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• המחבר מודה לגב׳ עופרה בן ישי על תרומתה החשובה למחקר זה שכללה ,בין היתר ,את האיסוף ,העיבוד והניתוח
של הנתונים ממחקר השדה .המחבר מודה גם למרכז לפיתוח על שם ספיר באוניברסיטת תל־אביב על המענק הכספי
שאיפשר את ביצוע המחקר.
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פתיחה

נושא המשמעת הוא חלק מםוגית הפיקוח החברתי עמה מתמודדת כל חברה אנושית
באשר היא .המשמעת חיונית בכל סוג של ארגון ,אולם דפוסיה משתנים לאורך זמן ובתוך
סוגי ארגונים שונים .המחקר הנוכחי מתמקד בהיבט מרכד אחד של המשמעת  -העונש,
ובסוג אחד של ארגונים או יחידות חברתיות  -איוגתי עבודה.
למרות חשיבות הנושא ,לא נערכו כמעט מחקרים בשאלת אכיפת נורמות התנהגות
באמצעות ענישה במקומות עבודה .בעיקר בולט חסרונם של מחקרים שיטתיים בתחום זה
בישראל .המחקר הנוכחי בא לתאר את הענישה במערכת המשמעת במקומות עבודה .הוא
מהווה מחקר חלוצי ,תאורי באפיו ,והוא ראשון בסדרה של מחקרים ,העוסקים בהיבטים שונים
של אכיפת משמעת בעבודה בישראל ,ובהשוואת המצב עם מערכות יחסי עבודה במדינות
אחרות.
המחקר בוחן את התייחסותו של הארגון לעונש בשני מימדים (1) :התייחסותו
הפוומלית־המוסדית כפי שהיא באה לידי ביטוי בקודכס של כללי ההתנהגות הנוהג בו)(2
התייחסותו הנורמטיבית של הארגון ,כפי שבאה לידי ביטוי בדרכי התגובה ואופני השימוש
בעונש במערכת יחסי העבודה היומיומית הלכה למעשה ) .(in actionשני מימדי הענישה
ייבדקו תוך שימוש בשלושה עולמות תוכן תיאורטיים ומחקריים;
 הדין הפלילי. המחקר הפנולוגי. מחקרים בתחום יחסי עבודה.המאמר ינסה לענות על השאלות הבאות:
א .מה הם היסודות והתהליכים מהם מורכבת מערכת הענישה בארגון העבודה בישראל
ובאיזו מדה הם תואמים את אלו העולים מן התשתית התאורטית?
ב .האם מקומות העבודה הכלולים באוכלוםיה הנבדקת נבדלים ,על־פי חתכים ארגוניים
שונים ,באופן ובדרכים שהם מפעילים ומתייחסים לענישה?

.2

גישות לאכיפת משמעת בעבודה

נוהגים להבחין בין שני סוגי משמעת ראשיים וסוג נלווה':
א .משמעת חיובית ) - (positive disciplineנסמכת על עיצוב דפוסי התנהגות רצויים
באמצעות תיגמול חיובי כגון קידום ,מתן מענקים וכיו״ב.
ב .משמעת שלילית ) - (negative disciplineנסמכת על עקירת דפוסי התנהגות בלתי
רצויים באמצעים שליליים  -הטלת עונשים .גישה זו אמורה להביא את העובד להתנהג
לפי רפוס התנהגות רצוי ררך הרתיעה של הפרט מהעונש המתלווה להתנהגות החריגה.
ג .משמעת עצמית ) - (self disciplineמבוססת בעיקר על שליטתו העצמית של הפרט
בדרכי התנהגותו .גישה זו נסמכת ע ל הכרותו של העובד את שתי השיטות הקודמות
ומחייבת בנוסף הזדהות אמוציונלית וקוגניטיבית של העובד עם כללי ההתנהגות
הרצויים שגובשו בארגון .סוג זה של משמעת הוא אמנם האופטימלי ,אך רק לעתים

.1

M. Mellish & S. Collis-Squires, "Legal and Social Norms in Discipline and Dismissal" 5 Indus.
LJ. (1976) 164.
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שמזון משפט העבודה ־ ג

מ׳ מיחני

רחוקות מסוגל ארגון עבודה להסתמך עליו באופן בלעדי .נוהגים להסתמך על משמעת
עצמית בעיקר בארגונים בעלי אופי הירואי )יחידה צבאית מובחרת( או בארגונים
וולנטריים שיש בהם דרגת לכידות גבוהה.
סוגי משמעת אלו אינם עומדים בפני עצמם; במקומות עבודה נמצא ,בדרר כלל ,שילוב
של אמצעים משלוש הגישות .לכל גישה יש תימוכין תיאורטיים ושיטות ההפעלה היהודיות
לה.
מתוך שלוש הגישות מוקש מחקר זה לבחינת הסוג השני  -המשמעת השלילית,
כשהדגש הוא על הענישה ביחסי עבודה .במשמעת מסוג זה העובד "הסבירי׳ יעבוד כהלכה
לא משום שהוא רוצה להבטיח לעצמו תגמולים רצויים ,אלא משום רצונו להמנע מנסיבות
בלתי נעימות לו.
תפישת הענישה בגישת המשמעת השלילית מניחה באופן תאורטי ,בדומה למערכת
המשפטית ,כי העובד מסוגל לשקול ולערוך לעצמו מאזן רווח והפסד כאשר הוא נוקט
בפעילות חריגה ,וכי התנהגותו מודעת .כלומר ,הוא מודע לעבירות המשמעת ולעונשים
הנלווים אליהן .ברור כי הנחות אלו אינן עומדות תמיד במבחן המציאות .דבר זה ,מסביר,
בין היתר ,את הקשיים בהפעלת ענישה ואת יעילותה החלקית.
2

.3

החטא ועונשו ־ הגדרת העבירה והעונש

שני היסודות או המרכיבים המרכזיים בגישת המשמעת השלילית הם עבירת המשמעת
והעונש.
 3.1עבירת משמעת
לצורך שמירת רמת המשמעת הדרושה והמוגדרת על פי יעדי הארגון ,נקבעות במקום
העבודה באופן פורמלי ובלתי פורמלי נורמות התנהגותיות וכללי משחק המחייבים את
המשתתפים בארגון .כל סטיה מנורמות ההתנהגות של הארגון)המוגדרות בכתב והמפורסמות
במסמכיו הרשמיים של הארגון( הינה עבירת משמעת .יחד עם זה יש לזכור כי לא כל עבירת
משמעת גוררת בהכרח תגובה משמעתית כלשהי .בתי הדין לעבודה הגדירו את מעשה
העבירה באופן דומה לדין הפלילי כאשר הם משתמשים בשלושה מבחנים:
א .המבחן הענשי.
ב .פרסום ההתנהגות האסורה.
ג .המבחן התגובתי של בעל הסמכות.
בהשוואה לדין הפלילי ,נוסף בדיני עבודה המבחן התגובתי .לפיכך ,עבירת משמעת
שמעולם לא נאכפה במקום העבודה ,חדלה בנסיבות אלו להיות עבירה .עבירת משמעת,
אשר במשך תקופה ארוכה המעביד לא הגיב עליה ,אין להביאה בחשבון לענין ענישה .אי
נקיטת צעדים על־ידי המעביד כלפי הפרת משמעת של עובד כמוה כויתור וכהסכמה עם
ההתנהגות האסורה.
3

4

A. Sartain & A. Baker, The Supervisor and His Job (McGraw Hill, 1965). .2
 .3תב״ע א 3-411/לוי  -אוומט קואו ,פד׳׳ז! ט צז.
 ,4תב״ע לט 3-713/חילו • דפוס אופסט נע״מ ,פד״ע יא עג.
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מכאן שהדרך היחידה להגדיר עבירת משמעת ביחסי עבודה היא לבחון את האופן
והשיעור של התגובה הממשית כלפי ארועים מסוימים .דפוס התנהגות הופך על פי הגדרה
זו לעבירה רק כאשר האדם המוסמך לכך מחליט להגיב עליו באופן עונשי.
לפי גישה זאת ,העבירה נבחנת בפריזמה של חיי המעשה ,האופן שבו בעלי הסמכות
יוצקים תוכן ממשי להגדרות שהתקבלו להפרת ה׳׳חוק״ בארגונם.
בהתאם לגישה דלעיל ,עבירת משמעת תוגדר כהפרת חובה מפורשת ומכללא ,המוטלת
על העובד ,במסגרת חוזה העבודה ,היונק ממקורותיו השונים ,והצפויה באופן מעשי לעונש
מידי בעל סמכות .מעיון בהסכמים קבוציים ובמחקרים העוסקים בכללי התנהגות בתחום
העבודה ובאכיפת משמעת ניתן למנות כמה סוגים עיקריים של עבירות משמעת במקום
העבודה:
א .עבירות משמעת הקשורות למערכות היחסים הבינאישיים בתור הארגון ,בין הממונה
לכפיפים ובין העובדים בינם לבין עצמם.
ב .עבירות הקשורות בהרגלי עבודה )כגון העדרויות ואיחורים לעבודה( .זוהי קבוצת
העבירות המטרידה ביותר מבחינת הנזק הארגוני המצטבר שהיא גורמת ,ומבחינת העדר
סנקציות הולמות לטפול בה.
ג .עבירות פליליות המבוצעות במקום העבודה או במסגרת העבודה .קבוצת עבירות זו
דורשת נתוח מיוחד בשל הזיקה הקיימת בין מערכת אכיפת המשמעת בתוך הארגון
לבין מערכת הענישה בדין הפלילי הכללי.
ד .עבירות המבוצעות מחוץ לעבודה  -עבירות שמבצע העובד בשעות הפנאי שלו ,בין
אם הינן עבירות פליליות ובין אם הינן עבירות משמעת שחוזה העבודה רואה אותן
כבעלות השלכה על מקום העבודה .בקטגוריה זו נהוג להבחין בין עבירות שיש בהן
כדי להשפיע באופן ישיר על איכות תיפקודו של העובד )שימוש בסמים למשל( לבין
עברות שיש עמן קלון ,שעיקר נזקן טמון בפגיעה בשמו של מקום העובדה והעובדים
האחרים ,או ביוקרתם הציבורית .קבוצת עבירות זו רלבנטית לא רק לסקטור הציבורי,
אלא גם במגזר הפרטי .זאת בגלל ההשקעה הגדולה של הקהילה העיסקית בכלל,
ואירגוני שרות בפרט ,בבנייה ובטיפוח תדמית חיובית.
ה .עבירות רשלנות בעבודה ,ובעיקר בהקשר של בטיחות ותאונות בעבודה.
5

6

7

 3.2העמש
העונש הוא כל סנקציה שלילית הננקטת כתגובה לעבירת משמעת על־ידי בעל הסמכות
לכך .ביחסי עבודה ניתן למצוא שני סוגי עונשים; כאלו הפועלים במישור האינטרס הכלכלי
של הפרט ,ולצידם עונשים הפועלים במישורים פסיכולוגיים וסוציולוגיים  -באמצעות
סמלים מעמדיים .במחקר הפנולוגי ,לעומת זאת ,מבחינים בין:
 .1עונשים ראשוניים כספיים או הרחקתיים.
 .2עונשים דחויים או עונשים על תנאי.
 .3עונשים נלווים.
8

,

.5
.6
.7
.8
.9

K. Plummer, "Misunderstanding Labelling Perspective" in Deviant Interpretations: Problems in
Criminological Theory D. Downes & P. Rock ed. (Martin Robertson, 1979).
Mellish & Collis, supra note 1,
הגדרה דומה ניתן למצוא אצל י׳ הורוביץ ״הסדרי משמעת בעבודה  -חלק א׳׳׳ משפטים ט).477 (1979
E. Etzioni. A Comparative Analysis of Complex Organizations (The Free Press, 1975).
ש׳ שוהם עברות ועוגשינו נישואל)עם עובד.(1963 ,
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שמזון משפע הענדדה 1 -

מ׳מיח?

בהסכמים הקיבוציים ניתז למצוא בדרך כלל סולם עונשים המורכב מארבעה סוגים
עיקריים של עונש;
 .1עונש על תנאי :התראה בע״פ ,התראה/נדפה בכתב.
 .2עונשים כספיים :קנס/השעייה ללא שכר.
 .3עונשי מעמד :מניעת קידום/עיכוב דרגה.
 .4עונשי הרחקה :כולל הרחקה זמנית ,עם ובלי שכר ,לצמיתות עם או בלי פיצויים ,ועם
או בלי הודעה מוקדמת.
10

בענישה במסגרת יחסי עבודה מן הראוי להדגיש עוד שני היבטים:
ראשית ,יש להבחין בין ענישה ברמת הפרט לבין ענישה ברמה הקיבוצית .המחקר הנוכחי
מוקדש לאכיפת משמעת ברמה האינדיבידואלית .המחקר אינו עוסק בתגובות משמעתיות
להפרות משמעת שבוצעו על רקע נקיטת צעדים קיבוציים )כגון שביתה( ולא בענישה
קולקטיבית .עם זאת יש לשים לב לקשר הקייס בין עבירות שתחילתן הפרות משמעת
אינדיבידואליות וסופן בסכסוך קיבוצי ,אלא שמסגרת הדיון והנתוח המתחייבת במקרים
אלו חורגת ממחקר זה.
שנית ,יש להבחין בין ענישה על הפרות משמעת לבין ענישה על אי התאמה או על
אי עמידה בכמות ובאיכות ביצוע כפי שנדרש על ידי הארגון .המחקר הנוכחי אינו עוסק
בתגובתו העונשית של הארגון כלפי עובדים שביצועם ירוד או שרמת הפריון שלהם אינה
עומדת בסטנדרטים הארגונים .הוא מתרכז אך ורק בענישה המכוונת כנגד עובד העובר על
נורמות התנהגותיות מחייבות ,שאינן קשורות בביצוע הממשי של העבודה .המוטיבציה
והיעדים בשני סוגי ענישה אלו שונים ומחייבים מסגרות נתוח עצמאיות .בפסיקה הישראלית
נקבע גם כי יש להבחין בין פיטורים בגלל אי התאמה לבין פיטורים בגין עבירת משמעת,
שכן קיים שוני הן בהליך והן בבעלי סמכות ההחלטה בכל סוג של פיטורים.
11

,2

13

.4

מיקומה של הענישה במערכת היחסים הנשלטת על־ידי
חוזה עבודה

לידתו של העונש ביחסי עבודה עוד בימי ^  .Master & Servant L a wאמצעי
הענישה כללו אז גם הפעלת כה פיזי כלפי העובדים .במאה ה־ 18ותחילת המאה ה־19
היו בידי המעביד סמכויות ענישה נרחבות ביותר כלפי עובד שהפר את כללי המשמעת.
סמכותו של המעביד להעניש עובד סורר היתה פועל יוצא מתפיסת יחסי העבודה ,באותה
תקופה ,במונחים של סטטוס .מעמדו של המעביד הן בחברה והן במקום העבודה הוא
שהיקנה לו סמכויות ענישה שהיו אנלוגיות )אם כי לא זהות( לסמכות הנתונה בידי האב
בנוקטו אמצעי משמעת כלפי בנו הסורר .במסגרת זו נכללה גם הענישה בגין הפרות
14

15

16

.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16

י׳ הורוביץ ״הסדרי משמעת בעבודה  -חלק ב׳ משפעיט י).323 (1980
עש״מ  1/86יחזקאל קזקה נ׳ ושוח השידור ,פ״ד מ).406 (2
דב״ע לז 4-13/מועצת פועלי רמת גן גבעתיים ־ אלקו החשת אלקעדו־מיכניח נע״מ ,פד׳ע ט .113
דב״ע מז 3-132/מלכה אנגלפמן ־ אורי עמית ,פדיע יס  ;225דב״ע לז 3-93/מדינת ישראל  -יואל חנוט,
פד׳׳ע ט .14
J. Cronin & R. Grime Labour Law (Butterworths, 1970) 56.
.Ibid
Master and Servant Act, !867.

ש1ת v w n !1הענווה  -ג

העדשה כאמצעי לאכי8ת משמעת נענזזה

I

117

משמעת .באותה תקופה אף הרחיקו לכת עד כדי כך ,שהפרת חוזה העבודה על ידי עובד
עשויה היתה להביא לנקיטת הליכים פליליים כלפיו.
שינוי בגישה ניתן למצוא 1־ ,Common Lawאשר ראה ביחסי עובד מעביד יחסים
רצוניים ,המוסדרים מכוח הסכמת הצדדים והכפופים לדיני החוזים הכלליים .תפיסת יחסי
העבודה במונחים של סטטוס התבטלה ,והמעביד איבד את הפררוגטיבה לענישה משמעתית.
על פי גישה זו נכללו בחוזה העבודה ,בין היתר ,התחייבויות חוזיות להבטחת המשמעת
בעבודה ובידי המעביד נותרו הסעדים הנהוגים בתחום דיני החוזים.
הגישה הרווחת בישראל ,כפי שעולה מפסקי הדין של בית הדין הארצי לעבודה ,לא
אימצה במלואה את השינויים שחלו בגישת ^  .Common L a wבמספר פסקי דין נקבע כי
במסגרת היחסים החוזיים בין עובד למעביד שמור בידי המעביד הכח לנקוט באמצעים
משמעתיים נגד העובד עד כדי פיטוריו .הסמכות להטיל משמעת ולנקוט בצעדים הראויים
לשם כד ,נלווית לפררוגטיבה של המעביד לנהל את מפעלו .עם זאת ,נקבע כי ניתן להגביל
סמכות זו בחוק ,בהסכם קיבוצי או בחווה העבודה האישי .כמו כן נקבע כי ״פררוגטיבה
זו היא בבחינת תנאי מכללא שבחוזה העבודה האינדיבידואלי וחל עליו הכלל המחייב כל
תנאי מכללא :צריך שהתנאי מכללא יהא ברור וחד משמעי ,ושאין בו כדי לפגוע בתנאי
מפורש  -לא כל שכן בזכות המוקנית בחוק״.
17

18

19

10

21

.5

שלושה מודלים או עולמות תוכן לבדיקת הליך הענישה

 5.1העדשה בדין הנלילי והשלכותיה על הענישה נ ע מ ד ה
מערכת הענישה של הדין הפלילי ממוסדת וותיקה מן המערכת לאכיפת משמעת ביחסי
עבורה .בחיבור הקלאסי שהשווה בין שתי המערכות נטען כי קיים דמיון בסיסי בין מערכת
הדין הפלילי  .industrial disciplinedשתיק מהוות מערכות עונשיות ממוסדות שבהן
מפעילים אמצעי כפיה פורמלים להשגת ציות .יחד עם זאת ,קיימים שלושה הבדלים
משמעותיים ביניהן:
א .בניגוד למערכת הפלילית ,קיימת ציפיה במערכת המשמעת ביחסי עבודה ,כי העונש
יהיה תועלתי כלפי העובד עצמו ,כלפי עמיתיו וכלפי המעסיק והארגון בכללו.
ב .המדינה ,במיוחד כאשר היא ליברלית ודמוקרטית ,מעניקה ערך רב לאוטונומיה של
הפרט ולזכותו לבחור לו דפוסי התנהגות הראויים בעיניו .החוק הפלילי נועד אך ודק
כדי לתמוך בתנאים החברתיים המינימליים של סדר חברתי חיוני .לעומת זאת ,ביחסי
עבודה כללי ההתנהגות הנדרשים מעובד הם קודם כל תוצאה של מדיניות עסקית של
מקום העבודה .מערכת זו ,מעצם טבעה ,איננה מערכת ליברלית)אף שהיא יכולה לאמץ
דפוסים כאלו באופן עצמאי רצוני או באופן כפוי בגלל חוק המדינה( ,אלא מערכת
משימתית אשר שמה את צרכי הארגון ויעילותו בראש מעייניה.
22

S. Kadish, "The Criminal Law and Industrial Discipline as Sanctionary Systems - Some .17
Comparative Observations" in Labor Arbitration and Problems (BNA, 1967).
 .18דב״ע לו 3-33/וימוט״ן  -אל על מיני אויר לישדאל בע״מ ,פד״ע ח .52,44
 .19דב״ע לה 3-1/עירית ומת גן ־ מדצ׳ל ,פר׳ע ו .343,337
 .20דב־ע לה 3-8/מקומת חנות המיפ נע׳׳מ ־ מוקונ״ן ,פד״ע ו .133 ,125
 .21מקומת ,שם בע׳ .134
Kadish, supra note 17. .22
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מ׳ מידתי

נושא הפרדת הרשויות ,שנשמר בדין הפלילי ,איננו נשמר במערכת אכיפת המשמעת
ביחסי עבודה.

פעולות הענישה בדין הפלילי מונחות על־ידי עיקרון החוקיות ,שמשמעויותיו המעשיות
מתמצות בשלוש דרישות:
דרישה לבהירות וודאות בניסוח החוק.
דרישה לפומביות.
דרישה לאי מפרעיות של החקיקה.
הדרישה הראשונה באה לידי ביטוי ביחסי עבודה באמצעות הקביעה כי ענישה
משמעתית בעבודה חייבת להתבסס על הגדרות בהירות וברורות מהי התנהגות נורמטיבית
מצופה ומהי סטיה מהתנהגות זו ,ולגבי נוהלי ענישה ,אופני ענישה אפשריים וסמכויות
ענישה.
לענין דרישת הפומביות ,טריבונאלים ובתי משפט דורשים מן המעסיק פירסום כללי
המשמעת וסולם העונשים .נדרש כי העונש המוטל על העובד ופירוט האיסור הספציפ־
יופיעו בצורה כלשהי ,רצוי בכתב ,בחוזה העבודה הנהוג במפעל .בית הדין לעבודה קבע כי
השעיית עובד בהעדר סעיף המאפשר זאת בהסכם ,מהווה הפרת הסכם העבודה מצד המעביד,
וכי רק מה שמוגדר בתקנון העבודה בסעיף עבירות משמעת ,אכן יחשב כעבירה.
עקרון אי מפרעיות החקיקה קיבל אף הוא ביטוי בספרות העוסקת בענישה ביחסי עבודה.
דוגמא לכן ניתן למצוא ברעיון שגם אם קיים כלל שלא נאכף זמן רב ,ומסיבות שונות
החליט המעסיק להתחיל באכיפתו ,יש לתת לעובדים התראה מוקדמת ,כאילו נחקק מחדש.
יחד עם זאת ,דווקא חוק שרות המדינה )משמעת( ,נספחי המשמעת ורבים מן ההסכמים
הקיבוציים ,וכן חוקת העבודה של עובדי מוסדות ההסתדרות ,מכילים ״עבירות סל״ כדוגמת
״התנהגות בלתי הולמת״ שיש בה חשש למפרעיות החקיקה.
21
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 5.2המחקר הפנולוגי והשלכותיו על הענישה בעבודה
במחקר הפנולוגי נוהגים להבחין בין מטרות תגמוליות לבין מטרות תועלתיות .כאשר
הענישה היא למטרות תגמוליות ,העונש נועד לפצות באופן רגשי את הנפגע* אד תועלתו
לעתיד מוטלת בספק ,ויש בו לעיתים אף מן הנזק .לעומת זאת ,כאשר המטרות הן תועלתיות,
קיימת ציפיה כי תצמח תועלת הן מבחינת הפרט המוענש והן מבחינת כלל הציבור העד
לתהליך הענישה .המטרות התועלתיות מתחלקות לשתי קבוצות משנה :הרתעתיות ומתקנות
)רפורמיסטיות(.
 5.2.1מטרות תגמוליות
עקרון התגמול בענישה מוגדר כהטלת סבל לשמו כדי לגמול לעבריין על העבירה
שביצע מבלי שיש כוונה לגרום לשינוי התנהגותי .העונש התגמולי רווח ביחסי עבודה בעיקר
במאה דד .19מתחילת המאה הנוכחית מסתמנת נטייה להימנע מעונש תגמולי משום שהוא

 .23תב״ע לס802/־ 3שנו • שמש ,פד׳ע יא עה תניע לס 3-1561/מימין  -גולד זשות׳ ,פד״ע יא צה .סוגיה
זאת טרם הוכרעה על ידי בית הרץ הארצי לעבודה .ראה מ׳ גולדברג ״ההשעיה בהליכים משמעתיים״ שנתון
משפט העבודה א)תש׳ץו .44 ,37
 .24ראה לדוגמא סעיף  (1)17לחוק שירות המדינה)משמעת( תשל׳ג־ 1963הקובע כעבירה התנהגות שאינה הולמת
את תפקידו כעובד מדינה ,או סעיף  - {3)17התנהגות העלולה לפגוע בתדמיתו או בשמו הטוב של שירות
המדינה .ראה עש״מ  5/86גדעון ספידו נ׳ נציב שיחת הסדנה ,פ״ד מ).227 (4
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נתפש כבלתי הולם את יעדי הענישה בעבודה .יחד עם זאת ברור ,שכאשר מביאים בחשבון
בקביעת העונש את תוצאת המעשה כנסיבה מחמירה ,הדבר משקף מטרות תגמוליות.
 5.2.2משוות תועלתיות
גורם ההרתעה שבענישה בנוי על ההנחה שהאדם בוחן התנהגותו לפי מאזן סבל־תועלת,
אשר פעולה זו או אחרת עשויה או עלולה לגרום לו ,ומחליט לפעול על פי שיקול זה.
במטרת ההרתעה יש להבחין בין הרתעה ספציפית  -כאשר העונש המוטל על העבריין אמור
לשמש לו כאזהרה לעתיד לבוא ,לבין הרתעה כללית פוטנציאלית  -כאשר העונש המוטל
על העבריין אמור להרתיע אחרים ,שטרם עברו את העבירה .כך למשל ,באשר מפטרים
עובד בגלל עבירת משמעת ברור שהכוונה היא להשיג הרתעה כללית פוטנציאלית בלבד.
ביחסי עבודה המטרה העיקרית היא הרתעתית .אולם ,גם בהקשר זה ,כמעט כמו במשפט
הפלילי ,קיימים קשיים ומגבלות המשפיעים ע ל יעילות ההרתעה והקשורים לסוגים השונים
של העבירות ולאישיותם של העבריינים .כך למשל ,המחקר הפנולוגי מבחין בין קבוצת
העבירות האינסטרומנטליות לבין קבוצת העבירות האקספרסיביות :הראשונה כוללת בעיקר
עבירות המביאות רווחים ,וההרתעה לגבי עברינים בתחומים אלו היא משתנה כלכלי נוסף
הנכנס לשיקול הרווח הצפוי מן העבירה .לעומתן ,העבירות האקספרסיביות קשורות לגורמים
אמוציונליים ,ובדרך כלל הן מתבצעות במצב רגשי כזה שבו ממילא אין השפעה לגורם
ההרתעתי .לענין אישיות העבריינים ,המחקר הפנולוגי מעלה ספקות לגבי משמעות ההרתעה
לגבי הרצידיביסט או אלו המכונים במקום העבודה ^ Trouble Makers.
הגישות המודרניות לענישה ביחסי עבודה מדגישות מטרות מתקנות רפורמיסטיות
תומכות ומייעצות .אחד הפיתוחים המעניינים בנושא משתמש בגישה של ניהול לפי יעדים
) .(M.B.Oהגישה דורשת מעובדים עבריינים ליצור בעצמם את תוכנית השיקום שלהם .רק
לאחר שהם נכשלים לעמוד במטלות המוסכמות ,שהציבו לעצמם במסגרת תכנית היעדים
לשיפור ההתנהגות ,ניתן להפעיל כנגדם את אמצעי הענישה.
25
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 5.2.3דנם הענישה המשולב  -המודל הפחנוסיני
המונח ענישה פרוגרסיבית בארגון עבודה מתייחס למערכת ענישה מדורגת הידועה
לעובדים מראש ונאכפת ע ל פי שני קריטריונים :חומרת העבירה ומספר הפרות המשמעת
בהן היה מעורב העובד .הגישה מהווה שילוב כל המטרות שנימנו לעיל.
הנקודה המרכזית בגישה זאת היא שילוב אלמנטים של משמעת שלילית עם יסודות
המשמעת העצמית .אולם עיקר חולשתה בישומה הפרקטי .בדומה לענישה ההרתעתית או
המתקנת ,דגם הענישה הפרוגרסיבי איננו יעיל או רלבנטי לגבי קבוצת המקרים הקשים
) (Major infractionsשעבודם העונש הוא פיטורים מידיים.
ראוי לציין כי בפסיקת הבוררים בארצות הברית קיימת נטיה לעבר מטרות מתקנות.
לפיכך נדרש כי מערכת הענישה תתבסס על עקרונות של ענישה פרוגרסיבית כתנאי הכרחי
לראיית הענישה כהוגנת.
27

28

 .25דוגמא לנסיון לבנות פרופיל של קבוצה זו ,על דרכי הטיפול המומלצות לגביה ,ואה אצל א׳ גן המשמעת
נצי הסוחו הישראלי)המכון הישראלי לחקר הספנות.(1978 ,
Kadish, supra note 17. .26
.Ibid .27
H. Wheeler "Management-Labour Relations in The U.S.A." in International and Comparative .28
Industrial Relations G. Bamber & R. Lansbury eds. (Allen & Unwin, 1987) 57.
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 5,3משתנים ביחסי ענודה והשלכותיהם על הענישה בעבודה
מתוך הספרות ביחסי עבודה ניתן לדלות גורמים שונים הקשורים בעבירת המשמעת
עצמה ,בעובד העבריין ובגורמי ההנהלה )האמורים להפעיל את הליכי המשמעת בין בעצמם
ובין ביחד עם ארגון העובדים( כמשפיעים על הענישה.
 5.3.1משתנים הקשורים נעבירת משמעת
א .נפיצות העבירה :המחקרים גורסים כי שכיחות גבוהה של עבירת המשמעת במקום
העבודה תגרום הן לראיית הענישה כדרך טיפולית הולמת ,והן להחמרה בסוג העונש
וברמתו.
ב .קשיי הגילוי של הפרת המשמעת והוכחתה :כאשר קיים מחסור זמין במידע על הפרת
משמעת ,או שהראיות אינן חד משמעיות או שהתשתית העובדתית לגבי הפרת
המשמעת אינה ברורה ,העונש נתפש כבלתי הוגן ,ובפועל מסתמנת נטייה להקל
בענישה .במחקרים שנערכו בארצות הברית נמצא כי ב־ 90%מן המחקרים ויתרו
המנהלים מראש על ענישה בתנאים אלו ,והעדיפו להימנע מהשקעת אנרגיה גדולה
בחיפוש אחר הוכחות .במחקר אחד העריכו  23%מן המשיבים את הטלת העונש בתנאים
אלו כבלתי הוגנת.
ג .מידת הנזק שגרמה העבירה :ממצאי המחקרים מראים כי במקרים של הפרת משמעת
זהה ,הושת עונש חמור יותר כאשר העבירה הולידה נזק רב לארגון .ממצאים אלו
תומכים בתאוריה הגורסת כי הממונה המעריך את התנהגות העובד מפר המשמעת
״מאבד״ תחושה של נורמות ארגוניות בסיטואציות בהן ההפרה גרמה נזק מזערי
לארגון .ראוי להעיר כי בית הדין לעבודה לא ראה בעובדה שנגרם נזק מיזערי גורם
מקל בטיעונים לעונש".
ד .התייחסות קודמת של הארגון לעבירת המשמעת :נטיה הקיימת בארגון שלא להעניש
עובדים על אותה הפרת משמעת ,גורמת ,בדרך כלל ,להמנעות מענישה או לחילופין
להקלה בה.
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 5.3.2משתנים הקשורים נעזנז־ עצמז
א .ותק :נמצא כי שנות הוותק בארגון מביאות בדרך כלל להקלת העונש ,אף שאין בגורם
זה כדי להשפיע ישירות על תפישת חומרת העבירה או על ייחום האחריות למבצעה.
ב .רקורד משמעתי :רקורד משמעתי או ליתר דיוק העדרו של רקורד משמעתי קודם
)קופת שרצים( ,הוא אחד ממשתני המפתח המשפיעים על העונש .המחקרים מצביעים
על נטיה בחלק מן המחקרים להימנע מענישה על הפרת משמעת כאשר אין לעובד
עבירות קודמות .יתרה מזאת ,נמצא כי גם אם העובד בעייתי לאורך תקופת זמן ,אך
העבירות לא תועדו כהלכה ,לא הובא ניסיון העבר בחשבון ,והדבר לא הביא להחמרה
34

35

W. Wohlking, "Effective Discipline in Employee Relations" 54 (9) Person. J. (1975) 489. .29
M. Pulich, "Train First Line Supervisors to Handle Discipline" 62 (12) Person. J. (1983) 980. .30
H. Kelley "Moral Evaluation" 26 Amer. Psy. (1971) 293. .31
 .32תביע לז 3-33/נומין נוזל לבניה  1974נע״מ ־ עמד משאירה ,פד׳ע ח .315
L. Harrison, "Why Supervisors Fail to Discipline" 30 (4) Sup. Mgt (1985) 18: P. Selznick, Law .33
Society and Industrial Justice (Russell Sage, 1969).
Selznick, ibid. .34
S. Green & C. Liden, "Contextual and Attributional Influences on Control Decisions" 65 (4) J. .35
of Appl. Psy. (1980) 453.
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בעונש .לעומת זאת ,עובד בעל ״עבר עשיר״ של עבירות משמעת מתועדות צפוי
לעונש חמור יחסית .ההסבר לכך הוא שגלית ההרשעות של העובד משמש כנקודת
מוצא ובסיס לחיזוי לגבי סיכוייו של העובד לעבור עבירות משמעת נוספות בעתיד.
ג .מיומנות מקצועית :נמצא כי ערכו של העובד לארגון מבחינת כישוריו ויכולתו
המקצועית מהווה גורם רב השפעה על העונש .מנהלים מהססים להעניש את "high-n
" - valued employeeעובד שכישוריו נתפשים כנדירים או כחיוניים לארגון.
ד .מעמדו של העובד נפיומידות האומן :נמצא כי מיקומו ההירארכי של העובד משפיע
על העונש ביחס הפיר .כלומר :הנטיה היא להקל בענישה ככל שמיקומו של העובד
בארגון גבוה יותר .ראוי להעיר כי בית הדין לעבודה מהדק בדעה הפוכה ובמקרה אחד
ראה לנכון להחמיר בענישה בשל מעמדו הבכיר של העובד.
ה .התייחסות העונד למעשה העבידה :הבעת חרטה והודאה באשמה בעת גילוי הפרת
המשמעת ,גורמת להפחתה ניכרת בעונש .עצם הבעת החרטה מביאה לכך שהעובד
נתפש כבעל סיכוי רב יותר שלא לשוב על מעשהו.
ו .נסיבות אישיות הקשורות בעובד :במחקרים נמצא כי עובדים בעלי רקע משפחתי
בעייתי זכו לאהדה ,והדבר הביא להפחתה בעונש .גם בית הדין לעבודה העלה את
הגורם של בעיות משפחתיות כבסיס להמלצתו לא למצות את הדץ עם עובד עברין.
36
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 5.3.3משתנים הקשורים בתפישת התפקיד של המעניש
א .יחסי ממונה  -עמיתים :ככל שהמנהל חש שעמיתיו אינם נוטים לאכוף את כללי
המשמעת בארגון ,ולהפעיל את מערכת הענישה ,כן יימנע אף הוא מלעשות כך.
ב .יחסי ממונה  -הנהלה :תחושתו האישית של המנהל ,כי לא יקבל גיבוי מן הדרגים
הבכירים ממנו בארגון ,תגרום לו להקל בענישה או להימנע ממנה כליל .החשש מהעדר
״גב״ לענישה מצד ההנהלה ,או לחילופין החשש שההנהלה תדחה את המלצת הטיפול
המשמעתי שיציע הממונה ,או אם יטיל עונש היא תמתיקו בשלב הערעור ,יוצרים אצל
המנהל חשש כי סמכותו בעיני העובדים עלולה להיפגע ,ומוטב להימנע בכלל מאכיפת
המשמעת.
ג .תפישת מערכת הענישה בארנון :מידת ההכרות של המנהל עם מערכת המשמעת
והענישה מהווה תנאי הכרחי להפעלתה .ככל שמערכת החובות והסנקציות על הפרתן
מוכרת יותר ,כך היא תתפש על־ידי המנהל הממונה כלגיטימית יותר ,והוא ייטה
43

44

T. Haimann & R. Hilgert Supervision; Concepts and Practice of Management (South Western .36
Publications, 1972).
W. Boise "Supervision Attitude toward Disciplinary Action" 28 Person. Adm. (1965) 24. .37
B. Rosen & T. Jerdee "Factors Influencing Disciplinary Judgements" 59 J. of AppL Psy. (1974) .38
327.
Wheeler, supra note 28. .39
 .40לדבר בית הדין :״כאשר מחר גיסא עומדת חומרת מעשיה של העובדת.״ חומרה כפולה ומכופלת ,ביחס
לתפקידה ...הראשית״ דב״ע לח 3-97/נלמע מחפות כרמיאל ,פד׳׳ע י ) .157להלך גלבוע(.
B. Rosen & S. Adams "Organizational Coverups: Factors Influencing the Discipline of .41
Information Gatekeepers" 4 (4) J. of Appl. Soc. Ps. (1971) 375.
 .42בלשון בית הדיה ברקע עומדת העובדה כי מפאת מחלת בעלה ...אין למצות את הדין העונשי עד תום״ גלבוע,
לעיל הערה  ,40שם.
Wohlking, supra note 29. .43
Harrison, supra note 33. .44
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להפעילה .גורמים נוספים המשפיעים ע ל הנטייה להשתמש בענישה (1):מידת ההכרות
של כפיפי המנהל את מערכת המשמעת והעונש; ) (2הערכת התועלת  /מחיר של
הסנקציות העומדות לרשותו; ו־) >3תפישתו הסובייקטיבית של הממונה כי אכן עומדות
לרשותו בפועל )ולא בתאוריה( סנקציות יעילות כנגד הפרות משמעת .אמונה בקיומן
של סנקציות אמיתיות  -שלא על הרף או על המדף בלבד ,נחשבת מכריעה לגבי
אכיפת כללי ההתנהגות.
45
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 5.4מעורבות נציגות העונדימ בהליך המשמעתי
מהו המקום שתופשת נציגות העובדים בהליכי המשמעת ואיזו השפעה יש להשתתפות
הנציגות על התנהגות העובדים ועל העונש שינקט כלפיהם?
העסקה על פי מודל של יחסי עבודה קיבוציים מעניקה לעובד הגנה קיבוצית אירגונית
מפני יחס שרירותי ובלתי הוגן ,לרבות בנושא אכיפת המשמעת .אך החשיבות שתופסת
נציגות העובדים בתחום איננה מוגבלת לשמירת הזכויות שבהסכם ,אלא חורגת ונרחבת
הרבה יותר .במהלך חיי העבודה הנציגות אמורה לסייע להנהלת הארגון להתגבר על בעיות
התנהגות של עובדים ,ובמקרים מםויימים גדולה אחריות והשפעת נציגות העובדים בתחום
זה מהשפעתה של ההנהלה ,במיוחד כאשר מדובר בבעיות משמעת בין עובדים לבין עצמם.
התוצאות העיקריות שמייחסים להשתתפותה של נציגות עובדים בנושאי הענישה הן:
א .החובה לקביעת מדיניות משמעת כוללת ,רחוקת טווח בעלת יעדים מוגדרים המעוגנת
בהסכם קיבוצי .נציגות העובדים ממלאת תפקיד זה בעיקר באמצעות המשא ומתן
לעיצוב ולשינוי ההסכם הקיבוצי.
ב .החובה המוטלת על ההנהלה לנסח את כללי ההתנהגות באופן ברור ובהיר .נציגות
העובדים רואה כחובתה ובאחריותה לוודא כי כללים אלו גם יפורסמו כראוי וכי
העובדים אכן יכירו אותם.
ג .נציגות העובדים משמשת ״כלב שמירה״ שדואג שהשימוש בעונש יהיה עקבי ,אחיד
והוגן .הנציגות מונעת מן ההנהלה להפעיל .discretionary justice
ד .נציגות העובדים אחראית לתפעול משותף של מוסדות בירור משמעתי מסודרים
ממוסדים הכוללי מנגנוני חקירה ,תיעוד ודיון.
47
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לסיכום ,קיומה של נציגות עובדים במסגרת של יחסי עבודה קיבוציים בונה למעשה
מערכת משמעתית חדשה :במקום משמעת בפררוגטיבה של המנהל ,קמה סמכות משותפת
שחשיבותה המרכזית היא המשוב שמספקת הנציגות למנהל ב״שטח״ ולדרגי ההנהלה

 .45ח׳ יעקבזן וח׳ פישר התנהגות נוומשינית מיקוח וזנותי ביחסי העבודה נישואל)מוסד הטכניון.(1978 ,
 .46במחקרי מעבדה נמצא כי רק כאשר הנבדקים האמינו כי כוח הענישה שבית! איננו מדומה הס עשו בו שימוש.
D. Kipnis "Does Power Corrupt?" 24 (!) Person, aad Soc. Psy. J. (1972) 33; Harrison, supra note
44.
 .47על משמעת במקומות עבודה לא מאורגנים ראה:
B. Hshizer & H. Graham "Discipline in Nonunion Company" 59 (2) Person. (1982) 71; K. Decker
"Representation Rights at Investigatory Interviews for Non-Union Public Employees" 16 (2) Coll.
Neg. (1987) 89.
A. Fenlly "Industrial Discipline: A Suitable Case for Treatment" 8 (3) Emp. Rel. (1986) 18. .48
 .49קטע זה נסמך בעיקר על הספר הקלאסי בנושא:
S. Slichter, J. Healy & R. Livernash Tbe Impact of Unions on Management (Brookings, 1962).
 .50ראה י׳ צרני ומ׳ כהן משמעת נעמדה)המכה לקיתם יחסי עבודה( .12-11
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הגבוהים לגבי אופן ההפעלה של המנגנונים לאכיפת משמעת .עם זאת ,קיימת בספרות
מודעות לפרובלמטיות של שיתוף נציגות העובדים בהליכי הענישה .שיתוף אמיתי של חברי
הנציגות בתהליכי חקיקה של נורמות התנהגות מחייבות ,המשרתות את צרכי ארגון,
ובדיונים משמעתיים ,עלול בטווח הקרוב ל״קצץ׳׳ את כנפי נציגות העובדים כגורם מבקר
וכ״כלב שמירה״ .לשיתוף נציגות העובדים עלול להיות גם מחיר במונחים של אובדן
פופולאריות בקרב העובדים .סיכון זה ,הרובץ לפתחו של כל חבר בנציגות העובדים ,מונח
בבסיס הטענה כי חברי הנציגות אינם יכולים להשתחרר מעירוב של שיקולים זרים בטיפולם
בנושא משמעת.
מן הראוי להדגיש כי ביחסי העבודה הקבוציים בישראל קיים מודל שונה בתכלית,
מבחינת המעורבות של נציגות העובדים בהליך המשמעתי ,מן המקובל ביחסי העבודה
בארצות הברית ובקנדה .שוני זה מתייחס לחלוקת סמכויות בנושא הענישה כמו גם לאופי
ההליך המשמעתי על כל שלביו .ההסכם הקיבוצי השכיח בארצות הברית ובקנדה מוסר
למעביר סמכות ראשונית להטיל אמצעי משמעת ונציגות העובדים נכנסת לפעולה רק כאשר
הנציגות מחליטה לערער ,לאחר מעשה ,על החלטת ההנהלה במסגרת הליכי הקובלנה
והבוררות .כאשר הדיון מסתיים בבוררות ההליך הוא מעיךשיפוטי והחלטות הבוררים
המנומקות ,אשר חלקן אף מתפרסם ,מאפשרות ליצור נורמות כלליות ומנחות הן לארגון
המעורב והן לארגונים אחרים .ראוי להעיר כי מבנה מיוחד זה של ההליך מקובל ,בין היתר,
משום שלנציגות העובדים ישנה אפשרות להחזיר את המצב לקדמותו ,לרבות החזרת העובד
לעבודה עם שכר מלא ,כסעד שיגרתי ,אם הפיטורים יימצאו בדיעבד כבלתי מוצדקים.
בישראל ,לעומת זאת ,למעביד אין סמכות להטיל אמצעי משמעת בהחלטה חד־צדדית.
פרט לאזהרה בעל־פה ולהשעיית בירור זמנית ,כל ההחלטות בענין הטלת עונשי משמעת
מסורות בידי גופים דו־צדדיים פריטטיים המשותפים להנהלה ולנציגות העובדים .פורומים
אלו מכונים ,בדרך כלל ,ועדות משמעת או ועדות בירור ,ובשלב הערעור ועדות פריטטיות.
ההליך המשמעתי המתקיים בגופים אלו הוא בעיקרו של משא ומתן .לפיכך ,אך טבעי הוא
שנציגות העובדים תערב בקבלת ההחלטות שיקולים שאינם קשורים בהכרח לאכיפת
המשמעת בעבודה׳ ולעיתים תראה עצמה כעומדת מצירו השני של המתרס כנציגו וכמגינו
של העובד מול ההנהלה .המחקר שאישש תזה זאת מצא כי סמכויות הועד בנושאים
המשמעתיים במפעלים ההםתררותייס גדולה יותר מאשר במפעלים הפרטיים .במפעלים
ההסתדרותיים מופקדים נושאים משמעתיים אחדים בטיפולו הבלעדי של הועד ואחרים בידי
ועדות פריטטיות בהרכב כזה או אחר .לעומת זאת ,במפעלים הפרטיים נערכים רישמית כל
הבירורים בפני ועדה פריטטית ובאופן לא רשמי באופן חד צדדי על־ידי ההנהלה .גודל
המפעל היווה ,לפי תוצאת המחקר ,אינדיקטור מרכזי בהערכת גישת נציגות העובדים בהליכי
המשמעת .ככל שהארגון גדול יותר ,התקרב הועד בעמדותיו בנושא משמעת לעמדות
ההנהלה.
5

מאחר והליכי קבלת ההחלטות בנושא הענישה הם משותפים להנהלה ולנציגות
העובדים ,אין צורך בפיקוח מעין־שיפוטי כדוגמת המערכת הקיימת בארצות־הברית .את
מקומה תופש המנגנון ליישוב חילוקי דעות .קיומו מוסבר בהנחה שלעתים הגופים
הפריטטיים לא יצליחו להגיע להסכמה .זאת ועוד ,בגלל שההליך הוא בעיקרו משא ומתן,
לא פותחו כלים לעריכת ביתר עובדתי ולא גובשו עקרונות כלליים להפעלת ההליך
המשמעתי או נורמות כלליות ומנחות לגבי כללי התנהגות בעבודה ולוח ענישה.

 .51במחקר שנערך בקרב ועדי עובדים נמצא כי תופעה זאת בולטת בעיקר כאשר מדובר בהטלת עונש פיטורים•
ב־ 48%מן המקרים התנגד ועד העובדים לפיטורים של כל עובד ,אפילו אם נתפש מניבה .א׳ פרידמן תמורות
מממת באיגודים מקצועיים)האגודה הישראלית לחקר יחסי עבודה.28 (1972 ,
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העדרם של מחקרים קודמים השפיע הז על הגדרת אוכלוסית המחקר והן על בחירת
כלי המחקר וצורת בנייתם .רוב מחקרי הענישה שאוזכרו בסקירה התיאורטית בחרו להתמקד
בעיקר במנהלי העבודה ,משום ההכרה כי הפקדת סמכויות הענישה בדרג זה היא הדרך
האפקטיבית ביותר לעיצוב משמעת אירגונית .אולם בניגוד לארה׳׳ב ,שבה נמצא רוב החומר
המחקרי בנושא ,אין למעשה לממונה הישיר בישראל סמכויות ממשיות בתחום הענישה .זאת
ועוד ,בניגוד לארה״ב ,בישראל תהליך הענישה הוא דו־צדדי ,כאשר הדיון המשמעתי מתבצע
במסגרות פריטסיות שונות ,להן שותפים נציגי ההנהלה והעובדים.
ו 6.בלי המחקר
על מנת לבנות את כלי המחקר ולדגום באופן שיספק מידע רלוונטי לגבי התכנים
המשמעתיים ,קדם למחקר מחקר־זוטא; מעין מחקר גישוש ,במסגרתו נערכו ראיונות עומק
עם ששה עשר מנהלי כח אדם שנבחרו באופן בלתי אקראי מקרב אוכלוסית האם המיועדת.
הנתונים שנאספו בראיונות אלו אינם מהווים חלק ממצאי המחקר הנוכחי ,אלא נועדו לסייע
בתכנונו .הראיונות נערכו בשיטת הראיון הפתוח הבלתי מובנה .המשתנים החשובים שהיו
מוסכמים על רוב המרואיינים נכללו בשאלון למנהל כח האדם ,שבעזרתו רואיינה אוכלוסיית
המחקר .לשאלון נועד תפקיד כפול :ראשית ,צילום מצב ואספקת נתונים רלוונטים לנושא,
כגון סוגי עבירות ותפוצתן בקרב העובדים והרקע להן ,עונשים ושכיחות הטלתם לגבי סוגי
התנהגויות שונות וברמות הפרה שונות ,נוהלי הטיפול בהפרות המשמעת משלב הגילוי
והחקירה ועד שלב הערעור .שנית ,בחינת עמדות של נושאי תפקידים בארגון לגבי השימוש
בענישה לאכיפת משמעת.
בנוסף לכד ,כל אחד מששה עשר המרואיינים מסר העתק של פרק המשמעת בתוך
הסכם העבודה הנהוג בארגונו או ספר הכיס לעובדיו .על סמך המסמכים הכתובים הללו
נבנתה ערכת הניתוח למסמכי המשמעת .פרקי המשמעת בהסכמי העבודה ,ותקנוני המשמעת
הפנים־ארגוניים נותחו באמצעות ערכת הניתוח.
6.2
של
.1

.2

אוכלוסיח המחקר ובסיס הנתונים
איסוף הנתונים למחקר התבסס על שתי אוכלוסיות שאמורות היו לספק שתי מערכות
נתונים השונות באופיין:
נתונים סובייקםיבים נאספו מאוכלוםית מנהלי כה האדם בארגונים הנדגמים .בעוד
שברור שאין בהכרח חפיפה בין תפישתם לבין תפישת הנהלת הארגון ,מנהלי כח אדם
מהווים מקור נוח הן לדליית אינפורמציה לגבי אופן ביצוע הליכי הענישה בארגון והן
כמקור לבדיקת עמדות של בעלי תפקיד אחדים בארגון כלפי הענישה.
נתונים אובייקטיביים נאספו מאוכלוסית נספחי ופרקי המשמעת בהסכמי העבודה
הנוהגים ביחסי העבודה במקומות העבודה שנדגמו .מסמכים אלו כללו:
א .נספחי ופרקי משמעת בהסכמים קיבוציים.
ב .נספחי ופרקי משמעת בחוזים אישיים.
ג .תקנוני עבורה פנימיים המתקיימים בנוסף או במקום פרק המשמעת בהסכם ההעסקה.

אוכלוסיה זו אמורה היתה לספק מידע השוואתי אוביקםיבי יותר שישלים את דיווחם
של מנהלי כח האדם על־ידי נתונים צילומיים על מסגרת המשמעת ,הגדרות של עבירות
ועונשים ,וההליכים הנדרשים להפעלת הענישה.
שתי האוכלוסיות אמורות לסייע בבחינת החלוקה החשובה בארגון בין המשמעת ,כפי
שהיא משתקפת באופן הרצוי ,הנורמטיבי ,התיאורטי בהסכם העסקה ובמסמכיו הרשמיים
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של הארגון מחד גיסא ,לבין השתקפותה באופן המצד ,בהתנהגות היומיומית של חברי
הארגון הלכה למעשה ) ,(in actionמאידך גיסא.
 6.3דגימה
הדגימה נעשתה בצורת דגימת שכבות אקראית  .stratified samplingלפי שיטה וו
נבחרו המרואיינים בדרך אקראית רגילה ,אך מכל חתך שכבתי בנפרד ,כאשר לגבי השכבות
בוצעה הדגימה השכבתית פרופורציונלית פחות או יותר לגודלן במשק .חתכי הדגימה
שנבחרו:
א .חתך ענפי :שירותים מול ייצור.
ב .חתך צורת העסקה :המפעל המאורגן העובד על פי מודל של יחסי עבודה קיבוציים
יצוגיים ואשר בו נציגות עובדים מעורבת ברמות שונות בהליכי הענישה ,לעומת
המפעל הבלתי מאורגן ,שבו יחסי העבודה הם אישיים וישירים .ממצאי מחקרים מדווחים
על שונות בתפישת העונש ,בשימוש הנעשה בהליכי ענישה וערעור ,וביעדים כלפיהם
מכוונים הכלים המשמעתיים בקרב שני סוגי הארגונים.
ג .חתך בעלות :ארגון בבעלות פרטית להבדיל מארגון בבעלות הסתדרותית או ארגונים
הפועלים כחברות ממשלתיות.

.7

ממצאי המחקר

ו 7.תקנון המשמעת  -מקורות ותחולה
בלמעלה ממחצית הארגונים בהם קיים קוד משמעת כתוב ,הארגון משתמש בפרק בתוך
הסכם העבודה להסדרת המשמעת של עובדיו .ב־ 38%מן המקרים פיתח הארגון בנוסף לפרק
המשמעת בהסכם העבודה ,גם תקנון עבודה פנים־ארגוני המשקף צרכים יהודיים של הארגון.
בי 5%מן המקרים הופרד נושא המשמעת מהסכם העבודה ,והוא סודר ב״ספר כיס״ או ״מדריך־
לעובד״.
כאשר בוחנים את דפוסי השמוש בתקנוני משמעת על פי חתר צורת ההעסקה ,המפעל
המאורגן נוטה בדרך כלל להסדיר את כללי ההתנהגות שלו באמצעות הסכם העבודה.
בשליש מארגונים אלו משתמש הארגון גם ב״ספר כיס״ לעובד בנוסף לפרק המשמעת .רק
במקרים ספורים בלבד במיגזר זה משמש ״ספר כיס״ לעובד כקודכס בלעדי להסדרת
משמעת .במיוחד נדיר השימוש ב״ספר הכיס״ במגזרים ההסתדתתי והממשלתי .במקרים בהם
הוא קיים ,מדובר בארגונים עתירי ידע המאמצים כלי ניהול מן הסקטור הבלתי מאורגן.
לעומת זאת ,שונה לחלוטין דפוס הסדרת יחסי המשמעת במגזר הבלתי מאורגן .הקוד השכיח
בארגונים אלו )אם בכלל( הוא ״ספר הכיס״ או ״המדריך לעובד״ .רק בכשליש ממקומות
העבודה במגזר זה נעשה שימוש כלשהו בהסכם העסקה להסדרת כללי התנהגות.
רק במחצית המקרים חל קודכס המשמעת על כל עובדי הארגון בלי התיחסות לסטטוס
הארגוני שלהם .במחצית האחרת הקודכס איננו חל על אוכלוסית המנהלים ובעלי תפקידים
מיוחדים .בחתך צורת העסקה נמצא כי במגזר הבלתי מאורגן ב־ 90%מן המקרים קיים תקנון
משמעת אחיד לכל אוכלוםית הארגון ללא אבחנה במעמד הירארכי או תפקיד .לעומתו,
בסקטור המאורגן ,למעלה ממחצית הארגונים) (55%מפרידים בין תקנון המחייב את העובדים
מזה ,לבין זה המחייב את מנהליו .פרופורציות אלו אף גדלות בסקטור השירותים המאורגן,
שבו ב־ 88%מן המקרים הקודכסים נפרדים .ענף העור המאורגן מתנהג באופן דומה למגזר
הבלתי מאורגן ובכ־ 70%מן הארגונים קיים קודכס אחיד לכל אוכלוסית הארגון .בחתך
בעלות ,בכשני שליש מן הארגונים במיגזר הפרטי קיימים קודים שונים לעובד ולמנהל,
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ובאופן דומה בלמעלה ממחצית הארגונים בבעלות ממשלתית .לעומתם ,בסקטור ההסתדרותי
דיווחו כ־ 70%מן המשיבים על קוד התנהגות זהה לכל העובדים ללא הבדלי סטטוס.
 7.2הגדרת עבירות ועונשים
בפרק זה נבחנים הממצאים בשני מימדים :הראשון מתייחס לאופן הופעתם בתקנון
המשמעת והענישה בארגון ,והשני לאופן השימוש בהם וההתייחסות אליהם בחיי היומיום
של הארגון .בדיקת סוגי העבירות והעונשים נערכה על פי היסודות המרכיבים נושא זה
בדין הפלילי .מכאן שהבדיקה התרכזה בשלושה היבטים עיקריים:
א .הגדרת המונח עבירת משמעת ופיתט ההתנהגויות האסורות;
ב .נסיבות מיוחדות המצטרפות להגדרת יסודות העבירה;
ג .הגדרת הסנקציה המשמעתית ופירוט הסנקציות הניתנות לשימוש בארגון ,כולל ניסוחן
ואופני השימוש המותרים בהם.
 7.2.1עבירת משמעת ־ הגדרה
במרבית התקנונים )כ־ >82%הגדרת העבירה איננה מפורשת ,אלא נלמדת מתוך פירוט
ההתנהגויות האסורות .הנוסח השכיח הוא :״אם עשה העובד אחת מאלה״ ומפורטת רשימה
של מעשים ומחדלים .אין שוני רב בין התקנונים מבחינת סוגי הפרות המשמעת המופיעים
בהם .לא נמצאו סוגי הפרות משמעת שהופיעו באופן יחודי רק בפלח אוכלוסיה מסויים.
ההבדלים העיקריים היו בשכיחות ההופעה של נושאי ההפרות השונים בקרב החתכים
הנבדקים .בקודכסים במגזר הבלתי מאורגן באה לידי ביטוי קבוצת ההתנהגויות המכונה
״כללים באתיקה מקצועית״ ,ואילו שאר סוגי הפרות המשמעת קבלו יצוג מצומצם מאוד.
לעומת זאת ,במגזר המאורגן נמצאו בתקנונים כל סוגי העבירות מבלי לתת דגש מיוחד
לקבוצה מסוימת מתוכם.
הנושא השכיח ביותר המופיע ברשימת ההתנהגויות האסורות בכל הקודכםים הוא
קבוצת העבירות הקשורות בהרגלי עבודה ,ובתוכן בעיקר עבירות ההעדרות והאיחורים )70
מתוך  76הקודכסים איזכרו עבירות אלו( .בולטת בהעדרה קבוצת הפרות משמעת הקשורה
לשימוש בסמים ואלכוהול מחוץ ובתור ארגון העבודה .המימצאים מראים כי עבירות אלו,
שהן כנראה בעיתיות בארצות אחרות ,כמעט אינן נזכרות .והסיבה לכך יכולה להיות כפולה:
או משום שהבעיה אכן איננה קיימת או משום שהתקנונים מיושנים ,ואינם משקפים את
המציאות ובעיות ההווה.
 7.2.2עבירות משמעת שהן נם עבירות פליליות
קבוצת העבירות המשמעתיות שהן גם עבירות פליליות מוגדרת בדרך כלל כ״הפרות
משמעת חמורות" )" ("major infractionsוזוכה להתייחסות נפרדת הן מבחינת דרכי
הטיפול והן מבחינת האמצעים הננקטים .התייחסות נפרדת זו נובעת ,כפי הנראה ,ממספר
סיבות ,ביניהן :החומרה המיוחסת לעבירות אלו מבחינת הנזק הצפוי לארגון ,הגינוי המוסרי
והצורך של הארגון להרחיק מהר ככל האפשר את מבצעיהן.
סיבות אלו מסבירות גם את חומרת העונש הנלוה לעבירות אלו .בלמעלה ממחצית
הקודכסים העונש הוא פיטורים עם או בלי פיצויים או ללא התראה מוקדמת .במגזר הבלתי
מאורגן  60%מן הקודים אינם מתייחסים באופן נפרד לעבירות הפליליות ,ורק בקרב 30%
מהם מתחייב עונש פיטורים על הפרת משמעת שהיא גם עבירה פלילית ,לעומת שעור
כמעט כפול בסקטור המאורגן.
הנוחלים השגרתיים לטיפול בעבירת משמעת המהווה גם עבירה פלילית כוללים שלושה
אמצעים עיקריים כמפורט להלן:
א .הקמת ועדת חקירה פנים ארגונית .ברבע מן הארגונים נדרשת הקמת מנגנון חקירה
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פנימי לבירור ארועים פליליים וכולם בסקטור המאורגן בלבד .הקודכס מפרט את
הדרכים להקמת ועדות כאלו ,את הרכבן ,ואת נוהלי עבודתן .למעלה ממחצית הארגונים
נוטים אכן להפעיל ועדת חקירה פנים ארגונית פורמלית בעת חשדות לארועים
פליליים .הסקטור הבלתי מאורגן איננו נוהג לקיים מנגנוני חקירה פורמליים מעין אלו.
פניה למנגנוני חקירה פרסיים .ב־ 9%מן הקודכסים ,כולם בסקטור המאורגן ,מהכרת
אפשרות של המעסיק להסתייע בשיתתי חקירה חיצוניים על מנת לבדוק חשדות
לעבירות פליליות שבוצעו בארגון .בפועל רק ארגונים מעטים )כ־ 12%מן הארגונים
שנבדקו( נוטים לפנות למנגנוני חקירה חוץ ארגוניים בעת חשדות לביצוע הפרות
משמעת שהן גם עבירות פליליות .במיוחד נמנע המגזר הבלתי מאורגן מפעולה זו.
פניה למשטרה .כמחצית מתקנוני המשמעת מחייבים פניה למשטרה עקב חשדות
לעבירות פליליות .למעלה משני שליש של ההסכמים הקבוציים הכלליים ו־ 40%מן
ההסכמים הקיבוציים המיוחדים .קרוב ל־ 40%מן הקודכםים מורים לעכב את הענשת
העובד עד לאחר סיום החקירה המשטרתית ,לעיתים נלוות להוראה הרשאה להשעיית
בירור שאיננה עונש .רק  10%מן התקנונים בסקטור הבלתי מאורגן מחייבים פניה
למשטרה ומתוכם  90%קובעים שיש לחכות עד תום ההליך המשטרתי ,ואז להחליט
לגבי עונשו של העובד.

למרות שמחצית התקנונים מחייבים פניה למשטרה עקב חשדות להתנהגות פלילית
בארגון ,רק כ־ 12%מן הארגונים אכן פונים למשטרה 84% .מקרב המשיבים הצהירו כי בחרו
לעשות כך לעתים רחוקות ,אפילו אם ידוע להם בוודאות על ביצוע עבירה פלילית .בדרך
כלל מעדיפים רוב הארגונים ״לסגור״ את הנושא בתוך הארגון במסגרת הסכם פשרה עם
העובד החשוד .יוצאות דופן מבחינה זו הן החברות הממשלתיות .כי 3/4מבין החברות
הממשלתיות נוהגות לפנות למשטרה עקב חשד לבצוע הפרת משמעת פלילית .בכ־ 22%מן
המקרים כרוכה הפנייה למשטרה במיגזר זה בהשעייתו המיידית של העובד עד לתום הבירור
בעניינו.
 7.2.3תפוצת סוגי הפרות המשמעת.
מניתוח הארגונים שנבדקו עולה כי עבירות המשמעת הנפוצות ביותר במקומות העבודה
שנדגמו הן עבירות הרגלי העבודה ,ובתוכן בעיקר העדרויות מהעבודה ,אחורים לעבודה,
איחורים בתוך העבודה ושימוש ברכוש הארגון לצרכים פרטיים .אחריהן בתור ,מבחינת
שיעור התפוצה ,מופיעות עבירות הרשלנות והבטיחות בעבודה .המגזר המאורגן דיווח על
שיעורי הפרות משמעת גבוהים בהרבה מאלו המדווחים במגזר הבלתי מאורגן בכלל ובעיקר
בתחומי ההפרות שתוארו לעיל ,בתוך הסקטור המאורגן שיעור תפוצת הפרות המשמעת
הגבוה ביותר נמצא בענף היצור בבעלות הסתדרותית ופרטית.
בקריאת ממצאים אלו מן הראוי לזכור כי אין מדובר בנתונים מספריים ,אלא בנתונים
הערכתיים של מנהל כוח האדם .לכן יתכן שמספר הפרות זהה בארגונים שונים זכה להערכה
אחרת בקרב המשיבים .זאת ועוד ,התנהגויות מסויימות המוגדרות בחריגות בסקטור המאורגן
אינן מוגדרות ככאלו בסקטור הבלתי מאורגן .יתכן כי התנהגויות אלו באמת אינן חריגות
)למשל העדרות מן העבודה בתנאי לוח זמנים גמיש( או משום שהנהלת הארגון יודעת שהן
חריגות ,אך איננה מתייחסת אליהן בסטיות נורמטיביות )למשל שימוש ברכוש הארגון
לצרכים פרטיים( .עקרון הזמן הגמיש הנהוג בעיקר בתעשיות עתירות הידע במגזר הבלתי
מאורגן ,ביטל למעשה את משמעות עבירת המשמעת ״העדתיות מן העבודה״ או לפחות
גרם לראייתה באור שונה .כמו כן התייחסותו של המגזר הבלתי מאורגן להפרות משמעת
על רקע שימוש ברכוש הארגון לצרכים פרטיים מחזקת את הגישה התאורטית ביחסי עבודה
כי עבירות משמעת מוגדרות על־פי יחסו הנורמטיבי של הארגון להתנהגות ,ומראה כיצד
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בחר הארגון להגיב בצורה אחרת להתנהגויות נפוצות .הארגון בחר להגדיר אחרת את יום
העבודה מבחינת שעות העבודה והסיר את פיקוחו לגבי השימוש ברכוש הארגון ,בהנחה
שפתיחת המוסרות תביא לרגיעה בתחום .הארגון החליט מראש שאין ברצונו להשקיע
אנרגיות באכיפת כללים מסויימים ,שנחשבים בסיסיים בארגונים אחרים .התפישה היתה
משהו בנוסח ״אל תחסום שור בדישו״ ,אך לא מתוך השקפה חינוכית או סוציאלית ,אלא
משום האמונה שהדבר ממילא לא יעזור ,והרסן יותר בין כה וכה .עלות הויתור על אכיפת
נורמות אלו מול עלות אכיפתן נתפשת אינטואיטיבית בארגונים אלו ככדאית למרות
שברובם לא נבדק הנושא כלכלית.
 7.3סוגי העונש במערכת המשמעת
 7.3.1העונש בתקנוני המשמעת
הקודכס המשמעתי בארגוני העבודה מגדיר עבור בעלי הסמכות בארגון את הסנקציות
השליליות הניתנות להפעלה בעת הפרת משמעת ,ולעתים אף את דרר הפעלתן .בדיקת
תקנוני המשמעת משרטטת את התמונה שלהלן בנושא הענישה;
במרבית התקנונים מופיעים עונשי ההרחקה לסוגיהם .עונש ההרחקה השכיח ביותר הוא
עונש הפיטורים בצורותיו השונות; קיים שיעור גבוה יחסית של מקרים המאזכרים צורות
של ענישה על־תנאי .מתוך קבוצה זו עונש ההתראה בכתב הוא השכיח למעשה; בלמעלה
משני שליש מן הקודכסים מופיעות צורות שונות של קנס כספי כעונש עבור הפרת משמעת;
שיעור קטן ביותר של תקנונים מזכירים עונשי סטטוס כתגובה להפרת משמעת .מגזר
החברות הממשלתיות נוהג להשתמש בעונש זה באופן משמעותי יותר מן הסקטורים האחרים.
הקודכסים במיגזר הבלתי מאורגן מתאפיינים במספר מצומצם ביותר של סוגי עונשים.
צורות ענישה על תנאי או עונשי סטטוס לא מאוזכרים כלל בקודכסים במגזר זה .גם
העונשים הכספיים ועונשי ההרחקה כמעט ואינם מופיעים.
ההסכם הקיבוצי הכללי הוא המפורט ביותר מבחינת היקף וסוגי העונשים המופיעים בו.
לעומתו נספחי המשמעת הפנים ארגונים)״ספרי כיס״ ו״מדריך לעובד״( והחוזה האישי ,כמעט
ואינם מזכירים עונשים .בחלק מצומצם הם מאזכרים את הקנס הכספי ועונשי הפיטורים.
נמצאו שיעורים נמוכים מאד של צורות ענישה ״מקוריות״ .במגזר הבלתי מאורגן מופעל
דגם ענישה יחודי לפי המודל של ״ניהול לפי יעדים״ .ברם אין לכר כל ביטוי בכתב בקודים
ההתנהגותיים הפורמליים של הארגונים שמפעילים מודל זה .לא ניתן ללמוד מתוך הקודים
על סוג עונש אופייני לסוג הפרת משמעת ,למעט בקבוצת העבירות הפליליות.
בעוד בחוק העונשין כל ההתנהגויות האסורות מתוגמלות באמצעות עונש בלבד ,הרי
שבחלק מתקנוני המשמעת ניתן למצוא תגובה חיובית ) (rewardsלהמנעות ממעשה אסור.
דפוס תגובה זה הוא נדיר )כ־ 5%מן המקרים( ,והוא מופעל לגבי קטגוריה ספציפית מאד
של הפרות משמעת בתחום הרגלי העבודה )העדתיות ,אחורים ובטיחות בעיקר( .הקודכסים
המאפשרים דפוס תגמול ברוח זו)מענק אי העדרות ,מענק בטיחות( הם כולם בענף היצור
המאורגן בבעלות פרטית או ממשלתית והדבר קבוע במסגרת הסכם קבוצי מיוחד או נספח
משמעת פנימי.
 7.3.2דפוסי השימוש בעונש
תשובותיהם של מנהלי כח האדם משרטטות תמונה פרדוכסלית :דוקא באותם מגזרים
בהם קיים תקנון משמעת הקובע כללי התנהגות ומציע מגוון רחב יותר של סנקציות ,הצביעו
מנהלי כח האדם על תחושת העדר כלים ממשיים לטיפול אפקטיבי בהפרות משמעת .למעלה
מ־ 50%ממנהלי כה האדם בסקטור המאורגן טענו כי אין בידם אמצעים לטיפול בהפרות
משמעת או לכל היותר ,אמצעים אלו מספיקים לביסוס משמעת אלמנטרית בלבד .מגמה זו
בולטת ביחוד בענף היצור בבעלות ההסתדרות ) (60%ובמגזר החברות הממשלתיות ).(55%
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בניגוד גמור לכך ,בסקטור הערני הבלתי מאורגן ,שרק לחלק זעום מן המפעלים הנמנים
עליו יש תקנון משמעת מפורט ,כל מנהלי כח האדם סבורים שיש בידם די אמצעים להבטיח
רמת משמעת נאותה .באופן דומה השיבו  80%מקרב מנהלי כח הארס במגזר המאורגן
בבעלות פרטית .חלוקה סקטוריאלית דומה נתגלתה בעת בדיקת הסיבות הגורמות למנהלים
הישירים להימנע מטיפול בהפרות משמעת .כמחצית ממנהלי כח האדם במגזר ההסתדרותי
ובשליש מן המנהלים במגזר הממשלתי העידו כי כשלונות בהפעלת מערכת הענישה ואי
יכולת למצות את הדין מובילים את הממונים הישירים להימנע מאכיפת משמעת .אף לא
אחד ממנהלי כה האדם במגזר הבלתי מאורגן רואה בכשלון בהפעלת מערכת הענישה בעבר,
סיבה להימנעות מענישה ,ו־ 13%בלבד מייחסים משמעות לסיבה זו במגזר הפרטי המאורגן.
ניתן להציע מספר הסברים תיאורטיים לתופעה זו ,אשר מן הראוי כי תיבדק גם אמפירית.
א .נוכחותה ועוצמתה של נציגות העובדים ביחסי עבודה בכלל ,ובהליכי משמעת בפרט,
היא בעלת השפעה הן על יכולתם האובייקטיבית של המנהלים לממש את הסנקציות
העומדות לרשותם והן על תחושתם הסוביקטיבית לגבי קיומם של אמצעי משמעת
ויכולת ההפעלה שלהם.
ב .מספר גורמים מקלים בפוטנציה על הפעלת סנקציות שליליות ויוצרים תחושה בקרב
המנהלים ועובדי הארגון כי אכיפת המשמעת יכולה להיות ממשית ,קשה ויעילה.
ביניהם :היעדרו של הליך בירור משמעתי או דיון משמעתי ממוסד בסקטור הבלתי
מאורגן ,וחוסר מחוייבות לדגמי ענישה קבועים ,האפשרות לדלג על שלבים הנחשבים
הכרחיים בתהליך המשמעתי במפעל המאורגן ,והידיעה כי עונש הפיטורין הוא כלי
ממשי ומיידי בגלל העדר הגבלות של ממש על החופש לפטר .נוצר למעשה תהליך
מעגלי בנוסח ״הביצה והתרנגולת״ .העובדים יודעים כי עונש הפיטורין הוא זמין וממשי
וניתן להפעלה קלה יחסית כנגד התנהגות חריגה .לפיכך הם פועלים בהתאם לנורמות
הנדרשות בארגון ,ודבר זה גורם לתחושה בקרב המנהלים לפיה יש בידם אמצעים
נאותים לאכיפת משמעת.
ג .הגדרת האמצעים המשמעתיים כמספקים או בלתי מספקים היא פועל יוצא של הגדרת
המשמעת על־פי צורכי הארגון .מאחר והסקטור הבלתי מאוגן פועל בדפוסי ניהול שונים
ועם הרכב שונה של אוכלוסיה ,שונות גם ההגדרות להתנהגות חריגה ומכאן גם הערכת
האמצעים וסיב רמת המשמעת.
מעבר לבדיקת דפוסי השימוש בענישה בכלל ,נבדקו גם דפוסי השימוש בסוגים השונים
של העונש והנטייה להשתמש בעונשים לסוגים שונים של עבירות .הממצאים מצביעים על
הנטיות הבאות:
 .1הענישה מופעלת בעיקר כתגובה להפרות משמעת שהן גם עבירות פליליות ואחריהן
לגבי עבירות של הרגלי עבודה ורשלנות .לגבי שאר סוגי הפרות המשמעת הנטייה
היא למעט בענישה ולהעדיף דרכי תגובה חליפיות.
 .2בסקטור הבלתי מאורגן גמעט ואין משתמשים בענישה .בתוך המגזר המאורגן ,הסקטור
המוביל בשמוש בענישה הוא הייצור בבעלות פרסית.
 .3העונש הנפוץ ביותר הינו התראה בכתב .עונש זה נפוץ בכל סוגי הפרות המשמעת
למעט בקבוצת העבירות הפליליות .לאחריו מופיע עונש הפיטורים לסוגיו .הנטייה
להשתמש בעונש הפיטורים גבוהה במיוחד כלפי קבוצת העבירות הפליליות .חלק ניכר
מבין העובדים המפוטרים גם אינם זוכים לפיצויים או להודעה מוקדמת ) .(55%קבוצת
עבירות נוספת לגביה מרבים להשתמש בעונש הפיטורים היא קבוצת העבירות שיש
עמן קלון והמבוצעות מחוץ לעבודה .בעבירות אלו ובעבירות פליליות שנעברו בעבודה,
ההליך כולל השעיית בירור ,ופיטורים בלי או עם פיצויים כאשר העובד מורשע ברין
או בבירור המשמעתי.
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בעבירות שיש עמן קלון ,המבוצעות מחוץ לעבודה ,המנהלים אינם רואים בפיטורים
עונש ,אלא תהליך הכרחי הנובע מהעמדתו של העובד לדין בידי רשויות החוק .יתרה
מזאת ,כאשר נתבקשו מנהלי כח האדם להעריך את תגובתו הצפוייה של ארגונם
לעבירות שיש עמן קלון ואשר בוצעו מחוץ לארגון וללא קשר לעבודה ,נמצא דפוס
תגובה שונה בהתאם לשני מצבים .המצב הראשון הוא כאשר מדובר בעבירות פליליות,
אשר יש סיכוי גבוה מאד שישפיעו במישרין על ביצועיו של העובד .בענין זה נבדלו
הארגונים באופן חד על־פי מודל ההעסקה .בעוד שבמגזר המאורגן הניחו כשני שלישים
מן המשיבים שהעובד יורחק לאלתר ,הניחו כך רק כשליש ממשיכי המגזר הבלתי
מאורגן .כרבע מן המשיבים במגזר הבלתי מאורגן הצהירו כי לגבי עבירות מסוג זה,
כגון שמוש בסמים מחוץ לארגון ,אין צורך או הצדקה להתערב במה שעושה העובד
מחוץ לעבודתו .לכן יש להמתין ולראות אם תהיינה השפעות שליליות על ביצועי
העובד .רק כ־ 9%מן המשיבים במגזר המאורגן מחזיקים באותה דעה.
המצב השני מתייחס לעבירות פליליות ,אשר יש סיכוי עקיף או רחוק בלבד שישפיעו
על איכות העובד ,כגון :אלימות במשפחה .כאן נטשטשו ההבדלים בין הסקטורים .כ־84%
מן המשיבים בשני המגזרים מגבילים את זכותו של הארגון להתערב בסוג כזה של
עבירות ,אם אינן משפיעות על ביצוע העבודה .שיעור זעום בלבד מן המשיבים העריך
כי עובד נמדד גם באמות מידה מוסריות ,אשר צריכות לחול גם על התנהגותו מחוץ
לעבודה ,וכי לארגון יש זכות לעצב ולדרוש ממנו עמידה בנורמות כאלו.
כל הארגונים ,ללא יוצא מן הכלל ,נוהגים לפטר עובד ,עם או בלי פיצויים ,על עבירות
שיש עמן קלון שבצע מחוץ לארגון ,אם הורשע וניתז למאסר .בחלק מן המפעלים
שנבדקו פעולה זו מתחייבת על פי הוראות קודכס המשמעת .לעומת זאת ,אם העונש
שהוטל היה שונה ממאסר ,כמחצית מן הארגונים לא השעו את העובד או אפשרו לו
לשוב לעבודתו ,אם הושעה עד תום המשפט.
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בשאר סוגי העבירות תהליך הענישה המקובל בארגון הוא מתן מספר התראות בכתב
בגין ביצוע התנהגות אסורה .אם ההתראות הנשנות לא הועילו ,העובד צפוי לפיטורים.
תהליך זה נובע מהדרישה הפורמלית למתן שלוש התראות בכתב לפני פיטורים
בעבירות שאינן מוגדרות בהסכם העבודה בהפרות משמעת חמורות ,ומהדרישה להפעיל
דגם ענישה פרוגרסיבי כתנאי לראיית העונש כהוגן.
עונש הקנס הכספי מופיע אך ורק בקבוצת עבירות הרגלי העבודה ועבירות הרשלנות.
ניתן לשער שמאחר ועבירות אלו כרוכות בהסבת נזק כספי הניתן במקרים רבים
למדידה ולהערכה ,הקנס הכספי מיועד להטבת הנזק .עם זאת יש לזכור כי ברוב
הארגונים שיעור הקנס הכספי נקבע בעקבות ההחלטה שהיא תוצאה של משא ומתן,
ולא בעקבות הליך שיטתי של הערכת נזק וחישוב גודל הקנס כפונקציה של מדת הנזק.
בניגוד למקובל בארצות הברית ,נדיר מאוד השימוש בעונשי סטטוס או השעיה כעונש
בכל סוגי הפרות המשמעת .עונשים אלו ,במידה ומופיעים ,באים כתגובה להפרות
משמעת בתחום היחסים הבינאישיים בין ממונה לכפיף ובין עמיתים ,ועיקר מטרתם
״צינון הרוחות״.
הסקטור הבלתי מאורגן מפעיל תפריט ענישה המכיל שתי סנקציות בלבד ־ התראה
בכתב ופיטורין לגבי רוב סוגי הפרות המשמעת .לעומת זאת ,המגזר המאורגן מפעיל
מערכת מגוונת יותר המכילה את כל סוגי העונשים.
למרות שבשיעור מצומצם ביותר של תקנונים)כ־ (5%נמצאה צורת תגמול מעורבת של
ענישה  -סנקציה שלילית ותגמול חיובי להפרות משמעת ,נוהגים כך בפועל  37%מן
הארגונים שנבדקו .צורת תגמול זו קיימת בשתי קבוצות של הפרות משמעת  -עברות
ההעדתת מן העבודה ועבירות הבטיחות בעבודה ,והיא נפוצה פי שלושה יותר בסקטור
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המאורגן מאשר בסקטור הבלתי מאורגן .בסקטור המאורגן נפוצה צורת תגמול זו בעיקר
בענפי היצור הממשלתי) 67%מן הארגונים( וההסתדרותי) 50%מן הארגונים(.
 7.4צידוקים המביאים להקלה בענישה
בחלק זה של המחקר נבדקה השאלה האם מערכת יחסי העבודה בנתה קבוצת צידוקים,
בדומה למשפט הפלילי ,שנועדו להפחית או לבטל את אשמתו של העובד בשל העדר כוונה
או בשל נסיבות מיוחדות העומדות לו .נמצא כי בניגוד לדין הפלילי ,ביחסי עבודה לא
נערכה אבחנה בין הקלה באחריות לבין הקלה בעונש; בעולם העבודה אין מבדילים בדקויות
משפטיות ,ורק בקוד אחד מתוך  76שנבדקו ,מוזכרות נסיבות הקשורות בבעיותיו של העובד
מפר המשמעת כמאפשדת הקלה בענישה.
בספרות וכפרקטיקה ,לעומת זאת ,ניתן למצוא רשימה ארוכה של צידוקים שונים,
שאותם ניתן לחלק למספר קבוצות::
 .1צידוקים שניתן לסווגם כ״משפטיים״.
 .2צידוקים הקשורים בבעיות אישיות של העובד מחוץ לעבודה.
 .3צידוקים הקשורים במעמדו של העובד בתוך הארגון.
 .4צידוקים הקשורים ביחסו של העובד להפרת המשמעת ובתוצאות הפרת המשמעת.
נמצא כי רוב המשיבים אינם רואים מקום להחלת הצידוקים מכל סוג שהוא כאשר
מדובר בעבירת משמעת שהיא עבירה פלילית .בבחירת הצידוקים בולטת גישה כלכלית.
הצידוקים נמדדים על פי מידת הפגיעה של הפרת המשמעת במסגרת תיפקודו של הארגון.
ו 7.4.קבוצת הצידוקים שניתן לשמנם כ״משפשיים״
קבוצת הצידוקים ״המשפטיים״ כוללת ,בין היתר ,העדר אזהרה לעובדי הארגון; העדר
אזהרה אישית לעובד מפר המשמעת; העדר אזהרה מחמת נוסח לא בהיר של החוק; אי ידיעת
החוק בשל אי קריאת התקנון; אי עמידה בחובת הפרסום; העדר עקביות בענישה; רקורד
נקי בתחום הפרת המשמעת הספציפית; רקורד נקי בכלל.
נראה כי למעט רקורד משמעתי נקי מכל עבירה והעדר אזהרה לעובדי הארגון ,קבוצת
הצידוקים ״המשפטיים״ איננה מהווה גורם מכריע בקביעת העונש .חשוב ביותר להשוות בין
ממצאים אלו ,שאינם עולים בקנה אחד עם הסקירה התיאורטית ,לבין התייחסות הגופים
השיפוטיים ,כדוגמת בית הדין לעבודה ,לצידוקים אלו ומידת חשיבותם בהכרעת הדין.
 7.4.2צידוקים הקשורים בבעיות אישיות של העובד מחוץ לעבודה
קבוצת הצידוקים הקשורה בחייו הפרטיים של העובד ,נבדקה בשלושה מימדים :בעיות
על רקע משפחתי; בעיות על רקע כספי; בעיות נפשיות של העובד .מתוך קבוצה זאת ,רק
בעיות על רקע משפחתי נושאות משקל משמעותי בהליך ענישה .קרוב לשני שליש ממנהלי
כח האדם העריכו כי בעיות משפחתיות של העובד הם סיבה חשובה להקל בעונש .ההבדלים
בין המגזרים בהתייחסותם לצידוק זה ,מזעריים .למעלה ממחצית המשיבים ממעטים בחשיבות
שיש להעניק לבעיותיו הכספיות של העובד כשיקול להקלה בעונש .שאר המשיבים נטו
להעניק לשיקול זה משקל מועט .רוב הארגונים אינם רואים עצמם כמוסדות שיקום ,ומבחינה
זו אינם רואים בקיומן של בעיות נפשיות סיבה לגילויי סלחנות כלפי הפרות משמעת.
 7.4.3צידוקים הקשורים במעמדו של העובד בתוך הארגון
קבוצת צידוקים זו מתייחסת למספר גורמים :ותק העובד בארגון ,סטטוס ,כשרון
מקצועי ,חברות בנציגות העובדים ,וקרבה למנהל 22% .מן המשיבים מעריכים את חשיבות
הותק כרבה ומעלה בקביעת העונש ,אך נראה כי ותק כשלעצמו אין בו די ,והתחשבות בו
מוכתבת בתנאים נוספים המתלווים אליו )כמו ותק המצורף לרקורד נקי( .באופן מפתיע,
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דווקא  30%ממשיכי המגזר הבלתי מאורגן מעריכים כי ותק הוא גורם בעל חשיבות רבה
יותר להקלה בעונש ,לעומת כ־ 9%בלבד במגזר המאורגן .ההסבר שניתן לתופעה על ידי
מנהלי כח האדם במגזר הבלתי מאורגן הוא כי אם העובד שהפר משמעת הוא בעל ותק
בארגון ,ממילא כאילו נאמר שהינו עובד טוב; אחרת הוא לא היה שורד .במגזר המאורגן,
הותק הוא בעל משמעות ממוסדת התלויה ביחסים קיבוציים .לכן ותק ,כשלעצמו ,איננו
מהווה עילה מספקת להקל בעונשו של מפר המשמעת )בעיקר לא במגזר הממשלתי(.
מרבית מנהלי כח האדם שללו את הטיעון של סטטוס בכיר בסולם ההירארכי ,כצידוק
להקל בעונש .נהפוך הוא 76% ,הדגישו את הדוגמה האישית ,ודרשו להחמיר בענישת העובד
הבכיר בדרגת חומרה גבוהה מן המקובל בארגון לגבי אותה הפרת משמעת .בעיקר בולטת
הדרישה להחמרה בעונש  -בענף הייצור ובמגזר ההסתדרותי .כמחצית ממנהלי כח האדם
מעריכים כי כשרונו המקצועי של העובד מהווה שיקול רציני ומכריע בקביעת העונש .רוב
מנהלי כח האדם אינם רואים בכך מצב רצוי ,אך בהחלט מצוי .כרבע מהם אף מעריכים כי
יכולת ומומחיות נדירים של העובד תורמים רבות להקלה בעונש ,ובמקרים רבים אף למניעת
קיום הברור המשמעתי .המשקל הגדול של ״כשרון מקצועי״ בולט בעיקר במגזר הבלתי
מאורגן .שעור המשיבים ממגזר זה שהעריכו את השפעתו כרבה מאד הוא פי שניים מאשר
במגזר המאורגן .למעלה משני שליש ממנהלי כח האדם במגזר המאורגן ממעטים בחשיבות
הטיעון שהעובד מפר המשמעת הוא חבר ועד העובדים כצידוק להקל בעונש .למעלה
ממחצית המשיבים טענו שיש לשקול החמרה בעונשו של חבר נציגות עובדים שהפר משמעת
מפאת מעמדו המחייב כלפי העובדים .בדומה לכד ,המשיבים קבעו כי לקירבה לחברי נציגות
העובדים ולמנהל אין השפעה על העונש שיושת על עובד שהפר משמעת.
 7.4.4צידוקים הקשודיס ביחסו של העובד להפרת המשמעת ובתוצאותיה
בקבוצת צידוקים זאת נכללות הבעת החרטה של העובר ותוצאות ההפרה לגביו ולגבי
מקום העבודה .הבעת חרטה )הנתפשת ככנה( של העובד מפר המשמעת נמצאה כצידוק
חשוב המביא להקלה בעונשו של העובד .היא משפיעה על הערכת סיכויי הרצידיביזם של
אותו עובד .ההתחשבות הרבה ביותר בצידוק זה נמצאת במגזר ההסתדרותי .הרוב המכריע
של המשיבים העריכו כי מצב של העדר חרטה מצביע על סיכוי מסויים ומעלה כי העובד
ישוב על מעשהו.
באופן מפתיע למעלה משני שליש מן המשיבים יחסו חשיבות מעטה לעובדה שהעובד
עצמו נפגע בעת ביצוע הפרת המשמעת .גישה זו בולטת במגזר הבלתי מאורגן .במגזר
ההסתדרותי והממשלתי ,לעומת זאת ,גילו הארגונים יחס סלחני יותר לעובד הנפגע .ההסבר
להבדלים בין המגזרים נעוץ ,כנראה ,בקושי שיש להנהלה במגזר המאורגן לשכנע את נציגות
העובדים להחמיר כעונש בעת שהעובד עצמו ניזוק כתוצאה מביצוע ההפרה .היחס הבלתי
סלחני של הארגון לעובד הנפגע קשור כנראה לתפוצה הגבוהה יחסית של עבירות הבטיחות
בעבודה ,הנזק הכרוך בהן והצורר להרתיע אחרים.
האם גודל הנזק שגרמה עבירת המשמעת מהווה סיבה להקלה )או לחלופין להחמרה(
בעונשו של העובד? לתשובה זו נודעת חשיבות רבה בהערכת יעילות העונש .הטלת עונש
שונה בגין הפרות משמעת זהות בגלל מדת הנזק שנגרם ,משדרת לעובד שהוא מוענש על
הנזק ולא על ביצוע הפרת המשמעת .כיון שמדובר בארגון כלכלי ,ניתן היה לצפות להערכה
גבוהה של גורם הנזק כמתווך בין הפרת המשמעת למידת חומרתו של העונש .מן הממצאים
עלתה תופעה מעניינת .יש להבחין בין שני מצבים :הפדת משמעת ללא נזק ממשי; לעומת
הפרת משמעת אשר הביאה לנזק רציני .מצב של העדר נזק אינו מביא בדרך כלל להקלה
בעונש; בה בשעה שמצב של נזק גדול לגבי אותה הפרת משמעת מביא להחמרה של ממש
בעונש .בשתי הפרות משמעת זהות ,אשר נסתיימו בנזקים שונים ,הצהירו כ־ 60%מן
המשיבים כי בארגונם יוטל עונש שונה וכבד יותר על אותו עובד שהפרתו גרמה לנזק רב.
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 30%מן הארגונים אף הרחיקו לכת והציעו סולם ענישה שונה לחלוטין ,כלומר ,שהעונש
יהיה חמור לא רק בדרגתו ,אלא גם בסוגו .העובד שגרם נזק רב יפוטר ,בעוד האחר יקבל
עונש של תנאי או קנס כספי .שוב ,במגזר ההסתדרותי והממשלתי קיימת נטיה לנצל את
גורם הנזק כדי לשכנע את נציגות העוברים לקבל החלטה משותפת המחמירה בעונשו של
גורם הנזק.
 7.5הביתד המשמעתי :שלבים סתמיים ,חקירה ואיסוף דאיוח
 7.5.1תיעוד של תלתות משמעת
ב־ 72מתוך  76תקנוני משמעת שנבדקו אין כל התייחסות נוהלית לגבי אופן הגשת
תלונות משמעת ותיעודן .ארבעת התקנונים המטפלים בכך מרוכזים במגזר המאורגן בבעלות
ממשלתית ובמסגרת הסכם קיבוצי מיוחד.
במקביל נבדקה דרגת מיסודו של השלב הטרום משמעתי על פי שתי פרוצדורות
עיקריות שמפעיל הארגון :האחת נוגעת להגשת תלונות משמעת ותיעודן ,והשניה לתיעוד
תהליכי חקירה ובירור נגד עובד ,טרם הבירור המשמעתי .נמצא כי חוסר ההתייחסות לנוהלי
הגשה ותיעוד של תלונות משמעת בתקנונים ,משתקפת גם במציאות בארגונים .בלמעלה
ממחצית מקומות העבודה שנבדקו ,אין תהליך מוסדר וממוסד של השלב הטרום משמעתי.
ב־ 55%מן הארגונים אין כלל הגשה פורמלית של תלונות משמעת .הפרופורציות בולטות
בעיקר בחתך מגזרי ,כאשר בסקטור הבלתי מאורגן  90%מהארגונים אינם מגישים או מתעדים
תלונות משמעת באופן פורמלי ,לעומת כ־ 40%׳שעושים כך במגזר המאורגן .בקרב 60%
הנותרים בסקטור המאורגן ,כשליש נוהגים לתעד ולהגיש כל תלונת משמעת; בשליש האחר
נוהגים להעלות על הכתב ולתעד תלונת משמעת רק אם הוחלט לקיים בידוד משמעתי
בעניינה .מגזר החברות הממשלתיות יוצא דופן בנושא מיסוד התהליך הטרום משמעתי.
כ־ 90%מהארגונים הנמנים עליו נוטים להגיש ולתעד תלונות משמעת באופן פורמלי.
כמחצית מן הארגונים נוהגים לתעד ביצוע חקירות ובירורים נגד עובדים בשלב הטרום
משמעתי .כשני שליש מהם מתעדים את תוצאות החקירה בתיק האישי רק אם יש בתוצאותיה
כרי להוות בסיס לקיומו של בירור משמעתי ,או לנקיטת צעדים משמעתיים נגר העובד.
לא נמצאו הבדלים משמעותיים בין סוגי הארגונים בהפעלת פרוצדורה זו.
 7.5.2חקיתת ואיסוף ראיות
הליכי הבירור והחקירה ,לצורך איסוף ראיות לדיון משמעתי ,נוגעים במישרין לשאלות
מהותיות בדבר פגיעה אפשרית בזכויות הפרט ובמיוחד בפרטיות של העובד .במקביל הם
מעוררים שאלות במישור יחסי עבודה באשר למידת השיתוף הנדרשת או הרצויה של נציגות
העובדים בהליכים אלו .הדיון בשאלות אלו הוא משפטי באופיו ,ולפיכך חורג ממסגרת מחקר
זה .ברם ,היה מעניין לבחון את עמדת המנהלים בשאלות אלו .לפיכך ,מנהלי כח האדם
נתבקשו להשיב על ארבעה ארועים )" ("case studiesהמתארים אספקטים שונים של
תהליכי איסוף ראיות בנושא אכיפת נורמות משמעת:
 .1זכות ההנהלה לנהל חקירה באמצעות חברת חקירות פרטית ,לגבי עובד ,הנחשד בביצוע
עבירה פלילית )גניבת ידע( ,וזאת ללא ידיעתו.
 .2זכות ההנהלה לחפש בכליו של עובד הנחשד בביצוע עבירה פלילית )גניבת ציוד(
כאשר פעולה זאת מותרת ״בתקנון העבודה״.
 .3זכות ההנהלה להאזין לשיחות הטלפון של עובדי הארגון על מנת למנוע שיחות
פרטיות.
 .4רמת ההוכחה הנדרשת ,מבחינת הראיות ,בעבירת משמעת המהווה עבירה פלילית
)בעבירת גניבת ציוד(.
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מן הממצאים עולה כי קיימים הבדלים מהותיים בין המשיבים בעיקר בחתך של מפעל
מאורגן/בלתי מאורגן .הבדלים אלו חושפים נורמות ערכיות שונות באשר למדת הלגיטימיות
של הליכי איסוף ראיות ולמידת הצורר לשתף את נציגי העובדים בהליכים אלו.
מרבית מנהלי כח האדם מעריכים כי יש להנהלה זכות לבצע חקירות באמצעות חברת
חקירות פרטית לגבי עובד הנחשד בפלילים .בקרב ארגונים בענפי הייצור בבעלות פרטית
מגיע שיעור זה לכדי  .85%השיעור הגבוה ביותר של אלו הסוברים כי אין להנהלה זכות
לבצע חקירות מסוג זה נמצא בקרב משיבי המגזר הבלתי מאורגן .אך גם בקרבם איננו עולה
על  .30%אף לא אחר מהמשיבים במגזר הממשלתי ,ושעור מזערי בלבד במגזר ההסתדרותי
מערערים על עצם זכותה של ההנהלה להשתמש בשירותי חברת חקירות .אף לא אחד
מהמשיבים בסקטור הבלתי מאורגן חושב כי יש לשתף נציגות כל שהיא של העובדים בהליך.
לעומת זאת ,כשליש מנציגי המגזר ההסתדרותי והממשלתי מוצאים לנכון לפחות ליידע את
הועד לגבי פעולה זו.
שיעורים נמוכים הרבה יותר נרשמו לגבי זכות ההנהלה לבצע חיפוש בתיקי העובדים.
הבדלים חדים קיימים בנושא זה בין המגזר המאורגן למגזר הבלתי מאורגן .בעוד ש־62%
מקרב משיבי הסקטור המאורגן מאמינים בזכותה של ההנהלה לחפש בתיקי עובדים ועוד
כ־ 23%מקרב משיבי הסקטור המאורגן מאמינים בזכותה של ההנהלה לחפש בתיקי עובדים
ועור כ־ 23%חושבים שזכות זו קיימת אף שהיא מותנית במסירת הודעה לנציגות העובדים,
הרי כ־ 47%ממשיכי הסקטור הבלתי מאורגן שוללים זכות זו מכל וכל .הסקטור הבלתי
מאורגן נחלק בנקודה זו לשני מחנות כמעט שווים .כ־ 53%מן המשיבים במגזר זה סוברים
כי ההנהלה רשאית לחפש בכלי העובדים .כפי הנראה חלוקה זו נובעת מהבדלים במערכת
הערכים ובתרבות הארגונית של מפעלים בבעלות ישראלית לעומת ארגונים המהווים שלוחה
של חברות זרות ,בעיקר אמריקאיות .משיבי המגזר הממשלתי כאיש אחד מאמינים כי
להנהלה זכות לבצע חיפוש בתיקי העובדים אף ללא שיתופה של נציגות העובדים.
למעלה ממחצית המשיבים שוללים את זכותה של ההנהלה לצותת לשיחות העובדים.
גם כאן קיים שוני בדפוס התשובות בחלוקה למפעלים מאורגנים ובלתי מאורגנים .כ־77%
ממשיכי המגזר הבלתי מאורגן מתנגדים לציתות .ואילו במגזר המאורגן רק כי ,61%כאשר
כרבע מן המשיבים מתנים את התרת הציתות במתן הודעה לנציגות העובדים .כרבע עד
שליש מן המשיבים במגזר ההסתדרותי והממשלתי מחייבים התייעצות עם הועד כתנאי
להפעלת האזנה .לעומת זאת ,כל המשיבים במגזר הפרטי מאמינים כי ההנהלה רשאית
לצותת לשיחות העובדים ואין עליה חובה להיוועץ או לקבל את הסכמת נציגות העובדים.
שלא כצפוי ,מרבית מנהלי כח האדם אינם מסתפקים בהוכחה נסיבתית לצורך האשמה
בפלילים .למרות שהארגון איננו מקיים למעשה משפט במובנו הפלילי ,תחושת הגינות
בסיסית או אילוצים הקשורים בהליך המשמעתי הובילה את מנהלי כה האדם לדרוש הוכחות
מוצקות לכוונה לגנוב ,ולא להסתפק במציאת הבלים בתיקו של העובד כעדות מספקת .גם
כאן החתך העיקרי המבדיל בין המשיבים הוא שייכותם למגזר המאורגן/בלתי מאורגן .פחות
משליש מן המשיבים במגזר המאורגן מסתפקים במציאת הכלים בתיק העובר כהוכחה מספקת
להאשמה .בעוד שבמגזר הבלתי מאורגן שעוד המשיבים המובנים לקבל ראיה כזו כמספקת
עומד על  13%בלבד .נקודה זאת מבליטה תופעה מעניינת אשר יש לתת עליה את הדעת.
בהנחה שתשובות המשיבים מהימנות ,ממצא זה מלמד שמערכת הערכים של הארגון יכולה
להגן על העובדים מפני פתיחת הליכים משמעתיים במצב של חשד בלתי מבוסם ,לא פחות
ואולי יותר מאשר קיומו של ההליך המשמעתי הממוסד במפעלים המאורגנים.
 7.6שלב הבירור המשמעתי
מנהלי כח האדם ברוב הארגונים רואים את שלב הבירור המשמעתי כבעל חשיבות
כשלעצמו .כלומר ,להליך עצמו ,ללא קשר לתוצאותיו ,השפעה מכריעה על התנהגותו
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העתידית של העובד .ממצא זה תואם ממצאי מחקרים בקרימינולוגיה שבדקו את השפעת
מעמד המשפט על שיעורי הרצידיביזם של העברין.
מאחר ומנהלי כח האדם העריכו אינטואיטיבית כי לבירור המשמעתי גופו יש השפעה
פסיכולוגית וחברתית מעבר לעונש שנקבע בו ,הסתמנה נטיה להשתמש במעמד זה ככלי
משמעת ,אם על־ידי עצם האיום לקיים בידור משמעתי או על־ידי הסתפקות במעמד הבירור
וסיומו ללא הטלת עונש .בעיקר בולטת גישה זו במגזר הבלתי מאורגן .מאחר ובירורים
משמעתיים במובנם הפורמלי נדירים מאד במגזר זה ,הרי השפעתם המרתיעה גדולה.
במגזר הבלתי מאורגן אין כלל גופים פורמלים המופקדים על קיום בירורים משמעתיים.
הבירור המשמעתי נערך בפני הממונה הישיר ובעת הצורך מתוספים אליו הממונה העקיף
ומנהל כח האדם .אין בנמצא כללים מוגדרים לצורך ניהולו של הבירור המשמעתי מבחינת
עיתוי ,מקום ,חובת רישום ונהלים.
במגזר המאורגן יש להבחין בין המפעלים בבעלות פרטית לבין הארגונים בבעלות
ממשלתית והסתדרותית .בסקטור הפרטי רמת המיסוד היא הקטנה ביותר ,במגזר זה מוקמות
בדרך כלל ועדות משמעת פריטטיות על בסיס אד־הוק לענין בירור משמעתי ספציפי .הרכב
ועדה זו איננו קבוע ,והנוהלים לגביה אינם מגובשים .לעומת זאת ,במרבית הארגונים במגזר
ההסתדרותי והממשלתי קיימות ועדות משמעת פריטטיות קבועות ,לעיתים בכמה רמות:
ועדת משמעת רגילה וועדת משמעת עליונה; ולעתים קיימת גם ועדת משמעת מיוחדת
לנושאי בטיחות .נוהלי התכנסות של ועדות המשמעת ,ניהול ההליכים בפניהן וזכות הערעור
קבועים ומוסדרים בחוק או בהסכם .ישיבות הועדות מנוהלות ומתועדות על פי כללים ,ובסוף
הישיבה נשלח למשתתפיה ולגורמים אחרים סיכום בכתב.
בעת הצורר ,כאשר הנושאים חורגים בהיקף ובענין מסמכויות ועדת המשמעת הרגילה,
מוקמות ועדות מיוחדות.
 7.7הרקורד המשמעתי
עם סיום ההליר המשמעתי נוהגים מרבית הארגונים) (86%לתער את תוצאותיו בתיקו
האישי של העובד .החתד המבדיל בין הארגונים הוא שייכותם למגזר המאורגן/בלתי מאורגן
הסקטור המאורגן נוטה לתעד בתיקו האישי של העובד כמעט כל מקרה ) (99%של בירור
משמעתי .לעומת זאת ,רק  57%נוהגים כך בסקטור הבלתי מאורגן.
ברוב הארגונים משמש הרקורד המתועד של העובד בסים לדיונים בהפרות משמעת
נוספות ,דבר המתחייב בהפעלת מודל ענישה פרוגרסיבי .ממצא זה נכון לגבי  30%מארגוני
המגזר הבלתי מאורגן וכ־ 83%במגזר המאורגן .השימוש המצומצם יחסית ברקורד נובע
כנראה מהפעלה חופשית יותר של עונש הפיטורים כלפי עובדים מפרי משמעת במגזר הבלתי
מאורגן .לעובד הבלתי ממושמע אין הזדמנויות רבות לשוב ולהפר את המשמעת.
ב־ 61%מהארגונים משמש הרקורד המשמעתי גורם בהחלטות קידום או העלאה בדרגה.
בעיקר בולט שימוש זה במגזר המאורגן; היות ותהליכי קידום והעלאה בדרגה במגזר זה
נתונים במידה רבה למשא ומתן עם נציגות העובדים ,רקורד המשמעת מהווה דרך נוחה
להנהלה להשפיע על הועד להסכים לעכב את הקידום של עובדים בעייתיים .שליש מן
הארגונים עושה שמוש ברקורד המשמעתי במהלך הדיונים על פיטורי צמצום .הנטיה היא
לפטר בקדימות ראשונה את אותם עובדים שהרקורד המשמעתי שלהם מוכתם.
ב־ 94%מן המקרים לא נמצאה פרוצדורה למחיקת עבירות מהרקורד המשמעתי .באופן
בלתי פורמלי ,לא נהוג לייחס לעובד נטיות רצידיביסטיות בשל הפרות משמעת שביצע זמן
רב לפני״ההפרה החדשה .עם זאת השיטה מעוררת קשיים .מאחר שלא קיימת הגדרת זמן
פורמלית לגבי תקופת תוקפו של רישום עבירה ברקורד המשמעתי ,היא מסורה לשיקולה
הסוביקטיבי של ההנהלה .יתרה מזאת ,העובדה שלא קיימת פרוצדורת מחיקה מוסדרת של
עבירות בגלל"התיישנותך מאפשרת לעשות שימוש ברקורד המשמעתי כאשר מישהו מחליט
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להיפטר מעובד או להכפיש את שמג בניית אמות מדה לגבי סוגי הפרות המשמעת ופסקי
זמן מוגדרים להתיישנותן עשויים למנוע או להקטין תופעה זאת.
 7.8סמכות הטיפול בהפרות המשמעת
 7.8.1הגוף המטפל
מיהו הגוף המטפל הלכה למעשה בהתנהגויות חריגות בארגון? האם נוצר בארגון תהליך
הגדרה ומיסוד של סמכויות פורמליות לטיפול בעבירות משמעת מסוגים שונים?
כהערה מקדימה מן הראוי לציין כי בעוד שבארה״ב ניתנו סמכויות נרחבות בידי דרג
הממונים הישירים בנושא המשמעתי ,הרי בישראל ,לפחות פורמלית ,תהליך הענישה בארגון
הינו פריטסי ברובו ,כלומר הענישה היא בידי פורום הכולל נציגי הנהלה בכירים ונציגי
ארגון העובדים .מכאן שסמכויות הממונה הישיר מצומצמות מאד .מן הנתונים שנאספו
במחקר עולים הדפוסים הבאים:
 .1מנהל כח האדם ממלא תפקיד מרכזי ומעורבותו גבוהה יחסית בתהליכי הטיפול ואכיפת
המשמעת במגזר המאורגן כמעט בכל סוגי הפרות המשמעת.
 .2הגוף השני בחשיבות בטיפול בהפרות משמעת במגזר המאורגן הינו ועדת המשמעת
הפריטטית .בחלק מן הנושאים היא הסמכות העיקרית; קרי בקבוצת העבירות שבין
ממונה לכפיף ,בקבוצת העבירות שבין עמיתים ובעבירות הרשלנות.
 .3במגזר ההסתדרותי נחלקת סמכות הטיפול ככל סוגי העבירות בין מנהל כח האדם
לועדה הפריטטית .העובדה כי במגזר זה משמשות שתי הפונקציות פעם זו ופעם זו
באותם נושאי הפרה ,מלמדת על חוסר מיסוד של סמכות הטיפול ,כאשר כל מקרה
מוכרע למעשה לגופו .יתרה מזאת ,עצם כינוסה של ועדת המשמעת הפריטטית נתון
במידה רבה בידיו של מנהל כח האדם והיא תולדה של מידת עוצמתו ומערכת יחסיו
עם נציגות העובדים בארגונו .מנהל כח האדם מחליט להפקיד את הטיפול בהפרת
המשמעת בידי ועדה פריטטית ולקיים בירור משמעתי ממוסד מסיבות שאינן קשורות
בהכרח למקרה הספיציפי המונח לפניו .מאחר וכל הקודכםיס במגזר זה מחייבים את
המעסיק להפעיל ועדת משמעת פריטטית רק באותן הפרות בהן העונש הצפוי הוא
פיטורים ,נשאר שיקול דעת רחב למדי בידי מנהל כח האדם להחליט אימתי אם בכלל
לכנס ועדה זו .לעתים הוא יכול להחליט להסתפק בשיחה בלתי רשמית עם העובד על
מנת לחסוך את הבירור המשמעתי ואת כינוס הועדה .ואכן באותן הפרות בהן לא צפוי
שנציגות העובדים תגלה התנגדות לעונש ,כמו בארועים פליליים ,מכונסת הועדה
הפריטטית בשיעורים הגבוהים ביותר ).(42%
 .4המנהלים הישירים ,בין אם מדובר בדרג מנהלי עבודה ובין אם בדרג מנהלי מחלקות,
תופשים תפקיד שולי בלבד בטיפול בהפרות המשמעת במגזר המאורגן ,למעט בקבוצת
העבירות שבין עמיתים ,שהן שוליות למדי.
 .5במגזר הבלתי מאורגן לעומת זאת ,בולט התפקיד המרכזי של הממונה הישיר והעקיף
בתהליך המשמעתי ,והם המטפלים למעשה בכל סוגי הפרות המשמעת .החריגה היא
קבוצת העבירות הפליליות ועבירות המבוצעות מחוץ לארגון ,שבהן סמכות הטיפול
מופקדת בידי מנהל כח האדם.
מן הממצאים ניתן להעריך ,כי בעוד שבמגזר המאורגן התנהגותו של העובד איננה
נתפשת בתחום האחריות של מנהליו הישירים )כי לא נתנו להם כלים להפעיל אחריות זו
ולממשה( ,המגזר הבלתי מאורגן מעמיד את מנהליו של העובד ,ובעיקר את דרג הממונה
הישיר ,כאחראים ובעלי הסמכות לטפל ולאכוף את המשמעת .גישה זו הננקטת במגזר הבלתי
מאורגן תואמת המלצות של מחקרים בנושא ,הקוראים להפקיד את סמכות הטיפול בהפרות
משמעת בידי הדרגים הישירים ,במגמה למנוע סחבת ולחזק את מעמד הדרג הנהולי הישיר.
עם זאת ,אין לשכוח כי הסקטור המאורגן כפוף להסדרי ענישה שנתקבלו במסגרת הסכמי
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עבודה קיבוציים ,והפקדת הסמכות בידי בעל תפקיד בעל ראיה כלל ארגונית מאפשרת
עמידה בדרישות הסדרים אלו ,ביניהן :עקביות בענישה ,אחידות ומודל פרוגרסיבי ,שילוב
בין שתי הדרישות הוא הרצוי מבחינה ארגונית :פיקוח ומתן סיוע מקצועי בנושאי משמעת
מידי גוף מרכזי ,אך הפקדת האכיפה היומיומית בידי דרגי הניהול הישירים .אחרת ,בפועל
מנהל כח האדם עושה ״עבודה שחורה״ למנהלי ה׳׳שטח״ ,מה שרע מבחינתו ,מבחינתם
ומבחינת המשמעת הארגונית כולה.
 7.8.2מעורבות נציגי העובדים בהליך הענישה
הצורה השכיחה ביותר בתקנוני המשמעת להגדרת מעורבות נציגות העובדים בתהליך
הענישה במגזר המאורגן היא באמצעות שיתופה בבירור יסודות העבירה ובהחלטה לגבי
הסנקציה המשמעתית .שיתוף הנציגות הוא פונקציה של העונש הצפוי .הנטייה לערב את
הנציגות גדלה כאשר העונש הצפוי הוא מדרגות חומרה גבוהות יחסית; בדרך כלל כאשר
מדובר בעונש הרחקה זמני או לצמיתות .מעורבות נציגות העובדים נבדקה הן ברמה
הפורמלית והן ברמה הבלתי פורמלית והמתייחסת למימד איכותי ,כלומר מידת המעורבות
של נציגות העובדים בהליך המשמעתי ותרומתה למשמעת המפעל .בלמעלה ממחצית
הארגונים במגזר המאורגן ובכ־ 75%מן הארגונים במגזר הממשלתי ,ועד העובדים הינו שותף
לכל ההליר המשמעתי ,החל מיצוג העובד בכל שלבי הדיון המשמעתי וכלה בקבלת ההחלטה
הסופית.
בכל המגזר המאורגן ,ללא הבדלים בסוג הבעלות או השייכות הענפית ,ציינו מנהלי
כח האדם את ההשפעות החיוביות דוקא שיש לנציגות העובדים בתהליכי אכיפת המשמעת.
כ־ 61%מן המשיבים במגזר המאורגן העריכו כי שיתוף נציגות העובדים בהליכי המשמעת
גורם ״לתפישת הוגנות״ של העונש בקרב ציבור העובדים .כמחצית המשיבים הוסיפו כי ועד
העובדים מגן על האינטרסים של העובד בהליכי המשמעת ודואג כי הענישה תהיה עקבית.
 7.8.3מעמד הממונה הישיר בתהליך המשמעתי
גם אם עולה מממצאי פרק זה כי למעשה במגזר המאורגן אין לממונה הישיר מעמד
פורמלי בתהליך קבלת ההחלטות בדיון המשמעתי ,הרי הוא עדיין ,מעצם תפקידו ,הדרג
החשוב ביותר לקביעת המשמעת בארגון .העדר סמכויות ממשיות בידי דרג זה רק פוגע
ומצמצם את יכולתו של הממונה הישיר למלא את התפקיד העיקרי שיש לו בהליכי
המשמעת .שכן זהו למעשה דרג ״השטח״  -הוא סוכן הפיקוח הצופה בהתנהגות העובדים
ועמידתם בכללי המשמעת; הוא גם צינור הדיווח על התנהגות זו כלפי מעלה .החלטתו אם
וכיצד יש לדווח היא בסופו של ענין ההחלטה המכריעה את רמת המשמעת בארגון .מכאן
החשש ״שעיקורו״ עלול להטיל צל כבד על יעילותו כסוכן פיקוח ועל עצם רצונו לשמש
ככזה .התייחסות הארגון לתפקידו של הממונה הישיר בנושא אכיפת המשמעת נבדקה על־פי
מספר מדדים:
א .האם רמת המשמעת של העובדים משפיעה על הערכת הביצוע של מנהלם הישיר,
כלומר האם הארגון רואה בממונה הישיר ,כחלק מהגדרת תפקידו ,אחראי לרמת
המשמעת של עובדיו?
ב .האם הארגון מעניק גיבוי לממונה הישיר באכיפת המשמעת?
ג .האם הממונה הישיר יודע מה עליו לעשות בעת הפרת משמעת של עובדיו? האם הארגון
״מלמד״ את דרג הממונים הישירים נושאים הקשורים במשמעת עובדים ,קרי ,מדיניות
הארגון ,זכויות וחובות ,דרכים לטיפול וכיו״ב?
הממצאים מלמדים כי מרבית הארגונים)כ־ (80%אינם נוטים לראות בהתנהגות העובדים
לפי נורמות המשמעת הנדרשות ,מדד ליכולתו הניהולית של הממונה הישיר .ולפיכך ,אינם

138

1

מ׳ מיחד

מוחין משפע העבודה  -ג

כוללים סעיף הנוגע להתנהגות העובדים הכפופים לו במסגרת הערבות הביצוע התקופתיות
הנערכות למנהל הישיר .יחד עם זאת ,רוב מנהלי כח האדם סבורים כי עובדה זו אינה גורמת
לדרג הממונים הישירים ליחס חשיבות שולית לנושאים משמעתיים או ,להזניח הפיקוח על
התנהגויות חורגות.
למעלה משני שליש ממנהלי כח האדם מעריכים כי דרג הממונים הישירים חש כי הוא
מקבל גיבוי רב בנושא אכיפת משמעת .גם כאן ההבדלים המשמעותיים הם בין המגזר
המאורגן לבלתי מאורגן .בעוד שכמחצית בלבד ממנהלי כח האדם במגזר המאורגן מעריכים
כי קיימת תחושת גיבוי גבוהה בקרב המנהלים הישירים ,מעריכים כר  90%ממנהלי כח האדם
במגזר הבלתי מאורגן .רק  4%מקרב כלל המשיבים העריכו את תחושת הגיבוי כנמוכה.
בשולי ממצאים אלו ראוי לזכור כי תחושת הגיבוי בקרב הממונים הישירים נבדקת כאן
באמצעות ״מתווך״ .כלומר ,כיצד מעריד מנהל כח האדם את תחושתם .אין ספק שראוי
לאמת ולעמת הערכות אלו בקרב הממונים הישירים עצמם.
האם יודע הממונה הישיר מה הארגון מצפה ממנו לעשות בעת הפרות משמעת? מנהלי
כח האדם במרבית הארגונים העריכו כי ברוב המקרים הממונה הישיר יודע כיצד מצפה
ממנו הארגון להגיב להפרות משמעת ,ומבחינה זו לא נמצאו הבדלים בין סוגי הארגונים.
יתרה מכך ,בחיפוש אחר הסיבות המובילות את הממונים הישירים להתעלמות מהתנהגויות
חריגות של עובדיהם ,נמצא כי מרבית מנהלי כח האדם אינם חושבים כי גורמים כגון חוסר
ההכרה של כללי המשמעת ,העדר יכולת מקצועית בנושאים משמעתיים ,או חוסר בטחון
לגבי מדיניות הארגון בנושא משמעת גורמים לדרג הישיר להזניח בעיות משמעתיות.
הערכות אופטימיות אלו נראות תמוהות לנוכח העובדה שהרוב המכריע של הארגונים דיווחו
כי הם מקיימים סדנאות והשתלמויות לדרג הממונים הישירים בנושאי משמעת רק לעתים
רחוקות מאוד או שאינם מקיימים סדנאות כאלו כלל.
לסיכום נקודה זאת נראה כי הגורמים העיקריים שנמצאו במחקר להמנעות הדרג הישיר
מטיפול בהפרות משמעת אינם דומים לגורמים שהוצעו בסקירה התיאורטית ,כלומר :העדר
גיבוי ,העדר יכולת מקצועית והעדר רקורד משמעתי מסודר .ההימנעות מטיפול בבעיות
משמעת בישראל נעוצה בעיקר בסיבות אחרות .הדפוס המרכזי המאפיין פעולת הדרג הישיר
בנושא המשמעת הוא נםיונם להתנער ממילוי חובתם בהיבט זה אם על־ידי התעלמות מהפרת
המשמעת ואם על־ידי הפניית הטיפול בה הלאה במעלה פירמידת הארגון.
השיעורים ״המעודדים״ יותר שנצפו במגזר הבלתי מאורגן הם ככל הנראה תוצאה של
המציאות הארגונית .מאחר והממונה הישיר במגזר זה הוא בפועל בעל סמכויות ממשיות,
ואחריותו למשמעת עובדיו מוגדרת ,הוא למד עם הזמן והנםיון להפעיל את סמכויותיו ככלי
ניהולי .תור כדי כך ,גס נעלמו והטשטשו ההשפעות המזיקות שצויינו לעיל .לפיכך נראה
כי בעזרת הענקת סמכויות לדרג הישיר ,אימונו ,הקניית כסיוד אמיתי והדרכה נכונה
בנושאים המשמעתיים ניתן לשנות את התמונה כולה .הדיון בעניין מעמד דרג הניהול הישיר
בתהליכי הענישה בישראל חשף מצב מעניין .באותם ארגונים בהם יש לממונה הישיר מעמד
רשמי באכיפת המשמעת ,גם שאר האלמנטים שנבדקו זכו להתייחסות חיובית ־ותר .כלומר,
כאשר בפועל אכן ממלא הממונה הישיר תפקיד מרכזי בשמירת משמעת ,הוא גם לומד
להאמין ביכולתו למלא תפקיד זה ולראותו כחלק אינטגראלי מהגדרת תפקידו כממונה .הוא
חש תחושת גיבוי רבה יותר מהנהלת הארגון ומקבל גיבוי כזה בפועל.
 7.9יישום עיקרון ידיעת החוק ומיידיות הענישה
 7.9.1הכרח כללי ההחנהמת
האופן שבו מקומות העבודה מיישמים את עיקרון ידיעת החוק והפומביות בנושא
המשמעת תידון בעזרת ההיבטים הבאים :צורת המודעות של העובדים לגבי כללי ההתנהגות
המחייבים; הדרכים שבהן מביא הארגון כללים אלו לידיעת העובדים; והאם ובאלו דרכים
מביאה ההנהלה לידיעת העובדים את תוצאות ההליכים המשמעתיים?
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מרבית המשיבים מעריכים כי העובדים מכירים במידה רבה את כללי ההתנהגות
המחייבים בארגון .בעיקר מעריכים כך מנהלי כה האדם במיגור הבלתי מאורגן ובענפי הייצור
המאורגנים בבעלות פרטית או ממשלתית .במגזר ההסתדרותי דווח על רמה נמוכה יחסית
של מודעות העובדים לגבי תוכן תקנון המשמעת .השיעור הנמוך נובע ,בין היתר ,מהעדרו
של ״ספר כיסי׳ לעובד במגזר זה ,ומן העובדה שמרבית מנהלי כח אדם בסקטור זה העריכו
כי תקנון המשמעת מנוסח באופן שלעובדים מן השורה קשה להבינו.
לגבי הדרכים בהם מביא הארגון את הכללים לידיעת העובדים ,נמצא כי רוב הארגונים
אינם נוטים להסתפק בדרך פרסום אחת ,אלא משתמשים במספר אמצעים במקביל .שתי
הדרכים המקובלות ביותר הן פרסום על גבי לוח מודעות ובאמצעות הממונה על העובדים.
שתי הדרכים אכן מבטיחות שדרישת הפומביות תבוא על סיפוקה ,אך אינן מבטיחות שהעובד
הספציפי אכן קרא או ידע את כללי ההתנהגות .לפיכך כמחצית מן הארגונים נוהגים לתת
״ספר כיס״ לכל עובד ולצרף לכך הליך שבו מתחייב העובד בחתימתו כי אכן קרא והבין
את חובותיו .מגמה זו בולטת במיוחד בענף השירותים הבלתי מאורגן שבו כ־ 3/4מן
הארגונים נוהגים כך .מעניינת נטייתם של המעסיקים במגזר המאורגן בבעלות ממשלתית
) (75%ופרטית ) (56%להעביר את חובת הפרסום לועד העובדים .בהליך כזה נוהגת ההנהלה
לידע את נציגות העובדים לגבי כללים מחייבים ורואה בנציגות אחראית להביאם בפני
העובדים.
 7.9.2פרסום תוצאות ההליך המשמעתי
למעלה ממחצית הארגונים נוהגים לפרסם באופן סלקטיבי את תוצאות הבירורים
המשמעתיים הנערכים בהם .הנטיה היא לפרסם רק אותם בירורים משמעתיים ,אשר לגביהם
קיים להנהלה אינטרס מיוחד שהעובדים ילמדו את פרטי הארוע והחלטות הבירור המשמעתי.
החתד המבדיל בין הארגונים בנושא פרסום תוצאות הדיונים הוא שייכותם לסקטור
המאורגן/בלתי מאורגן .בעוד שכ־ 60%מהארגונים במגזר הבלתי מאורגן אינם נוהגים לפרסם
כלל את תוצאות הבירורים המשמעתיים ,אותו שעור של ארגונים במגזר המאורגן כן נוהגים
לפרסמם .כפי הנראה ,ההבדל בגישה אינו נובע אך ורק ממספרם המועט של הבירורים
המשמעתיים הנערכים באופן ממוסד בסקטור הבלתי מאורגן ,אלא משום שהבירור המשמעתי
במגזר הבלתי מאורגן נתפש כחלק ממודל של יחסי עבודה אישיים .לכן תוצאותיו של הבירור
אינו מענינו של הצבור ,אלא עניין שבין העובד וההנהלה בלבד.
מענינת במיוחד היא עמדתם של מנהלי כח האדם כלפי פרסום תוצאות הבירורים
המשמעתיים .רוב מנהלי כח האדם חושפים עמדה הקרובה להתנהגות של הארגון בו הם
עובדים .ממצא זה מעורר את השאלה מי משפיע על מי? האם מנהל כח האדם מעצב את
התנהגות הארגון ,או שמא עמדתו מעוצבת על פי התרבות הארגונית בה הוא עובד? בעוד
שכ־ 90%ממנהלי כח האדם במגזר המאורגן מחייבים את הצורך בפרסום של תוצאות
הבירורים המשמעתיים ,תומכים בכך רק למעלה מ־ 60%בסקטור הבלתי מאורגן .אך
ההבדלים בולטים עוד יותר ביחס לשאלת צורתו הרצויה של הפרסום .בעוד ש־ 42%מקרב
מנהלי כח האדם בסקטור המאורגן מחייבים פרסום בציון שמו של העובד ,רק  10%מחייבים
פרסום תוך הזכרת שם העובד במגזר הבלתי מאורגן.
הגישות השונות שנחשפו מעלות שאלות לגבי מטרות הפרסום .רוב הארגונים יחסו
מטרות תועלתיות להליך הפרסום; בעיקר כאלו הקשורות בהרתעה כללית .כלומר ,רוב
הארגונים מקווים כי באמצעות הפרסום ימנעו שאר העובדים מלבצע התנהגות דומה בעתיד.
יחד עם זאת ,בחלק מן הארגונים ,רובם בסקטור המאורגן ,קיימת עדות אף לציפיה למטרות
הרתעתיות ספציפיות .לאמור ,מניעת העובד המסוים מלשוב על התנהגותו .צורת התייחסות
זו קיימת בכשליש מן הארגונים במגזר ההסתדרותי והממשלתי .רוב הארגונים שללו מטרות
תגמוליות באמצעות הפרסום )״שהעובד יתבייש במעשהו״( .כאשר מוזכרות מטרות אלו ,הן
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מופיעות בקרב תשובותיהם של כרבע ממשיכי המגזר ההסתדרותי והממשלתי .ראוי לציין
כי במגזר המאורגן פרסום החלטת הבירור המשמעתי בציון שם העובד על־גבי לוח המודעות
הרשמי הינו חלק מהעונש :כאשר ועדת המשמעת ,המשותפת להנהלה ולנציגות העובדים
רוצה להחמיר בעונש ,היא מחליטה כי תוצאות ההליר יפורסמו בציון שם העובד על לוח
המודעות.
 7.9.3מיידיות הענישה
ב־ 50%מתקנוני המשמעת מצויינים טווחי זמן מקסימלים בין ביצוע העבירה לגמר
הליכי הבירור והדיון ,ונקיטת צעדים משמעתיים .בכשליש מן המקרים אין כלל טווחי זמן
מחייבים לעריכת בירורים משמעתיים ,ואילו בשאר רק הליכים שסופם עונש הרחקה תקופתי
או לצמיתות מוגבלים בזמן.
המגזר העיקרי בו נשמעו תלונות לגבי סחבת בבירור ובדיון המשמעתי הוא המגזר
ההסתדרותי .ההסבר קשור במעמדו ועוצמתו של ועד העובדים בתהליך הענישה המאריך
מאד את משד הדיון המשמעתי .האם העוברים עצמם נשכרים או מפסידים מסחבת זו? מה
מעוללת סחבת זו לאפקטיביות של העונש בהבטחת המשמעת בארגון? שאלות אלו זקוקות
לתשובה במישור האמפירי בלבד :האם הסחבת מסתכמת בסופו של ענין בעונשים קלים
יותר? האם הסחבת הצפויה גורמת לנטיה לוותר על הפעלת ההליך המשמעתי ולהסכין עם
ביצוע הפרות המשמעת? האם המעורבות החזקה של נציגות העובדים בדיון המשמעתי היא
באמת הגורם לסחבת? האם סחבת זו פוגעת למעשה בהוגנות העונש ובשמירת זכויות הפרט
שענינו מתברר זמן ארוך כל כך?)למשל בעת שהעובד מושעה מעבודתו עד בירור עניינו(.
כיצד מתייחסים טריבונאלים שיפוטיים למשך הזמן של הבירור המשמעתי? האם קיים
בתפישתם מושג מקביל להתיישנות או לעינוי דין?
 7.10מטרות הענישה
המוטיבציה העיקרית המנחה את הארגון בעת קביעת העונש להפרת משמעת היא הרצון
למנוע מהעובד העבריין לשוב על מעשהו)מטרות הרתעתיות ספציפיות במודל הפנולוגי(.
בעיקר בלטה מגמה זו בקרב המשיבים מן המגזר המאורגן בבעלות פרטית .המטרה השניה
בחשיבותה היא רצונו של הארגון למנוע הישנות ההתנהגות האסורה בקרב שאר עובדיו.
לא נמצאו כל הבדלים בין המגזרים בהתייחסותם לנקודה זו.
בצד המטרות התועלתיות של הרתעה ,נמצאו גם סימנים למטרות שאינן תועלתיות.
הדבר עולה מתוך התייחסותם של מנהלי כח האדם למספר אמירות המאופיינות בכד שהן
נושאות מטען מוסרי ריגשי כלפי מבצע העבירה ,אם באמצעות הטלת אות קלון כביטוי
למימד נקמני ״להראות לכולם איזה עובד הוא ,להשחיר את פניו״; ואם באמצעות גינוי
מוסרי ״שידע כמה הוא בלתי נסבל" .המיוחד למטרה זו הוא ,שאין מטילים דופי בהתנהגות
הספציפית ,אלא בעובד עצמו.
לגבי מטרות שיקומיות נמצא כי מרבית המשיבים העידו כי ארגוניהם רואים בענישה
אמצעי להפיכת העבריין לעובד טוב יותר בעתיד .גישה זו אופיינית בעיקר למגזר המאורגן
)כ־ (80%ובמיוחד במגזר ההסתדרותי .הסבר אפשרי אחד לתופעה הוא התפישה של המנהלים
כי בגלל ההגבלות על פיטורי עובדים ,הם ייאלצו לחיות עם העובד עד פרישתו ולפיכך
כדאי להשקיע בשיקומו.
לעומת זאת ,רק כמחצית המשיבים מעריכים כי מטרת העונש היא פתרון הבעיות
האישיות של העובד.
סקירת המטרות אשר למענן מעניש הארגון את עובדיו מצביעה ,אם כן ,יותר על גישה
כלכלית־עסקית לעונש ופחות על גישה חינוכית או שיקומית .המטרות התועלתיות מקבלות
עדיפות ראשונה ושאר המטרות הן משניות להן .לבסוף ,דגם הענישה הפרוגרסיבי נתפש
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בספרות כהוגן ביותר .דגם זה כולל מערכת ענישה מדורגת על־פי נוסחה הלוקחת בחשבון
את חומרת העבירה ומספר ההפרות לעובד ,והידועה לעובדים מראש .נמצא כי התחום
העיקרי בו מופעל דגם הענישה הפרוגרסיבי שתחילתו אתראה בלתי רשמית וסופו פיטורים
הוא קבוצת העבירות של הרגלי העבודה ,ולאחריהן גם קבוצת עבירות הרשלנות וקבוצת
העבירות שבין ממונה לעובד .בארגונים במגזר המאורגן ,שבהם מופעל מודל ענישה
פרוגרסיבי ,נקבע ,בדרך כלל ,בסיכומו של הבירור המשמעתי שנערך לעובד ,כי הישנות
המקרה תביא להחמרה בענישה הננקטת.
אין נוטים להפעיל מודל פרוגרסיבי בענישה בתחום העבירות הפליליות .הפרת
המשמעת ,שהיא עבירה פלילית מובילה את העבריין על־פי־רוב באורח מיידי אל קצה הסולם.
כלומר  -פיטורים עם או בלי פיצויים .תשלום פיצויים במקרים אלו תלוי בתוכן הסכם
הפשרה שמגיע אליו הארגון עם העובד .ככל שהפרת המשמעת הפלילית ודאית והראיות
כבדות משקל ,כך גדל הסיכוי שהעובד יפוטר ללא פיצויים .ככל שגדל הקושי להוכיח את
הפרת המשמעת שהיא עבירה פלילית ,כן גדל הסיכוי שהארגון יסכים למתן פיצויים תמורת
הסכם לסגור את הענין בהקדם .כמו כן אין נוטים להפעיל את המודל הפרוגרסיבי בעבירות
שיש עמן קלון ואשר מבוצעות על ידי העובד מחוץ לארגון.
המגזר הבלתי מאורגן נוטה להשתמש משמעותית פחות במודל הענישה הפרוגרסיבי
בכל סוגי העבירות .נמצא כי כ־ 79%מן הארגונים שנבדקו במגזר המאורגן מפעילים מודל
פרוגרסיבי בעבירות של הרגלי עבודה ,לעומת כ־ 47%בלבד מהארגונים הנמנים על המגזר
הבלתי מאורגן .במגזר זה מועדף ניתוח כל מקרה לגופו .מאחר והמגזר הבלתי מאורגן לא
התחייב בקוד כתוב למודל ענישה כלשהו ,ומאחר והוא יכול פוטנציאלית לפטר מיידית,
מתאפשר לו להפעיל ענישה שלא על פי הנוסחה הפרוגרסיבית.

.8

סיכום דמן והמלצות

ממצאי המחקר ,אשר רק חלק מהם נסקרו בעמודים הקודמים ,חושפים אולי שלא
במפתיע גישה עסקית כלכלית בעלת ראייה לטווח הקצר בנושא אכיפת המשמעת .רוב
הארגונים שנבדקו ממעטים בהשקעות ארוכות טווח בנושא אכיפת המשמעת .גישה זאת
באה לידי ביטוי הן בהעדרן של סדנאות אימון בנושא לדרגי הניהול והן ברמת המחוייבות
לנושא המתבטאת במתן גיבוי הולם למנהלים כאשר הם מנסים לפעול להעלאת רמת
המשמעת .זאת ועוד ,הארגונים נוטים להתייחס לענישה במונחי רווח והפסד .הענישה איננה
מבוצעת למטרות חינוכיות או שיקומיות .במקרים רבים נקבעת העמדה הספציפית בכל מקרה
לגופו על־פי צרכיו העסקיים של הארגון בטווח הקצר .לכן כאשר הנסיבות אינן מאפשרות
זאת )בגלל תנאי שוק למשל( יכול עובד מפר משמעת להשתחרר מבירור משמעתי בכלל
או להיענש קלות בגלל משתנים שאינם קשורים כלל במעשה ההפרה ומדת חומרתו ,רק
משום כשרונו ונחיצותו המקצועית .בדומה ,כאשר הפרת המשמעת לא פוגעת במצב הכלכלי
של הארגון ובשגרת העבודה כלומר :לא הסבה נזק לציוד ולקוחות ,יש סיכוי רב כי יעברו
עליה לסדר היום .תוצאה נוספת של גישה זו היא שבהעדר יכולת של מנהל כח האדם
להוכיח ללא ספק את אשמתו של מפר המשמעת ,הוא יעדיף לותר על הבירור המשמעתי
ולא להשקיע מאמצים בעלי עלות כלכלית בחיפוש ראיות .עם זאת ,מאחר ומדובר במערכת
אשר גורמים אנושיים קובעים את עמדותיה ,נצפו גם מקרים בהם למרות שהפרת המשמעת
כרוכה בנזק כלכלי ,שיקולים של צדק מנעו מן ההנהלה למצות את הדין עם העובד.
מתוך ממצאי המחקר עולה תמונה חד משמעית וברורה בה מופיעים זה בצד זה שני
פרופילים שונים של אכיפת משמעת בישראל .שתי מערכות אלו שונות באופן בסיסי ,אפילו
זרות זו לזו :האחת מערכת המשמעת במגזר המאורגן ,והאחרת במגזר הבלתי מאורגן .חתכים
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אחרים שנבדקו ,כמו בעלות ושייכות ענפית נבדלו מפעם לפעם זה מזה ,אך הבדלים אלו
משניים בעוצמתם בהשוואה לפער שבין מערכת אכיפת המשמעת בסקטור המאורגן לעומת
הבלתי מאורגן.
שתי המערכות  -המאורגנת והבלתי מאורגנת  -נבדלות זו מזו בכל מסגרות
ההתייחסות שהן בנות השוואה .השוני בין שתיהן כה רב עד כי למעשה הן משקפות שני
עולמות שונים בתכנים ובתפישות לגבי משמעת בעבודה .הן כלל אינן דוברות בשפה
ומונחים משותפים בנושאים המשמעתיים .מושגים משמעתיים השגורים במגזר המאורגן זרים
במתכוון במגזר הבלתי מאורגן.
כאשר בוחנים את שתי המערכות יותר ביסודיות התמונה שמתקבלת מורכבת מעט
יותר .נכון כי קיימים שני פרופילים בסיסיים שונים של משמעת ,אד גם כל אחד מהם איננו
הומוגני .הם נפרשים על פני שני רצפים :הפרופיל המאורגן ,קצהו במערכת המשמעת במגזר
הממשלתי וההסתדרותי וקצהו השני במערכת המשמעת במגזר הפרטי .הפרופיל השני,
הבלתי מאורגן ,קצהו האחד במערכת המשמעת בארגונים בבעלות ישראלית וקצהו האחר
בארגונים המהווים נציגויות של חברות אמריקאיות בישראל.
חלוקה זו לשני קוי רצף צמחה בעקבות מאפייני התייחסות שונים מעט שנמצאו בתור
המגזרים .מערכת המשמעת במגזר הבלתי מאורגן בבעלות ישראלית ובמידה מסויימת גם
במגזר הפרטי המאורגן צמחה כאנטי תזה למערכת המשמעתית בסקטור הציבורי
וההסתדרותי .המשמעת במגזרים אלו לא צמחה מתוך דפוס ניהול חדשני ,כמו בחברות
האמריקאיות אלא מתוך שלילה של דפוסים קיימים ומוכרים בסקטור ההסתדרותי ובשרות
הציבורי .לא פעם עוצבו מערכות המשמעת בארגונים אלו כנגד חסרונות השיטה ״המוכרת"
מבלי שפיתחו אלטרנטיבות חדשות כדי למלא את החלל .מחד גיסא ,הארגונים הישראלים
הבלתי מאורגנים ויתרו על ההליכים הפורמליים של התהליך המשמעתי הממוסד במגזר
הצבורי :אך מאידך גיסא הם לא הצליחו להשתחרר כליל מהשתעבדות לתפישות התנהגות
האופיניות לתרבות הישראלית הכללית .לפיכך ,בארגונים אלו חושפים יחס אמביוולנטי
ובלתי עקבי כלפי ״אסכולת המשמעת החדשה״ הנהוגה בחברות בלתי מאורגנות השייכות
לקונצרנים אמריקאיים .שלושת מוקדי השוני העיקריים הם;
.1

.2

.3

בניגוד למקובל בארגונים הקשורים לחברות אמריקאיות ,המגזר הבלתי מאורגן בבעלות
ישראלית פועל בדרך כלל ללא קוד התנהגות כתוב .לפיכך אין לארגונים אלו בסיס
פורמלי כתוב המפרט את דרישות הארגון לנורמות התנהגות של העובדים.
מעמדו של דרג הניהול הישיר בתהליך אכיפת המשמעת והענישה לא התפתח במגזר
הבלתי מאורגן בבעלות ישראלית כמו אצל עמיתיו הקשורים עם קונצרנים אמריקאים.
מכאן שמעמד הממונה הישיר דומה מאד למעמד הממונה הישיר בסקטור המאורגן,
דהיינו דרג נטול סמכויות בנושא אכיפת משמעת.
הארגונים הקשורים בחברות אמריקאיות מתייחסים במסגרת ״קוד הכללים העסקיים״
למספר שאלות הנוגעות לקשר בין חייהם הפרטיים של עובדיהם למקום העבודה ובעיקר
בתחומי פעילות ציבורית־פוליטית .הדגש בכללים אלו מושם על יוקרתו של הארגון,
ושמירת הדימוי הציבורי של מקום העבודה .לעומתם ,המגזר הבלתי מאורגן בבעלות
ישראלית דומה למגזר המאורגן בכך שהוא אינו נוטה להתערב בחייו הפרטיים של
העובד.

הבדלים אלו בין שני הפרופילים  -המאורגן והבלתי מאורגן  -בלטו מאד בשלב איסוף
הנתונים :השאלון למנהל כח האדם ,התאים במושגיו ובחשיבתו למערכת המשמעת השגורה
והמסורתית במגזר המאורגן .הוא לא היה רלבנטי למנהלי כה האדם בסקטור הבלתי מאורגן.
הוא הכריח אותם לחשוב ולענות בשפה שהם סרבו לדבר בה .מונחים כמו עונש ,בירור
משמעתי ודיון משמעתי ,הליכי האשמה וחקירה ,ועדות משמעת וכיו״ב ,הם מונחים שנדחו
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במכוון מעולם התוכן המשמעתי במגזר הבלתי מאורגן .לאורך הראיונות במגזר זה חזרו
ונשנו הביטויים; ״מה אני רס״ר משמעת? משטרה צבאית? מה אנחנו בימי דיקנם?" תחת
מושגים אלו באה במגזר הבלתי מאורגן מערכת משמעתית חדישה בעלת בעייתיות משלה,
שבה המושג עונש לובש משמעות שונה לחלוטין .עיקרה ותמציתה הן שדרישות המשמעת
הן דבר ברור מאליו שאינו דורש הסבר בכתב; כמו נושאים רבים ואחרים במגזר זה ,היא גם
איננה ענין ליחסים קיבוציים יצוגיים ,אלא היא חלק מהחוזה ויחסי העבודה הישירים שבין
העובד למעסיק .על הפרת דרישות המשמעת  -״הולכים הביתה״ .גם אם בפועל לא תמיד
מתורגמת הגישה במשמעותה הפשטנית והקיצונית ,היא משמשת כעוגן וכדימוי .היא
שמעצבת את ההתנהגות וההתייחסות של הכל ,והיא שמרחפת מעל לנושא המשמעת במגזר
זה .זהו למעשה מקור ההבדל בין שתי המערכות.
במגזר המאורגן המשמעת האישית בנוייה במידה רבה על ובתוך מסגרת של יחסים
קיבוציים והיא חלק מהמשא ומתן הרצוף המתנהל בארגון בין ההנהלה לבין הנציגות של
העובדים .היא מהווה חלק מיחסי הכוחות שבין נציגות העובדים להנהלה ,בין חברי נציגות
העובדים בינם לבין עצמם ובין הנציגות לעובדים .ככזו ,היא לובשת משמעות נוספת מעבר
למעשה ההפרה עצמו .בסקטור הבלתי מאורגן המשמעת היא חובתו האישית והחוזית של
כל עובד .הפרתה נתפשת כאי עמידה בתנאי החוזה ,ולכן גם דרכו של העובד החוצה מובנת
מאליה ולא נתפשת כעונש ,אלא כתוצאה ברורה של ההפרה .על מנת שלא לטעות ברוח
הדברים המועלים כאן ,הטיעון איננו אומר שלעובד במפעל המאורגן יש אפשרות רחבה
יותר להפר משמעת ,אלא שהפרה זו נידונה בקונטקסט שונה לחלוטין .הדרך למיצוי הדין
בהפרת משמעת במגזר המאורגן היא קשה ומסורבלת יותר .תכליתה המקורית היתה להטיל
מגבלות על החלטות שרירותיות של ההנהלה ולמנוע מצב בו העובד עומד לבדו מול
ההנהלה בהליך משמעתי .במגזר הבלתי מאורגן אין כל מגבלה פורמלית על יכולת ההנהלה
להעניש .מענינת מאד בנקודה זו דעתם של מנהלי כח האדם במגזר הבלתי מאורגן שטענו
כי העדר יצוג לעובד )באמצעות צד שלישי כמו ועד( מחייב את ההנהלה להגן על העובד
מפני החלטות שרירותיות של דרגי הניהול השונים ,ולכן ננקטת זהירות יתר בהפעלת ענישה
משמעתית .מנהל כח האדם והממונה הישיר חשים עצמם ערבים להוגנות הצעדים מאחר
והם יודעים שאין ״כלב־שמירה״ שיעשה מלאכה זו בעבור העובדים ,ושהתנהגות שרירותית
עלולה להביא להתארגנות העובדים.
המשיבים מן המגזר המאורגן היו בדעה כי לענישה משמעות חזקה יותר במגזר שלהם
מאחר שבמשחק הכוחות בין נציגות העובדים להנהלה השימוש בתגמול חיובי להשגת
משמעת נתפש במידה רבה כחולשה של ההנהלה .לעומת זאת ,היכולת להעניש מפרי
משמעת נתפשת כביטוי לעוצמת ההנהלה .מאחר והתגמול החיובי נוטה לאבד מערכו
במהירות בתנאי משא ומתן קיבוצי ,לובש העונש חשיבות יתרה בסקטור זה .מנהלי כח האדם
במגזר המאורגן העידו גם כי לעיתים משתמשים בנושא המשמעת ואכיפתה ככלי טאקטי
במאבק בין הנהלה לבין נציגות עובדים ובתוך מאבקי כח פנימיים של נציגות העובדים.
מעבר לשוני העקרוני בתפישת המשמעת כחובה אישית חוזית לעומת חלק ממערכת
יחסים קיבוצית ואולי כביטוי פורמלי לשוני זה ,קיים גם הבדל טכני־פורמלי בין שני
המגזרים .במקום חוקת עבודה או תקנון עבודה כדרך מקובלת להסדיר את נושא המשמעת
במגזר המאורגן ,התפתח במגזר הבלתי מאורגן קודכס חדש שמכונה בשמות שונים ,אך דומה
בתכניו .במקרים רבים הוא נקרא ״כללים להתנהגות עסקית ואתיקה מקצועית״ .ברוב
הארגונים במגזר המאורגן קיים קוד כללי התנהגות כתוב הקובע את הנורמות ההתנהגותיות
המחייבות של העובדים ואת האמצעים המשמעתיים לטיפול בחריגות וסטיות ממנו .המגזר
הבלתי מאורגן לעומת זאת ,נחלק בין ארגונים שבהם אין קיים כלל קוד התנהגות לבין אלו
שאמצו את הקוד להתנהגות עסקית ואתיקה מקצועית .בארגונים מן הסוג הראשון העדרו
של קוד ההתנהגות נתפש כיתרת• הוא מטיל חובה רחבה אמורפית על העובד בתחום
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המשמעת ,משחרר את המעסיק מכבלים קבועים של תגובה ומאפשר לו גמישות רבה
בהתייחסותו להפרת המשמעת .החלק האחר של המגזר הבלתי מאורגן משקיע הרבה מאמצים
בעיצוב קוד התנהגות שהינו חלק מ״ספר הכיס״ לעובד .מדובר במסמך שבו מושמים דגשים
על התנהגות רצויה ,על ציפיות לגבי נורמות התנהגות ראויות ,ופחות על איסורים .לשון
הכללים נוטה להיות שפה מליצית ובמלים בעאת מטען ערכי מוסרי כמו:
״אמות המידה המוסריות להתנהגותך״
״כפי שהיא דורשת מעצמה כך דורשת החברה מעובדיה לעמוד בסטנדרטים גבוהים
ביותר של אתיקה אישית וכללי התנהגות עסקיים״
״עובדנו הנם אנשים ישרי דרך״
״לא יבצע העובד כל פעולה מחוץ לעבודה שעלולה להביך את החברה או לפגוע בדימוי
שלה בציבור״
״נהג בכל אחד בצדק״
״על העובד להרים תרומה לפיתוח רוח טובה״.
״מכור בזכות המצויינות שלך .אל תעשה שימוש בלתי הוגן בגודל החברה״.
״ההצטיינות היא דרך חיים בארגוננר
״הגבל עצמך רק למה שהוא בפירוש נאות״.
מובאות אלו מעידות על קיומה של תרבות ושפה שונים לגמרי מן המקובל בתקנוני
משמעת במגזר המאורגן.
מנהלי כח האדם במגזר הבלתי מאורגן גורסים כי התרבות הארגונית כל כך מושרשת
שממילא אין להם צורך בקוד כתוב ובהליך בירור ודיון משמעתי ממוסד .לדעתם ,כאשר
אכיפת המשמעת הארגונית משוחררת מנוכחות של ועד עובדים בהליך המשמעתי ואיננה
דורשת תהליכים ביורוקרטים מסובכים ,ניתן ליישם כלל הפעלה פשוט וחד משמעי :״אתה
טוב  -אתה בפנים ,אתה גרוע  -אתה בחוץ״ .להערכתם רוב אוכלוסית העובדים מבינה
נורמטיבית ומעשית מה פרוש ״להיות טוב״ ,ומי שאינו יודע מוצא את עצמו ממילא מחוץ
לגדר .התפישה הבסיסית היא :״או שאני יכול לסמוך וסומך על העובד או שאני מפטר אותו.
אין טעם להשקיע אנרגיות נהוליות כדי לודא שהתנהגותו של העובד בנושא משמעת היא
ברמה מקובלת .האחריות מוטלת עליו בלבד .כפי שהגדיר זאת אחד המשיבים מן המגזר
הבלתי מאורגן ״אנחנו חיים במאזן אימה של יחסים בינארים .דהיינו :האנרגיה מושקעת
בעבודה ,באיכותה ,בשיפור תנאי העבודה ,וביוזמה ,לא בהתנהגות״ .מבחינה משמעתית יש
עיצוב תרבותי לא כתוב של קוים אדומים ברורים ובולטים ,והדרך עד אליהם חופשית,
גמישה ,ומסורה ליכולת השיפוט של הפרט .המשמעת מוגדרת בצורה של חוזה חברתי לפיו
אף אם יתכן שהעובד לא עבד על כלל משמעתי כתוב ,הארגון איננו יכול להמשיד ולקיים
עמו את קשר העבודה בתנאי התנהגות הנופלים מרמה מסוימת .לכן רצוי לשני הצדדים
לנתק את הקשר החוזי ביניהם .יתרונה הבולט של השיטה ,מבחינת הארגון ,הוא שאינו צריך
כל פעם להוכיח ביצוע התנהגות אסורה ,וביכולתו להתאים את הנורמות לתנאים משתנים
במהירות .הדבר המפתיע ביותר הוא שבמערכת בה הגדרת המשמעת כה אמורפית וכה בלתי
ממוסדת ,העובד עצמו כמעט ואיננו מפעיל הליכים פורמלים כדי להלחם בה.
לצד קיומם של שני דגמים או שתי תרבויות בנושא אכיפת משמעת בעבודה באמצעות
ענישה ,ממצאי המחקר מובילים למסקנה אופרטיבית נוספת ,אשר מן הראוי לתת עליה את
הדעת .הגדרת המשמעת ברבים מן ההסכמים הקיבוציים הבליטה את האנכרוניזם המאפיין
את התפיסה הבסיסית לגבי המשמעת בעבודה ואת מערכת הדימויים הבעייתית שבה נוטים
לעשות שימוש בהסכמים אלו .תקנוני המשמעת המצויים ברבים מן הארגונים שנבדקו אינם
רלבנטים ואינם הולמים את הצרכים העכשוויים והמגוונים הן של הארגונים והן של עובדיהם.
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ארגונים הנבדלים בסוג המוצר ובטכנולוגיה או סוגי האוכלוסיה המרכיבה אותם ,הסביבה
בה הם פועלים ,וסגנון תרבות הניהול שלהם ,דורשים התיחסות שונה למשמעת .כך למשל.
ההסכמים הקיבוציים מחילים בדרר כלל תקנון משמעת אחיד על עובדים ומנהלים חרף
השוני שקיים בציפיות לגביהם בנושא ,וחרף הקושי להפעיל את הליכי המשמעת הדו־צדדיים
לגבי מנהלים .בדומה לכך ,התקנונים אינם מבחינים בין עובדי ייצור לבין עובדי שרותים
הבאים במגע עם ציבור לקוחות והכפופים למערכת של נורמות התנהגות יהודיות הקשורות
במערכות היחסים עם ציבור הלקוחות המקבלים שרותים מן הארגון .במקביל הם אינם
מדגישים במרה מספקת את ההבדל ביו עובדי ייצור רגילים לבין עובדים אשר עבודתם
יותר עצמאית ודורשת חשיבה יצירתית והתמחות .כפי שהתבטא פעם מנכ״ל סוני ״אפשר
בארגון המסורתי לומר לעובד לבוא לעבודה ב־ 7:00בדיוק ולהתחיל לייצר ,אך לא ניתן
לומר לאיש מחקר או מהנדס מחשבים להופיע ב־ 7:00בבוקר עם רעיון יצירתי״.
לפיכד קיים צורך דחוף לפתח דגם חדש ומעודכן שיחליף את ״חוקת העבודה״ ואת
תקנוני המשמעת שבהסכמים הקיבוציים המסתמכים עליה .מסמכים אלו משתמשים בהגדרות
מסורתיות של חובות העובר ,אשר פג זמנן ומתבססים על תפישה ארכאית של חוזה העבודה.
המסמכים מנסים אף להחיל נורמות התנהגות ומודל ענישה אחיד על ארגונים ועובדים בעלי
צרכים ,אילוצם ,תרבות ,וערכים שונים לחלוטין .במקביל רצוי לבחון החלפת ההגדרות
המעורפלות של התנהגות רצויה ,כפי שהן מופיעות בקוד ההתנהגות העסקית והאתיקה
המקצועית ,בכללים קונקרטיים יותר .העדר גוף נורמות שינחה את העובדים לגבי ציפיות
הארגון מהם ,ומערכת מתאימה של סנקציות הצפויות על הפרתן ,מטילות צל כבד לגבי
הגינות הענישה במישור יחסי העבודה כמו גם על חוקיותה מבחינה משפטית".
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