 19/09/0014כ"ד באלול תשע"ד
לכ'
מזכירות ראשית ,לידי כב' השופטת לאה גליקסמן,
בית הדין הארצי לעבודה ירושלים.
הנדון :תגובה לבקשה לעיכוב התרת פרסום
התיק :תיק מספר בר"ע  ,41004-09-14בפני כב' השופטת לאה גליקסמן ,מ-
 ,11.9.14בהמשך לדיון בתיק מספר ס"ע  ,04110-09-11בעניינו של EF
(סמנכ"ל בכיר במשרד התקשורת) שנדון בפני כב' הש' ד"ר אריאלה גילצר-כץ
מבית הדין לעבודה בת"א.
שבוע טוב ,חג שמח ושלום רב!
 .1בהתייחס להחלט ת כב' השופטת ל"צו עיכוב ביצוע ארעי עד למתן החלטה
בבקשה לעיכוב ביצוע" בתיק בר"ע  ,41004-09-14אין לי מושג מה טענו עורכי
הדין מטעם משרד התקשורת \ הפרקליטות ,כשביקשו לעכב את ההחלטה של
בית הדין האזורי לעבודה בת"א.
 .0אולם ,די ברור לי שמדובר בהחלטה ודיון שניתן לסווג אותם תחת הכותרת:
"מדיניות בת יענה" .כל פרטי הפרשה לרבות פסק הדין והשמות כבר פורסמו
באינטרנט וכל מי שמתעניין בפרשה קרא את פרטי הפרשה כולל "השמות
המרכזיים" ( ABו )CD-באינטרנט.
 .4אין סיבה חוקית או אחרת להסתיר את החלק שנוגע לתפקוד בעלי תפקידים
בכירים במשרד התקשורת ,כעולה מפסק הדין בבית הדין לעבודה בת"א .על פי
פסיקות ברורות בבית המשפט העליון וגם של בית הדין הארצי לעבודה עצמו,
זכות הציבור לדעת גוברת ,במקרה של בעלי תפקידים בכירים.
להערכתי ,איש לא מתעניין בשמה של "המתלוננת כנגד  "EFושמה יישאר מן
הסתם חסוי .הציבור מתעניין בשמות של הבכירים \ בכירות בשירות המדינה
שכנראה סרחו  ,וזה כבר פורסם ברבים וכל מי שיחפש ב"גוגל חיפוש" ימצא
הכל .המשך החיסיון הוא פארסה אחת גדולה ,בדיחה ציבורית והתעלמות
מהמציאות.
 .4זאת ,דווקא בימים שבהם כל יום יש פרשות דומות המתפרסמות בתקשורת,
בלי כל חיסיון (כולל בעניין נשיא בית משפט מחוזי בנצרת ,קציני משטרה
בכירים במחוז מרכז ...ועוד ועוד).
 .0יתרה מכך .כל תרגילי "החסיון" בפרשה זו ,שעטופים מן הסתם במלל
משפטי ארוך ,תלוש מכל מציאות ,לא נותנים מענה לשאלה הפשוטה והברורה
ששאלתי כבר כמה פעמים :למה הפרשה הזו לא הועברה לחקירת המשטרה?
מי רוצה לחפות על מי (כדי לא לאפשר למשטרה לחקור ולהגיע לחקר האמת)?

 .6מכאן ,סבורני שמן הדין ומן הצדק להפסיק את "החיסיון המדומה" הזה
ב"פרשת  EFמול ראשי משרד התקשורת".
 . 1בטוחני שבית הדין הארצי לעבודה ייתן את המשקל הראוי ל"זכות הציבור
לדעת" ויתעלם מכל התרגילים להסתרת פסק הדין ושמות הבכירים המעורבים
בו ,מה שממילא כבר פורסם וקיים ברשת האינטרנט (וזה לא דלף ממני.)...
 .1באם תתקבל החלטה ,אפשרי לשלוח ההחלטה בפקס  , -או בדוא"ל:
.AviW@Telecomnews.co.il
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