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 אפרת ביר ע"י ב"כ עו"ד

� 

  בדי# הכללית החדשה בא"יוהסתדרות הע. 1 משיבי#ה

  ע"י ב"כ עו"ד קארי איילו

  ועד עובדי אל על. 2

  ניר צוק. 3

  שמעו שפרינג. 4

  ער פורת. 5

 3  ע"י ב"כ עו"ד אפרת דויטש 5עד  3נתבעי#                        

         4 

 פסק די

  5 

 6"המבקשת" או  :איגוד עובדי התחבורה (להל� �הסתדרות העובדי� הכללית החדשה

 7כנגד אל על נתיבי  "צד בסכסו� קיבוצי") פנתה לבית די� זה בבקשת "ההסתדרות"

 8). אל על מצידה פנתה א  היא "המשיבה" או "אל על" : אוויר לישראל בע"מ (להל�

 9בבקשת צד בסכסו� קיבוצי כנגד ההסתדרות , נציגות עובדי אל על ושלושה מנציגי 

 10שי צוות אויר (אצ"א) בנציגות העובדי� ( קברניט ניר צוק, קברניט שמעו� שפרינג אנ

 11עומדת שאלה מרכזית אחת  ,וקצי� ראשו� ער� פורת). במרכז� של הבקשות ההדדיות

 65�12והיא גורל תעסוקת� של הטייסי� הוותיקי� באל על, המצויי� בטווח הגילאי� 

 13ת לאור יישו� אמנה בינלאומית (להל�: , זא"הטייסי# הוותיקי#") :(להל� ייקראו 67

 14   .)"אמנת שיקגו" או "האמנה"

 15 
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 1  :להל העובדות הצריכות לעניי

  2 

 3יחסי הצדדי� מוסדרי� באמצעות שורה של הסכמי� קיבוציי� וביניה�  .1

 4 1(ת/ 1999ההסכ� הקיבוצי המיוחד משנת  �ההסכמי� הרלוונטיי� לענייננו

 5 2(ת/ 1.9.08כ� קיבוצי מיו� ), הס" או "ההסכ# הבסיסי"99"הסכ#  להל�:

 6"הסכ# להל�:  3(ת/ 2.11.08) והסכ� קיבוצי נוס  מיו� "9/08"הסכ#  :להל�

11/08"(. 7 

 8. 60בהתא� להוראות ההסכ� הבסיסי העסקת� של הטייסי� הסתיימה בגיל  .2

 9, הסכ� קיבוצי מיוחד שאפשר לאצ"א 29.8.90בעקבות זאת נחת� ביו� 

 10במעמד של "אצ"א  65לחזור לעבודה עד גיל  60שפרשו מעבודת� בגיל 

 11). ואול� בהמש�, בעקבות הליכי� "אצ"א פורשי#"להל�:  6פורשי�" (ת/

 12הוחלט על המש� אחרי� נ' אל על בע"מ)  �13ברזילי ו 318�306�3ע נו/(דב"משפטיי� 

 13 , בהתא� להוראות ההסכ�65העסקה רציפה, ללא צור� לפרוש, עד גיל 

 14  הבסיסי. בשלב זה למעשה התייתר הסכ� אצ"א פורשי�.

 15)  הובילה "חוק גיל פרישה"(להל�:  2004 �חקיקת חוק גיל פרישה, התשס"ד .3

 16 � שיונות לעובדי טיס (תיקו�), התשמ"היות הטיס (רלסתירה בי� הוראות תקנ

 17בעוד  65), אשר קבעו כי גיל טייס לא יעלה על גיל "תקנות הטיס" :(להל� 1984

 18 כגיל פרישת חובה. 67שחוק גיל פרישה קבע את גיל 

 19ועד לחתימת הסכ�  2004אשר לתקופה שבי� חקיקת חוק גיל פרישה בשנת  .4

 20לטענת ההסתדרות, בתקופה זו  :צדדי�קיימת מחלוקת עובדתית בי� ה 9/08

 21הוחרגו הטייסי� הוותיקי� מתנאי ההסכ� הקיבוצי הבסיסי והמשיכו לטוס 

 22בהתא� לחוק גיל פרישה. לטענת אל על, בשל פקיעת תוק  רישיונ�  ,67עד גיל 

 23הציעה אל על לטייסי� הוותיקי� שלוש  65של הטייסי� הוותיקי� בגיל 

 24זכאות לקבלת מחצית שכר קרקעי עד לגיל  תו� 65. פרישה בגיל 1חלופות: 

 25. המש� עבודה בחברה בתפקיד ובשכר קרקעי בנוכחות 2הפרישה החוקית; 

 26. פרישה מוקדמת בתשלו� פנסיה חודשית, 3  מלאה עד גיל הפרישה החוקי;

 27 הנגזרת משכר קרקעי.
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 1) שאפשרה "רת"א" בשל שינוי במדיניות רשות התעופה האזרחית (להל�: .5

 2ל הטייסי� הוותיקי� כטייסי משנה (קציני� ראשוני�), המש� העסקת� ש

 3 אשר הסדיר את תנאי העסקת� של הטייסי� הוותיקי�.  9/08נחת� הסכ� 

 4נחת� הסכ� נוס , החל על כלל עובדי אל על, שקבע כי גיל סיו�  11/08בחודש  .6

 5 . 67ההסכ� הבסיסי יעמוד על הגיל המוגדר בחוק, קרי, גיל 

 6לאמנת שיקגו, על פיו חל איסור  של  172ק  תיקו� נכנס לתו 13.11.04ביו�  .7

 7טייסי� וותיקי�. איסור זה חל על כלל המדינות החתומות על האמנה, טיסת 

 8 ובכלל זה ישראל.  

 9הודיעה רת"א על עדכו� מדיניות רת"א, לעניי� הגיל  13.8.14בהתא�, וביו�  .8

 10אומיי� , עפ"י הסטנדרטי� הבינל65המירבי לטייסי�, כ� שהגיל יעמוד על 

 11(מועד  13.11.14שנקבעו באמנת שיקגו. כמו כ� הוחלט ברת"א כי החל מיו� 

 12יבוטלו פטורי� קיימי� שניתנו בעבר  ,כניסת תיקו� אמנת שיקגו לתוק )

 13 לטייסי משנה ולא יינתנו פטורי� חדשי� לטייסי� ותיקי�.  

 14נהלי�, בעתירה שהגיש ינית� פסק די� של בית משפט לענייני� מ 13.11.14ביו�  .9

 15האיגוד הארצי של טייסי נתיבי אויר בישראל, אשר קבע כי החלטת רת"א על 

 16ביטול פטורי� ואי מת� פטורי� חדשי�, בטלה. כפי העולה מסיכומי הצדדי�, 

 17נכו� למועד כתיבת פס"ד זה, לא חל שינוי במצב המשפטי ופסק דינו של בית 

 18 המשפט המחוזי עודנו בתוק . 

 19הצדדי� חלוקי� באשר למצב העובדתי הקיי� בשטח. לטענת ע� זאת, 

 20המבקשת, רת"א לא שינתה מהוראותיה ולפיכ� הטייסי� הוותיקי�, עדיי� 

 21מנועי� מלהמשי� לטוס, דהיינו, מקורקעי�. לטענת אל על, מאחר והחלטת 

 22רת"א אינה בתוק , הטייסי� הוותיקי� עדיי� מחזיקי� בפטורי� המתירי� 

 23  משנה.  יכטייס לה� להמשי� לטוס

 24ע� זאת, כאמור, מעשית ג� הטייסי� הוותיקי� שעדיי� אוחזי� ברישיו� 

 25ובפטור בני תוק  לטיסות בינלאומיות לא משובצי� לטיסות, בשל אמנת 

 26  שיקגו.

  27 

  28 

  29 
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 2שבהסכ� הקיבוצי הבסיסי חל ג� על הטייסי�  "פרק הקרקוע"לטענת ההסתדרות, 

 3וות אויר" כהגדרתו בפרק א' להסכ� הוותיקי�, באשר ה� עוני� להגדרת "איש צ

 4לפרק הקרקוע מגדיר  2הבסיסי, שכ� ה� מחזיקי� ברישיו� צוות אוויר בר תוק . סע' 

 5כ"כל מקרה בו אצ"א מאבד את כשירותו ו/או את זכותו לעבוד בחברה  "קרקוע"

 6בתור שכזה... קברניט ייראה כבלתי כשיר לצרכי קרקוע רפואי או קרקוע מקצועי 

 7"קרקוע זמני" �, א� ורק א� הוא בלתי כשיר לעבוד כקצי� ראשו�". כמוגדר להל

 8חודשי� מיו� תחילת הקרקוע הזמני"  24פירושו "קרקוע לפרק זמ� שאינו עולה על 

 9" "אי כשירות של אצ"א לעבוד בתור שכזה במקצוע צוות אויר בו קרקוע מקצועיו"

 10  .פעל ערב קרקועו, מחמת סיבות מקצועיות..."

 11ת"א, מפאת גיל�, נשללת מהטייסי� הוותיקי� האפשרות לטוס לאור החלטת ר

 12   24כקציני� ראשוני�, כאשר עפ"י פרק הקרקוע, קרקוע זמני אינו יכול להימש� מעל 

 13  חודשי�, פרק הזמ� הרלוונטי כא�.  

 14יתר על כ�, החלת הסטנדרט החדש נבדקה ע"י אל על, מול רשויות התעופה 

 15יר של מדינות. בעוד שיתכנו מדינות שיחליטו הבינלאומיות, א� רק בפני קומ0 זע

 16ובה� יוכלו חלק מהטייסי� הוותיקי� לשמש כטייסי משנה. כמו  ,Differenceלהנהיג 

 17כ�, התנאי� בעול� עשויי� להשתנות וקיי� סיכוי שמדינות נוספות יחליטו להנהיג 

Difference  .18  לאור ובכ� עשויות להיפתח אפשרויות טיסה נוספות לטייסי� וותיקי� 

 19ואי� מדובר בפתרו�  ,האמור מדובר בקרקוע פרטני, אשר פרק הקרקוע נות� לו פתרו�

 20  אחיד לכלל הטייסי� הוותיקי�.

 21פרק הקרקוע מעניק פתרונות נוספי� להעסקה ופרישה של טייסי� שאיבדו את 

 22יכולת� לטוס כטייסי� פעילי�, והחלתו תוביל לצמצו� הפגיעה בתנאי העסקת� 

 23  י� הוותיקי� ומאפשר המש� העסקת� עד לגיל הפרישה החוקי. ושכר� של הטייס

 24כי החלטת רת"א על ביטול הפטור באופ� גור , כאשר הסיבה נעוצה בגיל�  ,עוד נטע�

 25. על המשיבה מוטלת החובה לפעול "מחמת גילפסולה אפליה "של הטייסי�, מהווה 

 26דו ושכרו לשיבו0 חלופי של כל אחד מהטייסי� הוותיקי�, תו� שמירה על מעמ

 27  במלוא�.

  28 

 29כי פרק הקרקוע שבהסכ� הקיבוצי אינו חל על הטייסי�  ,אל על טוענת מנגד

 30, כאשר התעוררה סוגיית העסקת� של הטייסי� 2004�2008הוותיקי�. עוד בשני� 
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 1הוותיקי�, לא החילו הצדדי� את פרק הקרקוע והוצעו לטייסי� החלופות שהוזכרו 

 2כי ג� לשיטת המבקשת בשני� אלו חל ההסכ�  ,נטע�. עוד לפרק העובדות) 4(סע' לעיל 

 3הבסיסי על עובדי החברה, רק עד גיל הפרישה הקבוע בהסכ� הבסיסי ומועד זה ועד 

 4לא חל כל הסכ� שהוא. לפיכ�, טענה בדבר תחולת פרק  ,להגיע� לגיל פרישת חובה

 5הקרקוע לא עלתה בהמש� תקופה זו. מכל מקו�, משעה שההסכ� הבסיסי המשי� 

 6, משמעות הדברי� היא כי הוא ג� המשי� לחול על 60ל ברציפות לאחר גיל לחו

 7  הטייסי� הוותיקי�, ברציפות, ואי� כל בסיס למסקנה אחרת.

 8ע� חקיקת חוק גיל פרישה והארכת תקופת העסקת� של הטייסי� עד גיל לפי אל על, 

 9פ"י , המשי� לחול עליה� ההסכ� הבסיסי, עד להגיע� לגיל פרישת חובה. ג� ע67

 10, מעידה על כ� 9/08והחתימה על הסכ�  2008התנהגות הצדדי� בתקופה שמשנת 

 11בא לעול� מלמדת  9/08שפרק הקרקוע אינו חל בענייננו. העובדה שהסכ� 

 12שההסתדרות עצמה סברה כי פרק הקרקוע אינו חל על הטייסי� ולפיכ� נוצר הצור� 

 13י�. כ� ג� לאחר הוותיק ,בחתימה על הסכ� חדש שיסדיר את סוגיית הטייסי�

 14  לא הועלתה כל טענה לעניי� תחולת פרק הקרקוע.  11/08חתימת הסכ� 

 15, הטייסי� הוותיקי� אינ� עוני� להגדרת אצ"א שכ� אינ� על�טוענת אל לחלופי�

 16ממלאי� אחר שניי� מתו� שלושת התנאי� המצטברי�, שכ� אינ� עובדי� כאצ"א 

 17  פעילי� ואינ� משמשי� כאצ"א. 

 18יינ� של הטייסי� הוותיקי� אינו בגדר "קרקוע" או "קרקוע זמני" כי ענ ,נטע� עוד

 19, הרי שטענה זו "אפליה מחמת גיל"כמשמעות� בהסכ�. לעניי� טענת המבקשת על 

 20נדונה ונדחתה בעבר בפסיקה. הוכח כי פרק הקרקוע אינו חל מקו� שבו קבוצה של 

 21אי�  ,ל�. כמו כ�טייסי� אינה יכולה להמשי� ולטוס בשל שינויי חקיקה באר0 ובעו

 22מקו� לקבל את טענת המבקשת כי מדובר בקרקוע פרטני ולא קולקטיבי. המדובר 

 23בנסיבות של חוסר יכולת לשב0 את הטייסי� הוותיקי� לטיסות, בשל מגבלות 

 24רגולטוריות, ולא יתכ� כי אותה מסכת עובדתית תוביל למסקנות משפטיות שונות 

 �25 ולשל� לטייסי� הוותיקי� שכר של להמשי הבאשר לכל טייס וטייס. אי� הצדק

 26קברניטי� או קציני� ראשוני�, לנוכח המגבלה החוקית שנוצרה ושבגינה אינ� 

 27  יכולי� עוד לשמש בתפקיד טיסתי כלשהו. 

 28לשיטת המשיבה, אי� כל אפשרות מעשית להיעתר לבקשת ההסתדרות לפעול להשבת 

 29  בהנחיות רת"א.  היתרי העסקת הטייסי� ולנהוג בה� כפי שנהגו טר� השינוי

  30 
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  1 

  2 

 3  :דיו והכרעה

  4 

 5ה ותנפל דבר, ע� החלטת רת"א ליישו� התיקו� לאמנת שיקגו שמשמע 13.11.14ביו� 

 6  כלשהו.  ההמעשית היא העדר אפשרות הטייסי� הוותיקי� להמשי� בתפקיד טיס

 7  וכפי שעדכנו הצדדי� את ביה"ד במסגרת סיכומיה�,  ,נכו� למועד כתיבת שורות אלה

 8חר  החלטת בית המשפט לענייני� מנהליי�, בפועל, הטייסי� הוותיקי� אינ� 

 9  משובצי� לטיסות. 

 10כי ג� ההסתדרות עצמה אינה טוענת כנגד יישו� אמנת שיקגו ומבקשת במצב  ,דומה

 11עובדתי זה להחיל על הטייסי� הוותיקי� את "פרק הקרקוע" שבהסכ� �משפטי

 �12 לטייסי� הוותיקי�, כאלה שימנעו פגיעה הקיבוצי הבסיסי המעניק פתרונות חלופיי

 13  בשכר� ובתנאי העסקת�. 

 14ע� זאת, אנו נוטי� להסכי� ע� עמדת אל על כי אי� זה מצב של "קרקוע" או "קרקוע 

 15  זמני" עפ"י ההסכ� הבסיסי.

 16פרשנות תכליתית של הסכמי� קיבוציי� צריכה להביא בחשבו� את הדינאמיות 

 17צוניי� ליחסי הצדדי�.  "קרקוע" הוא מצב דווקני ושינויי� אחרי� חי ,שביחסי עבודה

 18  שבו טייס מאבד את כשירותו, את רישיונו. אי� הדבר דומה למצב מפעלי שבו המעביד 

 19מאחר ולקוחותיו (היינו, המדינות אליה�  ,אינו יכול להעסיק טייס וותיק כטייס

 20רקוע" המעביד מבצע טיסות), אינ� מוכני� שהטייס יטוס אליה�. אי� מדובר ב"ק

 21  טייס, כי א� במצב של "כשל שוק" אליו נקלע המפעל, שלא באשמתו.

  22 

 23סבורי� כי יש מקו� להשלי� את ההסכ� הקיבוצי אנו  ,במצב דברי� זה שנוצר

 24ר' פסק  ,"בקירוב". לעניי� יישו� דוקטרינת ה"ביצוע בקירוב" של הסכמי� קיבוציי�

 25 ציבורית חברה ד� � רבח יק'ג 141�10  ע"עב מוטולה �דוידוב דינה של כב' הש' 

 26  :כי שקבעה 6.12.12 מיו� מ"בע לתחבורה

  27 

 28 ביצוע'ה מדוקטרינת ג# נובעת חלופי תפקיד באיתור מאמ* לעשות המשיבה של חובתה"

 29 לתחלי. – אפשרי בלתי הפ- הביצוע בה# במקרי#' – לחוזה צד מחויב מכוחה', בקירוב

 30  ...".בחוזה שהובטח למה' האפשר ככל הקרוב
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 1  .)22.8.10מטי� אילינדז נ' פרידמ� חכשורי חברה להנדסה ולבני� בע"מ, מיו�  137/08ע"ע ג� ' ר( 

  2 

 3אמנ� הכרעת בית הדי� הארצי בעניי� רבח דנה בהקשר של חוזה עבודה אישי של 

 4יפי� ה� ג� לענייננו, שעה שמדובר בפרשנות העובד. ואול�, הדברי� שנקבעו בו 

 5  ויישו� הסכ� קיבוצי.

 6עניי� ידיעות  :השווה ,לעניי� פרשנות הסכ� קיבוצי שעה שהשתנו הנסיבות החיצוניות

 7ידיעות אחרונות בע"מ נ' הסתדרות העובדי� הכללית החדשה איגוד עובדי  54/09עס"ק (אחרונות 

 8  .)2.7.09הדפוס (מיו� 

 9  ש� נקבע כי: 

 10"התרחשויות חיצוניות שה בעלות השלכה על ביצוע ההסכ#, יכול שיהיו מנת חלקו של 

 11כל הסכ# קיבוצי.לטעמי, בהתקיי# 'אירוע חיצוני' שהוא בעל השלכה על ביצוע הסכ# 

 12אי להכריז באופ מיידי על פקיעתו של ההסכ#. חל. זאת, יש לקבוע את האיזו קיבוצי, 

 13  הראוי של זכויותיה# וחובותיה# של הצדדי# להסכ# בפריזמה של אותה התרחשות".

  14 

 15משמעו חיוב אל על לפנות בתו� לב לרת"א בבקשה לאשר  ,ה"ביצוע בקירוב" בענייננו

 16פט המחוזי הרלוונטית (שכאמור, את המקרי� החריגי�, בהתא� לפסיקת בית המש

 17  נכו� להיו�, טר� השתנתה), זאת בהתייחס לאות� טייסי� שהדבר מתאפשר לגביה�.

 18בנוס , על אל על לפעול למציאת אלטרנטיבות ראויות לעבודה על פני הקרקע, 

 19  לטייסי� הוותיקי� הנותרי�.

 20י� השכר שהטייסי� הוותיקאותו הדרישה מאל על להותיר את  � לעניי� השכר

 21השתכרו מעבודה באוויר, עת יעבדו על פני הקרקע, אינה סבירה, שכ� אז יהיה בכ� ג� 

 22משו� אפליה כלפי עובדי� ותיקי� אחרי� באות� התפקידי�. לכ�, שומה על אל על 

 23, "שווה ער� לבעל ותק דומה המשמש בתפקיד קרקעי"לפעול  ולשאו  להענקת שכר 

 24אינ� תלויות במילוי שסי� הוותיקי� ותו� הותרת כל תוספות השכר שנצברו לטיי

 25תפקיד אווירי. כמו כ�, על המעביד לפעול בתו� לב ולהציע לטייסי� הוותיקי� 

 26רגליה� מכל תפקיד בכיר את תפקידי קרקע בכירי� בהתא� לכישוריה�, ולא לדחוק 

 27  קרקעי. 

 28ו ככל שאל על לא תפעל באופ� הול� ולשביעות רצונו של טייס זה או אחר, פתוחה דלת

 29במסגרת  ות לביה"ד ולעתור למת� סעד משפטישל ביה"ד בפני טייס שחש כי נפגע, לפנ

 30  תביעה אישית.

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=��%20137/08
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=���%2054/09
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  1 

  2 

  3 

 4  :סו. דבר

  5 

 6  הבקשה מתקבלת כמפורט לעיל.

  7 

  8 

 9  בנסיבות העניי�, ובשי� לב למהות ההלי�, אי� צו להוצאות. 

  10 

  11 

  12 

  13 

           14 

  15 

 16   .הצדדי#, בהעדר )2015יולי  12(, כ"ה תמוז תשע"הנית היו#, 
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