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לעקוב או לא לעקוב? זו
APצילום:  אחת השאלות

לחצו כאן להגדיל
הטקסט

 ברכב? תפוטר מהעבודהGPSלא התקנת מכשיר 

עובד המועצה האזורית גזר פוטר מעבודתו לאחר שסירב לבקשת המועצה להתקין
מכשיר מעקב ברכב העבודה שלו המאתר אותו גם אחרי שעות העבודה. בא כוחו

של העובד: "מה איכפת למועצה מה הוא עושה בחמש בבוקר או בחצות?". תגובת
המועצה: יש לנו אמון מלא בבית הדין האזורי לעבודה, שם יובהר הנושא"

מריה זערור

 מה יותר חשוב הזכות לפרטיות או זכות המעסיק למעקב אחר העובד שלו?לגיטימי או חטטני?
על שאלה זו ייאלץ בית הדין האזורי לעבודה להשיב לאחר שבשבוע שעבר פנתה הסתדרות המעו"ף
(עובדי המשק הציבורי והפקידים) לבית הדין בתביעה להוציא צו ביטול על החלטת המועצה האזורית

גזר שפיטרה את סייר השדות, רפי וייס, מתפקידו. זאת לאחר שסירב לבקשת המועצה להתקין
) ברכב העבודה שברשותו, שמאתר אותו גם בשעות שאחרי העבודה.GPSמכשיר מעקב (

 
 שנה ולפני כחמש שנים ניגש למכרז לתפקיד קב"ט המועצה14, עובד במועצה האזורית 56וייס, 

 החליטה המועצה להתקין2009ומוסדות החינוך. הוא נבחר לתפקיד בנוסף לתפקידו הראשון. במאי 
 שיאפשר לה לעקוב אחרי מיקומו בכל שעות היממה, גםGPSברכב העבודה שהעמידה לרשותו 

אחרי שעות העבודה, מה שגרם לוייס לסרב בתוקף, והמועצה קיבלה את סירובו.
 

אחרי שנה וחודשיים פנה מנכ"ל המועצה לוייס והודיע לו שהעמידו לרשותו רכב חדש שכבר הותקן בו
 . אבל וייס דבק בעמדתו וסירב בטענה שזה פוגע בפרטיותו. הוא המשיך במילויGPSמכשיר 

תפקידו תוך שימוש בכלי רכב פרטיים של בני משפחתו, ושלח מכתב תלונה לראש המועצה, פטר
וייס, על פרשת המכשיר.

 
על פי ההסתדרות החליטה המועצה לקצץ לוייס מהשעות הנוספות. וייס הציע למועצה כפשרה

להתקין מתג שיפסיק את ניטור המכשיר לאחר סיום שעות העבודה. המועצה סירבה להצעה ווייס
הוזמן לוועדת פיטורין שהחליטה על סיום העסקתו כסייר שדות. מאז, ממלא וייס את תפקידו כקב"ט

בלי רכב עבודה, כשהוא מתרוצץ בין מוסדות החינוך והמועצה בכלי רכב פרטיים ובתחבורה ציבורית.
 

ההסתדרות מבחינתה טוענת שהשתלשלות הדברים אירעה מבלי שהמועצה השכילה ליידע אותה
למרות העסקת וייס כעובד ברשות ציבורית כפופה להסכם קיבוצי, שאוסר על כל צד לבצע פעולות חד

צדדיות מבלי לקבל הסכמתו של הצד שני. זאת הסיבה, כך נמסר מההסתדרות, להחזיר את וייס
לעבודתו כסייר שדות.

 
עו"ד עמי פרנקל ממשרד בני כהן שמייצג את הקב"ט רפי וייס: "הוגשה בקשת צוו מניעה כדי לדחות

. הריGPSאת הפיטורין של רפי וייס, אשר עמד על הזכות שלו לפרטיות וסירב להצמיד למכוניתו 
היה לו באוטו כבר מכשיר 'איתוראן', דרכו אפשר למועצה לעקוב אחרי פעילותיו, ואין צורך במכשיר.
כמו כן אין טענה אישית נגדו שמצריכה את המעקב אחריו. מה איכפת למועצה מה הוא עושה בחמש

בבוקר או בחצות?".
 

עו"ד כפיר זאב ממשרד נעמי לנדאו שמייצג את ההסתדרות: "ההסתדרות מתנגדת למעקב אחר
עובדים באמצעים אלקטרוניים. המועצה פעלה פה באופן חד צדדי, דבר שאסור עליה לפי ההסכמים
הקיבוציים החלים על שני הצדדים. המועצה הייתה מחויבת במשא ומתן ובהליכים מסודרים של יישוב

חילוקי דעות עם ההסתדרות.
 

"יש כאן סכסוך קיבוצי בין הסתדרות למועצה גם מהטעם העקרוני שהוא פגיעה בפרטיות והכנסת
מכשירי מעקב אלקטרוני, וגם מהטעם שהליכים נעשו בהתעלם מאיתנו ולא לפי הליכים שמוסדרים

בחוקת העבודה".
 

מהמועצה אזורית גזר נמסר בתגובה: "בטענות המדוברות אין ממש. למועצה אמון מלא בבית הדין
האזורי לעבודה, שם יובהר הנושא".  
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