
 הסדרי משמעת בעבודה *

 מאת

 יאיר הורביץ**

ן ו ש א ק ר ל  ח

 א. מבוא. ב. הסדרי משמעת מכוח הפררוגטיבה של המעביד. נ. הסדרי משמעת
 מכוח חוזה העבודה האישי. 1. הבסיס להגדרת הפרות המשמעת. 2. אמצעי
 המשמעת ומקור הסמכות להפעלתם. 3. הדרכים לבירור העובדות והפיקוח על
 הפעלתם הנאותה של אמצעי המשמעת. 4. הסדרי משמעת מכוח חוזה העבודה

 האישי — מסקנות לסיכום.

 א. מבוא

 בדיון שלהלן ננסה לעמוד על שאלות היסוד הנוגעות להסדרי המשמעת בעבודה.
 המשמעת בעבודה נשענת על מערכת של חובות המוטלות על העובד, אשר נועדו
 להבטיח התנהגות נאותה של העובד, בהתאם לצרכים הלגיטימיים של מקום העבודה.
 חובותיו של העובד מוסדרות באופן שונה במקומות העבודה השונים, אך נראה שיש
 כל?ה חובות המאפיינות את תחום המשמעת בעבודה, דוגמת החובה לציית להוראות
 המעביד, האיסורים החלים על עבודה במקום אחר ללא רשות או על עזיבת מקום
 העבודה ללא רשות או ללא סיבה סבירה, החובה שלא להיעדר מן העבודה ללא רשות
 או ללא סיבה סבירה. חובות אחרות המאפיינות את תחום המשמעת נוגעות לנושאים
 כגון גרימת קטטות או קלקול במזיד של חומרים וכלי עבודה, מקרים של גנבה, מעילה
 או חבלה במהלך התקין של העבודה, גרימת נזק למקום העבודה על־ידי מסירת סודות
 או בדרך אחרת. אלה ואחרים הם נושאים אופייניים שבהם מוטלות על העובד חובות

 שונות להבטחת המשמעת בעבודה.
 : מול החובות והאיסורים עולה על הפרק שאלת אמצעי המשמעת שניתן להפעיל כלפי
 ע1בד שהפר את המשמעת בעבודה בדרך של הפרת חובה זו או אחרת. אמצעי המשמעת
 אף הם אינם זהים ואחידים בכלל המשק, ובמקומות העבודה השונים מוסדר נושא זה

 * מאמר זה נכתב תוך פיתוח ועדכון של נושא שנדון בעבודת הגמר בלימודי מוםמד למשפטים
 בנושא ״ההיעדרות הבלתי מוצדקת מן העבודה״, שבכתבה בשנת תשל״ה בהדרכת פרופ׳

 י׳ זמיר.
 ** היועץ המשפטי לעיריית ירושלים.
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 בדרכים שונות. אמצעי המשמעת האופייניים הם לתן התראה או נזיפה, קנס, העברה
 לתפקיד אחר או הורדה בדרגה, וגם פיטורים מהעבודה.

 כאשר העובד נמצא במערכת של משמעת, אשר קובעת חובות ומאפשרת הטלת
 אמצעי משמעת, מתעוררות כמה וכמה שאלות הדורשות הסדר; למשל:

 — מי קובע את החובות המוטלות על העובד ? האם המעביד רשאי לקבוע על דעת
 עצמו וכרצונו את חובותיו של העובד י

 — מי יקבע אם העובד אכן הפר את החובה המוטלת עליו ? האם יש לעובד זכות
 טיעון ? בפני מי ? היש לו זכות ערעור י

 — מה הם עונשי המשמעת שניתן להטיל על הז|ובד י מי יקבע את עונש המשמעת
 המתאים י מה רשאי לעשות עובד שהענישה! המשמעתית גרמה לו עוול ן־

 כל הסדר משמעת תקין חייב למצוא לשאלות אלה פתרון, שהוא גם מעשי וגם הוגן.
 כפי שבראה להלן, הסדרי המשמעת נשענים על בסיסים משפטיים שונים, וכך צמחו
 והתפתחו מבבים שובים של הסדרי משמעת וניתן ביטוי לגישות שונות אל המשמעת
 בעבודה. במאמר זה נעשה ניסיון לאתר את הב6יסים המשפטיים השובים, שעליהם
 נשענים הסדרי המשמעת, תוך בדיקת המבנים ודרכי הפעולה של הסדרי המשמעת
 השונים. נתחיל בבדיקת הסדרי המשמעת הראשונים, אשר פעלו מכוח הפררוגטיבה
 של המעביד בתקופה שבה נתפסו יחסי העבודה למתחים של סטאטוס, ובזמנים בהם
 היה העובד מפר המשמעת חשוף גם לענישה פלילית. בהמשך הדברים נבחן את הסדר
 המשמעת השואב את תכניו מחוזה העבודה האישי, וכפי שנראה — זהו גם כיום הסדר
 המשמעת החל בכל מקומות העבודה שאין בהם הסדר משמעת קיבוצי, או הסדר משמעת

 מכוח חוק.
 במרכז הדברים נעמיד לבדיקה את הסדרי המשמעת הקיבוציים, וכאן נבחן באופן
 מקביל את ההסדרים האופייניים למשק הפרטי מוזה, ואת הסדרי המשמעת הנהוגים
 בשירות הציבורי מזה. בבדיקה זאת נעמיד לדיון את הסדרי המשמעת הקיבוציים
 המרכזיים הנהוגים בארצות הברית, באנגליה ובישראל. במהלך הדברים נציג שיטת דיון
 הנראית לנו כשיטה המתאימה לבחינת היתרונות׳והחסרונות היחסיים של כל הסדר
 משמעת. בכל הסדר משמעת נאתר אותם מרכיבי |י0וד שבו, אשר להערכתנו נותנים
 לכל הסדר את צביונו והמאפשרים לנו לבחון ולהלוות גישות שונות בתחום המשמעת

 בעבודה.
 לא נעסוק כאן בדית המשמעתי החל על קטגוריות שובות של בעלי מקצועות או
 בעלי תפקידים דוגמת עורכי דיו, רופאים, שופטים או דיינים; וגם לא נעסוק כאן
 במערכת המשמעת החלה על מי שנתון למרות צבאית או מעין־צבאית, משטרתית
 וכדומה. נעסוק בהסדרי המשמעת החלים בין צח־ים שמתקיימים ביניהם יחסים של

 עובד ומעביד, בין בתחומי המשק הפרטי ובין בשירות הציבורי.
 אנו סבורים, שבתחום זה של יחסי עבודה הנוגע !למשמעת בעבודה הסדר טוב, שהוא
 יעיל וגם הוגן, עשוי למנוע סכסוכי עבודה ולשמש ^זחליף של ממש לשביתות ולשיבושי
 עבודה אחרים. הסדרי משמעת, שהם יעילים וגם הוגנים, מבטיחים למעביד את קיומה
 של המשמעת בעבודה ויחד עם זאת מעניקים לעובד הגנות נאותות מפני ענישה משמעתית
 בלתי מוצדקת או שרירותית. לעומת זאת, הסדרי משמעת שאינם יעילים, או שאינם
 הוגנים, מספקים למעשה ״תבאי־חממה״ לפריקה ע^ל המשמעת, או להיווצרות סכסוכי
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 עבודה על רקע של הטלה אמצעי משמעת. להלן נראה, שבישראל לא מעטים הם
 הנושאים הטעונים שיפור בתחום זה של ההדדי המשמעת, ואין ספק כי אף כאן מצוי רקע

 לצמיחת תקלות ביחסי העבודה.

 ב, הסדרי המשמעת מכוח הפררוגטיבה של המעביד

 אם נרצה לבחון עד כמה השתפר מצבו של העובד ב־150—200 השנים האחרונות,
 ניטיב לעשות אם נרשום לזכרון את נקודת המוצא בתחום הסדרי המשמעת בעבודה.
 במאה הי״ח, ואף בתחילת המאה הי״ט, היו בידי המעביד סמכויות ברחבות ביותר
 כלפי עובד שהפר את המשמעת בעבודה. סמכויות מקיפות אלה עלו כפועל יוצא
 מתפיסת יחסי העבודה במובחים של סטאטוס הדדי, של העובד מזה לעומת המעביד
. הסטאטוס של המעביד העמיד לרשותו סמכויות ענישה שהיו אנאלוגיות (אם כי 1 ה ז  מ
. פעולת  לא זהות) לסמכות הנתונה ביד האב לנקוט אמצעי משמעת כלפי בנו הסורר 2

 המשמעת התבצעה כאן מכוח הפררוגטיבה שהיתה למעביד.
 באותה תקופה היה העובד צפוי, לעתים, גם להליכים פליליים בגין הפרת חוזה
 העבודה, במסגרת זאת הופעלה הענישה הפלילית גם בגין הפרות משמעת, ולוא גם
 על דרך של העדרות מן העבודה 3. עד 1867 * ובמקרים אחדים גם עד שנת 51875,
 נחשבה הפרת הסכם העבודה לעבירה פלילית שבגינה היה העובד צפוי גם לעונשי
. עם חקיקת ה־Conspiracy and Protection of Property Act, 1875, נותרה  מאסר 6
 כעבירה פלילית רק אותה הפרת חוזה הנעשית מתוך כוונה או בזדון, כשמפר החוזה
 צריך לצפות בסבירות כי תוצאות המעשה יסכנו חיי אדם או יגרמו נזק גופני חמור, או

.  יסכנו רכוש בעל ערך ז
במקביל לשינויים אלה במצב העובד, כפי שהם משתקפים בחוק הפלילי, חל גם שינוי : 

 בגישה כלפי סמכויות המשמעת שבידי המעביד. ה־ Common Law רואה את היחסים
1 למעביד כיחסים וולונטאריים, המוסדרים מכוח הסכמת הצדדים והכפופים  שבין עובד
 לדיני החוזים הכלליים 8. תפיסת יחסי העבודה במונחים של סטאטוס בטלה ומבוטלת,
 ומעתה אין למעביד פררוגטיבות לענישה משמעתית, אלא יש לו חוזת עבודה, שבו
 נכללות בין היתר התחייבויות חוזיות, להבטחת המשמעת העבודה ועומדים לרשותו

 הסעדים הנהוגים בתחום דיני החוזים.
 : בהקשר זה יש לציין, כי בפסקי דין של בית הדין לעבודה נאמר לעתים כי למעביד

 Cronin and Grime, Labour Law (1970) 56 1 (להלן: קרונין וגדיים).
, ל י ע ל ( 1 7 6 5 ) Ch. XIV כן ראה קרובין וגדיים ) , Blackstone, Commentaries Book I 2 

 הערה 1) בעמי 56.
.Thomas v. Vivian (1873) 37 J.P. 228 3 

.Master and Servant Act, 1867 4 
.Conspiracy and Protection of Property Act, 1875 5 

G.de N. Clark, "Remediies for Unjust Dismissal, Proposals for Legislation" 6 
 PEP (1970) 8. (להלן: קלארק).

.Halsbury's Laws of England (3rd ed.) vol. 25 sec. 100 p. 549 ך 
.Cooper's Outline of Industrial Law (6th ed. 1972) 3 8 
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 יש פררוגטיבה להסדרת המשמעת בעבודה, ופררוגטיבה זו עשויה להיות מוגבלת מכוח
. בית הדין הבכבד איבו מתכוון,  החוק, מכוח הסכם קיבוצי או מכוח הסכם אנדיבידו^לי 9
 כמובן, לפררוגטיבה מכוח סטאטוס, אלא לטכניקה של החלת תנאי מכללא במסגרת
. כאשר נדון להלן בהסדר המשמעת הנשען על חוזה העבודה, נבחן את 1 0  חוזה העבודה

 גישתו של בית הדין לגלפד-

 ג. הסדרי משמעת מכוח חוזה העבודה האישי
 ו

 בפרק זה בכוונתנו לבחון את דרך הפעולה של.! הסדר המשמעת המבוסס על חוזה
 עבודה אישי (להבדיל מהסדרי המשמעת הקיבוציי|מ). כבר לקראת אמצע המאה הי״ט
 אפשר לראות כיצד מיושמים העקרונות של דיני־ החוזים בעניין הפרות המשמעת.
1 נדונה!תביעתו של מורה שפוטר מעבודתו 1 פה  באחד הדיונים המנחים של אותה תקו
 מפני שחזר מחופשתו באיחור של יומיים. המעביד) טען, כי הפרת החוזה מצד תעובד
 מצדיקה, היא כשלעצמה, את פיטוריו של העובד ^אלתר. לורד דנמן דחה את הטענה

', : 1  וקבע 2

"Although . . . the defendant might possibly be entitled to sue the plaintiff 
for absenting himself, the record shows nothing which puts an end to 
the contract." 1 

 הפרת המשמעת היא אפוא הפרת חוזה, ועומדות לו ולמעביד התרופות הרגילות הניתנות
 בגין הפרת חוזה.

 העובד אינו נענש כאן מכוח איזו פררוגטיבה עןבידי המעביד, אלא הוא צד לחוזה,
 וכשהוא מפר את החוזה בדרך של הפרת חובות המשמעת, זכאי המעביד לתבוע בשל כך
 את הסעדים החוזיים העומדים לרשות הצד ה״תמים״. ביתן לראות, כי תכניו של הסדר
 המשמעת עולים מתוך הוראותיו של חוזה העבודה שבץ הצדדים, הכפוף מצדו, להוראות
 של דין החוזים הכללי. במסגרת דברים זו נעלה עת1. לדיון את דרכי פעולתו של הסדר

 משמעת זה, השואב את תכניו מחוזה העבודה האיש*.
ל הסדרי המשמעת האחרים שנעמיד  שיטת הדיון שננקוט תלווה אותנו גם בבדיקתם מ
 לדיון. דעתנו היא, שבכל הסדר משמעת יש לבדוק; שלושה מרביבי יסוד הנותנים לכל
 הסדר משמעת את האופי המיוחד לו. מרכיבי יסוד [אלה הם הפתרונות שנותן כל הסדר

 משמעת לשלוש שאלות־יסוד, ואלה הן:
 (1) מהו הבסיס שעל־פיו ניתן לקבוע את חובות המשמעת המוטלות על העובד.

 (2) מה הם אמצעי המשמעת שניתן להטיל, ולמי ^ייחד ההסדר את הסמכות להפעילם.

 9 ראה לכך דב״ע לה/8—3 ״מקורות״ חגרת המיפ כע׳ן׳מ ב׳ מרקוגיץ, פד״ע ו 125, 133. ראה
 גם דב״ע לה/1—3 עירית ר״ג נ׳ לייכו מדצל, פד״ע ו 343,337.

 10 ראה לכך דב״ע לו/33—3 וינשמיין נ׳ אל־על נתיצי אויר לישראל, פד״ע ח 44, 52—53.

 וכן ראה: דב״ע לה/8—3 ״מקורות״ ח2רת המים בע״מ נ׳ מרקוכיץ, פד״ע ו 125, 134.
Fillieull v. Armstrong (1837) 7 A& & E 557 (The English Law Reports vol. 112 11 

I . p. 580) 
 12 שם, 564•
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 : (3) מהי הדרך שנקבעה לבירור העובדות הקשורות להפרת המשמעת, רמה הן הדרכים
 לפיקוח על הפעלה צודקת של אמצעי המשמעת.

 ! נראה לנו, כי שלושה הם עמודי היסוד לבניינו של כל הסדר משמעת.

ת ע מ ש מ ת ה ו ר פ ת ה ר ד ג ה ס ל י ס ב  1. ה

 השאלה אם התנהגות מסוימת של עובד תיחשב כהפרת משמעת צריכה להיבחן בהתאם
 להגדרת התחייבויותיו של כל עובד בחוזה העבודה שלו. לעניין זה יש לבחון הן
 התחייבויות מפורשות שנטל העובד על עצמו, והן תניות מכללא המטילות על העובד
. ההתחייבויות שנוטל על עצמו העובד שובות הן, 1 3  כבןה חובות יסודיות כלפי המעביד
 לג2חות בחלקן, במקומות העבודה השונים. על כן יקרה, שאותה התנהגות תיחשב כהפרת

 מ^ומעת במקום עבודה אחד, אך לא במקום אחר ».
הגדרת החובות היא עניין להסכמת הצדדים לחוזה. העובד והמעביד אמורים להגיע כאן ! 

 באופן חופשי להסכמה על היקף חובות המשמעת של העובד, כאחד הנושאים מתוך
 מכלול תנאי העבודה והשכר המוסדרים בחוזה העבודה האישי.

 עם זאת, כאשר דנים בחוזה עבודה אישי, נראה כי למעשה אין כאן שוויון כוחות בין
 הצדדים, והעובד עשוי למצוא עצמו ״מסכים״ למכלול של חובות המצרות את צעדיו,
 מבלי שתינתן לו האפשרות המעשית לנהל על כך משא־ומתן של ממש, או מבלי לזכות

 בתמורה הולמת בגין חובות המטילות עליו מעמס נוסף.
 \ כאן מתגלה חסרון ראשון של הסדר משמעת זה, השואב כוחו מחוזה העבודה האישי.
 יחסי הכוחות בין העובד למעביד אינם שווים, ואחת התוצאות האפשריות היא, שעל
 העובד יוטלו התחייבויות מרובות של ״עשה״ ו״אל תעשה״, מבלי שתינתן לו האפשרות
 לממש למעשה את כוח המיקוח הנחזה להיות לו, כמי שהתקשר מרצונו בחוזה. דיני
 החוזים הכלליים לא ימצאו בדרך כלל דרך להתערב בשאלה אם הסכים העובד
 להתחייבויות מכבידות אלה או רק ״הסכים״ להן, או אם זכה בתמורה נאותה והוגנת

 עצור ביצוען.
 : עוד חסרון שיש להסדר משמעת זה הוא, שחוזה העבודה האישי עשוי להיות במקרים
 רבים, חוזה תמציתי שבעל־פה, וחובות המשמעת לא יקבלו כל הגדרה של ממש.
 בחצבים אלה ייווצרו החומים לא מעטים שבהם מטושטש קו הגבול שבין מותר לאסור.
 העובד ינהג בדרך אחת הנראית לו כמתאימה או כמותרת, והמעביד יחשוב אחרת,
 והנה כבר רקע מתאים לאי־הבנה או לסכסוך עבודה. הסדר משמעת שאינו מבהיר את
 חובות המשמעת של העובד נראה לנו כלוקה מיסודו, וקשה יהיה לאחר מכן להסדיר

 13 ודרב1רן מסווג את החובות מכללא המוטלות על העובד לפי שלוש קטגוריות: (1) החובה
 לתת למעביד שירות באמן והוגן; (2) החובה לפעול במידת מיומנות סבירה; (3) החובה
K. W. Wedderbum, :לציית להוראות חוקיות של המעביד ולהתנהג באופן באות. ראה ; 
 2 n d ed. 1971) 101 •ם אחרים מסווגים חובות אלה בדר י ר ב ח מ ( T h e W o r k e r a n d theLaw : 

th ed5() :1967. F.R. Batt, The Law of Master and Servant כים שובות. ראה, למשל 
. p p 1 6 Vol ) 1976th 4 .345—348: וראה גם. HaJsbury's Laws of England ( 2 0 4 

 (להלן: האלסברי).
 14 למשל, איסור עישון הקיים במקום עבודה אחד ולא כאחר.
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 ו

 נושאים נוספים, כמו הדרך להפעלת אמצעי המשמעת, כשלא ברור מלכתחילה מה מותר
 לעובד לעשות ומה אסור. !

מ ת ל ע פ ה ת ל ו כ מ ס ר ה ו ק מ ת ו ע מ ש מ י ה ע צ מ  2. א

 בדיוננו בהסדר משמעת המבוסם על חוזה העבודז1, האישי ״אמצעי המשמעת״ שאנו
 בוחנים אינם אלא התרופות החוזיות הניתנות בגין! הפרת חוזה. הפרת המשמעת היא,
 כאמור, הפרת חחה; כאשר — באופן משלים לכק — אמצעי המשמעת הם הסעדים
 הניתנים לצד ה״תמים״ בגין הפרת החוזה. להלן נבחן את דרכי הפעולה השונות בהן
 יכול המעביד לנקוט ונבדוק מה הם הסעדים החוזיים הרלוואנטיים העומדים לרשות
ל הפרת משמעת בעבודה, השאלה  המעביד, במצב שבו הפר העובד את החוזה על דרך ף
 המרכזית שתלווה אותנו היא, אם עומדות לרשות !המעביד דרכי פעולה נאותות ואם
 מתאימים הסעדים הניתנים בגין הפרת חוזה, כדי קשמש אמצעי משמעת, שיש בכוחם

 להבטיח את המשמעת בעבודה.
 בהקשר לשאלה זאת נבחן את דרכי הפעולה ^עומדות לרשות המעביד כדלקמן:
 (1) ויתור על ההפרה; (2) ויתור על תנאי־התרא(־,; (3) פיצויים בגין הפרת חוזה;
 (4) צו עשה ולא תעשה; (5) פיטורים; (6) אמצעי משמעת שלא פורשו בהסכם העבודה.

 (א) ויתור על ההפרה :

 תהא דרגת החומרה של הפרת המשמעת אשר תה^, היא כשלעצמה אינה מביאה את
 החוזה לידי ביטול, והמעביד רשאי לאשר את ההפר)ה ולוותר עליה, או לתבוע פיצויים
 ולהמשיך בקשר החוזי עם העובד 5-י. המעביד הבוחר ^דרך זו אינו מממש סעד חוזי, אלא
 לאיפך — הוא בוחר בדרך פעולה של ויתור על !ההפרה, מתוך חוסר תגובה מצדו.
 במצב זה, שבו ניתנת למעביד יכולת בחירה לוות1־ על הפרת החוזה, הוא עלול גם
 להיתפס כמי שוויתר על ההפרה בשל התנהגותו. נר^ה, כי מעביד הממשיך להעסיק את
 העובד בידיעה מלאה כי הלה הפר את חובתו, ואילו מגיב על ההפרה תוך זמן סביר,
. התוצאה של הוויתור היא, כי המעביד שבחר לאשר 1  ייראה כמי שוויתר על ההפרה 6
. ברור, כי מבחעת העובד 1 7 ותר י חר'  את ההפרה לא מכל להסתמך עליה בשלב מאו
 רצוי ואף הכרחי שהמעביד יחליט תוך זמן סביר ira תגובתו על ההפרה, ואין להעלות
 על הדעת שהמעביד ימשיך להעסיק את העובד ויגיב על ההפרה כעבור זמן רב,

 ן

"Labor :כן ראה K.B. Hanley v. PeaseUms] 1 698 15 ראה הדגמה לכך בפסק הדין 
Relations and the Law in the [United Kingdom and the United States," I, 
 Michigak International Labor Studies (1968) 509—510• (להלן: דיני עבודה באנגליה
Rideout, P. (להלן: רידאוט). r i n c i p e of Labour Law (1972) 111 :ובארה״ב). וראה גם 

lAvins, Employee's Misconduct (India 1968) 46 16 
 17 ראה: T.L.R5 396. iBeatie v. Parmenter (1889) כאן פוטר העובד, ללא הודעה מוקדמת,
 בטרם הסתיימה התקופה הקצובה של החחה (6 חודשים). העובד תבע פיצויים והמעביד
 טען שהיה רשאי לפטרו ולראות את החוזה כמבוטל, ביז השאר בגין העדרויוה ואיחורים
 של העובד שאירעו בעבר. בית המשפט דחה טענה ן)ו קבע, שהמעביד איבו רשאי להסתמך
 על הפרות אלה מאחר שידע עליהן ובכל זאת בחר להמשיך ולהעסיק את העובד. ראה לכך

 גם דב״ע ל/3—9 ברני ב׳ שנה, פד״ע א׳ 113. !
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 לכשירצה בכך. עם זאת נראה, כי כאשר מעשה ההפרה חחר על עצמו, יש למעביד
 אינטרס לגיטימי לתת ביטוי למשקל המצטבר של ההפרות. בנידון זה ניתן להכיר בקיומו
 של ויתור על תנאי, שהביטוי המעשי לו הוא שהמעביד נותן התראה לעובד ומסייג

 את ויתורו.

 (ג) התראה — ויתור על תנאי

 לעתים חושש המעביד, שמא יחזור מעשה ההפרה בעתיד, ובמצב זה אין המעביד חפץ
 למצוא עצמו, כל פעם מחדש, כמוותר לחלוטין על מעשה ההפרה שאירע. המעביד רוצה
 לש^ור בידו על הזכות לפעול כלפי הפרות המשמעת כולן, במשקלן המצטבר, ולשם כך

 הוויתור שלו על ההפרה אינו ויתור מלא, אלא מסויג ומותנה בהתנהגות העובד בעתיד.
 מבחינה מעשית ניתנת כאן אזהרה לעובד, שאם לא ישפר את התנהגותו הוא צפוי
 להפעלת אמצעי משמעת (כלומר מימוש תרופות חוזיות) בגין כל מעשיו. מבחינה
. 1  משפטית יש כאן ויתור מותנה, ונראה כי דיני החוזים מכירים בסייג כזה לוויתור 8

.  יש. הממליצים דווקא על דרך זו למעביד השוקל את שאלת הוויתור*1

ז הפרת חוזה י  (ג* פיצוייע מ

 נר^ה כי סעד זה של תביעת פיצויים כבגד העובד איבו מתאים כלל ועיקר לסוג הנדון
 של הפרות חוזה המבוצעות על דרך של הפרת משמעת. יש לזכור, כי מדובר כאן
 בצדדים לחוזה האמורים לקיים יחסים שהם אישיים וגם אינטנסיביים, ובדרך כלל אלה
 יחסים שנועדו להימשך תקופה לא־קצרה. ההתדיינות המשפטית בתביעת הפיצויים

 עלולה להעכיר יחסים אלה ולגרום נזק כללי ליחסי העבודה במקום העבודה.
 בנוסף לכך יש לציין, כי סכום הפיצויים שניתן לצפות לו בהתדיינות בדרך כלל קטן,
 ובמקרים רבים לא יוכל המעביד לזכות בסכום הנזק הממשי שנגרם לו י*; מכאן, שגם לא

 יד^ה בכך משום הרתעה כלפי העובדים האחרים.
 לא ייפלא אפוא, שבאופן מעשי מעטות התביעות לפיצויים המוגשות על־ידי מעביד

 כלפי עובדיו!2,

 18 ראה אווינס (לעיל, הערה 16) עמ׳ 50.
 19 ראה רידאוט (לעיל, הערה 15) עמ׳ 121.

 20 לא רק קשיי גבייה צריך לקהת כאן בחשבון, אלא גם קשיים משפטיים לגבי חיוב העובד
All. :National Coal Board v. Galley [1958] 1 במלוא שיעור הנזק. ראה לכך, למשל 

 !E.R. 9. במקרה זה הגיש המעביד תביעות לפיצויים נגד 85 מעובדיו, משגיחים במכרה
 פחם, שנעדרו מן העבודה (באופן מאורגן) בשעות נוספות בימי שבת. המעביד תבע מכל
 העובדים את מלוא הנזק שנגרם לו, כלומר מכל עובד את השיעור הפרופורציובלי של הנזק.
 ! בית המשפט דחה דרך זו לחישוב הנזק וקבע שכל עובד אחראי רק לאותה תוצאה שנגרמה
 בשל העדרותו הוא (ולא לחלקו הפרופורציונלי בנזק הכללי). הנזק שגרם כל עובד בנפרד
 בא לידי ביטוי בצורך למצוא לו מחליף, ומכאן ששיעור הנזק מתבטא באובדן השווי נטו
 של התפוקה שהעובד היה מייצר באותו יום אילמלא נעדר. בדרך זו גבה המעביד שיעור

 אפסי של נזקיו.
l. Zamir, "The Suspension and Interruption of the Employment Contract" 21 
Israeli Reports to the 8th International Congress of Comparative Law (1971) 

 ׳ 136.
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 (ד) צו ״עשה״ ו״לא תעשה״

 במצבים אחדים עשוי המעביד לשקול אם לפגות ל*ית המשפט בבקשה למתן צו ״עשה״
 או צו ״לא תעשה׳/ כאשר בשני המקרים מכוץ הצו כלפי מעשה של הפרת משמעת שמבצע
 העובד. מצבים אלה אמנם אינם שכיחים, אך פה ושם עשוי להתעורר הצורך בסעד מסוג
 זה. המקרים השכיחים של הפרות משמעת הם מקןרים שבהם בוצעה הפרת המשמעת,
 והמעשה חלף עבר, ועתה עולה על הפרק השאלה של בחירת אמצעי המשמעת המתאים
 לנסיבות העניין. במקרים אלה אין כרגיל מקום לסלד של צו עשה או צו לא תעשה, שהם

 בדרך כלל צווים הצופים פני עתיד. י
 הצורך בסעד של צו אכיפה או צו מניעה עולה זלל הפרק בעיקר כאשר מדובר בהפרת
 משמעת צפויה או בהפרת משמעת מתמשכת. בבקרים אלה יש לקחת בחשבון את
. בהתאם 2  הוראת סעיף 3(2) לחוק החוזים (תרופות בשל ה^רת חוזה) תשל״א—1971 2
 לאמור בסעיף זה לא יוכל המעביד לקבל צו אכיפה, כאשר אכיפת החוזה היא כפייה
 לעשות, או לקבל עבודה אישית או שירות אישי. !במצבים אשר בהם צו האכיפה אינו
 עומד בניגוד להוראת סעיף 3(2) לחוק התרופות, ע^ןוי המעביד למצוא סעד בצו המתאים
 המכוון כלפי הפרת המשמעת הצפויה או המתמשכת, המתבצעת או העומדת להתבצע

 על-ידי העובד.
 דוגמה לפנייה אפשרית של המעביד לקבלת צו |מניעה ניתן למצוא במצב שבו מפר
 העובד את המשמעת על־ידי הפרת התחייבות המובלת עליו שלא לעבוד במקום עבודה
̂־פן מתמשך חובה שנטל על עצמו  אחר, ללא אישור מצד המעביד. העובד מפר בא
 על־ידי כך שהוא עובד באופן רצוף, או באופן חו1זר ונשנה, במקום עבודה אחר, ללא
 רשות מצד המעביד. המעביד חפץ לשמור על קש^ העבודה, אבל הוא רוצה גם לאסור
 על העובד את העבודה במקום העבודה האחר. גם ובעובד חפץ לשמור על קשר העבודה,
 אבל הוא רוצה להמשיך ולעבוד במקום האחר, הרןף התנגדותו של המעביד. זהו מצב,
 שאולי אינו שכיח, שבו מתמקדת הבעיה כולה בשא^ה של הוצאת צו המניעה האוסר על

 העובד לעבוד במקום אחר תוך הפרת חובתו החוזית.
 השאלה העקרונית הקשורה לבקשתו של המעביד לצו מניעה במצב דברים זה היא,
 אם יש כאן ניגוד וסתירה להוראת סעיף 3(2) לח|־ק התרופות, והאם יש כאן למעשה
 בקשה לצו אכיפה הכופה על העובד ליתן עבח־1» אישית למעביד. נראה שהפסיקה
 האנגלית ענתה בשלילה על שאלה זו, ולדעתנו יפים הדברים שנאמרו שם, כדי לשמש
 לפירוש סעיף 3(2) הנ״ל אצלנו. על־פי הפסיקה האנגלית ייתן בית המשפט צו לאכיפת
 תניד, שלילית הנמצאת בחוזה, כל עוד צו זה אינו עולה כדי מתן צו לביצוע בעין של
2 של הז^רת יוהנה וגנר, שהתחייבה לשיר 3 ה ר ק מ  חוזה העבודה. כך, למשל, נדון ה
 במספר הופעות באולם התיאטרון של התובע, בלונדון. בחוזה זה התחייבה הזמרת־
 הנתבעת שלא לשיר באותו זמן בכל מקום אחר (זו ז*תניה השלילית שבחוזה). מיד לאחר
 שהתחייבה כאמור התקשרה הנתבעת עם אדם אחר, והתחייבה לשיר אצלו באולמי
̂נל הנתבעת לקיים את התחייבותה  ״קובנט גרדן״. התובע ביקש צו מניעה שיאסור 
 השנייה, ובית המשפט נענה לבקשה ואכף בצו מניעה את ההתחייבות השלילית שנטלה

 22 להלן: ״חוק התרופות״.
All E.R) 1852(Lumley v. Wagner . 1  368: ראה 23 .
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, כי 2 4 ו נ י  על עצמה הנתבעת בחוזה שלה עם התובע. לורד ליאונרדם מדגיש בפסק ד
 בית המשפט אינו כופה על הנתבעת לשיר אצל התובע, אך איז לה כל סיבה לקבול על

 צו מניעה האוסר עליה לבצע מעשה שהיא עצמה התחייבה שלא לעשותו.
 הדגש במקרים אלה הוא בכך, שצו המניעה אינו כופה (compel) על הנתבע לקיים

. 2  אא החוזה שלו עם התובע, אלא רק משפיע (induce) עליו לעשות זאת 5
 לא יינתן צו מניעה כשאין הוא רק ״משפיע״ על הנתבע לקיים את התחייבותו לעבוד,
 אלא ממש כופה עליו את התחייבותו. כך, למשל, לא ניתן צו המניעה במקרה של להקת
2 שהתחייבה כלפי התובעת, בתניה בעלת אופי שלילי, שלא להעסיק כמנהל 8 ב צ  ק
 הלהקה שום אדם זולת התובעת. בית המשפט קבע, שהלהקה לא תוכל לנהל את ענייניה
 בכוחות עצמה וכי דרוש לה מנהל לשם כך. אכיפת התניה השלילית בנסיבות אלה היתד.
 מעמידה את הנתבעת בפני הברירה להפסיק את פעולותיה, או להעסיק את התובעת
 ואותה בלבד כמנהלת הלהקה. במצב זה מתן צו המניעה עולה כדי מתן צו לביצוע
 בעין של עבודה אישית או של שירות אישי, ועל כן לא נתן בית המשפט את הצו
 המבוקש. בראה, שבית המשפט באנגליה ייתן את הצו כשעומדת על הפרק תניח
. בנידון זה קיימת כנראה 2 8 זה , הניתנת להפרדה מתוך כלל החו 2 7  שבילית ספציפית
 הבחנה בין שחקני במה ובין עובדים אחרים. בעניינים הנוגעים לשחקני במה בוטה
 בית המשפט ליתן צווי מניעה גם ללא תניה שלילית מפורשת, בעוד שלגבי עובדים

 אחרים נדרשת התניה המפורשת 29.
 .בפסק דין אחר, הנוגע גם הוא לשחקנית במה 3° חזר והדגיש בית המשפט, כי סעד זה
 של צו מניעה הוא סעד הנתון לשיקול דעתו של בית המשפט, ובית המשפט מוסמך
. במקרה זה ניתן צו המניעה, 3  ליזתן את הסעד בכפוף למגבלות הנראות לו סבירות ג
 בגבולות מצומצמים, כבגד השחקנית בטי דייוויס, ונאסר עליה לעבוד כשחקנית במה
̂יל אחרים. בית המשפט קבע, כי השחקנית תוכל לעבוד בתחומים אחרים, גם אם אין  א
 הם כה רווחיים עבורה. הצו שניתן אינו כופה על השחקנית לקיים את התחייבותה, או

 כלשון השופט בראנסון:
"She will not be driven although she may be tempted to perform the 
contract, and the fact that she may be so tempted is no objection to the 
grant of an injunction." 1 2 

 כאשר אנו באים ליישם הלכות אלה באספקלריה של סעיף 3(2) לחוק התרופות,
 המסקנה המתבקשת היא, כי אפשר לתת צו מניעה כלפי עובד המפר את התחייבותו

 המפורשת שלא לעבוד במקום אחר ללא רשות מטעם המעביד.

 24 שם, 373.
J. A. Carby-HaU, Principies of :25 ראה לכד: רידאוט (לעיל, הערה 15) עמ׳ 137. ראה גם 

 Industrial Law (London ,1969).להלן: קארבי־הז־ל. (122 (
. W . L . R ) Page One Records Ltd. v. Britton .157: ראה 1968( , 1 2 6 

 27 ראה לכך: קרונין וגדיים (לעיל, הערה 1) עמ׳ 107.
 28 שם, 108.
 29 שם, 157.

. A H E.R3 ] 1936[ 160: ראה. Warner Brothers Pictures v. Nelson 30 
 31 ראה לכד דברי השופט בראנסון, שם, 167—168.

 32 שם, 167.
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ו מ נ י $ ה כלפי הפרת משמעת, עשוי לעתים  במקביל למצב זה, שבו עשוי להינתן צ
 להינתן צ ו ע ש ה כנגד העובד; ואף זאת, מבלי לפ{וע בהוראת סעיף 3(2) לחוק התרופות.
 במקרים אלה, שאף הם אינם שכיחים, מפר העובד |אחת מחובותיו שאינה קשורה לביצוע
 האישי של העבודה. כך, למשל, עשוי העובד להפר ובאופן מתמשך את החובה של חבישת

 קסדה, והצו המבוקש מכוון לכפות עליו לקיים א1)1 חובתו.
 כאשר אנו מגיעים למבט מסכם על סעד חוזי )ה, העומד לרשות המעביד, מתגבשת
 מסקנתנו, כי סעד זה אפשרי לעתים, אך נראה כי |*ין לו בדרך כלל חשיבות מעשית של
 ממש בחיי העבודה. כפי שכבר אמרנו, המצבים ^בהם מתעורר הצורך בסעד לצו עשה
 או לא תעשה אינם מצבים שכיחים, וגם במצבים! אלה קשה להבין מדוע לא יהיה די
 בהוראה מטעם המעביד שתוכנה כתוכן הצו המבוקש (לחבוש את הקסדה, או להפסיק
 לעבוד במקום אחר וכר). אין ספק, שבמציאות ייו1ן המעביד קודם כל הוראה מתאימה
 לעובד, והשאלה אם לפנות לבית הדין לעבודה בבקשת צו מתאים תתעורר רק לאחר
 שהעובד יסרב לציית להוראת המעביד. קל לרא|ות שהפנייה לבית הדין אינה עניין
 מעשי בדרך כלל, שכן המעביד הסביר חייב לנהל 4*ת העבודה מכוח הוראותיו הוא, ולא
 מכוח צווים של בית הדין. בנוסף לכך צריך לומר, ^והעובד שהימרה את הוראת המעביד
 החמיר בדרך כלל את מצבו, וכבר איו די בצו מ^פטי שתוכנו כתוכן ההוראה שהעובד
 לא ציית לה. על כן לא ייפלא שקשה למצוא דוגמאות בפסיקה לשימוש בסעדים אלה
 בחיי העבודה, והשימוש הרגיל בצווים אלה נעשה |לגבי חוזים בעלי אופי מיוחד, דוגמת
 החוזים להעסקת אמנים. כל זה מתאים עתר ואופייני יותר למקרים של העסקת קבלן

 עצמאי, והסעד הנדון נראה רלוואנטי פחות לחיי העבודה הרגילים

 (ה< פיטורימ |

 כאשר עולה על הפרק פעולה אפשרית של פיטוון־ים מצד המעביד נראה שנכון יהיה
 להבחין בין משמעויות משפטיות שונות שיש לפעולת הפיטורים במצבים חוזיים שונים.
 במצב אחד עשויה פעולת הפיטורים להיחשב, מבחינת חוזה העבודה החל על הצדדים,
 כפעולתו של המעביד המקבל מעשה של הפרת חוןזה, אשר נעשה על־ידי העובד בדרך
 של הפרת המשמעת. המעביד מממש כאן את אחו^ מתרופותיו התחיות, והוא רואה את
 קשר העבודה החוזי כקשר שבא אל קיצו לאחר עזבוצע מעשה של הפרת החוזה מצד
 המתקשר השני בחוזה — העובד. !'
 במצב דברים שני מתרחשים הפיטורים על אף ^והעובד לא ביצע כל הפרת משמעת
 העולה כדי אותה הפרת חוזה, שבגינה זכאי המעבי־ד לראות את החוזה כמבוטל. במצב
 זה, אם יפטר המעביד את העובד, עולה על הפרק!השאלה אם ייחשב מעשה הפיטורים
 כמעשה של הפרת החוזה מצד המעביד. בתחום זה |נולה השאלה אם דרושה בכלל הפרת
 חוזה כלשהי מצד העובד על מנת שהמעביד יהיה !!־שאי לפטרו, או שמא רשאי המעביד
 לפטר את העובד בשל כל סיבה, או ללא כל סיבת — מבלי שייחשב בכך כמי שהפר

 את החוזה. להלן נבדוק את שני המצבים האלה ואת דרך הפיטורים בהם.
. ד י ב ע מ ד ה צ ה מ ז ו ח ל ה ו ט י ב ד ו ב ו ע ד ה צ ה מ ז ו ח ת ה ר פ  (1) ה
 במרכז הדברים עומדת כאן השאלה מהי הפרת המשמעת (כלומר, הפרת החוזה), אשר
 בגינה רשאי המעביד לבטל את חוזה העבודה. לשון 1אחר: לפטר כדין את העובד. בישראל

\ 
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 מוסדרת שאלה זו בהתאם להוראת חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חרזה) תשל״א—
3 . המעביד רשאי לבטל את החוזה, אם מעשה העובד מגיע כדי ״הפרה יסודית״ 4 3 3 1971 
 של החמה, וכן בגין הפרה שאינה יסודית, אך כאז על המעביד לתת לעובד ארכה לקיום
 החוזה, ואם לא קיים העובד את החוזה תוך זמן סביר, ואם ביטול החוזה אינו בלתי

. 3  צודק — רשאי המעביד לבטל את החווה גם במצב דברים וה 5
 בפסיקה האנגלית מתייחסים בנידון זה להפרת חוזה העולה כדי התנערות ממנו

. s e ומבחינים כאן בין הפרה יסודית ובין הפרה אחרת של החוזה (Repudiation) 
 כל ההבחנות וההגדרות הנ״ל ידועות ומוכרות יפה, והקושי הגדול בענייני המשמעת
 הוא ליישם את ההבחנות הללו במציאות ולקבוע בגין איזו הפרת משמעת רשאי המעביד
 לפטר את העובד. הפרות המשמעת מתבצעות בקשת גדולה מאוד של אפשרויות,
 והעובדים המפרים את המשמעת גם הם שונים זה מזה בתפקידיהם או בעברם המשמעתי.
 למעביד ההוגן מחפש כאן את השיקולים הרלוואנטיים לשאלה אם רשאי הוא לפטר

 את העובד, בגין הפרת המשמעת שביצע.
 למקרא הפסיקה בנושא זה, שהיא דלה מאוד, אין לומר שיש למעביד הדרכה של
 ממש, והפסיקה הקיימת מפנה את המעביד לקשת רחבה של שיקולים ולנסיבות המיוחדות
3 התוצאה היא כי במצב זה של חוסר בהירות עשוי המעביד להירתע  לכל מקרה ומקרה 7
 מפני פיטורים מחשש שמא אין כאן הפרת חוזה המזכה אותו לראות את החמה כמבוטל,
 ואילו במצבים אחרים עלול המעביד לפטר את העובד על אף שמעשה ההפרה אינו

 מצדיק זאת.
. בנקודה זאת ד י ב ע מ ד ה צ ה מ ז ו ת ח ר פ ם ה י ו ו ה מ ם ה י ר ו ט י  (2) פ
 אנו מניחים, כי המעביד פיטר את העובד מבלי שהיה רשאי לראות את הפרת המשמעת
 שביצע העובד כמעשה של הפרת חוזה שבגינו זכאי המתקשר לראות את החוזה כמבוטל.
 מבחינה משפטית מדובר כאן בפיטורים שבאו בעקבות הפרת משמעת שאינה נחשבת
 בהפרה יסודית של החוזה, ואין היא גם הפרת חוזה שנמשכה על אף שדמעביד נתן

 33 ראה בייחוד סעיפים 6—7 לחוק.
 34 ראה סעיף 6 לחוק התרופות.

 35 ראה סעיף ד(ב) לחוק התרופות.
. t h ed9(Cheshire & Fifoot, The Law of Contract ., 1976) 568— 57336: ראה לכך 
 ראה גם: ז׳ צלטנר, דיני החמים, חלק כללי חלק שני (תשכ״ה—1965) 290. וראה גם

.Anson's Law of Contract (24th ed., Oxford, 1975) 129—135 
 37 ראה, למשל, דברי השופט ברבזון בע״א 502/63 הוורדי ב׳ ראש העיר כגר םכא ואחי, פ״ד
 י״ח (2) 345, 359. במקרה זה בדק בית המשפט אם העדרות העובד עלתה כדי התנערות
 מהחוזה, ואם זכאי היה העובד לפיצויי פיטורים. אומר שם השופט ברבזון: ״יש לדון בכל
 מקדה לפי נסיבותיו, והדבר תלוי בכד אם ההיעדרות היא מכוונת או מקרית ובלתי צפויה,
 בטיב העסק ובמקום שהעובד תופס בו, בתקופת הזמן שבה הוא נעדר, בהפרעה שההיעדרות
 גורמת בעבודה, אם נתעורר הצורך למלא את מקומו, ובכלל בשאר הנסיבות שמהן ניתן
 להסיק כי ההעדרות היא כזאת הפוגמת ביסוד החוזה, או באחד מתנאיו העיקריים, המראה
Re Rubel Bronze :על זלזול מכוון בתנאים היסודיים של החוזה״. לנושא זה ראה גם 

:Pepper v. Webb [1969] 2 A l l ם • ראה ג 3 1 5 , 321[1918] 1 K.B. Metal Co. and Vos 
E.R. 216; Laws v. London Chronicle (Indicator Newspapers) Ltd. [1959] 2 AH. 

.E.R. 285 
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 אורכה סבירה להפסיקה״*. מבחינה עובדתית ייכללו;כאן, אל נכון, הפרות משמעת שאין
 עמן חומרה של ממש, וכמו כן ייכללו כאן מצבים שבהם לא היתה כלל הפרת משמעת
 מצד העובד, והמעביד פעל מתוך טעות, שרירות לב או רשלנות כאשר פיטר את העובד.
 השאלה העומדת על הפרק היא, אם מעשה הפיטורים ייחשב במצב זה כהפרת החוזה
 מצד המעביד, או שמא רשאי המעביד לפטר את העובד בגין כל סיבה, או ללא כל סיבה,
 מבלי שייחשב הוא עצמו כמפר החוזה. בפרק זה אנו עוסקים, מכור, בהסדר משמעת
 הנשען על חוזה העבודה האישי, ואת השאלה אם רשאי המעביד לפטר את העובד בגין
תן זה  כל סיבה נבדוק כאן בראש ובראשונה מתוך הקשר; לחוזה העבודה האישי«3. בנ
 נראה שיהיה זה מועיל לתת את הדעת על שני סוגי£ של חוזה עבודה, שהם רלוואנטיים

 לענייננו: חוזה לזמן בלתי קצוב, וחוזה עבודה לזמןןקצוב, או לביצוע עבודה מסוימת.
. כאשר מדובר בחוזה עבודה ב ו ! צ י ק ת ל ן ב מ ז י ל ש י ה א ד ו ב ה ע ז ו  ח
 שנעשה לזמן בלתי קצוב, ההלכה הכללית היא — ^והמעביד רשאי לשים קץ לחוזה —
 כלומר, לפטר את העובד — על־ידי מתן הודעה מוקדמת. ברוח זו נאמר בסעיף 10(א)

: 4  להצעת חוק חוזה עבודה, תשכ״ח—1968 0

 ״לא הוסכם על תקופת עבודה קצובה או על ז1בודה מסויימת רשאי כל צד לסיים
 את החוזה על ידי מתן הודעה לצד השני; והוא! הדין כשהחוזה היה לתקופה קצובה

 או לעבודה מםויימת ויחסי העבודה נמשכו לאחר תום התקופה או העבודה״.

 הלכה זאת ידעה כמה שינויים ותהפוכות עד שז^גיעה למצבה הנוכחי. במאה הי״ח
 התחבטו בתי המשפט באנגליה בשאלה מהו משך התקופה של חוזה עבודה שלא הוגבל
Common Low בדמותה  בזמן (Contract of general hiring), התשובה ניתנה ^-
 של פרזומפציה הקובעת, כי חוזה עבודה שאינו קצוב|בזמן יהא לתקופה של שנה אחת ».
 פרזומפציה זו נוצרה על רקע של חברה חקלאית] והכוונה היתד, להעניק יחס הוגן

 לפועלים החקלאיים ולאפשר להם המשך עבודה גם ^1אחר עונת הקציר המאומצת ».
 כאשר פינתה החברה החקלאית את מקומה לחברה התעשייתית, ירדה קרנה של
. 4 3  פרזומפציה זו, ובפסיקה המאוחרת היא זוכה לביקורת מרובה וקל כבר להפריכה
 את מקומה של פרזומפציה זו החלה למלא בהדרגה !תיאוריה אחרת, המאפשרת לצדדים
 לסיים את חוזה העבודה במתן הודעה מוקדמת. פןעניין לציין, שהיו תקופות שבהן
 דווקא ארגוני העובדים הם שהתנגדו לדרישה של |שתן הודעה מוקדמת, שכן תביעות
 פליליות שהוגשו נגד עובדים שובתים היו מבוססות על הפסקת העבודה מצד העובדים

 38 ראה סעיף ד(ב) לחוק התרופות. כפי שכבר אמרנו,: תנאי נוסף לביטול החוזה בגין הפרה
I .זאת הוא, שביטול החוזה אינו בלתי צודק 

 39 בהמשד הדברים נדה בשאלה אם דשאי המעביד לפטך את העובד ללא סיבה כאשר נשלטים
 יחסי העבודה מכוח הסדר קיבוצי.

 40 ראה את הצעת החוק הנ״ל בה״ח תשכ״ח197, עמי k38 (להלן: הצעת חוק חוזה עבודה).
 41 ראה לכד: קרונין וגדיים (לעיל, הערה 1) עמ׳ 734-72. כן ראה לכך: קארבי־הול (לעיל,

 הערה 25) עמ׳ 93.
 42 שם.

Fisher v. Dick; 238. AU E.R 1938: [ראה לכך [De Stempel v. Dunkels [1938] 1 ! 4 3 
. A l l . E.R3 ] . 4 All. E.R. 467; Adafks v. Union Cinemas Lid. [ 1 9 3 9 1 3 6 
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 ללא מתן ההודעה המוקדמת הנדרשת ». בסופו של דבר גיבשו בתי המשפט הלכה לפיה
 בהעדר תניה מפורשת, מנהג או הוראת חוק, כל חוזה עבודה שנעשה לתקופה בלתי

 קצובה כפוף לתנאי מכללא המאפשר להביאו לסמם במתן הודעה מוקדמת ».
 יש לציין, כי הוראות מסוימות הכלולות בחוזה העבודה עשויות להוליך לעתים את
 בית המשפט למסקנה, כי למרות שהחוזה הוא בלתי קצוב בזמן, אין המעביד זכאי לפטר
 את העובד על־ידי מתן הודעה מוקדמת. כך פסק בית המשפט לגבי עובד של תאגיד
 ציבורי, אשר חוזה העבודה שלו כלל הוראות מפורשות שהבטיחו לו עבודה פרמננטית,

 בת־פנסיה, והוסכם בין הצדדים על סיבות שרק בגינן ניתן לפטרו
 !לגבי התקופה הדרושה למתן ההודעה יש לציץ, כי המחוקק האנגלי קבע תקופות
 מינימום של הודעה מוקדמת ». באופן משלים חלות באנגליה ההלכות של המשפט
 המקובל לגבי קטגוריות של עובדים שלא נכנסו לתחולת החוק, או לגבי מצבים שבהם
 ההודעה המוקדמת הנדרשת במשפט המקובל ארוכה יותר מן התקופה המינימאלית

 הקבועה בחוק 8*.
ש לחפש את ההסדר לשאלת ההודעה המוקדמת במסגרת חוזה העבודה י *  בישראל 9
 החל על הצדדים. בהעדר הוראה מפורשת בהסכם ייבדק הנוהג, ובמקרים מסוימים כבר

 פטורים בעלי הדין מלהוכיח את הנוהג למתן הודעה מוקדמת.
 • סיכומו של דבר, כאשר מדובר בחוזה עבודה אישי לתקופה בלתי קצובה, רשאי
 המעביד לפטר את העובד שהפר את המשמעת או את העובד שכלל לא הפד את המשמעת
 במתן הודעה מוקדמת כנדרש. כל זה בכפוף למקרים, הנראים כיוצאי דופן, שבהם נשלל
 כוחו זה של המעביד על־ידי חוזה העבודה, המנהג או החוק. מכאן גם שכאשר נדרשת
 ההודעה, והיא לא ניתנה, עשוי המעביד להיחשב כמי שהפר חובה חוזית זו שעליו
 למלאה. לכך יש להוסיף, כי השאלה אם העובד הפר את המשמעת תהא חשובה כדי

 להחליט אם רשאי המעביד לפטר את העובד גס ל ל א מתן הודעה מוקדמת.
 עוד לפני שנים רבות הכיר המשפט האנגלי בזכותו החוזית של המעביד לפטר את
 העובד לאלתר בגין סיבה שהיא מוצדקת. גם כאשר חלה ה&דזומפציה הקובעת את
 תקופת החוזה (הבלתי קצוב בזמן) למשך שבה שלמה — גם אז זכאי היה המעביד

 44 ראה לכך: דיני עבודה באנגליה ובארה״ב (לעיל, הערה 15) עמ׳ 510.
De Stempel v. D u n k e b (1938) 45 ראה ביסוח ברור והחלטי להלכה זו של השופט גריר ב־ 
• לסיכום ההלכה ראה: האלסברי (לעיל, הערה 13) עמ׳ 3—©368. כן ראה 2 3 8 . AU. E.R 1 

. A i l . E.A3 ) 1969(Richardson v. Koefod 395 .שם בעמי .1264: כן ראה לכך 
McClelland v. Northern lreland General Health Service Board [1957] :46 ראה 
. לפירושו של נמק דין זה ראה: האלסברי (לעיל, הערה 13) כרך 16, A U . E.R 2 . 129 
 ; סעיפים 571, 608 עמ׳ 369—370, 396. עוד לפירושו של פסק דין זה ראה להלן בהמשך

 : הדברים, בהערה 103.

 47 ראה לכך סעיף 1 ל־ Contracts of Employment Act, 1972; גם סעיף 10 (ב) להצעת חוק
 חוזה עבודה, תשכ״ח—1968, קובע תקופת מינימום של 10 ימים לגבי ההודעה המוקדמת.

 48 ראה לכד: האלסברי(לעיל, הערה 13) כרך 16, סעיף 607 עמ׳ 395.
 49 ראה לכך: ע״א 219/57 מאיר נ׳ גרינשמיין, פ״ד יא 1352, 1355; ע׳׳א 617/61 דודי נ׳
 האוניברסיטה של תל־אכיב ואח.׳ פ״ד טז 2643. כן ראה לכך: דב״ע ל״ז/38—3 ״הצופה׳׳
 עיגון יומי נ׳ וילנציק, פד״ע ח 306; דב״ע ל״ז/33—3 חברת נוימן כרזל לבנייה 1974 בע׳׳מ נ׳

 מפאדווה, פד״ע ח 315,
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 לראות את החוזה כמבוטל לאלתר, אם התקיימה סי^ה מוצדקת. סיבה המצדיקה פיטורים
 לאלתר היתה עשויה להימצא בהתנהגות הבלתי־&ותה של העובד (misconduct), או

 בחוסר המיומנות שלו (incompetence), או בתוםוי התאמתו לעסק של המעביד 50,
 אשר לפיטורים לאלתר בגין התנהגות בלתי נא^ה, מעניין לציין כי הפסיקה, בראשית
, אולם במהרה הובהר בפסיקה כי M o r a l Misconduct"¡!0" דרכה, שמה את הדגש על 
 קנה המידה של ^"misconduct" הוא משפטי ולא מוסרי. בפסק הדין שבו נקבע כי
6 נדון המקרה של עוזרת בית  קנה המידה ^"misconduct" הוא משפטי ולא מוסרי 2
 (״משרתת״, כלשון הימים ההם), אשר ביקשה ממרבית־! רשות להעדר למשך יום אחד,
 משום ששמעה שאמה גוססת והיא רוצה לבקרה. המעביד לא נתן לעובדת את הרשות
 המבוקשת, אך העובדת הלכה לבקר את אמה — ו£1של כך פוטרה. השופט אלדרסון דחה
."moral misconduct" את הטענה שהמעביד זכאי לפטר את העובדת לאלתר רק בגין 
 (המשך הטענה היה, כי לא היתד. כאן התנהגות |בלתי נאותה מן הבחינה המוסרית.)
 בפסק דינו מבהיר השופט שקנה המידה לבדיקת ההתנהגות הבלתי נאותה הוא משפטי

: 5  ולא מוסרי. וכך הוא אומר 3

"We are to decide according to the legal obligation of the parties. 
Where is a decision founded upon mere moral obligation to stop ? 
What degree of sickness, what nearness of relationship is to be 
sufficient ?". ' 

i 
 לאחר־מכן קובע השופט שהיה כאן מעשה מכוון;של אי־ציות וסרבנות מצד העובדת,

 ואלה מהווים "misconduct" המצדיק פיטורים לא^תר *5.
 מעתה ואילך הורחבה רשימת המקרים של התנהגות־בלתי־נאותה המצדיקה פיטורים
 לאלתר. החל להתפתח תהליך של קונטרקטואליזצקה, וה־"misconduct" החל להיבחן
. כדי ?ןהצדיק פיטורים ללא הודעה מוקדמת 5  כתופעה חוזית של הפרה יסודית של החוזה 5
 נדרש שהתנהגותו של העובד תעלה כדי התנערות מחוזה העבודה^. כך, למשל, דן
5 בשאלת פיטורין של גנן שלא ציית להוראת המעביד, ועזב את עבודתו  בית המשפט 7
 בטרם זמן, למרות שהוטל עליו לשתול צמחים מ4ד בטרם ייבלו. הגנן פוטר לאלתר
 ללא מתן הודעה מוקדמת. השופט הרמן מציג את השאלה מה מצדיק פיטורים ללא

: 5  הודעה מוקדמת, ועונה על כך בזו הלשון 3

 50 ראה לכד: קארפי־הול (לעיל, הערה 25) עמ׳ 103. י
(1831) 4C & P 518, 519 51. . C a l l o v. Brouncker 

. M & W 1 3  Turner v. Mason 52 112: ראה )1845 (
 53 שם, .117 1

 54 על גישה זו נמתחה ביקורת לא מעטה והיא תוארז(; כגישה ״אכזרית״. ראה לכך: רידאוט
I .118 (לעיל, הערה 15) עמ׳ 
i .87 55 ראה לכד: קרונין וגדיים (לעיל, הערה 1) עמ׳ 

 56 ראה: דיני עבודה באנגליה ובארה״ב (לעיל, הערה 15¡) עמ׳ 512.
All. F.R2 ] 1969[Pepper v. Webb 57 216.1: ראה. 

Laws v. London Chronicle :58 שם, 218. פסקי דין מרכזיים נוספים העוסקים בסוגיה זוהם 
Ltd. (1959) 1 WLR 698; Be Rubel Bronze Metal Co. and Vos (1918) 1 K.B. 

.315 
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"Now what will justify an instant dismissal ? Something done by the 
employee which impliedly or expressly is a repudiation of the 
fundamental terms of the contract". 

 ברוח זו הולך גם סעיף 10 (ב) להצעת חוק חוזה עבודה, תשכ״ת—1968, הקובע:

 ״הודעה על סיום החוזה תינתן לפחות עשרה ימים מראש, זולת הודעה שהיא
״. . . . י  תוצאה מהפרת החוזה על־ידי הצד השנ

 סיכומו של דבר, באשר חוזה העבודה האישי אינו קצוב בזמן, ובהעדר הוראה סותרת
 בהסכם העבודה, בנוהג או בחוק, רשאי יהיה המעביד לפטר את העובד במתן הודעה
 מוקדמת. כאשר דרושה ההודעה המוקדמת והמעביד מפטר את העובד בלי לתת את
 ההודעה — יפר הוא בכך את החוזה; קרי, יפר את חובתו למתן הודעה מוקדמת. אם
 באו הפיטורים לאחר הפרת חוזה המזכה את המעביד לבטל את החוזה — לא יהא
 המעביד חייב ליתן הודעה מוקדמת, שכן ביטול החוזה הוא לאלתר, ומבוטלת בכך גם

 חובתו החוזית של המעביד ליתן הודעה מוקדמת.
5 והן על־פי המצב באנגלי־יה, גם 9 ה ד ו ב  מעניק לציין, כי הן על־פי הצעת חוק חוזה ע
 כאשר מכוח החוק נדרשת תקופה מינימאלית להודעה המוקדמת לא נפגעת זכותו של
 כל צד לראות את חוזה העבודה כמבוטל לאלתר, כאשד הביטול נובע מסיבה הקשורה

 להתנהגותו של הצד האחר °».
. ת מ י ו ס ה מ ד ו ב ע ע ו צ י ב ו ל ה א ב ו צ ה ק פ ו ק ת י ל ש י ה א ד ו ב ה ע ז ו  ח
 בנידון זה עומדים הדברים כפי פשוטם. מעביד המפטר את העובד בטרם זמן, לפני תום
 התקופה המוסכמת או לפני ביצוע העבודה המוסכמת, ייחשב כמי שהפר את התחייבותו
 החוזית, אם אין הוא זכאי לראות את החוזה כמבוטל בגין הפרת החוזה על־ידי העובד.
. בפרק זה בדקנו את ם ו כ י ת — ס ע מ ש ת מ ר פ ן ה י ג ד ב ב ו י ע ר ו ט י  (3) פ
 דרך הפעולה של המעביד המפטר את העובד לאחר שהעובד הפר את המשמעת בעבודה.
 ראינו כי הפיטורים עשויים להשתבץ כאן באחת משתי מסגרות; או שהם בגדר ביטול
 החוזה בעקבות הפרת חוזה מצד העובד, או שהם עצמם מהווים הפרת חוזה מצד המעביד.
 כאשר החוזה הוא לתקופה קצובה רשאי יהיה המעביד בדרך כלל לפטר את העובד בגין
 כל סיבה, לאחר מתן הודעה מוקדמת. אם פוטר העובד ללא מתן הודעה מוקדמת, הפר
 בכך המעביד את חובתו החוזית למתן הודעה מוקדמת. כאשר המעביד מבטל את החוזה,
 וקדמה לפיטורים הפרת משמעת שהיא בבחינת הפרת חוזה המזכה את המעביד לבטל

 את החוזה — לא תחול על המעביד החובה למתן הודעה מוקדמת.
 אשר לחוזה עבודה הנעשה לתקופה קצובה או לביצוע עבודה מסוימת, כאשר אין
 הפרת חוזה המצדיקה את ביטול החוזה, ייחשב המעביד המפטר את העובד כמי שהפר
 את חובתו החוזית להעסיק את העובד למשך תקופת ההסכם, או עד גמר העבודה

 המוסכמת.
 אלה הן הפרות החוזה העיקריות העשויות להתבצע על־ידי מעשה הפיטורים, ולכך

 59 ראה סעיף 10(ב) להצעת חוק חוזה עבודה, תשכ״ח—1968, ה״ח תשכ׳׳ח 391, עמ׳ 384•
 60 ראה לכך סעיף 1(6) ל־Contracts of Employment Act,1972. וראה: האלסבורי (לעיל,

 ! הערה 13) כרך 16, סעיף 603, עמ׳ 389.
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 יש להוסיף מצבים אפשריים שבהם עשוי המעביד להפר התחייבויות אחרות שלו, כגון
(אם נתן) בקשר עם דרך ביצוע העיטורים.  התחייבויות שנתן

 כפי שהערנו, אין המעביד נועה מהדרכה של ממש בכל הקשור לשאלה מהי הפרת
 משמעת שהיא בגדר הפרת חוזה המזכה אותו לראות את החוזה כמבוטל. הפסיקה
, והשיקולים שאליהם מופנה המעביד כלליים וקשה 6  בנידון זה היא, כאמור, דלה למדי 1

 לו ליישמם.
 ראוי לזכור, שעל הפרק עומד כאן אמצעי המשמחת שהוא חמור ביותר — פיטורים
 מן העבודה; והחלטותיו המוטעות של המעביד, לכא1 או לכאן, עשויות לפגום במשמעת

 כשהן מקלות מדי, או להעכיר את יחסי העבודה כשהן חמורות מדי.

 (ו) אמצעי משמעת שלא פורשו בהסכם העבודה :

 בנידון זה עולה על הפרק השאלה אם רשאי המעביז־ להטיל על העובד אמצעי משמעת
 שלא צוינו בחוזה העבודה, ולא הוסכם במפורש בין הצדדים שהמעביד רשאי יהיה
 להפעילם. בתחום זה לא מדובר בהפעלה של תרו^ה חוזית שדיני החוזים מעמידים
 לרשות כל מי שמתקשר בחוזה, אלא באמצעי משמז^ת מובהקים כגון הורדה בדרגה, או
 העברה לתפקיד אחר או הטלת קנס. כאשר הסכימו!ביניהם הצדדים על הפעלת אמצעי
 משמעת אלה, השאלה המרכזית המחייבת בדיקה היא אם מוטלות על הסכמתם הגבלות

 מכוח הוראות החוק או מכוחם של דיני החוזים. |
 אשר להגבלות מכוח הוראות החוק, נראה כי ההגבלה העיקרית מוטלת כאן בכל הנוגע
 להטלת קנם על העובד. וכך קובע לעניין זה סעיף 25¡ לחוק הגנת השכר, תשי״ח—1958 :

 ״25(א) לא ינוכו משכר עבודה אלא סכומים אלה:

 (4) סכום שהוטל כקנס משמעת בהתאמ להסכם קיבוצי או על־פי וזיקוק״.

 התוצאה היא, שבכל הנוגע להסכם העבודה האישי החוק אינו מאפשר לנכות משכר
 העבודה סכום שהוטל בתור קנס משמעת. כאשר נבחן, בהמשך הדיון, הסדרים קיבוציים
 או חיקוקים שמכוחם מתאפשר להטיל קנס, נראה כי נושא הקנס אינו עומד בפני עצמו,
 ומול הסמכות להטיל על העובד קנס עומדות לעובדן ערובות של ביטחון מפני הפעלה־
 לא־נאותה של הסמכות. גם באנגליה מוטלות מגבלן־ת מכוח החוק בכל הנוגע להטלת
 קנסות על העובד, והחוק החשוב ביותר לעניין זה, |ה־Truck Act, 1896, קובע שורה

 של תנאים שרק בהתמלאם ניתן להטיל קנם על העובד ».

 61 לגבי פסיקת בית הדין לעבודה בנושא המשמעת בעבודה ראה בפרק ו סעיף 1ג. יש לציין
 כי מרבית פסקי הדין של בית הדין לעבודה הדנים לפיטורי המשמעת עוסקים בשאלה אם
 ראוי לשלול מן העובד המפוטר את פיצויי הפיטורים או להפחית את שיעורם, ופסיקה זו
 אינה נזקקת לקביעת קריטריונים מנחים המבהירים מתי ראד לפטר את העובד בגין הפרת

 משמעת. ראה לכך שם בפירוט.
Hepple & O'Higgins, Encyclopedia of Labour Relations Law :62 ראה לעניין זה 
 Vol. 1 pp. 1181—1184 (London, 1972). כן ראה לעניין זה: רידאוט (לעיל, הערה 15)
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 אשר למגבלות המוטלות מכוח דיני החוזים, כאן יש לקחת בחשבון את הדין החל על
 הקנס כאשר הוא מוסווה בצורה של פיצויים מוסכמים מראש. באנגליה לא יינתן תוקף
 לתנאי בחוזה, שבו הסכימו הצדדים על פיצוי בגין הפרת חתה בדרך של תשלום או ניכוי
, אלא אם הסכום המוסכם של הפיצוי יכול להיחשב כהערכה מראש שהיא ת ר ו כ ש מ  ל
. בישראל חל בנידון זה סעיף 15 לחוק התרופות, אשר 0  סנה לגבי הנזק הצפוי מההפרה 3
 מכוחו רשאי בית המשפט להפחית את שיעור הפיצויים המוסכם, אם מצא שהפיצויים

 נקבעו ללא יחס סביר לנזק שהיה צפר בזמן ההתקשרות.
 הגבלה אחרת העשויה לחול (אמנם במקרים נדירים) מכוח דיני החוזים היא ההגבלה
 המוטלת על חוזה שכריתתו, תוכנו או מטרתו בלתי חוקיים, בלתי מוסריים או סותרים
 את תקנת הציבור. חוזה כזה יהא בטל בהתאם להוראת סעיף 30 לחוק החוזים (חלק

 כללי), תשל״ג—1973.
 ! במישור שני עולה השאלה אם רשאי המעביד להטיל על העובד אמצעי משמעת
 לוגמת הורדה בדרגה או שלילת זכויות, כאשר לא נאמר על כך דבר בהסכם העבודה.
6 נאמר, כי למעביד בישראל יש סמכות 4 דה  בפסקי דין אחדים של בית הדין לעבו
 להטיל משמעת במפעל ולנקוט צעדים הראויים לשם כך, וסמכות זאת היא סמכות
 הנלווית לפררוגטיבה של המעביד לנהל את המפעל. בית הדין לעבודה רואה את
 הפררוגטיבה של המעביד בבחינת תנאי מכללא שבחוזה העבודה, אשר כמו כל תנאי
. לכאורה י 5  מכללא אינו יכול לפגוע בתנאי מפורש שבחוזה או בזכות המוקנית בחוק 5
 ניתן להסיק, כי התוצאה שאליה מגיע כאן בית הדין היא, שהמעביד רשאי להטיל על
 העובד כל עונש משמעת שלא נשלל מכוחו של ההסכם או החוק. אולם בדיקה מדוקדקת

 Vtb פסיקת בית הדין מראה כי שאלה זאת הושארה שם בצריך עיון.
 : כל פסקי הדין של בית הדין לעבודה בסוגיה זאת מסתמכים ונסמכים על פסק הדין

 המרכזי שנתן בית הדין בעניין ״מקורות״ 6*.
 כאשר בודקים את פסק הדין בעניין ׳׳מקורות״ מתברר, שזהו מקרה שבו הטיל המעביד
 עונשי משמעת על העובד שעיקרם הורדה בדרגה למשך שנתיים, הגבלה על העסקתו
 בסיני ובערבה ומתן אזהרה כי יפוטר אם יחזור לסדרו. העובד התפטר ותבע בבית דין
 פיצויי פיטורים בגין התפטרותו בטענה, שעונש המשמעת הוטל שלא כדין, וכאשר
 הופעל היתה בכך הרעה מוחשית בתנאי עבודתו, ועל כן דין התפטרותו כדין פיטורים
 לצורך תשלום פיצויי פיטורים. בית הדין קובע, מצד אחד, כי המעביד רשאי להטיל
 משמעת במפעל ולנקוט צעדים הראויים לשם כך, וכל זאת מכוח הפררוגטיבה שלו לנהל

.Factories Act. 1937 עמ׳ 144—146. חוק נוסף המטיל מגבלות בעניין קנסות הוא ה־ 
. p p , 25. rd ed.) Vol3 :480—-479. Halsbury's Laws of England ( ך  וראה על כ

Oxford, .rd ed23(Anson's Law of Contract , :1185, היגינס, שם1ראה: הפל וא כן ראה . 6 3 
. p p (1969. 523—527 

 64 ראה דב״ע לה/8—3 ״מקורות ועדת המיט בע״מ נ׳ מרקוכיץ, פד״ע ו 125 (להלן: פסק דין
 ״מקורות״). כן ראה: דב״ע לו/33—3 וינשטיין נ׳ אל־על נתיבי אויר לישראל, פד׳׳ע ח 53,44
 (להלן: פסק דין וינשטיין), וראה גמ: דב״ע לה/1—3 עירית ר״ג נ׳ לייבו מרצל, פד״ע ו

.343 ,337 
134̂. כן ראה בפסק דין וינשמיין, עמ׳ 53.  65 ראה בפסק דין ״מקורות״ בעמי 133

 66 ראה הערה 64 לעיל.
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 את המפעל, פררוגטיבה שהיא בבחינת תנאי מכללא בהסכם העבודה ». במקרה זה,
 כך קובע בית הדין, לא היה הסכם קיבוצי או הוראות של חוק אשר הגבילו אותו תנאי
 מכללא. והמעביד הפעיל את אמצעי המשמעת מכה) הפררוגטיבה שלו לקיים משמעת

! . 6  במפעל 8
 עד כאן ניתן היה לחשוב, שבית הדין הנכבד רואדל כי אכן הוסמך המעביד מכוחו של
 תנאי מכללא להטיל עונשי משמעת כאלה ואחרים על העובד, וכל עוד לא עומד תנאי
 מכללא זה בניגוד לתנאי מפורש או להוראת חוק, זלומדת למעביד הסמכות להטלת כל
 אמצעי משמעת הדרוש לקיום המשמעת במפעל. המשכו של הדיון בפסק הדין משנה
 את התמונה ומעלה כמה סימני שאלה על מה שנאמר קודם לכן. בית הדין מציין
 כי השאלה הצריכה לערעור שבפניו אינה אם רשאי המעביד להוריד את העובד בשתי
 דרגות, כפי שעשה בהטלת עונש המשמעת. גם ^ מניחים כי המעביד רשאי היה
 להטיל עונש משמעת זה על העובד, עדיין ייחשב הד*ר כהרעה מוחשית בתנאי העבודה,
• ?מדתו של בית הדין היא, כי תהא 6  והעובד יהיה זכאי לפיצויי פיטורים מכוח החוק 0
 אשר תהא התוצאה והנפקות של אמצעי המשמעת \ אשר הפעיל המעביד, בכל מקרה
 לא תיפגע זכותו של העובד מכוח החוק לפיצויי פיטורים בגין הרעה מוחשית של תנאי
 עבודה. בהתאם לגישה זאת ראה עצמו בית הדין {:פטור מלקבוע בשאלה אם רשאי
 המעביד להטיל על העובד עונש משמעת שלא הו^כם עליו, לכאן או לכאן, בחוזה

 העבודה.

 גישה זאת, המהווה ציר מרכזי בפסק הדין, אינה נראית לנו, בכל הכבוד. אם רשאי
 ומוסמך המעביד להטיל אמצעי משמעת על העובר, והמעביד פועל בהתאם לחוזה
 העבודה, הרי שההדעה בתנאי העבודה של העובד נעשית מכוח הסכם העבודה, ואין
 לראות כל סיבה סבירה מדוע יהא עובד זכאי להתפטר בשל כך מעבודתו, ודין

 התפטרותו יהיה כדין פיטורים לצורך תשלום פיצויי פיטורים.
 לעומת זאת אם הטיל המעביד את אמצעי המשמעת תוך הפרת חחה העבודה וכתוצאה
 מכך נגרמה לעובד הרעה מוחשית בתנאי עבודתו,! כי אז יהא העובד זכאי לפיצויי
 פיטורים מכוח החוק, אם יתפטר בשל כך מעבודתו.; השאלה המרכזית שדרשה הכרעה
 במקרה הנדון היתה אם רשאי המעביד להטיל על העובד אמצעי משמעת שלא פורשו
 בחוזה העבודה, ואף מכוח הנוהג לא ניתן להשלים את החוזה בעניינם (כאמור בסעיף

 26 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל״ג—1973). י
, ולהורות 7  אנו סבורים, שבנידון זה ניתן ללמוד מתדרך המיובלת במשפט האנגלי 0
 כי אין להטיל על העובד כל אמצעי משמעת שלא נ^לל בהסכם מכוח תנאי מפורש או
 תנאי מכללא — אם יש באמצעי משמעת זה כדי לפגוע באחת מזכויותיו החוזיות של
 העובד. כך, למשל, לא יתאפשר למעביד להוריד א|ז העובד בדרגה, ולשלם לו פחות
 שכר, או להשעותו ללא תשלום שכר, אם לא זעסמן־ לכך המעביד במפורש או מכוח
 תנאי מכללא לעניין זה. לעומת זאת יהיה המעביד !)•שאי להטיל על העובד כל אמצעי

 67 שם, 133.
 68 שם, 133—134. |

 69 שם, 134.
 70 ראה לעניין זה: הפל וא1היגינם (לעיל, הערה 62) עמ׳ 1180—1181.
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 משמעת שאינו פוגע בזכות חוזית של העובד, כגון שלילת בונוס מהעובד, כאשר אין
 בחוזה העבודה חובה מפורשת או מכללא לתת אותו בונוס.

 נראה, שהמשפט האנגלי אינו מכיר בתנאי גורף מכללא המאפשר למעביד להטיל
 על העובד עונשי משמעת הפוגעים בזכויותיו החוזיות של העובד כגון זכותו לשכר או
 לדרגה וכיו״ב. אף אנו סוברים, כי אין להרחיק לכת בישראל ואין להכיר בתנאי מכללא,
 שמכוחו רשאי יהיה המעביד להטיל אמצעי משמעת על העובד, כאשר בכך נפגעות
 זכויות חוזיות אחרות שיש לעובד. גם אם רצוי להעניק למעביד מרחב פעולה נאות
 בהטלת אמצעי המשמעת, עדיין רצוי לקיים ערובות של ביטחון מפני הפעלה לא־נאותה

 של אמצעי המשמעת.
 ^פי שנראה להלן, חוזה העבודה האישי אינו מספק לעובד הגנות מספיקות מפני הפעלה
 לא־נאותה של סמכויות המעביד, ועל כן נראה לנו כבלתי רצוי להרחיב בנידון זה את

 סמכויותיו של המעביד.

 (ז) הערות ביקורת על אמצעי המשמעת שמקורם בחמה העבודה האישי

 בדקנו לעיל 5 אפשרויות פעולה של המעביד, הכוללות את דרך הוויתור על ההפרה,
 הוויתור הנעשה על תנאי (התראה) ושלוש תרופות חוזיות העשויות לשמש כאמצעי
 משמעת בגין הפרות חוזה הנעשות בדרך של הפרות משמעת. עתה אנו באים להעריך

 או1 היתרונות והחסרונות של כלל אמצעי משמעת אלה.
 ראשית נראה, שלרשות המעביד עומדים כאן אמצעים מעטים שאין בהם כדי לענות
 על מגוון המקרים של הפרות המשמעת. המעביד יכול לוותר על ההפרה, או לוותר
 על תנאי. לעתים נדירות הוא יתבע פיצויים מהעובד, או שיבקש צו עשה או לא תעשה
 המכוון כלפי העובד מפר המשמעת. לבסוף עומדת לרשות המעביד גם דרך הפיטורים.
 בסולם זה של אמצעי משמעת קיים פער גדול בין האפשרות של מתן התראה לעובד,
 ובין האפשרות של פיטורים, ובין שני אמצעי משמעת אלה אין למעשה שלבי ביניים

 של אמצעים שהם מעשיים וגם יעילים.
 דיני החוזים הכלליים אינם נותנים למעביד תרופה חוזית של הורדת העובד בדרגה,
 אוי העברתו לתפקיד אתר, או השעייתו מעבודה באופן זמני וכדומה. אם ירצה המעביד
 לפעול בדרכים אלה, יצטרך לבסס את סמכותו על תנאי מפורש או תנאי מכללא הנכלל
 בהסכם העבודה (או על הוראות חוק, במקרים יוצאי דופן). בהעדר הסכמת לגבי אמצעי
 משמעת נוספים נמצא המעביד במצב לא נוח. אם אינו רוצה, או אם אינו יכול, לפטר
 את העובד — אין לו אלא להסתפק בהתראה. במצב זה עשוי המעביד להסתפק באמצעי
 שהוא קל מדי לנסיבות (התראה), או להיפך — הוא עשוי להגיב בחומרה יתרה
 (פיטורים). בשני המקרים חיפש המעביד אמצעי מתאים אחר, אך זה לא עמד לרשותו.
 בשני המקרים נפגמו יחסי העבודה, שכן תגובה קלה מדי עשויה לרופף את המשמעת
 בעבודה, ותגובה חריפה מדי עלולה לגרום עוול לעובד הבודד ולהביא להתמרמרות
 בקרב ציבור העובדים. אין ספק שהפתרון הרצוי במצב זה מוליד את הצדדים אל שולחן

 המשא ומתן, על־מנת שיסדירו ביניהם, בהסכמה, את רשימת אמצעי המשמעת.
 כפי שנראה, מול הסכמת העובדים להעשרת אמצעי המשמעת תידרש כאן הסכמה
 מצד המעביד להפעלת אמצעי ביקורת שיבטיחו לעובדים הפעלה נאותה של אמצעי
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 המשמעת. נראה לנו, כי צרכים הדדיים אלה — ונוספים להם — הם שסוללים את הדרך
 מהסכם המשמעת האישי אל הסדרי המשמעת הקי^ציים.

י ע צ מ ה של א ת ו א נ ם ה ת ל ע פ ח על ה ו ק י פ ה ת ו ו ד ב ו ע ר ה רו ם לבי י כ ר ד  3. ה
ת ע מ ש מ  ה

 (א) בירוד העובדות והפיקוח על פעולת הבגעביל — מה כין הפישדריפ וביו אמצעי
 המשמעת האחרים

 אלמנט שלישי זה של הסדר המשמעת מבליט למז*שה את השאלה של חלוקת הכוחות
 והסמכויות בין המעביד לעובד בכל הקשור להפעלתו של הסדר המשמעת. הסדר
 המשמעת נדרש בשאלה זאת להתוות את הדרך המעשית בה יופעלו אמצעי המשמעת.
 המעביד רוצה להפעיל אמצעי משמעת (לממש תרופה חוזית) בגין הפרת משמעת
 (הפרת חוזה) של העובד, אולם העובד טוען שכלל לא הפר את המשמעת, או שהפר
 משמעת אך לא באותו אופן שהמעביד טוען לו. עו^ה כאן השאלה של הבירור העובדתי,
 האם יתקיים בכלל בירור כזה, ואם כן באיזה או&ן ? שאלה נוספת עולה כאשר טוען
 העובד שאמצעי המשמעת שהמעביד מבקש לממשו חמור מדי ואינו הולם את מעשה

 ההפרה. בפני מי יטען זאת העובד, ומה הדרך לפקוז על מעשי המעביד ?
 דומה, כי התשובה לכל השאלות הללו היא שהקעביד נמצא במצבו של כל מתקשר
 אחר הסבור כי הצד האחר הפר אח החוזה. אם jsn המעביד לוותר על ההפרה — הרי
̂־ עם הבירור העובדתי או עם מידת  זה עניינו, וקשה לתאר שהעובד יעלה טרוניה בקש
 ההתאמה של ״אמצעי המשמעת״ הזה. אם המעביו* נותן לעובד התראה, הרי זה כבר
 עניין רציני יותר עבור העובד, אך נראה כי טענותיו של העובד תבואנה בדרך כלל

 לידי ביטוי כאשר ירצה המעביד לממש את התראתו.
 מימוש ההתראה עשוי לבוא על־ידי הפעלה של אחת התרופות החוזיות העומדות
 לרשות המעביד — התביעה לקבלת צו עשה או לא 1תעשה, התביעה לפיצויים, או ביטול

 החוזה בגין הפרתו על־ידי העובד (פיטורי העובד).!
 במקרים הנדירים שבהם יבחר המעביד לבקש מ^ית המשפט צו עשה או לא תעשה,
 או לתבוע פיצויים מהעובד, יתבררו העובדות בפני|בית המשפט, ויהיה זה בית המשפט
 שיקבע אם ליתן את הצו המבוקש או אם מגיעים פיצויים למעביד ומה שיעורם. במצב
 זה אין לומר כי נשללה מן העובד האפשרות לקיים צירור עובדתי או שקופח בכל הנוגע
 לקביעת אמצעי המשמעת המתאים (שהוא הצו המבוקש או שיעור הפיצויים שיקבע

 בית המשפט).
 שונים הם פני הדברים דווקא כאשר עומד על הפרק אמצעי המשמעת הממשי והחמור
 מכל — הפיטורים. כאן המעביד הוא שיחליט על דעת עצמו מה היתד. התנהגותו של
 העובד, והאם עלתה כדי הפרה יסודית של החוזה.! אם ירצה ישמע את דברי העובד,
 ואם לא ירצה — אין הוא חייב לשמוע מה בפי העובד (שלא לומר — לברר את אמיתות
 הדברים) ״. השיקול הוא של המעביד, וההחלטה כילה שלו, כפי שהוא המצב לגבי כל

 71 ייתכן שבנידון זה יוכל העובד להעלות טענה מכוח סעיף 39 לחוק החתים (חלק כללי),
 תשל״ג—1973, אולם ספק אם ניתן ליישם את הסעיף על הסיטואציה הנידונה כאן.
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 מתקשר לחוזה העומד בפני קבלת מעשה של הפרה יסודית שנעשה על־ידי הצד השבי.
 אם טעה המעביד כשראה את החוזה כמבוטל (קרי כש״פיטר״ את העובד), הרי שביטול
 החוזה בידי המעביד נעשה שלא כדין, וכפי שראינו, עשוי המעביד עצמו להיחשב כמי
 שהפר את החוזה. כאן מתגלה ההבדל בין אופן הפיקוח על פעולת הפיטורים ובין דרך

 הפיקוח על הפעלתם של יתר אמצעי המשמעת.
 :כאשר מדובר באמצעי המשמעת (התרופות החוזיות) זולתי הפיטורים, המעביד הוא
 ש^ריד לפנות אל בית המשפט או לבית הדין ולהוכיח את העובדות הדרושות, ודק אז
 עשוי הוא לקבל את הסעד המבוקש. לעומת זאת, כאשר מדובר בפיטורים, הרי קודם
 כל פועל המעביד, ובדרך כלל יתאפשר לעובד לפנות לבית הדין רק לאחר שהתבצעה
 כבר פעולת הפיטורים. הפיקוח על פעולת הפיטורים של המעביד יתבצע אפוא, בדרך
 כלל, בדיעבד והשאלה המרכזית במצב זה היא אם יינתן לעובד סעד יעיל העשוי
 להחזיר את המצב לקדמותו, או אם יינתן לו סעד כזה שבכוחו להרתיע מראש את

 המעביד מפני פעולה־לא־גאותה בכל הקשור לפיטורי העובד.
 ; נבדוק להלן את שני הסעדים העיקריים העולים על הפרק לאחר פעולת הפיטורים,
 ו^יאה אם יזכה העובד המפוטר בסעד יעיל, ואם עשוי סעד זה להרתיע את המעביד מפני
 פפולות־לא־נאותות בפיטורים. שני הסעדים שנבדוק בהקשר זה הם: פיצויים לעובד

 המפוטר וצו החזרה לעבודה.

 (כ) פיצויימ לעובד המפוטר — היש בהט כדי להרתיע את המעביד מפעדלה בלתי־
 מוצדקת ?

 כאשר מדובר בתרופה של פיצויים לעובד המפוטר, ובשאלה אם יש כאן הרתעה למעביד,
 יש לזכור שבמקרים לא מעטים שיעור הפיצויים שייפסק לעובד בגין הפרת החוזה

 על ־ידי המעביד יהיה נמוך למדי.
 כבר ראינו, שכאשר נערך חוזה עבודה אישי לתקופה בלתי קצובה יוכל המעביד,
 בדרך כלל, לפטר את העובד תוך מתן הודעה מוקדמת. אם פוטר העובד תוך הפרת החובה
 למתן הודעה מוקדמת, ייפסקו לו בדרך כלל פיצויים חוזיים ששיעורם כדמי ההודעה
/ כך שסכום הפיצויים במקרים אלה איננו, בדרך כלל, בעל משמעות של 2 ת מ ד ק ו מ  ה
. היות שכנראה מרבית חוזי העבודה האישיים הם חוזים הנעשים לתקופה בלתי ז  ממש 3

7 התוצאה היא, שבמקרים רבים יהיה הפיצוי החוזי בשיעור נמוך.  קצובה 4

 12 קרוגין וגדיים (לעיל, הערה 1) עמי 100—101. ראה לכך: קארבי־ה1ל (לעיל, הערה 25)
; וראה גם: r d ed.) p3(Dix, On Contracts of Employment עמי 118; .28: כן ראה 
ן דיני עבו כ ו , "Unfair Dismissal and Reinstatement" 32 MLR -G- de N. C l a r k . 432 

 דה באנגליה ובארה׳׳ב (לעיל, הערה 15) עמ׳ 510.
 73 בסעיף 10(ב) להצעת חוק חוזה עבודה, תשכ״ת—1968, מדובר בתקופת הודעה מוקדמת
 מינימאלית של 10 ימים. ראה ה״ח תשכ״ח 791, עמ׳ 384. על־פי פסקי דין שונים שניתנו
 בנושא זה, ואשר יאוזכרו גהמשן־ הדיון, נראה שבדרד כלל מדובר בהודעה מוקדמת
 הניתנת כמה שבועות לפני הפיטורים, ורק במקרים נדירים מדובר בתקופה ממושכת המגיעה

 עד לשנה.
 74 ראה דב׳יע ל״ג/9—3 ״צרי״ חברה לתעשייה פרמצב&זית וכימית כע״מ ואחי נ׳ ריקם, פד״ע ד

 494,477 מול האות ז.
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בה, והמעביד פיטר את העובד תוך  במקרים אחרים, שבהם היה החוזה לתקופה קצ̂ו
 הפרת התחייבותו להעסקת העובד לתקופה האמורה בחוזה, עשוי שיעור הפיצויים
 החוזיים להיות גבוה יותר מזה הנפסק בגין אובדן ההודעה המוקדמת. העובד זכאי,
. 7  במקרה זה, לנזק הכספי הנובע כתוצאה סבירה ואפשרית מהפיטורים שנעשו בטרם זמן 5
 בעניין זה קובע סעיף 10 לחוק התרופות שהנפגע י1.א זכאי לפיצויים בעד הנזק שנגרם
 לו עקב ההפרה ותוצאותיה, ושהמפר ראה אותו ^ו שהיה עליו לראותו, בעת כריתת

 החוזה, כתוצאה מסתברת של ההפרה. !
 בדרך כלל לא ייפסקו לעובד פיצויים בשל ה^ופן שבו בוצעו הפיטורים, בין אם

. י  מדובר כאן בפגיעה ברגשותיו, ובין אם מדובר כאן בתוצאה המזיקה לשמו הטוב 6
 כאשר שיעור הפיצויים אינו מוסכם מראש, ייפסקו, בדרך כלל, הפיצויים לעובד
 בהתאם לתשלומי השכר שנמנעו ממנו כתוצאה 'מפיטוריו, והעובד יהיה זכאי לכל
 טובת הנאה שהיה זכאי לה מכוח ההסכם ואשר נשללה ממנו כתוצאה מהפרת ההסכם

. י ז  בידי המעביד ן
 מה שעשוי לעתים להקטין באופן ממשי את שיעור הפיצויים זו חובתו של העובד
 להקטין את נזקו. כך קובע סעיף 14 (א) לחוק הטרופות שהמפר אינו חייב בפיצויים
 (לפי סעיפים 10, 12, 13 לחוק התרופות)׳ בעד !נזק שהנפגע יכול היה, באמצעים
 סבירים, למנוע או להקטין. כאשר העובד משיג עבודה אחרת לאחר פיטוריו, ינוכו
 הסכומים שהשתכר במקום עבודתו החדש משיעור הפיצויים שייפסק לו בגין הפרת החוזה

 שבפיטוריו. |
 יתר על כן, גם כאשר לא השיג העובד עבודה אחרת לאחר פיטוריו מוטלת עליו חובה
 להקטין את נזקו ואין הוא זכאי לפיצוי בגין כל נזק שיכול היה למנוע, אילו פעל בשקידה

. 7  נאותה במאמץ למצוא עמדה חדשה 8
 העובד אינו חייב לקבל עבודה השובה בסוגה מן העבודה שממנה פוטר, ואין הוא
, אולם הוא חייב לפעול בשקידה נאותה כדי ז  חייב לקבל משרה נמוכה מזו שהיתר. לו 9

 למצוא עבודה אחרת הולמת. !

 75 75 ראה: האלסבורי(לעיל, הערה 13) כרך 16, סעיף:651, עמ׳ 441.
 76 שם. עם זאת מצוין שם, שייתכנו מקרים שבהם יהיה! העובד זכאי לפיצוי על ההפסד בפרסום
 שנגרם לו כתוצאה מביטול החוזה, ובנידון זה עשויים להיפסק פיצויים בשיעור ניכר. כן ראה
Addis v. Gramophone :לנושא זה: קארבי־ה1ל(לעיל, הערה 25) עמ׳ 118. ור^ה לכד גס 
 Co. Ltd. (1909) A.c. 488. יש לציין, שבחוזי עב^דה מיוחדים במינם עשוי העובד לזכות
 בפיצויים לא רק על ההפסד שבהכנסה, אלא גם על!ההזדמנות שנשללה ממגו למלא תפקיד
 מסוים, או לרכוש ידע וניסיון במקצוע. ראה לכך: &״א 256/60 פרנקל נ׳ אמריקן אוכרפים
 פור פנטרס אינקורפודיטד, פ״ד טו 87; וכן ראה: ד4״ע ל״ד/12—3 פלדי נ׳ החכרה הימית

 להובלת פרי גע״מ, פד׳׳ע ה 160,151. !
̂ף 653, עמ׳ 443. וכן ראה בג״צ 473/77  77 ראה לכך: האלסבורי (לעיל, הערה 13) כרד 16, סע
 ההםתדרות הכללית של העוכדיפ כא״י נ׳ בית הדין הארצי לעבודה ואחי, פ״ד לב (1) 819,

.825 
 78 ראה המקורות המאוזכרימ בהערה 77. !

̂נמ׳ 443.  79 ראה: האלסבורי(לעיל, הערה 13) כרד 16, סעיף 653 
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 כמו כן יש לציץ, כי משיעור הפיצויים ינוכו תשלומים שונים שהעובד קיבל בגין
.  הפג1קת עבודתו 8°

 פרטי לתביעה החוזית העומדת לעובד המפוטר עשויות לעמוד לו, לעתים, גם עילות
. 8 1 ה ת  לתביעה בנזיקין בגין פיטוריו, כגון תביעה בגין גרם הפרת ח

 פרט לפיצויים מכוח החוזה ופרט לפיצויי הנזיקין יש לקחת בחשבון את תביעתו
 האפשרית של העובד לפיצויים מכוח החוק. בישראל עשוי העובד המפוטר לתבוע פיצויי
 פיטורים מכוח חוק פיצויי פיטורים, תשכ״ג—1963, ובאנגליה עשוי העובד לתבוע
 פיצויים בגין ״פיטורים־לא־הוגנים״ (unfair Dismissal), שגם הם ניתנים מכוח

. 8  הוראות החוק 2
 יש לציץ, כי בהתאם להוראות חוק פיצויי פיטורים מתאפשר למעביד להוכיח בבית
 הד*־ן לעבודה שעקב הפרת המשמעת מצד העובד, שבגינה פוטר, מן הראוי לשלול מן

. 8  העובד את פיצויי הפיטורים, או להפחיתם 3
 אף באנגליה, כך נראה במפורט בהמשך הדברים, ישקול בית הדין לעבודה את
 התנהגותו של העובד — שבגינה פוטר — כדי להחליט מהו הסעד שמן הדין להעניק לו

. 8 4 ק ו ח  בגין פיטוריו שהיו בגדר ״פיטורים־לא־הוגנים״ כמשמעותם ב
 יש לציין, שפיצויי הפיטורים המשתלמים לעובד בישראל מכוח החוק מיתוספים אל
 הפיצויים החוזיים. מצד אחד ברור לחלוטין, שאין להפחית מפיצויי הפיטורים את הסכום
 שלןיבל העובד בתור פיצויים חוזיים, שכן פיצויי הפיטורים משולמים מכוח החוק, ואין
 ב^וק הוראה של הפחתה בגין תשלום הפיצויים החוזיים. מאידך עולה השאלה אם יש
 מקום לנכות מסכום הפיצויים החוזיים את סכום פיצויי הפיטורים שקיבל העובד. בעניץ
 זה ניתן לראות בפסיקתו של בית הדין לעבודה שלא נהוגה כל הפחתה מן הפיצויים

. 8  החוזיים בגין פיצויי פיטורים שקיבל העובד המפוטר 5

 80 שם. בקשר עם ניכויי מס מסכום הפיצויים, ראה: י׳ הדרי, ״ניכוי מס הכנסה בתביעות
 פיצויים: הלכת גורלי במבחן הפסיקה שלאחריה וחוקי פיצויים ללא אשם״ עיוני משפט ו
 י 373; ז׳ צלטנר, ״דיני החוזים בישראל בהתפתחותם במשד חצי יובל מאז קום המדינה״
 : הפרקליט כט 56, 66; ח׳ אבנור, ״מס הכנסה כגורם בחישוב הפיצויים לפי פקודת הנזיקין״

 1 הפרקליט כח 544. אשר לניכויי המס מסכום הפיצויים, הנהוגים כיום באנגליה, ראה: הפל

 ואוהיגינס (לעיל, הערה 62) 1216. כן ראה שם, בעמ׳ 1215—1216, בקשר עם ניכויים אחרים
 בגין תשלומים אחרים שקיבל העובד המפוטר, שנותר ללא עבודה.

 81 לדיון בעוולות הנזיקין האפשריות ראה: קרוגין וגדיים (לעיל, הערה 1) עמ׳ 111—112.
 82 דיון מפורט בנושא זה ראה בהמשד הדברים, בפרק ז, סעיף 3(א).

 83 ראה לכך סעיפים 16 ו־17 לחוק פיצויי פיטורים, תשכ״ג—1963. יש לציין, שכבר בפסיקתו
 הראשונה מילא בית הדין לעבודה בתוכן את הוראות הסעיפים האלה. ראה לכך: דב״ע
 ל/ד-3 שלגי נ׳ מימני, פד״ע א 87; דב״ע ל/3-6 שמואלי ואת׳ נ׳ שרייר, פד״ע א 69; דב״ע
 ל/10—3 כהן נ׳ ורמוס, פד״ע א 100; דב״ע ילא/3—3 דים בע׳׳מ נ׳ יופף, פד״ע ב 215. וכן
 : ראה לכך בפסיקתו המאוחרת של בית הדץ לעבודה, ובייחוד: דב״ע לה/5—3 פריד נ׳ מכון
 1 בית יעקב למורות, פד״ע ו 115; דב״ע לה/50—3 חכרת־ מלון הטלף שאול נ׳ אפתר לוי,

 פד״ע ז 29; דב״ע לו/67—3 פלג •נ׳ קבוצת הטרקטורים כני כדק גע׳׳מ ואח׳, פד״ע ח 287;
 דב״ע לז/33—3 חברת נוימן כרזל לבניה 1974 כע״מ נ׳ מפארווה, פד״ע ח 315. לדיון מפורט

 . יותר בסוגיה זו ראה להלן, פרק ו, סעיף 1 (ג).
 84 דיון מפורט בנושא זה באנגלית ראה בפרק ז, סעיף 3(א).

 85 ראה, למשל: דב״ע לו/78—3 פאלק נ׳ מ״י, פד״ע ט 197, 216; כן. ראה: דב״ע לה/5—3
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 סיכומו של דבר, יש לבחון ולחשב בכל מקרה ומקרה את שיעור הפיצויים שיהיה
 העובד המפוטר זכאי לו. יהיו כאן, אל נכון, מקאים, שבהם שיעור הפיצויים האפשרי
 יהיה גבוה יחסית, ותהא בכך הרתעה של ממש להעביד מפני פיטורים שאינם עומדים
 בכל יחס להפרת המשמעת שביצע העובד. המעביד צריך לקחת כאן בחשבון, שבגין
 הפרת משמעת, שהיא אכן המירה ועולה כדי הפרה יסודית של החוזה, לא ייראה הוא
 עצמו כמי שהפר את החוזה על ־ידי מעשה הפיפזורים, וכך לא יחויב הוא בפיצויים
 חוזיים. יתר על כן, כאשר נובעים הפיטורים ממעלזה חמור של הפרת משמעת, המעביד
 עשוי להוכיח בבית הדין לעבודה שהעובד אינו זכאי לפיצויי פיטורים מכוח החוק, או

 שיש להפחית את שיעורם.
 כאשר עומדים על הפרק סכומים משמעותיים של פיצויים טוב לו למעביד שלא ייחפז
 בפעולת הפיטורים, וכדאי לו לברר כהלכה את עובדות המקרה ולפעול ללא רשלנות

I .ולא מתוך שרידות לב 
 לצד מקרים אלה קיימים גם מצבים אחרים, שןבהם שיעור הפיצויים האפשרי אינו
 גבוה כלל ועיקר; בין אם מדובר בפיצוי הניתן רק בגין אובדן ההודעה המוקדמת, בין
 אם מדובר בפיצויי פיטורים בשיעור נמוך שניתן לעובד שעבד תקופה לא ארוכה.
 במקרים אלה קל לראות, שלא קיימת לגבי המעביד הרתעה של ממש מפני החלטה לא
 נאותה, רשלנית או שרירותית, בקשר עם פיטורי העובד החשוד בהפרת המשמעת.
 הרתעת המעביד במקרים אלה אינה נובעת מן ההסדר המשפטי, אלא מכוחם הארגוני
ם להפעילו — עשוי המעביד מי  של העובדים; אם יש לעובדים כוח ארגוני והם | מו

 להירתע. זהו כמובן פתרון הניתן מ״הסדר״ של כוח[ ולא מכוחו של הסדר.

 (ג) צו החזרה לעבודה ;

 לצד השאלה של זכאות העובד המפוטר לפיצויים ק1ימת השאלה אם יכול העובד לתבוע
 את ביטול הפיטורים ואת החזרתו לעבודה. כאן עולח השאלה אם קיימת הרתעה למעביד
 ואם קיים סעד לעובד, שאם פוטר באופן לאימוצדק יוחזר העובד לעבודה מכוח צו של
 בית המשפט או בית הדין המתאים. בעניין זה ק!ובעות הלכות ברורות של המשפט
 המקובל, שבית המשפט לא יאכוף את ביצועו של חוזה לעשות או לקבל עבודה אישית

 או שירות אישי. ביטוי ברור ונמרץ להלכה זאת ניו^ן מפי הלורד ריד בזו הלשון:

"The Law regarding master and servant is not in doubt. There cannot 
be specific performance of a contract of service and the master can 
terminate the contract With his servant at any time and for any 

 פריד נ׳ מכון בית יעקה למורות, פד׳׳ע ו, 113. י£ז לציין, שהן בית המשפט העליון והן
 בית הדין הארצי לעבודה הביעו דעתם כי שתי העילות לפיצויים, הסטטוטורית והחוויות, הן
 שתי עילות תביעה הנמצאות במישורים שונים. ראה׳: ע״א 403/62 הוטמן נ׳ סין־מוריץ, פ״ד
 יז (2) 1251, 1255 (מפי השופט ברנזון); וראה: ד^״ע ל/22—3 קורט לנצר ב׳ ׳׳חידרוכים״
 כע׳׳ס (מפירוק מרצון), פד״ע ב, 169. יש לציין לפיצויי הפיטורים משתלמים לעובד גם
 מתוך פיצוי־לאחור — בתור גמול לעובד על שנות חייו ועוצם ידיו שבתן למעביד (ע״א
 389/60, 419/60 טרטקובר נ׳ האחים ברגט את בורפרד בע״מ, וערעור שכנגד, פ״ד טז (2)

 3,969—971); זאת — בעוד שהפיצוי החחי צופה, בדרך כלל, פני הווה ועתיד.
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reason or for none. But if he does so in a manner not warranted by 
the contract he must pay damages for breach of contract."86 

 המשפט הישראלי הלך בנידון זה בעקבות המשפט המקובל, וכך קבע השופט
: 8  זילברג ז״ל, באחד מפסקי הדין המנחים בנושא זה בישראל 7

 ״הודעת פיטוריו של עובד עלולה להיות בניגוד להוראות ההוזה שקיים בינו לבין
 המעביד ועלולה לכן לגרור אחריה תביעות על נזקים וכיוצא בזה, אבל אין לאמר
 שהודעה כזו תהיה בטלה, אדרבא, מפני שאינה בטלה אלא היא בתוקף יכול העובד
 לבוא בתביעות כנ״ל נגד המעביד אם יתברר שההודעה ניתנה בניגוד לתנאי

 החוזה״.

: 8  הוסיף על כך השופט זוםמן(כתוארו דאז) 8

 ״ברם, זכותו של מעביד היא לפטר עובדו, ובאין הוראה סטטוטורית המתנה זכות
 הפיטורין בתנאים, הפיטורין תופסים אפילו לא היו מוצדקים.

 : תרופתו של עובד שנפגע על ידי פיטורין־לא־מוצדקים היא לתבוע פיצויים. בית־
 המשפט לא יכפה על המעביד להעסיק עובד שהוא אינו רוצה בד׳.

 בעקבות הפסיקה בא המחוקק בישראל, ובסעיף 3(2) לחוק החוזים (תרופות בשל
 הפרת חוזה), תשל״א—1971, נקבע כי הנפגע לא יהיה זכאי לאכיפת החוזה אם מדובר

 באכיפת חוזה לעשות או לקבל עבודה אישית או שירות אישי.
 5השופט זוסמן מציין לגבי סעיף זה כי ״למעשה אינו מגלם אלא את הדין הקודם״ 89,

.  וכי ההלכה הפסוקה קיבלה כאן את הגושפנקה של המחוקק 9°
 בתקופת האחרונה חלו באנגליה כמה התפתחויות, מכוח החקיקה, בנושא הפיטורים.
, אולם הדגש העיקרי לענייננו הוא, 9 1 ן ו  לחקיקה זאת נתייחס בפירוט בהמשך הדי
 שכאשר בית הדין לעבודה מוצא, שהעובד פוטר ב״פיטורים־לא־־הוגנים״ כמשמעותם

 בחוק, זכאי העובד לקבל, כסעד עיקרי, צו של החזרה לעבודה.
 בעבר הוגדר סעד זה בחוק כ״המלצה״ של בית הדין להחזרת העובד המפוטר

: Ridge v. Baldwin (1963) 2 All. E.R. 66,71. עוד בקשר עם הלכות המשפט 8  ראה לכך 6
De Francesco v. Bamum (1890) 45ch. D 430, 438; Parry v. :המקובל ראה 
Liverpool Malt Co. (1900) 1 Q.B. 345; Denmark Production Ltd. v. Boscobel 
Wedderbum, The Worker :ופן ראה לכך •Production Ltd. (1968), 3 All. E.R. 513 
Baer, ;106 קרוניז וגדיים (לעיל. הערה 1) עמ׳ .and The Law (2nded., 1971) 81 
;Discipline and Discharge under the Labor Agreement (New York, 1972) 1 

 דיני עבודה באנגליה ובארה״ג (לעיל, הערה 15) עמ׳ 510.
 87 ראה ע״א 135/52, 133/51 רגבי נ׳ המנהל הכללי של הרכבת, וערעור בגדי, פ״ד ז 333, 334.
 88 ראה ע״א 413/68 קניג נ׳ קופת חולים של חהפתדרות הכללית של העובדים העבריים בישראל,

 וערעור שכנגד, פ״ד כג(1) 629,627.
 89 ראה: בג״צ 254/73 צרי חברה פרטצכטית כע׳׳מ ואח׳ ב׳ בית הדין הארצי לעבודה ואחי.

 פ״ד כח (1) 372, 378 (להלן: בג״צ ״צרי״).
 90 שם, 384.

 91 ראה להלן, פרק ז, סעיף 3(א).
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 ו

 לעבודה, ואילו כיום מדבר החוק על ״צו״ להחזרת! העובד לעבודה, וגלויה וברורה בחרק
 כוונתו של המחוקק לנתב את בית הדין לעשות שימוש נרחב בסעד זה 2«. עם זאת כיום,
 כמו בעבר, מוסמך בית הדין לאכוף את ביצוע הצו!—• אם המעביד אינו מציית לו — רק

 באמצעות פסיקת פיצויים מוגדלת לעובד המפוטר!,
 שראל, נראה כי התחיקה האנגלית

 העבודה«*. בפסק הדין ״צדי״ ניסה

 כאשר אנו עוברים להתפתחויות האחרונות ב
 החדשה שימשה, גם היא, כאהד מגורמי הרקע להניעו את בית הדין הארצי לעבודה

 לנסות ולשנות את ההלכה הנוגעת לאכיפת חוזה
 בית הדין לעבודה לסייג את ההלכה שאין מצודם על ביצוע בעין של חוזה עבודה
. בית הדין לעבודה העלה לדיון 9 4 ל י ג י ר ש י  ולצמצמה למקרים של חוזה עבודה א
 את הסוגיה הנוגעת לחוזה עבודה אישי שאינו {גדר חוזה עבודה רגיל אלא נעשה
 לתקופה קצובה או לביצוע משימה מוגדרת, והשאי^ בצריך עיון את השאלה מה התרופה

. a  שבידי העובד אם פוטר תוך הפרת זכדותיו החוזיות 0
 רמז ברור למגמתו של בית הדין ניתן כאשר א^ר במקום אחד בפסק דינו הנ״ל כי
 לעובד בישראל זכות למקום העבודה או במקום העבודה (right in the job) בכמה

. 9  מקרים, ובכלל זה במקרה שבו נעשה חוזה אינדיבידואלי לתקופה קצובה 0
 במרכזו של פסק הדין" בעניין ״צד-־׳׳ עמד הםקם קיבוצי, ובנידון זה באה הקביעה
 כי מוסמך בית הדין לעבודה לצוות על אכיפת הסכם! העבודה הקיבוצי, ובהתמלא הנסיבות
 המתאימות יורה בית הדין על מניעת הפיטורים בז־ןדך של ביצוע בעין, או צו מניעה או

 הצהרה למניעת הפיטורים 7&.
 החלטתו זו של בית הדין לא עמדה •במבחן הבג״צ, ובית המשפט העלית בשבתו כבית
9 וק1|ע, שדין אחד לחוזה העבודה האישי  משפט גבוה לצדק הפך את הקערה על פיה 3
 ולהוראות האישיות שבהסכם העבודה הקיבוצי«. !בשני המקרים החיוב הוא חוזי ובית
 המשפט חייב לנהוג בו כבכל חיוב חוזי הנובע מר^ון הצדדים. בשני המקרים הפיטורים,

ת 100, י פ ם  אפילו היו ללא צידוק, אינם מותירים בידי המפוטק אלא תביעה כ
 מפסק דינו של בית המשפט ניתן ללמוד, כי המקבים שבהם יתאפשר לעובד לקבל סעד
 המונע את פיטוריו הם אלה שבהם קיימות הוראות! חיקוק השוללות את זכות הפיטורין
, ובין השאר נכללים ;כאן גם פיטורים של עובדי עיריה 1 , 1 1  או המתנות להם תנאים

 92 ראה לכל זה דיון מפורט בפרק ז, סעיף 4(א). ;
 93 ראה דב׳׳ע לג/3—9 ״צדי״ הב׳ לתעשיה פרמצגשח|ג וכימית כע״מ ואחי נ׳ ריקה, פד״ע ד

 477, 510 (להלן: פסק דק ״נדי״).
 94 שס, 512, פיסקה 53• חוזה עבודה אישי רגיל הוא ^כל הנראה חוזה אישי שבעשה לתקופה

 בלתי קצובה.
 95 שם, 494, פיסקה 18. !

 96 שם, 511, פיסקה 52 וראה גם תמצית ההלכה בעמ׳ 478.
 97 שם, 513—514.

 98 ראה בג״צ ״צרי״(לעיל, הערה 89).
j .383—382 ,99 ראה שם 

 100 שם, 383.
 101 שם, 381. !
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/ ופיטורים של עובדי מדינה הנעשים מכוח סימן 15 לדבר 0  המוסדרים בפקודת העיריות 2
. 1 ס ־  המלך 3

, כי בנסיבות מיוחדות יינתן ״ < 4 ״ מ צ  ובית הדין הגבוה לצדק מוסיף ומציין בעניץ ״
 לעובד המפוטר סעד על דרך הצהרה — ובלבד שהדבר לא נדרש כדי לאלץ את המעביד
 להחזיר את התובע לעבודה. סעד של הצהרה, להבדיל מצו מביעה או ביצוע בעין, אינו
 עשוי להפעיל את מבגבון הכפייה של בית המשפט, ולגביו לא קיים אפוא השיקול

 המונע את בית. המשפט מלבצע את החיוב בעניין קשר העבודה 105,
 נראה, שבית הדין לעבודה, לאחר הדיון בבג״צ בעניין ״צדי״, לא אמר נואש בעניץ
 הסמכות למתן סעדים שמכוחם יוחזר בסופו של דבר העובד המפוטר לעבודה. בפסיקה
 עקיבה ומתמדת, שראשיתה מבוססת על הפתח הצר שהשאיר הבג״צ בעניין צווים
 הצהרתיים, קבע בית הדין לעבודה את סמכותו למתן צווים הצהרתיים בגין פיטורים

 102 שם. וראה לעניין זה סעיפים 171 ו־1ד1א לפקודת העיריות [בוסח חדש]. כן ראה לעניין זד. דב״ע
 לה/1—3 עירית ר״ג נ׳ לייכו«רצל, פד״ע ו 337.

 103 ראה לעניין זה את פסק דינו ישל בית הדק הארצי לעבודה בעניין ״צרי״ (לעיל, הערה 93),
 עמ׳ 495, ואת הערתו של הבג״צ בעניין זה (לעיל, הערה 89) עמ׳ 381. וכן ראה לכד:
 בג״צ 88/49 לוי נ׳ ראש העיד ת״א ואח׳, פ״ד ה 94; בג״צ 290/65 אלתגר נ׳ ראש עירית
 ד״ג ואח׳, פ״ד כ (1) 29, 34; ע״א 183/69 עירית פ״ת ואח׳ ב׳ מחן, פ״ד כג (2) 898; בג״צ

 : 326/63 חבים ואח׳ ב׳ שר החינוך והתרבות, פ״ד יד1(2) 110,108.

 : יש לציין, כי סמכות הבג״צ בנושא זה עברה בחלקה הגדול אל בית הדין לעבודה. ראה לכר:
 י בג״צ 334/69 בדודי נ׳ המועצה המקומית תל־מונד, פ״ד כג (2) 620; בג״צ 7/70 אנאי נ׳
 שר החקלאות ואת׳, פ״ד כד (1) 127; בג״צ 221/69 פלוני נ׳ שר הכמחון ואח׳ פ״ד כד(1) 365.
 וראה: ב׳ ברכה, ״סמכות בג״צ וסמכות בית הדין לעבודה בעילות המבוססות על יחסי עובד
 ומעביד״ הפרקליט כו 557, הפרקליט כז 87. כן ראה: דב״ע ל/3—9 סמרה ב׳ משטרת ישראל,
 פד״ע א 58; דב״ע ל/2—5 הסתדרות המהנדםימ ליד מועצת פועלי חיפה ואח׳ נ׳ נציגות
 שירות המדינה, פד״ע ב 58; דב״ע לג/3—3 מ״י ואה׳ נ׳ גנץ, פד״ע ד 161. כן ראה: לרנר,

 . ״צו מביעה נגד המדינה בבתי הדין לעבודה״ משפטים ג 332.
 לגבי המצב באנגליה, בכל הקשור לפיטורים הכפופים לשיקולי המשפט המבהלי, ראה:
Ganz, "Public Law Principles Applicable to Dismissal from Employment" 30 
.1. Zamir, The Decleratory Judgement (London, 1962) 148 :ראה p.M.L.R. 288 
Vine v. National Dock Labour Board (1957) :(להלן: זמיר). וראה לכך בפסיקה 
A.C. 488; Francis v. Municipal Councillors of Kuala Lumpur (1962) 3 All. E.R. 

.633; Vidyodaya University of Ceylon v. Silva (1963 3 All. E.R. 865 
 יש לציין, כי באנגליה עשוי בית המשפט לאכוף את החוזה במקרים מיוחדים נוספים:

 (א) כך, למשל, תיתכן אכיפה החוזה במקרה של חוזה פרמננטי שבו הוסכם על פיטורים
McClleland v. Northern Ireland General Health :רק בגין סיבות מסוימות. ראה 
ה הפרשנות, המרובה והשונה, לגבי פסק דין זה: א ר ו ( 1 9 5 7 ) 2 W.L.R .Serv ice Board . 594 
 קלארק (לעיל, הערה 6) עמ׳ 41 זמיר בעמ׳ 146—147; ודרב1רן (לעיל, הערה 13) עמ׳ 82;
; בישראל M . L . R 3 1 214. Judith Reid, "Dismissal of the Paid Union Official" , 217 

 ספק רב אם חריג זה יכול לחול, בשל הוראת סעיף 3(2) לחוק התרופות.
 (ב) כן ייתכן באנגליה חריג להלכה, כאשר מדובר בפיטורים של office-holder (להבדיל
 מ״עובד״). ראה רידאוט (לעיל, הערה 15) עמ׳ 13; קלארק (לעיל, הערה 6) עמ׳ 42. וכן ראה:

.Dix, On Contracts of Employment (3rd ed., London, 1968) 22—23 
 104 ראה בג״צ ״צרי״ (לעיל, הערה 89) עמ׳ 386, פיסקה 14, וראה הדוגמאות שם.

 105 שם.
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 שנעשו בניגוד להוראות ההסכם הקיבוצי. כך קבע בית הדין את סמכותו ליתן צו
 הצהרתי הקובע, כי פיטוריו של העובד נעשו בנ1גוד לחוקת העבודה (המדובר היה

. e (10בעובד של ההסתדרות 
 מעניין לציץ, כי העובד פנה לבית הדין לקבלת צו הצהרתי שהוא לא פוטר, ולחלופין
 שיוצהר כי פיטוריו הם בניגוד לחוקת העבודה, ו^י הם פסולים מעיקרם, והוא זכאי
 גם הלאה לשכרו. בית הדין לעבודה ראה את סמכותו ליתן רק צו המצהיר כי פיטוריו
, ואילו לגבי ההצהרות האחרות שביקש העובד, 1 0  של העובד הם בניגוד לחוקת העבודה 7
 העיר בית הדין כי הן ״מעודדות בעיות מתחום הקןשור בשימוש לרעה בסעד הצהרתי

 כתחליף לסעד ישיר, ואין צורך לעמוד עליהן״ 108. :
 עם זאת, משדן בית הדין בסעד המבוקש למתן! הצהרה כי הפיטורים נעשו בניגוד
 לחוקת העבודה, העיר בית הדין כי אין להעלות *נל הדעת שההסתדרות לא תתייחס
 אל הצו ההצהרתי ממש כמו שעושה זאת המדינה היינו, קיימת צפייה ברורה שהצו

 ההצהרתי יבוצע,
 משהובא העניץ בפני בית הדין הגבוה לצדק ץ11, אושרה סמכותו של בית הדין
 לעבודה למתן הצו ההצהרתי. השופט ברנזון מדגיש כי הצו ההצהרתי הנדון אינו עולה
 כדי צו של אכיפה ואין הוא נוגד את מה שנקבע בבג״צ ״צרי״שכן גם שם נקבע כי
 בנסיבות מתאימות אפשר ליתת לעובד המפוטר סער על דרך הצהרה בקשר לפיטוריו,
 אך לא כדי לאלץ את המעביד להחזירו לעבודה ״4, והשופט ברנזון מוסיף ואומר, כי

. 1 1  גס לאחד ״פסילת הפיטורין״ אין חובה להחזיר את ד״עובד לעבודתו 2
 נראה כי בית הדין לעבודה נטה להרחיב את נפקותו המשפטית של הצו ההצהרתי
 כך שאם יינתן צו הצהרתי, שהפיטודים נעשו שלא כדין, התוצאה תהא שהפיטורים
 בטלים או שאינם תופסים. כד למשל קבע בית הדין! באחד מפסקי דינו כי: ״כדי שעובד
 יהיה זכאי לפס״ד הצהרתי כמבוקש על ידי המערעל, היינו שפיטוריו בטלים או ״שאינם
 תופסים״ צריד שיהא בפיטורים אלה משום פגיעה׳ בזכותו המעין־קניינית של העובד
 למקום עבודה או במקום עבודה. על זכות זו נאמר בעניין ״צדי־״ בדיון מס׳ לג/3-^9 כי
 היא קיימת ״רק במסגרת זכויות על פי חוקים מיוחדים, במסגרת הסכמים קיבוציים,
. 1 ״ ״ . . . ה ז ו ח  ומעצם מהותו של חוזה אינדיבידואלי לתקופה קצ1בה — תוך. תקופת ה
 ניתן לראות כאן, אפוא, נטייה ליתן צווים הצהרתיים לא רק כאשר הפיטורים נעשו
 בניגוד להוראות החוק או ההסכם הקיבוצי, אלא גם כשנעשו בניגוד לחתה אישי לתקופה.
 קצובה. ניתן גם לראות, כי הסעד ההצהרתי נראה! לבית הדין כתרופתו הממשית של
 העובד שיש לו זכות מעין־קניינית במקום העבודה! ולעניין זה הוסיף בית הדין ואמר,
 כאילו אגב אורחא, כי ״בדרך כלל — סירוב ליתן פסק דין הצהרתי, או צו מניעה,

 106 ראה דב״ע לד/43—3 פלמאן סלמאן נ׳ ההסתדרות הכללית, פד״ע ה 462,449.
, t t í v 460—461 107 שם, 451. אשד לשיקולים למתן צו הצהרתי זה ראה 

 108 שם, 462.

 109 שם, 461.
 110 דאה בג״צ 380/74 שלמאן פלמאן נ׳ כית הדין הארצי לעכזדה זאח׳ פ׳׳ד ל (1) 495.

 111 שם, 501. ן
 112 שם. 1

 113 ראה דב״ע לד/46—9 אדלשטן נ׳ שכון ופיתוח לישראל כע״מ, פד״ע ו׳ 27,24.
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 בעניין פיטורים אינו עניין למחיקה על הסף בשל חוסר עילה אלא עניין לשיקול הפעלת
. 1 1 .״ 4 .  הדיםקרציה.

 כיווני ההרחבה. אשר נראו לבית הדין כרצויים מדברים כאן בעד עצמם, והדברים באו
. תהליך זה של הרחבת 1 1  לידי ביטוי בכמה פסקי דין נוספים של בית הדין לעבודה 5
 נפקותו המשפטית של הצו ההצהרתי סופו שנעצר עת הגיעה לבג״צ בשנייה ההתדיינות
 קזבין סלמאן ובין ההסתדרות הכללית. במקרה זה קבע בית הדין הארצי, כי יש משמעות
 י^ונסטיטוטיבית לצו ההצהרתי הקובע כי הפיטורים נעשו בניגוד להסכם העבודה, כך
 שההצהרה השיפוטית ביטלה את היש של הפיטורים והפכה אותו לאין. בית המשפט
 הגבוה לצדק ביטל קביעה זו של בית הדין לעבודה וקיבל את עתירת המעביד
 (ההסתדרות). בית המשפט חזר ופסק כי פיטורים שנעשו שלא כדין מזכים את העובד
 בפיצויים וכי הקביעה השיפוטית בדבר העדר יסוד משפטי למעשה הפיטורים אינה
 מחזירה כשלעצמה את יחסי העובד והמעביד לקדמותם »!. כך, אפוא, נותר הצו ההצהרתי

 ללא הנפקות של ביטול מעשה הפיטורים והחזרת יחסי עובד ומעביד לקדמותם.
 ; במצב זה נראה כי חשובה מכל תהיה השאלה אם ייאות המעביד לפעול בהתאם לצו

 ההצהרתי.

 י בנידון זה ייתכנו מצבים לכאן ולכאן, ונראה כי כוחו המאורגן של ציבור העובדים
 הוא שעשוי להשפיע על כמה וכמה מעבידים לפעול בהתאם לצו ההצהרתי. נראה כי
 בית הדין לעבודה, הוא עצמו, מביא לידי ביטוי את התחזית כי מקום, שבו לא יכובד
 הצו ההצהרתי בידי המעביד, יפעל ארגון העובדים כדי ״לשכנע״ את המעביד שכדאי
. ייתכן שנוצרת כאן המשוואה: צו הצהרתי + פעולת ״שכנוע״ 1 ״ ו צ  לו לפעול בהתאם ל
 של ארגון העובדים = סעד יעיל של החזרת העובד המפוטר לעבודה. מתוך נקודת
 מבט מעשית נראה לנו להעיר על משוואה זו, כי במקרים רבים למדי די גם במשוואה
 המצומצמת לפיה: פעולת ״שכנוע״ של ארגון העובדים = זעזזרד, לעבודה של העובד
 ז|מפוטר. מתן צו הצהרתי כנשק בידי ארגון העובדים נראה כמיותר במשוואה שנייה זו,

 הניתן להעלות על הדעת גם ביקורת אחרת על הפעולה בדרך זו.
 כשחוזרים אנו לשאלת המוצא אם במצב של פיטורים שנעשו שלא כדין יש סעד
 יעיל לעובד העשוי אף ליצור הרתעה אצל המעביד, התשובה היא כי הסעד ההצהרתי
 אינו בדרך כלל בגדר סעד יעיל שכזה, ולא נראה שיהא בו כדי להרתיע את המעביד.
 התוצאה היא כי בכפוף לחריגים שפירטנו אין כיום בסיס משפטי רחב המאפשר ליתן
 צווים אפקטיביים, שמכוחם יוחזרו לעבודה עובדים שפוטרו שלא כדין. רעיון מסוים
 לשינוי המצב בדרך של התדיינות במישור הקיבוצי נעלה ונבדוק בהמשך הדברים, אך
̂פי שהדברים עומדים היום הסעד המרכזי של העובד המפוטר הוא סעד הפיצויים, וכפי < 

 ^וראינו לעתים יהא סעד זה יעיל ומרתיע ולעתים לא יועיל ולא ירתיע.

 114 שם, 28.
 115 ראה במיוחד: דב״ע לה/90—3 דהרי נ׳ אגודת אכםניות הנועד בישראל, פד״ע ח 169, דב״ע
 לו/33—3 וינשטיין נ׳ אל־על נתיבי אומר לישראל, פד״ע ח 44, 52; דב׳׳ע לז/3-44

 זלפה לוי נ׳ הדפה נעוריה המרכז הכפרי לחינוד, פד״ע ט 73.
 116 ראה דברי השופט שמגר בבג״צ 473/77 ההפתדרות הכללית של העוכדימ בא׳׳י נ׳ בית הדין

 הארצי לעבודה ואחי, פ״ד לב (1) 819, 824. כן ראה דברי השופט ח׳ כהן שם בע״מ 827.
 117 ראה דב״ע לו/33—3 וינשטיין נ׳ אל־על נתיבי אויר לישראל, פד״ע ח 56,44.
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 (ד) גידור העומ־דת והפיקוח על פעולת המשמעת! של המעביד — פיכופ ומסקנות

 כאשר חפץ המעביד לממש תרופה חוזית כצעד המכ1ון כלפי הפרת משמעת מצד העובד,
 הוא חייב לפנות לבית הדין ולהוכיח את תביעתו ןעל־מנת לזכות בסעד שהוא מבקש.
 לעומת זאת, כאשר המעביד מפטר את העובד מתאפשר לו, במידה רבה, לפעול הן
 כ״בעל דין״ והן ב״שופט״. הוא הקובע את העובדות הנראות לו כנכונות, הוא שמחליט
 כי אמצעי המשמעת המתאים הוא לפטר את העובן, ואין הוא נדרש לשמוע או לברר
 את טענותיו שלי העובד. כאשר אין בסים למתן צו אפקטיבי, שבסופו יוחזר העובד
 המפוטר לעבודת, וכאשר שיעור הפיצויים שהמעביד צפוי לשלמו איבו גדול (בין
 מכוח החוזה, בין מכוח החוק), אין המעביד חושלז למעשה מפני תוצאות הפיטורים,
 ונפתח כאן פתח לפיטורים שרירותיים או רשלניים.! העובד עשוי למצוא את עצמו מול
 מצבים שבהם התבצעו הפיטורים בגין חשדות בלתי מבוססים של המעביד, או בגין
 אירועים פעוטים שהמעביד החמיר בהם מעבר לכל מידה. זהו מצב הקורא לציבור
 העובדים המאורגן לפעול כדי להרתיע את המכביד מפני פיטורים־לא־מוצדקים.
 העובדים עשויים לפעול במצב זה באחת משתי דרכים או בשתיהן כאחת: דרך אחת
 היא להשתמש בכוח הארגוני על־מנת להרתיע את המעביד מפני פיטורים שאינם הולמים
 את נסיבות המקרה, או מפני שימוש לא־נאות שהפעלת אמצעי המשמעת האחרים.
 כך, למשל, נראה כי באנגליה מהווים פיטורי המשגעת גורם עיקרי לשביתות ה״בלתי
, ודיווחים לא מעטים מתארים שיבושי עבודה רציניים ביותר בגין פיטורי 1 1  מאושרות״ 8
 משמעת. בחלק ניכר מן המקרים הנ״ל נכנע המעביז) ללחץ העובדים, והחזיר את העובד
. בכד השיג ציבור העובדים ״סעד״ שלא יכול היה לקבלו בבית ״ 9 דה  המפוטר לעבו

 המשפט, ושיבושי העבודה גרמו למעביד נזק רב. ;

 דרך שנייה הפתוחה לפני ציבור העובדים היא לז^גיע להסכמה עם המעביד על הסדר
 משמעת קיבוצי, שבו יינתנו לעובדים אמצעי הגנ1. נאותים מפני פיטורים־שלא־כדין,

 או שימוש־לא־נאות אחר באמצעי המשמעת. ;

ם ו כ י ס ת ל ו נ ק ס ה הא^שי — מ ד ו ב ע ה ה ז ו ח ח ו כ ת מ ע מ ש י מ ר ד ס  A ה
 אין ספק, כי הוזה העבודה האישי מעמיד הסדרי משמעת הוגנים הרבה יותר מאשר
 הסדרים קודמים שמקורם בפררוגטיבה של מי שנהנה מםטאטוס של מעביד. יש כאן
 התקדמות משמעותית במצבו של העובד, שעבר גם בתחום זה ״מסטאטוס לחוזה״.
 עם זאת, במהלך הדיון התבלטו כמה חסרונות ממשבים בפעולתו של הסדר משמעת זה.
 מצאנו כי אין בתרופות החוזיות כדי לשמש כאמצעי משמעת נאותים בגין הפרת חוזה,
 ונוצר מצב שבו נדרשת הסכמת הצדדים על־מבת להוסיף אמצעי משמעת מגוונים
 בדרגות החומרה השונות. ראינו, כי פעולתו של המ|נביד המפעיל את אמצעי המשמעת
 החמור של פיטורים אינה נתונה לפיקוח של ממ^, ונוצרים כאן מצבים המאפשרים
̂יל ציבור העובדים לפנות אל דרכי  למעביד לנצל לרעה את כוחותיו, כאשר במקביל על
 ״המאבק הארגוני״. מצאנו, שאם יפורטו בחוזה זקנבודה האישי נושאים כגון, היקף

 118 ראה: דיני עבודה באנגליה ובארה״ב (לעיל, הערה 15)¡ עמ׳ 516.
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 משפטים ט, תשל״ט הסדרי משמעת בעבודה

 חובות המשמעת של העובד עלול המעביד לנצל את כוחו היחסי ולכפות על העובד
 ״הסכמה״ מכבידה, שסופה עלול להוליך את העובד אל דרך ההתמרמרות, השביתות
 והעיצומים. במקרים רבים אחרים לא יפורטו ענייני המשמעת בחוזה האישי וייפתח

 הפתח לאי־הבנות, חילוקי דעות וסכסוכי עבודה.
 דומה, שבמידה לא מעטה ניתנים כאן ״תנאי־חממה״ לסכסוכי עבודה ולעיצומים,
 כאלה ואחרים, וכל עניין שלא ייפתר באופן יעיל והוגן מכוח הסדר עלול לעבור
 להתמודדות של כוח• בנידון זה גם ראינו, שפיטורי משמעת עשויים להוות סיבה
 מרכזית לשיבושים בעבודה. על רקע זה מתאפשר לנו להצביע על הכיוון הרצוי לפתרון
 והוא מוליך אל הסדרי המשמעת הקיבוציים. באלה שוב לא יעמוד העובד לבד מול
 המעביד, אלא ארגון העובדים יהיה צד להסדר המשמעת. הסדר המשמעת הקיבוצי
 יפרט את הוראות המשמעת, ככל שנראה לצדדים כמועיל, ויתמעטו כאן התחומים הבלתי
 ברורים. בהסדר משמעת קיבוצי יתאפשר לצדדים להסכים על רשימה מגוונת של
 אמצעי משמעת, כאשר במקביל לכך יחפשו הצדדים את הנוסחה היעילה לביקורת על

 הפעלתם.
 על רקע שיקולים אלה נבחן בפרק הבא את דרכי פעולתם של ההסדרים הקיבוציים.
 עם כל זאת, יש לזכור כי מקום שבו לא חל הסדר משמעת קיבוצי (או חוק מיוחד),
 ייבחנו ענייני המשמעת מכוח ההסדר האישי, שאת תכניו, יתרונותיו וחסרונותיו בדקנו

 בפרק זה.
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