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  לכבוד
  השופטת נילי ארד, )בדימוס(ד הארצי לעבודה "נשיאת ביה

  רונית רוזנפלד, )בדימוס(ד הארצי לעבודה "שופטת ביה
  השופטת אפרת לקסר, לעבודה בתל אביבד האזורי "נשיאת ביה

  

  ,שלום רב
  

  

ה ולגיבוש המלצות במישור המערכתי באשר למתכונת הראויה לניהול ה ולגיבוש המלצות במישור המערכתי באשר למתכונת הראויה לניהול ה ולגיבוש המלצות במישור המערכתי באשר למתכונת הראויה לניהול ה ולגיבוש המלצות במישור המערכתי באשר למתכונת הראויה לניהול לבחינלבחינלבחינלבחינ    ועדהועדהועדהועדה    : : : : הנדוןהנדוןהנדוןהנדון
        דיונים העוסקים בצעדים ארגוניים בסכסוכי עבודה קיבוצייםדיונים העוסקים בצעדים ארגוניים בסכסוכי עבודה קיבוצייםדיונים העוסקים בצעדים ארגוניים בסכסוכי עבודה קיבוצייםדיונים העוסקים בצעדים ארגוניים בסכסוכי עבודה קיבוציים

        
  

 
המשנה לנשיא , נציב תלונות הציבור על שופטים דאז'  פרסם כב11.11.2018ביום   

 בבית הדין  אשר הוגשה נגד שופטים348/18את החלטתו בתלונה , אליעזר ריבלין) בדימוס(

קבע הנציב כי אין מקור בדין המתיר לשופטי בית הדין הארצי , בתמצית. הארצי לעבודה

מפשרים בדיונים העוסקים בצעדים ארגוניים בסכסוכי עבודה -לעבודה לשמש מגשרים

  .האמור בהחלטה זו של הנציב במישור המערכתי מצריך בחינה יסודית ודחופה. קיבוציים

  

אני , השופטת אסתר חיות, נשיאת בית המשפט העליון' ה של כבעל רקע זה ועל דעת  

ממנה אתכן כוועדה לבחינה ולגיבוש המלצות במישור המערכתי באשר למתכונת הראויה 

לרבות דיונים בבקשות , לניהול דיונים העוסקים בצעדים ארגוניים בסכסוכי עבודה קיבוציים

ת הצדדים ליחסי העבודה הקיבוציים וכן את את עמדו, בין היתר, הוועדה תבחן. לסעדים זמניים

  . כפי שתמצא לנכון, או כל גורם אחר, עמדות השופטים
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ח בשבט "הנכן מתבקשות להגיש את ההמלצות לא יאוחר מיום כ, בהמשך לבחינה זו

  . 3.2.2019, ט"התשע

השופטת נילי , )בדימוס(נשיאת בית הדין הארצי לעבודה ' בראש הוועדה תעמוד כב  

  . ארד

  
                

  ,  בכבוד רב            

 

 

 
  נשיאה,       ורדה וירט ליבנה       

  

  

  :העתקים
  השופטת אסתר חיות, נשיאת בית המשפט העליון) 1
  ;כ איילת שקד"חה, שרת המשפטים) 2
  ;אורי שהם) 'בדימ(השופט , נציב תלונות הציבור על שופטים) 3
  ר יגאל מרזל"השופט ד, מנהל בתי המשפט) 4
  

  

  


