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נגדהופנוהעתירותא, IIרמתבפרשתבעתירותהדיןפטקניתן 2,6,04ביום

וזכויותיהםמעמדםבשאלתשדן , 2לעבודההארציהדיןביתשלדינופטק

מיתרהופרדא)"רמת(מפעלמועטקיםהםשבושהמפעלעובדיםשל

העתירותחדש,למעבידונמכרהאוויריתבתעשייהמעבידםשלהמפעלים

באופןהתקבלה,הדיןפטקתוצאתשופטים,שבעהשלמורחבבהרכבנדונו

היהניתןשלאמכיווןההרכב,מחרבישלושהשלמיעוטבדעת ,ביותרנדיר

שלושתעמדתהכריעהההרכב,מחבריארבעהשלרובלעמדתלהגיע

 , 3אור(בדימוט)לנשיאהמשנה ,הדיןביתאבדעתאתגםשכללההשופטים

 :(להלןהחדשההעובדיםהטתדרותעתירת ,הדיןפטקתוצאתפיעל

נקבע ,התקבלהלעבודההארציהדיןביתשלדינופטקנגד )"ההטתדרותיי

במצבוכי ,החדשהמעבידאצלולעבודלעטרלטרברשאיםהמפעלעובדיכי

כמובעינם,עומדיםהקודםהמעבידעםהעבודהיחטי ,מטרביםהםשבו

המערבתנאיעלהטכמה(בהיעדרהקודםהמעבידבידיהבררהכינקבעכן

החוקפיעללפטרםאוהעובדיםאתלהעטיקלהמשיךהחדש)למעביד

מבחינהבעינינוראויההדיןפטקתוצאת ,הצדדיםעלהחליםוההטכמים

שבוהאופןנוכחאולםכאחד,העבודהיחטימדיניותומבחינתמשפטית

קבעהדיןשפטקשככלנראה ,מיעוטבדעת-כאמורהתוצאה,התקבלה

 ,ההרכבשופטישהביעוהשונותהעמדותביותר,שרביריתשהיאהרי ',יהלכהיי

בפטקהשופטיםביןבהיקפהכמעטהתקדיםחטרתההתנצחותגםכמו

מצוישבהיהלמוטאנדרשללתקופהאינדיקציה ,לדעתנו ,מהוות ,הדין

מבחינתהן ,האחרונותבשניםונשניםחוזריםלאיומיםהנתון ,העטדהמשפט

וביתלעבודההדיןבתי ,זהבמצבהמחוקק,מצדוהןהממשלהמדיניות

ביןמתחלקתוהפטיקה ,קונטפטואליתבמצוקהמצוייםהעליוןהמשפט

המיועדיםבלימהניטיונותלביןניאו-לירבליותולמגמותהשלטונילכוחויתור

העבודהבמשפטאלהתופעותשלביטויןעל ,העובדיםזכויותאתלשמר

 , 4קודםבמאמרעמדנוהקיבוצי

בפרשתשנקבעהההלכהשבריריותונוכחהבעייתיתהמציאותנוכח

השונותלעמדותבנוגעאקדמילדיוןרבהחשיבות ,לדעתנו ,יש ,רמת"א

המשפטיותהקביעותשביןהקשרעללעמודצריךהדין,בפטקשהובעו

 ,מקדמותשהןהחרבתיות-כלכליותהתפיטותלביןץ"בגשופטישלהשונות

עלמובהקבאופןמתבטטאורהשופטשלדינופטקבמשתמע,אובמפורש

המחאתודיניחוזיםדיניובעיקרהקיים,בדיןהמצויהפתרוןהקיים,הדין

ייצגהרזאיפרופילמינהל,המכללההאקזמיהמסלוללמשפטיס,הספרביתרזאי,פרנססיפרופי

למשפטיס,הפקולטההשלישי,התוארתלמיזנועס,גיל-עזא, IIרמתבפרשתהעותריסאת

 ,בירושליסהעבריתהאונירבסיטה

הראויההחברתית-כלכליתהמדיניותעםהיטבלדידומתיישב ,חיובים

האדם,כטדועלשלוהחוזיםחופשעל ,העובדאוטונומייתעלשמירהשהיא

השופטשלגישתולעומת ,הצדדיםשלהמיקוחכוחביןראויאיזוןומבטא

הקייםבדיןהמצויהפתרוןאתץ"בבגאחריםשופטיםארבעהדחו ,אור

המעטיקשלהניהולפררוגטיבתהרחבתתוךחדשנייםפתרונותוחיפשו

החולשהחד-משמעימהדיןהתחמקואלהשופטיםהעובדים,זכויותוצמצום

תהליךלהמשךביטויהםהמיעוטשופטיארבעתשלהדיןפטקי ,הטוגיהעל

 , 5ץ"בגשלפטיקתובאמצעותהעבודהדינישלהחוזיתבמהותהכרטום

אך ,העבודהמשפטתפיטתפיעלמוגבלעבודהביחטיהחוזיםחופשאמנם

המעבידיםידיעלניצולמפניהעומיםעללהגןכדי-בלבדאחדבאופן ,זאת

דיניאנושי,למינימוםמתחתופרנטתםהעטקתםבתנאיהתדרדרותומפני

שהעובדים,שנמצאמכיווןהחוזיםדיניעלולהוטיףלהשליםבאוהעבודה

עםאינדיבידואליומתןבמשאלמעבידיםבהשוואהחלשצדבהיותם

ברור ,הבטיטיותזכויותיהםאתהמבטיחותלהגנותזקוקיםהמעבי,ד

היות ,המיעוטשופטיארבעתמפטיקתלמשתמעבניגודכיאפואלחלוטין

יטודשמושכלותמשמעואין ,העבודהדיניידיעלגםנשלטהעבודהחוזה

אמנםחוזה,כולקודםהנועבודהחוזהעליו,חלותאינןחוזיםדינישל

דיניאולםהעובדים,עםתיטיבלאכללבדרךלבדםהחוזיםדינישלהחלה

הגנהמטפקיםשהםככלהחוזיםדיניתחולתאתלשלולבאולאהעבודה

לשנותבאיםהעבודהדיניעבודה,בחוזהמתקשרכצדהעובדיםזכויותעל

 ,לעומיםהגנהלטפקמהמטרהכחלקרקעליהםלהוטיףאוהחוזיםדיניאת

חוזהשלייחודיותוכיטברוהמיעוטשופטיארבעתאולם ,לעילכאמור

מהעובדיםשללוהםלהפ,ךאלא ,העובדיםלטובתפועלתאינההעבודה

זהותאתלבחור(הזכותלחוזהצדלכלהקיימתבטיטיתחוזיתזכות

(השופטיםשלומרכוזאתעשהשופטכלבהמש,ךשנראהכפיעמו),המתקשר

חשיןוהשופטים ,המעבידפררוגטיבתהרחבתבאמצעות-וגרוניטמצא

העבודהמיחטיהחוזיםדינישלוהרחקההפרדהבאמצעות-ונאור

כדלקמן:יהיההמאמרמהלךדומה,התוצאהאולם ,האינדיבידואליים)

בחלקהמצוי,בדיןהנדונהלטוגיההרקעעיקריאתנציג ,הראשוןבחלקו

שנדונההפרשההתגלגלותאתביקורתיבאופןוננתחנתארהמאמרשלהשני

ץ"בגשלדינושפטקמכיוון ,ץ"ובבגלעבודההדיןבבתיא IIרמתבפרשת

קודםהשופטיםשלעמדותיהםאתיחטיתרבבפירוטנטקור ,ומורכבארוך

קוויםלטרטטנבקשהמאמרשלהשלישיבחלקשלנו,עמדתנולהבאת

חילופיבעתהעובדיםמעמדטוגייתשלאפשריחקיקתילהטדרמנחים

מעבידים,

76 



 PhOlOS :צילום

למצבנטות IIהרלרמטובות Iהנהתשתותב.

לודמודמפעלהעברתשל
העבודהדיני . 1

וקובעתמעבידיםחילופישלבמצבעוסקתהעטדהבחוקיהוראותשלשורה

מעבידכלפיגםבעינןעומדותהחוקפיעלעובדיםשלמסוימותזכויותכי

הקודם.המעבידשלבנעליוכבאלראותושישחדש,

ייחוק(להלן:-1957תשי"ז ,קיבוצייםהסכמיםלחוק 18סעיףלמשל,כ,ך

 ,מוזגאוחולקאולידמידמפעלעברייכדלקמן:קובע )"קיבוצייםהסכמים

 ."הקיבוציההסכםחלשעליוכמעבידהחדשהמעבידאתיראו

 )"השכרייחוק(להלן:-1958תשי"חהשכר,הגנתלחוקרישה )א( 30וסעיף

החדשהמעבידגםאחראימוזג,אוחולקאולידמידמפעלייעמכי:מורה

הקודם".המעבידמןהמגיעיםגמללקופתולתשלומיםעטדהשכרלתשלום

זכויותכיהעיקרוןאתמבטאותבישראלהמגןבחוקינוספותהוראות

תקופתפיעלמחושבות ,החוקפיעללהםהמוקנותעובדיםשלמסוימות

 . 6העבודהמקוםבאותואלאהמעבי,דאותואצלרקלאהעבודה

המעבידכלפיהעובדיםבזכויותרקעוסקותאלההוראותכינראהאולם

עצםאתמסדירותאינןוהןביניהם,החוזיהקשרשנוצרלאחרהחדש

קשרליצורניתןאםלשאלהמענהמספקותואינןהזההקשרשליצירתו

איןהעבודהבדינילכך.העובדשלסירובוחרףחדשלמעבידעובדביןחוזי

העברתבעתהעובדיםשלהמשפטימעמדםלשאלתכלליחקיקתיהסדר

 )א( 4בסעיףבחקיקה.זהענייןלהסדירניסיונותנעשובעמליד.מידעסק

כדלקמן:נאמר-71968תשכ"חעבודה,חוזהחוקלהצעת

הצדהסכמתבלילזולתוהחוזהאתלהעביריכולאינועבודהלחוזהצדיי

יראוהלאמראששניתנההעובדשלכלליתהסכמההעמה;לאותההשני

 .זה"לענייןכהסכמה

פורסס),(טרסבע"מהאוויריתהתעשייהנ'החדשההעובדיםהסתדרות 8111/96בג"ץ

רמת"א).פרשת(להלן: 31סח,עליוןזיניס

לישראלהאוויריתהתעשייה-בא"יהעובדיםשלהכלליתההסתדרות ~- lנiדזב"ע

הכללית).ההסתדרות:עניין(להלן 601כטפז"עבע"מ,

משולב],[נוסחהמשפטבתילחוק )ב( 80מסיהיקשעלגסההרכבהסתמךהתוצאהבקביעת

הזיןי!אב-ביתזעתתכריעאזרחי,בענייןאחתלזעהרובבאיןייכיהקובע , 198תשמ"ז-~

 . 198תשמ"ז-~לצזק,הגבוההמשפטבביתהזיןסזרלתקנות )ב( 20תקנהגסהשוו

 "-21ההמאהאלמבט-בישראלקיבוציומתןומשאעובזיסארגונייינועסוגירזאיפי

- F Raday "The Decline of Union Power ; 39(תשס"ז)לזמשפטים Structural 
Inevitability or Policy Choice?" Labollr Law in an Era oj Globaiization 

353-377 ) 2002 , Oxford, J. Conaghan et al. eds (. 
המושגבהגזרתשזנהבפסיקהנמצאעבוזהליחסיהחוזיבבסיסלשחיקהקוזסביטוי

באזסלהכרההכרחייסוזעוזאינועבוזהחוזהשלקיומוכינקבעפיהושעלעובז",יי

 . 817 )~(בנפ"זלעבודה,הארציהדיוביתנןסרוסי ~ 601/95זנג"ץראוכעובז,

ההסתדרותענייןאור;השופטשלזינולפסק 21בפסקה , 1הערהלעילרמת"א,פרשת

לעבוזה),(החזרהמשוחרריסחייליסלחוק )ב( 3סי ; 615בעי , 2הערהלעילהכללית,

לחוק )א(-9ו ) I(ז I), 7 )(ז( 7סי ;-1951תשי"אשנתית,חופשהלחוק )א( 3סי ; 19 ~-9תש"ט

זמילחוק )א(~סי ;-1963תשכ"גפיטוריס,פיצויילחוק )א( 1סי ; 195תשי"ז-~נשיס,עבוזת

 .-1996תשנ"ואזס,כוחקבלנייזיעלעובזיסהעסקתלחוק )א( 13ס' ;-1976תשלייומחלה,

 . 791ה"ח ,-1968תשכ"חעבוזה,חוזהחוקהצעת
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ישירהתשובהים Pמספאינםה 7העבויני 7שפיעלאף

בעתזוכויותיהםים 7עובשלם 7מעמלשאלתומפורשת

יני 7והחזויםיני 7 (הכללי ,' 7ה , 7ל' 7מ'מפעלהעברת

משמעית 7-חמשפטיתתשתית Pמספחיובים)המחאת

זובסוגיהלהכרעה

כעבורחוק.לכדיהתגבשהלאח"תשכמשנתעבודהחוזהחוקהצעת

העובדיםלמעמדהגישהשבה ,עבודהחוזהלחוקחדשההצעהגובשהשנים

 ,עבודהחוזהחוקלהצעת 8בסעיףשונה.הייתהלידמידמפעלהערבתבעת

מחמתבין ,עבודהמקוםעלבבעלותשינויחליינאמר:-81985ה"תשמ

 ,אחרתסיבהאותאגידפירוק ,הבעלפטירתמחמתוביןלאחרהעברתו

 ."העבודהלחוזההנוגעבכלהקודםהמעבידבמקוםהחדשהמעבידיבוא

שלהקשרעלדגשלשיםמוצעייכינאמרל"הנ 8לסעיףההסברבדרבי

יביאלאהעבודהמקוםעלבבעלותשינויכןועל ,העבודהלמקוםהעובד

המעבידבמקוםיבואהחדששהמעבידאלאומעבידעובדיחסילניתוק

לכדיהתגבשהלאזוחוקהצעתאף . 9 "העבודהלחוזההנוגעבכלהקודם

מסעיףהעולההגישהכידעתנוהבענוההצעה,גיבושלאחרבסמוךחוק.

מעבידעובדיםעללכפותשהאפשרותמאחר ,בעייתיתהחוקלהצעתל"הנ 8

המתקשרזהותאתלקבועשלהםהחוזיבחופשפוגעתהסכמתםללאחדש

 . lהעבודהסבחוזהעמם

המצבכךובשל ,חוקלכדיהתגבשולאאלהחוקשהצעותהואהחשוב

בשאלתישירבאופןעוסקיםאינםהעבודהשחוקיהואכיוםהחקיקתי

זכותאתהמסדירההוראהאיןמעבידים.חילופיבעתעובדיםשלמעמדם

הוראהאיןכןוכמו ,החדשהמעבידאצללעבודהלהתקבלהעובדים

 . llאצלולעבודלעבורלסרבזכותםאתהמסדירה

חיויבםהמחאתודיניהכללייםהחזויםזיני . 2

עסקתלפיכ,ךחוזיים.יחסים ,ובראשונהבראש ,הםעובד-מעבידיחסי

המקוריהמעבידשלהצעה ,העובדיםמבחינת ,הנהלידמידהמפעלהערבת

המתקשר.הצדזהותשתוחלףכךעמםהחוזהתוכןאתלשנותלעובדים

תניותיואתלשנותהמקוריהמעבידלהצעתהעובדיםהסכמתאפואדרושה

לדחותבוחריםהעובדיםאםכיהיאמכךהנובעתהמסקנה . l2החוזהשל

בחוזהולהתקשרסיוםלידיהמקוריהעבודהחוזהאתלהביאההצעהאת

לעמודהמקוריהעבודהחוזהממשיךהחדש,המעבידעםחדשעבודה

עליו ,סיוםלידיהחוזהאתלהביאמעונייןהמקוריהמעבידואם ,בתוקפו

כיוםהחוזיםדיני ,שציינוכפימכך.הנובעותהמשפטיותבתוצאותלשאת

 .חדשלמעבידלעבורלסרבאולעבורהעובדזכותאתמסדיריםאינם

דבינימצוילידמידעסקבהערבתהמעבידבזהותלשינוירלוונטיהסדר

(להלן:-1969ט"תשכ ,חיוביםהמחאתלחוק )א( lסעיף .חיוביםהמחאת

שלזכותוייכדלקמן:זכויותלהמחאתבאשרקובע )"חיוביםהמחאתחוקיי

הסכמתללאלהמחאהניתנת ,לבואעתידהאומותניתזכותלרבות ,נושה

הזכותמהותלפיזיו,לפיעבירותההוגבלהאונשללהאםזולתהחייב,

 .)נ.וגר.פ-שלנו(ההדגשה "לנושההחייבביוהסכםלפיאו

הזכותאתציינה ,חיוביםהמחאתחוקשללפרשנותושנדרשההספרות

 ,לחייבחשובההנושהזהותשבולמקרהמובהקתכדוגמהעובדלשירותי

-החייבהסכמתללאלהמחאהניתנתאינהטיבהשלפיכזכותכןועל

כדלקמן:חובתלהמחאתבאשרקובעחיוביםהמחאתלחוק 6סעיף . l3העובד

לביןהחייבביןבהסכם ,מקצתהאוכולה ,להמחאהניתנתחייבשלחבותויי

עבירותההוגבלהאונשללהאםזולת ,הנושההסכמתעליושבאההנמחה

 ."דיןלפי

כלפיחובותיואתחדשלמעבידלהמחותרשאיאינומעבידלפיכך

יש .העובדיםהסכמתללאקיבוצי,אואישיעבודההסכםלפיהעובדים

חוקהוראותייכי ,תריהבין ,קובעחיוביםהמחאתלחוק 10סעיףכילציין

 ,שראינוכפי ."הנדוןלענייןמיוחדותהוראותאחרבדיןכשאיןיחולוזה

הסוגיה.עלהחלותמיוחדותדיןהוראותאין

ישירהתשובהמספקיםאינםהעבודהשדיניפיעלאףכיאפואנראה

מידמפעלהעברתבעתוזכויותיהםעובדיםשלמעמדםלשאלתומפורשת

משפטיתתשתיתמספקחיובים)המחאתודיניהחוזים(דיניהכלליהדיןלי,ד

זורבורההכרעהשחרףאירעאפואכיצדזו.בסוגיהלהכרעהחד-משמעית

במשךלוהטאדמהכתפוחא IIרמתבפרשתההכרעההתגלגלה ,החרותבדין

שלהדיןלפסקעד ,שיפוטיותערכאותשלוששללפתחןמעשורלמעלה

שופטימשבעתרביםביןחריפותמחלוקותנתגלעו ,כאמור ,שבו"ץבג

ההרכב?

ביקורתיכלליו[יותחתיאוררמתא":פרשתג.
 l4עובזתירקע . 1

שרבשותהממשלתיתחרבההיא )"א"תעיי(להלן:לישראלהאוויריתהתעשייה

א"רמתמפעלעובדי .א"רמתמפעלהואממפעליהאחדשונים.מפעלים

פקודתפיעלואושרההתאגדה 27.9.90ביוםא."תעעובדיאפואהנם

מפעל"מלהבדיל ,"א"רמתחברתיי :(להלןמ"בעא"רמתחברתהחברות

בתכחרבתא"רמתמפעלאתלהפעילכוונתהעלהודיעהא"תע .)"א"רמת

נציגיביןזו.בתחברתעובדייהיוהמפעלועובדי ,מ"בעא"רמתבשם

השינויפרטיעלממושךומתןמשאהתקייםהמעבידיםלנציגיהעובדים

רקלאא"תעבכוונתכילהסתדרותנודעשניםכשלושלאחרהמתוכנן.

גםאלא ,א"רמתחברתידיעלולהפעילוא"מתעהמפעלאתלהפריד

בכוונתא"רמתלחברתהמפעלהעברתשתושלםשלאחרכלומרלהפריטו.

lפרטייםלגורמיםא"רמתחרבתשלמניותיהאתלמכורא"תע S . ההסתדרות, 

לעבודההאזוריהדיןלביתעתרה ,א"רמתמפעלעובדישלהיציגכארגונם

פסקלמתןהייתההעיקריתעתירתהקיבוצי.בסכסוךלדיוןצדבבקשת

כללהיחשביוסיפו ,אחרתעמהיוסכםלאעודשכלומצווההמצהירדין

ועניין.דברלכלא"תעכעובדיובעתידבהווהא"רמתמפעלעובדי
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לעכוזההזיובבתיההליכים . 2

שהעובדיםוקבע ,ההסתדרותבקשתאתדחהלעבודההאזוריהדיןבית

אוהעובדיםאתתפטרתע"אכןאםאלאא,"רמתחברתלעובדייהפכו

במצבכירובבדעתנקבעלעבודההארציהדיןלבית,בערעוריתפטרושהם

עובדוולהיותלהמשיךלתבועזכאיאינועובד ,במפעלמעבידיםחילופישל

שופטי ,החדשהמעבידאצללעבודלעבורסירובתוךהקודםהמעבידשל

קיבוצייםהסכמיםלחוק 18לסעיףהפניהסמךעלהיתרבין ,קבעוהרוב

הבטחתהנוהעמדהדינישליסודעקרוןכיהשכר,הגנתלחוק )א( 30ולסעיף

 , 16מעבידיםחילופישלבמצבגםעבודתולמקוםעובדשלהזיקההמשך

למעבידלעבורהעובדשלמחויבותתיקבעלאאםכיסמהארציהדיןבית

שללאפשרותלהביא"עשויוהדבר ,העבודהיחסייציבותתעורערהחדש

העובדאתולהעסיקלהמשיךשלאהחדשהמעבידשלבתביעה 'הדדיות'

חילופיבעת ,במפעלמועסקיםהיואשרהעובדיםאתאוהמסוים

 , 17 "המעבידים

הסוגיה,אתשמסדיריםהםהעמדהמשפטעקרונותהרוב,שופטילדעת

נוכח , 18חלותאינןחיוביםהמחאתודיניהכללייםהחוזיםדיניוהוראות

בעבודתולהמשיךרוצהשאינועובדעלכיהרובשופטיסברוזומסקנה

זאת,עם ,התפטרותשלצעדלנקוטמעבידיםחילופילאחרמפעלבאותו

עקבעובדבהתפטרותלראותניתןככלל,כי,וקבעוהוסיפוהרובשופטי

 )א( llסעיףבמשמעותכפיטוריםשדינההתפטרותמשוםמעבידיוחילופי

המזכה , 19 )"פיטוריםפיצוייחוקיי(להלן:-1963ג"תשכ ,פיטוריםפיצויילחוק

חוק,פיעלפיטוריםבפיצוייהעובדיםאת

ההסתדרותשלערעורהדיןכיסברהמיעוט,בדעת ,ברקהשופטת

חדשמעבידאצללעבודלעבורעובדיםלחייבניתןלא ,לגישתהלהתקבל,

בלשונה:הסכמתם,ללא

ולאהעובדיםלאבמפעל,העובדיםשלבעליואינומפעלשלבעליויי

קניינובעובדשראתה ,העבדותהמעביד,שלקניינוהם ,שלהםהעבודהכוח

ליטולהכוחלמעבידאין ] ..עוד[,חוקיתואינההעולםמןפסההמעבי,דשל

לסוחר,עוברחפץאינםהםקניין,כהעברלאחרולהעבירםעובדיואת

גםומיבלבדאישילחוזהמי ,עמואובליגטורילחוזהצדהםהעובדים

 , 20 "המפעלבעלעםקיבוציהסכםשכרת ,מקיבוץכחלק

 , 1718ה"ח ,-1985תשמ"העבוזה,חוזהחוקהצעת

להתנותניתןלאכילקבועשהוצעהחוק,בהצעתרטתלהוראותבניגוזכילציין,יששם,שם,

החוק),להצעת 17סי(ראולהתנאהניתןהחוקלהצעת 8ס'עליהן,

10 , F, Raday "Status and Contract in the EmpJoyment ReJationship" 23 /sr. L 
95-96 , 77 ) 989 Rev. (J . 

 i619-618בעי , 2הערהלעילהכללית,ההסתזרותענייןראואחרותבמזינותהמשפטילמצב 11

ונועם,רזאיאוההשופטשלזינולפסק 15-13בפסקאות , 1הערהלעילא, IIרמתפרשת

שלפיהבגרמניהולפסיקהובשבזיהבאיטליהלחקיקההפנינושם , 72-71בעי , 4הערהלעיל

הקוזם,המעביזמולהחוזיותזכויותיהםעלולשמורלהערבהלסרבאוטונומיהישלעומים

המעביזאצללעבוזלעבורהעובזביזיהרברהוצרפת,רביטניהכגוןאחרות,במזינותמנג,ד

להתפטר,אוהחזש

הלכת(להלן: 216 , 210 ) 2מא(פ"זלעבוזה,הארציהזיוביתב'מילפלזר 239/83בבג"ץ 12

יכול,ואינורשאיאינואישיעטזהלחוזהש"צזהואהכללכירבקהשופטהבהירמילפלזר)

החוזהאתלהביאבלאמשתמעת),או(מפורשתבתניהלשינוילהביאצזזי,חזמעשהיזיעל

סיוםי!ליזיעצמו

חיובים"ייהמחאתלרנרשי i14 ) 1972 (-1969ט IIתשכ ,חיוביםהמחאתחוקבן-פורתמי 13

 , 94-93 ) 1994עור,ךפריזמן(זיכלליחלקהחיובים:זיבי

 3-2בפסקאות , 1הערהלעילא, IIרמתפרשתעלבהסתמןבעיקרומובאהעובזתיהרקע 14

מצא,השופטשלזינולפסק

החרבותחוקלהוראותכפופהההפרטההיותכגוןנוספות,תוצאותישמפעלשללהפרטתו 15

הפרזתרקעעלמעביזיםחילופישלבמצבעוסקזיוננו ,כאמור ,-1975תשלייההממשלתיות,

עלעקיףאוישירבאופןהנשלטתאגיזשלביזיונותרהמפעלשטבמצב-כלומרמפעל,

ולאמפעלהפרזתשלהמשפטיותלהשלכותצומצםהערכאותבשתיהזיוןהממשלה,יזי

הערההכללית,לעילההסתזרות(ענייןזהבענייןכלשהםסעזיםהתבקשולאשכןלהפרטתו,

מצא),השופטשלזינולפסק 5בפסקה , 1הערהלעילא, IIרמתפרשת i614-613בעי , 2

 , 624-623בעי , 2הערהלעילהכללית,ההסתזרותעניין 16

החזש,המעביזאצללעבוזהלהתקבלהעומשלזכותשקיימתהניחהזיןבית , 624בעישם, 17

עבוזה,חוזהחוקהצעתאימוץבהיעזרכזוזכותבנמצאאיןשציינוכפיאן

ממעביזהעבוזהחוזההערבתשלהאכיפהבשאלתאינהשלפנינוייהמחלוקת : 632בעישם, 18

יחסיניתוקשלבצעזלנקוטצריןמיהמצומצמת:בשאלהמתמקזתהיאאלאלמעביז

מעביזשללבעלותשהוערבבמפעלבעבוזתולהמשיןרוצהאינועובזכאשרעובז-מעבי,ד

העבוזהמשפטמעקרונותאלאהחיוביםהמחאתמתחוםאינהזובשאלהההכרעהאחר,

בישראל",

גבעתיים,עיריית-בוסבאום 3-67שם/(זבייעקוזמתפסיקההזיןביתהרחיבבכןשם,שם, 19

ייבנסיטתלהיחשביכולהמעביזיםחילופיעקבעובזיםהתפטרותכינקבעשבה ) 194יבפזייע

פיטורים,פיצויילענייןכפיטוריםמסוימותיי

 , 633בעי , 2הערהלעילהכללית,ההסתזרותעניין 20
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לנהלפררוגטיבהיששלמעבידשאףדינהבפטקציינהברקהשופטת

ושינויים ,מוחלטתאינהזופררוגטיבההריהבנתו,מיטבלפיעטקואת

חלקאינםטבירבלתיבאופןהעובדיםשלהיטודבזכויותהפוגעים

בתנאישינויטוגהנוהמעבידבזהותשינוילדעתה, , 21זומפררוגטיבה

שאליהןהעטדהחוקיהוראותהעומים,בהטכמתשלאלבצעושאיןהעטדה

לעבודלעבורהבוחריםהעובדיםזכויותהמשכיותעניינן ,הרובדעתהפנתה

 , 22להערבהלהטכיםהעובדיםעלחובהלהטילכדיבהןואין ,חדשמעבידאצל

 ,החדשהמעבידאצללעבודלעבורמטרביםהעובדיםשבובמצב ,לדעתה

יני 7בים 7Pתחסרהנומצאהשופטשלהמשפטיוש 7הח'

השופטה. 7העבובמשפטאוחיוביםהמחאתיני 7בחוזים,

שינוילכלמראשמסכים 7העובשבוחוזימצביוצרמצא

שלוה 7העבובחוזה 7המעב'שיעשה

קץלשיםברצונוואם ,הקודםהמעבידשלעובדיולהיחשבממשיכיםהם

הדגישהברקהשופטת , 23צמצוםפיטורישלבדרךלפטרםעליו ,להעטקתם

הטכמיםלחוק 18טעיףפיעלהקיבוצי,העבודהמשפטבמישורגםכי

צדלהיות ,כורחובעל ,חובההעובדיםארגוןעללהטילניתןלא ,קיבוציים

 , 24הקודםהמעבידעםשהיהלזהזההקיבוצילהטכםהחדשהמעבידעם

בג!!ץשלהךיופסק . 3

2הארציהדיןביתשלדינופטקנגדץ IIלבגעתרוהצדדיםשני S , ההטתדרות

שלהמיעוטדיןפטקולאימוץהרובשופטישלדינםפטקלביטולעתרה

פטקנגדההטתדרותשהעלתההעקרוניותלטענותבנוטףברק,השופטת

שניתנתשהאפשרותהעובדהאתהדגישההיאהרוב,שופטישלדינם

 ,פיטוריםפיצויילחוק )א( 11טעיףלפימפוטריםבדיןלהתפטרלעובדים

בהטכםהמוטדרים IIצמצוםפיטורי IIלעומתהעובדיםשלמצבםאתמרעה

 ,מצדןא, IIרמתוחרבתא IIתענוטפים,יתרונותלעובדיםשמקנים ,הקיבוצי

מעבידיםחילופיעקבעובדהתפטרותכיהרובשופטיקביעתנגדעתרו

המזכה ,פיטוריםפיצויילחוק )א( l1טעיףלצורךכפיטורים ,ככללתיחשב,

ויש ,זהבענייןגורףכלללקבועאיןלטענתן,פיטורים,בפיצוייהעובדיםאת

שלהרכבבפנייידונוהעתירותכיהוחלט , 26לגופההתפטרותכללבחון

שופטים,שבעה

 ,ראשיתשלהן,ביקורתיולניתוחהשופטיםעמדותלתיאורכעתנפנה

הדין:בפטקשהובעוהמיעוטשופטישלעמדותיהםעיקריאתבקצרהנתאר

הממשיכים ,ונאורחשיןהשופטיםועמדתוגרוניטמצאהשופטיםעמדת

 ,מכןלאחרהוא,מטעמיואחדכל ,לעבודההארציהדיןבביתהרובקואת

אורהשופטעמדת-הדיןפטקתוצאתאתשהכתיבההעמדהאתנתאר

בכמהאורמהשופטנבדל(אשרוריבליןדורנרהשופטיםלהשהטכימו-

המעבידאצללעבודלעבורלטרבהעובדיםזכותאתהקובעת ,עניינים)

הניתוחעליה,דעתנואתנביע ,אלהמעמדותאחתכלהבאתלאחרהחדש,

חקיקתילהטדרהמנחיםהקוויםלהצעתרקעישמשהדיןפטקשלהביקורתי

המאמר,בטיוםשנביא

מכללאהסכמה-גרוניסוהשופטמצאלנשיאהמשנהעמךת 3.1

חי!!עסק IIמכחלקהעובךאתלהעבירהמעביךלפרורגטיבת

הקשורבכלהעטדהבמשפטהמגןחוקימשמעותלעניין ,מצאהשופטלדעת

הנדונהלטוגיהשהוצעוהפתרונותשני ,העבודהלמקוםהעובדלזיקת

 ,לעבודההארציהדיןבביתהמיעוטשופטתובהכרעתהרובשופטיבהכרעת

מקוםאיןכןועל ,המצויהדיןפיעלואפשרייםטביריםפתרונותהנם

שאימץרקלא ,מצאהשופט ,זאתעם , 27הדיןביתבהכרעתץ"בגלהתערבות

בהבאתלכתהרחיקאףאלאהרוב),פתרון(שהואאלהמפתרונותאחד

מובהקבאופןהמחזקהדין)ביתשלהדיןבפטקנכלל(שלאחדשנימוק

הניהולשפררוגטיבתקבעמצאהשופטהמעביד,שלהניהולפררוגטיבתאת

2חיעטק IIכמפעלואתלמכורזכותלומעניקההמעבידשל Sll , אתשללהוא

העבודהדיניבטיטעללא ,"החיהעטק IIמכחלקלעבורלטרבהעובדזכות

חדשניתפרשנותעלאלא ,לעטדההארציהדיןבביתהרובדעתשעשתהכפי

בזהותלשינוימראשמטכימיםעובדיםכיקבעמצאהשופט ,חוזיםלדיני

למעבידמצאהעניק ,לפיכך ,שלהםהעבודהבחוזהמשתמעכתנאיהמעביד,

שההטכמהמאחר ,מחטוםשוםללאעבודהתנאילשנותפררוגטיבה

 ,מילפלךרלהלכתהחריגיםביןלדידו, ,מופיעההעובדיםשלהמשתמעת

זותניהלשנותהכוחהצדדיםלאחדנתוןהעבודהשבחוזהייתכןשלפיה

היאבדיוקזאת II :מצאהשופטשלבלשונו ,החוזהחייבתקופתאחרתאו

המשפטיהיועץצייןבצדקהמעביד,שלהניהולפררוגטיבתשלמשמעותה

בחוזהמכללאתניהמהווההמעבידשלהניהולפררוגטיבתכילממשלה

הקנייןמזכותרקלאנובעהפררוגטיבהשלהנורמטיביתוקפה ] .. ,העבודה[

כילהניחיש ] .. ,העובד[שלהמוקדמתמהטכמתוגםאלא ] .. ,המעביד[של

נתוןיהיהלמעבידכיהעבודה,חוזהכריתתבעתמכללאהטכיםהעובד

 , 2911 'חיעטק'כהמפעלאתלמכורהכוח

משמעותיתפגיעהלפגועכדיזובתוצאהאיןכיהדגישמצאהשופט

שלאשיבחרושעובדיםמאחר ,המעשיתהבחינהמןהעובדיםשלבמצבם

תנאיבאותם ,עבודהמקוםבאותולעבודנשאריםמפוטריםבדיןלהתפטר

מהווהאינוהמעבידושינוי ,העבודהבחוזהבעברהטכימושלהםעבודה

לבצערשאישמעבידאחריםמשמעותייםמשינוייםיותרמשמעותיזעזוע

הרובדעתשלהמעשיותההשלכותכיעודצייןמצאהשופט , 30במפעלו

העובדיםכיהדיןביתקביעתבשל ,כללקשותאינןהעובדיםעלהדיןבבית

 31פיטוריםפיצוייחוקלענייןכמפוטרים ,ככלל ,ייחשבולהתפטרשיבחרו

 , 32המעורביםהאינטרטיםביןראויאיזון ,מצאלדעתשמבטאת,קביעה-

 , 33מצאשללמטקנתוהצטרףגרוניטהשופט

בדיניחוזים,בדיניתקדיםחטרהנומצאהשופטשלהמשפטיהחידוש

שבוחוזימצביוצרמצאהשופטהעבודה,במשפטאוחיוביםהמחאת

הרי ,שלוהעבודהבחוזההמעבידשיעשהשינוילכלמראשמטכיםהעובד
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אפשרכיצד ,ידועבלתילמעבידמועברלהיותמראשמסכיםהעובדאם

כגון ,החוזהבתניותיותרקליםלשינוייםמראשהסכיםלאשהואלסבור

לפררוגטיבההעוסהסכמתגטלותאתפורץמצאבתפקיד,אובשכרשינויים

השופט ,זומשפטיתבקביעה ,כלשהםגבולותלהלהציבמבליהמעבי,דשל

פיה,עלהקערהאתשהופכתבדרן 34מילפלזרהלכתאתמפרשמצא

גםאלאבתוצאהרקלא ,המדיניותמבחינתלכלל,החריגאתוהופכת

רגישותוחוסרההוןבעלישללעמדותרבהאמפתיהמפגיןמצא ,רבטוריקה

אתלמכורהמעבידזכותאתמדגישהוא ,העובדיםשלהחוזיתלאוטונומיה

מפעל'לרכוששיבקשוהקוניםמעטים IIכימצייןואף IIחיעסק IIכהמפעל

העסקהלכן,מודעהואכיעובדכלעלוחזקהמעובדיםריק 'רפאים

המיומןהעטדהכוחעלהמפעללרכישתמתייחסתלכולהמוכרתהטיפוסית

3Sשבו ll , משאבלכדיאותםמצמצמתהעובדיםאתמצאשלראייתובכן

ירצולאהעובדיםשאםלכןמודעאףהוא ,לאותוהמפעלבמסגרתכלכלי

ייתכן ,ערןלחסרהמפעלאתיהפוןהדבר ,הקונהאצללעבודלהמשין

לאלץהמשפטביתשעלמכןנובעהאםאולם ,כלכליתכעובדהנכוןשהדרב

ולוותרלהתפטראורצונםנגדהעטדהלמקוםכבוליםלהיותהעובדיםאת

 !הקודם?מעבידםכלפיהחוזיותזכויותיהםעל

חיוביםהמחאתוזיניחוזיםזיני-ונאורחשיוהשופטיםשלעמזתם 3.2

עבוזהיחסיעלחליםאינם

באופן ,נוטששהואהעובדהבשלבעיקר ,ייחודיתחשיןהשופטשלעמדתו

 ,חיוביםהמחאתומדיניהחוזיםמדיניהמתבקשיםהפתרונותאתמפורש,

כמות-חיוביםהמחאתודיניהחוזיםמשפטהחלת IIחשין:שלבלשונו

 ,הסופותכלבסוףבאוזננו,מעטחורקתומעבי,דעובדיחסיעל-שהם

המהווהחוזהכאותו ,דהיינו ,רגילמסחריכחוזהאינםומעבידעובדיחסי

אל-תוכהלקלוטעשויההכלליתהחוזיתשהמיסגרתהגם ,החוזיםלחוקדגם

לעצמהחברתיתקטיגוריהמהוויםאלהיחסיםומעבי,דעובדיחסיגם

דיניובו-הכלליבמשפט ,אמנם ,הואשיסודודיןמשלה:לדיןהראויה

המשפטבית ,לדעתולפיכ,ן , 3611כאיפיוניולעצמוחייםהואחיאן-חוזים

והדוקטרינותהיסודעקרונותעל-פי"המשפטיהפתרוןאתלעצבשצריןהוא

הישר,ובשכלבהיקשבהיעזרות ,שלענייןדיניםשליישומםדרןעל ,במשפט

 , 3711נתוןבזמןבחברהלמקובלהדעתנתינתותון

לייחסיששבהןהנסיבותמהןהיאהשאלהעיקר ,חשיןהשופטלדעת

עסק IIכבמפעלהבעלותבהעברתהחדשלמעבידלעבורהסכמהלעובדים

הסכמהלהניחניתןכימצאהשופטשלגישתואתמקבלאיננוהוא , IIחי

בהסכמהאיננוהענייןלדידו,עובד-מעביד,יחסיקיוםשליוצאכפועל

בקביעתהמשפטביתידיעלהדיןשלביצירהאלא ,העובדשלמשתמעת

שלהמשתמעתההסכמהאתלחפשאין ,חשיןשללגישתועקרונית,נורמה

לעבורהסכמהלעובדיםלייחסיששבהןהנסיבותאתלקבועאלא ,העובד

 :בלשונוהחדש,למעביד

II משתמעתהסכמה'עלאפואנסביםהםאיןחברייביןהדעותחילוקי' 

הנסיבותמןהמשתמעתהסכמהקרא: ,המושגשלהאמיתיבמובנו

הםנסביםביניהםהדעותחילוקיאלמוני,אופלונישבמקרההקונקרטיות

הםואלה-הדבריםפנייאלהואם ,והמצויהרצויהדיןעל-הדיןעל

באורחונשיחמעליהםהמקכהאתנסירכיהםראויים-פניהםאמנם

חבריישלהדעתבחוותהשקלא-והטריאעצם ,אכןברורה,ובלשוןמפורש

שלוברמה-עובדיולביןמעסיקביןאינטרסים 'איזון'שליצירתולעניין

דרכוזווהרידיןשליצירתודרכיעלמלמדים-עקרוניתנורמהקביעת

 , 3811דיןשלביצירתוהמחוקקשל

 , 635-634בעישם, 21

 , 639בעישם, 22

 , 646בעישם, 23

 , 640בעישם, 24

אחרממלאותהעתירותאםהייתהזינםבפסקהשופטיםנזרשושאליההראשונההסוגיה 25

שאףזו,בסוגיהזיוןלעמזה,הזיןביתבפסיקתלהתערמתובגייץבפסיקתשנקבעוהתנאים

החשובזה,מאמרממסגרתחורגההרכב,שופטיביןגישותוהבזליזעותחילוקיהתגלעובה

בעתירותשהועלוהסוגיותכיהייתהההרכבשופטישבעתמתוךשישהשלזעתםכיהוא

גםלעבוזה,הארציהזיןביתפסיקתעלבגייץשלשיפוטיתביקורתהמצזיקהסוגמןהנן

לסוגיותבאשרעמזותיואתזינובפסקהביעבגייץ,להתערבותעילהשאיןשסברמצא,

לפסק 19-18 , 16-13בפסקאות , 1הערהלעילא, IIרמת(פרשתשבמחלוקתהמהותיות

בפסקאותשם,ראוהשונות,הנמקותיהעלהרוב],[זעתהאחרתלזעהמצא,השופטשלזינו

 5-2פסקאותחשין,השופטשלזינולפסק 8-4פסקאותאור,השופטשלזינולפסק 6-3

המבחניםלענייןמצאשלבגישתועקרוני,באופן[שתמ,ךריבליןהשופטשלזינולפסק

התנאיםהתקיימוהענייןבנסיבותכיסרבאךלעבוזה,הזיןביתבפסיקתבגייץלהתערבות

גרוניס),השופטשלזינולפסק 2פסקהבגייץ],להתערבות

הצטרפותועללממשלההמשפטיהיועץהוזיעהעתירות,שמעוררותהציבוריהענייןבשל 26

חזש),(נוסחלממשלה)המשפטיהיועץ(התייצבותהזיןסזרילפקוזת 1סי(ראולהליך

בפסקלהתערבמקוםאיןכיהייתהבגייץ,בפנישהוצגהכפילממשלה,המשפטיהיועץעמזת

לממשלההמשפטיהיועץעמזתפיעלכנו,עללהותירווישלעמזה,הארציהזיןביתשלזינו

עוזכלמצא)השופטשלזינולפסק 12בפסקה , 1הערהלעילא, IIרמתבפרשת(המפורטת

בתנאישינוייםעללפיצויזכויותלעוסקמותאיןעבוזתו,למקוםהעובזשלזיקתונשמרת

אםהמעביז,אוהעובזמצזנוסףיייימעשהנזרשכךולשםמעביזים,חילופילרבותהעבוזה,

בהתאםפיטוריםפיצוייולקבלמפוטרייייבזיןלהיחשבככלל,זכאי,הואיתפטרהעובז

גםלעבוזההארציהזיןביתהגיעאליהבתוצאהתמיכתואתביססהמשפטיהיועץלחוק,

כייעסקהמפעלאתלמכורהכוחאתלזעתו,הכוללת,המעביזשלהניהולפררוגטיבתעל

העבוזה,בחוזהעובזכלעלהמוסכםמכללאתנאימהווההמעביזשלזהוכוחחייי,

מצא,השופטשלזינולפסק 14בפסקה , 1הערהלעילא, IIרמתפרשת 27

מצא,השופטשלזינולפסק 17בפסקהשם, 28

שם,שם, 29

שם,שם, 30

שלהזיןפסקאתלפרששניתןגםסברמצאמצא,השופטשלזינולפסק 15בפסקהשם, 31

פיטורים,פיצוייחוקלפילפיצוייםרקלאלטעוןמהעובזיםשוללשאינובאופןהזיןבית

למרותוהקיבוצי,האישיבמישורהצזזיםעלהחלותחוזיותלהוראותבהתאםגםאלא

צמצוםיי,כייפיטוריייחשבולאשהפיטוריםהזיןביתקביעת

מצא,השופטשלזינולפסק 16בפסקהשם, 32

ההתפטרותאופצייתאתמציגאינוגרוניסגרוניס,השופטשלזינולפסק 8-7בפסקאותשם, 33

וניתןהארצי,הזיןביתמפסיקתשמשתמעכפיחריגים,לושייתכנוככללפיטוריםבזין

האפשרותלעובזיםעומזתמעביזיםחילופישלמקרהשבכלהיאזעתוכיאפואלסבור

מפוטרים,בזיןלהתפטר

 , 12הערהלעילמילפלדר,הלכת 34

מצא,השופטשלזינולפסק 17בפסקה , 1הערהלעילא, IIרמתפרשת 35

חשין,השופטשלזינולפסק 11,בפסקהשם 36

חשין,השופטשלזינולפסק 16בפסקהשם, 37

שם,שם, 38
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השוניאתבחשמןלוקחואיננומדינוקשהמצאשלמבחנו ,חשיןלדעת

לכן ,גדולעסקלביןקטןעסקביןההבדללמשל ,ההעברהמקריבנסיבות

לעובדיםלייחסיששבהןהנסיבותאתלקבועמנתעלגמיש,מבחןצריך

יסודהכולל , IIמשולבמבחן IIלאמץחשיןהציע ,חדשלמעבידלעבורהסכמה

)39אורגנייםשינויים II (ארגוני II חשיןהסבירכך , 40פונקציונלייסודוכן: 

והיסודהמעסיקשלזהותושינויעלעצמומסבהאירגוניהיסוד"

ובציפיותיובזכויותיו ,חלושלאאו ,שחלולשינוייםנדרשהפונקציונלי

עלולאו-לרעהשינויחלאםבשאלה ,'סביבתו'ב ,העובדשלהלגיטימיות

תמי,דהואאיןאפואהקובעהמיבחן ,'וכובמצבו-לרעהשינוילהיווצר

עלינושומה ;המעסיקשלזהותושינוי-בלבדפורמלימיבחן ,ולעולם

41הפונקציונליליסודזיקהתוך ,זהותשינויאותושלמהותוולמוקלהוסיף 11 , 

שינוייםלבצעהמעסיקלזכותהסכמהלעובדלייחסשישהיאהמשמעות

ביחסישינוייםנתחוללולאעודכלדהיינו, ,מסוייםלגבול IIעדאורגניים

42בעבודתוימשיךכיממנולדרושאיןשבהםעבודה 11 , 

 ' Pבפסונאורחשי,השופטיםבעו Pשהמשפטיתההלכה
כיחסיםהעבווהיחסיאושיותתחתחתירהעלמבשרתוינם

העבווהיחסיאתמשאיריםהםהמילה.מוב,במלואחזויים

המשפטיתההסורהמבחינתיתומים

חשיןהגיעהארגוניהיסודבבחינת ,א /Iרמתפרשתעובדותלעניין

הנמצאתחברהאלא IIרמתמפעלבהעברתשמדוברמאחרכילמסקנה

באורחנשתנהלאהעובדיםשל ,ה'אמיתיהמעסיק IIא,"תעשלבשליטה

43מהותי לביתהדיוןאתלהחזירלנכוןראהחשין ,אלהדבריםלמרות , 11

היסוד IIבמסגרתהרלוונטייםהתנאיםהתקיימואםשיבחןמנתעלהדין

שלזכויותיהםעלבפועלההעברההשפעתתהיהמהקרי: ,"הפונקציונלי

 , 44וכדומהזכויותיהםנגרעוהאם ,לרעהשונהמצבםהאם ,העובדים

רועאתמיתנהנאורחשין,שללעמדתוהסכימהנאורהשופטת ,ככלל

להוכיחשהנטלשסברהבכךהעובדיםמבחינתחשיןהשופטשלהגזרה

העמדהבתנאימוחשיתהרעהאין ,מעבידיםחילופיחרףשמחריגשלקיומו

עלמוטל ,בעבודתולהמשיךהעובדמןלדרושאיןשבהןאחרותנסיבותאו

 , 4Sהמעביד

מבשרתדינםבפסקיונאורחשיןהשופטיםשקבעוהמשפטיתההלכה

המילה,מובןבמלואחוזייםכיחסיםהעמדהיחסיאושיותתחתחתירהעל

המשפטית:ההסדרהמבחינתיתומיםהעבודהיחסיאתמשאיריםהם

חלהחוזיםחוקואיןבחקיקהמקיףהסדרלהםשאיןמיוחדיםחוזים

 ,הכללייםהחוזיםלדיניוסייגיםהתאמותהעבודהבדינישישודאיעליהם,

לדיניוהסייגיםההתאמהאולםהמגן,בחוקיביטוילידיבאזהשדברכפי

כדיהעובדיםעלהגנהשלמדיניותמבטאיםעבודהיחסיבתחוםהחוזים

ניצולולמנועלמעבידיםעובדיםשביןהמיקוחביחסיהאיזוןחוסרעללגבור

ביסודפוגעיםאינםאלה ,לאותו-מעבידיםידיעלהזהאי-השוויון

נתנועבודהחוזהחוקהצעותשתי ,ואכן ,חוזיםבדיניהמוסדרההסכמה

ונאורחשיןשלקביעתם , 46העבודהחוזהעלהחוזיםדינילתחולתביטוי

האוטונומיהעלההגנהאתמבטלת ,ישימיםאינםהכללייםהחוזיםדיניכי

 ,כאמור ,היאזוקביעהשלהתוצאה ,אלהבדיניםלוהמוקניתהעובדשל

מוגנתכזכותמעבידוזהותאתלבחורהעובדשלזכותואתלראותשאין

שללדידו ,ששםגדולבמפעלהעובדבעבודתמדוברכאשרלפחותבמשפט,

 ,מעבידםעםאישיקשרלעובדיםאין ,חשין

שאמרמפורשיםמדבריםעולהכךהמצוי,לדיןמודעחשיןהשופט

דינו:בפסק

II פיעלכיאורהשופטחברישלמסקנתועללחלוקניתןשלאדומני

אין-הספציפייםוהכלליםהדוקטרינותהיסוד,עיקרי-הכלליהדין

דיניעל-פיכךאחר,למעסיקעובדיואת 'להעביר'ומוסמךרשאימעסיק

וכך-והלכהחרותמשפט-חיוביםהמחאתדיניעל-פיכך ,חוזים

-בעל-חיוכמותו-דומםחפץ ] ..היחיד[,שלהיסודמזכויותכמשתמע

ואיןמיד-אל-ידלהעבירו ,למקוםממקוםכרצונולטלטלוהבעליםרשאי

ממעסיקעוברהואואיןבועושיםשאין ,האדםהואכןלאבו,מכהים

 , 4711יוצאאיןהכליסכימו-דומה-על-כךלרצונו,אלאלמעסיק

מסלקהואכחפץ,לעובדלהתייחסשאיןזוקביעתולאחרמידאולם

-חיוביםהמחאתודיניחוזיםדיני-חוקהוראותאותןאתדרכומעל

 ,כחפץלעובדיםהתייחסותלמנועהמשפטשלכדרכוצייןהואשאותן

מיוחדכתחוםהעמדהחוזיתחוםאתמאפייןשהואכךידיעלזאת,כאמור,

 , 4Bכשלעצמוהמתקיים

המקרים ,נאורשללגישתהלאכיאם ,חשיןשללגישתו ,מזויתרה

שבהםלמקריםמוגבלים ,החדשלמעבידלעבורלסרביוכלהעובדשבהם

לדרוששאיןבאופןיורעועבודתםשתנאיההוכחהנטלאתירימוהעובדים

מהמציאותלחלוטיןמתעלםחשיןאלה,בדברים ,לעבודלהמשיךמהם

חברהביןההבדל ,גדוליםבמעבידיםכשמדוברגםהריהכלכלי,בשוק

ובין ,זרהבבעלותלחברהישראליתחברהבין ,פרטיתלחברהממשלתית

הם ,קשחברתאפילואומשאביםקטנתלחברהמשאביםגדולתחברה

העובדהמןמתעלםהוא ,העובדשלהעבודהחייעתידמבחינתמשמעותיים

עלהנטלולכן ,להשגהקליםתמידאינםהחדשההחברהעלשנתונים

גםאלא ,המעבידזהותבשינוירקלאכרוךשהמעברלהוכיחהעובדים

עלאםגםסביר,באופןלהרימוניתןשלאנטלהנו ,העבודהתנאיבשינוי

 ,העבודהתנאיאתלהרעלאהבטחהשישהעסקהלפנינראההדרביםפני

ההעברהלאחרקצרזמןתוךרביםבמקריםשבפועלמוכיחההמציאות

שהיאנאורשלהדיןמפסקברורגדול,בהיקףעבודהצמצומימתבצעים

 ,ההוכחהנטלאתמעבירהאכןוהיא ,האלהלסכנותמודעת

ראוי IIשלפיהםבדרביוביטוילידיבאהחשיןהשופטשלהעולםתפיסת

כוחותבהם ,לרב-משפטייםבכוחותלשפתועדטובלשענייננונזכורכילנו

מלאהתעסוקהשלשוק ,אבטלהשל(שוקהשוקשלהכלליומצבוהשוק

המדינהשלהכללימצבה ,העובדיםאירגוניוכוחותהמעסיקיםכוחות ,)'וכו

דרךעל-שהשפעתוכלכלי 'אימה'מאזןמעיןיוצריםאלהכלוכי ,'וכו

להםראוי ,אכן ] .. ,המשפט[נורמותמהשפעתפחותהאינה-ההמעטה

ולהסכמיםהשוקלכוחותגםלהניח-למחוקקוכמותם-המשפטלבתי
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ניאו-לירבליתגישהחשיןמביעאלהסרבים . 49I1שלהםאתלעשותצייםהקיט

שעלמענייוהשוק.בכוחותשהיאצורהבכלממלכתיתאי-התערבותשל

מצהירשעליה ,השוקבכוחותהתערבות-אישלהתוצאהאתלהשיגמנת

תפיסתאתמובהקתבצורההמבטאהדיואתדווקאמבטלהוא ,חשין

השוקבכוחותמתערבולכוחיוב,םיוהמחאתהחוזיםדיני-החופשיהשוק

חשיןשלמדבריו . Sסאלהעסקייםביחסיםהחזקהצדאתלחזקמנתעל

כיוםשאיוחושבהואכילמדיםאנו ,ריבליןהשופטשלדרביועלבביקורתו

-חברישלדבריו II :מעבידיהםמולחולשתםבשלעובדיםעללהגוצורך

רלס'צשלמספריולאירועיםהםוראוייםיפים-הלבמוהיוצאיםדרבים

מעסיק ,רע-מעלליםלמעסיקלהעבירושמבקשיםעובדעל-אודות ,דיקנס

SIערבעדמטקרהעת,כלומשפילםבעוסיוהעולב Il . העובדשלמצטהאכן

בעוני,עבודהעלהנתונים !שפיר?כההגלובליהניאוליברליזםבעידן

אדם,כוחקבלניבאמצעותזמניתעבודה ,אבטלה ,מינימוםשכראי-תשלום

עלמצביעיםאינםאלהכל-המגןחוקיאי-אכיפת ,זריםעובדיםניצול

הנורמותנשמרותשבהםעטדהמקומותישאם .בזמננונאוריםהעסקהדגמי

הפירמהגודלפיעלמזוהיםאינםהם ,-80העד-60השנותשלהנאורות

וממלאיםהעובדיםזכויותעלהמגניםעובדיםארגונישלקיומםפיעלכמו

ציים,קיטהסכמיםשיהיומניחחשין ,ואכן .העטדהבמקוםשיטורתפקידי

במגזרהיוםנכונהאינהזוהנחהאך ,מתארשהוא IIהאימהמאזו IIמכחלק

וששם ,בנמצאאינםהעובדיםארגוניששםבישראל,עבודהיחסישלהפרטי

להתרחש.צפויותבעסקהבעלותהערבותרוב

-וריבלין)ךורנר(והשופטיםאור(בךימוס)לנשיאהמשנהעמךת 3.3

למעביךלרצונובניגוךהעובךהעברתמונעיםהרצויוהךיןהמצויהךין

חךש

בענייובישראלספציפיתחקיקהשאיוכךעלשעמדלאחר ,אורהשופט

לסוגיהתשובהקיימתאםלבחוןפנה ,מעבידיםחילופיבעתהעוסיםזכויות

המחאתודיניהחוזיםדיני-(קריהכלליהדיוהמשפט:ענפיבשלושתזו

החוקתי.והמשפטהעבודהדיני ,החיובים)

 ,החוזיםבדיניהיסודמושכלותפיעלכיקובעאורהכללי,לדיובאשר

העובדיםואם ,העבודהחוזהאתלהמחותלהציעהמקוריהמעבידעל

אלא ,המקוריתבמתכונתוהעבודהחוזהימשיך IIהצעתואתלדחותבוחרים

איו ] ...החוזי[הקשרלביטולהדיופיעלהנדרשיםצעדיםנקטהמעבידאם

בדרךמלפעוללסיימוהמבקשלחוזהצדהפוטרתהחוזיםבדינינורמה

S2זו I1 . מילפלךרבהלכתגםזומסקנהתמךאורהשופטS3 , באופוהמתייחסת

 .חוזיםבדיניאלהיסודמושכלותעםמתיישבתאך ,עבודהלחוזהספציפי

(בענייננובחוזהתניותלשנותיכולאינולחוזהצד ,מילפלךרהלכתפיעל

המבקשצדעל ,שםשנפסקכפיחד-צדדי.מעשהידיעלהמעביד)זהות-

(בענייננולסיומוכולוהחוזהאתתחילהלהביא ,בחוזהלשינוייםלהביא

חוזההשנילמתקשרלהציעמכוולאחר ,העובד)אתלפטרהמעבידעל-

יכולכזהחדשחוזה .החדש)המעבידעםעבודהחוזה-(בענייננוחדש

למסקנההגיעאור . S4השניהמתקשרבהסכמתרק ,כמובו ,להשתכלל

מעבידשלפיה ,לעילשהסרבנוכפי ,החיוביםהמחאתדינימכוחגםהאמורה

העובדים,כלפיחובותיוואתעובדלשירותיהזכותאתלהמחותרשאיאינו

הסכמיםלחוק 18שסעיףהטענהאתדחהאורהשופט . 55הסכמתםללא

 . 56החיוביםהמחאתלדיניתחולהאיוכוועלמיוח,דדיומהווהםיקיבוצי

והוהחוזיםדיניהו ,הכלליהדיולפי IIכיאפואהייתהאורשלמסקנתו

למעבידלמערבהעובדיםשלמצידםהסכמהבהיעדר ,חיוביםהמחאתדיני

 ,המקוריהמעבידמטעםפיטוריםשלאקטבהעדר ,לחילופיואו ,חדש

 . 57I1המקורימעבידםעםחוזיבקשרקשוריםלהיותממשיכיםעובדים

אור.השופטשלזינומפסקשאבחשיןשהשופטמבחן 39

איןקטןשבעסקבאופןגזול,מפעלועלקטןעסקעלשונהכלליסמערכתליישסישלזעתו, 40

שבהסזוליסגבמפעליסשונההמצבאךחיי,'כייעסקהעסקאתלמכורזכותלמעסיק

למעביז.עובזביןאישייסיחסיסאיןשאזמלאכותית,משפטיתאישיותהואהמעסיק

חשין.השופטשלזינולפסק 24בפסקה , 1הערהלעילא, IIרמתפרשת 41

 )א( llשבסיהמיזהאמתאתלאמץהציעחשיןחשין.השופטשלזינולפסק 27בפסקהשפ, 42

שבהן ] ...אחרות[נסיטתייאוהעבוזהייבתנאימוחשיתהרעהייקריפיטוריס,פיצויילחוק

חשין.השופטשלזינולפסק 26בפסקהשפ,בעבוזתויי.ימשיךכי[מהעובז]לזרושאין

חשין.השופטשלזינולפסק 30בפסקהשפ, 43

חשין.השופטשלזינולפסק 31בפסקהשפ, 44

מפעליסשלזינסאתלהשאירביקשהאףנאורנאור.השופטתשלדינהלפסק 3בפסקהשפ, 45

שבכלולומרולהכלילזובשאלהמסמרותלקבועשאיןשסמהמכיווןעיון,בצריךקטניס

שלדינהלפסק 6בפסקה,(שפגזוליסולמפעליסקטניסלמפעליסשונהדיןיהיהמקרה

נאור).השופטת

 . 8-7הערותלעילראו 46

חשין.השופטשלדינולפסק 10בפסקה , 1הערהלעילא, IIרמתפרשת 47

אליה.הנלווהוהטקסט 36הערהלעילראו 48

חשין.השופטשלדינולפסק 22בפסקה , 1הערהלעילא, IIרמתפרשת 49

אחר,במקוסשהסברנוכפיאולס,הקיבוצייס.העבוזהיחסימישורעלמדמחשיןאמנס 50

מלהיותחדלהפועליסהסשבההסביבהכימשמעותואיןחזק,םיעובזיסארגונישלקיומס

לראותאיןייהעובזיס,ארגונישלכוחסעלהגבלותהמצדיקבאופןחופשי,שוקשלסביבה

השוק,בכוחותיחיצונייס'כמתערביסקיבוציומתןמשאהמנהליסומעביזיסעובדיסארגוני

הכלכלייסהאילוציסתחתומתןמשאהמנהליס ,עצמוהחופשיהשוקבמסרגתכשחקניסאלא

תופעהאינולרביסמשותפיסאינטרסיסהמייצגגוףידיעלומתןמשאניהול ] ...השוק[של

ארגוניסבאמצעותעובדיסשלומתןמשאניהולחופשי.שוקשלכלכליותבמסגרותחריגה

מאוגזיסגופיסשמבצעיסמעסקאותיותרחופשישוקשללעקרונותחמורניגוזמהווהאינו

מסחרייסשלגופיסכשסבדיוקועו,ןזאתומזינות.ממשלותחמות,שותפויות,כגוןאחריס

קלהעסקה,בהצלחתשמולסהמצדעסומתןבמשאהדדיאינטרסישאלהוממלכתייס

למעבי,דגסאלאלהסרקלאהמשתלמתלעסקהלהגיעעליהס-עומיסארגוניעטרוחומר

איןעבוזהמקומותובהעדרעבודה,מקומותבנמצאיהיולאהמעבידהצלחתשללאמשוס

(רדאיהחופשייימהשוקאינטגרליחלקהסעובדיסארגוניזה,במובןהעובזיס.לארגוןקיוס

 .) Raday, supra note 4 at pp . 353-377 ; 42בעי , 4הערהלעילונועס,
חשין.השופטשלדינולפסק 37בפסקה , 1הערהלעילא, IIרמתפרשת 51

אור.השופטשלדינולפסק 17בפסקהשפ, 52

 . 12הערהלעילראו 53

דינו.לפסק 25בפסקה , 1הערהלעילא, IIרמתבפרשתאורמפנהלשס , 215בעישפ, 54

אור.השופטשלדינולפסק 18בפסקה , 1הערהלעילא, IIרמתפרשת 55

אמרהטענה,אתבזחותוחיוביס.המחאתלחוק 10וסיקיטצייסהסכמיסלחוק 18סיראו 56

החזשהמעביזקיבוצייס],הסכמיסלחוק 18[סיזהבסעיףהאמורפיייעלהיתר,ביןאור

מהוההוראהמלשוןללמודאין ] ...הקיבוצי[ההסכסלענייןהקודסהמעבידשלבנעליובא

הסכמתסלכךנזרשתהאסדיוק,וביתרמעבידיס,חילופיבעתעובדיסלמעמדבאשרהדין

ההסכסעליויחולהקודס,המעבידעובדישלהמעבידיהיההחדששהבעליסבהנחהלאו.אס

פרשתעובזיוי!להיותלהסכיסהעובזיסשלחובההסעיףמןללמודאיןאךהקיבוצי,

זינו.לפסק 19בפסקה , 1הערהלעילא, IIרמת

שס.שפ, 57
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בשאלהלאובודאי ,העובדיםעםביחסיהםמעבידיםלחילופיתוקףליתו

רקעוסקותהו ,לכךהעובדיםסירובאףעלתוקףמקבליםהחילופיםהאם

 ,ביניהםהחוזיהקשרשנוצראחריהחדשמעבידםכלפיהעובדיםבזכויות

מזכויותלהסיקאיו ,הזההקשרליצירתנדרשמהלשאלהלהיכנסבלי

בזכויותרציפותלהםלהבטיחהיאמטרתואשר ,לעובדיםשהוענקוחוקיות

זכותשלשלילהעטדה,מקוםבאותואחדיםמעבידיםבתקופתנצרבואשר

 , 58 "העיסוקולחופשההתקשרותלחופשהעובדים

המשפטיהיועץשלבטיעוניושעלתהטענהדחהאורהשופט ,כוכמו

הסכמתועלגםלהסיקניתועבודתולמקוםהעובדמזיקתכי ,לממשלה

לקבועאיוכיהסביראור ,המעבידזהותלשינויהעובדשלהמשתמעת

המרכיבפניעלעבודתומקוםשלהמרכיבאתמעדיףשעובדקטגוריבאופו

שאליההמסקנהכיוהסביראורהוסיףמכ,ןיתרה , 59מעבידוזהותשל

המדגישותהחוקהוראותסמךעללעטדההארציהדיובביתהרובדעתהגיעה

חוקהוראותשללתכליתובניגודעומדת ,עבודתולמקוםהעובדזיקתאת

העובד:עםלהיטיבשהיא ,אלה

 ,העובדעללהגוהיא 'העבודהמקוםאלהזיקה'שלהעיקרוותכליתיי

מקוםעלהבעלותאי-רציפותחרףתימשךותיויזכושרציפותזהבמובו

לאאךהעובדזכויותאתהעבודהמקוםאללקשור ,הואהרעיוועבודתו,

 ,הרובשלדינובפסק ,העובדעםלהיטיבנועדהעיקרוועצמו,העובדאת

מוענקותשאינוזכויותלמעבידלהעניקכדי-סותרבאופוזהעקרוושימש

 , 6"סהעובדבזכויותפגיעהלאפשרובעקיפיו ,הכלליבדיולו

שביתהואהארציהדיובביתהרובמעמדתהנובעאורשצייונוסףקושי

 ,החדשהמעבידאצללעבודלעבורמעונייושאינועובדעלמטילהדיו

רצוולמרות ,הסטטוטורייםהפיטוריםפיצוייאתלקבלרצונואם ,להתפטר

 :אורמפינאמרכךעלהמקורי,המעבידאצלולעבודלהמשיךהעובד

עבודתו?אתלהפסיקמעונייושאינולמי 'התפטרות'לכפותניתוכיצדיי

להמשיךהמסרבלמעבידפיטוריםמעשהלייחסשלאניתוכיצד ,רוחבאותה

לבעליםהעבודה)(מקוםבמפעלוהזכויותבהערבת ] .. ,[?עובדיואתלהעסיק

המקוריהמעביד ,העובדיםאתולהעסיקלהמשיךובאי-נכונותואחרים,

האמוררקעעלעובדיו,לביובינוהעבודהיחסילניתוקגורםאשרהוא

לאאםהמעבידהתנהגותדיוכיייקבעבהלתוצאהלצפותהיהניתו ,לעיל

יהיופיהעללתוצאהולאידו,עלפיטוריהםכדיו ,עובדיועםלהסכםיגיע

 , 61 "יתפטרואםרקלפיצוייםהעובדיםזכאים

במשפטיסודזכויותהואאורהשופטשבחוהשלישיהמשפטענף

המעוגנת ,בעסקולמעבידשישהקנייוזכותאתאורצייוראשית ,החוקתי

הניהולפררוגטיבתנובעתשממנה ,וחירותוהאדםכטד :לחוק-יסוד 3בסעיף

מוגבלתהמעבידשלהפררוגטיבהכיהדגישאורהשופט ,זאתעם , 6Zשלו

של "קניינוייבגדראינםהעובדיםשכו ,העובדיםעלהשלכותלהישכאשר

לחוזהצדמהיותםורבאשונהבראשנגזרותוחובותיהםזכויותיהםהמעבי;ד

חובהשבהויסודזכויותישעצמםלעובדים ,השניהערבמו , 63המעבידעם

זהותאתלבחורזכותםובראשונהבראשרלוונטיתולענייננו ,להתחשב

כטדבחוק-יסוד:המעוגנתחוקתיתיסודזכותשהנה ,בחוזהעמםהמתקשר

לפסיקהאורהפנהזהלענייו ,העיסוקחופשובחוק-יסוד:וחירותוהאדם

בזכויותפגיעהכדילעלותיכולההבחירהבחופשעקיפהפגיעהגםשלפיה

הסביר:אור , 64החוקתיות

מצריךלמעבידהעובדמעניקאותוהאישיהשירותשלהמיוחדהאופייי

 ,אמיתיתבחירה ,לבחורזכותוועלהעובדשלהאוטונומיהעליתרההגנה

לי,נראה ] ..לאו[,מיועם ,עבודהבחוזהלרבות ,בחוזהיתקשרמיעם

יכולה,אינההעובךשלפרנסתומקוראתהגוךעתההתפטרות,שחלופת

היא,הכלכליתהמציאותאכואמיתית.בחירהלוכמאפשרתלהיחשב

לומרניתוזו,בחלופהלבחורמעשיתאפשרותשוללתאשרכזואחת,לא

שתיביורבירההעובדעלכופההארציהדיובביתהרובשדעת ,זהבהקשר

כאשרוזאת-להתפטראוחדשמעבידאצללעבודלעטראם-אפשרויות

עםהחוזהאתבתוקפולהותירהיא,זואפשרות ,נוספתאפשרותקיימת

וג,נ),פ,ר-שלנו(ההדגשה 65 "המקוריהמעביד
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הארציהדיובביתהרובעמדתכילמסקנהאפואהגיעאורהשופט

ואינההעבודהמדינימתחייבתאינה ,הכלליהדיוהוראותאתסותרת

השופטנדרששאליהנוספתשאלההעומיס,שלהיסודזכויותאתמבטיחה

המעבי,דשלהניהוליתהפררוגטיבהעקרוןמכוח ,להסיקניתואסהיאאור

אורהגיעלמצא,בניגוד , 660מעבידילשינוייהעובדיםשלמשתמעתהסכמה

הזכותאתכוללתאינההמעבידשלהניהוליתהפררוגטיבהכילמסקנה

אמנםהמפעל,שלהחדשהבעליםשלעובדיםלהיותעובדיואתלחייב

הכוחהיאהמעבידשלהניהוליתמהפררוגטיבהחלקכיהסכיםאורהשופט

העומיםהסכמתנדרשתלאכוועל ,להפרידואומפעלואתלמכורלושניתן

 , 67אחרת)במפורשהקובעתחוזיתאוחוקיתהוראה(בהיעדרזולפעולה

שלפיהבמסקנתומצאהשופטעלחולקהואכיהבהיראורהשופטאולם

שפררוגטיבתלכךבמשתמעכמסכימיםהעובדיםאתלראותישככלל

 :בלשונו , IIחיעסק IIכהמפעלאתלמכורהכוחאתגםכוללתהמעביד

II למנוע ,כללבדרךיכול,אינועובד ,כיוםהקייםהמשפטיהמצבלפי

כילהסיקכלשהידרךאיומכאואולםבעסקו,מבנישינוילבצעממעבידו

המשרדיהציוד ,הייצורקוויעםיחד ,עיוורבאופו ,'להימכר'מסכיםהוא

בעתכלללוידועההייתהלאשזהותוחדשמעבידלידי ,העסקשלוהמבנה

לגישהתקדיםאיולרבר,שהצלחתימהלפי ,שלוהעבודההסכםאתשכרת

הנההעסקעובדיכלפימעבידשלהחוזיותוהחובותהזכויותהעברתלפיה

אתמוכרשהואבעתהמעבידשלהפררוגטיבהבמסגרתהנכללתפעולה

 , 6811עסקו

לצורךנדרשיםשינוייםאילולקבועמנתעלאורהשופטשנקטהמבחן

הניהוליתמהפררוגטיבהכחלקייחשבוהעסקשלוהיומיומיהשוטףתפעולו

השינויים"מבחןהואזומפררוגטיבהחורגיםשינוייםואילוהמעבידשל

הניהוליתשהפררוגטיבה IIאורגנייםשינויים"הגדירהוא , 6911האורגניים

מהותיותבזכויותהפוגעיס"כשינויים ,עליהסמשתרעתאינהכללבדרך

בסיסאתוהמשניםהעבודהחוזהפיעללהםהמוקנותהעובדיםשל

החוזהשלהגמשהבהםלראותעודניתושלאעד ,לוהצדדיםביוההסכמה

ראיותלדרושישכאלהבמקרים ,אורלדעת , 70llחדשחוזהאלאהמקורי,

קיומהלהניחואיו ,לשינוייםהעובדיםשלהסכמהעלהמצביעותברורות

העסקמכירתשלפיהמסקנתואתביססאורהשופטמשתמעת,הסכמהשל

 , 71עיקרייםטעמיםשניעל ,לעילכאמור ,"אורגנישינוי IIהנה IIחיעסק IIכ

הסכםלהמחותמאפשראינוהדיספוזטיביהכללישהדיומאחרכי ,האחד

להסיקמנתעלאיתנהתשתיתעללהצביעישהעוב,דהסכמתללאעבודה

אורהשופטשלדעתהנוהשניהטעם , 72שכזולהמחאהעובדשלהסכמה

עםאועובדיועםבדבריםבאשהמעבידכזוהיאהנוהגתהפרקטיקה

 ,חדשמעבידעבורלעבודלעבורהסכמתםאתעמםלרברמנתעלנציגיהם,

 ,אורלדעת ,מניחאינוהחדשהמעבידגם ,דומהבאופו , 73תנאיםובאילו

הקודםהמעבידשלבנעליומשפטיתמבחינהבאהואהמפעלרכישתשעם

בינובהידברותמוסדרזהענייוכללובדרך ,וענייודברבכלעובדיוכלפי

אור ,כאמורלפיכ,ך , 74נציגיהםאוהעובדיםבשיתוף ,הקודםהמעבידלביו

איננה ,לרצונםבניגודחדשמעבידאצללעובדעובדיםשלהעברתםכיסבר

מעבידים,שלהניהוליתבפררוגטיבההכלולותהפעולותמסוג

מכשולתציבאליההגיעשהואהתוצאהשלפיהלטענהגםנדרשאור

המשפטיהפתרון ,לדעתו , 7Sבמשקמבנייםשינוייםלבצעהאפשרותבפני

הוגוומתומשאלניהולמתאימהסביבהיצירתמאפשרהגיעהואשאליו

 :הרלוונטייםהגורמיםביוראויבלתיאיזוןחוסריוצרואינוהצדדיםביו

הטלת ,הקודםלמעבידבאשרהחדש,והמעבידהעובדים ,הקודםהמעביד

ממילא-משמעותינטלמוסיפהאיננהעומיוהסכמתאתלקבלעליוחובה

נתקלהיההעובדיםהסכמתללאבעסקומבנייםשינוייםלבצעניסיון

פיטוריםפיצויילשלםלצורךנחשףהיהוהמעבידעובדים,שלבהתנגדות

ביכולתותפגערביםעובדיםשלשעזיבהלסכנהוכוהמתפטריםלעובדים

ידיעללהםשניתןהכוח ,לעובדיםבאשר , 7611חיעסק IIכהעסקאתלמכור

בהיעדרשאיובכךמתאזן IIאורגנייםשינויים IIלהסכמתםאתלקבלהדרישה

סירובםעלהנוקשהועמידתם ,השינויביצועאתלמנועכדיכזוהסכמה

הסביר:אור , 77פיטוריםשללסיכוןאותםיוביל

שנזרשה,קוזמתבפסיקהגםזומסקנהתמךאוראור,השופטשלזינולפסק 21בפסקהשם, 58

לפסק 23 , 22(פסקאותמעביזיםחילופישלבמצבהעובזיםמעמזלסוגייתבעקיפין,אםגם

עיריית-נוסבאום 3-67שם/זב"עהבאיםהזיןלפסקיהפנהששםאור,השופטשלזינו

 415/90ע"א i248יגפז"עאנצלביץ,-ווהל 3-127מא/זב"ע i194יבפז"עגבעתיים,

 ,) 601 ) 4מו(פ"זפלפלי,נ'מזרחי

אור,השופטשלזינולפסק 28בפסקה , 1הערהלעילא, IIרמתפרשת 59

אור,השופטשלזינולפסק 24בפסקהשם, 60

אור,השופטשלזינולפסק 25בפסקהשם, 61

אור,השופטשלזינולפסק 26בפסקהשם, 62

שם,שם, 63

 ) 4מג(פ"זוהספורט,התרבותהחינוך,משרדנ'לם 5936/97לבג"ץהפנהאורשם,שם, 64

פגיעהגםלהיותיכולההעיסוקבחופשפגיעהכירבקהנשיאהבהירששם 693-692,673

בחופשפגיעהיזיעלכגוןמקצועו,בתחוםרצונופיעללפעולהפרטבחירותהפוגעתעקיפה

התחרות,בחופשאושלוההתקשרות

אור,השופטשלזינולפסק 26בפסקהשם, 65

שלמפורשתלהסכמהרמת"אוחברתתע"אשלטענהבקצרה,זחה,שאורלאחרזאת, 66

לפסק 29בפסקה(שם,הקיבוציבהסכםהוראהעלבהסתמךמעביזים,לחילופיהעובזים

אור),השופטשלזינו

המצוי,במשפטהמצבשזהואףכיזאת,עםציין,אוראור,שלזינולפסק 32בפסקהשם, 67

באופןהמשפיעותמסוימות,בהחלטותכילסבורוניתןהאפשרית,היחיזההגישהזואין

בנוגעחקיקתיהסזרבעריכתכיהציעאורלשתפם,זרךלמצואראויהעובזים,עלמשמעותי

לפסק 43בפסקה(שם,כזואפשרותגםתישקלמבנייםשינוייםבעתעובזיםשללמעמזם

אור),השופטשלזינו

אור,השופטשלזינולפסק 35בפסקהשם, 68

אור,השופטשלזינולפסק 34בפסקהשם, 69

שם,שם, 70

הנסבותמצא,שללגישתומענהשעיקרןטענות ) 36בפסקה(שם,אורהוסיףאלהטעמיםעל 71

כאן,מזיוננווחורגותפיטורים,פיצויילחוק )א( 11סיעלבעיקר

אור,השופטשלזינולפסק 35בפסקהשם, 72

אור,השופטשלזינולפסק 36בפסקהשם, 73

שם,שם, 74

העובזיםשלפיההעמזהקבלתכיחששבטיעוניוהביעלממשלההמשפטיהיועץהיתר,בין 75

יהיההמפעלאםבשאלהכלכליתוזאותחוסרתיצורהחזש,למעביזלעבורלסרבזכאים

העסקה,בכזאיותלפגועעלולהפיטוריםפיצוייגובהואףפעילותו,אתלבצעלהמשיךמסוגל

אור),השופטשלזינולפסק 39,בפסקהשם(כנזכרטרפוזהכזיעז

אור,השופטשלזינולפסק 40בפסקה,שם 76

שם,שם, 77
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שלאפשריתאופורטוניסטיתהתנהגותכלפיבלםהפתרוןיוצרבכךיי

להםלעלותעלולה ,החדשלמעבידלמעברעובדיםהסכמתאיהעובדים,

מוגןמעברעלמוותריםהם ,ראשיתהיבטים:בשניוזאתיקר 'מחיר'ב

והסכמיםעובדיםחילופיהמסדיריםהמגןחוקי(באמצעותהחדשלמעביד

באופןמסתכניםהם ,שנית ,החדש)המעבידעללחולהממשיכיםקיבוציים

 , 78 "עבודתםמקוםבאובדןמהותי

אםמוחלטבחירהחופשלוישכיהדגישאור ,החדשלמעבידבאשר

האיזונים ,אורלדעתהצדדים,הגיעושאליהםהתנאיםלפיבעסקהלהתקשר

שללאלהוהחדש)(הקודםהמעבידיםשלהאינטרסיםביןהללווהבלמים

עללבבתוםומתןמשאלניהולהוגנתסביבהליצורמאפשרים ,העובדים

לסרבהזכותמתןולכן ,להפסידמהישלכולם , 79במפעלמבנישינויביצוע

ומתן,במשאמיקוחכוחרקאלא ,וטולעובדיםמעניקאיננולעבור

שאליו , 80אורשלדינובפסקהמשפטיותהקביעותעיקריהםאלו

הוסיףמהםאחדכלריבלין,והשופטדורנרהשופטתבהסכמההצטרפו

משלו,נוספתנימהלאמור

ענייניםבכמהנבדלתהנמקתואולם ,אורשללמסקנתוהצטרףריבלין

זכויותנושאאתנימוקיובמרכזלהציבלנכוןראהריבלין ,אורשלמזו

 "האורגנייםהשינוייםיימבחןעללחלוקשהובילובאופן ,האדםשלהיסוד

הפררוגטיבהנגזרתשממנההמעבי,דשלהקנייןזכות ,לדעתואור,של

ריבליןבפישמכונהמהעלשליטהלכלוליכולהאינהלעולם ,שלוהניהולית

זוחירות , 81מעבידואתלבחורחירותושהיא ,"העובדשלהפררוגטיבהיי

בחוק-יסוד:המעוגנותלכט,דהאדםומזכותלחירותהכלליתהזכותמןנגזרת

עלולחירותלכבודהעובדזכותשלעליונותהאת , 82וחירותוהאדםכבוד

כדלקמן:ריבליןהסביר ,המעבידשלהקנייןזכותפני

ולאכמטרההאדםמתפיסתישירבאופןנגזרתהעובדשלזוחירותיי

הרצוןלאוטונומיתהעוב,דשלהבחירהלחופשבסיסמהווההיאכאמצעי,

העובדחיוב ] ..כרצונו[,אישיותואתולפתחחייואתלעצבולחירותושלו

עםאחדבקנהעולהאינו-עבודהכהנחתולו-החדשלמעבידלעבור

מעבידעל-ידימועסקלהיותולאמעבידואתלבחורהעובדשלהיסודזכות

גורעתהזוהחירותכיסברנואילווגם ] ..חופשי[,באופןבחרלאשאותו

-הדברהואכךאםבליבנורבוספק-המעבידשלהקנייןמזכותמשהו

ברי ] ..העליונה[,עלהחירותיד ,האלההזכויותשתיביןשבהתנגשותהרי

זכותלביןמזההעובדשלחירותוביןהתנגשותכאןשקיימתככלכיבעיני,

יותר 'קרוב' ,זהבמקרה ,מצויהשהחירותהרי-מזההמעבידשלהקניין

עדיפות,להליתןישלפיכך,ביתר,אותוומגשימה ,האדםכבודערךלגרעין

 , 83 "ישראלבמדינתהחוקתיהמשטרעםתתיישבלאאחרתמוצאנקודתכל

בענייןאורשלדרביואתלהדגישבחרה ,קצרהבהערה ,דורנרהשופטת

העובדיםאת "למכור"מאפשרהדיןשאיןבאמרה ,"חיעסקיישלהמושג

עבודתם,מקוםעםיחד

הלכהשלתה IIר Iשבר-רמת"א.פרשתד
 ,אורהשופטיםלדעתבהתאםהוכרעהץ"בגשלהדיןפסקתוצאת ,כאמור

הדיןאתאורהשופטניתחשבוהאופןעםמסכימיםאנו ,וריבליןדורנר

דינובפסקהבהיראףאור ,כאמוראליה,שהגיעהתוצאהועםהמצוי

איזוןמשקפתשהיאמאחררצויהתוצאההנההגיעשאליהשהתוצאה

משאלניהולהוגנתסביבהומאפשרתהמעורביםהאינטרסיםביןהולם

למחלוקת" :אורצייןהרצוילדיןבאשר ,זאתעםהצדדים,ביןקיבוציומתן

אידיאולוגייםהיבטים ,היתרבין ,יש ,בענייננוהרצויהדיןמהובשאלה

ענייןשונההסדרבחירת ] ..הרצויה[,הכלכליתבמדיניותהקשוריםוהיבטים

אלהשדבריםייתכן , 84 "לנכוןזאתימצאאם-בולענותלמחוקקהוא

מפסקשנגזרהההלכהלשבריריותאורהשופטשלמודעותועלמלמדים

כיוםבישראלהרווחיםוהאידאולוגייםהפוליטייםהכוחותרקעעלדינו

בלבדשופטיםשלושהשלדעתםעלמושתתתזושהלכההעובדהרקעועל

המשפטבביתמכהונתםפרשוודורנר)(אורמהםששניים ,שבעה)(מתוך

הסדרכלכיהדגיששאורלציין,ישהדין,פסקמתןלאחרבסמוךהעליון

חייבמעבידיםחילופיבעתעובדיםשלמעמדםבסוגייתעתידיחקיקתי

 , 85חוקתיותיסודזכויותמערבשהנושאמאחר ,חוקתיותמרישותלעמודיהיה

שלמעמדםסוגייתרמת"אפרשתלאחרשגםספקאין ,פניםכלעל

הושלמה,לאלגביהשהמלאכהסוגיהנותרהמעבידיםחילופיבעתעובדים

רשותחוקשלאימוצוהיארמת"אבפרשתההלכהשללשרביריותהדוגמה

 )"והנמליםהספנותרשותחוקיי(להלן:-2004ד"תשסוהנמלים,הספנות

רשותהפרטתאתהמסדיר ,זהבחוקהדין,פסקפרסוםלמועדמאודבסמוך

עובדילהיותאוטומטיתעובריםהנמליםרשותעובדיכינקבעהנמלים,

(רשותהקודםהמעבידמןלתבוערשאיםאינםוהם , 86החדשהמעביד

עםיחדהעסקמכירת , 87העבודהחוזהסמךעלזכויותיהםאתהנמלים)

בניגודעומדת ,הקודםהמעבידכלפיהחוזיותזכויותיהםשלילתתוך ,עובדיו

כוחניצעדרמת"א,בפרשתוריבליןדורנר ,אורהשופטיםלעמדתמוחלט

כאמצעי ,לדעתהבניגוד ,ההסתדרותשללטענתה ,נעשהחקיקהשלזה

בטיוטהנמצאת ,יותרחריפהואף ,נוספתדוגמה , 88קיטציומתןלמשאעוקף

האוצרבמשרדשגובשה 2005לשנתהמדינהבמשקההסדריםחוקלהצעת

לעקוףהייתההמוצהרתשמטרתןהוראותכללהזו , 2004אוגוסטבחודש

הדיןביתשלדינובפסקשנקבעאתאףאלא ,רמת"אהלכתאתרקלא

פיצויי ,ככלללקבל,המתפטריםהעובדיםשלהזכותבענייןבעבודההארצי

בעתיישלפיה ,האחתהוראות:שתיכללההטיוטהחוק,פיעלפיטורין

שלעובדוולהיותולהמשיךלתבוערשאייהיהלאעובד ,מעבידיםחילופי

חילופיבעתשהתפטרעובדזכאותייכישקבעהוהשנייה ,"הקודםמעבידו

להרעהגרמוהמעבידיםשחילופיבתנאיתהייהפיטוריםלפיצויימעביד

פוגעתאורהשופטעמדתיינאמר:ההסרבבדרבי , 89 "עבודתובתנאיממשית

לארגוןסבירבלתיכוחנותנתהיאשכןהמעבידשלהניהולבפררוגטיבת

שמשמעותוארגונישינוילביצועהמעבידעםומתןמשאבעתהעובדים

לביצועבאפשרותקשהלפגיעהיגרוםזועמדהיישוםמעבידים,חילופי

בהצעתנכללולאזוטיוטהסעיפידרבשלבסופו , 90 "במשקמבנייםשינויים

 , 91זהבענייןץ"לבגלפנותאיימהשההסתדרותלאחר ,במשקההסדריםחוק

בפניציבורידיוןללאאף ,שרירותייםחקיקהצעדישלהמדאיגההתופעה

שוםללאהעובדזכויותאתהשוללים ,לענייןהרלוונטיותהכנסתועדות
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חקיקהבגיבושהצורךאתמדגישה ,הבסיסיותזכויותיהםעלהמגןהסדר

לכךמנחיםוקווים ,מעבידיםבחילופיהעובדיםמעמדאתשתסדירמאוזנת

להלן,נציע

הדיו-מעבידיםבחילופיעובדיםמעמדה.

מנחיםווים Pהרצוי:
וחילופיהעסקמכירתזהובכלל ,העסקבמבנהששינוייםכךעלמחלוקתאין

שלהרגילהמהתנהלותהכחלק ,אותהלאפשרשישתופעההנם ,מעבידים

שלהדירקטיבותבבסיסהעומדתהיסודהנחתגםזו , 92חופשיתחברהכל

להסדרלהצעתנובסיסישמשוואשר ,זובסוגיההעוסקותהאירופיהאיחוד

הסדרכלשלמטרתוכיאפואלהבהירחשובבישראל,זהבנושאחקיקתי

כ,ךעללהקשותאוהעסקבמבנהשינוייםלמנועאינהזהבנושאחקיקתי

החובה ,העובדיםזכויותכיבודתוךייעשוכאלהשינוייםכילהבטיחאלא

עלמבוססתבמפעלבבעלותשינוייםבעתהעובדיםזכויותאתלהבטיח

המשפטייםהעקרונותעלכלכלית-חברתית,סיבהלצדמשפטיתסיבה

עמדנובמפעלהבעלותהעברתבעתהעובדיםזכויותאתלכבדהמחייבים

האנושיההוןהםשהעובדיםהנההכלכלית-חרבתיתהסיבה ,לעילבהרחבה

בפסקדווקאלמצואניתןלכךבולטביטוי ,ערךלבעלהעסקאתשהופך

עסקשלבמכירתורבטעםאיןכי ,כאמור ,שסבר ,מצאהשופטשלדינו

שממלאיםהתפקידבמרכזיות ,למעשה ,הכירובכך ,"חיעסקיישאינו

 ,העסקשלהכלכלימהערךכחלקהעובדים

העודביםכלומר "חיעסקיישלהאנושיההוןעלהראויההשמירהלצורך

חקיקתיהסדרכלבבסיסלעמודצריכיםעיקרייםמנחיםקוויםשלושה-

בשתישנכללוהמנחיםהקוויםעלרבהבמידהנשענתהצעתנוזו,בסוגיה

2001דירקטיבההאירופי:באיחודשאומצודירקטיבות /23IEC ,שהחליפה)

/77דירקטיבהאת ,מסוימיםבשינויים זכויותבהבטחתהעוסקת ) 187

7Sודירקטיבה , 93בעסקבעלותבהעברתעובדים /129/EEC העוסקת

 , 94צמצוםבפיטורי

העודביםארגוןעםהקיטציומתןהמשאחובתהואהראשוןהמנחההקו

העובדיםשממלאיםהמרכזיהתפקידמןהעודבים,נציגותעםההתייעצותאו

שהוא ,הנדוןבענייןחקיקתיהסדרכלשלהראשוןהמרכיבנובעבעסק

ההיוועצותחובתהעובדים,שלנציגותעםהיוועצותהמבטיחמנגנוןקיום

שלמעסקואינטגרליכחלקהעובדיםמראייתחלקהיאהעובדיםבנציגות

שלהדירקטיבות ,העסקשלהשוטפתהתנהלותותלויהשבהםהמעבי,ד

שלבמקריםהעובדיםעםוהיוועצותיידועחובתקובעותהאירופיהאיחוד

בפסיקהגם , 95מתוכנניםצמצוםפיטורישלובמקריםלידמידעסקהערבת

ומתןמשאלנהלחובהלמעשהשמהווה ,ההיוועצותחובתהוכרהבישראל

במקוםהכרעהבכלמכ,ךויתרהלי,דמידעסקהערבתשלבמקריםקיבוצי

 , 96העובדיםכללשלהעבודהליחסיאוהעבודהלתנאיהנוגעתהעבודה

עובדיםארגוןשישמקום ,ואכן ,להסכמהלהגיענועדהההיוועצותחובת

אינםהעובדיםשבהםבמקרים ,קיבוציומתןמשאשלסוגמהווההיא

העובדיםשלנציגותעםתיערךההיוועצות ,עובדיםארגוןידיעלמיוצגים

דעותחילוקי , 97במפעלהבעלותשינוייבנושאייצוגםלמטרתשנבחרה

בגדרנופליםהעובדיםעלההערבההשלכותלענייןהצדדיםביןהמתגלעים

קיימתשלגביועתידייםעבודהתנאילקביעתסכסוך-כלכליסכסוך

ביצועשלהכלכליתביעילותלפגועכדיאיןבכך , 98שביתהזכותלעובדים

שם,שס, 78

שם,שס, 79

ביןהראויההאיזוןנקוזתמציאתשעניינםהמזיניותלשיקוליגםאורנזרשזינובפסק 80

במפעלמבניים-אורגנייםשינוייםבביצועמעביזיםשללאינטרסיםעובזיםשלאינטרסים

(שס,וחשיןמצאהשופטיםשלהזיןלפסקיבהרחבההגיבוכן ,) 45-39בפסקאות(שס,

 ) 58-46בפסקאות

ריבלין,השופטשלזינולפסק 9בפסקהשס, 81

ריבלין,השופטשלזינולפסק 10בפסקהשס, 82

שם,שס, 83

אור,השופטשלזינולפסק 43בפסקה , 1הערהלעילא, IIרמתפרשת 84

שם,שס, 85

והנמלים,הספנותרשותלחוק )א( 49סי 86

 ,)ז( 49בסישס, 87

בחוזשההסתזרות,שלהמשפטיתהיועצתטנא,זוריתעוייזעםשקיימנומשיחהעולהכך 88

 , 2005מרץ

והרכבמבנייםשינוייםהתקציב,מצרפי- 2005לשנתהכלכליתייהמזיניותהאוצרמשרז 89

:http / ,) 2004(אוגוסטהתקציביי //www.pmo.gov.il /PMO/Government [ 
) 15,5,05 Decisions/2004/08/des2426,htm] (Iast visited on , 

שם,שס, 90

 ,) 88הערהלעיל(ראוטנאזוריתעוייזעםמהשיחהעולהכך 91

חלקלהיותחייבתבעסקמבנייםשינוייםלבצעשההחלטהבהכרחנובעלאמכךזאת,עם 92

גישותישבישראל),כיוםהמצויבזיןהגישה(שהיאהמעביזשלהניהוליתמהפררוגטיבה

עליהםהמשפיעותהחלטותבקבלתהעומיםשלשיתוףהמחייבתגישהכגוןזה,לענייןשונות

הסזריגבשוכאשראםכאלהאפשרויותגםישקולשהמחוקקהראויומןמשמעותי,באופן

אור),השופטשלזינולפסק 43בפסקה , 1הערהלעילא, IIרמת(פרשתזהבנושאחקיקתי

93 Council Directive 2001 /23IEC of 12 March 2001 on the Approximation of 
' the Laws of the Member States Relating to the Safeguarding of Employees 

Rights in the Event of Transfers of Undertakings, Businesses or Parts of 
16-20 , L82 ,},ס , Undertakings or Businesses 

94 Council Directive 75/1 29/EEC of 17 February 1975 on the Approximation of 
L48 },ס , the Laws of the Member States Relating to Collective Redundancies 

29 , 
וחובהליזמיזעסקהערבתשלבמקריםהיוועצותחובתהקובע , 7בסי 93הערהלעילראו 95

שבובמועזהעובזיםנציגיאתלייזעהחזשהמעביזעלוהןהקוזםהמעביזעלהןהחלה

והחרבתיותהכלכליותהמשפטיות,בהשלכותלהערבה,בסיטתההערבה,אתלבצעמבקשים

בזים,לעוביחסצפויצעזובכלהעובזיםעלההערבהשל

לקייםעליוצמצום,פיטורישוקלמעביזשכאשרהקובע ,) 1 ( 2בסי 94הערהלעילראו

זה,בענייןעמםלהסכםלהגיעשאיפהומתוךסבירבזמןהעובזיםעםהיוועצות

ישראל,בארץהעובדיסשלהכלליתההסתדרות-ברוסתרכובותחברת 4-2נב/זבייע 96

 17/99עסייק ; 441לגפזייעהביטחון,משרד-מועדיס 3-7/98זבייע ; 456כגפזייע

 , 510לזפזייעתעשיות,כור-החךשההכלליתהעובדיסהסתדרות

מעביזשביןייבסכסוך-עטזהכי,הקובע ,-1957תשיייזעבוזה,סכסוכייישובלחוק 3סיהשוו 97

רובאתהמייצגוארגון-העובזיםהמעביזהםלסכסוךהצזזיםמהם,לחלקאולעובזיו

רובעל-יזישנבחרההנציגות-כאמורארגון-עובזיםובאיןלהם,נוגעשהסכסוךהעובזים

הנזוןי.'העבוזהלסכסוךוביןענייןלכלביןהאלה,העובזים

הקיטציההסכםאםלכאורהממשלה,החלטתפיעלהציטריבשירותבהערבותמזורבכאשר 98
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