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 1 2021מרץ  26

 2 

 3   איריס רש  שופטתהכב' פני: ב

 4 מר אלי עשור שעבין נציג  ציבור )עובדים(   

 5 ים( גב' דליה שפירא סיקנציג ציבור )מע

 6 

 סיגלית )גינגול( פיקשטיין   : המבקשת
 איתי יפה עו"דע"י ב"כ: 

 
                                                          - 

    שופרסל בע"מ   : המשיבה
 גדעון רובין ואח'  ע"י ב"כ: עו"ד

  7 

 8 

 9 החלטה 

 10 

 11(  או החברה   שופרסל   – למנוע מהמשיבה )להלן  מונחת לפנינו בקשת המבקשת   .1

אות כנגד  הלהוציא  לפתוח  או  כפויה  לנוכח  ה  לחופשה  וזאת  פיטורים   12בהליך 

 13  שעות   72להתחסן כנגד נגיף הקורונה או להציג בדיקת קורונה שלילת כל    ה סירוב 

 14   וזאת עד להכרעה בהליך העיקרי.

 15רשאית שופרסל  האם    -  הלכה למעשה, השאלה העומדת להכרעתנו בהליך זה  

 16במדיניות ולפיה עובד שלא התחסן    המבקשתזה כלפי    לנקוט כלפי עובדיה ובכלל

 17  72מפני נגיף הקורונה ומסרב להציג בדיקת קורונה שלילית בתדירות קבועה של  

 18, לא יורשה להתייצב לעבודה ובכפוף להעדר אפשרות להעסיק את העובד  שעות

 19לעובדים אחרים וללקוחות, להוציא את  מהבית או במקום מבודד ללא קרבה  

מכס חשבון  על  לחופשה  תשלום  העובד  ללא  לחופשה  או  השנתית  חופשתו   20ת 

 21ה או ליציאה לחופשה ללא תשלום,  שניצול החופלשל העובד  ובהעדר הסכמה  

פיטורים. בהליך  מבקשים    פתיחה  שני  ידי  על  הוגשה  הבקשה   22מלכתחילה, 

 23והגב'    22.3.2021, מר עטר אופק שבקשתו נמחקה על פי בקשתו מיום  נוספים

הדיון   במהלך  ניתנה החלטה  ולפיכך  מטעמה  תצהיר  הגישה  הרט שלא   24אורלי 

 25   מחיקתה מההליך הזמני.בדבר 
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 1 

 2נתמכה  תשובה שלאחר שהמשיבה הגישה    25.3.2021ביום  דיון בבקשה התקיים   .2

של   אספקה  בתצהיר  ושרשרת  תפעול  וסמנכ"ל  למנכ"ל  משנה  לרון,  דוד   3מר 

הזמני,  בשופרסל.   ההליך  אופי  על  ב" לנוכח  ויתרו  הצדדים  נגדיות  כ   4חקירות 

 5 . פה-בעלסיכמו את טענותיהם ו

 6 

 7 ואלו העובדות הלכאוריות הצריכות לענייננו: 

 8 

כרשת    שופרסל  .3 ופועלת  בבורסה  נסחרות  שמניותיה  ציבורית  חברה   9היא 

צריכה אחרים.   ומוצרי  מזון  לשיווק  בפריסה  הרשת  קמעונאית  סניפים   10בעלת 

 11כל הפורמטים שבבעלותה )שלי,  ב  עובדים  18,000  –רחבה ומעסיקה כ    ארצית

 12, יש ועוד(, כאשר רוב העובדים מועסקים בסניפים במתן שירות  דיל, אקסטרה

 13  קהל מגוון בטווח רחב של גילאים.ללקוחות. קהל הלקוחות של שופרסל הוא  

למעלה משני  על  עומד  מידי שבוע  שופרסל  סניפי  הפוקד את  הלקוחות   14  מספר 

 15 , כשבכל סניף עוברים אלפי לקוחות מדי שבוע.   מיליון איש

 16 

)להלן    .4 החדשה  הכללית  וההסתדרות  מאורגן  מעסיק  היא   17  – שופרסל 

שופרסל   שנים.  עשרות  מזה  בחברה  היציג  העובדים  ארגון  היא   18ההסתדרות( 

 19בחברה.  חתומה על הסכמים קיבוציים מיוחדים המסדירים את יחסי העבודה  

 20של העבודה ההסתדרות פועלת באמצעות ועד  מהלך השוטף  בעניינים הנוגעים ל

 21 העובדים של שופרסל שבראשו עומדת הגב' אריאלה סיסו. 

 22 

מו ה .5 מס'  מבקשת  שופרסל  בסניף  כקופאית  כ    302עסקת  המונה   23  26  –בחיפה 

 24, ששה עובדים בסניף בו מועסקת  . מאז התפרצות נגיף הקורונה בישראלעובדים

 25על פי האישורים הרפואיים    חלו בקורונה ועובדים רבים נכנסו לבידוד.  המבקשת 

)אטופיק  סובלת    המבקשתה  שצורפו לבקש עור אטופית   26  דרמטיטיס(. מדלקת 

 27במועד הדיון הוגש בהסכמה מסמך של פרופ' יחיאל בר אילן, מומחה לרפואה  

 28. יצוין כי המסמך אינו ערוך כחוות דעת ואינו מבוסס על  24.3.2021  מיום   פנימית 

 29התיק הרפואי של המבקשת אלא על ראיון ראשוני. כך גם, במסמך עצמו צוין כי  

רפואי   בייעוץ  מדובר  אין  הזמן  קוצר  בנושא.  בשל  המסמך  מעמיק  פי   30על 

 31המבקשת סובלת ממיגרנות וכן מדרמטיטיס אטופית )מחלה אלרגית כרונית(.  
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 1באנטיביוטיקה ממשפחת  בילדותה סבלה המבקשת מזיהומי עור וקבלה טיפול  

 2שגרם לה לתגובה אלרגית קיצונית המוכרת כ"אנאפילקסיס" שבגינה    הפניצילין

 3בתחילת מבצע החיסונים  .  פרק הזמן()לא צוין    היא אושפזה בבי"ח במוסקבה

לפני   ואולם  קורונה  לחסון  נגד  התווית  היווה  בעבר  אנאפילקסיס  של   4סיפור 

ע הזו.  המוחלטת  הנגד  הסיר את התווית  הבריאות  זאת,  כחודשיים, משרד   5ם 

אילן בר  פרופ'  של  יכולה  לגישתו  היא  ואולם  תתחסן  שלא  למבקשת  מוטב   ,6 

 7   ותחת השגחה במרפאת אלרגיה יעודית.  להתחסן לאחר ייעוץ והכנה מתאימים

 8 

 9לאורך כל התקופה מאז התפרצות נגיף הקורונה בישראל, שופרסל, המספקת   .6

 10מוצרי מזון וצריכה חיוניים המשיכה לקבל קהל בכל הסניפים לרבות בתקופות  

הממשלה.   פי החלטות  על  בסגרים  ישראל  מדינת  שהתה   11כמות האנשים  בהם 

 12כלקוחות, ספקים ועובדיהם ועובדי החברה עומדת על אלפי  הנכנסים לסניפים  

 13 אנשים בכל סניף. 

 14 

החברה  במסגרת   .7 פעלה  ההיערכות  שופרסל  הקורונה,  מגפת  עם   15להתמודדות 

 16, רכשה לעובדים מסכות, כפפות,  והתו הסגול בהתאם להנחיות משרד הבריאות 

לעובדי  חום  ומדידת  מרחק  שמירת  סימון,  מדבקות  על  הקפידה  ולכל  ג'ל,    17ם 

עובדים   מינתה  שופרסל  בנוסף,  הלקוחות.  לקהל  לרבות  לסניף   18הנכנסים 

 19אחראים וממוני קורונה שתפקידם לווסת את כניסת הלקוחות בסניפים על מנת  

הב  משרד  הנחיות  על  ולשמור  צפיפות  האנשים  למנוע  כמות  בדבר   20ריאות 

ותוגברו הסעות העובדים   גויסו עובדים רבים למערך השירות   21בכדי  המותרת, 

 22 לדלל את מספר העובדים בהסעה. 

 23 

בקרב   .8 התחלואה  את  להקטין  בכדי  שופרסל  ידי  על  שנעשו  המאמצים  אף   24על 

 25  18.3.2021עובדיה, עובדים רבים חלו בקורונה ומאז תחילת המשבר ועד ליום  

כ    7,866היו   אצל  שארעו  לבידוד  עובדים  כניסת  של   26עובדים    4,500  –מקרים 

 27מפעם אחת, כאשר שופרסל  בדים שהה בבידוד יותר  בקירוב, דהיינו חלק מהעו

 28מיליון ₪. בנוסף, היו    14 –ימי בידוד שעלותם כ   28,000 –נשאה בתשלום של כ  

הסניף   כדוגמת  הסניפים  של  בתפקוד  קשות  פגעה  התחלואה  שבהם   29מקרים 

 30חולים שתוך יומיים נדבקו האחד מהשני וכתוצאה    9בקרית שמונה בו התגלו  

 31ים הוצאו לבידוד והסניף נסגר למספר ימים. כך גם, בסניף  מכך כל יתר העובד 
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בגלילות שופרסל  בסניף  באשקלון,  דיל  מישור  שופרסל  ובסניף  יבנה  בסניף   ,1 

רבים   עובדים  של  לבידוד  שהובילו  במקביל  חולים  מספר  התגלו   2אדומים 

 3מהסניף, דבר שגרם לפגיעה קשה בתפקוד של הסניפים ובשירות שניתן ללקוחות  

זה תחלואה    ובכלל  מקרי  כי  לציין  למותר  והמשלוחים.  ההזמנות   4שירותי 

חלק מציבור הלקוחות ששה  ולבידוד של  לתחלואה  גרמו   5בסניפים    הבסניפים 

 6 בקרבת החולים המאומתים. 

 7 

 8לנוכח מקרי התחלואה והבידוד בקרב ציבור העובדים והלקוחות, במועד שבו   .9

למעשי הפכה  להתחסן  ההאפשרות  את  עודדה  שופרסל  להתחסן,  ת,   9עובדים 

 10נערכו שיחות עידוד להתחסנות על ידי מנהלי הסניפים, הופצו סרטוני הסברה  

העובדיםו  לעובדים ועד  להשתתף    יו"ר  העובדים  את  המזמין  סרטון   11הוציאה 

בחלק   בנוסף,  הירוק.  התו  בתנאי  לעמידה  בכפוף  השנה  בסוף  באילת   12בנופש 

 13יאות להתחסן הייתה  מהמקומות בהם זיהתה שופרסל שהיענות העובדים לקר 

שמעסיקה   רופאים  עם  עובדים  קבוצות  של  שיחות  נערכו  במיוחד,   14נמוכה 

 15שופרסל, ד"ר רוני סורקיס וד"ר יפעת זליקוביץ וכן עם הרוקח הראשי בחברה,  

החיסון  על  יותר  מעמיקים  הסברים  מתן  שאלותו  לצורך  על  בנוסף,  מענה   .16 

 17שופרסל הציעה לעובדים רבים סיוע בהתחסנות באמצעות ניידות חיסון שהובאו  

 18בהסעת עובדים למרכזי    שסייעולמרכזים הלוגיסטיים ובאמצעות מנהלי סניפים  

 19 התחסנות כדי להקל על התהליך. 

 20 

 21פורסמה הודעה משותפת של יו"ר נשיאות המגזר העסקי ויו"ר    23.2.2021ביום   . 10

להתחס  ללכת  לעובדים  הקוראת  ולאפשר    ן ההסתדרות  לעודד   22ולמעסיקים 

 23רסמו המלצות להתמודדות  ופעוד  ם ללכת להתחסן מפני נגיף הקורונה.  לעובדי

של  עם   במצב  מחוסנים  שאינם  או  עובדים  קהל  שמקבלים  עבודה   24מקומות 

 25 . וכך צוין בהמלצות:    1במקומות עבודה בהם עובדים עם אוכלוסיות בסיכון 

 26 

 27"בשלב זה, בכל הנוגע לעובדים שאינם מחוסנים, שמקבלים קהל באופן קבוע 

 28וכן עובדים כאמור שבמסגרת תפקידם באים במגע באופן קבוע עם אוכלוסיות 

ממ הרגילה,  בעבודתם  לשלבם  ניתן  לא  ואשר  המגזר  הסיכון  נשיאות   29ליצים 

 30 העסקי וההסתדרות, לפעול, ככל שניתן ובמגבלות המעסיק כדלקמן: 
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 1שעות ולגבי העובדים   72לדרוש הצגת בדיקת קורונה שלילית מעודכנת, מדי  - 

 2שלעיל העובדים במקומות עבודה בעלי מאפיינים מיוחדים, אשר בהם סכנת 

 3 סכן חיים, בתכיפות גבוהה יותר. ההדבקה עלולה ל

תתאפשר    שלא  לפעול, ככל  הצדדים  ממליצים  לעיל,  כאמור  בדיקה   4הצגת 

 5 ולצרכי העבודה, כדלקמן:  בהתאם למגבלות המעסיק 

 6להעביר את העובד למקום מרוחק מעובדים אחרים, לקוחות ואח' או עבודה   -

 7 .מהבית

מעובדים    - מרוחק  במקום  לבצע  ניתן  אותו  אחר  לתפקיד  העובד  את   8לנייד 

 9 אחרים, לקוחות ואח'." 

 10 

 11גזר העסקי,  נשיאות המההסתדרות ויו"ר  בהמשך להודעה המשותפת של יו"ר   . 11

 12הוציא יו"ר ההסתדרות, מר ארנון בר דוד, חוזר לראשי האיגודים    3.3.2021ביום  

תיקים/מנהלי   מקצועיים/מחזיקי  איגודים  למזכירי   13המקצועיים/המרחבים, 

וראשי   שגובשו    םהוועדי מחלקות  ההמלצות  ליישום  לפעול  אותם   14המנחה 

 15 :2וכלשונו יאות המגזר העסקי וההסתדרות כמפורט לעיל  במשותף על ידי נש 

 16 

 17"ההסתדרות ונשיאות המגזר העסקי גיבשו המלצות במשותף ובעצה אחת את  

נגיף   משבר  עם  להתמודד  יוכלו  העבודה  מקומות  שבהם  והדרכים   18הכללים 

המשך  הקורונה   למנוע  וכן  והציבור  העובדים  בריאות  על  לשמור  מנת   19על 

העבודה   במקומות  הכלכלית  המשפטי הפגיעה  הואקום  בשל  וזאת   20ובמשק 

 21 ובהתאם לנסיבות הקיימות. בהעדר הסדר 

 22 

במקומות   העובדים  של  ההדדית  הערבות  ערך  את  לעודד  נועדו   23ההמלצות 

 24סונים ובבדיקות לגילוי נגיף הקורונה כדי  העבודה תוך איזון בין השימוש בחי

 25למנוע את התפשטות המגיה, מניעת פגיעה כלכלית במקום העבודה והגנה על 

 26ה על כבודו וזכויותיו של העובד בריאות העובדים ומשפחותיהם לבין השמיר

 27 כפרט.

 28 

ליישום ההמלצות המצ"ב באחריות לפעול בשיתוף המעסיקים   29.  אני מנחה 

 30 א.ר.(."  –)ההדגשה במקור 

 31 
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העובדים  4.3.2021ביום   . 12 וועד  של  הסכמה  וקבלת  שיתוף  היוועצות,  לאחר   ,1 

 2, עובדים  4.4.2021בחברה, פרסמה שופרסל לעובדים החלטה ולפיה החל מיום  

 3יורשו להגיע לעבודה רק לאחר הצגת תו ירוק, היינו תעודת מתחסן/מחלים, או  

 4השעות האחרונות. מנועי חיסון    72לחילופין, הצגת בדיקת קורונה שלילית מ  

יוכלו לפנות בבקשות חריגות לסמנכ"ל תפעול או    5שיציגו על כך אישור רפואי 

 6צגת בדיקת קורונה שלילית בפרקי  משאבי אנוש שישקלו אפשרות לחייבם בה

 7ים הנ"ל ולא ניתן להעסיקם מהבית  זמן מרווחים יותר. עובדים שיסרבו לתנא 

 8או במקום מבודד, יתבקשו לנצל חופשה שנתית או לצאת לחופשה ללא תשלום,  

 9וככל שיסרבו גם לתנאים אלה, יוזמנו לשימוע בטרם תישקל אפשרות לסיום  

 10 .3עבודתם 

 11 

היועץ  ל ש  8.3.2021ביום   . 13 ערן המאירי,  לעו"ד  התראה  המבקשת מכתב  ב"כ   12ח 

בשם   אנוש  משאבי  סמנכ"ל  פישהיימר,  צביקה  ולמר  החברה  של   13המשפטי 

ההנ המבקשת   דרישת  מיום  הולפיו  ל  4.3.2021לה   14נגועה  ו   היסוד  חוקימנוגדת 

 15   . שופרסל לא השיבה למכתב ב"כ המבקשת. 4באפליה 

 16 

י  22.3.2021במכתבה מיום   . 14 ועד העובדים, הגב' אריאלה סיסו את  אישרה   17ו"ר 

תעודת   להציג  הדרישה  בדבר  ההנהלה  להחלטת  העובדים  ועד   18הסכמת 

 19שעות לצורך הכניסה לעבודה    72מתחסן/מחלים או בדיקת קורונה שלילית כל  

 20לנוכח האינטרס של כלל העובדים בחברה בדבר שמירה  זאת    4.4.2021החל מיום  

משפחותיהם   ובריאות  בריאותם  ציבור  על  בריאות  על  לשמור  מנת  על   21וכן 

עמדת   את  תואמת  ההנהלה  דרישת  כי  סיסו  הגב'  הבהירה  עוד   22הלקוחות. 

 23 .5ההסתדרות 

 24 

 25 . 15.3.2021ביום הבקשה לסעדים זמניים הוגשה  . 15

 26 

 27 תמצית טענות הצדדים

 28 

 
 לתשובה. 5נספח ו' לבקשה; נספח  3
 נספח ז' לבקשה.  4
 לתשובה. 6נספח  5
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 1  – ת עיקרי טענות המבקש . 61

מיום   16.1 המשיבה  המבקשת  פוגעת    4.3.2021החלטת  של  יסוד   2בזכויות 

 3 לכבוד, לעיסוק, לשוויון ולמניעת אפליה וזאת ללא סמכות חוקית. 

זה המבקשת   16.2 ובכלל  עובדיה  על  כופה   4הלכה למעשה, החלטת המשיבה 

 5על מנת שעבודתם לא תופסק והם  או לעבור בדיקות פולשניות  להתחסן  

 6 יוכלו להתפרנס בכבוד. 

יתר   16.3 את  מסכנים  מחוסנים  שאינם  עובדים  ולפיה  המשיבה   7טענת 

 8העובדים, אינה נתמכת על שום מסד רפואי או נתוני מחקר אפידמי אלא  

 9 על דמגוגיה תקשורתית. 

 10החלטת המשיבה מפלה את המבקשת מחמת השקפה ומחמת מוגבלותה   16.4

 11 הרפואית. 

מידתית. 16.5 אינה  המשיבה  לה  החלטת  יכולה  לעבוד  המבקשת   12משיך 

 13תה ללא דופי במהלך כל התקופה  ה הרגילה כקופאית כפי שעש ת בעבוד

 14מבקשת  סביבת העבודה של הב מאז פרוץ המגפה תחת כללי התו הסגול. 

בדיקת קורונה   או  ירוק  תו  להציג  נדרשים   15מסתובבים לקוחות שאינם 

הקורונה  .  שלילית לבדיקת  חלופית  בדיקה  קיימת  כי  נטען   16עוד 

מטוש   באמצעות  אשר    –הסטנדרטית  פולשנית,  שאינה  ינשוף   17בדיקת 

 18 אינה מתנגדת לביצועה.   המבקשת

 19במסגרת הדיון בבקשה, העלה ב"כ המבקשת טענה נוספת ולפיה לא נערך   16.6

 20 למבקשת שימוע טרם קבלת החלטה ספציפית בעניינה. 

 21הנוחות נוטה לטובת המבקשת וזאת לנוכח עוצמת הפגיעה בה על  מאזן   16.7

ואפלייתה היסוד  בזכויות  הפגיעה  פרנסתה  דרך  שלילת  מנגד,  וכן   .22 

ו ייגרם כל נזק בדחיית הבקשה מאחר   23עניינה של הבקשה  למשיבה לא 

 24ב"ויכוח אקדמי" והמשיבה תהנה מהמשך עבודת המבקשת תחת כללי  

 25 התו הסגול, כפי שנעשה עד כה. 

 26 

 27 עיקרי טענות המשיבה  . 17

 28דין הבקשה סילוק על הסך מחמת חוסר ניקיון כפיים בוטה הבא לידי   17.1

 29ביטוי בהצגת עובדות חלקיות בנוגע למהות עבודת המבקשת וכן לנוכח  

העובדתיות   השאלות  לבירור  מתאים  אינו  הזמני  שההליך   30העובדה 

 31 מסגרת הליך זה.והמשפטיות המורכבות העולות ב
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שהתקבלה    החלטת 17.2 ומאוזנת  מידתית  סבירה,  החלטה  היא   1המשיבה 

עניינייםמש ראויהיקולים  תכלית  נציגות    ,  של  והסכמה  שיתוף   2ותוך 

 3 העובדים. 

 4וכן לקהל    שופרסל מחויבת לדאוג לבטיחותם ובריאותם של כלל עובדיה 17.3

 5לשופרסל יש סמכות חוקית    לקוחותיה, ספקיה והציבור הנכנס לחצריה.

תשי"ד   העבודה,  על  הפיקוח  ארגון  חוק  הסדרי    1954  –מכח   6לקבוע 

העבודה. במקום  תעסוקתית  ובריאות  לחייב    בטיחות   7בנוסף, הסמכות 

 8שעות מצויה במסגרת הסמכות   72את המבקשת לבצע בדיקת קורונה כל  

 9 החברה.   הניהולית של

 10דרישת שופרסל מעובדיה להתחסן כנגד קורונה או להציג בדיקת קורונה   17.4

 11 דרישה לגיטימית הנשענת על בסיס רפואי מוצק. שלילית היא  

זכות  יוזכו 17.5 למול  מוחלטות.  ואינן  יחסיות  הן  המבקשת  של  היסוד   12ת 

זכויות   גם  עומדות  העיסוק  ולחופש  לכבוד  עובדי  המבקשת  שאר   13של 

 14כמו    לקוחות, הספקים וכל הבאים בשעריה לחיים ולבריאותהחברה, ה

 15 גם זכות הקנין, הפררוגטיבה הניהולית וחופש העיסוק של החברה. 

הביאה   17.6 לא  המבקשת  אסורה.  בהפליה  נגועה  אינה  החברה   16החלטת 

 17פסולה  ראשית ראיה כי נשקלו שיקולים זרים בעניינה וכי קיימת הפליה  

 18 בינה לבין עובדים אחרים.

הקיבוציים,   17.7 ליחסים  הצדדים  של  באוטונומיה  להתערבות  מקום   19אין 

זכויות   על  הגנה  תוך  כמעסיק  שופרסל  חובות  את  בעצמם  איזנו   20אשר 

 21 עובדי החברה.  

 22אי מתן הסעד  המשיבה ולטובת  מאזן הנוחות נוטה באופן מובהק לטובת   17.8

להמשיך    .המבוקש שופרסל  את  שיחייב  באופן  לבקשה   23היעתרות 

 24ולהעסיק את המבקשת באותו תפקיד ללא עמידה בתנאי התו ירוק וללא  

להדבקה  הסיכון  את  מגדילה  עדכנית  שלילית  קורונה  בדיקת   25הצגת 

 26ולתחלואה של העובדים והלקוחות שעמם המבקשת באה במגע יומיומי  

עבודתה.   העובמסגרת  של  וההדבקה  לפגיעה  התחלואה  גורמת   27בדים 

גם   כמו  לבידוד  נכנסו  או  שנדבקו  נוספים  ובאנשים  חברה  של   28כלכלית 

 29לפגיעה חברתית של אותם חולים ומבודדים. היעתרות לבקשה תגרום  

קשה   ולהתערבות  החברה  של  הניהולית  בפררוגטיבה  קשה   30לפגיעה 

 31דחיית הבקשה לא תגרום    באוטונומיה של הצדדים הקיבוציים. מנגד,



 

 
 בית הדין האזורי לעבודה חיפה

  
  

 17מתוך  9

בלבד.  למבקשת   קלה  נוחות  לאי  גורמת  הקורונה  שבדיקת  היות   1נזק, 

 2המדובר באי נוחות קלה בלבד התקפה רק כל עוד לפי חוות דעת הגורמים  

מנגיף   התחלואה  להתפרצות  הסכנה  הבריאות  במשרד   3המוסמכים 

 4 הקורונה קיימת וממשית.

 5 

 6 דיון והכרעה 

 7 

 8בלבד ואין בהן כדי    בפתח ההכרעה נחזור ונדגיש שכל קביעותינו הן לכאוריות . 18

העובדתית   המסכת  הבאת  לאחר  תינתן  אשר  הסופית,  ההכרעה  על   9להשליך 

 10 המלאה.  

 11 

 12תקנות    –)להלן    2018  –, התשע"ט  תקנות סדר הדין האזרחיל  95לתקנה  בהתאם   . 19

 13תקנות בית הדין  ל 129תקנה ( החלה בבית הדין לעבודה מכח סדר הדין האזרחי

 14תקנות בית הדין לעבודה )סדרי    –)להלן    1991  –, התשנ"ב  לעבודה )סדרי דין(

שני   כאשר   ((,דין של  קיומם  את  לבחון  עלינו  זמני  סעד  למתן  בקשה   15  מוגשת 

באמצעות   הנבחנת  לכאורה,  זכות  של  קיומה  עיקריים:  מצטברים   16תנאים 

 17בדיקתם של סיכויי התביעה העיקרית וקיומה של הצדקה למתן סעד טרם בירור  

קיימת   התנאים  שני  בין  הנוחות.  מאזן  באמצעות  הנבחנת  לגופה,   18התביעה 

 19ות", כך שככל שבית המשפט יתרשם כי סיכוייו של מבקש לזכות  "מקבילית כוח 

 20 בתביעתו גבוהים, יקל עימו בדרישות מאזן הנוחות ולהיפך. 

  21 

בעלי        .20 של  להתנהגותם  נוגעות  הזמני  בהליך  להכרעה  המסייעות  משנה   22שאלות 

 23הדין, תום ליבם, מועד הפניה לבית הדין והאם היא לוקה בשיהוי, ניקיון כפיים  

 24המבקש והאם מתן סעד זמני הינו צודק ומידתי בהתחשב במכלול נסיבות    של

 25אלא גם לצו עשה זמני  העניין. מבחנים אלו רלוונטיים לא רק לצו מניעה זמני  

)ארצי(  ]  26ניתן  ),  רשת הגנים של אגודת ישראל  -שמחה בוסי    30914-04-10עע 

 27עוד הובהר כי הבחינה אינה פורמלית ואינה  .  (ענין בוסי  – )להלן    (12.9.2012ביום  

( הסעדים  זהות  כדוגמת  טכניות  שאלות  בסיס  על  מוכרעת  להיות   28עניין  יכולה 

ב(  בוסי גם  תורכי    20400-09-15בר"ע  וראו  שעב המועצה    –סוהיר   29  המקומית 

 30 (. 20.9.2015)ניתן ביום 

 31 

http://www.nevo.co.il/law/74880/362
http://www.nevo.co.il/law/74880/362
http://www.nevo.co.il/law/74880/362
http://www.nevo.co.il/law/74880
http://www.nevo.co.il/law/98555/129
http://www.nevo.co.il/law/98555/129
http://www.nevo.co.il/law/98555/129
http://www.nevo.co.il/law/98555
http://www.nevo.co.il/law/98555
http://www.nevo.co.il/case/3308523
http://www.nevo.co.il/case/3308523
http://www.nevo.co.il/case/3308523
http://www.nevo.co.il/case/20566785
http://www.nevo.co.il/case/20566785
http://www.nevo.co.il/case/20566785
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 1הנה כי כן, השאלה הטעונה הכרעה בבקשה בשלב זה, על סמך ראיות לכאורה   . 21

המבקש האם  היא,  לכאורה    ההוכיח   תבלבד  המשיבה  זכות  החלטת   2לביטול 

 3לדרוש ממנה כמו גם מעובדים נוספים להציג תו ירוק או בדיקת קורונה שלילית  

כתנאי    72כל   בפועל שעות  ולעבודה  העבודה  במקום  כזו    להתייצבות   4במידה 

 5שתצדיק הענקת סעד זמני כבר בשלב זה ועוד בטרם הוכרעה התביעה העיקרית.  

יתר   יהיה מקום לבחון האם התקיימו  זו תהא בחיוב,   6ככל שהתשובה לשאלה 

 7התנאים המצדיקים היענות לסעד זמני זה, בטרם הכרעה לגופו של עניין בתביעה  

 8 העיקרית. 

 9 

שופרסל   . 22 ומוגנת  על  בטוחה  עבודה  סביבת  על  לשמור  אחריות  וגם  חובה   10חלה 

וכל   הספקים  הלקוחות,  ציבור  המחוסנים,  עובדיו  כלפי  בריאותית   11מבחינה 

לחצריה סעיף    ח מכ   הנכנסים  העבודה,  8הוראות  על  הפיקוח  ארגון  לחוק   12ד 

 13 כי: ( הקובע חוק ארגון הפיקוח על העבודה  –להלן  ) 1954  –תשי"ד  

 14 

 15בתקנות, יכין    )א(  המחזיק במקום עבודה מסוג שקבע שר העבודה והרווחה .ד8"

 16תוכנית בטיחות של מקום העבודה, תוך תקופה שקבע השר בתקנות ויעדכן 

 17 ותה כל אימת שהדבר יידרש עקב שינויים במקום העבודה.

 18 

נוספים   ובנושאי בטיחות   19)ב(  תכנית בטיחות תכלול הוראות בנושאים אלה 

 20 שייקבעו בתקנות: 

 21במקום העבודה, ונושאי (  נוהלי הבטיחות הגיהות והבריאות התעסוקתית  1) 

 22 התפקידים בתחומים אלה;

 23  "קרי תאונות עבודה.(  נוהלי חירום למצבי סיכון מיוחדים ולמ2) 

  24 

 25  2013  –תשע"ג  על פי תקנות ארגון הפיקוח על העבודה )תכנית לניהול הבטיחות(,  

 26חלות על החברה מכח היותה  ד לחוק ארגון הפיקוח על העבודה  8הוראות סעיף  

 27עובדים כאמור בהגדרת מקום עבודה    50  –בית מסחר שמועסקים בו למעלה מ  

 28. על פי התקנות חלה על החברה חובה להכין תוכנית בטיחות הכוללת  בתקנות

העו  של  בבריאות  לפגוע  העלולים  מצבים  של  סיכונים  וניתוח   29  בדים ניהול 

 30חלה על  ,  בנוסףדאוג לעדכונה בהתאם לתרחישים.   ול  והשוהים במקום העבודה

כלל   של  ובריאותם  לבטיחותם  לדאוג  חובה  במקרקעין,  כמחזיקה   31שופרסל, 

היא   בו  למקרקעין  הנכנס  בכללותו  והציבור  ספקיה  לקוחותיה,   32עובדיה, 
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ובין במקומות אחרים שבהחזקתה. בין בסניפים  על  כך גם, מוטל  מחזיקה,   1ת 

כ זהירות  חובת  הנכנסים  שופרסל  וכל  ספקיה  לקוחותיה,  עובדיה,  כלל   2לפי 

 3לחצריה. למותר לציין כי ככל ששופרסל תפר את חובת הזהירות היא חשופה  

 4זקים שנגרמו להם עקב  לתביעת רשלנות מצד עובדים או גורמים חיצוניים בגין נ

 5 הידבקות במחלה בחצריה.

 6כניסתם של עובדים שלא התחסנו למקומות  על אף שסוגיית מהמקובץ עולה כי 

 7לקבוע  הוסדרה בחקיקה, לא ניתן לומר כי שופרסל אינה רשאית  טרם  העבודה  

בדבר  מדיניות   החלטות  מחוסנים  לקבל  שאינם  עובדים  כניסת  אי  או   8כניסת 

 9 למקום העבודה.  

 10 

 11בהינתן כי לשופרסל עומדת סמכות חוקית לקבל החלטה בסוגיה זו, נבחן כעת   . 23

ומידתית    האם סבירה  החלטה  היא  שופרסל  ידי  על  שהתקבלה   12ההחלטה 

 13   . םענייניישהתקבלה לתכלית ראויה ומשיקולים 

שניכנס    ההחלטה,  טרם  של  המבקשת,  לגופה  ידי  על  לנטען  בניגוד  כי   14נבהיר 

קורונה  תהחלט  בדיקת  לבצע  או  להתחסן  עליה  כופה  אינה  אלא  שופרסל   ,15 

 16בעניין זה יפים  . שלסירוב זה יש השלכות בהקשר של המשך ההתיצבות לעבודה

שנקבעו   מכבר  הדברים  מח/ זה  )ארצי(  בדב"ע  הארצי  הדין  בית  ידי   17  3-169על 

 18 (נוניענין    –)להלן    38, פד"ע כא  שראלמדינת י  –ואח'הסתדרות עובדי המדינה  

 19גולדברג ז"ל בעניינו של עובד שסרב להעמיד את עצמו לבדיקה  על ידי כב' הנשיא  

 20 וכלשונו:  6רפואית על פי הוראות התקשי"ר 

 21 

 22סירובו של העובד לעמוד לבדיקה, אינו ניתן לכפיה ב"צו עשה" או בכל דרך " 

 23אחרת, מה עוד שבהליך שלפנינו היה זה העובד שביקש להצהיר כי אינו חייב  

בדיקה. אין   באותה  זו,  בבדיקה  לעמוד  חייב  שהעובד  שהצהרה  גם   24מובן 

 25   משמעה שניתן לכפות עליו לבצעה בניגוד לרצונו.

 26כי סירוב כאמור, ייתכן שתהיינה לו השלכות, עליהן נצביע,  יחד עם זאת ברור  

שבכוונת   בכלל,  אם  הצעדים,  מהם  יודעים  אנו  אין  כי  נכריע,  לא  בהן   27אך 

 28 ". המדינה לנקוט נגד העובד אם יתמיד בסירובו.

 29 

 
על ידי מותב בראשות כב' השופטת קליימן בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב בהחלטה בענין דומה  כפי שהוזכר גם    6

יאיר  –סיגל אבישי    42405-02-21בתיק סע"ש    כוכב  יגאל-מועצה מקומית  ביום    צור  ענין   –)להלן    21.3.2021שניתנה 
 (.אבישי
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הדין    פסק  על  לבג"צ  נוני עתירה   1ההסתדרות    826/89בבג"ץ  נדחתה    בענין 

 2,  745(  4, פ"ד מג ) בית הדין הארצי לעבודה  –הכללית של העובדים בארץ ישראל  

 3 ע כך:  קב מאיר שמגר ז"ל   דאז תוך שהנשיא

 4 

עניין" כי  שסברו,  ערכאותיהם,  לשתי  הדין  בתי  דעת  עלי   5החיוב   מקובלת 

ניתן להגיע למסקנה בדבר קיום חובה מכוח   לגביו  נושא אשר   6בבדיקה הוא 

 7האמור בתקש"ר.  הסכם. החיוב נוצר כאן מכוח ההסכם האישי שאימץ את  

 8העובד נטל על עצמו, בין היתר, חיובים אישיים, שעה שהתקבל    בלשון אחר:

 9לעבודה. אגב, לעניין זה אין נפקא מינה, אם מגדירים את התקשי"ר כהסדר  

 10  קיבוצי שהוראותיו מהוות תנאי מכללא בחוזה העבודה או כהסכם מפורש.

 11חוזה העבודה של כל מקובל עלי, שהוראותיו של התקשי"ר הן בגדר תנאים ב

 12עובד מדינה, ואין העובד יכול לסנן אותן ולבחור ביניהן בהוראות הנוחות לו 

 13  ולדחות זו או אחרת מביניהן מן הטעם שיש בה משום חיוב.

לראותה שניתן  בתניה  המדובר  אין  גם  הארצי,  הדין  בית  שציין   14כבלתי  כפי 

 15להביא   באופן שיש בה כדיחוקית, כבלתי מוסרית או כנוגדת לתקנת הציבור,  

 16אינטרס חיוני של הציבור הרחב הוא, כי עניין בריאותו    ולבטלותה. נהפוך הוא:

 17של עובד, ככל שהוא נוגע למילוי תפקידו, יהיה במסגרת הנושאים עליהם נותן  

 18המעסיק את דעתו. אך מובן, שאם העובד נמנע מקיום ההוראה בדבר בדיקה  

על בו  יבצעוה  לא  הצעדים  כורחו-רפואית,  את  לנקוט  חופשי  המעסיק  אך   ,19 

 20קיום הוראות, וכן  העומדים לרשותו, ככל שהדבר נובע מן המסקנה בדבר אי

 21בקשר לצעדים הנגזרים מן המסקנה בדבר המשך התאמת העובד לעבודתו.  

 22 מסקנות אלו הן פועל יוצא מהגדרת חובותיו של העובד ומכך שלא קיים אותן.

 23 

 24כמו גם העתירה לבג"ץ ניתנו טרם חקיקת    ענין נוני בערים אנו לכך, שפסק הדין   

 25חוקי היסוד ואולם אנו סבורים כי האבחנה שנעשתה בפסק הדין בין חיוב העובד  

 26ויש לה רלוונטיות    7לבצע את המעשה לבין ההשלכות של הסירוב שרירה וקיימת 

 27 גם לענייננו.  

 28 

 29ראש שירותי בריאות    פרייס,-על פי חוות דעת אפידמיולוגית של ד"ר שרון אלרעי . 24

 30בענין הגבלת כניסה של עובד למקום    14.3.2021הציבור במשרד הבריאות מיום 

 
  עיריית קלנסווה   –ות העובדים הכללית החדשה ואח'  הסתדר  14-04-7541ראו התייחסות לפסק הדין ולאבחנה זו בעסק    7
(15.3.2017 .) 
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 1, על פי  8עבודה אם אינו מחוסן, מחלים או הציג תוצאות בדיקת קורונה שלילית 

נע  ד ינתוני חקירות אפ  2מיולוגיות, שיעור ההדבקה בישראל במקומות העבודה 

 3בשלב זה לא ניתן לדעת בוודאות עד כמה החיסון  . עוד נקבע שם כי 15-25%בין  

 4מפחית את ההדבקה, הגם שבדיקה שנערכה על ידי משרד הבריאות בדבר נתוני  

 5, אשפוזים  מועילות החיסון מלמדת על נתוני מועילות גבוהה במניעת תחלואה

 6   תה מהקורונה.ותמו 

 7במטרה לשמור על בריאות הציבור חשוב לזהות את המקומות  על פי חוות הדעת,  

לס עלול  מוגן  שאינו  עובד  אותו  רבה בהם  חשיבות  קיימת  שאז  אחרים,   8  כן 

מתחסן/בדרישת   לכניסה  בתעודת  כתנאי  שלילית  קורונה  בדיקת  או   9מחלים 

 10ה ד"ר פרייס ככאלה  התייחס  םאליה   מקומות העבודהלמקום העבודה. בין סוגי  

 11מקומות    ציינהכתנאי לכניסה למקום העבודה, ד"ר פרייס  המחייבים תו ירוק  

 12ת  ; מקומו דומהעבודה עם אוכלוסייה בסיכון כגון בתי אבות, מדוכאי חיסון וכ

עבודה   וכו';  חוגים  חינוך  מסגרות  כגון  חיסון  ברי  שאינם  ילדים  עם   13עבודה 

 14בכפוף לתנאי התו הירוק. אמנם, ד"ר  במקומות שניתן לפתוח לציבור הרחב רק  

ד"ר   זאת,  עם  המשיבה,  כדוגמת  מזון  לממכר  לרשתות  התייחסה  לא   15פרייס 

 16ציינה בחוות דעתה כי סיכון מוגבר לתחלואה עם הדבקה נרחבת זוהה  פרייס  

 17פיינים בריבוי מגעים במקום העבודה )עמיתים, מטופלים  במקומות עבודה המאו 

 18. מאפיינים אלה  9כת; עבודה בחללים סגורים ולקוחות(; שהייה משותפת ממוש

 19מתקיימים בעבודתם של מרבית עובדי הסניפים בשופרסל ובכלל זה המבקשת  

 20 המשמשת כקופאית המקיימת מגע עם אלפי לקוחות בשבוע. 

 21, מומחה ברפואה  של פרופ' בר אילןמטעמה  הגישה חוות דעת מצידה המבקשת  

 22המתייחסת לחוות הדעת של    10איכילוב פנימית ובמחלקת קורונה בבית חולים  

 23ד"ר פרייס. מעבר לעובדה שחלק ניכר מחוות הדעת עוסק בעניינים משפטיים  

ידי ד"ר חווולא רפואיים,    24ת הדעת לא מציגה נתונים שונים מאלו שהוצגו על 

 25בעיקר להעדר מידע רפואי מלא הן ביחס לבטיחות  פרייס והיא מתייחסת לכך  

 26 שאינו מחוסן.   מאדםלמתחסנים סיכון החיסון והן ביחס למידת ה

של   הסיכון  למידת  ביחס  שונות  רפואיות  דעות  קיימות  אם  גם  מקום,   27מכל 

 28המשיבה על  די לשלול את הסתמכות מתחסנים מאדם שאינו מחוסן, אין בכך כ

 
 לתשובה. 7; חוות הדעת צורפה גם בנספח 24.3.2021חוות הדעת צורפה על ידי המבקשת בבקשה לצירוף מסמכים  8
 לחוות הדעת.  5עמ'  9

 והתקבל לתיק בהסכמה. 25.3.2021הוגש ביום  10
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זליקוביץ   וד"ר  סורקיס  ד"ר  החברה,  רופאי  של  והמלצותיהם  הדעת   1חוות 

 2בקשר להתמודד החברה עם מגפת    הבריאותהמנהלים דיאלוג שוטף עם משרד  

 3ד"ר פרייס, ראש  ולבטח שלא ניתן לשלול הסתמכות על חוות דעת של  11  הקורונה

 4 .  שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות והגורם המוסמך מטעם המדינה

 5 

 6הזכות הנתונה לפרט אינה זכות מוחלטת אלא זכות  ,  בענין אבישי כפי שנקבע   . 25

זכו.  יחסית לכבודאל מול  הגוף יות המבקשת  על  בזכות לאוטונומיה  לפגיעה   ,  7 

 8הזכות לחיים ולבריאות    -  לחופש העיסוק עומדות מנגד, זכויות יסוד אחרותו

 9של  וזכות הקניין    בחצרי החברהשל כלל העובדים, הספקים והלקוחות הבאים  

המבקשת.  -  החברה מזכויות  בחשיבותן  פחותות  שאינן   10מהראיות    זכויות 

 11לכאורה שהובאו בפנינו לרבות עמדת נציגות העובדים האמונה על אופי העבודה  

 12ומאפייניה, שוכנענו ברמה הלכאורית כי הפגיעה בזכויות היסוד של המבקשת  

ומשפחותיהם   העובדים  בריאות  על  שמירה  של  ראויה  תכלית  לצורך   13נעשה 

 14ובפרט עובדי    יאות הלקוחות וכל הגורמים הבאים במגע עם עובדי החברהובר

וספקים  הסניפים לקוחות  עם  רבים  מגעים  של  המקיימים  הספציפי  בהיבט   .15 

עם   במגע  כרוכה  שעבודתה  ספק  אין  בסניף,  כקופאית  המשמשת   16המבקשת, 

הסניף,   עובדי  ועם  יום  מידי  רבים  בלתי  לקוחות  או  סיכון  בקבוצות   17חלקם 

 18תו הירוק  תנאי הכך שהדרישה ממנה לעמוד בים כגון ילדים ובני נוער,  מחוסנ

 19   היא דרישה רלוונטית.

 20אין בידינו לקבל את טענת המבקשת ולפיה אין הצדקה לחיוב בתו הירוק היות   

המג מהנתונים  ובשיא  הסגול.  התו  בכללי  בעמידה  הסתפקה  המשיבה   21יפה 

 22ך תקופת הקורונה, המשיבה  שהובאו בפנינו על ידי המשיבה ולא נסתרו, במהל

 23חוותה תחלואה גבוהה בסניפים, בידודים של עובדים רבים וכפועל יוצא פגיעה  

 24בפעילות והוצאות רבות בגין התחלואה וימי הבידוד. טרם מבצע החיסונים ו/או  

 25ודרישה לבדיקת  פתיחתו לכל הגילאים, לא ניתן היה לדרוש מהעובדים להתחסן  

 26קורונה שלילית מכל העובדים ובהתחשב בזמינות והיקף הבדיקות, לא הייתה  

 27 ריאלית.  

 28 

 
 לתצהיר לרון  33ס'  11
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 1, היא החלטה  החלטת המשיבה, שכאמור התקבלה בהסכמת נציגות העובדים . 26

 2הבנויה ממדרג של חלופות על מנת לאפשר את המשך העבודה    מידתית וסבירה

מחוסנים שאינם  העובדים  אינ של  ההחלטה  המסרבים  .  מעובדים  מונעת   3ה 

 4להתחסן מכל סיבה שהיא ו/או ממנועי חיסון לעבוד. עובדים שאינם מחוסנים  

כל   שלילית  קורונה  בדיקת  להציג  להציג    שעות  72רשאים  שמסרב  עובד   5ורק 

 6בדיקת קורונה שלילית ובהעדר אפשרות להעסיקו מהבית או במקום מבודד,  

ובהעהעובד   הצבורים  חופשתו  ימי  את  בהסכמה  ינצל  יצא  חופשה  יתרת   7דר 

ייפתח הליך    8לחופשה ללא תשלום ורק בהעדר הסכמה ובאין אפשרות אחרת, 

המבקשת   את  לשבץ  ניתן  האם  הצדדים,  עם  בדקנו  הדיון  במהלך   9פיטורים. 

 10בתפקיד חלופי אחר שאינו כרוך במגע עם לקוחות, עובדים או ספקים. המבקשת  

 11אין מדובר  מחסן ואולם התברר כי  טענה שהיא יכולה למלא תפקיד של קלדנית ב 

 12שוטף  אין מגע עם לקוחות ואולם קיים מגע  אמנם  בתפקיד זה  במקום מבודד.  

 13 .12עם ספקים ועובדים אחרים

לעובדה    רב  משקל  נתנו  ההחלטה  של  והמידתיות  הסבירות  בחינת   14בעת 

גובשה בש  נציגות העובדים, שכאמור במכתבה  שההחלטה  ובהסכמה של   15יתוף 

 16בחנה את ההחלטה מנקודת ראות האינטרסים של כלל ציבור    של הגב' סיסו,

העבודה   וסדרי  תנאי  העבודה,  מאפייני  של  היכרות  ומתוך  בחברה   17העובדים 

 18 העובדים וצרכי החברה.  זכויות בחברה, 

 19 

 20קיים שוני רלוונטי בין קבוצת  לא מצאנו ממש בטענת האפליה של המבקשת.   . 27

 21העובדים המחוסנים לבין קבוצת העובדים הלא מחוסנים בהיבטים של תחלואה  

 22והדבקת אחרים. הקביעה בדבר הצורך של המבקשת לעמוד בתנאי התו הירוק  

בגילאים   רבים,  לקוחות  עם  במגע  הכרוך  קופאית  של  התפקיד  מאופי   23נובעת 

 24 עובדי הסניף. שונים, מחוסנים ולא מחוסנים וכן עם 

המשיבה. . 28 לטובת  בבירור  נוטה  הנוחות  זה, מאזן  פי המידע הרפואי    בשלב   25על 

 26המקובל, נכון לעת הזו, יעילות החיסון במניעת הדבקה הינה גבוהה ואולם אינה  

ויחלו  מוחלטת מחוסנים  מלא  ידבקו  שמתחסנים  סיכון  קיים  שעדיין  כך   ,27 

 28ית, ללא הצגת בדיקת קורונה  , כך שהמשך עבודתה של המבקשת כקופאבקורונה

 
 לפרוטוקול.  13-6ש'  10עמ'  12
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כל   הדבקה    72עדכנית  לסכנת  העובדים  ואת  הלקוחות  את  חושפת   1שעות 

 2 ותחלואה. 

 3שעות. אמנם,    72מנגד, אין מניעה שהמבקשת תציג בדיקת קורונה עדכנית כל   

קלה   נוחות  באי  כרוכה  נזקי  הבדיקה  למול  שקולה  אינה  זו  נוחות  אי   4ואולם 

 5הפגיעה בתפקוד  חות ולבני משפחותיהם ולמול  לעובדים או ללקו  מחלת הקורונה 

לבידוד  להיכנס  יידרשו  שהעובדים  ככל  והבידוד,  התחלואה  בעקבות   6  הסניף, 

 7לרבות ההוצאות הכלכליות הכרוכות בכך. כך גם, בשלב זה ועד לתום חודש יוני  

 8תוכל לקבל דמי אבטלה.   א , ככל שהמבקשת תצא לחופשה ללא תשלום הי2021

 9חלטת המשיבה התקבלה  כך או כך, ככל שבמסגרת ההליך העיקרי יתברר שה

 10 שלא כדין או שנפל בה פגם מסוג כלשהו, נזקה של המבקשת ניתן לפיצוי כספי. 

  11 

 12 –  סוף דבר

  13 

 14 על יסוד כל האמור לעיל, הבקשה נדחית.        .29

  15 

ב      .30 תישא  בתוך    2,000בסך    המשיבההוצאות  המבקשת  שישולמו   16ימים    ₪30 

 17   מהיום.

 18בנסיבות בהן, מר אופק חזר בו מהבקשה עוד טרם הגשת תשובת המשיבה לא  

 19מצאנו כל הצדקה לחיובו בהוצאות. כך גם, לנוכח מחיקת הבקשה של הגב' עטר,  

 20 איננו מוצאים לנכון לחייבה בהוצאות הבקשה. בהעדר תצהיר מטעמה,  

  21 

 22 ימים.  30כתב הגנה בהליך העיקרי יוגש בתוך        .31

  23 

 24 למעקב.        .32

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 , בהעדר הצדדים ותישלח אליהם. (2021מרץ   26), י"ג ניסן תשפ"אהיום,   נהנית

 30 

 31 
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 גב' דליה שפירא 
 נציגת מעסיקים 

 מר אלי עשור שעבין  איריס רש, שופטת  
 נציג עובדים
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 6 

 7 

 8 

 9 
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