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במשפט "  הבכירי�ארגו	 המעסיק"ו" ארגו	 המעסיקי�"

  העבודה הקיבוצי

  מאת

  *עשתעידו 

 מוסד – זה מבקש להתחקות אחר מוסד משפטי זנוח בתחו� משפט העבודה הקיבוצי מאמר

) ולטעמי ג� נובע מטעות( ואחרי מוסד נוס� שעצ� קיומו מוטל בספק –" ארגו� המעסיקי�"

 שלא האמורי� כמעט המשפטיי�המושגי� ". י� היציגארגו� המעסיק "כונה מוסד המ–

אול� התפתחויות שונות שחלו , הטרידו את משפט העבודה הקיבוצי בישראל בעבר

" ארגו� המעסיקי�"לאחרונה בתחו� זה מעוררות את הצור� בהבהרת המעמד המשפטי של 

ל הייצוג המאמר מבקש להבהיר לראשונה את מוד, בתמצית". ארגו� המעסיקי� היציג"ושל 

עוד . ולהבחי� בינו לבי� מודל הייצוג של ארגו� העובדי�" ארגו� המעסיקי�"שעליו מבוסס 

הרגיל ואת מעמדו " ארגו� המעסיקי�"מבקש המאמר לבחו� את מעמדו המשפטי של 

 הייצוג של ארגו� המעסיקי� שהוא צד להסכ� קיבוצי כללי שחלק מודל אתהמשפטי ו

יבקש המאמר ,  שיעמוד על הסיבות לכ�אחרל. צו הרחבהמהוראותיו הורחבו באמצעות 

.  מארגו� מעסיקי� סת�להבחינו, "ארגו� מעסיקי� בכיר: " בש�זה מעסיקי� ארגו�לכנות 

 את הדגמי� העיקריי� המשמשי� במודל הייצוג של ,לש� השוואה, לאחר שהמאמר מציג

המעסיקי� חובת ייצוג  לטעו� כי יש להטיל על ארגו� מבקש הוא בקנדה מעסיקי� ניארגו

 למעסיקי� באשר המעסיקי� הבכיר חב בחובת תו� לב ארגו� שבעוד,  חבריושלהול� 

ומוטלת עליו אחריות לאכיפת הוראות צו ,  חל צו ההרחבה מכוח מעמד הנהגתושעליה�

 ראשוני� להתפתחות� של דיני התחרות בי� בכיווני�לבסו� מבקש המאמר לדו� . ההרחבה

  .�ארגוני המעסיקי

מהו ארגו� מעסיקי� לצורכי משפט . 1. על מעמדו המשפטי של ארגו� המעסיקי�. א .מבוא

ארגו� . "1? "ארגו� מעסיקי� יציג. "ב; מודל הייצוג הקיבוצי. 2? העבודה הקיבוצי

כתנאי לגביית דמי טיפול " ארגו� מעסיקי� יציג. "2; כתנאי למת� צו הרחבה" מעסיקי� יציג

ארגו� "לדמותו של . ד . המקרה הקנדי–ודל הייצוג בארגוני מעסיקי� מ. ג; ארגוני מקצועי

  . מחובת הייצוג ההוג� לחובת תו� הלב. 2; מיציגות להנהגה. 1". המעסיקי� הבכיר

  .סיכו�. ה. לקראת פיתוח דיני התחרות בי� ארגוני מעסיקי�. 3

  מבוא

 מוסד – צי הקיבו זנוח בתחו� משפט העבודה משפטימוסד אחר זה מבקש להתחקות מאמר

) ולטעמי ג� נובע מטעות(שעצ� קיומו מוטל בספק ,  נוס�מוסד ואחר – "ארגו� המעסיקי�"

 
לקורא ,  שמוליק שילוחד"אני מבקש להודות לעו. המכללה האקדמית ספיר, בית הספר למשפטי�   *

לחברי מערכת , למשתתפי הסמינר המחלקתי בבית הספר למשפטי� במכללה האקדמית ספיר, האלמוני
 .כתב העת על הערותיה� לגרסאות קודמות של המאמר ולעורכי משפטי�כתב העת 
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 לאש האמורי� כמעט המשפטיי� המונחי�". ארגו� המעסיקי� היציג" המכונה מוסד –

אול� התפתחויות שונות שחלו , הטרידו את משפט העבודה הקיבוצי בישראל בעבר

 וכניסה של ארגוני עובדי� ארגונית�� צמיחתה של התחרות הביה�וב, לאחרונה בתחו� זה

לצד ההתפתחויות בנוגע לאפשרות להגשת תובענה ייצוגית , ותחדשי� לשוק ההתארגנ

ושל " ארגו� המעסיקי�"מעוררות את הצור� בהבהרת מעמדו המשפטי של , במקו� העבודה

 בתחו� דיני העבודה  למוסדות משפטיי� אחרי�בדומה 1,"ארגו� המעסיקי� היציג"

 תקופת של אות� במש� שני� רבות מנוער לאחרונה בשכיסההקיבוציי� שהאבק המשפטי 

   2. העבודה הקיבוצימשפט שעובר" רנסאנס"ה

 שכ� ,"ארגו� המעסיקי� "ברקעש הגיעה השעה לשרטט את המער� הנורמטיבי עתה

 הנוגעות למוסד הערכתי היא שמשפט העבודה הקיבוצי יידרש בקרוב להכרעות שונות

 לראשונה את מודל הייצוג שעליו מבוסס הבהירלהמאמר מבקש , בתמצית. משפטי זה

 
ארגוניי� ועל פיתוח דיני היציגות במשפט העבודה הקיבוצי �על הפיתוח הפסיקתי של דיני התחרות הבי�  1

07�50718) ארצי(א "בישראל ראו סב� הסתדרות העובדי� – העובדי� הכללית החדשה הסתדרות 10
) ארצי(א "סב; ) ספרינט מוטורוסעניי�: להל�) (17.11.2010, פורס� בנבו (הלאומית בישראל

32690�10� כוח לעובדי� ארגו� –האג� להתאגדות עובדי� ,  העובדי� הכללית החדשההסתדרות 10
) ארצי(א "סב; ) האוניברסיטה הפתוחהעניי�: להל�) (20.1.2011, פורס� בנבו (עובדי� דמוקרטי

9685�07�  הסתדרות העובדי� הכללית החדשה–� דמוקרטי  ארגו� עובדי– כוח לעובדי� ארגו� 12
08�22825) ארצי(א "סב; ) הרכבתעניי�: להל�) (15.7.2012, פורס� בנבו(� העיתונאי� בישראל ארגו� 13

: להל�) (12.3.2014, פורס� בנבו (א" אגודת העיתונאי� בת– הסתדרות העובדי� הכללית החדשה –
09�26445) ארצי(ק "עס; ) העיתונאי�עניי��  מדינת ישראל– העובדי� הכללית החדשה הסתדרות 13

12�39754) ארצי(א "סב; ) אחדותעניי�: להל�) (26.3.2014(� – דשה העובדי� הכללית החהסתדרות 13
 ההתפתחויות על).  אל כרמלדליתעניי� : להל�) (20.5.2014, פורס� בנבו (הסתדרות העובדי� הלאומית

� העבודה ועל הקשר שלה לחשיבות החברות בארגוני המעסיקי� בעניי� הגשת תובענה ייצוגית במקו
, לתוספת השנייה לחוק תובענות ייצוגיות) 3(10הסייג הקיבוצי הקבוע בפרט  כתנאי להחלת

בית הדי� '  הארצי של מפעלי השמירה והאבטחה בישראל נהארגו� 1893/11� "בגראו , 2006–ו"התשס
09�36077) ארצי(ע "ע; )השמירה ארגו�עניי� : להל� ()30.8.2015, פורס� בנבו(הארצי לעבודה �י 'ג 16

) ארצי(ע "ע; )2.11.2017, פורס� בנבו ( בינימינובי�–מ "בע) ישראל(פור אס פתרונות אבטחה 
19275�10� ).6.12.2016, פורס� בנבו( סאולוב –מ " שירותי� לישראל בעקלינור 12

02�31575) ארצי(א "סבכדברי לשעבר נשיאת בית הדי� הארצי לעבודה ב  2� העובדי� הסתדרות 13
, פורס� בנבו( לפסק דינה של הנשיאה ארד 1' פס,  הסתדרות העובדי� הכללית החדשה–הלאומית 
ממוסד משפטי נוס� בתחו� משפט העבודה " ניעור האבק" על .) אל בטו�עניי�: להל�) (9.9.2013
 בעקבות פרשות –הוויכוח סביב יחידת המיקוח גבולות " מוסד יחידת המיקוח ראו עידו עשת –הקיבוצי 

 חידתי" עשת: להל�) (2012 (57 יגחברה ומשפט , עבודה" ואקרשטיי�, מכו� דוידסו�, ויטה פרי הגליל
" והתאמתה למצבי� משתני� ביחסי עבודה, עיצובה,  הגדרתה–יחידת המיקוח "מוטי מירוני ; ")המיקוח

הזכות לחופש "פאינה מילמ� סיו� ; )2012, עורכי�' ר ואחסטפו אדל (563 �אוסוסקי�ספר אליקה ברק
כ� ראו  .)2016 (561 ט ודברי� די�" ד" התפתחויות בשנת תשע–ההתארגנות בראי ערכי הדמוקרטיה 

) ארצי(ק " עס–הפסיקה העדכנית בנושא לעניי� קביעת יחידת המיקוח בהתארגנות ראשונית 
41357�11�פורס�  (מ"בע) 1951( אלקטרה מוצרי צריכה –ה  העובדי� הכללית החדשהסתדרות 12

03�62436) ארצי(ק "עס; )15.1.2013, בנבו� מ" אלקטרה בע– העובדי� הלאומית בישראל הסתדרות 14
02�8676ק "עס; )30.10.2014, פורס� בנבו(� הסתדרות העובדי� הלאומית – שירותי בריאות מכבי 17

? למה שליש"ציגות להסכ� קיבוצי מיוחד ראו עידו עשת מדרישת הי" ניעור האבק" על .)2017(בישראל 
דרישת "עשת : להל�) (2019 (169 מט משפטי�" חירות ויציבות במשפט העבודה הקיבוצי, על יציגות

 "). השליש
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 מבקש המאמר עוד. ולהבחי� בינו לבי� מודל הייצוג של ארגו� העובדי�" ארגו� המעסיקי�"

הרגיל ושל ארגו� המעסיקי� שהוא צד להסכ� " ארגו� המעסיקי�"לבחו� את מעמדו של 

 ארגו� המכני� אלה לעומת.  מהוראותיו הורחבו באמצעות צו הרחבהקיבוצי כללי שחלק

, לאחר שיעמוד על הסיבות לכ�, יבקש המאמר, "ארגו� מעסיקי� יציג"מעסיקי� שכזה בש� 

ולשרטט את מעמדו , להבדילו מארגו� מעסיקי� סת�, "ארגו� מעסיקי� בכיר" :לכנותו בש�

  .המשפטי

�לסקור את מעמדו המשפטי של ארגו� אבקש , ראשית:  כזההוא הדברי� מהל

בחינת המעמד תעסוק . המעסיקי� כפי שהוא משתק� במשפט העבודה הישראלי

במודל הייצוג ;  משפט העבודה הקיבוצירכיובקריטריוני� לזיהויו של ארגו� המעסיקי� לצ

 בנוגע נשע� ארגו� המעסיקי� ובחובת הייצוג ההוג� שלטעמי יש להטיל על הארגו� עליוש

אינו " ארגו� מעסיקי� יציג"הפרק השני יבקש לטעו� כי המוסד המכונה . קי�יו המעסילחבר

 ומקורו ככל הנראה בעיוות מודל הייצוג של ארגו� העובדי� ,קיי� במשפט הישראלי

הפרק השלישי יבקש להציג את הדגמי� העיקריי� המשמשי� .  המעסיקי�ארגו�בויישומו 

 לראשונה רטטשהפרק הרביעי יבקש ל. משפט הקנדי במעסיקי� ארגוני של צוגבמודל היי

את מעמדו המשפטי של ארגו� המעסיקי� שהוא צד להסכ� קיבוצי כללי שהוראותיו 

ואת מערכת היחסי� של ") ארגו� מעסיקי� בכיר"המכונה במאמר זה (הורחבו בצו הרחבה 

 ראשוני�  לדו� בכיווני�פרקעוד יבקש ה.  מעסיקי� שאינ� חברי� בארגו�ע�ארגו� זה 

 ועדות הפיקוח את ליהפעל צור�בולהתפתחות� של דיני התחרות בי� ארגוני המעסיקי� 

  . לאחר מכ� אסכ�. הסטטוטוריות

  על מעמדו המשפטי של ארגו� המעסיקי�. א

� במקו� עובדי� כלל הדיו� בזכות ההתארגנות במשפט העבודה נשמר לקבוצת הבדר

במצב של לוחמה כמעט מתמדת ניצבת לה בדר�  המצויה שכ� זכות ,אי� זה פלא. העבודה

, סיקי�ג� למע, לואול� זכות ההתאגדות במשפט הישראלי מסורה לכ. כלל בקדמת הבמה

 ארגו�בולא  (י� המעסיקארגו� בהמתמקדת משפטיתה כתיבהה.  העובדי�ציבורולא רק ל

הדי�  נשיא בית ידיב שנכתב עוד בתחילת שנות התשעי� מאמרמ לבד . מועטה)העובדי�

לא , הסוקר את מאפייני ארגו� המעסיקי� במשפט העבודה, השופט מנח� גולדברג, לעבודה

 את הבוחנת ו המעסיקי�בארגו� המתמקדתהצלחתי לאתר כתיבה משפטית אקדמית 

 היבט נזנח זה במשפט העבודה ראוי לו 3. מודל הייצוג שעליו הוא מתבססואת מאפייניו

מבקש לתרו� תרומה צנועה לשינוי הנדרש בדר� של  מאמר זה כאמורו,  לעומקויבח�שי

  .בחינה ביקורתית של מעמד ארגו� המעסיקי� במשפט העבודה הקיבוצי

 מימושה של זכות ההתארגנות של היא סיקי� בארגו� מעאגדות הוא שההתהנכו�

 זכות� י זוה4. ובמשפט המשווהלאומי��זוהי זכות מוכרת במשפט העבודה הבי. המעסיקי�

 
 ).1992 (372 מ הפרקליט" מאפייני ארגו� מעסיקי� במשפט העבודה"ראו מנח� גולדברג   3
לאומיות של ארגו� העבודה �י� באמנות העבודה הבי�להכרה בזכות ההתארגנות של המעסיק  4

: 1957לאומית של ארגו� העבודה שאושררה בישראל בשנת � לאמנה הבי�2' לאומי ראו ס�הבי�
Freedom of Association and Protection of the Right , ]ILO[International Labour Organization 
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קי� להתאגד ולממש את מטרותיה� בדר� משותפת על מנת להשיג תכליות של המעסי

 לפי 5. במשפט הישראליכתית זכות יסוד הלשהיא,  כחלק מזכות ההתאגדות הכלליתשונות

זכות , לדידו". לטוות את סיפור חייו" זכותו של המעסיק זוהי, ברק' כתיבתו של פרופ

גנטרי של זכות ההתארגנות שהיא  הדיהיבט"ההתארגנות בארגוני מעסיקי� נכללת ב

 נית� לעג� את זכות ההתארגנות של המעסיק ג� בזכות החוקתית 6." האד�לכבוד בת�זכות

   7.לחופש העיסוק

חופש ההתאגדות של מעבידי� מקבילה לחופש " בית הדי� לעבודה עמד על כ� כי ג�

מצב שבו מעביד  וכי פגיעה בחופש התאגדות זה יכולה להוביל ל,"ההתאגדות של העובדי�

 האינטרס וספק רב א� זה" ו– ארגו� עובדי� חזק וכולל ע�יעמוד בפני הסדרת יחסי עבודה 

 מסורה הזכות לממש את פעילותו באמצעות חבירה סיקלמע,  הנה כי כ�8".הציבורי

אציי� כי אילולא ההכרה בזכות .  אחרי� לש� ניהול משות� של יחסי עבודהמעסיקי�ל

 האמורה לש� ניהול יחסי העבודה החבירהש היסוד להתארגנות ייתכ� האמורה כחלק מזכות

  מעסיקי�בארגוני הזכות להתאגד 9. דיני ההגבלי� העסקיי�לפי אסורה תהיבמשות� הי

   10. עליה�ומה שהמדינה חתתולאומי��מושתתת ג� על האמנות הבי

 
without distinction ,  “Workers and employers:1948, 9. lJu, 2. art87 C, to Organize Convention

subject only to the rules of the organisation , shall have the right to establish and, whatsoever
to join organisations of their own choosing without previous authorisation”, concerned . ראו ג�

לאומית של ארגו� העבודה �לאמנה הבי�) 1(2'  המוענקת לארגוני המעסיקי� במסגרת סאת ההגנה
 Right to Organise and Collective , ]ILO[International Labour Organization: לאומי�הבי�

 organisations ’ and employers’Workers “:1949, 1. Jul, )1(2. art98 C, Bargaining Convention
s 'l enjoy adequate protection against any acts of interference by each other or each othershal

functioning or administration”, agents or members in their establishment. לזכות ההתאגדות 
ONSTC .FRA .S., אפריקה �לחוקת דרו�) 3(23אפריקאי ראו סעי� �בארגוני מעסיקי� במשפט הדרו�

to form and join an ) a(“Every employer has the right ): 3(23. art. 1996
to participate in the activities and programmes of an ) b(and ; employers‘ organisation

employers‘ organisation” .ראו כ�  OUTHSAW OF LONSTITUTIONAL C ,OOLMANWTUART S
AFRICA 1–44, 44–68 (2nd ed. 2008) . במשפט ) במובנה הרחב(להכרה בזכות ההתארגנות החוקתית

 .Can(3 R .C.S1 ] 2015[ ,Canada. v. n Ont’Mounted Police Ass(. הקנדי ראו 
 – האד� כבודבמשפט הישראלי ראו אהר� ברק ) ג� של המעסיקי�(למעמד החוקתי של זכות התארגנות   5

 ). האד� כבודברק : להל�) (2014( וההפניות ש� 862–854 כר� ב הזכות החוקתית ובנותיה
� "להכרה בזכות ההתארגנות כחלק מהזכות החוקתית לכבוד האד� ראו בג. 855, 840' בעמ, ש�  6

' איל� נ� בראוניברסיטת 1181/03� "בג; )26.3.2015, פורס� בנבו (כנסת ישראל'  נגורבי� 6133/14
להכרה בזכות ההתארגנות כזכות יסוד הלכתית ראו ). 2011 (204) 3( סדד"פ, בית הדי� הארצי לעבודה

09�25476) ארצי(ק "עס� פלאפו� –  האג� להתאגדות עובדי�– העובדי� הכללית החדשה הסתדרות 12
 קווי אוויר למטע� –ל .א. ק– חביב 634/09) ציאר(א "בש; )2.1.2013, פורס� בנבו(מ "תקשורת בע

 הסתדרות העובדי� –מ " את ליבובי� בעהור� 1008/00) ארצי(ק "עס; )24.3.2010, פורס� בנבו(מ "בע
 ). 2000 (145ע לה "פד, הכללית החדשה

 לחופש העיסוק קתיתעל האפשרות להכרה בזכות ההתארגנות של המעסיק כזכות בת של הזכות החו  7
 . 852' בעמ, 5ש "לעיל ה, האד� כבודחופש העיסוק ראו ברק : יסוד� חוקמכוח

 ). 1985 (306, 291ע טז "פד,  וידר– המקומית טירת הכרמל המועצה 64�3/מג) ארצי(ע "ראו דב  8
. ני ההגבלי� העסקיי�נית� לטעו� כי קיי� מתח מובנה בי� פעילות� של ארגוני המעסיקי� לבי� די, ואכ�  9

יש אומרי� שרק לעיתי� ): "1996 (139–138  עושר העמי� סמיתאד� ראו .אד� סמית הוא שעמד על כ�
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עמוד מול  להתקשה היחיד המעסיקי� כאשר המעסיק  הוקמו ארגוני, של גולדברגלדעתו

 להקמת ארגוני  בספרהישראל� ב�רות רטטתששמ ג� הרקע ו זה11.כוחו של ארגו� העובדי�

" תופעת נגד" מעי� עסיקי� היות� של ארגוני המובשל מסיבה זאת 12.המעסיקי� בישראל

 זכות ההתארגנות של העובדי� עוג� מעמד� בחקיקה הישראלית רק בשלב מאוחר למימוש

 בארצותזו עולה בקנה אחד ג� ע� התפתחות ארגוני המעסיקי�  חות תיאור התפת13.יחסית

 כוח להתארגנות כנוגד�,  ה� נוצרו בשלב מאוחר יחסיתשא� ,בקנדה ובגרמניה, הברית

   14.העובדי�

 מעסיקי� היא תופעה חשובה וחיונית לקיו� מערכת יחסי עבודה קיבוציי� התארגנות

 נית� לקיי� כ�,  ראשית:ונות רבי� שכזאת יתרת לקיו� מערכ15.משקיתברמה הענפית וה

עת עסקינ� בעובדי� המועסקי� במגזר . מערכת שכר אחראית ברמה המקצועית או הענפית

משו� , הציבורי קיומה של מערכת שכר אחראית היא אינטרס ציבורי מהמעלה הראשונה

 על ידי הכוחות להיקבע שאינה צריכה כבירה הוצאה ציבורית היאשההוצאה על השכר 

 
ואילו על התאגדויות של פועלי� אנו שומעי� לעיתי� , רחוקות אנו שומעי� על התאגדויות של מעסיקי�

אגדי� רק לעיתי� רחוקות הריהו שהמעסיקי� מת, א� כל מי שמדמה בנפשו על סמ� דברי� אלה. קרובות
בכל זמ� ובכל מקו� שוררת בי� המעסיקי� כמי� .  בור בעניי� הזהשהואבור בהוויות העול� כש� 

 אי�". שלא להעלות את שכר העבודה למעלה משיעורו המקובל, א� מתמידה וקבועה, התאגדות אילמת
יקי� לבי� דיני ההגבלי� מאמר זה מבקש לעסוק בנקודת הממשק שבי� פעולתו של ארגו� המעס

 . העסקיי�
 .307' בעמ, 8ש "לעיל ה,  וידרראו עניי�  10
 . 378' בעמ, 3ש "לעיל ה, ראו גולדברג  11
אול� קיומ� ). חדש מימדישראל �ב�: ל�לה) (1976 (18 בוצי חדש להסכ� הקימימדישראל �ראו רות ב�  12

התפתחות יחסי "ורטהיי� '  ראו א.של ארגוני המעסיקי� מוזכר עוד בכתיבה משנות החמישי� בישראל
 ביתעוד ראו ברל כצנלסו� ; )1956 (13, 10) 10(8  העבודה והביטוח לאומיירחו�" עבודה ביישוב היהודי

 ). העוסק בהתאחדות בעלי התעשייה) (1965 (295–291 מבחר כתבי� בשאלות ההסתדרות –עבודה 
הצעת החוק . 530ח "ה, 1962–ג"התשכ, )2' תיקו� מס(ראו לדוגמה את הצעת חוק ההגבלי� העסקיי�   13

, לחוק התחרות הכלכלית) 9(3'  לפטור הקבוע בס1962הוסיפה את ארגוני המעבידי� בשנת 
הסדר שארגו� עובדי� " יראו הסדר כובל בשלפיו לא, )חוק ההגבלי� העסקיי�: להל� (1988–ח"התשמ

בטר� תיקו� ".  לו וכל כבילותיו נוגעות להעסקת� של עובדי� ולתנאי העבודהצד מעבידי� ארגו�או 
 צד לו וכל  מקצועישאיגודהסדר "כי רק , 1959–ט"התשי,  לחוק ההגבלי� העסקיי�7' קבע ס, החוק

 ).הוספו דגשותהה" ( איננו הסדר כובל–ת� כבילותיו נוגעות להעסקת� של עובדי� ולתנאי עבוד
ראו את הסיכו� ) Multiemployer Bargaining(מעבידי בארצות הברית �על ניהול משא ומת� קיבוצי רב  14

לפיו ש, Brown v. Pro Football Inc., 518 U.S 231 (1996) לפסק הדי� 1הסטטיסטי המצור� בטבלה 
כ� ראו . מאורג� במסגרת יחידות מיקוח רב מעבידית מכוח העבודה המאורג� היה 43% 1994בשנת 

New  ,Willborn. Steven L; )1982(404 . S.U454  ,NLRB. v. Inc. Bonanno Linen Serv. Charles D
)1981( 455 .EVR .L .C.N60 , A, Look at NLRB Policy on Multiemployer Bargaining. 

 Wolfgang Schroeder & Stephen J. Silvia, Why להתפתחות� של ארגוני המעסיקי� בגרמניה ראו
are German Employers Associations Declining? A Challenge to the Conventional Wisdom 

(Center for European Studies, Working Paper No. 5.3, 2005) bit.ly/2LjiH1W. 
 GUY MUNDLAK, FADING CORPORATISM: ISRAEL'S LABOR LAW AND INDUSTRIALראו   15

RELATIONS IN TRANSITION 16, 44–45 (2007). 
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 16.)ומגבלותיה� ( מקדי� של הוצאות השלטו� הציבוריתכנו�ב בשוק אלא הקיימי�סיי� היח

 להקצנת הדרישות להוביל של מערכת יחסי העבודה עשויה ג� פרגמנטציה, זאת ועוד

פתיחת פערי . הכלכליות ולחוסר יכולת להמשי� ולתמו� במדיניות שכר אחידה ואחראית

עשויה ,  מערכת יחסי עבודה מבוזרתיומה של קבשל, שכר ברמה הענפית או המקצועית

 עבודה מקומיי� וא� להחלשת הכוח הארגוני של כסוכי מאבקי� וסלריבוי ג� להוביל

האפשרות לקיו� מערכת ,  במוב� הזה17.העובדי� ולהעמקת חוסר השוויו� בכוח העבודה

  הארגוני של העובדי�חו הענפית והמקצועית משמעותה שמירה על הכברמהקיבוצית 

  .  גיסא על מדיניות שכר אחראית מאיד�שמירהו , גיסאמחד ביניה� השוויו��וצמצו� אי

ללא ,  חוק ההסכמי� הקיבוציי� הישראלילפי – התאורטית למשפט הנוהג ומהרמה

 צווי ההרחבה מערכתכלל .  לא נית� לחתו� על הסכמי� קיבוציי� כלליי�י�ארגוני מעסיק

 לאומי�� מדוח של ארגו� העבודה הבי18. אלוי�יללכ תלויה בקיומ� של הסכמי� בישראל

 קשר בי� היק� הכיסוי של ההסכמי� הקיבוציי� לבי� מבנה יששהתפרס� לאחרונה עולה כי 

 ברמה multi-employer bargainingבמערכת הבנויה על . מערכת יחסי העבודה הקיבוציי�

כיסוי ההסכמי� ) מערכת המחייבת קיומ� של ארגוני מעסיקי�(הענפית או המשקית 

 single נהוגה מערכת של שבה� במדינות ואילו,  בממוצע�78%הקיבוציי� מגיע לכ

employer bargaining ,של ארגוני קיומ�,  כלומר19. בלבד�15%כ על עומד הכיסוי ממוצע 

עולה בקנה אחד ע� כיסוי רחב של ,  עבודה ריכוזיתיחסי חלק ממערכת שה�, מעסיקי�

לא הרבה מאזרחי המדינה שאינ� מועסקי� במקומות . צווי הרחבההסכמי� קיבוציי� או 

 המאפשרי� ,אבל ללא קיומ� של ארגוני המעסיקי� בישראל, עבודה מאורגני� יודעי� זאת

 נהני� מחובת אלו אזרחי�לא היו ,  והענפיתאת ניהול מערכת יחסי העבודה ברמה המשקית

ספות הנובעות מהסכמי� קיבוציי� מתשלו� דמי ההבראה ומזכויות נו, יהיההפרשה לפנס

עתידה של מערכת זו תלוי ג� בעתיד� של ארגוני .  ומצווי ההרחבה בישראל�יכללי

   .המעסיקי� בישראל

 
המדינה רואה חשיבות , 1985–ה"התשמ,  לחוק יסודות התקציב29' נית� לטעו� כי בשל הוראות ס  16

מסיבה זו את מערכת השכר . עליונה בתכנו� מרכזי של מערכת השכר וההוצאה הציבורית לשכר
 גו� מטה שיש לו –שהוא הממונה על השכר במשרד האוצר , ל במדינההציבורית מנהל גו� מרכזי מתכל

ולש� מילוי תפקיד זה הופקדו בידו סמכויות סטטוטוריות , הסמכות לנהל את מערכת השכר הציבורי
 . כאמור בהוראות חוק יסודות התקציב, מרחיקות לכת

בודה יפוצל ליחידות מיקוח ככל שמקו� הע. זוהי תמונת הראי של גבולות קביעתה של יחידת המיקוח  17
והיכולת לקיי� מדיניות שכר אחראית במקו� העבודה , כ� ייחלש כוחו של ציבור העובדי�, קטנות יותר

ממילא הפיצול האמור יוביל להקצנה של נציגי יחידות המיקוח שכל אחד מה� מופקד רק על . תיפגע
רה של פרגמנצטיה בקביעת יחידת על הסכנה האמו. ייצוג קהילתו ואינו רואה את האינטרס הכללי

 כה� ומונדלק מצביעי� במחקר� על כ� ריסטלק. 2ש "לעיל ה, "יחידת המיקוח"המיקוח ראו עשת 
שבמעבר ממערכת יחסי עבודה קיבוצית ריכוזית בדמות הסכמי עבודה קיבוציי� כלליי� למערכת 

ינו� , ראו טלי קריסטל. גדל חוסר השוויו� בי� העובדי�, מי עבודה קיבוציי� מיוחדי�מקומית בדמות הסכ
מחקר  (30–27 2003–1970, השיוויו� הכלכלי בישראל� המקצועי וגידול איהאיגודכה� וגיא מונדלק 

 . bit.ly/2YPrL1q) 2006, ירושלי�מכו� ו� ליר ב, 1מדיניות 
 .1957–ז"תשיה,  לחוק הסכמי� קיבוציי�25'  סורא  18
 .International Labour Conference, Social Dialogue and Tripartism (2018) bit.ly/2NR0Dy4ראו   19
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  ? מיהו ארגו� מעסיקי� לצורכי משפט העבודה הקיבוצי.1

אי� , וככל הנראה בכוונת מכוו�,  במשפט העבודה הקיבוציהתשתית ונחימ ליתר בדומה

 של בית פסיקתו לפי 20.בחקיקה הישראלית" ארגו� מעסיקי� " למונחבנמצא הגדרה

 לא כל ארגו� של מעסיקי� הוא ג� ארגו� ,"ארגו� עובדי�" מהותו של בדבר ו�המשפט העלי

,  ארגו� של מעסיקי�יהיה ייתכ� כי בהחלט,  כ�21.מעסיקי� לעניי� משפט העבודה הקיבוצי

סממני� ההופכי� אותו לארגו� מעסיקי� א� אי� בו ה, המתקיי� מכוח חופש ההתאגדות

 מהזכויות שמעמד הנותיהוא אינו יכול ל, ובהתאמה, כמשמעותו במשפט העבודה הקיבוצי

   22.משפטי זה מקנה מכוח חוק הסכמי� קיבוציי�

ככזה " ארגו� עובדי�" לפסיקה אשר עיצבה את הסממני� הנדרשי� להיותו של בדומה

בית הדי� הארצי לעבודה עיצב בפסיקתו ג� את ,  במשפט העבודה הקיבוציבמשמעותו

  23. משפט העבודה הקיבוצירכיו לצכזה כ"ארגו� מעסיקי�" בלהכרההסממני� הנדרשי� 

� לצור� קיומו של ארגו� מעסיקי� נדרש כי חבריו כי בית הדי� הארצי לעבודה קבע, כ

 ה לדרישבדומה, נטריתו החברות להיות וול עוד נקבע כי על24.של ארגו� ה� מעסיקי�

   25. בארגו� העובדי�הנוהגת

של זכות ההתאגדות של ) האישי( שהמשפט הישראלי מכיר כמוב� בממד השלילי מכא�

אול� בדומה לממד האישי של זכות .  זכותו של המעסיק שלא להתאגד–המעסיק 

 את בחירתו בארגו� לממש היחידה לזכותו של העובד בנוגע  בארגו� עובדי�ההתארגנות

 
'  העובדי� הכללית החדשה נהסתדרות 7029/95� "ראו בג" ארגו� עובדי� "המושגעל עמימותו של   20

 עניי�: להל�) (1997(יר  לפסק דינו של השופט זמ24' פס, 63) 2(ד נא"פ, הדי� הארצי לעבודה�בית
 ). עמית

, פורס� בנבו ( הסתדרות המורי� של אגודת ישראל– גננות חרדיות ארגו� 9/07) ארצי ('בעראו   21
04�31434) ארצי(א "סב; 20ש "לעיל ה,  העובדי� הכללית החדשההסתדרותעניי� ; )15.9.2008�15 

 העובדי�  הסתדרות–� " הסתדרות המעו–בסוכנות היהודית " פותחי� עתיד"בדי פרוייקט  עוארגו�
06�38562) ארצי(ק "ס; ) היהודיתהסוכנותעניי� : להל�) (19.4.2016, פורס� בנבו (החדשה הכללית�16 

, פורס� בנבו ()צ"חל(מ " פותחי� עתיד בע–בסוכנות היהודית " פותחי� עתיד" עובדי פרויקט ארגו�
 302, 295ע ט "פד,  בנדורי–יהודה � המקומית נחלתהמועצה 103�3/לז) ארצי(ע "דב; )18.8.2016

 מגמות –מודל הייצוג במשפט העבודה הקיבוצי "לאזכור סוגיית הפריקות ראו עידו עשת ). 1978(
 ").מודל הייצוג"עשת : להל�) (2017 (438, 397 מו משפטי�" חדשות

ארגו� , י� שאינו ארגו� עובדי� כמשמעותו במשפט העבודה הקיבוצימוב� שבניגוד לארגו� עובד  22
למעמד מי שאינו בגדר ארגו� . מעסיקי� שכזה נתו� במתח בעייתי באשר לדיני ההגבלי� העסקיי�

אבל עמדתו חשובה בנסיבות העניי� לדיו� בבית הדי� הארצי ) איגוד המסעדות הישראלי(מעסיקי� 
10�53175) יארצ(ע " ראו לאחרונה ע.לעבודה� ). 11.4.2018, פורס� בנבו ( שמרו�–מ " בעאלוניאל    17

ארגו� " משמעותו שיש לית� פרשנות דומה למונח –" לצרכי משפט העבודה הקיבוצי", במאמר זה  23
 . 1957–ז"התשי, חוק יישוב סכסוכי עבודה; חוק הסכמי� קיבוציי�: בדברי החקיקה הבאי�" מעבידי�

ע כד "פד, עקיבא בני ישיבות מרכז – המורי� בבתי הספר העל יסודיי� ארגו� 31�4/בנ) ארצי(ע "ראו דב  24
 לפסק 5' פס,  התאחדות הקבלני� והבוני� בישראל– אביט� 1002/04) ארצי(א "ת; )1992 (473, 470

11927) ��אזורי י(ט "ד; )5.9.2005, פורס� בנבו(דינו של הנשיא אדלר �12� בעלי התאחדות 10
 ).16.10.2013, פורס� בנבו (11' פס,  אולמי היכל דוד גברא יוס�–ני האירועי� בישראל האולמות וג

כ� , ברור שהמדובר הוא בהתאגדות שהינה התאגדות מרצו� ("306' בעמ, 8ש "לעיל ה,  וידרראו עניי�  25
 העובדי� הכללית החדשה הסתדרות 1040/04) ש"זורי בא(ק "ס; ")החברות בה אינה כפויה ואינה לנצח

 ).23.12.2004, פורס� בנבו (24' פס,  מועצה אזורית לכיש–� " הסתדרות המעו–
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ג� על הממד האישי של זכות ההתאגדות בארגו� , הו או שלא להתארג�עובדי� כלש

 א� ,לבחור היחיד הפסיקה הכירה בזכותו של המעסיק מנ�וא. המעסיקי� מוטלות מגבלות

 א� , את ארגו� המעסיקי� המעסיקעזיבת אול� 26, להצטר� לארגו� מעסיקי�,רצונו זה

 נית�, נית� לראות בהגבלות אלו. וצי במישור הקיבאינה נקייה מהגבלות, נטריתושהיא וול

 של למעשה על הממד האישי של זכות ההתאגדות הלכה  אלו כמוטלותהגבלותלראות 

 את הממד הקיבוצי של זכות תהגבלות אלו נוצרו על מנת להגשי� אפקטיבי, ודוק. המעסיק

   27.ההתאגדות של המעסיקי�

 האישי שבזכות מדהמחשוב לזכור כי ,  לזכות ההתארגנות של העובדי�בדומה

 על. ההתארגנות צרי� שיישמר כל עוד אי� במימושו כדי לסכל את יכולת ההתארגנות עצמה

 מארגו� המעסיקי� אי� בה כדי סיק של מעפרישתו נפסק בבית הדי� הארצי לעבודה כי פי זה

מעסיק .  את המער� ההסכמי שהמעסיק חב בו מכוח חברותו בארגו� המעסיקי�להפקיע

רר מחובותיו על פי הסכ� קיבוצי כללי לתקופה בלתי מסוימת רק לאחר שפרש  להשתחכולי

העניק הודעה מוקדמת בכתב לארגו� ; הודיע על כ� לארגו� העובדי�; מארגו� המעסיקי�

 העניק הודעה בכתב לרש� ההסכמי� הקיבוצי� על ;העובדי� על ביטול ההסכ� הקיבוצי

 מסוימת אינו לתקופהיבוצי כללי שנכרת  קהסכ� כי נראה,  זאתלעומת 28.ביטול ההסכ�

 מקו� ניק אלו נועדו להעהגבלות. המעסיקי� מעסיק הפורש מארגו� ידיבנית� כלל לביטול 

 על כדי שמירה תו�ב, היחידלמימוש הזכות השלילית של חופש מהתאגדות למעסיק 

   29.מערכת יחסי העבודה הקיבוציי� ועל מימוש הפ� הקיבוצי של זכות ההתאגדות

 
נית� לטעו� כי יש להבחי� בי� הממד האישי של זכות ההתארגנות של העובד היחיד בארגו� העובדי�   26

. חיד בארגו� המעסיקי� בשל היותו תאגידלבי� הממד האישי של זכות ההתארגנות בנוגע למעסיק הי
, ג� לתאגיד מסורה הזכות להתארג�. אול� לטעמי הממד האישי של זכות ההתארגנות חל ג� על תאגידי�

בהיקפה , זכות ההתארגנות החוקתית. הזכות לבחור באיזה ארגו� להתארג� והזכות להימנע מהתארגנות
שכ� , חלה ג� על התאגיד, )6ש "לעיל ה, גורבי�או עניי� ר(כבוד האד� וחירותו : יסוד�המוג� על פי חוק

על רקע לשונה , כבעלת אופי חוקתי, ]ע"ע, זכות ההתארגנות[דבר במהותה של הזכות "אי� , לטעמי
 " האד� וחירותוכבוד: יסוד�התאגיד וחוק"ראו אהר� ברק ".  את תחולתה על התאגידהשולל, ותכליתה

 ראש הממשלה' מ נ" המזרחי המאוחד בעבנק 4593/05� "בג; )ג"התשע (27, 11 ח מאזני משפט
כבוד : יסוד� הא� חוק–ומה שביניה� , תאגידי�, על בני אד�"עופר סיטבו� ; )20.9.2006, פורס� בנבו(

  ).ט"התשס (107 ח  המשפטקרית" ?האד� וחירותו צרי� לחול על תאגידי�
ראו את , המגבלות המוטלות על הממד האישי של זכות ההתארגנות של העובדי� בהקשר הקיבוציעל   27

; 1ש "לעיל ה,  מוטורסספרינטעניי� : דיני המניעות שפיתח בית הדי� הארצי לעבודה בפרשות השונות
 אל דליתעניי� ; 1ש "לעיל ה, העיתונאי�עניי� ; 2ש "לעיל ה,  בטו�אלעניי� ; 1ש "לעיל ה, הרכבתעניי� 
01�63729) ארצי(א " סב;1ש "לעיל ה, כרמל� הסתדרות – העובדי� הכללית החדשה הסתדרות 17

07�51407) ארצי(ק "עס; )הנמלי�עניי� : להל�) (18.9.2017, פורס� בנבו(העובדי� הלאומית � כח 15
 ). 7.10.2016, פורס� בנבו(מ "תעשיות בע. פ.ל. צ– ארגו� עובדי� דמוקרטי –לעובדי� 

 עיריית קריית גת –� "המעו הסתדרות –סתדרות העובדי� הכללית החדשה ה 52/05) ארצי(ק "ראו עס  28
פורס�  ( עיריית יהוד נווה מונוסו�–� "הסתדרות המעו 25/06) ארצי(ק "עס; )10.11.2005, פורס� בנבו(

מ " ידיעות אחרונות בע– הסתדרות העובדי� הכללית החדשה 11/08) ארצי(ק "עס; )12.1.2009, בנבו
על ביטול הסכ� קיבוצי ועל : רקוויא� לקשר קיבוצי"מור �הדרה בר; )9.5.2010, פורס� בנבו(

 ). ס"התש (108 א מאזני משפט" השלכותיו על העובדי�
ההתרחקות מהמודל החוזי . בהיעדר כל מגבלה על פרישת מעסיק הייתה יציבות ההתארגנות נחלשת  29

הכללי� במשפט העבודה האמריקאי , השווו. והעדפת הפ� הקיבוצי על פניו נדרשות לש� השגת היציבות
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 שיהא תקנו� צרי� לארגו� המעסיקי� כי נקבע בפסיקת בית הדי� הארצי לעבודה ודע

המכיל הוראה מפורשת המעניקה לו את הסמכות לקבוע את תנאי העבודה של עובדי חבריו 

 המעסיקי� להתקיי�  של ארגו�בכוונתו דרישה נוספת עניינה 30.ולחתו� על הסכמי עבודה

הוא אינו ,  לארגו� העובדי�ובדומה –  מההסכ�י�זמ� ממוש� לש� הבטחת היחסי� העול

 מערכת שהיא , למערכת יחסי עבודה קיבוציי�צד וכנובע מהיותו – יכול להיות מוק� לשעה

 עבודהה קביעת תנאי בתחו� שוטפת של הארגו� פעילות עוד נדרשת 31.מתמשכת של יחסי�

   32".קיקיוני" כושל או דהיינו שהארגו� לא יהיה ארגו� מעסיקי�, חבריו אצל עובדי�השל 

� א� קבע בית הדי� האזורי לעבודה לאחרונה כי  הנקיו�חברות בעניי� לדוגמה כ

 עשרות שני� במש�העובדה ש, שמדובר בארגו� מעסיקי� שהיה צד להסכ� קיבוצי שהורחב

 – על מנת לגבות דמי טיפול ,2013 בשנת רק  לפעולההתעוררלא היה הארגו� פעיל ו

כהגדרתו במשפט " ארגו� מעסיקי�" לראות בארגו� מעסיקי� שכזה �י אימובילה למסקנה כ

הלכה למעשה דרש בית הדי� לעבודה רצ� של עשייה בתחו� , נהי ה33.העבודה הקיבוצי

המוכר " ארגו� מעסיקי�"הסדרת יחסי העבודה הקיבוציי� כתנאי להכרה בארגו� פלוני כ

 את דרישת עבודהית הדי� האזורי ל בכ� נית� לומר כי אימ� ב.במשפט העבודה הקיבוצי

 שלא , ארגו� מעסיקי� כושללפיהש ואת המסקנה בפעולת ארגו� המעסיקי�" אותנטיות"ה

 
 Resort :הנוגעי� לפרישת מעסיק מניהול משא ומת� קיבוצי במסגרת יחידת מיקוח רבת מעסיקי�

Nursing Home v. NLRB, 389 F.3d 1262 (D.C. Cir. 2004) ;עניי� Bonanno ,בעמ, 14ש "לעיל ה '
402. 

 קסלמ� את – ששו� 126�3/נו) ארצי(ע "דב; 473' בעמ, 24ש "לעיל ה,  עקיבאבניעל כ� ראו עניי�   30
 אבטחהמוקד . ג. ב– שלמה ב� 10440/06) א"אזורי ת(א "בש; )1996 (516, 511ע לא "פד, קסלמ�

ע "דב; 24ש "לעיל ה,  בעלי האולמותהתאחדותניי� ע; )11.9.2008, פורס� בנבו (43.4' פס, מ"בע
) 1973 (99, 85ע ה "פד, א" ארגו� הסגל האקדמי באוניברסיטת ת–א " תאוניברסיטת 7�4/לג) ארצי(
והאחי�  האחיות הסתדרות 3�4/לא) ארצי(ע "דב; ) כארגו� מעבידי�שיאי�לעניי� מעמדו של ועד הנ(

לעניי� הכרה ג� בהתארגנות שלא ) (1972 (103, 85ע ד "פד,  משרד הבריאות– מדינת ישראל –בישראל 
 מעמדו של מרכז השלטו� לעניי�. 302' בעמ, 21ש "לעיל ה, בנדוריעניי� ; )נרשמה כתאגיד פורמלי

, 3ש "לעיל ה, גולדברג; 8ש "לעיל ה,  וידר שינוי תקנונו ואחריו ראו עניי�לפני, המקומי כארגו� מעבידי�
 . 379–377' בעמ

ל הארגו� באמצעות דרישה שכזאת נית� לסכל את פעילותו ש. �אי� הכוונה לדרישה לקיו� ממוש, ודוק  31
הכוונה היא שלארגו� המעסיקי� . ללא כל טע� אמיתי, הפור� ולשמר את מערכת יחסי העבודה הקיימת

ביחס לארגו� " קיו� של קבע"לדרישת . שק� יש כוונה מוצהרת לפעול פעולה מתמשכת ולא רגעית
) ארצי(א "בסבטענת התאחדות האיכרי� לוהשוו ; 20ש "לעיל ה, עמיתהעובדי� ראו עניי� 

13899�12� הממונה הראשי על יחסי העבודה – מעבידי� לחקלאי הערבה בענ� החקלאות ארגו� 15
 ).17.1.2016, פורס� בנבו( של הנשיא פליטמ� להחלטתו 11' פס ,במשרד הכלכלה

,  בעלי האולמותהתאחדותעניי� ; 517–516' בעמ, 30ש " הלעיל ,ששו�על כ� ראו אמרת אגב בעניי�   32
,  גננות חרדיותארגו�בעניי� , והשוו לדרישה דומה ביחס לארגו� עובדי�; 14, 11' פס, 24ש "לעיל ה
 לפסק דינו 42, 28' פס, 20ש "לעיל ה,  עמיתעניי�;  לפסק דינו של הנשיא אדלר19' פס, 21ש "לעיל ה

המאגד עצמאיי� שאינ� מעסיקי� (על היחס שבי� ארגו� מעסיקי� לבי� ארגו� מקצועי . של השופט זמיר
 .6' פס, 24ש "לעיל ה, אביט�ראו עניי� ) עובדי� ואחרי�

12�42598) א"אזורי ת(ט "ראו ד  33� ארגו� – הכל ארצי של מפעלי הניקיו� והאחזקה בישראל האיגוד 14
 ). 2.3.2016, פורס� בנבו( לפסק הדי� 27, 17–16' פס, חברות הניקיו� בישראל
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 אינו ,")ארגו� של נייר("פעל תקופה ארוכה ביותר בתחו� הסדרת יחסי העבודה הקיבוציי� 

   34. משפט העבודה הקיבוצירכיויכול להיחשב ארגו� מעסיקי� אותנטי לצ

 העיקרית לייסד מטרתו כיצד יש להתייחס לארגו� מעסיקי� אשר אי� היאספת  נושאלה

 התאחדות בעניי�, כ�. מערכת של יחסי עבודה קיבוציי� כהגדרת� בחוק הסכמי� קיבוציי�

 אחת 35. ירושלי� הוא ארגו� מעסיקי�י נדונה השאלה א� ארגו� סוחרבעלי האולמות

 מעול� על הארגו� חת� לאת קיומו  כל שנובמש�ש העובדההשאלות שעלתה נובעת מ

 את הטיעו� של ארגו� בית הדי� האזורי לעבודה קיבל. הסכ� קיבוצי החל על החברי� בו

 , האינטרס של חברי הארגו� היה להימנע מחתימה על הסכמי� קיבוציי�לפיושהמעסיקי� 

נטרס  לעובדי� להתארג� בניגוד לאיתסייע" להצעה לחתו� על הסכ� קיבוצי ענותויוכי ה

 בית הדי� האזורי לעבודה ציי� בפסיקתו כי נית� ."של חברי ארגו� המעסיקי� שהוא נציג�

בקרב חלק , זהזו תפיסה שיש לה אחי, יחד ע� זאת"אול� , לחלוק על תפיסתו זו של הארגו�

, א� א� מדובר ביחסי� קיבוציי�, טיפול ביחסי עבודה ועיסוק ביחסי עבודה. מהמעסיקי�

 לפיכ� ראה בית הדי� האזורי לעבודה 36".כרח חתימה על הסכ� קיבוציי�אינו מחייב בה

כמשמעו במשפט , ככל הנראה" (ארגו� מעסיקי�" הוא י�לקבוע כי ארגו� סוחרי ירושל

  ). העבודה הקיבוצי

  .  כי מסקנה זו בעייתיתנראה

 דרישת המטרה שנדרשה מארגוני העובדי� המבקשי� לפעול בתחומי חומכ, כידוע

 ונפסלו ארגוני עובדי� חדשי� שהוקמו ,עמיתעבודה הקיבוצי נפסל ארגו� עובדי� משפט ה

 ההנהלה א� שלא בדג� המוכר של ארגו� אצלעל מנת לייצג את העובדי� " בדג� חדש"

בית הדי� הארצי לעבודה סירב .  חתימה על הסכמי� קיבוציי�היאעובדי� שעיקר מטרתו 

עובדי� לפעול במתח� משפט העבודה הקיבוצי לאפשר לדגמי� חדשי� אלו של התארגנות 

 ארגו� עובדי� כהגדרתו במשפט העבודה הקיבוצי ביסודשועמד על כ� כי המטרה העיקרית 

 עדריה, מזאת יתרה 37. המרת יחסי העבודה האישיי� ביחסי עבודה קיבוציי�איבישראל ה

 את בית הדי�  בעברחתימה על מערכת של הסכמי עבודה קיבוציי� במש� שני� רבות הוביל

 עניי� השוואת 38.לקביעה כי אי� מדובר בארגו� עובדי� אותנטי, בי� היתר,  לעבודההארצי

 להכרה בארגו� עובדי� מעלה תהיות בנוגע שהופנו לדרישות בעלי האולמות התאחדות

 הקיבוצי נדרש להיות מי שמטרתו העיקרית דהו העבמשפטארגו� העובדי� ב, כאמור. רבות

 שארגו� עובדי� יכול מוב�.  העבודה האישיי� ביחסי עבודה קיבוציי�היא המרת יחסי

 
 לפסק דינו של 45–42' פס, 20ש "לעיל ה, עמיתגו� עובדי� ראו עניי� על דרישת האותנטיות ביחס לאר  34

 . 24' פס, 21ש "לעיל ה,  גננות חרדיותארגו�עניי� ; השופט זמיר
 .24ש "לעיל ה,  בעלי האולמותהתאחדותראו עניי�   35
 .ש�  36
 לפסק דינו 35' פס, 20ש "לעיל ה, עמיתעניי� ; 26' בעמ, 21ש "לעיל ה,  גננות חרדיותארגו�ראו עניי�   37

08�52823) ארצי(ק "עס; רשל השופט זמי� הסתדרות –עמותה רשומה , מדוקס עובדי אארגו� 15
10�7731) ארצי(ק "עס; )2.11.2015, פורס� בנבו( 10' פס ,העובדי� הכללית החדשה� הסתדרות 15

עניי� ; )31.1.2016, פורס� בנבו (25' פס, מ" מנורה מבטחי� ביטוח בע–העובדי� הכללית החדשה 
 . 339' בעמ, 21ש "לעיל ה, "מודל הייצוג"לדיו� ראו עשת . 34' פס, 21ש " לעיל ה, היהודיתהסוכנות

 .24' פס, 21ש "לעיל ה,  חרדיותנות גנארגו�ראו עניי�   38
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אול� מטרתו העיקרית היא החשובה ,  אישימשפטילעסוק ג� בצרכנות וג� בייצוג 

   39.יננוילענ

לכל דבר ועניי� של ארגו� "  ראיתמונת" שאי� לראות בארגו� המעסיקי� משו� מוב�

בדומה , ה נראה כי ארגו� המעסיקי� המטרדרישת של בהקשר אאול� דווק. העובדי�

נועד להגשי� ולממש את זכות ההתאגדות של המעסיקי� באופ� שיגשי� , לארגו� העובדי�

 וייסוד באמצעות המרת חוזי העבודה האישיי� –ג� את זכות ההתארגנות של העובדי� 

 ת הראשונובשנותיו ראהבית הדי� הארצי לעבודה . יחסי עבודה במסגרת מערכת קיבוצית

בהסכ� הקיבוצי מנגנו� לשיתו� פעולה בי� המעסיק לבי� ציבור העובדי� המאורג� וקבע 

  40: כי העבריתהאוניברסיטה בעניי�

 הקיבוצי בא להסדיר את היחסי� בי� ארגו� מעבידי� לבי� ארגו� ההסכ�

כ� , בשני המקרי� יחסי� קיבוציי�, או בי� מעביד לארגו� עובדי�, עובדי�

 את ביטויו וצא מהאיזו�. להחד העולה מיחסי� קיבוציי� אשיובטח איזו� מיו

�שלצד האחד מובטח שלרשותו יעמוד כוח אד� הדרוש לפעולה סדירה , בכ

, ולצד השני מובטחת הכרה בקיומו הקיבוצי, של המפעל או השירות

בקיו� תנאי עבדה שהובטחו לעובדי� , בזכויותיו הקיבוציות, רגונובא

�  .המשתייכי� לאותו קיבו

 של יחסי עבודה קיבוציי� כמניחי� יסוד בקיומ�בית הדי� הארצי לעבודה רואה , כלומר

 מדוברשקביעה זו נכונה בי� , לטעמי.  ע� ציבור העובדי� המאורג�לשיתו� פעולה הדדי

 מדוברש ובי� –) כאמור בדבריו של בית הדי� (יחיד מול מעסיק –בהסכ� קיבוצי מיוחד 

 ארגו� המעסיקי� אינו יכול לנגח את ג�, כ�. ארגו� מעסיקי� מול –בהסכ� קיבוצי כללי 

התנגדות למערכת יחסי .  מאורג�הלאציבור העובדי� המאורג� באמצעות ציבור העובדי� 

ארגו� "או במוסד המתכנה " ארגו� עובדי�" המתכנה מוסד פעילות באגבעבודה קיבוציי� 

הרי הוא , ל יחסי עבודה קיבוציי�א� המוסד מתנגד לקיומ� ש.  תרתי דסתריהיא" מעסיקי�

שהוק� במקורו על מנת להשיג את , פועל לפירוק משמעותו הגרעינית של המוסד עצמו

 הבית לנציגות במוב� הזה דומה הדבר 41.התכליות המונחות ביסוד משפט העבודה הקיבוצי

 
 עניי�;  לפסק דינו של השופט זמיר57' פס, 20ש "לעיל ה, עמיתראו עניי� , על דרישת המטרה העיקרית  39

 ).ה(25' פס, 37ש "יל הלע,  מבטחי�מנורה עניי�; 10' פס, 37ש "לעיל ה,  עובדי אמדוקסארגו�
המדריכי� והאסיסטנטי� ,  ארגו� המרצי�–ירושלי� ,  האוניברסיטה העברית4�4/לג) ארצי(ע "ראו דב  40

לעיל ,  חדשמימדישראל �ב� מתו� טהציטו; )1973 (130–129, 115ע ה "פד, באוניברסיטה העברית
בתפיסתו , כתוצאה ממצב זה נוצר ההסכ� הקיבוצי: "וראו ג� את דבריה בעניי� זה. 16' בעמ, 12ש "ה

שיתו� פעולה זה . כהסכ� הנובע משיתו� פעולה בי� המעביד לציבור העובדי� המאורג�, העכשווית
 העובדי� הבלתי עותח� יותר באמצאת הבטחו� שהמעביד לא יוכל לנג, בי� היתר, העניק לעובדי�

). ש�" (מאחר והתחייבות ברוח זו מצידו של המעביד היתה מאשיותיו של ההסכ� הקיבוצי, מאורגני�
ארגו� "ארגו� מעסיקי� שאינו מכיר בקיו� הקיבוצי של התארגנות העובדי� אינו יכול לטעמי להיות 

 .כמשמעותו במשפט העבודה הקיבוצי" מעסיקי�
לעיל , "מודל הייצוג" עשת ראופעה זו ו תעל(במשפט העבודה " תופעת הפריקות"ת א� מכוח נית� לתהו  41

נית� להכיר ג� בדג� של ארגו� מעסיקי� שאי� מטרתו לחתו� על הסכמי� קיבוציי� ) 438' בעמ, 21ש "ה
" ארגו� מעסיקי�" בניהול יחסי העבודה האישיי� כאלא לייצג את המעסיקי�, ע� ארגוני העובדי�

 נטע� כי ייתכ� שמכוח תופעת הפריקות יש להכיר ש�אול� . לצרכי� שוני� במשפט העבודה הקיבוצי
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 ותעמוד על ניהולו באופ�,  דייריולכלל במשות�המשות� שתתנגד לניהול הבית המשות� 

 דג�ה לפי שהוק�  הדבר לתאגידדומה. שכל דייר ודייר ינהל את האינטרסי� שלו בעצמו

שיתעקש שפעולותיו תלויות בהוראות הניתנות ישירות מטע� בעלי , התאגידי המקובל

   . התאגידבמסגרת קיבוצית החלטה והוא מתנגד לכל ,המניות למנהליו

� � למערכת יחסי עבודה קיבוציי� שותלהיותב רואה שאינונראה שארגו� מעסיקי� , כ

במערכת יחסי העבודה " קו�"אלא בגדר " השוש� שבפרח"אינו ,  ממטרותיוחלק

 כוונה ליצירת יחסי עבודה קיבוציי� מצד כל עדרי כי בהנראה,  זאת ועוד42.הקיבוציי�

 תחולת דיני מפניארגו� המעסיקי� צפויה להיחלש ג� ההגנה המוענקת לארגו� המעסיקי� 

   43.� העסקיי�ההגבלי

� שיש לקבוע כי אחד התנאי� שנדרשי� לקיומו של ארגו� מעסיקי� במשפט נראה לפיכ

 יחסי העבודה מול ארגו�  קיבוצית שלההעבודה הקיבוצי הוא קיומה של מטרה להסדר

 המצב לפיו יחסי העבודה הותרת כדי בתו� מתמש� בהשגת מטרה זו שלו�יכ. העובדי�

יכול , ד למרות קיומו של ארגו� מעסיקי� וארגו� עובדי� האישי בלבורמתנהלי� במיש

, ושל ארגו� העובדי�(להשלי� לטעמי על מידת האותנטיות של ארגו� המעסיקי� 

   44).בהתאמה

 שתי דרישות נוספות החיוניות  הפסיקהאימצה טר� נית� לתהות מדוע  על זהנוס�

 אשרדרישות , בוצי הקיהבמשפט העבוד" ארגו� מעסיקי�"לטעמי להוכחת קיומו של 

 על ארגו� ג�ולא נראה כי יש כל צידוק שלא להחיל� ,  ארגוני העובדי� שלבעניינ�אומצו 

לטעמי נדרש כי ארגו� המעסיקי� יהיה . הדרישה הראשונה עניינה בעצמאות. המעסיקי�

   . העובדי� לא תהא השפעה על מהלכיולארגוני כיו,  בייצוג חבריוחלוטי�עצמאי ל

ארגוני  "הקמתבבי� היתר , שש מפני פגיעה בעצמאותו של ארגו� העובדי� כי החייתכ�

,  ביתר קלות בעבר על רקע יחסי הכוחות שבי� העובדי� למעסיקשמ התמ,"עובדי� מטע�

 
בארגו� עובדי� שאינו ארגו� עובדי� יציג לפי הוראות חוק הסכמי� קיבוציי� לצרכי� קיבוציי� שוני� 

ואילו בענייננו מדובר על ארגו� , הפעילות הקיבוציתבמסגרת הגשמת משפט העבודה הקיבוצי ו
וספק א� קיימת הצדקה להכיר , מעסיקי� שנראה שאינו משתת� כלל בהגשמת התכלית הקיבוצית

בארגו� שכזה כארגו� מעסיקי� לצרכי� שוני� במסגרת משפט העבודה הקיבוצי בדר� של יישו� תופעת 
 .הפריקות

 של דינו לפסק 18' פס, 6ש "לעיל ה, איל�� בראוניברסיטת עניי�; 57' פס, 20ש "לעיל ה, עמיתראו עניי�   42
 .אדלר הנשיא

 ההגבלי� העסקיי� על לדיני הפסיקתי ש� פורש החריג ,14ש " לעיל ה,Pro Football Inc לעניי� והשוו  43
, ואול�; כאשר פעולתו של ארגו� המעסיקי� נמצאת בתחומי המשא והמת� הקיבוצי, ארגו� המעסיקי�

 מזכה את פעולת ארגו� המעסיקי� אינה מהפעולות החיוניות לניהול המשא והמת� הקיבוצי התרחקות
נוס� . Cal. ex rel. Brown v. Safeway, Inc., 633 F.3d 1210 (9th Cir. 2011) ראו .בחסינות האמורה

עלול למנוע בשל עצ� קיומו חתימה על הסכמי� , כשהוא פועל במרחבי העבודה, ארגו� שכזה, על זה
 .  והרחבת� בצווי הרחבהיי�קיבוציי� כלל

יי� כחלק אעיר כי הדרישה המופנית לארגו� המעסיקי� בדבר הכוונה לחתימה על הסכמי� קיבוצ  44
 National ראו .בקנדה ססקאצוא� ייתמקובלת ג� בפרובינצ, מהסממני� להכרה בארגו� מעסיקי� ככזה

Elevator and Escalator Association v. CLR Construction Labour Relations Association of 
Saskatchewan Inc, 2015 CanLII 43775 art. 22–23 (Can. SK LRB) canlii.ca/t/gkb07. 
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 ג� אול� 45. לעצמאותו של ארגו� העובדי� כתנאי לפעילותו ככזהקבעהומכא� הדרישה שנ

 עצמאותו בייצוג פגעי באופ� שתי�בד עלול לשת� פעולה ע� ארגו� עומעסיקי�ארגו� 

 בקיומה של טענה מכיר המשווה המשפט, הג� שמדובר בעניי� נדיר יחסית. המעסיקי�

   46.שכזו

ארגו� עובדי� נדרש להיות , כידוע.  דומה נית� לגזור ג� לדרישת הדמוקרטיהמסקנה

באיסור על  כלל מגולמת דרישה זו בקיומ� של בחירות תקופתיות וובדר� ,ארגו� דמוקרטי

  נראה כי אי� כל הצדקה לפטור את ארגו� המעסיקי� מדרישה זו של פעילות47.אפליה

 נדרש לטעמי לקיו� בחירות להנהגת הארגו� ולאיסור מעסיקי� וג� ארגו� ה,באופ� דמוקרטי

  48.אפליה בפעולתו

 משפט רכיו להכרה בארגו� מעסיקי� לציוני�ר את הקריטלסכ�נראה כי נית� , לסיכו�

ארגו� של ) 1 (הוא מעסיקי� ארגו� : כדלהל� הרצויהמשפט במסגרת יבוציודה הקהעב

 המעסיקי� מצדאשר בתקנונו קיימת הסמכה ) 2 (; החופשימרצונ�מעסיקי� החברי� בו 

על מנת להסדיר את תנאי העבודה ) 4 (;כמטרה עיקרית) 3 (;ת קיבוצילפעולההחברי� בו 

 הסדרה) 5 (; החברי� בו במסגרת קיבוציתשל העובדי� המועסקי� על ידי המעסיקי�

 ,"תאותנטי "תהיההפעילות של ארגו� המעסיקי� ) 7( נדרש כי עוד. תודמוקרטי) 6 (תעצמאי

   49."ארגו� כושל"ושארגו� המעסיקי� לא יהיה בגדר 

 
ע "פד,  הסתדרות העובדי� הכללית החדשה– עובדי נותב ניהול ותפעול עמותת 1/03) ארצי(ע "ראו תב  45

' פס, 21ש "לעיל ה,  גננות חרדיותארגו� עניי�; )2004 (אדלר הנשיא של דינו לפסק 10, 8' פס, 277מ 
על דרישת העצמאות במשפט . זמיר השופט של דינו לפסק 60' פס, 20ש "הלעיל , עמית עניי�; 22

 .4 ש"לעיל ה, Mounted Police עניי� ראו, העבודה הקנדי
דה הקנדי ולמת� זכות עמידה לארגו�  במשפט העבוUnion Dominated Entity של טענת לקיומה  46

 Labour Relationsראו ג�. 20' פס, 44ש "לעיל ה, National Elevator עניי� ראו לכ�עובדי� הטוע� 
Act, R.S.O. 1995, c 1, art. 135(5) (Can. Ont.)) כי  הקובע ,")באונטריו יחסי העבודה חוק: "הל�ל

 ארגו� עובדי� השתת� ביצירתו או א�המועצה ליחסי עבודה לא תעניק הכרה לארגו� מעסיקי� יציג 
 Labour Relations Code, R.S.A, art 174 (Can. Alta.) ראו ג� .בניהולו או תר� או העניק סיוע לקיומו

ארגו� מעסיקי� רשו� הקובע כי ארגו� מעסיקי� לא יזכה להיות , ")באלברטה דה יחסי העבוקוד: "להל�(
 ידי ארגו� עובדי� או מושפעת מארגו� על או מדיניותו לדעת המועצה ליחסי עבודה נשלטת לוא� ניהו
 .  יכולתו של ארגו� המעסיקי� לייצג את המעסיקי� נפגעתוכ�, עובדי�

לחוק יחסי העבודה ) 5(135'  ראו ג� ס.21–20' פס, 21ש "לעיל ה,  גננות חרדיותארגו� עניי�ראו   47
 הוא מפלה אד� א�הקובע כי המועצה ליחסי עבודה לא תעניק הכרה לארגו� מעסיקי� יציג , באונטריו

 . כלשהו על בסיס עילות האפליה האסורות בחקיקה בקנדה
כי תפקידו של ארגו� , מושכלות ראשוני� ה� ("19' בעמ, 21ש "לעיל ה,  גננות חרדיותארגו� עניי�ראו   48

ייצוג שוויוני של כלל חברי הארגו� יובטח רק ככל שהארגו� .  חבריוכלהעובדי� הוא לייצג נאמנה את 
, עמית עניי�; ")להיבחר ולקחת חלק פעיל במוסדות הארגו�, יאפשר לכל חבר וחברה בשורותיו לבחור

 כדי :הייצוג עקרו� של יוצא פועל היא העובדי� בארגו� הדמוקרטיה ("117' בעמ, 20ש " הלעיל
שכל , הארגו� למוסדות תקופתיות בחירות יקיי� שהוא צרי�, בו החברי� של נאמ�  נציגיהיה שהארגו�
"). הארגו�  חבריבפני וחשבו� די� ייתנו שהמוסדות וכ�, בבחירות להשתת� זכאי� יהיו בארגו� החברי�

02�61603) ארצי(ק "ראו ג� עס�, בנבו פורס� ( בישראלהמורי� הסתדרות – ישראל מדינת  16
 . 567' עמב ,2ש "לעיל ה, לדיו� ברכיב המטרה ביחס לארגו� העובדי� ראו מילמ� סיוו�). 16.10.2017

 4 ,2 ,1משפט העבודה המקובל הישראלי הכיר במפורש בצור� לעמוד רק בתנאי� , וכאמור בפרק זה  49
 . קיבוצי משפט העבודה הורכילצ" ארגו� מעסיקי�"על מנת להיות , ) לעילשנסקרו(
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 של ארגו� המעסיקי� אציי� כי סכסוכי� בי� המשפטי התמונה בדבר מעמדו להשלמת

 הדי� הארצי לעבודה כערכאה ראשונה ביתלסמכותו הבלעדית של ארגוני מעסיקי� מסורי� 

 זה המקו� לעמוד אי� .1969–ט"התשכ,  לחוק בית הדי� לעבודה25כמצוות סעי� , ואחרונה

 ההתערבות של בית המשפט העליו� הלכות אעיר כי רק  זוסמכות מהעולה הבעייתיותעל 

בחשבו� את העובדה כי מהצדדי�  שתבאנה של בית הדי� הארצי לעבודה צרי� �בפסקי הדי

 לפי,  על זה נוס�50.השפיטה: יסוד�נשללה הלכה למעשה זכות הערעור הקבועה בחוק

 חברות בארגו� המעסיקי� נקבעת באמצעות הוכחת , קיבוציי�י�מ לחוק הסכ17סעי� 

על רקע טענות מעסיקי� ,  עניי� זה הפ� להיות בעל חשיבות מרכזית51.אישורו של הארגו�

 הגשת תובענות פניחברות המעניקה חסינות במקרי� שוני� מ,  בארגו� המעסיקי�לחברות

   .ייצוגיות

בית .  נוספת היא האחריות המשפטית שחלה על הארגו� ביחס להתנהגות חבריוסוגיה

 הטיל על ארגו� המעסיקי� את החובה לפעול ליישו� ההסכ� על עבודההדי� הארצי ל

ולעיתי� א� חר� , ב את חבריו מבלי לשאול את פיה�מי שמוסמ� לחיי: " וכדבריו,חבריו

 אלא יבוצעו הלכה ', מתהאות'חייב לפעול כ� שאות� חיובי� לא ישארו , התנגדות�

 רשאי� לדרוש מארגו� עובדי� שיורה לעובדי� ,מעביד או ,מעבידי�כש� שארגו� . למעשה

די� לתבוע מארגו�  כ� רשאי ארגו� עוב, בהסכ� קיבוצי' תעשייתישקט'לשמור על סעיפי 

 בכ� קיימת 52". חבריו כלפי עובדיה�על שיפעל למימוש ההתחייבויות שזה הטיל מעבידי�

 לעובדיו ובי� הדרישה ביחס המופנית לארגו� העובדי� הדרישההדדיות מסויימת בי� 

  . המופנית לארגו� המעסיקי� ביחס למעסיקי� החברי� בו

ירוקו של ארגו� מעסיקי� אי� בו כדי  הבהיר בית הדי� הארצי לעבודה כי פלבסו�

וההסכ� ,  המעסיקי� היה צד לושארגו�להשפיע על תוקפו של ההסכ� הקיבוצי הכללי 

 הוראת בהשראת – כל מעסיק לבי� עובדיו עד שיבוטל כדי� י�ממשי� לחול ביחסי� שב

כדי  יציגותו של ארגו� העובדי� בד�והקובעת כי אי� בא,  לחוק הסכמי� קיבוציי�5סעי� 

   53.לפגוע בתוקפו של ההסכ� הקיבוצי

  

 
ר הקובע כי פסק די� של בית משפט בערכאה ראשונה נית� לערעו, השפיטה: יסוד� לחוק17' ראו ס  50

 . להוציא פסק די� של בית המשפט העליו�, בזכות
סוגיית הוכחת החברות בארגו� המעסיקי� ומועד החברות הפכו . 307' בעמ, 8ש "לעיל ה,  וידרעניי�ראו   51

ל רקע הוראת וע, לבעלות חשיבות מיוחדת לאחר הפיכת התובענות הייצוגיות לכלי במשפט העבודה
לתוספת השנייה לחוק תובענות ייצוגיות שאינו מאפשר הגשת תובענה ייצוגית במקרה שבו ) 3(10פרט 

והמעביד של אותו עובד או , מדובר בתביעה של עובד שחל עליו הסכ� קיבוצי המסדיר את תנאי עבודתו
 . 30ש "לעיל ה, � שלמה בעניי� לעניי� זה ראו .צד להסכ� הקיבוצי,  בוחברארגו� המעסיקי� שהוא 

ע "פד,  מרכז השלטו� המקומי– הכללית של העובדי� באר� ישראל ההסתדרות 24�4/מט) ארצי(ע "דב  52
 ).1989 (276, 268כ 

מעת שחדל , לטעמה של ידיעות אחרונות ("13' בעמ, 28ש " הלעיל ,מ"בע ת אחרונוידיעות עניי� ראו  53
התפרקותו [...] אי� בידנו לקבל טענה זו . חדל להתקיי� ג� ההסכ� הקיבוצי, לי� להתקיי�"איגוד המו

, של ארגו� המעסיקי� אינה גורעת מתוקפו או מתחולתו של ההסכ� במפעלו של כל אחד מ� המעסיקי�
 "). עד שיבוטל כדי�, ווהוא יחול ביחסי� שלו ע� עובדי
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   הייצוג הקיבוצימודל. 2

 מול חבריו � נשע� ארגו� המעסיקי� במישור היחסיעליוש מודל הייצוג הקיבוצי מהו

 נשע� ארגו� עליושהא� מדובר במודל ייצוג הזהה למודל הייצוג הקיבוצי ? המעסיקי�

תמונת " המעסיקי� הוא בגדר ו�רגהא� א? העובדי� במישור היחסי� מול חבריו העובדי�

 משו� שלמודל הייצוג של ארגו� , מורכבתהתשובה?  של הייצוג בארגו� העובדי�"ראי

 שונה  ג�א� הוא,  גיסא של ארגו� העובדי� מחדייצוג הדומי� למודל הני�המעסיקי� סממ

 על מודל הייצוג.  גיסא מבוסס הייצוג בארגו� העובדי� מאיד�עליו ש מהמודלתמהותי

 עתה 54.הקיבוצי של ארגו� העובדי� ועל המגמות החלות עליו לאחרונה עמדתי במקו� אחר

  .  בישראלדי�ה לפי קי� מודל הייצוג החל על ארגו� המעסיאת רטטשלהגיע העת 

 , מודל הייצוג של ארגוני עובדי�לעומת הדיו� במאמר אבקש להדגיש כי במסגרת

מודל , אימו� דרישת היציגות האקסקלוסיבית על יסוד של כפייה בייצוג הנובע ממושתתה

,  כפייה בייצוגשל יסוד עדרי דווקא בהמתאפיי�הייצוג החל על ארגו� המעסיקי� בישראל 

על עקרונות .  הצור� באימוצה של דרישה ליציגות אקסקלוסיביתעדרי הנראה מהלהנובע ככ

�הדמיו� שבי� מודל אול� ראשית אבקש לעמוד דווקא על נקודות , יסוד אלו אעמוד בהמש

  .  של ארגו� המעסיקי�צוגיהייצוג של ארגו� העובדי� למודל הי

   ייצוג ולא דיני שליחותדיני

 להבהיר כי בדומה למודל הייצוג הקיבוצי של חשוב הייצוג ל בפתח הניתוח של מודכבר

 במישור היחסי� שבי� המעסיקי� לבי� ארגו� אי� מדובר בדיני השליחות, ארגו� העובדי�

,  במוב� זה55.ארגו� המעסיקי� אינו בגדר שלוח� של המעסיקי� שהוא מייצג. מעסיקי�ה

כפי שמתארת אותו ,  אלא אורג� בפני עצמומעסיקי� אינו פדרציה של מעסיקי�ארגו� ה

 אינו נשזר של ארגו� המעסיקי�" רצונו",  ככזה56.מאמרה בישראל�רות ב�' נכונה פרופ

אלא נצר� , מעסיק ומעסיק החבר בארגו� המעסיקי�באמצעות סכימת רצונותיה� של כל 

 כי לטעו� ניסה בעבר פרקליטכאשר ,  כ�57.של ארגו� המעסיקי� עצמו,  עצמאי ונפרדכרצו�

שכ� מדובר במעסיקי� ציבוריי� ,  לקבוע עניי� מסוי�לוארגו� המעסיקי� לא היה יכ

ו� המעסיקי� מפעיל השיב לו בית הדי� הארצי לעבודה כי ארג, ובאצילת סמכויות אסורה

סמכויות על פי חוק ואינו שואב את סמכות פעולתו מדיני השליחות או מדיני אצילת 

   58:בריווכד, הסמכות המנהלית

 
 .21ש "לעיל ה, "מודל הייצוג"ראו עשת   54
עת הוא מייצג מעסיק בודד לחתימה , לחוק הסכמי� קיבוציי�) 1(2' זאת למעט כאשר הוא פועל מכוח ס  55

, � ארגו� העובדי� לבי� העובדי�על העדרה של השליחות במישור היחסי� שבי. על הסכ� קיבוצי מיוחד
ישראל �ב�; )1974 (80, 70ע ו "פד,  הסתדרות מדיצינית הדסה– סוקירנסקי 66�3/לד) ארצי(ע "דבראו 

, 21ש "לעיל ה, "מודל הייצוג "עשתראו ג� דיו� במסגרת . 111–108' בעמ, 12ש "לעיל ה,  חדשמימד
 .401–399' בעמ

 ).1989 (61, 29 יב משפט עיוני" צדדי� להסכ� קיבוצי"ישראל �על כ� ראו רות ב�  56
 ).2006, עידו בסוק מתרג� (43  החברתיתהאמנהאק רוסו 'ז�א�'והשוו ז  57
ש " הלעיל ,העובדי� של הכללית ההסתדרות עניי� ראו ג� .308–307' בעמ, 8ש "לעיל ה, וידר עניי�ראו   58

 .275' בעמ, 52
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 לעניי� חובות מהחלק –כל היתר ,  שמעביד הוא חבר בארגו� מעבידי�ברגע

 של �ובעיקר לעניי� זכויות וחובות אישיי, הנורמטיבי שבהסכ� הקיבוצי

פועלו של הסכ� קיבוצי [...]  באי� מכוחו של אותו חוק –מעביד עובד או 

 שהמחוקק העניק לצדדי� "פריבילגיה"בהקשר שבו מדובר הוא מכוח 

  .ליחסי עבודה קיבוציי�

 המעסיקי� אינו שואב את כוחו משליחות� של המעסיקי� החברי� בו אלא ארגו�,  כי כ�הנה

 שנית� לארגו� המעסיקי� המנדט לפיכ�. ונטימחוק הסכמי� קיבוציי� וממודל הייצוג הרלו

 המאפשר לארגו� ,"מנדט חופשי "הואמטע� המעסיקי� על פי חוק הסכמי� קיבוצי� 

המעסיקי� לגבש את עמדתו העצמאית ולנהל את יחסי העבודה בש� טובת המעסיקי� כול� 

כוחות יהא כוחו אשר יהא במסגרת יחסי ה, ג� יחד ולא לטובת מעסיק פלוני זה או אחר

  . בארגו� המעסיקי�

� יגיע להחלטה שאינה עולה בקנה אחד ע� אינטרס עסיקי� ייתכ� כי ארגו� המלפיכ

 ע� טיבהיעוד ייתכ� כי ארגו� המעסיקי� יקבל החלטה המ.  של מעסיק פלוני החבר בוי�מסו

משו� שארגו� המעסיקי� מייצג את ,  במעסיק חבר אלמוניפוגעת א� פלוני חברמעסיק 

האינטרסי� הנפרד של המעסיקי� החברי� ואינו כאמור בגדר שלוח� לניהול המשא איחוד 

 ארגו� ע�רק במודל שכזה נית� לנהל מערכת של יחסי עבודה קיבוציי� . והמת� הקיבוצי

לא , לו היה מודל הייצוג של ארגו� המעסיקי� בנוי על דיני השליחות. העובדי� הרלוונטי

שהוא תוצר של , ול הקיבוצי המשות� של המעסיקי� את הקתהיה נית� לייצר אפקטיבי

ע� פשרה זו . הפשרה שבי� המעסיקי� השוני� טר� הגיע� לשולח� המשא והמת� הקיבוצי

שבי� המעסיקי� נדרש ארגו� העובדי� לנהל משא ומת� על יסוד הפשרה שהוא מגיע עימה 

 . הוא מייצג�אותש הפשרה שבי� הקבוצות השונות של העובדי� –לשולח� המשא והמת� 
   . הפשרות האמור נצר� במסגרת ההסכ� הקיבוצי הכללימפגש 59

, כ�.  ללא אחריותסמכות מעניק המשפט אינו : זה נובעת מסקנה נוספתייצוג ממודל

לטעמי ג� ,  הוא מייצגאות�ש עובדי�ה כלפיכש� שארגו� העובדי� חב בחובת ייצוג הוג� 

) יק� מופחת מהחובה החלה על ארגו� העובדי�בה(ארגו� המעסיקי� חב בחובת ייצוג הוג� 

אול� עתה הגיעה . על כ� ארחיב בהמש� המאמר. יצג הוא מיאות�ש מעסיקי�ה כלפי

 על המפריד שבי� מודל הייצוג של ארגו� העובדי� למודל הייצוג של דווקאהשעה לעמוד 

  . ארגו� המעסיקי�

  ) נטריז�ווול( כפיית הייצוג עדריה

 הייצוג של ארגו� מודלמודל הייצוג של ארגו� העובדי� לבי�  בי�  מרכזיהבדל יש

 מודל הייצוג לפי . בעוצמת ממד הכפייה בייצוגנעו� מדובר בהבדל מהותי והוא. המעסיקי�

, לוסיביות במשפט הקיבוצי הישראליק האקסעקרו� ולפישל ארגו� העובדי� בישראל 

ללא קשר ,  ביחידת המיקוח רק ארגו� עובדי� אחד מייצג את כלל העובדי�במסגרתוש

 
 Clyde  הראות של ארגו� העובדי� ראומנקודת,  במסגרת ההסכ� הקיבוציהנדרשות השונותעל הפשרות   59

What : s Rights Under the Collective Agreement'Individual Employee ,Summers. W
)1977( 251 .EVR .L .AP .U126 , Constitutes Fair Representation. 
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הרי ארגו� , להשתייכות� הארגונית או לבחירת� שלא להיות מאורגני� בארגו� עובדי�

העובדי� היציג בישראל מייצג ג� עובדי� שלא חפצו בייצוג כלל ועובדי� שחפצו בייצוג 

 היציג מקבל את הסמכות לייצג ובדי�ארגו� הע, במוב� הזה. על ידי ארגו� עובדי� אחר

   60. חלק מהעובדי� ביחידת המיקוחפייהבכ

 של הכפייה במסגרת מערכת היחסי� שבי� ארגו� העובדי� יומה הטעמי� לקעל

 בדי�" רגיל" המעסיקי� הארגו�מודל הייצוג של ,  לעומתו61.לעובדי� עמדתי במקו� אחר

 המעסיקי� מייצג רק את המעסיקי� אשר ארגו�.  עצ� הייצוגשל כפייההישראלי ח� מכל 

  בארגו� מעסיקי� מבוסס על עקרו�גהייצו,  במוב� זה.להצטר� אליו,  החופשימרצונ�, רובח

  . הוולונטריות

אי� מדובר בסיבה הנובעת , לטעמי.  לעמוד על הסיבה המרכזית להבדל האמורחשוב

 הכפייה במערכת עדרינראה שה.  אלא יסודה בטעמי� פרקטיי�,מטעמי� אידאולוגיי�

 קושי לעומת ה בקלות היחסית של התארגנות המעסיקי��יקי� נעוהייצוג של ארגו� המעס

 כנגדיש לזכור כי התארגנות העובדי� נעשית .  העובדי�קהל של התארגנותה ביכולת הרב

 התנגדות מצד העובדי� של שהתופעה בעוד,  הצפויה בדר� כלל מצד המעסיקתנגדותהה

הבחינה המספרית נראה שקל מ,  על זהנוס�. להתאגדות המעסיקי� אינה מוכרת בישראל

 לארג� קבוצה גדולה  משקליותרלארג� מספר קט� של שחקני� הפעילי� בענ� המעסיקי� 

קבוצות העובדי� במקו� העבודה נבדלות , זאת ועוד. של עובדי� במקו� עבודה

 נדרשות לחלוקת יחידת לעיתי� ה� ולכ�, שלה�" אינטרסי� הקהילתיי� המשותפי�"ב

 מהמערכת דורשי�הנימיי� המקשי� מאוד על ההתארגנות הקיבוצית ו ולמאבקי� פיקוחהמ

"  הקהילתי המשות�האינטרס" נראה כי זאת לעומת 62.שוני�" מייצבי�"המשפטית ליצור 

 התאגדות במסגרת ארגו� מעסיקי� אפשרשל המעסיקי� בענ� מסוי� הוא אחיד יחסית ומ

  התארגנות המעסיקי�על ייצוג ת המערכת המשפטית אינה נדרשת לכפייכ�ו, בקלות יחסית

   63.על מנת לממשה

 
 Edo Eshet, Coercion and Freedom in Labour Law: American, Canadian, and Israeliעל כ� ראו   60

 ,Summers. Clyde W; )2017(489  .ELR .NDUSI & .L .ABL .OMPC .JL 'NTI33 , Perspectives
20 , A Comparative Inquiry into a Unique American Principle: Exclusive Representation

 )1998(47 .  JY’OLP & .L .ABL .OMPC. 
 .2ש "לעיל ה, "דרישת השליש"ראו עידו עשת   61
 הסתדרות העובדי� הכללית – העובדי� הלאומית בישראל הסתדרות 21/10) ארצי(ק "סכ� לדוגמה ראו   62

על חלוקת יחידת המיקוח ועל ). 2.5.2010, פורס� בנבו( לפסק דינו של הנשיא אדלר 19' פס, החדשה
 לפסיקה. 58–50' בעמ, 2ש "לעיל ה, "יחידת המיקוח"מבח� האינטרס הקהילתי המשות� ראו עשת 

 מוצרי צריכה אלקטרההעדכנית בנושא לעניי� קביעת יחידת המיקוח בהתארגנות ראשונית ראו עניי� 
02�8676) ארצי(ק "עס; 2ש "לעיל ה, מ" בעאלקטרהעניי� ; 2ש "לעיל ה, מ"בע) 1951(� מכבי 17

על הצור� בקיו� ). 28.12.2017, פורס� בנבו ( הסתדרות העובדי� הלאומית בישראל–שירותי בריאות 
, 2ש "לעיל ה, "דרישת השליש"מייצבי� להקלת ההתארגנות במקו� העבודה ראו עידו עשת 

 . 5–4.גהפרקי� �תתב
לציבור המעסיקי� אינטרס , המורכב מקבוצות שונות בעלי אינטרסי� שוני�, בניגוד לציבור העובדי�  63

מספר� , נוס� על זה. המקל על ההתארגנות, קהילתי משות� אחיד יחסית בנוגע להסדרת תנאי העבודה
, 9ש " הלעיל(ד על כ� סמית  עמ1776עוד בשנת . מקילה את ההתארגנות, כאמור, ועובדה זו, קט� יותר
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 , זו ג� עקרו� האקסלוסיביות בייצוג אינו מתקיי� עת אנו דני� בארגו� המעסיקי�מסיבה

חשוב להדגיש כי אלו ה� שני הצדדי� של אותו , ודוק.  כ� ארחיב בהמש� המאמרועל

 נדרש לאמ� טהמשפ אי�,  שאי� צור� ביצירת קבוצה מלאכותית ויציבההיות. המטבע

 מגדיר המשפט ותוח� יחידת במסגרתהש,  האקסקלוסיביתהיציגותמייצבי� כגו� דרישת 

.  לאותה היחידהדוקובע מייצג אחד בלב) בלשו� משפט העבודה"  מיקוחיחידת("ייצוג 

התוצאה של תחימת יחידת הייצוג וקביעת מייצג אקסקלוסיבי מובילה בהכרח לקיומה של 

 כי התארגנות המעסיקי� אינה נצרכת ליצירת הוא� המובא כא� הטיעו. כפייה בייצוג

אי� צור� בתחימת יחידת ,  משכ�64.אפקטיבי מימושמשפטיי� על מנת לממשה " מייצבי�"

ומודל הייצוג נעדר יסוד של כפייה בעצ� , אי� צור� בקביעת מייצג אקסקלוסיבי, צוגיהי

  . הייצוג

  . בעצ� הייצוג בארגו� המעסיקי� הכפייה עדרי לעניי� ה הבהרות נדרשותשתי

 לא ימצא יק כי מעסהמסקנה כפייה בעצ� הייצוג אי� נובעת אי�מהעובדה כי , ראשית

 מערכת היחסי� שבי� ארגו� במסגרת.  להחלטות ארגו� המעסיקי�באשרעצמו נכפה 

  .  של הייצוג עצמוכפייה שאי� הג�  הייצוגבמסגרת כפייה ישהמעסיקי� למעסיק 

�, י מעסיק פלוני החבר בארגו� המעסיקי� יתנגד להחלטת ארגו� המעסיקי�ייתכ� כ, כ

ולמרות זאת ימצא עצמו מחויב בהחלטת הארגו� שמצאה עצמה ג� במסגרת הסכ� קיבוצי 

זהו הפועל היוצא של הייצוג הקיבוצי .  להעניק לה את הסכמתוסירב הואהחלטה ש, כללי

אול� . יבוצי אפקטיבי ללא כל יסוד של כפייה לגבש רצו� קת�שכ� לא ני, כאמור לעיל, עצמו

 הכפייה החמורה יותר עניינה בהטלת כפיפות על מי שאינו 65.ברמה פחותה" כפייה"זוהי 

 הייצוג של בדג� שכזאת מתקיימת כאמור כפיפות. רוצה כלל להיות חבר בארגו� המעסיקי�

וא� העובד אשר , גשכ� ג� העובד אשר אינו חבר בארגו� העובדי� היצי, ארגו� העובדי�

.  לכוח הייצוג של ארגו� העובדי� היציגפי�כפו, �ימתנגד לקיומ� של יחסי עבודה קיבוצי

 חברי� שאינ� לחלוטי� ממישור היחסי� שבי� המעסיקי� נעדרת, כאמור, כפייה שכזאת

  .יקי�בארגו� המעסיקי� לבי� ארגו� המעס

 המעסיקי� אינו כולל רכיב של חשוב להדגיש כי ייצוג המעסיקי� במסגרת ארגו�, שנית

 בעול� קיי� הדומה למנגנו� כפיית בחירת הייצוג מנגנו� אול�, כפייה בבחירת הייצוג

אלא שמכשיר . זהו מנגנו� צו ההרחבה. המעסיקי� לצור� חיזוק ההתארגנות הקיבוצית

 
 139–138' בעמ, ש�ראו ג� . "מתאגדי� ביתר קלות, אשר מספר� קט� יותר, המעסיקי�): "138' בעמ

 ).9ש "ראו הציטוט המופיע בה(
שהשיקול הציבורי בה� בענפי עבודה , בדומה לדי� הקנדי שייסקר בהמש�, ייתכ� כי בעתיד. כיו�, זאת  64

תידרש המערכת המשפטית לאימו� מייצבי� לש� מימוש , ידרוש מערכת ניהול משא ומת� ריכוזית
 . אפקטיבי של זכות ההתארגנות של המעסיקי�

המחוקקי� קבעו בסעי� התחולה של ההסכ� הקיבוצי הכללי , מכוח החשש של הכפייה האמורה, והינה  65
לחוק ) 2(16'  ראו ס. תחולתו על מעסיק החבר בארגו� המעסיקי�את האפשרות להחריג במפורש את

בענפי� או בשטח הכלולי� , המעסיקי�" הסכמי� קיבוציי� הקובע כי ההסכ� הקיבוצי הכללי יחול על
או שנעשו לחברי� תו� , שהיו בעת חתימת ההסכ� חברי� בארגו� המעבידי� שהוא בעל ההסכ�, בהסכ�

 זו תוספת ).הוספה הדגשהה( "חברי� שהוצאו מכלל ההסכ� במפורש מחו�, תקופת תקפו של ההסכ�
 ראו .שחששו מכוחו של ארגו� המעסיקי� ביחס למעסיק הבודד, הוספה בידי חברי ועדת העבודה

26.12.1956 (4–3, 3�הכנסת ה, ב של ועדת העבודה/14' פרוטוקול ישיבה מס .( 
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  מכשיר חיצוני למערכת היחסי� שבי� ארגו� המעסיקי� לבי� המעסיק שאינוהואמשפטי זה 

, על כ� אעמוד בהמש� המאמר.  והוא דורש פעולה מנהלית נפרדת,חבר בארגו� המעסיקי�

  ". ארגו� המעסיקי� הבכיר"עת אבקש להתייחס ל

 רגו� הכפייה בבחירת הייצוג הקיבוצי במסגרת אעדרי המסקנות העולות מהמה�

כונה  כי המערכת המשפטית צריכה להיות נהיא כי המשמעות העיקרית נראה ?המעסיקי�

משו� שלכאורה ארגו� המעסיקי� , עוד פחות להתערב בשלטו� העצמי של ארגו� המעסיקי�

 כפייה עדריבה.  בהצטרפות אליונטריותוהוא מכשיר ייצוגי המבוסס על הסכמה ועל וול

 �) ארגו� המעסיקי�(בשלב בחירת הייצוג עצמו פוחתת הסכנה מפני ניצול לרעה של הקיבו

קיבו� שאינו נשע� על כוח כופה בייצוג יעשה , ככל הנראה). וני�המעסיקי� הש( חבריו את

כמיטב יכולתו לפעול על מנת לשמר את תמיכת חבריו ולא להעניק לה� סיבות לפרוש 

 מהנימוקי� אחד לקשורהסיבה זו . מלכתחילה בהמההתארגנות הרצונית או שלא לבחור 

וייתכ� שהיא צריכה , העובדי� בעול� ארגוני ארגונית��לתמיכה בקיומה של התחרות הבי

 בהמש� ס אתייחאליהשסוגיה , להשפיע ג� על דיני התחרות שבי� ארגוני המעסיקי� עצמ�

   66.המאמר

 המשפטילטעמי אי� בעובדה זו כדי לשחרר את ארגו� המעסיקי� מהפיקוח , ואול�

, זאת. ה עליו עת הוא פועל לייצוג חבריו ג� כאשר הבחירה בייצוג אינה כפויל להטינדרשש

במישור היחסי� שבי� ,  העוצמהתהג� א� לא באו, כאמורשכ� הממד הכופה מתקיי� 

 של גיבוש רצו� קיבוצי מתו� מערכתלוהוא אינהרנטי ,  לבי� ארגו� המעסיקי�החברהמעסיק 

 ,לטעמי, משכ�. מסגרת בעלת פרטי� שוני� שלכל אחד מה� אינטרסי� ורצונות נפרדי�

 שאומצו לש� פיקוח על גנוני�נמ, על דר� ההיקש, � לאמ�משפט העבודה הקיבוצי צרי

 היחסי� שבי� מערכתבג� , היחידמערכת היחסי� שבי� ארגו� העובדי� לבי� העובד 

אחד מהמרכיבי� המרכזיי� לטעמי לפיקוח משפטי כאמור .  לבי� ארגו� המעסיקי�מעסיקה

ה להטיל על ארגו� לפיכ� בסעי� הבא אבקש לבחו� את ההצע.  חובת הייצוג ההוג�היא

 הוא מייצג במשא אות�ש,  המעסיקי�חבריו שלחובת ייצוג הוג� " רגיל"המעסיקי� ה

  . והמת� הקיבוצי

   הייצוג ההוג� חובת

 משפט במתח� חבריו של על ארגו� המעסיקי� חובת ייצוג הוג� להטיל נדרש לטעמי מדוע

ו טר� התעוררה הג� שנראה ששאלה ז, נראה כי התשובה פשוטה? העבודה הקיבוצי

 חב בחובת ייצוג שמייצג מיש בטיעו� נעוצהו  ,פשוטה התשובה נראה כי, במשפט הישראלי

 מכוח הסכמה שניתנה ייצוגב מדוברש כפוי ובי� ייצוגב מדוברש בי� – כלפי המיוצג הוג�

חובה משפטית זו נגזרת מסמכותו של המייצג וממודל הייצוג הקיבוצי הקבוע בחוק . לייצוג

ארגו� המעסיקי� מקבל את הכוח . בצד הסמכות נמצאת אחריות. � קיבוציי�הסכמי

מכוח , כ�.  לחייב את המעסיקי� בהוראות ההסכ� הקיבוצי הכללי שהוא צד לוטוטוריטהס

   67: אלהההסכ� הקיבוצי הכללי חל על,  לחוק הסכמי� קיבוציי�16סעי� 

 
 .1ש "לעיל ה,  אל כרמלדליתו עניי� על הצור� בקיומה של תחרות בי� ארגוני עובדי� רא  66
 .קיבוציי� הסכמי� לחוק 16' ס  67
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תימת ההסכ� שבעת ח,  הכלולי� בהסכ�בתחו�בענפי� או , המעסיקי�) 2(

או שנעשו לחברי� , היו חברי� בארגו� המעבידי� שהוא בעל ההסכ�

 ;חו� מחברי� שהוצאו מכלל ההסכ� במפורש,  של ההסכ�וקפו תבתקופת
על ידי מעסיק כאמור ,  מהסוגי� הכלולי� בהסכ� המועסקי�� העובדיכל) 3(

  .במקצועות או בתפקידי� הכלולי� בהסכ�, )2(בפסקה 

 צור� בלא)  בלבדוחבריו (חבריוחו של ארגו� המעסיקי� לחייב ולזכות את בכו,  כי כ�הנה

המעסיקי� , במוב� הזה. לקבל את הסכמת� הספציפית לכל פעולה ופעולה או להסכ�

בארגו� המעסיקי� שחת� על הסכ� קיבוצי כללי הופכי� קשורי� בהסכ� שה� אינ� צד 

 של ארגו� המעסיקי� ובכוח. יחודי זה הוא שמעניק לארגו� המעסיקי� כוח יהחוק. לחתימתו

 על מנת להגשי� את לו והכ,ג� לקבל החלטות הנוגדות את האינטרסי� של מי מהחברי� בו

המסור לארגו� , ניכרזהו כוח סטוטוטרי . האינטרס המשות� הנפרד של כלל המעסיקי�

ערכת  יצירה של מ–המעסיקי� לש� קידו� התכלית הנעוצה ביסוד חוק הסכמי� קיבוציי� 

חוק הסכמי� קיבוציי� מעניק לארגו� , במוב� זה.  ושמירה עליהיחסי העבודה הקיבוציי�

 שבידי רשויות המנהל טונומיכוח הדומה באופיו לכוח האו) ולארגו� העובדי�(המעסיקי� 

 העובדי� ייצוגל , התאגידי�דיניל ,בדומה למשפט המנהלי, אכ�. מתחו� המשפט הציבורי

וכמעט (צי ובמסגרת מערכות ייצוג אחרות הכוללות רכיב של כפייה במשפט העבודה הקיבו

 נדרש המשפט לעיצוב מנגנוני 68,)בלתי אפשרי לעצב מערכת ייצוג קיבוצית ללא כל כפייה

במקרה של משפט .  אפשרות השימוש לרעה בכוח הכפייה שמסור לנציגותמפניהגנה 

 הגנה זה מגול� מנגנו�תי היא כי טענ,  לארגו� העובדי� ולארגו� המעסיקי�באשר, העבודה

 ההוג� המוטלת על ארגו� הייצוג כי נית� לעג� את חובת נראה עוד 69.בחובת הייצוג ההוג�

 חבריו בעת ניהול משא ומת� ע� ארגו� העובדי� לקראת חתימת הסכ� כלפיהמעסיקי� 

ג� על  –  חיובי� הנובעי� מההסכ� הקיבוצי הכללישל קיומ� כמו ג� בעת –קיבוצי כללי 

 של בייצוג בהקשר הדמוקרטיה על חשיבות 70.לחוק החוזי�) ב(�61 ו39, 12בסיס סעיפי� 

   71: זמירהשופט העבודה עמד בעבר משפט

כדי :  עקרו� הייצוגל בארגו� העובדי� היא פועל יוצא שהדמוקרטיה

צרי� שהוא יקיי� בחירות , שהארגו� יהיה נציג נאמ� של החברי� בו

 
 . 60ש "לעיל ה, Eshet ראו כ�על   68
 – הכללית ההסתדרות 12�4/נב) ארצי(ע "דב; )2002 (1148 ג כר� עבודה דיניישראל �ראו רות ב�  69

 מירוני מרדכי; )1993 (3ע כו "פד, מ" חברת השיט הישראלית בע– צי� –האיגוד הארצי של קציני הי� 
 עיוני " זכויות הפרט ומניעת עושק המיעוט בעיד� יחסי העבודה הקיבוציי�–חובת הייצוג ההוג� "

 ).1981 (183 חמשפט 
הדי� הארצי �ראה בית, )29' בעמ, ש� (צי�בעניי� . י� שלאוב" חוזה"בי� שנראה בהסכ� הקיבוצי , זאת  70

כפי . לעבודה בחובת תו� הלב האמורה משו� מקור להחלת חובת הייצוג ההוג� על ארגו� העובדי�
חובת הייצוג ההוג� רחבה מחובת תו� הלב וחלה רק א� מתקיי� קשר של , שאבהיר במסגרת המאמר

 . ייצוג
הסתדרות '  נכבל 367/14א "ע דברי� אלו מובאי� ג� במסגרת .117' בעמ, 20ש "לעיל ה, עמית עניי�  71

, פורס� בנבו(רובינשטיי� ) כתוארו אז(ה לפסק דינו של השופט "כ' פס, העובדי� הכללית החדשה
9.3.2014 .( 
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שכל החברי� בארגו� יהיו זכאי� להשתת� , ארגו�תקופתיות למוסדות ה

  .וכ� שהמוסדות ייתנו די� וחשבו� בפני חברי הארגו�, בבחירות

,  כי כדי שהארגו� יהיה נציג נאמ� של החברי� בוהואהטיעו� המובא במאמר זה ,  לזהבדומה

 המייצג חובת ייצוג הוג� כחלק מהגשמת נדרש להטיל על, ולש� הגשמת עקרו� הייצוג

  . דמוקרטיה המהותיתה

 מעסיקי� המבקש לפגוע במעסיק חבר ולהפלותו על רקע יחסי הכוחות ארגו� טלו

ללא כל קשר להשגת התכליות הנעוצות ביסוד קיומו של ארגו� , הקיימי� בארגו� המעסיקי�

 חבר על מנת להשיג הישגי� שאינ�  מעסיקי� המבקש לפגוע במעסיקארגו� טלו. המעסיקי�

.  המעסיקי�בי�שעול� יחסי העבודה אלא במסגרת התחרות המסחרית קשורי� כלל ב

 ולכ� נדרשת ,נראה כי ארגו� המעסיקי� אינו מייצג את המעסיק ייצוג הוג�,  אלובמקרי�

  . תרופה משפטית שתמנע ממנו לעשות כ�

שכ� מודל הייצוג האמור ,  נדרשת התערבות משפטית כלשהיאי� שנית� לטעו� כי מוב�

 והמעסיק יכול לכאורה לפרוש ,)נטריותווול(סכמה לחברות בארגו� המעסיקי� ה  עלמבוסס

לכ� נית� להשיב .  הוג�הלאמארגו� המעסיקי� בכל עת ולהביא לידי סיו� את מפעל הייצוג 

  . כדלקמ�

 והיא ,�יכולת הפרישה של מעסיק מארגו� המעסיקי� אינה עניי� של מה בכ, ראשית

, כאמור לעיל. כי תוצאותיה אינ� מיידיות במישור ההסכמימוגבלת בייחוד לנוכח העובדה 

פרישה מארגו� המעסיקי� אינה מנתקת את המער� ההסכמי שחל על המעסיק שהיה חבר 

 במקרה של הסכ� קיבוצי כללי, והמעסיק יכול להשתחרר כאמור, בארגו� המעסיקי�

עובדי� ולרש�  לארגו� הכתברק לאחר שהעניק הודעה מוקדמת ב, לתקופה בלתי מסוימת

ג� לאחר השתחררותו ,  לחוק הסכמי� קיבוציי�19אול� מכוח סעי� . ההסכמי� הקיבוציי�

כחלק מחוזה העבודה שבי� המעסיק , של המעסיק מההסכ� הקיבוצי הכללי ימשיכו לחול

.  פרש המעסיקממנושההוראות האישיות הקבועות בהסכ� הקיבוצי הכללי , לבי� עובדיו

 במסגרת משא ומת� על  הוגנותבחוסרגו� המעסיקי� ייצג את המעסיק התוצאה היא שא� אר

ימצא עצמו המעסיק קשור לאותה המערכת ההסכמית הבעיתיית , הסכ� קיבוצי כללי מסוי�

 יכולת היציאה על נרחבותבמוב� זה קיימות מגבלות . ג� לאחר פרישתו מארגו� המעסיקי�

)exit ( 72.היחידשל המעסיק   

. הגינות�באיגו� המעסיקי� יכולה להזיק למעסיק הטוע� כי הוא יוצג  מארהפרישה, שנית

 ארגו� העובדי� החזק הניצב ע� ומת� קיבוצי משא לבדו מעסיק שאינו מעוניי� לנהל ולט

 קיבוצי באמצעות ארגו� מעסיקי� פלוני או ומת� בניהול משא אאלא מעוניי� דווק, מולו

 למעסיק כאמור הזכות � איהא�. והמת�אלמוני על מנת לחזק את כוחו במהל� המשא 

הא� ,  החוזי�דיניל בהשוואה? שארגו� מעסיקי� פלוני או אלמוני ייצגו ייצוג הוג�

המעסיק רק את הזכות שא� מי מהארגוני� הקיימי� " קונה"בהצטרפות לארגו� המעסיקי� 

? ואת עצמ הוא יוכל לפרוש מארגו� זה ולבחור בארגו� אחר או לייצג  הוגנותבחוסרייצגו 

ראוי הדבר שבהצטרפות לארגו� המעסיקי� קונה לעצמו .  שליליתהיאנראה לי כי התשובה 

 
לות השונות על יכולת הפרישה של המעסיק  במגבעוסקה (738' � לעיל בעמוראו לעניי� זה את הדיו  72

 ). מארגו� המעסיקי�
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בדומה למערכות הייצוג ,  הוג�ייצוג ייצג אותו ארגו�ההמעסיק את הזכות המשפטית ש

   73.השונות המקובלות במערכת המשפטית

 להפחית לעצמהשכ בי� ארגוני המעסיקי� עשויה פקטיביתנית� לטעו� כי תחרות א, ודוק

א� .  משפטיתהתערבות ולייתראת החשש מפני ניצול לרעה של כוחו של ארגו� המעסיקי� 

דיני התחרות יכולי� לקד� במידה רבה , אכ�.  תחרות לחוד וחובת ייצוג הוג� לחודלטעמי

. אול� אי� די בדיני התחרות.  נשמרות זכויות המעסיקי�במסגרתהש תנטריוהתנהגות וול

קיומה של התחרות תלוי . וודאי שלא תחרות אפקטיבית,  תחרותיש תמיד לא, שיתרא

במוב� הזה . המכיל תמיד ממד כופה, שאינ� קשורי� כלל בקשר הייצוג, במשתני� שוני�

של התחרות לבי� הצור� הקבוע ) עדרהיאו ה( אפקטיבי הלא קשר רציונלי בי� קיומה אי�

לא נית� להשתית את מנגוני ההגנה , משכ�.  מפני הממד הכופה של מנגנו� הייצוגהבהגנ

 תחרות מתקיימות לצד ישג� במקו� שבו , שנית. בייצוג רק על הרצו� בקידומה של התחרות

 אלו ותמגבל.  בעל כוח הכפייהמייצג להמיוצגהתחרות מגבלות רבות במישור היחסי� שבי� 

 נוספי� לי�וכשמ וממעלויות מעבר בי� מייצגי�, נובעות מפערי מידע בי� המיוצג למייצג

 נית�  לזהבדומה. את השתכללותה המלאה של התחרות, הלכה למעשה, שאינ� מאפשרי�

כדי להוביל למסקנה ,  בי� ארגוני העובדי� בישראלתחרות יש כיו�שלטעו� כי אי� בעובדה 

   74.כי נדרש לבטל את חובת הייצוג ההוג� המוטלת על ארגו� העובדי�

 לרשות המעסיק החבר עת� באימו� דיני הייצוג ההוג�  נית� לטעו� כי אי� צורעוד

מנגנו� הייצוג הקיבוצי של , אול� כאמור לעיל. עומדי� דיני השליחות במשפט האזרחי

הוא . ארגוני המעסיקי� במסגרת חוק הסכמי� קיבוציי� אינו מבוסס כלל על דיני השליחות

 שטובתכ, ובמקרי� מסוימי�( הוא מאפשר – וככזה ,מבקש לפתור בעיה של פעולה קיבוצית

 עולות בקנה אחד ע� מטרת שאינ�לנציג לקבל החלטות )  א� מחייב–הקבוצה דורשת 

ואי� ( ארגו� המעסיקי� אצל מטעמו של כל מעסיק ומעסיק זו לו הופקדה ,השליחות האישית

�  ). כאמור, הדבר כ

 
מעובדה שבעל המניות יכול למכור את מנייתו ולרכוש מניה בתאגיד אחר אי� נובעת , כ� לדוגמה  73

מהעובדה כי . המסקנה כי אי� מוטלת חובה על נושאי המשרה בתאגיד לייצג את בעל המניות ייצוג הוג�
 למכור את דירתו ולבחור לעבור לבית משות� אחר אי� נובעת המסקנה כי בעל דירה בבית משות� רשאי

מהעובדה כי תובע במסגרת תובענה .  הדירה ייצוג הוג�בעלנציגות הבית המשות� אינה אמורה לייצג את 
אי� נובעת המסקנה כי , יכול להודיע על יציאה מ� הקבוצה, כמשמעותו בחוק תובענות ייצוגיות, יצוגית

ולעניי� זה אי� טע� לעמוד על היקפ� של (יצג ובא כוחו אינ� אמורי� לייצגו ייצוג הוג� התובע המי
 ). החובות האמורות

 ארגו�ברקע התעוררותה של תופעת התחרות בי� ארגוני העובדי� בישראל הוער בעניי� , כ� לדוגמה  74
מסקנה זו מקבלת משנה תוק� : "כי, )ארז� לפסק דינה של השופטת ברק66 'פס, 1ש " הלעיל (השמירה

שלכאורה יכולה הייתה לשמש ' יצוג הול�'לנוכח הפרשנות הצרה שניתנה לתביעה בגי� העדרו של 
במאמר מוסגר נעיר כי הפרשנות המצרה שאומצה באשר . שיטה חלופית להתמודדות ע� הבעיה

איננו נדרשי� לשאלה , ע� זאת. לייצוג ההול� היא לכאורה בעייתיתלאפשרות לתבוע בגי� הפרת החובה 
אומנ� השופטת לא התייחסה לסוגיית התחרות בי� ארגוני ". מאחר שהיא לא נדונה בפנינו, זו לעמקה

, א� נראה כי ג� כאשר הייתה דר� תביעה חלופית לעובד,  לעילת הייצוג ההוג� במפורש�עובדי� כתחלי
אלא דווקא ראתה בעייתיות , לא ראתה השופטת לצמצ� את עילת הייצוג ההוג�, יתבדמות תובענה ייצוג

 . לכאורה בפרשנות המצמצמת שניתנה לעילה זו
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המחייבת ג�  מהדי� האזרחי הרגיל הטמונה ברכיב הכפייה במודל הייצוג היא הסטייה

 לה� משו� ותי שהדי� האזרחי הרגיל אינו יכול לה�יאת יצירת� של מנגנוני הגנה ייחודי

של דיני "  נורמטיביי�י�יגאומטר" זה נוכל למצוא במישורי� הגיו�יה. מענה מספיק

לא הסתפק ,  במשפט הישראלי מכשיר התביעה הייצוגיתעוצבעת ,  לדוגמה75.הייצוג

אלא ביקש להבטיח כי , הקיימי� מתחו� הדי� האזרחי הרגיל בדיני השליחות חוקקהמ

 ינוהל בדר� הולמת ובתו� לב במסגרת נורמה וצגתעניינ� של כלל חברי הקבוצה המי

לא ,  עוצבו דיני התאגידי�עת,  דומהבאופ� 76. התובענות הייצוגיותדיניייחודית הקבועה ב

 תהיהיל אלא ביקש להבטיח כי הסתפק המחוקק בדיני השליחות הקיימי� בדי� האזרחי הרג

   77.הגנה ייחודית מפני קיפוח בעלי מניות כחלק מדיני התאגידי�

 כי לא נית� להסתפק בדי� האזרחי הרגיל עת אנו עוסקי� היאהטענה ,  לזהבדומה

ומסיבה זו לטעמי יהיה נכו� ,  היחסי� הכופה שבי� ארגו� המעסיקי� לבי� חבריובמישור

.  חבריואת את דיני הייצוג ההוג� של ארגו� המעסיקי� אלי העבודה הישרבמשפט לפתח

 לחובת הייצוג בנוגעדיני� אלו צריכי� להיות דומי� לדיני� שאומצו במשפט הישראלי 

אול� היק� .  לנוכח קיומה של הכפייה במסגרת הייצוגבדי� על ארגו� העותההוג� המוטל

 � דיני הייצוג של, מזו  פחותה ובמידהבזהירות שייקבעהתפרסות� של הדיני� הללו צרי

  המוחלטעדרותהי דרגת הכפייה הנמוכה יחסית והבשלההוג� המוטלי� על ארגו� העובדי� 

   78. הייצוג במסגרת פעולתו של ארגו� המעסיקי� הכפייה בבחירתשל

 ארגוני מעסיקי� ותיקי� כמה  זאת מתחזקת ביתר שאת עת במשפט הישראלימסקנה

 משרד המשפטי� באמצעות מטע� מפוקחי� ולכ� אינ� ,ותמאני'מאוגדי� כאגודות עות

 באשר ה� – המדינה לאחרונה מבקר על הבעיתיות שבמעמד זה עמד 79.רש� העמותות

  80.מאניות' לארגוני מעסיקי� המאוגדי� כאגודות עותבאשרלארגוני עובדי� וה� 

 
'  המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי נעדאלה   7052/03ראו בג� . כפרפרזה לביטויו של הנשיא ברק  75

 .)14.5.2006,  בנבופורס�( לפסק דינו של השופט הנשיא ברק 52'  פס�שר הפני
 . לחוק תובענות ייצוגיות) 4(–)3)(א(8' ראו ס  76
 . 1999–ט"התשנ,  לחוק החברות191' ראו ס  77
11�57454) ארצי(ע "ע; 69ש "ה לעיל, על חובת הייצוג ההוג� במשפט העבודה הישראלי ראו מירוני  78�14 

לעיל , "מודל הייצוג"עשת ; )13.1.2016, פורס� בנבו ( שמלה–� הכללית החדשה  העובדיהסתדרות
 . 21ש "ה

 2016 לשנת –ב 67ח שנתי "דומבקר המדינה ; 1980–�"התש,  לחוק העמותות68, 67' ראו ס  79
 אגודותתומר אביטל ; ) מבקר המדינהוחד: להל�) (2017 (1009–979 2015ולחשבונות שנת הכספי� 

העול� הסודי של העמותות "ליאל קייזר ושאול אמסטרדמסקי ; )2016( 2016ישראל : מאניות'עות
 דוח מבקר המדינה לפי .bit.ly/2GarXkF )16.8.2017(  תאגיד השידור הישראלי– כא� "העותמאניות

; התאחדות התעשייני�: מאנית'עותארגוני המעסיקי� הללו רשומי� כאגודה , )985' בעמ, ש�(
התאחדות בעלי ;  בישראלההתאחדות בעלי מפעלי ההובל; התאחדות בוני האר�; התאחדות המלונות

חשוב להבהיר כי הבעיה קיימת כמוב� ג� בקרב ארגוני העובדי� . מלאכה ותעשייה זעירה ירושלי�
 הטעמי� להטלת פיקוח על –מאמר וא� שהדיו� בסוגיה זו אינו חלק מה, מאנית'הרשומי� כאגודה עות

האגודות האמורות . ארגוני המעסיקי� יפי� לטעמי ג� במקרה של ארגוני העובדי� הרשומי� ככאלו
משרד הפני� אינו , א� לפי ממצאי דוח מבקר המדינה, צריכות להיות מפוקחות מטע� משרד הפני�

כו� תלונה שמציג משרד מבקר וראו סי. מקיי� פעילות אפקטיבית של פיקוח על האגודות האמורות
 הגיש בעליה 2011בדצמבר ): "995' בעמ, ש�(מאנית שהיא ארגו� מעסיקי� 'המדינה בנוגע לאגודה עות

מאנית שהיא 'של חברת שמירה לנציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה תלונה על אגודה עות
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צוג  להחיל על ארגוני המעסיקי� את חובת הייראוישג� א� נקבל את התזה , ואול�

 חובה דומה על ארגו� להחלת בנוגע יש להידרש לחששות שהובעו בעבר עדיי�, ההוג�

 בית הדי� הארצי לעבודה עורר קודמ� בעניי�, כידוע. העובדי� במשפט העבודה הישראלי

 בעילת הייצוג ההוג� עשויה הכרהש סרק ואת החשש תביעותאת החשש מפני הגשת 

גו� העובדי� היציג ובעקרו� יציבות ההסכמי� להוביל לפגיעה ביכולת הפעולה של אר

 תוכ� ממשי בחובת ק ליצו במקו� אחר טענתי כי על א� חששות אלו נדרש81.הקיבוציי�

 ארגו� של טענות אלו לטעמי יפות ג� בהקשר 82.הייצוג ההוג� המוטלת על ארגוני העובדי�

וג ההוג� המוטלת  לעצב את דיני הסעדי� בגי� הפרת חובת הייצנית�, לדוגמה. המעסיקי�

 בהכרח ביציבותה של המערכת  בו כדי לפגועיהיה שלא באופ�על ארגו� המעסיקי� 

ככל ,  הכללי מפני תביעות סרקהחשש,  על זה נוס�83.ההסכמית שארגו� המעסיקי� צד לה

 
נני נתקל בכשל רציני במערכות משרדי הנני נאל� לפנות אלי� לאחר שה':  נאמרבתלונה .ארגו� מעבידי�

 משרדי הפני� והמשפטי� ולאחר מסע ארו� ומייגע בי� משרדי� אלו כאשר יד ימי� לא –הממשלה 
 חברתהתברר שבפסק די� בנושא נקבע כי . 'יודעת מיד שמאל וכל משרד מפנה אותי למשרד האחר

רה ניסו לברר מיהו הארגו� שגובה בעלי חברת השמי. מאנית'השמירה לא שילמה דמי חבר לאגודה העות
אול� לא , ואיזה פיקוח מופעל עליו ועל הכספי� שהוא גובה, ח מחברות השמירה"מאות אלפי ש

המתלונ� ציר� לתלונתו אישור ניכוי מס במקור ואישור לפי חוק עסקאות . הצליחו לקבל כל תשובה
וכ� אישור , מאנית'של האגודה העות ולפיו אי� במרשמי רשות המסי� תיק 2010גופי� ציבוריי� משנת 

מאחר שנציבות תלונות הציבור .  ולפיו האגודה רשומה אבל אי� לה אישור לניהול ספרי�2011משנת 
היא הנחתה את המתלונ� להגיש את תלונתו לממונה , אינה מוסמכת לברר תלונות על ארגוני מעבידי�

 ". המחוזי במשרד הפני�
מאניות ה� ארגוני� ללא כוונת רווח 'אגודות עות: "983' בעמ, 79ש "הלעיל , ראו דוח מבקר המדינה  80

ובכלל זה ה� מקבלות , תו� שימוש בכספי ציבור, הפועלי� למטרות ציבוריות ולטובת ציבור נהני� רחב
מיוש� , ות האגודלהמסדיר את פעולת� ש, מאני'אול� החוק העות. מהמדינה הטבות ובה� הטבות מס

ואינו כולל הוראות חוק שבאמצעות� נית� לבצע פיקוח ואכיפה יעילה כדי לוודא שהאגודות פועלות 
וזהו ליקוי , אי� רישו� מלא ומבוקר בעניינ�, מאניות'האחראי לאגודות העות, למשרד הפני�. באופ� תקי�

[...] � הייתה מזערית בייחוד נוכח העובדה שמדובר בגופי� שמלכתחילה רמת הפיקוח עליה, מהותי
ח הוא בגדר ליקוי של ממש "היעדר פיקוח על האגודות המבצעות פעילויות בהיקפי� של מיליארדי ש

בפרט , מאניות יפעלו ללא כל חובת דיוח וללא פיקוח'לא סביר שאגודות עות. ברגולציה הממשלתית
וח ממשלתי על הנעשה המנגנו� של פיק. שכמה מ� האגודות ה� ארגוני� מרכזיי� במשק הישראלי

 שמקור� בכספי� שהציבור תור� לה� במישרי� –באגודות חיוני ה� כדי שהציבור ידע כי כספי האגודות 
 שימוש לרעה באגודות לש� נועוה� כדי למ,  אכ� משמשי� למטרה שלשמה ניתנו–או בכספי ממשלה 

ת עלולי� להיגר� נזקי� בגי� מה ג� שבכל ע. הפקת רווחי� או חלוקת רווחי� שלא כדי�, הברחת נכסי�
והראיה לכ� היא שבמש� השני� נחשפו פרשיות המלמדות על כשלי� בפיקוח על פעילות� של , מצב זה

, )דיווח ושקיפות(מאני על אגודות ' את תזכיר תקנות החוק העות ראו לעניי� זה."אגודות שונות
, וסמכויותיה�)  ארגוני העובדי�ושל(על רקע אופיי� של ארגוני המעסיקי� , המציע, 2019–ט"התשע

 . להחיל עליה� חובת דיווח ושקיפות לטובת הציבור שאותו ה� אמורי� לייצג
 לפסק דינו של 9' פס,  הסתדרות הפקידי� עובדי המנהל והשירותי�– קודמ� 305/03) ארצי(ע "ראו ע  81

 ).3.1.2006, פורס� בנבו(הנשיא אדלר 
שכמה לפיתוח� של דיני הייצוג ההוג� בנוגע לארגוני העובדי� לניתוח החששות האמורי� ולקריאת ה  82

 . 437–432' בעמ, 21ש "לעיל ה, "מודל הייצוג"ראו עשת 
 . 436' בעמ, ש�  83
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אקס ,  מחסו� מוחלטלשמשאינו יכול , שהוא רלוונטי לתביעות חברי� את ארגו� המעסיקי�

   84.לת למימוש זכויות מהותיות של חברי ארגו� המעסיקי�מפני היכו, אנטה

 בכמהארגו� המעסיקי� במשפט העבודה הישראלי נדרש לעמוד ,  פרק זהלסיכו�

מודל הייצוג .  לש� הכרה בו כארגו� מעסיקי� לצור� משפט העבודה הקיבוציי�קריטריונ

השונה , נפרד לגבש רצו� קיבוצי ו ארגו� המעסיקי� מאפשר למבוסס עליושהקיבוצי 

הוא ,  בשונה ממודל הייצוג של ארגו� העובדי�א� . המצרפי של המעסיקי� השוני�נ�מרצו

שכ� אי� , אינו נשע� על כפייה בבחירת הייצוג אלא רק על כפייה במסגרת הייצוג עצמו

 לש� מימוש יתכגו� יציגות אקסקלוסיב" מייצבי�" לאימו� נדרשתהמערכת המשפטית 

מכוח מודל זה נטע� במאמר כי ארגו� המעסיקי� חב ג� בחובת ייצוג . התארגנות המעסיקי�

 החלה על ארגו� ההוג� חובת הייצוג משלחובה החלה בעוצמה מופחתת ,  חבריושלהוג� 

  . העובדי� במשפט העבודה הישראלי

ארגו� " למעמדו המשפטי של בנוגעבשני� האחרונות התעוררו שאלות , נהיוה

ולא לארגוני , י מעסיקי� בענפי� שוני� טועני� כי רק לה�ארגונ". המעסיקי� היציג

שכ� רק ,  מסורה הסמכות לחתו� על הסכמי� קיבוציי� כללי�,מעסיקי� אחרי� באותו הענ�

על טענות אלו ועל מעמדו המשפטי . בענ� פלוני או אלמוני" ארגוני מעסיקי� יציגי�"ה� 

  . י של המאמרבחלקו השנ, אעמוד עתה" ארגו� המעסיקי� היציג"של 

  ?"ארגו� מעסיקי� יציג ".ב

 85". יציגי�דיבארגו� מע" של בית הדי� לעבודה נוכל למצוא לעיתי� את המונח פסיקתוב

ש� התבקשה הכרעתו של בית הדי� הארצי לעבודה בשאלה א� ,  עקיבאבני בעניי� כבר

חוק ב: "הפטיר בית הדי� הארצי,  ארגו� מעסיקי�הוא" מרכז הישיבות בני עקיבא"

 צד להסכ� קיבוצי כללי יות נקבע כי מי שכשיר לה1957–ז"התשי, ההסכמי� הקיבוציי�

   86". וארגו� מעבידי� יציגהוא ארגו� עובדי� יציג

היא ארגו� המעבידי� בענ� אולמות " אחרת טענה התאחדות הסוחרי� כי בפרשה

�בית הדי� הארצי ". כשירה לחתו� על הסכ� קיבוצי כללי בענ�, לבדה, היא, השמחה ולפיכ

 בצרי� די�לעבודה השאיר את שאלת סמכותו של הממונה לדו� בכשירותו של ארגו� מעבי

התאחדות . מדובר בשאלה נכבדה שאינה דרושה להכרעה בהלי� זה" כי והוסי�עיו� 

אול� לא ,  בענ� אולמות השמחהיציג המעבידי� הארגו�הסוחרי� טענה אמנ� כי היא 

 בהחלטת הממונה בדבר רישו� ערבותנוה זאת באופ� המצדיק התמצאנו די תימוכי� לטענת

התאחדות הסוחרי� לא תמכה טענתה בנתוני� ממשיי� שישפכו אור על . ההסכ� הקיבוצי

סבורי� אנו כי התאחדות הסוחרי� לא עמדה בנטל לעניי� , לפיכ�. מצב הדברי� בענ�

 
 . ש�ראו בסוגיה זו לדיו�  84
10�32158) א"אזורי ת(ט "ראו ד  85� 2' פס, מ"וינטק מערכות בע ופאל – המסחר תל אביב לשכת 12

חשמל '  המלאכה והתעשייה בישראל נהתאחדות 09�7082) א"אזורי ת(ט "ד; )29.4.2015, פורס� בנבו(
 ).3.10.2010, פורס� בנבו( 11–10' פס, מ"עוזי ביטו� חברה לעבודות חשמל בע

  .)הוספה הדגשהה (472' בעמ, 24ש "לעיל ה,  עקיבאבניעניי�   86
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 בישראל מבית קיו�יות הנ לאחרונה ביקש ארגו� חבר, ועודזאת 87". יציגותה בענ�הוכחת

] ...[ קיו�י המעבידי� היציג בענ� הנארגו�הוא "הדי� הארצי לעבודה לית� סעד הצהרתי כי 

  88". לגבות דמי טיפול ארגוני מקצועיהרשאי היחיד  ארגו� המעבידי� הוא]כי וכ�[

 מעסיקי�ארגו�  "במונח קושי ממשי בשימוש קיי� כי היא המובאת במאמר זה הטענה

 כליל מטרמינולוגיית משפט העבודה הקיבוצי עת אנו מבקשי� להשמיטו ולכ� יש ,"יציג

 הסכ� קיבוצי עללחתו� ;  מעסיקי� לנהל משא ומת� קיבוציו�לדו� בכשירותו של ארג

 שכ� במקרה( לגבות דמי טיפול ארגוני  או;לבקש כי הוראות ההסכ� תורחבנה; כללי

   89).נעשה

.  הסכמי� קיבוציי�על חתימה לכתנאיאת היציגות חוק הסכמי� קיבוציי� קובע , אכ�

 של היציגאול� היציגות המוגדרת בחוק הסכמי� קיבוציי� משרטטת עבורנו את מעמדו 

החוק אינו מזכיר בסעיפי� אלו כל דרישה להיותו של ארגו� .  בלבדארגו� העובדי�

� אינו מגדיר  כמוב� גולכ�,  קיבוצי כלליהסכ� לצור� חתימה על יציג ארגו� סיקי�המע

  ". ארגו� מעסיקי� יציג"עבורנו מה� תנאי היציגות הדרושי� כדי להיות 

 נתפסו העוסקי� במשפט העבודה הקיבוצי עת ראו אליוש כי הבלבול המושגי נראה

נובע משני גורמי� שחברו לה� , "ארגו� מעסיקי� יציג"להעניק משמעות של כשירות ל

  . יחדיו

ארגו� מעסיקי� יציג ונוגע  ","ציי� יציגי� של מעסיקי�ארגוני� אר"המונחי� , ראשית

אכ� מופיעי� " ארגו� מעסיקי� יציג בענ�"�ו" ארגו� מעסיקי� יציג באותו מקצוע ","בדבר

בחוק הסכמי� קיבוציי� ,  ורק לדוגמה,כ�.  שונות ומשונותוריאציותובחקיקה הישראלית ב

 כיו, ברשומות על כוונתו לעשות כ� נקבע כי טר� מת� צו ההרחבה נדרש השר לפרס� עצמו

 שלדעת י�דיב ארציי� יציגי� של מעארגוני�" בשנוע� צרי� שייעשה רק לאחר הפרסו�

" י�דיב ארציי� יציגי� של מעארגוני�" חובת היוועצות זהה ע� 90."השר ה� נוגעי� בדבר

יי�  חוק הסכמלפי ולהתקנת תקנות 91 לסמכותו לביטול צו הרחבהבאשרהוטלה על השר ג� 

   92.קיבוציי�

 
 הממונה הראשי – מדינת ישראל'  העובדי� הלאומית באר� ישראל נהסתדרות 11/06) ארצי(ב "ראו ע  87

 ).הוספו הדגשותה) (7.1.2007, פורס� בנבו( לפסק דינו של הנשיא אדלר 17' פס, על יחסי העבודה
10�25390) ארצי(א "ראו סב  88�האיגוד הכל ארצי של מפעלי הניקיו� ' ראל נארגו� חברות הניקיו� ביש 14

 ). 19.11.2014, פורס� בנבו (1' פס, והאחזקה בישראל
 . בהתאמה, ז לחוק הסכמי� קיבוציי�33, 25, 4' לפי ס  89
 ). הוספה הדגשהה (26' ס, ש�  90
 ).הוספה הדגשהה (32' ס, ש�  91
לעניי� ,  לחוק ההסכמי� הקיבוציי�34' מופיע ג� בס" ארגוני� ארציי� יציגי� של מעבידי�"הביטוי   92

 האיגוד 6638/13� "בבגלאחרונה התעוררה השאלה בדבר חובה זו . סמכותו של השר להתקי� תקנות
ש� פסק בית המשפט , )14.1.2014, פורס� בנבו (9' פס, שר הכלכלה' הכל ארצי של מפעלי הניקיו� נ

העותר או הארגו� הוא ארגו� המעבידי� היציג לא ראינו להידרש לשאלה הא� , נוסי� ונבהיר: "העליו� כי
, ברי ממכלול החומר שלפנינו, יחד ע� זאת. שכ� אי� הדבר נדרש לענייננו, הגדול בישראל הנוגע בדבר

אול� אעיר כי החוק אינו דורש התייעצות ע� ". כי ביסודה של העתירה ניצבת התחרות בי� העותר לארגו�
ארגו� ארצי יציג של "אלא מחייב התייעצות ע� " ל הנוגע בדברארגו� מעבידי� היציג הגדול בישרא"

 .שלדעת השר הוא נוגע בדבר" מעסיקי�
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 ,"תמונת ראי" בכל דברי החקיקה האמורי� ארגו� המעסיקי� היציג אינו אלא אול�

ארגו� העובדי� המייצג את המספר הגדול ביותר של  "של , היוועצותלצור� לבדר� כל

 אינה זוהי). 93ש� נרד� לתיאור הסתדרות העובדי� הכללית החדשה" (העובדי� במדינה

 תנאי לכשירות ארגו� העובדי� לחתימה שהיא, הסכמי� קיבוציי�היציגות הקבועה בחוק 

 להציב מול הסתדרות יתהי אלו המונחי� קביעת נראה כי המטרה ב.על הסכמי� קיבוציי�

 השחק�קרי , העובדי� הכללית החדשה את הגו� הרלוונטי ביותר מבחינת המעסיקי�

   94.ו במדינה כולההעיקרי בזירת יחסי העבודה בצד המעסיקי� בענ� הרלוונטי א

 
על כלליות� של "על שימוש במציי� יחידאי בחקיקה ועל הבעייתיות שבחקיקה יחידאית ראו חיי� גנז   93

מדינת ' מ נ" מוצרי בניה בעאיתנית 6971/11� "בג; )1991 (579 טז  משפטעיוני" נורמות משפטיות
 ). 2.4.2013, פורס� בנבו (35' פס, ישראל

נמצא כי , 1969–ט"התשכ, )סדר הדי� בסכסו� קיבוצי(לתקנות בית הדי� לעבודה ) א(15' כ� לדוגמה בס  94
וארגו� העובדי� ", א� התעוררה בסכסו� קיבוצי שאלה העוסקת בהסכ� קיבוצי או בהסדר קיבוצי אחר

רשאי בית הדי� להביא את הדבר ,  של עובדי� במדינה אינו צד להלי�המייצג את המספר הגדול ביותר
, והוא הדי�; לידיעת אותו ארגו� כדי לאפשר לו להתייצב לפני בית הדי� ולטעו� לעניי� נושא הדיו�

 מעבידי� שהוא צד להסכ� קיבוצי החל על המספר הגדול ביותר של בארגו�, בשינויי� המחוייבי�
 לעיל( הכללית של העובדי� באר� ישראל ההסתדרות ראו ג� עניי� .)הוספה הההדגש" (עובדי� במדינה

מתו� ,  לחוק פיצוי פיטורי�17 לעבודה בהיקש מסעי� הארציש� למד בית הדי� , )275' בעמ, 52ש "ה
התאחדות " ניסיונו השיפוטי כי ומכוח, קביעתו של הממונה הראשי על יחסי עבודה לעניי� חוק זה

ארגו� המעבידי� שהוא צד להסכ� הקיבוצי החל על המספר הגדול של מעבידי� 'התעשייני� היא 
 יישוב סכסוכי לחוק 38' סב; "בלשכת התיאו� של הארגוני� הכלכליי�' הגו� המוביל'בהיותה ' במדינה

.  לייע� לו בכל הנוגע ליחסי העבודהשתפקידה, עבודה נקבע כי שר העבודה ימנה מועצה ליחסי עבודה
נציגי העובדי� במועצה יתמנו לאחר התייעצות בארגו� העובדי� המייצג את "לחוק קובע כי ) ב(39' ס

 יציגי� של בארגוני�המספר הגדול ביותר של עובדי� במדינה ונציגי המעבידי� יתמנו לאחר התייעצות 
, לחוק העסקת עובדי� על ידי קבלני כוח אד�) ב(א10' בס; )הוספה ההדגשה" (מעבידי� במדינה

לאחר התייעצות , השר"נקבע כי מת� רישוי לקבלני שירות מותנה יכול שיינת� על ידי , 1996–ו"התשנ
 המעבידי� שלדעת ארגו�ע� ארגו� העובדי� המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדי� במדינה וע� 

לחוק להגברת האכיפה ) 2)(א(19' בס; )הוספה ההדגשה" (השר הוא ארגו� מעבידי� יציג ונוגע בדבר
וחבריה יהיו בי� , נקבע כי בסמכות שר הכלכלה להקי� ועדת ערר, 2011–ב"התשע, של דיני העבודה

) 3)(א(50' ג� בס ;)הוספה ההדגשה" ( יציג ונוגע בדברהואנציג ארגו� מעבידי� שלדעת השר "היתר 
ענקה סמכות לשר למנות ועדות מקצוע כאשר אחד מחברי הו, 1959–ט"התשי, לחוק שירות התעסוקה

 המעבידי� ארגו�, לדעת השר, שהוא, נתמנה מרשימת מועמדי� שהוגשה לשר על ידי ארגו�"הוועדה 
, ]נוסח משולב[ לחוק הביטוח הלאומי 1' ג� בס; )הוספה ההדגשה" (היציג באותו מקצוע

לפי "וי הוא בי� היתר תשלו� מסוי� שנקבע נרש� כי פיצ, "פיצוי"בהגדרת המונח , 1995–ה"התשנ
הסדר בי� ארגו� עובדי� המייצג את המספר הגדול ביותר של העובדי� במדינה לבי� ארגו� מעבידי� 

לחוק רכישת מפעלי� בידי ) ג(3' בס; )הוספה ההדגשה" ( יציג ונוגע בדברארגו�שלדעת השר הינו 
בהשתתפות ארגו� העובדי� , י תוק� ועדה מיוחדתנרש� כ, 1987–ז"התשמ, )מקרי� מיוחדי�(עובדיה� 

נציג ארגו� המעבידי� אשר לדעת יושב ראש הועדה הוא ", ללא זכות הצבעה, ולישיבותיה יוזמ�, היציג
 ראו ג� .)הוספה ההדגשה" ( שבו פועל המפעל שלגביו הוגשה בקשת סיוע מעבידי� יציג בענ�ארגו�

ת "ק, 2001–א"התשס, )פעולה מונעת(פיקוח על העבודה לתקנות ארגו� ה) 6)(ב(4' הגדרה דומה בס
שני נציגי מעבידי� שיתמנו לאחר התייעצות ע� ארגו� "הקובע כי בוועדה המייעצת ייכללו ג� , 6084

שנית� , רק בחוק שבוטל זה מכבר נמצאה הגדרה אחרת ליציגות". לדעת השר, מעבידי� שהוא יציג
 ההגדרות בסעי�. 69ח "ס, 1951–א"התשי, יסור אפיית לילה חוק א–לראות בה יציגות אקסקלוסיבית 

 ארגו� מעבידי� הנוגע בדבר – שפירושו – ארגו� מעבידי� רפרזנטטיבי – ההגדרה אתנמצא , לחוק
 בחוק ההגדרה ).הוספה ההדגשה( של עובדי� בענ� האפייה  הגדול ביותרהמספרושחבריו מעבידי� את 
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 מעמד� המשפטי של מונחי� אלו נית� ללמוד ג� מהשוואה לפסיקת בית הדי� הארצי על

 שנקבע לראשונה ,"ארגו� העובדי� היציג בענ� "המונח הוא נדרש לפרש את עתלעבודה 

 לארגו�אותה החקיקה העניקה . 2007–ז"התשס, בהוראות חוק הזכות לעבודה בישיבה

 הגדרה עדריבה. ו ענ� את הזכות להגיש תביעה על הפרתו של חוק זה היציג באותהעובדי�

ליציגות ענפית בחוק הסכמי� קיבוציי� קבע בית הדי� הארצי לעבודה כי ארגו� עובדי� 

 בעלי קיבוציי� להסכמי� וכ� עליו להיות צד ,שכזה חייב להיות בגדר ארגו� עובדי�

דרש לבחו� את ההסכמי� הקיבוציי�  לש� בדיקת רכיב אחרו� זה נ95.חשיבות באותו ענ�

בית הדי� .  אומד� בית הדי�לפיהחלי� בענ� ולשקול את חלקו של הארגו� בהסכמי� אלו 

ארגו� " חלה חפיפה בי� מעמדה של ההסתדרות כההארצי לעבודה ג� ציי� כי באותו המקר

ל  לחוק הזכות לעבודה בישיבה לבי� מעמדה ש5מכוח סעי� " עובדי� יציג באותו ענ�

 לחוק 4 סעי� לפי, ההסתדרות כארגו� עובדי� יציג לצור� חתימה על הסכ� קיבוצי כללי

  96.הסכמי� קיבוציי�

בית הדי� לא קבע כי ארגו� עובדי� יציג בענ� הוא ארגו� עובדי� יציג , ואול�

 לדעת בית הדי� שאי� היא המסקנה, משכ�.  לחוק הסכמי� קיבוציי�4כמשמעותו בסעי� 

� עובדי� יציג בענ� כמשמעותו בחוק הזכות לעבודה בישיבה לבי� ארגו� זהות בי� ארגו

 לארגו� המעבידי� היציג בדומה.  לחוק הסכמי� קיבוציי�4עובדי� יציג כמשמעותו בסעי� 

 העובדי� היציג בחוק הסכמי� ארגו� לעומת.  שונה לחלוטי�יציגותבמדובר , בענ�

 ארגו� המעסיקי� א� הוא ע�הסכ� קיבוצי  לנהל משא ומת� ולחתו� על מוסמ�ה ,קיבוציי�

רשאי רק "  העובדי� היציג בענ�ארגו�",  לחוק הסכמי� קיבוציי�4עומד בדרישות סעי� 

  .  חוק הזכות לעבודה בישיבהלפילהגיש תביעה 

המחוקק לא קבע בחוק הסכמי� קיבוציי� משטר נציגות של ארגוני ,  כי כ�נהיה

 באשר בניגוד למשטר הנציגות שנקבע ,צי כלליהמעסיקי� לש� חתימה על הסכ� קיבו

מסיבה זו כל דבר חקיקה נדרש להגדיר מיהו ארגו� המעסיקי� . להתארגנות העובדי�

עמד על כ� נכונה נשיא בית . הרלוונטי לש� הגשמת תכלית הוראות החקיקה הרלוונטיות

   97:במאמרו, הדי� לעבודה דאז השופט גולדברג

 כי בחוק הסכמי� קיבוציי� אנו מוצאי� ,האחת:  שתי הערותר נעיעוד

יציג ארגו� "למבלי שתהייה התייחסת , "עובדי�יציג של ארגו� "להתייחסות 

הטע� לכ� הוא שהסכ� קיבוצי חל א� על עובדי� שאינ� . "מעבידי�של 

אול� במה שנוגע לארגוני , הקיבוציחברי� בארגו� שהוא צד להסכ� 

 הסכ� קיבוצי מיוחד ועל מעבידי� חל ההסכ� רק על מעביד בעל, מעבידי�

החל על , "הרחבהצו "בשונה מ( בעל ההסכ� המעבידי�שה� חברי� בארגו� 

 
ודה לא יית� היתר לאפיית לילה אלא לאחר התייעצות ע� ארגוני� שר העב,  לחוק6' שכ� לפי ס, נדרשה

 .רפרזנטיטיביי� של מעבידי�
,  קופת חולי� מאוחדת– מלו� כנע� ספא – העובדי� הכללית החדשה ההסתדרות 17/08) ארצי(ק "עס  95

 ). 9.2.2011, פורס� בנבו) (ב(22' פס
 . 25' פס, ש�  96
 . 380' בעמ, 3ש " הלעיל ,ראו גולדברג  97
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א� א� המעבידי� אינ� חברי� , כל העובדי� והמעבידי� המצויני� בצו

  ).בארגו� שהינו צד להסכ�

רק מי שמייצג .  שהוצג לעילשל ארגו� המעסיקי� נובע ג� ממודל הייצוג" יציגות" העדריה

 זהות לפי שכ� גבולות יציגותו נקבעי� ,את חבריו אינו נדרש לקביעת גבולות יחידת מיקוח

 של הייצוג עד  חשש מפרגמנטציה מתעורר בעניינואי�מי ש. יה�חבריו ומשתרעי� רק על

 בעניינו את לאמ� צריכה המערכת המשפטית  אי�כדי פגיעה באפקטיביות ההתארגנות

  . וגעקרו� האקסקלוסיביות בייצ

 עובדי� ארגו� בי� יה נובע ג� מהמחשבה כי צריכה להיות סימטרישהבלבולייתכ� , שנית

  מעסיקי� אחד ויחידארגו� על עקרו� האקסלוסביות בייצוג העובדי� לבי� הנשע�אחד ויחיד 

 שכזו אינה יהיסימטר, ובכ�.  לחתו� על הסכ� קיבוצי כללי ע� ארגו� העובדי� היציגשרשאי

. שאי� כל הצדקה להעניק לארגו� המעסיקי� אקסקלוסיביות בייצוג מעסיקי�משו� , קיימת

אימו� . לארגו� המעסיקי� לא נית� הכוח לכפיית ייצוג על המעסיקי�, כפי שהוסבר לעיל

 יחייב את המעסיקי� החברי� בארגו� מעסיקי� המעסיקי�עקרו� יציגות אקסקלוסיבי מצד 

אול� . עצמ� ייצוג קיבוצי שה� אינ� חפצי� בולקבל על ") יציג"שלא זכה להיות (אחר 

מתבטל ג� הצור� בהענקת האקסקלוסיביות בייצוג , צוגי צור� בכפיית היעדריבה

 לארגו� המעסיקי� אינה מדיניות של יציגות שנבחרהמסיבה זו המדיניות . המעסיקי�

 על הייצוג  קיו� תחרות כדיתו�ב, נ� רצולפי, אקסקלוסיבית אלא ייצוג של מעסיקי� חברי�

  ).ועל כ� אבקש להרחיב בהמש�(בי� ארגוני המעסיקי� 

ובלבד שהוא עומד בקריטריוני� שפורטו , כל ארגו� מעסיקי�,  לטעמי: נקודה זולסיכו�

 כשיר לחתו� על הסכ� ,לעיל והוא נחשב ארגו� מעסיקי� לצור� משפט העבודה הקיבוצי

השאלה א� .  לחוק הסכמי� קיבוציי�4 סעי� לפי ארגו� העובדי� היציג ע�קיבוצי כללי 

 98. שאלה נפרדתהיא –ארגו� העובדי� היציג מעוניי� לחתו� עימו על הסכ� קיבוצי או לאו 

�בשלבי המשא והמת� לחתימה על " ארגו� המעבידי� היציג" לעסוק בטע�אי� עוד כל , כ

 ידיב  לחתימה על הסכ� קיבוצי כללי ולרישומוכשירות לנוגעהסכ� קיבוצי כללי וב

  .  הישראלי אינו מכיר בדרישה כאמורדי�משו� שה, הממונה

 לכשירות הרחבת הוראות תנאיאיננו " ארגו� מעסיקי� יציג" עדיי� נית� לתהות א� אול�

 ארגו�נדרש כבסיס לבקשת " ארגו� מעסיקי� יציג" או א� ,ההסכ� הקיבוצי הכללי

 . שהוצא צו הרחבהלאחר רגוני טיפול אדמי והמעסיקי� לגבות ממעסיקי� שאינ� חברי� ב

  . על תהיות אלו אשיב עתה

  כתנאי למת� צו הרחבה" ארגו� מעסיקי� יציג ".1

חוק הסכמי� קיבוציי� מאפשר להרחיב במסגרת צו הוראות מהסכמי� קיבוציי� , כידוע

 שהוא  ולהחיל� על מישור היחסי� שבי� המעסיקי� שאינ� חברי� בארגו� המעסיקי�י�יכלל

 
ועניינה בהיק� חובת תו� הלב המוטלת , א� העיסוק בה יישאר לכתיבה עתידית, שאלה אחרת מתעוררת  98

 . על ארגו� העובדי� היציג בנוגע לניהול משא ומת� ע� ארגו� מעסיקי� פלוני או אלמוני
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 שיקול הדעת להפעלת הסמכות האמורה תחו� א� הוא 99.לבי� עובדיה� צד להסכ�

בשי� לב למספר העובדי�  "עשהי האמורה צרי� שתההרחבה ולכ�, במסגרת החוק

למשקלו של ההסכ� בהסדר "ו, הכללי הרלוונטי"  שעליה� חל ההסכ� הקיבוצי,והמעסיקי�

   100".יחסי העבודה ובקביעת התנאי� בשוק העבודה

 הרחבת ההוראות ההסכמיות היא אחד המכשירי� יוצאי הדופ� בתחו�  לציי� כייש

משו� שתחולת ההוראות המורחבות היא במישור המשפט , משפטי" שעטנז"מעי� , המשפט

. צו ההרחבה הוא אקט מנהלי,  העבודה שבי� העובד לבי� מעסיקוחוזה אשר לואילו, הפרטי

 אותוש ההסכ� הקיבוצי הכללי שלו תוקפו של המעשה המנהלי תלוי בשרידות,  כ�עליתר 

תוקפו של ההסכ� הקיבוצי הכללי עצמו תלוי ברצו� הצדדי� להסכ� הקיבוצי . הוא מרחיב

 מכא� נובע כי תוקפו של אקט מנהלי תלוי בהסכמת צדדי� במשפט 101.הכללי הרלוונטי

 בגדר מבנה משפטי ייחודי בתחומי המשפט הפרטי והמנהלי ג� היא תוצאה זו 102.הפרטי

  104: על התכליות של צו ההרחבה עמד בית הדי� הארצי לעבודה בעבר וקבע103.חדי

 
 – סילשי 59�3/לח) ארצי(ע "ראו דב, ו ההרחבה ותכליתו על צ. לחוק הסכמי� קיבוציי�25' ראו ס  99

 המסחר לשכת 303�3/נו) ארצי(ע "דב; )1978 (32ע י "פד, מ"בע' ארכיטקט אהרו� דורו� ושות
כ " בתכליות צו ההרחבה ראו סקלדיו�). 1997 (249ע ל "פד, מ"אלקטרוניקה בע. ד.א. י–יפו �אביב�תל

 שר התעשייה המסחר – זכויות העובדי� והמובטלי�  להגנת–" סאוט אלעאמל") ארצי (51/09
על רקע החלת הנורמות , בקניינ�טענות מעסיקי� לפגיעה  .)3.1.2012, פורס� בנבו (והתעסוקה

 צד שהואהקיבוציות בעניינ� ועל רקע החיוב שהוחל עליה� לשל� לארגו� המעסיקי� שההסכ� הקיבוצי 
 וא� ,)ש�, יפו�אביב� המסחר תללשכתראו עניי� (ני�  שימור דיעקב נדחו בעבר בישראל –לו הורחב 

 Geotech Kancev(בבית המשפט האירופי לזכויות אד� , מקו� הולדת� של צווי ההרחבה, באירופה
GMBH v. Germany, App. No. 23646/09, [2016] Eur. Ct. H. R.( . להרחבת העילות להוצאת צו

מהניסיו� לשמר את מערכת יחסי העבודה הקיבוצית  כחלק ונהההרחבה במשפט העבודה הגרמני לאחר
 HAGEN LESCH, SANDRA VOGEL & PAULAברמה הענפית ובשל המשבר הכלכלי בגרמניה ראו 

HELLMICH, INT'L LABOUR OFFICE, THE STATE AND SOCIAL PARTNERS WORKING TOGETHER: 
GERMANY’S RESPONSE TO THE GLOBAL FINANCIAL AND ECONOMIC CRISIS (2017). 

 .  לחוק הסכמי� קיבוציי�25' ס  100
 . 14, 13' ס, על כ� ראו ש�  101
 . 31' ס, ש�  102
שגופו חוזה , משפטי' מונסטרו�'הסכ� הקיבוצי הוא "שלפיו , קרנלויטי' כפרפרזה על דבריו של פרופ  103

, ידי� מרכז הסתדרות הפק–מ " אוצר לחייל בעבנק 1�4/לא) ארצי(ע "כמצוטט בדב" (ונשמתו חוק
אפשר לומר כי צו ההרחבה הוא בגדר מונוסטרו� משפטי שגופו במשפט , ))1971 (267, 260ע ב "פד

 . הציבורי א� נשמתו נטועה במשפט הפרטי
03�2580) ארצי(ע "ראו ג� ע .274 'בעמ, 99ש " הלעיל, יפו�אביב� המסחר תללשכתראו עניי�   104� – נגר  11

מטרתו ): "1.3.2015, פורס� בנבו( לפסק דינו של השופט רבינובי� 31–29' פס, מ"ליטוס מחשבי� בע
, העיקרית של צו ההרחבה היא להחיל על עובדי� בלתי מאורגני� את התנאי� של עובדי� מאורגני�

 48) 1(כוד "פ, רובי� ליז– מרדכי ינקלבי� שותפות – רוז� צבי 53/71א "ע[ המשפט העליו� ביתוכלשו� 
מטרתו להשוות תנאי , ל" לחוק הנ25ההרחבה ששר העבודה רשאי לתתו מכוח סעי� �צו']: ע"ע, ) 1971(

העבודה בענ� ולהעניק ג� למי שאינו משתיי� לארגוני� שהתקשרו בהסכ� קיבוצי את היתרונות 
נאי העבודה בענ� של בדר� זו נוצרת רמה אחידה של ת. עקב ההסכ�, הנובעי� ממנו לבעלי ההסכ�

ואלה כאלה , מאורגני��מתבטל ההבדל בי� מאורגני� ובלתי, במידה שהסכ� עבודה הורחב. תעשיה
ממקב� דברי� אלה עולה כאמור כי התכלית העיקרית של צו [...] ' חייבי� לנהוג תנאי עבודה שווי�

ראות המורחבות ההרחבה היא אפוא להיטיב ע� עובדי� בלתי מאורגני� על ידי החלת� של ההו
 שבהסכ� חבותצו ההרחבה על פי תכליתו אינו בא לגרוע מההוראות המור. שבהסכ� הקיבוצי ג� עליה�
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האחת היא השוואה של תנאי .  מטרות ומגמות עיקריות לצווי ההרחבהשתי
של העובדי� הבלתי מאורגני� לאלה ) ה� זכויות וה� חובות(עבודה מסוימי� 

דה והשניה היא השוואת הוצאות מסוימות של עלות העבו, של המאורגני�
יהיו לא "על מנת שהמעבידי� המאורגני� , לגבי המעסיקי� הבלתי מאורגני�

במצב נחות ויד� על התחתונה בהתחרות בשוק ע� מעבידי� שאי� הסכ� 
 מופעל רק ברמה שמעל אות� "התחרות"יסוד  [...] "יה�קיבוצי חל על

נורמות המינימו� שנקבעו בחוקי העבודה ואות� נורמות המינימו� 
  . שנקבעו בהסכמי� קיבוציי� כלליי� והורחבו בצווי הרחבהההסכמיות

 מחייב כי הוראות בהסכ� אינו לחוק הסכמי� קיבוציי� 25השאלה היא א� סעי� , נהיוה
קיבוצי כללי יורחבו רק כאשר ארגו� המעסיקי� החתו� על ההסכ� הקיבוצי הכללי הוא 

 מצדטענה שהושמעה בעבר ה�  נובעת מהזוטענה . בענ� הרלוונטי" ארגו� מעסיקי� יציג"
 התאחדות מצד וה� 105,קיו�י שטע� ליציגות בענ� הנ, בישראלקיו�י חברות הנארגו�

 אי� , שטענתי לעילכפיו, מנ�ו א106.שטענה ליציגות בענ� אולמות השמחה, הסוחרי�
 שנית� לחתו� על מכא�ו , יציגות ענפית מנקודת המבט של ארגוני המעסיקי�כללקיימת 

 ארגו� יהיהובלבד שארגו� העובדי� ,  כללי ע� כל ארגו� מעסיקי� שחפ� בכ�הסכ� קיבוצי
  .  לחוק הסכמי� קיבוציי�4יציג כמשמעותו בסעי� 

.  והרחבת הוראותיו בצו הרחבה לחודדחתימה על הסכ� קיבוצי כללי לחו, ואול�
. רכאמו,  הקיבוצי הכללי היא סמכות מנהליתסמכותו של השר להרחיב את הוראות ההסכ�

בשי� לב  "עשהיהרחבת הסכ� קיבוצי כללי צרי� שת, כמצוות חוק הסכמי� קיבוציי�
למשקלו " הכללי הרלוונטי ו" שעליה� חל ההסכ� הקיבוצי,למספר העובדי� והמעסיקי�

אי� מדובר , במוב� הזה". של ההסכ� בהסדר יחסי העבודה ובקביעת התנאי� בשוק העבודה
 וכי , יורחב הסכ� קיקיונילא בדרישה שמדובראלא , ית דרישה ליציגות ענפואי� יציגותב

 בחשבו� במסגרת שיקול הדעת המנהלי של השר בדר� להחלטה יובאוהשיקולי� האמורי� 
 היציגות הענפית של ארגו� המעסיקי� ועל עדריג� מעניי� זה נית� ללמוד על ה. המנהלית

חוק הסכמי� , נהיה. �י חתימת הסכמי� קיבוציי� כלליביסודשהפלורליות היחסית 
א� ,  שנחתמו ע� ארגו� מעסיקי� פלוני�יקיבוציי� מניח כי ייתכנו הסכמי� קיבוציי� כללי

שכ� משקלו של ההסכ� הקיבוצי הכללי בקביעת התנאי� בשוק ,  הצדקה להרחיב�אי�
 ומהמעסיקי� עובדי� מספיק מהגדול חל על חלק אינו העבודה אינו מרכזי דיו או שהוא

  . טיבענ� הרלוונ
� כל דרישה ליציגות של ארגו� המעסיקי� ג� כתנאי להרחבת הסכ� קיבוצי אי� לפיכ

כל הסכ� קיבוצי כללי כשיר . כל ארגו� מעסיקי� כשיר לחתו� על הסכ� קיבוצי כללי. כללי
ובלבד ששיקול דעתו המנהלי של השר והלי� ההרחבה , להיות מורחב באמצעות צו הרחבה

 
 המורחבות עליה� כמו ההוראות אלא להפ� להיטיב ע� העובדי� הבלתי מאורגני� ולהחיל את, הקיבוצי

 ".כשה� בהסכ� הקיבוצי
הטוע� , הבקשה הראשונה הינה בקשת הארגו�): "6' בעמ, 92ש " הלעיל ( מפעלי הניקיו�איגודראו עניי�   105

  הניקיו� בישראלברות חארגו�עניי� ; "הוא ארגו� המעסיקי� היציג בענ� הנקיו�, ולא העותר, כי הוא
אול� כפי ". צדדי� אוחזי� בכתר יציגות ארגו� המעסיקי� בענ�שני ה): "7' בעמ, 88ש " הלעיל(

 . שכזה אינו קיי� כלל" כתר יציגות", שאבקש לטעו� במסגרת המאמר
 .  לפסק דינו של הנשיא אדלר17' פס, 87ש "לעיל ה,  העובדי� הלאומית באר�הסתדרותראו עניי�   106
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 לחוק 27ות רלוונטיות מקיימות את המגבלות הקיימות בסעי� והוראות הסכמי, היה תקי�
   107.ההסכמי� הקיבוציי�

 דרישה עדריהנובע מה( הצור� באקסקלוסיביות עדרי בה: עולה מסקנה נוספתמכא�
 אחר כי נית� להרחיב הסכ� קיבוצי כללי ג� במקו� שהסכ� קיבוצי כללי ייתכ� )ליציגות

 קיבוצי כללי שנחת� ע� הסכ�ב כשמדוברות ג� זאת נית� לעש.  הורחב בצו הרחבהכבר
  . ארגוני עובדי� אחרי� או ע� ארגוני מעסיקי� אחרי�

  הסכ� קיבוצי כללי שנחת� בי� ארגו� עובדי� פלוני לבי� ארגו� מעסיקי� פלוניטלו
ארגו� העובדי� הפלוני הוא הארגו� היציג לצור� חתימת ההסכ� הקיבוצי . המלונאותבענ� 
 המספר הגדול ה ע� חבריו נמנ, לחוק הסכמי� קיבוציי�4 הוראות סעי� פילשכ� , הכללי

עוד נניח כי חלק מהוראות ההסכ� האמור . ביותר של העובדי� שעליה� יחול ההסכ�
  . הדרו�הורחבו בצו הרחבה שקבע כי ה� יחולו על כל המעסיקי� בענ� זה באזור 

ג� . � המלונאות באזור הצפו�המאגד מעסיקי� בענ,  הוק� ארגו� מעסיקי� אלמוניעתה
ארגו� עובדי� פלוני הוא הארגו� ,  ע� ארגו� מעסיקי� זהלצור� חתימת הסכ� קיבוצי כללי

 הסכמי�  לחוק4שכ� לפי הוראות סעי� , היציג לצור� חתימת ההסכ� הקיבוצי הכללי
עוד .  המספר הגדול ביותר של העובדי� שעליה� יחול ההסכ�ה ע� חבריו נמנ,קיבוציי�

נניח כי הצדדי� חותמי� על הסכ� קיבוצי כללי שיחול על העובדי� המועסקי� אצל 
הא� יש טע� משפטי המונע את הרחבת . המעסיקי� החברי� בארגו� המעסיקי� האלמוני

נראה לי כי ? הוראות ההסכ� הקיבוצי הכללי על המעסיקי� בענ� המלונאות באזור הצפו�
איני , ל השר יוביל למסקנה כי צו הרחבה נדרש דעתו ששיקול א�. התשובה היא שלילית

.  צו הרחבהבו קיי� כבר מניעה משפטית לית� צו הרחבה ג� במקו� או בענ� שישחושב כי 
 דרישת היציגות של ארגו� עדרי עקרו� האקסלוסיביות ומהעדרימסקנה זו מתחייבת מה

להסדרה ברמה מוב� שמצב אפשרי משפטית זה אינו בגדר מצב רצוי . המעסיקי� בישראל
אול� הפתרו� למניעת תחולה של צווי הרחבה שוני� על אותה . הענפית של יחסי עבודה

עניי� שאתייחס אליו בסיו� , העבודה מצוי לטעמי בדיני התחרות שבי� ארגוני המעסיקי�
וא� יש , עתה נותר לבחו� את השאלה. של ארגוני המעסיקי�" היציגות"ולא בדיני , המאמר

   . מעסיקי� יציג עת ההסכ� הקיבוצי הכללי שנחת� עימו הורחב בצו הרחבהלהכיר בארגו�

  כתנאי לגביית דמי טיפול ארגוני מקצועי" ארגו� מעסיקי� יציג ".2

 לקבוע בתקנות הוראות רשאיז לחוק ההסכמי� הקיבוציי� קובע כי שר העבודה 33 סעי�

י מקצועי לארגו� בדבר חובת מעסיק שחל עליו צו הרחבה לשל� דמי טיפול ארגונ

 
על השר להודיע על כוונתו , ראשית. י� כי ההלי� המנהלי להרחבת הסכ� קיבוצי כללי אינו פשוטיש לצי  107

עליו להיווע� ,  לחוק26' לפי ס, לאחר מכ�.  לחוק הסכמי� קיבוציי�25' להרחיב הוראות כאמור לפי ס
של  העובדי� במדינה וע� ארגוני� ארציי� לבארגו� העובדי� המייצג את המספר הגדול ביותר ש

וכל מי , על כוונתו זו יש לפרס� חודש מראש ברשומות. מעבידי� שלדעת השר ה� נוגעי� בדבר
לא יית� השר צו הרחבה א� הוראות ,  לחוק27' לפי הוראות ס. שמעוניי� רשאי לערור על כ� בפני השר

ארגו� חברותו ב�ההסכ� הקיבוצי שהוא מבקש להרחיב� פוגעות בזכות אד� לעבודה בשל חברותו או אי
על השר לקבל את , נוס� על זה. לאומית שישראל אשררה אותה�או שה� מנוגדות לאמנה בי�, עובדי�

 . חוות דעתה של המועצה ליחסי עבודה לאחר שדנה בכ�
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 התייחס בית הדי� הארצי  אביט�בעניי� 108.המעבידי� שהוא צד להסכ� הקיבוצי שהורחב

   109:וכדבריו,  כפי שכינה זאת," מעבידי�מפעל הנציגות של"לעבודה ל

התקנות וצווי ההרחבה היא שבענ� בו מייצג ארגו� ,  של החוקתכלית�

פועל לטובת כלל חות� על הסכמי� קיבוציי� ו, מעסיקי� את חבריו

בנוס� על דמי החבר שמשלמי� לו חבריו , יקבל הארגו�, המעסיקי� בענ�

אבל נהני� מפרי ,  שאינ� חברי� בוממעסיקי�ג� דמי טיפול , בעד מאמציו

מכיוו� שחופש ההתארגנות אינו מעניק לארגו� מעסיקי� או , ע� זאת. עמלו

 רשאי ארגו� עובדי� ,לארגו� עובדי� מונופול בייצוג מעסיקי� או עובדי�

כי , אציי�. להתאגד, שאינ� הארגו� היציג בענ�, אחר או ארגו� מעבידי� אחר

הנוהג , הסדר הביטחו� הארגוני של מפעל נציגות של מעבידי� כאמור

הוענק לארגוני ,  הנראהככל. הוא יחיד מסוגו בעול�, בשיטתנו המשפטית

לאז� את הכוח הרב מנת �על, המעסיקי� על ידי המחוקק כוח מיוחד זה

  .שהיה מנת חלקה של ההסתדרות בשני� הראשונות לאחר קו� המדינה

 בייצוג העובדי� אכ� נית� במסגרת חוק פולמונו, ראשית : התייחסות זועל הערות כמה

 הוא כי מונופול דומה לא נית� כאמור הנכו�. הסכמי� קיבוציי� לארגו� העובדי� היציג

יחיד  "אינו הנדו�  הארגונייטחו� הבהסדר, שאראה להל�כפי ,  שנית.לארגו� המעסיקי�

כתנאי " הנאה מפרי העמל"חוק הסכמי� קיבוציי� אינו דורש ,  שלישית."מסוגו בעול�

עמד על כ� בית .  על ידי ארגו� מעסיקי� ממעסיק שעליו חל צו ההרחבהיפוללגביית דמי ט

  110: את דרישת התמורהבדחותו, הדי� הארצי לעבודה בפרשה אחרת

כוח לשכת המסחר כי אי� רלבנטיות לשאלה הא� � אנו את טענת באימקבלי�

המעסיקי� הבלתי מאורגני� מפיקי� או אינ� מפיקי� תועלת מתחולת צו 

 הרחבה כלולות ג� צוויהג� שבהוראות המורחבות ב(ההרחבה עליה� 

אלא המטרות , לא זו המטרה של צו ההרחבה). חובות המוטלות על העובדי�

ה� מבחינת , בתחו� הנורמטיבי של יחסי העבודה, מפורט לעילכ, ה�

 .התחולה על העובדי� וה� מבחינת התחולה על המעסיקי�

 "תמורה" ג� רלבנטיות לשאלה הא� ניתנת למעסיקי� הבלתי מאורגני� אי�

באשר השיטה בנושא זה , מקצועי�בעד תשלו� דמי הטיפול הארגוני

ארגוני �גבי דמי טיפול מקצועישנקבעה בחוק שונה מהשיטה שנקבעה ל

  .שמשלמי� עובדי� בלתי מאורגני�

 המעסיקי� אינו ארגו�שכ� ,  כלל וכללמעסיקי� של נציגות מפעלבאי� מדובר , רביעית

  . מייצג את המעסיקי� שאינ� חברי� בארגונו

 
תשלו� דמי טיפול ( הסכמי� קיבוציי� תקנותוהתקי� את , שר העבודה עשה שימוש בסמכות זו, ואכ�  108

 .1977–ז"התשל, )מקצועי לארגו� מעבידי��ארגוני
 ). הוספו הדגשותה (4' פס, 24ש "לעיל ה, אביט�ראו עניי�   109
 . 278' בעמ, 99ש "לעיל ה, יפו�אביב� המסחר תללשכתעניי�   110
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זוהי יחידת .  דווקא מייצג את העובדי� שאינ� חברי� בארגונובדי�ארגו� העו, ודוק

,  המעסיקע�כאשר ארגו� העובדי� מתיישב למשא ומת� , מסיבה זו. שהוא מייצגההמיקוח 

 את העובדי� החברי� בו ואת העובדי� שאינ� חברי� –הוא מייצג את כלל יחידת המיקוח 

 חפצי� איננו: העובדי� שאינ� חברי� בארגו� העובדי� אינ� יכולי� לומר, בהתאמה. וב

 מודל היציגות שנקבע בחוק הסכמי� לפיפה עליה� הייצוג הקיבוצי נכ. בייצוג קיבוצי

לש� קיומ� של היחסי� הקיבוציי� נדרשי� ג� העובדי� שאינ� , מזאת יתרה 111.קיבוציי�

דמי "לשל� לארגו� העובדי� ) חרואינ� חברי� בא� ארגו� א(חברי� בארגו� העובדי� 

 המודל 112.ונקבעה בו הוראה כאמור,  ההסכ� הקיבוצי חל עליה�א�" טיפול ארגוני

האקסקלוסיבי והכופה האמור נוצר על מנת לייצר אפקטיביות לש� פתרו� בעיית הפעולה 

  . הקיבוצית

ארגו� ,  כאמור לעיל113. לארגו� המעסיקי� התמונה שונה לחלוטי�באשר אול�

 חתו� שהוא כאשר הוראות מההסכ� הקיבוצי הכללי ג�. המעסיקי� מייצג רק את חבריו

אי� לומר כי , ר הוא זכאי לגביית דמי טיפול ארגוני ממעסיקי� אחרי�וג� כאש, עליו הורחבו

לצור� . בראש ובראשונה משו� שלא נית� לייצג מי שאינו ידוע למייצג, הוא מייצג אות�

לא נית� לייצג .  הוא מייצגאות�שהייצוג על ארגו� המעסיקי� לדעת מיה� המעסיקי� 

 נית� לדעת מה� לאוממילא ,  אינה ידועהותוא� בעת הייצוג זה, משתת� עתידי, אלמוני

של מעסיקי� המעסיקי� " יחידת מיקוח" עדריבה. האינטרסי� שלו וכיצד נדרש לייצגו

כאשר ארגו� המעסיקי� .  ואות� הוא מייצג– ה� חבריו בלבד עסיקי�הידועי� לארגו� המ

צי לחתימת  ארגו� העובדי� היציג לניהול משא ומת� קיבוע� המשא והמת� שולח�למתיישב 

העובדה כי חלק . הא ותו לא. אי� הוא מייצג אלא את חבריו המעסיקי�, הסכ� קיבוצי כללי

 ארגו� זאת ובעקבות,  להיות מורחבות בעתידעשויותמהוראות ההסכ� הקיבוצי הכללי 

אינה משנה עובדה ,  זכאי לגבות דמי טיפול ממעסיקי� שאינ� חבריויהיה המעסיקי�

 שהקשר המשפטי הייחודי שבי� ארגו� המעסיקי� לבי� המעסיק שאינו הנכו� הוא. פשוטה זו

 רק לאחר שארגו� המעסיקי� ק�  בעקבות הרחבת ההסכ� הקיבוצי הכלליחבר בארגו� נוצר

 או על יציג מעסיקי�מכא� שג� בעניי� זה אי� לדבר על ארגו� .  והמת�אכבר משולח� המש

  . מפעל של נציגות מעסיקי�

 כל אי� כי המסקנה נובעת אי� מתקיי� וובדה שקשר של יציגות אינ להדגיש כי מהעיש

 לבי� , בי� ארגו� המעסיקי� שההסכ� שהוא צד לו הורחב בצו הרחבהקשר משפטי

 לעמוד אבקש מאפייניועל קשר משפטי זה ועל . המעסיקי� שאינ� חברי� בארגו� זה

  .סי� של נציגותאול� קשר משפטי זה אינו מגל� מערכת יח. במסגרת הפרק הרביעי

 
 .2ש "לעיל ה, "דרישת השליש"על מודל זה ראו עשת   111
 .60ש "לעיל ה, Eshetעל חובת התשלו� של דמי הטיפול במבט השוואתי ראו   112
הנהוגי� בפרובינציית אונטריו בקנדה בנוגע למודל הייצוג  הוולונטריתחת כללי המודל , על ההבחנה הזו  113

 Masonry Contractorsעמד טריבונל העבודה במסגרת החלטתו בפרשת , של ארגוני המעסיקי�
Ontario v. Labourers’ International Union of North America, Local 183, 1996 CanLII 11128 

(Can. ON LRB) canlii.ca/t/fmg62 . 
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בדיוני ועדת ? )שמקורו באירופה" ( ההרחבהצו"מדוע קלט המחוקק את מכשיר ,  כ�א�

 , הנשיא הראשו� של בית הדי� הארצי לעבודהלימי�, ניב� ברצבי  זאתהעבודה הסביר

  114:כי

האפשרות להטיל על כלל העובדי� הסכ� קיבוצי החל על , היינו,  הרחבהצו

בשנות , ראשיתו בגרמניה הויימרית, ה שלנואינו המצא, חלק ניכר מה�

את טענות נותני העבודה , מצד אחד, צו ההרחבה בא למנוע. �20ה

כי מטילי� עליה� תנאי� המעמידי� אות� בתנאי התחרות בלתי , גני�רהמאו

בא צו ההרחבה להבטיח מינימו� של , מצד שני. שווי� ע� מעבידי� אחרי�

בי� ,  הסכ� קיבוציידי�ינו מכוסה עלתנאי עבודה ג� לגבי אותו עובד שא

ובי� מפני שמעבידו אינו חבר , מפני שמפעלו קט� מידי ואינו נית� לארגו�

נוס� לכל יוצא צו ההרחבה . באותו ארגו� מעבידי� שהוא צד להסכ� קיבוצי

כי בטווח הארו� אי� הכלכלה והמשק סובלי� פער בתנאי , מתו� ההנחה

, י� מפעלי� בלתי מאורגני� ובחשבו� סופיעבודה בי� מפעלי� מאורגני� לב

ייפגעו תנאי העבודה ג� במפעלי� המאורגני� א� חלק , בעיקר במשברי�

המהמפעלי� יהיו חופשיי� מהענקת אות� התנאי� שצרי� להעניק המפעל 

ראו בצו ההרחבה דר� בריאה ותחלי� להתערבות המחוקק בתנאי . המאורג�

סדר כללי של תנאי עבודה מבלי מאפשר צו ההרחבה ה, למעשה. העבודה

�  .שהמחוקק יצטר� לחוקק חוקי� לש� כ

 כי במהל� הדיוני� על הצעת החוק היו חברי כנסת שביקשו להתנות את תחולת צו אציי�

הצעה זו ,  בסופו של דבר115. יחול צו ההרחבהעליה�שההרחבה בהסכמת כלל המעסיקי� 

 כל חובה  עליוקיבלה על מעסיק שלא הוא מטיל חוב. לצו ההרחבה ממד כופה, אכ�. נדחתה

תחולתו של צו ההרחבה ,  הזהבמוב�.  המעסיקי�ארגו�מ חלק להיותהסכמית ולא ביקש 

 של ההסכ� הקיבוצי ולתואול� תח.  מאורג�הלאדומה לתחולת ההסכ� הקיבוצי על העובד 

באמצעות מודל הנציגות , הפרטי מאורג� היא תחולה של הסכ� מהמשפט הלאעל העובד 

 מאורג� היא תחולה של הלא תחולתו של צו ההרחבה על המעסיק  זאתלעומת. הכופה

  .  של מודל נציגות כופהיעדרו משו� הדווקאהנצרכת , נורמה מהמשפט הציבורי

בית הדי� הארצי לעבודה .  האמור מגול� ג� בחובת תשלו� דמי הטיפול הארגוניההבדל

 ארגו� עובדי� לשל� דמי טיפול מקורה �שועמד על כ� כי חובתו של העובד שאינו חבר ב

 
11.7.1956 (2, 3�הכנסת ה, א של ועדת העבודה/23פרוטוקול ישיבה   114 .( 
אני : "כ בבה"חהדבריו של , )26.12.1956 (7, 3�הכנסת ה, ב של ועדת העבודה/14ראו פרוטוקול ישיבה   115

ולפי ,  פועלי�3–2יש הרבה בתי מלאכה המעסיקי� . ל הגורמי�]כ[מציע לכתוב שצרי� להיות הסכ� ע� 
הוא יכול להרחיב את ההסכמי� הקיבוציי� . � שר העבודה יכול לחסל את המפעלי� האלהניסוח הסעי

אינני יודע מי מיוצג , לא מספיק שתהיה התייעצות. על כל בעלי המלאכה ויחסל ענ� של� בישראל
כדי להבטיח עבודה , למשל, ויכולי� להיות גורמי� המעוניני� לחסל שורה של נגריות, במועצה

כל בעל , .א.ז: "ניב�ומפרש אותו בר". מתו� הסכ� ע� כל הגורמי�: לכ� צרי� לכתוב. לי� הגדועלי�למפ
אני מבי� את דעת� של אלה שהתנגדו בכלל למת� : "כ אלמוגי"חהעל כ� עונה ". מלאכה צרי� להסכי�

וכאחד הדברי� על יד� ה� משתדלי� לרוק� מתוכנו את צו הרחבה ה� מציעי� לחייב את , צו הרחבה
 ". ברגע שקיבלנו את הצעת� ביטלנו את צו ההרחבה. לקבל את הסכמת הצדדי�השר 
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שכ� היא קיימת רק א� העובד והמעסיק או הצדדי� להסכ� הקיבוצי החליטו על כ� , בהסכ�

לעומת . )1958–ח"התשי,  לחוק הגנת השכר25 שניתנה למעסיק בסעי� שאהומעוגנת בהר(

מקצועי  של המעסיק שחל עליו צו הרחבה לשל� דמי טיפול ארגוני חובתו ואילו ,זאת

 – נובעת מנורמה מהמשפט הציבורי ,לארגו� המעסיקי� שהוא צד להסכ� הקיבוצי שהורחב

  116. הסכמי� קיבוציי� והתקנות שהוצאו מכוחולחוקז 33מכוח ההסמכה המצויה בסעי� 

המבקשת לקד� את ,  ציבוריתתנעוצה במדיניו, כאמור,  לקיומו של צו ההרחבההסיבה

 המאורגני� לתחרות הוגנת י�רה על זכויותיה� של המעסיק שמי כדיבתו�זכות ההתארגנות 

 מאורגני� הפועלי� באותו ענ� להתחרות לא מעסיקי� יוכלו כפייה כלשהי עדריבה. בשוק

 העבודה שה� מעניקי� איבתנ" סכו�יח" הבשל  הגינותבחוסרע� המעסיקי� המאורגני� 

  . לעובדיה�

 מאורג� מבקש להשיג הלאובד  על העהעובדי� הכופה של ארגו� הכוח זאת לעומת

. הוא מבקש לפתור בעיה של פעילות קבוצתית במקו� של סיעתיות ופילוג. תכליות אחרות

עליונות ההסכ� , יחידת המיקוח, לש� כ� עוצבו עקרונות כגו� האקסקלוסיביות בייצוג

 גורמי� מייצבי� 117.הקיבוצי על ההסכ� האישי ודרישת השליש במשפט העבודה הקיבוצי

 הנהלת אצל נית� לייצג אותהש מאפשרי� ליצור קבוצה אחידה יחסית ויציבה יחסית אלו

שכ� ,  להישגי הארגו�בנוגע" רוכבי� חופשיי�" הוא מבקש למנוע תופעה של עוד. המפעל

  שיש לה�אלה כללש מוצר ציבורי בגדר  והשמירה על הקבוצה האמורה ה�האמורהייצוג 

 עוצב הסדר תשלו� דמי הטיפול הארגוני למי שאינו כ�.  נהני� ממנוחלק במקו� העבודה

  .  ארגו� עובדי�שו�חבר ב

 המקשי� עליו לקיי� ארגו� המעסיקי� אינו ניצב בפני בעיה של סיעתיות ופילוג, מנגד

לסייע ביצירת ,  הנדרש מהמערכת המשפטית,לפיכ� אי� צור� מיוחד. פעילות קיבוצית

ארגו� המעסיקי� אינו נדרש , משכ�. גו� העובדי� ארע�הקבוצה שתקיי� משא ומת� קיבוצי 

 שהרי קבוצה כאמור יכולה להתארג� בקלות יחסית ,אלא לייצוג קבוצת החברי� בו

רק כאשר למערכת ההסכמית של ארגו� המעסיקי� השפעה על . ולהשמיע את קולה הקיבוצי

הוגנת  הלאנדרש הארגו� להתמודד ע� תופעת התחרות , כוח התחרות של חבריו בשוק

על , כאשר הוא מבקש להתמודד כאמור.  חברי� בארגונואינ�שביחס למעסיקי� האחרי� ו

לש� כ� נדרשת .  במימו� ההתמודדות האמורהעיהמערכת המשפטית מוטל ג� הנטל לסי

 כפייה שאינה תלויה –הכפייה במסגרת צו ההרחבה וכפיית תשלו� דמי הטיפול הארגוני 

  . אורגני� מהלאכמוב� בהסכמת המעסיקי� 

ארגו� המעסיקי� אינו מייצג את . כל שנאמר עד עתה אינו קשור דווקא לייצוג, ואול�

העובדה שאותו מעסיק מחויב לשל� לארגו� המעסיקי� דמי . המעסיק שחל עליו צו הרחבה

הנכו� הוא שמערכת היחסי� . א� היא אינה הופכת את ארגו� המעסיקי� למייצגו, טיפול

,  על המשפט הציבוריכולה � לבי� המעסיק שאינו מאורג� מושתתתשבי� ארגו� המעסיקי

 
ארגוני לטובת הארגו� היציג �דמי טיפול מקצועי ("1958–ח"התשי, לחוק הגנת השכר) ב3)(א(25' ראו ס  116

שיש לנכות� על פי הסכ� קיבוצי או חוזה עבודה , 1957–ז"תשי, כמשמעותו בחוק הסכמי� קיבוציי�
, 99ש "לעיל ה, יפו�אביב� המסחר תללשכתעניי� ; ")בד שאיננו חבר בשו� ארגו� עובדי�משכרו של עו

 . 279–278' בעמ
 . 208' עמב, 2ש "לעיל ה, "דרישת השליש" בעשת כונוכפי ש, "גורמי� מייצבי�"כל אלה ה�   117
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ארגו� "מסיבה זו אבקש לזנוח כאמור את המונח . המגול� בהוראות חוק הסכמי� קיבוציי�

ולכנות את ארגו� המעסיקי� שהוא צד להסכ� קיבוצי כללי שהורחב בצו " מעסיקי� יציג

דו המשפטי של ארגו� המעסיקי� בטר� אציג את מעמ". ארגו� מעסיקי� בכיר" :הרחבה

 בי� היתר לצור� , לבחו� דגמי� שוני� של יציגות בארגוני המעסיקי� בקנדהבקשהבכיר א

שעוצבו לש� השגת התכליות הציבוריות , התרשמות מהעושר היחסי של המודלי�

  . הנדרשות

   המקרה הקנדי– מודל הייצוג בארגוני מעסיקי� .ג

 ע� זאת 118.ובייצוג בהצטרפות נטריותו� בעיקר� על וול המעסיקי� בקנדה מבוססיארגוני

התקבלה חקיקה היוצרת מודל נציגות של ) מניטובהלמעט (בכל הפרובינציות בקנדה 

על מנת להוות ) וא� בכל הענפי� בפרובינציית בריטיש קולומביה(מעסיקי� בענ� הבנייה 

ת יחסי עבודה ריכוזית  יצירתה של מערכעודדמשקל נגד לכוח ארגוני העובדי� ועל מנת ל

   119.ברמה הענפית

� הוא הראשו� 120: נוכל למצוא שני סוגי� של ארגוני מעסיקי�אונטריו תיבפרובינצי, כ

. תנטריו ארגו� מעסיקי� זה מורכב ממעסיקי� שהצטרפו אליו וול."רגיל "קי�ארגו� מעסי

 קיבוציי� הוא מייצג את המעסיקי� שה� חבריו במשא והמת� הקיבוצי וחות� על הסכמי�

 כלומר אי� מדובר באוס� של מעסיקי� החותמי� על הסכמי� קיבוציי� ,קי�כארגו� מעסי

   121.זהי� אלא בהסכ� קיבוצי אחד שצד לו הוא ארגו� המעסיקי� ולא המעסיקי� עצמ�

 
במרבית הפרובניציות הקנדיות נהוג משטר יחסי עבודה קיבוציי� . קנדה היא מדינה פדרטיבית, כידוע  118

המבוסס על אקסקלוסיביות בייצוג קיבוצי של יחידת מיקוח נתונה , הדומה למשטר הנוהג בישראל
על . ג למודל הישראליומסיבה זו ההשוואה לדי� הקנדי מבוססת על קרבה במודל הייצו, בייצוג העובדי�

 על כללי .21ש "לעיל ה, "מודל הייצוג" בפרובניציות קנדה ראו עשת צוגעקרו� האקסקלוסביות ביי
 . 2ש "לעיל ה, "יחידת המיקוח"קביעת יחידת המיקוח בפרובינציות בקנדה ראו עשת 

 Joseph B. Rose, Employer Accreditation: A Retrospective 1, 5, (Mcmaster Universityראו   119
Ontario, Research and Working Paper No. 206, 1983) bit.ly/2JuVrLY . יש לציי� כי קנדה היא

והדי� הפדרלי , פרובינציאלימשפט העבודה הקיבוצי הוא .  פרובינציות10�מדינה פדרלית המורכבת מ
לכל פרובינציה חקיקה משלה בתחו� . ציות השונותניבחל על מעסיקי� פדרליי� בלבד הפועלי� בפרו

משפט העבודה הקיבוצי וטריבונל משפטי שהוק� בחוק שנמסרות לו סמכויות ההכרעה בסכסוכי� 
במאמר זה יכונה ). קוויבקשוני מתקיי� בפרובינציית  (Labor Relation Boardהמכונה , קיבוציי�

 ".  ליחסי עבודההמועצה"הטריבונל בש� 
 employers organization’ means an‘“: בחוק יחסי העבודה באונטריו) ההגדרות (1' ראו ס  120

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’)”. 
ועל רקע היותו ארגו� וולונטרי סירבה המועצה ליחסי עבודה באונטריו להכיר , באחת הפרשות שנפסקו  121

על רקע הוולונטריות המרכיבה את הארגו� ועל , לה על ארגו� המעסיקי� הרגילבחובת הייצוג ההוג� שח
�רקע יכולת הexitראו .  שעומדת לכל מעסיקTrudel and Sons Roofing Ltd. v. Residential Roofing 

Contractors Ass'n of Metropolitan Toronto, 2002 CanLII 33451 (Can. ON LRB). אני סבור כי 
מהעובדה שהמחוקק באונטריו הטיל . שאימצה המועצה ליחסי עבודה באונטריו היא בעייתיתגישה זו 

על ארגו� המעסיקי� היציג את החובה לייצוג הוג� אי� עולה לטעמי המסקנה כי על ארגו� מעסיקי� 
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 למועצה ליחסי עבודה למנות טוטוריתטקיימת סמכות ס" רגיל" ארגו� המעסיקי� הלצד

 122,(accredited employer)ה ארגו� מעסיקי� יציג בענ� הבנייה בהלי� הכרה המוסדר בחקיק

 designated employer( מוענקת סמכות לשר למנות ארגו� מעסיקי� יציג  על זהונוס�

bargaining agencies (על מנת להכיר בארגו� 123.במקרה של ייצוג ברמת כלל הפרובינציה 

כי ארגו� המעסיקי� המבקש הכרה מעסיקי� יציג בענ� הבנייה המועצה צריכה להשתכנע 

 מעסיקי� את רוב ה� כי ו,כאמור מייצג את רוב המעסיקי� ביחידת המיקוח של המעסיקי�

 המשמעות של ההכרה בארגו� המעסיקי� ככזה 124.העובדי� ביחידת המיקוח של העובדי�

 וללא צור� בהסכמת המעסיקי� שאינ� חברי� בארגו� את טטוטורית סמקבל כי הוא היא

 המעסיקי� הנכללי� ביחידת המיקוח הרלוונטית ולחתו� בשמ� על כלל אתח לייצג הכו

דהיינו מעסיק או ארגו� ,  בייצוג אקסקלוסיבימדובר 125.אות�הסכ� קיבוצי המחייב 

 אשר 126.מעסיקי� אחר אינו יכול לייצג את המעסיקי� האמורי� הנכללי� ביחידת המיקוח

 תלות בשאלה א� ללא  לייצוג הוג�טוטוריתט סלארגו� המעסיקי� המייצג נקבעה ג� חובה

 מודל דומה נהוג בענ� הבנייה ג� 127. לאוא�מעסיקי� אלו ה� חברי� בארגו� המעסיקי� 

ארגו� מעסיקי� "ש� הוענקה סמכות למועצה ליחסי עבודה לקבוע , אלברטה בפרובניציית

� הקיבוצי  מהמעסיקי� הרלוונטי� לקיו� המשא והמת40% לפחות בוא� חברי� " רשו�

 ארגו� מעסיקי� רשו� 128. הוא זכה לרובשבהולאחר הצבעה שנערכה בי� המעסיקי� 

 
 א� משעה, הסיבה לכ� נעוצה בעובדה כי אומנ� מדובר בייצוג וולונטרי. וולונטרי אי� חלה חובה כאמור

ונדרש לעג� מנגנוני הגנה מפני ניצול כוח , אי� הייצוג כפו� להסכמתו, שבחר המעסיק להיות מיוצג
ג� מי שבידו זכות , כאמור. העובדה כי נית� לפרוש מארגו� המעסיקי� אינה רלוונטית לכ�. הייצוג לרעה

וק תובענות  לח11' ראו ס(תביעה יכול לפרוש מהתובענה הייצוגית בה הוא נכלל בתנאי� שוני� 
ועובדה זו אינה משחררת את התובע הייצוגי ואת בא כוחו מהצור� לייצג את כלל התובעי� , )צוגיותיי

 לחוק תובענות 17' לפי ס.  לחוק תובענות ייצוגיות8' לפי ס, בתובענה הייצוגית בדר� הולמת ובתו� לב
כאילו [...] נאמנות ובמסירות "חלה על בא כוח התובע הייצוגי החובה לייצג את הקבוצה ב, ייצוגיות

 ". בשינוי� המחויבי� מכ� שההלי� הוא הלי� ייצוגי, היתה שולחתו
 accredited‘“: לחוק יחסי העבודה באונטריו) הגדרות (1' ראו הגדרה לארגו� המעסיקי� היציג בס  122

employers’ organization’ means an organization of employers that is accredited under this Act 
as the bargaining agent for a unit of employers” .לאחר בקשה , בי� היתר,  מוענקת למועצההסמכות

כאשר ארגו� העובדי� מייצג עובדי� בענ� הבנייה המועסקי� , יהבענ� הבני" רגיל"מצד ארגו� מעסיקי� 
 .  לחוק יחסי העבודה באונטריו134' ראו ס. אצל מעסיקי� שוני�

 .  לחוק יחסי העבודה באונטריוb)1(153'  סראו  123
 .Greater Toronto Railing Ass’n v ליישו� ראו .לחוק יחסי העבודה באונטריו) 2(136' ראו ס  124

Laboureres’ Int'l Union of North America, Local 183, 2018 CanLII 38810 (Can. Ont.LRB). 
 .ודה באונטריולחוק יחסי העב) 2(138, )1(137' ראו ס  125
 ,.Trudel and Sons Roofing Ltd המאוזכרת בעניי� Ontario Hydroראו את פרשת ; )1(140' בס, ש�  126

 ONTARIO LABOUR RELATIONS BOARD, ACCREDITATION IN ג� ראו .10–9' בעמ, 121ש "לעיל ה

THE CONSTRUCTION INDUSTRY, INFORMATION BULLETIN N. 33 (2018) bit.ly/2XZwpwK. 
 A.C Concrete Forming Ltd. v. The Residential Low ;  לחוק יחסי העבודה באונטריו141' ראו ס  127

Rise Forming Contractors Association of Metropolitan Toronto and Vicinity, 2008 CanLII 864 
(Can. Ont. ONCA). 

 על הרקע לאימו� המודל המנדטורי האמור בענ� הבנייה ;לקוד יחסי העבודה באלברטה) 2(167' סראו   128
 Driver Iron Inc. v. Int’l Ass'n of Bridge, Structural, Ornamental andבפרובינציית אלברטה ראו 

Reinforcing Ironworkers, Local 720, 2009 CanLII 604 (Can. Alta. ABQB) . 
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 את המעסיקי� ביחידת המיקוח הרלוונטית ללא קשר להסכמת תמוסמ� לייצג אקסקלוסיבי

 מעסיק חייב לשל� לארגו� המעסיקי� הרשו� דמי טיפול 129.והמעסיקי� שאינ� חברי� ב

 ג� בפרובינציית 130. הארגו� ייצג אותו במשא והמת�א�  ההסכ� הקיבוצי חל עליו אוא�

   131. הבנייהענ�ב מונהג מודל דומה ססקסצוא�

 עליה� חקיקת העבודה הפדרלית בקנדה מוסמכת המועצה חלהש עבודה במקומות

 א� designate employers’ organization)(הפדרלית ליחסי עבודה למנות ארגו� מעסיקי� 

והמעסיקי� הקימו ארגו� , בת עובדי� אצל יותר ממעסיק אחדנקבעה יחידת מיקוח המער

ארגו� מעסיקי� שכזה מחייב את חבריו .  שהוא ייצג�מעסיקי� והעניקו את הסכמת�

 א� קובעת long-shoring industry)( בענ� הניטול בנמלי� 132.בהסכמי� שהוא חות� עליה�

רשאית ,  מעסיקי�כמה המועצה יחידת מיקוח על בסיס גאוגרפי המורכבת מעובדי� של

המועצה לדרוש מהמעסיקי� הרלוונטי� ביחידת המיקוח האמורה לבחור נציג שבידו 

 בש� כלל המעסיקי� האמורי� או מתומופקד המנדט לניהול המשא והמת� הקיבוצי ולחתי

 לאחר מינוי employer represenative.(133( בחירה עדרילמנות נציג כאמור במקרה של ה

נציג המעסיקי� .  חייב לשל� לנציג המעסיקי� את חלקו בהוצאות הייצוגכאמור כל מעסיק

 
 .  לקוד יחסי העבודה באלברטה176'  סאור  129
דמי הטיפול לא יהיו גבוהי� מדמי החבר בארגו� המעסיקי� ויהיו קשורי� בסבירות לשירותי� שהעניק   130

ש� דחתה המועצה , Driver Iron Inc., 2011 CanLII 26296 (Can. AB LRB)ראו . ארגו� המעסיקי�
קי� בטענה כי הסכמתו לייצוג ולתשלו� לא טענות מעסיק שהתנגד לשל� דמי טיפול לארגו� המעסי

 . ניתנה
 ייחודיותו של על. The Saskatchewan Employment Act, SS 2013, c S-15.1, Sec. 6.69–6.72ראו   131

ראו ג� ) עובדי�(הענ� ועל השפעת המאפייני� האמורי� על התבחיני� לקביעת יחידת המיקוח 
Communications, Energy and Paperworkers Union of Canada v. J.V.D. Mill Services Inc., 

2011 CanLII 2589 (Can. SK LRB) canlii.ca/t/2ffm1. ככל הנראה המייחד את ענ� הבנייה 
הוא הרצו� , שבמסגרתו יוצרות הפרובינציות מודל ייצוג ייחודי למעסיקי� הנשע� על יציגות כופה ורחבה

לאפשר ולקיי� ) תחלופה; התמחות;  עונתיות–קה בענ�  מהמאפייני� הייחודיי� של ההעסובעשנ(
מערכת של משא ומת� קיבוצי ברמת הפרובינציה באמצעות הקמת תשתית של התארגנות יציגה של 
מעסיקי� הפועלת כדי למנוע תחרות לא הוגנת בי� המעסיקי� ומאפשרת לה� לפעול במשות� נגד הכוח 

נראה כי מדובר באותו . יחידות מיקוח מקצועיות וחזקותשהוא ברגיל מבוסס על , הארגוני של העובדי�
) שממנו אומצה(הצור� אשר יצר את מערכת צווי ההרחבה המוכרת במשפט העבודה הישראלי והאירופי 

ראו ג� . אמרעל כ� ראו בהמש� המ. אמריקאי�א� נעדרת לחלוטי� ממשפט העבודה הצפו�
International Union of Elevator Constructors, Local No. 102, Applicant v. CLR Construction 
Labour Relations Association of Saskatchewan Inc., 2016 CanLII 45948 (Can. SK LRB) 

canlii.ca/t/gsm7j . 
 Maritime; )יהפדרל העבודה קוד: להל� (Canada Labour Code, R.S.C. 1985, c L-2, art. 33ראו   132

Employers Association v. International Longshoremen’ Association, Local 1879, 2012 CanLII 
7448 (Can. CA LA) canlii.ca/t/fq62g . משמעות המינוי מטע� המועצה היא כי הייצוג הרלוונטי של

 .המעסיקי� יכול להיעשות רק על ידי ארגו� המעסיקי�
; Maritime Employers Ass’n v. Rideau Bulk Terminals Inc., 2011 CanLII 608 (Can. CIRB)ראו   133

 J.D. Irving, Ltd. v. General Longshore Workers, Checkersליחידת מיקוח גאוגרפית בנמלי� ראו 
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) canlii.ca/t/4gzh. 
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 מדובר בנציגות מעסיקי� 134. הוא מייצגאות�ש כל המעסיקי� כלפיחב בחובת ייצוג הוג� 

 בתו� כ� הוטלה במשפט העבודה הפדרלי דרישת ייצוג הוג� החלה על 135.בעלת ממד כופה

  136.מישור היחסי� שבי� המעסיק לבי� מייצגו

 לקוד יחסי העבודה 43סעי� .  למצוא מודל ביניי�נית� ומביה קולבריטיש יתיפרובינצב

לצור� ייצוג " ארגו� מעסיקי� מורשה"מעניק למועצה סמכות להכיר בארגו� מעסיקי� כ

 האמורה תלויה בהסכמת כלל חברי ההכרהאול� . קיבוצי של חברי ארגו� המעסיקי�

רגו� המעסיקי� המורשה מסורה הסמכות  כי לאהיאמשמעותה של ההכרה . הארגו�

.  שיחול על המעסיקי� החברי� בובוצייהאקסקלוסיבית לייצוג קיבוצי ולחתימה על הסכ� ק

� לקוד העבודה 12 סעי� 137. הוטלו מגבלות על פרישת מעסיק מהארגו� המורשהלפיכ

ללי�  הנכמעסיקי�ה כלפימוסי� וקובע כי על ארגו� המעסיקי� מוטלת חובת ייצוג הוג� 

 
 . לקוד העבודה הפדרלי) 6(34' ראו ס  134
 Quebec Ports Terminalsעל הממד הכופה בנציגות המעסיקי� עמד בית המשפט הפדרלי בקנדה ראו   135

Inc. v. Canada ( Labour Relations Board ), [1995] 1 FC 459, 1994 CanLII 3526 (Can. FCA) 
canlii.ca/t/4nhc . 

לא ינקוט , לקוד העבודה הפדרלי קובע כי מייצג המעסיקי� האמור לעיל לא יפעל בשרירות) 6(34' ס  136
  ראו.הפליה או חוסר תו� לב בעת הייצוג במישור היחסי� שבינו לבי� המעסיקי� שבשמ� הוא פועל
Que. Ports Terminals Inc. v. Maritime Employers Ass'n, 2008 CanLII 410 (Can. CIRB).  וראו

הקובע כי למייצג המעסיק יהיו הכוחות לחתו� על הסכ� קיבוצי , לקוד העבודה הפדרלי) 5(34' ג� את ס
 סמכות למייצג המעסיקי� לדרוש יקהמענ) 5.1(34'  עוד ראו את ס.בשמ� של המעסיקי� שהוא מייצג

חשוב להדגיש כי מפעל נציגות זה  .לתומכל אחד מהמעסיקי� שהוא מייצג ביחידת המיקוח מימו� לפעו
של מעסיקי� אינו חל אלא על מעסיקי� בענ� הפריקה והטעינה בנמלי� ובענפי� אחרי� שנקבעי� 

, חלי�, העקרונות הבסיסיי� הנוגעי� לחובת הייצוג ההוג� החלי� על ארגו� העובדי�. במפורש
 Que. Portsראו . יצג המעסיקי�ג� בעניי� חובת הייצוג ההוג� החלה על מי, בהתאמות הנדרשות

Terminals Inc. v. Maritime Employers Ass’n, 2008 CanLII 410 (Can. CIRB) ; עניי�Quebec 
Ports ,לפרשה אחרת שעסקה באותו נציג מעסיקי� ראו  .135ש "לעיל הQue. Ports Terminals Inc. v. 

Maritime Employers Ass’n, 2015 CanLII 765, paras. 107–108 (Can. CIRB) . ראו ג�Parrish & 
Heimbeceker Ltd. v. Maritime Employers Ass’n, 2015 CanLII 786 (Can. CIRB), ש� נקבע 

, ללא הסכמת המעסיק הרלוונטי,  ארגו� המעסיקי�דישקבלת הצעת ארגו� עובדי� לסיו� מחלוקת על י
 .בת הייצוג ההוג� של ארגו� המעסיקי�אינה עולה כדי הפרת חו

 יחסי העבודה קוד: להל� (Labour Relations Code, R.S.B.C. 1996, c 244, art. 43 (Can.)ראו   137
 Forest Industrial Relations Limited v. Stella-Jones Inc., 2003 CanLII; )בבריטיש קולומביה

62742 (Can. BC LRB) canlii.ca/t/20qk5; Forest Industrial Relations Limited v. United 
Steelworkers of America, Local No. 1-3567, 2007 CanLII 33722 (Can. BC LRB) 

canlii.ca/t/1sl56. ראו ג� Forest Industrial Relations v. Industrial Wood and Allied Workers of 
Canada, Local Union Number 1-80, 2003 CanLII 62671, para. 16 (Can. BC LRB) 
canlii.ca/t/20qgs: “Accreditation provides ‘legal cohesion’ amongst the group of accredited 

employers and protection against ‘whipsawing’ of individual employers” .ארגו� , ואול�
יחידת " ארגו� מעסיקי� יציג ואינו נשע� על המעסיקי� המורשה בפרובינציית בריטיש קולומביה אינו

, Roseראו .  ובאישור המועצה הסכמת חבריומכוחאלא על סמכות שהוענקה לו , של מעסיקי�" מיקוח
 British Columbia adopted the ‘conservative’ model which is based on“ :2' בעמ, 119ש "לעיל ה

voluntarism and includes only those unionized contractors who have joined the association 
and designated it to act as their accredited bargaining agent”. 
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 אול� אי� חובה להיות ארגו� מעסיקי� 138.בקבוצה הרלוונטית לניהול משא ומת� קיבוצי

אלא שאז ארגו� המעסיקי� , נטריוונית� לפעול בפרובניציה כארגו� מעסיקי� וול, מורשה

 ובהתאמה ההגנה הנפרסת על יציבות ההתארגנות, אינו נהנה מהאקסקלוסיביות בייצוג

  139.פוחתת

 בארגוני ייצוג של קריי�י נית� לערו� הבחנה בי� שלושה דגמי� ענראה כי, לסיכו�

דג� זה תוא� את . � הראשו� הוא הדג� הוולנטרי של ארגו� המעסיקי :המעסיקי� בקנדה

המבוסס בעיקר על ניהול משא ומת� קיבוצי ברמת , דפוס ההתארגנות בצפו� אמריקה

ח� את יחידת הייצוג ואינו יוצר זהו דג� שאינו תו. המפעל ולא ברמה הענפית או המשקית

 בריטיש תיהדג� השני הוא הדג� המקובל בפרובניצי. כפייה במערכת הייצוג של המעסיקי�

א� משעה שאלו הסכימו לייצוג משות� באמצעות , התלוי בהסכמת המעסיקי�, מביהוקול

הוא נשע� על מודל ייצוג אקסקלוסיבי המטיל על ארגו� המעסיקי� , ארגו� מעסיקי�

במקומות שבה� נדרש המחוקק לעודד ניהול משא ומת� . מורשה את חובת הייצוג ההוג�ה

בעיקר בענפי עבודה שמדיניות יחסי העבודה מבקשת לקד� בה� שליטה , ברמה הענפית

 ,)בנייהוניטול בנמלי� (מרכזית ותחולה רחבת היק� לנוכח המאפייני� הייחודיי� שלה� 

 בייצוג ויוצר משטר סטטוטורי נטריותוו� הוולהסוטה מעקר, נמצא את הדג� השלישי

את ,  מעורבות ופיקוח של המועצה ליחסי עבודהאגב,  מקבל נציג המעסיקי�במסגרתוש

ללא תלות ,  המיוצגת על ידי הנציגוחהסמכות לייצג ג� מעסיקי� הנכללי� ביחידת המיק

 �ובת הייצוג  מנגנוני הגנה בדמות אימו� חקיו�בבהסכמת� של המעסיקי� האמורי� א

  . ההוג�

המודלי� הנהוגי� בקנדה נבדלי� במאפייני� שוני� ממודל הייצוג של ארגו� , ודוק

אשר , בייחוד חסר המודל הקנדי את ההכרה במכשיר צו ההרחבה. להמעסיקי� בישרא

אול� .  ללא צור� בהסכמת�מאפשר להרחיב את מערכת יחסי העבודה ג� על צדדי� נוספי�

 בסוגייתמ לבד, ויש בה� כדי לתמו� בטיעוני� המובאי� במאמר זה, העקרונות ה� דומי�

  . נטריו חובת הייצוג ההוג� על דג� הייצוג הוול שלההחלת

 
 An employers’ organization must not act in“: לקוד יחסי העבודה בבריטיש קולומביה) 3(12' ראו ס  138

a manner that is arbitrary, discriminatory or in bad faith in representing any of the employers 
in the group appropriate for collective bargaining”; Golden Ears Intermediate Care Society v. 

Health Employers Association of British Columbia, 2009 CanLII 37831 (Can. BC LRB) 
canlii.ca/t/24nkh.במודל הייצוג של ) בטעות לטעמי(הרואה ,  הראשונה בעניי� זהחלטה א� ראו את הה

 Golden Ears: המעסיקי� על ידי המעסיק המורשה זהה למודל הייצוג של העובדי� ביחידת המיקוח
Intermediate Care Society (Golden Ears Care Society) v. Health Employers Association of 

British Columbia, 2009 CanLII 6785 (Can. BC LRB) canlii.ca/t/22jqb. 
 B.C. Hardwood Floor Co. Ltd. v. United Brotherhood of Carpenters and Joiners ofראו   139

America, 2010 CanLII 43132 (Can. BC LRB); Coast Capri Hotel v. Unite Here, Local 40, 
2018 CanLII 6383 (Can. BC LRB). השווו Hospitality Industrial Relations v. Richmond Inn 

Hotel Ltd., 2012 CanLII 75573 (Can. BC LRB) . המשמעות של האקסקלוסיביות בייצוג ארגו�
. המעסיקי� המורשה היא כי רק ארגו� המעסיקי� האמור רשאי לייצג את המעסיקי� האמורי�

שכ� ארגו� העובדי� היציג , אקסקלוסיביות זו שונה מהאקסקלוסיביות שמקבל ארגו� העובדי� היציג
ואילו ארגו� המעסיקי� המורשה מקבל את הזכות הבלעדית לייצוג , מייצג ג� את מי שאינו חבר בארגו�

 . מעסיקי� שה� חבריו לפי הדי� האמור
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הדי� הקנדי מכיר במערכת של ייצוג קיבוצי של מעסיקי� שאינה נשענת על דיני , ראשית

 המעסיקי� הנפרד מרצו�, החוזי� והשליחות אלא מעניקה לארגו� המעסיקי� מעמד עצמאי

בייצוג הקיבוצי לש� " מייצבי�" נדרש המשפט ליצירת בובמקו� ש, שנית. החברי� בארגו�

 כגו� הצור� בביסוס ייצוג רחב היק� והצור� ביציבות ,מימוש תכליות ציבוריות שונות

 מטיל המשפט הקנדי אלמנטי� של כפייה בעצ� הייצוג ואקסקלוסיביות לש� ,בייצוג

   140.ותהגשמת התכליות האמור

ארגו� " של מודלה לפילצד דרישת הכפייה בעצ� הייצוג במשפט הקנדי או , שלישית

מטיל ,  בריטיש קולומביהתי הנהוג בפרובניציההסכמה�מבוסס" המעסיקי� המורשה

בניגוד , אכ�.  הייצוג ההוג�חובת בדמותהמשפט הקנדי ג� את הדרישה למת� הגנה למיוצג 

י אינו מאמ� את חובת הייצוג ההוג� במסגרת הייצוג  הקנדי�הד, לטענה המובאת במאמר

מהסיבות שפורטו לעיל דעתי היא שבמשפט הישראלי נדרש .  של ארגו� מעסיקי�נטריוהוול

, לעשות כ� ג� במסגרת מודל הייצוג המבוסס על חברות וולונטרית בארגו� המעסיקי�

מ� את מודל  מהעובדה שהמשפט הישראלי לא אי141. הייצוגת כפייה במסגר בושחלה

 מתחייבת לטעמי המסקנה כי אי� להחיל אי�היציגות של ארגו� המעסיקי� הנהוג בקנדה 

 בדומה לחובת הייצוג ההוג� שהוחלה על מישור היחסי� ,הגנות כלשה� על המעסיק המיוצג

ג� , בבריטיש קולומביה לבי� המעסיקי� החברי� בו" ארגו� המעסיקי� המורשה"שבי� 

   142.בעצ� הייצוג של כפייה עדרהיבה

במשפט " ארגו� המעסיקי� הבכיר" את מעמדו המשפטי של רטטש הגיעה העת לעתה

  .  ארגו� המעסיקי� שהוא צד להסכ� קיבוצי שהורחב בצו הרחבהדהיינו, הישראלי

  "ארגו� המעסיקי� הבכיר" לדמותו של .ד

הוא ארגו�  הראשו� : להבחי� בי� שני סוגי� של ארגוני מעסיקי� במשפט הישראלינית�

 ; של המאמרעל מאפייניו ועל מעמדו המשפטי עמדתי בחלק הראשו�". רגיל"מעסיקי� 

זהו אותו ארגו� מעסיקי� שהוא צד להסכ� קיבוצי כללי ". ארגו� מעסיקי� בכיר"השני הוא 

, יכול להפו�" רגיל"כל ארגו� מעסיקי� , כאמור.  בצו הרחבההורחבושהוראותיו 

 
 . 64ש "הבוראו בעניי� זה הדיו� לעיל   140
פרק �תתוראו את הנימוקי� להכרה בחובת הייצוג ההוג� החלה על ארגו� המעסיקי� כלפי חבריו לעיל ב  141

 . )ג(2.א
ההסכמה הנוהג בפרובינציית בריטיש קולומביה הוא הקרוב ביותר למודל �נראה כי מודל הביניי� מבוסס  142

לבד מבריטיש (יוער כי הבחירה בדי� הקנדי .  המעסיקי� הישראלי במאמר זה באשר לארגו�צעהמו
ואילו הבחירה בדי� הישראלי היא בי� , היא בי� וולונטריז� בייצוג לבי� ארגו� מעסיקי� יציג) קולומביה

בשל . וולונטריז� בייצוג לבי� הוצאת צו הרחבה והפיכתו של ארגו� המעסיקי� לארגו� מעסיקי� בכיר
היא , בישראל" רגיל"א תוכר הזכות לייצוג הוג� במסגרת פעולתו של ארגו� המעסיקי� הא� ל, בחירה זו

בניגוד למודל הקנדי של ארגו� המעסיקי� היציג , שכ� לפי הטיעו� המובא במאמר זה, לא תוכר כלל
ארגו� המעסיקי� הבכיר במשפט הישראלי אינו , "יחידת המיקוח של מעסיקי�"המבוסס על תפיסת 

מכא� שהזכות לייצוג הוג� ביחס לפעולתו של ארגו� מעסיקי� . המעסיקי� שאינ� חברי� בומייצג את 
בי� היתר על סמ� הטיעוני� שהובאו , לטעמי תוצאה זו אינה מתחייבת כלל. כלשהו אינה קיימת בישראל

לעיל התומכי� באימוצה של הזכות לייצוג הוג� במסגרת מודל הייצוג הוולנטרי של מעסיקי� הנוהג 
 .בישראל
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 של פעולתו  הבחינה המשפטית תיתכ�מ� ,זאת ועוד. יקי� בכיר מעסלארגו�, תפוטנציאלי

שכ� לא ,  המדינהמתחומי אלמוני בתחו� פלוני או נ�יותר מארגו� מעסיקי� בכיר אחד בע

ארגו� העובדי� . הוענקה כל אקסקלוסיביות לארגו� המעסיקי� בייצוג מעסיקי� בישראל

� מי ברצונו לחתו� על הסכ� קיבוצי היציג רשאי לבחור מבי� ארגוני המעסיקי� הקיימי� ע

 עוד ייתכ� כי שיקול 143. שיפותחו בעתיד בי� ארגוני המעסיקי�ותכללי בכפו� לדיני התחר

ג� תוצאה זו . דעתו המנהלי של השר יוביל להוצאתו של יותר מצו הרחבה אחד בענ� פלוני

ר פלורליז� בעולמ� של ארגוני המעסיקי� שור, נהיה.  בגדר תוצאה משפטית אפשריתהיא

שההסכ� הקיבוצי שהוא חת� , א� מהו הדי� שצרי� לחול על ארגו� המעסיקי� הבכיר. יחסי

כפי ? ועליו הורחב בצו הרחבה ועל מישור היחסי� שבינו לבי� המעסיק שאינו חבר ב

מסיבה זו אבקש לטעו� כי ארגו� המעסיקי� . אי� מדובר בקשר של יציגות, שהבהרתי לעיל

  .  מעמד שיוצג להל�–ד של הנהגה  זוכה למעמבכירה

 ייצוג אי� להחיל על מערכת היחסי� האמורה את חובת הייצוג עדרי אטע� כי בהעוד

לבסו� אבקש להתייחס לסוגיית התחרות בי� ארגוני . ההוג� אלא את חובת תו� הלב בלבד

  .המעסיקי� ואקרא להפעלת� של ועדות הפיקוח בטר� סיכו�

   מיציגות להנהגה.1

 לבי� המעסיק שעליו חל צו הבכיר בי� ארגו� המעסיקי�  קשר של יציגותאי�, לעיל כאמור

.  ארגו� העובדי�ע� ומת� במשא מעסיק זה ארגו� המעסיקי� הבכיר אינו מייצג. ההרחבה

 רשויות השלטו� הרלוונטיות ע� מעסיק זה ג� במשא והמת� ארגו� המעסיקי� אינו מייצג

 ארגו�ב כשמדובראי� לדבר עוד על יציגות , כ�מש. האחראיות להוצאת צו ההרחבה

הנכו� הוא שארגו� המעסיקי� הבכיר זוכה למעמד של הנהגה בענ� . המעסיקי�

ארגו� מעסיקי� זה נבחר על ידי , )ככל שישנ�( מבי� ארגוני המעסיקי� בענ� 144.הרלוונטי

ותו של  זוהי עדות לחשיב145. קיבוצי כלליסכ�ארגו� העובדי� היציג לחתו� עימו על ה

 
 שבחירה כאמור מעלה מייד חשש להשפעה אסורה של ארגו� העובדי� ב�מו .778 'בעמ ל�להעל כ� ראו   143

בזהירות  שיתפתחו לעניי� זה צרי�ולכ� דיני התחרות בי� ארגוני המעסיקי� , על ארגו� המעסיקי�
 Theי בקנדה ראו על בחירתו של ארגו� העובדי� בארגו� מעסיקי� לפי מודל ייצוג וולונטר. הראויה

Masonry Contractors Ontario, [1996] OLRB 11128. 
שהפנה את תשומת ליבי לכ� שתמיכה לטיעו� זה נית� למצוא ג� במשרד , ר אס� בונדי"אני מודה לד  144

, )1998 (9 מקצועי לארגוני מעבידי�� לבדיקת דמי טיפול ארגוניהועדה וחשבו� די�העבודה והרווחה 
' ארגוני מעבידי� יציגי�'במקו� ' ארגוני מעסיקי� דומיננטיי� 'מונחלהשתמש ב ":ש� בחרה הוועדה

ארגו� . 'ארגו� מעסיקי� יציג'ו' ארגו� עובדי� יציג'כדי שלא ליצור זיקה בנושא היציגות בי� המונחי� 
הבעיה היא עד כמה משמעותי חלקו של ארגו� . מעסיקי� היינו תמיד נציגו של חבריו ולכ� מייצג�

 ". יורחב לכל הענ�, כ� שיש מקו� שההסכ� הקיבוצי עליו הוא חתו�, סיקי� בענ�המע
העובדה כי ארגו� , נאמ� למסקנתי שלפיה נית� לחתו� על יותר מהסכ� קיבוצי כללי באותו הענ�  145

העובדי� היציג בחר בארגו� מעסיקי� פלוני לש� חתימה על הסכ� קיבוצי כללי אי� משמעותה כי ארגו� 
. ע� ארגו� מעבידי� אחר, באותו ענ�, היציג אינו יכול לחתו� על הסכ� קיבוצי כללי נוס�העובדי� 

המעבר למעמד של ארגו� מעסיקי� בכיר תלוי לא רק בבחירת ארגו� העובדי� היציג ובחתימה על הסכ� 
קיבוצי כללי אלא ג� בשיקול הדעת המנהלי של השר הבוחר להרחיב את הוראות ההסכ� הקיבוצי 

ייתכ� ולכ� משמעות יחסית זניחה לאור דפוס , מהבחינה הפרקטית. לו שארגו� המעסיקי� הוא צד הכללי
 . הדי� אינו חוס� אפשרות כאמור, לטעמי, ואול�. ההתארגנות המקובל בישראל
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, מכוח סמכותו ושיקול דעתו המנהלי של השר, לאחר מכ�. ארגו� המעסיקי� ולפעולותיו

 מעמדו של ארגו� המעסיקי� הרלוונטי וחשיבותו של ההסכ� הקיבוצי בשלובי� היתר 

הוחלט להרחיב הוראות בהסכ� הקיבוצי הכללי האמור ולהחיל� ג� על , הכללי הרלוונטי

הרחבת . נ� חברי� בארגו� המעסיקי� הרלוונטי לבי� עובדיה�המישור שבי� המעסיקי� שאי

, ההסכ� שארגו� המעסיקי� צד לו הופכת את ארגו� המעסיקי� לארגו� מעסיקי� בכיר

בקביעת תנאי " מנהיגות"ארגו� המעסיקי� האמור ממלא תפקיד של . כהגדרתו במאמר זה

משמעות המשפטית של ה.  הוא פועלבוש הרלוונטי בתחו�העבודה בענ� הרלוונטי או 

   :הנהגה זו היא כפולה

ארגו� המעסיקי� הבכיר זוכה בכוח . להנהגה זו משמעות כלכלית כבירה, ראשית

וכוח זה אינו תלוי בהסכמת המעסיק שאינו חבר , המשפטי לגבות דמי טיפול ארגוניי�

ט  המעסיקי� הבכיר הכוח המשפטי למוטלארגו�, שנית 146; וצו ההרחבה חל עליו,בארגו�

משו� שארגו� המעסיקי� הבכיר הוא ארגו� המעסיקי� היחיד , את צו ההרחבה שהוצא

ביטולו של ההסכ� הקיבוצי הכללי משמעותו . הרשאי לבטל את ההסכ� הקיבוצי הכללי

ארגו� המעסיקי� הבכיר רשאי להמלי� , שלישית 147; ביטולו של צו ההרחבהכאמור היא

תפקידה של . ב לחוק הסכמי� קיבוציי��33א ו33 סעיפי� לפילשר על חבר בוועדת הפיקוח 

 חל צו עליה�ש לשמש גו� ליישוב חילוקי דעות בסכסוכי� במפעלי� הואועדת הפיקוח 

לארגו� המעסיקי� הבכיר מעמד ,  בצד מעמד משפטי זה148. קביעתו של השרלפיההרחבה 

לבניית  ות מאבני הבסיס המשמשתהוא אח.  תנאי העבודה בישראלהסדרתב נכבדציבורי 

   .יחסי העבודה הענפיי� והמשקיי� בישראל

הנהגה היא ג� האחריות .  ולגבות דמי טיפוליג הנהגה אינה רק הזכות להנהאול�

על ארגו� , ככזה.  לארגו� המעסיקי� הבכירבנוגעיש לשנות את התפיסה , לטעמי. להנהיג

 ארגו� .ציבוריהמעסיקי� הבכיר מוטל מעגל רחב של אחריות שנובעת ממעמדו המשפטי וה

 שעימו הוא חת� על הוראות ההסכ� , העובדי�ארגו�המעסיקי� חב באחריות קיבוצית ל

 כלפי על אכיפת צו ההרחבה צית חב באחריות קיבוהוא . על אכיפת צו ההרחבה,שהורחב

שכ� לעיתי� זה היה התנאי שבגינו הסכימו המעסיקי� לחתו� ,  החברי� בארגונומעסיקי�ה

התנאי הרשמי הוא האקט המשפטי של הרחבת ההסכ� , ודוק(י הכללי על ההסכ� הקיבוצ

הלכה , אלא שהתנאי המהותי הוא האכיפה בפועל של הוראות צו ההרחבה, הקיבוצי

 
תשלו� דמי (לתקנות הסכמי� קיבוציי� ) 11(3 ביחס לתקנה ותעל הבעיתיות שנתגלתה בשני� האחרונ  146

07�20884) 'אזורי חי(ט "ראו ד) קצועי לארגו� מעבידי�מ�טיפול ארגוני� המלאכה התאחדות 13
 1584/07) 'אזורי חי(א "תע; )2.7.2015, פורס� בנבו (מ" ארז ריהוט תעשייתי בע–והתעשייה בישראל 

, פורס� בנבו() בל� שלטי� וחותמות( צביקה גרוני� – המלאכה והתעשייה בישראל התאחדות
24.1.2012.( 

 . בהתאמה,  לחוק הסכמי� קיבוציי�31, 14 ,13' � ראו סעל כ  147
 על מעמדה של ההסתדרות ביחס .780 'בעמלהל� ראו התייחסות לוועדת הפיקוח . ו33 ,)1(ה33' ס, ש�  148

12�32966) 'אזורי חי(ק " צו ההרחבה ראו סאכיפתל� שיווק – העובדי� הכללית החדשה הסתדרות  15
06�8955) ארצי(ע "בר; )17.5.2016, פורס� בנבו (מ"רוסמ� בע� הסתדרות –מ " רוסמ� בעשיווק 16

לטעמי באותה פרשה נדרש לזמ� ג� את ארגו� ). 11.7.2016, פורס� בנבו(העובדי� הכללית החדשה 
המעסיקי� הבכיר ולבחו� מה היו פעולותיו לש� אכיפת צו ההרחבה שהרחיב הוראות מהסכ� קיבוצי 

 . צו ההרחבה האמור הוא גובה דמי טיפולובהסתמ� על , כללי שהוא צד לו
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 הוא חב 149). ההוגנת שבי� המעסיקי� בענ�התחרות  שתושג השמירה עלכדי, למעשה

 שעליה� חל צו  האחרי�מעסיקי�ה כלפיבאחריות קיבוצית על אכיפת צו ההרחבה ג� 

על ארגו� המעסיקי� ,  כי כ�נהי ה150. הוא גובה דמי טיפול מקצועי ארגונימה�ש, ההרחבה

 ביצירת זירת יחסי חשובהבכיר מוטלת החובה המשפטית הנובעת ממהותו ומהיותו גור� 

 ,באפקטיביות,  ההוגנת שבי� המעסיקי� נשמרתחרותלוודא כי הת, העבודה הקיבוציי�

  . ווי ההרחבהבאמצעות אכיפת צ

 קיימת בחוק הסכמי� ותהתשתית המשפטית לקיו� האחריות האמורה באפקטיבי, ודוק

ונראה , אלא שמשו� מה לא נעשה כל שימוש בתשתית זו,  בדמות ועדות הפיקוח�יקיבוצי

כי המערכת המשפטית אינה רואה בארגו� המעסיקי� הבכיר כתובת לאכיפתו האפקטיבית 

 הצעה לשינוי 151. כתובת כזועצמ�בארגוני המעסיקי� רואי� וספק א� , של צו ההרחבה

�  . מצב זה תובא בהמש

 
שחוק הסכמי� קיבוציי� מאפשר להתנות את תוקפו של הסכ� קיבוצי כללי , ככל הנראה, וזו ג� הסיבה  149

, הקובע כי סמכות ההרחבה של הסכ� קיבוצי כללי מסורה לשר, ק לחו25' ראו ס. בהוצאת צו הרחבה
). הוספה דגשההה("  תקפו במת� צו הרחבהתנהשהוהשר רשאי לעשות כ� בי� שההסכ� תק� ובי� "ו

'  קיבוצי מסהסכ�ראו , לדוגמאות של הסכמי� קיבוציי� כלליי� המתני� את תוקפ� בהוצאת צו הרחבה
 הסתדרות העובדי� הכללית החדשה בעניי� הגדלת י� בי� נשיאות הארגוני� העסקיי� וב2016/7005

 בי� התאחדות בוני האר� 2015/7020' � קיבוצי מסהסכ; )23.2.2016(הפרשות לביטוח פנסיוני במשק 
עבודות ציבוריות , ה"צמ, התשתיות, לבי� הסתדרות העובדי� הכללית החדשה בעניי� ענ� הבנייה

 בי� הארגו� הארצי של מפעלי השמירה 2014/7029' הסכ� קיבוצי מס; )29.6.2015(ושיפוצי� 
 האיגוד הארצי – האג� לאיגוד מקצועי –שה והאבטחה בישראל לבי� הסתדרות העובדי� הכללית החד

 ).22.7.2014(של עובדי השמירה בעניי� ענ� השמירה והאבטחה 
על החשיבות העצומה שראו המעסיקי� המאורגני� באכיפת תנאי העבודה ג� על המעסיקי� הלא   150

ב היהודי עבודה ביישו�התפתחות יחסי"ורטהיי� ' חוק הסכמי� קיבוציי� ראו אמאורגני� ברקע חקיקת 
 הסתדרות העובדי� הכללית מ בי�"במו): "1957 (16, 15, )3(9ירחו� העבודה והביטוח הלאומי )" ג(

נשמעו טענות , עשייתי מסויי� על חידוש הסכ� עבודה בינה�תשל ענ� ) גדולי� ובינוניי�( יצרני� 9לבי� 
העבודה בעשרי� שעל ההסתדרות לנקוט בכל האמצעי� כדי לארג� את , ותבעות מצד המעבידי�

, ודבר זה מביא לבלבול השוק. שהעבודה בה� היא בלתי מאורגנת, מפעלי� קטני� לער� באותו הענ�
ל היו מוכני� לממ� " הדברי� לכ� שתשעת היצרני� הנהגיעו. מביא להתחרות בלתי הוגנת, מקלקל אותו

בארגו� , דבר זהאשר יטפל במש� חצי שנה א� ורק ב, על חשבונ� שכר של עוזר למזכיר האגודה
 ).הוספה דגשההה" (דברי� כגו� אלו קרו בכל ערי התעשייה. העובדי� הבלתי מאורגני� שבאותו ענ�

בעבר מתח בית הדי� ביקורת על ארגו� העובדי� באשר להיעדר האכיפה של הזכויות הקבועות בצווי   151
 במקרי� מסוימי� היעדר אכיפה שהתגלע בעקבות הגשת התובענות הייצוגיות ושהובילה, ההרחבה

לעומת זאת נראה כי ביקורת דומה לא נמתחה על ארגו� . להסרת ההגנה מפני הגשת תובענות ייצוגיות
) ארצי(ע "על כ� ראו ע. כאמור לעיל, שלטעמי אחראי א� הוא להיעדר האכיפה, המעסיקי� הבכיר

10465�01�עניי� ; )16.5.2018, ופורס� בנב ( גלעדי–מ " קבוצת השומרי� שמירה ובטחו� בעחברת  13
10�17587) ארצי(ע "ע; 1ש "לעיל ה, סאולוב עניי�; 1ש "לעיל ה,  מפעלי השמירהארגו�� – פר�   15

12�26114) ציאר(ע "ע; )28.3.2018, פורס� בנבו(מ "בע) 1993(רש� בטחו� � –מ "� בע.ש. ח� אורגד  15
06�8955) ארצי(ע " והשוו בר.)27.3.2018, פורס� בנבו (יצחקי� הסתדרות –מ " רוסמ� בעשיווק 16

ש� דחה בית הדי� הארצי לעבודה טענה של , )11.7.2016, פורס� בנבו( הכללית החדשה העובדי�
שהורחב אינו יכול לפעול על מנת לאכו� את מעסיק שלפיה ארגו� העובדי� שהוא צד להסכ� הקיבוצי 

 וקבע כי פעולתו של ארגו� העובדי� לאכיפת – בהיעדר מינוי של ועדת פיקוח –הוראות צווי ההרחבה 
ארגו� המעסיקי� הבכיר לא היה צד . צו ההרחבה בדר� של סכסו� קיבוצי היא הדר� הנכונה לפעולה

 . להתדיינות
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    מחובת הייצוג ההוג� לחובת תו� הלב.2

 קשר של יציגות בי� ארגו� המעסיקי� הבכיר למעסיק שעליו חל צו כל אי� כי מהעובדה

 כלפי�  המעסיקי� אינו חב בחובת ייצוג הוגגו�אר, לטעמי.  נגזרת מסקנה נוספתההרחבה

 נוספת תוביל אותנו למסקנה התבוננות .מעסיק שאינו חבר בארגונו א� צו ההרחבה חל עליו

 וצו ההרחבה  המעסיקי� הבכירארגו� בי�ו  כזהמעסיק בי�  הפרטיבמשפט כל קשר אי�כי 

  . חל עליו

 של חובת ייצוג הוג� כדי לפטור את ארגו� המעסיקי� הבכיר מכל עדרהי אי� בהאול�

מעמדו הציבורי נובע . לארגו� המעסיקי� הבכיר יש מעמד ציבורי. כזה מעסיק יכלפחובה 

נית� לראות ,  ככזה152. קיבוציי� העוסקי� בצווי ההרחבההסכמי� חוק של מהוראותיו

 מנ�ו א153. עליו מערכת משפטית דואליתחלהש מהותי�בארגו� המעסיקי� הבכיר גו� דו

 אול� הוראות חוק , בתחומי המשפט הפרטימדובר בגו� המאוגד, בדומה לארגוני העובדי�

הסכמי� קיבוציי� ועובדת היותו צד להסכ� קיבוצי כללי שהורחב הופכות את ארגו� 

בתחו� הסדרת " ציבורית�מעי� "היהמעסיקי� לארגו� מעסיקי� בכיר אשר ממלא פונקצי

   154.תנאי העבודה החלי� ג� על מי שאינו חבר בארגו�

תלוי ,  נורמה הנמצאת כולה בתחו� המשפט הציבורי, עתיד צו ההרחבה, ועודזאת

 יכול ארגו� המעסיקי� הבכיר לסיי� את תוקפו של ההסכ� הקיבוצי – ותברצו. בהחלטותיו

לארגו� המעסיקי� ,  במוב� הזה155. של ההסכ� בטל ג� צו ההרחבהקפווע� סיו� ת. הכללי

ו בהסכ� הקיבוצי הבכיר מעמד מונופוליסטי בכל הקשור להסדרת יחסי העבודה שנקבע

תלות בארגו� המעסיקי� הבכיר ,  חל צו ההרחבהעליוש, למעסיק הבודד. הכללי שהורחב

 
לעיל ,  צי�ובעניי�, חלת חובת הייצוג ההוג� על ארגו� המעסיקי� לעילראו הדיו� בסוגיית המקורות לה  152

 .29' בעמ, 69ש "ה
א "ע; )1992 (464) 2(ד מו"פ, קסטנבאו�' נ" קהילת ירושלי�"א "חברת קדישא גחש 294/91א "ראו ע  153

7793/05� "בג; )1995 (196) 3(ד מט"פ, מ"בע) 1965(מפעלי בורסת היהלומי� ' או� נ 3414/93 
 2414/17מ "עע; )2011 (1) 3(ד סד"פ, בית הדי� הארצי לעבודה ירושלי�' אוניברסיטת בר איל� נ

; )13.2.2018, פורס� בנבו ( ולהתחדשותו�חלמיש חברה ממשלתית עירונית לדיור לשיק' קלדרו� נ
 ).23.10.2017, פורס� בנבו( אהרו�' שירותי בריאות כללית נ 4958/15א "רע

מהותי בפסיקתו של בית המשפט �בעבר הוכרה הסתדרות העובדי� הכללית החדשה בישראל כגו� דו  154
ולכ� ראה בית המשפט העליו� לנכו� להחיל עליה חלקי� רבי� מ� המשפט המנהלי הציבורי , העליו�

' בעמ, 71ש "לעיל ה, כבלאו עניי�  ר.)בנוגע לאותה פרשה של הליכי הבחירות הנוגעי� לזכויות יסוד(
, באופ� משפטי יציר כפיו של המשפט הפרטי, ההסתדרות היא גו� המאוגד באופ� וולונטרי: "12

, היא גו� ציבורי במלוא מוב� המלה, ואול�. מסמ� תקנוני', חוקת ההסתדרות'ידי �ופעולתה מוסדרת על
מגלה הפסיקה נכונות לברר , ג� כאשר עסקינ� בגופי� יצירי המשפט הפרטי.  יש להתייחס אליהוככזאת

המתעוררי� בקשר ע� אות� ', ענייני� עקרוניי� המצויי� בליבת המשטר הכללי'בערכאות שיפוטיות 
� ובוודאי כשעסקינ� בגופי, כ� בכלל[...] כגו� נושאי� הקשורי� לבחירות ולשיטות בחירות , גופי�

, ולה גוו� ציבורי מובהק כאמור, בלבד' פרטי'ההסתדרות אינה חובשת כובע , ואכ�. דוגמת ההסתדרות
ההסתדרות היא ארגו� העובדי� המייצג את מספר .  במהות משניאהו' פרטי'הכובע ה, ועל צד האמת

דה ומטבע הדברי� להחלטותיה ולפעילותה נודעת השפעה רבה על משק העבו, העובדי� הגדול במשק
 ". מהותי מובהק ביותר�ההסתדרות היא איפוא גו� דו[...] הישראלי בכללותו 

 .  לחוק הסכמי� קיבוציי�31' ראו ס  155
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 היאמערכת צווי ההרחבה ,  כאמור לעיל156.בכל הנוגע להסדרת יחסי העבודה במפעלו

ארגו� המעסיקי� הבכיר הוא שות� מרכזי לקיומו של תחלי� . תחלי� חקיקה בפועל

ארגו� ,  על זה נוס�157.מהותי�דיקציה המחזקת את מעמדו כגו� דואינ, מעורבות שלטוני זה

 ,מזאת יתרה 158. הפיקוח הסטטוטוריתועדתוהמעסיקי� הבכיר הוא הממלי� על נציג ל

,  זכויות אלובמימוש . מזכויות המוקנות לו מכוח חוק הסכמי� קיבוציי�נהנה כזהארגו� 

   159.יר לפעול בתו� לבחייב ארגו� המעסיקי� הבכ,  פעולה משפטיתכלכבביצוע 

חובת הייצוג ההוג� רחבה , לטעמי. חובת תו� לב לחוד וחובת ייצוג הוג� לחוד, ודוק

, המחייבת,  חובה כלליתהיאחובת תו� הלב , כ�. בתוכנה וצרה בתחולתה מחובת תו� הלב

והיא חלה על פעולת� של הפרטי� ג� כאשר , "שאד� לאד� יהא אד�", כדברי הנשיא ברק

 הייצוג ההוג� היא חובה התלויה בקיומו של קשר חובת ואילו, "זרי� זה לזה"ת ה� בבחינ

 בניגוד 160.היא מתקיימת רק כאשר מתקיי� בי� הפרטי� קשר של ייצוג. משפטי מיוחד

חובת הייצוג ההוג� דורשת ר� גבוה יותר של התנהגות הנדרש מהמייצג , לחובת תו� הלב

� לעמוד על היקפה המלא של חובה זו ועל כלל אי� זה המקו.  המיוצגע�במישור יחסיו 

 חפיפה מלאה בי� חובת תו� הלב אי�לצור� הדיו� הנדרש כא� די בכ� שלטעמי . מאפייניה

 יותר על כבדי�וכי האחרונה רחבה יותר ומטילה נטלי התנהגות , ובי� חובת הייצוג ההוג�

י� אלו נית� להשתית ג� על נימוק, ככל הנראה. הצדדי� לקשר הייצוג ובייחוד על המייצג

 העבודה משפט אי� ש�, את עיצובה של חובת הייצוג ההוג� החלה על ארגו� העובדי�

  .  העבודהיהישראלי מסתפק בחובת תו� הלב הכללית שביחס

 בובמישור היחסי� שבי� ארגו� המעסיקי� הבכיר למעסיק שאינו חבר ,  כי כ�נהיה

על ארגו� , לדוגמה, מכוח דיני� אלו. צוג ההוג� לטעמי דיני תו� הלב ולא דיני היישולטי�

המאפשרת , ז לחוק הסכמי� קיבוציי�33המעסיקי� לממש את זכותו המשפטית מכוח סעי� 

   161. בתו� לב–לו לגבות דמי טיפול ארגוני ממעסיק שעליו חל צו ההרחבה 

 
 אגודת –מ "� בע" אקו5365/11א "על האינדיקציות המשמשות לקביעת המעמד הדו מהותי ראו ע  156

רובינשטיי� ) כתוארו אז (ד לפסק דינו של השופט' פס, Emi Music Publishing Ltd' קומפוזיטורי� נ
 גופי� פרטיי� במשפט – דו מהותיי� גופי� בספרו, הראל' המחבר א): "3.9.2013, פורס� בנבו(

 ציבורית פונקציהובה� , מהותיות�מונה אמות מידה לבחינת דו) 125–118' עמ) (ח"תשס(המינהלי 
וז כוח רב העלול להיות מנוצל ריכ, מונופולי�, פעילות שלא למטרת רווח, מת� שירות לציבור, חיונית
� מאוגדת כחברה "והג� שאקו, כמו בענייננו, מקו� שלפנינו מונופולי�. ומימו� ציבורי פונקציונלי, לרעה

[...] ובמיוחד נוכח צמצו� מרחב הבחירה של הפרט , מהותיות�צבועה היא בצבע עז של דו, פרטית
אינטרס היוצרי� והאמני� , ת לשימוש ביצירותבעול� משתנה במהירות של אפשרויות טכנולוגיו, אדרבה

 ". וג� הציבור כולו הוא בהגינות ראויה כלפי כולי עלמא
המאפיינת דו מהותיות ) 2012 (121, 119  נתי� צרכ� ושלטו� במדינה משתנהאזרחארז �ברק' ד: "ראו ש�  157

 ". בי� השאר במקו� שהגו� בו מדובר משמש תחלי� בפועל למעורבות שלטונית
 . א לחוק הסכמי� קיבוציי�33' או סר  158
מ "גבעת מרו� בע'  נבלפור 3496/15א "ע; )11.2.2014, פורס� בנבו (שיפריס'  נעיני 8068/11א "ראו ע  159

 .1973–ג"התשל, )חלק כללי(לחוק החוזי� ) ב(61'  ראו ג� ס.)17.1.2017, פורס� בנבו(
 כר�  ברנזו�ספר" תו� הלב במשפט העבודהעקרו� "לחובת תו� הלב במשפט העבודה ראו אלישבע ברק   160

 Sharon R. Margalioth, Regulating; )2000, אהר� ברק וחיי� ברנזו� עורכי� (499 בני סברה –שני 
Individual Employment Contracts through Good Faith Duties, 32 COMP. LAB. L. & POL’Y J. 

663 (2011). 
 . יי�ז לחוק הסכמי� קיבוצ33' ראו ס  161
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� את מכוח דיני תו� הלב חייב לטעמי ארגו� מעסיקי� שאינו פעיל ואינו ממלא עוד, כ

 שלכאורה א�,  ממעסיק שעליו חל צו ההרחבהונילהפסיק לגבות דמי טיפול ארג, תפקידו

התקנות אינ� דורשות אלא את קיומו של צו הרחבה בתוק� ואת היותו של ארגו� המעסיקי� 

 שארגו� המעסיקי� האמור אינו ממלא את ייעודו משו� זאת .צד להסכ� הקיבוצי שהורחב

 שהרי חובת ,וח דרישת ההתמדה הנדרשת מארגו� מעסיקי�הקיבוצי ואת תפקידו ומכ

 הקיבוצית הנדרשת מארגו� ילות הוטלה לש� ביסוס הפע כזהמעסיקהמימו� שהוטלה על 

  . המעסיקי�

תשלו� דמי טיפול ארגוני נועד : "יקיו� הנחברות בעניי� בית הדי� האזורי לעבודה כדברי

 באותה פרשה נפסלה 162".ור יחסי העבודהלית� גמול לארגו� המעסיקי� על פעולותיו במיש

 , בישראל לגבות דמי טיפולקהוחזת והקיו�י של מפעלי הנארצי�לוסמכותו של האיגוד הכ

ג� א� היה מדובר בארגו� , לטעמי. שכ� בית הדי� קבע כי אי� מדובר בארגו� מעסיקי�

חסי  נדרש ארגו� שכזה להוכיח פעילות אקטיבית ומתמידה בתחו� הסדרת י,מעסיקי�

 דורש תשלו� דמי אהעבודה הקיבוציי� כתנאי למילוי חובת תו� הלב המוטלת עליו עת הו

במסגרת הפעילות האמורה , ודוק.  חל צו ההרחבהעליושטיפול ארגוני ממעסיק שאינו חבר 

חובה לטעמי על ארגו� המעסיקי� הבכיר להוכיח ביצוע פעולות לאכיפת הוראות צו 

לגבות דמי טיפול ארגוני ) ולא רק הסטוטוטורית(ית משו� שהזכות המהות, ההרחבה

 בעובדה שארגו� המעסיקי� הבכיר מגל� תפקיד מהותי בהבטחת נעוצה כאמורממעסיק 

 של ארגו� המעסיקי� הבכיר לפעול שלונויכ. כללי התחרות ההוגנת שבי� המעסיקי� השוני�

 שכזה שלו�י כ163.נת בהבטחת כללי תחרות הוגשלונויכדי לאכו� את צווי ההרחבה הוא כ

פוגע בראש ובראשונה במעסיקי� החברי� בארגו� המעסיקי� א� ג� במעסיקי� שאינ� 

 ארגוני מקצועי פולעמידה על גביית דמי טי.  א� מקיימי� את הוראות צו ההרחבהוחברי� ב

 מוחלטת מביצוע פעולות להבטחת אכיפת הוראות צו ההרחבה התנערות אגבממעסיקי� 

 עליוש המעסיק ע� תו� לב מצד ארגו� המעסיקי� הבכיר במישור יחסיו  פעולה בחוסרהיא

  . חלות הוראות צו ההרחבה

   לקראת פיתוח דיני התחרות בי� ארגוני מעסיקי�.3

 שדה בנטריז�ול תמונה של פלורליז� לצד ווכאמור המובא במאמר זה עולה מהניתוח

) משפטית( כל מניעה אי�ג  אקסקלוסיביות בייצועדריבה.  המעסיקי�ארגוניפעולת� של 

) משפטית( ג� אי� מניעה 164.לפעילות� של יותר מארגו� מעסיקי� אחד בענ� אלמוני

 
 .13' בעמ, 33 ש"לעיל ה,  הנקיו�חברותראו עניי�   162
, 393, 391ח "ה, 1975–ה"התשל, )תיקו�(ח בהצעת חוק הסכמי� קיבוציי� 33' וראו את דברי ההסבר לס  163

 האינטרסי� של כלל ארגוני המעבידי� מייצגי� את: "ולפיו, שעיג� את חובת תשלו� דמי הטיפול
על כ� .  בצו הרחבה שבא בעקבותיווג�המעבידי� כפי שה� באי� לידי ביטוי בהסכ� הקיבוצי הכללי 

להטיל על מעביד שחל עליו צו ,  של הכנסתהבאישור ועדת העבוד, מוצע להסמי� את שר העבודה
 הדגשהה" (רחבהרחבה תשלו� דמי טיפול ארגוני מקצועי לארגו� המעבידי� שהוא צד להסכ� המו

 ). הוספה
 :The Masonry Contractors Ontario [1996] OLRB 11128: בהשוואה למודל הוולנטרי הקנדי וראו  164

“There 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 
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אני צופה כי בעתיד תתגבר התופעה , משכ�. מהוצאה של יותר מצו הרחבה אחד בענ� פלוני

  . זו יכולה להיות תופעה ברוכה. של תחרות בי� ארגוני מעסיקי�

שעליה� עמד בית הדי� הארצי לעבודה עת ניתח את  זהי� ליתרונות יתרונותיה

תחרות בי� ארגוני מעסיקי� מאפשרת , לדוגמה. התפתחות התחרות שבי� ארגוני העובדי�

תחרות משמעותה תמרי� להתייעלות ,  על זהנוס�. לכל מעסיק לבחור בהתארגנות כרצונו

. נית� להחליפו באחרוידע כי " יקפא על שמריו" כ� ארגו� המעסיקי� לא .ולתפקוד משופר

 הידיעה כי נית� לעבור לארגו�  כ�כמו .ידיעה זו אמורה לגרו� לו לפעול לשיפור מתמיד

 יתרו� אחרו� 165.המעסיקי�  ארגו�כנגד היחידמעסיקי� אחר מחזקת את כוחו של המעסיק 

על  תחרות בפועדרימשו� שבמצב של ה, זה חשוב ביותר עת אנו עוסקי� בארגו� המעסיקי�

 הכפייה עדריחשיבותה של עובדת ה, במשטר המכיר בצווי הרחבה, בי� ארגוני המעסיקי�

 ברירה אמיתית בפני אי�שכ� , פוחתתבמישור היחסי� שבי� המעסיק לבי� ארגו� המעסיקי� 

  . לייצוגו הנוגע בכל היחידהמעסיק 

�שויה ע) פלוני(משמעות החופש שלא להצטר� לארגו� המעסיקי� היחיד שקיי� , כ

, הסכי� לה�) פלוני(להיות החלה כפויה של תנאי העבודה שארגו� המעסיקי� הבכיר 

 נטריז�וקיומה של התחרות בפועל הוא המבדיל בי� הוול, במוב� זה. באמצעות צו הרחבה

. הנוהג בשיטת הייצוג של המעסיקי� לבי� הכפייה הנהוגה בשיטת הייצוג של העובדי�

כאשר , בארגו� עובדי� אחר ומתחרה שייצגו מול המעסיקהעובד אינו יכול כלל לבחור 

 עסיקי� יכול תמיד להחלי� את ארגו� המהמעסיק ואילו,  הארגו� היציגהוא מסויי�ארגו� 

 ישו,  מעסיקי� אחרארגו� כלל אי�אול� א� .  נדרש לקיומה של יציגותאינו שכ� הוא ,שייצגו

למודל , ג� מהפ� הרעיוני,  מתקרבמודל הייצוג של המעסיקי�, רק ארגו� מעסיקי� אחד

   .הייצוג הכפוי של העובדי�

 יתרונות לקיומה של התחרות בי� ארגוני המעסיקי� עולה כמוב� ג� שאלת היציבות בצד

   166.הנדרשת בקיו� יחסי עבודה קיבוציי� ברמה הענפית והמשקית

� ארגוני  עיצוב דיני התחרות שבילתיידרשו בתי הדי� לעבודה בקרוב לשא,  הנראהכפי

ולכ� , אול� פטור בלא כלו� לא נית�. פועניי� שמאמר זה אינו מתיימר להקי, המעסיקי�

הסוגיה הראשונה מקיימת קשר ע� אחד . אבקש לעמוד על שתי סוגיות בהקשר זה

נראה שבעתיד תעלה . ארגו�ה יסוד העצמאות של –הקריטריוני� להכרה בארגו� מעסיקי� 

שמירה על .  שבי� ארגוני המעסיקי�תחרותה בעניי�העובדי� שאלה בדבר מעמדו של ארגו� 

 מובילה למסקנה כי אי� לית� לארגו� העובדי� מעמד כלשהו י�מערכת יחסי עבודה תקינ

.  זכות הבחירה של המעסיקי� בהתארגנות בארגו� מעסיקי� פלוני או אלמוניבעניי�

ההתארגנות בארגוני מעסיקי� ,  פלאפו�בעניי�בפרפרזה על פסיקת בית הדי� הארצי לעבודה 

 
tend to make membership in one employer’s organization more appealing to employers than 

non-membership or membership in another employers’ organization”. 
לעיל ,  מוטורסרינטספהמפורטי� בעניי� , ראו את היתרונות האמורי� בדבר התחרות בי� ארגוני עובדי�  165

 .23' פס, 1ש "ה
על : יחסי� בי� ארגוני עובדי�" העבודה הקיבוציי� ראו גיא מונדלק יחסיעל היציבות הנדרשת במערכת   166

 לעיל , מוטורסספרינטעניי� ; )1996 (219 ו  משפט העבודהשנתו�" ביזור מערכת יחסי העבודה בישראל
 .1ש "ה
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כ� קבעה ג� המועצה , השוואה הלצור� 167.והמעסיקי� בלבד,  עניינ� של המעסיקי�היא

 �ליחסי עבודה בססקצוא� כאשר ביקש ארגו� עובדי� להביע את עמדתו במסגרת הלי

  168: להחלפת ארגו� מעסיקי�בדרישהשהתקיי� 

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. 

 מכיר ואינו נטריותו� בנוי על עקרו� הוול ייצוג המעסיקילפיהש מסקנהה ולפי, ואול�

 לערעור יובילעולה השאלה א� קיומה של תחרות בי� ארגוני מעסיקי� לא , בעקרו� היציגות

" לשחק "יוכל העובדי� היציג ארגו�ו :יחסי הכוחות שבי� הצדדי� להסכ� הקיבוצי הכללי

, יעת מייצג המעסיקי� שלכאורה אי� לו כל מעמד בקבוא� ,בי� ארגוני המעסיקי� המתחרי�

 ארגו� העובדי� היציג לבחור במי מארגוני המעסיקי� של המעשי כוחוהרי ,  לעילכאמור

 ובכ� לסכ� את מעמדו , ביותרלחזק להפו� עשוי חתימה על הסכ� קיבוצי כללי לש�

  . העצמאי של ארגו� המעסיקי�

�תחרות בי�  העבודה הקיבוצי יידרש לקביעת כללי� לריסו� המשפטשייתכ� , משכ

 השגת יציבות במסגרת קביעת יחסי העבודה בהסכמי� קיבוציי� לש� ארגוני המעסיקי�

 דורשי� רמה גבוהה יחסית של יציבות �יברי כי דווקא הסכמי� קיבוציי� כללי. �יכללי

 העובדי� ארגו� המעסיקי� הבכיר וארגו� שבאמצעותה ,במערכת השחקני� בזירה הקיבוצית

 לעצב כללי מניעות שיידרשייתכ� .  את מערכת יחסי העבודה באותו ענ�היציג יוכלו להנהיג

הפע� , הלכתיי� חדשי� שיאפשרו איזו� בי� התחרות שבי� ארגוני המעסיקי� לבי� היציבות

 שיידרשייתכ� , לדוגמה.  של ארגו� העובדי� התנהגותומפני בהגנה המעסיקי� לייצוג בנוגע

ו� העובדי� ארגו� מעסיקי� פלוני לניהול משא ומת�  א� בחר ארגלפיושלקבוע כלל מניעות 

תוטל , והוחל בניהול משא ומת� אפקטיבי, קיבוצי לקראת חתימה על הסכ� קיבוצי כללי

 נטישת המשא והמת� ע� ארגו� המעסיקי� או בדברמגבלה מסוימת על ארגו� העובדי� 

, יחיד מעסיק ע� או,  באותה עת משא ומת� קיבוצי ע� ארגו� מעסיקי� אחרניהול בדבר

   169.לש� השגת היציבות הנדרשת ביחסי העבודה,  לאותה יחידת מיקוחבאשר

 השניה עניינה באכיפת צווי ההרחבה כחלק מפיתוח דיני התחרות של ארגוני הסוגיה

 במנגנו� ועדות הפיקוח הקבוע בחוק הסכמי� להשתמש נית�שייתכ� , כ�. המעסיקי�

לעניי� כל הסכ� קיבוצי ,  הוראות החוקלפי".  מתהאות"מנגנו� שהוא בגדר , קיבוציי�

 שמונה בהמלצת חברמ, שהורחב רשאי השר למנות ועדת פיקוח המורכבת מנציג השר

ועדת הפיקוח אמורה .  שמונה בהמלצת נציג ארגו� המעסיקי� הבכירחברמארגו� העובדי� ו

ת המפעלי�  חל צו ההרחבה ואמורה לפרס� את רשימעליה�שלנהל רישו� של המפעלי� 

 
 . לפסק דינה של הנשיאה ארד81, 56' פס, 6ש "לעיל ה, פלאפו�ראו עניי�   167
 .16' פס, 44ש "לעיל ה, National Elevatorראו עניי�   168
,  אל כרמלדלית �עניי; 2ש "לעיל ה,  בטו�אל עניי�; 1ש "לעיל ה, הרכבתוהשוו לכללי� שנקבעו בעניי�   169

 מוב� שפיתוח עתידי נדרש לש� בחינת היק� המגבלה ומהות .27ש "לעיל ה, הנמלי�עניי� ; 1ש "לעיל ה
 . היחסי� המצדיקי� את הטלתה
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ועדת הפיקוח משמשת ג� גו� ליישוב חילוקי ,  על זהנוס�. האמורה בדר� שיקבע השר

 הפיקוח ועדות  רעיו�בבסיס התכלית שהונחה 170. חל צו ההרחבהעליה�שדעות במפעלי� 

   171. לקבוע הליכי� לפיקוח ולמעקב אחר ביצוע צווי ההרחבהתהיהי

 והחקיקה האמורה היא בגדר ,נ� פועלות הפיקוח איועדותשו  העלה בירור שערכתיאול�

 יכולה להיות תרומה מהותית לייצוב התחרות תהי הפיקוח היעדותולו.  וחבל–"  מתהתאו"

היה נית� להערי� את פעולתו , לו היו פועלות.  המעסיקי� ולאכיפת צווי ההרחבהרגוניבי� א

ליפו בארגו�  לאפשר את התחרות ולהח– ובמקרה המתאי� ,של ארגו� המעסיקי� הבכיר

 יכולה להיות תרומה מהותית ג� לאכיפת הוראות יתהי הפיקוח הועדותול. מעסיקי� אחר

 חל צו עליה�ש מה� המפעלי� לדעת יכול הציבור היהלו היו פועלות . צווי ההרחבה

 אכיפתו עדרי הכתובת להפניית תלונות בדבר הציבורל הית לו היו פועלות הי172.ההרחבה

 אות� על כל הלי� המתנהל בבית ידעי לנדרש היה נראה ש,ו פועלותלו הי. של צו ההרחבה

 לפקח עדותו וכ� יכלו ג� הו, פועלות�הדי� לעבודה שיש לו קשר לצו ההרחבה שמכוחו ה

 נראה כי המצב שהגיעו אליו הצדדי� ליחסי העבודה ,לו היו פועלות. על הנעשה בתחומ�

,  בה� ארגו� עובדי� יציג�מישקיי –) �קיויכגו� השמירה והנ(הקיבוציי� בענפי� שוני� 

 נאכפות כלל בידי הצדדי� אינ�א� הוראותיו של זה , ארגו� מעסיקי� בכיר וצו הרחבה

 יכול להימנע לא באמצעות מוסד התביעה היה מצב כזה –הקיבוציי� ליחסי העבודה 

כלי� אלא באמצעות מימוש ה, בעול� יחסי העבודה הקיבוציי�" נטע זר "שהוא, הייצוגית

 כי הגיעה השעה לדרוש מהצדדי� ליחסי ה נרא173.הקבועי� בחוק הסכמי� קיבוציי� עצמו

העבודה הקיבוציי� לממש את תפקיד� ולדרוש מהשר להקי� לכל צו הרחבה ועדת פיקוח 

 ג� לסייע בבניית דיני התחרות בי� ארגוני תוכל �הפעלת. אפקטיבית שתלווה את יישומו

   174.המעסיקי� בעתיד

את שליטת ארגו� , ללא צור� בפעולה מנהלית, נית� לשפר כבר עתה, ל זה ענוס�

באמצעות זימונו או בקשה להתייחסותו של ארגו� , "נעשה בשטח"המעסיקי� הבכיר ב

 נטע� כי מעסיק פלוני הפר את שבוהמעסיקי� הבכיר בכל דיו� במערכת בית הדי� לעבודה 

 בדבר המעסיקי� הבכיר את המצב לאשורו בכ� ידע ארגו�. הוראות צו ההרחבה החלות עליו

בכ� יוכל ארגו� . אכיפת צו ההרחבה שבגינו הוא גובה את דמי הטיפול מהמעסיקי�

ויוכל ג� להפו� , של צו ההרחבה, הלכה למעשה, המעסיקי� הבכיר ללמוד על מצב האכיפה

עות  בי� באמצ– צווי ההרחבה במשק  הנובעותבמש� הזמ� לגור� מרכזי באכיפת זכויות

תופעה . השימוש בוועדות הפיקוח ובי� באמצעות הידברות ע� ארגו� העובדי� הרלוונטי

  . דומה מתרחשת בשני� האחרונות בענ� האבטחה

 
ועדת פיקוח תנהל רישו� של : "ב33' לפי ס. ה לחוק הסכמי� קיבוציי�33, ג33, ב33, א33' ראו ס  170

ככל ". ו ההרחבה ותפרס� את רשימת המפעלי� בדר� שיורה שר העבודההמפעלי� שעליה� חל צ
 .לא פורסמה בעבר רשימת מפעלי� רלוונטית לפי צווי ההרחבה שהוצאו, שהצלחתי לברר

 .392' בעמ, ראו דברי ההסבר להצעת חוק לתיקו� חוק הסכמי� קיבוציי�  171
כדי שהעובדי� והמעבידי� , בההועדה תנהל רישו� של המפעלי� שעליה� חל צו ההרח(" ש� ראו  172

 ").הנוגעי� בדבר יהיו מודעי� לזכויות הנובעות מהצו
 .1ש "לעיל ה,  מפעלי השמירהארגו�על כ� ראו עניי�   173
, טייוכלו המעסיקי� בעתיד להערי� את פעולת ארגו� המעסיקי� הרלוונ, א� ועדות הפיקוח תפעלנה  174

 . באשר למערכת ההסכמית שהוא חת� עליה ובאשר לאכיפת צו ההרחבה
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ולאחר , ונראה שלנוכח התגברות החשש מפני המש� הגשת תובענות ייצוגיות, בעבר

שנות  האכיפה של מערכת צווי ההרחבה שהיו קיימי� בענ� האבטחה מעדרישמצב ה

חתמו הצדדי� ליחסי העבודה ,  של בית הדי� הארצי לעבודהבפסיקתו �נחש השבעי�

הסתדרות העובדי� הכללית החדשה והארגו� הארצי של מפעלי : �יהקיבוציי� הכללי

 175".הסכ� לאכיפת זכויות בענ� השמירה והאבטחה" על ,השמירה והאבטחה בישראל

עסיקי� לפקח על אכיפת תנאי העבודה הסכ� זה מעג� במפורש את חובתו של ארגו� המ

בית הדי� הארצי לעבודה ביקר בפסיקתו .  ההרחבהבצוויוהקבועי� בהסכ� הקיבוצי הכללי 

 שהורחבו בצווי י�ישהיה צד להסכמי� קיבוציי� כלל, את התנהלות ארגו� העובדי�

 הטענה המובאת במאמר זה, נהי וה176. כשלי אכיפת זכויות העובדי� בענ�בדבר ,הרחבה

 שיש להפנות ג� לארגו� המעסיקי� הבכיר טענות בדבר היעדר אכיפה של הסכמי� היא

לצד , ועל ארגו� המעסיקי� הבכיר מוטלת החובה,  ושל צווי הרחבה�יקיבוציי� כללי

לדאוג לאכיפת צווי ההרחבה כחלק מחובת הייצוג ,  על ארגו� העובדי�וטלתהחובה המ

קי� וכחלק מחובת תו� הלב המוטלת עליו במישור  חבריו המעסיכלפיההוג� המוטלת עליו 

  . היחסי� שבינו לבי� המעסיק שעליו חל צו ההרחבה

  סיכו�. ה

.  במשפט העבודה הקיבוצי"ארגו� המעסיקי�" מעמדו של את זה ביקש לבחו� מאמר

 משפט העבודה צור� ביסס את הקריטריוני� הנדרשי� להכרה בארגו� מעסיקי� להמאמר

,  החופשימרצונ� ארגו� של מעסיקי� החברי� בו הוא מעסיקי� ארגו� שלפיה�הקיבוצי 

 מטרהב, ת קיבוציפעולהאשר בתקנונו קיימת הסמכה של המעסיקי� החברי� בו לפעול 

 במסגרת קיבוצית באופ� ואל  מעסיקי�אצל להסדיר את תנאי העבודה של העובדי� עיקרית

 ,"תאותנטי "תהיההמעסיקי� כמו כ� נדרש שהפעילות של ארגו� . עצמאי ודמוקרטי

ממודל הייצוג של ארגו� המעסיקי� גזר ". ארגו� כושל"ושארגו� המעסיקי� לא יהיה בגדר 

 
 בי� הארגו� הארצי של מפעלי השמירה והאבטחה בישראל לבי� הסתדרות 2011/7038' הסכ� קיבוצי מס  175

 האיגוד הארצי של עובדי השמירה והאבטחה – האג� לאיגוד מקצועי –העובדי� הכללית החדשה 
על היעדר האכיפה מטע� ארגו� המעסיקי� בענ� האבטחה  .)27.6.2011(חה בעניי� ענ� השמירה והאבט

 תבל אבטחה ניקיו� – וירו� 629/07) ארצי(ע "ראו בפסיקתו של בית הדי� הארצי לעבודה בעניי� ע
התמונה ): "3.1.2011, פורס� בנבו( לפסק דינה של השופטת וירט ליבנה 32' פס, מ"ושירותי� בע

בענ� זה קיימת . התנהלות� של מעסיקי� בענ� השמירה היא תמונה עגומההכוללת העולה מבחינת 
א� הבולטות שבה� ה� העדר , הסיבות לכ� ה� רבות. תופעה של הפרה שיטתית וגסה של זכויות העובדי�

בארגו� המעסיקי� של ענ� [...]  מספקת של חוקי המג� וחוסר המודעות של העובדי� לזכויותיה� האכיפ
שה� כשני , בה� מועסקי� כשלושי� אל� עובדי�, וב חברות השמירה הגדולותהשמירה חברות ר

עובדות אלו מעצימות עוד יותר את הרוש� של הפרת החוק . שלישי� מכלל עובדי חברות השמירה
על כ� נוסי� את הכשלי� . השיטתית ואת אוזלת יד� על העובדי� המעטי� שבוחרי� לפנות לערכאות

וחולשתו של ארגו� העובדי� שאמור לייצג את ציבור השומרי� ,  הקיימי�הקיימי� במנגנוני האכיפה
01�53348 )ארצי(ע "ראו ע, על הרקע לחתימת הסכ� האכיפה". והמאבטחי��ש .א.ח'  נישייב 12

 ).29.8.2013, פורס� בנבו(מ "מערכות ושירותי� בע
  .ש�  176
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עוד ביקש המאמר לטעו� כי יש לזנוח את .  כלפי חבריו הארגו�שלהמאמר חובת ייצוג הוג� 

אל אינה  שכ� מערכת הייצוג הקיבוצית של מעסיקי� בישר,"ארגו� המעסיקי� היציג"הכינוי 

 ועל נטריותווהיא מבוססת על וול,  כיתת העובדי� במקו� העבודהלשזהה למערכת הייצוג 

לאחר הצגת מודלי� שוני� המקובלי� .  בלבדייצוג של אלו החברי� בארגו� המעסיקי�

ביקש המאמר להציג את מעמדו של ארגו� המעסיקי� ,  לארגוני המעסיקי�בנוגעבקנדה 

 ,"ארגו� מעסיקי� בכיר"שהורחב בצו הרחבה המכונה במאמר הצד להסכ� קיבוצי כללי 

לרבות חובת תו� לב שיש להחיל עליו , ועמד על המעמד המשפטי של ארגו� מעסיקי� זה

 האפקטיבית של � להפעלתבקוראו , צו ההרחבהעליו שחל מעסיק שאינו חבר בארגו� וכלפי

 בוודאי לש� עיצוב� של דרשיתכתיבה נוספת . ועדות הפיקוח על פי חוק הסכמי� קיבוציי�

  .דיני התחרות בי� ארגוני מעסיקי� בישראל




