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לא רק ברשות השיפוט  -תביעה נגד ההסתדרות 
מקום בו מועלת טענה בעניין גילוי שחיתויות נגד מנהלים בהסתדרות ובמכללה "

 קובע הנשיא סטיב אדלר " מוטב שהתביעה תתברר בבית הדין, למנהל

  www.Nfc.co.il|  |  נוה יוסף :מאת

) 3.1.06(בית  הד ין   הארצי  ל עב וד ה  ב ירושל ים   ק יבל  
עובדת  ה מכלל ה ,  את  ער עורה   ש ל  חגית  קו דמ ן

למנהל  שתבעה   א ת  מעבי דה   ב גין   פיט ורים   שלא  
וקבע ,  כדין  ו את  הה סתדרו ת  בגין  י יצו ג  ב לתי   ה ול ם

כי  תביעתה  תתברר  בפני  בית  הדין   לעבודה  ולא  
 . בפני רשות השיפוט ההסתדרותית

 

, ידי  הנשי א  סטיב  אדל ר-בפסק  הדין  שהתקבל  ע ל
קיבל  בי ת ,  והשופטים  אל ישב ע  ברק  ושמואל  צו ר

ד  וגישור "אל  ממשרד  עו-ד  חי  בר"הדין  את  ט ענת  ע ו
אף כי -לפיה  על, המייצג את  קו דמ ן', אל ושו ת-חי בר

ההלכה  היא  שניה ול   תב יע ות  חב רי   ההסתדר ות  נגד 
הרי ,  ההסתדרות  צריך  שיעשה   בפני  ר שות  הש יפו ט

שבאיזון  הכ לל י  של  הנ סי בו ת  עד יף  כ י  תבי עת  
תתברר  בפני  בית  הדין  לעב וד ה  ול א  ב פני   ר שות  ,  המערערת  בעילה  של   ייצוג  בל תי  הו גן

 . וזאת למרות קיומה של סמכות שיפוט ייחודית לרשות השיפוט, השיפוט ההסתדרותית

 

כפי ,  כי  מ קום   בו  מו עלת  טענה  בעניין  גילו י  שח ית וי ות,  בפסק  די נו  קבע  הנש יא  אדלר
מוטב  שה תב יעה ,  שהעלתה  העו בד ת  במקרה  זה  נגד  מנה לים  בהסתדרות  ו במ כל לה   למנהל

 . תתברר בבית הדין

 

ידי  שניי ם -כן  ר אה   הנשיא  אדל ר  ב עובדה  שהה חל טה   בדבר  פיטורי  העו בד ת  התקבלה  על 
ר  הסתד רו ת "נציג  האגף  ל איגוד  מקצו עי   ש ל  הה סתד רו ת  הי ה  יו (מבכירי  הה סתדרות  

ר  ההנה לה  ה ציב ור ית   של  המ כל לה  אל א "הפקידים  ואיל ו  הנצ יג  מט עם  המכ ללה  הי ה  לא  רק  יו 
כנסיבות  המ צדי קות  שמי עת  העילות  נגד ,  )ר  הרש ות  לכ לכ לה   ולחב רה  של  ה הסתדר ות"גם  יו 

 . המעסיק ונגד ההסתדרות בבית הדין

 

העובדה  שנ ציגי   ההסתדרות  ה גיעו  להסכמ ה  באשר  ל פי טור י  ,  לדברי  השו פטת  אליש בע  בר ק
כך ,  העובדת  מבלי  ל היו ועץ   בה  מה ווה  טעם  מיוחד  לניהול  התב יע ה  ב פני  בית  הדי ן  לעב וד ה

 . גם מחייבת היעילות הדיונית שלא לפצל את הדיון

 

כי  מ רא ית  פני   ה צדק  מחייבת  שבמצב  מ יו חד  בו  נצ יג  הנהלת  המפ על  ,  השופט  צור   טע ן
, הוא  גם  בעל   מעמד   ב כיר  בהסתדרות  עצמ ה)  המכללה  למ נהל (ההסתדרותי  המ עסי ק  

 . יידון העניין בבית הדין לעבודה, שהסתדרות הפקידים היא חלק ממנה

  

 ]ו'צ'בוצ: צילום[השופט סטיב אדלר 

כתוב תגובה    ] 1[ מוצגות  ] 1[ תגובות מבקרים    

 . שיכבד את הכותב ואת מבקרי האתר, מומלץ להגיב באופן ענייני  

1: נמנעים     0: נגד 0: בעד :עמדות הגולשים

שם הכותב    נושא התגובה 
פרסום כל הפרטים יצחק יצחקי  1
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