
קיבוציעבודהבהסכםוהגבלתו"החוזיםנחופש

אישיעבודהובחוזה

*גולדברגמנחםהשופט

מבוא

חופשהוגבלרביםמשפטבענפי.העבודהלמשפטייחודיתאינההחוזיםחופשסוגיית

חלק)החוזיםבחוקהוראהמכוחכבטליםהוכרזוואחרים,לכךשיוחדובחוקיםזה

אתנוגדיםשנמצאוהטעםמןבייחוד,(החוזיםחוק:להלן)1973-ג"התשל,(כללי
העדפתוהצדיקאחריםלחופשיםהחוזיםחופשביןשהאיזוןמהטעםאוהציבור-תקנת
.האחרהחופששל

,העבודהלחוזהוהמתייחסהנוגעבכל,בסוגייההמיוחדאתנסקורזהבמאמרנו

העבודהמשפטשבתחוםחולקלמעשהאין,להלןשנראהכפי.והקיבוציהאינדוידואלי
,חדשהאינהזותופעה.אחרתחוםבכלמאשריותרהחוזיהחופשמוגבל,האינדוידואלי

נראה.החוזיםחוקשלחקיקתוטרם,11972שנתבשלהישפורסםבמאמרעליהועמרתי
מצדיק,מאמראותושלפירסומומאזחלףאשר,שנה20-מלמעלהשלזמןפרקכילי

בנושאלעבודההדין-בתישלהענפהפסיקתםלאור,הנושאשלמחודשתובחינהסקירה
הבצתיאותה,מסקנתיתקפהעדיןאםאבחןכן.אליושהתייחסושוניםופירסומים,זה
:שם

הסכמיםידי-עלבין,עבודהיחסילהסדרהנוגעבכל'החוויםחופש'בי,עולה"
אתהמעוררתהגבלה-ביותרמוגבל,אישייםעבודהחוזיידי-עלוביןקיבוציים
מדוכובומקום,'החוזיתההתקשרותחופש;עללדברניתןבכללאם,השאלה
.2"עבודהבחתה

עבודהחוזהעלהחלהדין

מיוחדותהוראותאחרבחוקכשאין"עבודהחוזהעלגםחלותהחוזיםחוקהוראות
,הונחוהכנסתשולחןעלכיאף,עבודהחוזהחוקנחקקלאכהעד.3"הנדוןלעניין

.לעבודההארציהדין-ביתנשיא*
.ל"זמורלדודהשופטשללזכרושנישאההרצאהעלמבוסס** מ1

.672(ב"תשל)כמשפטעיוני"העבודה-במשפטהחוזיתההתקשרותחופש"גולדברג'
.682'בע,שם2
גםראה;(החוזיםחוק:להלן)694ח"ס,1973-ג"התשל,(כלליחלק)החוזיםלחוק61סעיף3
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הובאולאאך,ראשונהבקריאהעברוההצעותשתי.זהבנושאחוק4-הצעות,פעמיים
ה"התשממשנתזו,השניההחוק-להצעתנתייחסבדברינו.ושלישיתשניהלקריאה

חוזהעלהחלהדין":הקובעתמפורשתהוראההחוק-בהצעת.(החוק-הצעת:להלן)

.5"העבודהיחסימהותועםזהחוקעםמתיישבשהדברככל,עבויהחוזהעלגםיחול

החוזיםחופששלמעמדו

הוא,חרותבחוקמעוגןהוא.המשפטיתבשיטתנוובכירמיוחדמעמדהחוזיםלחופש

:קובעשבו24סעיףאשר,החוזיםחוק

."הצדדיםהסכימואשרככלשיהיהשיכולחוזהשלתוכנו"
:דומההוראההחוק-בהצעת

.6"לחוזההצדדיםהסכימואשרככליהיהעבודהחוזהשלתוכנו"
שטחילשנימתייחסיםאנו,"החוזיםחופש"הלשוןבמטבעמשתמשיםשאנושעה

.העיצוב7וחופשההתקשרותחופש:פעולה
המתקשרלצדהרצויהחוזהסוגאתלבחורהחופשהואההתקשרותחופש"

העיצובחופש.להתקשרמיועם,בחוזהלהתקשרבכללאםלהחליטוהחופש
הצדלהסכמתבכפיפות,הבטחתותנאיאתלעצבצדכלשלהחופשהוא

להפרידוקשה,החוזיםחופששלההיבטיםשנימתמזגיםרביםבמקרים...האחר
.8"תוכמוביןהחוזהסוגביןולהבחין

חופששלמעמדואתמלאהבצורהמשקפת,לעילשהובאה,החוזיםבחוקההוראהאין
.הישראליכדיןההווים

מעקרונותהוא",הפרטי9במשפטהיסוד-זכויותעםנמנה,פניושניעל,החוזיםחופש
והוא!!"חוקתיתיסוד-זכות"בורואים.0ן"והחברתיתהמשפטיתתפיסתנושלהיסוד

חוק:ולהלן610ח"ס,1970-א"התשל(חתההפרתבשלתרופות)החחיםלחוק(ב)22סעיף
.[(תרופות)החחים

חוזהחוק-הצעת;(384,ח"התשכ791ח"ה)1968-ח"התשכ,עבודהחוזהחוק-הצעת4
.(החוקהצעת:להלן).(128ה"התשמ1718ח"ה)1985-ה"התשמ,עבודה

.החוק-להצעת2סעיף5
.החוק-להצצת(א)3סעיף6
.25,(1991דין)חודםדינישלו'ג7
.שם,שם8
מכון)הציבוריהמשפטעלקלינגהופרספר"הפרטיוהמשפטמוגנותאדםזכויות"ברק'א9

.163,165,198(1993-ג"התשנ,סאקר
.139,143(5)מהר"פ,פרנקל'ג'ואחאנטין90/5248א"רע10

פרשיותברק'א;441,470,486(1)מגד"פ,'ואחמ"בערביב'נמ"בעיולסבית82/22נ"ד1!
.468(ג"תשנ)שניברךבמשפט
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הרחיקואףאחדים.2ן"בישראלהחוזיםבדיניביותרהחשובעיקרוו"לרביםבעינינחשב
:חוקתימימדבעלתזכותבולראותישכיוקבעולכת

לאוטונומיההחוקתיתמהזכותבמישריןהנגזרת-החווהתוכןלעיצובהזכות"
האדם-כבודבעיקרון,כזומפורשתחוקתיתזכותובהעדר,הפרטיהרצוןשל

.3י"חוקתימעמדקיבלה-וחירותו
"עלעקרון"החוזיםבחופשראו,הנוכחיתהמאהתחילתעדולמעשה,רבותשנים

:שמירתואתמחייבהציבורישהאינטרס

another, public policy

:

'

requires

ת168

which

more;16188oneש~ thereצ..."

that men Of full age and competent understanding shall have,אע
the utmost liberty of contracting, and that their contracts , when

entered H,to freely and voluntarily shall be held sacred and shall be

0enforced!14ייס0א388. by courts

,מבןולאחר,המנדטבתקופתהעליוןהמשפט-ביתאףהלךזודוקטרינהשללאורה

:המדינהשלהראשונותבשנותיה

דווקניפירושלפרשהיש,הבריותביןהחוזיםחופשאתהמגבילהפקודהכל"
)~ (strictlyאתהמצמצםהפירושדרךלנקוטיש,פניםלכמהמתגליתהיאואם

.5ן"...לתקוןבאהשהיאמיוחדמעוותלאותוגבולה
המשפט-ביתאומר,רשותלחוזהפרטימשפטביןבהבחינו,מכןלאחרשניםמספר

:העליון

פלוניבחוזהיתקשרמיעם,לקבועחורין-בןוהואשלובכיפהשולטפרטיאזרח"
...ימאןמיועם

אתולגרשברכושוהשימושאתלפלונילהתיררשאיפרטיאזרח,בזהכיוצא
...יהיואשרנימוקיוויהיו,אלמוני
ולבוראלמונילביןפלוניבין'להפלות'רשאיפרטישאורחבעוד:הרואותעינינו
אסורה,סבירים-בלתיומניעיונימוקיויהיואפילויעסוקשאתםאלהאתלו

.6ן"ציבוריתרשותמטעםהפליה
במובנוהחוזיםחופשעיקרוןומאבדהולך,כיוםבומצוייםשאנוהמודרניבעירז

.25'בע,7הערהhh,שלוך12
.2-301(ב"תשנ)ראשתכרךבהשפטפרשעתברק'א;197'בע,9הערהלעיל,ברק'א13
L.19מם14.465,462 . R(5-1874)Sampson.,וPrinting alld Numerical Registering co

א"בעבהסכמההובא,584,10ר"פל;2,699ר.ל.א(1943),היפערך'נולירו43/240א"ע15
.464,467בד"פ,מלך'נים-יורדיאגודת"ובולון"48/61

.2101,2115-2114טזד"פ,שמריהוכפר'נפרץ62/262ח"כג16
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.חברתיתאנאכרוניזםבולראותישכיאףהסבוריםויש,ממעמדתיהקלאסי
הכרסוםלמרות,החוזיםחופשעלהגוללאתלסתוםמוגזםזהיהיהכי,נראהלי
בתחוםמעטיםלאשבחוקיםמהעובדה,היתרבין,ללמודניתןזאת.במעמדושחלהניכר

חוקאותוהוראותעללהתנותלצדדיםהמתירההוראהמוצאיםאנוהאזרחיתהחקיקה

עקרון"החוזיםחופששלהיותועםכי,לזכוריש-ועודזאת.!מסעיפיו9סעיפיםאו
ככל"ו,אחרים20וערכיםעקרונותעלהגובר,"צלעקרון"בולראותאין,"יסוד

וכנגדאחריםחופשיםכנגדאותולאזןיש.יחסיחופשזהו,חוקתיתיסוד-זכות
.%י"להגנההראויים,אחריםאינטרסים
אתהמגבילההחקיקהלאור,בהרקולא,המשפטיתבשיטתנוכיוםהמקובלתהגישה

צדק"שלבעיקרוןהחוזיםחופשעיקרוןאתלהמירהיא,רביםבשטחיםהחוזיםחופש

חכרתיכמובןשוויםלחוזהשהצדדיםשעהרקקייםהחוזיםשחופשלקבועאו,22=חוזי
.עצמם23לביןבינם,גדוליםגופיםביןנערךשהחוזהשעהכלומר,וכלכלי

בנוסף,רביםמשפטבשטחיביטוימצא,החלשעללהגןהצורךקרי,"החוזיהצדק"
לצדדיםשאיןהוראותדהיינו)קוגנטיותהוראותמכיליםשוניםחוקים.העבודהלחוקי
הביטוח26,הבנקאות25,הצרכנות24בתחומיכך.(בגינןלהתפשראומהןלסטותהכוח
:נאמרהחוזיתההתקשרותבחופשהפוגעת,זוחקיקהעל.ועוד

כלומר,החיוביבמובנוהחוזיםבחופשפגיעהמשוםכזובחקיקהישלכאורה"
שאיןהטועניםיש,למעשה.לצדדיםרצוייםשנראיםבתנאיםחוזהלברותבחופש

הנחת.לקיימועוזרתדווקאהיאאלא,החוזיםבחופשפוגעתההתערבות

לפעולחופש,לחזק,לאחדרקיש,הצדדיםביןפערשיששבמקוםהיאהחקיקה

,השנילצדלעומתו.החוזהתנאיאתהשנילצדלהכתיבוביכולתו,רצונולפי
אוהשיפוטיתשההתערבותמכאן.ביותרמוגבלשהואאו,חופשכללאין,החלש

::עטיהשלספרושלשמושיעידכפי17

Atiyah

' TheRigeliandira~olirreedbmllofContract.;5.ץ
.(1979Oxford(

.228,372(א"תשל)כזהפרקליט"חברתיכאנאכרוניזםהחוזיםחופש"לתן'א18
,והשאילההשכירותחוק;529א"ס,((ב)4סעיף)1968-ח"התשכ,המכרחוק:למשל,ראה19

;1005ח"ס,1981-א"התשמ,הביטוחחוזהחוק;633ח"ס,((ג)2סעיף)1971-א"התשל

,י"דמ,(11-9סעיף)1983-ג"התשמ,חדקןננוסחהחברותפקודת;(17סעיף)החוק-פצעת
.761,ד"התשמ,37חדשנוסח

.143'בע,10הערהלעיל,90/5248א"רע20
.486'בע,11הערהלעיל,82/22נ"ד21
2211(1977,North Holand(1אח.Convarative0)

~

ntoductioaחגZweigert and Kotz

9,7.
.שם,שם23
הבטחת)(דירות)המכרחוק;1023ח"ס,1981-א"התשמ,הצרכןהגנתחוק:למשלראה24

,והשאילההשכירותחוק;749ח"ס,1974-ה"התשל,(דירותרוכשישלהשקעותיהם
.1971-א"התשל

.1023ח"ס,1981-א"התשמ,(ללקוחשירות)הבנקאותחוק25
.1981-א"התשמ,הביטוחחוזהחוק26
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שהשתבש,האמיתיהחוזיםחופשעללשמורמיועדתהחוזיםבחופשהחקיקתית
.הצדדים27במעמדהפערעקב

:המשפטיתהמערכתעלמקובלת,החוויהחופשאתהמגבילה,המחוקקשלגישתו

תחושתועםהחלשעלהגנהשלהחברתיתתפיסתנועםאחדבקנהערלהוהיא"
בכישוריונחותלחוזהמהצדדיםשאחדמקריםבאותםכגון,והיושרהצדק

,לניצולצפוייהיהשהואחשששקייםכזובמידההכלכליבמעמדואוהשכליים

ולקבועעליוהחוקכנפיאתלפרושהצדקומןהראוישמן,למסקנהבאוהמחוקק
.2'"אלהונחיתותפגםלתקןכדיבהןשיש,והנחותדרישותבחוק

ההתקשרותבחופשרואיםאין,בחוקמפורשתהגבלהמצויהאיןבומקוםגםאולם
תפיסתנושליסודעיקרון"הואההתקשרותשחופשלכךמודעותמתוך.מוחלטחופש

:העליוןהמשפט-ביתאומר,"חברתיתהמשפטית

.יחסיחופשזהו,חוקתיתיסוד-זכותככל.מוחלטחופשאינוההתקשרותחופש"
.להגנההראויים,אחריםאינטרסיםוכנגדאחריםחופשיםכנגדאותולאזןיש

,העשויים,ראשיםאינטרסיםהםאלהכל-שוויון,מידותטוהר,יושר,הגינות
.29"החוזיםחופשאתלאזן,מסוימותובנסיבות,מסוימיםבתנאים

לכבדםשראויואינטרסיםערכיםלהבטיחכדינעשיתהחווהבחופשההתערבות,כאמור

התחשבותשלמידה,בענייניופועלהואכאשרגם,הפרטמןהדרישה,בעיקר,והם
:מחירישזושלהתערבות,ברורזאתעם.החברהשלהיסודייםובערכיהבזולת

היאהדבריםומטבע,בולזלזלשאיןערךהואשאףהחוזהבחופשפוגעתהיא"
הוראהשלתוקפההדיןמכוחנשללכאשר.הבחירהבאפשרויותצימצוםגוררת
כזוהוראההכוללחוזהביןהבחירהזאתבעקבותלהישללעשויה,מסוימתחוזית

.30"(אחרבמחיר)בונכללתאיננהשההוראהחוזהלבין(אחדבמחיר)
ויהיהיכולחוזהכיהמבהירההוראה,(30בסעיף)מוצאיםאנו,החוזיםחוקבגוףגם

:הסעיףלשוןוזה.בטלולכן,פסול

.131,132(ג"התשנ)'אהמשפט"החוזיםחופשמול'שוויון'ה"כהן'נ27
.469'בע,11הערהלעיל,82/22נ"בד(אזכתוארו)אלון'מלנשיאהמשנהכדברי28
סופרגז90/1512א"בע;486'בע,11הערהלעיל,82/22נ"בדברק'אלנשיאהמשנהכדברי29

ץ"בג)בחוקלהגבילניתן"חרות"או,"יסוד-זכות"כל.405,418(4)מהר"פ,סער'נמ"בע
84/207ץ"בג;645,650(3)לד"פ,ושיווקםפירותלשיורהמועצה'נמ"בעהללרון76/75

,השוטריםלעניין,בענייננו,הווהכך.(ועוד95,98(3)לחד"פ,התחבורהשר'נדותן
,1971-א"התשל,[חדשנוסח]המשטרהלפקודת93בסעיף)חוקמכוחנאסרהשהתארגנותם

.(390'ע,א"התשל,17חדשנוסח,י"דמ
.18.3סעיף(אכרך,א"התשנ)חוזיםכהן'ונפרידמן'ד30
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אתסותריםאומוסרייםבלתי,חוקייםבלתיהםמטרתואותוכנו,שכריתתוחוזה"
."בטל-הציבור-תקנת

בחוק.3'חקיקתולפניקייםשהיההדיןלעומת,זובסוגייההרבהחידשלאהחוזיםחוק
הוראותיוכאשר,החוזהשלהפסולחלקואתרקלבטלהמאפשרתהוראהנכללתהחוזים

"שקיבלמהשל"השבהחובתגםהוטלהומכוחו,(19סעיף)להפרדהניתנותהחוזהשל

,המשפט-בתיהוסמכוזוהוראהעםבבדבדאולם,(21סעיף)שבוטלהחוזהמכוחצד

סעיף)חלקהאוכולה,השבהחובתמאותהצדלפטור,זהבכלללעבודההדין-ובתי
13)32.

לוליחןהמשפט-ביתעלאשר,"העמומים"מהמושגיםהוא"הציבור-תקנת"המושג
שליסודבמושגי"וזאת,33"להתנהגותראוייםהרטיםהסטאנדאמהם"ולקבוע,נפקות

הימנעותתוך,3'"והולכיםהמשתניםוהכלכליהחברתיהמשטרובצרכיומוסרצדק
עלהמקובלותלהשקפות"נאמןלהיותהחייב,השופטשלהאישיתדעתומיישום

.35"יושבהואשבתוכו,הנאורהציבור
לפוסלוביקשלהסכםכשצד,נוחההמשפט-בתישלדעתםהיתהלאומעולםמאז

מניעיםמתוךפועלאינוהפסולאתשהמבקשמשום,הציבור-תקנתשלמטעמים
שלונטייתםבכללותוהכללבנכונותהספקומכאן",נשכרחוטאויוצא,טהורים

הציבורשלתקנתו".36"תחולתואתלצמצםהיום[המשפט-בתי-ל"צ]המשפט-בית

מרצונםעצמםעלשנטלוההתחייבויותאתיקימושהצדדים,ובראשונהבראש,היא
פעםלא,לעבודההדין-ובתי,המשפט-בתיעשו,זוגישהחרף.37"...והברורהחופשי
אובמלואם,ופסלו,העיסוקחופשהגבלתשלבסוגייהבייחוד,זוחוקבהוראתשימוש
.זה38חופששהגבילוחוזים,בחלקם

חוקשללחקיקתועד,זובסוגייה,שחייב,1879משנתהעותומניהאזרחיהפרוצדורהחוק31
חוקיםבתוקףלנמנעיםנחשביםהםשאיןוהתחייבויותחוזיםמיניכל".64:קבע,החוזים
ערךובנילנאותיםנחשבים...הכלליובסדרהציבוריבמוסרפוגעיםושאינם,מיוחדיםותקנות
.(לניאדותרגום)"...לצדדיםביחס

.199,206כהע"פד,זכורי-מ"בעשבע-בארציבורייםתחבורהשירותי198-3/נאע"דב32
'נאפרת91/693צ"בג;533,555(לקור"פ,מ"בעיולסבית'נמ"כערביב79/207א"ע33

והאדםהציבורטובת"עציוני'מ:שונהדעה.(פורסםסרם)האוכלוסיןמרשםעלהממונה
.125(ד"תשמ)זוקנןיפר"הסביר

.477,520(כגן2ד"פ,ואחיהפניםפזי'נשליס68/58צ"בג34
יסודותושפיטהפרשנות"ברק'א;1319,1335יזד"פ,מזיאר'נ'ואחמ"בעצים62/461א"ע35

.467(ה"התשמ-ד"התשמ)ימשפטעיוני"ישראליתפרשנותלתורת
.1009,1027יזד"פ,'ואחיעקובסון'נרמנפלד62/337א"ע36
.617,638(1)לגד"פ,מ"בעישופה'נ'ואחרוס77/148א"ע37
(בדפוס)הפרקליט"יסוד-לחוקיסוד-מזכות-העיסוקחופש"גולדברג'מ38

.להלןראה-חלהואעליהםוהמעבידהעובדעלהקיבוציההסכםהוראותתחולתעל39
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תנאיהםאתלקבועוהחופשההרחבהצו,הקיבוציההסכם

,קיבוצייםהסכמיםשבחוקהדרישותכלבושהתמלאוהסכםהואקיבוציהסכם
,אחדמצדמעביד-להסכםהצדדיםהםמיהואהחשובלענייננו.391957-ז"התשי
וארגון,אחדמצדעובדיםוארגון,מיוחדקיבוציבהסכם,שכנגדמהצדעובדיםוארגון

חותםהעובדיםמצד-הרואותעינינו.כלליקיבוציבהסכםשכנגדמהצדמעבידים40

.בודדתעובדולאעובדיםארגון,סוגיולשני,ההסכםעל
שלכוחומולעומדהמעבידשלכוחו,קיבוציעבורההסכםנחתםשכאשר,מכאן

החופשאתלצדדיםלהעניקישכילומרניתןואז,הבודדהעובדמולולא,עובדיםארגון

כפי.'שווה2כלכליכוחבעליגופיםשניביןנעשהשהואמאחר,תנאיואתלקבועהמלת
.הריןזהלא,שנראה

laissezמבטאהקיבוצישההסכםהיאהמקובלתהגרסה faireהמחליף,קולקטיבי

-האת
~

laissez:

faire

.הכללנחלתאינהזודעה.הפרטיתהמשפטשביסודהאינדוידואלי
:כידעהקיימת

הוא.והיפוכודברמהווה,הקולקטיביבהקשר,חופשבמושגהשימוש..."
החופששלילתמהווההפרטראותשמנקודתלתהליךצידוק,למעשה,משמש

כאשר,קיבוצילהסכםבהקשרבין)דעותברובהכרעהמתקבלתכאשר.האישי
שלגביהדברפירוש,(אחריםבהקשריםובין,להסכםמתנגדהעובדיםמןחלק
ההליךאתלהצדיקאפשר.כפייתיהליךהופעל,לתוצאהמסכימיםשאינםאלה

החופשנשללכאשר,אחרותבמילים.עימהםנמנהאיננוחופש.שוניםבנימוקים

.29(ז"התשמ)יבמשפטעיוני"קיבוצילהסכםצדדים"הראלל-בן'ר40
תלאוניברסיטת7-4/לגע"דב:ראה-עובדיםארגוןמאפיניעל

-

הסגלארגון-אביב-ביבא

והאחיםהאחיותהסתדרות3-4/לאע"דב;85,96הע"פד,אביב-תלבאוניברסיטתהאקדמי
,הכלליתההסתדרות-המזרחיבנקעובדיארגון5-מחטע"דב;85,103דע"פד,י"מ-
,בפזהבכיריםהעובדיםאגודת-הכלליתההסתדרות5-2/מדע"דב;283,7-296כאע"פד
.367,382,ידע"פד
העלהספר-בבתיהמוריםארגון32-41/נב,31-4/נבע"דביראהמעבידיםארגוןמאפייניעל

טירההמקומיתהמועצה64-3/מגע"דב;470כדע"פד,עקיבאבםישיבותמרכז-יסודיים
העבודהבמשפטמעסיקיםארגלמאפיניגולדכרג'מ;291טזע"פד,וידר-הכרמל

.372(א"תשנ)מהפרקליט
שלהתמודדותהינהותכליתומהותושכל,קיבוציומתן-משאשלתוצאההינוקיבוציהסכם"41

ישראל-בןר;"המעבידשלהכלכליכוחומולהעובדיםשלארגונםכוחהעמדת,כוחות
.131סעיף(1977,סדן)הקיבוציההסכם

ריכוזהיאהאחתשתוצאתה,העובדיםהתארגנותהיאקיבוצייםעבודהיחסישלממהותם"
;"...המעבידספניענייניהםועלכקיבוץעניניהםעללהגןמנת-על,כוח

,אביב-תלבאוניברסיטתהאקדמיהסגלארגון-'ואחאביב-תלאוניברסיטת7-4/לגע"דב)
.85,96הע"פד

42Zweigert,8,9'בע,22הערהלעיל.
.18(1976)הקיבתםלהסכםחדשמימדישראל-בן'ר43
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אתלסברנאהדרךאך'קולקטיביחופש'המושגמהווה,קולקטיביבהליךהאישי

.4'"האוזן
הצדדיםשלכוחםאתלהגבילהמחוקקמצא,מדוברקיבוצישבהסכםהצובדהחרף

,בחוקשנקבעמזהיפחתלאעובדשלעבודתומתנאיתנאיכי,לקבועהקיבוצילהסכם
בחוקהןמצויהבנדוןהוראה.אחרשבנושאיותרטוביםלתנאיםהעובדיזכהאםאף

אנו,[21נסעיףקיבוצייםהסכמיםבחוק.המגןבחוקיוהןהקיבוצייםההסכמים
:מוצאים

לגרועלאאךעליהןלהוסיףקיבוציהסכםיכולבחוקהקבועותעובדזכויות"
."מהן

הוראתגוברתקיבוציהסכםהוראתלביןחוקהוראתביןסתירהקיימתכאשרכי"מכאן
.'7"...חוקפניעלעדיףמעמדקיבוצילהסכםהוקנהלא"שמאחר,46"החוק

ברובם,כופההוראהמוצאיםאנו'8"המגןחוקי"עםהנמניםהעבודהחוקיבכל

,חוקפי-עללעובדהנתונהזכותמכללמעטבאאינוזהחוק":לודומיםאוזהבנוסח
חוזה,[קולקטיביהסכם-קיבוצייםהסכמיםחוקשלחקיקתולפני]קיבוציהסבם
זכותועללהוסיףבא...זהחוק":וגורףחיוביבנוסח,אחדובמקרה,49"נוהגאועבודה

50"ממנהלגרועולאעבודהחוזהאוקיבוציהסדר,קיבוציהסכם,דיןמכוחעובדשל

לפי,חיקוקלפילעובדתהמוענקתיתרמוכותלגרועכדיזהבחוקאין":אחרובמקום
.5,"...עבודהחוזהלפיאוקיבוציהסכם

.(35שוליםהערת:ראה)3.3סעיף,30הערהלעיל,כהן'ונפרידמן'ד44
מבליהקיבוציההסכםעללחתוםרשאיהעובדיםארגת.מדוייקאינול"הנבמובאההאמור
העובדיםמרביתבהםמצביםשייתכנוכך,חלהואעליהםהעובדיםלהכרעתתוכנואתלהביא

.להסכםיסכימולא
מסוימת'הוראה'על'מוסיפה'השלמותאם,ושואליםכמכלולקיבוציהסכםמעריכיםאין"45

"'מוסיפה'הקיבוצישבהסכם'ההוראה'-בחוקהמוסדרהקונקרטיבנושאאם,אלא,בחוק
.(421,434יע"פד,למפל-לנפטהזקוקבתי24-3/לטע"דב)
לבואיכולותאינן,אחריםכענייניםלעובדיומעניקשהמעבידשבעולםהנאהטובותכל"

'נמ"בעבחיפההזיקוקבחי71/148צ"בג)"...החוקפי-עללעובדהמוכטחת...הזכותבמקום
.(18,26(1)כוד"פ,'ואחלעכורההארציהדין-כיח

.34,40כע"פד,ירושליםעירית-משעלר"ד134-3/מזע"דכ46
.239,248יבע"פד,מ"בעישראל.אל.אי.א-'ואחהכלליתההסתדרות22-4/שםע"דב47
.814ח"ס,1976-ו"התשל,מחלהדמיחוקלמעט48
,שנתיתחופשהחוק;76ח"ס,(35סעיף)1951-א"התשי,ומנוחהעבודהשעותחוק49

,(14סעיף)1951-א"התשי,לילהאפייתאיסורחוק;81ח"ס,(38סעיף)1951-א"התשי
משוחרריםחייליםחוק;160ח"ס,(23סעיף)1954-ד"התשינשיםעכורתחוק;69ח"ס
1958-ח"התשי,השכרהגנתחוק;6ח"ס,(43סעיף)1949-ט"התש,(לעבודההחזרה)

גילחוק;404ח"ס,(31סעיף)1963-ג"התשכ,פיטורים-פיצוייחוק;247ח"ס,(34סעיף)
.1208ח"ס,(4סעיף,מורחבנוסח)1987-ז"התשמ,ולעובדלעובדתשווהפריקסה

.1211ח"ס,(11סעיף)1987-ז"התשמ,מינימוםשכרחוק50
.1240ח"ס,((ב)3סעיף)1988-ח"התשמ,בעבודההזדמנויותשווילחוק51
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הסכםמכוחהוראותיועליושחליםמיאו,קיבוצילהסכםצדדיםאין.סגילאבנך
לעובדשהוענקהמזכותלהפחית,קיבוציבהסכם,רשאים,הרחבהצואוכלליקיבוצי
או,קיבוצייםהסכמיםלחוק23סעיףהוראתמכוחוזאת,שבתוקףאחרקיבוציבהסכם

אותםשללשונםוזה.לחוק30סעיףמכוח,כלליקיבוציהסכםעלהרחבהצומהוראות

:סעיפים

שהיאהוראהאחרהולכים,אחדקיבוצימהסכםיותרעובדעלחליםהיו.23"
.העובדלטובת

כלעלחלותבצושהורחבוהקיבוציההסכםהוראותיהיו,הרחבהצוניתן(א).30
עבודהמחוזהכחלקאותןויראו,הצוחלשעליהם,המעבידיםכלועלהעובדים

.מעבידיםלביןעובדיםאותםשבין
בחווההוראהפי-עלעובדשלמזכותוגורעות(א)קטןסעיףהוראותאין(ב)

."יותרטוביםתנאיםהמעניקהקיבוציבהסכםאועבודה
.עצמה52בפניהוראהכלאלא,מכלולמולמכלולבוחניםאיןזהבמקרהאף

ופסלה,קיבוציהסכםשלבתוכנו,פעמיםשלוש,התערבההשיפוטיתהמערכת

.מהוראותיוהוראה
להגיעלדיילותאיפשרלאמ"בעעל-אלבחברתקיבוציהסכם-האחדהמקרה

תוך,הדין-בית.בעבודתהלהמשיךאם-דיילתעלואסר,"כלכלדייל"שלבכירלתפקיד
מצא,5'"עורריןאיןקיבוצייםהסכמיםשלבתוכנםלהתערבשאין,כךעל"שקובעשהוא
או'הכללטובת','הציבוריהסדר'את"נוגדותבהיותןהאמורותההוראותאתלבטל

.5""עולםתיקון'
פרישהגילהקובעתקיבוציבהסכםהוראהשלביטולההתבקש-השניבמקרה

משום,ההוראהאתלבטלישכימצאלאלעבודההדין-בית.ולעובדתלעובדתשונה
:שומהטעםשוניםמבחניםלאור"פסולההפליה"בהמצאשלא

לנשיםשונהפרישהגילבדברשההוראה,לעובדהרבמשקלמייחסזהדין-בית"
ביחסיהמרכזייםהארגוניםשניביןקיבוציומתן-משאשלתולדההינהולגברים
חוקתואף;התעשייניםוהתאחדותהכלליתההסתדרות-בארץהעבודה
אשר,צדדי-דוהסדרשלתוצאההיאועובדיההסוכנותאתהמחייבתהעבודה
.56"לוצדבמדינההגדולהעובדיםארגון

.246'בע,47הערהלעיל,22-4/שםע"דב52
.365,376דע"פד,'ואחחשן-'ואחאותרדיליצוותאנשררצד25-3/לגע"דב53
.שם,שם54
רבוזמןלעבודההארציהדין-ביתשלדינו-פסקשניתןלאחרשבועותששה,חוקקההכנסת55

,1987-ז"התשמ,ולעובדלעובדתשווהפרישהגילחוקאת,צ"בבגהדין-פסקשלנתינתוטרם
.לנשיםאופציונליפרישהגילובו

.197,222יחע"פד,'ואחהיהודיתהסוכמת-נבור"ד73-3/מוע"דב56
.767,749(4)מדד"פ,'ואחלעבודההארציהדין-בית'ננבור"ד87/104צ"בג57
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-תקנתאתסותרתהקיבוציבהסכםהאמורהההוראהכיסברהעליון57המשפט-בית
הזכויות"את(העובדת)מהעותרתשוללתשהיאמכיווןוזאת,בטלההיאולכן,הציבור

.58"תעסוקהוחופשלשוויתהבסיסיות
השתייכותשחייבהקיבוציבהסכםהוראההדין-ביתפסל-השלישיבמקרה

כולל"ההתארגנותחופש"שבקובעו,מסוימותמשרותלקבלתכתנאיעובדיםלארגון
.עובדים59לארגוןלהצטרףשלאהחופשאתאף

האינדוידואליהעבודהוחוזההחוזיםחופש

,לעילשציינוכפי,עדיםאנו,אינדוידואליעבודהבחוזההתקשרותשלזהבתחום
.המחוקקשלביותרלכתמרחיקתלהתערבות
שלמקומובדברלעבודההדין-בתיעלמקובלתרבותשניםמשךשהיתה,הגישה
הראשונה.מפסיקתומובאותשתימתוךנלמדת,העבודהבמשפטהחוזיםחופשעיקרון

:השבעיםשנותמתחילת-

רצוןקדושתאתהערכיםסולםבראשלהעמידישעבודהבדיניאףכי,התפיסה"
בחוזהאומנםראוקודםבעידן.עודמקובלתאינה,הצדדיםשלההתקשרות

,כלכלישוויוןהעדרחרף,והעובדהמעבידשל"היחופשלרצונםביטויהעבודה
העבודהטשפטרשתשהתרחבהככלאולם.הצדדיםשביןמעמדיאוחברתי
רצץ'שלכחללותלמיםלהיותעבודהותנאיעבודהיחסיהדלו,המסדיר
והסכמיםחוקהוראותברקמתונתמכיםשזוריםויותריותרונהיו,'הצדדים
שראו,המעבידיםלתועלתגםהיואלההוראותשכן,הציבור-לתקנתשתרמו
יצאהואאףהמדינהומשק,עצמםלביןבינםהוגנתלהתחרותערובהבביצוען
.66"יוהרומתוקניםמשופריםעבודהתנאימקיוםנשכר
:מכןלאחראחדותשנים-השניהוהמובאה

שחופשבכךהואהמיוחד?המשפטשלזהבשדהלענייננוהמיוחדומהו"
-העבודהמשפטשלהמסכתותושתיממנוהנגזרכלעלהחוזיתההתקשרות

משפט;דסתריתרתיהם-הקיבוציהעבודהומשפטהמגןהעבודהמשפט

:כהן'נ'פרופאומרתנבוצ"בבגהדין-פסקעל58

-כית.הפוזיטיביבמובנוהחוזיםחופשעלהגוברכעיקרוןהוכרהשוויוןעיקרון"
.עליוהסכימושהצדדיםמההואהצדק,בחתהכיהעיקרתאתדוחההמשפט

,הצדדיםשקבעומהעלעדיפה,צדקשלחיצוניתמידהאמתקובעהמשפט-בית
הערהלעיל,כהן'נ)"המיניםביןשווילשלהעיקרוןעל,הפליהאיסורעלהמושתתת

.(137'בע,27
השיטחברתצים-היםקצינישלהארציהאיהד,הכלליתההסתדרות12-4/נבע"דב59

.(פורסםטרם)הישראלית
-סילסל59-3/לחע"דב;173,177'דע"פד,אברהם-יבוטרו'צ12-3/לגע"דב60

.32,43"ע"פד,מ"כעדורוןאהווןארכיטקט
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חופשהגבלתהיאאלהשנישלכולוכל,הקיבוציהעבודהומשפטהמגןהעבודה

מושגיםאלהבשניתשתול.האינדוידואלילחוזהתחליף-רבהובמידה,החוזה

חוויםומדיניהכללימהמשפטהשאולים-דיונייםאוענייניים-עזרוכלי
ובסביבהבקרקעשתילהנוטעכליקבלאשראתתקבל,במיוחדהתחשבותללא

.י6"לומיועדותאינןשלכתחילה

:האחרונותבשניםצומצמהזוקיצוניתגישה

אתמשמעותיתבצורההגבילה,המגןהמשפטבתחום,העבודהחוקימערכת"
ההתקשרותשחופשלכךמודעותמתוךזאתכל...החוזיתההתקשרותחופש

,(כלליחלק)החוזיםלחוק24סעיף)החוזיםדינישלהיסודמאבניהינוהחוזית
ומעברמעלזהחופשבפסיקהלהגבילוהצדקהסיבהכלאין.(1973-ג"תשל
,חוקמכוחהעובדשלשזכויותיובתנאיכמובןזאתכל-בחקיקהשנקבעלמה
.62"...תיפגענהלאהרחבהצואו,קיבוציהסכם

אינדוידואליעבודהבחוזהההתקשרותחופשעללסוגיהההגבלה

סוגבחירת-מישוריםבשלושההיאההתקשרותחופשעלההגבלה,לעילשצוייןנפי
הצדובחירתבחוזהלהתקשרבכללאםלהחליטהחופש,המתקשרלצדהרצויהחוזה

.העבודהבמשפטהגבלותקיימותאלהמישוריםבשלושה.להתקשרותהשני

-החוזהסוגבחירת.א
יחסיליצירת"עובד"עםהתקשרות,ההתקשרותלמהותבקשרהןאמוריםהדברים
אםבשאלהוהן,מזמין63-קבלןיחסיליצירת"עצמאיקבלן"עםאומעביד-עובד

חוזהתהוונההאישיותשהוראותיוהסכם,עובדיםארגוןעםקיבוציבהסכםלהתקשר

להתקשרשמאאו."ההסכםחלשעליומהעובדיםאחדלכלהמעבידביןאישיעבודה
.בנפרדעובדכלעםאינדוידואליעבודהבחוזה

הצדדיםביןשיווצרוהיחסיםאםהשאלה-עצמאיקבלןאועובדעםהתקשרות
נסיבותפי-עלותיקבעההתקשרותבמהותקשורה,לאואםמעביד-עובדיחסייהיו

מאחר,העבודהמבצעשלמעמדובדברהצדדיםביןלהסכמהנפקותכלואין,העניין65

.39-38'בע,60הערהלעיל,59-3/לחע"דב61
.45,48-47כגע"פד,מ"בעקולוראורינט-הדי7-1/תעעע"דכ62
תטונת-'מעכיד'ו'עוכד'"גולדכרג'מ:ראה"'NDYYקבלן"לבין"עובד"כיןההכתנהעל63

.113(ג"התשנ)כבמשפטים"קבלןאועובד"זמיר'א(19(ב"התשנ)יזמשפטעיוני"מצב
.221ת"ס,1957-ז"תשי,קיבוצחםהסכמיםלחוק19סעיף64
י"מ'נסבג69/611א"ע;299(2)יחר"פ,'ואחשטן'נלאומילביטוחהמוסד63/426א"ע65

-הלפרין43-3/לבע"דב;203/דע"פד,אקר-י"מ12-2/לבע"דב;70(2)כדד"פ,'ואח
.333וע"פד,כץ-נימן36-3/להע"דב;281דע"פד,"הדסה"
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ידבמחיאופהבהבל"נקבעאינווזה,סטטוסשלענייןהוא"עובד"אדםשהיות
.66"קולמוס

יחסיהםביניהםהיחסיםכיקבעולחוזהשצדדיםשעהכי,נעירזהבעניין
יהיה,שיפוטיתבערכאהתתקבללאזוהסכמהאםכיהסכימוובמקביל,מזמין-קבלן
ודחהזוקביעההדין-ביתכיבד,בחוזהמהמוסכםפחותהלתמורהזכאיהעבודהמבצע

מעביד-עובריחסישלקיומםשנטענושעה,"הגבוהה"התמורהלתשלוםתביעות
במקרהשונהשכרעלהוסכםלאשבו,אחרבמקרהזאתלעומת.התקבלה67זווטענה
העובדשעלהטענהנדחתה,מעביד-עובדיחסיהםהצדדיםביןשהיחסיםשייקבע

לאורוזאת.68"סוציאליותזכויות"במקוםשקיבלמהתשלומיםמסויםאחוזחזירלה
."כוללשכר"תשלוםהאוסר,1958-ח"התשי,השכרהגנתלחוק5סעיףהוראת

ביניהםהיחסיםכיהצדדיםהסכימושבו,מקרהשבכלהראוימןכי,הדעה69הועלתה
כימכןלאחרקבעהדין-ובית,למעשההלכהכךשנהגואו,מזמין-קבלןיחסייהיו

,המוסכם"הקבלני"מהשכרלעובדשונהשכרייקבע,מעביד-עובדיחסיהיוהיחסים
דיני,הטעותדינימכוחוזאת,הצדדיםשלמראשהסכמהללאאף,"ראוישכר"בבחינת

.משפטיבמבחןתעמודזאתדעהאםמסופקני.במשפטולאעושרעשייתודיניהלב-תום
הםהצדדיםכיןהיחסיםכי,משותפתטעותמתוך,בהסכםנקבעשנהםהמקריםמעטים

תשלומיםלהמירכדיזוקביעהנעשיתהמקריםבמרבית.מזמין-קבלןיחסי
במקרים,הצדדים.קיבוציהסכםשלמחסותולחמוקכדי,שוטףבתשלוםסוציאליים

"קבלן"שלהסטטוסלקביעת"טעות"מתוךהסכימולא,החוזהאתשערכושעה,אלה
בגדרנופלזהמקרהואיןהלב-תוםבדינישימושמצדיקההתנהגותםאין,לעובד

exס(0ת60)והיושרהמצפוןתחושת"שבהםהמקרים aequo(0ז"השבהמחייבת.
בחוזיםמדובר-אינדוידואלייםעבודהבחוזיאוקיבוציעבודהבהסכםהתקשרות
שניתןמהטעםזאת,חלקםאתרקולא,העבודהתנאיכלאתשיקבעואינדוידואליים

במקרהאולם.קיבוציעבודההסכםחלשבומקוםגםאינדוידואלייםהסכמיםעללחתום
.הקיבוצישבהסכםזומולהאישישבחווההוראהכלתיבחן,בהמשךשיפורטכפי,זה

נתונהאינהקיבוציבהסכםאואישייםבחוזיםלהתקשראםוההחלטההדעת-שיקול

בארגוןהחבריםהמעבידיםכלעלחלכלליקיבוציהסכם.הצדדיםלשליטתתמיד

חלכלליקיבוציהסכם-העובדיםלגבי.ויעובדיהםועלההסכםבעלשהואהמעבידים

ע"דב,85;90טזע"פד,מ"בעלביטוחסוכנותבטה-גור-ולצנר106-3/מגע"דב66
.60,64כע"פד,מ"בעמלניקפירסום-אדר137-3/מח

ע"דב;87/465צ"בג:נדחתהצ"לבגעתירה;(פורסםלא)י"מ-גידרון128-3/מוע"דב67
.(פורסםלא)מ"בע"פרזות"-יפרח99-3/נב

.154כגע"פד,מ"בעסדוםמתכת-מימון160-3/תשןע"דב68
'ר:ראהזוכגישהתמיכה.422(ג"תשנ)מהפרקליט"עבודהביחסיהוזיתגסישית"פינברג'נ69

.(בדפוס)(ב"תשנ)בישראלהמשפטשלהשנהספר"עבודהדיני"ישראל-בן
.211,273(1)מבר"פ,.ה.ב.מ.גגורסאנדהכלו'נמ"כעאדרס82/20נ"ד70
.קיבוצייםהסכמיםלחוק16סעיף.71
אלהעלואפילו,לוצדדיםשאינם,עליוחתמושלאמעבידיםעלגםחל[נכלליהקיבוציההסכם"

הללי69/94א"ע)"להסכםצדשהואהמעבידיםבארגוןחבריםשהםובלבד,במפורשלושמתנגדים
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במפצליםהעובדיםכלעלאלא,ההסכםבעלבארגוןהחבריםהעובדיםעלרקלא
הכלוליםבתפקידיםאובמקצועות",ההסכםבעלשהואהמעבידיםבארגוןהחברים
אליהםהמפעלצובדיכלעלחלזה-מיוחדקיבוציהסכםלגבידומההדין.72"בהסכם
שר,מזויתירה.העובדיממבארגוןחבריםשאינםאלהעלגםדהיינו,ההסכםמתייחס
הוראותיחולושמכוחוהרחבהצוליחן,מסוימיםבתנאים,רשאיוהרווחההעבודה
.הסכםלאותוצרשאינםומעבידיםעובדיםעלכלליקיבוצישבהסכם
:נאמרהרחבהבצואוקיבוציבהסכםעבודהתנאיקביעתעל

עובדוהןהמעבידהןהיינו)הצדדיםשלוחובותיהםשזכויותיהםהיאהתוצאה"
צדדיםביןהסדריםבאמצעותאלא,בהסכמתםשלאלהיקבעעשויות(מעובדיו
ואיןלסטטוסמחוזההחזרהאתביותרהבולטתבצורהממחישזהתחום.אחרים
שלהגמורהיפוכהמהווהמאורגןומתן-משאשלשהאידיאולוגיהלומרצריך

.י'"החוזהוחופשחופשיתתחרותבדברהאידיאולוגיה
שללכריתתוומתן-משאלקייםממעבידלדרושרשאייציג75עובדיםארגון-ועודזאת

אחתכידועשהיא"מקצועיבאיגודלהתאגדמהחופשנובעתזאתזכות.קיבוציהסכם
.76=...חופשיתבמדינההיסודמזכויות

,רוצים-הצדדיםברצוןהתלויכדברלא,קיבוציומתן-במשאמשמדובר"
כדבראלא-בפתחכעניהשניאתמשלחים,רוציםאינם,ומתן-משאמנהלים

ההילטוןמרכז-הכלליתההסתדרות24-4/מטע"דב;631,632(2)כגד"פ,גןרמתעירית'נ
.(269,276-275כע"פד,המקומי

.4-ו16סעיפים,קיבוצייםהסכמיםחוק72
.3-ו15סעיפים,קיבוצייםהסכמיםחוק73
43הערהראה.המקובלתהגישהאינהזוגישה.3.3סעיף,30הערהלעיל,כהן'ונפרידמן'ד74

.להוטקסט
.4-ו3סעיפים,קיבוציםהסכמיםחוק75
'ואחשקט2-5/מבע"דב;480,486(3)לגד"פ,'ואחהפניםשר'נ'ואחאופק78/789ץ"בג76

,283'בע,40הערהלעיל,1-5/מחע"דב,140;149יזע"פד,'ואחהכלליתההסתדרות-
.367,381'בע,40הערהלעיל,5-2/מדע"דב;296

:נאמרלכךהטעמיםעל.בחוקעוגנהלא,"חופש"כהידועה,להתארגן"היסוד-זכות"

מתעוררתכיאם,החרותבחוקהוראההעדרלהסבירהדין-ביתשלמעניינוזהאין"
במפורשהתייחסדרכומראשיתאשר-שהמחוקק,העובדהלהסבירכיצדהשאלה
ולארגוניעובדיםלארגוני,קיבוצייםלהסכמיםמכןולאחרקולקטיבייםלחוזים

,יסוד-בחוקישירותמאזהתיחסלא-קיבוציםעבודהולסכסוכילשביתות,מעבידים
יתכן,זהמעשלחוסראפשריהסכר.זכותמאותההגורעכלעללהתארגןהזכותלעצם
כגדרקיימתנורמהעתמחוקקיםאין,צורךללץמחוקקיםשאיןוהוא,כמקובלוימצא

הכנסתשלחקיקהבדברהוראהשאיןברור,ההסבריהאאשריהא.'מאליוטובן'
במשמעות,זאת'זכות'שללמודאיןמכאן.להתאגדזכותומפורשותישירותהמקנה

הכלליתההסתדרות18-4/שםע"דב)"החרות,בחוקמוכרתאינה,'כוח'או'חופש'
וארגוןעובדיםארגלטאפייניעל.(52,73,74יכע"פד,אביב-תלעירית-'ואח

.40הערהלעיל:ראהפעביד
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חקקהאשרהראשוןלחוקכברהדעתאתליחןיש,הרחבהבמשמעות'זכות'שב
-ז"תשי,עבודהסכסוכייישובחוק-קיבוצייםעבודהיחסיבתחוםהכנסת

בהגדרהוכוללהחוקלעניין'עבודהסכסוך'מגדירחוקשבאותו2סעיף.1957
הקשורכלהיינו,"קיבוצהסכםשלביטולואושינויו,חידושו,כריתתו'נושאאת

לקראתעובדיםארגוןלביןמעבידאומעבידיםארגוןביןקיבוציומתן-במשא
...קיבוציהסכם
להבדילומתן-המשאעצם,קיבוציומתן-משאכי,שטעןמי-מעתהאמור

,ומתן-למשאהצדדיםשלוהדדיחופשירצוןמתוך'בישראלמתקיים,מתוצאותיו
.פורתאדקלאלפחות...'כלשהימשפטיתוכותמימושמתוךולא

ומתן-למשאבהקשרעבודהלסכסוךצדעלהמוטלותחובותהמחוקקמשקבע

'זכות'העדרעללדבראין,לענייננורלבנטיאינוהריהחובותומשקל,קיבוצי
המושגשלהרחבהבמשמעות'זכות'העדרעל-שכןומכלהצרהבמשמעות

.יי"השניהצדברצוןרקתלוישהכללאמרואין

שלעבודתםתנאיקביעתהמחייבתהוראהמצויהחוקיםבמספרכי,נוסיףלאמור

שלעבודתםשתנאיהקובעתהוראהמצאנוגםאחדובמקרה,7'קיבוציבהסכםהעובדים
תנאיועל,(שריםבאישור)המעבירשלאורגןידי-עלייקבעומסוימותבמשרותעובדים

.י"קיבוצהסכםשלהוראותיויחולולאעבודתם

-פלותעםעבודהכחתהלהתקשרהאם.ב
להעסיקמאבידעלהמוטלתהחובהלמעט,ביותררבהצדדיםשלהחופשזהבתחום

בני;'01949-ט"התש,(לעבודההחזרה)משוחרריםחייליםחוקמכוח"מלחמהנכי"
תגמולים)במערכהשנספוחייליםמשפחותחוקמכוחבמערכהשנספוחייליםמשפחות
לעבוד,אלהחיקוקיםמכוחהעובדיםשלהמקבילהוזכותם8!1950-י"התש,(ושיקום
.נשלחואליובמקום

-עבודהבחוזהלהתקשרמיעם.ג
נותרו,"בוטלה,רבותשניםקיימתשהיתה,התעסוקהשירותללשכתהזיקהחובתכיאף

הקיימתעובדיםלקבלתמכרזקיוםחובת-ראשית.ומגוונותרבותהגבלותזהבתחום

.74'בע,76הערהלשל,18-4/שם77
,הדואררשותחוק;344ח"ס,(18סעיף)1961-א"התשכ,והרכבותהנמליםרשותחוק18

סעיף)1977-ז"התשל,תעופהשדותרשותחוק;1169ח"ס,(33סעיף)1986-ו"התשמ
.859ח"ס,(25

הכלליתההסתדרות41-4/סטע"דכ:ראה;(35סעיף)1986-ו"התשמ,הדואררשותחוק79

.350כאע"פד,הדואררשות-
.1090ת"ק,1951-א"התשי,מלחסהנכיהעסקתתקנות80
.1951-א"התשי,במערכהשנספוחייליםמשפחות-בניהעסקתתקנות81
ח"ס,1991-א"התשנבתיקוןשתוקןכפי,270ח"ס,1959-ט"התשי,התעסוקהשירותחוק82

!135.
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בחוקיםהקייםהאיסור-שנית;8"קיבוצהסכםאוחיקוקמכוחרביםעבודהבמקומות
-שלישית;ועודםהורות,גיל,מיןשלמטעמיםלעבודהבקבלהלהפלותשומם

-רביעית;בחיקוק85שנקבעובעיסוקיםשוניםבגיליםנוער-בנילהעסיקהאיסור
;מסוים86גיליםובתחוםההיריוןבתקופתנשיםמסוימותבעבודותלהעסיקהאיסור

מסרבתשהיאקבלתהעםשהודיעהעובדתלעבודהלקבללסרבהאיסור-חמישית
,מסכיםשאינועובדלעבודהלקבללסרבהאיסור;'משפחתיימימטעמיםבלילהלצבוד

שאין"זרעובד"להעסיקהאיסור-ואחרון"ובחגיםהמנוחהבימילעבוד,דתמטעמי
.'התעסוקה9שירותלשכתידי-עללעבודהנשלחולאעבודהרישיוןלו

אינדוידואליעבודהחוזהשלהעיצובחופשעלהגבלה

בדיןביותרהרחבותהןאינדוידואליעבודהחוזהלעצבהחופשעלהמוטלותההגבלות
קוגנטיותמהוראותהנובעותההגבלותמלבד.חוזהשלהעיצובחופשעלהישראלי
עבודהוחוזיעבודההסכמילגביהחלותהגבלות,"מגןחוקי"שהם,העבודהבחוקי

מכוחהחלותהגבלות,1985-ה"התשמ,התקציביסודותחוקמכוחהציבוריבשירות
מכוחהגבלותקיימות-הציבור-ותקנתהלב-תוםחובת-החוזיםחוקהוראות
.קיבוצייםהסכמיםחוקהוראות

-שבהוק(הכופות)הקוגנטיותההוראות.א
שהובאבנוסח,כופההוראהמוצאיםאנו"המגןחוקי"עםהנמניםהעבודהחוקיבכל

:דומהי9הוראהמצויההחוק-בהצעתגםכינצייןמוסגרבמאמר.לעיל96

העבודהיחסיבענייןמעבידשלאועובדשלזכותאוחובהבדברהוראהכל"
,עליהםהחלקיבוציבהסכםאו,זהבחוקלרבות,בחיקוקנקבעהאשרשביניהם

הדין-ביתסמכותהרחבתבעקבותעיונים-עבודהחוזהלקראתומתן-משא"ברק'אל83
פי-עללעבודההדין-ביתפסיקת"גולדברג'מ;51,73,גהעבודהמשפטשצצן"לעבודה
.(בדפוס)לנדאוספר"המינהליהמשפטעקרונות

3-8/נאע"דב;2סעיף,בעבודהההזדמניותשוויוןחוק;42א,42סעיף,התעסוקהשירותחוק84

.65כדע"פד,מ"בעאראל"גסטטנר'ני"מ
עבודות)הנוערעבודתתקנות;115ת"ס,2,5סעיף,1953-ג"התשי,הנוערעבודתחוק85

,(ציבוריתבהופעההעבדה)הנוערעבודתתקנות;1954-ד"התשי,(מוגבלותועבודותאסורות
.1968-ח"התשכ

אסורותעבודות)נשיםעבודתתקנות;154ח"ס,1סעיף,1954-ד"התשי,נשיםעבודתחוק86
,(מייננתבקרינהעבודות)נשיםעבודתתקנות;1979-ם"התש,(מתבלותועבודות
.1979-ט"התשל

.(ג)2סעיף,נשיםעבודתחוק87
.9גסעיף,ומנוחהעבודהשעותחוק88
.1991-א"התשנ,(כדיןשלאהעסקה)זריםעובדיםחוק89
.להןוטקסט51-48הערותראה90
.החוק-להצעת(ב)3סעיף91
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הוראהלשנותיכולאינועבודהחוזה;שביניהםהעבודהמחוזהחלקתהיה
הסכמיםבחוקאוחיקוקבאותואחרתנקבעאםזולת,העובדלטובתאלאכאמור

."1957-ז"התשי,קיבוציים
אותומכוחלושהוקנתהזכותעלהעובדשלויתורלמנוענועדובכללןאלההוראות

.חוק

,הואיעבור-בל-חוק,העובדעללהגןבאשהואבמידה,החוקשהוראותברור"
ומה,ניצולמפניעובדעללשמורכשבאו,בתקנתםחכמיםהועילומהכןלאשאם
(1951-א"התשי,ומנוחהעבודהשעותלחוק)35בסעיףלהורותהיהטעם

,חוקפי-עללעובדהנתונהזכותמכללמעטבאאינוזהחוק'שמפורשתהוראה
משמע,'להוסיף'ולא,שםנאמר'למעט'?'נוהגאועבודהחוזה,קולקטיביהסכם

,כוונתוזוהי:הואנהפוךאלא,העובדזכויותעללהוסיףשלאהחוקכוונתשאין
.92"הסכםלפיזכויותיועללהוסיף

זכותימירשלאכך,עצמומפניהעובדעללהגןנועדוהמגןבחוקיאחדותהוראות
גמל-קופת,פנסיה)בעתידלהשתלםהאמורהזכותאו(שנתיתחופשהכגון)סוציאלית

.ומיידישוטףבתשלום(ועוד
:לעבודההארציהדין-ביתכךעלעמד

זהואין,לרצהואדםביןוחובותזכויותהחוקמסדירהאזרחיהמשפטבתחום"
עיקרוהחוקושלטון,עליהןלוותראואלהזכויותעללעמודמעניינםאלא

עוברשביןשביחסיםקטעבאותוהדיןהוא.הצדדיםלרשותכליםבהעמדת

'המסדיריםחוקים'בכןלאאך,הכלליהאזרחיהמשפטידי-עלהמוסדריםומעביד

וחוקשנתיתחופשהחוק,ומנוחהעבודהשעותחוקכגון,העבודהשבמשפט

שללאינטרסמעברסוציאליתלמדיניותביטויניתןאלהבחוקים.השכרהגנת
יכוללעתים,כן-על-יתר.לציבורעניין-וביישומם,בדברהנוגעהפרט

אףאוהזכותעליעמודלאשהפרטלכךיביא,הפרטשלמדומהמיידיואינטרס
קרוביםאלהחוקים.החוקאכיפתעללעמודהציבורשלומעניינו,עליהיוותר
.93"לאדםאדםביןיחסיםהמסדירלמשפטמאשרהפומבילמשפטיותר

:הפרטרשותשלגבול-הסגתאלהכופותבהוראותרואההמשפטיתשיטתנואין

;1953-ג"תשי,נוערעבודתחוק,1951-א"תשי,ומנוחהעבודהשעותחוק"

,אדםשלהעבודהזכותעלהגבלותמטילים,1954-ד"תשי,נשיםעבודתוחוק

שלגבול-הסגתמשוםבכךשיש,עודטועןאינוואישהציבורעלמקובליםהםאך
השופטדיברעליוהפרטשלבשלומוהכללענייןמוכר1971בשנת.הפרטרשות

.958,960יר"פ,מ"בעמקורות'נשולמן54/377א"ע92
הערהלעיל,59-3/לחע"דב;39,41דע"פד,'ואחאדוןבר-ן"פרוימוב32-3/לבע"דב93

.45'בע,60
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Holmesולהימנע'האזרחאתלעזוב'חילבתשהמדינהוהטענה,1905בשנת
.9'"מעיקראמופרכת,להסתכןחפץשהואאימתכלגופולשלמותמלדאוג

עבודהיוםכיהקובע,ומנוחהעבודהשעותבחוקמצויה"כופההוראה"לבולטתדוגמה
3-ו2סעיפים)בשבועשעות47עליעלהלאעבודהושבועביוםשעות8עליעלהלא

הסכםמכוחאו(4סעיף)בתקנותלהיעשותיכולאלהשלבתחומיםשינוי.95(לחוק

נוכחאם,והרווחההעבודהשרידי-עלשיאושר(החוקבלשון"קולקטיבי")קיבוצי
שבועאו2בסעיףכקבועעבודהיוםלקייםאיןהמיוחדותהנסיבותשבגלל"השר

,קיבוצייםהסכמיםאלפילאאם,מאות.((1)(א)5סעיף)"3בסעיףכקבועעבודה

ההוראהחרף,השרידי-עלאושרו,ימיםחמישהשלעבודהלשבועמעברשהסדירו
לנכוןמצאלאהמחוקקכיאף,ואתחייבההמשקיתשהמציאותהטעםמן,המגבילה

.מקוצר96עבודהלשבועהגדולבחלקוהמשקעברכאשר,החוקאתלתקן

-התקציביסודותחוקהוראות.ב

,"מתוקצבגוף"שליכולתואתהמגבילההוראהקיימת,1982שנתמאז,התקציבבחוקי
הקשורותכספיותהטבות,בשכרלשינוייםלהסכים,"נתמךגוף"גםיותרומאוחר
לממונהשהואצלהסמכות)האוצרשרהסכמתאתלקבלמבלי,פרישהותנאיבעבודה

,1985-ה"התשמ,התקציביסודותבחוקמצויהכיוםהמחייבתההוראה.(השכרעל

:הלשוןבוו

שינוייםעליסכיםלא,32בסעיףכהגדרתונתמךגוףאומתוקצבגוף(א)".29
הקשורותאחרותכספיותהטבותעלאו,בגמלאותאופרישהבתנאי,בשכר

אושהוסכםלמהבהתאםאלא,כאמורהטבותאושינוייםינהיגולא,לעבודה
.האוצרשרשלבאישורואוהמדינהעובדיכלללגביהונהג

אתנוגדשהואבמידהבטלהסדראוהסכםכל,דוןבכלהאמוראףעל(ב)

."(א)קטןסעיףהוראות

יחסיבמישורבחחוד,פעםלאזולהוראהנזקקולעבודההדין-ובתיהמשפט-בתי
נקראוהקיבוציבמישור;בודדעוברשללזכויותיובקשרגםאך,הקיבוצייםהעבודה

,נתמךגוףאומתוקצבגוףתבעהשהמדינהשעה,דעתםאתלחוותהמשפט-בתי
שעה,לעבודההדין-ובתי,הנחוץחהאישוראתלקבלמבליהטבותלעובדיושהעניק
,בהסכםהוראותשלתוקפןשאלתוהתעוררה,מעבידנגדתביעההגישעובדיםשארגון

.105,112(1)כוד"פ,'ואחהתחבורהשר'נ'ואחעלי71/332ץ"בג94
.1993-ג"התשנבשנתלווהתיקקומנוחהעבודהשעותחוק95
ניהול2000ניהולכרמי-בגלין"משפטייםהיבטים-גמישיםעבודהדפוסי"גולדברג'מ96

.83,87,(1990המינהלספרית)גמיש
(א"ת)פ"ה;397(1)מזד"פ,י"מ'נהכלליתההסתדרותשלחוליםקופת90/2920א"רע97

לא)החשמלחברת'ני"מ90/225(ם-י)פ"ה;(פורסםלא)אביב-תלעירית'ני"מ88/280
.(פורסם
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שעה,הדין-בבתי-האינדוידואליבמישור.התקציב98יסודותחוקהוראותלאור
להסכםשכרהצמדתאושרהשלאאוחוק99אותוכמצוות,אושרלאפרישהשהסבם
.אחר00ן

-החוזיםחוקהוראות.ג
חוזהשלכריתתולקראתומתן-במשאהלב-תוםחובתאתנאזכרזהחוקשלמהוראותיו

הקובעתההוראהואת(39סעיף)חוזהשלבקיומולב-בתוםלנהוגוהחובה(12סעיף)

.(30סעיף)בטל-הציבור-תקנתאתהנוגדחוזהכי
שיוחדובמאמריםבהרחבהכברנסקרואלהשנושאיםמכיווןזהבענייןנפרטלא
.16!להם

-קיבוציהסכםמכוחמשבילההוראה.ד

:קובעקיבוצייםהסכמיםלחוק22סעיף

עלהחלקיבוצישבהסכםאישיתמהוראהשונהשהיאעבודהבחווההוראה.22"
,העובדלטובתהשינויהיה;עדיפההקיבוצישבהסכםההוראה-החוזהבעלי
במפורשהמונעדברהקיבוציבהסכםאיןאם,העבודהבחוזהההוראהעדיפה
."שינויאותו

שלהוראותיוהצדדיםעלשחליםשעהאישיעבודהחוזהלערוךומותרניתן-כלומר
מוסיפותשהןמקוםרקתחייבנההאישישבהסכםשההוראותאלא,קיבוציעבודההסכם
המונעדבר"הקיבוציבהסכםישאםאלא,הקיבוציבהסכםלעובדשהוקנתהזכותעל
.102"זאת

מול"מכלול"בולא"הוראה"מול"הוראה"בשמדוברלכךהדעתאתלתתיש

:"מכלול"

ותהיינהיכול,סגדתןמבחינתשונותאךמהותןמבחינתשוותהוראותרק"
ביטוח"בלראותאין,למשל,כך.03ן(במקורההדגשות)"'שונותהוראות'

31-4/מחע"דכ;406תע"פד,התעסוקהקערות-'ואחהכלליתההסתדרות12-4/מוע"דב98

משלטוןמרכז18-4/מהע"דב;182כע"פד,מ"בע"ציוןכבלי"-'ואחהכלליתההסתדרות

ד"פ,85/539ץ"בג:נדחתהץ"לבגעתירה)421טזע"פד,הפקידיםהסתדרות-המקומי
.18יזע"פד,הנמליםרשות-הכלליתההסתדרות12-4/מגע"דב;(834(4)מ

.132יטע"פד,'ואחהגימלאותתשלוםעלהממונה-לבני4-7/מזע"דב99
.182כגע"פד,'ואחמ"בעעמידר-'ואחכאביה107-3,113-3/נאע"דב100
הלב-תום"ורדי'ק,(1987;139,רמות)מב-ברספר"העבודהבמשפטלב-תום"גולדברג'מ101

שלהעיסוקחופשהגבלת"גולדברג'מ;105(ה"תשל)בהעבודהמשפטשמצן"עבודהביחסי
.38הערהלעיל,ומלדברו'מ;7(ז"תשמ)המשפטמחקרי"חתהמכוחעובד

.176,180ידע"פד,חבור-אביב-תלעירית125-3/מבע"דב102
הסכמים"אדלר'סגםראה.425,431זע"פד,ברקת-הנמליםרשות4-1/להע"דב103

.17,43מב-ברספר"ותאוםתחולה,מסגרת:קיבוצים
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בקרןביטוחבמקוםכבא,אינדוידואליעבודהחוזהמכוחשנעשה"מנהלים
.!"המסלוליםשניביןהשונימפאת,קיבוצימהסכםהמתחייב,פנסיה

מכוח,והרווחההעבודה-שרידי-עלשניתן,הרחבהבצושנקבעההוראהלגביזהההדין
נוסחואשר,חוקלאותו30סעיףהוראתפי-עלוזאת,קיבוצייםהסכמיםלחוק25סעיף
.לעילהובא

זכויות"כיהקובעת,20שבסעוףבהוראהחיזוקמוצאותשבחוקאלההוראות
הזכותאת."לויתורניתנותאינןקיבוצישבהסכםאישיותבהוראותלעובדהמוקנות

"לאוואםאנירוצה,יאמראםמורידאומעלהזהואין,העובדעלכופים"
מכאן.!05

כספוושומר,העבודהביחסיבכורהשלמעמדבעלהואהקיבוציההסכם"שהמסקנה
אלהדברים.!06"תחתיוחתירהאובופגיעהשלשמץבושישדברמכלירחקועניינו
.'הרחבה07צומכוחלהוראהכמהפייפים

,מיוחדאוכללי,קיבוצילהסכםצדדיםרשאיםהאםהיאהוכרעהשטרםשאלה
ההסכםמכוחלעובדהמגיעהוכותשתיגרעכך,תוקפובתקופתהוראותיואתלשנות

,אחדקיבוצימהסכםיותרעליושחלים,כזהבמקרה,לטעוןהעובדהיוכל.הקודם08ן

בתקופת,קיבוציהסכםלשנותשניתןנראהלי?לטובתושהיאההוראהלפיהולכיםולכן
שקדמההתקופהבגיןלעוקדשהגיעהזכותתיגרעשלאובלבד,ולרעלטוב,תוקפו

היאקיבוציהסכםשלתחילתו":קובעקיבוצייםהסכמיםלחוק11סעיף.!לחתימתכם

מ"בעסונול-ר"שויק193-3/נאע"דב;87,92כהע"פד,ומז-פרידה40-3/נבע"דב104
משפטשטען"משפטייםהיבטים-פנסיהכקרנותעובדיםביטוח"גולדברג'מ.(פורסםלא)

'נמ"בעחיםלביטוחחברותהתאחדות90/5292צ"בגגםראה;93,102(ו"תשל)גהעבודה
.405,412(1)מהר"פ,ישראלממשלת

.403,407יטע"פד,'ואחהופמן-מ"בעהובלותטילך3-ת%141ע"דב105
אזרזר68-3/לג(ש"כ)ע"תב;182,189(2)כהד"פ,דרדיקמן'נ'ואחשהדעזבון80/378א"ע106

אשקלוןפאראולמי40-3/לדע"בדכאושר;כח,כבהע"פד,מ"בעאשקלוןפאראולמי בע
.401'הע"פד,אזרזר-מ"

.40-39'בע,60הערהלעיל,3-לחן59ע"דב107
-פגקודמושלשתוקפואחרישנחתם,חדשקיבוציבהסכםעבודהתנאילהרעשניתןכךעל108

...הואאםבין"מחייב,מאוחריותרקיבוציהסכםידי-עלאישיותזכויותשלשינוי.חולקאין
הרפואיתההסתדרות-'ואחי"מ17-4/מזע"דב)"לרעתםהואאםובין...העובדיםלטובת
והסתדרותי"מ-זועביכמאלחסן130-3/מזע"דב;312,320יטע"פד,'ואחבישראל
,לוטועניםשהעותרים,אחרמצבהדעתעללהעלותאפשרוכלום.(77,80כע"פד,המורים
המוסמךהיציגהארגוןידי-עלשנעשהקיבוציהסכםמכוחלעובדשהוקנוזכויותשכאילו
מהןלגרועאועליהןלוותרהארגוןשלבכוחואיןולעולםלעדקיימות,החוקלפיזהלעניין
הארציהדין-בית'נ(ושמעוןראובן)פלושם75/578ץ"בג)"?מאוחריותרקיבוציבהסכם
בהסכםוהוראהיכול"חדשקיבוציהסכםנכרתבומקום.(382(3893)לד"פ,'ואחלעבודה
מדינת121-3/מבע"דב)מפורששהביטולבתנאי,"קודםכהסכםהוראהתבטלמאוחרמיוחד
,17-4/מזע"דב;108הערהלעיל,130-3/מזע"דכ,255;257ידע"פד,ניצן-ישראל

טרם)הכלליתההסתדרות-כישראלהרפואיתההסתדרות5-נגחע"דב;108הערהלעיל
.(פורסם

.675-674'בע,1הערהלעיל,גולדברג'מ:אחרתסברתיבשעתו109
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לתקופהאףתחולהבעללהיותיכולשהואומכאן,"...בהסכםלכךשנקבעמהיום

.חתימתוליוםשקדמה
,החדשההסכםידי-על,מדוברבהההוראהאו,הקורםההסכםשלביטולוטרםאולם

עדזאתכל,לטובתומההוראההעובדנהנהואזי,קיבוצייםהסכמיםשניהעובדעלחלו
שמיוםכך,קודמושלההוראהאת,במשתמעאובמפורש,ביטלהחדששההסכם
.ששונתה16ןהוראהאותהאוהקודםההסכםפקעהחדשההסכםשלחתימתו

האינדוידואליהעבודהחוזהשלאכיפתועלההגבלה

שלבמקרהראשוניתכתרופההחוזהשלאכיפתואתקבע[ן[(תרופות)החוזיםחוק

שניתןהכוח:לאמור,התפקודיבמובנוהחוזיםלחופשגושפנקאניתנהבכך"ו,הפרתו
.2יי"לעצמםמחייבדין,החוזהבאמצעות,ליצורלצדדים
החוזהלאכיפתזכותקמהלא,בענייננו.מהבלליוצאיםמספרזהשלכלל,עקאדא
.3י1"אישישירותאואישיתעבודה,לקבלאו,לעשותכפייההיאהחוזהאכיפת"ששעה
הדין-ביתכי,העובדהבציוןנסתפק.זוחשובהבסוגייהלהרחיבהמקוםזהלא
פיטוריםביןוהבחין,מצמצםפירוש"אישיתעבודה"לביטויליחןביקשלעבודההארצי
עבודההסכםלהוראותבניגודפיטוריםלביןאינדוידואליעבודהחוזהלהוראתבניגוד
בניגודפיטוריםשלבמקרהכיקבעהדין-בית.חוזההפרתשניהםהמהווים,קיבוצי

לאזודעה.1!'אכיפהצוליתן,הראוייםבמקרים,ניתןקיבוציעבודההסכםלהוראות

.,העליון15המשפט-ביתעלמקובלתהיתה
דרךכי,לסוגייהשנזקקאימתכל,לעבודההדין-ביתקבע,צ"בגשלפסיקתולאחר

שיששעה,העבודה6ננחוזההפרתעלפיצוייםתשלוםהינהכדיןשלאבפיטוריםהמלך

הדין-ביתנתןשבו,אחדבמקרהולו,נתקלנולא.שנגרמיםהעוולעללענותבפיצוי
.היחידבתביעתכדיןשלאפיטוריםבגיןאכיפהצולעבודה

;העובדיםמתנאישהרעוקיבוצייםהסכמיםאשרורלצורך"שעההוראות"שתינחקקובשעתו101

שעההוראת)קיבוצייםהסכמיםחוק;1975-ה"התשל,(שעההוראת)קיבוצייםהסכמיםחוק
התיאוםלשכתביןכלליקיבוציעבודההסכםנחתםשניםמספרלפני.1975-ה"תשל,(2'מס
להשהזכות,יוקרתוספתתשלום"דחה"שהכלליתההסתדרותלביןהכלכלייםהארגוניםשל

היוםעצםעדשולמהלא"דחויה"יוקרתוספתאותה.תקףקיבוציבהסכםלעובריםהוענקה
תנאי-קודםקיבוציהסכםישנהאויבטלקיבוצישהסכםמנת-על-ברוראחדדבר.הזה
.(108הערהלעיל,1-5/נגע"דב)הסכמיםלאותםצדהיוצדדיםשאותםהוא

.3סעיף,(תרופות)החחיםחוק111
.276'בע,70הערהלעיל,82/20נ"ד;29'בע,7הערהלעיל,שלו'ג112
.(2)3סעיף,(תרופות)החוזיםחוק113
.477,4-512דע"פד,ריקם-'ואחמ"כעצרי3-9/לגע"פד114
74/380צ"בגגםראה.372(1)כחר"פ,לעבודההארציהדין-פית'נמ"בעצרי73/254צ"בג115

'נהכלליתההסתררותררובר4צ"בג;495(1)לד"פ,לעבודההארציהדין-בית'נמלמאן
.819(1)לבד"פ,לעבודההארורהדין-בית

.18יאע"פד,מ"כעהחלדמועצת-טוביהו101-3/לטע"דכ116
.124כבע"פד,לישראלקימתקרן-זונטג75-3/תשןע"דכ117
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פיטוריםביטולתובע,העובדיםארגוןקרי,קיבוצילהסכםשצדשעה,זאתלעומת
שמשמעוצוליחןהדין-ביתמוסמך,קיבוציהסכםשללהוראותיובניגודשנעשו
ולא,הקיבוציההסכםהפרתהינהזהבמקרהשהעילהמשום,ההסכםאכיפתלמעשה

.הפיטורים18יעצם
,שהופרעבודהחוזה,לעבודהדין-וביתמשפט-ביתיאכוףלאפיה-על,ההלכה
וברשויותהמדינהבשירות,הציבוריבשירות.הפרטיבסקטורלפיטוריםמתייחסת
הצדקלכלליבניגודאו,סטטוטוריתלהוראהבניגודשנעשופיטורים,המקומיות

.לעבודתו,למעשה,מוחזרהעובדפיהיאהדברומשמעות,1[מעיקרם9בטלים,הטבעי
פיטוריםשלבמקרההפרטבתביעתאכיפהצוליתןאיןפיה-על-ההלכהעל
עבודה"מבצעאינושהעובדשעה,קיבוציהסכםאואישיעבודהבחוזהלמוסכםבניגוד
הלכהלאותהשניתנוהנימוקים.ביקורת128נמתחה-המונחשלהצרבמובן"אישית
.21ן"אנכרוניסטיים"הוגדרו

החוזיתההתקשרותוחופשהיסוד-חוקי

העיסוקחופש:יסוד-חוקוהם1992בשנתנחקקואדםזכויותשעניינםיסוד-חוקישני
.וחרותוהאדם-כבוד:יסוד-וחוק

להתייחסותראויההחוזיתההתקשרותחופשעלאלהיסוד-חוקישלהשפעתם
.המזלגקצהעלזהבנושאניגעכאן.מיוחדת

חוזיעלהיתרובין,הפרטיהמשפטעלהעיסוקחופש:יסוד-חוקשלבהשפעתו
יסוד-כזכותהחוזיםחופשביןהנאותהאיזוןועל,העיסוקחופשאתהמגביליםעבודה
.!אחר22במקוםבהרחבהדנתי,יסוד-בחוקהמעוגןהעיסוקחופשוביןחוקתית

נדוןטרםהחוזיתההתקשרותחופשעלוחרותוהאדם-כבוד:יסוד-חוקשלהשפעתו

מעמדהמעבידשללפררוגטיבותמקנהזהיסוד-חוקכיהסברההועלתה.בערכאות

,החברתיותהאדםזכויות,קרי,העובדיםזכויותבמקבילשהובטחומבלי,חוקתי
עללחתוםארגונםשלזכותומכךוכתוצאה,להתאגדהעובדיםשזכויותמבליובמיוחד

:יסוד-בחוקהםאףעוגנו,קיבוצייםעבודההסכמי

עלהמושתתת[וחרותוהאדם-כבוד:יסוד-בחוק]ההגבלהפסקתיישוםכינראה"
כמו,הקיימתהעבודהבחקיקתרציניכרסוםשלסיכוןיוצר,כאמורעולםתפיסת

תלאוניברסיטת-הכלליתההסתדרות19-4/מדע"דב118

-

.260טוע"פד,אביב-ביבא
הדין-כיח'נאברכיה88/6צ"בג,291יטע"פד,אברכיה-אביב-תלעירית82-3/מזע"דב119

כע"פד,נתיבותמקומיתמועצה-מדמוני154-3/מזע"דב;647(4)מבד"פ,לעבודההארצי
ע"דב;722(2)מדד"פ,לעבודההארציהדין-בית'ננתיבותמקומיתמועצה89/74ץ"בג;144
.225יטע"פד,'ואחעמית-אנגלסמן132-3/מז

;345,369(ט"תשל)זמשפטעיוני"ונפקותםתקפותם-כדיןשלאפיטורין"ישראל-בן'ר120

"IRelationship'"1823.[.א90,77.
אששתן9ןק

~

~אסש14]אש Colstractl64חRaday Status

I

ו.
.533'בע,7הערהלעיל,שלו'ג121
כהע"פד,'ואחליפצקיגומיטפנו-טועמה3-!7/נגע"דבגםראה.38הערהלעיל,גולדברג'מ122

227,9-238.
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שתמשיךבחקיקהמדוברעודכל,עתידהעבודהחקיקתשלבאפשרותכרסוםגם
הרחבתשלבקשרהןאמוריםהדברים.הקיימתהעבודהחקיקתברוחללכת

בעיקרהקיבוציותהנורמותרשתעיבוישלבהקשרוהןהמגןחוקיתשתית
.!23"ההרחבהבצוויהעתידיהשימוששלמההיבט

לעבודההדין-ובתי,המשפט-בתי.שהועלולחששותמקוםישאםספקכינראהלי
שבעניננועודמה.יסוד-זכויותנגדגםשוניםאינטרסים,הראוייםבמקרים,אמנו

.ההרחבהוצוויהקיבוצייםההסכמיםשלבפרימטהדץוהוא,בחוקהמגןחוקימעוגנים
לתכלית"היאזוחקיקהכייחליטומשפט-ביתאולעבודהדין-ביתכיהדעתעלמתקבל

שקדמהחקיקהעלכללחלאינווחרותוהאדם-כבוד:יסוד-שחוקעודמה,"ראויה
.לחקיקתו

סיכום

מגבלותיו.לורבותמגבלות,"יסוד-זכות"כהוכרכיאף,פניושניעל,"החוויםחופש"
אמוריםובייחוד,אחרמשפטיתחוםבכלמאשרהעבודהמשפטבתחוםיותררבות

,החוזיהחופשעלאלהמגבלות,בענייננו.האינדוידואליהעבודהחוזהלגביהדברים
להתעלםניתןלאכיאף,מדינה"להקמתסמוך,החמישיםמשנותבחקיקהבעיקרמקורן

מובהקתדוגמאהואמינימוםשכרוחוק,האחרונותבשניםשנחקקוכופותמהוראות
.לכך

אתמשמעית-חדמשקפות,קיבוצייםהסכמיםובחוקהמגןבחוקיהכופותההוראות
להןליחן,לעבודההדין-בית-ולענייננו,השיפוטיותהערכאותועל,החוקכוונת
בלעדיתלקבועהחופשאתלצדדיםהמחוקקהותירבומקום,זאתעם.מלאהנפקות

עםהנמנה,החוזיםחופשלעיקרוןמלאהנפקותליתןיש,העבודהמתנאיתנאי

כנובעתוביןספרעליכתובהשאינהכזכותבין,המשפטיתשיטתנושל"היסוד-זכויות"
.וחרותוהאדם-כבוד:יסוד-מחוק

החוזיםחופששלהיסוד-זכותביןנאותאיזוןעללהקפידהדין-בתיעלשומה
מתאיםמשקלמתןתוך,העיסוקוחופשההתארגנותחופשכגון,אחרותיסוד-לזכויות

להביאישזאתאיזוניםבמלאכת.מקרהכלשללנסיבותיובהתאם,מהןאחתלכל

העולםשווקיעםקשהבתחרותהעומדת,הישראליתהכלכלהשלצרכיהאתגםבחשבון

.העובדשלברווחתוהציבוריהאינטרסשלבחשיבותולהמעיטמבלי

.69הערהלעיל,ישראל-בו'ר123




