בעלת מעמד חוקתי שווה לזכויות חוקתיות אחרות, כגון 
זכות הקניין. לשיטתנו מעמדה החוקתי של חירות השביתה נגזר גם מזכות 

ם במקום עבודתם מעניקה להם זכויות הקניין, משום שזכות הקניין של עובדי
במישור יחסי העבודה... כמו כן, מעמדה החוקתי של חירות השביתה נגזר מכבוד 

 ".האדם
 

אמנם, בית המשפט העליון הותיר את שאלת מעמדה של זכות השביתה כנגזרת מהזכויות 

בפסיקה בכלל החוקתיות במסגרת חוקי היסוד בצריך עיון, אך לצורך ההליך שלפניי, די באמור 

כדי לקבוע כי מדובר בזכות במדרג הגבוה ביותר של זכויות, שכלשונה של  ,בפרט בבגץ בר אילןו

" לראות בה זכות חוקתית וגם לצורך יש טעמים כבדי משקלכב' השופטת איילה פרוקצ'יה "

 ההליך שלפניי לא נדרשת הכרעה בשאלה זו.

 

 השביתות לסוגיהן 4.5.2

 הגדרת שביתהא. 

 א37סעיף  כמו ,בחקיקה )להבדיל מהסדרים לגביהבהגדרה כללית ה עצמה אינה מוגדרת השבית

מתי שביתה  העוסק בשביתה בשירות הציבורי והסדרים הקובעים ,יישוב סכסוכי עבודה חוקל

 3-4, עמ' 5, שער שלישי, פרק דיני עבודהמנחם גולדברג ונחום פינברג היא בלתי מוגנת, ראו: 

יש, ככל הנראה, שתי סיבות להימנעות מהגדרת שביתה באופן כולל . ((2014, 56)מהדורה 

הראשונה היא שיש בכך משום התערבות ביחסי העבודה הקיבוצים הסיבה  בחקיקה.

", בתוך שביתת אהדה מעמדה ומידתיותהחיים ברנזון, אסף ברנזון, "זה )ראו לעניין  םהאוטונומיי

http://www.nevo.co.il/safrut/bookgroup/359
http://www.nevo.co.il/safrut/bookgroup/359
http://www.nevo.co.il/law/72139/37a
http://www.nevo.co.il/law/72139
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, גנאינסקי, זכות השביתה( וכן ברנזון וברנזון, שביתת אהדה, להלן: 763, חלק שני ספר ברנזון

 (.27בעמ' 

 

היא הימנעות מהגדרות נוקשות שהיו מונעות או מקשות על מתן  ,הסיבה השנייה, והמרכזית

, בזק בגץי שציין כב' השופט ד' לוין בכפו ,בות משתנים במערכת יחסי העבודהביטוי לצרכים ונסי

 :498עמ'  26בפסקה 

בכדי בחר המחוקק שלא להגדיר את המונח "שביתה", אלא בפרק  שלאדומה "
המחוקק דעתו . ברור כי בעשותו כן הביע חוק יישוב סכסוכי עבודההרביעי ל

המושג שביתה, אינו מאלה אשר להם משמעות אחת, התופסת בכל הזמנים, ...כי
יתכן שטוב  ...לכל מטרה ובכל מצב של התפתחות יחסי העבודה ומשפט העבודה

הדבר שנושא זה הושאר לשיקול דעת בתי המשפט מן הטעם שהצרכים והמצבים 
משתנים, והגדרה בחוק, בתחום יחסי העבודה ומשפט העבודה הינם דינמיים ו

שמעצם טיבה היא נוקשה, אינה משתנה עם חלוף העיתים, ועשויה להיות לרועץ 
 ...."שעה שיהיה על בתי הדין לישם את החוק

 

, ובשוק העבודה בפרט ,עם השינויים במשק בכלל השביתות משתנות ,כפי שניתן לראות מהפסיקה

מה כזו ניתן לעשות כאשר ההגדרה אינה התאועמן הצורך להתאים את הפסיקה לנסיבות אלו. 

 מצויה בחקיקה.

 

, כשמדובר על השביתה שביתה במסגרת יחסי עבודה מהי ,, בכלליותזאת, הפסיקה הגדירהעם 

נביל  4525/8, בבגץ כך הקלאסית, הפרדיגמטית, של עובדים כנגד מעביד בתחום יחסי העבודה.

כב' הנשיא מ' קבע  , להלן: בגץ חטיב(, 1986) 673( 1חטיב נ' בית הדין הארצי לעבודה, פ"ד מ)

 :(701עמ' )לפסק דינו  18שמגר, בסעיף 

"אם לבחור בהגדרה כוללנית ככל האפשר הייתי אומר, כי שביתה היא פעולת 
של ידי קבוצת עובדים במסגרת המאבק המקצועי -לחץ מתואמת, הננקטת על

העובדים עם מעביד לשם השגת דרישות בקשר לתנאי עבודתם או בקשר 
לדרישות של עובדים אחרים שהוצגו למעבידם. בין אמצעי הלחץ האמורים כלולה 

 .גם ההיעדרות מן העבודה"
 

שבע בע"מ נ' בית הדין הארצי -יבוריים בארשירותי תחבורה צ 59/80 בגץב, אם כי, עוד קודם לכן

 ,(, קבע  כב' השופט א' ברקבגץ שירותי תחבורה, להלן: 1980) 828( 1, פ"ד לה)לעבודה בירושלים

 כי הגדרת שביתה עשויה להשתנות על פי הקשר הדברים שביטוי זה מופיע בו.

 

 49סקה תה בפסיקה )בפ, עמדה גם היא על הגדרת השבבבגץ בר אילן, כב' השופטת א' פרוקצ'יה

 לפסק דינה(:

בדומה למדינות רבות אחרות בעולם, כך גם בישראל זכויות השביתה וההשבתה "
הגדרה מפורשת  לא הוסדרו בחוק באופן מפורש, והחקיקה אף אינה מספקת

בפסיקה הוגדרה "שביתה" כ"פעולת לחץ מתואמת, למונח "שביתה".... 
המאבק המקצועי של העובדים עם  ידי קבוצת עובדים במסגרת-הננקטת על

מעביד לשם השגת דרישות בקשר לתנאי עבודתם או בקשר לדרישות של עובדים 
חטיב נ' בית הדין הארצי לעבודה,  525/84"צ בגאחרים שהוצגו למעבידם" )

וא אדם אשר "בלי שניתק את .. שובת ה(.1986) 701, 673( 1)ירושלים, פ"ד מ
קשר העבודה שלו עם מעבידו, מפסיק בצוותא חדא עם עובדים אחרים את 

http://www.nevo.co.il/law/72139
http://www.nevo.co.il/case/17926076
http://www.nevo.co.il/case/17926076
http://www.nevo.co.il/case/17939901
http://www.nevo.co.il/case/17926076
http://www.nevo.co.il/case/17926076
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עבודתו, כדי להשיג את דרישותיו ממעבידו או כדי לעזור לעובדים אחרים להשיג 
 520, 516( 1)פ"ד כגשביט נ' חנן,  573/68"א עאת דרישותיהם ממעבידם" )

השביתה אינה מנתקת את יחסי העבודה, אלא היא חלק ממאבקו  (...1969)
המקצועי של העובד. נקודת המוצא היא כי לעובדים נתונה חירות לשבות, אך כדי 
שחירות זו תוכר, והם לא ייחשפו לסיכונים של תביעות בגין נזקים שהשביתה 

 .ת שהשביתה תיחשב למוגנת..."גרמה, יש לקיים תנאים מסוימים על מנ
 

 כעת אעבור לדון בסוגי השביתות שנדונו בפסיקה.

 

הכלכלית, וההבחנה הקלאסית בינה לבין שביתה  –תחילת הדרך: השביתה הפרדיגמטית ב. 

 פולטית אסורה

 ( השביתה הכלכלית1)

וגע תיארו את השביתה הפרדיגמטית של עובדים כנגד המעביד בנ ,ההגדרות בפסיקה לשביתה

. שביתה זו כונתה גם חברתיות של עובדים-כאמצעי למימוש זכויות כלכליות ,ליחסי עבודה

כי זכות השביתה הינה זכות של עובדים בלבד,   ,. הגדרות אלו מדגישותהשביתה הכלכלית

שמטרתה להפעיל לחץ על המעביד על מנת שייענה לדרישות העובדים בתחום יחסי העבודה. 

שהיא השביתה המוגנת ביותר  ,ה"טהורה" ,את השביתה "האמיתית" בשביתה הכלכלית ראו

האוניברסיטה העברית בירושלים נ' ארגון   21/07"ק )ארצי( סוככלל נמנעים מהגבלתה )ראו: 

הגבלת השביתה, (, שם נמנע בית הדין הארצי מ2008) הסגל האקדמי הבכיר של האוניברסיטה

ימים במוסדות להשכלה גבוהה מהטעם שמדובר בשביתה הכלכלית  80שנמשכה כבר מעל 

הטהורה(. כיון שכך, בהמשך הדרך, כפי שאפרט, הרחיבו את השביתה הכלכלית וכללו בה גם 

 שביתות אחרות שבתחילת הדרך לא נתפשו כבאות בתחומה.

 

 ( השביתה הפוליטית2)

בה הכירו, לבין שביתה פוליטית  ,י המשפט בין השביתה הכלכליתבתחילת הדרך הבחינו בת

כאשר שביתה נועדה למטרות אחרות, כמו שביתה שמטרתה השגת יעדים פוליטיים, לא  אסורה.

השביתה הכירו בה כשביתה לגיטימית, גם אם נעשתה בידי ציבור עובדים. שביתה כזו, שנקראה "

חשוב לציין  כמי שמופקד על קביעת מדיניות. גד הריבון", מאופיינת בכך שהיא מופנית נהפוליטית

שנגדו  -שגם שביתה המכוונת נגד המדינה עשויה להיחשב כלכלית, אבל רק אם מעשה המדינה 

התערבות ישירה בתנאי עבודתם של העובדים או במשא ומתן  בגדר היה –השביתה מכוונת 

 . הקיבוצי על תנאים אלו

 

ראשית, אין לאפשר לעובדים לשבות, כאשר  ;היא כפולה סורהא הסיבה לכך שהשביתה הפוליטית

אינו יכול להיענות לדרישותיהם. שכן, הבסיס לזכות השביתה היא  ,המעביד, הנפגע מהשביתה

מזה. הסיבה השנייה לאיסור על שביתה פוליטית  ,מזה לעובדים ,השוואת הכוחות בין המעביד

בבגץ גרת הדמוקרטית )להבדיל מהפגנה למשל(. היא כי מדובר בשימוש בכלי לא לגיטימי במס

בה כנגד החלת המשפט , השביתה נסונדונה השביתה הפוליטית הפרדיגמטית. באותו עניין חטיב

. מורים מבית הספר "עיקניה" 1981-, התשמ"ברמת הגולן חוקהישראלי ברמת הגולן על בסיס 

http://www.nevo.co.il/case/17927695
http://www.nevo.co.il/case/2257472
http://www.nevo.co.il/law/4882
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אישר  בבגץ חטיבשבתו במשך חמישה חודשים. הם לשבות במחאה על חקיקת החוק, ו החליטו

כי שביתה פוליטית אינה בגדר  ,בית המשפט העליון את החלטת בית הדין הארצי לעבודה וקבע

 14בפסקה  קבעכב' הנשיא מ' שמגר שביתה, ועל כן יש לראות במורים כמי שהתפטרו מעבודתם. 

 לפסק דינו:

הבאה לכפות על רשויות השלטון מעשה או מחדל שלא  -ליטית "השביתה הפו
מעוררת בעיות חוקתיות וחברתיות רבות:  -היו מוכנים לו אלמלא השביתה 

במשטר דמוקרטי יש בה כדי לפתוח פתח להשלטת רצונם של השובתים על 
פי כוח הכפייה של גופים -המוסדות הדמוקרטיים הנבחרים ולכוון הליכים על

ים ואף של קבוצות מיעוט בעלות יכולת כפייה הלכה למעשה. ייתכן שלטוני-חוץ
חולים ולבתי -שיש מדינות, בהן הפסקת חשמל כללית, לרבות זה המוזרם לבתי

התינוקות, יכולה להביא אף את המחוקק לכל מעשה חקיקה הנדרש ממנו, אך 
רך אין ספק שיחד עם המפולת המוסרית נפגעת בכך, באופן מהותי ביותר, גם ד

 ".הפעולה של הדמוקרטיה ככזאת
 

ושינוי יסודי   רדאי, "שביתות פוליטיות פרנסיס  :בין רבים ,עוד על השביתה הפוליטית ראו

ישראל )עורכת(, -, גם בתוך: רות בן(1994) 159 'ב המשפט", במבנה הכלכלי של מקום העבודה

-, ורדאי, השביתה הפוליטיתבהתאמה:  , להלן:2003) 123 ,תה והשבתה בראי הדמוקרטיהשבי

שנתון ", הפוליטית  שקד, "תאוריה של איסור השביתה (; מיכל ישראל, שביתה והשבתה-בן

;  רות בן ישראל 142, בעמ' ביתה והשבתהישראל, ש-בןגם בתוך: ( 1999), 185ז  משפט העבודה

ישראל "השביתה בראי -רות בן(; 1986-)תשמ"ו 616, 606, יא, עיוני משפט"שביתה פוליטית", 

)כרך  112, 111 ברנזוןספר בתוך:  המשפט הציבורי: השביתה, השביתה הפוליטית וזכויות האדם" 

ישראל, -בן :, בהתאמה)להלן, 2007-אהרן ברק וחיים ברנזון, עורכים, תשס"ז ,גולל - שלישי

יהודית גלילי ומיכל קורא, זכות  וכן ספר ברנזון, חלק שלישי(-ו, השביתה בראי המשפט הציבורי

 (.2004השביתה: מהות, גבולות ושינויים עתידיים )מרכז המחקר והמידע של הכנסת, 

 

 המשך הדרך: שביתות מעין פוליטיות  ג.

שביתת עובדים לצורך הגשמת תנאי עבודה לבין שביתה אכן ההבחנה הייתה בין  ,בתחילה

בגץ " )פעולה מאורגנת או אינדיווידואלית, שאין לה זיקה לסכסוך עבודהשהוגדרה כ" ,פוליטית

לפסק דינו של כב' הנשיא מ' שמגר(. מאוחר יותר הרחיבו את התיבה "זיקה  18, שם בפסקה חטיב

והכירו בשביתות תמיכה, אהדה  ,ה ויחסי עבודהאו שביתה הנוגעת לתנאי עבוד ,לסכסוך עבודה"

כנגד  מו הפרטה. כיוון ששביתות אלו אינןכ ,או הזדהות, ובשביתות הנובעות משינויים מבניים

 המעסיק, הנפגע מהן אף הוא, נקראו שביתות אלו שביתות מעין פוליטיות. על כך אעמוד להלן.

גנאינסקי, זכות לית לשביתה פוליטית. בין שביתה כלכ ,השביתה המעין פוליטית מוקמה בתווך

מצב דברים שבו עובדים שובתים נגד ( כ"52, הגדיר את השביתה המעין פוליטית )בעמ' השביתה

הממשל בנושא שאינו קשור בתנאי עבודתם במובן הצר אל מול המעביד, אך משפיע במישרין על 

 ".זכויותיהם

 

נזקק לסוגיה בהקשר של  שפט העליוןהמ, כשבית בגץ בזקפוליטית נולדה ב-השביתה המעין

עובדי בזק בגין פתיחת שוק השיחות לחו"ל לתחרות. כב' השופט ד' לוין עמד על סוגי  שביתת

http://www.nevo.co.il/safrut/book/1016
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השביתה הכלכלית והשביתה המעין פוליטית,  –לשני הסוגים הראשונים כי  ,השביתות וקבע

ים מבניים, אותה כינה התווסף סוג שביתה נוסף, שביתה כנגד הריבון, בענייני הפרטה או שינוי

כי יש לבחון את תכלית השביתה ולא רק כנגד מי היא מכוונת )עמ'  ," וקבעמעין פוליטיתשביתה "

 (:29, פיסקה 499

"סוגיה זו רגישה היא ומאוד משמעותית ביחסי העבודה ובדיני העבודה כפי 
שהתפתחו והתגבשו במדינות העולם הדמוקרטי. ההבחנה בין שביתה פוליטית 

ורה הנחשבת כלא לגיטימית לבין שביתה כלכלית המוכרת כשביתה ראויה טה
מוכרת היא ומקובלת בשיטות המשפט השונות, אלא שעם הזמן ניתוספה אל 
בינות לשתי צורות השביתה שבקצוות גם דרך מחאה נוספת של עובדים המופנית 

ת , הנשענת על תשתיפוליטית-שביתה מעיןבעיקרה נגד הריבון, והיא בגדר 
הבחנה דיכוטומית בין "שביתה  ...עובדתית שיש בה תרכיב של עובדות ומגמות

פוליטית טהורה" מחד גיסא ל"שביתה כלכלית" מאידך גיסא אינה נוהגת עוד 
במשפט הקהילה הבינלאומית הנ"ל, וקל וחומר שאין בה כדי לספק פתרונות 

עינינו . הולמים למיגוון סכסוכי העבודה במשק מתפתח כשל מדינת ישראל
הרואות מה רב הוא משקלה של מטרת השביתה ומה רב משקלם של היעדים 

כן שומה על הפרשן להתחקות אחר מטרתה -שאותם מכוונת היא להשיג. על
ויעדיה של השביתה, ולאחר שיעמוד על תכליתה יקבע עמדתו באשר ללגיטימיות 

 ".של שביתה זו, אפילו מכוונת היא ישירות כנגד הריבון
 .ג'( א' מ' –ה שלי )הדגש

 

כב' השופט חשין ועמד על הצורך בסטייה מהחלוקה הדיכוטומית בין שביתה  בבגץ בזקסיף והו

 לפסק דינו(: 2מזה )פסקה  ,ושביתה פוליטית ,מזה ,כלכלית

בין ביחסי המדינה  –צורכי החברה ודרכי הנהגתה של המדינה המודרנית "
מציגים לפנינו מערכי חברה  –עצמם  בה, בין ביחסי הפרטים ביניהם לבין והפרט

ומערכי כלכלה הממאנים לדחוס עצמם בדפוסי משפט של עבר. מודלים ששימשו 
בעבר להכרעה בסכסוכי משפט אין הם עוד בני יישום כמות שהם, 

קורסות ונופלות. וכבר היה  –מקיפות -וקלסיפיקציות במשפט שהיו בשעתן כל
 כל ענף מענפי המשפט."לעולמים. תופעה זו נקרית על דרכנו ב

 

 :(לפסק דינו 3פסקה  והוסיף )

"שביתה כלכלית",  –"בקלסיפיקציה הדיכוטומית לשביתה במובנה הקלאסי 
ול"שביתה פוליטית" )אם  –עובד -והיא בתחום המצומצם של יחסי מעביד

"שביתה" היא(. מטעמים שלא נעמוד עליהם )ביניהם, ואפשר בעיקר: 
של המדינה במערכי החיים במשק, ומודעות היתר  מעורבותה הגוברת והולכת

משפט, למלומדים ולעוסקים במדעי החברה, -לזכויות האזרח(, נמצא להם לבתי
כי אין בכוחה של הקלסיפיקציה המסורתית כדי לספק פתרונות ראויים למערכי 

-חברה וכלכלה שהחיים והתפתחות המשפט במדינה המודרנית הציגו לפנינו. אי
דלים המקובלים הביאה מאליה לצורך לנסות ולמצוא מודלים נחת זו מהמו

חדשים, בין על דרך שכלולם של המודלים הקיימים בין על דרך קביעתם של 
מודלים חדשים המותאמים לצורכי הזמן. ככל הנראה מצויים אנו עתה בשלב של 

 מעבר, ממודל של עבר למודל של הווה."
 

מדינת ישראל נ'   20/07בס"ק ית הלך והתפתח. מוסד השביתה המעין פוליטמכאן ואילך, 

להלן: עניין ארגון , 2007) ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים בסמינרים ובמכללות

לפסק  10הגדיר בית הדין הארצי לעבודה את השביתה המעין פוליטית )בפסקה  ,(המורים

 :הדין( כך

http://www.nevo.co.il/case/2227734
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 –תכליתי ששתיים ממטרותיה האחת -היא שביתה דו –"שביתה 'מעין פוליטית' 
יתה בדומה לשב –אמצעי לחץ על הכנסת או הממשלה על מנת שישנו ממהלכיהן 

מאבק שעניינו הגנה על תנאי עבודתם של העובדים,  –הפוליטית; השנייה 
לאמור,  הסבורים כי מהלכי הכנסת או הממשלה יביאו לפגיעה בזכויותיהם.

 ".בשביתה מסוג זה משמשים היבטים כלכליים ופוליטיים בערבוביה
 

 פוליטית,-מונדלק "שביתה מעיןגיא  גיא מונדלקהגדיר שביתה )במאמרו:  פרופ' גיא מונדלק

 347, 343( 2כה) עיוני משפט ן", פוליטית: הרהורים על הבחנות משפטיות והוראת-הוראה מעין

 כך: ,, בהתבסס על הפסיקהמונדלק, שביתה מעין פוליטית(, להלן: 2001)

"סירוב קיבוצי מתואם לבצע עבודה בניסיון להשפיע על המעסיק בכל הנוגע 
  ".ביחסי עבודה או בתנאי עבודה

 

 הפנה לשני מרכיבי ההגדרה, בציינו: לאחר מכן

"שני מרכיבים בהגדרה מחייבים תשומת לב מיוחדת. ראשית, השביתה מכוונת 
כנגד המעסיק. שנית, עילת השביתה קשורה לתנאי העבודה או ליחסי העבודה. 

 ".שביתה שעונה על שני תנאים אלה היא השביתה הכלכלית הפרדיגמטית
 

מונדלק: אך היא בגין תנאי עבודה או יחסי עבודה, כינה פרופ'  ,את השביתה שאינה כנגד המעסיק

ואת השביתה כנגד המעסיק שאינה בגין תנאי עבודה או יחסי עבודה הוא  "שביתה מעין פוליטית"

ן כלכלית היא שביתה בגין ". אחד הנושאים הנכללים בשביתה מעישביתה מעין כלכליתמכנה: "

 לענייננו אעמוד על כך להלן. קרובכיוון שנושא זה  שינויים מבניים בעקבות ההפרטה.

 

 

 

 שביתה במקרים של שינויים מבניים במקום העבודהד. 

נושא הקרוב במקצת לעניינו הוא שביתה בשל שינויים מבניים, שכן במקרה שלפנינו העילה 

של הסוכנים היה הצורך בחתימה על חוזה חדש להפעלת האמתית לשביתה או לעיצומים 

פרטת הדואר והקמת חברת הדואר תחת לצורך בה והשינויים בשוק הדואר שהביאהסוכנות, בשל 

דרך  ,רשות הדואר. בעניין זה הייתה התפתחות בפסיקה, החל מסירוב להכיר בשביתה כאמור

 כלכלית המהווה זכות יסוד.עד להכרה בה כשביתה  ,הכרה בה כשביתה "מעין פוליטית"

 

נדונה סוגיה זו בהקשר של שביתה כנגד החלטת הממשלה על תאגוד בתי החולים. בית  1988בשנת 

פ"ד  מדינת ישראל נ' הסתדרות האחים והאחיות, 17-4בדיון )ארצי( נב/הדין הארצי לעבודה 

דן בשאלה האם השביתה מותרת, על  ,(אחים והאחיותהסתדרות ה עניין להלן:, 1993) 8 (1)כו

רקע העובדה כי בהחלטת הממשלה נקבע כי לא יהיה שינוי במעמד העובדים כעובדי מדינה 

כי מעביד  ,ובהסכמים וההסדרים הקיבוציים המחייבים לפחות לתקופה מסוימת. ביה"ד קבע

פעל, עוד קבע כי המדינה רשאית להוציא תפקידים רשאי לשנות את המבנה הארגוני של המ

ממשלתית שירות המדינה על דרך הקמת רשות, תאגיד סטטוטורי, חברה לוסמכויות אל מחוץ 

כי עיקר  ,לפסק דינו של כב' השופט י' אליאסוף( 31נקבע )פסקה  ואף חברה שאינה ממשלתית.

 הסכסוך הוא: 

http://www.nevo.co.il/safrut/book/6818
http://www.nevo.co.il/safrut/book/6818
http://www.nevo.co.il/safrut/book/6818
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במבנה מערכת הרפואה  וכנניםעיקרו של הסכסוך הנדון הוא השינויים המת"
הציבורית, במה שנוגע להשלכות הנובעות מכך לגבי תנאי עבודתם ומעמדם של 

אינה קשורה  ...העובדים בשירותי הרפואה הציבורית, בעתיד. מכאן, שהשביתה
 "בשכר או בתנאים סוציאליים, לגבי תקופת ההסכם הקיבוצי או אף לאחריו.

 

חלטת הממשלה על תאגוד בתי החולים אינה בגדר השביתה כי שביתה כנגד ה ,ועל כן קבע 

 הכלכלית המותרת. 

 

דבע )ארצי( ב , וזאתמהחלטתו ,במובן מסוים ,ין הארצי לעבודהדת הכעבור שנתיים בלבד סטה בי

עניין , להלן: 1997) יפו-אביב-תל יפו נ' עיריית-אביב-ארגון העובדים בעיריית תל 92/97-41

שם שבתו עובדי התברואה בעיריית תל אביב כנגד העסקתם של קבלני משנה  ,(עובדי התברואה

לא נפגעו. בית הדין האזורי, על  של עובדי התברואה בעירייה בתברואה, אף על פי שתנאי עבודתם

תרת. בית הדין הארצי שינה , קבע כי השביתה אינה מואחים והאחיותהסתדרות ה עניין הלכת פי

את ההלכה וקבע שכל שינוי במבנה הארגוני מעודד חשש לפגיעה מיידית או עתידית בתנאי 

, מבחינה זו שאין מקום להוציא צו מניעה. פסק העבודה של העובדים, ולכן ניתן להכיר בשביתה

לפסק  4)בפסקה  יןכב' הנשיא ס' אדלר צי הדין לא קבע כיצד יש לשייך שביתה זו כדי להכיר בה.

 :דינו(

צדדי -"בבואנו להפעיל את שיקול דעתנו, אנו מייחסים משקל ניכר לשינוי החד
במרקם יחסי העבודה במחלקת התברואה, שהיוו מעין "הפרטה" של חלק 
מעבודת המחלקה. אין ספק, כי שינוי כזה רצוי שייערך תוך הבנה עם ארגון 

מתן בתום לב. הכנסת קבלנים פרטיים העובדים, ולפחות לאחר התייעצות ומשא ו
כדי לבצע עבודה שעד כה בוצעה על ידי עובדי העירייה, מהווה איום ממשי על 

האפשרות  -ארגון העובדים ועל העובדים, וזאת משלושה טעמים: הטעם האחד 
שיטת העסקת קבלנים  -להחליף בהדרגה עובדים בקבלנים; הטעם השני 

העסקת  -של העירייה; והטעם השלישי  פרטיים תועתק אל מחלקות אחרות
 פי המעביד."לקבלנים פרטיים פוגעת בכוח המיקוח של הארגון כ

 

כב' עתו החולקת של השופטת א' ברק כנגד דכב' הנשיא ס' אדלר וכב' על כן, נקבע ברוב דעות ) 

עבודה  (, כי גם התנגדות לשינוי המבנה הארגוני כלולה בשביתה השייכת לתנאיהשופט ע' רבינוביץ

 או יחסי עבודה.

 

 , כאשרכאמור, הוכרה לראשונה שביתה בנוגע למבנה העסקי כשביתה מעין פוליטית, בבגץ בזק

ק לפס 32במסגרת שביתה "מעין פוליטית" הותרו רק צעדי מחאה מוגבלים בזמן בלבד )פסקה 

 (:501עמ' דינו של כב' השופט ד' לוין ב

פוליטית הנמצאת בתווך שבין הקצוות האמורים, ועליה מבקש -שביתה מעין"
אני לייחד את הדיבור. במקרים הללו, הנופלים במיתחם זה שתיארתיו לעיל, 
יקבל מבחן "המטרה העיקרית" משנה תוקף, שכן עסקינן באותם המקרים 

א שאינו קשור ישירות לתנאי עבודתם במובן שבהם שובתים העובדים בנוש
הצר אך משפיע עליהם באופן ישיר. כך, כאשר יצביע המבחן המוצע ויעיד כי 
אכן קיימת השפעה ישירה על זכויות העובדים, גם אם שובתים הם כנגד 

פוליטית", -הריבון, יתייצב משפט העבודה ויכתיר את שביתתם כ"שביתה מעין
זכות לשבות שביתת מחאה קצרה בלבד, בלי שככזו אשר תזכה את העובדים ב

 ".תסווג לאחד משני עברי הקשת, שכן עומדת היא על רגליה שלה
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כלכליים רחבים -היינו, יש להכיר בשביתה כשביתה מעין פוליטית כי היא עוסקת בנושאים סוציו

המעסיק,  היא מופנית כנגדאין המשפיעים על העובדים, אך לא בתנאיהם ממש. בנוסף, כיון ש

 יש להסתפק בצעדי מחאה קצרים. ,שאינו יכול לפעול בעניין

 

 הסתדרות העובדים הכללית החדשה רשות הנמלים נ' (12/03"ק ס) 511/03)ארצי(  אבש"ב

, נדונה מחלוקת בין רשות הנמלים להסתדרות, על רקע בגץ בזקמונה שנים לאחר שנדון ש ,(2003)

שינויים מבניים שונים שנשקלו בנוגע לנמלי הים, כדי לקדם תחרות. לאחר החלטת הממשלה על 

בית הדין הארצי הוציא צו למניעת  ,שינוי מבני הוכרז סכסוך עבודה ופרצה שביתה. אמנם

אך בהסכמת המדינה  ,למנוע את הנזק העצום מהשבתת נמלי היםהשביתה המעין פוליטית כדי 

כי מדובר  ,החשיבות בפסק הדין הוא שנקבע הוקפאו הליכי החקיקה בעניין השינוי המבני.

בשביתה לגיטימית ולא רק לשעות בודדות, אך עדיין במסגרת השביתה המעין פוליטית )לניתוח 

מקרה מבחן ראשון: בעקבות  –ינה כמעסיק וכריבון המדליאור אבו ונורית ענבל, "פסק הדין ראו: 

ומקרים בהם  עוד על השביתה המעין פוליטית. 188( )התשס"ה( 3א' ) הארת דין", חוק הנמלים

בע"מ, פ"ד  בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' נכסים מ.י. 37-4דיון )ארצי( נב/ ראו: אושרה שביתה כזו

 הסתדרות– המסחר לשכות ואיגוד אביב תל המסחר לשכת )ארצי(13/03ס"ק  ; (1992) 053( 1כה )

  18/08ס"ק )ארצי( ; עניין ארגון המורים ;עניין חברת החשמל(; 2003) החדש הכללית העובדים

הסתדרות  –הסתדרות העובדים הכללית החדשה  התאחדות הקבלנים והבונים בישראל בע"מ נ'

מונדלק, שביתה מעין ;  479, בעמ' אדלר, חופש השביתה עוד ראו: (.2009)והעץ עובדי הבניין 

 (.ברנזון וברנזון, שביתת אהדה, וכן 163, שם בעמ' , השביתה הפוליטיתרדאי פוליטית;

 

רדאי, השביתה סיכמה לשביתה המעין פוליטית והתרחבות ההכרה בה,  תאת ההתייחסו

 :160, בעמ' הפוליטית

. לשביתה המשפטית בגישה מהפכה לעבודה בבתי־הדין חלה, לאחרונה"
 מקום של הכלכלי במבנה שינוים ןבעניי שביתות כי קבעו... בתי־הדין לעבודה

 בפסק־הדין שניתן והבסיס לשביתה הרקע. לגיטימיות הינן העבודה
, אלה קי־דיןסבפ עוברת, זאת עם. למקרה ממקרה השתנו שלה ללגיטימיות

 השינוי נגד השביתה באמצעות להיאבק העובדים בזכות ההכרה, השני כחוט
 ששביתות המעבידים טענו, םהמקרי בשלושת. תוצאותיו נגד לפחות או המבני

 במשפט המוענקות להגנות השובתים זכאים לא ולכן ״פוליטיות״ הן אלה
 ".נדחתה זו טענה. המקרים שלושת בכל. השביתה חופש על העבודה

 

 ולא עוד כשביתה מעין פוליטית, כשביתה כלכליתהמפנה בו הכירו בשביתה בגלל שינויים מבניים 

הסתדרות העובדים הכללית החדשה  50556-09-11 ע )ארצי("ברבהיה  ,העומדת לזכות העובדים

. כב' עניין רכבת ישראל(, להלן: 2011) איגוד עובדי התחבורה נ' חברת רכבת ישראל בע"מ

מותרת  שביתה פוליטית אסורה, שביתה כלכלית"הנשיאה נילי ארד עמדה על ההבחנות בין 

 ,ארד המשיכה וקבעה הנשיאה  כב'לפסק דינה(.  13)פסקה  "תכליתית מעין פוליטית-ושביתה דו

 (:9לפסק דינה בעמ'  17עלול לפגוע בעובדים )פסקה  שביקשו לבצע באותו עניין כי מיקור החוץ

לשיטתן של המדינה וחברת הרכבת, העברת התחזוקה בקרונות החדשים "
בחברה אל היצרן, אשר יעסיק עובדים מטעמו מגורם התחזוקה הפנימי 

http://www.nevo.co.il/case/2112909
http://www.nevo.co.il/case/19917
http://www.nevo.co.il/case/20053190
http://www.nevo.co.il/case/20053190
http://www.nevo.co.il/case/19918
http://www.nevo.co.il/case/2542754
http://www.nevo.co.il/safrut/book/6818
http://www.nevo.co.il/safrut/book/6818
http://www.nevo.co.il/case/2863535


 סוכני דואר נ' חברת דואר ישראל בע"מ 44-ארגון סוכני הדואר ו   1044/08תא )ת"א( 

55 

 

במסגרת עסקת הרכישה, היא בבחינת מיקור חוץ. פעולות אלה על פי מהותן, 
 בפעילותה הכוללת של החברה, הן בבחינת שינוי מבני. 

לפיכך, אך סביר הוא, כי עובר לביצוע שינוי מבני זה, החלטה בדבר הוצאת 
ילותם של עובדי החברה עלולה אחזקת הקרונות החדשים מחוץ לתחומי פע

להוות פגיעה, ולּו אפשרית, מיידית או עתידית בעובדים ובכח העבודה המאורגן 
בחברת הרכבת. אך סביר הוא כי לעובדים עשוי להיות אינטרס למנוע 
התקשרות עם היצרן ולהפעיל לחץ על חברת הרכבת, או על הממשלה בפעולתה 

 "כריבון להגשמת מטרתם זו.
 

כי גם שם הכירו בשביתה  ,וקבעה בעניין עובדי התברואהארד הפנתה לפסק הדין  יאהנשהכב' 

, כשכאמור, באותו עניין לא התייחס לפסק הדין( 12" )עמ' כשביתה כלכלית או מעין פוליטית"

ארד מוסיפה הבחנה  נשיאההכב'  בית הדין לשאלה באיזו מסגרת הוא מכיר בזכות השביתה.

החלטה עסקית בכובעה של המדינה כבעל המניות בחברת הרכבת כחברה כי אם מדובר ב ,וקובעת

ולגיטימית, ואם מדובר בהחלטת ממשלה בכל הנוגע  בשביתה כלכליתממשלתית, הרי שמדובר 

להפרטת שירותי הרכבות, מדובר בשביתה מעין פוליטית, אך בכל מקרה אין מדובר בשביתה 

 (:12, בעמ' לפסק הדין 18פוליטית אסורה, ובלשונה )סעיף 

מחד גיסא, בהחלטה על תחזוקת קרונות הרכבת באמצעות היצרן קיימים "
סממנים שלטוניים של המדינה בכובעה כריבון. סממנים אלה מעוגנים 
בהחלטת הממשלה, במדיניות הממשלה בכל הקשור להפעלת שירות הרכבות, 

ובר וביישום החלטת הממשלה על ידי חברת הרכבת פנימה. מאידך גיסא, מד
בהחלטת בעלי המניות בחברת הרכבת שהם שרי האוצר והתחבורה ובחוזה 
התקשרות עסקי בין חברת הרכבת לממשלה. מאפיינים אלה משקפים 

 התנהלות עסקית רגילה שאינה שלטונית ריבונית. 
ככל שמדובר בהחלטה עסקית גרידא, הרי שביתה כנגד החלטה שכזו היא 

מים בהחלטה סממנים שלטוניים ריבוניים, כלכלית ולגיטימית. אך גם אם קיי
הרי אין חולק שהחלטה שכזו משפיעה על ציבור העובדים באופן ברור וישיר. 
מכאן ששביתה נגד אותה החלטה היא בבחינה מעין פוליטית, שאף היא 

 ".לגיטימית בנסיבות העניין
   מ' א' ג'(. – הדגשה שלי)

 

אך  ,ארד בין האפשרויות הנשיאה, לא הכריעה ן שמדובר היה בשלב של סעד זמניואמנם, כיו

השכיל, ולּו לכאורה, לבסס בטיעוניו עילה לגיטימית כי אמנם ארגון העובדים " ,המשיכה וקבעה

 שביתה כלכלית, מדובר היה בשביתה לא מידתית. אולם, גם לגבי ", לשביתה

 

החלטה על מיקור חוץ כי ה ,השופט יגאל פליטמן, קבע מפורשותכב' סגן נשיאת ביה"ד הארצי, 

היא שביתה כלכלית לגיטימית )עמ' של הממשלה ועל כן השביתה כנגדה  נעשתה כהחלטה עסקית

 לפסק דינו: 5, פיסקה 17

בנסיבות הלכאוריות שתוארו יש לקבוע כי לפנינו שביתה כלכלית בעיקרה, "
שנושאה תחזוקת הקרונות הנרכשים, להבדיל מעצם ההחלטה על רכישתם. 

אם הממשלה, המתווה את המדיניות התחבורתית, מעורבת בנושא.  זאת, גם
הכנסת עובדי קבלן לחברת הרכבת תוך פגיעה  -עילתה של אותה שביתה הינה 

 ".בעבודה המאורגנת שם ובתקופה שלאחר תקופת ההסכם הקיבוצי
 

של במאמר שנכתב בעקבות פסק הדין הודגש השינוי שחל בעמדת בית הדין בדבר הכרה בשביתה ב

  סבוראי, "מאבק עובדי רכבת ישראל שינויים ארגוניים. במאמר של אמנון פורטוגלי ומורן 

http://www.nevo.co.il/safrut/book/12515
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(, הציעו 2011) 205, כרך ד', מעשי משפט", בהפרטה ובמיקור חוץ ולקחים מפסק הדין בעניינם

ביתה פוליטית , מזה, לבין שן שביתה כלכלית טהורההמחברים לבחון שביתות על הרצף שבי

מיקום הימצאותה על הרצף, ל הלגיטימיות של השביתה תהא בהתאםמידת , מזה, כאשר טהורה

 ובלשונם:

 היא שכן דרך, פריצת מהווה הרכבת בעניין הארצי הדין-בית פסיקת "לטעמנו,
 הוא החלטהה לוז גרידא... כלכלי כמאבק העובדים מאבק את מאפשרת לקרוא

 אין אזי — מעסיק מנהל או כבעלים, בכובעה היא שהחלטת הממשלה שככל
 במסגרתה היא לשבות פוליטית )שהאפשרות-מעין או מעורבת בשביתה מדובר

 מכך. המשתמע כל על לחלוטין, בשביתה כלכלית ביותר, כמובן(, אלא מצומצמת
 רחבה במסגרת השביתה להפעיל את החירות מבחינת הן השפעה יש להבנה זו

 אנו ִמשכּה. והן מבחינת במסגרתה הננקטים מבחינת הצעדים הן יותר, הרבה
התייחסות  תוך ההלכה, נוסף של לפיתוח אפשרות לבחון ראוי כי סבורים

 השביתה הנע מן רציף, ציר על כמצויות שביתות סוגי בין המסורתיות להבחנות
 קטגוריאלית. מזה זה םהנבדלי סוגים שלושה כאל ולא(הכלכלית לפוליטית )

 הציר על נתונה שביתה של מיקומה החדשה, יהא ולאור הפסיקה במקרה כזה,
 — שלה הלגיטימיות מידת לעניין מכך הקביעה הנובעת גם לכך ובהתאם —
)ב( -השביתה; ו עילת )א( :המדדים הבאים שני פי על שיפוטית להכרעה נתון

 פי-נקבעת על זו ים, כשזהותשובת שכנגדה ההחלטה מקבל הגורם וזהות מהות
 "ריבון(. כהחלטת מיידית תסווג לא ממשלה והחלטת הנסיבות )ויש

 

מבניים, כדוגמת השינויים במבנה הדואר,  שינוייםהיינו, כיום נראה כי יכירו בשביתה בשל 

כשביתה כלכלית לגיטימית. אך זאת, כאמור, כשמדובר בעובדים המוחים כנגד שינויים מבניים 

 שאינם עובדים. כעומדת גם למיזכות השביתה ראו באמשיך ואבחן, מתי ת, אלו. כע

 

 החלת זכות השביתה על מי שאינם עובדים, ולעניינו על סוכני הדואר 4.5.3

חוקי העבודה על מי שאינם עובדים לעניין החלת  ןסקרתי לעיל את הפסיקה הן לעניין עובדים, ה

ר האמור, בנסיבות שלפניי יש להכיר בארגון סוכני הן את נושא השביתה, כדי לבחון, האם לאוו

הדואר כמעין ארגון יציג, ולהכיר בזכותם של התובעים לשבות, ועל כן לקבל את טענתם כי לא 

להכיר  הפסיקה שדנה באפשרותכי הן  ,הפרת חוזה. אני סבורה -יראו בסגירת הסוכנויות על ידם 

, הן הדואר חוקמטרות ייניהם של הסוכנים, הן למי שאינם עובדים, הן מאפביחס בזכות השביתה 

אין להכיר בארגון סוכני הדואר לפיה שמסקנה מערך הכוחות בין הצדדים, כולם מביאים ל

 כ"מעין ארגון יציג" ואין להכיר בזכותם של התובעים לשביתה או "מעין שביתה".

 

 אין להרחיב יתר על המידה את משפט העבודה מגמה כללית: א.

פותח וחל על עובדים, תוך הענקת זכויות ר שאכי מצויים אנו בתחום משפט העבודה,  ,יש לזכור

הסדרים באמצעות וזכויות להתמודדות מול המעסיק ) אינדיבידואליות )באמצעות חוקי המגן(

גם  ,בנושאים שונים ,הוחלדה והעבקיבוציים לרבות זכות השביתה(. אמנם, כפי שראינו, משפט 

הצורך להגן על  –על מי שלא הוכרו כעובדים, אולם הבסיס הרעיוני להרחבות אלו, היה ונותר 

עסקים לשעבר, שלמעשה ראו בהם מאד קרובים למעמד של עובדים. כפי ואותם מועסקים, או מ

ם ומגוונים. בבחינת שציינתי, הדבר נדרש מהתפתחות שוק התעסוקה ומעבר לאופני תעסוקה רבי

השאלה האם יש לראות בסוכני הדואר קרובים למעמד של עובדים לצורך החלת הזכויות להם 

http://www.nevo.co.il/law/74299
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כי בהקשר זה,  ,טענו, יש לזכור עניין זה ולא להרחיב יתר על המידה את משפט העבודה. יש לזכור

ם באשר מנגד עומדים המעסיקים. גם אצל המעסיקים חלו תמורות, הן בצורות ההעסקה, אך ג

יום גלובליים יותר, תחרותיים יותר ומסוכנים יותר. הטלת חובות מוגזמות על קים, שהינם כלשוו

מעסיקים, או מתקשרים בהתקשרויות חוזיות להספקת שירותים, עלולה להביא, בסופו של יום, 

לחוסר יכולת להתמודד בשווקים החדשים. גם זאת יש לזכור, כאשר שוקלים הרחבה של משפט 

 ודה על מי שאינם עובדים. לעיתים, המעסיק חלש מארגון עובדים אליו הצטרפו העובדים. העב

 

גד שינויים דן בשאלה באילו שביתות להכיר ובהכרה בשביתה כנ מונדלק, שביתה מעין פוליטית,

ה משנה היכן שמים את קו הגבול, לכל קו יש השלכות כי אין זומדגיש,  מבניים כשביתה כלכלית

 (:349כלכליות משמעותיות, ובלשונו )שם בעמ'  

הגבול, אם בכלל. כל החלטה שלו -הדין מעביר את קו-"אין זה משנה היכן בית
מעצבת בהכרח את כוחות הצדדים ליחסי העבודה. במילים אחרות, אין "כללי 

י משחק משפיה בהמשך על "תוכן משחק" ניטרליים, וכל בחירה של כלל
 ".המשחק

 

נדונה השאלה האם להכיר בזכות השביתה של ארגון עובדים בגין זכויות גמלאי  בר אילןבבגץ 

זו על פי תכליתם של חוקי העבודה השופטת פרוקצ'יה עמדה על כך שיש לבחון שאלה כב' הארגון. 

 ( היא קובעת:254לפסק דינה )בעמ'  62-63בפסקאות 

מילולי דווקני וצר נראה כי החוקים האמורים מכוונים עצמם -ניסוחיבמבט "
להסדרת יחסי העבודה בין המעביד לבין העובדים הפעילים, באמצעות ארגון 
העובדים. כך לענין ההסכם הקיבוצי והגדרת נושאיו, תחום התפרשותו, ואופי 

כת הזכויות שהוא מעניק; כך ביחס להגדרת סכסוך עבודה, המתייחסת למער
היחסים בין המעביד לעובדים הפעילים בהקשר לעניינים הקשורים בהסכם 
 הקיבוצי, ולנושאים אחרים הקשורים במערכת יחסי העבודה הפעילים ביניהם.

 
עם זאת, המהלך הפרשני של ניסוח החוק אינו מסתיים בבחינה טכנית של 

הקשרים לשון החוק. לביטויים המופיעים בחוק עשויה להיות משמעות שונה ב
שונים. כדי לתהות על משמעות זו יש לבחון את ההקשר ואת זיקתו של הביטוי 

 ".לנושא ההסדרה ולתכליתו
 

השופטת פרוקצ'יה לבחון את השאלה שעמדה באותו עניין על רקע תכלית כב' עברה בנקודה זו 

 לפסק דינה(: 57חוקי העבודה הרלבנטיים )סעיף 

שימוש באמצעי השביתה במאבקו להגנה  "האם בכוחו של ארגון עובדים לעשות
על זכויותיהם של הגמלאים. המענה לשאלה זו נגזר מפרשנות תכליתית של 

שוב חוק ייו חוק הסכמים קיבוציים –חוקי העבודה הרלוונטיים לענייננו 
, ומבחינת השאלה האם מתכונתם הקיימת של חיקוקים אלה סכסוכי עבודה

שוללת או תומכת בכוחו של ארגון עובדים לעשות שימוש באמצעי השביתה 
השאלות העולות .. למען קידום עניינם של הגמלאים. נפנה לבחינת סוגיה זו.

חוק יישוב ו חוק הסכמים קיבוצייםבענייננו הן, האם לשונם ותכליתם של 
מתיישבות עם האפשרות כי ארגון עובדים יהיה צד להסכם  סכסוכי עבודה

קיבוצי העוסק בתנאים סוציאליים של גמלאים, ומשכך גם בעל מעמד לנהל 
של הגמלאים; וכן, האם תפיסת החוק הקיימת ומתן קיבוצי בעניינם -משא

ביחס ל"סכסוך עבודה", כמשמעותו של מושג זה בחוק יישוב סכסוכי עבודה, 
מתיישבת עם קיומו של סכסוך כזה בעניינם של גמלאים, או שמא מושגי 
החוקים הללו ותכליתם נועדו לעניינם של עובדים פעילים בלבד, וענייני 

במילים אחרות: מהו עובי "השוליים לוטין. הגמלאים מוצאים מתחומם לח
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הפרשניים" של מושגים כגון "סיום עבודה", "תנאי עבודה", "יחסי עבודה", 
"עובדים" ו"קביעת זכויות וחובות הנובעות מיחסי עובד ומעביד", המופיעים 

, בהקשר להגדרת "הסכם חוק יישוב סכסוכי עבודהוב חוק הסכמים קיבוצייםב
קיבוצי" והמושג "סכסוך עבודה", והאם הם עשויים לכלול בגדרם גם את 
עניינם של הגמלאים, או שמא מחייבות הלשון והתכלית של חוקים אלה את 

עבודה המתייחסים החלתן של הוראות אלה על הסכמים קיבוציים וסכסוכי 
 לעובדים פעילים בלבד."

 מ' א' ג'(. –)הדגשה שלי 
 

חוק יישוב סכסוכי ו חוק הסכמים קיבוציים"כי תכליתם של  ,כב' השופטת פרוקצ'יה קבעה

באמצעות הארגון הקיבוצי של העובדים, להגן על זכויות העובדים כלפי  הינה לאפשר, עבודה

 .(64)שם בפסקה  "המעביד

 

 לפסק דינה: 84בסעיף  ,יה'פרוקצ א' השופטתוהוסיפה כב' 

, חוק יישוב סכסוכי עבודהו חוק הסכמים קיבוצייםחקיקת העבודה, ובכללה "
מסגרת שתכניה הפנימיים גמישים, כמידת הגמישות הנדרשת -הינה חקיקת

בתחום יחסי העבודה, על הדינאמיקה והשינויים המהירים הפוקדים תחום זה 
מעת לעת, תחום המהווה ראי לשינויים ולתהפוכות החברתיות המתחוללים 

מהירים בתחום יחסי העבודה משתקפים גם בתבניות בשטח. השינויים ה
המשפטיות שנועדו להסדיר יחסים אלה בתחום המשפט. הפרשנות התכליתית 
של חיקוקי העבודה מתאפיינת בצורך לגשר בין המשפט לבין צרכי החיים כפי 
שהם מתבטאים במציאות בשטח. עם זאת, הגמישות בפרשנות החקיקה אינה 

המיתאר של תכלית החקיקה, ומעוגנת -פי קווי-על ללא גבול, היא מתוחמת
הקשר .... בניסוח המילולי ככל שהוא מסוגל לשאת את הפרשנות התכליתית.

והזיקה של הגמלאי לארגון העובדים ולמערך העבודה הפעילה הם טבעיים 
ואורגניים, שהרי העובד של אתמול הוא הגמלאי של היום, העובד של היום הוא 

והאינטרסים המוגנים של העובדים והגמלאים הם זהים הגמלאי של מחר, 
 ".מוסדית-גילית ובין-ביסודם, ומשתלבים למערכת אחת בין

 

כי ניתן להרחיב את תחולת החוק  ,קבעה ,לאור זאת, ולאור מעמדם הקשה ממילא של הגמלאים

השופטת כב' גם על גמלאים, שהינם עובדים לא פעילים, כהגדרתה. עם זאת, כפי שנראה בהמשך, 

מי שאינם עובדים ועמדה על טובת רה של זכות השביתה לתפרוקצ'יה הזהירה מפני הרחבה י

הקשר הקרוב וההדוק בין עובדים לגמלאים, בבחינת העובדים של היום הם גמלאי המחר, כדי 

 להצדיק את ההרחבה.

 

אפשר את הקמת סוכנויות הדואר כדי שניתן יהיה להפעיל שירותי  הדואר חוקבמקרה שלפנינו 

דואר לא רק על ידי עובדי הדואר. לכן אינם מהווים חלק אינטגרלי מהארגון, וטיבם וטבעם של 

 .)על כך להלן( קשריהם עם רשות הדואר אז וחברת הדואר כיום, שונה במהותו

 

 ארהתאמת המבחנים של "עובד" ו"קבלן" לסוכני הדוב. 

המבחנים המקובלים להבחנה בין עובד לקבלן מצביעים על כך כי סוכני הדואר אינם קרובים 

התובעים  ,אלא של קבלנים עצמאיים. אמנם ,, ואין להם מאפיינים של עובדיםלמעמד של עובדים

למסקנה כי אין  ,גם היא ,כי הם אינם עובדים, אולם בחינת המאפיינים של עיסוקם מביאה ,הודו

 .עליהם את זכות השביתה להחיל

http://www.nevo.co.il/law/71743
http://www.nevo.co.il/law/72139
http://www.nevo.co.il/law/71743
http://www.nevo.co.il/law/72139
http://www.nevo.co.il/law/72139
http://www.nevo.co.il/law/71743
http://www.nevo.co.il/law/72139
http://www.nevo.co.il/law/74299
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מעביד הוא "המבחן המעורב", אשר מרכיבו  -ל יחסי עובדהמבחן הנוהג לקביעת קיומם שכידוע, 

ילי, ומבחני משנה נוספים, כגון הפן החיובי והפן השל :הינו מבחן ההשתלבות על שני פניוהעיקרי 

הקשר בין הצדדים, שיטת אופיו האישי של העיסוק, כפיפות, אופן פיקוח על העבודה, התמשכות 

תשלום השכר, הסכמת הצדדים לגבי אופן ההעסקה, אופן ניכוי מס הכנסה ותשלומים לביטוח 

 ועוד. ,לאומי ולמע"מ

 

 בעניין, כפי שהבהיר בית המשפט העליון הפן החיובי והפן השלילי :למבחן ההשתלבות שני פנים

   :(642א' ברק בעמ'  נשיאהכב' לפסק דינו של  3)פסקה מור 

"עובד הוא אדם המשתלב במפעל )הפן החיובי( ואין לו עסק עצמאי משלו המשרת 
את המפעל כגורם חיצוני )הפן השלילי(. הפן החיובי מחייב קיומו של 'מפעל' )בין 
מפעל יצרני ובין מתן שרותים( שניתן להשתלב בו, באופן שהמועסק מהווה חלק 

ני. הפן השלילי מחייב שהמועסק מהמערך הארגוני של המפעל ואינו גורם חיצו
 אינו בעל עסק עצמאי משלו המשרת את המפעל כגורם חיצוני." 

 

 כי הוא כולל שלושה מרכיבים: קיומו של מפעל  ,באשר לפן החיובי של מבחן ההשתלבות, נפסק

שניתן להשתלב בו; הפעולה המבוצעת צריכה לפעילות הרגילה של המפעל; מבצע או מקום עבודה 

מהווה חלק מהמערך הארגוני הרגיל של המפעל ועל כן אינו "גורם חיצוני". אחד הפעולה 

הביטויים להשתלבות במפעל עולה מתוך התשובה לשאלה האם הרחקתו של מי שבו מדובר תפגע 

בפעילות היומיומית השוטפת של המפעל. זאת, לעומת גורם חיצוני אשר פעולתו נועדה להשלים 

 את פעולות המפעל.

 

פן השלילי, נקבע כי אין סימני היכר אחידים בעסק עצמאי והתשובה תלויה בראש באשר ל

ובראשונה במהות העסק בענף הפעילות. סימן היכר חשוב הינו מי נהנה מניהול העבודה 

בעול ההשקעות ובאמצעי הייצור, שכן המאפיינים  תומהחיסכון בהוצאות. בעל העסק צריך לשא

 יוזמה, ארגון, סיכויי רווח וסכנות הפסד.עסק ועצמאות עסקית הם השקעה, 

 

משפט העבודה נוגע לפערי הכוחות בין  של בנוסף, אחד מכשלי השוק המרכזיים שחייבו התערבות

העובד למעביד, מבוסס על פערי מידע בין המעביד לעובד, כאשר כל המידע ביחס לעסק נמצא בידי 

שלי שוק בתחום העבודה ובעיקר כשל )על כ ל מידע זה לטובתוצגם האפשרות לנ המעסיק, כמו

הגישה   :בתוך לוריא, אורלי ליבל ויובל פלדמן "דיני עבודה" לילךהשוק בנוגע למידע, ראו: 

. פרוקצ'יה, הגישה הכלכלית: , להלן2012-, אוריאל פרוקצ'יה עורך, תשע"בהכלכלית למשפט

בתוך:  פרדיגמה חוקתית", אופק גנדלר, "שינוי חוזה עבודה: מפרדיגמה חוזית ל חניעוד ראו: 

 (.429, שם בעמ' 427, עמ' ספר אליקה ברק

 

ככלל, אין מידע ונתונים מספיקים על העסק. בנוסף,  ,שוק חופשי מבוסס על מידע מלא. לעובדים

אין להם את המשאבים הכלכליים הנדרשים כדי ללמוד על העסק, בכל פעם שהם מחפשים 

בכלל, במקרה שלפנינו. תעריפי שירותי הדואר קבועים עבודה. כשל שוק זה מתקיים פחות, אם 
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בחוק או מכוחו, החוזה בין הדואר לסוכנים מתפרסם כחלק ממכרז על הקמת סוכנות דואר, כך 

שמי שמתעניין יכול לעשות את הבדיקות המתאימות. מידע על הדואר כרשות או כחברה פחות 

המקבל שכר, ואין לו כל מידע על המעביד. זאת, בניגוד לעובד דואר מהשורה,  זה. חשובים בהקשר

כי כאשר החילו בתי המשפט זכויות מכוח חוקי המגן בעבודה גם על מי שאינם  ,יש להדגיש

, מה שאין עובדים, היה זה בדיוק בשל העובדה שלמעשה היה מדובר בצורת העסקה דומה לעובד

 במקרה שלפנינו. כך

 

משרד חקירות, החוקר שהועסק כקבלן עצמאי, פעל לפי בו נדון עניינו של חוקר ב עניין מור,בכך 

הוראות המעסיק, וקיבל תמורה שהמעסיק קבע. בניגוד לסוכני הדואר, לאותו חוקר לא היה כל 

מידע כמה בעל הסוכנות גובה, מהם הוצאותיו וכיו"ב. סוכן הדואר לעומתו, אינו נדרש לשאלה 

ירות. סוכן הדואר, מכוח החוזה, מנהל את מהן ההוצאות של חברת או רשות הדואר והאם הן סב

עסקו שלו, הוא יודע מה יהיו הוצאותיו, מה יכולות להיות הכנסותיו, ועל סמך זה מגיש הצעה 

הוא אינו חלק אינטגרלי מהדואר, אלא להפך, ואין להרחיב את דיני  ,למכרז. במצב דברים זה

 העבודה כדי לכלול בהם כ"מעין עובדים" את סוכני הדואר.

 

, זהו אחד 1989) 180 180( 1)כאפ"ד , שלמה נקש נ' מדינת ישראל  14-3בדיון )ארצי( תשן/כך גם 

 ,(בבגץ נקשההליכים בעניינו של אותו שלמה נקש שנדון בהליכי נוספים בבית הדין הארצי כמו גם 

ך לעבוד תחת רשות הדואר עם הקמתה, אשר רד התקשורת והמשינדון עניינו של דוור שעבד במש

כי הינו קבלן עצמאי.  ,הגיש תביעה לקבלת זכויות שונות המגיעות לו כעובד. רשות הדואר טענה

כי נקש לא ניהל עסק משלו )הפן השלילי של מבחן  ,ביה"ד הארצי עמד על מהות העבודה וקבע

 (:184לפסק דינו, בעמ'  7ט ס' אדלר, בפסקה השופכב' ציין ) הארצי"ד הבי .ההשתלבות(

האם ניהל המערער עסק משלו? לא גילינו במקרה  –"אשר לפן השלילי היינו 
דנן סימן היכר כלשהו המעיד על קיום עסק עצמאי לחלוקת דואר: השקעה,  

 ..".יזמה, ארגון, סיכויי רווח וסכנת הפסד.
 

כולם קיימים  -י רווח וסכנת הפסד יארגון, סיכומאפיינים אלו, של ניהול עסק, השקעה, יוזמה, 

 בסוכני הדואר. 

 

, יו"ר ארגון סוכני הדואר, מתאר מר כהן את תחומי עיסוקו בני כהןלתצהירו של מר  17בסעיף 

 ואחריותו של סוכן הדואר. דומה כי על כך אין מחלוקת:

רותי "אחראי סוכן הדואר על ניהול הסוכנות ותפקודה השוטף, הכולל מתן שי
דואר ושירותים בנקאיים לקהל, ובכלל זאת מיון הדואר ודיוורו, מסירת חבילות 

כל   ודואר רשום, וביצוע תשלומים שונים. אחריותו של הסוכן משתרעת על
הפעילות והתפעול של סוכנות הדואר אותה הוא מנהל, ולרבות ניהול מלאי 

נה בו שוכנת המזומנים, הבולים והציוד המצויים בסוכנות, אחזקת המב
, טיפול בתקלות, שיווקה של ןהסוכנות, תקינות הציוד, מתן השירותים, ניקיו

 "הסוכנות והגדלת היקף פעילותה.
 

אלו הם מאפיינים של בעל עסק לכל דבר ועניין. מאפיינים אלו, על הרצף שבין קבלן עצמאי לעובד, 

  יו את זכות השביתה., שאין להרחיב לגבמחייבים למקם את סוכני הדואר כקבלן עצמאי

http://www.nevo.co.il/case/20161821
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אולי קשה יותר לקבוע את הדברים שירותי דואר, היה לו הסוכנים היו היחידים שהיו מפעילים 

האמורים. אולם, לדואר יש עובדים, המאורגנים בארגון עובדים יציג ואף שובתים )לשביתה עוד 

ארגון דוורי דואר ישראל נ' מדינת ישראל,   1-5דבע )ארצי( ל/בהיות הדואר משרד ממשלתי ראו: 

 וך שלפניי, כנגד חברת הדואר בע"מ, ראו:לאחר הסכס. לשביתות (1969) 7, פד"ע א' משרד הדואר

הסתדרות עובדי המדינה נ' חברת -שההסתדרות העובדים הכללית החד 3973-02-14ק )חי'( "ס

 49567-03-13 צו )נצ'(; בגץ נקש; לתביעות של עובדי דואר ראו: (2014) דואר ישראל בע"מ

 שולמית ארביב נ' 47450-07-10 סע )ת"א(; (2013)סולימאן פרחאת נ' חברת דואר ישראל בע"מ 

 . ((2015)חברת דואר ישראל בע"מ 

 

כי הסוכנים אינם דומים  ,כשבוחנים את פסקי הדין, ואת עניינם של אותם עובדים, ניתן לראות

 להם במאפייניהם ואין להחיל עליהם את דיני העבודה הקיבוציים.

 

 חוק חוזה סוכנות ג.

אין להחיל על סוכני הדואר את זכות השביתה, שכן מאפייניהם אינם כי  ,לשיקולים מהם עולה

חוזה סוכנות )סוכן  חוקלהוסיף את חקיקתו, לפני כשלוש שנים, של  כשל 'מעין עובדים', יש

וזה סוכנות, דוגמת החוזים (. החוק עוסק בחחוק חוזה סוכנות)להלן:  2012-תשע"ב מסחרי וספק(

-בןבין התובעים לנתבעת, ומסדיר היבטים מסוימים שלהם, שנדונו בפסיקה )ראו לעניין זה אורי 

 חוקים", חוזה הפצה: עמימות הדין והצורך בהסדר חקיקתי  אוליאל, "הודעה מוקדמת על סיום 

(, 25.7.11, מיום 230, עמ' 404. בהצעת חוק זכויות הסוכן המסחרי ומעמדו )ה"ח ((2014) 171ו', 

כי על אף שמדובר ביחסים מיוחדים, הם סוכנים, תוך שצוין,  לעל הצורך בהגנה ע קקוהמח עמד

כי יש לחוקק חוק חוזים ספציפי  ,נדונים במסגרת חוקי החוזים הכלליים. לצורך כך המחוקק סבר

 במעמדם )עליו ארחיב להלן(. שידון 

 

למשל, סיום חוזה סוכנות לתקופה בלתי קצובה וכן פיצוי בשל סיום חוזה סוכנות.  ,החוק מסדיר

הצדדים רשאים להתנות על הסכמים אלו לטובת הסוכן, אולם החוק קובע מעין תנאי מינימום. 

תרון בחוק זה. בדברי היינו, המחוקק נתן דעתו על קשיים מסוימים שיש לסוכנים ונתן להם פ

כי החוק נדרש  ,ההסבר הנוגעים לסעיף העוסק בפיצוי בשל סיום חוזה סוכנות, נאמר במפורש

והמחוקק לא בחר בדרך של החלת דיני העבודה עליהם,  שהסוכנים אינם עובדיםבשל העובדה 

סבר להצעת החוק, דברי הה 232)בעמ' אלא בדרך אחרת, במסגרת דיני החוזים, כחוזה מיוחד 

 המוצע(: 5לסעיף 

, ומעביד עובד יחסי לא מתקיימים ספק ובין מסחרי סוכן ביןשכאמור,  מאחר"
 פעילותו ראוי על תגמול מהסוכן יימנע לא סוכנות חוזה סיום להבטיח עם וכדי
 סיום עקב לסוכן פיצוי חובת ממנה לספק, מוצע לקבוע הצפויים הרווחים ועל

 השנייה לקריאה החוק הצעת בעת הכנת ...הצדדים ידי אחד על סוכנות חוזה
 חובת אם לצמצם את הכנסת של הכלכלה ועדת תבחן ולקריאה השלישית

 כי שהוועדה תקבע ובנסיבות ,הספק ידי על החוזה סיום של למקרים הפיצויים
 דומות הוראות המסחרי )לדוגמה, הסוכן ידי גם על – פיצוי מתן מצדיקות הן

 "(.1963-)התשכ"ג פיצויי פיטורין חוקב לאלה הקבועות
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 מ' א' ג'(. –)הדגשה שלי 
 
 

ן שאינם עובדים )ואני וסובלים סוכנים, אך ציין כי כיו היינו, המחוקק היה ער לבעיות מהן

אף בדומה לי מוסיפה, ואין מקום שיראו בהם עובדים(, יש להסדיר נושאים מסוימים לגביהם, או

 ,במסגרת חוקי החוזים המיוחדים, המתאימים ליחסי קבלן עצמאיזאת , אך פיצויי פיטורין חוקל

אין מקום, בצעד בלתי אחראי, לראות בסוכנים מעין עובדים,  ,לכן ולא במסגרת משפט העבודה.

 גם קודם לחקיקת חוק חוזה סוכנות.

 

  התפתחות החקיקה והפסיקה לעניין הדואר ועובדיוד. 

, ופיצול הדואר חוקנימוק נוסף לאי הכרה בזכות השביתה של הסוכנים נוגעת לתולדות חקיקת 

 פעילות הדואר בין סניפי דואר לסוכנויות דואר. על כך אעמוד להלן.

 

שלימים הפך את שמו למשרד  ,דינה סיפק את שירותי הדואר משרד הדוארבתחילת ימי המ

אשר לשירותי הדואר, המונופול בתחום התקשורת. אז היו עובדי הדואר כולם עובדי מדינה. 

פי הוראות פקודה מנדטורית משנת -נתון בידי המדינה, עלהיה דואר -העברת מכתבים והקמת בתי

. על 1976-, תשל"זפקודת הדואר ]נוסח חדש[ונקראה: , 1976. הפקודה נוסחה מחדש בשנת 1930

ניתנה סמכות לשר התקשורת להקים "סוכנויות דואר", ובלשון פי פקודת הדואר, על שני נוסחיה, 

היינו, האפשרות להקים  .”establish... postal agencies“בה:  (1)31בסעיף במקורה הפקודה 

 סוכנויות דואר לצורך מתן שירותי דואר, לצידו של משרד הדואר, הייתה קיימת מימים ימימה.

 

מר כשהוחלט על הקמת רשות הדואר, בהצגת חוק רשות הדואר בכנסת, הציג שר התקשורת דאז, 

, ישיבה מיום 3170בעמ'  3169)תשמ"ג(  97ד"כ ל פעולת הדואר )מרדכי ציפורי, נתונים ע

. סוכנויות דואר 384 -ו סניפים 124דואר, -בתי 91 , כי נכון לאותו מועד פעלווציין (25.7.1983

במקביל סוכני הדואר פעלו  ,היינו, היו יותר סוכנויות דואר מאשר בתי דואר וסניפי דואר. כלומר

 ם עצמאיים שהפעילו סוכנויות דואר, מאז הקמת דואר ישראל.כסוכנילדואר הממשלתי, 

 

. רשות הדואר 1986-החלה לפעול רשות הדואר שהוקמה בחוק רשות הדואר, תשמ"ו 1.4.87ביום 

 ,לחוק רשות הדואר 110סעיף היא שהעניקה את שירותי הדואר מאותו מועד. על פי המנגנון שקבע 

אחרים עזבו תוך מיצוי זכויותיהם. היינו,  ,חלק מעובדי המדינה הפכו להיות לעובדי רשות הדואר

 המעבר לרשות הדואר חייב פיטורי ייעול.

 

ות סוכני דואר ומחלקי לרשות הדואר לבצע את תפקידיה באמצע 46בסעיף לצד זאת, אפשר החוק 

, שכותרתו: 46בסעיף דואר, וקבע שעליהם לא יחולו יחסי עובד מעביד. חוק רשות הדואר קבע 

 כי: ,"ביצוע תפקידים באמצעות סוכנים ומחלקים"

או מחלקי הרשות רשאית לבצע תפקיד מתפקידיה באמצעות סוכני דואר  )א( "
 דואר.

http://www.nevo.co.il/law/4566
http://www.nevo.co.il/law/74299
http://www.nevo.co.il/law/131642
http://www.nevo.co.il/law/131256/31.1
http://www.nevo.co.il/law/74299/110
http://www.nevo.co.il/law/74299/46
http://www.nevo.co.il/law/74299/46


 סוכני דואר נ' חברת דואר ישראל בע"מ 44-ארגון סוכני הדואר ו   1044/08תא )ת"א( 

63 

 

)ב( היחסים שבין הרשות ובין סוכני הדואר ומחלקי הדואר לא ייראו, לכל דבר 
 "עובד ומעביד. וענין, כיחסי

הדואר מאפשר לחברת הדואר להתקשר עם סוכני דואר לביצוע תפקיד רשות לחוק  )א( 46סעיף 

היינו, חלף הסעיף בפקודה מעביד. -אשר היחסים בין הצדדים לא יהיו יחסי עובדמתפקידה, כ

כי ניתן ליתן שירותי דואר באמצעות סוכני  ,שאפשר הקמת סוכנויות דואר, קבע החוק החדש

כשלגבי שתי הקטגוריות נקבע כי לא יראו  ,דואר, והוסיפו אליהם גם את מחלקי הדואר )הדוורים(

 .בכך יחסי עובד מעביד

 

כי מטרות החוק הן מעבר לתחרות, הכולל מיקור  ,עולה 1983-מהצעת חוק רשות הדואר, תשמ"ג

יישם מגמה הדואר רשות לחוק  46סעיף חוץ, היינו מסירת עבודה לגורמים שאינם עובדי הרשות. 

דואר באמצעות מחלקי דואר שאינם עובדי הרשות לרשות הדואר ליתן שירותי  אפשרזו שכן 

בהציגו את החוק ולהקים סוכנויות דואר באמצעות עצמאים שאינם עובדי הרשות. השר ציפורי, 

כי מטרת החוק היא  ,ציין ,(25.7.1983, ישיבה מיום 3170בעמ'  3169)תשמ"ג(  97"כ )ד בכנסת

  ."הולה ותפעולה]ש[תהיה עצמאית וגמישה יותר בדרכי ני"להקים רשות: 

 

המטרה של שילוב קבלנים כעצמאיים מקום בו עובדים מבצעים את העבודה, דוגמת עובדי 

יפו, נועד לפגוע בכוח המיקוח של העובדים, כאשר חלק מהעבודה -אביב-התברואה בעיריית תל

מתבצעת באמצעות קבלנים, שלא עומדת להם זכות השביתה. כך, כאחד הנימוקים לאפשר 

הנשיא ס' אדלר על כך שאחת המטרות של העסקת קבלנים, בעבודה בה כב' עמד  ,לשבותלעובדים 

העסקת קבלנים "לפסק דינו(, כי:  4פסקה , עניין עובדי התברואהמועסקים עובדים היא )

 ."פי המעבידלפרטיים פוגעת בכוח המיקוח של הארגון כ

 

אמצעות סוכנויות דואר מאז ומתמיד ברקע אספקת שירותי דואר באחד הנימוקים שעמדו 

. מתן שביתות חוזרות ונשנות של עובדי הדוארקיומם של  במקביל לשירות הממשלתי, היה

בחלקם שירותים  אפשר לרשות הדואר להמשיך לתת שירותים,שירותי דואר באמצעות סוכנויות 

-ברהרצל  מרלתצהיר  9-10סעיפים  ,לעניין זה ,באמצעות סוכנויות דואר )ראו ,חיוניים ובסיסיים

שם עמד על כך  ,13-23-ו 9-11, ש' 197, עמ' 30.5.13בפרוטוקול מיום  ,וכן חקירתו הנגדיתמג 

היו  70-שאחת הסיבות להקמת סוכנויות דואר עוד בזמן משרד הדואר הייתה כיוון שבשנות ה

 כלשונו(. ,שביתות רבות בשירות שהוגדר אז כשירות חיוני או "קיומי"

 

(, נדרש להלן: בגץ נקש, 1999) 433( 5, פ"ד נג)שלמה נקש נ' ביה"ד הארצי לעבודה 6194/97"ץ בגב

לה, ( לשאד' דורנרוי' זמיר  ובהסכמת כב' השופטים מ' חשין בית המשפט העליון )מפי כב' השופט

מעביד בין הרשות -יוצר הנחה חלוטה של היעדר יחסי עובדהדואר רשות לחוק  46סעיף  האמנם

מחלק דואר, שבעקבות חקיקת ל באותו עניין התעוררה השאלה ביחסלבין הסוכנים והמחלקים. 

הדין האזורי -מחלק דואר ברשות הדואר. ביתהפך מעובד משרד התקשורת ל חוק רשות הדואר

מעביד בין -יוצר הנחה חלוטה של היעדר יחסי עובדהדואר רשות לחוק  46סעיף כי  ,לעבודה קבע

  הדין הארצי לעבודה נדחה.-הרשות לבין הסוכנים והמחלקים. ערעורו של העותר לבית
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בעניינו של דוור  46סעיף עמד כב' המשנה לנשיא, השופט מ' חשין, על מהות הוראת  נקשבגץ ב

 ( כך:444לפסק דינו )עמ'  13)להבדיל מעניינם של סוכנים(, וציין, בפסקה 

( 1)א()5"אחד מתפקידיה של רשות הדואר הוא ליתן "שירותי דואר" )סעיף 
לחוק(, ו"שירותי דואר" הינם "השירותים להעברת דברי דואר בישראל, 

לחוק(. מוסיף סעיף  1מישראל לארצות חוץ ומארצות חוץ לישראל" )סעיף 
מתפקידיה  )א( לחוק הרשות ומורה אותנו, כי "הרשות רשאית לבצע תפקיד46

באמצעות... מחלקי דואר". האם נתכוון המחוקק להודיענו כי רשות הדואר 
באמצעות מחלקי  –לענייננו: שירותי דואר  –מוסמכת לבצע תפקיד מתפקידיה 

דואר שהם עובדי הרשות? התשובה לשאלה היא בשלילה גמורה, והרי אין 
שהרשות רשאית  להניח שהמחוקק נתכוון להודיענו את המובן מאליו, לאמור:

לפעול באמצעות מי שהם עובדיה. אף אתה אמור: תכלית ההוראה אינה אלא זו, 
שהחוק הסמיך את הרשות לבצע את תפקיד חלוקת הדואר באמצעות מחלקי 

, קרא: באמצעות קבלנים עצמאיים או באמצעות שליחים שאינם עובדיהדואר 
 שאינם עובדי הרשות."

 הדגשה במקור מ' א' ג'()
 

 הדואררשות  מטרות חוקקיבל את עמדת בית הדין הארצי לעבודה, שלפיה השופט מ' חשין כב' 

מסירת עבודה לגורמים שאינם עובדי  –, היינו Outsourcingמצביעות על המעבר לתחרות, הכולל 

 (:445)שם, בעמ'  המגמה הזאת לחוק מיועד ליישם את 46סעיף  , וכירשות הדואר

בהסתמכו על דברי ההסבר  –הדין הארצי לעבודה שעה שקבע -צדק אפוא בית"
מ'  –כי "מטרות ]החוק  –( 1983-, תשמ"גחוק רשות הדוארלהצעת החוק )הצעת 

מסירת עבודה  –, היינו Outsourcingח'[ מצביעות על המעבר לתחרות, הכולל 
מיועד ליישם את  חוק רשות הדוארל 46סעיף לגורמים שאינם עובדי הרשות. 

המגמה הזאת, הוא בא להתיר לרשות להזמין שירות חלוקת דואר ממחלקי דואר 
שאינם עובדי הרשות וכן להפעיל סוכנויות דואר באמצעות עובדים עצמאיים 
שאינם עובדי הרשות )סוכני דואר(". או, בלשון שר התקשורת, השר ציפורי, לעת 

ה של חוק הרשות: כוונת החוק היא ליצור "רשות ]ש[תהיה הקריאה הראשונ
 .עצמאית וגמישה יותר בדרכי ניהולה ותפעולה"

 

הדואר לא הייתה להסמיך את רשות לחוק  46סעיף כי תכלית  כב' השופט חשין,לצד זאת, הבהיר 

א עובד", וכי הקביעה לקיומם של יחסי עובד מעביד הינה בהתאם רשות הדואר להפוך "עובד" ל"ל

 (:  447למבחנים שנקבעו בפסיקה )שם, עמ' 

)ב( לחוק הרשות לא נועדה אלא לחיזוק האמור 46אליבא דידי, הוראות סעיף "
)א( באשר ליחסים שבין רשות הדואר לבין 'מחלקי דואר' שאינם 46בהוראת סעיף 

כי כוונתו היא,  -למהססים ולמפקפקים -ש להדגישעובדיה. המחוקק כמו ביק
 46אמנם, לאפשר לרשות הדואר לפעול באמצעות מי שאינם עובדיה. קריאת סעיף 

תציג בפנינו הוראת חוק זו: הרשות רשאית לבצע תפקיד  -וכמכלול אחד -כהילכתו
מתפקידיה באמצעות סוכני דואר או מחלקי דואר שאינם עובדיה הקבועים, ואם כך 

עשה כי אז היחסים בין הרשות לבין סוכני הדואר ומחלקי הדואר לא ייראו, לכל ת
דבר ועניין )ביחסים בין הצדדים( כיחסי עובד ומעביד. ואולם, רחוקה מכאן הדרך 
למסקנה כי תכלית החוק הייתה להסמיך את רשות הדואר להפוך 'עובד' ל'לא 

 עובד'... ".
 

 ובהמשך:

מעביד -לקביעת קיומם של יחסי עובד -מבחן גרעיני -"ההלכה יצרה מבחן עקרוני
בתחום יחסי העבודה, והמבחן הוא מבחן מעורב המורכב ממבחני משנה אחדים עד 
ליצירתה של תמונה שלמה וכוללת. ... שאלת סיווגו של פלוני כ'עובד' הינה שאלה 
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ל שבדין: נגזרת היא מן הדין ומוכרעת היא בדין; רצון הצדדים, באשר הוא, יכו
שיהא אחד היסודות היוצרים אך אין הוא היסוד היוצר היחיד... ומכאן למוסר 

נרחיק  -השכל לענייננו: ביודענו כי סיווגו של פלוני כ"עובד" הינו בחלק ניכר בו
פרי של מגמות חברתיות וכלכליות, קשה עלינו המסקנה שהסיק  -לכת: בעיקרו

ולפיה נתכוון החוק להעניק לחוק הרשות,  46בית הדין לעבודה מהוראת סעיף 
לרשות סמכות לשנות וליצור בהבל פה סטטוס: מחלק דואר פלוני הרשות תכנהו 
מחלק דואר שאינו עובד ומחלק דואר אלמוני הרשות תכנהו מחלק דואר עובד. 
'ויאמר אלוהים, יהי אור ויהי אור'. הנעלה על המחוקק כי הסמיך את הרשות 

ובד ויהי עובד? ותאמר הרשות לא יהי עובד ולא באותה דרך: ותאמר הרשות יהי ע
וזכויותיו של עובד תתעופפנה ותיעלמנה כמו לא היו?  -יהי עובד? הרשות תאמר

היכן שמענו שכוח כה רב, כוח של שרירות מוחלטת, ניתן לו למעביד על עובד לאורך 
  זמן?".

 

במעמד  ריישאהרשות, כי מי שהיה עובד משרד התקשורת ערב הקמת  ,הבהיר חשיןכב' השופט 

להפוך מי שהיה עובד והמשיך בעבודתו,  46בסעיף עובד הרשות גם לאחר הפיכתה לרשות, וכי אין 

 לפסק דינו(: 2חילה בפסקה . ובלשונו הציורית )ת46סעיף לקבלן, אך מכוח הוראת 

"העותר שלפנינו, שלמה נקש, ביקש לעצמו מקום עבודה, ושירות התעסוקה  
, לעבוד במשרד התקשורת בתפקיד של דוור. מאז ועד עצם 1982שלחו, בשנת 

דואר מסניף הדואר -נוטל הוא דבריהיום הזה מבצע נקש אותה עבודה עצמה: 
ו. שק הדואר על גבו, פוסע נקש ומחלק הוא אותם באזור החלוקה שנקבע ל

דואר לנמעניהם. -ומחלק דברי –בחורף ובקיץ בסתיו ובאביב  –ברחובות העיר 
כך עושה נקש אותה עבודה עצמה, חודש אחר חודש, שנה אחר שנה, למן שנת 

 ."ועד לימינו אלה 1982
 ג'( א' מ' –)הדגשה שלי 

 

 :12בפסקה  ,ובהמשך

החוק" הייתה לשלול מנקש ומשכמותו את "האומנם כך? האומנם "תכליתו של 
למחרת יום הקמתה של רשות הדואר השכים נקש לעבודה, מעמדם כעובדים? 

ימימה הישיר -מיין את הדואר, עמס את שק הדואר על כתפו, וכמעשהו מימים
יודעין, -. הנאמר כי בלאלחלק דואר לנמעניו –דרכו אל אזור החלוקה שיועד לו 

איבדו נקש וחבריו את  –ע מביטויים חריפים יותר אם נימנ –כמעט בהיחבא 
 מעמדם ונשללו זכויותיהם כ"עובדים"?"

 ג'( א' מ' –)הדגשה שלי 
 

 :46סעיף , ומסכם את משמעות 7כב' השופט חשין ממשיך, בפסקה 

נועדה אלא לחיזוק האמור )ב( לחוק הרשות לא 46"אליבא דידי, הוראת סעיף 
)א( באשר ליחסים שבין רשות הדואר לבין "מחלקי דואר" 46בהוראת סעיף 

כי  –למהססים ולמפקפקים  –שאינם עובדיה. המחוקק כמו ביקש להדגיש 
כוונתו היא, אמנם, לאפשר לרשות הדואר לפעול באמצעות מי שאינם עובדיה. 

חוק זו: הרשות -יג בפנינו הוראתתצ –וכמכלול אחד  –כהילכתו  46קריאת סעיף 
רשאית לבצע תפקיד מתפקידיה באמצעות סוכני דואר או מחלקי דואר שאינם 

אז היחסים בין הרשות לבין סוכני הדואר -עובדיה הקבועים, ואם כך תעשה כי
ומחלקי הדואר לא ייראו, לכל דבר ועניין )ביחסים בין הצדדים(, כיחסי עובד 

 ומעביד."
 

כי המדינה רשאית לעשות שימוש במיקור חוץ כדי ליתן שירותים  ,ין זה נקבעלמעשה, בפסק ד

תי, כי אכן השירותים ישנתנה קודם בעצמה. עם זאת, מיקור חוץ זה צריך להיות אותנטי, אמ

יינתנו על ידי קבלנים עצמאיים. היינו, אין לעשות "מיקור חוץ" שמשמעותו שאותם עובדים 
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, ימשיכו לבצע את אותה עבודה, כפי שהיטיב לתאר כב' השופט שעבדו קודם במפעל או בארגון

 אלא שעתה יקראו עצמאים או עובדי קבלן, תוך שזכויותיהם יקופחו. ,חשין את עבודת הדוור

 

ככלל, נמנע מהתערבות ואף הצביע על היתרונות בהעסקה במיקור חוץ  ,בית הדין לעבודה

מיקור חוץ  ,בר במיקור חוץ אותנטי. לעיתים)באמצעות קבלני כוח אדם(, אך עמד על כך שמדו

וקבלת שירותים אלו מחברה וצאה החוצה של יחידת מחשב כגון בה ,הוא ראוי ובעל יתרונות

שמומחיותה בכך. עם זאת, קיימים מקרים בהם מדובר במנגנון שנועד לשלילת זכויות עובדים. 

, 2009) 192, 191, יב' , עבודה, חברה ומשפטדוידוב, "העסקה עקיפה"גיא לעניין זה, במאמרו של 

 , ציין המחבר:, העסקה עקיפה(דוידובלהלן: 

"קיימת מגמה משמעותית לא פחות להשתמש במנגנון של "העסקה 
העסקת עובדים שמבחינה מהותית יש לראותם עקיפה"...גם לצורך 

כ"פנימיים". במקרים אלה לא מדובר במיקור חוץ אותנטי אלא בניצול לרעה 
של מבנה משפטי או שימוש במבנה משפטי פיקטיבי, כדי להתחמק מאחריות 
של מעביד. שיטה זו נהפכה בשנים האחרונות לאמצעי המרכזי בקרב האמצעים 

 ".חמק ממחויבויותיהם כלפי עובדיםשמעבידים יוזמים כדי להת
 

(, התעורר אחד המקרים 2006) מדינת ישראל, משרד החקלאות –שוואב  273/03"ע )ארצי( עב

הקיצוניים בו כל עובדי יחידה במשרד החקלאות )למעט המנהל( הועסקו ע"י קבלנים שהתחלפו 

' הנשיא סטיב אדלר ציין את היתרונות למעסיק בשיטת מיקור חוץ וקבע כי מזמן לזמן. כב

 'ברק וו 'השופטות א כב' למדינה יש זכות לעשות כן )בתמיכת נציגי הציבור ובניגוד לדעתן של

לבנה(. הבעיה הייתה שמדובר במשרד ממשלתי, ואם היו רואים בעובדי הקבלן עובדים, -וירט

יכי מינוי לשירות המדינה. אך שאלה זו חורגת מענייננו. בסופו של המשמעות הייתה ויתור על הל

 , שהסדיר את הסוגיה.חוק קבלני כוח אדםיום, ולאור פסיקה סותרת, נחקק 

 

האם מתקיימים בין העובד למעסיק לבחון, בכל מקרה ומקרה, ש י ,, העסקה עקיפהדוידובלדעת 

המאפיינים של יחסי עבודה המחייבים החלת חוקי המגן. ככל שהתשובה לשאלה היא חיובית, אזי 

-החוזה בו נקבע מיקור החוץ הוא פיקטיבי ואין לתת לו תוקף. אם, לעומת זאת, בעקבות מיקור

ם, כך שעל פי המבחנים מדובר אכן בקבלן, אזי מדובר בשינוי חוץ, חל שינוי אמיתי באופי היחסי

 .(193שמשפט העבודה אינו צריך להתערב בו )שם בעמ'  ,לגיטימי

 

חוץ: -מיקורישראל, "-רות בןיקור חוץ )לעניין זה ראו, למשל: למחלוקת לעניין מ סמבלי להיכנ

אחרת המרת העסקה  פרשנות -ידי קבלני כוח אדם-'מתמקרים החוצה': העסקת עובדים על

 מיקור חוץ, "ן; אמירה גלי561 ,חלק שני ,ספר ברנזון, הפורמאלית בעיסקה האותנטית"

(outsourcing)שבמקרה שלפניי(, הרי 603 , חלק שני,ספר ברנזון, : ההיבט הארגוני והניהולי 

הסוכנים מאז ימי משרד הדואר היו בעלי עסקים עצמאיים. חוק רשות הדואר לא שינה את 

חלק מפעילות הדואר  –עמדם, אלא רק קבע את שהיה מצב הדברים עד אותה עת לגבי סוכנים מ

בוצעה באמצעות סוכני דואר. לגבי דוורים שונה הייתה התמונה, כפי שאפרט להלן, והדבר מדגיש 
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ר חוץ שהיה נהוג מימים ימימה ולא נוצר עם הקמת רשות וכי לגבי סוכנים דובר בסוג של מיק

 הדואר.

 

דוורים. הלעניין לחוק רשות הדואר  46סעיף י לאושש מסקנה זו יש להפנות להמשך גלגולו של כד

הדוורים, דוגמת מר נקש, שהיו עובדי משרד התקשורת ערב המעבר לרשות, המשיכו לעשות את 

לפיהם הם מבצעים את אותה עבודה בקבלנות,  עבודתם, אך החתימו )לפחות את חלקם( על חוזה

תמורת שכר המותנה בתפוקה. בפועל, כאמור, העבודה הייתה זהה. לאור זאת ניהלו הדוורים, או 

כפי שהם נקראים בחוק, מחלקי הדואר, מאבק ציבורי, שבסופו של יום הביא לשינוי החוק, כך 

מחלקי דואר העובדים במשרה מלאה )לגבי אלו לחוק רשות הדואר  46סעיף גדרי שהוצאו מ

כי היה מדובר בפשרה ובמקרים  ,העובדים בחצי משרה ניתן ללמוד מההיסטוריה החקיקתית

 חריגים בלבד בישובי ספר(.

 

, בעמ' 1993-( )מחלקי דואר(, תשנ"ד6)תיקון מס'  חוק רשות הדוארהצעת בדברי ההסבר להצעת 

כעצמאיים, בניגוד לחוק רשות הדואר  46לסעיף , הייתה התייחסות לכך שמחלקי הדואר הוכנסו 4

 לאופן העסקתם האמיתי כעובדים. זאת, בניגוד, למעמד של סוכני דואר, שהם עצמאיים באמת:

ם כקבלנים עצמאיים, אף שמעמדם מחלקי הדואר הם דוורים המועסקי"
עקב הגדרתם כ"קבלנים", נמנעות  ...האמיתי הוא כשל עובדים שכירים

ממחלקי הדואר, שרובם נשים, זכויות סוציאליות בסיסיות כמו קביעות 
בעבודה, חופשה שנתית, דמי הבראה, חופשה לצורך שמירת הריון, ותק 

 בעבודה וכו'. 
י נגד שיטת העסקתם והם תובעים לקבל מחלקי הדואר מנהלים מאבק ציבור

 מעמד של עובדים מן המניין של רשות הדואר. 
מאחר ששורש הרע של שיטת העסקה פסולה זו הוא הכללת המושג "מחלקי 

סוכנויות דואר, מוצע בזאת  –, שעניינו חוק רשות הדוארל 46דואר" בסעיף 
 "למחוק את המלים "מחלקי דואר" מסעיף זה.

 ' א' ג'(מ –)הדגשה שלי 
 

 1993-( )מחלקי דואר(, התשנ"ד6הצעת חוק רשות הדואר )תיקון מס' בקריאה ראשונה של 

 הציגה את החוק ח"כ תמר גוז'נסקי באומרה: ,(19.10.93)ישיבה מיום  2208בכנסת )ד"כ )תשנ"ד( 

 1000-חברי הכנסת אנחנו מדברים בקיפוח משווע שנמשך שנים ארוכות של כ"
ידי רשות הדואר כעובדים חסרי זכויות -גברים, שמועסקים עלדוורים, נשים ו

 בסיסיות.
והפך את הדואר לחברה  1986-חוק רשות הדואר, שהתקבל בכנסת ב

ממשלתית, קבע שכל העובדים של הדואר יהפכו עובדי הרשות. אלא שאותה 
"מחלקי דואר", הקבוצה הזאת של העובדים  קבוצה של עובדים המכונה בחוק

ליהנות מהמעבר הזה ונותרה במצבה הנחות והמקופח, כאשר הם לא זכתה 
. אני רוצה להדגיש, שהם חסרי ממשיכים להיות עובדים, אבל חסרי זכויות

זכויות במובן הפשוט ביותר של המלה. נשללות מהם הזכות לחופשה שנתית, 
 לחופשת לידה, הזכות לקרן פנסיה, וכמובן הזכות לקביעות בעבודה.

סיות הכלולות בחוקי העבודה במדינת ישראל, הזכויות האלה הזכויות הבסי
 ידי הרשויות בצורה בלתי סבירה ומנוגדת לכל היגיון.-נלקחו מהם על

לכן, .. קבלני הדואר נאבקו, שבתו, ובסופו של דבר הנושא הגיע גם לכנסת.
בעצם נותרה פתוחה רק הדרך של החקיקה. לכן מונחת לפניכם, חברי הכנסת, 

לחוק רשות הדואר את  46ק, שקובעת רק משפט אחד: למחוק מסעיף הצעת החו
 ""מחלקי הדואר". צמד המלים
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 מ' א' ג'( –)הדגשה שלי 
 

 היינו, שלילת הזכויות והסיווג הלא ראוי כקבלנים יוחס רק למחלקי הדואר ולא לסוכני הדואר.

 

 כי: ,ח"כ שאול יהלום הוסיף וציין ביחס למחלקי דואר

כנסת צריכה לשדר בהצעת חוק זאת כלפי הממשלה כולה, באיזה מקום ה"
כלפי רשויות מעסיקות במדינה: דעו לכן, אם יתברר לכנסת, ואכן אנחנו רואים 
משרד ממשלתי שעושה זאת בריש גלי, שרשות ציבורית, ואולי אף פרטית, 

ובכך יימנעו מהעובדים  ...תעשה מעשים שמשמעותם להיאחז באיזה חוק
לא מדובר בקבלנים אמיתיים, אלא לצורך העניין הם קרויים  כאשרזכויותיהם 

אם  - קבלנים ועושים את עבודתם כעובדים לכל דבר, כשכירים לכל דבר
הממשלה עושה דבר כזה, תבוא הכנסת ותתקן זאת באופן חוקי כדי שהדבר 

 "יימנע.
 מ' א' ג'( –)הדגשה שלי 

 והוסיף ח"כ זנדברג, גם הוא ביחס לדוורים:

כוונתי בהצבעה בעד הצעת החוק הזאת איננה להפוך את  ...ק רוצה לצייןאני ר"
הדוורים למעמד של שכירים. רשות הדואר צריכה להחליט מה היא רוצה: האם 
היא רוצה דוורים, מחלקי דואר שכירים, או מחלקי דואר שהם עצמאים? אבל 

ם לא יכול להיות מצב, שהעצמאי הוא בעצם שכיר ואולי השכיר הוא בעצ
אני חושב שבפיקציות כאלה אנחנו צריכים להילחם  ...עצמאי. זה מצב מעוות

כיוון שהן אינן מועילות. יותר מכך, אני חושב שהן אינן ראויות כמדיניות של 
 ".ממשלה

 

כקבלן עצמאי. כלומר,  ,המילים שחוזרות על עצמן הן סיווג "אמיתי" לעומת סיווג "פיקטיבי"

כולל הן סוכנויות דואר הן דוורים או מחלקי לחוק רשות הדואר  46שסעיף הכל היו ערים לכך 

הייתה  ,לשלילת הזכויות, לפיקציה שבצורת ההעסקה שחייבה תיקון החוק תדואר, וההתייחסו

 רק לדוורים, שהמשיכו לעסוק באותה עבודה אלא ששללו מהם זכויות.

 

 ן בקריאה שנייה ושלישית הציג ח"כ צחי הנגבי את החוק בשם ועדת הכלכלה והדגיש:בדיו

התיקון בא לתקן עוול מתמשך שנים רבות, אשר במסגרתו הוגדרו עובדים של "
רשות הדואר כקבלנים. מחלקי הדואר עמלו משך תקופה ארוכה לשנות את 

 ....מעמדם זה, שבעטיו נמנעו מהם זכויות סוציאליות בסיסיות.
, עושים עבודה קשה בתנאי מזג אוויר עובדי רשות הדואר, מחלקי הדואר

 בעייתיים, עם משקל פיסי רב.
הימנעות המדינה מלהכיר בחובתה לראות אותם כעובדים לכל דבר, יש בה 

 "פגיעה שהכנסת איננה יכולה להשלים עמה.
 מ' א' ג'( –)הדגשה שלי 

 

 (: 28.12.1993, ישיבה מיום 2462, בעמ' 2460)תשנ"ד(  134)ד"כ הוסיף ח"כ זנדברג 

אני שמח על שוועדת הכלכלה בחרה לתת לרשות הדואר את האופציה להעסיק "
קבלנים או עובדים. אני בעד מתן אפשרות לרשות הדואר להעסיק קבלנים או 
עובדים. מה שחשוב וקובע לעניין הזה הוא, שלא יהיה מצב פיקטיבי, שלא 

אבל ישלמו להם כקבלנים וימנעו מהם זכויות המגיעות יועסקו אנשים כעובדים 
להם. אם הרשות תבחר להעסיק קבלנים בלבד, זו זכותה. אני לא בא לנהל את 
ענייני הרשות. אם הרשות תבחר להעסיק עובדים, גם זו זכותה. אבל אסור 
שיהיה מצב פיקטיבי שבו אנשים ייהנו מתנאים פחות טובים וייחשבו 

 "ועל הם עובדים לכל דבר ועניין.כקבלנים, שעה שבפ

http://www.nevo.co.il/law/74299/46
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היה ברור  ,במלואו. היינו 46סעיף הדברים נאמרו רק על הדוורים, מחלקי הדואר, לאחר שהוקרא 

ואר. בשום שלב במאבק מחלקי הדואר לא הצטרפו אליהם דשההתייחסות היא אך ורק למחלקי ה

 וטענו כי הם עומדים בפני אותה בעיה.הסוכנים 

 

( מלמדים הדואר חוקלסיכום, גם ההיסטוריה החקיקתית והתכלית של חוק רשות הדואר )כיום 

כי סוכנויות הדואר פעלו מאז ומתמיד כעסק עצמאי, וככזה אין להחיל עליהם את זכות השביתה 

 הקיבוצי. או המו"מ

 

 וויתור הסוכנים על מעמדם כעובדיםה. 

ויתרו ביודעין ובמפורש על  הם נימוק נוסף לכך שאין להכיר בזכות השביתה של התובעים הוא כי

זכויות ממש בטענה כי  כעת, כשהדבר נוח להם, לטעון לאותןמעמדם כעובדים, ואין לאפשר להם 

 ת תום הלב.הם "מעין עובדים", שכן הדבר הוא בניגוד לחוב

 

כי לא יהיו יחסי עובד מעביד בין הדואר לסוכנים.  ,קובע במפורש 46בסעיף  הדואר חוקכאמור, 

 ,נספח א' לתצהיר גב' רוזנר( למשלראו )לחוזה שבין הצדדים מכוח החוק נקבע ב"הואיל" הראשון 

 כי:

לחוק רשאית הרשות לבצע תפקיד מתפקידיה  46"הואיל ובהתאם לסעיף 
באמצעות סוכני דואר, והיחסים שבינה לבין סוכני הדואר לא יראו, לכל דבר 

 ".ועניין, כיחסי עובד מעביד
 

למעשה פותח את , ושל החוזה היינו, כל אחד מהסוכנים הסכים לסעיף זה הנמצא בעמוד הראשון

קביעה אמיתית, בכפי שפירטתי בהרחבה לעיל, אין מדובר בקביעה פיקטיבית, אלא . החוזה

 הנובעת גם מהמבחנים הנהוגים לסיווג בין קבלן עצמאי לעובד.

 

כי יש לומר כי עובד הוא כל מי שמקיים את מבחן ההשתלבות,  ,, סבורהאלישבע ברק, תום לב

כי יש מקום  ,היא מציינת ,תחולת חלק מחוקי המגן. עם זאת כשבמקרים המתאימים יש לשלול

להחריג מכך מקרים בהם התנו הצדדים על סטטוס של עובד, תוך שהמועסקים חתמו על חוזים 

לפיהם אין מתקיימים בינם לבין המעסיק יחסי עובד ומעביד, ותמורת זאת קיבלו שכר או תנאים 

 (.126עמ' הגבוהים מאלו שהיו מקבלים כעובדים )שם, ב

 

עובדים, או  בהיינו, גם לו היו עומדים הסוכנים במבחני ההשתלבות, אין לאפשר להם להיחש

במקרה שלפניי "מעין עובדים", ויש לתת משקל להסכמתם החוזית ולוויתור שוויתרו על מעמדם 

, אלישבע ברק, תום לב בות.לאינם עומדים במבחן ההשתהם שכ, על אחת כמה וכמה כעובדים

ת את הגלגולים שעברה הפסיקה לעניין זה, ומציינת כי המבחן הראוי הוא מבחן תום הלב מפרט

 (:128)בעמ' בעמ' 

המציאות היא שקיימים מקרים...שבהם מועמד לעיסוק מסכים או אף מבקש "
לבצע את העבודה כעצמאי. הדבר משתלם לו במובהק יותר מאשר אילו נחשב 

http://www.nevo.co.il/law/74299/46
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אפוא לבחון את המקרים תוך איזון בין  . ישעובד. תום הלב יגבר במקרים אלו
האינטרס להגן על העובדים מפני עצמם לאינטרס של מעבידים שלא לעמוד 
בפני שוקת שבורה לאחר הסכמתם לדרישת העוסק להיחשב עצמאי ולעמוד 

. המידה הוא קנה מידה של תום לב..בעלויות גבוהות ביותר. זאת כאשר קנה 
ון הנכון בין הגנה על עובד להגנה על המעביד קיימים מקרים... שבעניינם באיז

יהא נכון לתת תוקף למוסכם בין הצדדים ולראות בעוסק עוסק עצמאי. זה היה 
רצונו האמיתי, וזכויותיו לא נפגעו באשר התשלום בגין עבודתו גבוה ביותר. 
דרישת תום הלב דורשת כי ניתן משקל לרצונו זה אם הוא אמתי, ואם העוסק 

 "ים ריקות" אלא השתכר שכר ראוי כעצמאי.לא יצא "ביד
 מ' א' ג'( –)הדגשה שלי 

 

נדונה השאלה מה הדין במקרה בו מכירים במועסק כזה כעובד בדיעבד, לעניין הכספים  ,בהמשך

בע"ע מוטולה -שקיבל )לעניין זה ראו פסק דינה המסכם והמקיף של כב' השופטת סיגל דוידוב

וכן ראו: פסק דינו של כב' הנשיא  (2011רפי רופא נ' מרקם סוכנות לביטוח בע"מ ) 110/10)ארצי( 

 . ((2015) עמיר נ' חברת החדשות הישראלית בע"מ ענת 3575-10-11 ע )ארצי("עיגאל פליטמן ב

 

כי חלה עליהם  ,גיסא אינם עובדים, ומאידךהם כי  ,גיסא ל מהתובעים לטעון מחדתום הלב שול

זאת בשעה בה הכנסותיהם היו שונות, כל אחת  ,הינם "מעין עובדים"מאחר שזכות השביתה 

מהם נגזר היקף הפעילות ועמו  ,ואחד לפי גודל העסק, שעות העבודה המיקום, וכיו"ב נתונים

 היקף הרווח.

 

ים עובדים ברשות הדואר, יכלו בוודאי חלק מהסוכנים, לו רצו בכך, לנסות להתקבל כיוון שקיימ

הסכימו וחתמו על חוזים  ן. משבחרו להיות סוכני דואר,ילעבודה ברשות הדואר כעובדים מן המני

תוך מודעות הן להוראות  ,המקנים להם תנאים שונים לחלוטין, עם צורת תגמול שונה לחלוטין

ם יכולים ת החוזה, ונהנו כל השנים, לדבריהם שלהם, מפירות עמלם, אין ההחוק, הן להוראו

ברצותם הנם "מעין עובדים" כדי לזכות בזכות השביתה, וברצותם  לאחוז במקל משני קצותיו;

 על כל היתרונות )והחסרונות( הכרוכים בכך. ,הם סוכנים הנהנים מעסק פרטי

 

 ארגון סוכני הדוארו. 

"מעין  ואכי ה ןטוע הארגוןר מנסה להחזיק במקל משני קצותיו. בהליך זה גם ארגון סוכני הדוא

ג" וכי מדובר ב"מעין סכסוך קיבוצי" אולם, לאורך השנים התנהל יותר כארגון הנושא ייצארגון 

 ונותן על גובה התמורה של השירותים השונים הניתנים על ידי הסוכנים.

 

כי  ,לתצהירו הוא מציין 22"ר הארגון. ראשית, בסעיף , יובני כהןמתצהיר מר  ,בין היתר ,כך עולה

ארגון סוכני הדואר פועל במסגרת התאחדות המלאכה והתעשייה. זוהי התאחדות של בעלי 

 עסקים ולא התאחדות עובדים. 

 

קידום ושמירת האינטרסים הכלכליים והמקצועיים של שנית, מתקנון הארגון עולה שמטרתו "

מדובר על שמירה על אינטרסים כלכליים . היינו, "רת הדוארסוכנויות הדואר אל מול חב
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ומקצועיים, ולא מדובר לא בתנאי העסקה, תנאי עבודה או דברים מעין אלו שניתן למצוא בארגוני 

 עובדים.

 

הארגון דומה יותר לארגוני צרכנים, המתאגדים כדי לקבל תנאים טובים יותר ברכישת למעשה, 

כפי שציין  או "טוב" לעובדי המדינה(. ,חבר" למשרתי הקבעמוצרים או שירותים )דוגמת "

לא כל התאגדות למטרה עסקית כלכלית עניינה בזכות  ,(40)בעמ'  גנאינסקי, זכות השביתה

ההתאגדות לצרכי הגנה על עובדים, במסגרתה מוכרת זכות השביתה. הארגון הוקם במטרה 

ארגון כזה לספק, או בין ארגון סוכני  מו"מ בין כלכלית, אך לא כמעין ארגון עובדים.-עסקית

תמורת תשלום קטן יחסית, כי  ,א מאפשר לסוכניםוהדואר לדואר, מהווה יתרון לשני הצדדים. ה

המו"מ ינוהל במרוכז, תוך השוואת כוח המיקוח היחסי בינם לבין הדואר, ומייעל לדואר את 

ועדת הכלכלה  ההמו"מ, הציע המו"מ וחוסך את הצורך  במו"מ אישי. הראייה לכך היא שבעקבות

עם סל מחירים טוב יותר מההצעה המקורית של הדואר, ובהמשך, שיפר הדואר אפילו הצעה זו. 

 ,כמו סוכני הדואר ,ובעלי עסקים ,כמו ארגון סוכני הדואר ,ארגוניםלאפשר לזאת, אין בכך כדי 

 לנקוט בפעולות מתחום דיני העבודה.

 

גב' רונית קן, אסרה על הצעדים  ,על ההגבלים העסקייםהממונה  כי ,בהקשר זה יש לציין

)צורפה לסיכומי  28.2.11המאורגנים שביקשו לנקוט בהם רופאי השיניים, בהחלטתה מיום 

( 7.1.14ובדומה ניתנה החלטת הממונה על ההגבלים העסקיים פרופ' דיויד גילה )מיום  ,הנתבעת(

צרי הקולנוע והטלוויזיה בישראל )גם החלטה בנוגע לצעדים ארגוניים של חברת התמלוגים של יו

 זו צורפה לסיכומי הנתבעת(. זה המצב גם בענייננו.

 

בני מר ג, על אף שלפי תצהיר יו"ר הארגון, ייצעל מעולם כדי שיכירו בו כארגון בנוסף, הארגון לא פ

התקשורת,  ניהל מגעים, אז עדיין מול משרד 72-73כבר בשנים  ,הארגון ,לתצהירו( 23כהן )בסעיף 

, עם הקמת רשות הדואר נקטו הסוכנים 1986לתצהירו, כבר בשנת  24ועל אף שכעולה מסעיף 

שביתה בתחום יחסי העבודה מוסדרת וכוללת הגנות והגבלות על זכות כפי שציינתי, בשביתה. 

 אין לעשות זאת בדרך של חקיקה שיפוטית. והשביתה. הרחבה לתחום אחר מחייבת חקיקה 

הנתבעת, בהתנהלותה, פגעה בכוחו של הארגון  , כיגרת התביעה טוענים התובעיםבמסכאמור, 

ובמוניטין שצבר וכי עליה לפצות את הארגון בין הנזקים הממוניים והלא ממוניים שסבל עקב כך. 

על פי הטענה, בנסיבות ענייננו יש לשאוב ולאמץ את הכללים החלים על יחסי עבודה קיבוציים 

 לארגון פיצוי בגין הפגיעה במעמדו לנהל משא ומתן קיבוצי. ובהתאם לכך לפסוק 

 

כולה על ההנחה, כי הארגון הינו בבחינת ארגון יציג, או מעין כל מאחר שתביעת הארגון מבוססת 

 ארגון יציג, הנחה שכמפורט לעיל, אין בה ממש, נדחית בזאת תביעת הארגון במלואה.  

 

 בותהאם עובדים בלתי מאורגנים זכאים לש .ז
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הוא האם  ,אך בחרה לא להכריע בו, בבגץ בר אילןיה 'פרוקצכב' השופטת א' נושא נוסף שדנה בו 

 לפסק דינה(: 70עובדים שאינם מאוגדים רשאים לשבות )פסקה 

עולה שגם  חוק יישוב סכסוכי עבודהל 5-ו 3"עלתה טענה ולפיה מסעיפים 
נציגות עובדים שאינה ארגון עובדים יכולה להיות צד לסכסוך קיבוצי, בנסיבות 
בהן אין ארגון עובדים המייצג את רוב העובדים שהסכסוך נוגע אליהם. מכאן, 

פי הטענה, קיומו של "סכסוך עבודה" כמשמעותו בחוק אינו מותנה בקיומו -על
ארגון כזה יכול לחתום של ארגון עובדים וביכולת להתקשר בהסכם קיבוצי שרק 

חוק עליו. מכאן, ממשיכה הטענה, זכות השביתה המוגנת אינה נגזרת מ
, מקיומו של הסכם קיבוצי, ומהיכולת לחתום עליו בגמר הסכמים קיבוציים

ם. פועל הסכסוך, אלא היא נחלתם של כל העובדים, מאורגנים ושאינם מאורגני
יוצא מכך, שהיא נתונה גם לקבוצות שאינן נימנות על ארגון עובדים, כמו למשל 

שאלה זו של מידת הזיקה הנדרשת בין ... ...אזרחים ותיקים שאינם חברי ארגון
זכות השביתה לבין קיומו של ארגון עובדים בעל כוח להתקשר בהסכם קיבוצי 

ענייננו. פסק דינו של בית היא שאלה מורכבת, וההכרעה בה אינה נדרשת ל
הדין הארצי לעבודה תחם את הדיון למערכת נתונים מוגדרת שבה ארגון 

ומתן קיבוצי לצורך הסכם -עובדים, המייצג חברים גמלאים, מבקש לנהל משא
קיבוצי בעניינם של הגמלאים, ולהכריז על שביתה במסגרת סכסוך עבודה 

ינה חורגת ממתחם נתונים זה. ומתן. העתירה בענייננו א-לצורך קידום המשא
 לפיכך, נותיר את הדיון בשאלה האמורה לעת מצוא."

 

כי הוא רשאי להורות לסוכני הדואר  ,טענה דומה עלתה במקרה שלפניי, בו טוען ארגון הסוכנים

 לשבות גם אם אינו ארגון יציג.

 

תי לעיל, איני סבורה כי שאלה זו אינה נדרשת להכרעה בעניין שלפניי, שכן, כפי שקבע ,אני סבורה

כפי לאור מעמדם ומאפייניהם.  עיצומים של סוכני הדואר כלגיטימיתבכי יש להכיר בשביתה או 

 עליו לפעול להכרה בו.היה שציינתי, לו הארגון סבר כי הוא ארגון יציג, 

 

על מי שהינם בפועל עובדים,  נההמגמה של הרחבת משפט העבודה להגכי  ,לסיכום פרק זה אדגיש

ל מועסקים באופנים אחרים, ברוכה. אך יש להמשיך בקו של הפסיקה, עליו עמדתי לעיל, ש אך

כה בצעדים מדודים וזהירים בהרחבות של משפט העבודה והרחבות זכויות העובדים. יש יהל

 להמשיך ולשקול את הדברים בזהירות יתרה.

 

ן ארגון יציג, לתובעים לא עומדת לאור כל האמור לעיל, הארגון אינו ארגון יציג ואין לראות בו מעי

ואין לראות בסגירת הסוכנויות "מעין סכסוך קיבוצי" או "מעין  )או העיצומים( זכות השביתה

 שביתה".

 

 כעת, לאור האמור, אעבור לבחון את השאלה מי מהצדדים הפר את חוזה ההתקשרות.

 

 פרק חמישי:

 מים ובידי מיניתוח הראיות לעניין מהלך הסכסוך: האם הופרו ההסכ .5

  מסגרת הדיון. 5.1

http://www.nevo.co.il/law/72139
http://www.nevo.co.il/law/71743
http://www.nevo.co.il/law/71743
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להסכם שבין הצדדים עולה, כי סגירת הסוכנות  23-ו 6כפי שכבר ציינתי, משילוב הוראות סעיפים 

מהווה הפרה יסודית של ההסכם,  בין הצדדים או אי הפעלתה בשעות וימי הפעילות שנקבעו

, דומה שאין הפרה ואכןהמקנה לחברת הדואר אפשרות לבטל את ההסכם ללא הודעה מוקדמת. 

ת ויסודית יותר מזו, אשר פוגעת בצורה קשה יותר בלב לבה של ההתקשרות שבין הצדדים ובחוב

 הסוכנים כלפי רשות הדואר, כמי שמעניקים שירותים לקהל לקוחותיה.  

 

טענות על שום מה אין לראות בעיצומים שבהם נקטו משום מספר רב של כאמור, התובעים העלו 

לעיל ראינו, כי  בהם מבוססת על זכות השביתה.שמים שבין הצדדים, המרכזית הפרה של ההסכ

ביד, במובנה הרגיל, ועל ים של עובד ומעבין התובעים לבין חברת הדואר לא התקיימה מערכת יחס

יש באיזה יש לברר האם זכות השביתה. לאור האמור,  , בנסיבות העניין,לתובעים כן לא עמדה

כמי שהפרו את בתובעים התובעים כדי להביא למסקנה, כי אין לראות  הטענות שהעלו יתרמבין 

ההסכמים עם הנתבעת, באופן אשר הקנה לה את האפשרות לבטל, באופן מידי, את ההסכמים עם 

 התובעים. 

 

התובעים טוענים, כי מלכתחילה כל שביקשה הרשות הוא לצמצם את מספר הסוכנויות, כאמור, 

קשרות דרקוניים ולהחליש את כוחו של הארגון. על פי הטענה, תנאי הת סוכניםלכפות על ה

, כביכול בטענה כי העיצומים שבהם נקטו מהווים סוכניםהביטול ההמוני של ההסכמים עם ה

הפרה יסודית של ההסכם, אך נועד להגשים מטרה פסולה זו. בהקשר זה טוענים התובעים, כי 

הייתה  תכליתוומתן עקר ולא הגון, שכל משא הארגון  םניהלה עהנתבעת במשך שלוש שנים 

קוניים שלא ניתן היה להשלים עמם, וכי לאחר שהנתבעת לא תנאים דר לכפות על הסוכנים

הצליחה לכפות על הסוכנים את רצונה, התקבלה ההחלטה לבטל את ההסכמים עם הסוכנים שלא 

עשתה התובעת לטענת התובעים, בנסיבות אלה, השימוש שיסכימו לחתום על ההסכם החדש. 

 היה שלא כדין.  –ככל שעמדה לה זכות כאמור  –בזכותה לבטל את ההסכמים 

 

מחייבות כמו גם יישום ההלכות המשפטיות,  , כמפורט לעיל,מרבית טענות התובעיםמאחר ש

העמיק לכעת מן הראוי , בראש ובראשונה קביעות עובדתיות באשר למהלך הסכסוך והסלמתו

את טענות הצדדים על רקע ולבחון  2003שפרץ בין הצדדים בשלהי שנת ולצלול אל נבכי הסכסוך 

העובדות שיתבררו. מפאת מורכבות הסכסוך והיקף הטענות שהועלו, סדר הדיון יהא כזה 

לפי סדר  ת האירועים לראשי פרקים,שאעמוד על המסכת העובדתית שהתבררה, תוך חלוק

 חס לטענות הרלבנטיות שהועלו ביחסאתייפרק ראש כל שבמסגרת כ התרחשותם הכרונולוגי,

 אליו. 

 

, מן הראוי לעמוד, בתמצית, על האירועים הרלבנטית לענייננותיאור מסכת עבור לואולם, בטרם א

   הראיות שהוצגו לפני בגדרי ההליך.

 

  כללי –הראיות . 5.2
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מיום בהתאם להחלטתי  שלא הגיש תצהיר ,יואל כהןמר  ,20מס'  למעט התובע) התובעים, כולם

הגישו תצהירים לתמיכה בגרסתם, כאשר גרסת הארגון נשמעה מפי יו"ר הארגון, מר (, 19.11.12

, ז"ל, מאיר רוזנר, מר 38. יצוין, כי למרבה הצער התובע מס' 19, שהוא גם התובע מס' בני כהן

אשר כיהן בחלק מהמועדים הרלבנטיים לתובענה כיו"ר הארגון, נפטר לאחר הגשת התובענה, 

  רק בנוגע לסוכנות בה החזיק. כך, אלמנתו הגישה תצהיר במקומוומש

 

תמונה מטרידה  יפנילחשפה , מר בני כהן, סוכני הדואר ארגוןכי עדותו של יו"ר אומר כבר עתה, 

שוק הדואר בכלל ארגון שלא היה מוכן להפנים כי התמורות הדרמטיות שעברו על של  למדי

, וכי התאמת לוח א היו יכולות לפסוח על סוכני הדוארלבפרט, רשות הדואר וכתוצאה מכך על 

שהורה לחבריו לנקוט ב"צעדים ארגון ; התמורה למציאות המשתנה הייתה בלתי נמנעת

מבלי  , וזאתכלל לא היו רשאים לנקוט בהם –לאור מעמדם  –ארגוניים", כביכול, שסוכני הדואר 

הכוללים השבתה חלקית ומלאה  שהארגון טורח לברר האם הצעדים החמורים שעליהם הורה,

ת ההסכמים עולים בקנה אחד עם הוראו של הסוכנויות, תוך מניעת שירותים חיוניים מהציבור,

יש לנקוט בצעדים האם יש סיבה קונקרטית שבגינה הסוכנים. לא כל שכן,  שעליהם חתמו

שא ומתן, הצדדים עודם מצויים בעיצומו של מ , כאשרחמורים, שנעשו במכוון ובאופן מתגרה

לשנות את הסטטוס קוו ששרר בין הצדדים באותה  לכך שהרשות מתכוונת –ולו רמז  –ולא היה 

  עת.

 

, פעמים רבות, לא עלתה בקנה אחד עם מסמכים מזמן אמת, הן של בני כהן, עדותו של מר בנוסף

 ,ןהארגון עצמו, הן של רשות וחברת הדואר ואף של ועדת הכלכלה של הכנסת. כשעומת מר כה

עם מסמכים אלו ענה תשובות פתלתלות ומתחמקות. עדותו של מר בני  הנגדית, במסגרת חקירתו

 עדויות של סוכני דואר וחברי ועד אחרים. ,כהן אף סתרה, במקרים אחדים

 

כי הוא מנסה לגלגל מעליו את האחריות לתוצאות  ,של מר כהן ניכר היה מעדותו זאת ועוד.

שלו האמצעיים הכוחניים שהורה לסוכנים לנקוט בהם, משבוטלו המהלכים שהוביל. היינו, משכ

בדו בן לילה את מטה לחמם, ניסה מר כהן יהחוזים עם עשרות סוכנים, ומשעשרות מחבריו א

ליפות את המציאות בכל הנוגע לפעולותיו שלו, ולאחריות הסוכנים ולהמעיט ממעשיהם ומעשיו 

ות לרשות וחברת הדואר, ולהציג את האירועים מר כהן ניסה לגלגל את האחרי שלו מזמן אמת.

ככדור שלג מתגלגל, כשלכל הפחות האחריות מוטלת על שני הצדדים במידה שווה. כפי שעולה 

 מהראיות, לא כך היו פני הדברים, לפחות במרבית שלבי הסכסוך.

 

לבחון  , ממרביתם התרשמתי כי קיבלו את עצותיו של מר בני כהן, אולי מבליהתובעיםלגבי יתר 

זאת בכובד ראש, ומשמצאו את עצמם בפני שוקת שבורה, ניסו להציל, באמצעות הליך זה, מעט 

מכספם וכבודם. לגופן של העדויות הפרטניות אתייחס בניתוח הנזקים האישיים להם טוענים כל 

 אחת ואחד מהסוכנים.
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בעיקר ו – כניםאך איששו את הרושם, כי לשיטת הסו לפני עדויות יתר התובעיםמכל מקום, 

לא היה כל צידוק, בנסיבות העניין, לשנות את תנאי  – יטת מר בני כהן העומד ברשות הארגוןשל

ההתקשרות שבין הצדדים; לא הגרעון הכספי שאליו נקלעה הרשות ושבעטיו הסתיימה עבודתם 

 עובדי הרשות; לא הרפורמה שהייתה צפויה לפתוח את השוק לתחרות ואף 500-של לא פחות מ

למעשה, התקבל לא המציאות הכלכלית האובייקטיבית, שבגינה הצורך בשירותי דואר הלך ופחת. 

להם זכות קנויה להמשיך ולספק את כל אותם שירותים  העמדהרושם, כי לשיטת התובעים 

ומוצרים שסיפקו לאורך שנות פעילותם, גם אם אין בהם עוד צורך וגם אם העמלות המשולמות 

 ת עוד לרשות. בגינם אינן כדאיו

 

כי ההסלמה מצד התובעים, בראשות מר בני כהן, יו"ר הארגון,  מעדויות התובעים, עוד עלה

יוון שבמועד זה התעתדה לקום כ, כשמועד זה נבחר במכוון ע"י הארגון, 1.3.06ת יום אהייתה לקר

את הלחץ כי הארגון ניסה להגביר  ,מהראיות עולה חברת הדואר ולבוא בנעליה של רשות הדואר.

כדי לכפות על הרשות או על החברה שאך עתה קמה, להיכנע לתנאיו הבלתי  ,לקראת ובמועד זה

 מתפשרים.

        

ת וטענמרבית הבקנה אחד עם  העול אינהלפני  תמונה עובדתית זו שהתבררהמטבע הדברים, 

  . שלפנייבהליך התובעים שהעלו 

   

ברת הדואר , עובד חמג-הרצל ברמר הם הינו של תצהירים, המרכזי שב 17הוגשו  נתבעתמטעם ה

אשר במועדים הרלבנטיים לתובענה כיהן כסמנכ"ל , 1976שנת )וקודמתה רשות הדואר( החל מ

-בתצהירו תיאר מר ברממלא מקום מנכ"ל חברת הדואר. כר ותפעול ברשות הדואר ובחברת הדוא

ל ההסכמים עם התובעים מג את השתלשלות העניינים אשר הובילה, בסופו של דבר, לביטו

מג גובתה, ברובה -אומר כבר עתה, כי הגרסה שנפרשה בתצהירו של מר ברולסגירת הסוכנויות. 

המכריע, בתכתובת מזמן אמת, היא מצאה תימוכין אובייקטיביים בדמות פרוטוקולים מדיוני 

שו הגרסאות שנפרשו בתצהירים שהוגהכנסת והיא גם מתיישבת היטב עם  ועדת הכלכלה של

מג לא פגמה כהוא זה במהימנות גרסתו, -חקירתו הנגדית של מר בר בגדרי ההליכים הקודמים.

והיא יצרה בקרבי את הרושם, כי הנתבעת אכן ביקשה להגיע להסדר  היא הייתה סדורה ובהירה

ענייני עם סוכני הדואר, אלא שלמרבה הצער ארגון סוכני הדואר לא היה מוכן להפנים, כי שינויים 

ח התמורה ובתנאי ההתקשרות בין הצדדים הינם בלתי נמנעים לאור המציאות הכלכלית בלו

    החדשה שנוצרה.    

 

, מנהל בקרת עסקאות בנק הדואר בחברת מטלוב יוסףמטעם הנתבעת הוגש גם תצהירו של מר 

הדואר, אשר נועד לבסס את הטענה, כי כל התובעים, כולם, נקטו בעיצומים במהלך החודשים 

 . 2006רואר ומרץ בשנת פב
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, מנהל מחלקת התקשרויות והערכות יצחק שירזימר  וגשו מטעם הנתבעת תצהירים שלעוד ה

, סגן ציון בנימיני; מר בחברת הדואר, מנהל תחום שירותי אשנב יניב צוברימר נדל"ן בחברה; 

ת , מנהל מחלקידידה סלע; מר ה ופיתוח משאבי אנוש בחברת הדוארסמנכ"ל תחום הדרכ

, מבקר כספים ותפעול במרחב דרום בחברת הדואר; אסולין מימון מראביב; -הבקרה במרחב תל

מדור סוכנויות  ת, מנהלימית טרוסט, עוזר מנהל מרחב חיפה והצפון בחברה; גב' פנחס עדהמר 

מיכאל , מנהל מדור משק וציוד של אזור המפרץ בחברה; מר דוד יחיהשל אזור חיפה והצפון; מר 

, מנהל מחלקת הבקרה של מאיר אסוליןדרום ומרחב ירושלים; מר ין בטחון במרחב , קצכנה

, קצין בטחון יהודה דמתי, קצין בטחון במרחב חיפה והצפון; מר גיא לוימר  מרחב דרום בחברה;

, נעמי דרעיגב' סניף הדואר בקרית טבעון וה ת, מנהלברכה גורנשטייןבמרחב חיפה והצפון; הגב' 

 .אר בחולוןהדו מנהלת סניף

 

ומר  ת הדואר,, מנהל תחום הנדסת ייצור בחברצביקה דיאמנטבנוסף, הוגשו תצהיריהם של מר 

הרלבנטיים בעיקר לעניין נזקי , המשמש כאחראי על תחום התשלומים בחברה, 'אבי פנקסוביץ

 דואר בתביעה שכנגד ולעניינם של היבטים כספיים שונים אשר עלו בתצהירי התובעים.החברת 

 

טל  גב'האת ובעיקר  ,עדים נוספים כי היה על הנתבעת להביא לעדות ,תובעים טענו בסיכומיהםה

מג בכיר מגב' אמיד והיה בארגון על גלגוליו זמן ממושך יותר. -. טענה זו יש לדחות. מר בראמיד

בנוסף, גב' אמיד אינה עובדת עוד בחברה, וגם מעדויות התובעים לא עולה מעורבותה ככזו 

מג נשאל על כך בחקירתו -בר ת הבאתה לעדות, בנוסף לעדים האחרים שהובאו. מרהמחייב

"אני הייתי מעורב כחוט השני ומכיר את הנגדית והשיב כי העדים האחרים לא הובאו כיון ש: 

ואכן, חקירתו לפני  (.18-19, ש' 196, עמ' 30.5.13)פרוטוקול מיום  הנושא יותר טוב מכולם"

 הדברים.העלתה כי אלו הם פני 

 

בנוסף, לגבי גב' אמיד, זו הגישה תצהיר לתמיכה בהמרצת הפתיחה והבקשה לצו מניעה שהגישה 

, הצהירו סוכני (19-, ו17, 15, 5. בתגובה לבקשה )סעיפים בגדרי ההליכים הקודמים הנתבעת

כי אחד הליקויים בבקשה הוא שהתצהיר שצורף )זה של גב' אמיד(, ניתן על ידי מי  ,הדואר

היה אחד הנימוקים לבקשת סוכני הדואר גם ". זה עובדות אינן ידועות לה מידיעה אישית"שה

אין לאפשר להם לטעון כעת, במסגרת ההליך על כן, באותו הליך לסילוק התובענה על הסף. 

 שלפניי, כי נפל פגם בהבאת עדויות הנתבעת בכך שאותה גב' אמיד לא הוזמנה לעדות.

 

 ררה בנוגע לסכסוךהמסכת העובדתית שהתב 5.3

 וראשית המגעים בין הצדדים הרקע לפרוץ הסכסוךעל . 5.3.1

החליטה ממשלת ישראל על ביצוע רפורמה מקיפה בשוק הדואר ובכלל זה  15.9.03ביום כאמור, 

על פתיחת שוק הדואר בישראל לתחרות, ביטולן של רשות הדואר ובנק הדואר והקמת חברת 

בת שירותי הדואר הקיימים לתחומי פעילות נוספים. רפורמה הדואר כחברה ממשלתית, תוך הרח

זו בשוק הדואר ובמבנה רשות הדואר בוצעה מכוח תיקוני חקיקה משמעותיים שנערכו בחוק 
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. 2004(, ובהתאם להוראות חוק המדיניות הכלכלית לשנת חוק הדואררשות הדואר )ששמו שונה ל

הרפורמה נועדה להתבצע באופן הדרגתי, בשורה של צעדים, אשר שיאם היה צפוי להתרחש ביום 

, שאז נועדה רשות הדואר להפוך מרשות סטטוטורית לחברה ממשלתית בשם "דואר 1.3.06

היינו, עמדו לרשות קרוב לשלוש שנים להסדיר את ענייניה קודם להפיכתה ישראל בע"מ". 

 לחברה.

 

עונות הכבדים שצברה הרשות לאורך השנים ולנוכח הצורך בהתייעלות לקראת הפיכתה בשל הגיר

לחברה ממשלתית, הנדרשת לפעול בסביבה תחרותית ולעמוד במבחני רווחיות, נדרשה רשות 

לל זה לצמצום הדואר לנקוט בצעדי התייעלות מידיים ולקיצוצים נרחבים בהוצאותיה, ובכ

מטבע  כר עובדיה ומנהליה ולצמצום במספר יחידות הדואר.במצבת כוח האדם שלה, להפחתת ש

הדברים, צורך זה בהתייעלות, קיצוץ בעלויות וסגירת נקודות מכירה לא רווחיות, לא יכול היה 

)ראו, בהקשר זה, את סקירת המצב, כפי שנמסרה על ידי יו"ר  לפסוח על פעילות סוכני הדואר

 מר לתצהיר 7לפרוטוקול הישיבה, נספח  2, עמ' 24.2.04ועדת הכלכלה של הכנסת בישיבתה מיום 

וכחלק מתכנית התייעלות כוללת, ביקשה רשות הדואר לצמצם את מספר  לפיכך,. מג(-בר

סוכנויות הדואר וכן ביקשה לשנות את ההסכמים שבינה לבין סוכני הדואר כולם, ובכללם 

 . שירותי הדוארהתובעים, וזאת בעיקר בכל הנוגע לתמורה המשולמת לסוכנים בעד 

 

על רקע האמור, הודיעה הרשות לארגון סוכני הדואר, בפגישה שנערכה עם נציגיו בחודש יוני 

ובתוך כך , , על כוונתה לבצע רפורמות ושינויים בתנאי ההתקשרות בינה לבין סוכני הדואר2003

וכן , המגלם הפחתה מסוימת בתמורה המשולמת להם, מסרה לנציגי הארגון לוח תמורה חדש

. עוד הודיעה הרשות, כי במסגרת הרפורמות והשינויים, תידרש סגירה נוסח מוצע להסכם חדש

 4.6.03)עותק מתרשומת הפגישה בין נציגי הסוכנים ונציגי רשות הדואר מיום סוכנויות  75-של כ

 . מג(-ברמר לתצהירו של  2כנספח  ופירוט שיטת התמורה המוצעת צורפו

 

צורך המידי להיערך לביצוען של הרפורמות המתרגשות על הרשות, מפאת דחיפות העניין וה

הפצירה הרשות בארגון לקדם את המשא ומתן בין הצדדים בצורה מהירה ותכליתית וליתן 

התייחסות להצעתה ללא כל דיחוי, על מנת שניתן יהיה לגבש במהרה נוסח מוסכם להסכם 

, ז"ל, רוזנר מאירו"ר הארגון דאז, מר מג לי-ברמר )העתק ממכתבו של  ולשיטת התמורה החדשה

 . מג(-בר מר לתצהיר 3צורף כנספח  ,8.6.03מיום 

 

הצעה הארגון  , כחודשיים ומחצה כמעט לאחר הפגישה שנערכה בין הצדדים, הגיש14.8.03ביום 

)העתק מהצעת  50%-, בה הוא דרש להגדיל את התעריפים המשולמים לסוכנים בנגדית לרשות

 . מג(-ברמר לתצהיר  5צורף כנספח  14.8.03הארגון מיום 

 

)פרוטוקול מיום  בחקירתו הנגדית מג-ברהרצל העיד מר  של המשא ומתן הלב זשח בעל הלך הרו

  (:14-25ש'  185, עמ' 30.5.13

http://www.nevo.co.il/law/74299
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"ש. אתה טוען בתצהירך שארגון סוכני הדואר לא שיתף פעולה במו"מ, גרר רגליים 
 ם את הדברים.והיה לו נוח המצב הזה שלא לסגור אתכ

לא יודע אם היה לו או לא היה לו נוח, אך הוא לא שיתף פעולה אפילו הפגין ת. 
גישה קנטרנית כי בתגובה על ההצעה שלנו שבאה על רקע של מצוקה מאד גדולה 
של ארגון שעמד לפני קריסה, קיבלנו לאחר חודשיים וחצי הצעה נגדית שלא רק 

נו בכל מגזרי הדואר לרבות פיטורים של מבטאת את צו השעה בקיצוצים אגב שעשי
עובדים להוציא מגזר סוכני הדואר, אז חודשיים וחצי ]אחרי[ קיבלנו ממנו  500

הצעה שהשורה התחתונה שלה זה העלאה של התמורה המשולמת לסוכני הדואר 
 .50%-ב

 ש. ממתי אתה אומר שארגון סוכני הדואר לא שיתף פעולה.
ישות אין ספור והתכתבויות אין ספור, אבל סוכני . היו אמנם פג4.6.03ת. מיום 

      ."הדואר החליפו את הנציגים שלהם חדשות לבקרים..
 

הודיעה הרשות לכל סוכניה, בהודעה של חודשיים מראש, כי אין בכוונתה להאריך  28.10.03ביום 

דיעה . עוד הו31.12.03וכי ההסכם יסתיים לפיכך ביום  ,את תוקף ההסכם עמם לשנה נוספת

הרשות בהודעתה זו, כי בכוונתה לערוך שינויים בהסכם הקיים, אשר לשמם מקיימת הרשות 

משא ומתן עם הארגון, וכי בדעתה לחתום על הסכם חדש עם אותם סוכנים אשר יביעו את 

הסכמתם לחתום על הסכם זה, להוציא סוכנויות דואר אשר אין בדעת הרשות להמשיך להפעילן 

-ברמר לתצהירו של  4בדבר סיום ההתקשרות צורף כנספח  28.10.03מיום  )העתק הודעת הרשות

 מג(.

 

 , עמ'30.5.13בחקירתו הנגדית )פרוטוקול מיום  מג-הרצל ברהרקע למהלך זה הובהר על ידי מר 

 (:7ש'  181עד עמ'  21ש'  180

תאשר לי  – 28.10.03העתק הודעה של רשות הדואר מיום  –לתצהירך  4"ש. נספח 
 תב הזה נשלח לכל הסוכנים.שהמכ

 ת. המכתב נשלח לכל הסוכנים.
ש. תאשר לי שלפי המכתב הזה אתם ראיתם בהסכם כעומד לקראת סיום בסוף 

, והודעתם לסוכן כי כל עוד לא מושג סיכום עם ארגון סוכני הדואר זה 2003שנת 
 .2003צפוי לידי כך שהחוזה יסתיים בשנת 

 ת. נכון, זו הייתה כוונתנו.
 לא הגעתם לסיכום חדש עם ארגון סוכני הדואר. 2003בשנת ש. 

 ת. למרבה הצער.
איש, וניהלתם  400ש. למה לא קראתם לאותו איש ששלחתם את  המכתב לאותם 

 איתם מו"מ אישי כדי לחתום על החוזה.
זו היא עלולה לשבש את שירותי הדואר, תמיד  ת. כי חששנו שאם נעשה פעולה

 צים לפגוע בשירותי הדואר ככל שהדבר ניתן.עמד השיקול שאנו לא רו
 ש. למה חששתם שזה יביא לשיבוש שירותי הדואר.

 .2006ת. התשובה מצויה בפברואר 
 חששתם. 2003ש. למה בשנת 

ת. משום שאני אישית ניסיתי לנהל מו"מ עם יו"ר הארגון, מר רוזנר ז"ל, ונתקלתי 
דדי אז הוא יעשה את מה טנטית, וחששתי שאם נעשה צעד כזה חד ציליבגישה מ

    ."  28.2.06שנעשה לאחר מכן ביום 
 

מהווים  ,בהם נקטה הרשות ,הליך זה טוענים התובעים, כי צעדים חד צדדים אלוגדרי בכאמור, 

. ואולם, כאמור לעיל, בהתאם להוראות הפרה יסודית של הסכם ההתקשרות מצדה של הרשות

לבטל את ההסכמים שבין הצדדים מכל סיבה הרשות הייתה רשאית  ,ההסכמים בין הצדדים

הפעלת זכות הביטול כפופה לעקרון תום הלב. אולם,  אמנם,ימים.  60שהיא, בכפוף להתראה בת 
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חובת תום הלב אינה מבטלת את התכלית העסקית של החוזה. חובת תום הלב משתלבת עם 

וך התחשבות בציפיות תכליתו של החוזה העסקי ודורשת מכל הצדדים לחוזה לנהוג בהוגנות, ת

 שי.י, כפי שארחיב להלן בפרק השות ובהסתמכות ראויה של הצד האחרמוצדק

 

לכאורה, הרשות הייתה יכולה להודיע לכל אותם סוכנים שסירבו לתנאי ההסכם החדש וללוח 

ותחת זאת ימים מראש ואף יותר מכך,  60בהודעה של  התמורה החדש על סיום ההתקשרות עמם

מסוכנויות הדואר בהסכמים ובתנאי ההתקשרות החדשים, שאותם היא הייתה  להתקשר עם חלק

מעוניינת לקדם, המתאימים לרוח התקופה, לגירעון העצום שבו היא הייתה שרויה ולמציאות 

התחרותית שנכפתה עליה. אני סבורה, כי דרך פעולה זו הייתה נתפסת כסבירה ומחויבת 

 המציאות, בנסיבות העניין.

 

הימים לביטול  60-כי הסוכנים טוענים כי על הרשות היה לתת ארכה ממושכת יותר מ ,יש להדגיש

החוזה ואף להעניק להם שימוע. כל זאת יכולה הייתה הרשות לעשות, מבחינת לוחות הזמנים 

 באותה עת, אז נותרו לה למעלה משנתיים למועד הפיכתה לחברה.

 

 ם ניהלה משא ומתן עם הסוכניםשלוש שנילקרוב הרשות לא פעלה כך ובמשך בענייננו ואולם, 

כל  בניסיון להגיע להבנות באשר להסכם החדש ולוח התמורה החדש, כאשר בכל אותה תקופה

 בהתאם ללוח התמורה הקיים. הסוכנויות פעילות, גם אלו שאין בהן עוד צורך, והצדדים פועלים 

 

 הדיונים לפני ועדת הכלכלה של הכנסת. 5.3.2

 תיאור כלליא. 

ניהלה רשות הדואר משא ומתן עם הארגון על נוסח החוזה החדש  שלאחר מכןחודשים מהלך הב

המחלוקת ביניהם הלכה ועל לוח התמורה החדש, אולם הצדדים לא הצליחו להגיע לידי הסכמה ו

על רקע זה, ולבקשת סוכני הדואר והארגון העומד בראשם, ניאותה ועדת הכספים של . העמיקהו

דדים להגיע לפתרון מוסכם, וזאת, בין היתר, במסגרת הדיונים שערכה בתיקון הכנסת לסייע לצ

 . 2004חוק רשות הדואר, לאור חוק המדיניות הכלכלית לשנת 

 

 ,בוועדת הכלכלה של הכנסת התקיימו מספר דיונים 2004חודשים פברואר ומרץ בשנת הבמהלך 

בחקירתו הנגדית )פרוטוקול  מג-הרצל ברעל הלך הדברים באתה שעה העיד מר  .שלא נשאו פרי

 (:12-25ש'  191, עמ' 30.5.13מיום 

 24.2.04ועדת הכלכלה מיום העתק פרוטוקולים של דיוני  –לתצהירך  7"ש. נספח  
סוכני  60האם נכון שהייתה לכם כוונה או רצון לסגור כמות של  – 10.3.04ויום 
 דואר.

תקופה נאלצנו לסגור גם סניפי יחידות. באותה  75הצענו לסגור  4.6.03ת. ביום 
דואר ולפטר עובדים, במהלך המו"מ המספר הזה ירד אז אני לא יודע מתי הוא ירד 

המסקנות של התיווך  הכנסתולאיזה מספר אבל בתיווך של יו"ר ועדת הכלכלה של 
 .20.4.04סוכנויות עד כמה שאני זוכר. נדמה לי מיום  30הזה כתוב 

סיכום הדיון של שלום  – 24.2.04לפרוטוקול מיום  7בנספח  18ש. מפנה לעמוד 
 סוכנויות שאתם מבקשים לסגור. 60אתם הכנתם רשימה של  –שמחון 
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בצוות של  ת. כן, אני חושב שהייתה רשימה, אני חושב שגם הצגנו את הרשימה
חברי כנסת, הייתה שם גם ח"כ לשעבר מלי פולישוק, אילן ליבוביץ, נדמה לי שגם 

סת גפני, אך הצגנו בפניהם רשימה ושאלו שאלות לגביה ורצו לדעת היה שם חבר כנ
 מה התבחינים.

 ש. רשימת הסוכנויות שיסגרו תואמה עם ארגון סוכני הדואר.
ת. ככל הזכור לי היא לא סוכמה, באיזה שהוא שלב בכנסת זה הועבר אליהם אך 

      ." 30-קבע שמחון לרדת ל 20.4אני לא בטוח. כאמור ביום 
 

יו"ר הוועדה נערכו בפני הוועדה מעלה, כי הדיונים ש ם המתעדים אתעיון בפרוטוקולי לציין, כייש 

מהתנהלות הארגון, אשר נתפס בעיניהם כמי  –וזאת בלשון המעטה  – חברי הוועדה לא רוו נחתו

וכמי שאך מושך זמן בניהול המשא ומתן. כך, למשל,  ,מוכן להגמיש את עמדותיו אינושכלל 

, אשר עסק כולו 24.2.04, בדיון שהתקיים ביום ח"כ שלום שמחון, דאז ו"ר הועדההתבטא י

לתצהירו  7נספח  ,24.2.04פרוטוקול הישיבה מיום ל 2-3עמ' ) בניסיון להגיע להסדר בין הצדדים

 :מג(-ברמר של 

טוב, אני פותח את הישיבה. מראש אני אומר שזה נושא שאני לא מצליח  בוקר"
אותו, מכמה סיבות עיקריות. ניסיתי לקיים הליך פנימי בין  לראות איך תוקפים

פרתי גם לחלק מחברי הכנסת שאני מתקשה ירשות הדואר לבין סוכני הדואר, ס
 בניסיון להגיע להבנה בין סוכנויות הדואר ובין רשות הדואר. 

 
פה בוועדה, הוא לא  רשעב החוק,אני רוצה להגיד את פה את נקודת המבט שלי. 

וא דורש התייעלות גדולה מאד מצד רשות הדואר, ההנהלה והחברה. הוא פשוט. ה
עובדים. הם הולכים לשלם מחיר כבד, גם  500תובע מהעובדים בדואר פיטורי 

 .כאשר הנושאים שקשורים אליהם לא סגורים
 

מה שמתחייב מרשות הדואר במעבר לחברה, זה לבצע התייעלות גם בשורה ארוכה 
לא ראיתי שום רצון . לסוכנויות הדואר ן היתר קשוריםשל נושאים אחרים, שבי

. אני עוד נתבעתי לדרוש להתקדם, בשום הליך שימוע שקיימתי, מצד סוכני הדואר
משהו מרשות הדואר, לא הגעתי לשלב שאני יכול לבקש מרשות הדואר שיוותרו גם 

 הם על משהו...
 

ה ברור, השאלה, מה אין מה לעשות, גם סוכנויות הדואר יצטרכו לשלם מחיר, ז
. הוגש מסמך מצד רשות הדואר, חבר הכנסת לייבוביץ ואנוכי נפגשנו גובה המחיר

עם סוכני הדואר והנהלת רשות הדואר בתל אביב, וניסינו לבדוק איך מתקדמים 
זה לא מצב שמתווכחים  מהסעיפים במסמך נדחו על ידי סוכני הדואר. %75 בעניין.

 יאים את זה לידי סיום.על שניים, שלושה סעיפים ומב
 

סיכמתי בדיון הזה לקבל נייר מסוכני הדואר כעבור כמה ימים, ואכן קיבלתי. 
הנייר בקשתי שיגיבו על כמה סעיפים שלא נראים להם, ונוהל משא ומתן. 

לא מתאים לנו שתנהל את המשא  –אני אומר את זה במילים שלי  –שקבלתי אומר 
 ף אובייקטיבי אחר שינהל את המשא ומתן הזה.ומתן הזה. אנחנו רוצים שימונה גו

המצב נשאר בדיוק כמו שהתחלנו, הוא לא השתנה. העברתי את הנייר שלהם 
 לחברת הדואר.

 
נכון לרגע זה, הישיבה מתקיימת בגלל הרצון הטוב של חברי הכנסת. אין לי שום 

לה, דבר ביד שאני יכול להגיש לרשות הדואר להתפשר עליו. האוצר לא משתף פעו
זה מצב שלא  הם לא צד בעניין. אני רוצה לעזור לכם, אבל תעזרו לי לעזור לכם.

. תגידו בדיוק מה אתם רוצים, תגידו מה מתוך ההסכם הזה אתם נראה לי סביר
 מקבלים, תגידו מה אתם לא מקבלים. ננסה להתקדם במשא ומתן הזה.

 
. אנחנו לטמיוןכל הזמן הזה, הארכה שקבלתי עבורכם מרשות הדואר, יורדת 

מעוניינים לקדם את הסכסוך ביניכם לבין רשות הדואר, אבל גם בסכסוך יש 
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כללים. תגידו מה אתם רוצים, נציע הצעות, ננסה להתקדם, להתווכח על כמה 
סוכנויות נסגרות, איפה הן נסגרות, אחוזי הרווח שלכם. אני רוצה משהו שאפשר 

 . אתם לא נותנים אפשרות להתקדםלטפס עליו. 
 

אני יודע שאני מעצבן אתכם, אבל אני לא תופס צד. אני מקיים היום דיון בעניינכם 
מתוך כוונה להתקדם, לא מתוך כוונה להסביר לי שצריך למנות וועדה.. אני יכול 
לקדם את המשא ומתן מתוך המעמד הציבורי של ועדת הכלכלה של הכנסת, 

לידי סיום ולסגור את המעגל. שעשתה את החוק, מכירה אותו, רוצה להביא אותו 
אני יכול להעמיד לרשותם את הזמן שלנו, אבל תראו נכונות. נכון לרגע זה אני לא 

 ..".רואה שום נכונות מצדכם
 מ' א' ג'(. –המשך שלי ב)כל ההדגשות בפרוטוקול הועדה לעיל ו

 

 :(3)שם, בעמ'  ובהמשך

ות של אי סיום המשא ".. אנחנו חייבים לסיים את המשא ומתן שלכם, כי המשמע
עובדים, שהסכמנו עם רשות הדואר לפטר..  500-ומתן באופן סביר הוא מעבר ל

עובדים. בשביל היושר  500הסכמנו במשא ומתן שיפוטרו בשלוש השנים הבאות 
הציבורי, אני אומר שאם המצב עם סוכני הדואר נשאר כמו שהוא, המשמעות של 

 500מצד אחד, כבר פיטרתי ם מעובדי הדואר. עובדי 500העניין זה פיטורים של עוד 
, בעבודה שאת חלקה יכולים עובדי עובדים, ואת הסוכנים משאירים אותו דבר

 הרשות לעשות." 
 

 :(7-8)שם, עמ'  באותה ישיבה לייבוביץאילן ח"כ דברים ברוח דומה נאמרו על ידי 

, נראה "בכמה שבועות אחרונים, בהם אני מתעסק עם הנושא הזה ולומד אותו
שחלק מהסוכנים חושבים שזה חוזה לכל החיים, שהם קבלו לנהל סוכנות דואר 

 לכל החיים, אי אפשר לקחת מהם וגם אי אפשר להרע להם את התנאים..
 

תדבר עם סוכני הדואר ותשמע: מה פתאום שלא יחדשו לנו את החוזה, מה פתאום 
פתאום שעכשיו לא  שירעו לי את התנאים, אם עד היום השתתפו בשכר דירה, מה

ישתתפו בשכר דירה או כל מיני דברים כאלה. כאילו מישהו נתן פה איזה סוכרייה, 
 ואסור לקחת אותה יותר. זאת ההרגשה של חלק מסוכני הדואר.

 
אני לא אומר שהרשות באה בכפיים נקיות, כי אי אפשר להגיד לסוכן דואר שהוא 

מי בא להשתלמות, איזה  רק ייתן שירותים והרשות תקבע מתי הוא פותח,
צריך להיות פה משא ומתן, אבל לא יכול להיות שהסוכנים  שירותים נותנים.

מההסכם, והם גם  60%או  80%, 90%-אומרים שיש הסכם, אנחנו לא מסכימים ל
 –לא מוכנים לנהל משא ומתן על סעיפים שבכל הסכם סוכנות או זכיינות 

סוכנות צריכה להיות נקיה. אז גם לזה כתוב בהסכם שה –מקדונלד'ס, בורגראנץ' 
לא מסכימים? שהסוכן משלם את הביטוח הלאומי של העובדים שלו, גם לזה לא 

 מסכימים?
 

יכול  –או שבאים בכפיים נקיות ואומרים אלה שניים, שלושה סעיפים במחלוקת 
מההסכם לא  %80-אי אפשר להסכים שאבל  –להיות שצריך לריב על העמלות 

. אז או שרוצים יפים שהם טריוויאליים בכל הסכם סוכנות נורמלימקובלים, סע
לנהל משא ומתן, או שאני אתמוך בעמדת רשות הדואר: תסגרו את כל הסוכנויות, 

 –אז ייתנו את זה לחברי מרכז הליכוד, סוכנויות חדשות, במכרזים או לא במכרזים 
 .אני לא יודע.

 
אומר שהוא לא מוכן כני הדואר[ ]סואי אפשר ככה לנהל משא ומתן, כשצד אחד 

 להתפשר עם שום דבר, אני מתנגד לכל, לדברים הכי טריוויאליים."
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הדברים הבאים  אלי אפללו, שאז נאמרו על ידי ח"כ 10.3.04כך גם בדיון נוסף שהתקיים ביום 

 מג(: -לתצהירו של מר בר 7לפרוטוקול הדיון, שהעתקו צורף כנספח  16)שם, בעמ' 

]סוכני הדואר[ שיח של חירשים. יש לי הרגשה שצד אחד -ש לי הרגשה שזה דו"י
רק רוצה למשוך זמן, ואולי הזמן זה היתרון בעניין. הדבר הכי קבוע זה הזמני. לכן 
אני חושב שאם זה המצב, עלינו היום לסכם. אנחנו המחוקקים... אנחנו לא יכולים 

נו לשלושת העקרונות, איפה למשוך את הזמן, כי זה נוח לצד אחד... חיכי
העקרונות? הפערים כל כך גדולים. אני שמעתי עכשיו שמר רוזנר אמר שהוא לא 

 מוכן לסגור בכלל סוכנויות." 
 

מוקשית בעיני טענת התובעים של הכנסת נכוחים אלה של חברי וועדת הכלכלה דברים לנוכח 

וחוסר תום הלב הנתבעת יות של בין הצדדים מעידה לכאורה על הכוחנהיסטורית הסכסוך שלפיה 

הגיעו אל שולחן הסוכנים הם אלו אשר דווקא  כי ,. נראהשבו היא נהגה כלפיהם לאורך כל הדרך

, הגם ששינויים מסוימים להגמיש את עמדותיהם נכונותהמשא ומתן כשדעתם מקובעת וללא כל 

, הייתה שרויה הרשות, לאור הגירעון שבו בתנאי ההסכמים ובלוח התמורה היו מחויבי המציאות

 .השינויים שנדרשו עקב מעבר לפעילות במסגרת חברה עסקיתהרפורמה המתהווה בשוק הדואר ו

כפי באותה שעה, זו מתיישבת היטב עם הלך הרוח שאפיין את הארגון, והעומד בראשו,  התרשמות

ש'  14עמ'  ,24.10.12פרוטוקול מיום )בני כהן ר ר הארגון, משהשתקפה מחקירתו הנגדית של יו"

 :(13ש'  15עד עמ'  25

מגעים שנוהלו ביניכם  ם"ש. אתה מספר לנו בתצהיר של הארגון על איזה שה
 , את היית שותף לדיונים האלה. 32, החל מסעיף 2003לרשות הדואר בשנת 

 ת. כן.
ש. אתה ידעת מתוך מה שנאמר בפגישות שהרקע לדיונים האלה זה סכנה קיומית 

 לרשות הדואר.
 עתי שזה מה שנאמר לא האמנתי לאף מילה שלהם.ת. יד

ש. למילותיהם של חברי כנסת שהיו שותפים לדיון בועדת הכלכלה של הכנסת ובה 
 נאמר שרשות הדואר מצויה במצב קשה לזה האמנת.

 ת. שרשות הדואר נמצאת במצב קשה לא בגלל סוכני הדואר.
 ש. אתה האמנת שרשות הדואר נמצאת במצב קשה.

 ר אך לא האמנתי לזה.ת. זה נאמ
 ש. ידעת על הרקע הזה שרשות הדואר נערכת לקיצוצים נרחבים.

 ת. זה נאמר.
 עובדים. 500ש. למשל פיטורים של 

 ת. זה נאמר במסגרת הדיונים.
ש. נאמר לכם במסגרת הדיונים שלא יהיה מנוס במסגרת הקיצוצים האלה 

 מסגירה של סוכנויות דואר.
 ת. נאמר ולא בוצע.

הייתה התגובה שלכם לדבר הזה, נכון שהתגובה שלכם הייתה סירוב ש. מה 
 מוחלט וחוסר נכונות לשתף פעולה עם המצב הכלכלי של רשות הדואר.

 ת. לא. בפירוש לא.
 ש. סירבתם לסגור סוכנויות.

 א."ת. בפירוש ל
 

של  ועדת הכלכלהדברים אלה אינם עולים בקנה אחד עם תוכן הדברים שנאמרו בישיבות  ואולם,

הבהיר יו"ר  , שבמהלכה10.3.04מיום  , ובמיוחד לא עם הדברים שנאמרו בישיבת הועדההכנסת

 (. 15, כי הארגון אינו מוכן כי תיסגר ולו סוכנות אחת )שם בעמ' מאיר רוזנר ז"ל הארגון דאז, מר
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ן כפי שיובהר להלן, דברים אלה גם אינם עולים בקנה אחד עם הסעדים שהתבקשו על ידי הארגו

, ומכל מקום, בהמשך חקירתו הנגדית, 2004בהעתירה שהגיש לבית המשפט העליון בחודש מאי 

כי הארגון אכן סבר כי אין כל הצדקה לסגירה ולו של סוכנות , בני כהןמר אישר יו"ר הארגון, 

 (:20-26ש'  16אחת )שם, עמ' 

שגוף כמו רשות הדואר סובל מגרעון קשה וצריך להתייעל במסגרת "ש. 
התייעלות הזו הוא מצמצם את ההוצאות ובין היתר מפטר עובדים וסוגר סוכנויות ה

 זה נראה לך סביר על רקע הזה, על מצב כלכלי קשה לסגור חלק מהסוכנויות.
ת. לא. אבל אנו הצענו במסגרת המשאים והמתנים שהיו בתקופה זו לא לסגור 

. ההוצאות ₪מיליון  7.5 -סוכנויות אלא לעשות קיצוץ רוחבי בכל הסוכנויות ב
מיליון  80-שרשות הדואר  הצהירה בפני ועדת הכלכלה להחזקת הסוכנויות הם כ

שקל בשנה, אנו הצענו שבמקום לסגור סוכנויות נעשה קיצוץ רוחבי מכל 
 הסוכנויות."   

 

כלומר, סוכני הדואר, ובראשם מר בני כהן, היו ערים לכך שהמצב מחייב התייעלות גם בגזרת 

 ות, אך לא הסכימו כמעט לדבר במסגרת המו"מ.הסוכנוי

 

  בסכסוך וח"כ לייבוביץ' ח"כ שלום שמחון -דחיית הכרעתם של יו"ר ועדת הכלכלה. ב

לא חלה התקדמות במשא ומתן, לפני ועדת הכלכלה של הכנסת דיונים הלאחר שגם במסגרת 

כל אחד  כי, מחוןח"כ שלום שהצעתו של יו"ר ועדת הכלכלה דאז, ניאותו הצדדים לקבל את 

שלאחר מכן כ, ח"כ אילן לייבוביץ ו ולפניפנילנציג מטעמו, אשר יציג את עמדתו  מהצדדים ימנה

 תחייב את הצדדים. יכריעו בחילוקי הדעות שבין הצדדים והכרעתם 

 

ה ב, ו20.4.04התקבלה ביום  ,ליבוביץ שמחון וח"כ ח"כ שלום, של יו"ר ועדת הכלכלה םהכרעת

; כי לוח התמורה החדש של 30יעמוד על  יסגרושדואר הסוכנויות מספרן של  כי תר,, בין היהוחלט

סוכני הדואר יהא הלוח אותו הציעה רשות הדואר, ואולם התמורה בעבור חלק מן הפעולות 

המקוונות תועלה בלוח התמורה החדש באופן שסך ההפחתה בתמורה הכוללת של סוכני הדואר, 

בלבד כל שנה )העתק מההחלטה מיום  ₪ 7,000,000 -ם, תסתכם בעל בסיסי היקף הפעילות הקיי

   ( .   מג-לתצהירו של בר 8צורף כנספח  20.4.04

 

יום, ועל אף כי החלטה זו תחייב את הצדדים, בסופו של  תחילה , הגם שהארגון הסכיםאולם

עם , בני כהןבחקירתו, עומת יו"ר הארגון, מר  .הסכמתו מראש, דחה הארגון את ההחלטה

 :(14-23ש'  15, עמ' 24.10.12הדברים )פרוטוקול מיום 

נה מפשר ומעדת הכלכלה של הכנסת וח"כ שמחון הדיונים בו "ש. שהתקיימו
בהסכמתך ביניכם לבין רשות הדואר והציע בגדר תפקידו זה הצעה שלפיה תסגרנה 

 סוכנויות אתם הסכמתם לזה או לא הסכמתם. 30
הנושא עלה בועדת הכלכלה ביוזמה של הארגון, ת. ח"כ שמחון לא מונה כמפשר, 

לא הייתי יו"ר הארגון, רוזנר מאיר ז"ל הוא היה יו"ר, הייתי חבר מטעם ועד 
הארגון, ועלו מספר הצעות והיו מספר דיונים ובסיכומו של עניין לא הגיעו 

סוכנויות, הייתה הצעה מורכבת יותר והיינו  30להסכמות. לא הייתה הצעה לסגור 
 ם לדון בה ולא הגענו להסכמות.אמורי

 האם הסכמתם להצעה. –מג -לתצהירו של מר הרצל בר 8ש. בנספח 
 מג ולא הגענו להסכמות."     -ת. הצעה זו בסיכומו של דבר נדונה ביני לבין הרצל בר
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ודי לעיין בפרוטוקול ישיבת  ,דברים אלה של יו"ר הארגון אינם מתיישבים עם המציאות כהווייתה

הסכים כי הכרעתם של אכן , על מנת להיווכח, כי הארגון 10.3.04 כלכלה של הכנסת מיוםועדת ה

לפרוטוקול,  19-20)ראו עמ'  יו"ר ועדת הכלכלה וח"כ לייבוביץ' במחלוקת תחייב את הצדדים

ח"כ שלום , כך גם עולה, מפורשות, מהכרעתם של יו"ר ועדת הכלכלה. מג(-לתצהיר מר בר 7נספח 

 2.3-2.7, שבגדרה תואר הרקע לסכסוך, ולאחריו הובהר, בין היתר, כך )ראו סעיפים ליבוביץח"כ ו

 מג(:-לתצהיר בר 8, נספח 20.4.05להחלטה מיום 

".. ועדת הכלכלה הציעה, אפוא, לכל צד למנות נציג אחד מטעמו אשר יציג בפני 
 יו"ר ועדת הכלכלה של הכנסת, חה"כ שלום שמחון, וכן חה"כ -החתומים מטה  

יכריעו החתומים מטה בחילוקי הדעות בין אילן ליבוביץ', את עמדתו ולאחר מכן 
 .הצדדים, והצדדים יתחייבו מראש לקבל הכרעה זו

 
כמו כן, הוצע כי נציגי הצדדים האמורים יוסמכו לשאת ולתת ביניהם פעם נוספת, 

חברי הכנסת כאמור, במטרה להגיע להסכמה ביניהם ולייתר את  יכריעובטרם 
 חברי הכנסת. בהכרעתצורך ה
 

רשות הדואר וסוכני הדואר קיבלו את ההצעה האמורה והסכימו לתוכנה. המנהל 
מג -הכללי של רשות הדואר, מר יוסי שלי, מינה כנציג הרשות את מר הרצל בר

מר בני כהן ואילו יו"ר ארגון סוכני הדואר, מר מאיר רוזנר, מינה לעניין זה את 
 כנציג סוכני הדואר.

 
מג, קיימו ביניהם סדרה של פגישות אשר -ציגי הצדדים, מר בני כהן ומר הרצל ברנ

 לא הניבו הסכמה.
 

לאחר ששקלנו את עמדות הצדדים והבאנו בחשבון הן את הצורך לאפשר את קיומן 
של סוכנויות הדואר, הן את הצורך להבטיח את המשך קיומם של שירותי הדואר 

ם את חברת הדואר החדשה על יסודות כלכליים האוניברסליים והן את הצורך להקי
 מ' א' ג'(.   -)ההדגשות לעיל שלי..".  באנו לכלל ההכרעות המפורטות להלןיציבים, 

  
    

הכרעתם של חברי הכנסת שמחון וליבוביץ' שלפיה  ,עולה, אם כן, כי הארגון חזר בו מהסכמתו

לטעמי, מעבר  ה חן בעיניו.אך משום שהכרעתם של אלו לא נשא תחייב את הצדדים, וזאת

לסתירה שנמצאה בגרסתו של יו"ר הארגון בעניין זה, המשליכה על מהימנות גרסתו, הרי שיש 

בעובדה זו שהתבררה כדי לשמוט את הקרקע תחת אחת מהטענות המרכזיות שהעלו התובעים 

  .הליך זהב

 

הרשות חיפשה תירוצים  אחת הטענות המרכזית שהעלו התובעים בגדרי הליך זה הינה, כיכאמור, 

ועל כן היא קפצה כמוצאת שלל רב על ההזדמנות שנקרתה בדרכה  עצם לבטל עמם את ההסכמים

על מנת להגשים את כביכול,  ,זאת ., עת נקטו הסוכנים בעיצומים2006מרץ -בחודשים פברואר

 יות;והיא לצמצם את מספר הסוכנו 2003עוד בשלהי שנת  נגד עיניההמטרה שאותה היא שמה ל

ולהחליש את כוחם המאורגן של הסוכנים. נטען, כי בנסיבות אלה  ;לשנות את תנאי ההסכם

 השימוש בזכות הביטול מהווה שימוש בחוסר תום לב בזכות, שאינו יכול לעמוד.   
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לטעמי, טענה זו נשללת מאליה לנוכח העובדה שהרשות המשיכה לנהל עם הסוכנים משא ומתן, 

ר מהסכמתו, שלפיה הכרעתם של יו"ר ועדת הכלכלה וח"כ אילן לייבוביץ גם לאחר שהארגון התנע

 תחייב את הצדדים;

 

ככל שהרשות נזקקה ל"תירוץ" לצורך ביטול הסכמיה עם הסוכנים, הרי שזה נקרה לדרכה ודוק. 

כבר בשלב מוקדם זה, שהרי דרך הילוכו של הארגון במהלך הדיונים לפני וועדת הכלכלה של 

הצדיקה את ביטול ההסכמים בידי הרשות וכמדומני כי ביטול ההסכמים בנסיבות הכנסת בוודאי 

העניין היה נתפס כסביר. העובדה שהרשות המשיכה לנהל משא ומתן עם הסוכנים על אף חזרתו 

של הארגון מהסכמתו כאמור היא הנותנת, כי הרשות אכן ביקשה, באמת ובתמים, לקדם פתרון 

סוכנים. שהרי, אין כל הגיון לנהל משא ומתן עקר במשך שלוש שנים ענייני ולהגיע להסכמות עם ה

תמימות, כאשר קופת הרשות המדולדלת ממילא כורעת תחת נטל התעריפים הקיימים, במצב 

 60דברים בו עומדת לרשות, ממילא, האפשרות להביא את ההסכמים לכדי סיום בהתראה בת 

 ימים.  

 

הרושם, כי סוכני הדואר והארגון העומד בראשם כלל לא  מכל מקום, יש בעובדה זו כדי לחזק את

היו מוכנים להתגמש במסגרת המשא ומתן שניהלו הצדדים, וזאת משום שלשיטתם לא הייתה כל 

זאת  .וגם לא הייתה כל סיבה לשנות את תנאי ההסכם הצדקה לסגור ולו סוכנות דואר אחת

   ה כוחנית חסרת פשרות.בניגוד לטענתם, כי הרשות היא אשר נקטה בסחבת ובגיש

 

 2005והמשך המשא ומתן עד לקיץ  2004בחודש מאי  לבג"ץ שהגיש הארגון העתירה. 5.3.3

עתירה לבית המשפט העליון שבגדרה עתר כנגד סגירת סוכנויות על הגיש הארגון  2004בחודש מאי 

הרשות לסיים ידי הרשות ושינוי הסכמי ההתקשרות, כשלצדה בקשה לצו ביניים שנועדה למנוע מ

, העתק העתירה והבקשה לצו ביניים, ללא 4311/04בג"ץ את ההתקשרות עם סוכני הדואר )

נדחתה הבקשה לצו ביניים מהטעם  15.5.04(. ביום מג-בר מר לתצהיר 9כנספח  וצורפנספחיהם, 

)העתק ההחלטה מיום  ו להתברר בבית משפט אחר"מדובר בסכסוך אזרחי שדינשלכאורה "

 . מג(-בר מר לתצהיר 10צורף כנספח  12.5.04

 

כפי שכבר ציינתי לעיל, הסעד שהתבקש בגדרי העתירה שהגיש הארגון משקף היטב את עמדתו 

, עומת עם האמור בני כהןיו"ר הארגון, מר  שלפיה לא היה כל מקום לסגור ולו סוכנות דואר אחת.

 (:1ש'  16עד עמ'  27ש'  15, עמ' 24.10.12ו הנגדית )פרוטוקול מיום בחקירת

"ש. כשביקשתם צו ביניים שיאסור על המשיבה לסגור את סוכנויות הדואר של 
 העותרים למה התכוונתם.

ביקשנו שני דברים בבג"צ שלא יסגרו סוכנויות ושלא יכפו עלינו את החוזה ת. 
 .המקפח שרצו לכפות עלינו

 שתם שלא לסגור סוכנויות.ש. אז ביק
 ת. מה שביקשנו זה מה שכתוב בבג"צ.

 ש. עורך הדין שלך אמר לכם שבקשת הביניים למנוע סגירת סוכנויות נדחתה.
 ל הפרטים." כת. הייתי אז חבר ועד חדש, אני לא בטוח שאני זוכר את 

 

http://www.nevo.co.il/case/5949697
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לכן, האריכה  כאשר בכל אותה תקופה, ועוד קודם חרף האמור, המשא ומתן בין הצדדים נמשך,

יש  .הרשות את תוקף ההסכמים עם הסוכנים, בחודש אחד בכל פעם, לצורך מיצוי המשא ומתן

על בסיס תנאי  –ובהם התובעים  –לציין, כי בכל אותה עת המשיכה הרשות לעבוד עם סוכניה 

 ההסכמים המקוריים. 

 

ובגישה כוחנית ן כי הנתבעת נקטה בסחבת בניהול המשא ומת ,בסיכומיהם, התובעים טוענים

, שצורפה כנספחים 2005לשורת מכתבים מראשית שנת  , מפנים התובעיםלראיהוחסרת פשרות. 

להמרצת הפתיחה שהגישו בשעתו כנגד הנתבעת. ואולם, למעט שניים מבין אותם  53-56ה' 

שבהם מנכ"ל רשות הדואר התבקש לקדם את , להמרצת הפתיחה 55-56הם נספחים ה' מכתבים, 

המשותפת שקיבלו הצדדים להקמת צוותי משא ומתן לקידום פתרון למשבר, האחד  ההחלטה

 (,16.3.05מכתב תזכורת למכתב הקודם מיום  , ממילא,שהינו) 31.3.05והשני מיום  16.3.05מיום 

ממילא,  ראיה לסחבת מצדה של הנתבעת.ולו ראשית אין באותה תכתובת שהתובעים הפנו אליה 

 55-56הם נספחים ה' נו התובעים ושהינם רלבנטיים לענייננו, אותם מכתבים שאליהם הפ

 יכולים, לכל היותר, להצביע על כך שההצעה להקמת צוותי משא ומתן לאלהמרצת הפתיחה, 

הם  –ולא הנתבעת  –קודמה על ידי הנתבעת, הא ותו לא, ואין בהם לשנות מהרושם, כי התובעים 

 המשא ומתן.שנקטו בגישה כוחנית וחסרת פשרות בניהול 

  

למכתב  , בין היתר,בחקירתו הנגדית, עת התבקש להתייחסמג -בר הרצלוכפי שהיטיב להבהיר מר 

 (:1-10ש'  201, עמ' 3.6.13להמרצת הפתיחה )פרוטוקול מיום  55, נספח ה' 16.3.05מיום 

"ש. אתה זוכר שהסוכנים פנו אליכם בטענה שאתם לא מזרזים את המו"מ. למשל 
מכתב לעד ממאיר רוזנר ז"ל מיום  – 61ת שפנה ארגון הסוכנים, ה/מציג לך פניו

מכתב ליוסי שלי מנכ"ל רשות הדואר מבני כהן יו"ר הארגון מיום  – 55, ה/14.8.03
16.3.05. 

אולי גם  2006עד מרץ  4.6.03ת. מה שאני זוכר, רוב התקופה הזו שהחלה ביום 
פרופ' מירוני, לאורך כל התקופה  לאחר מכן כאשר היה עוד ניסיון נוסף בתיווכו של

הזו אני זוכר שאני וטל אמיד וכל מי שהיה כרוך בעניין לרבות המנכ"ל אבי הוכמן 
רדפו אחרי סוכני הדואר ולא ההפך. אז יכול להיות שהמכתבים האלה היו באמת 
אני מוכן ללכת יותר רחוק ויכול להיות בתקופה מסוימת, לא בגלל שאני זוכר, אבל 

קופה כל כך ארוכה אולי בנקודת זמן מתוכה סוכני הדואר פנו אלינו כפי טבעי שבת
שפנו, אבל ברוב הזמן ואפשר לראות התכתבות ענפה אנו פשוט רדפנו אחריהם 

 והתחננו שישבו אתנו למו"מ..".
 

, אז הודיע הארגון על 2005מכל מקום, המשא ומתן בין הצדדים עלה על שרטון בחודש יולי 

ן שבין הצדדים )העתק מכתבו של מר עודד כהנא, סמנכ"ל כספים ברשות הקפאת המשא ומת

, ובו סקירה ממצה של המגעים שניהלו הצדדים 5.7.05הדואר, אל יו"ר הארגון, מר בני כהן, מיום 

 מג(. -בר מר לתצהיר 11בחודש שקדם לו, צורף כנספח 

 

 2005עיצומי קיץ  5.3.4

 כנס החירום והעיצומים שננקטו א. 
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כפועל יוצא, נותרו סוכנויות ו ערך הארגון כנס חירום בהשתתפות סוכני הדואר 20.7.05 ביום

סגורות לקבלת קהל בשעות אחר הצהריים. במהלך כנס החירום, הוחלט לשבש את פעילות הדואר 

 11.8.05וביום  9.8.05החלטה זו אושררה על ידי ועד הארגון ביום סוכנויות הדואר מכאן ואילך. 

, שבה "צועהנחיות בי –פעילות ארגונית " :נושאת כותרתהודעה לכל סוכני הדואר,  ןשלח הארגו

יסגרו סוכנויות הדואר לקהל  17.8.05החל מיום כי  להודעה, 1בסעיף  הבהיר הארגון לסוכנים,

הרחב בשעות אחר הצהריים, וכי כל הסוכנים מתבקשים שלא לקחת חלק בהדרכות שעורכת 

ת הסוכנים לכנס החירום, ההודעה לקהל על סגירת הסוכנויות ביום העתק מהזמנ) רשות הדואר

  .מג(-בר מר לתצהיר 11צורפו כנספח  ,11.8.05בשעות אחר הצהריים וההודעה מיום  20.7.05

 

, שיבשו חלק גדול מהסוכנים את פעילותן של סוכנויות 28.8.05ועד ליום  17.8.05וכך, מיום 

  לקהל בשעות אחר הצהריים. הדואר, בכך שחדלו מלספק שירותים 

 

הגם שיו"ר . 2005ארוכות על אירועי קיץ  ,יו"ר הארגון, בני כהןמר במסגרת חקירתו הנגדית נחקר 

קיבל הארגון החלטה להשבית סוכנויות, הוא אישר  2005, כי בקיץ תחילה ,הארגון הכחיש

 ,כן קיבל החלטה כאמורהארגון אכי שהוצגה בפניו,  17.8.05בהמשך, לאור הודעת הארגון מיום 

בפועל סוכנויות הדואר אכן לא פעלו בשעות אחר הצהריים, כפי שהורה הארגון )פרוטוקול וכי 

 (:31ש'  18 עד עמ' 25ש'  17, עמ' 24.10.12מיום 

אתם קיבלתם החלטה בארגון סוכני הדואר שאתם מכנים  2005"ש. זה נכון שבקיץ 
 אותה "להשבית" סוכנויות.

ם להגן על האנשים שלנו יהחלטה כזו. ההחלטה הייתה אנו צריכ לא התקבלהת. 
 .במידה ויהיה תהליכים כלשהם. לא זוכר שקיבלנו כזו החלטה

מג, מכתב של ארגון סוכני -לתצהיר בר 11ש. למשל שפניתם במסגרת )נספח 
( כאשר כתבתם פה ארגון סוכני הדואר לכל הסוכנים 11.8.05הדואר לסוכנים מיום 

ועד להודעה חדשה  17.8.05שהחל מיום  להודעה הזו 1וונתם בסעיף למה התכ –
 14:30עד  08:00יפעלו סוכנויות הדואר במתכונת שעת קיץ באופן רציף מהשעה 

בלבד. האם זה נכון שהתכוונת במסגרת שכל הסוכנים שמחויבים לפתוח את 
 הסוכנות שלהם לפתוח אחר הצהריים לא יעשו את זה. 

חב' הדואר מותנה היה בתהליכים שהיו מול חב' הדואר,  ת. מה שכתוב כתוב,
הפסיקה לספק לנו בולי הכנסה והורידה את אחוז העמלה באופן חד צדדי בניגוד 
למה שכתוב בהסכם ובלוח התמורה וזו הייתה הפרה מבחינתם ואנחנו על בסיס זה 

יים כתבנו לסוכני הדואר את ההודעה הזו. הודעתי לסוכנים לא לפתוח אחר הצהר
וגם בקיץ עובדים בסניפי הדואר  וזה נוהג שמקובל בעיצומים של רשות הדואר

וחצי שעות שלה  6בשעות האלה. המסגרת של השעות היא עדיין מסגרת של 
 מחויבת כל סוכנות ביום.

אתה באופן אישי כיו"ר ארגון סוכני הדואר סגרת את הסוכנות שלך בימים ש. 
 האלה אחר הצהריים.

 גרתי את הסוכנות שלי ועבדתי כמו שעבדו בסניפי הדואר.ת. כן, אני ס
 ש. לפי החוזה שלך היה מותר לעשות זאת.

 החוזה שלי מוגדר.ת. 
 ש. הבנת שכשאתה עושה את זה אתה מפר את ההסכם.

ת. ההסכם של חב' הדואר או רשות הדואר עם סוכני הדואר יש להם הרבה מאד 
ר יש מו"מ שכאשהנוהג היה גם נוהג. משתנים, גם מה שכתוב וגם מה שלא כתוב ו

שנקלע למבוי סתום רשות הדואר לוחצים אותנו ואנו עושים עיצומים וזה היה חלק 
 מהתהליך. בסופו מגיעים לשולחן הדיונים.

 ש. כמה מבין התובעים כאן נעתרו להנחיה זו של הארגון.
 .40או  30ת. אין לי מושג. חלק אני יודע אבל אני לא יודע אם זה היה חמישה, 
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 ש. כמה נעתרו בסה"כ, הרמתם טלפונים דאגתם שההנחיה שלכם תמולא.
 ת. לארגון אין אמצעי בקרה ושליטה. לא ידענו כמה נענו להנחיה.

 .20.7.05ש. כמה מסוכני הדואר השתתפו בכנס החירום שערכתם ביום 
 בערך. 150ת. 

 שבאותו יום לא פתחו את הסוכנות. 150ש. אלה 
אם הסוכנות שלו פתוחה או סגורה כי יש עוד ע לכנס איני יודע ת. סוכן שמגי

 מג(-לתצהיר בר 11אנשים שיכולים לפתוח אותה )ההזמנה לכנס כלולה בנספח 
 –ש. מפנה להודעה לקהל שתליתם או שחלק מהסוכנויות תלו על גבי הסוכנות 

ת אחר בשעו 20.11.05מג(, הסוכנות תהא סגורה ביום -לתצהיר בר 11)חלק מנספח 
 הצהריים.

נו אבל לא כל הסוכנויות עובדות ביום רביעי ית. מה שכתוב כאן זה אמת. אנחנו הנח
נו אבל יבשעות אחר הצהריים כחלק משעות הפעילות שלהם. איני יודע, אנחנו הנח

)ההדגשות לעיל ולהלן שלי  אני לא יודע אם זה קרה. הפריסה היא פריסה ארצית."
 . מ' א' ג'( –

 

 :(13ש'  21עמ'  עד 24ש'  20שם, עמ' ובהמשך )

מג( -לתצהיר בר 11)נספח  25.8.05לצד ההודעה על כנס החירום זה נכון ביום ש. "
 מוכרת לך ההודעה שיסגרו הסוכנויות עד להודעה חדשה.

 ת. כן.
 ש. אתה באופן אישי תלית את המודעה הזו על דלת הסוכנות שלך ופעלת לפיה.

 זו ופעלתי על פיה.ת. אני תליתי את המודעה ה
 ש. כך גם עשרות רבות של סוכנים רבים.

חוזר על התשובה שאמרתי, אין לי אמצעי בקרה ושליטה לגבי מי תלה או מי לא  ת.
 תלה, יש עשרות סוכנויות בארץ יש אנשים שתלו ויש שלא.

 כולל. 28 -ש. כמה זמן הייתה סגורה הסוכנות. אני אומר לך שלפחות עד ה
 ארבעה ימים בוודאות אולי שלושה ימים.ת. זה לא היה 

עד  17.8 וכן ביום 20.7 -הסוכנויות נסגרו ב, 13נספח  29.8ש. לפי המכתב מיום 
28.8.05. 

לא נסגרו סוכנויות, אלא רק סגירה אחר הצהריים. הסוכנויות היו  20.7 -ת. ב
 סגורות יומיים אולי שלושה.

נקתם שירותים בי הארץ לא העש. אז מן הסתם בימים האלה בעשרות מקומות ברח
 מר שירותים חיוניים לציבור.שאתה בתצהיר שלך או

ת. אינני יודע אם מדובר בעשרות או בודדים, אני יודע שזו הייתה הנחיה של 
 הארגון, אני לא יודע מה בוצע בפועל כפי שציינתי קודם.

י דואר ש. בימים שהסוכנות שלך הייתה סגורה לא ניתנו בישוב שלך ברעות שירות
 שהם שירותים חיוניים לציבור.

ת. נכון. בימים שהסוכנות הייתה סגורה לא ניתנו שירותים, כשהיו עיצומים ניתנו 
 .14:30שירותים עד 

לא יכול היה לקבל אותם אצלך  18:00 -ל 16:00ש. מי שרצה לקבל שירותים בין 
 בסוכנות.

 ת. נכון, אלא בסניף הדואר במודיעין." 
 

חבר ועד ארגון סוכני הדואר, , יונתן לוימר  21ושררו גם על ידי התובע מס' עובדות אלה א

 :(7-19ש'  62, עמ' 31.10.12בחקירתו הנגדית )פרוטוקול מיום 

 "ש. אתה אומר ששימשת כחבר ארגון סוכני הדואר.
 ת. כן.

 ש. התפקיד האחרון שלך באירועים של התביעה הזו הייתה סגן של מר בני כהן.
 ת. כן.

את היית שותף אם כך לארגון העיצומים שסוכני הדואר החלו לנקוט באוגוסט  ש.
05. 

 ת. כן.
 מג, אתה זוכר את ההודעה.-לתצהיר בר 11ש. אתה מכיר את נספח 
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אני לא זוכר. את הכנס שההודעה עליו היא מיום  11.8.05ת. את ההודעה מיום 
 תה תקופה.אני לא זוכר את ההודעה אך היו כנסי חירום באו 13.7.05

 ש. אתה זוכר שתלית את ההודעה המופיעה באותו נספח על דלת הסוכנות שלך.
ת. קשה מאד לזכור אבל יודע שתליתי גם כן הודעות כאלה והשתתפתי בכנס. כנ"ל 

אני זוכר שסגרנו את הסוכנויות באוגוסט והגענו , 25.8.05לגבי ההודעה מיום 
 ."  למשרד התקשורת ולשרת התקשורת

 

, אף היא חברת ועד הארגון,  יהודית פלדהגב'  31התובעת מס' גם את חקירתה הנגדית של )ראו 

  (.3-5ש'  163, עמ' 19.11.12פרוטוקול מיום 

 
ביטול ההסכם עם חלק מהסוכנים השובתים והחזרה מביטול ההסכמים כתוצאה מהתערבות  ב.

 שרת התקשורת במשבר

, הודיעה הרשות, לחלק מאותם 2005בקיץ  הסוכנים לעיצומים שבהם נקטו בתגובהאין חולק, כי  

רתם היסודית בידי , על סיום הסכמי ההתקשרות עמם, כתוצאה מהפשנקטו בעיצומים סוכנים

)העתק מחלק מהודעות הביטול שנשלחו  הגב' יהודית פלד, 31תובעת מס' ל ובכללםהסוכנים, 

צדו, הורה לסוכנים לסגור באופן מידי ארגון סוכני הדואר, מ .מג(-בר מר לתצהיר 12צורפו כנספח 

וכפי  עת על ביטול ההסכמים מרשות הדואר,את כל הסוכנויות ובתגובה לכך נשלחו לסוכנים הוד

עד  32ש'  18, עמ' 24.10.12, בחקירתו הנגדית )פרוטוקול מיום בני כהןשאישר יו"ר הארגון, מר 

 : (14ש'  19עמ' 

הדואר ביטלה את החוזה עם כמה  תשבעקבות הצעדים האלה רשו "ש. זה נכון
 סוכנים שלשיטתה הפרו איתה את ההסכם.

ת. זה לא נכון, כי רשות הדואר סגרה סוכנות אחת בלבד, של יהודית פלד חברת 
 הארגון.

זה אומר לדעתך שרשות הדואר הסכימה לצעד הזה שלכם, אם היא סגרה ש. 
 סוכנות.

על מנת לנסות לאותת לנו,  ת. זה אומר שרשות הדואר סגרה את הסוכנות הזו
שנה סוכנת דואר, היא מקובלת בקרב  40יהודית פלד היא חברת ועד ותיקה, היא 

 הסוכנים ורצו לסגור דווקא את שלה למען יראו ויראו.
 .ייסגרש. מה לדעתך האיתות הזה מלמד, שאם מישהו שיפעל כמו יהודית גם הוא 

 ת. לא.
שלחו לחלק אחר מהסוכנים שלא יעשו ש. אתה יודע במקרה על מכתבי התראה שנ

 את זה.
ת. אינני מכיר את מכתבי ההתראה במועד הזה. יש הרבה מאד מכתבים שנשלחו 
באיזה תפוצה, באיזה צורה נשלחו, מי היו הנמענים, לא יודע איך זה הגיע אליהם, 

כיו"ר הארגון. אני לא יודע למה אתה מתייחס  אני שמעתי עליהם בתוקף תפקידי
 ת בהקשר זה. ספציפי

מג, למשל מכתב לגב' אביבה שמי מיום -בתצהירו של הרצל בר 12ש. למשל נספח 
. הם היו 21.8.05, לרזיאל עודד מיום 23.8.05, מכתב לגב' חנה בן דוד מיום 21.8.05

 חברי ועד.
        ת. אני לא מכיר את המכתבים האלה. הם לא היו חברי ועד בתקופה הנדונה."  

 

בר, בעקבות התערבות שרת התקשורת דאז, הגב' דליה איציק, נמנע המשבר והרשות בסופו של ד

. הבנות אלה משתקפות ממכתב הרשות למנכ"ל משרד התקשורת חזרה בה מהודעות הביטול

רשות הדואר תנקוט צעדים על פי שיקול דעתה באשר , כשלצד זאת הובהר, כי "29.8.06מיום 

מג למנכ"ל -ברמר מכתבו של )." זה מצד סוכן דואר כלשהולכל הפרה נוספת ו/או אחרת של החו

  .לתצהירו( 13צורף כנספח  29.8.05משרד התקשורת מיום 
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 (:14-17ש'  193, עמ' 30.5.12בחקירתו הנגדית )פרוטוקול מיום  מג-הרצל ברוכפי שהבהיר מר 

".. באוגוסט הודענו על סיום התקשרות עם סוכנים ולאחר התערבות שרת 
ת חזרנו בנו ורק לאחר הבנה עם השרה שאירוע כזה לא ישנה ואם חלילה התקשור

  ישנה אנחנו ננקוט באותם צעדים מבלי לחזור בנו וכך קרה פברואר." 
 

ם, כי בעקבות התערבות שרת התקשורת דאז ניאותה הרשות, יהתוגם התובעים אישרו בחקיר

מהודעות הביטול. כך, למשל, העיד  בסופו של דבר, למחול לסוכנים שנקטו בעיצומים ולחזור בה

 (:18-19ש'  62, עמ' 31.10.12)פרוטוקול מיום  , חבר ועד הארגוןיונתן לוי, מר 21התובע מס' 

"... אני זוכר שסגרנו את הסוכנויות באוגוסט והגענו למשרד התקשורת ולשרת 
 התקשורת."      

 

  (:17ש'  19, עמ' 14.10.12 )פרוטוקול מיום בני כהןעל כך גם העיד יו"ר הארגון, מר 

 ".. שרת התקשורת התערבה בסוף התהליך ונפתחו כל הסוכנויות."
 

ננקטו בתגובה להפחתה חד צדדית של התמורה המשולמת בגין בולי  2005הטענה כי עיצומי קיץ ג. 

 הכנסה

למהלכים חד צדדיים שבהם ננקטו בתגובה  2005עיצומי קיץ כי  ,התובעיםבהליך זה טוענים 

)ראו,  רשות הדואר, ובכלל זה הפחתה חד צדדית של התמורה המשולמת בגין בולי הכנסה נקטה

ש'  18, עמ' 24.10.12פרוטוקול מיום , בני כהןמר , את חקירתו הנגדית של יו"ר הארגוןבהקשר זה, 

אולם, מהעובדות שהתבררו לפני עולה, כי הפחתת התמורה בגין בולי הכנסה לא נעשתה . (4-6

וכי מכל מקום, הפחתת התמורה כלל לא הייתה  חד צדדי, כי אם בתיאום עם הסוכנים באופן

קשורה למשא ומתן בין הצדדים בקשר עם שינוי תנאי התמורה והחוזים עמם, כי אם תוצאה של 

 , כפי שאפרט.החלטת רשות המיסים, אשר נכפתה על רשות הדואר

 

פחתת העמלה המשולמת על ידה לרשות החליטה רשות המיסים על ה 2005במהלך חודש ינואר 

בלבד. מהלך זה  7%הדואר בגין מכירת דברי אוצר, ובכללם העמלה בגין בולי הכנסה, לשיעור של 

הינו תולדה של בדיקה שערכה רשות המיסים אשר העלתה, לשיטתה, כי העמלה שהיא משלמת 

שות לקבל. מאחר לרשות הדואר בעבור מכירת בולי הכנסה גבוהה מהעמלה שאותה זכאית הר

על  עתשהעמלה שאותה התחייבה הרשות לשלם לסוכניה בגין מכירת בולי הכנסה עמדה באותה 

משא ומתן ביחס לשיעור העמלה החדש עמו פנתה הרשות לארגון במטרה לנהל , 10.8%שיעור של 

-87השתלשלות עניינים זו פורטה באריכות בסעיפים שישולם לסוכנים בגין מכירת בולי הכנסה. 

בחקירתו הנגדית )פרוטוקול מיום והוא עמד על הדברים גם  מג-הרצל ברלתצהירו של מר  92

 (:5-12ש'  190, עמ' 30.5.13

 שהמדינה עומדת לבטל בכלל את השימוש בבולי הכנסה. 2005"ש. ידעתם בשנת 
לא ידענו. הנסיבות היו אחרות לגמרי, אז האוצר החליט שהוא  2005ת. בשנת 

 1.1.05וביום  1.1.05אז עד  14%ר מדי, אם אני לא טועה הוא שילם משלם לנו יות
 ...ואמר לנו שאם אנו לא מוכנים אז הוא לא ישווק את זה דרכנו 7%-הוא הפחית ל

 2005עד אפריל  10.8%המשכנו לשלם  7%אנו המשכנו לשלם למרות שקיבלנו רק 
משכנו לשלם לאלה התחיל סיג ושיח אם אני לא טועה עוד ביולי ה 2005ובאפריל 
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 10.8שהיה להם במלאי. אפשר לראות זאת מהתכתובות, שילמנו חודשים רבים 
, על כל בול שהסוכנים מכרו אנו הפסדנו. בכל זאת המשכנו 7שאנו מקבלים רק 

 לשלם." 
 

והשיב כך )פרוטוקול מיום  , עם עובדות אלה,בני כהןבחקירתו הנגדית עומת יו"ר הארגון, מר 

 (:12ש'  20עד עמ'  29ש'  19' , עמ24.10.12

"ש. אתה ידעת במסגרת הדיונים שהיו בינך לבין רשות הדואר שמשרד האוצר 
, הנתון 7%-הפחית את העמלה לה זכאית רשות הדואר בגין מכירת בולי הכנסה ל

 הזה נמסר לך.
ת. זה נמסר לי על ידי עודד כהנא שהיה סמנכ"ל כספים ברשות הדואר. זה לא 

 לא בעל פה בקונסטלציה של איזה שהם דיונים שהיו.נמסר בכתב א
 ש. ניסית לברר במשרד האוצר אם זה נכון.

 .לא עניין אותית. 
מה העמלה שהיית  7%-ש. אמרנו שמשרד האוצר חתך את העמלה לרשות הדואר ל

 זכאי לקבל אז בגין בול הכנסה.
לים את ורצו לקצץ אותה, אני התנגדתי בדיוק כמו שמע 10.8ת. העמלה היא 

זה לא העמלות שמעלים כמו בזק וחברות אחרות והם לא מעלים לנו את העמלות אז 
 .רלבנטי שהורידו להם את העמלה

ש. נראה לך סביר שרשות הדואר כגוף שצריך לעבוד על פי החוק על יסוד שיקולים 
בלי כל  7%שהוא יקבל רק  10.8%כלכליים יתן לך למכור בולי הכנסה ולגבות עמלה 

להוצאות שלו שיש לו במסגרת הזו, כלומר על כל בול הכנסה שהוא ימסור לך קשר 
 אחוז. 3.8נראה לך סביר שרשות הדואר צריכה להפסיד 

ת. בגלל שהעמלות הן שונות לגבי כל אחד מהפריטים, קיבלה עבורם תמורה גדולה 
יותר במהלך ההסכם, כמו מכירת כרטיסי חיוג, כמו תשלומים של חברות שונות, 

 א שינו את העמלות שקיבלו סוכני הדואר, אם זה היה עובד דו צדדי אז אין בעיה.ל
 

 כי דברים אלה מדברים בעד עצמם והם משקפים נאמנה את הלך הרוח של הארגון כמדומני,

 לאורך המשא ומתן שניהלו הצדדים.   בכלל ושל מר בני כהן בפרט,

 

לאחר שהארגון הודיע, כי הוא אינו מסכים לנוכח אי התקדמות המשא ומתן והנתבעת טוענת, כי 

כם, נערכה בחודש אפריל לכך שהסוכנים ימכרו דברי אוצר בעבור תמורה נמוכה מזו שקבועה בהס

, בני כהן, ובין יו"ר הארגון, מר עודד כהנאבין סמנכ"ל הכספים של הרשות, מר  שיחה 2005

ות תמנע הרשות מהפחתת התמורה שבגדרה סוכם, כי עד לגמר מלאי דברי האוצר הקיים בסוכנוי

כי לאחר . מר כהנא הבהיר למר כהן, 10.8%המשולמת ותמשיך לשלם לסוכניה עמלה בשיעור של 

הכנסה גמר מלאי בולי ההכנסה הקיים בסוכנויות, יחודש המלאי לסוכנים שיסכימו למכור בולי 

 . 4%בתמורה לעמלה בשיעור של 

 

 הנתבעת הציגהו מג-הרצל ברלתצהירו של מר  93-94השתלשלות עניינים זו פורטה בסעיפים 

בזמן אמת, התומך בהשתלשלות דברים זו  ,בני כהן, מר מג ליו"ר הארגון-מכתב ששלח מר בר

 14צורף כנספח  24.7.05מג ליו"ר הארגון, מר בני כהן, מיום -ברמר הרצל )העתק מכתבו של 

 (.מג-ברמר של  לתצהירו

 

מת עם הדברים בחקירתו הנגדית והשיב, כך )פרוטוקול מיום , עובני כהןיו"ר הארגון, מר 

 (:13-20ש'  20, עמ' 24.10.12
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ש. זה נכון שנוהל מו"מ אתכם סביב הנקודה הזו והגעתם להבנה שלפיה מלאי 
מי שיסכים להוריד את העמלה  10.8%קיים בסוכנויות ימכר והסוכן יקבל עליו 

 לאי כזה.יסופק לו מלאי חדש ומי שלא לא יסופק לו מ
ת. לא. העובדות הנכונות הם כאלה, אנו הסכמנו לא לקבל תמורה בכלל עבור בולי 
הכנסה, מתוך הנחה שהמו"מ הולך להסתיים, וכאשר יסתיים מו"מ ישלמו על כל 
התקופה לפי מה שיסוכם במו"מ, בנוסף יצאנו מנקודת הנחה שהמו"מ הולך 

מוכן בשם כל סוכנויות הדואר להסתיים בעניין של שבועות או ימים לכן הייתי 
ואכן רשות הדואר לא שילמה  לוותר על העמלה הזו על מנת להוכיח רצון טוב

  לסוכנים בעקבות הצהרה שלי תגמול עבור בולי הכנסה."
 

 (:14-23ש'  21שם, עמ' ) ובהמשך חקירתו הנגדית

הצעת הצעה נגדית בנושא בולי הכנסה, מפנה אותך "ש. אמרת קודם שאתה 
. אתה השבת למכתב 24.7.05מג, שזה מכתב שלו אליך ביום -לתצהיר בר 14ח לנספ

 הזה או מישהו אחר מארגון הסוכנים השיב למכתב הזה.
מג של העד מיום -מכתב תשובה להרצל ברת. יש תשובה למכתב הזה, מציג 

 .1מוגש ומסומן ת/ 24.7.05מג מיום -במענה למכתב של בר 27.7.05
להצעה שאתה הצעת שלא לקבל כלל תמורה בגין בולי  ש. אני לא מוצא עיגון

 ההכנסה עד אשר יושג הסדר. יש עיגון בכתב להצעה זו.
ת. העיגון הוא במשאים ומתנים שביצענו עם רשות הדואר אך העיגון הטוב ביותר 
הוא שלא שילמו על בולי הכנסה לכל הסוכנים מהיום שהצהרתי שזו ההסכמה. זה 

 .."השכר שלנו.בא לידי ביטוי בתלושי 
 

הרי שגם לגרסתו הושגה  על אף שלא הוכחה, גם אם אקבל את גרסת יו"ר הארגון, כמפורט לעיל,

הסכמה בין הצדדים בעניין בולי ההכנסה, ומכאן שלא הייתה כל הצדקה לנקוט בעיצומים במועד 

  .    זה

 

 הטענה כי התפתח נוהג של שביתותד. 

לא היו חריגים, וכי לאורך השנים נקטו סוכני  2005 ו בקיץכי העיצומים שנקט, טוענים התובעים

, וכפי שהצהיר יו"ר שלאחריהם הושגו הבנות בין הצדדים, ובשביתות הדואר, לא אחת, בעיצומים

 לתצהירו: 24-26בסעיפים , בני כהןמר הארגון, 

, עם הקמת רשות הדואר, נקטו סוכני הדואר לראשונה באמצעי 1986בשנת "
ר סגרו את כל הסוכנויות למשך יומיים, בהוראת הארגון. עילת השביתה, כאש

ות המשולמות לסוכני הדואר בגין להשביתה היתה הפחתה חד צדדית של העמ
  הפעולות המבוצעות על ידם, והתעלמות הנתבעת מדרישות הסוכנים.

 
השביתה הובילה לניהול משא ומתן בין נציגי הארגון לנציגי רשות הדואר, אשר 

 יו נחתם הסכם חדש בין רשות הדואר לבין סוכני הדואר.בעקבות
 
ומדי כשנתיים לערך, נוהלו משאים ומתנים בין רשות הדואר לארגון, וזאת על מאז  

רקע חידוש תנאי ההתקשרות עם סוכני הדואר השונים, אשר אמורים היו לפצות 
 מעת לעת בנקיטת עמדה את הסוכנים בגין שחיקת שכרם. מו"מ זה התאפיין

נוקשה מצד רשות הדואר, נקיטת סנקציות מצד הארגון, קיום משא ומתן בין 
   ".הצדדים, הגעה להסדר, וחוזר חלילה

 

 :(23ש'  26, עמ' 24.10.12גם בחקירתו הנגדית )פרוטוקול מיום  וכפי ששב והצהיר

למעשה לא ניתנים בסוכנויות שירותים שאתה טוען שלא  29.1.06"ש. מיום 
תם גם לא משתתפים בכנסים והדרכות, איזו עילה הייתה לך חייבים לתת וא
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לשיטתך לסגור את הסוכנויות באופן חלקי ואח"כ באופן מלא בניגוד להוראות 
 ההסכם.

ת. התהליך היה שיש משאים ומתנים ויש פעולות בשטח כאשר מו"מ נכנס למבוי 
 סתום אנו עושים עיצומים..".

 

שך השנים, שבמסגרתו הכירה הרשות בזכותם של לטענת התובעים, נוהג זה, שהתפתח במ

הסוכנים לשבות, הפך לחלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שבין הצדדים. נטען, כי התובעים 

עיצומים נשוא ענייננו, וכי לאור זאת לא שיערו בהסתמכו על הנוהג האמור גם בעת שנקטו 

  בנפשם, כי ההסכמים עמם יבוטלו.

 

מכהן בתפקידי הנהלה בכירים אשר, כאמור, , מג-בר הרצלמר ידי  טענה זו נשללה מכל וכל על

בחברת הדואר מימיה כרשות הדואר ועוד קודם לכן, כששירותי הדואר ניתנו על ידי משרד 

 לתצהירו(: 35)סעיף התקשורת, בזו הלשון 

בו, כאילו המשאים  26"למצג העולה מתצהירו של מר בני כהן, ובעיקר מסעיף 
ה מצד ישראל התאפיינו בנקיטת עמדה נוקש ני הדואר לדוארומתנים בין סוכ

אין כל אחיזה במציאות. כאמור, בהכירי  –הדואר ונקיטת "סנקציות" מצד הארגון 
ועד היום, הפעם  1976את מסכת היחסים שבין הדואר לבין סוכני הדואר משנת 

בקיץ  הראשונה בה נקטו סוכני הדואר בהפרה המונית ויסודית של ההסכם, הייתה
ולא קודם לכן, על כן, אין כל שחר לטענה העולה מתצהירו של מר כהן כאילו  2005

התפתח לו נוהג שהדואר מבליג על הפרות המוניות ויסודיות של ההסכם מצד סוכני 
 הדואר."

 

 לתצהירו(.  78-79)ראו גם סעיפים 

 

 למשל, . כך,רותיהםטענה זו נשללה גם על ידי יתר עדיה של הנתבעת אשר נשאלו על כך בחקי

, במרחב דרום במועדים הרלבנטיים לתובענה הבקרנהל מחלקת , ממאיר אסוליןמר העיד 

 (:1-3ש'  242, עמ' 6.6.13פרוטוקול מיום ) 1984שנת המועסק אצל הנתבעת מ

היו האירועים הראשונים שבהם  2006"ש. האם יהיה נכון לומר שאירועי מרץ 
 סוכני דואר נקטו בעיצומים.

 עד כמה שאני זוכר כן." ת.
, מנהל תחום הנדסת ייצור בחברת הדואר במועדים הרלבנטיים צביקה דיאמנטוכך גם העיד מר 

 (:13-14ש'  266, עמ' 20.6.13)פרוטוקול מיום  1997לתובענה, המועסק אצל הנתבעת משנת 

"ש. האם אתה זוכר שביתות של סוכני הדואר בתקופה שקדמה לפברואר מרץ 
2006. 

 לא זוכר. אם היה משהו שמהותי מאד אני מניח שהייתי יודע."  ת.
 

אישר, כי  ,מנהל בקרת עסקאות בנק הדואר בחברת הדואר, יוסף מטלוביוער, עם זאת, כי מר 

זכורות לו שביתות, הגם שלא הבחין בין שביתות שנערכו על ידי עובדי רשות הדואר לבין שביתות 

 (:5-9ש'  280, עמ' 20.6.13ם שערכו סוכני הדואר )פרוטוקול מיו

 .2005"ש. אתה זוכר את שביתת הסוכנויות באוגוסט 
 ת. לא זוכר.

 ש. מה אתה כן זוכר, אילו שביתות אתה זוכר.
ומעבר לזה אני לא זוכר כלום. היו כל מיני  2006ת. אני זוכר את השביתה של שנת 

 תות."  שנות שירותי היו שבי 35שביתות, היו גם של העובדים. במהלך 
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במועדים  , עוזר מנהל מרחב חיפה והצפון בחברת הדוארפנחס עדהמר  עדותו של את ראומנגד )

, ימית טרוסטעדותה של הגב' ; 24-27ש'  224, עמ' 6.6.13, פרוטוקול מיום הרלבנטיים לתובענה

ם ועדים הרלבנטיים לתובענה, פרוטוקול מיוממנהלת מדור סוכנויות של אזור חיפה והצפון ב

, שם, מנהל תחום שירותי אשנב בחברת הדואר, יניב צוברי; עדותו של מר 7-8ש'  263, עמ' 13.6.13

, סגן סמנכ"ל תחום הדרכה ופיתוח משאבי אנוש ציון בנימיני; עדותו של מר 10-11ש'  254עמ' 

  (. 1ש'  252עד עמ'  33ש'  251בחברת הדואר, שם, עמ' 

 

אך וכחבר ועד בארגון  2000משנת אך משמש כסוכן דואר  ,בני כהןמאחר שיו"ר הארגון, מר 

, אין לקבל את הצהרותיו, בשם הארגון, בכל הנוגע למשא ומתן שניהלו הצדדים עובר 2002משנת 

מיום  )פרוטוקול, כפי שהסתבר מחקירתו הנגדית , באשר המדובר בעדות מפי השמועה2000לשנת 

 (:4-17ש'  13עמ'  24.10.12

 לכהן כסוכן דואר."ש. מתי התחלת 
 .2000ת. ביוני 

 ש. וכחבר ועד בארגון סוכני הדואר.
 .2000ת. בשנת 

במישור ההדברות/מו"מ/מחלוקות שבין רשות  2000ש. אירועים שאירעו לפני שנת 
הדואר לארגון סוכני הדואר דברים שאתה לא יודע אותם מידיעה אישית אלא 

 דברים ששמעת אותם מפי אחרים.
, ועל חלק מהדברים שמעתי במסגרת היותי 2000י לארגון בשנת ת. אני הצטרפת

 חבר ועד בכל הדיונים שהיו בוועד העמותה.
 ש. לא היית בדיונים לפני שהיית חבר ועד ארגון סוכני הדואר.

ת. נכון לא הייתי באותם דיונים עם חברת הדואר מטעם ארגון סוכני הדואר לפני 
 שהייתי סוכן דואר.
, משאים הידברותיות, ואחרות שיש בתצהיר שלך על מחלוקותש. אמירות כאלה 

ומתנים שהיו ברשות הדואר ואפילו במדינת ישראל לבין ארגון סוכני הדואר אתה 
 לא יודע מידיעה אישית.

רוזנר מאיר ז"ל שהיה יו"ר ארגון סוכני הדואר במשך ת. שמעתי את הדברים מפי 
ר יחד עם אותם חברי ועד שנה והוא ניהל את המגעים מול חברת הדוא 20

     שהשתתפו באותה תקופה."
 

, כי לאורך השנים העידו –אשר עדותם נשמעה לאחר עדות יו"ר הארגון  – אמנם, חלק מהתובעים

כך,  .זכורים להם עיצומים שבהם נקטו סוכני הדואר, שלאחריהם הגיעה הרשות להסכמים עמם

 , עמ'1.11.12בחקירתה הנגדית )פרוטוקול מיום  ,מתי ברגרין, הגב' 10התובעת מס'  העידה למשל,

    (:14-17ש'  85

כשאני התחלתי לעבוד הייתה שביתה של שלושה שבועות בסופו  80 -".. בשנות ה
ולהחלטה וחזרו לעבודה, כאן חשבתי שזה יהיה בדיוק אותו של דבר הגיעו לפשרה 

י שיסגרו לי את דבר, שתהא החלטה, לא חשבתי שיסגרו לי את הסוכנות, לא רצית
  הסוכנות..".  

 

, 19.11.12, חברת ועד הארגון )פרוטוקול מיום יהודית פלד, הגב' 31וכך גם העידה התובעת מס' 

 (:12-14ש'  163עמ' 

"הייתי שנים בועד, זה היה דפוס קבוע, הם איימו עלינו עשינו שרירים באיזה 
ים, זו לא הייתה פעם שהוא מקום ישבנו אל השולחן והסתדרנו, זה היה במשך שנ
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אך תמיד הגענו  ותראשונה, לאורך כל השנים היו שביתות יותר קטנות או יותר גדול
 להסכמה. יכולנו לחיות עם זה."

 

 46עמ' , 25.10.12פרוטוקול מיום ) , חברת ועד הארגוןתורג'מןסופי הגב' , 44כך גם התובעת מס' 

 :(13-14ש' 

לאורך כל השנים והיסטוריה היה איומי  ".. האווירה שהייתה והלך הרוח שהיה
 סגירה ובסוף מגיעים לפשרה."  

 

ש'  63, עמ' 31.10.12)פרוטוקול מיום  חבר ועד הארגון, יונתן לוימר , 21וכך גם העיד התובע מס' 

24-25): 

שנה ניהלתי סוכנות דואר ותקופה ארוכה הייתי חבר ועד, היה דברים  11ך שמ"ב
יצומים כי אין לנו דרך אחרת להביא לדואר ישראל את מקובלים שאנו נוקטים בע

 הבקשות שלנו שיקשיבו לנו."
 

 135, עמ' 12.11.12)פרוטוקול מיום  עיטאף )קזמוז( דראושה, הגב' 13כך גם העידה התובעת מס'  

 (:  25-27ש' 

שנים, כל הזמן  23"..כל הזמן היו עיצומים ומו"מ ומגיעים להסכמה, אני עבדתי 
ים ושביתות ובסוף מגיעים להסכמה, כל אחד מוותר קצת וחתמו על חוזה היו עיצומ

 חדש, גם הפעם חשבתי ככה."
 (:19-21ש'  175, עמ' 19.11.12)פרוטוקול מיום  ורד תורג'מן, הגב' 45והתובעת מס' 

היו חוזים ונסתיימו חוזים נפתחו חדשים תמיד היו תקלות כאלה  86משנת "
נתיים לחתום על חוזה, תמיד היו מצבים של עיצומים ואחרות, זה לא היה קל כל ש

 ושביתות ותמיד בסוף חתמנו על החוזה והמצב לא היה חדש לי."
 

 (:1ש'  2, עמ' 21.11.12ובהמשך חקירתה הנגדית )פרוטוקול מיום 

 "כמו כל הפעמים, יהיה מאבק ובסוף נסתדר."
 

, לאחר שהסתבר החקירות הנגדיות מהלךנשמעו לראשונה ב , כאמור,אשר – עדויות אלהלאולם, 

שניהלו  מקום לקבל את הצהרותיו של יו"ר הארגון בשם הארגון בכל הנוגע למשא ומתןאין כי 

, , באופן המפחית ממשקלןתובעיםה זכר בתצהירי כל לא נמצא – 2000הצדדים עובר לשנת 

של ו של נוהג על מנת לבסס את הטענה לקיומ כלליות אלו הצהרותלא ניתן להסתפק ב ,ממילאו

אותם עיצומים באשר ל –ולו בסיסי  –שעה שאיש מבין אותם תובעים לא סיפק כל מידע  ,שביתות

  , לא כל שכן ראיות לכך שהרשות מחלה על אותם עיצומים.על ידי סוכני הדואר ,כביכול שננקטו,

 

ות אכן הרש 2005בעקבות אירועי קיץ  מהמסכת העובדתית שסקרתי לעיל עולה, כימכל מקום, 

שנקטו בעיצומים, ביטלה את ההסכמים עמם ושלחה מכתבי הדואר נקטה בצעדים כנגד סוכנויות 

התראה לכל הסוכנים, שבגדרם הבהירה, כי לא תהסס לבטל הסכמים עם סוכנים שינקטו 

בעיצומים, באופן השולל מכל וכל קיומו של נוהג, כנטען. מכאן, שעמדתה של הנתבעת, אותה 

ורה לסוכנים, והם ידעו היטב, כי הרשות רואה בחומרה רבה נקיטת עיצומים על שעה, הייתה בר

  .ידי הסוכנים
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ארבעה שהרשות הבהירה את עמדתה במסגרת  תר ספק, הריכפי שיובהר להלן, ככל שעוד נו

לנוכח מכתבים  .2006מכתבי ההתראה ששלחה לתובעים במהלך החודשים ינואר ופברואר 

כי הם סברו שמדובר בעיצומים לגיטימיים או בכללי  ,ינם יכולים לטעוןברורים אלו, התובעים א

אציין, כבר עתה, כי כל המכתבים הללו עמדו ביסוד הבקשה לצווים זמניים משחק מקובלים. 

ם כאן לא טען בשעתו, כי (, וכי איש מבין התובעי6103/06בש"א ) 3.5.10שהגישה הנתבעת ביום 

  לא נשלח אליו.    תביםמכבניגוד לטענת הנתבעת בבקשתה, איזה מבין אותם 

 

 החרפת העיצומים בשלהי חודש ינואר. 5.3.5

 לוח התמורה החדש והטענות שהועלו ביחס אליוא. 

נמשך גם לאחר אירועי קיץ המשא ומתן בין הצדדים עולה, כי  מג-הרצל ברתצהירו של מר מ 

בניסיון  ,התקיימו שלוש פגישות בין נציגי הרשות לבין נציגי הארגון 2005בשלהי שנת כי ו ,2005

תמורה  שיטת, 22.11.05נציגי הארגון, ביום פני ל הוצגהלקדם את המשא ומתן. במסגרת זאת, 

בעת  ,על הפרקבשעתו עמד בר לנציגי הארגון לוח תמורה משופר מזה שהוע 1.12.05ה וביום חדש

מג, פרוטוקול מיום -לפני ועדת הכלכלה של הכנסת )ראו את חקירתו הנגדית של מר בר ניםהדיו

לא התקבלה, חרף תזכורת התמורה החדשה  שיטתל תגובת הארגון .(13-14 186, עמ' 30.5.13

. כן ראו מכתבה של הגב' מג-לתצהירו של מר בר 104-105)ראו סעיפים  5.1.06שנשלחה אליו ביום 

מג, שם מפורטת -לתצהירו של מר בר 16, נספח 29.1.06מיום  סמנכ"ל לתפעול, , מ"מטל אמיד

  .(השתלשלות עניינים זו

 

למותר לציין, כי השתלשלות עניינים זו אינה עולה בקנה אחד עם טענת התובעים שלפיה 

, וזאת, 2006ובראשית שנת  2005הרשות היא שיצרה נתק מכוון במשא ומתן בשלהי שנת 

ר שקיבלה החלטה לשים סוף למשא ומתן ובתוך כך לבטל את ההסכמים עם כל כביכול, לאח

אותם סוכנים שלא יסכימו לחתום על ההסכם החדש עד למועד הפיכת הרשות לחברה 

 ממשלתית.  

 

נעדר כל התייחסות לפגישות האמורות, כמו גם  , מר בני כהן,תצהירו של יו"ר הארגוןמאחר ש

מג לא נחקר על השתלשלות -מר ברמאחר שארגון בשלב זה, ולשיטת התמורה החדשה שהוצעה ל

בגדרי חקירתו הנגדית, אני מקבלת את השתלשלות העניינים, כפי שפורטה בתצהירו  עובדתית זו

    מג, כהווייתה.  -של מר בר

 

, כי לוח  בניסיון להצדיק את התנהלותם בשלב זה של המשא ומתן, טוענים התובעים בסיכומיהם

 53%-מפרנסתם של כ 40%-ש קיפח את הסוכנים בצורה משמעותית והוא גדע כהתמורה החד

מסך סוכנויות הדואר באותם ימים. טענה זו נסמכת בעיקרה על מצגת שהוצגה בכנס סוכנים 

, כי לוח התמורה החדש של התובעים לטענתםכך מנה עולה, , אשר מ2007שנערך בחודש פברואר 

 45%מהסוכנים שיפרו את מצבם ובקרב  5%, כאשר רק מהסוכנים והרע את מצבם 53%-פגע ב

(. , בהתאמה11ת/-ו 10ת/לוח התמורה והמצגת הוגשו וסומנו מהסוכנים נותר המצב ללא שינוי )

http://www.nevo.co.il/case/510135
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לשיטת התובעים, המצגת האמורה נערכה בעקבות שינוי ושיפור לוח התמורה של ההסכם שנחתם 

עותה, כי לוח התמורה החדש היה , לאחר שרשות הדואר הכירה בט2006עם הסוכנים בשנת 

 מקפח. 

 

כי הנתונים המפורטים במצגת , הירבמת עם הדברים בחקירתו הנגדית והעו מג-בר הרצל מר

בסוכנויות, כאשר המטרה  עתאותה בהתבססו על תמהיל השירותים והמוצרים שהיה קיים 

עותית את הייתה להמחיש לסוכנים כיצד שינוי בתמהיל השירותים והמוצרים יגדיל משמ

פוטנציאל הרווח של הסוכנויות, על בסיס לוח התמורה החדש. היינו, הנתונים המפורטים במצגת 

אינם מציגים את ההשלכות בפועל של שיטת התמורה החדשה על רווחיות הסוכנויות שאימצו 

אותה, כי אם את ההשלכות הפוטנציאליות במקרה שבו לא יהיה כל שינוי בתמהיל המוצרים 

 (:18-31ש'  186 , עמ'30.5.13)פרוטוקול מיום  ובמילותיוים המוצעים על ידי הסוכנות. והשירות

מהסוכנים  53% -שהצגתם לסוכני הדואר שההסכם החדש פגע ב "ש. האם נכון
 או שהוא לא שינה או שהוא שיפר. 47%ביחס להסכם הישן, ולגבי 

באופן שהוא העלה את  ת. אנחנו לא הצגנו את זה כך. אנחנו שינינו את לוח התמורה
התמורה על חלק מהפעולות שאותן רצינו לעודד בגלל השינויים בשוק הדואר, והוא 
הפחית את התמורה על פעילויות שלא רצינו לעודד, כל הרעיון של הפעלת סוכנות 
דואר זה לדעת להתמקד בפעילויות שמניבות יותר הכנסה גם לסוכן וגם לחברה. גם 

לשנות את הרכב הפעילות שלהם  ים שסוכני דואר ידעומניסיון העבר אנו יודע
 ולהתרכז בפעילות שמניבה הכנסה גבוהה יותר. הטבלה שאתה עומד להציג לי

אנחנו הראנו ליו"ר ארגון הסוכנים להרכב בפעילות הקיים באותה עת. התייחסה 
שעל ידי שינוי לא קיצוני ולא דרסטי בהרכב הפעילות אפשר להגיע להכנסה גבוהה 

ותר ואז שני הצדדים נהנים. בפועל חל שינוי כזה, באמת סוכני דואר רבים שינו י
את הרכב הפעילות שלהם וכתוצאה מכך התמורה שלהם עלתה. לדוגמא, לפעולות 

, נדמה לי שמאז זה עלה עוד אך אני לא בטוח. 27.6%-המקוונות התמורה העלנו ב
ירותים שהיו קיימים נוסף על כך, הלוח שאתה מחזיק ביד מבוסס רק על הש

באותה עת, והייתה כוונה שאכן הוצאה לפועל להרחיב מאד את מנעד השירותים 
 שמספק הסוכן, בשירותים החדשים הוצעה תמורה נאה."

 

דברים אלה ממחישים היטב את הבעיה העיקרית שהייתה טמונה בעמדות הסוכנים  כי ,דומה

, כי לא ניתן שלא להתאים את לוח התמורה באותה שעה והיא חוסר נכונותם להפנים את העובדה

   לרוח התקופה ולתחרות שעמדה לפתחה של הרשות לנוכח הרפורמה בשוק הדואר.

 

, לא הציגו הסוכנים ראיה 2007לבד מהמצגת שהוצגה בכנס הסוכנים שהתקיים בחודש פברואר 

ביחס  של ממש אשר מבססת את טענתם שלפיה לוח התמורה החדש היווה "גזר דין מוות"

ו, כי ערכו בדיקות שונות שהעלו כי לוח מהסוכנים העיד מרביתכנויות. אמנם, למחצית מהסו

, הגב' 16העידה התובעת מס' יפגע בהכנסותיהם בשיעור משמעותי. כך למשל,  התמורה החדש

 (:22ש'  55, עמ' 31.10.12)פרוטוקול מיום  פיבי זעפרני

 ית..".".. לפי החוזה החדש זה היה התאבדות כלכל
 

 (:13-18ש'  56ובהמשך, לשאלות בית המשפט )שם, עמ' 

"ש. את אמרת עכשיו שזו הייתה התאבדות כלכלית, התאבדות כלכלית בודקים, 
 לאחר שקיבלת את הטבלה. מתי ידעת מה המחירים.

 בא מבקר אחר מהמחוז הביא את החוזה עם הטבלה. 6.4.06ת. ביום 
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 יין שזו התאבדות כלכלית.את חושבת עד –ש. כשראית את הטבלה 
מה אני צריכה לשלם לעובדים ומה שנשאר לי אז  אני עשיתי את החשבון שלית. 

 זה לא יצא שזה שווה. 
)פרוטוקול מיום  אביטל קליין, הגב' 36מס'  ת, בעלה של התובעאילן קלייןמר כך גם העיד 

 (:15-18ש'  77, עמ' 1.11.12

עם שלושה חודשי תגמול ואני  תי השוואהבדקתי את פרטי החוזה החדש ועשי"..  
 וזו התאבדות. 37% -.. שהחוזה החדש הוריד את התגמול שלנו בהגעתי למסקנה

 .37%-ש. אתה עשית חישוב שהוריד ב
 מ' א' ג'(.  –ההדגשות לעיל ולהלן שלי כל ) "ת. נכון.

 

, עמ' 14.11.12יום )פרוטוקול מ גיורא לופטיג, מר 22על דברים ברוח דומה העיד גם התובע מס' 

 (:9-14ש'  147

בדקתי את החוזה החדש הסתבר לי שיש ירידה עצומה בהכנסות ".. קודם כל 
אז התקשרתי עם הנייה וטלי וביקשתי איתם פגישה  %40, %30בסדר גודל של 

הנייה עשתה את הסימולציה על פי החוזה לראות שאני לא טועה במספרים אז 
ל החודשים הקודמים ואמרה לי אתה צודק, יש החדש בהסתמך על הפרודוקציה ש

והם הסכימו איתי שאין היגיון לחתום על חוזה חדש  %40-ל %30לך ירידה בין 
הצעתי להם להשאיר להם פנקס שיקים שאני אשלם כל חודש והנייה מזכירה לי 

 את זה עד היום."   
 

ש'  98, עמ' 5.11.12ול מיום )פרוטוק מזל שטרולי, הגב' 43כך גם עולה מחקירתה של התובעת מס' 

12-16:) 

 "ש. כמה השתכרת על פי החוזה הישן נטו בערך.
 לחודש. ₪ 1000. עם החוזה החדש אולי משתכרת ₪ 5000, ₪ 4,500ת. 

 ש. עשית חישוב כזה.
התייעצתי עם מנהל חשבונות שלי והוא עשה לי חישוב, אני גם מנהלת ת. כן. 

 ."   חשבונות ועשיתי את החישוב
 

 (:17-22ש'  80, עמ' 1.11.12)פרוטוקול מיום  אברהם אשכנזי, מר 6העיד התובע מס' גם כך ו

 "ש. עשית איזה שהוא תחשיב בין החוזה הישן לחדש.
לקחתי את דף העמלות האחרון ולקחתי את החוזה החדש רשמתי אחד לאחד ת. כן, 

שיק על את הסכומים שהייתי אמור לקבל לפי החוזה החדש ובסוף שלחתי להם 
 .עוד הייתי חייב להם. זה לא הגיוני ₪ 1,500סך 

 .ש. יש לך את התחשיב
  ת. לא, שלחתי להם את התחשיב ולא החזירו לי אותו.." 

 

 (:8-9 ש' 139 , עמ'12.11.12)פרוטוקול מיום  חוסיין אבו חג'ול, מר 2התובע מס' ו

 בשעתו עשית חישוב כמה יצא לך על פי החוזה החדש. "ש.
  ." %40יעצתי עם רו"ח שלי ואמר לי שלא כדאי לי כי תהא ירידה בסביבות התית. 

 

 (:14-17ש'  139ובהמשך )שם, עמ' 

"התקשר אלי מנהל המרחב תחזור כי הסוכנות אצלך הייתה רווחית והיית בסדר 
ויש המלצה.. הוא אמר לי שיש מכרז ותכנס למכרז ונכנסתי למכרז ואז הציעו 

. היא עובדת אין ברירה. היא היא אומרת לי לא כדאיהיום גם למישהי אחרת. 
 מתקשרת אלי ואני עוזר לה בכמה דברים." 

 

 (:15-16ש'  86 , עמ'1.11.12)פרוטוקול מיום  מתי ברגריןהגב'  ,10התובעת מס' העידה וכך גם 
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 "ש. עשית איזה שהוא חישוב.
 .." פחות ₪ 2000ת. בוודאי שעשיתי. יש לי בעל שהוא מהנדס, זה יצא 

  

 (:1ש'  121עד עמ'  32ש'  120, עמ' 7.11.12פרוטוקול מיום ) גיל אייזן, מר 5והתובע מס' 

 "ש. כמה היית מרוויח לפי החוזה החדש, עשית חישוב.
 ." פחות ₪ 6,000עשיתי חישוב הייתי מרוויח ת. כן, 

 

עד  31ש'  142, עמ' 14.11.12פרוטוקול מיום ) ברוריה מורנו, הגב' 24וכך גם העידה התובעת מס' 

 (:3ש'  143עמ' 

 "ש. עשית חישוב כמה תשתכרי בחוזה החדש.
 .ואני אגיע פחות משכר מינימום %40 -עשיתי חישוב לעצמי שזה יוריד את זה בת. 

 ש. לכמה היה מגיע בערך לפי החישובים שלך.
בלי מחלה, בלי הבראה  ₪ 4000. כשלהיות עצמאית בסך של ₪ 4,000ת. בסביבות 

 י התנאים הנלווים לשכירה זה לא השתלם."  בל
 

 (:25-26ש'  152, עמ' 14.11.12)פרוטוקול מיום  שולמית פרלמוטר, הגב' 33והתובעת מס' 

ישבתי עם רואה . ₪ 2000".. המשכורת לפי החוזה החדש הייתה אמורה להיות 
החשבון והוא אמר לי תלכי להיות מטפלת בתינוק תרוויחי יותר מאשר סוכנת 

 ." וארד
 

ש'  69, עמ' 31.10.12י, פרוטוקול מיום יוני לו, מר 21חקירתו הנגדית של התובע מס' )ראו גם את 

 ;4-7ש'  73עמ'  1.11.12, פרוטוקול מיום חנה בן דוד, 8חקירתה הנגדית של התובעת מס' ; 9-10

-9 ש' 83, עמ' 2 'ש 83 עד עמ' 28ש'  82 , עמ'שם, אליק פנגר, מר 32 חקירתו הנגדית של התובע מס'

חקירתו הנגדית של  19-20ש'  89 , עמ', שםדניאל פלד, מר 30; חקירתו הנגדית של התובע מס' 10

; חקירתה הנגדית של  21-22 ש' 104 , עמ'5.11.12, פרוטוקול מיום עודד רזיאל, מר 40התובע מס' 

ש'  109עד עמ'  28ש'  108, עמ' 7.11.12, פרוטוקול מיום לביאביאלה הגב' פנינה , 7מס'  התובעת

חקירתה ; 11-20ש'  116 עמ' שם,, ה מגנזינאור, הגב' 23מס'  ; חקירתה הנגדית של התובעת10

; חקירתו הנגדית של התובע 21-24ש'  118, עמ' שם, ריטה הובר, הגב' 14הנגדית של התובעת מס' 

; חקירתה הנגדית של 11-12ש'  158, עמ' 14.11.12, פרוטוקול מיום משה סולומון, מר 27מס' 

 (.11-12ש'  165עמ'  19.11.12, פרוטוקול מיום יהודית פלד, הגב' 31התובעת מס' 

 

, המבוססים על תמהיל השירותים מסודר תחשיב י חוות דעת, או לכל הפחותיפנללא הוצגו  ,אולם

והמוצרים שהציעו הסוכנויות אותה שעה, לא כל שכן על בסיס תמהיל השירותים והמוצרים 

זאת, הגם שחלק מהתובעים שהעידו לפני טענו, כי ערכו תחשיב כאמור,  שהרשות ביקשה לעודד.

 – הסוכנים שמרביתגם העובדה חלקם, כך על פי הטענה, אף תוך הסתייעות בגורמים מקצועיים. 

חתמו, בסופו של דבר, על ההסכם החדש הכולל לוח תמורה  –ובהם גם אלה שנקטו בעיצומים 

התמורה כי לוח  ,, אינה עולה בקנה אחד עם הטענהדואר משמשים כסוכניעודם ם חדש, וכיום ה

כמדומני, כי אם ביקשו התובעים לבסס את טענתם שלפיה לוח . החדש היה מקפח ובלתי סביר

התמורה החדש היה מקפח ובלתי סביר, הייתה סלולה בפניהם הדרך לעשות כן באמצעות הצגת 

  סוכנים שחתמו על ההסכם החדש.ותם נתוני הפעילות של איזה מבין א
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טען בחקירתו הנגדית, כי הסוכנת  ,חוסיין אבו חג'ול, מר 2יוער, בהקשר זה, כי הגם שהתובע מס' 

שמפעילה כיום את סוכנות הדואר שלו, לה הוא מסייע לעיתים, הבהירה לו כי הדבר איננו 

מחקירתה  הדברים עולים גם ו.והדבר מדבר בעד עצמ ביאה לעדותמשתלם, הוא לא מצא לנכון לה

עד  31ש'  153, עמ' 14.11.12)פרוטוקול מיום  שולמית פרלמוטר, הגב' 33הנגדית של התובעת מס' 

 (:6ש'  154עמ' 

 "בדקת עם סוכני דואר אחרים כמו אליוביץ, מה השכר החדש.
 ת. אליוביץ אף פעם לא מספר מה השכר שלו.

חתמו על חוזה חדש, לא  140-המאבק כ הסוכנים שהחלו את 170 -ש. גם הרבה מה
 ניסית לברר איך הולך להם.

ת. בוודאי, אני ראיתי אפילו תלושי משכורת, אפילו בגבעת שמואל, אנחנו היינו 
חברים טובים והראה לי את המשכורת שלו, ויש לו שתי עובדות, הוא הרוויח 

לו. אליוביץ , הוא לא הרוויח הרבה ואחר זמן מה סגרת את הסוכנות ש₪ 12,000
 הוא לא סגר עד כמה שידוע לי אני לא יודעת לגבי היום. אני לא בקשר איתו."

  

כי הרשות עצמה הייתה ערה לכך כי בלי שינוי תמהיל המוצרים והשירותים הניתנים  ,יש להדגיש

ת, שכן השינויים בשוק הדואר חייבו שינוי בסוכנויות, כמו גם בדואר עצמו, תהיה ירידה בהכנסו

 אולם, לוח התמורה החדש התבסס על שינוי התמהיל הנדרש. ל,מהיהת

 

מכל מקום, וכפי שכבר ציינתי, הגם שאין חולק כי הרשות אכן חפצה בשינוי לוח התמורה, כך 

שיתאים לרוח התקופה ובעיקר לתחרות שעמדה לפתחה לנוכח הרפורמה בשוק הדואר, הרי 

חדש ובמשך שלוש שנים היא ניהלה משא ומתן שהרשות לא כפתה על הסוכנים את לוח התמורה ה

עם הסוכנים, בניסיון להגיע להבנות באשר להסכם החדש ולוח התמורה החדש, כאשר בכל אותה 

בהתאם ללוח התמורה הקיים. כאמור, הלך דברים זה איננו תקופה הצדדים המשיכו לפעול 

את מספר הסוכנויות, טענת התובעים שלפיה כל מבוקשה של הנתבעת היה לצמצם  מתיישב עם

 להחתים את התובעים על ההסכמים החדשים ולהחליש את כוחם המאורגן של הסוכנים.   

 

 ותגובת רשות הדואר 2005קריאת הארגון להחרפת העיצומים בחודש ינואר  ב.

חודש ינואר, שב הארגון וקרא לכלל הסוכנים להימנע ממתן שירותי דואר  שלהיבאין חולק, כי 

 דרכות שאותן מארגנת רשות הדואר.כנויות הדואר, וכן להימנע מהשתתפות בהמסוימים בסו

)העתק  בזו הלשון הארגון הנחה את הסוכנים לתלות בסוכנויות הודעה על כך לקהל הלקוחות,

 :מג(-לתצהירו של מר בר 15ההודעה הינו חלק מנספח 

 "הודעה לקהל לקוחותינו!
 ת המפורטות מטה:ניתן לבצע את הפעולו לאבסוכנות דואר זו 

 
 :קבלת קצבאות ותשלומים

מביטוח לאומי, ממשרד התעשייה והעבודה, הוצאה לפועל, הנהלת בתי המשפט, 
 משרד העבודה והרווחה, מבטחים, משטרת ישראל, תשלום פנסיה מרומניה.

 :גביית חובות למוסדות
 חברות הטלפון הסלולרי, ביטוח ישיר, תשלום לאוניברסיטה העברית.

 :פעולות מקוונותביצוע 
 הפקדה לבנקים זרים. 
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השירותים הנ"ל לא ניתנים עקב סירובה של רשות הדואר לשלם בגין ביצוע פעולות 

 מ' א' ג'(.  –)ההדגשות לעיל במקור ."  ניתן לפנות לסניף הדואר הקרובאלה. 
 

כך )פרוטוקול , עם הנחיה זו של הארגון, והשיב בני כהןבחקירתו הנגדית, עומת יו"ר הארגון, מר 

 (:8-21ש'  22, עמ' 24.10.12מיום 

מג, עמ' -לתצהירו של בר 15מפנה אותך לנספח  – 2006מרץ  –"ש. לאירועי ינואר 
, מה בדיוק הייתה ההנחיה 29.1.06הראשון, הודעה על פעילות ארגונית מיום 

 שהחתם את הסוכנים.
מעין לוחמה ת. במסמך הזה אין הנחיה. יש העברת מידע בלבד. הייתה פה 

פסיכולוגית בין רשות הדואר שפרסמה לכל הסוכנים שלנו על מגעים שלנו ועל 
כביכול הסירובים שלנו לשבת למו"מ ועל "הצעה הוגנת" שניתנה לנו בהסכם 
החדש, אנו העברנו לסוכנים את אותו טיוטת הסכם על מנת שיראו את ההצעה 

הוגנת לארגון והארגון מתנגד  שהעבירו לנו כי רשות הדואר טענה שהם הציעו הצעה
 אז העברנו את ההסכם.

"אין לבצע פעולות שאין הרשות מתגמלת  4ש. שדוד פסו חוזר ומדגיש בסעיף 
 עליהן..".

 ת. זו תזכורת להנחיה קודמת.
ש. זאת אומרת זו הנחיה לא לבצע הוראות של רשות הדואר ולא למכור או לתת 

 .29.1שירותים של רשות הדואר היא קודם ליום 
זו תזכורת להנחיה שלא לבצע פעולות שחב' הדואר אינה מתגמלת אותנו עליהם. ת. 

זה אומר אנו התבקשנו לבצע בסוכנות ]פעולות[ שרשות הדואר קיבלה עליהם 
)ההדגשות ."  תגמול ומאתנו התבקשו לעשות בחינם. דוגמא, תשלומים מקוונים

        מ' א' ג'(.  –לעיל שלי 
מכתב המתריע  –ובכללם התובעים  –לחה רשות הדואר לכל סוכני הדואר ש 29.1.06יום ב

פניהם, כי הובא לידיעתה כי הארגון נתן הנחיה לסוכני הדואר שלא להשתתף בהדרכות שאותן ל

רשות הדואר מארגנת הרשות וכן שלא לספק חלק מהשירותים הרגילים הניתנים בסוכנויות. 

סוכני הדואר שיטת תמורה חדשה, וכי במקום לקיים משא , כי היא הציעה לארגון ציינה במכתבה

ומתן ענייני במטרה לקדם הסכמה על התמורה החדשה, נוקט הארגון בצעדים חד צדדיים. הרשות 

הדגישה, כי צעדים חד צדדיים שננקטו על ידי הארגון בקיץ האחרון לא הובילו להסכמה כלשהי 

הנחיות הארגון כל סוכן אשר ישמע להבהירה, כי  ת הדואררשויבו כל הישג לסוכני הדואר. נולא ה

בכך את הוראות הסכם ההתקשרות אשר נחתם עמו וכי רשות הדואר לא  וינהג בדרך זו יפר

 תסבול הפרות מסוג זה ולא תהסס לסיים את הסכם ההתקשרות עם כל סוכן אשר יבחר בדרך זו

 :מג(-בר מר לתצהירו של 16צורף כנספח  29.1.06)העתק המכתב מיום 

"מובהר בזאת כי רשות הדואר לא תוכל לסבול הפרות של ההתקשרות עמה, 
בשירות לציבור, כתחליף למשא ומתן וכשיטה ללחוץ עליה בעיקר  הפוגעות

בתקופה זו, בה נשקפת סכנה לאיתנותה הפיננסית והעסקית. סוכן או סוכנת דואר 
ההדרכות שמקיימת  סוכני הדואר בדבר היעדרויות מן ארגוןאשר ישמע להנחיות 

הרשות ו/או בדבר אי מתן חלק משירותי הרשות בסוכנות הדואר, מפר בכך את 
 מה.בחוזה ההתקשרות שנערך עמו או ע ההוראות שנקבעו

 

רשות הדואר לא תהסס לסיים את חוזה ההתקשרות עם כל סוכן או סוכנת דואר 
במקרה כזה  אשר יפרו את החוזה שבינם לבין רשות הדואר. כפי שכבר הובהר,

תחול על הסוכן או הסוכנת אחריות אישית לכל נזק ישיר או עקיף אשר ייגרמו 
 לרשות הדואר וללקוחותיה, על כל המשתמע מכך.
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לשוב לשולחן  –רשות הדואר קוראת לסוכני הדואר ולנציגיהם לפעול באורח הגיוני 
הגיע המשא ומתן, להציג בו את עמדות הצדדים ולדון בהן עניינית, כדי ל

 להסכמה." 
 

הצהיר, כי הוא מכיר מידיעה אישית מכתב זה, אשר  מג-בר הרצל יוער, במאמר מוסגר, כי מר

ביחס ליתר המכתבים שנשלחו מטעמה של  גם הצהירגובש בעזרתו ושוגר לנמעניו באישורו, וכך 

בגדרי  עוד יוער, כילתצהירו(.  114רשות הדואר וחברת הדואר, בזמנים הרלבנטיים )ראו סעיף 

סיכומיהם מלינים התובעים על אי זימונה של הגב' אמיד למתן עדות. אולם, לנוכח האמור, 

מג, המכיר היטב מידיעה אישית את כל העובדות -ומשעה שהגב' אמיד הייתה כפופה למר בר

הנוגעות לדבר, לא מצאתי ממש בטענה זו, מה גם שבגדרי ההליכים הקודמים הלינו התובעים על 

המצהירה מטעם חברת הדואר היא הגב' אמיד, כך שתמוהה טענתם בגדרי ההליך העובדה ש

 הנוכחי. 

  

כי יש להתעלם ממכתבה , דוד פסובאמצעות מזכיר הארגון, מר בו ביום הודיע הארגון לסוכנים, 

 15צורף כנספח  29.1.05)העתק ממכתב הארגון מיום  בזו הלשוןשל רשות הדואר מאותו היום, 

 :מג( -ברר מלתצהירו של 

. אנו עדים לכך, שהרשות שוב מאמצת את השיטה הנלוזה והמחפירה, באיומיה 1"
על סוכניה בסגירת הסוכנויות. אנו מדגישים כי המסמך שקיבלתם, שיקרי 

 ומסולף, חד צדדי ומגמתי.
 
. לכן, החלטתנו ללא משוא פנים לצרף לכל אחד מכם את הצעתה האחרונה של 2

ואינה ראויה לתגובה, כפי שנמסר לכם בכנס האחרון.  הרשות שלדעתנו מעליבה
 ההצעה גרועה יותר מההצעה הקודמת אותה דחינו בעבר )שפטו בעצמכם(.    

 
איומי סגירת הסוכנויות אינם ענייניים ולא יעמדו במבחן המשפטי והארגוני, . 3

כל בדרכה זו תגרום הרשות לחידוש נקיטת הצעדים שננקטו בקיץ האחרון ועוד, על 
 .המשתמע מכך

 
אנו חוזרים ומדגישים כי אין לבצע פעולות שאין הרשות מתגמלת עליהן וכן אין . 4

תתף בכנסים והדרכות היזומים ע"י רשות הדואר ע"פ ההנחיות הקודמות של להש
 .הארגון

 
. ארגון סוכני הדואר הוא הגוף היחידי המייצג אותך נאמנה, דע שמאבקינו 5

מד בפתח. כל מאמצינו להגיע להסכם הוגן עם הרשות עלו מתחדש, הדיון בבג"ץ עו
 בתוהו.

 
 זכרו! 

   רק ביחד אנחנו כוח, כוחנו באחדותנו!
  זורכם."פיצוי מידע זה בין כל הסוכנים באנא ה  

 מ' א' ג'(.  –)ההדגשות לעיל שלי 

 

כך  והשיב,, נדרש להתייחס לתכתובת זו בגדרי חקירתו הנגדית בני כהןיו"ר הארגון, מר 

 (:4ש'  25עד עמ'  5 ש' 24, עמ' 24.10.12פרוטוקול מיום )

, מכתב של גב' טל אמיד לסוכני הדואר 13מג נספח -"ש. מפנה לתצהירו של בר
 . אתה זוכר שקיבלת את המכתב הזה.29.1.06מיום 
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ידעתי עליו כתוצאה מפניית ת. לא זוכר שקיבלתי את המכתב הזה אישית אבל 
הוא נשלח, לא ידוע מי הנמענים שלו ובאיזה אמצעי הוא  סוכנים, לא יודע איך
 .הועבר. אך ידעתי עליו

ידעת שרשות הדואר מתרה בכל סוכן שייעתר להנחיות הללו שדיברנו עליהן ש. 
לפני רגע של ארגון סוכני הדואר שהיא לא תהסס לסיים את חוזה ההתקשרות 

 .איתו
רבים שהוצאו באותה  ת. קראתי את המסמך הזה, זה היה במסגרת מסמכים

 .ידעתי מה שכתוב בותקופה לסוכנים. 
שם  –מג -לתצהיר בר 15בנספח  בתגובה כתב מר פסו לסוכנים והנחה אותםש. 

הוא מתייחס לאיומי הסגירה ואומר שאינם ענייניים ולא יעמדו במבחן המשפטי 
 .והארגוני

לא יודע אם אחד ת. המכתב של פסו והמכתב של גב' אמיד נשלחו באותו תאריך אני 
 תגובה של השני. 

 ש. מה שכתוב במכתב של פסו מתייחס במפורש למכתב של גב' אמיד.
 ת. נכון. אני חוזר בי. המכתב אכן מתייחס.

 ש. אתה יודע ]אם[ משיהו מהארגון עזר למר פסו לנסח את המכתב הזה.
 ת. מזכיר הארגון הוציא את המכתב בהנחיה ובאישור של ועד הארגון.

 אתה היית יו"ר שלו.ש. ש
 ת. אני הייתי יו"ר הועד הארגון באותה תקופה.

 ש. סביר להניח שהמכתב הזה עבר תחת ידך.
 ת. נכון.

אתה ייעצת אם ככה לכל סוכני הדואר שלא להתייחס להתראה שאם יפרו את ש. 
 .ההסכם לשיטת רשות הדואר יש לכך השלכה

ר לא לבצע את הפעולות שנרשמו ועד הארגון שאני בראשו המלצנו לסוכני הדואת. 
במסמך הקודם, לא להשתתף בהדרכות מאחר ולא משלמים עבור העניין הזה. זה 

 .מה שכתוב בזה
ניסית להגיד לסוכנים, להנחות את הסוכנים, שלדעתה של רשות הדואר מדובר ש. 

 .בחובה שלהם על פי ההסכם שאם לא יבוצע איתם יבוטל ההסכם
של גב' אמיד נשלח לכל סוכני הדואר מעל ראשנו תוך לא עשיתי זאת. המכתב ת. 

 .כדי ניהול מו"מ
ש. הודעת לסוכנים שהמכתב של גב' אמיד לא רק שיביא לביצוע הפעולות שהדואר 
דורש שהסוכנים יבצעו אלא לחידוש נקיטת הצעדים מהקיץ האחרון, כלומר, 

 השבתת סוכנויות.
מ הגיע למבוי סתום ורשות מאחר והמו"ת. לא דובר על השבתה אלא עיצומים 

בכנס של ארגון סוכני  20.12.05הדואר התחייבה, מנכ"ל רשות הדואר התחייב ביום 
עד הפיכת רשות הדואר לחברה, מו"מ  ייפתרסוכני דואר שהנושא  200הדואר מול 

הגיע למבוי סתום ועל מנת לאותת לרשות הדואר שאנחנו מגיעים לתאריך ההפיכה 
 מ' א' ג'(.  –)ההדגשות לעיל שלי ." על עיצומים ולא קרה כלום הכרזנו

 

הייתה כי  2006הגם שהסיבה הפורמאלית לנקיטה בעיצומים בשלהי חודש ינואר  נראה, אם כן, כי

הרשות לא תגמלה את הסוכנים בעבור פעולות מסוימות שביצעו, הרי שבפועל הסיבה לכך הייתה  

וכפי שעולה, מפורשות, מחקירתו  ,רב ובאהתקכי תאריך הפיכתה של הרשות לחברה ממשלתית 

 (:27-29ש'  26, עמ' 24.10.12)פרוטוקול מיום  בני כהן, מר יו"ר הארגון הנגדית של

למעשה לא ניתנים בסוכנויות שירותים שאתה טוען שלא חייבים  29.106"ש. מיום 
לתת ואתם גם לא משתתפים בכנסים והדרכות, איזו עילה הייתה לך לשיטתך 

 את הסוכנויות באופן חלקי ואח"כ באופן מלא בניגוד להוראות ההסכם.לסגור 
ת. התהליך היה שיש משאים ומתנים ויש פעולות בשטח כאשר מו"מ נכנס למבוי 

העילה לעיצומים הייתה שהמו"מ נקלע למבוי סתום. סתום אנו עושים עיצומים. 
ו לא ברור מה רשות הדואר אמורה להפוך לחברה, משנה סטטוס כאשר לנ 1.3ביום 

 ."  קורה עם ההסכמים שלנו כפי שהתחייב מנכ"ל הרשות
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   אי תשלום עמלות בגין שירותים מקוונים הטענה כי החרפת העיצומים הינה פועל יוצא שלג.  

ת הפרה את , הרשו2006התובעים טוענים, כי עובר לעיצומים שבהם נקטו בראשית שנת 

, הכוללים של בנק הדואר ה בגין שירותים מקווניםלהם תמור ילמהשההסכמים עמם, בכך שלא 

למוסדות שונים, בהם הביטוח הלאומי וחברות ביטוח; הפקדות של כספים גבייה ותשלום 

לבנקים זרים; העברות לרומניה, ועוד. נטען, כי על רקע האמור, הנחה הארגון את הסוכנים ביום 

 . יותלהימנע ממתן שירותים מקוונים לציבור בסוכנו 28.1.06

 

הייתה כי  2006לעיל ראינו, כי הגם שהסיבה הפורמאלית לנקיטה בעיצומים בשלהי חודש ינואר 

הרשות לא תגמלה את הסוכנים בעבור פעולות מסוימות שביצעו, הרי שבפועל הסיבה לכך הייתה  

ואכן, חקירת התובעים לפני  התקרב ובא.כי תאריך הפיכתה של הרשות לחברה ממשלתית 

י המדובר בשירותים שאותם סיפקו הסוכנים במשך שנים ארוכות ללא כל מחאה העלתה, כ

, וכי בגין שירותים אלו זכו הסוכנים לתגמול. זאת, בניגוד גמור לעדותו של 1999ולפחות מאז שנת 

שהסוכנים  , כי המדובר בשירותים חדשיםאשר העיד בחקירתו הנגדית ,בני כהן, מר יו"ר הארגון

ש'  22, עמ' 24.10.12)פרוטוקול מיום  יבור, הגם שטרם סוכמה התמורה בגינםנתבקשו להעניק לצ

 :(31ש'  23עד עמ'  19

.. אנו התבקשנו לבצע בסוכנות ]פעולות[ שרשות הדואר קיבלה עליהם תגמול "
 ומאתנו התבקשו לעשות בחינם. דוגמא, תשלומים מקוונים.

 ש. בחוזה כתוב שאתם צריכים לקבל על זה תשלום.
לא, על כל שירות חדש צריך לסכם מה התמורה ולא סוכמה התמורה, עשינו ת. 

זאת בתקופה ארוכה, ביקשנו, אנו לא ארגון וולונטרי בקישנו שישלמו לנו, אמרנו 
על מה שלא משלמים לא נבצע. בנוסף ביקשו מאתנו להגיע לכנסים והדרכות, 

הו אחר בסוכנות ועל שנביא את העובדים שלנו, נגיע להדרכה באותו יום נציב מיש
כל הימים האלה לא נקבל כסף. זה לא קבוע בהסכם, זה היה מעין נוהג. אבל אם 

 אתה לא משלם לי ואני לא מחויב אני לא עושה.
מג( הודעה ללקוחות על פעולות שלא -לתצהיר בר 15ש. מפנה אותך להודעה )נספח 

 ך.ניתן לבצע בסוכנות הדואר. המודעה נתלתה בסוכנות הדואר של
 ת. אצלי זה נתלה.

 .29.1.06ש. בעקבות המכתב מיום 
 ת. יכול להיות שכן אך אין תאריך.

ש. קצבאות ותשלומים מביטוח לאומי, תע"ש, הוצל"פ וכו' שמפורט באותה הודעה 
 אלו שירותים שניתנים בסניפי דואר ובתי דואר.

 ת. כן.
 ש. אלו שירותים שנדרשתם לתת אותם בסוכנויות.

 א תוגמלנו עליהם.ת. כן, אך ל
 ש. כך גם הפעולות האחרות הנקובות בהודעה.

 ת. אמת. הנקובות בהודעה.
אתה בסוכנות שלך הענקת את הפעולות  29.1.06ש. כמה זמן לפני המועד של 

 האלה.
 ת. אני מניח שמספר חודשים.

ש. זאת אומרת שאתה רוצה להגיד לי שקצבאות מהביטוח הלאומי רק התחילו 
 .2006כם בשנת להינתן על יד

ת. יש שני סוגים של תשלומים מביטוח לאומי, ]האחד[ שאתה משלם אותו מקוון, 
והשני שבא מישהו ומקבל תמורת הצגת מסמך, את מה שמקוון אני לא נתתי את 

 השירות.
 .2005ש. השירות המקוון התחיל רק בשנת 
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שהוא אז. ת. השירות המקוון התחיל באיזה שהוא תהליך ואני התחלתי אתו מתי 
אני לא יודע לענות תשובה מדויקת, אצלי השירות הזה היה נדיר, הלקוחות שלי לא 

 מקבלים קצבאות ביטוח לאומי.
הזו  קטגוריות, קבלת קצבאות ותשלומים, גביית  בהודעה לשאלת ביהמ"ש: יש

חובות למוסדות, ביצוע פעולות מקוונות: לגבי כל אחת מהקטגוריות בערך כמה זמן 
 ם עד שהפסקת לתת אותם.נתת אות

 ת. איני יודע להגיד במדויק, להערכתי חודשים, אצלי בסוכנות זה היה נדיר.
ש. אתה הסברת לנו על פעולות ולא מקוונות לביטוח לאומי אבל המילה מקוון 
מופיעה רק בקטגוריה השלישית, של הפקדה לבנקים זרים אז איך אתה מסביר 

 את זה.
לבצע אותם מקוונות וזה לא נמצא בכותרת, כל  ת. זה חלק מהפעולות שניתן

הפעולות, כל מה שנכתב כאן אני לא יודע מי ביצע ולא ביצע, הפעולות האלה יכולות 
 להיבדק על ידי שירות הדואר.

ש. אתה מתקן את עצמך ואמור שגם שתי הקטגוריות הראשונות הכוונה לדברים 
 מקוונים.
 ת. אמת.

ה לא כל כך סביר שפעולות מקוונות התחילו בסוף ש. אם ככה תנסה להיזכר זה נרא
 .2005שנת 

ת. על חלק מהפעולות המקוונות כן קיבלנו עמלה, אלה כנראה התחילו יותר מאוחר. 
 זה עולה לפי הסכמים שעושה רשות הדואר עם אותם גורמים."   

 

שנים  במשך ובר בשירותים שאותם סיפקו, כי המדהתובעים כאמור, בניגוד לכך אישרו יתר

לתגמול. כך, הם אכן זכו , וכי בגין שירותים אלו 1999ארוכות ללא כל מחאה ולפחות מאז שנת 

, אשר כיהנה כחברת ועד הארגון החל מחודש סופי תורג'מן, הגב' 44למשל, העידה התובעת מס' 

 ( 11-19ש'  43, עמ' 25.10.12)פרוטוקול מיום  2006פברואר 

 15קיבלת מהארגון את המנשר )נספח  29.1.06ביום "ש. את זוכרת אולי יותר טוב ש
 מג(.-לתצהיר בר

 ת. תוך כדי עיון במנשר אני נזכרת שקיבלתי אותו.
ש. האם את זוכרת שבעקבות המנשר הזה התבקשתם לפעול על פי המנשר ולתלות 

 את ההודעה שבאותו נספח על גבי הסוכנות.
 ת. זכור לי. אני מניחה שתליתי את ההודעה הזו.

. כמה זמן לפני המועד שבו תלית על דלת הסוכנות הענקת השירותים המפורטים ש
 בהודעה.

 ת. מיום שקיבלתי את הסוכנות לידיי עד ליום האחרון שלו.
 הענקת את השירותים האלה בסוכנות. 06עד  99ש. לפחות משנת 

 ת. כן, את רובם."   
 

 163, עמ' 19.11.12)פרוטוקול מיום  הועד, חברת יהודית פלדהגב' , 31העידה התובעת מס' גם וכך 

 (:3 ש' 165עד עמ'   30ש' 

"ש. על פי לוח התמורה של החוזה זה נכון שקיבלתם תשלומים בעבור עסקאות 
 בנק הדואר.

 ת. נכון.
 ש. עסקאות בנק הדואר אלה עסקאות למשל, הפקדה לבנקים זרים.

 ת. נכון. בין היתר.
 מי.ש. זה גם קבלת קצבאות מביטוח לאו

 ת. נכון.
 ש. זה גם קבלת קצבאות ותשלומים ממשרד העבודה והתעשייה.

 ת. כל התשלומים.
 ש. זה גם קבלת תשלומים מהוצל"פ.
 ת. כן. כל מי שעובד עם רשות הדואר.
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 ש. גם תשלום פנסיה מרומניה.
 ת. לא זוכרת.

במסגרת הישיבה הראשונה שנוהלה עתכם עם  2003ש. אני אומר שכבר בשנת 
-על הרפורמה הוצע לכם להעלות את התמורה בגין עסקאות בנק הדואר בהועד 
 בהתאמה. 1.06-ו 0.74-ל ₪ 0.8, 0.6 -מ 27.6%

 לא זוכרת. באתם מרצונכם?ת. 
שירותים מקוונים כמה שנים או פחות או יותר מאיזה שנה התחלת לתת  כן. ש.

 בסוכנות שלך.
 ת. מאז שחוברתי.

 .2000 -ש. אפשר לומר שמתחילת שנות ה
 ת. יכול להיות.

ש. זה נכון ששירותים מקוונים כוללים בין היתר, שירותים כמו מזומן בזמן, 
 מכירות, העברות לרומניה, הפקדות לבנקים.

 ת. כן.
שבמסגרתה  2006ש. את זוכרת את קבלת ההחלטות שלכם בארגון לפני סוף ינואר 

 הורתם לכלל סוכני הדואר שלא לתת את השירותים האלה.
 נכון. ת.

 ש. על שירותים מקוונים קיבלתם כסף.
ת. אני לא זוכרת. קיבלנו כסף. אין כמעט סוכנות שנשמעה לנו כולל אני שלא 

 נשמעתי להוראות.
 ש. האם ואמרת שכן, על השירותים האלה קיבלתם כסף.

 30ת. אני חושבת שכן אבל אך אני לא זוכרת את השירותים, אני יושבת במקום 
כות יחסים עם האנשים שאני לא יכולה להגיד להם שאני לא שנה, יש לי מער

 נותנת שירותים.
ש. את אמרת כרגע שעל לפחות חלק מהשירותים את זוכרת בוודאות שקיבלתם 

הנחתם את כלל הסוכנים  2006כסף, הפקדה לבנקים זרים עסקאות דואר, בתחילת 
 לא לתת את השירותים.

תוגמלנו, אין לנו סיבה לא לתת שירותים  ת. לא זוכרת אם נתנו את ההוראה כי לא
 שאנחנו מתוגמלים עבורם כי מזה אנחנו חיים.

ש. דיברנו על הישיבות בתוך ועד הארגון, נשאלת השאלה מה היה האירוע שבגללו 
אתם החלטתם להנחות את סוכני הדואר להפסיק לתת את השירותים האלה דווקא 

 .2006בינואר 
והכל היה בסדר לא מבחינה הגיונית אם קיבלנו  ת. לא זוכרת מה היה האירוע.

     הייתה סיבה."  
 

ש'  9, עמ' 21.11.12, פרוטוקול מיום חיים סופר, מר 28על דברים ברוח דומה העיד גם התובע מס' 

 (:  1ש'  10עד עמ'  18

 "ש. ממתי הענקת בסוכנות עסקאות בנק הדואר.
 ת. תמיד.

 ש. מה כללו העסקאות האלה.
 י ארנונה, העברת בעלות, טסטים למיניהם.ת. תשלומ

 ש. הפקדה לבנקים זרים.
 ת. הגיע קצת יותר מאוחר.

 ש. שנים לפני המאבק.
 ת. כן. שנה אולי.

 ש. קצבאות או תשלומים מכל מיני מוסדות כמו מל"ל.
 ת. תמיד היה.

 ש. גביית חובות למוסדות כמו חברות סלולאריות.
ד שהדואר מתנהל באופן ידני אח"כ נכנס נושא ת. לא זכור, היתה תקופה ארוכה מא

 המחשוב. לא זוכר תאריכים.
 זה הגיוני. 2000ש. הפריצה הגדולה של מהפכת המחשוב של הדואר הייתה בשנת 

 ת. כן.
 ש. מה הייתה התמורה.
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 ת. לא זכור לי. הייתה תמורה.
   

עד  24ש'  5, עמ' 21.11.12 מיום פרוטוקול) ורד תורג'מןהגב' , 45על כך גם העידה התובעת מס'  

 (:8 ש' 6עמ' 

 "ש. מה זה פעולות בנק הדואר שאותם הענקת בסוכנות, מה זה כולל.
ת. פעולות מקוונות כל מה שדרך המחשב הייתי אמורה לעשות, לקבל שיקים, 

 להעביר כסף מחשבון לחשבון, העברת בעלות, העברת כסף לחו"ל.
 .ש. הפקדה לבנקים זרים זה פעולה מקוונת

 ת. כן.
ש. קבלת קצבאות ותשלומים מהמל"ל ומשרד התעשייה והוצל"פ, הנהלת 

 ביהמ"ש כל אלה עסקאות בנק הדואר.
ת. לא, הם פעולות מקוונות צריך לעשות אבחנה בין פעולות בנק דואר לבין פעולות 
מקוונות, כל החידושים והתקדמות של הדואר נעשתה דרך פעולות מקוונות כמו 

העברות לבנקים, זה כיוון שצריך להיות מרושת, העברות בעלות, כספים לחו"ל, 
העברות למשרד התחבורה, יש פעולות אחרות של עסקאות בנק הדואר שהיו לא 

 קשורות למחשב אלא במסמך, בשיק, למשל ביטוח לאומי שהיו מקבלים בשיק.
 ש. כמה שנים לפני שבוטל ההסכם הענקת את הפעולות שדיברנו עכשיו.

, זה התחיל עם העברות בעלות 2000צה הגדולה של הדואר היה בשנת ת. הפרי
ואז התחילו השירותים  2000למשרד התחבורה. ההתקדמות במחשוב הייתה משנת 

 המקוונים, אני נסעתי להשתלמויות קיבלתי אישורים ועדכנו את המחשב.
 ש. מה הייתה העמלה שקיבלת על העסקאות.

        .".לא היה חוזה אחר. 96. מ מה שסוכם בחוזה קיבלנו 96ת. עד 
  

מאיינת  2000מטבע הדברים, העובדה שמדובר בשירותים שניתנו על ידי הסוכנים מאז שנת 

ת הטענה, כי בגין השירותים הללו פצחו התובעים בעיצומים בשלהי חודש ינואר במידה רבה א

)וראו לעניין זה,  תגמול , וזאת גם אם אניח, כי בגין שירותים אלה לא זכו הסוכנים לכל2006

להמרצת הפתיחה שהוגשה בשעתו על ידי  68, נספח 8.11.05מכתבו של יו"ר הארגון מיום 

. הדברים האמורים נכונים גם ביחס לאי קבלת תגמול בגין השתתפות בהדרכות, שהרי הסוכנים(

יה קיים אין חולק, כי אין המדובר בגזירה חדשה שהטילה הרשות על סוכניה, כי אם נוהג שה

פרוטוקול מיום מר בני כהן, את חקירתו הנגדית של יו"ר הארגון,  , בהקשר זה,מימים ימימה )ראו

נראה, אם כן, כי לא בכדי אין למצוא באיזה מבין (. 2-4ש'  24; עמ' 26-28ש'  22, עמ' 24.10.12

הם פועל  תצהירי התובעים כל הצהרה פוזיטיבית, שלפיה העיצומים שננקטו בשלהי חודש ינואר

בגין השתתפות בהדרכות. אי קבלת תשלום יוצא של אי קבלת תשלום בגין שירותים מקוונים ו

בקשר עם לוח התמורה החדש  2003מכל מקום, מהתכתובת שהוחלפה בין הצדדים בשלהי שנת 

עולה, כי הסוכנים אכן קיבלו תמורה בגין השירותים המקוונים, כאשר בגדרי הצעת הרשות מיום 

אף הוצע לסוכנים, כי התמורה בגין השירותים הללו תגדל במסגרת ההסכמים החדשים  4.6.03

 מג(. -בר מר לתצהיר 5-ו 2ים שיחתמו )ראו נספח

 

הנה כי כן, השירותים המקוונים שבגינם פתחו התובעים בעיצומים ניתנו על ידי הסוכנים במשך  

 שעל פניומכאן, ם אלו לאורך השנים. , והם תוגמלו בגין שירותי2006שנת שנים, ובוודאי שלפני 

במועד לא הייתה לתובעים כל סיבה קונקרטית להפסיק את מתן השירותים המקוונים דווקא 

להפעיל לחץ על הרשות, משתאריך הפיכתה לחברה למעט הרצון  2006זה, בשלהי חודש ינואר 

 ממשלתית התקרב ובא.
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 ם מקווניםהטענה כי בפועל התובעים לא מנעו מהציבור שירותי .ד

, כי על אף הוראות הארגון, הם העניקו לקהל הלקוחות את מלוא השירותים, התובעים טוענים

בשל אי קבלת כביכול לא לספק, שתבקשו הם השאותם  של בנק הדואר מקווניםשירותים לרבות 

מר  ,21התובע מס' את חקירתו הנגדית של , למשל, בתצהירי התובעים. כן ראו )ראו תגמול בגינם

; חקירתה הנגדית של התובעת 12ש'  25עד עמ'  24ש'  62, עמ' 31.10.12, פרוטוקול מיום, יונתן לוי

; חקירתה הנגדית של 7-20ש'  51, עמ' 31.10.12, פרוטוקול מיום פיבי זעפרני, הגב' 16מס' 

של  ; חקירתה הנגדית6-15ש'  72, עמ' 1.11.12ל מיום , פרוטוקוחנה בן דוד, הגב' 8התובעת מס' 

; חקירתו הנגדית של 25ש'  164, עמ' 19.11.12פרוטוקול מיום , יהודית פלדהגב' , 31התובעת מס' 

; חקירתו הנגדית 24-26ש'  155עמ' , 14.11.12פרוטוקול מיום , משה סולומוןמר , 27התובע מס' 

עת ; חקירתה הנגדית של התוב5-7ש'  159, עמ' שם, 29, מנהל התובעת מס' מר גל סטבסקישל 

  .(8-10ש'  93, עמ' 5.11.12, פרוטוקול מיום שושנה בראון, הגב' 9מס' 

 

 , ואפרט.טענה זו הינה מוקשית בעיני, מכמה סיבות

 

ראשית, ובעיקר, משום שבגדרי ההליכים הקודמים שניהלו הצדדים אף לא אחד מבין התובעים 

של בנק  שירותים מקווניםוכי הוא המשיך לספק  ,כי הוא לא פעל על פי הנחיות הארגון ,טען

, שבגינם, כביכול, הסוכנים לא קיבלו תשלום, נהפוך הוא; בגדרי תצהירו של יו"ר הארגון הדואר

(, 5981/06)בש"א  2.3.06שניתן בתמיכה לבקשת הארגון והסוכנים למתן צו מניעה זמני מיום 

צורף  לתצהיר, שהעתקו 8-ו 7סעיפים הצהיר יו"ר הארגון בשם הארגון ובשם הסוכנים כולם, כך )

 מג(:-לתצהיר מר בר 35כנספח 

להפסיק  29/01/06החליטו הארגון והסוכנים, החל מיום "לאור האמור לעיל, 
ולספק שירותים אלו אשר הם אינן מחויבים לתת אותם ואשר הם אינם מקבלים 

 .כל גמול בגינם
 

שירותים  הם לא יספקו 29/01/06הארגון והמבקשים הודיעו למשיבה כי החל מ 
      אלו אשר אין להם מחויבות לספק ואשר הם אינם מתוגמלים בגינם." 

 

, אישר בחקירתו הנגדית, כי הגם שהבקשה מיום בני כהןיוער, כבר עתה, כי יו"ר הארגון, מר 

הוגשה באופן פורמלי על ידי שישה סוכנים בלבד, הרי שבפועל היא הוגשה בשמם ועל  2.3.06

 . 1.3.06ם שהשתתפו באסיפה ביום דעתם של כל הסוכני

 

ודעה המודיעה על ההשנית, משום שהתובעים אישרו בחקירותיהם, כי הם אכן תלו בסוכנויות את 

כדבר שהשירותים המשיכו להינתן  כך שקשה להלום את הטענהאי מתן שירותים כאמור, 

לעניין זה, את  )ראו, לא ניתן לקבל שירותים כאמורכלל ר כי שבשגרה, כשציבור הלקוחות סב

-11ש'  43, עמ' 25.10.12, הגב' סופי תורג'מן, פרוטוקול מיום 44חקירתה הנגדית של התובעת מס' 

15). 
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, הגם ולבסוף, ולא פחות חשוב מכך, משום שהתובעים לא הביאו כל ראיה התומכת בטענתם

בהקשר זה,  שחלקם העסיקו עובדים בסוכנות, אשר לכאורה היו יכולים לאשר את גרסתם )ראו,

 . (10-12ש'  63, עמ' 31.10.12, פרוטוקול מיום יונתן לוי, מר 21את חקירתו הנגדית של התובע מס' 

 

כי  ,מכל מקום, וגם אם התובעים אכן לא פעלו כהנחיית הארגון, כנטען, הרי שמהראיות עולה

אין המדובר  , כך שעל פניוהתובעים נקטו בעיצומים חריפים הרבה יותר בחודשים פברואר ומרץ

שיש בה כדי להשליך על המסקנה המשפטית הנגזרת מהמסכת העובדתית  בטענה עובדתית

   .  שהתבררה לפני

 

 סגירה חלקית של סוכנויות הדואר בשעות אחר הצהריים –החרפת העיצומים  .5.3.6

 הוראת הארגון ותגובת הרשותא. 

הורה הארגון על , 29.1.06ו מיום בסמוך לאחר שהארגון שלח לסוכנים את מכתבאין חולק, כי 

 . , בשעות הפעילות הרגילות של הסוכנויות15.2.06החרפת העיצומים ועל כינוס כנס חירום ביום 

סוכני הדואר מלהשתתף בהדרכות אשר מרבית בד בבד עם האמור נמנעו עוד עולה מהראיות, כי 

 12.2.06, )מרחב ת"א והמרכז( 7.2.06, )מרחב חיפה והצפון( 31.1.06ארגנה הרשות וזאת בימים 

, ציון בנימיני. עובדה אחרונה זו נתמכת בתצהירו של מר )מרחב ירושלים( 21.2.06-ו )מרחב דרום(

אשר הצהיר כי למעט סוכנים בודדים,  ,בנתבעת סגן סמנכ"ל תחום הדרכה ופיתוח משאבי אנוש

צורף  לתצהירו של מר בנימינייוער, עם זאת, כי  כל הסוכנים דכאן נעדרו מימי ההדרכה האמורים.

מרשימות  יםכאשר לטענתו עותק רשימות הנוכחות של מרחב ירושלים ומרחב דרום בלבד,מעותק 

אביב והמרכז ומרחב חיפה והצפון לא נשמרו. כאמור, מעותק רשימות -הנוכחות של מרחב תל

מחוזות אלו, , כי כל התובעים הנמנים על הנוכחות של מרחב ירושלים ומרחב דרום אכן עולה

  .לתצהירו( 2)ראו נספח  , נעדרו מימי ההדרכהיונתן לוימר , 21התובע מס' למעט 

 

)העתק  כך ,ב התראה נוסף לסוכנים, שבו צויןמכתשלחה הרשות  13.2.06ביום מכל מקום, 

 מר לתצהירו של 17צורף כנספח  13.2.06, מ"מ סמנכ"ל לתפעול, מיום טל אמידמכתבה של הגב' 

 :מג(-בר

"נודע לנו באקראי כי נקראת להשתתף בכנס אשר מארגן ארגון סוכני הדואר ביום 
ואשר כתוצאה מכך עלולה סוכנות הדואר אשר  15:00אשר נקבע לשעה  15.2.06

לערך כך שהיא לא תספק שירות  14:30מופעלת על ידך להיסגר באותו יום בשעה 
 הקבועות בחוזה.. לקהל הלקוחות בשעות אחר הצהריים בהתאם לשעות הפתיחה

 
קריאה זו של ארגון סוכני הדואר הינה צעד כוחני נוסף במאבק אשר מנהל ארגון 
סוכני הדואר על גבם של סוכני הדואר ושל ציבור הלקוחות כנגד רשות הדואר, אשר 
יגרום נזק לכל הצדדים המעורבים. זאת, נוסף להנחיית ארגון סוכני הדואר לסוכני 

וכן שלא לספק חלק רכות אותן מארגנת רשות הדואר הדואר שלא להשתתף בהד
 משירותי הדואר בסוכנויות הדואר. 

 
 14:30בשעה  15.2.06מובהר בזאת כי סגירת סוכנות הדואר המופעלת בידך ביום 

שלא על פי השעות הקבועות בחוזה, אי השתתפות בהדרכות ואי מתן חלק מן 
ת הדואר וללקוחותיה נזקים השירותים בסוכנויות הדואר, עלולות לגרום לרשו
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ישירים ועקיפים ויש בהו משום הפרה יסודית של החוזה אשר נערך בינך לבין 
 ...רשות הדואר על כל המשתמע מכך

 

כפי שהודגש לא פעם אחת בפני נציגי הארגון, רשות הדואר הגישה לארגון סוכני 
י הדואר הצעה במסגרת המשא ומתן אותו יזמה והיא ממתינה לתגובתו כד

להמשיכו. הרשות מוכנה להמשיך את המשא ומתן, לדון במסגרתו בכל בקשה או 
דרישה ולהציע פתרונות בסוגיות הנדרשות, אך לא תקבל דרישות כלשהן באמצעות 

 הפעלת כוח והפרת חוזי ההתקשרות. 
 

בנסיבות אלה, ולאחר שרשות הדואר שבה וקראה לנציגי ארגון סוכני הדואר, 
צדדי -לחן המשא ומתן, היא לא תוכל להבליג על כל צעד חדלשווא, לשוב אל שו

אשר יפגע במתן השירותים לציבור, או יבוא לידי ביטוי באי מילוי התחייבויותיך 
 על פי החוזה שנערך עמך, בדרך כלשהי.

אם לדאבוננו, תושב קריאה זו ריקם ותינקטנה בידך פעולות של פגיעה בשירות 
של החוזה הקיים עמך, לא תוכל רשות הדואר  רשות הדואר, תוך הפרה יסודית

לעמוד מנגד.. מכתב זה מהווה התראה לפני סיום ההתקשרות עמך לאלתר אם 
 תחליט לפעול על פי הנחיות ארגון סוכני הדואר.

 
אנו קוראים לך לשקול שוב את הבחירה של ארגונך במסלול ההתדרדרות החלקלק, 

לשוב אל שולחן הדיונים ולנסות  –ר אשר את סופו מי ישורנו, ובטרם יהא מאוח
למצות את האפשרות להגיע לפתרון מוסכם, במקום לפגוע במקור הפרנסה של 

               מ' א' ג'(.  –)ההדגשות לעיל שלי כולנו."  
 

 22.2.06ביום ש, הרי 15.2.06סוכנים ביום בסופו של דבר לא התקיים כנס  הגם שאין חולק, כי

עדכון  –פעילות ארגונית וזאת במסגרת הודעה נושאת כותרת " פת המאבק,הורה הארגון על החר

הינו  22.2.06בה נכתב, כך )העתק ההודעה מיום  ,דוד פסוכתב מזכיר הארגון, מר , שוהנחיות"

 מג(:-לתצהירו של מר בר 15נספח חלק מ

 אמורה הרשות להפוך לחברה ממשלתית.  1.3.2006"בתאריך 
 

 יות דואר טרם הושג ואין פתרון נראה לעין. חדש להפעלת סוכנו הסכם
 

הצעדים שננקטו על ידנו עד היום ובנוסף הפעולות ועד הארגון החליט על המשך 
 הארגוניות הבאות:

 
סוכנויות הדואר בכל הארץ יפעלו רצוף עד  26.2.2006 -א. החל מיום ראשון ה

 .13:30בלבד, למעט ימי שלישי עד  14:30השעה 
 

 , סוכנויות הדואר יהיו סגורות לקהל.1.3.2006 -הביום רביעי ב. 
  
 אין לפתוח את סוכנויות הדואר  
 יש להגיע לכנס חרום לקבלת החלטות והנחיות לגבי המשך הפעילות הארגונית. 
 
 הכנס יערך     
 11:00שעה  1.3.2006ביום רביעי      

                  .... 
 מצורפת מודעה לידיעת קהל הלקוחות  

 ל שינוי שעות הפעילות של הסוכנות.ע
 

 זיכרו!  
 רק ביחד אנחנו כוח, כוחנו באחדותנו!

 " נא הפיצו מידע זה בין כל הסוכנים באזורכם.
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 בסמוך לאחר מכן, שלחה הרשות מכתב התראה נוסף לסוכנים, על רקע כוונתו זו של הארגון

עות הפעילות של הסוכנות על דעת , שבו שבה והזהירה את הסוכנים, כי שינוי שלהחריף את צעדיו

עצמם, או אי הפעלה כלל, יהוו הפרה יסודית של הסכם ההתקשרות, דבר שיביא לסיום ההסכם 

האפשרות  לאלתר. רשות הדואר קראה לסוכנים לשוב אל שולחן הדיונים ולנסות למצות את

 18כנספח  צורף 2006מחודש פברואר  טל אמיד)העתק מכתבה של הגב'  להגיע לפתרון מוסכם

 :  מג(-בר מר לתצהירו של

"לרשות הדואר נודע כי בכוונת ארגון סוכני הדואר להחריף את הצעדים הכוחניים 
במסגרת המאבק אשר הוא מנהל כנגד רשות הדואר על גבם של סוכני הדואר ושל 
ציבור לקוחות רשות הדואר, וכי הוא מתעתד לקרוא לסוכני הדואר שלא להפעיל 

דואר בשעות הפתיחה והסגירה שנקבעו בחוזה ההתקשרות עד כדי את סוכנויות ה
 אי הפעלה כליל של סוכנויות הדואר.

 
אנו מבקשים להבהיר באופן חד משמעי כי אי פתיחת סוכנות הדואר בשעות 
הפתיחה הקבועות בחוזה ההתקשרות או אי הפעלתה כלל מהוות הפרה יסודית של 

דאבוננו, תינקטנה בידך פעולות של פגיעה החוזה שנערך בינך לרשות הדואר.. אם ל
בשירותי רשות הדואר, תוך הפרה יסודית של החוזה הקיים איתך, לא תוכל רשות 
הדואר לעמוד מנגד.. מכתב זה מהווה התראה לפני סיום ההתקשרות איתך לאלתר 

 אם תבחר לפעול על פי הנחיית ארגון סוכני הדואר.
 

לשוב אל שולחן הדיונים  –ר בטרם יהא מאוחר אנו קוראים לך ולארגון סוכני הדוא
ולנסות למצות את האפשרות להגיע לפתרון מוסכם, במקום לפגוע במקור הפרנסה 

 של כולנו."
 

, ששלחה הרשות לתובעים במהלך חודשים ברורים אלה התראהלמותר לציין, כי לנוכח מכתבי 

כי נקיטה בעיצומים היא  ברו, כי התובעים סת, לא ניתן לטעון ברצינו2006ינואר ופברואר 

  בבחינת צעד לגיטימי וחלק מכללי המשחק שבין הצדדים.

 

, אישר בחקירתו הנגדית, כי הוא היה מודע לקיומו של מכתב זה בזמן בני כהןיו"ר הארגון, מר 

להתריע בפני  מצא לנכוןהוא לא  ,חרף זאת(. 11-12 ש' 25, עמ' 24.10.12אמת )פרוטוקול מיום 

עלולה להביא לביטול הסכמי ההתקשרות  , כפי שהורה הארגון,כי נקיטה בעיצומיםהסוכנים, 

 (:20-31 ש' 25לאלתר )שם, עמ' 

 הכרת את המסמך הזה בזמן אמת."ש. 
ת. חזרתי על התשובה כמה פעמים, הגיעו מסמכים רבים איני יודע באיזה אמצעי. 

 ראיתי את המכתב הזה בזמן אמת.
 התראה לפני סיום התקשרות לאלתר.ש. ראית שכתוב במכתב שזו 

 ת. ראיתי מה שכתוב בו.
חשבת שקיבלת את המכתב הזה להתרות בפני הסוכנים שנתת להם את ש. 

ההנחיות לסגור בין באופן חלקי ובין באופן מלא, שהם נתונים לסיכון של ביטול 
 .חוזה

ות לא חשבנו שזה יגיע לביטול חוזה, חשבנו שזה חלק מהתהליך של ההתנהגת. 
של חברת הדואר מול ארגון סוכני הדואר כפי שהיה בכל השנים לפני וגם בשנת 

אז נפגש  2004שהגענו ליום לפני סגירת הסוכנויות במוצ"ש, זה היה בשנת  2004
איתנו במלון בתל אביב יוסי שלי, מנכ"ל רשות הדואר דאז, ובו ביום סיכמנו על כך 

ו"מ, ציפינו שזה מה שיקרה הפעם, שאנו מסירים את איומי הסגירה ויושבים למ
 אבל אף אחד לא התקשר אלינו."  



 סוכני דואר נ' חברת דואר ישראל בע"מ 44-ארגון סוכני הדואר ו   1044/08תא )ת"א( 

112 

 

 

והותירו אותן  14:30סגרו הסוכנים את הסוכנויות בשעה  2006לפברואר  27-ו 26בימים  ואכן,

  .סגורות לקהל בשעות אחר הצהריים

 

 סגירת הסוכנויות במונטפיורי ובבני ברקב. 

, שלחה הרשות שני מכתבי ביטול, אחד 26.2.06ביום , מיד לאחר נקיטת העיצומים 27.2.06ביום 

 מג-ברמר . מג(-לתצהירו של מר בר 23)המכתב צורף כנספח  עודד רזיאל, מר 40מהם לתובע מס' 

, 30.5.13עמד על הרציונל שעמד בבסיס ההחלטה האמורה בגדרי חקירתו הנגדית )פרוטוקול מיום 

 (:27-32ש'  194עמ' 

ר עיצומים, אתה קראת לזה עיצומים אני קורא לזה הפרה היו כב 26.2.06".. ביום 
הם הוחרפו מבחינת מספר הסוכנים שהשתתפו  27.2.06יסודית של ההסכם, ביום 

כאשר חזר על עצמו  26.2.06נפסק השירות לחלוטין. ביום  1.3.06בעיצומים, ביום 
נטפיורי ועל ידי אותם סוכני דואר, דוגמא, סוכן הדואר מו 2005האירוע מאוגוסט 

בתל אביב, הגענו למסקנה כדי להבטיח את רציפות השירות בעתיד, אנו חייבים 
 להחליף את ספק השירות כמו שהיינו נוהגים בכל מקרה של שירות אחר."     

 

מצאה הרשות לנכון לבטל את הבהיר על שום מה ל מג-ברהתבקש מר בחקירתו הנגדית 

 (:1-3ש'  195, עמ' שםההסכמים עם שני סוכנים בלבד, והשיב כך )

מכתבים לכל הסוכנים שהיו בעיצומים אלא רק  26.2.06"ש. למה לא שלחתם ביום 
 לחלק.

ת. לא היינו ערוכים לכך, וגם אנחנו לא רצינו להסלים את המצב יותר מדי, כי 
ב הארגון מיום הצעדים הארגוניים שנזכרו במכת]שמענו על התוכניות האלה 

 רצינו לתת איזה שהיא אמתלה להגשים אותה".   ולא [מ' א' ג' -22.2.06
  

כי קיבל את מכתב הביטול  ,רזיאל עודד מר ,40התובע מס'  בתצהירו, וכן בחקירתו הנגדית, אישר

וכן  לתצהירו 6סעיף ראו בו ביום וכי מיד לאחר קבלת המכתב הוא עדכן את הארגון על קבלתו )

(. למעשה, מעדויות התובעים לפני עולה, כי רבים 1-7ש'  104עמ'  ,5.11.12פרוטוקול מיום עדותו ב

הסוכנים למדו על דבר קיומו של המכתב בו ביום )ראו את חקירתה הנגדית של התובעת מס' בין מ

; חקירתו הנגדית של 12-13ש'  151, עמ' 14.11.12, פרוטוקול מיום שולמית פרלמוטר, הגב' 33

  (.12-13ש'  156, עמ' 14.11.12יום מ, פרוטוקול ןסולומו משה , מר27התובע מס' 

 

סגן יו"ר הארגון דאז חבר ועד הארגון אשר כיהן כ, יונתן לוי, מר 21התובע מס'  וכפי שגם אישר 

 (:1ש'  64, עמ' 31-32ש'  63, עמ' 31.10.12)פרוטוקול מיום 

ידעת שרשות הדואר  – 28.2לפני שסגרת לגמרי הסוכנות ביום  27.2.06"ש. ביום 
 טלה חוזה ]עם[ לפחות שני סוכנים.כבר בי

ת. באותו רגע לא, יותר מאוחר בשעות אחר הצהריים קיבלנו טלפונים שנסגרו 
 סוכנויות."

 

  הטענה כי סגירת הסוכנויות התקבלה עם דחיית עתירת הסוכניםג. 

התקיים גם דיון בעתירת הסוכנים,  –עת נקטו הסוכנים בעיצומים  – 27.2.06ביום כאמור, 

כו המליץ בית המשפט העליון לסוכנים למשוך את עתירתם ולנהל משא ומתן עם הרשות, שבמהל
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במטרה להגיע לפתרון הסכסוך. סוכני הדואר קיבלו את ההמלצה והעתירה נמחקה. כאמור, גם 

 בלבד, כשהן נותרות סגורות בשעות אחר הצהריים.  14:30ביום זה הסוכנויות פעלו עד השעה 

 

עם הטענה, כי ההחלטה לסגור סוכנויות התקבלה עם דחיית  מג-ברת מר בחקירתו הנגדית עומ

 (:4-14ש'  208, עמ' 3.6.13עתירת הסוכנים, והשיב כך )פרוטוקול מיום 

ש. שהסתיימה העתירה בבג"צ ניתנה הנחיה לסגור את הסוכנויות במונטפיורי "
 ובבני ברק.

יהמ"ש. אני רוצה בין הדברים. בין הסגירה לבין ההחלטה של ב אין קשרת. 
בקשה לצו ביניים בעניין הזה, יכולנו  2004להזכיר שביהמ"ש העליון דחה במאי 

מיד לאחר מכן לו רצינו לסיים את ההתקשרות עם סוכני הדואר ולא עשינו זאת אז 
אין קשר, ההחלטה לסיים התקשרות הייתה אך ורק בשל הפסקת השירות 

 לציבור.
יות במונטפיורי ובני ברק התקבלה לפני או ש. האם ההחלטה לסגור את הסוכנו

 אחרי הדיון בבג"צ.
ת. ככל הזכור לי ההחלטה לסיים את ההתקשרות עם שתי הסוכנויות הללו 

שהסתבר שהסוכנויות שיבשו את העבודה. שהם סגרו  26.2 -התקבלה בתום יום ה
 את הסוכנות בשעות שהסוכנות הייתה צריכה להיות פתוחה.

 מסירת ההודעה על הסגירה עד לסיום הדיון בבג"ץ.ש. האם עיכבתם את 
     "ת. לא. ממש לא.

   

   ומכתב הרשות מאותו היום 28.2.06ביום  סגירתן המלאה של סוכנויות הדואר .5.3.7

 28.2.06ביטול הסכמי התקשרות ומכתב ההתראה מיום א. 

ת הארגון, וכפי שאישר , בהתאם להוראונותרו סוכנויות דואר רבות סגורות 28.2.06בבוקר יום 

 -24ש'  155, עמ' 14.11.12)פרוטוקול מיום  , בחקירתו הנגדיתמשה סולומון, מר 27התובע מס' 

28) : 

כשקיבלתי הוראה מהארגון, בעקבות סגירה  28.2סגרתי את הסוכנות ביום אני "
... לסגור לגמרי זה בעקבות הוראה שקיבלנו בעקבות סגירת סוכנויות של סוכנויות

  ז כתוצאה מסולידריות עם הסוכנים שסגרו."וא
 

אי לכך, הודיעה הרשות על ביטול הסכמי ההתקשרות עם סוכנויות דואר נוספות, החל משעות 

, וזאת בשל אי מתן שירותים מקוונים במשך מספר שבועות ובשל אי 28.2.06הצהריים של יום 

חלק העתק של ) 28.2.06ל יום ובשעות הבוקר ש 27.2.06-ו 26.2.06פתיחת הסוכנויות בימים 

 . מג(-לתצהירו של מר בר 23מהמכתבים צורפו כנספח 

 

, שלחה הרשות מכתב התראה נוסף לסוכנים שטרם בוטל עמם ההסכם, בו בד בבד עם האמור

כי העתירה שהגישו ארגון סוכני הדואר וחלק מהסוכנים לבית המשפט העליון, שמטרתה  ,ציינה

לשנות את תנאי הסכמי ההתקשרות שבין הצדדים, נמחקה, לאחר  הייתה למנוע מרשות הדואר

שהעותרים משכו את העתירה בהמלצת בית המשפט. רשות הדואר הבהירה לסוכנים, כי כשם 

שעד היום השלה אותם הארגון, כי העתירה לבג"ץ היא אשר תכריע את מאבקו כנגד רשות הדואר 

ות הכוחניות והחד צדדיות הננקטות יהיה בהן וכשל בה, כך הוא ממשיך להשלות אותם, כי הפעול

כדי להניב הישגים לסוכנים, חלף ניהול משא ומתן ענייני וישיר בכל הנושאים שבמחלוקת. הרשות 

שבה והציעה לסוכנים להימנע מלהמשיך ולהפר את ההסכם ולפגוע ברשות ובלקוחותיה, שאם לא 
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 כפי שכבר עשתה לגבי חלק מהסוכניםלא יהא מנוס בידה זולת להביא לסיום ההתקשרות,  ,כן

 :מג(-ברמר לתצהירו של  20צורף כנספח  28.2.06מיום  טל אמיד)העתק מכתבה של הגב' 

"כידוע לכם רשות הדואר כבר נקטה צעדים של סיום חוזה ההתקשרות עם חלק 
מסוכני הדואר אשר נגררו אחר התגרות הארגון והפרו את החוזה הפרות יסודיות. 

לא תהסס לנקוט את אותם הצעדים כלפי כל סוכן וסוכנת דואר אשר  רשות הדואר
 יפרו את הוראות החוזה שנערך עמו."  

 

 , גם הפעם,כשנשאל מדוע .אישר בחקירתו הנגדית, כי קיבל מכתב זה ,בני כהן, מר יו"ר הארגון

את  כי ישקלו לפתוח ,לא מצא לנכון להזהיר את כל אותם סוכנים שטרם קיבלו מכתבי ביטול

כי לא היה בידו באופן תמוה, הסוכנות למחרת היום על מנת להימנע מקבלת מכתבי ביטול השיב, 

וכי מכל מקום, הוא חשב שעל כל הסוכנים  אמצעי שבגדרו יכול היה להודיע להם על המכתב

     :(22 ש' 26 עד עמ' 32ש'  25 , עמ'24.10.12)פרוטוקול מיום  להמשיך במאבק במאוחד

של רשות הדואר של גב' אמיד, נספח  – 28.2.06כיר את המכתב מיום "ש. אתה מ
 מג, אתה מכיר את המכתב הזה.-לתצהיר בר 20
 .28.2.06אני מכיר, קיבלתי אותו ביחד עם מכתב סגירת הסוכנויות ביום ת. 

. ידעת את 28.2.06ש. יש עשרות רבים של סוכנים שלא קיבלו מכתב ביטול ביום 
  זה.   

מיד לאחר  27.2ושניים שקיבלו ביום  28.2יש עשרות שקיבלו ביום ת. ידעתי ש
נתבקשנו למשוך את העתירה ולשבת ולפתור את הבעיות סיום הדיון בבג"צ, 

במו"מ, זאת ההנחיה שהבנו וקיבלנו מבג"צ, עוד בטרם הגענו לשפלה למשרדים 
ה שלנו קיבלנו הודעה על סגירת שתי סוכנויות דואר, אחת בבני ברק ושניי

. הסוכנויות האלה נסגרו עם מכתב שהם 27.2במונטפיורי בת"א, זה היה ביום 
כלומר הם סגרו שעתיים את  26.2הפרו את החוזה. כאשר העיצומים התחילו ביום 

הסוכנות. כיוון שיש מאות אז הבנתי שיש הרבה שלא קיבלו מכתב סיום התקשרות 
 . 28.2.06ביום 

דואר שהיא מתרה באלה שלא קיבלו את ש. אז הבנת מהמכתב הזה של רשות ה
 המכתב שאם הם ימשיכו שלא לפתוח את הסוכנויות תופסק איתם ההתקשרות.

חלק מהאנשים קיבלו הודעות סגירה בכתב  28.2ת. לא הבנתי את זה, כי ביום 
ולחלק מהם הפסיקו את תקשורת המחשבים, שהמשמעות של זה היא סגירת 

 הסוכנות. 
את הסוכנות באופן  27-ו 26גם סגרו באופן חלקי ביום ש. לכל אותם סוכנים ש

לפני הנחיות הארגון היו אמורים לסגור לגמרי את חלקי, ויום אחד לפני המועד שבו 
הסוכנות. אתה רואה את המכתב הזה ורואה שכבר חלק מהסוכנים מקבלים מכתבי 

להגיע ביטול אתה חושב שזה נכון להזהיר את אלה שעוד לא קיבלו מכתבי ביטול 
 לסוכנות ולפתוח אותה. 1.3ביום 

לא חשבתי להגיד להם לסוכנים לפתוח ת. אין לי אמצעי שאני יכול להודיע להם. 
את הסוכנויות, כי חשבתי שאנחנו ביחד כולנו צריכים לבצע את הוראות הארגון על 

 1.3.06מנת להגן על הארגון כולו ולכן חשבתי שצריך להשאיר את הכנס ביום 
 . גיעו אליוושכולם י

ש. הרגשת אחריות על האנשים שבעקבות העצות שלכם עלולים לאבד את מטה 
 לחמם.

הרגשתי אחריות כלפי אלה שנסגרו, וחשבתי ת. בקשתי לעשות אסיפה כללית. 
      ."  שכולם צריכים להתאחד כאחד ולסייע בתהליך שהתחלנו בו

 

ידי יו"ר הארגון האמצעים להתריע בפני כי לא עמדו ב ,טענהמובן, כי אין כל מקום לקבל את ה

הסוכנים על תוכן המכתב האמור, שעה שמהראיות עולה, כי כל הנחיות הארגון הנוגעות למאבק 

, וכי הקשר בין הסוכנים לבין הארגון באותה תקופה הגיעו אל הסוכנים באופן מידי ויעיל למדי

, עודד רזיאל, מר 40תובע מס' החקירתו הנגדית של היה ישיר ושוטף )ראו, לעניין זה, את 
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, משה נבו, מר 25חקירתו הנגדית של התובע מס' ; 9-10 ש' 105, עמ' 5.11.12פרוטוקול מיום 

 אנג'לה אברמוב,, 4; חקירתה הנגדית של התובעת מס' 14-15ש'  111, עמ' 7.11.12מיום  פרוטוקול

ש'  118עמ' שם, , ריטה הובר, הגב' 14; חקירתה הנגדית של התובעת מס' 9-10ש'  117עמ'  שם,

 (,עמליה גור אריה הגב', 12)מטעם התובעת  יהודה גור אריה; חקירתו הנגדית של מר 16

שולמית , הגב' 33חקירתה הנגדית של התובעת מס' ; 20-29ש'  127, עמ' 12.11.12פרוטוקול מיום 

ירתו הנגדית של התובע ; ; חק8ש'  151, עמ' 30ש'  150, עמ' 14.11.12, פרוטוקול מיום פרלמוטר

מנהל גל סטבסקי, ; חקירתו הנגדית של מר 20-22ש'  145, עמ' , שםגיורא לופטיג, מר 22מס' 

 (. 15ש'  159, עמ' שם, שחף ניהול )א.ח.ג.ס( בע"מ, 29התובעת מס' 

 

היו הבין היטב מה עולה, כי האחרון  ,בני כהן, מר מכל מקום, מדברים אלה של יו"ר הארגון

להיות ההשלכות של המשך הנקיטה בעיצומים, הוא היה איתן בדעתו כי אין להפסיק את עלולות 

העיצומים, וזאת במיוחד לנוכח העובדה כי מועד הפיכתה של הרשות לחברה ממשלתית היה צפוי 

 (:1-5ש'  27חקירתו הנגדית )שם, בעמ' המשך , וכפי שאישר ב1.3.06 -למחרת היום, הוא יום ה

ר אחד לאור מכתבי ההתראה האלה שנשלחו ואתה אומר "תסכים איתי לדב
שראית אותם הייתה לך כמו לכל סוכן אחר האפשרות להימנע ממה שאתה קורה 

 להחריף את העיצומים ולהימנע מסגירת סוכנויות.
יתה האפשרות להיענות אבל הארגון החליט כי התהליכים שהחלו בהם יהת. 

קראת הפיכת הרשות לחברה ואנו לא צריכים להמשיך איתם כי אנחנו נמצאים ל
 ."תנויה איודעים מה יה

 
, סגן יו"ר הארגון יונתן לוי, מר 21דברים ברוח דומה עולים גם מחקירתו הנגדית של התובע מס' 

 (:16 ש' 64 עד עמ' 31ש'  63 , עמ'31.10.12דאז, )פרוטוקול מיום 

ידעת שרשות הדואר  – 28.2לפני שסגרת לגמרי הסוכנות ביום  27.2.06ש. ביום "
 כבר ביטלה חוזה לפחות לשני סוכנים. 

ת. באותו רגע לא, יותר מאוחר בשעות אחר הצהריים קיבלנו טלפונים שנסגרו 
 סוכנויות.

הבנת שרשות  1.3ש. במועד הזה לפני שאתה סגרת באופן אישי והלכת לכנס ביום 
 הדואר יותר רצינית בהתראות שלה.

את האמבוש מהתחלה, הכל היה מראש. היא סגרה  ת. לדעתי רשות הדואר הכינה
את הסוכנויות כי ידעה שאנחנו לאות סולידריות נסגור את הסוכנויות שלנו. 

 בדיעבד אני יודע שרשות הדואר עשתה אמבוש.
ש. אני שואל אותך בזמן אמת שאתה יודע שרשות הדואר רצינית בכוונותיה וסוגרת 

שיהיה נכון לעצור לרגע לעשות חושבים  סוכנויות בגלל העיצומים אתה לא חושב
 ולהתייעץ עם עורך דין.

ת. אני לא פועל לבדי, יש ארגון ויש ועד שיושב והרוב קובע. לא רלבנטי אם היו 
שהתנגדו. אני לא זוכר אם היו התנגדויות או לא, באותו רגע סגרו שניים מהחברים 

 .2005נת שלנו והרגשנו צורך להגן עליהם כמו שהגנו על יהודית בש
ש. לא חשבת ללכת לעורך דין על מנת להתייעץ עם עורך דין ולשאול זה חוקי או לא 

 חוקי, מה הסיכונים שלי.
מ "ת. באותו רגע אני חושב האמוציות שאתה יוצא מבג"צ ושאומר לנו לנהל מו

וכמה שעות אחר כך סוגרים סוכנויות, באותו רגע לא חשבנו על ייעוץ ורצינו להגן 
  ם שלנו ועל מקור פרנסתם."על החברי

   

היטב מה עלולות להיות ההשלכות של  והסוכנים הבינומדברים אלה עולה, כי הגם שהארגון 

כי על כל הסוכנים לפעול כגוף אחד ולהמשיך בעיצומים,  וסבר םהמשך הנקיטה בעיצומים, ה
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 בי הארגון,וזאת מתוך הנחה, שבדיעבד התבררה כמוטעית, שלפיה חברת הדואר תיכנע לתכתי

, שכן לא יהיה בכוחה להתמודד עם ההשלכות של סגירת מחצית מבין סוכנויות הדואר הקיימות

    בעיקר ביום הפיכת הרשות לחברה.

 

מטעמים מובנים, התובעים טוענים בסיכומיהם, כי הנתבעת לא הוכיחה כי כל אותם מכתבי 

, מפנים התובעים לחקירותיהם לעניין זה אכן הגיעו ליעדם.בגדרי ההליך ההתראה שהציגה 

לתצהירו  16)נספח  29.1.06הנגדיות של מקצת התובעים. כך, למשל, ביחס למכתב הרשות מיום 

 תהתובע, בעלה של אנדרס רוטנברגמר מג(, מפנים התובעים לחקירותיהם הנגדיות של -של מר בר

את המכתב לא קיבלו אלו  כי תובעיםכביכול, שמהן עולה,  ,21התובע מס' , יונתן לוימר ו 39מס' 

ואולם, כאמור, יו"ר . (24-29ש'  62; עמ' 7-9ש'  58, עמ' 31.10.12)ראו פרוטוקול מיום  האמור

, אישר בחקירתו הנגדית, כי הוא אכן היה ער למכתבים אלו בזמן אמת, ולא בני כהןהארגון, מר 

מכל גירת סוכנויות. זאת אף זאת, כי הייתה בידיו האפשרות להיעתר להם, ובכך להימנע מס

מקום, וכפי שכבר ציינתי, כל המכתבים כולם עמדו בבסיס ההליכים הקודמים שניהלו הצדדים, 

כאשר לא הועלתה כל טענה מצד התובעים, בזמן אמת, כי איזה מבין המכתבים לא התקבל 

בידיהם. לאור זאת, התובעים מושתקים מלטעון בגדרי הליך זה, כי לא קיבלו איזה מבין 

   מכתבים האמורים.ה

 

 28.2.06הטענה כי הרשות יצרה נתק מכוון עם הסוכנים והארגון החל מיום ב. 

ובראשית שנת  2005במשא ומתן בשלהי שנת כי הרשות יצרה נתק מכוון  טוענים כאמור, התובעים

, וזאת, כביכול, לאחר שקיבלה החלטה לשים סוף למשא ומתן ובתוך כך לבטל את 2006

כל אותם סוכנים שלא יסכימו לחתום על ההסכם החדש עד למועד הפיכת הרשות ההסכמים עם 

   לחברה ממשלתית.

 

אינו עולה בקנה  ,מג(-לתצהירו של מר בר 20נספח ) 28.2.06מעבר לעובדה שמכתב הרשות מיום 

אחד עם טענת התובעים שלפיה הם לא סברו כי העיצומים שבהם נקטו עלולים להביא לביטול 

בקנה אחד עם הטענה, כי הנתבעת  של הרשות גם אינו עולהזה הרי שמכתבה מם, ההסכמים ע

, וכי היא יצרה "מארב" מתוכן לסוכנים, 26.2.06מכוון עם הסוכנים והארגון החל מיום יצרה נתק 

במטרה לבטל, באופן חד צדדי, את כל ההסכמים עם אותם סוכנים שלא יחתמו על ההסכם החדש 

 לתצהירו: 63, בסעיף בני כהןשהצהיר יו"ר הארגון, מר  כפי. ו1.3.06עד ליום 

יצרה חב' הדואר נתק מכוון בתקשורת מול  26.2.06"אבקש לציין, כי החל מיום 
סוכני הדואר ומול הארגון, לרבות מולי כיו"ר הארגון, תוך שהיא מייצרת "מארב" 

כנים מתוכן לסוכנים במטרה לחסל את הסוכנויות בפועל  ו/או לאכוף על הסו
חתימה על ההסכמים החדשים... חברת הדואר לא יצרה כל קשר עם מי מהסוכנים 

, אלא עסקה בהכנת הבקשה לצו המניעה, מתוך בניסיון להפסיק את העיצומים
מטרה מובהקת להכניע את הארגון ואת הסוכנים לסגור את הסוכנויות, ולאכוף על 

      הסוכנים תא החתימה על ההסכמים החדשים." 
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לתצהירו אינו  63עם העובדה שהאמור בסעיף  ,בני כהן, מר חקירתו הנגדית עומת יו"ר הארגוןב

ש'  30, עמ' 25.10.12והשיב, כך )פרוטוקול מיום  28.2.06עולה בקנה אחד עם מכתב הרשות מיום 

 :(4ש'  31עמ'  עד 11

אתה אומר שלמעשה חב' הדואר החל מיום  –לתצהירך  63"ש. מפנה לסעיף 
יצרה נתק מכוון מסוכני הדואר והציבה להם מארב ועבדה בימים אלה על  26.2.06

 הבקשה לצו מניעה זמני.
 ת. זה מה שכתוב.

 20)נספח  28.2.06ש. אתמול הודית שקיבלת את המכתב של טל אמיד, מיום 
מג( שבו היא מפצירה בסוכני הדואר אל תעשו את מה שהארגון -לתצהירו של בר

אחרת יבוטל ההסכם. יומיים לאחר הנתק שאתה טוען לו. אומר, תחזרו לעבוד 
 הדברים אם כך לפי הסעיף הזה לא תואמים את המציאות.

ת. אני רוצה להזכיר לך שדברי דואר שנשלחים יש להם גם זמן הגעה, מכתב 
והגיע אותו יום אני לא יודע איך זה קורה באיזה אמצעי שלחו  28.2.06שנשלח ביום 

מכים אני לא יודע איך הם נשלחו ולא יודע מתי קראתי אותם, אותי, היו המון מס
אולי קראתי אותם רק שהכנו את הבקשה לצו מניעה, אני מניח שאם נציגי רשות 

 הדואר רצו לדבר איתי באותו שלב הטלפונים עדיין עבדו.
ש. מה שאתה אומר זה סותר אפילו את מה שאמרת אתמול בחקירה, אתמול אמרת 

ני מכיר את המכתב הזה, קיבלתי אותו ביחד עם מכתב סגירת בביהמ"ש כך: "א
, הודית 28.2.06", הודית שקיבלת את המכתב ביום 28.2.06הסוכנויות ביום 

לתצהיר שחב'  63שהחלטת להתעלם מהמכתב ולהמשיך. מה שאמרת בסעיף 
הדואר יצרה נתק מכוון ולא ניסתה להפסיק את העיצומים בכל דרך שהיא פשוט 

 לא נכון.
ת. מה שכתבתי כאן הוא נכון מאד, אף אחד מחב' הדואר לא יצר קשר איתנו, 

 להערכתי הם עבדו על צו המניעה, זה היה מארב מתוכנן. 
 מכתב איזה שהוא ניסיון ליצור קשר איתך.בש. אתה לא רואה 

סוכנים  אנשים מתקשרים, 28.2ת. קיבלתי מסמכים רבים התהליך היה שביום 
כנויות סגורות, אני מטפל במשבר אדיר, המסמך הזה מי מתקשרים, חלק מהסו

       שרוצה ליצור תקשורת ברגע של שבר לא שולח מכתבים."
 

עם הדברים בחקירתו הנגדית  , סגן יו"ר הארגון דאז, עומתן לוייונת, מר 21 התובע מס'גם 

 (:2ש'  65עד עמ'  19ש'  64, עמ' 31.10.12וקול מיום )פרוט

ממשיכים להגיע עוד מכתבי התראה אז אתה לא חושב שאולי  28.2אז ביום  ש."
 הפעם צריך להתייעץ.

 ת. דיברנו עם הדואר וביקשנו לחזור למו"מ והם סרבו.
 ש. איך פניתם לדואר.

ת. רוב הפעמים פונים בטלפון, מהרצל בר מג, מנהלי מרחבים, מנכ"ל אפילו פנינו 
  כולנו חוזרים.לעבודה לביהמ"ש ואמרנו שאם יחזירו את השישה 

 ש. ואם לא יחזירו את השישה אז כולנו שובתים.
 ת. לא הספקנו להגיע לזה.

 לא קיבלת מכתב ביטול. 2.3.06ש. אתה הספקת להגיע לזה מאחר וביום 
 ת. אני כן קיבלתי מכתב כזה.

 20נספח  28.2.06ביום  –ש. מה שאתה אומר לא כל כך מתיישב עם הכתובים 
בני הודה  –המכתב הזה על ידי גב' אמיד לסוכני הדואר  נשלח –מג -לתצהיר בר

שהוא ראה את המכתב הזה ביום הזה ובניגוד למה שאתה אומר במכתב הזה טל 
 אמיד קוראת לכם להפסיק את העיצומים ולבוא לשולחן המו"מ. 

שסגרו  ת. אין צל של ספק שהסכמנו אך כנראה שהתנינו את זה בחזרה של אלה
    בסירוב..". אותם, וכאן נתקלנו

 

עולה, אם כן, כי בניגוד לגרסת התובעים, הרשות לא יצרה נתק מכוון עם הסוכנים. כפי שיובהר  

להלן, לא רק שאין ממש בטענה כי הרשות יצרה נתק מכוון עם הסוכנים לקראת מועד הפיכתה 
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ם בימים כי לא היה כל שינוי בסטטוס קוו שבין הצדדי ,מהראיות עולהשלחברה ממשלתית, אלא 

 אשר הצדיק את החרפת העיצומים.  ,ובשבועות שקדמו למועד זה

 

 

 

 1.3.06כנס החירום ביום  .5.3.8

 1.3.06הרקע לקיום הכנס ביום  א.

, 1.3.06ביום , החליט הארגון להמשיך בעיצומים ו28.2.06כאמור, חרף מכתבה של הרשות מיום 

גון כנס חירום, שבו השתתפו מרבית בו הפכה רשות הדואר לחברת הדואר, קיים הארשהיום 

 המכריע של המקרים, נותרו סגורות.  םסוכני הדואר, כך שסוכנויות הדואר, ברוב

 

, שלטובתו 1.3.06בסיכומי התשובה מטעמם טוענים התובעים, לראשונה, כי הכנס שהתקיים ביום 

סוכנויות על שתי גירת סגרו את סוכנויותיהם באותו יום, היה פרי תכנון מידי, מעין תגובת נגד לס

 . זאת, ככל הנראה, בניסיון לשוות למעשיהם נופך לוחמני פחות27.2.06ידי הנתבעת ביום 

 .פגוע בחברת הדוארלולטשטש את העובדה שמדובר במעשים מכוונים ומתגרים, שנועדו להתריס ו

-26, ש' 66, עמ' 31.10.12, העיד על כך )פרוטוקול מיום יונתן לוי, מר 21אחד מראשי הועד, התובע 

28:) 

מג, כתוב -לתצהיר בר 11נספח  3ש. בקיץ נקטתם את העיצומים מפנה לעמ' "
, שהזמנתם לכנס החירום אז את ד"ר עפרוני, למה לכנס הדרמטי של יום 2סעיף 
שבו מתקבלת החלטה ללכת עד הסוף אתם לא מזמינים אותה או עורך דין  1.3.06

 אחר, עמיתה שלה.
הכנס נעשה והתאריכים היינו בפעם השנייה במצב של לחץ,  ת. לפי המסמכים

כשחשבתי קשה  מהיום להיום ומעכשיו לעכשיו ללא צורה מתוכננת וללא מחשבה.
לי לומר עכשיו מה היו השיקולים שחשבתי שאני אנהל מו"מ ובסוף ניהלתי מאבק 

 על סוכנויות שנסגרו.
 

מיום  לפרוטוקו) בני כהןמר יו"ר הארגון, של בניגוד לעדות זו, עומדת קודם כל עדותו המפורשת 

 ".בגלל שזה נקבע שבועיים לפני כן 1.3.06הכנס התקיים ביום ולפיה: "( 6 ש' 31, עמ' 25.10.12

 

ן תיונמר , 21התובע מס' לפיה הכנס היה תגובה בלתי מתוכננת, כמו גם עדותו של שטענה ה, בנוסף

פעילות , נושא כותרת "22.2.06לסוכנים ביום אינה מתיישבת עם המכתב ששלח הארגון , לוי

, מג(-לתצהירו של מר בר 15הינו חלק מנספח  22.2.06)המכתב מיום עדכון והנחיות" –ארגונית 

הכנס תוכנן מראש יחד עם הסגירה החלקית של הסוכנויות בימים כי שממנו עולה, במפורש, 

, וכפי שאף 27.2.06ות, שהחל ביום ולא כתגובת נגד למהלך סגירת הסוכנוי 27.2.06-ו 26.2.06

, 14.11.12בחקירתה הנגדית, פרוטוקול מיום  ,שולמית פרלמוטרהגב'  ,33אישרה התובעת מס' 

 (:10-16ש'  151עמ' 

 .1.3"ש. ידעת שכבר סגרו סוכנויות ביום 
 ת. ידעתי שסגרו סוכנויות.

 ש. מתי ידעת לראשונה שסגרו סוכנויות בגלל העיצומים.
 ת תאריכים, לפני שהגעתי לכנס.ת. לא זוכר
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. זו הייתה התגובה המידית של 28.2ש. לכן אמרו לכם טלפונית לא לפתוח ביום 
 הארגון אחרי שסגרו כמה סוכנויות.

 ..".  קודם כל כנס החירום שהיה הוחלט שבועיים לפנית. 
 

ביום  תלא זאת אף זאת, במכתב האמור, שבו התבקשו הסוכנים להותיר את הסוכנויות סגורו

מורה הרשות להפוך א, צוינה העובדה, כי במועד זה שיערך ותחת זאת להתייצב בכנס 1.3.06

 .לחברה ממשלתית

 
כי לא בכדי בחר הארגון לקיים כנס  ,בני כהןמר  בחקירתו הנגדית הבהיר יו"ר הארגון,ואכן, 

 :(15-18ש'  32, עמ' 25.10.12פרוטוקול מיום במועד זה, דווקא )

 כיום שבו כל הסוכנויות תסגרנה ויערך כנס. 1.3.06בחרתם את יום  "ש. .. למה
ת. כי זה היום שבו רשות הדואר הפכה מסטאטוס אחד של רשות לסטאטוס של 
חברה, שאף אחד מרשות הדואר למרות ההתחייבות שלהם לא ישב איתנו לסגור 

 את העניין."
 

, אשר הבהיר בחקירתו מג-בר הרצל מר זו של יו"ר הארגון עולה בקנה אחד עם עדותו של עדות

 (:18-21ש'  194, עמ' 30.5.13וקול מיום לא נבחר במקרה )פרוט 1.3.06-הנגדית, כי יום ה

"... התאריך הזה לא נבחר סתם. בתאריך הזה קמה חברת דואר ישראל. מספר 
שבועות לאחר מכן היו צריכות להתקיים הבחירות ושלחו הודעות לבוחר, וחודש 

פתח שוק הדואר לתחרות. אם היה מועד שבו חברת הדואר היתה הרגישה לפני כן נ
ביותר לכל זעזוע בשירותים שלה בכל תולדותיה זה היה המועד הזה, במועד הזה 

 החליטו להכות אותנו."
 

אך משום שהמועד להפיכת  2006הארגון בחר להחריף את צעדיו בראשית שנת נראה, אם כן, כי 

גם בחר  ,על רקע זהית הלך והתקרב, והמשא ומתן טרם הושלם. רשות הדואר לחברה ממשלת

 . 1.3.06הארגון לקיים כנס חירום ולסגור את כל סוכנויות הדואר דווקא ביום 

 

)פרוטוקול מיום  חנה בן דוד, הגב' 8היטב עם עדותה של התובעת מס'  תמתיישב מסקנה זו

 (:21-25ש'  72, עמ' 1.11.12

שה עם המנכ"ל והבטיח לנו שנגיע להסכם חדש "מה שהיה, הייתה לנו פגי
והרגשנו שהכל הולך להיות בטוח ופתאום כל האיומים שנסגור אתכם בכלל לא 
חלמתי שיסגרו אותי, אני עבדתי הכי טוב שיש. לא זוכרת מתי הייתה פגישה עם 
המנכ"ל. עוד יומיים הולך להיות ארגון חדש ולא חתמנו על הסכם ואנו תלויים ולא 

 ם מה הולך להיות אז הרגשנו שצריך לעשות משהו שיעזור לנו."  יודעי
 

)פרוטוקול  חברת ועד הארגון, יהודית פלד, הגב' 31על דברים ברוח דומה העידה התובעת מס' 

 (:4-9ש'  165, עמ' 19.11.12מיום 

שלחתם מנשר  22.2.06וכרת מה היה האירוע שבגינו אתם ביום ז"ש. אולי את כן 
 .1.3ולא לפתוח ביום  28.2, 27.2ואר לא לפתוח אחר הצהריים בימים לכל סוכני הד

 פחות. 40%חוזים החדשים. האירוע היה שאני מקבלת ת. אז הוגשו לנו ה
, שום דבר לא קרה, למה דווקא 2003ש. זה היה במסגרת מו"מ שהתנהל מיוני 

 בדיוק ביום שרשות הדואר הופכת לחב' 1.3.06לעשות את הכנס שלכם ביום 
 הדואר.

 ."  הגיע הזמן שתסתיים לאחר כל כך הרבה זמן יסתיים מו"מת. 
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 (:4-7ש'  170ובהמשך )שם, עמ' 

"ש. נקודת המוצא שמורים לסוכנים לא לפתוח עד הודעה חדשה בימים אלה 
 הדואר יפסיד כסף.

 ת. בימים אלה הם יחשבו שאולי כדאי ללכת לקראת הסוכנים.
 ש. זה בגלל שיכאב להם בכיס.

 ת. לא רק בכיס.." .
 

היינו, הסוכנים הם אלו שתכננו וביקשו ללחוץ על חברת הדואר בנקודה רגישה מאד מבחינתה, 

 ביום הקמתה. –ואף סמלית 

 

כאמור, בהליך זה טוענים התובעים, כי לאחר שלוש שנים שבהן לא עלה בידי הרשות לכפות על 

ים סוף למשא ומתן ובתוך כך הסוכנים את תנאי ההתקשרות החדשים התקבלה החלטה לש

לבטל, באופן חד צדדי, את כל ההסכמים עם אותם סוכנים שלא יחתמו על ההסכם החדש עד ליום 

 .2006תן בראשית שנת מכוון במשא ומ. נטען, כי על מנת לממש תכנית זו יצרה הרשות נתק 1.3.06

 

מהראיות  ,. למעשהיםראינו לעיל, כי אין ממש בטענה כי הרשות יצרה נתק מכוון עם הסוכנ

 שהובאו לפני עולה, כי בימים ובשבועות שקדמו למועד זה לא נקטה הרשות בכל צעד שהיה בו כדי

ליצור את הרושם, כי ההסכמים עם הסוכנים יבוטלו ככל שלא יחתמו על הסכמים חדשים עד 

לא , גם אם ; הרשות לא ניסתה לבטל הסכמים לקראת הפיכתה לחברה ממשלתית1.3.06ליום 

ייחתמו עמה הסכמים חדשים, היא לא רמזה כי כך יעשה ולא עשתה כל צעד שיש בו כדי לשנות 

בחקירתו  ,בני כהן, מר כפי שאף אישר יו"ר הארגון. אות ההסכמים שהיו תקפים באותה עתמהור

 (:30ש'  34עד עמ'  21ש'  33, עמ' 25.10.12וקול מיום )פרוט , הגם כי תוך כדי התפתלויותהנגדית

אמרת שהתכוונת ביום הסגירה המוחלט של הסוכנויות ביום שבו למעשה חב'  "ש.
הדואר מתחילה לפעול, אני אומר לך שאתם רציתם להפעיל עליה כוח שדווקא ביום 

סוכנויות סגורות ושירותי דואר חיוניים בארץ  200-הראשון שלה יהיו למעלה מ
שיוצא מכם גם בכנס אנו בתקופה די רגישה שיש בחירות בעוד שבועיים שהמסר 

 סוגרים עד הודעה חדשה.  
שבים עליו. רצינו להפעיל כוח על מנת ות. אין לנו שום סיבה לגדוע את הענף שאנו י

 שהמו"מ ימשך ועל מנת שידברו איתנו כמו שהבטיחו לנו.
תאשר לי שבחודש חודשיים שקדמו לכך, לא יצא מטעם רשות הדואר שום ש. 

 .לא תשבו אתנו למו"מ יבוטל החוזהמכתב, שום הודעה שאם 
לא יודע שיצא מכתב כזה. כל המכתבים שלהם היו במידה שלא נעשה פעולות ת. 

אבל לא היה צריך לעשות אותו. מאחר ויש להם  .אנו נסגר. לא היה איום כזה
אפשרות לסגור את התקשורת בלי שום בעיה. הם לא צריכים לעשות כלום רק 

 .להוריד את השלטר
 איימו שיורדיו את השלטר.ש. הם 

ת. הם איימו שיסגרו את הסוכנויות במהלך המו"מ, אם לא תחתום על ההסכם 
 הסוכנות תיסגר.

כזה של רשות  1.3.06עד יום  2005ש. תראה לי מכתב אחד שנשלח במהלך שנת 
 הדואר, אני אומר לך שאין מכתב כזה.

 אז ההסכמים יפקעו. ת. אנו ישבנו איתם במו"מ ונאמר אם לא תחתמו על ההסכם
לשאלת ביהמ"ש: אתה יושב במו"מ ואומרים לך שאם לא תחתום על הסכם חדש 

 ההסכם יפוג ואתה לא מברר זאת עם עורכי הדין.
ת. לא. האיומים היו ברמה של משחקי כוח משני הצדדים, זה בדיוק היה התהליך, 

לחן מו"מ וכך זו היתה התנהגות, הצד הזה מאיים והצד השני מאיים ומגיעים לשו
 לא קרה הפעם.
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ש. אני אומר לך שבשום ישיבת מו"מ שנוהלה בחודשים שקדמו לעיצומים שאתם 
נקטתם לא נאמר לכם ולו ברמז דבר כזה. כל מה שנאמר לכם שבו תנהלו איתנו 
 מו"מ ומה שנאמר לכם שאתם איימתם בעצומים אמרו לכם תשמרו על סטטוס קוו.

 ת. בפירוש לא.
 צהיר שלך סעיף אחד שאמרת את הדברים הללו.ש. תראה לי בת

ת. זה משחק של ענקים, אנו ארגון קטן חלש, והם יש להם את כל האמצעים, איך 
 אני יכול בכלל, מה צריך לאיים עלי.

מהלך מ"מ אתה פרטת כאן כל פגישה, כל שיחה, למה זה לא בש. איום בסגירה 
תב אך בכל השיחות איימו בתצהיר. אתה טוען ואמרת לפני רגע שזה לא היה בכ

 עליכם שאם לא תחתמו יסגרו לכם את הסוכנויות אז למה את זה לא אמרת.
ת. אני רוצה להדגיש, לא כל איום צריך לומר אותו, ישנם דברים שמשתמעים 
מאותם ישיבות שהיו, רשות הדואר לא רצתה לסגור סוכנויות, המטרה שלה הייתה 

רקע, הוא לא היה פיזי, צריך להבין את להחתים חוזה חדש אחר, האיום היה ב
 האווירה שהייתה שם.

מהתשובה שלך אני מבין שלא נאמר לכם ולא נכתב לכם שום דבר כזה. נכון. ש. 
 .האם נאמר או נכתב שבמידה ולא יסתיים המו"מ יסגרו סוכנויות

 .לא נאמרת. 
 .38עד  36ב"כ התובעים: הדברים נאמרו בסעיפים 

 עם מה שאמרת עכשיו. 38עד  36בים סעיפים ש. להבנתך איך מתייש
ת. מדובר בשני לוחות זמנים שונים, אבל האיום על סגירת הסוכנויות כל הזמן. הוא 

 היה ברקע."  
 

, אישר בחקירתו הנגדית, כי לא היה כל שינוי בסטטוס קוו שבין דניאל פלדמר , 30התובע מס'  גם

ש'  88 , עמ'1.11.12פרוטוקול מיום ראו )ים להחרפת העיצומהצדדים בימים ובשבועות שקדמו 

25-29): 

שהיה צריך לעשות פעולות כוחניות "ש. מה היה כל כך דרמטי בסוף חודש פברואר 
 כאלה.

ת. במעבר מרשות הדואר לחברת דואר אמרו שלפני המעבר לחברה חייב להיות 
רינו. כמולוגיה הזאת תהיה בעוכואמרו לנו שהחזה אמרו לנו בכנסת. הסכם ואת 

 בכנסת אמרו לנו זאת.
 היה משהו. 26.2ש. בשבועיים לפני 

 דבר."  א קרה כלום. הפעילות הייתה אותו ת. לא הייתי חבר ועד. בפעילות ל
 

כי במידה ולא יחתמו תמידי, אמנם, חלק מהתובעים שלפני העידו, כי ריחף מעל ראשם "איום" 

זאת מבלי לבסס את אותו איום בכל ולם,  . א, ההסכם עמם יבוטל1.3.06על הסכם חדש עד ליום 

 ברגריןמתי הגב'  ,10 . כך, למשל, העידה התובעת מס'ראיה, למעט תחושה עלומה שאחזה בהם

 (:2-3ש'  85, עמ' 1.11.12)פרוטוקול מיום 

"הם אמרו שאם מישהו לא יחתום על החוזה החדש יסגרו אותו. אני לא זוכרת מי 
 שנים."  7יך זה התנהל, עברו אמר. לי אישית אני לא זוכרת א

 

)פרוטוקול  גיל אייזן, מר 5על דברים ברוח דומה, אם כי מהוססים קמעה, העיד גם התובע מס' 

 (:6-10ש'  120, עמ' 7.11.12מיום 

"ש. יכולת להמשיך לעבוד בחוזה הישן, מישהו בא אליך ואמר לך תחתום עכשיו 
 לפני המאבק.

 חוזים ולעיין בהם ולחתום עליהם.ת. שלחו לנו כל הזמן טיוטות של 
 ש. מישהו שם לכם אולטימטום.
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ת. זה היה ברור, באו לי מבקרים מרשות הדואר, גם לפני המאבק. או בעיצומים, 
אני לא זוכר בדיוק מתי, הבנתי שבחוזה הישן אני לא יכול להמשיך. יכול  להיות 

 שזה היה אחרי העיצומים."    
 

, 25.10.12)פרוטוקול מיום  סופי תורג'מן, הגב' 44ל התובעת מס' הנגדית שאת חקירתה גם ראו 

 (:7-23ש'  47עמ' 

 "ש. למה חשבתם שאם לא תסיימו את המו"מ בהצלחה לא ימשיך החוזה הישן.
 ת. אנו חשבנו שהחוזה הישן ימשיך.

 ש. למה חשבתם הפעם שבאופן חד צדדי מותר לרשות להפסיק.
קשרות, שכל מי שלא יחתום על החוזה ת. הם אמרו שאנו מפסיקים את ההת

 החדש יפוטר לאלתר.
 ש. מי אמר את זה ומתי.

 ת. לא זוכרת, לא יודעת להפנות לאיזה שהוא מסמך. 
ש. בני אמר שלא היה מסמך והדברים לא נאמרו במפורש אלא שזה היה מעין 

 איום.
כרון ת. אני לא זוכרת תאריכים מדויקים, אני זוכרת את השתלשלות הדברים בזי

שלי, איך אני חוויתי בימים האלה, ומה היו הטלפונים של הסוכנים בשטח, 
 הסוכנים היו בטוחים שאם לא נחתום על החוזה החדש נזרק.

ש. אתם נמצאים ברגע קריטי שאתם מאיימים עליכם במפורש, במשתמע, ומבינים 
דבר שיש איום כזה, יש לכם יעוץ משפטי אתם לא שואלים אם הם יכולים לעשות 

 כזה.
 ת. אני לא יודעת יכול להיות שבני התייעץ אני לא זוכרת אם דיברנו על זה.

לפברואר  28, 27, 26 -ש. לך באופן אישי מישהו מהדואר אמר בימים שקדמו ל
 שאם לא תחתמי על החוזה החדש לא תמשיכי להיות סוכנת. 

של אנשי שטח, היו דיבורים של אנשי שטח. לי באופן אישי, זה היה הלך רוח, ת. 
הנהגים, זה כל הזמן משהו שהיה באוויר, שהפעם יחסלו אותנו, לא יגיעו אתנו 

 ." להסכם
 

, 19.11.12)פרוטוקול מיום  יהודית פלד, הגב' 31כך גם עולה מחקירתה הנגדית של התובעת מס' 

 (:2-8ש'  168עמ' 

חוזה,  "ש. קיבלת איזה שהוא מכתב בחודשיים, יש לך חוזה ואת עובדת על פי
בחוזה הזה אף אחד לא נגע בך, הציעו חוזה חדש נוהל מו"מ, יכולת להמשיך בחוזה 

 הישן.
הצ ואו אחרי, ואמרו להם לחתום ת. באו אלי סוכנים אני לא זוכרת אם זה היה לפני 

 או שאנו סוגרים אותך.
סוכנים שלפני  40ש. אני אומר לך שאת יודעת ואף אחד לא העיד כאן והעידו 

 בצעדים לא עשו זאת. שנקטתם
   ת. אלי לא באו."

 

לא רק שהרשות לא הודיעה לסוכנים, כי ההסכמים יבוטלו ככל שלא תושג הבנה בין בפועל  ואכן,

שלחה הרשות לסוכנים לא  2006, אלא שבמהלך חודשים ינואר ופברואר 1.3.06הצדדים עד ליום 

פני הסוכנים לבל ינקטו ה בעפחות מארבעה מכתבי התראה, שבכולם שבה הרשות והתרי

בעיצומים, בין באופן חלקי ובין באופן מלא, באשר נקיטה בעיצומים כאמור מהווה הפרה יסודית 

ואכן, נקל לשער על שום ביקשה  של ההסכם, המאפשרת לרשות לבטל את ההסכמים באופן מידי.

רחיש שממנו הרשות להבטיח, כי ביום הפיכתה לחברה יינתנו השירותים כסדרם, ודומה כי הת

חרדה יותר מכל, הוא זה שהתממש בסופו של דבר. למעשה, אם היה מועד שבו אותו "איום" 



 סוכני דואר נ' חברת דואר ישראל בע"מ 44-ארגון סוכני הדואר ו   1044/08תא )ת"א( 

123 

 

כביכול, שריחף מעל ראשם של הסוכנים, כך לגרסתם, היה הרחוק ביותר מלהתממש, היה זה יום 

 .      , שהרי היה זה המועד הרגיש ביותר בתולדותיההפיכתה של הרשות לחברה ממשלתית

 

, סגן יו"ר הארגון יונתן לוי, מר 21אלה עולים בבירור גם מחקירתו הנגדית של התובע מס' דברים 

 (:5-26ש'  67, עמ' 31.10.05דאז )פרוטוקול מיום 

לתצהירו של בר מג, למה אתם מחליטים  – 16מפנה לנספח  22.2.06"ש. למה ביום 
גרם לכם כארגון להחריף את המאבק. איזה אירוע דרמטי יום יומיים, שבוע לפני ש

 להחריף את הצעדים בצורה כזו.
ת. במסגרת הזו שבה פעלנו רשות הדואר עמדה להיות חב' דואר ישראל ביום 

 עניין של שבוע ימים, ניסינו בכל המסגרות לדבר שיסגור את העניין אתנו.. 1.3.06
 לשאלת ביהמ"ש: אמרת שהטריגר היה שהרשות עמדה להפוך לחברה.

 ה אתנו להסכם.  ת. כן, וטרם הגיע
ש. האם ידעתם שחברה שתקום תהא מחויבת להסכמים קודמים אם לא יגיעו 

 אתכם להסכם חדש.
 ת. לא ידענו.

ש. זה נראה לי מוזר, אתם טוענים שהפחד שלכם היה מהתאריך של הפיכת 
הרשות לחברה, אין פה שום דבר לוט בערפל, כל משפטן ]יודע[ כל עוד הרשות 

 פתאום נהיה בעייתי. 1.3צריכה לעבוד עם החוזה. אז למה  חתומה על חוזה היא
ת. לאור ההתנהלות של רשות הדואר תקופה ארוכה של כחמש שנים להגיע לרגע 
קריטי זה לפני שהם הגיעו איתנו להסכם, איזה ביטחון יש לנו. ההסכם הישן 

 רשות הדואר ניסו להחתים אותנו בכוח על הסכם חדש.
להחתים על הסכם חדש זאת אומרת שאם לא תחתמו  ש. אם רשות הדואר מנסה

 1.3 -חל ההסכם הישן. וגם היה צו שאמר את זה במפורש. קשה לי להבין למה ה
 היה קריטי.

ת. אם היה מו"מ מתנהל בינינו בלי שהפעילה כוחניות אני מסכים שהחוזה הישן 
ם איתנו, כי הם הופכים להיות חברה, הם לא חותמי 1.3כן תקף. חששנו מאד מיום 
היא התחילה לסגור סוכנויות. נורא חששנו  28.2.06לא מדברים איתנו. ביום 

 ."     1.3מתאריך זה 
 

, 25.10.12)פרוטוקול מיום  סופי תורג'מן, הגב' 44של התובעת מס'  כך גם עולה מחקירתה הנגדית

 (3-10ש'  46עמ' 

ות מאיימת "ש. אתם מגיעים לרגע שאתם חושבים שזו אחריות כבדה כי הרש
 לסגור, אתם בודקים בשלב זה עם היועצים המשפטיים מה יקרה. מה עלול לקרות.

ת. ההתנהלות מול היועצים המשפטיים הייתה בעיקר של בני ושל רוזנר ז"ל, מאיר 
רוזנר היה יו"ר לשעבר, לו היה אצת הניסיון הגדול והידע הכי רחב לגבי ההתנהלות 

 של הסוכנים מול הדואר.
מבינים שיש שאלות כמו שאמרת גורליות, מטה לחמם של הרבה מאד ש. אתם 

סוכנים עלול להיות בסכנה, אתם רוצים לקבל החלטה ביחד, איזה מידע אם בכלל 
משפטי אתם מביאים לכנס. אתם אומרים לסוכנים מה המחויבות לפי החוזה, מה 

 חב' הדואר יכולה או לא יכולה לעשות.
 פטי בכנס אך לא הייתי אז אני לא יכולה להגיד."ת. אני חושבת שהיה ייעוץ מש

 

מתקבל הרושם, כי הארגון בחר להחריף את העיצומים במועד מסוים זה, על מנת להפעיל לחץ 

כבד על הרשות ולהעמידה בפני שוקת שבורה, ביום הפיכתה לחברה ממשלתית, עד כי תיכנע 

האמור והשיב, כך בחקירתו הנגדית עם עומת  ,בני כהן, מר יו"ר הארגוןבאופן מידי.  ולדרישותי

 :(18ש'  33עד עמ'  20ש'  32, עמ' 25.10.12)פרוטוקול מיום 

"מכל התצהירים שלכם וגם מהפרוטוקולים של ועדת הכספים וגם מכתבים 
שעוברים, ברור שלא רק שישבו היו הרבה מאד משאים ומתנים, נכון שלא נגמרו 



 סוכני דואר נ' חברת דואר ישראל בע"מ 44-ארגון סוכני הדואר ו   1044/08תא )ת"א( 

124 

 

כים שלא נגמרים בהסכמה, למה אתה בהסכמה, כשיש משאים ומתנים כל כך ארו
 חושב שדווקא הרשות אחראית לזה.

ת. מנכ"ל רשות הדואר התחייב גם במכתב וגם בעל פה שהוא מסיים את ההליך עד 
לחברה, לעומת זאת, לכל אורך התהליך מיום שהוא התמנה הפיכת רשות הדואר 

יח שיסיים את לא נעשה תהליך על ידו, הוא נפגש איתי פעם אחת והבט 1.3.06עד 
העניין ולא נעשה כלום, והרשות הופכת להיות חברה, אנו לא ידענו איך נפעל ואיך 

 נתנהג.
ש. היה לכם ייעוץ משפטי, אני מניחה שאמרו לכם שמחינה משפטית החוזים 
שלכם תקפים, הם עוברים לחברה, וכל עוד הם לא פוקעים זה החוזה, הבהירו לכם 

 דבר כזה.
 ולא הייתה התייעצות כזו בצורה משפטית.ת. לא הבהירו לנו 

 ש. למה.
 ת. לא הייתה.

ש. אתה אומר מצד אחד שהמו"מ לא הבשיל כיוון שהיו פגישות, לפעמים יש 
שאין כלום ואז אם מו"מ לא מבשיל לא ברור מה קורה, אתה אומר שזה סיטואציות 

אלו ידעו היה החשש שלכם, אם היה לכם ייעוץ משפטי, אני בטוחה שעורכי הדין ה
 את מה שאני אומרת עכשיו.

בת הסכם ית. לא אמרו לנו. עורכי הדין לא התעסקו בעניין הזה. הם התעסקו בכת
חדש ועקרונות להסכם חדש, שיציג את סוכני הדואר מול חב' הדואר או מול רשות 

 הדואר בצורה שונה.
עם  ואתם הולכים ראש בראשש. זה נראה לך סביר שעורכי דין שמנסחים הסכם 

 1.3.06הרשות וזה בסדר, אתם אומרים שהחשש הכי גדול שלכם מה יהיה ביום 
 ועורכי הדין שלכם לא אומרים לכם שהכי גרוע ימשיך ההסכם הזה.

. לא היה מצב לסגור את הסוכנויות, המטרה הייתה לתת 1.3ת. התהליך נקבע ליום 
 לחב' הדואר את המניע ליצור אתנו תקשורת. 

שוטה, למה לא שאלתם, אם הייתם חושבים שמשהו יקרה, ש. נשאלת שאלה פ
לבדוק מה ההשלכות, לא בדקתם עם עורכי הדין מה קורה, מה הזכויות של רשות 

 הדואר, אם לא היה ייצוג אולי אי אפשר.
ת. הרגשתי שהיועצים המשפטיים נחלקו לשניים, עו"ד בכור ליווה את הארגון 

בן, שכרנו את שירותיהם לצורך ניסוח מזה שנים, לינדה שפיר ומיכל קובי לי
 ההסכם ולא התייעצנו איתן בקשר להסכם עצמו.

ש. למה אתה לא מרים טלפון או לעו"ד בכור או ליועצות המשפטיות, לא שואל 
 אותם מה יקרה.

    ת. זה לא היה התהליך וזה מה שהתבצע."
 

סוכני  טות בארגוןמדברים אלה מצטיירת תמונה עגומה למדי על האופן שבו התקבלו החל

יועצים משפטיים והגם שלהחלטות הארגון הייתה  ידי , וזאת הגם שהארגון לווה עלהדואר

מעבר לכך, יש בדברים אלה כדי לחזק את  .משפחות 220-השפעה על מטה לחמם של לא פחות מ

 אכן היווה "קו פרשת מים" מבחינת התובעים, אולם זאת לא בשל 1.3.06-התרשמותי, כי  יום ה

החשש, כי ביום זה יפקעו ההסכמים שבין הצדדים, אלא משום שביום זה הפכה הרשות לחברה 

 ממשלתית, באופן שהפך אותה לפגיעה במיוחד ביום זה. 

 

  המידע שהיה אותה שעה בידי הסוכנים שהשתתפו בכנסב. 

מהראיות עולה, כי כל הסוכנים שהשתתפו בכנס היו מודעים לעובדה שהרשות כבר ביטלה 

, וכפי שאישר 28.2.06-ו 27.2.06, 26.2.05הסכמים עם מספר סוכנים שנקטו בעיצומים בימים 

 (:16-17ש'  65, עמ' 31.10.12, ממובילי המאבק )פרוטוקול מיום יונתן לוי, מר 21התובע מס' 

"בכנס עצמו העברנו את כלל האינפורמציה לסוכנים שרשות הדואר סגרה שתי 
 ג"צ ביקש שננהל משא ומתן...".סוכנויות  דואר למרות שב
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, חברת ועד הארגון באותה סופי תורג'מן, הגב' 44על דברים ברוח דומה העידה גם התובעת מס' 

 (:19-20ש'  46, עמ' 25.10.12עת )פרוטוקול מיום 

 שהיו סוכנים שקיבלו מכתבי ביטול. 1.3"ש. את ידעת ביום 
 ת. כן."

 

נערך הכנס והתקבלו ההחלטות, הם היו מודעים לעובדה  גם יתר התובעים אישרו, כי במועד שבו

, עמ' 21.11.12)פרוטוקול מיום  חיים סופר, מר 28שאישר התובע מס'  שנסגרו כבר סוכנויות, וכפי

 (:   9-10 ש' 9

 "ש. שהיית בכנס שמעת שהיו סוכנים שסגרו אותם.
 ת. כן. בגלל זה הצטרפתי למאבק.. ". 

 

 :(22ש'  87, עמ' 1.11.12)פרוטוקול מיום  דניאל פלדמר  ,30התובע מס'  כך גם אישר

 "סגרו שתי סוכנויות בתל אביב, בעקבות זה נערך הכנס."
 

 (:21-22ש'  142, עמ' 14.11.12פרוטוקול מיום ) ברוריה מורנו, הגב' 24התובעת מס' וכך גם 

 "ש. שמעת שסגרו הרבה סוכנויות בכנס.
 ת. נכון בכנס שמעתי. 

 

ש'  83, עמ' 1.11.12, פרוטוקול מיום אליק פנג'ר 32חקירתו הנגדית של התובע מס'  )ראו גם את

; 15-18ש'  120, עמ' 7.11.12, פרוטוקול מיום גיל אייזן, מר 5; חקירתו הנגדית של התובע מס' 20

עד  31ש'  146, עמ' 14.11.12, פרוטוקול מיום גיורא לופטיג, מר 22חקירתו הנגדית של התובע מס' 

-10ש'  151, עמ' שם, טרומשולמית פרל, הגב' 33; חקירתה הנגדית של התובעת מס' 5ש'  147' עמ

13).  

 

 כנסההחלטות שהתקבלו ב ג. 

גור את קיבלו סוכני הדואר החלטה לס 1.3.06שהתקיים ביום  במהלך הכנסמהראיות עולה, כי 

רשות כבר ביטלה הסכמים הגם שהיה ברור להם, כי הכאמור, זאת,  ן.הסוכנויות ללא הגבלת זמ

 עם מספר סוכנים שנקטו בעיצומים. 

 

כי בגדרי הכנס התקבלה החלטה להמשיך , בני כהןמר בחקירתו הנגדית, אישר יו"ר הארגון, 

 במאבק, הגם שהוא הסתייג מלאשר כי משמעות הדברים היא, כי הסוכנויות יישארו סגורות

 :(5-15ש'  31, עמ' 25.10.12וטוקול מיום )פר

מ' א' ג'[ החלטתם שאתם  – 28.2.06ש. בהתייחס למכתב זה ]מכתב הרשות מיום "
 התקיים הכנס. 1.3.06ממשיכים בדרך העיצומים וביום 

 בגלל שזה נקבע שבועיים לפני כן. 1.3.06ת. הכנס התקיים ביום 
 ש. בכנס התקבלו החלטות ביניכם.

 .ם באותה דרךבכנס היה מפגש הצגנו את הנושאים ונקבע שאנו ממשיכית. 
 ש. עד מתי ממשיכים באותה דרך.

רה, הסוכנויות בשלב זה סגורות. אני לא יכול לפתוח סוכנויות יך היא סגהדר ת.
 סגורות.
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חלק גדול מהם לא  –לכנס  1.3.06ש. יש למעלה ממאה וסכנים שמגיעים ביום 
תאשר לי שקיבלתם קיבל עדיין מכתב התראה לרבות חלק גדול מהתובעים כאן, 

 .החלטה להמשיך את העיצומים עד הודעה חדשה
אנו ראינו  . לא. קיבלנו החלטה להמשיך במאבק כאשר חלק מהסוכנויות סגורותת. 

  ".בארגון כוח רק שאנו מאוחדים גם אם רק חלק מהסוכנויות היו סגורות
 

ך , כי משמעות ההחלטה להמשיתיום הנגדיהתובחקיר , אישרוהתובעים, ברובם המכריעואולם, 

. כך, למשל, עולה מחקירתו הנגדית של התובע ותיר את הסוכנויות סגורותהייתה להאכן במאבק 

)פרוטוקול מיום  ון אשר כיהן כסגן יו"ר הארגון דאזחבר ועד הארג, יונתן לוי, מר 21מס' 

 (:15-22ש'  65, עמ' 31.10.12

 ו.מתקיים הכנס מה היו ההחלטות האופרטיביות שהתקבל 1.3.06"ש. ביום 
שרשות הדואר סגרה שתי  ת. בכנס עצמו העברנו את כלל האינפורמציה לסוכנים

דואר למרות שבג"צ ביקש שננהל משא ומתן וביקשנו את חוות דעתם ואת סוכנויות 
 רשותם להמשיך הלאה. כולם אמרו שהם נחושים והם נכונים ללכת עד הסוף.

 ש. מה זה אופרטיבית ללכת עד הסוף.
הבנתי שהסוכנות שלי אמורה להישאר סגורה על השאלה הזו.  ת. לא יודע לענות

עד שיום אחרי קיבלתי את המכתב שאני לא סוכן, לכן לא הספקנו  וכך היא נשארה
 להגיע לאיזה שהם ביצועים אופרטיביים. אני באופן אישי לא הספקתי להגיע."

 

רת ועד הארגון )פרוטוקול , חביהודית פלד, הגב' 31מס' גם התובעת העידה על דברים ברוח דומה 

 (:26-28ש'  168, עמ' 19.11.12מיום 

"ש. אחרי הכנס אתם בעצם בכנס אתם שכנעתם את כל מי שהשתתף בו לא לפתוח 
 את הסוכנות עד להודעה חדשה.

 ת. נכון." 
 

, 25.10.12)פרוטוקול מיום  , חברת ועד הארגוןסופי תורג'מן, הגב' 44וכך גם העידה התובעת מס' 

 :(28-29ש'  45עמ' 

 .2.3ש. מישהו שלא סגרו לו את הסוכנות פותח ביום "
ת. לא פותח. הייתה סולידריות מאד גדולה של מי שלא סגרו לו עם אלה שסגרו 

 להם." 
 

, 19.11.12פרוטוקול מיום ) מלבינה טנוסהגב' , 17 התובעת מס'גם על דברים ברוח דומה העידה 

 (:5-8ש'  171עמ' 

 השתתפת בכנס של ארגון סוכני הדואר. 1.3.06"ש. ביום 
 ת. נכון.

ש. בכנס הזה התקבלה החלטה שלמעשה סוגרים את הסוכנויות עד להודעה 
 חדשה.

 ת. נכון שממשיכים במאבק ומחכים להודעה מהארגון."
 

 (:19-24ש'  84 עמ' ,1.11.12פרוטוקול מיום ) מתי ברגריןהגב' , 10התובעת מס' העידה וכך גם 

השתתפת  1.3וביום  28.2, 27.2, 26.2תפת בעיצומים שהיו ביום "ש. את השת
 בכנס.

 ת. נכון.
 ש. את זוכרת מי השתתף בכנס מעבר לחברי הועד והאם מישהו היה חיצוני.

 ת. לא.
 ש. את זוכרת אילו החלטות התקבלו.



 סוכני דואר נ' חברת דואר ישראל בע"מ 44-ארגון סוכני הדואר ו   1044/08תא )ת"א( 

127 

 

 ." שממשיכים לשבות. מקווים שתיפטר הבעיהת. 
 

 :(13-16ש'  97, עמ' 5.11.12וקול מיום )פרוט מזל שטרולי, הגב' 43והתובעת מס' 

 השתתפת בכנס. 1.3.06"ש. ביום 
 ת. כן.

 ש. מה קרה אחרי הכנס.
 ."קיבלנו הוראה לא לחזור לעבודהת. 

 

 (:5-8ש'  98ובהמשך )שם, עמ' 

 לא פתחת את הסוכנות. 2.3"ש. ביום 
 .לא פתחתי כי קיבלתי הוראה מהארגון לא לפתוחת. 

 לא פתחת. 3.3גם ביום 
 "ת. נכון.

 

עד עמ'  28ש'  117, עמ' 4.11.06)פרוטוקול מיום  ריטה הובר, הגב' 14תובעת מס' ה ההעידכך גם 

 (:1ש'  118

 היית בכנס של הארגון. 1.3.06"ש. ביום 
 ת. כן.

 ש. את זוכרת איזה החלטות התקבלו בכנס.
 .שאנחנו ממשיכים במאבקת. לא זוכרת אילו החלטות רק 

 ת הסוכנות ביום חמישי ושישי וראשון אחרי הכנס.ש. לכן לא פתחת א
 ."והיינו ביום ראשון בהפגנה בירושלים 28.2נכון לא פתחתי את הסוכנות מיום ת. 

 

 (:9-12ש'  115, עמ' 7.11.12)פרוטוקול מיום  אורנה מגנזי, הגב' 23והתובעת מס' 

 "ש. את זוכרת אילו החלטות התקבלו בכנס.
 יבו לנו.ת. שנמשיך במאבק עד שיקש

 ש. לכן מבחינתך הסוכנות הייתה סגורה ביום חמישי, שישי, ויום ראשון אחרי זה.
 " סגרתי. 1.3בבוקר פתחתי והודיעו מהארגון לסגור ומיום  28.2ת. ביום 

 

 (: 16-22ש'  141, עמ' 14.11.12)פרוטוקול מיום  ברוריה מורנו, הגב' 24התובעת מס' העידה וכך גם 

 היה בכנס, איזה החלטות התקבלו.ש. את זוכרת מה "
ת. בגדול החלטנו שנשאר מאוחדים וכוחנו באיחוד, בעצם להמשיך במאבק. החוזה 

 שהוצע לא היה טוב.
 ש. להמשיך במאבק זה אומר להשאיר את הסוכנויות סגורות.

 ת. לא בהכרח מה שיחליט הארגון אנחנו נעשה.
 ש. מה החליט הארגון.

להמשיך את העיצומים. זו הייתה שביתה סגירה  ת. באותו יום היינו אמורים
 מלאה."

   
 (:30-31ש'  156, עמ' 14.11.12)פרוטוקול מיום  סולומון משה, מר 27והתובע מס'  

".. אני זוכר שנפלו החלטות שם, שממשיכים במאבק לא פותחים את הסוכנויות 
לא אחד  עד שמנהלים מו"מ עם רשות הדואר. ההחלטות היו של כל סוכני הדואר,

 החליט אלא כולם." 
 

 (:11-14ש'  120, עמ' 7.11.12וקול מיום פרוט) אייזן גיל, מר 5התובע מס'  העיד וכך גם

 .1.3.06"ש. בכנס השתתפת ביום 
 ת. כן.
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 ש. איזה החלטות התקבלו בכנס.
 ת. ממשיכים במאבק."

 

, עמ' 5.11.12קול מיום , פרוטושושנה בראוןהגב'  9 חקירתה הנגדית של התובעת מס')ראו גם את 

עמליה גור , הגב' 12, בעלה של התובעת מס' יהודה גור אריה; חקירתו הנגדית של מר 11-18ש'  91

  (.15-19ש'  127, עמ' 12.11.12, פרוטוקול מיום אריה

 

 הטענה כי התובעים פעלו על פי עצת הארגוןד.  

עצמאי עת נקטו בעיצומים, וכי הם  זה הועלתה הטענה, כי התובעים לא הפעילו שיקול דעת הליךב

פעלו בהתאם להוראות הארגון ועל כן אין לראות בהם כמי שהפרו את הוראות ההסכמים 

ראינו לעיל, כי  ;שנחתמו עמם. טענה זו אינה מתיישבת עם המסכת העובדתית שנפרשה לפני

זמן, , לסגור את הסוכנויות ללא הגבלת 1.3.06ההחלטה שהתקבלה בכנס שהתקיים ביום 

ביטול  זאתהתקבלה תוך שהסוכנים מודעים להשלכות שעלולות להיות להחלטה כאמור, ובכלל 

מהראיות עולה, כי הסוכנים, כולם, ובכלל זה קבוצת הסוכנים שעליה  הסכמי ההתקשרות עמם.

, וכפי שאישר 1.3.06נמנים התובעים, היו שותפים מלאים להחלטה שהתקבלה בכנס שנערך ביום 

      (:17-18ש'  65, עמ' 31.10.12, ממובילי המאבק )פרוטוקול מיום יונתן לוי, מר 21 התובע מס'

 ."כולם אמרו שהם נחושים והם נכונים ללכת עד הסוף .."

 

)פרוטוקול  הארגון חברת ועדיהודית פלד, , הגב' 31על דברים ברוח דומה העידה גם התובעת מס' 

 (:26-28ש'  168, עמ' 19.11.12מיום 

... בכנס אתם שכנעתם את כל מי שהשתתף בו לא לפתוח את הסוכנות עד  "ש.
 להודעה חדשה.

 ת. נכון."
 

חברת ועד הארגון באותה עת אף היא , סופי תורג'מן, הגב' 44התובעת מס'  ההעיד כך גם

 (:22-27ש'  45, עמ' 25.10.12)פרוטוקול מיום 

כרת טלפונית או שדיברנו ביום של הכנס שהיו כל הסוכנים, הייתה החלטה לא זו"
בינינו חברי הועד ואמרנו שזו אחריות גדולה כלפי מטה לחמם של כל הסוכנים ולא 
ניקח החלטות גורליות, מטרת הכנס הייתה לשאול את הסוכנים מה הולכים 
לעשות. זה היה צריך לעשות משהו שמקובל על כולם, האחריות הציבורית של 

ק על דעת חברי הועד. הרגשנו שיש לנו על כולנו לא היה בסדר לקבל החלטה ר
סוכנים. הסוכנים בעצם אמרו שאנחנו חייבים להילחם  280הכתפיים פרנסה של 

     עד הסוף כי לא יכול להיות שהם יעשו בנו כרצונם, להמשיך את המאבק."
 
 

ה התובעת העידגם יתר התובעים אישרו, כי ההחלטה שנתקבלה בכנס הובאה לאישורם, וכפי ש

 (:5-14ש'  171, עמ' 19.11.12)פרוטוקול מיום  מלבינה טנוס, הגב' 17ס' מ

 השתתפת בכנס של ארגון סוכני הדואר. 1.3.06"ביום 
 ת. נכון.

 ש. בכנס הזה התקבלה החלטה שלמעשה סוגרים את הסוכנויות עד הודעה חדשה.
 ת. נכון שממשיכים במאבק ומחכים להודעות מהארגון.

 בכנס. ש. איך היה שם הדיון
 ת. הם אמרו שיש חוזה חדש והארגון אמר שאסור לחתום עליו ואני שמעתי להם.
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ש. הייתה הצבעה בכנס, שאלו אתכם מסכימים לסגור או לא מסכימים לסגור את 
 הסוכנויות.

 ת. כן, שאלו אותנו.
 ש. את הסכמת לסגור.

 ת. אני הלכתי לפי בקשת הארגון והסכמתי לסגור."  
 

 (:   7-17ש'  9, עמ' 21.11.12)פרוטוקול מיום  חיים סופר, מר 28ע מס' העיד התוב כך גם

"ש. בעקבות כך שהבנתם בכנס שכנראה המאבק לא משיג את מטרתו וחלק 
 מהסוכנויות נסגרות לא נשמעו קולות כנגד החרפת המאבק.

 ת. כולם היו ביחד להמשך המאבק.
 ש. כולם הבינו מה יכולות להיות ההשלכות של זה.

 כן. "  ת.
 

 (:30-31ש'  156, עמ' 14.11.12)פרוטוקול מיום  משה סולומון, מר 27וכך גם אישר התובע מס' 

"אני זוכר שנפלו החלטות שם.. ההחלטות היו שכל סוכני הדואר, לא אחד החליט 
 אלא כולם."

 

בנסיבות אלה, אין מקום לקבל את טענת התובעים, כי הם פעלו בהתאם לעצת הארגון, ללא 

 לכל היותר ניתן לומר, כי שיקול הדעת של התובעים היה מוטעה.   .עלת שיקול דעת עצמאיהפ

על שיקול הדעת של  ,מהראיות שהובאו לפני עולה, כי הסוכנים אכן הסתמכו, במידה רבה אמנם,

. עוד עולה מהראיות, , העומד בראשוית של מר בני כהןנ, או ביתר דיוק, על הנהגתו הלוחמהארגון

גון בחר לנקוט בעיצומים מבלי שנערכה בדיקה מינימלית באשר לאפשרות לפעול בדרך זו כי האר

לאור הוראות ההסכם. למעשה, הארגון נמנע מלהבהיר לסוכנים מה עלולות להיות ההשלכות של 

העיצומים שבהם הם נקטו, וזאת בין משום שאלו לא היו ידועות לארגון בעצמו, ובין משום 

ן כל טעם ליידע כל אחד ואחד מהסוכנים בנפרד, שכן על ההחלטות להתקבל שהארגון סבר, כי אי

בעיניים מר בני כהן, יו"ר הארגון, , לטענתם, הלכו אחר הסוכניםגם אם כגוף אחד. ואולם, 

ן בכך אי , כדבריהם,לא הפעילו שיקול דעת עצמאיו מבלי לבדוק את משמעות הדברים,עצומות, 

למול חברת הדואר, מכוח ההתחייבויות שנטלו על עצמם מאחריותם האישית כדי להפחית 

במסגרת ההסכמים שבין הצדדים, מה גם שמכתבי ההתראה נשלחו לסוכנים כולם באופן אישי. 

אינו יכול לטעון, כי  –ובכלל זה התובעים  –לאור מכתבים ברורים אלו, אף אחד מבין הסוכנים 

לו ייעתר להנחיות הארגון. כולם רק קיוו, כי  הוא לא ידע ולא הבין מה יהיו ההשלכות של מעשיו

בעיקר ביום הפיכת הרשות אם יופעל לחץ חזק דיו על הרשות, כשכל הסוכנים פועלים כגוף אחד, 

 כי אז תיכנע הרשות לתכתיביהם.    לחברה, 

 

והבקשה לצו מניעה הזמני שהגישו סוכני הדואר  ביטול ההסכמים עם מרבית הסוכנים. 5.3.9

 062.3.ביום 

רבות דואר הודעות על ביטול ההסכמים לסוכנויות  שלחה רשות הדואר 1.3.06אין חולק, כי ביום  

מג(. בנוסף, שלחה -לתצהיר בר 23)העתק מכתבי הביטול אשר נשלחו לסוכנים צורפו כנספח 

הרשות לחלק מהסוכנים מכתבים שבהם דרשה מהם לשחרר לאלתר את דברי הדואר, הכספים 

 מג(.-לתצהיר בר 24בים בסוכנויות )העתק מכתבי הרשות צורף כנספח והציוד המעוכ



 סוכני דואר נ' חברת דואר ישראל בע"מ 44-ארגון סוכני הדואר ו   1044/08תא )ת"א( 

130 

 

 

, חלק מבין סוכני הדואר אשר קיבלו הודעות על סיום ההתקשרות לאחר הדברים האלה

)שהתובעים אינם נמנים עליהם(, פנו אל חברת הדואר, הביעו חרטה על מעשיהם וביקשו לחדש 

של הסוכנים הללו, והם שבו להפעיל את את ההסכם שבוטל. חברת הדואר נענתה לבקשתם 

לתצהירו )כמו גם  204בסעיף  מג-ברהרצל על השתלשלות עניינים זו הצהיר מר סוכנותיהם. 

הוא לא נחקר בעניין זה ודומה כי איש מבין מיכה לבקשה למתן צווים זמניים(, בתצהיר שניתן בת

עם האמור והשיב, , בני כהןן, מר יו"ר הארגו התובעים אינו חולק על כך. בחקירתו הנגדית עומת

 :(16-19ש'  35, עמ' 25.10.12)פרוטוקול מיום כך 

אנשים מסוימים שביקשו לחזור עד למועד שחב' הדואר הגישה את הבקשה  "ש.
לבקשה למתן צו  47שלה חזרו ואף אחד לא החתים אותם על הסכם חדש )סעיף 

 (.47מג, סעיף -בר לתצהיר 25לביהמ"ש, נספח  5.3.06ארעי שהוגשה ביום 
ת. חלק אני לא יודע כמה, אולי אחד או שניים או כלום, רשום חלק, אני מזכיר 

  שאנו נמצאים בפריסה ארצית שאני לא יודע מי חתם או לא חתם."  
 

אשר קיבלו הודעה על סיום ההסכם בינם י הדואר שישה מבין סוכנהגישו הארגון ו 2.3.06ביום 

כב' ו מניעה זמני שיאסור על הרשות לסיים את ההתקשרות עמם. בקשה לצלבין חברת הדואר 

השופט י' זפט, שהבקשה נדונה לפניו, לא מצא לנכון ליתן צו ארעי והורה לחברת הדואר להגיב 

 לבקשה. 

  
בהליך זה טוענים התובעים, כי כבר בבקשה זו הם הביעו את נכונותם להמשיך ליתן את 

לא הייתה חפצה באמת להגיע להסדר עם הסוכנים ותחת זאת השירותים לציבור, ואולם הנתבעת 

ביקשה לנצל את ההזדמנות שנקרתה בדרכה, בכך שחלק מהסוכנים נקטו בעיצומים, על מנת 

עולה, כי  2.3.06שהוגשה ביום אולם, מהבקשה  לכפות עליהם את שינוי תנאי ההתקשרות עמה.

בת הסוכנים שכבר קיבלו מכתבי ביטול נכונותם של התובעים לשוב לעבודה סדירה הותנתה בהש

 תצהיר שניתן בתמיכה לבקשהל 18סעיף ב, יו"ר הארגון ,בני כהןמר  וכפי שהצהיר ,לעבודה

 :מג(-לתצהיר מר בר 35)העתקו של התצהיר צורף כנספח 

  

הודיע הארגון על השבתת כל הסוכנויות במסגרת  28/02/06"יצוין כי החל מאתמול 
ת להגן על חברי הארגון. הארגון והמבקשים מצהירים כי עם המאבק הארגוני על מנ

 -מתן צו כמבוקש יחזרו כל הסוכנויות לעבודה תקינה וסדירה כפי היה ערב ה
26/02/06 ". 

 
 

, אישר בחקירתו הנגדית, כי הגם שהבקשה מיום בני כהןכפי שכבר ציינתי, יו"ר הארגון, מר 

וכנים בלבד, הרי שבפועל היא הוגשה בשמם ועל הוגשה באופן פורמלי על ידי שישה ס 2.3.06

עד  6 ש' 27, עמ' 24.10.12פרוטוקול מיום ) 1.3.06דעתם של כל הסוכנים שהשתתפו באסיפה ביום 

 (:7ש'  28עמ' 

לא כל הסוכנים קיבלו מכתבי ביטול אפילו חלק  2.3.06 אני אומר לך שביוםש. "
לו מכתב ביטול פונים לבית גדול לא קיבל, אבל ביום הזה שישה סוכנים שקיב

 משפט זה בבקשה למתן צו כזה או אחר ואתה נותן שם תצהיר בתמיכה לבקשה זו.
 ת. אמת. זוכר את התצהיר.
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סוכנויות סגורות שלא נותנים  200וא שיש ב ההמצ 2.3.06ש. במועד הזה של יום 
 שירותים לציבור אך הסוכנים לא קיבלו מכתבים.

 או לא קיבל וכמה סוכנויות סגורות. ת. לא יכול לענות מי קיבל
 ש. אבל הפנייה לבית המשפט בשם שישה סוכנים.

 ת. מה שרשום.
ש. מה שאתה הצהרת לביהמ"ש במסגרת התצהיר שלך שם שאם יינתן צו שיורה 
לרשות הדואר להחזיר את ששת הסוכנים האלה אז כלל הסוכנים יפסיקו את 

 העיצומים שלהם ויפתחו את הסוכנויות.
זה כתוב ואני הצהרתי על זה כי רצינו לחזור לעבודה אחרי שהבנו שהם הביסו ת. 

 אותנו.
סוכנים שהסוכנות שלם הייתה סגורה ביום  200ש. כל סוכן וסוכן מבין בערך 

כחלק מהעיצומים, ידע שאתה מצהיר בשמו בבית המשפט שהוא מוכן  2.3.06
חזרו על ידי הדואר כנות רק אם אותם שישה שעתרו לביהמ"ש יוסאת הלפתוח 
 לעבוד.

הצהרה זו ניתנה בשם הארגון שאני מייצג את הסוכנים מכיוון שהתבצעה ת. 
ושם הוחלט שאנו ממשיכים במאבק שלנו כי כבר ניתנו  1.3.06אסיפה כללית ביום 

ולכן המשכנו באותו קו וקיבלנו הסכמתם של כל הסוכנים  הוראות סגירה לעשרות,
אולי מעל מאה סוכנים. אך התצהיר הוגש בשם שישה היו עשרות . שהיו באסיפה

סוכנים כי זה היה בלילה והיה לנו אפשרות להשיג רק שישה סוכנים אבל הכוונה 
 . הייתה שאם יינתן צו מניעה זה יחול על כולם

 מניעה אז הסוכנויות ימשיכו להיות סגורות. ש. הכוונה הייתה שאם לא יינתן צו
לא יודע  –ם את המחשבים. לגבי אלו שלא היו סגורות הן סגורות כי הורידו לה ת.

 איזה, הייתה כבר אנדרלמוסיה. לא היה ברור מי פתוח ומי סגור.
ש. לא חשבת שזה נכון לברר מי קיבל מכתב ביטול ומי לא קיבל מכתב ביטול 

 לפחות לדאוג לאלה שלא קיבלו.
לפון האישי שלי ת. ניתקו אותי מאמצעי התקשורת, הפנו את כל מדינת ישראל לט

ושל חברי הועד, מי שהתקשר למודיעין הדואר, אמרו לי בני כהן יו"ר ארגון סוכני 
הדואר יפתור את הבעיה, כך נותקתי מאמצעי הדואר. אנחנו ישבנו בארגון 
והאפשרות שלנו להגיע לכל האנשים, אנחנו אנשים מתנדבים ועושים את עבודתנו 

 עילה עלינו לחצים בגלל שסגרנו שעה.בהתנדבות יושבים שם וחב' הדואר הפ
איש היה לכם, אך אמצעי  100-סוכנויות להביא למעלה מ 200ש. אמצעים להשבית 

 להתקשר לחלק מהאנשים שיצילו את עורם.
לא הייתה לנו כוונה שאנשים יצילו את עורם, אלא להתייחס לזה כארגון יציג ת. 

 שברו אותנו ואין לנו סיכוי."    , בהתייחסות של אחד לאחד הםוללכת לזה ככוח אחד
 

 ,בני כהןבעיקר החלטת הארגון מכוח העומד בראשו, מר ו ,הסוכניםהחלטות נראה, אם כן, כי 

 זכות השביתה ומדתכי לסוכנים עהאחת,  – שגויותכ שבדיעבד התברר – שתי הנחותהתבססו על 

"תתקפל" ותיכנע ה להם את האפשרות לנקוט בעיצומים; השנייה, כי חברת הדואר שהקנת

לתכתיביהם, מאחר שהיא אינה יכולה להרשות לעצמה עיצומים של כמחצית מסוכנויות הארץ 

  .    ממשלתית כחברה בימיה הראשונים

 

, 31.10.12)פרוטוקול מיום  יונתן לוימר , 21התובע מס' הדברים עולים גם מחקירתו הנגדית של 

 :(31 ש' 66עד עמ'  25ש'  65עמ' 

תם מבחינה ארגונית להגיד נלך לחברי הועד לסגור את הסוכנויות אבל "ש. לא חשב
 אתם הסוכנים תימנעו מקבלת מכתב הביטול הזה.

 עובדים לא עובד ככה, כולם שובתים. בוועדת. 
 ש. אתה ידעת שאתם לא ועד עובדים.

ת. אנחנו ארגון שנבחר על ידי כלל סוכני הדואר, רשום כעמותה משפטית לכל דבר 
שדנה שאני סוכן דואר ניהלה איתי מו"מ וחייבה את  11ואר לפחות במשך וחב' ד

 כלל הסוכנים לחתום על הסכמים שהגיעו איתי ועם יו"ר הועד מאיר רוזנר ז"ל.
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 לשאלת ביהמ"ש: היו לכם עורכי דין נכון?
 ת. כן.

ש. ניסיתם לברר איתם האם אתם באמתן יכולים לפעול כמו עובדי מדינה או ועד 
 עובדים.

ת. עד כמה שזכרוני אינו מטעה אותי, ד"ר לינדה עפרוני אמרה היא קראה לזה 
 ריבון, יש לנו אפשרות לפעול נגד ריבון. בבית המשפט העליון היא העלתה זאת.

 ועד עובדים.וש. אתה בהבנתך הבנת שאתה יכול לפעול כ
כי אנחנו אני באופן אישי לא ראיתי הבדל ביני לבין מנהל סניף רגיל של הדואר ת. 

מבצעים את אותם פעולות, אנו ברוב המקרים מרוויחים פחות מהם. אני מתוגמלים 
בצורה שונה. באופן אישי שאני ראיתי שאני קראתי מה זה יחסי עובד ומעביד אני 

 פרמטרים. 11 -שאנו עומדים בראיתי 
 ש. דיברתם עם עורך דין מתחום דיני העבודה.

בעל פה בישיבה. אני אומר שביהמ"ש העליון  ת. ד"ר לינדה עפרוני אמרה את זה
 התייחס לזה.

 המשך חקירה:
ש. הולכים עד הסוף, לאמירה זו יש משמעות, רגע אחד לפני שהולכים עד הסוף 
אתם לא מוצאים לנכון להרים טלפון לבכור או ללינדה עפרוני ולשאול את דעתם אם 

תנו חוות דעת לסוכנים כדאי ללכת עד הסוף, לא מזמינים אותם לכנס שאולי הם י
 ויניחו באפשרותם לבחון אחרי שהם שקלו את האופציות.

ת. במסגרת הלחצים שבה  היינו בני ואני בטוח, אחרי שחסמו את הטלפונים שלנו, 
כל מה שעמד לנגד עינינו באותו רגע זה להגן על הסוכנים שסגרו אותם, אפילו בבית 

שכולם יחזרו לעבודה ואת זה לא המשפט הסכמנו לבטל את כל העיצומים בתנאי 
 קיבלנו.

ש. לפני שאתם באים להגן על כולם ולגרום נזק גדול יותר לכם, לא נכון יותר 
 להתקשר לעורך דין ולשאול אם כדאי או לא כדאי.

 ת. כפי שאתה אומר קשה מאד לענות על זה בסיטואציה אז, איך שהיינו אז.
מג, כתוב סעיף -לתצהיר בר 11ספח נ 3ש. בקיץ נקטתם את העיצומים מפנה לעמ' 

 1.3.06, שהזמנתם לכנס החירום אז את ד"ר עפרוני, למה לכנס הדרמטי של יום 2
שבו מתקבלת החלטה ללכת עד הסוף אתם לא מזמינים אותה או עורך דין אחר, 

 עמיתה שלה.
ת. לפי המסמכים והתאריכים היינו בפעם השנייה במצב של לחץ, הכנס נעשה 

ם ומעכשיו לעכשיו ללא צורה מתוכננת וללא מחשבה. כשחשבתי קשה מהיום להיו
לי לומר עכשיו מה היו השיקולים שחשבתי שאני אנהל מו"מ ובסוף ניהלתי מאבק 
על סוכנויות שנסגרו. מה גם הגב' לינדה עפרוני אמרה את דעתה מספר פעמים 

לינו שהיא בסיטואציה כמו שהזכרתי קודם לגבי ריבון, מותר ואסור. בדיעבד גי
 מתמחה בדיני עבודה של עובדים שכירים."   

 

 (:11-16ש'  69ובהמשך )שם, עמ' 

ש. ..אחרי שאתם רואים שזה לא עוזר וההחרפה לא עוזרת, פניתם לביהמ"ש "
וביקשתם ממנו צו, רואים שגם ביהמ"ש דוחה לכם את הבקשה  2.3.06ביום 

"ש יורה על חזרה של במעמד צד אחד. לכאורה, גם כתבתם בבקשה שאם ביהמ
דחה את הבקשה, למה אז לא  2.3.06השניים כולם יחזרו לעבודה. וביהמ"ש ביום 
 חושבים ההחרפה לא עוזרת, היא רק מזיקה.  

ת. הרופאים במדינת ישראל שבתו חודשים אז אנחנו לא הגענו למסקנה הזו אחרי 
  יום וחצי. לא שבתנו שלושה חודשים אלא יום וחצי." 

 

ל פרוטוקו), חברת הועד יהודית פלד, הגב' 31מחקירתה הנגדית של התובעת מס' ולה עכך גם 

 (:3-17ש'  169, עמ' 19.11.12מיום 

את עם עוד חמישה סוכנים  2.3קיבלתם את ההחלטה אך ביום  1.3"ש. ביום 
בקשה זו מג( וב-לתצהיר בר 35י בקשה )נספח אחרים מגישים לביהמ"ש המחוז

אם הדואר יחזיר אותנו לעבודה אז כל יתר הסוכנויות אתם למעשה מצהירים 
 השובתות יתחילו לתת שירותים. 
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 ת. אם אתה אומר אני מניחה שזה מה שהיה.
 ש. הצעד הזה הוא נעשה בעצה אחת עם עורכי דין.

 ת. לא זוכרת. מה רע בהצעה שלנו?
רגע ש. מה שרע בזה, שאותך סגרו ויש כאלה שעוד לא סגרו אותם למרות שבאותו 

הסוכנות שלהם לא פתוחה, אתם מצהירים שאם יחזירו אתכם הם יחזרו ובכך 
 אתם מסכנים גם אותם בסגירה. חשבתם על זה.

 ת. לא מבינה.
לשאלת ביהמ"ש: אתם פניתם לביהמ"ש בהצעה, יש הרבה סוכנויות ששבתו אך 
לא שלחו להם מכתבי ביטול, אתם מציעים שאם יחזירו את אלה שסגרו אז כל 

רים יחזרו לעבודה, לכל אולטימאטום יש צד שני, האם לא חשבתם שאתם האח
 מסכנים את אלה שלא סגרו אותם גם בסגירה.

 ת. לא, זה שותפות. אם הייתם מקבלים את זה אז כולם היו חוזרים לעבודה."     
 

)פרוטוקול  שולמית פרלמוטר, הגב' 33של התובעת מס' הנגדית  כך גם עולה מחקירתה ו

 (:4-24ש'  151, עמ' 14.11.12מיום 

את חשבת לפני שהלכת לכנס על התוצאה האפשרית של מה שיכול לקרות אם "ש.  
 תנקטי בצעד של העיצומים.

ת. שיסגרו אותנו? על זה לא חשבתי שיסגרו אותנו בלי שום מו"מ בצורה עבריינית 
 כזו.

 ש. איך ידעת להגיע לכנס.
לא טועה. בני היה איתי הרבה בטלפון, כל  ת. הודיעו לי בפקס אני חושבת אם אני

 הזמן בטלפונים, לא חשבתי שזה בא ממקור אחר.
 1.3ש. ידעת שכבר סגרו סוכנויות ביום 

 ת. ידעתי שסגרו סוכנויות.
 ש. מתי ידעת לראשונה שסגרו סוכנויות בגלל העיצומים.

 ת. לא זוכרת תאריכים, לפני שהגעתי לכנס.
.. 

 .28.2תוצאה אם תסגרי ביום ש. אז את ידעת מה תהא ה
ת. לא שיערתי שעד כדי כך, ידעתי שרוצים להפחיד אותנו, התנהגות כזו לא נראית 

חשבתי, שאנו מאה ומשהו מתקבלת על הדעת, זה לעשות שרירים. לא חשבתי, 
סוכנים שרשות הדואר לא יכולה לתפקד בלעדינו, חשבתי שפשוט כמו שמקובל 

וקט בעיצומים יושבים למו"מ ולא פתאום סוגרים כמו בכל מקום אחר, כשבעלי נ
 . ומשהו סוכנויות 100

 יכולתם לסגור. ןש. כשאת אומרת שלא יכולים לתפקד בלעדינו לכ
 ת. לא זה לא מה שחשבנו.

 ש. זה לא מה שנאמר לכם על ידי הארגון.
ת. אני מדברת על עצמי, אני לא חשבתי בכיוון הזה, כי ראיתי במשק, לא העליתי 

 דעתי.על 
 ש. זה מה שנאמר לכם על ידי הארגון, שהכוח הוא בידכם.  

 –)ההדגשות לעיל שלי ...". מה שנאמר לנו על ידי הארגון שהכוח באחדות שלנות. 
 מ' א' ג'(. 

 

  5.3.06ביום  הפגנת הסוכנים .5.3.10

, ובהם מהראיות עולה, כי בניגוד לרבים מהסוכנים שבחרו לשוב לעבודה סדירה, חלק מהסוכנים

, מול בניין חברת הדואר בירושלים 5.3.06בחרו לקחת חלק בהפגנה שארגן הארגון ביום  התובעים,

 י זעפרניבפי, הגב' 16ומאוחר יותר מול לשכת שר התקשורת דאז, וכפי שאישרה התובעת מס' 

 (:18-23ש'  54, עמ' 31.10.12)פרוטוקול מיום 

 .5.3.06ן בירושלים ביום "ש. הארגון אמר לך לבוא להפגנה ביום ראשו
 ת. הייתי בהפגנה.

 ש. מתי ידעת שאת צריכה ללכת להפגנה.
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 ת. לא זוכרת.
 ש. ביום של ההפגנה הגעת בבוקר לסוכנות.

  ת. אם הייתי בהפגנה אז כנראה שלא הגעתי לסוכנות."
 

קירתו ח, יו"ר הארגון; בני כהן, מר 19לתצהירו הפרטני של התובע מס'  20-21)ראו גם סעיפים 

; חקירתה 7-8ש'  105, עמ' 5.11.12, פרוטוקול מיום עודד רזיאל, מר 40הנגדית של התובע מס' 

; 11-12ש'  108, עמ' 7.11.12, פרוטוקול מיום לביא ביאלה פנינה, הגב' 7הנגדית של התובעת מס' 

ו הנגדית ; חקירת13-14ש'  115, עמ' שם, אורנה מגנזי, הגב' 23חקירתה הנגדית של התובעת מס' 

פרוטוקול מיום , עמליה גור אריההגב' , 12, בעלה של התובעת מס' יהודה גור אריהשל מר 

 (.     23-24ש'  127, עמ' 12.11.12

 

)פרוטוקול  יונתן לוי, מר 21העיד התובע מס' באותה שעה על הלך הדברים בקרב חברי ועד הארגון 

 :(7ש'  69עד עמ'  23ש'  68, עמ' 31.10.12מיום 

איש שמפגינים נכון למועד שהגיעו להפגנה עוד  200-איש מפגינים, חלק מ 200"
לא ניתקו להם את המחשב ולא קיבלו מכתבי ביטול, למה אתם לא אומרים 

 לאנשים האלה כמחווה של רצון טוב תלכו ותיתנו שירות לציבור.
היה  ת. אמרתי קודם ושוב הסכמנו והבענו רצון לחזור לעבודה כולנו אבל התנאי

לכולם. מהניסיון שלנו איתם מה שנסגר בשטח לעולם לא חוזר לעבוד. זה היה 
במטרה להפחיד ואנו ידענו שלא יחזירו את האנשים בשום צורה כדי להפחיד את 

 מסביב. 400-כל ה
ש. אמרתם אנו לא מאמינים שהדואר ילך ויסגור כל כך הרבה סוכנויות כי זה לא 

סוכנויות לסגור כפי שהם עשו כדי להפחיד את היה באינטרס שלהם, אבל מספר 
האחרים בזה כן האמנו והאמנו שאת אלה שסגרו לא יחזרו לעבודה ולזה לא יכולנו 

 להסכים. 
ש. למה לא יכולת להסכים. אם יש לך אפשרות שהנזק שלך, של הקבוצה, שהנזק 

 של הקבוצה אחד אז צריך לעשות הכל כדי לעשות אותו עשר.
 בוצה מסוימת ואני לא יכול להעדיף מישהו מסוים.ת. אני מייצג ק

ל את כל הלחצים יו נדבר ונפעש. למה אתה לא יכול להגיד לרוב תחזרו עכשיו אנ
כדי להחזיר את אלה שסגרו לשם הרתעה. בדיעבד יוני אתה יודע שזה בטוח היה 

 לעשות ככה.
ו חשבנו שכל הלכה חב' הדואר לסגור סוכנות של חברת ועד. אנ 2005ת. לא. בשנת 

עוד כולם סגורים זה אמצעי הלחץ הטוב ביותר להחזיר את כולם לעבודה. משאים 
     ומתנים לא צלחו." 

 

  בקשת חברת הדואר לצווים זמניים .5.3.11

בקשה למתן צווים זמניים, כשבד בבד עמה ובמסגרתה  הגישה חברת הדואר 5.3.06 ביוםכאמור, 

רות עם הסוכנים השובתים, שטרם קיבלו הודעה כאמור. יעה על ביטול הסכמי ההתקשהודגם 

   בקשה זו התקבלה, כאמור, בו ביום. 

 

לצווים  אחת הטענות המרכזיות שהעלו התובעים בגדרי הליך זה הינה, כי בקשתה של הנתבעת

את ואולם, הייתה קיצונית וחסרת כל פרופורציה, וכי היא מלמדת על חוסר תום לבה. זמניים 

חומרת המצב שבו הייתה שרויה הנתבעת בימים שה, על סעדיה, יש לבחון לנוכח נחיצות הבק

מחצית מסוכנויות הדואר שהיו , המפעילים כסוכני דואר 186-שקדמו להגשת הבקשה, שעה שכ

והותירו בידיהם דברי דואר חיוניים, תוך שהם  קיימות באותה עת, חדלו לספק שירותים לציבור
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יות אינה מוגבלת בזמן. בהקשר זה, די להפנות לחקירות התובעים מצהירים, כי סגירת הסוכנו

באשר להחלטות שנתקבלו בכנס, המלמדות על הנחישות שאפיינה את הסוכנים באותה שעה 

"ללכת עד הסוף". לא זאת אף זאת, את הבקשה, כפי שהוגשה, יש לבחון גם לנוכח הבקשה 

אמור, הבהירו כי נכונותם לשוב לעבודה שהגישו הסוכנים ימים ספורים קודם לכן, שבגדרה, כ

סדירה מותנית בהשבת הסוכנים שכבר קיבלו מכתבי ביטול לעבודה. במצב דברים זה, אין לתמוה 

ה לצווים זמניים, באופן בו הוגשה, וממילא אין לומר כי על שום מה הגישה הנתבעת את בקשת

 היא הייתה קיצונית וחסרת פרופורציה. 

 

שלא להתייצב בסוכנויות, באופן רגון הורה לסוכנים שקיבלו הודעות ביטול האכי  יש לזכור גם,

לקבל מהסוכנים את דברי הדואר, הכספים, המלאי, הציוד ויתר דברי הערך שסיכל כל אפשרות 

שבסוכנות, אשר בהתאם להוראות ההסכם על הסוכן להשיבם לרשות מיד עם סיום ההתקשרות 

 (:3-20 ש' 35, עמ' 25.10.12)פרוטוקול מיום  בני כהןגון, מר , וכפי שאישר יו"ר הארבין הצדדים

לתצהירך נספח  20"ש. אמרת קודם אם אני לא טועה בתשובה לשאלה על סעיף   
מג, אמרת שאתם נתתם הוראה לסוכנים שחשבתם או חששתם -לתצהיר בר 36

 שיגיעו לסוכנויות לחתום על חוזה חדש אמרתם להם לא להגיע לסוכנויות.
רוב או כל הסוכנויות היו  2.3.06זה היה בתאריך ביום אמת. אני אמרתי את זה. ת. 

 סגורות.
 ש. זה היה המועד שניתן צו ארעי.

 ת. לא. זה המועד שהגשנו את הבקשה לצו מניעה לשופט זפט.
רשות הדואר קראה לאנשים לבוא ולחתום על  2.3.06ש. ביום הזה ממש, ביום 

 הסוכנות של הם.הסכם חדש, אם לא, לא תפתח 
 כל הסוכנויות היו סגורות...". 2.3.06ת. ביום 

 
 

 קצ'נובסקי )תהילה( אירנה, הגב' 37דברים אלה עלו גם מחקירתה הנגדית של התובעת מס' 

 (: 11 -5ש'  99, עמ' 5.11.12)פרוטוקול מיום 

".. היו שני שלבים.. בהתחלה אמרו לנו מהארגון לא לפתוח ולא לתת לרשות הדואר 
להיכנס. איתי היה סיפור אחר, קודם כל פירוק סופי כאשר היה צו מבית משפט 

אבל לפני פירוק סופי באה ריטה מדואר מרכז וקצין ביטחון  19.3וקבענו תאריך 
והייתה הוראה לא לתת להיכנס, הם אמרו לנו רק רצינו לקחת דברי דואר כדי לחלק 

מחכים לדואר. הם אמרו לי תני לאנשים ואני חשבתי שזו סיבה מוצדקת כי אנשים 
לנו להיכנס רק כדי לקחת דברי דואר אז חשבתי שזו סיבה טובה ופתחתי, 
כשפתחתי לקחו הכל, קופה, מלאי, בדקו ולקחו, ואח"כ הבנתי פירוק וגם דברי 

 דואר. לקחו הכל."  
 

וד ביום , שסוכנות הדואר שלו נסגרה עעודד רזיאל, מר 40כך גם עלה מחקירתו של התובע מס' 

 :(6-7 ש' 104 , עמ'5.11.12)פרוטוקול מיום  27.2.06

התקשרתי לבני או ליוני,  י"איך שבאו אלי אל הסוכנות ואמרו לי שבאו לסגור אות
כנראה זה מה שההיגיון שלי אומר. אמרו לי לא לתת מלאי ולא נתתי. לא נתתי כי 

    לא היה צו שמורה לי לתת."  
 

סוכנים מבין אלו שכנגדם ניתנו הצווים התקשרו עם  111 ,הזמנייםכאמור, לאחר מתן הצווים 

ת סוכנויות הדואר. ליתר הסוכנים ים חדשים ובתוך כך חזרו להפעיל אחברת הדואר בהסכמ

שלחה חברת הדואר מכתב ובו הודיעה על החלטת בית המשפט, תוך שדרשה מהם להתייצב 
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ולמסור לידיה את כל הריהוט  10:00-12:00ות בין השע 6.3.06בסוכנויות אותן הם מפעילים ביום 

והציוד, מלאי דברי הערך, הכספים ודברי הדואר המפורטים בצו )העתקי חלק מהמכתבים 

 מג(.  -לתצהיר מר בר 27שנשלחו לסוכנים צורפו כנספח 

 

, בה הוצע 6.3.06מיום מר בני כהן, יו"ר הארגון מנכ"ל חברת הדואר ל פגישה בין. 5.3.12

 לחזור להפעיל את הסוכנויות לסוכנים

מהראיות עולה, כי גם לאחר שכבר בוטלו ההסכמים וניתן צו ארעי, הציע מנכ"ל חברת הדואר 

לסוכנים להפסיק באופן מידי את העיצומים ולשוב ולהפעיל את הסוכנויות, וזאת למעט שתיים 

ההצעה דחה הצעה זו.  מר בני כהן, יו"ר הארגון,, אולם או שלוש סוכנויות שכבר פונו באותה עת

מג, גב' -בה נכחו מנכ"ל חברת הדואר מר הוכמן, ולצדו מר הרצל בר 6.3.06הועלתה בפגישה מיום 

 טל אמיד והיועמ"ש של חברת הדואר, ומטעם הארגון מר רוזנר ז"ל ומר בני כהן.

 

 :(7-24ש'  195, עמ' 30.5.12בחקירתו הנגדית )פרוטוקול מיום  מג-הרצל ברכפי שהבהיר מר 

"ת. ככל שזכור לי הייתה פגישה אצל המנכ"ל גם כן בתחילת מרץ אני לא זוכר את 
התאריך המדויק, זה מופיע בניירת, בפגישה הזו אנחנו הצענו להם לחזור מידית 
אבל לא הסכמנו להחזיר שני הסוכנים הראשונים שאצלם כבר בוצעה סגירה והם 

 חתימה על החוזה החדש.לא הסכימו לכך. בשלב הזה לא התנינו את זה ב
... 

ש. בהתייחס לפגישה שהייתה בתחילת חודש מרץ אם היה לכם דחוף כל כך לתת 
שירות לציבור מודע לא הסכמתם ששתי הסוכנויות הראשונות יחזרו לעבוד ובלבד 

 שלא יגרם נזק לציבור.
ת. משום שלגבי השתיים הללו ההפרות שלהם חזרו ונשנו היה לנו חשוב שסוכני 

היינו בסרט  2005ר ידעו שאנחנו לא יכולים לסבול הפסקת שירות. באוגוסט הדוא
הזה, וחשבנו שאם עוד פעם אנו נאפשר לחזור לכולם כאילו דבר לא קרה, סוכני 
הדואר יפרשו את זה כאילו הם יכולים מדי פעם לסגור כאוות נפשם את סוכנויות 

 ." הדואר ובכך אנו זורעים את הזרע להפסקת השירות הבאה
 

 (:18-21ש'  207, עמ' 3.6.13ובהמשך חקירתו )פרוטוקול מיום 

ביקשו ארגון סוכני הדואר לקיים פגישה דחופה עם המנכ"ל,  6.3.06".. ביום 
הפגישה התקיימה עוד באותו יום, השתתפו בה גם רוזנר וגם בני כהן, באותה 

רנית ושכל שעות אחו 24פגישה המנכ"ל אמר להם שהוא מוכן להחזיר את הגלגל 
סוכני הדואר להוציא אלה שנסגרו ישובו לעבודה ללא תנאים, בלי חתימה על חוזה 

 חדש והם לא הסכימו..".  
 

 , להתייחס להצעה זו שהובאה לפתחובני כהן, מר יו"ר הארגוןבחקירתו הנגדית התבקש 

  (: 32 ש' 39עד עמ'  26ש'  38, עמ' 25.10.12וקול מיום )פרוט

שם אתה מתאר  –לתצהיר  29-ו 28סעיפים  –הפרטני שלך  ש. מפנה לתצהיר"
פגישה שנערכה איתך ]עם[ חבר ועד נוסף ביחד עם מנכ"ל חב' הדואר מר הוכמן 

 יום אחרי מתן הצו. מי חבר הועד הנוסף שהיה איתך. 6.3.06ביום 
 ת. מאיר רוזנר ז"ל.

את מה ש. אם אני מבין מהתצהיר שלך מנכ"ל חב' הדואר הציע לכם להפסיק 
 לבד שהסוכנויות שפורקו לא יחזרו.בשנקרא המאבק לחזור לעבוד ו

התקשר אלי יו"ר ועד העובדים של חב' הדואר,  5.3.06לאחר שהצו ניתן ביום ת. 
 17:00ראובן קרזי, וביקש שנבוא לשיחה עם מנכ"ל חב' הדואר, הגענו לשם בשעה 

עץ המשפטי וטל אמיד, מג, מנכ"ל הרשות, היו-אני ומאיר וישבו שם מר הרצל בר
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ראובן קרזי הגענו לשם הם היו מחויכים מאוזן לאוזן והציעו לנו הצעה שכל 
הסוכנויות שפורקו של ראשי הארגון למעט שלי לא יחזרו לעבוד והאחרים במידה 
ואנחנו נסכים לחתום על ההסכם החדש יפסק המאבק. אז נתנו לנו אולטימאטום 

ו מוכנים לקבל את העניין הזה, המשמעות לקבל החלטה אם אנ 08:00עד השעה 
וכל מבחינתי הייתה, הפעילו עלי לחץ אישי והמשמעות שאני צריך לחזור לעבוד 

חבריי האחרים לא יכלו לחזור לעבוד. כלומר הם בצו שניתן רצו לחייב את הסוכנים 
 לחתום על הסכם חדש שלא רצינו לחתום עליו.

לעבוד הנזק שעשוי להיגרם להם  ש. חשבת על האפשרות שמא אנשים שיחזרו
 מוקטן לפחות.

ת. אני מנהיג של ארגון איני יכול להפקיר אחרים תמורת אחרים שהרגו אותם, אני 
חייב לייצג את כל חברי הארגון שלי, כך קיבלנו מהאסיפה הכללית שלנו שכולנו 

 הולכים ביחד.
צהיר הסוכנות של סוכן לא פורקה. יונתן לוי לפי הת תש. במועד הזה אף סוכנו

 ; מאיר רוזנר לא ברור.6.3.06פורקה ביום 
 ת. סופי תורג'מן זה לא פורק כי זה היה במבנה של חב' הדואר.

 .7.3.06ש. יהודית פלד ביום 
 ת. כן.

 ש. בני כהן.
 ת. לא פורקה.

 ש. מבין חמישה חברי ועד ]ידוע[ על שניים בלבד שפורקו.
תונים האלה, ידעתי שפורקו סוכנויות גם ת. כשאני הייתי בישיבה לא ידעתי את הנ

 של חברי ועד וגם של אחרים ולא רציתי להפקיר אותם.
ש. זאת אומרת שהיה כדאי לכם לשיטתך להגדיל את הנזקים במקום לצמצם אותם 

 באופן משמעותי רק לשניים או שלושה חברי ועד שהסוכנות  שלהם פורקה.
 ת. אני לא יודע כמה פורקו. 

לך שיש שלושה או ארבעה כולל חברי ועד. עדיף היה לגרום לעצמכם ש. אני אומר 
 . אני מבין נכון.₪מיליון  2 -במקום לצמצם אותו ל ₪מיליון  30נזק של 

ת. לא נכון. שאנו ישבנו אצל מנכ"ל חב' הדואר לא ידענו מה הפרטים המדויקים, 
רקו ונסגרו אנו בפריסה ארצית ואין לנו תקשורת ישירה עם כל אחד, ידענו שפו

 סוכנויות, רצו לפגוע בחלק מהחברים שלנו ולא היתה הצעה שיכולנו לקבל אותה.
סוכנים ולהציע לו  168האם מצאתם לנכון אחרי הישיבה להתקשר למי מאותם ש. 

 .את ההצעה של חב' הדואר שישקול אם כדאי או לא כדאי לעשות זאת
בנוסף  .ם לא היה נראה לנוקיר חלק מהאנשיהרעיון שהיה להפ. לא עשינו זאתת. 

לזה באותו לילה שאמרו שיעשו הפסקת אש כביכול פירקו את שתי הסוכנויות גם 
צעה שניתנה על ידי מנכ"ל חב' הדואר היא לא הייתה הבכרמיאל וגם בחדרה, ה

 אמיתית."
 

כון לנ והארגון לא מצארוזנר ז"ל( מטעם  מאיר מר בני כהן )ומרהנה כי כן, גם בצומת קריטית זו 

  .פני הסוכנים את האפשרות לחדול מהעיצומיםללהניח 

 

 ל חברת הדואר;"ואכן, מעדויות התובעים עולה, כי הם לא היו מודעים להצעה זו של מנכ

 

ש'  74, עמ' 1.11.12)פרוטוקול מיום  חנה בן דוד, הגב' 8 כך, למשל, העידה בעניין זה התובעת מס'

 (:5 ש' 27עד עמ'  26

קיבלת איזה שהיא הודעה ממישהו מחברי הועד שיש הצעה  6.3.06"ש. ביום 
 שתחזרו באופן מידי לעבודה חוץ מאלה שהוצא הציוד מהסוכנות שלהם.

 ת. לא קיבלתי שום הצעה כזו.
ש. אם היית מקבלת הצעה כזו במועד יום אחרי שבית המשפט המחוזי הוציא צו 

 ?שמורה לכם למסור את הציוד לחב' הדואר, מה היית עושה
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ת. לשם החוזה החדש שהיינו צריכים לקבל, הסכם חדש, הייתי צריכה להתייעץ 
 לראות מה קורה.

 ש. אם לא היה חוזה חדש אלא על אותו חוזה.
 הייתי ממשיכה לעבוד, הייתי מתייעצת עם הארגון."

 

)פרוטוקול מיום  אביטל קליין, הגב' 36, בעלה של התובעת מס' אילן קלייןוכך גם העיד מר 

 (:6-12ש'  77, עמ' 1.11.12

ממישהו  בשעות הערב המאוחרות קיבלת איזה שהיא הודעה 6.3.06"ש. האם ביום 
על פגישה שהייתה עם מנכ"ל הדואר והייתה הצעה שכל מי מחברי ועד הארגון 

 שטרם הוצא הציוד מהסוכנות שלו וישוב לעבודה אז לא ייסגר.
ייתי מקבל הודעה כזו אנחנו לאור ת. אני לא זוכר שקיבלתי הודעה כזו, גם אם ה

החוזה הדרקוני שהציגו בפנינו לא הסכמנו לחתום עליו, אך לחזור לעבודה לפי 
תמיד חזרנו לעבודה גם לאחר החוזה הישן בכל עת היינו מסכימים, החל מיום ה'. 

   הסכסוכים הקטנים. לא עלה על דעתי שלא נחזור לעבודה."
 

 (:22-32ש'  115, עמ' 7.11.12)פרוטוקול מיום  אורנה מגנזיב' , הג23כך גם העידה התובעת מס' 

 "ש. היית בקשר עם מישהו מהארגון ששמעת שיש צו של ביהמ"ש.
 ת. אנו חיכינו להוראות מיו"ר הארגון, הייתי בקשר עם בני.

 ש. הוא במקרה דיווח לך על פגישה שהייתה עם מנכ"ל הדואר בסמוך לכנס.
 ת. לא זוכרת.
יודעת שהייתה פגישה כזו שבה הציע מנכ"ל הדואר שכל הסוכנים  ש. אם היית

 שלא הוציאו להם את הציוד יחזרו לעבוד.
 ת. לא שמעתי.

 ש. אם היית יודעת שיש הצעה כזו.
 ת. באיזה תנאים? זו הייתה סיבת המאבק, בחוזה החדש לא הייתי חוזרת.

 זה הקיים/הישן.ש. אם היית יודעת שההצעה היא לחזור לעבודה מיידית עם החו
 שנים."  7ת. יכול להיות שהייתי חוזרת, אבל זה בדיעבד, עברו מאז 

 

-13 ש' 108, עמ' 7.11.12)פרוטוקול מיום  פנינה ביאלה לביא, הגב' 7התובעת מס' העידה כך גם ו

18:) 

יום שני לאחר ההפגנה לאחר פגישה  6.3תך ביום ש. מישהו מועד הארגון דיבר א"
 שהייתה בדואר.

 . לא חושבת שהתקשרו אליו מהוועד. הייתי בקשר עם כולם.ת
ש. אם היית יודעת שהייתה הצעה של מנכ"ל הדואר שכולם חוזרים לעבוד למעט 

 אלה שכבר הוציאו להם את הציוד מהסוכנות, זה היה חשוב בעיניך לדעת את זה?
לכת אם אני יודעת שהות. אני ידעתי ברגע שעברו מרשות לחברה התנאים השתנו. 

עם הועד והועד נלחם על אנשים שקיפחו אותם אני הולכת עם הועד כי היום זה הם 
 ."  ומחר זה אני

 

 :(5ש'  158עמ' עד  24ש'  157, עמ' 14.11.12)פרוטוקול מיום  משה סולומוןמר  27והתובע מס' 

יום למחרת, בשעות הערב מישהו מועד הארגון התקשר אליך למסור  6.3"ש. ביום 
 יזה שהיא פגישה שהייתה לו עם מנכ"ל הדואר.לך על א

 ת. לא.
 ש. אתה יודע שהייתה פגישה כזו.
 החזרתי את כל הציוד לדואר. 6.3ת. לא עד היום אני לא יודע. ביום 

הציע מנכ"ל הדואר לבני כהן ולמאיר רוזנר ז"ל שכל  6.3ש. אם היית יודע שביום 
ות שלהם עדיין "לא פורקה" הסוכנים שעדיין לא מסרו את הציוד שלהם, הסוכנ

 יכולים לחזור לעבודה. זה היה נתון חשוב בעבורך.
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ת. אני לא הייתי חותם על החוזה בשום פנים ואופן. מאז שעזבתי שם התחלפו 
עם אותו  בדרך החוצה הוא גםחמישה סוכנים באותו מקום. הביאו לשם מישהו ש

 חוזה.
 זה חדש.ש. אם היית יודע שאפשר לחזור בלי לחתום על חו

ת. אם הייתי מקבל הוראה מהארגון שיש מגעים להסכמה ואפשר לחזור לעבודה 
     הייתי חוזר לעבודה ללא הוראה מהארגון לא הייתי חוזר לעבודה."

 

 (:1-3ש'  55, עמ' 31.10.12)פרוטוקול מיום  פיבי זעפרני, גב' 16התובעת מס' כך גם העידה 

שיש הצעה של הדואר  6.3.06הארגון ביום "ש. קיבלת טלפון ממישהו מחברי ועד 
 שהרבה יכולים לחזור לעבודה.

 ת. לא הודיעו לי דבר כזה."
  

 (:21-27ש'  120, עמ' 7.11.12)פרוטוקול מיום  גיל אייזן, מר 5והתובע מס' 

 .5.3.06"ש. אתה קיבלת את הצו של ביהמ"ש ביום 
 ת. כן.

 ש. בעקבות כך פנית למישהו מהארגון, לעו"ד.
אני חושב לארגון, בצו היה כתוב להגיע לסוכנות למחרת בבוקר, או שביקשו  ת.

 ממני לבוא לא זוכר. הגעתי לסוכנות והייתי כל היום ואף אחד מהדואר לא הגיע.
 ש. באותו יום בערב דיווחו לך בערב על איזה שהיא הצעה לאחר פגישה עם הדואר.

 ת. לא."
 

, עמ' 1.11.12, פרוטוקול מיום אברהם אשכנזי, מר 6מס' )ראו גם את חקירתו הנגדית של התובע  

, פרוטוקול קצ'נובסקי)תהילה(  אירנה, הגב' 37; חקירתה הנגדית של התובעת מס' 4-13ש'  80

 105, שם, עמ' עודד רזיאל, מר 40; חקירתו הנגדית של התובע מס' 19-20ש'  99, עמ' 5.11.12מיום 

, עמ' 7.11.12, פרוטוקול מיום ריטה הובר, הגב' 14מס'  ; חקירתה הנגדית של התובעת11-12ש' 

עמליה גור , הגב' 12, בעלה של התובעת מס' יהודה גור אריה; חקירתו הנגדת של מר 17-18ש'  118

 (.28-32ש'  127, עמ' 12.11.12, פרוטוקול מיום אריה

 

ובעים, הרי נראה, אם כן, כי גם אם הצעת מנכ"ל חברת הדואר הייתה מובאת לפתחם של הת

 ,44 התובעת מס'שאלה, ברובם המכריע, היו פועלים בשלב זה על פי הנחיית הארגון. ואכן, מעדות 

, עולה, כי גם בשלב זה, הנחיית הועד הייתה, כי יש , חברת הועד באותה עתסופי תורג'מןהגב' 

עד  6' ש 48עמ' , 25.10.12)פרוטוקול מיום " כוחנו באחדותנולהמשיך ולפעול כגוף אחד, בבחינת "

 :  (2ש'  49עמ' 

לפנות ערב נפגשו עם מנכ"ל  6.3.06"ש. את ידעת שבני כהן ומאיר רוזנר נסעו ביום 
 הדואר מר הוכמן.

 ת. כן.
 ש. דיווחו לך מה היה באותה ישיבה.

ת. הם דיווחו לי שהם הרגישו מאד מושפלים, הם אמרו להם שהדואר הפך להיות 
 ווח לאף אחד אלא רק לדירקטוריון שלהם.חברה, הם לא צריכים לתת די

ש. האם לאחר אותה ישיבה מסר לך בני או מאיר רוזנר ז"ל שיש אפשרות שכל 
 סוכן שסוכנותו טרם פורקה יחזור מיד לעבוד.

 ת. כן.
ש. האם את בעקבות כך פנית לסוכנים מבין העשרות רבות של סוכנים שהוצא 

 ם.נגדם הצו והצעתם לחזור לעבודה למחרת היו
ת. לא ייעצתי להם מה לעשות, אנו דיווחנו להם, לא תפסנו את כולם, הטלפונים 
צלצלו ללא הפסקה, כל העולם צלצל אלינו, לא זוכרת עם כמה אנשים דיברתי, 
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דיברתי עם הרבה מאד אנשים לא יודעת עם כמה במספר לא היה לנו כלים להגיע 
 לכולם.

 ש. אלה שהודעת להם מה אמרת להם. 
 היה בפגישה.ת. מה 

ש. יש צו והייתה פגישה, בפגישה אמרו לכם שמי שלא פירקו לו את הסוכנות 
 יחזור לעבוד ימשיך לעבוד, זה מה שאמרת לאנשים.

 ת. כן.
 ש. לא היו אנשים ששאלו אז לחזור לעבוד או לא.

 ת. בוודאי כל הזמן שאלו מה עושים. אמרתי להם שצריך לדון בזה.
 בבוקר. 8טום עד את ידעת שיש אולטימא ש.

 ת. באותו לילה עוד המשיכו לפרק סוכנויות.
 .הישיבה נגמרת ואת מדברת עם אנשים יש אולטימאטום מה את אומרת להםש. 
 .המשפט שהיה מבחינתי מנטרה שרק אם נשאר מאוחדים נוכל לעמוד בזהת. 

ש. בעקבות אותה ישיבה נועצתם בעורך הדין שלכם ושאלתם אותו מה כדאי 
 לעשות.

 ת.
זו שאלה שצריך להפנות לבני, אני לא זוכרת אם שאלתי, סמכתי מאד על בני 

   ורוזנר, הם היו בעלי הניסיון הגדול ביותר."
 

הוא כי שימוע היה מיותר, שכן ממילא היו  ,אחת הטענות שטענה חברת הדואר, לאור עדויות אלו

שימוע פרטני יכול היה לצנן את  הולכים התובעים אחרי הנחיות הארגון. אולם, כפי שאפרט להלן,

הרוחות ולהבהיר לתובעים את המשמעות של אי חזרה לעבודה, משמעויות שראשי הארגון לא 

 .בפרק השביעי( , בהרחבה,העמידו אותם עליהם )על כך להלן

 

מכל מקום, העובדה שלתובעים ניתנה האפשרות, גם בשלב זה, להפסיק באופן מידי את העיצומים 

יל את הסוכנויות, אינה מתיישבת עם הטענה שלפיה כל מבוקשה של הרשות היה ולשוב ולהפע

 ולהחתים את הסוכנים על הסכם חדש.  לסגור סוכנויות

 

ב לעבודה לאחר מכן, היינו לאחר שנדחתה אציין, לעניין זה, כי גם העובדה שסוכנים שביקשו לשו

ם החדש, אינה משנה ההסכ נדרשו לחתום על, 6.3.06מיום  הצעתו של מנכ"ל חברת הדואר

, אברהם אשכנזימר  ,6חקירתו הנגדית של התובע מס' את  ראו, בהקשר זה,ממסקנתי כאמור )

, שם, אליק פנגר, מר 32חקירתו הנגדית של התובע מס' ; 8-11ש'  80עמ' , 1.11.12פרוטוקול מיום 

ש'  85, שם, עמ' ברגרין מתי, הגב' 10; חקירתה הנגדית של התובעת 2ש'  83עד עמ'  26ש'  82עמ' 

; חקירתה 13-16 ש' 89 שם, עמ', דניאל פלדמר , 30חקירתו הנגדית של התובע מס' ; 17-20

 94עד עמ'  17ש'  93, עמ' 5.11.12, פרוטוקול מיום שושנה בראון, הגב' 9הנגדית של התובעת מס' 

; 27-28, 20-21ש'  97, שם, עמ' מזל שטרולי, הגב' 43; חקירתה הנגדית של התובעת מס' 16ש' 

 108, עמ' 7.11.12, פרוטוקול מיום לביא פנינה ביאלה, הגב' 7חקירתה הנגדית של התובעת מס' 

חקירתו ; 1-2ש'  119, שם, עמ' ריטה הובר, הגב' 14חקירתה הנגדית של התובעת מס'  ; 20-22ש' 

; 3-5ש'  139, עמ' 12.11.12, פרוטוקול מיום חוסיין אבו חג'ול, מר 2הנגדית של התובע מס' 

-5ש'  142, עמ' 14.11.12, פרוטוקול מיום ברוריה מורנו , הגב'24חקירתה הנגדית של התובעת מס' 

חקירתה הנגדית ; 7-9ש'  147, מר גיורא לופטיג, שם, עמ' 22חקירתו הנגדית של התובע מס' ; 12

 (. 5-7ש'  172, עמ' 19.11.12, פרוטוקול מיום טנוס מלבינה, הגב' 17של התובעת מס' 
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בחקירתו הנגדית )פרוטוקול מיום  מג-הרצל ברלעניין זה מקובל עלי לחלוטין הסברו של מר 

 (:6-11ש'  197, עמ' 30.5.13

"ש. מדוע כשפניתם לסוכנים בבקשה שיחזרו לעבודה התניתם זאת בחתימה על 
 החוזה החדש.

, 2004ש בינואר ת. משום שהכוונה של רשות הדואר הייתה להכניס את החוזה החד
התהליך הזה נמשך ונמתח ללא כל פרופורציה וגרם נזק גדול מאד לרשות, ומה 
שראינו שבסופו של דבר הגענו לא רק לכך שאין הסכם חדש אלא גם שהגענו לעידן 
חדש שבו סוכנויות דואר שכל מטרתן הייתה להבטיח את  רציפות השירות הופכות 

ן שחשבנו שבשלב זה צריך לשים קץ לכל להיות גורם שמפסיק את השירות. ולכ
 העניין ולסיים את פרשת החוזה החדש." 

 

 כמדומני, כי דברים אלה מתמצתים את הסיפור כולו.  

 

 הטענה כי לא כל התובעים נקטו בעיצומים 3.13.5

טרם אבחן את ההשלכות והמסקנות המשפטיות העולות מניתוח הראיות לעיל, יש עוד לעמוד ב

כלל לא נקטו בעיצומים ועל כן לא הפרו את החוזה הם כי  ,נתם של חלק מהתובעיםולבחון את טע

 עם הנתבעת, וממילא לא קמה לרשות הדואר זכות לבטלו. 

 

לא  הוא אף לא אחד מבין התובעים טען כישניהלו הצדדים הליכים הקודמים כי ב ,יש להדגיש

גוף וך הוא; כל התובעים התייצבו כ, נהפלא נקט בעיצומיםהוא פעל על פי הנחיות הארגון וכי 

לגיטימיים במחאה על  עיצומיםפני הערכאות השונות שעסקו בסכסוך וטענו, כי הם נקטו באחד ל

כל . כך עולה, מפורשות, מ, וכי עיצומים אלה ימשכו עד להודעה חדשההתנהלות הרשות כלפיהם

והתצהירים התומכים  2006כתבי הטענות שהוגשו לבית משפט זה ולבית המשפט העליון בשנת 

צווים ארעיים ובקשות רשות בהם, ובכללם הבקשה למתן צווים זמניים, הבקשה לצמצום 

 . הערעור

 

 ,1.3.06מיום בתצהיר  ,ם הארגון והסוכנים כולם, בשבני כהןכך, למשל, הצהיר יו"ר הארגון, מר 

 שהגישו הסוכנים ביום (,5981/06)בש"א ניתן בתמיכה לבקשת הסוכנים למתן צו מניעה זמני ר שא

 לתצהירו(: 18-ו 10סעיפים ) 2.3.06

 

 26/02/06"במסגרת המאבק הארגוני הוחלט ע"י הארגון והסוכנויות כי החל מיום 
)רצ"ב הודעתנו לסוכנויות  14:30עד  08:00יפתחו הסוכנויות באופן רצוף בין השעות 

 .נספח ד'( –
... 

גון על השבתת כל הסוכנויות במסגרת הודיע האר 28/02/06יצוין כי החל מאתמול 
המאבק הארגוני על מנת להגן על חברי הארגון. הארגון והמבקשים מצהירים כי עם 

-מתן צו כמבוקש יחזרו כל הסוכנויות לעבודה תקינה וסדירה כפי היה ערב ה
26/02/06". 

 

ת מיכה לבקשניתן בתר שא ,6.3.06, בשם הארגון והסוכנים כולם, בתצהיר מיום תצהירהוכך גם 

 :לתצהירו( 20)סעיף  5.3.06יום הארעי מ צמצום הצוהסוכנים ל
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"נזכיר כי המשיבה מנסה לעשות הכל על מנת לגרום לסוכנים להפסיק את 
העיצומים והשביתה הלגיטימית שהם פתחו בה, לאחר שכל ניסיונותיהם לנהל 

 ון."מו"מ ענייני ובתום לב עם המשיבה )הרשות ואחכ החברה( עלו על שרט
 

גם במהלך הדיון בבקשה לצווים זמניים שהגישה הנתבעת איש מבין הסוכנים לא טען, כי הוא לא 

נקט בעיצומים, הגם שבקשת הנתבעת הושתתה על הטענה, כי הסוכנים, כולם, הפרו את הסכמי 

ההתקשרות שבין הצדדים עת נקטו בעיצומים. הדברים עולים בבירור מהחלטת כב' השופט זפט 

 , שבה צוין, בין היתר, כך:  15.6.06מיום 

 תואו באי כוחם לא כפרו בטענות המבקש 3.9.06"משהמשיבים שנכחו בדיון מיום 
ולא הציגו גרסה שיש בה כדי ללמד שלא סגרו את סוכנויות הדואר בשעות בהן היו 
אמורות הסוכנויות לפעול, נראה שהמבקשת עמדה בנטל המוטל עליה להראות 

 להסכם הסוכנות." 6שיבים את הוראות סעיף שלכאורה הפרו המ
 

יש להדגיש, כי גם לאחר דברים ברורים אלה, איש מבין הסוכנים לא טען, כי הוא לא נטל חלק 

גם בגדרי  –שיטתם למוצדקים  –הסוכנים שבו ואישרו, כי נקטו בעיצומים בעיצומים, נהפוך הוא; 

-ו 14)ראו סעיפים  לטת כב' השופט זפטבקשת רשות הערעור שהגישו לבית המשפט העליון על הח

 . לבקשה( 15

 

-ו 22, 13, 2חרף זאת, בגדרי ההליך הנוכחי טוענים ארבעה מבין התובעים, הם התובעים כאמור, 

, כי הם כלל לא נקטו בעיצומים, וזאת אף לא במועד אחד מבין המועדים שבהם הורה הארגון 32

 .   1.3.06-ו 28.06, 27.6.06, 26.2.06על נקיטה בעיצומים, היינו בימים 

 

כאמור, המדובר בטענות עובדתיות הסותרות את הטענות העובדתיות שהעלו בהליך הקודם, 

 ומשכך אין לקבלן הן מכוח השתק, הן מכוח הפרת חובת תום הלב במשפט הדיוני.

 

ין הדוקטרינה המכונה במשפט האזרחי "השתק שיפוטי" נטועה בעקרון תום הלב, ומונעת מבעל ד

לטעון טענות עובדתיות או משפטיות סותרות במסגרת אותו הליך עצמו או בהליכים שונים. 

התכלית שמאחורי ההשתק השיפוטי היא למנוע פגיעה בטוהר ההליך השיפוטי ובאמון הציבור 

בית ששון  4224/04רע"א במערכת המשפט וכן להניא מפני ניצולם לרעה של בתי המשפט )ראו 

 18, פסקה דקל נ' דקל 3640/03רע"א (; 2005) 9, פסקה בע"מ נ' שיכון עובדים והשקעות בע"מ

בן ציון נ' המועצה המקומית  739/13ע"א כפי שציין כב' המשנה לנשיאה א' רובינשטיין ב((, ו2007)

 (: 2014, פסקה י )אבן יהודה

"ההליכים המשפטיים אינם 'תכנית כבקשתך' בהם יכול פלוני לטעון פעם כך 
ופעם אחרת, ולסתור את דבריו שלו עצמו בהתאם לאינטרסים נשוא ההליך 

 הרלבנטי."
 

חממי נ'  2236/06בבש"א המשפט הדיוני. כך, למשל,  הפסיקה החילה את עקרון תום הלב על

 (, נקבע כי תורת תום הלב:2006) אוחיון

"מתפרשת כיום גם על פעולות משפטיות בעלות אופי דיוני: עיקרון תום הלב חל 
דיוניים בדרך -פטייםבסדרי הדין. חובתו של בעל דין להפעיל את כוחותיו המש

http://www.nevo.co.il/case/5767813
http://www.nevo.co.il/case/5907777
http://www.nevo.co.il/case/5112569
http://www.nevo.co.il/case/5718558


 סוכני דואר נ' חברת דואר ישראל בע"מ 44-ארגון סוכני הדואר ו   1044/08תא )ת"א( 

143 

 

מקובלת ובתום לב. עליו לפעול כאדם סביר והוגן בנסיבות המיוחדות של 
 המקרה."

 

בנק   6479/06בבש"א עם זאת, מטבע הדברים המבחן הוא גמיש. כך, קבעה כב' הנשיאה ד' ביניש 

 לפסק דינה: 5בפסקה נפ, דיסקונט לישראל בע"מ נ' משה ש

"השאלה מהו שימוש לרעה בהליך השיפוטי, אינה ניתנת לתשובה אחידה  
דין כדי ניצול לרעה -וממצה. קשה להגדיר מראש מתי תעלה התנהגות של בעל

של ההליך השיפוטי; קל יותר לזהות את הפסול שבהתנהגות זו כאשר נתקלים 
משפט -ניצול לרעה של הליכיהלב, אף האיסור על -בה. בדומה לעקרון תום
מידה אובייקטיבית, הנבחנת בהתאם לנסיבותיו של -מבוסס בעיקרו על אמת

הדין והשאלה האם פעל -כל מקרה לגופו. כוונותיו הסובייקטיביות של בעל
בזדון עשויות להשליך על המסקנה האם עשה שימוש לרעה בהליכי משפט; עם 

כיצד היה נוהג  -ירות והגינות, קריזאת, עיקרו של המבחן בעניין זה הינו סב
המידה האמורה -בעל דין סביר והגון בנסיבות העניין. התפיסה שבבסיס אמת

דין צריכה להיעשות תוך -הינה כי השמירה על האינטרס האישי של בעל
התחשבות בציפיות הדיוניות המוצדקות של הצדדים האחרים להליך, ותוך 

מנת לאפשר דיון -המשפט; זאת, על-תהדין כלפי בי-מילוי חובותיו של בעל
המשפט, תוך הבטחת הליך שיפוטי תקין -והכרעה במחלוקות שהובאו בפני בית

 והוגן לפרט ולציבור בכללותו."
 
 
ומקיף את סוגית  (, מנתח באופן מעמיק2015-)התשע"ה רוזן צבי, בספרו ההליך האזרחייששכר 

הוא  244תום הלב הדיוני, וסבור כי יש להיזהר בהפעלתו, בעיקר כדי למנוע פגיעה בשוויון. בעמ' 

 מציין:

"בשל הבעייתיות האינהרנטית של תום הלב הדיוני, "כלל האצבע" צריך להיות 
שיש לעשות בו שימוש רק במצבים שבהם הוא נדרש למניעת תוצאה בלתי 

ר אין בנמצא כלי פרוצדורלי אחר, צר ובעל סייגים ברורים צודקת בעליל וכאש
 יותר, כגון תורת השתק מכוח מצג, שאפשר להגיע באמצעותו לאותה תוצאה."

 

את המסקנה, לפיה  תיישום דוקטרינת ההשתק השיפוטי על נסיבות המקרה שלפניי מחייב

השבתות. במיוחד נכון התובעים מושתקים מלטעון במקרה שלפניי כי הם לא נקטו בעיצומים וב

הדבר, נוכח אמירותיהם המפורשות של הסוכנים, המגובות בתצהיר וכן בכתבי טענות בבית 

 משפט זה ובבית המשפט העליון, המנוגדות לתצהירים וכתבי טענות בהליך שלפניי. 

 

ל י מלמדות, כי כיכפי שיובהר להלן, הרי שהראיות שהוצגו לפנו גם לגופו של עניין, מכל מקום,

  ו באחד מבין המועדים שנזכרו לעיל;התובעים כולם, ללא יוצא מהכלל, נקטו בעיצומים ול

 

בהקשר זה הוצגו לפני נתוני בנק הדואר, בדבר המועדים ושעות הפתיחה והסגירה של מאזני 

חברת מנהל בקרת עסקאות בנק הדואר ב, מטלוביוסף לתצהירו של מר  1-2נספחים , הסוכנויות

מנתונים אלה מטלוב, אשר זכתה לאישוש מעדויות התובעים,  עולה מעדותו של מרכפי ש .הדואר

ניתן ללמוד איזה מבין הסוכנויות היו סגורות במועדים שבהם הורה הארגון על נקיטת עיצומים, 

, וכפי שהצהיר מר שכן מאזן הסוכנות חייב להישאר פתוח לאורך כל שעות פעילותה של הסוכנות

 לתצהירו: 4-6מטלוב בסעיפים 

http://www.nevo.co.il/case/6068122
http://www.nevo.co.il/safrut/bookgroup/1097
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"השירותים הניתנים על ידי סוכנויות הדואר, כוללים הן שירותים דואריים והן 
שירותים כספיים שונים לצדם כגון: תשלומי חשבונות, פדיון המחאות, 
הפקדות מזומנים ועוד. כל הפעולות הכספיות שמתבצעות בקופת הסוכנות, הן 

אזן היומי של כל אשנבאי נרשמות באופן שוטף במ –המקוונות והן הלא מקוונות 
 בסוכנות.

 
בסופו של כל יום עבודה, נסגרים מאזנים אלה ומועברים אל חברת הדואר 
באמצעות תקשורת מחשבים, בצירוף מכלול נתונים הכוללים, בין היתר, את 
המועדים המדויקים בהם נפתחו ונסגרו מאזני הסוכנות וסך ערכן הכספי של 

 וכנות באותו היוםהפעולות הכספיות אשר בוצעו בס
 

באופן זה, הועברו לידי חברת הדואר, בזמן אמת, מלוא הנתונים והמאזנים 
הכספיים של הסוכנויות אשר הופעלו על ידי הסוכנים דכאן, המתייחסות 

 ."2006במרץ  5 – 2006בפברואר  26לתקופה שבין 
   

 
 (:10-16 ש' 280, עמ' 20.6.13פרוטוקול מיום ) בחקירתו הנגדית בהירוה

"ש. האם אצלך יש את הנתונים של מי שנקט עיצומים. האם אתה יכול לדעת 
 אם סוכנות סגורה או פתוחה.

ת. אני יכול לדעת אם סוכנות אם היא לא פעילה מבחינת עסקאות בנק הדואר 
 בלבד.

ש. מבחינת סוכנות פתוחה נותנת את כל השירותים ולא נותנת שירותי בנק 
 דואר אתה לא יכול לדעת.

ת. כל עסקה גם שהיא בנקאית של בנק הדואר היא מחייבת את הפתיחה של 
 המאזן היומי ולכם אפשר לדעת. מה שלא קשור למחשב זה חלוקת דואר."    

 

ש'  108, עמ' 7.11.12וטוקול מיום פר) פנינה ביאלה לביא, הגב' 7אישרה התובעת מס' גם וכפי ש

8:) 

 ".שעות הפתיחהביום רגיל המאזן היה נשאר פתוח לפי " 
 

 171, עמ' 19.11.12מיום פרוטוקול ) טנוס מלבינההגב' , 17התובעת מס' עדותה של מ כך גם עולה

  (:26-29ש' 

"ש. זה נכון שאם את עובדת ופותחת את הסוכנות, את בבוקר פותחת מאזן 
 ובסוף היום סוגרת מאזן.

 ת. נכון.
 ש. המאזן הוא אוטומטית עובר לדואר.

 ת. נכון."
 

 (3-12ש'  79, עמ' 1.11.12, פרוטוקול מיום אברהם אשכנזי, מר 6התובע מס' עדותו של ומ

"ש. לפי האופן שבו אתה אמור להפעיל את הסוכנות, כשאתה ]פותח[ בבוקר 
 אתה פותח מאזן וכשאתה סוגר אתה סוגר מאזן, מתי אתה סוגר במאזן.

 ת. בסוף יום הפעילות.
של הסוכנות הייתה מכוונת און ליין ש. אתה יודע שלמעשה מערכת המחשב 

 למחשבי הדואר.
 ת. אמת.

 ש. כל הזמן הדואר היה יודע מתי נפתח ומתי נסגר מאזן.
 ת. בוודאי."
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-15ש'  81, עמ' 1.11.12מיום  פרוטוקול) ראליק פנג, מר 32של התובע מס' מעדותו עולה וכך גם 

21:) 

מאזן ומסיים אותו סוגר "ש. זה נכון שאתה מתחיל את יום העבודה אתה פותח 
 את המאזן.

 ת. נכון. 
... 

ש. אתה גם יודע שהמחשב שלך מחובר ישירות לדואר, הם רואים בכל רגע נתון 
 מתי אתה פותח ומתי אתה סוגר מאזן.

 ת. נכון, תקשורת ישירה."
 

 (.25-27, ש' 131, עמ' 12.11.12, פרוטוקול מיום אשר ברעם, מר 11)ראו גם עדותו של התובע מס' 

 

נסגרו לפני שעת הסגירה של מאזניה או ש ,הנה כי כן, כל סוכנות שמאזניה היו סגורים כליל

בהסכם, הינה סוכנות שבהכרח לא העניקה שירותים בשעות הפעילות הנקובות  הנקובה הסוכנות

בהסכם, משום שאם היא אכן הייתה פתוחה והעניקה את מלוא השירותים לציבור, המאזן היה 

ואכן, כך גם קובע אר פתוח לכל אורך שעות הפעילות ועד לסגירתה של הסוכנות. שיחייב לה

 )ב( להסכמים שבין הצדדים:17מפורשות סעיף 

"הסוכן מתחייב לסגור בכל יום פעילות את המאזן היומי ולהעביר את המאזן 
 בסוף היום לשירות הבנקאית באופן ובמועד כפי שייקבע על ידי המנהל." 

 

 , מר חוסיין אבו חג'ול2ס' ( התובע מ1) 

לא נקט בעיצומים בימים הוא , כי בהליך הנוכחי , הצהירחוסיין אבו חג'ול, מר 2התובע מס' 

. אולם, נתוני בנק הדואר מלמדים לתצהירו( 5-6)ראו סעיפים  1.3.06-ו 28.2.06, 27.2.06, 26.2.06

נסגרו הם ו 07:44בשעה  2מס'  נפתחו מאזני הסוכנות של התובע ,)יום א'( 26.2.06אחרת; ביום 

, הגם שבהתאם להסכם עמו, אמורה הייתה הסוכנות לפעול ביום א' גם בין השעות 14:18בשעה 

, 14:45נסגרו בשעה הם ו 07:43נפתחו מאזני הסוכנות בשעה  ,)יום ב'( 27.2.06; ביום 16:00-18:00

; 16:00-18:00בין השעות  הגם שבהתאם להסכם עמו, אמורה הייתה הסוכנות לפעול ביום ב' גם

, 974990)ראו הנתונים המתייחסים לאשנב מס'  ואילך, נותרו המאזנים סגורים 1.3.06מיום  החל

 .לתצהירו של מר מטלוב( 1נספח 

 

, מפורשות, כי הסוכנות הייתה סגורה ביום 2התובע מס' , בהליכים הקודמים, הצהיר ואף ז ולא ז

בתצהיר שניתן בתמיכה לתשובת הארגון והסוכנים ם. כך, , עקב השתתפותו בכנס החירו1.3.06

 18)סעיף  2הצהיר התובע מס' (, 384/06הדואר כנגדם )ה"פ  חברתלהמרצת הפתיחה שהגישה 

 לתצהיר(:

הייתה הסוכנות סגורה עקב השתתפותי בכנס בחירום של ארגון  1.3.2006ביום "
את מחלוקות העבר וכן  סוכני הדואר, לאחר שהחברה התחילה לעבוד מבלי להסדיר

 את עתידם של הסוכנים."
 

 137, עמ' 12.11.12)פרוטוקול מיום  עומת עם הדברים בחקירתו הנגדית והשיב, כך 2התובע מס' 

 (:24 'ש 138עד עמ'  29ש' 
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עבדה הסוכנות בשעות  1.3.06וביום  28.2לתצהירך אומר שביום  6"ש. אתה בסעיף 
 הפעילות הרגילות 

 ת. זה נכון.
 . אתה בטוח.ש

 ת. כן.
 384/06ש. אני רוצה להראות לך תצהיר שהגשת בביהמ"ש המחוזי במסגרת ה"פ 

אתה חתמת על תצהיר )נספח לתשובה של ארגון סוכני הדואר  – 2007בפברואר 
 1.3.06בתצהיר אתה מצהיר ביום  18והתובעים האחרים להמרצת הפתיחה( בסעיף 

 נס של ארגון סוכני הדואר.שהסוכנת הייתה סגורה עקב השתתפות בכ
ת. אני לא חתמתי על שום מסמך. אני קיבלתי משכורת של חודש ינואר. לא 

 השתתפתי בכנס.
 ש. היית אצל עו"ד מיכל ליבמן וחתמת על תצהיר. מציג לך את החתימה.

 ת. זו החתימה שלי. לא הייתי בכנס הייתי בסוכנות.
חשב הסוכנות לא רשום שום ש. גם במחשבים של רשות הדואר שהם מחוברים למ

 נתון על פעילות בסוכנות, לא נפתח ולא נסגר מאזן.
 ת. אני הייתי קיבלתי משכורת. הייתה לי קופה אחת בעסק.

 .974990ש. מספר הסוכנות 
 ת. נכון.

. ביום הזה היא הייתה צריכה להיפתח אחר 14:18נסגר  07:44נפתח  – 26.2ש. 
 הצהריים.

 ת. פתחתי אחר הצהריים.
 ש. אני אומר לך שבנתונים לא מופיע שפתחת אחר הצהריים.

 ת. כן פתחתי.
 .27.2ש. ביום 

 ת. גם עבדתי.
 .14:45סגרת  07:43ש. פתחת בשעה 

 ת. זה בבוקר. אבל גם עבדתי אחר הצהריים.
אין פתיחה או סגירה  2.3אין כלום,  1.3. ביום 13:43עד  06:59עבדת  28.2ש. ביום 

 מאזן.
 כן הייתי, זה היה ביום רביעי, פתחתי מאזן וקיבלתי משכורת..". 1.3ת. ביום 

 

כי הסוכנות פעלה כרגיל  לא הביא כל ראיה לתמיכה בגרסתו, 2מאחר שהתובע בשים לב לאמור, ו

א, יש לדחות את אסמכתא שהי קבלות, חשבוניות או כלמאזנים, בדמות  בכל ימי העיצומים,

  .2גרסתו של התובע 

 

 דראושה)קזמוז( עיטאף , הגב' 13 התובעת מס'( 2)

, הצהירה בהליך הנוכחי, כי היא לא נקטה הגב' עיטאף )קזמוז( דראושה, מר 13התובעת מס' 

, הסוכנות הייתה סגורה בהתאם 26.2.07, וכי ביום 1.3.06-ו 28.2.06, 27.2.06בעיצומים בימים 

ם, נתוני בנק הדואר מלמדים ם, גם הפעלואו .לתצהירה( 6-9לתנאי ההתקשרות עמה )ראו סעיפים 

, הגם 14:06סגרו בשעה נהם ו 08:07נפתחו מאזני הסוכנות בשעה  ,)יום ב'( 27.2.06 אחרת; ביום

; ביום 16:00-18:00שבהתאם להסכם עמה, אמורה הייתה הסוכנות לפעול ביום ב' גם בין השעות 

, הגם שבהתאם 12:39עה נסגרו בשהם ו 07:59חו מאזני הסוכנות בשעה נפת ,)יום ג'( 28.2.06

נותרו  1.3.06וביום , 08:00-13:30להסכם עמה, אמורה הייתה הסוכנות לפעול ביום ג' בין השעות 

, נספח מס' 951992)ראו הנתונים המתייחסים לאשנב מס'  מאזני הסוכנות סגורים למשך כל היום

 . לתצהירו של מר מטלוב( 1
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, 12.11.12נתונים אלו והשיבה, כך )פרוטוקול מיום עם  13בחקירתה הנגדית עומתה התובעת מס' 

 (:1-19 ש' 135 עמ'

 "ש. תאשרי לי שהמחשב שלך בסוכנות היה מחובר למחשבים של רשות הדואר.
 ת. כן.

ש. זאת אומרת שהם ראו בכל רגע נתון מתי את פותחת מאזן ומתי את סוגרת את 
 המאזן.

 ת. לא יודעת.
 6.3עד  1.3, ובימים 28.2עבדה כרגיל וגם ביום  הסוכנות 27.2ש. את אומרת שביום 

אומר מתי הסוכנות עבדה כרגיל. עובד של חברת הדואר שבדק את המחשבים 
וסגרת  08:07פתחת מאזן  27.2ביום  ולשפתחת וסגרת את המאזנים לפי הנתונים 

14:06. 
 עבדתי יותר מהשעות. 12:30ת. אני אמורה לסגור בשעה 

 א לא פתחת ביום שני את אמורה לפתוח אחרי הצהריים.ש. את לא עבדת יותר אל
 08:45פתיחה מהשעה  – 27.2ת. אני לא פתחתי אלא העובדת שלי פתחה. ביום שני 

. לי יש עמדה אחד. יש לי אשנב אחד. לא מבינה מה קרה 08:38עד  8:07; 14:06עד 
 פה. סגירת מאזן היא לא עבודה פשוטה.

 ות צריכה להיות פתוחה.באיזה שעות הסוכנ 28.2ש. ביום 
 .13:30 – 08:00ת. מעשה 

 .2.3, 1.3. ביום 12:39עד  07:59ש. לפי המחשבים של הדואר עולה שפתחת 
 ת. לא השתתפתי בכנס.

 פתחת את הסוכנות. 1.3ביום ש. 
ראיתי  6.3עבדתי רגיל, וביום  6.3ת. אני עבדתי רגיל. לא הייתי באף מקום. עד 

  שחסמו לי את המחשב.."
 

עם העובדה, שבהליכים הקודמים שניהלו הצדדים היא לא טענה  13בהמשך, עומתה התובעת מס' 

 (:6ש'  137עד עמ'  7ש'  136כי לא נקטה בעיצומים והשיבה, כך )שם, עמ' 

צו מבית המשפט המחוזי יחד עם בקשה גדולה  6.3"ש. את זוכרת שקיבלת ביום 
 שהגישה חב' הדואר גם נגדך עם שליח.

בשעות הערב, אני לא הייתי בבית אלא אצל ההורים שלי, הוא  6.3א לי ביום ת. הבי
הביא לי את זה הביתה, בעלי לא חתם על אישור המסירה וגם לא אני. השאירו את 

 זה זאת לאחר שהמחשב כבר היה חסום.
 ש. הגעת בלילה הסתכלת וראית את המעטפה.

 ת. כן ראיתי שזה מבית המשפט.
 תתפת בעיצומים.ש. את אומרת שלא הש

 ת. נכון.
ש. אני חושב שכן השתתפת בעיצומים לפי הנתונים שאצלי ואני גם אומר לך 
שהוגשה נגדך תביעה לביהמ"ש בגלל זה וצוין בה שבגלל זה. את רואה את הצו את 

 לא מתקשרת לעורך הדין שמייצג אתכם ואומרת שלא השתתפת בעיצומים.
התחילה לשאול. היא שאלה אותי אם היא  ת. אני אמרתי למבקרת של האזור,

היא שאלה אותי לפי  השתתפתי בשביתה ואמרתי לה שלא, היא רשמה זאת.
 אם השתתפתי בשביתה אמרתי לה לא. תאריכים

 ש. ידעת שיש דיון בביהמ"ש, דיברת עם עורך דין של הסוכנים.
תם לי מת. קיבלתי מידע, אך לא שבתתי, אתם ביטלתם איתי את החוזה, אתם חס

את המחשב, התקשרתי אפילו שחסמו התקשרתי למרחב דיברתי עם המזכירה 
 ואמרתי לה שאני רוצה להמשיך לעבוד.

 ש. ידעת שבשלב זה שאת בבית משפט מיוצגת על ידי עורכי דין שהארגון מינה.
 ת. ידעתי זאת.

 ש. את ידעת מי עורכי הדין, מיכל ליבמן.
 ת. כן, אני תומכת.

 .ש. דיברת עם עורכי דין
 ת. למה אני אדבר, יש מישהו שמדבר איתם. יש לנו נציגות לזה.
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ש. דיברת עם מישהו מהארגון או מעורכי הדין של הארגון אמרת להם אני לא 
 השתתפתי בעיצומים האלה בכלל. 

   ת. אין צורך לדבר איתם. הם מייצגים אותי ואני סומכת עליהם..".     
 

כל ראיה לתמיכה בגרסתה, בדמות  הלא הביא 13 ס'מ התובעתגם בשים לב לאמור, ומאחר ש

, את לטענתהמאזנים, קבלות, חשבוניות או כל אסמכתא שהיא, לרבות עדות העובדת שפתחה, 

 , יש לדחות את גרסתה לפיה הסוכנות פעלה כרגיל בכל ימי העיצומים.   28.2.06 הסוכנות ביום

 

 , מר גיורא לופטיג22התובע מס' ( 3)

הסוכנות  27.2.06-ו 26.2.06 בהליך הנוכחי, כי בימים , הצהירגגיורא לופטימר  ,22התובע מס' 

עד  08:30 שעהמהיינו , שסוכמו עמו הייתה פתוחה לקהל הרחב בהתאם לשעות הפעילות הרגילות

הוא קיבל הודעה על סיום ההתקשרות מחברת הדואר ועל )יום ג'(  28.2.06וכי ביום  ,15:00השעה 

. אולם, נתוני בנק הדואר מלמדים לתצהירו( 5-6)ראו סעיפים ל הות לקבלת קאת הסוכנ סגרכן 

)ראו הנתונים המתייחסים  נותרה הסוכנות סגורה וכלל לא נפתחה)יום ג'(,  28.2.06אחרת: ביום 

 . לתצהירו של מר מטלוב( 1, נספח מס' 487993, 487985, 487977, 487969לאשנבים מס' 

 

אחד מבין ששת הסוכנים אשר הגישו בקשה לצו  22היה התובע מס'  , בהליכים הקודמים,בנוסף

נטען, מפורשות, כי  המניעה זמני, שיאסור על רשות הדואר לסגור את סוכנויות הדואר שלהם, שב

יפתחו  26.2.06במסגרת המאבק הארגוני הוחלט על ידי הארגון והסוכנויות, כי החל מיום 

כל הסוכנויות יסגרו  28.2.06החל מיום וכי  14:30עד  08:00הסוכנויות באופן רצוף בין השעות 

 (. 5981/06)בש"א כליל 

 

 143, עמ' 14.11.12עומת עם הדברים בחקירתו הנגדית והשיב, כך )פרוטוקול מיום  22 מס' התובע

 (:4ש'  144עד עמ'  27ש' 

מ' א' ג'( קיבלת הנחיה  – 2006)צ.ל: ינואר  2000"ש. זה נכון שבחודש ינואר 
 .15:00ששעות הפעילות של הסוכנות יהיו עד השעה 

 ת. כן.
במה שנקרא העיצומים שארגון סוכני הדואר הנחה ש. זה נכון שאתה נטלת חלק 

 .29.1.06אתכם הסוכנים לנקוט בהם החל מיום 
 ת. לא יודע למה הכוונה בעיצומים.

וטל בקשה לאחר שב 2.3.06אתה הגשת עם עוד חמישה סוכנים אחרים ביום ש.  
אתכם הסכם בגלל עיצומים שנקטתם ואתה בבקשה זו אמרת "הארגון והמבקשים 

 35הם לא יספקו שירותים אלה.. " )נספח  29.1.06הודיעו למשיבה שהחל מיום 
 מג(.-לתצהיר בר

 "ת. עבדתי כרגיל.
 

 (:8ש'  146עד עמ'  31ש'  145ובהמשך )שם, עמ' 

עד שהגיע  28.2עבדתי רגיל וגם ביום  27.2או  26.2"ת. מה שאני אומר שאני ביום 
 אלי שליח.

בבקשה שאומרת  2ש. זה לא מסתדר עם הבקשה שהוגשה לביהמ"ש. אתה מספר 
 שהמבקשים נקטו בעיצומים.

 ת. אני עבדתי רגיל.
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ש. מה שלא מסתדר לי כאן גם אחרי הבקשה שהוגשה בשמך לביהמ"ש מוגשים 
ן הכלל הדברים האלה שאמרתי בשמך עוד מסמכים משפטיים ובכולם ללא יוצא מ

שגם אתה נקטת בצעדים ארגוניים מופיעים גם במסמכים שהוגשו בביהמ"ש 
העליון, אם אתה יודע שאתה לא עשית את זה איך אתה לפא פונה בשלב זה לעורך 

 הדין שמייצג אותך ואמור לו אני לא הייתי שם.
ומה שהוא אמר לנו  ת. אין לי הסבר. ההסבר היחידי שאני יכול לומר שבני הוביל

 לעשות אז עשינו."
 

סוכנות הכי  המצביעים על כך, נתוני חברת הדוארעם גם  22התובע מס' עומת  בחקירתו הנגדית

את גרסתו וטען, כי הסוכנות אכן לא  22התובע מס' שינה  ,אז או .28.2.06כלל לא נפתחה ביום 

 , מאחר שלא הגיעו אנשים לסוכנותנפתחה באותו יום, גם לא בשעות הבוקר, אולם זאת, לדבריו

 :(7-22ש'  שם,)

 פתחת בבוקר רגיל. 28.2"ש. ביום 
 ת. כן.

 לך שלא פתחת בבוקר את הסוכנות. ש. אני אומר
 ת. אני אומרת פתחתי. יש לכם דוח קופות ואפשר לראות את זה.

מאזן הסוכנות נפתח בשעה  27.2ביום  –לתצהיר מר מטלוב  20ש. מפנה לסעיף 
 בכלל לא נפתח. 28.2.06וביום  14:38ונסגר בשעה  08:05

 ת. אפשר לראות דוח קופות.
 .487ת. הסוכנות שלך 

 .14:38הקופה נסגרה ב  27.2ת. כן. ביום 
 .28.2ש. מתי נפתחה הסוכנות ביום 

נפתחה  969. אותה קופה 11:51נסגרה  11:50נפתחה בשעה  969קופה  487ת. 
 .13:13ונסגרה ביום  10:18נפתחה  487קופה ו 11:49ונסגרה בשעה  11:14בשעה 

 ש. באיזה שעה אתה צריך לפתוח את הסוכנות ביום הזה.
אבל לא באו אנשים כי היה בעיתונים שיש עיצומים  08:00 -פתחנו בו 08:00 -ת. ב

 ".כשהגיעו האנשים הראשונים גם פתחנו את הקופה
 

מה וככזו הינה בבחינת גרסה כבושה,  22גרסה חדשה זו לא מצאה ביטוי בתצהירו של התובע מס' 

; ודוק. 28.2.06כלל לא טען, כי הסוכנות פעלה כרגיל ביום  22גם שבזמן אמת התובע מס' 

בתגובה למכתב וזאת  1.3.06ביום מכתב שכתב לחברת הדואר צורף  22לתצהירו של התובע מס' 

ג לתצהירו(. במכתב 22-ב ו22נספחים המכתבים צורפו כ) 28.2.06ביום  הביטול שנשלח אליו

טען, כי הסוכנות נכלל לא טענות כנגד ביטול ההסכם עמו,  22האמור, שבו העלה התובע מס' 

מכתב הביטול נטען, מפורשות, כי הסוכנות הייתה , וזאת הגם שב28.2.06הייתה פתוחה ביום 

 )שם, כך עם המכתב האמור והשיב, 22. בחקירתו הנגדית עומת התובע מס' 28.2.06סגורה ביום 

   (:14 ש' 145עד עמ'  23ש'  144עמ' 

 נשלח אליך מכתב ביטול. 28.2.06ש. ביום 
 .ת. בא שליח

 ש. באיזה שעה זה היה בערך.
 ת. לפני הצהריים.

 /ב לתצהירך.22ש. זה המסמך 
 ת. כן.

ש. אתה רואה פה שהעילות לביטול ההסכם איתך היו בין היתר אי מתן שירותים 
של הביטוח הלאומי, תשלומים מקוונים וכו' כתוב שלא  כמו תשלומי קצבאות

במקום  14:30השתתפת בהדרכה אך על זה הודיעו לך שטעו, כתוב שסגרת בשעה 
החל משעות הבוקר  28.2אחר הצהריים וכתוב שלא פתחת לקהל בתאריך  לפתוח

 /ג לתצהירך.22ועל זה השבת למחרת היום את המכתב שצורף כנספח 
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 ת. נכון.
 יסח את המכתב הזה.ש. מי נ

 ת. אני מניח שאשתי או אני.
 ש. אשתך עורכת דין.

 ת. לא.
 ש. התייעצת עם הארגון לפני ששלחת את המכתב.

 ת. לדעתי לא.
ש. על אי השתתפות בהדרכה שיוחסה לך אתה משיב שקיבלת אישור לא 

למרות שאתה אמור  14:30להשתתף. כתבת בסעיף ג' שאתה אמור ]לסגור[ בשעה 
 . 15:00בשעה  לסגור

 ת. אני לא צריך לפתוח אחר הצהריים.
 .28.2ש. לא התייחסת לטענה שלא פתחת את הסוכנות לקהל בבוקר ביום 

   ת. כתבתי באופן כללי.."  
 

לא הביא כל  22איננו משכנע. במצב דברים זה, ומאחר שהתובע מס'  22הסברו זה של התובע מס' 

קבלות, חשבוניות או כל אסמכתא שהיא, יש לדחות את ראיה לתמיכה בגרסתו, בדמות מאזנים, 

 גרסתו שלפיה הסוכנות פעלה כרגיל בכל ימי העיצומים.   

 

 , מר אליק פנגר32( התובע מס' 4)

, כי סוכנות הדואר שלו נפתחה ופעלה כרגיל בכל בהליך זה , הצהירראליק פנג, מר 32התובע מס' 

אחר שרשות ל ,נסגרה הסוכנות 1.3.06כי רק ביום ו ,28.2.06, 27.2.06, 26.2.06אחד מהימים 

. אולם, גם הפעם, לתצהירו( 10, 3-5)ראו סעיפים  הדואר ניתקה את תקשורת המחשבים בסוכנות

הם ו 07:38נפתחו מאזני הסוכנות בשעה  ,)יום ג'( 28.2.06נתוני בנק הדואר מלמדים אחרת: ביום 

יתה אמורה הי ,לשעות הפעילות המוסכמותבהתאם אין חולק, כי , הגם ש10:20נסגרו בשעה 

, נספח 439990, 439982)ראו הנתונים המתייחסים לאשנבים מס'  14:30הסוכנות לעבוד עד לשעה 

 לתצהירו של מר מטלוב(. 1מס' 

 

כי ביום כאמור, , שמהם עולה, עם נתוני חברת הדואר 32בחקירתו הנגדית עומת התובע מס' 

המחשבים  . או אז, שינה את גרסתו וטען, כי תקשורת10:20הסוכנות נסגרה בשעה  28.2.06

)פרוטוקול מיום יקת ובהמשך אישר, כי יתכן שעדותו לא מד ,אולם .28.2.06נותקה כבר ביום 

 :(24ש'  82 עד עמ' 11ש'  81עמ'  ,1.11.12

 "ש. אתה השתתפת בעיצומים יחד עם כל יתר הסוכנים. 
וכנות, השתתפתי אחרי שעות העבודה. ת. השתתפתי בפגישות, לא סגרתי את הס

והשתתפתי אחר הצהריים.  14:30עד  08:30הסוכנות שלי הייתה ]פתוחה[ בין 
 השתתפתי אבל אי אפשר היה לעבוד כי סגרו לי את המחשב. 1.3.06בכנס של יום 

ש. זה נכון שאתה מתחיל את יום העבודה אתה פותח מאזן ומסיים אותו סוגר את 
 המאזן. 
 ת. נכון.

 מתי היית צריך לסגור מאזן. 28.2.06ש. ביום ג' 
 .14:30ת. 

ש. אתה גם יודע שהמחשב שלך מחובר ישירות לדואר, הם רואים בכל רגע נתון 
 מתי אתה פותח ומתי אתה סוגר מאזן.

 ת. נכון. תקשורת ישירה.
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ונסגר  07:38לפי הדואר מאזן שלך נפתח  28.2.06ש. בניגוד למה שאתה אומר ביום 
שעות לפני המועד שהיית צריך  4. זה אומר שאתה סגרת את הסוכנות 10:20ה בשע

 לסגור.
, כי אני פותח אולי הדואר סגר את התקשורתזה לא אומר שום דבר, אם פתחתי ת. 

 .07:30בשעה 
 היית מרים טלפון. 10:20ש. אם היו סוגרים לך בשעה 

 ים או משהו כזה.ת. התקשרי ואמרו לי כרגע שסוגרים מחשב בגלל שיש עיצומ
 ש. הייתה מודעה על דלת הסוכנות.

התקשרתי אליהם ישירות לא היה, וגם לפני לא היה.  28.2.06ת. שום דבר. ביום 
כדי לראות מה קורה. עבדתי רגיל אך חלק מהפעילות של הדואר הוא חלוקת דואר, 
 מסירת רישומים ומשלוח. טלפנתי אליהם ישירות, למי שהיא הייתה אחראית על
האשנבים, אמרו לי כרגע סוגרים את כל התקשורת כיוון שיש עיצומים ומחכים 

 להחלטת ביהמ"ש.
 .יכול להיות שאתה מתבלבל בימיםש. 
 .יכול להיות שאני לא מדייקת. 

 חמישה ימים לפני שהדואר פנה לביהמ"ש.  28.2.06ש. אני מדבר על יום 
 .ת. לא אני יזמתי את הסגירה אני גם לא יכול ליזום

 .10:00בשעה  28.2.06ש. הדואר אומר שאתה סגרת את המאזן ביום 
 ת. כנראה שביקשו ממני לסגור. יש לי שתי עובדות שהיו עובדות.

סוכן בא ואמר אני לא סגרתי במקום שאחרים סגרו, זה שש. פעם ראשונה בתיק זה 
 כלום.צ"ל עשית[ ]לא פצית לא מסתדר עם מה שהיה בזמן אמת. בזמן שזה קרה 

 ת. התקשרתי ואמרו לי לסגור את המסד, הדואר מחליט בשבילי מה לעשות.
 28.2-ש. פנית לביהמ"ש והגשת בר"ע לעליון כתוב בה במפורש גם בשמך, מה

החלה שביתת הסוכנים, לא נאמר לצד זה שאתה במקרה לא התחלת את שביתת 
מסתדר  , זה לא10:20הסוכנים, לפי הנתונים של הדואר אתה סגרת מאזן בשעה 

 אני לא עשיתי זאת.
ל הוראת הסגירה באה מהדואר. אם הדואר בת. בטוח שהשתתפתי בעיצומים א

 אומר לי לסגור את המסד ועושה סגירת סוף יום.
 ש. קיבלת טלפון ממישהו שאמר לך עכשיו אליק סגור את המאזן.

 ת. כן, נכון.
 ש. מי אמר לך.

 אפשר לברר. על האשנבים. 2006ת. מי שהייתה אחראית בשנת 
 1.3פעלה הסוכנות כרגיל וביום  28.2אתה אומר ביום  –לתצהירך  10ש. בסעיף 

ניתקה חב' הדואר את תקשורת המחשבים. לפי מה שאתה אומר בתצהיר אף אחד 
תסגור יש הוראה, ההיגיון אומר שאתה סגרת את המאזן  28.2לא ביקש ממך ביום 

 כדי להשתתף בעיצומים. 10:20ביום 
 העיצומים היו אחר הצהריים.ת. כל 

 היו סגורים כל היום. 1.3-ו 28.2ת. בשאר הימים היו אחר הצהריים, אך ביום 
ת. ההוראה של הסגירה, הבנות נשארו להפעיל את הדואר רגיל למעט מסד נתונים, 
חלוקת דואר וכל זה. הסגירה של סוף יום אני עושה בד"כ, למחרת אי אפשר היה 

  להיכנס..".   
   

לתמוך בגרסתו, כי כדי לא הביא כל ראיה שיש בה  32גם התובע מס' שים לב לאמור, ומאחר שב

כל אסמכתא שהיא, לרבות  בדמות מאזנים, חשבונית, קבלה או ,28.2.06הסוכנות פעלה ביום 

, יש לדחות את גרסתה לפיה באותם ימים עדות אחת מהעובדות שעבדה לגרסתו בסוכנות

 ל ימי העיצומים.הסוכנות פעלה כרגיל בכ

 

הנה כי כן, כל התובעים, כולם, ללא יוצא מן הכלל, סגרו את סוכנויות הדואר לקבלת קהל, ולו 

 .2006באופן חלקי, במהלך חודשים פברואר ומרץ בשנת 
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  לאחר שעמדתי על הראיות, אעבור לניתוח המשפטי.

 

  שי:יפרק ש

רמות מתחום המשפט הציבורי על גופים דיני החוזים, הדואליות הנורמטיבית, והחלת נועל  .6

 , והשלכות סוגיות אלו במקרה שלפניי, חוזי יחסבמשפט הפרטי, על הגינות, תום לב, חוזי רשות

כי אמנם בתחילה נוהל מו"מ בתום לב מצד הרשות ומעט פחות  ,מניתוח הראיות לעיל עולה

שני הצדדים, או  ,2006בתום לב מצד הארגון, אך לקראת הפיכת הרשות לחברה, החל בינואר 

, הסלימו , מהצד השנימטעם סוכני הדוארמר בני כהן ו, מצד אחד, חברת הדואר :במדויק יותר

כנים נענו במכתבים את המצב מיום ליום, ואף ניתן לומר משעה לשעה. איומים של הסו

סגירה חלקית של הסוכנויות הביאה לביטול חוזים עם חלק הדואר, ת שורמאיימים מצד 

 וכנים, וכך הלאה. מהס

 

שנים רבות, במקרים מסוימים עשרות  , נמשכההמערכת החוזית בין הצדדים, כפי שאפרט

שנים. החוזים מוארכים אוטומטית, על פי הוראותיהם, משנה לשנה. מדובר במה שנקרא חוזה 

יחס. המערכת החוזית בין הצדדים מחייבת שיתוף פעולה על בסיס קבוע, ונראה כי כך התנהלו 

בנוסף, הנתבעת היא חברה ממשלתית, כשבחלק ניכר מהאירועים  הדברים במהלך השנים.

נשוא תיק זה הייתה עדיין רשות ממשלתית, ומכאן עולה השאלה מהן החובות המוטלות עליה 

 ככזו.

 

את יש לבחון את הטענות להפרה של התובעים  ועל רקע ניתוח הראיות לעיל, על רקע דברים אלו,

מזה, ולבחון מה התוצאות המשפטיות של ההתנהלות הלוחמנית  ,ושל הנתבעת ,מזה ,ההסכם

נורמות  באה חלףמזה, התנהלות ש ,ומר בני כהן ושותפיו לוועד הסוכנים ,מזה ,הדואר רשותשל 

 של שיתוף פעולה ותום לב.ראויות 

 

ות וראסגרו את הסוכנויות בניגוד מפורש לההתובעים, כולם, כפי שעולה מהניתוח לעיל, 

. מועדי הפרה יסודיתהפרו את הסכמי ההתקשרות עם הנתבעת  סכמים עם הנתבעת, ובכךה

פתיחת הסוכנויות היו בין הסעיפים שנקבעו כי הפרתם תהווה הפרה יסודית של ההסכם, 

כפי  וקביעה זו היא סבירה שכן, זהו לב לבו של השירות, לב לבה של ההתקשרות בין הצדדים.

לפיהן עשו זאת במסגרת מעין תובעים בנוגע לסגירת הסוכנויות, שפרטתי לעיל, טענות ה

 לחברת הדואר עמדה הזכות לבטל את החוזים בגין הפרה יסודית. כי מכאן,  נדחו. ,שביתה

 

לא פעלה חברת הדואר בתום לב וכי בניגוד לאופן  בביטול החוזיםעם זאת, טוענים התובעים, כי 

מיידית של הסוכנויות, היה עליה לערוך שימוע פרטני פעולתה הכוחני שתואר לעיל, בסגירה ה

חובה  בהפרת חובה זו, טוענים התובעים, הפרה הנתבעת את החוזה עמם. לכל אחד מהתובעים.

קמה להם מכוח המשפט המנהלי, משפט העבודה או המשפט החוקתי,  ,זו, כך טוענים התובעים
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תובעים פיצוי בגין הפרת חובה זו, בעים כפי שהוא בא לידי ביטוי בדיני החוזים והנזיקין. התו

 במסגרת התביעה העיקרית.

 

במסגרת התביעה שכנגד, טוענת חברת הדואר לנזקים שגרמו הסוכנים, בעיקרם מסגירת 

הסוכנויות כחלק ממאבקם. בהמשך פסק הדין, אדון בתביעה שכנגד לגופה. התובעים, במענה 

הדואר, אך מוסיפים, כי ככל שנגרמו נזקים  מכחישים כי נגרמו נזקים לחברת ,לתביעה שכנגד

שסגרה, כפי שתואר לעיל,  כאלו, הרי שמי שגרם להם בפועל היא חברת הדואר עצמה, בכך

של חברת  100%ידי את הסוכנויות. למעשה טוענים התובעים לאשם תורם בשיעור של באופן מ

 הדואר.

 

שימוע בהקשר הפרת חובת הנוגע ללאור טענות הדדיות אלו, ובטרם אבחן את טענות התובעים ב

של התביעה העיקרית, ובדבר האשם התורם של חברת הדואר לנזקיה, במסגרת התביעה 

שכנגד, יש לעמוד על תכליות דיני החוזים, על החובות המוטלות על הצדדים בחוזים בכלל, בחוזי 

מכן אבחן את  זה. לאחר יחס בפרט, וכאשר צד אחד היא רשות או תאגיד ציבורי. אפתח בניתוח

 טענת התובעים בנוגע לשימוע.

 

החלת נורמות מהמשפט המנהלי )והחוקתי( על גופים במשפט  –נורמות של הגינות ותום לב  6.1

 הפרטי, וייבוא נורמות חוקתיות למשפט הפרטי

החלת עקרונות צדק, הגינות ותום לב במשפט הפרטי היא התמה  –כפי שפתחתי ואמרתי 

בעבר, חובות ההגינות ותום הסוגיות המשפטיות המתעוררות בתיק זה. המרכזית העולה בכל 

הלב הוטלו על הרשות כנאמן הציבור רק בגדרי המשפט המנהלי, ובמקביל, ראו בחיובים 

החוזיים חיובים המבוססים בעיקרם על חופש הרצון של הצדדים, ראו בהם חיובים מוחלטים 

ו באופן ניכר בשל שינויים כלכליים וחברתיים ומיעטו להתערב בהם. שתי פרדיגמות אלו השתנ

 , הן מקומיים. םגלובלייהן 

 

ן בספרות המשפטית, הן כאשר האשר לדיכוטומיה בין המשפט הפרטי לציבורי, זו התחלפה, 

על גופים שונים במשפט הפרטי, חובות מהמשפט הציבורי  כך שיש להחילעמדו על  ,בפסיקה

)ראו  באמצעות עיקרון הדואליות הנורמטיביתוזאת  ,תייםהם חברות ממשלתית וגופים דו מהוב

ה',  משפט וממשל", תחומי גבול והשפעות גומלין –  ארז, "משפט ציבורי ומשפט פרטי -ברקדפנה 

 105, בעיקר הניתוח בעמ' ברק ארז, משפט ציבורי ומשפט פרטי()תש"ס, להלן:  105, 95

מרבית המבחנים שנקבעו כדי להחיל נורמות על גופים דו מהותיים נועדו והאסמכתאות שם(. 

להתמודד עם תופעת ההפרטה, ולקבוע תחולת חובות על גופים הדומים במעמדם לרשות 

ציבוריים: דואליות נורמטיבית,   ארז, אחריות אזרחית של גופים -ברק)ראו: דפנה  שלטונית

עבודה, חברה  ארז, "זכויות אדם בעידן של הפרטה" -דפנה ברק)תשנ"ג(;  275א'  משפט וממשל

לקראת תפישה חדשה של   קידר, "לא פרטי, לא ציבורי: -דוניץוכן רונית  (2001) 209ח'  ומשפט
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 1142עמ'  רי,קידר, לא פרטי, לא ציבו-דוניץ, להלן: 2013-)תשע"ג 1127מג'  משפטיםאחריות", 

 (.38-ו 37והאסמכתאות בה"ש 

 

בנוסף, ובמקביל, חלחלו עקרונות ותפיסות יסוד מן התחום הציבורי אל התחום הפרטי. הפסיקה 

אימצה באמצעות מודל התחולה העקיפה את תחולתן של זכויות אדם חוקתיות גם על גופים 

ננה ישירה אלא מבוצעת דרך משפט הפרטי איינו, תחולת זכויות האדם המוגנות בפרטיים. הי

ברק ארז, משפט ציבורי ומשפט )ראו:  במשפט הפרטי , כמו תום לבחי שסתוםנדוקטרינות ומו

 1140עמ'  קידר, לא פרטי, לא ציבורי,-דוניץוהאסמכתאות שם כן ראו:  111הניתוח בעמ'  פרטי,

 (.31והאסמכתאות בה"ש 

 

, עומדת על השינויים ביחסי הכוחות בשדה העסקי והציבורי. לא ציבורי ,קידר, לא פרטי-דוניץ

לטענתה, יש התעצמות הכוח של התאגידים הגדולים כמו גם נסיגת המדינה ממתן שירותים 

גמות אלו, מחייבות, לדעתה, שינוי הפרדיגמות, כמו גם מודל חדש ומוצרים על דרך של הפרטה. מ

(, יש לזנוח את האבחנה בין משפט פרטי לציבורי 1130לתפיסת האחריות. לטענתה )שם בעמ' 

יש  ,ולאפשר דיון קונקרטי בסטנדרט הראוי בכל מקרה לפי נסיבותיו ובהקשר הרלבנטי. לטעמה

על גופים פרטיים המצויים בעמדת השפעה ממשית על  לאפשר תחולה נרחבת של נורמות מוגברות

עיצוב המרחב הציבורי. בחינת החובות צריכה לנבוע לא מהיותו של גוף פרטי או ציבורי אלא על 

פי מידת השפעתו של הגוף הנדון על המרחב הציבורי. לדבריה, בתי המשפט נמנעו מהחלת נורמות 

 1141בהם גופים דו מהותיים )שם, בעמ' ראו ציבוריות על תאגידים גדולים, כיון שלא 

", פרטי  דוידי, "המדינה היא לא עסק (. בדומה, אמנון רובינשטיין וערן 34והאסמכתאות בה"ש 

קופף, נילי כהן ועופר גרוס) 855 עיונים בהגותו של פרופ' דניאל פרידמן, –ספר דניאל בתוך: 

(, דנים במאמרם בהחלת נורמות ציבוריות על חברות ספר דניאל, להלן: 2008-עורכים, תשס"ח

ממשלתיות וגופים דו מהותיים, ומסכמים בשאלה האם יש להחיל זאת גם על חברות פרטיות 

 גדולות במודל התחולה העקיפה.

 

לכת וגוברת של  לשקול עמדה לפיה, לאור מעורבותם ההו מקום ישבהחלט כי  ,אני סבורה

תאגידים פרטיים במשק, בכל תחום ותחום מחיינו, יש לחייב את אותם תאגידים בחובות הגינות 

שעלתה בשנים האחרונות. דרישה  ,מוגברים. אולי לכך ניתן לתרגם את הדרישה ל"צדק חברתי"

לשקול  יש ינהגו בהגינות כלפי האזרח הקטן. ,לפיה הרשויות בעיקר, אך גם התאגידים הגדולים

 הרחבה זו בבוא היום.

 

הייתה  1.3.06עם זאת, בעניינו לא דרושה הכרעה, שכן, במקרה שלפניי, מדובר ברשות שעד ליום 

רשות ממשלתית ממש, ומאותו מועד שירותי הדואר הוסדרו באמצעות חברה ממשלתית מכוח 

המשפט הציבורי  ןמ חלות חובות מוגברות ,כי על הנתבעת, חברת הדואר ,לקבועבכך כדי חוק. די 

)על הדואליות הנורמטיבית ותחולת חובות מהמשפט הציבורי על רשות הפועלת במשפט הפרטי 
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וכן: אסף הראל:  845, ספר דניאל, בתוך: ברק, "הרשות הציבורית במשפט הפרטי"ראו: אהרן 

 ((.2008) 101, "ים פרטיים במשפט המנהליגופים דו מהותיים: גופ"

 

כדי לכלול בדינים אלו עקרונות  ,לדיני החוזים (או המתרחב) להלן אדון בבסיס הרעיוני המשתנה

בהמשך, אפרט לעניין החלת חובות מהמשפט המנהלי על גופים דוגמת  .הגינות ותום לב

זכויות מהמשפט המנהלי הנתבעת שלפניי, ובמסגרת הפרק על השימוע אפרט לעניין חלחול 

והחוקתי למשפט הפרטי דרך מונחי שסתום אולם, כאמור, בפרפרזה על דברי ר' הלל הזקן, 

בדבריו פתחתי: צדק, הגינות ותום לב ביחסים חוזיים הם כל התורה כולה. היישומים שונים, 

 ועל כך להלן.

 

 הבסיס הרעיוני )המשתנה( לדיני החוזים 2.6

דיני החוזים חברתיים שהערכים הי החוזים, על תכליות החוזה ועל על הבסיס הרעיוני לדינ

, נכתבו כתבים רבים מני ספור על פני ימי ההיסטוריה. כמובן, שבמסגרת פסק הדין אין משקפים

 מקום לעמוד על הדברים ולו בקליפת אגוז.

 

ועמו  םרצוני לעמוד על הדגשת בסיס האמון כבסיס לחוזיעם זאת, לצורך פסק הדין שלפניי ב

הדגשת חובת תום הלב בביצוע חוזה, כמקדמת רעיון זה של אמון. כפי שציינתי, דרישות האמון 

חוזה יחס, שצד אחד לו  ,ותום הלב מוגברות בחוזים כדוגמת החוזה שלפניי שהינו, כפי שאפרט

 היא רשות ציבורית )רשות הדואר( או תאגיד ציבורי )חברת הדואר שבאה בנעליה(. יש לעמוד על

התכליות שביסוד החוזה משליכות על תחימת היקף החובות  שכן ,התכליות שבבסיס דיני החוזים

פרופ' ברק המוטלות על הצדדים לחוזה, הן מכוח הוראות החוזה, הן מכוח הדין. עמד על כל 

 (:2001-)תשס"א 96 בספרו: פרשנות במשפט, חלק רביעי, פרשנות החוזה 

החוזה. זוהי תורה המבקשת להסביר את "ביסוד דיני החוזה מונחת תורת 
מהות החוזה ואת תפקידו בחברה. זו תורה המבקשת ליתן תשובה לשאלה מדוע 
יש להעמיד את הכוח של המדינה כדי לחייב את הצדדים לחוזה, ומדוע זכאים 

  צדדים לתרופות בגין הפרתו. תורת החוזה חשובה להבנת דיני החוזה."
ושאלת המשך   מאוטנר במאמרו: "התערבות שיפוטית בתוכן החוזה עוד ראו לעניין זה פרופ' 

מאוטנר, , להלן: 2005-)תשס"ה 27, 17כט'  עיוני משפט", התפתחותם של דיני החוזים של ישראל

מאזני , דויטש, "אקטיביזם שיפוטי בדיני חוזים"סיני  , וכןת שיפוטית בתוכן החוזה(התערבו

 .)תשס"ז( 32, 21ו'  משפט

 

מחייב כי עקרון חופש החוזים קובע את חירותם של פרטים להתקשר בחוזה ולעצב את תוכנו, וכ

קרון חופש החוזים הגיע לשיאו במאה התשע עשרה לצד תורות של ע .חוזים ייאכפו

 , מה שהביאאינדיבידואליסטיות וכלכלה חופשית. במאה העשרים חל פיחות ברעיונות אלו

כי עקרונות  ,סיונות להמיר את עקרון חופש החוזים בעקרונות של "צדק חוזי". יש הסבוריםילנ

)מהד' שנייה,  28, שלו, דיני חוזים)ראו: גבריאלה של צדק חוזי יש לשלב בעקרון חופש החוזים 

כעקרון מאחד לדיני החוזים  י יש לראות בעקרונות האמון החוזיכ ,אחרים סבורים .(2005-תשנ"ה

 ,בוקשפן, להלן: 2007) בוקשפן, המהפכה החברתית במשפט העסקיהמודרניים )ראו: עלי 
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אורית על  של דיני י(, פרק ב: "רעיון האמון הבינאישי כנורמה חברתית וכתהמהפכה החברתית

אישי ומודל "משולש הציפיות" בדיני -רעיון האמון הביןעלי בוקשפן, "וכן  197החוזים", שם בעמ' 

 ספר אור,", בתוך: הלב ודיני כריתת החוזה כמקרי מבחן-החוזה הפסול, דיני תוםדיני  –החוזים 

 .((בוקשפן, רעיון האמון)להלן:  397שם בעמ' 

 

משפט  פרופ' גבריאלה שלו, במאמרה: "חופש וצדק בדיני החוזים",עמדה סיכום המגמות על 

 :(תשנ"ה) 156, 153ה'  העבודה

[ אשר כונתה 19-הקודמת ]המאה ה לשיאו במאה "עקרון חופש החוזים הגיע
 חופש החוזים היה לאבן פינה לכלכלה החופשית... ."תור הזהב של החוזים"

י לאינטרסים ותפישת החוזה כמפגש רצונותיהם של הצדדים לו, וכביט
-האישיים שלהם, התאימה למוסר החברתי שדגל ביוזמה חופשית

 ם.קפיטליסטית ולרעיונות של תועלתנות ואינדיבידואליז
במאה שלנו ]המאה העשרים[ חל פיחות ניכר במעמדו של עקרון חופש 

חדשים, דוגמת החוזים...]נעשו[ נסיונות לנטוש עיקרון זה ולהמירו בעקרונות 
נחלשה תורת האוטונומיה  ..יש להודות כי בעידן המודרני...עקרון הצדק החוזי.

בדיני חוזים של הרצון; עקרון חופש החוזים נסוג, כמעט התדרדר, והדגש 
הושם על עקרונות של מוסר, תום לב וצדק. כיום נוטים לראות את החוזה 
כמאופיין על ידי סולדיריות, שיתוף פעולה ומעורבות אישית של הצדדים לו, 
ודיני החוזים נתפשים כמשקפים רעיונות של צדק, הגינות ומוסר....שיקולים 

לים של חופש, של הגינות, מוסר, תום לב וצדק, יותר מאשר שיקו
אינדיבידואליזם ואוטונומית הרצון, תומכים כיום באכיפתם של הסכמים. 

 ".הצדק החוזי דוחה בתחומים רבים את החופש החוזי וגובר עליו
 

שאלה מורכבת הינה  ,השאלה אם הצדק החוזי דוחק את חופש החוזים או נוסף לצדו ומחזק אותו

. עם זאת, אין מחלוקת כי כיום )ולמעשה במהלך שאין מקום וצורך לדון בה במסגרת פסק הדין

חמישים השנים האחרונות( כוללים דיני החוזים עקרונות של צדק ותום לב. עקרונות אלו נכללו 

בדיני החוזים בתחילה במסגרת תנאים מכללא, בהמשך באמצעות מונחי השסתום בחוקי החוזים, 

חוזים חלק מזכותו של אדם לכבוד )ראו וכיום גם מכוח חוקי היסוד, כאשר יש הרואים בחופש ה

עניין יבין  :, להלן1993) 702( 4)יבין פלסט בע"מ נ' בית הדין הארצי לעבודה, פ"ד מז 1683/93בגץ 

, 66( 2)" אגודה שיתופית לתחבורה בישראל בע"מ נ' משיח, פ"ד מח"אגד 239/92ע"א וכן  (פלסט

בנק המזרחי המאוחד  6821/93ע"א נקבע ב ,למשל ,(, ואחרים כחלק מזכות הקניין )כך1994) 72

 572יא ברק(; הנשכב' ) 431 הנשיא שמגר(;כב' ) 328, 221( 4)בע"מ נ' מגדל כפר שיתופי, פ"ד מט

 258,267מב,  הפרקליט, ויסמן, "הגנה חוקתית לקניין"וכן יהושע  השופט א' גולדברג;כב' )

 . ()תשנ"ה(

 

כחלק מזכות זו את ותופשים חופש החוזים כמבוסס על זכותו של אדם לכבוד,  יש הרואים את

זכותו של אדם לכתוב את סיפור חייו, ובכלל זה את זכותו לכרות חוזים ולעצבם כרצונו )אחרים 

כי אין הגיון בהרחבת הזכות לכבוד האדם על חופש החוזים, ראו: הלל  ,תוקפים זאת וטוענים

 257כח,  משפטים", היקפה של המהפכה החוקתית  על  –סומר, "הזכויות הבלתי מנויות 

 . ()תשנ"ז(
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הזכות לחופש החוזים, בין אם כעקרון חוקתי, בין אם כעקרון מרכזי בתחום דיני  ,מכל מקום

מוגבלת בהתנגשות עם זכויות של אחרים, לרבות הצד השני לחוזה,  ,החוזים, כזכויות האחרות

בית יולס  22/82בד"נ  מפני עקרונות וערכים אחרים.ובמקרים מסוימים יהיה על זכות זו לסגת 

, עמד על כך בית , להלן: ד"נ בית יולס(1989) 464, 441( 1בע"מ נ' רביב משה ושות' בע"מ, פ"ד מג)

 (:486המשפט העליון )שם בעמ' 

ות יסוד חוקתית, זהו חופש "חופש ההתקשרות אינו חופש מוחלט. ככל זכ
יחסי. יש לאזן אותו כנגד חופשים אחרים וכנגד אינטרסים אחרים הראויים 

כל אלה אינטרסים ראויים  –להגנה. הגינות, יושר, טוהר מידות, שוויון 
 העשויים, בתנאים מסוימים ובנסיבות מסוימות, לאזן את חופש החוזים".

 

המתמקדות, בין היתר, ביישום רחב של  ,תהליך זה תמורותדיני החוזים בישראל עברו, ועוברים, ב

עקרונות יסוד במטרה לקדם שיתוף פעולה בין הצדדים לחוזה. הבסיס הרעיוני לדיני החוזים, 

 שהוא הגשמת הרצון הפרטי, מתרחב כיום וכולל יעדים חברתיים של יצירת אמון ושיתוף פעולה

, רמת האחריות החוזית: דניאל פרידמן, 27, פרק וזיםדניאל פרידמן ונילי כהן, ח ראו לעניין זה:)

 (.(2003)כרך ג',  386בעמ'  27.2החל בפסקה 

 

האחת, כיבוד הרצון הפרטי  ;היינו, ניתן כיום לראות את דיני החוזים כמשקפים שתי מגמות

והשנייה, עקרונות של וחופש החוזים )בעיקר כשמדובר בצדדים בעלי כוחות כלכלים דומים( 

בדמות אמון, תום לב וצדק חוזי )המתגברים ככל שיש אי שוויון  ,אתיקה עסקיתו פעולה שיתוף

 בין הצדדים, ובהתקשרויות מיוחדות(.

 

מבחינת המשפט העברי, אימוץ עקרונות של תום לה והגינות ביחסים מסחריים מהווה חזרה 

על המגמה המודרנית עומד  ,שניה, תשנ"ז( )מהדורה 875, המשפט , בספרו:כהן ח׳ ה׳למקורות. 

 של החלפת חופש החוזים בעקרון הצדק החוזי שמטרתו:

"אינה רק כדי למנוע עושק וניצול, כפייה והטעייה, אי חוקיות ואי מוסריות, 
אלא בעיקר כדי להכניס לתוכם ערכים וסטנדרטים מחייבים של תום לב ושל 

 "סבירות.
 

" )בבא בתרא, כופין על מידת סדוםחכמים " והמקור עליו מסתמך חיים כהן הינו הצדק עליו הורו

 יב, ע"ב(, אותו הוא מפרש כך )לעיל, שם(:

"כופין על אדם שלא ינהג בחברו כמידת סדום...כלומר כופין אותו לעשות חוזה 
 כמידת הצדק".

 

 בהמשך ארחיב לגבי תום לב במקורותינו.

 

 על מגמה זו: גם כן פרופ' פרידמן עמד

Daniel Friedmann, "The Transformation of 'Good Faith' in Insurance Law," in Good 
Faith in Contract Law,  311, 312 (Roger Brownsword, Norman J. Hird & Geraint 
Howells eds., 1999):                                                                                                                       
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"Broadly speaking, modern law is moving from an individualistic 
approach to a more communitarian approach... The process of 
curbing the individualistic approach has profound effects in many 
fields, and is in fact reshaping the whole area of private law...there 
is a tendency to dilute formal requirements and to attach greater 

weight to substantive fairness." 
 

על המעבר בראיית החוזה ממכשיר לחליפין למכשיר לשיתוף פעולה )כיישום המגמה של מעבר 

מאוטנר, התערבות שיפוטית עמד מחופש חוזים מוחלט ליישום עקרונות אמון בדיני החוזים(, 

 :39בעמ'  בתוכן החוזה,

עשרה, התפתחו על גבה של -"דיני החוזים הקלאסיים,  ילידי המאה התשע
עסקת מכר הטובין בשוק...מכיון שעסקה זו הינה עסקת חליפין, דיני החוזים 

החוזה כמכשיר לחליפין של משאבים וסיכונים. שני הקלאסיים תופסים את 
-פסקי דין שנתן בית המשפט העליון...מציגים תפיסה שונה של החוזה, שעל

פעולה. תפיסה זו של החוזה הינה פיתוח של -פיה החוזה הוא מכשיר לשיתוף
 –הלב -המשפט העליון בגדרה של חובת תום-אחד הרכיבים שהפעיל בית

לפעול להגשמת הציפיות הסבירות של הצד האחר...יש הדרישה מכל צד לחוזה 
תפיסה  –בהם גרעין לפיתוח תפישה חדשה של החוזה בדיני החוזים שלנו 

 פעולה."-הרואה את החוזה כמכשיר לשיתוף
 

יתר ועל ריבוי סעדים", -אחדתדגן, "סיכונים בקודיפיקציה: על הכן ציין זאת פרופ' חנוך 

  (:2007-)תשס"ז 271, 249לו,  משפטים

 הרצוניות של ההבטחות הקונבנציונלית כמסגרת החוזים דיני את לראות נהוג
 את ענייניהם לקדם לבני־האדם לאפשר כדי במשפט המוכרות ונאכפות

 האלה באופן בני־האדם את לנצל אחרים ומשאביהם, מבלי אנשים באמצעות
 ".מוסרית ראוי נושאינ

 

 שילוב של אוטונומיה והגשמת הרצון עם ערכי מוסר. ,גם כאן

 

התרופות בחוזים ובנזיקין? תשובה לפרופ'   אדר, "מדוע נכון לאחד את יהודה ועוד, דבריו של 

 איחוד תרופות(: אדר,: , להלן2006-)תשס"ו 373, 357לו  משפטיםדגן", 

ון ראוי בין הערך "חופש זמשפט הפרטי עוסקים בהתוויה של אי"כל ענפי ה
מרבי לכל פרט לקדם את ענייניו", לבין הערך: "הגנה על אינטרסים חשובים 
של פרטים אחרים". ניסוח מטרתם של דיני החוזים כיצירת מסגרת הוגנת 

אחר אינו שולל את היותה של  שתאפשר לפרט לקדם את ענייניו באמצעות פרט
איזון ראוי בין  –במגזר פעולה אנושי מסוים  –מסגרת זו ביטוח לניסיון ליצור 

הערך של חירות הפרט וקידום האוטונומיה שלו מזה לבין הערך של שמירה על 
מאותו  חלק אינטגרלי מהווים החוזים אינטרס הזולת מזה. נהפוך הוא: דיני

 רשאים שני פרטים פיהם( על פיהם )ורק שעל קרונותוע כללים בהציבם ניסיון.
 שלהם )דיני כריתת ההדדי והחובות הזכויות מערך את לשנות בהסכמה

 התרופות בשל דיני זה )באמצעות לשינוי מחייב תוקף משפטי ובנותנם החוזה(,
פעולה  חופש לפרט לאפשר הרצון את מבטאים הן החוזים דיני חוזה(, הפרת
 ".זולתו של לגיטימיים על אינטרסים להגן ההכרח את והן ניועניי לקידום מרבי

 

 (:403)בעמ'  בהמשךו

המופעים  אחד הינה חוזיים ביחסים סולידריות לעידוד המודרנית "המגמה
ועל  בכלל, המודרני המשפט על העוברות יותר כלליות מגמות שתי של החשובים
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מפורמליזם  , והמעברלקהילתנות מאינדיבידואליזם המעבר-בפרט  החוזים דיני
הכרח  יש כי הגורסת התפיסה ברקע עומד מגמות אלה של לערכים. שילובן

 וחד־פעמי, חד־ממדי אירוע בקשר החוזי שראו קודמות מתפיסות להתנער
 צדדים של הזכויות והחובות מערך את וקר נוקשה וחלק, חד המגדיר באופן

 הרואה בחוזה גישה לאמץ הצורך מודגש זאת תחת מנוגדים. בעלי אינטרסים
זה  כלפי זה לנהוג לו הצדדים את ומתמשך, המחייב מורכב מפעל משותף

 נכונות ומתוך אלטרואיזם(, כדי עד בנאמנות )לעתים לב, בסולידריות, בתום
 .המשתנות לנסיבות התנהגותם את להתגמש ולהתאים

ה גיש לאמץ גוברת נכונות משקפים המודרניים החוזים אחרות: דיני במילים
 במובחן וזאת לחוזה, הצדדים שני כלפי הקהילה מצד תובענות מוסרית של

 תמורה ״הקלאסיים.  החוזים דיני את המוסדית שאפיינה מגישת הניטרליות
 צדדים על המוטלות החובות ניכרת של בהרחבה ביטוי באה לידי זו ערכית
 המשקפים ערכים–והלכתיים  חקוקים -באמצעות עקרונות  לחוזה

שוויון. האכסניה  ואפילו הגינות, אלטרואיזם, פטרנליזם, כגון רתייםכלל־חב
ללא  היא אלה ערכים של לעיגונם הישראלי במשפט ביותר החשובה המשפטית

 הלב. עקרון תום ספק
 לעומת החוזים חופש עקרון של ניכרת במעמדו לירידה הביאה מגמה אותה
 בכל משתקפות אלה תמורות בטובת הציבור. שיסודם של ערכים קרנם עליית

 והפגמים, בתחום הכריתה דיני בתחום-דיני החוזים  של החשובים המגזרים
 מענף החוזים דיני את הפכו ובתחום התרופות. הן החוזה בתוכן ההתערבות

 משמעותיים וחברתיים בעל היבטים ציבוריים לענף במובהק ״פרטי״ שנחשב
 ".ביותר

 

מחלוקת פוסקים והסכמת   על  –צמח, "דין פירוש החוזה עמדו על כך גבריאלה שלו ואפי 

 (:שלו וצמח, פירוש החוזה, להלן: 2014-)התשע"ד 32, 1י' קרית המשפט ", הצדדים

"עקרון חופש החוזים מגן אפוא על חרות הפעולה... בכפוף לעקרונות כללים של 
 ".ום הלב כמו גם ערכים אחריםתקנת הציבור ות

 

אישי מתאר -רעיון האמון הביןכי  ,הרחיק מעבר לכך, כאמור לעיל, וטען פרופ' עלי בוקשפן

בוקשפן,  ומשכנע יותר מהרעיון של אוטונומיית הרצון )ראו: יומסביר את דיני החוזים באופן עקב

וא שעומד בבסיס דיני החוזים כי רעיון האמון ה ,(. פרופ' בוקשפן סבור397בעמ' רעיון האמון, 

להצעת חוק דיני ממונות, הקובע את תכליות החוק:  1המודרניים. הדבר עולה, לדבריו, גם מסעיף 

הבטחת צדק הגינות וסבירות; קידם בטחון, ודאות ויעילות במשפט; התאמה בין הסדרי המשפט 

כולל  , ואינושל הצדדים האזרחי; שמירה על זכויות מוקנות והגנה על ציפיות והסתמכות ראויות

 בין תכליות החוק את מימוש אוטונומית הרצון.

 

אין בכך כדי לומר כי החוזה אינו מגשים את אוטונומית הרצון, אולי הוא אף מרחיב אותה, אך 

בניגוד לרצון בצוואה ובמתנה, שם מדובר ברצון חד צדדי, לחוזה יש השפעה מעבר לרצון העצמי, 

 (:407)בעמ'  יון האמוןבוקשפן, רעובלשונו של 

"בהבטחה החוזית טמון "דבר מה נוסף". להבטחה החוזית, המופנית כלפי 
החורגת מהעצמי, ועצם  חיצונית וחברתיתהזולת כמעשה הדדי, יש השפעה 

מימוש האינטרס  לצורךתכליתה הוא ליצור אצל הזולת ציפייה והסתמכות 
פעולה, ולרוב -של שיתוףהאנוכי. ההבטחה החוזית יוצרת "קשר" ויחס אנושי 

-גם של נטילת סיכונים, בהיותה מכוונת לחליפין עתידיים ולרוב לא
סימולטניים. ככזו, ההבטחה החוזית מגינה לא רק על זכותו של האדם להגשים 
את רצונותיו אלא גם על חירותו לצפות, להסתמך ולשתף פעולה עם זולתו. 

-לא רק על הערך הציבורי הגנת ההבטחה והציפייה משפיעהבמילים אחרות, 

http://www.nevo.co.il/safrut/book/12711
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חברתי שבהגשמה של אוטונומית הפרט, אלא גם על אופיו החברתי של האחרון 
ועל יכולתו לשתף פעולה עם זולתו ולהרעיף עליו משאבים חומריים ורגשיים, 

 מ' א' ג'( –)הדגשות במקור ".אישי-ובראשם תחושת אמון בין
ף פעולה עם הצד השני לחוזה, והגשמת של הגשמת הרצון הפרטי תוך שיתו ,מגמה מורכבת זו

להצעת חוק דיני ממונות, הקובע במסגרת מטרות  1רצונותיו שלו, באה לידי ביטוי בסעיף 

הקודקס הן את  חירויות הפרט, לרבות זכותו לאוטונומיה והגשמת הרצון, הן את האחריות של 

שאפו לעגן בה מגמות כל אחד בחברה להתחשב בציפיותיו המוצדקות של הזולת. מנסחי ההצעה 

מודרניות של ריכוך יסודות האחריות החוזית, עידוד שיתוף פעולה בין צדדים לחוזה והחלשת 

 התמריצים שלהם להתעמת זה עם זה.

 

הצעת חוק דיני , להלן: 699, בעמ' 595)ה"ח  2011-כך, בהצעת חוק דיני ממונות, התשע"א

 כי: ,(702(, במבוא לדברי ההסבר נאמר )בעמ' ממונות

 הקיימת האזרחית החקיקה - מודרניות התפתחות למגמות הדין התאמת"
 המשפט, עולם ארכאית, חקיקה היא שאין שנים. אף 30-כ ברובה לפני נחקקה

 הראוי ומן האחרונים, בעשורים חשובות ידע התפתחויות לה, ומחוצה בישראל
 בחקיקה. ביטוי לידי להביאן

 ליתר דרישה של לכיוון ועדיםצ המודרניים החוזים כך, למשל, דיני
 ההיבטים "הלעומתיים" של החלשת תוך לחוזה, בין הצדדים קואופרטיביות
 מוסד של החקיקתי באימוצו החוק בהצעת לידי ביטוי יבואו אלה החוזה. מגמות

 חוזה. של הסיכול במוסד מקיפה וביצוע רוויזיה החוזים, בדיני התורם האשם
 מוסד לחוזה. הצדדים בין שיבטיח צדק באופן החוזית ירוככו האחריות יסודות

 תפיסה הראוי במסגרת למקומו יזכה מתה, לאות כיום הסיכול, שהפך
 את תשתיתו המשנים חדשים לאירועים צד של האחריות לעניין יותר שיתופית,

 ".החוזי הקשר של
 

 קהבפסיהחל משנות השמונים של המאה הקודמת ניתן למצוא  ;מגמה זו עולה גם בפסיקה

יטויים לאימוץ רעיונות האמון והשותפות כבסיס הרעיוני לדיני החוזים, באמצעות פיתוח עקרון ב

 תום הלב.

 

 קבע כב' הנשיא מ' שמגר:שם , ד"נ בית יולסאחד מפסקי הדין הראשונים בעניין זה הוא  

ת מאן דפליג, כי לא ניתן לטעון בשמו של חופש החוזים, כי צדדים לחוזה "לי
רשאים, לפני כריתת החוזה ולאחר כריתתו, לעשות ככל העולה על רוחם. הם 

לב. -כפופים למגבלות מכוח הדינים השונים, ובין היתר, לחובה לנהוג בתום
החוזים אלא  מגבלות אלו, אף שהן מצרות את ידי הצדדים, אינן פוגעות בחופש

 ".מבטיחות למעשה את קיומו האמיתי
 

 :486לפסק דינו בעמ'  15והוסיף שם כב' השופט א' ברק, בפסקה 

"חופש ההתקשרות אינו חופש מוחלט. ככל זכות יסוד חוקתית, זהו חופש 
יחסי. יש לאזן אותו כנגד חופשים אחרים וכנגד אינטרסים אחרים, הראויים 

כל אלה הם אינטרסים ראויים,  -ר מידות, שוויון להגנה. הגינות, יושר, טוה
העשויים, בתנאים מסוימים ובנסיבות מסוימות, לאזן את חופש החוזים. 
איזונים אלה מגבילים את החופש, אך הם גם מחזקים אותו. הטלת חובה לנהל 

לב מגבילה את חופש המשא והמתן, אך היא מחזקת את -משא ומתן בתום
 ".כוחותיו ותוצאותיו

http://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/padi-nb-1-441-l.htm
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, Eximin S. A 3912/90ע"א אחת הדוגמאות הקלאסיות היא פסק דינו של כב' הנשיא שמגר ב

עניין , להלן: 1993) 64( 4ד מז)”פ תאגיד בלגי נ' טקסטיל והנעלה איטל סטייל פראררי בע"מ

 ,האמון כעומדת בבסיס היחסים החוזיים תן ביטוי לחובתנהנשיא שמגר  כב' (, שםפראררי

בה קבע את דוקטרינת האשם התורם כרכיב של האמון הבינאישי על  ,83)ט( בעמ' 4בפסקה 

לשאלת האשם התורם או חלוקת . הצדדים לחוזה כדי לעודד תרבות של שיתוף פעולה מלכתחילה

כב' ה עליו עומד האחריות אקדיש פרק נפרד. בשלב זה חשוב להדגיש את בסיס שיתוף הפעול

 הנשיא שמגר.

 

שמואל רונן חברה לפיתוח ובניין בע"מ נ' ס.ע.ל.ר. חברה לבניין  3940/94ע"א פסק דין נוסף הוא 

(, שם עומדת כב' השופטת )כתארה אז( ד' בייניש, על החוזה 1998) 228, 210( 1, פ"ד נב)בע"מ

 לפסק דינה(: 16שיר לשיתוף פעולה )בפסקה כמכ

פיהן אין הצדדים חייבים -"התפיסות הנושנות של המשפט המקובל שעל
פי המתחייב מלשון החוזה, לא קנו שביתה -לסייע לשותפיהם לחוזה, אלא על

בארץ ואף בארץ מוצאן נשחק מעמדן. אחת מן התפיסות הבסיסיות של דיני 
דים לחוזה הינם שותפים למטרה משותפת. החוזים הישראליים היא כי הצד

עליהם לפעול תוך שיתוף פעולה בנאמנות ובמסירות בדרך להשגת המטרה 
החוזית... על כל הצדדים לחוזה מוטלת החובה לשתף פעולה זה עם זה ולפעול 
תוך התחשבות באינטרס המשותף להם בחוזה...החובה לפעול בהגינות 

כי טווח או בחוזים סבוכים, הנפוצים מאוד ובשיתוף חשובה במיוחד בחוזים ארו
בזמננו, כאשר בעת כריתת החוזה אין הצדדים יכולים להעלות בדעתם את כל 
ההתפתחויות האפשריות ואת התקלות העלולות לקרות במהלך יישומו. בלא 
שיתוף פעולה בין הצדדים בניסיון לפתור את הבעיות ולהגשים את מטרת 

 אלו להגיע לידי סיום מוקדם."החוזה עלולים חוזים רבים כ
 

גנז' נ' בריטיש  2643/97ע"א דברי כב' השופט )כתארו אז( א' ברק בב מצואלדוגמא נוספת ניתן 

 (:2003) 401-400, 385( 2) וקולוניאל חברה בע"מ, פ"ד נז

הלב -ח את זכותו. עם זאת, תוםהלב מניח כי בעל הזכות דואג להבטי-"תום
מבקש למנוע הפעלת הזכות מתוך התעלמות מקיומו של הצד האחר ובהתעלם 

הלב קובע כי השמירה על האינטרס העצמי -מהאינטרס החברתי.... עקרון תום
צריכה להיות הוגנת ותוך התחשבות בציפיות מוצדקות ובהסתמכות ראויה של 

 ".אדם–לאך; אדם לאדם לא זאב ולא מ –הצד האחר. אדם לאדם 
 

ת מחוקי היסוד, כמו גם עקרונות של נוכי הכל מכירים בכך כי קביעת עקרו ,מהאמור לעיל עולה

ף פעולה, מצמצמים את החופש החוזי המלא. עם זאת, ניכרת מגמה לפיה ותום לב, צדק חוזי ושית

תאפשר להמשיך רק הכללה של עקרונות אלו בדיני החוזים תביא לחברה עסקית הוגנת יותר ו

לקיים את דיני החוזים. כמובן שהמחלוקות הן בשאלת מידת ההתערבות בחופש החוזים מכוח 

 אותם עקרונות יסוד של צדק חוזי ותום לב.

 

והמגבלות עליו בשם הצדק החוזי ותום  ,מזה ,על עקרונות חופש החוזים בחלק מהוויכוח שנס

מו גם על היתרונות והחסרונות שבכל משטר נסב על האזונים בין עקרונות אלו, כמזה, הלב, 
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שלו, במאמרה "השפעת חוק עמדה על כך פרופ' גבריאלה (. )לרבות בהקשר של פרשנות חוזה

 (:2001-)תשס"א 50, 41א'  קרית המשפט", האדם וחירותו על דיני חוזים  היסוד: כבוד 

י ללומר כי המחלוקת העיונית בין בעלי השקפת השופט ברק ובין בע "ניתן
ההשקפה המנוגדת, נעוצה בנקודת המוצא העקרונית, כאשר נקודת מוצא זו 
משפיעה ואוצלת גם על מיקומה של נקודת האיזון בין העקרונות המתנגשים. 
כלומר, מי שיוצא, כמוני, מנקודת המוצא שלפיה עקרון חופש החוזים הוא 

עקרון החשוב ביותר בדיני החוזים בישראל ימצא את נקודת האיזון בין ה
העקרונות והערכים המתנגשים בסוגיה מסויימת קרוב יותר את הקוטב של 
חופש החוזים ורחוק במידת האפשר ממושגי השסתום, החייבים לדעתי 
להיוותר מחוץ למרכז הפעילות המסחרית, כמושגים שיוריים. מנגד, מי שיוצא 

ודת המוצא שלפיה ערכים אחרים גוברים מראש על עקרון חופש החוזים, מנק
 ".ימצא את נקודת האיזון קרוב יותר אל הקוטב של תום לב ותקנת ציבור

 

 דניאל פרידמן, "פורמליזם וערכים: בטחון משפטי ואקטיביזם שיפוטי", ראו, בין רבים:  עוד

דויטש, סיני  מאוטנר, התערבות שיפוטית בתוכן החוזה;(; 2006) 2, 21ליון י, גהמשפט

 - שלו, דיני חוזים)תשס"ז(; גבריאלה  32, 21ו'  מאזני משפט, "אקטיביזם שיפוטי בדיני חוזים"

גבריאלה שלו, "מיהם שליטי החוזה )דיון נוסף בהלכת (; 2005-)תשס"ה 413החלק הכללי, 

)אהרן ברק, יצחק זמיר ויגאל מרזל, עורכים,  659, 645,  ספר מישאל חשיןאפרופים(" בתוך: 

בדרך המקובלת: על ערכה של שפיטה שאינה  קרן, "בתום לב אך לא (; הלה 2009-התשס"ט 

 411, עיונים בהגותו השיפוטית של אהרן ברק –ספר ברק , בתוך: יודעת גבולות )חוזיים( מהם"

בין אקטיביזם  ט ברק ודיני החוזים: זמיר, "השופאיל  ספר ברק(;, להלן: 2009 -)תשס"ט

, עמ' ספר ברק", בתוך: לאיפוק, בין חופש החוזים לסולידריות חברתית, בין שפיטה לאקדמיה

 2 שליטי החוזה לאחר תיקון מס'  מצקין, "האם שבו הצדדים להיות ;  יורם דנציגר וצביקה 343

בספר )תשע"ב( וכן פורסם  27טו,  משפט ועסקים", ?1973-)חלק כללי(, התשל"ג חוק החוזיםל

דנציגר , להלן: 2015)אהרן ברק, אילה פרוקצ'יה, שרון חנס ורענן גלעדי, עורכים,  אליהו מצא

מיגל דויטש, "אפרופים וחקיקת "אנטי וכן  בהתאמה(;ספר מצא וכן ומצקין, שליטי החוזה, 

 (.  דויטש, אפרופים, להלן: 2003-)תשע"ג 101שערי משפט ו',  ": תובנות נוספות"  אפרופים

 

מסחרי, שנכרת החוזה הלה שבצידה האחד אממכלול פסקי הדין והמאמרים ניתן לראות מעין סק

להלן: החוזה לעניין מסוים, בין צדדים בעלי כוחות כלכליים שווים, שערכו מו"מ יסודי )

שאחד לעיתים כי חוזה אחיד, בין צדדים בעלי כוחות שאינם שווים, (, ובצידה השנהמסחרי

בצד של החוזה (. להלן: החוזה המוכתבהצדדים הוא מונופול, בהעדר יכולת לקיים מו"מ )

נמצאים גם החוזים  , מבחינת הבסיס הרעיוני להחלת נורמות של הגינות ותום לב,המוכתב

אם הם בין צדדים שווים, ממילא קטנה יכולתם של , חוזים לטווח ארוך, שגם חוזי יחסהנקראים 

ועל כן מתחייב בהם יתר שיתוף פעולה, ויש  הצדדים לצפות את השינויים והנסיבות לאורך זמן

לה בצד של החוזה המסחרי, הנטייה תהיה אככל שאנו נמצאים בסק. פחות משקל לרצון הצדדים

אציה כזו יש רצון ויכולת לעצב חוזה להתערב פחות בחופש החוזים, מתוך הנחה שלצדדים בסיטו

בהתאם לאינטרסים הכלכליים של כל אחד מהם, הם מודעים לזכויותיהם ועומדים עליהם. על 

 ידו של עקרון חופש החוזים גובר. ,כן
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, עמד בית (2015) זאבי תקשורת אחזקות בע"מ נ' בנק הפועלים בע"מ 8506/13ע"א כך, למשל, ב

המשפט העליון על כך שחופש החוזים הוא הוא הבסיס לדיני החוזים. עם זאת, גם כאשר בית 

יבו המשפט מבסס את הכרעתו על חופש החוזים, נאמר כי ההתערבות בחוזה תעשה בשים לב לט

 וטבעו של החוזה, כאשר באותו מקרה על הסקאלה מדובר היה בדוגמא מובהקת לחוזה המסחרי. 

 

 (:31לפסק דינו בעמ'  45כב' השופט י' דנציגר קבע )סעיף 

ועל כך שמעיקרון זה  –"על כך שביסוד דיני החוזים עומד עיקרון חופש החוזים 
אין מי שיחלוק.  –קיים" נגזר במישרין עיקרון חשוב נוסף לפיו "חוזים יש ל

זוהי נקודת המוצא בכל מחלוקת משפטית שעוסקת בדיני חוזים. חוזה כולל 
מעצם טבעו מערך של זכויות וחובות המחולקות בין הצדדים, מהם נגזרים 
סיכויים וסיכונים שונים המחולקים בין הצדדים. כוחו הגדול של החיוב 

נטלו על עצמם מרצונם החופשי. החוזי....טמון בהיותו חיוב רצוני שהצדדים 
ודוק, עיקרון חופש החוזים, דהיינו רצון הצדדים לכרות חוזה זה עם זה על כל 
 המשתמע מכך, הינו הצידוק המוסרי הבסיסי שעומד ביסוד דיני החוזים...
לפיכך, כל עוד מדובר בחוזה שנכרת כדין, שלא מועלות לגביו טענות בדבר 

מדובר בחוזה למראית עין או בחוזה בלתי חוקי, פגמים שנפלו בכריתתו או כי 
לא ימהר בית המשפט להטות אוזנו לבקשת אחד הצדדים להתערב בו בדיעבד 
אף אם מוקנית לו בחוק סמכות להתערבות כזו. כפועל יוצא, על הצד הטוען כי 
יש הצדקה לפטור אותו באופן מלא או חלקי מחיוב חוזי שנטל על עצמו מרצונו 

ד לשכנע את בית המשפט כי קיימת עילה להתערבותו בדיעבד מוטל נטל כב
 בחלוקת הסיכונים והסיכויים החוזית שסוכמה מראש בין הצדדים... 

שבו מדובר העקרונות האמורים לעיל יפים מכוח קל וחומר במקרה כגון דא, 
בחוזה מסחרי שנכרת בין שני צדדים מנוסים ומתוחכמים ושקדם לכריתתו 

. אכן, מידת נכונותו של בית המשפט מפורט בליווי עורכי דיןמשא ומתן ארוך ו
להטות אזנו לטענות של צד לחוזה המבקש להתערב בדיעבד בחלוקת הסיכונים 
והסיכויים החוזית עשויה להשתנות בהתאם לסוג החוזה שבו מדובר. כך 

, חוק החוזים האחידיםלמשל, מובן כי אין דינו של חוזה אחיד, כמשמעותו ב
, כדינו של החוזה "הקלאסי", שנכרת בין הצדדים בתום משא 1982-התשמ"ג

ומתן ביניהם, כאשר עילות ההתערבות הקבועות בחוק ביחס לחוזה אחיד הינן 
רחבות יותר מאלה הקבועות בחוק ביחס לחוזה "הקלאסי". הדברים נכונים גם 

י אופי צרכני, המוסדרים בדברי חקיקה שונים .... בהם ניכרת ביחס לחוזים בעל
נכונות גדולה יותר של בתי המשפט להתערב בדיעבד בהשוואה להתערבותם 

דהיינו, אותם חוזים  –בחוזים "קלאסיים". גם קבוצת "החוזים הקלאסיים" 
שנכרתו בתום משא ומתן בין הצדדים, ושאינם חוזים אחידים או חוזים 

אינה בהכרח קבוצה הומוגנית. אף שדיני החוזים  –בחוק זה או אחר שמוסדרים 
אינם מבחינים, ככלל, בין חוזה "רגיל" )כגון חוזה למכירת דירה יד שנייה 
שקדם לו משא ומתן בין הצדדים( לבין חוזה מסחרי "מורכב" )כגון חוזה 
ההלוואה דנן, שבמסגרתו "נתפרה" עסקה לא שגרתית במסגרתה ניתנה 

ה בסכומי עתק, ושקדם לכריתתו משא ומתן ארוך ומפורט בין צדדים הלווא
מנוסים ומתוחכמים(, והעקרונות שחלים על כל החוזים "הקלאסיים" הינם 

מקובלת עלי טענת הבנקים כי ראוי שבית המשפט ייתן דעתו עקרונית זהים, 
בהקשרים מסוימים למאפיינים השונים של החוזים הנכללים בקבוצה זו, 

חד למידת ייחודו של החוזה, לזהות הצדדים לחוזה ולהיקף המשא ומתן ובמיו
שקדם לכריתתו במילים אחרות, מקובלת עלי הטענה כי בית המשפט לא יתערב 
בנקל בחוזים שלכריתתם קדם משא ומתן משמעותי וארוך, שהעסקה 
ש"נתפרה" במסגרתם הינה ייחודית ובלתי שגרתית ואינה דומה לעסקאות 

ה, שהצדדים להם הינם צדדים מנוסים ומתוחכמים, שהמשא אחרות מסוג
ומתן שקדם לכריתתם לווה או נוהל על ידי עורכי דין ואנשי מקצוע מטעם 
הצדדים, וכיו"ב. כפועל יוצא, הנטל שיוטל על צד לחוזה "מורכב" שכזה, 
שמבקש בדיעבד לשכנע את בית המשפט להתערב בהוראות החוזה ולפטור אותו 

 ."או מלא מחיוב שנטל על  עצמו בחוזה, הינו נטל כבד מאדבאופן חלקי 

http://www.nevo.co.il/case/10527676
http://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/13085060-w05.htm
http://www.nevo.co.il/law/70311


 סוכני דואר נ' חברת דואר ישראל בע"מ 44-ארגון סוכני הדואר ו   1044/08תא )ת"א( 

164 

 

 מ' א' ג'( –)הדגשה שלי 
 

בחוזה שלפניי הם חוזים בהם יש פער ביחסי הכוחות.  ,שמזכיר כב' השופט דנציגר אותם חוזים

מדובר בחוזה ארוך טווח, כאשר ישנן סוכנויות שהופעלו  קיימים פערי כוחות מסוימים, ובנוסף,

שקשה לטעון שהצדדים צפו את כל ההתרחשויות הדרמטיות שעברו על אשר , כעשרות בשנים

 שירותי הדואר.

 

, עומדים על חשיבות עקרון חופש החוזים בפרשנות חוזה. דנציגר ומצקין, שליטי החוזה

 ,על בתי המשפט לאכוף חוזים מבלי להתערב בתוכנם. אולם, גם במאמרם הם מציינים ,לדבריהם

 (. 43" )שם בעמ' הגבלות הנגזרות מעקרון תום הלבעל ידי: ", גם לעמדתם, גבלכי חופש החוזים מו

 

ובחוזה היחס, הנטייה תהיה להחיל יותר כללים של אתיקה  מנגד, ככל שמדובר בחוזה המוכתב

ההנחה היא שרצון הצדדים ממילא אינו בא כמעט  אלו מסחרית, תום לב וצדק חוזי. במקרים

משים את רצונם מאם מדובר בצדדים שווים, מ , גםחוזה יחס, הצדדיםלידי ביטוי. כאשר מדובר ב

ן שמדובר בחוזה לטווח ארוך, הם אינם מסוגלים לצפות את שינויי ובכריתת החוזה, אך כיו

העיתים והנסיבות, ועל כן אינם מביעים את רצונם באשר לשלל סיטואציות עתידיות אפשריות. 

כדי לממש את עיקרי החוזה  ,ונות של תום לב וצדק חוזיגם בחוזים אלו יש להכניס עקר ,כן לע

בנסיבות המשתנות. אשר לחוזה המוכתב, גם כאן כתוצאה מחוסר השוויון האינהרנטי בין 

, שהצד החלש בחוזים אלו ממילא אינו יכול להביא לידי ביטוי את רצונו הצדדים, יוצאים מהנחה

 סי מוגבל. בכריתת החוזה, וממילא חופש החוזים במובנו הקלא

 

התומכים ברעיון האמון כבסיס לדיני החוזים, או בהחלת עקרונות תום לב וצדק חוזי בחוזים, 

מתייחסים בעיקרם לצדה של הסקאלה בה נמצאים החוזה המוכתב וחוזה היחס. כך למשל, ציין 

, על ולו במובן הדסקריפטיבי שיחלוק, מי יימצא לא כי נראה: "400, בעמ' בוקשפן, רעיון האמון

עם דיני החוזים  בהתמודדות קוהרנטית מכוחה לאבד ממשיכה כך שתורת הרצון הקלסית

לה הקרוב יותר לחוזה המוכתב א". היינו, לטעמו, מרבית החוזים נמצאים בקצה הסקהמודרניים

 וחוזה היחס.

 

 788-787, 769( 6)פ בע"מ נ' בנק לאומי לישראל בע"מ, פ"ד נזש.א. 6234/00ע"א ב ,כך גם בפסיקה

 לפסק דינו: 17עמד על הדברים כב השופט א' מצא בפסקה  ,(2003)

"ההבנה שהתגבשה בעידן המודרני, כי דיני החוזים שוב אינם מגבילים את 
עצמם להסדרת התקשרויות רצוניות בין יחידים, אלא עוסקים הם במערכות 

ומורכבות הרבה יותר של אינטראקציות כלכליות, חברתיות  יחסים נרחבות
שקיום רבות מהן אינו מבוסס כלל על חופש הבחירה החוזי וציבוריות, 

. כאלה, בין היתר, הן מערכות היחסים החוזיות במשמעותו הקלאסית
כמו בנקים, חברות ביטוח ותאגידי ענק  –שמקיימים גופים כלכליים עתירי כוח 

הבנה זו היא העומדת גם ביסוד המוני הנזקקים לשירותיהם.....עם  –למיניהם 
המגמה הגורסת כי במקרים המתאימים לכך ראוי לבחון את תוקפו המחייב של 
החוזה לא רק בעזרת המבחן הסובייקטיבי )רצונו החופשי של המתקשר( אלא 

 בעזרת מבחן אובייקטיבי, היינו סבירות והוגנות תנאיו –ולעתים בעיקר  –גם 

http://www.nevo.co.il/case/5688784
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קיום תלות של צד אחד במשנהו מטיל על הצד החזק חובת אמון  ...של החוזה
מוגברת כלפי הצד החלש. כמי שבידו הכוח לעצב את תנאי החוזה כרצונו, נושא 
הוא בחובה לספק במסגרת החוזה גם את צורכי ההגנה על האינטרסים 

 שלוהלגיטימיים של הצד החלש. במלאו חובה זו יבטיח אף את האינטרס 
.. ניתן להשקיף על סוגיה זו גם במשקפיה של לוודאות וליציבות משפטית.

הלב. החובה מוטלת על שני הצדדים: בניצול עמדת הכוח שבה ניצב -חובת תום
הצד החזק, להכתבת תנאים בלתי הוגנים ובלתי סבירים לצד החלש, יש משום 

עמדת  לב במשא ומתן לכריתת החוזה, ואילו מנגד, ניצולה של-חוסר תום
החולשה שבה ניצב הצד החלש, לשם השתחררות בדיעבד מחוזה הוגן וסביר 

 לב בקיום החוזה."-הוא חוסר תום
 מ' א' ג'( –)הדגשות שלי 

 

אייל גם כאן מדובר בקצה הסקאלה העוסק בחוזה המוכתב, חוזה צרכני )עוד לעניין זה ראו: 

שלו "מה נותר מחופש (; גבריאלה 1996-)תשנ"ו 87-113, זמיר, פירוש והשלמה של חוזים

, )כרך א 65-45כהן, דיני חוזים, תשמ"ח(; דניאל פרידמן ונילי -)תשמ"ז 465יז',  משפטים החוזים"

(; 2001-)תשס"א 108-112, פרשנות החוזהד',  ברק, פרשנות במשפט, כרך(; אהרן 1991-תשנ"ב

 (.(2009)מהד' שנייה,  279עמ'  7.31: תום לב, ס' 7, פרק וחאליאס, דיני ביטירון 

 

משמעות  יש פחותבו  ,לה הזו נמצא קרוב מאד לקצהאמדובר בחוזה שעל הסק ,במקרה שלפניי

 ;שכל הסוכנים חותמים על אותו חוזהלרצון ולחופש החוזים. החוזה הוא אחיד במובן זה 

, עדיין אין כוחם משתווה לזה של רשות רגוןהאהסוכנים, גם אם מנהלים מו"מ מרוכז באמצעות 

מונופול בתחום מתן שירותי דואר, ובנוסף, מדובר ברשות  ההמהוו ,הדואר, או חברת הדואר

חובות  עליה הבורי או גוף דו מהותי, ממילא חלגוף צי הרית או תאגיד ממשלתי, שמכוח היותציבו

 מוגברות בתחום זה.

 

 ,עקרון תום הלב בכלל, ועל יישומו בחוזים מיוחדים מעותו שלתוכנו ומש להלן אעמוד בקצרה על

 ., בפרטכמו חוזי רשות וחוזי יחס

 

 משמעות חובות האמון ותום הלב בחוזים בכלל 3.6

על חובת תום הלב נכתבו אין ספור ספרים ומאמרים לאורך השנים. לענייננו, ובלשון מודרנית, 

 ,ל גישה מוסרית של אתיקה עסקית, ולו מינימליתכי מטרת חובת תום הלב היא לכלו ,ניתן לומר

לכלול חובות מתחום האמון ושיתוף  על צדדים לחוזה. תום הלב שימש אחד המכשירים המרכזיים

בהמשך, אדון בשאלה שונה, מהו התוכן  אעמוד להלן על עיקרי הדברים.הפעולה בדיני החוזים. 

 של חובת תום הלב.

 

  זיםחובת תום הלב בדיני החו. 13.6.

ארז במאמרה: -ברקעל תפקידה של חובת תום הלב בדיני החוזים עמדה פרופ' דפנה 

 (:1999-)תש"ס 809, 793כב,  עיוני משפט", החוזים  "הקודיפיקציה הישראלית בראי דיני 

בתחום זה חוללה  דרניים..."לעקרון תום הלב תפקיד מרכזי בדיני החוזים המו
עקרון  חקיקתו של חוק החוזים, ללא ספק, תמורה דרמטית בדיני החוזים...

http://www.nevo.co.il/safrut/bookgroup/1150
http://www.nevo.co.il/safrut/book/5347
http://www.nevo.co.il/safrut/book/5347
http://www.nevo.co.il/safrut/bookgroup/593
http://www.nevo.co.il/safrut/bookgroup/358
http://www.nevo.co.il/safrut/bookgroup/555
http://www.nevo.co.il/safrut/book/6749
http://www.nevo.co.il/safrut/book/6749
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-עקרון תום הלב אפשר לבית ני החוזים...תום הלה צמח, ליבלב ושינה את די
 ".המשפט ליצור נורמות חדשות ולהגמיש עקרונות חוזיים מקובלים

 

 :403, בעמ' אדר, איחוד תרופותוהוסיף 

 וביטאו וברורים, רציונליים נוקשים, כדינים החוזים דיני נתפסו שבעבר וד״בע
 אל תום־הלב עקרון הכנסת עם אלה, דינים תפיסה אינדיבידואליסטית, איבדו

 המבטאים ומתונים, גמישים דינים הם וכיום וחדותם, את שרירותיותם קרבם,
 של ־שאיבהצינורות מהווים החוזים בחוק הלב תום סעיפיוסרית.. מ גישה

 ."...מוסריים עקרונות
 

, בד"נ בית יולסופירט על חשיבות הנשמה בשיטת המשפט, כב' המשנה לנשיא, השופט מ' אלון 

 :471בעמ' 

"כלל גדול בידנו, שאין מערכת משפטית יכולה להתפרנס מגופו של הדין בלבד. 
גופה של מערכת המשפט זקוק הוא לנשמה, ויש שאף לנשמה יתרה; נשמה זו 
תימצא למערכת המשפט בדמותן ובצלמן של נורמות ערכיות שונות, שיסודן 
בעקרון העל של עשיית הישר והטוב, ועקרון תום הלב הוא אחד החשובים 
והמיוחדים שבנורמות ערכיות אלה. ואם יבוא החושש ויחשוש, שמא מכוח 
הפעלתה של נורמה ערכית זו יבולע ליציבות המשפטית, שהרי טרם בא לעולם 

לב, אף אתה אמור לו, כך היא -מכשיר מדידה שימדוד אל נכון מידתו של תום
דרכה של מערכת משפט שבה המשפט והיושר, הדין והצדק, נשקי אהדדי, 
ובסופו של חשבון ובעיקרו של דבר מרובה מידת היציבות הכללית, שבאה 

לב, מאשר מידת אפשרות -למערכת המשפט מכוח העיקרון הערכי של תום
בגלל הפעלת עקרון  -במקרה מסוים זה או אחר  -ה ביציבות המשפטית הפגיע

תום הלב. אך מידת תום הלב אינה באה במקום מידת הדין וכחלופה לה. אין 
ידי -מערכת משפט יכולה לעמוד בחוסר יציבות משפטית, שבאה לכלל ביטוי על
ותם הטלת חיובים שלא באו לעולם בכוונת הצדדים ואינם כלולים בחיובים א

קיבלו עליהם בעלי הדין, והורתם ולידתם כל כולם בעקרון תום הלב ובעיקרון זה 
 ."לבדו

 
, עיון תלמודי בהשוואה למשפט הישראלי  -  פורת במאמרו: תום הלב בפרשנות החוזה בנימין 

כי לשאלת מקומו של עקרון  ,מציין (פורת, תום לבלן: , לה2010-)תש"ע 421, 419לט,  משפטים

 תום הלב חשיבות רבה:

"מבחינה פרקטית בכוחה להשפיע באופן דרמטי על תוצאות פסקי דין 
המבססים על פרשנות חוזה...מבחינה תיאורטית, שאלה זו חשובה משום 
 שהיא מוקרנת באופן עמוק מן האופן שבו אני מבינים הן את עקרון תום הלב,

 מהותו ואופן יישומו והן את תחום הפרשנות, תכליתו ודרכי הגשמתו".
 

; עמרי בן שחר, יובל פרוקציה, פרק ד': קות כלכליות להחלת עקרון תום הלבולמדנו גם על הצד

 200, 153)בעריכת אוריאל פרוקצ'יה,  217, 153 הגישה הכלכלית למשפט, בתוך: "חוזים"

לקיים חוזה בתום לב יש גם הצדקות כלכליות, שכן חשש  כי לחובה ,( מדגישים2012-)תשע"ב

להתנהגות שלא בתום לב של הצד השני לחוזה עלולה להביא להשקעת יתר באמצעי זהירות. 

ר על הזכות החוזית וחוסך מן ומהדין החוזי שלדבריהם, באמצעות חובת תום הלב בקיום חוזה: "

 .".םהמתקשרים את הצורך לבנות סביבה גדרות וירטואליי

 

כי רעיון האמון הוא שעומד בבסיס דיני החוזים המודרניים  סבור, (397עמ' ) רעיון האמוןבוקשפן, 

 (:435)בעמ'  ומדגים זאת באמצעות עקרון תום הלב. לדבריו
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 –ואולי אף המשפט כולו  –הלב והן דיני החוזים -"הכרה בכך שהן עקרון תום
עקרון תום הלב כחלק מתוך שלם נובעים מציר אחיד של רעיון האמון, וראיית 

חוזית, -וכאמצעי משלים להשגת אמון כאשר זה מתערער במערכת הטרום
אמון הדדי  ות לתרום...ליציבות ולוודאות...משפטית, עשוי-החוזית ואף הכלל

חברתית וכלכלית. לכך חותרים דיני החוזים  נחוץ לקיומה של חברה אנושית...
הלב כאשר דיני -ולכך נועד עקרון תום בהגינם על ההבטחה הטמונה בחוזה,

השימוש בעקרון תום הלב ייעשה כל  זים ה"קונוונציונלים" נכשלים...החו
אישי, הכולל את האמון במוסד החוזי, נפגע או מתערער. -אימת שהאמון הבין

במילים אחרות, כאשר הקצאת הסיכונים הבסיסית בחוזה יוצרת או אינה צופה 
הלב כתנאי מכללא -רער, יש ליישם את עקרון תוםסיטואציה שבה האמון מתע

 ".העל לדיני החוזים-הנגזר מרעיון של אמון, שהוא הצדקת
 

על חלוקת העבודה  כהעקרון תום הלב בצורה נרחבת משלי מנגד, פרופ' מאוטנר סבור, כי החלת

מאוטנר, ) לדבריו ,התערבות יתרה של בית המשפט תבין הצדדים לבית המשפט ומאפשר

 (:27בעמ'   התערבות שיפוטית בתוכן החוזה 

 הקובעת חוזית.... הוראה לכל הוא מצטרף .מלכותית״ ״הוראה הינו 39 סעיף"
 שפורש על־ידי כפי זה, סעיף החוזים, דיני של בתחום זכויות וחובות.

הקובעת  חוזית הוראה בכל להתערב מאפשר לבתי־המשפט העליון, בית־המשפט
 ברור תום־הלב. בדוקטרינת הערכים הגלומים על־פי ולשנותה וחיובים, זכויות
 האנגלי, המשפט כגון מוכרת בה, אינה תום־הלב שחובת משפט כי בשיטת אפוא
 הניתן מזה חוזים קטן של תוכנם בקביעת להתערב הניתן לבתי־המשפט הכוח

 .....המשפט הישראלי בהן, כגון מוכרת זו חובהש בשיטות משפט לבתי־המשפט
 בית־המשפט על־ידי הופעלה החוזים לחוק 39 בסעיף הקבועה תום־הלב חובת

 הציפיות להגשמת לפעול לחוזה צד מכל דרישה בשלוש דרכים: ראשית,
 בחוזה; שנית, דרישה במפורש בוטאו לא אלה אם הצד האחר, אף של הסבירות

 הצדדים העמדת שלישית, שלו; על־פי המילוליות , ולאהחוזה רוח על־פי לפעולה
 על־פי לפעול צד מכל ודרישה זה בהגינות, זה כלפי לפעול התחייבו שהם בחזקה

 הגנת) הראשונה בין הדרך ההבדל כי מובן .האחר הצד כלפי זו אמת־מידה
 דק הינו רוח החוזה( על־פי פעולהה )הדרך השניי לבין (האחר הצד של הציפיות

 על־פי רוח ופעולה החוזה, רוח תואמת את החוזיות הציפיות להגשמת ולהפע -
 השלישית הדרך ההבדל בין גם החוזיות. הציפיות על להגן אמורה החוזה

 אחת כי ניתן להניח שכן גדול, אינו האחרות הדרכים שתי לבין )פעולה בהגינות(
 אולם קיים בהגינות. כלפיו ינהג האחר שהצד היא צד לחוזה כל של הציפיות
הראשונות )קרי:  הדרכים שתי ההפעלה של אופן בין הבדל בכל־זאת

המתודולוגיה של ההכרעה השיפוטית תוך הפעלת שתי הדרכים האלה( לבין 
מבין שלוש הדרכים שבהן הפעיל  אופן ההפעלה של הדרך השלישית...

בית־המשפט את חובת תום־הלב, שתי הראשונות )דרישה לפעולה המגינה על 
 ודרישה לפעולה על־פי רוח החוזה(... יפיות הסבירות של הצד האחר,הצ

בית־המשפט אמור ללמוד את פרטי העסקה החוזית שלפניו, ולטפל בה מנקודת 
ראותם של הצדדים המעורבים בה, בית־משפט המפעיל את חובת תום־הלב 
על־פי שתי הדרכים האלה מתערב אפוא בתוכן החוזה במידה מתונה יחסית, 

הוא אמור לאתר את הציפיות שנוצרו אצל הצדדים במסגרת העסקה שכן 
שלהם, ולתת לציפיות אלה תוקף. הדרך השלישית שבה הופעלה חובת 
תום־הלב )דרישה לפעולה על־פי אמת־המידה של הגינות( ....בית־המשפט לומד 
את מאפייני העסקה, אך מכפיף את התנהגות הצדדים לשיפוט הנורמטיבי שלו 

בת ההגינות. בית  משפט  המפעיל את חובת תום־הלב על־פי דרך זו באשר לחו
מתערב אפוא בתוכן החוזה במידה רבה יחסית בהשוואה לשתי הדרכים 

מבין שלוש הדרכים שבהן הפעיל בית־המשפט את חובת תום־הלב,  .האחרות
כלל על־ידי בית־המשפט העליון כדרך -הדרך השלישית היא זו שהוצגה בדרך

עיל את חובת תום־הלב, והיא זו שאכן הופעלה בדרך־כלל על־ידי שבה יש להפ
 "ל צדדים לחוזים את חובת תום־הלב.המשפט בהחילו ע-בית
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מהזכות  –  כהן, "תרופות בשל הפרת חוזה נילי על שאלה זו עמדה גם פרופ' נילי כהן. במאמרה 

עיונים בהגותו של פרופ' דניאל  –ספר דניאל ; מחוק התרופות לקוד האזרחי", בתוך: לתרופה

 (:2008-)נילי כהן ועופר גרוסקופף, ערכים, תשס"ח 91, 57 פרידמן,

"השאלה השנייה היא אם ראוי כי בתי המשפט יתעלמו מהכלל המיוחד 
כגון  )החקיקתי או החוזי( ויפעילו שיקול דעת משלהם, הנשען על סטנדרט,

 תום לב. השאלה היא כמובן שאלה של מידה".
 

ע"א על השימוש בעקרון תום הלב כמוצא אחרון עמד כב' המשנה לנשיא, השופט מ' חשין ב

 דינו:לפסק  30(, בפסקה 2001) 238, 213( 4)אברהם שפייר נ' דיור לעולה בע"מ, פ"ד נה 2299/99

ק עצמנו בעילה זו של היעדר תום  –לב -"לאמיתם של דברים, יכולים היינו לַספֵּ
ואולם דומה שראוי כי איש המשפט יידרש  –לחוק החוזים  39כהוראת סעיף 

תשתית זו רק בהיעדרן של עילות ספציפיות ולאחר בחינה מדוקדקת של -לעילת
קל -יינו גולשים חישעילות חלופיות מוכרות. לו אחרת אמרנו, חוששני שה

לפסיקה "מן הצדק" בלבד, ותחזית זו לא תרנין לב. ואולם גם זו אמת, שיסוד 
מהות גם את שתי העילות -של-הוא הממלא תוכן-הלב הוא-היעדר תום

האחרונות שדיברנו בהן, שתיים שהן אחת: כפייה בידי רשות וכפייה בידי 
 יחיד."

 
 

בת תום הלב לבין חופש החוזים והריסון שיש לנקוט, על הצורך לאזן בין הטלת חובות מכוח חו

, 2005לפסק דינה ) 12 קה, פסחיים יתח נ' מפעל הפיס 467/04ע"א עמדה כב' השופטת ע' ארבל ב

 (:עניין יתחלהלן: 

זכותו החוזית.  "אכן, לא בנקל יתערב בית המשפט בבחירת צד לחוזה לעמוד על 
החוזה הנו מכשיר משפטי המאפשר לצדדים לחלק ביניהם סיכונים כלכליים, 
וזאת על בסיס רצונם החופשי. התערבותו של בית המשפט במערכת הזכויות 
הקבועות בחוזה עומדת, במידת מה, בניגוד לעיקרון חופש החוזים ועלולה 

סעיפי החוזה לכרסם בוודאות המשפטית עליה מסתמכים הצדדים לאור 
שכמוהו כיצירת מערכת דינים "פרטית". אשר על כן, ראוי כי בית המשפט 
יידרש לשימוש בעיקרון תום הלב בכלל, ובפן הרלוונטי לעניין הנדון בפרט, 

 במשורה ובריסון."
 

" "קווים אדומים" לתחולת העיקרון?   –בזכויות דויטש במאמרו "תום לב בשימוש פרופ' מיגל 

כי יש לשמור  ,(( עמד על כךדויטש, קוים אדומים, להלן, 263, 261( 1993-יח )התשנ"ד עיוני משפט

 ".לפתרון מצבים קשיםעשיית שימוש בעקרון תום הלב "

 

יישומו כי הכל מכירים בחשיבות עקרון תום הלב. עם זאת, יש לנהוג ב ,לסיכום, ניתן לומר

כי גם כאן  ,לדינים מן היושר או מן הצדק. נראה די שלא להפוך את כלל דיני החוזיםבזהירות, כ

לחוזה מזה, תסייע לנו בהפעלת עיקרון תום הלב, אותה סקאלה עליה עמדתי בין החוזה המסחרי 

 .מזה ,המוכתב וחוזה היחס

 

 תוכנה של החובה לנהוג בתום לב. 23.6.

הנשיא אהרן כב' "עקרון מלכותי" ) ;חובת תום הלב או עקרון תום הלב לכתרים נקשרו לשמה ש

" )כב' המשנה מצודתו פרושה על  כלל המערכת המשפטית בישראל" (;עניין יבין פלסטבברק 
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" )כב' מכשיר רב עצמה(, או "274, 736( 2) פז נ' פז, פ"ד לח 700/81ע"א לנשיא, השופט מ' אלון ב

 628, 617( 1) שאול רוט נ' ישופה )בניה( בע"מ, פ"ד לג 148/77ע"א המשנה לנשיא, השופט אלון ב

 החותכת את משפט ישראל כולו לאורכו ולרוחבו, מלוא כל הארץ כבודהוכן כדוקטרינה "(, 1979)

 (.250, בעמ' (ין רוקריענ , להלן:1999) 199( 1) רוקר נ' סלומון, פ"ד נה 6339/97רע"א )

 

החובה היא להכניס מימד אתי, מימד של אולם, מהו תוכנו של עקרון זה, מהו תוכן החובה? 

 ,בראש ובראשונה ,ה יכולים אנו לפנותהגינות ביחסים המסחריים. כפי שציינתי, בעניין ז

של הסעיף  ההיסטוריה. על למקורותינו )על אף שמקור החובה בחוק החוזים הוא בקודקס הגרמני

ההשבה בהקשרים חוזיים: דיני חוזים או דיני עשיית עושר גונן,  -עמדתי בספרי: מיכל אגמון

 .((2001-)תשס"א 117 ,ולא במשפט

 

לעניין זה מדבריו של הרמב"ן, בפרשנות לדיבר "ועשית הישר והטוב  ואם פתחתי במקורות, אוסיף

שמור תשמרון את מצות ה' שמזהיר משה את ישראל ")דברים ו', י"ח(. ציווי זה מגיע לאחר 

. ( ונשאלת השאלה מה בא ציווי זה להוסיףו, י"ז)דברים " וךואלהיכם ועדותיו וחקיו אשר צ

 ואומר הרמב"ן על הפסוק:

ך, ועתה יאמר גם באשר לא ואמר שתשמור חוקותיו ועדותיו אשר צו"..מתחילה 
לפי שאי אפשר להזכיר בתורה כל …וך, תן דעתך לעשות הטוב והישר בעיניווצ

הנהגת האדם עם שכניו ורעיו וכל משאו ומתנו ותיקוני הישוב ומדינות 
העולם.אבל אחרי שהזכיר מהם הרבה, כגון לא תלך רכיל, ולא תקום ותטור, 

חזר לומר בדרך כלל שיעשה הטוב והישר בכל דבר, עד  א תעמוד על דם רעך.ול
 שייכנס בזה הפשרה ולפנים משורת הדין..".

 

, פרשת ראה, ""כי תעשה הטוב והישר בעיני ה' אלוהיך :היושר כערך"אליקים רובינשטיין, ןציין 

יה ב: בעריכת אביעד הכהן ויעקב ויגודה )ניתן לצפי ,39ליון יג, דעתתשס"א, 

2.htm-ivri/skirot/39-http://www.daat.ac.il/mishpat ,:באמרו 

לטעמי, הן חז"ל הן ההלכה הפסוקה מניחים את היושר כבסיס מוסרי הנקלט "
אין. זו  בהדרגה אל המשפט, והופך חלק ממנו, כאחד מנדבכי יסוד שבלעדיהם

לחוק החוזים חלק  12גם סעיף  ...הדרך לחבר את המשפט למסגרת המוסרית
כללי, שעניינו משא ומתן לקראת כריתת חוזה, קובע שיש לנהוג בו "בדרך 
מקובלת ובתום לב". המקרא כורך יחדיו את הביטויים "בתום לבב וביושר" 

שפט הישראלי אל )מלכים א, ט, ד(. ואכן לדידי חד הם. בזאת מתחבר אפוא המ
 ".מקורות היהדות והמשפט העברי

 

עמד על כך פרופ' מנחם אלון, במאמרו: "כבוד האדם וחירותו "בצלם אלוקים ברא אותו"", פרשת 

 -, בעריכת אביעד הכהן ומיכאל ויגודה. ניתן לצפייה ב47ליון י, גדעתבראשית, תשס"ב, 

2.htm-ivri/skirot/47-http://www.daat.ac.il/mishpat:. 

"הכלל הגדול של "ואהבת לרעך כמוך" אינו עניין לדברים שבלב בלבד, לאהבה 
. וכך מובע אלא לאורח חיים שבעולם העשייהערטילאית שאינה מחייבת דבר, 

]=מה ששנוא עליך  לחברך לא תעביד -עקרון זה בדבריו של הלל: "דעלך סני 
כבר עמדו פרשנים על כך שניסוח זה שבדרך  .לחברך אל תעשה[ )שבת לא ע"א(

השלילה, נתן לעיקרון זה משמעות שטבע האדם יכול לעמוד בו: "כי לא יקבל 
 . "לב אדם שיאהב את חברו כאהבתו את נפשו

http://www.nevo.co.il/case/17930431
http://www.nevo.co.il/case/17912109
http://www.nevo.co.il/case/6061092
http://www.daat.ac.il/mishpat-ivri/skirot/39-2.htm
http://www.daat.ac.il/mishpat-ivri/skirot/47-2.htm
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(, בו קבעה 14בעמ' , דינהלפסק  13פס' ) בעניין יתחוכפי שיושם כלל זה ע"י כב' השופטת ע' ארבל 

 כי תכלית עקרון תום הלב היא:

"אכן, חובת תום הלב מחייבת כל אחד מהצדדים לחוזה לנהוג ביושר, הגינות 
ומוסר, תוך הגשמת ציפיותיו הסבירות של הצד השני לחוזה אשר ניצב מולו. 
מידת תום הלב אינה מידה של חסד ולא של "חסידות" )כלשונו של כב' 

של האחד על  ומאווייין עניינה באלטרואיזם או בביטול חשיבות הנשיא(. א
כל תכליתה, אם נבקש למצות בקצרה, הנה ליצור בסיס חשבון אלה של השני. 

נורמטיבי המחייב את הצדדים לנהוג אחד בשני באותו האופן בו היו -משפטי
 מצפים ורוצים שאחרים ינהגו כלפיהם."

 מ' א' ג'( –)הדגשה שלי 
 
 

 סח מודרני של הכלל: ואהבת לרעך כמוך.והנה נו

 

בהתאם  ההחובה משתנתוכן  ,מובן, כי כאשר מדובר בעקרונות כלליים שביושר, מטבע הדברים

עקרון בעל אלף את עקרון תום הלב כ" ברק בספרו פרשנות החוזהפרופ' לנסיבות. כך כינה 

, פרוקצ'יה, "הפרת החובה לנהוג בתום לב"גואלטירו ; עוד ראו: 226, 231" )בעמ' הפרצופים

, חיבורי משפט –ספר זיכרון לגואלטיארו פרוקצ'יה תשנ"א( וכן בתוך: -)תש"ן 65לט,  הפרקליט

כמו ההבחנה בין תום לב  ,עמדו בפסיקה ובספרות . יש הבחנות רבות עליהם()תשנ"ז( 317

סובייקטיבי לתום לב אובייקטיבי, בין תום לב המוטל על רשות ציבורית, לתום לב המוטל 

בהתקשרות בין אנשים פרטיים, וגם במקרה האחרון על פי אופי החוזה. אולם, מדובר בהחלה 

 (261, בעמ' דויטש, קוים אדומיםנסיבתית גמישה )ראן: 

 

לחוק החוזים הנו תום לב  39סעיף מדה המקובלת בפסיקה כיום היא כי תום הלב הנדרש מכוח הע

בעניין אובייקטיבי )לאחר המחלוקת לעניין זה בין כב' השופטים א' ברק ומ' חשין בשאלה זו 

שם קבע  ,שירותי תחבורה בבגץ זו בו יושמה תורה(. כך נקבע באחד מפסקי הדין המרכזיים רוקר

 :(834)בעמ'  כב' השופט א' ברק

לחוק החוזים[ הכניסה שינוי מהותי בדיני החוזים  39"הוראה זו ]סעיף 
בישראל. עד לחקיקתו של חוק החוזים נהג בישראל בעניין זה המשפט המקובל 

דרך מקובלת לב וב-האנגלי, שלא הכיר בדרך כלל בחובה לבצע חוזה בתום
...בגישתו החדשה אימץ לעצמו המחוקק הישראלי את הגישה המקובלת 
במספר ניכר של ארצות הקונטיננט, כגון גרמניה, צרפת ואיטליה. זו גם גישתו 

משמעותה של ... הברית ניכרת מגמה דומה-בארצות של המשפט העברי. גם
יחס החוזי לב ובדרך מקובלת היא, כי הצדדים ל-החובה לקיים חוזה בתום

פי המקובל על בעלי חוזה -חייבים לנהוג זה כלפי זה ביושר, בהגינות ועל
הוגנים. אמת הדבר, אין הצדדים לחוזים מלאכים זה לזה, אך שוב אל להם 
להיות זאבים זה לזה..... על כל הצדדים לחוזה מוטלת החובה לשתף פעולה זה 

וזה. על בעלי החוזה עם זה ולפעול תוך התחשבות באינטרס המשותף להם בח
לפעול להגשמתה של כוונתם המשותפת, תוך נאמנות ומסירות למטרה, שעמדה 

. אכן, לולא לנגד עיניהם, ותוך עקביות בהגשמת ציפייתם המשותפת הסבירה
"נאמנות" תפוסים, ניתן היה לתאר את -היו הביטויים "אמון", "אמונה", ו

לחוק החוזים כיחסי  39סעיף  מערכת היחסים הנוצרת בין בעלי חוזה בעקבות
מת האמון, נאמנות, כאשר בעל חוזה חייב לבצע את החוזה אמונה תוך הגש

. כאשר "תום הלב" מופיע בהקשר של התנהגות ראויה שהצד האחר נותן בו..

http://www.nevo.co.il/safrut/bookgroup/360
http://www.nevo.co.il/safrut/book/3077
http://www.nevo.co.il/law/71888/39
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לביצועה של זכות קיימת. כאן הדרישה היא להתנהגות, שתיעשה ביושר, 
בינם לבין עצמם. זו חובה מקבילה בהגינות ובאמון ביחסים שבין בעלי החוזה 

המוטלת על שני בעלי החוזה. נראה לי, כי בהקשר זה אמונתו של בעל החוזה, 
כי הוא פועל בהגינות וביושר אינה מכרעת, שכן לבעל החוזה עשויים להיות 

אין זה מתקבל על הדעת ואין זה צודק, ...ים מעוותים של יושר והגינותסטנדרט
שת תהא שונה לכל בעל חוזה, והיא תהא פונקציה של כי רמת ההתנהגות הנדר

אמונתו הסוביקטיבית שלו בדבר הישר וההוגן. המטען הערכי, הניתן ליושר, 
אמון והגינות, אינו יכול להיות תלוי בשיקולים סוביקטיביים אלה, אלא הוא 

ידי סטנדרטים הערכיים הראויים של החברה הישראלית, כפי שבית -נקבע על
ן אותם מעת לעת. מכאן התפקיד הנכבד, המוטל על הרשות המשפט מבי

לב, -השופטת, החייבת מחד גיסא לגבש את הסטנדרטים של התנהגות בתום
פי הנסיבות המיוחדות של כל -והצריכה מאידך גיסא להפעילם מדי פעם, על

 ".מקרה ומקרה, תוך התחשבות בטבעו ובסוגו של היחס החוזי
 מ' א' ג'(. –)הדגשה שלי 

 
 

(, על אף שתמך בפרשנות סובייקטיבית למונח 256)שם, בעמ'  רוקר וכב' השופט חשין ציין בעניין

 כי: ,תום לב

"השנים וההלכה צרו צורות, טבעו דפוסים וחרצו חריצים בדין ובלשון... 
התיבות "תום לב" בחוק החוזים פורשו בהלכה כמחייבות מדדים אוביקטיביים 

 ההיסטוריה כבד עלינו". וראויים לחברה בישראל, ומשא
 

( עומדת 2003-)תשס"ג 121ג',  קרית המשפט", הלב  שלו במאמרה, "עוד על עקרון תום גבריאלה 

 :130על מהות עקרון תום הלב, כעקרון מוסרי המצמיח חיובים משפטיים, ובלשונה, בעמ' 

ב הוא עקרון מוסרי ששורשיו הרעיוניים בתחום המוסר. עם הל-"עקרון תום
הלב קובע נורמה משפטית מחייבת. בחייבו התנהגות אנושית, -זאת, עקרון תום

 ".ביושר ובהגינות, נותן עקרון תום הלב גושפנקא משפטית לצווי מוסר
 

 –לאדם "אדם מוכרת לכולנו האמרה שחובת תום הלב כוללת חובות התנהגות שבין בני אדם: 

 :בעניין רוקרהשופט ברק כב' ", כדברי אדם

"תום הלב אינו דורש כי האחד לא יתחשב באינטרס העצמי שלו. בכך שונה 
עקרון תום הלב מעקרון הנאמנות )החל על דירקטור, שלוח, אפוטרופוס או עובד 
ציבור(... עקרון תום הלב קובע רמת התנהגות של אנשים הדואגים, כל אחד 

ו עצמו. עקרון תום הלב קובע, כי השמירה על האינטרס העצמי לאינטרס של
צריכה להיות הוגנת ותוך התחשבות בציפיות מוצדקות ובהסתמכות ראויה של 

 ".אדם -לא זאב, ולא מלאך; אדם לאדם–אדם לאדם הצד השני. 
 

 :484-483, בעמ' בית יולסועוד מדברי כב' השופט ברק בד"נ 

יבי. הוא קובע רמת התנהגות ראויה. הוא אינו "תום הלב הינו מבחן אובייקט
משיב אך תשובה על השאלה: "מה חשב בלבו צד לחוזה"? .... הוא גם אינו 
משיב תשובה על השאלה, "כיצד התנהג צד לחוזה, הלכה למעשה". עקרון תום 

פי עקרון -הלב משיב תשובה על השאלה: "כיצד צריך צד לחוזה להתנהג"? על
מהו הראוי והמצופה בנסיבות נתונות מצד המנהל משא תום הלב פוסקים, "

פי גישה זו נתקבלה אצלנו התפיסה, כי עקרון תום הלב מחייב -ומתן" .....על
החוק אינו דורש, שהצדדים יהיו מלאכים זה הגינות ויושר במשא ובמתן החוזי. 

לזה. אך החוק דורש, כי הצדדים לא יהיו זאבים זה לזה. דרישתו של החוק 
בקביעה של רמת ההתנהגות הראויה, אין לשכוח,  אדם. -כי אדם לאדם  היא,

כי עניין לנו בהגינות בין "יריבים" ולא בהגינות בין "אוהבים". עניין לנו 
בצדדים למשא ומתן, כאשר לכל אחד מהם אינטרסים נוגדים. לא הרי הגינותו 

http://www.nevo.co.il/safrut/book/12884
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י הגינותו של צד, המנהל משא ומתן לכריתתו של חוזה, כלפי הצד השני, כהר
דין, מנהל כלפי חברה. אכן, תום -של שולח כלפי שלוח, אפוטרופוס כלפי פסול

הלב מניח, כנקודת מוצא, שהצד למשא ומתן החוזי דואג לאינטרסים של עצמו. 
תום הלב מבקש להבטיח, כי דאגה זו תיעשה באופן הוגן, תוך התחשבות 

המשותפת של  בציפיות המוצדקות של הצד השני, ותוך הבטחת המשימה
 הצדדים."

 )הדגשה שלי מ' א' ג'(
 

חובת תום הלב משתלבת עם תכליתו של החוזה העסקי ודורשת מכל הצדדים לחוזה לנהוג 

בהוגנות, תוך התחשבות בציפיות מוצדקות ובהסתמכות ראויה של הצד האחר. חובת תום הלב 

חובת תום הלב מכירה אינה דורשת אלטרואיזם וביטול האינטרס העצמי, ההפך הוא הנכון, 

בדאגה של צד לחוזה לאינטרס שלו עצמו, אך היא דורשת כי דאגה זו תעשה בהוגנות. דאגה 

את החובה לנהוג בתום לב, וכפי שהבהיר בית  המפר הכלכלי, שהינו חלק מן החוזה, אינ לאינטרס

, צאלים החזקות בע"מ נ' דלק, חברת הדלק הישראלית בע"מ 041363/ע"א המשפט העליון ב

 ((:2007לפסק הדין ) 14פסקה 

"לא כל פעולה שעושה צד לחוזה לטובתו נחשבת כפעולה בחוסר תום לב. צד לחוזה 
אינו חייב לפעול בניגוד לאינטרסים אשר הוכרו כלגיטימיים בחוזה, בענייננו 

 קט, על מנת לדאוג לרווחתו של הצד השני." אינטרסים כלכליים של כדאיות הפרוי
 

 ומכאן נעבור לבחינת השאלה מתי עמידה על זכות הנובעת מחוזה מהווה חוסר תום לב.

 

 משמעות תום לב ואמון בחוזי יחס וחוזי רשות 33.6.

שם נמצא החוזה  ,בקצה הסקאלה כפי שציינתי, בחוזי יחס, חוזי רשות ובחוזים הנמצאים

חובות מוגברות של תום לב, על הצד החזק לחוזה. בכל אחד מהמקרים )חוזי מוטלות  ,המוכתב

הצדדים , הנימוקים לכך שונים, אך המשותף לכולם הוא כי רצון (יחס, חוזי רשות וחוזה מוכתב

לידי ביטוי. בחוזי יחס הדבר נובע מכך שמדובר  , מנימוקים שונים, פחותבאותם חוזים, בא

ים אינם צופים, ועל כן רצונם אינו בא לידי ביטוי, בנוגע לנסיבות בחוזים ארוכי טווח, כשהצדד

של הצד  יוכאשר רצונות ,המשתנות. בחוזי רשות וחוזה מוכתב מדובר בפערים בין צדדים לחוזה

לידי ביטוי )לסקירת הפרמטרים המחייבים חובות מוגברות ראו: ירון אליאס,  יםהחלש לא בא

-)תש"ס 315מה,  הפרקליטורי על חברות ביטוח", "החלתן של החובות מן המשפט הציב

 . (תשס"א(

 

 אעמוד להלן  על הצורך והמהות של חובות מוגברים של אמון ותום לב במערכות חוזיות אלו.

 

 חוזי יחס .א

, נובעת מהעובדה שלא ניתן relational contractsההסבר לדרישת תום לב מוגברת בחוזי יחס 

הלך השנים, אותן לא צפו ולא מלהתפתחויות ותמורות שחלו בלייחס לצדדים רצון אמיתי ביחס 

 Roy Kreitner, "Frameworks of Cooperation: Competingהסדירו מראש. כפי שציין: 

Conflicting, and Joined Interests in Contract and Its Surroundings," 6 Theoretical Inq. 

L., 59, 89 (2005):  

http://www.nevo.co.il/case/5763770
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“…because the contractual interest may be different at formation 
and during performance, especially in contracts with significant 
relational elements, there may be good reasons to prefer protecting 
an interest that simply was not present at formation but arose 

during performance”.                                                                              
 יורשי ומנהלי עזבון המנוחה מילגרום הינדה נ' מרכז משען, 1185/97רע"א כב' הנשיא א' ברק ב

 פיינים:כמאו תיאר חוזי יחס (,עניין מילגרום, להלן: 161-160, עמ' 145( 4)פ"ד נב

ביחסים ארוכי טווח ומורכבים. חוזים אלה רגישים לקיומן של נסיבות "
עתידיות שלא הוסדרו במפורש בחוזה. הם מנסים ליצור במסגרתם שלהם, 
איזון בין הצורך בוודאות וצפיות לבין הצורך בגמישות ויכולת הסתגלות לתנאים 

ביעת מנגנונים לשינוי משתנים. איזון זה מושג על ידי אמצעים מגוונים, ובהם ק
תנאי החוזה והשלמתם, קביעת אמות מידה לחלוקה הדדית של סיכונים 
וקיבעת דרכים לפתרון מוסכם של מחלוקות תוך המשך קיום היחסיים 

 ".החוזיים
 

 :101, ציין, בעמ' ופרופ' ברק, בספרו על פרשנות החוזה

 relational-"בשנים האחרונות התפתחה התאוריה של חוזי היחס )ה
contracts .אלה הם חוזים ארוכי טווח המבוססים על יחס נמשך בין הצדדים .)

כגון חוזי  –יחס זה מתאפיין במורכבותו ובחוסר וודאותו. צדדים לחוזים אלה 
פועלים על פי מערכת שיקולים  –עבודה, חוזי הפצה, חוזה של בית אבות 

מטבע הדברים,  השונים מאלה החלים בחוזי עסקה. חוזים כאלה מחייבים,
וססים על יחסי אמון, סולידריות גמישות והסתגלות לשינויים; הם מב

דדיות. קשה לקבוע מראש את כל תנאיהם, שכן הם משתרעים על תקופות הו
 ."זמן ארוכות, שבהן משתנים היחסים בין הצדדים....

 

המודל של חוזי יחס מתאפיין מדגישה כי " ,041 בעמ' ,החלק הכללי – לו, דיני חוזיםשפרופ' ג' 

" )עוד בגמישות ובדינמיות של הקשר החוזי ובנכונות מוגברת של הצדדים לחוזה לנהוג בתום לב

רונן, וכן דוד  403בעמ'  92, והמקורות שם בה"ש אדר, איחוד תרופותראו לעניין חוזי יחס, 

 (.(2001-, )תשס"א179, משתנות התאמת חוזים לנסיבות

 

 (:84ה"ש  34)בעמ'  שלו וצמח, פירוש החוזהוהוסיפו 

 יחס, חוזי או אחידים חוזים רשות, חוזי מיוחד, דוגמת אופי בעלי בחוזים"
 המתגוששים ערכיםשבין ה ולאיזון אלה, חוזים של המיוחד לאופיים

 של יסודותיו. פירושם דרכי קביעת על גם השפעות יש הייחודיות, בנסיבותיהם
אלא  בלבד הצדדים כוונת על מושתתים אינם מיוחדים חוזים של הפירוש הליך

 היחסים ממערכת החורגים רחבים יסוד ועקרונות אינטרסים על ערכים,
 חוזים של בנסיבות שהפירו דין של הנבדל של הצדדים. אופיו הפנימית
 של כוחם על גם אלא הפירוש כללי על רק משליך, מטבע הדברים, לא מיוחדים

 מה על להשפיע הצדדים הדעת נותנת שיכולת אלה. מכללים לסטות צדדים
 ".מוגבלת בוודאי האקטואליים, היא מרצונותיהם מנותק ניכרת, במידה שהוא,

 

-אביב-עניין עיריית תל, להלן: 2009) אביב יפו נ' עו"ד ידידיה גורן-עיריית תל 9784/05ע"א ב

עמדה כב' השופטת א' חיות בהרחבה על מהותם של חוזי יחס והצורך באמון שיתוף פעולה  ,(יפו

 לפסק דינה נקבע: 14ותום לב מוגברים במסגרתם. בפסקה  

 relationalובין עורכי הדין הן מסוג חוזה יחס ) ההתקשרויות בין העירייה"
contract( "אשר להבדיל מ"חוזה בדיד )discrete contract או "חוזה )

עיסקה", נועד להסדיר מערכת יחסים ארוכת טווח על כל המורכבות הכרוכה 

http://www.nevo.co.il/case/5752764
http://www.nevo.co.il/case/5752764
http://www.nevo.co.il/case/5752764
http://www.nevo.co.il/safrut/bookgroup/431
http://www.nevo.co.il/safrut/bookgroup/427
http://www.nevo.co.il/safrut/bookgroup/427
http://www.nevo.co.il/case/6124939
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בכך, בין היתר, בשל חוסר היכולת להביא בחשבון את נסיבותיו המשתנות 
ה נקודת זמן של כל אחד מן המקרים הפרטניים שעליהם והבלתי ידועות באות

נועד החוזה לחול. פרופ' גבריאלה שלו מציינת בהקשר זה כי "המודל של חוזי 
יחס מתאפיין בגמישות ובדינמיות של הקשר החוזי ובנכונות מוגברת של 

 " .הצדדים לחוזה לנהוג בתום לב
 

"הצדדים כי:  3בסעיף קובע  ובענייננם אינו חל יש להדגיש לעניין זה, כי חוק חוזה סוכנות, שאמנ

בחוזה ארוך טווח, המחייב שיתוף  ,. היינולחוזה סוכנות חייבים לפעול זה כלפי זה בנאמנות"

זו של ברמה אף גבוהה יותר מ תמצא המחוקק לנכון לקבוע חובת התנהגו ,פעולה כמו בענייננו

 חובת תום הלב.

 

מתחום המשפט המנהלי על גופים דו  : הדואליות הנורמטיבית והחלת חובותחוזי רשות .ב

 מהותיים

המשפט הפרטי ודיני החוזים חלים גם על רשויות הפועלות במשפט הפרטי. במקרה זה רשות 

 הדואר, וחברת הדואר, תאגיד ממשלתי, שבאה בנעליה. 

 

המשפט הציבורי על רשות   פרידמן, "תחולתן של חובות מן דניאל במאמרו פורץ הדרך של פרופ' 

העלה , (815, ספר דניאל( גם בתוך: 1975) 598ה'  משפטיםציבורית הפועלת במישור הפרטי", 

כמו איסור הפליה בלתי פרופ' פרידמן את הצורך בהחלת עקרונות היסוד של המשפט הציבורי )

גם כאשר היא פועלת  על הרשות הציבורית מוצדקת ואיסור על פגיעה בזכות יסוד של הפרט(

האחריות דפנה ברק,  בתחום המשפט הפרטי, עקרון שהיום נראה לנו כמובן מאליו מימים ימימה.

, תזי רשו( עוסקת בהרחבה בדין שראוי להחיל על חו1990-)תשנ"א  החוזית של רשויות המינהל

ועומדת על הדואליות הנורמטיבית המאפיינת חוזים אלו מכוחה חלים הן דיני החוזים הרגילים, 

רי, על פעולות הרשות במשפט הפרטי )עוד ראו: גבריאלה שלו, הן חובות מתחום המשפט הציבו

 (.(1985)חוזי רשות בישראל 

 

ים כמו הנתבעת, הפועלת במשפט על גופ ,החלת עקרונות כמו הגינות, מהמשפט הציבוריכשדנים ב

גם אלו שבעד צמצום תחולת  הפרטי, יש ויכוח על השאלה עד כמה להרחיב תחולה זו. אולם,

כי יש להבחין במדרג בין הפועלים וסוגי  ,ריםועקרונות המשפט הציבורי במשפט הפרטי סב

-א )תשס"א קרית המשפט, ,שלו, "השפעת חוק היסוד: כבוד"גבריאלה הפעילות. כך, למשל, 

בין סוגי הגופים הפועלים, מישורי הפעילות "כי יש להבחין:  ,(59סבורה )בעמ'  41( 2001

". פרופ' שלו מציעה להתייחס בנפרד לכל אחת מהקבוצות הבאות, במדרג, כך שבראש וסוגיה

 (:59יות )עמ' המדרג יש להטיל יותר חובות ציבור

"א. רשויות ציבוריות הפועלות במישור הציבורי באמצעות כלים של המשפט 
במישור הפרטי, כבעלות נכסים פרטיים;  רטי; ב. רשויות ציבוריות הפועלותהפ

פרטיים -ג. גופים דו מהותיים הפועלים במישור הציבורי; ד. גופים מסחריים
ר, כגון חינוך, בריאות, דיור; ה. המספקים שירותים או מצרכים  חיוניים לציבו

פרטיים, המספקים שירותים או מצרכים לציבור בתחומים -גופים מסחריים
שאינם חיוניים, כגון מוצרי בית, תיירות, ספורט תרבות פנאי; ו. גופים 

http://www.nevo.co.il/law/118261/3
http://www.nevo.co.il/safrut/book/4947
http://www.nevo.co.il/safrut/book/12825
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מסחריים ואנשים פרטיים, הפועלים במישור הפרטי, ואינם מספקים שירותים 
 או מצרכים לציבור."

 

כי יש להגביל את ההתערבות בחופש החוזים מכוח עקרונות השסתום עדיין  המי שסבור היינו, גם

וכאשר מדובר ברשויות ציבוריות יש יותר מקום להתערב, וחלות חובות תום כי יש מדרג  ,סבורה

 .לב מוגברות

 

במקרה שלפניי אנו מצויים בחלק העליון של הסקאלה, ועל כן, גם מבלי להכריע בגישה הרצויה, 

במקרה של חוזה כמו במקרה שלפניי יש להחיל חובות מוגברות של תום לב )ודרכן גם ערכים 

 אחרים מתחום זכויות היסוד(.

 

כי חובת תום הלב אף מוגברת עת מדובר  ,ציינה עיריית תל אביב יפועניין כב' השופטת א' חיות ב

מתה של חברת הדואר, כי כל הסכסוך היה על רקע הק ,ברשות ציבורית כבענייננו. יש לזכור

ובמשך מרבית השנים התנהלו הסוכנים תחילה מול משרדי הדואר והתקשורת ובהמשך מול רשות 

 , מציינת כב' השופטת חיות:24הדואר. בפסקה 

במקרה שלפנינו ובהינתן העובדה שהלקוח בו עסקינן הוא רשות ציבורית, "
החוזים גם מערכת חלה על יחסי הצדדים ועל ההתקשרות ביניהם בנוסף לדיני 

מערכת כללים ועקרונות זו משמיעה לנו  ים ועקרונות מן המשפט המנהלי...כלל
חובה מוגברת המוטלת על הרשות לנהוג ביושר, בהגינות ובסבירות בכל 

 הליכותיה."
 

 עמידה על זכות הנובעת מחוזה בחוסר תום לב 43.6.

עם דרישת תום הלב בקיום חוזים. כפי שציינתי לעיל, הפסיקה פרשה באופן מרחיב יחסית את 

יש צורך ואינה מהווה חוסר תום לב,  הנובעת מחוזה הכלל הוא כי עצם עמידה על זכותזאת, 

מולטלוק בע"מ  30/82ר"ע ל חוסר הגינות  )ראו, בין רבים:  יעיד עשיתלווה לכך מעשה או מחדל ש

, 793( 4)מנחם שלום נ' מנחם מוטה, פ"ד לו 158/80ע"א  (;1982) 272( 3) בריח בע"מ, פ"ד לונ' רב 

ע"א  (;1983) 673( 2)אלתית בע"מ נ' בנק לאומי לישראל בע"מ, פ"ד לז 323/80ע"א  ;(1982) 812

 -אשר רבינוביץ נ' שלב  11/84ע"א  (;1986) 533( 2)תור נ' שלמה אלון, פ"ד מ-מאיר קן 524/83

לודאית חברה לבניין  795/86ע"א (; 1986) 533( 4)הקואופרטיב המאוחד להובלה בע"מ, פ"ד מ

זמיר נ' הבנק הבינלאומי  538/86א (; "1987) 645( 3)בע"מ נ' השקעות שירליב בע"מ, פ"ד מא

( 5)אהרון ג'רבי נ' הרצל בן דוד, פ"ד מה 1233/91רע"א (; 1989) 433( 4, פ"ד מב )לישראל בע"מ

 817( 4)חולים של ההסתדרות, פ"ד מה-קופת חולים מכבי נ' קופת 189/89ע"א (; 1991) 661

סב"ם שיטות בניה  765/90"א ע( ו1991) 23( 1) מנשה עופר נ' ג'ון הס, פ"ד מו 617/85ע"א  (;1991)

 ((. 1992) 20 (4) מתוחכמות בע"מ נ' דוד רוקח, פ"ד מו

 

 (:91)שם, בה"ש  מציינים, זהשלו וצמח, פירוש החו

 אינן בה, שימוש ועשיית המפורשת החוזית זכותו על צד העמידה של עצם"
 העדר על המצביעות מיוחדות נסיבות נדרשות .לב תום כשלעצמן חוסר מהוות

 לב תום זכותו, בחוסר פעל, במימוש זכות בעל לשאלה אם התשובה לב.... תום

http://www.nevo.co.il/case/17942591
http://www.nevo.co.il/case/17942591
http://www.nevo.co.il/case/17912482
http://www.nevo.co.il/case/17919003
http://www.nevo.co.il/case/17938451
http://www.nevo.co.il/case/17938451
http://www.nevo.co.il/case/17910932
http://www.nevo.co.il/case/17910932
http://www.nevo.co.il/case/17931659
http://www.nevo.co.il/case/17931659
http://www.nevo.co.il/case/17939530
http://www.nevo.co.il/case/17911117
http://www.nevo.co.il/case/17913762
http://www.nevo.co.il/case/17938648
http://www.nevo.co.il/case/17931331
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 בהתאם הצדדים בין שהתגבשה הלב תום חובת ובהיקף בנסיבות המקרה תלויה
 היחסים במישור התנהגות קובעת נורמת תום הלב וחובת אלה. הואיל לנסיבות

 הסבירה מציפייתם – מיניה וביה – מושפעת גם היא הצדדים, שבין ההדדיים
 ומתחשבת ,בהקשרו ומתן והמשא החוזה ומנסיבות נתון במקרה הצדדים של
 ".בהן

 
  

על פי השיקולים עליהם עמדתי  ההבחנהיש לערוך את כי , (266עמ' סבור )ב םדויטש, קוים אדומי

 לדרישת ההגינות מזה, ובלשונו: ,לעיל, באיזון בין חופש החוזים מזה

הגבול שבין שינוי )אסור( של תוכן החיוב לבין הגבלה -"ענייננו בבדיקת קו
פי -חתך עלהגבול יי-)מותרת( של השימוש בזכות, מכוח עיקרון תום הלב. קו

שיקולי מדיניות משפטית שמטרתה למנוע  התערבות מופרזת בחופש החוזים, 
תוך איזון בין דרישות ההגינות לבין חופש זה. ההבחנה שהצענו משרתת 

הלב מתבצעים -מדיניות זו. כל עוד נותר "גרעין" הזכות בעינו, ומכוח עקרון תום
, יש לגרוס כי לפנינו שינויים המותנים בהתקיימות נסיבות מיוחדות בלבד

 הגבלת ה"שימוש" בזכות, ולא התערבות אסורה בתניות עצמן."
 

 כעת איישם את האמור למקרה שלפניי.

 

 החיובים בהקשר שלפניי הנגזרים מחובת ותום הלב 53.6.

נו, על הסקאלה שבין החוזה המסחרי לחוזה יבסיכום פרק כללי זה אנו רואים כי החוזה שלפנ

 .צה הסקאלה, בו מתחייבות חובות תום לב מוגברות, בעיקר מצד רשות הדוארהמוכתב, נמצא בק

הדבר נובע הן מהיות החוזה חוזה מול רשות )או תאגיד ממשלתי(; חוזה מול גוף המהווה מונופול 

באספקת שירותי דואר, חוזה אחיד בנוסחו, שתנאיו מוכתבים לכלל הסוכנים )על אף קיומו של 

סוכנים לעניין התנאים המסחריים(, וחוזה בו יש פער בין הצדדים לטובת מו"מ מסוים עם ארגון ה

חברת הדואר. עם זאת, יש לזכור, כי כיוון שמדובר בחוזה יחס, מוטלת גם על התובעים חובת תום 

 לב מוגברת. 

 

תה זכות כזו נתונה יהיא שבביטול החוזים עמם, גם אם היהתובעים טענתם הראשונה של 

ל הנתבעת על זכותה זו מהווה הפרת חוזה. לטעמי, אין לקבל טענה זו. כפי לנתבעת, עמידתה ש

שעולה מניתוח הראיות בפרק החמישי, רשות הדואר ניהלה מו"מ עם הארגון במשך קרוב לשלוש 

ימים מראש.  60 ות לבטל את החוזים בהתראה שלכשנים, כאשר לאורך כל הדרך עמדה לה הז

משיכה לנהל מו"מ עם סוכני הדואר גם לאחר העיצומים הרשות, ולאחר מכן חברת הדואר, ה

וסגירת הסוכנויות בידי הסוכנים, ועוד המשיכה בכך על אף הסגירה של סוכנויות הדואר ביום בו 

קמה חברת הדואר. שבוע לאחר מכן עוד הציע מנכ"ל חברת הדואר לסוכנים )למעט שניים( לחזור 

 להפעיל את הסוכנויות.

 

כשסגרו את הסוכנויות, ידעו היטב כי הם עושים זאת  ,איות, הסוכניםכפי שעוד עולה מהר

ינקטו כי הנתבעת מתכוונת לבטל את החוזים עמם אם  ,בתקופה רגישה, ועשו כן בכוונה. כן ידעו

 .בעיצומים
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חברת הדואר הבהירה, כי עמדה על ביטול החוזים שכן לא רצתה להתחיל ולפעול כשהיא קשורה 

 להנוקטים כנגדה בפעולות כגון סגירת סוכנויות. לעניין זה הבאתי מדבריו ש בחוזים עם סוכנים,

 , המקובלים עלי לחלוטין.מג-הרצל ברמר 

 

בנסיבות אלו, אין לומר כי רשות הדואר עמדה על זכותה לבטל את החוזים בחוסר תום לב. היינו, 

שלא הפרה את  בעצם ביטול החוזים לא הפרה הנתבעת את חובת תום הלב, ומכאן שוודאי

 החוזים עם הסוכנים.

 

טוענים שתי טענות נוספות לעניין זה, סוכני הדואר, הנתבעים גם בתביעה שכנגד, התובעים, 

נוגעת לאופן  . הטענה הראשונההחלו על הנתבעת , בין היתר, מחובות תום הלב המוגברותהעולות

היה על חברת הדואר  ,נוספים(חובת תום הלב המוגברת )ומקורות  חוביטול החוזים. לטענתם, מכ

לקיים שימוע לתובעים, קודם להפסקת ההתקשרות עמם )חובה שהפרתה עולה אף עד כדי הפרת 

טענת הגנה בתביעה שכנגד, המהווה הטענה השנייה היא טענה חילופית  .חוזה מטעם הנתבעת(

תבעת אחראית הם אלו שהפרו את החוזה, אזי, הנ ,ולפיה ככל שיקבע כי התובעים, ולא הנתבעת

לנזקים שנגרמו לה, כיון שהפרה את חובת תום הלב. לולא הייתה מפרה את חובת תום הלב, כך 

 , לא היו נגרמים הנזקים שנגרמו ופיצויים בגינם נתבעים בתביעה שכנגד.ובעיםטוענים הת

חובת השימוע, ואז, בפרק הדן בתביעה שכנגד, אדון כי הנתבעת הפרה את  ,טענהלהלן אדון ב

 טענה כי יש לייחס לנתבעת אשם תורם, שגם הוא נגזר מהפרת חובת תום הלב על ידה.ב

 

 פרק שביעי: 

 חובת השימוע וזכות הטיעון. 7

, הראל "הזכות לביקורת שיפוטית"ברצוני לפתוח חלק זה בציטוט ממאמרו של פרופ' אלון 

. במאמרו עומד פרופ' הראל, הזכות לביקורת שיפוטית(, להלן: 2011-)תשע"א 239מ'  משפטים

 (:262)בעמ'  מהות זכות השימועהראל על 

"זכות השימוע כוללת שלושה מרכיבים מובחנים: ההזדמנות להעלות קובלנה 
עיני הפרט כהפרת זכותו, הזדמנות לקבל הסבר או או טרוניה בשל מה שנתפש ב

הנמקה בעקבות החלטה הנתפשת כהפרת זכות והחובה לשקול מחדש את 
ההחלטה שהביאה בעקבותיה את הקובלנה....זכות השימוע היא בעלת ערך לא 
אינסטרומנטלי: היא איננה תלויה )וליתר דיוק: היא איננה תלויה באופן 

תתקבלנה בעקבות השימוע מגנות טוב יותר על בלעדי( בשאלה אם החלטות ש
 ".ללא שימוע השתתקבלנזכויות האדם )או על כל ערך אחר( מההחלטות 

 

 :263ומוסיף בעמ' 

"פגיעה בזכות )כולל פגיעה מוצדקת בזכות( מנביעה חובת שימוע....העובדה 
שהפגיעה מוצדקת איננה מאיינת את זכות ההשתתפות של בעל הזכות. 

על הזכות )המוקנה לו בגין היותו בעל זכות לכאורית( מתממש הסטטוס של ב
)אף אם במידה מוגבלת( גם במקרים שבהם הזכות נהדפת, באמצעות זכות 

זכות שביטויה הממשי הוא  –ההשתתפות הפעילה בקביעת גבולות הזכות 
השימוע. פגיעה בזכות השימוע היא לפיכך פסולה גם אם הזכות שבגינה בעל 

ימוע נהדפת, משום שפגיעה כזו איננה מכבדת את הסטטוס של הזכות תובע ש
 בעל הזכות )הזכות הלכאורית שנהדפה"

http://www.nevo.co.il/safrut/book/5869
http://www.nevo.co.il/safrut/book/5869
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מדובר בזכות בסיסית. במתן קול למי שנפגע מהחלטה  אני סבורה, בדומה, כי לשימוע ערך עצמי.

 בעניינו.

 

לא  כאמור, כי ביטול ההסכמים עמם הינו שלא כדין גם מהטעם שהנתבעתהתובעים טוענים, 

ערכה להם שימוע ולא נתנה להם את זכות הטיעון בטרם ביטול ההסכמים. נטען, בהקשר זה, כי 

זכות השימוע של עובד הינה זכות יסוד במקרה בו מבקשים לשנות לרעה את מצבו, באשר היא 

מאפשרת לעובד להתגונן בפני הטענות המועלות כלפיו, בטרם הפסקת ההתקשרות עמו. על פי 

החיל את הכלל בדבר חובת שימוע גם מקום שבו לא מתקיימים יחסי עבודה הטענה, יש ל

פורמאליים בין הצדדים, אך מתקיימים יחסי סוכנות, כבמקרה דנן, ובפרט כאשר מדובר בגוף 

. נטען, כי לאור גיסא , ובסוכנויות הפועלות שנים ארוכות, מאידךגיסא ציבורי כמו הנתבעת, מחד

ים זכאי לקבל מהנתבעת פירוט מוקדם של הסיבות שבגינן שוקלת האמור, היה כל אחד מהתובע

להפסיק את ההתקשרות עמו וכן זכאי היה להשמיע את דבריו בפני הנתבעת ולטעון כנגד הנתבעת 

ההחלטה על הפסקת ההתקשרות. על פי הטענה, משלא קיימה הנתבעת את חובת השימוע 

ללא כל התראה וזכות להתגונן בפני צדדי, -לתובעים וביטלה את ההסכמים עמם באופן חד

חוק יסוד: הביטול, ועל בסיס סעיף דרקוני בהסכם, הפרה הנתבעת את זכויותיהם הקבועות ב

ביטול . חוק יסוד: חופש העיסוקוכן פגעה בחופש העיסוק שלהם, המעוגן ב כבוד האדם וחירותו

 ., כך נטען, מהווה הפרה של הסכם ההתקשרותההסכמים בהעדר שימוע

 

לעניין זה, כי היא כלל לא הייתה מחויבת בחובת שימוע לפני מתן ההודעה על  הנתבעת טוענת

מקרים פיטורי עובד, בלסיום ההתקשרות, שכן חובה זו חלה על פי דין העבודה על מעביד עובר 

מסוימים, ולא בהתקשרות על פי חוזה קבלני. על פי הטענה, המקור שהסדיר את חובות וזכויות 

וכן כי  אינם יחסי עובד מעביד, בין הצדדיםהיחסים כי בו נקבע הצדדים הוא ההסכם שביניהם, 

)ה( להסכם עשויה הנתבעת לבטל את ההסכם עמו באופן 6יפר את הוראות סעיף הסוכן במידה ו

י. נטען, כי מכל מקום ההסכמים עם התובעים בוטלו רק לאחר שכל התובעים קיבלו התראות מיד

רבות ונשנות לבל ינסו להפר שוב את ההסכמים ולהפסיק את מתן השירותים לציבור וכי בנסיבות 

אלה התובעים לא היו זכאים לזכות שימוע או טיעון נוסף בפני הנתבעת בטרם ביטול ההסכמים 

להם האפשרות המלאה להביא את מלוא טענותיהם בפני הנתבעת במסגרת המשא עמם והייתה 

ומתן שנערך בין הצדדים במהלך התקופה שקדמה לביטול ההסכם. נטען, לחילופין, כי אף אם 

הייתה מוטלת חובת שימוע על הנתבעת, הרי שאין לומר כי זו הופרה, שעה שהתובעים מודים 

ם הפרו את ההסכם הפרה יסודית, באופן שהקנה לנתבעת בצורה מפורשת ובלתי משתמעת, כי ה

 את הזכות לבטל את ההסכמים עמם.  

 

בעצם עמידתה על זכות  לא הפרה את ההסכמים עם התובעיםכפי שקבעתי לעיל, הנתבעת 

יתה לנתבעת חובה לערוך שימוע וליתן לתובעים י, האם ההן שאלות המתעוררותה הביטול. כעת,

 .נהומה הסעדים בגי הפרת חובת השימוע עולה כדי הפרת חוזה האםוכן , זכות טיעון ומכוח מה

http://www.nevo.co.il/law/70320
http://www.nevo.co.il/law/70320
http://www.nevo.co.il/law/71905
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ההתייחסות היא לעיתים לזכות השימוע,  ,כי הן בספרות הן בפסיקה ,בפתח הדברים אדגיש

 יצחק זמיר, "הזכות המנהלית", ולעיתים לחובת השימוע ולמולה זכות הטיעון )ראו לעניין זה 

(. לאור זאת אתייחס זמיר, הזכות המנהלית, להלן: 2015-ה)תשע" 151, 135טז,  משפט וממשל

להלן לזכות השימוע וזכות הטיעון כמונחים חלופיים, אם כי מדויק אולי יותר לדבר על חובת 

 שימוע הכוללת בתוכה את זכות הטיעון. 

 

 (:265יסודות השימוע )בעמ'  עומד על הראל, הזכות לביקורת שיפוטית,

נראה ברור ומובן מאליו.  –ההזדמנות לשטוח את הקובלנה  –"המרכיב הראשון 
המרכיבים השני ושלישי תובעים הבהרה. המרכיב השני של זכות השימוע... 
מחייב שקילה קונקרטית של הנסיבות המצדיקות את ההחלטה השנויה 

ית לאמץ את הכלל היא שגויה או במחלוקת. לא משום שההחלטה המקור
פסולה; יתכן כי השקלא והטריא שהביאו לאימוץ הכלל הם נכונים וראויים 

פי כלל -וייתכן גם כי הדרך הטובה ביותר להבטיח החלטה נכונה היא לפעול על
אוטומטי כזה. החובה להבטיח שימוע אינה חובה אינסטרומנטלית המיועדת 

סתברות( להחלטה נכונה או ראויה. החובה להבטיח )או אפילו להגדיל את הה
 בעל הזכות גם שזכות זו נהדפת... היא חובה הנגזרת מהסטטוס המיוחד של

המרכיב השלישי והאחרון, הנכונות לשקול מחדש באופן אמיתי וכן את 
ההחלטה...שימוע אמיתי מחייב נכונות לשקול מחדש "בלב פתוח ובנפש 

 ".זרת מהסטטוס המיוחד של נושא הזכותנכונות כזו היא חובה הנג חפצה"...
 

 .Alon Harel, Why Law Matters, 204-205 (2014)לפיתוח רעיונות אלו בהרחבה ראו גם: 

 

כותו נפגעה כדי להבהיר כי בכל מקרה בו אדם סבור שז ,בהרחבהשל פרופ' הראל הבאתי מדבריו 

 , הוא זכאי לשימוע. (פרט אחר זו המדינה, המחוקק, הרשות המנהלית, או אעל ידי מאן דהוא )תה

 

 כעת אעבור לבחון את התפתחות זכות השימוע בהקשרים השונים.

 

הדנים בזכות השימוע, בכל ההקשרים )המנהליים, משפט העבודה והחוקתיים(, מוצאים לה 

מקורות קדומים היסטוריים, דתיים וחוקתיים. אם להביא מעט דוגמאות, כב' השופט זילברג 

( הביא מדבריו של עניין ברמן, להלן: 1958) 1501, 1493 יונה ברמן נ' שר הפנים, פ"ד יב 3/58בגץ ב

 even God himself did not pass sentence.…“ שופט במאה השמונה עשרה באנגליה בקבעו:

upon Adam before he was called to make his defense” :בפסק הדין ,R. v. University of 

Cambridge (1723) 93 Eng. Rep. 698, 704 (K.B.) 1723.השופט זילברג:כב'   (, ובתרגומו של 

"חוקי האל וחוקי אנוש גם יחד נותנים לצד לערוך את הגנתו, אם יש לו כזאת. 
לוהים זכורני כי איש אחד מאד מלומד אמר לי בהזדמנות מעין זו, כי אפילו א

בכבודו ובעצמו לא חרץ דינו של אדם בלי להזמינו תחילה לערוך את הגנתו. אדם 
)אומר אלוהים(, איכה? המן העץ אשר צוויתיך לבלתי אכול ממנו אכלת? ואותה 

 .שאלה גופה הוצגה גם לחווה..."
 

סוהייר סרוג'י נ' המוסד לביטוח לאומי, פ"ד לט   01/1403בע"ע בעקבותיו, כב' השופטת נ' ארד 

לפסק דינה, דיברה על כך שמקורו של השימוע הינו:  32, בסעיף , להלן: עניין סוהייר סרוג'י(2004)

http://www.nevo.co.il/safrut/book/5869
http://www.nevo.co.il/case/17943788
http://www.nevo.co.il/case/20157935
http://www.nevo.co.il/case/20157935
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הפנה כב' השופט זילברג גם לעיקרי הצדק  בעניין ברמן ."כלל אלוהי שמקורו בפרשת הבריאה"

החובה לשמוע גם את האידך אותו תרגם: " ,”audi alteram partem“הטבעי שאחד מהם הוא: 

 ".גיסא

האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' אלוף  90/4110בבגץ כב' השופט מ' אלון הפנה למורשת ישראל 

 לפסק דינו(: 21, ואביא מדבריו )בפסקה (1990) 626( 4פיקוד הדרום, פ"ד מד)

"הזכות לטעון, ולהישמע בבית המשפט, מקורה ויסודה במורשת ישראל 
מקדמת דנא, וחכמי ישראל ראוה כזכות יסוד הקדומה ביותר בתרבות אנוש. 

שהם  -סוגיה זו גדולה ומאלפת היא, ולא כאן המקום להאריך בה. נצטט דברים 
שה איסרליש, ידי ר' מ-שנאמרו על -בבחינת מועט המכיל את המרובה 

הרמ"א, מגדולי הפוסקים ובעל המפה )ההגהות( שעל השולחן ערוך, וממנהיגיו 
עשרה. ואלה דבריו )שו"ת הרמ"א, -של המרכז היהודי בפולין במאה השש

 קח]א[(: 
רה: ו"פשיטא, דאי אפשר לדון בדבר בלי שמיעת טענת הנתבע, כי התורה מ

 '" -'שמוע בין אחיכם
, א, טז]ב[: "ואצוה את שופטיכם בעת ההיא לאמר: הוא הפסוק שבספר דברים

 שמוע בין אחיכם, ושפטתם צדק, בין איש לבין אחיו ובין גרו". 
 והרמ"א ממשיך ואומר:

"ואף כי זה דבר פשוט, נוכל ללמדו מדרכי השם יתברך, כי כל דרכיו משפט, 
 ודרכיו דרכי נועם ונתיבותיו שלום.

ירום אתה? המן העץ... ויאמר )בראשית, התחיל באדם לשאול: מי הגיד לך כי ע
מ' א'(; וכן לקין  -יב]ג[; משפטו של אדם הראשון בטרם גירושו מגן העדן -ג, יא

אמר לו: אי הבל אחיך? ויאמר: לא ידעתי... ויאמר: מה עשית... )בראשית, ד, 
מ' א'(; כדי לשמוע טענותיו. קל וחומר )שכך  -י]ד[; משפט הרצח הראשון -ט

מ' א'(; וכזה דרשו  -מ' א'( להדיוט )כאשר הוא בשר ודם, הדיוט  -יש לנהוג 
רבותינו זכרונם לברכה )ראה מדרש תנחומא, פרשת נוח, פסקא יח]ד[: מדרש 

מ' א'(, ממה שנאמר: ארדה תנחומא, מהדורת בובר, פרשת נוח, פסקא כח]ד[ 
נא ואראה, הכצעקתה הבאה אלי, עשו )בראשית, יח, כא]ג[, פרשת סדום 

מ' א'( 'לימד לדיינים שלא ידונו עד שישמעו ויבינו' )וראה רש"י,  -ועמורה 
 מ' א'(.  -בראשית יח, כא]ה[, ובראשית יא, ה]ה[ 

מ' א'(, כי אף בדבר שברור לדיין שיתחייב הנתבע, על  -ומינה ) ומזה יש להסיק 
 כל פנים צריך לשמוע טענותיו תחילה". 
ורה, ושחכמים ראוה כיסוד מוסד, אף, זאת תורת זכות הטיעון, האמורה בת

דין של מטה. -דין של מעלה, וקל וחומר שכך צריך לנהוג בבית-כביכול, בבית
ועד כמה מהותית וחשובה היא זכות הטיעון, שאף אם הדבר ברור, ובטענות 
שייטענו לא יהא כדי לשנותו, צריך שתינתן לבעלי הדין זכות הטיעון לפני בית 

 ".דינו-זה את פסקהמשפט, בטרם יוציא 
 
 

 .Sir Harry Woolf, Jeffery Lאחרים חוזרים לכתבים יווניים, רומיים ואחרים )ראו לעניין זה: 

Jowell, Andrew P. Le Sueur, Catherine M. Donnelly & Ivan Hare, De Smith Judicial 

ed., 2013 th158 (7-157 Review.) 

 

כי רשות שעומדת לפגוע באזרח צריכה  ,י, שם נקבעבמשפט המנהל תחילה זכות השימוע התפתחה

מוע הוכרה במשפט זכות השיבהמשך,  .ברו כחלק מחובת ההגינות של הרשותלתת לו לומר את ד

 ,ספציפית לשימוע לפני סיום יחסי עבודה ולבסוף, עם פיתוח השיח החוקתי העבודה, המתייחס

 ת החוקתית לכבוד האדם. פותחה זכות השימוע גם כזכות חוקתית המבוססת על הזכו

http://www.nevo.co.il/case/17922093
http://www.nevo.co.il/case/17922093
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ע שהופרה, תוך שהם מפנים הן למשפט המנהלי, הן וכי קמה להם זכות שימ ,התובעים טוענים

כי  ,למשפט העבודה, הן למשפט החוקתי, וזו אחת העילות לסעדים הנתבעים. יש לחזור ולהדגיש

בתובענה לבית ההליך לפניי הוא הליך אזרחי. אין מדובר בעתירה מנהלית נגד הרשות, ואף לא 

הדין לעבודה. התובעים טוענים לעילות מתחום דיני החוזים והנזיקין. כיצד משתלבת טענת 

בחרתי לסקור את עקרונות הזכות  ,השימוע בהליך זה? ניתן היה להכריע בכך תחילה. אולם

לשימוע בתחומים השונים, ולו בקצרה, שכן בחינה זו מעלה את כלל השיקולים שיש לשקול 

 , ומה הסעד לו הם זכאיםעל מה מבוססת זכות הטיעון של התובעיםאבחן,  ובהמשךזה, בהקשר 

 . בגין הפרתה

 

 זכות השימוע במשפט המנהלי .7.1

 תוכן הזכותא. 

אפתח במשפט המינהלי, שכן חובת השימוע וזכות הטיעון התפתחו בו לראשונה, כשני צדדים של 

כי מדובר בזכות מינהלית. פרופ' יצחק זמיר,  ,ישאותו מטבע. קודם שאעמוד על זכות השימוע אדג

זמיר, הזכות עמד על הזכויות המנהליות והצורך לחזקן. במאמרו:  ,במאמר מהעת האחרונה

זכות חיובית לקבל  ת,. האחלשתיים, עומד פרופ' זמיר על חלוקת הזכויות המנהליות המנהלית

על ידי השלטון שלא כדין. בתוך זכות  עלהיפגשלא  –זכות שלילית  – הוהשניידבר מה מהרשויות, 

 שלילית זו נכללת זכות השימוע. 

 

 מפרט פרופ' זמיר: 140בעמ' 

הזכות של כל אדם שלא להיפגע על ידי השלטון שלא כדין. הכלל בדבר זכות "
זאת קובע, ראשית, כי השלטון לא יפגע באדם אם אין לו סמכות לכך על פי דין; 

על פי דין, השלטון לא יפגע באדם אלא בהתאם  ושנית, גם כאשר קיימת סמכות
לכללי המשפט המסדירים את הפעלת הסמכות. כללים אלה קבועים חלקם 
בחוק החרות וחלקם בהלכה הפסוקה. כך, למשל זכותו של כל אדם היא 

שיתן לו הזדמנות שהשלטון לא יפגע בו אלא על יסוד תשתית ראויה של נתונים, 
 "....כל אלו הן זכויות מנהליותהפני השלטוןנאותה להשמיע את טענותיו 

 .ג'( א' מ' –)הדגשה שלי 
 

 :(143בעמ' ) בהמשך את חשיבותה  דגישמו

"הזכות המנהלית חשובה במדינה המודרנית לא פחות מן הסמכות המנהלית. 
היא אמורה להבטיח שכל אדם יקבל באופן ראוי את השירותים שהרשות 

יו מפני שימוש בלתי חוקי בסמכות שהוקנתה חייבת לספק לו, וכן גם להגן על
לרשות. במובן מסוים הזכות המנהלית היא תמצית הרעיון הדמוקרטי: המדינה 

 ".בשירות האזרח
 

, עומד פרופ' זמיר על כך שזכות השימוע, או זכות הטיעון, היא אחת מהזכויות 147בעמ' 

 המנהליות:

ומד להיפגע מהפעלת "ההלכה הטילה על הרשות את החובה לתת לכל אדם שע
הסמכות הזדמנות נאותה להשמיע בפניה את טענותיו. זאת היא חובת השימוע. 

ני הרשות. אך מכאן משתמעת גם הזכות של אותו אדם להשמיע את טענותיו בפ
 ".זאת היא איפוא זכות מנהלית .זאת היא זכות הטיעון..
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ולשן קבע עקרון זה סמוך לקום השופט ארת מעקרון ההגינות המנהלית. כב' זכות הטיעון נגז

ליזי זקס נ' שר המסחר והתעשייה, פ"ד  113/52בגץ המדינה, במשפט שמרבים להביא בהקשר זה )

 :((1952) 703, 696' ו

"הצדק האלמנטרי דורש שלפני שחורצים את גורלו של האזרח תינתן לו 
 סביר את המצב כדי להסיר את החשד".הזדמנות לה

 

 (:1508)בעמ'  בעניין ברמןהשופט זילברג קבע כב' ו

לפגוע באזרח פגיעת גוף, רכוש, מקצוע,  "לא יורשה גוף אדמיניסטרטיבי...
כן ניתנה לנפגע הזדמנות הוגנת להשמעת הגנתו -מעמד וכיוצא בזה, אלא אם

 ".בפני הפגיעה העתידה
 

זמיר, , להלן: 2011-)כרך ב', מהד' שנייה, התשע"א  זמיר בספרו הסמכות המנהליתפרופ' יצחק 

 על הגדרת חובת השימוע: 1147, עמ' 35עומד, בפרק  (,ב'  הסמכות המנהלית

השימוע קובע בקיצור נמרץ, כי רשות מנהלית לא תפעיל סמכות באופן "כלל 
שיש  בו כדי לפגוע באדם לפני שנתנה לאותו אדם הזדמנות נאותה להשמיע 

 "....בפניה את טענותיו
 

ארז, משפט -ברק, להלן: 2010-, התש"עארז משפט מנהלי )כרך א'-דפנה ברקבספרה של פרופ' 

 ארז על התכליות של זכות הטיעון:-' ברקפ, עומדת פרו498, בעמ' 15.18(, סעיף מנהלי

"זכות הטיעון משרתת מטרה תועלתנית שעניינה השפעה על ההליך באמצעות 
הצגת טיעונים ועובדות שהם רלוונטיים להחלטה; היא תורמת לדמוקרטיזציה 

באמצעות שיתוף...; נוסף על כך, היא מעניקה לפרט הנוגע  של ההליך המנהלי
 ".בדבר תחושה של צדק והגינות באשר לתהליך קבלתה של ההחלטה

 

בין צדק פרוצדורלי ויעילות", בתוך:  –והוסיפה פרופ' דפנה ברק ארז, במאמרה: "זכות הטיעון 

 (:ארז, זכות הטיעון-ברק , להלן:819 , בעמ'ספר אור

יסוד, המכונים -שת ההגינות בהליך המנהלי נמצאים שני כללי"בליבה של דרי
"כללי הצדק הטבעי": זכות הטיעון והאיסור על משוא פנים. כללים אלה 

או  –הסף של ההגינות הפרוצדורלית. זכות הטיעון -מבטאים את דרישות
 .היא זכותו של הפרט להציג את טענותיו לרשות..." -לחלופין חובת השמיעה

 

יש להבטיח שהפרט הנוגע  ,תכליות אלו וממשיהשימוע, חובת ח שזכות הטיעון, או כדי להבטי

התפתחו מספר כללים לשימוע, ביניהם כי יש להביא  ,בעניין יוכל להשפיע על ההחלטה. לאור זאת

כמו גם את השיקולים  ,את ההחלטה העומדת להתקבל בעניינו ,לידיעת הפרט, הנפגע הפוטנציאלי

ככלל, על השימוע להתקיים לפני קבלת ההחלטה וכן יש לקיים את השימוע העומדים ביסודה; 

להשיב להם; זכות  ךולהיערבאופן הפתוח לשכנוע ובדרך הוגנת )כמו זמן ללמוד את הנימוקים 

כמו גם יישומם במקרים  ,לעיין במסמכים רלבנטיים; מתורגמן, זכות ייצוג וכיו"ב(. עקרונות אלו

מאות פסקי דין, המרוכזים גם בספרים שנכתבו בעניין באם לא  נקבעו בעשרות ,קונקרטיים

ארז, משפט -ברק, 1147עוסק בחובת השימוע, החל מעמוד  35פרק  ,זמיר, הסמכות המנהלית)

ואלעד שרגא ורועי  498' בעמ 15.18העוסק בזכות הטיעון, החל מסעיף  15, חלק ב' לפרק מנהלי

 .(ארז, זכות הטיעון-ברק(; 2008) 59 עילות ההתערבות, , ספר שלישיהמשפט המנהלישחר, 

 

http://www.nevo.co.il/case/17944672
http://www.nevo.co.il/case/17944672
http://www.nevo.co.il/safrut/bookgroup/385
http://www.nevo.co.il/safrut/bookgroup/385
http://www.nevo.co.il/safrut/bookgroup/385
http://www.nevo.co.il/safrut/bookgroup/2057
http://www.nevo.co.il/safrut/bookgroup/385
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השופט מ' חשין, בדברים שאמר, ומובאים כמעט המשנה לנשיא, כב' לעניין זה אביא מדבריו של 

 5933/98בגץ ב ,דין הנוגע לחובת השימוע )על אף שנאמרו במקורם על חובת ההתייעצות( קבכל פס

לפסק  28(, בפסקה 2000) 518, 496( 3)פורום היוצרים הדוקומנטריים נ' נשיא המדינה, פ"ד נד

 דינו:

של אמת, התייעצות של אדם המבקש -"ההתייעצות חייבת שתהא התייעצות
יידע מה דרך ילך בה; ובתמים לשמוע לעצתו של הזולת כדי ש-באמת

בלב פתוח ובנפש ההתייעצות חייבת שתהא התייעצות ממשית, התייעצות 
; במלה אחת: התייעצות, פשוטה חפצה, התייעצות ברצון טוב ובנפש קולטת

 כמשמעה, חייבת שתהא התייעצות בתום לב".
 

 הפרת חובת השימוע במשפט המנהלי .ב

הפרת חובות אחרות במשפט המנהלי, דומה לב ,התוצאה של הפרת חובת השימוע במשפט המנהלי

. הסעד נקבע על יסוד נסיבות המקרה, היינו נבחנת השאלה מהו הסעד תלוית נסיבותהיא 

המתאים בנסיבות הקונקרטיות. השיקולים שיילקחו בחשבון לעניין זה הם חומרת הפגם; 

קיימים  ,ועוד. על כן ,שיקולים ציבוריים  ;פגיעה, אם יש כזו בצדדים שלישיים ;הצדדים לסכסוך

החלטת בית במגוון סעדים להפרת חובת השימוע, החל מביטול ההחלטה מעיקרה או ביטולה 

המשפט, דרך החזרתה לשימוע לפני הגורם המתאים וכלה בקביעה כי בנסיבות העניין גם אם 

צד כמו מקרה של פגיעה פעוטת ערך, שיהוי מ ,השימוע לא תהיה לכך השלכה מעשיתהופרה חובת 

והאסמכתאות שם  157עמ'  ,זמיר, הסמכות המנהליתוכיו"ב )לעניין הסעד ראו:  ,מבקש השימוע

, המבקרת את כלל הבטלות היחסית במקרה של זכות 879, בעמ' ארז, זכות הטיעון-ברקוכן 

 הטיעון וסבורה כי הוא פוגע בזכות(.

 

אשר לפיצוי כספי בגין הפרת זכות השימוע המינהלית, אפשרות כזו קיימת ככל שהפרת החובה 

ניתן לתבוע גם , או אם מדובר בחובה חקוקה, אז פקודת הנזיקיןל 35סעיף הייתה ברשלנות, מכוח 

אבנעל חברה להפצה בע"מ נ'  1081/00"א עב ,למשל ,מכוח העוולה של הפרת חובה חקוקה. כך

, נפסק פיצוי בגין נזק לא ממוני בהפרת עניין אבנעל( , להלן:2005) 193( 5), פ"ד נטמדינת ישראל

 (:203לפסק דינו בעמ'  15חובת שימוע מכוח עוולת הרשלנות. כב' הנשיא א' ברק קבע )פיסקה 

מתן זכות טיעון -"כך הוא המצב במקרה שלפנינו. מתן נימוקים לא נכונים ואי
בבד הם מהווים  בנסיבות העניין  אינם תואמים את כללי המשפט המינהלי. בד

פעולה רשלנית  –ביחסים בין עובד הציבור לבין האזרח הבא עמו במגע  –
במסגרת דיני הנזיקין. בגין הפרת הדין המינהלי יחולו התרופות המינהליות. 
בגין הפרת חובת הזהירות בנזיקין יחולו התרופות האזרחיות, ובלבד שלא יינתנו 

כאשר פרט פלוני בא במגע עם רשות סעדים סותרים במהותם או כפל פיצוי... 
מינהלית ועובדיה בעניין הנוגע לו, הוא זכאי ליחס ענייני והוגן. כאשר חובה זו 
מופרת, וכאשר ניתנת הנמקה שגויה תוך שלילת זכות הטיעון, עשוי להיגרם לו 
נזק לא רכושי בר פיצוי בנזיקין... כזה הוא המקרה שלפנינו, שבו הסבו 

 ושי למערערים."המשיבים נזק לא רכ
 

גבולות – גלעד, דיני נזיקיןלניתוח פסק הדין ושאלת הנזק בגין פגיעות לא ממוניות ראו: ישראל 

947-)עמ'  10.108-10.106( סעיפים ב' גלעד, דיני הנזיקין, להלן: 2012-)כרך ב', תשע"ב האחריות

954.) 
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, הוטרם הוכרע נהנדוש , שאלההאם ניתן לפסוק פיצוי ישיר בגין עוולה מנהלית ,שאלה אחרת היא

 , ציין כב' הנשיא א' ברק:23פסקה   207בעמ'  בעניין אבנעל

ה המבוססת המשפט המחוזי מסתמך בחלקו על עילת תביע-דינו של בית-"פסק
על הפרת חובות מן המשפט המינהלי. עילה זו טרם זכתה להתייחסות מקיפה 

פיתוחה של עוולה מינהלית מעורר סוגיות מורכבות. עמדתי . ..משפט זה-בבית
על כך באחת הפרשות, בצייני: "...יצירתה של עילה חדשה אכן מעורר שאלות 

ח החקיקה השיפוטית יסוד באשר להיקף האחריות המינהלית מחד גיסא ולכו
של בית המשפט מאידך גיסא. היכול בית המשפט הגבוה לצדק ליצור הלכות 
שיפוטיות, המטילות אחריות לתשלום פיצויים מחוץ לנורמות, המקובלות בדין 
הפרטי, ומעבר להן? האם יצירתה של אחריות זו רצויה היא? מה גבולותיה של 

גם על עובד הציבור שפעל  האחריות? האם היא מוטלת רק על המדינה או
עילת  ; ...99[, בעמ' 29' שר הבריאות ]מיגדה בע"מ נ 688/81בג"ץ בשמה?" )

מקובל כמו תביעה המבוססת על המשפט המינהלי מוכרת במדינות המשפט ה
ם לבחון את מקומה של נראה כי בבוא העת יהיה מקו ...גם בארצות הקונטיננט

עילה זו במשפט הישראלי. במקרה שלפנינו הנזקים שבגינם נפסקו פיצויים 
נזיקיים חופפים את הנזקים שעליהם עשויה לחול העוולה המינהלית. לפיכך 
ולנוכח היעדר התייחסות מצד המערערים בטיעוניהם בפנינו בעניין העוולה 

 זו."המינהלית, לא מצאנו לנכון להידרש לסוגיה 
 
 

גם טענו התובעים, אין  ןלהגם בענייננו, משניתן לפסוק פיצוי במסגרת עילות המשפט האזרחי, 

 454( 2) שחר נחום נ' משטרת ישראל פ"ד נב 2665/98"ץ בג )ראו לעניין זה: לדון בשאלה זו צורך

ספר  , בתוך:"בג"ץ כפוסק פיצויי נזקיםברנזון " בי; צ(1998) והאסמכתאות שם 461-460בעמ' 

זמיר, השפיטה בעניינים  צחק; י)מנחם אלון ואחרים עורכים, תשמ"ט( 280יצחק כהן, 

משפט  ,ארז "פיצויים מינהליים ומכרזים ציבוריים"-ברק פנהד, )תשל"ח( 196-194 ,מינהליים

משפט  ,"ללא אשם  דותן "עילות תביעה ציבוריות ופיצויים  ואב; יתשנ"ה(-ב' )תשנ"דוממשל 

 עוולות ארז,-ברק )תשנ"ד, להלן: ולות חוקתיותעודפנה ברק ארז, [; 41] תשנ"ה-ב' )תשנ"דוממשל 

 .((חוקתית

 

כי הייתה מוטלת על הדואר חובת שימוע שכן רשות הדואר היא  ,בהקשר זה יםענוהתובעים ט

כי פעל על פי זכותו החוזית,  ,גדנמ ,עןורשות מנהלית או לכל הפחות גוף דו מהותי. הדואר ט

ית, ולו היה מחויב בשימוע, הייתה נשללת ממנו במשפט הפרטי, לביטול החוזה בשל הפרה יסוד

כי בשל הדחיפות  ,למעשה זכותו לביטול חוזה באופן מידי בשל הפרה יסודית. עוד טוען הדואר

לקבל את דברי הדואר שהיו בידי הסוכנים, לא היה מקום לעריכת שימוע. לאחר שאעמוד על 

הפרטניות של הצדדים בנוגע  השימוע במשפט העבודה ובמשפט החוקתי אעמוד על טענותיהם

 לשימוע.

 

 זכות השימוע במשפט העבודה 7.2

 סקירה כלליתא. 

 
 זכות ניטלה ממנו, מקצת מכבודו ניטל ממנו". –"אדם שעבודתו ניטלה ממנו 
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נט נ' בית הדין הארצי לעבודה, רק 4191/97דנג"ץ דבריו של המשנה לנשיא, כב' השופט מ' חשין ב

 לפסק דינו. 8(, בפסקה 2000) 330( 5)פ"ד נד

 

חשין מדבר על זכות. גם בתחום משפט העבודה נעשה שימוש חילופי בחובת מ' כב' השופט 

עקרון השימוע במבט    –י שימוע הורוביץ, "לצאת ידהמעביד וזכות העובד. במאמרה של מיכל 

, עומדת הורוביץ, לצאת ידי שימוע(להלן: , 2008-)התשס"ח 311ט'  משפט ועסקים", אנליטי

שלחובת השימוע  מעונייניםאם  ,המחברת על הבחנה זו בין חובת המעביד לזכות העובד. לטענתה

יש לאזן בין האינטרסים הנוגדים של העובד לצדק טבעי ושל המעביד לנהל את  ,שמעותתהיה מ

עשתה שימוש בשני  אכן עסקו כרצונו, הנגזרת מזכות הקניין שלו. כפי שנראה בהמשך, הפסיקה

 המונחים הללו כמונחים מקבילים.

רין ללא שימוע השאלה של פיטובבית המשפט העליון עוד קודם להקמת בתי הדין לעבודה, נדונה 

במקרה של חשד לעבירה פלילית, וכבר אז קבע כב' השופט קיסטר, בהתבסס על המקורות, כי 

-זאב אלתגר נ' ראש העיריה )א' קריניצי( ו 290/65בגץ ככלל יש לאפשר שימוע בטרם פיטורין )

 :((1966) 35, 29( 1גן, פ"ד כ)-עירית רמת

 -"בכל המסורת הארוכה של עם ישראל נהגו בהתאם למקורות המשפט העברי 
התלמוד והפוסקים, שלא לפטר בקלות אדם שנתמנה לתפקיד ציבורי, או 

 למשרה במוסד ציבורי. 
 הרמב"ם בהלכות כלי המקדש, פרק ד', הלכה כ"א, כותב:
 ." "ואין מורידין לעולם משררה שבקרב ישראל אלא אם סרח

כמובן שכלל זה אינו חל על מי שנבחר לתקופה מסויימת בלבד, ויוצא בתום 
 התקופה. 

נרדמים( בשאלה קי"א, מתחיל הרמב"ם את דבריו, -ובתשובותיו )הוצאת מקיי
 ואומר:

"מה שצריך לדעת כל משכיל וחכם, שאין ראוי להסיר שום בעל משרה 
 ממשרתו בגלל שמועה בלבד....." 

דות ציבור עובדים שאין מכנים אותם בשם בעלי שררה, אך אמנם, ישנם במוס
גם ביחס לאלה, כאשר אין מקבלים אותם לעבודה מסויימת או לזמן ידוע, או 

פי תנאי העבודה ניתן לפטרם לאחר שיגור הודעה מוקדמת, השתרש -שעל
הכלל או המנהג שאין לפטרם אלא אם כן קיימת סיבה לכך ויודגש כאן 

הינו עובד קבוע של המשיבה. בהתאם לכלל זה נהגו כל  שבמקרה דנא העותר
עדות ישראל. בספרות השו"ת ישנן תשובות למכביר המתייחסות בעיקר לעובדי 

פי שקשה להגדיר -על-קהילות, דהיינו: רבנים, שוחטים, חזנים, ושמשים. ואף
 שמשים כבעלי שררה, בכל אופן השתרש המנהג אף ביחס להם. 

וד ובפוסקים, מדובר על בעלי אומנויות ובעלי תפקידים במקורות ההלכה, בתלמ
ידיו, כגון: שתלים )נוטעי -ידי הציבור או המועסקים על-אחרים, המתמנים על

עצים(, טבחים )שוחטים(, סופרי שטרות ומלמדי תינוקות. ראה בבא מציעא, 
דף ק"ט, ע"א, וברמב"ם, הלכות שכירות, פרק י', הלכה ז'. על סוג זה של 

ם כותב הרב איסר זלמן מלצר זצ"ל )נפטר בשנת תשי"ד( בספרו אבן האזל עובדי
פי -)בפרק הדן בהלכה הנ"ל ברמב"ם(, "שהקהל אינם צריכים להתנהג שלא על

  .דיני יושר לסלק מי שנתמנה מהם בלא טענה..."
 

תן אז נהג הכלל כי ניתן לפטר ללא סיבה, אך כיון שניתנה סיבה, נקבע כי היה מקום לי ,אמנם

 שימוע.
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זכות השימוע במשפט העבודה התפתחה עם התפתחות דיני הפיטורין. בישראל, בדומה לאנגליה 

)ובניגוד לקונטיננט שם ניתן לפטר אם יש סיבה מוצדקת(, הכלל הוא שניתן לפטר עובד גם ללא 

או בחוזה. בעבר, על מרבית  ,סיבה מוצדקת, כלל עליו ניתן להתנות בחוק, בהסכם קיבוצי

כי אין לפטר ללא סיבה מוצדקת ואף נקבעו תניות  ,ובדים חלו הסכמים קיבוצים בהם נקבעהע

שונות לעניין פיטורי ייעול ופיטורי רה ארגון. עם ירידת היקף העובדים הכפופים להסכמים 

 קיבוציים החלו לעלות שאלות בבתי הדין לעבודה באשר לצורך בהצדקת הפיטורין.

 תנוינאף וש בחובת תום הלב כדי למנוע פיטורין בנסיבות מסוימות, ועשו בתי הדין שימ ,בתחילה

הצדקה לפיטורין. פסיקה זו, שדנה , ככלל ,כי מכוח חובת תום הלב נדרשת ,פסקי דין מהם עולה

בשאלה המהותית של הצדקת הפיטורין, עסקה במקביל גם בפרוצדורת הפיטורין, שבמרכזה 

על חובת לי בן יהודה "-ם המקיף של גיא מונדלק ונטעמאמראת חובת השימוע )ראו לעניין זה 

, להלן: 2014) 177-283, פרוצדורות" השימוע: הגישה ההליכית להגנה מפני פיטורים לא צודקים

  mht6.pdfonline.info/pdf-http://din/(, ניתן לצפייה ב:מונדלק ובן יהודה, חובת השימוע

 

במשפט העבודה נכתבו אינספור החלטות ופסקי דין לעניין זכות השימוע )לסקירות וניתוחים 

ברנזון, "היקף חובת עוד ראו: חיים  מונדלק ובן יהודה, חובת השימוע.שונים, ראו, לעיל, 

, שם, ספר אליקה ברק", בתוך: יך שימוע מנהלי הוגן ביחסי עבודההעיון בהל  ההשמעה וזכות 

  מונדלק, "איפיון ההסדרה המשפטית לגבי (; גיא ברנזון: שימוע ביחסי עבודה)להלן:  327בעמ' 

 819כב  עיוני משפט", יהםמברירת מחדל חוזית להסדרה קוגנטית, ומה שבינ -פיטורי עובד

בעידן "המהפכה   פרנקל, "בנפתולי הזכות הניהולית לפטר (; יצחק לובוצקי ודוד א' 1999)

; לובוצקי ופרנקל, הזכות לפטר(, להלן: 2005-)התשס"ה 161ג',  משפט ועסקים, החוקתית""

על משפט העבודה האישי: מפיקוח מהותי לפיקוח   מרגליות, "השפעת עקרון תום הלב שרון רבין 

רבין מרגליות, תום הלב במשפט , להלן: 2012) 139י"ג,  עבודה, חברה ומשפטפרוצדוראלי", 

 .הורוביץ, לצאת ידי שימוע(( וכן העבודה

 

הבסיס הרעיוני לזכות השימוע במשפט העבודה משתנה בין פסקי הדין. בחלקם, מבססים זאת, 

כפי שציינתי, על זכות טבעית, תוך הפניה לסיפור בראשית על הגירוש מגן עדן )כפי שציינתי לעיל 

בע"ע )ארצי( פסק דינה של כב' השופטת א' ברק , פסקה ב' ל9וכן בעמ'  בעניין סוהייר סרוג'י

אחרים גוזרים זאת מחובת  ((; 2004אברהם קיפר נ' איגוד ערים לכבאות והצלה טבריה ) 02/1465

תום הלב או חובת ההגינות; יש המבססים את חובת השימוע על חובה זו במשפט המנהלי, 

דובר במעסיקים ציבוריים ואחרים מבססים זאת על זכויות חוקתיות שונות. פסקי דין רבים כשמ

בית התפוצות על שם  –נתאי   300053/96ע"ע )ארצי( עומדים על מספר מקורות )ראו, בין רבים, 

ארז, "זכויות אדם -דפנה ברק; עוד ראו: (עניין נתאיהלן , ל2002) 319, 311, פד"ע לז נחום גולדמן

הזכות לעבוד כזכות (; גיא דוידוב, "2001) 209ח'  עבודה, חברה ומשפט בעידן של הפרטה" 

זכויות כלכליות חברתיות ותרבותיות " בתוך: קהילתית ואישית והפוטנציאל החוקתי שלה

 .((2004ם, )יורם רבין ויובל שני עורכי 543-544, 533 בישראל
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 (:331עומד על מטרת השימוע בתחום דיני העבודה )שם, בעמ' ברנזון, שימוע ביחסי עבודה, 

"אחת המטרות המרכזיות של משפט העבודה המודרני היא איזון בין זכות 
היסוד הקניינית של המעביד והאינטרס המוגן שלו לנהל את עסקו כראות עיניו, 

עובד והגנה על זכותו היסודית לעבוד ועל לבין ההגנה על מקום העבודה של ה
כבודו כאדם וכעובד. לפיכך, כאשר מעביד משתמש בפררוגטיבה הניהולית שלו 
ומתכנן לקבל החלטה כלשהי המשנה לרעה את מצבו של העובד הבודד במקום 
העבודה... חובה על המעביד לקיים הליך מנהלי פרסונלי הוגן ושקוף שבו תינתן 

יתית להשמיע את טענותיו נגד הפגיעה בו, הוא הליך לעובד הזדמנות אמ
 ".השימוע

 

, בקליפת אגוז, מספר כללים שנקבעו המשפט העבודה בהקשר של שימוע, הרלבנטיים אסקור

 לענייננו.

 

 הרחבת חובת השימוע לכלל המעסיקים, לרבות במגזר הפרטי .ב

ל מעבידים ציבוריים חובת השימוע חלה במשפט העבודה בתחילה, מכוח המשפט המנהלי, רק ע

. המפנה חל עם פסק דינה ((1979) 649( 2) גינגולד נ' בית הדין הארצי לעבודה, פ"ד לה 654/78בגץ )

, דב"ע המכללה האקדמית עמק יזרעאל –גוטרמן  1027/01ע"ע )ארצי( של כב' השופטת נילי ארד ב

החילה את חובת השימוע על מכללת עמק יזרעאל, מוסד בו (, עניין גוטרמן, להלן: 2003) 448לח 

כב' כי החופש האקדמי מאפשר אי חידוש החוזה ללא שימוע.  ,אקדמי פרטי. באותו עניין נטען

 (:457לפסק דינה, בעמ'  18פסקה בהשופטת נ' ארד ציינה )

""חופש אקדמי" אינו מילת קסם הנועלת את שערי הטיעון והשימוע מפני מי 
שהעסקתם עומדת להכרעה. אין לשים גבולות לערכי היסוד של שיטתנו 

תחולתם היא אוניברסלית ומשתרעת על כל גוף הנתון לביקורת המשפטית. 
וף עניין אחר הוא המשקלות והאיזונים המתחייבים ממהותו של הג שיפוטית.

ומאופיו המיוחד, במהלך התקיימותה של הביקורת השיפוטית על פעולותיו או 
החלטותיו. או אז יינתן המשקל המתאים להתנגשות בין זכויות היסוד השונות, 

 אם וככל שאין מתקיימת הרמוניה ביניהן."
 מ' א' ג'( –)הדגשה שלי 

 

השופטת נ' ארד, בהתבסס על כב' קבעה  ,(2007) שופרסל בע"מ –מלכה  415/06)ארצי( ע"ע וב

 , כי:בעניין גוטרמןפסק דינה 

"הלכה פסוקה היא, כי זכות הטיעון הינה זכות יסודית ובסיסית הקנויה לעובד 
זכות הטיעון עומדת לעובד במלוא במסגרת יחסי עבודה בינו לבין מעסיקו. 

ק הפרטי, בה במידה שהיא עומדת לו כלפי המעסיק , כלפי המעסיהדרה
 ".מהותי-הציבורי וכלפי המעסיק הדו

 מ' א' ג'( –)הדגשה שלי 
 

ן זה פסק דינו של כב' הנשיא יא חובת תום הלב, החלה גם על מעביד פרטי )ראו לענייהבסיס לכך ה

 (. (2002, )סונול ישראל –הרמן  300353/98 ע"ע )ארצי(ס' אדלר ב

 

כיום, זכות השימוע חלה, אכן, במלוא הדרה, על כל מקומות העבודה ועל כל סוגי המעבידים, 

ה לינדר נ' ארגון נכי תאונות עבוד 355/99ע"ע )ארצי( לרבות מעבידים פרטיים )ראו, למשל, 

ע )ארצי( (; ע"עניין לינדר, להלן: 2002) 846, פד"ע לז ואלמנות נפגעי עבודה בישראל )עמותה(
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עניין , להלן: 2004) 658, 648, פד"ע לט איגוד ערים לכבאות והצלה טבריה –משה  בנימין 1465/02

 (. (2007) דוד –הקשיש קרית גת  למעןהאגודה  412/06ע"ע )ארצי( ( וכן משה

 

עיונים בהלכת  –רעות שמר בגס, "צדק פרוצדורלי וכבוד העובד בהליך הפיטורים במאמרה של 

(, טוענת המחברת כי בגס, זכות השימוע-שמר, להל: 2012) 175 עבודה, חברה ומשפט, השימוע"

חילת המגמה של החלת חובות מנהליות על גופים פרטיים )בתחילה בעלי מאפיינים ציבוריים( ת

קשורה להליכי ההפרטה, במסגרתם העבירה המדינה לידיים פרטיות את האחריות להספקת 

משפט  "תחולת המשפט המנהלי על גופים פרטיים(. איל בנבנישתי "187שירותים )שם בעמ' 

, פרטיותהמסווגות כמבסס את הרחבת הביקורת המינהלית על פעולות  ,(2004) 32, 11ב'  וממשל

, לפיה, קבוצות לחץ מביאות ”Public Choice Theory”על תיאוריית "הבחירה הציבורית", ה: 

להעברת השליטה במשאבים ציבוריים לידיהן. כך,  לקבלת החלטות פוליטיות המובילות

צות הלחץ, ולא בהכרח את טובת הציבור, או ההחלטות המתקבלות תואמות את רצונן של קבו

טובתם של אלו החסרים כוח לחץ. לפיכך, כשעוברים המשאבים, בדרך זו, לידיים פרטיות, יש 

"לא קידר, -דוניץרונית )עוד ראו לעניין זה:  טיל עליהם את חובות המשפט המנהלילהמשיך ולה

, 2013-)תשע"ג 1155, 1127מג  משפטיםלקראת תפישה חדשה של אחריות",   פרטי, לא ציבורי: 

 .(קידר, לא פרטי, לא ציבורי(-דוניץלהלן: 

  

קיצור, (. אם לתמצת בתכלית ה71-117דן בשאלה דומה )בעמ'  ,בוקשפן, המהפכה החברתית

טענתו היא, כי לאור עצמתם הכלכלית של תאגידים גדולים יש לייחס להם מימד של אחריות 

(, יש בלשונו", בעל חשיפה ציבורית"חברתית. לדבריו, ככל שהתאגיד משפיע יותר על הציבור )

כי  ,סבורה בגס, זכות השימוע-שמר (.86-87אחריות החברתית המוטלת עליו )עמ' הלהגביר את 

זו נדרשת לאור היותה של זכות השימוע זכות חוקתית. מהזכות לכבוד האדם היא גוזרת  הרחבה

 את זכות העובד להגן על עבודתו.

 

מכל מקום, החידוש של משפט העבודה היה בהחלה הדרגתית של חובת השימוע על כל מקרה של 

 הפסקת העסקה.

 

 

 

 במשפט העבודה תוכן השימוע .ג

על המעביד לגלות לעובד ולהבהיר לו מהן  - של השימוע המנהלי תאשר לתוכן השימוע, הוא נגזר

 כוונותיו, ומהן העילות והראיות לכך, עליו לשמוע את העובד בנפש חפצה ולנמק את החלטתו

בית הדין הארצי אילן נ' -אוניברסיטת בר 7793/05בג"ץ )לעניין חובות הגילוי בשימוע ראו 

(, שם נדונה השאלה האם יש לאפשר למרצה לעיין בפרוטוקולים 2012) לעבודה וד"ר צמח קיסר

של ועדות קידום אקדמיות ונקבעו כללים ברורים לפיהם אין לאפשר קבלת פרוטוקולים, אך יש 

לאפשר קבלת תמצית הדיון, כולל שמות המשתתפים והחומר שהיה בפניהם ללא חשיפת שמות 
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ותבי חוות הדעת(. מנגד, לעובד הזכות לעניין בחומר של המעביד על בסיסו קיבל את ההחלטה, כ

 (.מונדלק ובן יהודה, זכות השימועלטעון כנגד ההחלטה )על תוכן הליך השימוע ראו בפרוט: ו

 

, בעמ' בגס, זכות השימוע-שמרחובות אלו נגזרים מהרצון להבטיח שימוע הוגן, כפי שמציינת  

176: 

תיאוריית הצדק הפרוצדוראלי מניחה כי בני אדם מצפים שהחלטות הרות "
גורל המשליכות על עתידם יתקבלו בדרך הוגנת וראויה שלא תפגום בתחושת 

אחד הכללים המרכזיים . ( ושתוביל לתוצאה צודקתvoiceהצדק הבסיסית  )
 בתיאוריה זו הוא כלל הקול שמשמעותו מתן אפשרות לאדם שבעניינו מתקבלת

  .להביע את עמדתו בעניין שבנדון באמצעות פרוצדורה המתאימה לכך, החלטה
הליך השימוע לפני פיטורים הוא דוגמה של הסדרה פרוצדוראלית שנועדה 

לעובד להשמיע את קולו ולהגדיל את הסיכוי שההחלטה בעניינו  לאפשר
 תתקבל בדרך צודקת."

  

 במשפט המנהלי. ומה למקבילוד השימוע במשפט העבודה תוכן ,כפי שניתן לראות

 

 הסעדים להפרת חובת השימוע במשפט העבודה .ד

יצד שאלה כב ובמסגרת זו אדוןכעת אבחן את הסעדים בגין הפרת חובת השימוע במשפט העבודה, 

כי אין מדובר  ,אשר פוסקים סעד כספי ולא כופים את המשך ההעסקה. אדגישנקבע אותו סעד כ

פרה חובת השימוע והיו שלא כדין, שכן באותם מקרים אף אם הבמקרים בהם נקבע כי הפיטורין 

, פוטרה עובדת שלא כדין בעניין נתאי ,למשל ,הסעד נפסק כסעד כולל בשל פיטורין שלא כדין. כך

 משכורות. 24-שנות עבודה, ונפסק לה כפיצוי סכום השווה ל 6לאחר 

 

הוא  שהפיטורין עצמם היו כדין,, כהדרך של בית הדין לפסוק פיצויי בשל הליך שימוע לא תקין

לחוק החוזים תרופות, כפי  13סעיף באמצעות הרכיב הלא ממוני, פיצוי בגין עגמת נפש מכוח 

 773( 2צגר נ' בית הדין הארצי לעבודה, פ"ד מב )דוד מ 903/87בבגץ תחילה ) בפרשת מצגרשנקבע 

, שם נקבע שיש לראות בסיום ההתקשרות פיטורין בגינו העובד זכאי , להלן: בגץ מצגר(1988)

אל נ' דוד מדינת ישר -)ארצי( משרד החינוך  3-114בדיון נג/, בגץ מצגר, בעקבות לתבוע ובהמשך

 ינו ממוני(.אנקבע כי יש לפסוק פיצוים ברכיב זה בגין נזק ש שם ,(1994) 563( 1מצגר, פד"ע כו )

 

נדונו  רבקה אלישע בפרשתהשאלה מהם הקריטריונים לפסיקת פיצוי בגין הפרת חובת השימוע. 

ניגוד לכל פיטוריה של עובדת בכירה באוניברסיטת תל אביב, סגנית דקאן הסטודנטים, שפוטרה ב

רבקה אלישע נ' אוניברסיטת תל אביב  2286/04)עב )ת"א( הנהלים. בבית הדין האזורי לעבודה 

)הן לעניין  האוניברסיטה החמורה של תנהלותה, קבעה כב' השופטת מיכל לויט כי לאור ה(2006)

ש להחזירה לעבודתה. בנוסף, הטילה הן לעניין העדר שימוע(, יעצם הפיטורין שלא היו כדין, 

השופטת לויט על האוניברסיטה לשלם לתובעת פיצויים בגין עגמת נפש וצער, בסכום כולל של 

50,000 ₪ . 
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נקבע כי  ,(2008נ' רבקה אלישע ) אוניברסיטת תל אביב 205/07בבש"א )ארצי( בבית הדין הארצי, 

על אף הפגמים החמורים שנפלו בפיטוריה, עקב הזמן שחלף )פסק הדין בערעור ניתן בחלוף מעל 

, לא תוחזר הגב' אלישע לעבודה. חלף זאת בו נשאה שנתיים(, ושינוי מבני שהביא לביטול התפקיד

אוניברסיטה. לעניין הפיצויים נפסקו לה פיצויים חריגים בגובהם, לאור החומרה שבהתנהלות ה

, ₪ 30,000 סך כי יש להפחיתם ולהעמידם על ,בגין עגמת נפש כב' השופטת נילי ארד קבעה

חוק למניעת בהוראות החקיקה בנוגע לשיעור הפיצוי ללא הוכחת נזק )ב ,בהתחשב, בין היתר

חוק הגנה על עובדים )חשיפת עבירות ופגיעה ו חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה ,הטרדה מינית

 .(בטוהר המידות או במינהל התקין(

 

 סק דינו:לפ 5-6השופט יגאל פליטמן התייחס לשני סוגי הפיצויים, בפסקאות כב' 

שיעורו ראוי להיקבע בעיקרו של דבר, על פי הפסד שכר  – באשר לנזק הממוני"
העבודה שנגרם לעובד כתוצאה מפיטוריו בחוסר תום לב ואיבוד מקור פרנסתו. 

שיעור שכרו החודשי של העובד. אורך  -משום כך, אמת המידה לפיצוי זה הינה 
אוי להיקבע, על פי מידת תקופת הפסד השכר על פי אמת המידה האמורה, ר

חוסר תום הלב של המעביד בפיטורים. ככל שאי הצידוק לפיטורים גדול יותר, 
 .היה מועסק תקופה ארוכה יותר.. ראוי להניח שהעובד שפוטר,

עילת תביעה זו שייכת לעילות הפיצוי בגין נזק לא אשר לפיצוי בגין עוגמת נפש 
של אותו פיצוי בגין עוגמת נפש  ממוני בשל פיטורים בחוסר תום לב. שיעורו

צריך להיקבע גם כן, כפי שנקבע הפיצוי בגין הנזק הממוני, על פי מידת חוסר 
תום הלב בפיטורי העובד. ככל שמדובר בפיטורים שרירותיים יותר על פי 
עילתם ובהליך לקוי יותר; כך ראוי להניח, שנגרמה לעובד עוגמת נפש רבה 

גרא", שעל המעביד לשלם לעובד. ... ההלכה היא, "לפום צערא א -יותר, בחינת 
שאין להרבות בשיעור הפיצוי בגין עוגמת נפש. אמת המידה העליונה לקביעת 
פיצוי בגין נזק לא ממוני, של עוגמת נפש, צריכה להיות לדידנו אותה אמת מידה 
שנקבעה על ידי המחוקק במקרה של הטרדה מינית בניגוד לחוק הטרדה 

. פסיקת פיצוי בגין עילה זו בשיעור של חוק שוויון הזדמנויות בעבודהמינית, ו
ש"ח בנסיבות המקרה, כדעתה של חברתנו השופטת ארד, מקובלת אף  30,000
 עלינו."

 
 

ככלל, על פי  ,נקבע ממוני היינו, שני סוגי הפיצויים נגזרים מחובת תום הלב. אך בעוד שהפיצוי ה

להיגזר מהסכום המקסימלי הקבוע בגין  ,לכאורה תקופת ההעסקה, הפיצוי הלא ממוני אמור,

 פיצויים ללא הוכחת נזק בחוקים השונים.

 

ר היה, כפי סבו (2009אביב )-רבקה אלישע נ' אוניברסיטת תל 4485/08בבגץ בית המשפט העליון 

כי ראוי היה להחזיר את העובדת לעבודתה.   כב' השופטת מיכל לויט, בבית הדין האזורי, השקבע

 כי:  ,(לפסק דינה 20כב' השופטת ע' ארבל קבעה )בפסקה 

"יישום כלל השיקולים המפורטים מעלה על נסיבות העתירה דנן מלמד לטעמי  
דק, נוכח ממצאיו העובדתיים כי עסקינן במקרה בו סעד האכיפה היה ראוי וצו

ידי רוב מותב בית הדין הארצי. זאת, בעיקר -של בית הדין האזורי שנתקבלו על
בהתחשב בחומרת הפגמים שנפלו בפיטורי העותרת ובפרט היעדר תום לב 
בהתנהלותה של המשיבה; מעמדה של המשיבה כגוף בעל סממנים ציבוריים; 

 העבודה."-וההקשר התעסוקתי של יחסי
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לאור המבחן בפסק הדין ולם, למרות הדברים הללו, נמנע בית המשפט העליון מלהתערב א

להתערבות בגץ בהחלטות בית הדין הארצי לעבודה, שכן על אף שלדעת בית המשפט לא היה 

מקום לתת משקל מהותי לחלוף הזמן, הרי שאין מדובר בטעות מהותית המחייבת התערבות. 

 העליון בשאלת הפיצוי.לאור האמור לא דן בית המשפט 

 

ההלכה נותרה על כנה ולפיה בפיצויים בשל עגמת נפש, בשל הפרת חובת השימוע  ,כלומר, לכאורה

ללא זיקה למספר משכורות  , וזאתיש להגביל את הפיצוי ,)במקרים בהם הפיטורין היו מוצדקים(

 וללא קשר לגובה השכר. 

 

חצי כ, שניתן (2008אביב )-דינה מנקין נ' אוניברסיטת תל 428/07בע"ע )ארצי( ביה"ד הארצי עצמו 

, התערב בסכום הפיצוי שנפסק ע"י בית בעניין אלישעשנה לאחר פסק דינו של בית הדין הארצי 

הדין העמיד זאת על שתיים וחצי משכורות חלף חמש משכורות. בית ו הדין האזורי לגבי שימוע,

כנות, כי עילות פיטוריה של גב' מנקין היו: " ,אישר את פסק דינו של בית הדין האזורי וקבע

כי הפיצוי ניתן  ,לבנה(. כן נקבע-וירט 'לפסק דינה של כב' השופטת ו 12" )פס' ענייניות וסבירות

 רק בשל העובדה שלא ניתן לה שימוע. 

 

 כי: ,ק דינה(לפס 13וירט לבנה ציינה )בפסקה ו' כב' השופטת 

"על פי ההלכה, ערכאת הערעור אינה נוטה להתערב במתחם שיקול דעתה של 
הערכאה הדיונית בקביעת סכום הפיצוי, אולם במקרה דנן מסכימים אנו 
לטענות האוניברסיטה כי סכום הפיצוי שקבע בית הדין האזורי הינו סכום חריג 

כום הפיצוי הבאנו אשר אינו משקף את נסיבות המקרה בכללותן. בהפחתת ס
בחשבון את תקופת עבודתה של גב' מנקין באוניברסיטה, אשר לא היתה 

שנים(, ואת כשרות החלטתה של האוניברסיטה על הפיטורים,  6ממושכת )
כאשר נקבע כי פיטוריה של גב' מנקין בוצעו מתוך נימוקים ענייניים ובתום 

 לב."
 

בעניין אלישע )למעט העובדה ש עניין אלישעבעל אף שמדובר בדיוק באותה סיטואציה שנדונה 

לא היו מוצדקים(, בית הדין הארצי במקרה זה פוסק בגין פגם בשימוע סכום בשווי  פיטוריםה

בעניין שתים וחצי משכורות. אין בפסק הדין התייחסות להנמקה ולהגבלת גובה הפיצוי שנקבעו 

 .אלישע

 

שפסקו במקרים אלו פיצוי על פי גובה  םניתנו מספר פסקי דין בבתי הדין האזוריי ,בהמשך

  3327/09בעב' )אזורי ת"א, כב' השופט אילן איטח( כך התחשבות בשכר )תוך המשכורת או 

(, נפסק פיצוי בגובה שתי משכורות בגין פגמים 2010) חברת צ'מפיון מוטורס בע"מ –מסטיי 

 לוסי בורכרד בע"מ –דוד   3211/06שהם( -ובעב' )אזורי ב"ש, כב' השופטת יעל אנגלברגבשימוע 

 (.בגין פגמים בשימוע משכורות 4(, נפסק פיצוי בגובה 2008)

 

כות השימוע כי אין לקשור בין גובה הפיצוי במקרה של הפרת ז ,סבורה בגס, זכות השימוע-שמר

 (:216שכן )עמ'  ,למשכורות
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"יצירת קורלציה בין גובה השכר לגובה הפיצוי מעבירה לעובדים ולמעסיקים 
מסר שגוי שלפיו כבודו של העובד נגזר ממשכורתו, ובאופן פרדוקסלי פוגעת 
דווקא בעובדים המשתכרים שכר נמוך החשופים ממילא לפגיעה בכבודם 

יותר מדיניות שיפוטית שתנתק את הפיצוי בגין במקום העבודה. על כן ראויה 
הפגיעה בכבוד מתלוש השכר של העובד ותאמץ את אמת המידה העליונה 
שהוצעה על ידי בית הדין הארצי, שתאפשר לבתי הדין לעבודה להפעיל שיקול 

 דעת  בשאלת הפיצוי בגין הנזק הלא ממוני בדרך של בחינת כל מקרה לגופו."
 

 במקרה של פיטוריןודה מעניק פיצוי בגין הפרת חובת השימוע גם מכל מקום, משפט העב

 מוצדקים, בגין פיצוי שאינו ממוני. 

 

 

 

 

 

 זכות השימוע כזכות חוקתית 7.3

 סקירה כלליתא. 

עם חקיקת חוקי היסוד ופיתוח הפרשנות  .תחילה, כזכות מנהלית ,זכות השימוע הוכרה

גזרת בראש ובראשונה מזכות האדם לכבוד, החוקתית, ראו בזכות השימוע זכות חוקתית הנ

 חלק מהזכות לקניין או לחופש העיסוק. האחרים ראו ב

 

עומדת על הצורך בבחינה מחדש של זכויות שפותחו במשפט המנהלי,  ארז, זכות הטיעון-ברק

 (:821בהתחשב בשינויים החוקתיים שחלו במשפט הציבורי )בעמ' 

מן המשפט המנהלי שהתפתח בהלכה "באופן מסורתי, זכות הטיעון היא חלק 
היסוד -הפסוקה, ובשל חשיבותה הרבה היה לה מקום גם כאחת מזכויות

כתובות. כיום הדיון בזכות הטיעון )כמו בעקרונות אחרים מתחום -הבלתי
המשפט הציבורי( חייב לעבור הערכה מחדש, בהתחשב בשינויים החוקתיים 

וד בנושא זכויות האדם. היס-שחלו במשפט הישראלי עם חקיקתם של חוקי
מבחינה פורמלית, כללי הצדק הטבעי, ובכלל זה זכות הטיעון, לא זכו בהכרה 

היסוד. עם זאת, נקבע בפסיקה כי הזכות לכבוד כוללת -חוקתית מפורשת בחוקי
בתוכה את הזכות להליך הוגן בהליכים שיפוטיים. על בסיס זה ניתן להוסיף 

ת להתפרש כחלה לא רק בהליכים ולטעון כי הזכות להליך הוגן חייב
 ".המתקיימים בערכאות שיפוטיות, אלא גם בהליך המנהלי

 

כי יש להעניק לזכות המנהלית, הכוללת את זכות השימוע, מעמד  , סבורזמיר, הזכות  המנהלית

 (:144חוקתי )בעמ' 

"אכן, ההגנה על כל אדם מפני פגיעה על ידי רשות מנהלית שלא כדין היא בעלת 
עד כדי כך ממדרגה ראשונה, הן מבחינה עקרונית והן מבחינה מעשית,  חשיבות

 ".שניתן לטעון כי הזכות המינהלית ראויה למעמד של זכות חוקתית
 

ארז, -ברקואכן, ניתן למצוא התייחסויות הן בספרות, הן בפסיקה לזכות השימוע כזכות חוקתית. 

בהם הובעה הדעה )אם כי לא  ,(11 , ה"ש822מביאה שורה של פסקי דין )בעמ'  זכות הטיעון
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כי ההליך ההוגן המנהלי הוא חלק מזכות האדם לכבוד. באחרים )המופיעים שם, בה"ש  ,הוכרעה(

 פגע.יכי ההגנה החוקתית נגזרת מהזכות שעלולה לה ,( נקבע12

 

כי הזכות לשימוע נגזרת מזכותו הבסיסית של הפרט להגן על  ,סבורה הורוביץ, לצאת ידי שימוע,

עצמו. לטענתה, הזכות להגנה עצמית חורגת מהמשפט הפלילי, ומביאה לתמיכה את דבריו של ג'ון 

לפיהם ההגנה העצמית היא המטרה היחידה לשמה רשאים בני  ,סטיוארט מיל, בספרו על החירות

, שם נאמר, כי אל לעניין ברמןהיא מפנה  ,אחר. כמו כןאדם להתערב ולהפריע לחירות הפעולה של 

לה לרשות לפגוע בפרט ללא שימוע. לטענתה, הפסיקה החילה את זכות השימוע במקרה של 

 פגיעה. מכאן, נגזרת זכותו של האדם להתגונן מפני פגיעה זו באמצעות שימוע. 

מסגרת הסדרת הליך כי את הזכות לכבוד יש לממש ב ,, סבורהבגס, זכות השימוע-שמרגם 

הפיטורין באמצעות כללי צדק פרוצדורלי. היינו, אימוץ הנורמה החוקתית באופן ישיר לתחום 

יש להחיל את כללי השקיפות והקול )ההשמעה והשימוע( על  ,(. לדבריה200דיני העבודה )שם בעמ' 

 כלל המעסיקים מכוח הזכות החוקתית.

 

בעניין כי זכות השימוע נגזרת מהזכות לכבוד.  ,הבפסיקה, בעיקר במשפט העבודה, הובעה הדע

 , כי:832ציין בית הדין הארצי בעמ'  לינדר

עובד הוא בראש ובראשונה  ..תו של המעביד אינה נוחה מהעובד."גם אם דע
 ".אדם, והמעסיק חייב בכבוד האדם של עובדו

 

 כי: ,לפסק דינו( 44קה פיצויים לאחר שבית הדין הארצי קבע )בפס , נפסקוסוהייר סרוג'יבעניין 

"המסכת העגומה שנגולה לעינינו בכל חומרתה בפרשה זו, באה לידי ביטוי 
 ".בראש ובראשונה בפגיעה בכבודה של המערערת כאדם וכעובדת

 

, פוטרה סגנית דקאן הסטודנטים באוניברסיטה לטענתה בשל התנכלות ובעניין רבקה אלישע

פ' ליבל, שזכתה לגיבוי מצד הנהלת האוניברסיטה. כל והתעללות מצד הממונה הישירה עליה, פרו

לפסק  63לויט קבעה בפסקה  יכלהערכאות עמדו על זכותה לכבוד של גב' אלישע. כב' השופטת מ

 ((:2006) רבקה אלישע נ' אוניברסיטת תל אביב  2286/04עב )ת"א( דינה )

כות מעין קניינית לעבודה. יש לו הזכות לא רק להשתכר בכבוד,  אלא "לעובד ז
גם ליהנות מהעבודה, לעסוק במה שהוא מיומן בו, לעסוק במלאכה ולא ללכת 
בטל. ניצול הפרוגטיבה, הכוח הרבה ידי המעביד לפטר עובדים, עשוי לפגוע 
 בעבודת העובדים. בכך נפגע לא רק מקור פרנסתם אלא גם זכותם לעבוד

 "., ובכך נפגעים כבודם וזהותם האישית כעובדיםבסיפוק
 מ' א' ג'(. –)הדגשה שלי 

 

השופטת כב'  (2008אוניברסיטת תל אביב נ' רבקה אלישע ) 205/07בש"א )ארצי( בביה"ד הארצי )

 כי: ,לפסק דינה 33נה י' פליטמן( ציינה בסעיף המשכב' הנשיא ס' אדלר וכב' נילי ארד )בהסכמת 

"הפגמים החמורים והמצטברים בהם לקו ההליכים שננקטו כלפי המשיבה, 
  ."גרמו לפגיעה חמורה בכבודה של המשיבה כאדם וכעובדת

 מ' א' ג'(. –)הדגשה שלי 
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ערבים כי לאור פגיעה בכבודה היו מת ,, כב' השופטת עדנה ארבל הדגישה וקבעהבבגץ אלישע

 . ואלו הן רק מקצת הדוגמאות.של בגץ לולא עילות ההתערבות המצומצמותבפסק הדין 

 

עם זאת, לשאלה אם הפרת הזכות המנהלית לשימוע, לכשעצמה, מהווה פגיעה בזכות חוקתית, 

נכון לאמץ את כי כי יש טעם רב בדבריו של פרופ' זמיר, ו ,עדיין אין תשובה בפסיקה. אני סבורה

הלית לשימוע כזכות חוקתית. בכל המקרים שתוארו בפסיקה נפגע כבודם של אנשים הזכות המנ

אלון פרופ' שפוטרו ללא שימוע, או שזכויותיהם נפגעו בדרך אחרת ללא שימוע. כפי שציין 

, זכות השימוע Why Law mattersהן במאמרו, הזכות לביקורת שיפוטית, הן בספרו: הראל, 

 הבסיס למשפט כולו. היא זכות בסיסית, היא למעשה

 

 ההתקשרותעל ביטול חוזה  ,בן לילה ,גם במקרה שלפניי, כפי שאפרט להלן, הודיעו לתובעים

נציגי עמם. חלק מהתובעים הפעילו סוכנות דואר עשרות בשנים, ואת ההודעה קיבלו לאחר ש

ות עולה פרצו לסוכנות והוציאו ממנה את דבריהם, לעיני כל, או טלפונית. מהעדויחברת הדואר 

הפגיעה בכבודם  במפורש הפגיעה בכבודם. הדבר היה ניכר על פניהם ובקולם במהלך העדויות.

 הייתה לטעמי הסיבה המרכזית לתובענה, כפי שעלה מעדויותיהם לפניי.

 

 התרופות בגין הפגיעה בזכות החוקתית לכבוד האדם .ב

, שהחלו לדון בה  הכבדשאלה זו של סעדים כספיים בגין הפרת זכויות חוקתיות היא שאלה נ

האחת, פיצוי ישיר בגין הפרת זכויות חוקתיות, והשנייה,  ;בשנים האחרונות. ישנן שתי מגמות

 פיצוי במסגרת המשפט האזרחי, דיני הנזיקין ואף דיני החוזים.

 

"עוולות חוקתיות בעידן , הן במאמרה: עוולות חוקתיותפרופ' דפנה ברק ארז דנה בכך הן בספרה: 

ארז -(. פרופ' ברקברק ארז, חוקי היסוד, להלן: 2006-)תשס"ו 103ט'  משפט וממשל סוד"חוקי הי

נזיקי כאשר -דנה בשאלה האם יש אפשרות להטיל על רשויות שלטוניות אחריות בעלת אופי כספי

הן מפרות זכויות אדם. במאמר חוקי היסוד מוצע לעשות שימוש לשם כך בעוולות המסגרת בדיני 

מדינת ישראל נ' וייס  1678/01ע"א נות והפרת חובה חקוקה )עוד לעניין זה ראו: רשל –הנזיקין 

, מציינת פרופ' ברק ארז כי )שם בעמ' חוקי היסוד(. במאמרה, ועניין אבנעל( 2004) 167( 5) פ"ד נח

109:) 

צדדים גם דיני החוזים יכולים לשמש "כאשר קיימת מערכת יחסים חוזית בין ה
 בסיס להגנה על זכויות האדם."

 

כי אין לפסוק בגין נזקים שלא  ,ארז-, מוסיפה פרופ' ברק275-276, בעמ' עוולות חוקתיותבספרה, 

היעדר הערכה לנזק,  משקפתנלוו להם נזקים פיזיים סכום אחיד או נומינלי, שכן פסיקה כזו 

 שה אינה מזכה בפיצוי.וראיית הפגיעה כפגיעה שלמע

 

, שער תשיעי: "תרופות פרשנות חוקתיתשלישי:  ברק, בספרו פרשנות במשפט, כרךפרופ' אהרן 

(, תומך עקרונית בפסיקת 1994-)תשנ"ד 785-792בגין פגיעה שלא כדין בזכות אדם חוקתית", 
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פגיעות בזכויות חוקתיות, אם באמצעות המשפט האזרחי, ואף בתביעה ישירה, שכן,  פיצויים בגין

 לטעמו, הכרה בזכויות החוקתיות צריכה להיות מלווה בסעד.

 

משפט ", יותפיצוי בגין פגיעה בזכויות חוקת –  ביטון, במאמרה ""כאבים באזור הכבוד" יפעת 

, סבורה כי יש לפתח תרופות ביטון, כאבים באזור הכבוד(, להלן: 2006-)תשס"ו  137ט'  וממשל

הנגרמים כתוצאה מהפרת הזכות כמו נזקים ם הנזיקין. לטענתה, יש לדון בנזקי אלו במסגרת דיני

להכיר בנזק של  ,יים שיח בעניין זה במסגרת הפסיקהסבורה כי יש לק היאשל פגיעה ברגשות ו

, שם היא מפנה לשיטות המשפט בצרפת, 148"פגיעה בכבוד וברגשות" ולפצות בגינו )ראו שם בעמ' 

אין לעשות שימוש  ,גרמניה, דנמרק יוון אירלנד ומקסיקו, המכירות בסוג נזק זה(. לדבריה

עגמת נפש או כאב וסבל, שהם ביטוי לנזק לא מוחשי הנלווה  במקרים אלו בתיבות הרגילות של

כי יש לעשות שימוש  ,לנזק פיזי, שאינו קיים פעמים רבות בעוולות חוקתיות. ביטון סבורה

 "כאב וסבל רגשיים". , ו"צער" יםבמונח

 

ע"א בפסיקה, קיימים מקרים בהם נפסק פיצוי נזיקי בגין פגיעה בזכויות חוקתיות. כך למשל, ב

, להלן: עניין 1999) 526( 4מיאסה עלי דעקה נ' בית החולים "כרמל" חיפה, פ"ד נג ) 93/2781

כי האוטונומיה שלה נפגעה בכך שלא התקבלה הסכמתה מדעת  ,, התקבלה טענת התובעתדעקה(

נומיה כנגזרת של הזכות החוקתית לכבוד האדם, בית המשפט הכיר בנזק של פגיעה באוטו .לניתוח

במסגרת עוולת הרשלנות )על קליטת הזכויות החוקתיות למשפט הפרטי ראו להלן(. התובעת 

פוצתה בגין פגיעה זו באופן נפרד מהפיצוי שנפסק לה בגין הנזקים שנגרמו מהניתוח. כב' השופטת 

ה, בגין הפגיעה בזכות החוקתית כראש נזק כי הפיצוי ניתן, בראש נזק ז ,ט' שטרסברג כהן הבהירה

השופטת שטרסברג כהן הייתה בדעת מיעוט אך לא בשאלה כב' עצמאי במסגרת עוולת הרשלנות )

 לפסק דינה היא מבהירה: 42זו(, בפסקה 

"אכן, ניתן להגן על זכותו של אדם לאוטונומיה בכלל, ולקבלת מידע רפואי 
גיעה בזכות יסוד בעלת חשיבות בפרט, גם בגדרה של עילת תביעה בגין פ

עליונה, שכמוָה כעוולה חוקתית. פיתוחן של עילות תביעה הסבות על הפרת 
זכויות יסוד ופגיעה בהן, הינו נושא מורכב העושה עתה אך את צעדיו הראשונים 
במשפט הישראלי. הכרה בקיומן של עילות תביעה חוקתיות מעוררת שלל 

המשפט ובכתיבת -לדיון בפסיקת בתיקשיים ושאלות שטרם זכו לליבון ו
ידי עילות חוקתיות; מה הם -המלומדים, כגון אילו זכויות יהיו מושא להגנה על

המבחנים להגנה על זכויות אלה; מה הם הסעדים ההולמים פגיעה בזכות 
חוקתית וכדומה. במצב דברים זה, כאשר סוגיות אלה טרם נדונו לעומקן, ראוי 

ת פתרון הבעיה העומדת בפנינו, ודי לנו לקבוע כי ללכת במסלול אחר ההולם א
זכותו של אדם לאוטונומיה תזכה להגנה באכסניה המשפטית של ראש נזק 
עצמאי ונפרד מראשי הנזק המוכרים בגדרה של עוולת הרשלנות. ההכרעה 
בשאלה הנכבדה אם יש מקום ליתן הגנה לזכות לאוטונומיה גם בגדרה של 

 ".לה שתישאר לעת מצוא עילת תביעה עצמאית, ראוי
שנגרמו  נזקי גוףכי הפיצוי בגין פגיעה באוטונומיה יתווסף על הפיצוי בגין  ,בדעת רוב נקבע

 לתובעת.
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ע"א שאלת הפיצוי בגין הפגיעה באוטונומיה התעוררה בפרשת הסיליקון בחלב של תנובה )

לעניין הפיצוי, קבעה כב'  (.(2011מרכז שיתופי נ' עזבון המנוח תופיק ראבי ז"ל ) -בה תנו 08/10085

 כי: ,(45לפסק דינה בעמ'  34השופטת א' חיות )בפסקה 

"חשוב להדגיש כי בעניין דעקה סווגה הפגיעה באוטונומיה כראש נזק לא 
יא. ממוני במסגרת עוולת הרשלנות ולא כעוולה עצמאית העומדת על רגליה ה

לאחר שניתן פסק הדין בעניין דעקה הובעה אמנם הדעה כי מן הראוי לסווג 
פגיעה באוטונומיה כעוולה חוקתית המקימה עילת תביעה .... אולם סוגיה 
נכבדה זו המבקשת להכיר בעוולה חדשה יציר הפסיקה, טרם נדונה לעומקה 

 בפסיקתנו והמקרה דנן אינו מצריך דיון והכרעה בה."
 

 פסיקה הכירה בראש נזק בגין פגיעה בזכות חוקתית, במסגרת עוולת הרשלנות.היינו, ה

 

, להלן: 2013צוריאל אגודה שיתופית להתיישבות חקלאית בע"מ נ' משה אביטן )  11/7731בע"א 

רת דיני החוזים בגין פגיעה , נדונה השאלה האם ניתן לפסוק פיצוי במסגעניין צוריאל(

-באוטונומיה. אמנם, נושא זה לא נדרש להכרעה, אך הובעו דעות שונות ע"י כב' השופטת ד' ברק

 לפסק דינו: 20וכב' השופט י' עמית מזה. כב' השופט י' עמית ציין, בפסקה  ,ארז מזה

"כשלעצמי, ומבלי לקבוע מסמרות, איני סבור כי יש טעם להעביר ראש נזק 
ד זה בדיני הנזיקין, אל דיני החוזים. בכל טעות או הטעייה חוזית יש מיוח

פגיעה באוטונומיה, מאחר שבעקבות ההטעיה נשללה "ההסכמה מדעת" של 
המתקשר, שאילו ידע את העובדות לאשורן, לא היה מסכים להתקשר בהסכם. 
אין צורך להידרש בדיני החוזים לראש הנזק של פגיעה באוטונומיה, נוכח 

שת הרחבה של תרופות ופיצויים שניתן להעניק למי שנפגע עקב ניהול משא הק
לב בקיום -ומתן בחוסר תום לב או עקב התנהלות שלא בדרך מקובלת ובתום

לחוק החוזים. במסגרת סעדים אלה ניתן לפסוק  39-ו 12החוזה על פי סעיפים 
 לחוק התרופות." 13ממילא פיצוי גם בגין נזק לא ממוני לפי סעיף 

 
 

 לפסק דינה: 4ומנגד קבעה כב' השופטת ד' ברק ארז בפסקה 

"אין לשלול על הסף את האפשרות של פסיקת פיצויים בגין פגיעה באוטונומיה 
גם בתחום דיני החוזים, במקרים המתאימים, באופן זהיר ומדוד. כמובן, בתחום 
זה הזכות לאוטונומיה אמורה לשמש "מגן" מפני הסכמה שבה האדם אינו 

פץ, ולא בסיס לדרישה שייכרת עם האדם החוזה שבו הוא מעוניין )בהעדר צד ח
פי דין להתקשר, -אחר המעוניין בכך, ובכפוף למצבים שבהם קמה חובה על

 –למשל מכוח האיסור להפלות(. אכן, כפי שמציין חברי, דיני החוזים מבוססים 
ל הרצון על האוטונומיה ש –לפחות מבחינת הגדרת מושכלות היסוד שלהם 

הפרטי, והם כוללים מערך שלם של סעדים, שתכליתם להגן על אוטונומיה זו. 
כך, ההכרה בזכות לבטל חוזה מחמת פגם בכריתתו מיועדת להגן על צדדים 
לחוזה מפני פגיעה באוטונומיה שלהם בשלב ההתקשרות. בדומה לכך, דיני 

נומיית הרצון של התרופות החוזיים מיועדים אף הם, בין היתר, להגן על אוטו
המתקשר. על כן, אף אני שותפה לדעה כי יש להיזהר מהכרה בתביעות אשר 

ידי שימוש ב"סעיף סל" של פגיעה -ינסו לעקוף את דיני התרופות החוזיים על
באוטונומיה. אולם, מכאן ועד לשלילה כללית של האפשרות לפסיקת פיצויים 

ארוכה..... "אף בעניין דעקה  גם בגין פגיעה באוטונומיה בדיני החוזים הדרך
עצמו התייחס השופט ת' אור במפורש לכך שמתן טיפול לחולה ללא קבלת 
הסכמתו המודעת היא הפרה של זכות חוזית, שעשויה לזכות אותו בתרופה 

לחוק התרופות. השופט אור ציין כי תרופה זו מזכה בפיצוי על  13מכוח סעיף 
ם לחולה בגין הפגיעה באוטונומיה" נזקים ה"דומים במהותם לנזקים הנגרמי

((. עניין תנובה, שנזכר אף הוא לעיל, מדגים תביעה בגין פגיעה 580)שם, בעמ' 

http://www.nevo.co.il/case/5612771
http://www.nevo.co.il/case/5612771
http://www.nevo.co.il/case/5603522
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באוטונומיה במסגרת דיני הצרכנות, המצויים גם הם ב"תפר" של דיני החוזים 
 ודיני הנזיקין."

 

 ברק ארז, משפט ציבורי ומשפט פרטי,ראו:  ת אלו קיימים גם בכתיבתם האקדמית,חילוקי דעו

 דין ודברים", ודאות במשפט-גבולות ואי  עמית, "על טשטוש תחומים, טשטוש , ומנגד: יצחק 105

 (.2011-)תשע"א 17ו' 

 

-קרןצחי  ן פגיעה באוטונומיה בכלל, ובמסגרת דיני החוזים בפרט, ראו:לשאלות אלו של פיצוי בגי

הערכה נורמטיבית, התפתחויות עכשוויות ומגמות   פז, "פיצוי בשל פגיעה באוטונומיה: 

  (.2007-)תשס"ז 187י"א המשפט ", עתידיות

 

דנה  ביטון, כאבים באזור הכבוד,להעריך את הפגיעה בזכות החוקתית.  שאלה נוספת היא איך

ת"א היא סוקרת פסק דין שניתנו בערכאות המבררות בעניין זה )כמו למשל בהרחבה בשאלה זו. 

כי יש לקבוע קריטריונים לעניין זה. עוד מפנה  ,( ומציינת(2002) יודובסקי נ' ורדי 58457/95( )ת"א

 (.169, 160המחברת לדין בארה"ב ובאנגליה, שם נקבעו פרמטרים לעניין זה )שם בעמ' 

 

 אשוב לשאלה זו כשאדון בעניינם של התובעים שלפניי.

 

גין הפרת זכויות חוקתיות במסגרת דיני לסיכום, כיום הוכרה בפסיקה האפשרות לתבוע ב

שאלה זו הושארה בצריך עיון, כמו גם השאלה האם יש מקום להכיר  ,הנזיקין. אשר לדיני החוזים

בפיצוי ישיר בגין פגיעה בזכויות חוקתיות. אשר לשאלה של פגיעה ישירה, איני נדרשת לה 

כי יש להכיר בזכותם זו  ,במסגרת פסק דין זה. עם זאת בהמשך, אעמוד על טענת התובעים

במסגרת דיני החוזים, שכן במקרה שלפניי היחסים בין הצדדים הם יחסים חוזיים, ועל כן יש לדון 

 בשאלה איזו זכות שימוע עומדת לתובעים במסגרת יחסים אלו. 

 

 זכות השימוע של התובעים 7.4

 מקור הזכות 7.4.1

)מכוח המשפט המנהלי, משפט העבודה  ימועלזכות לש לעיל התובעים טענו, כאמור, לכל המקורות

. כעת אדון בשאלה מכוח מה זכאים התובעים לשימוע במסגרת היחסים והמשפט החוקתי(

הזכות המנהלית לשימוע החלה על  ,כמובן ,אולבין הנתבעת. מקור אפשרי אחד, ה החוזיים בינם

ום כתאגיד ממשלתי(. יש ציבורי )כרשות וכי גוףחברת הדואר ביחסיה עם הסוכנים, מכוח היותה 

כי החובה על רשות לקיים שימוע בגין החלטה פוגעת מתקיימת גם כאשר הכוח מופעל  ,להדגיש

גינגולד נ'  654/78בגץ ארו אז( א' ברק בומכוח מערכת יחסים חוזית. עמד על כך כב' השופט )כת

 לפסק דינו: 4( בפסקה 1979) 655, 649( 2) לעבודה, פ"ד להבית הדין הארצי 

"זכות יסוד של האדם בישראל היא, כי רשות ציבורית, הפוגעת במעמדו של 
אדם, לא תעשה כן, בטרם תעניק לאותו אדם את ההזדמנות להשמיע את דעתו. 

 אין נפקא מינה, אם הרשות הציבורית פועלת מכוח חיקוקלעניין זכות יסוד זו, 
. אין גם כל חשיבות לשאלה, אם או מכוח הנחיה פנימית או מכוח הסכם

http://www.nevo.co.il/safrut/book/4363
http://www.nevo.co.il/safrut/book/12165
http://www.nevo.co.il/safrut/book/1286
http://www.nevo.co.il/safrut/book/1286
http://www.nevo.co.il/safrut/book/4479
http://www.nevo.co.il/case/1664113
http://www.nevo.co.il/case/1664113
http://www.nevo.co.il/case/17929623
http://www.nevo.co.il/case/17929623
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הסמכות המופעלת היא שיפוטית, כעין שיפוטית או מינהלית, ואם שיקול 
הדעת, הניתן לאותה רשות, הוא רחב או צר. בכל מקרה, בו רשות ציבורית 
מבקשת לשנות את מעמדו של אדם, עליה לפעול כלפיו בהגינות, וחובה זו 

טילה על הרשות את החובה להעניק לאותו אדם את ההזדמנות להשמיע את מ
 ".דעתו

 מ' א' ג'( –)הדגשה שלי 
 

סעד כספי בגין הפרת חובת השימוע במשפט המנהלי, באמצעות  פסוקלניתן לעיל,  כפי שציינתי

ים מתווה זה מתאבמקרה שלפניי היחסים בין הצדדים הם יחסים חוזיים, כיוון ש דיני הנזיקין.

 ,.Miller v. United States Steel Corpכפי שציין השופט ריצ'רד פוזנר בעניין  לענייננו.פחות 

902 F. 2d 573, 574: 

“…tort law is a superfluous and inapt tool for resolving purely 
commercial disputes. We have a body of law designed for such 
disputes. It is called contract law.” 
 

 
אני סבורה  אשר לזכות השימוע שמקורה במשפט העבודה, כפי שקבעתי לעיל לעניין השביתה, 

זכאים להרחבת זכות השימוע לגביהם הם אינם  או מעין עובדים, ועל כן שהסוכנים אינם עובדים

 מכוח משפט העבודה.

 

כי המקור לזכות השימוע או  בורה,אני סנותרנו אם כן, עם זכות השימוע במשפט החוקתי. אכן, 

במשפט החוקתי. מהראיות עליהן עמדתי לעיל  הוא ,זכות הטיעון של התובעים במקרה שלפניי

לאחר שנות עבודה רבות כסוכני  כאשר כי כבודם של התובעים נפגע ,)ואוסיף ואפרט להלן( עולה

ות הועברה במכתב על הפסקת ההתקשרהודעה כאשר הדואר הופסקה ההתקשרות עמם בן לילה, 

בשיחת טלפון, ובמקרים אחדים, כך  באישון לילה, לעיתים ,סטנדרטי, שנמסר, בחלק מהמקרים

, הביטול היה עם מסירת צו המניעה לתובעים. ביטול באופן זה, מבלי עצמה טוענת חברת הדואר

 שניתנה לתובעים הזדמנות להשמיע את טענותיהם, פגע בכבודם.

 

פגעה בכבודם של התובעים )או חלק מהם, כפי שאבחן במסגרת  קשרותההתמשקבעתי כי הפסקת 

נשאלת השאלה כיצד להחיל זכויות אלו במשפט הפרטי, כאשר  ,התובענה של כל סוכן וסוכן(

חוקי היסוד חלים על רשויות השלטון, כאמור, היחסים בין הסוכנים לדואר הם יחסים חוזיים. 

גם כנגד פרטים אחרים. כפי שראינו לעיל, לעניין  אם זכויות חוקתיות מכוונותהיא השאלה 

הפגיעה באוטונומיה, זו הוכרה במסגרת דיני הנזיקין. הפסיקה אמצה, כפי שאתאר להלן, גישה 

 לפיה עקרונות היסוד החוקתיים, חלים במשפט הפרטי דרך מושגי השסתום, כפי שאפרט להלן.

 

ספר " שפט העבודהמהתחולה ב ברק במאמרו: "זכויות חוקתיות והמשפט הפרטי:פרופ' אהרן 

( עוסק בשאלה האם זכויות חוקתיות חלות בין ברק, זכויות חוקתיות)להלן:  363, עמ' אליקה ברק

בה מובאים מספר רב של מקורות העוסקים בשאלה  ,364בעמ'  4פרטים באופן אופקי )ראו ה"ש 

יש ארבע אפשרויות להשיב לשאלה זו. הראשונה, כי יש תחולה ישירה לזכויות  ,זו(. לדבריו

כי אין כל תחולה של זכויות חוקתיות  –המישור האופקי; השניה  –חוקתיות בין פרטים, בלשונו 

http://www.nevo.co.il/safrut/book/18369
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תחולת הזכויות החוקתיות ביחס האופקי באמצעות הרשות  – במישור האופקי. השלישית

 .למאמרו( 368תחולה עקיפה של הזכויות החוקתיות ביחס האופקי )עמ'  –השופטת והרביעית 

לאחר בחינת כל האפשרויות, סבור פרופ' ברק כי יש עדיפות לתחולה העקיפה ומבהיר את 

 (:375התחולה העקיפה )בעמ' 

לא  –על פיה הזכויות החוקתיות של הפרט כנגד הרשות חלות במשפט הפרטי "
ן הן חלות במישרין. אין להכניס לנעליה של הרשות במישרין אלא בעקיפין. אי

השלטונית, כבעלת החובה בזכויות החוקתיות, את הפרט. אין לפרט אחד זכות 
חוקתית ולא ברמה -ה תתחוקתית כלפי פרט אחר. הזכויות בין פרטים הם ברמ

תחולה עקיפה זו מתרחשת על סמך ההנחה שלכל זכות חוקתית של . חוקתית..
יות השלטון יש היבט ערכי אובייקטיבי המוקרן לכל ענפי הפרט נגד רשו

המשפט. משמעות הדבר היא כי הזכויות של הפרט כנגד הרשות השלטונית 
לכבוד, חירות, פרטיות וקניין מבטאות גם ערכים אובייקטיביים המעצבים את 

 ..ן פרטים במסגרת המשפט הפרטי.היחסים בי
פצייה זו נראית לי הראויה. היא מבין ארבעת האופציות שעליהן עמדתי, או

מקובלת במרבית שיטות המשפט שבהן התעוררה הבעייה. היא חלה במסגרת 
 .(..1950אדם והחירויות הבסיסיות )האמנה האירופית להגנה על זכויות ה

האופציה של התחולה העקיפה מכירה בשוני בין הזכות החוקתית של הפרט, 
חוקתית של פרט המכוונת -ות התתהמכוונת כלפי רשות שלטונית, לבין הזכ

 ."כלפי פרט אחר
 

וכלפי הפרט מזה )בעמ'  ,מפרט פרופ' ברק את השוני בין הזכויות, כלפי השלטון מזה ,בהמשך

376:) 

"שוני זה מתבטא במעמד הנורמטיבי של הזכות ובהיקפה. לעניין המעמד 
ואילו זכותו של הפרט כלפי השלטון היא זכות ברמה החוקתית,  –הנורמטיבי 

חוקתית. היא מעוגנת לרוב -הזכות של פרט כנגד פרט אחר היא ברמה תת
הזכות החוקתית של פרט כנגד השלטון  –במשפט הפרטי. לעניין ההיקף 

כויות מקיפה יותר מזכותו של פרט כנגד פרט...הזכויות בין הפרטים אינן ז
המקובל  ...הן מעוגנות בחקיקה רגילה או במשפטחוקתית. אין הן חלק מהחוקה

)כגון דיני החוזים, הנזיקין, הקניין והעבודה(. הזכויות והתרופות בגין הפרתן 
 ."המשפט הפרטי במשך מאות בשנים.. עוצבו על ידי

 

היו אחרים שסברו כי יש עדיפות לתחולה ישירה )כך, למשל פרופ' פרנסיס רדאי בתחום דיני 

, 21כג',  משפטים", לרעה בכוח  רדאי, ""הפרטת זכויות האדם" והשימוש העבודה )ראו: פרנסס 

(. לסקירת הגישות 64-66 בעמ' ,המהפכה החברתיתבספרו: ((, כך גם פרופ' בוקשפן )1994) 31

 .197 , בעמ'זכות השימוע, בגס-שמרהשונות ראו: 

 

ה בפסיקת בית המשפט העליון מגמה של החל בשנות התשעים של המאה העשרים התפתח

-פתיחות גוברת לתפיסה של תחולת זכויות האדם במשפט הפרטי. עמדו על כך פרופ' דפנה ברק

ובדיני הנזיקין: המהפכה   גלעד במאמרם: "זכויות אדם בדיני החוזים ארז ופרופ' ישראל 

(, והבהירו ארז וגלעד, זכויות אדם-ברק(, להלן: 2009-)התשס"ט 11ח'  קרית המשפט", השקטה

 את הסיבה לכך:

החוזים( לתהליכי  דיני בתחום זו )בעיקר התפתחות לייחס יש מסוימת " במידה
 המשפט מתחום לחובות הכפופים ציבוריים מגופים כוח ההפרטה, שהעבירו

 רק לכאורה כפופים המסורתית תפיסהה לפי פרטיים, אשר הציבורי לגורמים
 גורמים של בידיהם המסורה את העוצמה חידד זה הפרטי. תהליך למשפט

http://www.nevo.co.il/safrut/book/5487
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 יוכפפו פרטיים שגם גורמים כך ידי-על אותה הצורך לאזן את והמחיש פרטיים
 האדם של זכויות התחולה להרחבת זו האדם. הצדקה זכויות את לכבד לחובה

באה  העליון, אך המשפט בית של בפסיקתובמישרין  נידונה לא הפרטי במשפט
 ".האקדמי המשפטי בשיח ביטוי לידי

 

כי העמדה המקובלת לתחולת זכויות חוקתיות במשפט  ,(, מדגישים המחברים16בהמשך )בעמ' 

 הפרטי היא התחולה העקיפה:

תומכת  הפרטי במשפט אדם זכויות של תחולתן לגבי כיום המקובלת "העמדה
 חלים אינם 1992 משנת היסוד חוקי זה, מודל פי על .העקיפה התחולה במודל

 מושגים של לפרשנותם השראה מקור משמשים הם אך פרטיים, על צדדים
 הם זו בדרך לב.-ותום סבירות תקנת הציבור, בעלי "רקמה פתוחה", דוגמת

 של קיימות דוקטרינות במסגרת לזכויות שניתן המשקל היחסי על משפיעים
 הפרטי." המשפט

 

משנקבע כי ערכי היסוד, הבאים לידי ביטוי  ,ה שהוטמעה בפסיקה היא התחולה העקיפההגיש

בזכויות החוקתיות, כמו כבוד האדם, יעמדו בבסיס פרשנות כלל הנורמות. הדרך להטמעת 

כמו תום לב  ,הערכים שביסוד הזכויות החוקתיות למשפט הפרטי היא באמצעות מושגי שסתום

 ותקנת הציבור. 

 

 :120, בעמ' ארז, חוקי היסוד-ברקך עמדה על כ

"תפיסה זו של מערכות היחסים הפרטיות, לפיה הן משוחררות מעול זכויות 
האדם, אינה משקפת עוד את הדין...הגישה העדכנית של המשפט החוקתי 
בישראל היא שזכויות אדם "מחלחלות" אל המשפט הפרטי, גם אם תחולתן בו 

ה בעיקר באמצעות "מושגי השסתום" היא מצומצמת יותר. "חלחול" זה נעש
תום לב, תקנת הציבור, סבירות ועוד. התוצאה היא שלפחות חלק  –של המשפט 

בחלק מן הזכויות מחייבות במצבים מסוימים גם במערכות יחסים פרטיות.....
מן המצבים שבהם יש "חלחול" של זכויות אדם אל המשפט הפרטי, הדיון 

יני החוזים. החובה לנהוג בתום לב ובהתאם בתוצאותיו מעורר שאלות מתחום ד
לתקנת הציבור גוררת אחריה את חובתם של צדדים לחוזה...לנהוג באופן שאינו 

 ".פוגע פגיעה קשה בזכויות יסוד
 מ' א' ג'( –)הדגשה שלי 

 

חודרים אל המשפט הפרטי באמצעות פרשנות הערכים שבאים לידי ביטוי בזכויות החוקתית "

(. כלומר, יש לפרש נורמות במשפט הפרטי באופן 381בעמ' כויות חוקתיות ברק, ז" )תכליתית

 המגשים את הערכים שבבסיס הזכויות החוקתיות.

 

חברת קדישא גחש"א "קהילת ירושלים" נ'  294/91ע"א התעוררה השאלה ב ,לראשונה

כי התניה לפיה ניתן לכתוב  ,שם נקבע ,(עניין קסטנבאום, להלן: 1992) 464( 2) קסטנבאום, פ"ד מו

ארו אז(, א' ברק קבע באותו עניין ועל מצבה רק בעברית נוגדת את תקנת הציבור. כב' השופט )כת

הוראה זו ]של תקנת הציבור[ מזרימה אל תוך המשפט הפרטי את עקרונות היסוד של כי: "

(. כך גם עשה כב' השופט א' 531)שם, בעמ'  סיסיות בפרטהמשפט בכלל ואת זכויות האדם הב

 (, משקבע:2000) 850( 3) . נ' סער, פ"ד נדAES Systems Inc 6601/96ע"א ב ברק

 לרמה באשר הישראלית החברה של היסוד תפיסות את הציבור' משקפת "'תקנת
 המשפט של עמדתו את מבטאת היא ת ביחסים חוזיים.של התנהגו הראויה
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 של היסוד תפיסות על למותר ולאסור בהתקשרות חוזית... באשר הישראלי
ולאסור,  למותר באשר – של המשפט הישראלי עמדתו ועל – הישראלית החברה

שיטת המשפט. הראשונים בערכים אלה הם  של ערכיה ממכלול השופט לומד
שפט ושל המשטר. על כן מהוות זכויות האדם, הערכים החוקתיים של המ

שממנו שואב השופט  –אם גם לא יחיד  – מרכזי היסוד, מקור בחוקי המעוגנות
הציבור' הישראלית. ודוק: זכויות  את הנתונים הערכיים המגבשים את 'תקנת

 מעניקות, הן אין הציבורית. הרשות כנגד האדם שבחוקי היסוד מכוונות
 ושאר – היסוד זכויות זאת עם .פרט כנגד לפרט זכויות כשלעצמן ובמישרין,

 ותפיסות מערכת ערכים קובעות – היסוד בחוקי החוקתיות המעוגנות ההוראות
 והפרטי(.....". המשפט )הציבורי פועל ומתפתח במסגרתם אשר יסוד

 

בדרך המקובלת: על  קרן, "בתום לב אך לא הלה לניתוח מרתק של גישתו זו של השופט ברק ראו: 

קרן, בתום להלן: ) 411, ספר ברק, בתוך: ערכה של שפיטה שאינה יודעת גבולות )חוזיים( מהם"

רבות )שהיא מציעה כתחליף ו(, שם עומדת המחברת על היתרונות בגישה זו על אף המעלב

 (.450החוזים )שם, בעמ' הנובעת מכך בחופש  ,להתערבות( המסוימת

 

התחולה העקיפה של הזכויות החוקתיות הוכרה בכל תחומי המשפט הפרטי. כך למשל, הכרה 

בערך האוטונומיה של החולה במסגרת דיני הנזיקין )עוולת הרשלנות( מבוססת על ההכרה בכבוד 

תנובה מרכז  1338/97ע"א וכן בדעקה עניין האדם כערך, המבוסס על הזכות החוקתית לכבוד )

שי  06/8037ע"א ( וכן 2003) 673( 4) שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ נ' ראבי, פ"ד נז

מסגרת דיני הנזיקין החיל כב' השופט א' ב ,. כך, גם כן((2014( בע"מ )1987ברזילי נ' פריניר )הדס 

 11152/04בע"א ריבלין את ערך כבוד האדם, כששלל מניזוק אפשרות לקבל פיצוי בגין שירותי מין 

 לפסק דינו: 20, בפסקה (2006) 310( 3פלוני נ' מגדל חברה לביטוח בע"מ, פ"ד ס"א )

עקרונות כלליים המתפרסים כ"מטריה נורמטיבית" מעל המשפט  "אותם
כניסה -הישראלי, מוצאים את דרכים לתוככי המשפט האזרחי דרך שערי

שונים. אחד מאותם שערים...הינו עקרון "תקנת הציבור". עקרון זה הוא אחד 
היסוד הגרעיניים של השיטה -הכלים המשפטיים שנועדו לשמור על ערכי

יסוד. עקרון זה -לת כללי המשפט בדרך שתהלום את אותם ערכיולכוון את הפע
-... "תקנת הציבור" נתפסת במושגים" ערכי יסוד לתוך המשפט הפרטי"מזר
סבורני, כי ביישום עקרון "השבת המצב לקדמותו", יש בידי בית המשפט  גג...

לתפיסות ערכיות יסודיות של כלי לחסימת חדירתם של הסדרים המנוגדים 
.. "תקנת הציבור" עשויה להשפיע על יישום עקרון "השבת המצב .השיטה

חוקיות -לקדמותו" מקום בו המצב הקודם או המצב אליו חותר הפיצוי כרוך באי
.. מקום בו ]מדובר[ בניצול או יסוד של החברה והשיטה.-ה בערכיאו בפגיע

 קדמותו לסגתבפגיעה בזכויות יסוד של אדם אחר, עשוי עקרון השבת המצב ל
. מסקנתנו היא כי אין מקום לכך שבית המשפט יפסוק מפני תקנת הציבור..

 ליווי."-פיצוי שתכליתו מימון שירותי
 

 ההגישה העקיפה אומצה בפסיקת העבודה באותה מתכונת, מתוך פרשנות תכליתית האמור

להגשים את הערכים החברתיים שביסוד שיטתנו המשפטית, דרך מושגי שסתום במשפט העבודה, 

יניהם עקרון תום הלב בחוזים בין מעביד לעובד, במסגרתם הכירו בחובת תום לב מוגברת )ראו  ב

 ( וכן ע"י פיתוח משפט העבודה.418, בעמ' ברק, הזכויות החוקתיות
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וזכות המעביד לחופש  כבודאשר להליך השימוע, אימוץ זכויות היסוד, ובעיקרם זכותו של העובד ל

דרך חובת ההגינות ותום הלב. עמדה על כך אלישבע ברק, ה במשפט העבודנקלטו  ,הקניין

ספר מנחם בתוך:  "האיזון הראוי –אילוצים כלכלים של המעביד מול זכות העובד לעבוד "

 (:2002-)אהרן ברק ואחרים עורכים, תשס"ב 223, 209, גולדברג

"בעיני שתי הזכויות, הזכות לעבוד, להתפרנס ולעבוד בשטח בו אדם רוצה 
ורוצה להתפתח, והזכות הניהולית הן זכויות אדם יסודיות. אין לנו צורך  לעבוד

למלא חסרים או לקרוא תניות מכללא לחוזה העבודה. הן נובעות מתוך השיטה 
כולה ובאות לידי ביטוי בפסיקתנו, בחינת המשפט המקובל נוסח ישראל'. 

 הפסיקה פיתחה זכויות אדם אלה ורואה בן חלק מהשיטה".
 

ההסתדרות הכללית החדשה נ'  27-41בדב"ע )ארצי( נז/ק דינה של כב' השופטת א' ברק וכן בפס

 (:1997) 472, 449, פד"ע ל מכתשים מפעלים כימיים בע"מ

האדם כזכויות החלות  זכויות את ומתמיד מאז ראה לעבודה "בית הדין הארצי
הדין הארצי  בית ראה היסוד חוקי חקיקת הציבור כאחד. לאחרעל פרטים ו

גם ביחסים בין פרטים,  אלו, כחלות יסוד הנובעות מחוקי הזכויות את לעבודה
 ".וזאת בדרך עקיפה

 

מאיר בנימין נ'  701008/98ע"ע אחד המופעים הפרדיגמטיים הם דבריה של כב' השופטת א' ברק ב

באותו עניין בדעת מיעוט, אך דברים אלו לכשעצמם אומצו  , 2003) 721שר האוצר, פד"ע לח 

 :727בעמ'  (,בהמשך כמעט בכל פסק דין העוסק בכבודו של העובד בתהליך הפסקת עבודתו

"עובד אינו חפץ, הוא אינו פיון על לוח שחמט, שניתן להזיזו מעת לעת ללא 
 ".ספיקנימוק מ

 
 

שירותי בריאות  1417/02בע"ע כב' השופטת נ' ארד  ניתן למצוא בדברימשפט השל  יהווריאצ

 , לפיהם:(2003) 8( 2004כללית נ' ד"ר שמואל פרידלנד, פד"ע לט )

בד במקום "אל מול הפררוגטיבה הניהולית האמורה עומדות זכויותיו של העו
שלא להיות בבחינת פיון על לוח העבודה, ובהן זכותו היסודית כאדם וכעובד, 

, בלי שתינתן לו הזדמנות מט, המועבר מהכא להתם ואל מחוץ ללוח-שח
 להשמיע טענותיו."

 מ' א' ג'( –)הדגשה שלי 
 

 20(, בפסקה 2008) רשות הדואר נ' שמואל קלפנר 281/07ארצי( ע"ע )וכב' השופט שמואל צור ב

 "."עובד אינו פיגורת משחק על לוח השחמט. עובד הוא בשר ודם  לפסק דינו:

 

טני נ' חנה סול 11-07-24039ע"ע )ארצי( הרחבת הדברים מצאנו בדבריה של כב' הנשיאה נ' ארד ב

 :(2013) משרד החינוך -מדינת ישראל

"הלכה היא ואין חולק, כי למעסיק זכות הקניין והזכות הניהולית בעסקו. אלא 
שבכך אין כדי לגרוע מעקרון היסוד לפיו העובד הוא בראש ובראשונה אדם ויש 
להקפיד על כבוד האדם שלו, שהרי "עניין לנו בעובדים. עניין לנו בבני אדם"".  

קבעו אומות העולם את עיקרון היסוד  1944. בהצהרת פילדלפיה משנת ודוק
בית דין זה בפסיקתו חזר וקבע כי, העובד אינו לפיו "עבודה אינה מצרך"... 

"חפץ" ואינו "קניינו של המעסיק". העובד, הבכיר והזוטר כאחד, אינו "פיון" 
וא אדם, . עובד העל לוח ההאשקוקי ו"אינו פיגורת משחק על לוח השחמט"

בשר ודם". "לאור עיקרי יסוד אלה, מן הדין כי הפעלת זכויותיו, הקניינית 
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והניהולית, של המעסיק תיעשה בהגינות ובהוגנות, בתום לב, בשקיפות, 
בסבירות ובמידתיות, תוך לקיחה בחשבון של כל השיקולים הנדרשים לעניין, 

משנה תוקף  ושמירה על עיקרי הצדק הטבעי ועל כללי המשפט המינהלי.
לתחולתם של עיקרים אלה, בחובותיה של המדינה כמעסיקה כלפי עובדיה 

 ובהתנהלות עמם"."
 מ' א' ג'( –)הדגשה שלי 

 
 

 מדינת ישראל 11006-05-13 ע"א )חי'(דברים אלו אומצו ע"י בית המשפט המחוזי בחיפה ב

לגבי פיטורי שוטר, שאינם נדונים בבתי הדין לעבודה, לאור  ,(2014) נ' אורי מנסור משטרת ישראל

 כי )פסקה מד לפסק הדין(: ,העובדה

"הזכות להליך הוגן ולהתייחסות הגונה, הוגנת, בשקיפות, בסבירות ובמידתיות 
חלה גם על מערכת היחסים שבין השוטר לבין משטרת ישראל, הואיל 

הדין הארצי לעבודה בעניין סולטני הם עקרונות  והעקרונות שפירט בית
אוניברסליים, האמורים לשמש "כוכב הצפון" בין אם המדובר במערכת יחסים 

ובין אם מדובר במערכת יחסים שעליה חלה  חוק בית הדין לעבודהשעליה חל 
 ".פקודת המשטרה

 

 ובין אם מדובר במערכת יחסים חוזית אחרת בה נפגעת זכות השימוע. –ואוסיף אני 

 

 שימוש שלא בתום לב בזכות הביטול -העדר שימוע  7.4.2

חברת הדואר, בהחלטתה לבטל את החוזים, עשתה שימוש בזכותה החוזית לאור ההפרה היסודית 

כפי שציינתי, בעצם ביטול החוזים לא הפרה הנתבעת את חובת חוזים עמה. שהפרו התובעים את ה

תום הלב ולא הפרה את החוזים עם התובעים. ההפך הוא הנכון, התובעים הם אלו שהפרו את 

 החוזים עמה.

 

 בקיום חוזה יש לנהוגשונים הם פני הדברים באשר לאופן ביטול החוזים, היינו, להעדר השימוע. 

ם בסיומו. במקום שלצד קמה זכות לסיים את הקשר החוזי, בין אם מכוח תניות כך ג ,בתום לב

יתח  467/04ע"א החוזה, בין אם בשל הפרתו, עליו להשתמש בכוחו זה בתום לב )ראו, בין רבים: 

( בע"מ נ' מליבו ישראל 1987אמריקר שירות ניהול וייעוץ ) 8566/06ע"א (; 2005) נ' מפעל הפיס

 .((2009) בע"מ

 

 :(390בעמ' ) , מציין לעניין זהברק, זכויות חוקתיות

כולל בחובו גם את הערכים החוקתיים המהווים  בכל הקשר חוזי... "תום הלב...
וקתיות. אין הם הערכים היחידים את ההיבט האובייקטיבי של הזכויות הח

 " .הנותנים תוכן נורמטיבי לעקרון תום הלב אך הם בוודאי מרכזיים לתום הלב
 

גילוי וכיסוי  –בחירת המפר ונטל העסקה החלופית במאמרה: " נילי כהן,עמדה על כך פרופ' 

 ,שפט עסקיספר יוסף גרוס: מחקרים בדיני חברות ומ, בתוך: "בזכויות הנפגע לתרופות החוזיות

 (:2015-)תשע"ה 166, 161

"אפילו כאשר הופר חוזה הפרה יסודית, המקנה לנפגע ברירה בלתי מסויגת 
לפי לשון החוק לבטל את החוזה, כפוף השימוש בברירה זו לעקרון תום הלב, 

 "עקרון יסוד במשפטנו.
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ו: מ' דויטש, עוד על הכפפת זכות הביטול לעיקרון תום הלב, גם במקרה של הפרה יסודית, רא

 (.1993-)תשנ"ג 169, יטול חוזה בעקבות הפרתוב

 

לאור דברי לעיל, בנוגע לבסיס הרעיוני של אמון בבסיס דיני החוזים, כמו על מחויבויות הצדדים 

בחוזה יחס, וחובת תום הלב המוגברת של חברת הדואר מכוח היותה תאגיד ציבורי, עולה כי 

סוכנים את זכות השימוע, מהווה שימוש בזכות הביטול ביטול החוזה בשל הפרתו מבלי לתת ל

 בחוסר תום לב. 

 

חברת הדואר, או הנתבעת אישרה כי במקרים קודמים אכן ערכה שימוע קודם לביטול חוזה. 

פעלה גם באמצעות סוכנויות במשך שנים  ,בכובעיה הקודמים כמשרד התקשורת ורשות הדואר

כותה של חברת הדואר לבטל הסכמים עם הסוכנים עם זלמרות כי  ,העיד מג-בר הרצל רבות. מר

יום, הרי שבמקרים הבודדים בהם הפעילו זכות זו, ערכו שימוע לאותם  60הודעה מוקדמת של 

 (:16-18ש'  203, עמ' 3.6.13, ובלשונו )פרוטוקול מיום סוכנים

 60"..במקרים שבהם אנחנו החלטנו לסיים את ההתקשרות הן בהתראה של 
אפשר החוזה והן באופן מידי בהחלט התקיימה פגישת שימוע עם ימים כפי ש

 הסוכן." 
 

, מנהלת מדור סוכנויות של אזור חיפה והצפון במועדים ימית טרוסטעל כך גם העידה הגב' 

 :(17-20ש'  263, עמ' 13.6.13הרלבנטיים לתובענה )פרוטוקול מיום 

 התקשרות עם סוכן."ש. האם יצא לך להפסיק בכתב או בעל פה מיוזמת הדואר 
 ת. כן.

 ש. במקרה של הפסקת התקשרות עם סוכן, הייתם מזמינים לשימוע.
  ת. כן. כל מקרה לגופו אבל כן."

 

לכל  ,כשקיבלו הודעות על סגירת הסוכנות "מהיום להיום"זכותם של התובעים לכבוד נפגעה 

שאיש מאנשי הנתבעת היותר לאחר מכתב סטנדרטי אחד או שניים שהופנה לכלל הסוכנים, מבלי 

כי המקרה של התובעים דומה למקרים  ,פנה אליהם באופן אישי לשמוע את דבריהם. ניתן לראות

אחרים, אמנם במסגרת יחסי עבודה, שבהם נקבע כי הפסקת יחסי עבודה "מהיום להיום" בדומה 

 בכבוד העובדים. הלמה שקרה במקרה שלפניי, פגע

 

ואף באמצע יום  (סוהיר סרוג'י בענייןל אתר )כך למשל הדוגמאות שאנו מוצאים הם הודעה ע

; בצעקות לנגד עיני עובדים ((2005) המוסד לביטוח לאומי –פעמוני   2864/01ב"ל )ת"א( עבודה )

ב"ל ; במהלך חופשה )((2007)המוסד לביטוח לאומי -פונדק  1641/05נצרת( ב"ל )אזורי אחרים )

עב )ת"א( ואפילו בשיחת טלפון ) ((2002) המוסד לביטוח לאומי –אוקסמן   1534/98)אזורי ת"א( 

פיטורין בטלפון אינם (, שם נקבע כי: "2007) צבר ברזל הספקה ושיווק מתכת –שמיר  0864/041

 ("ה.שנ 15פיטורים הוגנים ואינם סיום מכובד של יחסי עבודה, קל וחומר יחסי עבודה שנמשכו 

 -שמרלסקירת הפסיקה בה אומצה זכות העובד לכבוד דרך עקרון תום הלב במשפט העבודה ראו: 

 .198, בעמ' ות השימועבגס, זכ

http://www.nevo.co.il/case/44003
http://www.nevo.co.il/case/2223070
http://www.nevo.co.il/case/152247
http://www.nevo.co.il/case/152247
http://www.nevo.co.il/case/2226646
http://www.nevo.co.il/case/2226646


 סוכני דואר נ' חברת דואר ישראל בע"מ 44-ארגון סוכני הדואר ו   1044/08תא )ת"א( 

205 

 

 

 :191, בעמ' בגס, זכות השימוע-שמרעל הפגיעה בכבוד כתוצאה מהליך פיטורין לא ראוי עמדה 

"הפגיעה בכבוד העובד בהליך הפיטורין אינה גזירת גורל והיא בעיקרה תוצאה 
 ישירה של הדרך שבה נהג המעביד עם העובד בעת סיום יחסי העבודה."

 

 "הסוכן" ,"חברת הדואר"במילים  "יחסי עבודה"ו "מעביד" ",ובדע"אם נחליף את המילים 

 , שחברת הדואר יכולה הייתה וראוי היה לה, שתנהג אחרת. ניווכח, "סיום יחסי סוכנות"ו

וכפי שיפורט לגבי כל , יהדרך בה פעלה חברת הדואר לסגירת הסוכנויות, כמתואר בפרק העובדת

ה בכבודם של העובדים. כבודם הסגולי נפגע )עליו עמדה מעידה על פגיע אחד מסוכני הדואר להלן,

(. עוד לעניין זה ראו: אורית 2004) ישראליות וכבוד האדם –שאלה של כבוד אורית קמיר בספרה: 

יה החברתיות של הבחירה האדם על שוויון החירות? משמעויות  קמיר, "מדוע עדיף )שוויון( כבוד 

; עוד ראו לעניין משמעות (2007) 263יג' המשפט ", הישראלית בכבוד האדם הסגולי כערך יסוד

הזכות לכבוד האדם   רייכמן, "כבוד האדם מלא עולם: כבוד האדם במאמרו של פרופ' אמנון 

 ((.2005-)תשס"ה 469ז',  משפט וממשל", המוסרית כחברות בקהילייה

 

החלה על הצדדים  ,ערך זה של כבוד האדם ניתן להחיל על המקרה שלפניי מכוח חובת תום הלב

 93סעיף בקיום חוזה. במקרה שלפניי חלה על שני הצדדים חובת תום הלב בקיום חוזה מכוח 

חובת תום הלב חלה גם על קיום חיוב הנובע מחוזה. החובה לנהוג בתום לב  .לחוק החוזים

משתרעת גם על אופן סיום החוזה ועמידה על זכות הנובעת מחוזה. אני רוצה לחזור כאן לדבריו 

ולפיהם החובה היא להבהיר את  יקורת שיפוטית,הראל במאמרו, הזכות לבאלון פרופ' של 

ההחלטה הצפויה והנימוקים לה, ולאפשר לנפגע להשמיע את טענותיו. זו דרישה ברורה ובסיסית, 

תחילה שהיה על חברת הדואר ליתן לנפגעים מהחלטתה. כך ככלל, כך וודאי שעה שהנתבעת, 

, חייבת בחובות ברת הדואר()ח תאגיד ממשלתיובהמשך כ, )רשות הדואר( כרשות ציבורית

 מוגברים של תום לב.

 

 כעת אעבור לבחון את טענות הנתבעת כנגד החובה לערוך שימוע.

 

 טענות חברת הדואר כנגד חובתה לקיים שימוע לכל סוכנת וסוכן דואר 7.4.3

ת, טוענת חברת חברת הדואר העלתה מספר טענות כנגד חובתה לקיים שימוע במקרה זה. ראשי

וללא הודעה  ימיידי קיום חובת שימוע שוללת ממנה את זכותה לבטל את החוזה באופן כ ,הדואר

מוקדמת, זכות הנתונה לה מכוח החוזה בינה לבין הסוכנים. עוד טוענת חברת הדואר, כי לאור 

החזיקו בידיהם דברי דואר ורכוש של חברת הדואר, ודה שהתובעים נקטו צעדי מחאה העוב

וזים, דחיפות שלא אפשרה מתן זכות שימוע. חברת הדואר הוסיפה דחיפות בסיום הח היתהי

כי ניתנה לסוכנים הזדמנות לשוב לעבודה והם דחו אותה, ולכן לא היה טעם בשימוע,  ,וטענה

לסוכן לשכנע את חברת הדואר שלא לבטל את החוזה עמו. עוד  , לאפשרלכאורההיה, שאמור 

כנים, כך שלא היה זה ישים לערוך שימוע לכולם. כי מדובר היה בעשרות סו ,טענה חברת הדואר

מר בני כהן, יו"ר הארגון, הובהרו הדברים ל 6.3.06כי בישיבה מיום  ,בהקשר זה הוסיפה וטענה
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יצאה ידי חובתה בהבהרת  ,, כך לטענתההדואר תחברועליו הייתה החובה להעביר זאת לסוכנים. 

 הדברים למר כהן.

 

 אעמוד על טענות אלו כסדרן.

 

 השימוע כשולל את זכות הביטול בגין הפרה יסודיתא. 

תחת הוראות החוזה המקנות  ,למעשה ,שימוע לעובדים תחתורזכות כי מתן  ,חברת הדואר טענה

כפי שנקבע בענייננו. ובכן, לטעמי, ראשית, לא  ,לה זכות ביטול מידית במקרה של הפרה יסודית

 ,להיום. כפי שעולה מהראיות, במהלך השבוע הייתה דחיפות כה רבה להודיע על הביטול מהיום

המשיכו המגעים בין הצדדים. ניתן היה לנצל שבוע זה לעריכת  ,6.3.06-ו 1.3.06 הימים בין

יום  60השימוע. ביטול שלא בגין הפרה, או בגין הפרה שאינה יסודית, מחייב הודעה מוקדמת של 

ספורים, לאחר שימוע, היה מהווה ביטול  גם ביטול לאחר ימים ,על פי החוזה בין הצדדים. על כן

 מידי. 

כי עמדו על זכות השימוע גם במקרה של הפרת משמעת חמורה  ,חניווכאם נפנה למשפט העבודה 

 (:2002) סונול ישראל בע"מ –הרמן  300353/98בבע"ע )ארצי( שהצדיקה פיטורין מידיים. כך 

"עובד שהפר את המשמעת באופן חמור וחשוף בשל כך לפיטורין מכוח הסכם 
קיבוצי, זכאי לשימוע, בטרם יכנסו פיטוריו לתוקף....בבסיס חובת השימוע 
עומד הרציונל לפיו לא יהא זה הוגן להטיל על העובד סנקציה חמורה הפוגעת 

ל בהכנסתו, מבלי שיקבל הזדמנות להציג עמדתו טרם קבלת החלטה ע
 פיטוריו."

 

כי יש לקיים שימוע גם במקרה של פיטורין מוצדקים, וגם  ,יתר על כן, במשפט העבודה נקבע עוד

 –זיידמן  573/09ע"ע )ארצי( כאשר מדובר בחוזה שמראש היה לתקופה קצובה )ראו, למשל: 

. ((2009) עגם מפעלי מתכת בע"מ –מלכה  516/08ע"ע )ארצי(  ;(2010) אי.סי.אי טלקום בע"מ

שמירה על כבודו של העובד, ובנוסף הטמעה של הליך ארגוני המתנהל  ,הנימוקים לכך היו, ראשית

נלקחה בחשבון גם לאחרים. ההצדקה לפיטורין ובשקיפות, בו הצדק נראה גם לעובד המפוטר 

 3198/04ם( -ע"ב )אזורי יבמסגרת הסעד )במקרים אלו לא ניתנה אכיפה אלא פיצוי בלבד(. ב

 ,, שם חויב שימוע במקרה של חוזה לתקופה קצובההאוניברסיטה העברית –קרפל -רבינוביץ

עבוד הזדמנות, לשם שמירה על כבודו, להשמיע דבריו בפעם שיש ליתן להיה הנימוק המרכזי לכך 

 האחרונה לפני הפיטורין. 

 

לכאורה, אין בכך טעם, שכן המעביד יכול לערוך הליך תקין ובסופו לפטר, אולם עצם ההתדיינות 

רבין עם העובד והשקיפות עשויים להביא לשיפור בתהליכי קבלת ההחלטות )על כך ראו בהרחבה: 

 (.168בעמ' ם הלב במשפט העבודה, מרגליות, תו

 

היינו, גם במקרים המקבילים למקרה שלפניי, בו לחברת הדואר יש זכות לבטל את החוזה, ואף 

 שימוע.  תבמקרה בו יש זכות לפיטורין מידיים, הפעלת הזכות בתום לב מחייב
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 דחיפות במתן הודעות הביטול .ב

הדואר החזיקו בדברי דואר של אזרחים,  שסוכני חברת הדואר טוענת, כאמור, כי לאור העובדה

הייתה דחיפות בביטול החוזים, כך שלא ניתן היה לקיים שימוע. אכן, אחד החריגים שהוכרו 

, 6811עמ'  ,זמיר, הסמכות המנהליתבפסיקה לחובת השימוע הוא פעולה שנדרש לבצעה בדחיפות )

תתחייב פעולה ללא שימוע כלל, ולעיתים ניתן יהיה לקיים  ,(. לעיתים83והאסמכתאות בה"ש 

בדחיפות שימוע מזורז או מקוצר. לעיתים יהיה גם טעם בשימוע מאוחר בנסיבות אלו. עם זאת, 

( 5)סאמי עבדול באקי נ' מנכל משרד הפנים, פ"ד מח 42911/9בגץ ב ;החריגים הם מאד מצומצמים

כי השימוע יכול להתקיים לאחר  ,(, קבע כב' השופט י' זמירלהלן: עניין באקי, 1994, )304, 291

 שהרשות המינהלית קיבלה את החלטתה, רק במקרים בהם:

"שימוע מוקדם אינו מתיישב עם מהות הסמכות או עם תכלית החוק, או שהוא  
לסכל את התפקוד התקין של הרשות המינהלית, או שיש בו כדי לפגוע עלול 

 ".באופן ממשי באינטרס חשוב אחר
 

כב' השופט א' רובינשטיין סייג זאת אף יותר, למשל למקרה של סכנה ביטחונית ממש, כפי  

(. באותו עניין חסין געאביץ, להלן: 2009) ' חסין געאביץמדינת ישראל נ 1038/08עע"מ שנקבע ב

עניין נדונה זכותם לשימוע של תושבי הרשות הנשואים לאזרחים ישראליים. כב' השופט א' 

 רובינשטיין עמד שם על המקורות ההלכתיים של זכות השימוע ועל החובה לקיימו )בפסקה ט"ו(:

מוסד במשפט המינהלי  הוא יסוד -חובת השימוע  -"מתן זכות הטיעון 
בישראל, ושורשיה הערכיים של הזכות, אמנם בזירה השיפוטית דווקא, 

. פסיקה ושפטתם צדק" )דברים א', ט"ז; ..מצויים במקרא: "שֹמע בין אחיכם 
ל של צדק טבעי, וכביטוי רבה פירטה את זכות הטיעון לענפיה ולתחומיה, ככל

זה מכבר, כי זכות הטיעון אינה  ... עוד נקבעולמראית פני הצדק ..להוגנות.
על מנת לשלול את זכות  -תלויה בקיומה של הוראת חוק, אלא היפוכו של דבר 
 ".הטיעון דרושה הוראת חוק ספציפית, ברורה ומפורשת

 

הוא שימוע לפני ההחלטה ושלילתה בשל דחיפות צריכה להיעשות במקרים  הכללכי  ,ומבהיר

 חריגים )פסקה כ"ו לפסק דינו(:

כות הטיעון הוגדרה, בלא מעט מקרים בעבר, ועוד מימים ימימה, כזכות "ז
דעת לנבון נקל, כי כיון שהשימוע,  הכוללת גם יסוד של עיתוי מוקדם...

דרך המלך היא עריכת שימוע מוקדם,  –במהותו, נועד להשפיע על החלטה 
ם בטרם ההחלטה... דבר זה גם מעוגן בשכל הישר ובניסיון בני אנוש. קיימי

הבדלים של ממש בין שימוע מוקדם לשימוע מאוחר, הן במישור ההגנה על 
בשימוע מאוחר אין ניתנת לנפגע  הפרט והן במישור היעילות המינהלית...

"הזדמנות הוגנת", שהיא עיקר מהותה של זכות הטיעון, כיון שמצב הדברים 
נוטה כבר לרעתו: לפניו המשימה לשנות את עמדת הרשות לאחר שכבר 

תגבשה, ופעמים אף ניתן לה פומבי, והדבר אינו פשוט מטבע האנוש. מעבר נ
לכך, שימוע מאוחר פוגם גם במראית פני הצדק, ובכך עלול לפגוע באמון הציבור 
ברשות... בנוסף, מדיניות המאפשרת זכות טיעון מאוחרת בלבד בצורת השגת 

מכתפי  הפרט על ההחלטה, יש בה מעין "העברת הנטל" של חובת השימוע
הרשות לכתפי הפרט: חובת השימוע אינה מוטלת כביכול עוד על הרשות, אלא 
תלויה בהתעקשות הנפגע להשיג על ההחלטה בעניינו, מה שעלול להביא אצל 

 חלק מן האנשים לויתור מתוך פסימיות וחוסר אמונה ביכולת לשנות...
לה היא כ"ז. אולם, גם לזכות הטיעון המוקדמת מגבלות, וככל זכות עלו

להידחות מפני אינטרסים אחרים, אם כי לא מפני כל אינטרס באשר הוא 
כמובן; צריך שיהא מדובר באינטרס ברמה גבוהה, כדי שלא יהוה פרצה ותירוץ, 
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חלילה, והדברים נאמרים מבלי לפגוע ברשות זו או אחרת. לדוגמא, שיקולי 
 ון...יעילות מינהלית אינם מצדיקים כשלעצמם פגיעה בזכות הטיע

ונושאי ביטחון  -והלא אין כלל שאין עמו חריגים  -כ"ט. באים אנו לחריגים 
מסוימים הם כאלה... בשעה שיש דחיפות בטחונית או פלילית של ממש בקבלת 
ההחלטה וביצועה, על פי שיקול דעת של גורם מתאים, אפשר ליתן שימוע 

הרשות להיות אך מקרים אלו יהיו בגדר המיעוט החריג, ויהא על מאוחר. 
מסוגלת להסביר באופן משכנע מדוע היתה דחיפות בטחונית כזו, שהצדיקה את 

 ."החריגה מכלל השימוע המוקדם במקרה הספציפי
 מ' א' ג'( –)הדגשה שלי 

 

; מרגית 863בעמ'  2פרק דב, ו843, בעמ' ברק ארז, זכות הטיעוןעוד לעניין שימוע מאוחר ראו: 

קוואסמה נ'  320/80בגץ (. כן ראו: 95ד' )תשנ"ז(  משפט וממשל, כהן, "זכות טיעון לאחר מעשה"

האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' שר הבטחון,  5973/92ץ בג(; 1980) 113( 3) שר הבטחון, פ"ד לה

חברת סרטי נח בע"מ נ' המועצה לביקורת סרטי קולנוע, פ"ד  549/75בגץ (; 1993) 267( 1) פ"ד מז

 (.(1976) 757( 1)ל

 

את החוזים ללא  נאלצה לבטלהיא כי  ,רהדואחברת לא ניתן לקבל את טענת  ,במקרה שלפניי

  שימוע בשל דחיפות;

 

ים שדברי הדואר שלהם היו בידי הסוכנים, הרי באשר לטענה כי הנתבעת דאגה לאזרחראשית, 

לבטל את החוזים עם הסוכנים. הנתבעת  נתבעתהשלשם קבלתם של דברי הדואר לא היה על 

המונעת  נויות כדי לקבלם. אין בכך דחיפותלהגיע אל הסוכהייתה רשאית, מכוח הצו שניתן לה, 

אחר שנשלחו הודעות הביטול, ל ,6.3.06ביום  כי ,שימוע לעניין ביטול החוזים. שנית, אין מחלוקת

, וחבר ועד הארגון, בני כהן, מר יו"ר הארגוןבין חברת הדואר למנכ"ל התקיימה פגישה נוספת בין 

בלבד שאלו וכנים לשוב ולפתוח את הסוכנויות )ובה הציעה חברת הדואר לס, מאיר רוזנר ז"למר 

במשך פרק זמן  יך לקיים מגעים עם ארגון הסוכניםהיינו, הדואר המש שנסגרו יישארו סגורות(.

במהלכו ניתן היה לקיים הליך שימוע מקוצר לכל התובעים. כפי שעולה מהראיות, ששל כשבוע, 

ון שלפי וולים היו לקיים שימוע מזורז. כיאלו יכו ,לכל אזור יש אחראי, ולמצער אחראי אזורים

טענת הדואר הרבה מהסוכנים שסגרו את הסוכנויות שבו בהמשך להפעיל את הסוכנויות, הרי 

שניתן היה גם לקיים שימוע מאוחר, בחלוף מספר ימים, ולאפשר גם למי מהתובעים שיבקש זאת 

 להמשיך להפעיל את הסוכנות. 

 

 חוסר תועלת בשימוע .ג

כי כיוון שמטרת השימוע הייתה, כך לטענת הסוכנים, לאפשר  ,של חברת הדואר הינה טענה נוספת

לכל סוכן להשמיע טענותיו ולהביא לכך שהחוזה עמו לא יבוטל, וכיוון שממילא הסכימה הנתבעת 

לחזור בה מהביטול לגבי סוכנים שיסכימו לשוב ולהפעיל את הסוכנות, הרי ממילא אין לתובעים 

כפי שפרטתי בפרק על הראיות, התובעים בחלקם הגדול העידו, כי  השימוע מיותר.טענות נוספות ו

, לחזור בה מהביטול אם 6.3.06גם אם היו מודיעים להם על הצעת חברת הדואר, בישיבה מיום 
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לא הוראה מהארגון. עם זאת, אין ליחזרו התובעים להפעיל את הסוכנויות, הם לא היו עושים כן, 

 וע את הצורך בשימוע.בעדותם זו כדי למנ

 

שם בוטל מינוי העותר כחבר  אקיבעניין בלכאורה, דן בית המשפט  "בעניין זה של שימוע "מיותר

בוועדה מקומית לתכנון ובנייה מטעמים, כך הייתה הטענה, שאינם קשורים בעותר, ועל כן לא 

וען נימוקים כלל, כי העובדה שלדעת הרשות לא יהיו בפי הט ,היה צורך בשימוע. בית המשפט קבע

 15או נימוקים משכנעים בפרט, אינה עילה לשלול שימוע, כפי שקבע כב' השופט י' זמיר )בפסקה 

 לפסק דינו(:

"וכי מה היה או יהיה בפי העותר לטעון? התשובה אינה ידועה. אך דווקא בשל 
כך יש צורך בשימוע: כדי לשמוע אם יש ומה יש לטעון. ואין זו סיבה למנוע 

, מאדם שעשוי להיפגע מהחלטת הרשות, שלדעת הרשות אין בפי אותו שימוע
אדם טענה שהינה טובה או טענה שאינה ידועה נגד ההחלטה. לעולם אין לדעת. 

ולו רק למען מראית  יתרה מזאת. גם אם כך הדבר, עדיין ראוי לאפשר שימוע,
כך מתחייב גם מן המהות של משטר דמוקרטי, שבו הרשות  פני הצדק...

 המינהלית נושאת בתפקידה כנאמן הציבור."
 

הכרה בטיעון של הדואר תרוקן במידה רבה מתוכן את חובת השימוע, כפי שציין כב' השופט א' 

 )בפסקה כ"ב לפסק דינו(: בעניין חסין געאביץרובינשטיין 

"קביעה מקדימה מצד הרשות בשאלה האם יש לאדם מה לטעון כל עיקר, 
קרון השימוע. תכלית השימוע היא השמעת עמדה שומטת את הקרקע מתחת לע

בפני הרשות ללא שזו קבעה דעה קדומה או מגובשת, כך שאין בידי הרשות 
לקבוע מראש באילו מקרים השימוע הוא חסר טעם. ועוד, ישנו חשש למדרון 
חלקלק, שמא מתן פטור לרשות מעריכת שימוע במקרים בהם נראה הוא מיותר 

 עילות או נוחות מעבר לנחוץ"בעיניה, יימתח מטעמי י
 

מר בני כהן. מול יו"ר הארגון, מעבר לכך, כפי שציינתי, המגעים נוהלו מול ראשי הארגון ובעיקר 

עמדה לוחמנית, שהביאה, על פי העדויות, להיענות הסוכנים בכפי שהראיתי לעיל, מר כהן נקט 

ע עם כל אחד מהסוכנים והיה כי לו היה נערך שימו ,לדרישתו לסגירת הסוכנויות. בהחלט יתכן

בה לעיתים מתלהטות הרוחות ונאמרים דברים  ,שלא על דרך אסיפהלאשורו מובהר להם המצב 

שאינם מדויקים, היו התובעים משתכנעים וחוזרים לעבוד, יתכן והיו משמיעים טענות על מצבם 

אילן מעדותו של מר הדברים עולים בבירור יות. רבותם )היחסית( בהליכי סגירת הסוכנווחוסר מעו

 :(3-29' , ש78, עמ' 1.11.12)פרוטוקול מיום  36, בעלה של התובעת מס' קליין

 בא לשאול אותי אלא את הארגון... ת. אף פעם הדואר לא"
ש. ...צא מנקודת הנחה שלדואר לא היה כדאי להחזיק סוכנויות שמוכרות 

לתת הודעה ומקבלות את העמלות שאתם קיבלתם על פי חוזה. היא יכולה 
 ימים ולתת למישהו אחר. 60מוקדמת של 

לפי הסוגיה שאתה תיארת שהדואר יגיד או זה או לסגור היינו שוקלים ת. 
 .ומחליטים באותה נקודת זמן לא חשבנו שיש אופציה של סגירה

ושבה  27.2.06שנמחקה ביום  2004ש. לא שמעת על העתירה של הארגון משנת 
ה לעשות שימוש בזכות להודיע הודעה מוקדמת הארגון ביקש לאסור על החבר

 יום. 60של 
ת. שמענו שהייתה עתירה אבל בגלל שעסקנו בסוכנות שלנו לא ירדנו לפרטי 
 המקרה, אנו תמיד חיכינו להודעות ולהוראות של ארגון סוכני הדואר, מה מי..

אמרו שיש עתירה בבית המשפט העליון, לא הספיקו להגיד לנו על התוצאה. 
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לנו שנגמר בבית המשפט העליון...וסגרו שתי סוכנויות דואר. למה? ככה.  אמרו
 ".זה מה שידענו"

 

לא העלו על דעתם )גם אם התובעים , כי שהעידו לפני ברור מעדותו, כמו מעדות תובעים נוספים

טעו והובלו לחשוב כך ע"י יו"ר הארגון, מר בני כהן(, כי הנתבעת תבטל עמם את החוזים. אני 

היו יושבים עם כל אחת ואחד מסוכני הדואר, ייתכן שרבים נוספים נציגי הנתבעת כי לו  ,סבורה

 וחוזרים להפעיל את הסוכנות. םמתעשתיהיו 

 

 –מחייבת כי קולו של מי שזכותו נפגעה  מכל מקום, מעבר למראית פני הצדק, תחושת הצדק

 יישמע.

 

 לא ניתן לקיים שימוע לעשרות סוכנים .ד

 לא ניתן היה לקיים שימוע כי מדובר בסוכנים רבים, גם טענה זו אין לקבל.אשר לטענה לפיה 

 

. לכל מרחבים, ולכל מרחב יש מנהלארבעה מחולק ל , הדוארמג-ברהרצל  של מר עדותועל פי 

מנהל מרחב יש מנגנון שמטפל בסניפי הדואר ובסוכנויות הדואר שבמרחב, הכולל מנהל סניפים 

, עמ' 3.6.13את כל העבודה למול סוכני הדואר )ראו פרוטוקול מיום וסוכנויות וכן עובד שמרכז 

, מנהלת מחלקת סוכנויות במרחב ימית טרוסט. כן ראו את חקירתה הנגדית של הגב' 2-6ש'  207

. כפי שיכולים היו ללכת לכל סוכנות (22-31ש'  260, עמ' 13.6.13, פרוטוקול מיום חיפה והצפון

 ר, יכלו ליצור קשר עם הסוכנים ולאפשר להם שימוע. וסוכנות לקבל את דברי הדוא

 

כי גם אם מדובר בפיטורי צמצום או  ,גם לעניין זה ניתן ללמוד ממשפט העבודה בו נקבע

בהם יש צורך לפטר עובדים רבים, אין לוותר על חובת השימוע, במסגרתה יש לעמוד  ,התייעלות

, עמדה על הדברים כב'  בעניין משה על הנסיבות האישיות של כל אחד מהעובדים. כך למשל

 השופטת א' ברק:

"זכותו של העובד לעבוד כוללת בחובה את הזכות לביטחון תעסוקתי, כולל 
ביטחון שלא להיות מפוטר שלא כדין ובמסגרת זו קמה הזכות שטרם סיום 
יחסי העבודה בגין צמצום כלכלי לצורכי הבראת המפעל, יישקל עניינו של 

לת נסיבותיו יני. פירוש הדבר שקילת צורכי המפעל מול שקיהעובד באופן עני
ה, הליך . גם כאשר מדובר בפיטורין בגין מצב כלכלי קשהאישיות של העובד..

.שינוי הנסיבות לא יכול שיעשה בצורה מכנית. יש המכונה 'פיטורי צמצום'..
ואת האינטרסים של  להביא בחשבון את האינטרסים של המפעל שיש להבריאו

.. יש לאפשר לו לנסות לשכנע שהקריטריונים שנקבעו לבחינת בד המפוטר.העו
 ".המפוטרים בפיטורי צמצום אינם חלים עליו

 

 :172בעמ' לובוצקי ופרנקל, הזכות לפטר 

גם כאשר הפיטורין נובעים מצורך בהתייעלות וקיצוצים בכוח האדם על "
בי ויושמה בצורה המעביד להוכיח כי בחירת העובדים נעשתה באופן אובייקטי

הוגנת. המשפט האנגלי מחייב גם חובת התייעצות ברמה האישית והקיבוצית 
 ואפילו נסיון למציאת מקום עבודה חלופי במקרים המתאימים."
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ולקחת את דברי הדואר  נים כדי למסור להם את צו המניעהכפי שידעה חברת הדואר להגיע לסוכ

 שימוע, ולו שימוע מקוצר.והציוד, באותו אופן יכולה הייתה לקיים 

 

 והנימוקים הובהרו ליו"ר הארגון הסוכנים יוצגו על ידי הארגון .ה

אם הוא נמנע כי מר בני כהן, ויו"ר הארגון, כי כל הנימוקים נמסרו ל ת עוד,ענוחברת הדואר ט

 צריכה להיות מופנית למר כהן ולא לדואר.  תםימלהעביר את המידע לסוכנים, טרוני

 

נושאים אחרים הדואר אינו יכול לאחוז במו"מ עם הארגון כשהדבר מתאים, וב ,ובכן, ראשית

לדבוק בכך שהתובעים עצמאיים וכל אחד קיבל את החלטתו שלו. כיון שקיבלתי את טענת הדואר 

בעיקרה ולפיה אין מדובר בהתארגנות מוגנת בדיני העבודה, הרי שמדובר, כפי שטענה חברת 

מרגע שהדואר טוען שאין להכיר  .כל אחד ואחד מהסוכנים הדואר עצמה, בפעולה אישית של

כי התארגנות כזו אסורה היא )ועלולה להוות הפרה של דיני  ,בהתארגנות, ואף מרחיק לכת וטוען

 כאילו עניינו היה היחיד שבא לפניו. ים(, יתכבד וינהג בכל סוכן וסוכןההגבלים העסקי

 

לחברת הדואר.  תה מסייעיתובעים לא היאולם, גם החלת משפט העבודה במקרה זה על הת

אמנם, במשפט העבודה נקבע כי זכותו של העובד היחיד לטעון נגד הסכמה שגובשה בשיתוף עם 

אות תוהאסמכ 206בעמ'  בגס, זכות הטיעון-שמר)ראו  ארגון העובדים בנוגע לפיטורין מוגבלת

עול, יש לאפשר שימוע כדי לתת . עם זאת, נקבע כי בפיטורים בגין צמצום, פיטוריי יי(106בה"ש 

למפוטרים הזדמנות להעלות טענות אישיות, כך שניתן יהיה להתחשב במצבם האינדיבידואלי. יש 

לאפשר שימוע ואף לפרט מי האחרים שנשארים או מפוטרים, כדי שהעובד יוכל להשוות את עניינו 

  1268/01ע"ע )ארצי( (; 2002) פרוד תעשייות טכסטיל –אסולין  1223/00ע"ע )ארצי( אליהם )ראו: 

מרכז   32/0עס"ק )ארצי( (; 2003) 71, פד"ע לט החברה הממשלתית למדליות ולמטבעות נ' כהן

. ((2003) 106פד"ע לט  ההסתדרות הכללית החדשה, –הירידים והקונגרסים בישראל בע"מ 

ע בע" ,למשל ,יש לתת ביטוי להיבטים האישיים של העובד. כך ,כי במסגרת שימוע כזה ,נקבע

( עומדת על הדברים כב' 2004) לכבאות והצלה טבריה אגוד ערים –אברהם קיפר  1465/02)ארצי( 

 לפסק דינה(: 9השופטת א' ברק )בפסקה ב' בעמ' 

גם כאשר מדובר בפיטורין בגין מצב כלכלי קשה, הליך המכונה "פיטורי "
מדובר בסיום עבודתם של  - redundancy –צמצום" או "פיטורין כלכליים" 

בצורה מכנית. יש לקחת בחשבון את בני אדם. שינוי הנסיבות לא יכול שיעשה 
האינטרסים של המפעל שיש להבריאו ואת האינטרסים של העובד המפוטר 
ולבחון האם האמצעים הננקטים הם הכי פחות פוגעים. ברי שפיטורי צמצום 
אינם יכולים להיעשות בדרך של הגרלה, של הטלת מטבע. יש לשקול כל אחד 

נסיבותיו הוא. יש לאפשר לו לנסות מהמועמדים לפיטורי צמצום ולבחון את 
לשכנע שהקריטריונים שנקבעו לבחירת המפוטרים בפיטורי צמצום אינם חלים 
עליו...יש לדחות אם כן את הטענה שאין חובת שימוע כאשר מדובר בפיטורי 

עקרונית וגם תכליתית. אין לפטר בפיטורי  –צמצום. הדבר מוטעה רעיונית 
גופו. אשר על כן יש לאפשר לכל אחד צמצום מבלי לשקול כל מקרה ל

מהמועמדים לפיטורין לשמוע את השיקולים בעניינו ולהשמיע את דברו, כמו 
 גם לנסות לשכנע כי המועמד לפיטורי צמצום אינו מתאים לכך."
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ההסתדרות הכללית נ'  1003/01עס"ק יתוח של כב' השופטת אלישבע ברק בהנעוד ראו לעניין זה 

 Trade Union Labour Relation (Consolidation Act :, כן ראו289פד"ע לו  אי.סי.איי בע"מ

1992, Ch. 11 Sec. 188 :נ.א.ס.ס נוירומסקולר אלקטריקל  –ארבל  93/07ע"ע )ארצי( (. עוד ראו

 (. 2008) חברת הדואר –פרג'ון  378/08ע"ע )ארצי( ( ו2008) ימיולישין סיסטמס בע"מסט

 

עוד נקבע במשפט העבודה, כי אין די בדיונים כלשהם בשאלת סיום יחסי העבודה אלא יש לקיים 

פני החלטה סופית לא לקדם מרצה במוסד חויב שימוע ל בעניין גוטרמןהליך שימוע כהלכתו. 

 1349/01ע"ע )ארצי( אקדמיות שונות; ב תבוועדואקדמי על אף שלהחלטה קדמו הליכים ובירורים 

חויב שימוע במקרה בו דובר בפיטורי מורה שעניינה נדון והיו  ,(2004) אסחאק נ' מדינת ישראל

 דיונים עם מפקחים פדגוגים ואף ועדה פריטטית.

 

 , אין לקבל טענה זו של חברת הדואר.פיכךל

 

אני דוחה את כלל טענות חברת הדואר לפיהן לא היה עליה לקיים שימוע  ,לאור כל האמור לעיל

וקובעת כי חברת הדואר הפרה את חובתה לקיים שימוע ופגעה בזכות התובעים להשמיע את 

באופן אישי. מדובר בזכות חוקתית  ת ואחדטענותיהם בטרם הביטול, כל אחאת  קולם ולהעלות

שהיא חלק מכבודו של אדם, חלק מכבודם של כל סוכנת וסוכן דואר. כעת אעבור לדון בשאלת 

 הסעד.

 הסעדים בגין הפרת חובת השימוע 7.4.4

השסתום. במקרה  במשפט הפרטי באמצעות מושגי כפי שציינתי לעיל, הזכויות החוקתיות נקלטו

זכות הביטול שקמה לחברת  –באמצעות חובת תום הלב בקיום חיובים הנובעים מחוזה  ,זה

 הדואר שעה שהתובעים הפרו את החוזה עמה. השאלה מהו הסעד שיש ליתן בגין כך.

 

כב' השופטים י' עמית וד' ברק ארז בשאלה האם ניתן לתת פיצוי  כאמור, נחלקו ,צוריאל בעניין

כי יש  ,יעה באוטונומיה )כפגיעה בזכות חוקתית( מכוח דיני החוזים. כב' השופט עמית סברבגין פג

די תרופות בדיני החוזים, ואין "לעקוף" תרופות אלו באמצעות קביעת ראש נזק נוסף של פיצויים 

התרופות ולפיו ניתן  לחוק 13לסעיף בגין פגיעה באוטונומיה. כב' השופט עמית הפנה במיוחד 

 לפצות את הנפגע מהפרת חוזה גם בגין נזק לא ממוני.

 

אולם, בענייננו אין מנוס ממתן פיצוי מכוח הפגיעה בכבודם של העובדים, כתוצאה מהפעלת זכות 

זה, ועל הביטול בחוסר תום לב תוך אי קיום שימוע. שכן, במקרה זה התובעים הם שהפרו את החו

 כן התרופות החוזיות אינן עומדות להן. מי שנפגע כבודם הם דווקא מפרי החוזה.

 

הסעד בגין הפרת חובת השימוע הוא סעד עצמאי, העומד על רגליו הוא. אמנם, הסוכנים הפרו 

את החוזים הפרה יסודית, ולחברת הדואר קמה זכות ביטול. אולם, זכות הביטול לא הופעלה 

רק קביעה אופן הביטול, כפי שיפורט להלן, היה פוגעני במיוחד. בלשון המעטה. בתום לב, וזאת 

http://www.nevo.co.il/case/2090928
http://www.nevo.co.il/case/27609
http://www.nevo.co.il/case/30012
http://www.nevo.co.il/case/2234668
http://www.nevo.co.il/law/71887/13
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שתחייב בפיצוי בגין הפרת זכות השימוע ופגיעה בכבודם של הסוכנים, תעביר מסר ברור בדבר 

 חשיבות הזכויות החוקתיות. 

 

 ב לפעול בתום לב, אך אינו קובע מהי הסנקציה להפרת חובה זו. לחוק החוזים מחיי 39סעיף 

 

( עומדים על תוצאות אפשריות 2009-)התשס"ט התרופות –שלו ויהודה אדר, דיני חוזים גבריאלה 

 :124, עמ' 4.30להפרת חובת תום הלב, בפסקה 

לב וכללי הפרשנות של חוזים הם מוסדות משפטיים בעלי "עקרון תום ה
השפעה מכרעת על עיצוב פניהם של דיני החוזים בישראל. מוסדות אלה 
עשויים למלא תפקיד חשוב בריכוך האחריות החוזית ובהגמשתה, באופן 
שהטלתה תתאם תחושות של צדק ומוסר כפי שבית המשפט תופש אותם מעת 

 "לעת.
 

 :838לפסק דינו, בעמ'  12בפסקה , שירותי תחבורה בבגץעמד על כך כב' הנשיא א' ברק 

 

לחוק החוזים אינו כולל כל הוראה באשר לתוצאות נובעות מתוך כך,  39"סעיף  
לב ובדרך מקובלת. אין משמעות -שבעל חוזה אינו מקיים את החוזה בתום

ה הדבר, כי זו חובה מוסרית בלבד, שאין לה נפקות משפטית. היעדר הורא
לחוק החוזים,  39קיום החובה האמורה בסעיף -באשר לתוצאות הנובעות מאי

פי ההקשר בו -מקורו בעובדה, שתוצאות אלה אינן אחידות, אלא הן משתנות על
קיום החובה היא בתשלום פיצויים או -מתעוררת השאלה. לעתים תוצאת אי

המפר. במתן אכיפה. לעתים התוצאה היא בשלילת פיצויים או אכיפה מהצד 
לעתים תוצאת ההפרה היא במתן כוח לבעל החוזה האחר לפעול פעולות 
מסוימות בתחום החוזה, שאחרת היו נחשבות להפרה, או שלילת כוח, הנתון 

פי הוראות החוזה. לעתים התוצאה אינה אלא זו, -לבעל החוזה המפר על
 שהפעולה, שבוצעה תוך הפרת החובה, אינה משתכללת ואינה תופסת". 

 

, נדונה השאלה האם (1994) 705( 5יוסי מאיה נ' פנפורד )ישראל( בע"מ, פ"ד מח) 1569/93בע"א 

שכן מדובר  ,וענייננהפעלת לחץ כלכלי מהווה כפייה. מדובר היה בנסיבות המזכירות במקצת את 

רמס כי אחד הצדדים " ,כריתתו. נקבע באותו עניין היה בניסיון לשנות את תנאי החוזה לאחר

לפסק דינו של כב' השופט מ'  16" )פסקה ברגל רמה את חובתו לנהוג בדרך מקובלת ובתום לב

לחוק החוזים  39סעיף כי: " (,725בעמ'  18(. כב' השופט מ' חשין מציין )בפסקה 724חשין בעמ' 

לב חיובו -ובתו לקיים בדרך מקובלת ובתוםבגופו אינו קובע, אמנם, מה ייעשה לאיש המפר ח

כך גם כב' השופטת  .שירותי תחבורה בגץבהשופט ברק לעיל כב' ", אך מפנה לדברי הנובע מחוזה

 חוק החוזיםל 39סעיף כי: " (,לפסק דינה 32, מציינת )בפסקה בעניין עיריית תל אביב יפוא' חיות 

אות הנובעות מכך שצד לחוזה אינו מקיים )חלק כללי( אינו מורה אותנו כל הוראה באשר לתוצ

את החוזה בתום לב ובדרך מקובלת. המשמעות של העדר הוראה בעניין זה מקורה בעובדה 

שהתוצאות הנובעות מהפרת חובת תום הלב אינן אחידות, אלא הן משתנות לפי ההקשר שבו 

 .שירותי תחבורה בגץומפנה אף היא ל ,"מתעוררת השאלה

 

ציין כב'  ,(2002) 289 (3)קל בנין בע"מ נ' ע.ר.מ. רעננה לבניה והשכרה בע"מ פ"ד נו 6370/00ע"א ב

 (: 298לפסק דינו בעמ'  10הנשיא א' ברק )פסקה 

http://www.nevo.co.il/law/71888/39
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"מהי התרופה שהצד הנפגע זכאי לה מקום שמופרת חובת תום הלב? מקובל על 
ב אינה מטילה חובה מוסרית בלבד. זוהי חובה משפטית, הכל, כי חובת תום הל

אשר "סנקציה" בצידה. מהי אותה "סנקציה"? ההוראה המרכזית בדבר תום 
שותקת בעניין זה. שתיקה זו אין לפרשה בהיעדר  -לחוק  39סעיף  -הלב 

 ubi ius ibiשם הסעד:  -תרופה. הכלל הינו, כי מקום שם הזכות 
remedium החוק מוסברת בכך, שתוצאות הפרתה של חובת ... שתיקתו של

 גווניות, ומשתנות מעניין לעניין. אין לכלאן במסגרת נוקשה"."-תום הלב הן רב
 

תום הלב, יש לקחת בחשבון אשם תורם  חובת כי מכוח ,קבע כב' הנשיא שמגר בעניין פראררי

 בכל אחד מהצדדיםבהפרה, ועל כן יש לחלק את הנזק לפי השוואת מידת חוסר תום הלב שדבק 

 .כך, להלן(-)על

( עומדים על תוצאות אפשריות 2009-)התשס"ט התרופות –שלו ויהודה אדר, דיני חוזים גבריאלה 

 :124, עמ' 4.29להפרת חובת תום הלב, בפיסקה 

ים לחוזה... משפיעים לא רק על "שיקולים כגון חומרת ההפרה והתנהגות הצדד
הקביעה בדבר קיומה או העדרה של אחריות לעצם הפרתו של החוזה, אלא גם 
על היקפן ועוצמתן של התרופות שבהן המפר עלול להיות מחויב במקרה שתוטל 

 ."עליו אחריות כאמור
  
 

לאור חופש שקל י, סבור כי גם עניין הסעד הנובע מהפרת החובה צריך להדויטש, קוים אדומים

 (:274ועקרונות ההגינות מזה. לדבריו )בעמ'  ,החוזים מזה

"גם לעניין תוצאות ההפרה של חובת תום הלב, בדומה לעניין תחום הפרישה 
הלב בשימוש בזכויות -של החובה, יש לנהוג זהירות...גישה הרואה בעקרון תום

לסילוק  תעיקרון שיורי בלבד תצמצם את תוצאותיו, כך שאלה תהיינה מוגבלו
.יהיה מוצדק להתחשב גם בעוצמת התוצאה של הוגנות..-התוצאות הבלתי

הפרת החובה לנהוג בתום לב, כחלק מן ההחלטה בדבר עצם היישום של 
 " .החובה

 

כי הנתבעת הפרה את החוזה בעצם עמידתה על זכותה לסיים את  ,בשל זהירות זו נמנעתי מלקבוע

וכנויות ולא חזרו בהם, על אף הצעות חוזרות ונשנות של החוזים עם סוכני הדואר שסגרו את הס

כפי שציינתי, הסברה של הנתבעת ולפיו עמידה על זכות הביטול הגיונית כלכלית הנתבעת. 

בנסיבות שנוצרו, מקובל עלי. הנתבעת הייתה במצב בו החלה לפעול כחברה מסחרית בשוק  

ים שאינם מוכנים לערוך שינויים בהמשך קשר חוזי עם סוכנ תמעוניינתחרותי ולא הייתה 

המתחייבים מהשינויים בשוק הדואר, והמעבר לסביבה תחרותית. בשם אותה זהירות, ועל אף 

שלדעתי פעלה הנתבעת בחוסר תום לב באופן הביטול בכלל ובהעדר שימוע בפרט, איני סבורה כי 

ע בזכויות יסוד של העדר השימוע פג ,הפרה זו של חובת תום הלב עולה כדי הפרת חוזה. מנגד

 התובעים.

 

בגין הפרת חובת תום הלב, תכוון את התנהגות הצדדים ליתר  עם זאת, לטעמי, מתן תרופה

)על האפשרות להשפיע באמצעות דיני חוזים על הכוונת התנהגות  שיתוף פעולה במקרים עתידיים

פורת, "שיקולי צדק בין הצדדים לחוזה בטרם נתגלע ביניהם סכסוך, ובמהלכו, ראו: אריאל 

( 3כב ) עיוני משפט", לחוזה ושיקולים של הכוונת התנהגויות בדיני החוזים של ישראל  הצדדים 

647 (1999) .) 

http://www.nevo.co.il/safrut/bookgroup/433
http://www.nevo.co.il/safrut/book/6746
http://www.nevo.co.il/safrut/book/6746
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כי כל חובה וזכות שיקבעו בחוזה, יהיה עליהם  ,היר לצדדיםלהבבית המשפט  כי על ,אני סבורה

היינו, הצדדים קבעו מתי יראו הפרה החוזים. לחוק  39סעיף פעיל בתום לב. כך מורה אותנו לה

ה הפרה יסודית. בעקבות אותה הפרה זכיסודית. כפי שקבעתי לעיל, הסוכנים אכן הפרו את החו

לחוק  39לסעיף ול. אולם, זכות הביטול כפופה יסודית, על פי החוזה, קמה לנתבעת זכות ביט

 דרך זו עדיפה שכן: 464, בעמ' פורת, תום לבהחוזים. היינו יש לבצעה בתום לב. כפי שציין 

"הפעלת תום הלב באמצעות כללים קוגנטיים  נעשית בדרך גלויה ומוצהרת. 
כה במעין הצהרה פורגרמטית של השיטה על מחויבות למעשה, היא כרו

פי עקרון תום הלב. שיטה המבקשת להעמיד -הפועלים במסגרתה לנהוג על
עקרון זה בחזית פעילותה ולהציב אתוס של חברה מהוגנת ותמת לב תעדיף 
לקדמו באמצעות כללים שיוחדו לשם כך.....היא מכבדת יותר את האוטונומיה 

עצמם את מפגש הרצונות שלהם, אף שהיא שומרת של הצדדים להגדיר ל
 לעצמה להורות להם לנהוג בפועל אחרת, לפי הנדרש מעקרון תום הלב."

 

יש להבהיר לצדדים לחוזים באשר הם, כי כל זכות שהם בחרו לקבוע בחוזה ביניהם, יהיה  ,אכן

העניינים  עליהם להפעיל בתום לב, תוך ראיית האינטרסים של הצד השני לחוזה. השתלשלות

הייתה כוחנית ורחוקה מתום לב. יש  של הצדדים מלמדת על כך שהתנהלותםבמקרה שלפניי 

 להורות לצדדים לנהוג בפועל אחרת, ומשלא עשו כן, לפצות על כך.

 

פגיעה בזכותם של העובדים  עלתה לכדיכי הפרת חובת תום הלב  ,במקרה שלפניי יש להדגיש

 ,זה לייבוא זכות יסוד חוקתית אל המשפט הפרטי. על כן ,הבמקר ,לכבוד. חובת תום הלב שמשה

יש לקבוע פיצוי בגין הפרת חובת תום הלב, שישקף את העובדה כי מדובר בזכות חוקתית שנפגעה. 

 לפסק דינו(: 26)פסקה  בעניין דעקהעמד על כך כב' השופט ת' אור 

פואי ואיזה "אם אנו מקבלים ברצינות כי לחולה זכות לבחור אם יקבל טיפול ר
טיפול יינתן לו, עלינו לקבוע כי יש "מחיר" לעצם הפגיעה בכבודו, אשר 

 ".ידיו-מתבטאת בביצוע טיפול רפואי בגופו בלי שניתנה לכך הסכמה מדעת על
 

 ,נזקים שנגרמו לסוכנים מהעדר שימוע. האחדסוגי כי בהקשר זה יש לעמוד על שני  ,אני סבורה

של ההתקשרות אליה לא נערכו, כאשר במקרים  מידיתה נזקים ממוניים הנובעים מהפסק

 מושנגר השני, נזקיםמסוימים קודם לביטול החוזה שימשו התובעים כסוכנים עשרות שנים. 

הינם נזקים לא ממוניים הנובעים מפגיעה בכבודם של התובעים, מעצם שמהפרת חובת השימוע, 

"כאב וסבל -ונה של יפעת ביטון: "צער" ו, וכלשהעובדה שהודיעו להם על זכות הביטול ללא שימוע

 נפשיים" שנגרמו להם מכך.

 

 נזקים ממוניים .א

לעניין זה, וכיון שמדובר  ,מידיאשר לנזקים שנגרמו לתובעים כתוצאה מביטול ההסכם באופן 

עה מוקדמת דכי יש לגזור גזירה שווה מהפסיקה הדנה במתן הו, סבורהאני בחוזה סוכנות, 

כמו גם מהוראות חוק , סוכנות, או חוזה שלא נקבעה בו תקופה מוגדרתחוזה  סיום במקרה של

 .חוזה סוכנות

http://www.nevo.co.il/law/71888/39
http://www.nevo.co.il/law/71888/39
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כי היא לא תחדש את  2003לאחר שהרשות הודיעה בשלהי שנת כי טוענים, התובעים כאמור, 

להסכם לתקופה בלתי קצובה, שלא ניתן בין הצדדים שההסכם ההסכמים עם הסוכנים, הפך 

על פי הטענה, הזמן הסביר בנסיבות העניין  .ך זמן סביר מראשלבטלו אלא בהודעה מוקדמת, תו

נגזר מכל מקרה ומקרה לגופו, בהתאם למידת ההסתמכות של כל סוכן. ואולם, לטענה זו של 

התובעים אין כל רלבנטיות למצב הדברים שבו הפרו התובעים את ההסכמים הפרה יסודית, שאז 

  באופן מידי את ההסכם.הזכות לבטל  -חברת הדואר  – קמה לצד הנפגע

 

טענה זו של התובעים סותרת באופן חזיתי את הטענות שהעלו התובעים בעתירה זאת ועוד. 

, אז טענו העותרים כי לנתבעת עומדת הזכות 2004שהגישו לבית המשפט העליון בחודש מאי 

)ב( להסכמים ועל רקע האמור עתרו לקבלת צו עשה 22לבטל את ההסכמים עמם מכוח סעיף 

 קבוע, אשר ימנע מהנתבעת להביא את ההסכמים עמם לכדי סיום.      

 

בהחלט יש לקחת  כי מדובר בחוזה לתקופה בלתי קצובה, ,לקבל את טענת התובעים על אף שאין 

מעדויות  בחשבון כי ככלל, הוארכו החוזים משנה לשנה, והתובעים בססו על כך את פרנסתם.

 לעיתים במשך עשרות שנים. ,תקופות ארוכות וכנויות דוארהפעילו ס כי מרביתם ,התובעים עולה

 

ככלל, הן חוק חוזה סוכנות, הן הפסיקה, קבעו כי הפיצוי שינתן בגין הפסקת חוזה יקח בחשבון 

 ה בה היה החוזה בתוקף. אף אני אקח פרמטר זה כפרמטר עיקרי.את אורך התקופ

 

 לפסק דינה(: 34יות לעניין זה )בפסקה , ציינה כב' השופטת א' חבעניין עיריית תל אביב יפו

סוגיית משך הזמן הסביר לעניין ההודעה המוקדמת וקביעת סכום הפיצוי "
שיש לשלם מקום שבו לא ניתנה הודעה מוקדמת כנדרש, נדונו בפסיקה בעיקר 
בכל הנוגע לחוזי סוכנות והפצה. במקרה שבפנינו ... קיימים קווי דמיון בין חוזי 

ין ההתקשרות של העירייה ועורכי הדין למתן שירותי גבייה... סוכנות והפצה וב
משכך, יש לבחון מהו בנסיבות העניין פרק הזמן הסביר לצורך מתן הודעה 

ידי העירייה ומהו הסעד הכספי המגיע לעורכי הדין -מוקדמת לעורכי הדין על
 . "בהקשר זה נוכח העובדה כי הודעה כאמור לא ניתנה

 

 הבחנה בין שתי קבוצות תובעים, לגבי האחת נפסקה תקופה של שנה ולגבי הייתה ,באותו עניין

סכום הרווח הממוצע בשלוש השנים האחרונות טרם סיום  היהחודשים. הסכום שנקבע  8האחרת 

 ההתקשרות.

 

חוק חוזה סוכנות מסדיר את הפיצוי בגין סיום חוזה. אין מקום לדון בקיום התנאים, שכן, 

לחוק  4בסעיף אך התקופות בהחלט מהוות אינדיקציה. כך נקבע ענייננו, כאמור, החוק לא חל ב

 ( כי יש ליתן הודעה מוקדמת כמפורט:ללא תאריך סיום)לגבי חוזה 

 שבועיים; –במהלך ששת החודשים הראשונים מיום תחילת החוזה  (1)
                                      חודש השביעי מיום תחילת החוזה עדתה בבמהלך התקופה שתחיל (2)

 חודש; –תום השנה הראשונה מאותו מועד               
 חודשיים; –במהלך השנה השנייה מיום תחילת החוזה  (3)
 שלושה חודשים; –במהלך השנה השלישית מיום תחילת החוזה  (4)

http://www.nevo.co.il/law/118261/4
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 ארבעה חודשים; –תחילת החוזה  במהלך השנה הרביעית מיום (5)
 חמישה חודשים; –במהלך השנה החמישית מיום תחילת החוזה  (6)
 שישה חודשים. –במהלך השנה השישית מיום תחילת החוזה ואילך  (7)

 

  ששה חודשים לחוזה שהיה בתוקף שש שנים או יותר. היינו, המקסימום הנדרש הוא

 

היו מספר פסקי דין בערכאות המבררות שיישמו אותו  חוק זה טרם נדון בבית המשפט העליון, אך

; ב הרווח, שדן באופן חישו(2015) בועז מאיר נ' זנלכל בע"מ 15-03-32059ע"א )חי'( )ראו, למשל: 

ת"א הרעיוני לו ב עוד ראו פסק דינו המקיף של כב' השופט רם וינוגרד המנתח את החוק והבסיס

( בע"מ נ' קרסו מוטורס 1998חיים לוי סוכנות רכב ומוסך אזורי ירושלים ) 45359-05-11 ם(-)י

דנשר בע"מ נ'  08/1902בת"א )ת"א( ; עוד ראו פסק דינו של כב' השופט ע' בנימיני, (2014) בע"מ

Banketbakerij Merba B.V (2013) חודשי  16, שבנסיבות של הפסקה לא צפויה פסק רווח בגין

 .(באותו עניין החוק לא חל גםעבודה, 

 

במקרה שלפניי, נשלחה הודעה לעשרות סוכנים על ביטול ההתקשרות, שעה שהם מצויים בקלחת 

, לא הסובייקטיביתלעיל, כשאירוע רודף אירוע, ולפחות לפי אמונתם התרחשויות, כפי שתואר 

ביטול החוזה  .תיסגרהסוכנות שהפעילו החוזה עמם יבוטל והעלו כלל על דעתם אפשרות כי 

הודעה מראש, התארגנות מסוג אחר. אין מדובר בהתארגנות לאחר קבלת  בנסיבות אלו, מחייב

ההוצאות החודשיות, אלא ההתארגנות היא מבחינת ההכנסות ו המאפשרת זמן להתארגן

יכולים היו לעמוד בתשלומי משכנתא כי בבת אחת לא  ,חלק מהתובעים העידו ."בחירום"

הלוואות אחרות, כיון שהכנסתם נגדעה באחת. חמורים במיוחד הם המקרים בהם שני בני הזוג ו

אחר לחלוטין של מדובר בסוג  ,במצב דברים זה עבדו בעסק ועליו הייתה פרנסת המשפחה.

בעיקר, כאשר האירועים המשיכו  תר ארוך, כדי לנסות ולהתארגן. כךהערכות, המצריך זמן יו

להתרחש לאחר הוראות הביטול, וחלק מהסוכנים חיכו לראות מה יקרה עם סוכנים אחרים, ומה 

 תהא תוצאת ההתדיינות בבית המשפט.

 

הדואר הייתה מתרצה ומאפשרת להם  כי לו היה נערך להם שימוע, חברת ,התובעים טוענים

להמשיך ולהפעיל את הסוכנות, כפי שעשתה לגבי הרבה סוכנים אחרים ועל כן יש לפסוק להם 

אבדן רווחים שנים קדימה. זאת אין לקבל, שהרי גם לו היינו עוסקים בחוזה ללא מועד סיום, על 

שגם הם מגיעים  ,בועים שם, ועל פי החוק, במועדים הקפי הפסיקה ניתן לסיימו תוך זמן סביר

  לששה חודשים לכל היותר.

 

ימים,  60חברת הדואר טוענת מנגד, כי לאור ההוראה החוזית לפיה ניתן לסיים את החוזה תוך 

אין לזהות באופן מוחלט בין  , שכןגם טענה זו אין לקבלאין לתת פיצוי העולה על תקופה זו. 

כי סעיף זה אינו  ,הודעה מראש. הסוכנים טענוהנזקים בגין הפרת חובת השימוע לבין סעיף ה

 שכןכות בהם פעלו הסוכנויות. איני נדרשת להכריע בעניין זה, וסביר בהתחשב בתקופות האר

בהחלט יתכן כי לו הייתה נוהגת חברת הדואר בתום לב ומקיימת שימוע כלל לא הייתה מסיימת 

http://www.nevo.co.il/case/20118456
http://www.nevo.co.il/case/3628151
http://www.nevo.co.il/case/2520143
http://www.nevo.co.il/case/2520143


 סוכני דואר נ' חברת דואר ישראל בע"מ 44-ארגון סוכני הדואר ו   1044/08תא )ת"א( 

218 

 

שונה הוא כאשר חברת הדואר  את ההתקשרות עם לפחות חלק מהסוכנים. שנית ובעיקר, מצב

 60לסוכן מסוים כי היא מעוניינת לסיים את החוזה עמו, ומודיעה לו כי מתחיל מניין  המודיע

הימים. גם במקרה כזה רשאי היה הסוכן להשמיע את דברו, ויתכן, כי בהסכמה ובהבנה היו 

יום  60ותרים אולם, גם אם היו נ מאריכים את התקופה, הכל תלוי בנסיבות המקרה המסוים.

להתארגנות, אין הדבר דומה להתארגנות בחירום, מהיום להיום, המחייבת, כפי שעולה בהרבה 

 מהעדויות, שבירת קופות גמל או תכניות חסכון, נטילת הלוואות בריבית גבוהה וכיו"ב פעולות.

 ידה. מג עצמו, חברת הדואר נהגה לערוך שימוע בכל מקרה של סיום חוזה על-מר בר כפי שהעיד

 

שבה  במסגרת הנזקים הממוניים שנגרמו מהעדר שימוע לקחתי בחשבון בעיקר את אורך התקופה

בעסק, או אם היה מקור הכנסה נוסף; וכן , את השאלה האם שני בני הזוג עבדו פעלה הסוכנות

רום, ככל שיש על כך אסמכתא )שכן חלק מטענות ישבירת תכניות חסכון או לקיחת הלוואות ח

 נו ללא כל ראייה(.אלו נטע

 

 קריטריונים אלו יעמדו לנגד עיני כשאבחן באופן פרטני את עניינם של כל תובעת ותובע.

 

נזקים הנובעים מהפגיעה בכבוד התובעים בהעדר האפשרות לשטוח את טיעוניהם טרם ביטול  .ב

 החוזה

ה בכבודם נזקים לא ממוניים הנובעים מפגיע כולל י שנגרם מהפרת חובת השימועהנזק השנסוג 

של התובעים, מעצם העובדה שהודיעו להם על זכות הביטול ללא שימוע, ולחלקם אף בצורה 

ולעיתים או מסירת צו המניעה בוטה, אם טלפונית, אם בצורה כוחנית, על ידי ניתוק המחשבים, 

אף בפריצה לסוכנות. אמנם, היו בידי חברת הדואר צווים שאפשרו לה לעשות כן, אך בהחלט יתכן 

. של התובעים את הביטול, או לפחות מונע את הפגיעה בכבודםל יהיה מונע כל ז,ששימוע, ולו מזור

כי במקרים רבים בנוסף לאופן ההודעה, הבעייתי כשלעצמו, הגיעה הודעה כזו לאחר  ,יש להדגיש

ודה בה נפסקו בעל הפיצוי בגין נזק זה ניתן ללמוד מפסיקת העעשרות שנים של הפעלת הסוכנות. 

פיצויים גם במקרה של פיטורין מוצדקים, על עצם הפרת חובת השימוע, במקרים בהם תהליך 

 הפיטורין פגע בכבודם של העובדים. 

 

נזקים אלו קשה יותר להעריך שכן מדובר בנזקים של פגיעה בכבוד, סבל נפשי, השפלה, בושה, 

לו עשו שימוש התובעים צער, עלבון ופגיעה בהערכה העצמית ובתדמית של התובעים. במונחים א

 קיבלו את ההודעות על ביטול החוזים עמם.ר שאכ ארו את תחושותיהםיעל דוכן העדים כשת

שהתרחש בעקבותיה, היה ניכר, על אף  דעת הביטול ועלכאבם של התובעים, כשהעידו על קבלת הו

 שהעידו מספר שנים לאחר קרות האירועים.

 

הרי שיש לנסות ולקבוע  ,בכאב וסבל נפשיים אולם, גם אם קשה להעריך, וגם אם מדובר

כי יש לקחת  ,קריטריונים רלבנטיים להערכת נזקים בשל פגיעה בזכות החוקתית. אני סבורה
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בחשבון במקרים אלו שיקולים כמו מהי הזכות שנפגעה, האם היא בליבת הזכות החוקתית או 

 תן היה להימנע מהפגיעה.בשוליה; עצמת הפגיעה; יחסי הכוחות בין הצדדים והקלות שבה ני

 

לפסק  46, כשעמדה, בפסקה בעניין דעקהניתן ללמוד מדבריה של כב' השופטת שטרסברג כהן 

על כך שבחישוב הנזק בשל פגיעה בזכות חוקתית, כראש נזק עצמאי, יש לשלב נקודת מבט  ,דינה

עים לפגיעה , הנוגיםסובייקטיביאוביקטיבית, מה היה אמור להיות לולא הפגיעה, עם מדדים 

כי יש לקחת בחשבון את מידת הפגיעה אם היא ממשית  ,בפועל בזכותה של הנפגעת. עוד הוסיפה

או שולית, וכן, האם היו לפגיעה בזכות תוצאות ממוניות נוספות. היינו, האם הפגיעה היחידה 

ים בזכות היא פגיעה מהסוג שתיארתי לעיל, פגיעה בנפשו של האדם, או שמא נלוו לכך גם נזק

גלגוליה של פגיעה    –יעקב, "דא עקא דעקה מוחשיים, ממוניים )עוד לעניין זה ראו: אסף 

ון צבי נ' בית החולים עזב 8126/07ע"א (. עוד ראו 2012-)תשע"ב 5מב,  משפטיםבאוטונומיה", 

 .((2010) ביקור חולים

 

להלן אעמוד על העדויות הפרטניות, אולם יש מכנה משותף אחד של הלם שנגרם לכל הסוכנים. 

ארגון גרם להם להאמין הכי  ,האמינו באמת ובתמים כי הכל יחזור על מקומו בשלום. יתכן םה

פגעה בהם ובכבודם. בנוסף,  ,דה רבותבכך, אך עדיין ההודעה הפתאומית, בעיקר אחרי שנות עבו

רבים העידו על כך שכתוצאה מהסגירה המיידית, החלה חרושת שמועות על הסיבות לסגירה, 

מקרים בהם ת לעיני כל. בעייתיים במיוחד הם השנלוותה לכך פריצה וריקון הסוכנוכבעיקר 

או הסוכן אינם  הפריצה לסוכנות נעשתה במהלך דיונים משפטיים, אז היה ברור כי הסוכנת

היו נמנעות בוודאות ככל שהיה  ,תוצאות אלו, של שמועות מיותרות יכולים להמצא בסוכנות.

, שכן אז היו מוחזרים הציוד והמלאי בצורה מסודרת, בנוכחות הסוכן והסוכנת, ותוך נערך שימוע

 וע.העדר השימעל סגירתה הקרובה. כל אלו נמנעו בשל התראה סבירה מראש לבאי הסוכנות 

 

והקושי למצוא עבודה בגילאים יחסית מבוגרים )מגיל  דויות הוא עניין הגילעניין נוסף העולה מהע

ובעיקר בגיל פרישה. סוכנות וסוכנים רבים הפעילו סוכנות במשך עשרות שנים,  ,חמישים ואילך(

ת הפוריות ביותר. אחרים התקשרו בחוזה סוכנו עבודתם ולמעשה השקיעו בכך את מרבית שנות

בגילאים מאוחרים יחסית, כדי להבטיח להם יכולת עבודה והשתכרות לאחר גיל פרישה. בכל 

לופי ובעיקר ללא רו אותם תובעים ללא מקור פרנסה חהמקרים הללו, כפי שעולה מהעדויות, נות

נראה  ביטול החוזה גדע באחת אפשרות זו. עשייה, ללא האפשרות לקום בבוקר ולהיות יצרניים.

 גם פרמטר זה יילקח בחשבון לעניין הפיצוי הלא ממוני. ,על כןיעה גדולה מזו בכבוד. גכי אין פ

 

 הבדיקה הפרטנית –הפיצוי בגין ביטול החוזה בחוסר תום לב בהעדר שימוע . 7.4.5

להלן, אדון בנזקים שנגרמו לכל אחת ואחד מהתובעים, הן נזקים ממוניים, הו נזקים של "כאב 

אעמוד על הנסיבות בהן נודע לכל  ביטון, כאבים באזור הכבוד.של  כלשונה ,וסבל נפשיים"

סוכנת וסוכן על ביטול החוזה עמם, אביא מהעדויות לעניין תחושות התובעים כתוצאה מכך, 

קודם לביטול, מצבם  ל היחסים החוזייםשואעמוד גם על הנתונים האובייקטיבים, כמו משכם 

http://www.nevo.co.il/safrut/book/12336
http://www.nevo.co.il/case/6121528
http://www.nevo.co.il/safrut/book/4479
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מה נזק נגרם לכל אחד מהתובעים כתוצאה מביטול כהכלכלי והמשפחתי וכיו"ב, כדי לקבוע 

ישמיעו התובעים את קולם, ויספרו את  ,בכך, באמצעות הליך זה החוזה עמם ללא שימוע.

 סיפורם, גם אם בדיעבד וללא האפשרות של חזרה להפעלת הסוכנות.

 

לרבות אופן ההודעה  ,קבעתי על דרך ההערכה בשקלול כלל הנסיבות את הפיצויים הלא ממוניים

נסיבות אורך התקופה והגיל בו בוטל החוזה, על הביטול, האם נפרצה הסוכנות ובאילו נסיבות, 

בסעיף אישיות מיוחדות וכיו"ב. כמצפן או כיוון לקחתי את סכום הפיצוי ללא הוכחת נזק הקבוע 

, כגבול עליון. זאת, כיון שכפי שיפורט ₪ 50,000, בגובה 1965-, תשכ"האיסור לשון הרע חוקל א7

להלן, חלק מהפגיעה הקשה שסבלו התובעים הייתה פגיעה בשמם הטוב, כאשר בשל הביטול 

 ת באשר לנסיבות הסגירה.עווהמיידי התעוררו שמ

 

 מר בני כהן, יו"ר הארגון, 19התובע מס' 

היחיד,  , כיון שהינובני כהןמר , יו"ר הארגון, 19תובע מס' אפתח, שלא על פי סדר התובעים, ב

ן הסוכנים, יו"ר ארגו . מר כהן,זכות השימועבפועל ניתנה לו כי  ,שמהראיות עולההתובע היחיד, 

כי חברת הדואר תחזור בה מביטול , בה הוצגה האפשרות 6.3.06ם ביו שנערכה בישיבה נכח

החוזים, והסוכנים, למעט שניים, יחזרו כולם להפעיל את הסוכנויות. כך הוצע למר כהן עצמו. 

יש לראות בפגישה זו שימוע לכל הסוכנים, שכן הנתבעת ציפתה ממר  כיכאמור,  ,הנתבעת טענה

להתלות  היכול ההדואר אינחברת כפי שציינתי,  וכנים.כי יעביר את האמור בה לכלל הס ,כהן

לאורך כל הדרך שאין לראות בארגון סוכני הדואר כארגון יציג. אולם,  היא טענהבפגישה זו שכן 

מו, הוא שמע מה עומדת חברת הדואר לעשות, הוא היה ער להליכים המשפטיים צכהן בע מרלגבי 

ר לכך, הוא היה זה שהחליט להמשיך במאבק מעבולתוצאותיהם, והוא אף השמיע את דברו. 

מבין כל חברי הוועד, לחזור כיחיד מר כהן העיד שאף הוצע לו, הכולל למרות הצעת הנתבעת. 

, וכפי שאישר בחקירתו הנגדית ולהפעיל את הסוכנות, תוך שהדואר יחזור בו מביטול החוזה עמו

 (:6ש'  39עד עמ'  32ש'  38, עמ' 25.10.12)פרוטוקול מיום 

התקשר אלי יו"ר ועד העובדים של חב' הדואר,  5.3.06לאחר שהצו ניתן ביום  "
 17:00ראובן קרזי, וביקש שנבוא לשיחה עם מנכ"ל חב' הדואר, הגענו לשם בשעה 

מג, מנכ"ל הרשות, היועץ המשפטי וטל אמיד, -אני ומאיר וישבו שם מר הרצל בר
לאוזן והציעו לנו הצעה שכל ראובן קרזי הגענו לשם הם היו מחויכים מאוזן 

הסוכנויות שפורקו של ראשי הארגון למעט שלי לא יחזרו לעבוד והאחרים במידה 
ואנחנו נסכים לחתום על ההסכם החדש יפסק המאבק. אז נתנו לנו אולטימאטום 

לקבל החלטה אם אנו מוכנים לקבל את העניין הזה, המשמעות  08:00עד השעה 
לחץ אישי והמשמעות שאני צריך לחזור לעבוד וכל  מבחינתי הייתה, הפעילו עלי

חבריי האחרים לא יכלו לחזור לעבוד. כלומר הם בצו שניתן רצו לחייב את הסוכנים 
 "לחתום על הסכם חדש שלא רצינו לחתום עליו.

 

במקרה של מר בני כהן,  .כי לגביו לא הפרה חברת הדואר את חובת תום הלב ,על כן, אני סבורה

 וא הנכון.אולי ההפך ה

 

תיהם של כי עדויו ,בפתח הדברים אציין ר התובעים, אקיים להלן את הבדיקה הפרטנית.יתאשר ל

ובמרבית המקרים כאבם היה ניכר גם בעדות שניתנה לאחר שנים. גם  התובעים היו אמינות עלי,

http://www.nevo.co.il/law/74372/7a
http://www.nevo.co.il/law/74372/7a
http://www.nevo.co.il/law/74372
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ככלל, עדות הסוכן, הזוכר את המקרה הרי שכאשר אציג גרסאות שונות לעניינים מסוימים, 

. וטיפל בפינוי מספר סוכנויות של מי שאחראי על אזור שלם והפרטי שלו, משכנעת יותר מעדות

בעיקר לאור להט הרוחות והאירועים, בגינם יתכן כי האחראים מטעם הנתבעת לא ככלל, כך, 

רו במדויק מה קרה בכל מקרה ומקרה, וכך, בפרט, במקרים שבהם עדי הנתבעת אישרו, זכ

 ינם זוכרים את פרטי המקרה לפרטי פרטים.  בהגינותם, כי הם א

 

 , מר חוסיין אבו חג'ול2התובע מס' 

-במשך כ, הפעיל את סוכנות הדואר בשפרעם 1961יליד שנת  ,מר חוסיין אבו חג'ול, 2מס'  התובע

. לתצהירו( 2-3. הסוכנות שכנה במבנה שכור )ראו סעיפים 2006ועד לשנת  1993, משנת שנים 13

צהיר, כי הסוכנות הייתה עסק משפחתי, במסגרתו שימשה אשתו כסוכנת מחליפה ה 2התובע מס' 

  לתצהירו(. 45)סעיף 

 

תקשורת המחשבים לסוכנות באופן חד צדדי, וכי נותקה  2.3.06ביום הצהיר, כי  2התובע מס' 

ר , לאח7.3.06באותו יום נלקחו מהסוכנות כל המלאי ודברי הדואר שהיו בה. עוד הצהיר, כי ביום 

רת הדואר, תכולתה שלא נענה לדרישה לחתום על הסכם חדש, נפרצה הסוכנות על ידי נציגי חב

 9ציוד המחשבים, הריהוט והכספת, וכן חפצים אישיים השייכים לו )סעיף  נלקחה, ובכלל זאת

לתצהירו(. לדבריו, על פריצת הסוכנות למד משכניו, שהיו עדים למחזה. יוער, כי בחקירתו הנגדית 

, 5.3.06 -אישור מסירה שלפיו הוא קיבל את צו בית המשפט בערב יום ה 2ג לתובע מס' הוצ

, עמ', 12.11.12והתובע מס' אישר, כי אכן חתימתה של אשתו מתנוססת עליו )ראו פרוטוקול מיום 

 (. 6. אישור המסירה הוגש וסומן נ/27-31ש'  138עמ' 

 

דוד  עומדת גרסתו של מר לפינוי סוכנות הדואר,, בכל הנוגע 2' התובע מס תכנגד גרסיצוין, כי 

סוכנות הדואר  , בין היתר,שאליו הייתה מסונפת, , מנהל מדור משק וציוד של אזור המפרץיחיה

שנגרמו הנטענים . לכך אשוב ואתייחס בהרחבה בהמשך, במסגרת הדיון בנזקים 2 מס' של התובע

 לתובעים כתוצאה ממתן הצו הזמני.  

 

 לתצהירו(: 45-53, כך )סעיפים 2השפיעה עליו סגירת הסוכנות הצהיר התובע מס' על האופן שבו 

"במהלך כל שנות עבודתי בחב' הדואר, השקעתי את מיטב זמני, מרצי וממוני 
בטיפוח הסוכנות, שיפור איכות השירות הניתן בה והגדלת רווחיה, תוך השקעת 

במסגרתו שימשה  שעות עבודה ארוכות. סוכנות הדואר היתה עסק משפחתי,
 שנים. 12-אשתי נוזהה כסוכנת מחליפה, ועבדה בסוכנות במשך כ

מאמציי נשאו פרי והסוכנות בניהולי פרחה ושגשגה. במשך השנים צברתי 
מוניטין בקרב תושבי השכונה, ושמי כסוכן דואר מקצועי ואמין הלך לפניי. 

מחב' הדואר, וכן יצוין, כי בגין עבודתי המקצועית זכיתי למכתבי הערכה רבים 
 זכיתי לתואר "אשנבאי מצטיין."

... 
סגירת הסוכנות נפלה עלי ועל משפחתי כרעם ביום בהיר... ותוך השפלתי אל 
מול תושבי הכפר, אשר הופתעו לנוכח הפינוי האגרסיבי שנעשה בסוכנות, לאור 

 היותי אדם ידוע ומכובד בעיר.
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ד לשמי ולתדמיתי, ובין השאר אופן סגירת הסוכנות פגע בי קשות, וגרם נזק כב
להפצת שמועות כאילו נסגרה הסוכנות בגין מעילה בה הייתי מעורב. הפגיעה 

 בי הייתה כה קשה, עד כי אני מתקשה עד היום להלך בכפר בראש זקוף.
סגירת הסוכנות קיפחה הן את פרנסתי שלי והן את פרנסתה של רעייתי, אשר, 

שהכנסותיה היוו מקור פרנסה למשפחה כאמור לעיל, עבדה גם היא בסוכנות, 
כולה, לרבות הוריי הגרים עמי ואשר אני מפרנסם. לעניין זה יצוין כי אמי היא 

 15-אישה חולה, המרותקת לביתה וזקוקה לעזרה סיעודית, וכי גם בתי בת ה
 זקוקה לטיפול והשגחה.

 העדר ההכנסה המתמשך וההוצאות עקב סגירת הסוכנות היוו מכה כלכלי קשה
לי ולמשפחתי, ואילצו אותי ליטול הלוואות, על מנת לממן את כלכלתה השוטפת 

 של משפחתי.
יצוין, כי בטרם קיבלתי על עצמי את ניהול הסוכנות, ניהלנו אני ורעייתי מכולת, 
אשר סיפקה את פרנסתנו, אולם לאחר פתיחת הסוכנות בניהולנו, השקענו את 

זמן פנוי לעסוק בעסק אחר כלשהו, ולכן עצמנו בניהול הסוכנות, ולא נותר לנו 
 מכרנו את המכולת, ולאחר סגירת הסוכנות נותרנו חסרי כל.

אציין כי מאז ועד היום אינני עובד, ומתקשה למצוא עבודה המתאימה לי מפאת 
 גילי."  

 

 (:10-12ש'  139, עמ' 12.11.12והוסיף בחקירתו הנגדית )פרוטוקול מיום 

 וכן מה עשית."ש. מאז שהפסקת להיות ס
ת. גר אצל ההורים ולא עובד, שולח קורות חיים ואף אחד לא מקבל אותי בגלל 

 במדעי המדינה. לאבא שלי יש קצבת זקנה."  B.Aהגיל למרות שיש לי תואר 
 

, 2.3.06סגירת הסוכנות הפתאומית, שבאה בעקבות ניתוק תקשורת המחשבים ביום כאמור, 

הביאה לחרושת שמועות  אינו נוכח במקום, יני שכניו, כשהואעלנגד  והפריצה ע"י סוכני הדואר,

-הדבר קשה במיוחד במקום קטן יחסית בו כולם מכירים את מר אבוחג'ול. -בעניינו של מר אבו

חג'ול, נוזהה, עבדה גם היא עמו בסוכנות. -בנוסף, במקרה זה אשתו של מר אבוחג'ול ומשפחתו. 

מכולת, ורק לאחר שהסוכנות התבססה והם ראו בה את בנוסף, השניים ניהלו קודם לכן חנות 

עתידם, מכרו את המכולת, כך שעם ביטול החוזה נותרו ללא כל מקור הכנסה, כאשר תמכו גם 

 ובת הנדרשת לטיפול מיוחד. בהוריו

 

בגין  ,אבו חג'ולחוסיין , מר 2 מס' במקרה זה מדובר בנסיבות קשות במיוחד ואני פוסקת לתובע

 .₪ 50,000 של סךובגין הנזק הלא ממוני  ₪ 40,000 של ךסהנזק הממוני 

 

 , מר שם טוב אברביה3התובע מס'

, הפעיל את סוכנות הדואר בכפר שמריהו 1958יליד שנת , מר שם טוב אברביה, 3התובע מס' 

. הסוכנות שכנה במבנה של הדואר ובה גם מרכז 2006ועד לשנת  1997, משנת שנים 9-במשך כ

 קיבל את מכתב חברת 8.3.09הצהיר, כי ביום  3לתצהירו(. התובע מס'  2-3פים חלוקה )ראו סעי

מסר לנציגי חברת הדואר את המלאי ומפתחות  9.3.06בדבר סיום ההתקשרות וכי ביום  הדואר

 לתצהירו(.  10הכספת בסוכנות )ראו סעיף 
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זאת במיוחד , הפסקת ההתקשרות עמו גרמה לו לעוגמת נפש קשה, ו3של התובע מס'  לדבריו

, הוא חווה מקרה שוד 2005כשמביאים בחשבון כי סמוך לביטול ההסכם עמו, בחודש דצמבר 

 לתצהירו(: 17בסוכנות, שבמהלכו כוון אליו נשק חם. לעניין זה הצהיר )סעיף 

"במהלך עבודתי כסוכן, עברתי שני מקרי שוד בסוכנות, האחרון בחודש דצמבר 
כם עמי(, במהלכו כוון מולי נשק חם ועקב כך )כחודשיים לפני ביטול ההס 2005

נגרמה לי פגיעה נפשית. בעקבות כך הורעו יחסי עם אשתי, ומספר חודשים 
לאחר הפסקת העבודה בסוכנות, בין השאר עקב המצב הכלכלי הקשה, 

 שנה של חיי נישואין.   19התגרשנו לאחר 
 

 לתצהירו(: 24-25ובהמשך )סעיפים 

בסמוך לסגירת הסוכנות  2005לך חודש דצמבר "אטען כי השוד שארע במה
ללא כל הודעה מוקדמת וללא כל  2006ובהמשך סגירת הסוכנות בחודש מרץ 

צידוק בדין או אחר, הביא למצוקה נפשית קשה ובהמשך לקרע שלא ניתן היה 
אטען כי חב' לאיחוי ביני לבין רעייתי שהובילו בסופו של דבר לגירושין, כאמור. 

ותה, הביאה לביטול ההסכם ולסילוקי מהסוכנות, היא שגרמה הדואר בהתנהג
באופן ישיר לפירוק המשפחה, למצב כלכלי קשה והכל תוך התעלמות ממצבי 
האישי, שאך התאוששתי מטראומת השוד בנשק חם אותה חוויתי זמן קצר 

כן. מעולם לא קיבלתי מחב' הדואר כל טיפול או תמיכה לאחר המקרה. לפני 
ד לאחר השוד, בחוסר גישות משווע, נדרשתי לבצע ספירת מלאי יתרה מכך, מי

בפיקוח מבקר לצורך אימות נזקי השוד. הליך זה כשלעצמו העצים את 
 הטראומה והפגיעה  מהאירוע.

אטען כי בכל האמור להתייחסותה של חב' הדואר אלי היה עליה לפעול 
השוד  ברגישות רבה יותר מאשר בעניינם של סוכנים אחרים בשל מקרה

כאמור. משלא עשתה כן עליה לשאת בתוצאות מחדליה לעניין זה ולפצות אותי 
 בגין עוגמת הנפש שנגרמה לי."

 

 (:7ש'  97עד עמ'  29ש'  96עמ'  ,5.11.12פרוטוקול מיום בחקירתו הנגדית נחקר על האמור, כך )

"ש. אתה מדבר על שני מקרי שוד שהיו לך בסוכנות ואתה בא בטרוניה לרשות 
הדואר שלא ליוו אותך בעקבות מעשה השוד. אתה שילמת במשך השנים מיסי 

 ועד לארגון.
 ת. כן.

 ש. פנית לארגון שיסייע לך לאחר מקרי השוד.
 ת. לא פניתי לארגון אלא לרשות הדואר והם סירבו לי.

 ש. לא חשבת שהארגון הוא גורם נכון לעזור לך לאחר שהרשות סירבה.
 להתמודד עם המצב ולהמשיך הלאה.ת. אני ויתרתי והחלטתי 
 ש. הארגון ידע על השוד.

 ת. אני מניח שכן, זה דברים שמתפרסמים.
 ש. אז הם לא הציעו לעזור לך.

 ת. לא חשבתי בזמנו שזה מתפקידם."    
  

 
 העלתה, כי כושר השתכרותו לא נפגע וכי הוא משתכר 3חקירתו הנגדית של התובע מס' יוער, כי 

  (. 19-28ש'  96עמ' שם, זה שהשתכר כסוכן דואר )שכר דומה ל כיום

 

 סך של ממוניהנזק הבגין  ,אברביה שם טובמר , 3 מס' לאור הנתונים לעיל אני פוסקת לתובע

 .₪ 10,000של  סך של לא ממוניהנזק הבגין ו ₪ 40,000

 , הגב' אנג'לה אברמוב    4התובעת מס' 
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הפעילה את סוכנות הדואר בקניון "אורות" , 1963ילידת , , הגב' אנג'לה אברמוב4התובעת מס' 

. הסוכנות שכנה במבנה שכור )ראו 2006ועד לשנת  1996, משנת שנים 10-במשך כבאור עקיבא 

,  בזמן הדיון בבית משפט זה לפני 8.3.06הצהירה, כי ביום  4לתצהירה(. התובעת מס'  2-3סעיפים 

רת הדואר, שנטלו עמם את כל המלאי כב' השופט זפט, נפרצה הסוכנות על ידי נציגי חב

. לדבריה, בשלב מאוחר שקיבלה קודם לכן מכתב על סיום ההתקשרות מבליוהמזומנים, וזאת 

יוער, כי בחקירתה לתצהירה(.  9יותר נמסר הציוד לחברת הדואר לאחר תיאום מולה )ראו סעיף 

 -המשפט בערב יום ה אישור מסירה שלפיו היא קיבלה את צו בית 4הנגדית הוצג לתובעת מס' 

, 7.11.12אישרה, כי אכן חתימתה מתנוססת עליו )ראו פרוטוקול מיום  4, והתובעת מס' 5.3.06

 (.5. אישור המסירה הוגש וסומן נ/26-29ש'  116עמ' 

 

 45-48, כך )סעיפים 4על האופן שבו השפיעה עליה סגירת הסוכנות הצהירה התובעת מס' 

 לתצהירה(:

כנת מצטיינת וסגירת הסוכנות באופן בו נעשתה ע"י חברת אטען כי הייתי סו"
הדואר, תוך כדי הדיון המשפטי ותוך כדי פריצה של חב' הדואר לתוך הסוכנות 
וריקון המקום בצורה ברברית, וולגרית הביאה מיד לרכילות באזור על נסיבות 

 הסגירה.. 
אשמתי תושבי המקום שנכחו בעת הפריצה סברו כי סגירת הסוכנות ארעה ב

ומאז ועד היום מפנים כלפי אצבע מאשימה על סגירת הסוכנות, שכאמור לא 
 נפתחה עוד. 

 תושבים אחדים אף הביעו פקפוק ביושר האישי והמקצועי שלי. 
שנים סבלתי מהתקפי חרדה אשר קודם לכן  3-מאז סגירת הסוכנות ובמשך כ

        לא סבלתי מהם."    
 

למתן , כי כיום היא מועסקת בעסק המשפחתי 4ירה התובעת מס' הבה יוער, כי בחקירתה הנגדית

לערך, בדומה לשכרה כסוכנת דואר )פרוטוקול  ₪ 4,000-במשכורת חודשית של כשירותי מט"ח 

 (. 17-22ש'  117, עמ' 7.11.12מיום 

 

שכן למעשה לא נמסרה לגב' אברמוב הודעת ביטול, והיה עליה  ,במקרה זה יש חומרה יתרה

נציגי מניעה שקיבלה, כשיום למחרת, בעודה בדיון בעניין זה בבית המשפט, הכך מצו  ללמוד על

פעולות אלו  ד עיני כל, כשהיא לא נמצאת במקום. מטבע הדברים,פרצו לסוכנות, לנגחברת הדואר 

כי גב'  ,עוד יש לצייןשמועות בדבר אמינותה ומהימנותה של הגב' אברמוב. הביאו לחרושת 

 רכשה מזגן חדש לעסק. 2005י בשנת כ ,אברמוב העידה

 

 25,000של  ךבגין הנזק הממוני ס ,אברמובאנג'לה גב' , ה4תובעת מס' אני פוסקת ללאור האמור, 

 .₪ 15,000של  סךלא ממוני הנזק ובגין ה ₪

 

 , מר גיל אייזן5התובע מס' 

אביב -צחק" בתל, הפעיל את סוכנות הדואר "נחלת י1965, יליד שנת , מר גיל אייזן5התובע מס' 

 2-3. הסוכנות שכנה במבנה שכור )ראו סעיפים 2006ועד לשנת  2003, משנת שנים 3-במשך כ

קיבל הודעה על סיום ההתקשרות עמו וכי ביום  28.2.06הצהיר, כי ביום  5לתצהירו(. התובע מס' 
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קיבל  5.3.06לתצהירו(. לדבריו, ביום  6-8נותקה תקשורת המחשבים בסוכנות )סעיפים  5.3.05

הודעה מחברת הדואר לגבי צו המניעה, שבגדרה גם התבקש להתייצב למחרת היום בסוכנות 

למסירת הציוד, המלאי והכספים המצויים בסוכנות, אולם איש לא הגיע לסוכנות. לדבריו, ביום 

פנו אליו נציגי חברת הדואר ואיימו עליו כי אם לא יגיע מיד לסוכנות הם ייפרצו אליה.  7.3.06

אותו היום, לדבריו, פורקה הסוכנות וניטל ממנה כל המלאי, הציוד והכסף שהיו בה. לדבריו, ב

הוא לא נכח במקום בעת פירוק הסוכנות וכאשר הגיע למקום חשכו עיניו לנוכח ההרס במקום 

 לתצהירו(.  9-11)ראו סעיפים 

 

 לתצהירו(: 46-50יפים , כך )סע5על האופן שבו השפיעה עליו סגירת הסוכנות הצהיר התובע מס' 

"במשך שנות עבודתי, השקעתי את מיטב זמני, מרצי וממוני בשיפור מבנה 
הסוכנות ואיכות השירות הניתן בה, ובהגדלת חוג לקוחותיה ורווחיה של 
הסוכנות. על מנת לנהל את הסוכנות, מכרתי עסק קודם אותו ניהלתי, וזאת 

 למכרז.   בהסתמך על הכנסות אשר הוצגו לי עת התמודדתי
לאחר סגירת הסוכנות, נקלעתי לחובות כבדים, ונאלצתי ליטול הלוואות לצורך 

 מימון כלכלתה השוטפת של משפחתי..  
לאחר הסגירה נאלצתי להתמודד עם הכפשות כנגדי, כאילו נסגרה הסוכנות 
בניהולי עקב מעילה שביצעתי, וזאת עקב התנהלותה של חברת הדואר כמפורט 

 האגרסיבי של הסוכנות, ללא כל צורך ותוך גרימת נזקים למבנה."  לעיל ופינויה 
 

בממוצע  ₪ 8,000-עולה, כי כיום הוא משתכר כ 5יוער, כי מחקירתו הנגדית של התובע מס' 

 (:28-31ש'  120, עמ' 7.11.12)פרוטוקול מיום  כסוכן ₪ 14,000-לחודש, לעומת סך של כ

 ואר."ש. מה עשית אחרי שהפסקת להיות סוכן ד
 ת. בחלוקת עיתונים במשך שנתיים ועכשיו יש לי סוכנות להחלפת כספים.

 ש. מה שיעור ההכנסות הממוצע שלך היום לעומת סוכן דואר.
 ." ₪ 14,000בממוצע ובתור סוכן היה לי  ₪ 8000ת. היום יש ללי 

 

עשה כבר במקרה זה מר גיל אייזן לקח על עצמו את העסק וחתם על חוזה, כאשר באותו מועד למ

ה עליו זההתנהלות בעניינו חמורה, שכן יתכן ולו היה יודע שהחו ,נערך מו"מ על חוזה חדש. על כן

  חתם לא יעמוד בתוקפו תקופה ממשית, לא היה נכנס לעסקה מלכתחילה.

בגין ו ₪ 42,000 שלסך ממוני הנזק , בגין המר גיל אייזן, 5תובע מס' אני פוסקת ללאור האמור, 

  .₪ 5,000של  סךוני לא ממהנזק ה

 
  

 , מר אברהם אשכנזי6התובע מס' 

, הפעיל את סוכנות הדואר "נווה גנים" בקרית 1952, יליד שנת , מר אברהם אשכנזי6התובע מס' 

. הסוכנות שכנה במבנה ששייך לחברת 2006עד לשנת  1999, משנת שנים 7-במשך כמוצקין 

הצהיר, כי הודעה על סיום ההתקשרות, הנושאת  6לתצהירו(. התובע מס'  2-3הדואר )ראו סעיפים 

, העביר את 12.3.06. לגרסתו, עוד יום קודם לכן, ביום 13.3.06, התקבלה אצלו ביום 8.3.06תאריך 

 (. 11-13הכסף ומלאי הבולים לנציגי חברת הדואר ובשלב מאוחר יותר הוחלף המנעול )סעיפים 

 

 לתצהירו(: 27-28, כך )סעיפים 6צהיר התובע מס' על האופן שבו השפיעה עליו סגירת הסוכנות ה
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"אטען כי השקעתי בסוכנות הדואר אותה הפעלתי את כל מרצי והפכתי אותה 
מסוכנות בעלת היקף רווחים קטן לסוכנות מרוויחה ומשגשגת. הכל עקב 
השקעה אדירה מצידי בסוכנות. עמדתי תמיד בכל היעדים ואף מעבר לכך 

 רכה מצד קהל הלקוחות... וזכיתי למכתבי תודה והע
הסוכנות ממוקמת בשכונה קטנה בה "כולם מכירים את כולם". לאחר הסגירה, 
וכאשר תושבי השכונה השתוממו ובהמשך התקוממו כנגד חברת הדואר על 

הפיצו אנשי חב' הדואר בקרב תושבי השכונה את  הפסקת ההסכם עימי
לכאורה, כי הנני רודף הסכומים אותם הרווחתי בכל חודש, על מנת להוכיח, 

בצע והוסיפו וטענו כי על אף הסכומים אותם הרווחתי בחרתי מיוזמתי להפסיק 
את הפעלת הסוכנות. עקב מעדים אלה, המהווים, בין היתר, פרסום לשון הרע 
ופגיעה בפרטיות, יצא לי שם של שרלטן ורודף בצע בשכונה אשר עד לאותו 

מיותר לציין את הנזק שגרמה לי מועד נחשבתי בה לאדם אמין ומקצועי, 
התנהגות זו של חב' הדואר. יצויין כי בעברי הייתי עובד בנק, נאלצתי להתמודד 
עם מצוקה כלכלית קשה אשר הוסיפה ופגעה עוד יותר בתדמית שלי ובשמי 

 הטוב."
 

 :(5ש'  82עד עמ'  25ש'  81עד עמ'  26ש'  80, עמ' 1.11.12)פרוטוקול מיום  והוסיף בחקירתו הנגדית

 "ש. בעקבות הסגירה הלכת לעבוד באיזה שהוא מקום.
ת. אף אחד לא רצה לקבל אותי בגלל הגיל, שלושה חודשים ישבתי בבית, 
התביישתי להסתובב בשכונה עקב השמועות ששמעתי בשכונה שהרווחתי 

למה עזבתי, לאחר שלושה חודשים חבר שלי אמר לי שהוא לא מסוגל  ₪ 20,000
ה, הוא סידר לי תעסוקה בטלוויזיה המקומית של כמה שעות, לראות אותי ככ

לחודש, העסק שם נסגר. עבדתי שם בערך שנה ומשהו. פגש  ₪ 3,000בסביבות 
אותי ברחוב ליד החניה שלי בחור שפעם קניתי אצלו מזרונים, שאל אותי מה 
אני עושה אמרתי לו שום דבר, שאל אותי אם אני רוצה לעבוד לפי שעות, אני 

מצאתי עוד נישה  ₪ 1,700, ₪ 1,500 -שעות חודשיות ב 50-ל 35בד שם בין עו
 800של שמירה בבחינות במכללה בעכו, פעמיים בשנה חודש, חודש וחצי, בין 

בחודש, חודש וחצי הזה. זה מה שאני עושה עד היום, אף אחד לא   ₪ 1,500-ל
הגיל, אני שולח  מוכן להעסיק אותי, אני בעל תואר שני, זה ברור לי שזה בגלל

המון קורות חיים ואף אחד לא עונה לי. תואר שני בביקורת במינהל ציבורי, אני 
מבקר פנים. עשיתי תעודת יועץ השקעות אבל אף אחד לא מוכן לעשות לי 
סטאג'. אף אחד לא אומר שזה בגלל הגיל אבל אני יודע. הצלחתי להוציא תעודת 

 סוכן ביטוח." 
 

תוצאות הקשות של אבדן מקום פרנסה בגילאים יחסית מבוגרים. מר ותו זו מבהירה את העד

אברהם אשכנזי תיאר בכאב את הקשיים בחיפוש אחר מקור תעסוקה ופרנסה, קשיים, שכדי 

ן שמדובר היה בשכונה קטנה, גם במקרה זה, ולמנוע אותם, נקשר בחוזה מלכתחילה. בנוסף, כיו

 לחרושת שמועות. הביאההחוזה  הסגירה הפתאומית של הסוכנות בעקבות ביטול

 

 ₪ 53,000של  ך סבגין הנזק הממוני , אברהם אשכנזי, מר 6תובע מס' אני פוסקת ללאור האמור, 

 . ₪ 5,000של  ךלא ממוני סהנזק הובגין 

 

 לביא ביאלה , הגב' פנינה 7התובעת מס' 

ות הדואר בבית אל א' , הפעילה את סוכנ1941, ילידת שנת לביאביאלה , הגב' פנינה 7התובעת מס' 

. הסוכנות נוהלה במבנה השייך למועצה )ראו סעיפים 2006ועד לשנת  1988, משנת שנים 18במשך 

קיבלה הודעה שלפיה עליה למסור את  16.3.06הצהירה, כי ביום  7לתצהירה(. התובעת מס'  2-3
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תחות, דברי מסרה את המפ 20.3.06תכולת הסוכנות לידי נציגי חברת הדואר. לדבריה, ביום 

 לתצהירה(.  8-ו 6הדואר, המלאי והציוד לידי נציגי חברת הדואר )ראו סעיפים 

 

 22-27פים , כך )סעי7 מס' תהתובע הסגירת הסוכנות הצהיר הבו השפיעה עלישעל האופן 

 (:הלתצהיר

ועבדתי בסוכנות משך  1988"אני התחלתי את עבודתי עבור חב' הדואר בשנת 
חינת בית שני. זה המקום לציין כי בתחילה הופעלה שנים בב 18-לא פחות מ

הסוכנות מביתי שלי ורק בהמשך עברה למבנה חדש של המועצה, בערך בשנת 
. השקעתי את מיטב זמני ומרצי על מנת להביא את הסוכנות לפריחה 2000

 ושגשוג...
סגירתה הפתאומית של הסוכנות נפלה עלי כרעם ביום בהיר וגרמה לי לנזקים 

 ם כבדים...כלכליי
בשל גילי המתקדם לא יכולתי למצוא מקום עבודה חלופי, והסוכנות בה קיוויתי 

 להישאר עד לפרישתי מעבודה נלקחה ממני שלא כדין. 
קשה לתאר את עוגמת הנפש הנגרמת לי כאשר במקום למצות את יכולתי 
בעבודה עוד שנים ארוכות אני מוצאת את עצמי מתמודדת עם חוסר המעש 

 הכרוכה "בפנסיה המוקדמת" שכפתה עלי שלא כדין חב' הדואר."   והבטלה
 

  (9-22 ש' 109, עמ' 7.11.12והוסיפה בחקירתה הנגדית )פרוטוקול מיום 

 "ש. את עשית הערכה שההכנסות שלך ירדו בשליש.
 ת. לפחות.

 ממוצעות. 2006ש. מה היו ההכנסות שלך עד למרץ 
 .₪ 12,000יורד מע"מ. נטו היה לי . היה יותר אך ₪ 13,000, ₪ 12,000ת. 

 זה רע. ₪ 8,000ש. אם היה יוצא 
 ילדים ואני גרושה ואני צריכה לגדל אותם.   7ת. בטח יש לי 

 מה עשית מאז שהפסקת להיות סוכנת.
ת. יש לי הרבה נכדים ונינים, אך אני לא הטיפוס של בייביסיטר, יש לי חיים 

הו באריזה אך זה לא בשבילי לשבת שלי, ניסיתי למצוא עבודה אבל מצאתי מש
 ככה.

 ש. כמה השתכרת מהעבודה האחרת שלך.
 ת. גרושים, זה רק בשביל לא לשבת בית.
 נטו. ₪ 8000ש. למרות שהיתה לך אפשרות להרוויח 

 ת. נכון." 
 

קיבלה הודעה על ביטול החוזה במכתב בו נדרשה להחזיר את גב' פנינה ביאלה לביא כאמור, 

שנה בהם הפעילה את הסוכנות. בתחילה הדרך הסוכנות אף פעלה  18ואר, לאחר הציוד השייך לד

 גב' ביאלה לביאגם מהווה פגיעה ממשית. בנוסף,  ,מביתה. אין ספק שהודעה כאמור, בנסיבות אלו

, כך שתקוותיה 65החוזה עמה בוטל בגיל  מעידה על הקושי בחיים לא יצרניים לאחר גיל פרישה.

 ת ומועסקת נגדעו. להמשיך להיות יצרני

 

  ₪ 72,000 של סךממוני הנזק ה בגין ,גב' פנינה ביאלה לביא, 7תובעת מס' אני פוסקת ל ,על כן

 . ₪ 15,000של סך לא ממוני הנזק הובגין 

 

 , הגב' חנה בן דוד8התובעת מס' 
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ביפו , הפעילה את סוכנות הדואר "נחל הבשור" 1965, הגב' חנה בן דוד, ילידת שנת 8התובעת מס' 

. הסוכנות שכנה במבנה של חברת הדואר )ראו 2006ועד לשנת  1996, משנת שנים 10במשך 

וכי  28.2.06הצהירה, כי את הודעת הביטול קיבלה ביום  8לתצהירה(. התובעת מס'  2-3סעיפים 

קיבלה הודעה נוספת מחברת הדואר, לפיה נדרשה למסור את תכולת סוכנות הדואר  16.3.06ביום 

לתצהירה(. לדבריה, את דברי הדואר העבירה לידי  7-8)סעיפים  19.3.06רת הדואר ביום לידי חב

הגיעו נציגי חברת הדואר לקבל לידיהם  19.3.06חברת הדואר באמצעות הארגון, כאשר רק ביום 

 לתצהירה(.  12את המלאי )ראו סעיף 

 

 35-36פים ך )סעי, כ8 מס' תהתובע הסגירת הסוכנות הצהיר הבו השפיעה עלישעל האופן 

 (:הלתצהיר

אטען כי הייתי סוכנת מעולה והבאתי להכפלת התפוקה של הסוכנות אותה "
 ניהלתי.

בעקבות סגירת הסוכנות נקלעתי למצב כלכלי קשה ונאלצתי לעשות שימוש 
 בכספים אותם צברתי לרבות קופת גמל וקרן השתלמות." 

   

, כי לאחר הפסקת עבודתה כסוכנת דואר, היא 8יוער, כי בחקירתה הנגדית, הבהירה התובעת מס' 

לחודש, המהווה מחצית לערך  ₪ 4,000עבדה במספר מקומות עבודה, שבהם השתכרה סך של 

  (.14-19ש'  75; עמ' 24-26ש'  71, עמ' 1.11.12פרוטוקול מיום משכרה כסוכנת דואר )

 

 ₪ 47,000 של סךממוני ה נזקהגין ב ,גב' חנה בן דוד, 8תובעת מס' אני פוסקת לבשים לב לאמור, 

 . ₪ 5,000של  סךלא ממוני הנזק הובגין 

 

 , הגב' שושנה בראון9התובעת מס' 

במשך , הפעילה את סוכנות הדואר ברמת ישי 1956, ילידת שנת , הגב' שושנה בראון9התובעת מס' 

 4-ו 2פים . הסוכנות שכנה במבנה של חברת הדואר )ראו סעי2006ועד לשנת  1994, משנת שנים 12

קיבלה הודעה על הפסקת ההתקשרות עמה  5.3.06הצהירה, כי ביום  9לתצהירה(. התובעת מס' 

ודרישה להחזרת כל הציוד והמלאי לחברת הדואר. על שארע ממועד זה ואילך הצהירה הגב' 

 לתצהירה(: 14-17בראון, כך )סעיפים 

נה אותי לחתום "לאור מכתב זה יצרתי קשר עם מנהלת דואר טבעון, והיא הזמי
על חוזה חדש. ביקשתי לעיין בחוזה יחד עם עורך דין מטעמי ועם רואה החשבון 
שלי. בקשתי סורבה, וניתנו לי שעתיים בלבד לעיין בחוזה. כמובן שסירבתי 
לחתום על החוזה תחת לחץ. לאחר שלא נעניתי לדרישת חב' הדואר לחתום על 

פסקת עבודתי כמחלקת דואר. עוד החוזה החדש, הודיעה לי חב' הדואר גם על ה
באותו היום, כתוצאה מכך שלא חתמתי על החוזה החדש, הגיעו נציגי חב' 

 הדואר לספור את המלאי והמזומנים ולקחו אותם."
 

, מנהלת סניף ברכה גורנשטייןה של הגב' עומדת גרסת 9' מסת יצוין, כי כנגד גרסה זו של התובע

 3-7 כך )סעיפיםסוכנות רמת ישי, אשר הצהירה לעניין זה, הדואר טבעון, שאליו הייתה מסונפת 

 (:הלתצהיר
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, פנתה אליי גב' בראון בבקשה לבחון את נוסח חוזה 2006"בחודש מרץ 
ההתקשרות החדש בין חברת הדואר לסוכנויותיה, על מנת לשקול האם ברצונה 

ה להתקשר עם חברת הדואר בחוזה זה. לבקשתה של גב' בראון, העמדתי חוזה ז
לעיונה. יצוין, כי מפאת הזמן הרב שחלף ומספר הפניות בהן טיפלתי, אינני 
זוכרת האם נמסר לגב' בראון עותק מחוזה זה או שמא חוזה זה הועמד לעיונה 
במשרדי. עם זאת יודגש שלא הייתה לי, באופן אישי, כל כוונה או עניין למנוע 

תר על כן, הנני זוכרת, כי זאת או לקצוב לצורך כך זמן כזה או אחר מיוזמתי. י
בשיחתי עם גב' בראון בעניין הובהר לי על ידה במפורש, כי היא גמרה בדעתה 
שלא להתקשר בחוזה זה, לאחר שנועצה בעניין עם רואה חשבון מטעמה והגיעה 
למסקנה, כי החוזה איננו כלכלי עבורה. טענתה, אפוא, של גב' בראון בתצהירה, 

מוגבל של שעתיים בלבד לעיון בחוזה במשרדי ולא  לפיה הוקצב לה על ידי זמן
 –ניתנה לה כל אפשרות להיוועץ בעניין עם עורך דין או רואה חשבון מטעמה 

 איננה מתיישבת עם אמירותיה המפורשות בשיחתה עמי."     
 

, תוך שעמדה על עם גרסתה של הגב' גורנשטיין 9בחקירתה הנגדית עומתה התובעת מס' 

 :(12ש'  94עד עמ'  17ש'  93, עמ' 5.11.12ל מיום )פרוטוקו גרסתה

 "ש. אם אני מבין נכון היוזמה לשוחח עם הגב' גורנשטיין הייתה שלך. 
 ת. כן.

 ש. מתי הגעת לפגישה עם הגב' גורנשטיין בסניף.
 כך הזמינה אותי. 16.3.06-ת. ב

 ש. מה הייתה מטרת הפגישה.
 ת. שאני אקרא את החוזה החדש ואחתום עליו.

 ש. קראת את החוזה.
ת. היא ומנהלת האזור בשם מאי אמרו לי הנה החוזה יש לך שעתיים לקרוא את 
החוזה ולחתום עליו. אמרתי לה שתוך שעתיים אני לא יכולה לקרוא חוזה אני 

 צריכה להתייעץ.
שאז הרמת טלפון ועד המועד  5.3ת. אם אני אומר לך שפער הזמנים בין 

לת את הזמן לבדוק עם רו"ח מטעמך כדי לבדוק את ניצ 16.3שנפגשה אתך ביום 
 החוזה שנשלח אלייך בעקבות השיחה אתה.

ת. אני הגעתי אליה למשרד בקריית טבעון והחוזה היה ביד שלה והיא אמרה 
הנה החוזה יש לך שעתיים לקרוא אותו, לא קיבלתי אותו ולא הסתכלתי עליו כי 

 לא חותמת תחת לחץ. אמרתי לה בשעתיים אני לא יכולה לחתום, אני
ש. גב' גורנשטיין אומרת בתצהיר שלה שאת אמרת לה במפורש בפגישה 
שהייתה אתה, שאת בדקת כבר עם רואי חשבון מטעמך את החוזה ואמרת 

 שהוא לא כלכלי מבחינתך.
 ת. איך בדקתי אם לא קבילתי את החוזה. לא ידעתי מה רשום בו.

 שות.ש. כבר בכנס לשיטתך ידעת מה העמלות החד
 ת. כן. ידעתי מהכנס.

ש. בשיחות שניהלת עם גב' גורנשטיין או עם גורמים אחרים לא ניסית לבדוק 
 .16.3מה עם העמלות לפני הפגישה ביום 

הודעתי לה שקיבלתי את המכתב  5.3ת. לא דיברתי עם גב' גורנשטיין ביום 
ת מבית המשפט והיא אמרה לי בסדר ואני המשכתי למיין את הדואר ומחלק

לא יודעת מה קרה, הודיעו לי שאסור  16.3, ביום 16.3הדואר המשיכה לחלק עד 
לי לחלק דואר ואני מפסיקה להיות מחלקת דואר. ברכה גורנשטיין הודיעה לי 

, היא אמרה לי שאם אני לא חותמת על החוזה אנחנו 16.3זאת, בפגישה ביום 
 עוד חצי שעה אצלך."  

 

אכן הגיעה לבית הדואר  9ב' גורנשטיין אישרה, כי התובעת מס' זאת ועוד. בחקירתה הנגדית הג

בטבעון על מנת לעיין בחוזה החדש, כי מעמד זה ארך שעות בודדות וכי בו ביום הודיעה לה 

, כי היא אינה מוכנה לחתום על החוזה החדש, באופן התומך בגרסתה של התובעת 9התובעת מס' 

 (.  20-26ש'  291; עמ' 11ש'  291עד עמ'  30ש'  290' , עמ24.6.13)ראו פרוטוקול מיום  9מס' 
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 34-38פים , כך )סעי9 מס' תהתובע הסגירת הסוכנות הצהיר הבו השפיעה עלישעל האופן 

 (:הלתצהיר

"לאחר הפסקת ההסכם עמי חיפשתי מקום עבודה חלופי, בכל מקום אפשרי, 
 (.50שלחתי פקסים רבים, אך נתקלתי בקשיים, בשל גילי המתקדם )

ילדים. סגירת הסוכנות באחת הביאה את המשפחה למצב כלכלי  4לי ולבן זוגי 
 בלתי אפשרי שהוביל לפירוק המשפחה כמתואר להלן.

בשל המצב הכלכלי הקשה של המשפחה, נאלץ בעלי לצאת לחל"ת מעבודתו 
בחברת "מקורות" ויצא לחו"ל בניסיון להגדיל את מקורות הפרנסה של 

כרעם ביום בהיר. בתחילה יצא בעלי לתקופה של  –אחת המשפחה שהידלדלו ב
כחצי שנה, כשאני סועדת את הוריו הקשישים בארץ. בשל המצב הכלכלי 
שהלך והחריף, בעלי נאלץ להתפטר מעבודתו ב"מקורות" על מנת לקבל את 
כספי הפיצויים. הבעל יצא פעם נוספת לחו"ל והוא שוהה כבר שנה וחצי 

מנהל מוסך בניגריה. הכל כדי לאפשר פרנסה ברציפות בחו"ל ומשמש כ
 מינימלית למשפחה.

אטען כי התובעת בהתנהגותה הביאה את משפחתי לפת לחם, כאשר מעבר 
להפסקת הסכם הסוכנות והפגיעה הישירה בי, גרמה גם לאובדן מקום עבודה 
יציב ובטוח לאבי המשפחה, אילצה אותנו לממש בטרם עת את כספי הפיצויים 

והביאה הלכה למעשה לפירוק המשפחה כאשר אבי המשפחה  מ"מקורות"
 נאלץ לשהות תקופה ממושכת ביותר בחו"ל.

כאמור לעיל, התנהגות חב' הדואר כלפי בכל האמור לסגירת הסוכנות הביאה 
את משפחתי לפת לחם של ממש, כאמור ללא צידוק חוקי או אחר. מעבר 

פיצויים מ"מקורות", הרי למתואר לעיל באשר לפירוק המשפחה ופדיון כספי ה
שבשל מצבנו הכלכלי הקשה נאלצנו אני ובני משפחתי ללוות כספים ממשפחה 
וחברה, וכן "לשבור" ביטוח חיים בחברת "הראל" ולפדות קופת גמל "כנרת" 
בבנק הפועלים. מעבר לנזקים הכלכליים הנוספים הכרוכים בשבירת התוכניות 

וארת גרמה לי חב' הדואר לעוגמת כאמור לעיל, הרי שביצירת המציאות המת
 נפש שלא ניתן כלל לתארה במילים.. ".        

 

ב' בראון גאין לייחס השתלשלות זו כולה להעדר שימוע, בעיקר במקרה זה בו שקלה הבמקרה זה 

והחליטה לא לחתום על חוזה חדש. עם זאת, אין ספק כי ביטול החוזה במכתב הכולל בקשה 

עת בוטל החוזה, מהווים  50שנים בהם הפעילה סוכנות, כאשר הייתה בת  12להחזרת ציוד, לאחר 

 .פגיעה ממשית ומחייבים בפיצוי

 

ובגין  ₪ 66,000 של סךממוני הנזק ה בגין ,שושנה בראון 'גב, 9תובעת מס' אני פוסקת ל ,על כן

 .₪ 10,000של  סךלא ממוני הנזק ה

 

 , הגב' מתי ברגרין10התובעת מס' 

עוז"  ה, הפעילה את סוכנות הדואר "נוו1946, ילידת שנת הגב' מתי ברגרין ,10התובעת מס' 

. הסוכנות הייתה ממוקמת בצמוד 2006ועד לשנת  1986, משנת שנים 20במשך תקוה -בפתח

, 22.3.06הצהירה, כי הסוכנות נסגרה ביום  10לתצהירה(. התובעת מס'  2-3לביתה )ראו סעיפים 

הגיעו נציגי  22.3.06בית המשפט עוד בתחילת חודש מרץ וכי ביום  כי דברי הדואר הוחזרו לפי צו

חברת הדואר לקחת את הכסף, המלאי והציוד, תוך שניתקו את תקשורת המחשבים לסוכנות 

 לתצהירה(.  10)סעיף 
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 (:הלתצהיר 28ף , כך )סעי10 מס' תהתובע הסגירת הסוכנות הצהיר הבו השפיעה עלישעל האופן 

סוכנות באופן בו נעשתה ע"י חברת הדואר גרמה לי לעוגמת "אטען כי סגירת ה
( איבדתי כל סיכוי 60) 2006נפש רבה ובפרט כאשר בשל גילי המתקדם בשנת 

 להמשיך ולהתפרנס מעבודה."
 

 : (7-12ש'  86, עמ' 1.11.12)פרוטוקול מיום  והוסיפה בחקירתה הנגדית

 "ש. אחרי שנסגרה הסוכנות מה עשית.
 ות הייתה בבית שלי בכניסה נפרדת, השכרתי אותה.ת. היות והסוכנ

 ש. כמה דמי שכירות קיבלת.
, ניסיתי. יכולתי לעבוד 60דולר. לא הלכתי לעבודה לא קיבלו אותי בגיל  500ת. 

עד היום ברשות הדואר. אני גרה בשכונה ואת מי שתשאל בשכונה שאני פוגשת 
 "אותם בדואר אחר אומרים לי איפה את, מה עשית לנו.

 

וגמא לקשיים, כאשר הסוכנת הפעילה את הסוכנות במשך דמצבה של הגב' מתי ברגרין מהווה 

עלת פשנה, וכאשר הגיעה לגיל בו לה 20, במשך 60ועד גיל  40חלק ניכר משנות העבודה, מגיל 

 סוכנות עצמאית יש יתרון עצום, שכן אינה חייבת לפרוש מעבודה, דווקא אז בוטל עמה החוזה.

משכירה את המבנה בו הייתה הסוכנות, אך אינה מועסקת עוד. וכפי שאמר כב' השופט  אמנם היא

 חשין, מקצת מכבודה ניטל ממנה.

 

ובגין  ₪ 26,000 של ךממוני סהנזק הבגין  ,גב' מתי ברגרין, 10תובעת מס' אני פוסקת ל ,על כן

 .₪ 10,000של  ךלא ממוני סהנזק ה

 

 , מר אשר ברעם11התובע מס' 

, הפעיל את סוכנות הדואר בפארק אפק בראש העין 1948, מר אשר ברעם, יליד שנת 11ס' התובע מ

. הסוכנות שכנה במבנה של חברת הדואר )ראו 2006ועד לשנת  1998, משנת שנים 8-במשך כ

קיבל הודעה על סיום ההתקשרות  7.3.06הצהיר, כי ביום  10התובע מס' לתצהירו(. 1-2סעיפים 

נותקה תקשורת המחשבים בסוכנות באופן שהביא לסגירתה. בו ביום  20.3.06עמו וכי ביום 

 לתצהירו(.  18 -ו 11הועברה החזקה בסוכנות לידי חברת הדואר )סעיפים 

 

 (:ולתצהיר 36-38פים , כך )סעי11 מס' סגירת הסוכנות הצהיר התובע ובו השפיעה עלישעל האופן 

והפכתי את הסוכנות בפארק  1998"התחלתי את עבודתי עבור חב' הדואר בשנת 
אפק בראש העין לסוכנות משגשגת תוך שאני מגדיל את המחזורים של 

הגדלתי את מחזורי הסוכנות  –הסוכנות ומביאה להיקפים ניכרים. כאמור לעיל 
 אחוזים.  300-בלמעלה מ

סגירתה הפתאומית של הסוכנות מפלה עלי כרעם ביום בהיר וגרמה לי לנזקים 
בין היתר נאלצתי לקחת הלוואות, לפתוח קופת תגמולים כלכליים כבדים. 

, על מנת לכסות על "הבור" הכלכלי שנפער עקב ההפסקה ₪ 300,000ולפדות 
 הפתאומית של ההתקשרות עם חב' הדואר.

בנוסף לאמור מיותר לציין כי הצורך להתמודד עם מציאות חדשה שבה 
 ה לי עוגמת נפש רבה." "זורקים" אותך מהסוכנות אותה ניהלת במקצועיות גרמ

 

העלתה, כי הכנסתו לא נפגעה כתוצאה מסגירת  11יוער, כי חקירתו הנגדית של התובע מס' 

 (:2ש'  133עד עמ'  26ש'  132, עמ' 12.11.12הסוכנות )פרוטוקול מיום 
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 ואילך.  2006"ש. מה עשית אחרי מרץ 
בה כסף, בשנים ת. אחרי כן עבדתי כיועץ עסקי ועבודות שונות, אני משתכר הר

 ₪ 150,000ובערך  2007לשנה בשנת  ₪ 100,000השתכרתי בערך  2007-2008
לשנה.  140,000בערך  -מהדואר -כשהיה לי את הדואר 2005. בשנת 2008בשנת 

בערך  -2009. כל הזמן עבדתי במקביל לדואר. בשנת ₪ 100,000 -מעבר לדואר
מה  לא מהדואר לא שייך. . לא צרפתי דוחות לא שייך למשפט, כל ₪ 150,000

מההכנסות שלי באו  60%אז בערך  2006כמו שראית אם אנו מדברים על שנת 
מהדואר זה נראה לי שזה קצת יותר מהרוב. הרוב הוא מהדואר לא ממקום 

  אחר."
 

מקרה זה מדגים את הצורך בהתארגנות חירום, כדי להמשיך להתקיים ולעמוד בהתחייבויות. כך 

ם לפתוח קופת תגמולים וליטול הלוואות, דבר שהיה נחסך לו היה נערך מר אשר ברע נאלץ

 .לסגירה בצורה מסודרת בעקבות שימוע כנדרש

 

לא הנזק הובגין  ₪ 73,000 של  סךממוני הנזק ה בגין ,מר אשר ברעם, 11תובע מס' אני פוסקת ל

 .₪ 5,000של  ךממוני ס

 

 , הגב' עמליה גור אריה12התובעת מס' 

 20במשך , הפעילה את סוכנות הדואר "נווה נאמן" בהוד השרון 1946, ילידת שנת 12 התובעת מס'

אשר הינו המצהיר , יהודה גור אריהמר  וזאת ביחד עם בעלה,, 2006ועד לשנת  1986, משנת שנה

לתצהירו של מר יהודה  2-4. סוכנות הדואר שכנה במבנה של חברת הדואר )ראו סעיפים מטעמה

, כשביום 3.3.06לאמור בתצהיר, הודעה על סיום ההתקשרות התקבלה ביום  גור אריה(. בהתאם

 12-13נמסרו לנציגי חברת הדואר המלאי והכספים שהיו מצויים בסוכנות )סעיפים  6.3.06

 לתצהיר(. 

 

בשם התובעת מס'  ,יהודה גור אריהמר  הצהיר 12על האופן שבו השפיעה עליו ועל התובעת מס' 

 לתצהירו(:    42-47 )ראו סעיפים כך ,12

"התנהגות חב' הדואר כלפי בכל האמור לסגירת הסוכנות הביאה לכך שכל 
ובני איבדנו באחת את מקור  12המשפחה איבדה את פרנסתה. אני, התובעת 

הפרנסה והכל כאמור ללא כל צידוק חוקי או אחר. מעבר לנזקים הכלכליים 
פרנסה לכל המשפחה, כאמור, הרי שביצירת המציאות המתוארת של אובדן 

 לעגמת נפש שלא ניתן כלל לתארה במילים.  12גרמה חב' הדואר לתובעת 
את עוצמת עוגמת הנפש יש להבין על רקע ההשקעה חסרת הגבולות של 

 ובני משפחתנו בסוכנות אותה ראינו כפרויקט חיים. 12התובעת 
(, היה 1987שנים ) 23לפני  12בעת מסירת המבנה הישן לשימושה של התובעת 

ביצענו במבנה שיפוצים  12המבנה במצב קשה, רעוע ומוזנח ואני והתובעת 
הכל במימון שלנו  –נרחבים, החלפנו את הריהוט ושיפרנו את מראהו ללא היכר 

 וללא כל השתתפות מצד חב' הדואר.
זמן רב בשיווק הסוכנות והצלחנו להביא לעלייה  12כך גם השקענו אני והתובעת 

הלקוחות ובהיקפי הפעילות בסניף והפכנו את הסוכנות דרמטית במספר 
 מסוכנות נחשלת ועלובה לסוכנות פורחת וחזקה.

מקרי שוד אשר כל אחד מהם  5-משך השנים סבלה הסוכנות לא פחות מ
 השאיר את אותותיו עלינו. 

הייתה סוכנת מצטיינת כאמור, הרי שלאחר סגירת  12למרות שהתובעת 
לשעבר, כי מנהל בית הדואר בהוד השרון מפיץ  הסוכנות שמעה מלקוחותיה
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ברבים את השמועה כאילו סגירת הסוכנות נבעה ממחדלים שלה. מיותר לציין 
 ."       12כי פרסום לשון הרע באופן האמור הוסיף לעוגמת הנפש שסבלה התובעת 

 

 (:4 ש' 130עד עמ'  32ש'  129, עמ' 12.11.12והוסיף בחקירתו הנגדית )פרוטוקול מיום 

 ועד היום. 2006"ש. מה רעייתך עשתה מאז 
ת. קיבלה קצבת זקנה מביטוח לאומי. היא הגיעה לגיל זה כי באותה תקופה 

. מאחר ואנו נתנו שירות לאזור תעשייה היא ניסתה עם אותם 62היא הייתה בת 
אנשים שהכרנו לנסות ולקבל עבודה התשובה הייתה שלאור גילה היא לא 

 תתקבל." 
 

הזוג עבדו בסוכנות והפעילו אותה ביחד, ועל כן הקושי בביטול החוזה גדול זה שני בני במקרה 

. בשלבים אלו 60ועד גיל  40הפעילה את הסוכנות עשרים שנה, מגיל  12התובעת מס' , יותר. בנוסף

 לא יכולה הייתה למצוא עבודה ונמנעה ממנה האפשרות להמשיך ולהתפרנס בגילאים אלו.

 

 של ךממוני סהנזק הבגין  ,גב' עמליה גור אריה, 12תובעת מס' ני פוסקת לא ,לאור האמור

  .₪ 10,000של  סךלא ממוני הנזק הובגין  ₪ 49,000

 

 , הגב' עיטאף )קזמוז( דראושה13התובעת מס' 

הפעילה את סוכנות הדואר  ,1958ילידת שנת  , הגב' עיטאף )קזמוז( דראושה,13התובעת מס' 

. הסוכנות שכנה במבנה של חברת 2006ועד לשנת  1983, משנת שנים 23-במשך כבכפר איכסאל 

חסמה חברת  6.3.06הצהירה, כי ביום  13לתצהירה(. התובעת מס'  4-ו 2ראו סעיפים הדואר )

הדואר את תקשורת המחשבים בסוכנות והביאה באחת להפסקת הפעילות בסוכנות. לגרסתה, רק 

ובו דרישה למסירת המלאי, הכסף ודברי הדואר, לו  קיבלה מכתב מחברת הדואר 16.3.06ביום 

 לתצהירה(.  15-ו 13נענתה בו ביום )ראו סעיפים 

 

 לתצהירה(: 33)סעיף  , כך13 מס' תהתובע הסגירת הסוכנות הצהיר הבו השפיעה עלישעל האופן 

"כתוצאה מסגירת הסוכנות לאלתר, מצאתי את עצמי במצב כלכלי קשה 
, ₪ 55,000ע"ס  2007נק "פועלים" בחודש אפריל ונאלצתי לקחת הלוואה מב

 ...". 7.5%בריבית 
 

 (:הלתצהיר 38-40פים )סעיובהמשך 

שנים והסוכנות הייתה לי כבית שני.  23"הפעלתי כאמור את הסוכנות משך 
מסוכנות נכשלת הפכתי הסוכנות בהשקעה ובהתמדה על פני שנים לסוכנות 

ומרצי על מנת להביא את הסוכנות מצליחה ויציבה. השקעתי את מיטב זמני 
 לפריחה ושגשוג..

והנה באחת גדעה חב' הדואר את מפעל החיים אשר המרוויחה העיקרית ממנו 
סוכנות מצליחה, בראש ובראשונה,  –הייתה דווקא חב' הדואר. זאת לזכור 

 טובה לחב' הדואר.
בר סגירתה הפתאומית של הסוכנות נפלה עלי כרעם ביום בהיר וגרמה לי, מע

לתחושת ההשפלה והפגיעה האישית, גם לנזקים כלכליים כבדים שאילצו 
 אותי, בין היתר, לקחת הלוואות כמתואר לעיל."     

 

 (:6-13ש'  137, עמ' 12.11.12והוסיפה בחקירתה הנגדית )פרוטוקול מיום 
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שנים עבדתי בדואר. הרמתי אותו מרמה ב' לרמה א'.. אני נפגעתי הרבה  23"..
.. זה פגיעה אני עשיתי את כל ההשקעה העליתי את רמת הסוכנות מהדואר..

 שנה, שיזרקו אותי ככה כמו סמרטוט. 23קשה אחרי 
 

הסתבר, כי כיום היא משתכרת שכר גבוה  13חקירתה הנגדית של התובעת מס'  בהמשךיוער, כי 

 (:14-21מזה שהשתכרה כסוכנת דואר )שם, ש' 

 ."ש. כמה השתכרת נטו לחודש בסוכנות
, אחרי כל ההוצאות ובגלל ₪ 2,500, ₪ 2000ת. הייתה לי עובדת נשאר לי בערך 

זה הלכתי חצי משרה בהוראה בימים שלא עבדתי, עבדתי בהוראה. מהוראה 
 .₪ 2000השתכרתי 

 ש. כשהפסקת להיות סוכנת דואר מה עשית.
 10,000ת. המשכתי בהוראה, קיבלתי תוספת שעות בהוראה. אני באופק חדש 

 .  ₪ 2,000בדואר הייתי עובדת ומשתכרת . ₪
 בממוצע מה היה השכר. 2006ש. ממרץ 

 ." ₪ 7,000ת. בהוראה לפני אופק חדש 
 

שנה ניתקה הנתבעת את תקשורת המחשבים לסוכנות של גב'  23אחר כאמור, במקרה זה, ל

 . בנוסף, נאלצה גב' דראושה, כתוצאה מאבדן ההכנסותדראושה. זוהי פגיעה קשה ביותר

בריבית של  ₪ 55,000הפתאומי, לצורך עמידה בהתחייבויותיה לקחת הלוואה בבנק הפועלים ע"ס 

7.5%. 

 

 של ךממוני סהנזק הבגין  ,גב' עיטאף )קומוז( דראושה, 13תובעת מס' אני פוסקת ל ,על כן

 . ₪ 10,000של  ךלא ממוני סהנזק הובגין  ₪ 37,000

 

 , הגב' ריטה הובר14התובעת מס' 

, הפעילה את סוכנות הדואר בקניון עזריאלי 1961, ילידת שנת , הגב' ריטה הובר14מס'  התובעת

. הסוכנות שכנה במבנה שאותה שכרה 2006ועד לשנת  2003, משנת שנים 3-במשך כאביב -בתל

קיבלה  5.3.06הצהירה, כי ביום  14לתצהירה(. התובעת מס'  2-3)ראו סעיפים  14התובעת מס' 

של צו המניעה וכי למחרת היום הגיעו נציגי חברת הדואר לאסוף את דברי הודעה על קיומו 

פינו נציגי חברת הדואר את הציוד, המלאי והמזומנים, על  2006הדואר. לגרסתה, רק בחודש יולי 

  לתצהירו(. 11-13אף פניותיה שיעשו כן במועד מוקדם יותר )ראו סעיפים 

 

 38-40פים , כך )סעי14 מס' תהתובע ההצהיר סגירת הסוכנות הבו השפיעה עלישעל האופן 

 (:הלתצהיר

והשקעתי את מיטב זמני  2003"התחלתי את עבודתי עבור חב' הדואר בשנת 
 מרצי וממוני על מנת להביא את הסוכנות לפריחה ושגשוג.

יש לציין כי הסוכנות האמורה מוקמה בקניון עזריאלי ונאלצתי להיכנס 
ורך שכירת המקום. עשיתי זאת מתוך ציפייה להתחייבויות כספיות אדירות לצ

סבירה ולגיטימית כי אוכל לממש את פוטנציאל הרווח הגלום במקום לאורך 
 שנים ולכן נכונה הייתי להיכנס להשקעה ולהתחייבות כספית ניכרת.

סגירתה הפתאומית של הסוכנת נפלה עלי כרעם ביום בהיר וגרמה לי לנזקים 
בין היתר, לעשות שימוש בחסכונות ששמרתי  כלכליים כבדים שאילצו אותי,
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לעתות מצוקה לצורך כיסוי הנזקים האדירים שנגרמו לי, בין השאר, עקב 
 חודשים לאחר סגירתה."   5הצורך להמשיך ולהחזיק בסוכנות משך 

 

הבהירה בחקירתה הנגדית, כי כיום הוא מועסקת כשכירה בסוכנות  14התובעת מס' יוער, כי 

, כמחצית לערך משכרה כסוכנת דואר )ראו פרוטוקול ₪ 4,200שכר חודשי בסך דואר, בתמורה ל

 (.   3-6ש'  119, עמ' 7.11.12מיום 

 

 .₪ 32,000 של  ךס ממוניהנזק הבגין  ,גב' ריטה הובר, 14תובעת מס' אני פוסקת ל ,לאור האמור

 

 , מר מוניר זבידה15התובע מס' 

במשך הפעיל את סוכנות הדואר כרמיאל מערב  ,1926 , מר מוניר זבידה, יליד שנת15התובע מס' 

. הסוכנות שכנה במבנה שכור ועבדה בו גם בתו, אסנת 2006ועד לשנת  1986, משנת שנה 20-כ

התקבלה אצלו הודעת  2.3.06הצהיר, כי ביום  15לתצהירו(. התובע מס'  2-4אדרי )ראו סעיפים 

תק למיטתו בשל דלקת ריאות )ראו סעיף חברת הדואר על סיום ההתקשרות עמו, בעת שהיה מרו

 לתצהירו: 11-13לתצהירו(. על שהתרחש ממועד זה ואילך, הצהיר בסעיפים  10

התקשרו נציגי חב' הדואר אל בתי אסנת והורו לה להגיע לסוכנות  6.3.06"ביום 
למסור את המלאי ואת דברי הדואר. כאשר הגיעה הבת לסוכנות ראתה כי 

רת הובלות אשר הגיעו למקום כדי לפרק את הסוכנות במקום מצויים אנשי חב
 עד היסוד ולא כפי שנאמר לה לקבל לידיהם רק את דברי הדואר והמלאי.

ניסיונותיה של הבת לעכב את הפינוי עד שאחלים או עד למחרת היום כדי 
לשקול היענות לדרישת חב' הדואר כדי לחתום על חוזה חדש נדחתה על הסף. 

קשר טלפוני עם מר חנניה חזן מנהל דואר מרכזי כרמיאל, אסנת ניסתה ליצור 
שהיה בקשר מתמיד עם ירון מגן מנהל המחוז. בשיחת הטלפון ביקשה אסנת 
לתת לנו ארכה של יום אחד בלבד, כדי שאני ארגיש יותר טוב כדי לשקול את 

 צעדינו ולחתום על חוזה חדש. תשובתו הייתה: "מאוחר מדי".
כונה לעצור את הסגירה לא הועילו. באותו יום לקחו גם ניסיונות תושבי הש

נציגי חב' הדואר הכל: ציוד, מלאי, דברי דואר וכסף. הסוכנות נסגרה. אנשי 
חברת ההובלות שפירקו את הציוד בסוכנות עשו זאת בצורה ברוטאלית ומהירה, 

. בין לפנות בוקר, והשאירו אחריהם הרס ואי סדר 1:00עבדו במקום עד לשעה 
, נלקחו קלסרים עם מכתבי הערכה אישיים המופנים אלי ואשר אינם, השאר

בכל מקרה, רכושה של חב' הדואר. בסופו של יום, נאלצתי להגיע לסוכנות 
 השנים האחרונות." 20-ת מפעל חיי בבלמרות מחלתי ולהיות עד להחר

 

גיא לוי של מר  עומדת גרסתו בכל הנוגע לפינוי הסוכנות, 15' התובע מס תכנגד גרסיצוין, כי 

, כקצין בטחון במרחב חיפה והצפון, אשר במועדים הרלבנטיים לתובענה שימש מטעם הנתבעת

הלה הצהיר, כי פינוי . 15מס'  סוכנות הדואר של התובע , בין היתר,שאליו הייתה מסונפת

ותו הסוכנות נעשה באדיבות, בהגינות ותוך כבוד והתחשבות רבים ביותר וכי כל שניטל על ידי צו

היו דברי דואר, מלאי, כספים וציוד של חברת הדואר בלבד. לצד זאת, מר לוי אישר בחקירתו 

 בגרסת התובע ךתומ", באופן הגלש ללילההנגדית, כי פינוי הסוכנות ארך שעות וכי הפינוי אכן "

-229עמ'  6.6.13לתצהירו. כן ראו את חקירתו הנגדית, פרוטוקול מיום  5-10)ראו סעיפים  15מס' 

230 .)  
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כפי שציינתי, כיון שהעדים מטעם הנתבעת העידו באופן כללי על כך שנהגו בהגינות, מבלי שזכרו 

 במדויק כל סוכנות וסוכנות, אעדיף את גרסת מר זבידה לעניין זה.

 

 לתצהירו(: 16)סעיף כך  ,15 מס' סגירת הסוכנות הצהיר התובע ובו השפיעה עלישעל האופן 

מובטלת מאז הסגירה ולא מוצאת עבודה עד היום. אני "הבת אסנת נותרה 
 ורעייתי חיים מקצבת זקנה."

 

 (:וירלתצה 33-36  פים)סעיובהמשך 

השנים האחרונות בטיפוחה של  20כיום והשקעתי את  85כאמור, אני בן "
הסוכנות. נגרמה לי עוגמת נפש אדירה עקב ההשפלה שעברתי בהליך סגירת 

סוכן מוכר ואהוב משך שנים. כאמור, אף את  הסוכנות זאת לאחר שהייתי
זיכרונותיי במכתבי ההערכה הרבים שקיבלתי משך שנים מלקוחות גזלה חב' 

 הדואר ברגל גסה באותו יום מר ונמהר של סגירת הסוכנות בכרמיאל מערב.
תקופה ממושכת הייתי אבל ממש על גזילת הסוכנות כאשר מסוכן ידוע ואהוב 

 ליו" כי מעל בכספים. הפכתי למי ש"מספרים ע
מיותר לציין, כי אין לי, בגילי, כל דרך למצוא עבודה או פרנסה חלופית לסוכנות 

 שנגזלה ממני.
שנים נותרה ללא פרנסה  16, אשר כאמור עבדה בסוכנות משך 45-גם בתי בת ה

הכל עקב  –לאור המצב הקשה ביותר אליו הגעתי  –ואף ללא פיצויי פיטורין 
 ואר."    התנהלות חב' הד

 

מקרה זה הוא אחד מהמקרים הקשים. מר מוניר זבידה קיבל את ההודעה כששכב חולה, 

לא  ,שיוכל לטפל בענייניו , כדיימתינו ולו יום אחדנציגי חברת הדואר בקשותיו ובקשות בתו כי 

ועד  60נענו. בנוסף, מר זבידה היה קשור עם הנתבעת בחוזה סוכנות במשך עשרים שנה, מגיל 

חולה, קיבל הודעה על ביטול ההתקשרות ו 80שנה. לאחר  עשרים שנה, בהיותו בן  80תו בן היו

"גלש אל ינוי, שגם לגרסת עובדי הנתבעת פוארבעה ימים מאוחר יותר הגיעו לפנות את הסוכנות, 

כל אלו גרמו הן להשפלה קשה, הן ", כשברור איך הדבר נראה למסתכל מן הצד. תוך הלילה

היא נותרה גם  ,שעבדה עמו אסנת, על הסיבות לסגירה הבהולה. בנוסף, בתו, לחרושת שמועות

 .מובטלת, והוא ורעייתו נאלצו להתקיים בערוב ימיהם אך מקצבת זקנה

 

  ₪ 28,000 של ךממוני סה נזקהבגין  ,מר מוניר זבידה, 15תובע מס' אני פוסקת ל ,לאור האמור

 .₪ 50,000של  ךלא ממוני סהנזק הובגין 

 

 , הגב' פיבי זעפרני 16 מס' התובעת

, הפעילה את סוכנות הדואר במרכז הנפתי 1938, ילידת שנת , הגב' פיבי זעפרני16 מס' התובעת

. הסוכנות שכנה במבנה שאותו רכשה 2006ועד לשנת  1969, משנת שנים 37-במשך כבאשקלון 

ניתקה  1.3.06הצהירה, כי ביום  16תובעת מס' לתצהירה(. ה 2-3)ראו סעיפים  2003לבסוף בשנת 

מסרה  6.3.06חברת הדואר את תקשורת המחשבים בסוכנות, ללא כל הודעה מוקדמת וכי ביום 

לתצהירה(.  7-8לנציגי חברת הדואר את כל דברי הדואר שהיו מצויים בסוכנות )ראו סעיפים 

גי חברת הדואר כי הם בדרכם היא הגיעה לסוכנות בעקבות הודעת נצי 8.3.06לגרסתה, ביום 

לסוכנות לצורך פריצתה ופירוקה. באותו מועד, ולאחר שהופעל עליה מכבש לחצים, היא ניאותה 
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 9-10לחתום על ההסכם החדש. או אז, הוחזרה תקשורת המחשבים לסוכנות )ראו סעיפים 

 54עד עמ'  20ש'  53, עמ' 31.10.12לתצהירה(. על כך גם העידה בחקירתה הנגדית )פרוטוקול מיום 

 (:7ש' 

, באוטובוס 8.3"..בחודש מרץ באו אליי והייתי בבית המשפט המחוזי, ביום 
קיבלתי שיחה מדוד נעים שהוא מבקר של חב' הדואר, והודיע לי שהם בדרך 
לסוכנות לפרוץ לסוכנות ולקחת את כל הציוד ודברי ערך, אמרתי לא צריך לפרוץ 

. באתי מיד 8.3רוצים. וכך זה היה ביום אני אבוא ואפתח ותיקחו מה שאתם 
לדואר אך הם לא באו מייד חיכיתי שעתיים, אחרי שעתיים הופיעו שלושה, דוד 
נעים, מימון אסולין שהיה צריך לספור את המלאי ואיש בטחון שלא זוכרת את 
שמו. הם באו הוציאו, לא הוציאו לי צו, הוציאו לי חוזה והתחילו לאיים עלי, 

מת על החוזה אם לא אנו מפרקים הכל, אמרתי להם בבקשה תראי את חות
תפרקו את הדואר, גם את הקיר של תא הדואר, שאלתי אם ישימו משהו במקום 
או שיישאר פרוץ, הם אמרו שלא וייקח מספר ימים עד שנראה מה קורה. הוא 
מעדיף שיישאר פרוץ, שאלתי היום מוציאים את תיבות הדואר, הם אמרו כן, 

יאים הכל. אני התחלתי לחשוב שקיר שלם פרוץ בחנות זה מזמין היום מוצ
נרקומנים, פורצים, התחלתי להיכנס לחרדה, וככה המשיכו כל הערב, תחתמי 
או שאנו נפרק, בערב הזמינו אדם שיבוא לפרק את הכספת, שאלו אותו אם 

לא  22:00שהגיעו עד  17:00אפשר לפרק אמר שכן. מימון אסולין ישב ומשעה 
לספור את המלאי שלוקח חצי שעה, אך הוא משך ומשך, לא גמר לספור  גמר

את המלאי... הזמינו את מנהלת סניף ראשי מהבית לבוא ולשכנע אותי, היא 
באה אלי ואמרה לי למה לך כל זה, תנסי חודש הולך בסדר תישארי אם לא 
תוכלי לעזוב. באמת חתמתי אבל לא הייתי שלמה עם זה, כי ידעתי שהרבה 

 ברים, קודם כל לא נתנו לי לקרוא את החוזה.".    ד
 

, בוטלה ההתקשרות עמה, לאחר שנודע לנציגי חברת הדואר, כי 6.4.06ואולם, לגרסתה, ביום 

 13-14הינה חלק מהליך הערעור על החלטת בית המשפט בעניין הצווים הזמניים )ראו סעיפים 

 לתצהירה(. 

 

, עומדת נסיבות חתימתה על ההסכם החדשבכל הנוגע ל ,16מס'  תכי כנגד גרסת התובע יצוין,

מבקר מטעם הנתבעת, אשר במועדים הרלבנטיים לתובענה שימש כאסולין  מימון רגרסתו של מ

בשום  . הלה הצהיר, כי16מס'  תשאליו הייתה מסונפת סוכנות הדואר של התובע במרחב דרום,

החדש, לא על ידו ולא על ידי מי מנציגי לחתום על ההסכם  16שלב לא הופעל לחץ על התובעת מס' 

לתצהירו(. לצד זאת, חקירתו הנגדית  7-8חברת הדואר אשר נכחו במקום אותה עת )ראו סעיפים 

כי מנהלת סניף הדואר הראשי  ;העלתה, כי הליך נטילת המלאי והציוד אכן ערך שעות לא מעטות

עמד זה על ההסכם, באופן התומך אכן חתמה במ 16וכי התובעת מס'  ;באשקלון אכן הגיע למקום

 (. 212-215, עמ' 3.6.13)ראו פרוטוקול מיום  16בגרסתה של התובעת מס' 

 44-47פים , כך )סעי16 מס' תהתובע הסגירת הסוכנות הצהיר הבו השפיעה עלישעל האופן 

 (:הלתצהיר

כנות הייתה עבורי מפעל חיים. לאורך כל שנות עבודתי הארוכות, ו"הס
יטב זמני, כשרוני ומרצי בטיפוח קהל הלקוחות והגדלת רווחי השקעתי את מ

 הסוכנות, תוך השקעה כספית ונפשית עצומה.
הסוכנות הייתה ידועה כשם דבר באזור אשקלון, וסיפקה שירותים לכל משרדי 
הממשלה בנפה, לרבות העירייה. הצטיינותי בעבודתי נודעה בכל האזור, 

 כנויות המצליחות ביותר בארץ...והסוכנות בניהולי נחשבה לאחת מהסו
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לאור היותי סוכנת ותיקה, אמינה ומצטיינת, הדרכתי, לבקשת חב' הדואר, 
 ללא תמורה. –סוכנים חדשים, ולימדתי אותם את עבודת הסוכנות 

בניגוד גמור לכך, לאחר סגירת הסוכנות הפיצו נציגי חב' הדואר שמועות, לפיהן 
וך פגיעה בשמי הטוב ובמוניטין שצברתי אני זאת שהבאתי לסגירת הסוכנות, ת

 לאורך שנים ארוכות."   
 

ועד להגיעה  31שנים, החל בהיותה בת  37הגב' פיבי זעפרני הפעילה סוכנות דואר במשך כאמור, 

רים בילתה גב' זעפרני בסוכנות הדואר. את המבנה בו שכנה י. את כל חייה היצרניים הבג68לגיל 

קודם לכן, במטרה להמשיך ולהפעיל את הסוכנות. כל אלו  הסוכנות רכשה אך שלוש שנים

הופסקו, מבלי שניתן לה להשמיע את דבריה, ולא פעם אחת אלא פעמיים, כשבפעם השנייה פשוט 

 נותקה תקשורת המחשבים באמצע יום העבודה.

 

  ₪ 95,000 של ךממוני סהנזק הבגין  ,זעפרניפיבי גב' , 16תובעת מס' אני פוסקת ל ,לאור האמור

 .₪ 50,000של  ךלא ממוני סהנזק הובגין 

 

 , הגב' מלבינה טנוס17התובעת מס' 

מהווה את אחד המקרים הקשים יותר, בה , 1955, הגב' מלבינה טנוס, ילידת שנת 17התובעת מס' 

הפעילה את סוכנות הדואר ביטול החוזה בהעדר שימוע הביא לנזקים הגדולים ביותר. הגב' טנוס 

. הסוכנות שכנה במבנה ביתה )ראו 2006ועד לשנת  1974, משנת שנים 32-שך כבמבכפר מעיליה 

הגיע לסוכנות מנהל סניף הדואר  6.3.06הצהירה, כי ביום  17התובעת מס'  לסוכנות(. 2-3סעיפים 

במעלות ונטל מהסוכנות את דברי הדואר הרשומים והחבילות שהיו בה. באותו מעמד, דרש ממנה 

הגיע נציג  7.3.06לתצהירה(. ביום  9כם החדש, אולם היא סירבה )סעיף האחרון לחתום על ההס

חב' הדואר אל הסוכנות וניתק את תקשורת המחשבים בסוכנות, באמצע יום העבודה, תוך שהוא 

צועק עליה בפני הלקוחות. לבקשתה, אפשרה לה חברת הדואר להשתמש במחשבים רק על מנת 

לתצהירה(. ביום  10קה סופית עבודת הסוכנות )סעיף ר את המאזן הכספי ולאחר מכן שותולסג

, בעת שהייתה בדיון בבית המשפט זה, פרצו נציגי חברת הדואר לסוכנות ונטלו ממנה את 9.3.06

כל ציוד והמלאי, תוך גרימת הרס וחורבן במקום ותוך נטילת חפצים אישיים שלה, ובכללם ארון 

 לתצהירה(. 14-15ובו מסמכים אישיים שונים )ראו סעיפים 

 

דוד  עומדת גרסתו של מר , בכל הנוגע לפינוי סוכנות הדואר,17' התובע מס תכנגד גרסיצוין, כי 

סוכנות הדואר  , בין היתר,שאליו הייתה מסונפת, , מנהל מדור משק וציוד של אזור המפרץיחיה

מו . לכך אשוב ואתייחס בהרחבה בהמשך, במסגרת הדיון בנזקים שנגר17 מס' תשל התובע

 לתובעים כתוצאה ממתן הצו הזמני.  

 

 35-40פים , כך )סעי17 מס' תהתובע הסגירת הסוכנות הצהיר הבו השפיעה עלישעל האופן 

  (:הלתצהיר

"הסוכנות הייתה מפעל חיי, ובמשך שנות עבודתי הארוכות השקעתי את כל 
זמני ומרצי בפיתוח וטיפוח הסוכנות והשירותים הנתינים בה, והכל תוך 

 תמכות על הסוכנות כמקור הכנסה עתידי אשר יכלכל אותי ואת משפחתי.הס
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 לא חסכתי מאמצים, ואף הסתייעתי בבעלי לצורך יצירת חוג לקוחות נאמן.
במהלך השנים, זכיתי לשבחים על עבודתי מחב' הדואר, בגין הגדלת רווחי 

 הסוכנות.
ת, לצורך מתן אציין, כי פתחתי את הסוכנות גם מעבר לשעות הפעילות הרגילו

 שירותים ללקוחות מיוחדים, ובכלל זאת משטרת ישראל.
לאחר סגירת הסוכנות, לא הצלחתי למצוא עבודה חלופית, שקעתי בדיכאון, 

 אף לצאת את פתח ביתי. יוהתקשית
 ילדים, אשר סגירת הסוכנות גרמה להם לנזק כלכלי כבד." 5לי ולבעלי 

 

 (:12-16ש'  173, עמ' 19.11.12ם והוסיפה בחקירתה הנגדית )פרוטוקול מיו

 "ש. מה עשית אחרי שהפסקת להיות סוכנת.
ת. נכנסתי לדיכאון כל הזמן בבית ואני לא עבדתי, כל השנים הייתי בבית. בגיל 
שלי איפה אני אלך לעבוד. הם קיבלו אותי צעירה ואח"כ זרקו אותי. אם 

יבלו אותי. הייתי . ניסיתי לחפש אך לא ק52חיפשתי לא קיבלו אותי, אני בת 
מרת ובדיכאון ולא יצאתי מהבית. אני חולמת על הדואר. אני שוכבת במיטה וא

 לעצמי איך זה קרה. יש לי חמישה ילדים לפרנס."   
 

שנים בוטל החוזה  32אחרי על כך ש, 17של התובעת מס' בחקירה הנגדית ניכר היה כאבה העמוק 

סיבות שתוארו לעיל. גב' טנוס טרחה ופנתה בעצמה , בנדי, ללא כל שיחה או הבהרהעמה באופן מי

כדי לבקש לחזור ולהפעיל את הסוכנות, אך בקשתה נדחתה. כל השנים עבדה בביתה, שם הייתה 

 הסוכנות, והשקיעה את מרבית שנותיה בהפעלת הסוכנות.

 

 ₪ 21,000 של ךממוני סהנזק הבגין  ,גב' מלבינה טנוס, 17תובעת מס' אני פוסקת ל ,לאור האמור

 .₪ 50,000של  ךסלא ממוני הנזק הובגין 

 , הגב' דפנה טנצר18התובעת מס' 

תקוה -, הפעילה את סוכנות הדואר בקניון פתח1957, הגב' דפנה טנצר, ילידת שנת 18התובעת מס' 

הצהירה,  18לתצהירה( התובעת מס'  2)ראו סעיף  2006ועד לשנת  1996, משנת שנים 9-במשך כ

, בעקבות פנייתה הטלפונית לחברת הדואר, נמסר לה כי אין בכוונת חברת הדואר 17.3.06כי ביום 

התקבלה אצלה הודעה על סיום  21.3.08לאפשר לה את המשך הפעלת הסוכנות וכי ביום 

לתצהירה(. לגרסתה, דברי הדואר, המלאי והציוד נמסרו לחברת  11ההתקשרות )ראו סעיף 

 לתצהירה(. 12תקוה, ובנוכחותו )סעיף -דואר פתחהדואר בתיאום שנערך בינה לבין מנהל 

 

 31-35פים , כך )סעי18 מס' תהתובע הסגירת הסוכנות הצהיר הבו השפיעה עלישעל האופן  

 (:הלתצהיר

"חב' הדואר באמצעות סניף פ"ת שלה, במשך כל שנות הפעלת הסוכנות, פעלו 
תנהלות חב' בחוסר תום לב ותוך ניהול תחרות לא הוגנת בעסקי. אטען כי בה

הדואר, מעבר למתואר לעיל, פעלה כלפי תוך ביצוע עוולות שונות מתחום 
 התחרות הבלתי הוגנת והפגיעה בפרטיות, תוך פגיעה של ממש בפרנסתי.

... 
אטען כי קיום ההסכם מצד חב' הדואר, כמתואר לעיל, היה רצוף בעוולות של 

מתי על כל לקוח פגיעה בפרטיות ותחרות בלתי הוגנת. למרות האמור נלח
והצלחתי לקיים סוכנות מצליחה. במהלך השנים גרמה התנהגות חב' הדואר, 

 כמתואר, לעזיבת לקוחות ולנזקים כלכליים ניכרים אצלי.
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עוד כאמור, גם בעת סגירת הסוכנות פעלה חב' הדואר תוך זלזול רבתי בי 
כל עוד ובפרנסתי, כאשר דרשה ממני לבחור בין "לשבור שביתה" לפרנסתי  וה

 בטרם היה סיפק בידי להצטרף למאבק..".    
 

 (:24-30ש'  125, עמ' 12.11.12והוסיפה בחקירתה הנגדית, באשר לשכרה כיום )פרוטוקול מיום 

 "ש. מה עשית אחרי שהפסקת להיות סוכנת דואר.
שלא  ₪ 35,000-ת. חיפשתי בדואר בטירוף, היה לי חוסר בתקציב היו לי כ

יתי צריכה לשלם שכר דירה, משכורת לעובדת, זה הכניס שולמו לי עדיין הי
, 50-אותי לברוך רציני, עבודה ראשונה שקיבלו אותי לקחתי, הייתי כבר קרוב ל

בבוקר, מזכירה בחברה של מיזוג אוויר ברמת השרון,  7-הוא רצה שאני אהיה ב
בבוקר, אמרתי בסדר גם למשכורת,  7-נסעתי לרמת השרון, הסכמתי להיות ב

 7,500-, אתמול בדקתי את התלוש. כסוכנת אחרי הוצאות השתכרתי כ₪ 4,689
 כממוצע."  ₪
 

גם כאן אנו עדים לקשיים במציאת עבודה, ולכך שבמקרה זה נודע לה על ביטול החוזה עמה רק 

 פנתה לנתבעת, ככל הנראה בשל האירועים. , עצמה,יאהלאחר ש

 

 ₪ 45,000 של סך ממוניהנזק ה בגין ,פנה טנצרגב' ד, 18תובעת מס' אני פוסקת ל ,לאור האמור

 .₪ 5,000של  ךסבגין הנזק הלא ממוני ו

 

 .בגין העדר שימוע לעיל, אינו זכאי לפיצוי אמורכ, מר בני כהן, יו"ר הארגון, 19התובע מס' 

 

  , מר יואל כהן20התובע מס' 

"גבעת הסלעים" בראש  , הפעיל את סוכנות הדואר1959, מר יואל כהן, ילידת שנת 20התובע מס' 

. הסוכנות שכנה בקניון "הסלע" במבנה בבעלותו 2006ועד שנת  1992, משנת שנים 14במשך העין 

 . 20של אביו של התובע מס' 

 

ככל שיפסק סעד כללי  ,ובהתאם להסכמות הדיוניות לא הגיש תצהיר 20כאמור, התובע מס' 

כיון שכך, מצאתי . 20התובע מס' ל גם על לתובעים )או סעד כללי כנגד התובעים(, סעד כזה יחו

, הלוקח בחשבון את פיצוי בשל העדר שימוע בגין הנזק הממוני בלבד 20לנכון לפסוק לתובע מס' 

   .התקופה בה ניהל את הסוכנות

 

 .₪ 66,000, מר יואל כהן, בגין הנזק הממוני סך של 20מס'  תובעלאור האמור, אני פוסקת ל

 

 תן לוי )חבר ועד הארגון(, מר יונ21התובע מס' 

במשך , הפעיל את סוכנות הדואר "הר נוף" בירושלים 1954, מר יונתן לוי, יליד שנת 21התובע מס' 

 לתצהירו(. 4-ו 2. הסוכנות שכנה במבנה שכור )ראו סעיפים 2006ועד לשנת  1995, משנת שנים 11

 10)סעיף  2.3.06ביום הצהיר, כי הודעה על סיום ההתקשרות התקבלה אצלו  21התובע מס' 

, בעת ישיבת ועד הארגון ובשל המתח הרב, הוא התמוטט ואיבד 5.3.06לתצהירו( לגרסתו, ביום 

של חברת  171את הכרתו. לגרסתו, עיקר הלחץ הנפשי נבע מכך שחברת הדואר, באמצעות מודיעין 
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רים לשיבושים הדואר, הפנתה את האזרחים למספר הסלולרי שלו, כביכול על מנת שזה ייתן הסב

, 6.3.06ימים. ביום  3בעבודת סוכנויות הדואר. לגרסתו, בעקבות כך אושפז בבית החולים למשך 

בעת אשפוזו, הגיעו נציגי חברת הדואר לסוכנות ופירקו אותה, על אף בקשתו כי ימתינו עד 

ציוד  לתצהירו(. לגרסתו, נציגי חברת הדואר עקרו 11-12שישוחרר מבית החולים )ראו סעיפים 

 לתצהירו(.  13החשמל ואף הרסו כליל את מכונת הפקס )סעיף  צנרתוגרמו נזק כבד למבנה ול

 

 מטעם הנתבעת, אשרמיכאל כנה עומדת גרסתו של מר  21יצוין, כי כנגד גרסה זו של התובע מס 

במועדים הרלבנטיים לתובענה שימש כקצין ביטחון במרחב דרום ובמרחב ירושלים, שאליו הייתה 

. הלה הצהיר לעניין זה, בין היתר, כך 21ונפת, בין היתר, סוכנות הדואר של התובע מס' מס

 לתצהירו(: 8-10)סעיפים 

".. לאור העובדה שבסוכנות הדואר מצויים היו אותה העת דברי דואר יקרי ערך 
היו דרושים לחברת הדואר באופן  וחיוניים לציבור, כמו גם כספים ומלאי אשר

בוודאי ובוודאי שלא  –יה להמתין כל רגע נוסף לשם השבתם ידי לא ניתן המ
ניתן היה להמתין מספר ימים נוספים עד החלמתו של מר לוי. דברים אלה, 

 הוסברו בסובלנות ואורך רוח למר לוי בשיחותינו הטלפוניות עמו.
זה המקום עוד לציין ולהדגיש, כי בכל זמן שהותנו בסוכנות וכן בשיחות טלפון 

ר לוי, הפגנו אדיבות, הגינות כבוד והתחשבות הן כלפי מר לוי והן אלה עם מ
 כלפי פקידותיו אשר נכחו בסוכנות במשך כל זמן שהותנו. 

אין אפוא כל ממש במצג המוצג על ידי מר לוי, לפיו נהגנו כלפיו לכאורה בחוסר 
רגישות ואטימות. אין גם כל אמת בטענות בדבר עקירתו של ציוד וגרימת נזק 

 למבנה. טענות אלה, פשוט אינן נכונות."    כבד
 

שכן העובדות מטעמו היו בסוכנות בעת פירוקה  ,21מס'  במקרה זה, קשה לקבל את עדות התובע

 (.222-223, עמ' 6.6.13)ראו גם את חקירתו הנגדית, פרוטוקול מיום והן לא הובאו לעדות מטעמו 

 

 לתצהירו(: 16-18)סעיפים  , כך21 מס' התובע סגירת הסוכנות הצהיר ובו השפיעה עלישעל האופן 

"לאחר סגירת הסוכנות, המתנתי מספר חודשים בטרם התחייבתי למקום  
עבודה אחר, שכן ביקשתי שלא להתחייב למקרה שביהמ"ש יורה על החזרתי 

חודשים ניסיתי למצוא עבודה אך מפאת גילי לא  3-4לאחר שנקפו  לסוכנות.
ם שותפות בתל אביב בענף המזון המהיר, גם הוא לא ניסיון להקי מצאתי עבודה.

 צלח."  
 

 לתצהירו(: 45-53ובהמשך )סעיפים 

"עקב סיום ההסכם באופן פתאומי ועקב המצב הבריאותי שלי לו גרמה חב' 
 נקלעתי למצוקה כלכלית.   הדואר באופן ישיר,

חת על מנת לנסות ולהתמודד עם המצוקה נאלצתי לממש את כל חסכונותיי, ולק
על עצמי הלוואות נוספות, הכל על מנת שאוכל לעמוד בהתחייבויותיי באין 

 פרנסה. 
בגין השבירה.  ₪ 26,000כך נאלצתי לשבור קופת גמל ונאלצתי לשלם מס בסך 

למרות שבירת קופת הגמל הצלחתי לעמוד בתשלומי המשכנתא ונוצר פיגור של 
  לגביו הגעתי להסדר תשלומים עם הבנק. ₪ 40,000 -כ

הואיל והמצב הכלכלי לא השתפר, אלא המשיך והתדרדר, נאלצתי לקחת 
מבנק לאומי כשאני  2007, בחודש מאי ₪ 60,000הלוואה נוספת, בהיקף של 

 משעבד לטובתה את קרן ההשתלמות אותה חסכתי משך שנים.
 ...₪ 13,473בנוסף ולשם כיסוי החובות נאלצתי למכור רכב בהפסד של 
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הכלכלי הלך והחריף כאשר אני מצוי בהליכי פשיטת רגל.  יצוין עוד כי מצבי
יתרה מכך הלך והחריף מצבי הבריאותי כאשר בחודשים האחרונים אושפזתי 

ניתוחים. אני משוכנע כי מצבי הבריאותי  3למספר חודשים ועברתי סדרה של 
הינו תולדה ישירה של המצב הכלכלי  העגום בעקבות הפסקת עבודתי בסוכנות 

( ובמצב 56בפרט הקושי בהשגת עבודה חלופית בגילי המתקדם )הדואר ו
 בריאותי."   

 

  (:ולתצהיר 54-59פים )סעיושוב, בהמשך 

והפכתי את הסוכנות בהר נוף  1995"כשהתחלתי עבודתי עבור חב' הדואר בשנת 
ירושלים לסוכנות משגשגת, תוך שאני מגדיל את המחזורים של הסוכנות 

כרים, הייתי חדור כולי בעשייה עבור הסוכנות שלי ומביא אותה להיקפים ני
 וקהל לקוחותיה ועבור כלל ציבור סוכני הדואר כחבר הועד בארגון.

סגירתה הפתאומית של הסוכנות והפסקת ההתקשרות, נפלה עלי כרעם ביום 
בהיר בעיקר בהיותה קיצונית וללא כל פרופורציה להתנהלות הסוכנים ו/או 

 ניסיון העבר.הארגון ובעיקר על רקע 
כמו כן אטען, כי בהיותי חבר ועד בארגון סוכני הדואר וממקבלי ההחלטות בכל 
האמור למאבק מול חב' הדואר, הייתה התנהלות חב' הדואר כלפי תוקפנית 
ואלימה תוך שכאמור, חב' חב' הדואר מצידה אינה בוחלת באמצעים, לרבות 

 בדרך של פגיעה בפרטיות.
תנהלות חב' הדואר כלפי, הייתה ההתמוטטות הפיזית כאמור, פועל יוצא של ה

ואשפוזי בבי"ח תוך שאני סובל מלחץ דם גבוה ומחשש  5.3.06שלי ביום 
 להתקף לב.

גם התנהלות חב' הדואר בסירובה לאפשר לי לקום ממיטת בית החולים ולראות 
 בפינוי הסוכנות מלמדת על מניעים שעמדו מאחורי הפעולות כנגדי.

ור לעיל, גרמה סגירתה של הסוכנות באחת לנזקים כלכליים בנוסף, וכאמ
כבדים ביותר. בין היתר נאלצתי כאמור לפדות חסכונות, לקחת הלוואות 
ולהתמודד עם מציאות לפיה בגילי המתקדם נאלצתי לחפש לעצמי קריירה 

 חדשה."  
 

  :    (17-22ש'  69, עמ' 31.10.12)פרוטוקול מיום  והוסיף, בחקירתו הנגדית

 "ש. אתה אומר שניסית לאחר שהסוכנות נסגרה לפנות לעסקים אחרים.
 ת. שחלק מהם דרדרו אותי למצב שבו אני מוכרז כפושט רגל.

 ש. איפה הדוחות ממס הכנסה, מע"מ, שיכולים להצביע על מצבך.
ת. זה מצורף. לא רק שנפגעתי אלא שיש מסמכים שמוכיחים שקיבלתי מס 

, ששנה לפני זה מונה 2011ושט רגל לפני שנה, מרץ הכנסה שלילי. הוכרזתי כפ
כונס. מהעסק של המסעדה התדרדרתי, לקחתי הלוואות מהבנק, מכרתי רכב, 

 קופות גמל שנפתחו."    
 

 ,הביא לצורך בהלוואות המידישנה. גם כאן, הביטול  11מר יונתן לוי הפעיל סוכנות במשך כאמור, 

רדרות הכלכלית שהביאה אותו לידי פשיטת רגל נבעה וניצול חסכונות. אמנם, ההתד שעבודים

 מעסק מזון שניסה להקים, אך הצורך בכך נולד מסגירת הסוכנות. 

 

 ₪ 93,000 של סך יממונהנזק הבגין  ,מר יונתן לוי, 21תובע מס' אני פוסקת ל ,לאור כל האמור

 .₪ 10,000של  סךלא ממוני בהנזק ה ובגין

 

 יג, מר גיורא לופט22התובע מס' 
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, הפעיל את סוכנות הדואר אזור התעשייה 1945, יליד שנת , מר גיורא לופטיג22התובע מס' 

. הסוכנות שכנה במבנה שכור )ראו 2006ועד לשנת  1992, משנת שנים 14-במשך כבהרצליה 

הצהיר, כי קיבל הודעה על סיום ההתקשרות כבר ביום  22לתצהירו(. התובע מס'  2-3סעיפים 

יום קיבל מכתב נוסף מחברת הדואר ובו דרישה להשבת הציוד, המלאי והמזומנים , כי ב28.2.06

קיבל הודעה מחברת הדואר לגבי צו המניעה שניתן כנגד  5.3.06המצויים בסוכנות וכי ביום 

קיבל הודעה נוספת מחברת הדואר שלפיה  16.3.06לתצהירו(. ביום  6-9הסוכנים )ראו סעיפים 

 לתצהירו(.  10לצורך מסירת תכולת הסוכנות )ראו סעיף  2.4.06ום עליו להתייצב בסוכנות בי

 

 (:ולתצהיר 42-45פים , כך )סעי22 מס' סגירת הסוכנות הצהיר התובע ובו השפיעה עלישעל האופן 

"לפני שקיבלתי את הסוכנות לניהולי, הייתה באזור סוכנות קטנה ששכנה 
נוצר הצורך בסוכנות  במבנה מיושן. עם התפתחות אזור התעשייה בהרצליה,

גדולה, אשר תספק מענה לקהל הלקוחות הגדול באזור, ובהתאם לכך ובעידודם 
המלא של מנהלי הדואר באותה עת, השקעתי זמן רב וכסף ופתחתי סוכנות 

 חדשה, במבנה גדול ומרווח, תוך גיוס כוח אדם נוסף בניהולי.
וני בפיתוח במשך כל שנות עבודתי, השקעתי את מיטב זמני, מרצי וממ

הסוכנות, בשיפור איכות ומגוון השירותים הניתנים לקהל ובהגדלת רווחי 
הסוכנות. למען מתן השירותים הנדרשים, שכרתי עובדים שהפעילו את 
הסוכנות, ולא חסכתי בשעות. בכלל זאת, השקעתי בשיפור מיקום ומבנה 

העתידיות  הסוכנות וברכישת ציוד חדיש, כל זאת מתוך הסתמכות על הכנסותיי
 מהסוכנות. 

השקעותיי נשאו פרי, והסוכנות בניהולי הפכה לסוכנות משגשגת ומצליחה, 
לשביעות רצונם המלאה של הממונים עלי בחב' הדואר. קיבלנו הרבה מילות 

 תודה ועידוד על מהלכנו אלו.
עם סגירת הסוכנות, ניחתה עלי ועל משפחתי מכה כלכלית קשה. בין השאר, 

ר עבדה בסוכנות והייתה בסיומה של חופשת לידה בעת סגירת נותרה בתי, אש
 הסוכנות, מובטלת מאז הסגירה..".      

 

עולה, כי לאחר סגירת הסוכנות הוא עבד בחברה  22יוער, כי מחקירתו הנגדית של התובע מס' 

ואילך,  2007, כאשר החל מאמצע שנת ₪ 4,000-משפחתית, שבה השתכר שכר חודשי של כ

, עמ' 14.11.12פרוטוקול מיום )מפעילותו בשוק ההון זהות לאלו שהרוויח כסוכן דואר הכנסותיו 

 (22-27ש'  148

 "ש. מה עשית אחרי שהפסקת להיות סוכן.
 ת. התחלתי להקים עסק חדש בתחום שוק ההון, אשתי ואני. זה מה שעשינו. 

 ש. מה היו ההכנסות שלכם.
כנות נסגרה, לקחתי משכורת אחרי שהסו 2006ת. בתקופה זו מחודש אפריל 

 2007. מהפעילות של שוק ההון התחילו באמצע ₪ 4000מחברה משפחתית בסך 
 להיות הכנסות, העסק התחיל להניב תשואה, בערך ברמה של הסוכנות."   

 

היה בין סוכנות בסיוע אשתו ובתו, את ההפעיל בהן שנה ש 14לאחר  ,מר גיורא לופטיגכאמור, 

, מה שהגביר את גודל הפגיעה. מר לופטיג, על הפסקת התקשרותדעה הו וקיבלהראשונים ש

, הודיע לנתבעת כי הוא אינו מקבל את הודעת הביטול, 28.2.06שקיבל את הודעת הביטול ביום 

ואף ציין כי בניגוד לאמור בהודעת הביטול הוא נכח בהשתלמות מסוימת לגביה נטען כי נעדר. 

מכתב זה נשלח אליו רק במאי(, )כי אכן היה בהשתלמות  ,תלמרות שבסופו של יום אישרה הנתבע

 2006, מכתב המורה לו להשיב את הציוד. בנוסף, רכש רק בינואר 2.3.06-הוא קיבל יום למחרת, ב
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, שלא הועילה לו לאור העובדה שהחוזה עמו בוטל חודש ₪ 2,700מכונה לספירת כסף בסכום של 

 לאחר מכן.

 

 של  ךס ניממוהנזק הבגין , מר גיורא לופטיג, 22תובע מס' וסקת לאני פ ,לאור כל האמור לעיל

 .₪ 5,000של  ךלא ממוני סהנזק הובגין  ₪ 106,000

 

 , הגב' אורה מגנזי23התובעת מס' 

, הפעילה את סוכנות הדואר "סוקולוב" 1966, ילידת שנת , הגב' אורה מגנזי23התובעת מס' 

. הסוכנות שכנה במבנה שכור )ראו 2006לשנת ועד  2001, משנת שנים 5-במשך כבהרצליה 

קיבלה הודעה על סיום  8.3.06הצהירה, כי ביום  23לתצהירה(. התובעת מס'  2-3סעיפים 

ההתקשרות מחברת הדואר. מיד לאחר קבלת הודעה כאמור היא מסרה את דברי הדואר שהיו 

חברת הדואר, שנטלו את בסוכנות לחברת הדואר וימים ספורים לאחר מכן הגיעו לסוכנות נציגי 

 לתצהירה(.  9-ו 7מלאי הבולים והכסף )סעיפים 

 

 38-43פים , כך )סעי23 מס' תהתובע הסגירת הסוכנות הצהיר הבו השפיעה עלישעל האופן 

  (:הלתצהיר

"לאורך כל שנות עבודתי, השקעתי את מיטב זמני, מרצי וממוני בפיתוח וטיפוח 
תים הנתינים בה, ולא חסכתי בהשקעה מבנה הסוכנות, בשיפור איכות השירו

 לצורך צבירת חוג לקוחות נאמן והגדלת רווחי הסוכנות.
לצורך הקמת הסוכנות ומימון השיפוץ הנרחב אותו ערכתי עם כניסתי לתפקיד 

, מתוך כוונה ₪מנהלת הסוכנות, נטלתי הלוואות בהיקף של עשרות אלפי 
כות על הכנסותיי העתידיות להמשיך ולעבוד בסוכנות שנים רבות, ומתוך הסתמ

 מהסוכנות לחזרת השקעותיי.
ההשקעה נשא פרי, והסוכנות בניהולי פרחה ושגשגה, לשביעות רצונם של 
הממונים עלי בחב' הדואר. הסוכנות בניהולי צברה מוניטין של סוכנות 
מקצועית ואמינה בקרב תושבי האזור, אשר העדיפו לקבל שירותים בסוכנות 

 המקביל. ולא בסניף הדואר
עם סגירת הסוכנות, נחתה עלי מכה קשה, שכן כאמור השקעתי את כל ממוני 
בשיפוץ נרחב של מבנה הסוכנות. למרבה הצער, עם סגירת הסוכנות הסתבר לי, 
כי שמתי את כספי "על קרן הצבי". בעקבות העדר ההכנסה הממושך שקעתי 

 תי השוטפת.בחובות כבדים, ונאלצתי ליטול מספר הלוואות לצורך כלכל
עוד אציין, כי לאחר סגירת הסוכנות בניהולי שכרה חברת הדואר את הגב' 
רבקה אריאלי לעבודה בסוכנות החדשה שפתחה במקום, וזאת לאחר שהגב' 

, ולאחר 2005אריאלי הצטרפה לסוכנות בניהולי במהלך חודש ספטמבר 
ב' הדואר שהשקעתי כחודשיים בהכשרתה לעבודה בסוכנות. למותר לציין, כי ח

 לא פיצתה אותי בגין השקעתי זו."  
 

אינה עובדת, הרי היא עולה, כי הגם שכיום  23של התובעת מס' הנגדית יוער, כי מחקירתה 

 ₪ 5,500-7000שכרה עמד על סך של  ה שבההיא הועסקה בעבוד לאחר סגירת הסוכנותשבסמוך 

, עמ' 7.11.12רך )פרוטוקול מיום לע ₪ 8,000 -, כאשר ששכרה החודשי מהסוכנות עמד על כלחודש

 .  (7-10ש'  116

 

  .₪ 40,000 של ךממוני סהנזק , בגין הגב' אורה מגנזי, 23תובעת מס' אני פוסקת ל ,לאור האמור
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 , הגב' ברוריה מורנו24התובעת מס' 

, הפעילה את סוכנות הדואר "קרית בנימין" 1962, הגב' ברוריה מורנו, ילידת שנת 24התובעת מס' 

. הסוכנות שכנה במבנה שכור, 2006ועד לשנת  1994, משנת שנים 12-במשך כבקרית אתא 

 2-3)ראו סעיפים  היא שנשאה בדמי השכירות 24כשבשנה האחרונה לפעילותה, התובעת מס' 

, עת ביקשה לפתוח את הסוכנות ולשוב 7.3.06הצהירה, כי ביום  24לתצהירה(. התובעת מס' 

ותה מידית, כשבאותו יום נחסמה תקשורת המחשבים בסוכנות )סעיף לעבודה, התבקשה לסגור א

מסרה את דברי הדואר, המלאי, המזומנים והציוד שהיו  19.3.06לתצהירה(. לגרסתה, ביום  11

יוער, כי בחקירתה הנגדית הוצג לתובעת  לתצהירה(. 12בסוכנות לידי נציגי חברת הדואר )סעיף 

, והתובעת מס' 5.3.06 -בלה את צו בית המשפט בערב יום האישור מסירה שלפיו היא קי 24מס' 

ש'  142עד עמ'  28ש'  141, עמ' 14.11.12השיבה, כי הצו הונח ליד דלת הבית )ראו פרוטוקול מיום 

 (.7. אישור המסירה הוגש וסומן נ/4

 

  14-16פים , כך )סעי24 מס' תהתובע הסגירת הסוכנות הצהיר הבו השפיעה עלישעל האופן 

 (:הצהירלת

"עם תחילת עבודתי, הפעלתי את הסוכנות תמורת תגמול זעום, תוך שאני 
משתמשת בחסכונותיי לצורך אחזקתה השוטפת, זאת משך כשנתיים, ובידיעה 

 ברורה, כי מדובר במפעל חיים ושההשקעה תשתלם לבסוף ותניב את פירותיה.
במטרה להפוך שנות עבודתי, השקעתי את מיטב זמני, מרצי וממוני,  12במשך 

את הסוכנות בניהולי לסוכנות מצליחה ורווחית, תוך שאני משקיעה מאמצים 
בשיפור איכות השירות ובהגדלת חוג הלקוחות, והכל מתוך ציפייה להמשיך 
וליהנות מפירות השקעתה עוד שנים רבות. עם השנים, צברתי מוניטין בקרב 

ת אמינה ומקצועית. חוג לקוחות נאמן, ותושבי השכונה הכירו אותי כסוכנ
בסוכנות, אך גם  ומקרי שוד שאירע 7-אציין, כי במהלך השנים סבלתי מ

אירועים טראומתיים אלו לא הרתיעו אותי מהמשך עבודתי כסוכנת נאמנה 
 ומצטיינת.

אטען כי סגירת הסוכנות ע"י חברת הדואר, לאור ההשקעות שביצעתי כאמור, 
טווח ארוך, גדעה את מפעל חיי, מתוך הסתמכותי על הכנסותיי מהסוכנות ל

 וגרמה לי עוגמת נפש רבה."
  

אישרה בחקירתה הנגדית, כי בחלוף תקופה מסוימת שבה לא הועסקה,  24התובעת מס' יוער, כי 

שכר דומה לזה שהרוויחה כסוכנת דואר  היא מצאה עבודה חדשה בחברת בזק, שבה השתכרה

 :(11 -6ש'  143, עמ' 14.11.12)פרוטוקול מיום 

 "ש. השיקולים שלך היו מוצדקים, הלכת ומצאת עבודה בשכר דומה.
 ₪ 4,500ת. שנה וחצי ישבתי בבית מהדיכאון, כשמצאתי עבודה השתכרתי 

בנוסף היו לי תנאים של הבראה, מחלה, מתנות של ועד, הייתי נציגת שירותים 
 .199-טלפונים בבזק ב

ת היה זהה פחות או יותר ש. למעשה פחות או יותר מבחינת השכר +הסוציאליו
 כשהשתכרת כשעבדת כסוכנת דואר.

 ת. לאחר כל המשתנים של שוד ואחריות אז כן."
 

 (:21-23בחקירתה החוזרת )שם, ש' הבהירה ו

 . כמה זמן עבדת שם.199"ש. נשאלת ואמרת שעברת לעבוד בבזק 
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ם ואח"כ התחלתי ללמוד לתואר ראשון כי העבודה שם הייתה ית. שלוש שנ
 . "₪ 2,500מאד מאד ומצאתי משרת סטודנט והיום אני משתכרת קשה 

 

 ךממוני סהנזק הבגין  ,גב' ברוריה מורנו, 24תובעת מס' בהתחשב בנתונים לעיל, אני פוסקת ל

 .₪ 38,000 של

 

 , מר משה נבו25התובע מס' 

במשך ב אבי-, הפעיל את סוכנות הדואר "הבימה" בתל1930, ילד שנת , מר משה נבו25התובע מס' 

שכר לצורך כך  25. הסוכנות שכנה במבנה שהתובע מס' 2000ועד לשנת  1999, משנת שנים 6-כ

קיבל הודעה על סיום  28.2.06הצהיר, כי ביום  25לתצהירו(. התובע מס'  2-3)ראו סעיפים 

ההתקשרות עמו, וכי למרות הודעת הסגירה המידית, פינוי המלאי והציוד מהסוכנות בוצע רק 

אישור  25לתצהירו(. יוער, כי בחקירתו הנגדית הוצג לתובע מס'  13 -ו 6)סעיפים  16.10.07ביום 

הכחיש כי החתימה על  25. התובעת מס' 5.3.06מסירה שלפיו הוא קיבל את צו בית המשפט ביום 

. אישור המסירה הוגש 5-8ש'  111, עמ' 7.11.12בי אישור המסירה הינה שלו )ראו פרוטוקול מיום ג

 (.4מן נ/וסו

 

  לתצהירו(: 14-15)סעיף  , כך25 מס' התובע סגירת הסוכנות הצהיר ובו השפיעה עלישעל האופן 

(.. לא הצלחתי 76ובמועד האירועים הייתי בן  - 80"מפאת גילי המתקדם )
למצוא עבודה חלופית לאחר הסגירה ונותרתי ללא מקור פרנסה. עקב אי תשלום 

בת לי ועקב המשך ההחזקה של מבנה הכספים שחברת הדואר נותרה חיי
 20הסוכנות ותשלום שכ"ד עבור המקום עד למסירתו לחברת הדואר תקופה של 

 חודשים, לא היו בידי גם אמצעים כספיים כלשהם ליצירת מקור פרנסה חלופי.
למעשה, התנהגותה המעוולת של חב' הדואר לא הייתה זרה לי. משך השנים 

גם במקרים אלה "לא הצטיינה"  –בסוכנות  סבלתי שלושה מקרי שוד מזויין
חב' הדואר בטיפול בענייני כאשר מנהל המחוז בחר שלא להתעניין כלל 

 באירועים ואף לא הרים טלפון להתעניין בשלומי."    
 

 (:ולתצהיר 44-47פים )סעיובהמשך 

( בטיפוחה של הסוכנות. 2006-2000השנים ) 6והשקעתי את  80"כאמור, אני בן 
לי עוגמת נפש אדירה עקב ההשפלה שעברתי כאשר יצאתי להשתלמות נגרמה 

 בהוראת חב' הדואר וחזרתי ומצאתי את הודעת סיום ההתקשרות. 
שנים  6עוגמת הנפש מתעצמת באופן מיוחד, נוכח ההשקעה האינסופית משך 

מקרי השוד כמפורט לעיל, כאשר  3-בסוכנות ובעיקר נוכח היותי קורבן ל
. מדוע זכיתי דופן בחומרתו והשאיר אצלי טראומה של ממש האחרון היה יוצא

לכך כי הסוכנות תיסגר באחת כשאני מצוי בהשתלמות של חברת הדואר 
 והסוכנות סגורה בהתאם להוראתה?

כמו כן, הביאה חב' הדואר לפגיעה כלכלית קשה בי ובמשפחתי אשר החלה 
לצורך במשכון  לצבור חובות שהובילו למכתבי התראה מעורכי דין, ובהמשך

 הדירה לצורך קבלת המשכנתא כמתואר לעיל.
מיותר לציין, כי אין לי בגילי, כל דרך למצוא עבודה או פרנסה חלופית לסוכנות 

 שנגזלה ממני."
 

 (.21ש'  112עד עמ'  30ש'  111, עמ' 7.11.12פרוטוקול מיום והוסיף בחקירתו הנגדית )

 "ש. למעשה אתה עבדת בסוכנות כפנסיונר.
 , לא היה לי פנסיה. 65ת. לאחר גיל 
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יש לי דבר אחד שעומד לי על הלב, הייתי מנהל בכיר בבנק הבינלאומי, ידעתי 
ניהול ועשיתי הרבה דברים, תרבות הניהול של הדואר הייתה כזו שאותי שדדו 
שוד מזוין שלוש פעמים, פעם אחרונה היה משהו טראומטי לגמרי, הוא נכנס 

דקות עד שפתחתי לו גם את הקופה  20שלוף ונשארתי ברגע אחרון עם אקדח 
עם השהייה אני רעדתי כי הוא אמר לי אם משהו ישתבש לי אני ארה בי, אני 
פחדתי שהבת שלי שגרה ליד תבוא ותדפוק בדלת ותעשה משהו פזיז, אמרתי 
לשודד אני לא רוצה שזה יסתבך, הוא אמר שיסתבך יסתבך אחרי זה כל פעם 

ר לא מזוהה הייתי מזועזע לא ידעתי מתי יבוא השוד הבא. למה שנכנס בחור צעי
המנהל הישיר שלי, מנהל המחוז, לא ראה  דעי שהיהאני מספר את זה? אדון 

לנכון להרים לי טלפון לשאול מה שלומי, לא ראה לנכון לבוא ולטפוח על הכתף 
 ולעזור לי עזרה מורלית..

כל הסביבה אהבה אותי. נתתי  אני ניהלתי סוכנות שהייתה יופי של סוכנות,
שירות פנטסטי, סוכנות קטנה מאורגנת, הרבה אנשים כתבו מאמרים בעיתונים 
ואחת אמרה זה בשבילי לא סוכנות דואר אלא קפה תמר. בזמנו רצו לסגור אותנו 

 30כי רשות הדואר רצתה להתייעל וברח' המלך ג'ורג' היו שני סניפים, מס' 
ה[ בוא נצרף אותם למה להחזיק שני גופים. היא , רשות הדואר ]אמר60ומס' 

וועד העובדים  60צירפה אותם ולא פגעה בפקידים כי היא צירפה אותם למס' 
של הדואר דרש מהם שייסגרו את סוכנות הבימה והוא גם עשה שביתה אחר 
 הצהריים בכל אזור תל אביב, כל הסניפים עשו שביתה כי רצו לסגור אותנו." ".

 

לערך, כיון שלא הייתה לו פנסיה. היינו,  70בו החל להפעיל את הסוכנות כשהיה בגיל מר נכאמור, 

 7 ,ביטול החוזה עמו לא אפשר לו ,במצב דברים זה הסוכנות שימשה לו מקור הכנסה לגיל פרישה.

שנים מאוחר יותר, והוא כבר קרוב לגיל גבורות, למצוא מקור תעסוקה או פרנסה חלופי. עוד יש 

 .י ההודעה על ביטול החוזה עמו הונחה מתחת דלת הסוכנותכ ,להדגיש

 

בגין ו ₪ 30,000 של ךממוני סהנזק הבגין  ,נבומשה מר , 25תובע מס' בנסיבות אלו אני פוסקת ל

 .₪ 20,000של  סךלא ממוני הנזק ה

 

 , הגב' שרה נחשון26התובעת מס' 

-במשך כת סוכנות הדואר בצורן , הפעילה א1965, ילידת שנת , הגב' שרה נחשון26התובעת מס' 

. הסוכנות שכנה בנכס שאותו שכרה התובעת )ראו סעיפים 2006ועד לשנת  1993, משנת שנים 13

התבשרה על קיומו של צו המניעה הזמני  5.3.06הצהירה, כי ביום  26לתצהירה(. התובעת מס'  2-3

יוד שהיה בה ונטלו את כל הגיעו לסוכנות נציגי חברת הדואר, פירקו את הצ 15.3.06וכי ביום 

 לתצהירה(.  14-ו 10המלאי, הציוד והמזומנים )ראו סעיפים 

 

 31-34פים , כך )סעי26 מס' תהתובעה סגירת הסוכנות הצהיר הבו השפיעה עלישעל האופן 

 (:הלתצהיר

"אטען כי סגירת הסוכנות באופן בו נעשתה ע"י חב' הדואר גרמה לי לעוגמת 
ר נעשה על לא כל עוול בכפיי ובהיותי סוכנת נפש רבה ובפרט כאשר הדב

 ומחלקת דואר מצוינת.
השקעתי מאמצים אדירים ברכישת לקוחות ופעלתי בהתמדה להרחבת מעגל 

באה הודעת  –לקוחותיי. משהגעתי לסוכנות בעל שם טוב ושירות מעולה 
 הסגירה.

אטען כי לא הייתה כל הצדקה להפסקת ההסכם עמי והדרך שבה נעשתה 
ה, בפתאומיות ובהפגנתיות תוך רמיסת זכויותיי להתפרנס בכבוד הסגיר
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מהסוכנות, אשר על פיתוחה עמלתי משך שנים, גרמה לי לתחושת השפלה שעד 
 היום מלווה אותי.

אטען כי גם המצב הכלכלי הקשה אליו נקלעתי לרבות הצורך במימוש חסכונות 
 נפש רבה."  על מנת לשרוד את ההפסקה הפתאומית בפרנסה תרם לעוגמת 

 

לצפות בעובדי הנתבעת  שבהן הפעילה את הסוכנות, שנה 13גב' שרה נחשון נאלצה, לאחר 

 מרוקנים את הסוכנות בפתאומיות ובהפגנתיות.

 

נזק הבגין  ,גב' שרה נחשון, 26תובעת מס' לאור כל הנסיבות המפורטות לעיל, אני פוסקת ל

 .₪ 5,000של  ךסלא ממוני הנזק הובגין  ₪ 58,000 של ךממוני סה

 

 

 

 , מר משה סולומון27התובע מס' 

, הפעיל את סוכנות הדואר "סטלה מריס" 1965שנת  לומון, ילידו, מר משה ס27התובע מס' 

. הסוכנות שכנה במבנה שכור )ראו סעיפים 2006ועד לשנת  1995, משנת שנים 10-במשך כבחיפה 

הוא קיבל הודעה על סיום ההתקשרות עמו  2.3.06הצהיר, כי ביום  27לתצהירו(. התובע מס'  2-3

הגיע נציג חברת הדואר לסוכנות ונטל ממנה את המלאי, המזומנים ודברי הדואר  6.3.06וביום 

, בהיותו 7.3.06עוד הצהיר, כי ביום לתצהירו(.  7-8שהיו בסוכנות, למעט הציוד )ראו סעיפים 

מתחם המבנים בו מצויה הסוכנות  בדרכו לדיון בבית המשפט, התקשרו אליו אנשי האחזקה של

ודיווחו לו כי נציגי חברת הדואר פורצים לסוכנות. כאשר הגיע למקום, נגלה לעיניו מחזה קשה, 

 לתצהירו(.  9של פירוק ברוטלי של הסוכנות )סעיף 

 

 מטעם הנתבעת, אשר יהודה דמתיעומדת גרסתו של מר  27יצוין, כי כנגד גרסה זו של התובע מס 

רלבנטיים לתובענה שימש כקצין ביטחון במרחב חיפה והצפון, שאליו הייתה מסונפת, במועדים ה

 לתצהירו(: 20-24. הלה הצהיר לעניין זה, כך )סעיפים 27בין היתר, סוכנות הדואר של התובע מס' 

במסגרת תצהירו, מעלה מר סולומון שלל טענות ביחס לאופן ביצוע פינוי "
ו. מפאת הזמן הרב שחלף ומספר המקרים סוכנות הדואר אשר הופעלה על יד

. עם בהם טיפלתי, אינני זוכר את פרטי פרטיו של מקרה. ספציפי זה על בוריו
זאת, הנני יודע לומר, כי הנחיות חברת הדואר ביחס לאופן פינוי סוכנויות 
הדואר היו לנהוג במתינות ובזהירות המרבית האפשרית ביחס לכל סוכנות 

ותה, תוך שיתוף פעולה מרבי עם הסוכנים ותוך וסוכנות אשר הדרש לפנ
נקיטתם של האמצעים המרביים האפשריים למזעורם של נזקים. כך נהגנו 
ביחס לכל אחת ואחת מהסוכנויות וכך נהגנו גם ביחס למר סולומון והסוכנות 

 אשר הופעלה על ידו.
ניין בנוסף לכך, למיטב זכרוני ולאחר בדיקות ובירורים נוספים אשר ערכתי בע

לצורך אימות העובדות, הנני יודע לומר, כי מר משה סולומון היה נוכח בעת 
פינוי הסוכנות והוא אשר פתח אותה עבורנו. אין אפוא כל שמץ של אמת 
בתיאוריו הצבעוניים של מר סולומון לפיהן סוכנותו פורקה בברוטאליות תוך 

אין גם כל אמת  "זריעת הרס וחורבן" והכל בניצוחם של נציגי חברת הדואר.
בטענותיו, לפיהן הסוכנות פונתה שלא בנוכחותו. האמור והנטען בעניין זה, 

 פשוט איננו נכון."
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 (:1-17ש'  237, עמ' 6.6.13והבהיר בחקירתו הנגדית )פרוטוקול מיום 

מדוע אתה מתייחס בתצהיר שלך למשה סולומון  -"ש. הנושא של סולומון משה
 בפינוי היה של ורד תורג'מן. אם הסוכנות היחידה שטיפלת 

. לא יודע לענות. מי שטיפל אז בכל ההתייחסות שלי היא התייחסות כלליתת. 
 הסוכנים לאורך עשר שנים לפני זה זה אני, לכן מי שהתייחס אליו זה אני.

 .150-ש. התייחסת מבחינת בטחון לעוד סוכנים מ
 ת. כן.

 ש. למה הכנסת את מר סולומון.
 .ת. אין לי תשובה

 ש. סולומון זה סוכנות דואר בסטלה מריס.
 ת. כן.

 ש. אתה לא נכחת בזמן הפינוי.
 ת. למיטב זכרוני לא זוכר שנכחתי בזמן הפינוי.

ש. מר סולומון סיפר לנו שהוא קיבל הודעה להגיע לסוכנות והוא ראה אותך 
 ונתת הוראה לפרוץ את הדלת.ואתה עמדת שם 

ו ספציפי היו לו דגלונים והוא הכניס אותם ת. יכול להיות שכן. אני זוכר משה
לתוך קרטון, אני לא זוכר, יש לי בלק אאוט מהפינוי של הסוכנות הזו. מה שאני 

אז כנראה כן זוכר שהוא פשוט הכניס את הציוד האישי שלו לתוך קרטון. 
  שהייתי בפינוי הזה אך אני לא זוכר פרטים...".

 

הלה אינו זוכר במדויק את פרטי מר דמתי, מעדותו של כפי שציינתי בפתח הדברים, וגם עולה 

לא יזכור כל  ןהאירועים. מדובר במרחב גדול, כשבלהט האירועים אך טבעי הוא כי קצין הביטחו

חווה את סגירת הסוכנות שלו על בשרו. על כן אני מנגד, , 27מס'  מקרה במדויק, כאשר התובע

 לעניין זה.  27מס' מעדיפה את גרסת התובע 

 

  (:ולתצהיר 34-35פים , כך )סעי27 מס' התובע סגירת הסוכנות הצהיר ובו השפיעה עלישעל האופן 

"לאחר סגירת הסוכנות, הפיצו עובדי חב' הדואר שמועות בקרב הלקוחות, 
סדרים. שמועות אלה -לפיהן נסגרה הסוכנות באשמתי, ובשל מעורבותי באי

 פגעו בשמי הטוב, והסבו לי עוגמת נפש רבה.
מו כן, היוותה סגירתה של הסוכנות מכה כלכלית קשה לי ולמשפחתי. לאחר כ

שנותרתי ללא כל הכנסה במשך תקופה ארוכה, נאלצתי לפדות חסכונות שנצברו 
לטובתי, לצורך כלכלתה השוטפת של משפחתי, וכן ליטול הלוואות. בין השאר, 

כן פדיתי מקרן השתלמות "כנרת" שעמדה לזכותי, ו ₪ 35,000משכתי סך של 
, עליה נאלצתי לשלם מס בשיעור ₪ 130,000פוליסת ביטוח של "כלל" בסך של 

 ..".  35%שך 
 

, כי כיום הוא מועסק במינימרקט בתמורה לשכר 27הבהיר התובע מס'  בחקירתו הנגדיתיוער, כי 

 (:6-10ש'  158, עמ' 14.11.12)פרוטוקול מיום  מינימום

 וכן."ש. מה עשית אחרי שהפסקת להיות ס
שנים מובטל. עבדתי בעבודות מזדמנות תמורת פרוטות. כיום אני  4ת. הייתי 

 עובד במינימרקט בשכר מינימום.
 ש. מה היה שכר נטו מהסוכנות.

 ." ₪ 9,000ת. סביבות 
 

משה סלומון נפרצה הסוכנות גם כן כשהיה בדרכו לדיון בבית המשפט מר במקרה של כאמור, 

 , דבר שהביא לחרושת שמועות מיותרת על הנסיבות שהובילו לסגירה.ן ואחריםילעיני שכניו לבני
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כי את דברי הדואר לקחו אנשי  ,זאת, לאחר שהפעיל סוכנות במשך עשר שנים. יש להדגיש

 הנתבעת עוד קודם לכן, וודאי שלא הייתה דחיפות בהתנהלות זו.

 

 75,000של  ךממוני סהנזק הבגין  ,מר משה סולומון, 27תובע מס' אני פוסקת ל ,האמור כל לאור

 .₪ 15,000של  ךלא ממוני סהנזק הובגין  ₪

 

 , מר חיים סופר28התובע מס' 

תקוה -, הפעיל את סוכנות הדואר "בורוכוב" בפתח1963, מר חיים סופר, יליד שנת 28התובע מס' 

הפעיל את הסוכנות אביו, מר  1991. עד לשנת 2006ועד לשנת  1991, משנת שנים 15-במשך כ

 . 28הועבר הזיכיון להפעלת הסוכנות לידי התובע מס'  1991אברהם סופר ז"ל, ועם פטירתו בשנת 

הצהיר, כי  28לתצהירו(. התובע מס'  2-3הסוכנות שכנה במבנה בבעלות משפחתו )ראו סעיפים 

התקבלה אצלו דרישתה של  2.3.06וכי ביום  1.3.06קיבל הודעה על סיום ההתקשרות עמו ביום 

לתצהירו(. לגרסתו, במשך  11-ו 9דואר להשבת הציוד והמלאי שבסוכנות )ראו סעיפים חברת ה

חודשים לא הגיעו נציגי חברת הדואר לקבל את הציוד והמלאי שנותר בסוכנות ולראשונה נקבע 

 10, לאחר הסכם פשרה אליו הגיע הארגון )בשם 2007מועד למסירתם של אלו בחודש אוקטובר 

 . 18297/07אר בבש"א סוכנים( עם חברת הדו

 

 (:ולתצהיר 34-35פים , כך )סעי28 מס' התובע סגירת הסוכנות הצהיר ובו השפיעה עלישעל האופן 

הייתה הסוכנות  80-. מאז שנות ה1991"קיבלתי את הסוכנות "בירושה" בשנת 
 האמורה חלק בלתי נפרד מחיי המשפחה אשר ראו בה בית שני.

, תוך כדי השפלה ורמיסת זכויותיי וגזילת הפסקת ההתקשרות באופן בו בוצעה
שנים, הסב לי  25-הסוכנות מהמשפחה אשר ניהלה את הסוכנות במשך כ

עוגמת נפש רבה וזאת בנוסף לגדיעת מקור פרנסה חשוב שהביא ללחצים 
 ."  כלכליים לא קלים

 

היותו סוכן , כי שכרו כיום דומה לשכרו בתקופת בחקירתו הנגדית הבהיר 28יוער, כי התובע מס' 

 (:12-20ש'  10, עמ' 21.11.12פרוטוקול מיום ) דואר, הגם שמדובר בעבודות זמניות, שאינן וודאיות

 "ש. מה עשית מאז שהפסקת להיות סוכן.
 ועוד לא מצאתי את עצמי. 50ת. עד היום אני עובד בעבודות מזדמנות אני בן 

 ש. כמה אתה משתכר בהם.
שנות לימוד השכלתי, אני  12ש והמזל שלו. ת. זה לא סגור או ודאי, כל חוד

 מסייע לבעלי מקצוע בהתקנות, הובלות, מה שאפשר.
 ש. כמה השתכרת בסוכנות.

 .₪ 4,500ת. 
 ש. זה לא השתנה בצורה משמעותית.

 אבל אין לי בטחון כלכלי."   ₪ 5000-ל 3000ת. נכון, היום משתכר בין 
 

חיים סופר על אבדן המפעל המשפחתי, שאביו ז"ל  קשה וניכר היה כאבו של מר נוגם מקרה זה הי

 החל.
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נזק הובגין  ₪ 26,000 של ךממוני סהנזק הבגין  ,מר חיים סופר, 28תובע מס' אני פוסקת ל ,על כן

 .₪ 10,000של  סךלא ממוני ה

 

 , שחף ניהול )א.ח.ג.ס( בע"מ29התובעת מס' 

 29הפעיל באמצעות התובעת מס' , 29 תובעת מס'מנהל ובעלים ב, 1964יליד שנת מר גל סטבסקי, 

. הסוכנות שכנה 2006ועד לשנת  1997, משנת שנים 9-במשך כאת סוכנות הדואר בטירת הכרמל 

לתצהירו(. מר סטבסקי הצהיר, בשם  1-3תאי דואר )ראו סעיפים  75במבנה שכור וכללה גם 

יתן כנגד סוכני הדואר, קיבלה החברה הודעה על צו המניעה שנ 5.3.06, כי ביום 29התובעת מס' 

וך מסירת המלאי, הציוד והכספים. לגרסתו, לאחר רנדרש להתייצב בסוכנות לצהוא שבגדרה 

, אז 8.3.06שאיימו עליו נציגי חברת הדואר, כי יפרצו לסוכנות, הוא ניאות להגיע לסוכנות ביום 

 7-8)סעיפים  יים בהוות הציוד והמלאי שהיו מצחברת הדואר את תכולת הסוכנות, לרבנטלו נציגי 

 . לתצהירו(

 

יוער, כי מר סטבסקי הבהיר בחקירתו הנגדית, כי הכנסותיו לאחר סגירת הסוכנות לא נפגעו 

 (:3ש'  160עד עמ'  27ש'  159, עמ' 14.11.12)פרוטוקול מיום 

 "ש. מה היה שכר נטו בסוכנות.
 כולל רכב צמוד שהיה לי הוצאות וטלפונים. ₪ 10,000ת. בסביבות 

 ש. מה עשית אחרי הסוכנות.
ת. ניסיתי להיכנס למיזם של ייבוא מכיוון שהיו לי שני ילדים קטנים לפרנס 
והוצאות, בגלל מלחמת המפרץ השנייה הפסדתי מאות אלפי שקלים. לאחר מכן 

 התגלגלתי בין עבודות, היום אני עוזר מרדים בבית חולים.
 ש. כמה אתה משתכר.

נטו כולל הטבות פנסיות. אני עובד רק  ₪ 10,000ו , משהו כמ₪ 12,000ת. היום 
 שלושה ימים בשבוע."   

 

שחף ניהול )א.ח.ג.ס( בע"מ, בגין הנזק הממוני סך , 29 מס' לאור האמור, אני פוסקת לתובעת

 .₪ 80,000 של 

 

 , מר דניאל פלד30התובע מס' 

-אר אזורים בנתניה במשך כ, הפעיל את סוכנות הדו1952, מר דניאל פלד, יליד שנת 30התובע מס' 

-2. הסוכנות שכנה במבנה השייך לחברת הדואר )ראו סעיפים 2006ועד לשנת  1997, משנת שנים 9

תנה לו באמצעות מסירת צו יהצהיר, כי הודעה על סיום ההתקשרות נ 30לתצהירו(. התובע מס'  3

לידי חברת הדואר את  המניעה שניתן כנגד סוכני הדואר לידיו, וכי במהלך חודש מרץ הוא השיב

לתצהירו(. עוד  7כל המלאי, הציוד ודברי הדואר, לאחר תיאום עם נציגי חברת הדואר )ראו סעיף 

, בעקבות הסכם הפשרה שאליו 15.10.07הצהיר, כי את המבנה עצמו מסר לחברת הדואר רק ביום 

 הגיע עם חברת הדואר. 

 

 (:ולתצהיר 32-40פים , כך )סעי30 מס' תובעה סגירת הסוכנות הצהיר ובו השפיעה עלישעל האופן 

"אטען כי הייתי סוכן מעולה והבאתי לביצועים טובים ביותר של הסוכנות 
אותה ניהלתי. ניתן היה לראות זאת במחזורי הסוכנות שגדלו ועלו בתקופות 
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מסוימות. השקעתי בסוכנות הייתה גדולה ביותר וזאת הגם שסבלתי לא פחות 
 ת עבודתי שם.מקרי שוד בתקופ 5-מ

עם כניסת חברה גדולה, כמו סלקום למשל, לאזור התעשייה של נתניה, היא 
ערכה סקר בין סוכנויות הדואר וסניפי הדואר ובחרה בסוכנות שלי כסוכנות 

 שבה יינתנו לה השירותים.  
אבקש להזכיר כי אני הייתי הסוכן הראשון באזור המרכז אשר קיבל אישור 

ן יוניון", שהיה בזמנו שירות יוקרתי מאד וזאת אף להפעלת שירותי "ווסטר
 בניגוד לעמדתם של בכירים בסניף הדואר נתניה.

בעקבות סגירת הסוכנות נקלעתי למצוקה כלכלית ונאלצתי לעשות שימוש 
 בכספים אותם צברתי ושמרתי לעת מצוקה.

מעבר למצוקה האמורה, סבלתי עוגמת נפש רבה עקב תחושת ההשפלה 
שית בי ובתדמיתי עקב סגירתה הפתאומית והראוותנית של והפגיעה האי

כך, בסביבת הסוכנות נוצרו שמועות לפיהן סגרו את הסוכנות כי  הסוכנות.
 אנסתי מישהי.

אציין כי למרות הטענות הלכאוריות של חב' הדואר וכאמור לעיל, חיכה לי 
 בסוכנות למחרת הסגירה ובמועד מסירת המפתחות מבקר מטעם חב' הדואר

 והציע לי לחתום על החוזה החדש ולשוב לעבודתי.
 גם מעשה עושק וכפייה זה הוסיף לתחושת העלבון ועוגמת הנפש."  

 

חודשים לאחר סגירת הסוכנות היה  7, כי במשך 30יוער, כי בחקירתו הנגדית הבהיר התובע מס' 

שהרוויח כסוכן  מחוסר פרנסה, אולם מאז הוא מועסק כנהג מונית ומשתכר סכומים דומים לאלה

 (. 1-5ש'  90, עמ' 1.11.12דואר, כשעבודתו פחות קשה )ראו פרוטוקול מיום 

 

היא התנהלות פוגעת. גם  ע"י המצאת צו המניעה לידיו,שנים,  9ביטול חוזה לאחר במקרה זה, 

 רה המידית והראוותנית כלשונו, הביאה לגל שמועות קשות על המניעים לסגירה.יבמקרה זה הסג

 

 ₪ 39,000של  ךממוני סהנזק הבגין  ,מר דניאל פלד, 30תובע מס' אני פוסקת ל ,האמור לאור

 .₪ 10,000של  סךלא ממוני הנזק הובגין 

 

 , הגב' יהודית פלד, חברת ועד ארגון סוכני הדואר 31התובעת מס' 

" , הפעילה את סוכנות הדואר "חפץ חיים1935, הגב' יהודית פלד, ילידת שנת 31התובעת מס' 

, והיא גם כיהנה כחברה בוועד ארגון 2006ועד לשנת  1970, משנת שנים 36-במשך כתקוה -בפתח

לתצהירה(.  2-3סוכני הדואר במשך שנים רבות. הסוכנות שכנה במבנה שבבעלותה )ראו סעיפים 

וכי  28.2.06הצהירה, כי הודעה על סיום ההתקשרות עמה התקבלה אצלה ביום  31התובעת מס' 

קיבלה מכתב נוסף מחברת הדואר שבו נדרשה להשיב לחברת הדואר את כל הציוד  2.3.06ביום 

הודיעה לה  5.3.06לתצהירה(. עוד הצהירה, כי ביום  9-ו 7והמלאי המצוי בסוכנות )ראו סעיפים 

העבירה את  6.3.06חברת הדואר על הצווים שהוציא בית המשפט המחוזי כנגד הסוכנים וכי ביום 

לתצהירה(. על  10-11תקווה )סעיפים -שהיו בסוכנות לסניף הדואר המרכזי בפתחכל דברי הדואר 

 לתצהירה(:  12שהתרחש למחרת היום, הצהירה כך )סעיף 

הגיעו נציגי חב' הדואר לסוכנות בשעות הלילה, ופירקו את כל  7/3/06"ביום 
הציוד שהיה מצוי בה. נציגי חב' הדואר הותירו אחריהם הרס וחורבן. בין 

אר, עקרו נציגי חברת הדואר את הכספת בסוכנות, תוך שהם פוערים בור הש
ברצפה. כמו כן, נטלו נציגי חבר' הדואר חפצים ומסמכים אישיים רבים שלי, 

  תוך שהם מסרבים לבקשתי למיין את החפצים."
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 45-50פים , כך )סעי31 מס' תהתובעה סגירת הסוכנות הצהיר הבו השפיעה עלישעל האופן 

 (:הרלתצהי

 "הנני סוכנת הדואר הוותיקה ביותר מבין התובעים. 
לאורך כל שנות עבודתי הארוכות, השקעתי ממיטב זמני, מרצי וממוני לשיפור 

 איכות השירות בסוכנות ולהגדלת רווחיה.
השקעות אלה כולן ירדו לטמיון, כאשר חב' הדואר, בצעד מר ונמהר, פירקה את 

כאמור לעיל, ובכך פירקה גם את  28.2.06הסוכנות אותה ניהלתי כבר ביום 
מפעל חיי, וכל זאת רק בשל היותי חברה בוועד ארגון סוכני הדואר, כאמור 
לעיל, ועל מנת להרתיע את שאר סוכני הדואר, ולשבור את רוח ההתנגדות 

 המאורגנת.  
אפלייתי לרעה בשל היותי חברת ועד לא התבטאה רק במועד המוקדם בו פורקה 

יהולי, אלא גם בעובדה כי חב' הדואר לא הציעה לי כלל את הסוכנות בנ
האפשרות לחתום על החוזה החדש ולהמשיך את עבודתי בסוכנות, וזאת בניגוד 

 לסוכנים אחרים, להם הוצעה אפשרות זו.
כחברת ועד, הוצאתי הוצאות כספיות ניכרות לצורך ניהול המאבק המאורגן, 

בור שיחות שביצעתי לסוכנים ע ₪ 2,500-ובכלל זאת שילמתי סך של כ
 מהטלפון הנייד שהיה ברשותי.

לאור האמור, הרי שסגירת הסוכנות פגעה קשות בפרנסתי. אני הסתמכתי על 
(, לא היה באפשרותי 72הכנסות הסוכנות העתידיות, ומפאת גילי המתקדם )

 למצוא עבודה חלופית, ונגרם לי נזק כלכלי כבד."  
 

כסוכנת דואר, והגיל בו הייתה עת   קשה במיוחד לאור הוותק שלה לגבי גב' פלד, העדר השימוע

 בוטל החוזה עמה. גם במקרה זה הסוכנות פורקה בלילה לעין כל.

 

של  סך ממוניהנזק הבגין  ,גב' יהודית פלד, 31תובעת מס' אני פוסקת ל ,בנסיבות שתוארו

 .₪ 40,000של  ךלא ממוני סהנזק הובגין  ₪ 59,000

 מר אליק פנגר ,32התובע מס' 

-במשך כ, ניהל את סוכנות הדואר בקרית עתידים 1947, מר אליק פנגר, יליד שנת 32התובע מס' 

הצהיר, כי ביום  32לתצהירו(. התובע מס'  2ראו סעיף ) 2006ועד לשנת  1996, משנת שנים 10

ומסירת נותקה תקשורת המחשבים בסוכנות, ואולם הוא המשיך לספק שירותי מיון דואר  1.3.06

לתצהירו(. עוד הצהיר, כי את המלאי העביר לחברת  5מכתבים עד לאמצע חודש מרץ )ראו סעיף 

 לתצהירו(.  6, בהתאם לדרישתה )סעיף 2006הדואר רק בחודש יולי 

 

 (:ולתצהיר 31-32פים , כך )סעי32 מס' התובע סגירת הסוכנות הצהיר ובו השפיעה עלישעל האופן 

שקעתי ממיטב זמני ומרצי בשיפור איכות השירות "במהלך שנות עבודתי, ה
בסוכנות ובהגדלת רווחיה. מאמציי נשוא פרי, ומחזור המכירות בסוכנות אכן 

לסך של  1996-1997בממוצע במהלך השנים  ₪ 125,000הוכפל, מסך של 
סגירת הסוכנות נפלה עלי, סוכן מקצועי ונאמן, . 2005-2001בשנים  ₪ 300,000

כאמור לעיל, שנים ספורות לפני סגירת הסוכנות השקעתי  כרעם ביום בהיר.
סכום נכבד בשיפוץ הסוכנות, מתוך הסתמכות על המשך עבודתי בסוכנות ועל 
הכנסותיי העתידיות ממנה. סגירת הסוכנות גרמה לשבר כלכלי, וגרמה נזק כבד 

 לי ולמשפחתי.
רת בין השאר, כתוצאה מהמצב הכלכלי הקשה אליו נקלעתי בעקבות סגי

הסוכנות, נאלצתי למכור רכב ששימש אותי להובלת דואר ואשר היה ברשותי 



 סוכני דואר נ' חברת דואר ישראל בע"מ 44-ארגון סוכני הדואר ו   1044/08תא )ת"א( 

254 

 

, וכן למוכרו בסך של ₪ 4,000. נאלצתי לשלם על הרכב מע"מ בסך 2002משנת 
  .    ₪ 40,000, על אף שהמחירון שלו היה ₪ 30,000

 

 (: 11-13ש'  84, עמ' 1.11.12והוסיף בחקירתו הנגדית )פרוטוקול מיום 

הנדסאי אלקטרוניקה, מנהל מערכות, אבל שהסוכנות נסגרה הייתי בן  ".. אני
ולא מצאתי עבודה. לפני שלוש שנים וחצי מצאתי עבודה זמנית בבינתחומי  59

 בהרצליה כמשגיח בבחינות כחודשיים עבודה בשנה."
 

בגיל גם בו קשה למצוא עבודה, אך סיים גיל ש, 49מר אליק פנגר החל להפעיל סוכנות דואר בגיל 

 כפי שמוכיח מצבו. ,, כאשר הדבר כמעט בלתי אפשרי59

 

 ₪ 68,000 של ךממוני סהנזק הגין , במר אליק פנגר, 32תובע מס' אני פוסקת ל ,לאור האמור

  .₪ 5,000של  סךלא ממוני הנזק הובגין 

 

 , הגב' שולמית פרלמוטר33התובעת מס' 

, הפעילה את סוכנות הדואר בקרית 1963, הגב' שולמית פרלמוטר, ילידת שנת 33התובעת מס' 

. הסוכנות שכנה במבנה 2006ועד לשנת  2000, משנת שנים 5-במשך כישראל בגבעת שמואל 

הצהירה,  33לתצהירה(. התובעת מס'  2-3לצורך כך )ראו סעיפים  33שאותה שכרה התובעת מס' 

לסיים את ההתקשרות עמה הודיעו לה נציגי חברת הדואר כי בכוונת חברת הדואר  5.3.05 י ביוםכ

וכי מספר ימים לאחר מכן היא מסרה את דברי הדואר לנציגי חברת הדואר. עוד הצהירה, כי ביום 

יגיעו נציגי חברת הדואר על מנת לפרק את הסוכנות  23.3.06קיבלה הודעה על כך שביום  16.3.06

העליון, שבגדרו התקיים דיון בבית המשפט  23.3.06ולקחת את יתרת הציוד. מאחר שביום 

התחייבה חברת הדואר להקפיא את מצב הדברים, הוחזר הציוד שפורק באותו יום והוא פונה 

 12-15, בעקבות הסדר הפשרה עם חברת הדואר )ראו סעיפים 16.10.07לבסוף רק ביום 

 לתצהירה(. 

 

 46-47פים , כך )סעי33 מס' תהתובעה סגירת הסוכנות הצהיר הבו השפיעה עלישעל האופן 

 (:הלתצהיר

"אטען כי הייתי סוכנת מעולה והבאתי להגדלת התפוקה של הסוכנות אותה 
ניהלתי במאות רבות של אחוזים. השקעתי את נשמתי בסוכנות מתוך תקווה כי 
אני בונה לעצמי מקור פרנסה יציב ובטוח לשנים ארוכות, אך חברת הדואר 

 בהתנהגותה הורידה לטמיון עמל של שנים.
ת הסוכנות נקלעתי לחוסר וודאות כלכלי ונאלצתי לנקוט בהליכים בעקבות סגיר

 שונים בניסיון להקטין את הנזק שהסבה חב' הדואר."
 

 (:15-20ש'  153, עמ' 14.11.12פרוטוקול מיום והוסיפה בחקירתה הנגדית )

"ש. אני מבין שבמועד מסוים פתחת בחלק של המבנה של הסוכנות חנות לכלי 
 כתיבה.

 .1.8.06ת. ביום 
 ש. זו חנות שלך את מוכרת את כלי הכתיבה.

 ת. כן, אני הייתי בחנות.
 ש. כמה השתכרת מהחנות לכלי כתיבה.
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 ".₪אלף  120-ת. נשארתי בחובות בערך כ
  

 (:26-28ש'  154ובהמשך )שם, עמ' 

"שילמתי שכירות שנה מראש ניסיתי למצוא עבודה במשך חמישה חודשים, 
י פעוטון, או בנקים, שום דבר כנראה מבחינת גיל, אם סייעות בגן ילדים, היה ל

הייתי מצליחה אני לא הייתי חושבת על פתיחת חנות בשום מצב. הגעתי למצב 
 שנים ללא עבודה. ש זה מאד השפיע עליושל ייא

 

יוער, כי בהמשך חקירתה הנגדית הסתבר, כי כיום היא משתכרת שכר דומה ואף גבוה מזה 

 (: 5-11ש'  155)שם, עמ'  ₪ 6,000 -אשר עמד על כ שהשתכרה כסוכנת דואר,

 "ש. אחרי חנות כלי כתיבה.
התחלתי לעבוד בעיריית  2008. בספטמבר 2008ת. סגרתי את החנות בנובמבר 

 ל במשרה חלקית בליווי והסעות של אוטיסטים.אגבעת שמו
 ש. כמה השתכרת שם.

קביל, גם היום אני התחלתי לעבוד במפעל הפיס במ 2008בדצמבר  .₪ 2,500ת. 
שש שעות אני עובדת.  ₪ 6000-עובדת במפעל הפיס, יש לי זכיינות בדוכן כ

במפעל הפיס אני נחשבת עצמאית ועד היום אני מתקזזת על הפסדים של 
 החנות." 

 

 של ךממוני סהנזק הבגין  ,גב' שולמית פרלמוטר, 33תובעת מס' אני פוסקת ל ,בנסיבות שתוארו

 . ₪ 5,000של זק הלא ממוני סך ובגין הנ ₪ 47,000

 

 , הגב' אימאן קייס34התובעת מס' 

 17-במשך כ, הפעילה את סוכנות הדואר בעוספיה 1963, אימאן קייס, ילידת שנת 34התובעת מס' 

לתצהירה(.  2-3. הסוכנות שכנה במבנה שכור )ראו סעיפים 2006ועד לשנת  1989, משנת שנים

קיבלה הודעה על סיום ההתקשרות עמה מחברת הדואר  2.3.06הצהירה, כי ביום  34התובעת מס' 

סף את כל דברי הדואר, המלאי והכ 3.3.06וכי לדרישתה של חברת הדואר היא מסרה עוד ביום 

  ת.שהיו בסוכנו

 

 25-32פים , כך )סעי34 מס' תהתובעה סגירת הסוכנות הצהיר הבו השפיעה עלישעל האופן 

 (:הלתצהיר

י הארוכות כמנהלת הסוכנות בעוספיה, השקעתי את כל "במשך כל שנות עבודת
זמני, מרצי וממוני בקידום הסוכנות ושיפור איכות השירות הניתן בה, ושירתי 

 נאמנה את קהל הלקוחות המקומי. 
 בעלי ובתי עזרו בעבודה בסוכנות.

בין השאר, ריצפתי את הסוכנות מחדש; התקנתי בה מזגן; בניתי קירות גבס; 
הקירות מדי חצי שנה, כל זאת על חשבוני ומבלי שקיבלתי כל וסיידתי את 

 השתתפות ו/או מימון מחב' הדואר. 
הסוכנות היוותה מקור פרנסה חשוב לי ולמשפחתי, כאשר בעת הצורך התגייסו 

 גם בעלי ובתי לסייע לי בעבודת הסוכנות.
כספים  תעם סגירתה של הסוכנות, ספגתי מכה כלכלית קשה, ונאלצתי ללוו

 חברים לצורך כלכלתה השוטפת של משפחתי.מ
לאור העובדה כי מדובר בכפר קטן, בו כולם מכירים את כולם, ולאור העובדה כי 
תושבים רבים היו עדים לסגירתה הפתאומית של הסוכנות, נגרמה לי עוגמת 

 נפש קשה כתוצאה מסגירת הסוכנות.
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נסגרה באשמתי לאחר הסגירה הפיצו תושבי האזור שמועות, לפיהן הסוכנות 
)כאילו נתגלו אי סדרים בפעולתי בסוכנות(, בעוד אני נאלצת להבהיר את 

 המציאות לאשורה, במטרה לנסות ולטהר את שמי.
אציין, כי הייתי בעיצומם של לימודים אקדמאיים, אותם הפסקתי לצורך ניהול 

כל  הסוכנות. לאחר סגירת הסוכנות, נותרתי חסרת כל ומובטלת. לאור גילי, עלו
 ניסיונותיי למציאת עבודה חלופית בתוהו. עד עצם היום הזה אינני עובדת."    

 

 (:22-27ש'  133, עמ' 12.11.12והוסיפה בחקירתה הנגדית )פרוטוקול מיום 

".. בגלל שהם סגרו לי את הסוכנות וקיבלתי התראה של יומיים זה ממש כאב 
ראו שמוציאים דברים, לי, כשפתחו את הסוכנות כל האנשים בכפר באו, הם 

מה קרה ודיברו מה קרה, זה לקח חודשים להסביר לאנשים ולפעמים נכנסתי 
לבית והסברתי, הם חשבו שגנבתי מהסוכנות. אני עבדתי מעל הזמן שהיה 
מוקצב לי, הם הסתכלו עלי כאילו אני גנבת. גם הבנים שלי הסתכלו עלי 

ולה להשתחרר מרגעים בהתחלה והתחילו לתחקר אותי. עד היום אני לא יכ
 אלו." 

 

של של ההסכם ללא שימוע היו השפעות קשות במיוחד. מעדותה  המידיזהו מקרה נוסף בו לביטול 

ניכר היה כאבה הן על סגירת הסוכנות, הן על הפגיעה בשמה בשל שמועות שנפוצו  34התובעת מס' 

 ה את הסוכנות.שנים בהם הפעיל 17בסיומן של  ,של הסוכנות המידיתכתוצאה מסגירתה 

 

 ₪ 31,000 של ךממוני סהנזק ה בגין ,גב' איימן קייס, 34תובעת מס' אני פוסקת ל ,לאור האמור

 .₪ 15,000של  ךלא ממוני סהנזק הובגין 

 

 , הגב' שרה יהלום קלוגס35התובעת מס' 

במשך , הפעילה את סוכנות הדואר בתימרת 1950, הגב' שרה קלוגס, ילידת שנת 35התובעת מס' 

. הסוכנות שנה במבנה בבעלות חברת הדואר )ראו סעיפים 2006ועד לשנת  1989, משנת שנים 17-כ

, בשעות הערב, קיבלה מחברת הדואר 5.3.06הצהירה, כי ביום  35התובעת מס'  לתצהירה(. 2-3

קיבלה באמצעות שליח את הודעת חברת הדואר שלפיה עליה  18.3.06את צו המניעה וכי רק ביום 

ת הסוכנות למחרת היום. באותו היום היא התייצבה בסוכנות ומסרה את דברי הדואר, לפנות א

 לתצהירה(.  10ל סניף הדואר מגדל העמק )ראו סעיף ההמלאי והכסף למנ

 

  לתצהירה( 12)סעיף  , כך35מס'  תהתובעה סגירת הסוכנות הצהיר הבו השפיעה עלישעל האופן 

צלחו ורק בחלוף כשנתיים ממועד  "ניסיונות שלי למצוא עבודה חלופית לא
סגירת הסוכנות התחלתי לעבוד שוב בעמותת הדיאטניות כמזכירה. מעבודה זו 

( שכן 58פוטרתי בשל חוסר ניסיון בתחום הדיאטניות ובשל גילי המתקדם )
 המעסיק חיפש עובדות צעירות ונמרצות."

 

 (:הלתצהיר 28-29פים )סעיובהמשך 

שנים השקעתי  17ובמשך  1989הדואר בשנת  "התחלתי את עבודתי עבור חב'
את מיטב זמני מרצי וממוני על מנת להביא את הסוכנות לפריחה ושגשוג. יש 
לציין כי הסוכנות האמורה ממוקמת בישוב קטן ונדרש מאמץ גדול לעל מנת 
לאפשר את קיומו של השירות, למרות היקף הלקוחות הקטן. עם זאת פעלתי 

 סוכנות מצליחה. בכל מרצי והצלחתי לקיים
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סגירתה הפתאומית של הסוכנות נפלה עלי כרעם ביום בהיר וגרמה לי לנזקים 
המאוחרות לחיי הקשתה מאד על  50-כלכליים כבדים. העובדה כי אני בשנות ה

מציאת מקור פרנסה חלופי והנזק הכלכלי מאובדן ההכנסה של אחד מבני הזוג 
וגמת הנפש. והכל, מעבר משך כשנתיים הוסיפה על העומס הנפשי ועל ע

 לתחושת העלבון וההשפלה מאופן סגירת הסוכנות מצד חב' הדואר."
 

 (:6-11 ש' 95, עמ' 5.11.12פרוטוקול מיום והוסיפה בחקירתה הנגדית )

 ש. מה הייתה הכנסתך נטו."
 .₪ 5000, ₪ 7000ת. לא זוכרת. זה היה משתנה. בערך בין 

 ש. עבדת מאז.
אחרי שנה וחצי מצאתי עבודה באגודת הדיאטניות ניסיתי ללכת לעבוד ת. 

ניסיתי גם בכוח  ₪ 3,000ופוטרתי, לא התאמתי לתפקיד. השתכרתי מינימום 
אדם, הלכתי לעבוד בהשגחת מבחנים, בבית ספר מכרו ספרים וגם בזה לא 

 התאמתי, מאז אני בבית."  
 

עמה בוטל  אחרוןהחוזה ה, ו39גב' שרה קלוגס יהלום חתמה על החוזה הראשון עת הייתה בת 

, כשתיארה לעיל את הקשיים למצוא תעסוקה ופרנסה בגיל זה. גם העובדה 56כשהייתה בת 

שנה, הודעת הביטול הייתה באמצעות צו מניעה, גם היא  17שלאחר שהפעילה סוכנות במשך 

 פוגעת במיוחד.

 

 של ךממוני סהנזק הבגין  ,גב' שרה קלוגס יהלום, 35תובעת מס' אני פוסקת ל ,לאור האמור

 .₪ 5,000של  ךלא ממוני סהנזק הובגין  ₪ 39,000

 

 , הגב' אביטל קליין36התובעת מס' 

, ניהלה את סוכנות הדואר בנווה מונסון 1945, הגב' אביטל קליין, ילידת שנת 36התובעת מס' 

ר הינו אשמר אילן קליין,  , וזאת ביחד עם בעלה,2006ועד לשנת  1988, משנת שנים 18-במשך כ

המצהיר מטעמה. הסוכנות שכנה במבנה בבעלות חברת הדואר והיא כללה גם מרכז חלוקה )ראו 

, בשעות הבוקר, הוחזרו כל דברי 6.3.06ביום כי לתצהיר(. מר קליין הצהיר,  4-ו 3, 1סעיפים 

 8.3.06אביב. עוד הצהיר, כי ביום -הדואר למקום הריכוז שנקבע על ידי ארגון סוכני הדואר, בתל

 מבלי לקחת דברי דואר, מלאי או ציוד,  פרצו נציגי חברת הדואר לסוכנות והחליפו את המנעולים,

הגיעו נציגי חברת הדואר למקום וקיבלו לידיהם את הכספים והמלאי  21.3.06כאשר רק ביום 

יוער, כי בחקירתו הנגדית הוצג למר קליין אישור מסירה שלפיו לתצהירו(.  13-15)ראו סעיפים 

 77עד עמ'  30ש'  76, עמ' 1.11.12)ראו פרוטוקול מיום  6.3.06הוא קיבל את צו בית המשפט ביום 

 (.3. אישור המסירה הוגש וסומן נ/5ש' 

 

 , בכל הנוגע לפריצת נציגי חברת הדואר לסוכנות הדואר,36' מס תהתובע תכנגד גרסיצוין, כי 

במועדים הרלבנטיים לתובענה שימש , אשר מטעם הנתבעת איר אסוליןמעומדת גרסתו של מר 

 ת, שאליו הייתה מסונפת סוכנות הדואר של התובעכמנהל מחלקת הבקרה של מרחב דרום בחברה

הלה הצהיר, כי פינוי הסוכנות נעשה במתינות ובזהירות, תוך נקיטתם של האמצעים . 36מס' 

צוותו במנעולן  המרביים האפשריים למזעורם של נזקים, כאשר לצורך פתיחת הסוכנות נעזר
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 36מקצועי. יצוין, כי מר אסולין הבהיר בתצהירו, כי הסוכנות אשר הופעלה על ידי התובעת מס' 

שימשה כמרכז החלוקה של היישוב נווה מונסון והיוותה, הלכה למעשה, האמצעי היחיד לחלוקת 

הירו. כן ראו לתצ 3-13דואר בו לתושביו, ומכאן הצורך הדחוף בנטילת דברי הדואר )ראו סעיפים 

(. גם במקרה זה, העובדה שהמצהיר 9-32ש'  244, עמ' 6.6.13את חקירתו הנגדית, פרוטוקול מיום 

מטעם הנתבעת זוכר כי נעשה שימוש במנעולן תומכת בגרסת התובע. אשר ל"מתינות" או "מזעור 

תובעת נזקים" אלו הם תיאורים כלליים ביותר, ועל כן אני מעדיפה את גרסת המצהיר מטעם ה

 לעניין זה.

 

בשם , אילן קלייןמר  סגירת הסוכנות הצהיר 36יו ועל התובעת מס' בו השפיעה עלשעל האופן 

 (:ולתצהיר 43-46פים כך )סעי, 36התובעת מס' 

. עבדנו 1988התחילה כאמור את עבודתה עבור חב' הדואר בשנת  36"התובעת 
וכנות היוותה את שנים בבחינת בית שני. הס 18-בסוכנות משך לא פחות מ

השקענו את מיטב  36מקור ההכנסה העיקרי של המשפחה כולה. אני והתובעת 
 זממנו ומרצנו על מנת להביא את הסוכנות לפריחה ושגשוג. 

סגירתה הפתאומית של הסוכנות נפלה עלינו כרעם ביום בהיר וגרמה לנו 
 36ת לנזקים כלכליים כבדים. בשל גילנו המתקדם לא יכולים אני והתובע

למצוא מקום עבודה חלופי, והסוכנות בה קיווינו להישאר עד לפרישתנו מעבודה 
 נלקחה מאתנו שלא כדין.

קשה לתאר את עוגמת הנפש הנגרמת לנו כאשר תחת למצות את יכולתנו 
בעבודה עוד שנים ארוכות אנו מוצאים עצמנו ללא פרנסה ובחוסר המעש 

 עלינו שלא כדין  חב' הדואר.ובבטלה הכרוכה "בפנסיה המוקדמת" שכפתה 
המצב הכלכלי הקשה, אילץ אותנו לממש את כל חסכונותינו לרבות מקרנות 
ההשתלמות, קופות גמל וכיוב'. מעבר לשימוש בכספים יש להדגיש כי הפעולות 

כאשר בקופת הגמל למשל גרמה  –הביאו לנזק גם במישור ניהול הכספים 
ו ניתנים למשיכה רק בעוד מספר המשיכה לכך שסכומים שיופקדו היום יהי

 שנים."
 

 :(12-25ש'  76, עמ' 1.11.12)פרוטוקול מיום  והוסיף בחקירתו הנגדית

 "ש. מי שהיה הסוכן החתום על הסכם, זו אשתך.
ת. כן, קליין אביטל ואני קליין אילן, אני למעשה עבדתי אצלה. לא כשכיר, 

 92ית השנייה של שנת , במחצ1.7.1988אשתי התחילה בסוכנות הדואר ביום 
חודשים עד הניתוח ומאחר והיא הייתה חתומה על  9-היא חלתה ושכבה כ

סוכנות הדואר, הדואר ]דרש[ תמציאי מחליף שיעבוד במקומך אז נרתמתי 
למשימה ונכנסתי לעבוד במקומה בסוכנות הדואר, נדבקתי בחיידק הזה 

ה דרך, היא לא שראיתי שנחמד לעבוד שם, עזבתי את המקצוע שעבדתי כמור
הייתה בסוכנות למעלה משנה. במשך שנה זו אני פיתחתי והגדלתי את סוכנות 
הדואר וכשהיא חזרה עומס העבודה היה כל כך גדול, שעבדנו יחד ונשארנו שם 

 שנה. 18
 ש. מה הייתה הכנסה נטו שלכם.

 ₪ 11,000, ₪ 12,000-בירידה. המחזור שלנו היה כ 2006ת. תלוי מתי, בשנת 
 .₪ 8,000ר מע"מ, ביטוח לאומי, לאח

 ש. אחרי שהכל נגמר הלכתם לעבוד איפה שהוא?
אני קצת יותר, מאז אנו  61ת. לא, לא קיבלו אותנו בגלל גילינו, אשתי הייתה בת 

מובטלים אנו לא מקבלים הבטחת הכנסה, יש לי גמלה מהצבא. אף אחד לא 
 רצה לקבל אותנו לעבודה." 
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ני בני הזוג. גב' אביטל קליין חלתה בתחילת הדרך, ובעלה מר אילן כאן הביטול קשה ופגע בש

קליין הפעיל את הסוכנות במקומה במשך שנה, כשקודם עבד כמורה דרך. כשחזרה גב' קליין 

שנה וקיוו להמשיך בכך לאחר גיל פרישה.  18המשיכו שניהם להפעיל את הסוכנות במשך  ,לאיתנה

 הם ולא מצאו מקור הכנסה חלופי.לחיי 60-כשבוטל החוזה היו בשנות ה

 

 ₪ 49,000 של ךממוני סהנזק הבגין  ,גב' אביטל קליין, 36תובעת מס' אני פוסקת ל ,בנסיבות אלו

 .₪ 15,000של  סךלא ממוני הנזק הובגין 

 

 קצ'נובסקי)תהילה( , הגב' אירנה 37התובעת מס' 

, הפעילה את סוכנות הדואר 1957, ילידת שנת קצ'נובסקי)תהילה( , הגב' אירנה 37התובעת מס' 

. הסוכנות שכנה 2006ועד לשנת  1993, משנת שנים 13-במשך כאתא -בשכונת עמידר בקרית

 2-3)ראו סעיפים שנות פעילות במבנה  6-, לאחר כ37במבנה שאותו רכשה התובעת מס' 

ביום הצהירה, כי היא קיבלה הודעה על סיום ההתקשרות עמה עוד  37לתצהירה(. התובעת מס' 

לתצהירה(. עוד הצהירה, כי ביום  7קיבלה הודעה נוספת על כך )סעיף  9.3.06וכי ביום  28.2.06

מסרה את כל הציוד, המלאי, דברי הדואר והמזומנים שהיו בסוכנות לידי נציגי חברת  19.3.06

 לתצהיר(.   16הדואר )סעיף 

 

 34-36פים , כך )סעי37' ה התובעת מססגירת הסוכנות הצהיריה בו השפיעה עלשעל האופן 

   (:הלתצהיר

"התנהגות חב' הדואר כלפיי בכל האמור לסגירת הסוכנות הביאה לכך שאני 
איבדתי באחת את מקור הפרנסה העיקרי של המשפחה. במקביל, נותרו לי כל 
ההוצאות בגין הנכס אותו רכשתי לצורך הפעלת הסוכנות בו. שילוב זה הביא 

לעוגמת נפש רבה ותחושת חוסר אונים אל מול למצוקה כלכלית קשה ועימה 
מציאות בלתי אפשרית. בצו לנו מימשנו אני ובעלי את קופת הגמל שחסכנו 

 משך שנים אך בטרם עת.
( לא מצויה העבודה בשפע ואכן משך תקופה 50זאת לציין כי בגילי המתקדם )

 נאלצה המשפחה להתקיים על הבטחת ההכנסה מביטוח לאומי.
במשך השנים סבלתי מקרי שוד בסוכנות אשר הביאו לפגיעה אטען כי עוד 

נפשית ובהמשך לקשיי נשימה וחרדות. אופן סגירת הסוכנות והמצב הכלכלי 
 בהמשך הביאו להחמרה במצב הבריאותי עד כדי קלסטרופוביה ממש."

 

 :(16ש'  101עד עמ'  27ש'  100, עמ' 5.11.12)פרוטוקול מיום  והוסיפה בחקירתה הנגדית

לתצהירך ]את אומרת[ שבמשך תקופה נאלצה המשפחה  35ש. בסעיף "
כמה כסף קיבלת  –אחרי שנסגרה  –להתפרנס באמצעות הבטחת הכנסה 

 מהבטחת הכנסה.
לא קיבלתי שום דבר. בינואר החלטנו לסגור את התיק במס  2006ת. בשנת 

טו הכנסה הכריחו אותנו למכור אוטו ישן, אמרו שאם אתם לא מוכרים את האו
לזוג. ביטוח לאומי  ₪ 2,000מינימום  –לא נקבל שום דבר. הבטחת הכנסה 

. אח"כ שלחו 2007לזוג החל ממרץ  ₪ 1165כתבה לי שאני מקבלת פחות רק 
? אמרו בגלל שיש לי 1165רטרואקטיבית, פניתי למל"ל ושאלו אותם למה רק 

שאני  חנות, ואמרתי להם שלא השכרתי, הם שלחו שמאי והם עשו פוטנציאל
דמי הבטחת הכנסה. קיבלתי את  ₪ 500ולכן הורידו  ₪ 500יכולה לקחת 

הוצגו דוחות ביטוח  –לא קיבלה הבטחת הכנסה  2008-2009המינימום )בשנת 
 לאומי.
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 ש. אח"כ מצאת עבודה.
ת. מצאתי עבודה כי בת שלי עובדת בסוכנות דואר... היה מכרז בנווה שאנן 

ה. זה לא פרנסה גדולה, אני מקבלת נכות בחיפה והיא זכתה ואני עוזרת ל
שודים בדואר, ואני לא שומעת  15לחודש, עבדתי  ₪ 1,200 – 2010מספטמבר 

טוב. אני מאד מוגבלת בעבודה, לא יכולה לענות לטלפונים. אני עובדת עם הבת 
 שעות. אני עושה עבודה פנימית. 4, 3שלי 

 ש. מה בעלך עושה מאז.
ס. אני כל הזמן אומרת לו לעזוב את זה למעט כאבי ת. בעלי התחיל לעשות ביזנ

 ראש שום דבר."    
 

שנה,  13כי תיאוריה של גב' אירנה קצ'נובסקי קשים, לאחר שהפעילה סוכנות במשך  ,אין ספק

 עיל את הסוכנות שנים רבות.פואף רכשה את המבנה בציפייה להמשיך ולה

 

ממוני הנזק הבגין  ,קצ'נובסקי)תהילה( נה גב' איר, 37תובעת מס' אני פוסקת ל ,בנסיבות אלו

 .₪ 5,000של  סךלא ממוני הנזק הובגין  ₪ 51,000 של ךס

 

 , מר מאיר רוזנר ז"ל38התובע מס' 

ניהל את , 25.4.11אשר הלך לעולמו ביום  1944שנת , מר מאיר רוזנר ז"ל, יליד 38התובע מס' 

. הסוכנות 2006ועד לשנת  1968משנת , שנים 38-במשך כסוכנות הדואר "עורף הנמל" באשדוד, 

חבר בוועד ארגון סוכני הדואר והוא כיהן  38היה התובע מס'  1972שכנה במבנה שכור. משנת 

לתצהירה של הגב' מרים רוזנר, אלמנתו  6-8)ראו סעיפים  2004כיו"ר הארגון עד לחודש דצמבר 

הודעה על  38ה בידי התובע מס' התקבל 6.3.06(. הגב' רוזנר הצהירה, כי ביום 38של התובע מס' 

 לתצהירה: 15סיום ההתקשרות עמו. על שהתרחש לאחר מועד זה הצהירה בסעיף 

"מיד לאחר שליחת ההודעה על סיום ההתקשרות, נכנסו נציגי חב' הדואר  
לסוכנות הדואר, במהלך יום עבודה. לאחר שהעובדים שנכחו במקום באותה עת 

כי ימתינו עד שיגיע לסוכנות, אך נציגי חב' דיווחו למאיר על כך, הוא ביקש 
הדואר סרבו לבקשה, ופינו את כל תכולת הסוכנות, ובכלל זאת דברי הדואר, 
מלאי הבולים, והציוד, ואף חתכו את חוטי החשמל שחיברו את מערכת 
המחשבים בסוכנות. נציגי חב' הדואר אף ביקשו לפרק מהסוכנות את תיבות 

נה ביר אותם כי הדבר יגרום לפעירת חור במהדואר, אך לאחר מאיר הזה
 הסוכנות, הסכימו להמתין, וביצעו זאת לאחר מספר ימים."    

 

עומדת  הגב' רוזנר, בכל הנוגע לפריצת נציגי חברת הדואר לסוכנות הדואר, תכנגד גרסיצוין, כי 

מנהל כ, אשר במועדים הרלבנטיים לתובענה שימש מטעם הנתבעת איר אסוליןמגרסתו של מר 

. 38מס'  , שאליו הייתה מסונפת סוכנות הדואר של התובעמחלקת הבקרה של מרחב דרום בחברה

הלה הצהיר, כי אין כל ממש בטענותיה של הגב' רוזנר לעניין פינוי הסוכנות וכי פינוי הסוכנות 

נעשה במתינות, ברגישות ובהתחשבות, תוך נקיטתם של האמצעים המרביים האפשריים למזעורם 

לתצהירו. ראו גם את חקירתו הנגדית,  21-22נזקים והעזרות באנשי מקצוע )סעיפים של 

  (. 7ש'  246עד עמ'  22ש'  245, עמ' 6.6.13פרוטוקול מיום 

 

 כי הגב' רוזנר, בתצהירה, טענה להתנכלויות מצדה של חברת הדואר כלפי מר רוזנריצוין עוד, 

לתצהירה. כן ראו את  19סוכנות )ראו סעיף השנים, במטרה לפגוע בו ובהכנסותיו מהלאורך 
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(. גם טענות אלה הוכחשו מכל וכל על 21-29ש'  114, עמ' 7.11.12חקירתה הנגדית, פרוטוקול מיום 

לאור מותו של מר רוזנר לא ניתן לקבוע במקרה זה  לתצהירו(. 14-20)ראו סעיפים  אסולין מרידי 

 עדותו של מי עדיפה.

  

פים )סעי ה הגב' רוזנר, כךסגירת הסוכנות הצהיר 38יה ועל התובע מס' לבו השפיעה עשעל האופן 

 (:הלתצהיר 4-5

"לצערי ניתן להבחין בבירור כי החל ממועד סגירת הסוכנות החלה התדרדרות 
קשה במצבו הגופני והנפשי של מאיר. לבסוף, חלה מאיר בליבו )עקב עליה 

סוף ניתוח מעקפים( בלחץ דם, עליה ברמות הסוכר, אוטם שריר הלב, ולב
בסופו של יום נפטר  –ובהמשך התפרצה אצלו מחלת סרטן המעי הגס. כידוע 

 מאיר בטרם עת.
מאיר היה, עד לאירועים המתוארים בתצהיר זה, אדם בריא בד"כ.  -יודגש

חשוב לציין שכל הבית נפגע עקב האירועים האמורים. מאיר הפך מאדם שמח 
יינו לא היו חיים, הכנסתנו הכספית היתה לאדם כועס כאילו עמד להתפוצץ. ח

ניזוקה והלחץ הכלכלי הוסיף על הלחץ הנפשי. גם אני חליתי עקב הלחץ 
האמור, כאשר בעקבות עליה בלחץ האמור, חליתי בפיברומיאלגיה, ופיתחתי 

 בעיית לחץ דם גבוה ואני מטופלת בתרופות באופן קבוע." 
 

 (:38-41ובהמשך )סעיפים 

אומית של הסוכנות הביאה לפגיעה קשה בתדמיתו ובשמו ".. סגירתה הפת
 הטוב..

יתרה מכך. לאחר סגירת הסוכנות, הפיצו נציגי חב' הדואר שמועות, לפיהן 
נסגרה הסוכנות עקב אי סדרים כספיים בניהולו. הכפשות אלה גרמו נזק כבד 
לשמו הטוב וגרמו לו עוגמת נפש רבה. במטרה לטהר את שמו, עסק מאיר 

לושה חודשים לאחר סגירת הסוכנות בפניה אישית ללקוחות הסוכנות, במשך ש
 ובמתן הסברים לגבי הסיבות האמיתיות לסגירה. 

יתרה מכך, בניגוד לסוכנים אחרים, להם הציעה חב' הדואר את האפשרות 
לחתום על החוזה החדש ולשוב לעבודה סדירה בסוכנות, למאיר כלל לא הוצעה 

 ותו חבר ועד, כאמור לעיל..".אפשרות זו, וזאת לאור הי
 

מדובר בהקשר זה בנזקים מהעדר שימוע, אולם אין ספק שמותו של מר רוזנר ז"ל, ואף  ,אמנם

שנה, הופסק  38לאחר מחלתו בסמוך לאירועים, מצביעים על קשייו להתמודד עם המצב שנוצר בו 

 ר ולהפעיל את הסוכנות.באחת החוזה עמו, כאשר בהיותו חבר וועד לא נתנו לו את האופציה לחזו

 

ך ס ניממוהנזק הבגין , 38התובע מס'  ,רוזנר ז"למאיר אני פוסקת לעיזבון המנוח  ,בנסיבות אלו

 .₪ 40,000של  ךלא ממוני סהנזק הובגין  ₪ 48,000 של

 

 , הגב' רוסה רוטנברג39התובעת מס' 

ות הדואר "קרית מטלון" , ניהלה את סוכנ1968, הגב' רוסה רוטנברג, ילידת שנת 39התובעת מס' 

וזאת ביחד עם בעלה, מר אנדרס  2006ועד לשנת  1998, משנת שנים 8-במשך כתקוה -בפתח

נה שכור וכללה גם מרכז חלוקה )ראו ברוטנברג, אשר הינו המצהיר מטעמה. הסוכנות שכנה במ

הודעה על  39קיבלה התובעת מס'  2.3.06מר רוטנברג הצהיר, כי ביום לתצהיר(.  4-ו 3, 1סעיפים 

, מיוזמתה, את 39סיום ההתקשרות עמה וכי מיד עם סיום ההתקשרות העבירה התובעת מס' 



 סוכני דואר נ' חברת דואר ישראל בע"מ 44-ארגון סוכני הדואר ו   1044/08תא )ת"א( 

262 

 

לתצהיר מר  11-ו 9אביב )ראו סעיפים -דברי הדואר שהיו בסוכנות לסניף הדואר המרכזי בתל

ודרשו כי  39פנו נציגי חברת הדואר אל התובעת מס'  7.3.06רוטנברג(. עוד הצהיר, כי ביום 

צב בסוכנות לאלתר, תוך איום כי יפרצו לסוכנות ככל שלא תעשה כן. לגרסתו, הוא מיהר תתיי

להתייצב במקום ואז גילה כי הסוכנות כבר נפרצה וכי נציגי הדואר כבר פועלים בשטח לפירוקה. 

על אף הצהרות בני הזוג כי הם מוכנים לחתום על החוזה החדש, לא הופסק הפירוק ואף נגרם נזק 

ה הסוכנות, כאשר במסגרת פינוי הציוד והמלאי נטלו נציגי חברת הדואר גם חפצים כבד למבנ

 לתצהירו(.  12)ראו סעיף  39אישיים של התובעת מס' 

 

מר אנדרס, בשם התובעת  סגירת הסוכנות הצהיר 39יו ועל התובעת מס' בו השפיעה עלשעל האופן 

 (:ולתצהיר 43-50פים כך )סעי ,39מס' 

את מיטב זמנה, מרצה וממונה  39בודתה, השקיעה התובעת "במשך כל שנות ע
בטיפוח הסוכנות ובהגדלת רווחיה, ואכן בהנהלתה הפכה הסוכנות לסוכנות 
מצליחה ומשגשגת בעלת קהל לקוחות נאמן, וזאת על אף שכאמור, נאלצה 
למעשה לממן גם את פעילות מרכז החלוקה, אשר עבורו קיבלה תמורה זעומה 

 ר.בלבד מחב' הדוא
כרעם  39סגירתה הפתאומית של הסוכנות ע"י חברת הדואר נפלה על התובעת 

ביום בהיר, שכן הסוכנות הייתה מפעל חייה והיא הסתמכה עליה כמקור 
 הכנסה עתידי לה ולמשפחתה למשך שנים רבות נוספות.

לעבוד בסוכנות, הייתה בעלת משרה קבועה  39אציין, כי לפני שהחלה התובעת 
בר אילן, אותה עזבה למען ניהול הסוכנות. לאחר סגירת  באוניברסיטת

הסוכנות, נותרה חסרת כל וספגה מכה כלכלית קשה בעקבות העדר ההכנסה 
 וההוצאות הכבדות שנאלצה להוציא עקב הסגירה.

יתרה מכך, כאמור לעיל, פינוי הסוכנות מתכולתה ע"י נציג חב' הדואר נעשה 
למבנה הסוכנות, ובכלל זאת שבירת קירות באלימות, תוך שהם גורמים נזק כבד 

 גבס. 
אופן סגירת הסוכנות ע"י חב' הדואר הביא לחרושת של שמועות, לפיהן נסגרה 

כמו כן, נודע לה, כי עובדי חב'  הסוכנות עקב מעשים לא כשרים שעשתה.
הדואר מסרו ללקוחות פרטים לגבי רווחי הסוכנות, וזאת על מנת להציג אותה 

ר לא הסתפקה בהכנסות כה גבוהות ובחרה לסיים את עבודתה כרודפת בצע אש
 בסוכנות.

, המשיכה 39להשלמת התמונה אציין, כי לאחר סיום ההתקשרות עם התובעת 
 –חב' הדואר לציין את שמה על המסמכים הרשמיים שהפיקה במרכז החלוקה 

דבר שגרם לכך שציבור הלקוחות סבר, כי כל המחדלים בהתנהלות חב' הדואר 
, מה שכמובן רחוק מאד 39אחר סגירת הסוכנות הינם באחריותה של התובעת ל

 מהמציאות. ..
ומשפחתה נהגנו לתרום מדי חודש סכומים נכבדים  39אציין כי התובעת 

למשפחות נזקקות בקהילה, מתוך הכנסות הסוכנות. לצערי, מצבנו הכלכלי 
 הנוכחי אינו מאפשר לנו להמשיך ולתרום.

מצב הכלכלי שהחמיר, הביא אותנו לקחת הלוואות מהבנק אציין עוד, כי ה
 ואף למכור את הדירה שבבעלותנו."            ₪ 300,000ולשבור קופות חסכון בסך של 

 
    

אחרת, באוניברסיטת בר אילן, שאותה בחרה לעזוב  במקרה זה לגב' רוסה רוטנברג הייתה משרה

בסוכנות. עם  ,מר אנדרס רוטנברג ,יחד עם בעלה סוכנות. גב' רוסה רוטנברג עבדהה לטובת ניהול

הסוכנות כבר  ,ביטול החוזה היא נקראה לבוא למסור את הציוד, אך כשבעלה הגיע מידית למקום

, וגם השקעה זו למעשה ירדה לטמיון. בני הזוג נאלצו 2005נפרצה.  בנוסף, הסוכנות שופצה בשנת 

 .להן התחייבו לכסות הוצאותוים למכור דירה שהייתה ברשותם כדי להמשיך ולהתקי
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 136,000 של ךס יממונהנזק הבגין  ,גב' רוסה רוטנברג, 39תובעת מס' אני פוסקת ל ,בנסיבות אלו

 . ₪ 25,000של  ךלא ממוני סהנזק הבגין ו ₪

 

 , מר עודד רזיאל40התובע מס' 

אביב -נטפיורי" בתל, הפעיל את סוכנות הדואר "מו1965, מר עודד רזיאל, יליד שנת 40התובע מס' 

 2-3)ראו סעיפים  שכור. הסוכנות שכנה במבנה 2006ועד לשנת  1993, משנת שנים 13-במשך כ

נותקה תקשורת המחשבים בסוכנות, כשבו  27.2.06הצהיר, כי ביום  40לתצהירו(. התובע מס' 

ברת הודעה נוספת מח בלקי 28.2.06ביום גם קיבל הודעה על סיום ההתקשרות עמו וכי ביום 

הדואר, שבגדרה נדרש למסור את כל הציוד, המלאי והכספיים המצויים בסוכנות לידי חברת 

הגיעו נציגי חברת הדואר לסוכנות  6.3.06לתצהירו(. עוד הצהיר, כי ביום  6-7הדואר )סעיפים 

 לתצהירו(.  10ונטלו ממנה את הכספים, דברי הדואר והמלאי שהיו מצויים בה )סעיף 

 

 (:ולתצהיר 43-46פים , כך )סעי40 מס' התובע סגירת הסוכנות הצהיר והשפיעה עלי בושעל האופן 

"במשך כל שנות עבודתי, השקעתי את כל זמני, מרצי וממוני בשיפור איכות 
השירות הנתין בסוכנות ובהגדלת רווחיה. מאמציי אמנם נשאו פרי, שכן 

תי בסוכנות ועד הכנסות הסוכנות גדלו בשיעור של מאות אחוזים מתחילת עבוד
 דבר המעיד על המוניטין שצברתי לאורך שנות עבודתי. –לסגירתה 

עוד אציין, כי נאלצתי  לנהל כנגד חב' הדואר תביעה בביהמ"ש לתביעות קטנות, 
, 2001להשבת סכומים שקיזזה מהתמורה החודשית ששילמה לי, החל משנת 

יר כי ניסיתי להימנע אביב. אע-וזאת בגין חסרים בכספים שהועברו לגזברות תל
את ספירת הכספים במשך שנתיים, אך ללא הועיל.  ימהתביעה בכך שתיעדת

בסופו של דבר הגשתי את התביעה בלית ברירה, תביעתי התקבלה והסכומים 
 הושבו לי..

לאחר סגירת הסוכנות, נאלצתי להתמודד עם הכפשות ושמועות שהופצו בקרב 
סגרה הסוכנות עקב מעילה בכספים עובדי חב' הדואר ומנהליה, ולפיהן נ

 שביצעתי.
התנהלות זו של חב' הדואר, וכן אופן סגירת הסוכנות, פגעו בי קשות. הסוכנות 
בניהולי הייתה מפעל חיי. הסתמכתי על המשך הכנסותיי מהסוכנות הרווחית 
למשך שנים רבות נוספות, אך לא זכיתי ליהנות מפירות השקעתי, ונאלצתי 

 ."    שנות עמל יורד לטמיון 13יתי במשך לראות את כל שבנ
 

בחקירתו הנגדית, כך  40, הבהיר התובע מס' לאחר סגירת הסוכנותבאשר למצבו הכלכלי 

 (:15-23ש'  105, עמ' 5.11.12)פרוטוקול מיום 

 "ש. מה עשית אחרי הסגירה. במה עבדת.
 ת. לקח לי כמה חודשים ופתחתי עסק אחר להמרת מט"ח. 

 כנסות מהסוכנות איך אתה משווה.ש. בהשוואה לה
 פחות. 40%ת. היום אני מרוויח פחות. בסביבות 

 ש. כמה הרווחת בסוכנות.
 . נטו.₪ 14,000ת. כמעט 

 ש. היום בערך כמה אתה מרוויח.
 ."    ₪ 8000ת. 
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כבר ביום ר שכאוותה את אחת הסיבות להסלמת הסכסוך, יסגירת הסוכנות של מר עודד רזיאל ה

תקו המחשבים בסוכנות. כך בחרה הנתבעת להודיע לו על סיום חוזה ההתקשרות לאחר נו 27.2.06

 הפעיל את הסוכנות. גם מר רזיאל חווה הכפשות ושמועות בשל הסגירה הפתאומית. ןשנים בה 13

 

 ₪ 83,000 של ךממוני סהנזק הבגין  ,רזיאלעודד מר , 40תובע מס' אני פוסקת ל ,בנסיבות אלו

 .₪ 5,000 של סךממוני  לאה זקנהובגין 

 , הגב' נאדיא שאיב41התובעת מס' 

במשך  , הפעילה את סוכנות הדואר בדבוריה1962, הגב' נאדיא שאיב, ילידת שנת 41התובעת מס' 

החלה לעבוד במקום כסוכנת  1992, כאשר עוד משנת 2006ועד לשנת  1994, משנת שנים 12-כ

 41לתצהירה(. התובעת מס'  2-3)ראו סעיפים מחליפה. הסוכנות שכנה במבנה של חברת הדואר 

הגיעו לסוכנות  19.3.06קיבלה הודעה על סיום ההתקשרות וכי ביום  5.3.06הצהירה, כי ביום 

  לתצהירה(. 10-11נציגי חברת הדואר, שקיבלו לידיהם את המלאי, הכסף והציוד )ראו סעיפים 

 

 שרות הייתה התובעת בהיריון.לאור העובדה שבעת סיום ההתק ,מקרה זה גם הוא מהקשים

 

 29-34פים , כך )סעי41 מס' תהתובעה סגירת הסוכנות הצהיר הבו השפיעה עלישעל האופן 

 (:הלתצהיר

ומאז תוך השקעה עצומה ומסירת אין  1994"קיבלתי לידי את הסוכנות בשנת 
 קץ, בניתי חוג לקוחות והגדלתי את הכנסות הסוכנות לאין שיעור.

. סגירת הסוכנות נפלה כנות הייתי בחודשי הריון מתקדמיםבמועד סגירת הסו
עלי כרעם ביום בהיר. הייתי סוכנת צעירה והסתמכתי על ההכנסות מהסוכנות 

נקלעתי למצב  –כמקור פרנסה עתידי אשר יכלכל אותי ואת משפחתי. במקום 
 כלכלי קשה בעקבות סגירת הסוכנות.

בודה, מאחר והייתי בחודשי לאחר סגירת הסוכנות התקשיתי לשוב למעגל הע
הריון מתקדמים ולאחר מכן לאחר לידה, ובכך נפגעתי באופן קשה עוד יותר. עד 

 עצם היום הזה לא מצאתי עבודה אחרת למרות שחיפשתי.
בעקבות ההפסקה הפתאומית של ההסכם, נקלעה משפחתי למצוקה כלכלית 

שהמצב הכלכלי ד שאני לא מצליחה להיחלץ ממנה, אלא באדירה אשר לא זו בל
 הולך ומחמיר. 

כתוצאה מכך נאלצתי לקחת הלוואה מבנק הפועלים אשר גם בהחזריה 
ולאיחוד  ₪ 200,000-התקשיתי, עד שלבסוף הגעתי לחובות אדירים של כ

 תיקים בהוצאה לפועל.
אטען כי המצב הכלכלי האמור והחובות הכבדים הינם תוצאה ישירה של ביטול 

 הדואר ובאופן בו בוצע."הסכם ההתקשרות מצד חב' 
 

 :(16-27ש'  134, עמ' 12.11.12)פרוטוקול מיום  והוסיפה בחקירתה הנגדית

בעמוד השלישי  –/ג( 41"ש. את מפנה אותנו לתיק הוצל"פ שנפתח נגדך )נספח 
 208,000אחרי הפרוטוקול אני רואה רשימה של תיקים שסך החוב העדכני הוא 

 נכון? 2005וכם שניים נפתחו בשנת , אני רואה שיש שישה תיקים ומת₪
 .2007ת. כל התיקים משנת 

 ש. איך נפתחו, מה הייתה התביעה שהוגשה נגדך.
ת. שסגרתי את הסוכנות ולא הייתה לי משכורת, כולם פתחו לי תיקים, בנק 

 הפועלים, בנק ערבי, תביעות קטנות.
 לא תבעו אותך. 2006, 2005ש. בשנת 
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/ג מי תבע 41רתי את הסוכנות. כתבתי בצד נספח ת. לא, תבעו אותי אחרי שסג
 אותי.

 ש. איפה היו התביעות.
8780-"ר פשת. בנצרת. הראשון היה בעפולה והשאר בנצרת. אני נמצאת היום ב

 מחוזי נצרת. יש לי את המסמכים."  11-09
  

הריונה המתקדמים כשהודיעו לה על ביטול החוזה, לאחר  גב' נאדיא שאיב הייתה בחודשי

שנה. מכאן הדרך להתדרדרות כלכלית עד פשיטת רגל הייתה  12שהפעילה את הסוכנות במשך 

לדרדר את המצב  תנהלות בהפסקת עבודה בחירום עלולהצורך בה כיצדמהירה. גם כאן רואים 

בד בסוכנות, בשל הריונה לא יכלה ולחפש הכלכלי בצורה ניכרת. היה על גב' שאיב לשלם לעובד שע

 עבודה חלופית, ואז נטלה הלוואה, שלא הצליחה לעמוד בה, ומכאן החלה ההתדרדרות.

 

  בנסיבות אלו אני סבורה כי יש פגיעה מיוחדת בהעדר השימוע.

 

 ₪ 44,000של   ךממוני סהנזק הבגין  ,גב' נאדיא שאיב, 41תובעת מס' אני פוסקת ל ,לאור האמור

 .₪ 50,000של  ךלא ממוני סהנזק הבגין ו

 

 , מר יוסף שבת 42התובע מס' 

-במכרז להפעלת סוכנות הדואר "הרצל" בכפר 1992, מר יוסף שבת, זכה בשנת 42התובע מס' 

הפעיל אותה אחיו, מר איל שבת, שהינו המצהיר מטעם  ,שנים 14-במשך כ, סבא, והחל ממועד זה

 2-3וכנות שכנה במבנה שאותו שכר מר שבת )ראו סעיפים בגדרי הליך זה. הס 42התובע מס' 

 42התקבלה בסוכנות הודעה שלפיה על התובע מס'  16.3.06לתצהירו(. מר שבת המצהיר, כי ביום 

הגיעו נציגי חברת הדואר  21.3.06למסור את תכולת הסוכנות לידי חברת הדואר וכי ביום 

  לתצהירו(. 9-10והציוד )ראו סעיפים לסוכנות, פירקו את הציוד ונטלו עמם את המלאי 

 

איל שבת, בשם התובע סגירת הסוכנות הצהיר מר  42האופן שבו השפיעה עליו ועל התובע מס' על 

    (:ולתצהיר 37-38פים כך )סעי, 42מס' 

והשקיע את מיטב  1992התחיל את עבודות עבור חב' הדואר בשנת  42"התובע 
ת הסוכנות לפריחה ושגשוג. יש לציין כי זמנו ומרצו וממונו על מנת להביא א

עשה זאת מתוך ציפייה סבירה ולגיטימית כי יוכל לממש את פוטנציאל הרווח 
 הגלון בסוכנות לאורך שנים ולכן נכון היה להשקעה הנדרשת.

סגירתה הפתאומית של הסוכנות נפלה עליו כרעם ביום בהיר וגרמה לו לנזקים 
היתר, לעשות שימוש בחסכונותיו ולקחת  כלכליים כבדים שאילצו אותו, בין

 הלוואה כאמור לעיל."
 

יוער, לצד זאת, כי חקירתו של מר איל שבת העלתה, כי הכנסותיו של אחיו, בעל הסוכנות, לא 

 (.103 -101 , עמ'5.11.12)פרוטוקול מיום  נפגעו כתוצאה מסגירת הסוכנות

 

http://www.nevo.co.il/case/3784113
http://www.nevo.co.il/case/3784113
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כנות, אין לראות בפגיעה באחיו, מר אייל לא הפעיל את הסו ,מר יוסף שבת, 42התובע מס' כיון ש

פגיעה בגין העדר שימוע בכל הנוגע לנזק לא ממוני. מצבו דומה יותר לעובד שפוטר, והיו  ,שבת

 רבים כאלה לסוכנים, אותם נאלצו לפטר.

 

 .₪ 25,000 של ךס ממוניהנזק הבגין  ,מר יוסף שבת, 42תובע מס' ליש מקום לפסוק  ,עם זאת

 

 , הגב' מזל שטרולי43התובעת מס' 

במשך , הפעילה את סוכנות "דרום הרצליה" 1948, הגב' מזל שטרולי, ילידת שנת 43התובעת מס' 

לתצהירה(.  2-3. הסוכנות שכנה במבנה שכור )ראו סעיפים 2006ועד לשנת  1988, משנת שנים 18

, על אף , לאחר שסירבה לחתום על החוזה החדש21.3.06הצהירה, כי ביום  43התובעת מס' 

הלחצים הכבדים שהופעלו עליה מחברת הדואר, היא קיבלה הודעה על סיום ההתקשרות עמה, 

וכי מיד לאחר מכן היא העבירה את דברי הדואר שהיו מצויים בסוכנות לידי חברת הדואר, 

 לתצהירה(.   8-9כשמאוחר יותר פונה גם המלאי מהסוכנות )סעיפים 

 

 34-35פים כך )סעי ,43ה התובעת מס' הסוכנות הצהיר סגירת הבו השפיעה עלישעל האופן 

 (:הלתצהיר

"סגירת הסוכנות הפתיעה אותי, סוכנת ותיקה, מסורה ומצליחה, אשר הייתי 
סמוכה ובטוחה כי אוסיף ואנהל את הסוכנות עוד שנים רבות. כאמור לעיל, 

תן ינה הסוכנות ובשיפור איכות השירות הנבבמהלך השנים השקעתי רבות במ
ה ולא חסכתי מזמני, מרצי וממוני על מנת להגדיל את חוג הלקוחות ואת ב

 הכנסות הסוכנות. 
סגירת הסוכנות גרמה לי ולמשפחתי נזק כלכלי קשה. בין השאר, נאלצתי 
לפדות את קרן ההשתלמות "כנרת" שנצברה לזכותי, על מנת לכלכל את 

 משפחתי."  
 

 (:17-22ש'  98, עמ' 5.11.12והוסיפה בחקירתה הנגדית )פרוטוקול מיום 

 "ש. כמה השתכרת לאחר שסיימת להיות סוכנת דואר.
 ת. לא עבדתי מאז.

 ש. ניסית לעבוד.
 ת. כן, אך לא הלך, בגלל הגיל.

 ש. לפי הדוחות ההכנסה שלך היא אפס.
 ת. כן, לא עבדתי."

 

בהודעה  ישל גב' מזל שטרולבניהולה סוכנות מצליחה הפעלת שנים של  18גם כאן, הסתיימו 

נותרה ללא מקור פרנסה. בשל הביטול המידי  58יל גשבלקונית על ביטול ההסכם, שהביאה לכך 

 קרן השתלמות שנועדה לימים אחרים. משוךנאלצה ל

 ₪ 79,000של  ךממוני סהנזק הבגין  ,גב' מזל שטרולי, 43תובעת מס' אני פוסקת ל ,לאור האמור

 .₪ 5,000של  ךלא ממוני סהנזק הבגין ו

 

 , הגב' סופי תורג'מן, חברת ועד הארגון44התובעת מס' 
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, הפעילה את סוכנות הדואר "שפינוזה" 1973, הגב' סופי תורג'מן, ילידת שנת 44התובעת מס' 

נה של חברת הדואר ב. הסוכנות שכנה במ2006ועד לשנת  1999, משנת שנים 7-במשך כבאזור 

ירה, כי מיד עם מתן הצו הזמני כנגד הסוכנים, הצה 44לתצהירה(. התובעת מס'  2-3)ראו סעיפים 

לתצהירה(. עוד  7היא העבירה את דברי הדואר שהיו בסוכנות לבית הדואר המרכזי )סעיף 

בשעות הלילה הגיעו נציגי חברת הדואר אל ביתה ומסרו לה את הצו  6.3.06הצהירה, כי ביום 

ציגי חברת הדואר לסוכנות ולאחר הזמני שניתן כנגד הסוכנים. לגרסתה, למחרת בבוקר הגיעו נ

שאיימו לפרוץ אליה באם היא לא תאפשר להם להיכנס, נכסנו נציגי הדואר לסוכנות ונטלו ממנה 

גם תובעת זו הייתה בחודשי היריון מתקדמים בעת סיום את כל המלאי, הכסף והציוד שהיו בה. 

 חוזה הסוכנות עמה.

 

 40-42פים כך )סעי ,44ה התובעת מס' צהירסגירת הסוכנות ה הבו השפיעה עלישעל האופן 

 (:הלתצהיר

"קיבלתי לידי את הסוכנות כאשר זו הייתה בעלת היקף רווחים מצומצם, ותוך 
השקעה עצומה ומסירות אין קץ, בניתי חוג לקוחות לתפארת והגדלתי את 

 הכנסות הסוכנות לאין שיעור.
י, סוכנת צעירה על במועד סגירת הסוכנות הייתי בחודשי הריון מתקדמים.

אשר הסתמכתי על ההכנסות מהסוכנות כמקור פרנסה עתידי אשר יכלכל אותי 
ואת משפחתי, נפלה סגירת הסוכנות כרעם ביום בהיר, ואני נקלעתי למצב 
כלכלי קשה בעקבותיה. כתוצאה מכך, נאלצתי לפדות קרן השתלמות "כאל" 

לצתי ליטול הלוואה , וכן נא₪ 84,000שנצברה לזכותי בבנק "לאומי" על סך 
 , לצורך כלכלתה השוטפת של משפחתי.₪ 250,000מהורי ע"ס 

לאחר סגירת הסוכנות, התקשיתי לשוב למעגל העבודה, מאחר והייתי מיד 
 לאחר לידה ובכך נפגעתי באופן קשה עוד יותר."

 

 סופי תורג'מן הייתה בהיריון מתקדם עת קיבלה את הודעת הביטול. בשל המצב הגב'כאמור, 

 והביטול המידי נאלצה גם לפדות קרן השתלמות.

 

 ₪ 86,000 של סךממוני הנזק הבגין  ,גב' סופי תורג'מן, 44תובעת מס' אני פוסקת ל ,לאור האמור

  .₪ 30,000של  ךלא ממוני סהנזק הובגין 

         
 

 

 , הגב' ורד תורג'מן45התובעת מס' 

 20-במשך כוכנות הדואר "הנשיא" בחדרה , הגב' ורד תורג'מן, הפעילה את ס45התובעת מס' 

 300. הסוכנות שכנה במבנה שכור והיא כללה מרכז חלוקה ובו 2006ועד לשנת  1986, משנת שנה

קיבלה הודעה  2.3.06הצהירה, כי ביום  45לתצהירה(. התובעת מס'  4-ו 2תאי דואר )ראו סעיפים 

 7.3.06. עוד הצהירה, כי ביום לתצהירה( 10מחברת הדואר על הפסקת ההתקשרות עמה )סעיף 

דרשו ממנה נציגי חברת הדואר להתייצב בסוכנות לאלתר, על מנת למסור את דברי הדואר 

 עובדת מטעמה, שמיהרה לדווח לה כי נציגי חברת הדוארלמקום הגיעה ההמצויים בה. לגרסתה, 

מהסוכנות הם  למקום נחרדה לגלות כי כל שנותר ההחלו בפירוקה. כאשר הגיעו פרצו לסוכנות
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יוער, כי . לתצהירה( 11-12וכי ציוד אישי שלה נלקח, אף הוא, מהמקום )סעיפים  קירות שבורים

אישור מסירה שלפיו היא קיבלה את צו בית המשפט ביום  45בחקירתו הנגדית הוצג לתובעת מס' 

מיום  אישרה, כי אכן קיבלה את הצו במועד האמור )ראו פרוטוקול 45, והתובעת מס' 6.3.06

 (., 26-28ש'  2, עמ' 21.11.12

 

עומדת גרסתו של מר  , בכל הנוגע לפינוי סוכנות הדואר,45' מס תהתובע תכנגד גרסיצוין, כי 

סוכנות הדואר  , בין היתר,, שאליו הייתה מסונפתקצין בטחון במרחב חיפה והצפוןיהודה דמתי, 

סגרת הדיון בנזקים שנגרמו . לכך אשוב ואתייחס בהרחבה בהמשך, במ45 מס' תשל התובע

 לתובעים כתוצאה ממתן הצו הזמני.  

 

 (: 16-18, 13סעיפים כך ) ,45ה התובעת מס' סגירת הסוכנות הצהיר הבו השפיעה עלישעל האופן 

"נסיבות סגירת הסוכנות מלמדות על "עונש" שניתן לי והוצגתי בעיר כמי 
יב את הסוכנות כפי שבבושת פנים סגרה את הסוכנות. מדוע היה צריך להחר

שנעשה וזאת לעיני כל? מול הסוכנות עמדו משאיות אשר הרימו את הכספות 
ו"ניקו" את הסוכנות כולה ומבחוץ הייתה התקהלות. למתבונן הסביר נראה 

 תהיה כאילו גנבתי דבר מה או פשעתי, מי היה מעלה על דעתו שמחלוקת חוזי
 פשוטה תוביל לפעולה כה ברוטאלית.

... 
, כי אירוע סגירת הסוכנות המתואר נכפה עלי, כאשר לא ציפיתי ולא אדגיש

הייתי יכולה לצפות כי אירוע כזה יתרחש בעקבות רצונם של סוכני הדואר 
לעבוד תחת חוזה שיהיה מוסכם על שני הצדדים. כך, בערב אחד, נגדע מפעל 

 -שלי ושל שלושת עובדי –שנה, ופרנסתן של ארבע משפחות  20חיים בן 
 טעה באחת.נק

אירוע קשה זה הוביל לגל של שמועות אודותיי ואודות משפחתי בעיר חדרה, 
בניסיון להסביר את סגירתה הפתאומית והברוטאלית של הסוכנות. היו שסברו 
כי מדובר בפשיטת רגל שלי, אחרים סברו שמדובר בכספים שהופנו להימורים 

הדואר את הסיבה  או בגניבה. עד ליום הגשת תביעה זו, אז פרסמה חברת
לסגירת הסוכנות. אני לא מצליחה, ולעולם לא אצליח, להגיע לאלפי הלקוחות 

 ולהסביר את אשר ארע.
כתוצאה מהתנהלות חב' הדואר כמתואר לעיל, כמו גם העוול אשר נגרם לי, 
שקעתי במשבר נפשי עמוק, משבר אשר הותיר אותי עם חובות כבדים לבנקים, 

העצמי, ביכולתי ללכת ברחוב בראש זקוף, ובכבודי  פגע במשפחתי, בביטחוני
 "כאדם.

 

 :לתצהירה( 47-50ובהמשך )סעיפים 

הועתקה פעילות הסוכנות למבנה חדש וגדול יותר, וזאת בהתאם  2000"בשנת 
לדרישת הדואר. בין השאר, התקנתי בסוכנות מזגן על חשבוני, כל זאת מתוך 

 ם רבות נוספות.כוונה להמשיך ולנהל את הסוכנות במשך שני
למימון  ₪ 200,000כשנה לפני סגירת הסוכנות נטלתי הלוואת גישור על סך 

פעילות הסוכנות, תוך שאני מסתמכת על הכנסותיי העתידיות מהסוכנות לשם 
 החזרת ההלוואה.

במשבר הנוכחי, מפאת היותי סוכנת מצליחה בהיקף עבודתי ואפי השירות אותו 
ית כלפיי מצד נציגי חב' הדואר, אשר באה סיפקתי, סבלתי מהתנכלות איש

לידי ביטוי באופן סגירת הסוכנות, בבחינת 'מקרה לדוגמה', שכן הצו הופנה 
כלפי כלל הסוכנים, אך אני "נבחרתי" להיות הראשונה, ונענשתי קשות על כך 
שהייתי סוכנת נמרצת ומסורה. נציגי חב' הדואר אשר עסקו בפינוי הציוד 

הגו באלימות ממש, תוך שהם גורמים נזקים למבנה והמלאי מהסוכנות נ
הסוכנות, וזאת ללא כל צורך ממשי, ומתוך מטרה להשפיל אותי ולהלבין את פני 
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בפני תושבי השכונה. בעקבות הפריצה, נאלצתי להזמין למקום את משטרת 
 ישראל..

אני זכיתי לא פעם בתואר סוכנת מצטיינת, עקב עמידתי ביעדים שהציבה חב' 
ר, ואף מעבר לכך, וזאת לאחר שהשקעתי במשך שנים את כל זמני ומרצי הדוא

 בשיפור איכות השירות בסוכנות ובטיפוח קהל הלקוחות..
לאור האמור לעיל, גרמו סגירתה הפתאומית של הסוכנות והתנהלות נציגי חב' 
הדואר המתוארת לעיל עוגמת נפש רבה ונזק נפשי של ממש, אשר בעקבותיו 

 ל נפשי. נזקקתי לטיפו
כמו כן, בעקבות סגירת הסוכנות והעדר הכנסה, נקלעתי לחובות כבדים. בין 

שנצברה לזכותי בבנק  ₪ 100,000השאר, נאלצתי לפדות קופת חסכון ע"ס 
הפועלים, לצורך כלכלת משפחתי. עד ליום הגשת תביעה זו, כשנתיים לאחר 

י ואני סגירת הסוכנות, לא הצלחתי להתאושש מהמכה הכלכלית שספגת
 נושאת גם בימים אלה בהחזרי חובות שנצברו לי עקב העדר ההכנסה כאמור.

השפעתן של הצלקות בנפשי ניכרות גם כיום. בין השאר, נמנעת אני להיכנס 
 לסניפי דואר, וזאת עקב הטראומה שנחקקה בנפשי."     

   
 (:23-26ש'  7, עמ' 21.11.12)פרוטוקול מיום  והוסיפה בחקירתה הנגדית

".. שמועות בעיר שבבוקר אחד סגרו לי, אנשים היו רואים אותי ועוברים  
למדרכה השנייה, כי לא היה להם נעים. זה לא קל לחיות עם שמועות 

אלף תושבים בחדרה אני לא אלך  100ורכילויות, אולי מעלה, אולי פשטה רגל, 
עם זה. אחד ]אחד[, מזלי שיצא לי שם טוב בחדרה אך זה לא היה קל להתמודד 

 ילדים של בבית ספר למדו. לא פשוט." 
 

 :(13-22ש'  8ובהמשך )שם, עמ' 

 "ש. יש לכם איזה שהם מסמכים על הלוואת גישור שאת מדברת עליה.
ת. כן. אין לי אותם כרגע אבל יש לי את כל המסמכים של הבנק שאני יכולה 

 להמציא.
 .2006ש. מה עשית אחרי שנת 

לא הייתי זכאית לדמי אבטלה כי הייתי עצמאית.  ת. כמעט שנה לא עבדתי, גם
, זה לא היה קל, לא מצאתי עבודה 52כדי לא לצאת ממעגל העבודה והייתי בת 

 ועבדתי עם הבן שלי במשרד, הייתי פקידה במשרד.
 ש. כמה את משתכרת.

 השתכרתי. ₪ 6000ת. מחדרה לתל אביב נסעתי שנתיים. 
 ש. כמה הייתה ההכנסה שלך מהסוכנות.

 ." ₪ 20,000, ₪ 18,000ת. 
 

השקיעה בשיפוץ יסודי של הסוכנות, במה שנה,  20גב' ורד תורג'מן הפעילה סוכנות דואר במהלך 

ולבסוף נאלצה לעבוד כפקידה במשרדו של בנה. בנוסף, שהתברר להיות שנה לפני תום החוזה, 

 .שזו כבר נפרצה רכששלחה עובדת מטעמה כדי לפתוח את הסוכנות התבר

 

 ₪ 92,000של  ךס ממוניהנזק הבגין  ,גב' ורד תורג'מן, 45תובעת מס' אני פוסקת ל ,ור האמורלא

 .₪ 50,000של  ךס לא ממוניהנזק הובגין 

 

 עילות תביעה נוספות של התובעים.כעת אעמוד על 

 

 פרק שמיני:

 נוספות של התובעים טענות.8
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  חידת בחוזה אלהסכם מהווה תנייה מקפח 23סעיף הטענה כי  8.1

 לחוזים בין הצדדים 23הוראת סעיף א. 

להסכמים, הדן בהפרה יסודית של ההסכם, אינו יכול לעמוד וכי  23התובעים טוענים, כי סעיף 

הוא בטל מעיקרו, וזאת מהטעם שסעיף זה מהווה תניה מקפחת בחוזה אחיד והוא סותר את 

, ללא כל הבחנה בין ההפרות מהווה תניית ביטול גורפת 23תקנת הציבור. נטען גם, כי סעיף 

כי אין  , כמפורט להלן,כי לאור מסקנתי ,השונות, וכי גם מטעם זה הוא לא יכול לעמוד. יש לציין

מדובר ולו על פני הדברים, בתנאי מקפח בחוזה אחיד, לא מצאתי להודיע על ההליך ליועץ 

חוק החוזים )להלן:  1982-, תשמ"גהחוזים האחידים חוקל 20בסעיף המשפטי לממשלה, כאמור 

 (.האחידים

 

 האם מדובר בחוזה אחידב.

בכל פעם  ,השאלה הראשונה שיש לברר היא האם מדובר בחוזה אחיד. כפי שעולה מהעובדות

על פי מחויבותה בחוק, מפרסמת הנתבעת מכרז להפעלת סוכנות. שנדרשת לדואר הקמת סוכנות, ו

 ,לאותם מכרזים מצורף חוזה ההתקשרות, עליו יחתום מי שייגש ויזכה במכרז. בסופו של יום

 החוזים הנחתמים עם כל הסוכנים זהים, למעט שאלת ההחזקה במבנה.

 

 30ש'  13, עמ' 24.10.12מיום בחקירתו הנגדית )פרוטוקול  בני כהן, מר כפי שאישר יו"ר הארגון,

 (:8ש'  14עד עמ' 

לתצהיר  –"ש. מציג בפניך את החוזה שאתה חתום עליו כסוכן דואר )נספח ד' 
זה חוזה  –בין רשות הדואר למר בני כהן(  1.6.00ארגון סוכני הדואר חוזה מיום 

 שאתה חתמת עליו אחרי שהשתתפת במכרז שערכה רשות הדואר.
 על החוזה הזה לאחר שזכיתי במכרז שהשתתפתי בו. נכון, אני חתמתית. 

 ש. החוזה הזה צורף למסמכי המכרז.
ת. איני זוכר אם זה צורף למסמכי המכרז, אני חתמתי עליו ביום שפתחתי את 

 הסוכנות.
 ש. לפני שחתמת על ההסכם הזה ניסית או מחית על תנאי כלשהו מהתנאים שלו.

עתי ראיתי ביום שפתחתי את הסוכנות ת. אני חוזר את החוזה הזה למיטב ידי
 וחתמתי עליו תוך כדי עבודה.

 ש. כשחתמת על החוזה היו לך טענות לגבי החוזה.
   מ' א' ג'(. –)ההדגשות לעיל שלי ."  לא היו לי טענותת. 

 

 על הדברים חזרו תובעים אחרים בעדויותיהם, ולמעשה לא הייתה על כך מחלוקת. 

 

החוזים  הרצון. חוזים המסורתיים מבוססים על הגשמת חופשלעיל, דיני ה תיארתיכפי ש

 בפרק על חוזים אחידים, בתוך: אריאל פורת,פרופ' האחידים תרמו לשינוי מגמה זו. עמד על כך 

, להלן: 2003)כרך ג',  730 ,חוזים אחידים: אריאל פורת, 31, פרק דניאל פרידמן ונילי כהן, חוזים

 :(פורת, חוזים אחידים

 החוזים חופש נשחק ,העשרים המאה של השניה במחצית בעיקר ,שניםה ך"במהל
 והשוק הקלסי הליברליזם תיאוריות של התערערותן רקע על זאת ,ניכרת בצורה

 תרם אחידים בחוזים הנרחב השימוש .האידיאולוגי מצעו את היוו אשר החופשי
 את חמנס אחד שצד ,בכך מתאפיין האחיד החוזה .זו לשחיקה משמעותית תרומה
 או מצרך של ספק הינו האחד הצד כלל בדרך .רבים למתקשרים אותו ומציע החוזה

http://www.nevo.co.il/law/70311/20
http://www.nevo.co.il/law/70311
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 כמות החוזה את לקבל אם להחליט הנדרש ,צרכן הוא השני הצד ואילו ,שירות
 הוא אין וממילא ,החוזה של תכנו על להשפיע יכול הוא אין לרוב. לדחותו או שהוא

 אם להחליט החופש גם אלא ,צובהעי חופש רק לאם נפג פעמים .בעיצובו משתתף
 הם השירות או המצרך שבהם המקרים באותם בולט הדבר .החוזה את לכרות

 חוזים הם במשק החוזים רוב ,המודרני בעידן. מונופוליסט הוא והספק חיוניים
 "אחידים

 

מנסים לאזן את אי השוויון בין המציע לניצע  וזים האחידים שהתפתחו בעקבות זאתדיני הח

 חוקמגיעים אל השוקת אך לא שותים: כשלי אחיד )עוד ראו לעניין זה: לירן מיכאל, "בחוזה 

 חוזים חוקמיכאל, כשלי , להלן: 2013) 63, 59ה'  חוקים", והצעות לשינוי החוזים האחידים

 (.אחידים

 

ךשאת ההתפתחויות בדיני החוזים האחידים יש לבחון עומד על כ( 732)בעמ'  פורת, חוזים אחידים

עליהם עמדתי בהרחבה לעיל, ובעיקרם החלת  ,על רקע ההתפתחויות הכלליות בדיני חוזים

סטנדרטים של הגינות ותום לב בקיום חוזים, הנובעים גם הם מהתפישה שבהרבה מאד מהחוזים, 

 ,ורצונם, או לפחות רצונו של צד אחד ולא רק בחוזים אחידים, יש פערי כוח ומידע בין הצדדים,

 בא פחות לידי ביטוי.

 

חוק זה מטרתו להגן על כי: " ,שכותרתו "מטרת החוק" ,1בסעיף קובע  האחידים החוזים חוק

ידים שיש להם ". היינו, הבעייה אינה בחוזים אחלקוחות מפני תנאים מקפחים בחוזים אחידים

יתרונות כשלעצמם, אלא בתניות מקפחות בחוזים כאלו )על היתרונות בחוזים אחידים ראו: 

, 19ה',  חוקים", מחדש בעקבות תיקוניו  גלברד, "חוק החוזים האחידים: עיון שמואל בכר ומשה 

 מיכאל, כשלי חוק חוזים אחידים, חוק החוזים האחידים(; עוד ראו: גלברדבכר ו, להלן: 2013) 23

 המנתח את היתרונות בחוזים אחידים מבחינת היעילות הכלכלית(. ,64 עמ'

 

מטעם זה, הגדרת חוזה אחיד היא הגדרה המתייחסת יותר לצורת החוזה ואופן ניסוחו. אין צורך 

 1982-, תשמ"גכהגדרתו בחוק חוזים אחידיםבר בחוזה צרכני דווקא אלא בחוזה שיהיה מדו

 (: חוק חוזים אחידים)להלן: 

נוסח של חוזה שתנאיו, כולם או מקצתם, נקבעו מראש בידי צד  -"חוזה אחיד" 
אחד כדי שישמשו תנאים לחוזים רבים בינו לבין אנשים בלתי מסויימים 

 במספרם או בזהותם;
 

ניסח את החוזה על מנת  -כר" החוזה האחיד "מו -התנאי המרכזי לעניין זה הוא כי הספק 

כי החוזה שלפניי  ,". נראהאנשים בלתי מסוימים במספרם או בזהותםשישמש להתקשרות עם "

 עומד בתנאי זה.

  

כי כיוון שהצדדים ניהלו מו"מ לגבי תנאי החוזה אין הוא  ,טוענת בסיכומיה ,אמנם ,הנתבעת

נה זו הוכחה. ההפך, הוכח כי התקיים מו"מ עם מהווה חוזה אחיד, אולם, איני סבורה כי טע

הארגון, וכי נוסח אחיד צורף לכל המכרזים, ועל כן החוזה עונה על הגדרת חוזה אחיד. אמנם, 

http://www.nevo.co.il/law/71888
http://www.nevo.co.il/law/70311/1
http://www.nevo.co.il/safrut/book/15387
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הסוכנים חותמים על החוזה רק אם זכו במכרז, אך אין מדובר במכרז על תניות החוזה אלא על 

ביחד עטרת אבות  2724/07בעת"מ )ת"א( התאמת המציעים )על מכרז מסוג זה ראו פסק דיני 

 .(והאסמכתאות שם (2011ומוסדות נוספים נ' מדינת ישראל )

לשאלה י מקפח, ופחות אשאלות אלו רלוונטיות לבחינת השאלה האם מדובר בתנ מכל מקום,

בר בחוזה אחיד במערכת יחסים מסוג זו כי השאלה אם מדו ,נראההאם מדובר בחוזה אחיד. 

שעסק במערכת יחסים  ,(2003) 473( 4) מפעל הפיס נ' כהן, פ"ד נז 188/02"א רעשלפניי הוכרעה ב

חוזית בין מפעל הפיס לזכיין של מפעל הפיס. בית המשפט החיל את החוק על מערכת יחסים זו, 

 אך קבע שבמסגרתה יש פחות מקום להתערב.

 

 מקפח בחוזה אחיד איתנ .ג

 לחוק חוזים אחידים קובע: 3סעיף מקפח.  המבחן המהותי מגיע בהגדרת תנאי

בית משפט ובית הדין יבטלו או ישנו, בהתאם להוראות חוק זה, תנאי בחוזה "
משום קיפוח  -בשים לב למכלול תנאי החוזה ולנסיבות אחרות  - אחיד שיש בו

לקוחות או משום יתרון בלתי הוגן של הספק העלול להביא לידי קיפוח לקוחות 
 "תנאי מקפח(. -)להלן 

 

כי  ,היה החל עד היום( -, והשני1964-שון מהמבחן שהתפתח בעקבות חוקי החוזים האחידים )הרא

 :742, עמ' 31.15, בסעיף פורת, חוזים אחידיםות התנאי. הבהיר זאת יש לבחון את הגינות וסביר

 ,דווקא במונופול מדובר שיהא כמקפח תנאי של הגדרתו לשם הכרח כל אין"
 חוזים שבו בעידן .גוף בנזקי או חיוני בשירות, בספק הלקוח של מיוחדת בתלות

 ,אחיד זהבחו תניות עם להתמודד יכולת הלקוח נעדר ,בכיפה ולטיםש אחידים
 על ,האחידים החוזים חוק של מטרתו .מתקיימים אינם אלה תנאים כאשר אף
 היותו מכוח לו שיש היתרון את מלנצל מהספק למנוע היא ,החדשה הגישה פי

 השאלה לפיכך .הלקוח פני על במידע עדיפותו ואת האחיד החוזה מנסח
 אחריותו את המגביל התנאי אם ,היא והסבירות ההגינות מבחן פי על הנשאלת

 או הספק של לגיטימי אינטרס על מגן ,הלקוח מן זכויות השולל או ,הספק של
 ואילו בתוקפו התנאי יוותר הראשון במקרה .העדיף מעמדו את מנצל אך שמא

 .".יבוטל השני במקרה
 

הרציונל העיקרי העולה למען התערבות בחוזים אחידים הוא פערי הכוחות בין הצדדים )לטיעונים 

וסר הברירה מודגש ח ,(. הן בספרות, הן בפסיקה25בעמ'  חוזים אחידים בכר וגלברדים ראו נוספ

לקבל את החוזה כלשונו, או להימנע כליל מרכישת המוצר או השירות  של המתקשר בחוזה אחיד

. ((take it or leave it-: קח או הנח )בתרגום לחוזים אחידים ,בכר וגלברד)כפי שמכנים זאת 

ם חוסר הנסיון והמומחיות העסקית והמשפטית של המתקשרים בחוזה האחיד )עוד מודגשים ג

וגיות בתחום פרידמן, סדניאל (; 1994) 101, לוסטהויז וטנה שפניץ, חוזים אחידיםראו: ורדה 

; דניאל 465בעמ' , ספר דניאל)תשל"ט(, פורסם גם ב 490עיוני משפט ו'  החוזים האחידים,

ספר )תש"ם(, פורסם גם ב 431ז'  עיוני משפט", הציבור  פרידמן, "חוזים אחידים, תום לב ותקנת 

מקפחים בחוזה אחיד בשוק   גילה, "האם ומתי להתערב בתנאים דיויד  ; וכן483 , בעמ'דניאל

 . (491 , בעמ'ספר דניאלתחרותי והיתרון בסעד כספי נגד קיפוח", בתוך: 

 :526, שם בעמ' בעניין קסטנבאוםכפי שציין  בית המשפט העליון ו

http://www.nevo.co.il/case/2488769
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http://www.nevo.co.il/case/5698872
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האחידים אוסר עליו, הוא קיפוח הנגזר מחוסר  ק החוזיםחו"'הקיפוח' ש
השוויון שביחסי הכוחות בין הצדדים ואשר נוצר בעיקרו על רק היחסים הבלתי 

 שווים בין הספק לבחן לקוחו".
 

כי הבסיס להתערבות בחוזים אחידים  ,(757בעמ'  31.30סבור )שם בסעיף  פורת, חוזים אחידים

או משפטיים לטובת הספק )מנסח החוזה(. מסיבה זו, לטענתו,  נובע מפערי מידע, עובדתיים

בבחינת השאלה האם מדובר בתנאי מקפח בחוזה אחיד, על בית המשפט לבחון האם קיימים פערי 

יהיו תנאים הפועלים לרעת הלקוחות,  ,תנאים מקפחים, ככלל ,מידע ולהתמקד בהם. על כן

רר סכנה משמעותית שהלקוחות אינם מבינים כדי לעובמקרה זה הסוכנים, אך כאלו שיש בהם "

 ", כלשונו של פרופ' פורת, לעיל, שם.אותם כראוי או אינם יכולים להעריך את מחירן בעבורם

 

ככל שהחוזה מסחרי פחות ומוכתב יותר, כך גם לגבי  ,בדומה למדרג ההתערבות בחוזים בכלל

בין גופים מסחריים, גם כאשר  חוזים אחידים, יש מדרג והנטייה תהייה להתערב פחות בחוזים

 והאסמכתאות שם(. 761, בעמ' 31.34,  פסקה פורת, חוזים אחידיםמדובר בחוזה אחיד )ראו: 

 

על בית המשפט לבחון את מכלול תנאי החוזה והנסיבות ולקבוע בהתאם האם יש בתנאי משום 

העלול  ,ח את החוזה(או הקניית יתרון בלתי הוגן לספק )שניס ,קיפוח לקוחות )הצד השני לחוזה(

מפעלים לניקוי יבש קשת בע"מ, פ"ד  1/79"א עחלהביא לכדי קיפוח )ראו עוד לפי החוק הקודם: 

על בית  ,כאשר העניין נדון בבית המשפט )ולא לפני בית הדין לחוזים אחידים( (.(1980) 365( 3) לד

 )ב(19סעיף בחשבון גם את הנסיבות המיוחדות של המקרה הספציפי בו הוא דן ) המשפט לקחת

 האחידים(.  החוזים חוקל

 

העובדה שהחוזה נכרת לאחר ובעקבות מכרז כאמור, היא חלק מהנסיבות המיוחדות  ,במקרה זה

ה כוללת גם חוזים שאינם צרכניים והבסיס הרעיוני לה חל גם שיש לקחת בחשבון. אמנם, ההגדר

במקרים אלו. אולם, כאשר אין מדובר בחוזה צרכני הדבר מהווה שיקול לזהירות יתרה בצורך 

 בעקבות מכרז. הבהתערבות. כך ככלל, כך במקרה שלפניי בו ההתקשרות בחוזה נעשת

 

 סודית מהווה תנאי מקפח בחוזה אחידהאם התנאי הקובע כי סגירת הסוכנויות מהווה הפרה י .ד

כי אין מדובר בתנייה מקפחת בחוזה אחיד. ראשית התנייה  ,במקרה שלפניי מכלל הנסיבות עולה

 449/85"א עלמספר סעיפים מרכזיים בחוזה, הנדרשים לתפקוד הדואר. כך נפסק ) מצומצמת

כי ככל שתנייה  ,(1989) 197, 183( 1) טי לממשלה נ' גד חברה לבניין בע"מ, פ"ד מגהיועץ המשפ

מסוימת היא בעלת תחולה רחבה יותר כך תגבר הנטייה לפסול אותה. במקרה זה נקבעו מספר 

סעיפים בודדים כסעיפים שהפרתם תהווה הפרה יסודית, כולם סעיפים שאכן מצויים בליבת 

 ( בע"מ נ' בנק לאומי לישראל בע"מ, פ"ד נג88רדאל )אשדוד  4602/97"א עההתקשרות )עוד ראו 

(2 )577 (1999)). 
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להסכם שבין הצדדים עולה, כי סגירת הסוכנות או אי  23-ו 6משילוב הוראות סעיפים  כאמור,

ה יסודית של ההסכם, המקנה לחברת הדואר הפעלתה בשעות וימי הפעילות שנקבעו מהווה הפר

אפשרות לבטל את ההסכם ללא הודעה מוקדמת. ואכן, דומה שאין הפרה יסודית יותר מזו אשר 

של ההתקשרות שבין הצדדים ובחובת  מהותהבבלב לבו של ההסכם, פוגעת בצורה קשה יותר 

ים לציבור, במקומה חיוני הנאמנות של הסוכנים כלפי רשות הדואר, כמי שמעניקים שירותים

 ובשמה. 

 

ים בהסכם, שהות לעיין יתה לתובעים, ולמתקשרים פוטנציאליכי במקרה זה הי ,עוד יש לציין

בעניין בתנאי החוזה ולקבל ייעוץ בקשר לכך, שכן ההסכם צורף למכרזים שפורסמו ע"י הנתבעת. 

כי כאשר יש  ,נקבע )מעבר לבית אבות סיעודי( בעניין מילגרוםו)כיתוב על מצבה(  קסטנבאום

 לא כך היה במקרה שלפנינו.דחיפות בביצוע החוזה, אין לצפות מהלקוח שיערוך סקר שוק. 

 

חתמו על החוזים מספר שנים לפני פרוץ הסכסוך )התקופה הקצרה ביותר  בנוסף, כל התובעים

גון, שנים( ולא הם, ולא האר 10כאשר מרבית התובעים הפעילו סוכנויות מעל  ,היא שלוש שנים

 .כנגד סעיפים אלו בחוזה בשלב כלשהוהעלו כל טענה 

 

על רקע האמור סבורני, כי לא רק שאין המדובר בתניות מקפחות בחוזה אחיד, אלא שמדובר 

בתניות הבסיסיות ביותר ביחסי הצדדים, שהרי החובה להפעיל את הסוכנויות ולהעניק את מכלול 

ים ולשעות הנקובים בהסכם, היא מהחובות השירותים לקהל הלקוחות של הרשות בהתאם לימ

הבסיסיות ביותר של סוכן הדואר. ואכן, אין כל דבר מקפח בהטלת החובה על סוכני הדואר לספק 

את השירותים הנדרשים באופן תדיר וסדיר, תוך קביעה שהפרת החובה האמורה תביא לביטולו 

המוטלות על חברת הדואר המידי של החוזה. למעשה, סעיפים אלה תואמים במדויק לחובות 

אמונה על מתן שירותים חיוניים, תקינים ושוטפים שוחוק רשות הדואר, כמי  הדואר חוקמכוח 

להסכם מהווה תניית ביטול  23לציבור. מטעם זה, גם אין כל רלבנטיות בענייננו לטענה כי סעיף 

ייבות נשוא ענייננו הינה בגדר התחייבות בסיסית ומהותית גם על פי דיני גורפת, מקום שההתח

 החוזים הכלליים. 

 

ראשית, הסוכנים ביקשו מבית המשפט העליון, בעתירתם  , אציין שניים אלו;בנוסף, ומעבר לנדרש

לאי ביטול ההסכמים, כי יורה לרשות להמשיך להתקשר עמם בחוזים. זאת מבלי להחריג סעיפים 

מג(. -לתצהיר בר 9נספח לעתירה,  16, 8-9או להעלות כל טענה בנוגע אליהם )ראו: סעיפים  ,אלו

שנית, סעיפים אלו נדונו לגופם בבתי המשפט, לרבות בבית המשפט העליון, כשלא עלתה כל שאלה 

ם, והשאלות שנדונו היו הנסיבות להפעלתם )ראו, מלגבי היותם מקפחים או בעייתיים כשלעצ

יעקב בן גורי נ' חברת  6969/11"מ עע( ו1997) רויטל יזדי נ' רשות הדואר 1613/97"א רעלמשל: 

 ((.2011) דואר ישראל

 

 .נייה מקפחת בחוזה אחידלהסכם מהווה ת 23סעיף כי  ,לאור האמור, אני דוחה את הטענה
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 לשון הרע. 8.2

של חלק מהתובעים כי הנתבעת הוציאה את דיבתם  טענה נוספת שהעלו התובעים בהליך זה היא

מר , 21לתצהירו(; התובע מס'  79-81, 33-44)סעיפים  בני כהן, מר 19רעה. המדובר בתובע מס' 

לתצהירה(  44-46ם )סעיפי תורג'מןסופי , גב' 44לתצהירו(; התובעת מס'  61)סעיף  יונתן לוי

 לתצהירה(. 55-59)סעיפים  ורד תורג'מן, גב' 45והתובעת מס' 

 

 לתצהירה(: 44-46)סעיפים  סופי תורג'מן, גב' 44כך, למשל, הצהירה התובעת מס' 

"נודע לי, כי לאחר סגירת הסוכנות, אמרה מנהלת סניף הדואר בחולון הגב' 
על הסגירה, כי הסוכנות נסגרה עקב ליקויים נעמי דרעי, ללקוחות שהתלוננו 

בעבודתי, וכי אני נחשדתי במעשים פליליים.. אציין, כי עוד לפני סגירת 
הסוכנות נמסר לי ממחלקי הדואר באזור )יעיש הנהג למשל(, כי אותה מנהלת 
הורתה למחלקים להימנע ממיון הדואר המגיע לסוכנות, וכן סירבה לתת לי 

לצורך עבודתי בסוכנות. כמו כן, הפיצה המנהלת טפסים להם הזדקקתי 
שמועות חסרות שחר וזדוניות לפיהן אני קרובת משפחה של מבקר הדואר 
האזורי, וכי בנוסף קיים בינינו קשר רומנטי. יתרה מכך, המנהלת אף פנתה 
ללקוחות הסוכנות, תוך שהיא מתחזה לי, במטרה לשכנעם להעתיק את מקום 

עובדות שנודעו לי מפיהם של  –סוכנות לסניף הדואר קבלת שירותי הדואר מה
 לקוחותיי הנאמנים."     

 

 (:3-9ש'  49, עמ' 25.10.12ובחקירתה הנגדית )פרוטוקול מיום 

את שמעת את מנהלת הסניף אומרת ללקוחות  –לתצהירך  46עד  44"ש. סעיף 
 שהסוכנות נסגרה עקב ליקויים בעבודתך.

 רו ושאלו מה עשיתי שעשו לי כזה דבר.ת. שמעתי זאת מלקוחות שהתקש
 ש. כל מה שאת אומרת בסעיפים אלו מסתמך על דברים ששמעת מלקוחות.

ת. לא רק מלקוחות, מדברים שנאמרו לי על ידי הנהג יעיש שהיה מביא לי את 
 הדואר.

 ש. את שמעת את זה ממנו ומלקוחות.
 ת. כן." 

של התובעת מס' כנגד גרסתה זו בגרסתה. לא הביאה מי מאותם אנשים לתמוך  44 מס' התובעת

דברים ה, אשר הצהירה לעניין חולון, מנהלת סניף הדואר נעמי דרעי מדת גרסתה של הגב'עו 44

 לתצהירה(: 3-5, כך )סעיפים המיוחסים לה

"בתצהירה מייחסת לי... גב' סופי תורג'מן, שלל אמירות ומעשים אשר לכאורה 
טענותיה  –גש באופן שאיננו משתמע לשני פנים נאמרו ונעשו על ידי. יובהר ויוד

. מעולם לא פשוטו כמשמעו –בדיה לשמה אלה של גב' תורג'מן כלפיי אינן אלא 
הכפשתי את גב' תורג'מן או הפצתי שמועה כלשהי אודותיה בשום עניין ובשום 
נושא. בוודאי ובוודאי שלא נאמרו על ידי איזה מהאמירות החמורות המיוחסות 

רה ובשום אופן לא נעשו על ידי איזה מהמעשים הנטענים על ידה. לי בתצהי
האמור והנטען על ידי גב' תורג'מן בעניין זה הינו פשוט שקר בוטה. זה המקום 
לציין, כי במשך כל שנות עבודתי, לא היה לי כל קשר שהוא עם גב' תורג'מן. 

לא, אין ולא אינני יודעת וגם לא ידעתי דבר על חייה האישיים והפרטיים וממי
 היה לי מעולם גם כל עניין שהוא בכך."

     

 (:6ש'  228עד עמ'  30ש'  227, עמ' 6.6.13)פרוטוקול מיום והוסיפה בחקירתה הנגדית 

 "ש. כמנהלת סניף את מתוגמלת לפי ביצועים.

 ת. לא. שכר בסיס, יסוד משולב, עובדי מדינה.
 על השכר שלך. ש. אם הסניף שלך יותר רווחי או פחות לא משפיע
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 ת. נכון.
 ש. בתצהיר שלך את אומרת שלא היה לך קשר עם סופי תורג'מן.

 ת. ברמה אישית לא.
 ש. באיזה רמה כן.

ת. כמנהל שנותן שירותים לסוכן שלו. היא עצמאית, היא כפופה אלי בדברים 
מסוימים, אני צריכה לאסוף ממנה כספים ולספק לה כל מה שהיה חסר לה כמו 

 לה שירותים וכגיבוי לשירותים." מלאי, לתת
 

 (:6-7ש'  229שם, עמ' ובהמשך )

למה שהיא תגיד את הדברים שהיא  –"ש. אם אין לך שום קשר אישי עם סופי 
 אומרת עליך.

 ת. אין לי מושג."
 

, מבקר כספים ותפעול במרחב דרום בחברת הדואר, שנזכר בתצהירה של אסולין מימוןמר  גם

 (:8-16ש'  246, עמ' 6.6.13בעניין זה, כך )פרוטוקול מיום , נחקר 44התובעת מס' 

 "ש. את סופי תורג'מן אתה מכיר.
 ת. יותר מדי טוב.

 ש. בתחילת דרכה כסוכנת היו לה קשיים.
 ת. היא הייתה אמא לתינוק. סייעתי לה הרבה.

 ש. היו שמועות שהיה ביניכם רומן.
ולא התייחסתי אליהם, לא  ת. אני בן אדם דתי וחזן בבית כנסת. קראתי על זה

 עניין אותי השמועות.
 ש. אומרת הגב' תורג'מן שברור לי שלא היה ביניכם כלום, היו שמועות.

ת. לא יודע אם זה רק בדואר, אלא בגוף גדול. מספיק שרואים אותך מדבר עם 
 מישהו וכבר מדביקים לך תווית. אני לא מתייחס לזה."  

 

 (:11-26 ש' 248 עמ' 13.6.13ול מיום ובהמשך חקירתו הנגדית )פרוטוק

"ש. בדיון הקודם השאלות האחרונות התייחסו לגב' סופי תורג'מן ולסוכנות 
באזור. האם אתה זוכר תקופה שבה היית מגיע במיוחד לסוכנות כדי להביא לה 

 .EMSטפסי 
ת. לא זוכר אבל זה יכול להיות. לאו דווקא לה במיוחד, לכל סוכנות שביקשה 

 משהו.
 . מי צריך היה לספק באופן שוטף את הטפסים לסוכנות.ש

ת. כל נושא הטפסים או בית הדואר שאליו הם כפופים או ישירות למרחב 
 שאליו הם כפופים.

 ש. בשוטף כל הזמן פונים למרחב או שפונים לבית הדואר.
ת. יש הספקה רבעונית לבית הדואר עבור כל היחידות הכפופים אליו אם נגמר 

מין מהמרחב, אבל יש מקרים שנגמר בבית הדואר אז הסוכנים פונים צריך להז
למרחב או לבקרים המרחביים, אפשר להעביר מיחידה ליחידה זה לא משהו 

 ייחודי.
 .2006ש. תנסה להיזכר לתקופה שלפני 

 שהייתי בתפקיד כך זה היה. 2006ת. עד שנת 
ר לא מספק לה ש. האם זכורה לך תלונה של גב' תורג'מן על זה שבית הדוא

ולכן היית מביא טפסים לסוכנות שלה בתדירות  EMSבכוונת תחילה טופסי 
 הרבה יותר גדולה מהתיאור הכללי.

 ת. חד משמעי לא.
 ש. איך היית מגדיר את היחסים בין סופי תורג'מן לבין מנהלת הסניף.

 ת. אני יודע שנטו עבודה זה היה תקין, מעבר לזה לא מעניין אותי."  
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לא הביאה ראיות נוספות לתמיכה בגרסתה,  44שמדובר בגרסה כנגד גרסה והתובעת מס'  מאחר

 רכיב זה.גין נדחית תביעתה בלמעט קיומן של שמועות כאמור, 

 

, מר יונתן לוי והתובעת מס' 21מר בני כהן, התובע מס'  ,19גם ביתר הטענות שהעלו התובע מס' 

 ;לא מצאתי ממש, גב' ורד תורג'מן, 45

 

דובר בטענות המבוססות, במרבית המקרים, על עדויות מפי השמועה, כפי שעלה, למשל, המ

 (:22-24ש'  7, עמ' 21.11.12פרוטוקול מיום ) ורד תורג'מן, הגב' 45מחקירתה של התובעת מס' 

שמעת באוזניים שלך שעובדות של חברת הדואר משמיצות אותך, או "ש.  
 שמעת מאחרים.

עתי, אך שמועות בעיר שבבוקר אחד סגרו לי, אנשים ת. באוזניים שלי לא שמ
היו רואים אותי ועוברים למדרכה השנייה, זה לא קל לחיות עם שמועות 

 ורכילויות..".   
 

במקרים האחרים, המדובר בטענות המבוססות על פרסומים שאין בהם, ממילא, משום לשון הרע, 

 וזאת לנוכח הראיות שהתבררו בגדרי הליך זה. 

 

 .   ל כן נדחות טענות התובעים בהקשר זהאשר ע

 

כל שנותר לברר, בקשר עם התביעה העיקרית, הוא האם עומדת לתובעים עילת תביעה עצמאית 

כנגד הנתבעת מכוח ההתחייבות העצמית שעליה חתמה הנתבעת בעת קבלת הצו הזמני, באשר 

בביטול ההסכמים עם  עילת תביעה זו עומדת על רגליה שלה, והיא אינה מותנית בקביעה האם

 התובעים פעלה הנתבעת כדין.

 

 רק תשיעי:פ

 עילה מכוח ההתחייבות העצמית עליה חתמה הנתבעת בעת קבלת הצו הזמני  .9

השופט זפט, ועמד כב' נזקים כתוצאה מהסעד הזמני שניתן ע"י  , כי נגרמו להםהתובעים טוענים

 חודשים עד לביטולו בבית המשפט העליון. 16בתקפו 

 

 המסגרת הנורמטיבית 19.

 כדלקמן: ,מורה 1984-, תשמ"דסדר הדין האזרחי תקנותל )א(364תקנה 

בית המשפט לא ייתן סעד זמני אלא בכפוף להמצאת התחייבות עצמית כאמור "
)ב(, וכן ערבות מספקת, להנחת דעתו, לשם פיצוי בגין כל נזק שייגרם 365ה בתקנ

למי שאליו מופנה הצו כתוצאה ממתן הצו, אם תיפסק התובענה או אם יפקע הצו 
מסיבה אחרת; בית המשפט רשאי לפטור מהמצאת ערבות, אם ראה שהדבר צודק 

 וראוי, ומטעמים מיוחדים שיירשמו."
 

הן , ייבות עצמית יסודה הן בסמכותו הטבועה של בית המשפטתביעה המבוססת על התח

אריאל הנדסת חשמל רמזורים  2422/00א באוטונומיית הרצון של בעל דין, כפי שנפסק ברע"

((. נדסת חשמלעניין אריאל ה, להלן: 2002) 621, 612( 4)ים ואח', פ"ד נו-ובקרה נ' עיריית בת

http://www.nevo.co.il/law/74880/364.a
http://www.nevo.co.il/law/74880
http://www.nevo.co.il/case/188889
http://www.nevo.co.il/case/188889
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ה של מבקש החובה לפצות בעל דין על נזקיו בגין הסעד הזמני אינה מותנית בהתנהגות בלתי סביר

המבקש לחלט על ((. עם זאת, 2003) 571, 562( 2)חיר נ' לידאי פ"ד נז 6448/01רע"א ) הסעד הזמני

ת היקף הנזק שנגרם לו, ואת הקשר הסיבתי בין מתן הצו הזמני לבין הנזק את הערבות להוכיח א

עניין אריאל ; (1998) בריל נ' צ'פלסקי 2421/98רע"א ראו ) נגרם, כנדרש בכל התדיינות אזרחיתש

אלול נ'  9308/08רע"א ; (2009) חפציבה, שיכון ופיתוח נ' אלישיוב 10650/08ע"א  ;הנסת חשמל

"מ נ' כרם חברת אלאקסא לפיתוח נכסי ההקדש המוסלמי בע 8497/04בג"ץ (; 0092) רביב

 ((. 2010) מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ -מהר"ל 

   ראשי הנזק שהתובעים רשאים לתבוע בגינם לאור ההתחייבות העצמית 9.2

בענייננו, התובעים חדלו להיות סוכני הנתבעת מכוח הודעת הביטול שנשלחה אליהם על ידי 

שהוא הפועל היוצא של ביטול  הנתבעת, כתוצאה מהפרת ההסכמים, ולא בשל הצו הזמני,

ההסכמים. מכאן, שבגין העילה המבוססת על ההתחייבות העצמית יכולים התובעים לתבוע 

פיצויים בגין הנזקים שנגרמו להם כתוצאה ממתן הצו, היינו נזקים שנגרמו מכניסת נציגי הנתבעת 

הפסדי השתכרות  –לסוכנות, והנזקים שנגרמו לתובעים, לטענתם, כתוצאה מסגירת הסוכנויות 

 וכיו"ב, לא באים כאן.

 

 התביעות הפרטניות. 9.3

 כללי -הראיות א.

תוך גרימת , כי פינוי ופירוק הסוכנויות נעשו באופן ברוטלי, בהליך זה רבים מהתובעים הצהירו

חוסיין אבו , מר 2התובע מס' הצהירו נזקים למבנה ונטילת חפצים אישיים של הסוכנים )כך 

גב' , 16; התובעת מס' מוניר זבידה, מר 15; התובע מס' אנג'לה אברמובגב' , 4מס' ; התובעת חג'ול

, מר 21; התובע מס' בני כהן, מר 19; התובע מס' מלבינה טנוס, גב' 17; התובעת מס' פיבי זעפרני

, 31; התובעת מס' , מר משה סולומון27; התובע מס' אורנה מגנזי, גב' 23; התובעת מס' יונתן לוי

; התובעת מאיר רוזנר ז"ל, מר 38; התובע מס' אביטל קליין, גב' 36; התובעת מס' הודית פלדיגב' 

רק מעטים מהם ביקשו (. חרף זאת, ורד תורג'מן, גב' 45והתובעת מס'  רוסה רוטנברג, גב' 39מס' 

אומר כבר בפתח לחייב את הנתבעת בגין נזקים שנגרמו להם, כביכול, בעת מימוש הצווים. 

ומבלי להידרש לטענות הפרטניות לגופן, כי בסופו של יום לא הוצגו ראיות התומכות  הדברים,

בגרסת התובעים שלפיה הנתבעת פירקה והחריבה סוכנויות מהיסוד, תוך פריצה אליהן באישון 

לילה, כנטען על ידי התובעים, ומנגד הנתבעת זמנה לעדות את העדים הרלבנטיים לעניין זה, אשר 

, מנהל מדור משק וציוד של אזור המפרץ דוד יחיהאת גרסת התובעים, בהם מר שללו מכל וכל 

, מנהל מאיר אסולין, קצין בטחון במרחב דרום ומרחב ירושלים; מר מיכאל כנהבחברה; מר 

יהודה , קצין בטחון במרחב חיפה והצפון; מר גיא לוימחלקת הבקרה של מרחב דרום בחברה; מר 

ה והצפון. עדותם של עדים אלה לפני העלתה, כי מרביתם של , קצין בטחון במרחב חיפדמתי

הסוכנים נמנעו מלהתייצב בסוכנויות במועד שנקבע לפינוין, ותחת זאת שלחו נציג מטעמם, אשר 

 נכח במועד הפינוי והפירוק. חרף האמור, איש מבין אותם נציגים לא זומן לעדות מטעמם. 

 

http://www.nevo.co.il/case/5750431
http://www.nevo.co.il/case/5832754
http://www.nevo.co.il/case/5927331
http://www.nevo.co.il/case/6149996
http://www.nevo.co.il/case/6130859
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ד, כי ההנחיות שניתנו לצוותי הפינוי והפירוק היו, כי אוסיף, כי עדותם של עדי הנתבעת העלתה עו

יש לנסות ולאתר, תחילה, את מפעיל הסוכנות וכי רק במקרים שלא ניתן לאתר את הסוכן 

, מנהל מדור משק וציוד של אזור המפרץ, דוד יחיההרלבנטי לפרוץ לסוכנות, וכפי שהבהיר מר 

 (:24-33ש'  218, עמ' 6.6.13בחקירתו הנגדית )פרוטוקול מיום 

את כל המאמצים  "הדבר העיקרי זה ליצור קשר עם הסוכן או הסוכנות לעשות
להשיג אותם טלפונים על ידי שכנים או על ידי חברים כדי שיבואו לפתוח את 
המקום. במקרה שלא מוצאים את הסוכן או הסוכנת, או שכן או מישהו מטעמו, 

את הציוד של הדואר, ריהוט,  פשוט לפרוץ את הדלת. לפרוץ את הצילינדר ולקחת
מחשבים, פקסים אם שייך לדואר, את הכספת ואת כל המלאי של לקוחות, 
חבילות, מכתבים רשומים וכל מיני דברים חשובים שצריכים להגיע ליעדם ואי 
אפשר לעכב אותם, זה הוראה חד משמעית ולא לגעת בציוד ששייך לסוכן או 

ן של הדואר שהוא זה שיתן את ההנחיה לסוכנת... הייתה הנחיה לנציג הביטחו
מתי להיכנס ומה לקחת, עד שינסו לאתר את הסוכן או מי מטעמו, ואם רואים 

      שהוא לא רוצה להגיע אז הוא נתן את ההנחיה ותיעד הכל.."   
 

 218לצד זאת, ההנחיות היו לתעד את הדברים, וכפי שהבהיר מר יחיה בחקירתו הנגדית )שם, עמ' 

 (:4ש'  219עמ'  עד 31ש' 

 "ש. מה הייתה ההנחיה הבאה.
ת. הייתה הנחיה לנציג הביטחון של הדואר שהוא זה שייתן את ההנחיה מתי 
להיכנס ומה לקחת, עד שינסו לאתר את הסוכן או מי מטעמו, ואם רואים שהוא לא 

 רוצה להגיע אז הוא נתן את ההנחיה ותיעד הכל.
 ש. קצין הביטחון תיעד את הכל.

 . הוא תיעד את הדברים.ת. כן
 ש. כלומר ניתנה הנחיה לתעד את הדברים.

 ת. גם, כנראה."  
 

לו היה נרשם פרוטוקול, . הנתבעת לא הציגה פרוטוקול מסודר של לקיחת הציודחרף זאת, 

בנוכחות עדים כלשהם מטעם הנתבעת, ובו היה מצוין מה יש במקום ומה לקחו, ניתן היה לסתור 

שלא היה איש מטעמם בעת שנלקח ככל על כן, אקבל את טענות התובעים את טענות התובעים. 

 .הציוד

 

 המקרים הפרטניים ב.

 , מר חוסיין אבו חג'ול2התובע מס' 

, לאחר שסרב לחתום על החוזה החדש, פרצו נציגי חברת 8.3.06ביום הצהיר, כי  2התובע מס' 

ממנה את התכולה, ובכלל זה את הדואר את דלת הסוכנות, כאשר הוא לא היה במקום, והוציאו 

ציוד המחשבים, הריהוט והכספת שהיו מצויים בה, כאשר למחזה זה עדים שכניו המתגוררים 

במהלך פינוי הסוכנות נטלו נציגי חברת לתצהירו(. עוד הצהיר, כי  9-ו 8בסמוך )ראו סעיפים 

בכסף מזומן,  ₪ 760 ארנק ובו ם רבים שהיו שייכים לו, ובכלל זההדואר חפצים אישיים ומסמכי

)ראו  מחשבון, מכשיר טלפון, מודם תקשורת, רדיו טייפ, טבעת זהב מסמכים, שעון ומשקפי ראיה

. כן הצהיר, כי במהלך פירוק הסוכנות, גרמו נציגי הנתבעת נזק כבד למבנה, לתצהירו( 42סעיף 

לדבריו, הוא  ובכלל זאת שברו את המנעול, פערו חורים בקירות ושברו את האסלה בשירותים.

נשא בכל עלויות התיקון, ובכלל זה עלות צביעת הקירות, התקנת מנורות חדשות והתקנת אסלה 
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טוען, כי בגין האמור, על הנתבעת לפצות אותו בסך  2לתצהירו(. התובע מס'  11)סעיף  חדשה

20,000 ₪ . 

 

אליו, בין היתר, , מנהל מדור משק וציוד של אזור המפרץ, שדוד יחיהלטענות אלה התייחס מר 

 לתצהירו(: 9-11)סעיפים  2היו מסונפות סוכנות הדואר של התובע מס' 

"ביחס לאבו חג'ול, פינוי הסוכנות אשר הופעלה על ידו התבצעה על ידינו בנוכחות 
אדם מטעמו אשר, למיטב זכרוני, הינו קרוב משפחה אשר נקרא למקום באותה 

צוין, כי גם ביחס לאבו חג'ול, נכח אותו העת על מנת לפתוח עבורנו את הסוכנות. י
 אדם מטעמו בסוכנות עמנו במשך כל זמן שהותנו במקום."

יודגש ויובהר, בעת פינוי סוכנויות הדואר, בררנו בקפידה במקום את כל הפריטים 
אשר ניטלו על ידינו. פריטים אלו כללו אך ורק דברי דואר, כספים וציוד של חברת 

שום אופן ובשום מקרה, לא ניטלו על ידינו חפצים אישיים הדואר והציבור הרחב. ב
של מי מהסוכנים. כך נהגנו בכל אחד ואחד מהמקרים וכך נהגנו בעת פינוי 

 הסוכנויות אשר הופעלו על ידי אבו חג'ול ומלבינה.
לאור האמור, אפוא, אין כל אמת בטענתם של אבו חג'ול ומלבינה, כי סוכנויותיהם 

טענתם בדבר שימוש באלימות בעת פינוי הסוכנות תוך זריעת נפרצו בהיעדרם או ל
הרס וחורבן לכאורה. אין גם ממש בטענתם, כי במסגרת פינוי סוכנויותיהם נלקחו 

 פשוט אינן נכונות."   –על ידינו חפצים אישיים של מי מהם. טענות אלה גם הן 
 

 (:1-8, ש' 220, עמ' 6.6.13והוסיף בחקירתו הנגדית )פרוטוקול מיום 

 "ש. אתה איתרת את אבו חג'ול.
ת. לא הצלחנו לאתר אותו, הוא לא היה בכפר, בסוף הגיע שכן או חבר שלו וליווה 

 אותנו עם כל הפינוי. אני לא זוכר אם פרצנו או פתחו לנו, אבל השכן היה איתנו.
 ש. יש לכם סוכן ואתם לא מאתרים אותו, אתה מחפש שכן שלו והוא מלווה אותך.  

לאדון חג'ול   ה לא מדויק. מה שהיה מדויק. מה שהיה מדויק זה, הרמנו טלפוןת. ז
והוא אמר לנו שהוא לא נמצא בכפר ולא יגיע לפתוח את הסוכנות, אחרי מספר 
טלפונים, שכנועים הוא התרצה ואמר אוקי אני אשלח שכן או חבר שלו, הוא יפתח 

צורה זו, שהם לא נמצאים את הדלת וילווה אתכם בפינוי, כל הסוכנים התנהגו ב
 בכפר ושולחים שכן או בת של סוכן. זה היה נוהג של כל הסוכנים ביניהם.."      

 

כפי שציינתי, בכך לא היה די. על הנתבעת היה ללוות את פינוי הסוכנויות ולקיחת הציוד באיש 

שלח מטעם מטעמה ולערוך פרוטוקול מסודר של הפינוי. לא די בנוכחות שכן או קרוב, גם אם נ

אלא לשלוח מישהו, כיון שנאמר להם שאם לא יעשו  הסוכן. ראשית, לסוכנים לא הייתה ברירה,

אותם שכנים או קרובים לא מכירים את הסוכנות וספק אם יודעים  ,בנוסף כן יפרצו לסוכנות.

 220בהמשך )שם, עמ'  מר יחיה עצמו להבחין בין חפצים אישיים לאחרים. כפי שעולה מעדותו של

 (:6ש'  221עד עמ'  24ש' 

"בתצהיר שלך אמרת שאדם שליווה אתכם במקרה של חג'ול היה קרוב משפחה 
 היום אתה אומר שהוא שכן.

ת. אני לא יודע במדויק אם הוא שכן או קרוב משפחה, לא תיחקרתי אותו ולא 
 ביקשתי ת.ז, הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה. 

וק והוצאת הציוד בין היתר מהסוכנות של ש. בתצהיר שלך מתייחס לפעולות הפיר
 אבו חג'ול, מדוע לא צרפת את הרישום של מה שביצעתם.

זה לא היה מתפקידי לבצע את הרישום, בגלל זה זה נעשה בנוכחות הסוכן או מי ת. 
מטעמו, שידעו בדיוק מה הוצאנו. אם אני לא טועה ממח' הביטחון עשו רישומים 

, בשאר הדברים שומים, חבילות וכל הציוד של הדואררק לגבי ציודים דברי ערך, רי
שהוא  –לא נגענו, ציודים אישיים של הסוכנים לא נגענו. בקשר לתצהיר אבו חג'ול 

הוא אומר שגרמנו נזק  –לתצהיר של אבו חג'ול  2. בעמ' 1.1אינו דובר אמת. בסעיף 
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אני  –ים כבד ושברנו את המנעול ופערו חורים בקירות ודברו את האסלה בשירות
אומר שלא עשינו את הנזק. אני יכול להביא את הסוכנת שפתחה אחריו ולא היה 
שום נזק באסלה, וקוראים לה רולה ג'אג'ה, והמבנה היה מוזנח, גם מה שהוא 

 אומר לגבי הקירות זה לא נכון.
ש. אבו חג'ול הוא אומר שהוא תיקן, אחרי שהוא תיקן מישהו יכול להגיד שלא היה 

 מתוקן.
 . הוא לא תיקן, היא תיקנה הכל. לא שברנו את האסלה."ת

 

. יש להדגיש, כי לגבי משקפי ראייה מר אבו חג'ולכאמור, בהעדר פרוטוקול, יש לקבל את דברי 

עם זאת, התובע למשל, יתכן כי אלו לא נלקחו ע"י נציגי הדואר, אך נפגעו או נעלמו במהלך הפינוי. 

לא נראה כי יש ממש כאשר את הנזק על הערכה בלבד,  לא המציא ראיות לעניין זה והעמיד

 .₪ 10,000בהערכה זו, ועל כן אני פוסקת לו בגין הערך של החפצים האישיים, סכום של 

 

 של סךבגין נזקי הפריצה, בהעדר קבלות, ב 2לאור האמור, תפצה הנתבעת את התובע מס' 

10,000 ₪  

 

לא  2מס'  זקים בהם נשא. אולם, כיון שהתובעטוען גם לעלויות תיקון נ 2כאמור, התובע מס' 

הביא כל ראיה לכך כי נשא בעלויות תיקון הנזקים שנגרמו במהלך הפינוי, כנטען בתצהירו, בדמות 

 , נדחית תביעתו בגין רכיב זה.קבלה או חשבונית

 

 גב' מלבינה טנוס, 17התובעת מס' 

ון בבית המשפט המחוזי, פרצו נציגי , בעת שהייתה בדי9.3.06ביום  הצהירה, כי 17התובעת מס' 

לתצהירה(. עוד הצהירה, כי  14חברת הדואר לסוכנות ונטלו ממנה את כל הציוד והמלאי )סעיף 

נציגי חברת הדואר נהגו באלימות של ממש, כאשר שברו את רצפת הסוכנות במטרה להוציא את 

ס והחורבן ששררו הכספת שעמדה באותו מקום וכי בעלה, שהגיע למקום, נדהם לנוכח ההר

בעת פירוק הסוכנות, נטלו נציגי חברת הדואר גם לתצהירה(. כן הצהירה, כי  15במקום )סעיף 

התובעת . לתצהירה( 42)סעיף  ₪ 3,000חפצים אישיים שלה, ובכלל זאת משקפי ראיה בשווי של 

 .₪ 3,000טוענת, כי בגין האמור, על הנתבעת לפצות אותה בסך  17מס' 

 

, מנהל מדור משק וציוד של אזור המפרץ, שאליו הייתה דוד יחיהלה התייחס מר גם לטענות א

 לתצהירו(: 11-ו 10, 8)סעיפים  17מסונפות גם סוכנות הדואר של התובעת מס' 

"בכל הנוגע לסוכנותה של מלבינה במעילא, פינוי הסוכנות התבצעה על ידנו 
ת לצורך כך ונכח בה כל בנוכחותו של בעלה אשר לבקשת חברת הדואר הגיע לסוכנו

העת. למען שלמות התמונה זה המקום לציין כי בעלה של מלבינה הפגין כלפינו 
קוצר רוח רב, גסות וחוסר שיתוף פעולה משווע. משך כל שהותנו במקום, עמד 
בעלה של מלבינה עם סטופר והבהיר לנו חד משמעית, כי הוא מקציב לנו שעה 

בנו כל אותה העת ללא לאות. בתום אותה שעה בלבד לצורך פינוי הסוכנות ודחק 
אשר הוקצבה לנו, אף סולקנו על ידי בעלה של מלבינה מהמקום, כאשר הוא נועל 
בפנינו את הסוכנות ומונע מאתנו להשיב את מלוא דברי הדואר והציוד אשר נותרו 

 בסוכנות.
הפריטים יודגש ויובהר, בעת פינוי סוכנויות הדואר, בררנו בקפידה במקום את כל 

אשר ניטלו על ידינו. פריטים אלו כללו אך ורק דברי דואר, כספים וציוד של חברת 
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הדואר והציבור הרחב. בשום אופן ובשום מקרה, לא ניטלו על ידינו חפצים אישיים 
של מי מהסוכנים. כך נהגנו בכל אחד ואחד מהמקרים וכך נהגנו בעת פינוי 

 ול ומלבינה.הסוכנויות אשר הופעלו על ידי אבו חג'
לאור האמור, אפוא, אין כל אמת בטענתם של אבו חג'ול ומלבינה, כי סוכנויותיהם 
נפרצו בהיעדרם או לטענתם בדבר שימוש באלימות בעת פינוי הסוכנות תוך זריעת 
הרס וחורבן לכאורה. אין גם ממש בטענתם, כי במסגרת פינוי סוכנויותיהם נלקחו 

 פשוט אינן נכונות."   –מהם. טענות אלה גם הן על ידינו חפצים אישיים של מי 
 

 (:7-16ש'  221והוסיף, בחקירתו הנגדית )עמ' 

 יש לך רישום של מה שהוצאתם מהסוכנות. –"בקשר לסוכנות של מלבינה 
ת. לא. לא היה לנו זמן, עד שאיתרנו את בעלה, היא לא הייתה, היא אמרה שהיא 

נכנס בהתפרצות, הציב לנו שעה ותוך שעה  בדיון, בעלה בא וכולו בפקעת עצבים, בא
אתם מפנים את הדברים לכן לא יכולנו לבצע רישום, כל רגע הוא אמר לנו כמה זמן 
נשאר. מה שהיה חשוב לנו זה המכתבים הרשומים, החבילות של האנשים, דברי 
ערך וכספת ובזה התחלנו דבר ראשון לטפל, אנשים רצו את המכתבים ואת 

ציוד השארנו שם כי לא הספקנו בשעה להוציא את הכל. הוצאנו החבילות. חלק מה
 רק את הכספת ודברי הערך.

 ש. שם לא רשמתם.
ת. לא יודע אם ביצענו רישום בגלל הלחץ. יכול להיות שעשו רישום לא היה לנו זמן, 

 הוא עמד עם סטופר להוציא את הציודים." 
 

קול, הרי שבעלה נכח בעת פינוי הסוכנות, , הגם שלא נערך פרוטו17במקרה זה, של התובעת מס' 

 (:11ש'  173עד עמ'  30ש'  172, עמ' 19.11.12כפי שאישרה בחקירתה הנגדית )פרוטוקול מיום 

"ש. היו לך כל מיני טענות על הדרך שבה הוציאו את הדברים מהסוכנות, אני שואל 
נוי אותך אם אחרי שחתמת על התצהיר ראית מה אומר דוד יחיה על אופן פי

 הסוכנות.
 ת. לא ראיתי מה הוא אומר.

 .זה נכון שלא את היית בזמן הזה שפינו אלא בעלךש. 
הם פרצו לסוכנות  9.3ת. נכון. אני הייתי בכנס לפי בקשת הארגון כולנו והם באו 

 לקחו )מעיינת בתצהיר(.
 ש. את מסבירה למה לא היית. אך לא ראית.
, שברו רצפה, לקחו חפצים שלי למשל, ת. אחרי שבאתי מהכנס אני ראיתי מה עשו

, ביום שהתקשרתי אליהם איפה המשקפיים אמרו לא ₪ 3000משקפי ראיה 
 יודעים. כל יום אני לובשת את המשקפיים.

 ש. בעלך ראה אותם לקוחים את זה.
 ת. תשאל את בעלי.

 ש. אם את אומרת שיש חורים יכולת לצלם.
 ראיתי מה עשו."       ת. בעלי סיפר לי ולאחר שבאתי מהכנס אני 

 

מטעמה, ומאחר שמדובר במי שעבד  17בעת פינוי הסוכנות נכח בעלה של התובעת מס'  ,אמנם

גם על פי עדותו של מר יחיה מר טנוס היה הוא ידע באיזה ציוד מדובר. עם זאת,  עמה בסוכנות

גב'  ,ה. אמנםרועים יתכן בהחלט כי נעלמו או ניזוקו משקפי הראייה שלינסער מאד, ובלהט הא

טנוס לא המציאה קבלה על רכישת המשקפים, אולם הסכום בו נקבה הוא סכום סביר למשקפי 

 ראייה.

 

   .₪ 3,000של  סךהנתבעת תפצה את גב' טנוס ב ,על כן
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 גב' יהודית פלד, 31התובעת מס' 

גי חב' , לאחר שהוצאו תאי הדואר מהסוכנות על ידי נצי2007הצהירה, כי בשנת  31התובעת מס' 

. התובעת מס' ₪ 6,930הדואר, היא נאלצה לממן בניית ויטרינה לכיסוי החלון שנותר חשוף, בסך 

טוענת, כי לאור העובדה שהוצאה זו נגרמה לה בעקבות פירוק הסוכנות על ידי חברת הדואר,  31

 על האחרונה לפצות אותה בגובה ההוצאה הנ"ל. 

 

ולא בשל צו המניעה, ועל כן נדחית סגירת הסוכנות,  בעקבות 31מדובר בנזק שנגרם לתובעת מס' 

 תביעתה בעניין זה.

 

 גב' ורד תורג'מן, 45התובעת מס' 

ר גם חפצים אישיים הצהירה, כי בעת פירוק הסוכנות, נטלו נציגי חברת הדוא 45התובעת מס' 

צברו שלה, ובכלל זה ספר מבקרים, תמונות, אוסף בולים יקר ערך, מכתבי המלצה מלקוחות שנ

במשך שנות עבודתה, התכתבויות עם נציגי חברת הדואר, תיקי עובדים ומסמכים נוספים. 

 . ₪ 150,000לטענתה, בגין נטילת חפצים אלה על הנתבעת לפצות אותה בסך 

 
, קצין בטחון במרחב חיפה והצפון, יהודה דמתי, התייחס מר 45מס'  ת, של התובעהלטענות אל

 3-15 כך )סעיפים ,45 מס' תסוכנות הדואר של התובע יתר,, בין השאליו הייתה מסונפת

 לתצהירו(:

, הפרה גב' 2006מרץ -"כפי שנמסר לי מחברת הדואר, בחודשים פברואר
תורג'מן את חוזה ההתקשרות עמה בבוטות ובתוך כך, חדלה ממתן שירותים 
לציבור, ועיכבה בסוכנותה דברי דואר רבים, כספים וציוד יקר ערך השייכים 

חברת הדואר ולציבור הרחב אשר נזקק להם בדחיפות. לפיכך, בהתאם ל
להנחיותיה של חברת הדואר ועל פי הוראותיהם של הצווים הארעיים אשר 
הוצאו לבקשתה על ידי בית משפט נכבד זה, נדרשתי להשבת דברי הדואר 
והציוד המעוכבים בסוכנותה של גב' תורג'מן, על מנת שניתן יהיה למוסרו 

היישוב ללא כל דיחוי ולהמשיך ולספק להם שירותי דואר תקינים  לתושבי
 באופן מיידי. –וסדירים 

לצורך כך יצרנו קשר עם גב' תורג'מן בשעות הבוקר של יום הפינוי וביקשנו 
שתגיע אל הסוכנות ותפתח אותה עבורנו לצורך הוצאת דברי הדואר, הכספים 

 –ש, כי במשך מספר שעות רב והמלאי אשר נותרו בסוכנות כבני ערובה. יודג
החל משעות הבוקר ועד שעות הערב המוקדמות של אותו היום המתנו לגב' 
תורג'מן על מנת שתגיע לסוכנות. בכל אותן שעות תמימות התקשרנו לגב' 

ללא הרף והפצרנו בה להגיע לסוכנות ללא דיחוי ולפתוח אותה  –תורג'מן 
 עבורנו. 

ידי גב' תורג'מן תירוצים מתירוצים שונים  דא עקא, פעם אחר פעם הושמעו על
אשר הובררו בדיעבד כלא יותר מאשר ניסיון למשוך זמן ולהתחמק מביצוע 
הצווים הזמניים אשר ניתנו על ידי בית המשפט הנכבד. לא זו בלבד, בשלב 
מסוים הגב' תורג'מן אף נמנעה כליל מלענות לשיחות הטלפון מצדנו בהן 

יא תתייצב בסוכנות ומה משך הזמן אשר עלינו ביקשנו לברר האם ומתי ה
להוסיף ולהמתין לה. בנסיבות אלה, כאשר הבנו כי אין בכוונתה של גב' תורג'מן 
להגיע אל הסוכנות וכל רצונה הוא למשוך זמן בלבד, לא נותרה בידינו הברירה 
אלה להיכנס לסוכנות בעצמנו על פי הוראות הצו על מנת לשחרר את דברי 

וניים המעוכבים ומוחזקים שם כבני ערובה, על מנת למוסרם לציבור הדואר החי
ללא כל דיחוי. אין, אפוא, כל ממש בניסיונה של גב' תורג'מן, להציג מצג לפיו 
נהגנו כלפיה לכאורה בחוסר רגישות ואטימות. כל טענותיה כי בקשותיה מאתנו 
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וט חוטאות פש –להמתין לה נפלו על אוזניים ערלות ונענו בסירוב מצדנו 
 .   למציאות, בלשון המעטה

זה המקום להבהיר, כי אין כל אמת גם בטענתה של גב' תורג'מן, לפיה נמנענו 
לכאורה מלהמתין לעובדת הסוכנות, הגב' אופגנג, על מנת שהיא תפתח את 
הסוכנות עבורנו במקומה. בשיחת טלפון עם גב' אופגנג הודע לנו על ידה 

דעת מה הקוד של הכספות המצויות בסוכנות ועל כן מפורשות, כי היא אינה יו
 אפוא, אין ולא היה כל טעם ותועלת בכך שהיא תגיע.   

יודגש, כי פינוי הסוכנות על ידינו נעשה במתינות ובזהירות, תוך נקיטתם של 
האמצעים המרביים האפשריים למזעורם של נזקים, כאשר לצורך פתיחתה של 

עותק נעזרנו במנעולן מקצועי.  –המצויה בה  הסוכנות, כמו גם פתיחת הכספת
רצ"ב  –התיעוד המצולם של כניסתנו לסוכנות אשר נערך על ידי בזמן אמת 

כל  –כפי שניתן להיווכח על נקלה מתיעוד מצולם זה בזמן אמת   לתצהירי זה.. 
התיאורים הצבעוניים של גב' תורג'מן אודות "פירוקה" של הסוכנות בסיוע 

אינם אלא תיאורי סרק אשר  –ופים" והותרת קירות שבורים "משאיות" ו"מנ
 אין בינם לבין המציאות דבר. 

זה המקום להבהיר ולהדגיש, כי כל שניטל על ידנו באותה העת, הנם דברי 
ולא אף אחד אחר  –דואר, מלאי, כספים וציוד של חברת הדואר בלבד. לא אני 

חלילה פרט אישי כזה או אחר מנציגי חברת הדואר אשר נכחו בעת הפינוי, נטל 
של גב' תורג'מן. לא בכדי, אפוא, גם בתצהירה מסתפקת גב' תורג'מן באמירות 

 כלליות וסתמיות בעניין זה.
יצוין, כי בעת ביצוע הפינוי נערך על ידינו רישום מסודר ומלא של כל המלאי, 

את הציוד, הכספים ודברי הדואר אשר ניטלו על ידנו מהסוכנות. דא עקא, מפ
הזמן הרב שחלף והכאוס אשר הייתה שרויה בו חברת הדואר אשר נאבקה 
להשבת פעילותה הסדירה למסלולה, ככל הנראה, תיעודים אלה לא נשתמרו 
ונכון למועד זה, לא עלה בידי לאתרם. גם בעניין זה, אפוא, אין כל ממש 

דואר, מלאי  בניסיונה של הגב' תורג'מן כיום לטעון, כאילו וניטלו על ידינו דברי
 וציוד בצורה שרירותית וללא כל בדיקה ומקב.

לא זו בלבד, זה המקום להבהיר ולהדגיש, כי בעת פינוי הסוכנות פתחנו אך ורק 
את אחת הכספות המשניות )"חסין אש"( אשר נמצאה בה אותה העת ואשר גב' 
תורג'מן סירבה למסור לידינו את הקוד לפתיחתה. הכספת העיקרית אשר 

הועברה למשמורת למשך זמן רב ונפתחה אך ורק  –מצויה בסוכנות  הייתה
בנוכחותה של גב' תורג'מן ועו"ד מטעמה. גם בכך יש כדי להמחיש, כי אין כל 
יסוד ובסיס לטענותיה המועלות על ידה היום, לפיהן לכאורה נותרו סימני 

 שאלה ואי בהירות ביחס לציוד אשר ניטל על ידינו מהסוכנות."
 

מיום  אך כפי שציינתי בפרוטוקול הדיוןצורף צילום של הכניסה לסוכנות אמנם  ,זהבמקרה 

הסרט מתועד מנקודת מבט של הדואר אין מדובר בצילום כולל של מה שנעשה לכן " :21.11.12

  ".מה נעשה או מה לא נעשה בסוכנות על ידי חב' הדואר באותו יום.לגבי הוא אינו רלבנטי 

 

   (:  30ש'  232עד עמ'  29ש'  231, עמ' 6.6.13תו הנגדית )פרוטוקול מיום הוסיף בחקירמר דמתי 

 "ש. אתה זוכר מתי הגעתם לסוכנות של גב' תורג'מן.
 ת. בשעות הבוקר ועזבנו בשעות הלילה המאוחרות.

 ש. כל הזמן הייתם באזור.
 ת. כן. לא עזבנו וחזרנו.

 רד כדי שהיא תבוא.ש. אתה מסביר בתצהירך שאתם ניסיתם ליצור קשר עם ו
 ת. נכון.

 ש. היא אמרה שהיא לא נמצאת בסביבה.
 ת. נכון.

 ש. אתה מאשר שלורד יש עובדת.
 כן. תקווה אופגנג.

 ש. ורד רצתה לשלוח את תקווה.
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 ת. לא יודע, יכול להיות.
 ש. אתה זוכר שהיא אמרה תקווה תבוא.

 ת. אם היא אמרה וזה נעשה, למה תקווה לא באה?
 ות שאמרתם לתקווה שלא תבוא.ש. יכול להי

ת. ממש לא. עובדה שהיינו צריכים לפתוח את הדלת על ידי מנעולן, אם תקווה 
 הייתה באה זה היה פותר לי את הבעיה. בגלל זה התעכבנו שעות.

 ש. אתה שוחחת עם תקווה באותו יום.
 ת. למיטב זכרוני כן.

 ש. מה היא אמרה לך.
 ם ורד לא אומרת לה לבוא.ת. היא אמרה אני לא יכולה לבוא א

אתה אומר שאתה דברת איתה ובגלל שלא ידעה את הקוד  10ש. בתצהירך בסעיף 
 של הכספת היא לא היתה צריכה לבוא.

ת. אמרתי שלא היה טעם שהיא תבוא כי לא היה מפתחות לכספת ששם היה עיקר 
 הכסף, אך היא לא הייתה מוכנה להגיע.
ביקשם שהיא תבוא והיא אמרה שהיא לא  ש. למה אתה לא אומר בתצהיר שאתם

 רצתה להגיע.
 ת. אני התייחסתי לקטע של הכספים איך להוציא אותם משם.   

 ש. מה לקחתם מהסוכנות.
ת. ההנחיה חד משמעית הייתה לקחת ציוד של דואר. אך ורק ציוד של דואר, כמו 

דברים שאני זוכר העמסנו את הציוד הגדול, אני הייתי מנהל רק על לראות שה
מבוצעים כהלכה, דלפקים, כספות, מחשבים, כסאות וכל דברי הדואר ששייכים 

 לאזרחים שהיו במקום, חבילות, מכתבים רשומים.
 ש. יש דברי דואר שהשארתם בסוכנות.

 ת. למיטב ידיעתי לא.
 ש. בולים.

ת. ששייכים לדואר כן. הם היו בתוך הכספת חסינת אש ואותה לקחנו, לקחנו את 
 צמה...".הכספת ע

 

 (:5-10 ש' 234ובהמשך )שם, עמ' 

 "ש. שאלתם את ורד בטלפון מה הקוד של הכספת.
ת. אני שאלתי אותה הרבה פעמים והיא לא הייתה מוכנה להגיד לי. יתרה מכך, 
מאחר והמאזן לא נסגר באותו יום והיה חשוב לסגור את המאזן כדי שלא יגידו 

ת היא לא הייתה מוכנה למסור שחסרים כספים, בקשתי ממנה את קוד הכספ
אותו, עד שתפסתי אותה גם לקח זמן כי היא ללא ענתה לטלפון, ונאלצנו לקחת את 
הכספת למחסנים בחברה שאנו עובדים איתה לפריצת כספות. לא יכולנו לשים 

 אותה במחסן שלנו כי היה בה כסף.".   
 

והשיבה, כך )פרוטוקול מיום עם גרסת חברת הדואר  45בחקירתה הנגדית עומתה התובעת מס' 

 (:1ש'  4עד עמ'  26ש'  2, עמ' 21.11.12

קיבלת את המעטפה מחב' הדואר עם הצו של ביהמ"ש. מציג לך  6.3"ש. ביום  
 אישור מסירה שהודבק על הדלת את זוכרת שקיבלת. 

 כן. 
... 

ש. בצו ביהמ"ש כתוב שאת חייבת למסור מידית לחב' הדואר את כל דברי הדואר 
 ברי הערך שיש בסוכנות. את זוכרת את זה.וד

 ת. כן... נסעתי עם הצו לתל אביב להתייעץ..
 .7.3ש. אני מבין שהיום הזה שאת מדברת עליו הוא יום לאחר הצו 

 ת. נכון. 
ש. זה נכון שבבוקר של היום הזה התקשרו אליך מהדואר וביקשו ממשך להתייצב 

 יר הדואר והציוד.בסוכנות על מנת למלא את הצו ולמסור את דב
 ת. כן.

 ש. זה נכון גם שלא הגעת באותו יום לסוכנות כדי למסור את הדברים.
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ת. בקשתי אורכה כי לא הייתי באזור, אמרתי שנסעתי לתל אביב כדי להתייעץ, לא 
הייתי מוכנה לו, הייתי במצב טראומטי, זה לא משהו שציפיתי לו. ביקשתי לחכות 

 הכל לפי מה שכתוב בצו.  עד שאחזור הביתה ואחזיר את 
ש. יש לך צו להעביר של ביהמ"ש להעביר דברי דואר, דברי ערך, כסף, הצו מחייב 
אותך למסור מידית החלופה של הצו מאפשרת לדואר להיכנס אם את לא מוסרת 
ולהוציא בעצמו, דורשים ממך לבוא ולמסור את זה, יש לך בן עורך דין, למה את לא 

יים שלוש ארבע חמש למה לא הגעת, מי נתן לך את העצה מגיעה באותו יום, שעת
 לא להגיע.

ת. לא יכולתי להגיע, שראיתי שאני חייבת לעשות את זה מתוקף הצו ביקשתי 
מהעובדת שלי תקווה להגיע לסוכנות וכשהיא הגיעה היא אמרה שזה מאוחר והכל 

 פרוץ והם לקחו את כל מה שאפשר.
קשר אלייך ודיבר אתך ואח"כ ניתקת את ש. מר דמתי בתצהירו אומר שהוא הת

הטלפון לכמה שעות ולא ענית. עד שבשעות הערב המוקדמות לא היתה להם ברירה 
 אלה להיכנס כי התעלמת מהם.

 שנה. 20ת. למה לא הייתה ברירה? אי אפשר היה לחכות, עובדת של 
 ש. יש  צו של ביהמ"ש למסור מידית. את יודעת מה זה מידית.

 מה זה מידית, המידית היא ששלחתי את העובדת שלי." ת. אני יודעת
 

 (:12ש'  8עד עמ'  27ש'  7ובהמשך )שם, עמ' 

"ש. אני מבין שבכל הנוגע לציוד האישי בדואר אומרים שלא היה ולא נברא, את 
לתצהירך. משהו  45אלף שקלים, סעיף  150,000שמה את הדגש שבגינו את תובעת 

 מהדברים האלה היה מבוטח.
 למה שאני אבטח.ת. 

 ש. אם את ]אוספת[ אוסף בולים יקר ערך אז אולי צריך לבטח.
ת. אוסף בולים כזה את כל הנושא של שירות בולאי מכרתי בדואר, הדבר הראשון 
שבעלי היה עושה הוא היה לוקח בול חדש שהיה יוצא. כדי שלא יפגע הבול זה היו 

אנו את האלבום לדואר והוא אלבומים גדולים זה אוסף שהוא התחיל אותי כי הב
 היה בארונות, כל מעטפה וכל בול היה שם. לא היה מבוטח. לא חשבתי על זה.

 ש. את מדברת על דברים שיש להם ערך סנטימנטלי לגביהם.
 ת. נכון.

 ש. אין לך ערך כספי.
ת. הערכה שלי כתבתי בתצהיר. זה לא רק הספר, זה דברים רגשיים שאין להם 

 ם שלי זה ספר מבקרים ששלחו.מחיר. קורות החיי
ש. עד שחתמת על התצהיר כתב איזה שהוא מכתב לדואר שיכול אולי במסגרת 

 הפינוי נלקחו הדברים תחפשו ותמצאו. לא ראיתי מכתב כזה.
ת. אחרי הפוגרום אני לא מתביישת להגיד שלא יכולתי לראות דלת אדומה, מאז לא 

י לא מסוגלת לראות משהו שקשור נכנסתי לדואר, אני לא אקבל מכתב רשום. אנ
 לדואר. פניתי רק בתביעה."

 

. לא הביאה כל ראיה לתמיכה בטענתה שלפיה ניטלו מהסוכנות חפצים אישיים 45התובעת מס' 

לא העלתה כל  גם העובדת שלה, שהגיעה במהלך הפינוי לא הובאה לעדות. בנוסף, גב' תורג'מן

לאור העובד שלטענתה מדובר בחפצים בעלי ערך בזמן אמת, מה שאינו סביר  טענה בעניין זה

 , נדחות טענותיה בהקשר זה.גבוה במיוחד. לאור האמור

 

 

 

 

 פרק עשירי:
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  סכומים שלא שולמו לתובעים .10

 2006ומרץ  רהתמורה בגין חודשים בפברואא. 

אין חולק, כי הנתבעת לא שילמה לתובעים את התמורה המגיעה להם בגין שני חודשי ההפעלה 

אחרונים של הסוכנויות עובר לסגירתן. לעניין זה אני מקבלת את הסכומים המפורטים בטבלה ה

, המשמש כאחראי על תחום התשלומים בחברת אבי פנקסוביץ'לתצהירו של מר  2שצורפה כנספח 

הדואר, שהנתונים בה מבוססים על דוחות תשלומים לקבלן, שבהם מפורטים סכומי התמורה 

 כנות.      עבור כל סוכנות וסו

 

 אי תשלום בגין שירותים שניתנו בסוכנויות ובגין הוצאות שונותב. 

בהליך זה העלו התובעים שלל טענות ביחס לאי תשלום בגין הוצאות שונות אשר הוצאו על ידם 

ושירותים אשר ניתנו על ידם, ובכלל זאת תשלום בחסר בגין חלוקת דואר; אי תשלום בגין מכירת 

 חת מכתבים רשומים, אגרת שילוט, הוצאות ניקיון, ועוד. בולי הכנסה, שלי

 

 המדובר בטענות סתמיות, שנטענו בעלמא ובשיהוי ניכר.  

 

ויובהר. אין חולק, כי מדי חודש בחודשו הוציאה הנתבעת לכל סוכניה מסמך הקרוי "פירוט 

ו בסוכנות תשלומי קבלן", שבו מפורטים כל התשלומים בגין מלוא השירותים והמוצרים שניתנ

ובגין ההוצאות שחברת הדואר השתתפה בהן. חרף זאת, לא הועלתה על ידי איזה מבין התובעים 

 טענה לתשלום חסר בזמן אמת. 

 

בין היתר, כי בגין חלוקת דברי דואר הם קיבלו תמורה חסרה, אשר אינה  טוענים, התובעים

; אנג'לה אברמוב, הגב' 4' התובעת מס ם שחולקו בפועל )כך, למשל, טוענתמשקפת את הפריטי

, 39; התובעת מס' שרה נחשון, הגב' 26; התובעת מס' עמליה גור אריה, הגב' 12התובעת מס' 

 (. ורד תורג'מן, גב' 45והתובעת מס'  סופי תורג'מן, גב' 44; התובעת מס' רוסה רוטנברגהגב' 

 

ת חברת הדואר לסוכן , כי בעבור חלוקת דברי דואר משלמאבי פנקסוביץ'בתצהירו, הבהיר מר 

דה בסוכנויות הדואר. מר פנקסוביץ הבהיר, כי בכל מקרה בו חלה יהתאם לספירה הנערכת על ב

עליה בדברי הדואר המחולקים על ידי הסוכנות, רשאי הסוכן לדווח על כך ולבקש ספירה חדשה, 

תו לכך. כאשר חברת הדואר משלמת לסוכן על פי תוצאות הספירה החדשה, החל מיום הגשת בקש

לו היה ממש בטענות התובעים בדבר פער בין חלוקת הדואר בפועל לבין חלוקת הדואר בגינה 

תוגמלו יש לשער כי סוכנים אלו היו פונים לחברת הדואר בזמן אמת בבקשה לבצע ספירה חדשה. 

 משלא עשו כן, אין להם אלא להלין על עצמם.

 

, בעלה של יהודה גור אריהנגדית של מר לעניין זה מצאתי לנכון להביא להלן את חקירתו ה

 (:1-24ש'  128, עמ' 12.11.12, המדברים בעד עצמם )פרוטוקול מיום 12התובעת מס' 

 אתה מדבר על חוב לכאורה בעבור חלוקת דברי דואר. 61"ש. בסעיף 
 ת. כן.
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ש. תאשר לי שבעצם על פי ההסכם התשלום נעשה בהתאם לאיזה שהיא ספירה 
 פי זה משלמים. שנקבעת מראש ועל

 ת. כך היה אמור להיעשות.
דברי דואר. אתה אומר בפועל חולקו  913ש. הנתון הרלבנטי כמו שאתה אומר היו 

 מכתבים. 1348
 ת. נכון.

ש. האם מישהו מכם פנה כשהנתון הזה לטענתכם השתנה לרשות הדואר וביקש 
 לערוך ספירות מחודשות.

כו בהוד השרון מאחר והיא הייתה מעבירה ספירות, כל הספירות נער 4ת. כן, נערכו 
אלי דברי דואר, היו מתקשרים אלי טלפונית ומודיעים לי הודעה כזו או אחרת, אף 

 .913דומה לשנייה. כל הספירות היו מעל  לא אחת מהתוצאות
 מכתבים לא השתנה מעולם כבסיס לחישוב. 913ש. הנתון של 

ו דואר בשלושה מתקני חלוקה ת. הנתון הזה הוא לתקופה מסוימת, אנו חילקנ
נפרדים, אחד היה אצלנו בסוכנות, אחד בחלק אחר של השכונה קרוב לאזור 
התעשייה ששירת גם חלק מהשכונה וחלק מאזור התעשייה ואחד במושב עדנים 

, מושב עדנים הקים 2004שהוא מושב צמוד. תקופה לא ארוכה לפני כן, נובמבר 
סירבנו להגיע אליו בגלל המרחק הגדול  לעצמו מתקן חלוקה חדש, מאחר ואנו

שהמתקן החדש הותקן בו חילק שם אדם אחר והתוצאה הייתה שלנו שילמו בניכוי 
 לא שונה. 913-. ה913עדנים את אותם 

 ספירות שלטענתך כולן היו גבוהות, למה לא שונה לך הבסיס. 4ש. אם היו 
ים יש לזה כינוי ת. הגיעה הודעה בנוסח שחלק מהמכתבים מסוג שבנקים שולח

לא המציא לנו  וד השרוןה, מסוים וחלק אחר זה מסוג אחר. ההודעות נעשו טלפונית
 שום דבר רשום.

 ש. למה לא כתבת להם.
ת. לא עסקנו בכתיבה ורוב העבודה והצרכים נעשו בעל פה טלפונית וזה עבד ברוב 

 המקרים."
  

 (:3-9ש'  129ובהמשך )שם, עמ' 

על עשרות אלפי שקלים שלא משולמים לך במשך כל כך  "ש. אם ראית ואתה מדבר
הרבה שנים האם פנית בכתב לרשות הדואר וביקשת או לשנות את ההסכם או 

 להפעיל את אותו סעיף שקיים בהסכם.
ת. רוב הקשר היה עם הניה, היא הייתה איש הקשר ברשות הדואר מולנו, פניות 

 בתגמול.נעשו אליה הן בכתב והן בעל פה והן על מחדלים 
כתב בכתב לרשות  49-60ש. אני מדבר קונקרטית על מה שאתה תובע בסעיפים 

 הדואר.
 ת. פניתי בעל פה ושוב להניה..".  

 

שקיבלה התובעת מס'  16.11.04יצוין, כי בהמשך חקירתו הנגדית הפנה מר גור אריה למכתב מיום 

(. 7דואר במושב עדנים )ת/בנושא חלוקת ה 15.11.04מרשות הדואר במענה לפנייתה מיום  12

הלינה על פער בין חלוקת הדואר בפועל לבין חלוקת  12אולם ממכתב זה לא עולה כי התובעת מס' 

הלינה  12, אלא אך כי התובעת מס' דרשה לבצע ספירה חדשההיא הדואר בגינה תוגמלה, או כי 

  על עצם חובתה לחלק דואר גם במושב עדנים. 

 

)פרוטוקול  שרה נחשון, הגב' 26ם מחקירתה הנגדית של התובעת מס' דברים ברוח דומה עולים ג

 (:20-29ש'  174, עמ' 19.11.12מיום 

"ש. בין יתר התביעות שלך מהדואר מופיע גם סעיף של חוב נטען בגין חלוקת דברי 
מכתבים  1480לתצהיר, זאת אומרת התמורה שולמה לך לפי הנתון  37דואר. סעיף 

 ן הזה.ביום. איך נקבע הנתו



 סוכני דואר נ' חברת דואר ישראל בע"מ 44-ארגון סוכני הדואר ו   1044/08תא )ת"א( 

289 

 

, אני עדיין מחלקת דואר. הם נלחמו שאשאר. הם 93ת. לדעתי אני בדואר משנת 
ספרו בהתחלה ואח"כ לא ספרו, אני באתי בטענה אני מחלקת יותר. יש לי יותר 

ספרו שיש  2000דואר. כל הזמן הישוב גדל לכן דברי הדואר גדלים. אולי בשנת 
 אגי אנחנו נתגמל אותך.. אמרתי להם והם כל הזמן אמרו לי אל תד2000

ש. עוברות השנים לא שלחת מכתב לעניין ספירת חלוקת המכתבים למה לא 
 .2000משלמים לי לפי 

ת. לדעתי אני כן שלחתי. בדואר אין לי זמן לנשום, אני עסוקה מהבוקר עד הערב 
בעבודה, אני הייתי עבד בדואר. אם הייתי חולה לא הייתי יכולה ללכת לרופא, הם 

לי ואני אמרתי להם כל הזמן, אני הייתי יותר מדי בסדר, אני האמנתי להם  הבטיחו
 שהם כן יתגמלו אותי."   

 

איננו משכנע. כאמור, לו היה , נחשוןשרה , גב' 26למותר לציין, כי הסברה זה של התובעת מס' 

ר כי ממש בטענה בדבר פער בין חלוקת הדואר בפועל לבין חלוקת הדואר בגינה תוגמלה, יש לשע

הייתה פונה לרשות הדואר בזמן אמת בבקשה לבצע ספירה חדשה )ראו, בהקשר  26התובעת מס' 

, עמ' 21.11.12, פרוטוקול מיום ורד תורג'מן, הגב' 45זה, גם את חקירתה הנגדית של התובעת מס' 

 (. 21ש'  7עד עמ'  28ש'  6

 

שלום בגין מכתבים ודברי דואר הדברים שנאמרו לעיל יפים גם לעניין טענת התובעים בדבר אי ת

; התובעת חנה בן דוד, גב' 8; התובעת מס' גיל אייזן, מר 5רשומים )כך, למשל, טוענים התובע מס' 

מוניר , מר 15; התובע מס' עמליה גור אריה, גב' 12התובעת מס'  ;שושנה בראון, גב' 9מס' 

מאיר , מר 38; התובע מס' ת פלדיהודי, גב' 31; התובעת מס' בני כהן, מר 19; התובע מס' זבידה

, 41; התובעת מס' עודד רזיאל, מר 40; התובע מס' רוסה רוטנברג, גב' 39מס'  תהתובע ;רוזנר ז"ל

. מר פנקסוביץ' הבהיר בתצהירו, כי גם בגין (סופי תורג'מן, גב' 44והתובעת מס'  נאדיה שאיבגב' 

ר כמות המכתבים הרשומים רכיב זה שילמה חברת הדואר לסוכנים בהתאם לנתונים בדב

כי מר  ,הנשלחים בכל סוכנות, המתקבלים בצורה ממוחשבת ממערכת ניטור הדואר. יש לציין

פנקסוביץ' הבהיר, כי ממילא תביעותיהם של התובעים ביחס לרכיב זה נסמכות על העדר הבחנה 

המתקבלים  בין דברי דואר אשר התקבלו בסוכנות למשלוח כדברי דואר בודדים לבין דברי דואר

 למשלוח במרוכז, כאשר התעריפים בעניין זה הינם שונים.

 

מכל מקום, התובעים לא הציגו כל ראיות לביסוס טענותיהם, ומנגד, הנתבעת ביססה את טענותיה 

באמצעות תצהירו של מר פנקסוביץ', הכולל התייחסות מפורטת לכל אחת ואחת מטענות 

צהירו, שבה פירוט טענותיו של כל סוכן וסוכן ולצדה לת 3התובעים )ראו הטבלה שצורפה כנספח 

התייחסותו הקונקרטית של מר פנקסוביץ' לטענות אלה(. יש לציין, כי בתצהירו הבהיר מר 

פנקסוביץ', כי בכל מקרה בו לא ביצעה הנתבעת תשלום כלשהו ביחס לתובע זה או אחר, סכום זה 

חודשי הפעלתה האחרונים של הסוכנות. כך, הצטבר לסכום התמורה המגיע לאותו תובע בגין שני 

למשל, ביחס לתשלום בגין מכירת בולי הכנסה, הבהיר מר פנקסוביץ', כי אכן חלק מהתובעים לא 

תוגמלו בגין רכיב זה, כתוצאה מהסכסוך שהתגלע בנושא זה )כמפורט לעיל בחלק העובדתי(, 

ת בולי הכנסה לתמורה המגיעה ואולם ביחס לתובעים אלה, צורף הסכום המגיע להם בגין מכיר

 להם בגין שני חודשי העבודה האחרונים.   
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       טענות פרטניות של מקצת התובעיםג. 

 , מר חוסיין אבו חג'ול 2התובע מס' 

, כי ניתנה לו הבטחה 29.5.05טוען, באשר לאירוע השוד שהתרחש בסוכנות ביום  2התובע מס' 

וב, כי הסכום שנשדד מהסוכנות לא יקוזז ממשכורתו. ממנכ"ל משרד התקשורת דאז, מר בלשניק

סך כולל של  2006עד ינואר  2005חרף זאת, כך נטען, קיזזה חברת הדואר, במהלך החודשים מאי 

כל אחד(, בגין השוד. לטענתו, בחודש ינואר  ₪ 4,500מהתמורה )בשישה תשלומים של  ₪ 27,000

וך הניכויים הנ"ל ולפיכך על חברת הדואר מת ₪ 11,250השיבה לו חברת הדואר סך של  2006

 לתצהירו(. 39)ראו סעיף  ₪ 15,750להשיב לו סך 

 

, שבמועדים ימית טרוסטהוגש תצהירה של הגב'  2במענה לטענות אלה של התובע מס' 

הרלבנטיים לתובענה שימשה כמנהלת מדור סוכנויות של אזור חיפה והצפון, שאליו הייתה 

 . 2ות הדואר של התובע מס' מסונפת, בין היתר, סוכנ

 

על סכום  2מתצהירה של הגב' טרוסט עולה, כי מעולם לא ניתנה לה הנחיה למחול לתובע מס' 

וזאת  ₪ 81,000החוב, וכי ההנחיות שקיבלה בהקשר זה היו לגבות מהתובע סך כולל של 

יתנים בגין השירותים הנ 2לשיעורין, מתוך סכומי התמורה החודשית המשולמת לתובע מס' 

לתצהירה(. הגב' טרוסט הצהירה, כי לאור האמור נוכו מתמורת  4-5בסוכנות )ראו סעיפים 

 ₪ 4,500דשי של סך חו 2005דצמבר -בכל אחד מהחודשים אוגוסט 2שירותיו של התובע מס' 

, בעקבות 2006לתצהירה(. הגב' טרוסט הצהירה, כי בחודש ינואר  6)סעיף  ₪ 22,500ובסה"כ 

, הסכימה חברת הדואר להקטין את חובו למחצית הסכום, היינו לסך 2בע מס' בקשתו של התו

 2,250, וכי בהתאם לכך, היא התבקשה לנכות מאותה העת סך חודשי קבוע מופחת של ₪ 40,500

)ראו  2006. כך אכן עשתה בחודשים ינואר ופברואר 2מהתשלומים המגיעים לתובע מס'  ₪

, כי בנוסף ולאור בקשתו האמורה, היא התבקשה להשיב לתצהירה(. עוד הצהירה 7-8סעיפים 

, המשקף זיכוי רטרואקטיבי עבור ₪ 11,250סכום כולל של  2006בחודש ינואר  2לתובע מס' 

חמשת החודשים הקודמים בגובה הפרש הסכומים האמורים. יצוין, כי הגב' טרוסט הצהירה עוד, 

הדואר את ניכוי התשלומים על חשבון הפסיקה חברת  2כי עקב ביטול ההסכם עם התובע מס' 

בלבד, מתוך סכום  ₪ 15,750סך כולל של  2סכום החוב וכפועל יוצא נוכה משכרו של התובע מס' 

נותרת חוב כלפי הנתבעת, בסך  2, כך שלתובע מס' ₪ 40,5000החוב הכולל, העומד, כאמור, על סך 

, ולכך אשוב רי התביעה שכנגדלתצהירה(. הסכום האמור נתבע בגד 10-12)סעיפים  ₪ 24,750

  ואתייחס בהמשך.

 

 (:32ש'  264עד עמ'  25ש'  263, עמ' 13.6.13והוסיפה לעניין זה בחקירתה הנגדית )פרוטוקול מיום 

 את היית שותפה באיזה שהיא פגישה עם אבו חג'ול בעניין. –"ש. אבו חג'ול 
 ת. כן.

 .₪ 81,000ש. היית בפגישה שהוחלט לקנוס אותו בסך 
 ת. כן.

 ש. מי עוד נכח בפגישה.
 ת. מה שאני זוכרת, מנהל המרחב ומאגף ביטחון שחר הכרמלי, אני חושבת.
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 .₪אלף  81-ש. מי החליט את ההחלטה לקזז את ה
ת. לאחר האירוע היו המלצות של הביטחון. מאחר והוא פעל בניגוד לנהלים הוחלט 

ר את זה לאגף התפעול, לחייב אותו במלוא הסכום, יענקל'ה מנהל המרחב והעבי
 אנו לא יכולים במרחב להחליט החלטה כזו לבד.

לכם שזה לא ריאלי לדרוש ממנו לעבוד לפי הנוהל עם כמות  ש. האם אבו חג'ול אמר
 האנשים והקצבאות שהוא אמור לשלם ביום אחד.

 ת. לא זוכרת.
 ש. את זוכרת מה הנוהל שהוא הפר.

 ת. לא.
 ש. מה הייתה הבעיה.

 חזקת כספים, אבל אני לא זוכרת פרטים.ת. נוהל ה
 ש. את יודעת באיזה דרך נגנב הכסף.

 ת. לא זוכרת.
 ש. את נתת הוראה לאגף כספים כמה לנכות.

 ת. כן.
 ש. התחלת לומר שהוא פנה במכתבים לכל מיני גורמים, למי הוא פנה.

 ת. אלינו למרחב, ליענקל'ה.
 ש. מה הוא כתב.

 ם שקשה לו. זה היה רוח הדברים.ת. שהוא מבקש להפחית את הסכו
 ש. הוא לא פנה לגורמים נוספים.

 ת. לא זוכרת.
 ש. איתך הוא דיבר.

 ת. כן.
 ש. גם ממך הוא ביקש שיפחיתו ממנו.

ת. הוא דיבר איתי אבל הוא ידע שלא אני מחליטה, הוא בדק איתי אם העברנו 
 ליענקל'ה.

 .ש. מי קיבל את ההחלטה לסייע לו בהפחתת הסכום בחצי
 מג, אגף התפעול.-ת. הרצל בר

 ש. מי ביקש ממך לעשות זאת.
 ת. אני חושבת יענקל'ה או הרצל. לא זוכרת.

 ש. ההודעה נמסרה לך בעל פה או בכתב.
 ת. לא זוכרת.

ש. הגיוני בעינייך שהחלטה של ניכוי כספים וצמצומם אחר כך האם החלטה כזו 
 צריכה ליתן בכתב.

 בעל פה ממנהל המרחב."  ת. אין לי בעיה לקבל הנחיות 
 

 
בחקירתו הנגדית והשיב, כך )פרוטוקול מיום גרסתה של הגב' ימית טרוסט עומת עם  2התובע מס' 

 (:2ש'  140עד עמ'  26ש'  139, עמ' 12.11.12

"ש. שניכו לך את הסכום הזה מהשכר בגלל השוד בטענה שהפרת את הנהלים 
 תב וללכת עם זה לבית משפט.אתה ניסית לתקוף את זה איך שהוא, לכתוב מכ

 ת. תמיד הייתי מתקשר ליעקב.
 ש. נכון שסיכמת עם יעקב שיפחיתו לך את הסכום.

כל הזמן, אמרתי לו זה לא הגיוני כי דיברתי  ₪ 4,500ת. לא הוא היה לוקח כל חודש 
עם בלשניקוב מנכ"ל משרד התקשורת בירושלים ואמר לי בפירוש כל הכסף 

ני את החוב הזה ואמרתי זאת ליעקב ויעקב אמר שנחזיר לך מבוטח ואסור שינכו ממ
 בהדרגה את הכסף, לאחר כמה חודשים הוא התחיל להחזיר לי את הכסף."  

 

לא  , אשר2התובע מס' ונטל ההוכחה בעניין זה רובץ לפתחו של משמדובר בגרסה כנגד גרסה, 

ההחזר שקיבל בחודש  זולתוזאת   – הביא כל ראיה לביסוס טענתו כי ניתנה לו הבטחה כאמור

      רכיב זה.גין ב 2של התובע מס'  נדחית תביעתו –, לו סיפקה הנתבעת הסבר 2006ינואר 
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 , מר גיל אייזן5התובע מס' 

, ₪ 300קיזזה חברת הדואר מהתמורה המגיעה לו סך  2003טוען, כי במהלך שנת  5התובע מס' 

ביב של חברת הדואר, ו"נעלמו" במסגרת שהועברו לגזברות מחוז תל א בגין חסרים בכספים

מעילת גזבר מחוז תל אביב דאז. על פי הטענה, חברת הדואר קיזזה שלא כדין את הסכום האמור 

לטענת התובע  .לתצהירו( 25)ראו סעיף  מהתמורה המגיעה לו ועליה להשיב לו את הסכום הנ"ל

, 40סרים, התובע מס' יזוז בגין חשטוענים בעניין זה לק, וכך גם לטענת התובעים הנוספים 5מס' 

ובמסגרת  3296/06, הגיש תביעה נגד חברת הדואר בעניין זה במסגרת ת.ק )ת"א( עודד רזיאלמר 

 פסק דינה של כב' השופטת חנה פלינר, נדרשה הנתבעת להשיב לו את כספו בצירוף פיצוי.  

 

, כי היא שלחה בן דוד חנה הגב', 8 מס' בעתות, טוענת ה5, כי בניגוד לתובע מס' ראשית, יש לציין

 , כך שלא ברור אפילו מתי הייתה אותה מעילה.2002מכתב בנוגע לקיזוז הכספים כבר בשנת 

 

או לפעול בעניין זה , 40הגיש תביעה, כפי שעשה התובע מס' שנית, משסוכנים אחרים בחרו שלא ל

בדות להציג ראיות כשמדובר בטענה שלצורך ביסוסה יש בזמן אמת, ובהעדר כל ראיה על אף 

  .בגין רכיב זה 5של התובע מס'  נדחית תביעתו משקל,

 

   גב' חנה בן דוד, 8התובעת מס' 

 14,500 סך ה המגיעה להמהתמורה קיזזאף היא, כי חברת הדואר , טוענת 8התובע מס' כאמור, 

מסגרת , בגין חסרים בכספים שהועברו לגזברות מחוז תל אביב של חברת הדואר, ו"נעלמו" ב₪

מעילת גזבר מחוז תל אביב דאז. על פי הטענה, חברת הדואר קיזזה שלא כדין את הסכום האמור 

   .לתצהירה( 33)סעיף  מהתמורה המגיעה לו ועליה להשיב לו את הסכום הנ"ל

 

, המדובר בטענה שלצורך ביסוסה יש להציג ראיות כבדות משקל. לתמיכה פי שכבר ציינתיכ

, שבו היא מבהירה כי אין 15.12.02מכתב ששלחה בנושא עוד ביום  8מס' בגרסתה, צרפה התובעת 

בכוונתה להבליג על הקיזוז בגין הגירעונות, כי היא מתעדת להתלונן במשטרה בגין כך, וכי היא 

(. מאחר לתצהירה ז' 8דורשת את התייחסות רשות הדואר לתלונתה בטרם תעשה כן )ראו נספח 

בנדון, דומה כי התשובות שהתקבלו  8 מס' פעלה התובעת שלאחר משלוח המכתב האמור לא

, שכן המשיכה מרשות הדואר הניחו את דעתה, או לכל הפחות היא ויתרה על טענותיה כאמור

יל, הרי ין לעוצכפי שללא שנקטה כל פעולה נוספת בעניין.  2006עד שנת  2002לעבוד משנת 

תביעה בבית משפט לתביעות  ,דד רזיאלעומר , 40מס'  התובעהגיש  ,8ניגוד לתובעת מס' שב

 יתרו על החוב.והגיעו להסדר או שוששהאחרים או  ,על כן ,קטנות בגין כספים אלו וזכה. נראה

 ראיה לתמיכה בטענותיה. ה כלמכל מקום, מעבר למכתב האמור לא הוצג

 

 בגין רכיב זה.      8של התובעת מס'  לאור כל האמור, נדחית תביעתה
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 , מר אשר ברעם11התובע מס' 

, הוא נאלץ 19.3.06טוען, כי למרות שהסוכנות נסגרה על ידי חברת הדואר ביום  11התובע מס' 

, שכן חברת הדואר לא הגיעה לקבל לידיה 2007להמשיך ולהחזיק במושכר עד לחודש אוקטובר 

נאלץ כפועל יוצא מכך, כך לטענתו, הוא את הציוד השייך לה, למרות פניות מצדו בעניין זה. 

להמשיך ולקיים פוליסת ביטוח תקפה למבנה ולתחולתו. לטענתו, עלות הביטוח עבור התקופה 

הסתכמה חודשים  19עבור ובסה"כ לחודש  ₪ 510עמדה על סך  18.10.07ועד ליום  1.4.06שמיום 

      לתצהירו(. 32)ראו סעיף  ₪ 9,690בסך 

 

ולא חברת הדואר היא  11ה התובע מס' הנתבעת טוענת, מנגד, כי מי שנמנע ממסירת הציוד הי

 שנמנעה מנטילת הציוד.

 

הסדר זה מסגרת ב . כאמור,החזרת הציודבעניין זה נוהל בין הצדדים הליך שהסתיים בהסדר 

נשמרו  וכיו"ב שאלות. על כן ,לא נקבעו קביעות עובדתיות בשאלה מי נמנע מלהחזיר ומי החזיק

פנה לנתבעת  כי ,להוכיח, במסגרת הליך זה 11מס' היה על התובע משכך,  לצדדים טענותיהם.

 נדחית תביעתו בגין רכיב זה.   . כיוון שלא הציג ראיה כאמור,בעניין ופנייתו לא נענתה

 

, הרי שהנתבעת 7.4.06מיום כנגד הנתבעת אוסיף, למעלה מן הדרוש, כי לנוכח צו עיכוב הביצוע 

, אז בוטל הצו על ידי 9.7.07ועד ליום  7.4.06ממילא לא הייתה יכולה לקחת את הציוד החל מיום 

עם האמור והשיב, כך )פרוטוקול מיום  11בחקירתו הנגדית עומת התובע מס' . בית המשפט העליון

  (:15-25ש'  132, עמ' 12.11.12

אני אומר לך שאתה בסעיף זה ]מצהיר שאתה[ נאלצת  –לתצהירך  32"ש. סעיף 
 א הגיע לקבל לידיו את הציוד.להשאיר את הפוליסה בגלל שהדואר ל

 ת. נכון.
ש. אני אומר שגם אם הניה רצתה לבוא היא לא יכלה לבוא כי אתה ביקשת יחד עם 
סוכנים אחרים ביקשתם מבית המשפט העליון לעכב את הצו של המחוזי כך 

 שהדואר לא יוכל לקחת ציוד.
אם איתי את ת. אני לא יודע על זה. פניתי לסניף ראש העין הם היו צריכים לת

קבלת המפתחות. יכול להיות, אני לא יודע. אני לא משפטן ולא יודע מה משמעות 
 הצו. 

ש. אתה מבקש שיבואו לקחת את הציוד אתה רואה שלא באים בזמן הזה אתה 
מיוצג על ידי עורכי דין נגרמו לך הוצאות, אתה מחזיק פוליסה שעולה לך כסף לא 

 מה לא באים לקחת את הציוד.ניסית לפנות לעורכי הדין ולברר ל
ת. לקיחת הציוד היא לא אקט בפני עצמה אלא היא חלק מסגירת הסוכנות, לא 

 פניתי לעורכי הדין."  
 

  גב' פיבי זעפרני, 16התובעת מס' 

, בגין ₪ 1,300 סך ה המגיעה להמהתמורה קיזזאף היא, כי חברת הדואר , טוענת 16התובע מס' 

תל אביב של חברת הדואר, ו"נעלמו" במסגרת מעילת רות מחוז רים בכספים שהועברו לגזבחס

 גזבר מחוז תל אביב דאז. 
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הגם שמדובר בטענה שלצורך ביסוסה יש להציג ראיות כבדות משקל, היא לא נתמכה כאמור, 

בגין  16ומשכך נדחית תביעתה של התובעת מס'  ואף לא בפניה בכתב מזמן אמת ולו בבדל ראיה

 רכיב זה.     

 

טוענת עוד, כי לאחר ביטול ההסכם עמה נותר כל הציוד, המלאי והכסף בסוכנות,  16בעת מס' התו

תוך שהנתבעת מסרבת להיענות לבקשתה לפנות אותם. בעקבות האמור, כך נטען, נאלצה התובעת 

להמשיך ולהחזיק במבנה, על מנת לשמור על הציוד המצוי בו, וזאת מבלי שקיבלה תמורה  16מס' 

צות אותך בסך לתצהירה(. נטען, כי לאור האמור על הנתבעת לפ 23גין כך )ראו סעיף מהנתבעת ב

לחודש, לתקופה שתחילתה  1,000$ -המשקפים דמי שמירה בסכום של כ, ₪ 75,600כולל של 

. נטען, כי בנוסף, על הנתבעת לפצות את התובעת 2007וסיומה בחודש אוקטובר  2006בחודש מרץ 

 שילמה בכל אותה תקופה. 16המשקפים את דמי הביטוח שהתובעת מס' , ₪ 2,045בסך  16מס' 

 

משכך, ומאחר שטענות הדברים שנאמרו לעניין הסדר החזרת הציוד, יפים גם למקרה זה. 

פנתה לנתבעת  16ס' מ תהוכחשו על ידי הנתבעת, ובהעדר ראיות לכך שהתובע 16התובעת מס' 

 . בגין רכיב זה 16התובעת מס'  בעניין ופנייתה לא נענתה, נדחית תביעתה של

 

, הרי שהנתבעת ממילא לא 7.4.06אוסיף, למעלה מן הדרוש, כי לנוכח צו עיכוב הביצוע מיום 

בכל הנוגע  וכי מכל מקום, 9.7.07ועד ליום  7.4.06הייתה יכולה לקחת את הציוד החל מיום 

  של אותו ביטוח. , כלל לא הובהר מה טיבו 16לפרמיות הביטוח שבהן נשאה התובעת מס' 

 

 , מר בני כהן19התובע מס' 

טוען, כי הגם שלאחר ביטול הסכם ההתקשרות עמו נטלה הנתבעת את המלאי,  19התובע מס' 

הכספים ודברי הדואר שהיו בסוכנות, היא הותירה בסוכנות את הציוד, אשר כלל ארונות, כספות, 

ליו הנתבעת להמשיך ולהחזיק בנכס שולחנות, מדפים, מחשבים וצגים. בכך, כך נטען, כפתה ע

לתצהירו(. לאור האמור, כך נטען, על הנתבעת לפצות אותו בגין כל ההוצאות  87)ראו סעיף 

ועד למועד מסירת הציוד לחברת הדואר,  1.3.06הרלבנטיות להחזקת מבנה הסוכנות החל מיום 

 ניהול, ארנונה וביטוח.   . בכלל זאת, כלך נטען, דמי השכירות ששולמו, דמי2007בחודש אוקטובר 

 

משכך,  כי הדברים שנאמרו לעניין הסדר החזרת הציוד, יפים גם למקרה זה.  ,שוב אחזור ואציין

 19העדר ראיות לכך שהתובע מס' הוכחשו על ידי הנתבעת, וב 19ומאחר שטענות התובע מס' 

  בגין רכיב זה. 19של התובע מס'  ה אל הנתבעת בעניין ופנייתו לא נענתה, נדחית תביעתופנ

 

, הרי שהנתבעת ממילא לא 7.4.06אוסיף, למעלה מן הדרוש, כי לנוכח צו עיכוב הביצוע מיום 

וכי מכל מקום, כלל לא הובהר  9.7.07ועד ליום  7.4.06הייתה יכולה לקחת את הציוד החל מיום 

  .  , לטענתו19מה טיבו של אותו ביטוח שבו נשא התובע מס' 
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 ר יונתן לוי, מ21התובע מס' 

טוען, כי הוא הכשיר עובדת מטעמו לעבודה בסוכנות הדואר, וזאת במשך תקופה  21התובע מס' 

בתקופה האמורה. לגרסתו, עם סיום ההתקשרות  החודשים לערך, תוך שהוא נושא בשכר 4-של כ

 פנתה חברת הדואר לעובדת ושידלה אותה לעבוד עבורה. על פי הטענה, בנסיבות אלה על הנתבעת

מר לוי לא  לתצהירו(. 33-36)סעיפים  של אותה עובדת בגין הכשרתה ₪ 13,000לשלם לו סך של 

 לתצהירו(. 33ראו סעיף  )הביא לעדות את אותה סוכנת ואף לא מסר את שמה 

בגין  21המדובר בטענה סתמית, שלא נתמכה ולו בבדל ראיה ועל כן נדחית תביעת התובע מס' 

 רכיב זה. 

    

 , מר גיורא לופטיג22התובע מס' 

טוען, כי חברת הדואר גזלה מהסוכנות שבניהולו לקוח ותיק בשם "ברומקס", אשר  22התובע מס' 

מדי חודש, וכי עליה לפצות אותו  ₪נהג להשתמש בשירותי הביול של הסוכנות בסכומים של אלפי 

ח זה, לשנים , המשקפים את הפסד ההכנסה שנגרמה לו, בגין לקו₪ 157,055בגין האמור בסך 

 לתצהירו(.  48-54)ראו סעיפים  2004-2007

 

 (:8ש'  150עד  28ש'  148, עמ' 14.11.12והשיב, כך )פרוטוקול מיום   22בעניין זה נחקר התובע מס' 

 "ש. שהיית סוכן הפעלת את הסוכנות דרך חברה.
 שאלו היו ההכנסות מהדואר. ₪ 15,000ת. נכון, ומשכתי מהחברה שכר של 

נייר שאתה הכנת  ףזה ד –/יב לתצהירך 22לה שעיינת בה קודם נספח ש. הטב
 לקראת ההליך הזה.

 ת. לא, זה ריכוז של הנהלת חשבונות.
 ש. יש דוחות רווח והפסד של החברה.

 ת. בוודאי.
 ש. איפה הם.

 ת. לא חשבתי שאני צריך לצרף אותם לתצהיר.
 ש. הטבלה הזו אושרה על ידי רו"ח.

 ות שאושרו על ידי רו"ח.רל סכומים מתוך השות. זו טבלת אקסל ש
 ש. זו טבלת אקסל שאתה ערכת.

 ת. לא, רואת החשבון שלי.
 ש. מי זו רואת החשבון.

 ת. אשתי.
 ש. מי היה רואה החשבון של החברה.

 ת. אשתי.
 ש. אתה מדבר בתצהיר על "גניבה" של לקוח בשם ברומקס.

 ת. כן.
קס הכניסה לסוכנות כסף מסוים ש. אתה יכול להראות מסמך על כך שברומ

 במועד מסוים וממועד מסוים היא לא הכניסה אותו.
ת. אני יכול להמציא אותו. אין שום בעיה, רואים שיש ירידה בהכנסות בשנים 

2004 ,2005. 
 ש. אני לא יכול לדעת מהטבלה הזו.

 ת. נכון אבל אני יכול להציג מסמך כמה ברומקס הכניס.
הסניף שאתה טוען שהוא העביר את ברומקס ש. אתה שמעת את מנהל 

 מהסוכנות שלך אליו אתה שמעת אותו עושה זאת.
פחות,  30%שהציעו לו לעבור לסניף לשלם  ת. לא. ברומקס בא אלי וסיפר לי

שאתן לו את ההנחה אמרתי לו שאני בתור סוכנות אין לי את הסמכות להציע 
יף בהרצליה, לא זוכר את הנחות על בולים וביולים, דיברתי אז עם מנהל סנ
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שמו, אישר לי שהוא אכן פנה לברומקס והוא לא אישר לי איזה הנחה הוא נתן 
 אבל הוא אישר שברומקס עברו לעבוד ישירות עם הסניף.

 ש. אתה לא יודע להגיד לנו אם ברומקס קיבל הנחה או לא קיבל הנחה.
נתן הנחה אך ת. הוא קיבל, שמעתי זאת מברומקס, ומנהל הסניף אישר שהוא 

 לא אמר כמה.
 ש. למה אתה לא מוסמך לתת הנחה והדואר כן.

 ת. זו המדיניות של הדואר.
 ש. ניסית לפנות לדואר באיזה שהוא מכתב ולהתלונן על זה.

 .1.3.06ת. כן, התלוננתי במכתב ביום 
 ש. אני מדבר על זמן אמת.

 נספח ג'. 1.3ת. לא זוכר אם בזמן אמת כתבתי, אך אין ספק שכתבתי, ביום 
 ש. ברומקס מופיע במכתב.

 ת. לא. אבל היו עוד כמה.
ש. ספגת ירידה ניכרת מהכנסות כפועל יוצא מהלקוח הזה דבר שמתבקש 

 שתעשה זה תתלונן.
 ת. זה לא היה עוזר לי.

 ש. זו היתה המחשבה שאין מה לעשות.
 ת. כן.

 ש. פנית לארגון.
 ת. לא..". 

           
, כאשר מינימאלית תה סתמית, שנטענה בעלמא ללא כל תשתית ראייתיבטענ , אם כן,המדובר

 בגין רכיב זה. 21אשר על כן, נדחית תביעת התובע מס'  .התובע העיד כי הראיות היו בידיו

 

 גב' שרה נחשון, 26התובעת מס' 

טוענת, כי חברת הדואר חייבת לה כספים רבים בגין חישוב מוטעה של דברי  26התובעת מס' 

שנים. על פי הטענה, בגין רכיב זה על הנתבעת לשלם לה  6אשר חולקו על ידה, וזאת על פני  הדואר

 לתצהירה(. 36-38)סעיפים  ₪ 46,800סך 

 

המדובר בטענה בעלמא, שלא נתמכה ולו בבדל ראיה. אף לא הוצגה כל טרוניה או דרישה מצד 

ובר בסכומי כסף שנמנעו , הגם שלגרסתה המדמזמן אמת לנתבעת בעניין זה 26התובעת מס' 

 ממנה במשך לא פחות משש שנים. מנגד, טענה זו נשללה מכל וכל על ידי מר פנקסוביץ' בתצהירו.

    בגין רכיב זה.  26אשר על כן, נדחית תביעת התובעת מס' 

 

 , מר חיים סופר28 'התובע מס

בסוכנות וכי גם  טוען, כי לאחר ביטול ההסכם עמו נותר כל הציוד והמלאי 28התובע מס' גם 

לאחר הסכם הפשרה שנחתם מולו, נלקח מהסוכנות רק המלאי, תוך הותרת הציוד בסוכנות 

להשכיר את המבנה  28לתצהירו(. בעקבות האמור, כך נטען, נמנע מהתובע מס'  12-13)סעיפים 

ל ששימש בשעתו כסוכנות והוא אף נאלץ לשאת דמי הארנונה בגין הנכס. אשר על כן, כך נטען, ע

חודשים סך  22המשקפים את דמי השכירות בגין הנכס בגין  ₪ 92,400הנתבעת לפצות אותו בסך 

 21-22, המשקפים את דמי הארנונה בגין הנכס בתקופה האמורה )ראו סעיפים ₪ 13,200

 לתצהירו(.  
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הדברים כפי שכבר ציינתי, בעניין זה נוהל בין הצדדים הליך שהסתיים בהסדר הפשרה, 

 28 מס' משכך, ומאחר שטענות התובעעניין הסדר החזרת הציוד, יפים גם למקרה זה. שנאמרו ל

אוסיף, למעלה מן הדרוש, כי לנוכח צו . הוכחשו על ידי הנתבעת, נדחית תביעתו בגין רכיב זה

, הרי שהנתבעת ממילא לא הייתה יכולה לקחת את הציוד החל מיום 7.4.06עיכוב הביצוע מיום 

נשא  28 וכי מכל מקום, כל שצורף לתמיכה בטענה שלפיה התובע מס' 9.7.07ועד ליום  7.4.06

   בתשלומי הארנונה בגין הנכס הוא עותק ממכתב דרישה לתשלום.

 

 , מר דניאל פלד30התובע מס' 

פיצלה חברת הדואר את מבנה הסוכנות לשניים,  2005טוען, כי במהלך חודש יולי  30התובע מס' 

. חרף זאת, כך נטען, ניכתה חברת הדואר משכרו את מלוא תשלומי בכוונה להשכיר את חלקה

 .₪ 1,580הארנונה בגין כל שטח המבנה. סכום זה מסתכם, לשיטתו, בסך 

 

בגין  30לפיכך נדחית תביעת התובע מס' ו המדובר בטענה בעלמא, שלא נתמכה ולו בבדל ראיה

 .רכיב זה

 

 גב' יהודית פלד, 31התובעת מס' 

טוענת, כי לאחר סגירת הסוכנות נותר בה חלק ניכר מהציוד, אשר נלקח  31 התובעת מס'גם 

לתצהירה(. לפיכך, כך נטען, על הנתבעת  13)ראו סעיף  2007ממנה, בסופו של דבר, רק בחודש יוני 

לפצות אותה בגין דמי המפתח שהמשיכה לשלם בגין המבנה, עד לפינויו, וכן בגין מיסי עירייה, 

 לתצהירה(.    21-29תשלומי חשמל, מס מחסן ומים )ראו סעיפים אחזקת קו טלפון, 

 

הדברים כפי שכבר ציינתי, בעניין זה נוהל בין הצדדים הליך שהסתיים בהסדר הפשרה, 

משכך, ומאחר שטענות התובעת מס'  שנאמרו לעניין הסדר החזרת הציוד, יפים גם למקרה זה. 

 בגין רכיב זה.  31התובעת מס' של הוכחשו על ידי הנתבעת, נדחית תביעתה  31

 

, הרי שהנתבעת ממילא לא 7.4.06אוסיף, למעלה מן הדרוש, כי לנוכח צו עיכוב הביצוע מיום 

. בחקירתה הנגדית עומתה 9.7.07ועד ליום  7.4.06הייתה יכולה לקחת את הציוד החל מיום 

 (:29ש'  170, עמ' 19.11.12)פרוטוקול מיום  עם הדברים והשיבה, כך 31התובעת מס' 

"ש. אחת התביעות שלך כאן להשיב לך כל מיני תשלומים ששילמת בגלל 
שנאלצת לשאת בהוצאות האחזקה של המבנה כי הציוד של הדואר היה עדיין 

 היו נחסכות הוצאות. 2007בפנים לטענתך אם הוא נפנה לפני אוקטובר 
ם בדמי ת. יכולתי להשתמש במקום. יכולתי למכור את המקום. זה היה מקו

 מפתח.
ש. מה שקרה שאתם ביקשתם לאחר שביהמ"ש המחוזי נתן החלטה שמורה 
לכם למסור לדואר את כל הציוד, כולל זה שהיה בסוכנות שלך, ביקשתם מבית 
המשפט העליון לעכב את ההחלטה, כלומר להשאיר את הציוד אצלכם בסוכנות 

 וביהמ"ש העליון קיבל את הבקשה שלכם. את זוכרת.
לא זוכרת את זה, אני אישית התקשרתי וביקשתי שיפנו את זה. גם היה ת. אני 

 צו שאסר לפתוח סוכנויות ופתחתם סוכנויות.  
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ש. את יכולת באופן אישי לפנות לעורכת הדין שלך ולהגיד לה תסירי את הצו 
לגביי, אני לא רוצה לשלם את התשלומים, שהדואר יבוא עכשיו ויקח את 

 הציוד.
בל פניתי בעל פה שיפנו לי את הדואר. לא נהניתי לשלם את כל ת. לא זוכרת, א

 ההוצאות, שכ"ד וכאלה."  
 

 
החלו העידה כי , שולמית פרלמוטר, גב' 33מס' אחרת, התובעת יש לציין לעניין זה כי תובעת 

 13-15)סעיפים  לפרק את הסוכנות שלה ביום בו ניתן צו עיכוב הביצוע ועל כן הציוד הוחזר

 היינו, הנתבעת לא פעלה לקחת ציוד לאחר צו עיכוב הביצוע שהוצא לבקשת הסוכנים.  .לתצהירה(

 

הציגה לתמיכה בטענותיה אינן  31אציין גם, כי חלק ניכר מהאסמכתאות שהתובעת מס' עוד 

 מספקות אינדיקציה לכך שמדובר בתשלומים שאכן שולמו בגין אותן הוצאות, כנטען.   

 

 ₪ 10,600, כי הנתבעת קיזזה מהתמורה המגיעה לה סכום כולל של טוענת עוד 31התובעת מס' 

תל אביב של חברת הדואר, ו"נעלמו" במסגרת רים בכספים שהועברו לגזברות מחוז חסבגין 

 .מעילת גזבר מחוז תל אביב דאז

ות משקל. לתמיכה בגרסתה, צרפה כבדשלצורך ביסוסה יש להציג ראיות מדובר בטענה כאמור, ה

אשר נשלח על ידי  2.9.07מכתבים ששלחה בנושא, ובכלל זה מכתב התראה מיום  31 התובעת מס'

עו"ד מטעמה, שבו דרשה את השבת הסכומים המגיעים לה, לטענתה, שאחרת תפתח בהליכים 

מאחר שלאחר משלוח המכתב האמור לא פעלה (. י"ז לתצהירה 31י"ז,  31ים )ראו נספחמשפטיים 

כי התשובות שהתקבלו מרשות הדואר הניחו את דעתה, או לכל בנדון, דומה  31התובעת מס' 

בדל ראיה הפחות היא ויתרה על טענותיה כאמור. מכל מקום, מעבר למכתב האמור לא הוצג ולו 

 .     בגין רכיב זה 31של התובעת מס' נדחית תביעתה ומשכך לתמיכה בטענותיה 

 

 גב' שולמית פרלמוטר, 33התובעת מס' 

הוחזר לסוכנות לאחר קבלת צו  23.3.06וענת, כי הציוד שפורק מהסוכנות ביום ט 33התובעת מס' 

, בעקבות ההליך שנוהל בעניין 16.10.07עיכוב הביצוע, וכי ציוד זה פונה בסופו של דבר רק ביום 

זה. על פי הטענה, על חברת הדואר לשלם לה "דמי שמירה" בגין התקופה האמורה, שבמהלכה 

 ות וכן להשתתף עמה בהוצאות החזקת המושכר בתקופה זו.שמרה את הציוד בסוכנ

 

הדברים כפי שכבר ציינתי, בעניין זה נוהל בין הצדדים הליך שהסתיים בהסדר הפשרה, 

משכך, ומאחר שטענות התובעת מס'  שנאמרו לעניין הסדר החזרת הציוד, יפים גם למקרה זה. 

 .זהבגין רכיב  נדחית תביעתההוכחשו על ידי הנתבעת,  33

 

אכן אישרה בתצהירה כי הציוד פונה מהסוכנות בסמוך למועד  33התובעת מס' כאמור,  בנוסף,

סגירתה, אולם הוא הוחזר לסוכנות בעקבות צו עיכוב הביצוע שניתן על ידי בית המשפט העליון 

 לבקשת הסוכנים.   
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 גב' שרה יהלום קלוגס, 35התובעת מס' 

הפעילה סוכנות דואר ביישוב תמרת, ניכתה חברת הדואר  טוענת, כי הגם שהיא 35התובעת מס' 

מהתמורה המגיעה לה דמי השתתפות בארנונה עבור נכס המצוי ביישוב תמרה. לשיטתה, המדובר 

. לתמיכה ₪ 5,207והוא מתמצה בסך  2005-2006בסכום שנגבה ממנה שלא כדין בין השנים 

ה' 35)נספח ארנונה מתמרה" ברת הדואר וחשבון הבגרסתה צרפה  לתצהירה "אישורי ח

 לתצהירה(

 

לתמיכה בטענתה מעלה, כי אין הם מהווים אסמכתא  35עיון במסמכים שצרפה התובעת מס' 

 לניכוי סכומי ארנונה משכרה בגין נכס המצוי בישוב תמרה, כנטען.

 

 בגין רכיב זה. 35תובעת מס' ה אשר על כן, נדחית תביעת

 

 :11פרק 

 תסיכום התביעה העיקרי. 11

לסיכום, במסגרת התביעה העיקרית, אני קובעת כי התובעים הפרו את ההסכמים עם חברת 

הדואר. במצב דברים זה, מונחת על כתפי התובעים האחריות המלאה לכל התשלומים או 

. שנאלצו להוציא עקב סגירת הסוכנותוהוצאות  ההוצאות שנגרמו להם בגין ביטול ההסכמים

ממועד מתן הצו ועד לביטולו, כנטען,  ות לפיצוי בגין אובדן רווחיםהזכ לא קמה לתובעיםלפיכך, 

וכן לא קמה להם הזכות לפיצוי בגין תשלומי שכירות או שמירת ציוד ובגין תשלומים שבהם נשאו 

אחזקה  ,בתקופה האמורה, ובכלל זאת מיסי ארנונה, חשמל, טלפון, דמי ניהול, מים, ביטוח

 ,הלוואות שנטלומימון ו ה לתובעים הזכות לפיצוי בגין עלויותלא קמ ,כןכמו שוטפת ומס מחסן. 

 איבוד מוניטין שצברו במשך שנות עבודתם.ובגין  שבוצעו בסוכנותהשקעות תשלומים לעובדים, 

עם זאת,  בנוסף, התובעים גם אינם זכאים לפיצוי בגין הפסד השתכרות ממועד ביטול הצו ואילך.

ה בתום לב כשהפעילה את זכות הביטול מבלי לקיים שימוע כי חברת הדואר לא נהג ,אני קובעת

בסכומים שפורטו  ,לתובעים, ועל כן תפצה חברת הדואר את התובעים, כל אחד על פי נסיבותיו

  לעיל. בנוסף, תפצה חברת הדואר את התובעים, כמפורט, על נזקים פרטניים שנגרמו להם.

 

)לפני קיזוז בעקבות התביעה  אחד מהתובעיםבטבלה המצורפת מרוכזים כל הנזקים שנגרמו לכל 

כן מצויינים סכומי התמורה בגין החודשיים האחרונים להפעלת הסוכנות שאותם על  .שכנגד(

 הנתבעת לשלם לתובעים. 

 

 :כום תביעת סוכני הדואר )בש"ח(יס

 

מספר 
 תובע/ת

העדר 
 -שימוע

פיצוי נזק 
 ממוני

 -העדר שימוע
פיצוי נזק לא 

 ממוני

ם שכר חודשיי
 אחרונים

פיצוי בגין 
פריצה 

 לסוכנות

סה"כ פיצוי 
לסוכן )לפני 

קיזוז 
התביעה 

 שכנגד(
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2 40,000 50,000 14,725.1 10,000 114,725 

3 40,000 10,000 25,625.8   75,626 

4 25,000 15,000 34,647.1   74,647 

5 42,000 5,000.0 68,761.1   115,761 

6 53,000 5,000 26,708.7   84,709 

7 72,000 15,000 44,187.6   131,188 

8 47,000 5,000 38,622.4   90,622 

9 66,000 10,000 39,579.5   115,579 

10 26,000 10,000 8,174.4   44,174 

11 73,000 5,000 55,801.0   133,801 

12 49,000 10,000 20,167.0   79,167 

13 37,000 10,000 21,437.1   68,437 

14 32,000 0.0 27,566.4   59,566 

15 28,000 50,000 31,726.6   109,727 

16 95,000 50,000 16,059.5   161,060 

17 21,000 50,000 4,896.8 3,000 78,897 

18 45,000 5,000 35,068.6   85,069 

19 0 0.0 52,076.0   52,076 

20 66,000 0.0 23,806.8   89,807 

21 93,000 10,000 69,823.7   172,824 

22 106,000 5,000 49,633.6   160,634 

23 40,000 0.0 24,196.2   64,196 

24 38,000 0.0 28,486.2   66,486 

25 30,000 20,000 40,272.7   90,273 

26 58,000 5,000 36,921.2   99,921 

27 75,000 15,000 33,922.3   123,922 

28 26,000 10,000 48,363.6   84,364 

29 80,000 0.0 55,529.7   135,530 

30 39,000 10,000 18,312.2   67,312 

31 59,000 40,000 28,497.4   127,497 

32 68,000 5,000 26,318.0   99,318 

33 47,000 5,000 40,286.4   92,286 

34 31,000 15,000 11,104.9   57,105 

35 39,000 5,000.0 14,312.7   58,313 

36 49,000 15,000 26,341.9   90,342 

37 51,000 5,000 22,498.5   78,499 

38 48,000 40,000 27,090.0   115,090 

39 136,000 25,000 139,072.3   300,072 

40 83,000 5,000 47,522.0   135,522 

41 44,000 50,000 16,245.0   110,245 

42 25,000 0.0 61,310.2   86,310 

43 79,000 5,000 33,345.2   117,345 

44 86,000 30,000 71,752.5   187,752 

45 92,000 50,000 70,887.0   212,887 
 

 אני דוחה את תביעת ארגון סוכני הדואר.
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 כעת אעבור לדון בתביעה שכנגד.

 

 התביעה שכנגד. 12

 44-2התביעה כנגד התובעים  112.

 עילות התביעה. 1.112.

, הן על נתבעתנזק שנגרם לגין הב התובעיםקיים מסד משפטי לחייב את ורה כי בענייננו אני סב

  ;זיקי, זאת בצד הפרת חובת תום הלבבסיס דיני החוזים והן במישור הנ

 

שרות עם הנתבעת עת נקטו הפרו את הסכמי ההתק כאמור, ראינו לעיל, כי התובעים, כולם,

, המדובר היה בהפרה יסודית של ההסכמים. משכך, , וכי בהתאם להוראות ההסכמיםבעיצומים

קמה לנתבעת הזכות לתבוע מהתובעים פיצויים כתוצאה מההפרה ותוצאותיה, הן מכוח הוראת  

  לחוק התרופות. 10סעיף להסכמים והן מכוח  23סעיף 

 

יל, הפרו התובעים גם את חובתם לפעול בתום לב בקיום כי במעשיהם, כאמור לע ,אני סבורה

. זאת, שעה שבעיצומו של המשא ומתן שהתנהל בין החוזים חוקל 39בסעיף החוזה, כמשמעותה 

בפעולות חד צדדיות וכוחניות, כאשר לא קדמה לאותן פעולות חד  הצדדים מצאו הם לנכון לנקוט

להצדיק צעדים חריפים אלה  –אולי  –צדדיות כל פרובוקציה מצדה של הנתבעת, שיכולה הייתה 

שבהם נקטו, וכי גם מטעם זה זכאית הנתבעת לפיצוי בגין הנזקים שנגרמו לה עקב חוסר תום הלב 

 של התובעים. 

 

גם עוולו התובעים כלפי הנתבעת בעוולת הרשלנות; התובעים, בהיותם סוכני  זאת ועוד. במעשיהם

לקהל חיוניים כמי שמעניקים שירותים  דואר, חבים לנתבעת בחובת זהירות מושגית וקונקרטית,

השיבושים וההשבתות שבהם נקטו התובעים מנעו מהציבור את אותם שירותים לקוחותיה. 

ספק לקהל לקוחותיה באופן רציף וסדיר, וכן מנעו מהציבור חיוניים, שאותם היה על הנתבעת ל

-קבלת דברי דואר, שלחלקם הוא נדרש בדחיפות. התארגנות התובעים במקובץ, ביחס עם עוד כ

סוכנים נוספים, אך העצימה את הפגיעה בנתבעת. הפרת חובות הזהירות בידי התובעים גרמו   140

אור היחסים החוזיים בין הצדדים, אדון בכך במסגרת אולם, כפי שציינתי, ל לנזקיה של הנתבעת.

  דיני החוזים.

 

עם זאת, התובעת שכנגד, חברת הדואר, לא הוכיחה את מרבית הנזקים שהיא טוענת להם בכתב 

התביעה שכנגד, כפי שיפורט להלן. בנוסף, התנהלותה הכוחנית של חברת הדואר תרמה גם היא 

לחייב את התובעים במלוא הנזקים שהוכחו. תחילה אעמוד  לאותם נזקים שנגרמו לה, ועל כן אין

 על הנזקים שנגרמו, ולאחר מכן על התנהלות חברת הדואר ואשמה התורם לנזקים.

 

 5.3.06-26.2.06אובדן רווחים בגין השבתת סוכנויות התובעים בין הימים . 2.121.

http://www.nevo.co.il/law/71887/10
http://www.nevo.co.il/law/71888/39
http://www.nevo.co.il/law/71888
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שהיו צפויים לה אילו הנתבעת טוענת, ראשית, כי היא זכאית לפיצוי בגין אובדן הרווחים 

 26.2.06התובעים היו פותחים את סוכנויות הדואר כרגיל ולא נוקטים בעיצומים חלקיים בימים 

, שאז הודיעה הנתבעת בגדרי 5.3.06ועד ליום  28.2.06ובעיצומים מלאים החל מיום  27.2.06-ו

בלו הודעות הבקשה לצווים זמניים שהגישה, על ביטול ההסכמים )כאמור, חלק מהסוכנים קי

 ביטול עוד קודם לכן(. 

 

 אובדן רווחים בימים בהם סוכנויות התובעים היו סגורות אחר הצהרייםא. 

לא נפתחו הסוכנויות בשעות אחר הצהריים ותחת זאת הן פעלו  27.2.06-ו 26.2.06כאמור, בימים 

 . 14:30באופן רציף עד לשעה 

 

ן שיבושים כאמור, שהרי הסוכנויות האריכו את על פניו, אין כל הכרח כי נגרם נזק לנתבעת בגי

שעות העבודה בבוקר, כך שהיקף שעות העבודה נותר זהה, ולקוחות שביקשו לקבל שירות בשעות 

אחר הצהריים יכולים היו לפנות לאחד מסניפי הדואר הסמוכים, או לדחות את ביקורם ליום 

כיחים כי נגרם לה נזק בימים אלו. אחר. ואכן, הנתבעת לא הציגה בהליך זה דוחות כספיים המו

 במצב דברים זה, לא מצאתי לנכון לפסוק לנתבעת פיצוי בגין ראש נזק נטען זה.  

 

 ימים בהם סוכנויות התובעים היו סגורותאובדן רווחים בב. 

סוכנויות הדואר נותרו סגורות ולא ניתנו השירותים שאותן סוכנויות  28.2.06כאמור, החל מיום 

הרחב דרך קבע. בכך נמנעו מהנתבעת הרווחים שהיו צפויים לה מאותן סוכנויות,  סיפקו לקהל

ככל שהן היו נותרות פתוחות לקהל הרחב. המדובר בנזק אשר נגרם כתוצאה מהפרת ההסכמים, 

. חוק התרופותל 10סעיף להסכמים והן מכוח הוראות  23סעיף וככזה הינו בר פיצוי, הן מכוח 

לאור האמור, על כל אחד מהתובעים לפצות את הנתבעת בגין הרווח שנמנע ממנה בימים שבהם 

 סגר את הסוכנות שלא כדין.

 

כפי שכבר ציינתי לעיל, לעניין המועדים שבהן הסוכנויות היו סגורות, מקובלים עלי נתונים בנק 

יוסף  חת וסגירת מאזני הסוכנויות שעליהם העיד מרהדואר בדבר המועדים והשעות של פתי

ושעותק מהם צורף לתצהירו. כאמור, וכפי שהוכח, כל סוכנות נדרשת, כחלק מתהליך מטלוב 

העבודה הרגיל והשגרתי שלה, לפתוח מאזן עם פתיחת הסוכנות ולסגור מאזן עם סגירת הסוכנות. 

 )ב(: 17גם קובע ההסכם בין הצדדים, בסעיף  מטלוב, על כך גם העידו הסוכנים וכךמר על כך העיד 

"הסוכן מתחייב לסגור בכל יום פעילות את המאזן היומי ולהעביר את המאזן בסוף 
  היום לשירות הבנקאית באופן ובמועד כפי שייקבע בידי המנהל."

 

י מעבר לכך, וכפי שכבר צוין, כל התובעים, ללא יוצא מן הכלל, הודו בגדרי ההליכים הקודמים כ

     , ולגבי אחרים כך נקבע לעיל, בפסק דין זה.נטלו חלק בעיצומים ובשביתות

 

על מספר הימים בהם הייתה כל סוכנות סגורה ועל  את תביעתה בראש נזק זה ביססה הנתבעת

 הרווח היומי הממוצע של חברת הדואר מאותה סוכנות. 

http://www.nevo.co.il/law/71887/10
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וד הכנסותיה היומיות הממוצעות חושב על יס חברת הדואר מכל סוכנותשל  הרווח היומי הממוצע

של כל סוכנות בניכוי התמורה היומית הממוצעת של אותה הסוכנות, כשהחישוב האמור מתבסס 

לתצהיר מר  2-3, כמפורט בנספחים 2005על הנתונים הכספיים של אותה סוכנות לשנת הכספים 

מביא בחשבון את  . אמנם, חישוב זה אינושדומה כי הם אינם שנויים במחלוקת, צביקה דיאמנט

עלויות התפעול של הנתבעת בגין הסוכנויות, שעל פניו אמור להיות מופחת הסכום המשקף את 

מהסכום המתקבל, אולם יש להניח, כי בד בבד עם החיסכון בעלויות התפעול בגין הסוכנויות 

תו השובתות, נגרמו לנתבעת הוצאות תפעול עודפות, בשל הפעילות העודפת בסוכנויות שלא שב

 ובסניפי הדואר.  

 

בהם התברר כי  מקריםאשר למספר הימים שהסוכנות הייתה סגורה, נתוני הנתבעת )למעט 

או שביטלה את החוזים לפני המועדים  המחשבים תהנתבעת היא זו שהפסיקה את תקשור

( מקובלים עליי. שונים פני הדברים באשר לרווח שנמנע מהנתבעת. לעניין זה כל שהציגה הנזכרים

הנתבעת הוא הרווח היומי שלה מכל סוכנות. נתון זה אינו מבסס כלל ועיקר את הנזק שנגרם 

לנתבעת, כיוון שלצד סוכנויות התובעים פעלו סוכנויות נוספות ואף בתי דואר וסניפי דואר נוספים 

 אליהם יכלו אנשים לפנות. 

 

התקבלו  של התובעים, כנויות, ברי כי חלק מאותם רווחים שנמנעו מהנתבעת בגין סגירת הסוהיינו

בכל זאת בידיה, באמצעות סוכנויות וסניפי דואר סמוכים לאותן סוכנויות שנותרו סגורות, ומכאן 

שיש להביא נתון זה בחשבון. בהקשר זה מקובלת עלי טענת התובעים, שלפיה בנוסף לדוחות 

ת הדואר להציג גם המעידים על הכנסותיהן של הסוכנויות והתמורה ששולמה להן, היה על חבר

או נתונים כוללים על הכנסותיה בימים דוחות כספיים המעידים על נתוני יחידותיה הסמוכות, 

כי הפעילות של  ,כדי להראותבהם הסוכנויות היו סגורות לעומת ימים קודמים לסגירה. זאת, 

נזק. כיוון  , שאם כך הוא, הרי שלא נגרם לה כלחרותאותן סוכנויות שנסגרו לא זלגה ליחידות א

 שלעניין זה חברת הדואר היא התובעת, עליה הנטל להוכיח את נזקיה. 

 

, עמ' 20.6.13עומת עם הדברים בחקירתו הנגדית והשיב, כך )פרוטוקול מיום  צביקה דיאמנטמר 

 (: 1-9ש'  276

"ש. איפה החישוב של בית הדואר הסמוך. על מנת לטעון שהיה לכם הפסדים 
חייב להראות שלא היה לך גידול בסניפים המקבילים  התמסגירת הסוכנויות א

 באזור כי אם כל הפעילות עברה לסניף סמוך לא נגרם נזק.
ולעשות ניתוח, אני שלעצמי סבור כי  2006אפשר לקחת את הנתונים של . ת. ..

יהיה קשה מאד להגיע למספר מאחר והשינויים בהכנסות של יחידה תלוי בהמון 
וב את נתוני הפעילות סגירת יחידה גורמת לנו נזק בהערכה גורמים. אני מכיר ט

. בהנחה שאני לא נותן לה חלופה טובה. במצב שנוצר לא יצרתי 50%זהירה של 
חלופה טובה. האנשים האלה הם לא עבדו בעמדות מול קהל, לא היה לי עמדות 

 לתת להם."
 

 :(14' ש 277עד עמ'  27ש'  276ובהמשך )שם, עמ' 
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תה יכול לטעון שנגרם נזק בלי להראות את הרווחיות של חב' הדואר "ש. .. איך א
 קצת אחרי סגירת הסוכנויות? 

 זו הערכתי לא בדקתי את כל המסגרת. –ת. באובדן הכנסות 
 ש. אז איך אתה יכול לטעון משהו לגבי אובדן הכנסות מבלי לבדוק את הרווחיות.

 יחידות. 700ם יש לנו סוכנויות זו טיפה בי 44-ת. צריך לזכור שמדובר ב
ש. דווקא בגלל זה אולי זה לא גרם נזק. שאתה צריך להראות שפעולה מסוימת 
גרמה לאובדן הכנסות איך אתה יכול לעשות את זה בלי להראות שבפועל היה אובדן 

 הכנסות כלשהו. אם לא היה אובדן הכנסות אז איך אתה יכול לטעון שנגרם נזק. 
כסף ומיום שנסגרה היא  2005הכניסה לי בשנת  ת. עובדתית סוכנות מסוימת

 כסף. 0הכניסה לי 
ש. את זה הבנתי אבל אתם תובעים על כוח אדם שלקחתם, ואתם גם אומרים ואתה 
אמרת היום שאין מונופול ולכל דבר יש תחליף, יכול להיות שסגירת הסוכנויות לא 

אר מיחידות הביאה לאובדן הכנסות כי ההכנסות שהיו לה עדיין מגיעות לדו
 אחרות. בלי לבדוק את הכנסות של הדואר אתה לא יכול לדעת על זה.

סוכנויות מראה שאנו מובילים שהם הביאו לאובדן  34ת. אני חושב שעצם פתיחת 
 הכנסות.

מהסכום  עש. נגיד שזה נכון אז בערך רבע לא פתחו אז צריך לפחות להוריד רב
 שאתם תובעים בראש נזק זה.

שלא נפתחו אני סבור  10-סות נגעתי בו לגבי יחידה ויחידה, לגבי הת. האובדן הכנ
, בהערכות נכונה ידענו לטפל בבעיה. 2008-שהוחלט שהם לא יפתחו, אני סברתי ל

 שנים לא טיפלנו בבעיה כמו שצריך."
 
 

מאחר שהנתונים הכספיים ביחס הסברו זה של מר דיאמנט איננו משכנע. במצב דברים זה, ו

ברת הדואר והאחרונה לא הביאה בידיעתה של ח הם ולכלל הכנסות הנתבעת וכותליחידות הסמ

או בסוכנויות  ה, יש להניח כי מרבית ההכנסות אכן התקבלו בבתי דואר סמוכיםנתונים אל

 . שנותרו פתוחות

 

, כפי שפורט לעיל, רצתה הנתבעת להביא שהתנהל בין הצדדים כי במהלך המו"מ ,עוד יש לציין

סוכנויות לצרכי התייעלות, כך שייתכן שלא רק שלא נגרם לה נזק, אלא  70ירתן של בהסכמה לסג

 ים הללו הביאו להתייעלות.דשצע

 

לצד המוצרים והשירותים הדואריים המסורתיים, סיפקו סוכנויות הנתבעת, אמנם, טוענת, כי 

ים וסוכנויות כגון בנק הדואר מוצרים ושירותים שניתן לרכוש באמצעות נותני שירותים אחרים,

ועל כן חלק מאותם רווחים שנמנעו מהנתבעת בגין סגירת הסוכנויות לא התקבלו  להמרת מט"ח,

, אולם כי הצרכן רכש מוצרים ושירותים אלה מעסקים אחרים ,יש לשער ,אכן בידיה כלל.

    כי אין מדובר בשיעור ניכר. ,מהעדויות עולה

 

ההכנסה שנגרם לה בגין סגירת הסוכנויות על  חישבה הנתבעת את אובדן התביעה שכנגדבכתב 

בשירותים  50%ואובדן רווחים בסך  בשירותים הדואריים 20%בסיס אובדן רווחים בסך 

, וזאת לאור העובדה שככל שמשך הזמן של סוכנות סגורה עולה כך יורד בהתאמה הבנקאיים

ובדות אנויות אינן הפסד הרווחים הנגרם מסגירתה וכן בהתחשב בעובדה שחלק מהכנסות הסוכ

באופן מלא, אלא זולגות לסוכנויות או לסניפי דואר סמוכים. הנחה זה השתנה בגדרי החישוב 

שנערך במסגרת תצהירו של מר דיאמנט, כאשר בשני סוגי השירותים הועמד אובדן הרווח על 
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לכתב  125)ראו סעיף  50%של  כולל אובדן רווח בשיעורעל התובעים , היינו הושת אותו שיעור

לתצהירו של מר  1התביעה שכנגד ונספח י' לכתב התביעה שכנגד לעומת הטבלה שצורפה כנספח 

 . דיאמנט(

 

החלוקה בין הכנסות הנתבעת  על ואז עמד פער זהלהבהיר  דיאמנטמר  הנגדית התבקשבחקירתו 

 270עמ' , 20.6.13משירותים דואריים לבין הכנסותיה משירותי בנק הדואר, כך )פרוטוקול מיום 

 (:3ש'  271עד עמ'  31ש' 

מיליון  28מיליון. סה"כ בנספח י' הוא  10-ש. ..איך סה"כ של הבטלה צמח ב"
 .₪מיליון  38בקירוב, הטבלה שצורפה לתצהיר היא 

ישבנו והתחבטנו והתייעצתי עם חבריי באגף התפעול, כולל המנהלת שלי באותה ת. 
שלנו מתחלקות לשניים דוארי  תקופה, טל אמיד, מה הנזק שנגרם. ההכנסות

ובנקאי, שהגשנו את התביעה סברנו שהדוארי אנו משמשים מעין מונופול לכן אין 
בכוונתנו להשית על התובעים סכומים שהם לא גרמו לנו נזק, והתייחסנו להפסד 

. עם הזמן התגבשה אצלנו הבנה שאין לנו מונופול גם על הדוארי 20%-בדוארי כ
זה ההבדל  על התובעים. 50%ק גדול מאד, והשתנו נזק של והנזק שנגרם הוא נז

  .".  לפער מעבר לתיקונים שאמרתי קודם
 

  :(12-15ש'  271)שם, עמ'  המשךהיר בבהו

"ת. שאמרתי מונופול לא התכוונתי בהיבט החוקי, אנו סברנו שבמידה ולא יינתן 
הוא יאלץ  ללקוח שירות דוארי במקום מסוים מכיוון שלא תהא לו חלופה אחרת

להגיע ליחידה אחרת שלי לקבל שירות זה ומשכך לא אתבע את מה שלא מגיע לי 
 מכיוון שהשירות יישאר אצלי וההכנסות יישארו אצלי.

 ש. איפה אפשר לקבל דואר לא בדואר.
ת. אי אפשר לקבל, עיקר ההכנסות הוא לא מהדואר, אלא ממשלוח ומשירותים 

 אחרים כמו תשלומים." 
 

ר, מששוכנעתי כי נזק אכן נגרם ומאידך לא הוצגו נתונים ביחס לבתי הדואר לאור האמו

מהסכום לו  20%ילקח בחשבון רק יבגין שירותים דואריים הסמוכים, מצאתי לנכון לקבוע, כי 

ם על סוכנות או סניף דואר אליהם פנו המהתובעים הצהירו בתצהירי 80%טענה הנתבעת, שכן 

, 4 מס' )תובעים הצהירו על קיומם של סניף או סוכנות סמוכים מתוכם לא 20%לקוחותיהם. רק 

 .לא הצהירו על סניפים או סוכנויות אליהם יכלו הלקוחות לפנות( 42-ו 41, 35, 33, 21, 20, 9, 7

נוספים בגין שירותי מטבע, שכן, הנתבעת לא הראתה מה היחס בין  10%בחשבון  ויילקחבנוסף, 

החלט יתכן כי גם חלק משירותים אלו נרכשו בסוכנויות או בבתי שני סוגי השירותים. בנוסף, ב

 דואר סמוכים.

 

 .%30רווחים יפסקו לה  על כן, מהסכום שתבעה  חברת הדואר בגין אבדן

 

, כשבד 28.2.06, כאמור, חלק מהתובעים קיבלו הודעות ביטול עוד ביום לתקופת ההפרהבאשר 

ת, לחלק מהתובעים נותקה תקשורת בבד עם האמור נותקה תקשורת המחשבים בסוכנו

המחשבים מבלי שנשלחה להם הודעת ביטול מסודרת ולרוב המכריע של הסוכנים ניתנה הודעת 

 . 5.3.06ביטול רק במסגרת הבקשה לצווים זמניים שהגישה הנתבעת ביום 

 



 סוכני דואר נ' חברת דואר ישראל בע"מ 44-ארגון סוכני הדואר ו   1044/08תא )ת"א( 

306 

 

להלן אבחן את מספר הימים בהם הייתה כל סוכנות סגורה, בהתחשב, בין היתר, במועד הפסקת 

המועד האחרון לחישוב יהא יום  , כאשראו ההודעה על ביטול ההסכם ,קשורת המחשביםת

 , אז ניתנו הצווים הזמניים. 5.3.06

 

לאחר שאחשב את מספר הימים בהם כל סוכן סגר את הסוכנות, ואציין לצדם את הרווח של 

סוכנים באופן ואחלק אותם בין ה 70%הנתבעת מכל סוכן וסוכן, אחבר את הנתונים, אפחית מהם 

 כפי שיפורט להלן(. למר בני כהן בגין אשמו בגרימת הפרת החוזים 10%לאחר ייחוס של ) שווה

זאת, כיון שאין זה סביר שסוכן שבמקרה בסמוך אליו אין סוכנות דואר יישא במלוא הנזק, בעוד 

שההסכם  בנוסף, אין זה סביר כי סוכנים בחלק קטן מהנזק. אייששסוכן שיש לצדו סניף קרוב, 

, או בשל היותם חברי 2005עמם בוטל בסמוך למועד ההפרה, וזאת בשל הפרות קודמות, בקיץ 

הודעת ביטול  ווועד, אשר, כאמור, עודדו את ההפרות, יצאו נשכרים מכך, בעוד שמי שלא קיבל

ע החישוב הסופי יופיע בטבלה שתופיהודעה רק בגדרי צו המניעה, יצאו בחסר.  וכלל, או מי שקיבל

 .בסיכום התביעה שכנגד

 

 פסד ההכנסותה  .ג

 , מר חוסיין אבו חג'ול2 מס' התובע

. עוד הצהיר, כי 1.3.06-ו 28.2.06הצהיר, כי הסוכנות הייתה פתוחה בימים  2כאמור, התובע מס' 

באותו היום נלקחו מהסוכנות  כי ניתקה הנתבעת את תקשורת המחשבים בסוכנות, 2.3.06ביום 

 6-9)ראו סעיפים  באופן סופי הסוכנות פורקה 7.3.06וכי ביום  ואר שהיו בהכל המלאי ודברי הד

נותרו המאזנים ואילך  1.3.06יום כי מנתוני בנק הדואר מלמדים לתצהירו(. ואולם, ראינו לעיל, כי 

מכאן,  לתצהירו של מר מטלוב(. 1, נספח 974990סגורים )ראו הנתונים המתייחסים לאשנב מס' 

  .יום השבתה אחד היינו ,1.3.06ביום מלאה שמדובר בהשבתה 

 

ליום, ובסה"כ  ₪ 1,077עמד על סך של הדואר מהסוכנות בהתאם לנתוני הנתבעת, הרווח היומי 

 . אחד השבתהיום  , בגין₪ 1,077 נמנעו מהנתבעת

 

 , מר שם טוב אברביה3 מס' התובע

ותרה סגורה בעקבות מאבק סוכני הסוכנות אכן נ 1.3.06-ו 28.2.06הצהיר, כי בימים  3התובע מס' 

, כאשר ביום 9.3.06הסוכנות הייתה פתוחה, וזאת עד ליום  2.3.06הדואר, ואולם החל מיום 

לתצהירו(. ואולם, נתוני  10-ו 7התקבלה בידו הודעה על סיום ההתקשרות )ראו סעיפים  8.3.06

תונים )ראו הנ ריםואילך נותרו מאזני הסוכנות סגו 1.3.06בנק הדואר מלמדים, כי מיום 

מכאן, שמדובר  לתצהירו של מר מטלוב(. 1, נספח 499990, 499982 מס' יםהמתייחסים לאשנב

 5חל בשבת(, היינו  4.3.06)יום   5.3.06-ו 3.3.06,  2.3.06, 1.3.06, 28.2.06בהשבתה מלאה בימים 

 ימי השבתה. 
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ליום, ובסה"כ נמנעו  ₪ 2,042בהתאם לנתוני הנתבעת, הרווח היומי בסוכנות עמד על סך 

 ימי השבתה.  5, בגין ₪ 10,210מהנתבעת 

 

 

 גב' אנג'לה אברמוב, 4התובעת מס' 

הסוכנות אכן נותרה סגורה בעקבות מאבק  1.3.06-ו 28.2.06הצהירה, כי בימים  4התובעת מס' 

ז, בזמן , שא8.3.09הסוכנות הייתה פתוחה, וזאת עד ליום  2.3.06סוכני הדואר, ואולם החל מיום 

הדיון לפני כב' השופט זפט, נפרצה הסוכנות, מבלי שנשלח מכתב על סיום ההתקשרות )ראו 

ואילך נותרו  28.2.06לתצהירה(. ואולם, נתוני בנק הדואר מלמדים, כי מיום  9-ו 8, 5סעיפים 

לתצהירו של מר  1נספח  ,739992)ראו הנתונים המתייחסים לאשנב מס' מאזני הסוכנות סגורים 

 5, היינו  5.3.06-ו 3.3.06, 2.3.06, 1.3.06, 28.2.06. מכאן, שמדובר בהשבתה מלאה בימים טלוב(מ

 ימי השבתה.   

 

ליום, ובסה"כ נמנעו  ₪ 2110בהתאם לנתוני הנתבעת, הרווח היומי בסוכנות עמד על סך 

 ימי השבתה.  5, בגין ₪ 10,550מהנתבעת 

 

 , מר גיל אייזן5התובע מס' 

נותרה הסוכנות סגורה בעקבות מאבק סוכני הדואר וכי עוד  28.2.06הצהיר, כי ביום  5התובע מס' 

באותו יום קיבל הודעה על ביטול ההסכם. עוד הצהיר, כי הסוכנות המשיכה לפעול במתכונת 

, אז נותקה תקשורת המחשבים בסוכנות )ראו 5.3.05מצומצמת )בעיקר מכירת בולים( עד ליום 

 .  אחד השבתה יום, היינו  28.2.06ום . מכאן, שמדובר בהשבתה מלאה בילתצהירו( 6-8סעיפים 

 

ליום, ובסה"כ נמנעו  ₪ 4,157בהתאם לנתוני הנתבעת, הרווח היומי בסוכנות עמד על סך 

 . אחד השבתה יום , בגין ₪  4,157 מהנתבעת 

 

 , מר אברהם אשכנזי6התובע מס' 

נותרה הסוכנות  1.3.06סוכנות כרגיל וכי ביום עבדה ה 28.2.06הצהיר, כי ביום  6התובע מס' 

סגורה בעקבות מאבק סוכני הדואר. עוד הצהיר, כי בפועל הסוכנות המשיכה לפעול גם לאחר יום 

 8.3.06התקבלה בידו הודעה על הפסקת התקשרות, נושאת תאריך  13.3.06וכי רק ביום  1.3.06

 28.2.06י בנק הדואר מלמדים, כי גם ביום לתצהירו(. ואולם, נתונ 11-ו 10, 7, 6)ראו סעיפים 

תונים )ראו הנ הייתה הסוכנות סגורה, וכי החל מיום זה ואילך נותרו מאזני הסוכנות סגורים

מכאן, שמדובר בהשבתה  לתצהירו של מר מטלוב(. 1, נספח 737990 המתייחסים לאשנב מס'

 ימי השבתה.  5ו  , היינ5.3.06-ו 3.3.06, 2.3.06, 1.3.06, 28.2.06מלאה בימים 

 

ליום, ובסה"כ נמנעו  ₪ 1,447בהתאם לנתוני הנתבעת, הרווח היומי בסוכנות עמד על סך 

 ימי השבתה.  5, בגין ₪ 7,235מהנתבעת 
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 לביא ביאלה גב' פנינה, 7התובעת מס' 

עד ליום  1.3.06עבדה הסוכנות כרגיל וכי החל מיום  1.3.06הצהירה, כי עד ליום  7התובעת מס' 

לתצהירה(. ואולם, נתוני בנק הדואר מלמדים, כי  5עבדה הסוכנות באופן חלקי )ראו סעיף  6.3.06

נותרו  1.3.06, כי ביום 10:00והם נסגרו בשעה  08:27נפתחו מאזני הסוכנות בשעה  28.2.06ביום 

נפתחו המאזנים לפרקי זמן קצרים  5.3.06-ו 3.3.06, 2.3.06מאזני הסוכנות סגורים וכי בימים 

 1, נספח 198992 תונים המתייחסים לאשנב מס')ראו הנ ביותר בכל יום, של כשעתיים לערך

גיליון ריכוז לקופה  צירפה לתצהירה  7התובעת מס' כי  זאת,  יוער, עם לתצהירו של מר מטלוב(.

, המלמד כי מאזני הסוכנות (538לתצהירה, בעמ'  1/א/7)ראו נספח  1.3.06ליום רושמת ליום 

. בחקירתו הנגדית, במועד זהגם אופן חלקי , היינו היו פתוחים ב09:33שעה  1.3.06ום יב ופתחנ

 נשמט בשגגה 1.3.08עומת מר מטלוב עם המסמך האמור והבהיר, כי ככל הנראה המאזן ליום 

 .  (11-27ש'  284 , עמ'24.6.13)פרוטוקול מיום 

 

בלבד ומאחר שנתוני בנק הדואר אישרה, כי הסוכנות פעלה באופן חלקי  7מאחר שהתובעת מס' 

שמדובר בהשבתה מלאה בימים  מלמדים, כי מאזני הסוכנות נפתחו לשעות בודדות בכל פעם, הרי

 .השבתהימי  5, היינו  5.3.06-ו 3.3.06, 2.3.06, 1.3.06, 28.2.06

 

 ליום, ובסה"כ נמנעו מהנתבעת ₪ 112בהתאם לנתוני הנתבעת, הרווח היומי בסוכנות עמד על סך 

 ימי השבתה.  5, בגין ₪ 560

 

 גב' חנה בן דוד, 8התובעת מס' 

בעקבות מאבק  הסוכנות אכן נותרה סגורה 1.3.06-ו 28.2.06הצהירה, כי בימים  8התובעת מס' 

בלה קי 16.3.06 וכי ביום ,היא קיבלה הודעת ביטול 28.2.03סוכני הדואר. עוד הצהירה, כי ביום 

למסור את תכולת הסוכנות לידי חברת הדואר )ראו סעיפים  הודעה נוספת, שבגדרה היא נדרשה

 לתצהירה(.  6-8

 

 .השבתהימי  2 היינו, 1.3.06 -ו 28.2.06מכאן, שמדובר בהשבתה מלאה בימים 

 

 ליום, ובסה"כ נמנעו  ₪ 2,435בהתאם לנתוני הנתבעת, הרווח היומי בסוכנות עמד על סך 

 ימי השבתה. 2בגין  ₪ 4,870מהנתבעת 

 

 

 

 גב' שושנה בראון, 9ובעת מס' הת

הסוכנות אכן נותרה סגורה בעקבות מאבק  1.3.06-ו 28.2.06הצהירה, כי בימים  9התובעת מס' 

המשיכה חלוקת הדואר כרגיל, על ידי  16.3.06ועד ליום  28.2.06כי מיום  ,הסוכנים. עוד הצהירה

תקשרות ודרישה להחזרת התקבלה בידיה הודעה על הפסקת ה 5.3.06וכי ביום  ,עובדת מטעמה
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נותרו  28.2.06נתוני בנק הדואר מלמדים, כי החל מיום  כל המלאי והציוד לחברת הדואר. ואכן,

לתצהירו של מר  1, נספח 888995 תונים המתייחסים לאשנב מס')ראו הנ מאזני הסוכנות סגורים

 5היינו   ,5.3.06-ו 3.3.06, 2.3.06, 1.3.06, 28.2.06מכאן, שמדובר בהשבתה מלאה בימים  מטלוב(.

 .השבתהימי 

 

ליום, ובסה"כ נמנעו מהנתבעת  ₪ 608בהתאם לנתוני הנתבעת, הרווח היומי בסוכנות עמד על סך 

 ימי השבתה. 5, בגין ₪ 3,040

 

  גב' מתי ברגרין, 10התובעת מס' 

מאבק  הסוכנות אכן נותרה סגורה בעקבות 1.3.06-ו 28.2.06הצהירה, כי בימים  10התובעת מס' 

 1.3.06לתצהירה(. התייחסות מפורשות לפעילות הסוכנות החל מיום  6סוכני הדואר )ראו סעיף 

 10)ראו סעיף  22.3.06לא ניתן למצוא בתצהירה, זולת הצהרתה, כי הסוכנות נסגרה ביום 

ואילך נותרו מאזני הסוכנות  1.3.06לתצהירה(. ואולם, נתוני בנק הדואר מלמדים, כי מיום 

מכאן,  לתצהירו של מר מטלוב(. 1, נספח 646995 תונים המתייחסים לאשנב מס')ראו הנ סגורים

 ימי השבתה.  5, היינו 5.3.06-ו 3.3.06, 2.3.06, 1.3.06, 28.2.06שמדובר בהשבתה מלאה בימים 

 

ליום, ובסה"כ נמנעו מהנתבעת  ₪ 473בהתאם לנתוני הנתבעת, הרווח היומי בסוכנות עמד על סך 

 ימי השבתה.  5, בגין ₪ 2,365

 

 , מר אשר ברעם11התובע מס' 

הסוכנות אכן נותרה סגורה בעקבות מאבק  1.3.06-ו 28.2.06הצהיר, כי בימים  11התובע מס' 

סוכני הדואר, ואולם גם כשהסוכנות הייתה סגורה לקבלת קהל בוצעה עבודה בסוכנות ומדי יום 

קיבל הודעה על  7.3.06וד הצהיר, כי ביום נפתחה הסוכנות לקבלה ולמסירה של דברי דואר. ע

מיום נתוני בנק הדואר מלמדים, כי  ואכן,לתצהירו(.  11 -ו 6הפסקת התקשרות )ראו סעיפים 

, שבו ראשון המאזנים של הקופות 5.3.06, למעט ביום נותרו מאזני הסוכנות סגוריםואילך  1.3.06

)ראו הנתונים המתייחסים  17:32בשעה בבוקר והאחרון שבהן נסגר  08:48בסוכנות נפתח בשעה 

כיוון  לתצהירו של מר מטלוב(. 1, נספח 679998, 676990, 676982, 676974, 676966מס' ים לאשנב

, לא כל שכן להיקפה, המדובר בהשבתה מלאה 5.3.06שלא הובאו ראיות לפעילות הסוכנות ביום 

 ימי השבתה. 5 , היינו5.3.06-ו 3.3.06, 2.3.06, 1.3.06, 28.2.06בימים 

 

ליום, ובסה"כ נמנעו  ₪ 4,842בהתאם לנתוני הנתבעת, הרווח היומי בסוכנות עמד על סך 

 .ימי השבתה 5, בגין ₪ 24,210מהנתבעת 

 

 גב' עמליה גור אריה, 12התובעת מס' 

עבדה הסוכנות בין השעות  28.2.06, מר יהודה אריה, הצהיר, כי ביום 12בעלה של התובע מס' 

נותרה הסוכנות סגורה, בעקבות מאבק סוכני הדואר. עוד הצהיר, כי  1.3.06וכי ביום  08:00-10:00
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נמסרה תכולת הסוכנות לידי  6.3.06וכי ביום  ,התקבלה הודעה על סיום ההתקשרות 3.3.06ביום 

לתצהירו(. ואכן, נתוני בנק הדואר מלמדים, כי מיום  15 -ו 13, 12, 9, 8חברת הדואר )ראו סעיפים 

, נספח 603997 תונים המתייחסים לאשנב מס')ראו הנ ואילך נותרו מאזני הסוכנות סגורים 1.3.06

 3.3.06-ו 2.3.06 1.3.0, 28.2.06מכאן, שמדובר בהשבתה מלאה בימים  לתצהירו של מר מטלוב(. 1

 ימי השבתה. 4 היינו 

 

בסה"כ נמנעו ליום, ו ₪ 1,959בהתאם לנתוני הנתבעת, הרווח היומי בסוכנות עמד על סך 

 ימי השבתה. 4 , בגין 7,836₪ מהנתבעת 

 

 גב' עיטאף )קזמוז( דראושה, 13התובעת מס' 

עבדה הסוכנות כרגיל וכך גם בין הימים  28.2.06הצהירה, כי ביום  13כאמור, התובעת מס' 

 13 -ו 8-9בסוכנות )ראו סעיפים  המחשבים נחסמה תקשורת 6.3.06, כאשר ביום 1.3.06-5.3.06

בו  )יום ג', 28.2.06הירה(. ואולם, ראינו לעיל, כי נתוני בנק הדואר מלמדים אחרת; ביום לתצ

והם  07:59(, נפתחו מאזני הסוכנות בשעה 08:00-13:30 אמורה הייתה הסוכנות לפעול בין השעות

)יום  3.3.06נותרו מאזני הסוכנות סגורים למשך כל היום; ביום  1.3.06ביום  ;12:39נסגרו בשעה 

ו', בו אמורה הייתה הסוכנות לפעול גם אחר הצהריים(, נותרו מאזני הסוכנות סגורים; ביום 

(, נפתחו מאזני הסוכנות 08:00-14:00)יום ש', בו אמורה הייתה הסוכנות לפעול בין השעות  4.3.06

 1, נספח מס' 951992)ראו הנתונים המתייחסים לאשנב מס'  12:30והם נסגרו בשעה  08:40בשעה 

נחסמה תקשורת  6.3.06הצהירה, כי רק ביום  13לתצהירו של מר מטלוב(. כאמור, התובעת מס' 

 13-14המחשבים לסוכנות, מבלי שקדמה לכך הודעה על סיום ההתקשרות )ראו סעיפים 

 5.3.06)יום  4.3.06-, ו3.3.06, 1.3.06, 28.2.06לתצהירה(. מכאן, שמדובר בהשבתה מלאה בימים 

 ימי השבתה.  4ו הסוכנות הייתה סגורה לפי תנאי ההסכם(, היינו חל ביום א', שב

 

ליום, ובסה"כ נמנעו מהנתבעת  ₪ 696בהתאם לנתוני הנתבעת, הרווח היומי בסוכנות עמד על סך 

 .ימי השבתה 4, בגין ₪ 2,784

 

 גב' ריטה הובר, 14 מס' התובעת

אכן נותרה סגורה בעקבות מאבק  הסוכנות 1.3.06-ו 28.2.06הצהירה, כי בימים  14התובעת מס' 

 6.3.06התקבלה הודעה על סיום ההתקשרות וכי ביום  5.3.06סוכני הדואר. עוד הצהירה, כי ביום 

לתצהירה(.  11התייצבו נציגי חברת הדואר בסוכנות על מנת לקבל את דברי הדואר )ראו סעיף 

)ראו  זני הסוכנות סגוריםואילך נותרו מא 1.3.06ואכן, נתוני בנק הדואר מלמדים, כי מיום 

מכאן,  לתצהירו של מר מטלוב(. 1, נספח 443999, 443981 מס' יםתונים המתייחסים לאשנבהנ

 ימי השבתה.  5ו היינ, 5.3.06-ו 3.3.06 2.3.06, 1.3.06, 28.2.06שמדובר בהשבתה מלאה בימים 

 

ובסה"כ נמנעו  ליום, ₪ 3,941בהתאם לנתוני הנתבעת, הרווח היומי בסוכנות עמד על סך 

 ימי השבתה.  5 בגין ,₪ 19,705 מהנתבעת
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 , מר מוניר זבידה15התובע מס' 

הסוכנות אכן נותרה סגורה בעקבות מאבק  1.3.06-ו 28.2.06הצהיר, כי בימים  15התובע מס' 

התקבלה בידו הודעה על סיום ההתקשרות עמו וכי ביום  2.3.06סוכני הדואר. עוד הצהיר, כי ביום 

לתצהירו(. ואכן, נתוני בנק הדואר מלמדים, כי  11-ו 10, 7הסוכנות פורקה )ראו סעיפים  6.3.06

 797990 תונים המתייחסים לאשנב מס')ראו הנ ואילך נותרו מאזני הסוכנות סגורים 1.3.06מיום 

,    2.3.06-ו 1.3.06, 28.2.06 מכאן, שמדובר בהשבתה מלאה בימים לתצהירו של מר מטלוב(. 1נספח 

 ימי השבתה. 3 יינוה

 

ליום, ובסה"כ נמנעו  ₪ 1,472בהתאם לנתוני הנתבעת, הרווח היומי בסוכנות עמד על סך 

 .ימי השבתה 3 , בגין₪ 4,416 מהנתבעת 

 

 גב' פיבי זעפרני, 16התובעת מס' 

הסוכנות אכן נותרה סגורה בעקבות מאבק  1.3.06 -ו 28.2.06הצהירה, כי בימים  16התובעת מס' 

נותקה תקשורת המחשבים בסוכנות, ללא כל הודעה  1.3.06הדואר. עוד הצהירה, כי ביום סוכני 

מסרה לנציגי חברת הדואר את דברי הדואר שהיו  6.3.06בדבר סיום ההתקשרות, וכי ביום 

, בו 1.3.06הצהירה, כי ביום  16לתצהירה(. ואולם, הגם שהתובעת מס'  6-8בסוכנות )ראו סעיפים 

תקשורת המחשבים בסוכנות, התייצבו כל העובדים בסוכנות, היא נמנעה  נותקה, לכאורה,

מלהביא לעדות מטעמה איזה מבין העובדים, שהיו עדים לכך שאכן במועד זה נותקה תקשורת 

ש'  52, עמ' 31.10.12המחשבים בסוכנות )ראו, בהקשר זה, את חקירתה הנגדית, פרוטוקול מיום 

אישרה בחקירתה הנגדית, כי לאחר שנותקה התקשורת  16' (. לא זאת אף זאת, התובעת מס5-6

, ש' 52לסוכנות, היא לא ניסתה לברר את פשר העניין ותחת האמור נסעה לכנס הסוכנים )שם, עמ' 

 (.   3-5ש'  53; עמ' 7-8

 

  .ימי השבתה 2, היינו 1.3.06-ו 28.2.06בימים  מכאן, שמדובר בהשבתה מלאה

 

ליום, ובסה"כ נמנעו  ₪ 3,557ח היומי בסוכנות עמד על סך בהתאם לנתוני הנתבעת, הרוו

  .שני ימי השבתה, בגין ₪ 7,114 סך של מהנתבעת

 

 גב' מלבינה טנוס, 17התובעת מס' 

היא פתחה את הסוכנות לקבלת קהל למשך שעתיים  28.2.06הצהירה, כי ביום  17התובעת מס' 

ת מאבק סוכני הדואר. עוד הצהירה, כי נותרה הסוכנות סגורה, וזאת בעקבו 1.3.06וכי ביום 

הפעילה את הסוכנות כרגיל, עד לניתוקה מתקשורת המחשבים  7.3.06 -ו 6.3.06, 4.3.06בימים 

-ו 4.3.06 םמייבמלמדים, כי לתצהירה(. ואולם, נתוני בנק הדואר  6-11)ראו סעיפים  7.3.06ביום 

לתצהירו  1, נספח 908999 לאשנב מס'תונים המתייחסים )ראו הנהסוכנות הייתה סגורה  6.3.06

, כי הסוכנות הייתה סגורה 17זאת ועוד. בחקירתה הנגדית אישרה התובעת מס'  של מר מטלוב(.
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(. מכאן, שמדובר 19-20ש'  171, עמ' 19.11.12)ראו פרוטוקול מיום  3.3.06-ו 2.3.06בימים 

)הסוכנות עבדה בימי שבת  4.3.06-ו 3.3.06, 2.3.06, 1.3.06, 28.2.06בהשבתה מלאה בימים 

 ימי השבתה.   5והייתה סגורה בימי א', בהתאם להסכם ההתקשרות(, היינו 

 

ליום, ובסה"כ נמנעו מהנתבעת  ₪ 153בהתאם לנתוני הנתבעת, הרווח היומי בסוכנות עמד על סך 

 ימי השבתה.  5, בגין ₪ 765

 

 גב' דפנה טנצר, 18התובעת מס' 

, 1.3.06-ו 28.2.06הסוכנות אמנם הייתה סגורה לקבלת קהל בימים  הצהירה, כי 18התובעת מס' 

אולם זאת לאור השתתפותה בהשתלמות "מאור", ולא כחלק ממאבק סוכני הדואר )ראו סעיפים 

לא נתמכה בכל ראיה והיא הועלתה  18לתצהירה(. ואולם, גרסה זו של התובעת מס'  6-ו 5

אישרה  18נה תוקף בענייננו, שעה שהתובעת מס' לראשונה בגדרי הליך זה. הדברים מקבלים מש

, וכי ביום 27.2.06-ו 26.2.06בתצהירה, כי נטלה חלק בעיצומים החלקיים שהתקיימו בימים 

, שבו לשיטתה היא הייתה בהדרכה, נאמר לה בשיחה טלפונית עם נציגי חברת הדואר, כי 1.3.06

קבל את שכר חודש פברואר )ראו במידה והיא תפסיק את העיצומים ותחזור לעבודה, היא ת

לתצהירה(. במצב דברים זה, ומאחר שהשתתפות בהדרכה ממילא אינה מאפשרת  10-ו 4סעיפים 

לסוכנים להותיר את הסוכנות סגורה, כפי שקובע ההסכם בין הצדדים, יש לראות בתובעת כמי 

ועדים . מאחר שגם ביתר המ1.3.06-ו 28.2.06שנטלה חלק בעיצומים שהתקיימו בימים 

נטלה חלק בכל ימי  18הרלבנטיים לענייננו נותרה הסוכנות סגורה, יש לקבוע, כי התובעת מס' 

. אציין, לעניין זה, כי ניסיונה של התובעת 5.3.06ועד ליום  28.2.06העיצומים, היינו החל מיום 

לתלות את אי פתיחת הסוכנות בהתקנת המערכת החדשה נדון לכישלון, שעה שאף  18מס' 

רסתה היא לא פנתה בעניין למי מנציגיה של הנתבעת האמון על הנושא, וכפי שעולה מחקירתה לג

 (: 1-31ש'  124, עמ' 12.11.12הנגדית )פרוטוקול מיום 

 .2.3"ש. מה עשית ביום 
ת. הגעתי לסוכנות ואי אפשר היה לעבוד לא פתחו את מערכת מאור ולא שלחו לי 

 מים הראשונים.את הנציג שהיה אמור ללוות אותי בי
 ש. מה זאת אומרת לא פתחו לך.

ת. הייתה מערכת חדשה צריכים להרים אותה לא או סגרו אותה או לא הרימו 
אותה מלכתחילה, עובדתית שאי אפשר היה לעבוד. אותו יום לא דיברתי איתם, 
הבנתי שמה שהם עושים זה חלק מהמאבק נגד כל הסוכנים, התקשרתי לסוכנים 

 אי אפשר לעבוד.אחרים והבנתי ש
 ש. עם מי דיברת.

 ת. קרוב לוודאי עם יהודית פלד שהייתה איתי בקשר.
 ש. מה יהודית פלד הציעה לך לעשות.

 .פשוט חיכיתית. היא לא ידעה מה להגיד לי. 
 ש. את אומרת שלא השתתפת בכלל בשביתה הזו.

 ת. לא הספקתי לשבות הם סגרו אותי עוד לפני שהספקתי לשבות.
לא  27.2-ו 26.2לתצהירך. שבימים  4מסתדר עם מה שאת כותבת בסעיף  ש. זה לא

 פתחת את הסוכנות אחר הצהריים.
 ת. זה היה עיצומים ולא שביתה.

ש. אם כך נטלת כמו שאת אומרת חלק במאבק והחלטת לא לפתוח את הסוכנות 
 .27-ו 26אחר הצהריים בימים 

 ת. על פי הוראות ועד סוכני הדואר.
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 .3.3יום שישי ש. מה קרה ב
 ת. אותו דבר, לא יכולתי לעבוד.

ש. רצית לעבוד. זה לא מובן לי, את משתתפת בעיצומים או לא, דיברת עם יהודית 
 פלד, מה רצית לעשות, רצית לעבוד.

לא פתחו לי, לא דיברו , לא חתמו אתנו על חוזה, רציתי לעבוד לפי החוזה הישןת. 
עובדה שלא שילמו לי את הכסף סגרו לי , מעבר לאיתי, לא התקשרו אלי מהדואר

 את המערכת ולא שלחו לי נציג לעזרה הבנתי שנלחמים כמו עם כל שאר הסוכנים.
ש. עדיין את אומרת בתצהירך שאמרו לך שאם תשברי שביתה תחזרי לעבודה 

 ותקבלי את הכסף.
 ת. זה לפני אמרתי שאני שובתת, ועיצומים זה לא שביתה.

להגיד להם טוב אני לא נוטלת חלק במאבק אני חוזרת. ש. הייתה לך האפשרות 
 אמרת למישהו את זה.

 מ' א' ג'(.   –)ההדגשות שלי ."  הם לא דיברו אלי, לא פנו אלית. לא, 
 

 כמדומני, כי דברים אלה מדברים בעד עצמם.

התקבלה בידיה הודעה על סיום ההתקשרות, הרי  21.3.06מאחר שהתובעת הצהירה, כי רק ביום 

 ימי השבתה.  5, היינו 5.3.06-ו 3.3.06, 2.3.06, 1.3.06, 28.2.06דובר בהשבתה מלאה בימים שמ

 

ליום, ובסה"כ נמנעו  ₪ 1,797בהתאם לנתוני הנתבעת, הרווח היומי בסוכנות עמד על סך 

 ימי השבתה.  5, בגין ₪ 8,985מהנתבעת 

 

 , מר בני כהן, יו"ר הארגון19התובע מס' 

, הוא יו"ר הארגון, כל התייחסות לצעדים 19מצוא בתצהירו של התובע מס' באופן תמוה, אין ל

הארגוניים שהוא עצמו נקט במסגרת מאבק סוכני הדואר. ואולם, לנוכח מעמדו, ובשים לב 

נקט בעיצומים במועדים הרלבנטיים לענייננו, מה גם  19לעדותו לפני, יש לקבוע, כי גם התובע 

)ראו  5.3.06ועד ליום  28.2.06מאזני הסוכנות היו סגורים החל מיום שמנתוני בנק הדואר עולה, כי 

לתצהירו של מר  1, נספח מס' 612996, 612988, 612970הנתונים המתייחסים לאשנבים מס' 

קיבל הודעה על הפסקת ההתקשרות עמו  28.2.06הצהיר, כי עוד ביום  19התובע מס' מטלוב(. 

 26)ראו סעיף  6.3.06קה על נציגי חברת הדואר ביום כי הסוכנות פורלתצהירו( ו 15)סעיף 

 אחד.  השבתה , היינו יום28.2.06ביום שמדובר בהשבתה מלאה  מכאן לתצהירו(, 

 

ליום, ובסה"כ נמנעו  ₪ 3,066בהתאם לנתוני הנתבעת, הרווח היומי בסוכנות עמד על סך 

 השבתה. שני ימי  , בגין ₪ 3,066  סך מהנתבעת

 

 מר יואל כהן, 20התובע מס' 

ולאור ההסכמות הדיוניות בין הצדדים מיום  לא נתן תצהיר בגדרי הליך זה 20מאחר שהתובע 

כמי שהשבית את סוכנות הדואר בכל מועדים הרלבנטיים לענייננו,  20, יש לראות בתובע 19.11.12

  ימי השבתה.  5היינו 

 

ליום, ובסה"כ נמנעו  ₪ 1,892בהתאם לנתוני הנתבעת, הרווח היומי בסוכנות עמד על סך 

 ימי השבתה. 5, בגין ₪ 9,460 מהנתבעת
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 , מר יונתן לוי, חבר ועד הארגון21התובע מס' 

 1.3.06הסוכנות הייתה סגורה בשעות אחה"צ וכי ביום  28.2.06הצהיר, כי ביום  21התובע מס' 

ד הצהיר, כי לתצהירו(. עו 7נותרה הסוכנות סגורה, וזאת בעקבות מאבק הסוכנים )ראו סעיף 

 5.3.05התקבלה בידיו הודעה על סיום ההתקשרות, אולם הוא המשיך לעבוד עד ליום  2.3.06ביום 

כיהן  21לתצהירו(. ואולם, גרסה זו הינה תמוהה, בשים לב לעובדה שהתובע מס'  10)ראו סעיף 

ן. ואכן, כחבר ועד הארגון, כך שבלתי מתקבל על הדעת, כי הוא הפר את ההנחיות שהוציא הארגו

והם נסגרו בשעה  10:51נפתחו מאזני הסוכנות בשעה  2.3.06נתוני בנק הדואר מלמדים, כי ביום 

נותרו מאזני הסוכנות סגורים )ראו הנתונים המתייחסים  5.3.06וביום  3.3.06וכי ביום  14:17

ימים מכאן, שמדובר בהשבתה מלאה ב לתצהירו של מר מטלוב(. 1, נספח מס' 157996לאשנב מס' 

 ימי השבתה. 3 והיינ ,2.3.06 -ו 1.3.06, 28.2.06

 

ליום, ובסה"כ נמנעו  ₪ 3,865בהתאם לנתוני הנתבעת, הרווח היומי בסוכנות עמד על סך 

 ימי השבתה. 3, בגין 11,595₪מהנתבעת 

 

 , מר גיורא לופטיג22התובע מס' 

הודעה על סיום ההתקשרות  )יום ג'( הוא קיבל 28.2.06הצהיר, כי ביום  22כאמור, התובע מס' 

מחברת הדואר, בעקבות העיצומים שנקט בימים הקודמים, ועל כן סגר את הסוכנות לקבלת קהל 

)יום  28.2.06לתצהירו(. אולם, ראינו לעיל, כי נתוני בנק הדואר מלמדים אחרת: ביום  6)ראו סעיף 

(, נותרה הסוכנות סגורה בבוקר 08:00ג', שבו היה על הסוכנות לתת שירותים לקהל החל מהשעה 

, 487977, 487969)ראו הנתונים המתייחסים לאשנבים מס'  5.3.06וכלל לא נפתחה עד ליום 

 .בת יום אחדשמדובר בהשבתה  ןאכלתצהירו של מר מטלוב(. מ 1, נספח מס' 487993, 487985

 

נמנעו ליום, ובסה"כ  ₪ 4,023בהתאם לנתוני הנתבעת, הרווח היומי בסוכנות עמד על סך 

 .אחד השבתה יום, בגין ₪ 4,023 מהנתבעת 

 

 גב' אורנה מגנזי, 23התובעת מס' 

הסוכנות אכן נותרה סגורה בעקבות מאבק סוכני  28.2.06הצהירה, כי ביום  23התובעת מס'  

לתצהירה(.  6-7התקבלה בידה הודעה על סיום ההתקשרות )ראו סעיפים  8.3.06הדואר וכי ביום 

)ראו  ואילך נותרו מאזני הסוכנות סגורים 1.3.06הדואר מלמדים, כי מיום ואכן, נתוני בנק 

 לתצהירו של מר מטלוב(. 1נספח  ,625999, 625981, 625973 מס' יםתונים המתייחסים לאשנבהנ

ימי  5, היינו 5.3.06-ו 3.3.06, 2.3.06, 1.3.06, 28.2.06מכאן, שמדובר בהשבתה מלאה בימים 

 השבתה.

 

ליום, ובסה"כ נמנעו  ₪ 2,893הנתבעת, הרווח היומי בסוכנות עמד על סך בהתאם לנתוני 

 ימי השבתה. 5, בגין ₪ 14,465מהנתבעת 
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 גב' ברוריה מורנו, 24התובעת מס' 

נותרה הסוכנות  1.3.06עבדה הסוכנות כרגיל וכי ביום  28.2.06הצהירה, כי ביום  24התובעת מס' 

היא  7.3.06לתצהירה(. עוד הצהירה, כי ביום  6-7פים סגורה בעקבות מאבק הסוכנים )ראו סעי

פתחה את הסוכנות והתכוונה לשוב לעבודה, אולם אז קיבלה הוראה טלפונית לסגור את 

לתצהירה(. בחקירתה הנגדית  11הסוכנות, שלאחריה נותקה התקשורת בסוכנות )ראו סעיף 

)ראו  6.3.06ועד ליום  1.3.06, כי הסוכנות הייתה סגורה החל מיום 24הבהירה התובעת מס' 

(. ואכן, נתוני בנק הדואר מלמדים, כי מאזני 11-12, 3-4ש'  115, עמ' 7.11.12פרוטוקול מיום 

ולא זאת אף זאת, גם  5.3.06ועד ליום  1.3.06הסוכנות נותרו סגורים בכל אותם ימים, היינו מיום 

והם נסגרו בשעה  11:04ם בשעה הסוכנות הושבתה, באשר ביום זה נפתחו המאזני 28.2.06ביום 

מכאן,  לתצהירו של מר מטלוב(. 1, נספח 828995 מס' )ראו הנתונים המתייחסים לאשנב 11:25

 ימי השבתה. 5, היינו 5.3.06-ו 3.3.06, 2.3.06, 1.3.06, 28.2.06שמדובר בהשבתה מלאה בימים 

 

ליום, ובסה"כ נמנעו  ₪ 1,314בהתאם לנתוני הנתבעת, הרווח היומי בסוכנות עמד על סך 

  ימי השבתה. 5, בגין ₪ 6,570מהנתבעת 

 

 , מר משה נבו25התובע מס' 

הסוכנות אמנם נסגרה, אך זאת בשל השתתפותו  28.2.06הצהיר, כי ביום  25התובע מס' 

בהשתלמות להפעלת מערכת "מאור" ולא בשל מאבק הסוכנים. ואולם, גרסה זו של התובע מס' 

, הגם שלגרסתו השתתפו עמו בהדרכה שתי עובדות מטעמו, והיא לא נתמכה בכל ראיה 25

, 7.11.12הועלתה לראשונה בגדרי הליך זה )ראו בהקשר זה את חקירתו הנגדית, פרוטוקול מיום 

 (. 1-23ש'  110עמ' 

 

אישר בגדרי תצהירו, כי נטל חלק  25הדברים מקבלים משנה תוקף בענייננו, שעה שהתובע מס' 

לתצהירו(, ושעה שמנגד  4)ראו סעיף  27.2.06-ו 26.2.06ם שהתקיימו בימים בעיצומים החלקיי

 25למסור לתובע מס'  28.2.06מטעם הנתבעת, אשר נשלח בבוקר יום  ידידה סלעהצהיר מר 

מכתב על הפסקת ההתקשרות עמו, כי על דלת הסוכנות נתלתה הודעה, שלפיה הסוכנות סגורה 

 8ש'  210, עמ' 3.6.13ירו; חקירתו הנגדית, פרוטוקול מיום לתצה 4בעקבות עיצומים )ראו סעיף 

 (. 11-14ש'  212, עמ' 4ש'  211עד עמ' 

 

במצב דברים זה, ומאחר שככלל השתתפות בהדרכה איננה מאפשרת לסוכנים להותיר את 

(, יש לראות בתובע 5-10ש'  212, שם, עמ' ידידיה סלעהסוכנות סגורה )ראו את חקירתו של מר 

 יום ,  היינו כמי שלחובתו יש לזקוף 28.2.03  ביום כמי שנטל חלק בעיצומים שהתקיימו 25מס' 

 .אחד השבתה
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ליום, ובסה"כ נמנעו  ₪ 2,656בהתאם לנתוני הנתבעת, הרווח היומי בסוכנות עמד על סך 

 .בת יום אחד , בגין השבתה₪ 2,652  מהנתבעת

 

 גב' שרה נחשון, 26התובעת מס' 

, הרי שבימים 27.2.06-ו 26.2.06צהירה, כי הגם שנקטה בעיצומים בימים ה 26התובעת מס' 

ואולם, נתוני בנק הדואר לתצהירה(.  7-ו 6פעלה הסוכנות כרגיל )ראו סעיפים  1.3.06-ו 28.2.06

ראו הנתונים ) 6.3.06וכך עד ליום  הסוכנות הייתה סגורה 1.3.06-ו 28.2.06 בימיםגם מלמדים, כי 

, תה הנגדיתלתצהירו של מר מטלוב(. זאת ועוד. בחקיר 1, נספח 679998 מס' המתייחסים לאשנב

כך הוא "למיטב זיכרונה" )ראו  , כי26' התובעת מס הבהירה משעומתה עם נתוני בנק הדואר,

כמי  26(. במצב דברים זה, יש לראות בתובעת מס' 26-28ש'  173, עמ' 19.11.12פרוטוקול מיום 

, היינו כמי 5.3.06-ו 3.3.06, 2.3.06, 1.3.06, 28.2.03קיימו בימים שנטלה חלק בעיצומים שהת

 ימי השבתה. 5שלחובתה יש לזקוף 

 

ליום, ובסה"כ נמנעו מהנתבעת  ₪ 370בהתאם לנתוני הנתבעת, הרווח היומי בסוכנות עמד על סך 

 ימי השבתה. 5, בגין ₪ 1,850

 

 , מר משה סולומון27התובע מס' 

הסוכנות אכן נותרה סגורה בעקבות מאבק  1.3.06-ו 28.2.06כי בימים הצהיר,  27התובע מס' 

התקבלה בידו הודעה על סיום  2.3.06לתצהירו(. עוד הצהיר, כי ביום  6סוכני הדואר )ראו סעיף 

הגיע נציג חברת הדואר לסוכנות ולקח את כל תכולת המלאי,  6.3.06ההתקשרות עמו וכי ביום 

לתצהירו(. מכאן, שמדובר בהשבתה מלאה  8-ו 7בסוכנות )סעיפים המזומנים ודברי הדואר שהיו 

 ימי השבתה.   3, היינו  2.3.06 -ו 1.3.06, 28.2.06בימים 

 

ליום, ובסה"כ נמנעו  ₪ 1,623בהתאם לנתוני הנתבעת, הרווח היומי בסוכנות עמד על סך 

 ימי השבתה. 3, בגין 4,869₪מהנתבעת 

 

 , חיים סופר28התובע מס' 

הסוכנות אכן נותרה סגורה בעקבות מאבק  1.3.06-ו 28.2.06הצהיר, כי בימים  28מס' התובע 

, אז 1.3.06לתצהירו(. עוד הצהיר, כי הסוכנות חדלה מלפעול ביום  6סוכני הדואר )ראו סעיף 

לתצהירו(. מאחר שמדובר  9התקבלה הודעה על סיום ההתקשרות מחברת הדואר )ראו סעיף 

 ימי השבתה.   2  , היינו1.3.06 -ו 28.2.06בהשבתה מלאה בימים 

 

ליום, ובסה"כ נמנעו  ₪ 2,686בהתאם לנתוני הנתבעת, הרווח היומי בסוכנות עמד על סך 

 ימי השבתה.2 ן, בגי₪ 5,372 מהנתבעת 

 

 , שחף ניהול )א.ח.ג.ס.( בע"מ29מס'  תהתובע
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הסוכנות אכן נותרה  1.3.06-ו 28.2.06, כי בימים 29מר גל סטבסקי הצהיר בשם התובעת מס' 

התקבלה  5.3.06לתצהירו(. עוד הצהיר, כי ביום  6סגורה בעקבות מאבק סוכני הדואר )ראו סעיף 

)ראו  8.3.05הודעה על סיום ההתקשרות וכי תכולת הסוכנות נלקחה על ידי חברת הדואר ביום 

ילך נותרו מאזני וא 1.3.06לתצהירו(. ואכן, נתוני בנק הדואר מלמדים, כי מיום  7-8סעיפים 

לתצהירו של מר  1נספח  ,893990 תונים המתייחסים לאשנב מס')ראו הנ הסוכנות סגורים

 5, היינו 5.3.05-ו 3.3.06, 2.3.06, 1.3.06, 28.2.06מכאן שמדובר בהשבתה מלאה בימים  מטלוב(.

 ימי השבתה.  

 

ום, ובסה"כ נמנעו לי ₪ 1,734בהתאם לנתוני הנתבעת, הרווח היומי בסוכנות עמד על סך 

 ימי השבתה. 5, בגין ₪ 8,670מהנתבעת 

 

 , מר דניאל פלד30התובע מס' 

הסוכנות אכן נותרה סגורה בעקבות מאבק  1.3.06-ו 28.2.06הצהיר, כי בימים  30התובע מס' 

לתצהירו(. עוד הצהיר, כי הודעה על הפסקת ההתקשרות עמו התקבלה  6סוכני הדואר )ראו סעיף 

הוא החזיר לחברת  2005ת צו בית המשפט שהומצא לו, כי במהלך חודש מרץ אצלו באמצעו

מיוזמתו, אלא  1.3.06הדואר את תכולת הסוכנות וכי לפיכך הסוכנות לא חדלה לפעול ביום 

לתצהירו(. ואולם, נתוני בנק הדואר מלמדים, כי מיום  7-8מיוזמת חברת הדואר )ראו סעיפים 

 ,627991 תונים המתייחסים לאשנב מס')ראו הנ וכנות סגוריםואילך נותרו מאזני הס 28.2.06

, 2.3.06, 1.3.06, 28.2.06מכאן שמדובר בהשבתה מלאה בימים  לתצהירו של מר מטלוב(. 1נספח 

 ימי השבתה.    5, היינו 5.3.05-ו 3.3.06

 

ליום, ובסה"כ נמנעו  ₪ 1,678בהתאם לנתוני הנתבעת, הרווח היומי בסוכנות עמד על סך 

 ימי השבתה. 5, בגין ₪ 8,390מהנתבעת 

 

 

 גב' יהודית פלד, חברת ועד הארגון, 31התובעת מס' 

הסוכנות אכן נותרה סגורה בעקבות מאבק סוכני  28.2.06הצהירה, כי ביום  31התובעת מס' 

הדואר וכי בו ביום היא קיבלה הודעה על סיום ההתקשרות עמה ולפיכך הסוכנות חדלה לפעול בו 

נדרשה היא  5.3.06-ו 2.3.06לתצהירה(. עוד הצהירה, כי במכתבים מיום  6-8ו סעיפים ביום )רא

העבירה את דברי הדואר לסניף הדואר  6.3.06להשיב לחברת הדואר את תכולת הסוכנות, כי ביום 

 9-12המרכזי בעיר וכי למחרת היום פורקה הסוכנות על ידי נציגי חברת הדואר )ראו סעיפים 

 .  , היינו השבתה בת יום אחד28.2.06ביום  ר שמדובר בהשבתה מלאהלתצהירה(. מאח

ליום, ובסה"כ נמנעו  ₪ 3,374בהתאם לנתוני הנתבעת, הרווח היומי בסוכנות עמד על סך 

 .בת יום אחד , בגין השבתה₪ 3,374 מהנתבעת 

 

 , מר אליק פנגר32התובע מס' 
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פתחה ופעלה כרגיל בכל אחד מהימים הצהיר, כי סוכנות הדואר שלו נ 32כאמור, התובע מס' 

נסגרה הסוכנות, מאחר שרשות הדואר ניתקה את  1.3.06, וכי רק ביום 28.2.06, 27.2.06, 26.2.06

לתצהירו(. אולם, ראינו לעיל, כי נתוני בנק  10, 3-5תקשורת המחשבים בסוכנות )ראו סעיפים 

והם נסגרו  07:38הסוכנות בשעה  )יום ג'(, נפתחו מאזני 28.2.06הדואר מלמדים אחרת: ביום 

, הגם שאין חולק, כי בהתאם לשעות הפעילות המוסכמות, אמורה הייתה הסוכנות 10:20בשעה 

נותרו המאזנים סגורים )ראו הנתונים  1.3.06-5.3.06, וכי בין הימים 14:30לעבוד עד לשעה 

שמדובר מכאן מטלוב(. לתצהירו של מר  1, נספח מס' 439990, 439982המתייחסים לאשנבים מס' 

 ימי השבתה.  2 , היינו1.3.06 ו 28.2.06בהשבתה מלאה בימים 

 

ליום, ובסה"כ נמנעו  ₪ 2,271בהתאם לנתוני הנתבעת, הרווח היומי בסוכנות עמד על סך 

 ימי השבתה. 2 , בגין ₪ 4,542 מהנתבעת

 

 גב' שולמית פרלמוטר, 33התובעת מס' 

הסוכנות אכן נותרה סגורה בעקבות מאבק  1.3.06-ו 28.2.06 הצהירה, כי בימים 33התובעת מס' 

 1.3.06לתצהירה(. עוד הצהירה, כי הסוכנות לא חדלה לפעול ביום  6סוכני הדואר )ראו סעיף 

הודיעו לה נציגי חברת הדואר על הפסקת  5.3.06מיוזמתה אלה מיוזמת חברת הדואר, כי ביום 

יא מסרה את דברי הדואר שהיו בסוכנות לנציגי ההתקשרות עמה וכי מספר ימים לאחר מכן ה

 1.3.06לתצהירה(. ואולם, נתוני בנק הדואר מלמדים, כי מיום  11 -ו 7חברת הדואר )ראו סעיפים 

 1נספח  ,502997מס' תונים המתייחסים לאשנב )ראו הנ ואילך נותרו מאזני הסוכנות סגורים

-ו 3.3.06, 2.3.06, 1.3.06, 28.2.06בימים מכאן שמדובר בהשבתה מלאה  לתצהירו של מר מטלוב(.

 ימי השבתה.  5, היינו 5.3.05

ליום, ובסה"כ נמנעו  ₪ 1,931בהתאם לנתוני הנתבעת, הרווח היומי בסוכנות עמד על סך 

 ימי השבתה. 5, בגין ₪ 9,655מהנתבעת 

 

 גב' אימאן קייס, 34התובעת מס' 

, 12:00חה את הסוכנות לקבלת קהל עד השעה היא פת 28.2.06הצהירה, כי ביום  34התובעת מס' 

נותרה סוכנות  1.3.06וזאת כדי שלא לפגוע בחלוקת קצבת הזקנה שבוצעה באותו היום וכי ביום 

לתצהירה(. עוד הצהירה, כי  7-ו 6הדואר סגורה, וזאת בשל מאבק סוכני הדואר )ראו סעיפים 

מסרה לחברת הדואר  3.3.06ר ביום קיבלה הודעה על סיום ההתקשרות עמה וכי כב 2.3.06ביום 

מכאן לתצהירה(. 11-ו 8את כל דברי הדואר, המלאי והכסף שהיו מצויים בסוכנות )ראו סעיפים 

ימי  2.5 , היינו 28.2.06, ומחצית היום ביום 2.3.06 -ו 1.3.06שמדובר בהשבתה מלאה בימים 

 השבתה.     

 

ליום, ובסה"כ נמנעו מהנתבעת  ₪ 658על סך בהתאם לנתוני הנתבעת, הרווח היומי בסוכנות עמד 

 ימי השבתה. 2.5, בגין ₪ 1,645
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 גב' שרה יהלום קלוגס, 35התובעת מס' 

נותרה הסוכנות  1.3.06עבדה הסוכנות כרגיל, וכי ביום  28.2.03הצהירה, כי ביום  35התובעת מס' 

משיכה הסוכנות לפעול ה 2.3.06סגורה, בעקבות מאבק סוכני הדואר. עוד הצהירה, כי החל מיום 

כרגיל ולתת שירות מלא, עד למועד שבו ניתקה חברת הדואר את התקשורת בסוכנות וכי ביום 

לתצהירה(. ואולם, נתוני בנק  6-ו 5קיבלה מחברת הדואר את צו המניעה )ראו סעיפים  5.3.06

וכי  10:45עה והם נסגרו בש 10:21נפתחו מאזני הסוכנות בשעה  28.2.06הדואר מלמדים, כי ביום 

מס' תונים המתייחסים לאשנב )ראו הנ 1.3.06-5.3.06מאזני הסוכנות כלל לא נפתחו בין הימים 

שמדובר בהשבתה מלאה בימים לאור כל האמור, הרי  לתצהירו של מר מטלוב(. 1נספח  ,906997

 ימי השבתה. 5, היינו 5.3.05-ו 3.3.06, 2.3.06, 1.3.06, 28.2.06

 

ליום, ובסה"כ נמנעו מהנתבעת  ₪ 370בעת, הרווח היומי בסוכנות עמד על סך בהתאם לנתוני הנת

 ימי השבתה. 5, בגין ₪ 1,850

 

  , גב' אביטל קליין36מס'  תהתובע

הסוכנות הייתה סגורה לקבלת  28.2.06, הצהיר, כי ביום 36מר אילן קליין, בעלה של התובעת מס' 

 1.3.06ודה בסוכנות נמשכה כרגיל, וכי ביום קהל, וזאת במסגרת מאבק סוכני הדואר, אך העב

לתצהירו(. בתצהירו, מר  8-9הייתה הסוכנות סגורה, בעקבות מאבק סוכני הדואר )ראו סעיפים 

שאז, לגרסתו, הוחזרו כל  6.3.06, למעט יום 1.3.06קליין איננו מתייחס למועדים מאוחרים מיום 

רסתו, פורקה הסוכנות. מאחר שאין חולק, כי עד , שאז, לג8.3.06דברי הדואר שהיו בסוכנות, ויום 

לא הוחזרה תכולת הסוכנות ומאחר שנתוני בנק הדואר מלמדים, כי מאזני הסוכנות  5.3.06ליום 

 1נספח  ,584999מס' תונים המתייחסים לאשנב )ראו הנ 28.2.06-5.3.06כלל לא נפתחו בין הימים 

-ו 3.3.06, 2.3.06, 1.3.06, 28.2.06ה בימים שמדובר בהשבתה מלא, הרי לתצהירו של מר מטלוב(

  ימי השבתה. 5, היינו 5.3.05

 

ליום, ובסה"כ נמנעו מהנתבעת  ₪ 519בהתאם לנתוני הנתבעת, הרווח היומי בסוכנות עמד על סך 

 ימי השבתה. 5, בגין ₪ 2,595

 

  קצ'נובסקי )תהילה( גב' אירנה, 37התובעת מס' 

הסוכנות אכן נותרה סגורה בעקבות מאבק  1.3.06-ו 28.2.06ם הצהירה, כי בימי 37התובעת מס' 

התקבל בידה מכתב המודיע  28.2.06לתצהירה(. עוד הצהירה, כי ביום  6סוכני הדואר )ראו סעיף 

היא מסרה את כל  19.3.06וכי ביום  9.3.06על הפסקת ההתקשרות, כי מכתב נוסף התקבל ביום 

 16-ו 7שהיו בסוכנות לנציגי חברת הדואר )ראו סעיפים  הציוד, המלאי, דברי הדואר והמזומנים

    ימי השבתה. 2 היינו , 1.3.06-ו 28.2.06שמדובר בהשבתה מלאה בימים לתצהירה(. מאחר 

 

  ליום, ובסה"כ נמנעו מהנתבעת ₪ 794בהתאם לנתוני הנתבעת, הרווח היומי בסוכנות עמד על סך 

 ימי השבתה. 2, בגין ₪ 1,588
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 , מר מאיר רוזנר, ז"ל, חבר ועד הארגון38התובע מס' 

, מאשרת בתצהירה, כי סוכנות הדואר הייתה סגורה בימים 38הגב' רוזנר, אלמנתו של התובע מס' 

לתצהירה(. עוד הצהירה, כי הודעה  11בעקבות מאבק סוכני הדואר )ראו סעיף  1.3.06-ו 28.2.06

לתצהירה(. מאחר שאין חולק, כי עד  14)ראו סעיף  6.3.06על סיום ההתקשרות התקבלה ביום 

לא הוחזרה תכולת הסוכנות ומאחר שנתוני בנק הדואר מלמדים, כי מאזני הסוכנות  5.3.06ליום 

 1נספח  ,301993מס' תונים המתייחסים לאשנב )ראו הנ 28.2.06-5.3.06כלל לא נפתחו בין הימים 

-ו 3.3.06, 2.3.06, 1.3.06, 28.2.06שמדובר בהשבתה מלאה בימים , הרי לתצהירו של מר מטלוב(

    ימי השבתה. 5, היינו 5.3.05

 

ליום, ובסה"כ נמנעו מהנתבעת   ₪ 899בהתאם לנתוני הנתבעת, הרווח היומי בסוכנות עמד על סך 

 ימי השבתה. 5, בגין ₪ 4,495

 

 גב' רוסה רוטנברג, 39התובעת מס' 

עבדה הסוכנות חלקית עד  28.2.06כי ביום , הצהיר 39רוטנברג, בעלה של התובעת מס' מר אנדרס 

 1.3.06)קבלת דואר, חלוקתו, ביצוע תשלומים ומסירת מכתבים רשומים( וכי ביום  14:00השעה 

לתצהירו. כן ראו  7-8, אך הייתה סגורה לקבלת קהל )ראו סעיפים 15:00עבדה הסוכנות עד לשעה 

 2.3.06(. עוד הצהיר, כי ביום 7-9' ש 61, עמ' 31.10.12את חקירתו הנגדית, פרוטוקול מיום 

התקבלה הודעה על הפסקת ההתקשרות מחברת הדואר. מאחר שנתוני בנק הדואר מלמדים, כי 

-1.3.06וכי בין הימים  13:42והם נסגרו בשעה  09:59נפתחו מאזני הסוכנות בשעה  28.2.06ביום 

 ,685999, 685981מס'  יםשנבתונים המתייחסים לא)ראו הנמאזני הסוכנות כלל לא נפתחו  5.3.06

 ,2.3.06 -ו 1.3.06, 28.2.06שמדובר בהשבתה מלאה בימים , הרי לתצהירו של מר מטלוב( 1נספח 

   ימי השבתה. 3היינו  

 

ליום, ובסה"כ נמנעו  ₪ 7,277בהתאם לנתוני הנתבעת, הרווח היומי בסוכנות עמד על סך 

 ימי השבתה. 3, בגין ₪ 21,831 מהנתבעת

 

 , מר עודד רזיאל40ס' התובע מ

בשעות הצהריים ניתקה חברת הדואר את תקשורת  27.2.06הצהיר, כי עוד ביום  40התובע מס' 

עה על הפסקת ההתקשרות עמו, בעקבות העיצומים שנקט, וכי יהודהמחשבים לסוכנות ובמקביל 

והכספים קיבל הודעה נוספת, שבה הובהר כי עליו להשיב את כל הציוד, המלאי  28.2.06ביום 

הגיעו נציגי חברת  6.3.06לתצהירו(. עוד הצהיר, כי ביום  8-ו 6המצויים בסוכנות )ראו סעיפים 

 10הדואר לסוכנות ונטלו ממנה את דברי הדואר, הכספים והמלאי שהיו מצויים בה )ראו סעיף 

 . 1.3.06 -ו 28.2.06בגין השבתת הסוכנויות בימים  40מכאן, שאין לחייב את התובע מס' לתצהירו(. 

 

 גב' נאדיה שאיב, 41התובעת מס' 
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וכי ביום  08:00-11:00עבדה הסוכנות בין השעות  28.2.06הצהירה, כי ביום  41התובעת מס' 

לתצהירה(.  6-7הייתה הסוכנות סגורה, וזאת בעקבות מאבק סוכני הדואר )ראו סעיפים  1.3.06

נלקחו  19.3.06התקשרות עמה וכי ביום קיבלה הודעה על הפסקת ה 5.3.06עוד הצהירה, כי ביום 

לתצהירה(.  10-11המלאי, הציוד והכספים מהסוכנות על ידי נציגי חברת הדואר )ראו סעיפים 

לא הוחזרה תכולת הסוכנות ומאחר שנתוני בנק הדואר  5.3.06מאחר שאין חולק, כי עד ליום 

, אז נפתחו 2.3.06למעט ביום  ואילך נותרו מאזני הסוכנות סגורים, 1.3.06מלמדים, כי מתאריך 

לתצהירו  1נספח , 808995מס' תונים המתייחסים לאשנב )ראו הנהמאזנים למספר דקות בודדות 

, 5.3.05-ו 3.3.06, 2.3.06, 1.3.06, 28.2.06שמדובר בהשבתה מלאה בימים , הרי של מר מטלוב(

 .ימי השבתה 5היינו 

ליום, ובסה"כ נמנעו מהנתבעת  ₪ 505מד על סך בהתאם לנתוני הנתבעת, הרווח היומי בסוכנות ע

 ימי השבתה. 5, בגין ₪ 2,525

 

 , מר יוסף שבת42התובע מס' 

, מאשר בתצהירו כי סוכנות הדואר הייתה סגורה בימים 42מר איל שבת, אחיו של התובע מס' 

ביום  עוד הצהיר, כי רק לתצהירו(. 6בעקבות מאבק סוכני הדואר )ראו סעיף  1.3.06-ו 28.2.06

 21.3.06התקבלה בסוכנות הודעה על מסירת תכולת הסוכנות לידי חברת הדואר וכי ביום  16.3.06

מאחר שאין חולק,  הגיעו נציגי חברת הדואר, פירקו את הסוכנות ולקחו את המלאי והציוד. 

 1.3.06ומאחר שנתוני בנק הדואר מלמדים, כי מתאריך  1.3.06-ו 28.2.06הושבתה בימים  הסוכנות

, 629985, 629969מס'  יםתונים המתייחסים לאשנב)ראו הנואילך נותרו מאזני הסוכנות סגורים 

, 1.3.06, 28.2.06שמדובר בהשבתה מלאה בימים , הרי לתצהירו של מר מטלוב( 1נספח  629993

 .ימי השבתה 5, היינו 5.3.05-ו 3.3.06, 2.3.06

 

ליום, ובסה"כ נמנעו  ₪ 3,765ד על סך בהתאם לנתוני הנתבעת, הרווח היומי בסוכנות עמ

 ימי השבתה. 5, בגין ₪ 18,825מהנתבעת 

 

 גב' מזל שטרולי, 43התובעת מס' 

הסוכנות אכן נותרה סגורה בעקבות מאבק  1.3.06-ו 28.2.06הצהירה, כי בימים  43התובעת מס' 

ת ניתנה לה ביום לתצהירה(. עוד הצהירה, כי הודעה על סיום ההתקשרו 5סוכני הדואר )ראו סעיף 

לתצהירה(. בחקירתה הנגדית, אישרה התובעת, כי סוכנות הדואר נותרה  8)ראו סעיף  21.3.06

(. ואכן, 29-32ש'  97, עמ' 5.11.12למשך כשבוע לערך )ראו פרוטוקול מיום  1.3.05סגורה מיום 

)ראו ות סגורים נותרו מאזני הסוכנ 5.3.06ועד ליום  1.3.06נתוני בנק הדואר מלמדים, כי מיום 

מאחר  .לתצהירו של מר מטלוב( 1נספח , 616990, 616982מס'  יםתונים המתייחסים לאשנבהנ

שמדובר בהשבתה מלאה בימים לא הוחזרה תכולת הסוכנות, הרי  5.3.06שאין חולק, כי עד ליום 

     ימי השבתה. 5, היינו 5.3.05-ו 3.3.06, 2.3.06, 1.3.06, 28.2.06
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ליום, ובסה"כ נמנעו  ₪ 1,916הנתבעת, הרווח היומי בסוכנות עמד על סך  בהתאם לנתוני

 ימי השבתה. 5, בגין ₪ 9,580מהנתבעת 

 

 גב' סופי תורג'מן, חברת ועד הארגון, 44התובעת מס' 

הסוכנות אכן נותרה סגורה בעקבות מאבק  1.3.06-ו 28.2.06הצהירה, כי בימים  44התובעת מס' 

בשעות הלילה, קיבלה לידיה  6.3.06לתצהירה(. עוד הצהירה, כי ביום  6 סוכני הדואר )ראו סעיף

לתצהירה(, וכי מיד עם מתן הצו הזמני כנגד הסוכנים, העבירה את  10את הצו הזמני )ראו סעיף 

לתצהירה(. מאחר שאין חולק,  7דברי הדואר שהיו בסוכנות לבית הדואר המרכזי בעיר )ראו סעיף 

ואילך נותרו  1.3.06כי מתאריך ו  1.3.06-ו 28.2.06בעיצומים בימים  נקטה 44התובעת מס' כי 

תונים )ראו הנ 6.3.06-ו 5.3.06מאזני הסוכנות סגורים, למעט פתיחתם לדקות ספורות בימים 

, הרי לתצהירו של מר מטלוב( 1נספח , 572992, 572984, 572976מס'  יםהמתייחסים לאשנב

 .ימי השבתה 5, היינו 5.3.05-ו 3.3.06, 2.3.06, 1.3.06, 28.2.06שמדובר בהשבתה מלאה בימים 

ליום, ובסה"כ נמנעו  ₪ 4,731בהתאם לנתוני הנתבעת, הרווח היומי בסוכנות עמד על סך 

 ימי השבתה. 5, בגין ₪ 23,655מהנתבעת 

 

 גב' ורד תורג'מן, 45התובעת מס' 

אכן נותרה סגורה בעקבות מאבק  הסוכנות 1.3.06-ו 28.2.06הצהירה, כי בימים  45התובעת מס' 

קיבלה הודעה על הפסקת  2.3.06לתצהירה(. עוד הצהירה, כי ביום  7סוכני הדואר )ראו סעיף 

שמדובר מכאן לתצהירה(.  11-ו 10פורקה הסוכנות )ראו סעיפים  7.3.06ההתקשרות עמה וכי ביום 

  תה.ימי השב 3 ו, היינ2.3.06 -ו 1.3.06, 28.2.06בהשבתה מלאה בימים 

 

ליום, ובסה"כ נמנעו  ₪ 4,156בהתאם לנתוני הנתבעת, הרווח היומי בסוכנות עמד על סך 

 ימי השבתה. 3, בגין 12,468₪ מהנתבעת 

 

סיכום הרווח שנמנע מהנתבעת בגין ההשבתה וייחוסו לתובעים יופיע בטבלה שבסיכום התביעה 

 שכנגד.

 

  החדשות אובדן הכנסה ונזקים עד לפתיחת הסוכנויות .12.1.3

יכוב ביצוע החלטת בית משפט זה )כב' עהנתבעת טוענת, כי כתוצאה מבקשתם של התובעים ל

הורות לנתבעת שלא להתקשר עם סוכנים אחרים תחתיהם להשופט זפט(, אשר דחה את בקשתם 

נמנע ממנה להתקשר עם סוכני דואר חלופיים, או  –בקשה שלא היה לה כל מקום וכל צידוק  –

יות דואר חדשות תחת אלו שנסגרו, וכי בכך נמנעו מהנתבעת ההכנסות שהיו צומחות לפתוח סוכנו

לה לו היה מתאפשר לה לפתוח את אותן סוכנויות באמצעות סוכנים חדשים. נטען, כי בנוסף 

לנזקי אובדן ההכנסה נגרמו לנתבעת נזקים בגין הוצאות שהוציאה הנתבעת בתקופה שבה היו 

א יכלה לפעול לפתיחתן מחדש, וזאת בגין הצורך לתגבר כוח אדם הסוכנויות סגורות והיא ל
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בסניפים סמוכים, ליתן שירותים חליפיים לשירותים שניתנו על ידי התובעים באמצעות עובדי 

 הנתבעת, ועוד. 

 

אינני סבורה כי יש לפצות את הנתבעת בגין אובדן הכנסה ונזקים עד לפתיחת הסוכנויות 

 ;החדשות

 

ביטול ההסכמים לאלתר, ללא עריכת שימוע, היה שלא כדין ועל כן כל נזק שנגרם  ראינו לעיל, כי

, עד לפתיחתן 5.3.06לנתבעת מאובדן הכנסות ממועד סגירתן הסופי של הסוכנויות, ביום 

המחודשת של הסוכנויות, רובץ לפתחה. ויודגש, ככל שהנתבעת אכן הייתה עורכת שימוע 

מן עד לעריכת השימוע, יכולה הייתה הנתבעת להיערך לתובעים, כמתחייב, הרי שבפרק הז

לסגירתן של הסוכנויות, בין אם באמצעות תגבור כוח אדם בסוכנויות או בסניפים סמוכים, ובין 

אם באמצעות הפעלת הסוכנויות בידי עובדים מטעמה, באופן שהיה מאיין את הנזקים שנגרמו לה 

כתוצאה מאובדן  ת פיצוי בגין הנזקים שנגרמו להבפועל. אשר על כן, אין כל מקום לפסוק לנתבע

 ההכנסות עד לפתיחתן המחודשת של הסוכנויות באמצעות סוכנים חלופיים. 

 

 מכל מקום, הנתבעת כלל לא הוכיחה את נזקיה בראש נזק זה;

 

עד לפתיחת הסוכנויות שנגרמו לה נזקים ההכנסה והאובדן ל ודוק. לתמיכה בטענותיה, באשר

, מנהל תחום שירותי אשנב בחברת יניב צובריה הנתבעת את תצהירו של מר , הגישהחדשות

הדואר, אשר הצהיר, כי בתקופה שבה צו עיכוב הביצוע עמד בתוקפו, נמנע מחברת הדואר 

לתצהירו(. הלה הצהיר  4להתקשר עם סוכנים חלופיים לצורך הפעלתן של הסוכנויות )ראו סעיף 

הביצוע חלף פרק זמן נוסף לא מבוטל עד שעלה בידי חברת עוד, כי אף לאחר ביטול צו עיכוב 

הדואר לאייש בפועל חלק מהסוכנויות שהופעלו על ידי התובעים, לאור ההליך המורכב והממושך 

הכרוך באיתור סוכני דואר והכשרתם, כאשר ביחס לכל סוכנות וסוכנות של התובעים אשר 

הליך ממושך הכולל פרסום מכרזים לצורך  נפתחה על ידי הנתבעת מחדש, נדרשה האחרונה לקיים

איתור סוכנים חלופיים, עריכת ראיונות ומבחנים לשם מיון מועמדים פוטנציאליים, הדרכתם 

לתצהיר(. עוד הצהיר, כי בחלק מהמקרים נפתחו הסוכנויות  5-6והכשרתם לתפקיד )סעיפים 

מפעיל קבוע וכי במרביתם תחילה באמצעות מפעיל זמני ובהמשך באמצעות  –מחדש באופן מדורג 

של המקרים אוישו הסוכנויות על ידי קבלנים עצמאיים ואילו ביתר המקרים, הופעלו הסוכנויות 

 לתצהירו(.             7מחדש באמצעות עובדי חברת הדואר )סעיף 

 

תה לצו עיכוב עעצמה, עולה, כי הנתבעת כלל לא שבשהוצגו על ידי הנתבעת,  ואולם, מהראיות

 ; הביצוע

 

עולה, כי גם בתקופה שבה צו עיכוב הביצוע עמד  יניב צוברימהמסמכים שצורפו לתצהירו של מר 

, הנתבעת פרסמה מכרזים לצורך איתור סוכנים 9.7.07ועד ליום  7.4.06היינו מיום בתוקפו, 
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לתצהירו, הכולל עותק מכרזים  1חדשים להפעלת לחלק מהסוכנויות נשוא ענייננו )ראו נספח 

)סוכנות  7פורסמו מכרזים לאיוש סוכנות התובעת מס'  10.4.06כך, למשל, ביום  .ת סוכנים(לבחיר

)סוכנות נווה מונסון(  36)סוכנות הר נוף(; סוכנות התובע מס'  21בית אל(; סוכנות התובע מס' 

פורסם מכרז לאיוש  2006חולון(, ואילו בחודש מאי -)סוכנות שפינוזה 44וסוכנות התובעת מס' 

 )סוכנות אזור התעשייה הרצליה(. 22נות התובע מס' סוכ

 

, גם במקום שבו פורסמו מכרזים לצורך איתור סוכנים חדשים לאיוש הסוכנויות נשוא בנוסף

, לא מנע הצו את המשך קיום הליכי המכרז 2006ענייננו בטרם ניתן הצו, היינו במהלך חודש מרץ 

לתצהירו של מר צוברי, הכולל  1וחנים )ראו נספח ביחס לאותן סוכנויות, באמצעות כינוס ועדות ב

גם דוחו"ת ועדות בוחנים וכן ריכוז גיליונות הערכת מועמדים לניהול סוכנויות דואר(; כך, למשל, 

, הגם 19.7.06)סוכנות נחל הבשור( התכנסה ביום  8ועדת בוחנים ביחס לסוכנות התובעת מס' 

)סוכנות רמת ישי( התכנסה ביום  9התובעת מס' שלא נבחר סוכן; ועדת בוחנים ביחס לסוכנות 

)סוכנות נווה נאמן( התכנסה  12ונבחר סוכן; ועדת בוחנים ביחס לסוכנות התובעת מס'  16.5.06

)סוכנות  13, הגם שלא נבחר סוכן; ועדת בוחנים ביחס לסוכנות התובעת מס' 19.7.06ביום 

)סוכנות  17ם ביחס לסוכנות התובעת מס' ועדת בוחני ונבחר סוכן; 7.5.06איכסאל( התכנסה ביום 

)סוכנות  32 מס' ועדת בוחנים ביחס לסוכנות התובעונבחר סוכן;  25.4.06מעיליה( התכנסה ביום 

 35ונבחר סוכן; ועדת בוחנים ביחס לסוכנות התובעת מס'  20.7.06קרית עתידים( התכנסה ביום 

 39 מס' בוחנים ביחס לסוכנות התובע ועדתונבחר סוכן;  7.5.06)סוכנות תמרת( התכנסה ביום 

ועדת בוחנים ביחס לסוכנות , הגם שלא נבחר סוכן; 19.7.06)סוכנות קריית מטלון( התכנסה ביום 

ונבחר סוכן; ועדת בוחנים ביחס לסוכנות  16.5.06)סוכנות דבוריה( התכנסה ביום  41 התובעת מס'

 גם שלא נבחר סוכן. , ה20.7.06)סוכנות הרצל( התכנסה ביום  42התובע מס' 

 

ואם לא די בכך, הרי שחברת הדואר פתחה חלק מהסוכנויות נשוא ענייננו מחדש בתקופת הצו, 

לתצהירו של מר צוברי, הכולל  2וזאת באמצעות סוכנים שאותם הגדירה "זמניים" )ראו נספח 

המרחבים  ריכוז נתונים בדבר מועדי פתיחתן המחודשת של סוכנויות הדואר ומכתביהם של מנהלי

)סוכנות אל מידאן( הופעלה מחדש על ידי מפעיל זמני  2בנושא(; כך, למשל, סוכנות התובע מס' 

)סוכנות נווה גנים( הופעלה מחדש על ידי מפעיל זמני ביום  6; סוכנות התובע מס' 27.11.06ביום 

י ביום )סוכנות איכסאל( הופעלה מחדש על ידי מפעיל זמנ 13; סוכנות התובעת מס' 21.2.07

)סוכנות סוקולוב( הופעלה מחדש על ידי מפעיל קבוע ביום  23; סוכנות התובעת מס' 5.10.06

6.7.06       . 

, עמ' 13.6.13עומת עם האמור בגדרי חקירתו הנגדית והשיב, כך )פרוטוקול מיום  צוברייניב מר 

 (:9-29ש'  257

ם כביכול נמנע לתצהיר לפיה 4"ש. כיצד אתה מסביר את הטענה שלך בסעיף  
מחב' הדואר להתקשר ]עם[ סוכנים חדשים בשל צו ביהמ"ש שניתן ביום 

למשל, שבכל  6עם האמור בטבלה שלך במס'  9.7.07והיה בתוקף עד  7.4.06
 .2007זאת פתחתם בפברואר 

נפתחה הסוכנות בנווה גנים )סוכנות  21.2.07ת. מה שרשום כאן זה שביום 
(. אנחנו כחב' 26.2.07פעיל זמני )יש מכתב מיום מ' א' ג'( כמ – 6התובע מס' 
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דואר היינו חייבים לתת שירות בכל הארץ המפעילים הזמניים הפעילו את 
היחידה עד שתתקבל החלטה בנושאים האלה, ההבדל בין הפעלה זמנית 
לקבועה או מה שאני קראתי חלופה לסוכני הדואר זה שהמפעילים הזמנים היו 

תהא החלטה אחרת של ביהמ"ש אנו נסיים איתם את קצובים בזמן וידעו אם 
 ההתקשרות מידי.
 לשאלת ביהמ"ש: 

 ש. האם היו חוזים עם המפעילים הזמניים.
ת. לא זוכר, אני מעריך שהחוזה הזמני היה קיים בצורה זו או אחרת, אך לא 

 יודע אם זה היה אותו חוזה כמו סוכן רגיל.
התקשר עם סוכנים אחרים חלופיים נמנע מחב' הדואר ל 4ש. אתה אומר בסעיף 

ובפעול אתם מתקשרים, לשיטתכם הוספת המילה "זמני" מאפשרת לכם 
 לפתוח שלהבנתכם ביהמ"ש אומר לא לפתוח.

ת. להבנתנו הרעיון היה לא ללכת ולפרסם מכרז מלא באותו מקום כמו שעושים 
עם סוכנים חדשים. מצד אחד שמרנו על רציפות שירות לקהל כמו שאנו 

ויבים ומצד שני השארנו את הפתח להחלטת ביהמ"ש להחזיר את הסוכנים מח
 לעבודה וכך יכולנו לסיים את ההתקשרות באופן מידי. 

ש. אם אתה רוצה לשכנע אותנו שבאמת הסוכן הזמני לא מפר שום צו אז לא 
 היה מן הראוי להמציא את החוזים שנראה שזה לא מפר את הצו.

 ת. יכול להיות."
 

 (:2-28ש'  258שם, עמ' ובהמשך )

פירוט  –לתצהירך  1"ש. בהמשך לשאלות האחרונות אני מפנה אותך לנספח 
של מכרזים שפרסמתם ולאחר מכן יש זיכרון הדברים של ועדת הבוחנים, מפנה 
אותך לכל אותן ועדות שביצעתם לסוכן קבוע ולא זמני בזמן שלהבנתכם שלא 

הסברת. העמוד השישי לזיכרון הייתם צריכים לשנות את המצב כמו שהרגע 
בתוך התקופה  19.7.06הדברים, סוכנות נווה נאמן, תאריך זיכרון הדברים הוא 

 של הצו.
ת. אני אסביר את זה בעובדה שכל מפעיל שאנו מביאים אנו צריכים לעשות לו 

 ועדה גם אם זה זמני.
 לשאלות ביהמ"ש:

וחנים או שזה סתם בין המכרזים שצרפת לוועדות הב 1ש. יש התאמה בנספח 
 אוסף.

ת. אני מודה שאני לא זוכר, אך מעיון מהיר על זה, אלו כל הפרסומים שפרסמו 
 .2007, נובמבר 2007מאמצע אוגוסט 

קניון רב שפע בירושלים וכן סוכנויות במרחב חיפה והצפון  –שלך  1ש. בנספח 
 ומרחב דרום, מה תאריך המכרז.

 .9.3.06ת. החותמת המוטבעת 
ד הבא יש נחלת יצחק בתל אביב, נווה גנים, מעיליה, ושמורת זכרון, ש. בעמו

 מה תאריך המכרז.
ת. לא יודע מתי בידוק היא פורסמה, אך הגשת הצעה הייתה צריכה להיות עד 

 .26.3.06יום 
 .23.3.06ש. בעמוד השלישי במרחב תל אביב, מופיע נווה נאמן, התאריך הוא 

 ת. נכון.
היה צריך להגיש את המועמדות עד ליום  23.3.06 ש. אז פורסם מכרז ביום

יוצא צו של ביהמ"ש שלהבנתכם אומר שאסור לשים  7.4.06. ביום 3.4.06
 אתם דנים במכרז. למה.  19.7.06סוכנים קבועים ולמרות זאת ביום 

 ת. לא יודע להגיד מה הייתה הסיבה לדיון אחרי הצו.
. אז יש כבר 10.4.06והוא מיום  ש. עמוד אחרי זה, מכרז למרחב ירושלים ודרום

 צו ביהמ"ש, למה אתם יוצאים למכרז.
 ת. לא יודע להגיד.

שהצו עדיין  20.5.07ש. לכן אתה גם לא יודע להגיד בעמוד הבא שהתשובות עד 
 בתוקף.

 ת. לא יודע להגיד."      
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 כמדומני, כי דברים אלה מדברים בעד עצמם. 

 בגין רכיב זה.  האמור, נדחית התביעה שכנגדכל לאור 

 

 הוצאות בגין פתיחת סוכנויות חדשות 12.1.4

הנתבעת טוענת, כי בעקבות ביטול ההסכמים עם התובעים היא נאלצה לצאת בהליך מכרזי חדש 

דואר חדשים, אשר יחליפו את התובעים, וכי לאחר איתור ובחירתם של סוכני  לצורך איתור סוכני

ומשאבים רבים בהכשרתם והכנתם לתפקיד סוכן דואר חדשים, היא נאלצה להשקיע ממון 

 הדואר. על פי הטענה, על התובעים לפצות אותה בגין ההוצאות שהיא נדרשה להוציא כאמור. 

 

)ה( להסכם ההתקשרות הקובע, כי 6ראינו לעיל, כי התובעים, כולם, הפרו את הוראות סעיף 

החוזה ולסגירת סוכנות הדואר סגירת סוכנות הדואר או אי הפעלתה מהווה עילה לביטולו של 

"בוטל החוזה בידי הרשות כאמור, יפסיק הסוכן להפעיל את להסכם נקבע, כי  23בסעיף . לאלתר

הסוכנות לאלתר והוא יהיה חייב בתשלום פיצויים עבור כל נזק ו/או הוצאה שנגרמו לרשות עקב 

כני דואר חדשים וכן הוצאות שהוציאה הנתבעת בגין הליכי מכרז לאיתור סוהפרת החוזה..". 

"נזק ו/או הוצאה הוצאות שהוציאה להכשרתם ולהכנתם של הסוכנים לתפקידם, הן בגדר 

." המדובר בנזק שעל התובעים היה לראותו מראש כתוצאה שנגרמו לרשות עקב הפרת חוזה

 מסתברת של הפרתם, וזאת במיוחד לנוכח מכתבי ההתראה הרבים ששלחה להם הנתבעת.  

 

ובר בנזק שלא ניתן היה למנוע גם אם היה נערך שימוע כדין, וזאת, לכל הפחות, ויובהר. המד

ביחס לאותן סוכנויות שהנתבעת הייתה מוצאת לנכון לסגור, גם לאחר שמיעת טענות הסוכנים. 

אשר על כן, על התובעים לפצות את הנתבעת בגין העלויות שנגרמו לה כתוצאה מפתיחתן 

, כאשר לעניין זה הפיצוי יחושב לפי מספר הכשרת סוכן או סוכנתבגין  המחודשת של הסוכנויות

 הסוכנויות שנפתחו מחדש.   

 

 הסוכנויות שנפתחו מחדש באמצעות סוכן חדש פרמסא. 

נפתחו מחדש סוכנויות  34הסוכנויות שהופעלו על ידי התובעים,  44 הנתבעת טוענת, כי מתוך

, יניב צוברי צהירו של מרישה הנתבעת את תלתמיכה בטענתה הגבאמצעות סוכני דואר חדשים. 

 , כי, על נספחיו, מעלהתצהירו של מר צובריבעיון . מנהל תחום שירותי אשנב בחברת הדואר

סוכנויות נפתחו מחדש, כשמועדי הפתיחה מצוינים  23לא נפתחו מחדש; סוכנויות  10 לגרסתו

לא ניתן למצוא בטבלה  אולםנפתחו מחדש,  סוכנויות 11-ו לתצהירו 2בטבלה שצורפה כנספח 

 .ן מחדשמידע לגבי מועד פתיחתלתצהירו  2שצורפה כנספח 

 

אותן סוכנויות הנזכרות בתצהירו ככאלה שנפתחו ל התייחסמר צוברי לביקש בחקירתו הנגדית 

מחדש, אולם זאת מבלי שצוין ביחס אליהן מועד פתיחתן מחדש, והשיב כך )פרוטוקול מיום 

 (: 30ש'  255עד עמ'  12 ש' 254, עמ' 13.6.13
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"האם את כל הנתונים שאתה מצרף בתצהיר שלך, אתה בפועל אספת וריכזת או 
 מישהו אחר.

את החומר עצמו קיבלתי מהמרחבים כמרכז, לקחתי את זה כמו שקבלתי ת. 
 . מנציגי המרחבים

טבלה של ריכוז הנתונים בדבר מועדי  –לתצהירך  2מפנה אותך לנספח ש. 
 .האם אתה הרכבת את הטבלה –דשת של סוכנויות הדואר פתיחתם המחו

 .כן. על סמך המכתבים המצורפים להת. 
 ש. בלבד.

 ת. לא עם עובדת שלי.
 .האם רק הסתמכת על המכתבים או שהיו לך עוד נתוניםש. 
 .רק על המכתביםת. 

 ש. לפחות לגבי עשר סוכנויות אין נתונים. איך אתה מסביר את זה.
את הנתונים אני מקבל מהמרחבים, כל מה שהיה תיעוד כמו שאמרתי, ת. 

 .עליהם נמצא כאן, ומה שלא אז לא
 ש. מי זה מר מזעקי חיים.

 ת. היום הוא סמנכ"ל התפעול בדואר ישראל.
 ש. מה הוא היה אז.

 ת. מנהל מרחב ירושלים.
במסגרת התיק הזה נותן מר מזעקי חיים תצהיר פרטים נוספים  4.3.10ש. ביום 

 את הנתונים לגבי כל הסוכנויות.  ובו יש
אמרתי שאני פונה למרחבים ומבקש אינפורמציה וזה מה שקיבלתי וזה מה ת. 

 .שצרפתי
 7שמופיעה במספר  –סוכנות בית אל  –גב' פנינה לביא  7ש. מפנה לתובעת 

במסגרת תצהיר פרטים נוספים שנתן מר מזעקי חיים הוא  –לתצהירך  2בנספח 
 מדוע היא לא מופיעה בחומר שלך. 10.9.06יום ב פתחהנטוען שהיא 

 ת. אין לי מושג. אם זה לא מופיע כאן זה לא הגיע לידיי במועד.
ש. האם זו תהא התשובה לגבי כל עשר הסוכנויות שהפרטים שלהן אינם 

 שלך. 2מופיעים בנספח 
 ת. כן.

ש. איך אתה תסביר את זה מה שנעדר מהתצהיר שלך זה אותם סוכנויות שחלק 
מהם נפתחו במהלך התקופה שבה לכאורה היה צו של ביהמ"ש שאתה טוען 

 בתצהיר שלך שמנע מכם לפתוח סוכנויות.
ת. כמו שאמרתי את ריכוז החומר הזה מיום האירוע עד ליום התצהיר הזה, היה 

 קצת הבדל של כמה שנים, מה שהצליחו לאתר לי בתיקים זה מה שצרפתי. 
ברשימה אבו חג'ול אתה  2מס'  –לתצהירך  2ש. מפנה שוב לרשימה בנספח 

 .27.11.06כותב שהוא הופעל מיום 
בעניין סוכנות שפרעם כתוב  27.11.06ת. כן, יש פה טעות כתיב, במכתב מיום 

 שתפתח סוכנות זמנית ולא סוכנות קבועה. זו טעות בטבלה.
 ש. מתי הופעלה על ידי מפעיל קבוע.

 י לא יודע. זה מה שהיה לי לגבי הפתיחה.אז אנת. לא יודע להגיד. אם אין כאן 
יכול  2008ש. אני אומר לך שהיא הופעלה באופן קבוע לטענתכם קבוע במרץ 

 להיות.
   ת. יכול להיות אין לי את המידע להגיד בוודאות. 

ש. ביקשו ממך לתת תצהיר, היית צריך למלא טבלה, איך התאמצת לתת תצהיר 
 מקיף.

וכני הדואר הוא זה שמנהל את התיקים פיזית בכל מרחב יש אחראי על סת. 
בנושא סוכני דואר, מהרגע שמפרסמים מכרז ועד לרגע שסוכן עוזב את חב' 

 .הדואר מהאחראי נציגי המרחבים קיבלתי את האינפורמציה
 ש. שראית את שחסר פנית אליהם.

 ת. אני לא זוכר להגיד לך אבל באופן עקרוני נראה לי שכן, עברו שנים מאז יום
 האירוע עד יום התצהיר.

 ש. תנקוב בשמותיהם של האחראים במרחבים.
הניה קוזמן, במרחב  –ימית טרוסט, במרחב תל אביב  –ת. במרחב צפון 

 טלי קפלן. –ירושלים בשעתו משה אמזלג, במרחב דרום 
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 ש. אלה כל המסמכים שראית.
 ת. כן.

לתצהיר ש. כל התיק הזה כל המסמכים שראית אלו רק המסמכים שצרפת 
 שלך ותו לא.

ת. לצורך העניין הזה כן. ראיתי עוד מסמכים שנוגעים לתיק אבל בשאלה מי 
 "נפתח ומי נסגר ומתי זה המידע שהיה לי.

 

לאור חקירתו הנגדית של מר צוברי, כמפורט לעיל, מצאתי כי בחישוב הנזק כי יובהר, כבר עתה, 

יין מספר הסוכנויות שנפתחו מחדש, אך בגין פתיחת הסוכנויות מחדש מן הראוי להסתמך, לענ

ורק על מכתביהם של מנהלי המרחבים בחברת הדואר שצורפו לתצהירו של מר צוברי, וכי אין 

, ת מועמדים לניהול סוכנויות דוארריכוז גיליונות הערכדוחות ועדות בוחנים ומקום להסתמך על 

לבסס את המסקנה, כי סוכנות זו שצורפו אף הם לתצהירו של מר צוברי, באשר אין די באלו כדי 

, אשר דיאמנטצביקה נכון להביא גם מדבריו של מר ללעניין זה מצאתי או אחרת נפתחה מחדש. 

בניסיון לחלץ מהם את מועדי פתיחת הסוכנויות  דוחות ועדות בוחניםהופנה בחקירתו הנגדית ל

א יודע אם נפתחה הסוכנות, "אני ל(: 26ש'  273, עמ' 20.6.13מחדש והבהיר, כך )פרוטוקול מיום 

 ."   זה שהייתה וועדה זה לא אומר

 

 נפתחו מחדש; סוכנויות  14אין מחלוקת כי לפחות כפי שעולה מתצהירי התובעים, 

 

לתצהירו, בו הוא מאשר כי הסוכנות  17ראו סעיף ) חוסיין אבו חג'ול מר ,2התובע מס'  כך אישר

)ראו סעיף  שם טוב אברביה, מר 3התובע מס' ; (2006נפתחה מחדש לקבלת קהל בחודש נובמבר 

התובע לתצהירו, בו הוא מאשר כי בשנים האחרונות מפעילה חברת הדואר סוכנות במבנה(;  11

הוא מאשר כי הסוכנות חזרה לפעול בחודש בו לתצהירו,  14)ראו סעיף  אברהם אשכנזי, מר 6מס' 

כי  ,היא מאשרת בולתצהירה,  11או סעיף )ר פנינה לביא ביאלה, גב' 7התובעת מס' (; 2007מרץ 

לאחר סגירת הסוכנות הפעילה חברת הדואר את הסוכנות על ידי עובד שלה לשעבר, וזאת החל 

היא מאשרת כי  בולתצהירה,  18)סעיף  שושנה בראון גב' ,9התובעת מס'  (;2006מחודש ספטמבר 

 14סעיף ) מוניר זבידה מר ,15התובע מס'  (;2006הסוכנות נפתחה לקבלת קהל בסוף חודש מרץ 

מלבינה , גב' 17התובעת מס' (; 2007לתצהירו, בו הוא מאשר כי הסוכנות נפתחה בחודש אוגוסט 

היא מאשרת כי ימים ספורים לפני הגשת התביעה נפתחה סוכנות  ולתצהירה, ב 17)סעיף  טנוס

אשר כי אכן נפתחה לתצהירו, בו הוא מ 54)סעיף  בני כהןמר  ,19התובע מס' דואר חדשה(; 

לתצהירו, בו  14סעיף ) יונתן לוי, מר 21התובע מס' סוכנות חדשה, מבלי שהוא נוקב בתאריך(; 

גיורא  , מר22התובע מס' הוא מאשר כי סוכנות חדשה נפתחה בחלוף חודשיים מסגירת הסוכנות(; 

חילת חודש יולי לתצהירו, בו הוא מאשר כי הסוכנות שבה לפעול באופן מלא בת 15)סעיף  לופטיג

לתצהירו, בו הוא מאשר כי בחודש ספטמבר  13)סעיף  משה סולומוןמר , 27התובע מס' (; 2006

לתצהירו, בו הוא מאשר, כי  19)סעיף  חיים סופר, מר 28התובע מס' נפתחה סוכנות חדשה(;  2007

וכנות חברת הדואר שכרה ממשפחתו את המבנה בו הופעלה סוכנות הדואר וכיום מפעילה בו ס

לתצהירה, בו היא מאשרת כי הסוכנות  11)סעיף  שרה יהלום קלוגס, גב' 35התובעת מס' דואר(; 
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 11סעיף ) מזל שרולי, גב' 43התובעת מס' (; 2006שבה לפעילות סדירה עוד במהלך חודש מרץ 

 .(5.11.06לתצהירה, בו היא מאשרת כי הסוכנות נפתחה מחדש ביום 

 

פתיחתן את ראיות המאששות  צורפו לתצהירו של מר צוברית, סוכנויות נוספו 15-ביחס ל

  מחדש;

 

הוצג מכתב בנדון ששלח מר יעקב , אנג'לה אברמובגב'  ,4התובעת מס' כך, ביחס לסוכנות של 

כי הסוכנות הנ"ל  ,, שממנו עולה29.8.07לגב' טל אמיד ביום מנהל מרחב חיפה והצפון,  ,גרינשטיין

. כן הוצג, מכתב ששלח מר יעקב גרינשטיין לגב' טל 2.9.07זמנית ביום נפתחה מחדש על ידי סוכנת 

  ופעלה הסוכנות על ידי מפעיל קבוע.ה 3.2.08, שממנו עולה כי החל מיום 30.1.08אמיד ביום 

 

הוצג מכתב בנדון ששלח מר שחר ברינגס, עוזר מנהל  ,גיל אייזן, מר 5התובע מס' ביחס לסוכנות 

, שממנו עולה כי הסוכנות הנ"ל נפתחה מחדש 25.12.07יניב צוברי ביום מרחב ת"א והמרכז, למר 

  .2.1.08ביום 

 

יוסי דובינסקי, מנהל הוצג מכתב בנדון ששלח מר  ,חנה בן דודגב' , 8התובעת מס' ביחס לסוכנות 

כנות הנ"ל נפתחה מחדש שממנו עולה כי הסו, 6.7.08 ביום מר יניב צוברילתחום בקרה תפעולית, 

  .8.7.08ביום 

 

הוצג מכתב בנדון ששלח מר שחר ברינגס למר יניב  ,אשר ברעם, מר 11התובע מס' ביחס לסוכנות 

  .1.1.08"ל נפתחה מחדש ביום , שממנו עולה כי הסוכנות הנ23.12.07צוברי ביום 

 

תב בנדון ששלח מר הוצג מכ, עיטאף )קזמוז( דראושהגב'  ,13התובעת מס' ביחס לסוכנות של 

על ידי , שממנו עולה כי הסוכנות הנ"ל נפתחה מחדש 14.11.07לגב' טל אמיד ביום  ינשטייןיעקב גר

  .19.11.07מפעיל קבוע ביום 

 

הוצג מכתב בנדון ששלחה הגב' טליה שפירא,  ,אורנה מגנזיגב'  ,23התובעת מס' ביחס לסוכנות 

ה כי הסוכנות הנ"ל נפתחה שממנו עול 5.7.06עוזר מנהל מרחב ת"א והמרכז, למר יניב צוברי ביום 

 באמצעות מפעיל זמני. 6.7.06ביום מחדש 

 

הוצג מכתב בנדון ששלחה הגב' בת שבע , ברוריה מורנוגב' , 24התובעת מס' ביחס לסוכנות של 

, שממנו עולה כי 10.1.08אסא, מנהלת מדור בקרה, למר איל צוברי, מנהל אזור המפרץ, ביום 

 .10.1.08ת הנ"ל נפתחה מחדש ביום הסוכנו

 

הוצג מכתב בנדון ששלח מר שחר ברינגס למר יניב  , אליק פנגר,32התובע מס' ביחס לסוכנות 

  .26.12.07ת הנ"ל נפתחה מחדש ביום , שממנו עולה כי הסוכנו23.12.07צוברי ביום 



 סוכני דואר נ' חברת דואר ישראל בע"מ 44-ארגון סוכני הדואר ו   1044/08תא )ת"א( 

330 

 

 

הוצג מכתב בנדון ששלח מר יעקב גרינשטיין  ,אימאן קייסגב'  ,34מס'  תהתובעביחס לסוכנות 

  .1.5.08ות הנ"ל נפתחה מחדש ביום שממנו עולה, כי הסוכנ 13.5.08טל אמיד ביום לגב' 

 

לגב'  , מנהל מרחב דרום,צג מכתב בנדון ששלח מר אבי יצחקהו 36התובעת מס' ביחס לסוכנות 

  .17.12.07כנות הנ"ל נפתחה מחדש ביום שממנו עולה כי הסו, 11.12.07טל אמיד ביום 

 

לגב'  הוצג מכתב בנדון ששלח מר אבי יצחק ,מאיר רוזנר ז"למר  ,38מס'  התובעביחס לסוכנות של 

 .4.6.08נות הנ"ל נפתחה מחדש ביום , שממנו עולה כי הסוכ22.5.08טל אמיד ביום 

 

, מנהל יוסי כהןהוצג מכתב בנדון ששלח מר  ,רוסה רוטנברג, גב' 39התובעת מס' ביחס לסוכנות 

שממנו עולה כי , 5.11.08 ביום מר יניב צוברי, לא והמרכזת" י בפועל סניפים וסוכנויותמחוז

  .11.11.08כנות הנ"ל נפתחה מחדש ביום הסו

 

הוצג מכתב בנדון ששלח מר יעקב גרינשטיין  ,נאדיה שאיב, גב' 41התובעת מס' ביחס לסוכנות של 

  .2.9.07נות הנ"ל נפתחה מחדש ביום שממנו עולה, כי הסוכ 26.8.07לגב' טל אמיד ביום 

 

לגב' טל שלח מר אבי יצחק הוצג מכתב בנדון ש ,סופי תורג'מן, גב' 44התובעת מס' ביחס לסוכנות 

  .2.12.07ות הנ"ל נפתחה מחדש ביום , שממנו עולה כי הסוכנ14.11.07אמיד ביום 

 

 הוצג מכתב בנדון ששלח מר יעקב גרינשטיין ,ורד תורג'מןגב'  ,45התובעת מס' ביחס לסוכנות של 

 . 18.6.08ביום ש , שממנו עולה כי הסוכנות הנ"ל נפתחה מחד18.6.08טל אמיד ביום  לגב'

 

 הסוכנויות נשוא ענייננו. 44מבין  29הנה כי כן, קיימות ראיות לפתיחתן של 

 

 עלות החלפת סוכן ב.

הצהיר, כי בעקבות ביטול ההסכמים עם הסוכנים נאלצה חברת הדואר לצאת דיאמנט  צביקה מר

לצורך איתור סוכני דואר חליפיים וכי לאחר איתור ובחירת סוכני דואר נאלצה  רזמכהליכי ב

 30רבים בהכשרת המועמדים ובהכנתם לתפקיד )ראו סעיף  יםחברת הדואר להשקיע ממון ומשאב

 לתצהירו(. 

 

מר דיאמנט הצהיר, כי העלות הכוללת של איתור סוכני דואר, הכשרתם והכנתם עומדת על סך 

הוצאות לכל סוכן, כאשר סכום זה מורכב מההוצאות הבאות: א.  ₪ 31,000של  ממוצע מוערך

בגין מודעת  ₪ 10,000-, הכוללת עלות ממוצעת של כלכל סוכן ₪ 13,000פרסום ואיתור סוכן בסך 

בגין  ₪ 1,500 -בגין מבחני מיון; עלות ממוצעת של כ ₪ 1,500-פרסום; עלות ממוצעת של כ

ימי  10, הכוללת עלות לכל סוכן ₪ 18,000ות בגין שעות עבודה בסך הוצאצילומים ושונות. ב. 
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עבודה של עובדי חברת הדואר המושקעים בטיפול בקליטת הסוכן על ידי הצוות הבוחר והמרחב 

אליו משתייך הסוכן )הליך זה כולל הכנת מסמכי מכרז, משלוח הודעות, עריכת כנס מציעים, 

שעות עבודה המושקעות על  100בוועדת המכרזים וכיו"ב(; עריכת מבחני מיון, בחירת המועמדים 

ימי עבודה נוספים( לצורך קליטת הסוכן והכשרתו להפעלת סוכנות דואר, והכל  10-ידי המרחב )כ

 ליום.  ₪ 900-על פי תעריף יומי ממוצע של כ

 

לתצהירו של מר דיאמנט צורפו עותקים של מסמכים וחשבונות בדבר הוצאות שאותן הוציאה 

שפי" -חברת הדואר לצורך הליך איתור והכשרת סוכני דואר ובכלל זאת: קבלות ממכון "קינן

לתצהירו(. לא הוצגו  6ואסמכתאות על עלות הזמנות להציע הצעות אשר פורסמו בעיתונות )נספח 

 אסמכתאות לביסוס ההוצאה בגין "צילומים ושונות". 

 

שעה לבחירת מועמדים לסוכני דואר, העתק הוראת  דיאמנט בנוסף, צורף לתצהירו של מר

צוין, כי בחקירתה י לתצהירו(. 5המפרטת את הליך האיתור וההכשרה הכרוך בבחירת סוכן )נספח 

, כי המדובר בנוהל מדור סוכנויות של אזור חיפה והצפון תמנהל, ימית טרוסטגב' הנגדית, אישרה 

 (:8ש'  261' עד עמ 32ש'  260, עמ' 13.6.13מחייב )ראו פרוטוקול מיום 

לתצהירו של מר דיאמנט, הוראת שעה לבחירת סוכני  5"ש. מציג לך נספח 
 דואר, את מכירה את הוראת השעה לבחירת סוכני דואר.

 ת. כן.
 ש. זה נוהל שאת עובדת לפיו.
 ת. אנו עובדים בהתאם לנוהל.

שכתוב )התקשרות חוזית בין הרשות  –לנוהל  17בעמ'  9עיף מפנה לסש. 
  אחראי סניפים וסוכנויות( שמדובר במרחב הצפון הכוונה אלייך.למועמד 

 ת. כן.
 ש. למה קוראים לזה הוראת שעה. זה משהו בד"כ זמני.

 "ת. לא יודעת. אנו עובדים לפי זה.
 

 (:9-16ש'  262 עמ' ובהמשך, באשר לאופן קליטתם בפועל של הסוכנים החדשים )שם,

 פועל עם הסוכנים."ש. את היית בעצם מבצעת את ההתקשרות ב
 ת. כן.

 ש. את היית אחראית לניהול המכרז ומשתתפת בישיבות וועדת המכרזים.
 ת. כמזכירת הוועדה.

 ש. אחרי שבחרו סוכן את היית מזמינה אותו אליך לפגישה.
ת. לא. הוא היה מגיע לאזור לפגישת היכרות ולאח"כ מתאמים לו הדרכה באחת 

גיע אלי לבחינה תפעולית על המחשב על מיחידות הדואר ורק אחרי זה הוא מ
 מה שהוא למד ואח"כ חתימה על החוזה."  

 

, כי תשלומים בעבור עלויות פרסומי המכרז נעשים במרוכז, דיאמנטבחקירתו הנגדית הבהיר מר 

כך שלא ניתן להציג אסמכתאות ספציפיות לגבי העלות של כל אחד ואחד מהמכרזים שפרסמה 

בהיר, כי העלות בעבור מבחן מיון, כפי שנשאה בה הנתבעת בפועל, הנתבעת בענייננו. עוד ה

)לאחר הנחה(, וכי בממוצע נדרשת בדיקתם של שלושה נבחנים בגין כל  ₪ 605מסתכמת בסך 

 (:2ש' 279עד עמ'  18ש'  278עמ'  20.6.13סוכנות )פרוטוקול מיום 

תם אלא "ש. אתה לא צרפת ראיות לעלויות בפועל של איתור הסוכנים והכשר
 נתתם סכום כולל.
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 ת. צרפנו לתצהירים העתקי קבלות. 
ש. לא עשית חישוב כמה עלה לך הכשרה של סוכן. עשית ממוצע ואמרת לכולם 

 .₪ 31,000. ממה מורכב ₪ 31,000
. אנו משתדלים לחסוך בעלויות לכן אנו אנו ₪ 10,000-ת. מודעות פרסום כ

שניים או יותר. מעבר לכך, משתדלים לאחד מודעות, יש מודעות שיש בהן 
הפרסום והתשלומים מתבצע במרוכז כך שהחשבוניות מגיעות אחת לחודש וזה 
כולל מגוון פרסומים שלא קשורים. התייעצתי עם מי שעוסק בנושא זה וזה 
הערכה שהעביר לי לעלות מודעה, גב' ענת זליכה מנהלת מח' מכרזים אז. 

נחה שאנו מקבלים, בממוצע בסוכנות לאחר ה ₪ 604 –מבחני מיון צרפנו קבלות 
. גם פה התשלום למכונים הוא בא ₪ 1,500יש שלושה אז עשיתי ממוצע של 

. מעבר ₪ 1500-במרוכז. צילומים ושונות, דיברתי עם ענת והערכתי את זה כ
לזה, יש נוהל קליטת סוכנים שצרפתי אותו בנספח שמשמעותו מאה שעות 

שנציג המרחב עובד עם הסוכן, ועוד  עבודה, זאת אומרת בערך עשרה ימים
עשרה ימי מטה שמסביב שזה כולל וועדות מכרזים, בטחון וכדומה וצרפתי 

ליום עבודה ברוטו, זה יוצא עוד  ₪ 900ימי עבודה, הערכתי  20לתצהיר, בסה"כ 
ברוטו אם אני עובר על  ₪ 14,000, זה מגלם 35%. עלות מעביד לחודש ₪ 18,000

 לנו, זה פחות או יותר הסכומים."  המאזנים של החברה ש
 

מהאסמכתאות שצורפו לביסוס עלות פרסום ההזמנות להציע הצעות עולה, כי עלות פרסום 

שפי", עיון בהן מעלה, -. אשר לקבלות ממכון "קינן₪ 10,000מודעה בודדת אכן נע סביב הסך של 

. כאמור, ₪ 605כמת בסך כי  העלות בעבור מבחן מיון, כפי שנשאה בה הנתבעת בפועל, אכן מסת

לא צורפו אסמכתאות לביסוס ההוצאה בגין "צילומים ושונות". אשר על כן, הוצאות פרסום 

 .  ₪ 11,500ואיתור סוכן תעמודנה על סך 

 

הוצאות בגין שעות עבודה, משלא צורפו אסמכתאות לביסוס הסכומים, ומנגד ברי כי אשר ל

בודה לא מועטות, כפי שגם עולה מהוראת שעה לצורך הכשרת סוכן נדרשת השקעה של שעות ע

לבחירת מועמדים לסוכני דואר, המפרטת את הליך האיתור וההכשרה הכרוך בבחירת סוכן, 

יוער, כי  לכל סוכן. ₪ 13,000סך העמיד את ההוצאות הנטענות בגין רכיב זה על נכון למצאתי ל

ת דואר, כפי שנטענה בתצהירו סכום זה עולה בקנה אחד עם עלות הכשרת עובד לעבודה בסוכנו

שתבע בגין הכשרת סוכנת שלטענתו )שנדחתה( עברה לעבוד עבור  ,יונתן לוי, מר 21של התובע מס' 

 לתצהירו(. 33-36)ראו סעיפים הנתבעת 

 

 . ₪ 24,500היינו, עלות החלפת סוכן תעמוד על סך 

בעל ניסיון בהפעלת  מהתובעים הצהירו, כי הסוכן החדש שהחליף אותם היהשמונה לצד זאת, 

 סוכנות דואר; 

 

, הצהירה, כי לאחר סגירת הסוכנות הפעילה חברת הדואר פנינה לביא ביאלהגב' , 7התובעת מס' 

 לתצהירה(. 11)ראו סעיף  2006את הסוכנות על ידי עובד שלה לשעבר, החל מחודש ספטמבר 

 

ה היה עובד דואר לשעבר, אשר , הצהירה, כי הסוכן שהחליף אותשושנה בראוןגב' , 9התובעת מס' 

 לתצהירה(. 21עבד בסוכנות הדואר ביקנעם, ידע את העבודה ולא היה כל צורך להכשירו )סעיף 
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, הצהירה, כי לאחר כחודשיים בהם הסוכנות הייתה עיטאף )קזמוז( דראושהגב' , 13התובעת מס' 

שלה, במבנה של סגורה, פתחה חברת הדואר את הסוכנות מחדש באמצעות העובדת השכירה 

 לתצהירה(.  16העירייה )ראו סעיף 

 

הסוכן המחליף היה סוכן דואר בסוכנות נווה עמל , הצהירה, כי אורנה מגנזיגב' , 23התובעת מס' 

 לתצהירה(. 15)ראו סעיף 

 

בידי  2006, הצהירה, כי הסוכנות הופעלה מאז חודש מאי שולמית פרלמוטרגב' , 33מס'  התובעת

 לתצהירה(. 20ר )ראו סעיף עובד חברת הדוא

 

, הצהירה, כי לאחר שהסוכנות נפתחה מחדש, היא הופעלה שאיב נאדיאגב' , 41התובעת מס' 

בתחילה על ידי עובדים וותיקים של חברת הדואר ולאחר מכן על ידי סוכן דואר וותיק )ראו סעיף 

 לתצהירה(.  15

 

מופעלת על ידי עובדת הסוכנות לשעבר, , הצהירה, כי הסוכנות מזל שטרוליגב' , 43התובעת מס' 

 לתצהירה(. 15שאותה היא עצמה הכשירה )ראו סעיף 

 

, הצהירה, כי הסוכנות שהחליפה אותה לא נדרשה לכל הכשרה, סופי תורג'מןגב' , 44התובעת מס' 

 . לתצהירה(.17.2)ראו סעיף  שבענה באזורשכן היא עבדה במשך שנים רבות אצל אמה בסוכנות 

 

, שבו פורטו הנזקים שנגרמו לנתבעת בעקבות הפרת ההסכמים, לרבות דיאמנטשל מר  בתצהירו

ותחת זאת  הנזקים בגין החלפת הסוכנים, האחרון כלל לא התייחס להצהרות אלו של התובעים

 לתצהירו(: 30הצהיר את ההצהרה הכללית כדלקמן )סעיף 

לצאת בהליכי  "בעקבות ביטול החוזים עם הסוכנים דכאן, נאלצה חברת הדואר
מכרז לצורך איתור סוכני דואר חליפיים. יתרה מזאת, לאחר איתור ובחירת 
סוכני דואר נאלצה חברת הדואר להשקיע ממון ומשאבים רבים בהכשרת 

 המועמדים והכנתם לתפקיד." 
 

וטענות של  ניכר, כי הוא כלל לא היה מודע לאותן הצהרותשל מר דיאמנט מחקירתו הנגדית גם 

 (:12-19ש'  279עמ'  20.6.13)פרוטוקול מיום  התובעים

"ש. בדוח שמתייחס לנווה גנים אומרת וועדת המכרזים שלמועמדת יש ניסיון 
בהפעלת סוכנות דואר. בשפרעם כתוב שהסיבה לקבלתה הוא ניסיון בהפעלת 

 סוכנות דואר.
 ת. מצוין.

 ש. אז למה צריך להכשיר אותה באותו מספר שעות.
לשניים, אחד המיון והאיתור, גם אם יש לה ניסיון כפי ת. הסכום מתחלק 

תה. אני לא שעות עבודה לעבוד א 100מחייבים  שמופיע בנוהל הפעלת סוכנים
מכיר את המקרה הספציפי, לא נראה לי שהיא סוכנת אלא שכירה של סוכנת, 

סוכנת אז יש נוהל מעבר סוכנים. אם היא הייתה שכירה עדיין  האם היא היית
 יבות אני לא בקיא, אך אני לא מניח שמחפפים במרחב."        יש מחו
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 שמונה עלות ההכשרה שנחסכה באותםאת  במחצית?לאור האמור, מצאתי לנכון להפחית 

ובסה"כ  הוצאות בגין שעות עבודה,, המשקפים, כאמור, ₪ 13,000בסך של כמפורט לעיל, מקרים, 

104,000 ₪ . 

 

נתבעת בגין ההוצאות שהנתבעת נאלצה להוציא בגין פתיחתן מכאן, שעל התובעים לפצות את ה

, כאשר מסכום זה יש להפחית, כאמור, ₪ 710,500סוכנויות, המסתכמות בסך  29המחודשת של 

ה מהמקרים שבנדון. אשר על כן שמונ, המשקף את החיסכון בשעות ההכשרה ב₪ 104,000סך 

שא בעשרה אחוז מסכום יי ,בני כהןמר ארגון, יו"ר ה. ₪ 606,500הנזק בגין רכיב זה יעמוד על סך 

חלקו של כל תובע יעמוד . ₪ 60,649.6של בסך זה בגין אחריותו להפרת החוזים מצד התובעים,  

גם בראש נזק זה יש לחלק את הנזק בין כלל הסוכנים. שכן, אין , בגין רכיב זה.  ₪ 12,405.6על סך 

ההחלטה אם לפתוח או זאת משום שישא בנזק. זה סביר שסוכן שסוכנותו לא נפתחה מחדש לא י

 כולה לשיקולה של הנתבעת.נתונה לא לפתוח סוכנות חלף סוכנויות שנסגרו, הייתה 

 

 מלאי מזומנים וגירעונות .121..5

הנתבעת טוענת, כי בעת ביטול ההסכמים עם התובעים נותר בידי רבים מהתובעים מלאי מזומנים 

אזנים הקיימים בבנק הדואר, טרם הושבו לה. נטען גם, כי השייך לה, אשר בהתאם לנתוני המ

לרבים מהתובעים נותרו חובות לחברת הדואר בגין גירעונות שנצברו בסוכנויות בתקופת הפעלתם 

בידי התובעים, אשר בהתאם לנתוני המאזנים הקיימים בבנק הדואר, טרם נפרעו על ידם. על פי 

בידי התובעים מלאי מזומנים וגירעונות בסך כולל של הטענה, בהתאם לנתוני בנק הדואר, נותרו 

287,946.84 ₪ . 

 

, אשר הצהיר על מטלוביוסף  מר , הוגש, בין היתר תצהירו שלשל הנתבעת לתמיכה בטענותיה אלו

לתצהירו, כאשר לתצהירו צורפו דוחות מאזנים של התובעים לימים  30-32האמור בסעיפים 

ת את שמות הסוכנויות, מלאי המזומנים אשר נותר בידיהן , וכן טבלה המפרט28.2.05-5.3.06

לתצהירו(. בחקירתו הנגדית התבקש הבהיר מר מטלוב הכיצד חושבו  3וגירעונותיהן )ראו נספח 

 31ש'  285, עמ' 24.6.13הסכומים הנזכרים בטבלה שצורפה לתצהירו והשיב, כך )פרוטוקול מיום 

 (:4ש'  286עד עמ' 

 מינוס.כל הסכומים הם ב ."ש
 ת. כן, הסכומים האלה הם חוב של הסוכנות לחב' הדואר.

 ש. איך אמורים לדעת משהו מהטבלה.
ת. לכל שורה יש קלסר והסבר ממה זה נובע. זה טבלה פנימית שלנו שבה 
ריכזנו את כל הסכומים שהם בעצם פתוחים ולכן הם חייבים אצלי, על 

על כל ההתאמה והבקרה  החשבונות שאני אחראי עליהם, אמרתי שאני אחראי
של המאזנים כולל הסוכנויות והסכומים האלה נשארו חריגים ולא נסגרו ולכן 

 עד היום הם פתוחים ולא קיבלנו את הסכומים עד היום."
 

 (:22-32ש'  286שם, עמ' ובהמשך )

 "ש. מצד שמאל זה סה"כ גירעונות ומזומנים של הסוכן שפתוח אצלך.
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ים, רוב הסכום מורכב ממזומנים שלא הוחזרו. ת. זה מבטא את יתרת המזומנ
, זה מזומנים שלא הוחזרו ונשארו בכספת והסוכן לא החזיר ₪ 200,000מעל 

 אותם, היתר זה גירעונות שלא נוכו מהסוכנות.
 ש. העמודה מצד שמאל זה חיבור של מזומנים וגירעונות.

סכום שהוא שני ת. הרוב כן. יכול להיות סכום או גירעונות או רק מזומנים או 
 הדברים.

זה כולל  ₪ 5,346ש. שקוראים את הדרישה נניח מקניון אורות, ואני רואה 
 גירעונות ומזומנים. 

ת. מהטבלה לא ניתן לראות כי זה טבלת סיכום, לכל אגורה שהסכום הזה 
 .המורכב יש הסבר שידוע מאיפה הגיעה האגורה ומה קורה אית

אורות בגין גירעונות או מזומנים ולא  ש. האם יש לך דרישה נוספת מקניון
 מופיע בצד שמאל.

 הדואר לא. זה הסכום שחסר לי." ת. לי כבנק
    

 (18-25ש'  289והוסיף והבהיר בחקירתו החוזרת )שם, בעמ'  

לתצהירך ולמסמכים שמצורפים  3"ש. הפנו אותך לטבלה שצורפה כנספח 
איך אני למד על לאחר הטבלה, אמרת המספר בטבלה משקף את הריכוז, 

 מרכיבים של גירעונות בסוכנות מסוימת.
, יש תרגום שהאנשים ]ש[מתעסקים עם M303-ו M120ת. לכל ספרה בדוחות 

זה מכירים את זה. לדוגמא אם זה הפרש שמדווח על ידי הסוכן עצמו בסופו של 
יום שגילה חוסר במזומנים או שגילו את זה בזמן עיבוד החומר אם ניכו לו 

 אם זה עבר לפנקסוביץ' או לא. מהשכר 
לשאלת ביהמ"ש: מי שלא מכיר את זה לא יכול לדעת. אני לא יכולה לראות 

 איך הגעת לסכומים בטבלה. 3מהמסמכים נספח 
 ת. נכון."  

 

הפעולות הכספיות שמתבצעות בקופת הסוכנות, הן המקוונות והן הלא  כאמור, ראינו לעיל, כי כל

בסופו של כל יום עבודה, נסגרים , וכי טף במאזן היומי של כל סוכנותנרשמות באופן שו ,מקוונות

מאזנים אלה ומועברים אל חברת הדואר באמצעות תקשורת מחשבים, בצירוף מכלול נתונים 

הכוללים, בין היתר, את המועדים המדויקים בהם נפתחו ונסגרו מאזני הסוכנות וסך ערכן הכספי 

באופן זה, הועברו לידי חברת הדואר, . וכנות באותו היוםשל הפעולות הכספיות אשר בוצעו בס

בזמן אמת, מלוא הנתונים והמאזנים הכספיים של הסוכנויות אשר הופעלו על ידי הסוכנים דכאן, 

 .2006במרץ  5 - 2006בפברואר  26המתייחסות לתקופה שבין 

 

מועד סגירת ם, כי נותר בידיהם מלאי מזומנים בהואכן, חלק מהתובעים אישרו בתצהירי

 .הסוכנויות

 

במועד סגירת הסוכנות נותר לתצהירה, כי  52בסעיף , אישרה פיבי זעפרניגב' , 16 התובעת מס' 

בטבלה שצורפה  16. סכום זה תואם במדויק את המיוחס לתובעת מס' ₪ 17,584סך של בידיה 

 לתצהירו של מר מטלוב.  3כנספח 

 

במועד סגירת הסוכנות נותר בידיו לתצהירו, כי  52ף אישר בסעי ,משה נבו, מר 25גם התובע מס' 

בטבלה שצורפה  25. סכום זה תואם כמעט במדויק לסכום המיוחס לתובע מס' ₪ 43,767סך של 

 .   ₪ 43,398.69לתצהירו של מר מטלוב, העומד על סך  3כנספח 



 סוכני דואר נ' חברת דואר ישראל בע"מ 44-ארגון סוכני הדואר ו   1044/08תא )ת"א( 

336 

 

 

סוכנות נותר במועד סגירת הלתצהירו, כי  39אישר בסעיף  ,חיים סופר, מר 28גם התובע מס' 

בטבלה שצורפה  28. סכום זה תואם במדויק לסכום המיוחס לתובע מס' ₪ 45,833סך של בידיו 

 .₪ 45,832.99לתצהירו של מר מטלוב, העומד על סך  3כנספח 

 

במועד סגירת  לתצהירה, כי 51אישרה בסעיף  ,שולמית פרלמוטרגב' , 33גם התובעת מס' 

 33. סכום זה תואם במדויק לסכום המיוחס לתובעת מס' ₪ 72,620סך של הסוכנות נותר בידה 

 .₪ 72,620.64לתצהירו של מר מטלוב, העומד על סך  3בטבלה שצורפה כנספח 

 

שלא אישר ולא הכחיש כי נותר בידו מלאי , גיל אייזןמר , 5למעט התובע מס'  –יתר התובעים 

הכחישו כי נותר  –יר בגדרי ההליך שכאמור לא הגיש תצה, יואל כהןמר , 20מזומנים, והתובע מס' 

שבו הצהיר כי , אברהם אשכנזימר , 6לתצהיר התובע  20בידיהם מלאי מזומנים )ראו למשל סעיף 

"(. ואולם, לבד מהכחשות כלליות אלו, לא אינני חב כלפי חב' הדואר כל סכום בגין גירעונות"

גרסתם נשללת לנוכח המאזנים  הציגו התובעים כל ראיות לתמיכה בגרסתם, כאשר, מנגד, כאמור,

 מטלוב. מר שצורפו לתצהירו של

 

כי על התובעים להשיב לנתבעת את הסכומים שפורטו בטבלה  ,לאור האמור, אני קובעת

 לתצהירו של מר מטלוב , כל אחד לפי חלקו.  3שצורפה כנספח 

 

( 19 הן )התובע מס'( יו"ר הארגון, מר בני כ1 התביעה כנגד ארגון סוכני הדואר )התובע מס' 221.

(, מר מאיר רוזנר 31)התובעת מס'  יהודית פלדגב' (, 21יונתן לוי )התובע מס'מר  וחברי הוועד

 ( 44ן )התובעת מס' גב' סופי תורג'מו( 38ז"ל )התובע מס' 

 עילת התביעה. 1.212.

 הטענותא. 

ו את מאבקם הבריוני הם אלו אשר הוביל 44-ו 38, 31, 21, 19, 1 מס' הנתבעת טוענת, כי התובעים

סוכנים כנגד הנתבעת, הם אלה אשר הדיחו את כל אותם סוכנים וגרמו להם  180של כל אותם 

ביודעין ובלא צידוק להפסיק באורח חד צדדי, בבריונות ובניגוד מוחלט על פי דין ועל פי ההסכמים 

להפר את שבין הצדדים את מתן השירותים לציבור והם אלו אשר גרמו לכל אותם סוכנים 

התחייבויותיהם כלפי הנתבעת. נטען, כי בכך עוולו תובעים אלה בעוולת גרם הפרת חוזה שלא 

ים עם הסוכנים שהפרו . על פי הטענה, גם לאחר ביטול ההסכמהנזיקין פקודתל 62סעיף כדין לפי 

את הסכמי ההתקשרות, הורו אותם התובעים לסוכני הדואר שלא לשתף פעולה עם הנתבעת, 

הורו להם שלא להעביר לידי הנתבעת את הציוד והמבנים השייכים לה ואשר הוחזקו  ,ובכלל זה

על ידי חלק מהסוכנים שלא כדין באופן אשר מנע מהנתבעת לעשות שימוש ברכושה, בציודה 

ובמבניה בשל החזקתם שלא כדין על ידי הסוכנים. נטען, כי תובעים אלה גם הורו לסוכנים שלא 

לחזור לעבודה ואף טענו במסגרת תצהיר שהגישו לבית המשפט המחוזי בבקשה לביטול הצו 

http://www.nevo.co.il/law/73015/62
http://www.nevo.co.il/law/73015
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כי הנתבעת מטעה את הסוכנים בכך שהיא מנסה להשיבם לעבודה. נטען, כי בהתנהגותם  ,הארעי

 תובעים את נזקי הנתבעת. זו העצימו אותם

 

טוענים מנגד, כי הם שימשו במועדים הרלבנטיים כחברי  44-ו 38, 31, 21, 19, 1 מס' התובעים

הועד המנהל של ארגון סוכני הדואר, אשר הינו עמותה רשומה, וכי כל פעולותיהם נעשו במסגרת 

שי בגין פעולות שביצעו תפקידם זה. אשר על כן, כך נטען, אין כל עילה בדין לחייבם באופן אי

כאורגנים של ארגון סוכני הדואר, שהינו, כאמור, בבחינת אישיות משפטית נפרדת. נטען גם, כי 

חברי הועד מעולם לא הדיחו סוכני דואר וגרמו להפרת הסכם כלשהו. על פי הטענה, ההחלטות 

ית של ארגון בדבר נקיטת עיצומים כנגד חברת הדואר התקבלו בראשו ובראשונה באסיפה הכלל

סוכני הדואר, דהיינו על ידי סוכני הדואר החברים בארגון. אמנם, החלטות נוספות, אופרטיביות 

בעיקרן, אכן התקבלו על ידי הועד המנהל של ארגון סוכני הדואר, אך ככאלה, כאמור, הן אינן 

ן, כי חברי מקימות אחריות אישית של חברי הועד לנזק כלשהו, אף אם היה נגרם. לעניין זה נטע

ם תולבפעיהועד לא הפיקו טובות הנאה אישיות מהאופן שבו פעלו, לא היה להם כל אינטרס אישי 

 תם במסגרת הארגון והם פעלו באופן סביר, בהתאם למערכת היחסים שבין הצדדים. ולזולת פעי

 

 חברי הועד קיומה של עילת תביעה אישית כנגדב. 

להן טוענת הנתבעת כנגד חברי הוועד, יש לבחון את בטרם אעבור לבחון את עילות התובענה 

האם ניתן הטיל עליהם אחריות אישית, כיון שבפעולותיהם כנגד חברת הדואר פעלו  השאלה

 כחברי וועד הארגון.

 

העובדה שאדם הינו אורגן או נושא משרה בחברה אינה מקנה לו חסינות בפני תביעה כידוע, 

י למעשה או מחדל שעשה כאורגן או כנושא משרה בחברה נזיקית והוא יימצא חייב באופן איש

השופט ]כתוארו אז[ כב' במקום שבו התמלאו היסודות הנדרשים לקיומה של העוולה. עמד על כך 

 :(1981) 625, 253( 4)בריטיש קנדיאן בילדרס בע"מ נ' אורן, פ"ד לה 725/78ע"א ב מ' שמגר

"היותו של פלוני בין השאר אורגן של חברה אינו מקנה לו חסינות בנזיקין, ואין 
הוא יכול להסתתר מאחורי אישיותה המשפטית של חברה, מקום שנקבע, כי 

 ידיו.-מעשה נזיקין זה או אחר בוצע על
השאלה שיש לשאול היא, אם התמלאו היסודות, הנדרשים לקיומה של אחת   

 ]נוסח חדש[..."  פקודת הנזיקיןמנויות בהעוולות, ה
 

להלן: , 1983) 694, 673( 4)פנידר, חברה להשקעות פתוח ובנין בע"מ נ' קסטרו, פ"ד לז 7/81ד"נ ב

 מ' שמגר: הנשיא כב' קבע, עניין פנידר(

"ראייתו של מנהל כאורגן החברה באה כדי להרחיב את האחריות המוטלת על 
החברה ולא כדי לצמצם את היקף אחריותו של המנהל בשל מעשה שביצע 

 בעצמו או שהיה מעורב בו, המוליד בדרך כלל חבות אישית". 
 

, הוא אותו מבחן המבחן לצורך הטלת אחריות אישית על אורגן של חברה, לרבות נושא משרה בה

צוק אור בע"מ נ' קאר  407/89ע"א רגיל הקיים בדיני הנזיקין, קרי קיום יסודות העוולה )ראו 

זלץ נ' אמירה  7875/06רע"א (; עניין צוק אורלהלן:  ,1994) 697, 661( 5)סקיוריטי בע"מ, פ"ד מח

http://www.nevo.co.il/case/17930823
http://www.nevo.co.il/law/73015
http://www.nevo.co.il/case/17936227
http://www.nevo.co.il/case/17943028
http://www.nevo.co.il/case/17943028
http://www.nevo.co.il/case/6115159
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יחד עם זאת, על  (.(עניין זלץלהלן:  ,2009) 12, פסקה הכשרת היישוב חברה לביטוח בע"מ

המבקש להטיל אחריות אישית על אורגן או נושא משרה בחברה, ישנה חובה להצביע על עילה 

כי האורגן או  ,ממנה עולהספציפית נגד האורגן או נושא המשרה ולהניח תשתית ראייתית אשר 

נושא המשרה קיים את יסודותיה. שאם לא כן, ניתן אולי להיפרע מן החברה, אך לא מן האורגן 

חברת פסל בע"מ נ' חברת העובדים השיתופית הכללית בא"י  2273/02ע"א  או נושא המשרה )ראו

, כרך א', בעמ' גלעד, דיני הנזיקין, עוד ראו: 12, בפסקה זלץ(; עניין 2003) 43, 36 (2)בע"מ, פ"ד נח

  .והאסמכתאות שם( 65, ובעיקר ה"ש 663

 

ויודגש, הטלת אחריות אישית אין משמעותה הרמת מסך ההתאגדות של החברה. בהטלת אחריות 

ישית על אורגן בחברה נשמר הכלל בדבר אישיותה הנפרדת של החברה. חיובו האישי של האורגן א

 :700בעמ'  ,צוק אורהינו בעצם ביצוע העוולה על ידו, כפי שנקבע בעניין 

"אחריות אישית היא תופעה נורמאטיבית שונה בתכלית מהרמת מסך 
ל האורגן עצמו, ההתאגדות של החברה. אחריות אישית פירושה הטלת חבות ע

באופן אישי, בשל פעולותיו. ענייננו באחריות אישית בדיני הנזיקין. פירושה 
בענייננו הוא אפוא הטלת אחריות אישית על אורגן בגין עוולה שאותה הוא 

התעלמות מהאישיות  –של התרופה  ביצע. הרמת מסך היא תרופה. מהותה
ד שלישי לבין בעלי המשפטית של החברה ויצירת קשר משפטי ישיר בין צ

 המניות בחברה...
מבחינה עיונית, יש להדגיש כי האחריות האישית מקיימת את העיקרון היסודי 
בדבר אישיותה המשפטית הנפרדת של החברה. הרמת מסך מכרסמת באותו 

ידי התעלמותה ממנו. יתרונה של האחריות האישית הינו בהצלחתה -עיקרון על
לתרום לפיתוחם של סטנדרטים לאחריות אישית 'להרחיב את מעגל היריבויות ו

של נושאי משרה ובעלי שליטה בחברה, מבלי לכרסם בכלליותו של עקרון 
-סגל, "מגמות חדשות בהלכות הרמת-האישיות המשפטית הנפרדת' )א' חביב

(. האחריות האישית מוטלת על 214, 197נ"ג( -המסך" עיוני משפט יז )תשנ"ב
פי קני המידה הרגילים להטלת אחריות במשפט האזרחי. האורגן -האורגן על

יישא באותו נזק אשר הוא גרם אישית לפי דיני האחריות, הסיבתיות 
חותרת תחת עצם האחריות המוגבלת,  –לעומת זאת  –והפיצויים. הרמת מסך 

. הסרת המחיצה האופפת את הנובעת מאישיותה המשפטית של החברה..
אישיות החברה עלולה לחייב את בעלי המניות באחריות בהיקף עצום, ללא 
בחינה מדויקת של אחריותם האישית בהתאם למכשירים המקובלים במשפטנו 

 .האזרחי"
 

הדברים יפים גם לעניין הארגון, שהינו עמותה, משקבעתי שאין מדובר בארגון יציג 

 ודה.הנהנה מהגנות משפט העב

 

 יסודות העוולהג. 

 להלן:דהקובע כ ,פקודת הנזיקיןל 62סעיף העוולה הרלבנטית לענייננו היא 

שבינו )א( מי שביודעין ובלי צידוק מספיק גורם לאדם שיפר חוזה מחייב כדין "
לבין אדם שלישי, הריהו עושה עוולה כלפי אותו אדם שלישי, אולם האדם 
השלישי לא יוכל להיפרע פיצויים בעד עוולה זו אלא אם סבל על ידי כך נזק 

 ממון.
)ב( לענין סעיף זה, היחסים הנוצרים על ידי נישואין לא ייחשבו כחוזה, 

 "ושביתה והשבתה לא ייחשבו כהפרת חוזה.
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: חוזה פקודת הנזיקיןל )א(62בסעיף יסודותיה של עוולת גרם הפרת החוזה, הקבועה  חמישה הם

 8483/02ע"א )ראו והיעדרו של צידוק מספיק  ;גרימת הפרה ביודעין ;הפרת חוזה ;מחייב כדין

, עוד ראו: 2004דינו של השופט א' ריבלין )-לפסק 63, פיסקה אלוניאל בע"מ נ' אריאל מקדונלד

)דיני הנזיקין, העוולות  גרם הפרת חוזה)תשמ"ב(; נילי כהן,  התערבות ביחסים חוזייםנילי כהן, 

 "ו(.השונות, גד טדסקי עורך, תשמ

 

 , לפיו:399בהצעת חוק דיני ממונות נקבעה עוולה של גרם הפרת חיוב בסעיף 

"גרם הפרת חיוב היא גרימה ביודעי ובלא הצדק סביר לכך שאדם לא יקיים את 
 חיובו כלפי אדם שלישי".

 

 כי הכוונה להרחיב את תחולת ההוראה כיום: ,בדברי ההסבר נאמר

 62ומת ההוראה הקיימת )סעיף "השינוי המשמעותי בהוראה המוצעת לע
( נוגע להרחבת החיובים אשר גרימת הפרתם יוצרת עוולה. אין הנזיקין פקודתל

של הצדקה לצמצם את החיובים המוגנים רק לחיובים חוזיים, שכן למקורו 
  ."החיוב אין חשיבות לעניין זה..

 

 להרחיב את האחריות בעניין זה.היינו, הכוונה 

 

כמדומני, כי לא יכולה להיות מחלוקת כי התנהלות יו"ר הארגון בענייננו עונה על חמשת 

 היסודות האמורים;

 

כפי שראינו, העוולה של גרם הפרת חוזה מחריגה מגדר העוולה פגיעה ביחסים חוזיים באמצעות 

עדים המארגנים את השביתות, חבות בשל שביתה. זאת, במטרה, למנוע מהרתעת העובדים או הוו

נילי כהן, "סטטוס, חוזה, וגרם הפרת , וכן: עניין פיינשטייןגרם הפרת חוזה )ראו לעניין זה 

 להצעת חוק דיני ממונות(. 376(. כן ראו סעיף 1989) 312, 304לט  הפרקליט, חוזה"

 

ים מחייבים; כי הסכמים אלו ודוק, אין מחלוקת כי בין סוכני הדואר לבין חברת הדואר היו הסכמ

הופרו על ידי הסוכנים, כי הסכמים אלו הופרו בעידודו של יו"ר הארגון וכי בנסיבות העניין לא 

קיים צידוק מספיק, שהרי ראינו לעיל כי לא עמדה לסוכנים זכות השביתה וכי הנקיטה בעיצומים 

 היוותה הפרה יסודית של ההסכמים. 

העובדתי, ראינו כי גם לאחר שהנתבעת שלחה לסוכני הדואר  כפי שפורט לעיל בהרחבה בחלק

מכתבי התראה, בהם עמדה על כוונתה לבטל את ההסכמים עם אותם סוכנים שינקטו בעיצומים, 

איומי "פטר הארגון מכתבים אלו בלא כלום, ובמכתבים ששלח לסוכנים בתגובה אף ציין, כי 

)כך במכתב ששלח  "חן המשפטי והארגוניסגירת הסוכנויות אינם ענייניים ולא יעמדו במב

בכל אותם מכתבים ששלח הארגון . מג(-ברלתצהירו של מר  15צורף כנספח , 29.1.05הארגון מיום 

לסוכנים, הורה הארגון, מפורשות, שלא ליתן שירותים מסוימים, שלא להשתתף בהדרכות 

ם לאחר שהיה ברור ליו"ר ומאוחר יותר הורה על נקיטת עיצומים ואף השבתות מלאות. למעשה, ג

הארגון, כי חברת הדואר תבטל את ההסכמים עם הסוכנים שיוסיפו לשבות, הנחה יו"ר הארגון 

http://www.nevo.co.il/law/73015/62.a
http://www.nevo.co.il/law/73015
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, לאחר ואף זזו ". לא כוחם באחדותםכנועם, כי "יאת הסוכנים להמשיך בשביתה, זאת תוך ש

ש שחברת ביטול ההסכמים, הנחו חברי הועד את הסוכנים שלא להתייצב בסוכנויות, וזאת מחש

הדואר "תפתה" את אותם סוכנים לחתום על ההסכמים החדשים ולשוב לעבודה. ואם לא די בכך, 

הרי שגם לאחר שניתנה לסוכנים ההזדמנות לשוב לעבודה ללא תנאי, וזאת במסגרת פגישה 

, לאחר שניתן צו המניעה כנגד הסוכנים, הרי 6.3.06שהתקיימה בלשכת מנכ"ל חברת הדואר ביום 

ואפשר לכל אחת ואחד  לסוכנים העביר את ההצעההארגון דחה הצעה זו על הסף, מבלי ששיו"ר 

 לשקול אותה.       מסוכני הדואר

 

 תרומה משמעותית לביצוע ההפרות. בכך תרם יו"ר הארגון

 

מילאו אחר הוראות  רובם ככולם, התובעים,הדברים מקבלים משנה תוקף בענייננו משהוכח, כי 

 ;ראה וקדשכזה כן, קיבלו את עצותיו של מר בני כההארגון באדיקות ו

 

עת נשאלה האם מילאה אחר הוראות  סופי תורג'מן,גב' , 44מס'  כך, למשל העידה התובעת

 (:6-10ש'  43, עמ' 25.10.12)פרוטוקול מיום  2005עת הורה על נקיטת עיצומים בקיץ  ,הארגון

ל מה היה, אני מניחה "אני לא זוכרת באופן וודאי מה היה, לא זוכרת בכל
כפי שהארגון הנחה... לא זוכרת. אבל אני מניחה שאם זה מה  ישפעלת

 שהארגון הנחה עשיתי כי כך אני עושה בד"כ."
 

עת נשאלה האם נהגה למלא אחר , פיבי זעפרניגב' , 16מס'  על דברים ברוח דומה העידה התובעת

 (:2-3ש' 51, עמ' 31.10.12)פרוטוקול מיום  הוראות הארגון

"הארגון בשבילנו הוא היה מנהל את העניינים עם חב' הדואר, עם משרד 
 .."התקשורת ועם רשות הדואר

 

 (:3-4ש'  89, עמ' 1.11.12)פרוטוקול מיום  דניאל פלד, מר 30התובע מס'  העידוכך גם 

"אני מתפרנס מקהל ומהחלטות הארגון במו"מ עם הדואר. אני אשמע לכל 
כן סגרתי. אני סוגר  28.2 -אפגע בקהל הלקוחות שלי. בהוראות הארגון אך לא 

 מאחר וכולם נקראו לדיון..".
 

, עת נשאלה האם פתחה את הסוכנות ביום מזל שטרולי, הגב' 43כך גם העידה התובעת מס' על 

 (:6ש'  98, עמ' 5.11.12)פרוטוקול מיום  2.3.06

 "לא פתחתי כי קיבלתי הוראה מהארגון לא לפתוח."
 

עת נשאלה מה  ,אירנה )תהילה( קצ'נובסקיגב' , 37התובעת מס' ים ברוח דומה העידה על דבר

 :(1-2ש'  99 )שם, עמ' מכתב סיום התקשרות 28.2.06עשתה לאחר שקיבלה ביום 

ושאלתי אותו מה לעשות.  התקשרתי ישר לבני"..כל דבר דיברתי עם הארגון. 
 ...". 1.3ביום  לכנס חירוםבני אמר לי לבוא בלי הארגון לא עשיתי שום דבר. 

 

 (:6-7ש'  104)שם, עמ'  עודד רזיאל, מר 40וכך גם העיד התובע מס' 
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"איך שבאו אלי לסוכנות ואמרו לי שבאו לסגור אותי התקשרתי או לבני או 
גיון שלי אומר. אמרו לי לא לתת מלאי ולא נתתי. לא יליוני, כנראה זה מה שהה

 ".נתתי כי לא היה צו שמורה לי לתת
 

 (:17-18ש'  108, עמ' 7.11.12)פרוטוקול מיום  פנינה לביא ביאלהגב' , 7והתובעת מס' 

".. אם אני יודעת שהולכת עם הועד והועד נלחם על אנשים שקיפחו אותם אני 
 הולכת עם הועד כי היום זה הם ומחר זה אני."

 

ההנחיות שקיבלה בכנס  , עת נשאלה מה  היואנג'לה אברמוב, הגב' 4התובעת מס'  העידה כך גם

 (: 9-10ש'  117)שם, עמ' 

"לא זוכרת במדויק, אנו היינו בקשר עם הועד, היה בלגן, היה סוג של 
 אנדרלמוסיה. פעלנו לפי ההוראות של הועד."

 

 (:4-5ש'  118)שם, עמ'  ריטה הובר, הגב' 14על דברים ברוח דומה העידה גם התובעת מס' 

 ך בעיצומים."ש. האם שאלת אם כדאי להמשי 
ת. אם יש נציג ועד ואנחנו חלק ממאבק כולם ביחד אז אנו מקבלים תוצאה טובה 

 ביחד."
 

 (:31ש'  119)שם, עמ'  גיל אייזן, מר 5והתובע מס' 

 ".. זה הוראות הארגון והייתי חבר בארגון."
 

, 12.11.12 )פרוטוקול מיום אריה-עמליה גורגב' , 12, בעלה של התובעת מס' יהודה גור אריהומר 

 (:19ש'  127עמ' 

 "הסוכנות הייתה סגורה על פי הוראות הארגון מרגע שפרצה השביתה." 
  

 (:20ש'  141, עמ' 14.11.12פרוטוקול מיום ) ברוריה מורנוגב' , 24על כך גם העידה התובעת מס' 

 "מה שיחליט הארגון אנו נעשה."
 

שכאמור, היה אחד מבין שישה , רא לופטיגגיו, מר 22על דברים ברוח דומה העיד גם התובע מס' 

בקשה לצוו מניעה זמני כנגד חברת הדואר. בחקירתו הנגדית, עת  2.3.06הסוכנים שהגישו ביום 

העומדת, על פניה, בניגוד לגרסתו כי לא נקט בעיצומים ביום  2.3.06עומת עם הבקשה מיום 

 (:16-24ש'  145)שם, עמ'  , אמר את הדברים הבאים28.2.06

לביהמ"ש המחוזי  2.3אני מבקש להראות לך את הבקשה שהגשת ביום ש. "
 מג(, האם נפגשת עם עו"ד לפני שהלכת לביהמ"ש.-לתצהיר בר 35)נספח 

 ת. לא חושב ואני לא זוכר.
 ש. לא דיברו איתך או אמרו לך שהם הולכים לבית משפט.

תן כל הקשר היה דרך בני, בני אמר, בני סידר, בני הנחה, בני נת. 
. אני יכול לומר בביטחון כמעט מלא שלא נפגשנו עם עורך דין, את ההוראות

 .בני עדכן אותנו בזמן אמת וסמכנו עליודווחנו שהולכים לביהמ"ש, 
 אחרי שהבקשה הוגשה לביהמ"ש אתה ביקשת לראות אותה. ש.
 –)ההדגשות לעיל ולהלן שלי ." אני סמכתי על הארגון ועל בנילא זוכר.  ת.

 ג'(. מ' א' 
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 (4-8ש'  146ובהמשך )שם, עמ' 

ש. מה שלא מסתדר לי כאן גם אחרי הבקשה שהוגשה בשמך לביהמ"ש מוגשים "
בשמך עוד מסמכים משפטיים ובכולם ללא יוצא מן הכלל הדברים האלה שאמרתי 
שגם אתה נקטת בצעדים ארגוניים מופיעים גם במסמכים שהוגשו בביהמ"ש 

לא עשית את זה איך אתה לא פונה בשלב זה לעורך העליון, אם אתה יודע שאתה 
 הדין שמייצג אותך ואמור לו אני לא הייתי שם.

שבני הוביל ומה שהוא אמר ההסבר היחידי שאני יכול לומר ת. אין לי הסבר. 
 ".לנו לעשות אז עשינו

  
 

 , עת נשאלה על שום מה מצאה לנכוןשולמית פרלמוטר, הגב' 33כך גם העידה התובעת מס' 

 (:29-30ש'  150בכנס של הארגון )שם, עמ'  1.3.06להשתתף ביום 

"קודם כל כי הועד החליט על זה ותמכתי בהחלטה זו, אני סומכת על הועד עד  
 ." כל מה שעושה בני, הוא תמיד בקשר איתנוהיום, 

 

לפתחם להניח  , מר בני כהן,כגודל הסמכות, כך גודל האחריות. לאור האמור, היה על יו"ר הארגון

 .  6.3.06של הסוכנים את הצעת מנכ"ל חברת הדואר מיום 

 

הייתה לקבל את הסכמת הסוכנים לצעדים  1.3.06אחת ממטרות הכנס שנערך ביום יש לזכור, כי 

 , בעדותהסופי תורג'מןגב' , 44ון, כפי שהבהירה התובעת מס' הארגהארגוניים שעליהם הורה 

 (:22-27 ש' 45, עמ' 25.10.12פרוטוקול מיום )

ביום של הכנס שהיו כל הסוכנים, הייתה החלטה לא זוכרת טלפונית או שדיברנו "
בינינו חברי הועד ואמרנו שזו אחריות גדולה כלפי מטה לחמם של כל הסוכנים ולא 
ניקח החלטות גורליות, מטרת הכנס הייתה לשאול את הסוכנים מה הולכים 

כולם, האחריות הציבורית של  לעשות. זה היה צריך לעשות משהו שמקובל על
כולנו לא היה בסדר לקבל החלטה רק על דעת חברי הועד. הרגשנו שיש לנו על 

סוכנים. הסוכנים בעצם אמרו שאנחנו חייבים להילחם  280הכתפיים פרנסה של 
     עד הסוף כי לא יכול להיות שהם יעשו בנו כרצונם, להמשיך את המאבק."

 

פחדו לקחת את הסיכון לגדיעת מטה לחמם של הסוכנים על שכמם,  היינו, חברי הוועד האחרים

 .והעבירו לפתחם של הסוכנים את ההחלטה במסגרת הכנס שערכו

 

, הצעת מנכ"ל חברת הדואר שלפיה כל 6.3.06על כן, שעה שהונחה לפתחו של הארגון, ביום 

בר פונו באותה עת, וזאת למעט שתיים או שלוש סוכנויות שכהסוכנים השובתים יחזרו לעבודה, 

רק מר בני בישיבה זו נכחו  מקל וחומר, כי הארגון נדרש להביא הצעה זו לידיעת הסוכנים כולם.

לא העביר הצעה זו לסוכנים, עליו לשאת ולו  ,מר בני כהןיו"ר הארגון, שכהן )ומר רוזנר ז"ל(. שעה 

   בחלק מהנזק.

 

 יהודית פלד;גב'  – 31 התובעת מס' נתן לוי;יומר  – 21 ביחס ליתר חברי הארגון, הם התובע מס'

לא מצאתי כי קיימים  סופי תורג'מן,גב'  – 44התובעת מס' ומאיר רוזנר ז"ל מר  – 38 התובע מס'

 די ראיות לחיובם בגין עוולה זו באופן אישי, בעיקר לאור העובדה שנעדרו מאותה ישיבה מכרעת

 .6.3.06ביום 
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 הנזקים. 2.2.21

 סוכנים שאינם התובעים שלבגין ימי סגירת הסוכנויות  אובדן הכנסה. א

, אשר 44-ו 38, 31, 21, 19, 1 מס' כאמור, בכתב התביעה שכנגד טענה הנתבעת, כי על התובעים

הובילו, הנהיגו ויזמו את מסע השיבושים והפגיעות בנתבעת ואשר הנחו, הורו וגרמו לכל אותם 

צות אותה בגין אובדן ההכנסה שהייתה צפויה לה סוכנים להפר את ההסכם עם הנתבעת, לפ 180

 לו היו סוכנויות אלה פתוחות באופן רגיל, כקבוע בהסכמי ההתקשרות. 

 

לביסוס הנזקים שנגרמו לה, הן בכלל הן בפרט כתוצאה מסגירת הסוכנויות, הוגש תצהירו של מר 

גין כלל הימים בהן תחום הנדסת הייצור בחברת הדואר. הלה הצהיר, כי ב מנהל, צביקה דיאמנט

נגרם לחברת הדואר נזק בסך  ,הושבתו הסוכנויות אשר אינן נמנות על סוכנויותיהם של התובעים

 .    ₪ 1,351,095כולל של 

 

ואולם, אין חולק כי חברת הדואר לא תבעה אף לא אחד מבין הסוכנים השובתים, אשר שבו 

טו אותם סוכנים. כיוון שכך, יש לראות לעבודה, בגין הנזקים שנגרמו לה בשל העיצומים שבהם נק

בנתבעת כמי שמחלה לאותם סוכנים על הנזקים שהם גרמו ואין היא יכולה, עתה, לתבוע את 

 בגין נזקים אלה.  44-ו 38, 31, 21, 19, 1 מס'התובעים 

 

מכל מקום, חברת הדואר לא הציגה כל נתונים ביחס לסוכנויות אלה, המצביעים על כך שסוכנויות 

, כפי שעשתה ביחס לסוכנויות התובעים )נספחים 5.3.06ועד ליום  28.2.06נסגרו כליל מיום  אלה

כתוצאה לה שהנתבעת לא ביססה כלל את הנזקים שנגרמו לתצהירו של מר מטלוב(, ומכאן  1-2

 מהשבתת הסוכנויות האמורות.  

 

 (:18-31ש'  267עמ' , 20.6.13עומת עם הדברים בחקירתו הנגדית )פרוטוקול מיום  דיאמנט מר

"ש. מועדי פתיחה וסגירה של סוכנויות בדקת בתצהיר של יניב צוברי כך אתה 
 .5.2כותב בסעיף 

 ת. נכון.
ש. כשיש לך נתון להסתמך עליו אתה גם מציין וגם מצרף. איפה בסיס הנתונים 

  של פתיחה וסגירה של הסוכנויות שאינם נמנים על התובעים כאן.
ומשהו אחרים. אתה שואל איפה הנתון הזה קיים  180-ת. אתה מתכוון ל

 בדואר.
 ש. אני שואל למה לא צרפת אותו.

ת. החמישה וחצי הימים שהם היו סגורים לגמרי נגרם לנו נזק כספי שכימתי 
. גם לסוכנויות האלה זה נתונים שיניב צוברי אמר ₪מיליון  1.3אותו בסכום של 

 לי.
ולה שאכן הסוכנויות היו סגורות בתקופה ש. למה אף אחד צרף נתונים שמהם ע

 שאתם טוענים לה.
ת. אני לא הכתובת שיכולה לספק את זה, בוודאות דואר ישראל יודע את זה, 

 הנוספים. 140-הוא יכול היה לספק את ה 44-כמו שהוא סיפק את ה
 ש. למיטב ידיעתך יש נתון כזה ואם היה צריך היו מצרפים.

 ו שאינו בתחום עיסוקי אך למיטב הבנתי יש." ת. אני נזהר מלהתחייב במשה
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כתוצאה מהשבתת הסוכנויות לה מכאן, שהנתבעת לא ביססה כלל את הנזקים שנגרמו 

 האמורות.

 

 

 

 התובעיםת הסוכנויות על ידי אובדן הכנסה בגין ימי סגירב. 

על ידי התובעים. ראינו לעיל, כי לנתבעת נגרמו נזקים בדמות אובדן הכנסה בגין סגירת הסוכנויות 

גרם, באופן פעיל, להפרת ההסכמים על ידי  , מר בני כהן,יו"ר הארגון, 19התובע מס' מאחר ש

(, בנוסף לסכום שעליו ₪ 7,257.5בסך יו"ר הארגון בעשרה אחוזים מנזק זה )התובעים, יישא 

 .₪ 8,742יישא בסך  ( ובסה"כ בראש נזק זה₪ 1,484.5לשאת בו ככל אחד מהתובעים )בסך 

 

 סוכנים 29בגין החלפת  פיצויג. 

, 19התובע מס' סוכנים.  מאחר ש 29ראינו לעיל, כי לנתבעת נגרמו נזקים בגין הצורך בהחלפת 

בעשרה גרם, באופן פעיל, להפרת ההסכמים על ידי התובעים, יישא הוא  , מר בני כהן,יו"ר הארגון

בסך ) כל אחד מהתובעיםלשאת בו כ, בנוסף לסכום שעליו (₪ 60,649.6בסך ) אחוזים מנזק זה

12,405.6 ₪.) 

 

בגין תרומתו להפרת החוזים בידי , אם כן, יישא , מר בני כהן,יו"ר הארגון, 19התובע מס' 

 . ₪ 67,907.2של כולל התובעים בסכום 

 

 מס' חנה בן דוד )התובעתגב' ; (3 מס' התובע)שם טוב אברביה מר  התביעה כנגד התובעים 321.

דניאל פלד מר ( ו12 מס' עמליה גור אריה )התובעתגב' (; 11 מס' ברעם )התובע אשרמר (; 8

 (30)התובע 

 עילות התביעה. 321..1

במבנים אשר המשיכו להחזיק, שלא כדין,  30-ו 12 ,11, 8, 3 מס' הנתבעת טוענת, כי התובעים

נים אלו שו את סוכנויות הדואר שהופעלו על ידם לאחר ביטול ההסכמים עמם, הגם שמבשימ

שייכים לחברת הדואר. על פי הטענה, מבנים אלו הוחזרו לחזקתה של הנתבעת רק לאחר הגשת 

תביעה לבית משפט זה בבקשה להורות לתובעים אלה להחזיר לה את החזקה במבנים, הציוד 

הנתבעת  .דר החזרת הציודהס 11.10.07ביום  נחתםוהתכולה שהוחזקו על ידם, שבעקבותיה 

ה לבין סוכני הדואר אשר הפעילו סוכנות דואר באמצעות מבנה השייך לה נחתם טוענת, כי בינ

אשר הסדיר את תנאי קבלת המבנה שישמש לסוכנות. על פי  ,הסכם לקבלת רשות שימוש בנכס

)ב( לאותם הסכמים, אשר נחתמו גם עם התובעים הנ"ל, על התובעים 10הטענה, בהתאם לסעיף 

בסך הקבוע בכל אחד מאותם הסכמים, וזאת בגין כל יום שבו הנ"ל לשלם לנתבעת פיצוי מוסכם 

 נה שלא כדין. בהחזיק במ

 

 התובעים, מצדם, מכחישים מכל וכל את טענות הנתבעת;
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רה לחברת , הצהיר, כי החזקה דה פקטו במבנה הסוכנות הועבשם טוב אברביה, מר 3התובע מס' 

אר יכולה הייתה לעשות במבנה הסוכנות כל וכי החל ממועד זה חברת הדו ,9.3.06הדואר עוד ביום 

 לתצהירו(.    15שימוש שתחפוץ )ראו סעיף 

 

, הצהירה, כי החזקה דה פקטו במבנה נמסרה לחברת הדואר כבר חנה בן דודגב' , 8התובעת מס' 

, בעת מסירת המלאי, אז ביקשה גם למסור את מפתחות הסוכנות לנציגי חברת 19.3.06ביום 

סרבו לקחת אותם. על פי הטענה, החל ממועד זה יכולה הייתה חברת הדואר הדואר, הגם שאלו 

 לתצהירה(.  18לעשות במבנה כל שימוש שבה חפצה )ראו סעיף 

 

, הצהיר, כי החזקה במבנה הסוכנות הועברה לחברת הדואר עוד אשר ברעם, מר 11התובע מס' 

שות במבנה כל שימוש שבו חפצה וכי החל ממועד זה יכולה הייתה חברת הדואר לע ,20.3.06ביום 

 לתצהירו(.  18)ראו סעיף 

 

, הצהיר, כי החזקה במבנה הסוכנות הועברה יהודה גור אריה, מר 12בעלה של התובעת מס' 

, עת מסר את המלאי, מפתחות הכספת ומפתחות הסוכנות לידי 6.3.06לחברת הדואר עוד ביום 

תה חברת הדואר לעשות במבנה כל שימוש שבו וכי החל ממועד זה יכולה היי ,נציגי חברת הדואר

 לתצהירו(.   21-ו 13חפצה )ראו סעיפים 

 

, הצהיר, כי הוא מסר את מפתחות המבנה לנציגי חברת הדואר עוד דניאל פלד, מר 30התובע מס' 

 לתצהירו(. 19)ראו סעיף מאז , וכי לא עשה במבנה כל שימוש 2006בחודש מרץ 

 

לא הושבו לידי  30-ו 12, 11, 8, 3 נים שהחזיקו התובעים מס'לכך שהמבבהעדר ראיה ישירה 

נחתם בין הצדדים אשר  חזרת הציודהחברת הדואר בסמוך לביטול ההסכמים ומשעה שבהסדר 

בעניין המועד בו נתפסה החזקה בפועל  טענותנשמרו טענות הצדדים בעניין זה, ובכלל זאת ה

 גד בעילה זו. , נדחית התביעה שכנלהסדר הפשרה( 6)ראו סעיף 

 

, יצחק שירזיויובהר. הגם שהנתבעת ביקשה להתבסס לעניין רכיב תביעה זה על תצהירו של מר 

כי המידע  ,מנהל מחלקת התקשרויות והערכות נדל"ן בחברה, הרי שהאחרון הבהיר בגדרי תצהירו

חר במבנים ששימשו כסוכנות לא 30-ו 12, 11, 8, 3הנוגע להמשך החזקתם של התובעים מס' 

לתצהירו(. על כך גם חזר בחקירתו הנגדית  7-ו 4" )ראו סעיפים נמסר לו"ביטול ההסכמים עמם 

 (:20-26ש'  238, עמ' 6.6.13)פרוטוקול מיום 

"ש. מהיכן אתה יודע שהסוכנים לא מסרו בחזרה את החזקה לרשות הדואר או 
 לחברת הדואר.

 ת. נמסר לי.
 ש. ממי.

 תי על התצהיר.ת. עורך הדין שניסח והחתים או
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ש. שאתה חתמת על התצהיר יצאת מנקודת הנחה שאתה לא יודע לאמת אותה 
 שהסוכנים שציינת בתצהיר סרבו להחזיר את החזקה לדואר.

 ת. כן זה מה שנמסר לי."   
 

  , אין המדובר במצהיר המכיר את העובדות הרלבנטיות מידיעה אישית. היינו

 

 חוסיין אבו חג'ול , מר2התביעה כנגד התובע מס'  421.

האחרון חייב  נותר 2בגין אירוע השוד שארע בסוכנות של התובע מס' כי כאמור, , טוענת הנתבעת

לעיל, המדובר בגרסה כנגד גרסה, כששתי הגרסאות שקולות  תי. כפי שכבר ציינ₪ 24,750סך  לה

חיצוניות )כל  . במצב דברים זה, ושעה שאף אחד מבין הצדדים לא תמך את גרסתו בראיותביניהן

שהציגה בעניין הנתבעת הוא תכתובת פנימית(, יש לדחות גם את תביעת הנתבעת בהקשר זה, 

 לפתחה.  ,הפעם ,מאותם הנימוקים, לאור העובדה שנטל ההוכחה רובץ

 

 בגין רכיב זה.  2לפיכך, נדחית תביע הנתבעת נגד התובע מס' 

 

 אשם תורם 12.5

 י לההתפתחות הדוקטרינה והבסיס הרעיונ .א

את גרם הנזק, את הקשר הסיבתי בינו  , שהוכיחמהפרת חוזה, כמו הנתבעת במקרה שלפניי נפגע

. אולם, צויי מלא בגין הנזקים אותם הוכיחלכאורה לפי לבין ההפרה ואת שיעור הנזק, זכאי

 המפרים, התובעים. ובענייננומדובר בזכות הכפופה לטיעוני הגנה אפשריים של המפר, 

 

אדר, הקטנת נזק ואשם תורם )על ההבדלים ביניהם ראו: יהודה  :ת עיקריותיש שתי הגנו

, 2009-התשס"ט) 381י',  משפט ועסקים?", הילכו שניים יחדיו –  "הקטנת נזק ואשם תורם 

(. לסקירה 384, החל בעמ' 7.137)סעיף  שלו ואדר, תרופות; אדר, הקטנת נזק ואשם תורם(להלן: 

, כהן, חוזים, כרך דוניתוח של המשפט ההשוואתי לעניין הגנות אלו ראו: דניאל פרידמן ונילי 

 .((פרידמון וכהן חוזים ד', להלן, 2011-ע"א)תש 743בעמ'  39.165סעיף 

 

היא שהביאה על עצמה את  לותה של חברת הדואר במהלך הסכסוךהתנה , כיהתובעים טוענים

. טענת האשם הנזקים, ככל שאלו אכן נגרמו לה. מדובר בטענה של אשם תורם בדיני חוזים

משום כך ראוי הוא תובע, ו ם לב( לנזק שבגינושהנפגע תרם בהתנהגותו )בחוסר תו משמעההתורם 

להטיל עליו אחריות לנזקי ההפרה, כמידת אשמתו היחסית בגרימתם. כיוון שמדובר בטענת הגנה, 

 כי נפל פגם בהתנהגות הנפגע. ,הנטל להוכחתה רובץ על כתפי המפר. היינו, על המפר להוכיח

 

, עם חוק החוזיםל 39סעיף בדיני האשם התורם מתמזגים החובה לקיים חוזה בתום לב, מכוח 

הפרתה של חובה זו. אחד הפתרונות להפרת חובת תום הלב, אף אם אינה מגיעה לכדי הפרה ממש 

לוקת הנזק שנגרם כתוצאה תרופות עצמו(, היא ח חוק החוזים)אז ניתן לחלק את הנזק מכוח 

http://www.nevo.co.il/safrut/book/4671
http://www.nevo.co.il/safrut/book/4671
http://www.nevo.co.il/safrut/book/4671
http://www.nevo.co.il/safrut/bookgroup/594
http://www.nevo.co.il/law/71888/39
http://www.nevo.co.il/law/71888


 סוכני דואר נ' חברת דואר ישראל בע"מ 44-ארגון סוכני הדואר ו   1044/08תא )ת"א( 

347 

 

זוהי תורת האשם התורם בדיני החוזים )לביסוס תורת האשם התורם בדיני  –מהפרת החוזה 

 (.400שם, בעמ'  אדר, הקטנת נזק ואשם תורם,חוזים על עקרון תום הלב, ראו: 

 

ם בדיני החוזים הוא כי הגנה זו מביאה לתוצאה הוגנת הנימוק המרכזי להכרה באשם תור

וצודקת, שכן היא מונעת יצירתו של מצב שבו נזק שהביא הנפגע על עצמו נופל על כתפיו של המפר 

(. הגנה זו מעודדת שיתוף פעולה בין הצדדים לחוזה ועולה 109, שם בעמ' פורת, הגנת אשם תורם)

לניתוח הכלכלי ) חייבות את הצדדים בקיומו של חוזהמה ,בקנה אחד עם דוקטרינות כמו תום לב

הגישה בתוך:  עמרי בן שחר, יובל פרוקציה, פרק ד': "חוזים", לתיאורית האשם התורם ראו: 

 (.(2012-)בעריכת אוריאל פרוקצ'יה )תשע"ב 217, 153 הכלכלית למשפט

 

כי  ,. שם נקבערריבעניין פראאומצה  ,או חלוקת האחריות בדיני חוזים ,תורת האשם התורם

במקרים מסוימים שבהם תרמו שני הצדדים לנזק שאירע, ניתן לחלק את האחריות החוזית. כב' 

 (:76-77היפים לענייננו )שם בעמ'  ,הנשיא מ' שמגר קבע דברים

"מהתנהגות הצדדים עולה, שהם לא טרחו לשתף פעולה בינם לבין עצמם.  
יות לביצוע פעולות שונות ובמקום הצדדים היו חלוקים ביניהם לגבי נטל האחר

להסדיר וליישב ההדורים, פעל כל אחד מהם, לכאורה, על דעת עצמו, בעצמו 
עיניו לגבי הנזק שעלול להיגרם ובהניחו שהאחר יישא בו. כל אחד מהם, 
למעשה, צפה את הנזק אך לא טרח להבהיר לאחר את סכנת קיומו ולא טרח 

כולתו הברורה לעשות כן. אי שיתוף פעולה לגלות לו ולמנוע את הנזק, למרות י
)או אי גילוי( מהסוג הקיים כאן אומנם איננו משחרר מחובה זו את הצד שעליו 
לבצע, אולם השאלה היא האם אין בו כדי להעניק לו הגנה חלקית. ... 
ההתנהגות המתוארת של כל אחד מהצדדים עולה כדי חוסר תוך לב בביצוע 

  .החוזה..."
 

המשפט העליון הכיר בכך שלהתנהגויות מסוימות של צד לחוזה, גם אם אינן עולות  כלומר, בית

כדי הפרה, עשויות להיות תוצאות משפטיות על דרך של הפחתת הפיצוי. אותן התנהגויות הן, בין 

השאר, אי שיתוף פעולה, אי גילוי, אי הבהרה ואי הזהרה מסכנת נזק, כולן התנהגויות שלעיתים 

יתוף פעולה בביצוע חוזה ווגן דווקא כהפרת חוזה, אך כדי לעודד צדדים לנהוג בשקרובות קשה לס

פורת, אשם תורם בדיני גם אם לא הגיעו לכדי הפרה )ראו:  ,הפיצוי בהן כדי להביא להפחתתיש 

הוכרה הגנה זו במסגרת חובת תום הלב הקבועה  בעניין פראררי(. 47, עמ' 1.31, סעיף חוזים

אריאל פורת, )חלק כללי( וכך נעשה בפסקי דין נוספים בהמשך )ראו:  חוק החוזיםל 39בסעיף 

ניר  3126/14רע"א והאסמכתאות שם. עוד ראו:  26, עמ' 1.16, סעיף אשם תורם בדיני החוזים

דינה שמחוני נ' בנק הפועלים בע"מ  11120/07בע"א (. (2014עבודות חקלאיות בע"מ נ' אלי כהן )

 כי: ,, קבע כב' השופט א' רובינשטיין )בפסקה כח לפסק דינו((2009)

תוכל לסייע לנו להגיע לתוצאה ראויה ולעשיית צדק  ימים...במקרים מסו"
הדוקטרינה של אשם תורם, שיסודה בדיני הנזיקין ושהוסבה גם לדיני 

תוצאת  .ו כדבעי..החוזים; כך במקרים שבהם תום הלב בשני הצדדים אינ
תחולתה היא חלוקת נטל הנשיאה בנזיקיו של הנפגע בין שני הצדדים לחוזה. 

 ".תורםהגנת האשם ה
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קובע  ,(ה"ח דיני ממונותלהלן:  ,712, בעמ' 2011-, התשע"א595"ח בהצעת חוק דיני ממונות )ה

 ,, שכותרתו "התרשלות תורמת" את עקרון האשם התורם בדיני התרופות. בסעיף נקבע460סעיף 

 כי ניתן להפחית את נזקי הנפגע מהפרת חיוב )ההצעה מאחדת את התרופות בדיני חיובים(:

המשפט רשאי להפחית מהפיצויים המגיעים לנפגע סכום שיקבע  "בית
בהתחשב במידת אשמתם היחסית של הצדדים, בתרומתם היחסית לגרימת 

 .הנזק ובאופי אחריותו של המפר ומטרותיה..."
 

הגנה של אשם תורם קיימת בקודקס הגרמני )לניתוח המשפט המשווה בכלל והמשפט הגרמני 

 39.165ד', סעיף  פרידמן וכהן, חוזים וכן  389, בעמ' זק ואשם תורםאדר, הקטנת הנבפרט ראו: 

 (.743בעמ' 

 

הכוונה באשם תורם במישור החוזי היא להתנהגות בלתי סבירה של הנפגע מהפרת חוזה בשמירת 

 -חוזה   פורת, "הגנת אשם תורם למפר ענייניו, התנהגות הנגועה בחוסר תום לב )ראו: אריאל 

; עוד ראו: אריאל פורת, הגנת אשם תורם, להלן: 1973 -)תשנ"ד 103(, 1יח) עיוני משפטאימתי?" 

. ((ני החוזיםפורת, אשם תורם בדי, להלן: 1977-תשנ"ז) פורת, הגנת אשם תורם בדיני החוזים

כי קיים אשם תורם בסיטואציה חוזית, שכן ההלכה הקלאסית  ,לא היה מקום לקבוע ,לכאורה

הייתה כי כל סטייה מהמחויבויות החוזיות מהווה הפרה. הלכה זו מבוססת על תפישת 

ההתחייבות החוזית כהתחייבות מוחלטת. הרתיעה מהחלת דוקטרינה זו בחוזים נובעת מכך 

ן את מעשיהם ולסמוך נמתיישבת עם מהותו של החוזה שנועד לאפשר לצדדים לתכ שהגנה זו אינה

על החוזה שכרתו. כך, צד לחוזה יכול להסתמך על כך שהחוזה עמו יקוים על פי תנאיו, ואם תהיה 

הפרה הוא יזכה בפיצוי, שיעמיד אותו במקום בו היה עומד לו החוזה היה מקוים. זאת, למעט אם 

  קיימת הפרה מצדו.

בהרחבה, שהדגישה מעל לכל את חופש לעיל הלכה יד ביד עם הגישה עליה עמדתי  גישה זו

ראו: החוזים. גישה זו שינתה פניה, כיום עם שילוב נורמות של הגינות ותום לב בדיני החוזים )

על (; 2003)כרך ג',   405, 386, רמת האחריות החוזית: 27, פרק פרידמן ונילי כהן, חוזים דניאל

ה לשלב שיקולי אשם בדיני זכויות יוצרים גם בהם משטר האחריות הוא של אחריות חמורה הצע

 675( 2טו ) המשפט?", נטע זר או שיקול תקף  אלון, "אשם בדיני זכויות יוצרים: -ניסןראו: יעל 

הכרה באשם תורם בסיטואציות חוזיות, בעיקר כשמדובר . כמגמה דומה, רואים ((2011-)תשע"א

-104)שם, בעמ'  פורת, הגנת אשם תורםבחוזים ארוכי טווח )למשפט משווה ואופני ההכרה ראו: 

107 .) 

 

הטענה המרכזית כנגד השימוש באשם תורם בדיני חוזים נוגעת לפגיעה ברצון הצדדים ולחלוקת 

, הם 750, בעמ' 39.169עומדים על טענה זו. בסעיף  ד' פרידמן וכהן, חוזים האחריות ביניהם. 

 מבהירים:

"ניתן להביא בחשבון, ולו לצורך אופן חלוקת האחריות בין הצדדים, את האופן 
שצד אחד נטל על עצמו אחריות חוזית בקשר לנושא הרלבנטי....כלל היסוד 

הצדדים. בדיני חוזים מבוסס על חלוקת סיכונים ועל חלוקת תחומי אחריות בין 
מכלל יסוד זה, העומד בבסיס הבטחון החוזי, ראוי לחרוג בנסיבות יוצאות מן 
הכלל. העובדה כשלעצמה שצד מסתמך על זכויותיו החוזיות וכי אין הוא מוכן 
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לוותר עליהן...אינו בגדר רשלנות תורמת.....יש לפסוק מי מהשניים צודק, 
ש לזכור שבמקרה הרגעיל וכרגיל אין מקום לחלוקת האחריות בין השניים. י

אין מדובר באי הבנה בין הצדדים...אלא במחלוקת המבוססת על אי הסכמה. 
אכן רצוי שהצדדים יתפשרו )ופשרה משמעותה לרוב חלוקה כלשהי ביניהם(, 

 ".אך אין לחייבם לעשות זאת
 

של לעיל, עם השאלה האם אין בחלוקת אחריות ב בעניין פרארריכב' הנשיא מ' שמגר מתמודד 

אשם תורם, או חוסר תום לב בקיום חוזה, כדי לפגוע בתיאוריה הבסיסית של דיני החוזים לפיהם 

 (:81-82האחריות החוזית היא אחריות מוחלטת )שם, בעמ' 

"כאמור, נקודת המוצא המקובלת היא, שאחריות חוזית היא אחריות מוחלטת, 
פי ההפרה, בהלך במובן זה שהיא קמה בדרך כלל במלוא היקפה בלא תלות באו

מחשבתו של המפר או בנסיבות אחרות. אולם, גם אם נצא מהנחה זו אין פירושו 
של דבר, כי לא ניתן להתחשב בחוסר תוך ליבם של שני הצדדים לחוזה. שני 

  הצדדים במקרה שלפנינו נגועים בתכונה זו".
 

 (: 82-83כי אין סתירה בין השניים )שם, בעמ'  ,ומשיב

ם מאפשרת לכל אחד מן הצדדים לפעול בידיעה, שהצד השני "הקצאת הסיכוני
יפעל באופן העולה בקנה אחד עם מטרותיה של העיסקה. במילים אחרות, 
החוק מעניק לצדדים אפשרות הסתמכות, שהיא אחת מהמטרות המרכזיות של 

האם השגת מטרות החוק תלוי בקיומה של אחריות דיני החוזים בכללותם ... 
הוא הנכון. ככל חוזה או התקשרות, בבסיס עסקת המכר עומד מוחלטת? ההיפך 

רצון לשיתוף פעולה של הצדדים, מתוך הנחה, כמובן, ששיתוף הפעולה יועיל 
לכל אחד מהם, ולשניהם במשולב. אין יסוד להניח, ששיתוף פעולה זה מסתיים 

זי עם כריתת החוזה ... כאמור לעיל, גם חובת גילוי שלא קוימה בשלב הטרום חו
ממשיכה לעמוד בשלב החוזי. אך סביר הוא, שלאורך דרכם המשותפת של 
הצדדים יתקלו בבעיות שונות שידרשו גמישות מסויימת ואף סטיה ממה 
שקבוע היה מלכתחילה. אין ספק, שיידרש שיתוף פעולה גם בעתיד. פן אחד 
של שיתוף פעולה זה הוא ההכרה בכך, שנזק יכול להיגרם לאחד הצדדים 

אה מחוסר תום ליבם של שני הצדדים. "שיתוף פעולה" במקרה כזה כתוצ
יתבטא בחלוקת האחריות לנזק בין השניים. חלוקה בדיעבד, שיהיה בה 
למעשה לעודד שיתוף פעולה מבראשית ... יתר על כן, בחלוקת האחריות 

. ביניהם יהי בכדי לעודד תום לב או זהירות מצידם של שני הצדדים לעסקה
תום לב של צד לחוזה אין בה כדי לפגוע בכוחה המחייב, מוסרית,  הכרה בחוסר

של הבטחתו של הצד שכנגד ... )יתרה מזאת, אפשר ודווקא חלוקת האחריות 
תחזק את הסתמכותם של שני הצדדים לעיסקה, שכן ביודעם כי על כל אחד 
מהם מוטלת גם חובה לסייע לאחר לפעול, במידה סבירה כמובן, יתחזק אמונם 

 ום העיסקה ותיגדל יכולת ההסתמכות שלהם."בק
 מ' א' ג'(  –)הדגשה שלי  

 

שלו באותו נושא(,  טהנשיא שמגר מביא מדבריו של פרופ' פורת )בשעתו מתוך עבודת הדוקטורכב' 

(: 85-86מאמץ את התיאוריה המובאת בה של אשם תורם בדיני החוזים ומסכם )שם, בעמ' 

 ." היא חלוקת האחריות בין הצדדיםהמוצא הנאות בנסיבות כגון אלה "

 

 ,. לדעתועניין פרארריהנשיא שמגר בכב' , מבקר את גישת מאוטנר, התערבות שיפוטית בחוזה

כי שני הצדדים גם יחד הפרו  ,שמגרכב' הנשיא מדובר בשינוי כללי המשחק, כיון שלמעשה קובע 

 ומצה גישה לפיה:אעניין פראררי למאמר(, בפסק דין ב 43את החוזה. לדבריו )בעמ' 
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יחד, והחבות -"הפרת החוזה עשויה להיות תוצר התנהגותם של שני הצדדים גם
בתשלום פיצויים בגין נזקי ההפרה, עשויה אפוא להיות מחולקת בין שני 
הצדדים...דיני החוזים המאמצים כלל כגון זה הנידון כאן: אלה דיני חוזים 

ההלכה החדשה שנקבעה...  חדשים, השונים מדיני החוזים המוכרים לנו...
המשפט במסגרתם של סכסוכים -מחוללת שינוי מהותי בתפקידו של בית

חוזיים. כזכור, תפקידו המסורתי של בית המשפט במסגרתם של סכסוכים 
כאלה היה לקבוע מה היו ההתחייבויות החוזיות שנטל על עצמו צד בחוזה, וכן 

פי הגישה העולה... בית  לקבוע אם צד זה עמד בהתחייבויותיו אם לאו. על
המשפט אמור לקבוע אם הצדדים הפרו את החוזה לא בדרך של בחינת 

פי אמות מידה -פי מה שהוא התחייב לו בחוזה, אלא על-התנהגותו של כל צד על
עמומות של "תום לב" ו"החובה לשתף פעולה" המוחלות על ידי בית המשפט 

 בתקופת הביצוע של החוזה."
 

במקרים בה בית המשפט קובע כי לא הייתה הפרה, אך מחלק את הנזק מכוח  כי גם ,טענתו היא

 עקרון תום הלב, התוצאה היא חלוקת הנזק, כפי שהיה אמור להיות רק במקרה של הפרה הדדית. 

 

איני סבורה כי כך הם פני הדברים, על אף שהתוצאה בפועל יכולה להיות זהה. כפי שכתבתי בפרק 

לדעת ששיתוף פעולה ביניהם בביצוע חוזה )בוודאי חוזה יחס של גוף על תום הלב, על הצדדים 

לעיתים, התוצאה  .יביא לתוצאות טובות יותר מאשר פעולות כוחניות ,ציבורי כמו במקרה שלפניי(

בפועל לכדי הפרה, לעיתים יינתן פיצוי, במקרים אחרים,  תגיעתהיה כי הפרת חובת תום הלב 

אין  ,על כןוסר תום לב, כל מקרה ונסיבותיו. שהשימוש בה היה בחיישלל  שימוש בזכות מסוימת, 

בהמשך תורה  ,לומר כי הכרה בעקרון זה מביאה למעשה לתוצאה של הפרה הדדית. כפי שנראה

כפי שעולה מאותם מקרים התוצאה של  .אומצה במקרים רבים ,זו, או חלוקת האחריות בחוזים

 ת.הפרת עקרון תום הלב השתנתה בהתאם לנסיבו

 

אינם טוענים  דוקטרינת האשם התורם בדיני חוזיםכי גם המתנגדים להחלה רחבה של  ,יש לציין

יש כי  ,(  752בעמ'  39.170בסעיף )  סבורים  ד' פרידמן וכהן, חוזים . כך למשל, תלשלילתה המוחלט

 ,להכיר בדוקטרינה זו במקרים בהם לנפגע היה חלק בהפרת המפר. ופרופ' מאוטנר, בהיבט אחר

, מאוטנר, התערבות שיפוטית בחוזהכי השיקולים משתנים כאשר מדובר בחוזה יחס.  ,מסכים

 :45מציין בעמ' 

הזמן לקביעת מצב הזכויות -"תפיסת החוזה ]לעיל[ מעתיקה את נקודת
והחבויות של הצדדים מרגע כריתת החוזה אל מועד כלשהו בשלב הביצוע של 

והחבויות של הצדדים בתקופת  החוזה. במסגרתה של תפיסה זו, הזכויות
פי מה שהוסכם בין הצדדים -הביצוע של החוזה אינן אמורות להיקבע רק על

בחוזה, אלא גם על בסיס חובות שעשויות להיתוסף לצדדים בתקופת הביצוע 
של החוזה, מכוח החובה הכללית לפעול בשיתוף פעולה עם הצד האחר לקידם 

 ".האינטרסים שלו
 

ות חליפין, שאינן אכך שדיני החוזים הקלאסיים התפתחו בעיקר לאור עסקפרופ' מאוטנר ער ל

מתאימות לחוזים ארוכי טווח, חוזי יחס, בהם הקשר החוזי מתפתח, ומחייב שיתוף פעולה, כאשר 

ביצועו, מה שמחייב את בית  לא ניתן לצפות עם כריתתו את כל הנסיבות שיתעוררו במהלך

 (:46)בעמ'  המשפט
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המשפט בקביעת -פרשנות של חוזה יחס, מעורבותו של בית"כאשר מדובר ב
תוכנו של החוזה החל על הצדדים הינה עמוקה בהרבה ממעורבותו במקרים 
שבהם הוא נדרש להכריע בסכסוך שביסודו חוזה בדיד: בית המשפט נדרש לא 

ידי הצדדים, אלא גם לקבוע מה תוכנו של -רק לפרש חוזה שתוכנו נקבע על
צדדים, והכל לאור ההסכמות שנוצרו בין הצדדים בתקופת החוזה החל על ה

 .הביצוע של החוזה..."
 

 :37, עומד על כך בעמ' פורת, אשם תורם בחוזיםגם 

"הגנת האשם התורם מהווה התערבות חיצונית בתוכן החוזה... שכן הקצאת 
הסיכונים המפורשת בה בחרו הצדדים לחוזה אינה עוד סוף פסוק: הכרה 

תורם מתערבת בהקצאה זו ומשנה את חלוקת התפקידים בהגנת האשם ה
 .שנקבעה בין הצדדים לחוזה"

 

 :פורת, אשם תורם בחוזיםמציין  81בעמ'  ,עם זאת

"הגנת האשם התורם מבוססת על ההנחה שבעת כריתת החוזה לא התכוונו 
הצדדים להסדיר ביניהם את מערכת יחסיהם בכל מצב ומצב שעלול להיווצר 

חוזה, רעיון האשם התורם מבוסס למעשה על ההנחה שלא ניתן במהלך ביצוע ה
להסדיר הכל בעת כריתת החוזה; שהתכנון החוזי אינו שלם; וכי עניינים 

 ".מוסדרים באופן קונקרטי-מסוימים נותרים פתוחים ובלתי
 

אריאל סגל, במאמר על ספרו של -על סולידריות בחוזים וחוזי יחס עמדה גם פרופ' אירית חביב

פורת, הגנת אשם תורם ספרו של א' סגל, "-ת העוסק באשם תורם בדיני חוזים: אירית חביבפור

 (:1999-)תשנט 610, 605( 2כב ) עיוני משפט, בדיני חוזים"

זה  על רקע אדם את מגבלות הצפיות האנושית..."המאה העשרים גילתה לבני ה
בים לקבוע את מערך החיו צדדים לחוזה אינם יכולים תמיד...מתבהר גם כי ה

דיני חוזים מודרניים סוטים במידה ניכרת  ...במלואו כבר בשעת כריתת החוזה
 מן ההגנה המוחלטת על אינטס ההסתמכות. באמצעות עקרונות של תום לב...

ים. התנייתן של בית המשפט מחיל עקרונות של צדק וסבירות גם בדיני החוז
המשפט -התניות והתרופות החוזיות במבחנים של צדק וסבירות מאפשרת לבית

להגמיש את מערך החיובים המקורי ולהופכו למערכת דינמית התלויה במציאות 
משיקולים דומים יש גם הצדקה לתחולה של הגנת האשם  לזמן... משתנה מזמן

 ".התורם בדיני חוזים
 

 :614בעמ'  ,ומוסיפה

נת האשם התורם מעודדת מערכת דינמית של שיתוף פעולה בין הצדדים "הג
לחוזה, תוך מתן מענה לבעיות המתעוררות לאחר כריתת החוזה ואשר לא נצפו 
מראש במועד הכריתה...הגנת האשם התורם עצמה נהפכת לפתרון אנושי 
לבעיות אנושיות שהצדדים ואנשי המשפט עצמם נתקלים בהן, בעוד המציאות 

תחת למעשה מתרחקת מן התחזיות האנושיות שנעשו מראש, וכאשר המתפ
 ".אחד הצדדים יכול לאפשר את קיומו של החוזה בעלויות זניחות

 

כפי שציינתי בהרחבה בפרק על שינויים בבסיס הרעיוני לדיני חוזים, על כך שקיים רצף ובו היינו, 

תום לב )בחוזה יחס, וחוזה משתנה היחס בין חופש הרצון )בחוזה המסחרי( לחובות אמון ו

מוכתב(, גם האשם התורם יקבע בהתחשב ברצף זה. היינו, ככל שמדובר בחוזה בו לא בא רצונם 

של הצדדים לידי ביטוי, כך תהיה יותר הצדקה להתערבות באמצעות הדוקטרינה של אשם תורם. 

פעולה בקיום די שישתפו דוקטרינה זו משפיעה על התמריצים שיש ליתן לצדדים אקס אנטה, כ

http://www.nevo.co.il/safrut/bookgroup/409
http://www.nevo.co.il/safrut/bookgroup/409
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אם הדבר נדרש במהלכים לסיומו. גם סיום חוזה כפוף לעקרון תום הלב ומחייב שיתוף  חוזה, וגם

פעולה. שיתוף פעולה במקרה שלפניי היה מונע רבים מהנזקים שנגרמו. חלוקת הנזקים כעת, אקס 

ר, כפי פוסט, תמריץ צדדים לחוזים להגביר את שיתוף הפעולה ביניהם. מובן שהדבר דרוש יות

 שהבהרתי לעיל, בחוזי יחס, חוזי רשות ובקצה הסקלה של החוזים המוכתבים.

 

, רועי קרייטנר, במאמרו: "הערעור נתקבל בחלקו: תקופות אמצע בשל הפרת חוזהעמד על כך 

 (:2007) 313, 26( 2ל ) עיוני משפט

המצדדים בעמדה כי החוזה הוא בעיקר מנגנון לשיתוף פעולה עשויים לתמוך "
-יתר התלהבות בתרופות האמצע, וזאת מכמה סיבות. ראשית אסכולת שיתוףב

הפעולה מניחה שברוב החוזים שני הצדדים משפיעים על היכולת של כל צד  
אמצע -לבצע את חיוביו על פי החוזה. בתנאים אלה התמריץ הנוסף שתרופת

ת שנית, הפרו ..נושה עשוי להיות בעל חשיבות.פעולה מצד ה-נותנת לשיתוף
יהיו בעיקר של שינוי נסיבות אמיתי...האינטואיציה שהפרות כאלה אינן 

פעולה -צריכות לגרור פיצוי מלא יכולה לתמוך בד בבד ברעיון של שיתוף
ובתרופת האמצע: מכיוון שהפרות כאלה אינן תלויות באשם מוסרי, קל יותר 

ה. כאשר לקבל פתרון שאינו מטיל את מלוא כובד התוצאות רק על צד אחד לחוז
ידי הצדדים, -ההפרה נובעת משינויי נסיבות שלא נצפו מראש במדויק על

 ".קיימת הצדקה מסויימת לכך שהצדדים יחלקו בנזקים
 

שמואל רונן חברה לבנין ופיתוח בע"מ נ'  3940/94בע"א כפי שצייינה כב' השופטת ד' בייניש  

לפסק דינה,  16, בפסקה , להלן: עניין שמואל רונן(1998) 210( 1ע.ל.ר חברה לבנין בע"מ, פ"ד נב )ס.

 :228בעמ' 

"בטרם אסיים אציין כי התוצאה שהגעתי אליה, ראויה היא בהתחשב 
-בהתנהגותם של שני הצדדים. התפיסות הנושנות של המשפט המקובל שעל

פי המתחייב -ם לחוזה, אלא עלפיהן אין הצדדים חייבים לסייע לשותפיה
מלשון החוזה, לא קנו שביתה בארץ ואף בארץ מוצאן נשחק מעמדן. אחת מן 
התפיסות הבסיסיות של דיני החוזים הישראליים היא כי הצדדים לחוזה הינם 
שותפים למטרה משותפת. עליהם לפעול תוך שיתוף פעולה בנאמנות ובמסירות 

[, בעמ' 14ברמן נ' יאיר ואח' ] 604/79ע"א בדרך להשגת המטרה החוזית )ראו 
(. "על כל הצדדים לחוזה מוטלת החובה לשתף פעולה זה עם זה ולפעול תוך 709

התחשבות באינטרס המשותף להם בחוזה" )דברי השופט )כתוארו אז( ברק 
שבע בע"מ ואח' נ' בית הדין -שירותי תחבורה ציבוריים באר 59/80בג"ץ ב

(. החובה לפעול בהגינות 834[, בעמ' 15הארצי לעבודה בירושלים ואח' ]
ובשיתוף חשובה במיוחד בחוזים ארוכי טווח או בחוזים סבוכים, הנפוצים מאוד 

ם יכולים להעלות בדעתם את כל בזמננו, כאשר בעת כריתת החוזה אין הצדדי
ההתפתחויות האפשריות ואת התקלות העלולות לקרות במהלך יישומו. בלא 
שיתוף פעולה בין הצדדים בניסיון לפתור את הבעיות ולהגשים את מטרת 
החוזה עלולים חוזים רבים כאלו להגיע לידי סיום מוקדם. המקרה שלפנינו הוא 

 דוגמה בולטת לתוצאה מסוג זה."
 
 

בת מכוח חו ,ובחלוקת האחריות לנזק נעשה שימוש בדוקטרינת האשם התורם עניין פרארריאז מ

בנק הפועלים בע"מ נ' ורד הלבשה  1286/90ע"א בין רבים:  ,)ראותום הלב. כך גם עולה מהפסיקה 

מאיר ליברמן נ' בנק דיסקונט לישראל בע"מ,  2443/98רע"א (; 1994) 812-811, 979(, 5)פ"ד מח

רע"א (; 2009) אליהו דואק נ' המועצה המקומית גדרה 5892/06ע"א (; 1999) 804( 4)פ"ד נג

ע"א (; 2008) דניאל פוקס נ' משה אלבס 9447/06ע"א (; 2005) חן שחר נ' גד עטיה 9488/02

http://www.nevo.co.il/case/5924537
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http://www.nevo.co.il/case/17928598
http://www.nevo.co.il/case/17939901
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http://www.nevo.co.il/case/5896679
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לפסקי דין נוספים (. 2007) נ' עיריית הרצליה אילן אמיר חברה לבניין והשקעות בע"מ 2239/06

בשל הפרת   אמצע -קרייטנר, "הערעור נתקבל בחלקו: תרופותוניתוח המקרים ראו: רועי 

 .((2007) 265ל  עיוני משפט", חוזה

 

( קבע כב' השופט א' רובינשטיין 2009) שמחוני נ' בנק הפועלים בע"מ 11120/07ע"א ב ,למשל ,כך

 כי: (,)פיסקה ט' לפסק דינו

שניהם לא נהגו  –אחריות  "יתכנו מקרים כמו בענייננו, שלשני הצדדים
במצבים כגון דא עשויה תורת האשם התורם לסייע לנו לצאת מן  .כהלכה..

ה צודקת יותר מאשר הדיכוטומיה שבין הכרעת בית המשפט לבין המבוך כתוצא
 .הפיכתה..."

 

(  הדגיש כב' השופט י' 2015) טובית דרור חברה לנכסים נ' ב.ס.ר. מהנדסים בע"מ 7194/13ע"א ב

 :לפסק דינו( 27-29קאות עמית את תום הלב כבסיס הרעיוני לדיני האשם התורם )פס

"חובת הצדדים לשתף פעולה ביניהם היא אחד הפנים של חובת תום הלב, והיא 
נחשבת כמקרה "קלאסי" בו ניתן להחיל את תורת האשם התורם בדיני 
החוזים...עקרון האשם התורם הוכר בדיני החוזים מתוקף היותו נגזרת של 

מה כי התוצאה העגומה דו"במקרה דנן,  חובת תום הלב בקיום חוזה....
שהתקבלה בסופו של דבר לא הייתה מחוייבת המציאות, וקשה להתנער מן 
התחושה שניתן היה למנוע אותה עם קצת שכל ישר ורצון טוב. לטעמי, 

 ".הדוקטרינה של אשם תורם עשויה להתאים למצבים מעין אלה
 

  דברים אלו יפים במיוחד במקרה שלפניי.

 

קבע כב' השופט ח' מלצר  (2015בנק לאומי למשכנתאות בע"מ נ' רחל צוברי ) 1691/11בע"א כך גם 

 (, כי:40לפסק דינו בעמ'  59)פסקה 

"בנסיבות שכאלה, בהן שני הצדדים נושאים בצוותא באשמה לחוסר ההבנה 
ת דוקטרינת האשם התורם שנוצרה והנזק שנגרם כתוצאה מכך, ראוי ליישם א

ולהורות על חלוקה של האחריות לנזק בין הצדדים )להחלתה של הגנת האשם 
 התורם בדיני החוזים".

 
 

 בשני המקרים נשא כל אחד מהצדדים במחצית מהנזק.

 

, השאלה הינה מתי יש לחלק את האחריות בין הצדדים לנזק שנגרם פורת, אשם תורםכפי שמציין 

יש[ לקבוע מהן אותן התנהגויות של הנפגע במצדיקות את (: "]27נו )בעמ' בהקשר חוזי, ובלשו

יש  ,". כמובן, שבעשותינו כןהפחתת אחריותו של המפר עקב היותן תורמות לנזקיו של הנפגע

לעמוד על האיזון הראוי בין חופש החוזים לצדק וההגינות החוזיים, עליו עמדתי בהרחבה לעיל 

 Ariel Porat, “A Comparative Fault Defense in Contract Law" 107)עוד ראו לעניין זה: 

Michigan Law Review 1397 (2009).) 

 

 חלוקת הנזק )או מידת האשם התורם( .ב

http://www.nevo.co.il/case/5820811
http://www.nevo.co.il/safrut/book/6951
http://www.nevo.co.il/case/6178507
http://www.nevo.co.il/case/8460136
http://www.nevo.co.il/case/5784951
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מבחנים לחלוקת הנזק: מידת חוסר תום הלב  , עמד כב' הנשיא מ' שמגר על שלושהבעניין פראררי

מבחן משולב: גם חוסר תום לב וגם של הצדדים; מידת התרומה האמיתית של כל צד להפרה ו

תרומת כל אחד מהצדדים. בה"ח דיני ממונות הובהרו השיקולים בסעיף עצמו, כפי שמובהר גם 

 (:891בעמ' ה"ח דיני ממונות בדברי ההסבר )

"מוצע לקבוע כי בית המשפט יהיה רשאי להפחית את סכום הפיצויים 
דדים, תרומתם בהתחשב בשיקולים האלה: מידת אשמתם היחסית של הצ

  "היחסית לגרימת הנזק ואופי אחריותו של המפר ומטרותיה.
 

, ציינה כב' השופטת ד' ביניש קריטריונים שעל בית המשפט לקחת בחשבון. שמואל רונןבעניין 

 לפסק דינה(:  14, פסקה 226ובלשונה )עמ' 

"נראה כי רצוי להימנע מלקבוע מבחנים קשיחים לחלוקת הנזק ובמקום זאת 
יעזר בשורה של מבחני עזר וקריטריונים שיסייעו בחלוקה צודקת של הנזק לה

בכל מקרה על פי נסיבותיו. בחלוקת הנזק יש להביא בחשבון את היחס בין 
חומרת ההפרות של הצדדים, ראוי להתחשב במידת האשם שדבק בפעולותיו 
של כל אחד מהם, ויש להשוות את התרומה הסיבתית של כל אחת מההפרות 

זק. במקרים מסוימים יש מקום להבחין בין המשקל שניתן לאינטרס לנ
ההסתמכות של הצדדים לבין זה הניתן לאינטרס הציפייה. במקרים אחרים יש 
מקום לבחון אם מטעמים של מדיניות משפטית ראוי להטיל על צד אחד לחוזה 
 אחריות רבה יותר. שיקולים אלו ואחרים יובאו בחשבון כשהמטרה היא חלוקה

 ".צודקת של הנזק בהתחשב במאפייניו של המקרה הנדון
 
 

 :381בעמ'  7.134, מסכמים לעניין זה בסעיף שלו ואדר, תרופות

]פראררי[ ושמואל רונן היא, כי דין האשם  Examin"המסקנה העולה מהלכות 
התורם  מאפשר לבית המשפט  האזרחי בישראל שיקול דעת נרחב וגמישות 

בין הצדדים  לחוזה יישא באחריות לנזקי ההפרה, ובאיזו רבה בבואו לקבוע מי מ
מידה. גמישות זו באה לידי ביטוי, בראש ובראשונה, בעצם האפשרות לחלק את 

 ".האחריות לנזק שנגרם על ידי הפרה נתונה בין המפר לבין הנפגע
 

 רואים חלוקות שונות בפסקי דין שונים, הן בבית המשפטוהפסיקה מדגימה שיקול דעת זה 

( 5) יצחק פנחס נ' כרם מהנדסים, פ"ד נ 2688/95ע"א העליון, הן בערכאות המבררות. כך למשל, ב

חולקה האחריות לנזק בין קבלן שבנה והמפקחים שפיקחו עליו. נקבע שעיקר  ,(1997) 742

זק, והיתרה על המפקחים, כשהמבחן שנקבע הוא מהנ 70%האחריות היא של הקבלן והוטל עליו 

רזיה זהבי נ'   1068/99ת"א )מחוזי חיפה( "אשמם היחסי" של המתקשרים )למקרים נוספים ראו: 

 ,נולפסק די 19כב' השופט י' עמית, בפיסקה  , שם(2004) צרופה מושב עובדים להתיישבות בע"מ

 למרותשהוצעה לו הצעה חלופית זאת, על צד שעמד על אכיפה, על אף  15%פסק אשם תורם של 

לוין חיים נ' אנגל  02/581ת"א )מחוזי חיפה( שקבע כי לא היה חייב לקבל את ההצעה החלופית; 

ש "מהחוזה מכר דירה שעלה על שרטון. ביה פשרה לקיום , שם נדונ(2006ג'נרל דיבלופרס בע"מ )

ע"א )ת"א( לכל צד;  %50חילק את הנזק בשל אשם תורם )או לחלופין הקטנת הנזק( בשיעור של 

תחה חשבון, נדון מקרה בו הנתבעת פ , בו(2007) בנק מרכנתיל דיסקונט נ' מירית בכר 1062/03

ואביה שהיה לו יפוי כוח בחשבון, לקח הלוואות, השקיע בניירות ערך בסיכון והפסיד סכומים 

גבוהים. הבנק תבע את פרעון הההלואות, והנתבעת טענה שהבנק לא הזהיר אותה לגבי הסיכון 

 (.לבנק 75%חס אשם תורם של ייביהמ"ש ערך.  שבהלוואות ובנסחר בניירות

http://www.nevo.co.il/case/5850403
http://www.nevo.co.il/case/748315
http://www.nevo.co.il/case/2236909
http://www.nevo.co.il/case/2236909
http://www.nevo.co.il/case/2246970
http://www.nevo.co.il/case/2246970
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כי גם בהקשר של חלוקת הנזק יש לזכור  ,( סבורים754בעמ'  39.172)סעיף  ד' זים פרידמן וכהן, חו

 ועל כן: ,כי מצויים אנו בדיני החוזים )שככלל אינם עוסקים באשם(

"יש, אפוא, לייחס משקל מתאים למדיניות העומדת בבסיס האחריות החוזית 
יניות שאותם המוגברת, מדיניות שנועדה לשמר את הבטחון החוזי. שיקולי המד

יש לכלול במשוואה יובילו לחלוקת אחריות כזו, שחלקה תיפול על המפר )אפילו 
אם לא היה אשם מצדו( וחלקה על הנפגע בשל רשלנותו התורמת...כאשר היה 
אשם גם מצדו של המפר, שאחריותו מוגברת. כאן ניתן להשוות את מידת 

אין להתעלם  האשם של שני הצדדים ולחלק את האחריות בהתאם. אולם
מאחריותו המוגברת של המפר, ולאשמתו יש לייחס משקל יתר. לכן, אם, 
למשל, מידת האדם של שני הצדדים שווה, יהיה מקום להטיל על המפר יותר 

 "מהאחריות. 50%-מ
 

כי אשם תורם, כמו תום לב, שהוא הבסיס הרעיוני לו, צריך להיות מיושם על הרצף  ,אני סבורה

 י לחוזה היחס או החוזה המוכתב.בין החוזה המסחר

 

 אשם תורם של חברת הדואר –מהכלל אל הפרט  .ג

מגיע  םכאשר ביטלה את החוזים, פעלה בחוסר תום לב, שלטענתכי הנתבעת,  ,התובעים טוענים

רשאית הייתה  בעתתנאין מדובר בהפרת חוזה, כיון שהעד כדי הפרת חוזה. כפי שהבהרתי לעיל, 

וצר. עם זאת, אותה התנהלות עליה עמדו התובעים, מהווה התנהלות לבטל את החוזים במצב שנ

 בחוסר תום לב, המאפשרת ייחוס אשם תורם לנתבעת.

 

כפי שראינו, הנתבעת שלחה הודעות לסוכנים על ביטול ההסכמים, מכתבים אחידים, מבלי 

ר שקיימה שימוע, או אפשרה להם להיערך לסגירה. הנתבעת לא הציעה לכל הסוכנים לחזו

ולהפעיל את הסוכנויות, ולא הבהירה לכל אחד מהם באופן אישי, להבדיל משליחת מכתבים 

אחידים לכולם )אף מבלי לוודא אם התקבלו(, מה תהייה התוצאה של סגירת הסוכנות. במקרים 

מסוימים על אף שהתבקשה, סירבה הנתבעת לדחות את פינוי הסוכנויות, ואף דחתה בקשות 

 וכנות. לחזור להפעיל את הס

 

 (:14, עומד על שני סוגי "אשם תורם" אפשריים )שם בעמ' פורת, אשם תורם בדיני חוזים

"האחד כולל התנהגויות של הנפגע התורמות באופן ישיר לנזקיו, והאחר כולל 
 ".וזה כלפיו, וכך, בעקיפין, לנזקיוהתנהגויות של הנפגע התורמות להפרת הח

 

מנע מאשם עצמי, יהחובה לה כי ,בעניין פרארריקבע  יא מ' שמגרכי כב' הנש ,לעניין זה יש להדגיש

 לפסק הדין נקבע: 80מתרומה לנזק, חלה עוד קודם להפרת החוזה. בעמ' 

"הדוקטרינה בדבר הקטנת הנזק נכנסת לפעולה רק לאחר ההפרה, ואילו 
בים קודמים להפרה או לשסגרת האשם התורם[ ב'הקטנת נזק' בענייננו ]במ

 עצמו."בשלב ההפרה 
 

כי יש להחיל דוקטרינה זו במקרים בהם הנפגע תרם  ,סבורים, כאמור פרידמן וכהן חוזים ד'גם 

 להתרחשות ההפרה. במקרה שלפניי מדובר בדיוק במקרה כזה. 
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כי  ,התבעת תרמה להפרה עצמה, וכן להחרפת הנזקים לאחריה. חברת הדואר טענה ,במקרה זה

. השתלשלות כך הוא, כאמור כי לא ,כנויות. אני סבורהעשתה הכל כדי למנוע את סגירת הסו

ובעיקר מר בני כהן מזה, וחברת הדואר  הארגוןהעניינים המפורטת מראה כי לשני הצדדים, ראשי 

לסגירת הסוכנויות. בנוסף, כפי שפרטתי בפרק על  דמוה, תרמו להסלמת המצב בשלבים שקמז

כול היה לא ערכה שימוע לתובעים, שימוע שישימוע, חברת הדואר תרמה להפרה ולנזק גם בכך ש

במקרים מסוימים, ובוודאי להפחית מהנזק שנגרם בסופו של יום, ע"י  כליל סגירהלמנוע את ה

 סגירה מסודרת של הסוכנויות.

 

 את האשם התורם אני מייחסת רק לאבדן רווחי הדואר מסגירת הסוכנויות וזאת לאור ,עם זאת

וחס אשם תורם לדואר. בכל מה שנוגע להכשרת סוכנים, ממילא העובדה שרק בשלבי הסגירה מי

ו מעוניינים בהמשך בלבד, ולאור הצהרות התובעים כי לא הי ןאלא חלק ,הסוכנויותנפתחו כל לא 

  , יש להניח כי גם בעקבות שימוע חלקם לא היה ממשיך.החדש שעמד על הפרק סכםההחתימה על 

 

ס לחברת הדואר אשם תורם. אני סבורה, כפי שציינו כעת נותר לקבוע באיזה שיעור יש לייח

לעיל, כי במקרה של הפרה יש לייחס חלק גדול יותר של האשם למפר, שכן  ד' פרידמן וכהן חוזים 

כי התכלית מאחורי התערבות המדינה באמצעות בתי המשפט ביחסים הכלכליים  ,יש עדיין לזכור

היא הכרה שהבסיס לקיומם של חיי מסחר וחיי שבין הצדדים, וחקיקת דיני החוזים מלכתחילה, 

וזים יש ח -" Pacta sunt servandaחברה תקינים הוא שחוזים יקוימו, כמאמר הביטוי הלטיני "

 .לקיים

 

בנוסף, כפי שציינתי, מר בני כהן ניהל את המו"מ מטעם הסוכנים בצורה כוחנית, חזר בו 

לא הסכים לוותר. הסוכנים בחרו ללכת אחריו, מבלי לבדוק האם ראוי כך  מהסכמות, ולמעשה

ת לעשות, ועל כן אין לומר כי הם מצויים באותה דרגת אשם כמו חברת הדואר. העובדה כי חבר

כי הסוכנים יחזרו להפעיל את הסוכנויות, למעט  ,6.3.06ביום  ,הדואר הציעה למר בני כהן

, ומר בני כהן לא טרח ולו להעביר הצעה זו לסוכנים, שהסוכנויות שלהם כבר נסגרובודדים, 

כי מרבית הסוכנים, לאחר שקיבלו מכתבי ביטול,  ,עומדת לחובת התובעים. בדיעבד ניתן לראות

רצונם לחזור ולהפעיל את הסוכנות, ובמרבית המקרים חברת הדואר בכי  ,חברת הדוארהודיעו ל

 קיבלה את בקשתם.

 

עליהם לשאת בנזקים שגרמו לחברת הדואר  ,לפיכךשלפניי בחרו שלא לעשות כן.  התובעים

 .25%, כאשר אני מייחסת לחברת הדואר אשם תורם בשיעור של 75%בשיעור של 

 

 . 25%אני מפחיתה  ברת הדואררווח לחהעל כן מאבדן 

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%96%D7%99%D7%9D_%D7%99%D7%A9_%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%96%D7%99%D7%9D_%D7%99%D7%A9_%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%9D
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, שכן תובעיםרו בידי חלק מהכי איני מפחיתה את סכומי יתרות המזומנים שנשא ,יש להדגיש

עם סגירת המאזנים, סכומים שבכל מקרה בידי אותם תובעים מדובר בהשבה של סכומים שנותרו 

 היה על התובעים להשיב לחברת הדואר, וסכומים אלו יושבו במלואם.

 

 יכום התביעה שכנגדס 612.

 תרומה לנזקים שנגרמו בימי השביתה;אור האמור לעיל, אני סבורה כי יש לחברת הדואר ל

להמשיך ולהפעיל את הסוכנויות, תוך ניתוק הסוכנים מכל אפשרות  ,ההסלמה והביטול המיידי

על עברו לפסים של התנגחות והתלהמות.  ,לחלק מהנזקים. שני הצדדים, חלף שתוף פעולה תרמו

כי יש לייחס לחברת הדואר אשם תורם כאמור,  ,כן, עליהם לחלוק בנזק שנגרם. אני סבורה

האשם התורם לא יחול על יתרות  בנוגע לנזק של אבדן הרווחים בלבד. 25%של בשיעור 

 המזומנים, שכן מדובר בהשבה שהיה על הסוכנים להשיב, של סכומים שנותרו בידיהם.

 

 

 :)בש"ח( להלן סיכום התביעה שכנגד

 

מספר 
 תובע

הכנסות 
מהסוכנות  

לפי ימי 
 השבתה

30% 
אבדן 

רווחים 
 שהוכחו

ייחוס 
אבדן 

רווחים 
לסוכן 
לאחר 
ייחוס 
אשם 
תורם 
25% 

ייחוס 
עלות 

הכשרת 
 סוכן

ייחוס 
10% 

מהנזק 
בגין אבדן 
רווחים 
והכשרת 
סוכן בשל 
גרם הפרת 

 חוזה

השבת 
מלאי 

מזומנים 
 וגרעונות

סה"כ 
חיוב בגין 
תביעה 

כנגד ש
 לסוכן

2 1,077.0 323.1 1,484.5 12,405.6  0.0 13,890.1 

3 10,210.0 3,063.0 1,484.5 12,405.6  590.5 14,480.6 

4 10,550.0 3,165.0 1,484.5 12,405.6  5,346.3 19,236.4 

5 4,157.0 1,247.1 1,484.5 12,405.6  241.2 14,131.3 

6 7,235.0 2,170.5 1,484.5 12,405.6  433.4 14,323.5 

7 560.0 168.0 1,484.5 12,405.6  0.0 13,890.1 

8 4,870.0 1,461.0 1,484.5 12,405.6  603.2 14,493.3 

9 3,040.0 912.0 1,484.5 12,405.6  0.0 13,890.1 

10 2,365.0 709.5 1,484.5 12,405.6  93.1 13,983.2 

11 24,210.0 7,263.0 1,484.5 12,405.6  28,639.4 42,529.5 

12 7,836.0 2,350.8 1,484.5 12,405.6  0.0 13,890.1 

13 2,784.0 835.2 1,484.5 12,405.6  0.0 13,890.1 

14 19,705.0 5,911.5 1,484.5 12,405.6  0.0 13,890.1 

15 4,416.0 1,324.8 1,484.5 12,405.6  136.9 14,027.0 

16 7,114.0 2,134.2 1,484.5 12,405.6  17,584.1 31,474.2 

17 765.0 229.5 1,484.5 12,405.6  0.0 13,890.1 

18 8,985.0 2,695.5 1,484.5 12,405.6  0.0 13,890.1 

19 6,132.0 1,839.6 1,484.5 12,405.6 67,907.2 865.0 82,662.3 



 סוכני דואר נ' חברת דואר ישראל בע"מ 44-ארגון סוכני הדואר ו   1044/08תא )ת"א( 

358 

 

20 9,460.0 2,838.0 1,484.5 12,405.6  34,905.6 48,795.7 

21 11,595.0 3,478.5 1,484.5 12,405.6  17,660.2 31,550.3 

22 4,023.0 1,206.9 1,484.5 12,405.6  0.0 13,890.1 

23 14,465.0 4,339.5 1,484.5 12,405.6  116.9 14,007.0 

24 6,570.0 1,971.0 1,484.5 12,405.6  0.0 13,890.1 

25 2,656.0 796.8 1,484.5 12,405.6  43,398.7 57,288.8 

26 1,850.0 555.0 1,484.5 12,405.6  764.9 14,655.0 

27 4,869.0 1,460.7 1,484.5 12,405.6  0.0 13,890.1 

28 5,372.0 1,611.6 1,484.5 12,405.6  45,833.0 59,723.1 

29 8,670.0 2,601.0 1,484.5 12,405.6  116.0 14,006.1 

30 8,390.0 2,517.0 1,484.5 12,405.6  0.0 13,890.1 

31 3,374.0 1,012.2 1,484.5 12,405.6  0.0 13,890.1 

32 4,542.0 1,362.6 1,484.5 12,405.6  609.0 14,499.1 

33 9,655.0 2,896.5 1,484.5 12,405.6  72,620.6 86,510.7 

34 1,645.0 493.5 1,484.5 12,405.6  491.4 14,381.5 

35 1,850.0 555.0 1,484.5 12,405.6  0.0 13,890.1 

36 2,595.0 778.5 1,484.5 12,405.6  0.0 13,890.1 

37 1,588.0 476.4 1,484.5 12,405.6  0.0 13,890.1 

38 4,495.0 1,348.5 1,484.5 12,405.6  0.0 13,890.1 

39 21,831.0 6,549.3 1,484.5 12,405.6  12.4 13,902.5 

40 0.0 0.0 1,484.5 12,405.6  0.0 13,890.1 

41 2,525.0 757.5 1,484.5 12,405.6  16,215.0 30,105.1 

42 18,825.0 5,647.5 1,484.5 12,405.6  0.0 13,890.1 

43 9,580.0 2,874.0 1,484.5 12,405.6  0.0 13,890.1 

44 23,655.0 7,096.5 1,484.5 12,405.6  0.0 13,890.1 
45 12,468.0 3,740.4 1,484.5 12,405.6  670.0 14,560.1 

 
 

  סוף דבר. 13

 התביעה מתקבלת בחלקה והתביעה שכנגד מתקבלת בחלקה.

 

 :מהתובעים להלן סיכום הסכומים שתשלם חברת הדואר לכל אחד

 

 מספר
 /תתובע

 לפני פיצוי כ"סה שם התובע/ת
 קיזוז

 קיזוז כ"סה
 לסוכן

 סופי תשלום

 100,835 13,890 114,725 מר חוסיין אבו חג'ול 2

 61,145 14,481 75,626 שם טוב אברביהמר  3

 55,411 19,236 74,647 גב' אנג'לה אברמוב 4

 101,630 14,131 115,761 מר גיל אייזן 5

 70,385 14,324 84,709 מר אברהם אשכנזי 6

 117,298 13,890 131,188 גב' פנינה לביא ביאלה 7

 76,129 14,493 90,622 גב' חנה בן דוד 8

 101,689 13,890 115,579 גב' שושנה בראון 9
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 30,191 13,983 44,174 גב' מתי ברגרין 10

 91,272 42,529 133,801 מר אשר ברעם 11

 65,277 13,890 79,167 גב' עמליה גור אריה 12

גב' עיטאף )קזמוז(  13
 דראושה

68,437 13,890 54,547 

 45,676 13,890 59,566 גב' ריטה הובר 14

 95,700 14,027 109,727 מר מוניר זבידה 15

 129,585 31,474 161,060 גב' פיבי זעפרני 16

 65,007 13,890 78,897 גב' טנוס מלבינה 17

 71,179 13,890 85,069 גב' דפנה טנצר 18

 30,586- 82,662 52,076 מר בני כהן 19

 41,011 48,796 89,807 מר יואל כהן 20

 141,273 31,550 172,824 מר יונתן לוי 21

 146,743 13,890 160,634 לופטיגמר גיורא  22

 50,189 14,007 64,196 גב' אורנה מגנזי 23

 52,596 13,890 66,486 גב' ברוריה מורנו 24

 32,984 57,289 90,273 מר משה נבו 25

 85,266 14,655 99,921 גב' שרה נחשון 26

 110,032 13,890 123,922 מר משה סולומון 27

 24,640 59,723 84,364 מר חיים סופר 28

שחף ניהול )א.ח.ג.ס(  29
 בע"מ

135,530 14,006 121,524 

 53,422 13,890 67,312 מר פלד דניאל 30

 113,607 13,890 127,497 גב' יהודית פלד 31

 84,819 14,499 99,318 מר אליק פנגר 32

 5,776 86,511 92,286 גב' שולמית פרלמוטר 33

 42,723 14,382 57,105 גב' קייס אימאן 34

 44,423 13,890 58,313 גב' שרה יהלום גלוגס  35

 76,452 13,890 90,342 גב' אביטל קליין 36

 )תהילה( גב' אירנה 37
 קצ'נובסקי

78,499 13,890 64,608 

 101,200 13,890 115,090 מר מאיר רוזנר ז"ל 38

 286,170 13,903 300,072 גב' רוסה רוטנברג 39

 121,632 13,890 135,522 מר עודד רזיאל 40

 80,140 30,105 110,245 גב' נאדיה שאיב 41

 72,420 13,890 86,310 מר יוסף שבת 42

 103,455 13,890 117,345 גב' מזל שטרולי 43

 173,862 13,890 187,752 גב' סופי תורג'מן 44

 198,327 14,560 212,887 ורד תורג'מןגב'  45
 

 

 

 

 

 אני מורה כדלקמן: ,יםלאחר קיזוז בין החיוב
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 ₪ 100,835של  ךס ,חוסיין אבו חג'ול, מר 2  מס' הנתבעת תשלם לתובע

 

 .₪ 61,145, סך של שם טוב אברביהמר , 3הנתבעת תשלם לתובע מס' 

 

 . ₪ 55,411, סך של אנג'לה אברמוב, גב' 4הנתבעת תשלם לתובעת מס'  

 

 .₪ 101,630, סך של גיל אייזן, מר 5הנתבעת תשלם לתובע מס' 

 

 .₪ 70,385, סך של אברהם אשכנזי,  מר 6הנתבעת תשלם לתובע מס' 

 

 .₪ 117,298, סך של פנינה ביאלה לביא, גב' 7מס'  תהנתבעת תשלם לתובע

 

 . ₪ 70,385, סך של חנה בן דוד, גב' 8הנתבעת תשלם לתובעת מס' 

 

  .₪ 101,689 , סך שלשושנה בראון, גב' 9הנתבעת תשלם לתובעת מס' 

 

 . ₪ 30,191, סך של מתי ברגרין, גב' 10הנתבעת תשלם לתובעת מס' 

 

 . ₪ 91,272 , סך שלאשר ברעםמר , 11 הנתבעת תשלם לתובע מס' 

 

 . ₪ 65,277 , סך שלעמליה גור אריה, גב' 12הנתבעת תשלם לתובעת מס' 

 

  .₪ 54,547 , סך שלעיטאף )קזמוז( דראושהגב'  ,13 מס' תהנתבעת תשלם לתובע

 

 . ₪ 45,676 , סך שלריטה הובר גב' ,14 מס' תהנתבעת תשלם לתובע

 

 .₪ 95,700 , סך שלמוניר זבידה, מר 15הנתבעת תשלם לתובע מס' 

 

 . ₪ 129,585, סך של פיבי זעפרני, גב' 16 הנתבעת תשלם לתובעת מס'

 

 . ₪ 65,007, סך של מלבינה טנוס, גב' 17הנתבעת תשלם לתובעת מס' 

 

 . ₪ 71,179, סך של דפנה טנצר, גב' 18 ם לתובעת מס'הנתבעת תשל

 

 . ₪ 41,011 , סך שליואל כהןמר , 20הנתבעת תשלם לתובע מס' 
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 . ₪ 141,273, סך של יונתן לוי, מר 21 הנתבעת תשלם לתובעת מס'

 

 . ₪ 146,743 , סך שלגיורא לופטיג, מר 22הנתבעת תשלם לתובע מס' 

 

 . ₪ 50,189, סך של אורנה מגנזיגב' , 23 הנתבעת תשלם לתובעת מס'

 

 . ₪ 52,596 , סך שלברוריה מורנו, גב' 24 הנתבעת תשלם לתובעת מס'

 

 . ₪ 32,984, סך של משה נבו, מר 25 הנתבעת תשלם לתובע מס'

 

 . ₪ 85,266, סך של שרה נחשון, גב' 26 הנתבעת תשלם לתובעת מס'

 

 . ₪ 110,032סך של , משה סולומוןמר  ,27הנתבעת תשלם לתובע מס' 

 

 . ₪ 24,640 , סך שלחיים סופר, מר 28 הנתבעת תשלם לתובע מס'

 

 . ₪ 121,524 , סך של(סטבסקי גל) שחף ניהול )א.ח.ג.ס.( בע"מ, 29 מס' תהנתבעת תשלם לתובע

 

 . ₪ 53,422, סך של דניאל פלדמר , 30לתובע מס'  הנתבעת תשלם

 

 . ₪ 113,607 , סך שלית פלדיהוד, הגב' 31 הנתבעת תשלם לתובעת מס'

 

 84,819, סך של אליק פנגר, מר 32הנתבעת תשלם לתובע מס' 

 

 . ₪ 5,776סך של  ,שולמית פרלמוטר , גב'33 הנתבעת תשלם לתובעת מס'

 

 . ₪ 42,723, סך של קייס אימאן, גב' 34 מס' תהנתבעת תשלם לתובע

 

 . ₪ 44,423של  , סךשרה יהלום קלוגס, גב' 35 הנתבעת תשלם לתובעת מס'

 

 . ₪ 76,452, סך של אביטל קליין, גב' 36 הנתבעת תשלם לתובעת מס'

 

 . ₪ 64,608סך של  ,אירנה )תהילה( קצ'נובסקי, גב' 37הנתבעת תשלם לתובעת מס' 

 

 . ₪ 101,200 של, סך 38, התובע מס' מאיר רוזנר ז"להנתבעת תשלם לעיזבון המנוח מר 
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 . ₪ 286,170 , סך שלרוסה רוטנברגגב'  ,39הנתבעת תשלם לתובעת מס' 

 

 . ₪ 121,632, סך של עודד רזיאל, מר 40 הנתבעת תשלם לתובע מס'

 

 . ₪ 80,140, סך של נאדיה שאיב , גב'41 הנתבעת תשלם לתובעת מס'

 

 . ₪ 72,420, סך של יוסף שבת, מר 42הנתבעת תשלם לתובע מס' 

 

 . ₪ 103,455, סך של ימזל שטרול, גב' 43הנתבעת תשלם לתובעת מס' 

 

 . ₪ 173,862 , סך שלסופי תורג'מן, גב' 44 הנתבעת תשלם לתובעת מס'

 

 . ₪ 198,327 , סך שלורד תורג'מן גב' ,45 מס' עתהנתבעת תשלם לתוב

 

  של ךס חברת הדואר, ישלם לתובעת שכנגד,, בני כהןמר  ,בתביעה שכנגד 19, הנתבע 19התובע 

30,586 ₪.                     

 

, והתשלומים אין מדובר בסכומים כוללים, אדגיש כי מדובר בסכומים שחושבו על בסיס אישי

 יועברו כמפורט על שם כל אחד מהתובעים.

 

 כל הסכומים יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ועד התשלום המלא בפועל.

 

תקבלו בחלקן הקטן, איני עושה צו הן התביעה שכנגד ההעיקרית והעובדה שהן התביעה לאור 

 להוצאות.
5129371 

יטמיע עקרונות של הגינות ותום לב מי יתן ופסק דין זה יעודד שיתוף פעולה בקיום חוזים, 54678313
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