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עיצובה והתאמתה למצבי� ,  הגדרתה–יחידת המיקוח 

   משתני� ביחסי עבודה

  מאת

  *מירוני) מוטי(מרדכי 

‰ÁÈ˙Ù. ‡ . ‚˘ÂÓ‰ ̇ ¯„‚‰"ÁÂ˜ÈÓ ̇ „ÈÁÈ".·  . ˙„ÈÁÈ ̇ ¯„‚‰ ̇ ˘¯„� Ì‰·˘ ÌÈ·ˆÓ‰

ÁÂ˜ÈÓ‰ ;1 .שינוי או עיצוב מחדש של יחידת . 2; הגדרת יחידת המיקוח הראשונית

̇ ‰Ï˘ ‰ÓÂ˜ÈÓÈËÙ˘Ó‰ ÁÈ˘· ÁÂ˜ÈÓ ‰‚„. ‚. המיקוח „ÈÁÈ ̇ ¯ .„ . ˙ÚÈ·˜Ï ÌÈÎ¯„‰

ÁÂ˜ÈÓ‰ ˙„ÈÁÈ ;1 .הכרעה שיפוטית. 2; מאבק ארגוני .‰ . ˙ÂÈËÙ˘Ó‰ ‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡

ÁÂ˜ÈÓ‰ ˙„ÈÁÈ ˙¯„‚‰Ï .Â .ÁÂ˜ÈÓ‰ ˙„ÈÁÈ ˙ÚÈ·˜ Í¯ÂˆÏ ‰˘„Á ‰·È˘Á ˙¯‚ÒÓ ;

יחידת . ÌÂÎÈÒ ,˙ÂˆÏÓ‰Â ˙Â¯Ú‰ ;1. ז. המצפ�. Matrix ;3. 2; צרכי� וערכי� .1

  .אילוצי� וזהות, יחסי� ושיח של צרכי�, הסכמה. 3; יצירתיות בסעדי�. 2; הידברות

  פתיחה

 "יחידת המשא ומת�" או "יחידת מיקוח"בעול� התוכ� של משפט העבודה הקיבוצי המושג 

הוא התעורר בצורה עקיפה משהו בפסק הדי� הראשו� של בית . אינו חדש או בלתי מוכר

עמד במרכז� של שני אירועי� מכונני� בהיסטוריה של יחסי  וא� 1,הדי� הארצי לעבודה

 המקרה היחיד של היה שבה 1977,2  הראשו� שביתת פקחי הטיסה בשנת:העבודה בישראל

 
ד "המחבר מודה לעוזרת המחקר עו. הפקולטה למשפטי� באוניברסיטת חיפה, פרופסור חבר   *

  .אירנה נוטנקו על תרומתה
 7ע א "פד , Ï‡¯˘È ¯‡Â„ È¯ÂÂ„ ÔÂ‚¯‡–  Ï‡¯˘È ˙�È„Ó–¯‡Â„‰ „¯˘Ó  1�5/ ל)ארצי(ע "דב  1

)1969 .( 
פקחי חיל האוויר מפעילי� מאמש את : לראשונה בתולדות יחסי העבודה בישראל"דד עמוס ח  2

" מתנגדי� להפעלת צבא ביחסי עבודה: משל"; ı¯‡‰27.5.1977 ,1–2 " כל נמלי התעופה
ı¯‡‰ 30.5.1977 ,3 ; פקחי הטיסה לא הביעו נכונות לשוב לעבודה"עמוס חדד "ı¯‡‰ 

31.5.1977 ,3 . 
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יחידת (במקרה זה פקחי הטיסה שבתו בדרישה לייצוג נפרד . הפעלת צבא בזמ� שביתה

באיי� את מגדלי כאמצעי התמודדות ע� השביתה איישו פקחי טיסה צ ).מיקוח נפרדת

 ההשבתה הארוכה והליכי – השני ;הפיקוח בשדות התעופה במקו� פקחי הטיסה השובתי�

 התנתה את ביטול הליכי  הממשלה1983.3–1982 בשני� "עלאל "הפירוק מרצו� של חברת 

 שינוי יחידת ובה�, הפירוק וחידוש העבודה בחברה ביישו� תכנית בת שישה עיקרי�

 ליחידת מיקוח אחת הכוללת את כל 4מונה יחידות מיקוח שונותקרי מעבר מש, המיקוח

בתי הדי� מדי פע� ל הגיע נושא של הגדרת יחידת המיקוח הביני לביני 5.העובדי� בחברה

 עשה את דרכו מ� השוליי� אל מרכז "יחידת מיקוח"בשני� האחרונות המושג . לעבודה

 א� על פי. בי� יחסי עבודהביניה� לשתפר והוא מצוי בהבמה של השיח בדיני עבודה 

,  קרבות משפטיי� קשי�כבר התנהלו בעניינו ו,חדש מבחינה כרונולוגיתאינו המושג ש

בהיבט זה . מ� הבחינה האנליטית הוא נותר בלתי ברור ובלתי מפותח, מושקעי� ומתוקשרי�

של הרחב נושא לבכל הקשור בכל תחומי המשפט שיח המשפטי ה ו שלהוא משק� את מצב

  6.ת וייצוג קבוצתיקבוצו

 נועדה לספק משנה סדורה ומסגרת מושגית ואנליטית לדיו� בנושא יחידת זורשימה 

בה� מתעוררת שחלק ב יעסוק במצבי� השוני� ; חלק א יוקדש להגדרת המושג. מיקוח

 יחידת ההגדרה שלחלק ג יעסוק במקומה של סוגיית ; שאלת ההגדרה של יחידת מיקוח

באמצעות� יחידת המיקוח מעוצבת שלק ד ינתח את האופני� ח; המיקוח בשיח המשפטי

חלק ה יעסוק בסקירה ובניתוח של אמות המידה המשפטיות להגדרת יחידת ; ומשתנה

 
 Ú ˙ÂÈÂÎÊÌÈ„È·ÚÓ ÈÙÂÏÈÁ· ÌÈ„·Â , ÌÈÒÎ� ÒÂ�ÈÎ·Â ‰¯·Á ˜Â¯ÈÙ·189–193חנה הרדו�   3

ÈÏÏÎ‰ ˙Â¯„˙Ò‰‰–  Ï‡¯˘ÈÏ ¯ÈÂÂ‡ È·È˙� ÏÚ Ï‡ ˙¯·Á˙  4�6/מג) ארצי(ע "דב; )1988(
Ú·"Ó ,1982 (128ע יד "פד.( 

 זכויות הפרט ומניעת עושק המיעוט בעיד� – חובת הייצוג ההוג�" מירוני )מוטי(ראו מרדכי   4
 ).1981 (183 ח ËÙ˘Ó È�ÂÈÚ" יבוציי�יחסי העבודה הק

 .3ש "לעיל ה, הרדו�  5
, ל לייצוג נפרד מארגו� יד לבני�" דרישת ההתארגנות של אלמנות ויתומי צהעלהמחלוקת   6

סוגיית הגדרת יחידת מיקוח במשפט  היא בבואה של, שייצג עד אז את כלל משפחת השכול
ונפתר לאחר גישור  1991–1990 בשני�נושא זה העסיק את בית המשפט הגבוה לצדק . הכללי

 באשרל "בקרב אלמנות צה משאלשהושגה בי� הצדדי� לעריכת , הסכמהבאמצעות , ממוש�
858/89� "ראו בג.  ועל ידי מישאלה א� ה� חפצות בייצוג נפרדל � Ô‰Î 'ÔÂÁËÈ·‰ ¯˘ ,ד "פ

 המקובל המשאל התבסס על מודל הבחירות החשאיות בשלב ההתארגנות). 1990 (802) 3(מד
 Charles S. Caulkins, The Facts :ראו. דה הקיבוצי בארצות הברית ובאנגליהבמשפט העבו

on Union Certification by Card Check (2006) library.findlaw.com/2006/May/1/ 
241516.html; Statutory Trade Union Recognition Procedure Comes into Force, 
EIRONLINE (28.7.2000) www.eurofound.europa.eu/eiro/2000/07/feature/uk0007183f.htm.  
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חלק ז יסכ� את עיקרי ; חלק ו יציע מסגרת חשיבה חדשה להגדרת יחידת המיקוח; המיקוח

  . הארות ודרכי פעולה, הדיו� ויציע הערות

  "ידת מיקוחיח"הגדרת המושג  .א

הסכ� , בתחולה רעיונית, מבחינה משפטית יחידת המיקוח היא האוכלוסייה אשר עליה יחול

הסכמי� ה סוגינטי לכל וו המושג רל7. א� וכאשר הסכ� כזה ייחת�,קיבוצי ספציפי

משפט העבודה הקיבוצי ממעט לעסוק ביחידת המיקוח . כללי ופלורלי, מיוחד: קיבוציי�ה

 הרשימה תעסוק בהגדרת , התייחסויות נקודתיותלמעט , לפיכ�8.כללילצור� הסכ� קיבוצי 

  .יחידת המיקוח לצור� הסכ� קיבוצי מיוחד

האוכלוסייה המרכיבה את יחידת המיקוח איננה מוגדרת בעזרת שמות של עובדי� או 

, מעביד–מבחינת קיו� יחסי עובד, מעבידי� אלא באמצעות שיוכ� של מרכיבי האוכלוסייה

, אתר ,סני�, מפעל(סוימת או למעסיק מסוי� או ליחידה ארגונית של המעסיק לתעשייה מ

 ללמוד את מה אפשרמ� ההגדרה . למקצועות או לתפקידי� ספציפיי�, או לעיסוקי�) אזור

מיקו� המדויק של המושג ל באשרשכ� קיי� בלבול רב . ובעיקר את מה שאי� בה, שיש בה

  .נפקויות המשפטיות שלובאשר לו

 
 –Á‰ ˙ÈÏÏÎ‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙Â¯„˙Ò‰ –  „Â„˘‡ ·Á¯Ó„˘‰ 1033/07) ש"אזורי ב(ק "ראו ג� ס  7

Ú· ̃ ÂÂÈ˘ ÏÈÏ‚‰ È¯Ù ‰ËÈÂ"Ó, עניי� : להל� ()6.4.2008, פורס� בנבו(לפסק הדי�  40' סע ‰ËÈÂ
ÏÈÏ‚‰ È¯Ù( . 

א� ורק על מעבידי� ות הסכ� קיבוצי כללי חלהוראות של  העיקרית לכ� היא שנראה כי הסיבה  8
–ז"התשי, הסכמי� קיבוציי�  לחוק16' ס (שהוא צד להסכ�, ארגו� המעבידי� ב�מכוח חברות

אלא א� ,  מועסקי� על ידי המעבידי� שה� חברי�היות�מכוח  –לו על העובדי� י וא,)1957
 .בצד המעבידי� אי� קיי� המושג של יציגות, כלומר. מו בהסכ� הקיבוצי עצ,הוצאו מתחולה

� סכסו� בי�בעקבותשאלת יחידת מיקוח לצור� הסכ� קיבוצי כללי יכולה להתעורר בכל זאת 
חתימת הסכ� הכוונה לסכסו� בי� שני ארגוני מעבידי� או שני ארגוני עובדי� על . ארגוני

אפשרות נוספת לסכסו� בנושא ). �חברות כוח אד( 66ש "ה ראו להל�. בענ�קיבוצי כללי 
יחידת מיקוח לצור� הסכ� קיבוצי כללי היא כאשר קבוצת מעבידי� תבקש לפצל את יחידת 

לאחרונה הובאה לבית הדי� מחלוקת  .המיקוח הקיימת בענ� ולהקי� יחידת מיקוח נפרדת
 היא בשאלה איזה צו הרחבה חל על עובדת ניקיו� המועסקת על ידי מעסיק שעיקר פעילותו

להבדיל מהסכמי� ,  בבחינת תחולה של צווי הרחבהשדובר א� על פי. בתחו� השמירה
בית הדי� בחר ,  בהחלטהחשוב גור� היה שנוסח צווי ההרחבה וא� על פי, קיבוציי� כלליי�

ÈÈ„ÏÈ–  ·˘ÈÓÚ· '‡ˆ 324/05) ארצי(ע "ע. חלטתו לנושא של יחידת המיקוחלהתייחס בה
Ú· ÌÈ˙Â¯È˘"Ó) עניי� : להל� ()27.3.2006,  בנבופורס�·˘ÈÓÚ( . בית הדי� פסק שבחברה

 וההסכ� שיחול עליה� ייקבע לפי אופי ,מעורבת יחידת המיקוח היא כלל עובדי החברה
 . לפסק הדי�5' סע, ש�. עיסוקה של קבוצת העובדי� הגדולה
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 אומר שיש והגדרה של יחידת מיקוח איננל באשר הסכמה או הכרעה קיומה של ,ראשית

 ת המיקוח קיי� ביחידכי מעיד וא ג� איננוה. או שיהיו יחסי� קיבוציי� או הסכ� קיבוצי

, ולפי הפסיקה מ� העת האחרונה, הכשיר לחתו� על הסכ� קיבוצי, ארגו� עובדי� יציג

 קיומה של יחידת מיקוח זו מבחינה 9.ומת�מוטלת על המעסיק חובה לנהל עמו משא 

 ומהי שכ� את הבדיקה א� יש ארגו� עובדי� יציג ,א� בלתי מספיק,  תנאי דרושהואמוגדרת 

 אמותיה של ' בתו� דעושי�) במקרה ששני ארגוני עובדי� מתמודדי� על היציגות(זהותו 

  10.יחידת המיקוח

. דרת התחולה של הסכ� קיבוצייש להבחי� בי� הגדרת יחידת המיקוח לבי� הג, שנית

הסיבה ". תחולה ראשונית"או " תחולה רעיונית"לשו� את הלכ� ההגדרה של המושג נקטה 

אי� בהכרח חפיפה בי� גבולות יחידת ,  נחת� הסכ� קיבוצידברלכ� היא שג� א� בסופו של 

 11.לעול� לא תחרוג התחולה מעבר לגבולות יחידת המיקוח. המיקוח לבי� תחולת ההסכ�

 משו� שבמקרי� ,אול� יכול שטריטוריית התחולה תהיה קטנה מגבולות יחידת המיקוח

קבוצות רבי� ההסכ� הקיבוצי עצמו מחריג מתחולתו חלק מ� האוכלוסייה הנמנית על 

באמצעות , לעתי� במגבלות מסוימות,  יחידת המיקוח ומאפשר להעסיקההאוכלוסייה של

   12.חוזי� אישיי�

 
 – ÌÈ„·ÂÚÏ ÁÂÎ –  ÈË¯˜ÂÓ„ ÌÈ„·ÂÚ ÔÂ‚¯‡–˘Â¯È ˜ËÓ�ÈÒ ˙˙ÂÓÚ ÌÈÏ 64/09) ארצי(ק "עס  9

ÌÈË¯ÒÏ ÈÏ‡¯˘È ÔÂÈÎ¯‡) עניי� : להל�) (2.7.2009, פורס� בנבו˜ËÓ�ÈÒ‰.( 
̇ ıÈ·Â·ÈÈÏ 1008/00) ארצי(ק "עס  10 ‡ Ô¯Â‰ 'Ú·" Ó–˙ÈÏÏÎ‰ ̇ Â¯„˙Ò‰‰  ,180, 145ע לה "פד 

  .)'‰ıÈ·Â·ÈÈÏ ˙‡ Ô¯Âעניי� : להל� ()2000(
ראוי לזכור . ) צו הרחבהמכוח (לא עקיפהו )מכוח הסכ� קיבוצי (הכוונה כמוב� לתחולה ישירה  11

 והסכמי� קיבוציי� רבי� ,שבחלק מארצות אירופה עיקר המשא ומת� מתנהל ברמה הענפית
קיצוניות מצב דברי� זה הביא לתוצאות . מורחבי� על כלל העובדי� באמצעות צווי הרחבה

 ושיעור הכיסוי ,10% שיעור החברות בארגוני עובדי� עומד על בצרפת ובספרד למשל שבה�
 MAARTEN: ראו.  בהתאמה68%� ו92%ל נורמות הנובעות מהסכמי� קיבוציי� עומד על ש

KEUNE, COLLECTIVE BARGAINING SYSTEMS IN EUROPE: A SCHEMATIC OVERVIEW 25, 40 

(2006).  
מ לבי� "חברה ישראלית לתקשורת בע" בזק" להסכ� הקיבוצי המיוחד בי� 3.8סעי� כ� למשל   12

המסדיר את תנאי העסקת� של , )5.12.2006נחת� ביו� (ללית החדשה הסתדרות העובדי� הכ
הוראה מסוג זה מעוגנת א� בהסכ� הקיבוצי המיוחד ; עובדי� המועסקי� בחוזי� אישיי�

המאפשר , 3.4.1979שנחת� בי� הסתדרות העובדי� הכללית לבי� התעשייה האווירית ביו� 
בכפו� לחובת , וא� עובדי� אחרי�(טייס טייסי� ומהנדסי , להעסיק בחוזי� אישיי� מומחי�

‰˙Ù„ÏÂ‚–  ˙È¯ÈÂÂ‡‰ ‰ÈÈ˘Ú¯·  3�85/ נד)ארצי (ע"דב ראו(היוועצות ע� הארגו� היציג 
Ú· Ï‡¯˘ÈÏ"Ó ,בהסכ� הקיבוצי הכללי במלונאות שנחת� על כמו כ� ; ))1994 (287ע כז "פד

דשה מצד ידי התאחדות המלונות בישראל מצד המעביד והסתדרות העובדי� הכללית הח
ומאפשר העסקה של עובדי� בדרגת מנהלי מחלקות ומעלה , 1.1.2007העובדי� ביו� 

הוראה זו נכללה עוד בהסכ� הקיבוצי הכללי שנחת� בי� אות�  (ומומחי� זרי� בחוזי� אישיי�
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 יותר מיחידת �ובדי� מסוימת יכולה להימנות בעת ובעונה אחת עאוכלוסיית ע, שלישית

 המפעל שבו היא מועסקת ואחת על פי אחת על –בשתי יחידות מיקוח , למשל. מיקוח אחת

 או אחת מפעלית 14, או אחת מפעלית ואחת ענפית13 קבוצת המפעלי� של אותו מעבידפי

. ענפית�ענפית ורב, קונצרנית, ת מפעלי– לעתי� ג� ביותר יחידות מיקוח 15.ואחת מקצועית

 במגזר הציבורי 16.ייתכ� ג� שבכל אחת מיחידות המיקוח יפעל ארגו� עובדי� יציג אחר

: לפי הרבדי� השוני� של המשא ומת�,  ארבע יחידות מיקוח�מקובל שהעובדי� נמני� ע

  17.והקבוצתי, המפעלי, הענפי, הארצי

הכרח חפיפה בי� אוכלוסיית העובדי�  אי� ב,ג� במקרה של יחידת מיקוח אחת, רביעית

בשירות ציבורי נחתמי� כדבר . המועסקת אצל אותו מעביד לבי� גבולות יחידת המיקוח

 יחידת המיקוח חורגת בעניינ� אשר 18,שבשגרה הסכמי� קיבוציי� מיוחדי� פלורליי�

 עובדי� המועסקות אצל של מכמה קבוצות אוכלוסייהוהיא מורכבת , מגבולות המעביד

,  מקרי� שבה� אוכלוסיית העובדי�קיימי�לעומת זאת .  שה� צד להסכ�, שוני�בידי�מע

 
בית הדי� הארצי ד� בתחולת הוראות ההסכ� הקיבוצי הכללי בענ� ). 22.12.1994צדדי� ביו� 

‰‰ı¯‡· ÌÈ„·ÂÚ‰ Ï˘ ˙ÈÏÏÎ‰ ˙Â¯„˙Ò  4�4/נז) ארצי(ע "דינו בעניי� דבהמלונאות בפסק 
 Ï‡¯˘È– Ï˙ ‰È¯ÂÓ�Ú· ·È·‡"Ó) וקבע כי אי� מניעה מלכלול ) 26.12.1996, פורס� בנבו

ע� זאת  .בחוזה אישי הוראות שונות מאלו של ההסכ� הקיבוצי הכללי לעניי� הפסקת עבודה
את יכולת ארגו� העובדי� להחריג מתחולת ההסכ� ראוי להעיר כי בית הדי� הגביל לאחרונה 

העובדי� על , בית הדי� קבע כי כדי שההחרגה תתקבל. עובדי� הנכללי� ביחידת המיקוח
 , והחרגת� מתחולת ההסכ� צריכה להיות עניינית ומוצדקת,להיות שייכי� לקבוצה מוגדרת

ולת ההסכ� על בסיס  להוציא עובד מתחאי אפשרלפיכ� . ה של יחידת המיקוחיעל פי אופי
 לפסק הדי� 9' סע,  ·Ú· ÔÙÒ" Ó–ÔÂÈˆ Ô 701/05) ארצי(ע "ע. אפילו לבקשת העובד, אישי

,  Ú· ÏÂÚÙ˙Â ÏÂ‰È� ·˙Â�"Ó –ÔÈÈÒÂÏ 1037/03) ש"ב(ק "ס ג� ראו; )3.11.2006, פורס� בנבו(
 .)ÔÈÈÒÂÏעניי� : להל� ()2.7.2003 ,פורס� בנבו( לפסק הדי� 55' סע

 יחידת המיקוח המפעלית וכ� �וסיית העובדי� בכל אחד ממפעלי כור נמנו עכ� למשל אוכל  13
 .  יחידת המיקוח הקונצרנית של כור תעשיות�ע

 � למצוא בבתי המלו� הגדולי� אשר אוכלוסיית העובדי� שלה� נמנית עאפשרדוגמה טובה   14
 .הענ� יחידת המיקוח של �יחידת המיקוח של בית המלו� או של רשת בתי המלו� וכ� ע

ˆÌÈ‰ È�Èˆ˜ Ï˘ Èˆ¯‡‰ „Â‚È‡‰–  ˙ÈÏ‡¯˘È‰ ËÈÈ˘‰ ˙¯·Á ÌÈ  4�12/ נב)ארצי (ע"דבראו   15
Ú·"Ó ,1993 (11, 3ע כו "דפ.( 

 53ע כה " פד,Ú· „ÁÂ‡Ó‰ ÈÁ¯ÊÓ‰ ˜�·" Ó– Ó ÌÈÒÎ�.È .Ú·"Ó 4�37/ נב)ארצי (ע" דבורא  16
רחי ביחידת מיקוח במקרה זה עובדי הבנק היו מיוצגי� על ידי ארגו� עובדי בנק מז. )1992(

על  ה� היו מיוצגי� לו בנושאי� הקשורי� לענ� הבנקאותיוא, שהקיפה את כלל עובדי הבנק
 .ידי ההסתדרות הכללית

 .ש�  17
 . בהוראה ובמוסדות האקדמיי�, הכוונה למשל להסכמי� בכל מקצועות הרפואה  18
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, 19 אתר או מפעלפימתחלקת בי� מספר יחידות מיקוח על , המועסקת אצל אותו מעביד

  21. או תפקיד20מקצוע

של יחידת המיקוח " יחידת ההשפעה"יש להבחי� בי� יחידת המיקוח לבי� , חמישית

)unit of direct impact(.22 או מכוח 23בה� בגלל תניה הסכמיתש הכוונה לאות� מקרי� 

,  ישירותות משפיע, המתקיי� בתו� גבולות יחידת מיקוח נתונה, תוצאות המשא ומת�,נוהג

  24. אחרתת מיקוחעל אוכלוסיית עובדי� ביחיד, לעתי� בעצמה משתנה

   בה� נדרשת הגדרת יחידת המיקוחשהמצבי� . ב

 :ת המיקוח יכולה להתעורר כרונולוגית בשני שלבי� עיקריי�סוגיית ההגדרה של יחיד

 שינוי או י� ובשלב שבו נדרש,בשלב שבו נדרש להגדיר את יחידת המיקוח הראשונית

  25.הגדרה מחדש של יחידת מיקוח קיימת

  הגדרת יחידת המיקוח הראשונית  .1

בודה מ� העת כמו ג� בפסיקה של בתי הדי� לע, הקנדי והאנגלי, עיו� במשפט האמריקאי

יחידת "מעלה כי המאבק העיקרי על גבולות יחידת המיקוח מתרכז בהגדרת , האחרונה

 
 .ל אתר או מפעל נחשב יחידת מיקוחשבה כ, כ� למשל קורה בקבוצת טבע  19
סגל ,  סגל בכיר– כ� למשל העובדי� במוסדות האקדמיי� מתחלקי� לשלוש יחידות מיקוח  20

אשר אוכלוסיית עובדיה מתחלקת א� היא ,  או ברשות שדות התעופה–נהל יזוטר ועובדי מ
 .אקדמאי� ועובדי תעופה,  הנדסאי� וטכנאי�–לשלוש יחידות מיקוח 

 .מורשי חתימה ומנהלי�,  פקידי�–מיקוח בבנקי� מקובלת חלוקה לשלוש יחידות , למשל  21
 אלו המועסקי� –בשירות המדינה אוכלוסיית עורכי הדי� מתחלקת לשתי יחידות מיקוח 

   .כפרקליטי� ואלו המועסקי� כיועצי� משפטיי�
22  Arnold R. Weber, Introduction, in THE STRUCTURE OF COLLECTIVE BARGAINING xix 

(Arnold R. Weber ed., 1961).   
̇ ‰Á„˘‰ 1002/04) ארצי(ק "עס  23 ÈÏÏÎ‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ̇ Â¯„˙Ò‰–  ÌÈÒ„�‰Ó‰ ̇ Â¯„˙Ò‰–  È˙Â¯È˘

˙ÈÏÏÎ ˙Â‡È¯·) 4�29/מו) ארצי( דיו� ;)13.9.2005, פורס� בנבו  Ô˘Â¯Ù–  ËÙ�Ï ˜Â˜ÈÊ‰ È˙·
Ú·"Ó ,1986 (463ע יז "פד.( 

, רלית של הרופאי� פרי המשא והמת� שנער� ביחידת המיקוח הפלושה�, למשל תנאי העבודה  24
, רותי בריאות כללית ועל ידי הדסהיעל ידי ש, הכוללת את הרופאי� המועסקי� על ידי המדינה

מאומצי� אוטומטית ביחידות המיקוח של הרופאי� המועסקי� על ידי שערי צדק ועל ידי 
. דוגמה נוספת עולה משמ� של שתי יחידות המיקוח ברשות שדות התעופה. העיריות הגדולות

ויחידת המיקוח ) מהנדסי�, טכנאי�, הנדסאי�(מ "חידת המיקוח המיוצגת על ידי ועד הטי
 .  מושווי הנדסאי� וטכנאי�–ט "המיוצגת על ידי ועד מה

 . לפסק הדי�55' סע, 12ש "לעיל ה, ÔÈÈÒÂÏעניי�   25
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". שלב ההתארגנות "– ובשלב המכונה במשפט העבודה הקיבוצי" המיקוח הראשונית

 לעבור מ� המודל האישי של יחסי עבודה כדיהכוונה לשלב שבו קבוצת עובדי� מתארגנת 

באופ� מעביד המתנהלת – מערכת יחסי עובדבטא בהחלפתמעבר זה מת. למודל הקיבוצי

כלומר מערכת שבה . מערכת המתנהלת באופ� קיבוצי ובאמצעות נציגותבאישי וישיר 

 יסודמנוהלות ונאכפות על , מתעדכנות, מרבית הזכויות והחובות ביחסי העבודה מעוצבות

 א� 26.ד מ� העובדי�העומדת בי� המעסיק לבי� כל אח, קיבוצי ובאמצעות נציגות מוסדית

יחידת המיקוח " נדרש להגדיר את 27,על פי חוק, הכוונה שיחסי� אלו יוסדרו בהסכ� קיבוצי

קביעה זאת תאפשר לבחו� א� ארגו� העובדי� השוא� לייצג את העובדי� הוא ". הראשונית

ואת התיחו� של התחולה ,  ולכ� הוא מוסמ� לכרות הסכ� קיבוצי28,"ארגו� עובדי� יציג"

  .ייחת�הסכ� כזה ונית או הרעיונית של ההסכ� הקיבוצי א� וכאשר הראש

  שינוי או עיצוב מחדש של יחידת המיקוח  .2

  שוני� מחדש יכול להתעורר במצבי�היחידת מיקוח קיימת או לעצבבהצור� להכניס שינוי 

הייצוג והמשא , שיקולי� אסטרטגיי� וטקטיי� במישור הניהול: למשל, וממניעי� שוני�

 קבוצת עובדי� שואפת לייצוג 30; שינוי� מבניי� או ארגוניי� אצל המעביד29;ומת�

או ) 32חומרי� או תהליכי� טכנולוגיי� חדשי�, כגו� ציוד( שינויי� טכנולוגיי� 31;נפרד

 
26  Mordehai (Moti) Mironi, Reframing the Representation Debate: Going Beyond Union 

and Non-Union Options, 63 IND. LAB. RELAT. REV. 367 (2010).  
 .  לחוק הסכמי� קיבוציי�1' כהגדרתו בס  27
ארגו� : "ארגו� עובדי� יציג לגבי הסכ� קיבוצי מיוחד הוא,  לחוק הסכמי� קיבוציי�3 'סלפי   28

, ל ההסכ�העובדי� שע� חבריו נמנה המספר הגדול ביותר של עובדי� מאורגני� שעליה� יחו
ובלבד שמספר זה אינו פחות משליש כלל העובדי� , או שהוא מייצג� לעניי� אותו הסכ�

ארגו� עובדי� יציג לעניי� הסכ� קיבוצי כללי ,  לאותו חוק4' לפי ס". שעליה� יחול ההסכ�
ארגו� עובדי� שע� חבריו נמנה המספר הגדול ביותר של עובדי� מאורגני� שעליה� : "הוא

  ."יחול ההסכ�
כ� למשל הנהלת בנק מזרחי טפחות פעלה לפיצול יחידת המיקוח שהייתה קיימת בבנק   29

  . יחידת מיקוח נפרדת למנהלי�להכרה ב ו,המזרחי במש� שני� רבות
 )1999 (306ע לב "פד ,‰‰Ú· ¯˘˜ Ô‡¯È„˙" Ó– ˙ÈÏÏÎ‰ ˙Â¯„˙Ò 41�96/97) ארצי(ע "דב  30

 . )˙„Ô‡¯È ˜˘¯עניי� : להל�(
‰‰Î¯ÚÓ· ¯˜ÁÓ‰ Ï‚Ò ÔÂ‚¯‡È ÔÂÁË–  ˙�È„ÓÂ ˙ÈÏÏÎ‰ ˙Â¯„˙Ò˙ ‰· 4�28/ נה)ארצי (ע"דב  31

Ï‡¯˘È ,עניי� : להל� ()1996( 54ע לא "פד ÔÂ‚¯‡¯˜ÁÓ‰ Ï‚Ò(. 
‡Â‚È„  28/07) ארצי(ק "עס(כגו� סדרי הדפוס , כגו� שינוי� המביאי� להיעלמות� של מקצועות  32

 ÌÈ�Ó‡‰Â ˙¯Â˘˜˙‰ ÒÂÙ„‰ È„·ÂÚ– Ú· ˙Â�Â¯Á‡ ˙ÂÚÈ„È" Ó)13.1.2008, רס� בנבופו(( ,
�‡Ï 4�7/לו) ארצי(ע "דב(הנווטי� Ú· Ï‡¯˘ÈÏ ¯ÈÂÂ‡ È·È˙� ÏÚ" Ó– ˙Â¯Á ,197ע ח "פד 

)1977((.  
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 ההופכי� את גבולות יחידת ,)35אגודית,  פיצול34,חיטוב,  רכישה33,מיזוג כגו�(ארגוניי� 

  .נטיי�ווהמיקוח הקיימת לבלתי רל

המאבק בנושא העיצוב הראשוני של יחידת המיקוח ושל , כנובע מ� המצבי� השוני�

בי� המעסיק לארגו� (שינויה או עיצובה מחדש יכול שיתחולל במישור יחסי העבודה 

�במישור בי�, )36עובדי��בי� שני ארגוני עובדי� המתחרי� על (ארגוני �ארגוני או חו

  ).�38 או יותר אורגני� של ארגו� העובדי�יניבי� ש(ארגוני �ובמישור הפני�) 37הייצוג

  מיקומה של הגדרת יחידת המיקוח בשיח המשפטי. ג

 השלכות כמהיש לה , למעשה. ת לעתי� כצעד טכני או טקטיסהגדרת יחידת המיקוח נתפ

הגדרת יחידת המיקוח מעצבת , ראשית. ההתנהגותי והכלכלי, חשובות בהיבט הנורמטיבי

 א� –  א� בהצטרפות וא� בהצבעה–  אשר תושביו יחליטו39,את גבולות אזור הבחירה

,  שנית40;יעברו יחסי העבודה למודל הקיבוצי, יותנע תהלי� אשר א� יסתיי� בהצלחה

גבולות יחידת המיקוח מכריעה את המאבק בנושא ל באשר עצ� ההחלטה קרובותלעתי� 

מגדירה את מבנה היא  במקרי� של מעבר ליחסי עבודה קיבוציי�,  שלישית41;ההתארגנות

 
ק "ראו בעניי� זה עס. אי.סי.המיזוג של אל אופ ע� אלביט וחלקי� מתדירא� ע� אי: כגו�  33

ע לו "פד, Á‰ ˙ÈÏÏÎ‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙Â¯„˙Ò‰– È‡.ÈÒ.Ú· ÌÂ˜ÏË ÈÈ‡"Ó„˘‰  1003/01) ארצי(
289 ,304) 2001.( 

 .כגו� הקמת חטיבות הביניי�  34
‡¯‚Ï‡¯˘È ˙�È„Ó–  ÌÈÁ‡‰ ÔÂ  4�17/נב ) ארצי(ע "בעניי� תיאגוד בתי חולי� ראו למשל דב  35

˙ÂÈÁ‡‰Â ,4�1/נד )ארצי(ע "וכ� דב) 1993 (87) 1(ע כו"פד  ÌÈ„·ÂÚ‰ Ï˘ ̇ ÈÏÏÎ‰ ̇ Â¯„˙Ò‰‰
‡·" È– ˙Ó¯"Ú· ‡"Ó ,1996 (601 ע כט"פד.( 

 .30ש "לעיל ה, ˙„Ô‡¯È ˜˘¯ עניי�; 7ש "לעיל ה, ÏÈÏ‚‰ È¯Ù ‰ËÈÂ עניי�  36
̄ ‰ÌÈÈ„ÂÒÈ ÏÚ 4�24/ נה)ארצי (דבע  37 ÙÒ‰ È˙·· ÌÈ¯ÂÓ‰ ÔÂ‚¯‡ , ̇ ÂÏÏÎÓ·Â ÌÈ¯�ÈÓÒ·–  ˙�È„Ó

Ï‡¯˘È ,עניי�; )1998 (439ע לא "פד ¯˜ÁÓ‰ Ï‚Ò ÔÂ‚¯‡ ,31ש "לעיל ה.  
‡¯‚Ú‰ Ï˘ ˙ÈÏÏÎ‰ ˙Â¯„˙Ò‰‰ Ï‡¯˘È ı¯‡· ÌÈ„·Â–  ÈËÈÏ˜¯Ù ÔÂ 4�5/לח) ארצי(ע "דב  38

‰�È„Ó‰ ,1�5/לה) ארצי(ע "דב; )1980 (157ע יא "פד  ıÈ·Â˜¯Ó– ÌÈÏÂÁ ˙ÙÂ˜ È„·ÂÚ ÔÂ‚¯‡ ,
  ).1975 (197 ע ו"פד

" על ביטול הסכ� קיבוצי ועל השלכותיו על העובדי�: רקוויא� לקשר קיבוצי"מור � ברהדרה  39
ËÙ˘Ó È�Ê‡Ó 1 ,108 ,113) 2000.( 

 .112 'בעמ, ש�  40
41  JAMES A. GROSS, BROKEN PROMISE: THE SUBVERSION OF U.S. LABOR POLICY 1947–1994, 

171 (1995).  
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 ואת מערכת הכוחות בתו� נציגות 43 כמו ג� את מבנה ארגו� העובדי�42המשא ומת�

 הטריטוריה ;היא מסמנת את הטריטוריה של האוטונומיה הקיבוצית , רביעית44;העובדי�

 לקבוע את תנאי העבודה של אזרחי יחידת 45לארגו� העובדי� מנדטנית� שבתו� גבולותיה 

 הרעיו� של האחדה וללא התחשבות בשיוכ� הארגוני של סמ�על , המיקוח בצורה כופה

היא מגדירה את היחידה הכלכלית שבה יתנהל המשא ומת� ואת , חמישית; העובדי�

   46.ההגבלות של הפעלת כוח ארגוני

בעיקר יחידת המיקוח ,  נושא ההגדרה של יחידת המיקוח47בארצות הברית ובקנדה

. שיבות עליונה בשיח של משפט העבודה הקיבוצי מאז ומתמיד כבעל חסנתפ, הראשונית

לעומת זאת עד לשני� האחרונות הוא לא היה קיי� כלל כנושא לדיו� או למחקר במשפט 

שינוי ב מקד הדל של פסקי די� שעסקו ביחידת המיקוח התהמספרג� . העבודה הישראלי

 החברתיות של  התופעותתבחינ. לא בקביעת יחידת המיקוח הראשוניתויחידת מיקוח קיימת 

אשר הצמיחו וטיפחו את ההתעסקות הרבה , תרבות יחסי העבודה ושל המסגרת המשפטית

מאותתת כי הפסיקה החדשה של בתי הדי� , בהגדרת יחידת המיקוח בארצות הברית ובקנדה

 המבשרת את בוא  הראשונה היא בבחינת הסנונית48בנושא יחידת המיקוח הראשונית

  .אביבה

 
ˆÁ‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙Â¯„˙Ò‰ – ÌÈ È�Èˆ˜Ï Èˆ¯‡‰ „Â‚È‡‰ –  ÌÈ„˘‰ 400024/98) ארצי(ק "עס  42

Ú· ˙ÈÏ‡¯˘È‰ ËÈ˘‰ ˙¯·Á"Ó,עניי� : להל�) (2001( 110, 97 ע לו" פדÌÈ‰ È�Èˆ˜( .בית הדי �
 יש שעמהקבע כי להפרדת יחידות המיקוח תהיה השפעה ג� על זהות נציגות העובדי� 

‡¯‚ÁÓ‰ Ï‚Ò ÔÂ˜¯  180/06 )א"אזורי ת (ק"ס. הדי� קבע חובת היוועצותבו להיווע� מקו� ש
 ÔÂÁËÈ·‰ ˙Î¯ÚÓ·– Ï‡¯˘È ˙�È„Ó –  ÔÂÁËÈ·‰ „¯˘Ó)להל�) (15.10.2006, פורס� בנבו :
¯˜ÁÓ‰ Ï‚Ò ÔÂ‚¯‡ , ÔÈ„ ˜ÒÙ˘„Á( . 

יחידות , לדברי הנשיא אדלר. היחסי� בי� מבנה ארגו� העובדי� ליחידת המיקוח מורכב  43
תחולה , מסגרת: הסכמי� קיבוציי�"ראו סטיב אדלר . המיקוח נקבעות לפי שיטת ההתארגנות

 . לפסק הדי�5' סע, 8ש "לעיל ה, ÈÓÚ˘·עניי� ; )È� ¯· ¯ÙÒ 17) 1987·" ותיאו�
44  ¯˜ÁÓ‰ Ï‚Ò ÔÂ‚¯‡ ,Ù ˜Ò˘„Á ÔÈ„ ,כי בגלל ההכרה ביחידת מיקוח נראה. 42ש "לעיל ה 

. הביטחו�נפרדת גבר כוחו ועלתה חשיבותו של נציג עובדי המחקר בתו� נציגות עובדי משרד 
 .ש�

 .177' בעמ, 10ש "לעיל ה, ‰ıÈ·Â·ÈÏ ˙‡ Ô¯Âעניי�   45
. ור� השבתת מג�כ� למשל לפי הגדרת יחידת המיקוח ייקבעו העובדי� המעורבי� בסכסו� לצ  46

̇ ‰Ú· ÁÏÓ‰ ÌÈ ÈÏÚÙÓ" Ó–  ÌÈ ÈÏÚÙÓ Ï˘ ÌÈ„·ÂÚ 9�17/לב) ש"אזורי ב(ע "דב ˆÚÂÓ È¯·Á
Ú· ÁÏÓ‰"Ó ,2�8/מג) ארצי(ע "דב ;)1972(ע ג צד "פד  ̄ Â„È˘‰ ̇ Â˘¯– ‰„ˆÓ ,147ע טו "פד 

)1984.( 
 .לאחרונה ג� באנגליה  47
ÌÈ„·ÂÚÏ ÁÂÎ ÔÂ‚¯‡ – ·ÂÚ ÔÂ‚¯‡ ÈË¯˜ÂÓ„ ÌÈ„–  ÔÂÒ„ÈÂ„ ÔÂÎÓ 504/09) א"אזורי ת(ק "ס  48

ÈÚ„Ó ÍÂ�ÈÁÏ )עניי� : להל�) (23.3.2009, פורס� בנבוÚ„Ó‰ Ô‚( ; עניי�ÏÈÏ‚‰ È¯Ù ‰ËÈÂ , לעיל
‰ÏÂÚÙ˙Â ÏÂ‰È� ·˙Â� È„·ÂÚ ˙˙ÂÓÚ–  ˙ÈÏÏÎ‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙Â¯„˙Ò  1/03) ארצי ('עב; 7ש "ה
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 מאפייני� של שיטת יחסי העבודה כמה וכמהת ראוי להאיר  לבסס השערה זאכדי

הקיבוציי� בארצות הברית ובקנדה אשר השפעת� המצטברת מסבירה את המקו� המרכזי 

   :ת הגדרת יחידת המיקוח בשיח המשפטי באות� ארצותסשתופ

עיקרו� של ייצוג בלעדי , כלומר. מודל הייצוג מבוסס על המסורת הפוליטית האמריקאית  –

)exclusive representation (וכפיית ייצוג של אותו ארגו� " זוכה"על ידי ארגו� העובדי� ה

  .מיקוחהעל כלל העובדי� הנכללי� ביחידת 

המעבר ליחסי , בה� מושגת הסכמה בי� המעסיק לבי� ארגו� העובדי�שפרט למקרי�   –

ות עבודה קיבוציי� וזהות הארגו� שייצג את העובדי� נקבעי� בבחירות חשאי

 .המנוהלות על ידי רשות סטטוטורית
ארגו� העובדי� זקוק ,  לעבור ליחסי עבודה קיבוציי� ולזכות בהכרה כארגו� יציגכדי  –

 . בקרב העובדי� הנכללי� ביחידת המיקוח50%�לתמיכה של למעלה מ
 49.קיימי� הרבה ארגוני עובדי� המתחרי� ביניה� על ייצוג העובדי�  –
 50.צטרפות לחברות בארגוני עובדי�שיעור נמו� יחסית של ה  –
 באשר 51החוק מטיל על המעסיק חובת ניהול משא ומת� ע� ארגו� העובדי� היציג  –

 .תנאי העבודה של העובדי� הנכללי� ביחידת המיקוחלשכר ול
ש� המעסיקי� , השיטה של יחסי העבודה בצפו� אמריקהבניגוד לתקוות של אדריכלי 

וביתר שאת , מאז ומתמיד 52.צי ולא למדו לחיות עמובלו מעול� את המודל הקיבוילא ק

ה� רואי� במאבק נגד התפשטות המודל הקיבוצי , החל משנות השמוני� של המאה הקודמת

ככזו היא מצדיקה . בכלל ונגד חדירתו למפעלי� שבבעלות� בפרט מלחמה אסטרטגית

חדשה וא� השקעה עצומה של משאבי� ונקיטת כל אמצעי למניעת אפשרות של התארגנות 

שבה אי� מערכה קטנה או בלתי ,  במלחמה הזאת53.להסגתה של התארגנות קיימת לאחור

 
‰˘„Á‰ ,עניי� : להל� ()2004 (320, 277ע מ "פד·˙Â� È„·ÂÚ ˙˙ÂÓÚ( ;עב') א"אזורי ת (

7684/03 Ï˙ ˙ËÈÒ¯·È�Â‡· ¯ËÂÊ‰ ÈÓ„˜‡‰ Ï‚Ò‰ ÔÂ‚¯‡� ·È·‡– Ï˙ ˙ËÈÒ¯·È�Â‡�·È·‡ 
 ).23.11.2005, פורס� בנבו(

 . ארגוני עובדי�200�בשנות השבעי� היו בארצות הברית קרוב ל  49
ובשני� האחרונות הוא ירד , 32%�עמד שיעור ההתארגנות בסקטור הפרטי על כבשנות השיא   50

10%�ל. Thomas A. Kochan & Susan C. Eaton, New Ideas on Resolving Workplace 
Disputes: Examples from U.S. and Abroad, 12 NEG. J. 113 (1996); Gerald Friedman, 

Labor Unions in the United States, in EH.NET ENCYCLOPEDIA (2008) .  
51 National Labor Relations Act, 29 U.S.C. § 158 (a)(5)) להל� :NLRA.(  
52  THOMAS KOCHAN, HARRY C. KATZ & ROBERT B. MCKERSIE, THE TRANSFORMATION OF 

AMERICAN INDUSTRIAL RELATIONS (1986).   
 כלומר ביטול היציגות של הארגו� ,decertificationהכוונה לתהלי� הנקרא במשפט האמריקאי   53

  .26ש "לעיל ה, Mironi; ש�. ישיוהחזרת המודל של חוזה עבודה א
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 אפשרלכ� ג� . ת מקו� מרכזיסאי� פלא שההתדיינות על הגדרת יחידת המיקוח תופ, חשובה

 54,למצוא בשיטות משפט אלו התייחסות ענפה לנושא הגדרת יחידת המיקוח בחקיקה

  55.בפסיקה ובספרות המשפטית

ההתייחסות לנושא של הגדרת יחידת המיקוח , ניגוד למצב בארצות הברית ובקנדהב

 ממצב שבו המושג – בשיח המשפטי בישראל עובר שינוי קיצוני בתריסר השני� האחרונות

הוא הול� וכובש ,  מוגבלותהשפעהונוכחות ובעל  נטע זר חסר שימוש הוא "יחידת מיקוח"

 הנעשהבדומה לניתוח . במשפט העבודה הקיבוצי אמצע שנות התשעי� מקו� מרכזי מאז

 להסביר ג� בישראל את השינוי הקיצוני באופ� אפשר,  בעניי�ארצות הברית וקנדהב

ההתייחסות לנושא יחידת המיקוח באמצעות ניתוח המאפייני� המיוחדי� של שיטת יחסי 

  .העבודה בישראל בעבר ובהווה

 
� ל(b)159המעוג� בסעי� , כ� למשל ההסדר החקיקתי בארצות הברית  54NLRA ,מסמי� את ה�

NLRB (National Labor Relations Board) לקבוע מהי יחידת המיקוח המתאימה שתביא 
מיקוח אותה יחידת מיקוח יכול שתהיה יחידת . למימוש מיטבי של זכות העובדי� להתארגנות

כל . יחידה�יחידת מיקוח מפעלית או כל תת, יחידת מיקוח מקצועית, שהוצעה על ידי המעביד
זאת ובלבד שיחידת המיקוח לא תהיה כזו שמערבת עובדי� מקצועיי� ע� עובדי� לא 

שלא תיפסל יחידת מיקוח מקצועית רק משו� שיחידת מיקוח דומה לא אושרה , מקצועיי�
ושיחידת המיקוח לא תכלול עובדי� שתפקיד� הוא בשמירה , צהבהחלטות קודמות של המוע

ההסדר המעוג� בחוק ; על קניינו של המעביד מפני נזק שעלולי� לגרו� העובדי� האחרי�
בשלב ראשו� על ארגו� העובדי� לנסות ולהגיע להסכמה ע� . שלבי�הבריטי קובע מנגנו� דו

ככל שהסכמה .  ליחידת מיקוח מסוימתשבה יוכר כארגו� יציג של עובדי� ששייכי�, המעביד
�רשאי� הצדדי� לפנות ל, כזו אינה מושגתCAC (Central Arbitration Committee) ,

החוק מגדיר כי קביעת יחידת המיקוח . שבסמכותה לקבוע מהי יחידת המיקוח המתאימה
ת עמד) 1: (תתחשב בצור� להבטיח אפשרות של ניהול אפקטיבי ותתחשב ג� בשיקולי� האלה

) 3(; הסדרי� ארגוניי� רלוונטיי� ברמה הלאומית והמקומית) 2(; המעביד וארגו� העובדי�
מאפייני העובדי� ביחידת המיקוח ) 4(; שאיפה להימנע מפרגמנטציה של יחידות מיקוח

מקו� ההעסקה של ) 5(; המוצעת ומאפייני יתר העובדי� המועסקי� אצל אותו מעביד
  .Employment Relations Act, Schedule 1 § 18–19ראו . העובדי�

 NLRB v. Auction: לדיו� בנושא יחידת המיקוח בפסיקה ובספרות אמריקאית ראו למשל  55
Auto, Inc. 469, U.S. (1985); NLRB v. Catalytic Indus. Maint. Co., 964 F.2d 513 (5th 
Cir. 1992); Am. Hosp. Ass’n v. NLRB, 496 U.S. 606 (1991); JOHN E. ABODEELY, THE 

NLRB AND THE APPROPRIATE BARGAINING UNIT (rev ed. 1981); Alexandre Colvin, 
Rethinking Bargaining Unit Determination Labor Law and the Construction of 
Collective Representation in a Changing Workplace, HOFSTRA. LAB. & EMP. L.J. 418 

). הדיו� במאמר כולל ג� התייחסות לאופ� הגדרת יחידת המיקוח בפסיקה הקנדית( (1998)
 R. v. CAC ex Parte Kwik Fit: לדיו� באופ� הגדרת יחידת המיקוח בבריטניה ראו בי� היתר

(GB) Ltd [2002] IRLR 395, CA; Paul Smith & Gary Morton, Nine Years of New Labor: 
Neo-liberalism and Workers' Rights, 44 BRITISH J. INDUS. REL. 401, 407 (2006); Bob 

Simpson, Judicial Control of the CAC, 36 INDUS. L. J. 287, 295–296 (2007).  
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ארצות הברית ולקנדה הוא מודל הייצוג המאפיי� היחיד שהיה ונותר משות� לישראל ול

ארגו� העובדי� היציג מייצג את כלל העובדי� ,  קריexclusive representation(.56(הבלעדי 

חפצי� ,  חבריו�שאינ� נמני� ע, ביחידת המיקוח ללא קשר לשאלה א� שאר העובדי�

נטיי� בשיטת וושאר המאפייני� הרל. במודל הקיבוצי או בייצוג על ידי ארגו� עובדי� אחר

  :יחסי העבודה בישראל של עד אמצע שנות התשעי� שוני� לחלוטי�

בכלל אי� תהלי� של בחירות חשאיות לבירור השאלה א� העובדי� ביחידת המיקוח   –

חברות בארגו� . שייצג�העובדי�  ארגו� הו מי–וא� כ� , מעונייני� במודל הקיבוצי

  .עובדי� היא הראיה היחידה הנדרשת

 , שהעובדי� ביחידת המיקוח יעברו למודל הקיבוציכדיכמי� קיבוציי� קבע כי חוק הס  –

די , וארגו� העובדי� יקבל מעמד של ארגו� יציג לצור� חתימת הסכ� קיבוצי מיוחד

 57ותומכיו  ומספר חבריו, הארגו� בעל מספר החברי� הגדול ביחידת המיקוחבהיותו

וטי� מקול� של אות� עובדי�  החוק מתעל� לחל58. מ� העובדי�משלישאינו קט� 

 .ניכראפילו ה� רוב , ביחידת המיקוח שאינ� מעונייני� כלל במעבר למודל הקיבוצי
כארגו� עובדי� פדרטיבי כוללני יחיד המבוסס על הכללית הגמוניה של ההסתדרות   –

 ליד 59.חברות ישירה ועל שיו� ליחידות מיקוח בשליטת המוסדות המרכזיי� של הארגו�

 מקצוע פי ארגוני עובדי� קטני� המתמחי� בייצוג על  הכללית פעלו כמהההסתדרות

 ).עיתונאי� וסגל אקדמי, רופאי�, מורי� כגו�(
85%�כ, שיעור החברות בארגוני עובדי� גבוה  –. 
הרוב המכריע של העובדי� המאורגני� הצטרפו כחברי� להסתדרות לא במסגרת   –

 רפואהרותי ייי� אלא בשל רצונ� לקבל שתהליכי התארגנות לצור� יחסי עבודה קיבוצ

 60.בקופת חולי�
 .אי� חובת ניהול משא ומת� ע� הארגו� היציג ביחידת המיקוח  –
 .רוב המעסיקי� מקבלי� את המודל הקיבוצי או משלימי� עמו  –

 
̇ ˘Ï‡¯˘È ı¯‡· ÌÈ„·ÂÚ‰ Ï  2�5/מב) ארצי(ע "דב  56 ÈÏÏÎ‰ ̇ Â¯„˙Ò‰‰– Ú· ËÙ� ̇ ¯·Á ÊÙ"Ó ,

 .)‰ÊÙ· ÌÈ¯ÈÎ·‰ ÌÈ„·ÂÚעניי� : להל� ()1983 (390 388, 367ע יד "פד
הוק על ידי  החוק מאפשר לכלול בספירה ג� עובדי� שאינ� חברי� ואשר הסכימו לייצוג אד  57

 . לחוק הסכמי� קיבוציי�3' ראו ס. הארגו�
החוק איננו קובע אחוז חסימה לגבי חתימה על הסכ� קיבוצי .  לחוק הסכמי� קיבוציי�4' ס  58

 .כללי
העסקת עובדי� על ידי קבלני כוח "רות ב� ישראל  ;110 'בעמ, 42ש "לעיל ה, ˜ˆÌÈ‰ È�Èעניי�   59

È�Ê‡Ó "  הרהורי� ראשוני� בעקבות התיקו� לחוק– שאלות של יחידת מיקוח ויציגות –אד� 
ËÙ˘Ó 2002 (11, 9 ב(. 

 .320' בעמ, 48ש "לעיל ה, Â� È„·ÂÚ ˙˙ÂÓÚ˙· עניי�  60
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הכללי� המשפטיי� והמנגנוני� לקביעת יציגות בשיטת יחסי העבודה בישראל לא 

 לחלוטי� והשתנ, ובעיקר מאמצע שנות התשעי�, שמוני�ע� זאת מסו� שנות ה. השתנו

וה� הולכי� ונעשי� דומי� יותר לאלו , הנו� והאקלי� של יחסי העבודה הקיבוציי� בישראל

  .של ארצות הברית וקנדה

,  חברות בהסתדרותע� ביטוח בריאות לכריכת ש� ק�חוק ביטוח בריאות ממלכתי   –

 מבטאת לראשונה חברות בארגוני עובדי�ה בעקבות זאת .שהייתה קיימת כל השני�

  61.רכי ייצוג קיבוציוחברות לצ

   בכל המשק 30%62�והוא כ, נרשמה ירידה תלולה בשיעור החברות בארגוני עובדי�  –

 ארגוני  איבדו להניח כי כבר היו�בעקבות זאת אפשר 63. בסקטור הפרטי15%�וכ

 וקיי� קושי של ,ת המיקוחאת יציגות� בחלק מיחידו, שה� צד להסכ� קיבוצי, העובדי�

 לפי הסטנדרטי� ג�ממש להגיע לס� היציגות במקומות עבודה בלתי מאורגני� 

 .  הדרושי� במשפט הישראלי,הנמוכי� של יציגות
ע� זאת בנו� . חר� הירידה במספר החברי� ההגמוניה של ההסתדרות נותרה על כנה  –

 64א התארגנות עובדי� הפועל בנמרצות בנוש–י�  כוח לעובד–הופיע שחק� חדש 

   66. במאבק על היציגות65ומאיי� על מעמדה של ההסתדרות כשחק� בלעדי

 
 שנער� בישראל נמצא כי בשני� בסקר. 156ח "ס, 1994–ד"התשנ, חוק בריאות ממלכתי  61

מחצית מהירידה אירעה בשני� . 49%� ל79%� ירד שיעור העובדי� בהסתדרות מ1996–1981
יצחק , ראו ינו� כה�.  והיא מיוחסת להשפעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי1996–1992

˘ÌÈÓÎÒ‰ ÈÂÒÈÎÂ ÌÈ„·ÂÚ È�Â‚¯‡· ÌÈ�‚¯Â‡Ó‰ ¯ÂÚÈ גיא מונדלק ויצחק ספורטא , הברפלד
È˜ ·ˆÓ ˙�ÂÓ˙ ÌÈÈˆÂ·2000) 2001.(  

  . לפסק הדי�49.1' סע, 48ש "לעיל ה, ‰Ô‚Ú„Ó עניי�   62
 .320 'בעמ, 48ש "לעיל ה, Â� È„·ÂÚ ˙˙ÂÓÚ˙·עניי�   63
סגל ההוראה , "קופי בי�"בי� היתר סייע הארגו� במאמצי ההתאגדות של עובדי בית הקפה   64

די ג� המדע במכו� ויצמ� ועובדי עוב, "קסטרו" עובדי המחסני� ב,באוניברסיטה הפתוחה
פורס�  (ÔÈ¯‚– Ú· ÔÈ· ÈÙÂ˜ Ë�ÏÒ˜‡"Ó  6726/07) א"אזורי ת(א "ראו בש. סינמטק ירושלי�

הסכ� "; 48ש "לעיל ה, ‚Ú„Ó‰ Ôעניי� ; 9ש "לעיל ה, ‰ËÓ�ÈÒ˜עניי� ; )19.7.2007, בנבו
עובדי "חיי� ביאור ; /http://cinema.workers.org.il/about"  לעובדי סינמטק ירושלי�קיבוצי

עידו סלומו� ; ı¯‡‰ online 6.5.2008" ההנהלה תקי� ועד מטעמה: סינמה סיטי התארגנו
 "הוכרז סכסו� עבודה במוזיאו� ג� המדע במכו� וייצמ� עקב מחאה על תנאי העסקה"

TheMarker 10.9.2008 ;�" סו� לשביתה באוניברסיטה הפתוחה: היו�"' יהלי מור� זליקובי
Ynet 8.6.2009 ; כוח לעובדי�'הסכ� קיבוצי ראשו� ל: אלטרנטיבה להסתדרות"שי ניב' "
Ò·ÂÏ‚ 9.7.2009 ; הכירו את כוח לעובדי�: לא על ההסתדרות לבדה"תני גולדשטיי� "Ynet 

2.5.2009.  
ציג של העובדי� ראוי לציי� כי ג� כשעמית ניסתה לאתגר את מעמדה של ההסתדרות כארגו� י  65

התעוררה בי� היתר שאלת הגדרת יחידת , אקדמי של המכללה למינהלההמנהליי� במסלול 
 . שוניתהמיקוח הרא
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חל שינוי באקלי� שבמסגרתו ארגוני העובדי� מנסי� למשו� חברי� ולארג� מקומות   –

 ולאחרונה א� ,המעסיקי� הפרטיי�. עבודה חדשי� כמו ג� לשמור על הקיי�

השינוי מתבטא בי� . סטרטגית למודל הקיבוצימצו מדיניות של התנגדות אי א,הציבוריי�

 ובהשקעת משאבי� גדולי� 67היתר בהשתחררות של מעסיקי� מהמודל הקיבוצי

 בבלימת ניסיונות 68,ושימוש באמצעי� המוכרי� מ� הפסיקה בארצות הברית

 69.ההתארגנות של העובדי�

 
 שהפ� להיות פעיל יותר וא� – הסתדרות העובדי� הלאומית – ראוי להוסי� ג� שחק� ותיק  66

מעמדה כארגו� עובדי� יציג בענ� הספקת עובדי� באמצעות ל באשרתגר את ההסתדרות ִא
 ביו� בק הסתיי� בכ� ששני הארגוני� חברו יחד וכרתוהמא, כידוע. חברות כוח אד�

מיו� (שהורחב בצו הרחבה ) 7003/2004הסכ� מספר ( הסכ� קיבוצי כללי פלורלי 16.2.2004
 13ראו סעי� . וכעת חל על כלל העובדי� המועסקי� באמצעות קבלני כוח אד�) 1.9.2004

המאבק בי� שני . 201ח "ס, 1996–ו"התשנ, לחוק העסקת עובדי� באמצעות קבלני כוח אד�
 הגישו שני 2006ובשנת , הארגוני� המשי� ג� לאחר חתימת ההסכ� בענ� קבלני כוח האד�

 הסתדרות העובדי� –הארגוני� התנגדויות לרישו� הסכ� קיבוצי שנחת� על ידי הארגו� השני 
שנחת� על ידי הסתדרות , הלאומית התנגדה לרישומו של הסכ� בענ� אולמות השמחה

התנגדה לרישומו של הסכ� , בתורה, ואילו הסתדרות העובדי� הכללית, ובדי� הכלליתהע
 11/06) ארצי(' ראו עב. שנחת� בענ� קבלני השיפוצי� על ידי הסתדרות העובדי� הלאומית

 Ï‡¯˘È ı¯‡· ˙ÈÓÂ‡Ï‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙Â¯„˙Ò‰– Ï‡¯˘È ˙�È„Ó –  ‰„Â·Ú ÈÒÁÈ ÏÚ ‰�ÂÓÓ‰
 ). 7.1.2007, פורס� בנבו(

העיתוני� וא� , הדלק, ובה� חברות הביטוח, עה מתרחשת אצל כל סוגי המעסיקי�התופ  67
 במקרי� שמצאו ;39ש "לעיל ה, מור�פירוט התופעה אפשר למצוא אצל בר. רשויות מקומיות

‰ÈÏÏÎ‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙Â¯„˙Ò˙  52/05) ארצי(ק "עס למשל –את דרכ� לפסיקת בית הדי� 
‰˘„Á‰ – ÂÚÓ‰ ˙Â¯„˙Ò‰" Û– ÈÈ¯˜ ˙ÈÈ¯ÈÚ˙‚ ˙) ארצי(ע "דב; )10.11.2005, פורס� בנבו (

̇ ‰Ú· ÌÈÏ˜ÈÓÈÎ ‰ÙÈÁ" Ó– ‰˘„Á 4�44/נז ÈÏÏÎ‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ̇ Â¯„˙Ò‰ ,1997 (216ע ל "פד( ;
̇ ‰Á„˘‰  57/05) ארצי(ק "עס ÈÏÏÎ‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ̇ Â¯„˙Ò‰– Ï‡¯˘È ̇ �È„Ó – ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó 

 –ÂÚÓ‰ ˙Â¯„˙Ò‰" Û 25/06) ארצי(ק "עס; )Ô„Â¯ËÓעניי� : להל�) (3.3.2005, פורס� בנבו(
 ÔÂÒ�ÂÓ ‰ÂÂ� „Â‰È ̇ ÈÈ¯ÈÚ)עניי� ; )12.1.2009, פורס� בנבוÚ„Ó‰ Ô‚ ,49.1' סע ,48 ש"לעיל ה 

חברה ממשלתית ביטלה הסכ� העסקה : לראשונה"  ביאורחיי� –ולתקשורת ; לפסק הדי�
 –החברה לאוטומציה " חיי� ביאור; Ó ‰„ 25.6.2000 ,8¯˜¯" בהסתדרות זועמי�–קיבוצי 

הסתיימה שביתת נהגי מטרוד� "ניר חסו� ; Ó ‰„ 15.7.2008 ,11¯˜¯ "סדי� אדו� מול עיני
� בפרשת מטרוד�"עיריית באר שבע לבג"שמואל דלקו ; ı¯‡‰20.4.2005 " בבאר שבע :

 .Ò·ÂÏ‚ 10.3.2005" נתיבי אקספרס' להחזיר ההיתרי� לאוטובוסי� של חב
ארגו� " הקמת ,)64ש "לעיל ה, ‚¯ÔÈראו עניי�  (כגו� פיטורי עובדי� המעורבי� בהתארגנות  68

̇ È„·ÂÚ עניי� (" עובדי� מטע� ˙ÂÓÚ·˙Â� ,עניי� ;48ש "לעיל ה ˜ËÓ�ÈÒ‰ ,איו� ,)9ש "לעיל ה 
סגירת סני� וקו הסעות מיוחד , ל" חיפה כימיקלי� והעברתה לחו במפעלבסגירת הפעילות

̇ �ıÈ·Â·ÈÈÏ עניי(ופיטורי עובדי� המוניי� על רקע התארגנות ושביתה  ‡ Ô¯Â‰' ,10ש "לעיל ה ;
הור� את לייבובי� סגרה את פעילות "מיכל רווה ודוד חיו� ; 67ש "לעיל ה, Ô„Â¯ËÓעניי� 

לסקירה שהובאה בפסיקה של ). Ò·ÂÏ‚ 14.8.2001"  עובדי�103ההסעות המיוחדות ופיטרה 
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 71יבוציי� ושינוי שהוכנס לחוק הסכמי� ק70 שני פסקי די� מ� העת האחרונהבעקבות  –

חובת ל באשרהול� ונסגר הפער בי� המשפט הישראלי והמשפט בארצות הברית וקנדה 

בפסק הדי� הראשו� של בית הדי� . ניהול המשא ומת� ע� הארגו� היציג ביחידת המיקוח

בר� בפסק הדי� של בית .  בית הדי� מסתפק בהטלת חובת היוועצות והידברות72האזורי

 כי קיומו של ארגו� עובדי� יציג ביחידת המיקוח מטיל  קבע הנשיא אדלר73הדי� הארצי

 לאחר פסק הדי� חובת ניהול משא ומת� ע� הארגו� .על המעסיק חובת ניהול משא ומת�

 . היציג הפכה לחובה סטטוטורית
 בנפח ניכרתיה יבאקלי� ובתשתית המשפטית כבר הובילו לעל, השינויי� בנו�

ה� ג� מבטיחי� את מיקומו של נושא . הראשוניתההתדיינות בנושא קביעת יחידת המיקוח 

  .הגדרת יחידת המיקוח במרכז השיח של משפט העבודה הקיבוצי ג� בעתיד

  הדרכי� לקביעת יחידת המיקוח. ד

חוק הסכמי� קיבוציי� אינו , 76 ובאנגליה75בקנדה, 74בניגוד למצב המשפטי בארצות הברית

 הדר� בדברמכא� ג� שאי� בחוק דבר . מסדיר ואינו מזכיר כלל את המושג יחידת מיקוח

מצב דברי� זה ברור בהתחשב בתקופה שבה החוק . בה נקבעת ומשתנה יחידת המיקוחש

 זכות בדברעדר� של הוראות בחוק יבהתייחסו לה, ניב�כפי שאמר בעבר הנשיא בר. נחקק

, ייתכ� שיימצא במקובל ...הסבר אפשרי: "העובדי� להתארג� ולנהל משא ומת� קיבוצי

 
 עובדי� ראו ג� צעדי� שננקטו במקרי� שוני� על ידי מעבידי� בניסיו� לבלו� התארגנויות

 .48ש "לעיל ה, ‰Ô‚Ú„Ó עניי� 
לעיל , ‚¯ÔÈעניי�  ;67ש "לעיל ה, Ô„Â¯ËÓ עניי�; 10ש "לעיל ה, '‰ıÈ·Â·ÈÈÏ ˙‡ Ô¯Âראו עניי�   69

 ).1999 (289ע לג "פד, Ú· ˙Â�Á˙ ÈÏÚÙÓ" Ó– ·È�È 3�209/נו) ארצי(ע "דב; 64ש "ה
  .48ש "לעיל ה, ‚Ú„Ó‰ Ô עניי� ;9ש "לעיל ה, ‰ËÓ�ÈÒ˜עניי�   70
הקובע חובת ניהול משא ומת� קיבוצי ע� ארגו� ,  לחוק הסכמי� קיבוציי�1ח33' כוונה לסה  71

 .עובדי� יציג
 .48ש "לעיל ה, ‚Ú„Ó‰ Ôעניי�   72
 .9ש "לעיל ה, ‰ËÓ�ÈÒ˜עניי�   73
� ל(b)159' ס  74NLRA.  
75  Labor Relations Code, R.S.A. 2000, C, L-1 § 22(1).  
 בשלב הראשו� ינסו הצדדי� להגיע ביניה� להסכמה בנוגע ליחידת החוק באנגליה קובע כי  76

, רק א� המעביד סירב לקבל את הבקשה של ארגו� העובדי� להכרה בו כארגו� יציג. המיקוח
�יכולי� הצדדי� לפנות ל, או שהמשא ומת� בנוגע להכרה ביחידת המיקוח כשלCentral 

Arbitration Committee) CAC (על , � להכריע מהי יחידת המיקוח הראויהכדי שזו תסייע לה
  .Employment Relations Act, Schedule 1 §§ 19–18ראו . פי ההנחיות שנקבעו בחוק
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 77."'מוב� מאליו'אי� מחוקקי� עת נורמה קיימת בגדר  ,הוא שאי� מחוקקי� ללא צור�ו

, הייתה ההסתדרות בשיא כוחה הארגוני והמשקישנחקק חוק הסכמי� קיבוציי� באותה עת 

את יחידות , )מול המעסיקי�(בתו� ביתה פנימה וכלפי חו� , והיא שהכתיבה והגדירה

דר� זאת אחראית כפי הנראה , שאי� על כ� נתוני� א� 78.מכוח מעמדה המיוחד, המיקוח

  .לעיצוב רוב יחידות המיקוח בישראל

 כי 79עת טענה לאחרונה" בטע� הטוב של פע�"אולי ההסתדרות החדשה נזכרה בערגה 

צדדית את יחידת המשא �כחלק ממימוש זכות ההתארגנות ארגו� העובדי� הוא הקובע חד

 באותו עניי� טע� המעסיק כי הגדרת יחידת .בירותובלבד שקביעתו עומדת במבח� הס, ומת�

צדדית של המעביד כנגזרת של זכות הקניי� והפררוגטיבה של �המיקוח מסורה להחלטה חד

 בפועל יחידת המיקוח נקבעת ומשתנה על פי רוב 80.המעסיק לעצב את מבנה התאגיד

 .  במאבק ארגוני או בהכרעה שיפוטית–  ובהיעדר הסכמה,בהסכמת הצדדי�
דר� המל� להגדרת יחידת המיקוח הראשונית או לעיצובה מחדש היא הסכמת 

˙„Ô‡¯È  בית הדי� הארצי הדגיש את חשיבות ההגעה להסכמה בהחלטתו בעניי� 81.הצדדי�
וכ� , אול� הדברי� יפי�.  ההחלטה עסקה בדרישת המעסיק לשינוי יחידת המיקוח82.˜˘¯

קביעת יחידת המיקוח לג� , אנגליהבקנדה וב, א� מקובל בטריבונלי� בארצות הברית

  . הראשונית

 הצדדי� חלוקי� בדעותיה� קרי כאשר, בה� אי� הסכמהשהדברי� מסתבכי� במצבי� 

לשינוי יחידת , של מי מהצדדי�,  דרישהבדברהראשונית או   הגדרת יחידת המיקוחבדבר

גוני והכרעה קרי מאבק אר, שתי הדרכי� העומדות לפני הצדדי�, כפי שיוסבר להל�. המיקוח

  .אינ� נקיות מספקות, שיפוטית

  

 
�ÈÏÏÎ‰ ˙Â¯„˙Ò‰‰ÌÈ„·ÂÚ‰ Ï˘  – Ï˙ ˙È¯ÈÚ˙ 4�18/ש�) ארצי (ע"דב  77·È·‡ ,52ע יב "פד 

)1981.(  
 . לפסק הדי�20' סע, 7ש "לעיל ה, ÏÈÏ‚‰ È¯Ù ‰ËÈÂ עניי�  78
 .ש�  79
עניי� .  בית הדי� דוחה את טענת המעבידה בלקוניות וללא הסברÏÈÏ‚‰ È¯Ù ‰ËÈÂבפסק הדי�   80

ÏÈÏ‚‰ È¯Ù ‰ËÈÂ ,שתי הטענות פותחו בהרחבה בכתבי .  לפסק הדי�60' סע, 7ש "לעיל ה
ÏÈÏ‚‰ È¯Ù ‰ËÈÂ  13/08) ארצי(ק "הטענות ובסיכומי� שהגישו הצדדי� בערעור מושא עס

Ú· ˜ÂÂÈ˘" Ó– ˙Â¯„˙Ò‰‰˘„Á‰ ˙ÈÏÏÎ‰ ÌÈ„·ÂÚ‰  – „Â„˘‡ ·Á¯Ó· ˙Â¯„˙Ò‰‰ ) פורס�
 ). 9.8.2009, בנבו

' בעמ, 30ש "לעיל ה, ˙„Ô‡¯È ˜˘¯עניי� ; 79' בעמ, 31ש "לעיל ה, ‡¯‚ÁÓ‰ Ï‚Ò ÔÂ˜¯עניי�   81
 5' סע, 8ש "לעיל ה, ÈÓÚ˘·עניי� ; 112' בעמ, 42ש "לעיל ה, ˜ˆÌÈ‰ È�Èעניי� ; 321–319

 . לפסק הדי�
 .321–319' בעמ, 30ש "לעיל ה, ¯‡È„˙¯˘˜ Ôעניי�   82
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  מאבק ארגוני   .1

או הראשונית לכאורה זאת הייתה אמורה להיות הדר� היחידה להגדרת יחידת המיקוח 

 ברור שחילוקי דעות בדבר הגדרת יחידת המיקוח ,מבחינה יוריספרודנטלית. הלשינוי

 המיקוח ה� מקרה קלאסי של הראשונית כמו ג� חילוקי דעות בקשר לדרישה לשינוי יחידת

 חילוקי הדעות אמורי� להיות מוכרעי� במאבק לפיכ�. ככזה הוא אינו שפיט. סכסו� כלכלי

משמעית של בית הדי� הארצי בעניי� �כ� עולה ג� מההחלטה החד. כוחות של הצדדי�

¯˘˜ Ô‡¯È„˙.83   

ת� משמעית שא� מי מהצדדי� מסרב לנהל משא ומ�בית הדי� קבע חדבאותה החלטה 

 לעומת זאת כאשר העובדי� 84.מדובר בסכסו� משפטי, במסגרת יחידת המיקוח המוסכמת

שביתת� , )יחידת המיקוח(מתנגדי� לדרישת ההנהלה להכנסת שינוי במבנה המשא ומת� 

 בית הדי� דחה ג� את טענת החברה כי אי� להתיר את 85.היא שביתה בסכסו� כלכלי

בל למעשה את עמדת העובדי� י וק�86 משפטי להכריע בסכסו� בהליאפשרהשביתה כאשר 

לפיה על בית הדי� להימנע מלהתערב בסכסו� בעניי� קביעת המסגרת לניהול משא ומת� ש

הקשר המיוחד של ב בית הדי� הסביר את החלטתו תו� שהוא אורג אותה 87.)יחידת המיקוח(

וראות בהסכ� יחסי העבודה באר� קובעי� מנגנו� לשינוי ה: "לדבריו. שיטת יחסי העבודה

� אול� לאחר מיצוי משא ומת, מנגנו� זה מתחיל במשא ומת�. ÁÂ˜ÈÓ ˙Â„ÈÁÈ ÏÏÂÎ, קיבוצי

ראוי לציי� כי .  הכוונה כמוב� לשביתה88."במישור הקיבוצירשאי כל צד להפעיל את הכוח 

שביתה בסכסו� כלכלי בנושא ל מאחר ששביתה כזאת תיחשב 89,לפי הפסיקה החדשה

  אפשרלפיכ� יהיה.  מדיניות של ריסו� עצמי מרביבעניינה יאמ� בית הדי�, התארגנות

א� השביתה נועדה לקד� את ,  זאת ועוד90.להטיל עליה מגבלות במקרי� חריגי� בלבד

אי� חובה שהיא תוכרז על ידי , הגדרת יחידת המיקוח הראשוניתל בנוגעעמדת העובדי� 

 אי אפשרלו יכא, ת האפשרית בכ� יש א� תשובה לטענה הסיבובי91.ארגו� עובדי� יציג

  . לשבות טר� שתוגדר יחידת המיקוח לצור� החלטה בדבר היציגות

 
 .ש�  83
 .314' בעמ, ש�  84
 .324–323' בעמ, ש�  85
 .314' בעמ, ש�  86
 .ש�  87
 .323' בעמ, ש�  88
 .9ש "לעיל ה, ‰ËÓ�ÈÒ˜ עניי�  89
 . לפסק הדי�8, 6' סע, ש�  90
 . לפסק הדי�125.2' סע, 48ש "לעיל ה, ‚Ú„Ó‰ Ô עניי�  91



  אוסוסקי��ברקאליקה ספר   מירוני) מוטי(מרדכי 

580 

z:\books\mishpatim\elika\2012-06-25\13-מירוני.doc   

 אמור ומבחינה יוריספרודנטלית נראה ג� כי סיווג הסכסו� השביתה ככלכליי� אינ

קרי הגדרה ראשונית ושינוי , בה� נדרש לקבוע את יחידת המיקוחשלהשתנות בשני המצבי� 

 אמור להשתנות בגלל איננושל הסכסו� והשביתה ככלכליי� א� סיווג� . של יחידת המיקוח

סיווג הסכסו� ככלכלי או , כלומר .זהות הצדדי� המעורבי� בחילוקי הדעותמישור הסכסו� ו

ארגו� –ארגו� מעסיקי�/מעסיק(סכסו� במישור יחסי עבודה משפטי יהיה זהה בי� שמדובר ב

�סכסו� במישור פני�ב ו)רגוני עובדי�בי� שני א (ארגוני�סכסו� במישור בי�ב, )עובדי�

  . )בי� שני אורגני� של אותו ארגו� עובדי� (ארגוני

שונה מ� העמדה המקובלת במשפט  ˙„Ô‡¯È ˜˘¯בשולי הדברי� ראוי לציי� כי הלכת 

הגדרת יחידת המיקוח איננה נושא מנדטורי למשא , לפי הפסיקה בארצות הברית. האמריקאי

, כלומר. כגו� שביתה,  מאבק הכולל הפעלת כוח ארגונייינהבענ לפיכ� אי� לנהל 92.ומת�

הדר� היחידה לקביעת יחידת המיקוח היא הכרעה שיפוטית , עדר הסכמה בי� הצדדי�יבה

 על פי, )NLRB) National Labor Relations Boardשל המועצה הלאומית ליחסי עבודה 

  . וההנחיות הקבועות בחוק93סמכות הספציפית המסורה להה

  הכרעה שיפוטית  .2

משעה .  ככלכליי� היה סיווג הסכסו� והשביתה˙„Ô‡¯È ˜˘¯בעניי�  הלוז של פסק הדי�

שבית הדי� קבע כי התנגדות העובדי� לדרישת ההנהלה לשנות את המבנה המוסכ� של 

לא היה צור� בדיו� הארו� בדבר סוגי יחידות המיקוח ,  סכסו� כלכליהיאהמשא ומת� 

 
 נושאי� מותרי� למשא ומת� ולנפקויות ההבחנה במשפט להבחנה בי� נושאי� מנדטוריי� לבי�  92

 Donna Sockell, The Scope of Mandatory Bargaining: A Critique and aהאמריקאי ראו 
Proposal, 40 INDUS. LAB. REL. REV. 19 (1986) . על האיסור להפעיל פעולה ארגונית

 Oil, Chemצות הברית ראו בהקשר של משא ומת� על הגדרת יחידת המיקוח באר) שביתה(
and Atomic Workers, 486 F.2d 1268 . לדיו� נרחב בסוגיה ראוColvin ,55ש "לעיל ה .

וזאת כחריג לכ� שהפסיקה הקנדית לא , האיסור לשבות על רקע זה נקבע ג� בפסיקה בקנדה
ראו . קיבלה ככלל את ההבחנה המקובלת בארצות הברית בי� נושאי� מנדטוריי� למותרי�

Northwood Pulp & Timber Ltd. [1994] 23 Can L.R.B.R (2d) 298, 320 (Can) ; ראו ג� דיו�
בבריטניה גדר הנושאי� המנדטוריי� למשא ומת� מצומצ� . 444 'בעמ, ש�, Colvinאצל 

כאשר ההכרה בארגו� עובדי� , במובנ� הצר ביותר, ביותר וכולל רק את תנאי העבודה והשכר
 :William B. Gould IV, Recognition Lawsראו . וח אינ� כלולי� בה�והגדרת יחידת המיק

The U.S. Experience and its Relevance to the UK, 20 COMP. LAB. & POL’Y J. 11, 25–26 
(1998).  

� ל)b(159 'ס  93NLRA סמכות המועצה איננה מוגבלת בחוק א� ורק לקביעת יחידת  קובע כי
 unit(מכת ג� להחליט בבקשות להבהרת גבולות יחידת המיקוח היא מוס. המיקוח המתאימה

clarification (במצבי� לא ברורי� או בשינוי מבנה העיסוקי� של העובדי� עדכונ�או ל 
 .�יביחידת המיקוח בגלל שינויי� ארגוניי� או טכנולוגי
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 שכ� בית הדי� 95, כפי שצוי� ג� בפסק דינו של השופט רבינובי�94,ובאמות המידה לעיצוב�

 בשיח של כוח ;עצמו קבע כי הנושא של שינוי יחידת המיקוח יוכרע מחו� לבית הדי�

א� הסכסו� הוא אכ� כלכלי ומחו� לתחו� . להבדיל משיח משפטי של זכויות, יקיבוצ

˙„Ô‡¯È ה להחלטה בעניי�  להסביר את הפסיקה שקדמאפשראי� , שפיטתו של בית הדי�
  ? ואת אלו שבאו אחריה˜˘¯

 באופ� קוהרנטי היא כי ˙„Ô‡¯È ˜˘¯בעניי�  אפשרות אחת לנסות ולקרוא את פסק הדי�

בית הדי� אמור להכריע לגופו של עניי� בנושא הגדרת יחידת המיקוח א� ורק במקרי� 

�בי�במישור סו�  או בסכ96שבה� התשובה דרושה לצור� הכרעה בנושא אחר המובא בפניו

 המציאות הוכיחה כי בתי הדי� האזוריי� אינ� מפרשי� כ� את עמדת בית הדי� 97.ארגוני

 אשר בה� נדונה 98תנו שני פסקי די� של בתי הדי� האזוריי� לעבודהילאחרונה נ. הארצי

לא כשאלה אינצידנטלית ולא בהרחבה שאלת ההגדרה של יחידת המיקוח הראשונית 

בשני המקרי� לא נטע� ולא . בסכסו� בי� מעסיק וארגו� עובדי�אלא ארגוני �במישור בי�

בית הדי� בהווה נראה ג� ש.  סמכותו העניינית של בית הדי� לפסוק בנושאבעניי�נקבע דבר 

 מלדו� בכל נושא הקשור להגדרת יחידת הארצי איננו מאמי� כי עליו להגביל את עצמו

לאחרונה נקבע על ידי הנשיא אדלר כי . תמיקוח ראשונית או לשינוי יחידת מיקוח קיימ

 עצירתו של�אי 99...."את יחידת המיקוח... על בית הדי� לקבוע, ...במקרה בו אי� הסכ�"

 לקיי� דיו� מעמיק ושקו� בשאלה א� כדי 100בית הדי� הארצי באבני הדר� שנקרו על דרכו

א שהוא עצמו עדר חקיקה מסמיכה יש לבית הדי� סמכות עניינית לדו� ולפסוק בנושיבה

 שבפועל נפתחה הדר� להביא להכרעה גרמה – ומכא� בלתי שפיט, הגדירו ככלכלי

  .האו שינוי שיפוטית בבית הדי� כל סכסו� בנושא הגדרת יחידת המיקוח

 
 .319–314' בעמ ,30ש "לעיל ה, ˙„Ô‡¯È ˜˘¯עניי�   94
 .324' בעמ, ש�  95
ראו .  ומכא� כשיר לחתו� על הסכ� קיבוצי, ארגו� עובדי�הואעה א� ארגו� מסוי� כגו� קבי  96

 .56ש "לעיל ה, ‰ÊÙ· ÌÈ¯ÈÎ·‰ ÌÈ„·ÂÚעניי� 
 י שכ� במקרה זה לא היה מדובר בדיו� אינצידנטל,זאת האפשרות היחידה ליישב את ההלכה  97

נשענה על , בדי� יציגארגו� סגל המחקר מבית הדי� כי יכיר בו כארגו� עושל  הכל בקשש היות
‰ÌÈ¯ÈÎ·‰ ÌÈ„·ÂÚ עניי� קרי , המקרי�ע� זאת בשני . דרישה לשינוי יחידת המיקוח הקיימת

ÊÙ·ו ¯˜ÁÓ‰ Ï‚Ò ÔÂ‚¯‡,ה� סכסוכי� בי� �. ארגוניי� בי� ההסתדרות לארגו� עובדי� מתחרה
 .31ש "לעיל ה, ‡¯‚ÁÓ‰ Ï‚Ò ÔÂ˜¯ עניי�; ש�

 .48ש "לעיל ה, ‚Ú„Ó‰ Ô עניי�; 7ש "לעיל ה, ÏÈÏ‚‰ È¯Ù ‰ËÈÂ עניי�  98
 . לפסק הדי�5' סע, 8ש "לעיל ה, ÈÓÚ˘· עניי�  99

 עניי�; 31ש "לעיל ה, ÔÂ‚¯‡¯˜ÁÓ‰ Ï‚Ò  עניי�ראו . כדוגמת עובדי המחקר ותדירא� קשר  100
¯˘˜ Ô‡¯È„˙ ,30ש "לעיל ה. 
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  אמות המידה המשפטיות להגדרת יחידת המיקוח. ה

ת כאשר מזקקי� מ� הפסיקה את המבחני� ואת השיקולי� המנחי� בנושא הגדרת יחיד

  : הזאתמתקבלת התמונה , המיקוח

ה הבסיסית היא שאות� מבחני� ושיקולי� סבדומה למצב בארצות הברית ובקנדה התפי  .1

באה לידי ביטוי העובדה שבהגדרת , למשל.  בדגשי� שוני� א� כיכל המצבי�בישימי� 

יחידת מיקוח ראשונית אי� אפשרות להיעזר בהיסטוריה הקודמת של יחסי העבודה 

ואי� מצב של שיווי משקל ביחסי העבודה אשר אותו , יי� באותו מקו� עבודההקיבוצ

  .בית הדי� מתבקש לערער

 .קולי�יהרשימה מורכבת מנקודות מוצא ומרשימה של ש  .2
שתי נקודות המוצא המשותפות להגדרת יחידת המיקוח הראשונית ולשינוי יחידת   .3

 כלומר יחידה שתכלול ,)ייתיתתעש(המיקוח ה� העדפה ליחידת מיקוח אחת כוללנית 

יחידות נפרדות א� ורק לופיצול ליחידה נפרדת או  101,את כל עובדי המעסיק או המפעל

לא רק שונה ויש אינטרס מיוחד , אשר אותה מעונייני� להפריד, א� לקבוצת העובדי�

 של יחידת המיקוח יתרונותיה בית הדי� הסביר את 102.שאר העובדי�של מ

 
ש "הלעיל , ˙„Ô‡¯È ˜˘¯ עניי�; 390–389' בעמ, 56ש "לעיל ה, ‰·ÌÈ„·ÂÚ‰ÊÙ· ÌÈ¯ÈÎ  עניי�  101

, ÏÈÏ‚‰ È¯Ù ‰ËÈÂ עניי�; 78, 72 'בעמ, 31ש "לעיל ה, ‡¯‚ÁÓ‰ Ï‚Ò ÔÂ˜¯ עניי�; 317 'בעמ, 30
 לפסיקה טר� . לפסק הדי�5' סע ,8ש "לעיל ה, ÈÓÚ˘· עניי�;  לפסק הדי�44' סע, 7ש "לעיל ה

או מסעדות , מרכולי�, רשת של בתי מלו�, כגו� בנק( אתרי� כמה שלוהזדמ� לדו� במעביד 
 אישיויות כמהאו בבקשה לקביעת יחידת מיקוח הכוללת ) חברת הובלה ושילוח, קפהובתי 

 .משפטיות
' בעמ, 59ש "לעיל ה, ב� ישראל. "אינטרס מיוחד"בית הדי� טר� הסביר את משמעות המושג   102

הרופאי� , כגו� העיתונאי� בהוצאה לאור של עיתו�,  הסתפקה בהבאת דוגמאותהפסיקה. 27
ראו . יסודיי� והאקדמאי� במוסדות להשכלה גבוהה�המורי� העל, ילהבבתי החולי� ובקה

ש "לעיל ה, ‡¯‚ÁÓ‰ Ï‚Ò ÔÂ˜¯ עניי�; 390' בעמ, 56ש "לעיל ה, ‰ÊÙ· ÌÈ¯ÈÎ·‰ ÌÈ„·ÂÚ עניי�
על ביזור : יחסי� בי� ארגוני�"גיא מונדלק ; 23'  בעמ,43ש "לעיל ה, אדלר; 79' בעמ, 31

 ,Herbert Schreiber; )1996 (219 ו ˘Ó ÔÂ˙�˘‰„Â·Ú‰ ËÙ" מערכת יחסי העבודה בישראל
Balancing Union and Individual Rights in Israeli Collective Bargaining: Job Security 
and Reinstatement of Wrongfully Dismissed Employees, 29 ISR. L. REV. 459 (1995) .

אי� אינטרס מיוחד המצדיק הפרדת� מכלל  בית הדי� קבע כי לעובדי ג� המדע ‚Ú„Ó‰ Ôבעניי� 
 זאת בית הדי� לעומת.  לפסק הדי�65' סע, 48ש "לעיל ה, ‚Ú„Ó‰ Ô ראו עניי�. עובדי המכו�

 האווירית יש אינטרס ההאזורי לעבודה קבע לאחרונה כי לטייסי הניסוי המועסקי� בתעשיי
� היתר על כ� שטייסי בית הדי� ביסס את החלטתו בי.  ולכ� ייכללו ביחידה נפרדת,מיוחד

בית . המועסקי� בהסכ� קיבוצי, להבדיל משאר עובדי החברה, הניסוי הועסקו בחוזי� אישיי�
הדי� קבע עוד כי אי� מניעה שהארגו� היציג ביחידת המיקוח הכוללת את שאר עובדי החברה 

 –Ú· Ï‡¯˘ÈÏ ˙È¯ÈÂÂ‡‰ ‰ÈÈ˘Ú˙‰" Ó 124/08) א"אזורי ת(ק "ראו ס. ייצג את הטייסי�
‰˘„Á‰ ˙ÈÏÏÎ‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙Â¯„˙Ò‰) 1.3.2009, פורס� בנבו .( 
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קת את כוח� של העובדי� ואת הסולידריות בי� קבוצות  היא מחז103:הכוללנית

 שכוח� של קבוצות העובדי� החזקות מסייע לקבוצות העובדי�  באופ�העובדי� השונות

שכ� ,  א� רצויה למעביד,הכוללת את כל העובדי�, יחידת מיקוח אחת 104;החלשות

ליציבות  תורמת יחידת מיקוח כזאת לבסו� ;עליו לנהל משא ומת� ע� גו� אחד בלבד

מספר סכסוכי העבודה בכלל ואת את  ו105יחסי העבודה ומקטינה את מספר ההסכמי�

 106.סכסוכי העבודה הנובעי� מיריבות ותחרות בי� ארגוני� בפרט
הומוגניות "הגדרה אופרטיבית של מרכיבי המבח� . א: קולי� כוללתירשימת הש  .4

ההיסטוריה . ד; יהואופי שיעור ההתארגנות. ג; רצו� העובדי�.  ב107;"בסביבת עבודה

נטיי� וושל יחסי העבודה הקיבוציי� של הצדדי� או של מעסיקי� וארגוני עובדי� רל

 109.יציבות יחסי העבודה.  ו108;גודלו של מקו� העבודה. ה; אחרי�
במצבי� של דרישה לשינוי יחידת מיקוח קיימת נקודת המוצא היא העדפה לשימור   .5

יובאו בחשבו� להתיר פיצול של יחידת המיקוח א�  במסגרת ההחלטה 110.הסטטוס קוו

כפי שהוא , א� האינטרס המיוחד של העובדי�. א: האלהג� השיקולי� המיוחדי� 

ההשפעה .  ב111;מצא בעבר ביטוי מעשי בהתייחסות נפרדת, משתק� בבקשה לשינוי

ההשפעה הצפויה על קבוצות עובדי� .  ג112;הצפויה של השינוי על יחסי העבודה

 
;  לפסק הדי�55' סע, 12ש "לעיל ה, ÔÈÈÒÂÏ עניי�; 110' בעמ, 42ש "לעיל ה, ˜ˆÌÈ‰ È�Èעניי�   103

 . לפסק הדי�45' סע, 7ש "לעיל ה, ÏÈÏ‚‰ È¯Ù ‰ËÈÂ עניי�
 .25' בעמ, 59ש "לעיל ה, ישראלראו ג� ב�   104
 . לפסק הדי�45' סע, 7ש "לעיל ה, ËÈÂÏÈÏ‚‰ È¯Ù‰  עניי�  105
  . לפסק הדי�5' סע, 8ש "לעיל ה, ÈÓÚ˘· עניי�  106
, שיטות לקביעת שכר והטבות, מסלולי קידו�, הכשרה מקצועית ,שעות עבודה: ובה� אלה  107

ב�  ראו. י� העובדי� ומיקו� גאוגרפיתקשורת וקשר ב ,פיקוח משות�, אינטגרציה תפקודית
 . לפסק הדי�59' סע, 7ש "לעיל ה, ÏÈÏ‚‰ È¯Ù ‰ËÈÂ עניי�; 25–24' מבע, 59ש "לעיל ה, ישראל

שבו בית הדי� בודק את ההיבטי� , ‚Ú„Ó‰ Ô למצוא בפסק הדי� אפשרדוגמה ליישו� מבח� זה 
, הפרדה בניהול, מידת העצמאות של היחידה, מידת השוני בי� הפעילויות של העובדי�: האלה

.  לפסק הדי�69–65' סע ,48 ש"לעיל ה, ‚Ú„Ó‰ Ô יי�ענראו . סוגי העסקה וריחוק גאוגרפי
על צורת העבודה השונה ועל היעדר קשר , במקרה אחר הסתמ� בית הדי� על הפרדה גאוגרפית

 58–56' סע, 7ש "לעיל ה, ‰‚È¯Ù ‰ËÈÂÏÈÏ פסק די� .  לקבוע יחידה נפרדתכדיבי� העובדי� 
  .לפסק הדי�

‚Ô  ראו עניי�.  מיקוח נפרדות במקו� עבודה קט�בית הדי� אינו נוטה לאשר הקמת יחידות  108
Ú„Ó‰ ,לפסק הדי�67' סע ,48ש "לעיל ה . 

 .86'  בעמ,31ש "לעיל ה, ‡¯‚ÁÓ‰ Ï‚Ò ÔÂ˜¯ עניי�  109
 .79' בעמ, ש�  110
 .74' בעמ, ש�  111
 .85, 80' בעמ, ש�  112
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 איכות הייצוג של הקבוצה המבקשת במסגרת המבנה הקיי� של המשא . ד113;אחרות

 115.א� יאושר השינוי, הקושי הצפוי של ניתוק המערכת ההסכמית.  ה114;ומת�
 יש להגמיש את 116הפסיקה החדשה עדיי� מתחבטת בשאלה א� בנסיבות מיוחדות  .6

יחידת עת מדובר בהגדרת , בעיקר בכל הקשור לקיומו של אינטרס מיוחד, המבחני�

  117.מיקוח ראשונית בהתארגנות חדשה
הרשימה של נקודות  ,ככלי מדרי� לצור� בניית טיעוני� משפטיי� או קבלת החלטות

, שנית; היא ארוכה ומפורטת מדי, ראשית:  היבטי�בכמההמוצא והשיקולי� המנחי� לוקה 

ולי� לא ברור מהו המשקל היחסי של כל אחד מ� השיקולי� ואיזה משקל מצטבר של שיק

 זוכה המבח� של שלהחר� הפופולריות הרבה , שלישית; יצדיק סטייה מנקודת המוצא

הוא בעייתי , כגור� מרכזי בבחינת האינטרס המיוחד, "הומוגניות בסביבת עבודה"

נטי לעול� העבודה העכשווי ולא וו הוא לא רל119,נטי בעברוו וא� היה אכ� רל118;ליישו�

 
פסק  ל63' סע, 48ש "לעיל ה, ‚Ú„Ó‰ Ô עניי�; 318 'בעמ, 30ש "לעיל ה, ˙„Ô‡¯È ˜˘¯ עניי�  113

 .הדי�
 .76' בעמ, 31ש "לעיל ה, ‡¯‚ÁÓ‰ Ï‚Ò ÔÂ˜¯ עניי�  114
 לפסק 63' סע ,48ש "לעיל ה, ‚Ú„Ó‰ Ô עניי�; 318' בעמ, 30ש "לעיל ה, ˙„Ô‡¯È ˜˘¯ עניי�  115

 .הדי�
קושי לארג� את העובדי� בגלל פעילות המעביד  ו)ארגו� פור�(כגו� ארגו� עובדי� חדש   116

, 48ש " לעיל ה,‚Ú„Ó‰ Ô עניי�; 7ש " לעיל ה,ËÈÂ‚‰ È¯Ù ‰ÏÈÏ ראו עניי�. לסיכול ההתארגנות
 . לפסק הדי�69' סע

הגדרת יחידת ל באשר קבע בית הדי� כי אי� לדקדק בדרישות ÏÈÏ‚‰ È¯Ù ‰ËÈÂבפסק הדי�   117
 לאמ� כהנחת יסוד כי קיימת אפשרגמישות מסוימת  לפיכ� במסגרת של. המיקוח הראשונית

 בעניינהאשר , בי� העובדי� הכלולי� ביחידת המיקוח, יוחד אינטרס משהיא, בחנה לגיטימיתה
 60' סע, 7ש "לעיל ה, ÏÈÏ‚‰ È¯Ù ‰ËÈÂ עניי�ראו . לבי� קבוצת עובדי� אחרת, התבקשה הכרה

רב להגמיש את המבחני� ולראות בקבוצת העובדי� י בית הדי� ס‚Ú„Ó‰ Ôבעניי� . לפסק הדי�
.  שארגו� פור� הצליח לארג� אות�משו� רק הקטנה של ג� המדע עובדי� בעלי אינטרס מיוחד

 להקל בדרישות עת מדובר בקשיי התארגנות של  אפשריהיה שע� זאת בית הדי� קבע כי ייתכ�
' סע, 48ש " לעיל ה,‚Ú„Ó‰ Ô עניי�. �י אתרי� גאוגרפיבכמהארגו� פור� אצל מעביד הפועל 

  .  לפסק הדי�69
המרכיבי� הרבי� ; כמבח� הוא מעורפל: יבטי� המכמהבעייתי " זהות סביבת העבודה"מבח�   118

 ברור מה מידת הזהות אי�; הכלולי� בהגדרה האופרטיבית יכולי� להצביע על כיווני� שוני�
 .מהי הדר� לשקלל�ר מהו המשקל היחסי של כל מרכיב ו ברואי�; הדרושה

י "הר. דוגמה טובה לחוסר הרגישות של המבח� יכולה לשמש יחידת המיקוח של הרופאי�  119
ממתמחי� ועד  (רופאי� לכל דרגותיה�את ההכוללת , מגוונתהטרוגנית ומייצגת אוכלוסייה 

, במרכז ובפריפריה, את הרופאי� בקהילה ובבתי חולי�, )חולי�הבתי המחלקות ומנהלי 
דרישות , אשר הכישורי�, המועסקי� אצל מעבידי� שוני� ועובדי� בעשרות מקצועות

סביבת עבודה כל אפשרות לזהות אי� למעשה . � שוני�ההתמחות ותנאי העבודה שלה
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 120;ניהול משאבי אנוש בארגוני עבודה מודרניי�גוניות המאפיינת את �לשונות ולרב

בגלל ליקוייה של רשימת המבחני� והשיקולי� הפסיקה איננה מספקת מידה ראויה , רביעית

א�  מתקשה ליצור קשר ברור בי� ההחלטות לבי� המבחני� והשיקולי� והיא, של שקיפות

  . איננה מאפשרת פיתוח תובנות ודיו� בנושא

אדלר ברוב כנותו כי הוא ) כתוארו אז( אומר סג� הנשיא Ï‚Ò ÔÂ‚¯‡¯˜ÁÓ ‰בפסק הדי� 

 שתוביל את בית הדי� להחלטה נכונה בשאלה אימתי 121יוצא למסע של חיפוש דר�

דבריו מדגישי� שני הבדלי� חשובי� בי� התפתחות . יתאפשר פיצול של יחידת מיקוח

רצות הברית בא,  הראשו�:הנושא של הגדרת יחידת המיקוח בארצות הברית ובישראל

) המועצה הלאומית ליחסי עבודה(החקיקה מגבילה ומנחה את הטריבונל המוסמ� 

השופט ש� איננו מתחיל את תהלי� קבלת ,  לפיכ� בשונה מעמיתו בישראל122,בהחלטותיו

 באשרבארצות הברית התפתחה הפסיקה בחילוקי דעות , השני; לוח חלקבההחלטות 

. היא צעדה בכיוו� הפו�, לל סיבות היסטוריותבג, בישראל; יחידת המיקוח הראשוניתל

או ליתר דיוק , שינויל בנוגעדעות ה בחילוקי זרעוהפסיקה נהזרעי� החשובי� הראשוני� של 

 יושמה הלכההשל ההתפתחות  בשלב מאוחר יותר 123.פיצול והפרדה של יחידות מיקוח

  . וצר קושי לבית הדי�מצב דברי� זה יצר וי. יחידת המיקוח הראשוניתל בנוגעבחילוקי דעות 
 את עקרו� יציבות יחסי ותהחקיקה והפסיקה במשפט העבודה הקיבוצי בישראל מקדש

  ואת רעיו� הערבות125 את חשיבות ההסתדרות כארגו� עובדי� כוללני וחיזוקה124,העבודה
 כאשר בית הדי� מתבקש להכיר ביחידה 126.ההדדית והסולידריות בי� קבוצות עובדי�

הוא נדרש לפעול בניגוד לפרדיגמות שהוא , לפיצול יחידת המיקוחנפרדת או לתת ידו 
� ביחידות מיקוח הכירהאשר עסקה בפיצול יחידות מיקוח או , התוצאה היא שהפסיקה. אימ

 
לפיכ� . הומוגנית למתמחה ברפואת קהילה בטבריה ולמנהל מחלקת ניתוחי לב בתל השומר

  .יחידת מיקוח של הרופאי� איננה מקיימת את הדרישה של הומוגניות בסביבת עבודה
120  ALAIN SUPIOT, BEYOND EMPLOYMENT: CHANGES IN WORK AND THE FUTURE OF LABOUR 

LAW IN EUROPE 31, 41 (2001).  
  .78' בעמ, 31ש "לעיל ה, ‡¯‚ÁÓ‰ Ï‚Ò ÔÂ˜¯ עניי�  121
 וכי עובדי� מקצועיי� לא ישולבו ,החקיקה קובעת כי שומרי� יהיו ביחידת מיקוח נפרדת  122

. ביחידה אחת ע� עובדי� בלתי מקצועיי� אלא א� רוב העובדי� המקצועיי� דורש זאת
 ההתאגדות בקרב העובדי� איננו יכול לשמש גור� מכריע שיעורהחוק קובע כי , תרהחשוב ביו

 העובדי� המאורגני� הוא שיקול ששיעור להעיר כי עמדת הפסיקה היא ראוי. בהחלטה
 Overnite Transportation Co. v. NLRB, 280 F.3d 417 (4th: אור.  א� כי לא מכריע, לגיטימי

Cir. 2002).  
 . לפסק הדי�63' סע, 48ש "לעיל ה, „Ô‚Ó‰Ú  עניי�  123
 .115' בעמ, 42ש "לעיל ה, ˜ˆÌÈ‰ È�Èעניי�   124
 . לפסק הדי�45' סע, 7ש "לעיל ה, ÏÈÏ‚‰ È¯Ù ‰ËÈÂ עניי�; ש�  125
 .110 'בעמ, 42ש "לעיל ה, ˜ˆÌÈ‰ È�Èעניי�   126
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מלאה ברטוריקה על החשיבות של יחידות גדולות וכוללניות משו� תרומת� , נפרדות
  .  החלשי� ולהגנה עלתלסולידריו, לשמירת הסטטוס קוו, ליציבות

 זהו כר התמודדות בי� .המאבק על קביעת יחידת המיקוח הראשונית הוא סיפור שונה
 די� יחידתהמעסיק מע. הניזונות משיקולי� אסטרטגיי� הפוכי�, שתי גישות קוטביות

מיקוח גדולה משו� שהיא דורשת השקעת משאבי� ומאמצי� גדולה יותר בשלב 
 בגלל האפשרות 127.שג הרוב הדרוש ליציגותיו ההתארגנות ומגדילה את הסיכוי שלא

 128,המעסיק מוכ� להמר על היחידה הגדולה, להגדלת הסיכוי שמאמצי ההתארגנות ייכשלו
 למנוע את המעבר ליחסי עבודה –שכ� רק כ� יש סיכוי שתושג מטרתו האסטרטגית 

 ככל : בגלל שיקולי� הפוכי� בדיוק129ארגו� העובדי� מעדי� יחידת מיקוח קטנה. קיבוציי�
ארגו� העובדי� ממקס� את סיכוייו להגיע ליעד הראשוני , שהיחידה קטנה והומוגנית יותר

ארגו� העובדי� ג� מאמי� כי א� יוכר כארגו� יציג . של קבלת הכרה כארגו� עובדי� יציג
ה ראש יהיחידה הקטנה תה, הסכ� קיבוציעל ביחידה קטנה ויצליח לבסס את עצמו ולחתו� 

  .  או לכלל העובדי� המועסקי� על ידי המעביד130תגשר לקבוצות אחרו
מיושמת בשלב  כאשר הפסיקה העוסקת בנושא פיצול או הפרדה של יחידות מיקוח

היא ,  קביעת יחידת המיקוח הראשוניתבעניי�בהכרעות  ,על הרטוריקה שלה, מאוחר יותר
, י העבודההיא אמנ� שומרת על הקיי� ועל היציבות של יחס. יוצרת לבית הדי� דיסוננס

 היא משרתת לכאורה את החישובי� האסטרטגיי� של המעסיקי� ופוגעת בד בבדאול� 
המסקנה היא שאי� . בסיכויי ההצלחה של התארגנויות חדשות ובעתידו של המודל הקיבוצי

בה� מובאת להכרעת בית הדי� שאפשרות להשתמש באותה מערכת שיקולי� לכל המצבי� 
  .נוי יחידת מיקוחבקשה להגדרה ראשונית או לשי

  מסגרת חשיבה חדשה לצור� קביעת יחידת המיקוח. ו

על רקע המצב הבעייתי של המבחני� והשיקולי� מוצעת מסגרת חשיבה חלופית 

פשטות ושקיפות משו� , הפשטה. בשקיפות ובהכלה, בפשטות, המתאפיינת בהפשטה

 
ו� הקושי הצפוי לארג: קיימי� שיקולי� נוספי� היכולי� להסביר את ההעדפות של המעסיקי�  127

 הכרוכות בניהול משא "עלויות עסקה"סכו� ביח, העובדי� בייצוג קבוצה גדולה והטרוגנית
סכו� בעלויות הנובעות מדרישות להשוואת תנאי� במצב של משאי� יח, ומת� ביחידות שונות

במיוחד כאשר ארגוני עובדי� שוני� פועלי� , ארגוניי��מניעת סכסוכי� בי�, ומתני� עוקבי�
 .הימנעות משביתות מוקדו, ביחידות שונות

128  Susan Orr, Forming the Union: Representation, Constituencies and Bargaining Unit 
(paper presented at the annual meeting of the MPSA annual national conference, 2009).  

 .48ש "לעיל ה, ‚Ú„Ó‰ Ô ראו האירועי� נשוא עניי�  129
 . לפסק הדי�60' סע, 7ש "לעיל ה, ‰‚È¯Ù ‰ËÈÂÏÈÏ  עניי�; 128ש "ל הלעי, Orrראו   130
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 ; צרכי� וערכי� מתבססת על דיו� ושקילת מספר קט� יחסית שלמסגרת החשיבה המוצעתש

הכלה משו� שהיא מנסה לפתח רגישות לשלל המצבי� שבה� מתעוררת שאלת ההגדרה של 

 משלושה מורכבתמסגרת החשיבה המוצעת . גוניות��על שונות� ורב, יחידת מיקוח

  . כל אחד ממרכיביהאת  לאמ� את המסגרת כמכלול או אפשר. רכיבי�

  צרכי� וערכי�  .1

 של הסב�י� בנושא הגדרת יחידת המיקוח ומאחורי מאחורי ההחלטות של בתי הד

נחבא , נקודות מוצא ושיקולי�, הרטוריקה המופיעה בפסקי הדי� והכוללת בי� היתר מבחני�

המקיימי� בתוכ� וביניה� מתח של ,  צרכי� וערכי� פשוטי�כמהלמעשה מאבק בי� 

, מה כוללת כוחהרשי. מסוימי� trade offs)( שקלולי תחלו� ניגודיות ודורשי� עריכת

, יציבות יחסי העבודה, )כולל ייצוג אותנטי וזהות מקצועית(הגדרה עצמית , סולידריות

  . יעילות עסקית וטווח קצר מול טווח ארו�

עצמית ההגדרה הפיצול המפעל ליחידות מקצועיות נפרדות מקד� את ער� , למשל

, מונחי סולידריותאול� מחיר ההחלטה גבוה ב. ולעתי� את הכוח של חלק מ� היחידות

ובמונחי יציבות יחסי העבודה ויעילות , בהשאירה קבוצות מסוימות של עובדי� ללא כוח

  131.עסקית

דוגמה אחרת קשורה באפשרות לכלול את עוזרות הגננות ביחידת מיקוח אחת ע� 

היו . ותהכשרה מתאימהשכלה וכיו� ה� אינ� כלולות משו� שאינ� בעלות . המורי�הגננות ו

בשביתות של הסתדרות או היה איו� שתהפוכנה לכזה ה� היו עקב אכילס בה� שמקרי� 

חייבו את הרשויות יצווי� שהיות� חלק מצוות הג� יוצר אפשרות להוצאת שכ� , המורי�

 אחת ע� המורי� הכללת� ביחידת מיקוחלפיכ� . לפתוח את הגני� בעזרת עוזרות הגננות

א� תפגע בהגדרה העצמית , ארגו� העובדי� ל של כוחנכבדהתוספת ידי  תביא לוהגננות

הסתדרות המורי� כארגו� עובדי� האמור לייצג את המורי� והגננות ובזהות המקצועית של 

  .ולהיות בית� המקצועי וקול� הקיבוצי

 יחידת ה שלויכוח הציבורי שהתעורר סביב השאלה א� בהגדרתודוגמה נוספת קשורה ב

יש להקל ע� ארגו� עובדי� פור� שהצליח להשיג , בשלב ההתארגנות, המיקוח הראשונית

 גבולות יחידת מיקוח צרי� תעיקבההקלה מתבטאת כזכור ב .המפעל אחיזה בגזרה צרה של

קביעה כזאת מעניקה לכאורה כוח לארגו� .  להשיג יציגותארגו� העובדי� לסייע לכדי

ת וביעילות פגיעה בסולידריות ואולי א� ביציבוה מלבד. העובדי� ולעובדי� ביחידה

ברור שבהיעדרה של תמיכה רחבה יותר בקרב העובדי� כוח זה יהיה לטווח קצר , העסקית

 
 .126ש "ראו טקסט צמוד לה  131
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שיאפשר לו אמתי ועמיד קיי� חשש שארגו� העובדי� לא יצליח ליצור בסיס כוח . בלבד

  .לבסס יחסי עבודה קיבוציי� ולחתו� על הסכ� קיבוצי

2.  Matrix   

לי� קבלת ההחלטות של בית הדי� בנושא הגדרת  לשפר את הרגישות והשיטתיות של תהכדי

הציר האנכי יתאר את מישור .  לבנות מטריצה של מצבי החלטהאפשריחידת המיקוח 

 ,לרבות הצד היוז�,  או את הצדדי�– ארגוני�ארגוני ופני��בי�,  יחסי עבודה–הסכסו� 

 למצבי� הציר האופקי יתייחס. בה� מתבקש שינוי יחידת מיקוח קיימתשבאות� מקרי� 

 הגדרה ראשונית של יחידת –בה� מתעוררת שאלת ההגדרה של יחידת מיקוח שהשוני� 

  .פיצול יחידת מיקוח ואיחוד יחידות מיקוח, מיקוח

  המטריצה

   מצבי� 
  מישור הסכסו�

הגדרת יחידת 
  ראשונית

פיצול יחידה 
  קיימת

 איחוד יחידות

ארגו� –מעביד        יזמת מעביד
        יזמת הארגו�  עובדי�

        ארגו� עובדי�–ארגו� עובדי�

        אורג�–אורג�

  

סכסו� על : למשל. יכול שסכסו� מסוי� יופיע בשני תאי�. עשר תאי��במטריצה שני�

אפשר יאימו� המטריצה . הגדרת יחידת מיקוח ראשונית בי� מעסיק לבי� שני ארגוני� יריבי�

המופיעה , השיקולי�של  ונקודות המוצאשל , המבחני�של מערכת הלבית הדי� לייש� את 

ביניה� ) trade off( חלו�והִתאו לחלופי� לבחור בניתוח המוצע של צרכי� וערכי� , בפסיקה

 תיעול הדיו� המשפטי בד בבד. תו� גילוי רגישות למצב הספציפי שבו מתבקשת הכרעה

  .לתו� התאי� יאפשר פיתוח שיטתי יותר של ההלכה

  המצפ�. 3

א� באמצעות ,  הכללי� המתאימי� לכל אחד מתאי המטריצהעצמו בקביעתאת כדי לכוו� 

 וא�, המופיעה בפסיקה, השיקולי�של נקודות המוצא ושל , המבחני�של מערכת היישו� 

בית הדי� יכול לאמ� כמצפ� את הפרדיגמה , באמצעות השיח המוצע של צרכי� וערכי�
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 להשגת איזו� נכו� לפיה שיטה של יחסי עבודה אמורה לשאו�ש Budd, 132שפותחה על ידי 

  ).Voice(הוגנות והשפעה או קול , יעילות כלכלית: בי� שלושה וקטורי� או קדקודי�

  

כגו� המסגרת , שאיפה זאת נכונה ג� למוסדות המרכיבי� את שיטת יחסי העבודה

ד בהשפעה שיכולה להיות לו על ובהקשר זה ראוי לזכור כי המשפט מוגבל מא. המשפטית

אחת הדרכי� היחידות שבעזרת� .  ועל איכות המשא ומת� הקיבוציאיכות יחסי העבודה

יכולה להיות למשפט השפעה וטביעת אצבע היא בטיפולו ובמעורבותו במבנה המשא ומת� 

. הגדרת יחידת המיקוח המתאימה היא בריח התיכו� ומרכיב מרכזי במעורבות זאת. הקיבוצי

שתתרו� לשיפור , ובעלת היגיו� פנימיא� בית הדי� שוא� לעצב ולקד� מדיניות קוהרנטית 

הוא יכול לגייס לעזרתו את הפרדיגמה של , איכות יחסי העבודה והמשא ומת� הקיבוצי
Budd . להגדרת יחידת המיקוח אות� לצקת  לפתח ואת הכללי�לבית הדי� היא תאפשר

זו� שבו בית הדי� ינסה למצוא בכל מקרה את האי, במצבי� השוני� בעזרת שיח גלוי ושקו�

  Voice(.133(הוגנות והשפעה , הראוי בי� יעילות כלכלית

  

 
132  JOHN W. BUDD, EMPLOYMENT WITH A HUMAN FACE: BALANCING EFFICIENCY, EQUITY 

AND VOICE (2004).  

י� זכות שיח חוקתי של איזוני� בי� זכות הקניי� לבב, למשל, תנטיוועריכת איזו� כזה רל  133
, ‚Ú„Ó‰ Ô עניי�; 85' בעמ, 31ש "לעיל ה, ‡¯‚ÁÓ‰ Ï‚Ò ÔÂ˜¯ בעניי�כמו שמוזכר . ההתארגנות

  . לפסק הדי�63.4' סע, 48ש "לעיל ה

 ˙ÂÏÈÚÈ
˙ÈÏÎÏÎ 

˙Â�‚Â‰ 

‰ÚÙ˘‰/ÏÂ˜  
(Voice) 
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  הערות והמלצות, סיכו�. ז

 עשה את דרכו מ� השוליי� אל מרכז הבמה של "יחידת מיקוח"בשני� האחרונות המושג 

יחידת המיקוח היא . ביניה� לבי� יחסי עבודהשבתפר הוא מצוי השיח בדיני עבודה ו

הסכ� קיבוצי ספציפי א� וכאשר הסכ� כזה , לה רעיוניתבתחו, האוכלוסייה אשר עליה יחול

ה� להסכ� קיבוצי כללי וה� להסכ� קיבוצי , הכוונה ה� להסכ� קיבוצי מיוחד. ייחת�

סוגיית ההגדרה של יחידת המיקוח יכולה להתעורר כרונולוגית בשני שלבי� . פלורלי

להגדיר את יחידת  שבו נדרש – קיבוצי�שלב הטרו�באו  – בשלב ההתארגנות :עיקריי�

ובשלב ,  לבחו� א� ארגו� העובדי� כשיר לחתו� על הסכ� קיבוציכדיהמיקוח הראשונית 

המאבק בנושא העיצוב הראשוני . שבו נדרש שינוי או הגדרה מחדש של יחידת מיקוח קיימת

, של יחידת המיקוח ושל שינויה או עיצובה מחדש יכול שיתחולל במישור יחסי העבודה

  .ארגוני�ארגוני ובמישור הפני��בי�הבמישור 

יחידת .  כללוואינו מזכיר "יחידת מיקוח"חוק הסכמי� קיבוציי� אינו מסדיר את המושג 

יחידת המיקוח  ,בהיעדר הסכמה. המיקוח נקבעת ומשתנה על פי רוב בהסכמת הצדדי�

בה� נדרש שבשני המצבי� . מאבק ארגוני או בהכרעה שיפוטיתעזרת בנקבעת ומשתנה 

מדובר בסכסו� , קרי הגדרה ראשונית ושינוי של יחידת המיקוח, ע את יחידת המיקוחלקבו

והוא מאפשר ,  בפועל בית הדי� פתח את דלתו לרווחה בפני הצדדי�,א� על פי כ�. כלכלי

  . שיפוטיתהלהביא חילוקי דעות אלו להכרע
, ידת מיקוחיח שינויל באשרבגלל סיבות היסטוריות עיקר הפסיקה נוצקה בחילוקי דעות 

 באשרבשלב מאוחר יותר היא יושמה בחילוקי דעות . הת והפרדה פיצול– או ליתר דיוק

ה הבסיסית של בתי הדי� היא שאות� מבחני� ושיקולי� סהתפי .יחידת המיקוח הראשוניתל

 ובנושא שינוי יחידת מיקוח  הראשוניתסכסו� בנושא הגדרת יחידת המיקוחבישימי� 

שי� המביאי� לידי ביטוי את העובדה שבהגדרת יחידת מיקוח השוני הוא בדג. קיימת

, ראשונית אי� אפשרות להיעזר בהיסטוריה של יחסי העבודה הקיבוציי� באותו מקו� עבודה

עלולה , א� תתקבל,  בקשת השינויאשר אותו, ואי� מצב של שיווי משקל ביחסי העבודה

  .לערער

שיקולי� של טת של נקודות מוצא ובמש� השני� הורכבה בפסיקה רשימה ארוכה ומפור

 של בית וחר� ניסיונותי: ובה� אלה, י� וכשלי�י ליקומכמה סובלת רשימהבר� ה. מנחי�

בה� מובאת להכרעת שהדי� אי� אפשרות להשתמש באותה מערכת שיקולי� לכל המצבי� 

 בעניי�קיי� חוסר בהירות ; בית הדי� בקשה להגדרה ראשונית או לשינוי יחידת מיקוח

אי� קשר בי� חלק מ� השיקולי� לבי� עול� ; משקל היחסי של כל אחד מ� השיקולי�ה

גוניות המאפיינת את ניהול משאבי אנוש בארגוני עבודה �העבודה העכשווי ולשונות ולרב

מתקשה ,  כשלי� אלו הפסיקה איננה מאפשרת מידה ראויה של שקיפותבעקבות. מודרניי�
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 המבחני� והשיקולי� ואיננה יוצרת תשתית נאותה ליצור קשר ברור בי� ההחלטות לבי�

  .לפיתוח תובנות ולעיצוב מדיניות בנושא

 מציע מסגרת חשיבה חלופית מאמרעל רקע המצב הבעייתי של המבחני� והשיקולי� ה

 מתבססת על דיו� מסגרת המוצעתה. בשקיפות ובהכלה, בפשטות, המתאפיינת בהפשטה

ומנסה לפתח רגישות לשלל המצבי� שבה� , רכי�ושקילת מספר קט� יחסית של צרכי� וע

הוצע ג� כי לצור� . גוניות��על שונות� ורב, מתעוררת שאלת ההגדרה של יחידת מיקוח

פיתוח השלב הבא של ההלכה בנושא הגדרת יחידת המיקוח ייעזר בית הדי� בפרדיגמה 

יזו� השונות  ויקיי� שיח גלוי ושקו� התר אחרי נקודות האBuddשהוצעה על ידי המלומד 

  ).Voice(הוגנות והשפעה , בי� יעילות כלכלית

  .או הצעותהארות ,  ראוי להוסי� שלוש הערות,טר� נעילת השער

  יחידת הידברות  .1

 בפסק Ú„Ó‰ Ô‚.135 לבי� פסק הדי� בעניי� Ô‡¯È„˙134 ˜˘¯קיי� קו משות� בי� פסק הדי� 

,  הגדרת יחידת המיקוח כי כל הדיו� בנושא136 העיר השופט רבינובי�˙„Ô‡¯È ˜˘¯הדי� 

 הדיו� בנושא הגדרת בעניי�כ� ג� . היה מיותר, אשר הפ� מאז לנכסי צא� ברזל של הפסיקה

 מרגע Ú„Ó‰ Ô‚.137עניי� ביחידת המיקוח בפסק הדי� החשוב של סגנית הנשיא גליקסמ� 

 להבדיל 138,שבית הדי� הסתפק בהטלת חובת היוועצות והידברות בלבד על המעביד

 הגדרת יחידת בדברלא היה צור� בהחלטה , משא ומת� לחתימת הסכ� קיבוצימחובת ניהול 

למטרת " יציג"זאת דרושה כזכור א� ורק לצור� בחינת היותו של ארגו� העובדי� . המיקוח

  . חתימה על הסכ� קיבוצי

אי� כל סיבה נראית לעי� מדוע לא יכולה לקו� חובה להיוועצות ולהידברות ע� לכאורה 

 ארגו� מלא את הדרישות שללרבות ע� ארגו� עובדי� שאינו מ, " של עובדי�התארגנות"כל 

החוק מכיר במוסד . לפי הוראות חוק הסכמי� קיבוציי�, עובדי� יציג ביחידת המיקוח

 בהיותהזכות להכריז על שביתה איננה מותנית ,  ולפי הפסיקה139,"התארגנות של עובדי�"

וכלל זה חל ג� על ,  בהתארגנות של עובדי� אלא די140הארגו� מוכר כארגו� עובדי� יציג

 
 .30ש "לעיל ה, ˙„Ô‡¯È ˜˘¯ עניי�  134
 .48ש "לעיל ה, ‰Ô‚Ú„Ó  עניי�  135
 .324' בעמ, 30ש "לעיל ה, ˙„Ô‡¯È ˜˘¯ עניי�  136
 . לפסק הדי�70–53' סע, 48 ש"לעיל ה, ‚Ú„Ó‰ Ô עניי�  137
 . לפסק הדי�51–50' סע, ש�  138
 .221ח "ס, 1957–ז"התשי,  לחוק יישוב סכסוכי עבודה3 'ס  139
 . לפסק הדי�125' סע ,48ש "לעיל ה, ‚Ú„Ó‰ Ô עניי�  140
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 ראוי 141.ט לחוק הסכמי� קיבוציי�33 סעי� על פיהחובה לאפשר כניסה לחצרי המעביד 

אשר א� ורק לצור� קביעתו דרושה ההגדרה , "ארגו� עובדי� יציג"לזכור שהשימוש במושג 

 בגלל הסמכויות המיוחדות 142נזכר בחוק הסכמי� קיבוציי�, של יחידת מיקוח

·ÌÎÒ‰ ÏÚ Ì˙ÂÁ ‡Â‰ Â·˘ „ÚÂÓ  עצמו 143והפריבילגיות המוענקות לארגו� העובדי� היציג
ÈˆÂ·È˜144 בשונה מחוזה , ובגלל המעמד והכוחות המיוחדי� המוענקי� להסכ� הקיבוצי

מכא� שכל זמ� שארגו� עובדי� או התארגנות של עובדי� מסתפקי� .  מרגע חתימתו145,רגיל

אי� כל צור� , להבדיל מהסכ� קיבוצי, על הסדר קיבוציבהיוועצות והידברות או בחתימה 

א� בשלב מסוי� יחליט ארגו� העובדי� שהוא . משמעותלה הגדרת יחידת המיקוח ואי� ב

אז ורק אז , בהסכ� קיבוצי ואי� בלתולהסדיר את יחסי העבודה ואת תנאי העבודה מעוניי� 

  .שיר לחתו� בהיותו ארגו� יציג לבדוק א� הוא ככדייקו� הצור� להגדיר את יחידת המיקוח 
  נטע מוסד חדש בנו� המשתנה של משפט העבודה הקיבוציÚ„Ó‰ Ô‚146פסק הדי� של 

מקריאת דפי פסק .  חובת היוועצות והידברות בתקופה שבה אי� יחסי עבודה קיבוציי�–

 ËÓ�ÈÒ‰,147˜ובגלל פסק הדי� של בית הדי� הארצי בעניי� ,  ברורי� מחוזות נביטתואי�הדי� 

  ?  הא� שרד–  ברור גורלואי�, שר בא אחריוא

התהייה אחר מחוזות הנביטה נובעת מ� האפשרות לפרש את השימוש שעשה בית הדי� 

אשר כל אחד מה� מוביל לתוצאות , בשני אופני�" חובת היוועצות והידברות"במושג 

 החשש אול� בגלל. כוונת בית הדי� הייתה לקבוע חובת ניהול משא ומת�, הראשו�. שונות

הטלת בלהסתפק ולכ� בחר , החליט כי מוטב להנהיגו בהדרגה, שמדובר בחידוש מהפכני

כפי ". חובת היוועצות והידברות"אותה כינה בש� ש 148,חובת ניהול משא ומת� מופחתת

שכ� , אי� צור� לעסוק בהגדרת יחידת המיקוח, ג� א� זהו הפירוש הנכו�, שהוסבר למעלה

א� בחובת ניהול משא ומת� , מכל מקו�. אי� חובה לנהל משא ומת� לחתימת הסכ� קיבוצי

 
 .55, 53' בעמ, ש�  141
 . לחוק הסכמי� קיבוציי�3לסעי�  הכוונה . 55–53' בעמ, ש�  142
חוק זכויות ב  קיי�רעיו� דומה. 387 ' בעמ,56ש "לעיל ה, ÌÈ¯ÈÎ·‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ÊÙ · עניי�  143

 המגדיר את הארגו� היציג לנושא חלוקת ,157ח "ס, 1984–ד"התשמ, מבצעי� ומשדרי�
 ראו סעי� . השמעה או הצגה של ביצועיה�בשבילתמלוגי� למבצעי� ובעלי זכויות יוצרי� 

 .לחוק זכויות מבצעי� ומשדרי�) ב(א3
החתימה היא כה בעלת משמעות עד שחוק הסכמי� קיבוציי� טורח לומר נקודת הזמ� של   144

שהסכ� קיבוצי לא יאבד את נפקויותיו וסממכויותיו המיוחדות ג� א� לאחר מכ� ארגו� 
 ). לחוק הסכמי� קיבוציי�5' ראו ס(יבד את מעמדו כארגו� עובדי� יציג העובדי� א

  .וגנטיות והמש� קיו� לאחר שינוי בעלותק, הארכת תוק� אוטומטית, כגו� האפקט הנורמטיבי  145
 .48ש "לעיל ה, ‰Ô‚Ú„Ó  עניי�  146
  .9ש "לעיל ה, ‰ËÓ�ÈÒ˜ עניי�  147
�הכוונה ל  148Not quite duty to bargain, הדומה למושג Not quite an employee.  
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רגו� עובדי� יציג יש להפחית באותה מידה את הדרישות הקשורות לא, עסקינ� מופחתת

, השני.  עומק ההקלה בדרישות הקד��כ, כעומק ההפחתה בחובה. ולהגדרת יחידת המיקוח

 כאלו הסוברי� כי ,חובת ההיוועצות וההידברות צמחה ממחוזות רעיוניי� שוני� לחלוטי�

 150בד בבד ע� המודל הקיבוצי לעתי� 149,מעורבות והשפעה, יש לתת לעובדי� קול

עוד , בעקיפי�,  נטע‚Ú„Ó‰ Ôהדי�  פסק 152, א� זהו הפירוש הנכו�151.וממנולעתי� במנותק 

אשר גבולותיה , Â¯·„È‰‰ ˙„ÈÁÈ˙: מוסד או מושג חדש בנו� משפט העבודה הקיבוצי

  153.והשיקולי� לקביעתה שוני� בהכרח מאלו של יחידת המיקוח

ר לאח  אשר נית� כארבעה חודשי�154,הסינמטקפסק הדי� של בית הדי� הארצי בעניי� 

 ע� ארגו� העובדי�  חובת ניהול משא ומת�במפורש קבע לראשונה Ú„Ó‰ Ô‚,155פסק די� 

היא א� , למקרא פסק הדי�,  השאלה שנותרה ללא מענה156.קיבוצי�היציג בשלב הטרו�

 חובת – לא בהכרח בכירה פחות,  אחרת– בצד חובת ניהול המשא ומת� נותרה חובה אחות

חיות לה� ג� זאת בצד זאת יחידת המיקוח , יוביתא� התשובה ח. הידברותהההיוועצות ו

  .ויחידת ההידברות

   יצירתיות בסעדי�  .2

כאשר הוא ראוי שבית הדי� יבח� את האפשרות להעשיר את ארגז הכלי� העומד לרשותו 

, לארגז הכלי�שתי התוספות .  חילוקי דעות בנושא קביעת יחידת המיקוחנקרא ליישב

 
149  Mironi ,26ש "לעיל ה.  
שנקר �ה אלו�פנינראו . כמו למשל מועצות העובדי� הקיימות בכמה מדינות באירופה  150

 319ל  ËÙ˘Ó È�ÂÈÚ" לקראת מודל משולש לייצוג ושיתו� עובדי�: מועצות עובדי� בישראל"
)2007.( 

" חידושי� וחדשנות בניהול משא ומת� וביישוב סכסוכי� בעול� העבודה"מרדכי מירוני   151
ÌÈ˜ÒÚÂ ËÙ˘Ó 2005 (75 ג( ;Mironi ,26ש "לעיל ה.  

  . לפסק הדי�51' סע, 48ש "לעיל ה, ‚Ú„Ó‰ Ô עניי�ב לכ� פי� למצוא תימוכי� עקיאפשר  152
האינטרס המשות� של קבוצת עובדי� מסוימת בהידברות איננו מספיק כדי כ� למשל הא�   153

 לא היה ער להבחנה בי� יחידת ‚Ú„Ó‰ Ô שפסק הדי� של היות? להכיר בה כיחידת הידברות
 שהכרה) הדי� לפסק 69' סע, ש�(לא דק בית הדי� פורתא עת הניח , הידברות ליחידת מיקוח

הכרה בהתארגנות של עובדי� כיחידת הידברות . עלולה להביא לריבוי נציגויות של עובדי�
לכ� צרי� כוח ארגוני . אול� איננה מובילה בהכרח לחתימת הסכ� קיבוצי, עשויה לקד�

 המתאפיי� בי� היתר באבד�, ייתכ� כי דווקא בעול� העבודה החדש. ותמיכה רחבה יותר
 עובדי� מסוימי� יעדיפו להצטר� לארגו� ,המשיכה של האיגודי� המקצועיי� המסורתיי�

 . לא חתימה על הסכ� קיבוציושכל מטרתו היוועצות והידברות 
 .9ש "לעיל ה, ‰ËÓ�ÈÒ˜ עניי�  154
 .48ש "לעיל ה, ‚Ú„Ó‰ Ô עניי�  155
 . לפסק הדי�7' סע, 9ש "לעיל ה, ‰ËÓ�ÈÒ˜ עניי�  156
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נעשה בה� שימוש אופרטיבי א� לא ,  מסוי� בפסיקה כבר מצאו ביטוי,המוצעות כא�

  . בהקשר של הגדרת יחידת המיקוח

)‡( ÌÈ„·ÂÚÏ ÏÂ˜ Ô˙Ó  

 מדגיש בית הדי� את חשיבות מת� ההזדמנות לעובדי� להשפיע Ô‡¯È„˙157 ˜˘¯בפסק הדי� 

, במיוחד בבקשות לשינוי יחידת המיקוח,  נראה כי בנושא זה158.על עיצוב יחידת המיקוח

יש לשמוע את העובדי� . ק בקולותיה� של המעביד ושל ארגו� העובדי�אי� להסתפ

ההחלטה  כגו� העובדי� אשר, המעורבי� ואת אלו העלולי� להיות מושפעי� מ� ההחלטה

במקרי� . כמו ג� בכוח�, הגיבוש והביטחו� שלה�, עלולה לפגוע בתחושת האחדות

 בקרב העובדי� המעורבי� 159המתאימי� בית הדי� יכול להטיל חובת קיו� שימוע והצבעה

ÂÓÚ˙˙ שהוצע בפסק הדי� ההצבעה  במודל , כבסיס,להשתמשאפשר א� . ובעלי העניי�
 È„·ÂÚ·˙Â�.160   
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א מת� הכרה ביחידת מיקוח לזמ� מוגבל או ידר� נוספת להעשרת הסעדי� של בית הדי� ה
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עובדה שאי� ה ומלבד,  היוריספודנטלי והנורמטיביהיבטה מלבד 163.כסכסו� כלכלי
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