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.עובדיםארגוןלביןמעסיקיםארגוןאומעסיקביןהסכם-

תנאי,עבודתוסיום,לעבודהאדםשלקבלה:כגוןבנושאיםנוגעההסכם
.להסכםהצדדיםשלוחובותוזכויותהעבודהיחסי,העבודה

–לשנייםנחלקותהקיבוציההסכםהוראות
,שכר)העבודהבמקוםהעובדיםזכויותאתמעגנות–נורמטיביותהוראות•

.(ועודלעבודהקבלה,עבודהתנאי,סוציאליותזכויות

לביןהעובדיםארגוןביןהיחסיםאתמעגנות–אובליגטוריותהוראות•
טרםהארגוןעם(הסכמהקבלתאו)מ"מולנהלהחובהלדוגמה.ההנהלה
.עובדיםהעברת/פיטוריםעלהחלטה
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אומעבידביןמסויםלמעסיקאומסויםלמפעל–
שלהיציגהעובדיםארגוןלביןהמעבידאתהמייצגמעבידיםארגון

;ההסכםיחולשעליהםהעובדים

עבודהלענפי,ממנהלחלקאוהמדינהשטחלכל–
היציגהעובדיםארגוןביןהואכשההסכםהעבודהענפילכלאומסוימים

לפיהכל,שבהםמעבידיםארגוןלביןהנדוןבשטחאוהעבודהשבענף
.העניין

1957-ז"תשי, קיבוצייםחוק הסכמים 2סעיף 
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בעבר

.1920בשנתנוסדה

:ביןצדדיתלתמ"במוהתאפיינוהעבודהויחסישוקשלהסדרה•

;'הכלכלייםהארגוניםשלהתיאוםלשכת'ידיעליוצגו–מעסיקים.1

;הכלליתההסתדרותידיעליוצגו–עובדים.2

.האוצרשרידיעליוצגה–המדינה.3

.קבוצהכלשלהאינטרסיםשלריכוזילייצוגחשיבותהייתה•

ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל



1977השתייכות לתנועת העבודה עד שנת 

-העסיקה עשרות אלפי עובדים בכל ענפי המשק בבעלותה חברת העובדים אשר 
, סולל בונה, המשביר לצרכן, תנובה, כור, "הסנה"ביטוח ' חב, בנק הפועלים

עובדיםשיכון , משען

,  (1958)קרן לביטוח פועלי חקלאות , (1957)נתיב , (1956)מקפת , (1955)מבטחים 
(1954)קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות , (1958)קרן פועלי בניין 

.  התארגנו בהסתדרות והיא שהקימה את וסיפקה את מקומות העבודההעובדים 

שליטה בקרנות פנסיה

הגדול במשקהמעסיק

השתייכות פוליטית

ח כללית  "קופ–הספקת שירותי בריאות 



1977–לשלטוןעולההליכודמפלגת•

כלכלימשברבעקבות80-השנותתחילת–עובדיםוצמצוםנכסיםמכירות•
סולל,הפועליםבנק:גדוליםכלכלייםבגופיםהשליטהאתאיבדהההסתדרות

.ואחריםהפועל,בונה

הבריאותמערכתוהפרדת1994–ד"התשנ,ממלכתיבריאותביטוחחוק•
מההסתדרות

המגזרצמיחתבעקבותהעבודהלשוקחודרותליברליותגלובליותמגמות•
שוניםהעסקהודפוסיגמישות,תחרותיות–טקההייובמרכזוהפרטי

(שירותיםוקבלניאדםכוחחברותכמו)וחדשים

שוניםאינטרסיםעקבריכוזיבייצוגקושי–העבודהשוקשלהטרוגניות•

60%-כעלהיום–המאורגןהעבודהבכוחמשמעותיתירידה–התוצאה•
.הרחבהצוויאוקיבוצייםהסכמיםחליםבמשקמהשכירים



המאורגןהעבודהכוחהצטמצם90-הבשנותההסתדרותשלכוחהירידתעם•
.משמעותית

עובדיםלארגונילהצטרףעובדיםשלורצונםהמאורגןהעבודהבכוחהירידה•
שאינםעבודהמקומותלארגןשוניםעובדיםארגונישלערהלפעילותהובילו

.מאוגדים



במקומותלפעילותחדשיםעובדיםארגונינכנסוהאחרונותבשנים•
העבודה

גםהוקמהובצידה1934בשנתהוקמה-הלאומיתהעובדיםהסתדרות•
הלאומיתההסתדרותהגבירההאחרונותבשנים.לאומיתחוליםקופת

.מאורגניםלאעבודהמקומותלארגוןפעילותהאת

י"ע2007בשנתהוקםאשרדמוקרטיעובדיםארגון-לעובדיםכוח•
שלעובדיםלזכויותהקליניקהפעילותבסיסעל,חברתייםפעילים

לארגוןנמרץבאופןהאחרונותבשניםפועל.אביב-תלאוניברסיטת
.מאורגניםלאעבודהמקומות

אתהמריצההעובדיםארגוניפעילות–החדשההעובדיםהסתדרות•
מקומותלארגוןאגףהקימהאשרהכלליתההסתדרותשלפעילותה

.בנושאופועלתמאורגניםלאעבודה



חדשותהתארגנויות

אריאלבאוניברסיאתהזוטרהסגל–הלאומיתהעובדיםהסתדרות•
סנטרהום(10/2016)איילןביטוח(3/2017)יוחננוףרשת(12/2018)
(12/2015).

סופרבוס,(11/2015)ברלביתמכללת,(8/2016)פסגות–לעובדיםכוח•
(10/2015).

רשתעובדי(11/2018)תקשורתסוני–החדשההעובדיםהסתדרות•
אסותאס"ביה(11/2018)גןרמתהאקדמיתהמכללהעובדי(11/2018)

.(10/2018)חיפה



כמהלעבודההדיןלבתיהביאההעובדיםארגוניפעילות•
שלשוניםבהיבטיםעסקואשרמשפטייםהליכיםוכמה

המשפטיהדיוןשללפריחהוהביאועובדיםהתארגנות
.בנושא

ובכלליםעובדיםבהתארגנותהדיוןהארונותבשניםבהתאם•
המשפטשלהשיחבמרכזעומדעובדיםהתארגנותעלהחלים

.העדכניהקיבוצי



נציגשהואהעובדיםועדידיועלהיציגהעובדיםארגוןי"עמיוצגיםהעובדים•
.העבודהבמקוםהעובדיםארגון

?היציגעובדיםארגוןמהו

הגדולהמספרנמנהחבריושעםהעובדיםארגון-מיוחדקיבוציהסכםלעניין•
לענייןמייצגםשהואאו,ההסכםיחולשעליהםמאורגניםעובדיםשלביותר
יחולשעליהםהעובדיםכללמשלישפחותאינוזהשמספרובלבד,הסכםאותו

.ההסכם

הגדולהמספרנמנהחבריושעםעובדיםארגון-כלליקיבוציהסכםלעניין•
מינימוםהגבלתללא)ההסכםיחולשעליהםמאורגניםעובדיםשלביותר

.(חברים

1957-ז"תשי,קיבוצייםהסכמיםחוק3-4סעיף
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מודיעהעובדיםארגוןבוהמועדהואיציגותקביעתלצורךהקובעהמועד"
אכןל"הנההודעהשבמועדובתנאי,הארגוןחבריהםמעובדיוששלישלמעסיק

".חבריועםנמניםהמפעלמעובדישלישלפחות

החדשההכלליתההסתדרות'נמ"בעליבוביץאתהורן1008/00ק"עס

שלישלפחותשלהצטרפותטפסילמעסיקלהציגליציגותשטועןהארגוןעל
.העבודהבמקוםמהעובדים

שלישכיהארגוןהודעתנמסרהבוכמועדבפסיקההוכרהקובעהמועד
אתלבטלהעובדיםעללחץהפעלתלמנועמנתעל,בארגוןחבריםמהעובדים

.העובדיםבארגוןחברותם
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.בפסיקהאלאהישראליתבחקיקהעוגנהלאההתארגנותזכות2001לשנתעד

ההתארגנותלזכותהעניקוהעליוןהמשפטוביתלעבודההארציהדיןבית
.(וחירותוהאדםמכבודהנובעת)חוקתיתיסודכזכותקרי,חוקתימעמד

:מרכיביהמגווןעלבפסיקההוכרההתארגנותלחופשהזכות

.עובדיםלארגוןלהצטרףשלאאולהצטרף–להתארגןהחופש•

.קיבוציומתןמשאלנהלהזכות•

.שביתהכדיעדארגונימקצועימאבקלנהלהזכות•

.בהתארגנותמעורבותאוהתארגנותבשלפיטוריםאוהתנכלותמפניהגנה•



2001-א"תשס( 6' תיקון מס)1957–ז "תשי, חוק הסכמים קיבוציים

14

ובארגוןעובדיםבועדעובדיםהתארגנותלמעןלפעולהזכותעובדלכל–ח33'ס
.במסגרתםולפעולעובדיםובארגוןעובדיםבועדחברלהיות,עובדים

שבועבודהלמקוםלהיכנסעובדיםארגוןשלמנציגימנעלאמעביד–ט33'ס
ענייניקידוםולשםח33בסעיףכאמורהזכותקידוםלשם,עובדמועסק
.הפרטובצנעתהעבודהבצרכיבהתחשבוזאת,עובדים



2001-א"תשס( 6' תיקון מס)1957–ז "תשי, חוק הסכמים קיבוציים
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בארגוןאועובדיםבוועדפעילותאוחברותלענייןבעובדפגיעהאיסור-'י33'ס
עובדים

שלמקבלהיימנעולא,עובדשלעבודהתנאיירעלא,עובדיפטרלאמעביד(א)
:מאלהאחדבשל,לעבודהאדם

;עובדיםבארגוןפעילותואוחברותו(1)

;עובדיםארגוןשלהקמהלצורךפעילותו(2)

;עובדיםבארגוןחברותוהפסקתאועובדיםבארגוןחברמהיותוהימנעותו(3)

;עובדיםארגוןבמסגרתהפועלעובדיםבוועדפעילותואועובדיםבוועדחברותו(4)
ארגוןראשיושבאםעובדיםארגוןבמסגרתכפועלעובדיםועדיראו,זהלעניין

;זאתהמאשרתבכתבהודעהנתןמטעמומיאוהעובדים

.עובדיםועדשלהקמהלצורךפעילותו(5)



2009-ט"תשס( 8' תיקון מס)1957–ז "תשי, חוק הסכמים קיבוציים

16

.ראשוניתבהתארגנותיציגעובדיםארגוןעםומתןמשאניהולחובת–1ח33'ס

עובדיםארגוןעם,1בסעיףהמנוייםבענייניםומתןמשאלנהלחייבמעביד(א)
זהסעיףבהוראותבאמוראין;אצלוראשוניתבהתארגנות,3סעיףלפייציג
בהתארגנותעובדיםארגוןעםקיבוציהסכםעללחתוםמעבידלחייבכדי

.ראשונית

שהפךעובדיםארגוןשלהתארגנות–"ראשוניתהתארגנות",זהבסעיף(ב)
.המעבידאצל,3סעיףלפיליציג
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השותפיםאתמכניסההעבודהבמקוםיציגכארגוןעובדיםבארגוןההכרה•
העבודהיחסי"למרחב-היציגהעובדיםוארגוןהמעסיק-עבודהליחסי

שלזכות,היתרבין,משמעה...במסגרתולפעולנדרשיםוהם"הקיבוציים
הנושאיםבכללהמעסיקעםקיבוציומתןמשאלניהולהיציגהארגון

.קיבוציהסכםלכרותניתןלגביהם

משמשתהיציגהעובדיםלארגוןהמוקניתקיבוציומתןמשאלניהולהזכות•
.העובדיםשלההתארגנותזכותלהגשמתכלי

העובדיםארגוןשללדרישותיולהיענותהמעסיקעלחובהבהטלתמדובראין•
.קיבוציהסכםעללחתוםאועבודהוליחסיעבודהלתנאיבנוגעהיציג

,ארגונייםבצעדיםלנקוטהארגוןרשאי,המעסיקשלהסכמהבהעדר•
העבודהליחסיהשותפיםבין"הכוחותמאזן"במסגרתיוכרעוודרישותיו

.הקיבוציים

ירושליםסינמטקעמותת'נדמוקרטיעובדיםארגון–לעובדיםכוח64/09עסק
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נתקלהאחרונותבשניםבישראלהעבודהיחסיאתשוטףאשרההתארגנותגל•
.שונותבדרכיםהתופעהאתלבלוםמעסיקיםשלבניסיונותאחתלא

:(אדלר)?עובדיםלהתארגנותמתנגדיםמעסיקיםמדוע•

.במפעלהעצמאותועלהמעסיקשלהניהוליתהפררוגטיבהעלאיום•

חוסרשלומסרלמפעל"נאמנותהפרת"בהתארגנותרואיםמעסיקים•
.העובדיםלמעןולפועלההמפעללהנהלתהערכה

.במפעלהאדםכוחעלותאתייקרוהארגוןהישגיכיחשש•

.מתפשריםובלתילוחמנייםהעובדיםארגונילפיהתפיסה•
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:עובדיםהתארגנויותלמנועמעסיקיםניסיונות•

.בהתארגנותהמעורביםעובדיםפיטורי•

העובדיםלארגוןכתחליףהמעסיקמטעםעובדיםארגוניהקמת•
.האותנטי

,עובדיםעלאיומים–פסוליםבאמצעיםהארגונייםהצעדיםשבירת•
.בארגוןחברותםבדברויתורכתביעלעובדיםהחתמת

הסכמיםמחלותלחמוקבמטרהמעסיקיםמארגונימעסיקיםפרישת•
.קיבוציים
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עובדיםפיטורישלבדרךבהתארגנותפגיעה•

–דלקדיןפסק•

.מאורגניםמעובדיושחלקבמפעלעובדים23שלצמצוםפיטורי•

.מאורגניםעובדיםהיוהמפוטריםברשימתהעובדיםמרבית•

:קבעהארציהדיןבית•

לעבודההעובדיםאתולהשיבהפיטוריםהודעותאתלבטליש•
עובדיםבין–השוויוןבעקרוןפגיעהתוךנעשושהפיטוריםמאחר

.מאורגניםלאלעובדיםמאורגנים

בביצועלבתוםחסרתהתנהגותעלמלמדיםהעובדיםפיטורי•
.הקיבוציההסכם

לפטרמבלי,צמצוםפיטוריבמסגרתהמאורגניםמהעובדיםחלקפיטורי"•
להםומעבירהמפעלעובדיעלאיוםמהווה....מאורגניםשאינםעובדים
"...עובדיםבארגוןחבריםלהיותיעזושלא,המסר
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עובדיםפיטורישלבדרךבהתארגנותפגיעה•

–ליבוביץאתהורןדיןפסק•

.ההסתדרותבאמצעותהתארגנוהאוטובוסיםחברתנהגי•

.החברהמנהגי38%וייצגהיציגלארגוןהפכהההסתדרות•

סכסוךהוכרזולכןסירבהההנהלה,מ"מולנהלדרשהההסתדרות•
.שביתהוננקטה

חלקנטלוכולם–נהגים33פיטרההחברהלשביתהבתגובה•
.בשביתה

:קבעהארציהדיןבית•

עובדישלבחופשפגיעהמטרתהשכלפעולההיאהעובדיםפיטורי•
.קיבוציומתןמשאולנהלעובדיםלארגוןלהצטרףהמעסיקה

תשלוםבצירוףעבודהיחסיאכיפת–זהבמקרההראויהסעד•
.פיצויים
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עובדיםפיטורישלבדרךבהתארגנותפגיעה•

נובעיםאינםהפיטוריםכילהוכיחהמעסיקעלכבדהוכחהנטל•
–מההתארגנות

על,עובדיםבהתארגנותמעורבותעקבלפיטוריםנטעןבהןבתביעות•
נעשתהלפיטוריםהמועמדיםבחירתכיההוכחהחובתהמעסיק

.העובדיםלארגוןהשתייכותמטעמיולאעניינייםמנימוקים

נטלאתלהעבירכדיעניינייםאינםהפיטוריםשנימוקיבחשדדי•
.עניינייםמשיקוליםהפיטוריםכללהראותהמעסיקכתפיאלההוכחה
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המעסיקמטעםארגוןהקמתשלבדרךבהתארגנותפגיעה•

ארגוןשתקים"נאמנה"עובדיםקבוצתמגייסהמעסיק–המשמעות•
.ידיו-עלהנשלטמתחקהעובדים

שלבדרך–לארגוןעובדיםלהעבירמנתעלפועלהמתחרההארגון•
.הטבותמתן,לחצים,הבטחות

עצמאיולאאותנטילאעובדיםבארגוןמדובר–המשפטיתהמשמעות•
.המעסיקבשליטתהמצוי
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המעסיקמטעםארגוןהקמתשלבדרךבהתארגנותפגיעה•

–נותבעובדיעמותתבענייןהדיןפסק•

.ההסתדרותבמסגרתהתארגנודרוםכימיקליםחיפהעובדי•

.בשביתהפתחווהעובדיםמ"מולנהלסירבהההנהלה•

ופעלה"ותפעולניהולנותבעובדיעמותת"ארגוןהקימהההנהלה•
.לשורותיולהצטרףהעובדיםאתלשכנעמנתעל

–ההנהלהשלכפיהיצירהיאנותבעמותתכיקבעהדיןבית•
שלבבכלניכרותאצבעותיהוטביעות,בעמותהשולטתההנהלה

עםהעמותהבאסיפתנכחוההנהלהנציגי:ההתארגנותמשלבי
מטעםד"עוהלמימון"תרם"בינייםבדרגמנהל,העובדים
אתלעזובהחברהלעובדיקראוההנהלהנציגי,העמותה

העמותהלוועדבבחירותחלקלקחוההנהלהנציגי,ההסתדרות
בציודשימושלעשותלעמותהאפשרו,הבוחריםברשימותעיינו)

.(בבחירותהאבטחהחברתאתאתמימנו,החברה
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המעסיקמטעםארגוןהקמתשלבדרךבהתארגנותפגיעה•

–נותבעובדיעמותתבענייןהדיןפסק•

העובדיםשלההתארגנותבחופשפגיעהמהווההארגוןהקמת•
:יציגארגוןמהווהאינהנותבועמותת

אובהקמתומתערבאינושהמעסיק,חופשיארגוןהואעובדיםארגון"
ההתארגנותלחופשהיסודזכות.אחרעובדיםארגוןמולבמאבקו
העמותהכיעולה,מכאן....וחירותוהאדםכבודיסודבחוקמעוגנת

פגעהבהתנהגותה.נותבעובדישלהיציגהארגוןלהיותיכולהאינה
רשאיםאשר,המפעלעובדישלההתארגנותבזכותהמפעלהנהלת

פיעל,להתארגןבוחריםהםארגוןובאיזהלהתארגןאםלהחליט
חוקתיתבזכותמדובר.מעסיקיהםהתערבותללא,החופשירצונם
".עליהלהגןועלינו
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ההתארגנותעלולהשפיעמלהתערבהמעסיקעלאיסור

פלאפוןבענייןהדיןפסק•

.בפלאפוןעובדיםהתארגנותבצעדיהחלהההסתדרות•

–ההתארגנותהליךאתלסכלבניסיוןשונותבדרכיםפעלהההנהלה•

לית"סמנכידי-עלכונסועובדיםההתארגנותלצעדיהראשוןביוםכבר•
במקוםאותהותנהל,בחברהתפגעההסתדרות":הבהירהאשר

."הבונוסיםאתתבטלההסתדרות","ההנהלה

הצטרפותטופסעלחתימה":לעובדיםהחברהמטעםמיילהופץ•
.בשנהמשכרךשקליםמאותשללניכויאוטומטיתהוראהמהווה

ולפגיעהאדירנזקהעובדיםולנולחברהתגרוםלהסתדרותהצטרפות
".המתחריםמולשלנוהתחרותיותביכולת

.לנוחסרועדרקתחרותכךכלבעידן":למנהליםמסריםדףנשלח•
עבודתךבאיכותתלוייהיהלאכברשלךהקידום,ועדכשיהיה
"...לוועדבקרבהאלאוהישגיך
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ההתארגנותעלולהשפיעמלהתערבהמעסיקעלאיסור

פלאפוןבענייןהדיןפסק•

–ההתארגנותהליךאתלסכלבניסיוןשונותבדרכיםפעלהההנהלה•

אליהםופנתהלהרצאההעובדיםאתכינסהבחברהמנהלת•
מהחברה...ההסתדרותשנקראהזההפוליטיהסרטן":באמירות

אנחנו...בתעשיהחלשההכיהחברהנהיהאנובתעשיהחזקההכי
".עובדיםהמוןלפטרנצטרףבאמת

עלשחתמוהעובדיםרשימותבריכוזלסייעהתבקשובינייםמנהלי•
.ההצטרפותטפסי

סמוייםמסריםבול"דואבמכתבהעובדיםלכללפנההחברהל"מנכ•
מסרים,החברהשלהשכמהקריאת–העובדיםהתארגנותכנגד

.שורותולאיחודהארגוןלטובתלפעילות
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פלאפוןדיןפסק–ההתארגנותעלולהשפיעמלהתערבהמעסיקעלאיסור

שלמעניינואינהמאורגןבלתיעבודהבמקוםעובדיםהתארגנותשאלת•
.המעסיק

לארגוןלהצטרףשלאעובדיםעלתשפיעאשרמהתנהגותלהימנעהמעסיקעל•
.עובדיםלארגוןלהצטרףכןאועובדים

שלבבכלהעובדיםבהתארגנותמהתערבותעצמולהרחיקהמעסיקעל•
.העבודהיחסיבמהלךמשלביה

בענייןלעובדיםפנייה,איומים,עובדיםעלכפייהאולחץ:עלאיסור•
,בארגוןחברותמבטליםאוהמצטרפיםעובדיםאחרמעקב,ההתארגנות

.בעקיפיןאובמישריןההתארגנותנגדהתבטאות
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העובדחולשתחזקתהארגוןשלהעובריתבתקופה-פלאפוןד"פס

לשינויחתירה–הקייםהעבודהבמשטרפריצהמחוללתהראשוניתההתארגנות•
אינדיבידואליתעבודהיחסיממערכת–העבודהבמקוםהכוחותבמאזןמהותי

.קיבוציתעבודהיחסילמערכת

כלכליתותלותאינהרנטייםכוחותפעריקיימים,העבודהבמקוםיציגארגוןבהיעדר•
;במעסיקהעובדיםשל

מצדפעילהבהתנגדותהראשוניתהעובדיםהתארגנותנתקלתהמקריםבמרבית•
.המעסיקים

שהינההראשוניתבהתארגנותיתרהבעוצמהחלותהתארגנותעלשבדיןההגנות,לכן•
.שברירית

.חופשבפנינסוגהמעסיקשלהביטויחופש-העובריתבתקופה•

התארגנותשלבנסיבות,העבודהבמקוםלהתארגנותבנוגעהמעסיקהתבטאות•
בלתיולחץאסורההשפעהשלחזקהמקימה,יציגארגוןשלכינונוטרם,ראשונית

.להתארגנותבנוגעהעובדעלהוגן
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העובדחולשתחזקתהארגוןשלהעובריתבתקופהפלאפוןד"פס

אינהלעובדיםהארגוןשלנגישותולפיהןההנהלהלטענותהתייחסהארציהדיןבית•
:וקבעפחותה

שלמזופחותהאינהלעובדיםהעובדיםארגוןשלנגישותואםגםנכוניםהדברים"•
לרשותהעובדיםהטכנולוגייםבאמצעיםשניהםידיעלהנעשהבשימושהמעסיק
.המעסיקשלמאלהפחותיםאינםהעובדיםארגוןשלמשאביואםוגם,העובדים

העובדיםעומדים,העבודהבמקוםהארגוןיציגותהוכרהלאעודשכל,הטעםמןזאת
.עליהםובמרותובוהאישיתבתלותם,קיבוציתהגנהללא,המעסיקמולאלחשופים

,בעקיפיןאובמישרין,השלכותיהאולהתארגנותבנוגעהמעסיקהתבטאותכךבתוך
להטותועלולה"שבויקהל"ל...העובדיםציבוראתהופכת,סמויאוגלויבמסר
".ההתארגנותזכותלמימושהעובדשלרצונו



31

העובדחולשתחזקתהארגוןשלהעובריתבתקופהפלאפוןד"פס

מההתארגנותכתוצאהלהיגרםהעלוליםהנזקלממדיבנוגעהחברההתבטאות•
.(בדבריםאמתאםגם).ואסורהפסולה–התחרותביכולתופגיעה

מנהליםאתשימשאשר"מידעדף"אתולהפיץמרותהאתלנצלהחברהעלאיסורחל•
עלהמעסיקשלהוגנתלאהשפעהמשוםישזובהתנהלות–לעובדיםמסריםלהעברת

.ההתארגנותחופש

התארגנותכנגדסמוייםמסריםכללהאשרל"מנכאיגרתלהפיץהחברהעלאיסורחל•
..לכולנוחשובהפלאפון...החברהועבורעובריהשכמהקריאתהיתהזו":העובדים

נזקשייגרםרוצהבאמתאינומכםאחדאףכימשוכנעאני...וננצחנתאחדכולנו
".החברהשלהתחרותיתביכולתופגיעה

מהווהלהתארגנותבנוגעשקרימידע–העובדיםארגוןידי-עלשקרימידעהפצת•
ידיעלהופץאםוביןהארגוןידיעלהופץאםבין,העובדיםעלאסורההשפעה

.דחוףבסעדלעבודההדיןלביתפניה–ההתמודדותדרך.ההנהלה
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יותררחבההמעסיקשלהביטויזכותמ"המוניהולבשלבפלאפוןד"פס

ממעמדהיוצאתההתארגנותיציגכארגוןהעובדיםבארגוןההכרהלאחר•
.ההתארגנותזכותמימושעלהמעסיקשלההשפעהמשקלופוחתהשברירי

יותררחבהלביטויהמעסיקזכות•

להשפעתהנוגעבכלעמדותיואתהעובדיםבפנילהשמיעהמעסיקבידי•
,והשלכותיההעבודהמקוםשלהאינטרסיםעלהעובדיםארגוןשלדרישותיו

.לכךבקשרומידענתוניםהבאתלרבות

,בהגינות,לבבתוםנעשותהצגתןואופןתוכנןמבחינתשההתבטאויותובלבד•
יסודובעקרונותעובדיםלהתארגנותהזכותבמימושלפגועומבליבשקיפות

.בעקיפיןאובמישריןהעובדיםוזכויות
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-ט"תשס( 7' תיקון מס)2001-א"תשס( 6' תיקון מס)שיפוט ותרופות סמכויות 
2009

אזרחיבהליךלדוןייחודיתסמכותתהאלעבודהאזורידיןלבית(א).יא33'ס
-רשאיוהואי33-וט33סעיפיםהוראותהפרתבשל

בסעיףהאמוראףעליפהכוחהזופסקההוראת;עשהצואומניעהצוליתן(1)
;1970-א"תשל,(חוזההפרתבשלתרופות)החוזיםלחוק(2)3

בנסיבותלושייראהבשיעור,ממוןשלנזקנגרםלאאםאף,פיצוייםלפסוק(2)
.הענין
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2009-ט"תשס( 7' תיקון מס)סמכויות שיפוט ותרופות 

סעיפיםהוראותאתהפרמעבידכילעבודהאזורידיןביתמצא(1)(ב)יא33'ס
בנזקתלוייםשאינםפיצוייםבתשלוםהמפראתלחייבהוארשאי-י33אוט33

;חדשיםשקלים50,000עליעלהשלאבסכום,(לדוגמהפיצויים–זהבסעיף)

העולהבסכוםלדוגמהפיצויים,כאמורהפרהבשל,לפסוקהדיןביתרשאיואולם
,חדשיםשקלים200,000עליעלהשלאובלבדחדשיםשקלים50,000על

;נסיבותיהאוההפרהבחומרתבהתחשב
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מצדהפסולהההתערבותשלהתופעהאתלמגרוהצורךההרתעהחשיבות•
.עובדיהםבהתארגנותמעסיקים

עובדפיטורי-למשל.וחומרתהעוצמתהוהערכתההפרהשלמהותה•
.עובדשלשכרותנאיהרעתלעומת

.שיטתיותבהפרותמדוברוהאםהמעסיקביצעאותןההפרותמספר•

ההתארגנותשלהראשוניבשלבהתערבות–ההתארגנותמצויהבוהשלב•
.יותרחמורההיא
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שהיההעובדוזהותההפרהאתשביצעהגורםזהות–המעורביםהגורמים•
.להפרההמושא

כמו)יותרגדולמעסיקבהרתעתהצורך–המעסיקומהותהחברהגודל•
.בהתאםגדול(חברותקונצרן

תהיהכך,יותרחמורותיהיוההפרהשההשלכותככל–ההפרההשלכות•
.יותרגבוהבסכוםפיצוייםלפסיקתהצדקה

ירתיעגבוהבסכוםפיצוי,פרטיתבחברה–ציבוריגוףאופרטיתחברה•
לגוףכזהפיצויסכוםקביעתמאשר,בעתידההפרהעלמחזרהיותר

.ציבורי
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העובדיםהסתדרות'נמ"בע(1951)צריכהמוצריאלקטרה33142-04-13עסק
החדשההכללית

אשר)באמירותבחברההעובדיםלהתארגנותפעלאשרלעובדפנהבחברהל"סמנכ•
,איחורים)קטןדברכלעלהעובדאתוהלאהמעתהיבדוקהמנהל:כגון(הוקלטו

להסתדרותההצטרפותטפסיאתלשרוףהעובדעללחץ,('וכומגולחלאהיותו
ממהלךלברוחהזדמנותלעובדיש,"שלולאיש"יהפוךישרוףאםכיוהבטיח

.התארגנות

:קבעהארציד"ביה•

העובדעלאיימיםלהלךומכווןאינטנסיבי,במיוחדבוטהבניסיוןמדובראכן•
.ההתארגנותבמהלךמלהמשיךאותוולהניא

הפיצוייםסכום.קיבוצייםהסכמיםלחוק'י33'סשלהפרהמהווהההתנהלות•
תקופהפניעלנמשכושלאשיחותשתיבגין).100,000₪שללסךנקבעלדוגמא
.(ארוכה
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הכלליתהעובדיםהסתדרות'נמ"בעמוביילהוט11460-10-14(ארצי)עסק
החדשה

13בחברההמועסקים)ההתארגנותממארגני3פיטורי:המעסיקשלהפרות•
חסימת;בהתארגנותפעיליםאחרילעקובזוטריםלמנהליםהוראה;(שנה

;הייצוגהודעתקבלתלאחרהחברהממחשביההסתדרותלאתרהגישה
ניסיון,כןכמו.המיקוחיחידתעללהשפיעשנועדוארגוני-מבנילשינויפעולות
.ההסתדרותמעורבותללאנאיםלהישגיםיזכוכיעובדיםלשכנע

הפחיתהארציד"ביה,₪מיליוןשלבסךפיצוייםפסקהאיזוריד"ביה•
שלטוברצוןשלכמחווה"-300,000₪להפיצוייםאתהצדדיםבהסכמת

."ההסתדרות



ביכורי'נהחדשההכלליתהעובדיםהסתדרות14979-12-15(ש"ב)סק
מ"בעהשקמה

רקעעל.לוירמירשתידיעלבמלואהנרכשהמ"בעהשקמהביכוריחברת•
.עבודתםתנאיאתולהסדירלהתאגדהעובדיםרצוזה

נגדוהתבטאותהתערבות:הארגוניתלפעילותהמעסיקהפרות•
הסתדרותיהיהולאיקוםלא,אצלנוהסתדרותיהיהלא"ההתארגנות

שלושהשללשימועזימון)ההתארגנותבמוביליפגיעה,"יהיהלא,אצלנו
חלופייםעובדיםהבאת)השביתהבזכותפגיעה,(ההתארגנותממובילי

לוירמילרשתהחברהפעילותהעברת,(השביתהלשבירתקבלןועובדי
.בהתארגנותלפגועבמטרה

סךעלנקבעהפיצויוסכוםביותרוחמורהקשהפגיעהעלמדוברכינקבע•
.1,500,000₪של

39
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2009-ט"תשס( 8' תיקון מס)עונשין 

אועובדשלעבודתותנאיאתהמרע,לעבודהאדםשלמקבלתוהנמנע(א)יד33
,העונשיןלחוק,(2()א)61בסעיףכאמורקנס-דינו,מאלהאחדבשלעובדהמפטר

:(העונשיןחוק–להלן)1977-ז"תשל

;עובדיםבועדאועובדיםבארגוןחברותו(1)

;עובדיםבארגוןחברמהיותוהימנעותו(2)

.עובדיםבארגוןחברותוהפסקת(3)



1שלב–"הלכתיתמניעותתקופת"
עובדיםארגוניביןמוגבלתובלתירצופהתחרותלאפשראין"•

"עבודהבמקוםיציגותעל
מטרותיואתלממשכיציגשהוכרלארגוןסבירזמןלאפשריש•

ואפקטיביתיציבה,מעשיתאפשרותולהבטיחהקיבוציות
.קיבוציתיחסיםמערכתלקיים

שיציגשהוכרהעובדיםלארגוןהלכתיתחסינותמוענקת•
סבירובאופןלבבתוםאותנטיקיבוצימ"מומנהלואשר

ארגוןידיעלנוגדתיציגותטענותהעלאתמפני,ואפקטיבי
.אחרעובדים

.סבירהזמןתקופת–הקיבוציומתןהמשאבשלב•
.שנהבתתקופה–קיבוציהסכםכריתתלאחר•
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2שלב–הקייםהארגוןשל"היציגותחזקת"הפרכת

לארגוןלמסור,למעסיקלהודעהבנוסף,המתחרההארגוןעל•
שמיתרשימה,היציגותעלכדיןהודעההקייםהיציגהעובדים

שלההצטרפותמטפסיועותקבוהחבריםהעובדיםשל
.העובדים

בשניאחתובעונהבעתעובדשלחברותועלמניעותחלה"•
תנאיעלומתןבמשאיציגותעלהמתחריםהעובדיםארגוני

ארגוניתמבחינהוהמטפלים,עבודהמקוםבאותוהעבודה
".מיקוחיחידתבאותהקבוצהאותהשלהעבודהבתנאי

הארגוןהואכיטענתואתלהוכיחהנטלהמתחרההארגוןעל•
עומדת"יציגותחזקת"–יציגותואתהוכיחלאעודכל.היציג

.כיציגשהוכרהראשוןלארגון
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:"השהיהתקופת"

הארגוניםרשאיםבה"הקובעהמועד"לאחרימים10בתקצובהתקופה•
.המתחרהבארגוןהחברותשלהאותנטיותאתורקאךלבחוןהמתחרים

העובדיםלהחזרתשכנועאמצעיונקיטתשיפוריםמקצהיותרלא"•
."נטשו"אותולארגון

43

הסתדרות העובדים הכללית החדשה' הסתדרות העובדים הלאומית נ31575-02-13סבא 



:"ארגוניתיציבות"תקופת

ששהשלבינייםתקופתתחל–העבודהבמקוםהיציגותשהוכרעהלאחר•
שליציגותטענותמפניחסינותכיציגשהוכרלארגוןישבהחודשים

.אחרעובדיםארגון

מניעותשקיימתככל,ההלכתיתהמניעותתקופתבמנייןבאהזותקופה•
.הלכתית
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מתחרהעובדיםארגוןבהיעדרהיציגותאיבודשאלת

למערכתהצדדיםשניבהיציבותתקופתנדרשתביציגותהכרהלאחר•
במקוםשחלהמהותיולשינוילזהזהלהסתגליוכלוהקיבוציתהיחסים
שהארגוןמבלי,פעולהשיתוףשלומערכתאמוןבנייתתוך,העבודה

.בוהחבריםמספראתמחדשיוםכלובוחנים"בעורפונושפים"כייחוש

ארגוןשאיןבנסיבותמראשקבועה"ארגוניתיציבותתקופת"אין•
ולבחוןלשוב,הרגילהדבריםבמהלך,אמוראינומעסיק,אך,מתחרה
מ"המותקופתכללמשךוכןסבירזמןפרקלמשך...בהשהכיריציגות

ככל,מוצהמ"שהמולאחרגם.הצדדיםביןלבבתוםהמתנהלהקיבוצי
פרקמשך,היציגותשאלתאתולעוררמלשוב....מנועהמעסיק,שנכשל

.הוכרהשזולאחרסבירזמן
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זאתהמצדיקבאופןהנסיבותהשתנואםביציגותלכפוריכולהמעסיק•
.ההכרהמאזסבירזמןפרקחלףואם

להוכיחהנטלמוטלעליו–היציגותשאלתאתמעוררמעסיקכאשר•
שלתוצאהאינו,זמניתבועובדיםמספרידיעלחברותשביטול

.העובדיםבהתארגנותמצידוכדיןשלאהתערבות

.מייציגותואיבדכילהודיעהחובהמוטלתהעובדיםארגוןעלגם•
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