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   חדשותמגמות – העבודה הקיבוצי במשפט הייצוג מודל

  מאת

*עידו עשת
  

 ד� בתמורות אשר מאפיינות בשני� האחרונות את אחת מאבני היסוד של משפט המאמר

המאמר נפתח בהצגת עקרונות מודל הייצוג של משפט .  מודל הייצוג–העבודה הקיבוצי 

 האישי במערכת קיבוצית  את חוזה העבודהמחלי� הייצוג מודל. העבודה הקיבוצי

 ת סטטוטורי לייצג את כלל העובדי� ביחידוחאשר נהנית מכ,  על נציגות עובדי�תהמבוסס

לנהל משא ומת� קיבוצי בשמ� ולחתו� על הסכ� קיבוצי שיסדיר את תנאי , המיקוח

לאחר הצגת מודל הייצוג הקיבוצי המסורתי מבקש המאמר להציג את . שלה�העבודה 

בי� היתר לאור שינויי� שהתרחשו ג� , יי� שחלו במודל הייצוג הקיבוציהשינויי� העיקר

צמצו� המנדט לנציג ; ושיתופי" דמוקרטי"המעבר למודל : במודל הייצוג בזירה הפוליטית

, וא� בסכנות, לאחר מכ� מבקש המאמר לדו� במשמעויות. תוחיזוק הדרישה להיבדלו

ועל מנת להתמודד ע� האתגרי� , לבסו�. ששינויי� אלו מציבי� בפני מודל הייצוג הקיי�

המאמר מציג ניתוח ראשוני של שתי אפשרויות ,  הקיבוציעבודההעומדי� בפני משפט ה

במסגרת הדי� הקיי� אשר בכוח� לסייע בהתאמת משפט העבודה הקיבוצי לשינויי� במודל 

ג והכרה לדיני הייצוג ההול� לש� חיזוק הלגיטימיות של הייצו" קריאת השכמה: "הייצוג

משפטית במעמדו של ארגו� עובדי� שאינו יציג במקו� העבודה לש� הענקת קול קיבוצי 

  .לקבוצות עובדי� נוספות במקו� העבודה

 מגמות .ב. הקיבוצי העבודה במשפט הייצוג מודל של המסורתיי� המאפייני� .א. מבוא

 המנדט צמצו�. 2; �לשיתו מריחוק, לביזור מהייררכייה .1; הקיבוצי הייצוג במודל חדשות

חמש . 1; הקיבוצי הייצוג במודל המגמות בהשפעות דיו�. ג. להיבדלות משותפות. 3; לנציג

 הקיבוציי� העבודה דיני התאמת. ד. ביניי� סיכו�. 2; הערות על השפעת המגמות

 משפטית הכרה. 2; ההוג� הייצוג לדיני" השכמה קריאת". 1; השינויי� ע� להתמודדות

 .סיכו� במקו�. ה. העבודה במקו� טמיעו בארגוני

  . בלי שינוי היא שקיעהיציבות"

."רכיה בלא יציבות הוא אנשינוי
1

  

  

 
ד עמוס " מיכאלי ולעואפיד "לעו, ד נורית אלשטי�"אבקש להודות לעו. המכללה האקדמית ספיר, מרצה   *

 על משפטי�בנוס� ברצוני להודות לעורכי ולמערכת כתב העת . נוה על הערותיה� לטיוטות קודמות
 .הסופית של המאמר ולמר גלעד נת� מארכיו� הכנסתהערותיה� ותרומת� לגרסה 

 עיוני� בעשייתו – ברק ספר" דברי� בבית המשפט העליו� ע� פרישתי מכס השיפוט"אהר� ברק   1
 ).2009, ברק מדינה וסיליה פסברג עורכי�, איל זמיר (15, 13 השיפוטית של אהר� ברק
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  מבוא

ששימשו ,  ישני�מודלי�.  דרכי�בצומת מצוי) ובעול�( העבודה הקיבוצי בישראל משפט

שקווי ,  חדשי�מודלי�. מושלכי� לצד הדר�, בישראלאבני בניי� למשפט העבודה הקיבוצי 

 מערכת. עמד� פני השטח ותובעי� את ממעל אלעולי� ,  שלה� טר� הובררו עד תו�המתאר

 עקרוניות,  חדשותפסיקות לנדרשת, ובראשה בית הדי� הארצי לעבודה, בתי הדי� לעבודה

 חדשי� שחקני� 2.תופעה חדשה ומוכרת לכל העוסק בתחו�,  יו� ביומומדי, וחשובות

 שחקני� ותיקי� משני� צורה 3".ברי� בלבדלח" עתה זירה עד יתה שהיזירהנכנסי� ל

הוא .  מרחיקות לכתמשפטיות מרפורמות השינויי� האמור אינו נובע עיד�, ודוק 4.ומבנה

 בעול� הייצוג ובייחוד,  העבודהיחסי כבירי� המתרחשי� בעול� משינויי� בעיקר מושפע

.  המאמרבמסגרת הבקצר עמוד לבקש אלה אשינויי� על). ובעול� הייצוג הפוליטי(הקיבוצי 

 
לעניי� גבולות :  בבית הדי� הארצי לעבודהפסיקות עקרוניות ביותר שהתקבלו לאחרונה, ראו כדוגמה  2

 – החדשה ת העובדי� הכלליהסתדרות 25476�09�12) ארצי(ק "חופש הביטוי של המעביד ראו עס
לעניי� קביעת יחידת ; )2.1.2013, פורס� בנבו (מ" תקשורת בעפלאפו� – האג� להתאגדות עובדי�

 – שה העובדי� הכללית החדהסתדרות 41357�11�12 )ארצי(ק "המיקוח בהתארגנות ראשונית ראו עס
, ) מוצרי צריכהאלקטרהעניי� : להל�) (15.1.2013, פורס� בנבו (מ"בע) 1951(אלקטרה מוצרי צריכה 

, פורס� בנבו (מ" אלקטרה בע– העובדי� הלאומית בישראל הסתדרות 62436�03�14ק "עס
 31575�02�13) ארצי(א "ובדי� ראו סבלעניי� תחרות בי� ארגוני ע; )אלקטרהעניי� : להל�) (30.10.2014

: להל�) (9.9.2013, פורס� בנבו ( העובדי� הכללית החדשההסתדרות –  העובדי� הלאומיתהסתדרות
 סטפ�  ראו מאמרו של הנשיאוציי�לניתוח השינויי� האחרוני� בדיני העבודה הקיב).  אל בטו�עניי�

אוסוסקי� � אליקה ברקספר" י� ומדיניותהיבטי� משפטי, מגמות: התארגנות עובדי� בישראל"אדלר 
 ). 2012,  עורכי�' ואחסטפ� אדלר (517

ארגוניי� ואת �בעקבות זאת ראו את המאבקי� שדרשו מבית הדי� הארצי לפתח את דיני התחרות הבי�  3
 הסתדרות – העובדי� הכללית החדשה הסתדרות 50718�07�10) ארצי(א " במסגרת סב–דיני היציגות 

) ארצי(א "סב; ) מוטורוסנטיר ספעניי�: להל�) (17.11.2010, פורס� בנבו (ומית בישראלהעובדי� הלא
פורס�  ( כוח לעובדי�–האג� להתאגדות עובדי� ,  העובדי� הכללית החדשההסתדרות 32690�10�10

 – ארגו� עובדי� דמוקרטי – כוח לעובדי� ארגו� 9685�07�12) ארצי(א "סב;  )20.1.2011, בנבו
א "סב; 2 ש"לעיל ה,  בטו�אלעניי� ; )15.7.2012, פורס� בנבו(העובדי� הכללית החדשה הסתדרות 

; )12.3.2014, פורס� בנבו(א " העיתונאי� בתאגודת – העיתונאי� בישראל ארגו� 22825�08�13) ארצי(
, פורס� בנבו ( ישראלנתמדי –  העובדי� הכללית החדשההסתדרות 26445�09�13) ארצי(ק "עס

 – הכללית החדשה ובדי� העהסתדרות 39754�12�13) ארצי(א "סב; ) אחדותעניי�: להל�) (26.3.2014
 ).7.5.2014, פורס� בנבו ( העובדי� הלאומיתהסתדרות

האג� להתאגדות "החליטה הסתדרות העובדי� הכללית החדשה על הקמת  2009כ� לדוגמה בשנת   4
בהתא� . לתחרות הבינארגונית שהתפתחה ולגל ההתארגנויות בישראל,  ל הנראהככ, כתגובה" עובדי�

האג� להתאגדות עובדי� מוביל את מהפכת התאגדויות העובדי� : "לאתר האינטרנט של האג� החדש
גל ההתאגדויות . [...] התאגדו אלפי עובדי� במגזר הפרטי, �2009ב, מתחילת דרכו של האג�. בישראל

העובדי� בישראל והציבור הישראלי בכלל מבי� היו� שיכול להיות שינוי והעתיד . בישראל אינו מקרי
 www.hitagdut.org.il/%D7%9E%D7%99-%D7%90%D7%A0%D7%97%" (יכול להיות טוב יותר
D7%A0%D7%95/()  נית� ללמוד שההסתדרות הכללית עצמה רואה ). 12.4.2017נצפה לאחרונה ביו�

באתר מופיעי� ג� קישורי� . במשק הישראלי, 2009למ� שנת ,  החדשותבהתארגנויות" קו פרשת מי�"
ובה� , להתאגדויות חדשות במסגרת הסתדרות העובדי� הכללית במגזרי� לא מסורתיי� להתארגנות

 התאגדות ,נטוויז�� ועד עובדי סלקו�, ארגו� עובדי יובנק, ועד עובדי פלאפו�,התאגדות עובדי פרטנר
 . ודובדי אקסלנס נשואה וע התאגדות ע,עובדי מגדל
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ובכלל זה בקהילת העוסקי� , מתעוררי� חששות רבי� בקהילות שונות,  של שינויי�כדרכ�

  .קריסת המוכר והידוע, בי� היתר, במשפט העבודה הקיבוצי לנוכח

 השינויי� בעיד� טלטלה עליו שעוברת על מרכיב מרכזי עמוד להיא המאמר מטרת

 אינה אקראית ושאינה בבחירה מדובר. בוצי הייצוג במשפט העבודה הקימודל –האמור 

 משפט העבודה בתחו�שכ� לטעמי חשיבותו של מודל הייצוג ,  אינה אקראיתהיא. שלמה

 הייצוג הוא אשר קובע את המסגרת המשפטית שבתוכה מודל. הקיבוצי היא גדולה ביותר

שכ� , למה אינה שהיא 5.פועל ארגו� העובדי� כמייצג את העובדי� במסגרת יחידת המיקוח

וג� בה� חלו שינויי� רבי� ,  יסוד נוספות מרכיבות את משפט העבודה הקיבוצילבנות

 היחסי� המשפטי של והמעמד משא ומת� ניהול הזכות למעמד, לדוגמה (לאחרונה

  6.ה� לעסוק במתיימר זה אינו מאמר, א� כאמור, )ארגוני��הבי�

 מודל בשחלו העיקריי��  לעמוד על השינוייאבקש הטיעו� שיוצג במאמר במסגרת

 תואמי� אלו ויי� מכ� אבקש לטעו� כי שינלאחר.  במשפט העבודה הקיבוצי לאחרונההייצוג

 ניצני�וייתכ� כי ה� משקפי� ,  הפוליטיתבזירה לאחרונה שהתרחשו רחבי� יותר שינויי�ג� 

מנת  כי על אטע� עוד.  הייצוג בשתי הזירות הללומודל בעניי� עמוק המתחולל שינוישל 

.  משפט העבודה הקיבוצי נדרש לאמ� שינויי� בדי� הקיי�שביסוד את התכליות להשיג

שינוי ללא יציבות , כאמור. המאמר אינו קורא לזניחת מודל הייצוג הקיבוצי הקיי�, ודוק

 מנת להימנע על. שקיעה להוביל לעלולה ללא שינוי ויציבות, לאנרכיה להוביל עלול

 בחלקו ונית ראשהצגה יוצגו הקיי� בדי� לשינויי� הצעותה,  ומשקיעה ג� יחדיהמאנרכ

  .   האחרו� של המאמר

 מודל הייצוג המסורתי אפייני לעמוד על מיבקש א פרק: כדלקמ� הוא הדברי� מהל�

 השוואת� כדי בתו� שחלו בו לאחרונה המגמותבפרק ב אבקש לבחו� את . במשפט העבודה

צמצו� המנדט ; מעבר למודל דמוקרטי ושיתופיה:  כלליות בזירת הייצוג הפוליטילמגמות

 בקש אג בפרק. להיבדלות ארגוני העובדי� בתו� שונות קבוצות שללנציג וחיזוק הדרישה 

 בעי� על משפט העבודה הקיבוצי ובהשפעת�לנתח את השינויי� שחלו במודל הייצוג 

משפט  השינויי� הדרושי� במקצת את סרטוט ראשוני לסרטט יבקש ד פרק. ביקורתית

  .  אסכ�,  מכ�לאחר. שנסקרו התפתחויות הקיבוצי לש� התמודדות ע� הבודההע

   הייצוג מודל של המסורתיי� המאפייני� .א
  במשפט העבודה הקיבוצי

 היחסי� במישור העבודה האישי המתקיי� חוזה להמיר את מבקש העבודה הקיבוצי משפט

 באמצעות המוסדרת נורמטיבית למערכת היינוד, יבוציתלמערכת ק,  העובד למעבידשבי�

 המעביד או לבי� מיקוח נתונה ביחידת של העובדי� יגיה�הסכ� קיבוצי שנחת� בי� נצ

 
על כ� ראו ג� . אעיר כי מודל הייצוג רלוונטי ג� למערכת היחסי� שבי� המעביד לבי� ארגו� המעבידי�  5

 ).1976 (110, 70–69  להסכ� הקיבוציחדש מימדישראל �רות ב�
עובדי�  ארגו� – לעובדי� כח 64/09) ארצי(ק " הקיבוצי והיקפה ראו עסוהמת�על חובת ניהול המשא   6

למעמד ; )2.7.2009, פורס� בנבו ( ישראלי לסרטי�ארכיו� – � עמותת סינמטק ירושלי – דמוקרטי
 . 3ש "ארגוני� ראו הפסיקה המובאת לעיל בה�המשפטי של היחסי� הבי�
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 הגשמת המערכת הקיבוצית נדרש לייסד מודל משפטי של נציגות לש�. ארגו� המעבידי�

 מוענק בי� יתר שלה, במשפט העבודה המבקש להסדיר את הקשר שבי� העובד לבי� נציגותו

 משא ומת� קיבוצי נהלל,  את העובדי� הנכללי� ביחידת המיקוחייצג הסטטוטורי להכוח

 מודל.  המיקוח הרלוונטיתליחידת בנוגע על הסכ� קיבוצי ולחתו� יחידת המיקוח בש�

 וחברי הכנסת את הסיעה מייצגי� שבמסגרתו,  במישור הפוליטיג� מתקיי� משפטינציגות 

   7. בכללותובורות ואת הציבוחרי הרשימה שהגישה המפלגה לבחיר

,  במשפט העבודה הקיבוצי ביססו חוק הסכמי� קיבוציי�נציגות מודל האת

 המסורתי המודל 8. ופסיקת בית הדי� הארצי לעבודה בשנותיו הראשונות1957–ז"התשי

 מודל של עלולא ( על עקרו� היציגות המבוסס במודלמדובר .  עיקריי�אדני� כמה על ניצב

; )מנדט חופשי( כמעט בלתי מוגבל ממנדט נהנית הנציגות שבמסגרתומודל ; )שליחות

 מאפייני� אלו על.  הנשע� על יחידת מיקוח רחבה יחסיתיהייררכ וריכוזי מקצועי מודל

  .  אעמוד עתה

 בית הדי� הארצי לעבודה את ביסוס מעמד� של ארגוני השעי� הראשונות בשנותיו

 עקרו� עללי ליצירת נורמות במשפט העבודה  הקיבוצי ככההסכ�העובדי� ואת מעמדו של 

 יש שלפיה התזהדחה בית הדי� הארצי לעבודה את , כ�. במקו� העבודה" יציגות"ה

 העבודה לבי� מיוצגיו על מערכת המשפט קו�להשתית את מערכת היחסי� שבי� הנציג במ

ודה והניח את היסודות המשפטיי� למערכת הנציגות במשפט העב) דיני השליחות(הפרטי 

  . המנדט שנית� לנציגלהיק� ג� – ומכא�, הקיבוצי

 מכוח,  העובדי�שארגו� הטענה את ול וכול בית הדי� מכדוחה הדסה בעניי� למשל כ�

 להתנגד לפיטורי העובד משו� שהוא שלוח של העובד חייב, דיני השליחות במשפט הפרטי

   9.המייצג אותו בפני המעביד

 שכל שליחות" ארגו� העובדי� אינו פועל מכוח  כימסביר הדי� הארצי לעבודה בית

 ההכרה מכוח" הוא פועל אלא" ויכול לבטלה עת ירצה לבטל, עובד ועובד הטיל עליו

 קיו� בעל[...] ' קיבו�'וההכרה ב,  בתחו� יחסי העבודה ומשפט העבודהקיבוציי�ביחסי� 

 הדי� הטעי� בית עוד ."[...]אי� לכל אלה ולא כלו� ע� דיני שליחות . משלו ונציגות משלו

 נציג של כלל העובדי� במקו� אלאכי ארגו� העובדי� אינו נציגו של כל עובד ועובד 

 
נוסח [ת לכנסת חוק הבחירו; 1992–ב"התשנ, חוק המפלגות; הכנסת: יסוד�על כ� ראו הוראות חוק  7

 . 1969–ט"התשכ, ]משולב
המודל הישראלי הוא תרכובת מעניינת של מודל הייצוג האמריקאי ושל עקרונות במשפט הקיבוצי   8

 .Clyde Wעל ההשפעה של המודל האמריקאי על המודל הישראלי ראו . שנלקחו מרפובליקת וימר
Summers, Exclusive Representation: A Comparative Inquiry into a "Unique" American 

Principle, 20 COMP. LAB. L. & POL'Y J. 47, 49 n.9 (1998)) להל� :Summers, Exclusive 
Representation(. הדי� להשפעת עקרונות משפט העבודה הקיבוצי שנהגו ברפובליקת וימר נית� למצוא 

הדנה בהצעת חוק הסכמי� ) 19.6.1956 (�3הכנסת ה, א של ועדת העבודה/18' בפרוטוקול ישיבה מס
על . ))עותק בידי המחבר) (1955 מר� 21מיו�  (233'   הממשלה מסח"ה (1955–ו"התשט, קיבוציי�

 Ruth Dukes, Constitutionalizingיסודות משפט העבודה הגרמני בתקופת רפובליקת וימר ראו 
Employment Relations: Sinzheimer, Kahn-Freund, and the Role of Labour Law, 35 J. L. & 

SOC'Y 341, 345 (2008). 
ראו ג� דיו� ). 1974 (80, 70ע ו "פד,  מדיצינית הדסההסתדרות – סוקירנסקי 3�66/לד) ארצי(ע "ראו דב  9

 .  ואיל�110'  בעמ,5 ש"לעיל ה,  להסכ� הקיבוציחדש מימדישראל �אצל ב�
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 א� עובדי� במקו� בארגונו כלל חברי� שאינ� הוא מייצג ג� עובדי� כאשר ודאי, העבודה

 היציגות במשפט העבודה כללי פי על. להבהירה ונדרשזוהי נקודה חשובה ביותר . העבודה

ארגו� העובדי� חייב בייצוג של כלל המועסקי� ביחידת המיקוח ללא קשר , ציהקיבו

 בארגו� חברות��איחברות� בארגו� עובדי� אחר או ,  העובדי� היציגו�לחברות� בארג

 על ארגו� העובדי� מתחייבת מכוח סעיפי המוטלת יחידת המיקוח של הייצוג חובת. עובדי�

י� ומעקרו� האקסקלוסיביות הגלו� בדרישת היציגות הקבועי� בחוק הסכמי� קיבוצי

 אפשר להשעי� את מודל הייצוג הקיבוצי על מכשירי� איברור כי , משכ� 10.היציגות בחוק

 רצונו בשל של שליחות הנוצרת המשפטיי� מתחו� המשפט הפרטי העוסקי� בקיומ

   11. והכפופה לוהשולח של הבלעדי

 האינטרס את רק מייצג אינורגו� העובדי�  כי אקובע לעבודה הארצי הדי� בית,  כי כ�הנה

 מקו� מדינת "כלל,  יחידת המיקוחחברי האינטרס של כלל את ג� אלאשל מי שבחר בו 

 האמנהכפי שהיא מופיעה בספרו ,  מתורתו של רוסובהשאלה.  פוליטיי�במונחי�, "העבודה

 של )Volonté générale( הכללי הרצו� מייצג את העובדי� לומר כי ארגו� נית�, החברתית

 העובדי� כל רצונותיה� הפרטיי� של ס�העובדי� החברי� ביחידת המיקוח ולא את 

 האינטרס את העובדי� מייצג ארגו�, כלומר Volonté de tous.(12(החברי� ביחידת המיקוח 

 האינטרסי� הפרטיי� של חברי להעצמאי של הקבוצה עצמה ולא את סכימת� של כל

  . הקבוצה

 ג� גבולות נגזרי� הייצוגי של ארגו� העובדי� מתפקידו,  המסורתימודל הלפי, והנה

 הדי� הארצי בית מסרטט שאותו המסורתי הייצוג מודל לפי.  הוא נשע�שעליוהמנדט 

,  שממנו נהנית נציגות העובדי� הנבחרת במקו� העבודה הוא רחב מאודהמנדט, לעבודה

 
על עקרו� האקסקלוסיביות במשפט העבודה . 1957–ז"התשי, חוק הסכמי� קיבוציי� ל4, 3' ראו ס  10

 אגודת העובדי� –ישראל � הכללית של העובדי� באר�ההסתדרות 5�2/מב) ארצי(ע " דבוהישראלי רא
 של ארגו� עובדי� יציג לעניי� חוק דמשקל מיוחד למעמ): "1983 (388, 367ע יד "פד, הבכירי� בפז

שמכוח חוק הסכמיי� קיבוציי� הארגו� היציג מחייב ומזכה לא רק את , י� עולה מכ�הסכמי� קיבוצי
מעצ� ).  לחוק הסכמי� קיבוציי��16 ו15סעיפי� (אלא את כל העובדי� שעליה� חל ההסכ� , חבריו

 אינו אחר– כר שא� אחד הוא יציג , הגדרת ארגו� יציג בחוק הסכמי� קיבוציי� עולה בלעדיות המעמד
 להצעות .3ש "לעיל ה,  מוטורוסנטירספ ג� עניי� ראו. "ות יציג לעניי� אותה מסגרת קיבוציתיכול להי

 .Catherine L. Fisk & Benjamin Iלביטול עקרו� האקסקלוסיביות לאחרונה בארצות הברית ראו 
Sachs, Restoring Equity in Right-to-Work Law, 4 U. C. IRVINE L. REV. 857 (2014) . על עקרו�

Société d’énergie de la Baie James .v lëNo ,]2001 [ 2 האקסקלוסיביות במשפט העבודה הקנדי ראו
and one , “One of the fundamental principles we find in Quebec labour law: 227, 207. R.C.S

which it has in common with federal law and the law of the the other provinces, is the 
monopoly that the union is granted over representation. This principle applies in respect of a 
defined group of employees or bargaining unit, in relation to a specific employer or company, 

at the end of a procedure of certification by an administrative tribunal or agency” . ראו ג�
Unifor v. Bell Canada, 2016 CIRB 823 (Can.); Garon Itée v. Syndicat du Bois Ouvré de la 

Région de Québec Inc., [2006] 1 S.C.R. 27, 48 (Can.). 
 חיבורי –יה ' זכרו� לגואלטיארו פרוקצספר" יצוגתיאוריית השליחות וכוח הי"על כ� ראו אהר� ברק   11

 ). 1996, ראבילו עורכי�' יה ומרדכי א'אוריאל פרוקצ, נפתלי ליפשי�, אהר� ברק (351 משפט
לדיו� בהפרטה כהפרת האמנה ). 2006, עידו בסוק מתרג� (43  החברתיתהאמנהאק רוסו 'ז�א�'ראו ז  12

 ). 2005( �89 מופרטי� במשפט הציבורי  גופי– כהצברה ההפרטההחברתית ראו איל פלג 
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 הנציג של כלל להיות –הדי�  תוכל למלא את התפקיד שהטיל עליה בית לא לא כ� שא�

 הנציגות קשורה בטבורה להרשאת אי�, משכ�.  העבודהבמקו� המיקוח ביחידתהעובדי� 

 מייצג של כל עובד כפרט ואינו חייב להישמע לפרטי� אינו העובדי� ארגו�, כאמור. העובד

,  לה קיו� עצמאי כקיבו�יש,  שנבחרה הנציגות ביחידת המיקוחמשעה. השוני� במסגרתו

  . העובדי� – שולחיה להוראות)  ייפוי הכוחלבעל או לשלוח גמור בניגוד(והיא אינה כפופה 

 המשפטיות הפעולות לאישור העובדי� בטר� ביצוע נזקקת אינה א� הנציגות

 על חתימה א� האו הקיבוצי המת� והמשא ניהול כגו�,  מקו� העבודהבמדינת הרלוונטיות

 המנדט הרחב הופקד,  שנבחרהמשעה.  העובדי�לכל שיזכה ויחייב את הקיבוצי ההסכ�

 את מה שהיא רואה כטובת – ליתר דיוק או,  להגשי� את טובת הקיבו�צריכהוהיא , בידה

� הוא יביורוקרטהוציר זרימת הכוח , יהייררכ הייצוג הוא מודל ג�,  הזהבמוב�. הקיבו

   13). לארגו�הבחירות יו�למעט בזמ� המוגבל של " ( למטהמלמעלה"

 בית הדי� הארצי לעבודה וחוק שעיצב המסורתי הייצוג מודל זה של מאפיי� יכו�לס

 העבודה במשפטהנציג .  אינו ציר לוועידה או שגרירהנציג לומר כי נית�, הסכמי� קיבוציי�

כוחו .  לייצג את מה שהוא רואה לנכו� כטובת ציבור העובדי�חופשי ממנדט נהנההקיבוצי 

 ביטוי מובהק בכ� לידי באי� הוא מחזיק שבועצמת המנדט העצו� של ארגו� העובדי� ו

 הקיבוצי ולא רק להוסי� ההסכ� מסגרתשיש בכוחו של הארגו� לשלול זכויות מהעובדי� ב

קיומו של הרובד הנורמטיבי .  לחוק הסכמי� קיבוציי�19כמצוות סעי� , על זכויותיה�

 לכוח עדות ה� המיקוח יחידת עובדיבהסכ� הקיבוצי ותחולתו של ההסכ� הקיבוצי על כלל 

   14.האמור

 מודל הייצוג בישראל בתחו� דיני יכוזיות נוס� של מודל הייצוג המסורתי הוא רמאפיי�

 אי� זה 15.מונדלק בהרחבה בספרו' על מאפיי� זה עמד פרופ. העבודה עד לשני� האחרונות

ל בעלי שכ� עוד בטר� קמה המדינה כבר ניצבה לה ההסתדרות על מוסדותיה וע, פלא

לא . העיקרי והרלוונטי ביותר במדינה הצעירה, התפקיד שבמסגרתה כארגו� העובדי� החזק

למותר להזכיר כי לצד היותה ארגו� העובדי� החזק והדומיננטי ביותר הייתה הסתדרות 

 אחד ג� –ולימי� ,  של המדינה הצעירהליטית ישראל ג� ערש ההנהגה הפובאר�העובדי� 

 ג� לאחר ירידת כוחה הפוליטי 16".חברת העובדי�"דינה באמצעות המעסיקי� הגדולי� במ

 
אינו . הוא טועה טעות גמורה; הע� האנגלי חושב שהוא חופשי: "142' בעמ, 12 ש"לעיל ה, והשוו רוסו  13

. הרי אינו ולא כלו�, הריהו עבד, ומשנבחרו; חופשי אלא בזמ� שהוא בוחר את חברי בית הנבחרי�
 ".א� אופ� שימוש בה מוכיח שרואי הוא שחירותו תינטל ממנו כליל; של חירות יש לורגעי� אחדי� 

 מרכז – מ" אוצר החייל בעבנק 4�1/לא) ארצי(ע "על הרובד הנורמטיבי בהסכ� הקיבוצי ראו דב  14
 ). 1971 (260ע ב "פד ,הסתדרות הפקידי�

 GUY MUNDLAK, FADING CORPORATISM: ISRAEL'S LABOR LAW AND INDUSTRIALראו   15

RELATIONS IN TRANSITION (2007) .כללי היציגות הייחודיי� להסכ� ' פרופ �מונדלק טוע� כי אימו
קיבוצי כללי נעשה על מנת לשמר את ההגמוניה של ההסתדרות בתקופת קבלתו של חוק הסכמי� 

 .Guy Mundlak, The Israeli System of Labor Law: Sources and Form, 30 COMPראו . קיבוציי�
LAB. L. & POL’Y J. 159, 169 (2009). 

 329 ההסתדרותמאיר �על חברת העובדי� ועל בעיית הריכוזיות ראו דב ב�, הסתדרותעל כוחה של ה  16
, קבוצות של חברי�, החבר היחיד. הריכוזיות הגוברת תרמה ג� לעירעור מרות ההסתדרות): "1978(

', שלה�' האינטרסי� החלקיי� שלה� כסותרי� את האינטרסי� וועדי שכונות רואי� את, ועדי עובדי�
בעקבות זאת ניתק פתיל ההזדהות שלה� ע� מטרותיה הכוללות . היינו של הבירוקראטיה ההסתדרותית
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מדובר במערכת ייצוג מקצועית , וא� הארגוני וג� לאחר התפרקותה מנכסיה כמעבידה

. ית ריכוזיתהייררכיה ביורוקרטנציגי העובדי� והאיגודי� המקצועיי� מנהלי� . ומשומנת

וקבלת ההחלטות בשיטה , ונית ארגהייררכייה דר� של עלמוסדות ההסתדרות מורכבי� 

 17.של זרימת כוח בכיוו� של מלמעלה למטה, די נפו�, יביורוקרטהזאת מבוססת על דפוס 

  . למפלגה מסורתית, עובדי�כארגו� , במוב� הזה דומה ההסתדרות

 מייצג ארגו� שאותהדהיינו המסגרת הארגונית של העובדי� ,  המיקוח המסורתיתיחידת

מודל . נשענה א� היא על מודל מסוי�, ו כלפי ארגו� המעבידי�העובדי� כלפי המעביד א

התבסס על קיומ� ,  בית הדי� הארצי לעבודהשפסק" טרילוגיה"כפי שגובש במסגרת ה, זה

 יחידות מיקוח מקצועיות ותעשייתיות – תחרות יעדרובה(של יחידות מיקוח רחבות יחסית 

; יחידת מיקוח אחת, פעל אחדמ: האלהועל הכללי� ) בשליטה ריכוזית של ההסתדרות

העדפת יחידת מיקוח ; עדיפות ליחידת מיקוח תעשייתית ולא ליחידת מיקוח מקצועית

עוד נקבע כי פיצול יחידת המיקוח . עדיפות כמוב� ליחידת מיקוח גדולה וחזקה; קיימת

כללי קביעת יחידת המיקוח האמורי� ביקשו ,  הנה כי כ�18.ייעשה במקרי� חריגי� יחסית

 באר�בדר� כלל של הסתדרות העובדי� העברית , ר את הכוח של ארגו� העובדי�לשמ

'  ג� פרופ�לטענה זאת שות. ואת המבנה הריכוזי של מערכת יחסי העבודה בישראל, ישראל

" מרכיבי התשתית"הטוע� כי כללי יחידת המיקוח כפי שגובשו בפסיקה היו אחד מ, מונדלק

   19.של המבנה הריכוזי ששלט בישראל

וודאי לא ארגוני� , ג� לא צומחי� ארגוני עובדי� חדשי�,  מודל הייצוג המסורתיתחת

המבקשי� לארג� עובדי� ללא קשר למקצוע� או למיקו� הגיאוגרפי של , י�יכלל�ארציי�

 הנראה לאחר וככל, ואול�,  מניעה משפטית לצמיחת� של אלואי�, לכאורה. מקו� העבודה

 והכללי� שנפסקו במסגרתה להכרה כארגו� עמית עניי�בפסיקתו של בית המשפט העליו� 

 20. עובדי� חדשי� בישראלארגונילא הוקמו ,  תקופה ארוכהמש�, הלכה למעשה, עובדי�

 ידי ההסתדרות ועל ידי ארגוני עובדי� על, במלואה כמעט,  ההתארגנות נשלטתזירת

, רגו� המורי�א,  הרפואית בישראלההסתדרותכדוגמת ) ובעיקר מקצועיי�(היסטוריי� 

 
כ� נחלשה לאט לאט . נציגי הכוח הריכוזי, שבשמ� דיברו ומדברי� אנשי המרכז, של ההסתדרות

לעוינות כדי הצבעת מחאה בעד מפלגות האופוזיציה ,  לעיתי�,הזדהותו של הפועל ע� הסתדרותו והפכה
 ".בהסתדרות

קידו� התארגנות עובדי� : לא על ההסתדרות לבדה, ולא על המשפט לבד"על כ� ראו ג� איתי סבירסקי   17
 ).2009 (89, 87 ב  משפטמעשי" ככלי יעיל לאכיפה עצמית של זכויות ולהעצמה חברתית

 סגל המחקר ארגו� 4�28/נה) ארצי(ע "דב; 10 ש"לעיל ה,  הבכירי� בפזאגודת העובדי�ראו עניי�   18
ע "דב; )1996 (54ע לא "פד, ישראל� ההסתדרות הכללית של העובדי� באר�–במערכת הביטחו� 

, הסתדרות המתכת,  הכללית החדשהדי� הסתדרות העוב–מ " קשר בעתדירא� 41�96/97) ארצי(
ועל כללי הגדרת יחידת " הטרילוגיה"להרחבה על ). 1998 (306ע לב "פד, ל והאלקטרוניקההחשמ

מכו� ,  בעקבות פרשות ויטה פרי הגליל–גבולות הוויכוח סביב יחידת המיקוח "המיקוח ראו עידו עשת 
 ). 2012 (61, 57 יג חברה ומשפט, עבודה" דוידסו� ואקרשטיי�

 משפט שנתו�" על ביזור מערכת יחסי העבודה בישראל: וני עובדי�יחסי� בי� ארג"ראו גיא מונדלק   19
 ).1996,  עורכתראליש�רות ב� (219 ו העבודה

) 1997 (63) 2(ד נא"פ,  הדי� הארצי לעבודהבית'  העובדי� הכללית נהסתדרות 7029/95� "ראו בג  20
 ).  עמיתעניי�: להל�(



  ז"תשע מו משפטי�  עידו עשת

404  

 דרישה כל אי� ג� שמסיבה זאת ברור. הסתדרות המורי� והסתדרות העובדי� הלאומית

  .  להכרעה בתחרות בי� ארגוני עובדי�יי� של כללי� משפטית�להבני

נציגי .  מודל הייצוג המסורתי ייצוג העובדי� נתפס כמקצוע נפרדבמסגרת,  ועודזאת

 ייצוג מקצוע� היה שבמסגרתהית ביורוקרטרכת ההסתדרות שייצגו את העובדי� הקימו מע

בנפרד מקבוצת העובדי� או מיחידת המיקוח , ענפי או מקצועי, מרחבי –קיבוצי 

    21.הרלוונטית

 אלו בקיעי�. האמור הייצוג מודל האחרונות החלו לצו� בקיעי� בבשני�, ואול�

 שאפשרמות להצביע על מג, בזהירות הראויה,  שנית�עד,  האחרונהתקופההתרחבו ב

  . להציג� הגיעה העת עתה.  העבודה הקיבוצימשפט עלשיתרגשו 

 המתרחשות השוואה למגמות הכלליות בתו� האמורות ייער� במגמותהדיו� , כאמור

 אינו פועל יבוצי הייצוג במשפט העבודה הקמודלהסיבה נעוצה בכ� ש.  הישראליתבחברה

 השוני� של ייצוג המודלי� גומלי� ע�  גשרימקיי�בהיותו מודל של ייצוג הוא . באי בודד

 משפיעי�רעיונות מתחו� הייצוג הפוליטי , כ�.  נמצאהוא שבההנהגי� בסביבה המשפטית 

 הפוליטית וג� המערכת ג� 22. ומעצבי� אותהדה הייצוג הקיבוצית במשפט העבומערכת על

 הייצוג ו�מרעי שלה� הבסיס התאורטי את יונקותמערכת הייצוג הקיבוצית במשפט העבודה 

 בקיומה הכרעות קבלת ל שבעיהדהיינו מהרעיו� שבמסגרתו הייצוג הוא הפתרו� ל, הקיבוצי

 הייצוג מערכת הייצוג הקיבוצי לבי� מערכת שבי� הדמיו� על 23. קיבוציתפעולהשל 

' פרופ בעבר עמד, הקיבוצי הייצוג של הדמוקרטיה בהקשר של משמעותה ועלהפוליטי 

   24:וכדבריו,  דיני העבודה המודרניי�אבותמ, )Kahn-Freund (פרוינד�קאה�

“In fact the worker does not participate in the making of the rules which 

govern his work, any more than the citizen, as a citizen, participates in the 

making of the laws he has to obey. Nor does 'democracy' mean that those 

who have to obey rules have an active share in making them, and this is true 

of political as well as of ‘industrial’ democracy. In both spheres – the 

political and the industrial – democracy means that those who obey the 

rules have a right (and a moral duty) to select those who represent them in 

 
בדמות ועדי העובדי� " שטח"ערכת של נציגי המתקיימת לצד המ) איגוד מקצועי ומרחבי�(מערכת זו   21

אשר למתח ששרר בהסתדרות העובדי� באר� ישראל בי� ועדי העובדי� לבי� אנשי . הארציי� והמקומיי�
 .328' בעמ, 16 ש"לעיל ה, מאיר�ההסתדרות ראו ב�

, Dukesת יחסי העבודה הקיבוציי� ראו על הקשר שבי� הסביבה הפוליטית והסוציולוגית לבי� מערכ  22
 . 8 ש"לעיל ה

 ). 2005, יצחק אנגלרד מתרג� ( מהותה וערכה של הדמוקרטיהעלעל כ� ראו הנס קלז�   23
 .KAHN-FREUND’S LABOUR AND THE LAW 23 (Paul Davies & Mark Freedland eds., 3rd edראו   24

 Within an industrial, as within a“: 354' בעמ, 8ש "לעיל ה, Dukesיו� אצל ראו ג� ד. (1983
parliamentary democracy, an individual worker did not take part directly in formulating the 
rules of the workplace – his or her role was rather to be a member of the union and thereby to 
choose the representative who would be active in rule formulation on his or her behalf. The 
individual worker had no legal obligation, but a moral duty, to be a union member, just as the 

citizen had a moral duty to vote in parliamentary elections”. 



   חדשותמגמות – העבודה הקיבוצי במשפט הייצוג מודל  ז"עתש מו משפטי�

405  

making the rules. […] The unions and the unions alone fulfill in relation to 

the worker, as a worker, the democratic function which parliament fulfills 

in relation to the citizen as a citizen”. 

 עולה והוא,  בשנות השבעי� של המאה הקודמתנכתב פרוינד� של קאה�טיעונו כי יודגש

 של המגמות התרחשות� בטר�בקנה אחד ע� המודל המסורתי של הייצוג במקו� העבודה 

 באשר ה� – לטעמי התייש� פרוינד�קאה� הזה תיאורו של במוב�. הנסקרות במאמר זה

 לנוכח המגמות שמאמר זה יבקש –תעשייתית  הלדמוקרטיה באשר הפוליטית וה� לספרה

 בי� מודל הייצוג הקיבוצי פרוינד�קאה� שזיהה המתא� לענייננו הוא החשוב, ואול�. להציג

  .  זה מבקש להצביע על קיומומאמר א� שמתא�, לבי� מודל הייצוג הפוליטי

 �שינויי האת היתר בי� תוא� העבודה הקיבוצי במשפט שנראו המגמות סרטוט, כאמור

.  בשערי המפעלנעצרות אינ�, והחברה, הפוליטיקה. חברתי בישראל�הפוליטי בעול� שחלו

 שחלו בזירת הייצוג בתחו� במגמות לדיו� מצע בשינויי� האמורי� ישמש הדיו�, משכ�

 לתרו� להבנת מערכת הייצוג החדשה כדי, לטעמי,  אלושינויי� ביש שכ�, יחסי העבודה

 בולטת במגמה מדובר, ודוק.  העבודה הקיבוציפטמש במתח� אלו בימי�המתפתחת 

 לטעמי להקדיש לה שראוי,  במישור הפוליטי וה� במישור יחסי העבודהה� נראי� שניצניה

אבהיר כי אי� מאמר זה מבקש לטעו� שמודל הייצוג במשפט . תשומת לב ודיו� ביקורתי

 מגמות חדשות במוב� זה המאמר מבקש להצביע על.  השתנה ללא היכריבוציהעבודה הק

 פתרונות להצעות לסרטט ולבקש עליה�להציע נקודת מבט ביקורתית , במודל הייצוג

  . המשפטיי� הנחוצי� במקרה שהמגמות שהמאמר מזהה יתגברו ויתחזקו

 לזהות� שנית� חדשות מגמות שלוש של מאפייניה� הבא אבקש לעמוד על בפרק

; "מריחוק לשיתו�,  לביזורייררכייההמ "תכונההראשונה :  הייצוג הקיבוצימודלבמסגרת 

  .תכנסות להיבדלות והבדרישה – השלישית;  המנדט לנציגצמצו� עוסקת ביההשני

   הייצוג הקיבוציבמודל חדשות מגמות .ב

  מריחוק לשיתו,  לביזורמהייררכייה. 1

 המעבר היא משפט העבודה הקיבוצי בתחו� שעליה אבקש לעמוד  הראשונההמגמה

ית ריכוזית למבנה שליטה הייררכמשליטה ) חדשי� וג� קיימי�(עובדי� המתרחש בארגוני 

  ". מלמטה למעלה"מבוזר ושיתופי המתאפיי� בציר זרימת כוח 

, של דיני העבודה הקיבוציי�" סנסתקופת הרנ"ב,  לתקופה המסורתיתבניגוד, לדוגמה

 –ייתי  תעשובדי� עארגו� 2007 בשנת מוק�,  בית הדי� הארצי לעבודהשהגדירהכפי 

 זה של ארגו� והקמת,  ואול�25". לעובדי�כוח "ארגו� –) מקצועי בסיס על לאש (ארצי�כלל

 ארגוני לממוד. העובדי� ארגו� של לארגונו נעשית באמצעות שימוש בדפוס המקובל אינה

 את הביזוריות המדגיש מודל, אחר מודל החדש באמצעות �של ריכוז וסמכות מוק� הארגו

  . ואת השיתופיות

 
 .2 ש"לעיל ה,  תקשורתפלאפו�ראו עניי�   25
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משמעותו " דמוקרטי "26". עובדי� דמוקרטיארגו�"מכנה עצמו " כוח לעובדי� "רגו�א

 לדג� גמור ניגודב, "כי השליטה המלאה בארגו� תהא בידי כל חבריו"לדעת הארגו� האמור 

 מטהמל" הוק� בציר זרימת סמכות הארגו�, כאמור.  בעל המנגנו� המסוע�יההסתדרות

,  כוח לעובדי�ארגו� של תקנו� הלפי, כ� 27.בדי� העוארגו� הנהגת מהעובד ל–" למעלה

.  של סניפי�מקומיות מהנהגות מבוזר הבנוי רגו�הארגונית מבוססת על א" ארכיטקטורה"ה

� שקובע כללי� לפי, לכל סני� הנהגה אשר נבחרת מדי שנה על ידי כלל חברי הארגו� בסני

�נה לאספת הנציגי� של שולח נציגי� הנבחרי� מדי ש, גודלו פי על,  כל סני�28.הסני

הארגו� נסמ� על , בנוס�. לארגו� בנוגע הגו� המוסמ� לקבל כל החלטה –הארגו� 

 העבודה כאשר ההחלטות החשובות מתקבלות באופ� דמוקרטי קו�התארגנות העובדי� במ

   29.על ידי החברי�

להסיר את .  כי הארגו� האמור מבקש לקרב את פעילות הארגו� לחבריונראה, לסיכו�

 לרמת הביזוריות הסיבה זו.  חברי הארגו� למנגנו�י�יה המפרידות בביורוקרטיצות המח

 הסני� היא אשר מחליטה עבור עצמה ולא שרמת באופ�הגבוהה שעל בסיסה הוא נבנה 

" ארכיטקטורה" בהשוני 30.י שאינו חלק מהשטחביורוקרט�פקיד ר� דרג במנגנו� הארגוני

ובראש� הסתדרות ,  המסורתיי�ארגוני� הלעומתט  של ארגו� כוח לעובדי� בולהארגונית

 הגרעו�" נגד טענותכתמונת נגד ל, ככל הנראה, והוא הוק�, העובדי� הכללית החדשה

  31. העובדי� הכללית החדשההסתדרות מנגנו� של ו במסגרתייצוגהקיי� ב" הדמוקרטי

לדפוס  להציע מודל חלופי וכתמונת נגד קש התיאור של ארגו� כוח לעובדי� כמבנגד

 העובדי� הכללית הסתדרות של בגודלה נעו� ההבדלההתארגנות המסורתי אפשר לטעו� כי 

 
 להיעדרלתאוריה המונחת ביסוד הקמת הארגו� והארכיטקטורה הארגונית שהוקמה כתמונת נגד   26

 Itai Svirski, Moving to  העובדי� הכללית החדשה ראוהסתדרותהדמוקרטיה בייצוג במסגרת 
Bottom-Up Representation: A Comment on Gomes and Prado, “Flawed Freedom of 
Association in Brazil”, from the Prespective of the Developing New Unionism in Israel, 32 

COMP. LAB. L. & POL’Y J. 915 (2011) ) להל� :Svirski, Bottom-Up Representation( . 
 . 920' מבע, ש�  27
נצפה לאחרונה ביו�  (/http://workers.org.il/about/structure "כוח לעובדי�"ראו אתר ארגו� עובדי�   28

 .והתקנו� המופיע באתר הארגו�) 12.4.2017
29   � .http://workers ,"כוח לעובדי�"המופיע באתר ארגו� , "נהלי שביתה וסכסו� עבודה"ראו לדוגמה מסמ

org.il/about/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%9F-%D7%9B%D7%95%D7%97-
%D7%9C%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9D/) נצפה לאחרונה ביו� 

 י מי"הסכ� קיבוצי ייחת� ע", לפי סעי� זה.  בנושא של ניהול משא ומת� קיבוצי3 סעי� ,)17.4.2017
השתת� כל חברי הארגו� שהוסמ� לכ� מטע� כוח לעובדי� רק לאחר שאושר בהצבעה בה זכאי� ל

 ". י צוות ארגו�"ולאחר שאושר ג� ע, שההסכ� אמור לחול עליה�
 ראו כהתרסה נגד המבני� הוותיקי� של הייצוג באתר ארגו� העובדי� כוח לעובדי�  30

http://workers.org.il/about/ ) יותר ויותר עובדות , בישראל): "12.4.2017 ביו� לאחרונהנצפה
בי� . מבלי שיוכלו להשפיע עליה�, ג� הסכמי עבודה קיבוציי� נחתמי� מעל לראש�ועובדי� מגלי� כי 
יותר ויותר עובדי� רוצי� לקחת את גורל� , ות או כל קבוצה אחרת/סי�"העו, ות/א� אלו המתמחי�

השוו לתפיסת השותפות במשפט המנהלי המתוארת בספרו של איל ". ביד� ולהשפיע על תנאי עבודת�
 ). 2013 (442–436  של המשפט המינהלי העוניאתגרפלג 

ראו . 96' בעמ, 17 ש"לעיל ה, ועל הרקע להקמתו ראו סבירסקי" כוח לעובדי�"על מבנה הייצוג במסגרת   31
 .26 ש" לעיל ה,Svirski, Bottom-Up Representationג� 
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 הזה במוב�.  המסורתיי�הארגוני�ולעיתי� ג� של ,  הייצוג הסבוכה שלהובמערכתהחדשה 

נדרש לחתו� על מערכות שונות של הסכמי "  לעובדי�כוח" היה ארגו� לו כי סבורנית� ל

 אחראי היה לו או,  שונות ומקצועיותקבוצותהסדרי אוטונומיה ע�  ולכרות יי�עבודה כלל

 יכול היה לא, שה העובדי� הכללית החדהסתדרות כדוגמת,  אלפי חברי�מאותלייצוג 

 החשוב אול�. ימי� יגידו.  הדברהוא שכ� ייתכ� 32. עוד את המבנה המבוזר והשיתופילשמר

 הקיי� לצור� במבנה להשתמשובדי�  העתידית של ארגו� כוח לעיכולתו לאלעניינו הוא 

  . של מבנה ייצוגי חדש חל� המבני� המסורתיי�הקמתואלא , הרחבת היק� הייצוג וסוגו

 עובדי� ני הקמת ארגוהיא עובדי� בארגוני ולשיתופיות ביזור הלמגמת נוספת דוגמה

". ארגו��מיקרו"מעי� התארגנות מקומית או ,  עובדי�של יחסית קט� מספר המארגני�

 ימת קייתהייררכ שלא לחבור למערכת ייצוגית בדי� העומעדיפי� שכאלה התארגנויותב

הדגש , ודוק. של ייצוג קיבוצי במקו� העבודה, אינטימית יותר,  מערכת חדשההקי�אלא ל

 ואבד� ארגוני העובדי� בשוק התחרות החדשה של יצירת תופעה בעוסק אינו זה בעניי�

 מגמהאלא ב, ללית החדשה כארגו� כמעט בלעדי העובדי� הכותההגמוניה של הסתדר

  .  להתארג� שבו בוחרי� העובדי� דג� בהשוניהמצביעה על 

שה� קבוצה ,  בישראלז הגאסדותקבוצת העובדי� המועסקי� באבטחת : לדוגמה

בעלי הכשרה ספציפית , קוהרנטית יחסית של אנשי אבטחה יוצאי יחידה מובחרת בחיל הי�

 חתו� על הארגו�".  איגוד עובדי האבטחה– עטל� "העובדי�גו�  את ארהקימו, וייחודית

 הסכימו הצדדי� לראות בעובדי שבמסגרתו, הסכ� קיבוצי מיוחד ע� חברת האבטחה

 במודע בחרו אלו וצעירי�נראה כי עובדי� מיומני� . האבטחה הימית יחידת מיקוח נפרדת

 לצורכי ועצמאי� חדש  להתארג� במסגרות הקיימות והקימו לעצמ� ארגו� עובדישלא

   33. על הסכ� קיבוצי מיוחדהחתימה והקיבוצי ייצוגה

 המוצאי� ארגוני עובדי� מסורתיי� של החדשה המגמה זה נית� לציי� ג� את בהקשר

 רנסנס"במסגרת ,  העבודהבמקו� המוקמי� פנימיי� ועדי� ע� להתמודדעצמ� נדרשי� 

לארג� את העובדי� במסגרת התארגנות  פנימיי� אלו מבקשי� ועדי�. האחרו�" ההתארגנות

 זוכי� לתמיכת חלק ה�. המסורתי העובדי� מעונייני� להיות חלק מארגו� ואינ�עצמאית 

ארגו� פנימי הוק� כתגובה להתארגנות עובדי� , לדוגמה כ�. מהעובדי� במקו� העבודה

ת  זה היה המצב ג� כאשר ביקשה ההסתדרו34.אמדוקס טק ההייבהסתדרות במסגרת חברת 

   35.מבטחי� מנורה הפיננסי�לארג� את עובדי חברת 

 
 –היא ארגו� ייחודי שבמסגרתו נהוג ייצוג משולב .  החדשה אינה ארגו� עובדי� רגילההסתדרות הכללית  32

במש� השני� חתמה ההסתדרות על הסדרי� מורכבי� המעניקי� עצמאות יחסית , כ�. מקצועי ותעשייתי
על מעמדה וייחודה של . כדוגמת הסתדרות המהנדסי� ועוד, בייצוג למסגרות ייצוג מקצועיות שונות

 ההסתדרות הכללית של העובדי� – מרקובי� 5�1/לה) ארצי( ע"ת הכללית החדשה ראו דבההסתדרו
 .  3ש "לעיל ה, אחדותעניי� ; )1975 (197ע ו "פד, י"בא

מ " בעG4S ארגו� עובדי האבטחה לבי� חברת השמירה –" עטל�" בי� 140/2012' ראו הסכ� קיבוצי מס  33
) א"אזורי ת(א "לעניי� זה ראו ג� את פסק דינו של השופט ספיבק בתע). 18.4.2012(י עבודה בעניי� תנא
 ). 3.9.2013, פורס� בנבו (מ" בעירה חברת השמ– שוורצמ� 12500�09

 – האג� לאיגוד מקצועי – העובדי� הכללית החדשה הסתדרות 42367�05�15) א"אזורי ת(ק "ראו ס  34
באותו עניי� נקבע כי בשלב זה ).  אמדוקסעניי�: להל�) (16.8.2015, נבופורס� ב (מ"אמדוקס ישראל בע

 52823�08�15) ארצי(ק "ראו עס. במשפט העבודה" ארגו� עובדי�"אי� להכיר בארגו� עובדי אמדוקס כ
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 כלל הטענה המושמעת נגד התארגנויות מקומיות שכאלה ה� כי מדובר בדר�, ודוק

 בניגודאלא ש.  ההתארגנותעצ�ומטרתו לסכל את ,  על ידי ההנהלההנשלט" ארגו� מטע�"ב

 אמדוקס בחברת �ה הוועד הפנימי שהוק� כי הדי� לעבודה בבתינקבע , לטענות ההסתדרות

 הוא כי הנכו� 36.נותב בעניי�כמשמעותו , "ארגו� מטע�" אינו מבטחי� מנורה בחברת ה�ו

 בה� כארגוני ההכרה�איא� ,  כארגוני עובדי�וכרו הלאההתארגנויות המקומיות האמורות 

 העצמאות דרישת בפג� בשל מפסילת� נבעה לא מבטחי� אמדוקס ומנורה בפרשותעובדי� 

 ארגוני זיהוי לש� שנקבעו כללי� הלפי,  המטרהבדרישת פג�נגועי� ב היות�אלא ב

 בית ג� עמד התופעה האמורה ועל היותה מבשרת שינוי בדפוס ההתארגנות על 37.עובדי�

  38:מנורה בעניי�הדי� האזורי לעבודה 

 קיימת במש� תקופה ארוכה יתה אשר הי–אי� אנו נמצאי� היו� בשיטה "

ג� תחו� ). ההסתדרות( עובדי� אחד ריכוזי  ישנו ארגו�לפיה –בישראל 

אי� כל מניעה שלצד ארגוני העובדי� . התארגנות העובדי� נפתח לתחרות

כוח , ההסתדרות הלאומית, ההסתדרות הכללית(הארציי� הגדולי� 

שמטרת� להג� על זכויות , קטני� יותר, יתקיימו גופי� אחרי�) לעובדי�

שמדובר יהיה , כמוב�, בתנאי(סוי�  אצל מעסיק מוהעובדי� במפעל מסוי� א

  )".  בהתארגנות אותנטית

 הראשונה המגמה, כאמור.  נפרדותמגמותנראה שבית הדי� הנכבד מערב בי� שתי , ואול�

 עשרות כ� נית� להתרש� מעל.  בי� ארגוני העובדי� המסורתיי�רות של תחהתפתחותההיא 

 הניטשי� יציגותונה במסגרת קרבות ה שניתנו לאחרארגוניי��בי� סכסוכי� בהליכיפסקי די� 

 כוח לעובדי� לארגו� העובדי� הלאומית להסתדרות הכללית החדשה ההסתדרות בי�

   39. הפועל מזרחי ועודלהסתדרות

 
ק "ס; )2.11.2015, פורס� בנבו( הסתדרות העובדי� הכללית החדשה –) ר"ע( עובדי אמדוקס ארגו�

). 22.2.2016, פורס� בנבו(מ " אמדוקס ישראל בע– עובדי אמדוקס ארגו� 28033�09�15) א"אזורי ת(
בסוכנות היהודית הסתדרות " פותחי� עתיד" עובדי פרויקט ארגו� 31434�04�15) ארצי(א "ראו ג� סב

 ).  עתידפותחי�עניי� : להל�) (19.4.2016, פורס� בנבו( הסתדרות העובדי� הכללית החדשה –� "המעו
 ביטוח טחי� מנורה מב– העובדי� הכללית החדשה הסתדרות 34304�05�15) א"אזורי ת(ק "ראו ס  35

באותו עניי� נקבע כי הוועד הפנימי אינו ). )אזורי (מנורהעניי� : להל�) (29.9.2015, פורס� בנבו (מ"בע
. דהבמשפט העבו" ארגו� עובדי�"א� בשלב זה ג� אי� להכיר בוועד הפנימי האמור כ, "ארגו� מטע�"

א� , בבית הדי� הארצי לעבודה בוטלה הקביעה שחברת מנורה מבטחי� לא התערבה במהל� ההתארגנות
ואושרה קביעת בית הדי� האזורי לעבודה שלפיה הוועד הפנימי , ג� לא נקבעה קביעה פוזיטיבית אחרת

. עובדי� יציגוממילא אינו יכול להוות ארגו� , אינו ארגו� עובדי� כמשמעותו בחוק הסכמי� קיבוציי�
 מ" מנורה מבטחי� ביטוח בע– העובדי� הכללית החדשה הסתדרות 7731�10�15) ארצי(ק "ראו עס

 ).  31.1.2016, פורס� בנבו(
ע "פד,  הסתדרות העובדי� הכללית החדשה– עובדי נותב ניהול ותפעול מותתע 1/03) ארצי(ע "ראו תב  36

  ).2004 (277מ 
אי� זה המקו� להרחיב בשאלה א� אכ� מדובר בארגוני עובדי� לפי . 20 ש"לעיל ה, עמיתראו עניי�   37

 .  אלא המטרה היא רק להצביע על מגמה של שינוי דג� ההתארגנות, הפסיקה
 .  לפסק הדי�19' פס, 35 ש"לעיל ה, )אזורי( מנורה ראו עניי�  38
  הלאומיתובדי� הסתדרות הע– העובדי� הכללית החדשה הסתדרות 41710�08�15) ארצי(א "ראו סב  39

 הסתדרות הפועל – העובדי� הלאומית הסתדרות 2632�01�15) ארצי(א "סב; )10.9.2015, פורס� בנבו(
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 ארגוני הקמת התנועה לעבר היא להצביע בשורות אלו אבקש שעליה הנוספת המגמה

 ארגוני העובדי� לצד, "מיקרו ארגו� "מסוג, מקומי וקט�,  שונהבדג�עובדי� חדשי� 

 את האינטרסי� של מקו� העבודה הספציפי ק רלייצגארגוני� אלו מבקשי� . המסורתיי�

 שיהיה ואינ� מבקשי� ההנהלה ע�במסגרת התארגנות העובדי� לניהול משא ומת� קיבוצי 

 בוחרות עובדי� שקבוצות מלמדת זו שמגמה ייתכ�.  בייצוג אינטרסי� רחבי� יותרחלקלה� 

,  להתארגנות ממוסדתחבירה חל� הייצוג הקיבוצי במסגרת למקומי ולמוכר סותהתכנב

 פרו� ארי� זו את ניצני הגשמת חזונו של במגמה ג� שנית� לראות ייתכ� 40.וריכוזיתכללית 

)Erich Fromm(הקיימת התעשייתיתיה הארגונית ביורוקרט להתנער מהיסיו� במסגרת הנ 

המבוססות על מעורבות פעילה , מקצועיות לא לרוב , נציגויות חדשותשל הקמת� באמצעות

י ביורוקרטתו� ניסיו� לזניחת האופי ה, של קהל העובדי� שה� מייצגות) ולא סבילה(

 מלמדת" ארגוני��מיקרו" להקמת התנועה כי יתכ� יעוד 41.ולמעבר לאופי אישי והשתתפותי

 בסולידריות  בסולידריות המעמדית בקרב קבוצת העובדי� והחלפתהדהג� על הירי

 באשר מסמרות לטעת שמוקד� מוב�. המסתפקת בארגו� מקו� העבודה בלבד, מקומית

   42. זולמגמה

 הייררכייהמבוזר בעל ציר זרימת ,  ארגוני עובדי� חדשי� בדג� שיתופיהקמת כי נראה

י לייצוג המחייב רמת הייררכו" מקצועי "ייצוג ממעבר על ג� תמלמד, מלמטה למעלה

 במקו�" פוליטי"כאשר נראה שכל עובד רואה עצמו רשאי לעסוק ב, תרושיתו� גבוהה י

 הזאת בתופעה לראות שנית�ייתכ� . מיוחדת לנציגיו" מקצועית"העבודה ואינו מייחד יוקרה 

 יחסי העבודה ועליית בזירת ה� הפוליטית ובזירה ה� האמו� בנציג אבד� להסימני� רקע על

 שאינה שיתופית פוליטיקהדהיינו ,  של חובבני�פוליטיקה –"  חדשהפוליטיקה"הדרישה ל

 
לפי בדיקה שערכתי בשנת . 4 ש"בהלעיל  וראו ההפניות .)10.9.2015, פורס� בנבו (מזרחי בישראל

שהסתיימו בהחלטות ) א"סב(ארגוני� � כל הליכי הסכסוכי� הבי��ס, "נבו" במסגרת נתוני אתר 2015
ובשני� ,  היו ארבעה סכסוכי� שכאלה2013–2009כאשר בשני� , 15הוא ) העולות  על חמישה עמודי�(

הרי שבשני� , עמודי�אשר להחלטות ללא הגבלת .  כבר היו שבעה סכסוכי� שכאלה2015–2013
 98 התקבלו כבר 2015–2013ואילו בשני� , א" החלטות במסגרת הליכי סב35 התקבלו 2013–2009

 לא נמצאו כלל סכסוכי� בי� ארגוני עובדי� 2009יוער שעד לשנת . א"החלטות במסגרת הליכי סב
 ת סמכות מקורישנפתחו בבית הדי� הארצי לעבודה א� שהסמכות לדו� בסכסוכי� שכאלה היא) א"סב(

 . 1969–ט"התשכ, לחוק בית הדי� לעבודה) 2(25' שעוגנה במסגרת ס
כגו� , שכ� ג� הבחירה בארגו� מסורתי כמייצג, בהקשר זה אי� מדובר בשינוי יחידת המיקוח, ודוק  40

 חידתוג� הבחירה בארגו� המקומי משקפות הישענות על אותה י, הסתדרות העובדי� הכללית החדשה
 . ועל כ� אעמוד בהמש�,  זה אומר שלא חלו שינויי� ג� בהגדרת יחידת המיקוחאי�. מיקוח

פרו� מציע לגבש מודל חדש שנית� לכנותו ). 1983 (201  או מימוש עצמיבעלנותראו ארי� פרו�   41
במסגרתו לכל חבר באיגוד התעשייתי חלק פעיל בחיי הארגו� ובקבלת ". הדמוקרטיה תעשייתית ישיר"

דמוקראטיה תעשייתית פירושה ", לדעתו. בעצמו ולא על ידי נציגי איגודי� מקצועיי�, ההחלטות במפעל
אלא מוסד חברתי שכל חבר מעוניי� ופעיל בהוויי שלו ובאופ� , א� שמפעל אינו מוסד כלכלי וטכני בלבד

 א� זאת מבלי, יהביורוקרט�בכ� הוא ניסה להשתחרר מהאופי הבעלני של הטכנוקרטיה). ש�" (תיפקודו
הדמוקרטיה "על מושג .  קודמי�חברתיי�כפי שניסו לעשות מתקני� , לשנות את דפוסי הייצור הבסיסיי�

 ). 2002 (38 א  כר� עבודה דיניישראל �ראו ג� רות ב�" התעשייתית
ג� בשל מספר המקרי� הקט� של ההתארגנויות האמורות וג� בשל החדשנות שבדפוס ההתארגנות , זאת  42

 . ר בשלב זה ללמוד על היקפו או על עתידושאינו מאפש, האמור
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ויש בה כדי לחבר מחדש את קהל ,  כמוב� תופעה מבורכתזוהי 43.יתביורוקרט ויתהייררכ

 הוא כי נכו�, ודוק.  האמו� בהאבד� של סממני� בשלהעובדי� למערכת הייצוג הקיבוצית 

 י� מתו� כלל העובדרימזע שיעור ה� שהוקמו וספי� ארגוני� נומיקרו כוח לעובדי� ארגו�

 שונות מגמות זה הכוונה היא להצביע על ר מאמבמסגרת, ואול�. המאורגני� בישראל

   44". שבפרחשוש�"עוד בטר� צמחו והפכו ל,  כבר עתה�שראוי לטעמי להתעמק בה

 45. הפוליטית בישראלבזירה ולשיתו� עולה בקנה אחד ג� ע� המתרחש לביזור המגמה

יציבי� , ריכוזיי�, יי�ביורוקרטיי� והייררכ כארגוני� בנויות  לאחרונה היו המפלגותעד

כלומר מראשי המפלגה ומנגנוניה למחוז , "מלמעלה למטה"שבה� זרימת הכוח היא , יחסית

 ריכוזית ייתההפוליטיקה המפלגתית ה. לראש הסני� הרלוונטי ולפעילי השטח, הרלוונטי

  . לגות הפעילוונשלטה על ידי מנהיגי המפלגות והמנגנוני� שהמפ

.  על שחקני� מקצועיי� לחלוטי�התבססהמסגרת הפעילות המפלגתית ,  ועודזאת

שלא ( השתתפות� של האזרחי� 46. לאלו העוסקי� בהמקצוע, ועודנה, יתההפוליטיקה הי

. בזירה הפוליטית הסתכמה בדר� כלל בהליכה לקלפי במועד הבחירות) היו חברי המפלגות

 
נבחרי� להנהלת הארגו� עובדי� שצמחו , ההסתדרותכגו� , הנכו� הוא כי ג� בארגוני� מסורתיי�  43

פוליטיקה של "נית� לראות בכלל מודל התארגנות העובדי� מודל המבוסס על , במוב� מסוי�". השטח"מ
בארגוני� מסורתיי� בדר� כלל . ר העובד להיות נבחראול� קיימת הבחנה בי� השלב שבו עוב". חובבני�

המעבר לנבחר ברמות הגבוהות של הארגו� משמעותו התנתקות מהעבודה השוטפת ומילוי מקצועי של 
 . בדר� כלל בשכר במסגרת מנגנו� הייצוג הפנימי, התפקיד

 הסגל ארגו� 1029/00) ארצי(ק " ראו עס. אדלר בנוגע לארגו� עובדי� המייצג גמלאי�כדברי הנשיא  44
 לפסק דינו של 18' פס, 769 לז ע"פד, איל�� אוניברסיטת בר–איל� �האקדמי הבכיר באוניברסיטת בר

 ). 2002(הנשיא אדלר 
הציבור .  המפלגות והסיעות–מערכת הייצוג הפוליטית בישראל מבוססת על גורמי� מתווכי� ייחודיי�   45

, כהגדרתה בחוק המפלגות, רק מפלגה. כנסתהישראלי בוחר ברשימת מועמדי� מטע� המפלגה ל
הנכו� הוא שהציבור הישראלי אינו מצביע . רשאית להגיש רשימת מועמדי� לכנסת, 1992–ב"התשנ

, המצביע הישראלי מצביע למפלגה הרלוונטית. הצבעה אישית לנציגו ואינו בוחר ישירות את נציגיו
על . לוועדת הבחירות המרכזית לכנסת בעד רשימת המועמדי� שמפלגה זו הציגה –וליתר דיוק 

 של המשטר הפרלמנטרי ועל המשפטיתעל ההגדרה "מאפייני� אלו ואחרי� ראו קלוד קליי� 
אלו מרשימת המועמדי� מטע� המפלגה אשר ). 1994 (308 ה משפטי�" הפרלמנטריז� הישראלי

. עה פוליטית ייחודיתהמפלגה היא תופ. הצליחו להיכנס לכנסת יכונו חברי הסיעה של המפלגה בכנסת
בעל אידאולוגיה מסוימת שהוק� באמצעות , על מוסד רעיוני של קבע, לפחות כ� היה בעבר, מדובר

על , "מטרות מדיניות או חברתיות ולהביא לייצוג� בכנסת על ידי נבחרי�"בוחרי� שהתאגדו כדי לקד� 
10451/08� " בבגרובינשטיי�) אזכתוארו (לביקורת ראו חוות דעתו של השופט .  לחוק המפלגות1' פי ס 

 הדמוקרטיה – המפלגות ק�; )23.2.2011, פורס� בנבו (יושבת ראש הכנסת'  קדימה בכנסת נסיעת
 בעיד� מפלגותעל ירידת קרנ� של המפלגות ראו ג� ). 1998, דני קור� עור� (הישראלית במצוקה

יהונת�  (9 כ מיכאל אית�"ל ח דבריה� של משתתפי יו� העיו� בהנחייתו ש–התקשורת האלקטרונית 
כאשר אני מתבונ� מהפרספקטיבה שלי ): "2007, המרכז להעצמת האזרח, קרופניק ודיא� טייכר עורכי�

, מאז שיא עוצמת� בשנות החמישי� ועד היו�, על השינויי� העצומי� שעברו המפלגות הכול יכולות
, אול�.  נחלשו והאזרחי� התעצמואיני יכול שלא לבר� על התהלי� הבריא הזה שבמסגרתו המפלגות

?  יכול שלא לתהות הא� מדובר בהחלשות או שמא בגסיסהיאינ, כאשר אני מסתכל על מידת היחלשות�
 " ?מי יתפוס את מקומ� כגור� המתוו� בי� הציבור לבי� נבחריו, והמפלגות תעלמנה, וא� אבחנה זו נכונה

 ). 1961, רי� שמואלי מתרג�אפ ( בתורת מקצועהפוליטיקהעל כ� ראו מאכס ובר   46
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 נית� לזהות מעבר ממודל 47"המקצועי פוליטי"ב האמור האמו� על רקע תחושת אבד� אול�

, כ�. וחובבני) מבוסס רשת (יהייררכ למודל ייצוג מבוזר ולא יהייררכייצוג ריכוזי ו

 Lawrence( לסיג לורנס' פרופכינוי שטבע ,  של חובבני�פוליטיקההפוליטיקה החדשה היא 

Lessig(48 – ית הייררכ, תה ההפ� ממקצוענית לא בהקשר השלילי שלה אלא בהיוחובבנות

מנהיגי המחאה לא .  דוגמה2011 המחאה החברתית בקי� בהנהגתנית� לראות . יתביורוקרטו

   49.י לש� הנהגההייררכראו עצמ� פוליטיקאי� מקצועיי� ולא יצרו מער� 

,  בכלי הרשתות נעזר�ה. יותהייררכ � אינות החדשות הפוליטיההתארגנויות כי נראה

 מה יודעות אינ� עדיי� שה�ייתכ� .  במקו� ריכוזוביזור, הייררכייהו� במקו� המעודדי� שית

 � אינ� ה– ות יודע� החד אבל נראה שדבר א–מפלגתי או תנועה עממית ,  גו� פוליטי– �ה

 להתרחק ות מבקש�נראה שה.  הפוליטיי� הקיימי�הגופי� כדוגמת יותהייררכ להיות ותרוצ

למעלה "יות של זרימת הכוח מביורוקרטאפייני� מערכות  והשליטה המהייררכייהמסממני ה

 הסיבה שמנהיגי המחאה לא הסכימו לשבת בעיצומה של המחאה ג� שזוייתכ� ". למטה

 מבנה יתהנית� להניח כי אחת הסיבות הי. החברתית בחדר אחד סגור ע� ראש הממשלה

ע בתחושת שאינו מאפשר קבלת החלטות שלא בשיתו� הכלל ופוג, יהייררכ לאשליטה 

 חזרנו ליסודותיו העתיקי� של הזה שבמוב�ייתכ� . הקברניטות והאחריות של הדרג המנהיג

 
אחת הדוגמאות הטובות ביותר לאבד� האמו� האמור הוא הירידה העקיבה באחוזי ההצבעה בדמוקרטיות   47

על הירידה באחוזי ההצבעה במדינות אירופה . שהיא מדד להשתתפות האזרחי� בשלטו�, המערביות
 INT'L INST. DEMOCARCY & ELECTORAL ASSISTANCE, VOTER TURNOUT IN WESTERNראו

EUROPE SINCE 1945 (2004), available at http://www.idea.int/sites/default/files/publications/ 
voter-turnout-in-western-europe-since-1945.pdf . להשוואה עולמית ראוRAFAEL LÓPEZ PINTOR 

ET AL., INT'L INST. DEMOCARCY & ELECTORAL ASSISTANCE, VOTER TURNOUT SINCE 1945: 
A GLOBAL REPORT (2002), available at http://www.idea.int/sites/default/files/publications/ 

voter-turnout-since-1945.pdf . עוד נית� לציי� את כניסת� לאחרונה של מפלגות קיקיוניות לפרלמנטי�
על מפלגת הפירטי� . קצועי והמוכרבאירופה רק כסממ� של מיאוס והצבעת מחאה נגד הפוליטי המ

 Ian Birrell, Icelandראו , שתחילתה כבדיחה,  שבאיסלנד)Reykjavik (ופעולתה בעיריית ריקייוויק
Brought in from the Cold Thanks to Party of Punks and Pop Stars, THEGUARDIAN (June 18, 
2011),  https://www.theguardian.com/world/2011/jun/19/iceland-reykjavik-mayor-best-party .

כאשר חגגו אנשי המחאה בישראל חצי שנה לקיומה של המחאה ביו� גשו� בשדרות , בדומה לזה
א� בכוונת� להקי� רשימה , 1במסגרת ריאיו� בערו� , נשאלה אחת ממובילות המחאה, רוטשילד

 המלמד א� הוא על מעריב בעיתו� איו�ראו ג� ר". חס וחלילה: "והתשובה הייתה, שתתחרה בכנסת
מפעילי� חוקרי� פרטיי� : מנהיג המחאה החברתית המתחדשת: "ההסתייגות מהפוליטיקה המסורתית

 . www.maariv.co.il/news/israel/Article-550049 19.7.2016 חדשות  – מעריב "כי�"מול ח
 Tiago Peixoto, Lawrence Lessig: י בעדותו בסנאט האמריקאLawrence Lessig' ראו דבריו של פרופ  48

on Sortition and Citizen Participation, DemocracySpot (Feb. 16, 2013), https://democra 
cyspot.net/2013/02/16/lawrence-lessig-on-sortition-and-citizen-participation: “I think to the 
surprise of many people, you would see that ordinary people deliberating about what the 
Constitution needs and how the reforms should go forward, would far surpass ninety eight 
percent of what is commonly discussed in this particular context. And that’s because, frankly, 

politics is the one sport where the amateur is better for the nation than the professional”. 
אול� מאמר . 2011נית� להעלות את הטענה כי דווקא היעדר המער� ההייררכי הוא שהיה בעוכרי מחאת   49

 של המחאה אלא להצביע על המגמות שעלו בהקשר של לונהזה אינו מתיימר לבחו� את הצלחתה או כיש
 .  תופעת הייצוג
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 הנציג אינו מקצוע� אלא חלק בלתי נפרד מהקהילה שהוא שבמסגרתו, הייצוג הפוליטי

 נית� לראות 50.יומי�היו�,  הרגילידונוס� על תפק, הייצוג הוא תפקיד המוטל עליו. מייצג

 הישירה ששררה דמוקרטיה הטהור של ההמודל תנועה לעבר משו� ג�יטית בחובבנות הפול

 ישיר בהחלטות חלק לו שיש כל אזרח הוא ג� פוליטיקאי שבמסגרתה, בפוליס היוונית

  51.המדינה במסגרת השתתפותו בכינוס האגורה

 משתקפתיי� בייצוג הפוליטי המסורתי הייררכ המחסומי� הלשבירת לשיתו� והמגמה

, לדוגמהכ� .  המחאה החברתיתלאחר האזרחית בחברהשיתו� שונות שצמחו ג� ביזמות 

בכל ,  במה שקורה בכנסתלהשתת�: סיסמתו הושק לאחרונה וepartאפ החברתי �הסטארט

 מבית המלאכה 54 פתוחותקציב 53 פתוחהכנסתכגו� , חשובות יזמות ג� 52.בכל מקו�, זמ�

 שיתו� את לאפשר ולהגביר �שמטרת חדשי� כלי� מפתחות, של הסדנא לידע ציבורי

 להגביר את בכ�ו,  את הידע הציבורילהעשיר, האזרחי� במערכות הייצוג הפוליטיות

 – גישה בלתי אמצעית לנציגי� צר הנציגי� הפוליטיי� וליישל) Accountability(הדיווחיות 

  .  הפוליטי בפרלמנטהייצוג חיי במש� הבחירות אלא עתלא רק ב

שהושקה בשנת , האירופית" האזרחי� של החקיקה יזמת" בג�  לזה נית� לראותבדומה

 על היזמה נולדה,  האיחודהצהרת לפי 55.יהייררכ מודל שיתופי ולא לעבר לנוע ניסיו�, 2011

 
, כאשר ה� הורכבו מאזרחי� רגילי�, כ� היה המצב בבתי הנבחרי� במדינות ארצות הברית בתחילת דרכ�  50

השתתפו השתתפות תקופתית בכינוס , ובאופ� לא מקצועני, שנוס� על תפקיד�, בעלי מקצועות שוני�
 .מושב בית הנבחרי�

ונותיה ותלאותיה באתונה עקר, תפקודה,  התהוותה– הקלסית הדמוקרטיהעל כ� ראו אפרי� דוד   51
 ).2003 (מדינה יוונית�הרוח בעיר�החברה וחיי,  המשטר– בימי גדולתה אתונה אלכסנדר פוקס; )2003(

האתר מאפשר לקבל התראות על דיוני הכנסת ). 1.10.2015נצפה לאחרונה ביו�  (www.epart.co.ilראו   52
 נוסדה מתו� ePart:"מתו� האתר. טי�והוועדות השונות ולכתוב בממשק פשוט לחברי הכנסת הרלוונ

 ואמיתית לעיצוב החוקי� הנוגעי� מעותיתהתפיסה כי ביכולתנו כאזרחי המדינה לתרו� תרומה מש
להיות מעורבי� וליצור שיתו� פעולה פורה ע� חברי הכנסת ושרי , ומתו� הרצו� להשתת�, לעתידנו

 ".הממשלה ג� בי� מערכות הבחירות
האתר מאפשר לעקוב אחרי הצעות חוק ואחרי ). 1.10.2015פה לאחרונה ביו� נצ (oknesset.orgראו   53

מתו� . האתר נבנה ומתוחזק על ידי עמותת הסדנא לידע ציבורי. הצבעות חברי כנסת בממשק פשוט ונוח
החוש� ומנגיש מידע על המתרחש ,  כנסת פתוחה הוא פרויקט מבית הסדנא לידע ציבוריאתר: "האתר

ולאפשר לציבור להכיר את , יקט היא להגביר את השקיפות השלטונית בישראלמטרת הפרו. בכנסת
 ".פעילות נבחריו

האתר מאפשר לעקוב אחר תקציב המדינה ). 12.4.2017נצפה לאחרונה ביו�  (www.obudget.orgראו   54
ע ג� האתר הזה פותח ומתוחזק על ידי עמותת הסדנא ליד. ושינויי� בתקציב המדינה במש� שנת הכספי�

 טכנולוגיי� כלי� בניית באמצעות אזרחית ומעורבות שלטונית שקיפות לקידו�" אשר פועלת בוריצי
 ".ציבוריי� מוסדות של ברשות� המצוי מידע של והנגשה לפתיחה – ואפליקציות אתרי� – פתוח בקוד
 ). 12.4.2017נצפה לאחרונה ביו�  (www.hasadna.org.ilראו 

נצפה לאחרונה ביו�  (http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcomeראו את אתר היוזמה   55
 Not less than one“ :שקבע כי, לאמנת האיחוד האירופי) 4(11היזמה עוגנה במסגרת סעי� ). 12.4.2017

million citizens who are nationals of a significant number of Member States may take the 
initiative of inviting the European Commission, within the framework of its powers, to submit 
any appropriate proposal on matters where citizens consider that a legal act of the Union is 
required for the purpose of implementing the Treatiesˮ (Consolidated Version of the Treaty on 

)13) 326C . (J.O2012 , 2012, 26. Oct, .411. European Union art .   
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 אזרחי האיחוד ולהפו� את מוסדות החקיקה של של השתתפות� את הגביררקע הרצו� ל

שה� אזרחי� (זרחי� של האיחוד  איליו�מ,  האמורהיזמה פי העל 56.האיחוד לנגישי� יותר

 בקשה לנציבות האירופית להגיש רשאי�) של לפחות רבע מהמדינות החברות באיחוד

 לסמכות המוענקת כיו� בדומה(להציע הצעת חקיקה באיחוד ) הגו� המחוקק באיחוד(

 היא כי ונראה, 2012 בשנת היזמה התקבלו מאז השקת הצעות כמה). לפרלמנט האירופי

 עקיפת המנגנוני� �גמה לשיתו� האזרחי� בהלי� החקיקה הפוליטי תומלמדת על המ

     57. המסורתיי�יי�הייררכי� הביורוקרטה

דר� , טעו� בחשיבות� של התופעות המתוארות לעיל ולכפור כמוב� לאפשר מנגד, ואול�

 דווקא הצטרפו למפלגות יהוכי מנהיג,  החברתית התנדפה כלעומת שבאההמחאה כי, משל

 המחאה לטעמי.  שות� לטענה זואיני.  המסורתיי�כללי� הלפיוה� משחקי� , תהמסורתיו

 המחאה האמורה נראה כי יזמות השיתו� ולולא,  מהותישינוי הציבורישינתה את השיח 

  58. היו באות לעול�לא, שטר� נית� לעמוד על השפעת�, האמורות

כדוגמת , דשות דווקא המפלגות החשלפיו הטיעו� את ג� להעלות נית� לזה בדומה

א� יותר מהמודל , ני קיצויהייררכמשקפות מודל , "כולנו"או מפלגת " יש עתיד"מפלגת 

אכ� מדובר , לטעמי.  ניצב מנהיג המפלגה ועל פיו יישק דברשבמסגרתו, המפלגתי המסורתי

 המעבר שבי� המודל המסורתי בתקופת שנוצר מהוואקו� ובעהנ,  ביותרבעייתי ייצוג במודל

, יתהייררכ ולא של התארגנות אותנטית לקיומה תשתית בהיעדר.  הייצוג המבוזרלמודלבי� 

א� בלי ,  של הצבעת מחאה נגד המודל המסורתיכסוג אחרי� האזרחי� אחר מודלי� נוהרי�

 בטיעו� כי המודל לפגוע לטעמי אי�בכ� . לוותר על עצ� קיומו של הייצוג הפוליטי

 התבניות שבירת,  בכל סוגיה חברתיתכמו אול�. קות בפני מגמות שינוי מעמיניצבהמסורתי 

  .  הייצוג הפוליטיד עתיאת לטעמי תמיד בתקופת ביניי� שאינה מייצגת מלווה המסורתיות

 להזכיר כי הדרישה למערכת ייצוג חשוב.  העבודה הקיבוצילמשפט בחזרה ומהפוליטי

 פוליטי הנציג הא�. ה חלוקת העבודעקרו� את סותרת"  של חובבני�פוליטיקה"הנשענת על 

 
 Regulation 211/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 February 2011 ראו  56

on the Citizens’ Initiative, 2011 OJ (L 65) 1: “The Treaty on European Union (TEU) 
reinforces citizenship of the Union and enhances further the democratic functioning of the 
Union by providing, inter alia, that every citizen is to have the right to participate in the 
democratic life of the Union by way of a European Citizens’ Initiative. That procedure affords 
citizens the possibility of directly approaching the Commission with a request inviting it to 
submit a proposal for a legal act of the Union for the purose of implementing the Treaties 
similar to the right conferred on the European Parliament under Article 225 of the Treaty on 
the Functionning of the European Union (TFEU) and on the Council under Article 241 

TFEU”.  
On The Citizens/2011 211No ) EU(egulation Comission Report on the Appliaction of R’ ראו   57

) 2015, 31. Mar( final145 ) 2015(COM , Initiative. 
. ג� הצטרפות� של מנהיגי המחאה לכנסת מבשרת את בוא השינויי� במודל המסורתי, להערכתי  58

עט ע� יומי כמ�מקיימת דיאלוג יו�, ממובילות המחאה החברתית, חברת הכנסת סתיו שפיר, דוגמהל
הצעת חוק השכירות שאותה הגישה חברת הכנסת גובשה . באמצעות הרשתות החברתיות" בוחריה"

ראו הצעת חוק להסדרת שוק השכרת . באמצעות השתתפות אזרחית רחבה דר� הרשתות החברתיות
 . 1239/20/פ, 2015–ה"התשע, דירות מגורי� בישראל
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 ולא רק במסגרת בקביעותצרי� לעסוק בפוליטי , העובד, אני שהרי, המקצועי רלוונטי פחות

 ללוות את תהלי� נדרש שאניייתכ� . השתתפותי בבחירות מפע� לפע� במקו� העבודה

 על המשמר לעמוד נדרש שאניייתכ� .  ולא להסתפק בתוצאותיואקטיבי ליוויהמשא והמת� 

� צרי� אני.  בהליכי� השוני� שהנציגי� המקצועיי� של ארגו� העובדי� מקיימי�ולהשתת

 –מוב� שמידה מסוימת של שותפות ופיקוח בפוליטי . להיות שות� לפוליטי במקו� העבודה

 תחייבתה� בזירה הפוליטית הלאומית והמקומית וה� בזירת יחסי העבודה היא רצויה וא� מ

קיימת סכנה במשטר , )Norberto Bobbio (בוביו ורברטונ שמזהיראול� כפי . מהדמוקרטיה

במוב� שהתחו� הפרטי "  פוליטיולהכ "שבמסגרתו, שהופ� את האזרח לאזרח טוטאלי

  . מתחסל באמצעות התמזגות מלאה ע� התחו� הציבורי

 הפוליטי העובד שבה" העובד הפוליטי הטוטאלי "תופעתנית� לחשוב על ,  לזהבדומה

 בקרבהתופעה האמורה כבר מתרחשת . הולכת ומצטמצמת" עובד"תו  שמידת היועד עסוק

ה� חדלי� .  המקצועיי� המכהני� כיו� כראשי ארגוני� או ועדי עובדי� גדולי�נציגי�ה

 שעיסוק� וב�במ, "י� טוטאליפוליטיי�"להיות עובדי� מ� השורה והופכי� לעובדי� 

הוא נסבל , המקצועי הארגו�צוות כל עוד עיסוק זה מוגבל ל. הבלעדי הוא העיסוק הציבורי

אול� יש .  של העובדו מבטמנקודתואולי הוא א� רצוי במידה מסוימת , במידה מסוימת

 של בוביו בהקשר זה ולתהות א� פני הייצוג במקו� העבודה אזהרתו את בחשבו� להביא

חל� פוליטיקה של " דמוקרטיה תעשייתית ישירה"נעי� לכיוו� מה שנית� לכנות 

 והחלשת להגברת רמת השיתופיות הרצו� בי� בעייתי מתח קיי� הזה במוב� 59.�מקצועני

  . לעובד פוליטי טוטאליהפו� לבי� חוסר הרצו� האישי לקצוענותהמ

   המנדט לנציגצמצו�. 2

.  החתירה לצמצו� מנדט הייצוגהיא, הראשונההמקיימת קשר ע� המגמה , השנייה המגמה

השני� האחרונות , חופשיגו� העובדי� מנדט שהפקיד בידי אר,  המסורתימודל כשלא

 המנדט שנית� לנציג תו� שימור הכוח בידי קהל הגבלת מתמדת לחתירהמבשרות על 

   60.העובדי� עצמו

 הרופאי� בישראל בהסתדרות הפנימי המאבק ראשונה לכ� נית� לראות במסגרת עדות

של הרופאי�  מהדרישות העיקריות אחת.  על רקע שביתת הרופאי�שהתחולל) י"הר(

 כלל להצבעת המעסיקי� את ההסכ� המתגבש בי� הארגו� לבי� דמארגונ� הייתה להעמי

 הארגו� נדרשת רק תקנו� לפי כי את האפשרות האמורה וגרס שללי "ר הר"יו. הרופאי�

 עיתונאי שפורס� ביו� בריאיו�. החלטת המזכירות שהתקבלה לאישורו של ההסכ� הקיבוצי

   61:האלההדברי�  הוא אמר את 6.9.2011

 
 ). ג"התשס, ה עמית מתרגמתדלי (27  עתיד הדמוקרטיהעל יוראו נורברטו בוב  59
ולכ� מדובר בפני� , אפשר לטעו� כי המעבר לדפוס ייצור דמוקרטי וישיר מחייב את הגבלת המנדט  60

 .   נוחות הדיו� חולקה ההתייחסות לתופעהכיאול� לצור. שונות של תופעה אחת
לא : פואית אידלמ�ר ההסתדרות הר"יו" ד� אב�): י"ר הר"יו(ליאוניד אידלמ� ' ראו ריאיו� ע� פרופ  61

 . www.haaretz.co.il/news/health/1.1447938 6.9.2011 האר�" ארגו� חדש לא יועיל לרופאי�, אתפטר
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כמו שתמיד , יכול להיות שאנחנו נמצאי� בשלב מעבר מדמוקרטיה ייצוגית"

, תחושתי עתה וג� לאור� המאבק.  כשהמזכירות מחליטה–היה בארגו� 

ובעתיד נצטר� לבדוק , באתונהכמו שהיה , שאנו חוזרי� לדמוקרטיה ישירה

 יתההי. ני� לכ�טכנולוגית לא היינו מוכ, בשלב הנוכחי. את האפשרות הזו

  ".  כפי שיכולנומקסימאליתכא� שקיפות 

 הפוליטי לבי� מנדט הייצוג בתחו� משפט בי� הוא א�אידלמ� מקשר ' פרופ,  כי כ�הנה

, הוא מזהה שהוא נמצא בשלב מעבר. בדומה לטענה המובאת במאמר זה, העבודה הקיבוצי

ודרישת , ר בעצמהשבו המזכירות אינה יכולה לקבל את אות� החלטות שקיבלה בעב

  .  פעיל באישור ההסכ� הקיבוציחלק לה� ושיהיההעובדי� היא להחזיר את המנדט לידיה� 

 העובדי� נית� למצוא ות המנדט שנית� לנציגצמצו� בדבר החתירה ללטענתי נוס� חיזוק

 הנציגי�אספת , כאמור.  של ארגו� כוח לעובדי� שהוזכר לעילהפנימיתבמסגרת החוקתית 

 הופקעואול� החלטות מסוימות .  היא הפורו� העליו� של הארגו� האמורשל הארגו�

 חברי כלל של להכרעת� ישירות והועברו הארגו� שלמהנציגות הנבחרת בכל הרמות 

 למשל החלטות כ�:  בפוליס היווניתבאגורה מצויי�משל היו אלו , הארגו� הנוגעי� בעניי�

 על הסכ� שכר חתימההחלטה על  ה–ובעיקר ,  שביתההפסקת,  הסני�תקציבבנושא 

  62.קיבוצי

 מספיק הנבחרי� בית או בעול� החדש אי� אישור מזכירות או נציגות בארגו�,  כי כ�הנה

.  חברי הארגו� הנוגעי� בעניי�כלל בידיהסכ� קיבוצי יאושר . לחתימה על הסכ� קיבוצי

כ� , "י�י החבר"ההחלטות החשובות לגבי מקו� העבודה מתקבלות באופ� דמוקרטי ע"

63.מטעי� אתר ארגו� כוח לעובדי�
   

 שכיו� הפועלי� בתחו� משפט העבודה ומערכת יחסי העבודה יצטרכו להתרגל נראה

 לבי� הארגו� נציגות בי� שונות והבנותהסכמי� קיבוציי� " לסגור" אפשר עוד אי כילעובדה 

 עד ליציאת ,ר ארגו� העובדי� ומנהל המפעל לחדר" עוד נכנסי� יולא. ההנהלה נציגות

 את לבחור נמשי� כ� אולי.  מסתיימתהשביתה כ�ו,  מה שמסכמי�מסכמי�, העש� הלב�

 המנדט נית� צמצו� מגמת לסיוע 64. קיבוציי�הסכמי� עוד ייחתמו כ� לא א�, אפיפיורה

המאפשרת כיו� עדכוני� שוטפי� , למצוא ברשתות החברתיות ובתשתית הטכנולוגית

 
, כוח לעובדי� פועל במתכונת הדמוקרטית של ארגוני עובדי� סקנדינביי�"הארגו� מדגיש באתר כי   62

לכל ועד הזכות להחליט לגבי כל . חברי הוועדי� נבחרי� באופ� דמוקרטי. והחלטותיו מתקבלות בדר� זו
כל הסכ� קיבוצי המתגבש . התחלת שביתה והפסקתה, לרבות חתימה על הסכ� קיבוצי,  הנוגע לו�עניי

באסיפת הנציגי� , בנוס�. כתנאי לאישורו, מול המעסיק מובא להצבעה של כלל העובדי� שהתאגדו
ראו ". י גודלו היחסי"עפ, בדי�עוישנה נציגות לכל ועד הקיי� בכוח ל, שהינה הנהגת הארגו�

http://workers.org.il/about/ ) 12.4.2017נצפה לאחרונה ביו� .( 
 ).12.4.2017נצפה לאחרונה ביו�  (/http://workers.org.il/about/structureראו   63
 ההתכנסות המסורתית של הקרדינלי� בקפלה הסיסטינית לש� בחירת –" קונקלבה"מדובר כמוב� על ה  64

ה� מסמני� זאת בהעלאת עש� לב� , כאשר מצליחי� הקרדינלי� להגיע להסכמה על האפיפיור. יפיורהאפ
מעניי� כי בחירת האפיפיור של הכנסייה הקתולית היא פעולה . שמקורו בשרפת פתקי הצבעת�, מ� החדר
וסדות וייתכ� שיש בה כדי ללמד על המתח שהתקיי� ג� בעבר בתו� מ, חשאית ולא הייררכית, שיתופית
 של התהוות�סופיה מנשה בספרה ' כדברי פרופ, בי� התאוריה העולה לתאוריה היורדת, הכנסייה

 .)2006( 34–31 פרלמנטי� בימי הביניי�
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.  של כל עובד ועובדהמשוכללי� הטלפו�שירות למכשירי  מתו� חדר הישיבות ייי�ומיד

  .  המנדטלצמצו� היא א�המסייעת , זוהי תופעה חדשה

�משו� תמיכה ,  בבית המשפט העליו�שנפסקה,  איל�בר בפרשת ג�נית� לראות , בנוס

 ארגו� כי פרשה נקבע באותה 65.לטענה בדבר צמצו� המנדט לנציגות בדיני העבודה

ול באופ� קיבוצי לייצוג הגמלאי� ולהשתמש במלוא האמצעי� העובדי� רשאי לפע

 מדובר בהרחבת מנדט הייצוג לכאורה. לרבות שביתה,  זהניי�המוכרי� בדי� כדי לקד� ע

 ארגו� העובדי� כמייצג לא רק את העובדי� הפעילי� אלא ג� –במשפט העבודה הקיבוצי 

  . את הגמלאי�

 כי המשפט העליו� קובע בית. מסקנה אחרת התבוננות מעמיקה יותר מעלה לטעמי אול�

 להטבת תנאיה� של הגמלאי� רק הייצוג האמור ארגו� העובדי� רשאי לפעול במסגרת

, הנה כי כ�. א� הוא אינו רשאי לפגוע בזכויותיה� כפי שנתגבשו במועד פרישת�, החברי�

בדי�  לנציג העושנמסר החופשי והמנדט מסורתי בסטייה רבתי ממודל הייצוג המדובר

 לארגו�. מאוד עד הוא מוגבל גמלאי� הלקבוצת באשר של הנציג המנדט. במקו� העבודה

 סמכות שכזאת משמעותה אול�.  המיוצגי�הגמלאי� ע� להיטיבהעובדי� הסמכות רק 

לכאורה על מנת להיטיב .  העובדי�ארגו� מנדט הנציגות המופקד בידי של ניכרצמצו� 

ואי� צור� בקיומו ,  לנו במוסד החוזה לטובת צד גדי�  המיוצגיגמלאי�בלבד את זכויות ה

  . של מודל הנציגות במשפט העבודה לש� כ�

 כדר�.  לצמצו� המנדט נוכל ג� למצוא במסגרת המשפטית העוסקת במנדט הפוליטיהד

 במישור – מטע� רשימת מועמדי� מפלגתית לכנסת נבחר הפוליטיכאשר הנציג , המסורת

הוא אינו צרי� להתייע� ע� .  נהנה ממנדט בלתי מוגבלהוא – היחסי� בינו לבי� הבוחר

הוא אינו צרי� לברר את עמדתו של הבוחר בטר� . הבוחר לפני כל הצבעה על הצעת חוק

 אשר מצפונו יורה ככל להצביע תבפעילותו המקצועית והפוליטית הוא חופשי יחסי. יחליט

 מבוחריו שהוא קיבל המנדט. דינהכפי שהוא רואה את טובת בוחריו ואת טובתה של המ, לו

   66. מנדט חופשיהוא –

 
 ). 2011 (204) 3(ד סד"פ, בית הדי� הארצי לעבודה' איל� נ� בראוניברסיטת 1181/03� "בג  65
 אלה לבי� האזרחי� �ובי, בי� המפלגה לבי� הסיעהשאלות נוספות עוסקות במישור היחסי� שבי� הנציג ל  66

כנאמ� 'חבר הכנסת "על כ� ראו סוזי נבות . א� הדיו� במערכות יחסי� אלו חורג ממסגרת המאמר, כול�
. HANNA PITKIN, THE CONCEPT OF REPRESENTATION (1967); )2000 (433 לא משפטי�" 'הציבור

שבו הע� מוסר את המנדט המלא , מבקר את הרעיו� המוזר של הנציגות, 142' בעמ, 12 ש"לעיל ה, רוסו
 נשללה –הצביע . האזרח האנגלי חופשי רק ברגע שהוא מממש את זכותו להצביע, לדעתו. לנציגיו

. אנו אזרחי� חופשיי� רק באותו הרגע שהטלנו את הפתק לקלפי, הנה כי כ�. חירותו עד להצבעה הבאה
העברת סמכויות ריבוניות . גע זה והלאה הנציג שלנו מקבל מנדט כמעט בלתי מוגבל מאתנו למשולמר

 של ממשלבספרו , ו� סטיוארט מיל'לעומתו רואה ג. כאלה לנציג נתפסת בעיניו כוויתור על החירות
בשל , כמתחייבת את הענקת חופש הפעולה האמור לנציג הפוליטי, )ח"התשי, יוס� אור מתרג�(נציגי� 

 דברי�שיקול דעתו העדי� של הנציג שאנו מבקשי� לשלוח לבית הנבחרי� ובשל חכמתו ויכולתו לראות 
עלינו לבחור את מי שאנחנו סומכי� על שיקול דעתו ולא את מי שאנו , לדעת מיל. אחרת ממקו� מושבו

, ג מתחייבתהגמישות בשיקול הדעת לנצי, לטעמו. המציאות משתנה. מסכימי� ע� דעתו ברגע הבחירה
' ג� הגותו של פרופ. בהיעדר גמישות כאמור, ואי� נציג בעל מידות טובות שיהיה מוכ� למלא את תפקידו

שבלעדיה לא תיתכ� כל ,  רואה בהענקת חופש הפעולה משו� חובה דמוקרטית)Hans Kelsen ( קלז�הנס
 .  23 ש"לעיל ה,  קלז�ראו. ובעקבות זאת יתרוק� השוק הפוליטי וייבש, פשרה בחיי� הפרלמנטריי�
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 שוני� נשמעי� לאחרונה המבקשי� לקרוא תיגר על המנדט החופשי ומבקשי� קולות

מודל שבו .  ממשל של נציגי� למודל הקרוב יותר לדמוקרטיה ישירהמודללעבור מ

 פהבאירו. ל גורל� באמצעות השתתפות ישירה בממשעל ישירותהאזרחי� מחליטי� 

 הדמוקרטיה יסמת שונות שחרטו על דגל� את סמפלגות כמה האחרונות בשני� קמו לדוגמה

ג� ביקשה להתמודד בבחירות ) מפלגת הפירטי� (כזו אחת מפלגה בישראל 67.הישירה

   68.א� לא עברה את אחוז החסימה, האחרונות לכנסת על יסוד מצע לקיו� דמוקרטיה ישירה

�המפקיע , משאל ע�: יסוד�חוק:  חדשיסוד חוק  בישראל2013נחקק בשנת , בנוס

  הגבלת 69. להכרעת הציבור כולוומעביר�, מהנציגי� את הזכות להחליט בענייני� מסוימי�

לפחות אחד .  המשפטיתבזירה ג�המנדט והעברת הכוח מהנציג לאזרח באה לידי ביטוי 

 בפרשת.  הפוליטימשופטי בית המשפט העליו� היה מוכ� להכיר בצמצומו של מודל הייצוג

 קבע השופט לוי כי יש לבטל את הצבעת חברי הכנסת מסיעת הליכוד שהצביעו חו� עזה

 בגדר יתהשכ� הצבעת� הי,  זאת יש לבטל את חוק ההתנתקותובעקבות, בעד ההינתקות

 הנה 70. בי� חובת האמוני� שלה� לבוחר לבי� חובת האמוני� שלה� לציבורסביר לאאיזו� 

 
 2014שהוקמה בשנת ) בתרגו� חופשי" אנו יכולי� ("הספרדית PODEMOSהמקרה הבולט הוא מפלגת   67

והפכה להיות המפלגה השנייה בגודלה בספרד מבחינת חבריה והמפלגה השלישית בגודלה בפרלמנט 
 Gerbaud Podemos: Radicalירה על מדיניות המפלגה ראו לסק. 2015הספרדי בבחירות שנערכו בשנת 

Blueprint for Democratic Reform, OpenDemocracy (Dec. 18, 2015), https://www.open 
democracy.net/can-europe-make-it/paolo-gerbaudo/podemos-radical-blueprint-for-democratic-

reform.ר את שיתו� האזרחי� הפעיל בממשל באמצעות הגברת  המפלגה מבקשת בי� היתר להגבי
להגביר את השקיפות השלטונית ולצמצ� את המנדט , ההשתתפות של האזרחי� בשלטו� ובחקיקה

 .electoral programmes have to be understood as contracts with citizens“: המוענק לנבחרי�
Therefore Podemos will set minimum contractual commitments, which, if breached, will raise 

a call for new electionsˮ  . 
כל הצעת חוק אשר מצביעי� עליה : " קוראת לאימו� הדמוקרטיה הישירה במסגרתההמפלגה הישירה  68

על ההצבעה תודיע . ישירהבמליאת הכנסת תובא להצבעה מקדימה בפני חברות וחברי המפלגה ה
ההצבעה המקדימה תעשה דר� אתר .  תאפשר לכל החברי� לקחת בה חלקכ�המפלגה מבעוד מועד ו

חברי הכנסת מטע� המפלגה הישירה . אינטרנט מאובטח בו כל חברה או חבר מפלגה יכולי� להצביע
הישירה איננה המפלגה . מחויבי� להצביע במליאת הכנסת כפי שמראות תוצאות ההצבעה המקדימה
כיצד מתנהלת המפלגה  ("מסתפקת בזאת ותאפשר יצוג ישיר ג� בוועדות הכנסת וסביב שולח� הממשלה

 ג� את אתר מפלגת הפירטי� הישראלית ראו )http://archive.li/57Dkr, 25.6.2011, הישירה
)piratim.org (שלטו� הע� בזמ� אמת, שמעותה דמוקרטיה דינמיתשמ, הקוראת להכרה בדינמיקרטיה. 

שלפיו ,  לאשרר הסכ� או לחתו� על הסכ�שלההחליטה הממ"במקרה ש, משאל ע�: יסוד�לפי חוק  69
לרבות הסכ� הכולל , השיפוט והמינהל של מדינת ישראל לא יחולו עוד על שטח שה� חלי� בו, המשפט

טעו� , לאחר שאושר בכנסת ברוב חבריה, א ההסכ�יה, התחייבות לעתיד והתחייבות המותנית בתנאי�
 ". אלא א� כ� אושר ברוב של שמוני� חברי הכנסת, אישור במשאל ע�

,  אכ�"[...]): 2005 (792, 481) 2(ד נט"פ, כנסת ישראל'  האזורית חו� עזה נהמועצה 1661/05� " בגראו  70
ת יסוד של מפלגה תהא כה גסה נית� להעלות על הדעת מצבי� שבה� סטייה ממצע פוליטי ומעקרונו

א� מוב� הוא כי טענה מסוג זה אינה טענה . עד כי לא יהיה מנוס מלקבוע כי היא בלתי סבירה, וקשה
על הטוע� לכ� להראות כי הפרת המצע נוגעת במחויבות . משפט זה יידרש לה מעשה של שגרה�שבית

מחויבות זו כמוה כעיוות מהותי של עליו להראות כי הסטייה מ; מרכזית אותה נטלה המפלגה על עצמה
יהיו מצבי� אלה , מטבע הדברי�. ירצו� הבוחרי� עד כי אי� לראות בה תוצאה טבעית של הלי� דמוקרט

 ".סבורני שהמקרה הנוכחי הוא אחד מה�. נדירי� מכל נדירי�
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 חופשי ניצני� להגבלת המנדט הקיימי�ת המבט המשפטית נראה כי ג� מנקוד, כי כ�

 בעתיד על הנציג עת הוא בא להחליט מגבלות שיוטלו ייתכ�. המוענק לנציגי הציבור

 פועל בניגוד למצע שעל בסיסו הוא נבחר בעניי� הואוזאת כאשר , במסגרת תפקידו בכנסת

 ייתכ�, סבירות�באיכאשר הוא פועל .  לראות בכ� עיוות דבר הבוחרנית� שעד, מרכזי וחשוב

� צמצו� כיוו�קולות אלו מבשרי� על תנועה ב,  כי כ�הנה.  את הצבעתולבטל נית� יהיה שא

  . המנדט המופקד בידי הנציג הפוליטי

   להיבדלותמשותפות. 3

 מיחידת קבוצות שונות של אבקש לעמוד היא הרצו� להיבדלות שעליה שלישית ההמגמה

 יחידת סוגיית האחרונות בשני�,  מודל הייצוג המסורתיתקופת כבשלא. המיקוח הקיימת

זוהי תופעה .  הקיבוציההמיקוח תופסת נפח מהותי במסגרת עיצוב כללי משפט העבוד

ואותותיה ניכרי� בפסיקתו של בית הדי� לעבודה , מוחשית וידועה לכל עוסק בתחו�

   71.בעשרות פרשות שנפסקו לאחרונה

 ההתארגנות תופעת היאוררות הדיו� בסוגיית יחידת המיקוח  הראשונה להתעהסיבה

הראשונית של עובדי� במקומות עבודה שוני� והצור� שנוצר להתאמת הכללי� המשפטיי� 

   72.על כ� עמדתי בהרחבה במקו� אחר. המעצבי� את יחידת המיקוח במקרי� אלו

וג הקיבוצי  במערכת יחסי העבודה והייצהמגמות נוספת היא הלח� שמפעילות סיבה

 ועל הלגיטימיות של ייצוג� במסגרות תהמוזכרות במאמר זה על יחידות המיקוח הקיימו

שלא לשבור את " הזה  נראה כי כיו� קבוצות שונות שבעבר היו מוכנות במוב�. הקיימות

 הקיימת ובתו� יחידות המיקוח ית הארגונהייררכייה הבתו� מקומ�ולמצוא את " הכלי�

מתיחת "נראה כי ארגו� העובדי� עצמו נדרש ל. נ� מוכנות לכ� עוד אי–הרחבות יחסית 

  . ביחס לקבוצות השונות המרכיבות אותו במקו� העבודה" פני�

שיתו� ,  ליחסי� של השתלבותהייררכייה מיחסי� של כפיפות ועבור נאל� להוא

 הוא מייצג כתנאי לקבלת לגיטימציה שאותהושקיפות בהתייחס לחברי יחידת המיקוח 

  . קבוצות שונות במסגרת יחידת מיקוח אחודה" להחזיק "ליכולתייצוג ול

 
דה שעסקו  פסקי די� בערכאות בתי הדי� לעבוכארבעי� ניתנו 2014–2008 שבי�כ� לדוגמה בשש השני�   71

 ניתנו רק כעשרי� פסקי 2008 ועד לשנת 1998ואילו בעשר השני� שבי� השני� , בסוגיית יחידת המיקוח
 "). נבו"לפי חיפוש שנער� באתר (די� שאזכרו את סוגיית יחידת המיקוח 

ת בית הדי� לעבודה ראו עניי� על יישומה של יחידת המיקוח הזמנית בפסיק. 18 ש"לעיל ה, ראו עשת  72
 15391�12�11) א"אזורי ת(ק "ס; 2ש "לעיל ה, אלקטרהעניי� ; 2ש "לעיל ה,  מוצרי צריכהאלקטרה

פסק דינה של השופטת יהלו� ,  הוט טלקו� שותפות מוגבלת– העובדי� הכללית החדשה הסתדרות
 – העובדי� הכללית החדשה הסתדרות 44297�08�13) א"אזורי ת(ק "ס; )26.2.2012, פורס� בנבו(

, פורס� בנבו(פסק דינו של השופט ספיבק , מ" ידיעות אינטרנט בע– בישראל ארגו� העיתונאי�
 טל הל יסכה – ארגו� עובדי� דמוקרטי – לעובדי� כוח 27800�01�14) א"אזורי ת(ק "ס;  )14.10.2013

 29045�01�14) א"אזורי ת(ק "ס; )8.6.2014, פורס� בנבו(ברכש �פסק דינה של השופטת רובובי�, מ"בע
פסק דינה של , מ" סיטינט בע– ארגו� העיתונאי� בישראל – העובדי� הכללית החדשה הסתדרות

רות  הסתד–מ " אינטרנט בעידיעות 59352�10�13) ארצי(ק "עס; )3.7.2014, פורס� בנבו(השופטת כה� 
 ).21.8.2014, פורס� בנבו ( ארגו� העיתונאי� בישראל–העובדי� הכללית החדשה 
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 לראות במאבק הפנימי שהתרחש בתו� נית� של התופעה האמורה לקיומה עדות

 הסוציאליי� לקראת י� של העובדלייצוג� בנוגע החדשההסתדרות העובדי� הכללית 

 בנוגעי "גרת הר במאבק שפר� במס73;2012חתימתו של ההסכ� הקיבוצי האחרו� בשנת 

 74;2012 הרופאי� המתמחי� בשנת לקבוצת בנוגעובעיקר ,  של קבוצות שונותלייצוג

 ובקשת� להכרה בה� כיחידת מיקוח על של קבוצת הטייסי� בחברת אל פרישת� בעניי�

    2010.75נפרדת בשנת 

 בסולידריות הכללית שבי� קבוצות ירידה במגמה זו ג� עדות ללראות שנית� ייתכ�

 הנשעני� ארגוני��במיקרולהתארג� ,  שהוזכרהראשונהבדומה למגמה ה, די� ולרצו�העוב

 האכזבה של קבוצות על מלמדת ההיבדלות שתופעת ייתכ�.  מיקוח מקומיותיחידותעל 

, מפעולתה של יחידת המיקוח הגדולה שה� חברי� בה, בעלות מאפייני� קוהרנטיי�, שונות

 שונות במסגרת ת של שותפות אינטרסי� ע� קבוצולקיומה הירידה בהסכמה הקיבוצית ועל

  .  החולקות אינטרסי� קהילתיי� דומי� א� לא זהי�, יחידת המיקוח הקיימת

 לפיצול יחידות ישה לדרלהיענות מוכ�א� בעבר לא היה בית הדי� הארצי לעבודה , ודוק

 בית ש�תר במקרה חריג שבמסגרתו האלא( של אינטרסי� שוני� קיומ� בשלמיקוח קיימות 

 מהגמשת יהיה עוד מנוס לא בעתיד כי נראה, ) כשל בייצוגהרלוונטיהדי� כי ארגו� העובדי� 

 הדרישה למודל שיתופי יותר אורל, הכללי� לש� פיצולה של יחידת המיקוח הקיימת

 במסגרת � מיעוט שלא יקבלו את מבוקשקבוצות כי נדמה 76.ולצמצו� המנדט לנציגות

 לאפשרות ההיבדלות לפנות יכולותיגות הקיימת והרחבה  המסורתיי� של הנצהמבני�

  .  יחידת המיקוח הקיימתקמארגו� העובדי� בדר� של פירו

 האחרונות שנפסקו בעניי� ובפרשות אקרשטיי� בעניי�,  שמסיבות אלו ואחרותנראה

הסיט בית הדי� הארצי לעבודה את הדגש במסגרת הכללי� לקביעת , קביעת יחידת המיקוח

  הקוהרנטיות הפנימיתרמת לבחינת 77 בי� קבוצת העובדי�המפרידמבחינת , יקוחיחידת המ

   78.של קבוצת העובדי�

 
העובדי� "על מאבק העובדי� הסוציאליי� בתו� הסתדרות העובדי� הכללית החדשה ראו חיי� ביאור   73

 TheMarker30.3.2011 " ?'מה זה הפעימות העלובות האלה': הסוציאליי� מאוכזבי� מההסכ�
www.themarker.com/career/1.611828. 

 ההסתדרות הרפואית – משרד הבריאות ומשרד האוצר – ישראל מדינת 722�09�11) ארצי(כ "ראו סק  74
) ארצי(כ "סק; )ההסתדרות הרפואית 722�09�11עניי� : להל�) (4.9.2011, פורס� בנבו (בישראל

פורס�  (אית בישראל ההסתדרות הרפו– משרד הבריאות ומשרד האוצר  – ישראל מדינת 2376�10�11
 ).  הרפואיתההסתדרות 2376�10�11עניי� : להל�) (12.10.2011, בנבו

  הסתדרות העובדי� הכללית החדשה– העובדי� הלאומית בישראל הסתדרות 21/10) ארצי(ק "ראו ס  75
 ).אל עלעניי� : להל�) (2.5.2010, פורס� בנבו(

 . 2 ש"לעיל ה, ראו ג� אדלר. 18 ש"לעיל ה,  המחקר במערכת הביטחו�סגלראו עניי�   76
של קבוצת עובדי� המבקשת לפרוש מיחידת מיקוח קיימת ) ולא רק השונה(בחינת המיוחד , כאמור  77

קוח עד הייתה אחד מהקריטריוני� שעיצב בית הדי� הארצי לעבודה בפסיקתו בנוגע להגדרת יחידת המי
 . 68' בעמ, 18ש " הלעיל ,על כ� ראו עשת. לפני כחמש שני�

 תעשיות אקרשטיי� 23/10) ארצי(ק "על מבח� האינטרס הקהילתי המשות� כפי שאומ� בישראל ראו עס  78
; )24.3.2010, פורס� בנבו(פסק דינו של הנשיא אדלר , ארגו� עובדי� דמוקרטי,  כח לעובדי�– מ"בע

 .3ש "לעיל ה, אחדותעניי� ; 75 ש"לעיל ה,  עלאלעניי� 
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האינטרס "לבי� בחינת " האינטרס המיוחד ולא רק השונה" המעבר שבי� חיפוש זהו

 כי שינוי ייתכ�. של חברי קבוצת המבקשי� להכיר ביחידת המיקוח"  המשות�לתיהקהי

 הפנימית של הקבוצה המבקשת הכרה כיחידת בקוהרנטיותת  להתמקדוהמעברהמבחני� ו

� שחלו השינויי�יש בו כדי לשק� את , מיקוח במסגרת מבח� האינטרס הקהילתי המשות

  .  הדי� הארצי לעבודהבביתבמבנה יחידת המיקוח במשפט הישראלי ובאופ� שזו נתפסת 

 ניכרת של הצדקה  עוד הגנה אוטומטית על יחידת מיקוח רחבה תו� דרישה לקיומהלא

 חברי הקבוצה הדורשת שבי� הפנימיתאלא בחינה מדוקדקת של רמת ההומוגניות , לפיצולה

 בארצות הפדרלי עבודה המשמשי� לקביעת יחידת המיקוח במשפט המבחני� הלפי, הכרה

מדינות המתאפיינות בדפוס התארגנות על , הברית ובמשפט העבודה בפרובינציות בקנדה

   79.וח מפעליות צרות יחסיתבסיס יחידות מיק

 ג� למצוא לאחרונה נית� הגדרת יחידת המיקוח במשפט הישראלי בכללי נוספת הגמשה

,  ואלקטרהאחדות,  חשמלמחסני פסיקתו של בית הדי� הארצי לעבודה בפרשות במסגרת

אשר עשויה לגדול , יחידת מיקוח משתנה" בהתארגנות ראשונית יש לדבר על שלפיה

עד ,  גדולה יותרמיקוחבאופ� שתיווצר יחידת , הצטרפות העובדי� אליהולצמוח בהתא� ל

 שינוי היא המיקוח יחידת של השקפה דינמית זו בהקשר 80".ליחידת המיקוח המפעלית

ונראה שיש ג� בה ,  יחידת המיקוחלהגדרת בנוגעבפסיקתו של בית הדי� הארצי לעבודה 

" יחידת המיקוח הראויה" בתפיסת בודה שחלו בבית הדי� הארצי לעי�כדי ללמד על השינוי

 קביעת בכלליאמנ� הפרשות האמורות עסקו , ודוק. למשפט העבודה הקיבוצי בישראל

אול� אימו� הגישה הדינמית אינו מוגבל לקביעת , יחידת המיקוח בהתארגנות הראשונית

, במקרי� המתאימי�, תוביל דינמית שגישהייתכ� . יחידת המיקוח בהתארגנות הראשונית

 גומלי� ע� יחידת המיקוח קשרי שתיצור שייתכ�,  יחידת מיקוח מקומיתעדיפה כי למסקנה

 על, )כדוגמת הסכמי האוטונומיה הקיימי� בהסתדרות העובדי� הכללית החדשה(הנותרת 

הגמשת הכללי� לקביעת יחידת , כ�. הקיימת) הרחבה(פני התמוטטותה של יחידת המיקוח 

 את למת� בה כדי יש ומקומיות במקרי� המתאימי� ת קטנו ביחידות מיקוחהכרהמיקוח ו

 להיבדלות של הרצו� בשלהחשש מפני התפרקות כללית של מערכת היחסי� הקיבוצית 

  .  קבוצות עובדי� מיחידת המיקוח הקיימת

  י הייצוג הקיבוצמודל בהמגמות השפעות דיו� ב.ג

 היבדלותיג והדרישה ל המנדט לנצצמצו�, יהייררכ שיתופי ולא ודל למהמעבר מגמות

 מודל במסגרת מתרחשות ה� כאשר שונותלמגמות אלו השפעות .  ביקורתיתבחינה מחייבי�
 

אי� הכוונה שמשפט העבודה הקיבוצי בישראל זנח את כללי הטרילוגיה או את הרצו� להעדפת , ודוק  79
אלא שהטיעו� הוא שלייבוא מבח� , ות יחסיתיחידת מיקוח רחבה וחזקה על פני יחידות מיקוח צר

מהפסיקה הקנדית ) ומבח� האינטרס הארגוני הניהולי של המעביד(האינטרס הקהילתי המשות� 
לסקירת הדי� . והאמריקאית יש להעניק משקל ביחס להגדרת יחידת המיקוח במשפט העבודה הישראלי

 .  72' בעמ, 18ש "לעיל ה, תבקנדה ובארצות הברית בנוגע לקביעת יחידת המיקוח ראו עש
. 2ש "לעיל ה, אלקטרהעניי� ; 3ש "לעיל ה, אחדותעניי� ; 2ש "לעיל ה,  מוצרי צריכהאלקטרהראו עניי�   80

 �לעיל , ההשקפה הדינמית בהגדרת יחידת המיקוח בעת ההתארגנות הראשונית ראו עשתלקריאה לאימו
 .95' בעמ, 18ש "ה
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 ביקורתיות על המגמות הערות כמה פרק זה אבקש להעיר במסגרת. הייצוג הקיבוצי הקיי�

  .האמורות ועל האתגרי� והסכנות שהמגמות הללו מציבות בפני העבודה המאורגנת

  המגמות השפעת על הערות חמש. 1

 המנדט המוגבל הוא במשטר.  בשגרת יומו של הנציג המקצועיעוסקת הראשונה ההערה

נאל� למצוא עצמו מחויב למערכות הסברה ושכנוע בזמ� אמת לקהל בוחריו וברמת 

שאינה מאפשרת חשאיות המאפיינת לעתי� את המשא והמת� , שקיפות גבוהה ביותר

 המנדט כללי לפיבמוב� הזה מלאכתו של הנציג . מת גישורכדוג, הקיבוצי או הליכי� אחרי�

 לא רק ע� המעביד אלא ג� ע� עובדי� בקביעותהוא נדרש להתעמת . המוגבל היא סיזיפית

 המזרימות 81,")אפ�קואליציות וואטס"שאכנה אות� ( עובדי� משתנות אד הוק קבוצות ע�ו

 האמצעי� הטכנולוגיי�  הנגישות הגדולה המתאפשרת באמצעותבאמצעות עמדותיה�את 

 התלונ� על השכר במשרד האוצר שהממונהזה לא מקרה . שנכנסו לזירה בשני� האחרונות

 כיו� הוא מנהל משא ומת� לא ע� הנהגת הארגו� הנבחר אלא ע� עשרות עובדי� כי

דר� חשבו� הפייסבוק וחשבו� הטוויטר לעמדותיה� של , בזמ� אמת, ישירות, המגיבי�

   82.גות כמוב� מושפעת מכ� והנצי–נציגיה� 

 המנדט מודל לפי,  העובדי�קהל לפני יומיי��יו� בהסברה הנציג עסוק בשכנוע ולפיכ�

 לא כ� יאבד את שא�, יומית�שכ� הוא נדרש לתמיכה מתמדת ומתחדשת יו�, המוגבל

) ביסוס הלגיטימיות(אול� נראה שקשה ביותר לקיי� את המאבק הפנימי . הלגיטימיות שלו

 כלל ארגוני עובדי� בדר� זו בוחרי� מסיבה). המעביד ע�( החיצוני מאבקע� ה בבד בד

 בעת ובעונה המעביד ע� ומת� קיבוצי או מאבק משא לנהל לא בחירות שבתקופת המצויי�

 ובד בבד לקיי� משא בקביעות" בחירות"יידרש הנציג לנהל ,  המוגבלהמנדט לפי. אחת

   83.המעביד ע�ומת� קיבוצי 

. לשקיפות מלאה במשא ומת� הקיבוצי, המובנת,  בעייתית היא הדרישה נוספתנקודה

ברור לכל העוסק במשאי� ומתני� ובהליכי גישור כי כדי להגיע להסכמות או לפתרונות 

עוד ידוע כי התנהגות הצדדי� באור . נדרשי� הצדדי� לעתי� לחשאיות במגעי�, מוסכמי�

 מובנה בי� מתח קיי�נראה כי . ורהזרקורי� שונה מהתנהגות בחדר המשא והמת� הסג

 כחלק ממודל המעביד ע�לשקיפות מלאה בהליכי המשא והמת� , הדרישה המופנית לנציג

  . המנדט המוגבל לבי� היכולת האופרטיבית להשיג את טובת ציבור העובדי� בכללותו

 המשא והמת� בי� המעביד לבי� ארגו� העובדי� ניהול אופ� עוסקת בשנייה הההערה

 מובילות של אחת מהצהרתה לראות קווי דמיו� בי� נית�בהקשר זה . מנדט המוגבלבעל ה

 
ועל ש� הקלות בהקמת� , )WhatsApp(על ש� אפליקציית המסרי� המידיי� הסלולרית המוכרת   81

 . ובפירוק�
הרצאה בכנס האגודה (ד קובי אמסל� "עו, האוצרראו דברי הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד   82

 סכסוכי עבודה קיבוציי� בשנות –"  ואתה נשנה את העול�אני"במסגרת מושב , למשפט העבודה
 ). 23.3.2012, כללי� ואתגרי� חדשי�, תהליכי�, שחקני�: האלפיי�

ובכ� ג� ,  של הנציגמוב� שמנגד נית� לטעו� כי המעורבות הישירה של העובדי� תגביר את הלגיטימציה  83
" יחס התחלופה"אול� קשה ביותר לצפות מהו .  ההסכ� הקיבוצי–תגביר את הלגיטימיות של התוצר 

 .שבי� עלות המאמ� לשימור הלגיטימציה הפנימית לבי� הרווח הנעו� בהגברת הלגיטימיות של התוצר
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 ניהול משא ומת� ע� ראש הממשלה יתקיי� רק בחדר שלפיה, 2011מחאת הקי� בשנת 

  .  המנדט המוגבלמשטר שלפילבי� כללי המשא והמת� הקיבוצי , פתוח ע� התקשורת

וכ� ג� בתחו� יחסי , הפוליטי�  ניהול המשא והמתאופ�,  המנדט המוגבלכללי לפי

 ארגו� שיודע לשולח� המשא והמת� היושב המעביד אשרכ. מהותית שונה, העבודה

 יגיע אליה ע� ראשי שהמעביד הסכמה כל וכי, "הסכ� עמולסגור "העובדי� אינו יכול 

 את הארגו� וחברי כלל ע� המת� והמשא ניהול המש� את מכ� לאחרארגו� העובדי� תדרוש 

במקרה של הצלחת הארגו� בשיווק ( העובדי� קהילת כלל ידי על האמורות ההסכמות אישור

  .  והמת�א את הלכות המשהמעביד ישנה, )ההסכמות לעובדי�

המקורי "  ההסכמהמרחב" המשא והמת� ע� לחדר כלל ייכנס לא שהמעבידייתכ� , כ�

 שאליוההסכמות  ייכשל הארגו� בשיווק בולמקרה ש, ex ante,  ויידרש לצמצ� אותושלו

 ומת� בי� למשא המוגבל הופ� דומה המנדט לפי הזה המשא והמת� במוב�. הגיעו הצדדי�

 לעובדה מודעי� במסגרתה שהצדדי�, לאומית�בי� חתימת אמנה במסגרת מדינות שגרירי

 יעדרובה, המוסמ� הפנימי המדינתי תלויות באימוצ� על ידי הגו� � ההסכמות שלהכלש

 הוא מתרחק מדג� המשא והמת� המתקיי� כיו� בכ� 84. האמנהיחת�ת לא –אשרור כאמור 

 באשרור עלול להוביל המותנה למשא ומת� המעבר. בי� ארגו� העובדי� לבי� המעביד

 בדומה – של הלי� המשא והמת� ולהקצנת העמדות מטע� ארגו� העובדי�  ולהתמשכות

  .   נציג בעיצומה של מערכת בחירותכל החלה על תופעהל

 המנדט מודל לפי בפגיעה ביכולתו של הנציג להגיע לפשרה עוסקת השלישית הההער

 ליד לאחר תקופה קצרה ער מקרה שלראשי הממשלה בישראל מלבי� הֵ! זה אי�. המוגבל

 במשא שהשתת� מי 85". שרואי� מש� לא רואי� מכא�דברי�",  הזהבמוב�.  השלטו�הגה

ה במשא ומת� לבי� השקפה מבחו� על ומת� קיבוצי מכיר את ההבדל בי� השתתפות פעיל

 של מבט� מבטו שונה מנקודת נקודת.  הוא שיושב במשא ומת�הנציג. הליכי המשא והמת�

 הפייסבוק או דר� דר� לעדכוני�למרות היות� מחוברי� ,  בחדרנמצאי� שאינ�העובדי� 

יבה  ישאול�.  של המשא והמת�קה לדינמיחיצוניי� ה� בגדר שחקני� העובדי�. הטוויטר

הגמישות הנדרשת והצור� . פשרה ליכולת וגמישות יכולתבחדר המשא והמת� מחייבת 

   86:להגיע לפשרות הוא כפול

 הקבוצות השונות י�כלומר היכולת להגיע לפשרות ב, "גמישות פנימית"נדרשת , ראשית

כדי לייצר עמדה שתתמו� בפשרה כאמור נדרשת . של העובדי� לש� גיבוש טובת העובדי�

 
על מעורבותו המעשית "� עד נוע�על הסמכות לכריתת אמנות במשפט הישראלי ראו תומר ברודי וגיל  84

 175 ט  ועסקי�משפט" ?כיצד הכנסת נוהגת וכיצד תנהג: לאומיות�של המחוקק בכריתת אמנות בי�
)2008  .( 

, שמשנבחר הנציג והוא מתמסר לתפקידו, ייטיבו לעשות א� יזכרו: "[...]  האזרחי�כי על כ� מטעי� מיל  85
מ� ההזדמנויות הנופלות בחלק� של , ב בתחילהיש לו הזדמנויות מרובות יותר לתק� משפט שהיה כוז

מלתבוע ממנו התחייבות שלא ישנה את [...] ושיקול זה מ� הראוי בדר� כלל שימנע אות� ; רוב שולחיו
 ). 200' בעמ, 66 ש"לעיל ה, מיל[...]" (דעתו 

 Clyde W. Summers, The Individual Employee's Rights under the ל כפל הפשרות הנדרש ראוע  86
Collective Agreement: What Constitutes Fair Representatation? 126 U. PA. L. REV. 251 

 ).Summers, Fair Representatation :להל� ((1977)
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.  הכרעה בי� הרצונות של קבוצות שונות של העובדי�וליכולת בעמדותות לגמישות הנציג

   87:האלהש� אמר הנשיא לנדוי את הדברי� , חרות� "בבגעמד על כ� בית המשפט העליו� 

וכדי להגיע , יש, כאשר מתמקח איגוד מקצועי ע� מעביד, אמת נכו� הדבר"

י� הפוגעי� בקבוצת עליו לעשות ויתור, מתקבל על הדעת, להסכ� כולל

שג� על , יותר מאשר בקבוצה אחרת, ידו�המיוצגת על, יימתעובדי� מסו

ואי� להגיע לאיזו� אידיאלי של כל האינטרסי� , האינטרסי� שלה הוא מופקד

  ". הנוגדי� של קבוצות העובדי� שהוא מייצג

ונות  שבי� קבוצות שהאמורה"  הפנימיתהפשרה" לההגעה מאוד את מקשה המוגבל המנדט

שכ� הפגיעה בקבוצת עובדי� מסוימת תוביל למחאה מידית של העובדי� , של עובדי�

  .  בסיס הלגיטימיות של הנציגות בזמ� ניהול המשא והמת�לערעורהנפגעי� ו

, "גמישות חיצונית "היא בחדר המשא והמת� מהנציגות הנוספת הנדרשת הגמישות

 ורכי צלבי� שאלו הוגדרו לאחרובדי� כלומר הצור� להגיע לפשרה בי� תביעות ציבור הע

 העובדי� כדי ורכימתפשרת נציגות העובדי� על צ"  החיצוניתהגמישות"מכוח . המעביד

 האמורה מחייבת ג� שינוי הצהרות קודמות או הפשרהלעתי� . להגיע להסכמה ע� המעביד

פתיחה ודאי שהצור� בפשרה החיצונית מחייב את הפגיעה בנתוני ה. הכרזות כאלה ואחרות

. כפי שאלו הונחו על שולח� המשא והמת�, של המשא והמת� וברצונות ציבור העובדי�

 לפשרה הגעה ברור לכל בר דעת כי המשמעות של הליכה למשא ומת� קיבוצי היא אול�

 התחיל את המשא הוא שבה� אינו יכול להתבצר בעמדות הפתיחה צד שו�וכי , מסוימת

 ע� פשרה להגיעלא יכולה הנציגות ל, ל מנדט מוגבל שמשטר לפי אול�. והמת� הקיבוצי

,  כי כ�הנה.  להוראות הייצוג המפורטות שקיבלהמנוגדת האמורה הפשרה א�המעביד 

הגבלת המנדט של המייצג בתחו� דיני העבודה משמעותה פגיעה ביחסי העבודה 

פט השו, חשש זה דומה לחשש שהביע בעבר נשיא בית הדי� הארצי לעבודה. הקיבוציי�

 עילת הייצוג הבלתי הוג� והשפעתה של עילה זו על היכולת של נציגי להרחבת בנוגע, אדלר

   88:וכדבריו, האיגוד המקצועי לקיי� פשרות ע� ההנהלה

לפגיעה ביחסי , לטעמי,  עילת הייצוג הבלתי הוג� תובילהרחבת"[...] 

שכ� נציגי האיגוד המקצועי יהססו להתפשר ע� , העבודה הקיבוציי�

ככל , כ�. נהלות מחשש שיהיו חשופי� לתביעות נגד� בבתי הדי�הה

שתורחב עילת הייצוג הבלתי הוג� יתקשו נציגי האיגוד המקצועי להגיע 

לרבות פיטורי עובד או , להסכמי� המחייבי� ויתורי� או פשרות ע� המעסיק

  ". עובדי� לטובת כלל העובדי�

 המייסדי� של האבות. � המתינות בעקרולפגיעה המוגבל מוביל בהקשר זה ג� המנדט

 כי יש בעקרו� המנדט החופשי כדי להגביר דווקא את 1788 הברית הבינו עוד בשנת ארצות

 
: להל�) (1977 (132, 124) 3(ד לא"פ,  בירושלי�בודההדי� הארצי לע�בית'  נחרות 410/76� "ראו בג  87

 ).חרות� "בג
, פורס� בנבו ( הסתדרות הפקידי� עובדי המנהל והשירותי�– קודמ� 305/03) ארצי(ע "ראו ע  88

3.1.2006 .( 
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המייצג שנהנה ממנדט חופשי יהיה מתו� מדעת הרוב שעליה הוא נשע� , לטעמ�. המתינות

בכתבי . בשל היותו חשו� ג� לטענות של צדדי� נוספי� ובשל הבנתו כי נדרשת פשרה

ובזה כוונתי לשלטו� , הרפובליקה" של גו� בדמות הקונגרס כי נחיצותו עלהפדרליסט נכתב 

 והרחבה של עידו�] ...[ –מבטיחה את המרפא שאנו צריכי� , שמתקיימת בו שיטת הייצוג

 עצ�,  כי כ�הנה". ]... [ הציבור בשל העברת� במסננת של גו� נבחר של אזרחי�השקפות

 של במסננתת והרצונות של כלל העובדי� במקו� העבודה הדעו, ההעברה של הגישות

 לה ליצור המאפשרהנשענת על מנדט חופשי , נציגות העובדי� באמצעות שיטת הייצוג

 במערכת חשוב ער� שהיא, מובילה למתינות, "טובת כלל העובדי�"תרכובת חדשה של 

   89.יחסי העבודה

 היכולת להגיע לפשרה בי� חוסר.  מפני עריצות הרובבחשש עוסקת  הרביעיתההערה

 המנדט המוגבל במשטר הנציגות של יכולתה יעדרקבוצות העובדי� משלי� ג� על ה

אי� ,  המנדט המוגבלמשטר לפי. להעניק ייצוג הול� לקבוצות המיעוט במקו� העבודה

שכ� אסור לנציג להתחשב ,  לקבוצת מיעוט להשפיע על מדיניות הארגו�סיכוי כמעט

  .  הפקיד בידיו את המנדטבעמדות של מי שלא

 אובד –וכנציג בעל הכוח , בעל הכוח להגביל הוא מושא הייצוג,  המנדט הוא מוגבלא�

הנציג רשאי להתחשב בעמדות המיעוט במקו� , החופשי המנדט לפי. הבל� לעריצות הרוב

 אינהבמקרה שכזה קבוצת הרוב . העבודה ולבצע איזו� בי� דרישותיה� לבי� דרישות הרוב

מתקרב הנציג ,  של מנדט מוגבלמשטר לפיאול� .  לחריגה ממנדט הייצוגלטעו�לה יכו

ויקשה עליו עד מאוד לבצע איזו� בי� דרישות המיעוט , לעולמו של השלוח ושל השגריר

 מחריפה במסגרת עול� 90,מיל בעבר עמד כבר שעליה, הבעיה האמורה. לדרישות הרוב

 הנהוגי� כללי� כושלא, ייצוג הקיימי� בישראל הכללי לפישכ� , יחסי העבודה הקיבוציי�

 עובדי� אופוזיציוני במקו� לארגו� מוכראי� מעמד משפטי , במשטר הייצוג הפוליטי

  . העבודה

 כ�,  עוסקת בטענה כי ככל שהמנדט לנציג העובדי� יהיה מוגבל יותר החמישיתההערה

 הוא מיל סטיוארט ו�'ג .פחות ופחות אנשי� מוכשרי� יסכימו לשמש בתפקידי� נבחרי� אלו

 בעל מצפו� ובעל כשרו� נודע אד�" כי  של נציגי�ממשל בספרו 1861 עוד בשנת שכתב

; חייב לעמוד על כ� שיהא חפשי לגמרי לפעול כפי מה שמורהו כוח משפטו שלו, בקהל

 הופ� את הנציג המוגבל המנדט. 91" בשו� תנאי� אחרי�ור להסכי� לשרת את הציבלו ואי�

ומנהיג המבקש לעמוד בראש התארגנות של עובדי� , לוח או ציר לוועידהלסוג של ש

 כי דווקא לטעו� כמוב�מנגד נית� .  ציר לוועידהבגדר א� נראה שאינו שוא� להיות יצג�כמי

הצור� המתמש� בשימור תמיכה של ציבור העובדי� ע� הצור� במומחיות בניהול משא 

 
א� ארגוני העובדי� . ראוי לציי� כי ההערה השלישית נכונה ג� למגמת הביזור וג� למגמת ההיבדלות  89

תיפגע , ורק בו, ו� העבודה עצמווא� ההתארגנות תתמקד במק, ייצגו יחידות מיקוח מקומיות וצרות
וייתכ� שייפגע עקרו� המתינות התלוי ביכולת , היכולת לקיי� פשרות בי� קבוצות שונות של עובדי�

 . השגת הפשרה האמורה
 . 204' בעמ, 66ש "לעיל ה, ראו מיל  90
 . 201' בעמ, ש�  91
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האנשי� המוכשרי� ביותר ובעלי כישורי  לאתגר את דווקא יכולהומת� בתנאי� שכאלו 

  .  בייצוגלהשתת�המנהיגות הגבוהי� ביותר 

 לעבר הגבלת המנדט ביחסי העבודה הקיבוציי� טומנת התנועההרי ,  נקודה זולסיכו�

 ג� את תפיסת סותרהמנדט המוגבל לנציגות בתחו� משפט העבודה . בחובה סכנות רבות

 המשפטית של תוצרי מערכת הייצוג תפיסה האת הסכמי� קיבוציי� ווקהיסוד של ח

 הקיבוצי ההסכ� מהתשתית התאורטית של – רעיונית – מתרחק המוגבל המנדט. הקיבוצית

 לתשתית תאורטית – רעיונית – מתקרבו" חקיקה דברי עי�מ" להדומות נורמות יוצר שכמי

רחב  במקרה של תנועה להגבלת המנדט במ92.הרואה בהסכ� הקיבוצי חיוב חוזי גרידא

 רק על מערכת הייצוג אלא ג� על תוצריה ועל לא להג� יקשה מאוד יי�יחסי העבודה הקיבוצ

 להגשי� את מטרות כלל מבקש אשר כהסכ� המיוחדות המוענקות להסכ� הקיבוצי ההגנות

 לעבר המנדט שתנועה מ� הנמנע לא. לעתי� תו� פגיעה בחלק מהציבור, ציבור העובדי�

 איכות על עצמ� העובדי� קבוצות משפטיות בי� חברי יינויותהתדהמוגבל תוביל לריבוי 

 של יציבותה משפטיות אלו לא יסייעו בוודאי להתדיינויות 93. מגבולותיוחריגה ועלהייצוג 

  . מערכת יחסי העבודה בישראל

 לפגוע הביזור ומגמת ההיבדלות מגמת יכולות ללא תנועה לעבר הגבלת המנדט ג�

 יסרבת יחסי העבודה הקיבוציי� א� משפט העבודה הקיבוצי  ומת� הקיבוצי ובמערכבמשא

 וללא לגיטימיות מצד קבוצות מיעוט מיוצגות ביסוס יעדרבה, כ�. לביצוע התאמות נדרשות

 על קיבוציי��לבר לפנות לתחליפי� הקבוצות יכולות של קבוצות אלו �הכרה משפטית בכוח

ות המעביד לנהל משא ומת� ע�  זו עלולה לפגוע בנכונפנייה. ש� את מבוקלהשיגמנת 

 סכסו� כ� נית� ללמוד מעיו� בעל.  היציג ולחשש מתוצאותיו של משא ומת� שכזההארגו�

 בי� נחת� שביתה ממושכת ביותר לאחר.  נוספי�יקי� המדינה ומעסלבי� י"שפר� בי� הר

צד  מבייחוד,  הקיבוצי החדש נתקל בהתנגדות עזהההסכ�.  קיבוציהסכ�י לבי� הצדדי� "הר

 לעבודה לא אפשר לקבוצת המתמחי� לפעול הדי� שבית מאחר. קבוצת המתמחי� ברפואה

,  שקט תעשייתי במסגרת ההסכ� שנחת�ית של תניקיומה ובשלבאופ� קיבוצי ונפרד 

   94. מתמחי� רבי� על התפטרות�החליטו

 פנתה לבית הדי� לעבודה בבקשה לבטל את ההתפטרות האמורה בטענה כי המדינה

בית הדי� הארצי לעבודה החליט כי . צעד קיבוצי ולא בהתפטרות אישיתמדובר ב

 95. במאבק הארגוניכריכתה בשל צורניי� בהגשתה ופגמי� בשלההתפטרות האמורה בטלה 

שוב פנתה . לאחר ביטול ההתפטרות האמורה הגישו שוב הרופאי� מכתבי התפטרות

הארצי לעבודה כי אי� להכיר  י�ושוב החליט בית הד, המדינה לבית הדי� הארצי לעבודה

 את פסק דינו נימק בית הדי� בכ� כי ההתפטרות האמורה אינה אותנטית 96.בהתפטרות

 
 . 14 ש"יל הלע,  אוצר החיילבנקעל כ� ראו עניי�   92
 אדלר לצמצו� מהותי של עילות התביעה בטענת ייצוג לא הוג�  זה הוביל בעבר את הנשיאשחש  93

 . דבפרק להל� וראו הדיו� בסוגיה האמורה , 88ש "לעיל ה, קודמ�על כ� ראו פסיקתו בעניי� . בישראל
 הרפואית ההסתדרות – משרד הבריאות ומשרד האוצר,  ישראלמדינת 48472�06�11) ארצי (ק"ראו עס  94

 בית הדי� כי העיצומי� שנקטו קבעבמסגרת ההחלטה האמורה ). 21.7.2011, פורס� בנבו (בישראל
 .הרופאי� המתמחי� ה� שביתה לא חוקית ולא מוגנת

 . 74 ש"לעיל ה, ההסתדרות הרפואית 722�09�11ראו עניי�   95
 . 74ש "לעיל ה, ההסתדרות הרפואית 2376�10�11ראו עניי�   96
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 העבודה הקיבוצי ונחשבת לצעד ארגוני של שור במימתרחשת והיא, ואינה קולקטיבית

  97:לגישת בית הדי�, יעשההבחינה א� מדובר בהתפטרות קולקטיבית או אישית ת. שביתה

לסממניה , למטרות העומדות ביסודה,  לב למאפייניהי�בש"[...] 

לרבות עד כמה מהווה ההתפטרות הקולקטיבית אמצעי לח� על , המצטברי�

 המסה'בחשבו� השיקולי� יילקחו עוד ; המעסיק במסגרת מאבק ארגוני

 הקולקטיבית ההתפטרותהנזקי� הנובעי� מ, של המתפטרי�' הקריטית

  ".ב"צוכל כיו, למעסיק ולציבור הרחב

,  ליבת עילת ההתפטרות של הרופאי� המתמחי�ה� שתנאי ההסכ� הקיבוצי שנחת� מכ�

 הגשת� עדומהעובדה שהרופאי� אינ� שבעי רצו� מתנאי ההסכ� הקיבוצי ובשי� לב למו

� בפעולה בית הדי� כי מדובר הסיק, של המכתבי� ולמועד כניסת ההתפטרויות לתוק

שכ� מדובר במסה קריטית ומאורגנת של מאות , ביתארגונית במסווה של התפטרות קולקטי

שמפעיל בית "  התוצאתיהמבח� "לפי,  ממימוש התפטרות�נגר�רופאי� אשר נזק חמור 

  .הדי�

 כי הרופאי� קובע למעשה חשוב להדגיש כי בית הדי� הארצי לעבודה לענייננו

גיי� המתמחי� נטשו את אפיק מערכת יחסי העבודה הקיבוציי� וביקשו להשיג היש

נראה .  לכ� לא היה בית הדי� מוכ�98.קיבוציי� באמצעות שימוש במשפט העבודה האישי

בי� היתר קובע הסעי� כי .  לחוק הסכמי� קיבוציי�19 סעי� לפי ג� התחייבהכי פסיקתו זו 

בכ� מבקש הסעי� להקי� חי� בי� . השתתפות בשביתה אינה בגדר הפרת חובה אישית

 אינ� יכול –מדובר במסר למעביד .  משפט העבודה האישימשפט העבודה הקיבוצי לבי�

וההתמודדות , לבוא חשבו� ע� העובד השובת בגי� שביתתו במסגרת משפט העבודה האישי

ג� העובד אינו , ובהתאמה,  אול�99. במסגרת כללי המשפט הקיבוצייעשה תהשביתה ע�

ובד עומדת הזכות מוב� שלע. בתוו� שבי� המגרש האישי למגרש הקיבוצי" לשחק"יכול 

א� סיו� קשר העבודה משמעותו עקירת הגזע עצמו ולא , לסיי� את קשר העבודה בכל עת

וזוהי בחירה , העובד רשאי לסיי� את קשר העבודה,  כלומר100.ניסיו� לשינוי ענ� מענפיו

א� סיו� קשר העבודה אינו יכול לשמש קל� במסגרת המשא והמת� , אישית שלו

   101.הקיבוצי

 
 .  לפסק דינה של הנשיאה ארד23 'פס, ש�  97
566/76� "על השימוש בעבר במשפט העבודה האישי להשגת הישגי� במשפט העבודה הקיבוצי ראו בג  98 

אלא , )1977 (197) 2(ד לא"פ, בית הדי� לעבודה' מ נ"מכנית ישראלית בע� אלקטרוחרושת' אלקו'
נראה כי המניע למעבר למשפט העבודה האישי לא היה בעיה פנימית במודל הייצוג , שבאותה פרשה

 . במסגרת המאבק המקצועי) מחושב(הקיבוצי אלא צעד 
 בשביתה או להעמידו לדי� תתפותושג� מסיבה זו אי אפשר לפטר עובד המשתת� בשביתה בגי� ה  99

 הכללית העובדי� הסתדרות – מ" את ליבובי� בעהור� 1008/00) ארצי(ק "על כ� ראו ס. משמעתי
 ).2000 (145ע לה "פד, החדשה

 ).1975 (309ע ו "פד, "הבימה" נאמנות התיאטרו� הלאומי –גלבלו� �זהר 3�30/לה) ארצי(ע "ראו דב  100
 העובדי� יכולי� לנוע על המרחב שבי� יחסי העבודה האישיי� ליחסי העבודה כי לא רק, בהקשר זה יוער  101

איו� של מעביד במסגרת מאבק , כ� ורק לדוגמה. בתפר האמור" לשחק"ג� המעביד יכול . הקיבוציי�
זאת משו� שמערכת היחסי� הקיבוצית . תיארגוני קיבוצי בסגירת המפעל ג� הוא יכול להיחשב כבעיי

 המשכיותו של חוזה העבודה שבי� הצדדי� למאבק הארגוני ואת רצונ� המשות� מניחה ביסודה את
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 סממ� לחוסר ייתה של הרופאי� המתמחי� ההקולקטיבית שהתפטרות�תכ� יי, כאמור

,  שחלו בדפוסי הייצוג הקיבוציי�שינויי�ההתאמה של כללי משפט העבודה הקיבוצי ל

אול� ג� על בסיס הרצו� לקרוא תיגר על מודל . ולקריאת תיגר על מודל הייצוג המסורתי

ה הקיבוציי� בפעולות במרחב מערכת  מערכת יחסי העבודלהמרתהייצוג האמור הניסיו� 

 שהמרהונראה ,  ביותר למערכת הייצוג הקיבוציתייתי בעתחלי� הואיחסי העבודה האישיי� 

  .  יכולה לשמש פתרו� לפגמי� במערכת הייצוג המסורתיתאינהזו 

התאמתה �איועל רקע , אול�,  הדי� הארצי לעבודה בפר�בית עמד באותו המקרה אמנ�

 לנועייתכ� כי אנו צפויי� לחזות בניסיונות נוספי� , ת לשינויי� האמורי�של המערכת הקיימ

 להמרת בניסיונות או העבודה הקיבוציי� יחסי לאישיי�על המרחב שבי� יחסי העבודה ה

 מה לקיומבוטלי� לא הוק ותו� יצירת קשיי� אד בייצוג קיבוצי המתמש�הייצוג הקיבוצי 

   102.של מערכת יחסי העבודה הקיבוצית

   ביניי�סיכו�. 2

 שבייצוג הקיבוצי אינ� אמורי� לרפות את העוסקי� למגמות בנוגע שהוצגו לעיל הקשיי�

 של ייצוג עובדי� המסורתי הישראליהנכו� הוא שג� המודל . במשפט העבודה הקיבוצי

, י� מקשיי� רבסובל) The Wagner Model:  האמריקאי המכונההמודל על ברובוהמבוסס (

 בשל,  ג� בישראל103. כדי הכרזה על מותועד כשל ג� במקו� הולדתו ויש הטועני� כי

 על א� – ההתאגדות בארגוני עובדי� בשיעור שנות התשעי� לאחר בה שחלה החדה הירידה

 – העבודה הקיבוציי� יחסי מערכת את חזק לשביקשהפסיקתו של בית הדי� הארצי לעבודה 

קיבוצי של עובדי� במקומות  בייצוג הצלחתו למידת בנוגענית� להעלות ספקות 

 
שומט , בדומה לאיו� בהתפטרותו של העובד, הנכו� הוא שאיו� בסגירת מפעל. לקיומו של קשר כאמור

כש� ששביתה שמטרתה למוטט , את הקרקע תחת הנחות היסוד הניצבות בבסיס משפט העבודה הקיבוצי
'  נארנסברג 207/57' על כ� ראו המ. לה להיחשב כשביתה במשפט העבודה הקיבוציאת המפעל אינה יכו

 ).1958 (121ד יב "פ, מקבל הנכסי� הרשמי
על ההשפעה שבי� הלי� התובענה הייצוגית . הכוונה היא לפנייה להלי� התובענה הייצוגית, בהקשר זה  102

 והאבטחה מירהארצי של מפעלי הש ההארגו� 1893/11� "לבי� מערכת יחסי העבודה ראו לאחרונה בג
ראו ג� ; ) השמירהמפעליעניי� : להל�) (30.8.2015, פורס� בנבו(בית הדי� הארצי לעבודה ' בישראל  נ

) ארצי(ע "ע; )3.1.2011, פורס� בנבו (מ" בעתי� תבל אבטחה נקיו� ושירו– וירו� 629/07) ארצי(ע "ע
 –מ " בעיבטח 67/10) ארצי(ע "ע; )3.9.2012, פורס� בנבו (מ" ביטחו� בעסער – בוסקילה 132/10
 מ" מערכות תקשורת בעהוט – אייל 12842�07�10) ארצי(ע "ע; )14.3.2012, פורס� בנבו (חבושה

ע לח "פד, מ"על נתיבי אוויר לישראל בע� אל– ביברינג 1210/02) ארצי(ע "ע; )9.6.2011, פורס� בנבו(
, פורס� בנבו(מ "מערכות ושירותי� בע. ש.א. ח– יבייש 53348�01�12) ארצי(ע "ע; )2002 (115

29.8.2013(. 
, בייחוד על כישלונו של המודל בהשמעת קולו של העובד במקו� העבודה,  על המודל האמורלביקורת  103

 ,!Paul M. Secunda, The Wagner Model of Labour Law is Dead – Long Live Labour Law ראו
38 QUEEN’S L.J. 545 (2013) .במלואו בישראל, ואול� �ולכ� , יש לזכור כי המודל האמריקאי לא אומ

כגו� סוגיית עריכת קמפיי� הבחירות וכוחו של המעביד בזמ� , פגמי� רבי� שנמתחה עליה� ביקורת
 של המעבידי� להעסיק עובדי� מחליפי� בזמ� ויכולת�, הקמפיי� או סוגיית מימונ� של ארגוני העובדי�

 .  במסגרת המודל הישראליי� אינ� רלוונטי כל אלה–שביתה 
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הפער ,  העבודהביחסי הייצוג בפער נעוצי� במודל הישראלי ספי� נוקשיי� 104.העבודה

 של יהייררכ הבדג� פער מדובר אותו לאשר. לצמצ� מבקשותשהמגמות שנסקרו לעיל 

 של תשתית משפטית המאפשרת יעדרה הרחב המוענק לה� ובהמנדטב,  עובדי�ארגוני

   105.במערכת יחסי העבודה"  הנציגבעיית " עלאפקטיביפיקוח 

 הטענות שהושמעו כלפי המודל חר�.  זה אינו קורא לזניחת המודל הקיי�מאמר, ואול�

דומה כי זניחת המודל היש� לטובת המודל ,  שתוארו לעילהסכנות בשל קרובעי, המסורתי

להתאי� את  שנחו� נדמהבמקו� זאת .  להתברר כטעותעלולה) תובקיצוניו(השיתופי החדש 

 . נושבות החדשותהמודל היש� לרוחות ה
 האמו� בנציגות התמוטטות בשל הראוי לפי המוצע במאמר זה מניח מחד כי האיזו�

 המסורתי להישאר על כנו המודל יוכל לא, כחלק מאבד� האמו� הכללי בפוליטי, המקצועית

ר את הפיקוח על מבקשי� להגבי, נהבדומה לאזרחי המדי, קהילת העובדי�. ללא כל שינוי

ודומה כי בלא מת� מענה מספק לכ� אנו צפויי� לראות תופעות שליליות כגו� , הנציגי�

   106. לעילשהוזכרה חלופיי� שורי�הפנייה לפעולה קיבוצית במי

 ג� כי משמעותה של התמוטטות האמו� בנציגות בחשבו� מביא האיזו� המוצע מאיד�

, ההגבלות האמורות. ת המופקדת בידי הנציג הייצוג והסמכווכניהמקצועית היא דלדול ת

 יתרחש מעבר מעול� בכ�. עלולות להפו� את הנציגות לשליחות, בקיצוניותא� ייושמו 

כלומר מעבר מחקיקה אוטונומית של הצדדי� ליחסי העבודה , הקיבוצי לעול� האישי

יצוג בעול� י. על דיני הרשאה ודיני החוזי�, להסדרה הנשענת על כללי המשפט הפרטי

 – יכול לתמו� בתוצר הקלאסי של מערכת יחסי העבודה הקיבוציי� אינושכזה מודל הייצוג 

 בגדר היא 107".חוק" של ההסכ� הקיבוצי מפסיקה להיות נשמתובהכרח . ההסכ� הקיבוצי

 הייצוג הקיבוצי משמעותה ערעור כלל שלבי במנדט קשה פגיעה הזה במוב�.  גרידאחוזה

 ההסכ� הקיבוצי –כת ופגיעה בלגיטימיות של התוצר הקיבוצי  נשענת המערשעליוהסול� 

  . עצמו

 של אימוצה הפוליטי אינ� צריכות להוביל לייצוג שהמגמות במערכת הכפי, לטעמי

, לעתיד ולהתאימה התקווה היא שנשכיל לשפרה על מנת לשכללה אלא,  ישירהדמוקרטיה

 התקווה. טט את המודל הקיי� ג� המגמות במערכת הייצוג הקיבוצי אינ� צריכות למוכ�

 העבודה הקיבוצי משפט. היא שנשכיל לשפרה על מנת להתאימה לעתיד הייצוג הקיבוצי

 שתי. חייב להתאי� עצמו למגמות האמורות על מנת למנוע את ההגעה לנקודת הקיצו�

 למניעת התוצאה האמורה ולהתאמת משפט העבודה הקיבוצי למגמות שוניות ראהצעות

  .      הבאפרקו לעיל מוצגות בהשונות שנסקר

 
, השוויו� הכלכלי בישראל� המקצועי וגידול איהאיגודינו� כה� וגיא מונדלק , ראו טלי קריסטל  104

כפי שמופיעי� בפרסו� , ס"לפי אומד� הלמ). 2006, מכו� ו� ליר בירושלי�, מחקרי מדיניות (2003–1970
 חטיבת –ראו בנק ישראל . �24% כ2012ישראל היה בשנת שיעור השכירי� המאוגדי� ב, של בנק ישראל

 ).  2013 (45, 2013 אפריל עד ספטמבר – 136 הכלכליות בחודשי� האחרוני� ההתפתחויותהמחקר 
 מפעלילתיאור בעיית הנציג בעניי� מערכת הייצוג בדיני העבודה הקיבוציי� ראו לאחרונה עניי�   105

 . 102 ש"לעיל ה, השמירה
  .424' בעמ, עילראו דיו� ל  106
 . 14 ש"לעיל ה,  אוצר החיילבנקראו עניי�   107
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   השינויי�ע� דיני העבודה הקיבוציי� להתמודדות התאמת .ד

 ניסו התובעי� לתקו� את שבה לפסוק בפרשה 2012 הדי� הארצי לעבודה נדרש בשנת בית

 לביטוח פנסיוני בה צו ההרחלתחולת בנוגעהגבלת הגיל הקיימת בהסכ� הקיבוצי הכללי 

 התביעה נדחתה בפסיקתה של הנשיאה דאז 108.עה בשוויו�בטענה של פגי, מקי� במשק

 בהסכמי� ההתערבות�באיבהסתמ� על ההלכות הידועות העוסקות , השופטת ארד

 שישמציי� בפסק דינו כי ייתכ� , ר� חרמש' פרופ, באותה פרשה נציג הציבור. הקיבוציי�

ציי� ולארגוני  בית הדי� לעבודה להסכמי� קיבומתייחס שדרכה את נקודת ההשקפה לשנות

  . עובדי� ומעסיקי� כיו�

 הוא מנתח את פסיקתו של בית הדי� הארצי לעבודה בסוגיית ההימנעות כאשר

הוא עומד על כ� שהכוח העצו� שנית� להסכ� הקיבוצי נית� , מלהתערב בהסכ� הקיבוצי

 . מבקש להתייחס ג� לשינוי הנסיבות משנות השבעי�הואאול� .  הייצוג המסורתימודל לפי

, להסתפק בתפקיד של שוטר המערכת "יכול השבעי� היה בית הדי� לעבודה בשנות, לטעמו

הרי המציאות השתנתה כ� שחל שינוי משמעותי בדימוי , המקפיד על קיומ� של נהלי�

   109:לטעמו". העצמי של חברי האיגודי�

ה� דורשי� . חברי� אלה שוב אינ� מסתפקי� בשמירת הנהלי� והחוקי�"

, חוקיי��וש את הלגיטימיות שלה� באמצעות כלי� עלמהנהגת� לרכ

�על שומר הכללי� להיפ� , בתנאי� אלה. 'ווכ, הוכחת הוגנות, דיווח, שיתו

לשיקולי ההוגנות , להיכנס לתהליכי קבלת ההחלטות, לשומר הלגיטימיות

במשמעות לפיה , לחובת הייצוג ההול� במשמעותו הרחבה, של ההנהגה

ללא , במציאות הנוכחית. אנשי השורה, �הוא נתפש על ידי החברי

לא תובטח הפעלתו התקינה של הסכ� , לא יובטח הציות, לגיטימיות מוכחת

  ".קיבוצי

 – הציבור מבקש להתריע מפני הפגיעה בלגיטימיות של תוצר יחסי העבודה הקיבוציי� נציג

 העבודה הוא מבקש מכללי משפט.  במודל הייצוג הקיבוציהשינוי בשל – הקיבוצי ההסכ�

הוא מכיר במגמות שחלו במערכת הייצוג הקיבוצי וחושש שללא שינוי הכללי� . להתחדש

הוא מבקש להשמיע לנו תפקיד אחר של הפיקוח השיפוטי .  הלגיטימיות של המודליפגעת

. בעול� הייצוג המסורתי" שומר הזירה "שלזהו תפקיד רחב מ.  העבודה הקיבוצימשפט על

 נדרש בית הדי� לעבודה לבחינת הלגיטימיות וההוגנות תושבמסגר, זהו תפקיד חדש

מה� קווי ההתפתחות העתידיי� שלה� , א� כ�. במערכת הייצוג במשפט העבודה הקיבוצי

  ? נדרש משפט העבודה הקיבוצי לש� התאמה לעיד� השינויי�

 
 ההרחבה הוא מכשיר סוציאלי להרחבת תניות בהסכמי� קיבוציי� כלליי� באופ� שאלו יחולו ג� על צו  108

� על תנאי העבודה של העובדי� המועסקי� על ידי מעבידי� שאינ� חברי� בארגו� המעבידי� שחת
 המסחר לשכת 3�303/נו) ארצי(ע "דבלדיו� בתכליות שמשיג צו ההרחבה ראו .  הקיבוצי הכלליההסכ�

סאוט ") ארצי (51/09כ  "ראו סק; )1997 (249ע ל "פד, מ"אלקטרוניקה בע. ד.א.י –יפו �אביב�תל
, בופורס� בנ ( התעשייה המסחר והתעסוקהשר –  העובדי� והמובטלי�ות להגנת זכוי–" אלעמאל

3.1.2012.( 
 .  לפסק דינו של נציג הציבור חרמש12' פס, ש�  109
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 המגשימי� הבסיסיי� לבחו� את העקרונות נדה נדרש בית המשפט העליו� בקלאחרונה

שני העקרונות החשובי� , לטעמו.  אונטריומשטרת בעניי� ההתארגנות החוקתית תזכואת 

   110:כדבריו, ביותר לביסוסה של מערכת ייצוג קיבוצי ה� עקרו� הבחירה ועקרו� העצמאות

“Hallmarks of employee choice in this context include the ability to form 

and join new associations, to change representatives, to set and change 

collective workplace goals, and to dissolve existing associations. 

Employee choice may lead to a diversity of associational structures and to 

competition between associations, but it is a form of exercise of freedom of 

association that is essential to the existence of employee organizations and 

to the maintenance of the confidence of members in them [...]”. 

 באופ� קיבוצי על מנת מטרותיה� הבחירה משמעותו יכולת� של העובדי� לקד� את עקרו�

 במסגרת זו מדגיש בית המשפט העליו� בקנדה את 111.לחזק את מעמד� במקו� העבודה

 עקרו� ואת פעולתו של הארגו� במסגרתחשיבות השמעת קול� של העובדי� עצמ� 

הדיווחיות ,  לדעת בית המשפט העליו�112. יחידת המיקוחעובדי עלהדיווחיות של הארגו� 

, היא שמאפשרת לעובדי� לזכות בשליטה על הנושאי� ועל ההסכמות הנידונות בשמ�

 עובדי� ארגו�,  כי כ�הנה 113. המשא והמת� הקיבוציבמסגרת,  הארגו� היציגבאמצעות

ע  הארגו� היציג אינה סיו� המסבחירת.  ביחידת המיקוחלעובדי� מסוימת בכפיפות נמצא

ולא יהיה אחראי , באמצעי� שוני�,  שלא ישת� את העובדי� במטרותיוארגו�. אלא תחילתו

משטר יחסי .  ההתארגנות עצמה של העובדי�בזכותהוא ארגו� הפוגע , בפניה� למעשיו

 
 Mounted Police Ass'n of Ont. v. Canada (Attorney Gen.), [2015] 1 S.C.R. 3, 53: “[…] we ראו  110

conclude that a meaningful process of collective bargainig is a process that provides 
employees with a degree of choice and independence sufficient to enable them to determine 

their collective intersts and meaningfully purse themˮ .דעת המיעוט דגלה , יוער כי לעומת�
. אלא היא מסתפקת בעקרו� הנציגות, בעמדה שאי� צור� להפו� את עקרו� הבחירה לעיקרו� חוקתי

 ההתארגנות מוגשמת באמצעות משא ומת� קיבוצי ג� במקו� שהעובדי� לא בחרו את זכות, לטעמה
 But choice“ : לפסק הדי�87, 85, 83' פס, ש�עוד ראו . א� נציגי� אלו מחויבי� לייצג� נאמנה, נציגיה�

and independence are not absolute: they are limited by the context of collective bargaining. In 
our view, the degree of choice required by the Charter for collective bargaining purposes is 
one that enbables employees to have effective input into the selection of collective goals to be 

advanced by their associationˮ  )לפסק הדי�83' פס, ש� .( 
 .  לפסק הדי�193–179' פס,  עקרו� הבחירה ראו ש�על  111
 . 55' בעמ, ש�  112
 Accountability to the members of the association plays an important“ : לפסק הדי�87' פס, ש�  113

role in assessing whether employee choice is present to a sufficient degree in any given labour 
relations scheme. Employees choose representatives on the assumption that their voice will be 
conveyed to the employer by the people they choose […] A scheme that holds representatives 
accountable to the employees who chose them ensures that the association works towards the 
purposes for which the employees joined together. Accountability allows employees to gain 
control over the selection of the issues that are put forward to the employer, and the 

agreements concluded on their behalf as a result of the process of collective bargainingˮ. 
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לא רק בשלב בחירת הארגו� ( מסוימת לעובדיו בכפיפותעבודה שאינו מחייב את הארגו� 

  . � את זכות ההתארגנות במלואה מגשישאינוהוא משטר ) היציג

בי� ,  הייצוג בישראלמודל יסוד של כעקרו� כי עקרו� הבחירה נית� ליישו� ג� נראה

 חייב עובדי� ארגו�, יקרו� עאותו לפי 114. התאמתו למגמות שנסקרו לעיללש�, היתר

 את זכות הבחירה המכבדתמערכת משפטית .  יחידת המיקוחעובדי על מתמשכתבדיווחיות 

 או (יעדרהובה,  מסוימת של דיווחיותרמה מארגו� העובדי� דרושעובד צריכה לשל ה

ובייחוד לעובד שאינו חבר בארגו� העובדי� א� ( צריכה להעניק לעובד היא –) ישלונהבכ

 מערכת.  כוחו הכופה של הארגו�מפני שוני� להגנה מנגנוני�) חבר ביחידת המיקוח

 צוג שונות של ייברמות ג� להכיר מסוגלתד משפטית המכבדת את זכות הבחירה של העוב

 העבודה על מנת שלא לשלול מקבוצות שונות של עובדי� את קול� במסגרת במקו� קיבוצי

 היגיו� שאי�כש� .  אינה התערטלותדיווחיות, ודוק. מימוש זכות ההתארגנות שלה�

של  והביטחו� ועדות המשנה של ועדת החו� ישיבות כלל אתבדרישה לפתוח לציבור 

 בבית שהייה תו� ניהול משא ומת� ובדי�כ� אי� לדרוש מארגו� הע, הכנסת בזמ� אמת

 וחשבו� די� הענקת,  הארגו�מעשי כלל על העובד יידוע משמעותה דיווחיות אול�. זכוכית

 של הארגו� וונטיי� הרלבמוסדות לקולו של העובד האזנה תוצאות מעשי� אלו ועל לעובד

  .  יביי� המגשימי� את הדיווחיותתו� יצירת מנגנוני� אפקט

 הנשע� על ייצוג.  בייצוגיטימציה ג� את עקרו� הלגת עקרו� הבחירה מחזקהגשמת

 לאבד את עלול) לדוגמה, במסגרת הבחירות לארגו� העובדי� היציג (פעמית�חדבחירה 

 יכול ליהנות ג� ירה רחב של עקרו� הבחמוב� עלרק ייצוג הנשע� .  שלויטימציההלג

.  פה אחדמהלגיטימציה אי� משמעותה הסכ, ודוק. ימציה הנדרשת לו לפעולהמהלגיט

 שבמסגרת�,  הייצוג הקיבוצישל על כללי המשחק הסכמה היא יטימציה הלגשל משמעותה

  .   הרחבבמובנו עקרו� הבחירה והגשמת, פועל הארגו� היציג

בודה  הצעות להתאמת משפט העשתי ראשונית הצגה המאמר בחרתי להציג במסגרת

ההצעה הראשונה עוסקת במישור היחסי� שבי� הארגו� לבי� .  למגמות שהוצגוהקיבוצי

זוהי ההצעה לשינוי בפסיקתו של בית הדי� הארצי לעבודה בסוגיית . עובדי יחידת המיקוח

 תשתנה הוג� שניתנה בעבר לגבולותיה של עילת הייצוג השהפרשנות כדי, הוג�הייצוג ה

  . ותורחב

עוסקת במישור היחסי� שבי� קבוצות שונות של העובדי� לבי� ארגו�  ייה השנההצעה

 ג� לקבוצת העובדי� שלא וקולהצעה זו מבקשת להעניק מעמד . העובדי� היציג והמעביד

 יציג במקו� שאינו במעמדו של ארגו� עובדי� הכרהזכתה בתחרות על היציגות באמצעות 

 עקרו� את הבחירה ועקרונות  אתלחזק בה� כדי יש, טעמיל,  אלוהצעות. העבודה

 להתאמת משפט העבודה הקיבוצי לתרו� כדי וכ� במודל הייצוג הקיבוצי הלגיטימציה

  .  אפנה להציג� בקצרהעתה. למגמות שהוצגו

  

 
א� אי� בכוונתי לדו� בו . 55' בעמ, ש�. כ� ג� עקרו� העצמאות שזוהה בבית המשפט העליו� בקנדה  114

שכ� היעדר עצמאות משמעותו , יוער כי עקרו� העצמאות שלוב בעקרו� הבחירה. במסגרת מאמר זה
 . סיכול עקרו� הבחירה
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  הוג� הייצוג הדיניל"  השכמהקריאת". 1

 העובדי� כלל של הוג� בייצוג היציג בישראל חייב ארגו� העובדי� הקיי� המודל במסגרת

 הברית ונבעו בארצות הייצוג ההוג� התפתחו דיני.  הוא מייצגשאותהידת המיקוח ביח

 115.מפיתוח פסיקתי על רקע אפליה מחמת  צבע עור של עובדי� על ידי ארגוני עובדי�

 כדרישה מעוג� הוא ש�,  הייצוג ההוג� מקובל ג� במודל הייצוג הקנדיעקרו�

  116.סטטוטורית
 של ארגו� העובדי� במערכת הייצוג האקסקלוסיביות�  נובע מעקרוהוג� הייצוג העקרו�

לייצג את כלל האינטרסי� של כלל ) ולא רק רשאי (חייב הארגו� היציג שלפיההקיבוצי 

או , בארגו� אחר, העובדי� ביחידת המיקוח ללא קשר לשאלה מי מה� חבר בארגו� היציג

 �ההוג� מהחובה הכללית נובע עקרו� הייצוג , בנוס� 117. אחדי� עובדבארגו�אינו חבר א

 החובות המוטלות על היק� 118.המוטלת על המייצג לפעול לקידו� עניינ� של מיוצגיו

 על ר איסומוטל, לדוגמה.  הבריתבארצות בפסיקה חובת הייצוג ההוג� הוגדרו מכוחהארגו� 

ומוטלת חובה על ארגו� העובדי� ,  עובדי� ביחידת המיקוחקבוצת להפלותארגו� העובדי� 

 פירש בית המשפט העליו� את בקנדה.  הקיבוצי מעניק לעובדי�שההסכ�את ההגנות לממש 

, התנהגות בחוסר תו� לב: הארגו� שלחובת הייצוג ההוג� כאוסרת על ארבעה סוגי התנהגות 

 בי� בשלבי המשא ומת� ובי� בשלבי ביצוע ההסכ� –שרירות ורשלנות חמורה , אפליה

     119.הקיבוצי

 חובת על ארגוני העובדי� את להחיל הדי� הארצי לעבודה בית�  דרכו לא הסכיבתחילת

 הוא, הוג� הייצוג הבסוגיית, 1981 משנתמירוני '  המקי� של פרופבמאמרו 120.הוג�הייצוג ה

 אי� לפתח שלפיה שנפסקה בבית הדי� הארצי לעבודה ההלכה של ביסוסהחש� את חוסר 

 שבינה לבי� שיטת הייצוג �ההבדלי בשלאת עילת הייצוג ההוג� בשיטה הישראלית 

, הוג� ההייצוג עילת את לאמ� ביתר שאת נדרש מדוע בישראל דווקא ומסבירהאמריקאית 

מירוני ' פרופ, בקצרה 121. על ארגוני עובדי�לפיקוח אחרי� משפטיי� של כללי� יעדר�בה

 
 .86 ש"לעיל ה, Summers, Fair Representatationראו   115
A trade union or representative of a  :37art , 2-c L, 1985. C.S.R, Canada Labour Code“ראו   116

trade union that is the bargaining agent for a bargaining unit shall not act in a manner that is 
ory or in bad faith in the representation of any of the employees in the discriminat, arbitrary

unit with respect to their rights under the collective agreement that is applicable to them” .

“exclusive here the union has anW : 234' בעמ, 10 ש"לעיל ה, Noël לדיו� בהקשר הקנדי ראו עניי�
thing that is done that affects -the corresponding duty extends to every, representation mandate

 the legal framework of the relationship between the employee and the employer within the
”company ;.  Belzile v;.)Can(509 . R.C.S1 ] 1984[, Gagnon .v Guild. Serv. Canadian Merch

Conférence Ferroviaire de Teamsters Canada, 2016 CIRB 821 (Can.).  
 .8 ש"לעיל ה, Summers, Exclusive Representationראו   117
 . 253' בעמ, 86ש "לעיל ה, Summers, Fair Representatationראו   118
 .  230' בעמ, 10 ש"לעיל ה, Noël ראו עניי�  119
 ע"דב: להל�) (1977 (197ע ח "פד,  חרות–מ " נתיבי אוויר לישראל בעעל�אל 4�9/לו) ארצי(ע "ראו דב  120

 ). חרות
הפרט ומניעת עושק המיעוט בעיד� יחסי העבודה  זכויות – ההוג� צוגחובת היי"ראו מרדכי מירוני   121

 ). 1981 (183 ח  משפטעיוני" הקיבוציי�
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 להטיל את חובת הייצוג ההוג� על ארגו� העובדי� בשלב המשא נדרש כי במאמרו טע�

 של החלת חובת הייצוג ההוג� על ארגוני נחיצותה תוצאתל.  לכריתת הסכ� קיבוציוהמת�

 פעולת� המשפטי לברקע על הדומה והשונה עמידההעובדי� בישראל מגיע מירוני לאחר 

מסקנות הניתוח מלמדות . בישראל עובדי� ני ארגוושל הברית בארצות עובדי� ארגונישל 

 דמיו� רב בי� השיטה מצאנו[...] י העובדי� בעוד שבצד הסמכות והכוח של ארגונ"ש

קיי� פער ניכר בי� שתי השיטות בעניי� התנאי� המוקדמי� לקבלת , ניתהישראלית והאמריק

א� היינו באי� לבסס את , לפיכ�[...] ובמידת הפיקוח על אלו העושי� בה שימוש , הסמכות

, קה השוואתית בלבד על יסוד הבדיוג�החלטתנו בדבר הצור� באימו� חובת הייצוג הה

בו יכולי� ,  מספיקהבלתיהג� , יזעריהמסקנה הבלתי נמנעת היתה כי זהו הצעד המ

 לנקוט כדי להג� על היחיד וקבוצת המיעוט מפני הכוח והסמכות הכמעט בלתי #המשפטבתי

    122".מוגבלי� של ארגוני העובדי� בישראל

,  הערותשתי 2016 תבשנ להוסי� נית�מירוני '  פרופל המשכנעי� שטיעוניו על

 יותר את עוד בה� כדי להחליש שיש, מאמרוהמתחייבות מכוח חלו� הזמ� ממועד כתיבת 

  .  הייצוג ההוג� במשפט העבודה הקיבוציחובת של צה לאימוההתנגדות

 השיטה בי� ע חרות"בדב עמד בית הדי� הארצי לעבודה שעליה� מהבדלי� אחד, ראשית

ובקנדה הדוחי� לטעמו את אימוצה של ,  הבריתרצותבאהישראלית לבי� השיטה הנהוגה 

מוטלת על מעביד חובה שבחוק , ורק בשתיה�,  אלהמדינות]ב "[כי הוא, חובת הייצוג ההוג�

 הקובע איננו שההסכ� הקיבוצי חל על הדבר [...] יציג האיגוד הע� קיבוצי ומת��לנהל משא

123".גוד המייצג את הרוב ע� האיומת�� משאחובתאלא שהמחוקק הטיל , כלל העובדי�
 

אי� החוק מטיל חובה על הצדדי� ליחסי " זו קבע בית הדי� הארצי לעבודה כי מהבחנה

עניי� זה הוא חלק מעצ� יחסי .  לקראת הסכ� קיבוציומת��עבודה קיבוציי� לנהל משא

 הוא שהסגיר את המיעוט בידי שהחוק מרכ� שאי� לו,  נתו� למשחק הכוחותואהעבודה וה

 2009,125–ט"התשס, )8' תיקו� מס(  חוק הסכמי� קיבוצי�שלאחר ברי, והנה 124".הרוב

 � לחוק הסכמי� קיבוציי� וקבע כי מוטלת חובה על מעביד לנהל 1ח33שהוסי� את סעי

 לחוק ע� 1 בסעי� ויי�בענייני� המנ, משא ומת� קיבוצי לחתימה על הסכ� קיבוצי מיוחד

 לניהול משא ומת� סטטוטוריתחובה , ארגו� עובדי� יציג בהתארגנות ראשונית אצלו

 במוב�. קיימת כיו� ג� בישראל,  הברית ובקנדהבארצותבדומה לחובה הקיימת , קיבוצי

  . את המיעוט בידי הרוב" הסגיר" הוא שהחוק בישראל ג�, הזה

 בית הדי� לעבודה התומ� בשוני בי� שמונה עוסקת בכ� שמאפיי� נוס� יה השניההערה

לידיעת , בגי� הרוב המכריע של העובדי�" השיטה בישראל הוא שי�לבהשיטה האמריקאית 

אינה קימת בעיה של איגודי� מתחרי� או ,  של כלל העובדי��80% מלמעלה – בית הדי�

 –'  ראשוניארגו�' אלא TUCכדוגמת '  גגארגו�'באשר ההסתדרות אינה , איגודי מיעוט

Primary Union ."הכללית החדשה לא השתנתה  העובדידרותאמנ� תכונה זו של הסת �

 
 . 212' בעמ, ש�  122
 .219–218' בעמ, 120 ש"לעיל ה,  חרותע"ראו דב  123
 .221' בעמ, ש�  124
 ודברי הסבר נית� על הצעת החוק; )2009 באוגוסט 3(ט "ג באב התשס"החוק התקבל בכנסת ביו� י  125

 .719ח ממשלה "ה, 2009–ט"התשס, )7' תיקו� מס(לקרוא בהצעת חוק הסכמי� קיבוציי� 
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,  נפוצה ביותר בישראלארגונית�הבי� כאמור תופעת התחרות א�, במרוצת השני�

 אפשר אי על סמ� הבחנה זו ג� 126. מכוח העבודה80%וההסתדרות אינה עוד מארגנת עוד  

  .  האוקיינוסאת חצתה תורת הייצוג ההוג� לא שלפיהעוד לבסס את ההלכה האמורה 

כיו�  "אי� כי קבע וא�, כיר בית הדי� בקיומה של חובת הייצוג ההוג� השני� הבמרוצת

 כי קבע הדי� הארצי לעבודה בית אול� 127".אי� עוד חולק על קיומה של חובת ייצוג הוג�

 מפני ההשפעה המשתקת של החשש בשל בצמצו� וג�יש לפרש את חובת הייצוג הה

 רקילת הייצוג ההוג� תוכר ע,  משכ�128.החשיפה לתביעות על פעולות ארגו� העובדי�

כגו� בשל חברותו של עובד , יוכח כי ארגו� העובדי� פועל ממניעי� שרירותיי�"כאשר 

על כ� מתווספות נסיבות . אזרחותו או תושבתו, מינו, הלאו� שלו, בארגו� עובדי� אחר

   129". שיקולי� זרי�או, קנוניה, עוינות, המעידות על הפלייה

 ההוג� כאמצעי פיקוח על הייצוג עילת של קטיביתהאפ משמעותה,  למעשההלכה

 למרות זאת קיומה של חובת הייצוג ההוג� 130. ביותרמצומצמתארגוני עובדי� יציגי� 

 על כ� העיר 131.שימש טענה להגבלת מוסד התביעה הייצוגית במקו� העבודה המאורג�

 הדי� הארצי בביתבית המשפט העליו� לאחרונה כי הפרשנות שניתנה לעילת הייצוג ההוג� 

 
שני� : 2006–2000צפיפות ארגונית בישראל "גיא מונדלק ויצחק ספורטא , ינו� כה�, ראו יצחק הברפלד  126

 ויצחק נדלקמוגיא , יצחק הברפלד, ינו� כה�; )2010 (533 יב חברה ומשפט, עבודה" של סטגנציה
הווה , עבר: שיעור העובדי� המאורגני� בארגוני עובדי� ושיעור הכיסוי של הסכמי� קיבוציי�"ספורטא 

התאגדות עובדי� במשק " המחקר חטיבת –בנק ישראל ; )2004 (15 י ומשפט חברה, עבודה" ועתיד
 אפריל עד – 136 הכלכליות בחודשי� האחרוני� ההתפתחויות" �2012תמונת מצב ב: הישראלי
 www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/Doc ,)2013 (45, 2013 ספטמבר

Lib3/RecentEconomicDevelopments/develop136h.pdf . 
 חברת השיט – צי� – האיגוד הארצי של קציני הי� – הכללית ההסתדרות 4�12/נב) ארצי(ע "ראו דב  127

 תנובה מרכז שיתופי לשיווק –' אג'חג 7129�10�11) ארצי(ע "ע; )1993 (3 ע כו"פד, מ"הישראלית בע
 ).7.4.2014, פורס� בנבו (מ"תוצרת חקלאית בע

 .88 ש"לעיל ה,  קודמ�עניי�  128
 ).2.6.2013, פורס� בנבו( צוקר –  בונדקר 617/09) ארצי(ע "ראו ע  129
ע "ע; )1999( 361ע לד "פד,  הסתדרות העובדי� הכללית החדשה– יאבנ 300205/98) ארצי(ע "ע  130

 איגודעניי� ; )2.2.2003, פורס� בנבו ( הסתדרות העובדי� הכללית החדשה– וינקלר 1143/01) ארצי(
 .87 ש"לעיל ה, חרות� "בג; 127 ש"לעיל ה, קציני הי�

,  מערכות תקשורתהוטעניי� ; 102ש "לעיל ה, בוסקילהעניי� ; 102 ש"לעיל ה, וירו�על כ� ראו עניי�   131
 תנה הייצוגי החשש מפגיעה ביחסי העבודה הקיבוציי� בשל השימוש בכלי התובעעל; 102ש "לעיל ה

הכלל שנקבע בפסיקת : "139' בעמ, 102ש "לעיל ה, ביברינגראו את פסיקתו של הנשיא אדלר בעניי� 
מעוג� בעקרונות יחסי , השולל אישור� של תובענות ייצוגיות במקומות עבודה מאורגני�, די� זה�בית

אי� צור� בתובענה .  ומהמציאות התעשייתית הסכמי� קיבוציי�חוקהעבודה השואבי� את צדקת� מ
ידי עובד או מספר עובדי� כאשר קיי� ארגו� עובדי� המייצג את כלל העובדי� �ייצוגית המנוהלת על

ידי ארגו� עובדי� המייצג את כלל עובדי �נוהל עלישנה עדיפות ברורה להלי� המ. [...] ביחידת המיקוח
. מקו� העבודה על פני תביעה אישית של שני עובדי� המבקשי� לייצג באמצעותה את כלל העובדי�

  ראו ג�". העובדי�כללההלי� הקיבוצי מנוהל על ידי ארגו� העובדי� וחזקה עליו שהוא פועל לטובת 
 עיוני" ? הא� השתנו כללי המשחק– ייצוגיות בדיני עבודה תובענות" רבי� מרגליות שרו�אלו� קלמנט ו

 ).2009 (391, 369 לא משפט
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עת הוא פסק בסוגיית התובענות הייצוגיות במשפט , "לכאורה בעייתית"לעבודה היא 

  132. הנציג במשפט העבודה הקיבוציבעיית של היקפההעבודה ועמד על 

 את מעמדו של לחזק כדי יש הוג� ההייצוג עילת של התפרסותה בהרחבת כי נראה

ארגו� עובדי� שידע . יטימיות של הייצוג אותו באופ� שיחזק את הלגג המייצארגו�העובד ב

 הפיקוח רתהגב.  זהירותביתריפעל , בהגינות אותו בטענה כי לא יוצג יתבע שעובד אפשרכי 

 השונות קבוצות בכשמדובר ללגיטימיות הפעולה של הארגו� ג� לתרו� יכולה גו�על האר

יהיה חייב ליצור ,  חובה רחבה יחסית לייצוג הוג�ליו עשמוטלת ארגו�. ביחידת המיקוח

 פשרות פנימיות בתו� הקבוצות המרכיבות את יחידת המיקוח באופ� ליצירתמנגנוני� שוני� 

 יצוג הרחבת עילת הי– ועוד זאת.  הבודדהפרט כלפי הייצוג ולא רק מיותשיגביר את לגיטי

 במקו� העובדי� לקבוצות בהגברת הדיווחיות בזמ� אמת ג�ההוג� תחייב את הארגו� 

 להגברת זה יכול א� הוא לסייע עניי�. ובאכיפת� ביצירת זכויות פעולתו עלהעבודה 

  .  המיקוחביחידת העובדי� בקרבהלגיטימיות של הארגו� 

 עלולה עילת הייצוג ההוג� שהרחבת הדי� הארצי לעבודה עורר את החשש בית, כאמור

היציג יתקשה  והארגו�, להוביל להשפעה משתקת על פעולת� של ארגוני העובדי� היציגי�

 להסכמי� המחייבי� פשרות ע� המעסיק לטובת כלל העובדי� מחשש שקבוצה עאפוא להגי

 ותפגע בעקרו� היציבות של ההסכמי� הול� לאשנפגעה תגיש תביעה בטענה לייצוג 

 המחלישי� את טיעוני� כמה נית� להעלות א�,  אינו חשש בעלמאזהו 133.הקיבוציי�

  . החשש האמור

.  במסגרת הפסיקהרחבהטר� פותחו בה"  ישראלנוסחיצוג ההול�  הידיני", ראשית

 הדי� הארצי בבית הדיני� עיצוב מלאכת האמור במסגרת חשש נית� להתחשב בזו מסיבה

 על היק� להשלי� יכולה הגבלה שתוטל על ארגו� העובדי� היציג כל הוא שהנכו�. לעבודה

 ג� המצב שבו כמעט אול�. ילכאמור לע,  ביכולתו לבצע פשרותפגועהמנדט שברשותו ול

 בעובד או בקבוצת עובדי� לפגוע עלול הגבלות על כוחו של הארגו� היציג מתקיימות שאי�

  . כאמור לעיל, בייחוד על רקע התמוטטות האמו� בנציגות המקצועית, במקו� העבודה

 על גו� שיפוטי במקרי� המתאימי� שמטילעדיפה הגבלה נקודתית ומאוחרת , לטעמי

� הגבלה פניעל , ) קיומה של עילת ייצוג הוג�בדמות( היציג העובדי� ארגו� של מנדטה היק

 כי נראה.  לארגו� העובדי� היציגהמוענקכללית ומוקדמת בדמות צמצו� עצ� המנדט 

 תו�,  יישומהעל בית הדי� לעבודה של שיפוטי פיקוחהטלת חובה לייצוג הול� המלווה ב

 לאיזו� שבי� לתרו� דווקא יכולה,  העובדי� היציגהתחשבות במלאכתו העדינה של ארגו�

יכולת פעולתו של ארגו� העובדי� היציג במודל הייצוג הקיי� לבי� שמירה על העובד 

  . המיוצג או על קבוצת עובדי� במקו� העבודה

 
מסקנה זו : "ארז� של השופטת ברקה לפסק דינ66' פס, 102ש "לעיל ה,  השמירהמפעליראו עניי�   132

שלכאורה ', ייצוג הול� 'מקבלת משנה תוק� לנוכח הפרשנות הצרה שניתנה לתביעה בגי� העדרו של
במאמר מוסגר נעיר כי הפרשנות המצרה . יכולה הייתה לשמש שיטה חלופית להתמודדות ע� הבעיה

איננו , ע� זאת. שאומצה באשר לאפשרות לתבוע בגי� הפרת החובה לייצוג ההול� היא לכאורה בעייתית
 ".מאחר שהיא לא נדונה בפנינו, נדרשי� לשאלה זו לעומקה

 .88ש "לעיל ה, ודמ� קעניי�  133



  ז"תשע מו משפטי�  עידו עשת

436  

 תנית� להגביל את הסעדי� בעיל, ודמ� קבעניי� אדלר שיא שמציי� ג� הנכפיו, שנית

שכ� סעד של ביטול ,  כלליפגע ילא העבודה במקו� היציבות שעקרו� באופ�הייצוג ההוג�  

ביסוס עילת הייצוג ההוג� ,  משכ�134. ביותרהקיצוניי�הסכ� קיבוצי יינת� רק במקרי� 

 סעדי� שוני� במישור היחסי� שבי� העובד לארגו� או בי� קבוצת העובדי� להעניק יכולה

 ואינ� פוגעי� המעביד ע�שא והמת�  בתוצר המלפגיעה דווקאשאינ� מובילי� , לארגו�

 תחוזק הלגיטימיות של בכ� 135.סופיותובהסתמכותו של זה על ההסכ� הקיבוצי ועל 

 סרק תביעות מפני החשש, שלישית.  הייצוג הקיבוצית עצמהמערכת תיפגעא� לא , הייצוג

ומדיניות משפטית מתאימה ,  משות� לכל עילת תביעה באשר היאחשש הואא� ,  קיי�אכ�

 לא. כולה להפחית את החשש האמור בדר� של פסיקת הוצאות או בדרכי� שונות אחרותי

 מפני תביעות סרק או מפני חשש הלפי ייקבע ההוג� צרי� שהייצוגנראה כי היקפה של עילת 

היק� הייצוג ההוג� צרי� שייקבע בשי� לב . עקרו� היציבות של ההסכמי� הקיבוציי�

 ארגו� עובדי� יציג נדרש להגשי� את הרצונות פיושל, לעקרו� הבחירה והלגיטימיות

  .  העובדי� ביחידת המיקוחכללהקיבוציי� של 

 למצוא בפסיקתו נוכל י עילת הייצוג ההוג� במשפט העבודה הישראלבהרחבת תמיכה

 בית הדי� מאותת באותה פרשה 136.שמלה בעניי�האחרונה של בית הדי� הארצי לעבודה 

כי נדרש לפתח את עילת הייצוג ההול� , משפט העליו�בעקבות בית ה, הארצי לעבודה

כאמצעי בקרה על ארגו� העובדי� היציג במקרה שזה אינו מתפקד ואינו פועל לאכיפת 

  137:ובלשונו, זכויות העובדי�

 אשר הובילו את בית די� זה כמו ג� את בית המשפט הגבוה הנימוקי�"[...] 

רגו� העובדי� אינו לצדק לאפשר הגשת תובענה ייצוגית במקו� שבו א

כי מבחינה , בי� היתר, מתפקד ואינו פועל לאכיפת זכויות העובדי� היו

מאחר שייזו� של , מעשית לא ניצבי� בפני העובד כיווני פעולה מבטיחי�

ומאחר שתביעה , מידית ההתארגנות חלופית הוא קשה ואינו מוליד תוצא

 עוד[...] ומצ�  ייצוג הול� הוגדרה בפסיקה באופ� מציעדרבעילה של ה

הוטע� כי לכאורה יש לארגו� עובדי� תמריצי� לייצג את העובדי� באופ� 

אול� תמריצי� אלה אינ� , יעיל על מנת לשמר את מעמדו של הארגו�

בשל הפרשנות הצרה שניתנה לתביעה בגי� העדרו של , משמעותיי� דיי�

דות ע�  לשמש שיטה חלופית להתמודיתהשלכאורה יכולה הי',  הול�ייצוג'

 
אפשר שסעד שכזה יינת� א� יוכח לדוגמה כי ,  אדלרנשיאלדעת ה. פסק דינו של הנשיא אדלר, ראו ש�  134

 . הארגו� חת� על הסכ� קיבוצי בתמורה לשוחד
 לעבודה סעד בדמות ייתכ� שמכוח דיני הייצוג ההוג� יעניק בית הדי�, ורק כרעיו� ראשוני, כ� לדוגמה  135

הכללתו במשא והמת� �שאי, חובה לכלול נושא מסוי� במשא והמת� העתידי של ארגו� העובדי� היציג
 . הקוד� יכול שעלה כדי הפרת חובת הייצוג ההוג�

). 13.1.2016, פורס� בנבו ( שמלה– העובדי� הכללית החדשה הסתדרות 57454�11�14) ארצי(ע "ראו ע  136
ש� דחה בית , )10.4.2016, פורס� בנבו (בית הדי� הארצי לעבודה'  נקימל 3025/15� "ראו ג� בג

המשפט העליו� על הס� עתירה שהוגשה נגד פסק דינו של בית הדי� הארצי לעבודה שדחה ערעור 
בי� היתר , שהוגש על פסק דינו של בית הדי� האזורי לעבודה שדחה בקשה לאישור תובענה ייצוגית

 . 102ש "לעיל ה,  השמירהמפעליפה בענ� השמירה ועל עניי� בהסתמ� על הסכ� האכי
 .ליבנה� לפסק דינה של השופטת וירט38' פס, 136 ש"לעיל ה, שמלהעניי�   137
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ועל כ� ישנה חשיבות לקיומ� של מנגנוני בקרה על פעילות ארגו� , הבעיה

הטעמי� העומדי� ביסוד ההחלטה לאפשר הגשת , �הנה כי כ. העובדי�

תובענה ייצוגית ה� ג� אלו אשר מצביעי� על כ� כי יש מקו� לאפשר הגשת 

  [...]". של העדר ייצוג הול� ילהתביעה בע

 כלי בדיני הייצוג ההול� לראות לאחרונה מבקש� הארצי לעבודה  הדיבית ג�,  כי כ�הנה

 של מנגנו� בקרה על ארגו� העובדי� ולשכלולו עובדיו של הארגו� לייצוג יעיל תמרו�ל

 יכולה בישראל דיני הייצוג ההול� הרחבת, כלומר.  התארגנות חלופיתייזו� חל�היציג 

 הקיי� הנשע� על מנדט רחב לוסיביהאקסק ייצוג לחיזוק הלגיטימיות במודל הכלי לשמש

 או היק� המנדט הרחב את היציג הארגו� מידי להפקיעביותר לנציג מבלי שיהיה צור� 

  .  הייצוג הקיי� בדרכי� אחרותמודל את לשנות

   משפטית בארגוני מיעוט במקו� העבודההכרה. 2

יקש ארגו�  באותה פרשה ב138. אחדותבעניי� כשנתיי� פסק בית הדי� הארצי לעבודה לפני

 העובדי� המייצג את עובדי המדינה המועסקי� בחוזי� ו�הכרה כארג) אחדות(עובדי� 

בשירות המדינה מתקיימי� יחסי� קיבוציי� בי� המדינה לבי� הסתדרות , כידוע. אישיי�

אול� במסגרת המערכת ההסכמית רבת . המייצגת את עובדי המדינה, הכללית החדשה

. תדרות הוחרגו מפורשות העובדי� המועסקי� בחוזי� אישיי�השני� בי� המדינה לבי� ההס

לפיכ� טע� ארגו� אחדות כי יש להכיר בעובדי� המועסקי� בחוזי� אישיי� כיחידת מיקוח 

בית . וכי יש להכיר בו כארגו� העובדי� הפור� במסגרת יחידת המיקוח האמורה, נפרדת

קבע כי יש להכיר בעובדי החוזי� הדי� האזורי לעבודה קיבל את בקשתו של ארגו� אחדות ו

 ארגו� הואוכי ארגו� אחדות ,  הראשוניתנות� כביחידת מיקוח לנוכח התארגישיי�הא

א� אינו ארגו� עובדי� (עובדי� המייצג את קבוצת עובדי החוזי� האישיי� בשירות המדינה 

  ).  יציג

סקי� בחוזי� העובדי� המוע, פסיקתו פי על.  הדי� הארצי לעבודה נהפכה התוצאהבבית

 חלק בלתי נפרד מיחידת המיקוח של �ויש לראות בה, אישיי� אינ� יחידת מיקוח נפרדת

 אול� לעניינו של מאמר זה חשובה החלטתו 139.המיוצגת על ידי ההסתדרות, עובדי המדינה

 ההכרה ביחידת יעדרלאחר ה,  של ארגו� אחדותמהותו בדברשל בית הדי� הארצי לעבודה 

  . עובדי החוזי� האישיי�מיקוח נפרדת של 

תכלית קיומו של ארגו� עובדי� על פי חוק הסכמי� קיבוציי� היא ,  הנשיא פליטמ�לדעת

מתו� הנחה מובנית שאותו ארגו� יכול שיהיה , כלפי מעסיק�, ייצוג העובדי� על ידי ארגונ�

ו�  המיקוח במקיחידת של להיות ארגו� יציג תרק ארגו� שיכול פוטנציאלי. ארגו� יציג

 היציגות במקו� ל עבתחרות להשתת�העבודה יכול לזכות בהכרה כארגו� עובדי� הזכאי 

מכיוו� שארגו� אחדות אינו נשע� על יחידת מיקוח שנית� להכיר בה ,  לדעתו140.העבודה

 
 . 3 ש"לעיל ה, אחדותעניי�   138
 . דינו של הנשיא פליטמ� לפסק79' פס, ש�  139
 לפסק דינו 42' פס, 34 ש"לעיל ה,  עתידפותחי� ראו ג� עניי� . לפסק דינו של הנשיא פליטמ�84' פס, ש�  140

 .של הנשיא פליטמ�
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הוא אינו ממלא את , )שכ� אי� להכיר ביחידת מיקוח נפרדת של העובדי� בחוזיי� אישיי�(

ולכ� אי� הוא ,  כארגו� עובדי� על פי חוק הסכמי� קיבוציי�התנאי� הבסיסי� להכרה בו

אלא ששדה פעולתו הקיבוצי של ארגו� אחדות הוא בתו� , יכול לפעול בזירה הקיבוצית

משאיר ,  לעניי� ייצוג העובדי� בממד האישי על ידי ארגו� אחדות141. הקיי�יציגהארגו� ה

  142. את הסוגיה בצרי� עיו�הנשיא

 קובעת בפסק דינה כי אי� לארגו� אחדות מעמד של ארגו� קסמ� גליהשופטת, לעומתו

במוב� הזה שאי� הוא יכול לייצג בממד , המדינה כלפיעובדי� על פי חוק הסכמי� קיבוציי� 

אול� ). ולחתו� עמה על הסכ� קיבוצי (המדינה כלפיהקיבוצי את העובדי� בחוזי� אישיי� 

 שאי�ודה מתקיימת התארגנות של עובדי�  ג� קובעת כי יכול שבמקו� עבקסמ�השופטת גלי

 עוד היא 143. הסכמי� קיבוציי�חוק לפי" ארגו� עובדי�" בה התנאי� להיות מתקיימי�

ש� נקבע כי שאלת ההכרה בארגו� כארגו� עובדי� היא שאלה , עמית עניי�מצטטת את 

בעת כי  וקו144,יי�ואי� לדבר על מעמד של ארגו� עובדי� לכל דבר וענ, תלוית תכלית והקשר

יש להשאיר להכרעה עתידית את שאלת ,  טיעוני� מתאימי� מטע� הצדדי�היעדר בשל

   145".ארגו� של עובדי�" של שדה הפעילות של הגבולות

 נית� לראות ניצני� של אימו�  אחדותבעניי� קסמ� כי בפסיקתה של השופטת גלינראה

 לפי 146.יבוצי של ארגו� העובדי� במשפט העבודה הקמעמדו של"  הפריקותתופעת"

 משפט העבודה הקיבוצי מכיר רק בארגוני שלפיה, התפיסה המסורתית,  הפריקותתופעת

 להכיר שנית� ייתכ�. משתנה, עובדי� הפועלי� בדג� הקבוע בחוק הסכמי� קיבוציי�

לצד , כ�. בדגמי� שוני� לצרכי� שוני� של ארגוני עובדי� בתחומי משפט העבודה הקיבוצי

 בדגמי� להכיר שנית�ייתכ� , י� כמשמעותו בחוק הסכמי� קיבוציי�ההכרה בארגו� העובד

נוספי� של ארגוני עובדי� שאינ� יכולי� לחתו� על הסכ� קיבוצי א� יכולי� לזכות במעמד 

  .  ההכרה בפעולת�תכלית לפי, מכוח משפט העבודה הקיבוצי, מסוי�

י� כארגו�  שאי אפשר להכיר בהתארגנות פלונית של עובדעצמההעובדה , כלומר

שכ� ההתארגנות אינה נשענת על יחידת מיקוח ,  חוק הסכמי� קיבוציי�הוראות לפיעובדי� 

 
 . לפסק דינו של הנשיא פליטמ�87' פס, 3ש "לעיל ה, אחדותעניי�   141
 . לפסק דינו של הנשיא פליטמ�93' פס, ש�  142
 . של השופטת גליקסמ�ה לפסק דינ24–23' פס, ש�  143
 לפסק 23' פס, 3 ש"לעיל ה, אחדותדברי� המצוטטי� בעניי� , 100' בעמ, 20 ש"לעיל ה,  עמיתראו עניי�  144

 .ליקסמ�דינה של השופטת ג
 .  הצטרפו להערותיה של השופטת גליסקמ�) עובדי�(יוער כי השופט רבינובי� ונציג הציבור   145
מבקש לתאר תופעה בהקשר " פריקות"בשלב זה אציי� כי המונח . לתופעה זו נדרש להקדיש מאמר נפרד  146

ח מבח� של משפט העבודה האישי שבה מוענקות זכויות בדיני עבודה למי שאינו בגדר עובד מכו
תופעת )). 1998 (817) 4(ד נב"פ, בית הדי� הארצי לעבודה'  נסרוסי 4601/95� "ראו דנג(התכלית 

ייתכ� שפלוני , כ�. בעול� משפט העבודה האישי, הפריקות יוצרת אנדרוגנוסי� משפטיי� לא אחידי�
ובד לצור� תכליות א� הוא לא יוכר כע, יוכר כעובד לצור� תכליות מסוימות ויהיה זכאי לזכויות שונות

טענתי היא שנית� להכיר במונח זה ג� במשפט העבודה .  לזכויות אחרותאיולכ� לא יהיה זכ, אחרות
ולטענה המנוגדת במידת מה ) 3ש "לעיל ה( אחדותלסקירת עניי� . ולכ� נדרש מאמר נפרד, הקיבוצי

 –ומה שביניה� ', פורצי�'ארגוני עובדי� , ידות מיקוחיח"לטענה המובאת במאמר ראו דורו� יפת 
 משפט"  ארגו� עובדי החוזי� במגזר הציבורי– ישראל נגד אחדות מדינת 26700�09�13ק "בעקבות עס

 ).   2015 (149, 135, 3 מפתח
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 אפשר להכיר בהתארגנות האמורה כארגו� של עובדי� לצרכי� שאיאינה מלמדת , מתאימה

 קיומו של ארגו� בהיעדר,  שארגו� של עובדי� שכזהייתכ� הכ� לדוגמ. קיבוציי� אחרי�

ייצוג של חברי . המעביד כלפיזכאי לייצג את חבריו ברמה הקיבוצית , עובדי� יציג אחר

אינו דורש הישענות , בניגוד לייצוג כלל חברי יחידת המיקוח במקו� העבודה, הארגו� בלבד

 יעדרבה, בוציעל יחידת מיקוח כלשהי וממלא לפחות חלק מתכליות משפט העבודה הקי

   147.נציגות קיבוצית אחרת

 זכות חיזוק שלש� ייתכ�,  עבודה פלוני�ובדי� יציג קיי� במקו עארגו� עת ג� א�

,  קול לקבוצות עובדי� שונות במקו� העבודהת�ומ, הבחירה של העובד במקו� העבודה

 מקו� להכיר ג� במערכת זכויות וחובות שיש להטיל על ארגו� העובדי� הקיי� במקו� יהיה

 לצד כוחו וזאת, עובדי� היציג ואינו ארגו� הארגוני�הבי�העבודה שלא זכה במאבק 

ייתכ� כי בעתיד יידרש משפט העבודה הקיבוצי . הקיבוצי הקיי� של ארגו� העובדי� היציג

 של קול� חיזוק לש� מעמדו המשפטי של ארגו� העובדי� המתחרה שאינו יציג את לסרטט

 דומה נדרש בעבר בית המשפט לשאלה כי יוער. כלל קבוצות העובדי� במקו� העבודה

שהיא זכות חוקתית המוענקת לעובדי� , שקבע כי זכות השביתה, אפריקה�בדרו�וקתי הח

 148".יציג"מוענקת ג� לארגו� עובדי� שאינו , אפריקה�דרו�על פי חוקתה החדשה של 

פסיקתו זו מכירה הלכה למעשה בסוגי� שוני� של ארגוני עובדי� הפועלי� בזירה 

  . יבוציי� שוני�כאשר לכל אחד מה� מארג כוחות ק, הקיבוצית

 ארגו� העובדי� היציג במקו� שאינו ההכרה בקיומו של ארגו� עובדי� באמצעות, כ�

 קבוצות שונות במקו� העבודה שכיו� אינ� מוצאות של במעמד� להכיר נית�העבודה יהיה 

 האקסקלוסיביות המאפיי� את מודל עקרו�במסגרת ) ולו חלקי(דר� אפקטיבית לייצוג 

 יחידות מיקוח לפרקשכ� קבוצות שביקשו , תיחלש להיבדלות שהמגמה  ייתכ�כ�. הייצוג

 במסגרת יחידות המיקוח הקיימות � את מבוקשגלהשי, במלואוג� א� לא , קיימות יוכלו

  . בדר� של ייצוג קיבוצי חלקי

 קיבוצי בינארי המבוסס על עקרו� ייצוגהמתאפיינת ב,  מהשיטה הקיימתהמעבר

 המתאפיינת שיטהל, ) רלוונטי ביחידת המיקוחלא ארגו�יציג או או ארגו�  (קלוסיביותהאקס

 יכול, )רי הסטטוטוקלוסיביות את עקרו� האקסוח לזנלימב( שונות של ייצוג קיבוצי רמותב

 המביא,  של הארגו� היציגיטימציה הלגיסוס לבלתרו� וג� ההיבדלות גמת את מלמת�

 שמכירי� א�, שאינ� תומכי� בייצוגו ג� את קול� של אלו הייצוג במסגרת פעולות בחשבו�

 
על פי תכליות המשפט הקיבוצי ובהיעדרו של ,  בהתארגנות כאמוררנשאלת השאלה מדוע שלא להכי  147

בית המשפט העליו� בארצות הברית פסק בעבר כי א� ששיטת הייצוג . גו� עובדי� מסורתידג� אר
נית� להכיר בארגו� המייצג רק את , בארצות הברית מבוססת על יציגות אקסלוסיבית של יחידת המיקוח

 Consolidatedבמשפט האמריקאי ראו " חברי� בלבד"לארגו� המייצג . בהיעדר ארגו� מסורתי, חבריו
Edison Co. of N.Y., Inc. v. Nat'l Labor Relations Bd., 305 U.S 197 (1938); Retail Clerks Int’l 

Ass'n, Local Unions Nos. 128 & 633 v. Lion Dry Goods, Inc., 369 U.S 17 (1962) . להצעה כי יש
תת� בתשלו� להכיר בהתארגנות שכזו בארצות הברית במדינות שבה� מוענק חופש בחירה לעובד להש

 . 10 ש"לעיל ה, Fisk & Sachsעלות ההתארגנות ראו 
ראו . “Sufficiently Representative”:  אפריקה עוסקת בארגו� המקיי�רו�ההגדרה הקיימת בחוק בד  148

Nat’l Union of Metal Workers of S. Afr. v. Bader Bop (PTY) Ltd., 2003 (3) SA 513 (CC).  
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 עובדי� נוספי� ארגוני שבעתיד יוכלו ארגוני� יציגי� לשלב ייתכ� 149. לייצג�בחובתו ה�

 � כלל הארגונישכ�, ונטרי וולבאופ�, קלוסיבי האקסהייצוג במסגרת העבודה במקו�

כי  ברור.  מטרה משותפתלאותה,  התאורטיתמהבחינה, שואפי�הפועלי� במקו� העבודה 

שניצניה� טר� נראו , שיתו� פעולה עתידי זה יכול להתקיי� רק במסגרת יחסי אמו� הדדי�

 המיעוט השפעות בארגוני שלהכרה מוב�.  הפרועהארגונית�הבי� התחרות בעול�, ר�בא

 זו טומנת הכרה והמעביד ע�רבות לא רק על קבוצת העובדי� אלא ג� על יחסי הכוחות 

כוונת , כאמור.  להתייחס בעיצוב ההכרה המשפטית האמורהידרש סכנות שלה� נא�בחובה 

וביסוסו של ,  רק להצביע על כיווני� ראשוניי� להתאמת משפט העבודהיתההמאמר הי

  .  דורש מאמר נפרדזהרעיו� 

  סיכו� במקו�. ה

 במערכת נציגי� ידי על כי ייצוג להסביר שני� רבות ביקש אחד מראשי ההסתדרות לפני

 אישית שבי� העובד זיקהאול� ביקש לבנות את מערכת הייצוג על ,  הכרחיחסי העבודה הוא

  :ייצגולבי� מ

שהיא קובעת ,  הכרעה עצמית בפעולה המקצועית–הדבר הראשו� , ולכ�"

 הפועלי� השכירי� עוד פחות מאשר –דבר שני . את חיי הפועל השכיר

 שו� ואי�, הפועלי� במשק העצמי יכולי� לפעול ביחידות ולא באופ� מאורג�

אמנ� היו דמוקרטיות פרימיטיביות שפעלו בלי . ארגו� בלי נציגות נבחרת

 בשוי� שני�יש קנטו� אחד א� , נדמה לי, ועוד עכשיו, נציגי� ובלי בחירות

כא� . דבר זה איננו אפשרי אצלנו. כל אנשי הקנטו� ידי�עלשכל חוק מתקבל 

אבל ,  ה� נבחרי�ושליחי הציבור. אפשר לפעול רק בעזרת שליחי הציבור

,  אלא ברשימה– לא בוחרי� באד� אצלנו. אצלנו אי� זיקת הנבחר לבוחר

ואי� הנבחר חייב ; בלי דעת מי הוא נבחרו, וכל אחד בוחר ברשימה גדולה

 זו לא תיעשה פעולה מקצועית הבשיט. אי� נציגות. לבוחרו וחשבו��די�לתת 

 החרושת�יתבשפועלי יש צור� . שיש בה אחריות הפועל והגדרתו העצמית

ידעו מי הוא האיש , כל פועל ופועל בתוכ�', נשר', 'עסיס', 'לודזיה, 'ליבר

כדי שיוכלו ,  הוא מדבר ואי� הוא פועל�אי, המדבר בשמ� ופועל בשמ�

 
על הרחבת . 23 ש"לעיל ה, על היותה של האופוזיציה תנאי לביסוס הלגטימיות של הקואליציה ראו קלז�  149

 :JOHN HART ELY, DEMOCRACY AND DISTRUSTהייצוג לש� הגברת הקול של קבוצות עובדי� השוו 
A THEORY OF JUDICIAL REVIEW 101–104 (1980) , הגורס כי ביקורת שיפוטית מוצדקת לש� תיקו�

 גוטמ� 3166/14� " וראו בג–ייצוג והגנה על השתתפותו של המיעוט בתהלי� הדמוקרטי �בעיות של תת
� " בג;)12.3.2015, פורס� בנבו( גרוניס  לפסק דינו של הנשיא39' ספ ,היוע� המשפטי לממשלה' נ

 לפסק דינו של 7' פס, 619) 1(ד סא"פ, כנסת ישראל'  לאיכות השלטו� בישראל נהתנועה 6427/02
התבססה ) 691–689' בעמ, ש�(ביקורתו של הנשיא ברק בהקשר זה ). 2006( גרוניס )כתוארו אז (השופט

 הדוקטרינה האמורה צרה מכדי לשמש אמת מידה להפעלת הביקורת השיפוטית ועל יותבעיקר על ה
מאמר נראה כי אי� חולק כי ההגנה על המיעוט ועל יכולתו בהקשר המובא ב. הקשיי� הנדרשי� לזיהויה

 .  הדמוקרטי היא חשובה ביותרהלי�להשתת� ב
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שיוכלו לבדוק א� זה ,  על כל פעולה ועל כל מעשהוחשבו��לדרוש ממנו די�

  . מתאי� לרצונ� או לא

[...]  

כל .  זיקה אישית של הנבחר לבוחריו– ייהלמסקנה השנ אני מגיע וכא�

 ימהלא רש. ולא בחירה אנונימית, חמישי� פועלי� יבחרו את הנציג שלה�

שהבוחר לא ידע לעול� מי יהיה הנבחר שלו ולא יוכל לבוא אליו אחר כ� 

אלא מספר מסוי� של פועלי� במקו� יבחרו אד� מסוי� וידעו שהוא , בטענה

הוא צרי� לשאול את דעת� ולפעול לפי ; י בפניה�הוא אחרא; שליח�

  ".על מעשיו וחשבו��די�עליו למסור לה� ; רצונ�

 את המערכת המתפתחת של ריחוק בי� הנציג לבי� לבקר אז ביקש שהוא גוריו��ב� דוד

 לקיו� זיקה אישית בי� תקוותו 150.של נציגות שאינה מעניקה די� וחשבו� לבוחריה, הבוחר

 אינה צריכה להיות אל עבר שהתנועה בסברה לתמו� יכולהודה לנבחר הבוחר במקו� העב

במישור היחסי� שבי� ,  הפיקוח והזיקה האישיתהגברת עבר אלביטול מודל הייצוג אלא 

  . העובד לנציגו

 העבודה הקיבוצי יהיה לנוע על גבי הציר לכיוו� המאפשר משפט עלנראה כי , ככלל

�ו של הקיבו� ולשמוט את הרציונל שבהתארגנות מבלי לפגוע בכוח, פלורליז� ושיתו

 מנת לע. כלומר מבלי לזנוח את מודל הייצוג הקיבוצי, כפתרו� לבעיית פעולה קיבוצית

נראה כי על משפט העבודה הקיבוצי לבסס את עקרונות הבחירה והלגיטימיות , לעשות כ�

דרש לגלות מעורבות הוא יי.  יתרה שלא לפגוע בהיק� המנדט שנית� לנציגבזהירותשבייצוג 

וייתכ� שיידרש לפתח כללי� משפטיי� ,  ארגוני העובדי�של הפנימיתגדולה יותר בפעולת� 

,  שכלול עילת הייצוג ההוג�כדוגמת, חדש לארגוני העובדי�" ממשל תאגידי"לביסוסו של 

הוא יידרש לעיצוב .  במסגרת פעולתו של ארגו� העובדי�הלגיטימיות חיזוק עקרונות לש�

, י ההתנהגות שבי� ארגוני עובדי� לא רק בשלב התחרות על היציגות אלא ג� לאחר מכ�כלל

 של ארגוני עובדי� שאינ� יציגי� במקו� העבודה מעמד� לכללי� התוויית במסגרת הלדוגמ

 מנת להבטיח ייצוג וקול לקבוצות שונות במקו� העבודה שאינ� מצליחות להפו� לארגו� על

  . הייצוגודל שימור מערכת היחסי� הקיבוצית ומתו�רש לעשות  הוא יידזאת כל את. יציג

 מקצת קווי המסגרת של עיד� השינויי� את לסרטט רק יתהמטרת המאמר הי, כאמור

 הכללי� הראוי של עיצוב� את תסרטט בוודאי יתכתיבה עתיד. במשפט העבודה הקיבוצי

 הקיבוציי� שלאחר העבודה אלו למערכת יחסי כללי�החדשי� הנדרשי� ואת התאמת� של 

  .עיד� השינויי� באופ� המגשי� את תכליותיה

 
 ). 1964, יהימהדורה שנ (279  העברי והסתדרותוהפועלגוריו� �דוד ב�  150




