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 ז"תשע, בתמוז זט" 

 2017,  יוליב 10
 

 
 
 

  (2)שלא מן המניין פרוטוקול מדיון ישיבת מליאה 
 9.7.2017בתמוז תשע"ז, ט"ו  מתאריך

 
 ראש המועצה –דוד אריאלי      משתתפים:

 פרדיסאייל                         
 שחר לשם                        
 חנן זיסו                        
 יהודה אסור                        
 שרה גרינצוייג                        
 נאוה סבר                        
 שמוליק שמחון                        

 חסרים:           עמית בלדרמן
 שחר דבי                        
 דוד חורש                        
 צביקה אקרמן                        
 חן וייסמן                        

 מנכ"ל המועצה –יאיר אודם    נוכחים:        
 סיון לוי –המועצה היוצא  יתגזבר                        
 מהנדס המועצה –אד' מריוס ראפ                         
 המשפטי ץהיוע – עודד רומאנועו"ד                         
 מבקר המועצה –יגאל הראל                         
 המחלקה לחינוך       –ענת עוז                         

         
 
 על סדר היום:  

 
 

 ההסתדרות.סכסוך העבודה שהוכרז ע"י          
 
 
 
 
 

 19:40 הישיבה נפתחה בשעה
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 שמוליק שמחון:

אנו, המהווים למעלה משליש מחברי מליאת המועצה המקומית קריית טבעון,  מבקשים לקיים 
 ישיבה שלא מן המניין בנושא שבנדון.

 
כי יחסי העבודה בין העובדים לבין מספר מנהלים במועצה וראש המועצה הגיעו למצב  הגיע לידיעתנו

בו ההסתדרות הכריזה על סכסוך עבודה בשל מספר נושאים שנויים במחלוקת והם )על פי מכתב 
ע"י מר אלי טרבלסי, מנהל חטיבת עובדי הרשויות המקומיות  22.6.17 -שנשלח לראש המועצה ב

 .(בהסתדרות
 

 ים שבסכסוך:העניינ
א. התנהלות המעסיק בחוסר תום לב במטרה לפגוע ביחסי העבודה המאורגנים ובכוחם הארגוני של 
העובדים, בין היתר באמצעות שימוש מופרז ולא פרופורציונאלי בהליכי משמעת, מתוך מטרה להלך 

 אימים על העובדים, ולמדר את נציגות העובדים.
 

ולכרסם בכוחם הארגוני של העובדים מעבירה המועצה עבודה ב. כחלק מההתנהלות הכוללת לפגוע 
שהייתה מבוצעת על ידי עובדי עירייה לקבלנים חיצוניים. כך לדוגמא מבצע המעסיק מיקור חוץ של 

 עבודת הגינון, צביעת הכבישים, הנהלת מחלקת חשבונות וכיוב'.
 

 ג. פגיעה מתמשכת במרקם יחסי עבודה.
 

תו"ל ובדרך שאינה מקובלת ביחסי עבודה קיבוציים בכלל, וביחסי  רד. התנהלות המעסיק בחוס
 עבודה קיבוציים בשירות הציבורי בפרט.

 
במסגרת הדיון בישיבה המבוקשת, נעלה מספר השגות ושאלות בכדי להבין כיצד הגיעו יחסי העבודה 

חשיבות ביצירת תהליכי עבודה,  רואיםבמועצה המקומית לשפל שכזה, שלא היה כמותו בטבעון. אנו 
נורמות ותפוקות שיביאו למקסום מכלול השירותים שהמועצה אמורה להעניק לכלל תושביה, אך 

 במקביל מבקשים לעשות זאת בצורה מושכלת ומכובדת.
 

שראש המועצה וההנהלה המקצועית יפעלו ליישב את המחלוקות בין הצדדים על פי  אנו מציעים
 ים עם ועד העובדים וההסתדרות.חוקת העבודה וההסכמ

 
 משתתפים בדיון:

שרה , יהודה אסור, נאוה סבר, היועץ המשפטימנכ"ל המועצה, ראש המועצה, שמוליק שמחון, 
 .גרינצוייג

 
 מתקיימת הצבעה:

 אושר פה אחד
 

 
 

 
 20:30 -הישיבה ננעלה ב

 
 
 
 

 יאיר אודם_______________           דוד אריאלי ________________                                   
 ראש המועצה                                                                              מנכ"ל המועצה                                


