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  לפי ...חברתית תפיסה מבטאים בישראל העבודה חוקי..."

  ,לעצמו כשהוא ,העובד ,שוויוני אינו המצוי היחס זאת תפיסה

  לנצל עשוי המעביד .המעביד כלפי חולשה של בעמדה מצוי

  ניצול .הוגנים שאינם עבודה תנאי העובד על ולכפות זאת חולשה

  גם לפגוע עלול הוא ,לכך נוסף אך ,בעובד כל קודם פוגע כזה

  לפעול חייבת שהחברה התפיסה התפתחה לפיכך .כולה בחברה

 " .הוגנים עבודה לתנאי יזכה שהעובד כדי המשפט באמצעות

 

 

 

 126' עמ 7029/95צ עמית "בג
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  העובדים וארגון העבודה שחוקי בכך הכיר לעבודה ד"ביה"

  ברוח ...הקיבוצית התפיסה על בנויים אלה חוקים במסגרת

  על להגן ומתמיד מאז  לעבודה ד"ביה ביקש הקיבוצית התפיסה

 "....העובדים ארגון של והעוצמה המעמד

 

 

 

 

 128' עמ 7029/95עמית צ "בג
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  ?מהו – עובדים ארגון

  לאורך קיים ...מסוימת למטרה בצוותא הפועלים אדם בני חבר"

  התכלית את להבטיח יכול ,קבע של ארגון בו לראות שניתן ,זמן

 ...העבודה חוקי של

  זמן לפרק לפחות או מראש מוגדרת בלתי לתקופה התארגנות

 "...בהסכם הקיבוציים היחסים להבטחת דיו ממושך

 

 

 

 (128' עמ) 7029/95צ עמית "בג
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  ?מהו – עובדים ארגון

לפי חוק הגנת השכר  , כארגון עובדים, תנאי הוא להכרה בארגון"

עמית לא הרים את  ... שרוב גדול של חבריו הינם עובדים שכירים

 ...  להראות שרוב חבריו הם עובדים שכירים... נטל ההוכחה

 

 

 

 

 182' עמ 7029/95צ עמית "בג
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 ד הארצי לעבודה  "ביה' הסתדרות העובדים הכללית החדשה נ

  אמיתילהעניק הכרה לארגון עובדים שאינו ארגון עובדים אין 

כדי לברר  , לחקור ולדרוש מעבר למראית עין... ד "על ביה... ואותנטי

הינו ארגון  , המבקש הכרה כארגון עובדים לפי חוק, אם אמנם ארגון

יש לבחון את נסיבות הקמת הארגון ואת נתוני  . אמיתיעובדים 

 ...  י מעביד או יזם עסקי"אם הארגון הוקם ע. תפקודו

  ,"קבע ארגון" של לדרישה עונה חדש ארגון האם לבחון כדי•

  הכרה לו שמעניקים לפני ,בניסיון הארגון את להעמיד ראוי

   .חוק לפי עובדים כארגון

 

 

   7029/95 עמית צ"בג          
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 משמעות -יחסים קיבוציים 

ייצוג קיבוץ העובדים במפעל  • הסכם קיבוצי 

גוף באמצעות  / חברה / 

 ארגון העובדים

על כלל העובדים  להגן •

 במעסיק

מ לחתימת הסכם  "מולנהל •

 קיבוצי
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 הקיבוצי ההסכם רכיבי

  – פן נורמטיבי•

 –העבודה של כלל העובדים תנאי 

 . 'וכושעות עבודה , פנסיה, מחלה, חופשה, שכר

  – פן אובליגטורי•

יחסים שבין המעסיק לארגון   –העובדים  מעמד ארגון

 .  הסכמה/היוועצות; כמו, העובדים
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 1957-ז"התשי ,קיבוציים הסכמים חוק

 :קיבוציים הסכמים סוגי – 2 'ס

 למעסיק או מסויים למפעל – מפעלי/מיוחד קיבוצי הסכם (1)

 העובדים של היציג העובדים ארגון לבין מעסיק בין–  מסויים

 ;ההסכם יחול שעליהם

  עובדים ארגון לבין מעסיקים ארגון בין– ענפי/כללי קיבוצי הסכם (2)

 ההסכם נשוא העבודה שבענף חברות/המפעלים כל על חל
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 1957-ז"התשי ,קיבוציים הסכמים חוק

  ומעסיקוחובות של עובד זכויות  – 19' ס
  וחובות ,עבודה סיום ,עבודה תנאי בדבר קיבוצי שבהסכם הוראות

  וזכויות ומעסיק עובד על הוראות אותן לפי המוטלות אישיות

  עבודה כחוזה אותן יראו ,(אישיות הוראות – להלן) להם המוקנות

  לאחר אף ותקפן ,ההסכם חל שעליהם עובד וכל מעסיק כל בין

  בוטלו לא או שונו לא עוד כל ,הקיבוצי ההסכם של תקפו פקיעת

 .אישית חובה כהפרת יראו לא בשביתה השתתפות ;כדין
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 1957-ז"התשי ,קיבוציים הסכמים חוק

 זכויות על וותרל איסור – 20 'ס
  אינן קיבוצי שבהסכם אישיות בהוראות לעובד המוקנות זכויות

 .לויתור ניתנות

 שמירת זכויות – 21' ס
  לא אך עליהן להוסיף קיבוצי הסכם יכול בחוק הקבועות עובד זכויות

 .מהן לגרוע
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 1957-ז"התשי ,קיבוציים הסכמים חוק

  קיבוצי והסכם עבודה חוזה – 22 'ס
  קיבוצי שבהסכם אישית מהוראה שונה שהיא עבודה בחוזה הוראה

 היה ;עדיפה הקיבוצי שבהסכם ההוראה – החוזה בעלי על החל

  אין אם העבודה בחוזה ההוראה עדיפה ,העובד לטובת השינוי

 .שינוי אותו במפורש המונע דבר הקיבוצי בהסכם

 בין הסכמיםסתירה  – 23' ס
 הוראה אחר הולכים ,אחד קיבוצי מהסכם יותר עובד על חלים היו

 .העובד לטובת שהיא
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המעסיק הגדול   ארגון עובדים

 במשק

שליטה בקרנות  

 פנסיה

 בנק הפועלים-

 "הסנה"ביטוח ' חב-

 כור-

 תנובה-

 המשביר לצרכן-

 כלליתח "קופ-

 סולל בונה-

 משען-

 שיכון עובדים-

 (1955)מבטחים -

 (1956)מקפת -

 (1957)נתיב -

קרן לביטוח פועלי  -

 (1958)חקלאות 

 (1958)קרן פועלי בניין -

קרן הגמלאות המרכזית  -

 –של עובדי ההסתדרות 

 (1954) מ"קג
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שליטה  

בקופת  

 חולים

ארגון 

 עובדים

המעסיק 

הגדול 

 במשק

שליטה  

בקרנות  

 פנסיה

 (90 -שנות ה) (1994)

חוק הבריאות  

(1992) 

 (80 -שנות ה)
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   1994 – החדשה הכללית העובדים הסתדרות•

  1934 שהוקמה מקצועית התארגנות – הלאומית ההסתדרות•

 העובדים זכויות על להגן במטרה הרוויזיוניסטית התנועה ידי על

 .בארץ בגודלו השני הכללי העובדים ארגון והיא בה החברים

  הרופאים כלל את מייצגת – בישראל הרפואית ההסתדרות•

 .1912 בשנת הוקמה בישראל

  המורים כלל את מייצגת – בישראל המורים ההסתדרות•

 .1903 בשנת הוקמה בישראל
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  פעילים י"ע 2007 בשנת הוקם עובדים ארגון – לעובדים כוח•

  של עובדים לזכויות הקליניקה פעילות בסיס על חברתיים

  רב כוח המקנה דמוקרטי באופן מתנהל . אביב-תל אוניברסיטת

  פועלים ,ברובם צעירים הם בו הפעילים .בו החברים לעובדים

 .בהשקפתם סוציאליסטים והם ,בהתנדבות
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 1957-ז"התשי ,קיבוציים הסכמים חוק

 מיוחד קיבוצי הסכם לגבי יציג ארגון – 3 'ס

  העובדים ארגון הוא מיוחד קיבוצי הסכם לענין עובדים של יציג ארגון

  מאורגנים עובדים של ביותר הגדול המספר נמנה חבריו שעם

 ובלבד ,הסכם אותו לענין מייצגם שהוא או ,ההסכם יחול שעליהם

  יחול שעליהם העובדים מכלל משליש פחות אינו זה שמספר

 .ההסכם
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 1957-ז"התשי ,קיבוציים הסכמים חוק

 ומתן משא ניהול חובת – ראשונית התארגנות – 1ח33 'ס

 יציג עובדים ארגון עם

  עם ,1 בסעיף המנויים בעניינים ומתן משא לנהל חייב מעביד (א)

  אין ;אצלו ראשונית בהתארגנות ,3 סעיף לפי יציג עובדים ארגון

  קיבוצי הסכם על לחתום מעביד לחייב כדי זה סעיף בהוראות באמור

 .ראשונית בהתארגנות עובדים ארגון עם

  ארגון של התארגנות – "ראשונית התארגנות" ,זה בסעיף (ב)

 .המעביד אצל ,3 סעיף לפי ליציג שהפך עובדים
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 ירושליםעמותת סינמטק ' עובדים דמוקרטי נארגון  -לעובדים  כח

 את מכניסה העבודה במקום יציג כארגון עובדים בארגון ההכרה

 למרחב  - היציג העובדים וארגון המעסיק – עבודה ליחסי השותפים

 ,משמעה ...במסגרתו לפעול נדרשים והם "הקיבוציים העבודה יחסי"

  המעסיק עם קיבוצי ומתן משא לניהול היציג הארגון של זכות ,היתר בין

 . קיבוצי הסכם לכרות ניתן לגביהם הנושאים בכלל

  היציג העובדים לארגון המוקנית קיבוצי ומתן משא לניהול הזכות

  ...העובדים של ההתארגנות זכות להגשמת כלי משמשת

  ודרישותיו ,ארגוניים בצעדים לנקוט הארגון רשאי הסכמה בהעדר

 העבודה ליחסי השותפים בין "הכוחות מאזן" במסגרת יוכרעו

   .הקיבוציים

 גוף/חברה/במפעל           ,לחוק בהתאם יציגות המבחן
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 1957-ז"התשי ,קיבוציים הסכמים חוק

  או  עובדים בועד לחברות או לפעילות הזכות – ח33 'ס

 עובדים בארגון

  עובדים בועד עובדים התארגנות למען לפעול הזכות עובד לכל

  ולפעול עובדים ובארגון עובדים בועד חבר להיות ,עובדים ובארגון

 .במסגרתם
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 1957-ז"התשי ,קיבוציים הסכמים חוק

 כניסה מניעת איסור – ט33 'ס

  שבו עבודה למקום להיכנס עובדים ארגון של מנציג ימנע לא מעביד

  קידום ולשם ח33 בסעיף כאמור הזכות קידום לשם ,עובד מועסק

 .הפרט ובצנעת העבודה בצורכי בהתחשב וזאת ,עובדים עניני
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 1957-ז"התשי ,קיבוציים הסכמים חוק

 בועד פעילות או חברות לענין בעובד פגיעה איסור – י33 'ס

 עובדים בארגון או עובדים

  יימנע ולא ,עובד של עבודה תנאי ירע לא ,עובד יפטר לא מעביד (א)

 :מאלה אחד בשל ,לעבודה אדם של מקבלה

 ;עובדים בארגון פעילותו או חברותו (1)

 ;עובדים ארגון של הקמה לצורך פעילותו (2)

  בארגון חברותו הפסקת או עובדים בארגון חבר מהיותו הימנעותו (3)

 ;עובדים
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 1957-ז"התשי ,קיבוציים הסכמים חוק

 בועד פעילות או חברות לענין בעובד פגיעה איסור – י33 'ס

 עובדים בארגון או עובדים

  יימנע ולא ,עובד של עבודה תנאי ירע לא ,עובד יפטר לא מעביד (א)

 :מאלה אחד בשל ,לעבודה אדם של מקבלה

 במסגרת הפועל עובדים בועד פעילותו או עובדים בועד חברותו (4)

  עובדים ארגון במסגרת כפועל עובדים ועד יראו ,זה לענין ;עובדים ארגון

 בכתב הודעה נתן מטעמו מי או העובדים ארגון ראש יושב אם

 ;זאת המאשרת

 .עובדים ועד של הקמה לצורך פעילותו (5)
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 חלק מאושיות הדמוקרטיה  –זכות ההתארגנות זכות ייסוד 

 

 אמנה בינלאומית של ארגון העבודה הבינלאומי

לכונן ארגונים  , ללא כל הבדל שהוא, הזכות בידי עובדים ומעבידים"

בכפוף , ולהצטרף אליהם, לפי בחירתם הם ובלא הרשאה קודמת

 ."לתקנות הארגון הנוגע בדבר בלבד

 .1957י ישראל בשנת "אושררה ע
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 ארגון דמי תשלום חובת – ההתארגנות זכות תוצאת

   הוא זה הסכם .הקיבוצי ההסכם מפירות נהנים העובדים"

 .העובדים ארגון י"ע שנערך קיבוצי מ"מו של תוצאה

 .בארגון החברים שמשלמים החבר מדמי מתקיים העובדים ארגון

 

  מפירות נהנים ,חבר דמי משלמים שאינם ,אחרים עובדים גם אך

  הצדק בשם עליהם והטיל המחוקק בא ...הקיבוצי ההסכם

 "הטיפול דמי הם אלה ,הנסיעה במחיר להשתתף
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 מ"פלאפון תקשורת בע' הסתדרות העובדים הכללית נ

  העבודה במשטר "פריצה" מחוללת הראשונית ההתארגנות

  העבודה במקום הכוחות במאזן מהותי לשינוי בחתירתה ,הקיים

  ומתן המשא במועד המעסיק לבין הארגון בין כוחני איזון" ולהשגת

   ."העבודה תנאי על
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 מ"פלאפון תקשורת בע' הסתדרות העובדים הכללית נ

  זכות ותכליתם ,לחוק י33 וסעיף ח33 סעיף  של מלשונם העולה לפי

  הביטוי לחופש המעסיק זכות על גוברת העובדים של ההתארגנות

  העובדים זכות למימוש המנוגדות לפעולות הנוגע בכל ,והקניין

 .להתארגנות
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 מ"פלאפון תקשורת בע' הסתדרות העובדים הכללית נ

  למנוע המעסיק על המחוקק אסר לחוק ט33 סעיף בהוראת

  חירות שנקבעה תוך ,העבודה למקום ההתארגנות נציגי של כניסתם

  זכות קידום לשם העבודה במקום ההתארגנות נציגי של התנועה

 בצורכי בהתחשב ... העובדים עניני קידום ולשם" ההתארגנות

   ."הפרט ובצנעת העבודה

  חוקתיות תת זכויות בין אופקי איזון המעגנת ,זו בהוראה

  זכות נסוגה ,בפרט ראשונית ובהתארגנות בכלל בהתארגנות

  ההתארגנות זכות מפני ,העבודה במקום המעסיק של הקניין

 ...ומימושה



29 

 מ"פלאפון תקשורת בע' הסתדרות העובדים הכללית נ

   , – הראשונית ההתארגנות תקופתב

  אינהרנטיים כוחות פערי קיימים ,העבודה במקום יציג ארגון בהיעדר

   ...במעסיק העובדים של כלכלית ותלות

  בנסיבות ,העבודה במקום להתארגנות בנוגע המעסיק התבטאות

 חזקה מקימה ,יציג ארגון של כינונו טרם ,ראשונית התארגנות של

   .להתארגנות בנוגע העובד על הוגן בלתי ולחץ אסורה השפעה של

  להתארגנות בנוגע המעסיק של התבטאות כל על חלה זו חזקה

  להשפיע כדי כשלעצמה בה יש ההתבטאות משעצם ,והשלכותיה

   .ההתארגנות זכות על
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 בתקופה העוברית קיימת 
 חזקת חולשת העובד 

איסור התבטאות והתערבות 
 מכל סוג שהוא של המעביד
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 המעסיק מצד להתנגדות סיבות

 .איום על פררוגטיבה הניהול•

 .ההתארגנות תגרום לייקור עלות כוח האדם•

חוסר הערכה של   –הפרת נאמנות של העובד למפעל •
 .ההנהלה ופועלה

, פיטורים)קושי בניהול השוטף של מקום העבודה •
 (.שיקולים כלכליים
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 ההתארגנות לחופש הזכות

 להצטרף לא או להצטרף הפרט של אישית זכות :האישי המימד•

 .עובדים לארגון

  מנת על ,העובדים ארגון יציבות על לשמור :הקיבוצי המימד•

 .קיבוציים ליחסים אחד שותף לו שיש ידע שהמעביד

  המימד את להגשים מנת על ,מניעות תקופת קציבת :התוצאה•

  העובדים לארגון ולהבטיח ,ההתארגנות חרות של הקיבוצי

  מול קיבוצית יחסים מערכת לקיום ואפקטיבית מעשית אפשרות

 .המעסיק

 מגבלה – מניעות שנת – יציג ארגון של כינונו ממועד :המשמעות•

  לארגון למעבר זכותם את לממש שלא המצטרפים העובדים על

 .חברותם לביטול או ,אחר
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  התוצאה – ההתארגנות לחופש הזכות

 כלכלית אחריות ללא הארגון של שותפות
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 יתרונות

תנאי שכר  
שווים לכל  
 העובדים

יצירת מוקד  
כוח מול  
 המעסיק

מניעת מעשים  
חד צדדיים  

 בעובדים

 חסרונות

תנאי שכר  
שווים לכל  
 העובדים

יצירת מוקד  
כוח ליחידי  

 ארגון העובדים

מגבלות  
למעסיק  

בניהול השוטף  
 (צמצומים, פיטורים)

? 
  תמרוץהיעדר 

 להישגים

החלשת היחסים  

הבינאישיים מול  

 יחידי העובדים

תלות בארגון 

צמצום  , העובדים

פררוגטיבת  

 הניבול



 
 
 


