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 שביתה בנמלי חיפה ואשדוד: הנדון
 
י חיפה הידרדרות משמעותית בשירות הניתן בנמל בחודשים האחרונים אנו חווים .1

בפריקה  ים פוגעים בתפוקותסקטורים מסוימים של עובדי הנמלואשדוד, כאשר 
 ובטעינה. 

 
ביום רביעי האחרון פרצה שביתה פראית בנמלים, והופסק השירות לאוניות  .2

יד עם פרוץ השביתה, הגישה התאחדות יממשאיות בכל סוגי המטענים. לו
, בה התבקש בית הדין עבודהלם עתירה דחופה לבית הדין הארצי התעשייני

אה לאלתר, להורות על קיום מלא של צו מלתפוקה ללהחזיר את העבודה בנמלים 
 המניעה וכן להורות על קיום מו"מ מיידי ורצוף בחסות בית הדין.

 

. על העובדים לחזור לפעילות מלאהבמקביל להמשך הדיונים, כי  ,קבע בית הדין .3
, אליהם י הוועדים לא התייצבו לדיוניםאשרטת בית הדין לא בוצעה בשטח, והחל

 .הוזמנו אישית במסגרת בקשות לפי פקודת בזיון בית המשפט
 

בעשרות אלפי  י הוועדיםאשרהוצאות אישות עלפסק הדיןבהמשך הדיוניםבית  .4
 קנסות פלילייםגם לא תחזור העבודה לסדרה, יושתו אם שקלים, תוך שקבע כי 
 .בעשרות אלפי שקלים

 

נכון לרגע לאחר דיון נוסף אמש, בו התחייבו ראשי הוועדים על חזרה לעבודה,  .5
בקבלה ובשליחה עיכובים  נמל חיפה ואשדוד חזרו לפעילות, כאשר עדיין ישנם,זה

עקב עומסים גדולים שהצטברו בנמלים ועקב פעילות בתפוקה לא  סחורותשל 
 מלאה. 

 
 ,יך לפעול ככל אשר יידרש כדי לצמצם את הנזקיםהתאחדות התעשיינים תמש .6

הנכם מוזמנים לדווח על . מהשביתותאשר נגרמים לתעשייה הישראלית כתוצאה 
 בניידכל בעיה או תקלה בה הנכם נתקלים בנמלי הים לאלעד נצר 
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 לצפייה וקריאה של כתבות נבחרות:

  
  

כתבה על משבר הנמלים הכוללת ראיון עם מנכ"ל התאחדות  – 11.5.18 •
 במהדורת החדשות של ערוץ כאןהתעשיינים, רובי גינל, 

  
  

בתכנית "הכל כלול" ראיון של נשיא התאחדות התעשיינים, שרגא ברוש,  -10.5.18 •
 10בערוץ 

  
בתוכנית "איפה ראיון של נשיא התאחדות התעשיינים, שרגא ברוש,  -10.5.18 •

  ?" ברדיו ללא הפסקה:הכסף
  

על משבר הנמלים עם נשיא התאחדות התעשיינים, שרגא  כתבה בגלובס -10.5.18 •
 ברוש:

  
  

 

 בברכה,
 

 רובי גינל

https://youtu.be/XkiW3OJTUVQ
https://www.youtube.com/watch?v=4Qp9oe4p6NI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4Qp9oe4p6NI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4Qp9oe4p6NI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4Qp9oe4p6NI&feature=youtu.be
http://103fm.maariv.co.il/programs/media.aspx?ZrqvnVq=HFLIEL&c41t4nzVQ=ELD
http://103fm.maariv.co.il/programs/media.aspx?ZrqvnVq=HFLIEL&c41t4nzVQ=ELD
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001235460

