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 במשפט העבודה הקיבוצי "בכירה " ו"ארגון המעסיקיםעסיקיםמהגון "אר
 

 עידו עשת
 

 תקציר
מאמר זה מבקש להתחקות אחר מוסד משפטי זנוח בתחום משפט 

וסד "ארגון המעסיקים", ואחרי מוסד נוסף, שעצם מ – בוציהעבודה הקי
מוסד המכונה "ארגון  -קיומו מוטל בספק )ולטעמי גם נובע מטעות( 

עסיקים היציג". המושגים המשפטיים האמורים כמעט ולא הטרידו המ
ת שונות את משפט העבודה הקיבוצי בישראל בעבר, ואולם התפתחויו

ות את הצורך בהבהרת המעמד שחלו לאחרונה בתחום זה, מעורר
המשפטי של "ארגון המעסיקים" ושל "ארגון המעסיקים היציג". 

את מודל הייצוג שעליו בתמצית, המאמר מבקש להבהיר לראשונה 
מבוסס "ארגון המעסיקים" ולהבחין בינו לבין מודל הייצוג של ארגון 

ת מעמדו המשפטי של "ארגון העובדים. עוד מבקש המאמר לבחון א
סיקים" הרגיל, ואת מעמדו המשפטי ומודל הייצוג של ארגון המע

המעסיקים שהוא צד להסכם קיבוצי כללי שחלק מהוראותיו הורחבו 
עות צו הרחבה, ארגון מעסיקים אותו יבקש המאמר, לאחר באמצ

שיעמוד על הסיבות לכך, לכנותו בשם: "ארגון המעסיקים הבכיר", 
המאמר מציג את הדגמים ו מארגון מעסיקים סתם. לאחר שלהבדיל

העיקריים המשמשים במודל הייצוג של ארגון המעסיקים בקנדה לשם 
ל על ארגון המעסיקים חובת השוואה, מבקש המאמר לטעון כי יש להטי

ייצוג הולם ביחס לחבריו, וכי ארגון המעסיקים הבכיר חב בחובת תום 
י ו ההרחבה מכוח מעמד הנהגתו וכלב ביחס למעסיקים עליהם חל צ

מוטלת עליו אחריות לאכיפת הוראות צו ההרחבה. לבסוף, מבקש 
המאמר לדון בכיוונים ראשונים להתפתחותם של דיני התחרות בין 

 ארגוני המעסיקים.
 

. מיהו ארגון מעסיקים 1על מעמדו המשפטי של ארגון המעסיקים.  א. .מבוא
ב. "ארגון מעסיקים . מודל הייצוג הקיבוצי; 2לצורכי משפט העבודה הקיבוצי? 

. "ארגון מעסיקים 2הרחבה; . "ארגון מעסיקים יציג" כתנאי למתן צו 1יציג"? 
ג. מודל הייצוג בארגוני מעסיקים וני מקצועי; יציג" כתנאי לגביית דמי טיפול ארג

. מיציגות להנהגה; 1ד. לדמותו של "ארגון המעסיקים הבכיר".  המקרה הקנדי. –
. לקראת פיתוח דיני התחרות בין ארגוני 3. מחובת הייצוג ההוגן לחובת תום הלב. 2

  . סיכום.המעסיקים. 
 

 מבוא

מוסד "ארגון  - ציבתחום משפט העבודה הקיבוזנוח  מבקש להתחקות אחר מוסד משפטימאמר זה 

המכונה מוסד  -)ולטעמי גם נובע מטעות(  קיומו מוטל בספקעצם שהמעסיקים", ואחרי מוסד נוסף, 

 העבודהאת משפט  וכמעט ולא הטרידהמושגים המשפטיים האמורים יציג". ה סיקיםמעה"ארגון 

ביניהם צמיחתה של ו, זהחום חרונה בתשחלו לא , ואולם התפתחויות שונותבעברבישראל  הקיבוצי

לצד ההתפתחויות לשוק ההתארגנות, של ארגוני עובדים חדשים ית וכניסה התחרות הבינארגונ

בהבהרת מעמדו מעוררות את הצורך בנוגע לאפשרות להגשת תובענה ייצוגית במקום העבודה, 

ה למוסדות משפטיים ומבדזאת,  1."ארגון המעסיקים היציג"ושל  "ארגון המעסיקים"של  המשפטי

                                                 
  ני, לעו"ד שמוליק שילוח, לקורא האלמובית הספר למשפטים, המכללה האקדמית ספיר. אני מבקש להודות

משפטים במכללה האקדמית ספיר, לחברי מערכת כתב העת משפטים למשתתפי הסמינר המחלקתי בבית הספר ל
 ולעורכי כתב העת על הערותיהם לגרסאות קודמות של המאמר. 

עבודה הקיבוצי בישראל ראו על הפיתוח הפסיקתי של דיני התחרות הבינארגוניים ועל פיתוח דיני היציגות במשפט ה 1
( )להלן: 2010) ה נ' הסתדרות העובדים הלאומית בישראלהסתדרות העובדים הכללית החדש 50718-07-10סב"א 

( )להלן: 2011) הסתדרות העובדים הכללית החדשה נ' כוח לעובדים 32690-10-10(; סב"א פרשת ספירנט מוטורוס
הכללית החדשה ורכבת  ארגון כוח לעובדים נ' הסתדרות 9685-07-12(;  סב"א פרשת האוניברסיטה הפתוחה

ארגון העיתונאים בישראל נ' אגודת העיתונאים בת"א  22825-08-13(; סב"א פרשת הרכבת: ( )להלן2012) ישראל
הסתדרות העובדים הכללית החדשה נ' מדינת  26445-09-13(; עס"ק פרשת העיתונאים( )להלן: 2014) ואחרים
תדרות הסתדרות העובדים הכללית החדשה נ' הס 39754-12-13(; סב"א פרשת אחדותהלן: ( )ל2014) ישראל
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נוער מבמשך שנים רבות שכיסה אותם המשפטי אחרים בתחום דיני העבודה הקיבוציים שהאבק 

  2.משפט העבודה הקיבוציברנסאנס" ה"תקופת , במסגרת לאחרונה

שכן הערכתי  "ארגון המעסיקים"ברקע ב הניצעתה הגיעה השעה לשרטט את המערך הנורמטיבי 

בתמצית, . למוסד משפטי זהשונות הנוגעות צי יידרש בקרוב להכרעות היא שמשפט העבודה הקיבו

את מודל הייצוג שעליו מבוסס "ארגון המעסיקים" ולהבחין בינו לראשונה הבהיר למבקש המאמר 

"ארגון המעסיקים" ן את מעמדו של מבקש המאמר לבחועוד  לבין מודל הייצוג של ארגון העובדים. 

באמצעות  והורחבחלק מהוראותיו יבוצי כללי ששהוא צד להסכם קארגון המעסיקים הרגיל, ושל 

, יבקש המאמר, "יציג סיקיםארגון מע". בעוד שיש המכנים ארגון מעסיקים שכזה בשם צו הרחבה

 סיקיםלהבדילו מארגון מע:"ארגון מעסיקים בכיר", וד על הסיבות לכך, לכנותו בשםלאחר שיעמ

 ., ולשרטט את מעמדו המשפטיסתם

מעסיקים כפי שהוא אבקש לסקור את מעמדו המשפטי של ארגון ה ,ם הינו כך: ראשיתהדברימהלך 

. בחינת המעמד תעסוק בקריטריונים לזיהויו של ארגון הישראליהעבודה במשפט קף שתמ

ג עליו נשען ארגון המעסיקים ובחובת לצרכי משפט העבודה הקיבוצי; במודל הייצו עסיקיםהמ

. הפרק השני יבקש לטעון כי ביחס לחבריו המעסיקים להטיל על הארגוןהייצוג ההוגן שלטעמי יש 

המוסד המכונה "ארגון מעסיקים יציג" אינו קיים במשפט הישראלי ומקורו ככל הנראה, בעיוות 

את  יבקש להציג פרק השלישי. הל ארגון המעסיקיםעמודל הייצוג של ארגון העובדים ויישומו 

פרק הרביעי ה .יצוג של ארגון מעסיקים במשפט הקנדיהי ודלמהמשמשים בעיקריים הדגמים ה

הסכם קיבוצי כללי שהוא צד ל מעסיקיםההמשפטי של ארגון יבקש לסרטט לראשונה את מעמדו 

מערכת היחסים ואת  "(בכיר מעסיקיםהמכונה במאמר זה "ארגון )הוראותיו הורחבו בצו הרחבה ש

בכיוונים ראשונים עוד יבקש הפרק לדון . של ארגון זה ביחס למעסיקים שאינם חברים בארגון

הפעלתם של ועדות הפיקוח צורך בול י המעסיקיםהתפתחותם של דיני התחרות בין ארגונל

 לאחר מכן, אסכם. . הסטטוטוריות

 סיקיםמעהארגון מעמדו המשפטי של על  א.

 במקום עובדיםקבוצת הכות ההתארגנות במשפט העבודה נשמר ביחס לבדרך כלל, הדיון בז

בדרך כלל לה , ניצבת כמעט מתמדת זכות הנמצאת במצב של לוחמהשכן אין זה פלא. . ההעבוד

, ולא רק סיקיםגם למעלכל, מסורה במשפט הישראלי ואולם, זכות ההתאגדות בקדמת הבמה. 

כמעט ולא  )ולא על ארגון העובדים( קיםיסגון המעהמחפש כתיבה משפטית על ארבדים. ועציבור הל

על ידי נשיא בית הדין  בתחילת שנות התשעיםעוד . למעט מאמר שנכתב כזו ישראליימצא במשפט ה

                                                 
(. על ההתפתחויות ביחס להגשת תובענה ייצוגית במקום העבודה וההקשר לחשיבות 2014) העובדים הלאומית

נות ( לתוספת השניה לחוק תובע3)10החברות בארגוני המעסיקים כתנאי להחלת הסייג הקיבוצי הקבוע בפרט 
ירה בישראל נ' בית הדין לעבודה הארגון הארצי של מפעלי השמ 1893/11בג"ץ , ראו 2006-ייצוגיות, התשס"ו

בלו  48523-10-12(; ע"ע 2017) בינימינוביץ –גי פור אס פתרונות אבטחה )ישראל( בע"מ  36077-09-16(; ע"ע 2015)
 .(2016)ים לישראל בע"מ נ' סאולוב קלינור שירות 19275-10-12(; ע"ע 2017) נ' אביב יעל דרומה

הסתדרות העובדים  13-02-31575לשעבר, השופטת נילי ארד בסב"א כדברי נשיאת בית הדין הארצי לעבודה  2
(; על "ניעור האבק" ממוסד משפטי פרשת אל בטוף( )להלן: 2013) הלאומית נ' הסתדרות העובדים הכללית החדשה

"גבולות הויכוח סביב יחידת המיקוח"  מוסד יחידת המיקוח, ראו עידו עשת -נוסף בתחום משפט העבודה הקיבוצי 
הגדרתה, עיצובה,  –, "יחידת המיקוח ; מוטי מירוני(עשת, יחידת המיקוח( )להלן: 2012) 49יב דה חברה ומשפט עבו

זכות לחופש פאינה מילמן סיון "ה; (2012)ן אוסוסקי –והתאמתה למצבים משתנים ביחסי עבודה", ספר אליקה ברק 
( )להלן: מילמן סיוון, 2016) 561ודברים ט התפתחויות בשנת תשע"ד" דין  –הדמוקרטיה ההתארגנות בראי ערכי 

עס"ק  -והפסיקה העדכנית בנושא לעניין קביעת יחידת המיקוח בהתארגנות ראשונית  ;ופש ההתארגנות(חלהזכות 
-62436; עס"ק (2013) ( בע"מ1951ה מוצרי צריכה )הסתדרות העובדים הכללית החדשה נ' אלקטר 41357-11-12

 -מכבי שירותי בריאות  8676-02-17עס"ק (; 2014) אלקטרה בע"מ –ומית בישראל הסתדרות העובדים הלא 03-14
על "ניעור האבק" מדרישת היציגות להסכם קיבוצי מיוחד ראו ; (2017) הסתדרות העובדים הלאומית בישראל ואח'

: עשת, )להלן משפטיםט העבודה הקיבוצי" יפורסם בש? על יציגות, חירות ויציבות במשפעידו עשת "למה שלי
 (. דרישת השליש
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את מאפייני ארגון המעסיקים במשפט בקיצור נמרץ הסוקר לעבודה, השופט מנחם גולדברג, 

היבט נזנח זה  3.עסיקיםבארגון המ העוסקתאקדמית משפטית לא הצלחתי לאתר כתיבה העבודה, 

לשינוי לתרום תרומה צנועה מאמר זה מבקש כאמור, , ולעומקו חןיבבמשפט העבודה ראוי לו שי

 במשפט העבודה הקיבוצי. סיקיםמעמד ארגון המעבדרך של בחינה ביקורתית של הנדרש 

. מעסיקיםשל ה מהווה את מימושה של זכות ההתארגנות סיקיםההתאגדות בארגון מעהנכון הוא ש

י זכותם של המעסיקים זוה 4משווה.פט הובמשהבינלאומי זוהי זכות מוכרת במשפט העבודה 

, כחלק מזכות על מנת להשיג תכליות שונות להתאגד ולממש את מטרותיהם בדרך משותפת

בהתאם לכתיבתו של פרופ'  5.במשפט הישראלי יסוד הלכתיתההתאגדות הכללית, המהווה זכות 

ני מעסיקים גנות בארגוזכות ההתארלדידו, . זכותו של המעסיק "לטוות את סיפור חייו" זוהיברק, 

ניתן לעגן את זכות  6""זכות בת" לכבוד האדם"נכללת בהיבט הדיגנטרי של זכות ההתארגנות שהיא 

    7ההתארגנות של המעסיק גם בזכות החוקתית לחופש העיסוק.

ההתאגדות של מעבידים מקבילה לחופש ההתאגדות של  בית הדין לעבודה עמד על כך כי "חופשגם 

וד בפני הסדרת יחסי י פגיעה בחופש התאגדות זה, יכולה להוביל למצב שבו מעביד יעמהעובדים" וכ

 סיקהנה כי כן, למע 8.ו"ספק רב אם זהו האינטרס הציבורי" -עבודה מול ארגון עובדים חזק וכולל 

אחרים לשם ניהול משותף של יחסי  מעסיקיםחבירה ל מסורה הזכות לממש את פעילותו באמצעות

אילולא הההכרה בזכות האמורה כחלק מזכות היסוד להתארגנות, ייתכן י ן, כאצייעבודה. 

והחבירה האמורה, לשם ניהול יחסי העבודה באופן משותף, היתה אסורה בהתאם לדיני ההגבלים 

                                                 
 (. גולדברג( )להלן: 1992) 372( 3ראו מנחם גולדברג "מאפייני ארגון מעסיקים במשפט העבודה" הפרקליט מ) 3
 2רגון העבודה הבינלאומי ראו סעיף להכרה בזכות ההתארגנות של המעסיקים באמנות העבודה הבינלאומיות של א 4

 Freedom of Association  -C087: 1957ררה על ידי ישראל בשנת לאמנה הבינלאומית של ארגון העבודה שאוש
: “Workers and employers, without 87) and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No.

anisation , subject only to the rules of the orghave the right to establish and distinction whatsoever, shall
”concerned, to join organisations of their own choosing without previous authorisation. וראו גם את ;

 Right to  -C098ה: לאמנה הבינלאומית של ארגון העבוד 2ההגנה המוענקת לארגוני המעסיקים במסגרת סעיף 
98) (No. Collective Bargaining Convention, 1949Organise and  :Workers' and employers' 

organisations shall enjoy adequate protection against any acts of interference by each other or each 
functioning or administration.other's agents or members in their establishment,  ; לזכות ההתאגדות

 Constitution of the)( לחוקת דרום אפריקה )3)23דרום האפריקאי ראו סעיף בארגוני מעסיקים במשפט ה
Republic of South Africa, 1996 :‘ (a) to form and join an employers--(3) Every employer has the right 

organisation.‘ ivities and programmes of an employersnd (b) to participate in the actorganisation; a ;
 ,nd(2 FRICAA OUTHSAW OF LONSTITUTIONAL CStuart Woolman, 44.1 Introduction to Association ראו 

ed.) (2008) להכרה בזכות ההתארגנות החוקתית )במובנה הרחב( במשפט הקנדי ראו ;unted Police Mo
] 1 SCR 3, 2015 SCC 1[2015 rio v. Canada (Attorney General)Association of Onta. 

כבוד האדם, הזכות למעמד החוקתי של זכות התארגנות )גם של המעסיקים( במשפט הישראלי ראו אהרון ברק,  5
 854-862זכות הבת לעבודה, עמ' ( שער חמישי: זכויות הבת של כבוד האדם: 2014)כרך ב'( ) החוקתית ובנותיה

 פניות שם. והה
. להכרה בזכות ההתארגנות כחלק מהזכות החוקתית לכבוד האדם ראו 855, בעמ' 5ראו אהרון ברק, לעיל הערה  6

 דהת בר אילן נ' בית הדין הארצי לעבואוניברסיט 1181/03( ; בג"ץ 2015) גורביץ נ' כנסת ישראל ואח' 6133/14בג"ץ 
הסתדרות העובדים הכללית  25476-09-12יסוד הלכתית ראו עס"ק  (; להכרה בזכות ההתארגנות כזכות2011)

ען בע"מ קווי אוויר למט -ק.א.ל  -י( חביב יעקב )קוב 56/10ע"ע (; פרשת פלאפון( )להלן: 2013)פלאפון נ'  החדשה
 (. 2000) 145, פד"ע לה יבוביץ בע"מ נ' הסתדרות העובדים הכללית החדשההורן את ל 1008/00(; עס"ק 2010)

-על האפשרות להכרה בזכות ההתארגנות של המעסיק כזכות בת של הזכות החוקתית לחופש העיסוק מכוח חוק 7
 . 852, עמ' 5ן ברק, לעיל הערה יסוד: חופש העיסוק, ראו אהרו

 (. 1985) 306, 291פד"ע ט"ז  וידר, -המועצה המקומית טירת הכרמל  64-3ראו דב"ע מג/ 8

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עע%2056/10
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עע%2056/10
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עע%2056/10
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האמנות הבינלאומית שהמדינה ל גם ע מושתתת מעסיקיםבארגוני הזכות להתאגד  9העסקיים.

  10חתומה עליהן.

המעסיקים כאשר המעסיק הבודד התקשה לעמוד מול כוחו של  ירג הוקמו ארגונלדעתו של גולדב

להקמת ארגוני המעסיקים  גם הרקע שמסרטטת רות בן ישראל בספרה וזה 11ארגון העובדים.

למימוש זכות "תופעת נגד" עסיקים מעין מסיבה זאת, ועקב היותם של ארגוני המ 12.בישראל

תיאור  13חקיקה הישראלית רק בשלב מאוחר יחסית.ההתארגנות של העובדים עוגן מעמדם ב

שאף התפתחות ארגוני המעסיקים בארה"ב, בקנדה ובגרמניה התפתחות זו עולה בקנה אחד גם עם 

  14כנוגדן כוח להתארגנות העובדים.בשלב מאוחר יחסית,  הם נוצרו

ברמה  לקיום מערכת יחסי עבודה קיבוצייםם היא תופעה חשובה וחיונית התארגנות מעסיקי

ראשית, באופן זה ניתן לקיים מערכת . רבים ת שכזאת יתרונותלקיום מערכ 15משקית.הענפית וה

קיומה עת עסקינן בעובדים המועסקים במגזר הציבורי שכר אחראית, ברמה המקצועית או הענפית. 

זאת, משום שההוצאה על השכר . מהמעלה הראשונה טרס ציבוריהיא אינ אחראית של מערכת שכר

הקיימים הכוחות היחסיים כבירה, שאינה צריכה להיות מוכתבת על ידי הוצאה ציבורית  הינה

זאת ועוד,  16השלטון הציבורי.הוצאות שוק, אלא על ידי תכנון מקדים של צרכי )ומגבלות( ב

להוביל להקצנת הדרישות הכלכליות ולחוסר גם פרגמנטציה של מערכת יחסי העבודה, עשויה 

. פתיחת פערי שכר ברמה הענפית או ואחראית במדיניות שכר אחידה יכולת להמשיך ולתמוך

לריבוי מאבקים גם  מערכת יחסי עבודה מבוזרת, עשויה להוביל מה של, לנוכח קיוהמקצועית

עמקת חוסר השיוויון בכוח ולה ואף להחלשת הכוח הארגוני של העובדיםמקומיים וסכסוכי עבודה 

                                                 
ה אדם ואכן, ניתן לטעון כי קיים מתח מובנה בין פעילותם של ארגוני המעסיקים לבין דיני ההגבלים העסקיים. היה ז 9

ים שרק לעיתים רחוקות אנו שומעים על אשר עמד על כך כי: "יש אומר 138-139( 2006) עושר העמיםסמית, בספרו 
התאגדויות של מעסיקים, ואילו על התאגדויות של פועלים אנו שומעים לעיתים קרובות. אך כל מי שמדמה בנפשו 

בור בעניין  הריהו בור בהוויות העולם כשם שהואעל סמך דברים אלה, שהמעסיקים מתאגדים רק לעיתים רחוקות 
רת בין המעסיקים כמין התאגדות אילמת, אך מתמידה וקבועה, שלא להעלות את הזה. בכל זמן ובכל מקום שור

שכר העבודה למעלה משיעורו המקובל.". אין מאמר זה מבקש לעסוק בנקודת הממשק שבין פעולתו של ארגון 
 העסקיים.  המעסיקים לבין דיני ההגבלים

 (. 1985) 307, 291"ז פד"ע ט וידר, -ועצה המקומית טירת הכרמל המ 64-3ראו דב"ע מג/ 10
 . 378, בעמ' 3, לעיל הערה גולדברגראו  11
המעסיקים מוזכר עוד . ואולם, קיומם של ארגוני 18( עמ' 1976) מימד חדש להסכם הקיבוציראו רות בן ישראל  12

ירחון העבודה והביטוח יחסי עבודה בישוב היהודי"  החמישים בישראל ראו א. ורטהיים "התפתחותבכתיבה משנות 
(; עוד ראו ברל כצנלסון "על מה נזעקו "בעלי התעשייה?" ברל כצנלסון ""בית עבודה" מבחר 1956) 14, ח' לאומי

 דות בעלי התעשייה(.  )העוסק בהתאח 292כתבים בשאלות ההסתדרות" 
ההגבלים העסקיים: חוק ההגבלים העסקיים )תיקון  ה, את הצעת החוק מטעם הממשלה לתיקון חוקראו לדוגמ 13

. הצעת החוק הוסיפה את ארגוני המעבידים 8.10.1962, ה' בתשרי תשכ"ג, 580, הצעת חוק 1962-(, התשכ"ג2מס' 
ארגון מעבידים עובדים או  לא יראו כהסדר כובל: "הסדר שארגון( לחוק לפיו 9)3לפטור הקבוע בסעיף  1962בשנת 

לותיו נוגעות להעסקתם של עובדים ולתנאי העבודה". בטרם תיקון החוק, קבע חוק ההגבלים צד לו וכל כבי
צד לו וכל כבילותיו נוגעות להעסקתם של עובדים ולתנאי עבודתם אינם  שאיגוד מקצועיהעסקיים כי רק הסדרים 

 )ב' באב תשי"ט(. 152מוד (, ע6.8.1959) 286ובלים. ראו ס"ח הסדרים כ
.Brown v. Pro Football Inc ( ראו Multiemployer Bargainingומתן קיבוצי רב מעבידי בארה"ב ) על ניהול משא 14

518 U.S 231, 240 (1996)  מכוח העבודה  43% 1994ואת הסיכום הסטטיסטי המצורף לפסק הדין לפיו בשנת
 NLRB v. Bonanno Linen Serv., 454 U.S 402רב מעבידית;  ן היה מאורגן במסגרת יחידות מיקוחהמאורג

(1982) ;Steven L. Willborn “A New Look at NLRB Policy on Multiemployer Bargaining” 60(3) NORTH 
CAROLINA LAW REVIEW 455 (1982) להתפתחותם של ארגוני המעסיקים בגרמניה ראו  ;Wolfgang Schroeder 

& Stephen J. Silvia, “Why are German Employers Associations Declining? A Challenge to the 
Convetional Wisdom” (2005) Center for European Studies Working Paper 5.3 

(http://aei.pitt.edu/63723/1/PSGE_05_3.pdf) 
 ,ELATIONS IN RNDUSTRIAL IAW AND LABOR LS 'SRAELI ,RATISMORPOCADING FGuy Mundlakראו  15

TRANSITION (2007). 
)להלן: חוק יסודות התקציב( רואה  1985-לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה 29ניתן לטעון כי לנוכח הוראות סעיף  16

ערכת השכר המדינה חשיבות עליונה בתכנון מרכזי של מערכת השכר וההוצאה הציבורית לשכר. מסיבה זו, מ
גוף מטה שיש לו  –על השכר במשרד האוצר גורם מרכזי מתכלל במדינה, שהוא הממונה  הציבורית מנוהלת על ידי

הסמכות לנהל את מערכת השכר הציבורי, ולשם מילוי תפקיד זה הופקדו בידו סמכויות סטטוטוריות מרחיקות 
 לכת, כאמור בהוראות חוק יסודות התקציב. 
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ברמה הענפית והמקצועית משמעותה מערכת קיבוצית  במובן הזה, האפשרות לקיום 17.העבודה

שמירה על מדיניות תוך מחד, וצמצום אי השיוויון ביניהם שמירה על הכח הארגוני של העובדים 

 שכר אחראית מאידך. 

ללא ארגוני קיבוציים הישראלי, בהתאם לחוק ההסכמים ה -מהרמה התיאורטית למשפט הנוהג ו

תלויה בישראל מערכת צווי ההרחבה כלל ם. ימים קיבוציים כללימעסיקים לא ניתן לחתום על הסכ

מדו"ח של ארגון העבודה הבינלאומי שהתפרסם לאחרונה עולה  18אלו.כללים בקיומם של הסכמים 

מערכת יחסי העבודה כי מתקיים קשר בין היקף הכיסוי של ההסכמים הקיבוציים לבין מבנה 

מערכת ) ברמה הענפית או המשקית multi-employer bargainingהקיבוציים. במערכת הבנויה על 

בממוצע, בעוד  78%-, כיסוי ההסכמים הקיבוציים מגיע לכמעסיקים(י ארגונהמחייבת קיומם של 

-כמוצע של מ, הכיסוי עומד על single employer bargainingשבמדינות בהם נהוגה מערכת של 

 ,יחסי עבודה ריכוזיתערכת וים חלק ממקיומם של ארגוני מעסיקים, המהוכלומר,  19בלבד. %15

לא הרבה מאזרחי המדינה . הסכמים קיבוציים ו/או צווי הרחבהעולה בקנה אחד עם כיסוי רחב של 

ים , אבל ללא קיומם של ארגוני המעסיקזאת יודעיםשאינם מועסקים במקומות עבודה מאורגנים 

לא היו אלו נהנים , והענפית ניהול מערכת יחסי העבודה ברמה המשקיתהמאפשרים את  בישראל

הסכמים קיבוציים ומזכויות נוספות הנובעות מ מחובת ההפרשה לפנסיה, מתשלום דמי ההבראה

 עתידה של מערכת זו תלוי גם בעתידם של ארגוני המעסיקים צווי ההרחבה בישראל.ומכללים 

   . בישראל

 ?משפט העבודה הקיבוצי כיארגון מעסיקים לצורמיהו  .1

 אין בנמצאוככל הנראה בכוונת מכוון, משפט העבודה הקיבוצי, ת בהתשתי תר מושגיבדומה לי

לפסיקתו של בית המשפט העליון בהתאם  20ראלית.היש" בחקיקה סיקיםהגדרה למונח "ארגון מע

לעניין  מעסיקיםהוא גם ארגון  מעסיקיםשל  שלא כל ארגוןהרי  "ארגון עובדים"למהותו של ביחס 

, המתקיים מכוח חופש מעסיקיםתקיים ארגון של ייתכן כי י כך, בהחלט 21.ציהקיבו משפט העבודה

ההתאגדות, אך אין בו הסממנים ההופכים אותו לארגון מעסיקים כמשמעותו במשפט העבודה 

משפטי זה מקנה מכוח חוק הסכמים הוא אינו יכול להינות מהזכויות שמעמד , ובהתאמה, הקיבוצי

  22.קיבוציים

                                                 
טנות יותר, כך ככל שמקום העבודה יפוצל ליחידות מיקוח קי של גבולות קביעת יחידת המיקוח. זוהי תמונת הרא 17

ייחלש כוחו של ציבור העובדים והיכולת לקיים מדיניות שכר אחראית במקום העבודה, תפגע. ממילא, הפיצול 
תו, ואינו רואה את האמור יוביל להקצנה של נציגי יחידות המיקוח, שכל אחד מהם מופקד רק על ייצוג קהיל

, לעיל עשת, יחידת המיקוחת יחידת המיקוח ראו על כך הסכנה האמורה של פרגמנצטיה בקביע האינטרס הכללי.
; במחקרם, קריסטל כהן ומונדלק מצביעים על כך שבמעבר ממערכת יחסי עבודה קיבוצית ריכוזית בדמות 2הערה 

חדים, גדל חוסר השיוויון בין מקומית בדמות הסכמי עבודה קיבוציים מיו סכמי עבודה קיבוציים כללים למערכתה
" מחקר 1970-2003ראו קריסטל, כהן ומונדלק "האיגוד המקצועי וגידול אי השיוויון הכלכלי בישראל  -העובדים 
 (. 2006, מכון ואן ליר )1מדיניות 

 קיבוציים. לחוק הסכמים  25ראו סעיף  18
thInternational Labour Confrence 107and Tripartism ILO (2018)(Report VI,  Social Dialogue ראו: 19

Session, 2018) . 
פרשת ( )להלן: 1995) הסתדרות העובדים הכללית החדשה נ' בית הדין הארצי לעבודה 7029/95על כך ראו בג"ץ  20

 (. עמית
עובדים הסתדרות ה 7920/95(; בג"ץ 2008) ת ישראלחרדיות נ' הסתדרות המורים של אגודארגון גננות  9/07ראו עב  21

ארגון עובדי פרוייקט  31434-04-15(; סב"א 1997) 63( 2, פד"י נא)הכללית החדשה נ' בית הדין הארצי לעבודה
רגון עובדי פרויקט א 38562-06-16(; ס"ק 2016)חל"צ( ) פותחים עתיד בע"מ -"פותחים עתיד" בסוכנות היהודית 

המועצה המקומית נחלת  3-103(; דב"ע לז/2016) "צ (פותחים עתיד בע"מ )חל –בסוכנות היהודית "פותחים עתיד" 
(; לאזכור סוגיית הפריקות ראו עידו עשת "מודל הייצוג במשפט העבודה" 1978) 302, 295פד"ע ט  בנדורי, -יהודה 

 (.מודל הייצוגעשת, )להלן:  437( 2017) 397משפטים מו 
תו במשפט העבודה הקיבוצי, ארגון מעסיקים שכזה ארגון עובדים שאינו ארגון עובדים כמשמעוכמובן, שבניגוד ל 22

נמצא במתח בעייתי ביחס לדיני ההגבלים העסקיים. למעמד מי שאינו בגדר ארגון מעסיקים )איגוד המסעדות 
-53175-10עע )ארצי(  ית הדין הארצי לעבודה ראו לאחרונההישראלי( אבל עמדתו חשובה בנסיבות העניין לדיון בב

 (. 2018) נ' עידו שמרון אלוניאל בע"מ  17
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 במשמעותו ככזה" ארגון עובדים"נים הנדרשים להיותו של ר עיצבה את הסממבדומה לפסיקה אש

גם את הסממנים הנדרשים על בפסיקתו בית הדין הארצי לעבודה עיצב במשפט העבודה הקיבוצי, 

 23קיבוצי.לצרכי משפט העבודה ה כזהכ "ארגון מעסיקים"מנת להכיר ב

נדרש כי חבריו של ארגון  סיקיםארגון מעכי לצורך קיומו של בית הדין הארצי לעבודה קבע כך, 

חברות דרישת ההחברות להיות וולנטרית, בדומה ל עוד נקבע כי על 24.סיקיםם מעמעסיקים הה

  25בארגון העובדים.הנוהגת הוולנטרית 

של זכות ההתאגדות של המעסיק  (האישי)מכאן, שהמשפט הישראלי מכיר כמובן, במימד השלילי 

בארגון  בדומה למימד האישי של זכות ההתארגנותואולם, . התאגדשלא לזכותו של המעסיק  -

יחס לזכותו של העובד הבודד לממש את בחירתו בארגון עובדים כלשהו או שלא ב, עובדים

אמנם כך,  ת מגבלות.מוטלו סיקיםמעהבארגון  אגדותגם על המימד האישי של זכות ההתלהתארגן, 

 26.עסיקיםרצונו להצטרף לארגון מחור האם בהבודד לב סיקבזכותו של המעהפסיקה הכירה 

במישור  אינה נקייה מהגבלות היא וולנטרית,שאף  סיקיםן המעאת ארגו סיקעזיבת המעואולם, 

ל זכות ניתן לראות בהגבלות אלו, כהגבלות, הלכה למעשה, המוטלות על המימד האישי ש. הקיבוצי

המימד את באופן אפקטיבי להגשים את הגבלות אלו נוצרו על מנת ודוק, עסיק. של המההתאגדות 

   27.עסיקיםשל המ התאגדותהקיבוצי של זכות ה

התארגנות צריך שבזכות הישי המימד האבדומה לזכות ההתארגנות של העובדים, חשוב לזכור כי 

נפסק בבית הדין בהתאם, . ההתארגנות עצמה יכולתשיישמר כל עוד אין במימושו כדי לסכל את 

המערך ההסכמי את  סיק מארגון המעסיקים אין בה כדי להפקיעתו של מעישפרהארצי לעבודה כי 

יכול להשתחרר מחובותיו על פי הסכם  סיק. מעסיקיםחב בו, מכוח חברותו בארגון המעסיק שהמע

הודיע על כך לארגון  ;המעסיקיםלתקופה בלתי מסויימת רק לאחר שפרש מארגון כללי קיבוצי 

ק הודעה בכתב לארגון העובדים על ביטול ההסכם הקיבוצי והעניהעובדים; העניק הודעה מוקדמת 

פה לתקוכללי שנכרת הסכם קיבוצי נראה כי  28בכתב לרשם ההסכמים הקיבוצים על ביטול ההסכם.

                                                 
במאמר זה, "לצרכי משפט העבודה הקיבוצי" משמעותו שיש ליתן פרשנות דומה למונח "ארגון מעסיקים" בדברי  23

 .  1957-עבודה, התשי"ז; חוק יישוב סכסוכי 1957-החקיקה הבאים: חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז
, עמ' 470, פד"ע כד נתיב מאיר-ודיים נ' ישיבת בני עקיבאארגון המורים בבתי הספר העל יס 4-31נב/ ראו דב"ע 24

(; דט 2005) אביטן נ' התאחדות הקבלנים והבונים בישראל 1002/04(; תא פרשת בני עקיבא( )להלן: 1992) 473
 (. 2013)דוד י האירועים בישראל נ' אולמי היכל התאחדות בעלי האולמות וגנ 11927-12-10

(: "ברור שהמדובר הוא 1985) 306, 291פד"ע ט"ז  וידר, –המקומית טירת הכרמל  המועצה 64-3ראו דב"ע מג/ 25
הסתדרות הכללית  1040/04בהתאגדות שהינה התאגדות מרצון, כך החברות בה אינה כפויה ואינה לנצח."; ס"ק 

 (.2004) ת לכישמועצה אזורי –החדשה 
גנות של העובד הבודד בארגון העובדים לבין המימד ש להבחין בין המימד האישי של זכות ההתארניתן לטעון כי י 26

האישי של זכות ההתארגנות ביחס למעסיק הבודד בארגון המעסיקים, עקב היותו תאגיד. ואולם, לטעמי המימד 
ת לבחור באיזה ארגון לתאגיד מסורה הזכות להתארגן, הזכוהאישי של זכות ההתארגנות חל גם על תאגידים. גם 

יסוד: כבוד האדם -מנע מהתארגנות. זכות ההתארגנות החוקתית, בהיקפה המוגן על פי חוקלהתארגן והזכות להי
(( חלה גם על התאגיד, שכן לטעמי, אין דבר 2015) גורביץ ואח' נ' מדינת ישראל ואח' 6133/14וחירותו )ראו בג"ץ 

תה, השולל את תחולתה על , כבעלת אופי חוקתי, על רקע לשונה ותכליה של הזכות ]זכות ההתארגנות, ע"ע[במהות
; בג"ץ 27, עמ' 11-27ח' )תשנ"ג(  מאזני משפט יסוד: כבוד האדם וחירותו"-ראו אהרן ברק "התאגיד וחוק -תאגיד" 
 – על בני אדם, תאגידים, ומה שביניהם(; עופר סיטבון "2016) בנק המזרחי המאוחד נ' ראש הממשלה 6821/93

 (.   107-141ח' תשס"ט ) קרית המשפטך לחול על תאגידים" יסוד: כבוד האדם וחירותו צרי-האם חוק
על המגבלות המוטלות על המימד האישי של זכות ההתארגנות של העובדים בהקשר הקיבוצי ראו את דיני המניעות  27

הסתדרות העובדים הכללית  50718-07-10ה בפרשות השונות ראו סב"א שפותחו על ידי בית הדין הארצי לעבוד
ועד עובדי רכבת ישראל נ' הסתדרות  9685-07-12(; סב"א 2010) סתדרות העובדים הלאומית בישראלהחדשה נ' ה

הסתדרות העובדים הלאומית נ' הסתדרות העובדים  31575-02-13(; סב"א 2012) העובדים הכללית החדשה
ללית החדשה נ' הסתדרות העובדים הכ –העיתונאים בישראל  רגוןא 22825-08-13(; סב"א 2013ה )הכללית החדש

הסתדרות העובדים הכללית החדשה נ' הסתדרות העובדים  39754-12-13(; סב"א 2014) אגודת העיתונאים בת"א
ים הלאומית הסתדרות העובדים הכללית החדשה נ' הסתדרות העובד 63729-01-17(; סב"א 2014)הלאומית 

 (. 2016מ )"כוח לעובדים נ' צ.ל.פ תעשיות בע 51407-07-15(; ראו עס"ק 2017)
הסתדרות המעו"ף  25/06(; עס"ק 2005) עיריית קריית גת –הסתדרות העובדים הכללית החדשה  52/05ראו עס"ק  28

 ידיעות אחרונות בע"מ הסתדרות העובדים הכללית החדשה נ' 8/11(; עס"ק 2009) עיריית יהוד נווה מונוסון -
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ניק הגבלות אלו נועדו להעים. סיקמארגון המעהפורש  סיקעל ידי מעמסויימת כלל אינו ניתן לביטול 

על מערכת די שמירה חופש מהתאגדות למעסיק הבודד, תוך כמקום למימוש הזכות השלילית של 

  29זכות ההתאגדות.הפן הקיבוצי של יחסי העבודה הקיבוציים ועל מימוש 

ה צריך שיהא תקנון, המכיל הוראהמעסיקים כי לארגון עוד נקבע בפסיקת בית הדין הארצי לעבודה 

י די חבריו ולחתום על הסכמע את תנאי העבודה של עובומפורשת המעניקה לו את הסמכות לקב

להתקיים זמן ממושך לשם הבטחת  המעסיקים ארגוןבכוונתו של דרישה נוספת עניינה  30.עבודה

הוא אינו יכול להיות מוקם בדומה לארגון העובדים, ו יחסים הקיבוציים העולים מההסכםה

עוד  31.סיםהמהווה מערכת מתמשכת של יח ו צד למערכת יחסי עבודה קיבוצייםל"שעה", ומהיות

, דהיינו, בתחום קביעת תנאי עבודה של עובדים אצל החבריםשל הארגון פעילות שוטפת נדרשת 

  32."קיונייק"או  כושלמעסיקים שהארגון לא יהיה ארגון 

לאחרונה הדין האזורי לעבודה  קבע בית יגוד הכל ארצי של חברות הנקיוןהאבפרשת כך לדוגמה, 

במשך ש , העובדהשהורחבסיקים שהיה צד להסכם קיבוצי כי למרות שמדובר היה בארגון מע

 על מנת לגבות דמי טיפולוזאת  2013בשנת רק  ההתעורר לפעולהארגון לא היה פעיל ועשרות שנים 

במשפט כהגדרתו  "ארגון מעסיקים"אין לראות בארגון מעסיקים שכזה כמובילה למסקנה כי  –

בתחום הסדרת יחסי ין לעבודה רצף של עשייה העבודה הקיבוצי. הנה, הלכה למעשה דרש בית הד

" המוכר במשפט העבודה סיקיםארגון מע"העבודה הקיבוציים כתנאי להכרה בארגון פלוני כ

ת עבודה את דרישת "האותנטיות" בפעולאזורי לבכך ניתן לומר כי אימץ בית הדין ה 33.הקיבוצי

ארוכה ביותר  פעל תקופה כושל, שלא מעסיקיםהמסקנה לפיה ארגון , ואת מעסיקיםארגון ה

אינו יכול להיחשב כארגון מעסיקים בתחום הסדרת יחסי העבודה הקיבוציים )"ארגון של נייר"( 

  34.לצרכי משפט העבודה הקיבוצי אותנטי

                                                 
 מאזני משפטל הסכם קיבוצי ועל השלכותיו על העובדים" ה בר מור "רקיוואם לקשר קיבוצי: על ביטו(; הדר2010)

 (. 2000) 108א' 
בהעדר כל מגבלה על פרישת מעסיק, הייתה יציבות ההתארגנות נחלשת. ההתרחקות מהמודל החוזי, תוך העדפת  29

העבודה האמריקאי הנוגעים לפרישת מעסיק גת היציבות. והשוו, הכללים במשפט הפן הקיבוצי נדרשת לשם הש
 Resort Nursing Home and 3-1369ניהול משא ומתן קיבוצי במסגרת יחידת מיקוח רבת מעסיקים:מ

Kingsbridge Heights Rehabilitation Care Ceneter v. NLRB (2004) (U.S Court of Appeals for Columbia 
Circuit) ;NLRB v. Bonanno Linen Serv., 454 U.S 402 (1982). 

, 470, פד"ע כד נתיב מאיר-ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים נ' ישיבת בני עקיבא 4-31ע נב/על כך ראו דב" 30
שלמה בן  10440/06(; בש"א 1998) 516, עמ' 512פד"ע לא  קסלמן את קסלמן -ששון  3-126(; דב"ע נו/1992) 472עמ' 

ת וגני האירועים בישראל נ' אולמי התאחדות בעלי האולמו 11927-12-10(; דט 2008) נ' ב.ג מוקד אבטחה בע"מ
, ארגון הסגל האקדמי באוניברסיטת תל אביב ואח' -אוניברסיטת תל אביב ואח  4-7(; דב"ע לג/2013)היכל דוד 

האחים והאחיות הסתדרות  4-3ן מעבידים(; דב"ע לא/( )לעניין מעמדו של ועד הנשיאים כארגו1973) 99, 85פד"ע ה' 
-3( )לעניין הכרה גם בהתארגנות שלא נרשמה כתאגיד פורמלי(; דב"ע לז/1972) 103, 85 פד"ע ד מ"י ואח' -בישראל 

המועצה המקומית טירת  3-64(; דב"ע מג/1978) 302, 295פד"ע ט  בנדורי, -המועצה המקומית נחלת יהודה  103
ים, לפני ואחרי שינוי מדו של מרכז השלטון המקומי כארגון מעביד( )לעניין מע1985) 291, פד"ע טז רויד -הכרמל 

 . 3תקנונו(; ראו גם גולדברג, לעיל הערה 
של הארגון הפורץ, ודוק, אין הכוונה לדרישה לקיום ממושך. באמצעות דרישה שכזאת ניתן לסכל את פעילותו  31

יתי. הכוונה היא שלארגון המעסיקים שקם יש יחסי העבודה הקיימת, וזאת ללא כל טעם אמולשמר את מערכת 
 7920/95כוונה מוצהרת לפעול באופן מתמשך ולא רגעי. לדרישת "קיום של קבע" ביחס לארגון העובדים ראו בג"ץ 

שוו טענת התאחדות (. וה1997) 63( 2, פד"י נא)לעבודההסתדרות העובדים הכללית החדשה נ' בית הדין הארצי 
ארגון מעבידים לחקלאי הערבה בענף החקלאות נ' הממונה הראשי על יחסי  13899-12-15האיכרים בסב"א 

 (. 2016) העבודה במשרד הכלכלה
התאחדות בעלי  10-12-11927(; דט 1998) 516, 511, פד"ע לא קסלמן את קסלמן -ששון 126-3על כך ראו דב"ע נו/ 32

שוו לדרישה דומה ביחס לארגון עובדים, בפרשת עב' (. וה2013)ים בישראל נ' אולמי היכל דוד האולמות וגני האירוע
חס . על הי20, לעיל הערה פרשת עמית(; 2008ל )הסתדרות המורים של אגודת ישרא –ארגון גננות חרדיות  9/07

ובדים ואחרים( ראו בפרשת תא מקצועי )המאגד עצמאיים שאינם מעסיקים ע שבין ארגון מעסיקים לבין ארגון
 (.פרשת אביטן( )להלן: 2005) אביטן נ' התאחדות הקבלנים והבונים בישראל 1002/04

 נקיון בישראלהאיגוד הכל ארצי של מפעלי הנקיון והאחזקה בישראל נ' ארגון חברות ה 14-12-42598ראו דט  33
(2016 .) 

הסתדרות העובדים הכללית החדשה נ' בית הדין  7920/95 האותנטיות ביחס לארגון עובדים ראו בג"ץ על דרישת 34
 ארגון גננות חרדיות נ' הסתדרות המורים של אגודת ישראל 9/07; עב 120( 1997) 63( 2, פד"י נא)הארצי לעבודה

 . 24( סעיף 2008)
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לייסד מערכת העיקרית טרתו , אשר אין ממעסיקיםכיצד יש להתייחס לארגון היא נוספת שאלה 

התאחדות בעלי  בפרשתכך, . קיבוציים חוק הסכמיםכהגדרתם ב של יחסי עבודה קיבוציים

אחת השאלות שעלתה  35.מעסיקיםי ירושלים הוא ארגון נדונה השאלה האם ארגון סוחר האולמות

 ל החבריםהעובדה שהארגון במשך כל שנות קיומו מעולם לא חתם על הסכם קיבוצי החל ענובעת מ

האינטרס של חברי הארגון  ולפי מעסיקיםון הטיעון של ארגהאת  בו. בית הדין האזורי לעבודה קיבל

תסייע " -היה להימנע מחתימה על הסכמים קיבוציים וכי הענותו להצעה לחתום על הסכם קיבוצי 

האזורי  בית הדין "שהוא נציגם. מעסיקיםלעובדים להתארגן בניגוד לאינטרס של חברי ארגון ה

יחד עם זאת, זו תפיסה רגון, ואולם, "הא של ניתן לחלוק על תפיסתו זוכי בפסיקתו ציין לעבודה 

שיש לה אחיזה, בקרב חלק מהמעסיקים. טיפול ביחסי עבודה ועיסוק ביחסי עבודה, אף אם מדובר 

ן האזורי לפיכך, ראה בית הדי. "יב בהכרח חתימה על הסכם קיבוצייםביחסים קיבוציים, אינו מחי

" )ככל הנראה, כמשמעו במשפט סיקיםעמארגון "לקבוע כי ארגון סוחרי ירושלים הוא לעבודה 

 . העבודה הקיבוצי(

 נראה כי מסקנה זו בעייתית. 

המבקשים לפעול בתחומי משפט העבודה  עובדיםהארגוני נדרשה מת המטרה שמכח דרישכידוע, 

ל מנת חדשים שהוקמו "בדגם חדש" עוני עובדים ונפסלו ארג עמיתגון עובדים , נפסל ארהקיבוצי

ארגון עובדים שעיקר מטרתו הינה שלא בדגם המוכר של אך ם מול ההנהלה לייצג את העובדי

של אלו חתימה על הסכמים קיבוציים. בית הדין הארצי לעבודה סירב לאפשר לדגמים חדשים 

כך כי המטרה העיקרית ועמד על לפעול במתחם משפט העבודה הקיבוצי התארגנות עובדים 

הוא המרת יחסי העבודה  פט העבודה הקיבוצי בישראלארגון עובדים כהגדרתו במשהמונחת ביסוד 

יתרה מכך, העדר חתימה על מערכת של הסכמי עבודה  36האישיים ביחסי עבודה קיבוציים.

אין עה כי לעבודה, בין היתר, לקביהארצי את בית הדין  ה בעברקיבוציים במשך שנים רבות, הוביל

דרישות שהופנו ביחס לולמות ות בעלי האפרשת התאחדהשוואת  37מדובר בארגון עובדים אותנטי.ה

נדרש במשפט העבדה הקיבוצי , ארגון העובדים כאמורהכרה בארגון עובדים מעלה תהיות רבות. ל

, כמובןיחסי העבודה האישיים ביחסי עבודה קיבוציים. שמטרתו העיקרית היא המרת מי להיות 

, ואולם מטרתו העיקרית היא שיאימשפטי בייצוג גם שארגון עובדים יכול גם לעסוק בצרכנות ו

  38.לעניננו החשובה

ארגון העובדים. של " לכל דבר ועניין תמונת ראי"כמובן, שאין לראות בארגון המעסיקים משום 

העובדים, נועד  , בדומה לארגוןמעסיקיםואולם, דווקא בהקשר לדרישת המטרה, נראה כי ארגון ה

, באופן שיגשים גם את זכות ההתארגנות קיםמעסיכדי להגשים ולממש את זכות ההתאגדות של ה

במסגרת מערכת יסוד יחסי עבודה יובאמצעות המרת חוזי העבודה האישיים  -של העובדים 

                                                 
פרשת להלן: ( )2013)ועים בישראל נ' אולמי היכל דוד התאחדות בעלי האולמות וגני האיר 01-12-11927ראו דט  35

 (. התאחדות בעלי האולמות
הסתדרות העובדים  7920/95(; בג"ץ 2008) ארגון גננות חרדיות נ' הסתדרות המורים של אגודת ישראל 9/07ראו עב  36

ארגון עובדי  52823-08-15עס"ק )ארצי( (; 1997) 63( 2, פד"י נא)הכללית החדשה נ' בית הדין הארצי לעבודה
 7731-10-15ראו עס"ק )ארצי( ; (2.11.2015)פורסם בנבו, ת העובדים הכללית החדשה הסתדרו –אמדוקס )ע"ר( 

(; סב"א )ארצי( 31.1.2016)פורסם בנבו,  מנורה מבטחים ביטוח בע"מ –הסתדרות העובדים הכללית החדשה 
ובדים הסתדרות הע –ת היהודית  הסתדרות המעו"ף ובדי פרויקט "פותחים עתיד" בסוכנוארגון ע 31434-04-15

 . 21; לדיון ראו עשת, מודל הייצוג, לעיל הערה (19.4.2016)פורסם בנבו, הכללית החדשה 
 .24( סעיף 2008) אגודת ישראל ארגון גננות חרדיות נ' הסתדרות המורים של 9/07ראו עב  37
, הסתדרות העובדים הכללית החדשה נ' בית הדין הארצי לעבודה 7920/95ל דרישת המטרה העיקרית ראו בג"ץ ע 38

הסתדרות העובדים  –ארגון עובדי אמדוקס )ע"ר(  52823-08-15עס"ק )ארצי( ; 136-138( 1997) 63( 2פד"י נא)
 –הסתדרות העובדים הכללית החדשה  7731-10-15ראו עס"ק )ארצי( ; (2.11.2015)פורסם בנבו, הכללית החדשה 

 (.31.1.2016)פורסם בנבו, בטחים ביטוח בע"מ מנורה מ
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ראה בהסכם הקיבוצי כמנגנון לשיתוף קיבוצית. בית הדין הארצי לעבודה בשנותיו הראשונות, 

 39 נ' העברית כי:וקבע בפרשת האועולה בין המעסיק לבין ציבור העובדים המאורגן פ

משיתוף  הנובע כתוצאה ממצב זה נוצר ההסכם הקיבוצי, בתפיסתו העכשווית, כהסכם
פעולה בין המעביד לציבור העובדים המאורגן. שיתוף פעולה זה העניק לעובדים, בין 

ם יותר באמצעות העובדים הבלתי מאורגנים, היתר, את הבטחון שהמעביד לא יוכל לנגח
 וח זו מצידו של המעביד היתה מאשיותיו של ההסכם הקיבוצי.ומאחר והתחייבות בר

בקיומם של יחסי עבודה קיבוציים כמניחים יסוד לשיתוף בית הדין הארצי לעבודה רואה כלומר, 

ן אם מדובר בהסכם קיבוצי . לטעמי, קביעה זו נכונה ביעם ציבור העובדים המאורגן הדדיפעולה 

מול  – כלליריו של בית הדין( ובין אם מדובר בהסכם קיבוצי מול מעסיק בודד )כאמור בדב –מיוחד 

ארגון המעסיקים אינו יכול לנגח את ציבור העובדים המאורגן באמצעות  כך, גם. ארגון מעסיקים

מוסד פעילות בתוך יים התנגדות למערכת יחסי עבודה קיבוצציבור העובדים הבלתי מאורגן. 

אם המוסד  הינה תרתי דסיתרי. "ארגון מעסיקים" ההמתכנמוסד או ב "ארגון עובדיםהמתכנה "

של המוסד  פירוק משמעותו הגרעיניתמתנגד לקיומם של יחסי עבודה קיבוציים, הרי הוא פועל ל

 40יבוצי.ת ביסוד משפט העבודה הקות המונחושהוקם במקורו על מנת להשיג את התכלי, עצמו

לכלל  באופן משותףניהול הבית המשותף לנציגות הבית המשותף שתתנגד לבמובן הזה, דומה הדבר 

דומה הדבר . שכל דייר ודייר ינהל את האינטרסים שלו בעצמו, ותעמוד על ניהולו באופן דייריו

פעולותיו תלויות בהוראות שיתעקש על כך ששהוקם בהתאם לדגם התאגידי המקובל,  לתאגיד

  במסגרת התאגיד. קיבוצית טה החלמטעם בעלי המניות למנהליו והוא מתנגד לכל  ניתנות ישירותה

ארגון מעסיקים שאינו רואה כחלק ממטרותיו להיות שותף למערכת יחסי עבודה ש כך, נראה

זאת ועוד,  41.במערכת יחסי העבודה הקיבוציים "קוץבגדר "אלא  "פרחבהשושן שקיבוציים, אינו "

ם גצפויה להיחלש , קיםמעסיכוונה ליצירת יחסי עבודה קיבוציים מצד ארגון הכל בהעדר נראה כי 

  42ההגנה המוענקת לארגון המעסיקים כנגד תחולת דיני ההגבלים העסקיים.

התנאים שנדרשים לקיומו של ארגון מעסיקים במשפט העבודה נראה שיש לקבוע כי אחד  לפיכך,

יחסי העבודה באופן קיבוצי מול ארגון העובדים. כשלון  הקיבוצי הוא קיומה של מטרה להסדרת

ישור האישי בלבד בהשגת מטרה זו, תוך הותרת המצב לפיו יחסי העבודה מתנהלים בממתמשך 

                                                 
, פד"ע ארגון המרצים, המדריכים והאסיסטנטים באונ' העברית ואח' -אונ' העברית בירושלים  4-4ראו דב"ע לג/ 39

סדיר את היחסים בין : "ההסכם הקיבוצי בא לה16ל בעמוד , הציטוט מתוך מחקרה של רות בן ישרא129 115ה' 
ארגון עובדים, או בין מעבידים לבין ארגון עובדים, בשני המקרים יחסים קיבוציים, כך שיובטח ארגון מעבידים לבין 

איזון מיוחד העולה מיחסים אה. הוא מצוא את ביטויו בכך, שלצד האחד מובטח שלרשותו יעמוד כוח אדם הדרוש 
רגונו, בזכויותיו הקיבוציות, צד השני מובטחת הכרה בקיומו הקיבוצי, באולה סדירה של המפעל או השירות, וללפע

בקיום תנאי העבודה לעובדים המשתייכים לאותו קיבוץ". ארגון מעסיקים שאינו מכיר בקיום הקיבוצי של 
 משפט העבודה הקיבוצי. התארגנות העובדים, לטעמי אינו יכול להיות "ארגון מעסיקים" כמשמעותו ב

, שם 438, בעמ' 21דה )ראו עשת, מודל הייצוג, לעיל הערה ות האם מכוח "תופעת הפריקות" במשפט העבוניתן לתה 40
ין מטרתו שורטטו ניצני תופעת הפריקות במשפט העבודה הקיבוצי( ניתן להכיר גם בדגם של ארגון מעסיקים שא

קים בניהול יחסי העבודה האישיים ם עם ארגוני העובדים אלא לייצג את המעסילחתום על הסכמים קיבוציי
כ"ארגון מעסיקים" לצרכים שונים במשפט העבודה הקיבוצי. ואולם, שם נטען כי ייתכן ומכוח תופעת הפריקות יש 

וציים שונים ת חוק הסכמים קיבוציים לצרכים קיבלהכיר בארגון עובדים שאינו ארגון עובדים יציג בהתאם להוראו
ודה הקיבוצי והפעילות הקיבוצית, ואילו בענייננו, המדובר על ארגון מעסיקים וזאת במסגרת הגשמת משפט העב

שנראה שאינו לוקח כלל חלק בהגשמת התכלית הקיבוצית וספק אם קיימת הצדקה להכיר בארגון שכזה כארגון 
 ל יישום תופעת הפריקות.מסגרת משפט העבודה הקיבוצי בדרך שמעסיקים לצרכים שונים ב

בג"ץ (; 1997) 63( 2, פד"י נא)הסתדרות העובדים הכללית החדשה נ' בית הדין הארצי לעבודה 95/7920ראו בג"ץ  41
 . (2011) 204( 3, פ"ד סד)אילן נ' בית הדין הארצי לעבודה-אוניברסיטת בר 1181/03

הגבלים שראתה לפרש את החריג הפסיקתי מדיני ה U.S 231 (199 o Football Inc.Brown v. Pr 518(6והשוו פרשת  42
העסקיים על ארגון המעסיקים כאשר פעולתו של ארגון המעסיקים נמצאת בתחומי המשא והמתן הקיבוצי. 

ות התרחקות מהפעולות החיוניות לניהול המשא והמתן הקיבוצי, לא מזכה את פעולת ארגון המעסיקים בחסינ
. בנוסף, California v. Safeway (2011) (United States Court of Appeals for the Ninth Circuit)האמורה, ראו 

ארגון שכזה, ככל שהוא פועל במרחבי העבודה, עלול למנוע בשל עצם קיומו חתימה על הסכמים קיבוציים כללים, 
 והרחבתם בצווי הרחבה. 
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האותנטיות של מידת למרות קיומו של ארגון מעסיקים וארגון עובדים, יכול להשליך לטעמי על 

  43ארגון המעסיקים )ושל ארגון העובדים, בהתאמה(.

הוכחת ללטעמי  החיוניות פותשתי דרישות נוס אימצה הפסיקהטרם בנוסף, ניתן לתהות מדוע 

אשר אומצו ביחס לארגוני ה הקיבוצי, דרישות " במשפט העבודמעסיקיםארגון "קיומו של 

שה הראשונה על ארגון המעסיקים. הדריגם צידוק שלא להחילן כל העובדים, ולא נראה כי יש 

בריו, ולארגוני נדרש כי ארגון המעסיקים יהיה עצמאי לחלוטין בייצוג חלטעמי  עניינה בעצמאות.

  העובדים לא תהא השפעה על מהלכיו. 

ארגוני עובדים "על ידי הקמת בעצמאותו של ארגון העובדים, בין היתר החשש מפני פגיעה ייתכן כי 

ומכאן, הדרישה עסיק, חסי הכוחות שבין העובדים למעל רקע יביתר קלות בעבר,  התמשש "מטעם

 עלול מעסיקיםארגון גם ואולם,  44.ככזה ילותוי לפעכתנא לעצמאותו של ארגון העובדיםשנקבעה 

הגם שמדובר בעניין . מעסיקיםבייצוג ה לשתף פעולה עם ארגון עובדים באופן שתפגע עצמאותו

  45שכזו. טענהקיומה של מכיר במשפט המשווה הנדיר, יחסית 

היות ארגון שת הדמוקרטיה. כידוע, ארגון עובדים נדרש לגזור גם ביחס לדרימסקנה דומה ניתן ל

 46של בחירות תקופתיות ובאיסור על אפלייה. ןמגולמת דרישה זו בקיומ בדרך כללו -דמוקרטי 

גם ו באופן דמוקרטי נראה כי אין כל הצדקה לפטור את ארגון המעסיקים מדרישה זו של פעילות

 47.בפעולתו לקיום בחירות להנהגת הארגון ולאיסור אפלייהמי לטענדרש  מעסיקיםארגון ה

לסכם את הקריטיונים להכרה בארגון מעסיקים לצרכי משפט העבודה ום, נראה כי ניתן יכלס

החברים בו ארגון של מעסיקים ( 1) הינוארגון מעסיקים  כדלהלן: המשפט הרצויבמסגרת הקיבוצי 

( 3)באופן קיבוצי לפעול של המעסיקים החברים בו סמכה בתקנונו קיימת האשר ( 2)רי וולנטבאופן 

 מעסיקיםעל מנת להסדיר את תנאי העבודה של העובדים המועסקים על ידי ה( 4)יקרית כמטרה ע

                                                 
ל הסכמים קיבוציים כחלק מהסממנים ון המעסיקים בדבר הכוונה לחתימה עאעיר כי הדרישה המופנית לארג 43

 National Elevator andבארגון מעסיקים ככזה, מקובלת גם בפרובינצית ססקאצואן בקנדה ראו: להכרה 
Escalator Association v. CLR Construction Labour Relations Association of Saskatchewan Inc, 2015 

CanLII 43775 (SK LRB) 
 277, פד"ע מ הסתדרות העובדים הכללית החדשה –עמותת עובדי נותב ניהול ותפעול  1/03י( תב"ע )ארצראו  44

 7920/95; בג"ץ 22( סעיף 2008) ארגון גננות חרדיות נ' הסתדרות המורים של אגודת ישראל 9/07; עב (2004)
; על דרישת 140-147( 1997) 63( 2, פד"י נא)לעבודה הסתדרות העובדים הכללית החדשה נ' בית הדין הארצי

 Mounted Police Association of Ontario v. Canada (Attorneyקנדי ראו העצמאות במשפט העבודה ה
General) 2015 SCC 1 . 

ך במשפט העבודה הקנדי ולמתן זכות עמידה לארגון עובדים הטוען כ  Union Dominated Entityלקיומה של טענת 45
 National Elevator and Escalator Association v. CLR Construction Labour Relationsל: 20ראו סעיף 

Association of Saskatchewan Inc, 2015 CanLII 43775 (SK LRB) חוק יחסי העבודה ( ל2)135. ראו גם סעיף
ובדים רגון מעסיקים יציג במידה וארגון עהקובע כי המועצה ליחסי עבודה לא תעניק הכרה לאבפרובנצית אונטריו 

לקוד יחסי העבודה בפרובנצית  174או העניק סיוע לקיומו. ראו גם סעיף השתתף ביצירתו או בניהולו או תרם 
, הקובע כי ארגון מעסיקים לא יזכה להיות ארגון מעסיקים רשום אם ניהולו או מדיניותו לדעת המועצה אלברטה

ג את בדים כך שיכולתו של ארגון המעסיקים לייצארגון עובדים או מושפעת מארגון עוליחסי עבודה נשלטת בידי 
 המעסיקים נפגעת. 

( 2)135. ראו גם סעיף 20(, סעיף 2008) ארגון גננות חרדיות נ' הסתדרות המורים של אגודת ישראל 9/07ראו עב  46
יג לא תעניק הכרה לארגון מעסיקים יצ הקובע כי המועצה ליחסי עבודה יחסי העבודה בפרובנצית אונטריולחוק 

 סיס עילות האפליה האסורות בחקיקה בקנדה. במידה שהוא מפלה כנגד אדם כלשהו על ב
(:"מושכלות ראשונים הם, כי 2008) ארגון גננות חרדיות נ' הסתדרות המורים של אגודת ישראל 9/07ראו עב  47

רגון יובטח רק ככל יו. ייצוג שוויוני של כלל חברי האתפקידו של ארגון העובדים הוא לייצג נאמנה את כל חבר
 7920/95ר וחברה בשורותיו לבחור, להיבחר ולקחת חלק פעיל במוסדות הארגון"; ראו בג"ץ שהארגון יאפשר לכל חב

( בעמוד פרשת עמית( )להלן: 1997) 63( 2, פד"י נא)הסתדרות העובדים הכללית החדשה נ' בית הדין הארצי לעבודה
 החברים של נאמן היה נציגי שהארגון כדי הייצוג:  עקרון של יוצא לפוע היא העובדים בארגון הדמוקרטיה: "116
בבחירות,  להשתתף זכאים יהיו בארגון הארגון, שכל החברים למוסדות תקופתיות בחירות יקיים שהוא צריך בו,
תדרות מדינת ישראל נ' הס 61603-02-16( הארגון". ראו גם עסק )ארצי בפני חברי וחשבון דין ייתנו שהמוסדות וכן

, חופש ההתארגנותלמילמן סיוון, הזכות ב המטרה ביחס לארגון העובדים ראו לדיון ברכי(. 2017) המורים בישראל
 . 567לעיל, עמ'  2הערה 
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של ארגון הפעילות  (7)עוד נדרש כי . ודמוקרטי( 6) באופן עצמאי( 5) החברים בו במסגרת קיבוצית

  48."ארגון כושל"לא יהיה בגדר עסיקים ן המארגובאופן "אותנטי" ושבוצע תהמעסיקים 

סכסוכים בין ארגוני של ארגון המעסיקים, אציין כי המשפטי ר מעמדו להשלמת התמונה בדב

של בית הדין הארצי לעבודה, כערכאה ראשונה ואחרונה, הבלעדית מסורים לסמכותו  מעסיקים

של סמכות זו עמדתי  יתיותעל הבעי .1969-, התשכ"טבודהחוק בית הדין לעל 25 סעיףכמצוות 

הלכות ארגוני עובדים. רק אעיר כי לדון בסכסוכים בין  יןהדבמקום אחר, ביחס לסמכותו של בית 

צריך שתקחנה בחשבון דין של בית הדין הארצי לעבודה הההתערבות של בית המשפט העליון בפסקי 

 49השפיטה. :יסוד-קשה, זכות הערעור הקבועה בחולמע את העובדה כי מהצדדים נשללה, הלכה

נקבעת הוכחת חברות בארגון המעסיקים ים הרי שלחוק הסמכים קיבוצי 17בהתאם לסעיף בנוסף, 

על רקע טענות מעסיקים  באמצעות אישורו של הארגון. עניין זה הפך להיות בעל חשיבות מרכזית,

ענות מפני הגשת תובשונים  םבמקרילחברות בארגון המעסיקים, חברות, המעניקה חסינות 

  50.ייצוגיות

צי הארגון ביחס להתנהגות חבריו. בית הדין הארסוגיה נוספת היא האחריות המשפטית שחלה על 

: "מי וכדבריו יישום ההסכם על חבריוהמעסיקים את החובה לפעול לארגון הטיל על עבודה ל

ל כך אף חרף התנגדותם, חייב לפעויו מבלי לשאול את פיהם, ולעיתים רשמוסמך לחייב את חב

 סיקאו מע מעסיקיםכשם שארגון  אות מתה אלא יבוצעו הלכה למעשה. שאותם חיובים לא ישארו

רשאים לדרוש מארגון עובדים שיורה לעובדים לשמור על סעיפי שקט תעשייתי בהסכם קיבוצי כך 

ות שזה הטיל על חבריו שיפעל למימוש ההתחייבוי מעסיקיםרשאי ארגון עובדים לתבוע מארגון 

ביחס רגון העובדים הדרישה המופנית לאבכך קיימת הדדיות מסויימת בין  51עובדיהם".כלפי 

 החברים בו.  מעסיקיםביחס ל מעסיקיםלעובדיו ובין הדרישה המופנית לארגון ה

קפו על תושפיע כדי לה ואין ב מעסיקיםשל ארגון  פירוקוהבהיר בית הדין הארצי לעבודה כי לבסוף, 

ל כ ין, וההסכם ממשיך לחול ביחסים שבשארגון המעסיקים היה צד לו של ההסכם הקיבוצי הכללי

, לחוק הסכמים קיבוציים 5הוראת סעיף  בהשראת -לבין עובדיו, עד שיבוטל כדין, זאת  סיקמע

  52.הקובעת כי אין באבדן יציגותו של ארגון העובדים כדי לפגוע בתוקפו של ההסכם הקיבוצי

 ודל הייצוג הקיבוצימ. 2

? המעסיקים חבריוול ם מבמישור היחסי עליו נשען ארגון המעסיקיםהקיבוצי ג ל הייצומהו מוד

במישור היחסים  הייצוג הקיבוצי עליו נשען ארגון העובדיםהאם מדובר במודל ייצוג הזהה למודל 

ארגון העובדים? ב הייצוגשל  "ראינת תמו"בגדר האם ארגון המעסיקים הוא ? מול חבריו העובדים

                                                 
 4; 2; 1וכאמור במסגרת פרק זה, משפט העבודה המקובל הישראלי הכיר במפורש בצורך לעמוד רק בתנאים  48

 צרכי משפט העבודה הקיבוצי. רו לעיל על מנת להיות "ארגון מעסיקים" לשנסק
שפט בערכאה ראשונה ניתן לערעור בזכות, להוציא יסוד: השפיטה הקובע כי פסק דין של בית מ-לחוק 17ראו סעיף  49

 פסק דין של בית המשפט העליון.  
ת (. סוגיית הוכחת החברו1985) 307, 291"ז פד"ע ט וידר, -המועצה המקומית טירת הכרמל  64-3ראו דב"ע מג/ 50

ות לכלי במשפט בארגון המעסיקים ומועד החברות הפכו לבעלות חשיבות מיוחדת לאחר הפיכת התובענות הייצוגי
שאינו מאפשר הגשת תובענה ייצוגית  2006-( לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ן3)10העבודה, ועל רקע הוראת פרטי 

את תנאי עבודתו, והמעביד של אותו עובד  עה של עובד שחל עליו הסכם קיבוצי המסדירבמקרה שבו מדובר בתבי
בן שלמה נ' ב.ג מוקד  10440/06י; לעניין זה ראו בש"א או ארגון המעסיקים שהוא חבר בו, צד להסכם הקיבוצ

 (. 2008) אבטחה בע"מ
 (.1989) 276 - 275, 268פד"ע כ  ואח',מרכז השלטון המקומי  -הסתדרות הכללית ואח'  24-4ראו גם דב"ע מט/ 51
רונות, מעת (: "לטעמה של ידיעות אח2010) הסתדרות העובדים הכללית החדשה נ' ידיעות אחרונות 8/11עס"ק  52

שחדל איגוד המו"לים להתקיים, חדל להתקיים גם ההסכם הקיבוצי. אין בידנו לקבל טענה זו ]...[ התפרקותו של 
כל אחד מן המעסיקים, והוא יחול  ת מתוקפו או מתחולתו של ההסכם במפעלו שלארגון המעסיקים אינה גורע

 ביחסים שלו עם עובדיו, עד שיבוטל כדין". 
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ומים למודל הד ניםזאת משום שלמודל הייצוג של ארגון המעסיקים סממ א מורכבת.התשובה הי

ארגון בעליו מבוסס הייצוג מהמודל שונה באופן מהותיהוא  הייצוג של ארגון העובדים מחד, אך

לאחרונה ו על מודל הייצוג הקיבוצי של ארגון העובדים ועל המגמות החלות עלימאידך. העובדים 

בהתאם  קיםעתה הגיע העת לשרטט את מודל הייצוג החל על ארגון המעסי 53עמדתי במקום אחר.

 . לדין בישראל

של ארגוני עובדים מושתת על יסוד של בעוד מודל הייצוג הדגיש כי במסגרת הדיון במאמר, אבקש ל

החל על ארגון מודל הייצוג אקסקלוסיבית, היציגות בייצוג הנובע מאימוץ דרישת ה כפייה

ה, מהעדר נראל הכפייה בייצוג, הנובע, ככשל העדר יסוד דווקא במתאפיין אל המעסיקים בישר

על עקרונות יסוד אלו אעמוד בהמשך, ואולם  יציגות אקסקלוסיבית.ה לדרישהצורך באימוצה של 

ל היצוג ראשית אבקש לעמוד דווקא על נקודות הדמיון שבין מודל הייצוג של ארגון העובדים למוד

  של ארגון המעסיקים.

 דיני ייצוג ולא דיני שליחות (א)

הקיבוצי של ארגון  בדומה למודל הייצוגחשוב להבהיר כי  וגל הייצבפתח הניתוח של מודכבר 

אין המדובר בדיני השליחות. במישור היחסים שבין המעסיקים לבין ארגון המעסיקים, העובדים, 

 מעסיקיםארגון הזה,  במובן 54שהוא מייצג. מעסיקיםשל ה םשלוחבגדר אינו  מעסיקיםארגון ה

ת אותו נכונה פרופ' רות בן שמתארבפני עצמו, כפי אלא הוא אורגן  מעסיקיםאינו פדרציה של 

תיהם של וכימת רצונאינו נשזר באמצעות ס מעסיקים"רצונו" של ארגון הככזה,  55.ישראל בספרה

 מעסיקיםגון הרא, של כרצון עצמאי ונפרדרף , אלא נצסיקיםהחבר בארגון המעעסיק ומ עסיקכל מ

לקבוע עניין מסויים, גון המעסיקים לא יכל היה ראלטעון כי בעבר פרקליט ניסה כך, כאשר  56.עצמו

הארצי לו בית הדין השיב באצילת סמכויות אסורה, שכן המדובר היה במעסיקים ציבוריים ו

ו מדיני ואינו שואב את סמכות פעולת ארגון המעסיקים מפעיל סמכויות על פי חוק,כי לעבודה 

  57:בריווכד, המינהלית או מדיני אצילת הסמכות השליחות

לעניין חובות מהחלק הנורמטיבי  -ברגע שמעביד הוא חבר בארגון מעבידים, כל היתר 
באים  –שבהסכם הקיבוצי, ובעיקר לעניין זכויות וחובות אישיים של עובד או מעביד 

קשר שבו מדובר הוא מכוח פועלו של הסכם קיבוצי בה[ ...] מכוחו של אותו חוק
 .יחסי עבודה קיבוציים"פריבילגיה" שהמחוקק העניק לצדדים ל

ארגון המעסיקים אינו שואב את כוחו משליחותם של המעסיקים החברים בו, אלא מחוק הנה כי כן, 

מטעם מעסיקים המנדט שניתן לארגון ההסכמים קיבוציים וממודל הייצוג הרלוונטי. בהתאם, 

יקים לגבש המאפשר לארגון המעס "מנדט חופשי"הוא צים פי חוק הסכמים קיבוהמעסיקים, על 

לא לטובת , ויחדגם ולנהל את יחסי העבודה בשם טובת המעסיקים כולם  העצמאיתאת עמדתו 

 . במסגרת יחסי הכוחות בארגון המעסיקים מעסיק פלוני זה או אחר, יהא כוחו אשר יהא

                                                 
 .21דל הייצוג, לעיל הערה ראו עשת, מו 53
ת הוא מייצג מעסיק בודד לחתימה על ( לחוק הסכמים קיבוציים, ע1)2זאת למעט כאשר הוא פועל מכוח סעיף  54

דב"ע )ארצי( קיבוצי מיוחד. על העדרה של השליחות במישור היחסים שבין ארגון העובדים לבין העובדים ראו הסכם 
מימד חדש להסכם  ישראל-(; רות בן1974) 80, 70, פד"ע ו הסתדרות מדיצינית הדסה -סוקירנסקי  3-66לד/

 .21, לעיל הערה עשת, מודל הייצוגך; ראו גם דיון במסגרת ואיל 110בעמ'  (,1976)הקיבוצי 
 (. 1976)מימד חדש להסכם הקיבוצי אל על כך ראו רות בן ישר 55
 .(2006)עידו בסוק מתרגם,  43 האמנה החברתיתז'אק רוסו -ז'אן -והשוו  56
 24-4(; ראו גם דב"ע מט/1985) 308, 291פד"ע ט"ז  וידר, –ת טירת הכרמל המועצה המקומי 64-3ראו דב"ע מג/ 57

 (. 1989) 275, 268פד"ע כ  מרכז השלטון המקומי ואח', -הסתדרות הכללית ואח' 
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בקנה אחד עם אינטרס  קים יגיע להחלטה שאינה עולהבהחלט ייתכן כי ארגון המעסילפיכך, 

ני, החבר בו. עוד ייתכן כי ארגון המעסיקים יקבל החלטה המטיבה עם עסיק פלויים של ממסו

אלמוני. זאת, משום שארגון המעסיקים מייצג את איחוד מעסיק חבר פלוני ופוגעת בחבר מעסיק 

החברים ם של המעסיקים ר, בגדר שלוח, ואינו כאמוהחברים מעסיקיםהאינטרסים הנפרד של ה

רק במודל שכזה, ניתן לנהל מערכת של יחסי עבודה קיבוציים מול י. לניהול המשא והמתן הקיבוצ

ארגון העובדים הרלוונטי. לו היה מודל הייצוג של ארגון המעסיקים בנוי על דיני השליחות, לא ניתן 

של המעסיקים, שהוא תוצר של הפשרה  המשותף את הקול הקיבוציבי באופן אפקטיהיה לייצר 

. עם פשרה זו שבין הקיבוצי הגיעם לשולחן המשא והמתןשבין המעסיקים השונים טרם 

המעסיקים, נדרש ארגון העובדים לנהל משא ומתן, על יסוד הפשרה שהוא מגיע עימה לשולחן 

ות הפשר מפגש ובדים אותם הוא מייצג.הפשרה שבין הקבוצות השונות של הע -המשא והמתן 

  58ההסכם הקיבוצי הכללי.נצרף במסגרת האמור 

כשם כך, סמכות ללא אחריות. יק נמעהמשפט אינו מסקנה נוספת. נובעת גם  זהג צויימודל מ

ארגון  גםלטעמי ביחס לעובדים אותם הוא מייצג,  הוגןשארגון העובדים חב בחובת ייצוג 

ביחס ( בדיםהחלה על ארגון העו בהיקף מופחת מהחובה) הוגןת ייצוג המעסיקים חב בחוב

בהמשך המאמר. ואולם, עתה הגיעה השעה לעמוד  כך ארחיביצג. על אותם הוא מי מעסיקיםל

 . ארגון המעסיקיםמודל הייצוג של ארגון העובדים למודל הייצוג של שבין על המפריד דווקא 

  )וולנטריזם( ייצוגההעדר כפיית  (ב)

מודל הייצוג של ארגון המעסיקים. ל ארגון העובדים לבין מתקיים בין מודל הייצוג ש מרכזיל הבד

ת מודל הייצוג של ארגון תח ייצוג.ב הכפיימימד העוצמת בנעוץ והוא  הותיר בהבדל מהמדוב

במסגרתו רק ארגון עקרון האקסלוסיביות במשפט הקיבוצי הישראלי, ל בהתאםהעובדים בישראל ו

ללא קשר להשתייכותם הארגונית או וזאת יקוח, ד מייצג את כלל העובדים ביחידת המעובדים אח

הרי ארגון העובדים היציג בישראל מייצג גם , ות מאורגנים בארגון עובדיםלבחירתם שלא להי

ארגון במובן הזה, עובדים שלא חפצו בייצוג כלל ועובדים שחפצו בייצוג על ידי ארגון עובדים אחר. 

  59יחידת המיקוח.העובדים בחלק מ פויבאופן כציג מקבל את הסמכות לייצג העובדים הי

עמדתי מערכת היחסים שבין ארגון העובדים לעובדים ייה במסגרת יומה של הכפלקעל הטעמים 

 הכפייחף מכל בדין הישראלי "הרגיל" ארגון המעסיקים לעומתו, מודל הייצוג של  60במקום אחר.

להצטרף  ,אופן וולנטריו, בבחר שרקים מייצג רק את המעסיקים אארגון המעסי. ייצוגעצם ה של

 על עקרון הוולנטריות.  סיקים מבוססג בארגון מעבמובן זה, הייצו. יולא

הנובעת מטעמים בסיבה לטעמי, אין המדובר להבדל האמור. המרכזית הסיבה עמוד על חשוב ל

במערכת הייצוג של ארגון יה העדר הכפישנראה . יםטעמים פרקטייסודה באלא  אידיאולוגיים

הקיים המשמעותי  המעסיקים, בהשוואה לקושינעוצה בקלות היחסית של התארגנות ים המעסיק

                                                 
 Clyde W. Summersמנקודת הראות של ארגון העובדים ראו   –על הפשרות הנדרשות במסגרת ההסכם הקיבוצי  58

“The Individual Employee's Rights under the Collective Agreement: What Constitutes Fair 
Representatation?” 126 U. PA. L. REV. 251 (1977)  

 American, Canadian, and Israeli  –Coercion and Freedom in Labour Law “Edo Eshetך ראו על כ 59
Perspectives” 33(4) INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPARATIVE LABOUR LAW AND INDUSTRIAL 

RELATIONS 389 (2017)  :(;עשת, כפייה וחירות)להלןClyde W. Summers, “Exclusive Representation: A 
Comparative Inquiry into a "Unique" American Principle,” 20 COMPARATIVE LABOR LAW & POLICY 

JOURNAL (1998): 47. 
 .2, לעיל הערה דרישת השלישראו עידו עשת,  60
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יש לזכור, כי התארגנות העובדים נעשיית למול התנגדות העובדים. קהל התארגנות יכולת לב

ת המעסיקים התופעה של התנגדות מצד העובדים להתאגדו, בעוד שהצפויה בדרך כלל מצד המעסיק

ים ף, מהבחינה המספרית נראה שקל יותר לארגן מספר קטן של שחקנוסבנ .אינה מוכרת בישראל

זאת ועוד, . מאשר לארגן קבוצה גדולה של עובדים במקום עבודההפעילים בענף המעסיקים, 

וכתוצאה שלהם,  "יים המשותפיםאינטרסים הקהילת"קבוצות העובדים במקום העבודה נבדלות ב

על ההתארגנות מאוד המקשים  ם פנימייםאבקיולמ לחלוקת יחידת המיקוח ותם נדרשלעיתי

בעוד שנראה כי זאת,  61.שונים "מייצבים"פטית ליצור המערכת המשודורשים מ הקיבוצית

הוא אחיד יחסית, ומאפשר התאגדות בענף מסויים  מעסיקיםשל ה "האינטרס הקהילתי המשותף"

ייצוג  ה שלשת לכפיי, כך שהמערכת המשפטית אינה נדרסיתבקלות יחבמסגרת ארגון מעסיקים 

  62.על מנת לממשה ביחס להתארגנות המעסיקים

ועל כך  -מסיבה זו גם עקרון האקסלוסיביות בייצוג אינו מתקיים עת אנו דנים בארגון המעסיקים 

שאין משום אלו הם שני הצדדים של אותו המטבע. חשוב להדגיש כי ודוק, בהמשך המאמר.  רחיבא

היציגות לא נדרש לאמץ מייצבים כגון דרישת המשפט ויציבה, צורך ביצירת קבוצה מלאכותית 

בלשון משפט  "יחידת מיקוח"במסגרתה מגדיר ותוחם המשפט יחידת ייצוג )סקלוסיבית, האק

יחידה. התוצאה של תחימת יחידת הייצוג וקביעת מייצג אותה ההעבודה( וקובע מייצג אחד בלבד ל

הטיעון המובא כאן הינו כי התארגנות בייצוג.  יבי מובילה בהכרח לקיומה של כפייהאקסקלוס

משכך,  63.באופן אפקטיבי משפטיים על מנת לממשה "מייצבים"נצרכת ליצירת המעסיקים אינה 

אין צורך בתחימת יחידת היצוג, אין צורך בקביעת מייצג אקסקלוסיבי, ומודל הייצוג נעדר יסוד 

  ייצוג.של כפייה בעצם ה

 . בארגון המעסיקים העדר הכפייה בעצם הייצוג לעניין שתי הבהרות נדרשות

יק לא ימצא כי מעסהמסקנה ייצוג אין נובעת בעצם הכפייה מתקיימת כי לא  מהעובדהראשית, 

במסגרת מערכת היחסים שבין ארגון המעסיקים פה ביחס להחלטות ארגון המעסיקים. עצמו נכ

 . עצמו ייצוגה ה שלייפכ, הגם שלא מתקיימת במסגרת הייצוגכפייה מתקיימת למעסיק 

לא יסכים ויתנגד להחלטת ארגון גון המעסיקים באר החברייתכן בהחלט כי מעסיק פלוני כך, 

במסגרת הסכם מצאה עצמה גם ש הארגוןת החלטבהמעסיקים, ולמרות זאת ימצא עצמו מחוייב 

יבוצי עצמו, זהו הפועל היוצא של הייצוג הק. ותהסכמשסירב להעניק לה את  ,החלטהקיבוצי כללי, 

ואולם, זוהי "כפייה" . כפייהכל יסוד של ללא יבי אפקטניתן לגבש רצון קיבוצי שכן לא , כאמור לעיל

הטלת כפיפות על מי שכלל אינו רוצה להיות חבר הכפייה החמורה יותר, עניינה ב 64.ברמה פחותה

                                                 
 הסתדרות העובדים הכללית החדשה ואח' -בישראל  הסתדרות העובדים הלאומית 21/10כך לדוגמה, ראו ס"ק  61

, 2הערה , לעיל עשת, יחידת המיקוח(; על חלוקת יחידת המיקוח ועל מבחן האינטרס הקהילתי המשותף ראו 2010)
 . 2, לעיל הערה דרישת השלישיצבים להקלת ההתארגנות במקום העבודה ראו עידו עשת, . על הצורך בקיום מי

ונים, לציבור המעסיקים אינטרס קהילתי בניגוד לציבור העובדים, המורכב מקבוצות שונות בעלי אינטרסים ש 62
ודה, המקל על ההתארגנות. בנוסף, מספרם קטן יותר ועובדה זו, ותף אחיד יחסית ביחס להסדרת תנאי העבמש

: "המעסיקים, 138בעמ'  עושר העמיםבספרו  1776כאמור, מקלה על ההתארגנות. עמד על כך אדם סמית עוד בשנת 
שרק לעיתים רחוקות אנו שומעים :" יש אומרים 139 -138יתר קלות"  ובעמ' אשר מספרם קטן יותר, מתאגדים ב

גדויות של מעסיקים, ואילו על התאגדויות של פועלים אנו שמעים לעיתים קרובות. אך כל מי שמדמה בנפשו על התא
בעניין  על סמך דברים אלה, שהמעסיקים מתאגדים רק לעיתים רחוקות הריהו בור בהוויות העולם כשם שהוא בור

מתמידה וקבועה, שלא להעלות את ין המעסיקים כמין התאגדות אילמת, אך הזה. בכל זמן ובכל מקום שוררת ב
 שכר העבודה למעלה משערו המקובל".

זאת, כיום. בהחלט ייתכן כי בעתיד, בדומה לדין הקנדי שייסקר בהמשך, בענפי עבודה שהשיקול הציבורי בהם  63
מייצבים לשם מימוש זכות ההתארגנות  תן ריכוזית, תדרש המערכת המשפטית לאימוץידרוש מערכת ניהול משא ומ

 ל המעסיקים באופן אפקטיבי. ש
והנה, מכוח החשש של הכפייה האמורה, המחוקקים קבעו בסעיף התחולה של ההסכם הקיבוצי הכללי את  64

( לחוק ההסכמים 2)16סעיף האפשרות להחריג במפורש את תחולתו על מעסיק החבר בארגון המעסיקים, ראו 
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דים, שכן גם בדגם הייצוג של ארגון העובכאמור  כפיפות שכזאת מתקיימתבארגון המעסיקים. 

בודה העובד אשר מתנגד לקיומם של יחסי עו חבר בארגון העובדים היציג, ואף העובד אשר אינ

 לחלוטיןנעדרת , כאמור, כפייה שכזאת קיבוצים, כפוף לכוח הייצוג של ארגון העובדים היציג.

 .ארגון המעסיקיםהמעסיקים לבין  שאינם חברים בארגוןממישור היחסים שבין המעסיקים 

יה רכיב של כפיכולל אינו  יקיםבמסגרת ארגון המעס מעסיקיםשוב להדגיש כי בעוד ייצוג החית, נש

צורך לבעולם המעסיקים מתקיים הייצוג בחירת מנגנון הדומה למנגנון כפיית , ייצוגבחירת הב

חיצוני שיר משפטי זה הינו מכשיר שמכאלא  .צו ההרחבה. זהו מנגנון חיזוק ההתארגנות הקיבוצית

והוא דורש  רגון המעסיקיםשאינו חבר בא חסים שבין ארגון המעסיקים לבין המעסיקמערכת היל

 מעסיקיםארגון ה", עת אבקש להתייחס לעמוד בהמשך המאמרכך א. על פעולה מנהלית נפרדת

 . "הבכיר

נראה  ארגון המעסיקים?סגרת מייצוג הקיבוצי בבחירת המהעדר הכפייה במהן המסקנות העולות 

לטון פחות להתערב בש להיות נכונה עודצריכה ית הינה כי המערכת המשפטית ת העיקרמעוהמשכי 

הוא מכשיר ייצוגי המבוסס  מעסיקיםארגון השלכאורה, העצמי של ארגון המעסיקים. זאת, משום 

הסכנה צוג עצמו, פוחתת היי בחירת בשלב . בהעדר כפייהבהצטרפות אליו על הסכמה ועל וולנטריות

ככל הנראה, . ונים()המעסיקים הש ביחס לחבריו)ארגון המעסיקים( לרעה של הקיבוץ  מפני ניצול

 חבריותמיכת לפעול על מנת לשמר את , ייעשה כמיטב יכולתו בייצוג קיבוץ שאינו נשען על כוח כופה

. התארגנות מלכתחילהאו שלא לבחור בהרצונית  ולא להעניק להם סיבות לפרוש מההתארגנות

ארגוני מהנימוקים לתמיכה בקיומה של התחרות הבינארגונית בעולם  דאח מהווהסיבה זו 

, וייתכן שהיא צריכה גם להשפיע על דיני התחרות שבין ארגוני המעסיקים עצמם, סוגיה העובדים

  65.אליה אתייחס בהמשך המאמר

ל להטיהנדרש המשפטי עסיקים מהפיקוח לטעמי אין בעובדה זו כדי לשחרר את ארגון המואולם, 

המימד הכופה זאת, שכן כפויה.  ינה, עת הוא פועל לייצוג חבריו, גם כאשר הבחירה בייצוג איועל

לבין ארגון החבר במישור היחסים שבין המעסיק תה העוצמה, גם אם לא באוכאמור, מתקיים, 

מסגרת בעלת פרטים מתוך צי ש רצון קיבווהוא אינהרנטי במסגרת מערכת של גיבוהמעסיקים, 

וצי צריך ודה הקיבמשפט העבלטעמי משכך, ל אחד מהם אינטרסים ורצונות נפרדים. לכש שונים

לאמץ, על דרך ההיקש, מגנוננים שאומצו לשם פיקוח על מערכת היחסים שבין ארגון העובדים לבין 

. אחד מהמרכיבים יםמעסיקהעובד הבודד, גם ביחס למערכת היחסים שבין המעסיק לבין ארגון ה

ן הבא אבקש לבחולפיכך, בסעיף הייצוג ההוגן. לפיקוח משפטי כאמור הינה חובת  המרכזיים לטעמי

החברים  מעסיקיםחובת ייצוג הוגן ביחס לה"רגיל" ארגון המעסיקים את ההצעה להטיל על 

 . במשא והמתן הקיבוצי , אותם הוא מייצגהשונים

  גןחובת הייצוג ההו (ג)

במתחם משפט  ביחס לחבריו גןת ייצוג הולהטיל על ארגון המעסיקים חובנדרש לטעמי  מדוע

במסגרת  התעוררהטרם נראה ששאלה זו , הגם שהתשובה פשוטהכי נראה  ?העבודה הקיבוצי

                                                 
המעסיקים, בענפים או בשטח הכלולים בהסכם, שהיו בעת " ע כי ההסכם הקיבוצי הכללי יחול על:הקיבוציים הקוב

חתימת ההסכם חברים בארגון המעבידים שהוא בעל ההסכם, או שנעשו לחברים תוך תקופת תקפו של ההסכם, 
שו מכוחו של זו הוספה על ידי חברי ועדת העבודה, שחש תוספתחוץ מחברים שהוצאו מכלל ההסכם במפורש". 

בנושא הצעת חוק הסכמים  26.12.1956סיק הבודד. ראו פרוטוקול ועדת העבודה מיום ארגון המעסיקים ביחס למע
 קיבוציים. 

 (.2014) הסתדרות העובדים הכללית החדשה נ' הסתדרות העובדים הלאומית 13-12-39754על כך ראו סב"א  65
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 - כלפי המיוצג גןשמייצג חב בחובת ייצוג הומי בטיעון לפיו  התשובה לכך נעוצה. המשפט הישראלי

משפטית חובה . שניתנה לייצוג סכמהוי ובין אם מדובר על ייצוג מכוח הבין אם מדובר על ייצוג כפ

. בצד וממודל הייצוג הקיבוצי הקבוע בחוק הסכמים קיבוציים גכותו של המייצזו נגזרת מסמ

ארגון המעסיקים מקבל את הכוח הסטוטורי לחייב את המעסיקים אחריות.  הסמכות נמצאת

ם קיבוציים, לחוק הסכמי 16מכוח סעיף כך, לו.  בהוראות ההסכם הקיבוצי הכללי שהוא צד

  :צי הכללי חל עלההסכם הקיבו

הסכם, שהיו בעת חתימת ההסכם חברים או בשטח הכלולים בהמעסיקים, בענפים 
בארגון המעבידים שהוא בעל ההסכם, או שנעשו לחברים תוך תקופת תקפו של ההסכם, 

 חוץ מחברים שהוצאו מכלל ההסכם במפורש;
ה ידי מעסיק כאמור בפסק-מועסקים, עלהעובדים מהסוגים הכלולים בהסכם ה כל  (3)
 ים הכלולים בהסכם(, במקצועות או בתפקיד2)

, מבלי הצורך לקבל (וחבריו בלבד) חבריוהנה כי כן, בכוחו של ארגון המעסיקים לחייב ולזכות את 

קים בארגון המעסיקים המעסיבמובן הזה, . או להסכם לכל פעולה ופעולה את הסכמתם הספציפית

וא שמעניק ק ההחו. פכים קשורים בהסכם שהם אינם צד לחתימתוקיבוצי כללי הו שחתם על הסכם

גם לקבל החלטות הנוגדות את של ארגון המעסיקים ו בכוחלארגון המעסיקים כוח ייחודי זה. 

כלל והכל על מנת להגשים את האינטרס המשותף הנפרד של  האינטרסים של מי מהחברים בו

התכלית הנעוצה קידום לשם מעותי, המסור לארגון המעסיקים שמסטוטוטרי זהו כוח . המעסיקים

במובן . מערכת יחסי העבודה הקיבוציים יצירתה ושמירתה של –וציים וד חוק הסכמים קיבביס

לכוח באופיו הדומה כוח )ולארגון העובדים( לארגון המעסיקים חוק הסכמים קיבוציים מעניק זה, 

דיני אכן, בדומה למשפט המנהלי; ציבורי. המשפט המתחום  רשויות המנהל טונומי שבידיהאו

מערכות ייצוג אחרות הכוללות רכיב מסגרת ג העובדים במשפט העבודה הקיבוצי ובצוייהתאגידים; 

נדרש המשפט לעיצוב  66כפייה(כל של כפייה )וכמעט בלתי אפשרי לעצב מערכת ייצוג קיבוצית ללא 

. במקרה של משפט שמסור לנציגות הכפייה גנה כנגד אפשרות השימוש לרעה בכוחמנגנוני ה

בחובת מנגנון הגנה זה מגולם כי העובדים ולארגון המעסיקים, טענתי היא העבודה, ביחס לארגון 

הייצוג ההוגן המוטלת על ארגון המעסיקים ביחס ניתן לעגן את חובת  נראה כיעוד  67וגן.ההייצוג ה

ומם של קראת חתימת הסכם קיבוצי כללי ובקייהול משא ומתן עם ארגון העובדים ללחבריו, בעת נ

על  68)ב( לחוק החוזים.61-ו 39, 12סעיפים  על בסיססכם הקיבוצי הכללי גם חיובים הנובעים מהה

  69:השופט זמירהדמוקרטיה בייצוג בהקשר למשפט העבודה עמד בעבר חשיבות 

ון יהיה נציג יוצא של עקרון הייצוג: כדי שהארג הדמוקרטיה בארגון העובדים היא פועל
ל ופתיות למוסדות הארגון, שכצריך שהוא יקיים בחירות תקנאמן של החברים בו, 

החברים בארגון יהיו זכאים להשתתף בבחירות, וכן שהמוסדות ייתנו דין וחשבון בפני 
 חברי הארגון.

 גון יהיה נציג נאמן של החברים בו,הטיעון המובא במסגרת מאמר זה הינו כי כדי שהארבדומה, 

, כחלק מהגשמת הדמוקרטיה הוגן המייצג חובת ייצוג הטיל עלולשם הגשמת עקרון הייצוג, נדרש ל

 . המהותית

                                                 
 . 59, לעיל הערה עשת, כפייה וחירותראו כך על  66
האיגוד הארצי של קציני ים נ' צים, חברת השיט  12-4; פרשת נב/1148עמ'  דיני עבודהראו רות בן ישראל,  67

זכויות הפרט  -הייצוג ההוגן בתמרדכי מירוני "חו(; פרשת צים( )להלן: 1993) 3( 1פד"ע כו ) הישראלית בע"מ,
 .(1981) 183 עיוני משפט ח "המיעוט בעידן יחסי העבודה הקיבוציים ומניעת עושק

, ראה לפרשת צים 29זאת, בין אם נראה בהסכם הקיבוצי "חוזה" ובין אם לאו. בית הדין הארצי לעבודה בעמ'  68
ארגון העובדים. כפי שאבהיר במסגרת ל בחובת תום הלב האמורה משום מקור להחלת חובת הייצוג ההוגן ע

 הלב וחלה רק במידה ומתקיים קשר של יצוג. , חובת הייצוג ההוגן רחבה מחובת תום המאמר
, 63( 2, פד"י נא)ודהבארצי לערות העובדים הכללית החדשה נ' בית הדין התדהס 7029/95בג"ץ ראו ציטוט מתוך  69

 (. 2014) כבל נ' הסתדרות העובדים הכללית החדשה 367/14ע"א ופט זמיר( המובאים במסגרת )הש 116

http://www.nevo.co.il.databases.sapir.ac.il/links/psika/?link=%E1%E2%F5%207029/95&Pvol=%F0%E0
http://www.nevo.co.il.databases.sapir.ac.il/links/psika/?link=%E1%E2%F5%207029/95&Pvol=%F0%E0
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ולהפלותו על רקע יחסי הכוחות הקיימים בארגון חבר לפגוע במעסיק המבקש טול ארגון מעסיקים 

טול  .םצות ביסוד קיומו של ארגון המעסיקיללא כל קשר להשגת התכליות הנעווזאת , המעסיקים

שאינם קשורים כלל בעולם הישגים על מנת להשיג חבר  ארגון מעסיקים המבקש לפגוע במעסיק

אם כך הוא הדבר, . המתקיימת בין המעסיקיםהמסחרית , אלא במסגרת התחרות העבודהיחסי 

שתמנע  נדרשת תרופה משפטית ולכך הוגןייצוג  סיקנראה כי ארגון המעסיקים אינו מייצג את המע

 . עשות כןממנו ל

מודל הייצוג האמור מבוסס לשהי, שכן ניתן לטעון כי לא נדרשת התערבות משפטית ככמובן, ש

 פרוש מארגון המעסיקיםלכאורה המעסיק יכול לו)וולנטריות( הסכמה לחברות בארגון המעסיקים 

 כדלקמן.  לכך ניתן להשיב .ולהביא לידי סיום את מפעל הייצוג הבלתי הוגןבכל עת 

בייחוד  והיא מוגבלת ךיכולת הפרישה של מעסיק מארגון המעסיקים אינה עניין של מה בכ, ראשית

, פרישה מארגון לעיל מורכא. מיידיות במישור ההסכמי ןתוצאותיה אינלנוכח העובדה כי 

, עסיקיםהמערך ההסכמי שחל על המעסיק שהיה חבר בארגון המתקת את נאינה מהמעסיקים 

במקרה של הסכם קיבוצי כללי, רק לאחר שהעניק הודעה  ור,כאמיכול להשתחרר והמעסיק 

לחוק  19מכוח סעיף ואולם, . ת בכתב לארגון העובדים ולרשם ההסכמים הקיבוצייםמוקדמ

לחול, השתחררותו של המעסיק מההסכם הקיבוצי הכללי, ימשיכו הסכמים קיבוציים, גם לאחר 

הקבועות בהסכם הקיבוצי  אות האישיותדה שבין המעסיק לבין עובדיו, ההורכחלק מחוזה העבו

התוצאה היא שאם ארגון המעסיקים ייצג את המעסיק באופן בלתי  הכללי, ממנו פרש המעסיק.

א עצמו המעסיק קשור לאותה הוגן, במסגרת משא ומתן על הסכם קיבוצי כללי מסויים, יימצ

ימות מגבלות זה, קיבמובן ר פרישתו מארגון המעסיקים. ההסכמית הבעיתיית, גם לאחהמערכת 

  70ד.סיק הבוד( של המעexit) על יכולת היציאהמשמעותיות 

הטוען כי הוא יוצג באופן בלתי הוגן. טול הפרישה מארגון המעסיקים יכולה להזיק למעסיק , שנית

לבדו, אלא צב מולו החזק הני לנהל משא ומתן קיבוצי מול ארגון העובדים מעוניין אינומעסיק ש

, על מנת לחזק וניפלוני או אלמ ומתן קיבוצי באמצעות ארגון מעסיקיםבניהול משא מעוניין דווקא 

פלוני או ן למעסיק כאמור הזכות שארגון המעסיקים האם איאת כוחו במהלך המשא והמתן. 

קים, "קונה" בהצטרפות לארגון המעסיהאם בהשוואה לדיני החוזים, ? גןייצגו ייצוג הואלמוני 

פרוש ייצגו באופן בלתי הוגן, הוא יוכל לנים הקיימים ארגומי מהאם המעסיק רק את הזכות ש

ראוי הדבר ? נראה לי כי התשובה הינה שלילית. ולבחור בארגון אחר או לייצג את עצמו מארגון זה

בהצטרפות לארגון המעסיקים קונה לעצמו המעסיק את הזכות המשפטית שארגון הוא ש

כות הייצוג השונות המקובלות במערכת ה למער, בדומסיקים ייצג אותו באופן הוגןהמע

   71.המשפטית

לטעון כי תחרות אפקטיבית בין ארגוני המעסיקים עשויה כלשעצמה להפחית את החשש  ניתן ודוק,

תחרות לחוד  אך לטעמימפני ניצול לרעה של כוחו של ארגון המעסיקים חלף התערבות משפטית. 

                                                 
במאמר העוסק במגבלות השונות על יכולת הפרישה של המעסיק מארגון  7וראו לעניין זה את הדיון בעמ'  70

 . יםהמעסיק
אחר, לא נובעת המסקנה כי לא  ל למכור את מניתו ולרכוש מניה בתאגידכך לדוגמה, מעובדה שבעל המניות יכו 71

מוטלת חובה על נושאי המשרה בתאגיד לייצג את בעל המניות ייצוג הוגן. מהעובדה כי בעל דירה בבית משותף רשאי 
לייצג  מסקנה כי נציגות הבית המשותף אינה אמורהה למכור את דירתו ולבחור לעבור לבית משותף אחר, לא נובעת

-ובדה כי תובע במסגרת תובענה יצוגית כמשמעותו בחוק תובענות ייצוגיות תשס"ואת בעל הדירה ייצוג הוגן. מהע
יכול להודיע על יציאה מן הקבוצה, לא נובעת המסקנה כי התובע המייצג ובא כוחו אינם אמורים לייצגו ייצוג  2006

 ות האמורות(. ניין זה אין טעם לעמוד על היקפן של החובלעהוגן )ו
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במסגרתה  תהתנהגות וולנטריבמידה רבה לקדם ת יכולים אכן, דיני התחרוייצוג הוגן לחוד. וחובת 

שית, לא תמיד מתקיימת תחרות, רא. ואולם, אין די בדיני התחרות. המעסיקים כויותנשמרות ז

כלל תחרות תלוי במשתנים שונים, שאינם קשורים הקיומה של . ביתוודאי שלא תחרות אפקטי

הבלתי בין קיומה קשר רציונלי  לא מתקייםבמובן הזה,  .מכיל תמיד מימד כופה, השר הייצוגקב

מנגנון הייצוג. בהגנה מפני המימד הכופה של הקבוע הצורך של התחרות לבין  (או העדרהאפקטיבי )

גם  שנית,תחרות. השל ידומה קרצון בהמשכך, לא ניתן להשתית את מנגוני ההגנה בייצוג רק על 

בלות רבות במישור היחסים שבין גמלצד התחרות מתקיימות  -מת תחרות במקום שבו מתקיי

מעלויות , בין המיוצג למייצג מידעפערי . מגבלות אלו נובעות מיההמייצג והמיוצג בעל כוח הכפי

המלאה  השתכלולותהאת ומכשלים נוספים שאינם מאפשרים, הלכה למעשה, בין מייצגים מעבר 

בין ארגוני העובדים ות תחרכיום קיימת מתעובדה שין באכי  ניתן לטעוןבדומה,  .של התחרות

 את חובת הייצוג ההוגן המוטלת על ארגון העובדים.בטל כדי להוביל למסקנה כי נדרש לבישראל, 

.72   

עת לרשות המעסיק החבר עומדים דיני עוד ניתן לטעון כי אין צורך באימוץ דיני הייצוג ההוגן, 

של ארגוני המעסיקים בוצי ם, כאמור לעיל, מנגנון הייצוג הקיואולבמשפט האזרחי.  השליחות

על דיני השליחות. הוא מבקש לפתור בעיה של כלל בוסס חוק הסכמים קיבוציים אינו מבמסגרת 

אף מחייב(  -)ובמקרים מסוימים, שטובת הקבוצה דורשת הוא מאפשר  -פעולה קיבוצית וככזה 

מטעמו של זו  עם מטרת השליחות האישית לו הופקדהלנציג לקבל החלטות שלא עולות בקנה אחד 

 . מור(בר כך, כא)ואין הד כל מעסיק ומעסיק בידי ארגון המעסיקים

הסטייה מהדין האזרחי הרגיל הטמונה ברכיב הכפייה במודל הייצוג, היא המחייבת גם את יצירתם 

הגיון ום מענה מספיק. של מנגנוני הגנה ייחודים, שהדין האזרחי הרגיל אינו יכול להוות להם מש

עוצב עת , דוגמהכך ל 73דיני הייצוג.של  מישורים "הגיאומטרים נורמטיביים"בוא נוכל למצזה 

מתחום  במשפט הישראלי, לא הסתפק המחוקק בדיני השליחות הקיימים התביעה הייצוגיתמכשיר 

בדרך  ינוהל וצגתינם של כלל חברי הקבוצה המיי, אלא ביקש להבטיח כי ענהדין האזרחי הרגיל

בו דיני עוצעת כך,  74.דיני התובענות הייצוגיותנורמה ייחודית הקבועה בת במסגר הולמת ובתום לב

, אלא ביקש להבטיח בדין האזרחי הרגיל התאגידים, לא הסתפק המחוקק בדיני השליחות הקיימים

  75.כחלק מדיני התאגידיםתתקיים הגנה ייחודית מפני קיפוח בעלי מניות, כי 

במישור היחסים קים בדין האזרחי הרגיל, עת אנו עוסהטענה הינה כי לא ניתן להסתפק ה, בדומ

 משפט העבודהלטעמי נכון יהיה במסגרת יו, ומסיבה זו ארגון המעסיקים לבין חבר הכופה שבין

דינים אלו, צריכים להיות . ביחס לחבריו של ארגון המעסיקים הוגןלפתח את דיני הייצוג ה הישראלי

 בדיםהמוטל על ארגון העו הוגןס לחובת הייצוג הלדינים שאומצו במשפט הישראלי ביח דומים

                                                 
הארגון הארצי של מפעלי השמירה והאבטחה בישראל נ' בית הדין הארצי לעבודה  93/1118כך לדוגמה, בבג"ץ  72

( שנפסק ברקע התעוררותה של תופעת התחרות בין ארגוני העובדים בישראל מעירה השופטת ברק ארז בסעיף 2015)
רו של "יצוג הפרשנות הצרה שניתנה לתביעה בגין העדה כי: "מסקנה זו מקבלת משנה תוקף לנוכח ינלפסק ד 66

הולם" שלכאורה יכולה הייתה לשמש שיטה חלופית להתמודדות עם הבעיה. במאמר מוסגר נעיר כי הפרשנות 
עם זאת, איננו  ת.המצרה שאומצה באשר לאפשרות לתבוע בגין הפרת החובה לייצוג ההולם היא לכאורה בעייתי

ופטת לא התייחסה לסוגיית התחרות בין מאחר שהיא לא נדונה בפנינו". אמנם השנדרשים לשאלה זו לעמקה, 
ארגוני עובדים כתחליף לעילת הייצוג ההוגן באופן מפורש, אך נראה כי גם כאשר התקיימה דרך תביעה חלופית 

יתיות עילת הייצוג ההוגן, אלא דווקא ראתה בעי אתלעובד בדמות תובענה ייצוגית, לא ראתה השופטת לצמצם 
 לעילה זו.  לכאורה בפרשנות המצמצמת שניתנה

 כפראראזה לביטויו של הנשיא ברק.  73
 . 2016-( לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו4)-(ו3)א()8ראו סעיף  74
 . 1999-לחוק החברות, התשנ"ט 191ראו סעיף  75
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. ואולם, היקף התפרסותם של הדינים הללו, צריך שייעשה ת הייצוגל הכפייה במסגרלנוכח קיומה ש

 הכפייהדרגת באופן זהיר ומופחת בהשוואה לדיני הייצוג ההוגן המוטלים על ארגון העובדים, לנוכח 

במסגרת פעולתו של ארגון  הייצוג בבחירתה של הכפייהמוחלט עדרותה הו ה יחסיתהנמוכ

   76.המעסיקים

מספר ארגוני מעסיקים ותיקים מאוגדים  ביתר שאת עת במשפט הישראלי מתחזקתזאת  מסקנה

משרד המשפטים באמצעות מפוקחים על ידי ולכן אינם במשפט הישראלי כאגודות עותומאניות 

הן ביחס לארגוני  - חרונהדינה לאמבקר המל הבעיתיות שבמעמד זה עמד ע 77רשם העמותות.

 78.מאניותוודות עותהמאוגדים כאגסיקים עובדים והן ביחס לארגוני מע

גם אם נקבל את התזה לפיה ראוי להחיל על ארגוני המעסיקים את חובת הייצוג ההוגן, ואולם, 

במשפט  בה דומה על ארגון העובדיםהחלת חולחששות שהובעו בעבר ביחס עדיין יש להידרש ל

הגשת ודה את החשש מפני עורר בית הדין הארצי לעב קודמן פרשתכידוע, ב .שראליעבודה היה

תביעות סרק ואת החשש לפיו הכרה בעילת הייצוג ההוגן עשויה להוביל לפגיעה ביכולת הפעולה של 

ם אחר טענתי כי על אף במקו 79ארגון העובדים היציג ובעקרון יציבות ההסכמים הקיבוציים.

טענות  80עובדים.הארגוני המוטלת על תוכן ממשי בחובת הייצוג ההוגן  קליצו נדרשחששות אלו, 

                                                 
זכויות הפרט ומניעת  -ג ההוגןמרדכי מירוני "חובת הייצוה הישראלי ראו ודעל חובת הייצוג ההוגן במשפט העב 76

הסתדרות  57454-11-14(; ע"ע )ארצי( 1981) 183 עיוני משפט ח יעוט בעידן יחסי העבודה הקיבוציים"עושק המ
 . 21לעיל הערה  עשת, מודל הייצוג,; (13.1.2016)פורסם בנבו,  שמלה –העובדים הכללית החדשה 

; דו"ח מבקר המדינה, הפיקוח על האגודות העותמנאיות 1980-התש"ם  לחוק העמותות, 68-ו 67ראו סעיפים  77
(; ליאור 2016)פורום קהלת למדיניות,  2016אגודות עותומאניות ישראל ב'(; תומר אביטל, 67()דו"ח שנתי 2017)

( )פודקסט חיות כיס: 2017) העולם הסודי של העמותות העותמאניות קיקייזר ושאול אסמטרדמס
https://www.kan.org.il/item/?itemid=21654 ;) בהתאם לדו"ח מבקר המדינה, ארגוני המעסיקים הללו

רשומים כאגודה עותמאנית: התאחדות התעשיינים; התאחדות המלונות; התאחדות בוני הארץ; התאחדות בעלי 
ימת כמובן רה ירושלים. חשוב להבהיר כי הבעיה קיבישראל; התאחדות בעלי מלאכה ותעשייה זעית מפעלי ההובלו

 -ולמרות שהדיון בסוגיה זו אינו מהווה חלק מהמאמר  –גם בקרב ארגוני העובדים הרשומים כאגודה עותומאנית 
הרשומים ככאלו.  יםהטעמים להטלת פיקוח על ארגוני המעסיקים יפים לטעמי גם במקרה של ארגוני העובד

ך בהתאם לממצאי דוח מבקר המדינה, משרד להיות מפוקחות על ידי משרד הפנים, א האגודות האמורות צריכות
הפנים אינו מקיים פעילות אפקטיבית של פיקוח על האגודות האמורות. וראו סיכום תלונה שמציג משרד מבקר 

עליה של הגיש ב 2011בדו"ח המבקר: "בדצמבר  995ד מוהמדינה בנוגע לאגודה עותמנית שהיא ארגון מעסיקים בע
 ציבור במשרד מבקר המדינה תלונה על אגודה עות'מאנית שהיא ארגון מעסיקים.חברת שמירה לנציבות תלונות ה

משרדי הפנים  -בתלונה נאמר: "הנני נאלץ לפנות אליך לאחר שהנני נתקל בכשל רציני במערכות משרדי הממשלה 
אותי  מין לא יודעת מיד שמאל וכל משרד מפנהע ארוך ומייגע בין משרדים אלו כאשר יד ימסוהמשפטים ולאחר 

למשרד האחר". התברר שבפסק דין בנושא נקבע כי חברת השמירה לא שילמה דמי חבר לאגודה העות'מאנית. בעלי 
מופעל עליו ועל ח חברת השמירה ניסו לברר מיהו הארגון שגובה מאות אלפי ש"ח מחברות השמירה, ואיזה פיקו

רף לתלונתו אישור ניכוי מס במקור ואישור לא הצליחו לקבל כל תשובה. המתלונן ציהכספים שהוא גובה, אולם 
ולפיו אין במרשמי רשות המסים תיק של האגודה העות'מאנית, וכן  2010לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים משנת 

ת הציבור אינה אישור לניהול ספרים. מאחר שנציבות תלונוה ולפיו האגודה רשומה אבל אין ל 2011אישור משנת 
ארגוני מעבידים, היא הנחתה את המתלונן להגיש את תלונתו לממונה המחוזי במשרד  מוסמכת לברר תלונות על

 הפנים."  
ועלים הפ: "אגודות עות'מאניות הן ארגונים ללא כוונת רווח 983( 2017ב' )67 דו"ח שנתי –דו"ח מבקר המדינה ראו  78

ל זה הן מקבלות מהמדינה הטבות ובהן ים רחב, תוך שימוש בכספי ציבור, ובכללמטרות ציבוריות ולטובת ציבור נהנ
הטבות מס. אולם החוק העות'מאני, המסדיר את פעולתן של האגודות, מיושן ואינו כולל הוראות חוק שבאמצעותן 

גודות לות באופן תקין. למשרד הפנים, האחראי לאועניתן לבצע פיקוח ואכיפה יעילה כדי לוודא שהאגודות פ
בוקר בעניינן, וזהו ליקוי מהותי, בייחוד נוכח העובדה שמדובר בגופים העות'מאניות, אין רישום מלא ומ

שמלכתחילה רמת הפיקוח עליהם הייתה מזערית. היעדר פיקוח על האגודות המבצעות פעילויות בהיקפים של 
גודות עות'מאניות יפעלו ללא כל חובת י של ממש ברגולציה הממשלתית. לא סביר שאקומיליארדי ש"ח הוא בגדר לי

דיוח וללא פיקוח, בפרט שכמה מן האגודות הן ארגונים מרכזיים במשק הישראלי. המנגנון של פיקוח ממשלתי על 
הן במישרין או ל שמקורן בכספים שהציבור תורם -הנעשה באגודות חיוני הן כדי שהציבור ידע כי כספי האגודות 

ימוש לרעה באגודות לשם הברחת נכסים, למטרה שלשמה ניתנו, והן כדי למנוע ש אכן משמשים -בכספי ממשלה 
הפקת רווחים או חלוקת רווחים שלא כדין. מה גם שבכל עת עלולים להיגרם נזקים בגין מצב זה, והראיה לכך היא 

ניין זה, את על פעילותן של אגודות שונות"; וראו, לע וחשבמשך השנים נחשפו פרשיות המלמדות על כשלים בפיק
, המציע, על רקע אופיים של ארגוני 2019-ני על אגודות )דיווח ושקיפות(, התשע"טתזכיר תקנות החוק העותומ

המעסיקים )ושל ארגוני העובדים( וסמכויותיהם להחיל עליהם חובת דיווח ושקיפות, לטובת הציבור, אותו הם 
  ג.אמורים לייצ

 (. פרשת קורמן)להלן: ( 2006) קידים עובדי המנהל והשירותיםקודמן נ' הסתדרות הפ 305/03ראו ע"ע  79
לניתוח החששות האמורים ולקריאת השכמה לפיתוחם של דיני הייצוג ההוגן ביחס לארגוני העובדים ראו עשת,  80

 . 437 - 432בעמ'  21לעיל הערה  מודל הייצוג,
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ניתן לעצב את דיני הסעדים בגין הפרת אלו לטעמי יפות גם בהקשר לארגון המעסיקים. כך לדוגמה, 

ביציבותה של המערכת חובת הייצוג ההוגן המוטלת על ארגון המעסיקים באופן שלא יפגע בהכרח 

רלוונטי  שהוא , ככלהחשש הכללי מפני תביעות סרקבנוסף,  81ן המעסיקים צד לה.ההסכמית שארגו

סום מוחלט, אקס אנטה, מפני אינו יכול להוות מחארגון המעסיקים, תביעות חברים את גם ביחס ל

     82חברי ארגון המעסיקים.של  היכולת למימוש זכויות מהותיות

לשם נדרש לעמוד במספר קריטריונים הישראלי  זה, ארגון המעסיקים במשפט העבודה סיכום פרקל

ארגון מבוסס מודל הייצוג הקיבוצי עליו בודה הקיבוצי. עסיקים לצורך משפט העהכרה בו כארגון מ

המעסיקים מאפשר לארגון המעסיקים לגבש רצון קיבוצי נפרד, השונה מרצונם המצרפי של 

ירת בדים, הוא אינו נשען על כפייה בבחבשונה ממודל הייצוג של ארגון העו המעסיקים השונים, אך

נדרשת לאימוץ , שכן אין המערכת המשפטית יה במסגרת הייצוג עצמוהייצוג, אלא רק על כפי

מכוח מודל זה, נטען . "מייצבים" כגון יציגות אקסקלוסיבית לשם מימוש התארגנות המעסיקים

בעוצמה מופחתת , חובה החלה ביחס לחבריו הוגןגם בחובת ייצוג  במאמר כי ארגון המעסיקים חב

 רגון העובדים במשפט העבודה הישראלי. על א החלה ת הייצוג ההוגןבהשוואה לחוב

ארגון המעסיקים היציג". "שאלות ביחס למעמדו המשפטי של  התעוררובשנים האחרונות והנה, 

 הענף באותו אחרים עסיקיםולא לארגוני מ ,טוענים כי רק להםבענפים שונים ארגוני מעסיקים 

הם "ארגוני מעסיקים יציגים" בענף  מסורה הסמכות לחתום על הסכמים קיבוציים כללים, שכן רק

עתה, אעמוד של "ארגון המעסיקים היציג"  המשפטיטענות אלו ועל מעמדו  פלוני או אלמוני. על

 בחלקו השני של המאמר. 

 ?"יציג סיקיםארגון מע" ב.

 83.יציג" מעסיקיםאת המונח "ארגון לעיתים למצוא  כלנוהדין לעבודה  יתשל ב ופסיקתגרת מסב

, שם התבקשה הכרעתו של בית הדין הארצי לעבודה בשאלה האם "מרכז בני עקיבא עוד בפרשת

הישיבות בני עקיבא" הינו ארגון מעסיקים, בית הדין הארצי הפטיר כי: "בחוק ההסכמים 

ם הסכם קיבוצי כללי הוא ארגון עובדי, נקבע כי מי שכשיר להיות צד ל1957-הקיבוציים, התשי"ז

  84."גוארגון מעבידים יצי יציג

בפרשה אחרת, טענה התאחדות הסוחרים כי "היא ארגון המעבידים בענף אולמות השמחה ולפיכך, 

צריך היא, לבדה, כשירה לחתום על הסכם קיבוצי כללי בענף". בית הדין הארצי לעבודה השאיר ב

 דים והוסיף כי: "מדובר בשאלהנה לדון בכשירותו של ארגון מעביעיון את שאלת סמכותו של הממו

ארגון המעבידים הליך זה. התאחדות הסוחרים טענה אמנם כי היא נכבדה שאינה דרושה להכרעה ב

 , אולם לא מצאנו די תימוכין לטענתה זאת באופן המצדיק התערבותנובענף אולמות השמחה גצייה

טענתה בנתונים  הקיבוצי. התאחדות הסוחרים לא תמכהבהחלטת הממונה בדבר רישום ההסכם 

. לפיכך, סבורים אנו כי התאחדות הסוחרים לא עמדה ףפכו אור על מצב הדברים בענממשיים שיש

לאחרונה ביקש ארגון חברות הנקיון בישראל  -זאת ועוד   85".הוכחת יציגותה בענףבנטל לעניין 

                                                 
, בהערת שולים 436בעמ'  21לעיל הערה  מודל הייצוג, של הנשיא אדלר באותה פרשה, ראו עשת, בהתאם להערתו 81

134 . 
 . 436בעמ'  21לעיל הערה  מודל הייצוג,וראו את הדיון בסוגיה זו בעשת,  82
 09-7082(; ראו ד"ט 2015) פאל וינטק מערכות בע"מ -יפוי   לשכת המסחר תל אביב 12-10-32158ד"ט  ראו 83

 (.2010)התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל נ' ביטון עוזי 
, עמ' 470, פד"ע כד יב מאירנת-ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים נ' ישיבת בני עקיבא 4-31ראו דב"ע נב/ 84

 (. פרשת בני עקיבאלהלן: ( )1992) 472
לפסק הדין. הדגשות  17(, סעיף 2007) הסתדרות העובדים הלאומית בארץ ישראל נ' מדינת ישראל 06/11ראו עב  85

 הוספו. 
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וכי  ארגון המעבידים היציג בענף הנקיון: "הוא הארצי לעבודה ליתן סעד הצהרתי כי מבית הדין

 86לגבות דמי טיפול ארגוני מקצועי".אי הרשהיחיד  הוא

ולכן  יציג" סיקיםבמונח "ארגון מעממשי בשימוש קיים קושי הטענה המובאת במאמר זה הינה כי 

ון ארגלדון בכשירותו של עת אנו מבקשים  מטרמינולוגיית משפט העבודה הקיבוציכליל יש לזנחו 

; לבקש כי הוראות ההסכם כללילחתום על הסכם קיבוצי  מעסיקים לנהל משא ומתן קיבוצי;

  87.(במקרה שכך נעשה)לגבות דמי טיפול ארגוני  או תורחבנה

 הסכמים קיבוציים.ת חתימכשירות על חוק הסכמים קיבוציים קובע את היציגות לצורך אכן, 

היציג של ארגון עבורנו את מעמדו  תמשרטטוציים היציגות המוגדרת בחוק הסכמים קיב ואולם,

ארגון  - סיקיםהמעהחוק אינו מזכיר בסעיפים אלו, כל דרישה להיותו של ארגון  .בלבד העובדים

גם אינו מגדיר עבורנו מהם תנאי כמובן, , וכפועל יוצא, לצורך חתימה על הסכם קיבוצי כללי - יציג

 יציג".  םקיסיהדרושים כדי להיות "ארגון מע ותהיציג

הקיבוצי, עת ראו להעניק משמעות ט העבודה אליו נתפסו העוסקים במשפהמושגי נראה כי הבלבול 

 גורמים שחברו להם יחדיו.  שנינובע מ, "לארגון מעסיקים יציגשל כשירות "

סיקים יציג ונוגע בדבר"; "; "ארגון מעסיקיםמעארציים יציגים של  נים"ארגו יםהמונח ,ראשית

בחקיקה  יםופיעאכן ממעסיקים יציג בענף"  עסיקים יציג באותו מקצוע"; "ארגון"ארגון מ

בחוק הסכמים קיבוציים עצמו נקבע כי לדוגמה, ורק הישראלית בוריאציות שונות ומשונות. כך 

ריך שייעשה טרם מתן צו ההרחבה נדרש השר לפרסם ברשומות על כוונתו לעשות כן, והפרסום צ

 88שלדעת השר הם נוגעים בדבר. "סיקיםם ארציים יציגים של מעוניארג"רק לאחר שהתייעץ ב

" הוטלה על השר גם ביחס ארגונים ארציים יציגים של מעסיקיםחובת היוועצות זהה עם "

  90.בהתאם לחוק הסכמיים קיבוציים ולהתקנת תקנות 89לסמכותו לביטול צו הרחבה

 ל בדרך כל "תמונת ראי"ג אינו אלא יקה האמורים, ארגון המעסיקים היציואולם, בכל דברי החק

הגדול ביותר של העובדים במדינה" )שם  ן העובדים המייצג את המספרלצורך בהיוועצות עם "ארגו

שנמצא בזירת יחסי ( ולאיתור, השחקן העיקרי 91נרדף לתיאור הסתדרות העובדים הכללית החדשה

ציגות הקבועה בחוק ינה היזוהי אהרלוונטי או במדינה כולה.  העבודה בצד המעסיקים בענף

. נראה רות ארגון העובדים לחתימה על הסכמים קיבוצייםיהסכמים קיבוציים, המהווה תנאי לכש

הגוף הרלוונטי מול הסתדרות העובדים הכללית החדשה, את כי המטרה במונחים אלו היתה להציב 

  92.ביותר מבחינת המעסיקים

                                                 
זקה בישראל אחארגון חברות נקיון בישראל נ' האיגוד הכל ארצי של מפעלי הנקיון וה 14-10-25390ראו סב"א  86

(2014 .) 
 מה. ז לחוק הסכמים קיבוציים, בהתא33, 25 ,4בהתאם לסעיפים  87
 לחוק הסכמים קיבוציים.  26ראו סעיף  88
 לחוק הסכמים קיבוציים. 32ראו סעיף  89
לחוק, לעניין סמכותו של השר להתקין תקנות.  34התיבה "ארגונים ארציים יציגים של מעסיקים" מופיעה גם בסעיף  90

 הנקיון נ' שר הכלכלההאיגוד הכל ארצי של מפעלי  6638/13ץ חרונה התעוררה השאלה ביחס לחובה זו בבג"לא
( שם פסק בית המשפט העליון כי: "נוסיף ונבהיר, לא ראינו להידרש לשאלה האם העותר או הארגון הוא 2014)

ייננו. יחד עם זאת, ברי ממכלול החומר ענארגון המעבידים היציג הגדול בישראל הנוגע בדבר, שכן אין הדבר נדרש ל
ואולם אעיר כי החוק אינו דורש התייעצות עם ". חרות בין העותר לארגוןפנינו, כי ביסודה של העתירה ניצבת התשל

"ארגון מעבידים היציג הגדול בישראל הנוגע בדבר" אלא מחייב התייעצות עם "ארגון ארצי יציג של מעסיקים" 
 בר.בדשלדעת השר הוא נוגע 

עיוני ם גנז "על כלליותן של נורמות" על הבעיתיות שבחקיקה יחידאית ראו חייעל שימוש במציין יחידאי בחקיקה, ו 91
 (. 2012) איתנית מוצרי בניה בע"מ נ' מדינת ישראל 6971/11(; בג"ץ 1991) 579טז  משפט

נמצא כי אם התעוררה בסכסוך  1969-"טכך לדוגמה, בתקנות בית הדין לעבודה )סדר הדין בסכסוך קיבוצי(, התשכ 92
קיבוצי אחר, וארגון העובדים מייצג את המספר הגדול ביותר של שאלה העוסקת בהסכם קיבוצי או בהסדר  קיבוצי

עובדים במדינה אינו צד להליך, רשאי בית הדין להביא את הדבר לידיעת הארגון כדי לאפשר לו להתייצב ולטעון 
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פסיקת בית הדין הארצי לעבודה גם מהשוואה להמשפטי של מונחים אלו ניתן ללמוד על מעמדם 

הוראות חוק בלראשונה מונח שנקבע  "ארגון העובדים היציג בענף"את התיבה עת הוא נדרש לפרש 

יציג באותו העובדים הלארגון חקיקה העניקה האותה . 2007-, התשס"זהזכות לעבודה בישיבה

ציגות ענפית בחוק הסכמים הגדרה לי. בהעדר תביעה על הפרתו של חוק זהענף את הזכות להגיש ה

כי ארגון עובדים שכזה חייב להיות בגדר ארגון עובדים קבע לעבודה בית הדין הארצי קיבוציים, 

לשם בדיקת רכיב אחרון זה,  93.להסכמים קיבוציים משמעותיים באותו ענףוכן עליו להיות צד 

ו של הארגון בהסכמים אלו, יבוציים החלים בענף ולשקול את חלקנדרש לבחון את ההסכמים הק

אותו המקרה, חלה חפיפה בין הארצי לעבודה גם ציין כי באומדן בית הדין. בית הדין בהתאם ל

לחוק הזכות לעבודה  5מעמדה של ההסתדרות כ"ארגון עובדים יציג באותו ענף" מכוח סעיף 

קיבוצי כללי, עובדים יציג לצורך חתימה על הסכם בישיבה לבין מעמדה של ההסתדרות כארגון 

 94הסכמים קיבוציים.לחוק  4בהתאם לסעיף 

 4ן לא קבע כי ארגון עובדים יציג בענף הוא ארגון עובדים יציג כמשמעותו בסעיף בית הדיואולם, 

לא מתקיימת לדעת בית הדין זהות בין ארגון המסקנה היא שלחוק הסכמים קיבוציים. משכך, 

יציג כמשמעותו עבודה בישיבה, לבין ארגון עובדים יציג בענף כמשמעותו בחוק הזכות ל עובדים

המדובר על יציגות שונה בדומה לארגון המעבידים היציג בענף, ק הסכמים קיבוציים. לחו 4בסעיף 

ארגון העובדים היציג בחוק הסכמים קיבוציים מוסמך לנהל משא ומתן ולחתום בעוד שלחלוטין. 

לחוק הסכמים קיבוציים,  4ישות סעיף עומד בדראם הוא  יבוצי מול ארגון המעסיקיםעל הסכם ק

 רק להגיש תביעה בהתאם לחוק הזכות לעבודה בישיבה. " רשאי היציג בענףארגון העובדים "

לשם  שטר נציגות של ארגוני המעסיקיםמחוק הסכמים קיבוציים המחוקק לא קבע בהנה כי כן, 

. מסיבה העובדיםהתארגנות ביחס לשנקבע בניגוד למשטר הנציגות  כלליחתימה על הסכם קיבוצי 

                                                 
שהוא צד להסכם קיבוצי החל על המספר בארגון מעבידים "ן בשינויים המחוייבים, דילעניין נושא הדיון, והוא ה

)א( לתקנות בית הדין לעבודה )סדר הדין בסכסוך קיבוצי(, 15. ראו סעיף "גדול ביותר של עובדים במדינהה
 275, 268פד"ע כ  מרכז השלטון המקומי ואח', –הסתדרות הכללית ואח'  4-24. ראו גם דב"ע מט/1969-התשכ"ט

פיטורים וקביעתו של הממונה הראשי לחוק פיצוי  17בודה בהיקש מתוך סעיף ( שם למד בית הדין הארצי לע1989)
על יחסי עבודה לעניין חוק זה ומכוח הידיעה השיפוטית כי התאחדות התעשיינים היא "ארגון המעבידים שהוא צד 

גונים בהיותה הגוף המוביל בלשכת התיאום של האר" להסכם הקיבוצי החל על המספר הגדול של מעבידים במדינה
נקבע כי שר העבודה ימנה מועצה ליחסי עבודה, שתפקידה  1957-בודה, התשי"זהכלכליים; בחוק יישוב סכסוכי ע

)ב( לחוק קובע כי נציגי העובדים במועצה יתמנו לאחר התייעצות בארגון 39לייעץ לו בכל הנוגע ליחסי העבודה. סעיף 
בארגונים יעצות דינה ונציגי המעבידים יתמנו לאחר התיייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במהמהעובדים 

א)ב( 10נקבע בסעיף  1996-"; בחוק העסקת עובדים באמצעות קבלני כוח אדם, התשנ"ויציגים של מעבידים במדינה
ספר הגדול ביותר של עובדים המ( כי השר, לאחר התייעצות עם ארגון העובדים המייצג את 2009)בתיקון משנת 

"; בחוק להגברת האכיפה של דיני מעבידים יציג ונוגע בדברארגון המעבידים שלדעת השר הוא ארגון במדינה ועם "
( כי בסמכות שר הכלכלה להקים ועדת ערר וחבריה יהיו בין היתר, 2)א()19, נקבע בסעיף 2011-העבודה, התשע"ב 

, הוענקה 1959 -סוקה, התשי"ט ". גם בחוק שירות התעוא יציג ונוגע בדברה "נציג ארגון מעבידים שלדעת השר
(, אחד מחברי הועדה נתמנה מרשימת 3)א()50(. בהתאם לסעיף 2011שר למנות ועדות מקצוע )בתיקון משנת סמכות ל

 1יף סע"; גם בארגון המעבידים היציג באותו מקצועמועמדים שהוגשה לשר על ידי ארגון, שהוא, לדעת השר, "
נרשם כי פיצוי הוא תשלום מסויים , בהגדרת המונח "פיצוי" 1995-התשנ"ה לבחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[,

שנקבע "לפי הסדר בין ארגון עובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של העובדים במדינה לבין ארגון מעבידים 
, 1987-ים בידי עובדיהם )מקרים מיוחדים(, תשמ"זעל"; בחוק רכישת מפארגון יציג ונוגע בדברשלדעת השר הינו 

ה מיוחדת, בהשתתפות ארגון העובדים היציג, ולישיבותיה יוזמן, ללא זכות הצבעה, )ג( כי תוקם וועד3נרשם בסעיף 
שבו פועל המפעל שלגביו הוגשה  ארגון מעבידים יציג בענף"נציג ארגון המעבידים אשר לדעת יושב ראש הועדה הוא 

-מונעת(, תשס"א תקנות ארגון הפיקוח על העבודה )פעולה( ל6)4; וראו גם הגדרה דומה בסעיף ..."עיובקשת ס
, הקובע כי בוועדה המייעצת יכללו גם שני נציגי מעבידים שיתמנו לאחר התייעצות עם ארגון מעבידים שהוא 2001

 -לראות בה יציגות אקסקלוסיבית  תןיציג, לדעת השר. רק בחוק שבוטל זה מכבר נמצא הגדרה אחרת ליציגות, שני
ארגון  -החוק בוטל(. בסעיף ההגדרות לחוק, נמצא את ההגדרה  -( 8.8.1951) 69ור אפיית לילה )ס"ח חוק איס

של  המספר הגדול ביותרארגון מעבידים הנוגע בדבר ושחבריו מעבידים את  -שפירושו  -מעבידים רפרזנטטיבי 
ה לא יתן היתר לאפיית לילה לחוק, שר העבוד 6נדרשה שכן בהתאם לסעיף ק עובדים בענף האפייה. ההגדרה בחו

 התייעצות עם ארגונים רפרזנטיטיביים של מעבידים.אלא לאחר 
 18/07(; עס"ק 2017) הסתדרות העובדים הכללית החדשה נ' מכלוף בכור ובניו בע"מ 16-03-7792ראו ס"ק  93

העובדים הכללית הסתדרות  7792-03-16(; ס"ק פרשת כנעןן: הל( )ל2011) מלון כנען ספא –ההסתדרות הכללית 
 ()מותב בראשות השופטת אנגלברג שוהם(.2017)בע"מ החדשה נ' בכור ובניו 

 . לפרשת כנען 24ראו סעיף  94
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וראות הגשמת תכלית השם מיהו ארגון המעסיקים הרלוונטי לר נדרש להגדיכל דבר חקיקה זו, 

  95במאמרו:, , השופט גולדברגדאז עמד על כך נכונה נשיא בית הדין לעבודהת. וחקיקה הרלוונטיה

ם התייחסות י בחוק הסכמים קיבוציים אנו מוצאיעוד נעיר שתי הערות: האחת, כ
טעם ארגון יציג של מעבידים". הם" מבלי שתהייה התייחסת ל"ל"ארגון יציג של עובדי

לכך הוא שהסכם קיבוצי חל אף על עובדים שאינם חברים בארגון שהוא צד להסכם 
כם קיבוצי, אולם במה שנוגע לארגוני המעבידים, חל ההסכם רק על מעביד בעל הס

)בשונה מ"צו חברים בארגון המעבידים בעל ההסכם קיבוצי מיוחד ועל מעבידים שהם 
וינים בצו, אף אם המעבידים אינם חברים כל העובדים והמעבידים המצ הרחבה" החל על

 בארגון שהינו צד להסכם(.

חבריו,  מי שמייצג רק את. שהוצג לעיל גם ממודל הייצוגשל ארגון המעסיקים נובע  "היציגות"העדר 

 חבריו לזהותשכן גבולות יציגותו נקבעים בהתאם  -יחידת מיקוח אינו נדרש לקביעת גבולות 

של הייצוג עד כדי פגיעה  מפרגמנטציהחשש ביחס אליו לא מתעורר שמי . ומשתרעים רק על חבריו

לאמץ בעניינו את עקרון לא צריכה המערכת המשפטית  - באפקטיביות ההתארגנות

 . בייצוג ביותיהאקסקלוס

ויחיד  ארגון עובדים אחדמהמחשבה כי צריכה להיות סימטריה בין גם בע ייתכן והבלבול נו, שנית

אי לחתום ששר ,ויחיד ארגון מעסיקים אחדהנשען על עקרון האקסלוסביות בייצוג העובדים, לבין 

זאת, מת. על הסכם קיבוצי כללי יחד עם ארגון העובדים היציג. ובכן, סימטריה שכזו אינה קיי

ר . כפי שהוסבמעסיקיםביות בייצוג ייק לארגון המעסיקים אקסקלוסמשום שאין כל הצדקה להענ

אימוץ עקרון יציגות כפיית ייצוג על המעסיקים. לא ניתן הכוח להמעסיקים  ארגוןללעיל, 

)שלא זכה מצד המעסיקים יחייב את המעסיקים החברים בארגון מעסיקים אחר אקסקלוסיבי 

בהעדר צורך בכפיית ואולם, שהם אינם חפצים בו. קבל על עצמם ייצוג קיבוצי ל( "ציגי"להיות 

מסיבה זו המדיניות ביות בייצוג המעסיקים. יאקסקלוסהבהענקת הצורך גם יצוג, מתבטל ה

ביחס לארגון המעסיקים אינה מדיניות של יציגות אקסקלוסיבית אלא ייצוג של מעסיקים  שנבחרה

י המעסיקים )ועל על הייצוג בין ארגונ המעסיקים החברים, תוך קיום תחרות חברים, בהתאם לרצון

 .(כך אבקש להרחיב בהמשך

עומד בקריטריונים שפורטו לעיל והוא כל ארגון מעסיקים, ובלבד שהוא לטעמי,  -לסיכום נקודה זו 

י מול לחתום על הסכם קיבוצי כללכשיר  -נחשב כארגון מעסיקים לצורך משפט העבודה הקיבוצי 

השאלה האם ארגון העובדים . לחוק הסכמים קיבוציים 4לסעיף בהתאם  ארגון העובדים היציג

טעם לעסוק כל כך, אין עוד  96.אינה רלוונטית -או לאו מעוניין לחתום עימו על הסכם קיבוצי יג היצ

בשלבי המשא והמתן לחתימה על הסכם קיבוצי כללי ובכשירות  ב"ארגון המעבידים היציג"

, זאת, משום שהדין הישראלי אינו מכיר על ידי הממונה ולרישומו ימה על הסכם קיבוצי כללילחת

 . כאמורבדרישה 

תנאי לכשירות הרחבת הוראות איננו "ארגון מעסיקים יציג"  האם -  עדיין ניתן לתהותואולם, 

סיקים ארגון המעהאם "ארגון מעסיקים יציג" נדרש כבסיס לבקשת או ההסכם הקיבוצי הכללי? 

? לאחר שהוצא צו הרחבה עסיקיםסיקים שאינם חברים בארגון המלגבות דמי טיפול ארגוני ממע

 היות אלו אשיב עתה. ת על

                                                 
 . 3, לעיל הערה גולדברג, ארגון מעבידיםראו  95
לת על ית, ועניינה בהיקף חובת תום הלב המוטתעוררת, אך העיסוק בה יישאר לכתיבה עתידמ ואולם, שאלה אחרת 96

 ארגון העובדים היציג ביחס לניהול משא ומתן עם ארגון מעסיקים פלוני או אלמוני. 
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 צו הרחבה כתנאי למתן" ארגון מעסיקים יציג" .1

כידוע, חוק הסכמים קיבוציים מאפשר להרחיב במסגרת צו הוראות מהסכמים קיבוציים כללים 

 97גון המעסיקים לבין עובדיהם.ים שבין המעסיקים שאינם חברים בארולהחילן על מישור היחס

שההרחבה האמורה  רה תחום אף הוא במסגרת החוק, כךשיקול הדעת להפעלת הסמכות האמו

צריך שתעשה "בשים לב למספר העובדים והמעסיקים שעליהם חל ההסכם הקיבוצי" הכללי 

  98ובקביעת התנאים בשוק העבודה".הרלוונטי, ו"למשקלו של ההסכם בהסדר יחסי העבודה 

ים יוצאי הדופן בתחום לציין כי הרחבת ההוראות ההסכמיות היא אחד המכשירים המשפטי שי

ם שבעוד שתחולת ההוראות המורחבות היא במישור המשפט, מעין "שעטנז" משפטי. זאת, משו

אקט מנהלי.  המשפט הפרטי, ביחס לחוזה העבודה שבין העובד לבין מעסיקו, צו ההרחבה הוא

 של ההסכם הקיבוצי הכללי אותו הואמעשה המנהלי תלוי בשרידותו יתרה מכך, תוקפו של ה

תלוי ברצון הצדדים להסכם הקיבוצי הכללי  -הכללי עצמו  מרחיב. ותוקפו של ההסכם הקיבוצי

תוצאה  100מכאן נובע כי תוקפו של אקט מנהלי תלוי בהסכמת צדדים במשפט הפרטי. 99הרלוונטי.

על התכליות של צו  101מי המשפט הפרטי והמנהלי גם יחד.הינה בגדר מבנה משפטי ייחודי בתחוזו 

 102:בעבר וקבע כי מד בית הדין הארצי לעבודהההרחבה ע

שתי מטרות ומגמות עיקריות לצווי ההרחבה. האחת היא השוואה של תנאי עבודה 
לה של המאורגנים, מסוימים )הן זכויות והן חובות( של העובדים הבלתי מאורגנים לא

לגבי המעסיקים הבלתי  את הוצאות מסוימות של עלות העבודהוהשניה היא השוו
אורגנים "לא יהיו במצב נחות וידם על התחתונה גנים, על מנת שהמעבידים הממאור

בהתחרות בשוק עם מעבידים שאין הסכם קיבוצי חל עליהם" ]....[ יסוד "התחרות" 
ואותן נורמות  מות המינימום שנקבעו בחוקי העבודהמופעל רק ברמה שמעל אותן נור

 לליים והורחבו בצווי הרחבהשנקבעו בהסכמים קיבוציים כהמינימום ההסכמיות 

                                                 
 י , פד"עדורון ושות' –סילשי  59-3לחוק הסכמים קיבוציים; על צו ההרחבה ותכליתו ראו דב"ע לח/ 25ראו סעיף  97

(; סק"כ 1997) 249, פד"ע ל ואח' ל אביב יפו נ' י.א.ד אלקטרוניקה בע"מלשכת המסחר ת 3-303(; דב"ע נו/1978) 32
לשכת המסחר  3-303דב"ע )ארצי( נו/לדיון בתכליות צו ההרחבה ראו  (.2012) "סאוט אלעמל" נ' שר התמ"ת 51/09

להגנת  -ל" "סאוט אלעמא)ארצי(  51/09(; ראו סק"כ  1997) 249, פד"ע ל י.א.ד. אלקטרוניקה בע"מ -יפו -אביב-תל
טענות מעסיקים לפגיעה  (.3.1.2012)פורסם בנבו,  שר התעשייה המסחר והתעסוקה - זכויות העובדים והמובטלים

בחירותם, וזאת על רקע החלת הנורמות הקיבוציות בעניינן ועל רקע החיוב שהוחל עליהם לשלם לארגון המעסיקים 
ל אביב יפו נ' לשכת המסחר ת 3-303ראו דב"ע נו/ -אל נדחו בעבר בישר -בוצי שהוא צד לו הורחב קישההסכם ה

( ואף גם באירופה, מקום הולדתם של צווי ההרחבה, על ידי בית 1997) 249, פד"ע ל י.א.ד אלקטרוניקה בע"מ ואח'
. להרחבת עילות Geotech Gmbh v. Germany (2016) (ECHR) 23646/09המשפט האירופאי לזכויות אדם בפרשת 

ק מהנסיון לשמר את מערכת יחסי העבודה הקיבוצית חבה במשפט העבודה הגרמני לאחרונה כחלהוצאת צו ההר
 Hagen Lesch, Sandra Vogel, Paula Hellmich “The Stateברמה הענפית ולנוכח המשבר הכלכלי בגרמניה ראו 

and Social Partners Working Together: Germany’s Response to the Global Financial and Economic 
crisis” INTERNATIONAL LABOUR OFFICE (2017)   

 לחוק הסכמים קיבוציים.  25ראו סעיף  98
 לחוק הסכמים קיבוציים.  14, 13על כך ראו סעיפים  99

 לחוק הסכמים קיבוציים.  31ראו סעיף  100
רום משפטי שגופו חוזה ונשמתו יטי לפיו ההסכם הקיבוצי הוא בגדר "מונסטלוכפראפראזה על דבריו של פרופ' קרנ 101

(, 267( 1970) 260, פד"ע ב' מרכז הסתדרות הפקידים ואח' –בנק אוצר החייל בע"מ  4-1מצוטט בדב"ע לא/חוק" )כ
 פרטי. ה אפשר לומר כי צו ההרחבה הוא בגדר מונוסטרום משפטי שגופו במשפט הציבורי אך נשמתו נטועה במשפט

(; ראו 1997) 274, 249, פד"ע ל מ ואח'תל אביב יפו נ' י.א.ד אלקטרוניקה בע"לשכת המסחר  303-3ראו דב"ע נו/ 102
( המביא מדברי בית המשפט העליון בפרשת 2015) דורון נגר נ' ליטוס מחשבים בע"מ  2580-03-11גם עע )ארצי( 

צו ההרחבה היא להחיל (: "מטרתו העיקרית של 1971) 48( 1'ד כו)פ', ינקלביץ שותפות נ' ליזרוביץ -רוזן  53/71ע"א 
ההרחבה ששר -מאורגנים את התנאים של עובדים מאורגנים, וכלשון בית המשפט העליון: "צועל עובדים בלתי 

לחוק הנ"ל, מטרתו להשוות תנאי העבודה בענף ולהעניק גם למי שאינו משתייך  25העבודה רשאי לתתו מכוח סעיף 
בדרך זו נוצרת רמה  נובעים ממנו לבעלי ההסכם, עקב ההסכם.נים שהתקשרו בהסכם קיבוצי את היתרונות הגולאר

-אחידה של תנאי העבודה בענף של תעשיה. במידה שהסכם עבודה הורחב, מתבטל ההבדל בין מאורגנים ובלתי
עולה כאמור כי התכלית העיקרית  להמאורגנים, ואלה כאלה חייבים לנהוג תנאי עבודה שווים" ]...[ ממקבץ דברים א

מאורגנים על ידי החלתם של ההוראות המורחבות שבהסכם  רחבה היא אפוא להיטיב עם עובדים בלתישל צו הה
הקיבוצי גם עליהם. צו ההרחבה על פי תכליתו אינו בא לגרוע מההוראות המורחבות שבהסכם הקיבוצי, אלא להפך 

 .ן בהסכם הקיבוצי"ההוראות המורחבות עליהם כמו כשה החיל אתוללהיטיב עם העובדים הבלתי מאורגנים 
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מחייב כי הוראות בהסכם קיבוצי אינו לחוק הסכמים קיבוציים  25סעיף השאלה היא האם והנה, 

הכללי הוא "ארגון מעסיקים כללי יורחבו רק כאשר ארגון המעסיקים החתום על ההסכם הקיבוצי 

ארגון חברות הנקיון  הושמעה בעבר הן על ידינובעת מהטענה שזו ענף הרלוונטי. טענה יציג" ב

בענף ליציגות והן על ידי התאחדות הסוחרים, שטענה  103שטען ליציגות בענף הנקיון ישראלב

נקודת המבט של יציגות ענפית מכלל לא קיימת  -כפי שטענתי לעיל ואמנם,  104אולמות השמחה.

שחפץ בכך,  מעסיקיםאן, שניתן לחתום על הסכם קיבוצי כללי עם כל ארגון כמהמעסיקים. ארגוני 

 לחוק הסכמים קיבוציים.  4יהיה ארגון יציג כמשמעותו בסעיף ובלבד שארגון העובדים 

השר  ואולם, חתימה על הסכם קיבוצי כללי לחוד, והרחבת הוראותיו בצו הרחבה לחוד. סמכותו של

כמצוות חוק הסכמים קיבוציים, כללי היא סמכות מנהלית. וצי ההקיב להרחיב את הוראות ההסכם

עשה "בשים לב למספר העובדים והמעסיקים שעליהם חל רחבת הסכם קיבוצי כללי צריך שתה

ו"למשקלו של ההסכם בהסדר יחסי העבודה ובקביעת התנאים  "ההסכם הקיבוצי הכללי הרלוונטי

ענפית, אלא גות ולא קיימת דרישה ליציגות במובן הזה, אין המדובר על יציה". בשוק העבוד

כחלק מהשלמת ההליך המנהלי,  כם, בהתאם לשיקול דעתו של השר,שהרחבת ההוראות ההס

וכי השיקולים האמורים ילקחו בחשבון במסגרת שיקול הדעת  דורשת כי לא יורחב הסכם קיקיוני

גות הענפית של ל העדר היצייתן ללמוד עגם מעניין זה נ. נהליתהמנהלי של השר בדרך להחלטה המ

הנה, הניצבת ביסוד חתימת הסכמים קיבוציים כללים. חסית ליות היאועל הפלור ארגון המעסיקים

 מעסיקיםחוק הסכמים קיבוציים מניח כי ייתכנו הסכמים קיבוציים כללים, שנחתמו עם ארגון 

י בקביעת התנאים שכן משקלו של ההסכם הקיבוצי הכלל א קיימת הצדקה להרחיבם,אך לפלוני, 

מהעובדים ומהמעסיקים  מספיק חלק משמעותיחל על אינו  או שהוא  דיו אינו מרכזיבשוק העבודה 

 בענף הרלוונטי. 

. כתנאי להרחבת הסכם קיבוצי כלליגם  לא קיימת כל דרישה ליציגות של ארגון המעסיקיםלפיכך, 

כם קיבוצי כללי כשיר להיות מורחב לחתום על הסכם קיבוצי כללי. כל הסכשיר  סיקיםכל ארגון מע

, והוראות היה תקיןוהליך ההרחבה שיקול דעתו המנהלי של השר באמצעות צו הרחבה, ובלבד ש

  105לחוק ההסכמים הקיבוציים. 27מקיימות את המגבלות הקיימות בסעיף הסכמיות הרלוונטיות 

בהחלט  דרישה ליציגות()הנובע מהעדר  צורך באקסקלוסיביותעולה מסקנה נוספת. בהעדר המכאן 

הורחב בצו כבר פלוני כללי מקום שהסכם קיבוצי י גם ביתן להרחיב הסכם קיבוצי כללייתכן כי נ

עם ו/או ארגוני עובדים אחרים זאת ניתן לעשות גם ביחס להסכם קיבוצי כללי שנחתם עם  הרחבה.

 ארגוני מעסיקים אחרים. 

. המלונאותבענף  פלוני מעסיקים ם פלוני לבין ארגוןתם בין ארגון עובדייבוצי כללי שנחהסכם קטלו 

בהתאם ני הוא הארגון היציג לצורך חתימת ההסכם הקיבוצי הכללי, שכן בדים הפלוארגון העו

                                                 
(: "הבקשה הראשונה הינה בקשת 2014) האיגוד הכל ארצי של מפעלי הנקיון נ' שר הכלכלה 36638/1ראו בג"ץ  103

ארגון חברות  25390-10-14הארגון, הטוען כי הוא, ולא העותר, הוא ארגון המעסיקים היציג בענף הנקיון"; סב"א 
י הצדדים אוחזים בכתר (: "שנ2014) י הנקיון והאחזקה בישראלקיון בישראל נ' האיגוד הכל ארצי של מפעלהנ

 יציגות המעסיקים בענף". ואולם, כפי שאבקש לטעון במסגרת המאמר, "כתר יציגות" שכזה כלל אינו קיים. 
 לפסק הדין.   17(. סעיף 0720) הסתדרות העובדים הלאומית בארץ ישראל נ' מדינת ישראל 11/06ראו עב  104
ללי אינו פשוט. ראשית, על השר להודיע על כוונתו להרחיב י ההליך המנהלי להרחבת הסכם קיבוצי כיש לציין כ 105

לחוק, עליו להיוועץ עם  26לחוק הסכמים קיבוציים. לאחר מכן, בהתאם לסעיף  25הוראות כאמור בהתאם לסעיף 
ארציים של מעבידים שלדעת ל ביותר של העובדים במדינה ועם ארגונים דוארגון העובדים המיצג את המספר הג

ים בדבר. על כוונתו זו יש לפרסם חודש מראש ברשומות, וכל מי שמעוניין רשאי לערור על כך בפני השר הם נוגע
ן לחוק, לא יתן השר צו הרחבה אם הוראות ההסכם הקיבוצי שהוא מבקש להרחיב 27השר. בהתאם להוראות סעיף 

דות לאמנה בינלאומית שישראל אי חברותו בארגון עובדים או שהן מנוגפוגעות בזכות אדם לעבודה עקב חברותו או 
 אישררה אותה. בנוסף, על השר לקבל את חוות דעתה של המועצה ליחסי עבודה לאחר שדנה בכך.  
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לחוק הסכמים קיבוציים עם חבריו נמנים המספר הגדול ביותר של העובדים  4להוראות סעיף 

בצו הרחבה, שקבע כי  חבום האמור הורהוראות ההסכעוד נניח כי חלק מכם. שעליהם יחול ההס

 בענף זה באזור הדרום.  הן יחולו על כל המעסיקים

גם ביחס עתה הוקם ארגון מעסיקים אלמוני, המאגד מעסיקים בענף המלונאות באזור הצפון. 

לצורך חתימת ההסכם להסכם קיבוצי כללי זה, ארגון עובדים פלוני הוא הארגון היציג לצורך 

מנים המספר סכמים קיבוציים עם חבריו נלחוק ה 4שכן בהתאם להוראות סעיף  הקיבוצי הכללי,

עוד נניח כי הצדדים חותמים על הסכם קיבוצי  העובדים שעליהם יחול ההסכם. הגדול ביותר של

האם י. העובדים המועסקים אצל המעסיקים החברים בארגון המעסיקים האלמונשיחול על  כללי

על המעסיקים בענף המלונאות  בת הוראות ההסכם הקיבוצי הכללייש טעם משפטי המונע את הרח

ככל ששיקול דעתו של השר יוביל למסקנה כי צו  נראה לי כי התשובה היא שלילית.אזור הצפון? ב

ם , גם במקום או בענף שבו קייהרחבה נדרש, איני חושב כי קיימת מניעה משפטית ליתן צו הרחבה

סלוסיביות ומהעדר דרישת היציגות של מהעדר עקרון האק מסקנה זו מתחייבתכבר צו הרחבה. 

להסדרה ברמה  צויאפשרי משפטית זה אינו בגדר מצב רמצב שכמובן  מעסיקים בישראל.ארגון ה

הענפית של יחסי עבודה. ואולם, הפתרון למניעת תחולה של צווי הרחבה שונים על אותה העבודה 

עניין שאתייחס אליו בסיום המאמר, ולא בדיני קים, בדיני התחרות שבין ארגוני המעסיי לטעממצוי 

האם מפעל הנציגות של המעסיקים עתה נותר לבחון את השאלה, של ארגוני המעסיקים. "היציגות" 

מתקיים, והאם יש להכיר בארגון מעסיקים יציג, עת ההסכם הקיבוצי הכללי שנחתם עימו, הורחב 

  . בצו הרחבה

 גביית דמי טיפול ארגוני מקצועילאי כתנ"ארגון מעסיקים יציג"  . 2

ודה ראשי לקבוע בתקנות, הוראות בדבר קיבוציים קובע כי שר העבז לחוק ההסכמים ה33סעיף 

חובת מעסיק שחל עליו צו הרחבה לשלם דמי טיפול ארגוני מקצועי לארגון המעבידים שהוא צד 

 בודה ל"מפעל הנציגות שלהתייחס בית הדין הארצי לע ת אביטןבפרש 106להסכם הקיבוצי שהורחב.

   107 "  כפי שכינה זאת, וכדבריו:מעבידים

תכליתם של החוק, התקנות וצווי ההרחבה היא שבענף בו מייצג ארגון מעסיקים את 
חבריו, חותם על הסכמים קיבוציים ופועל לטובת כלל המעסיקים בענף, יקבל הארגון, 

שאינם  ממעסיקיםם דמי טיפול ר שמשלמים לו חבריו בעד מאמציו, גבנוסף על דמי החב
מעניק עם זאת, מכיוון שחופש ההתארגנות אינו  חברים בו, אבל נהנים מפרי עמלו.

לארגון מעסיקים או לארגון עובדים מונופול בייצוג מעסיקים או עובדים, רשאי ארגון 
יציג בענף, להתאגד. אציין, כי עובדים אחר או ארגון מעבידים אחר, שאינם הארגון ה

בשיטתנו של מעבידים כאמור, הנוהג  ר הביטחון הארגוני של מפעל נציגותהסד
מסוגו בעולם.  ככל הנראה, הוענק לארגוני המעסיקים על ידי  המשפטית, הוא יחיד

מנת לאזן את הכוח הרב שהיה מנת חלקה של ההסתדרות -המחוקק כוח מיוחד זה, על
 ]הדגשה לא במקור[ לאחר קום המדינהבשנים הראשונות 

חוק  דים אכן ניתן במסגרתמונופול בייצוג העובראשית, להתייחסות זו. מספר הערות ביחס 

לארגון כאמור מונופול דומה לא ניתן הנכון הוא כי הסכמים קיבוציים לארגון העובדים היציג. 

אינו  ל נציגות של מעבידיםשל מפע הסדר הבטחון הארגוניכפי שאראה להלן, שנית, המעסיקים. 

" כתנאי העמלמפרי הנאה חוק הסכמים קיבוציים אינו דורש "שלישית,  ."עולםסוגו ביחיד מ"

                                                 
כמים קיבוציים )תשלום דמי טיפול תקנות הסואכן, שר העבודה עשה שימוש בסמכות זו, והתקין את תקנות  106

 .1977-, תשל"זמקצועי לארגון מעבידים(-ניארגו
 (. פרשת אביטן( )להלן: 2005) אביטן נ' התאחדות הקבלנים והבונים בישראל 1002/04ראו תא  107

http://www.nevo.co.il/law/71747
http://www.nevo.co.il/law/71747
http://www.nevo.co.il/law/71747
http://www.nevo.co.il/law/71747
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עמד על כך בית הדין . יפול על ידי ארגון מעסיקים ממעסיק שעליו חל צו ההרחבהלגביית דמי ט

 108, תוך שהוא דוחה את דרישת התמורה:בפרשה אחרתהארצי לעבודה 

אין רלבנטיות לשאלה האם כוח לשכת המסחר כי -ו את טענת באימקבלים אנ
צו ההרחבה אינם מפיקים תועלת מתחולת הבלתי מאורגנים מפיקים או המעסיקים 

עליהם )הגם שבהוראות המורחבות בצווי הרחבה כלולות גם חובות המוטלות על 
בתחום העובדים(. לא זו המטרה של צו ההרחבה, אלא המטרות הן, כמפורט לעיל, 

מבחינת התחולה על הן מבחינת התחולה על העובדים והן הנורמטיבי של יחסי העבודה, 
 .המעסיקים

אין גם רלבנטיות לשאלה האם ניתנת למעסיקים הבלתי מאורגנים "תמורה" בעד 
מקצועי, באשר השיטה בנושא זה שנקבעה בחוק שונה -תשלום דמי הטיפול הארגוני

 לתי מאורגניםארגוני שמשלמים עובדים ב-ל מקצועימהשיטה שנקבעה לגבי דמי טיפו

ארגון המעסיקים אינו מייצג כלל וכלל, שכן  מעסיקיםאין המדובר על מפעל של נציגות רביעית, 

  .את המעסיקים שאינם חברים בארגונו

זוהי יחידת המיקוח שהוא  מייצג את העובדים שאינם חברים בארגונו.דווקא ודוק, ארגון העובדים 

וא מייצג את כלל עובדים למשא ומתן מול המעסיק, המסיבה זו, כאשר מתיישב ארגון ה ה.מייצג

בהתאמה, העובדים . ואת העובדים החברים בו, ואת העובדים שאינם חברים ב - חיחידת המיקו

איננו חפצים בייצוג קיבוצי. הייצוג אנו שאינם חברים בארגון העובדים אינם יכולים לומר: 

יתרה מכך, לשם  109חוק הסכמים קיבוציים.ליהם בהתאם למודל היציגות שנקבע בהקיבוצי נכפה ע

בארגון העובדים )ואינם חברים ציים, נדרשים גם העובדים שאינם חברים קיומם של היחסים הקיבו

באף ארגון אחר( לשלם לארגון העובדים "דמי טיפול ארגוני" במידה וההסכם הקיבוצי חל עליהם, 

יביות אמור נוצר על מנת לייצר אפקטהמודל האקסקלוסיבי והכופה ה 110.מורהוראה כאבו ונקבעה 

 קיבוצית. לשם פתרון בעיית הפעולה ה

כאמור לעיל, ארגון המעסיקים מייצג  111.תמונה שונה לחלוטיןהואולם, ביחס לארגון המעסיקים 

ם כאשר גם כאשר הוראות מההסכם הקיבוצי הכללי שהוא חתום עליו הורחבו, וגרק את חבריו. 

בראש כי הוא מייצג אותם. זאת,  ארגוני ממעסיקים אחרים, אין לומר הוא זכאי לגביית דמי טיפול

לצורך הייצוג, על ארגון המעסיקים לדעת . למייצג יתן לייצג מי שאינו ידועובראשונה, משום שלא נ

ייצוג זהותו אם בעת המשתתף עתידי, לא ניתן לייצג אלמוני,  מיהם המעסיקים אותם הוא מייצג.

ידת חי"בהעדר ניתן לדעת מהם האינטרסים שלו וכיצד נדרש לייצגו.  אלאינה ידועה, וממילא 

. צגייואותם הוא מ - הם חבריו בלבדלארגון המעסיקים מעסיקים, המעסיקים הידועים של  "מיקוח

שא כאשר מתיישב ארגון המעסיקים בשולחן המשא והמתן מול ארגון העובדים היציג לניהול מ

הא ותו לא. יו המעסיקים. י כללי, אין הוא מייצג אלא את חברומתן קיבוצי לחתימת הסכם קיבוצ

יהיה וכתוצאה הוא יורחבו בעתיד, אם יורחבו, ובדה כי חלק מהוראות ההסכם הקיבוצי הכללי עה

 הנכון הוא שהקשראינה משנה עובדה פשוטה זו. שאינם חבריו, עסיקים זכאי לגבות דמי טיפול ממ

שאינו חבר בארגון, נוצר רק לאחר שארגון קים לבין המעסיק שבין ארגון המעסיהייחודי המשפטי 

מכאן, שגם משולחן המשא והמתן, בעקבות הרחבת ההסכם הקיבוצי הכללי. כבר סיקים קם המע

 בעניין זה אין לדבר על ארגון מעבידים יציג או על מפעל של נציגות מעסיקים. 

                                                 
 . 827( בעמוד 1997) 249, פד"ע ל בע"מ ואח' קהלשכת המסחר תל אביב יפו נ' י.א.ד אלקטרוני 303-3דב"ע נו/ 108
 .2, לעיל הערה ת השלישדרישעל מודל זה ראו עידו עשת,  109
 .59על חובת התשלום של דמי הטיפול במבט השוואתי ראו עשת, כפייה וחירות, לעיל הערה  110
ונטריו בקנדה ביחס למודל הייצוג של ארגוני המודל הוולנטרי הנהוגים בפרובינצית אעל ההבחנה הזו, תחת כללי  111

 The Masonry Contractors Ontario [1996] OLRBהמעסיקים עמד טריבונל העבודה במסגרת החלטתו בפרשת 
11128:. 
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כל קשר עולה המסקנה כי לא מתקיים  ה שקשר של יציגות אינו מתקיים, לאמהעובדיש להדגיש כי 

ד לו הורחב בצו הרחבה לבין המעסיקים שאינם שההסכם שהוא צ ארגון המעסיקיםבין  משפטי

ואולם, אבקש לעמוד במסגרת הפרק הרביעי. ועל מאפיינו קשר משפטי זה חברים בארגון זה. על 

 יחסים של נציגות.מערכת  זה אינו מגלםמשפטי קשר 

ת העבודה בדיוני ועד? ההרחבה" )שמקורו באירופה( חוקק את מכשיר "צוהמ קלטמדוע כך,  אם

 112סביר צבי בר ניב, לימים הנשיא הראשון של בית הדין הארצי לעבודה כי:ה

ו הרחבה, היינו, האפשרות להטיל על כלל העובדים הסכם קיבוצי החל על חלק ניכר צ
. צו ההרחבה בא 20-נות הלנו, ראשיתו בגרמניה הויימרית, בשמהם, אינו המצאה ש

עליהם תנאים ודה המארוגנים, כי מטילים ד אחד, את טענות נותני העבלמנוע, מצ
המעמידים אותם בתנאי התחרות בלתי שווים עם מעבידים אחרים. מצד שני, בא צו 

מכוסה על ידי  ההרחבה להבטיח מינימום של תנאי עבודה גם לגבי אותו עובד שאינו
אינו ארגון, ובין מפני שמעבידו פני שמפעלו קטן מידי ואינו ניתן להסכם קיבוצי, בין מ

דים שהוא צד להסכם קיבוצי. נוסף לכל יוצא צו ההרחבה מתוך חבר באותו ארגון מעבי
ההנחה, כי בטווח הארוך אין הכלכלה והמשק סובלים פער בתנאי עבודה בין מפעלים 

י, בעיקר במשברים, ייפגעו תנאי מפעלים בלתי מאורגנים ובחשבון סופנים לבין גמאור
פשיים מהענקת אותם אם חלק המהמפעלים יהיו חו בודה גם במפעלים המאורגניםהע

אה ותחליף י. ראו בצו ההרחבה דרך ברהתנאים שצריך להעניק המפעל המאורגן
כללי של תנאי  להתערבות המחוקק בתנאי העבודה. למעשה, מאפשר צו ההרחבה הסדר

 יצטרך לחוקק חוקים לשם כך עבודה מבלי שהמחוקק

תחולת צו ההרחבה יקשו להתנות את החוק, היו חברי כנסת שבבמהלך הדיונים על הצעת אציין כי 

לצו אכן, בסופו של דבר, הצעה זו נדחתה.  113בהסכמת כלל המעסיקים עליהם יחול צו ההרחבה.

הסכמית, ולא ביקש ל מעסיק שלא לקח על עצמו כל חובה ההרחבה מימד כופה. הוא מטיל חובה ע

צו ההרחבה דומה לתחולת ההסכם של  לתותחובמובן הזה, המעסיקים.  לקחת חלק בארגון

, מנקודת מבטו של העובד הלא מאורגן ושל המעסיק שאינו חבר הקיבוצי על העובד הבלתי מאורגן

של על העובד הבלתי מאורגן היא תחולה ואולם, תחולתו של ההסכם הקיבוצי  .בארגון המעסיקים

זכויותיו של העובד הבלתי  הפרטי, באמצעות מודל הנציגות הכופה, על מערךהסכם מהמשפט 

להבדיל, תחולתו של צו ההרחבה על המעסיק הבלתי מאורגן היא תחולה של נורמה מאורגן. 

 . מודל נציגות כופהדווקא משום העדרו של הנצרכת מהמשפט הציבורי, 

בית הדין הארצי לעבודה עמד על כך מי הטיפול הארגוני. בדל האמור מגולם גם בחובת תשלום דהה

שכן מקורה בהסכם, חובתו של העובד שאינו חבר באף ארגון עובדים לשלם דמי טיפול ד שבעוכי 

הרשאה הצדדים להסכם הקיבוצי החליטו על כך )ומעוגנת באו סיק העובד והמעהיא קיימת רק אם 

שחל עליו צו חובתו של המעסיק  (1958-התשי"ח ,חוק הגנת השכרל 25סעיף למעסיק בשניתנה 

ארגוני מקצועי לארגון המעסיקים שהוא צד להסכם הקיבוצי שהורחב  יפוללשלם דמי טהרחבה 

                                                 
 על חוק הסכמים קיבוציים.  11.7.1956ם מיו ראו דיוני ועדת העבודה של הכנסת, דיון 112
אני מציע לכתוב שצריך להיות הסכם , דבריו של חבר הכנסת בבה: "195626.12.ראו דיון של ועדת העבודה מיום  113

פועלים ולפי ניסוח הסעיף שר העבודה יכל לחסל את  2-3עם ]כ[ל הגורמים. יש הרבה בתי מלאכה המעסיקים 
מלאכה ויחסל ענף שלם בישראל. לא רחיב את ההסכמים הקיבוציים על כל בעלי הל לההמפעלים האלה. הוא יכו

ק שתהיה התייעצות, אינני יודע מי מיוצג במועצה, ויכולים להיות גורמים המעונינים לחסל שורה של נגריות, מספי
רש אותו בר ומפ ."למשל, כדי להבטיח עבודה למפעלים הגדולים. לכן צריך לכתוב: מתוך הסכם עם כל הגורמים

אני מבין את דעתם של אלה שהתנגדו בכלל "". על כך עונה חה"כ אלמוגי: ך להסכיםז.א, כל בעל מלאכה צריניב: "
למתן צו הרחבה, וכאחד הדברים על ידם הם משתדלים לרוקן מתוכנו את צו הרחבה הם מציעים לחייב את השר 

 ". את צו ההרחבהלנו לקבל את הסכמת הצדדים. ברגע שקיבלנו את הצעתם ביט
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ז לחוק הסכמים קיבוציים 33מכוח ההסמכה המצויה בסעיף  -נובעת מנורמה מהמשפט הציבורי 

 114.והתקנות שהוצאו מכוחו

, המבקשת לקדם את זכות ת ציבורית, נעוצה במדיניולקיומו של צו ההרחבה, כאמורהסיבה 

ם המאורגנים לתחרות הוגנת בשוק הסחורות. תוך שמירה על זכויותיהם של המעסיקיההתארגנות, 

הפועלים באותו הענף, להתחרות עם בלתי מאורגנים יוכלו מעסיקים בהעדר כפייה כלשהי, 

אי העבודה שהם ע מ"החסכון" בתנבאופן שאינו הוגן, שכן הוא נובם, המעסיקים המאורגני

 מעניקים לעובדיהם. 

מבקש להשיג תכליות על העובד הבלתי מאורגן העובדים הכוח הכופה של ארגון , לעומת זאת

 ולשם כך עוצבופילוג.  של פעילות קבוצתית במקום של סיעתיות הוא מבקש לפתור בעיהאחרות. 

, עליונות ההסכם הקיבוצי על ההסכם וח, יחידת המיקהאקסקלוסיביות בייצוג נות כגון:עקרו

גורמים מייצבים אלו מאפשרים ליצור קבוצה  115.עבודה הקיבוציפט הבמש ודרישת השליש האישי

עוד הוא מבקש למנוע תופעה אחידה יחסית ויציבה יחסית, אותה ניתן לייצג מול הנהלת המפעל. 

ירה על הקבוצה האמורה והשמ האמורהישגי הארגון, שכן הייצוג ל ביחסשל "רוכבים חופשיים" 

כך עוצב הסדר תשלום דמי ה. כלל הלוקחים חלק במקום העבוד בגדר מוצר ציבורי ממנו נהנים ם ה

 הטיפול הארגוני ביחס למי שאינו חבר באף ארגון עובדים. 

עליו לקיים  ים, המקשופילוגמן הצד השני, ארגון המעסיקים אינו ניצב בפני בעייה של סיעתיות 

ייע ביצירת הקבוצה אין צורך מיוחד הנדרש מהמערכת המשפטית, לסלפיכך, קיבוצית.  פעילות

ארגון המעסיקים אינו נדרש אלא לייצוג . משכך, מול ארגון העובדים שתקיים משא ומתן קיבוצי

מיע את קולה ולהש בקלות יחסיתהתארגן קבוצה כאמור יכולה לשהרי, . קבוצת החברים בו

 והשפעה על כוח התחרות של חברי ארגון המעסיקים של רכת ההסכמיתרק כאשר למע. הקיבוצי

ביחס למעסיקים האחרים התחרות הבלתי הוגנת להתמודד עם תופעת , נדרש הארגון בשוק

כאשר הוא מבקש להתמודדות כאמור, על המערכת המשפטית המתחרים בו, ואינם חברים בארגונו. 

 צו ההרחבה לשם כך נדרשת הכפייה במסגרת. רהמימון ההתמודדות האמוהנטל לסיוע במוטל גם 

כפייה שאינה תלויה כמובן בהסכמת המעסיקים הבלתי  - הטיפול הארגוני וכפיית תשלום דמי

 . מאורגנים

ארגון המעסיקים אינו מייצג את המעסיק שחל ואולם, כל שנאמר עד עתה אינו קשור דווקא לייצוג. 

ים דמי טיפול, אף היא אינה ייב לשלם לארגון המעסיקהעובדה שאותו מעסיק מחוצו הרחבה. עליו 

מערכת היחסים שבין ארגון המעסיקים לבין ארגון המעסיקים למייצגו. הנכון הוא שהופכת את 

המשפט הציבורי, המגולם בהוראות חוק הסכמים על כולה  מושתתת המעסיק שאינו מאורגן

את ארגון לכנות וון מעסיקים יציג" לזנוח כאמור את המונח "ארג, אבקש מסיבה זוקיבוציים. 

בטרם גון מעסיקים בכיר". יבוצי כללי שהורחב בצו הרחבה כ:"ארהמעסיקים שהוא צד להסכם ק

של יציגות  אציג את מעמדו המשפטי של ארגון המעסיקים הבכיר אבקש לבחון דגמים שונים

מודלים השונים של לצורך התרשמות מהעושר היחסי של ה בין היתר, מעסיקים בקנדההבארגוני 

  וריות הנדרשות.גת התכליות הציב, שעוצבו לשם השבדין הקנדי ייצוג המעסיקים

                                                 
ארגוני לטובת הארגון היציג כמשמעותו -ול מקצועי: "דמי טיפ1958-וק הגנת השכר, התשי"ח()ב( לח3)25ראו סעיף  114

, שיש לנכותם על פי הסכם קיבוצי או חוזה עבודה משכרו של עובד שאיננו 1957-בחוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז
, פד"ע ל קה בע"מ ואח'כת המסחר תל אביב יפו נ' י.א.ד אלקטרונילש 3-303חבר בשום ארגון עובדים"; דב"ע נו/

249 ,278 (1997 .) 
 .2, לעיל הערה דרישת השלישעשת, שכונו בכל אלה הם "גורמים מייצבים" כפי  115
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 המקרה הקנדי -ארגוני מעסיקים מודל הייצוג ב ג.

במסגרת ארגון ובייצוג על וולנטריות בהצטרפות בעיקרם ארגוני המעסיקים בקנדה מבוססים 

מניטובה( התקבלה חקיקה היוצרת ה )למעט בכל הפרובינציות בקנד יחד עם זאת, 116המעסיקים.

בכל הענפים בפרובינציית בריטיש  ואףים בענף הבנייה )ואף בענפים אחרים, מודל נציגות של מעסיק

מערכת יחסי עודד יצירתה של קולומביה( על מנת להוות משקל נגד לכוח ארגוני העובדים ועל מנת ל

  117ברמה הענפית.ת עבודה ריכוזי

ן הינו ארגוהראשון,  118נוכל למצוא שני סוגים של ארגוני מעסיקים. אונטריובפרובינצית כך, 

ארגון מעסיקים זה מורכב ממעסיקים שהצטרפו אליו באופן וולנטרי. הוא מייצג  .קים "רגיל"מעסי

ים כארגון את המעסיקים שהם חבריו במסגרת המשא והמתן הקיבוצי וחותם על הסכמים קיבוצי

לא ל מעסיקים החותמים על הסכמים קיבוציים זהים, אמדובר באוסף שכלומר, אין ה -מעסיקים 

  119.רגון המעסיקים ולא המעסיקים עצמםמדובר בהסכם קיבוצי אחד שצד לו הוא א

למנות בהליך  למועצה ליחסי עבודה לצד ארגון המעסיקים "הרגיל", קיימת סמכות סטוטורית

ובנוסף,  120(accredited employer)ייה קיקה ארגון מעסיקים יציג בענף הבנהכרה המוסדר בח

( designated employer bargaining agenciesארגון מעסיקים יציג ) מוענקת סמכות לשר למנות

על מנת להכיר בארגון מעסיקים יציג בענף הבנייה  121במקרה של ייצוג ברמת כלל הפרובינציה.

, מייצג את רוב המעסיקים ארגון המעסיקים המבקש הכרה כאמור המועצה צריכה להשתכנע כי

 122ת המיקוח של העובדים.יקים את רוב העובדים ביחידמיקוח של המעסיקים והם מעסביחידת ה

                                                 
הוג משטר יחסי עבודה קיבוציים הדומה ות נכידוע, קנדה היא מדינה פדרטיבית. במרבית הפרובניציות הקנדי 116

המבוסס על אקסקלוסיביות בייצוג קיבוצי של יחידת מיקוח נתונה בייצוג העובדים ומסיבה  טר הנוהג בישראל,למש
זו ההשוואה לדין הקנדי מבוססת על קרבה במודל הייצוג למודל הישראלי. על עקרון האקסקלוסביות בייצוג 

; על כללי קביעת יחידת המיקוח בפרובינציות בקנדה ראו 21ודל הייצוג, לעיל הערה ת, מבפרובניציות קנדה ראו עש
 . 2, לעיל הערה עשת, יחידת המיקוח

 Research and Working Papers  ”ctiveospeEmployer Accreditation: A Retr“Joseph B. Rose)ראו  117
Mcmaster University Ontario, 1983)   :10-(. יש לציין כי קנדה היא מדינה פדרלית המורכבת מרוז)להלן 

פרובינציות. משפט העבודה הקיבוצי הוא פרובינציאלי, והדין הפדראלי חל על מעסיקים פדראליים בלבד הפועלים 
משפטי שהוקם בחוק קיבוצי וטריבונל ובינציה חקיקה משלה בתחום משפט העבודה הל פרבפרוניציות השונות. לכ

)שוני מתקיים בפרובינציית  Labor Relation Boardשנמסרות לו סמכויות ההכרעה בסכסוכים קיבוציים, המכונה 
 המועצה ליחסי עבודה.   -קוויבק(. במאמר זה יכונה הטריבונל בשם 

(: יחסי העבודה באונטריו : חוק)להלן Sch Aur Relations Act, 1995, SO 1995, c 1, Labo -ראו סעיף ההגדרות ב 118
“employers’ organization” means an organization of employers formed for purposes that include the 
regulation of relations between employers and employees and includes an accredited employers’ 

organization and a designated or accredited employer bargaining agency; (“association patronale”) 
באחת הפרשות שנפסקו, ועל רקע היותו ארגון וולנטרי, סירבה המועצה ליחסי עבודה באונטריו להכיר בחובת  119

 exit-קע יכולת הקע הוולנטריות המרכיבה את הארגון, ועל רעל רהייצוג ההוגן שחלה על ארגון המעסיקים הרגיל, 
 Trudel and Sons Roofing Ltd., v. Residential Roofing Contractors Associaionשעומדת לכל מעסיק. ראו 

of Metropolitan Tornto 2426-01-U ONLRB (2002) אני סבור כי גישה זו שאימצה המועצה ליחסי עבודה .
סיקים היציג את החובה לייצוג הוגן, טיל על ארגון המעיא בעייתית. מהעובדה שהמחוקק באונטריו הו, הבאונטרי

לא עולה לטעמי המסקנה כי על ארגון מעסיקים וולנטרי לא חלה חובה כאמור. הסיבה לכך נעוצה בעבודה כי אמנם 
ג כפוף להסכמתו ונדרש לעגן מגנוני ייצואמנם מדובר בייצוג וולנטרי, אך משעה שבחר המעסיק להיות מיוצג, אין ה

ייצוג לרעה. העובדה כי ניתן לפרוש מארגון המעסיקים אינה רלוונטית לכך. כאמור, גם מי בפני ניצול כוח ההגנה 
לחוק תובענות  11שבידו זכות תביעה יכול לפרוש מהתובענה הייצוגית בה הוא נכלל בתנאים שונים )ראו סעיף 

תובע הייצוגי ואת בא כוחו אינה משחררת את ההלן: חוק תובענות ייצוגיות(( ועובדה זו )ל 2006-ייצוגיות, התשס"ו
לחוק תובענות  8מהצורך לייצג את כלל התובעים בתובענה הייצוגית בדרך הולמת ובתום לב, בהתאם לסעיף 

יצג את הקבוצה ה לילחוק תובענות ייצוגיות, חלה על בא כוח התובע הייצוגי החוב 17ייצוגיות. בהתאם לסעיף 
 וים המחויבים מכך שההליך הינו הליך ייצוגי.  היתה שולחתו בשינבנאמנות ובמסירות, כאילו 

“ accreditedראו הגדרה לארגון המעסיקים היציג בסעיף ההגדרות לחוק יחסי העבודה בפרוניבצית אונטריו:  120
employers’ organization” means an organization of employers that is accredited under this Act as the 

bargaining agent for a unit of employers "הסמכות מוענקת למועצה לאחר בקשה מצד ארגון מעסיקים "רגיל .
לחוק  134בענף הבניה, כאשר ארגון העובדים מייצג עובדים בענף הבניה המועסקים אצל מעסיקים שונים. ראו סעיף 

 ריו. אונטיחסי העבודה ב
 נטריו. יחסי העבודה באו בהתאמה לחוק 153-ו 137ראו סעיף  121
 Greater Toronto Railing Association v( לחוק יחסי העבודה באונטריו. ליישום ראו 2)135ראו סעיף  122

Laboureres’ International Union of North America, Local 183 OLRB 2690-17-R (2018). 
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צורך מקבל באופן סטוטורי וללא המשמעות של ההכרה בארגון המעסיקים ככזה הינה כי הוא 

ים ים, את הכוח לייצג בשם כלל המעסיקהמעסיקים שאינם חברים בארגון המעסיקת סכמבה

בוצי המחייב את כלל ית ולחתום בשמם על הסכם קיהנכללים ביחידת המיקוח הרלוונט

המדובר בייצוג אקסקלוסיבי, דהיינו מעסיק או ארגון מעסיקים  123.ים ביחידת המיקוחהמעסיק

ארגון המעסיקים  אחר אינו יכול לייצג את המעסיקים האמורים הנכללים ביחידת המיקוח, מלבד

 יצגהמיהמעסיקים  ביחס לארגון 124ה יחידת מיקוח של מעסיקים.ס לאותצג ביחמיישהוכר כ

ללא תלות בשאלה האם מעסיקים אלו הם חברים בארגון  עה גם חובה סטוטורית לייצוג הוגןנקב

 מודל דומה נהוג בענף הבנייה גם 125המעסיקים או לאו.

גון מעסיקים רשום" כות למועצה ליחסי עבודה לקבוע "אר, שם הוענקה סמאלברטהבפרובניציית  

צי ולאחר הצבעה ים לקיום המשא והמתן הקיבומהמעסיקים הרלוונט 40%חות אם חברים בו לפ

ארגון מעסיקים רשום מוסמך לייצג באופן  126.במסגרתה הוא זכה לרובשנערכה בין המעסיקים 

ללא קשר להסכמת המעסיקים שאינם  אקסקלוסיבי את המעסיקים ביחידת המיקוח הרלוונטית,

יקים הרשום" דמי טיפול, מעסיק חייב לשלם ל"ארגון המעס 127ברים בארגון המעסיקים הרשום.ח

גם  128וההסכם הקיבוצי חל עליו או במידה והארגון ייצג אותו במסגרת המשא והמתן.במידה 

  129מונהג מודל דומה ביחס לענף הבנייה. צואןסססקבפרובינציית 

לית ראלית בקנדה, מוסמכת המועצה הפדראעבודה עליהם חלה חקיקת העבודה הפדבמקומות 

במקרה שנקבעה  designate employers’ organization)ון מעסיקים )ליחסי עבודה למנות ארג

יחידת מיקוח המערבת עובדים אצל יותר ממעסיק אחד, והמעסיקים הקימו ארגון מעסיקים 

ריו בהסכמים שהוא . ארגון מעסיקים שכזה מחייב את חבוהעניקו את הסכמתם לייצוג האמור

אם קובעת המועצה יחידת מיקוח  horing industrys-(longניטול בנמלים )הבענף  130חותם עליהם.

                                                 
 (. 2)138לחוק יחסי העבודה באונטריו; סעיף  (1)713ראו סעיף  123
Greater Toronto Railing Association v Laboureres ’( לחוק יחסי העבודה באונטריו. ראו גם:1)140ראו סעיף   124

International Union of North America, Local 183 OLRB 2690-17-R (2018) ראו .Trudel and Sons 
Roofing Ltd., v. Residential Roofing Contractors Associaion of Metropolitan Tornto 2426-01-U 

ONLRB (2002):   המצטט את פרשתOntario Hydro [1998] O.L.R.D 4120: “:ראו גם .Ontario Labour 
Relations Board Information Bulletin n. 33 Accreditation in the Construction Industry (2018) 

ete Forming Ltd. V. The Residential Low Rise A.C Concrו; ראו לחוק יחסי העבודה באונטרי 141ראו סעיף  125
Forming Contractors Association of Metropolitan Toronto and Vicinity 93 O.R (3d) 529 (2008) (Court 

of Appeal for Ontario) 
מוץ המודל (. על הרקע לאיטהקוד יחסי העבודה באלבר)להלן:  c LA 20Labour Relations Code, RS ,1-00ראו  126

 Driver Iron Inc v. International Association ofהמנדטורי האמור בענף הבנייה בפרובינצית אלברטה ראו 
Bridge, Structural, Ornamental and Reinforcing Ironworkers, Local Union No. 720 2009 ABQB 604 

(Court of Queen’s Bench of Alberta) . 
 וד יחסי העבודה באלברטה. לק 176ראו סעיף  127
דמי הטיפול לא יהיו גבוהים יותר מדמי החבר בארגון המעסיקים ויהיו קשורים באופן סביר לשירותים שהעניק  128

נות מעסיק שהתנגד לשלם ה טע, שם דחתה המועצDriver Iron inc., [2011] Alta. L.R.B.R.ארגון המעסיקים. ראו 
 כי הסכמתו לייצוג ולתשלום לא ניתנה. המעסיקים בטענה  דמי טיפול לארגון

. על הייחודיות של הענף ועל השפעת המאפיינים 70-6סעיף  The Trade Union Act, RSS 1978, c T-17ראו  129
 Communications, Energy and Paperworkersהאמורים על התבחינים לקביעת יחידת המיקוח )עובדים( ראו גם 

Union of Canada, v. J.V.D Mill Services Inc., 87/10 [2011] SKLRB ככל הנראה המייחד את ענף הבניה .
במסגרתו יוצרות הפרובינציות מודל ייצוג ייחודי למעסיקים הנשען על יציגות כופה ורחבה, הוא הרצון )שנובע 

מתן ם מערכת של משא ועונתיות; התמחות; תחלופה( לאפשר ולקיי -ענף מהמאפיינים הייחודים של ההעסקה ב
קיבוצי ברמת הפרובינציה, באמצעות הקמת תשתית של התארגנות יציגה של מעסיקים הפועלת כדי למנוע תחרות 
בלתי הוגנת בין המעסיקים ומאפשרת להם לפעול במשותף כנגד הכוח הארגוני של העובדים, שהוא באופן מסורתי 

 -הצורך אשר יצר את מערכת צווי ההרחבה כי המדובר באותו על יחידות מיקוח מקצועיות וחזקות. נראה וסס מב
המוכרת במשפט העבודה הישראלי והאירופאי )ממנו אומצה( אך נעדרת לחלוטין ממשפט העבודה הצפון אמריקאי. 

 International Union of Elevator Constuctors, Local 102 v. CLRעל כך ראו בהמשך המאמר. ראו גם ראו 
Construction Labour Relations Association of Saskatchewan Inc.,215/13 [2016] SKLRB  

 Maritime Employers; 33)להלן: קוד העבודה הפדראלי( סעיף  Canada Labour Code, RSC 1985, c L-2ראו  130
Association v International Longshoremen' Association, Local 1879, 2012 CanLII 7448 (CA LA) .

 ינוי על ידי המועצה הינה כי הייצוג הרלוונטי של המעסיקים יכול להיעשות רק על ידי ארגון המעסיקים.משמעות המ
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על בסיס גאוגרפי המורכבת מעובדים של מספר מעסיקים, רשאית המועצה לדרוש מהמעסיקים 

 דו מופקד המנדט לניהול המשא והמתןהרלוונטים ביחידת המיקוח האמורה לבחור נציג שבי

ה כאמור, במקרה של העדר בחירים האמורים או למנות נציג הקיבוצי ולחתימתו בשם כלל המעסיק

(employer represenative.)131  לאחר מינוי כאמור, כל מעסיק חייב לשלם לנציג המעסיקים את

ס לכל המעסיקים אותם הוא חלקו בהוצאות הייצוג. נציג המעסיקים חב בחובת ייצוג הוגן ביח

דה שפט העבוהוטלה במבתוך כך,  133בעלת מימד כופה.מעסיקים המדובר בנציגות  132.מייצג

 134הפדראלי דרישת ייצוג הוגן החלה על מישור היחסים שבין המעסיק לבין מייצגו.

עצה לקוד יחסי העבודה מעניק למו 43סעיף ניתן למצוא מודל ביניים.  בפרובינצית בריטיש קולמביה

ג קיבוצי של חברי ארגון "ארגון מעסיקים מורשה" לצורך ייצוסמכות להכיר בארגון מעסיקים כ

. משמעותה של ההכרה ההכרה האמורה תלויה בהסכמת כלל חברי הארגוןעסיקים. ואולם, המ

הינה כי לארגון המעסיקים המורשה מסורה הסמכות האקסקלוסיבית לייצוג קיבוצי ולחתימה על 

מהארגון  תאם, הוטלו מגבלות על פרישת מעסיקשיחול על המעסיקים החברים בו. בה הסכם קבוצי

בודה מוסיף וקובע כי על ארגון המעסיקים מוטלת חובת ייצוג הוגן לקוד הע 12סעיף  135המורשה.

ואולם, אין חובה  136 ניהול משא ומתן קיבוצי.ל הרלוונטית ביחס למעסיקים הנכללים בקבוצה

ארגון כארגון מעסיקים וולנטרי, אלא שאז ם מורשה, וניתן לפעול בפרובניציה להיות ארגון מעסיקי

                                                 
 .J.D; ליחידת מיקוח גאוגרפית בנמלים ראו: ,.CIRB 608 (CanLII) Rideau Bulk Terminal Inc 2011ראו:   131

Irving, Ltd. v. General Longshore Workers, Checkers and Shipliners of the Port of Saint-John, N.B. 
Local 273 of the International Longshoremen's Association, [2003] 4 FC 1080, 2003 FCA 266 (CanLII) 

 לקוד העבודה הפדראלי.  34ראו סעיף  132
ls Inc. v. ec Ports TerminaQuebם עמד בית המשפט הפדראלי בקנדה ראו סיקיעל המימד הכופה בנציגות המע 133

Canada ( Labour Relations Board ), [1995] 1 FC 459, 1994 CanLII 3526 (FCA):  :(. פרשת נמל קוויבק)להלן 
, מפלה או רותי( לקוד העבודה הפדראלי, קובע כי מייצג המעסיקים האמור לעיל לא יפעל באופן שרי6)34סעיף  134

 CANADA LABOURלבין המעסיקים שבשמם הוא פועל. ראו ור היחסים שבינו בחוסר תום לב בעת הייצוג במיש
CODE sec 34(6) ;Quebec Ports Terminals 2008 CIRB 410 לקוד, הקובע כי למייצג  5; וראו גם את סעיף קטן

 5.1שהוא מייצג. עוד ראו את סעיף קטן  יקיםהמעסיק יהיו הכוחות לחתום על הסכם קיבוצי בשמם של המעס
צג המעסיקים לדרוש מכל אחד מהמעסיקים שהוא מייצג ביחידת המיקוח מימון לפעולתו. מעניק סמכות למייה

חשוב להדגיש כי מפעל נציגות זה של מעסיקים אינו חל אלא על מעסיקים בענף הפריקה והטעינה בנמלים וענפים 
עובדים, חלים, החלים על ארגון הות הבסיסים הנוגעים לחובת הייצוג ההוגן קרונאחרים שנקבעים במפורש. הע

 Quebec Ports Terminalsבהתאמות הנדרשות, גם ביחס לחובת הייצוג ההוגן החלה על מייצג המעסיקים. ראו 
2008 CIRB 410 ;Quebec Ports Terminals inc. v. Canada (Labour Relations Board) [1995] 1 F.C 459 ראו .

. בפרשה Quebec Port Terminals Inc. 2015 CIRB 765ם . ראו ג Quebec Ports Terminals 2008 CIRB 410גם 
 107-108. סעיפים Quebec Port Terminals Inc. 2015 CIRB 765אחרת שעסקה באותו נציג מעסיקים, ראו 

שם נקבע שקבלת הצעת ארגון עובדים  Parrish  & Heimbeceker Limited, 2015 CIRB 786להחלטה. ראו גם 
רגון המעסיקים, ללא הסכמת המעסיק הרלוונטי, אינה עולה כדי הפרת חובת הייצוג ההוגן מחלוקת על ידי א לסיום

 של ארגון המעסיקים.
 Forest(; קוד יחסי העבודה בבריטיש קולומביה)להלן:  Labour Relations Code, RSBC 1996, c 244ראו  135

Industrial Relations Limited v. Stella-Jones Inc., 2003 CanLII 62742 (BC LRB); Forest Industrial 
Relations Limited v. United Steelworkers of America, Local No. 1-3567, 2007 CanLII 33722 (BC LRB) .

ועצה ליחסי עבודה בפרונביצית ת המ, שם נקבע בפסיקForest Industrial Relations BCLRB B267/2003ראו גם 
 Accreditation provides "legal cohesion" among the group of accredited“ומביה כי: בריטיש קול

employers and protection against "whipsawing" of individual employers.”  ואולם, ארגון המעסיקים .
ים, מיקוח" של מעסיק גון מעסיקים יציג, ואינו נשען על "יחידתו ארהמורשה בפרובינצית בריטיש קולומביה אינ

 British“:2בעמוד  117, לעיל הערה רוזובאישור המועצה ראו  מכוח הסכמת חבריואלא על סמכות שהוענקה לו 
Columbia adopted the "conservative" model which is based on voluntarism and includes only those 
unionized contractors who have joined the association and designated it to act as their accredited 

bargaining agent 
“Labour Relations Code, RSBC 1996, c 244 .t act An employers' organization must noל:  12ראו סעיף  136

in a manner that is arbitrary, discriminatory or in bad faith in representing any of the employers in the 
group appropriate for collective bargaining”. ; :ראוGolden Ears Intermediate Care Society, BCLRB 

no. B140/2009 סיקים אה )בטעות לטעמי( את מודל הייצוג של המעזה, הרו. אך ראו את ההחלטה הראשונה בעניין
 Golden Ears Intermediate Careסיק המורשה כזהה למודל הייצוג של העובדים ביחידת המיקוח: על ידי המע

Society, BCLRB no. B34/2009. 
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התאמה, פחותה ההגנה הנפרסת על יציבות מהאקסקלוסיביות בייצוג, ובהמעסיקים אינו נהנה 

 137ההתארגנות.

לסיכום הדגמים השונים שבייצוג בארגוני המעסיקים בקנדה, נראה כי ניתן לערוך הבחנה בין 

דגם זה תואם את דפוס . של ארגון המעסיקים הדגם הוולנטרי. הראשון הוא עקרייםדגמים  שלושה

ולא ברמה  ניהול משא ומתן קיבוצי ברמת המפעלמריקה, המבוסס בעיקר על ההתארגנות בצפון א

את יחידת הייצוג, ואינו יוצר כפייה במערכת הייצוג של זהו דגם שאינו תוחם הענפית או המשקית. 

בריטיש קולמביה, התלוי בהסכמת  השני הוא הדגם המקובל בפרובניצית הדגםהמעסיקים. 

מודל נשען על , הוא לייצוג משותף באמצעות ארגון מעסיקים מואך משעה שאלו הסכי ,עסיקיםהמ

מקומות שבהם הוגן. בהייצוג החובת את  המטיל על ארגון המעסיקים המורשהייצוג אקסקלוסיבי 

חסי העבודה ודה שמדיניות יבעיקר בענפי עבומתן ברמה הענפית, עודד ניהול משא נדרש המחוקק ל

 לה רחבת היקף לנוכח המאפיינים הייחודיים שלהםמבקשת לקדם בהם שליטה מרכזית ותחו

ויוצר משטר  הסוטה מעקרון הוולנטריות בייצוגנמצא את הדגם השלישי, )ניטול בנמלים, בנייה( 

י עבודה, את וך מעורבות ופיקוח של המועצה ליחסטוטורי במסגרתו מקבל נציג המעסיקים, תסט

את ללא תלות המיוצגת על ידי הנציג, וז קים הנכללים ביחידת המיקוחהסמכות לייצג גם מעסי

חובת הייצוג אימוץ מנגנוני הגנה בדמות אך תוך קיומם של בהסכמתם של המעסיקים האמורים 

  .ההוגן

המעסיקים ממודל הייצוג של ארגון נים שונים נבדלים במאפייודוק, המודלים הנהוגים בקנדה 

באופן צו ההרחבה, אשר מאפשר להרחיב בייחוד, חסר המודל הקנדי את ההכרה במכשיר בישראל. 

, ויש דומיםהם העקרונות ואולם . גם על צדדים נוספיםאת מערכת יחסי העבודה בלתי וולנטרי 

 ט בסוגיית החלת חובת הייצוג ההוגן, למעבמסגרת מאמר זה ונים המובאיםבהם כדי לתמוך בטיע

 . על דגם הייצוג הוולנטרי

ם, שאינה נשענת על דיני החוזים ל ייצוג קיבוצי של מעסיקימכיר הדין הקנדי במערכת שראשית, 

והשליחות אלא מעניקה לארגון המעסיקים מעמד עצמאי, הנפרד מרצון המעסיקים החברים 

ם מימוש תכליות בייצוג הקיבוצי לש צירת "מייצבים"במקום שבו נדרש המשפט ליבארגון. שנית, 

מטיל המשפט הקנדי  -והצורך ביציבות בייצוג היקף  ייצוג רחבהצורך בביסוס שונות כגון ציבוריות 

  138.האמורותלשם הגשמת התכליות זאת וואקסקלוסיביות  ייצוגהעצם אלמנטים של כפייה ב

יקים ודל "ארגון המעסאו במסגרת מ הקנדיבמשפט  ייצוגעצם הבכפייה הדרישת לצד , לישיתש

את גם מטיל המשפט הקנדי  ,הבריטיש קולומביפרובניצית וסס ההסכמה הנהוג בהמורשה" מב

הדין בניגוד לטענה המובאת במאמר, , אכן. ןכדוגמת חובת הייצוג ההוגלמיוצג  ההגנמתן ל הדרישה

מהסיבות . לנטרי של ארגון מעסיקיםבמסגרת הייצוג הוואת חובת הייצוג ההוגן אינו מאמץ  הקנדי

, גם במסגרת מודל הייצוג היא שבמסגרת המשפט הישראלי נדרש לעשות כןדעתי , עילשפורטו ל

                                                 
erica, s of AmB.C. Hardwood Floor Co. Ltd. V. United Brotherhood of Carpenters and Joinerראו  137

Floorlayers' Local No. 1541, 2010 CanLII 43132 (BC LRB); Coast Capri Hotel v Unite Here, Local 40, 
2018 CanLII 6383 (BC LRB)  ,:אך השוו לHospitality Industrial Relations v Richmond Inn Hotel Ltd 

(Sheraton Vancouver Airport Hotel), 2012 CanLII 75573 (BC LRB). צוג המשמעות של האקסקולסיביות ביי
ים המורשה הינה כי רק ארגון המעסיקים האמור רשאי לייצג את המעסיקים האמורים. ארגון המעסיק

אקסקלוסיביות זו שונה מהאקסקלוסיביות שמקבל ארגון העובדים היציג, שכן ארגון העובדים היציג מייצג גם את 
ים שהם חבריו דית לייצוג מעסיקגון המעסיקים המורשה מקבל את הזכות הבלעעוד שארמי שאינו חבר בארגון, ב

 בהתאם לדין האמור. 
 . 63וראו בעניין זה, הדיון לעיל בה"ש  138
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מהעובדה  139., אך על כפייה במסגרת הייצוגבארגון המעסיקים נטריתווולחברות המבוסס על 

לא מתחייבת בקנדה, הנהוג שהמשפט הישראלי לא אימץ את מודל היציגות של ארגון המעסיקים, 

וגן יצוג ההחובת היבדומה ל - ל המעסיק המיוצגי אין להחיל הגנות כלשהן עלטעמי המסקנה כ

לבין  בבריטיש קולומביה "ארגון המעסיקים המורשהמישור היחסים שבין "על שהוחלה 

  140.כפייה בעצם הייצוג ה של, גם בהעדרהמעסיקים החברים בו

 -במשפט הישראלי " רארגון המעסיקים הבכי"ו המשפטי של סרטט את מעמדהגיעה העת לעתה, 

 . בוצי שהורחב בצו הרחבהדהיינו ארגון המעסיקים שהוא צד להסכם קי

 "ארגון המעסיקים הבכיר"לדמותו של  ד.

. הראשון, הוא ארגון מעסיקים במשפט הישראלי ניתן להבחין בין שני סוגים של ארגוני מעסיקים

של המאמר. השני, הוא "ארגון  עמדתי בחלק הראשוןל מעמדו המשפטי וע"רגיל". על מאפייניו 

הורחבו שהוא צד להסכם קיבוצי כללי שהוראותיו המעסיקים  מעסיקים בכיר". זהו אותו ארגון

לארגון מעסיקים יכול להפוך, באופן פוטנציאלי,  "רגיל"ל ארגון מעסיקים כאמור, כבצו הרחבה. 

מארגון מעסיקים בכיר ותר פעולתו של ימן הבחינה המשפטית,   בהחלט תיתכן -בכיר. זאת ועוד 

לא הוענקה כל אקסקלוסיביות לארגון זאת, שכן . המדינהחי משטאלמוני או בשטח פלוני  אחד בענף

רשאי לבחור מבין ארגוני המעסיקים היציג ארגון העובדים  .בייצוג מעסיקים בישראל המעסיקים

בין יפותחו בעתיד התחרות ש בכפוף לדיני - ל הסכם קיבוצי כללילחתום ערצונו עם מי ב -הקיימים 

מצו  תו של יותרהשר יוביל להוצאדעתו המנהלי של שיקול עוד ייתכן כי  141.ארגוני המעסיקים

הנה, בעולמם של  .פלוני. גם תוצאה זו הינה בגדר תוצאה משפטית אפשרית הרחבה אחד בענף

המעסיקים הבכיר, מהו הדין שצריך לחול על ארגון אך . פלורליזם יחסיארגוני המעסיקים שורר 

ועל מישור היחסים שבינו לבין המעסיק  חבהי שהוא חתם עליו הורחב בצו הרשההסכם הקיבוצ

כפי שהבהרתי לעיל, אין המדובר בקשר של יציגות. מסיבה זו, ? שאינו חבר בארגון המעסיקים

 מעמד שיוצג להלן.  -של הנהגה ארגון המעסיקים הבכיר זוכה למעמד טעון כי אבקש ל

אלא חובת הייצוג ההוגן,  ען כי בהעדר ייצוג, אין להחיל על מערכת היחסים האמורה אתאט עוד

אקרא ו תייחס לסוגיית התחרות בין ארגוני המעסיקיםאבקש להאת חובת תום הלב בלבד. לבסוף, 

 . סיכוםבטרם , להפעלתן של ועדות הפיקוח

 

 

 הנהגהלציגות מי 1.

                                                 
 )ג( לעיל. 1עיף מסגרת סוראו את הנימוקים להכרה בחובת הייצוג ההוגן החלה על ארגון המעסיקים ביחס לחבריו ב 139
והג בפרובינצית בריטיש קולמביה, הוא הקרוב ביותר למודל המוצע מבוסס ההסכמה הנ נראה כי מודל הביניים 140

במסגרת מאמר זה ביחס לארגון המעסיקים הישראלי. יוער, כי הבחירה בדין הקנדי )למעט בריטיש קולמביה( הינה 
לבין ולנטריזם בייצוג , בעוד שהבחירה בדין הישראלי הינה בין וים יציגבין וולנטריזם בייצוג לבין ארגון מעסיק

הוצאת צו הרחבה והפיכתו של ארגון המעסיקים לארגון מעסיקים בכיר. עקב בחירה זו, במידה ולא תוכר הזכות 
המובא  לייצוג הוגן במסגרת פעולתו של ארגון המעסיקים "הרגיל" בישראל, היא לא תוכר כלל, שכן בהתאם לטיעון

מובסס על תפיסת "יחידת המיקוח של מעסיקים" המעסיקים היציג הבמאמר זה, בניגוד למודל הקנדי של ארגון 
ארגון המעסיקים הבכיר במשפט הישראלי אינו מייצג את המעסיקים שאינם חברים בו. מכאן, שהזכות לייצוג הוגן 

תוצאה זו אינה מתחייבת כלל, בין היתר  . לטעמיביחס לפעולתו של ארגון מעסיקים כלשהו אינה מתקיימת בישראל
הובאו לעיל התומכים באימוצה של הזכות לייצוג הוגן במסגרת מודל הייצוג הוולנטרי של ל סמך הטיעונים שע

 מעסיקים הנוהג בישראל.
ון על כך ראו בהמשך המאמר. כמובן שבחירה כאמור מעלה מייד חשש להשפעה אסורה של ארגון העובדים על ארג 141

ו תוך רגישות לעניין זה. על בחירתו של ארגון יקים צריך שיתפתחיקים, ולכן דיני התחרות בין ארגוני המעסהמעס
 The Masonry Contractors Ontario [1996]העובדים בארגון מעסיקים תחת מודל ייצוג וולנטרי בקנדה ראו 

OLRB 11128:. 
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הבכיר לבין המעסיק שעליו חל צו ארגון המעסיקים בין  תקשר של יציגולא מתקיים מור לעיל, כא

במשא ומתן מול ארגון העובדים. ארגון מעסיק זה  אינו מייצג. ארגון המעסיקים הבכיר ההרחבה

מול רשויות השלטון הרלוונטיות האחראיות במשא והמתן גם  מעסיק זה המעסיקים אינו מייצג

הנכון הוא שארגון ן המעסיקים. יציגות ביחס לארגואין לדבר עוד על  ו ההרחבה. משכך,להוצאת צ

מבין ארגוני המעסיקים בענף )ככל  142הרלוונטי. כיר זוכה למעמד של הנהגה בענףהמעסיקים הב

שישנם(, ארגון מעסיקים זה נבחר על ידי ארגון העובדים היציג לחתום עימו על הסכם קיבוצי 

. לאחר מכן, מכוח סמכותו ושיקול עולותיולפו דות לחשיבותו של ארגון המעסיקיםזוהי ע 143כללי.

וחשיבותו של לאור מעמדו של ארגון המעסיקים הרלוונטי, בין היתר ר, ודעתו המנהלי של הש

הוחלט להרחיב הוראות בהסכם הקיבוצי הכללי האמור, ההסכם הקיבוצי הכללי הרלוונטי, 

 לביןהרלוונטי  יקיםמעסיקים שאינם חברים בארגון המעסהולהחילן גם על המישור שבין 

לארגון  -את ארגון המעסיקים  ופכתד לו, ההרחבת ההסכם שארגון המעסיקים צעובדיהם. 

 "מנהיגות"ארגון המעסיקים האמור ממלא תפקיד של מעסיקים בכיר, כהגדרתו במאמר זה. 

המשמעות המשפטית של ו הוא פועל. בקביעת תנאי העבודה בענף הרלוונטי או בשטח הרלוונטי ב

 היא כפולה. נהגה זו ה

כוח המשפטי לגבות ארגון המעסיקים הבכיר זוכה ב להנהגה זו משמעות כלכלית כבירה. ,ראשית

בהסכמת המעסיק שאינו חבר בארגון וצו ההרחבה חל וכוח זה אינו תלוי דמי טיפול ארגוניים, 

. זאת, צו ההרחבה שהוצאלמוטט את המשפטי  לארגון המעסיקים הבכיר הכוח ,שנית 144.עליו

רשאי לבטל את ההסכם הקיבוצי ד ההבכיר הוא ארגון המעסיקים היחימשום שארגון המעסיקים 

, שלישית 145הכללי. ביטולו של ההסכם הקיבוצי הכללי, משמעותו, כאמור, ביטולו של צו ההרחבה.

ב 33-א ו33יקוח בהתאם לסעיפים בכיר רשאי להמליץ לשר על חבר בוועדת הפהמעסיקים הארגון 

דעות  יישוב חילוקילשמש כגוף ל התפקידה של ועדת הפיקוח הינק הסכמים קיבוציים. לחו

בצד מעמד משפטי זה,  146מפעלים עליהם חל צו ההרחבה בהתאם לקביעתו של השר.סכסוכים בב

הוא ל. ביחס להסדרת תנאי העבודה בישרא מעמד ציבורי משמעותילארגון המעסיקים הבכיר 

    בודה הענפיים והמשקיים בישראל.משים לבניית יחסי העאחד מאבני הבסיס המשמהווה 

                                                 
הוועדה  תמיכה לטיעון זה ניתן למצוא גם בדו"ח שלי לכך שאני מודה לד"ר אסף בונדי שהפנה את תשומת ליב 142

, שם בחרה הוועדה: 9( בעמ' 1998מקצועי לארגוני מעבידים, שמינתה השרה נמיר )-מי טיפול ארגונילבדיקת ד
להשתמש במונח "ארגוני מעסיקים דומיננטיים" במקום "ארגוני מעבידים יציגים" כדי שלא ליצור זיקה בנושא "

סיקים היינו תמיד נציגו של חבריו יציג". ארגון מע ים "ארגון עובדים יציג" ו"ארגון מעסיקיםן המונחהיציגות בי
ולכן מייצגם. הבעיה היא עד כמה משמעותי חלקו של ארגון המעסיקים בענף, כך שיש מקום שההסכם הקיבוצי 

 ". עליו הוא חתום, יורחב לכל הענף
ג בחר גון העובדים היצים קיבוצי כללי באותו הענף, העובדה כי ארתר מהסכנאמן למסקנתי לפיה ניתן לחתום על יו 143

בארגון מעסיקים פלוני לשם חתימה על הסכם קיבוצי כללי, אין משמעותה כי ארגון העובדים היציג אינו יכול 
ים לחתום על הסכם קיבוצי כללי נוסף, באותו הענף, עם ארגון מעבידים אחר. המעבר למעמד של ארגון מעסיק

ם קיבוצי כללי אלא גם בשיקול הדעת המנהלי ג ובחתימה על הסכ, תלוי לא רק בבחירת ארגון העובדים היציבכיר
של השר הבוחר להרחיב את הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי שארגון המעסיקים הוא צד לו. מהבחינה הפרקטית, 

לם, לטעמי, הדין אינו חוסם אל. ואוייתכן ולכך משמעות יחסית זניחה לאור דפוס ההתארגנות המקובל בישר
 . אפשרות כאמור

 13-07-20884(( ראו: ד"ט 11)3שנתגלתה בשנים האחרונות ביחס לתקנות הרלוונטיות )תקנה  על הבעיתיות 144
( )מותב בראשות כב' השופטת 2015) התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל ואח' נ' ארז ריהוט תעשייתי בישראל

)מותב בראשות כב' ( 2012)ה גרוניך התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל נ' צביק 2248/07מיכל פריימן(; עב' 
 השופטת דלית גילה(.

 לחוק הסכמים קיבוציים, בהתאמה.  31-ו 13,14על כך ראו סעיפים  145
ו לחוק הסכמים קיבוציים. ראו התייחסות בהמשך המאמר לועדת הפיקוח. על מעמדה 33-( ו1ה)33ראו סעיפים  146

דרות העובדים הכללית החדשה נ' שיווק הסת 32966-12-15ות ביחס לאכיפת צו ההרחבה ראו סק )חי'( ההסתדר של
שיווק רוסמן בע"מ נ'  8955-06-16()מותב בראשות כב' השופטת מיכל נעים(; בר"ע )ארצי( 2016) רוסמן בע"מ

את ארגון המעסיקים הבכיר זמן גם (. לטעמי באותה פרשה נדרש היה ל2016)הסתדרות העובדים הכללית החדשה 
יפת צו ההרחבה שהרחיב הוראות מהסכם קיבוצי כללי שהוא צד לו, ובהסתמך פעולותיו לשם אכ ולבחון, מה היו

 על צו ההרחבה האמור הוא גובה דמי טיפול.  



 משפטיםכתב העת   שינויים טכניים צפויים בגרסת המאמר המודפסת

 

36 

 

לטעמי, להנהיג.  אחריות. הנהגה היא גם הולגבות דמי טיפול הנהגה אינה רק הזכות להנהיג, ואולם

על ארגון המעסיקים הבכיר מוטל ככזה, לארגון המעסיקים הבכיר. יש לשנות את התפיסה ביחס 

קיבוצית חב באחריות ארגון המעסיקים  משפטי והציבורישנובעת ממעמדו ה של אחריות רחב גלמע

הוא  .על אכיפת צו ההרחבהדים שעימו הוא חתם על הוראות ההסכם שהורחב גון העובביחס לאר

, זה לעיתיםעל אכיפת צו ההרחבה ביחס למעסיקים החברים בארגונו, שכן קיבוצית חב באחריות 

הרשמי הסכם הקיבוצי הכללי )ודוק, התנאי בגינו הסכימו המעסיקים לחתום על ההיה התנאי ש

של  בפועל האכיפה, אלא שהתנאי המהותי הוא הקיבוצי ת ההסכםהרחבהאקט המשפטי של א וה

שבין המעסיקים ההוגנת  התחרות שתושג השמירה על כך הלכה למעשה, , צו ההרחבההוראות 

יקים האחרים שעליהם על אכיפת צו ההרחבה גם ביחס למעס קיבוציתהוא חב באחריות  147(.בענף

על ארגון המעסיקים הבכיר הנה כי כן,  148.ועי ארגוניקצמ , מהם הוא גובה דמי טיפולחל צו ההרחבה

הנובעת ממהותו ומהיותו גורם משמעותי ביצירת זירת יחסי העבודה המשפטית מוטלת החובה 

 - קטיביהמעסיקים נשמרת, ונשמרת באופן אפ לוודא כי התחרות ההוגנת שביןהקיבוציים, 

 . באמצעות אכיפת צווי ההרחבה

בחוק הסכמים קיימת  אפקטיביבאופן  ההאחריות האמורלקיום ודוק, התשתית המשפטית 

נראה כי ו, ואלא שמשום מה לא נעשה כל שימוש בתשתית ז, בדמות וועדות הפיקוח קיבוצים

יבית של צו לאכיפתו האפקטככתובת סיקים הבכיר ארגון המעהמערכת המשפטית אינה רואה ב

הצעה לשינוי מצב זה תובא  149.ובת כזוהמעסיקים רואים עצמם ככת, וספק אם ארגוני רחבההה

 בהמשך. 

  חובת תום הלב הוגן להייצוג חובת המ .2

קשר של יציגות בין ארגון המעסיקים הבכיר למעסיק שעליו חל צו כל מתקיים  מהעובדה כי לא

המעסיקים אינו חב בחובת ייצוג הוגן ביחס למעסיק ן גוארנגזרת מסקנה נוספת. לטעמי,  הההרחב

לא מתקיים התבוננות נוספת תוביל אותנו למסקנה כי  .אך צו ההרחבה חל עליו בארגונו שאינו חבר

                                                 
ת י בהוצאוזו גם הסיבה, ככל הנראה, שחוק הסכמים קיבוציים מאפשר להתנות את תוקפו של הסכם קיבוצי כלל 147

הסכם קיבוצי כללי מסורה לשר, ו"השר רשאי לעשות  סמכות ההרחבה של לחוק, הקובע כי 25צו הרחבה. ראו סעיף 
לדוגמאות של הסכמים קיבוציים כללים המתנים את  .שהותנה תקפו במתן צו הרחבה"כך בין שההסכם תקף ובין 

(; הסכם קיבוצי 2011הנקיון והתחזוקה ) בענף 207035תוקפם בהוצאת צו הרחבה ראו הסכם קיבוצי כללי שמספרו 
בענף  7020/2015(; הסכם קיבוצי כללי 2016סגרת( להגדלת הפרשות הביטוח הפנסיוני במשק ))מ 7005/2016ללי כ

בענף השמירה  7029/2014(; הסכם קיבוצי כללי 2015הבניה התשתית, הצמ"ה, עבודות ציבוריות ושיפוצים )
 (.2014והאבטחה )

על המעסיקים הלא מאורגנים ברקע תנאי העבודה גם  העצומה שראו המעסיקים המאורגנים באכיפת החשיבותעל  148
ירחון העבודה והביטוח חקיקת חוק הסכמים קיבוציים, ראו א. ורטהיים "התפתחות יחסי עבודה בישוב היהודי" 

ם ובינוניים( של ענף עשייתי )גדולי יצרנים 9(: "במו"מ בין הסתדרות העובדים הכללית לבין 1956) 16, ח' לאומי
בינהם, נשמעו טענות ותבעות מצד המעבידים, שעל ההסתדרות לנקוט בכל ידוש הסכם עבודה מסויים על ח

האמצעים כדי לארגן את העבודה בעשרים מפעלים קטנים לערך באותו הענף, שהעבודה בהם היא בלתי מאורגנת. 
שעת היצרנים הגיעו הדברים לכך שתהתחרות בלתי הוגנת. מביא ל ודבר זה מביא לבלבול השוק, מקלקל אותו,

היו מוכנים לממן על חשבונם שכר של עוזר למזכיר האגודה, אשר יטפל במשך חצי שנה אך ורק בדבר זה,  הנ"ל
 ". )הדגשה הוספה(.בארגון העובדים הבלתי מאורגנים שבאותו ענף. דברים כגון אלו קרו בכל ערי התעשייה...

בדים ביחס להעדר האכיפה של הזכויות תית על ארגון העועבר נמתחה על ידי בית הדין ביקורת משמעובעוד שבכך,  149
הקבועות בצווי ההרחבה, העדר אכיפה שהתגלע בעקבות הגשת התובענות הייצוגיות, ושהובילה במקרים מסויימים 

ארגון המעסיקים הבכיר,  מתחה עללהסרת ההגנה מפני הגשת תובענות ייצוגיות, נראה כי ביקורת דומה לא נ
חברת קבוצת  10465-01-13יפה, כאמור לעיל. על כך ראו ע"ע )ארצי( הוא על העדר האכ שלטעמי אחראי אף

הארגון הארצי של מפעלי שמירה והאבטחה  1893/11(; בג"ץ 2018) השומרים שמירה ובטחון בע"מ נ' אלירן גלעדי
 סאולוב –קלינור שרותים לישראל בע"מ  19275-10-12ע"ע )ארצי( (; 2015ה )בישראל נ' בית הדין הארצי לעבוד

 -אורגד  26114-12-15(; עע )ארצי( 2018)( בע"מ 1993מאיר פרץ נ' רשף בטחון ) 17587-10-15(; עע )ארצי( 2016)
 רות העובדים הכללית החדשהוק רוסמן נ' הסתדשיו 8955-06-16(. והשוו, בר"ע 2018) חקיליאת יצח.ש.ן בע"מ נ' 

( שם דחה בית הדין הארצי לעבודה טענה של מעסיק לפיה ארגון העובדים שהוא צד להסכם הקיבוצי שהורחב, 2016)
וקבע כי פעולתו של  – ת פיקוחבהעדר מינוי של ועד –אינו יכול לפעול על מנת לאכוף את הוראות צווי ההרחבה 

רך של סכסוך קיבוצי היא הדרך הנכונה לפעולה. ארגון המעסיקים הבכיר יפת צו ההרחבה בדארגון העובדים לאכ
 לא היה צד להתדיינות. 

http://www.nevo.co.il.databases.sapir.ac.il/case/3977257
http://www.nevo.co.il.databases.sapir.ac.il/case/3977257
http://www.nevo.co.il.databases.sapir.ac.il/case/3977257


 משפטיםכתב העת   שינויים טכניים צפויים בגרסת המאמר המודפסת

 

37 

 

וצו ההרחבה  בין ארגון המעסיקים לבין המעסיק שאינו חבר בארגון זה במשפט הפרטי,קשר, כל 

 . וחל עלי

ארגון המעסיקים הבכיר מכל חובה ביחס  צוג הוגן כדי לפטור אתאין בהעדרה של חובת ייואולם, 

ציבורי. מעמדו לארגון המעסיקים הבכיר יש מעמד . אך צו ההרחבה חל עליו למעסיק שאינו חבר

ככזה, ניתן  150.העוסקים בצווי ההרחבה הסכמים קיבוצייםמהוראות חוק חוק מהציבורי נובע 

אמנם,  151.עליו חלה מערכת משפטית דואלית מהותיגוף דו כארגון המעסיקים הבכיר ת בלראו

המאוגד בתחומי המשפט הפרטי. ואולם, הוראות חוק העובדים, המדובר בגוף בדומה לארגוני 

מעסיקים הארגון עובדת היותו צד להסכם קיבוצי כללי שהורחב הופכות את הסכמים קיבוציים ו

בתחום הסדרת תנאי העבודה החלים  "ציבוריתמעין "ממלא פונקציה אשר  לארגון מעסיקים בכיר

  152הארגון.גם על מי שאינו חבר במסגרת 

תלוי בהחלטותיו. עתיד צו ההרחבה, נורמה הנמצאת כולה בתחום המשפט הציבורי,  -זאת ועוד 

ם סיום . עהקיבוצי הכללי יכול ארגון המעסיקים הבכיר לסיים את תוקפו של ההסכם -ברצונו 

במובן הזה, לארגון המעסיקים הבכיר מעמד  153ההרחבה.תקפו של ההסכם, בטל גם צו 

צי הכללי שהורחב. למעסיק י בכל הקשור להסדרת יחסי העבודה שנקבעו בהסכם הקיבומונופוליסט

בכל הנוגע להסדרת יחסי העבודה  הבודד, עליו חל צו ההרחבה, תלות בארגון המעסיקים הבכיר

ים תחליף חקיקה בפועל. ארגון המעסיק ור לעיל, מערכת צווי ההרחבה מהווהכאמ 154.במפעלו

טוני זה, אינדיקציה המחזקת את מעמדו קיומו של תחליף מעורבות שלהבכיר הוא שותף מרכזי ל

 ממליץ על נציג לועדת הפיקוחהוא הארגון המעסיקים הבכיר בנוסף,  155כגוף דו מהותי.

ת לו מכוח חוק נהנה מזכויות המוקנועסיקים הבכיר יתרה מכך. ארגון המ 156.הסטטוטורית

                                                 
 .67לעיל הערה  פרשת צים,ראו הדיון לעיל, בסוגיית המקורות להחלת חובת הייצוג ההוגן על ארגון המעסיקים;  150
 3414/93(; ע"א 1992) 464( 2, פד"י מו)דישא גחש"א "קהילת ירושלים" נ' קסטנבאוםחברת ק 294/91"א ראו ע 151

אוניברסיטת בר אילן נ' בית הדין  7793/05(; בג"ץ 1995) 196( 3, פד"י מט)און נ' מפעלי בורסת היהלומים בע"מ
(; רע"א 2018) קוםירונית לדיור ושיקלדרון נ' חלמיש חברה ממשלתית ע 2414/17(; עע"מ 2011)הארצי לעבודה 

 (.2017) שירותי בריאות כללית נ' אהרון 4958/15
בעבר הוכרה הסתדרות העובדים הכללית החדשה בישראל כגוף דו מהותי בפסיקתו של בית המשפט העליון  152

לאותה  קים רבים מן המשפט המנהלי ציבורי )בהקשרל עליה חלוכתוצאה, ראה בית המשפט העליון לנכון להחי
 כבל נ' הסתדרות העובדים הכללית החדשה 367/14ס להליכי הבחירות הנוגעים לזכויות יסוד( ראו ע"א הפרשה ביח

(: "ההסתדרות היא גוף המאוגד באופן 2014) כבל נ' הסתדרות העובדים הכללית החדשה 367/14(: ראו ע"א 2014)
י "חוקת ההסתדרות", מסמך תקנוני. יד-לתה מוסדרת עלן משפטי יציר כפיו של המשפט הפרטי, ופעוטרי, באופוולונ

ואולם, היא גוף ציבורי במלוא מובן המלה, וככזאת יש להתייחס אליה. גם כאשר עסקינן בגופים יצירי המשפט 
בליבת המשטר הכללי",  ם המצוייםהפרטי, מגלה הפסיקה נכונות לברר בערכאות שיפוטיות "עניינים עקרוניי

ן נושאים הקשורים לבחירות ולשיטות בחירות ]...[. כך בכלל, ובוודאי אותם גופים, כגו המתעוררים בקשר עם
כשעסקינן בגופים דוגמת ההסתדרות. ואכן, ההסתדרות אינה חובשת כובע "פרטי" בלבד, ולה גוון ציבורי מובהק 

המייצג את מספר ההסתדרות היא ארגון העובדים   הות משני.י" הוא במכאמור, ועל צד האמת, הכובע ה"פרט
עובדים הגדול במשק, ומטבע הדברים להחלטותיה ולפעילותה נודעת השפעה רבה על משק העבודה הישראלי ה

 מהותי מובהק ביותר". -בכללותו ]...[ ההסתדרות היא איפוא גוף דו
 לחוק הסכמים קיבוציים.  31ראו סעיף  153
 5465/11השופט רובינשטיין בע"א ראו פסק דינו של ות המשמשות לקביעת המעמד הדו מהותי ראו האינדיקציעל  154

גופים פרטיים  -גופים דו מהותיים  (: "המחבר א' הראל, בספרו2013) Emi Music Publishing Ltdאקום בע"מ נ' 
הן פונקציה ציבורית חיונית, ותיות, ובמה-( מונה אמות מידה לבחינת דו118-125במשפט המינהלי )תשס"ח( )עמ' 

א למטרת רווח, מונופולין,  ריכוז כוח רב העלול להיות מנוצל לרעה, ומימון ציבורי ציבור, פעילות שלמתן שירות ל
פונקציונלי. מקום שלפנינו מונופולין, כמו בענייננו, והגם שאקו"ם מאוגדת כחברה פרטית, צבועה היא בצבע עז של 

במהירות של אפשרויות בה, בעולם משתנה כח צמצום מרחב הבחירה של הפרט ]...[ אדרבמיוחד נומהותיות, ו-דו
 טכנולוגיות לשימוש ביצירות, אינטרס היוצרים והאמנים וגם הציבור כולו הוא בהגינות ראויה כלפי כולי עלמא; 

אזרח ארז -"ד' ברק dEmi Music Publishing Lt (2013:)אקום בע"מ נ'  5465/11ראו השופט רובינשטיין בע"א  155
( המאפיינת דו מהותיות בין השאר במקום שהגוף בו מדובר 2012) 121, 119 ינה משתנהנתין צרכן ושלטון במד

 משמש תחליף בפועל למעורבות שלטונית." 
 א לחוק הסכמים קיבוציים. 33ראו סעיף  156
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חייב ארגון המעסיקים הבכיר  פעולה משפטית,כל  במימוש זכויות אלו, כבביצוע.ם קיבוצייםהסכמי

   157לפעול בתום לב.

לטעמי, חובת הייצוג ההוגן היא חובה רחבה יותר . תום לב לחוד וחובת ייצוג הוגן לחודחובת ודוק, 

ום הלב הינה חובה כללית, שחובת ת כך, בעודמחובת תום הלב. בתחולתה  תוכנה וצרה יותרב

ם גם "שאדם לאדם יהא אדם", והיא חלה על פעולתם של הפרטי המחייבת, כדברי הנשיא ברק,

התלויה בקיומו של קשר משפטי , חובת הייצוג ההוגן היא חובה "זרים זה לזה"כאשר הם בבחינת 

יגוד לחובת תום הלב, נב 158.קיים בין הפרטים קשר של ייצוגהיא מתקיימת רק כאשר מתמיוחד. 

. במישור יחסיו מול המיוצג מייצגהתנהגות הנדרש מהשל  דורשת רף גבוה יותרחובת הייצוג ההוגן 

לצורך הדיון הנדרש כאן, די  .מאפייניהאין זה המקום לעמוד על היקפה המלא של חובה זו ועל כלל 

הייצוג ההוגן, וכי האחרונה מלאה בין חובת תום הלב ובין חובת בכך שלטעמי לא מתקיימת חפיפה 

. ובייחוד על המייצג לקשר הייצוגמשמעותיים יותר על הצדדים ותר, ומטילה נטלי התנהגות רחבה י

חובת הייצוג ההוגן החלה על ארגון עיצובה של ככל הנראה, על נימוקים אלו ניתן להשתית גם את 

 לית שביחסי העבודה. הישראלי מסתפק בחובת תום הלב הכל העובדים, ואין משפט העבודה

לטעמי ם מעסיקים הבכיר למעסיק שאינו חבר, שולטיהנה כי כן, במישור היחסים שבין ארגון ה

כוח דינים אלו, לדוגמה, על ארגון המעסיקים לממש את אך מ. ולא דיני הייצוג ההוגן דיני תום הלב

ת דמי טיפול ארגוני הסכמים קיבוציים, המאפשרת לו לגבוז לחוק 33זכותו המשפטית מכוח סעיף 

  159בתום לב. -חל צו ההרחבה ממעסיק שעליו 

את תפקידו, עוד אינו ממלא שאינו פעיל ומכוח דיני תום הלב, חייב לטעמי ארגון מעסיקים כך, 

ן , למרות שלכאורה התקנות אינלהפסיק לגבות דמי טיפול ארגוני ממעסיק שעליו חל צו ההרחבה

ואת היותו של ארגון המעסיקים צד להסכם הקיבוצי  ה בתוקףקיומו של צו הרחבאת דורשות אלא 

ממלא את ייעודו הקיבוצי ואת . זאת, משום שארגון המעסיקים האמור אינו חב בצו ההרחבהשהור

שהרי, חובת המימון שהוטלה על . ומכוח דרישת ההתמדה הנדרשת מארגון מעסיקים תפקידו

הוטלה לשם ביסוס הפעילות  ובה חל עליך צו ההרחהמעסיקים או חבר בארגון המעסיק שאינ

 . המעסיקים הקיבוצית הנדרשת מארגון

: "תשלום דמי טיפול ארגוני נועד ליתן גמול בפרשת חברות הנקיון לעבודההאזורי כדברי בית הדין 

סמכותו של האיגוד באותה פרשה נפסלה  160.לארגון המעסיקים על פעולותיו במישור יחסי העבודה"

כי אין המדובר  מי טיפול שכן בית הדין קבעלי הנקיון והאחזקה בישראל לגבות דהכל ארצי של מפע

נדרש ארגון שכזה להוכיח פעילות  -גם אם היה מדובר בארגון מעסיקים יקים. לטעמי, בארגון מעס

ובת תום הלב כתנאי למילוי ח - בתחום הסדרת יחסי העבודה הקיבוצייםומתמידה אקטיבית 

 רחבה.ק שאינו חבר עליו חל צו ההורש תשלום דמי טיפול ארגוני ממעסיהמוטלת עליו עת הוא ד

חובה לטעמי על ארגון המעסיקים הבכיר להוכיח ביצוע פעולות האמורה ודוק, במסגרת הפעילות 

מי לגבות דהמהותית )ולא רק הסטוטוטורית( הזכות זאת, משום שלאכיפת הוראות צו ההרחבה. 

                                                 
(. ראו גם סעיף 2017)מרום בע"מ ואח' נ' גבעת  בלפור 3496/15(; ע"א 2014) עיני נ' שיפריס 8068/11ראו ע"א  157

 .  1973-חלק כללי(, התשל"גב( לחוק החוזים ))61
 499)חלק ב'(  ספר ברנזוןלחובת תום הלב במשפט העבודה ראו אלישבע ברק "עקרון תום הלב במשפט העבודה"  158
(2000 ;)Sharon Rabin Margalioth “Regulating Individual Employment Contracts through Good Faith 

Duties” 32 COMP. LAB. L. & POL'Y J. 663 (2011) 
לשכת המסחר והתעשייה חיפה והצפון  4929/14ז לחוק הסכמים קיבוציים. לעניין זה ראו גם בג"ץ 33ראו סעיף  159

 (. 2018) ואח' נ' שר הכלכלה ואח'
ת ( )מותב בראשו2016) חברות הנקיון בישראלנ' ארגון האיגוד הכל ארצי של חברות הנקיון  14-12-42598ראו דט  160

 (. חברות הנקיון)להלן: ד"ר גילצר כץ( 
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נעוצה בעובדה שארגון המעסיקים הבכיר  בארגון המעסיקים, טיפול ארגוני ממעסיק שאינו חבר

בין המעסיקים השונים. כשלונו של ארגון מגלם תפקיד מהותי בהבטחת כללי התחרות ההוגנת ש

 161המעסיקים הבכיר לפעול כדי לאכוף את צווי ההרחבה, הוא כשלונו בהבטחת כללי תחרות הוגנת.

עסיקים עסיקים אך גם במהחברים בארגון המ שכזה פוגע בראש ובראשונה במעסיקיםכשלון 

גביית דמי עמידה על שאינם חברים בארגון המעסיקים, אך מקיימים את הוראות צו ההרחבה. 

אכיפת הוראות הבטחת ביצוע פעולות להתנערות מוחלטת מארגוני מקצועי ממעסיקים תוך טיפול 

המעסיק  מול מצד ארגון המעסיקים הבכיר במישור יחסיו חוסר תום לבצו ההרחבה, הינה פעולה ב

 . עליו חלות הוראות צו ההרחבה

 תחרות בין ארגוני מעסיקיםהדיני פיתוח לקראת  .3

של שדה פעולתם בלנטריזם וולצד יזם תמונה של פלורלכאמור המובא במאמר זה, עולה מהניתוח 

לפעילותם של יותר )משפטית( ל מניעה אין כיצוג, ארגוני המעסיקים. בהעדר אקסקלוסיביות בי

מהוצאה של יותר מצו הרחבה )משפטית( אין גם מניעה  162.אלמוניון מעסיקים אחד בענף מארג

 זותתגבר התופעה של תחרות בין ארגוני מעסיקים. משכך, אני צופה כי בעתיד אחד בענף פלוני. 

 תופעה ברוכה.  יכולה להיות

את התפתחות עמד בית הדין הארצי לעבודה עת הוא ניתח יתרונותיה זהים ליתרונות שעליהם 

תחרות בין ארגוני מעסיקים מאפשרת לכל מעסיק כך לדוגמה, התחרות שבין ארגוני העובדים. 

לבחור בהתארגנות כרצונו. בנוסף, תחרות משמעותה תמריץ להתייעלות ולתפקוד משופר, כך 

ו ן להחליפו באחר. ידיעה זו אמורה לגרום ללא "יקפא על שמריו" ויידע כי ניתשארגון המעסיקים 

בנוסף, הידיעה כי ניתן לעבור לארגון מעסיקים אחר, מחזקת את כוחו של  לפעול לשיפור מתמיד.

יתרון אחרון זה חשוב ביותר עת אנו עוסקים בארגון  163המעסיקים. המעסיק הבודד מול ארגון

המכיר במשטר מעסיקים, הארגוני בין בפועל העדר תחרות מצב של שב המעסיקים. זאת, משום

העדר הכפייה במישור היחסים שבין המעסיק לבין ארגון  ה של עובדת בה, חשיבותבצווי הרח

 . לייצוגו המעסיקים נחלשת, שכן לא עומדת ברירה אמיתית בפני המעסיק הבודד

חלה עשויה להיות ה (פלוניחיד שקיים )הימעסיקים המשמעות החופש שלא להצטרף לארגון כך, 

במובן . , באמצעות צו הרחבההסכים להם)פלוני( ים הבכיר כפויה של תנאי העבודה שארגון המעסיק

בין הוולנטריזם הנוהג בשיטת הייצוג של המעסיקים  המבדילהוא בפועל תחרות הזה, קיומה של 

עובדים לבחור בארגון כלל ובד אינו יכול לבין הכפייה הנהוגה בשיטת הייצוג של העובדים. בעוד שהע

, המעסיק יכול תמיד אשר ארגון אחר הוא הארגון היציג, כמול המעסיק אחר ומתחרה שייצגו

ואולם, אם ארגון  .תשכן הוא לא נדרש לקיומה של יציגו מעסיקים שייצגוהארגון החליף את ל

                                                 
, שעיגן את 393( עמוד 2.7.1975מיום  1194לחוק הסכמים קיבוציים )הצ"ח  2וראו את דברי ההסבר לתיקון מס'  161

ים כפי שהם באים לל המעבידחובת תשלום דמי הטיפול לפיו: "ארגוני המעבידים מייצגים את האינטרסים של כ
. על כן מוצע להסמיך את שר העבודה באישור הרחבה שבא בעקבותיו וגם בצוצי הכללי לידי ביטוי בהסכם הקיבו

ועדת העבודה של הכנסת להטיל על מעביד שחל עליו צו הרחבה תשלום דמי טיפול ארגוני מקצועי לארגון המעבידים 
 (. שהוא צד להסכם המורחב" )הדגשה הוספה

There “[1996] OLRB 11128: rs Ontario asonry ContractoThe Mו, בהשוואה למודל הוולנטרי הקנדי: ורא 162
is nothing necessarily improper in a trade tin ion preferring to deal with one employers' organization 
over another, or from advancing bargaining demands which would tend to make membership in one 
employer's organization more appealing to employers than non-membership or membership in another 

employers' organization.” 
וזנפלד ראו את היתרונות האמורים, ביחס לתחרות בין ארגוני עובדים, המפורטים בפסק דינה של כב' השופטת ר 163

 (.2010) ת העובדים הלאומית בישראלהחדשה נ' הסתדרו הסתדרות העובדים הכללית 50718-07-10ב"א בס
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מודל הייצוג של המעסיקים  ויש רק ארגון מעסיקים אחד,, בנמצא מעסיקים אחר כלל לא קיים

      ל העובדים.שהכפוי הייצוג מהפן הרעיוני, למודל גם  מתקרב,

 שאלת היציבות הנדרשתכמובן גם , עולה לקיומה של התחרות בין ארגוני המעסיקיםבצד יתרונות 

  164בקיום יחסי עבודה קיבוציים ברמה הענפית והמשקית.

, ארגוני המעסיקיםעיצוב דיני התחרות שבין שאלת ב לכפי הנראה, יידרשו בתי הדין לעבודה בקרו

שתי ואולם, פטור בלא כלום לא ניתן, ולכן אבקש לעמוד על תיימר להקיף. עניין שמאמר זה אינו מ

אחד הקריטריונים להכרה בארגון מקיימת קשר עם סוגיות בהקשר זה. הסוגיה הראשונה 

 בעתיד תעלה שאלה בדבר מעמדו שלש נראהיסוד העצמאות של ארגון המעסיקים.  -מעסיקים 

. שמירה על מערכת יחסי עבודה תקינה המעסיקים ארגון העובדים ביחס לתחרות שבין ארגוני

זכות הבחירה של המעסיקים ין ליתן לארגון העובדים מעמד כלשהו ביחס למובילה למסקנה כי א

ת הדין הארצי לעבודה בפרפראזה על פסיקת בי. פלוני או אלמוני בהתארגנות בארגון מעסיקים

 165נם של המעסיקים, והמעסיקים בלבד.עניי ינהההתארגנות בארגוני מעסיקים ה, ןפרשת פלאפוב

קבעה המועצה ליחסי עבודה בססקצואן, כאשר ביקש ארגון עובדים להביע את גם כך בהשוואה, 

 166:מעסיקיםהחלפת ארגון שהתקיים בדרישה לבמסגרת הליך עמדתו 

“As would be the case in respect of the choice of a trade union by employees, 
an employer has no right to assist or influence the choice of trade union by its 
employees. Similarly, a trade union has no right to assist or influence the 
choice of an REO by employers” 

בעקרון  ים בנוי על עקרון הוולנטריות ואינו מכירובהתאם למסקנה לפיה ייצוג המעסיקואולם, 

וביל לערעור יחסי הכוחות יהיציגות, עולה השאלה האם קיומה של תחרות בין ארגוני מעסיקים לא 

שבין הצדדים להסכם הקיבוצי הכללי, כך שארגון העובדים היציג יוכל "לשחק" בין ארגוני 

כאמור לעיל, מד בקביעת מייצג המעסיקים, לכאורה אין לו כל מעשולמרות  ריםהמעסיקים המתח

לשם חתימה על הסכם לבחור במי מארגוני המעסיקים  של ארגון העובדים היציגהמעשי כוחו הרי 

 . ובכך לסכן את מעמדו העצמאי של ארגון המעסיקים למשמעותי ביותרלהפוך עשוי  -קיבוצי כללי 

ריסון התחרות בין ארגוני ים לקביעת כללהעבודה הקיבוצי יידרש למשכך, ייתכן ומשפט 

לשם השגת יציבות במסגרת קביעת יחסי העבודה במסגרת הסכמים קיבוציים וזאת  ,המעסיקים

במערכת  דורשים רמה גבוהה יחסית של יציבותדווקא, הסכמים קיבוציים כללים ברי כי כללים. 

את הנהיג יוכלו לציג וארגון העובדים הי הבכיר מעסיקיםהשחקנים בזירה הקיבוצית, כך שארגון ה

 – ייתכן ונדרש יהיה לעצב כללי מניעות הלכתיים חדשים באותו הענף.מערכת יחסי העבודה 

 לבין היציבות, הפעם ביחס לייצוג המעסיקיםשבין ארגוני המעסיקים שיאפשרו איזון בין התחרות 

אם בחר מניעות לפיו נדרש יהיה לקבוע כלל ייתכן ומה, כך לדוג. מפני התנהגותו של ארגון העובדים

מעסיקים פלוני לניהול משא ומתן קיבוצי לקראת חתימה על הסכם קיבוצי  ארגון העובדים ארגון

כללי, והוחל בניהול משא ומתן אפקטיבי, תוטל מגבלה מסויימת על ארגון העובדים ביחס לנטישת 

י עם ארגון משא ומתן קיבוצשל לניהול במקביל או ביחס מעסיקים הארגון המשא והמתן עם 

                                                 
על היציבות הנדרשת במערכת יחסי העבודה הקיבוציים ראו גיא מונדלק "יחסים בין ארגוני עובדים: על ביזור  164

הסתדרות העובדים  50718-07-10"א (; סב1996) 291ו'  שנתון משפט העבודהמערכת יחסי העבודה בישראל, 
 (.2010)הלאומית בישראל הסתדרות העובדים הכללית החדשה נ' 

פלאפון  -האגף להתאגדות עובדים  -הסתדרות העובדים הכללית החדשה  12-09-25476ראו עס"ק )ארצי(  165
 (.2013) תקשורת בע"מ

on Labour Relations Association onstructiNational Elevator and Escalator Association v. CLR Cראו:  166
of Saskatchewan Inc, 2015 CanLII 43775 (SK LRB) 
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ביחס לאותה יחידת מיקוח, וזאת לשם השגת היציבות ודד, מעסיק ב מולאו מעסיקים אחר, 

   167הנדרשת ביחסי העבודה.

. כחלק מפיתוח דיני התחרות של ארגוני המעסיקיםהסוגיה השניה עניינה באכיפת צווי ההרחבה 

, מנגנון שהוא הסכמים קיבוצייםהקבוע בחוק ועדות הפיקוח מנגנון ייתכן וניתן לעשות שימוש בכך, 

חוק, לעניין כל הסכם קיבוצי שהורחב, רשאי השר למנות הוראות ה. בהתאם למתה" בגדר "אות

ועדת פיקוח המורכבת מנציג השר, חבר שמונה בהמלצת ארגון העובדים וחבר שמונה בהמלצת נציג 

עליהם חל צו ההרחבה וח אמורה לנהל רישום של המפעלים ועדת הפיקארגון המעסיקים הבכיר. 

מת המפעלים האמורה בדרך שיקבע השר. בנוסף, ועדת הפיקוח משמשת ואמורה לפרסם את רשי

התכלית שהונחה באימוץ ועדות  168.גם כגוף ליישוב חילוקי דעות במפעלים עליהם חל צו ההרחבה

  169צוע צווי ההרחבה.הפיקוח היתה לקבוע הליכים לפיקוח ולמעקב אחר בי

אות "בגדר , היאהאמורה והחקיקה  ותלבירור שערכתי, ועדות הפיקוח אינן פועל בהתאםואולם, 

לועדות הפיקוח יכולה היתה להיות תרומה מהותית לייצוב התחרות בין ארגוני וחבל.  - "מתה

ל ארגון לו היו פועלות, ניתן היה להעריך את פעולתו ש. ולאכיפת צווי ההרחבה המעסיקים

ן מעסיקים אחר. תחרות ולהחליפו בארגואת הלאפשר  -מתאים המעסיקים הבכיר ובמקרה ה

לו היו לועדות הפיקוח יכולה היתה להיות גם תרומה מהותית לאכיפת הוראות צווי ההרחבה. 

 -לו היו פועלות  170ניתן היה בידי הציבור לדעת מהם המפעלים עליהם חל צו ההרחבה. -פועלות 

היו פועלות  ונות בדבר העדר אכיפתו של צו ההרחבה. לוה בידי הציבור הכתובת להפניית תלניתן הי

לידע אותן על כל הליך המתנהל בבית הדין לעבודה שיש לו קשר לצו ההרחבה גם נראה שנדרש היה  -

כי המצב נראה  -. לו היו פועלות ו גם הועדות לפקח על הנעשה בתחומןוכך יכל שמכוחו הם פועלות

ירה והנקיון( )כגון השמשונים הקיבוציים במסגרת ענפים הגיעו אליו הצדדים ליחסי העבודה ש

צו הרחבה, אך הוראותיו קיים ארגון מעסיקים בכיר וקיים ארגון עובדים יציג, קיים  ענפים שבהם

היה יכול להימנע, לא באמצעות  -בידי הצדדים הקיבוציים ליחסי העבודה לא נאכפות כלל  זהשל 

באמצעות מימוש בעולם יחסי העבודה הקיבוציים, אלא  "זר נטע" המהווסד התביעה הייצוגית, המו

נראה כי הגיעה השעה לדרוש מהצדדים ליחסי  171הכלים הקבועים בחוק הסכמים קיבוציים עצמו.

 הקים לכל צו הרחבה וועדת פיקוחדרוש מהשר לול קיבוציים לממש את תפקידםהעבודה ה

בבניית דיני התחרות בין ארגוני הפעלתם תוכל גם לסייע  .ת יישומושתלווה אאפקטיבית 

  172בעתיד. המעסיקים

                                                 
 ועד עובדי רכבת ישראל נ' הסתדרות העובדים הכללית החדשה 12-07-9685והשוו לכללים שנקבעו בפרשת סב"א  167
עובדים הכללית הסתדרות ההסתדרות העובדים הלאומית נ'  31575-02-13( )להלן פרשת הרכבת(; סב"א 2012)

הסתדרות העובדים הכללית החדשה נ' הסתדרות  39754-12-13אל בטוף(; סב"א ( )להלן פרשת 2013ה )החדש
הסתדרות העובדים הכללית החדשה  63729-01-17( )להלן פרשת דלית אל כרמל(; סב"א 2014)העובדים הלאומית 

ובן שפיתוח עתידי נדרש לשם בחינת היקף מלים(. כמ( )להלן פרשת הנ2017)נ' הסתדרות העובדים הלאומית 
 ים המצדיקים את הטלתה. מגבלה ומהות היחסה

ב, "ועדת פיקוח תנהל רישום של 33ה לחוק הסכמים קיבוציים. בהתאם לסעיף 33ג, 33ב, 33א, 33ראו סעיפים  168
לחתי לברר, . ככל שהצהמפעלים שעליהם חל צו ההרחבה ותפרסם את רשימת המפעלים בדרך שיורה שר העבודה"

 לצווי ההרחבה שהוצאו.רלוונטית בהתאם  לא פורסמה בעבר רשימת מפעלים
 .393( עמוד 2.7.1975מיום  1194לחוק הסכמים קיבוציים )הצ"ח  2ראו דברי ההסבר לתיקון מס'  169
עדה : "הו393 ( עמוד2.7.1975מיום  1194לחוק הסכמים קיבוציים )הצ"ח  2ובהתאם לדברי ההסבר לתיקון מס'  170

בדים והמעבידים הנוגעים בדבר יהיו מודעים לזכויות ההרחבה כדי שהעו תנהל רישום של המפעלים שעליהם חל צו
 הנובעות מהצו".

 (.2015ה )הארגון הארצי של מפעלי שמירה והאבטחה בישראל נ' בית הדין הארצי לעבוד 1893/11על כך ראו בג"ץ  171
חס קים הרלוונטי, בייקים בעתיד להעריך את פעולת ארגון המעסיוכלו המעסאילו ועדות הפיקוח תפעלנה, י 172

 למערכת ההסכמית שהוא חתם עליה וביחס לאכיפת צו ההרחבה. 
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את שליטת ארגון המעסיקים הבכיר ביחס , ללא צורך בפעולה מנהלית, ניתן לשפר כבר עתה בנוסף,

התייחסותו של ארגון המעסיקים הבכיר בכל דיון , באמצעות זימונו או בקשה ל"נעשה בשטח"ל

 החלות יק פלוני הפר את הוראות צו ההרחבההדין לעבודה במסגרתו נטען כי מעסבית מערכת ב

. בכך ידע ארגון המעסיקים הבכיר את המצב לאשורו ביחס לאכיפת צו ההרחבה שבגינו הוא עליו

. בכך יוכל ארגון המעסיקים הבכיר ללמוד על מצב האכיפה, מהמעסיקים גובה את דמי הטיפול

ורם מרכזי באכיפת זכויות צווי הפוך במשך הזמן לגבה, ויוכל גם להלכה למעשה, של צו ההרח

אמצעות הידברות עם ארגון ין בבאמצעות השימוש בוועדות הפיקוח ובבין  - שקההרחבה במ

 . תופעה דומה מתרחשת בשנים האחרונות בענף האבטחה. העובדים הרלוונטי

ת ייצוגיות, ולאחר שמצב העדר גשת תובענומשך הבעבר, ונראה שלנוכח התגברות החשש מפני ה

נחשפו במסגרת  משנות השביעים ענף האבטחהיפה של מערכת צווי ההרחבה שהיו קיימים בהאכ

פסיקתו של בית הדין הארצי לעבודה, חתמו הצדדים ליחסי העבודה הקיבוציים הכללים: 

: על הסתדרות העובדים הכללית החדשה והארגון הארצי של מפעלי השמירה והאבטחה בישראל

ת חובתו של ארגון הסכם זה מעגן במפורש א 173.שמירה והאבטחה""הסכם לאכיפת זכויות בענף ה

. בצווי ההרחבה המעסיקים לפקח על אכיפת תנאי העבודה הקבועים בהסכם הקיבוצי הכללי

בית הדין הארצי לעבודה את התנהלות ארגון העובדים, שהיה צד להסכמים בפסיקתו, ביקר 

והנה,  174אכיפת זכויות העובדים בענף. שהורחבו בצווי הרחבה, ביחס לכשלי קיבוציים כללים

נה המובאת במאמר זה הינה שיש להפנות גם לארגון המעסיקים הבכיר טענות בדבר היעדר הטע

, ועל ארגון המעסיקים הבכיר מוטלת החובה, של הסכמים קיבוציים כללים ושל צווי הרחבה אכיפה

חבה, כחלק מחובת הייצוג ההוגן העובדים, לדאוג לאכיפת צווי ההר לצד החובה המוטלת על ארגון

, וכחלק מחובת תום הלב המוטלת עליו במישור היחסים המעסיקים יו ביחס לחבריוהמוטלת על

 שבינו לבין המעסיק שעליו חל צו ההרחבה. 

 סיכוםה. 

קיבוצי. במשפט העבודה ה "ארגון המעסיקים"את מעמדו של להביא לבחון  מאמר זה ביקש

משפט העבודה הקיבוצי צורך ים הנדרשים להכרה בארגון מעסיקים להמאמר ביסס את הקריטריונ

ארגון מעסיקים הינו ארגון של מעסיקים החברים בו באופן וולנטרי, אשר בתקנונו קיימת כך ש

הסמכה של המעסיקים החברים בו לפעול באופן קיבוצי, כמטרה עיקרית, על מנת להסדיר את תנאי 

אופן עצמאי החברים בו במסגרת קיבוצית ב די המעסיקיםהעבודה של העובדים המועסקים על י

ודמוקרטי. כמו כן, נדרש גם שהפעילות של ארגון המעסיקים תבוצע באופן "אותנטי" ושארגון 

ממודל הייצוג של ארגון המעסיקים גזר המאמר גם חובת המעסיקים לא יהיה בגדר "ארגון כושל". 

ן המעסיקים "ארגומאמר לטעון כי יש לזנוח את הכינוי עוד ביקש הן ביחס לחברי הארגון. ייצוג הוג

שכן מערכת הייצוג הקיבוצית של מעסיקים בישראל, אינה זהה למערכת הייצוג החלה על  "היציג

                                                 
בענף השמירה והאבטחה. על העדר האכיפה מטעם ארגון המעסיקים בענף  7038/2011ראו הסכם קיבוצי כללי  173

התמונה (: "2011) וירון נ' תבל אבטחה 629/07"ע ה בפרשת עהאבטחה ראו בפסיקתו של בית הדין הארצי לעבוד
ולה מבחינת התנהלותם של מעסיקים בענף השמירה היא תמונה עגומה. בענף זה קיימת תופעה של הפרה הכוללת הע

שיטתית וגסה של זכויות העובדים. הסיבות לכך הן רבות, אך הבולטות שבהן הן העדר אכיפה מספקת של חוקי 
מירה חברות רוב חברות עסיקים של ענף הששל העובדים לזכויותיהם. ]...[ בארגון המהמודעות  המגן וחוסר

השמירה הגדולות, בהן מועסקים כשלושים אלף עובדים, שהם כשני שלישים מכלל עובדי חברות השמירה. עובדות 
וחרים לפנות המעטים שבאלו מעצימות עוד יותר את הרושם של הפרת החוק השיטתית ואת אוזלת ידם על העובדים 

גנוני האכיפה הקיימים, וחולשתו של ארגון העובדים שאמור לייצג שלים הקיימים במנלערכאות. על כך נוסיף את הכ
ישייב נ' הסתדרות  53348-01-12את ציבור השומרים והמאבטחים."; על הרקע לחתימת הסכם האכיפה ראו: ע"ע 

 (. 2013)העובדים הכללית החדשה 
 (. 2013)דשה ישייב נ' הסתדרות העובדים הכללית הח 12-01-53348 ראו ע"ע 174
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חברים בארגון אלו הועל ייצוג של  כיתת העובדים במקום העבודה, והיא מבוססת על וולנטריות

ביקש בקנדה ביחס לארגוני המעסיקים,  לאחר הצגת מודלים שונים המקובליםהמעסיקים. 

 ארגון המעסיקים הצד להסכם קיבוצי כללי שהורחב בצו הרחבהמעמדו של מר להציג את המא

, לרבות ועמד על המעמד המשפטי של ארגון מעסיקים זה המכונה במאמר "ארגון מעסיקים בכיר"

תוך  חל צו ההרחבהעליו וביחס למעסיק שאינו חבר בארגון ו עלישיש להחיל עליו  חובת תום לב

כתיבה נוספת . על פי חוק הסכמים קיבוצייםאפקטיבית של ועדות הפיקוח קריאה להפעלתם ה

 דיני התחרות בין ארגוני מעסיקים בישראל.  ם שללשם עיצוב תדרש בוודאי

 


