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 1957-חוק יישוב סכסוכי עבודה , התשי"ז
 הודעה על שביתה או השבתה

 ב'(5-א' ו5)סעיפים 
 
 

ידי הסתדרות הלאומית ואושר על -שהוכרז עלה כפי נמסרת בזה הודעה על סכסוך עבוד

  מית.ידי המוסד המנהל באגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות הלאו
 

 הסתדרות העובדים הלאומיתבין    
 

  בע"מ מכבידנט לבין 
 

 להלן הפרטים בקשר לסכסוך:

  בע"מ מכבידנט המעביד/ המפעל .1

  תל אביב 6קויפמן רח' : מענו       

 רפואת שיניים )ציין מוצריו או שירותיו העיקריים(הענף 

 .2200 -כ מספר העובדים במפעל  .2
   .עובדים 2200 -כשהסכסוך נוגע להם  מספר העובדים 

 .עובדים 2200  -מספר העובדים שעתידים לשבות כ
 

ציין את המספר לפיו נרשם ע"י  –הקיים הסכם קיבוצי לגבי המפעל, ואם כן  .3
   הממונה הראשי על יחסי עבודה 

 .לא צלחו משא ומתןנסיונות לקידום אין. מדובר בהתארגנות ראשונית. 
 

ם ארגון העובדים המייצג את רוב העובדים שהסכסוך נוגע להם; באין ארגון ש .4
  כסוך ומענם: עובדים כאמור, שם נציגי העובדים לעניין התווך בס

        
 ארגון העובדים היציג -הסתדרות העובדים הלאומית

 
 מנכ"ל   - דורון תומרמר : עביד לעניין התיווך בסכסוך ומענםהמ שם נציג .5

 

 03-5141744, פקס 03-5141700 –טלפון ; 0508800848נייד: 

 
 : העניינים בסכסוך .6

 

ודעה חד צדדית בהוחסרת תום לב של הנהלה  המנוגדת לדין התנהלות פסולה .א
המרפאות והמנהלים הרפואיים מהמשא ומתן החרגת מנהלי  על מטעמה

מכוונת מגמה של הפרעה להתארגנות וממשיכה את הזו  התנהלות. הקיבוצי
 ולפגוע במעמד וועד העובדים. לסכל ההתארגנות

 לכבוד
 

 עו"ד מירב הלוי

 מחוז ירושלים והדרום

 , ירושלים30רח' יפו 

 02-6667989פקס: 
 

 
 

        עו"ד ליליאן פרגמנט

 מחוז תל אביב והמרכז

 , תל אביב53רח' סלמה 

 03-7347296פקס: 

 

 

 

 עו"ד נאווה לוי

 מחוז חיפה והצפון

 , חיפה5רח' חסן שוקרי 

 04-8628054פקס: 



המבטאת לחץ וחסרת תום לב של הנהלה  המנוגדת לדין  התנהלות פסולה .ב
נגד ההתארגנות הבאה לידי ביטוי  פסולה פסול על עובדים והבעת עמדה 

איסור על השתתפות באסיפת ו; בארגון עובדים חברותנגד ועמדות  בשיחות 
 והכל כדי להכשיל את ההתארגנות ולמוטטה. ;דיםעוב

קח פלדרישתה בוחסרת תום לב של הנהלה המנוגדת לדין התנהלות פסולה  .ג
להפצה המיועד ן שכל מייל באופעובדים למופצות הולעקוב אחר ההודעות 

לאחר  דרך החברהרק לאישור ההנהלה ויופץ לעיון ו מראש יועברלעובדים 
; איסור על הפצת הודעות באמצעות מיילים אחרים ;ובהתאם לואישורה 

 ;סוגיה זורות והוועד להסדרת דוסירוב לשיתוף פעולה כלשהו עם ההסת

א ומתן לחתימה על הסכם קיבוצי לקיים הידברות ו/או משסירוב ההנהלה  .ד
ים בהתארגנות מיוחד לשיפור וקידום תנאי העבודה של העובדים המצוי

של אי גילוי פרטים והעברת נתונים כלכליים ראשונית. זאת, תוך נסיונות 
והתעלמות נקיטת מדיניות של "סחבת"  העדר שיתוף פעולה,, חלקיים

בכדי לפגוע תלות שונות המנוגדות לדין הצגת אמפניות הסתדרות תוך מ
והכל  .את יציגותה של הסתדרות הלאומית בהתארגנות הראשונית  ולטרפד

ל ההנהלה כלפי והגילוי החלות ע , ההגינות, הסבירותבניגוד לחובות תום הלב
 ההסתדרות הלאומית והוועד.

במשא ומתן הבאה לידי ביטוי  התנהלות פסולה וחסרת תום לב של הנהלה .ה
בנציגי ההסתדרות , חסרת רסן ומשתלחת , פוגענית,תנהגות בריוניתבה

ולפגוע במעמדם של חברי הוועד  והוועד והכל מתוך מגמה לטרפד משא ומתן 
 ובדרך זו לסכל את ההתארגנות;

יוצא  כפועלותנאי עבודתם  תמשכת בזכויות עובדיםהמשך הפגיעה המ .ו
 .מטרפוד וסיכול מהלכי המשא ומתן ונסיונות הפגיעה בהתארגנות העובדים

 
 ואילך. 10.8.2015החל מיום    תאריך השביתה ו/או עיצומים: .7
 
השביתה אושרה ע"י האגף  נוהל הוחלט על כך: באיזה –במקרה של שביתה  .8

, בהתאם לתקנון לאיגוד מקצועי של ההסתדרות הלאומית וועד העובדים הזמני
 .ועדי עובדים של ההסתדרות הלאומית

 

האגף לאיגוד מקצועי  -כןהאם השביתה אושרה על ידי  האיגוד המקצועי היציג?  .9
 של ההסתדרות הלאומית 

 

נעשו מספר  ומתן ישיר ומה היו התוצאות?-שב הסכסוך בדרך משאהנעשה נסיון ליי .10
נסיונות ליישב את הסכסוך שלא נענו, הנהלת החברה אינה מוכנה לשתף פעולה, 

 ת תום הלב החלה על החברה.בניגוד לדרישות הדין וחוב
 

 שמו ומענו של מוסר ההודעה : .11

הסתדרות העובדים הלאומית, רח'  -בטי מצר לוי, יו"ר האגף לאיגוד מקצועי עו"ד         
-08ה: י, פקסימיל08-9523800טלפון ,  71700, מיקוד 58דיעין,  ת.ד. , מו4המעיין 

9523835 
 

 

 
26.7.2015 

 
 חתימה            תאריך

 
 

 
 ( 1)טופס מס' 

 העתק:

 הממונה הראשי על יחסי עבודה.  -עו"ד שלמה יצחקי 
 ם, ירושלי5משרד הכלכלה, רח' בנק ישראל 

 


