
בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

בג"ץ  5027/17

בג"ץ  5037/17

כבוד השופטת א' חיות לפני:
כבוד השופט נ' סולברג

כבוד השופט ד' מינץ

פורום יצרני חשמל פרטי מגז טבעי
העותר 

בבג"ץ 5027/17:

               נ  ג  ד

1. בית הדין הארצי לעבודה
המשיבים

בבג"ץ 5027/17:
2. הסתדרות העובדים הכללית החדשה

3. מזכירות ארצית עובדי חברת חשמל בע"מ
4. מדינת ישראל

5. חברת החשמל לישראל בע"מ
6. דליה אנרגיות כח בע"מ

7. דוראד אנרגיה בע"מ

מדינת ישראל
העותרת

בבג"ץ 5037/17:

               נ  ג  ד

1. בית הדין הארצי לעבודה
המשיבים

בבג"ץ 5037/17:
2. הסתדרות העובדים הכללית החדשה

3. מזכירות ארצית עובדי חברת חשמל בע"מ
4. חברת החשמל לישראל בע"מ 

5. דליה אנרגיות כח בע"מ
6. דוראד אנרגיה בע"מ

7. פורום יצרני חשמל פרטי מגז טבעי 

איגוד חברות אנרגיה ירוקה בישראל ע.ר.

המבקשת 
להצטרף 
לעתירות 

כידידת בית 
המשפט:

עתירות למתן צו על תנאי ובקשות למתן צו ביניים

(20.7.2017) כ"ו בתמוז התשע"ז     תאריך הישיבה:



עו"ד אהרן מיכאלי

בשם העותר 
בבג"ץ 5027/17 

והמשיב 7 
בבג"ץ 5037/17:

עו"ד ליטל ניצן; עו"ד רחל שילנסקי; עו"ד יעל ברלב

בשם העותרת 
בבג"ץ 5037/17 

והמשיבה 4 
בבג"ץ 5027/17:

עו"ד איריס ורדי; עו"ד מירי מלכי; עו"ד ארנה לין; עו"ד מיכל הראל; 
עו"ד תהילה בנישו

בשם המשיבות 
3-2 בבג"ץ 

5027/17 ובבג"ץ 
:5037/17

עו"ד חגי ורד; עו"ד רועי נפתלי

בשם המשיבה 5 
בבג"ץ 5027/17 

והמשיבה 4 
בבג"ץ 5037/17:

עו"ד יהודה רוזנטל

בשם המשיבה 6 
בבג"ץ 5027/17 

והמשיבה 5 
בבג"ץ 5037/17:

עו"ד תמר יוסף

בשם המשיבה 7 
בבג"ץ 5027/17 

והמשיבה 6 
בבג"ץ 5037/17:

עו"ד איתן פרנס

בשם המבקשת 
להצטרף 

כידידת בית 
המשפט:

החלטה

רשמנו לפנינו את הודעת באת-כוח המשיבות 3-2 לפיה החל מיום 20.7.2017  .1

מפסיקים עובדי חברת החשמל לישראל בע"מ (להלן: חברת החשמל) את העיצומים 

שבהם נקטו, וזאת כמהלך חד-צדדי מצידם ובמטרה לקיים ולקדם הידברות עם המדינה 

ולהגיע להבנות אשר ייתרו את המשך הדיון בעתירות. 
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ניתן צו על-תנאי המורה למשיבות 3-2 לבוא וליתן טעם: .2

מדוע לא יבוטל פסק-דינו של בית הדין הארצי לעבודה הנכבד מיום  א.

4.5.2017 (עס"ק 18983-09-14, עס"ק 56232-09-14, עס"ק 53167-09-14 ובר"ע 

8740-04-14) אשר קבע כי לעובדי חברת החשמל קמה זכות שביתה המופנית כלפי 

הרפורמה שגיבשה המדינה במשק החשמל, וכן כי עובדי חברת החשמל רשאים לשבות 

בלא להציג ולקבל מאת בית-הדין אישור מראש באשר למתווה שביתה קונקרטי. 

מדוע לא ייקבע כי המדינה קיימה את חובת ההיוועצות עם המשיבות 3- ב.

2 בקשר לרפורמה שהיא מבקשת להוציא אל הפועל.

מדוע לא ייקבע כי עובדי חברת החשמל, כעובדי מונופול, אינם רשאים  ג.

לנקוט בעיצומים הפוגעים בגופים המתחרים בחברת החשמל.

המועד לתשובה – בתוך 60 ימים מהיום. .3

בשלב זה ולנוכח הודעת המשיבות 3-2 כמפורט בסעיף 1 לעיל, לא ראינו צורך  .4

להוציא צווי-ביניים. עם זאת, ככל שיחול שינוי נסיבות אשר יצדיק זאת ניתן יהיה 

לשוב ולבחון סוגיה זו. 

ניתנה היום, כ"ט בתמוז התשע"ז (23.7.2017).

ש ו פ ט ש ו פ ט ש ו פ ט ת

_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח.   V07.doc_17050270   חב

www.court.gov.il  ,מרכז מידע, טל' 077-2703333 ; אתר אינטרנט
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בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

בג"ץ  5027/17

בג"ץ  5037/17

כבוד השופטת א' חיות לפני:
כבוד השופט נ' סולברג

כבוד השופט ד' מינץ

פורום יצרני חשמל פרטי מגז טבעי
העותר 

בבג"ץ 5027/17:

               נ  ג  ד

1. בית הדין הארצי לעבודה
המשיבים

בבג"ץ 5027/17:
2. הסתדרות העובדים הכללית החדשה

3. מזכירות ארצית עובדי חברת חשמל בע"מ
4. מדינת ישראל

5. חברת החשמל לישראל בע"מ
6. דליה אנרגיות כח בע"מ

7. דוראד אנרגיה בע"מ

מדינת ישראל
העותרת

בבג"ץ 5037/17:

               נ  ג  ד

1. בית הדין הארצי לעבודה
המשיבים

בבג"ץ 5037/17:
2. הסתדרות העובדים הכללית החדשה

3. מזכירות ארצית עובדי חברת חשמל בע"מ
4. חברת החשמל לישראל בע"מ 

5. דליה אנרגיות כח בע"מ
6. דוראד אנרגיה בע"מ

7. פורום יצרני חשמל פרטי מגז טבעי 

איגוד חברות אנרגיה ירוקה בישראל ע.ר.

המבקשת 
להצטרף כידידת 

בית המשפט:

עתירות למתן צו על תנאי ובקשות למתן צו ביניים
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צו על –תנאי

על יסוד עתירה זו שהובאה לפני בית-משפט זה, מצווה בית המשפט כי ייצא 

מלפניו צו על-תנאי המכוון אל המשיבים 3-2 והמורה להם להתייצב וליתן טעם:

 
מדוע לא יבוטל פסק-דינו של בית הדין הארצי לעבודה הנכבד מיום  א.

4.5.2017 (עס"ק 18983-09-14, עס"ק 56232-09-14, עס"ק 53167-09-14 ובר"ע 

8740-04-14) אשר קבע כי לעובדי חברת החשמל קמה זכות שביתה המופנית כלפי 

הרפורמה שגיבשה המדינה במשק החשמל, וכן כי עובדי חברת החשמל רשאים לשבות 

בלא להציג ולקבל מאת בית-הדין אישור מראש באשר למתווה שביתה קונקרטי. 

מדוע לא ייקבע כי המדינה קיימה את חובת ההיוועצות עם המשיבות 3- ב.

2 בקשר לרפורמה שהיא מבקשת להוציא אל הפועל.

מדוע לא ייקבע כי עובדי חברת החשמל, כעובדי מונופול, אינם רשאים  ג.

לנקוט בעיצומים הפוגעים בגופים המתחרים בחברת החשמל.

       המשיבים יגישו תשובתם, אם רצונם בכך, בתוך 60 ימים מהיום לבית-המשפט 

ולבעלי-הדין ישירות.

היום, כ"ט בתמוז התשע"ז (23.7.2017).

עידית מלול

מזכירה ראשית

________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח.   V07.doc_17050270   חב

www.court.gov.il  ,מרכז מידע, טל' 077-2703333 ; אתר אינטרנט
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