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מבוא.א

פסקנגדהופנוהעתירות.א"רמתבפרשתבעתירותהדיןפסקניתן04.6.2ביום
עובדיםשלוזכויותיהםמעמדםבשאלתשדן,2לעבודההארציהדיןביתשלדינו

מעבידםשלהמפעליםמיתרהופרד(א"רמתמפעל)מועסקיםהםשבושהמפעל
שבעהשלמורחבבהרכבנדונוהעתירות.חדשלמעבידונמכרהאוויריתבתעשייה
שלושהשלמיעוטבדעת,ביותרנדירבאופן,התקבלההדיןפסקתוצאת.שופטים

,ההרכבמחבריארבעהשלרובלעמדתלהגיעהיהניתןשלאמכיוון.ההרכבמחברי
לנשיאהמשנה,הדיןביתאבדעתאתגםשכללההשופטיםשלושתעמדתהכריעה

:להלן)החדשההעובדיםהסתדרותעתירת,הדיןפסקתוצאתפיעל.3אור(בדימוס)

כינקבע.התקבלהלעבודההארציהדיןביתשלדינופסקנגד("ההסתדרות"
שבובמצבוכי,החדשהמעבידאצלולעבודלעבורלסרברשאיםהמפעלעובדי

כינקבעכןכמו.בעינםעומריםהקודםהמעבידעםהעבודהיחסי,מסרביםהם
להעסיקלהמשיך(החדשלמעבידהמעברתנאיעלהסכמהבהיעדר)בידיוהבררה

פסקתוצאת.הצדדיםעלהחליםוההסכמיםהחוקפיעללפטרםאוהעובדיםאת
אולם.כאחדהעבודהיחסימדיניותומבחינתמשפטיתמבחינהבעינינוראויההדין
שפסקשככלנראה,מיעוטבדעת,כאמור,התוצאההתקבלהשבוהאופןנוכח
שופטישהביעוהשונותהעמדות.ביותרשכריריתשהיאהרי,"הלכה"קבעהדין

,הדיןבפסקהשופטיםביןבהיקפהכמעטהתקדיםחסרתההתנצחותגםכמו,ההרכב
,העבודהמשפטמצוישבהאנדרלמוסיהשללתקופהאינדיקציה,לדעתנו,מהוות
והןהממשלהמדיניותמבחינתהן,האחרונותבשניםונשניםחוזריםלאיומיםהנתון
במצוקהמצוייםהעליוןהמשפטוביתלעבודההדיןבתי,זהבמצב.המחוקקמצד

ליברליות-ניאוולמגמותהשלטונילכוחויתורביןמתחלקתוהפסיקה,קונספטואלית
תופעותשלביטויןעל.העובדיםזכויותאתלשמרהמיועדיםבלימהניסיונותלבין
.4קודםבמאמרעמדנוהקיבוציהעבודהבמשפטאלה

,א"רמתבפרשתשנקבעהההלכהשבריריותונוכחהבעייתיתהמציאותנוכח
בפסקשהובעוהשונותלעמדותבנוגעאקדמילדיוןרבהחשיבות,לדעתנו,יש

שכהקשרעללעמודצריך.הדין

'
ץ"בגשופטישלהשונותהמשפטיותהקביעות

פסק.במשתמעאובמפורש,מקדמותשהןכלכליות-החברתיותהתפיסותלבין

,מ"בעלישראלהאוויריתהתעשייה-י"באהעוכריםשלהכלליתההסתדרות4-1/נדע"דב2
.(הכלליתההסתדרותעניין:להלן)601כסע"פד

,[משולבנוסח]המשפטבתילחוק(ב)80'מסהיקשעלגםההרכבהסתמךהתוצאהבקביעת3
."הדיןבית-אבדעתתכריע,אזרחיבענייןאחתלדעהרובבאין"כיהקובע,1984-ד"תשמ
.1984-ד"תשמ,לצדקהגבוההמשפטבביתהדיןסדרלתקנות(ב)20תקנהגםהשוו

"21-ההמאהאלמבט-כישראלקיבוציומתןומשאעובדיםארגוני"נועם'וגרדאי'פ4
~;39(ד"תשם)לדמשפטים
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בדיןהמצויהפתרון,הקייםהדיןעלמובהקבאופןמתבססאורהשופטשלדינו
המדיניותעםהיטבלדידומתיישב,חיוביםהמחאתודיניחוזיםדיניובעיקר,הקיים

החוזיםחופשעל,העובדאוטונומייתעלשמירהשהיאהראויהכלכלית-החברתית
לעומת.הצדדיםשלהמיקוחכוחביןראויאיזוןומבטא,האדםכבודעל,שלו

המצויהפתרוןאתץ"בבגאחריםשופטיםארבעהדחו,אורהשופטשלגישתו

המעסיקשלהניהולפררוגטיבתהרחבתתוךחדשנייםפתרונותוחיפשוהקייםבדין
עלהחולשמשמעי-החדמהדיןהתחמקואלהשופטים.העובדיםזכויותוצמצום
הכרסוםתהליךלהמשךביטויהםהמיעוטשופטיארבעתשלהדיןפסקי.הסוגיה
החוזיםחופשאמנם.5ץ"בגשלפסיקתובאמצעותהעבודהדינישלהחוזיתבמהות

בלבדאחדבאופן,זאתאך,העבודהמשפטתפיסתפיעלמוגבלעבודהביחסי
בתנאיהתדרדרותומפניהמעבידיםידיעלניצולמפניהעובדיםעללהגןכדי-

ולהוסיףלהשליםבאוהעבודהדיני.אנושילמינימוםמתחתופרנסתםהעסקתם
למעבידיםבהשוואהחלשצדבהיותם,שהעובדיםשנמצאמכיווןהחוזיםדיניעל

זכויותיהםאתהמבטיחותלהגנותזקוקים,המעבידעםאינדיבידואליומתןבמשא
,המיעוטשופטיארבעתמפסיקתלמשתמעבניגודכיאפואלחלוטיןברור.הבסיסיות

שליסודשמושכלותמשמעואין,העבודהדיניידיעלגםנשלטהעבודהחוזההיות

דינישלהחלהאמנם.חוזהכולקודםהנועבודהחוזה.עליוחלותאינןחוזיםדיני
לשלולבאולאהעבודהדיניאולם.העובדיםעםתיטיבלאכללבדרךלבדםהחוזים

מתקשרכצדהעובדיםזכויותעלהגנהמספקיםשהםככלהחוזיםדיניתחולתאת
רקעליהםלהוסיףאוהחוזיםדיניאתלשנותבאיםהעבודהדיני.עבודהבחוזה
המיעוטשופטיארבעתאולם.לעילכאמור,לעובדיםהגנהלספקמהמטרהכחלק

הם,להפךאלא,העובדיםלטובתפועלתאינההעבודהחוזהשלייחודיותוכיסברו

זהותאתלבחורהזכות)לחוזהצדלכלהקיימתבסיסיתחוזיתזכותמהעובדיםשללו
השופטים)שלובדרכוזאתעשהשופטכל,בהמשךשנראהכפי.(עמוהמתקשר

-ונאורחשיןוהשופטים,המעבידפררוגטיבתהרחבתבאמצעות-וגרוניסמצא
אולם,(האינדיבידואלייםהעבודהמיחסיהחוזיםדינישלוהרחקההפרדהבאמצעות
הרקעעיקריאתנציג,הראשוןבחלק:כדלקמןיהיההמאמרמהלך.דומההתוצאה
ביקורתיבאופןוננתחנתארהמאמרשלהשניבחלק.המצויבדיןהנדונהלסוגיה

מכיוון.ץ"ובבגלעבודההדיןבבתיא"רמתבפרשתשנדונההפרשההתגלגלותאת
שלעמדותיהםאתיחסיתרבבפירוטנסקור,ומורכבארוךץ"בגשלדינושפסק

לסרטטנבקשהמאמרשלהשלישיבחלק.שלנועמדתנולהבאתקודםהשופטים
חילופיבעתהעובדיםמעמדסוגייתשלאפשריחקיקתילהסדרמנחיםקווים

.מעבידים

המושגבהגדרתשדנהבפסיקהנמצאעבודהליחסיהחוזיבבסיסלשחיקהקודםביטוי
באדםלהכרההכרחייסודעודאינועבודהחוזהשלקיומוכינקבעפיהושעל,"עובד"

.817(4)נכד"פ,לעבודההארציהדיןבית'נסרוסי95/4601ץ"דנגראו.כעובד
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לידמידמפעלהעברתשללמצבהרלוונטיתהנורמטיביתהתשתית.ב

העבודהדיני.1

כיוקובעתמעבידיםחילופישלבמצבעוסקתהעבודהבחוקיהוראותשלשורה
,חדשמעבידכלפיגםבעינןעומדותהחוקפיעלעובדיםשלמסוימותזכויות
הסכמיםלחוק18סעיף,למשל,כך.הקודםהמעבידשלבנעליוכבאלראותושיש

עבר":כדלקמןקובע("קיבוצייםהסכמיםחוק":להלן)1957-ז"תשי,קיבוציים
חלשעליוכמעבידהחדשהמעבידאתיראו,מוזגאוחולקאולידמידמפעל
."הקיבוציההסכם

("השכרחוק":להלן)1958-ח"תשי,השכרהגנתלחוקרישה(א)30וסעיף
:כימורה

לתשלוםהחדשהמעבידגםאחראי,מוזגאוחולקאולידמידמפעלעבר"
."הקודםהמעבידמןהמגיעיםגמללקופתולתשלומיםעבודהשכר

מסוימותזכויותכיהעיקרוןאתמבטאותבישראלהמגןבחוקינוספותהוראות
רקלאהעבודהתקופתפיעלמחושבות,החוקפיעללהםהמוקנותעובדיםשל
.6העבודהמקוםבאותואלא,המעבידאותואצל

החדשהמעבידכלפיהעובדיםבזכויותרקעוסקותאלההוראותכינראהאולם
הקשרשליצירתועצםאתמסדירותאינןוהן,ביניהםהחוזיהקשרשנוצרלאחר
למעבידעובדביןחוזיקשרליצורניתןאםלשאלהמענהמספקותואינןהזה
לשאלתכלליחקיקתיהסדראיןהעבודהבדיני.לכךהעובדשלסירובוחרףחדש

ניסיונותנעשובעבר.לידמידעסקהעברתבעתהעובדיםשלהמשפטימעמדם

19687-ח"תשכ,עבודהחוזהחוקלהצעת(א)4בסעיף.בחקיקהזהענייןלהסדיר

:כדלקמןנאמר

הצדהסכמתבלילוולתוהחוזהאתלהעביריכולאינועבודהלחוזהצד"
יראוהלאמראששניתנההעובדשלכלליתהסכמה;העברהלאותההשני

."זהלענייןכהסכמה
גובשהשניםכעבור.חוקלכדיהתגבשהלאח"תשכמשנתעבודהחוזהחוקהצעת
מפעלהעברתבעתהעובדיםלמעמדהגישהשבה,עבודהחוזהלחוקחדשההצעה
:נאמר19858-ה"תשמ,עבודהחוזהחוקלהצעת8בסעיף.שונההייתהלידמיד

,הכלליתההסתדרותעניין;אורהשופטשלדינולפסק21בפסקה,1הערהלעיל,א"רמהפרשת6

;1949-ט"תש,(לעבודההחזרה)משוחרריםחייליםלחוק(ב)3'ס;615'בע,2הערהלעיל

,נשיםעבודתלחוק(א)9-ו(ד1)7,(1)(ד)7'ס;1951-א"תשי,שנתיתחופשהלחוק(א)3'ס
,מחלהדמילחוק(א)4'ס;1963-ג"תשכ,פיטוריםפיצויילחוק(א)1'ס;1954-ד"תשי.

.1996-ו"תשנ,אדםכוחקבלניידיעלעובדיםהעסקתלחוק(א)13'ס;1976-ו"תשל
.ח"תשכ791ח"ה,1968-ח"תשכ,עבודהחוזהחוקהצעת7
.ה"תשמ1718ח"ה,1985-ה"תשמ,עבודהחוזהחוקהצעת8
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מחמתוביןלאחרהעברתומחמתבין,עבודהמקוםעלבבעלותשינויחל"
במקוםהחדשהמעבידיבוא,אחרתסיבהאותאגידפירוק,הבעלפטירת
."העבודהלחוזההנוגעבכלהקודםהמעביד

העובדשלהקשרעלדגשלשיםמוצע"כינאמרל"הנ8לסעיףההסברבדברי
יחסילניתוקיביאלאהעבודהמקוםעלבבעלותשינויכןועל,העבודהלמקום
הנוגעבכלהקודםהמעבידבמקוםיבואהחדששהמעבידאלאומעבידעובד
גיבושלאחרבסמוך.חוקלכדיהתגבשהלאזוחוקהצעתאף.9"העבודהלחוזה
,בעייתיתהחוקלהצעתל"הנ8מסעיףהעולההגישהכידעתנוהבענו,ההצעה
בחופשפוגעתהסכמתםללאחדשמעבידעובדיםעללכפותשהאפשרותמאחר

.העבודה10כחוזהעמםהמתקשרזהותאתלקבועשלהםהחוזי
המצבכךובשל,חוקלכדיהתגבשולאאלהחוקשהצעותהואהחשוב

שלמעמדםבשאלתישירבאופןעוסקיםאינםהעבודהשחוקיהואכיוםהחקיקתי
להתקבלהעובדיםזכותאתהמסדירההוראהאין.מעבידיםחילופיבעתעובדים
לסרבזכותםאתהמסדירההוראהאיןכןוכמו,החדשהמעבידאצללעבודה
.ננאצלולעבודלעבור

חיוביםהמחאתודיניהכללייםהחוזיםריני.2

העברתעסקת,לפיכך.חוזייםיחסים,ובראשונהבראש,הםמעביד-עובדיחסי
לעובדיםהמקוריהמעבידשלהצעה,העובדיםמבחינת,הנהלידמידהמפעל
הסכמתאפואדרושה.המתקשרהצדזהותשתוחלףכךעמםהחוזהתוכןאתלשנות

הנובעתהמסקנה.12החוזהשלחניותיואתלשנותהמקוריהמעבידלהצעתהעובדים
המקוריהעבודהחוזהאתלהביאההצעהאתלדחותבוחריםהעובדיםאםכיהיאמכך

העבודהחוזהממשיך,החדשהמעבידעםחדשעבודהבחוזהולהתקשרסיוםלידי
,סיוםלידיהחוזהאתלהביאמעונייןהמקוריהמעבידואם,בתוקפולעמודהמקורי

ניתןלאכילקבועשהוצע,החוקבהצעתרבותלהוראותבניגודכי,לצייןיש.שם,שם9
.(החוקלהצעת17'סראו)להתנאהניתןהחוקלהצעת8'ס,עליהןלהתנות

ISK.(1989)דד,10 ]. Rev23"the Employment Relationstlip4ןRaday Stabs and Contractן

96-95.
;618-619'בע,2הערהלעיל,הכלליתההסתדרותענייןראואחרותבמדינותהמשפטילמצב11

,ונועםרדאי;אורהשופטשלדינולפסק13-15בפסקאות,1הערהלעיל,א"רמתפרשת
שלפיהבגרמניהולפסיקהובשבדיהבאיטליהלחקיקההפנינושם,71-72'בע,4הערהלעיל

.הקודםהמעבידמולהחוזיותזכויותיהםעלולשמורלהעברהלסרבאוטונומיהישלעובדים
המעבידאצללעבודלעבורהעובדכידיהבררה,וצרפתבריטניהכגון,אחרותבמדינות,מנגד
.להתפטראוהחדש

הלכת:להלן)210,216(2)מאר"פ,לעבודההארציהדיןבית'נמילפלדר83/239ץ"בבג12
ואינורשאיאינואישיעבודהלחוזהצד"שהואהכללכיברקהשופטהבהיר(מילפלדר

אתלהביאבלא,(משתמעתאומפורשת)בתניהלשינוילהביא,צדדיחדמעשהידיעל,יכול
."סיוםלידיעצמוהחוזה
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אינםכיוםהחוזיםדיני,שציינוכפי.מכךהנובעותהמשפטיותבתוצאותלשאתעליו
.חדשלמעבידלעבורלסרבאולעבורהעובדזכותאתמסדירים
המחאתבדינימצוילידמידעסקבהעברתהמעבידבזהותלשינוירלוונטיהסרר
המחאתחוק":להלן)1969-ט"תשכ,חיוביםהמחאתלחוק(א)1סעיף.חיובים
זכותלרבות,נושהשלזכותו":כדלקמןזכויותלהמחאתבאשרקובע("חיובים
נשללהאםזולת,החייבהסכמתללאלהמחאהניתנת,לבואעתידהאומותנית

"לנושההחייבביןהסכםלפיאוהזכותמהותלפי,דיןלפיעכירותההוגבלהאו

.(נ.וגר.פ-שלנוההדגשה)
לשירותיהזכותאתציינה,חיוביםהמחאתחוקשללפרשנותושנדרשההספרות

כזכותכןועל,לחייבחשובההנושהזהותשבולמקרהמובהקתכדוגמהעובד

לחוק6סעיף.העובדת-החייבהסכמתללאלהמחאהניתנתאינהטיבהשלפי
:כדלקמןחבותלהמחאתבאשרקובעחיוביםהמחאת

לביןהחייבביןבהסכם,מקצתהאוכולה,להמחאהניתנתחייבשלחבותו"
עבירותההנגבלהאונשללהאםזולת,הנושההסכמתעליושבאההנמחה

."דיןלפי
לפיהעובדיםכלפיחובותיואתחדשלמעבידלהמחותרשאיאינומעבידלפיכך
לחוק10סעיףכילצייןיש.העובדיםהסכמתללא,קיבוציאואישיעבודההסכם

אחרבדיןכשאיןיחולוזהחוקהוראות"כי,היתרבין,קובעחיוכיםהמחאת
עלהחלותמיוחדותדיןהוראותאין,שראינוכפי."הנדוןלענייןמיוחדותהוראות
.הסוגיה
ומפורשתישירהתשובהמספקיםאינםהעבודהשדיניפיעלאףכיאפואנראה
הכלליהדין,לידמידמפעלהעברתבעתוזכויותיהםעובדיםשלמעמדםלשאלת

להכרעהמשמעית-חדמשפטיתתשתיתמספק(חיוביםהמחאתודיניהחוויםדיני)
התגלגלה,החרותבדיןזוברורההכרעהשחרףאירעאפואכיצד.זובסוגיה
שללפתחןמעשורלמעלהבמשךלוהטאדמהכתפוחא"רמתבפרשתההכרעה
מחלוקותנתגלעו,כאמור,שבוץ"בגשלהדיןלפסקעד,שיפוטיותערכאותשלוש

?ההרכבשופטימשבעתרביםביןחריפות

ביקורתיוניתוחכלליתיאור:א"רמתפרשת.ג

,עובדתי4רקע.1
שברשותהממשלתיתחברההיא("א"תע":להלן)לישראלהאוויריתהתעשייה

דיני"חיוביםהמחאת"לרנר'ש;14(1972)1969-ט"תשכ,חיוביםהמחאתחוקפורת-בן'מ13
.93-94(1994,עורךפרידמן'ד)כלליחלק:החיובים

2-3בפסקאות,1הערהלעיל,א"רמתפרשתעלבהסתמךבעיקרומובאהעובדתיהרקע14

.מצאהשופטשלדינולפסק
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אפואהנםא"רמתמפעלעובדי.א"רמתמפעלהואממפעליהאחד.שוניםמפעלים

א"רמתחברתהחברותפקודתפיעלואושרההתאגדה90.9.27ביום.א"תעעובדי
עלהודיעהא"תע.("א"רמתמפעל"מלהבדיל,"א"רמתחברת":להלן)מ"בע

המפעלועובדי,מ"בעא"רמתבשםבתכחברתא"רמתמפעלאתלהפעילכוונתה

ומתןמשאהתקייםהמעבידיםלנציגיהעובדיםנציגיבין.זובתחברתעובדייהיו
בכוונתכילהסתדרותנודעשניםכשלושלאחר.המתוכנןהשינויפרטיעלממושך

גםאלא,א"רמתחברתידיעלולהפעילוא"מתעהמפעלאתלהפרידרקלאא"תע
א"תעבכוונתא"רמתלחברתהמפעלהעברתשתושלםשלאחרכלומר.להפריטו
כארגונם,ההסתדרות.פרטיים5ןלגורמיםא"רמתחברתשלמניותיהאתלמכור
לדיוןצדבבקשתלעבודההאזוריהריןלביתעתרה,א"רמתמפעלעובדישלהיציג

עודשכלומצווההמצהירדיןפסקלמתןהייתההעיקריתעתירתה.קיבוציבסכסוך
ובעתידבהווהא"רמתמפעלעובדיכללהיחשביוסיפו,אחרתעמהיוסכםלא

.וענייןדברלכלא"תעכעובדי

לעבודההדיןבבתיההליכים.2
יהפכושהעובדיםוקבע,ההסתדרותבקשתאתדחהלעבודההאזוריהדיןבית

.יתפטרושהםאוהעובדיםאתתפטרא"תעכןאםאלא,א"רמתחברתלעובדי
מעבידיםחילופישלבמצבכירובבדעתנקבעלעבודההארציהדיןלביתבערעור

תוןהקודםהמעבידשלעובדוולהיותלהמשיךלתבועזכאיאינועובד,במפעל
עלהיתרבין,קבעוהרובשופטי.החדשהמעבידאצללעבודלעבורסירוב
,השכרהגנתלחוק(א)30ולסעיףקיבוצייםהסכמיםלחוק18לסעיףהפניהסמך

למקוםעובדשלהזיקההמשךהבטחתהנוהעבודהדינישליסודעקרוןכי
תיקבעלאאםכיסברהארציהדיןבית.16מעבידיםחילופישלבמצבגםעבודתו
והדבר,העבודהיחסייציבותתעורערהחדשלמעבידלעבורהעובדשלמחויבות

להמשיךשלאהחדשהמעבידשלבתביעה'הדדיות'שללאפשרותלהביא"עשוי
בעת,במפעלמועסקיםהיואשרהעובדיםאתאוהמסויםהעובדאתולהעסיק
.17"המעבידיםחילופי

,הסוגיהאתשמסדיריםהםהעבודהמשפטעקרונות,הרובשופטילדעת

החברותחוקלהוראותכפופהההפרטההיותכגון,נוספותתוצאותישמפעלשללהפרטתו15
הפרדתרקעעלמעבידיםחילופישלבמצבעוסקדיוננו,כאמור.1975-ה"תשל,הממשלתיות

עקיףאוישירבאופןהנשלטתאגידשלבידיונותרהמפעלשבובמצב-כלומר,מפעל
ולאמפעלהפרדתשלהמשפטיותלהשלכותצומצםהערכאותבשתיהדיון.הממשלהידיעל

הערהלעיל,הכלליתההסתדרותעניין)זהכענייןכלשהםסעדיםהתבקשולאשכן,להפרטתו
.(מצאהשופטשלדינולפסק5בפסקה,1הערהלעיל,א"רמתפרשת;613-614'בע,2

.623-624'בע,2הערהלעיל,הכלליתההסתדרותעניין16
המעבידאצללעבודהלהתקבלהעובדשלזכותשקיימתהניחהדיןבית.624'בע,שם17

.עבודהחוזהחוקהצעתאימוץבהיעדרכזוזכותבנמצאאיןשציינוכפיאך,החדש
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זומסקנהנוכח.'חלות8אינןחיוביםהמחאתודיניהכללייםהחוזיםדיניוהוראות

לאחרמפעלבאותובעבודתולהמשיךרוצהשאינועובדעלכיהרובשופטיסברו

כיוקבעוהוסיפוהרובשופטי,זאתעם.התפטרותשלצעדלנקוטמעבידיםחילופי
שדינההתפטרותמשוםמעבידיוחילופיעקבעובדבהתפטרותלראותניתן,ככלל

:להלן)1963-ג"תשכ,פיטוריםפיצויילחוק(א)11סעיףבמשמעותכפיטורים

.תוקפיעלפיטוריםבפיצוייהעובדיםאתהמזכה,9ן("פיטוריםפיצוייחוק"
.להתקבלההסתדרותשלערעורהדיןכיסברה,מיעוטבדעת,ברקהשופטת

.הסכמתםללאחדשמעבידאצללעבודלעבורעובדיםלחייבניתןלא,לגישתה
:בלשונה

כוחולאהעובדיםלא.במפעלהעובדיםשלבעליואינומפעלשלבעליו"
שלקניינובעובדשראתה,העבדות.המעבידשלקניינוהם,שלהםהעבודה
אתליטולהכוחלמעבידאין[...]עודחוקיתואינההעולםמןפסה,המעביד
העובדים.לסוחרעוברחפץאינםהם.קנייןכהעברלאחרולהעבירםעובדיו

,מקיבוץכחלקגםומיבלבדאישילחוזהמי,עמואובליגטורילחוזהצדהם
.20"המפעלבעלעםקיבוציהסכםשכרת

עסקואתלנהלפררוגטיבהיששלמעבידשאףדינהבפסקציינהברקהשופטת

בזכויותהפוגעיםושינויים,מוחלטתאינהזופררוגטיבההרי,הבנתומיטבלפי
,לדעתה.2!זומפררוגטיבהחלקאינםסבירכלתיבאופןהעובדיםשלהיסוד

בהסכמתשלאלבצעושאיןהעבודהבתנאישינויסוגהנוהמעבידבזהותשינוי
זכויותהמשכיותעניינן,הרובדעתהפנתהשאליהןהעבודהחוקיהוראות.העובדים
חובהלהטילכדיבהןואין,חדשמעבידאצללעבודלעבורהבוחריםהעובדים

לעבורמסרביםהעובדיםשבובמצב,לדעתה.להעברה22להסכיםהעובדיםעל
,הקודםהמעבידשלעובדיולהיחשבממשיכיםהם,החדשהמעבידאצללעבוד
השופטת.23צמצוםפיטורישלבדרךלפטרםעליו,להעסקתםקץלשיםברצונוואם
הסכמיםלחוק18סעיףפיעל,הקיבוציהעבודהמשפטבמישורגםכיהדגישהברק

ממעבידהעבודהחוזההעברתשלהאכיפהבשאלתאינהשלפנינוהמחלוקת":632'בע,שם18
יחסיניתוקשלבצעדלנקוטצריךמי:המצומצמתבשאלהמתמקדתהיאאלאלמעביד
מעבידשללבעלותשהועברבמפעלבעבודתולהמשיךרוצהאינועובדכאשר,מעביד-עובד
העבודהמשפטמעקרונותאלאהחיוביםהמחאתמתחוםאינהזובשאלהההכרעה.אחר

."בישראל
,גבעתייםעיריית-נוסבאום67-3/שםע"דב)קודמתפסיקההדיןביתהרחיבבכך.שם,שם19

מעבידיםחילופיעקבעובדיםהתפטרותכינקבעשכה([נוסבאוםעניין:להלן]194יבע"פד
.פיטוריםפיצויילענייןכפיטורים"מסוימותבנסיבות"להיחשביכולה

.633'בע,2הערהלעיל,הכלליתההסתדרותעניין20
.634-635'בע,שם21
.639'בע,שם22
.646'בע,שם23
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עםצדלהיות,כורחובעל,חובההעובדיםארגוןעללהטילניתןלא,קיבוציים

.24הקודםהמעבידעםשהיהלזהזההקיבוצילהסכםהחדשהמעביד

ץ"בגשלהדיןפסק.3

עתרהההסתדרות.25הארציהדיןביתשלדינופסקנגדץ"לבגעתרוהצדדיםשני
.ברקהשופטתשלהמיעוטדיןפסקולאימתןהרובשופטישלדינםפסקלביטול
היא,הרובשופטישלדינםפסקנגדההסתדרותשהעלתההעקרוניותלטענותבנוסף

לפימפוטריםבדיןלהתפטרלעובדיםשניתנתשהאפשרותהעובדהאתהדגישה

פיטורי"לעומתהעובדיםשלמצבםאתמרעה,פיטוריםפיצויילחוק(א)11סעיף
א"תע.נוספיםיתרונותלעובדיםשמקנים,הקיבוציבהסכםהמוסדרים"צמצום

חילופיעקבעובדהתפטרותכיהרובשופטיקביעתנגדעתרו,מצדן,א"רמתוחברת

המזכה,פיטוריםפיצויילחוק(א)11סעיףלצורךכפיטורים,ככלל,תיחשבמעבידים
לבחוןויש,זהבענייןגורףכלללקבועאין,לטענתן.פיטוריםבפיצוייהעובדיםאת
.שופטיםשבעהשלהרכבבפנייידונוהעתירותכיהוחלט.26לגופההתפטרותכל

נתאר,ראשית.שלהןביקורתיולניתוחהשופטיםעמדותלתיאורכעתנפנה
עמדת:הדיןבפסקשהובעוהמיעוטשופטישלעמדותיהםעיקריאתבקצרה

הרובקואתהממשיכים,ונאורחשיןהשופטיםועמדתוגרוניסמצאהשופטים

.640'בע,שם24
אחרממלאותהעתירותאםהייתהדינםבפסקהשופטיםנדרשושאליההראשונההסוגיה25

שאף.זובסוגיהדיון.לעבודההדיןביתבפסיקתלהתערבותוץ"בגבפסיקתשנקבעוהתנאים
החשוב.זהמאמרממסגרתחורג,ההרכבשופטיביןגישותוהבדלידעותחילוקיהתגלעוכה
הנןבעתירותשהועלוהסוגיותכיהייתהההרכבשופטישבעתמתוךשישהשלדעתםכיהוא
,מצאגם.לעבודההארציהדיןביתפסיקתעלץ"בגשלשיפוטיתביקורתהמצדיקהסוגמן

המהותיותלסוגיותכאשרעמדותיואתדינוכפסקהביע,ץ"בגלהתערבותעילהשאיןשסכר
השופטשלדינולפסק13-16,18-19בפסקאות,1הערהלעיל,א"רמתפרשת)שבמחלוקת

דינולפסק3-6בפסקאות,שםראו,השונותהנמקותיהעל,[הרובדעת]האחרתלדעה.מצא
שלדינולפסק2-5פסקאות,חשיןהשופטשלדינולפסק4-8פסקאות,אורהשופטשל

ץ"בגלהתערבותהמבחניםלענייןמצאשלבגישתו,עקרוניבאופן,שתמך]ריבליןהשופט
,[ץ"בגלהתערבותהתנאיםהתקיימוהענייןבנסיבותכיסבראך,לעבודההדיןביתבפסיקת
.(גרוניסהשופטשלדינולפסק2פסקה

הצטרפותועללממשלההמשפטיהיועץהודיע,העתירותשמעוררותהציבוריהענייןבשל26
.((חדשנוסח)(לממשלההמשפטיהיועץהתייצבות)הדיןסדרילפקודת1'סראו)להליך
להתערבמקוםאיןכיהייתה,ץ"בגבפנישהוצגהכפי,לממשלההמשפטיהיועץעמדת
המשפטיהיועץעמדתפיעל.כנועללהותירוויש,לעבודההארציהדיןביתשלדינובפסק

(מצאהשופטשלדינולפסק12בפסקה,1הערהלעיל,א"רמתבפרשתהמפורטת)לממשלה

שינוייםעללפיצויזכויותלעובדקמותאין,עבודתולמקוםהעובדשלזיקתונשמרתעודכל
אוהעובדמצד"נוסףמעשה"נדרשכךולשם,מעבידיםחילופילרבות,העבודהבתנאי

פיטוריםפיצוייולקבל"מפוטרבדין"להיחשב,ככלל,זכאיהואיתפטרהעובדאם.המעביד
הארציהדיןביתהגיעאליהבתוצאהתמיכתואתביססהמשפטיהיועץ.לחוקבהתאם
המפעלאתלמכורהכוחאת,לדעתו,הכוללתהמעבידשלהניהולפררוגטיבתעלגםלעבודה

.העבודהבחוזהעובדכלעלהמוסכםמכללאתנאימהווההמעבידשלזהוכוח,"חיעסק"כ
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העמדהאתנתאר,מבןלאחר.הואמטעמיואחדכל,לעבודההארציהדיןבבית
השופטיםלהשהסכימו-אורהשופטעמדת-הדיןפסקתוצאתאתשהכתיבה

העובדיםזכותאתהקובעת,(ענייניםבכמהאורמהשופטנבדלאשר)וריבליןדורנר
,אלהמעמדותאחתכלהבאתלאחר.החדשהמעבידאצללעבודלעבורלסרב
הקוויםלהצעתרקעישמשהדיןפסקשלהביקורתיהניתוח.עליהדעתנואתנביע

.המאמרבסיוםשנביאחקיקתילהסדרהמנחים

המעבידלפררוגטיבתמכללאהסכמה-גרוניסוהשופטמצאלנשיאהמשנהעמדת1.3

"חיעסק"מכחלקהעובדאתלהעביר

הקשורבכלהעבודהבמשפטהמגןחוקימשמעותלעניין,מצאהשופטלדעת

בהכרעתהנדונהלסוגיהשהוצעוהפתרונותשני,העבודהלמקוםהעובדלזיקת

פתרונותהנם,לעבודההארציהדיןבביתהמיעוטשופטתובהכרעתהרובשופטי
בהכרעתץ"בגלהתערבותמקוםאיןכןועל,המצויהדיןפיעלואפשרייםסבירים

שהוא)אלהמפתרונותאחדשאימץרקלא,מצאהשופט,זאתעם.27הדיןבית

שלהדיןבפסקנכללשלא)חדשנימוקבהבאתלכתהרחיקאףאלא,(הרובפתרון
מצאהשופט.המעבידשלהניהולפררוגטיבתאתמובהקבאופןהמחזק(הדיןבית
עסק=כמפעלואתלמכורזכותלומעניקההמעבידשלהניהולשפררוגטיבתקבע

בסיסעללא,"החיהעסק"מכחלקלעבורלסרבהעובדזכותאתשללהוא.28"חי
בסיסעלאלא,לעבודההארציהדיןבביתהרובדעתשעשתהכפיהעבודהדיני

לשינוימראשמסכימיםעובדיםכיקבעמצאהשופט.חוזיםלדיניחדשניתפרשנות
למעבידמצאהעניק,לפיכך.שלהםהעבודהבחוזהמשתמעכתנאי,המעבידבזהות

שלהמשתמעתשההסכמהמאחר,מחסוםשוםללאעבודהתנאילשנותפררוגטיבה
שבחוזהייתכןשלפיה,מילפלדרלהלכתהחריגיםבין,לדידו,מופיעההעובדים
.החוזהחייבתקופתאחרתאוזותניהלשנותהכוחהצדדיםלאחדנתוןהעבודה
:מצאהשופטשלבלשונו

צייןבצדק.המעבידשלהניהולפררוגטיבתשלמשמעותההיאבדיוקזאת"
תניהמהווההמעבידשלהניהולפררוגטיבתכילממשלההמשפטיהיועץ
לאנובעהפררוגטיבהשלהנורמטיביתוקפה[...]העבודהבחוזהמכללא

העובדשלהמוקדמתמהסכמתוגםאלא[...]המעבידשלהקנייןמזכותרק
כי,העבודהחוזהכריתתבעתמכללאהסכיםהעובדכילהניחיש[...]

.29"'חיכועסקהמפעלאתלמכורהכוחנתוןיהיהלמעביד

במצבםמשמעותיתפגיעהלפגועכדיזובתוצאהאיןכיהדגישמצאהשופט

.מצאהשופטשלדינולפסק14בפסקה,1הערהלעיל,א"רמתפרשת27
.מצאהשופטשלדינולפסק17בפסקה,שם28
.שם,שם29
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בדיןלהתפטרשלאשיבחרושעובדיםמאחר,המעשיתהבחינהמלהעובדיםשל

הסכימושלהםעבודהתנאיבאותם,עבודהמקוםבאותולעבודנשאריםמפוטרים

משינוייםיותרמשמעותיזעזועמהווהאינוהמעבידושינוי,העבודהבחוזהבעבר

כיעודצייןמצאהשופט.במפעלו39לבצערשאישמעבידאחריםמשמעותיים
בשל,כללקשותאינןהעובדיםעלהדיןבביתהרובדעתשלהמעשיותההשלכות

לענייןכמפוטרים,ככלל,ייחשבולהתפטרשיבחרוהעובדיםכיהדיןביתקביעת
האינטרסיםביןראויאיזון,מצאלדעת,שמבטאתקביעה-31פיטוריםפיצוייחוק

.33מצאשללמסקנתוהצטרףגרוניסהשופט.32המעורבים
המחאתבדיני,חוזיםבדיניתקדיםחסרהנומצאהשופטשלהמשפטיההידוש

מראשמסכיםהעובדשבוחוזימצביוצרמצאהשופט.העבודהבמשפטאוחיובים

מראשמסכיםהעובדאםהרי.שלוהעבודהבחוזההמעבידשיעשהשינוילכל
מראשהסכיםלאשהואלסבוראפשרכיצד,ידועבלתילמעבידמועברלהיות

אתפורץמצא.בתפקידאובשכרשינוייםכגון,החוזהבחניותיותרקליםלשינויים
.כלשהםגבולותלהלהציבמבלי,המעבידשללפררוגטיבההעובדהסכמתגבולות
שהופכתבדרךמילפלדר34הלכתאתמפרשמצאהשופט,זומשפטיתבקביעה

בתוצאהרקלא,המדיניותמבחינת.לכללהחריגאתוהופכת,פיהעלהקערהאת
ולחוסרההוןבעלישללעמדותרבהאמפתיהמפגיןמצא,ברטוריקהגםאלא

למכורהמעבידזכותאתמדגישהוא.העובדיםשלהחוזיתלאוטונומיהרגישות
מפעל'לרכוששיבקשוהקוניםמעטים"כימצייןואף"חיעסק"כהמפעלאת

הטיפוסיתהעסקה.לכךמודעהואכיעובדכלעלוחזקהמעובדיםריק'רפאימ
בכך.35"שבוהמיומןהעבודהכוחעלהמפעללרכישתמתייחסתלכולהמוכרת

המפעלבמסגרתכלכלימשאבלכדיאותםמצמצמתהעובדיםאתמצאשלראייתו

,הקונהאצללעבודלהמשיךירצולאהעובדיםשאםלכךמודעאףהוא.לאותו
האםאולם,כלכליתכעובדהנכוןשהדברייתכן.ערךלחסרהמפעלאתיהפוךהדבר
נגדהעבודהלמקוםכבוליםלהיותהעובדיםאתלאלץהמשפטביתשעלמכךנובע
!?הקודםמעבידםכלפיהחוזיותוכויותיהםעלולוותרלהתפטראורצונם

.שם,שם30
שלהדיןפסקאתלפרששניתןגםסברמצא.מצאהשופטשלדינולפסק15בפסקה,שם31

,פיטוריםפיצוייחוקלפילפיצוייםרקלאלטעוןמהעובדיםשוללשאינוכאופןהדיןבית
קביעתלמרות,והקיבוציהאישיבמישורהצדדיםעלהחלותחוזיותלהוראותבהתאםגםאלא
."צמצוםפיטורי"כייחשבולאשהפיטוריםהדיןבית

.מצאהשופטשלדינולפסק16בפסקה,שם32
ההתפטרותאופצייתאתמציגאינוגרוניס.גרוניסהשופטשלדינולפסק7-8בפסקאות,שם33

וניתן,הארציהדיןביתמפסיקתשמשתמעכפי,חריגיםלושייתכנוככללפיטוריםבדין
האפשרותלעובדיםעומדתמעבידיםחילופישלמקרהשבכלהיאדעתוכיאפואלסבור

.מפוטריםבדיןלהתפטר
.12הערהלעיל,מילפלדרהלכת34
.מצאהשופטשלדינולפסק17בפסקה,1הערהלעיל,א"רמתפרשת35
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חליםאינםחיוביםהמחאתודיניחוזיםדיני-ונאורהשיןהשופטיםשלעמדתם2.3
עבודהיחסיעל

באופן,נוטששהואהעובדהבשלבעיקר,ייחודיתחשיןהשופטשלעמדתו
בלשונו.חיוביםהמחאתומדיניהחוזיםמדיניהמתבקשיםהפתרונותאת,מפורש

על-שהםכמות-חיוביםהמחאתודיניהחוזיםמשפטהחלת":חשיןשל

ומעבידעובדיחסי,הסופותכלבסוף.באוזננומעטחורקת,ומעבידעובדיחסי
הגם.החוזיםלחוקדגםהמהווהחוזהכאותו,דהיינו,רגילמסחריכחוזהאינם

,ומעבידעובדיחסיגםתוכה-אללקלוטעשויההכלליתהחוזיתשהמיסגרת
שיסודודין:משלהלדיןהראויהלעצמהחברתיתקטיגוריהמהוויםאלהיחסים
לעצמוחייםהואחיאך-חוזיםדיניובו-הכלליבמשפט,אמנם,הוא

המשפטיהפתרוןאתלעצבשצריךהואהמשפטבית,לדעתו,לפיכך.36"כאיפיוניו

,שלענייןדיניםשליישומםדרךעל,במשפטוהדוקטרינותהיסודעקרונותפי-על"
.'7"נתוןבזמןבחברהלמקובלהדעתנתינתותוך,הישרובשכלבהיקשבהיעזרות
לעובדיםלייחסיששבהןהנסיבותמהןהיאהשאלהעיקר,חשיןהשופטלדעת
איננוהוא."חיעסק"כבמפעלהבעלותבהעברתהחדשלמעבידלעבורהסכמה
יחסימקיוםיוצאכפועלהסכמהלהניחניתןכימצאהשופטשלגישתואתמקבל
שלביצירהאלאהעובדשלמשתמעתבהסכמהאיננוהעניין,לדידו.מעביד-עובד
לחפשאין,חשיןשללגישתו.עקרוניתנורמהבקביעתהמשפטביתידיעלהדין
לייחסיששבהןהנסיבותאתלקבועאלא,העובדשלהמשתמעתההסכמהאת

:בלשונו.החדשלמעבידלעבורהסכמהלעובדים

במובנו'משתמעתהסכמה'עלאפואנסביםהםאיןחברייביןהדעותחילוקי"

הקונקרטיותהנסיבותמןהמשתמעתהסכמה:קרא,המושגשלהאמיתי
-הדיןעלהםנסביםביניהםהדעותחילוקי.אלמוניאופלונישבמקרה

פניהםאמנםהםואלה-הדבריםפנייאלהואם.והמצויהרצויהדיןעל
ובלשוןמפורשבאורחונשיחמעליהםהמסכהאתנסירכיהםראויים

יצירתולענייןחבריישלהדעתבחוותוהטריא-השקלאעצם,אכן.ברורה
נורמהקביעתשלוברמה-עובדיולביןמעסיקביןאינטרסים'איזון'של

המחוקקשלדרכוזווהרידיןשליצירתודרכיעלמלמדים-עקרונית
.38"דיןשלביצירתו

בנסיבותהשוניאתבחשבוןלוקחואיננומדינוקשהמצאשלמבחנו,חשיןלדעת

מבחןצריךלכן.גדולעסקלביןקטןעסקביןההבדללמשל,ההעברהמקרי
לעבורהסכמהלעובדיםלייחסיששבהןהנסיבותאתלקבועמנתעל.גמיש

.חשיןהשופטשלדינולפסק11בפסקה,שם36
.חשיןהשופטשלדינולפסק16בפסקה,שם37
.שם,שם38
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שינויים")ארגונייסודהכולל,"משולבמבחן"לאמץחשיןהציע,חדשלמעביד

:חשיןהסבירכך.פונקציונלי40יסודוכן39("אורגניים

הפונקציונליוהיסודהמעסיקשלזהותושינויעלעצמומסבהאירגוניהיסוד"
שלהלגיטימיותובציפיותיובזכויותיו,חלושלאאו,שחלולשינוייםנדרש

שינוילהיווצרעלולאו-לרעהשינויחלאםבשאלה,'סביבתו'ב,העובד
מיבחן,ולעולם,תמידהואאיןאפואהקובעהמיבחן.'וכובמצבו-לרעה

ולבדוקלהוסיףעלינושומה;המעסיקשלזהותושינוי-בלבדפורמלי
.41"הפונקציונליליסודזיקהתוך,זהותשינויאותושלמהותו
אורגנייםשינוייםלבצעהמעסיקלזכותהסכמהלעובדלייחסשישהיאהמשמעות

איןשכהםעבודהביחסישינוייםנתחוללולאעודכל,דהיינו,מסוייםלגבול"עד
.42"בעבודתוימשיךכיממנולדרוש

כילמסקנהחשיןהגיעהארגוניהיסודבבחינת,א"רמתפרשתעובדותלעניין
,א"תעשלבשליטההנמצאתחברהאלא"רמתמפעלבהעברתשמדוברמאחר

דבריםלמרות.43"מהותיבאורחנשתנהלאהעובדיםשל'אמיתי'ההמעסיק"
התקיימואםשיבחןמנתעלהדיןלביתהדיוןאתלהחזירלנכוןראהחשין,אלה

ההעברההשפעתתהיהמה:קרי,"הפונקציונליהיסוד"במסגרתהרלוונטייםהתנאים
זכויותיהםנגרעוהאם,לרעהשונהמצבםהאם,העובדיםשלזכויותיהםעלבפועל
.44וכדומה
הגזרהרועאתמיתנהנאור.חשיןשללעמדתוהסכימהנאורהשופטת,ככלל

חריגשלקיומולהוכיחשהנטלשסברהבכךהעובדיםמבחינתחשיןהשופטשל
אחרותנסיבותאוהעבודהבתנאימוחשיתהרעהאין,מעבידיםחילופיחרףשבו

.45המעבידעלמוטל,בעבודתולהמשיךהעובדמןלדרושאיןשבהן
עלמבשרתדינםבפסקיונאורחשיןהשופטיםשקבעוהמשפטיתההלכה

הם.המילהמובןבמלואחוזייםכיחסיםהעבודהיחסיאושיותתחתחתירה

.אורהשופטשלדינומפסקשאבחשיןשהשופטמבחן39
קטןשבעסקבאופן,גדולמפעלועלקטןעסקעלשונהכלליםמערכתליישםיש,לדעתו40

שבהמגדוליםבמפעליםשונההמצבאך,"חיעסק"כהעסקאתלמכורזכותלמעסיקאין
.למעבידעובדביןאישייםיחסיםאיןשאז,מלאכותיתמשפטיתאישיותהואהמעסיק

.חשיןהשופטשלדינולפסק24בפסקה,1הערהלעיל,א"רמתפרשת41
(א)11'שבסהמידהאמתאתלאמץהציעחשין.חשיןהשופטשלדינולפסק27בפסקה,שם42

שבהן[...]אחרותנסיבות"או"העבודהבתנאימוחשיתהרעה"קרי,פיטוריםפיצויילחוק
.חשיןהשופטשלדינולפסק26בפסקה,שם."בעבודתוימשיךכי[מהעובד]לדרושאין

.חשיןהשופטשלדינולפסק30בפסקה,שם43
.חשיןהשופטשלדינולפסק31בפסקה,שם44
מפעליםשלדינםאתלהשאירביקשהאףנאור.נאורהשופטתשלדינהלפסק3בפסקה,שם45

שבכלולומרולהכלילזובשאלהמסמרותלקבועשאיןשסברהמכיוון,עיוןבצריךקטנים
שלדינהלפסק6בפסקה,שם)גדוליםולמפעליםקטניםלמפעליםשונהדיןיהיהמקרה

.(נאורהשופטת
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מיוחדיםחוזים:המשפטיתההסדרהמבחינתיתומיםהעבודהיחסיאתמשאירים
בדינישישודאי.עליהםהלהחוזיםחוקואיןבחקיקהמקיףהסדרלהםשאין

ביטוילידיבאזהשדברכפי,הכללייםהחוזיםלדיניוסייגיםהתאמותהעבודה
מבטאיםעבודהיחסיבתחוםהחוזיםלדיניוהסייגיםההתאמהאולם.המגןבחוקי

שביןהמיקוחביחסיהאיזוןחוסרעללגבורכדיהעובדיםעלהגנהשלמדיניות
אלה.לאותו-מעבידיםידיעלהזההשוויון-איניצולולמנועלמעבידיםעובדים
חוזהחוקהצעותשתי,ואכן.חוזיםבדיניהמוסדרההסכמהביסודפוגעיםאינם

חשיןשלקביעתם.46העבודהחוזהעלהחוזיםדינילתחולתביטוינתנועבודה
שלהאוטונומיהעלההגנהאתמבטלת,ישימיםאינםהכללייםהחוזיםדיניכיונאור
לראותשאין,כאמור,היאזוקביעהשלהתוצאה.אלהבדיניםלוהמוקניתהעובד

כאשרלפחות,במשפטמוגנתכזכותמעבידוזהותאתלבחורהעובדשלזכותואת
אישיקשרלעובדיםאין,חשיןשללדידו,ששםגדולבמפעלהעובדבעבודתמדובר

.מעבידםעם
:דינובפסקשאמרמפורשיםמדבריםעולהכך.המצוילדיןמודעחשיןהשופט

הדיןפיעלכיאורהשופטחברישלמסקנתועללחלוקניתןשלאדומני"
מעסיקאין-הספציפייםוהכלליםהדוקטרינות,היסודעיקרי-הכללי
,חוזיםדיניפי-עלכך.אחרלמעסיקעובדיואת'להעביר'ומוסמךרשאי
כמשתמעוכך-והלכהחרותמשפט-חיוביםהמחאתדיניפי-עלכך

רשאי-חי-בעלוכמותו-דומםחפץ[...]היחידשלהיסודמזכויות
מכהיםואיןיד-אל-מידלהעבירו,למקוםממקוםכרצונולטלטלוהבעלים

למעסיקממעסיקעוברהואואיןבועושיםשאין,האדםהואכןלא.בו
.47"יוצאאיןהכליסכימו-דומה-כך-על.לרצונואלא

דרכומעלמסלקהוא,כחפץלעובדלהתייחסשאיןזוקביעתולאחרמידאולם
צייןהואשאותן-חיוביםהמחאתודיניחוזיםדיני-חוקהוראותאותןאת

כךידיעל,זאת.כאמור,כחפץלעובדיםהתייחסותלמנועהמשפטשלכדרכו
.כשלעצמותהמתקייםמיוחדכתחוםהעבודהחוזיתחוםאתמאפייןשהוא

שבהםהמקרים,נאורשללגישתהלאכיאם,חשיןשללגישתו,מזויתרה
העובדיםשבהםלמקריםמוגבלים,החדשלמעבידלעבורלסרביוכלהעובד
להמשיךמהםלדרוששאיןבאופןיורעועבודתםשתנאיההוכחהנטלאתירימו
גםהרי.הכלכליבשוקמהמציאותלחלוטיןמתעלםחשין,אלהבדברים.לעבוד

בין,פרטיתלחברהממשלתיתחברהביןההבדל,גדוליםבמעבידיםכשמדובר
קטנתלחברהמשאביםגדולתחברהובין,זרהבבעלותלחברהישראליתחברה

.7-8הערותלעילואו46
.חשיןהשופטשלדינולפסק10בפסקה,1הערהלעיל,א"רמתפרשת47
.אליההנלווהוהטקסט36הערהלעילראו48
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שלהעבודהחייעתידמבחינתמשמעותייםהם,קשחברתאפילואומשאבים

קליםתמידאינםהחדשההחברהעלשנתוניםהעובדהמןמתעלםהוא.העובד
זהותבשינוירקלאכרוךשהמעברלהוכיחהעובדיםעלהנטלולכן,להשגה
.סבירבאופןלהרימוניתןשלאנטלהנו,העבודהתנאיבשינויגםאלא,המעביד

תנאיאתלהרעלאהבטחהשישהעסקהלפנינראההדבריםפניעלאםגם
ההעברהלאחרקצרזמןתוךרכיםבמקריםשבפועלמוכיחההמציאות,העבודה

מודעתשהיאנאורשלהדיןמפסקברור.גדולבהיקףעבודהצמצומימתבצעים
.ההוכחהנטלאתמעבירהאכןוהיא,האלהלסכנות

לנוראוי"שלפיהםבדבריוביטוילידיבאהחשיןהשופטשלהעולםתפיסת

השוקכוחותבהם,משפטיים-לברבכוחותלשפתועדטובלשענייננונזכורכי
כוחות,('וכומלאהתעסוקהשלשוק,אבטלהשלשוק)השוקשלהכלליומצבו

אלהכלוכי,'וכוהמדינהשלהכללימצבה,העובדיםאירגוניוכוחותהמעסיקים
פחותהאינה-ההמעטהדרךעל-שהשפעתוכלכלי'אימהמאזן'מעיןיוצרים

למחוקקוכמותם-המשפטלבתילהםראוי,אכן[...]המשפטנורמותמהשפעת

בדברים.49"שלהםאתלעשותהקיבוצייםולהסכמיםהשוקלכוחותגםלהניח-
שהיאצורהבכלממלכתיתהתערבות-אישלליברלית-ניאוגישהחשיןמביעאלה

בכוחותהתערבות-אישלהתוצאהאתלהשיגמנתשעלמעניין.השוקבכוחות

אתמובהקתבצורההמבטאהדיןאתדווקאמבטלהוא,חשיןמצהירשעליה,השוק
השוקבכוהותמתערבולכן,חיוביםוהמחאתהחוזיםדיני-החופשיהשוקתפיסת

בביקורתוחשיןשלמדבריו.50אלהעסקייםביחסיםהחזקהצדאתלחזקמנתעל
עללהגןצורךכיוםשאיןחושבהואכילמדיםאנו,ריבליןהשופטשלדבריועל

מןהיוצאיםדברים-חברישלדבריו":מעבידיהםמולחולשתםבשלעובדים
עובדאודות-על,דיקנסרלס'צשלמספריולאירועיםהםוראוייםיפים-הלב

כלומשפילםבעובדיוהעולבמעסיק,מעללים-רעלמעסיקלהעבירושמבקשים

.חשיןהשופטשלדינולפסק22בפסקה,1הערהלעיל,א"רמתפרשת49
,אחרבמקוםשהסברנוכפי,אולם.הקיבוצייםהעבודהיחסימישורעלמדברחשיןאמנם50

מלהיותחדלהפועליםהםשבההסביבהכימשמעותואין,חזקיםעובדיםארגונישלקיומם
לראותאין":העובדיםארגונישלכוחםעלהגבלותהמצדיקבאופן,חופשישוקשלסביבה

,השוקבכוחות'חיצוניים'כמתערביםקיבוציומתןמשאהמנהליםומעבידיםעובדיםארגוני
הכלכלייםהאילוציםתחתומתןמשאהמנהלים,עצמוהחופשיהשוקבמסגרתכשחקניםאלא
תופעהאינולרביםמשותפיםאינטרסיםהמייצגגוףידיעלומתןמשאניהול[...]השוקשל

ארגוניםבאמצעותעובדיםשלומתןהשאניהול.חופשישוקשלכלכליותבמסגרותחריגה
מאוגדיםגופיםשמבצעיםמעסקאותיותרחופשישוקשללעקרונותחמורניגודמהווהאינו

מסחרייםשלגופיםכשםכדיוק:ועודזאת.ומדינותממשלות,חברות,שותפויותכגוןאחרים
וחומרקל,העסקהבהצלחתשמולםהצדעםומתןבמשאהדדיאינטרסישאלהוממלכתיים

,למעבידגםאלאלהםרקלאהמשתלמתלעסקהלהגיעעליהם-עובדיםארגוניעבור
איןעבודהמקומותובהעדר,עבודהמקומותבנמצאיהיולאהמעבידהצלחתשללאמשום
רדאי)"החופשימהשוקאינטגרליחלקהםעובדיםארגוני,זהבמובן.העובדיםלארגוןקיום
,4Radayאקק.377-353;42'בע,4הערהלעיל,ונועם supra note(.
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הגלובליהניאוליברליזםבעידןהעובדשלמצבוהאכן.51"ערבעדמבוקר,העת
עבודה,אבטלה,מינימוםשכרתשלום-אי,בעוניעבודהעלהנתונים!?שפירכה

כל-המגןחוקיאכיפת-אי,זריםעובדיםניצול,אדםכוחקבלניבאמצעותזמנית
שבהםעבודהמקומותישאם.בזמננונאוריםהעסקהדגמיעלמצביעיםאינםאלה

גודלפיעלמזוהיםאינםהם,80-העד60-השנותשלהנאורותהנורמותנשמרות
וממלאיםהעובדיםזכויותעלהמגניםעובדיםארגונישלקיומםפיעלכמוהפירמה

כחלק,קיבוצייםהסכמיםשיהיומניחחשין,ואכן.העבודהבמקוםשיטורתפקידי
יחסישלהפרטיבמגזרהיוםנכונהאינהזוהנחהאך,מתארשהוא"האימהמאון"מ

הבעלותהעברותרובוששם,בנמצאאינםהעובדיםארגוניששם,בישראלעבודה
.להתרחשצפויותבעסק

והדיןהמצויהדין:(וריבליןדורנרוהשופטים)אור(בדימוס)לנשיאהמשנהעמדת3.3

הדשלמעבידלרצונובניגודהעובדהעברתמונעיםהרצוי
זכויותבענייןבישראלספציפיתחקיקהשאיןכךעלשעמדלאחר,אורהשופט

בשלושתזולסוגיהתשובהקיימתאםלבחוןפנה,מעבידיםחילופיבעתהעובדים

דיני,(החיוביםהמחאתודיניהחוזיםדיני-קרי)הכלליהדין:המשפטענפי
.החוקתיוהמשפטהעבודה
על,החוזיםבדיניהיסודמושכלותפיעלכיקובעאור,הכללילדיןבאשר
לדחותבוחריםהעובדיםואם,העבודהחוזהאתלהמחותלהציעהמקוריהמעביד

נקטהמעבידאםאלא,המקוריתבמתכונתוהעבודהחוזהימשיך"הצעתואת
החוזיםבדינינורמהאין[...]החוזיהקשרלביטולהדיןפיעלהנדרשיםצעדים

מסקנהתמךאורהשופט.52"זובדרךמלפעוללסיימוהמבקשלחוזהצדהפוטרת

מתיישבתאך,עבודהלחוזהספציפיבאופןהמתייחסת,מילפלדר53בהלכתגםזו

אינולחוזהצד,מילפלדרהלכתפיעל.חוזיםבדיניאלהיסודמושכלותעם
.צדדי-חדמעשהידיעל(המעבידזהות-בענייננו)בחוזהחניותלשנותיכול
אתתחילהלהביא,בחוזהלשינוייםלהביאהמבקשצדעל,שםשנפסקכפי

מכןולאחר,(העובדאתלפטרהמעבידעל-בענייננו)לסיומוכולוהחוזה
.(החדשהמעבידעםעבודהחוזה-בענייננו)חדשחוזההשנילמתקשרלהציע
הגיעאור.54השניהמתקשרבהסכמתרק,כמובן,להשתכלליכולכזהחדשחוזה

שלפיה,לעילשהסברנוכפי,החיוביםהמחאתדינימכוחגםהאמורהלמסקנה
,העובדיםכלפיחובותיוואתעובדלשירותיהזכותאתלהמחותרשאיאינומעביד
קיבוצייםהסכמיםלחוק18שסעיףהטענהאתדחהאורהשופט.55הסכמתםללא

.חשיןהשופטשלדינולפסק37בפסקה,1הערהלעיל,א"רמתפרשת51
.אורהשופטשלדינולפסק17בפסקה,שם52
.12הערהלעילראו53
.דינולפסק25בפסקה,1הערהלעיל,א"רמתבפרשתאורמפנהלשם,215'בע,שם54
.אורהשופטשלדינולפסק18בפסקה,1הערהלעיל,א"רמתפרשת55
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אורשלמסקנתו.החיובים56המחאתלדיניתחולהאיןכןועל,מיוחדדיןמהווה
בהיעדר,חיוביםהמחאתדיניוהןהחוזיםדיניהן,הכלליהדיןלפי"כיאפואהייתה
שלאקטבהעדר,לחילופיןאו,חדשלמעבידלמעברהעובדיםשלמצידםהסכמה
עםחוזיבקשרקשוריםלהיותממשיכיםעובדים,המקוריהמעבידמטעםפיטורים
.57"המקורימעבידם
נורמטיביתתשתיתהעבודהבדיניקיימתאםלבחוןאורהשופטפנהמכןלאחר

המגןחוקיהוראותאתסקראור.זומסקנהלערעראולתמוךכדיבהשיש
הייתהמסקנתו.מעבידיםחילופישלבמצבהעובדזכויותשלרציפותהקובעים

זהותאתלשנותניתןלאשלפיההמסקנהאתלשנותכדיאלהבהוראותאיןכי
:אורשלבלשונו.הסכמתםללאעבודהבחוזהעובדיםקשוריםשעמוהמעביד

ליחןכדיהדרושיםהתנאיםמהםבשאלהעוסקותאינןאלהחוקהוראות"
האםבשאלהלאובודאי,העובדיםעםביחסיהםמעבידיםלחילופיתוקף

רקעוסקותהן.לכךהעובדיםסירובאףעלתוקףמקבליםהחילופים
,ביניהםהחוזיהקשרשנוצראחריהחדשמעבידםכלפיהעובדיםבזכויות

מזכויותלהסיקאין.הזההקשרליצירתנדרשמהלשאלהלהיכנסבלי
בזכויותרציפותלהםלהבטיחהיאמטרתןאשר,לעובדיםשהוענקוחוקיות
זכותשלשלילה,עבודהמקוםבאותואחדיםמעבידיםבתקופתנצברואשר

.58"העיסוקולחופשההתקשרותלחופשהעובדים
,לממשלההמשפטיהיועץשלבטיעוניושעלתהטענהדחהאורהשופט,כןכמו

שלהמשתמעתהסכמתועלגםלהסיקניתןעבודתולמקוםהעובדמזיקתכי
שעובדקטגוריבאופןלקבועאיןכיהסביראור.המעבידזהותלשינויהעובר
יתרה.59מעבידוזהותשלהמרכיבפניעלעבודתומקוםשלהמרכיבאתמעדיף
הארציהדיןבביתהרובדעתהגיעהשאליההמסקנהכיוהסביראורהוסיף,מכך

עומדת,עבודתולמקוםהעובדזיקתאתהמדגישותהחוקהוראותסמךעללעבודה
:העובדעםלהיטיבשהיא,אלהחוקהוראותשללתכליתןבניגוד

אמר,הטענהאתבדחותו.חיוביםהמחאתלחוק10'וסקיבוצייםהסכמיםלחוק18'סראו56
כאהחדשהמעביד,[קיבוצייםהסכמיםלחוק18'ס]זהבסעיףהאמורפיעל":היתרביןאור

הדיןמהוההוראהמלשוןללמודאין[...]הקיבוציההסכםלענייןהקודםהמעבידשלבנעליו
אםהסכמתםלכךנדרשתהאם,דיוקוביתר,מעבידיםחילופיבעתעובדיםלמעמדבאשר
ההסכםעליויחול,הקודםהמעבידעובדישלהמעבידיהיההחדששהבעליםבהנחה.לאו

פרשת."עובדיולהיותלהסכיםהעובדיםשלחובההסעיףמןללמודאיןאך,הקיבוצי
.דינולפסק19בפסקה,1הערהלעיל,א"רמת

.שם,שם57
גם,שנדרשהקודמתבפסיקהגםזומסקנהתמךאור.אורהשופטשלדינולפסק21בפסקה,שם58

דינולפסק22,23פסקאות)מעבידיםחילופישלבמצבהעובדיםמעמדלסוגיית,בעקיפיןאם
ע"דכ;שם,58הערהלעיל,נוסבאוםעניין:הבאיםהדיןלפסקיהפנהששם,אורהשופטשל
.(601(מץ4ד"פ,פלפלי'נמזרחי90/415א"ע;248יגע"פד,אנצלכין-ווהל3-127/מא

.אורהשופטשלדינולפסק28בפסקה,1הערהלעיל,א"רמתפרשת59
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במובן,העובדעללהגןהיא'העבודהמקוםאלהזיקה'שלהעיקרוןתכלית"
.עבודתומקוםעלהבעלותרציפות-איחרףתימשךזכויותיושרציפותזה

העובדאתלאאךהעובדזכויותאתהעבודהמקוםאללקשור,הואהרעיון
עקרוןשימש,הרובשלדינובפסק.העובדעםלהיטיבנועדהעיקרון.עצמו

בדיןלומוענקותשאינןזכויותלמעבידלהעניקכדי-סותרבאופןזה
.60"העובדבזכויותפגיעהלאפשרובעקיפין,הכללי

מטילהדיןשביתהואהארציהדיןבביתהרובמעמדתהנובעאורשצייןנוסףקושי
רצונואם,להתפטר,החדשהמעבידאצללעבודלעבורמעונייןשאינועובדעל

ולעבודלהמשיךהעובדרצוןלמרות,הסטטוטורייםהפיטוריםפיצוייאתלקבל
:אורמפינאמרכךעל.המקוריהמעבידאצל

?עבודתואתלהפסיקמעונייןשאינולמי'התפטרות'לכפותניתןכיצד"
להמשיךהמסרבלמעבידפיטוריםמעשהלייחסשלאניתןכיצד,רוחבאותה
לבעלים(העבודהמקום)במפעלוהזכויותבהעברת[...]?עובריואתלהעסיק
הואהמקוריהמעביד,העובדיםאתולהעסיקלהמשיךנכונותו-ובאי,אחרים
,לעילהאמוררקעעל.עובדיולביןבינוהעבודהיחסילניתוקגורםאשר

יגיעלאאםהמעבידהתנהגותדיןכיייקבעבהלתוצאהלצפותהיהניתן
זכאיםיהיופיהעללתוצאהולא,ידועלפיטוריהםכדין,עובדיועםלהסכם

.י6"יתפטרואםרקלפיצוייםהעובדים
ראשית.החוקתיבמשפטיסודזכויותהואאורהשופטשבחןהשלישיהמשפטענף
כבוד:יסוד-לחוק3בסעיףהמעוגנת,בעסקולמעבידשישהקנייןזכותאתאורציין

אורהשופט,זאתעם.שלו62הניהולפררוגטיבתנובעתשממנה,וחירותוהאדם
,העובדיםעלהשלכותלהישכאשרמוגבלתהמעבידשלהפררוגטיבהכיהדגיש

נגזרותוחובותיהםזכויותיהם;המעבידשל"קניינו"בגדראינםהעובדיםשכן
לעובדים,השניהעברמן.המעביד63עםלחוזהצדמהיותםובראשונהבראש
ובראשונהבראשרלוונטיתולענייננו,להתחשבחובהשבהןיסודזכויותישעצמם
המעוגנתחוקתיתיסודזכותשהנה,בחווהעמםהמתקשרוהותאתלבחורזכותם
אורהפנהזהלעניין.העיסוקחופש:יסוד-ובהוקוחירותוהאדםכבוד:יסוד-בחוק

בזכויותפגיעהכדילעלותיכולההבחידהבחופשעקיפהפגיעהגםשלפיהלפסיקה
:הסביראור.החוקתיות64

.אורהשופטשלדינולפסק24בפסקה,שם60
.אורהשופטשלדינולפסק25בפסקה,שם61
.אורהשופטשלדינולפסק26בפסקה,שם62
.שם,שם63
(4)מגר"פ,והספורטהתרבות,החינוךמשרד'נלם97/5936ץ"לבגהפנהאור.שם,שם64

פגיעהגםלהיותיכולההעיסוקבחופשפגיעהכיברקהנשיאהבהירששם673,692-693
פגיעהידיעלכגון,מקצועובתחוםרצונופיעלמלפעולהפרטבחירותהפוגעתעקיפה
.התחרותבחופשאושלוההתקשרותבחופש
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מצריךלמעבידהעובדמעניקאותוהאישיהשירותשלהמיוהדהאופי"
,אמיתיתבחירה,לבחורזכותוועלהעובדשלהאוטונומיהעליתרההגנה

,לינראה[...]לאומיועם,עבודהבחוזהלרבות,בחוזהיתקשרמיעם
יכולהאינה,העובושלפרנסתומקוראתהגודעת,ההתפטרותשחלופת
לא,היאהכלכליתהמציאותאכן.אמיתיתבחירהלוכמאפשרתלהיחשב

לומרניתן.זובחלופהלבחורטעשיתאפשרותשוללתאשרכזו,אחת
שתיביןברירההעובדעלכופההארציהדיןבביתהרובשדעת,זהבהקשר

וזאת-להתפטראוחדשמעבידאצללעבודלעבוראם-אפשרויות
החוזהאתבתוקפולהותיר,היאזואפשרות.נוספתאפשרותקיימתכאשר

.(.נ.וג.ר.פ-שלנוההדגשה)65"המקוריהמעבידעם
אתסותרתהארציהדיןבביתהרובעמדתכילמסקנהאפואהגיעאורהשופט

זכויותאתמבטיחהואינההעבודהמדינימתחייבתאינה,הכלליהדיןהוראות

,להסיקניחןאםהיאאורהשופטנדרששאליהנוספתשאלה.העובדיםשלהיסוד
העובדיםשלמשתמעתהסכמה,המעבידשלהניהוליתהפררוגטיבהעקרוןמכוח

שלהניהוליתהפררוגטיבהכילמסקנהאורהגיע,למצאבניגוד.66מעבידיםלשינויי
החדשהבעליםשלעובדיםלהיותעובדיואתלחייבהזכותאתכוללתאינההמעביד

המעבידשלהניהוליתמהפררוגטיבהחלקכיהסכיםאורהשופטאמנם.המפעלשל
הסכמתנדרשתלאכןועל,להפרידואומפעלואתלמכורלושניתןהכוחהיא

.67(אחרתבמפורשהקובעתחוזיתאוחוקיתהוראהבהיעדר)זולפעולההעובדים
ישככללשלפיהבמסקנתומצאהשופטעלחולקהואכיהבהיראורהשופטאולם
אתגםכוללתהמעבירשפררוגטיבתלכךבמשתמעכמסכימיםהעובדיםאתלראות

:בלשונו."חיעסק"כהמפעלאתלמכורהכוח

למנוע,כללבדרך,יכולאינועובד,כיוםהקייםהמשפטיהמצבלפי"
כילהסיקכלשהידרךאיןמכאןאולם.בעסקומבנישינוילבצעממעבידו

המשרדיהציוד,הייצורקוויעםיחד,עיוורבאופן,'להימכר'מסכיםהוא
בעתכלללוידועההייתהלאשזהותוחדשמעבידלידי,העסקשלוהמבנה
לגישהתקדיםאין,לבררשהצלחתימהלפי.שלוהעבודההסכםאתשכרת
הנההעסקעובדיכלפימעבידשלהחוזיותוהחובותהזכויותהעברתלפיה

.אורהשופטשלדינולפסק26בפסקה,שם65
שלמפורשתלהסכמהא"רמתוחברתא"תעשלטענה,בקצרה,דחהשאורלאחר,זאת66

לפסק29בפסקה,שם)הקיבוציבהסכםהוראהעלבהסתמך,מעבידיםלחילופיהעובדים
.(אורהשופטשלדינו

,המצויבמשפטהמצבשזהואףכי,זאתעם,צייןאור.אורשלדינולפסק32בפסקה,שם67
באופןהמשפיעות,מסוימותבהחלטותכילסבורוניתן,האפשריתהיחידההגישהזואין

בנוגעחקיקתיהסדרבעריכתכיהציעאור.לשתפםדרךלמצואראוי,העובדיםעלמשמעותי
לפסק43בפסקה,שם)כזואפשרותגםתישקלמבנייםשינוייםבעתעובדיםשללמעמדם

.(אורהשופטשלדינו
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אתמוכרשהואבעתהמעבידשלהפררוגטיבהבמסגרתהנכללתפעולה

.68"עסקו

תפעולולצורךנדרשיםשינוייםאילולקבועמנתעלאורהשופטשנקטהמבחן

המעבידשלהניהוליתמהפררוגטיבהכחלקייחשבוהעסקשלוהיומיומיהשוטף
הוא.69"האורגנייםהשינויים"מבחןהואזומפררוגטיבהחורגיםשינוייםואילו
משתרעתאינהכללבדרךהניהוליתשהפררוגטיבה"אורגנייםשינויים"הגדיר
פיעללהםהמוקנותהעובדיםשלמהותיותבזכויותהפוגעים"כשינויים,עליהם
עודניתןשלאעד,לוהצדדיםביןההסכמהבסיסאתוהמשניםהעבודהחוזה

במקרים,אורלדעת.70"חדשחוזהאלא,המקוריהחוזהשלהגמשהבהםלראות
ואין,לשינוייםהעובדיםשלהסכמהעלהמצביעותברורותראיותלדרושישכאלה
מכירתשלפיהמסקנתואתביססאורהשופט.משתמעתהסכמהשלקיומהלהניח

.71עיקרייםטעמיםשניעל,לעילכאמור,"אורגנישינוי"הנה"חיעסק"כהעסק
עבודההסכםלהמחותמאפשראינוהדיספוזטיביהכללישהדיןמאחרכי,האחד
עובדשלהסכמהלהסיקמנתעלאיתנהתשתיתעללהצביעיש,העובדהסכמתללא

כזוהיאהנוהגתהפרקטיקהאורהשופטשלדעתהנוהשניהטעם.שכזו72להמחאה
הסכמתםאתעמםלבררמנתעל,נציגיהםעםאועובדיועםבדבריםבאשהמעביד

החדשהמעבידגם,דומהבאופן.73תנאיםובאילו,חדשמעבידעבורלעבודלעבור
שלבנעליומשפטיתמבחינהבאהואהמפעלרכישתשעם,אורלדעת,מניחאינו

בהידברותמוסדרזהענייןכללובדרך,וענייןדברבכלעובדיוכלפיהקודםהמעביד
אור,כאמור,לפיכך.נציגיהם74אוהעובדיםבשיתוף,הקודםהמעבידלביןבינו
מסוגאיננה,לרצונםבניגודחדשמעבידאצללעבודעובדיםשלהעברתםכיסבר

.מעבידיםשלהניהוליתבפררוגטיבההכלולותהפעולות
בפנימכשולתציבאליההגיעשהואהתוצאהשלפיהלטענהגםנדרשאור

הואשאליוהמשפטיהפתרון,לדעתו.75במשקמבנייםשינוייםלבצעהאפשרות
ואינוהצדדיםביןהוגןומתןמשאלניהולמתאימהסביבהיצירתמאפשרהגיע

העובדים,הקודםהמעביד:הרלוונטייםהגורמיםביןראויבלתיאיזוןחוסריוצר

.אורהשופטשלדינולפסק35בפסקה,שם68
.אורהשופטשלדינולפסק34בפסקה,שם69
.שם,שם70
הנסבות,מצאשללגישתומענהשעיקרןטענות(36בפסקה,שם)אורהוסיףאלהטעמיםעל71

.כאןכדיוננווחורגות,פיטוריםפיצויילחוק(א)11'סעלבעיקר
.אורהשופטשלדינולפסק35בפסקה,שם72
.אורהשופטשלדינולפסק36בפסקה,שם73
.שם,שם74
העובדיםשלפיההעמדהקבלתכיחששבטיעוניוהביעלממשלההמשפטיהיועץ,היתרבין75

יהיההמפעלאםבשאלהכלכליתודאותחוסרתיצור,החדשלמעבידלעבורלסרבזכאים
,העסקהבכדאיותלפגועעלולהפיטוריםפיצוייגובהואף,פעילותואתלבצעלהמשיךמסוגל

.(אורהשופטשלדינולפסק39בפסקה,שםכנזכר)טרפודהכדיעד
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עובדיוהסכמתאתלקבלעליוחובההטלת,הקודםלמעבידבאשר.החדשוהמעביד
ללאבעסקומבנייםשינוייםלבצעניסיוןממילא-משמעותינטלמוסיפהאיננה

לצורךנחשףהיהוהמעביד,עובדיםשלבהתנגדותנתקלהיההעובדיםהסכמת
רביםעובדיםשלשעזיבהלסכנהוכןהמתפטריםלעובדיםפיטוריםפיצויילשלם
להםשניתןהכוח,לעובדיםבאשר.76"חיעסק"כהעסקאתלמכורביכולתותפגע

בהיעדרשאיןבכךמתאזן"אורגנייםשינויים"להסכמתםאתלקבלהדרישהידיעל
אותםיובילסירובםעלהנוקשהועמידתם,השינויביצועאתלמנועכדיכזוהסכמה
:הסביראור.77פיטוריםשללסיכון

שלאפשריתאופורטוניסטיתהתנהגותכלפיבלםהפתרוןיוצרבכך"
להםלעלותעלולה,החדשלמעבידלמעברעובדיםהסכמתאי.העובדים

מוגןמעברעלמוותריםהם,ראשית:היבטיםבשניוזאתיקר'מחיר'ב
והסכמיםעובדיםחילופיהמסדיריםהמגןחוקיבאמצעות)החדשלמעביד
באופןמסתכניםהם,שנית.(החדשהמעבידעללחולהממשיכיםקיברציים

.78"עבודתםמקוםבאובדןמהותי
להתקשראםמוחלטבחירהחופשלוישכיהדגישאור,החדשלמעבידבאשר
הללווהבלמיםהאיזונים,אורלדעת.הצדדיםהגיעושאליהםהתנאיםלפיבעסקה

מאפשרים,העובדיםשללאלה(והחדשהקודם)המעבידיםשלהאינטרסיםבין
.במפעל79מכנישינויביצועעללבבתוםומתןמשאלניהולהוגנתסביבהליצור
,וטולעובדיםמעניקאיננולעבורלסרבהזכותמתןולכן,להפסידמהישלכולם
.ומתןבמשאמיקוחכוחרקאלא

הצטרפושאליו,אור80שלדינובפסקהמשפטיותהקביעותעיקריהםאלו
נוספתנימהלאמורהוסיףמהםאחדכל.ריבליןוהשופטדורנרהשופטתבהסכמה
.משלו

מזוענייניםבכמהנבדלתהנמקתואולם,אורשללמסקנתוהצטרףריבלין
שלהיסודזכויותנושאאתנימוקיובמרכזלהציבלנכוןראהריבלין.אורשל

,לדעתו.אורשל"האורגנייםהשינויים"מבחןעללחלוקשהובילובאופן,האדם
אינהלעולם,שלוהניהוליתהפרררגטיבהנגזרתשממנה,המעבידשלהקנייןזכות
שהיא,"העובדשלהפררוגטיבה"ריבליןבפישמכונהמהעלשליטהלכלוליכולה

.אורהשופטשלדינולפסק40כפסקה,שם76
.שם,שם77
.שם,שם78
.שם,שם79
ביןהראויההאיזוןנקודתמציאתשעניינםהמדיניותלשיקוליגםאורנדרשדינובפסק80

במפעלאורגניים-מבנייםשינוייםבביצועמעבידיםשללאינטרסיםעובדיםשלאינטרסים
,שם)וחשיןמצאהשופטיםשלהדיןלפסקיבהרחבההגיבוכן,(39-45בפסקאות,שם)

.(46-58בפסקאות
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ומזכותלחירותהכלליתהזכותמןנגזרתזותירות.מעבידו81אתלבחורחירותו
זכותשלעליונותהאת.וחירותו82האדםכבוד:יסוד-בחוקהמעוננות,לכבודהאדם
:כדלקמןריבליןהסביר,המעבידשלהקנייןזכותפניעלולחירותלכבודהעובד

ולאכמטרההאדםמתפיסתישירבאופןנגזרתהעובדשלזוחירות"
הרצוןלאוטונומית,העובדשלהבחירהלחופשבסיסמהווההיא.כאמצעי

העובדחיוב[...]כרצונואישיותואתולפתחחייואתלעצבולחירותושלו
עםאחדבקנהעולהאינו-עבודהכהנחתולו-החדשלמעבידלעבור
מעבידידי-עלמועסקלהיותולאמעבידואתלבחורהעובדשלהיסודוכות

גורעתהזוהחירותכיסברנואילווגם[...]חופשיבאופןבחרלאשאותו
-הדברהואכךאםבליבנורבוספק-המעבידשלהקנייןמזכותמשהו

ברי[...]העליונהעלהחירותיד,האלההזכויותשתיביןשבהתנגשותהרי
זכותלביןמזההעובדשלחירותוביןהתנגשותכאןשקיימתככלכי,בעיני
יותר'קרוב',זהבמקרה,מצויהשהחירותהרי-מזההמעבידשלהקניין
.עדיפותלהליחןיש,לפיכך.ביתראותוומגשימה,האדםכבודערךלגרעין

.83"ישראלבמדינתהחוקתיהמשטרעםתתיישבלאאחרתמוצאנקודתכל
המושגבענייןאורשלדבריואתלהדגישבחרה,קצרהבהערה,דורנרהשופטת

מקוםעםיחדהעובדיםאת"למכור"מאפשרהדיןשאיןבאמרה,"חיעסק"של
.עבודתם

הלכהשלשבריריותה-א"רמתפרשת.ד

דורנר,אורהשופטיםלדעתבהתאםהוכרעהץ"בגשלהדיןפסקתוצאת,כאמור
ועםהמצויהדיןאתאורהשופטניתחשבוהאופןעםמסכימיםאנו.וריבלין
הגיעשאליהשהתוצאהדינובפסקהבהיראףאור,כאמור.אליהשהגיעהתוצאה

המעורביםהאינטרסיםביןהולםאיזוןמשקפתשהיאמאחררצויהתוצאההנה
באשר,זאתעם.הצדדיםביןקיבוציומתןמשאלניהולהוגנתסביבהומאפשרת

,היתרבין,יש,בענייננוהרצויהדיןמהובשאלהלמחלוקת":אורצייןהרצוילדין
בחירת[...]הרצויההכלכליתבמדיניותהקשוריםוהיבטיםאידיאולוגייםהיבטים
ייתכן.84"לנכוןזאתימצאאם-בולענותלמחוקקהואענייןשונההסדר

שנגזרהההלכהלשבריריותאורהשופטשלמודעותועלמלמדיםאלהשדברים
ועלכיוםבישראלהרווחיםוהאידאולוגייםהפוליטייםהכוחותרקעעלדינומפסק
מתוך)בלבדשופטיםשלושהשלדעתםעלמושתתתזושהלכההעובדהרקע

.ריבליןהשופטשלדינולפסק9בפסקה,שם81
.ריבליןהשופטשלדינולפסק10בפסקה,שם82
.שם,שם83
.אורהשופטשלדינולפסק43בפסקה,1הערהלעיל,א"רמתפרשת84
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בסמוךהעליתהמשפטבביתמכהונתםפרשו(ודורנראור)מהםששניים,(שבעה
בסוגייתעתידיחקיקתיהסדרכלכיהדגיששאור,לצייןיש.הדיןפסקמתןלאחר

,חוקתיותבדרישותלעמודיהיהחייבמעבידיםחילופיבעתעובדיםשלמעמדם
.חוקתיות85יסודזכויותמערבשהנושאמאחר
עובדיםשלמעמדםסוגייתא"רמתפרשתלאחרשגםספקאין,פניםכלעל

דוגמה.הושלמהלאלגביהשהמלאכהסוגיהנותרהמעבידיםחילופיבעת
הספנותרשותחוקשלאימוצוהיאא"רמתבפרשתההלכהשללשבריריותה

מאודבסמוך("והנמליםהספנותרשותחוק":להלן)2004-ד"תשס,והנמלים
נקבע,הנמליםרשותהפרטתאתהמסדיר,זהבחוק.הדיןפסקפרסוםלמועד

והם,החדש86המעבידעובדילהיותאוטומטיתעובריםהנמליםרשותעובדיכי
סמךעלזכויותיהםאת(הנמליםרשות)הקודםהמעבידמןלתבוערשאיםאינם
החוזיותזכויותיהםשלילתתוך,עובדיועםיחדהעסקמכירת.י8העבודהחוזה

וריבליןדורנר,אורהשופטיםלעמדתמוחלטבניגודעומדת,הקודםהמעבידכלפי
בניגוד,ההסתדרותשללטענתה,נעשהחקיקהשלזהכוחניצעד.א"רמתבפרשת

,יותרחריפהואף,נוספתדוגמה.קיבוציתומתןלמשאעוקףכאמצעי,לדעתה
במשרדשגובשה2005לשנתהמדינהבמשקההסדריםחוקלהצעתבטיוטהנמצאת
לעקוףהייתההמוצהרתשמטרתןהוראותכללהזו.2004אוגוסטבחודשהאוצר

הארציהדיןביתשלדינובפסקשנקבעאתאףאלא,א"רמתהלכתאתרקלא
עלפיטוריןפיצויי,ככלל,לקבלהמתפטריםהעובדיםשלהזכותבענייןבעבודה

עובד,מעבידיםחילופיבעת"שלפיה,האחת:הוראותשתיכללההטיוטה.חוקפי
והשנייה,"הקודםמעבידושלעובדוולהיותולהמשיךלתבוערשאייהיהלא

תהייהפיטוריםלפיצויימעבידחילופיבעתשהתפטרעובדזכאות"כישקבעה

ההסברבדברי.89"עבודתובתנאיממשיתלהרעהגרמוהמעבידיםשחילופיבתנאי
נותנתהיאשכןהמעבידשלהניהולבפררוגטיבתפוגעתאורהשופטעמדת":נאמר
ארגונישינוילביצועהמעבידעםומתןמשאבעתהעובדיםלארגוןסבירבלתיכוח

לביצועבאפשרותקשהלפגיעהיגרוםזועמדהיישום.מעבידיםחילופישמשמעותו
חוקבהצעתנכללולאזוטיוטהסעיפידברשלבסופו.90"במשקמבנייםשינויים

התופעה.י9זהבענייןץ"לבגלפנותאיימהשההסתדרותלאחר,במשקההסדרים

.שם,שם85
.והנמליםהספנותרשותלחוק(א)49'ס86
.(ד)49'בס,שם87
בחודש,ההסתדרותשלהמשפטיתהיועצת,טנאדוריתד"עועםשקיימנומשיחהעולהכך88

.2005מרץ
והרכבמבנייםשינויים,התקציבמצרפי-2005לשנתהכלכליתהמדיניות"האוצרמשרד89

http]/08/2004/,(2004אוגוסט)"התקציב : //www.pmo .gov. iUPMO/Govemment/Decisions

(07.1.1502visited1851)[4052426.תלא.
.שם,שם90
.(88הערהלעילראו)טנאדוריתד"עועםמהשיחהעולהכך91
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הכנסתועדותבפניציבורידיוןללאאף,שרירותייםחקיקהצעדישלהמדאיגה
זנויותיהםעלהמגןהסדרשוםללאהעובדזכויותאתהשוללים,לענייןהרלוונטיות
העובדיםמעמדאתשתסדירמאוזנתחקיקהבגיבושהצורךאתמדגישה,הבסיסיות

.להלןנציעלכךמנחיםוקווים,מעבידיםבחילופי

מנחיםקווים:הרצויהדין-מעבידיםבחילופיעובדיםמעמד.ה

וחילופיהעסקמכירתזהובכלל,העסקבמבנהששינוייםכךעלמחלוקתאין
כלשלהרגילהמהתנהלותהכחלק,אותהלאפשרשישתופעההנם,מעבירים

האיחודשלהדירקטיבותבבסיסהעומדתהיסודהנחתגםזו.חופשית92חברה

בנושאחקיקתילהסדרלהצעתנובסיסישמשוואשר,זובסוגיההעוסקותהאירופי
זהבנושאחקיקתיהסדרכלשלמטרתוכיאפואלהבהירחשוב.בישראלזה

שינוייםכילהבטיחאלא,כךעללהקשותאוהעסקבמבנהשינוייםלמנועאינה
בעתהעובדיםזכויותאתלהבטיחהחובה.העובדיםזכויותכיבודתוךייעשוכאלה

.חברתית-כלכליתסיבהלצדמשפטיתסיבהעלמבוססתבמפעלבבעלותשינויים
הבעלותהעברתבעתהעובדיםזכויותאתלכבדהמחייביםהמשפטייםהעקרונותעל

ההוןהםשהעובדיםהנהחברתית-הכלכליתהסיבה.לעילבהרחבהעמדנובמפעל

בפסקדווקאלמצואניתןלכךבולטביטוי.ערךלבעלהעסקאתשהופךהאנושי
שאינועסקשלבמכירתורבטעםאיןכי,כאמור,שסבר,מצאהשופטשלדינו

כחלקהעובדיםשממלאיםהתפקידבמרכזיות,למעשה,הכירובכך,"חיעסק"
עסק"שלהאנושיההוןעלהראויההשמירהלצורך.העסקשלהכלכלימהערך

כלבבסיסלעמודצריכיםעיקרייםמנחיםקוויםשלושה-העובדיםכלומר"חי
שנכללוהמנחיםהקוויםעלרבהבמידהנשענתהצעתנו.זובסוגיהחקיקתיהסדר

,שהחליפה)2001/ה23"(כדירקטיבה:האירופיבאיחודשאומצודירקטיבותבשתי
עובדיםזכויותבהבטחתהעוסקת(187/77דירקטיבהאת,מסוימיםבשינויים
.צמצום94בפיטוריהעוסקת75/אשה129(ודירקטיבה,9'בעסקבעלותבהעברת

חלקלהיותחייבתבעסקמבנייםשינוייםלבצעשההחלטהבהכרחנובעלאמכך,זאתעם92
גישותיש.(בישראלכעםהמצויבדיןהגישהשהיא)המעבידשלהניהוליתמהפררוגטיבה

המשפיעותהחלטותבקבלתהעובדיםשלשיתוףהמחייבתגישהכגון,זהלענייןשונות
יגבשוכאשראםכאלהאפשרויותגםישקולשהמחוקקהראויומן,משמעותיבאופןעליהם
השופטשלדינולפסק43בפסקה,1הערהלעיל,א"רמהפרשת)זהבנושאחקיקתיהסדר
.(אור

93the Approximation of the Laws of%02001March12Of)8/23/2001Council Directive

the Event of1מEmployees ' Rights01the Safeguarding10the Member States Relating

2"11.0,Transfers of Underta

~

ings, Businesses or Parts of Underta

~

ings or Businesses

20-16.
94the Approximation of

the

Laws of01975תFebruary17Of)8"1291/75Council Directive

2948][.0,Collective Redundancies10~the Member States Relating
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אוהעובדיםארגוןעםהקיבוציומתןהמשאחובתהואהראשוןהמנתההקו

בעסקהעובדיםשממלאיםהמרכזיהתפקידמן.העובדיםנציגותעםההתייעצות
מנגנוןקיוםשהוא,הנדוןבענייןחקיקתיהסדרכלשלהראשוןהמרכיבנובע

העובדיםבנציגותההיוועצותחובת.העובדיםשלנציגותעםהיוועצותהמבטיח
תלויהשבהם,המעבידשלמעסקואינטגרליכחלקהעובדיםמראייתחלקהיא

.העסקשלהשוטפתהתנהלותו
העובדיםעםוהיוועצותיידועחובתקובעותהאירופיהאיחודשלהדירקטיבות

.95מתוכנניםצמצוםפיטורישלובמקריםלידמידעסקהעברתשלבמקרים
משאלנהלחובהלמעשהשמהווה,ההיוועצותחובתהוכרהבישראלבפסיקהגם

במקוםהכרעהבכל,מכךויתרה,לידמידעסקהעברתשלבמקריםקיבוציומתן
חובת.העובדים96כללשלהעבודהליחסיאוהעבודהלתנאיהנוגעתהעבודה

מהווההיאעובדיםארגוןשישמקום,ואכן,להסכמהלהגיענועדהההיוועצות
ארגוןידיעלמיוצגיםאינםהעובדיםשבהםבמקרים.קיבוציומתןמשאשלסוג

בנושאייצוגםלמטרתשנבחרההעובדיםשלנציגותעםתיערךההיוועצות,עובדים
השלכותלענייןהצדדיםביןהמתגלעיםדעותחילוקי.במפעל97הבעלותשינויי

עבודהתנאילקביעתסכסוך-כלכליסכסוךבגדרנופליםהעובדיםעלההעברה
ביעילותלפגועכדיאיןבכך.98שביתהזכותלעובדיםקיימתשלגביועתידיים
מלחצישוניםאינםהעובדיםלחצי.במשקמבנייםשינוייםביצועשלהכלכלית

בשוקהכלכליים"שחקנים"מהאחדהםהעובדים.והמקובליםהרגיליםהשוק

,בהצלחתולפגועאוהעסקאתלמוטטאינטרסאיןהעובדיםלנציגות.החופשי
מהעובדיםתישלל,ההעברהסיכולבעקבותהעסקהתפרקותשלשבמצבמאחר

עבודתםתנאיהמשכיותהבטחתגםכמו,המתפרקמהעסקהטבותלקבלהאפשרות

וחובהלידמידעסקהעכרתשלכמקריםהיוועצותחוכתהקובע,7'בס93הערהלעילואו95
שבובמועדהעובדיםנציגיאתליידעהחדשהמעבידעלוהןהקודםהמעבידעלהןהחלה

והחברתיותהכלכליות,המשפטיותבהשלכות,להעברהבסיבות,ההעברהאתלבצעמבקשים
.לעובדיםבנוגעצפויצעדובכלהעובדיםעלההעברהשל
לקייםעליו,צמצוםפיטורישוקלמעבידשכאשרהקובע,(1)2'בס94הערהלעילראו

.זהבענייןעמםלהסכםלהגיעשאיפהומתוךסבירבזמןהעובדיםעםהיוועצות
ע"פד,ישראלבארץהעובדיםשלהכלליתההסתדרות-כרוםתרכובותהכרת2-4/נכע"וכ96

הסתדרות99/17ק"עס;441לגע"פד,הביטחוןמשרד-מועדים3-98/7ע"דב;456בג
.510לדע"פד,תעשיותכור-החדשההכלליההעובדים

שביןעבודה-בסכסוך":כיהקובע,1957-ז"תשי,עבודהסכסוכייישובלחוק3'סהשוו97
אתהמייצגהעובדים-וארגוןהמעבידהםלסכסוךהצדדים,מהםלחלקאולעובדיומעביד
ידי-עלשנבחרההנציגות-כאמורעובדים-ארגוןובאין,להםנוגעשהסכסוךהעובדיםרוב
."הנדתהעבודהלסכסוךוביןעניץלכלבין,האלההעוכריםרוב

הקיבוציההסכםאםלכאורה,ממשלההחלטתפיעלהציבוריבשירותבהעברותמדוברכאשר98
סכסוכייישובלחוק37א'סראו)"מוגנתבלתישביתה"כתיחשבשביתה,לחולממשיך
כשביתהתיחשבהעסקמהעברתהנובעתשביתהכינראהאולם.(1957-ז"תשי,עבודה

בשביתהמדובראיןכזהבמקרהגםכןועל,"סוציאלייםבתנאיםאובשכרקשורהשאינה"
.159-175(ה"תשנ)בהמשפט"פוליטיותשביתות"רדאי'פראו.מוגנתבלתי

621ז"תשסןא"יהמשפט



נועםעד-וגילרדאיפרנסם

Catherine(ברנארדקתרין,אכן.99החדשהמעבידאצל Bamard(אףעלכימציינת
שלפיה,לעיל93שולייםבהערתהנזכרתלדירקטיבהבנוגעשנשמעוביקורתדברי
השפעתהכיניכר,מבנייםשינוייםעריכתבפנימכשולותציבביעילותתפגעהיא

מיושמתשבוהאופןאתשיבחההאירופיהאיחודנציבותואף,כזואינההמעשית
זכויותהבטחתלצד,מבנייםשינוייםעריכתהמאפשר,למעשההלכההדירקטיבה
.לידמידעסקהעברתשלבמצביםהעובדים
רצופהלעבודהלהתקבלהעובדיםשלזכותםהבטחתהואהשניהמנחההקו
יציבותשלהערךעלבהגנההנהזודרישהשלחשיבותה.החדשהמעבידאצל

העברתבשללפיטוריםמיועדיםהםשאיןהעובריםשלהביטחון.העבודהבמקום
המקדימיםבשלבים"חיעסק"כהעסקעלושמירהפעולהשיתוףמאפשרגםהעסק
המעבירידיעלעובדיםפיטוריעלאיסורנקבעהאירופיתבדירקטיבה.ההעברהאת

נקבעהדומהוהוראה,בלבד00ןההעברהבשלהנעברהמעבידידיעלאוהמקורי
אינןאלהמעיןשהוראותמובן.1985101-מהעבודהחוזהחוקבהצעתבישראלגם

לפטרוסיבותישאםהעבודהבמקוםלהישארהעובדזכותאתלהקפיאמבקשות
יתרה.ההעברה02ןבשלפיטוריםעלהואהאיסור,העסקלהעברתקשורותשאינן
בקניית,שהריהנעברהמעבידשלהעיסוקבחופשמידתיתבלתיפגיעהאין,מזו

אםולהחליט"חיעסק"רכישתשלהעלויותכלאתלחשבהזדמנותלוישהעסק
העסקהעברתבשלהעובדיםפיטורימניעת.מבחינתו103כדאיותוהתמורההעלות
חוזיתזכותלעובדיםנקבעהלאעדיין:בישראלהמצויבמשפטכנראהמעוגנתאינה
.זהבענייןמסמרותקבעהלאא"רמתפרשתואףהחדשהמעבידכלפי

.הנעברלמעבידהקודםמהמעבידההעסקהתנאישמירתהנוהשלישיהמרכיב
ניצולמניעתוגםהעבודהבמקוםיציבותעללשמורהצורךהואזהלהסדרהטעם

אתמהבמידתמגבילכזההסדר,אכן.המעברבתקופתהעובדיםשלחולשתם

,החלשהצדשהם,העובדיםעללהגןנועדוההגבלותזהבמקרהאך,החוזיםחופש

ההגבלה,כןכמו.העבודהדינישלהיסודמושכלותעםמתיישבותהןכןועל
,שראינוכפי,שכןבמיוחדחמורהאינההנעברהמעבידשלהחוזיםחופשעל
והמשכיותהיות,בצדהיתרונהואף-אלהתנאיםבדברמראשמיודעהוא

לכמתיכולזובדרךשדקהנעברהמעבידמבחינתהוודאותעלשומרתהתנאים

ed286Bamard.,2000)449-448:ואו99 EC'

Employment

Law (Oxfordt.].
.93הערהלעיל,לדירקטיבה4'ס100
.8הערהלעילראו101
:כדלקמןבקבעו,במפורשזאתמבהירהאירופיתלדירקטיבה4'הס93הערהלעילראו102

"The transfer of the undertaling, business, or part of the undertaking or bus

ess

shall

constitute grounds for dismissal by the transferor or the transferee. This5080(תו1(ש

,the way of ~' dismissals that may take place~

for

economical!ו!stand01"provision shall

"organizational reasons entasisng changes !" the worhforce0זtechnical(שלנוההדגשה

,810Raday(ע.10392 supra note.
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מעבידיםחילופיבעתעובדיםזכויות

שהזכויותהקובעת,האירופיתבדירקטיבההקייםלמצבבדומה.הרכישהעלותאת
שתנאיממליציםאנו,הנעבר104למעבידיועברוהמעבירהמעבידשלוהחובות
הדירקטיבהקובעתעוד.ההעברהלאחראוטומטיבאופןלחולימשיכוההעסקה

למועדעד,הנעברהמעבידעללחולימשיכוקיבוצייםהסכמיםשלשההוראות

הישראליבמשפטאין.לתוקף105אחרקיבוציהסכםשללכניסהעדאוסיומו
כמובןהכולל,אינדיבידואליהעבודהבחוזההעבודהתנאילהמשכיותהסדרכעת

,קיבוצייםלהסכמיםהקשורבכל.בחקיקהזאתלהסדירצורךויש,נוהגמכוחוכויות
לחוק18לסעיףבהתאם,בדירקטיבהלהסדרדומההישראליבדיןהקייםהמצב

לעמודממשיכיםהעובדיםעלהחלהקיבוציההסכםתנאישלפיו,קיבוצייםהסכמים
הקיבוציההסכםשתנאיהיאבפועלזוהוראהמשמעות.ההעברהלאחרגםבתוקפם
העברתרביםבמקרים,זאתעם.החדשהמעבידידיעלכדיןלביטולםעדמועברים

הקיבוציומתןהמשאמערכתתחתוחותרתהעובדיםארגוןבמעמדפוגעתעסק

חוקהוראותבמסגרתלהימצאיכולאינוזולבעיהפתרון.הקיבוצייםוההסכמים
עובדיםארגונישלכוחםלשחיקתהפתרון.בלבדלידמידעסקבהעברתהעוסקות
עובדיםבארגוניההכרהנושאשלומקיףמחודשבהסדרמצויהקיבוציומתןוהמשא

.'06הקיבוצייםוההסכמים
בדרישותלעמודחייביהיהזהבהקשרבישראלשיאומץחקיקתיהסדרכל,כמובן
לכבודהעובדיםבזכות,דינובפסקאורהשופטשצייןכפי,ובעיקר,החוקתיות

הסכמתוללאלהעברההניתןדומםנכסכאלאליהםההתייחסותולמניעתהאדם
החוקתיותזכויותיהםאתומקדמיםמגשימיםהמנחיםהקווים."חיעסק"מכחלק
.דינובפסקאורעמדשעליהן,חוזיתולאוטונומיההעיסוקלחופשהעובדיםשל
לעילשהבהרנוכפי,שכן,במפעלולמעבידשישהקנייןבזכותלפגועמבלי,זאת

והיאמוחלטתאינהבעסקוהמעבידשלהקנייןזכות,דינובפסקאורשהסבירוכפי
העסקהמנגנוני,היתרוביןראויהתכליתאחרהממלאותמידתיותלהגבלותכפופה

.יחדגםוהרווחההליברליזםעלהשומריםדמוקרטיתחברהההולמים
,המאורגנתהעבודהנגדהממשלהשמנהלתהגלויההעוינתהמדיניותלנוכח

הלכתאתלבטלהניסיונותולאור,זולמדיניותבנוגע"גומיחותמת"הכנסתוהיות
הסכמתללא"חיעסק"כלמעבידממעבידעסקהעברתהמאפשרתבחקיקהא"רמת

אתתריםאכןשהכנסתרבהבאופטימיותנכתבותאינןאלהשורות,העובדים07ן

עם.ישראללמדינתהאירופיתהקהילהשלהנאורותהנורמותאתותייבאהכפפה

יגברווההגינותהמתינותכילקוותולהמשיךלהציעמהחובהפטוריםאיננו,זאת

.האדישותעלאוהכוחנותעל

,אחראילהיותימשיךהמעבירשהמעבידלקבוערשאיותחברותשמדינותקובעתהדירקטיבה104
.בישראלהמגןמחוקיחלקפיעלהמצבכךואכןמסוימותלזכויות,לנעברבנוסף

.לשנההקיבוציההסכםתחולתתקופתאתלהגבילרשאיותחברותמדינות,זאתעם105
.4הערהלעיל,ונועםרדאי.בהרחבהעמדובמסגרתוהדרושועלכזהבהסדרהצורךעל106
.89הערהלעילראו107
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