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 שילוב  בתי  הדין  לעבודה  בבתי  המשפט  הכלליים.  א

הוא .  בית הדין לעבודה הוא בית משפט לענייני עבודה וביטחון סוציאלי.  1

כמו בית , דומה לבתי משפט אחרים שיש להם סמכות מוגבלת לתחום מסוים
בדומה לבתי משפט .  המשפט לענייני משפחה או בית המשפט לעניינים מינהליים

הם ; שופטי בית הדין לעבודה נבחרים על ידי הוועדה לבחירת שופטים, חריםא

, כמו תקציב(ובעניינים מינהליים ; נהנים מעצמאות מקצועית כמו יתר השופטים
להנהלת , כמו בתי משפט אחרים, בית הדין לעבודה כפוף) כוח אדם ועוד, בינוי

מקנה לבית הדין , 1969-ט"התשכ, חוק בית הדין לעבודה, עם זאת. בתי המשפט

שהוועדה , מכאן השאלה. נפרד מבתי המשפט הכלליים, לעבודה מעמד מיוחד
אם יהיה זה ראוי לבטל את המעמד המיוחד של , נתבקשה בכתב המינוי לבדוק

במתכונת של מחלקה , בית הדין לעבודה ולשלב אותו בבית המשפט הכללי

זאת והגיעה למסקנה שאין הוועדה בדקה שאלה . לענייני עבודה או באופן אחר
כיום טעם טוב המצדיק שינוי המעמד הקיים של בית הדין לעבודה ושילובו בבית 

 . 52-41ראו להלן פיסקאות  . המשפט הכללי

 
, מתעוררת השאלה, בהנחה שהמעמד הקיים של בית הדין לעבודה לא ישתנה.  2

רים קיימים אם ראוי לשנות הסד, שאף היא הוצגה בפני הוועדה בכתב המינוי

לאור הניסיון שנצבר מאז הוקם בית הדין ולאור ההתפתחויות בתחומי המשפט 
הוועדה מציעה , לאור הבדיקה. הוועדה קיבלה ובדקה הצעות לשינויים. והחברה

כדי לחזק את המעמד של , לדעת הוועדה, להנהיג שינויים מסוימים שיהיה בהם

ן לבין בתי משפט אחרים ולשפר לצמצם הבדלים בין בית הדי, בית הדין לעבודה
 .הצעות הוועדה, בתמצית, להלן. את תפקודו של בית הדין
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 המעטפת  הארגונית.  ב

הוועדה מציעה להוסיף לחוק בית הדין לעבודה הוראה שתקנה למנהל בתי .  3

בדומה לסמכות , המשפט סמכות לגבי סדרי המינהל של בית הדין לעבודה
 . 53ראו פיסקה . ל של בתי המשפטהמוקנית לו לגבי סדרי המינה

 

חוק בית הדין לעבודה מקנה לשר המשפטים ולשר התעשייה המסחר .  4
. והתעסוקה סמכויות שונות בנוגע למינוי שופטים ולהתנהלות בית הדין לעבודה

כפי , הוועדה סבורה שראוי להפקיד סמכויות אלה בידי שר המשפטים בלבד

לכך לבטל את הסמכויות המוקנות בחוק זה ובהתאם , שמקובל לגבי בתי המשפט
 .58-54ראו פיסקאות  . לשר התעשייה המסחר והתעסוקה

 

את שר המשפטים , השפיטה: יסוד-לפי חוק, הוועדה לבחירת שופטים כוללת.  5
אך לגבי בחירת שופטים לבית הדין לעבודה נקבע . ושר אחר שתקבע הממשלה

וועדה לבחירת שופטים יהיו שר בחוק בית הדין לעבודה כי חברי הממשלה ב

, הוועדה סבורה כי ראוי לבטל הוראת חוק זאת. המשפטים ושר העבודה והרווחה
כדי שהרכב הוועדה בעת בחירת שופטים לבית הדין לעבודה יהיה כפי שנקבע 

השפיטה לגבי הרכב הוועדה בעת בחירת שופטים לבתי המשפט : יסוד-בחוק

 .85- ו58ראו פיסקאות . הכלליים
  

תקנות וצווים המוצאים מכוח חוק זה טעונים , לפי חוק בית הדין לעבודה.  6

לדעת הוועדה מן הראוי . הרווחה והבריאות של הכנסת, אישור של ועדת העבודה
כפי שמקובל לגבי בתי , שהסמכות לאשר תקנות וצווים מכוח חוק זה תופקד

 . 60-59 פיסקאות ראו. בידי ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, משפט אחרים
 

 

 הסמכויות  של  בית  הדין  לעבודה.  ג

על פי חוק בית , הסמכות לדון בסכסוך הנובע מהסכם קיבוצי מיוחד מוקנית.  7

 שפסק הדין שלו נתון לערעור בפני בית, לבית דין אזורי לעבודה, הדין לעבודה
לכן ; ציבורסכסוכים כאלה עלולים לעתים לגרום נזק כבד ל. הדין הארצי לעבודה
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לצורך זה . לאפשר קיצור משך ההתדיינות בסכסוך כזה, לדעת הוועדה, ראוי
מציעה הוועדה שהחוק יתוקן באופן שיסמיך את נשיא בית הדין הארצי לעבודה 

שהדיון בתובענה יועבר , על יסוד בקשה של צד לתובענה בסכסוך כזה, להחליט

 .75ראו פיסקה . אל בית הדין הארצי כערכאה ראשונה
 

הסמכות לדון בערעורים על החלטות של בתי הדין למשמעת של עובדי .  8

הוועדה . המדינה ועובדי הרשויות המקומיות מוקנית כיום לבית המשפט העליון
 .76ראו פיסקה . מציעה שסמכות זאת תועבר אל בית הדין הארצי לעבודה

 

 

 השופטים.  ד

פטים העומדים בראש בית דין התארים שנקבעו בחוק בית הדין לעבודה לשו.  9

הוועדה מציעה כי ". סגן לשופט ראשי"ו" שופט ראשי"אזורי לעבודה הם 
סגן "ו" נשיא", בהתאם למקובל בבתי המשפט הכלליים, התארים ישונו ויהיו

 .87ראו פיסקה ". נשיא

 
המינויים של שופט ראשי וסגן לשופט ראשי , לפי חוק בית הדין לעבודה.  10

, לדעת הוועדה ראוי כי שופט ראשי וסגן לשופט ראשי ימונו. ם בזמןאינם מוגבלי

לתקופה שדל ארבע , כפי שמקובל לגבי בית משפט השלום ובית משפט המחוזי
ראו . עם אפשרות להאריך את המינוי לתקופה של ארבע שנים נוספות, שנים

 .88פיסקה 

 
 העליון או בית חוק בית הדין לעבודה מאפשר מינוי שופט של בית המשפט.  11

. המשפט המחוזי לכהונה במשך תקופה מסוימת כשופט של בית הדין לעבודה

הוועדה מציעה שהחוק יתוקן באופן שאפשר יהיה גם למנות שופט של בית הדין 
ראו פיסקה . לעבודה לכהונה במשך תקופה מסוימת כשופט של בית משפט כללי

89. 
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דין לעבודה הוראה שתסמיך את נשיא הוועדה מציעה להוסיף בחוק בית ה.  12
כפי שמקובל בבית המשפט , בית הדין הארצי לעבודה או המשנה לנשיא להחליט

 . 90ראו פיסקה . שבית הדין הארצי ידון בעניין מסוים בהרכב מורחב, העליון
 

שם או ַר, ערעור על החלטה בבקשה לפסול שופט, לפי חוק בית הדין לעבודה.  13

יהיה נדון בפני נשיא בית הדין הארצי לעבודה או ,  הדין לעבודהנציג ציבור בבית

הוועדה מציעה שהסמכות לדון בערעור כזה . כפי שנשיא בית הדין הארצי יקבע
המוסמך כיום לדון בערעור על החלטה , תוקנה לנשיא בית המשפט העליון

, ולאפשר לו לאצול סמכות זאת, בבקשה לפסול שופט של בית המשפט הכללי

 .91ראו פיסקה . לנשיא בית הדין הארצי לעבודה, ופן מלא או חלקיבא
 

, בפני הכנסת מונחת הצעת חוק שנועדה לאפשר מינוי שופט שיצא לקיצבה.  14

הוועדה מצדדת . לכהונה כשופט עמית, לרבות שופט של בית הדין לעבודה
 . 92ראו פיסקה . בהסדר המוצע

 

 

 נציגי  ציבור.  ה

הועלתה השאלה אם יש כיום הצדקה להסדר שנקבע בחוק בית בפני הוועדה .  15

בהרכב ) נציגי עובדים ונציגי מעבידים(הדין לעבודה בדבר שיתוף נציגי ציבור 

הדעה הרווחת היא שהיתרונות הנובעים משיתוף נציגי . של בית הדין לעבודה
. דעה זאת מקובלת על הוועדה. ציבור עולים על החסרונות הכרוכים בשיתוף זה

לבטל את השיתוף של נציגי , לדעת הוועדה, לא יהיה זה ראוי, בהתאם לכך

עם זאת הוועדה מציעה להנהיג שינויים מסוימים . הציבור בהרכב בית הדין
ראו פיסקאות  . כפי שיפורט להלן, בהסדרים הקיימים לגבי שיתוף נציגי הציבור

107-93. 

 
י דן כערכאה ראשונה בסכסוך בית הדין הארצ, לפי חוק בית הדין לעבודה.  16

שני נציגי , שלושה שופטים: הנובע מהסכם קיבוצי כללי בהרכב של שבעה

 כמו בערעורים,  כי גם בסכסוך כזההוועדה סבורה. עובדים ושני נציגי מעבידים
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שלושה : די בהרכב של חמישה, אזרחיים על פסקי דין של בתי דין אזוריים
 .103יסקה ראו פ. שופטים ושני נציגי ציבור

 

שבית דין אזורי דן בהרכב של שופט , לפי חוק בית הדין לעבודה, הכלל הוא.  17
או רשם (קיימים סוגי עניינים בהם השופט , לפי החוק, אולם. ושני נציגי ציבור

גם בבית הדין הארצי קיימים סוגי עניינים בהם בית הדין . הוא דן יחיד) בית הדין

 סבורה שקיימים סוגי עניינים נוספים בהם ראוי הוועדה. דן ללא נציגי ציבור
כיום החוק מקנה סמכות לשר המשפטים ושר . לאפשר דיון ללא נציגי ציבור

לאחר התייעצות עם נשיא בית הדין הארצי (העבודה והרווחה לקבוע בצו 

שהמוסד , מיםכי בסוגי הליכים מסוי)  של הכנסתובאישור ועדת העבודה והרווחה
הוועדה מציעה . הדיון יתקיים בפני שופט כדן יחיד, ד להםלביטוח לאומי צ

להרחיב סמכות זאת באופן שלא תוגבל להליכים שהמוסד לביטוח לאומי צד 

. ובלבד שסמכות זאת לא תחול על סכסוכים קיבוציים וסכסוכים ארגוניים, להם
 .110-108ראו פיסקאות 

 

ראה שתקבע כי השופט הוועדה מציעה להוסיף לחוק בית הדין לעבודה הו.  18
להוציא תובענה הנובעת מהסכם (בבית דין אזורי לעבודה יהיה דן יחיד בתובענה 

אלא אם , אם שני הצדדים לתובענה הביעו בכתב את רצונם בכך) קיבוצי מיוחד

 .111ראו פיסקה . השופט קבע אחרת בהחלטה מנומקת
 

בשלושה יהיו לשופט חוק בית הדין לעבודה קובע כי בבית דין אזורי הדן .  19

סמכויות בעניינים ) ללא שיתוף נציגי הציבור בהרכב בית הדין, כלומר(לבדו 
הוועדה מציעה . ובדומה לכך גם בבית הדין הארצי, מסוימים של סדר הדין

שגם בהם יהיה השופט מוסמך , להוסיף ענייני שונים הנוגעים לניהול המשפט

 . 113-112  ראו פיסקאות. להחליט לבדו
 

הוועדה מציעה להוסיף הוראה בחוק בית הדין לעבודה שתקנה סמכות לשר .  20

לאחר התייעצות עם נשיא בית הדין הארצי לעבודה ובאישור ועדת , המשפטים
לקבוע עוד עניינים שבסדר דין שיהיו בסמכות , החוקה חוק ומשפט של הכנסת

 . 114ראו פיסקה . השופט לבדו
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ין לעבודה כי נציגי הציבור ימונו על ידי שר כיום קובע חוק בית הד.  21
. לאחר התייעצות בארגוני עובדים ומעבידים, המשפטים ושר העבודה ביחד

, לפי הצעה זאת. למינוי נציגי הציבור, שתעוגן בחוק, הוועדה מציעה דרך אחרת

נציגי הציבור ימונו על ידי שר המשפטים לאחר התייעצות עם ועדה מיוחדת 
הוועדה לנציגי ציבור תמוקם ).  הוועדה לנציגי ציבור–להלן (ה שתוקם לצורך ז

שופט מכהן או שופט בדימוס של : במשרד המשפטים ותורכב מחמישה חברים

והוא יהיה , שייקבע על ידי נשיא בית הדין הארצי לעבודה, בית הדין לעבודה
; נציג שר התעשייה המסחר והתעסוקה; נציג שר המשפטים; יושב ראש הוועדה

. נציג של ארגון המעבידים הגדול ביותר; נציג של ארגון העובדים הגדול ביותר

 .118-115ראו פיסקאות 
 

, בהתאם לכך. הוועדה מציעה שהליך המינוי של נציגי ציבור יהיה פומבי.  22

שתזמין את המעוניינים במינוי , הליך המינוי ייפתח בפרסום מודעה פומבית
אליו תצורף גם , פס מיוחד ולמלא שאלון מיוחדלהציג את מועמדותם על גבי טו

השאלון יכלול שאלות שמטרתן . המלצה של ארגון עובדים או ארגון מעבידים

בין היתר ייכללו בשאלון . לאפשר בדיקת התאמה של המועמד למינוי המבוקש
. של המועמד לאחד השרים) עסקית או פוליטית, אישית(שאלות בדבר זיקה 

עמד בעל זיקה כזאת יוכל להתמנות נציג ציבור רק אם יש לו הוועדה מציעה כי מו

 .120-119ראו פיסקאות . כישורים מיוחדים לכהונה כנציג ציבור בבית הדין
 

הפועלת במסגרת המזכירות של , הוועדה מציעה כי המחלקה לנציגי ציבור.  23

רכז היא ת. תשמש גם כמזכירות הוועדה לנציגי ציבור, בית הדין הארצי לעבודה
את הבדיקות הנדרשות והטיפול המינהלי בטפסים ובשאלונים של המעוניינים 

ותעביר את החומר  הנוגע למועמדים אל הוועדה לנציגי , להתמנות כנציגי ציבור

הוועדה לנציגי ציבור תפעל בהתאם לנוהל עבודה . 125-123ראו פיסקאות . ציבור
 .128ראו פיסקה . שייקבע

 

הוועדה מציעה כי אדם יהיה כשיר , להתמנות כנציג ציבורמבחינת הכשירות .  24
והוא בעל ניסיון של חמש ,  שנים73להתמנות  כנציג ציבור אם טרם מלאו לו 

 רווחה או, יחסי עבודה, פט העבודהשנים לפחות בתפקיד או בפעילות בתחום מש

ולא , לרבות הוראה או מחקר בתחום זה במסגרת אקדמית, ביטחון סוציאלי
 .127ראו פיסקה .  שנים75ך לכהן כנציג ציבור לאחר שמלאו לו ימשי
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השיקול העיקרי בפני הוועדה לנציגי ציבור צריך להיות , לדעת הוועדה.  25
ראו פיסקה . ועם זאת יש מקום לשקול גם את עקרון השיקוף, השיקול המקצועי

129. 

 
ין לעבודה הוועדה נתנה דעתה לשאלת המספר של נציגי הציבור בבית הד.  26

היא סבורה שיש . ולשיעור ההשתתפות של נציגי הציבור בישיבות בית הדין

לנקוט צעדים שיבטיחו זימון סדיר של נציגי ציבור לישיבות בית הדין בתכיפות 
לצורך זה מציעה הוועדה שתיערך בדיקה בשאלת המספר הראוי של . שתיקבע

מספר של נציגי הציבור ולאור הבדיקה יוחלט אם להפחית את ה, נציגי ציבור

. וכיצד להבטיח שנציגי הציבור ישתתפו בישיבות בית הדין באופן סדיר וסביר
 .134-130ראו פיסקאות 

 

, חוק בית הדין לעבודה קובע כי נציג ציבור ימונה לתקופה של שלוש שנים.  27
הוועדה מציעה שנציג ציבור יוכל להתמנות פעמיים . אך מותר לחזור ולמנותו

ראו פיסקה . כך שתקופת כהונתו הכוללת לא תעלה על תשע שנים, ת בלבדנוספו

135. 
 

הוועדה מציעה שכל נציג ציבור ישתתף בקורס הכנה מיוחד לנציגי ציבור .  28

 .136ראו פיסקה . בבית הדין לעבודה
 

לדעת הוועדה ראוי להדק את הקשר בין בית הדין לעבודה לבין נציגי .  29

ברת מידע באופן שוטף והשתלמויות בתחומי הפעילות של בדרך של הע, הציבור
 .137ראו פיסקה . בית הדין

 

הוועדה מציעה להסמיך את נשיא בית הדין הארצי לעבודה לגבש ולתת .  30
ובכלל זה , תוקף לכללי אתיקה שיחולו על נציגי הציבור בבית הדין לעבודה

וכללים אלה , ית הדיןכללים שיחולו עליהם במילוי התפקיד של מפשרים מטעם ב

ראו פיסקאות . יוכלו גם לשמש בסיס להחלטה בדבר העברת נציג ציבור מתפקידו
 .143- ו139-138

 

או להעביר , הוועדה מציעה כי שר המשפטים יוסמך להשעות נציג ציבור.  31
על יסוד המלצה , בשל התנהגות שאינה הולמת את תפקידו, נציג ציבור מתפקידו
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ובכלל זה שימוע של נציג , וועדה לנציגי ציבור לאחר בירורשתתקבל על ידי ה
 .145-141ראו פיסקאות . הציבור

 

הוועדה מציעה שייקבעו נהלים והנחיות בעניינים נוספים הנוגעים לנציגי .  32
הסדרים בדבר העברת תיקים לנציגי ציבור לקראת הדיון בבית , כגון, הציבור

קב והערכה מצד בית הדין בנוגע מע, סדרי החתימה על פסקי דין, הדין

 .146ראו פיסקה . ועוד, להשתתפות נציגי ציבור בישיבות בית הדין
 

 פישור  וגישור.  ו

, מחוץ למערכת בתי הדין לעבודה, הוועדה סבורה שקיים צורך במנגנון יעיל.  33

, לדעת הוועדה, במצב הקיים. פישור ובוררות בסכסוכי עבודה, שיעסוק בתיווך

ועלת בהליכי פישור הננקטים על ידי בית הדין לעבודה במקרים טמונה ת
יש מקום לשקול אם ראוי לקבוע כללים שיסדירו , עם זאת. המתאימים לכך

 .150-147ראו פיסקאות . הליכים כאלה

 
, במקרים רבים, בית הדין לעבודה נוהג גם להפנות את הצדדים לתובענות.  34

ואם גישור ) באמצעות נציגי ציבור בבית הדין(אם גישור פנימי , להליך של גישור

הגישור הוא בדרך , לדעת הוועדה). באמצעות מגשר מחוץ לבית הדין(חיצוני 
. הגישור הפנימי צומצם מאוד לאחרונה מחמת קיצוץ בתקציב. כלל הליך ראוי

. הוועדה סבורה כי מן הראוי לחדש את הגישור בהיקף שהיה מקובל עד לאחרונה

 .155-151ראו פיסקאות 
 

 

 הביקורת  השיפוטית  על  בית  הדין  לעבודה.  ז

פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה נתון לביקורת של בית המשפט העליון .  35
בפני הוועדה הועלתה הצעה להחליף את הדרך של . ץ"בדרך של עתירה לבג

של פסק דין , על פי ההצעה. ץ בדרך של ערעור לבית המשפט העליון"עתירה לבג

, בית הדין הארצי בשבתו בערעור על בית דין אזורי יהיה נתון לערעור ברשות
ואילו פסק דין של בית הדין הארצי בשבתו כערכאה ראשונה יהיה נתון לערעור 
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חברי הוועדה נחלקו בדעותיהם לגבי השאלה איזו דרך של ביקורת . בזכות
 .173-156יסקאות ראו פ. ולפיכך החליטו להימנע מהמלצה בשאלה זאת, עדיפה

 

 

 יעילות התפקוד.  ח

הנתונים שבפני הוועדה לא הספיקו לה כדי לגבש עמדה כוללת בשאלת .  36

 כי אין ליקויים הוועדה התרשמה, עם זאת.  לעבודההיעילות היחסית של בית הדין
וכי לאחרונה חל שיפור ניכר , קשים או בעיה קשה בתפקוד של בית הדין לעבודה

כדי לגבש עמדה בשאלת היעילות של בית הדין לעבודה .  הדיןבתפקוד של בית

מן הראוי להמתין לסיום מחקר הנערך עכשיו מטעם הנהלת בתי המשפט בדבר 
בינתיים ראוי שבית הדין לעבודה וכן גם .  העומס המוטל על בתי המשפט השונים

הנהלת בתי המשפט יבחנו הצעות שונות שהועלו בפני הוועדה על ידי לשכת 

 .180-174ראו פיסקאות . ורכי הדין לשיפור התפקוד של בית הדין לעבודהע
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 1פרק 

 הוועדה  לבדיקת  בתי  הדין  לעבודה

 מינוי  הוועדה.  א

. 2003 של בית הדין לעבודה עלה כנושא על סדר היום הציבורי בשנת המעמד. 1
באותה שנה הושמעה בכלי התקשורת דעה לפיה ראוי לשלב את בית הדין 

. דעה זאת זכתה לתהודה בציבור. לעבודה במערכת של בתי המשפט הכלליים

שהייתה , ברוח דעה זאת שולבה בטיוטה של הצעת חוק ההסדרים במשק המדינה
הצעה לשילוב בית הדין לעבודה , ה להיות מוגשת לכנסת לקראת סוף השנהאמור

בעקבות דיונים מקדמיים על הצעה זאת הועלה . במערכת בתי המשפט הכלליים

הממשלה החליטה . נושא המעמד של בית הדין לעבודה לדיון בישיבת הממשלה
על שר והטילה ,  להקים ועדה ציבורית שתבדוק את הנושא2003בחודש ספטמבר 

 .המשפטים לפעול להקמת הוועדה
 

בחשון  ' כתב המינוי של הוועדה לבדיקת בית הדין לעבודה נחתם ביום ז. 2
מ ראש "מ, על ידי שר המשפטים טומי לפיד) 2003 בנובמבר 2(ד  "התשס

נשיא בית המשפט , הממשלה ושר התעשייה המסחר והתעסוקה אהוד אולמרט

 .ת הדין הארצי לעבודה השופט סטיב אדלרהעליון השופט אהרן ברק ונשיא בי
 

לשעבר , יצחק זמיר) בדימוס(השופט : היו אלה, לפי כתב המינוי, חברי הוועדה

יצחק ) בדימוס(השופט ; נתמנה יושב ראש הוועדה, שופט בית  המשפט העליון
,  יוסף תמיר' פרופ; לשעבר סגן נשיא בית הדין הארצי לעבודה, אליאסוף

 לשעבר המנהל הכללי של המוסד לביטוח , ית בירושליםהאוניברסיטה העבר
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, ד ארנה לין"עו; )ייעוץ(המשנה ליועץ המשפטי לממשלה ,  מר מני מזוז; לאומי
 .ר המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין בישראל"יו

 

זמן קצר לאחר  שהוועדה החלה את עבודתה נתמנה מר מני מזוז כיועץ המשפטי 
במקומו נתמנה מר יהושע . זה פרש מר מזוז מן הוועדהבעקבות מינוי . לממשלה

 ).חקיקה(המשנה ליועץ המשפטי לממשלה , שופמן

 
, המכהן כסגן מנהל בתי המשפט, נשיא בית משפט השלום, השופט אלון גילון

 . נתמנה מרכז הוועדה

 
ד לירן אבישר  ממשרד המשפטים לשמש עוזרת משפטית "הוועדה מינתה את עו

 .של הוועדה

 
אנחנו ממנים : "כתב המינוי של הוועדה קובע את סמכות הוועדה כדלקמן. 3

הוועדה . אתכם כוועדה לבדיקת המבנה והתיפקוד של מערכת בתי הדין לעבודה

, סמכות והרכב של בית הדין לעבודה, מתבקשת לבדוק שאלות הנוגעות למעמד
לוב מערכת לרבות הצעות לשי, וכן שאלות נוספות הנוגעות לבית הדין לעבודה

לאור , הכל כפי שייראה לוועדה, בתי הדין לעבודה במערכת המשפט הכללית

, הנסיון שנצבר מאז הוקם בית הדין ולאור ההתפתחויות בתחומי המשפט והחברה
 ".ולהגיש המלצות בשאלות אלה

 

 28 מיום 1244' כתב המינוי של הוועדה אושר על  ידי הממשלה בהחלטה מס
 .2003בדצמבר 

 

 

 עבודת  הוועדה.  ב

הוועדה פנתה אל שלושת הגופים הנחשבים גורמים מרכזיים במערכת יחסי . 4

הסתדרות העובדים הכללית החדשה ולשכת התיאום של ,   הממשלה-העבודה 

 והציעה להם לשלוח משקיפים שישתתפו בישיבות -הארגונים הכלכליים 
ך מונו משקיפים בהתאם לכ. שלושת הגופים נענו להצעה. הפתוחות של הוועדה

משקיף מטעם , ד אלון לוין"עו; משקיף מטעם הממשלה, מר רותם פלג: אלה
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משקיף מטעם לשכת , ד יוסף גטניו"עו; הסתדרות העובדים הכללית החדשה
המשקיפים השתתפו באופן סדיר בישיבות . התיאום של הארגונים הכלכליים

 .הפתוחות של הוועדה

 
  בה  הציגה את הנושאים שבסמכות הוועדה הוועדה פרסמה בעיתונות מודעה. 5

. והזמינה את כל המעוניין לשלוח אל הוועדה נייר עמדה בכל נושא מנושאים אלה

 .מספר ניכר של גופים ואישים נענו להזמנה ושלחו אל הוועדה ניירות עמדה
 

הוועדה פנתה ביוזמתה למספר ניכר של גופים ואישים הקרובים לנושאים , כמו כן

הוועדה והציעה להם להציג בפני הוועדה בכתב את עמדותיהם לגבי שבסמכות 
כמעט כל הגופים והאישים אליהם פנתה הוועדה הציגו בפני . נושאים אלה

 .הוועדה את עמדותיהם כמבוקש

 
ח "רשימה של הגופים והאישים אשר שלחו נייר עמדה אל הוועדה מצורפת לדו

 .'זה כנספח א

 
פניות של אנשים וגופים שביקשו להופיע בפני הוועדה החליטה להיענות ל. 6

הוועדה פנתה ביוזמתה אל , נוסף לכך. פה-הוועדה ולהציג את עמדותיהם גם בעל

והציעה להם , שלדעת הוועדה עשויים היו לתרום לעבודת הוועדה, אישים שונים
מהם מטעם גופים , מספר ניכר של אישים הופיעו בפני הוועדה. להופיע בפניה

הם הציגו את עמדותיהם והשיבו לשאלות , הם בשם עצמם בלבדשונים ומ

 .שהופנו אליהם על ידי חברי הוועדה
 

והגופים אשר שלחו נציגים להופיע , רשימה של האישים שהופיעו בפני הוועדה

 .'ח זה כנספח ב"מצורפת לדו, בפני הוועדה
 

 לעבודה הוועדה ביקשה וקיבלה נתונים בכתב הקשורים לתפקוד של בתי הדין. 7

 .מבית הדין הארצי לעבודה ומהנהלת בתי המשפט, ממשרד האוצר
 

בשלב הראשון לדיוני הוועדה . ראוי לציין במיוחד את עמדת משרד האוצר.  8

מסמך שהציג את ) 2004 במאי 10ביום (הגיש לה המנהל הכללי של משרד האוצר 
 הדין עמדת המשרד בעניינים שונים המתייחסים למבנה ולתפקוד של בית
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ובכלל זה לעניין השילוב של בתי הדין לעבודה במערכת של בתי , לעבודה
. ועוד, השיתוף של נציגי ציבור בהרכב של בית הדין לעבודה, המשפט הכלליים

אולם בשלב מתקדם של עבודת הוועדה שלח המנהל הכללי של משרד האוצר 

 העמדה שהוגש בו הוא מתייחס  לנייר) 2005 באוגוסט 28ביום (מכתב לוועדה 
במכתב זה נאמר כי  לאור הדיון הצפוי . בשעתו על ידי משרד האוצר לוועדה

ח  "בעניין היישום של דו, חוק ומשפט של הכנסת,  להיפתח בקרוב בוועדת חוקה

 1997הוועדה לבדיקת מבנה בתי המשפט הרגילים בישראל מחודש אוגוסט 
ר את הנושאים השונים מבקש משרד האוצר להשאי, )הידועה בשם ועדת אור(

בהם דן נייר העמדה של האוצר פתוחים לדיון במסגרת שינויים כוללים  שיבוצעו 

לפיכך אין הוועדה לבדיקת בתי : "בסיום המכתב נאמר.  במערכת בתי המשפט
הדין לעבודה מתבקשת לנקוט עמדה בנוגע לנייר העמדה שהוגש בפניה מטעם 

בהתאם לכך נמנעה )".  10.5.2004(ד "ט באייר התשס"משרד האוצר ביום י

הוועדה מלהתייחס בדין וחשבון זה אל  העמדות שהוצגו בפניה על ידי משרד 
 .האוצר בנייר העמדה האמור

 

הוועדה הייתה סבורה כי מן הראוי שעיקר הדברים העולים בה  יהיו גלויים . 9
,  הוועדהגם כדי שכל המעוניין יוכל לקיים מעקב אחר עבודת, בפני הציבור הרחב

בהתאם לכך . וגם כדי שכל המעוניין יוכל להגיב על דברים שהועלו בפני הוועדה

 המביא את עיקרי הדברים, הוכן לאחר כל ישיבה של הוועדה פרוטוקול
 שיבות הפתוחות פורסמו באופן סדירהפרוטוקולים של הי. שהועלו בוועדה

מערכת בתי במסגרת האתר של , באתר מיוחד שהוקם לצורך זה באינטרנט

:  כתובת הוועדה היא.www.court.gov.il: כתובת האתר היא. המשפט
http://elyon1.court.gov.il/heb/avoda/index.htm דין וחשבון זה יפורסם גם  

ניירות עמדה , כנספח לדין וחשבון, כמו כן יפורסמו באתר זה. הוא באתר זה

ככל שגופים ואישים אלה נתנו את ,  לוועדה על ידי גופים ואישים שוניםשהוגשו
 .הסכמתם לפרסום

 

ומדי פעם הקדישה יום שלם לעבודת , הוועדה התכנסה לישיבות באופן סדיר. 10
 .  ישיבות36בסך הכול קיימה הוועדה . הוועדה

 

הוועדה מבקשת להביע תודה לכל הגופים והאישים שהציגו את עמדתם . 11
לכל הגופים שהגישו לוועדה נתונים וחומר אחר , פה-בכתב או בעל, בפניה
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הסתדרות העובדים הכללית החדשה ולשכת , ולמשקיפים מטעם הממשלה
 .התיאום של הארגונים הכלכליים

 

ולעוזרת , השופט אלון גילון, במיוחד מבקשת הוועדה להודות למרכז הוועדה
על שירות מצוין שסייע מאוד לוועדה , ד לירן אבישר"עו, המשפטית של הוועדה

 .בעבודתה

 
מ ראש הממשלה ושר התעשייה המסחר "למ, ח זה מוגש לשרת המשפטים"דו. 12

, לנשיא בית המשפט העליון ולנשיא בית הדין הארצי לעבודה,  והתעסוקה

 . החתומים על כתב המינוי של הוועדה
 

 .נהכל החומר שהיה בחזקת הוועדה יופקד בגנזך המדי.   13
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 2פרק 

   הדין  לעבודהיתב

 הקמת  בית  הדין  לעבודה.  א

בית דין מיוחד לענייני  עבודה הוקם לראשונה בצרפת לפני מאתיים שנה . 14

, הסמכויות של בתי הדין לעבודה. מאז הוקמו בתי דין כאלה במדינות רבות. בערך
אך לכל בתי הדין לעבודה . שונים ממדינה למדינה, כב שלהםואף המעמד וההר

ההכרה שענייני עבודה שונים מעניינים אזרחיים אחרים : קיים מכנה משותף

יפתח את דיני העבודה  , במידה המצדיקה הקמת בית דין שיתמחה בעניינים אלה
 .ויתנהל על פי סדר דין מיוחד

 

כחמש שנים לאחר , יטחון סוציאליבישראל הוקם בית דין מיוחד לענייני ב. 15

חוק  זה הקים את . 1953-ד"התשי, על ידי חוק הביטוח הלאומי,  הקמת המדינה
בית הדין לביטוח לאומי והעניק לו סמכות ייחודית בתובענות נגד המוסד לביטוח 

החוק  הקנה לבית הדין גם סממנים . לאומי לקבלת גימלה ובעניינים נוספים

הוא הורכב משופט מקצועי ושני : אותו מבית משפט רגילשהבדילו , ייחודיים
ונקבע כי הוא אינו קשור בסדרי הדין ובדיני הראיות הנהוגים בבית , נציגי ציבור

 .המשפט

  
זמן קצר לאחר מכן החל בישראל דיון בשאלה אם ראוי להקים בית דין מיוחד . 16

בראשותו של צבי  מינה שר העבודה ועדה ציבורית 1958בשנת . לענייני עבודה

. כדי לברר אם ראוי להקים בית דין לעבודה, שופט בית המשפט העליון, ברנזון
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אך ההמלצה  נתקלה בהסתייגות של , הוועדה המליצה להקים בית דין כזה
. שחששה מן הפגיעה במעמדם  של בתי המשפט הכלליים, הקהילה המשפטית

בשל ההתנגדות של שר בעיקר , ההמלצה לא נתקבלה, בסופו של דיון ציבורי

 .המשפטים ושל נשיא בית המשפט העליון
 

היא קיבלה תנופה . ההצעה להקים בית דין לעבודה לא ירדה מן הפרק, עם זאת

שבאה לידי , במידה רבה בשל החמרה ביחסי עבודה, באמצע שנות השישים
על . ביטוי בשביתות רבות שפגעו באופן קשה בחיי המשק וברווחת התושבים

 10.1.1967שנחתם ביום ,  נקבע בהסכם קיבוצי כללי להסדר יחסי העבודהרקע זה

בין ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל לבין התאחדות התעשיינים 
יפעלו במשותף לזירוז חקיקתו של חוק בתי דין "כי הצדדים להסכם , בישראל

 ".לעבודה

 
שפרסמה הצעת , ההצעה להקים בית דין לעבודה נתמכה על ידי הממשלה. 17

. 1967-ח"התשכ, הצעת חוק בית הדין לעבודה ולביטוח לאומי: חוק לעניין זה

דברי ההסבר להצעת החוק הציגו את המטרה  שביסוד ההצעה להקים בית דין 
ענף משפט העבודה הוא יחסית חדש במערכת : "בין היתר נאמר בהם כך. לעבודה

שנוצרו , יים מיוחדים לוהמשפט שלנו ובנוי על עקרונות חברתיים וכלכל

, הוא זקוק ביותר למערכת שפיטה משלו. והתפתחו מתוך נסיבות חיינו המיוחדות
הנוהג והפסיקה שנצטברו עד היום ולפירושם של חוקי העבודה , לגיבוש הנסיון

 1".הקיימים והעתידים לבוא

 
שר העבודה הרחיב את ההסבר כאשר הציג את הצעת החוק בפני הכנסת בעת 

  הוא ציין שלוש סיבות המחייבות הקמת מערכת נפרדת של 2.ה הראשונההקריא

 :בתי דין לעבודה

____________ 
 
הדין הצעת חוק בית ", מירז' זאת ראו יעל הצעת חוק . 15' עמ, ח"התשכ, 748הצעות חוק  1

ל הצעת ע", משפטן; 228' עמ, )1968–ח"תשכ( א  משפטים,"1967-ח"תשכ, לעבודה ולביטוח לאומי 
בית ", האוזמן' י; 84 ' עמ, )ח"תשכ(ד " כ הפרקליט,"החוק להקמת בית דין לעבודה וביטוח לאומי 
 .89' עמ, )ח"תשכ(הפרקליט , "הדין לעבודה 

,  ואילך389 ,  ואילך371' עמ, ראו גם שם.  ואילך305' עמ,  25.12.67מיום ,  50כרך , דברי הכנסת   2
 . ואילך525,  ואילך426 
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חוקים שונים מסדירים את זכויותיהם של עובדים ושל מבוטחים בביטוח )   א
והם קובעים ערכאות מיוחדות לצורך דיון בסכסוכים הנובעים מחוקים , הלאומי

ור לפי חוק שירות המדינה ועדת ערע, בית הדין לביטוח לאומי, כגון, אלה

מן הראוי . ועוד, הממונה על גביית השכר לפי חוק הגנת השכר, )גימלאות(
 .שהשיפוט בעניינים אלה ירוכז בערכאה אחת

 

, בענייני עבודה וביטוח לאומי יש צורך בהתמחות מיוחדת וסדר דין מיוחד)   ב

צורך במומחיות בית דין מיוחד לעבודה יוכל לענות על ה.  המאפשר דיון מהיר
 . וגם יוכל לזרז את קצב הדיון ולהוזיל אותו מאוד

 

אם בית דין זה יהיה מקובל . בית הדין לעבודה יתרום לשיפור יחסי העבודה)   ג
יש להניח כי הם יעדיפו במקרים רבים להביא בפניו , על הצדדים ליחסי העבודה

כדבריו של שר . במקום לנקוט אמצעים של מאבק מקצועי, סכסוכים שביניהם

בית הדין לעבודה פותח את הדרך לשפיטה במקום : העבודה בהקשר אחר
 .שביתה
 

 

 המתכונת  של  בית  הדין  לעבודה.  ב

, כפי שנקבעה בחוק בית הדין לעבודה, המתכונת של בית הדין לעבודה. 18

הושפעה בעיקר מן המתכונת של בתי הדין לעבודה בשוודיה , 1969-ט"התשכ

 : הם אלה, והם תקפים עד היום, ההסדרים העיקריים שנקבעו בחוק זה. ובגרמניה
 

.  המערכת של בתי דין לעבודה מורכבת מבתי דין אזוריים ומבית דין ארצי )א

בבאר , בחיפה, אביב-בתל,  בירושלים: בפועל הוקמו חמישה בתי דין אזוריים
 . בית הדין הארצי לעבודה יושב בירושלים. שבע ובנצרת

 

על ידי , כמו השופטים בבתי המשפט, פטים בבית הדין לעבודה נבחריםהשו )ב
 .הוועדה לבחירת שופטים

 

בית הדין האזורי לעבודה מוסמך לדון כערכאה ראשונה בעניינים המפורטים  )ג(
תובענות אזרחיות בתחום יחסי : ניתן  לחלק עניינים אלה לארבעה סוגים. בחוק
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ליכים קיבוציים שמקורם בהסכם קיבוצי שמקורן בסכסוך היחיד או ה, העבודה
כולל ענייני הביטוח הלאומי (תובענות וערעורים בענייני ביטחון סוציאלי ; מיוחד

ערעורים על ; עבירות פליליות לפי חוקי העבודה; )וביטוח הבריאות הממלכתי

 .החלטות מינהליות בענייני עבודה וביטחון סוציאלי
 

לדון כערכאה ראשונה בתובענות שמקורן בית הדין הארצי לעבודה מוסמך  )ד

בהסכם קיבוצי כללי ובסכסוכים בין ארגוני עובדים לבין עצמם ובין ארגוני 
בערעורים על פסקי דין של בתי , כערכאה שנייה, וכן גם, מעבידים לבין עצמם

 .הדין האזוריים
 
) או שופטים(בית הדין לעבודה יושב לדין בהרכב של שופט , בדרך כלל )ה

מתמנים על ידי שר , שאינם בהכרח משפטנים, נציגי הציבור. יגי ציבורונצ

אולם בעניינים מסוימים נתונה . המסחר והתעסוקה, המשפטים ושר התעשייה
 .ללא שיתוף נציגי ציבור, הסמכות לשופט או לרשם בלבד

 

בית הדין לעבודה אינו קשור לדיני הראיות ולסדרי הדין הנוהגים בבתי  )ו
בכל עניין של סדר דין שאין עליו הוראה בחוק או , א אמור לנהוגוהו, המשפט

 .בדרך הנראית לו טובה ביותר לעשיית משפט צדק, בתקנות
 

התיקונים לא שינו את , בדרך כלל. חוק בית הדין לעבודה תוקן פעמים רבות.  19

אלא התייחסו , המאפיינים המייחדים את בית הדין לעבודה מבית המשפט הכללי

התיקונים הרחיבו בהתמדה את הסמכויות של . יות של בית הדין לעבודהלסמכו
בין הסמכויות שנוספו לבית הדין  האזורי ראוי לציין  את . בית הדין לעבודה

 :הסמכות לדון בתובענות אלה

 
תובענות שעילתן נוצרה לפני שהתחילו יחסי עובד ומעביד או לאחר שיחסים ) א

 ;אלה הסתיימו

 
 ;ימות בקשר לסכסוכי עבודה שעילתן בפקודת הנזיקיןתובענות מסו) ב

 

-ט"התשכ,  תובענות מסוימות בקשר לסכסוכי עבודה שעילתן בחוק המקרקעין) ג

1969; 
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חוק התגמולים ; 1994-ד"התשנ, תובענות לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי) ד
 ,1994-ד"התשנ, החוק לפיצוי נפגעי גזזת; 1970-ל"התש, לנפגעי פעולות איבה

 .ועוד

  
בנוגע ליחסי ) להבדיל מהסכם קיבוצי(תובענות שעילתן בהסדר קיבוצי ) ה

 .עבודה

  
מכוח חוק בית הדין לעבודה הותקנו תקנות המסדירות עניינים שונים של .  20

התקנות העיקריות הן תקנות בית הדין לעבודה . סדר הדין בבית הדין לעבודה

צרות הרבה יותר ופשוטות הרבה יותר תקנות אלה ק. 1991-ב"התשנ, )סדרי דין(
הקובעות את סדר הדין בבית , 1984-ד"התשמ, מתקנות סדר הדין  האזרחי

: תקנות אחרות קובעות את סדר הדין בסכסוכי עבודה קיבוציים. המשפט הכללי

 .1969-ט"התשכ, )סדר הדין בסכסוך קיבוצי(תקנות בית הדין לעבודה 
 

בסדרה מיוחדת  , סקי הדין שלו באופן סדירבית הדין לעבודה מפרסם את פ. 21

 .ונפרדת מן הסדרות המפרסמות את פסקי הדין של בתי המשפט הכלליים
 

, כמו בתי המשפט הכלליים, בית הדין לעבודה פועל, מבחינה מינהלית. 22

גם לגבי בתי הדין , כמו לגבי בתי המשפט הכלליים. במסגרת הנהלת בתי המשפט
כוח אדם , מחשוב, בינוי, פט אחראית לנושאי תקציבהנהלת בתי המש, לעבודה

 .ושכר

 
, ראוי שבית הדין לעבודה ימוקם, על פי המדיניות של מערכת בתי המשפט.  23

, היכלי המשפט החדשים, אכן. בהיכל המשפט, יחד עם בתי המשפט הכלליים

בהיכלי , בהתאם לכך. תוכננו על פי מדיניות זאת, שנבנו בשנים האחרונות
בבאר שבע ובנצרת הוקצו אגפים לבתי הדין האזוריים , ט שנבנו בחיפההמשפ

 3.לעבודה
 

 
____________ 

 
ראו להלן , ועל התפקוד של בתי הדין, על מספר השופטים והַרשמים  בבתי הדין לעבודה   3

 ".יעילות התפקוד: "12פרק  
 



 36

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 37

 

 

 

 3פרק 

 הוועדות  לבדיקת  בתי  הדין  לעבודה

 ועדות  חיצוניות.  א

 1975השאלה אם לקיים בדיקה  של בית הדין לעבודה עלתה כבר בשנת .    24

שיפוטיות בראשותו של שופט בית המשפט -ייני רשויות מעיןבפני הוועדה לענ
היא . הוועדה החליטה שלא לדון כלל בבית הדין לעבודה. העליון משה לנדוי

, סברנו שאין זה מתפקידנו לטפל מחדש בנושא זה): "ח" לדו11בסעיף (אמרה 

, כאשר הוחק חוק בתי הדין לעבודה, אחרי שהמחוקק נתן זה עתה את דעתו עליו
 4".1969-ט"שכת
 

ח של הוועדה לבדיקת המבנה והסמכויות של בית " הוגש הדו1980בשנת .  25

הוועדה נתבקשה בכתב . אף היא בראשותו של השופט משה לנדוי, המשפט
לרבות זיקתו למערכת של , את בית הדין לעבודה, בין היתר, המינוי שלה לבדוק

 שלא לבדוק את בית הדין אף על פי כן החליטה הוועדה . בתי המשפט הכלליים

זהו נושא מורכב הדורש עיון רב ויהיה צורך ", )78בסעיף (לדבריה , לעבודה כי
 5".להקדיש לו דיון מעמיק בנפרד

____________ 
 
, עורכים, מזוז'  ברק וא' א (בספר לנדויפורסם  , )1975(שיפוטיות -ח הוועדה לענייני רשויות מעין"דו    4

 .174' בעמ, 167' כרך א, )1995 
לעיל הערה  ,  בספר לנדויפורסם , )1980 (ח הוועדה לבדיקת המבנה והסמכויות של בית המשפט"דו  5

 .244' בעמ, 205, 4 
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ועדה נוספת לבדיקת בתי המשפט הכלליים הוקמה על ידי נשיא בית המשפט . 26

, הוועדה לבדיקת מבנה בתי המשפט הרגילים בישראל: העליון ושר המשפטים

שהוגש , ח הוועדה"בדו. בראשותו של שופט בית המשפט העליון תאודור אור
הוועדה לא נתנה ביטוי בדין : "נאמר על בית הדין לעבודה כך, 1997בשנת 

הדברים . חלקן חרג מכתב המינוי. וחשבון זה לכל ההצעות הרבות שהובאו בפניה

הדין לעבודה בהצעות ובהמלצות רבות לבטל את מערכת בתי , למשל, אמורים
וכן , כמערכת שיפוטית נפרדת ולהעביר את סמכויותיה לבתי המשפט הרגילים

חלק מההצעות הצריך עבודת . בהצעות אשר התייחסו לבתי דין מיוחדים אחרים

  6".אשר חרגה ממסגרת הזמן הסביר למתן המלצות הוועדה, מחקר ובירור
 

 

 ועדות  פנימיות.  ב

דה נערכה פעמים אחדות גם על ידי ועדות שמונו בדיקה של בתי הדין לעבו.  27
הוועדה הראשונה מונתה על .  לצורך זה על ידי נשיאי בית הדין הארצי לעבודה

הוועדה לייעול הליכי השפיטה : 1976ידי נשיא בית הדין הארצי לעבודה בשנת 

. בראשותו של סגן נשיא בית הדין הארצי לעבודה צבי טרלו, בבתי הדין לעבודה
מה הצעדים בתחום החקיקה ובתחום המינהלי שיש "דה נתבקשה לבדוק הווע

היא הגישה המלצות ". לנקוט כדי לייעל את הליכי השפיטה בבתי הדין לעבודה

תפקוד , סמכויות הרשמים,  לייעול הליכי השפיטה באמצעות תיקון סדרי הדין
רי מינהל בבית הליכי ערעור בעניין דרגת נכות  וסד, שיעור האגרות, נציגי הציבור

התפקוד , את המעמד, בין היתר, במיוחד ראוי לציין כי הוועדה בחנה. הדין

היא הביעה דעתה כי בדרך כלל . והתרומה של נציגי הציבור בבית הדין לעבודה
נציגי הציבור ממלאים את תפקידם בנאמנות ובאובייקטיביות וכי לדעת הכול הם 

אם כי הדעות חלוקות לגבי ,  יבוצייםמעלים תרומה חשובה לדיונים בסכסוכים ק

, לגבי סכסוכי היחיד המליצה הוועדה. התרומה שלהם לדיונים בסכסוכי היחיד
להרחיב את תחום העניינים בהם הדיון אינו מצריך השתתפות של , בין השאר

תובענות לפי חוק הביטוח הלאומי , בתובענות להלנת שכר, כגון, נציגי ציבור

____________ 
 
 .14' בעמ, )1997, ירושלים (הוועדה לבדיקת בתי המשפט הרגילים בישראל   6
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חלק ניכר מן ההמלצות של ועדה . הארצי על דרגת נכותוערעורים לבית הדין 
, מומש באמצעות תיקונים בחוק, בנוגע לנציגי הציבור ולעניינים אחרים, זאת

  7.בתקנות ובסדרי מינהל
 

 מינה נשיא בית הדין הארצי לעבודה ועדה לבדיקת עלות 1985בשנת .  28
סטיב גולדשטיין ' רופבראשותו של פ, ההתדיינות  למתדיינים בבתי הדין לעבודה

הוועדה בדקה .  מן הפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית בירושלים

. דיון מהיר ואגרות, פסיקת הוצאות, סדרי דין, שמיםהצעות בעניין סמכויות הַר
 8.ברוב העניינים הגיעה הוועדה  לכלל מסקנה כי אין מקום לשינוי המצב הקיים

 

 ידי  נשיא בית הדין הארצי לעבודה בשנת הוועדה האחרונה מונתה על.  29
, צוות לבחינת ולהגשת הצעות לתיקוני חקיקה בחוק בית הדין לעבודה: 2001

לשעבר סגן , יצחק אליאסוף) בדימוס(בראשותו של השופט , 1969-ט"התשכ

ח הוועדה כולל המלצות רבות לשינויים "דו. נשיא בית הדין הארצי לעבודה
ח ממליץ על הרחבה של "הדו. ת הדין לעבודהבחקיקה ובהתנהלות של בי

של סמכות השופטים לדון בעניינים מסוימים ללא השתתפות , סמכויות בית הדין

אף זאת ללא (של נציגי ציבור ושל סמכויות הרשמים בבתי הדין האזוריים 
, על שינויים בתנאי המינוי והכשירות של נציגי הציבור,  )השתתפות נציגי ציבור

ההמלצות . וכן על תיקונים מסוימים בסדרי הדין, הליכים בדיון מהירעל ייעול ה

והוועדה  , ח  הוועדה הוגש לוועדה זאת"  דו9.של ועדה זאת טרם מומשו
 .התייחסה לנושאים שנדונו בו

____________ 
 
חברי . פורסםאך לא , 1978הוגש בשנת , ח הוועדה לייעול הליכי השפיטה בבתי הדין לעבודה"דו   7

 .מורלמשה לויט ודוד , יוסף האוזמן, ורחנה אבנ, ר"יו, צבי טרלו: הוועדה היו 
אך לא , 1986הוגש בשנת , ח הוועדה לבדיקת עלות  ההתדיינות למתדיינים בבתי הדין לעבודה"דו   8

נציגים מן התחום "בו אך אומר כי נכללו ,  חברי הוועדהח אינו מציין את השמות של"הדו. פורסם 
 ".האקדמי ונציגי ציבור, המקצועי 

-ט"התשכ, הצעות לתיקוני חקיקה בחוק בית הדין לעבודהח הצוות לבחינת ולהגשת  "דו  9
דן ד "עו; ר"יו, ק אליאסוףיצח) סבדימו(השופט : חברי הוועדה היו אלה. 2002נובמבר , 1969 
, רות בן ישראל' פרופ ;בית הדין הארצי לעבודה, השופטת נילי ארד;  משרד המשפטים, אורנשטיין 
בית הדין , השופטת הראשית, ליבנה-השופטת ורדה וירט;  גדעון הוליןד"עו; אוניברסיטת תל אביב 
ד דורית "עו; ל הארגונים הכלכלייםלשכת התיאום ש, ד אלון זילברשץ"עו; ה בתל אביבהאזורי לעבוד 
משרד , היועץ המשפטי, ד תומר מוסקוביץ"עו; הכללית החדשההסתדרות העובדים , יק'פרצ-טנא 
 . העבודה והרווחה 
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במשך שלושים וחמש השנים שחלפו מאז הוקם בית הדין לעבודה , לסיכום. 30
.  והתפקוד של בית הדין לעבודההמבנה, לא נערכה בדיקה מקיפה של המעמד

ועדת , ועדת טרלו(שלוש הוועדות שמונו על ידי נשיא בית הדין הארצי לעבודה  

אף שהגישו המלצות חשובות לשיפור התפקוד של , )ועדת אליאסוףגולדשטיין ּו
ובכלל זה את , לא בדקו את עצם המעמד והמבנה של בית הדין, בית הדין לעבודה

בין בית הדין לעבודה לבין בתי המשפט , מת והראויההקיי, מערכת היחסים

 .הכלליים
 

 מונתה הוועדה הנוכחית  כדי לקיים בדיקה מקיפה של בתי הדין 2003בשנת . 31

לרבות בדיקת הצעות לשילוב מערכת בתי הדין לעבודה במערכת בתי , לעבודה

דה וכן בדיקה של כל שאלה נוספת הנוגעת לבית הדין לעבו, המשפט הכלליים
הוועדה .  וזאת לאור ההתפתחויות בתחומי המשפט והחברה, כפי שייראה לוועדה

לאחר שעברו שנים רבות מאז הוקמה , סבורה כי בדיקה כזאת היא דבר בעתו

במיוחד לאור הטענות שהועלו בנוגע למעמד , המערכת של בתי הדין לעבודה
 .במטרה לשפר את המצב הקיים, ולתפקוד של מערכת זאת
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 4פרק 

 התפתחות  דיני  העבודה

 לפני  הקמת  בית  הדין  לעבודה.  א

המערכת של דיני עבודה שמדינת ישראל ירשה מן השלטון המנדטורי הייתה  .32
בעיקר , הכנסת חוקקה: אולם היא קיבלה תנופה מיד לאחר הקמת המדינה. דלה

חוקים . י עבודה מתקדמיםמערכת עניפה של חוק, בשנות החמישים והשישים

כאלה היו . כללים מחייבים במישור של יחסי עבודה אישיים, קודם כל, אלה קבעו
; 1951-א"התשי, חוק חופשה שנתית; 1951-א"התשי, חוק שעות עבודה ומנוחה

חוק הגנת ; 1954-ד"התשי, חוק עבודת נשים; 1953-ג"התשי, חוק עבודת נוער

חוקים נוספים .  ועוד1963-ג"התשכ,  פיטוריםחוק פיצויי; 1958-ח"התשי, השכר
, חוק יישוב סכסוכי עבודה: קבעו הסדרים גם במישור של יחסי עבודה קיבוציים

על כל אלה נוספה . 1957-ז"התשי, וחוק הסכמים קיבוציים, 1957-ז"התשי

בעיקר באמצעות המוסד לביטוח , חקיקה שהקימה מערכת של ביטחון סוציאלי
ה מלכתחילה שלושה היא כלל. 1953-ד"התשי, ח הלאומיחוק הביטו: לאומי

במשך השנים . ביטוח נפגעי עבודה וביטוח אמהות, קנה ושאיריםביטוח ִז: ענפים

; ביטוח ילדים; ביטוח אבטלה: עוד ענפי ביטוח, בדרך של תיקונים לחוק, נוספו
דה החקיקה בתחום העבו. ביטוח סיעוד ועוד; ביטוח נפגעי תאונות; ביטוח נכות

, אף שהתנופה הואטה לאחר שנות החמישים והשישים, והביטחון הסוציאלי

חוק שכר : בין החוקים שנוספו בתחום זה ראוי לציין את. נמשכה גם לאחר מכן
 חוק; 1988-ח"התשמ, מנויות בעבודהחוק שוויון ההזד; 1987-ז"התשמ, מינימום
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, דת ולעובדחוק שכר שווה לעוב; 1994-ד"התשנ, ביטוח בריאות ממלכתי
 .1996-ו"התשנ

 

שתנאי העבודה נקבעים בהסכם בין , הבסיס הרעיוני של חוקי העבודה היה .33

בשל חוסר , עם זאת). או ארגון מעבידים(לבין המעביד ) או ארגון עובדים(עובד 
באו חוקי , המאפיין בדרך כלל את היחסים בין עובד לבין מעביד, איזון כלכלי

במיוחד לקבוצות של ,  מינימליים של תנאי עבודההעבודה לקבוע סטנדרטים

ודרכים להגנה על עובדים מפני , כמו נשים ונוער, עובדים הזקוקות ביותר להגנה
החוקים גם הקימו מנגנונים . פגיעה בלתי ראויה בזכויותיהם על ידי מעבידים

בית דין : מיוחדים להכרעה בסכסוכים הנובעים מן הכללים שנקבעו בחוקים

בתובענות של , בהרכב של שופט ושני נציגי ציבור, שהוסמך לדון( לאומי לביטוח
שהוסמך לדון (הממונה על גביית השכר , )מבוטח נגד המוסד לביטוח לאומי

 .ועוד, )בתביעות של עובד נגד מעביד על הלנת שכר
 

אולם הפיתוח המואץ של חוקי העבודה על ידי הכנסת לא היה מלווה  .34
אף שהיה צורך בהלכות לשם , הלכות על ידי בית המשפטבפיתוח רציני של 

הסמכות לפרש וליישם את . פירוש ויישום של חוקי העבודה והסכמי העבודה

. חוקי עבודה ואת הסכמי העבודה נחלקה במשך שנים רבות בין שתי מערכות
הממונה על גביית , המערכת האחת הייתה מורכבת מבית הדין לביטוח לאומי

שהייתה מוסמכת לדון רק בעניינים , מערכת זאת. ערר שונותועדות השכר ּו

לקתה בחסרונות , כולם במישור האישי, שהוקצו לה במפורש על ידי החוק
כל . פיצול בין ערכאות שונות והיעדר פרסום ראוי של החלטות, ובין היתר, כבדים

מכות היו מצויים בס, ולמעשה רוב העניינים, יתר העניינים שבתחום יחסי העבודה

בית המשפט המחוזי ובית , בית משפט השלום: של מערכת בתי המשפט הרגילים
בתי המשפט לא נחשבו על ידי הצדדים ליחסי , בדרך כלל, אולם. המשפט  העליון

יהיה ההסבר לכך אשר . העבודה פורום מתאים לדיון והכרעה בסכסוכי עבודה

משא ומתן בין שלא נפתרו באמצעות , עובדה היא שסכסוכים כאלה, יהיה
לרבות שביתות , הוכרעו על פי רוב באמצעות לחץ ארגוני, הצדדים עצמם

רק במקרים מעטים באופן . מצד ועדי עובדים או ארגון עובדים, ועיצומים אחרים

, יחסי הובאו סכסוכים כאלה בפני בית המשפט  במישור של יחסי עבודה אישיים
 .ה קיבוציים שנדונו בבית המשפטולא היו כמעט סכסוכים במישור של יחסי עבוד
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התוצאה הייתה שבמשך שנות החמישים והשישים הייתה קיימת מערכת  .35
אך לא הייתה קיימת מערכת דומה של פסקי , מורכבת ומפותחת של חוקי עבודה

שהייתה יכולה להנחות את הצדדים ליחסי העבודה בחיי היומיום או לסייע , דין

בהיעדר , אכן. רום שיבוש ניכר במהלך העבודהביישוב סכסוכי עבודה בלי לג
שביתות קשות ועיצומים אחרים , כלים ראויים להנחיית הצדדים וליישוב סכסוכים

שפגעה מאוד , נעשו תופעה חמורה, במיוחד בשירות הציבורי, ביחסי העבודה

 .במיוחד בשנות השישים, בשירותים לציבור ובהתפתחות המשק הלאומי
 

 

 בית  הדין  לעבודהלאחר  הקמת  .  ב

בית הדין לעבודה הוקם בסוף שנות השישים בעיקר כדי לפתח את דיני  .36
ולהעמיד , על מנת שיוכלו להנחות את התנהלות הצדדים ליחסי עבודה, העבודה

ההצלחה של . מנגנון ראוי ליישוב סכסוכי עבודה שלא בדרך של מאבק מקצועי

בית הדין נתן תנופה . ומרשימהבית הדין בשני מישורים אלה הייתה גדולה 
כיום קיימת מערכת . בפיתוח דיני העבודה, שאפשר לתאר אותה כמהפכה, עצומה

שיש , גם בהשוואה למדינות מפותחות בעולם, ברמה גבוהה, מסועפת של הלכות

בה משום הכוונה מפורטת של עובדים ומעבידים בשאלות הרגילות המתעוררות 
הבהיר את ; דה הגדיר מחדש את המעמד של עובדבית הדין לעבו. ביחסי העבודה

ומצד אחר  את ,  המשמעות של הזכויות המוקנות לעובדים בחוקי העבודה

הוא פיתח עקרונות ;  של המעביד") הפררוגטיבה("המשמעות של סמכות הניהול 
בית הדין סיפק , כמו כן.  ועוד, שוויון בעבודה, כמו חופש העיסוק, וערכים

בשאלת הנסיבות , כגון, ת במישור של יחסי עבודה קיבוצייםתשובות גם לשאלו

. המצדיקות שביתה או השבתה ובשאלת המגבלות על הזכות לשבות או להשבית
הן , ובשל המאפיינים של תחום זה, כל אלה הן הלכות מיוחדות לתחום העבודה

כפי , המשפט. נבדלות מן ההלכות המסדירות יחסים חוזיים בתחומים אחרים

הרבה , נעשה גורם רלוונטי וחשוב ביחסי העבודה, הדין לעבודה עיצב אותושבית 
הוא הגביר את הוודאות והיציבות . יותר מכפי שהיה עד שהוקם בית הדין לעבודה

 .בתחום זה
 

 

 



 44

בקובץ , ההלכות היוצאות מבית הדין לעבודה מתפרסמות באופן סדיר בדפוס .37
 ולאחרונה גם במאגרי מידע ,מיוחד של פסקי דין של בית הדין לעבודה

, במשך השנים נוצרה והתפתחה גם קבוצה גדולה של משפטנים. ממוחשבים

שרכשו מומחיות ומיומנות בתחום של דיני , במשק הפרטי ובשירות הציבורי
משפטנים אלה מסייעים להכוונת הצדדים ליחסי העבודה ולפתרון . העבודה

 .כת העבודהמוקדם של סכסוכים בדרך שתמנע שיבושים במער
 

ובמיוחד , לעומת הרתיעה שהייתה קיימת בעבר מפני העברת סכסוכי עבודה .38

כיום דבר רגיל הוא שסכסוכים , להכרעה בבית המשפט, סכסוכי עבודה קיבוציים

 .וברוב המקרים הם גם נפתרים בבית הדין,  כאלה מובאים בפני בית הדין לעבודה
 

סי העבודה בישראל הוא היעדר החסרונות הבולטים במערכת יחאחד  .39

באמצעות , בשלב מוקדם של הסכסוך, מנגנונים יעילים ליישוב סכסוכי עבודה
קביעת עובדות שנויות במחלוקת על ידי מנגנון , משא ומתן בין הצדדים לסכסוך

בית , בהיעדר מנגנונים כאלה. פישור או בוררות על ידי צד שלישי, גישור, חיצוני

שלא , אישיים וקיבוציים, רכים וכלים ליישוב סכסוכי עבודההדין לעבודה פיתח ד
חלק ניכר מן הסכסוכים . אלא בדרך של פישור או גישור, על ידי הכרעה שיפוטית

 10.המובאים בפני בית הדין לעבודה מסתיימים בדרך זאת  בהסכם בין הצדדים
 

מערכת ברור ומוסכם כי בית הדין לעבודה פיתח בהצלחה רבה את ה, וםלסיכ .40

העלה תרומה חשובה , וכן גם בהליכי פישור וגישור, של דיני עבודה ובכך

 . להתנהלות תקינה  של יחסי העבודה
 

 

 

 
 
 

____________ 
 

 ".פישור וגישור: "10על פישור  וגישור באמצעות בית הדין לעבודה ראו להלן פרק    10
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  5פרק 

 שילוב  בבתי  המשפט

 המבנה  הקיים.  א

מערכת של מערכת בתי -המערכת של בתי הדין לעבודה היא בפועל תת. 41

ן אזוריים ומעליהם בית הדין מחמישה בתי די, כאמור, היא בנויה. המשפט
, בקרה, לנשיא בית הדין הארצי יש סמכויות מסוימות הנוגעות לניהול. הארצי

 .                                                      הנחיה ותיאום של כל בתי הדין לעבודה
 

 ,לדוגמה, כך. חלק מסמכויות אלה מעוגן בלשון מפורשת בחוק בית הדין לעבודה

שופט , בתנאים מסוימים, החוק מעניק לנשיא בית הדין הארצי סמכות למנות

; )17סעיף (ורשם של בית הדין ) 6סעיף (ראשי וסגן שופט ראשי בבית דין אזורי 
וסמכות להורות על העברת ; )א39סעיף (סמכות לדון בטענת פסלות של שופט 

 78 בצירוף סעיף 39סעיף (עניין מסוים מבית דין אזורי אחד לבית דין אזורי אחר 

סמכויות נוספות מוקנות לנשיא בית הדין הארצי מתוקף ). לחוק בתי המשפט
סמכות להוציא הנחיות לבתי , כגון, מעמדו כראש המערכת של בתי הדין לעבודה

לנהל סטטיסטיקות ולקבוע תקנים  ,לקבוע סדרי עדיפויות בענייני מינהל, הדין

                               .           לפי צורכי המערכת
 

שיש לה תפקידים , נשיא בית הדין הארצי מסתייע במזכירות בית הדין הארצי

מעורבות במינוי , ובכלל זה, מסוימים הנוגעים למינהל של כל בתי הדין לעבודה
מבחינה זאת המערכת של . נציגי ציבור והשתלמויות של שופטים בכל בתי הדין
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, מן המערכת של בתי המשפט לענייני משפחה, לדוגמה, נהבתי הדין לעבודה שו
ואף לא נשיא ארצי בעל סמכויות , שאין לה בית משפט ארצי לענייני משפחה

כל בית משפט כזה מקיים קשר . ותפקידים כלפי כל בתי המשפט לענייני משפחה

עם הנהלת בתי המשפט ועם , באמצעות הנשיא של בית משפט השלום, ישיר
ללא תיווך של ערכאת ביניים או , לפי העניין והצורך, משפט העליוןנשיא בית ה

הקשר של בית דין אזורי לעבודה עם הנהלת בתי ,  לעומת זאת. נשיא ארצי

המשפט או עם נשיא בית המשפט העליון עובר דרך נשיא בית הדין הארצי 
בדומה , מבנה פירמידלי, אם כן, למערכת של בתי הדין לעבודה יש. לעבודה

 .מבנה של מערכת בתי המשפטל
 

 

 הצעה  לשינוי  המבנה.  ב

אף שהוא קיים ועומד ללא שינוי מאז , המבנה של מערכת בתי הדין לעבודה. 42
, לא עורר טענות או ביקורת במשך השנים, 1969הוקם בית הדין לעבודה בשנת 

בשנים האחרונות הושמעו טענות שנבעו בעיקר מן העובדה שבתי . עד לאחרונה

מקיימים מידה יחסית של עצמאות כלפי , ובמיוחד בית הדין הארצי, דין לעבודהה
בית הדין הארצי כפוף לביקורת של בית המשפט , אמנם. בית המשפט העליון

נקבע על ידי בית , אם רחב ואם צר, והיקף הביקורת, ץ"העליון בשבתו כבג

, ות שיפוטיתכעניין של מדיני, ץ מעדיף מאז ומתמיד"אך בג. המשפט העליון
בהשוואה לביקורת המופעלת , להפעיל על בית הדין הארצי ביקורת בהיקף מוגבל

לפתח את , במידה רבה, באופן שמאפשר לבית הדין, כרגיל על רשויות מינהליות

 . דיני העבודה לפי הבנתו
 

טענות אלה נבעו בעיקר . על רקע זה צמחו לאחרונה טענות נגד בית הדין לעבודה

בית הדין הארצי לעבודה נתן עדיפות , לפי הטענות, אחדים שבהםמפסקי דין 

הטענות נבעו גם מן . לאינטרסים של עובדים על פני אינטרסים של מעבידים
שנועדה למצות את האפשרות להביא את הצדדים , הפרקטיקה של בית הדין

בעיקר בסכסוכים קיבוציים בעלי חשיבות רבה למשק , לסכסוך להסדר מוסכם

. גם כאשר אחד הצדדים היה מעדיף הכרעה משפטית על ידי בית הדין,  ולחברה
טענות אלה הובילו לטענה שמן הראוי לבטל את הקיום הנפרד של בתי הדין 
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בתוך בתי משפט , כלומר, לעבודה ולשלב אותם בתוך בתי המשפט הכלליים
ה מן הראוי הוא שענייני עבוד, לפי טענה זאת. השלום ובתי המשפט המחוזיים

אולי במסגרת מחלקה , וביטחון סוציאלי יהיו נדונים על ידי בית משפט השלום

וערעורים בעניינים אלה יהיו נדונים על ידי בית , מיוחדת שתתמחה בעניינים אלה
תוך אפשרות שכל הסכסוכים הקיבוציים וכן גם סכסוכים , המשפט המחוזי

, ית משפט מחוזי אחדשהמדינה צד להם יהיו נדונים על ידי מחלקה מיוחדת בב

 . אולי בית המשפט המחוזי בירושלים
 

עמדה זאת קיבלה ביטוי בהצעה להחלטת הממשלה שהגיש משרד האוצר 

נוכח , בסופו של דבר. 2004במסגרת דיוני התקציב והתכנית הכלכלית לשנת 
ובמקום זה להקים את , הוחלט שלא לקבל את  ההצעה, הביקורת על הצעה זאת

שתדון גם בביקורת על בתי הדין לעבודה ,  בתי הדין לעבודההוועדה לבדיקת

הוועדה  ("1 בפרק 1ראו לעיל פיסקה . ובהצעה לשלב אותם בבתי המשפט
 ").       לבדיקת בתי הדין לעבודה

 

הוועדה לבדיקת בתי הדין לעבודה ביקשה לברר את העמדות של גופים . 43
אוי לשלב את בתי הדין ואישים הקרובים לבתי הדין לעבודה בשאלה אם ר

אם ראוי לבטל את הקיום הנפרד של בתי הדין , כלומר, לעבודה בבתי המשפט

אם במתכונת של מחלקה , לעבודה ולהטמיע אותם בבתי המשפט הקיימים
התשובות . מיוחדת לענייני עבודה בתוך בית המשפט ואם במתכונת אחרת

שעתו הביעו דעתם בזכות שהוועדה קיבלה הבהירו כי אותם גופים ואישים אשר ב

לאחר בדיקה נוספת או , השילוב של בתי הדין לעבודה בתוך בתי המשפט
שפנה אל הוועדה , למעט עורך דין אחד(חזרו בהם מדעתם , מחשבה נוספת

אין הם מציעים שינוי כזה , כלומר, )והביע את דעתו האישית בלבד, ביוזמתו

רות להציע שינוי כזה במועד בלי שיהיה בכך כדי לשלול את האפש, במועד זה
שאין בפני הוועדה אף דעה או הצעה של , אם כן, תמונת המצב היא. מאוחר יותר

 . גוף כלשהו המצדדת בשינוי המבנה הקיים של מערכת בתי הדין לעבודה

 
כמעט כל הגורמים הקשורים לבית הדין לעבודה הביעו התנגדות . יתרה מזאת

ילוב של בתי הדין לעבודה בתוך בתי לש, מנומקת בטעמים שונים, נחרצת

בין . לפי הדוגמה של בית המשפט לענייני משפחה או לפי דוגמה אחרת, המשפט
את הסתדרות , אלה ראוי לציין במיוחד את הסתדרות העובדים הכללית החדשה
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שיש , גופים אלה. העובדים הלאומית ואת לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים
הדגישו בפני הוועדה את החשיבות הנודעת , י העבודהלהם תפקיד מרכזי ביחס

שיש בו כדי לקדם , כפי שהוא בנוי כיום, למעמד הייחודי של בית הדין לעבודה

הסתדרות העובדים הכללית .  את משפט העבודה ולשפר את יחסי העבודה
, החדשה הוסיפה כי החשיבות של בית הדין לעבודה התעצמה בתקופה האחרונה

כאשר שיעור העובדים , ים ניכרים במערכת יחסי העבודהחלו בה שינוי

באופן שעובדים , המאורגנים פחת במידה רבה ושיעור העובדים המובטלים גדל
רבים יותר נזקקים יותר להגנה על הזכויות המוקנות להם בחוק באמצעות בית 

להרגעת , בית הדין לעבודה מסייע לריסון הצדדים ליחסי העבודה. הדין לעבודה

לצמצום הפגיעה , דדים ולהחזרת היחסים שנתערערו למסגרת של משא ומתןהצ
עמדה נחרצת נגד . בזכויות העובדים ולשמירה על היציבות במערכת העבודה

שינוי המבנה של מערכת בתי הדין לעבודה נקטה גם הסתדרות העובדים 

לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים הביעה אף היא תמיכה נחרצת . הלאומית
היא ציינה את התרומה של בית הדין . במבנה הקיים של בית הדין לעבודה

ואת , את הנגישות והפתיחות של בית הדין, לעבודה לפיתוח משפט העבודה

בין , התועלת הצומחת מן הייחודיות שלו לצורך פתרון משברים ביחסי העבודה
ום לבדוק גופים אלה הסכימו כי יש מק, עם זאת. היתר באמצעות גישור ופישור

 .במגמה לשפר את תפקודו, במסגרת המבנה הקיים, את בית הדין לעבודה

 
משמעית נגד שילוב בית הדין לעבודה בבתי המשפט הכלליים נקטו גם -עמדה חד

נשיא , ובהם נשיא בית המשפט העליון, יתר הגופים שהביעו דעתם בפני הוועדה

, דין האזוריים לעבודהבית הדין הארצי לעבודה והשופטים הראשיים של בתי ה
מרכז השלטון המקומי והאגודה לזכויות , לשכת עורכי הדין, הנהלת בתי המשפט

 . האזרח

 
לפיכך יכולה הייתה הוועדה הנוכחית  לפטור את עצמה מבירור השאלה אם ראוי 

לבטל את הקיום הנפרד של מערכת בתי הדין לעבודה ולהסמיך את בתי המשפט 

אף על פי כן החליטה הוועדה . י עבודה וביטחון סוציאליהכלליים לדון גם בעניינ
הוועדה רואה עצמה מחויבת לברר שאלה , ראשית. שלא לפטור עצמה מבירור זה

הצעות ", בין היתר, מכיוון שכתב המינוי של הוועדה מטיל עליה לבדוק,  זאת

השאלה אם , שנית". לשילוב מערכת בתי הדין לעבודה במערכת המשפט הכללית
 ,תי הדין לעבודה היא שאלה בסיסיתי לשנות את המבנה הקיים של מערכת בראו
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ולפיכך , שהתשובה עליה משליכה על שאלות אחרות העומדות בפני הוועדה
 .הוועדה צריכה לנקוט עמדה גם בשאלה זאת

 

 

 עמדת  הוועדה   .ג

 יש להבהיר כי הוועדה אינה צריכה לנקוט עמדה בשאלה אם ניתן וראוי היה  .44

כחלק מבית המשפט הכללי או כבית , שעה שהוקם, להקים את בית הדין לעבודה
לאחר שבית הדין לעבודה , אם כיום, השאלה העומדת בפני הוועדה היא. דין נפרד

לשאלה זאת . ראוי לשנות את המבנה הקיים, 1969קיים כערכאה נפרדת מאז שנת 

 . יש היבטים עקרוניים ומעשיים גם יחד
 

שמבחינה עקרונית בית הדין לעבודה הוא בית משפט , וועדה היאעמדת ה  .45

עמדה זאת נובעת מן . שיפוטי-להבדיל מבית דין מינהלי או מגוף מעין, לכל דבר
הקיימים אצל בית הדין לעבודה כמו אצל , המאפיינים החיוניים של בית משפט

להבדיל (בעיקר יש לציין כי השופטים של בית הדין לעבודה . בית משפט רגיל

המתמנים בדרך בה מתמנים , הם שופטים מקצועיים) מנציגי הציבור בבית הדין
תלות אישית ומכהנים בתנאים -נהנים מאי, השופטים של בתי המשפט הכלליים

אף (וחלות עליהם הוראות שונות , דומים לאלה של השופטים בבתי משפט אלה

 8ראו סעיפים . שפטטה וחוק בתי המהשפי: יסוד-של חוק) כי לא כל ההוראות
לבתי הדין לעבודה יש סמכות עניינית , אכן.  לחוק בית הדין לעבודה39-ו

אך אין בכך כדי . סמכות בענייני עבודה וביטחון סוציאלי בלבד, כלומר, מוגבלת

בתי המשפט , לדוגמה, שהרי כך גם, לבטל את המהות של בית הדין כבית משפט
שיטת המשפט הנוהגת , כמו כן.  מינהלייםלענייני משפחה ובתי המשפט לעניינים

 היא אותה –פליליים ומינהליים ,  אזרחיים–בבית הדין לעבודה בכל העניינים 

כי בתי , בסיכום, על יסוד כל אלה יש לומר. שיטה הנוהגת בבתי המשפט הכלליים
 .הדין לעבודה הם חלק מן הרשות השופטת

 

ל דבר לא באה לידי ביטוי המהות של בית הדין לעבודה כבית משפט לכ. 46
יסוד זה חל בעיקרו על בתי המשפט כהגדרתם בסעיף -חוק. השפיטה: יסוד-בחוק

 בית המשפט, בית המשפט המחוזי, וםבית משפט השל, כלומר, היסוד- לחוק1
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אולם חוק בית הדין ". בית משפט אחר שנקבע בחוק כבית משפט"וכן , העליון
-חוק, כיוון שכך". בית משפט"בודה הוא לעבודה אינו קובע כי בית הדין לע

והשופטים של בית , השפיטה אינו חל באופן ישיר על בית הדין לעבודה: יסוד

כדי להחיל הוראות של . יסוד זה-לפי חוק" שופטים"הדין לעבודה אינם נחשבים 
הוראות לעניין תקופת הכהונה , כגון, השפיטה על בית הדין לעבודה: יסוד-חוק

לחוק בית ) א(8סעיף : נדרשה הוראת חוק מיוחדת,  של השופטיםותנאי השירות

-אך חוק בית הדין לעבודה אינו מחיל את כל ההוראות של חוק. הדין לעבודה
הקובע , היסוד- לחוק20סעיף , לדוגמה, כך. השפיטה על בית הדין לעבודה: יסוד

על בית אינו חל ) עקרון התקדים המחייב, כלומר(את העיקרון של הלכה פסוקה 

 .הדין לעבודה
 

ואינו , מצב זה אינו משקף את המהות של בית הדין לעבודה כבית משפט לכל דבר

בית הדין לעבודה , בין היתר. מקנה לבית הדין לעבודה את המעמד שהוא ראוי לו
ולשופטים של בתי משפט , אינו נהנה מן ההגנה המוקנית לבתי המשפט הכלליים

, יסוד-שאין לשנותו אלא באמצעות חוק, טההשפי: יסוד-על ידי חוק, אלה

 . להבדיל מחוק רגיל או תקנות לשעת חירום
 

מבחינה  עקרונית ראוי היה שבית הדין לעבודה יזכה למעמד של בית משפט 

ניתן היה להקנות מעמד כזה לבית הדין . כמעמד של בתי המשפט הכלליים
תן היה לשנות את שם ני, לחלופין. השפיטה: יסוד-לעבודה בדרך של תיקון חוק

כך שבית הדין לעבודה , בדרך של תיקון חוק בית הדין לעבודה, בית הדין לעבודה

 . ייקרא בית המשפט לענייני עבודה
 

לפי , אולם שינוי כזה היה גורר אחריו. הוועדה שקלה את האפשרות של שינוי כזה

ין של בית סעיף זה קובע כי פסק ד. שינוי נוסף, השפיטה: יסוד- לחוק17סעיף 
כיום פסק דין של בית הדין הארצי . משפט בערכאה ראשונה ניתן לערעור בזכות

לא בדרך של , לעבודה כערכאה ראשונה ניתן לביקורת על ידי בית המשפט העליון

השאלה אם ראוי לאפשר ערעור בזכות על . ץ"אלא בדרך של עתירה לבג, ערעור
נויה במחלוקת בקרב חברי פסקי דין כאלה של בית הדין הארצי לעבודה ש

משום "). הביקורת השיפוטית על בית הדין לעבודה ("11ראו להלן פרק . הוועדה

השפיטה או את חוק בית הדין : יסוד-כך נמנעה הוועדה מהמלצה לתקן את חוק
 .לעבודה כך שבית הדין לעבודה ייקרא בית המשפט לענייני עבודה
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דין לעבודה הוא חלק מן הרשות כיוון שמבחינה מהותית בית ה, עם זאת. 47
, אכן. מן הראוי שהוא יהיה משולב ברשות זאת גם מבחינה ארגונית, השופטת

בין . בדרכים שונות, מבחינה ארגונית, בית הדין לעבודה משולב ברשות השופטת

, הנושאת באחריות למינהל של בתי המשפט הכלליים, הנהלת בתי המשפט, היתר
כוח אדם ושכר של בתי הדין , מחשוב,  בינוי,נושאת באחריות גם לתקציב

בהיכלי המשפט שנבנו בעת האחרונה שולבו גם בתי הדין האזוריים ; לעבודה

השופטים של בתי הדין לעבודה משולבים בפעילות של המכון ; לעבודה
 . להשתלמות שופטים שליד בית המשפט העליון

 

הארגונית של בתי הוועדה סבורה כי השילוב של בתי הדין לעבודה במערכת 
וכי מגמה ראויה היא  , המשפט הכלליים הוא מצב רצוי מן הבחינה העקרונית

במגמה זאת הוועדה מעלה הצעות . לחזק את השילוב מן הבחינה המעשית

, הלכה למעשה, תיקון החוק באופן שיקנה למנהל בתי המשפט, כגון, אחדות
מכות לדון בשאלת הפסילה הענקת הס; סמכויות ניהוליות כלפי בתי הדין לעבודה

אפשרות לניידות ; של שופטים בבית הדין לעבודה לנשיא בית המשפט העליון

 8ראו להלן פרק . של שופטים מבתי הדין לעבודה אל בתי המשפט הכלליים
 ").השופטים("

 

שאין הצדקה לביטול או לשינוי המבנה הקיים , עמדת הוועדה היא,  עם זאת . 48
המערכת של חמישה בתי דין אזוריים ובית , כלומר, לעבודהשל מערכת בתי הדין 

שמבחינה ארגונית הם פועלים כיחידות נפרדות מבתי המשפט , דין ארצי

, מבחינה עקרונית. הטעמים לעמדה זאת הם עקרוניים ומעשיים גם יחד. הכלליים
 ייחוד זה הביא מדינות רבות. יש ייחוד לשפיטה בענייני עבודה וביטחון סוציאלי

הוא בא לידי ביטוי לא רק . להקמת מערכת נפרדת של בתי משפט לענייני עבודה

אלא גם בסדרי דין מיוחדים ובהרכב , בהתמחות של השופטים בבתי משפט אלה
 . בשילוב של נציגי ציבור בהרכב, כלומר, מיוחד

 

וכפועל יוצא גם , את הייחוד של השפיטה בענייני עבודה וביטחון סוציאלי
בתכלית , ניתן להציג, של ערכאה מיוחדת לצורך שפיטה בעניינים אלההיתרונות 

התחום של יחסי עבודה התאפיין בשעתו באווירה של , ראשית. כדלקמן, הקיצור

ובמיוחד ארגוני , הסתייגות מצד הארגונים המייצגים את הצדדים ליחסים אלה
ים בתחום וכתוצאה לא היה זה מקובל להביא סכסוכ, כלפי בית המשפט, עובדים
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, בישראל כמו במדינות אחרות, לכן הורגש צורך. זה להכרעה בפני בית המשפט
כדי שניתן יהיה , מבחינת ההרכב וסדרי הדין, להקים מערכת שפיטה מיוחדת

אווירה זאת . להבדיל ממאבק מקצועי, לנתב סכסוכי עבודה להליך של שפיטה

ון שבתי המשפט מיעטו כיו, שנית. אך ספק אם היא נעלמה, נחלשה במשך הזמן
כללי המשפט שהסדירו את יחסי העבודה היו מעטים , לדון בסכסוכי עבודה

וכמעט שלא הייתה פסיקה שתבהיר , כמעט כולם נקבעו כהוראות בחוקים, ודלים

רק עם הקמת בית הדין לעבודה התחוללה תנופה גדולה . ותפתח הוראות אלה
באופן שקידם מאוד , ת דין זהבפיתוח משפט העבודה באמצעות הפסיקה של בי

במקרים רבים הבאים בפני , שלישית. את הוודאות והיציבות בתחום יחסי העבודה

בית הדין לעבודה מדובר בסכסוכים בין צדדים שאמורים להמשיך ולקיים ביניהם 
לכן יש לא פעם צורך לקדם . יחסים שוטפים ותקינים לאחר שהסכסוך יסתיים

גם בדרכים שאינן , תוך כדי מעורבות של בית הדין, וךהידברות בין הצדדים לסכס

שימזער את , בניסיון ליישב את הסכסוך בהסדר מוסכם, מקובלות בבית המשפט
המהות של סכסוכים אופייניים לתחום העבודה , נוסף לכך. הנזק לצדדים ולציבור

, והביטחון הסוציאלי מצדיקה דרישה למומחיות של השופטים בתחום זה

שרבים מאוד מסכסוכים אלה עוסקים בסכומי כסף קטנים של תובעים והעובדה 
. פשוטה וזולה, בעלי יכולת כספית דלה מצדיקה דרישה לערכאה נגישה במיוחד

שיקולים אלה היו מונחים ביסוד ההחלטה להפקיד את השפיטה בענייני עבודה 

תי נפרדת מן המערכת ב, וביטחון סוציאלי בידי מערכת מיוחדת של בתי דין
 .המשפט

 

יש טענה שניתן יהיה להשיג את עיקר היתרונות המיוחסים כיום , מצד אחר.   49
למערכת של בתי הדין לעבודה גם אם ענייני עבודה וביטחון סוציאלי יהיו נדונים 

שיהיו מומחים , אם הם יהיו נדונים בפני שופטים מיוחדים, בבית המשפט הכללי

ובמיוחד אם הם יהיו נדונים במחלקה , דולפי סדר דין מיוח, לעניינים אלה
כנגד טענה זאת יש לומר כי אם יוקמו מחלקות , אולם. מיוחדת לעניינים כאלה

ואם הערעורים על , מיוחדות לענייני עבודה וביטחון סוציאלי בבתי משפט השלום

פסקי הדין שיינתנו במחלקות אלה יהיו נדונים בפני בית משפט המתמחה 
שינוי כזה יהיה .  יהיה בכך שינוי גדול בהשוואה למצב הקייםלא, בעניינים כאלה

אפשר להניח כי שינוי . ולא שינוי מהותי, מעין שינוי קוסמטי, בעיקרו שינוי צורני

כזה יתבצע באופן שבית דין אזורי לעבודה ישולב עם השופטים והעובדים שלו 
ויה משינוי התועלת המעשית הצפ. כמחלקה בתוך בית משפט השלום באותו אזור
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, ספק אם היא מצדיקה את המאמץ הכרוך בשינוי כזה. אם בכלל, כזה תהיה מעטה
ואם היא שקולה כנגד הסיכון של פגיעה ביתרונות המערכת של בתי הדין 

 .כפי שהיא בנויה כיום, לעבודה

 
יש גם שיקולים מעשיים נגד ביטול הקיום הנפרד של בתי הדין , מעבר לכך.  50

.  בתי משפט השלום לדון גם בענייני עבודה וביטחון סוציאלילעבודה והסמכת

אמנם לכאורה יש שיקול מעשי התומך בהסמכת כל בתי משפט השלום לדון 
שיהיה בכך כדי להגביר את : כמו בעניינים אזרחיים אחרים, בעניינים כאלה

הנגישות של בית המשפט לתושבים במקומות יישוב קטנים ומרוחקים ממרכזים 

, כך יהיה. ואף להוזיל מבחינתם את מחיר ההתדיינות בעניינים אלה, יםעירוני
לגבי התושבים בצפון הארץ אם עניינים אלה יהיו בסמכות בית משפט , למשל

פריסה של , לעומת  זאת, אולם. השלום בצפת ובית משפט השלום בקריית שמונה

, מתיישבתענייני עבודה וביטחון סוציאלי בכל בתי משפט השלום בארץ אינה 
עם ההנחה המקובלת שההתדיינות בעניינים אלה מצריכה , מבחינה מעשית

שהם דבר , שהרי בבתי משפט השלום הקטנים. התמחות מיוחדת של השופטים

להציב , ואף אין הצדקה, אין אפשרות מעשית,  רגיל ביישובים קטנים ומרוחקים
והם יוכלו , וציאלישופטים שיש להם התמחות מיוחדת בענייני עבודה וביטחון ס

אפשרות כזאת קיימת מבחינה מעשית רק . גם לשמור על רמת המומחיות הנדרשת

אלה הם בתי משפט השלום הקיימים בחמש . בבתי משפט השלום הגדולים
אולם אם במקום בתי הדין . הערים בהן קיימים גם בתי הדין האזוריים לעבודה

נייני עבודה וביטחון סוציאלי האזוריים הקיימים בערים אלה יוקמו מחלקות לע

לא יחול שינוי של ממש מבחינת , בבתי משפט השלום הקיימים בערים אלה
 .הנגישות והעלות של ההתדיינות בעניינים אלה בהשוואה למצב הקיים

 

בעיה מיוחדת מתעוררת לגבי הערעורים על פסקי דין בענייני עבודה וביטחון . 51
נשמעים , מכל בתי הדין האזוריים לעבודה, להערעורים א, כידוע, כיום. סוציאלי

שילוב מלא של , לעומת זאת. היא בית הדין הארצי לעבודה, על ידי ערכאה אחת

, בתי הדין לעבודה בבתי המשפט יתבטא גם בביטול בית הדין הארצי לעבודה
ובהעברת הסמכות לדון בערעורים על פסקי דין בענייני עבודה וביטחון סוציאלי 

, מצד אחד. אולם יש שיקולים מעשיים גם נגד שינוי כזה. ט המחוזייםלבתי המשפ

כמו ערעורים אחרים מבתי משפט , אם ערעורים בעניינים אלה יהיו נדונים
יאבד הרבה מן , לאו דווקא בפני שופטים שהתמחו בעניינים כאלה, השלום
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י צפוי קוש, מצד שני. היתרון הטמון בהתמחות של השופטים בערכאה הראשונה
מעשי להכשיר ולקיים הרכבים גדולים מספיק מבחינה מספרית של שופטים 

עד כדי כך שספק אם יש לכך , מחוזיים שהתמחו בענייני עבודה וביטחון סוציאלי

יש תועלת וחשיבות בריכוז כל הערעורים בעניינים אלה . זאת ועוד. הצדקה
ינים בתחום היכולה לפתח באורח שיטתי ומרוכז את מערכת הד, בערכאה אחת

ובראשה שופט שיש לו גם סמכות להנחות ולתאם את כל הערכאות הנמוכות , זה

את הצעת חוק בית המשפט , לשם השוואה, ראו בהקשר זה. הדנות בעניינים אלה
 2005-ה"התשס, )בית המשפט לערעורי משפחה) (6' תיקון מס(לענייני משפחה 

קיד את כל הערעורים בענייני המציעה להפ, )182' עמ, 86הכנסת , ה"ח התשס"ה(

, משפחה מכל רחבי הארץ בידי מחלקה מיוחדת בבית המשפט המחוזי בירושלים
. שיכהן גם כנשיא של כל בתי המשפט לענייני משפחה, ובראשה יעמוד סגן נשיא

ובראשו נשיא שיש לו סמכויות , עובדת הקיום של בית הדין הארצי לעבודה, אכן

תרמה במשך כל השנים לפיתוח , ן האזוריים לעבודהותפקידים לגבי כל בתי הדי
לאחידות ההתדיינות בעניינים אלה ולהגברת , דיני העבודה והביטחון הסוציאלי

כפי שמוצע לגבי בתי המשפט , אפשר לקבוע, אמנם. היעילות של המערכת כולה

שכל הערעורים בענייני עבודה וביטחון סוציאלי יופנו למחלקה , לענייני משפחה
, פירושו של דבר הוא. חדת לעניינים אלה באחד מבתי המשפט המחוזייםמיו

שבית הדין הארצי לעבודה ישולב כמחלקה באחד מבתי המשפט , מבחינה מעשית

, ומכל מקום אין היא רבה, אולם התועלת הצפויה משינוי כזה בספק. המחוזיים
 . עד שספק רב אם היא מצדיקה את השינוי

 

שבמצב הקיים אין הצדקה לשינוי המבנה של , הוועדהלדעת , המסקנה היא. 52
באופן שיבטל את הקיום הנפרד של בתי דין אלה ויקים , מערכת בתי הדין לעבודה

 .במקומם מחלקות לענייני עבודה וביטחון סוציאלי בבתי המשפט

 
בעת האחרונה קיימת , כידוע. אפשר שיחול שינוי במצב הקיים, עם זאת

הן אצל עורכי הדין והן אצל בתי , ות בתחום המשפטומתפתחת מגמה של התמח

ברוח מגמה זאת הציעה הוועדה לבדיקת מבנה בתי המשפט הרגילים . המשפט
להנהיג חלוקה של בתי משפט השלום ) הידועה בשם ועדת אור(בישראל 

שבכל אחד מהם יכהנו שופטים , למדורים מיוחדים לתחומי משפט שונים

עניינים , ענייני משפחה, ענייני כלכלה, נזקי גוף, כגון, שיתמחו באותו תחום
הוועדה לא .  ואילך57' עמ, )1997משנת (ח הוועדה "ראו דו. ועוד, מקומיים
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, הציעה להקים בבית המשפט מדור מיוחד גם לענייני עבודה וביטחון סוציאלי
שכן היא נמנעה מלדון בשאלה אם ראוי לבטל את הקיום הנפרד של בתי הדין 

ראו לעיל פיסקה . להעביר את הסמכויות של בתי דין אלה לבתי המשפטלעבודה ו

אם ההצעה של , עם זאת"). הוועדות לבדיקת בתי הדין לעבודה ("3 בפרק 26
ולאחר שיצטבר ניסיון בהפעלת , ועדת אור תתקבל על ידי הכנסת ותעשה חוק

אלת גם את ש, לאור הניסיון, ניתן יהיה לשקול, המדורים בבתי משפט השלום

 . השילוב של בית הדין לעבודה במערכת של בתי המשפט הכלליים
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 6פרק 

 המעטפת הארגונית

 המצב  הקיים.  א

המערכת של בתי הדין לעבודה היא חלק מן הרשות , מבחינה ארגונית. 53

. יוןבתי המשפט המחוזיים ובית המשפט העל, כמו בתי משפט השלום, השופטת
מופקדת על ענייני , שהיא יחידת סמך במשרד המשפטים, הנהלת בתי המשפט

כוח אדם ושכר לגבי בית הדין לעבודה כשם שהיא , מחשוב, בינוי, תקציב

הממונה , שר המשפטים, כפועל יוצא. מופקדת על עניינים אלה לגבי בתי המשפט
מונה גם על הוא המ, באמצעות מנהל בתי המשפט, על המינהל של בתי המשפט

מבחינה זאת המערכת של בתי הדין לעבודה שונה . המינהל של בית הדין לעבודה

כמו המערכת של בתי הדין הצבאיים ומערכות , ממערכות של בתי דין אחרים
שאינן נמצאות בתחום האחריות של הנהלת בתי , שונות של בתי דין מינהליים

 הדין לעבודה כבית הסדר זה מבטא את התפיסה המקובלת של בית. המשפט

על יסוד תפיסה זאת מקובל שראוי לשכן את בית הדין לעבודה . משפט לכל דבר
כך נעשה , אכן. לצד בית משפט השלום ובית המשפט המחוזי, בהיכל המשפט

 . המצב הרצוי, לדעת הוועדה, מצב זה הוא. בהיכלי המשפט שנבנו בעת האחרונה

 
נוסח [ לחוק בתי המשפט 82סעיף . אולם מצב זה לא בא לידי ביטוי בחוק

שר המשפטים יקבע את סדרי ) א: "(קובע לאמור, 1984-ד"התשמ, ]משולב

וימנה בהסכמת נשיא בית המשפט העליון את מנהל , המינהל של בתי המשפט
מנהל בתי המשפט יהיה ) ב. (בין שהוא שופט ובין שאינו שופט, בתי המשפט



 58

סעיף זה אינו חל על בית הדין ". ינהלאחראי בפני השר על ביצועם של סדרי המ
הוראה המקנה למנהל בתי , או בחוק אחר, ואין בחוק בית הדין לעבודה, לעבודה

כדי להתאים ,  לפיכך11.המשפט סמכות לגבי סדרי המינהל של בית הדין לעבודה

ולהקנות למנהל בתי המשפט באופן רשמי את הסמכויות , את החוק למצב הקיים
לצורך זה מציעה הוועדה . ראוי לתקן את החוק,  מעשישהוא מפעיל באופן

,  לחוק בתי המשפט82להוסיף בחוק בית הדין לעבודה סעיף במתכונת סעיף 

 .בשינויים הנדרשים
 

הוראות  אחדות בחוק בית הדין לעבודה מקנות סמכויות שונות לשר .  54

' עמ, ג" לפי הודעה בילקוט הפרסומים התשס–כיום (המשפטים ולשר העבודה 
והוראות נוספות מקנות לשר , גם יחד)  שר התעשייה המסחר והתעסוקה- 2084

ובכלל זה , בעניינים שונים הנוגעים לבית הדין לעבודה, העבודה מעמד מיוחד

 :להלן פירוט תמציתי של הוראות אלה. לשופטים בבית דין זה
 

 בוועדה שר העבודה והרווחה יהיה אחד משני השרים החברים): א(4סעיף  )א(

 .לבחירת שופטים של בית הדין לעבודה
 
שר המשפטים ושר העבודה מוסמכים להודיע לנשיא בית ): ג(4סעיף  )ב(

המשפט העליון על צורך למנות שופט משופטי בתי המשפט להיות שופט בית 
 .הדין לעבודה לתקופה מסוימת

 
ן אזורי הסמכות למנות שופט ראשי וסגן לשופט הראשי בבית די: 6סעיף  )ג(

 .מוקנית לנשיא בית הדין הארצי בהסכמת שר המשפטים ושר העבודה

 
בהתייעצות עם שר העבודה ובהסכמת נשיא , שר המשפטים רשאי: 7סעיף  )ד(

לכהן במשך , בהסכמתו, למנות שופט של בית הדין הארצי, בית הדין הארצי

 .תקופה מסוימת כשופט ראשי או כשופט בית דין אזורי

____________ 
 

, 1963-ד"התשכ, )משמעת(  לתקנות שירות המדינה )ב(49נמצא בתקנה , בעניין שולי, חריג אחד  11
ידי בית הדין למשמעת של ביעת העונש על המתייחסת לסדר הדין בק(הקובעת כי לעניין תקנה זאת  
בכל הנוגע לעובדי , הממשלתי הנוגע בדברשל המשרד " המנהל הכללי"במקום , )עובדי המדינה 
 ".מנהל בתי המשפט"א יבו, לעבודהלרבות בית הדין , ערכת בתי המשפטמ 
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שופט בית הדין לעבודה רשאי למלא באורח זמני תפקידים ציבוריים : 9סעיף  )ה(

אם לדעתם ולדעת נשיא בית , בהסכמת שר המשפטים ושר העבודה, מסוימים

 .הדין הארצי אין הדבר פוגע במעמדו כשופט
 

נציגי הציבור בבית הדין לעבודה יהיו נציגי עובדים ומעבידים : 10סעיף  )ו(

 .עבודה לאחר התייעצות בארגוני עובדים ומעבידיםשימנו שר המשפטים ושר ה
 
בנסיבות , שר המשפטים רשאי להעביר נציג ציבור מתפקידו: 15סעיף  )ז(

 . לאחר התייעצות עם שר העבודה ועם נשיא בית הדין הארצי, מסוימות
 
נשיא בית הדין הארצי רשאי למנות רשם לבית הדין לאחר : 17סעיף  )ח(

 .ה ובאישור שר המשפטיםהתייעצות עם שר העבוד
 
לאחר , שר המשפטים ושר העבודה רשאים לקבוע בצו): 1ג(18סעיף  )ט(

הרווחה והבריאות , התייעצות עם נשיא בית הדין הארצי ובאישור ועדת העבודה
שבהם יהיה השופט דן , סוגי הליכים שהמוסד לביטוח לאומי צד להם, של הכנסת

 .יחיד

 
לאחר ,  ושר העבודה רשאים לקבוע בצושר המשפטים): 1א(20סעיף  )י(

הרווחה והבריאות , התייעצות עם נשיא בית הדין הארצי ובאישור ועדת העבודה

שבהם בית הדין , סוגי הליכים שהמוסד לביטוח לאומי צד להם, של הכנסת
 .הארצי ידון בשלושה שופטים בלבד

 
ם בצו את בתי יקי, לאחר התייעצות עם שר העבודה, שר המשפטים: 23סעיף  )יא(

אזור שיפוטם ומספר השופטים בכל , הדין האזוריים ויקבע בו את מקום מושבם

 .אחד מהם

 
, באישור ועדת העבודה, שר המשפטים ושר העבודה רשאים): ב(24סעיף  )יב(

לתקן בצו את התוספת השנייה לחוק בית הדין , הרווחה והבריאות של הכנסת

נה לבית הדין לעבודה סמכות לדון המונה את החיקוקים בהם נתו, לעבודה
 .בעבירות פליליות
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להגדיל , לאחר התייעצות, שר המשפטים ושר העבודה רשאים): 1ב(27סעיף  )יג(
 .את סכום התובענות שבסמכותו של רשם בית הדין

 

לקבוע , לאחר התייעצות עם שר העבודה, שר המשפטים רשאי): ג(27 סעיף )יד(
 .ן אזורי רשאי להעבירן לרשם בית הדיןבתקנות סמכויות ששופט בית די

 
בהתייעצות עם , שר העבודה ושר המשפטים מוסמכים לקבוע): א(31 סעיף )טו(

, ובאישור ועדת העבודה, נשיא בית הדין הארצי ועם ארגוני עובדים ומעבידים

בהן ידון בית דין , את הסכום בתובענות מסוימות, הרווחה והבריאות של הכנסת

 . דיון מהיראזורי בדרך של
 
, בהסכמת שר העבודה ונשיא בית הדין הארצי, שר המשפטים): ז(31 סעיף )טז(

שופט בדימוס של בית הדין לעבודה , לתקופה ובתנאים שיקבע, רשאי למנות
 .שימלא תפקיד של שופט בית דין אזורי בדיון מהיר

 

הדין שר המשפטים ושר העבודה ממונים על ביצוע חוק בית ): א(43 סעיף )יז(
 .לעבודה והם רשאים להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו

 
להתקין , לאחר התייעצות עם שר העבודה, שר המשפטים רשאי): ב(43 סעיף )יח(

בהן תקנות בעניינים מסוימים הטעונים אישור , תקנות בדבר סדרי הדין בבית הדין

 .ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת
 

הנוגעים להתנהלות של בית הדין , בודה בעניינים אלההמעורבות של שר הע .55

בדרך כלל שר המשפטים הוא היחיד מבין השרים . היא דבר יוצא דופן, לעבודה

אמנם יש חוקים המקנים . המוסמך על פי חוק להתערב בהתנהלות של בית משפט
, כך. לשרים אחרים סמכויות מסוימות בנוגע להתנהלות של בתי דין אחרים

. 1955-ו"התשט, לגבי בתי הדין הצבאיים לפי חוק השיפוט הצבאי, לדוגמה

הוראות אחדות בחוק זה מקנות סמכויות לשר הביטחון בנוגע לבתי הדין 
אף , אולם בתי הדין הצבאיים. ובכלל זה בנוגע לשופטים בבתי דין אלה, הצבאיים

ן אלה הם בתי די. אינם נחשבים בתי משפט, שהם ממלאים תפקידים שיפוטיים

ולכן גם הם אינם נכללים מבחינה ארגונית , של המערכת הצבאית בלבד, פנימיים
,  בכל הנוגע להתנהלות של בתי משפט, לעומת זאת. בהנהלת בתי המשפט
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אין החוק מקנה סמכויות אלא , הנכללים מבחינה ארגונית בהנהלת בתי המשפט
 להם סמכות שיש,  כך הדבר גם לגבי בתי משפט מתמחים. לשר המשפטים בלבד

כמו , אף אם תחום זה משיק לתחום הטיפול של משרד אחר, בתחום מסוים בלבד

בחוק בתי המשפט ', פרק ב', המוסדר בסימן ד(בית המשפט לעניינים מקומיים 
המוסדר בפרק הרביעי (ובית המשפט לתעבורה ) 1984-ד"התשמ, ]נוסח משולב[

אמנם בשעתו . דין הדתייםכך גם לגבי בתי ה]). נוסח חדש[לפקודת התעבורה 

חוק , לדוגמה. הקנו חוקים אחדים סמכויות לשר לענייני דתות לגבי בתי דין דתיים
כי שר ) ו7בסעיף (קבע , 1956-ז"התשט, )כפיית ציות ודרכי דיון(בתי דין דתיים 

הדתות הוא הממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע 

כי שר ) 30בסעיף (קבע , 1962-ג"התשכ, ין הדרוזייםוחוק בתי הד; לביצועו
והוסיף , הדתות ממונה על ביצוע החוק ורשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו

בהתייעצות עם ראש בית הדין לערעורים , כי שר הדתות יקבע) 16בסעיף (וקבע 

והוא ימנה מנהל לבתי הדין , את סדרי המינהל של בתי הדין, ועם שר המשפטים
אולם לאחרונה הועברו הסמכויות . שיהיה אחראי בפניו לביצוע סדרי המינהל

 .שהוקנו לשר הדתות לגבי בתי הדין הדתיים אל שר המשפטים

  
המעורבות של שר העבודה בהתנהלות של בית הדין לעבודה ניתנת להסבר   .56

 הכוונה להקים בית דין נפרד. על רקע ההיסטוריה של הקמת בית הדין לעבודה

שיוציא מבית המשפט הכללי סמכויות המוקנות לבית המשפט , לענייני עבודה
שלא ראתה ,  לא הייתה מקובלת על ההנהגה של הממסד המשפטי, בעניינים אלה

לפיכך קודמה . צורך בכך ואף חששה מפני פגיעה במעמד של בית המשפט

משרד בעיקר על ידי , בסוף שנות השישים, התכנית להקמת בית הדין לעבודה
. בתמיכת ההסתדרות הכללית של העובדים והתאחדות התעשיינים, העבודה

משרד העבודה הוא שהיה אחראי לניסוח הצעת חוק בית הדין לעבודה ולביטוח 

. ושר העבודה הוא שהציג את הצעת החוק בפני הכנסת, 1967-ח"התשכ, לאומי
. ר העבודההצעת החוק הקנתה תפקיד נכבד וסמכויות שונות לש, באופן טבעי

אפשר היה , לאור ההתייחסות של הממסד המשפטי להצעת החוק, אותו זמן

שהייתה אמורה , את המעורבות של שר העבודה, ואולי אף להצדיק, להבין
, אולם. בהתאם לתכלית החוק, להבטיח כי בית הדין יתפקד באופן תקין וראוי

מהותי חל שינוי , במשך התקופה שעברה מאז הוקם בית הדין לעבודה

כיום בית הדין לעבודה . בהתייחסות של הממסד המשפטי אל בית הדין לעבודה
. והוא נתפס כחלק בלתי נפרד מן הרשות השופטת, מתפקד כבית משפט לכל דבר
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במצב זה מתעוררת השאלה אם יש עדיין טעם או צורך במעורבות של שר 
 .העבודה בהתנהלות של בית הדין

 

 עמדת  הוועדה.  ב

עדה ביקשה לשמוע בשאלה זאת את עמדתו של משרד התעשייה המסחר הוו.  57
. שבא במקומו של משרד העבודה בכל הנוגע לבית הדין לעבודה, והתעסוקה

עמדת המשרד היא . לצורך זה שמעה הוועדה את היועץ המשפטי למשרד זה

בכל הנוגע למעורבות של , הצדקה להמשך המצב הקיים לפי החוק, גם כיום, שיש
, ההצדקה מתבססת על הקשר השוטף של השר. תעשייה המסחר והתעסוקהשר ה

עם הגורמים המרכזיים , בעיקר באמצעות הממונה הראשי על יחסי העבודה

בסמכות למנות נציגי עובדים , בין היתר, קשר זה בא לידי ביטוי. בתחום העבודה
הענקת . קונציגי מעבידים כנציגי ציבור וכן בסמכות להתקין תקנות לביצוע החו

להבטיח את , בין היתר, סמכויות אלה לשר התעשייה המסחר והתעסוקה נועדה

הנגישות של בית הדין לעובדים ומעבידים ולשמור על קשר שוטף עם הארגונים 
 .המרכזיים בתחום יחסי העבודה

 

לאור , הוועדה שקלה את העמדה של משרד התעשייה המסחר והתעסוקה.  58
לאור תפיסה זאת סבורה . בודה כבית משפט לכל דברהתפיסה של בית הדין לע

הוועדה שראוי לבטל או לצמצם את ההבדלים הקיימים בין בית הדין לעבודה 

ככל שאין להם , בהקשר הנדון כמו בהקשרים אחרים, לבין בתי המשפט הכלליים
ככל שמדובר בענייני מינהל של , הצורך במעורבות ממשלתית. הצדקה עניינית

בדרך המקובלת , אינו דורש יותר ממעורבות של שר המשפטים, עבודהבית הדין ל

אין יותר צורך כיום במעורבות של שר , לדעת הוועדה. לגבי בתי המשפט
מעורבות זאת עלולה אף . התעשייה המסחר והתעסוקה בענייני בית הדין לעבודה

גם מבחינה . זאת ועוד. לפגום בתדמית של בית הדין לעבודה כבית משפט

מהפקדת סמכות , בהקשר הנדון כמו בהקשרים אחרים, נהלית רצוי להימנעמי
שכן הצורך בתיאום בין השרים עלול להכביד על , בידי גוף המורכב משני שרים

לפיכך מציעה הוועדה לבטל את כל הסמכויות המוקנות כיום . הניהול התקין

, )תעסוקהשר התעשייה המסחר וה: כיום(בחוק בית הדין לעבודה לשר העבודה 
על ההצעה לבטל את הוראת החוק . אם בנפרד ואם יחד עם שר המשפטים
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לצורך , הקובעת כי שר העבודה והרווחה הוא חבר בוועדה לבחירת שופטים
 8 בפרק 85ראו גם להלן פיסקה , המינוי של שופטים לבית הדין לעבודה

 הוועדה מציעה לקיים מעורבות מוגבלת של שר, עם זאת"). השופטים("

, התעשייה המסחר והתעסוקה בהליך המינוי של נציגי ציבור לבית הדין לעבודה
וזאת באמצעות נציגו של השר , וכן גם בהליך של העברת נציג ציבור מתפקידו

 ").נציגי ציבור ("9 בפרק 117על כך ראו להלן פיסקה . בוועדה לנציגי ציבור

 
י תקנות וצווים המוצאים הוראות אחדות בחוק בית הדין לעבודה קובעות כ.  59

. הרווחה והבריאות של הכנסת, מכוח חוק זה טעונים אישור של ועדת העבודה

 :ואלה ההוראות
 
הקובע סוגי הליכים , צו של שר המשפטים ושר העבודה): 1ג(18סעיף  )א(

שבהם השופט בבית הדין לעבודה יהיה דן , שהמוסד לביטוח לאומי צד להם
 .יחיד

 

הקובע סוגי הליכים ,  צו של שר המשפטים ושר העבודה):1א(20סעיף  )ב(
שבהם בית הדין הארצי ידון בשלושה שופטים , שהמוסד לביטוח לאומי צד להם

 .בלבד
 
צו של שר המשפטים ושר העבודה המתקן את התוספת השנייה ): ב(24סעיף  )ג(

המונה את החיקוקים בהם נתונה לבית הדין לעבודה , לחוק בית הדין לעבודה

 .סמכות לדון בעבירות פליליות
 

, לאחר התייעצות, החלטה של שר המשפטים ושר העבודה): 1ב(27סעיף  )ד(

 .להגדיל את סכום התובענות שבסמכותו של רשם בית הדין
 

, לאחר התייעצות, החלטה של שר העבודה ושר המשפטים): א(31סעיף  )ה(

 .י בדרך של דיון מהירבדבר הסכום בתובענות מסוימות בהן ידון בית דין אזור
 

הנוגעים להתנהלות של בית , חוקים אחרים דורשים בעניינים מעין אלה.  60

חוק בית , מבחינה זאת. אישור של ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, משפט
כשם שאפשר להסביר את , אפשר להסביר זאת. הדין לעבודה הוא יוצא דופן
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בהיסטוריה של ,  הדין לעבודההמעורבות של שר העבודה בהתנהלות של בית
, אך כיום"). בתי הדין לעבודה ("2על כך ראו לעיל פרק . הקמת בית הדין לעבודה

 הרווחה והבריאות , הוועדה אינה רואה הצדקה לכך שוועדת העבודה, לגוף העניין

של הכנסת היא שתהיה מופקדת על הפיקוח הפרלמנטרי על תקנות וצווים 
כיוון שבית הדין לעבודה הוא בית . ת הדין לעבודההנוגעים להתנהלות של בי

מן הראוי הוא שהאישור הפרלמנטרי , ולצורך ההרמוניה בין בתי המשפט, משפט

לפיכך . לתקנות וצווים אלה יופקד בידי ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת
מציעה הוועדה כי חוק בית הדין לעבודה יתוקן באופן שכל מקום בו החוק מדבר 

חוק ומשפט , הרווחה והבריאות של הכנסת יאמר ועדת החוקה, ת העבודהעל ועד

 .של הכנסת
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 7פרק 

 הסמכויות  של  בית  הדין  לעבודה

 המצב  הקיים.  א

מקנה לבית הדין האזורי לעבודה , 1969-ט"התשכ, חוק בית הדין לעבודה.  61

 לחוק קובע סמכויות בעניינים 24ף סעי. סמכויות מגוונות בתחום יחסי העבודה
בעניינים אזרחיים הוא מסמיך . בעניינים פליליים ובעניינים מינהליים, אזרחיים

את בית הדין האזורי לדון הן בסכסוכים אישיים בין עובד למעביד שעילתם ביחסי 

והן בסכסוכים בין צדדים להסכם קיבוצי מיוחד ") סכסוך היחיד("עבודה 
הוא מסמיך את בית הדין האזורי לדון בסכסוכים , נוסף לכך).  "סכסוך קיבוצי("

בהם תובענות מסוימות בין עובד לארגון , אזרחיים אחרים בתחום יחסי העבודה

בעניינים . ותובענות הנובעות מחברות בקופות גמל")  סכסוך ארגוני("עובדים 
רבים בתחום פליליים הוקנתה לבית הדין האזורי סמכות לדון בעבירות על חוקים 

; 1951-א"התשי, חוק שעות עבודה ומנוחה: יחסי העבודה והביטחון הסוציאלי

נוסף לכך מקנה . ועוד, 1968-ח"התשכ, ]נוסח משולב[חוק הביטוח הלאומי 
סמכות לדון , כגון, החוק לבית הדין האזורי סמכות לדון בעניינים מינהליים

הליות בתחום יחסי העבודה בעררים על החלטות של ועדות ערר ושל רשויות מינ

, 1959-ט"התשי, החלטות לפי חוק שירות התעסוקה, למשל, והביטחון הסוציאלי
 .1970-ל"התש, ]נוסח משולב) [גימלאות(ולפי חוק שירות המדינה 

 

לא רק , חוק בית הדין לעבודה הקנה לבית הדין האזורי סמכויות, מלכתחילה.  62
הוא בא במקום בית . ביטחון הסוציאליאלא גם בתחום ה, בתחום יחסי העבודה
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, 1953-ד"התשי, שהוקם על ידי חוק הביטוח הלאומי, הדין לביטוח לאומי
חוק , כגון, והוסמך לדון בתובענות וערעורים לפי חוק זה  ולפי חוקים נוספים

 .1956-ז"התשי, הגימלאות לנפגעי ספר
 

סעיף .  לחוק26- ו25 הסמכויות של בית הדין הארצי לעבודה נקבעו בסעיפים.  63

 מקנה לבית הדין הארצי סמכות של ערכאה ראשונה בתובענות בין צדדים 25

וכן בתובענות בין ארגוני ) להבדיל מהסכם קיבוצי מיוחד(להסכם קיבוצי כללי 
 לחוק מקנה 26סעיף . עובדים או בין ארגוני מעבידים בעניינים שביחסי עבודה

עורים על פסקי דין והחלטות אחרות של בתי לבית הדין הארצי סמכות  לדון בער

 .הדין האזוריים
 

הסמכויות המוקנות בחוק בית הדין לעבודה לבית הדין האזורי ולבית הדין .  64

הכלל הוא , כלומר, הן סמכויות ייחודיות, כפי שנקבע בחוק במפורש, הארצי
זה כפוף אולם כלל . שאין סמכות בעניינים אלה לשום בית משפט או בית דין אחר

הנוגעים למילוי תפקיד ציבורי על פי , בעניינים מסוימים, ראשית. לשני חריגים

נתונה סמכות מקבילה לבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק , דין
, שנית. 229) 2(ד מ" פ,שר הבינוי והשיכון' איזנברג נ 6132/92ץ "ראו בג). ץ"בג(

בדרך כלל , כות מקבילה גם לבית המשפטנראה כי בעניינים פליליים נתונה סמ

אם כי בפועל עניינים אלה נדונים על פי רוב בבית הדין , בית משפט השלום
 .לעבודה

 

אם , נוספו לבית הדין סמכויות רבות, לאחר שנחקק חוק בית הדין לעבודה.  65
באמצעות תיקונים לחוק בית הדין לעבודה ואם באמצעות חוקים אחרים שהקנו 

, בין היתר. פליליים ומינהליים, ן לעבודה סמכויות בעניינים אזרחייםלבית הדי

חוק בית הדין לעבודה תוקן כדי להקנות לבית הדין האזורי סמכות ייחודית לדון 
בתובענות שעילתן בתקופה שלפני יצירת יחסי עובד ומעביד או בתקופה שלאחר 

בלה של אדם ק-ובכלל זה בתובענה שעילתה קבלה או אי, סיום יחסים אלה

תיקון נוסף לחוק זה הקנה לבית הדין האזורי סמכות יחודית לדון . לעבודה
גרם הפרת חוזה או הפרת , כגון, בתובענות מסוימות שעילתן בפקודת הנזיקין

גם חוק ביטוח בריאות . ובלבד שהן קשורות לסכסוך עבודה, חובה חקוקה

ת ייחודית לדון בתובענות הקנה לבית הדין האזורי סמכו, 1994-ד"התשנ, ממלכתי
חוקים נוספים בתחום הביטחון הסוציאלי הקנו סמכויות לבית הדין . לפי חוק זה
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-חוק משפחות חד; 1972-ב"התשל, )הבטחת תשלום(חוק המזונות : האזורי
 .  ועוד1992-ב"התשנ, הוריות

 

נראה שכל חוקי העבודה וכל חוקי הביטחון הסוציאלי שנחקקו לאחר .  66
הקנו את הסמכות לדון בתובענות , 1969בשנת , וק בית הדין לעבודהשנחקק ח

כיום מוקנות לבית הדין . וערעורים הנובעים מחוקים אלה לבית הדין לעבודה

ובהם שישה עשר חוקים , לעבודה סמכויות רבות לפי יותר מחמישים חוקים
ספח רשימת חוקים אלה מצורפת לדין וחשבון זה כנ. בתחום הביטחון הסוציאלי

, מאז הוקם בית הדין לעבודה ועד היום, אפשר להסיק כי מגמת המחוקק היא. 'ג

לדון בסכסוכים המתעוררים , ולא בית משפט אחר, להסמיך את בית הדין לעבודה
 . בתחום יחסי העבודה ובתחום הביטחון הסוציאלי

 

 תוקנו פקודת 1971בשנת . יש לציין חריג אחד למגמה זאת, עם זאת.  67
רה ופקודת בתי הסוהר במטרה להוציא מתחום הסמכות של בית הדין המשט

קביעת תפקיד , לעבודה תובענות מסוימות של שוטרים וסוהרים בנוגע למינוי

, א93סעיף , 1971-א"התשל, ]נוסח חדש[ראו פקודת המשטרה . ותנאי שירות
 .129סעיף , 1971-ב"התשל, ]נוסח חדש[ופקודת בתי הסוהר  

 

 

 שינוייםהצעות ל.  ב

הוועדה דנה בשאלה אם ראוי להמליץ על שינוי הסמכות של בית הדין .  68

 3 בפרק 29פיסקה , ראו לעיל(ח ועדת אליאסוף "כפי שהוצע בדו, לעבודה
היו . וכן בניירות עמדה שהוגשו לוועדה")) הוועדות לבדיקת בתי  הדין לעבודה("

להלן . מצם את הסמכותשהציעו להרחיב את סמכות בית הדין והיו שהציעו לצ

 .עמדת הוועדה לגבי הצעות אלה
 

בפני הוועדה הועלתה הצעה להוציא מבית הדין לעבודה את הסמכויות שאין .  69

את הסמכויות המוקנות לו כיום בתחום , כלומר, להן זיקה  ממשית ליחסי עבודה
הסמכות לדון בתובענות , כגון, או חלק מסמכויות אלה, הביטחון הסוציאלי

 או לפי החוק, 1970-ל"התש, איבהסוימות לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות מ
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לכאורה הצעה זאת עולה בקנה אחד עם שם . 1994-ד"התשנ, לפיצוי נפגעי גזזת
, ומלכתחילה לא תיאר, אך בפועל שם זה אינו מתאר. בית הדין לעבודה: בית הדין

ית הדין הוקם מלכתחילה ב, כאמור, שהרי. באופן נאמן את המהות של בית הדין

החוק העיקרי בתחום הביטחון הסוציאלי . כבית דין לעבודה ולביטחון סוציאלי
חוק זה נמנע מלהעניק . חוק הביטוח הלאומי, כאשר בית הדין לעבודה הוקם, היה

ובעיקר תביעות של מבוטחים לקבלת , את הסמכות לדון בתובענות לפי חוק זה

משום שהמחוקק סבר כי בית , לבית המשפט, גימלה מן המוסד לביטוח לאומי
לצורך הדיון בתובענות אלה . המשפט אינו ערכאה נאותה לדיון בתובענות אלה

שהיה מורכב משופט מקצועי ומשני , הקים החוק בית דין מיוחד לביטוח לאומי

בית הדין לביטוח לאומי פעל במתכונת זאת עד שהוקם בית הדין . נציגי ציבור
, המבנה שלו וסדרי הדין הנוהגים בו,  של בית הדין לעבודההמהות. לעבודה

משום כך ראה . דומים באופן כללי לאלה שהיו קיימים בבית הדין לביטוח לאומי

המחוקק לנכון לבטל את בית הדין לביטוח לאומי ולהעביר את סמכויותיו לבית 
 את התפקוד של בית הדין לעבודה בתחום הביטוח הלאומי הניע. הדין לעבודה

להעביר אליו את הסמכות לדון גם בסכסוכים לפי חוקים אחרים , כאמור, המחוקק

לאחרונה הקנה המחוקק לבית הדין לעבודה גם את . בתחום הביטחון הסוציאלי
כיוון . 1994-ד"התשנ, הסמכות לדון בסכסוכים לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי

 מקובלת במשך שנים האם יש טעם לשנות עכשיו את המדיניות שהייתה, שכך

שהגישה הצעות חוק שביקשו להסמיך את בית הדין לעבודה , רבות על הממשלה
ועל המחוקק שקיבל הצעות אלה , לדון בסכסוכים מתחום הביטחון הסוציאלי

 ?והרחיב בהתמדה את הסמכות של בית הדין לעבודה בתחום הביטחון הסוציאלי

 
 החוקים באופן שיוציא את ענייני הוועדה לא שמעה טעם שיצדיק את תיקון.  70

לעומת זאת הושמעה בפני .  הביטחון הסוציאלי מסמכות בית הדין לעבודה

בין היתר על ידי ההסתדרות הכללית החדשה ועל ידי ההסתדרות , הוועדה טענה
ולכן , שבית הדין לעבודה הוכיח כי הוא מתפקד כראוי בעניינים אלה, הרפואית

 .דון בהם בידי בית הדין לעבודהצריך להשאיר את הסמכות ל
 

ובמיוחד ענייני הביטוח הלאומי , הוועדה סבורה כי ענייני הביטחון הסוציאלי.  71

כמו גם , דורשים מומחיות וגישה מיוחדת, וענייני ביטוח הבריאות הממלכתי

במיוחד לתובעים שאינם מיוצגים על ידי , הליכים פשוטים ועלות נמוכה, נגישות
לא נשמעה טענה נגד התפקוד של בית הדין לעבודה בעניינים , כןא. עורכי דין
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נראה שגם המחוקק דעתו נוחה מן התפקוד של בית הדין לעבודה בעניינים . אלה
שהרי מאז הוקם בית הדין לעבודה המחוקק מעביר אליו באופן עקיב את , אלה

 לפיכך הגיעה הוועדה. הסמכות לדון בעניינים מתחום הביטחון הסוציאלי

, למסקנה שאין הצדקה להמליץ על העברת עניינים מתחום הביטחון הסוציאלי
לסמכותו של בית המשפט או של , המצויים כיום בסמכותו של בית הדין לעבודה

 .בית דין אחר
 

הוועדה דנה גם בהצעה לשלול מבית הדין לעבודה את הסמכות לדון  .72

בתחום יחסי ,  חיקוקים32רות על עניינים אלה כוללים כיום עבי. בעניינים פליליים

המפורטים בתוספת השנייה לחוק בית הדין , העבודה והביטחון הסוציאלי
הסמכות לדון בעניינים אלה מוקנית כיום באופן מקביל לבית הדין . לעבודה

לפי אחד , ההחלטה אם להגיש אישום בעניין מסוים. לעבודה ולבית המשפט

כמו בעניינים , או לבית המשפט מוקניתלבית הדין לעבודה , החיקוקים האלה
אישומים בעניינים , בפועל. ליועץ המשפטי לממשלה או לנציגו, פליליים אחרים

שכן המומחיות של , יש לכך טעם. אלה מוגשים בדרך כלל לבית הדין לעבודה

בית הדין לעבודה בתחום יחסי העבודה והביטחון הסוציאלי עשויה להקנות לו 
עובדות שביסוד האישום והן בקביעת העונש על ביצוע יתרון הן בקביעת ה

ראוי של בית הדין לעבודה -הוועדה לא שמעה כל טענה על תפקוד בלתי. העבירה

אין נזק בעצם הקיום של סמכות מקבילה לבית הדין , מכל מקום. בעניינים אלה
לפיכך אין הוועדה מקבלת את ההצעה . לעבודה ולבית המשפט בעניינים פליליים

 .לול מבית הדין לעבודה את הסמכות לדון בעניינים פלילייםלש
 

. בפני הוועדה הועלו הצעות אחדות להרחבת הסמכות של בית הדין לעבודה.  73

בין היתר הועלתה הצעה להרחיב את הסמכות של בית הדין לעבודה בתביעות 

לפי סעיף , כיום נתונה לבית הדין האזורי. נזיקין עקב שביתה או השבתה
סמכות לדון בתובענה שעילתה בפקודת , לחוק בית הדין לעבודה) ב1)(א(24

לפי ארבעה , "בקשר לסכסוך עבודה"אם היא מוגשת , ]נוסח חדש[הנזיקין 

הסגת  ("31סעיף , ")הסגת גבול במקרקעין(" לפקודה 29סעיף : סעיפים בלבד
הפרת " (63וסעיף ") גרם הפרת חוזה שלא כדין ("62סעיף , ")גבול במטלטלין

אך החוק אינו מקנה לבית הדין לעבודה סמכות לדון בתביעה של "). חובה חקוקה

, "רשלנות"בעילה של , בגין נזק שנגרם לו עקב שביתה או השבתה, צד שלישי
הסמכות לדון בתביעה כזאת נתונה כיום לבית .  לפקודת הנזיקין35לפי סעיף 
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 598/81א "ראו ע. יעהלפי סכום התב, משפט השלום או לבית המשפט המחוזי
הסמכות לדון , משמע. 169) 3(ד מא"פ, ל"ציזיק ז' נמ "מפעלי רכב אשדוד בע

מפוצלת כיום בין בית הדין , בתביעה לפיצויים בגין נזקי שביתה או השבתה

יש טענה ? האם הפיצול מוצדק. לפי עילת התביעה, לעבודה לבין בית המשפט
ן גם בתביעת נזיקין של צד שלישי שראוי להסמיך את בית הדין לעבודה לדו

כדי לאפשר דיון מקיף , לפיצוי בגין נזקי שביתה או השבתה בעילת הרשלנות

אולם יש גם . ומלא בחוקיות ובתוצאות של שביתה או השבתה בערכאה אחת
טענה נגד העברת הסמכות לדון בתביעה כזאת מבית המשפט אל בית הדין 

בית הדין לעבודה לדון בתביעה כזאת הטענה היא שהקניית סמכות ל. לעבודה

אלא גם את אופי ההתדיינות ואת תוצאות ההתדיינות , לא רק את הערכאה, תשנה
, משום שבית הדין לעבודה עשוי להתייחס לתביעה כזאת? מדוע. בתביעות כאלה

אלא  גם לפי תפיסה המקובלת ביחסי , לא רק לפי תפיסה המקובלת בדיני הנזיקין

ני שינוי כזה בתפיסה גורם ללשכת התיאום של הארגונים החשש מפ. העבודה
הכלכליים להתנגד באופן נחרץ להעברת הסמכות בתביעות כאלה מבית המשפט 

הוועדה שאלה את עצמה אם ראוי להמליץ על העברה . אל בית הדין לעבודה

עם זאת מוסכם על כל חברי הוועדה כי . הדעות בוועדה נחלקו. כזאת של הסמכות
בין היתר בשל מיעוט התביעות מסוג , ין המצב הקיים מעורר קושי מיוחדבפועל א

 .לפיכך החליטה הוועדה להימנע מכל המלצה בשאלה זאת. זה
 

ובכלל זה בבקשת , הסמכות של בית הדין לעבודה לדון בסכסוכים קיבוציים.  74

) 1(25וסעיף ) 2)(א(24לפי סעיף , מוקנית כיום, סעד בקשר לשביתה או השבתה

להסכם קיבוצי מיוחד או " מי שיכולים להיות צדדים"ל, לחוק בית הדין לעבודה
למעביד או לארגון מעבידים , לארגון עובדים, כלומר, להסכם קיבוצי כללי

לאחרונה התעוררה שאלה אם יש או ראוי שתהיה לבית . הקשורים בהסכם הנדון

שאינו אחד , יהדין לעבודה סמכות בעניינים כאלה גם בתובענה של צד שליש
האם , לדוגמה. הטוען כי נפגע משביתה או השבתה, הצדדים להסכם הקיבוצי

רשאי להגיש , שנפגע או עשוי להיפגע עקב שביתה בנמלים, יצואן או יבואן

 12/03ק "ס, לדוגמה, ראו? בקשה לבית הדין לעבודה לצו שימנע את השביתה
 אביב ואיגוד-סחר תלהתאחדות התעשיינים בישראל ולשכת המ, רשות הנמלים

 מ" הסתדרות העובדים הכללית החדשה ומספנות ישראל בע–לשכות המסחר 

 סבורה שאין מקום לשנות את הוועדה). טרם פורסמה, 9.12.03החלטה מיום (
יהיה , באופן שכל אדם או גוף שנפגע מסכסוך קיבוצי, הוראות החוק בעניין זה
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אף אם אין הוא , ית הדין לעבודהרשאי להגיש תובענה בקשר עם אותו סכסוך בב
כיוון שסכסוכים קיבוציים עשויים לפגוע באופן קשה , עם זאת. צד ישיר לסכסוך

וכיוון שהניסיון מלמד , ובכלל זה בקיום שירותים חיוניים, באינטרסים ציבוריים

כי לעתים הצדדים לסכסוך כזה אינם מעוניינים להביא את הסכסוך לדיון בפני 
סבורה הוועדה כי מן הראוי שניתן יהיה להביא סכסוכים כאלה , דהבית הדין לעבו

די בכך שהיועץ המשפטי לממשלה , לדעת הוועדה. לדיון בפני בית הדין לעבודה

האם נתונה . להגיש תובענה לבית הדין לעבודה, במקרים כאלה, יהיה מוסמך
ה לחוק בית הדין לעבוד) א(30סעיף ? ליועץ המשפטי לממשלה סמכות כזאת

קובע כי היועץ המשפטי לממשלה רשאי להתייצב בהליך שכבר מצוי בפני בית 

ין יאו זכות ציבורית או ענ, זכות של מדינת ישראל"אם לדעתו , הדין לעבודה
נראה כי סעיף זה אינו מקנה ליועץ . עלולים להיות כרוכים או נפגעים" ציבורי

, עם זאת. לעבודההמשפטי לממשלה סמכות ליזום ולהגיש הליך בבית הדין 

לא מכוח , לדעת הוועדה סמכות כזאת נתונה  ממילא ליועץ המשפטי לממשלה
כמי שמייצג את , אלא בתוקף מעמדו ובמסגרת תפקידו, הוראת חוק מיוחדת

אין צורך לתקן את , אם אמנם כך. האינטרס הציבורי בפני ערכאות שיפוטיות

גיש תובענה לבית הדין החוק כדי להקנות ליועץ המשפטי לממשלה סמכות לה
אם יתברר כי אין ליועץ המשפטי לממשלה סמכות , לעומת זאת, אולם.  לעבודה

ממליצה הוועדה שהחוק יתוקן באופן שיסמיך את היועץ המשפטי ,  כזאת

ולעתור , לממשלה להגיש תובענה בבית הדין לעבודה בקשר לסכסוך קיבוצי
 כדי למנוע פגיעה חמורה אם לדעתו יש צורך בכך, לקבלת סעדים מתאימים

 . בשירות חיוני הניתן לציבור
 

הסמכות לדון בסכסוכים קיבוציים נחלקת בין ,  על פי חוק בית הדין לעבודה.  75

בית הדין האזורי מוסמך לדון רק בסכסוך . בית הדין האזורי לבין בית הדין הארצי

ם או על סכסוך הנוגע להסכם החל על מפעל מסוי, כלומר, "מיוחד"קיבוצי 
רק , כערכאה ראשונה, בית הדין הארצי מוסמך לדון, לעומת זאת. מעביד מסוים

סכסוך הנוגע להסכם החל על כל שטח המדינה , כלומר, "כללי"בסכסוך קיבוצי 

 2ראו סעיף . או חלק ממנה או על כל ענפי העבודה או על ענפי עבודה מסוימים
 סכסוך קיבוצי מיוחד מצוי ,לפיכך. 1957-ז"התשי, לחוק הסכמים קיבוציים

כיוון שמדובר , בסמכותו של בית הדין האזורי גם אם יש לו תחולה ארצית

והוא עלול לפגוע באופן ,  במעביד שפעילותו משתרעת על כל שטח המדינה
במוסד , סכסוכי עבודה בשירות המדינה, לדוגמה, כך. חמור בשירות ציבורי חיוני
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, ברשות הנמלים או ברשות שדות התעופה, בשירות התעסוקה, לביטוח לאומי
מצויים בסמכותו , כיוון שהם סכסוכים הנוגעים להסכם קיבוצי עם מעביד אחד

פסק הדין של בית הדין האזורי בסכסוך כזה ניתן לערעור . של בית הדין האזורי

, עד להכרעה הסופית, מכאן שההתדיינות בסכסוך כזה. בפני בית הדין הארצי
עלולה במקרים , כשהיא לעצמה, הימשכות ההתדיינות. ן רבעלולה להימשך זמ

במקרים כאלה קיים לא פעם צורך בולט לקצר . מסוימים לגרום נזק כבד לציבור

לצורך זה  מציעה הוועדה  לאפשר קיום ההתדיינות בסכסוך . את משך ההתדיינות
לדעת , לשם כך ראוי יהיה. קיבוצי מיוחד בפני בית הדין הארצי כערכאה ראשונה

פיסקה שתקבע , )2)(א(24לאחר סעיף , להוסיף לחוק בית הדין לעבודה, הוועדה

שהוגשה בבית דין אזורי לפי סעיף , כי צד לתובענה בסכסוך קיבוצי מיוחד
לפני תחילת הדיון , יהיה רשאי לבקש מנשיא בית הדין הארצי, )2)(א(24

בית הדין הארצי ואם מצא נשיא ; שהדיון יועבר לבית הדין הארצי, בתובענה

, כדי למנוע נזק חמור לציבור, שקיים צורך להכריע בסכסוך בדחיפות מיוחדת
להורות על העברת הדיון , לאחר שקיבל את תגובת בעלי הדין, הוא יהיה רשאי

 .בתובענה לבית הדין הארצי
 

הוועדה ביררה את השאלה אם ראוי להסמיך את בית הדין לעבודה לדון .  76

חלטות בית הדין למשמעת של עובדים בשירות המדינה ועל בערעורים על ה

כיום ערעורים . החלטות של בית הדין למשמעת של עובדים ברשויות המקומיות
על החלטות אלה מצויים בסמכותו של בית המשפט העליון המקיים את הדיון 

-ג"התשכ, )משמעת( לחוק שירות המדינה 43ראו סעיף . בערעור בפני שופט אחד

שאלת . 1978-ח"התשל, )משמעת( לחוק הרשויות המקומיות 24וסעיף , 1963
כמו גם בערעורים על , סמכותו של בית המשפט העליון לדון בערעורים אלה

רואי , רופאים, כמו עורכי דין, החלטות של בתי דין למשמעת במקצועות שונים

נדונה בוועדה לבדיקת מבנה בתי המשפט הרגילים בישראל , חשבון ושמאים
כי ) ח הוועדה" לדו82'  בעמ79סעיף (ועדה זאת הביעה דעתה ). ועדת אור(

בהתאם לכך . הערכאה המתאימה לדון בערעורים אלה היא בית המשפט המחוזי

ובה נקבע ) שבינתיים עברה קריאה ראשונה בכנסת(הוכנה הצעת חוק  ממשלתית 
ובדי לרבות ערעורי משמעת של ע, כי הסמכות לדון בערעורי משמעת אלה

תועבר מבית המשפט העליון לבית המשפט , המדינה ועובדי רשויות מקומיות

מבנה ) (28' תיקון מס] (נוסח משולב[ראו הצעת חוק בתי המשפט .  המחוזי
' עמ, 2914, ס"ח התש"ה (2000-ס"התש, )מערכת בתי המשפט ותיקונים שונים
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 3 בפרק 29פיסקה ראו לעיל (ועדת אליאסוף ,  מצד שני. 76, 55סעיפים , )663
כי הסמכות לדון , ברוב דעות, המליצה")) הוועדות לבדיקת בתי הדין לעבודה("

בערעורי משמעת של עובדי המדינה ועובדי הרשויות המקומיות תוקנה לבית 

מכאן השאלה אם ראוי . 31-30' עמ, ח ועדת אליאסוף"ראו דו. הדין לעבודה
י הרשויות המקומיות יועברו אף הדבר שערעורי משמעת של עובדי המדינה ועבד

, אל בית המשפט המחוזי, יחד עם ערעורי משמעת של בעלי מקצועות שונים, הם

 .  ולא אל בית הדין לעבודה
 

לרבות עובדים בשירות המדינה , יש הבדל מהותי בין עובדים, לדעת הוועדה

 גם, לבין בעלי מקצועות שונים העובדים באופן עצמאי, וברשויות המקומיות
אמנם לא פעם מרכז הכובד בתיקים הנדונים בבתי הדין . בנוגע לדין המשמעתי

למשמעת של עובדי המדינה ועובדי הרשויות המקומיות מצוי בשאלות של טוהר 

והדיון במקרים אלה קרוב במהותו לדיון , ולא בשאלות של יחסי עבודה, המידות
רובות בשאלות של הדין המשמעתי של עובדים כרוך לעתים ק, עם זאת. פלילי

, לגבי השאלה אם העובד קיים את המוטל עליו כעובד, לדוגמה, כך. יחסי עבודה

או אם התנהג באופן שאינו הולם את מקום , או אם הפר הוראה של המעביד
בדומה . או אם פגע בתדמית של שירות המדינה או הרשות המקומית, העבודה

יים במקרה שהעובד חויב לכך גם לגבי השאלה מה הם אמצעי המשמעת הראו

ראוי להעביר אותו למשרה אחרת או למקום , למשל, האם: בדין המשמעתי
או ליטול ממנו , או להפקיע חלק ממשכורתו, או להוריד אותו בדרגה, עבודה אחר

, אכן. בעניינים אלה יש יתרון למומחיות של בית הדין לעבודה. פיצויי פיטורים

בתובענות הנובעות , הוא דן מעשה שגרהו, בית הדין לעבודה מוסמך לדון
מכוח הסכמים ) הקרויים בשמות שונים(מהחלטות של בתי דין למשמעת 

השוני , לדעת רוב חברי הוועדה. קיבוציים החלים על עובדים במגזר הפרטי

הקיים בין עובדים במגזר הפרטי לבין עובדים בשירות הציבורי אינו מצדיק הבדל 
בדעת (לפיכך סבורה הוועדה . עת בין אלה לבין אלהבסמכות לדון בערעורי משמ

כי בית הדין לעבודה הוא ערכאה מתאימה יותר מבית המשפט ) רוב חבריה

.  המחוזי לדון בערעורי משמעת של עובדי המדינה ועבדי הרשויות המקומיות
, 1963-ג"התשכ, )משמעת(בהתאם לכך מציעה הוועדה כי חוק שירות המדינה 

יתוקנו באופן שערעורים , 1978-ח"התשל, )משמעת(קומיות וחוק הרשויות המ

על החלטות של בתי הדין למשמעת לפי חוקים אלה יהיו נדונים בפני בית הדין 
מציעה הוועדה שהדיון , ולא בדיון ראשוני, כיוון שמדובר בערעור. לעבודה
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ללא , שישב בהרכב של שלושה שופטים, בערעור יתקיים בפני בית הדין הארצי
הביקורת על פסק הדין של בית הדין הארצי תהיה בדרך המקובלת . יגי ציבורנצ

 .לביקורת על פסקי דין של בית הדין הארצי בדרך כלל
 

ולכן הסמכות לדון ,  פסק בית המשפט העליון כי שוטר הוא עובד1971בשנת .  77

 בסמכותו של, לפי חוק בית הדין לעבודה, בעתירה נגד פיטורים של שוטר מצויה

] נוסח חדש[בעקבות פסק דין זה תוקנו פקודת המשטרה . בית הדין לעבודה
באופן שהוציא מידי בית הדין לעבודה את ]  נוסח חדש[ופקודת בתי הסוהר 

הסמכות לדון בתובענות מסוימות של שוטר או סוהר  שעילתן ביחסי עובד 

פיטורים , גהשינוי בדר, קביעת תפקיד, עניינים הקשורים למינוי, כגון, ומעביד
כפי , הסמכות מצויה כיום, אם כן, בעניינים אלה. 67ראו לעיל פיסקה . ועוד

תובענות של שוטר או . ץ"רק בידי בג, שהייתה לפני הקמת בית הדין לעבודה

, הגנת השכר, חופשה שנתית, כגון, סוהר בעניינים אחרים המוסדרים על ידי חוק
הטעם להוצאת הסמכות לדון . עבודהנותרו בסמכות בית הדין ל, גימלאות ועוד

ניתן במבוא , בתובענות מסוימות של שוטרים וסוהרים מידי בית הדין לעבודה

' עמ, ב"התשל, 973ח "ה (1971-ב"התשל, להצעת החוק לתיקון פקודת המשטרה
שונים בתכלית ממה ... דרכי העסקתו של אדם כשוטר או כסוהר : "כדלקמן, )108

... בין שהמעביד הוא פרטי ובין שהוא ציבורי , ודהשמקובל בתחום יחסי העב

בענינים , זיקת שוטר או סוהר למסגרת השיפוטית המיוחדת של בתי דין לעבודה
 עלולה –שהוא עשוי לראותם כנעוצים ביחסי העבודה שבינו לבין ממפקדיו 

 ". לערער יסודות חשובים במבנה הארגוני העדין והמיוחד של השירות

 
יין בשיקולים אלה משום הצדקה לשלילת הסמכות מבית הדין האם יש עד. 78

לפי ? לעבודה לדון בתובענות של שוטרים וסוהרים שעילתן ביחסי עובד ומעביד

אין הצדקה לפצל את הסמכות לדון בתנאי השירות של , ח ועדת אליאסוף"דו
בדרך של (ץ את התפקיד לדון "ולהטיל על בג, שוטרים וסוהרים בין שתי ערכאות

אף , בעניינים מסוימים הנובעים מיחסי עובד ומעביד) להבדיל מתובענה, עתירה

נטען כי אין הוכחה , כמו כן. ץ אינו ערכאה מתאימה לדון בעניינים כאלה"שבג
לכך שהקניית הסמכות לבית הדין לעבודה לדון בעניינים כאלה תפגע בתפקוד 

 משירות הביטחון אפשר להביא ראיה לכך. הראוי של המשטרה או בתי הסוהר

, שבית הדין לעבודה מוסמך, הכללי ומן המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים
לדון בכל התובענות של עובדים שלהם שעילתן ביחסי עובד , מאז ומתמיד
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סמכות זאת לא נשללה מבית הדין לעבודה גם כאשר נחקק לאחרונה חוק . ומעביד
 באופן מקיף את תפקוד שהסדיר, 2002-ב"התשס, שירות הביטחון הכללי

לבטל את הסעיפים , ברוב דעות, בהתאם לכך המליצה ועדת אליאסוף. השירות

השוללים כיום ) 129סעיף (ובפקודת בתי הסוהר ) א93סעיף (בפקודת המשטרה 
מבית הדין לעבודה את הסמכות לדון  בתובענות מסוימות של שוטרים וסוהרים 

 . 30-29' עמ,   ועדת אליאסוףח"ראו דו. שעילתן ביחסי עובד ומעביד

 
השאלה אם ראוי לאמץ את ההמלצה של ועדת אליאסוף בשאלה זאת הוצגה בפני 

. המשטרה ושירות בתי הסוהר, היועצים המשפטיים של המשרד לביטחון פנים

הוצאת הסמכות , לטענתם. הם הופיעו בפני הוועדה וטענו בזכות המצב הקיים
פיטורים ועניינים דומים ,  קביעת תפקיד ודרגה,ץ לדון בענייני מינוי"מידי בג

עלולה לפגוע , והפקדתה בידי בית הדין לעבודה, הנוגעים לשוטרים וסוהרים

שהם גופים , בגופים אלה. בתפקוד הראוי של המשטרה ושל שירות בתי הסוהר
בעלי סמכויות מופלגות בנוגע לחירות , שמשרתים בהם לובשי מדים, הייררכיים

מבחינה . יעילות וטוהר מידות, קנות עדיפות לשיקולים של משמעתיש לה, האדם

, בשירות סדיר ובשירות קבע, כשם שעתירות של אנשי צבא. זאת הם דומים לצבא
. כך ראוי גם בעתירות של אנשי משטרה ושירות בתי הסוהר, ץ"באות בפני בג

א הסדר כי ההסדר הקיים הו, לדעתם, הניסיון המצטבר במשך עשרות שנים מוכיח

יעיל וטוב גם מן הבחינה של המשטרה ושירות בתי הסוהר וגם מן הבחינה של 
 .טובת הציבור

 

שבית , מבחינה עקרונית ומבחינה מעשית, הוועדה סבורה כי אין זה ראוי.  79
בעתירה של שוטר או , כערכאה ראשונה ואחרונה גם יחד, המשפט העליון ידון

. וכדומה, פיטוריו מן השירות,  זה או אחרהצבתו לתפקיד, סוהר בעניין קידומו

והם אינם מעלים שאלות , בדרך כלל עניינים כאלה עשויים לחייב בירור עובדתי
ולכן גם אינם מצדיקים דיון בפני הרכב , מבחינה משפטית או חברתית, חשובות

מטעם זה פנה נשיא . של שלושה שופטים בבית המשפט העליון כערכאה ראשונה

, בעקבות ההמלצה של ועדת אליאסוף, ליון למשרד המשפטיםבית המשפט הע
כך שהסמכות לדון בעניינים אלה  תוקנה לבית , והציע לשקול את תיקון החוק

 .הדין לעבודה
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ץ תואמת גם את התכלית "הוצאת עניינים אלה מגדר הטיפול השגרתי על ידי בג
, בין היתר,  נועדחוק זה. 2000-ס"התש, של חוק בתי המשפט לעניינים מינהליים

להסמיך באופן הדרגתי את בית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים 

על מנת , ץ כערכאה ראשונה"מינהליים לדון בעניינים שכיום הם נדונים בפני בג
ץ כערכאה ראשונה אלא בעניינים בעלי חשיבות "שבסופו של תהליך לא ידון בג

על יסוד התכלית של החוק ,  להניחניתן. תהליך זה נמצא בעיצומו. מיוחדת

כי תהליך זה לא יפסח על עתירות שוטרים , ובהתחשב במדיניות של ביצוע החוק
 . ץ כערכאה ראשונה"באופן שהדיון בעתירות אלה לא יתנהל יותר בבג, וסוהרים

 

ץ "אם ראוי להוציא עתירות אלה מגדר הטיפול על ידי בג, שאלה היא,  עם זאת
. או שמא ראוי לדחות מהלך זה לשלב מאוחר יותר, תהליךכבר בשלב זה של ה

יש הצדקה להסמכת בית הדין לעבודה לדון בעתירות אלה כבר בשלב , מצד אחד

וכן , שכן יהיה בכך כדי לקדם את האחידות וההרמוניה בתחום דיני העבודה, זה
שיש בה צורך מיוחד משום , גם לשפר את ההגנה על זכויות של שוטרים וסוהרים

יש גם הצדקה , מצד שני. שהחוק אוסר עליהם את ההתארגנות המקצועית

ובין אנשי , ץ"שעתירות שלהם נדונות בפני בג, להשוואה הקיימת בין אנשי צבא
בית הדין ' חלמיש נ 1214/97ץ "לעניין זה ראו בג. משטרה ושירות בתי הסוהר

 חיילים בשירות גם משום שהרבה, בין היתר, כך. 647) 2(ד נג"פ, הארצי לעבודה

אם במסגרת של משמר הגבול ואם במסגרת של יחידות , חובה משרתים במשטרה
ולכן , אינם נחשבים עובדים, כמו חיילים המשרתים בצבא, חיילים אלה. אחרות

בהקשר , האם ראוי ליצור הבחנה. אין מקום לעתירות שלהם בבית הדין לעבודה

יש גם משקל , כמו כן? וטרים אחריםלבין ש) בשירות חובה(בין שוטרים אלה , זה
לטענה שהמצב הקיים משרת את האינטרס הציבורי בתפקוד תקין ויעיל של 

אינטרס ששיקולים של ביטחון הציבור מקנים לו , המשטרה ושירות בתי הסוהר

ץ "מעבר לכך יש גם לציין כי מספר העתירות המוגשות לבג. כיום משקל מיוחד
ולפיכך אין הן מכבידות באופן מיוחד על בית ,  גדולעל ידי שוטרים וסוהרים אינו

) בדעת רוב חבריה(על יסוד שיקולים אלה החליטה הוועדה . המשפט העליון

 . שלא להציע שינוי ההסדר הקיים לגבי עתירות של שוטרים וסוהרים בשלב זה
 

כאשר השאלה של שינוי ההסדר הקיים לגבי עתירות של , בשלב מאוחר יותר

יהיה צורך לבחון גם את השאלה אם ראוי , הרים תעלה שוב לדיוןשוטרים וסו
כיוון שמדובר , להפקיד את הסמכות לדון בעניינים אלה בידי בית הדין לעבודה
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או שמא נכון יותר יהיה להפקיד סמכות , בעניינים שעילתם ביחסי עובד ומעביד
 .זאת בידי בית המשפט לעניינים מינהליים

 
בין . ות נוספות לשנות את הסמכות של בית הדין לעבודההוועדה דנה בהצע.  80

 :היתר דנה הוועדה בהצעות אלה
 

לחוק בית הדין לעבודה מסמיך את בית הדין האזורי לדון ) ג1)(א(24סעיף  ) א(
 או 16שעילתה בסעיפים , בקשר לסכסוך עבודה, תובענה שבין מעביד לעובדיו"ב

הצעה , מצד אחד, וועדה הועלתהבפני ה". 1969-ט"תשכ,  לחוק המקרקעין17

ומצד שני הצעה להסמיך את בית , להוציא סמכות זאת מידי בית הדין לעבודה
, הדין לעבודה לדון בתובענות כאלה גם כאשר התובענה מוגשת על ידי צד שלישי

 .שאינו המעביד, כגון הבעלים או המחזיק במקרקעין

 
כי בית הדין מוסמך לדון לחוק בית הדין לעבודה קובע ) 2)(א(24סעיף ) ב(

הוועדה דנה ". בין מי שיכולים להיות צדדים להסכם קיבוצי מיוחד"בתובענה  

בהצעה להסמיך את בית הדין לדון גם בתובענה המוגשת על ידי ועד עובדים 
" הסדר קיבוצי"כאשר נושא התובענה הוא ) שאינו יכול להיות צד להסכם קיבוצי(

 .שהוועד צד לו

 
ועדה הועלתה הצעה להסמיך את בית הדין לעבודה לדון בתובענה בפני הו ) ג(

המוגשת על ידי ארגון עובדים לתשלום פיצויים על הלנת שכר או על הלנת פיצויי 

 .פיטורים כאשר הסכומים המולנים אינם שנויים במחלוקת
 
הוועדה דנה בהצעה להסמיך את בית הדין לעבודה לדון בתובענה המוגשת  ) ד(

בנוגע למעמד , שהוא ארגון יציג במקום עבודה מסוים, גון עובדיםעל ידי אר
ולתנאי העבודה של עובדים באותו מקום עבודה המועסקים על ידי חברת כוח 

 .אדם או חברה אחרת למתן שירותים

 
לחוק בית הדין ) 4)(א(24מכוח סעיף , כיום מוסמך בית הדין לעבודה ) ה(

הקשורות בחברות או "רגון עובדים לעבודה לדון בתובענות שבין עובד לא

השאלה עלתה בפני הוועדה אם ראוי ". בתחום פעולתו של הארגון בענייני עבודה
להסמיך את בית הדין לעבודה לדון גם בתובענות שבין עובד לארגון עובדים אף 
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בעניין פעולות חברתיות או כלכליות , כגון, אם אין הן קשורות בעניינים כאמור
 .י ארגון עובדיםהננקטות על יד

 
, בית הדין לעבודה אינו מוסמך לדון בתובענות שבין מעביד לארגון מעבידים) ו(

האם ראוי . אף אם הן קשורות בחברות או בפעילות של הארגון בענייני עבודה

 ?להסמיך את בית הדין לעבודה לדון בתובענות כאלה

 
כי אין ) ת רוב חבריהבדע(לגבי כל העניינים הנזכרים בסעיף זה החליטה הוועדה 

כיום צורך או צידוק לתקן את חוק בית הדין לעבודה באופן שיוסיף או יגרע מן 

 .הסמכות הקיימת של בית הדין לעבודה
 

שמים בבתי הוועדה שקלה אם ראוי להמליץ על הרחבת הסמכות של הַר.   81

 את להרחיב) ח הוועדה" לדו42-39' בעמ(ועדת אליאסוף המליצה . הדין לעבודה
ובין היתר להסמיך אותם לדון בתובענות של עובדים לקבלת , סמכות הרשמים

לפי חוקים שונים מתחום יחסי העבודה והביטחון , עד סכום מסוים, תשלום

, חוק דמי מחלה, 1951-א"התשי, חוק שעות עבודה ומנוחה, כגון, הסוציאלי
החליטה  שלא אולם הוועדה . 1987-ז"התשמ,  וחוק שכר מינימום1976-ו"התשל

בעיקר משום ששאלת המעמד והסמכויות של , לדון בהמלצה זאת לגוף העניין

הרשמים בבתי הדין לעבודה קשורה לשאלת המעמד והסמכויות של הרשמים 
שאלת המעמד והסמכויות של הרשמים בבתי המשפט נבדקה על . בבתי המשפט

וועדה הגישה דין ה). כהן-ועדת שטרסברג(ידי ועדה שהוקמה במיוחד לעניין זה 

ובין היתר המליצה לבטל את תפקיד הרשם בבתי המשפט , 1998וחשבון בשנת 
לפיכך . ולהעביר את הסמכויות השיפוטיות המוקנות כיום לרשם לידי שופט

סבורה ועדה זאת כי שאלת המעמד והסמכויות של הרשמים בבתי הדין לעבודה 

במסגרת הדיון על המעמד צריכה להיות נדונה במשרד המשפטים או בגוף אחר 
לאור ההמלצות של ועדת , והסמכויות של הרשמים בכל הערכאות השיפוטיות

 .ומתוך התחשבות בהמלצות של ועדת אליאסוף, כהן-שטרסברג
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 8פרק 

 השופטים

 המצב  הקיים .  א

לבית הדין יתמנו שופטים ונציגי " לחוק בית הדין לעבודה קובע כי 2סעיף .  82

לפי הבחירה של הוועדה לבחירת , השופטים מתמנים בידי נשיא המדינה". ציבור
בין , ההבדל היחיד לפי החוק. השפיטה: יסוד- בחוק4בהתאם לסעיף , שופטים

הליך הבחירה של השופטים בבתי הדין לעבודה לבין הליך הבחירה של השופטים 

בעת הרכב הוועדה : נעוץ בהרכב של הוועדה לבחירת שופטים, בבתי המשפט
המכהן , את שר המשפטים, בין השאר, הבחירה של שופטים לבתי המשפט כולל

ואילו הרכב הוועדה בעת ; ועוד שר שהממשלה תקבע, כיושב ראש הוועדה

לחוק בית ) א(4כפי שנקבע בסעיף , הבחירה של שופטים לבתי הדין לעבודה כולל
 שר התעשייה :כיום(את שר המשפטים ואת שר העבודה והרווחה , הדין לעבודה

על המעורבות של שר העבודה בעניינים שונים הנוגעים ). המסחר והתעסוקה

 ").המעטפת הארגונית ("6לבית הדין לעבודה ראו לעיל פרק 
 

את תנאי הכשירות  הנדרשים , 3בסעיף , חוק בית הדין לעבודה קובע.  83

מינוי אלה הם התנאים הנדרשים ל: ממועמד למינוי כשופט בית הדין לעבודה
באופן כללי אפשר לומר כי להלכה ולמעשה המעמד . שופט בבית משפט מחוזי

: של השופטים בבתי הדין לעבודה כמוהו כמעמד של השופטים בבתי המשפט

 תלות בענייני-מצווים על אי, משפטהם מתפקדים במסגרת של הנהלת בתי ה
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על כלל כפופים לאותן מגבלות וזכאים לאותם תנאי שירות החלים , שפיטה
 . לחוק בית הדין לעבודה9- ו8, א3ראו סעיפים . השופטים

 

 הצעות  לשינויים.  ב

הוועדה שקלה אם ראוי להציע שינוי בהליך הבחירה ובהסדרים אחרים .  84
כיוון שבתי הדין לעבודה הם בפועל . המתייחסים לשופטים של בתי הדין לעבודה

או לצמצם הבדלים הקיימים בין סבורה הוועדה כי ראוי יהיה לבטל , בתי משפט

ככל שאין להם הצדקה , השופטים של בתי הדין לעבודה לבין יתר השופטים
כדי לחזק את המעמד והתדמית של בית הדין , בין היתר, יהיה בכך. עניינית

שיהיה , לצורך זה מציעה הוועדה לנקוט צעדים מסוימים. לעבודה כבית משפט

 .כדלקמן,  בתי הדין לעבודה לבין בתי המשפטבהם כדי להגביר את ההרמוניה בין
 

הוועדה סבורה כי אין הצדקה לקביעת הרכב של הוועדה לבחירת שופטים .  85

לצורך מינוי שופטים לבתי הדין לעבודה שיהיה שונה מהרכב הוועדה לצורך 
הקובע את הרכב , השפיטה: יסוד- לחוק4סעיף , כאמור. מינוי שופטים בדרך כלל

שר המשפטים "אומר כי הוועדה תכלול את , רת שופטים בדרך כללהוועדה לבחי

לדעת הוועדה ראוי שהרכב זה יהיה גם ההרכב ". ושר אחר שתקבע הממשלה
לפיכך מציעה הוועדה לתקן את חוק . המוסמך לבחור שופטים לבתי הדין לעבודה

שחברי "הקובע , )א(4בית הדין לעבודה  בדרך של ביטול הסיפא של סעיף 

כך שהרכב , "לה בועדת הבחירה יהיו שר המשפטים ושר העבודה והרווחההממש
הכולל את , הוועדה לצורך מינוי שופטים לבתי הדין לעבודה יהיה ההרכב הרגיל

זה הדין החל גם לגבי בחירת דיינים . שר המשפטים ושר אחר שתקבע הממשלה

, חוק הדיינים, יםלגבי דיינים בבתי הדין הרבני, לדוגמה, ראו. לבתי הדין הדתיים
חוק , בבתי הדין הדרוזיים) הב'קאדי מד(ולגבי דיינים , 6סעיף , 1955-ו"התשט

כפי , ברור כי תיקון החוק. 11סעיף , 1962-ג"התשכ, בתי הדין הדתיים הדרוזיים

לא ימנע בעד הממשלה לקבוע כי השר המופקד על ענייני , שהוועדה מציעה
ובכלל זה , עדה לבחירת שופטים בדרך כלליהיה חבר בוו) או התעסוקה(העבודה 

, אם תראה לנכון, אך הוא יאפשר לממשלה; גם שופטים לבית הדין לעבודה

 .לקבוע שר אחר כחבר הוועדה
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הוועדה דנה בשאלה אם ראוי לקבוע בחוק כי לצורך מינוי שופט בבית הדין .  86
בבית משפט נוסף לכשירות הנדרשת על פי החוק למינוי שופט , לעבודה יידרש

דרישה . גם ידע או ניסיון  בתחום יחסי העבודה או הביטחון הסוציאלי, מחוזי

, 1995-ה"התשנ, לחוק בית המשפט לענייני משפחה) ג(2מעין זאת נקבעה בסעיף 
כשיר להתמנות לשופט בית משפט לעניני משפחה מי שהינו בעל ידע "האומר כי 

אין הצדקה לקבוע בחוק דרישה , עדהלדעת הוו, אולם". ונסיון מקצועי בתחום זה

דרישה כזאת עלולה למנוע מינוי . כזאת לצורך מינוי שופטים לבית הדין לעבודה
רק משום שאין להם עדיין מומחיות בתחום , שופטים ראויים לבית הדין לעבודה

אף שהניסיון מלמד כי השופטים יכולים לרכוש לעצמם את המומחיות , זה

דרישה כזאת עלולה למנוע מינוי , כמו כן. תפקידםהנדרשת תוך כדי מילוי 
שופטים  של בתי המשפט הכלליים לכהונה במשך תקופה מסוימת בבית הדין 

מן הראוי , עם זאת. 89על האפשרות לעשות מינוי כזה ראו להלן פיסקה . לעבודה

, שעה שהיא דנה במינוי שופטים לבית הדין לעבודה, שהוועדה לבחירת שופטים
ל נאות גם לידע ולניסיון של מועמד בתחום יחסי העבודה או הביטחון תיתן משק

המשרת את השופט מתחילת , ידע וניסיון כאלה הם נכס חשוב. הסוציאלי

 .בפועל כך נוהגת הוועדה לבחירת שופטים, אכן. הכהונה
 

הוועדה אינה רואה הצדקה להבדל הקיים כיום בין בית הדין לעבודה לבין .  87

. מחוזי ובית משפט השלום בנוגע לתארים של ראשי ערכאות אלהבית המשפט ה
כך שהעומד בראש בית ,  לחוק בית הדין לעבודה6לכן היא מציעה לתקן את סעיף 

וסגנו ישא בתואר של סגן , דין אזורי לעבודה ישא בתואר של נשיא בית הדין

 .נשיא
 

 שיש בו יותר בבית דין אזורי" לחוק בית הדין לעבודה קובע כי 6סעיף .  88

בהסכמת שר המשפטים ושר , משופט אחד ימנה מביניהם נשיא בית הדין הארצי
שופט אחד להיות שופט ראשי ובבית דין אזורי שיש בו יותר משני , העבודה

".  סגן לשופט הראשי, באותה דרך, רשאי נשיא בית הדין הארצי למנות, שופטים

. לשופט הראשי אינם מוגבלים בזמןהמינוי של שופט ראשי וכן גם המינוי של סגן 
זה היה המצב בשעתו גם לגבי מינוי נשיא וסגן נשיא של בית המשפט המחוזי 

 ובשנת 1989-ט"אולם בתיקונים שנעשו בשנת התשמ. ובית משפט השלום

, 1984-ד"התשמ, ]נוסח משולב[ לחוק בתי המשפט 9 לסעיף 1992-ב"התשנ
 בית המשפט המחוזי או בית משפט נקבע כי מינוי של נשיא או סגן נשיא של
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בהסכמת נשיא בית , ורשאי שר המשפטים, יהיה לתקופה של ארבע שנים"השלום 
הוועדה סבורה כי אין הצדקה ". להאריכו לארבע שנים נוספות, המשפט העליון

להבדל בעניין זה בין בית הדין לעבודה לבין בית המשפט המחוזי או בית משפט 

באופן ,  לחוק בית הדין לעבודה יתוקן6ה כי סעיף לפיכך היא מציע. השלום
שהמינוי של שופט ראשי או סגן לשופט הראשי בבית דין אזורי לעבודה יהיה 

עם אפשרות להאריך את המינוי לתקופה של ארבע שנים , לתקופה של ארבע שנים

אינו צריך לחול על השופטים , אם יתקבל, תיקון זה, אך לדעת  הוועדה. נוספות
נים כיום כשופטים ראשיים או סגנים  לשופטים הראשיים בבתי הדין המכה

 .האזוריים לעבודה

 
לחוק בית הדין לעבודה קיימת אפשרות למנות שופט משופטי ) ג(4לפי סעיף .  89

, בהסכמת השופט, בית המשפט העליון או שופט משופטי בית המשפט המחוזי

. לעבודה) ורי או הארציהאז(לכהן במשך תקופה מסוימת כשופט בבית הדין 
מינוי שופט של בית , כלומר, אולם לפי החוק אין אפשרות למינוי בכיוון ההפוך

הוועדה . הדין לעבודה לכהונה במשך תקופה מסוימת באחד מבתי המשפט

סבורה כי טמונה תועלת באפשרות של תנועת שופטים בין בית הדין לעבודה לבין 
לכן . סטרית בלבד-אוי שהתנועה תהיה חדאין זה ר, לדעתה, אולם. בתי המשפט

באופן שאפשר יהיה גם , סטרית-מציעה הוועדה שאפשרות התנועה תהיה דו

למנות שופט בית הדין לעבודה לכהונה במשך תקופה מסוימת באחד מבתי 
 .לחוק בית הדין לעבודה) ג(4אפשרות כזאת מחייבת תיקון סעיף . המשפט

 

הקובע כי בית , 1984-ד"התשמ, ]וסח משולבנ[ לחוק בתי המשפט 26סעיף .  90
נשיא בית המשפט העליון או "מוסיף וקובע כי , המשפט העליון ידון בשלושה

שהדיון בו יהיה , לפני תחילת הדיון בעניין מסויים, המשנה לנשיא רשאי להורות

אין הוראה מקבילה בחוק בית ". לפני מספר בלתי זוגי גדול יותר של שופטים
, רצוי לקבוע בחוק בית הדין לעבודה הוראה כזאת, לדעת הוועדה. הדין לעבודה

שתאפשר להורות על הרחבת ההרכב של בית הדין הארצי , בשינויים הנדרשים

 . 23-22' עמ, ח ועדת אליאסוף"ראו לעניין זה את ההמלצה בדו. לעבודה
 

יון חוק בית הדין לעבודה קובע הסדר נפרד לבית הדין לעבודה  לעניין הד.  91

לעניין הדיון , ההסדר הכללי. רשמים ונציגי ציבור, בבקשה לפסילת שופטים
נקבע בסעיף , המחוזי או העליון, בבקשה לפסילת שופטים של בית משפט השלום
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אם , לפי סעיף זה. 1984-ד"התשמ, ]נוסח משולב[א לחוק בתי המשפט 77
 נתונה לערעור והחלטתו, יחליט בה אותו שופט, הועלתה טענת פסלות נגד שופט

או , או מותב של שופטי בית המשפט העליון, נשיא בית המשפט העליון"בפני 

א 39לפי סעיף , הוראות סעיף זה חלות".  הכל כפי שיקבע הנשיא, שופט אחד
הרשמים ונציגי הציבור בבית הדין , גם על השופטים, לחוק בית הדין לעבודה

נשיא בית "לה יהיה נדון בפני הערעור על החלטת הפסי: בשינוי אחד, לעבודה

הכל כפי , או שופט אחד, או מותב של שופטי בית הדין הארצי, הדין הארצי
כיוון שלעניין עילות הפסלות של שופטים אין הבדל בין , אולם". שיקבע הנשיא

, סבורה הוועדה כי מבחינה עקרונית, בית הדין לעבודה לבין בית משפט אחר

שנשיא בית המשפט העליון יהיה מוסמך לדון גם ראוי הדבר , ולמען האחידות
מבחינה , עם זאת. בערעור על החלטות פסלות שנתקבלו בבית הדין לעבודה

ספק בעיני הוועדה אם ראוי הדבר להעמיס על בית המשפט העליון את , מעשית

כל נטל הדיון בערעורים על החלטות בעניין פסילה המתקבלות בבית הדין 
וחד לגבי ערעורים על החלטות פסילה המתקבלות על ידי כך הדבר במי. לעבודה

ייתכן גם כי בערעורים כאלה נודע , מעבר לכך. נציגי הציבור בבית הדין לעבודה

בשל המומחיות שלו בתחום יחסי , יתרון מסוים לבית הדין הארצי לעבודה
א לחוק בית 39כי סעיף ) על פי דעת רוב חבריה(לפיכך ממליצה הוועדה . העבודה

, הדין לעבודה יתוקן באופן שהסמכות לדון בערעורים על החלטות בעניין פסילה

תוקנה ,  רשמים ונציגי ציבור בבית הדין לעבודה, המתקבלות על ידי שופטים
נשיא בית המשפט העליון יהיה מוסמך לאצול ;  לנשיא בית המשפט העליון

ונשיא בית ; ודהלנשיא בית הדין הארצי לעב, באופן מלא או חלקי, סמכות זאת

יקבע אם ערעור כזה יהיה , אם יקבל סמכות זאת באצילה, הדין הארצי לעבודה
 .על ידי שופט אחר או על ידי מותב של שופטי בית הדין הארצי, נדון על ידו

 
, על יסוד ההמלצות של הוועדה לבדיקת מבנה בתי המשפט הרגילים בישראל.  92

) 28' תיקון מס(ת חוק בתי המשפט הוכנה הצע, בראשות השופט תאודור אור

, 2914, ס"ח התש"ה (2000-ס"התש, )מבנה מערכת בתי המשפט ותיקונים שונים(

 להצעת החוק מבקש להנהיג בבתי המשפט הסדר של שופט 9סעיף ). 663' עמ
שופט שיצא לקצבה אך מקבל מינוי המאפשר לו לכהן כשופט , כלומר, עמית

בדרך של תיקון עקיף לחוק בית הדין ,  קובע להצעה זאת62וסעיף ; מזמן לזמן

כי ההסדר בדבר שופט עמית יוחל גם על בית הדין לעבודה בשינויים , לעבודה
הוועדה סבורה כי מן . הצעת חוק זאת נמצאת עכשיו בדיון בפני הכנסת. מסוימים
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הן בבית הדין , הראוי שההסדר של שופט עמית יחול גם בבית הדין לעבודה
הסדר זה עשוי להקל את . כפי שנקבע בהצעת החוק, ית הדין האזוריהארצי והן בב

לפיכך מציעה הוועדה לקדם את הליך החקיקה . העומס המוטל על בית הדין

 .הנדרש לצורך החלת הסדר זה בבית הדין לעבודה
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 9פרק 

 נציגי  ציבור  

 יתרונות  וחסרונות  בשיתוף  נציגי ציבור .  א

ההרכב של בית הדין לעבודה ,  לחוק בית הדין לעבודה2כפי שנקבע בסעיף .  93

,  לחוק10לפי סעיף , נציגי הציבור הם. גם נציגי ציבור, נוסף לשופטים, כולל
כיום שר (המתמנים על ידי שר המשפטים ושר העבודה , "נציגי עובדים"

 המייצג את לאחר התייעצות בארגון העובדים) התעשייה המסחר והתעסוקה

הסתדרות העובדים הכללית , כלומר, המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה
המתמנים על ידי שרים אלה לאחר התייעצות " נציגי מעבידים"וכן , החדשה

 18סעיף . בארגונים ארציים של מעבידים שלדעת השרים הם יציגים ונוגעים בדבר

והוא יהיה , שהם השופט, לושהלחוק קובע כי בית דין אזורי ידון בדרך כלל בש
, האחד מנציגי העובדים והאחד מנציגי המעבידים, ושני נציגי ציבור, אב בית הדין

החוק . ללא נציגי ציבור, להוציא עניינים פליליים בהם בית הדין ידון בשופט יחיד

כי בית הדין הארצי ידון אף הוא בדרך כלל בהרכב , 20בסעיף , מוסיף וקובע
שלושה שופטים ושני נציגי ציבור או ארבעה : טים ונציגי ציבורמעורב של שופ

להוציא ערעורים בעניינים פליליים , לפי סוג העניין הנדון בבית הדין, נציגי ציבור

יש עניינים . ללא נציגי ציבור, בהם בית הדין הארצי ידון בשלושה שופטים בלבד
, )27, )1א(20, )1ג(18 ,)ב(18סעיפים (המפורטים בסעיפים שונים בחוק , נוספים

בבית הדין האזורי או בבית הדין , בהם הדיון יכול להתקיים ללא נציגי ציבור

 .הארצי או בפני רשם
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אינו , אף שאינם בהכרח משפטנים, שיתוף נציגי ציבור בהרכב של בית דין.  94
זאת תופעה . ואף לא תופעה מיוחדת לישראל, תופעה מיוחדת לבית הדין לעבודה

, אלא גם לגבי בתי משפט, לא רק לגבי בתי דין,  ושכיחה במדינות שונותמוכרת

מאז , היא קיימת גם במדינת ישראל. ובמיוחד לגבי בתי משפט לענייני עבודה
בית הדין , בין היתר. בעיקר בתי דין מינהליים, לגבי בתי דין שונים, ומתמיד

היה מורכב , 1953-ד"התשי, שהוקם על ידי חוק הביטוח הלאומי, לביטוח לאומי

מבחינה זאת לא חל שינוי במצב כאשר הסמכויות של . משופט ומשני נציגי ציבור
אל בית הדין , מכוח חוק בית הדין לעבודה, בית הדין לביטוח לאומי הועברו

והוא בית המשפט , בית הדין לעבודה אינו בית דין מינהלי, עם זאת. לעבודה

שהרכבו כולל גם נציגי , בתי המשפטהפועל במסגרת הנהלת , היחיד בישראל
אם יש טעם וצידוק , שהועלתה בפני הוועדה, מכאן השאלה המרכזית. ציבור

 .לשיתוף נציגי ציבור בהרכב של בית הדין לעבודה

 
טעם , קודם כל, לשיתוף של נציגי ציבור בהרכב של בית הדין לעבודה יש.  95

וחד לענייני עבודה עלתה כאשר ההצעה להקים בית משפט מי, בשעתו. היסטורי

תחושה שהשופטים , כמו במדינות אחרות, הייתה רווחת בישראל, לדיון ציבורי
של בתי המשפט הכלליים רחוקים מן הבעיות והצרכים המאפיינים את יחסי 

תחושה זאת הייתה חזקה בעיקר בקרב הארגון המרכזי של העובדים . העבודה

משום כך הייתה לארגון זה . ובדיםההסתדרות הכללית של הע, כלומר, בישראל
בפני , ובמיוחד בסכסוכים קיבוציים, הסתייגות מפני התדיינות בענייני עבודה

השיתוף של נציגי עובדים ונציגי מעבידים , במצב זה. שופטים מקצועיים בלבד

היה בפועל תנאי לשיתוף פעולה עם ארגוני , לצד השופט, כחברים בבית הדין
ולאחר מכן לצורך תפקוד , צורך הקמת בית הדין לעבודההעובדים והמעבידים ל

ובין היתר לצורך הפניית סכסוכים קיבוציים להכרעת בית , ראוי של בית הדין

לולא , אם בכלל, ספק אם בית הדין לעבודה היה מוקם במועד בו הוקם, אכן. הדין
להסבר . הובטח שיתופם של נציגי העובדים והמעבידים בהרכב של בית הדין

תחושת . על אף התמורות בתחום יחסי העבודה, יסטורי זה יש משקל גם כיוםה

השותפות והאחריות מצד הארגונים המרכזיים בתחום העבודה כלפי בית הדין 
תחושה הנובעת במידה רבה מן השיתוף של נציגי עובדים ומעבידים , לעבודה

באופן . הדיןהיא עדיין נכס חשוב לתפקוד הראוי של בית , בהרכב של בית הדין

ובהם הסתדרות , ארגוני העובדים והמעבידים שהביעו עמדה בפני הוועדה, טבעי
תמכו כולם , העובדים הכללית החדשה ולשכת התיאום של הארגונים הכלכליים
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, עם זאת.  באופן נחרץ בהמשך השיתוף של נציגי הציבור בבית הדין לעבודה
בידים בשאלה זאת הלך ופחת נראה כי משקל  העמדה של ארגוני העובדים והמע

וייתכן שכיום אין בו כשלעצמו כדי להצדיק את השיתוף של נציגי , במשך השנים

, אולם ההסבר ההיסטורי. כפי שנקבע בשעתו בחוק בית הדין לעבודה, הציבור
אינם אלא , והמשקל שעדיין ניתן לייחס לעמדה של ארגוני העובדים והמעבידים

מה , אם כן, השאלה היא. גי ציבור בבית הדיןהצדקה חלקית לשיתוף של נצי

ואם יש , היתרונות הטמונים בשיתוף נציגי ציבור בערכאות שיפוטיות כיום
ביתרונות אלה כדי להצדיק את המעמד המיוחד של נציגי הציבור בבית הדין 

 . לעבודה
 

, השיתוף של נציגי ציבור בבית דין נועד בדרך כלל להשיג יתרונות דיוניים.  96

ובעיקר לסייע לבית הדין בקביעת עובדות שנויות במחלוקת ולייעל הליכים 

: היתרונות הם בעיקר אלה. שיפוטיים בהם קיים צורך בולט במומחיות מיוחדת
שעל פי רוב אינו , נציגי הציבור יכולים לתרום ידע וניסיון אישי בתחום הנדון

הם עשויים ; לטותובכך גם להעלות את רמת ההח, מצוי בידי השופט המקצועי

דבר שיש לו , לתרום ליצירת תדמית ואווירה של בית דין נגיש וידידותי יותר
בהם מתדיינים , חשיבות בתחומים מסוימים של יחסי עבודה וביטחון סוציאלי

בהם רבים מן התובעים , בתחומים אלה; בעיקר אנשים משכבות חברתיות חלשות

, משום שסכום התביעה נמוך באופן יחסיבעיקר , אינם מיוצגים על ידי עורכי דין
עצם ; עשויים נציגי הציבור להקל על התובע להציג את עניינו בפני בית הדין

להתחשבות , השיתוף של נציגי הציבור תורם למיתון מתחים במהלך ההתדיינות

לעדכון בית , בתפיסות ובשיקולים חברתיים וכלכליים הכרוכים בסכסוך הנדון
הנכונות ; וכתוצאה גם להגברת האמון הציבורי בבית הדין, םהדין במציאות החיי

של בעלי הדין להיענות להצעות פשרה של בית דין שיש בו גם נציגי ציבור גדולה 

 .יותר
 

חלים בדרך כלל גם , הנובעים משיתוף נציגי ציבור בבית הדין, יתרונות אלה.  97

ודה במדינות רבות משום כך דבר רגיל הוא שבתי דין לעב. בבית דין לעבודה
שעוצבה בשנות , המתכונת של בית הדין לעבודה בישראל. כוללים גם נציגי ציבור

בצרפת , הושפעה בעיקר מן המתכונת של בתי הדין לעבודה בגרמניה, השישים

בית הדין לעבודה . שגם בהן נכללים נציגי ציבור בהרכב בית הדין, ובשוודיה
שגם אם הם , ים בעלי אמצעים מוגבליםבישראל מרבה לדון בתובענות של עובד
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במקרים . הכסף הנתבע נדרש למחייתם, תובעים סכומים נמוכים באופן יחסי
התובעים אינם מיוצגים על , כיוון שהתובענות פשוטות והסכומים נמוכים, רבים

בסעיפים (זהו גם אחד הטעמים לכך שחוק בית הדין לעבודה קובע . ידי עורך דין

 כלל בית הדין לא יהיה קשור לדיני הראיות ולסדרי הדין כי בדרך) 32- ו31
עצם השיתוף של נציגי ציבור עושה את בית הדין נגיש . הנוהגים בבתי המשפט

תורם לשיתוף פעולה , מחזק את האמון בבית הדין, יותר וידידותי לבעלי הדין

ות ומסייע ליישוב סכסוכי עבודה באמצע, מצד ארגוני עובדים וארגוני מעבידים
יתרון זה של בית הדין . להבדיל מהכרעה בדרך של מאבק כוחני, בית הדין

 .לעבודה הודגש במיוחד על ידי ארגונים חברתיים שהציגו עמדתם בפני הוועדה
 

. מצד אחר השיתוף של נציגי ציבור בבית דין כרוך לא פעם בחסרונות.  98

הטענות .  הדין לעבודההחסרונות באים לידי ביטוי גם בשיתוף נציגי הציבור בבית

עצם : העיקריות המושמעות כנגד שיתוף נציגי ציבור בבית הדין לעבודה הן אלה
התיוג של נציגי הציבור כנציגי עובדים ונציגי מעבידים עלול לפגוע בתדמית של 

לחלק מנציגי הציבור אין ניסיון ; בית הדין כערכאה עצמאית ואובייקטיבית

ויש בכך כדי להשפיע , י שנדרש מחברים בבית דיןכפ, מקצועי או כשירות ראויה
השאלות העומדות להכרעה בבית הדין הן ביסודן ; על היוקרה של בית הדין

; ובשאלות כאלה השופט אינו נזקק בדרך כלל לנציגי הציבור, שאלות משפטיות

נציגי ציבור שזומנו לדיון אינם מגיעים כלל לדיון או באים לדיון , לעתים קרובות
קיים , בדיון שנמשך יותר מישיבה אחת; ובכך הם פוגעים ביעילות הדיון, ורבאיח

, קושי לתאם לוח זמנים שיאפשר קיום ישיבה נוספת או מתן פסק דין במועד קרוב

נציגי הציבור מקבלים תגמול כספי ; ויש בכך כדי להאריך את משך ההתדיינות
מחת משיתוף נציגי וספק אם התועלת הצו, עבור השתתפות בישיבות בית הדין

 .הציבור מצדיקה את ההוצאה הכספית הכרוכה בכך
 

 

 עמדות שונות  לגבי  שיתוף  נציגי  ציבור.  ב

, היתרונות והחסרונות הכרוכים בשיתוף נציגי ציבור בבית הדין לעבודה.  99
בשאלה אם היתרונות גוברים על , שטרם הוכרע, מעלים ויכוח, להלכה ולמעשה
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לאור , ראשית, ביקשה הוועדה לברר את השאלה, ן שכךכיוו 12.החסרונות
בהתחשב בעמדה של , ושנית, ההתייחסות של ועדות ציבוריות שדנו בשאלה  זאת

ויש להם עניין מיוחד בתפקוד תקין , גופים ואישים המקורבים לבית הדין לעבודה

 . של בית הדין
 

ף של נציגי ציבור מה הייתה ההתייחסות של ועדות ציבוריות לשאלת השיתו.  100

הוועדה לענייני רשויות מעין שיפוטיות בראשות השופט ? בבית הדין לעבודה
דוק את בתי הדין החליטה שלא לב, 1975שהגישה דין וחשבון בשנת , משה לנדוי

אף שהביעה דעה ביקורתית לגבי השיתוף של נציגי ציבור בבתי , לפיכך. לעבודה

היא לא התייחסה באופן מיוחד לשאלת השיתוף בבית הדין , דין מינהליים
"). הוועדות לבדיקת בתי הדין לעבודה ("3 בפרק 24ראו לעיל פיסקה . לעבודה

אף היא , יות של בית המשפטהוועדה לבדיקת המבנה והסמכו, בדומה לכך

והוועדה לבדיקת בתי , 1980שדיווחה בשנת , בראשות השופט משה לנדוי
לא , 1997שדיווחה בשנת  , המשפט הכלליים בראשות השופט תאודור אור

הוועדות . 3 בפרק 26- ו25ראו לעיל פיסקאות . התייחסו כלל לשאלה זאת

. שיא בית הדין הארצי לעבודהשהתייחסו לשאלה זאת היו ועדות שמונו על ידי נ
, שהיה סגן נשיא בית הדין הארצי לעבודה, הוועדה בראשות השופט צבי טרלו

. 1978 ודיווחה בשנת 1976מונתה על ידי נשיא בית הדין הארצי לעבודה בשנת 

היא ציינה כי נתבדו החששות שנציגי העובדים ונציגי המעבידים יראו עצמם 
וכי נתברר שנציגי הציבור ממלאים את , ים אלהכמייצגים אינטרסים של סקטור

עוד ציינה הוועדה שקיימת ". בנאמנות ובאובייקטיביות ראויות לשבח"תפקידם 

ולא , תמימות דעים בדבר תרומתם החשובה של נציגי הציבור בסכסוכים קיבוציים
לגבי . באה בפני הוועדה המלצה לבטל את השתתפותם בסכסוכים אלה

,  ציבור בסכסוכי היחיד הוצגו בפני הוועדה דעות שונותהשתתפותם של נציגי

הוועדה המליצה כי . ובין היתר צוינו הקשיים הפוגעים ביעילות ההתדיינות
בסכסוכים אלה יורחב תחום העניינים בהם הדיון בבית הדין יקויים ללא שיתוף 

סטיב ' הוועדה בראשות פרופ. 3 בפרק 27ראו לעיל פיסקה . נציגי ציבור

____________ 
 

טרם נערך בישראל מחקר מהימן על היתרונות והחסרונות הכרוכים בשיתוף נציגי הציבור כחברים   12
ציבור בבית הדין נציגי ", אדלר' ראו השופט ס, זאתעם . בבית הדין לעבודה או בבתי דין אחרים 
בתי דין ", זמיר'  י; 9) א"תשנ(' בשנתון משפט העבודה , "תפקודם והשפעתם, מטרתם: לעבודה 
 .135-127' בעמ, 89) 1999) (עורכים, הירש' ואתמיר ' י (ספר תמיר,  "הרכב ומינהל, הקמה: מינהליים 
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שיתופם : "כתבה בשאלה זאת כך,  1986שהגישה דין וחשבון בשנת , שטייןגולד
של נציגי ציבור בהרכב בית הדין הוכיח את עצמו לאורך שנות קיומם של בתי 

הושמעה ביקורת על הרמה . במיוחד בא הדבר לביטוי בסכסוכים קיבוציים. הדין

. ת מה גם דיוניםוכפועל יוצא מכך הושפעו וסורבלו במיד, המקצועית של מיעוטם
הביעה הוועדה את דעתה שאין , בסיכום, לכן". אולם אין ללמוד מכאן על הכלל

הוועדה בראשותו של , ולבסוף. מקום לשנות את המצב הקיים בשאלה זאת

, שהיה סגן נשיא בית הדין הארצי לעבודה, יצחק אליאסוף) בדימוס(השופט 
חבה בשאלת השיתוף של נציגי ובו היא דנה בהר, 2002הגישה דין וחשבון בשנת 

, היא המליצה על שינויים במצב הקיים בשאלה זאת. ציבור בבית הדין לעבודה

בעיקר בנוגע לכשירות ולמינוי של נציגי ציבור ובנוגע להרחבת האפשרות לקיים 
שאין מקום ) בדעת רוב(אך החליטה ; דיון בעניינים מסוימים ללא נציגי ציבור

בנוגע לעצם השיתוף של נציגי הציבור במותבים של לשנות את הוראות החוק 

 . 26-23, 20-15' עמ, ח הוועדה"על ועדה זאת ראו דו. בית הדין
 

העמדות של גופים ואישים שהביעו דעתם בשאלה זאת בפני הוועדה לא .  101

שפנה אל , להוציא עורך דין אחד(מכנה משותף לעמדות אלה . היו אחידות
ולכן יש גם , קיימת תועלת בשיתוף של נציגי הציבורש, הוא) הוועדה ביוזמתו

ואף זה , מצד אחר. להמשך השיתוף, מבחינה עקרונית ומבחינה מעשית, הצדקה

כפי שהוא , מוסכם כי יש גם חסרונות בשיתוף זה, מכנה משותף לכל העמדות
מכאן נחלקות . ומכל מקום כי ניתן ורצוי לשפר את המצב הקיים, מתבצע כיום

עמדה רווחת היא שראוי לשמר את שיתוף , מצד אחד. שר לשינוי הרצויהדעות בא

מצד . בסכסוכים קיבוציים ובסכסוכים ארגוניים, במתכונת הקיימת, נציגי הציבור
אף כי יש התומכים באופן נחרץ בהמשך השיתוף של , לגבי סכסוכי היחיד, שני

ענת כי בסכסוכי יש גם עמדה הטו, נציגי ציבור בסכסוכים אלה במתכונת הקיימת

, לפי עמדה זאת, מכל מקום. היחיד התועלת הנובעת משיתוף נציגי הציבור מעטה
ולכן ראוי לבטל את , התועלת  אינה שקולה כנגד החסרונות הכרוכים בשיתוף זה

שאין , עמדת ביניים היא. להוציא אולי מקרים חריגים, השיתוף בסכסוכי היחיד

אולם ראוי , יגי הציבור בסכסוכי היחידלבטל באופן גורף את השיתוף של נצ
לצמצם שיתוף זה באמצעות הרחבה של סוגי העניינים בהם סכסוך כזה יהיה נדון 

עוד מכנה משותף לכל העמדות שהוצגו בפני . בפני שופט ללא נציגי ציבור

מן הראוי לשנות את , שכדי לשפר את התפקוד של נציגי הציבור, הוועדה הוא
 .ועוד, דרך המינוי, ים הקיימים בעניין הכשירותהוראות החוק וההסדר
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אגב הדיון , העמדות העיקריות שהובאו בפני הוועדה בנושא זה יוצגו להלן.  102
את עיקרי , באופן תמציתי, ראוי לציין כבר עכשיו, עם זאת.  הנפרד בפרטי הנושא

 נשיא בית. העמדות של אחדים מבין הגופים והאישים המרכזיים בנושא הנדון

המשפט העליון הציע לוועדה לשקול מחדש את היתרונות כנגד החסרונות 
. להבדיל מן הסכסוך הקיבוצי, הטמונים בשיתוף נציגי הציבור בסכסוך היחיד

נשיא בית הדין הארצי לעבודה והשופטים הראשיים של בתי הדין האזוריים 

ועם , רלעבודה הדגישו את התועלת הרבה הנובעת מן השיתוף של נציגי הציבו
כפי שבאו , בעניין הכשירות והמינוי, כגון, זאת הביעו תמיכה בשינויים מסוימים

הנהלת בתי המשפט ). 3 בפרק 29לעיל פיסקה (ח ועדת אליאסוף "לידי ביטוי בדו

, באופן שדיון בסכסוך היחיד, הציעה לשקול צמצום המעורבות של נציגי הציבור
וכך גם ניתן יהיה , י שופט בלבדיתקיים בפנ, במיוחד דיון שעיקרו משפטי

הסתדרות העובדים הכללית . להפחית את המספר הכולל של נציגי הציבור

אך רואה מקום לשינוי המצב , החדשה תומכת בהמשך השיתוף של נציגי הציבור
ובין היתר היא מציעה גם , כגון בעניין הכשירות והמינוי, הקיים בעניינים אחדים

הרחיב את תחום העניינים הנדונים בבית הדין לשקול מחדש את האפשרות ל

לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים . ללא נציגי ציבור, האזורי בפני שופט
והיא תומכת בעניין זה , סבורה כי יש נושאים בהם אין צורך בשיתוף נציגי ציבור

ונוסף לכך היא סבורה כי ראוי לשנות את , ח ועדת אליאסוף"בהמלצות של דו

לשכת . בהם עניין הכשירות, יים לגבי נציגי הציבור בעניינים אחדיםהמצב הק
ואף כי היא , עורכי הדין מדגישה את התועלת הטמונה בשיתוף נציגי ציבור

היא סבורה שיש מקום לבדוק , מתנגדת להצעה לבטל את השיתוף בסכסוך היחיד

 גם לבדוק וכן, אפשרות של הרחבת הנושאים בהם הדיון יתקיים ללא נציגי ציבור
 .דרכים להפחתת הקשיים הקיימים כיום כתוצאה משיתוף נציגי הציבור

 

 

 עמדת  הוועדה  לגבי  שיתוף  נציגי  ציבור.  ג

ובהתחשב בעמדות שהוצגו , לאור ההתייחסות של הוועדות הציבוריות.  103

שקלה הוועדה את עצם הצורך בשיתוף , בפני הוועדה על ידי גופים ואישים שונים
לא הייתה בפני הוועדה אף , למעשה. גי ציבור בהרכב של בית הדין לעבודהנצי

 ל נציגי ציבור בסכסוכים קיבוצייםדדה בביטול השיתוף שעמדה רצינית שִצ
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או בסכסוכים ארגוניים בין , הנדונים בפני בית דין  אזורי או בפני בית הדין הארצי
כאלה נודעת חשיבות מיוחדת בסכסוכים . ארגוני עובדים או בין ארגוני מעבידים

, לא רק בשל ההתמצאות שלהם בתחום יחסי העבודה, לשיתוף של נציגי ציבור

אלא גם בשל ההתייחסות של ארגוני עובדים וארגוני מעבידים להליך בפני בית 
בעיני ארגונים אלה השתתפות . דין בו משתתפים גם נציגי עובדים ונציגי מעבידים

והיא גם מסייעת לו ליישב בהסכמה ובמהירות , יןזאת מוסיפה משקל לבית הד

שאחרת היו עלולים להתפתח למאבק כוחני אשר פגיעתו יכולה להיות , סכסוכים
בהרכב המשתף , לפני שבית הדין לעבודה הוקם, אכן. קשה הן למשק והן לציבור

לא היה כמדומה אף מקרה בו סכסוך קיבוצי הובא להכרעה בפני , גם נציגי ציבור

לפיכך סבורה הוועדה כי ראוי להמשיך בשיתוף של נציגי ציבור . המשפטבית 
 . בהרכב בית הדין כאשר הוא דן בסכסוך קיבוצי או בסכסוך ארגוני

 

כיום בית הדין האזורי דן בסכסוך הנובע מהסכם קיבוצי מיוחד בהרכב של שופט 
הוועדה . ודהלחוק בית הדין לעב) 2)(א(24 וסעיף 18ראו סעיף . ושני נציגי ציבור

 . סבורה שאין מקום לשנות את הוראות החוק בעניין זה

 
באשר לבית הדין הארצי קובע החוק כי בית הדין ידון כערכאה ראשונה בסכסוך 

ובסכסוך בין ארגוני עובדים או בין )) 1(25סעיף (הנובע מהסכם קיבוצי כללי 

בודה נקבע בסעיף ההרכב של בית הדין הארצי לע)). 2(25סעיף (ארגוני מעבידים 
סכסוכים הנובעים מהסכם , כלומר, )1(25בעניינים לפי סעיף :  לחוק כדלקמן20

שני נציגי עובדים ושני נציגי , שהם שלושה שופטים,  שבעה–קיבוצי כללי 

בעניין , כלומר, )ב(24בערעור על פסק דין של בית דין אזורי לפי סעיף ; מעבידים
שהם שלושה ,  חמישה–יינים אחרים בענ;  שלושה שופטים בלבד–פלילי 

אלא אם נשיא בית הדין הארצי החליט על , נציג עובדים ונציג מעבידים, שופטים

כאשר בית הדין , לדעת הוועדה. בעניין זה מציעה הוועדה שינוי. הרכב של שבעה
) 1(25לפי סעיף , הארצי דן כערכאה ראשונה בסכסוך הנובע מהסכם קיבוצי כללי

הרכב כזה עלול . הכולל ארבעה נציגי ציבור, ך בהרכב של שבעהאין צור, לחוק

לפיכך ממליצה הוועדה לתקן את החוק בעניין זה כך . לסרבל את הדיון ללא צורך
שלושה , כלומר, שגם בעניינים כאלה ישב בית הדין הארצי בהרכב של חמישה

 .שופטים ושני נציגי ציבור
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 גי  ציבורדיון  בהליכים  מסוימים  ללא  נצי.  ד

המכהן כאב , שהם שופט, בית דין אזורי דן בדרך כלל בהרכב של שלושה.  104

.  האחד מנציגי העובדים והאחד מנציגי המעבידים, ושני נציגי ציבור, בית הדין
שהם רוב , זה הכלל גם בסכסוכי היחיד. לחוק בית הדין לעבודה) א(18ראו סעיף 

החוק קובע חריגים , עם זאת.  לעבודהגדול מכל הסכסוכים הנדונים בבית הדין

 :ואלה החריגים. אחדים לכלל זה
 

 .בית דין אזורי דן בעבירות פליליות בשופט יחיד, לחוק) ב(24לפי סעיף  )א(
 
, בבית דין אזורי הדן בסכסוך שאינו סכסוך קיבוצי, לחוק) ב(18לפי סעיף  )ב(

י החליט כך בהחלטה אם שופט של בית דין אזור, יכול שהשופט יהיה דן יחיד"

 ". על פי בקשת אחד הצדדים, מנומקת
 
לחוק אומר כי שר המשפטים ושר העבודה והרווחה רשאים ) 1ג(18סעיף  )ג(

לאחר התייעצות עם נשיא בית הדין הארצי ובאישור ועדת העבודה , לקבוע בצו
שבהם יהיה , סוגי הליכים שהמוסד לביטוח לאומי צד בהם", והרווחה של הכנסת

הרכב (מכוח סעיף זה הוציאו השרים את צו בית הדין לעבודה ". ופט דן יחידהש

צו זה קובע כי בית דין . 1996-ו"התשנ, )בית דין בסוגים מסוימים של הליכים
אזורי לעבודה ידון ללא נציגי ציבור בערעורים על החלטות של ועדות רפואיות 

נוסח [וח הלאומי לעררים ובערעורים על קביעת דרגת נכות לפי חוק הביט

 . 1995-ה"התשנ, ]משולב
 
לחוק אומר ) 1א(20סעיף : הסדר דומה נקבע לגבי בית הדין הארצי לעבודה )ד(

לאחר התייעצות עם , כי שר המשפטים ושר העבודה והרווחה רשאים לקבוע בצו
סוגי הליכים ", נשיא בית הדין הארצי ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת

שבהם ידון בית הדין הארצי בשלושה שופטים , טוח לאומי צד בהםשהמוסד לבי

הרכב בית דין בסוגים מסוימים של (צו בית הדין לעבודה , בהתאם לכך". בלבד
קובע כי ערעור על פסק דין של בית דין אזורי בעניין , 1996-ו"התשנ, )הליכים

ן בשלושה החלטות של ועדות רפואיות לעררים ובעניין קביעת דרגת נכות יידו

 .שופטים בלבד
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, במשפטים שבית דין אזורי דן בהם בשלושה, לחוק) ד(18לפי סעיף , כמו כן )ה(
לבדוק אם כתבי : יש לשופט לבדו סמכות בעניינים מסוימים המפורטים בסעיף זה

ועניינים , להתיר תיקון כתבי טענות או להורות על כך, הטענות ערוכים כדין

 כל הוראה לסדר הדין שיש בה כדי לפשט את הדיון או ובכלל זה להורות, נוספים
 .להקל עליו

 

בבית הדין הארצי יהיו לאב בית הדין או לשופט "לחוק קובע כי ) ב(20סעיף  )ו(
על )". ד(18שהוא מינה לכך הסמכויות הנתונות לשופט בית דין אזורי על פי סעיף 

 ).ה(104סמכויות אלה ראו לעיל פיסקה 
 
סמכויות בעניינים , כדן יחיד, שם בית הדין לחוק מקנה לַר27ף סעי, ולבסוף )ז(

כגון , ובכלל זה הסמכות הנתונה לבית דין אזורי בתובענות מסוימות, שונים

עד סכום , 1958-ח"התשי, תובענות לשכר עבודה כמשמעותו בחוק הגנת השכר
 .ח" ש34,400של ) מעודכן למועד זה(

 

 על פי החוק בעניין זה הוא גם המצב הוועדה שקלה אם המצב הקיים.  105
גם , על פיו בית הדין כולל נציגי ציבור, הכלל שנקבע בחוק, לדעת הוועדה. הראוי

השופטים של בתי הדין לעבודה הביעו בפני . הוא הכלל הראוי, בסכסוכי היחיד

לפיה נציגי הציבור תורמים , על יסוד ניסיון אישי ממושך, הוועדה את דעתם
גם ההסתדרות הכללית החדשה ולשכת .  לתפקוד של בית הדיןבאופן חיובי

המייצגים חלק גדול מן המתדיינים בפני בית , התיאום של הארגונים הכלכליים

זאת גם העמדה . תומכים בהמשך השיתוף של נציגי הציבור בסכסוכי היחיד, הדין
, דיןשהצרכנים העיקריים של שירותי בית ה, המסקנה היא. של לשכת עורכי הדין

, לרבות התפקוד של נציגי הציבור, שהם גם אלה המטיבים להכיר את בית הדין

גם . שוללים את ההצעה לבטל את השיתוף של נציגי הציבור בסכסוכי היחיד
הוועדה סבורה כי היתרונות הנובעים מן השיתוף של נציגי ציבור גוברים על 

הנובעת מן ההתמצאות , נציגי הציבור יכולים להעלות תרומה חשובה. החסרונות

 לחוק בית הדין לעבודה הם נהנים 16לפי סעיף . האישית שלהם ביחסי העבודה
ואין הם חייבים נאמנות לארגון שבהתייעצות עמו הם , תלות בענייני שפיטה-מאי

נציגי הציבור נוהגים באופן , לדעת הוועדה, אכן. נתמנו או לציבור שהם מייצגים

. ואינם מגלים נטייה לצד או לאינטרס בסכסוך, קרהלפי נסיבות המ, אובייקטיבי
אמנם התועלת הנובעת מן השיתוף של נציגי ציבור בולטת בעיקר במסגרת הדיון 
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אולם מחלוקות בשאלות של . להבדיל משאלות של משפט, בשאלות של עובדה
תועלת מיוחדת נובעת מן השיתוף של נציגי . עובדה הן דבר רגיל בסכסוכי היחיד

ויש בהם לא , הדורשים בדרך כלל הכרעה מהירה, דיון על צווים זמנייםציבור ב

השיתוף של נציגי ציבור מסייע מאוד , ונוסף לכך. פעם כדי להכריע בסכסוך עצמו
לבית הדין כאשר הוא מבקש להביא את בעלי הדין לכלל פשרה שתסיים את 

ת השיתוף בשל כל אלה שוללת הוועדה את ההצעה לבטל באופן גורף א. הסכסוך

 . של נציגי ציבור בסכסוכי היחיד
 

נציגי הציבור מקבלים , ראשית. אמנם השיתוף של נציגי ציבור גובה מחיר.  106

) מעודכן למועד זה(התגמול . תגמול כספי עבור השתתפותם בישיבות בית הדין
 –בבית הדין הארצי ; ח ליום ישיבות" ש400 –בבית דין אזורי :  הוא כדלקמן

בגין התגמול עבור ההשתתפות , סך כל ההוצאה הכספית.  ליום ישיבותח" ש580

ח " מיליון ש4.2 לסך 2005הגיע בשנת , של נציגי הציבור בכל בתי הדין לעבודה
, אולם הוועדה סבורה כי הוצאה בסדר גודל זה היא הוצאה סבירה וראויה. לערך

, וני בית הדיןבהתחשב בתרומה של נציגי הציבור לדי, אפילו מבחינה כלכלית

שיש בה כדי , ובכלל זה ליישוב סכסוכים קיבוציים בדרך של פשרה והסכמה
השיתוף של נציגי הציבור כרוך , שנית. למנוע או לקצר שביתות ועיצומים אחרים

. שלעתים יש בהם כדי לפגוע ביעילות או בתדמית של בית הדין, אמנם בחסרונות

כפי , במידה ניכרת את החסרונות האלהניתן וראוי לצמצם , לדעת הוועדה, אולם
 . שיובהר להלן

 
הוועדה נתנה דעתה במיוחד לשאלה אם ראוי לבטל את השיתוף של נציגי .  107

להבדיל מעניינים בתחום יחסי , ציבור בעניינים מתחום הביטחון הסוציאלי

להלן דוגמאות לעניינים כאלה המצויים בסמכותו של בית דין אזורי . העבודה

-ל"התש, תביעה לתגמול לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה: הלעבוד
של , נגד המוסד לביטוח לאומי, תובענה לתשלום חודשי; ) לחוק13סעיף  (1970

 1972-ב"התשל, )הבטחת תשלום(לפי חוק המזונות , מי שקיבל פסק דין למזונות

 1994-ד"התשנ, ערעור על החלטה לפי החוק לפיצוי נפגעי גזזת; ) לחוק13סעיף (
-ד"התשנ, תובענה של מבוטח לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי; ) לחוק14סעיף (

בפני הוועדה הושמעה דעה כי בעניינים אלה ובעניינים ).   לחוק54סעיף  (1994

, דומים אחרים מתחום הביטחון הסוציאלי לא צפויה תועלת רבה מנציגי הציבור
להבדיל מתחום , ם יחסי העבודהשבדרך כלל הרקע האישי שלהם מוגבל לתחו
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, לדעת ההסתדרות הרפואית בישראל, לעומת זאת, אולם. הביטחון הסוציאלי
הניסיון מלמד כי שיתוף נציגי ציבור בדיונים לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי 

בעיקר על ידי יצירת אווירה של , מעלה תרומה ממדרגה ראשונה לדיוני בית הדין

גם לדעת הוועדה לא . ים כאלה נודעת לה חשיבות רבהשבדיונ, נגישות ופתיחות
יהיה זה ראוי לבטל באופן כללי את השיתוף של נציגי ציבור בעניינים מתחום 

בית הדין לעבודה הוקם מלכתחילה גם כבית דין לביטחון . הביטחון הסוציאלי

שאף בו , ובתור שכזה הוא בא במקומו של בית הדין לביטוח לאומי, סוציאלי
הניסיון שנרכש במשך השנים בבית הדין לעבודה אינו מצדיק .  נציגי ציבורשותפו

 . ביטול השיתוף של נציגי ציבור בעניינים מתחום זה
 

כגון עניינים בהם הסכסוך הינו , אפשר שבעניינים מסוימים, עם זאת.  108

. יהיה מוצדק לוותר על השיתוף של נציגי ציבור, במהותו משפטי ולא עובדתי

)) 1א(20ובסעיף ) 1ג(18בסעיף (חוק בית הדין לעבודה קובע כיום , כאמור
אפשרות לוותר על השיתוף של נציגי ציבור בסוגים מסוימים של הליכים שהמוסד 

הוועדה בדקה אם ראוי ). ד(-ו) ג(104ראו לעיל פיסקה . אומי צד בהםלביטוח ל

סיפה ובדקה גם והיא הו, יהיה להרחיב אפשרות זאת לסוגים נוספים של הליכים
כדי להרחיב עוד יותר את האפשרות לקיים , אם ראוי יהיה ללכת בדרכים נוספות

גופים שונים , אכן. בהליכים או במקרים המתאימים לכך, דיון ללא נציגי ציבור

הסתדרות העובדים , ובהם הנהלת בתי המשפט, הקשורים לבית הדין לעבודה
הציעו לבדוק את ,  הכלכלייםהכללית החדשה ולשכת התיאום של הארגונים

האפשרות להרחיב את תחום העניינים בהם הדיון בבית הדין יוכל להתקיים בפני 

גם ועדת אליאסוף בדקה אפשרות זאת והמליצה להרחיב את . השופט לבדו
ראו . הסמכות המוקנית בחוק לשופט לבדו להחליט בעניינים שונים שבסדר הדין

 .38-36' עמ,  ח ועדת אליאסוף"דו

 
לחוק בית הדין לעבודה מקנים סמכות ) 1א(20וסעיף ) 1ג(18סעיף , כאמור.  109

לאחר התייעצות עם נשיא , לשר המשפטים ולשר העבודה והרווחה לקבוע בצו

סוגי הליכים , בית הדין הארצי ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת
מכוח . ט כדן יחידוהם יהיו נדונים בפני שופ, שהמוסד לביטוח לאומי צד בהם

סעיף זה הוצא צו הקובע כי ערעורים על החלטות של ועדות רפואיות לעררים 

-ה"התשנ, ]נוסח משולב[וערעורים על קביעת נכות לפי חוק הביטוח הלאומי 
ללא נציגי , בבית דין אזורי וכן גם בערעור בבית הדין הארצי, יהיו נדונים, 1995
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, הניסיון המצטבר בערעורים אלה). ד(-ו) ג(104ראו לעיל פיסקה . ציבור
מלמד כי אכן ניתן לוותר בהם על השיתוף , המתמקדים בשאלות משפטיות בלבד

הוועדה סבורה כי עשויים להיות סוגים נוספים של הליכים . של נציגי ציבור

ולא בהכרח הליכים בהם המוסד לביטוח לאומי הוא , בתחום הביטחון הסוציאלי
, לדוגמה, כך.  ניתן לוותר על השיתוף של נציגי ציבורשגם בהם, אחד הצדדים

) ב(14ייתכן כי בערעורים על החלטות של ועדות רפואיות לעררים לפי סעיף 

, המוגבלים לשאלות משפטיות בלבד, 1994-ד"התשנ, לחוק לפיצוי נפגעי גזזת
 . ניתן לקבוע שהדיון יתקיים בפני שופט יחיד

 

וי לקבוע גם בסוגים מסוימים של הליכים בתחום ייתכן שכך רא. יתרה מזאת.  110
לגבי כל סוג של הליכים , אמנם. ולא רק בתחום הביטחון הסוציאלי, יחסי העבודה

צריך לבדוק בנפרד אם מהות ההליך מצדיקה סטייה מן הכלל הקובע הרכב של 

, ראוי שהחוק יקנה סמכות לבדוק זאת, לדעת הוועדה, אולם. שופט ונציגי ציבור
אם אכן מוצדק לקבוע שהדיון , לגבי כל סוג של הליך, ליט על פי הבדיקהולהח

לסמכות זאת ראוי שיהיה חריג . בהליכים מאותו סוג יתקיימו בפני שופט בלבד

בהם נודעת חשיבות מיוחדת , שהיא לא תחול על סכסוכים קיבוציים: חשוב אחד
) 1ג(18סעיף בהתאם לכך מציעה הוועדה להשמיט מ. לשיתוף של נציגי ציבור

ובמקומם , "שהמוסד לביטוח לאומי צד בהם"את המילים ) 1א(20ומסעיף 

, כלומר)" (ב(24להוציא הליכים לפי סעיף "את המילים ) 1ג(18להוסיף בסעיף 
להוסיף את המילים ) 1א(20ובסעיף ) סכסוכים הנובעים מהסכם קיבוצי מיוחד

ובעים מהסכם קיבוצי כללי סכסוכים הנ, כלומר" (25להוציא הליכים לפי סעיף "

 ).וסכסוכים ארגוניים
 

לחוק בית הדין ) ב(18דרך נוספת לקיום דיון ללא נציגי ציבור נקבעה בסעיף . 111

יכול שהשופט "אומר כי , המתייחס להרכב בית הדין האזורי, סעיף זה. לעבודה
 על פי, אם שופט של בית דין אזורי החליט כך בהחלטה מנומקת, יהיה דן יחיד

, כלומר, )"2)(א(24הוראה זו לא תחול  בתובענה לפי סעיף . בקשת אחד הצדדים

אולם בפועל רק לעתים רחוקות מבקש . בתובענה הנובעת מהסכם קיבוצי מיוחד
שבדרך , ייתכן שההסבר העיקרי לכך הוא. אחד הצדדים כי השופט יהיה דן יחיד

אך ייתכנו גם הסברים . כלל שני הצדדים מעוניינים לשתף נציגי ציבור בדיון

שמא , ייתכן שכל צד חושש לבקש קיום דיון ללא נציגי ציבור, בין היתר. אחרים
הוועדה , מכל מקום. ובסופו של דבר אף לא תיענה, הבקשה תעורר מורת רוח
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, סבורה שאם שני הצדדים גם יחד מעוניינים לקיים את הדיון בפני שופט בלבד
מן , צר את משך הדיון ואם מטעם אחראם משום שלדעתם יהיה בכך כדי לק

לחוק על ) ב(18לפיכך מציעה הוועדה לתקן את סעיף . הראוי לאפשר להם זאת

יאמר שעל אף ) ב(18סעיף , בהתאם להצעה זאת. ת כזאתידי קביעת אפשרו
אם שני ) א: השופט יהיה דן יחיד בנסיבות אלה, )א(18האמור בסעיף קטן 

אלא אם השופט קבע אחרת בהחלטה , כךהצדדים הביעו בכתב את רצונם ב

אם השופט החליט כך בהחלטה מנומקת על פי בקשה בכתב של ) או ב, מנומקת
לא תחול בתובענה , כיום) ב(18כפי שנאמר בסעיף , הוראה זו. אחד הצדדים

 .הנובעת מהסכם קיבוצי מיוחד
 

 בשלושה לחוק בית הדין לעבודה קובע כי בבית דין אזורי הדן) ד(18סעיף .  112

ובכלל זה סמכות , יהיו לשופט לבדו סמכויות בעניינים מסוימים של סדר הדין

וסעיף ; להורות כל הוראה לסדר הדין שיש בה כדי לפשט את הדיון או להקל עליו
לחוק קובע כי בבית הדין הארצי יוקנו סמכויות אלה לאב בית הדין או ) ב(20

בעניינים של סדר , אכן). ו(-ו) ה(104ראו לעיל פיסקה . לשופט שהוא מינה לכך

והמעורבות של נציגי הציבור בעניינים , הידע והניסיון מרוכזים בידי השופט, הדין
זה הרקע . היא עלולה לסרבל את הדיון, יותר מאשר היא יכולה להועיל, אלה

, ברוח מטרה זאת. שמטרתן היא להקל על ניהול יעיל של הדיון, להוראות אלה

הרחיב את הסמכות המוקנית לשופט בבית דין אזורי בעניינים הוועדה מציעה ל
באמצעות תיקון סעיף , כשהוא לבדו, ולהוסיף לו, שונים הנוגעים לניהול המשפט

 :סמכויות אלה, לחוק) ד(18

 
כאשר הנתבע או המשיב , מתן פסק דין בתובענה או בבקשה על פי צד אחד )א(

 .וך קיבוצילמעט בסכס, אינו מתגונן או אינו משיב לה

 
 .לעיל לבקשת נתבע או משיב) א(קטן -ביטול פסק דין שניתן כאמור בסעיף )ב(

 
 .מחיקת תובענה או בקשה על פי בקשת התובע או המבקש )ג(
 
מתן פסק דין בהסכמה לפי נוסח מוסכם על הצדדים או פסק דין המאשר  )ד(

 . הסכם פשרה בין בעלי הדין
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, שופט או רשם, חיקוק או על ידי בית הדיןהארכת מועד או זמן שנקבע ב )ה(
 .לעשיית דבר שבסדר דין או בנוהג

 
למעט מחיקה , עד לפתיחת הדיון בהליך, דיון והחלטה בבקשות שבסדר דין )ו(

 .או דחייה של תובענה על הסף שלא על פי בקשת התובע

 
 . העברת הליך לערכאה אחרת בשל חוסר סמכות מקומית או עניינית )ז(
 
 .למעט בסכסוך קיבוצי, יון והחלטה בבקשה לעיכוב ביצוע של פסק דיןד )ח(

 
) א(27המוקנים לרשם על פי סעיף , הפעלת סמכויות ותפקידים של רשם )ט(

 .בשינויים הנדרשים, לחוק בית הדין לעבודה

 
מתן צו מניעה או צו ארעי דחוף שתוקפו עד לקיום דיון בבקשה בפני  )י(

 .למעט בסכסוך קיבוצי,  יעלה על שבעה ימיםובלבד שתוקפו לא, המותב

 
, סמכויות דומות, )ב(20באמצעות תיקון סעיף , הוועדה מציעה להוסיף. 113

לאב בית הדין או לשופט שהוא מינה , גם בבית הדין הארצי, בשינויים הנדרשים

גם סמכות לדון ולהחליט ) ב(20כמו כן מציעה הוועדה להוסיף בסעיף . לכך
 .לטת ביניים של בית דין אזוריבערעור על הח

 

בהם נתונה , )ב(20ובסעיף ) ד(18רשימת העניינים המפורטים בסעיף . 114
לפיכך מציעה הוועדה . אינה בהכרח רשימה מלאה וממצה, הסמכות לשופט לבדו

לאחר התייעצות עם נשיא , להוסיף הוראה לחוק שתקנה סמכות לשר המשפטים

להוסיף לרשימה , חוק ומשפט של הכנסת, חוקהבית הדין הארצי ובאישור ועדת ה
או , שיהיו בסמכותו של השופט לבדו בבית דין אזורי, עניינים שבסדר דין

לפי , בסמכותו של אב בית הדין או שופט שהוא מינה לכך בבית הדין הארצי

 .העניין
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 דרך המינוי של נציגי ציבור.  ה

 לעבודה דיון ללא נציגי גם לאחר הרחבת האפשרות לקיים בבית הדין.  115

עדיין ייוותר לנציגי הציבור תפקיד חשוב בבית , כפי שהוועדה מציעה, ציבור
לפיכך חשוב לנקוט צעדים שיהיה בהם כדי לצמצם את החסרונות הכרוכים . הדין

במשך השנים ננקטו צעדים כאלה על ידי , אכן. בשיתוף נציגי ציבור בבית הדין

, לחוק בית הדין לעבודה) א(22 הוחלף סעיף 1985בשנת , בין היתר. המחוקק
מנימוקים , רשאי בית הדין, נציג ציבור שהוזמן ולא בא"ובסעיף החדש נאמר כי 

בשים לב לשלב שבו , והוא רשאי, לקיים את הדיון ללא השתתפותו, שיירשמו

להורות על הפסקת השתתפותו של אותו נציג ציבור באותו הליך , נמצא הדיון
ראו חוק בית הדין ".  יש להמשיך את ההליך עם נציג ציבור אחרולקבוע כי 

עדיין , לדעת הוועדה, עם זאת. 4סעיף , 1985-ה"התשמ, )13' תיקון מס(לעבודה 

באופן שיהיה , ניתן וראוי לתקן הוראות והסדרים נוספים הנוגעים לנציגי הציבור
. ל בית הדיןבו כדי לשפר את התפקוד של נציגי הציבור ולהעלות את הרמה ש

 .הצעות הוועדה לעניין זה מובאות להלן
 

.  לחוק בית הדין לעבודה10דרך המינוי של נציגי הציבור נקבעה בסעיף .  116

לאחר "נציגי הציבור ימונו על ידי שר המשפטים ושר העבודה , לפי סעיף זה

התייעצות בארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה 
". בארגונים ארציים של מעבידים שלדעת השרים הם יציגים ונוגעים בדברו

הוועדה מציעה כי סמכות המינוי של , ראשית. הוועדה מציעה לשנות דרך זאת

, או(ללא שיתופו של שר העבודה , נציגי הציבור תופקד בידי שר המשפטים לבדו
 בפרק 58פיסקה על הצעה זאת ראו לעיל ). שר התעשייה המסחר והתעסוקה, כיום

הוועדה מציעה לשנות את הוראת החוק בנוגע , שנית"). המעטפת הארגונית ("6

מזה שנים שחובת . לחובת ההתייעצות הנדרשת קודם למינוי של נציגי ציבור
. ההתייעצות מתבצעת בדרך שאינה משקפת באופן דווקני את נוסח ההוראה בחוק

ה מיוחדת המורכבת מנציג שר לצורך ההתייעצות  הוקמה במשרד המשפטים ועד

נציג הסתדרות העובדים , נציג שר התעשייה המסחר והתעסוקה, המשפטים
הכללית החדשה של העובדים ונציג לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים 

מקובל שנציגי השרים בוועדה המייעצת הם אנשי ).  הוועדה המייעצת–להלן (

 נציג שר התעשייה המסחר הממונה הראשי על יחסי העבודה הוא: מקצוע
הוועדה . והיועץ המשפטי למשרד המשפטים הוא נציג שר המשפטים, והתעסוקה
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ועל יסוד הדיון מגישה , דנה בהם, המייעצת  מקבלת את שמות המועמדים למינוי
. לשרים המוסמכים למנות את נציגי הציבור רשימה של מועמדים מומלצים למינוי

תוך כדי דיוני , אם כן,  לחוק מתבצעת10עיף חובת ההתייעצות הנדרשת לפי ס

האפשרות הניתנת לנציג הסתדרות העובדים הכללית החדשה : הוועדה המייעצת
להביע דעתו לגבי כל מועמד נחשבת להתייעצות הנדרשת עם ארגון העובדים 

והאפשרות הניתנת לנציג ; המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה

ארגונים הכלכליים להביע את דעתו נחשבת להתייעצות לשכת התיאום של ה
הנדרשת עם ארגונים ארציים של מעבידים שלדעת השרים הם יציגים ונוגעים 

לפיו הוועדה המייעצת , הוועדה סבורה כי ההסדר הקיים, מבחינה עקרונית. בדבר

בודקת את הכשירות וההתאמה של כל מועמד לפני שעניינו מובא בפני השרים 
 . הוא הסדר חיובי, החלטהלצורך 
 

השינוי . הוועדה רואה לנכון להציע שני שינויים בהסדר הקיים, עם זאת. 117
לעניין זה מאמצת הוועדה הצעה של ועדת . הראשון מתייחס להרכב הוועדה

ח "ראו דו. אליאסוף להקמת ועדה מיוחדת שתדון בהצעות למינוי נציגי ציבור

ה מציעה כי תוקם במשרד המשפטים ועדה הוועד. 19-18' עמ, ועדת אליאסוף
שתורכב מחמישה )  הוועדה לנציגי ציבור–להלן (מיוחדת לעניין נציגי הציבור 

 :חברים כדלקמן

 
שייקבע על ידי נשיא , שופט  מכהן או שופט בדימוס של בית הדין לעבודה )א(

 ;והוא יהיה יושב ראש הוועדה, בית הדין הארצי לעבודה

 
 ;טיםנציג שר המשפ )ב(

 
אם יחול שינוי במבנה משרדי , או(נציג שר התעשייה המסחר והתעסוקה  )ג(

 ;)השר המופקד על ענייני עבודה, הממשלה

 
הסתדרות העובדים הכללית : כיום(נציג של ארגון העובדים הגדול ביותר  )ד(

 ;)החדשה

 
 לשכת התיאום של הארגונים: כיום(נציג של ארגון המעבידים הגדול ביותר  )ה(

 ).הכלכליים
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מינוי שופט או שופט בדימוס של בית הדין לעבודה כיושב ראש , לדעת הוועדה

יעלה את מעמדם של נציגי , ישפר את הליך המינוי, יחזק את הוועדה, הוועדה

 .הציבור ויגביר את אמון הציבור בבית הדין לעבודה
 

שייתכן כי אף . השינוי השני המוצע על ידי הוועדה מתייחס ללשון החוק. 118

הוועדה ,  לחוק10ההסדר הקיים עונה על חובת ההתייעצות הקבועה בסעיף 
סבורה כי ראוי שהחוק יציג בלשון מפורשת את הליך המינוי באמצעות הוועדה 

החוק יסמיך את הוועדה .  לחוק10לשם כך יש לתקן את סעיף . לנציגי ציבור

וכן גם , י ציבור חדשיםבבקשות למינוי נציג, בין היתר, לנציגי ציבור לדון
בבקשות להארכת הכהונה של נציגי ציבור לקראת סיום תקופת כהונתם בבית 

 .הדין

 
הליך המינוי של נציגי הציבור בבית הדין , מאז הוקם בית הדין לעבודה.  119

ואנשים מן , הציבור הרחב לא היה מודע לפתיחת ההליך. לעבודה לא היה  פומבי

המועמדים למינוי היו מוצעים .  עצמם כמועמדים למינויהציבור לא הוזמנו להציע
או , לאחר בירור פנימי בארגונים אלה, על ידי ארגוני העובדים והמעבידים

הליך . שר המשפטים ושר העבודה, כלומר, בלשכות השרים המופקדים על המינוי

ומכל , זה עורר את הטענה שהוא מאפשר מינוי על יסוד שיקולים בלתי ענייניים
שהליך זה אינו מתיישב עם עקרון השוויון ואף אינו מבטיח את המינוי של , קוםמ

 .הראויים ביותר
 

הוועדה  סבורה כי מן הראוי לשנות את הליך המינוי של נציגי ציבור באופן .  120

בהתאם לעקרונות אלה יש . הפומביות והשקיפות, שיקדם את עקרונות השוויון

מודעה בכלי התקשורת שתודיע על הכוונה לפתוח את הליך המינוי בפרסום 
, על התקנים הפנויים ועל תנאי הכשירות הנדרשת למינוי, למנות נציגי ציבור

. להציג את מועמדותם למינוי, העונים על תנאי הכשירות, ותזמין את המעוניינים

דרך זאת הוצעה זה מקרוב על ידי נשיא בית הדין הארצי לעבודה לשרת , אכן
ובהתאם לכך , שרת המשפטים הגיעה למסקנה שזו הדרך הראויהגם . המשפטים

החליטה לאחרונה לפרסם מודעה בעיתונות על הכוונה למנות נציגי ציבור לבתי 

הדין לעבודה ולהזמין הצעות למינוי מארגונים שונים בתחום יחסי העבודה ומן 
 החלטה כזאת נתקבלה לאחרונה גם על ידי הוועדה המייעצת.  הציבור הרחב
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על הוועדה ". מכרז-מעין"מתוך כוונה לקיים , למינוי נציגי ציבור לבתי הדין
הוועדה מציעה לתת לכך תוקף של כלל שיקבע . 116המייעצת ראו לעיל פיסקה 

כי הליך המינוי של נציגי הציבור ייפתח בפרסום מודעה פומבית המזמינה את 

 .המעוניינים להשתתף בהליך זה
 

להציג את מועמדותם על , במודעה שתפורסם, וי יתבקשוהמעוניינים במינ.  121

שיכלול שאלות שיש להן , ולמלא שאלון מיוחד, גבי טופס מיוחד לעניין זה
את התנאים הנדרשים , בין השאר, הטופס יציג. שייכות וחשיבות לעניין המינוי

, תנאי הכשירות, כגון, לצורך המינוי והתנאים הכרוכים בתפקוד של נציג ציבור

המחוייבות להיענות לזימון מטעם בית הדין בתכיפות , כלל בדבר ניגוד ענייניםה
השאלון יכלול . שתצוין והתגמול הכספי עבור השתתפות בישיבות בית הדין

לברר את , שאלות שמטרתן לקבוע אם המועמד עונה על תנאי הכשירות שנקבעו

למנוע מינוי , יבוררמת השכלתו ומידת התאמתו לתפקיד של נציג צ, מהות ניסיונו
. שיש בו פגם מחמת ניגוד עניינים או קשרים שיש בהם כדי לפסול את המינוי

שאלון : "שאלון כזה הוכן במשרד המשפטים  ונמצא בשימוש זה שנים אחדות

שאלון זה מבקש מן המועמד ". למועמד לכהונת נציג ציבור בבתי הדין לעבודה
רטים בעניין אפשרות של ניגוד פרטים בעניין הכשירות ופ, פרטים אישיים

והוא כולל גם פרטים בעניין התחייבויות של המועמד וכן תצהיר , עניינים

 . לחתימתו
 

המועמד יידרש לצרף לשאלון המלצה מאת ארגון עובדים או מאת ארגון 

והוא יהיה רשאי לצרף המלצות נוספות כפי שיראה , כתנאי למינוי, מעבידים
 .לנכון

 

ועלתה בפני הוועדה המייעצת למינוי נציגי הציבור הצעה לאחרונה ה.  122
בהקשר זה התעוררה . לשדרג את השאלון על ידי הוספת שאלות בתחומים שונים

עסקית או , אישית(האם ראוי להתחשב בהליך המינוי גם בזיקה : שאלות אחדות

האם נכון הדבר להימנע ממינוי , של המועמד לשר הממנה או לשר אחר) פוליטית
כמו חברות במרכז מפלגה או חברות מטעם (ל אדם הממלא תפקיד פוליטי ש

לכלול בשאלון גם שאלות בדבר זיקה , בהתאם, ואם) מפלגה במועצת פועלים

השאלה הופנתה על ידי היועץ המשפטי לממשלה אל ועדה . כזאת או תפקיד כזה
בעיקרה הוועדה סבורה כי ההצעה להרחיב ולהעמיק את השאלון הקיים היא . זאת
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. שכן היא תסייע להליך הבחירה של המועמדים הראויים ביותר, הצעה חיובית
וכן , הוועדה נתנה דעתה גם לשאלת הזיקה של המועמד לשר הממנה או לשר אחר

. לשאלה אם ראוי למנות אדם הממלא תפקיד פוליטי כנציג ציבור בבית הדין

לשר הממנה או ) יטיתעסקית או פול, אישית(השיקול של זיקה , לדעת הוועדה
לגבי מינוי דירקטור , מכוח חוק, יש לו משקל לפחות כפי שיש לו, לשר אחר

לעניין זה ראו . בחברה ממשלתית או חבר בהנהלה של גוף שהוקם  בחיקוק

לא , בהתאם לכך. 1975-ה"התשל, א לחוק החברות הממשלתיות60-ג ו18סעיפים 
ש לו זיקה כזאת אלא אם יש לו יהיה זה ראוי למנות כנציג ציבור מועמד שי

מן הראוי שהשאלון , לצורך זה. כישורים מיוחדים לכהונה כנציג ציבור בבית הדין

, ובכלל זה תפקידים מפלגתיים, את התפקידים הציבוריים, בין היתר, ישקף
, בהתחשב במהות התפקיד של נציג ציבור בבית הדין, מצד שני. שהמועמד ממלא

לפסול מועמד ראוי לכהונה רק משום שהוא חבר ,  הוועדהלדעת, לא יהיה זה נכון

שהוא חבר מטעם מפלגה בוועד הפועל או בגוף אחר של , כגון, בגוף פוליטי
הוועדה ממליצה כי הוועדה המייעצת תבדוק את , בהתאם לכך. ארגון עובדים

אם על , ותשנה אותו, תוך התייעצות עם נשיא בית הדין הארצי לעבודה, השאלון

ובכלל זה שאלות לעניין , ניסוח חדש של שאלות ואם על ידי הוספת שאלותידי 
באופן , הזיקה לשר משרי הממשלה ולעניין התפקידים הציבוריים של המועמד

 .שיסייע לבחירה ראויה של נציגי הציבור

 
הודיע ביום , אליו הועברה עמדת הוועדה בשאלה זאת, היועץ המשפטי לממשלה

ליושב ראש , בין היתר, עם העתק(י למשרד המשפטים  ליועץ המשפט14.11.05

בהתאם לכך קבע היועץ המשפטי . כי הוא שותף לעמדת הוועדה) ועדה זאת
כי הכלל הוא שאין למנות כנציג ציבור בבית הדין לעבודה , במכתב זה, לממשלה

מינוי בעל זיקה כנציג ציבור ;  אדם המוכר בציבור הרחב כבעל זיקה פוליטית

אם המועמד למינוי מכהן , במקרה כזה; ק בהתקיים כישורים מיוחדיםיתאפשר ר
 .המינוי יותנה בכך שהוא יתפטר מן הגוף הבוחר, כחבר בגוף בוחר של מפלגה

 

, במסגרת המזכירות של בית הדין לעבודה, לפני שנים אחדות הוקמה.  123
, מייעצתמחלקה זאת מתפקדת כיום גם כמזכירות הוועדה ה. מחלקה לנציגי ציבור

בדומה ליחידה במסגרת הנהלת בתי המשפט המתפקדת גם כמזכירות הוועדה 

הוועדה סבורה כי . 116על הוועדה המייעצת ראו לעיל פיסקה . לבחירת שופטים
צה כי המחלקה לנציגי ציבור תשמש גם והיא ממלי, ר זה הוא ההסדר הרצויהסד
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נציגי ציבור תרכז גם את המחלקה ל, בין היתר. כמזכירות הוועדה לנציגי ציבור
הבדיקות הנדרשות והטיפול המינהלי בטפסים ובשאלונים של המעוניינים 

על ידי המודעה שתתפרסם בתקשורת , המעוניינים יופנו. להתמנות כנציגי ציבור

אל המחלקה לנציגי ציבור לצורך קבלת , בדבר תקנים פנויים של נציגי ציבור
את הטופס , במועד שייקבע, למחלקה זאתהם יתבקשו להחזיר . הטופס והשאלון

 .לפי העניין, עם המלצה מאת ארגון עובדים או מאת ארגון מעבידים, והשאלון
 

מעמד , גם לפי ההסדר המוצע, לארגוני העובדים וארגוני המעבידים יהיה.  124

בוועדה לנציגי , כאמור, ראשית. ותפקיד נכבד בהליך המינוי של נציגי הציבור

ם נציג של ארגון העובדים הגדול ביותר ונציג של ארגון המעבידים ציבור נכללי
כל אחד מנציגים אלה יהיה רשאי להציע מועמדים לכהונה כנציגי . הגדול ביותר

מועמד כזה יופנה אל המחלקה לנציגי . לפי העניין, עובדים או כנציגי מעבידים

גון עובדים וכל כל אר, שנית. ככל מועמד, ציבור לצורך מילוי הטופס והשאלון
הנציגים של , שלישית. ארגון מעבידים יוכל לצרף את המלצתו לשאלון המועמד

ארגוני העובדים והמעבידים בוועדה לנציגי ציבור יוכלו להביע את עמדתם לגבי 

 .כל מועמד במהלך הדיון בוועדה ולהשפיע בדרך של הצבעה על המינוי
 

דמית של הטפסים והשאלונים המחלקה לנציגי ציבור תערוך בדיקה מק.  125

, בבדיקה זאת תברר המחלקה. שיוגשו לה על ידי המעוניינים במינוי כנציגי ציבור
צירף את , אם המעוניין במינוי מילא כנדרש את הטופס והשאלון, ראשית

אם הוא עונה , ושנית, המסמכים המתבקשים וחתם על התצהיר כנדרש בשאלון

על ידי אלה , פסים ושאלונים שמולאו כנדרשט. על התנאים הנדרשים מכל מועמד
יועברו על ידי המחלקה לנציגי ציבור לדיון בוועדת , העונים על תנאי הכשירות

 .המינויים
 

 

 הכשירות  הנדרשת  מנציגי  ציבור.  ו

, שאלת הכשירות הנדרשת לצורך מינוי כנציג ציבור היא שאלה חשובה.  126
קוד והרמה של בית הדין וגם לעניין שנודעת לה השפעה רבה גם לעניין התפ

,  לחוק בית הדין לעבודה10על פי סעיף . המעמד והאמון הציבורי בבית הדין

 :נציגי ציבור יתמנו רק אם נתמלא בהם אחד מאלה



 106

 ;הם בעלי נסיון בתפקיד או בפעילות הקשורים ביחסי עבודה   )1"(
 

 ביחסי עבודה או ,בכלכלה, במשפט, בהוראה או במחקר, הם בעלי נסיון )2(

 ;במינהל ציבורי
 

, הם חברים או זכאים להיות חברים בלשכת עורכי הדין בישראל ועסקו ) 3(

, בעריכת דין, חמש שנים לפחות, בישראל או בחוץ לארץ, ברציפות או לסירוגין
בתפקיד משפטי בשירות מדינת ישראל או בשירות אחר שאושר על ידי שר 

 ".לחוק בתי המשפט) ב)(2(2המשפטים לעניין סעיף 
 

 10הוועדה סבורה כי מן הראוי לשנות את תנאי הכשירות שנקבעו בסעיף .  127

הצורך והתועלת , לדעתה.  לחוק בית הדין לעבודה לצורך מינוי אדם כנציג ציבור

לאו דווקא מידע או ניסיון בתחומים , בנציגי ציבור כחברים בבית הדין נובעים
ו המינהל הציבורי שאין להם קשר מהותי עם הכלכלה א, שונים של המשפט

אלא מידע וניסיון הנובעים מהתנסות אישית , העניינים הנדונים כרגיל בבית הדין

הוועדה מציעה שבמקום , בהתאם לכך. בתחומי העבודה או הביטחון הסוציאלי
ייקבע בחוק שאדם יהיה כשיר להתמנות כנציג ציבור אם , הכשירות הנדרשת כיום

ניסיון של חמש שנים לפחות בתפקיד או בפעילות בתחום משפט הוא בעל 

לרבות הוראה או מחקר בתחום , רווחה או ביטחון סוציאלי, יחסי עבודה, העבודה
, כגון השכלה אקדמית או רישיון עורך דין, נתונים נוספים. זה במסגרת אקדמית

ן לקבוע אולם הוועדה סבורה שלא יהיה זה נכו. עשויים להוסיף משקל למועמד

הוועדה נתנה דעתה גם לשאלת הגיל של נציגי . אותם כתנאי כשירות הכרחיים
ראוי לאמץ את ההצעה הקיימת לגבי הגבלת הגיל של שופט , לדעתה. הציבור

 73הוועדה מציעה כי לא ימונה אדם כנציג ציבור אם מלאו לו , אי לכך. עמית

תנאי כשירות .  שנים75 לו ולא ימשיך אדם לכהן כנציג ציבור לאחר שמלאו, שנים
ללא הבחנה בין נציג ציבור בבית דין אזורי לבין נציג , אלה צריכים להיקבע בחוק

ועדת המינויים תתחשב ברמת הכשירות , כמובן, עם זאת. ציבור בבית הדין הארצי

כגון משך הניסיון שלו בתחום יחסי העבודה ומהות התפקידים , של מועמד
שקול אם להציע מינויו של אדם כנציג ציבור בבית כאשר ת, שמילא בתחום זה

 .הדין האזורי או בבית הדין הארצי
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הוועדה לנציגי ציבור תבדוק את הכשירות וההתאמה של המועמדים .  128

כנציגי עובדים או כנציגי , ותציע את שמות המועמדים המומלצים למינוי, למינוי

ים נוהל כתוב לעבודת הוועדה כיום קי. בהתאם לנוהל עבודה שייקבע, מעבידים
הנוהל מדבר על מינוי נציגי ציבור חדשים ועל חידוש המינוי לנציגי . המייעצת

, הוא קובע הוראות בעניין מועדים. ציבור העומדים לסיים את תקופת כהונתם

. ועוד, מתן חוות דעת בבקשות להארכת כהונה של נציגי ציבור, ניהול פרטיכל
שיוצע על ידי , שהוועדה לנציגי ציבור תפעל על יסוד נוהלהוועדה סבורה כי ראוי 

ארגון , לאחר התייעצות עם נשיא בית הדין הארצי לעבודה, משרד המשפטים

העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה וארגון המעבידים 
 .ויינתן לו תוקף על ידי שר המשפטים, הגדול ביותר במדינה

 

, עיקרי בפני הוועדה לנציגי ציבור צריך להיות השיקול המקצועיהשיקול ה.  129

הכשירות המקצועית וההתאמה האישית של המועמד למילוי התפקיד של , כלומר
ובהנחה שבפני , עם זאת. אם כנציג עובדים ואם כנציג מעבידים, נציג ציבור

קום יש מ, הוועדה מונחת רשימה של מועמדים ראויים למינוי מבחינה מקצועית

ח הוועדה לסדרי "עיקרון זה בא לידי ביטוי בדו. לשקול גם את עקרון השיקוף
).  2001אפריל (א "שהוגש לשר המשפטים בניסן התשס, הבחירה של שופטים

, על פי עקרון השיקוף, ח זה  אומרת הוועדה  כי מדיניות ראויה היא"בדו

שיקולים אף שייקבע בראש ובראשונה על יסוד , שההרכב של בתי המשפט
. ישקף גם באופן הולם את המגזרים השונים בחברה הישראלית, מקצועיים

מדיניות ראויה גם לצורך מינוי נציגי ציבור , לדעת הוועדה, מדיניות זאת היא

בהתאם לכך מן הראוי שהוועדה לנציגי ציבור תשאף לכך . בבית הדין לעבודה
, בין היתר, ן ביטוי הולםשההרכב של כלל נציגי הציבור בבית הדין לעבודה יית

ח ועדת "לעניין זה ראו גם דו. גם לציבור הנשים וגם לאוכלוסייה הערבית

 . 19' עמ, אליאסוף
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 המספר של נציגי ציבור.  ז

? מה המספר הראוי של נציגי ציבור בבתי הדין האזוריים ובבית הדין הארצי.  130

לכל שופט בבית דין , ן זהלפי תק. כיום מקובל מעין תקן למספר נציגי הציבור
, ) נציגי ציבור24סך הכול ( נציגי מעבידים 12- נציגי עובדים ו12אזורי יש למנות 

 נציגי מעבידים 30- נציגי עובדים ו30ולכל שופט בבית הדין הארצי יש למנות 

 900-בהתאם לכך יש למנות לכל בתי הדין לעבודה כ).  נציגי ציבור60סך הכול (
, לדוגמה, כך. קטן יותר, בדרך כלל, ועל מספר נציגי הציבורבפ. נציגי ציבור

על רקע מספרים אלה התעוררה .  נציגי ציבור700- היו רק כ2005במחצית שנת 

התשובה לשאלה תלויה . בוועדה השאלה אם התקן הקיים הוא גם התקן הראוי
בור נציגי הצי, מבחינה עקרונית. בשיקולים עקרוניים ובשיקולים מעשיים גם יחד

אך נוסף , אמורים להביא עמם ניסיון אישי ביחסי עבודה או בביטחון סוציאלי

לפתח היכרות קרובה עם דרך הפעולה , לצורך מילוי תפקידם, לכך הם אמורים גם
היכרות כזאת היא . של בית הדין ועם סוגי העניינים הנדונים בפני בית הדין

נציג , בדרך כלל. בית הדיןהנובעת מהשתתפות  סדירה בישיבות , תוצאה נרכשת

, ציבור שאינו משתתף בישיבות בית הדין אלא פעמים מעטות ולעתים רחוקות
יתקשה להשתלב באופן ראוי בפעילות בית הדין ולתרום לבית הדין במידה 

להשתתפות , גם אם מכסה גמישה, לפיכך יש טעם לקבוע מעין מכסה. האפשרית

 .  לפחות פעם בחודש באופן ממוצע, ןכגו, של נציג ציבור בישיבות בית הדין
 

הוועדה ביקשה וקיבלה נתונים לגבי שיעור ההשתתפות של נציגי הציבור .  131

מן הנתונים עולה .  בישיבות בית הדין האזורי בירושלים ובית הדין האזורי בחיפה
 109 היו בבית הדין האזורי בירושלים 2004כי במשך המחצית השנייה של שנת 

ההתפלגות של השתתפות נציגי הציבור בישיבות בית הדין בתקופה . רנציגי ציבו

 9מהם ( נציגי ציבור לא השתתפו כלל בישיבות בית הדין 22: זאת היא כדלקמן
 השתתפו בשתי 15;  השתתפו בישיבה אחת13;  )שזומנו ולא הופיעו לישיבות

  השתתפו ביותר משש ישיבות28ורק ;  השתתפו בשלוש ישיבות8; ישיבות

מספר הישיבות הממוצע לנציג ציבור ).  ישיבות27- ל17 שהשתתפו בין 3ומהם (
בבית דין . הנתונים לגבי בית הדין האזורי בחיפה הם שונים. 5בתקופה זאת הוא 

ההתפלגות של השתתפות נציגי .  נציגי ציבור192 בסך הכול 2004זה היו בשנת 

 נציגי ציבור לא 13: קמן היא כדל2004הציבור בישיבות בית הדין במשך שנת 
 השתתפו בשתי 5;  השתתפו בישיבה אחת4; השתתפו כלל בישיבות בית הדין
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 השתתפו 17;  השתתפו בארבע ישיבות10;  השתתפו בשלוש ישיבות7; ישיבות
  שהשתתפו ביותר8ומהם ( ישיבות 12- השתתפו ביותר מ82; בחמש ישיבות

 .13יבור במשך השנה הוא מספר הישיבות הממוצע לנציג צ).  ישיבות40-מ
 

לוועדה אין נתונים לגבי שיעור ההשתתפות של נציגי ציבור בישיבות של . 132

הפער בין , כמו כן. בתי הדין האזוריים האחרים ובישיבות של בית הדין הארצי

הנתונים לגבי בית הדין האזורי בירושלים לבין הנתונים לגבי בית הדין האזורי 
 הפער בין שיעורי ההשתתפות של נציגי הציבור באותו ואף, בחיפה אינו מוסבר

די בנתונים הקיימים לגבי בתי הדין האזוריים , עם זאת. בית דין אינו מוסבר

או , בירושלים ובחיפה כדי לומר כי מספר לא קטן של נציגי ציבור אינו משתתף
 .לדעת הוועדה מצב זה אינו ראוי. בישיבות בית הדין, משתתף רק במידה מעטה

וייתכן כי הוא נעוץ , ייתכן כי ההסבר למצב זה נעוץ בהתנהלות של בית הדין

צריך להימנע ממצב בו נציגי ציבור אינם , כך או כך. בהתנהגות של נציגי הציבור
ואף אין להשלים עם מצב בו נציגי ציבור , מוזמנים באופן סדיר לישיבות בית הדין

 .זמנותמוזמנים לישיבות בית הדין ואינם נענים לה
 

כאחד התנאים , לדעת הוועדה יש לדרוש מן המועמדים למינוי כנציגי ציבור. 133
, התחייבות להשתתף בישיבות בית הדין בשיעור שייקבע ויצוין מראש, למינוי

ויש גם לדרוש מן המזכירות של כל בית דין שתתארגן באופן שיבטיח זימון סדיר 

 . לפי השיעור שייקבעבערך, של נציגי הציבור לישיבות בית הדין
 

השיעור הנמוך של השתתפות חלק מנציגי הציבור בישיבות בית , כמו כן.  134

של נציגי ) את המספר, כלומר(הדין נותן יסוד לסברה שניתן להקטין את התקן 

ובהתאם לכך גם להקטין את המספר הכולל של נציגי , ציבור המתמנים לכל שופט
ת המספר הכולל של נציגי הציבור נראית הקטנ. הציבור בבית הדין לעבודה

אם תתקבלנה ההצעות של ועדה זאת , ראשית. אפשרית וראויה מבחינות אחדות

יקטן הצורך , ללא נציגי ציבור, בדבר הרחבת הסמכות המוקנית לשופט לבדו
 109על הצעות אלה ראו לעיל פיסקאות . לשתף נציגי ציבור בהרכב בית הדין

מספר של נציגי ציבור עשויה להעלות את הרמה הכללית הקטנת ה,  שנית. 110-ו

הקטנת , שלישית. וכתוצאה גם לשפר את המעמד של בית הדין, של נציגי הציבור
המספר של נציגי הציבור תחסוך טרחה מינהלית והוצאות כספיות הכרוכות 
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במיוחד אם הליך המינוי של נציגי הציבור . במינוי ובתפקוד של נציגי הציבור
אם יהודק הקשר השוטף בין בית הדין לבין נציגי ,  מורכב וקפדני יותרייעשה

. ואם תתבצע ההצעה לערוך השתלמויות לנציגי הציבור במימון ממשלתי, הציבור

לפיכך מציעה הוועדה שתערך . 133- ו132על הצעות אלה ראו לעיל  פיסקאות  
ו הצעדים ולאחר מכן יינקט, בדיקה בשאלת המספר הראוי של נציגי ציבור

כדי , ושנית, כדי להפחית את המספר הכולל של נציגי ציבור, ראשית, הנדרשים

להבטיח שבדרך כלל נציגי הציבור ישתתפו בישיבות בית הדין באופן סדיר 
 .וסביר

 

 

 התפקוד  של  נציגי  ציבור.  ח

מינויו של נציג ציבור הוא " כי 11חוק בית הדין לעבודה קובע בסעיף .  135

, הוראה זאת נראית לוועדה ראויה". אך מותר לחזור ולמנותו, שניםלשלוש 
לצורך זה הוועדה מציעה . שמטרתו לעודד ריענון בהרכב בית הדין, בשינוי אחד

 לחוק יתוקן באופן שנציג ציבור יוכל לחזור ולהתמנות  פעמיים 11שסעיף 

 .כך שתקופת הכהונה הכוללת שלו לא תעלה על תשע שנים, נוספות בלבד
 

נציגי הציבור אמורים להביא עמם ניסיון אישי בתחום יחסי העבודה או .  136

ידע מספיק , כאשר הם מתמנים, אולם בדרך כלל אין להם. הביטחון הסוציאלי

בדבר דרכי הפעולה של בית דין או בדבר , בדבר תפקידו של חבר בבית דין
כדי שנציג , בידע כזה חשו. השאלות המשפטיות המתעוררות בפני בית הדין

וכתוצאה יוכל גם למצות את , הציבור יבין ויתמצא בהליך המתנהל בבית הדין

אי לכך סבורה הוועדה כי ראוי שכל נציג ציבור חדש . יכולתו לתרום להליך זה
קורס זה יכול . ישתתף בקורס הכנה מיוחד לנציגי ציבור בבית הדין לעבודה

כונת דומה לזו של קורס ההכנה להתקיים מטעם המכון להשתלמות שופטים במת

אם . במימון ממשלתי, קורס המתקיים בתנאי פנימייה, כלומר, לשופטים חדשים
הוא יוכל גם להכין את תכנית , המכון יקבל על עצמו את האחריות לקורס זה

 .בהתייעצות עם נשיא בית הדין הארצי לעבודה, הקורס
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,  בית הדין לבין נציגי הציבורהוועדה סבורה כי ראוי להדק את הקשר בין.  137
בדרך של העברת מידע שוטף על בית הדין ועדכון בנושאים של דיני עבודה , כגון

מן הראוי לקיים , כמו כן. באמצעות האינטרנט או באופן אחר, וביטחון סוציאלי

. מפעם לפעם השתלמויות לנציגי הציבור בתחומי הפעילות של בית הדין
במישור מקומי או , התקיים על בסיס של יום או יותרהשתלמויות כאלה יכולות ל

השתלמויות אלה ניתן לארגן באמצעות המכון להשתלמות . במישור ארצי

 .שופטים או באמצעות המחלקה לנציגי ציבור במזכירות בית הדין הארצי לעבודה
 

גם תפקיד של , נוסף לתפקיד של שפיטה, נציגי הציבור ממלאים לעתים.  138

הפישור בבית הדין לעבודה מוסדר על ידי תקנות בית הדין ). ות גישורלרב(פישור 
לפי תקנות אלה בית הדין רשאי להציע לבעלי . 1993-ג"התשנ, )פישור(לעבודה 

רשאי , אם הסכימו בעלי הדין. הדין בעניין אזרחי להעביר עניין שלפניו לפישור

שני נציגי ציבור , רבין הית, למנות לתפקיד מפשר, בתנאים מסוימים, בית הדין
שאותו עניין ) האחד נציג עובדים והשני נציג מעבידים(המכהנים באותו בית דין 

תקנה (התקנות מוסיפות וקובעות את חובות המפשר ). 3תקנה (אינו נדון לפניהם 

 .        ואת סדרי הפישור) 5
 

 לעתים(תובענות רבות המוגשות לבית הדין לעבודה מועברות ,  הלכה למעשה

עוד לפני תחילת , קרובות על ידי המחלקה לניתוב תיקים במזכירות בית הדין

, ככל הידוע. לפישור על ידי נציגי ציבור המכהנים באותו בית דין) הדיון בתובענה
ללא התדיינות , במקרים רבים הפישור על ידי נציגי הציבור מוביל לסיום הסכסוך

 .בהסכם בין בעלי הדין, בפני בית הדין
 

יישוב , כלומר, הפישור באמצעות נציגי ציבור משרת תכלית ראויה, ת הוועדהלדע
זאת תכלית ראויה במיוחד . סכסוכים בדרך של הסכם בין הצדדים לסכסוך

להמשיך ולקיים , ברוב המקרים, בהם הצדדים לסכסוך אמורים, בסכסוכי עבודה

לחה של הליכי לאור ההצ. זאת ועוד. ביניהם יחסי עבודה גם לאחר סיום הסכסוך
יש מקום לומר כי הליכים אלה חוסכים זמן שיפוטי יקר , הפישור בפני נציגי ציבור

יש בכך כדי לצמצם את העלות הכספית של בית הדין וגם לזרז את . של בית הדין

בתיקים בהם נערך פישור ובעקיפין גם בתיקים אחרים , ההתדיינות בפני בית הדין
 . הצריכים הכרעה של בית הדין
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חלק מן הבעיות קיבלו . פישור על ידי נציגי ציבור מעורר בעיות מיוחדות, עם זאת
לעניין חובות , כגון, 1993-ג"התשנ, )פישור(תשובה בתקנות בית הדין לעבודה 

לבעיות נוספות הוצעה תשובה בדין וחשבון של הוועדה ). 5תקנה (המפשר 

לעבודה בראשות השופט לכללי התנהגות ואתיקה של נציגי הציבור בבית הדין 
") בוררות ומתן עדות, יישוב סכסוכים("' ראו פרק ה. יצחק אליאסוף) בדימוס(

יש חשיבות , אכן. 139על ועדה זאת ראו להלן פיסקה . ח הוועדה"של דו' בחלק ב

לגיבוש כללי התנהגות שיחולו על נציגי ציבור במילוי התפקיד של מפשרים 
, שכללים כאלה יגובשו ויקבלו תוקף בהקדםוהוועדה מציעה , מטעם בית הדין

 . בהתחשב בהצעות של ועדת אליאסוף לעניין האתיקה של נציגי ציבור
 

מן הראוי שיחולו עליהם , כיוון שנציגי הציבור ממלאים תפקיד של שפיטה.  139

מינה , לצורך זה. כפי שמתחייב מתפקיד זה, כללי התנהגות ואתיקה מיוחדים

י לעבודה ועדה להכנת כללי התנהגות ואתיקה של נציגי נשיא בית הדין הארצ
הוועדה . יצחק אליאסוף) בדימוס(בראשות השופט , הציבור בבית הדין לעבודה

 דין 2004.13הגישה דין וחשבון לנשיא בית הדין הארצי לעבודה בחודש אוגוסט 

כללים בעניין : וחשבון זה מציע מערכת כללי התנהגות ואתיקה לנציגי ציבור
התנהגות במילוי התפקיד של נציג ציבור והתנהגות מחוץ למילוי , גוד ענייניםני

כמו כן הוא מציע להקים ועדה מיוחדת לאתיקה של נציגי ציבור . תפקיד זה

לתת חוות דעת בשאלות של אתיקה שיופנו אליה ולדון , בין היתר, שתוסמך
 .זה טרם נסתיים ח"דוהדיון בדבר יישום . בתלונות על הפרות של כללי האתיקה

 

לדעת הוועדה יש חשיבות לקביעת כללי התנהגות ואתיקה לנציגי ציבור שיהיה 

כללים כאלה יוכלו לשמש הנחיה להתנהגות הראויה וכן גם . להם תוקף רשמי
, הם יוכלו גם. ראויה של נציגי ציבור-בסיס לבירור תלונות על התנהגות בלתי

. בר העברת נציג ציבור מתפקידולשמש בסיס להחלטה בד, במקרים קיצוניים

לשם כך מציעה הוועדה שחוק בית הדין לעבודה יסמיך את נשיא בית הדין הארצי 
הכללים שהוצעו . לעבודה לקבוע כללי אתיקה לנציגי הציבור בבית הדין לעבודה

 .על ידי ועדת אליאסוף לאתיקה של נציגי ציבור יוכלו לשמש תשתית לצורך זה

____________ 
 

: כתובתו. ח הוועדה פורסם באינטרנט"דו   13
 http://elyon1.court.gov.il/heb/avoda/ethic/a.htm. 
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 מתפקיד  של נציגי  ציבורפסלות והעברה  .  ט

הוסיף לחוק את ) 1992-ב"משנת התשנ(תיקון לחוק בית הדין לעבודה .  140

רשמים ונציגי ציבור , סעיף זה מחיל על שופטים. א שעניינו טענת פסלות39סעיף 
א לחוק בתי 77את ההוראה שבסעיף , בשינויים המחויבים, בבית הדין לעבודה

 בבתי המשפט הכלליים בשל חשש ממשי המסדירה פסילת שופטים, המשפט

קיים הבדל בין הליך הפסילה בבית , עם זאת. למשוא פנים בניהול המשפט
ההבדל מתייחס לערעור . המשפט הכללי לבין הליך הפסילה בבית הדין לעבודה

, א לחוק בתי המשפט77לפי סעיף . על החלטת השופט שנתבקש לפסול את עצמו

, א לחוק בית הדין לעבודה39לפי סעיף ; יוןהערעור מוגש לבית המשפט העל
הוועדה מציעה להשוות את ההסדר . הערעור מוגש לבית הדין הארצי לעבודה

להסדר , ובכלל זה לגבי נציגי הציבור בבית הדין לעבודה, לגבי בית הדין לעבודה

 "). השופטים ("8 בפרק 91ראו לעיל פיסקה . הקיים לגבי בתי המשפט הכלליים
 

 לחוק בית הדין לעבודה קובע דרך להעברת נציג ציבור מתפקידו 15יף סע.  141

לאחר התייעצות , שר המשפטים רשאי, לפי סעיף זה. אף לפני תום תקופת הכהונה
אם , להעביר נציג ציבור מתפקידו", עם שר העבודה ועם נשיא בית הדין הארצי

". בבית הדיןנוכח לדעת שהתנהג בצורה שאינה הולמת תפקיד של נציג ציבור 

שר המשפטים ייתן לנציג , הסעיף מוסיף ואומר כי לפני קיום התייעצות כאמור
 . הציבור הזדמנות להשמיע דברו

 

בשל התנהגות , הליך להעברת נציג ציבור מתפקידו תוך כדי תקופת כהונתו.   142
כאשר נראה כי נציג ציבור התנהג , בפועל. הינו נדיר, שאינה הולמת את תפקידו

אם הוא נוהג שלא להיענות להזמנות , ובין היתר, ופן שאינו הולם את תפקידובא

מזכירות בית הדין נוהגת בדרך כלל שלא , להשתתף בישיבות של בית הדין
שלמעשה , התוצאה במקרה כזה היא. ולהסתפק בכך, להזמין אותו יותר לישיבות

 סבורה כי נוהג הוועדה. שלא בדרך שנקבעה בחוק, נציג הציבור הועבר מתפקידו

גם משום שהוא מונע מנציג הציבור את הזכות להעלות את , כזה אינו ראוי
וגם משום שאין בו כדי להרתיע במידה מספקת את נציגי , טענותיו בפני השר

לכן סבורה הוועדה כי מן הראוי לעשות . הולמת-הציבור מפני התנהגות בלתי

 .קרים המתאימיםשימוש במנגנון להעברת נציג ציבור מתפקידו במ
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הוועדה מציעה כי החוק יתוקן באופן שיובהר כי התנהגות שאינה הולמת .  143
 .נציג ציבור כוללת גם התנהגות בניגוד לכללי האתיקה החלים על נציגי ציבורשל תפקיד 

 

מציעה , לצורך העברת נציג ציבור מתפקידו בשל התנהגות שאינה הולמת.  144
שיהיה הולם יותר את , המנגנון הקיים כיום לפי החוקשונה מן , הוועדה מנגנון

הוועדה מציעה לעשות שימוש לצורך זה בוועדה לנציגי . המעמד של בית הדין

שאם נתקבלה , הצעת הוועדה היא. 117על ועדה זאת ראו לעיל פיסקה . ציבור
יהיה , אצל שר המשפטים תלונה נגד נציג ציבור בגין התנהגות שאינה הולמת

ועדה זאת תקיים . י להעביר את התלונה אל הוועדה לנציגי ציבורהשר רשא

משנה שתמונה על -אם בפני מליאת הוועדה ואם בפני ועדת, שימוע לנציג הציבור
הוועדה תהיה . ובלבד שתכלול גם את יושב ראש הוועדה, ידי הוועדה לצורך זה

. ר עדיםובכלל זה לשמוע ולחקו, רשאית לברר את התלונה בדרך שתמצא לנכון

תגבש הוועדה המלצה ותגיש אותה לשר , השימוע והבירור, על יסוד התלונה
אם , על יסוד המלצת הוועדה, שר המשפטים יהיה מוסמך להחליט. המשפטים

 .או לנזוף בנציג הציבור או להעביר אותו מתפקידו, לדחות את התלונה
 

סוד תלונה נגד על י, הוועדה מציעה גם להסמיך את שר המשפטים להחליט.  145
להשעות את נציג הציבור מתפקידו עד , נציג ציבור בגין התנהגות שאינה הולמת

 .לקבלת החלטה בעניין התלונה

 
הוועדה סבורה שראוי לקבוע נהלים והנחיות בעניינים הנוגעים לנציגי .  146

שהוועדה לא עסקה , ובעיקר לעניין המינוי והתפקוד של נציגי הציבור, ציבור

שיטת , ראוי לקבוע נהלים והנחיות  לעבודת הוועדה לנציגי ציבור, ין היתרב. בהם
הסדרים בדבר העברת תיקים , הזימון של נציגי ציבור להשתתף בישיבות בית הדין

מעקב , סדרי החתימה על פסקי דין, לנציגי ציבור לקראת הדיון בבית הדין

 ציבור בישיבות בית והערכה מצד בית הדין בנוגע להשתתפות ולתפקוד של נציגי
סיום הליך בו השתתף נציג , תבחינים לצורך חידוש מינוי של נציג ציבור, הדין

נהלים והנחיות אלה יכולים להיקבע על . ציבור שתמה תקופת כהונתו בבית הדין

על ידי שר המשפטים או על ידי מנהל בתי , ידי נשיא בית הדין הארצי לעבודה
 .לפי העניין, המשפט
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 10פרק 

 פישור  וגישור

 פישור . א

בשתי דרכים , בבית הדין לעבודה כמו בבית המשפט, הליך של פישור קיים.  147

א לחוק בתי המשפט 79סעיף . הדרך הראשונה מוסדרת במפורש בחוק. עיקריות
לפסוק בעניין שלפניו בדרך של , בהסכמת בעלי הדין, קובע כי בית המשפט רשאי

.  לחוק בית הדין לעבודה39ראו סעיף .  הדין לעבודהסעיף זה חל גם בבית. פשרה

בהסכמת בעלי , יר מוסמך בית דין אזורי לפסוקלחוק זה ק)  ג(31 סעיף, נוסף לכך
, מכוח סעיפים אלה, סמכות בית הדין לפסוק בדרך של פשרה. לפשרה, הדין

נראה כי הדרך בה מופעלת סמכות . יכולה להיות מופעלת בכל שלב של הדיון

 .אינה מעוררת בעיות או ביקורתזאת 
 

 בדרך השנייה מנסה בית הדין לשכנע את בעלי הדין ליישב את הסכסוך בדרך של 

לצורך זה . הסכמה כזאת כרוכה בדרך כלל בפשרה בין בעלי הדין. הסכמה ביניהם
הצעות שונות להסדר של , במהלך הדיון, בית הדין עשוי להעלות בפני בעלי הדין

עשויה להביא לידי ביטול , אם תתקבל על ידי בעלי הדין, הצעה כזאת. פשרה

גם דרך זאת . לקבל תוקף באמצעות פסק דין, וזה המצב הרגיל, התובענה או
כמו בכל בית , בסכסוך היחיד ובסכסוך קיבוצי, מקובלת בבית הדין לעבודה

היא . ייתכן אף שבפועל היא שכיחה בבית הדין יותר מאשר בבית המשפט. משפט

ת לעין במיוחד במקרים בהם בית הדין הארצי דן כערכאה ראשונה בולט
בסכסוכים קיבוציים שיש להם היקף רחב וחשיבות רבה מבחינה חברתית או 
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היו . לאחרונה היו מקרים כאלה שזכו לבולטות גדולה בציבור. מבחינה כלכלית
היר בהם בית הדין הארצי הצליח להביא סכסוך קיבוצי לסיום מ, גם מקרים כאלה

. ואף על פי כן התעוררה ביקורת נגד בית הדין, בדרך של הסכם בין בעלי הדין

שמוביל , הביקורת הייתה בעיקר על כך שבית הדין מפעיל לחץ על בעלי הדין
 .כפי שנתבקש, במקום להכריע בסכסוך על פי הדין, לפשרה מאולצת

 

דין יוביל את שבית ה, וכיצד ראוי, הוועדה נתנה דעתה לשאלה אם ראוי.  148
התשובה . בדרך של פשרה, ואפילו שלא לרצונו של בעל דין, בעלי הדין ביוזמתו

שהדרך של פשרה היא על פי רוב דרך ראויה בסכסוכים , העקרונית היא

והיא ראויה באופן , אם היא בנויה על הסכמה אמיתית של בעלי הדין, משפטיים
בהם בעלי הדין אמורים , יםובעיקר בסכסוכים קיבוצי, מיוחד בסכסוכי עבודה

הצורך המיוחד בהסדר מוסכם .  לקיים יחסים תקינים גם לאחר סיום הסכסוך

, לסכסוכי עבודה קיבוציים בא לידי ביטוי כבר בחוק יישוב סכסוכי עבודה
באמצעות הממונה הראשי על יחסי (חוק זה קבע מנגנון של תיווך . 1957-ז"התשי

) יום במשרד התעשייה המסחר והתעסוקהוכ, בשעתו במשרד העבודה, עבודה

המופעל אף הוא על ידי הממונה הראשי על (ונוסף לכך גם מנגנון של בוררות 
אולם חוק זה אינו מופעל . לצורך יישוב סכסוכי עבודה כלכליים) יחסי עבודה

פישור  , כדי לענות על הצורך בתיווך, מבחינה מעשית, לעתים קרובות ואין בו

ליישוב סכסוכי עבודה ,  את הפוטנציאל הטמון בדרכים אלהולמצות, ובוררות
מוסד . זאת הייתה גם אחת הסיבות להקמת  המוסד לבוררות מוסכמת. משפטיים

 מכוח הסכם קיבוצי בין המדינה לבין ההסתדרות הכללית 1977זה הוקם בשנת 

. לאחר זמן הצטרפו להסכם זה גופים נוספים מן המגזר הציבורי. של העובדים
, התוצאה היא. לם היקף הפעילות של המוסד ביישוב סכסוכי עבודה הוא קטןאו

שכיום אין בנמצא מנגנונים יעילים לצורך יישוב סכסוכי עבודה קיבוציים בדרך 

לעתים קרובות החלופה היחידה ליישוב , כפועל יוצא.  פישור ובוררות, של תיווך
רך של התדיינות בבית סכסוכי עבודה קיבוציים בדרך של מאבק כוחני היא הד

, שבית הדין לעבודה, מבחינה מעשית, דבר מתבקש הוא, במצב זה. הדין לעבודה

ינסה ליישב את הסכסוך בדרך של , עד שהוא בא להכריע בסכסוך על פי דין
 .פשרה מוסכמת בין בעלי הדין
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שהגורמים המוסמכים יפעלו כדי להקים , הוועדה סבורה כי מן הראוי הוא. 149
, את האפשרויות הטמונות בתיווך, הלכה למעשה, ון יעיל שיוכל למצותמנגנ

ייתכן שניתן לשפר את המנגנונים . פישור ובוררות לצורך יישוב סכסוכי עבודה

ייתכן שראוי להקים , לחלופין. שהוקמו לצורך זה בחוק יישוב סכסוכי עבודה
, בין היתר. בודהשונה מן המנגנונים שהוקמו בחוק יישוב סכסוכי ע, מנגנון חדש

יש מקום לשקול גם את האפשרות להקים מנגנון לצורך קביעת עובדות בסכסוכי 

בהם סכסוך עבודה ניזון ממחלוקת עובדתית בין ) לא מעטים(למקרים , עבודה
עשויים לייתר במידה רבה את , אם יהיו יעילים, מנגנונים כאלה. הצדדים לסכסוך

 .בית הדין לעבודההצורך הקיים בתיווך ופישור על ידי 
 

במצב הקיים טמונה תועלת בעצם הניסיון של בית הדין לעבודה להביא את .  150

להסכם של פשרה שיישב את , במקרים הנראים מתאימים לניסיון כזה, בעלי הדין

יש מקום לשקול אם ראוי לקבוע כללים שיסדירו בקווים , עם זאת. הסכסוך
אפשר לקבוע כללים כאלה בהנחיות . יןכלליים הליך של פישור על ידי בית הד

בין , ההנחיות יכולות להתייחס. שיוצאו על ידי נשיא בית הדין הארצי לעבודה

לשאלה אם ראוי שאותו שופט ייפגש במהלך הפישור באופן נפרד עם אחד , היתר
, אם הפישור ייכשל, ולאחר מכן, או באופן נפרד עם כל בעלי הדין, מבעלי הדין

 .ית הדין שיכריע בסכסוך באמצעות פסק דיןישתתף בהרכב ב
 

 

 גישור.  ב

. בית הדין לעבודה מוסמך לפעול ליישוב סכסוכים גם בדרך של גישור.  151

, בהסכמת בעלי הדין, הקובע כי בית משפט רשאי, ג לחוק בתי המשפט79סעיף 
 לחוק בית 39ראו סעיף . הוחל גם על בית הדין לעבודה, להעביר תובענה לגישור

-ג"התשנ, )פישור(בהתאם לכך הוצאו תקנות בית הדין לעבודה . הדין לעבודה

כפי שהוא מוסדר , הן מתייחסות לגישור: השם של תקנות אלה מטעה. 1993
על גישור , בהקשר זה,   לפיכך נדבר14.ולא לפישור, ג לחוק בתי המשפט79בסעף 

____________ 
 

והביטוי פישור לאחר זמן תוקן הסעיף .  על פישור,ריבנוסח המקו, ג לחוק בתי המשפט דיבר79סעיף    14
שתיקון כזה ייעשה גם בתקנות בית מן הראוי . בביטוי גישור, בסעיף זה ובתקנות לפי סעיף זה, הוחלף 
 .1993-ג"התשנ, )פישור(הדין לעבודה  
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בית ) נות הגישור תק–להלן (על פי תקנות אלה . על פישור, בלשון התקנות, ולא
להעביר את , לפני תחילת הדיון או במהלך הדיון, הדין רשאי להציע לבעלי הדין

ההליך יכול להיות , אם בעלי הדין מסכימים לגישור. הסכסוך שביניהם לגישור

לשני , בהיעדר הסכמה, או) גישור חיצוני(מועבר למגשר מוסכם על בעלי הדין 
המכהנים באותו בית דין ) שני נציג מעבידיםאחד נציג עובדים וה(נציגי ציבור 

אך ; בעלי הדין אינם משלמים עבור גישור באמצעות נציגי ציבור). גישור פנימי(

מקבלים מקופת בית הדין תשלום עבור , המשמשים מגשרים, נציגי הציבור
אם הגישור לא הצליח להביא את בעלי הדין לכלל הסכם שיישב את . הגישור

נציגי הציבור שהשתתפו ,  חוזר אל בית הדין לצורך הכרעהוהסכסוך , הסכסוך

  15.בגישור לא ישתתפו כחברים בהרכב של בית הדין
 

חלה התפתחות רבה בהפניית , מאז הוצאו תקנות הגישור, במשך עשר שנים. 152

ובמיוחד גישור , להליכי גישור, באמצעות בית הדין לעבודה, סכסוכי עבודה
להלן . ר בסכסוכי היחיד בהם סכום התובענה אינו גבוהפנימי על ידי נציגי ציבו

 הופנו 2003בשנת . נתונים על מספר התיקים שהופנו לגישור בשנים האחרונות

)  תיקים86,958מתוך מספר כולל של ( תיקים 8,154בכל בתי הדין האזוריים 
, כלומר( תיקים במסגרת הגישור 5,652ומהם נסתיימו , לגישור בפני נציגי ציבור

 תיקים 71ובבית הדין הארצי הופנו  לגישור בפני נציגי ציבור ; )70%-קרוב ל

 תיקים במסגרת הגישור 25ומהם נסתיימו , ) תיקים1,930מתוך מספר כולל של (
 תיקים 5,907 הופנו בכל בתי הדין האזוריים 2004בשנת ). 30%מעל , כלומר(

ומהם נסתיימו , י ציבורלגישור בפני נציג)  תיקים93,327מתוך מספר כולל של (

ובבית הדין הארצי הופנו ; )60%-קרוב ל, כלומר( תיקים במסגרת הגישור 3,387
ומהם , ) תיקים2,523מתוך מספר כולל של ( תיקים 103לגישור בפני נציגי ציבור 

 ). 30%-קרוב ל, כלומר( תיקים במסגרת הגישור 31נסתיימו 
 

. הליך מוצלח, בסך הכול, הגישור הואעל יסוד נתונים אלה אפשר לומר כי .  153
עצם העובדה שבעלי הדין סיימו את הסכסוך בהסכם , ראשית. יש לו יתרון כפול

____________ 
 

ת על הגישור בבית הדין לעבודה ראו דין וחשבון של ועדת ההיגוי לעניין הגישור במערכ   15
מאמר מאת  וכן , 2001שהוגש בספטמבר , )ליבנה-בראשות השופטת ורדה וירט(בתי הדין לעבודה  
 .89' עמ, )2002-ב"תשס(ג שערי משפט , "הגישור בבתי הדין לעבודה", ליבנה-וירט' ו 
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במיוחד באותם מקרים בהם בעלי הדין ממשיכים לקיים ביניהם יחסי , היא יתרון
חוסך זמן , כאשר הוא מביא את הסכסוך לסיום, הליך הגישור, שנית. עבודה

וגם חוסך כסף ,  לקצר את משך ההליכים בסכסוכים אחריםמאפשר, שיפוטי יקר

אמנם הגישור באמצעות נציגי ציבור עולה כסף לאוצר המדינה . לאוצר המדינה
עבור יום : נציגי הציבור מקבלים תשלום עבור פעילות הגישור, כאמור, שכן

המוקדש לגישור נציג ציבור מקבל תשלום בגובה התשלום עבור יום המוקדש 

. אך בסך הכול ההוצאה על גישור באמצעות נציגי ציבור אינה גבוהה. נותלהתדיי
והסכום , ח עבור יום גישור" ש610 קיבל נציג ציבור תשלום בסך 2003בשנת 

  בתי הדין לעבודה עבור גישור היההכולל אשר שולם לנציגי הציבור בכל

לעבודה מתוך עלות כוללת של נציגי הציבור בכל בתי הדין (ח " ש600,000-כ
בה הופחת התשלום לנציג  (2004ובשנת ; )ח לערך"  ש7,500,000בשיעור של 

הסכום ) ח" ש400ח לסך "  ש610ציבור עבור יום המוקדש להתדיינות מסך 

  בתי הדין לעבודה עבור גישור היההכולל אשר שולם לנציגי הציבור בכל
הדין לעבודה מתוך עלות כוללת של נציגי הציבור בכל בתי (ח " ש400,000-כ

לאחר שהתקציב שנועד , 2005בשנת ). ח לערך"  ש4,500,000בשיעור של 

הופנה , לתשלום עבור השתתפות נציגי ציבור בהתדיינות ובגישור גם יחד קוצץ
והופסק התשלום , כל התקציב לתשלום עבור השתתפות נציגי ציבור בהתדיינות

רי הגישור באמצעות נציגי כתוצאה הופסק כמעט לגמ. לנציגי ציבור עבור גישור

להוציא גישור בקנה מידה מצומצם המתבצע על ידי נציגי ציבור מעטים , ציבור
 .העוסקים בגישור בהתנדבות

 

גופים שונים שהציגו את עמדתם בפני הוועדה הביעו תמיכה בהליך הגישור .  154
ה בהקשר זה ראוי לציין במיוחד את עמדת. המתקיים ביוזמת בית הדין לעבודה

: כדלקמן) 13.12.04במכתב מיום (היא הביעה דעתה . של לשכת עורכי הדין

הליך הגישור . מומלץ להרחיב השתתפות הצדדים בהליכי גישור ולייעל אותם"
תואם את המטרה של דיני עבודה לקיום מערכת יחסים נמשכת וטובה בין צדדים 

וסיפה והמליצה הלשכה ה". בעלי אינטרסים העלולים להיות מנוגדים אלו לאלו

שתאפשר מפגש בלתי אמצעי בין , לקבוע פגישת גישור חובה בין הצדדים"
אולם השאלה אם ראוי לחייב את ". טרם יתחילו הדיונים המשפטיים, הצדדים

נמצאת , לפני תחילת ההתדיינות, הצדדים להתדיינות לקיים פגישת גישור אחת

לפיכך לא .  בדרך כללעכשיו בדיון בהקשר של התדיינות בפני בית המשפט 
 .ראתה הוועדה מקום לנקוט עמדה בשאלה זאת
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הוועדה סבורה כי מן הראוי לחדש את הגישור באמצעות נציגי ציבור . 155
ההוצאה . 2005במתכונת ובהיקף שהיו מקובלים בבתי הדין לעבודה עד שנת 

ן אפילו חשבו, ובכל חשבון, הכספית הנדרשת לצורך זה היא נמוכה באופן יחסי

. היא הוצאה משתלמת ביותר בהתחשב בחיסכון הניכר של זמן שיפוטי, כספי
בהקשר זה הוועדה מבקשת לציין שהיא מציעה לצמצם את השיתוף של נציגי 

כתוצאה יקטן גם . 114-109ראו לעיל פסקאות . ציבור בהתדיינות בדרכים אחדות

 התשלום עבור הקטנת. התשלום הכספי לנציגי ציבור עבור השתתפות בהתדיינות
שיתוף נציגי ציבור בהתדיינות עשויה לשמש שיקול נוסף להקצאת הסכום הנדרש 

 .לצורך שיתוף נציגי ציבור בגישור
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 11פרק 

 

 הביקורת  השיפוטית  על  בית  הדין  לעבודה   

 המצב  הקיים.  א

פסק דין של בית ,  לחוק בית הדין לעבודה26על פי הוראה מפורשת בסעיף .  156

, על פי אותו סעיף. דין אזורי לעבודה נתון לערעור בפני בית הדין הארצי לעבודה

פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה בעניין פלילי נתון לערעור בפני בית 
אך אין בחוק זה או בחוק אחר הוראה המאפשרת ערעור על בית . המשפט העליון

שהם כמעט כל העניינים הנדונים בפני , חייםהדין הארצי לעבודה בעניינים אזר

אין ערעור על בית משפט או בית דין , על פי ההלכה. בית הדין הארצי לעבודה
אין זכות ערעור על פסקי , כיוון שכך. אלא אם החוק מקנה זכות ערעור במפורש

לא בפני , דין או החלטות אחרות של בית הדין הארצי לעבודה בעניינים אזרחיים

 . שפט העליון ולא בפני ערכאה אחרתבית המ
 

אין  פירוש הדבר שפסק דין של בית הדין הארצי לעבודה הוא ,  עם זאת.  157

שאין בית דין , הכלל הרחב הוא. סופי ואין הוא כפוף כלל לביקורת שיפוטית

בהיעדר הוראת חוק המקנה זכות ערעור על בית . שאינו כפוף לביקורת שיפוטית
סעיף זה מקנה זכות . השפיטה: יסוד- לחוק15חל סעיף , פטדין בפני בית המש

לעתור נגד פסק דין או החלטה של בית הדין בפני בית המשפט העליון בשבתו 

 זמן קצר לאחר שבית הדין, כך נפסקבהתאם ל). ץ"בג(כבית משפט גבוה לצדק 
  .ץ"כי פסקי דין של בית הדין הארצי לעבודה כפופים לביקורת בג, לעבודה הוקם
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ץ כדבר "עתירות נגד פסקי דין של בית הדין הארצי לעבודה מוגשות לבג, בפועל
 .שבשגרה

 
ץ את היקף הביקורת "הגביל בג, בגלל הייחוד של בית הדין הארצי לעבודה.  158

כפי שנקבע בפסק הדין .  השיפוטית שהוא מחיל על בית הדין הארצי לעבודה

, י דין של בית הדין הארצי לעבודהץ לא יתערב בפסק"בג, המנחה  בעניין זה

נתגלתה טעות ) 1: (אלא אם כן מתקיימים שני התנאים המצטברים הבאים"
ולעניין זה אין נפקא מינה אם שורשיה בנושאי סמכות או , משפטית מהותית

, משפט זה-הצדק מחייב התערבותו של בית) 2(יחד עם זאת , וכן; בנושאי מהות

השיקול המנחה "ץ הוסיף וקבע באותו פסק דין כי "בג". לאור נסיבותיו של העניין
לחשיבותה הציבורית הכללית או , היינו, מן הראוי שיופנה לאופיה של הבעיה

למשקלה המשפטי הסגולי או לכלליותה ונפוצותה כתופעה במסגרת יחסי 

 ."ים חברתיים ולשיקולים כיוצא באלההעבודה או להשפעתה הכללית על הליכ
, 693' בעמ, 673) 1(ד מ" פ,בית הדין הארצי לעבודה'  חטיב  נ 525/84ץ "ראו בג

 ). חטיב משפט –להלן (הנשיא שמגר , 694
 

ץ כי זו המדיניות הברורה והעקיבה של " דין מאוחר יותר הוסיף בגבפסק.  159

הדין הארצי -עניין שהוכרע בבית: "והבהיר את טעם המדיניות, בית המשפט

בבית הדין האזורי ובבית הדין : בשתי ערכאות, לכל-בדרך, לעבודה נדון כבר
גם בעניינים אזרחיים ובעניינים . דיון בערכאה שלישית צריך להיות חריג. הארצי

לקיים דיון בערכאה , לא בישראל ולא במדינות אחרות, פליליים אין זה מקובל

ואין זה מקובל לתת רשות כזאת אלא במקרים , שלישית אלא ברשות מיוחדת
הדין -בית' הסתדרות העובדים הכללית החדשה נ 7029/95ץ "ראו בג". םמיוחדי

ץ להגביל "הגורם לבג, טעם נוסף. 89-88' בעמ, 63) 2(ד נא"פ, הארצי לעבודה

היא העובדה , את היקף ההתערבות שלו בפסקי דין של בית הדין הארצי לעבודה
דת בענייני שבית דין זה כולל שופטים מקצועיים שרכשו לעצמם מומחיות מיוח

 .עבודה
 

 גורמת למיעוט העתירות חטיבאפשר להניח כי ההלכה שנפסקה במשפט .  160
בשל , מכל מקום. ץ נגד פסקי דין של בית הדין הארצי לעבודה"המוגשות לבג

 תבי הטענותעל יסוד כ, רבות מהן על הסף, רוב העתירות האלה נדחות, הלכה זאת
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ץ התערב "אמנם היו עתירות בהן בג. טאף ללא טיעון באולם בית המשפ, בלבד
ואף קבע הלכות חשובות , פסקי דין של בית הדין הארצי לעבודה, או שינה, וביטל

אפשר לומר כי בדרך כלל . אך עתירות אלה מעטות ביותר. בתחום דיני העבודה

אפשר . בית המשפט העליון סומך ידיו על הפסיקה של בית הדין הארצי לעבודה
כי בדרך כלל בית הדין הארצי לעבודה , ד שני של אותו מטבעוזה צ, אף לומר

גם מבחינה זאת קיים . פוסק בהתאם להלכות שיצאו מאת בית המשפט העליון

 .שילוב של בית הדין לעבודה במערכת המשפט הכללית
 

ץ נגד "להלן נתונים בדבר מספר העתירות שהוגשו בשנים האחרונות לבג  .161

 :והתוצאות של עתירות אלהבית הדין הארצי לעבודה 
 

 השנה
 

תיקים 
שנסגרו 
 בארצי

עתירות 
שהוגשו 

 צ"לבג

עתירות 
שנדחו 

ללא דיון 
 באולם

עתירות 
שנדחו 
לאחר 
דיון 
 באולם

עתירות 
ושנסתיימ
 בפשרה

עתירות 
ו שנתקבל
על ידי 

 ץ"בג
עתירות 
פתוחות

2002 2,769 43 23 15 1 1 1 

2003 2,247 55 25 17 2 0 8 

2004 2,371 62 37 8 2 1 14 

 

המצב הקיים בנוגע לביקורת השיפוטית על בית הדין הארצי מניח , לכאורה.  162

הדרך פתוחה בפני כל מי שרואה עצמו , מצד אחד. את הדעת מבחינה מעשית
נפגע על ידי פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה לבקש שבית המשפט העליון 

בדרך כלל פסקי הדין של ,  מצד שני.ץ"יבקר את פסק הדין בדרך של עתירה לבג

ומשום כך אין , ץ"בית הדין הארצי לעבודה עומדים במבחן שנקבע על ידי בג
אם , אפשר לטעון. אלא עתירות מעטות באופן יחסי נגד בית הדין הארצי לעבודה

כי במצב זה קיים איזון ראוי בין הצורך לאפשר ביקורת שיפוטית על בית הדין , כן

דחייה נוספת בהכרעה סופית : לבין המחיר הנלווה לביקורת כזאתהארצי לעבודה 
הוצאות נוספות של הצדדים להתדיינות ועומס נוסף על בית המשפט , של הסכסוך

כי , לאור הניסיון במשך שלושים וחמש שנים, אפשר להסיק, אם אמנם כך. העליון

ת על בית אין צורך או צידוק לשנות את המצב הקיים בנוגע לביקורת השיפוטי
 . הדין הארצי לעבודה
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יש טענה כי ראוי לשנות את המצב הקיים בנוגע לביקורת , עם זאת.  163
ראוי להחליף את , לפי טענה זאת. השיפוטית על בית הדין הארצי לעבודה

בביקורת באמצעות ערעור לבית , ץ"באמצעות עתירה לבג, הביקורת הקיימת

, כידוע. רת על בית המשפט המחוזיכפי שמקובל לגבי הביקו, המשפט העליון
כי פסק דין ) 41בסעיף (קובע , 1984-ד"התשמ, ]נוסח משולב[חוק בתי המשפט 

בערעור על בית משפט , כלומר(שניתן על ידי בית משפט מחוזי בערכאה שנייה 

לפני בית המשפט ) אם ניתנה רשות לערער, כלומר(ניתן לערעור ברשות ) השלום
ן שניתן על ידי בית המשפט המחוזי בערכאה ראשונה ניתן ואילו פסק די, העליון

באופן דומה . לפני בית המשפט העליון) ללא בקשת רשות, כלומר(לערעור בזכות 

כי פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה יהיה ניתן לערעור , לפי טענה זאת, ראוי
, י לעבודהברשות לפני בית המשפט העליון אם הוא ניתן בערעור על בית דין אזור

ולערעור בזכות לפני בית המשפט העליון אם הוא ניתן על ידי בית הדין הארצי 

ערעור בזכות על פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה . לעבודה כערכאה ראשונה
: יסוד- לחוק17כערכאה ראשונה יתיישב גם עם העיקרון שנקבע בסעיף 

 16.השפיטה
 

ית של בית המשפט העליון על בית השאלה אם ראוי שהביקורת השיפוט.  164

, ץ"להבדיל מדרך העתירה לבג, הדין הארצי לעבודה תעשה בדרך של ערעור

בפני ועדה , פה-בכתב ובעל, שנויה במחלוקת בין גופים ואישים שהביעו דעתם
מצד אחד עומדים גופים הסבורים שראוי להשאיר את המצב הקיים כפי . זאת

הנהלת בתי ,  את מערכת בתי הדין לעבודהבין אלה ראוי לציין. שהוא כיום

מצד שני עומדים גופים המצדדים . המשפט והסתדרות  העובדים הכללית החדשה
הם כוללים את לשכת . בהנהגת שיטה של ערעור במקום השיטה הנוהגת כיום

ובהם לשכת , בתווך נמצאים גופים. עורכי הדין ואת איגוד לשכות המסחר

הסבורים כי אין הבדל משמעותי בין ביקורת , ייםהתיאום של הארגונים הכלכל
, ץ לבין ביקורת באמצעות ערעור לבית המשפט העליון"באמצעות עתירה לבג

 דומה לכך גם עמדתו של. ולפיכך אין הם מייחסים חשיבות רבה לשיטת הביקורת

הוא סבור כי מן הבחינה העקרונית יש מקום להעדיף . נשיא בית המשפט העליון

____________ 
 

פסק דין של בית משפט בערכאה ראשונה ניתן לערעור "השפיטה קובע כי : יסוד- לחוק17סעיף    16
, בית הדין לעבודהאולם סעיף זה אינו חל על ". ליוןלהוציא פסק דין של בית המשפט הע, ברכות 
 .יסוד זה-כמשמעותו בחוק" בית משפט"שאינו נחשב  
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אך מן הבחינה המעשית אין לכך , רעור על פני שיטה של עתירהשיטה של ע
שכן היקף הביקורת נקבע על פי מהות העניין ולא על פי שיטת , חשיבות רבה

אפשר , והעתירה תוחלף בערעור, גם אם שיטת הביקורת תשונה, לדעתו. הביקורת

ל נשיא לדעתו ש, בסופו של דבר. להניח כי לא יחול שינוי מהותי בהיקף הביקורת
מבחינה , אף שמבחינה עקרונית עדיפה השיטה של ערעור, בית המשפט העליון

 .שיטת העתירה, כלומר, מעשית מוטב להשאיר בעינה את השיטה הקיימת
  

 

 עמדת  הוועדה.  ב

כי היקף הביקורת של בית , כמו נשיא בית המשפט העליון, הוועדה סבורה.  165
אלא , עבודה אינו תלוי בשיטת הביקורתהמשפט העליון על בית הדין הארצי ל

בהתייחסות של בית המשפט העליון אל פסקי הדין של , כלומר, במהות הדברים

ץ לנקוט מדיניות של "גם בשיטה הקיימת יכול היה בג. בית הדין לעבודה
אך הוא בחר במדיניות של . התערבות רחבה יותר בפסיקה של בית הדין לעבודה

ודבק במדיניות זאת במשך שנים ,  חטיבנקבע במשפטכפי ש, התערבות מצומצמת

מדיניות זאת מבטאת יחס של הערכה למומחיות של בית הדין לעבודה . רבות
משיטה , לכן אפשר להניח כי שינוי של שיטת הביקורת. ולאיכות הפסיקה שלו

 . לא יגרור שינוי של ממש במדיניות הביקורת, של עתירה לשיטה של ערעור
 

עשוי , משיטה של עתירה לשיטה של ערעור, שינוי שיטת הביקורת, עם זאת.  166
השינוי , למשל. הן במישור העקרוני והן במישור המעשי, להיות בעל משמעות

עשוי להגדיל את מספר המקרים בהם יתבקש בית המשפט העליון לבקר פסקי דין 

ן וכתוצאה מכך גם לדחות את המועד בו תינת, של בית הדין הארצי לעבודה
בשאלה . מכאן השאלה אם ראוי לשנות את השיטה. הכרעה סופית בסכסוך הנדון

 .להלן השיקולים העיקריים בשאלה זאת. זאת קיימים שיקולים לכאן ולכאן
 

השיקול העיקרי התומך בשימור המצב הקיים הוא עצם העובדה ששיטת .  167
, חמש שניםזה שלושים ו, ץ קיימת מאז הוקם בית הדין לעבודה"העתירה לבג

נראה שהוא חיובי ; הוא מוכר וברור. ובסך הכול המצב הקיים מניח את הדעת

והוא מקובל כהסדר ראוי גם על בית הדין ; ומועיל מבחינת יחסי העבודה במשק
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ובהיעדר סיבה חזקה לשינוי המצב , לפיכך. לעבודה וגם על בית המשפט העליון
ולהסתכן בשיטה חדשה , ימתלא יהיה זה ראוי לשנות את השיטה הקי, הקיים

 .שספק אם היא תשפר את המצב הקיים
 

אלא יש אף , לא זו בלבד שספק אם שינוי השיטה ישפר את המצב הקיים.  168

הוא עלול לגרום נזק למערכת של , קודם כל. מקום לחשש כי השינוי יגרום נזק

רצי החשש קיים במיוחד לגבי עניינים הנדונים בבית הדין הא. יחסי העבודה
להבדיל מעניינים הנדונים בערעור על בית הדין , לעבודה כערכאה ראשונה

בית הדין הארצי לעבודה ,  לחוק בית הדין לעבודה25לפי סעיף . האזורי לעבודה

סכסוכים בין צדדים להסכם , ראשית: דן כערכאה ראשונה בעניינים משני סוגים
 סכסוכים בין ארגוני ,ושנית; )להבדיל מהסכם קיבוצי מיוחד(קיבוצי כללי 

 2002בשנת . עניינים מסוגים אלה הינם מעטים. עובדים או בין ארגוני מעבידים

;  עניינים18 נדונו 2003בשנת ;  עניינים כאלה7נדונו בבית הדין הארצי לעבודה 
, אולם עניינים כאלה משקפים לעתים סכסוכים קשים.  עניינים19 - 2004ובשנת 

והם עלולים לפגוע באופן חמור בפעילות , סי העבודהבין גורמים מרכזיים ביח

לפיכך עניינים כאלה . ואף בשירותים חיוניים לציבור, המשקית בכל הארץ
לרבות טיפול שאינו , טיפול אינטנסיבי מצד בית הדין, מחייבים דיון דחוף ביותר

בית הדין הארצי לעבודה . והכרעה מהירה ככל שניתן, מקובל בדיון משפטי רגיל

הוא פיתח , בין היתר. תאים עצמו לצרכים המיוחדים של דיון בעניינים כאלהה
ולפי הנסיבות , דרך בה הוא משתף בדיונים באופן ישיר את הצדדים עצמם

בדרך זאת הצליח בית הדין . והצורך הוא פועל גם כגורם מתווך ומפשר ביניהם

או למתן את , ליישב במהירות סכסוכי עבודה רחבים וקשים, לא פעם, הארצי
עצם הידיעה של הצדדים כי ההכרעה של . הנזק שהסכסוך גרם למשק הלאומי

, תהיה ככל הנראה הכרעה סופית, באמצעות פסק דין, בית הדין הארצי בסכסוך

לעומת  . מסייעת לבית הדין להביא את הצדדים ליישוב הסכסוך באמצעות הסכם
 ערעור לבית המשפט אם בסכסוכים כאלה תוקנה לכל צד זכות להגיש, זאת

כי בדרך כלל יוגש , בגלל החשיבות והעוצמה של הסכסוך, סביר להניח, העליון

עצם הידיעה של הצדדים כי ההכרעה של בית הדין הארצי  בסכסוך . ערעור כזה
עלולה להכביד על האפשרות שבית  , באמצעות פסק דין לא תהיה  הכרעה סופית

 . יים את הסכסוךהדין יביא את הצדדים לכלל הסכם שיס
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אפשר גם להניח שפתיחת הדרך לערעור על פסקי דין של בית הדין הארצי 

תגדיל , בין ערעור ברשות ובין ערעור בזכות, לעבודה בפני בית המשפט העליון

במידה רבה את מספר המקרים בהם יתבקש בית המשפט העליון להתערב בפסקי 
די להכביד את העומס הכבד המוטל יהיה בכך כ. דין של בית הדין הארצי לעבודה

, הדרך שפותחה בבית הדין הארצי. לא זו בלבד. ממילא על בית המשפט העליון

הכוללת לעתים דיון דחוף , לצורך דיון בעניינים הבאים בפניו כערכאה ראשונה
אינה מקובלת בבית המשפט , וישיר עם הצדדים עצמם לצורך תיווך ופישור

לפיכך יש מקום לחשש שבית .  מוכן לאמץ אותהוספק אם הוא יהיה, העליון

המשפט העליון יתקשה לטפל בעניינים כאלה בדרך ההולמת את האופי  המיוחד 
 .שלהם

 

עצם האפשרות להגיש ערעור על פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה , נוסף לכך

עלולה לדחות את ההכרעה הסופית בעניין הנדון למשך תקופה של שבועות או 
שיש בהם סכנה של פגיעה קשה במשק הלאומי , בסכסוכים מסוימים. דשיםאף חו

עד להכרעה הסופית , חוסר הוודאות בתקופה זאת, או בשירותים הציבוריים

 .עלול לגרום נזק רב, בסכסוך
 

מצד אחר קיימים שיקולים התומכים בשינוי השיטה של ביקורת שיפוטית .  169

הוא  . יקול העיקרי הוא שיקול עקרוניהש. משיטה של עתירה לשיטה של ערעור

בפועל הוא בית , אף שהוא נקרא בית דין, מתבסס על כך שבית הדין לעבודה
שופטים מקצועיים במשרה , להבדיל מבתי הדין המינהליים, מכהנים בו. משפט

-והם נהנים כמותם מאי, המתמנים כמו השופטים בבתי המשפט הכלליים, מלאה

בתי הדין לעבודה מתפקדים כחלק מן המערכת , למעשההלכה , אכן. תלות אישית
במערכת של בתי המשפט הכלליים השיטה , וכידוע. של בתי המשפט הכלליים

. ץ"ולא שיטת העתירה לבג, המקובלת לביקורת שיפוטית היא שיטת הערעור

במטרה לבטא את השייכות של בתי הדין לעבודה למערכת בתי המשפט , לפיכך
ראוי שגם הביקורת השיפוטית ,  ההרמוניה בקרב מערכת זאתולחזק את, הכלליים

זאת השיטה המקובלת גם . על בית הדין הארצי לעבודה תופעל בדרך של ערעור

כמו בית המשפט  לענייני משפחה , לגבי בתי משפט המתמחים בתחום מסויים
אין סיבה לכך שבית , מבחינה עקרונית, לכן. ובית המשפט לעניינים מינהליים
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פט לענייני עבודה לא יהיה נתון לביקורת של בית המשפט העליון בדרך של המש
 .ומבחינה זאת אין בכך כדי לשנות שכיום בית משפט זה נקרא בית דין, ערעור
 

משיטה , שינוי השיטה של ביקורת שיפוטית על בית הדין הארצי לעבודה.  170
, ת הדין לעבודהיאפשר גם לשנות את השם של בי, של עתירה לשיטה של ערעור

שם זה יבטא נכונה . ולקרוא לו בית משפט לענייני עבודה, בדרך של תיקון החוק

ואף ישפר את , יבדיל אותו מבתי דין מינהליים, את המהות של בית הדין לעבודה
שינוי השם בדרך של תיקון החוק . יתרה מזאת. המעמד והתדמית של בית הדין

ראו לעיל . יטה גם על בית הדין לעבודההשפ: יסוד-יחיל באופן ישיר את חוק

 17לפי סעיף , מצד שני, אולם"). שילוב בבתי המשפט ("5 בפרק 46פיסקה 
כך שבית הדין ייקרא בית , אפשר יהיה לשנות את השם-השפיטה אי: יסוד-לחוק

אלא אם החוק יקנה גם זכות לערער על פסקי הדין של בית הדין הארצי , משפט

. שינוי השם וזכות הערעור קשורים זה בזה. פט העליוןלעבודה בפני בית המש
אפשר לכן לומר כי האפשרות לשנות את השם של בית הדין לעבודה היא שיקול 

נוסף התומך בשינוי השיטה של ביקורת שיפוטית על בית הדין הארצי לעבודה 

 .משיטה של עתירה לשיטה של ערעור
 

ך בשינוי השיטה של ביקורת כשיקול נוסף התומ, יש טוענים, כמו כן.  171

כי עצם השינוי עשוי להביא את בית המשפט העליון לשקול מחדש את , שיפוטית

או אז ייתכן שבית המשפט . היקף הביקורת הראוי על בית הדין הארצי לעבודה
העליון יחליט גם לשנות את המדיניות הקיימת ולהרחיב את היקף הביקורת על 

לפי , יהיה בכך, ך יחליט בית המשפט העליוןאם כ. בית הדין הארצי לעבודה

כדי להגביר את  ההרמוניה בין הפסיקה של בית הדין לעבודה לבין , טענה זאת
 .הפסיקה של בית המשפט העליון

 

כ גדעון סער הצעת חוק פרטית "תוך כדי הדיונים בוועדה זאת הגיש ח.  172

הצעת חוק בית : ודהלכנסת בעניין הביקורת השיפוטית על בית הדין הארצי לעב
הצעה  (2004-ה"התשס, ) ערעור לפני בית המשפט העליון–תיקון (הדין לעבודה 

פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה , לפי הצעה זאת). 22.11.04 מיום 2901/פ

ואילו , בשבתו כערכאה ראשונה יהיה ניתן לערעור לפני בית המשפט העליון
ו כערכאה ראשונה ופסק דין של בית החלטה אחרת של בית הדין הארצי בשבת
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הדין הארצי בערעור יהיו ניתנים לערעור לפני בית המשפט העליון אם ניתנה לכך 
כי , בין היתר, בדברי ההסבר להצעת החוק נאמר. רשות מאת בית המשפט העליון

ואין כל נימוק מדוע הביקורת של , דיני העבודה מהווים חלק מן המשפט האזרחי

יון על בית הדין לעבודה לא תקוים באותה דרך כמו הביקורת בית המשפט העל
) 26.1.05ביום (הצעת החוק  נתקבלה בכנסת . הנוהגת על בתי המשפט האזרחיים

הרווחה והבריאות של , וההצעה הועברה לוועדת העבודה, בקריאה טרומית

על בסיס הסכמה שהדיון בהצעה יעוכב עד לאחר שהוועדה לבדיקת בתי , הכנסת
 .ן לעבודה תסיים את עבודתההדי

 

הוועדה שקלה את הטענות בשאלת השינוי של שיטת הביקורת השיפוטית .  173
ההכרעה . על בית הדין הארצי לעבודה משיטה של עתירה לשיטה של ערעור

הכרעה בין שיקולים בעלי אופי עקרוני , במידה רבה, בשאלה זאת אמורה להיות

והוועדה לא , רי הוועדה נחלקו בדעותיהםחב. לבין שיקולים בעלי אופי מעשי
לפיכך החליטה הוועדה להעלות את השאלה . בשאלה זאת, הגיעה לכלל הכרעה

ולהניח אותה ללא המלצה , להציג את השיקולים בשאלה זאת, בדין וחשבון זה

 .של הוועדה לכאן או לכאן
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 12פרק 

 
 

 ודיעילות  התפק

 המצב  הקיים .  א

שאלה זאת . בפני הוועדה הועלתה שאלת היעילות של בית הדין לעבודה. 174
הזמן שעובר מאז פתיחת : מתייחסת בעיקר להתמשכות ההליכים בבית הדין

הזמן שחולף מסיום הדיון ועד מתן ; משך הדיון; ההליך ועד תחילת הדיון בהליך

עבודה פחות יעיל מבית משפט השלום האם בית הדין ל, מבחינה זאת. פסק הדין
לא רק יסוד , תשובה חיובית הייתה עשויה לשמש? או מבית המשפט המחוזי

אלא גם , לתביעה כלפי בית הדין לעבודה שיתקן את הליקויים ויגביר את היעילות

, מהי. טעם לתמיכה בתביעה לשלב את בתי הדין לעבודה בבתי המשפט הכלליים
 ?של בית הדין לעבודהתמונת היעילות , אם כן

 

קיימים נתונים לגבי מספר התיקים הנדונים בבתי הדין לעבודה ומספר .  175

נתונים אלה מלמדים כי במשך השנים . השופטים בבתי דין אלה בכל שנה ושנה
גם באופן מוחלט וגם , חל גידול רב במספר התיקים הנדונים בבתי הדין לעבודה

 :להלן נתונים אחדים המלמדים זאת. הדיןבאופן יחסי למספר השופטים בבתי 
 

 7 כיהנו בבתי הדין האזוריים לעבודה 1974בשנת : מספר השופטים והרשמים
;  שופטים ורשם אחד3ובבית הדין הארצי לעבודה כיהנו ,  רשמים4-שופטים ו
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ובבית ,  רשמים13- שופטים ו47 כיהנו בבתי הדין האזוריים לעבודה 2004בשנת 
 . שופטים ורשם אחד7דה כיהנו הדין הארצי לעבו

 

 9,529- סיימו בתי הדין האזוריים לעבודה את הדיון ב1974בשנת : מספר התיקים
בשנת ;  תיקים בערך600-ובית הדין הארצי לעבודה סיים את הדיון ב, תיקים

ובית הדין ,  תיקים89,944- סיימו בתי הדין האזוריים לעבודה את הדיון ב2004

 . תיקים2,604-את הדיון בהארצי לעבודה סיים 
 

בבית דין ) כולל רשם( כל שופט 2004שבשנת , המסקנה העולה מנתונים אלה היא

במספר ) בממוצע(אזורי לעבודה ובבית הדין הארצי לעבודה סיים את הדיון 

סיים את הדיון ) כולל רשם(ממספר התיקים בהם שופט ) בערך(תיקים כפול 
ל מרשים בתפוקה הממוצעת של שופט בבית יש בכך גידו. 1974בשנת ) בממוצע(

עדיין אין בכך כדי ללמד על היעילות של בית הדין , עם זאת. הדין לעבודה

 .לעבודה כיום בהשוואה ליעילות של בתי משפט אחרים
 

כמו שאלת , שאלת היעילות של בית הדין לעבודה היא שאלה חשובה.  176

משום שחלק גדול מן התובענות , היא חשובה במיוחד. היעילות של כל מוסד אחר

הנדרש על ידי התובעים , בבית הדין לעבודה מתייחס לתשלום עבור עבודה
ובתובענות כאלה נודעת חשיבות מעשית רבה למהירות , לצורכי מחיה שוטפת

לפיכך ביקשה הוועדה לגבש לעצמה תמונה כללית בדבר היעילות . ההתדיינות

 . של בית הדין לעבודה
 

ח מבקר "דו. בדק לאחרונה את המינהל של בתי הדין לעבודהמבקר המדינה 

:   מצביע על ליקויים שונים במינהל בתי הדין לעבודה2002המדינה לשנת 

איחור במתן פסקי דין , עיכובים בקביעת מועדים לדיון מהיר, התמשכות ההליכים
ח ראו מבקר המדינה דו. ומעקב לקוי של מזכירות בית הדין אחר הטיפול בתיקים

 .  ואילך591' עמ, ב53שנתי 
 

הביקורת . הוועדה מפנה את תשומת הלב לליקויים שנתגלו בביקורת המדינה
 וגם מצד הנהלת, מזכירות בית הדיןמצביעה על הצורך לקיים מעקב מתמיד מצד 
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. כדי לקדם את היעילות ככל שניתן, אחר התפקוד של בית הדין, בתי המשפט
להקים מנגנון פנימי שיבדוק באופן שוטף את , לדעת הוועדה, לצורך זה ראוי

יפעל לתיקון הליקויים וייזום צעדים לשיפור התפקוד של בית הדין , ההליכים

 . לעבודה
 
 

 עמדת  הוועדה.  ב

הנתונים שהוצגו בפני הוועדה אינם מאפשרים לה לגבש עמדה כוללת .  177

עילות של בית הדין ובין היתר בשאלת הי, בשאלת היעילות של בית הדין לעבודה
רוב הגופים . לעבודה בהשוואה לבית משפט השלום או לבית המשפט המחוזי

והאישים שהציגו את עמדתם בפני הוועדה לא התייחסו כלל לשאלת היעילות של 

בין . לא ברור אם עובדה זאת כשהיא לעצמה מלמדת דבר בשאלה זאת. בית הדין
דעתם כי בית הדין לעבודה יעיל אלה שהתייחסו לשאלת היעילות היו שהביעו 

אך לעומתם  היו אחרים שטענו כי דעה זאת אינה ; פחות מבית המשפט הכללי

גם אלה וגם אלה לא התבססו על נתונים . ומכל מקום אינה מבוססת, נכונה
בפני הוועדה הוצגו נתונים לגבי מספר התיקים והטיפול בתיקים , אכן. אמינים

, בין היתר.  משמעות של הנתונים שנויה במחלוקתה, אולם.  בבתי הדין לעבודה

מבחינת משך ההתדיינות , השאלה היא אם ההליך בבית הדין לעבודה שקול
או שמא ראוי ; להליך בבית משפט השלום או בבית המשפט המחוזי, הנדרש

לערוך השוואה בין קטגוריות מסוימות של תיקים בבית משפט השלום או בבית 

לפי המאפיינים של , ד  ובבית הדין לעבודה מצד שניהמשפט המחוזי מצד אח
ואולי נכון יותר לערוך השוואה בין בית הדין לעבודה לבין בית המשפט ; התיקים

שהוא , שכן יישוב סכסוכים בין צדדים המקיימים יחסים נמשכים, למשפחה

שאלות . כרוך בהשקעה גדולה יותר של זמן, מאפיין משותף לשתי ערכאות אלה
 . מחייבות בדיקה מעמיקה של מומחים למינהל וארגון, שאלות נוספותו, אלה

 

מציג , 15.7.2005מיום , ח השנתי האחרון של הנהלת בתי המשפט"הדו.  178
בתי המשפט המחוזיים ובתי הדין האזוריים , נתונים לגבי בתי משפט השלום

ו תיקים שנפתחו ובהם חלפ: לעבודה במחוזות השונים לפי פרמטרים אחדים

תיקים בהם חלפו תשעים יום ממועד הגשת ; שנתיים וטרם נקבע מועד לדיון
תיקים פתוחים יותר מחמש ; תיקים בהם חלפה שנה ממועד ההוכחות; הסיכומים
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ח כי יש בתי דין "מתברר מן הדו. תיקים שהוקצו בממוצע לכל שופט; שנים
מצב בחלק אזוריים לעבודה בהם המצב לפי פרמטרים מסוימים טוב יותר מן ה

אך יש גם בתי דין אזוריים בהם ; מבתי משפט השלום ומבתי המשפט המחוזיים

בהשוואה בין , התמונה הכללית. המצב לפי פרמטרים מסוימים גרוע יותר
וקשה לגבש הערכה לגבי היעילות היחסית של כל ,  אינה ברורה, המערכות

השוואה בין במקום לערוך , ייתכן שנכון יותר. מערכת לפי פרמטרים אלה

, המערכת של בתי המשפט הכלליים מזה והמערכת של בתי הדין לעבודה מזה
לבדוק באופן פרטני את הבעיות לגבי כל בית דין באופן נפרד לאור הנתונים לגבי 

כי הנתונים , )15' עמ(ח "כפי שנאמר באותו דו, עם זאת חשוב לציין. אותו בית דין

כל בית דין אינם מספיקים כדי ללמד על לגבי מספרי התיקים בכל בית משפט וב
וברור שקיים , "משקל התיק"שכן העומס הממשי הוא גם פונקציה של , העומס

הנהלת בתי המשפט מקיימת , אכן. בין תיקים מסוגים שונים" משקל"הבדל ב

מחקר שמטרתו לבחון את העומס המוטל ) ח" בדו16' כפי שנאמר בעמ(עכשיו 
אלא גם בזמן , לא רק במספרי התיקים, ים בהתחשבעל השופטים לפי סוגי התיק

לפני , נראה שראוי להמתין לסיום המחקר.  הנדרש לטיפול בתיקים מכל סוג

שניתן יהיה לגבש עמדה מבוססת בשאלת היעילות היחסית של בתי המשפט 
ובשאלת היעילות של בתי הדין לעבודה בהשוואה , בינם לבין עצמם, הכלליים

 .םלבתי המשפט הכלליי
 

על יסוד התרשמות מן הנתונים שהוצגו , הוועדה מבקשת לציין, באופן כללי.  179

כי אמנם אפשר וראוי לפעול כדי לשפר את , ומן העמדות שהושמעו בפניה

אולם נראה כי אין ליקויים קשים או בעיה קשה , התפקוד של בתי הדין לעבודה
תפקוד של בתי המשפט ובכלל זה גם בהשוואה ל, בתפקוד של בתי הדין לעבודה

מסתבר כי במיוחד לאחרונה  חל שיפור ניכר בתפקוד של בתי הדין . הכלליים

כי , בנייר עמדה שהגישה לוועדה, מערכת בתי הדין לעבודה ציינה. לעבודה
על , בין היתר. בשנים האחרונות מתקיים תהליך של התייעלות בבתי הדין לעבודה

 28%עלייה של (שות לבתי הדין לעבודה אף עלייה ניכרת במספר התביעות המוג

אורך ; צומצם מלאי התיקים בבתי הדין לעבודה) 2003-2001במשך השנים 
 2001 חודשים בשנת 12.15-מ(החיים הממוצע של תיק התקצר באופן משמעותי 

ואורך החיים הממוצע של תיק בדיון מהיר ; )2003 חודשים בשנת 10.33-ל

שהן כשליש מן התביעות , ח" ש20,600-בתביעות שערכן פחות מ, כלומר(
הנהלת בתי .  חודשים6.26 על 2003עמד בשנת ) המתבררות בבתי הדין האזוריים
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ציינה אף היא כי בשנים , המופקדת גם על המינהל של בתי הדין לעבודה, המשפט
קיצור הזמן בין : האחרונות ניכרת מגמה של התייעלות בעבודת בתי הדין לעבודה

קיצור משך ההתדיינות וירידה במלאי התיקים , ין תחילת הדיון בופתיחת תיק לב

ובהם לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים , גופים נוספים. התלויים ועומדים
ציינו בפני הוועדה כי לאחרונה חל שיפור ניכר ביעילות בתי ,  ולשכת עורכי הדין

 . הדין לעבודה
 

לות בפני הוועדה הצעות לשיפור הוועדה ביקשה מלשכת עורכי הדין להע.  180

באמצעות הפורום לדיני עבודה שליד (הלשכה . ההתייעלות  בבתי הדין לעבודה

העלתה הצעות כאלה במכתבה אל הוועדה מיום ) הוועד המרכזי של הלשכה
ועמדת הוועדה לגבי , אחדות מן ההצעות נדונו בוועדה לגוף העניין. 13.12.04

עם זאת הוועדה נמנעה מלדון לגוף . ין וחשבון זההצעות אלה באה לידי ביטוי בד

המתייחסות בעיקר למדיניות בית הדין או לסדרי מינהל , העניין בהצעות אחרות
הוועדה לא דנה בטענה כי מדיניות בית הדין שלא , לדוגמה, כך. בבית הדין

ולא לקבל תביעות אף אם , למחוק תובענות אף אם ברור כי אין עילה או יריבות

; גורמת להתמשכות הדיונים ולזלזול בבית הדין, וגש כתב הגנה במועדלא ה
הוועדה גם לא דנה בהצעה לצמצם את האישורים שבית הדין נותן לבקשות 

הוועדה . לדחיית מועדי דיונים) ובכלל זה בקשות מטעם פרקליטות המדינה(

נו ידו, ואולי גם הנהלת בתי המשפט, סבורה כי מן הראוי שבית הדין לעבודה
 . בהצעות של לשכת עורכי הדין במסגרת מתאימה
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 13פרק 

 סיכום

בחשון ' הוועדה לבדיקת בתי הדין לעבודה נתבקשה בכתב המינוי מיום ז.  181
סמכות והרכב של , לבדוק שאלות הנוגעות למעמד) "2003 בנובמבר  2(ד "התשס

לרבות הצעות , לבית הדין לעבודהוכן שאלות נוספות הנוגעות , בית הדין לעבודה

הכל כפי שייראה , לשילוב מערכת בתי הדין לעבודה במערכת המשפט הכללית
לאור הניסיון שנצבר מאז הוקם בית הדין ולאור ההתפתחויות בתחומי , לוועדה

 ".ולהגיש המלצות בשאלות אלה, המשפט והחברה
 

 

 יםשילוב  בתי  הדין  לעבודה  בבתי  המשפט  הכללי .  א

הוועדה מונתה על רקע טענה שראוי לבטל את המעמד הנפרד של בתי הדין .  182
: לעבודה ולהעביר את הסמכויות המוקנות להם כיום אל בתי המשפט הכלליים

ואת , את הסמכויות של בתי הדין האזוריים לעבודה אל בתי משפט השלום

אולי במסגרת , הסמכויות של בית הדין הארצי לעבודה אל בתי המשפט המחוזיים
הטעמים העיקריים שביסוד טענה זאת היו . של מחלקות מיוחדות לענייני עבודה

פוסקים , ובמיוחד בית הדין הארצי לעבודה, בתי הדין לעבודה, ראשית: אלה

לעתים הלכות בלתי מבוססות ושאינן עולות בקנה אחד עם הלכות שנפסקו בבית 
; קניינית במקום העבודה-ת מעיןהלכה שלעובד יש זכו, כגון, המשפט העליון

נוטים יתר על המידה לעסוק , ובעיקר בית הדין הארצי, בתי הדין לעבודה, שנית

במקום להכריע בסכסוך , לא פעם למורת רוחו של אחד הצדדים, בפישור וגישור
בתי הדין לעבודה , ושלישית; כפי שבית משפט אמור לעשות, מבחינה משפטית

ושילובם בבתי המשפט הכלליים עשוי ,  הכללייםיעילים פחות מבתי המשפט

 .לייעל את ההתדיינות בענייני עבודה ואף לחסוך כסף לאוצר המדינה
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במהלך הדיונים של הוועדה נתברר שמבין הגופים הרבים שהציגו את .  183
והם כמעט כל הגופים שיש להם עניין ישיר בתפקוד של , עמדותיהם בפני הוועדה

 אין אף גוף המציע לבטל את המעמד הנפרד של בתי הדין ,בית הדין לעבודה

אם כי משרד ; לעבודה או לשנות את המבנה של מערכת בתי דין אלה בשלב זה
האוצר ציין כי הוא עשוי להעלות לדיון את שאלת המעמד של בתי הדין לעבודה 

אם ולאחר שיחולו שינויים מבניים במערכת בתי המשפט , בשלב מאוחר יותר

) ועדת אור(ח הוועדה לבדיקת מבנה בתי המשפט הרגילים "בעקבות דו,  םהכלליי
את השאלה , כבר בשלב זה, אף על פי כן ראתה הוועדה צורך לברר. 1997משנת 

ולא רק משום , אם ראוי לבטל או לשנות את המעמד הקיים של בית הדין לעבודה

שתשובה אלא גם משום , שהוועדה נתבקשה בכתב המינוי לבדוק שאלה זאת
 .לשאלה זאת משליכה על שאלות אחרות שהוועדה נתבקשה לבדוק

 

הוועדה נתבקשה בכתב המינוי לבדוק שאלות שונות הנוגעות לבית הדין .  184
לאור הניסיון שנצבר מאז הוקם בית הדין ולאור ההתפתחויות בתחומי "לעבודה 

התרומה את ,  קודם כל, בהקשר זה הוועדה מבקשת לציין". המשפט והחברה

עד . שבית הדין לעבודה העלה לפיתוח משפט העבודה וליציבות ביחסי העבודה
ההתדיינות בבתי המשפט , לפני שלושים וחמש שנים, שבית הדין לעבודה הוקם

; לכן המשפט בעניינים אלה לא היה מפותח; בענייני עבודה הייתה מזערית

, כתוצאה. יחסי עבודהומשום כך גם לא היה בו כדי להדריך כראוי את הצדדים ל
והזעזועים ביחסי , השימוש באמצעים כוחניים ליישוב סכסוכי עבודה היה רווח

לאחר שבית הדין . עבודה פגעו באופן קשה במשק הלאומי ובשירות לציבור

ובכלל , התרחבה מאוד ההתדיינות כאמצעי ליישוב סכסוכי עבודה, לעבודה הוקם
והיציבות ביחסי , כה לתנופה ולפיתוחמשפט העבודה ז, זה סכסוכים קיבוציים

והוא , כיום משפט העבודה עומד על רמה גבוהה לפי כל קנה מידה. עבודה גברה

יש בכך תרומה חשובה של בית הדין . מהווה מרכיב מרכזי  ביחסי העבודה
 .לעבודה לחברה ולמשק בישראל

 

ן עולות האם יש יסוד לטענה שבית הדין הארצי לעבודה פוסק הלכות שאינ. 185

בית הדין הארצי , כידוע? בקנה אחד עם הלכות שנפסקו בבית המשפט העליון
לעבודה נתון לביקורת שיפוטית של בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט 

 י שנה עשרות עתירות נגד פסקי דיןץ מד"בפועל מוגשות לבג). ץ"בג(גבוה לצדק 
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אך יש . העתירות נדחותנכון הדבר שבדרך כלל . של בית הדין הארצי לעבודה
בכך כדי ללמד שעל פי רוב הפסיקה של בית הדין הארצי לעבודה מקובלת על 

בתי הדין לעבודה מדריכים עצמם על , הלכה למעשה, אכן. בית המשפט העליון

ברור אמנם שבית הדין . פי הלכות ועקרונות שנקבעו בבית המשפט העליון
בעיקר בעיות , ון לבעיות חדשותלעבודה קובע מפעם לפעם הלכות חדשות כפתר

המתעוררות לאחרונה נוכח שינויים מהותיים בדפוסים המסורתיים של יחסי 

, אולם הלכות כאלה נבדקות בדרך כלל על ידי בית המשפט העליון. עבודה
ולא פעם בית המשפט העליון מתערב ומשנה הלכה , ץ"באמצעות עתירות לבג

בית המשפט העליון סומך , כאמור, זאתעם . שנפסקה בבית הדין הארצי לעבודה

 .ידו על הפסיקה של בית הדין לעבודה
 

לעומת  זאת יש יסוד עובדתי לטענה שבית הדין לעבודה נזקק לפישור .  186

במיוחד בסכסוכי עבודה קשים , מפעם לפעם. וגישור יותר מבית המשפט הכללי
בית הדין , בורישיש בהם איום של פגיעה חמורה במשק הלאומי או בשירות הצי

לעתים גם באופן שאינו מקובל בבתי , לעבודה עשוי להמריץ את הצדדים לסכסוך

אולם . למצות את האפשרויות ליישב את הסכסוך בהסכמה, המשפט הכלליים
ובלי להתייחס להצדקת צעדים של פישור או גישור במקרה זה או , באופן כללי

י עבודה מאשר במסגרת צעדים כאלה מוצדקים יותר במסגרת סכסוכ, אחר

יחסי עבודה הם יחסים , ראשית. הטעם לכך כפול. סכסוכים כלכליים אחרים
ובמסגרת יחסים כאלה , שעל פי רוב נמשכים גם לאחר פתרון הסכסוך, מורכבים

סכסוכי עבודה , שנית. פתרון מוסכם על הצדדים עדיף בדרך כלל על פתרון כפוי

, עלולים לגרום נזק חמור,  או לעובדים רביםהנוגעים לשירותים חיוניים, מסוימים
יישוב מהיר של סכסוך כזה . אלא גם לציבור הרחב, לא רק לצדדים לסכסוך

, שמטבעה היא ממושכת, במקום התדיינות משפטית, באמצעות פישור או גישור

גם אם לעתים צעדים של פישור או , אכן. עשוי להפחית מאוד את הנזק לציבור
ת הדין לעבודה ננקטים למורת רוחו של אחד הצדדים גישור באמצעות בי

בסך הכול פעילות זאת של בית הדין לעבודה זוכה להערכה מצד רוב , לסכסוך

ובכלל זה הסתדרות העובדים הכללית החדשה , הגופים המעורבים ביחסי עבודה
 .ולשכת התיאום של הארגונים הכלכליים
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. עילות של בתי הדין לעבודההוועדה נתנה דעתה גם לטענה בדבר הי.  187
במונחים , הנתונים מלמדים כי חל גידול מרשים בתפוקה של בתי הדין לעבודה

ומוסכם  , של מספר התיקים הממוצע בהם מכריע כל שופט של בתי הדין לעבודה

, אמנם. גם כי לאחרונה חל שיפור ניכר בתפקוד וביעילות של בתי הדין לעבודה
, מבקר המדינה.  ומחדלים בתפקוד של בתי דין אלהברור כי יש עדיין ליקויים

הצביע על ליקויים שונים , שערך ביקורת בבתי הדין לעבודה לפני שנים ספורות

על פי הנתונים , עם זאת. במינהל בתי הדין וציין את הצורך לתקן ליקויים אלה
נראה , 15.7.05ועל יסוד הדוח השנתי של הנהלת בתי המשפט מיום , הקיימים

ן בסיס לטענה גורפת שבתי הדין לעבודה יעילים פחות מבתי המשפט שאי

בינם , כדי לערוך השוואה אמינה של יעילות  בתי המשפט הכלליים. הכלליים
או השוואה בין היעילות של בתי המשפט הכלליים לבין היעילות של , לבין עצמם

 ולא רק את ,את המשקל היחסי, בין היתר, נדרש מחקר שיבדוק, בתי הדין לעבודה

מחקר כזה מתבצע עכשיו על ידי הנהלת . מספר  התיקים בכל בית משפט ובית דין
לפני גיבוש עמדה בשאלת היעילות , וראוי להמתין עד שיסתיים, בתי המשפט

 .היחסית של ערכאות שפיטה
 

הוועדה לא נתבקשה לחוות דעתה בשאלה כיצד ראוי היה לבנות את בית . 188

אלא בשאלה אם ראוי לשנות מבנה שקיים כבר תקופה , לההדין לעבודה מלכתחי

שינוי המבנה הקיים יהיה כרוך בקשיים . ממושכת מזה שלושים וחמש שנים
ודאות לגבי התוצאות -הוא גם טומן בקרבו אי, מעבר לזה; וידרוש משאבים

אין זה סביר או ראוי . צפויים ושאינם צפויים, ומעורר חשש לתקלות וליקויים

כיוון שהוועדה אינה רואה טעם , לפיכך. וי כזה אם אין טעם טוב לשינוילבצע שינ
והיא אינה צופה תועלת ממשית משילוב בתי הדין לעבודה בבתי , טוב לשינוי

לדעת הוועדה לא יהיה זה נכון להמליץ על ביטול המעמד , המשפט הכלליים

 .הקיים של בתי הדין לעבודה
 

ב הקיים יש יתרונות למעמד המיוחד של בתי הוועדה סבורה כי במצ,  בנוסף. 189

לצורך יישוב . לסכסוכי עבודה יש מאפיינים מיוחדים, ראשית. הדין לעבודה

הצורך במומחיות הביא מדינות רבות . סכסוכים כאלה יש תועלת במומחיות
להקמת מערכת נפרדת של בתי משפט לעבודה לצד המערכת של בתי משפט 

 ,אכן. מת בית הדין לעבודה בישראלמים להקזה היה גם אחד  הטע. כלליים
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המומחיות היא נכס . בית הדין לעבודה הגיע לרמה גבוהה של מומחיות, בפועל
העברת הסמכויות המוקנות לבתי הדין לעבודה . שראוי לשמור עליו ולטפח אותו

לא תאפשר לשמור על , בהם בתי משפט קטנים מאוד, לכל בתי משפט השלום

ניתן יהיה לשמור על מומחיות זאת אם בתי הדין ,  אמנם.המומחיות הנדרשת
האזוריים לעבודה ישולבו כמחלקות לענייני עבודה בגדולים שבין בתי משפט 

, להבדיל משינוי מהותי,  אולם שילוב כזה יהיה בעיקרו שינוי ארגוני. השלום

 .רחה הצפויה והנזק האפשרי הכרוכים בשינויושינוי כזה אינו מצדיק את הִט
 

לא רק ליעילות , המומחיות הטמונה בבית הדין לעבודה תורמת, שנית. 190

משפט העבודה התפתח באופן . אלא גם להתפתחות משפט העבודה, ההתדיינות
כיום משפט העבודה ממלא תפקיד . מרשים רק לאחר שבית הדין לעבודה הוקם

 שיש בהן כדי, ההלכות שפותחו בבית הדין לעבודה: חשוב ביחסי העבודה

והאפשרות לפתור סכסוכי עבודה בבית דין , להנחות את הצדדים ליחסי העבודה
חשיבות רבה נודעת . מוסיפות ודאות ויציבות למערכת העבודה, מיוחד לצורך זה

במיוחד נוכח שינויים מבניים , להמשך ההתפתחות של משפט העבודה

 אפשר להניח שבית הדין. המתרחשים בתקופה האחרונה בדפוסי העבודה
לעבודה ישכיל להתמודד עם שינויים אלה באופן שוטף תוך גילוי הבנה ורגישות 

 .למצב בשטח

 
בתי הדין לעבודה התאימו עצמם למאפיינים של התובע המצוי , שלישית. 191

רבים מן התובעים בבתי הדין לעבודה . והעניין הרגיל הבאים בפני בתי דין אלה

ים הם תובעים שכר עבודה או ברוב המקר; משתייכים למעמד כלכלי נמוך
; לצורך מחיה שוטפת, בסכומים נמוכים, תשלומים אחרים הקשורים לעבודה

מאפיינים אלה הובילו את . ולעתים קרובות הם אינם מיוצגים על ידי עורך דין

שאמורים להיות קרובים , המחוקק להורות כי בית הדין יכלול נציגי ציבור
יהיה קשור לסדרי הדין ולדיני הראיות וכי הוא לא , ומודעים למצב בשטח

על יסוד הוראות אלה התפתחה בבית הדין . הנהוגים בבתי המשפט הכלליים

שונה , אפשר אולי לומר תרבות מיוחדת של התדיינות, לעבודה אווירה מיוחדת
בית הדין לעבודה נחשב , כפועל יוצא. מזאת המקובלת בבתי המשפט הכלליים

,  בעיני הצדדים ליחסי עבודה, הצליח למצב עצמוו, נגיש וידידותי במיוחד

יש לכך חשיבות רבה בהקשרים . כפורום ראוי ואמין לדיון בסכסוכי עבודה
הצורך בהגנה . ובמיוחד לצורך הגנה על זכויות שהחוק מעניק לעובדים, שונים
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, בעיקר נוכח היחלשות יחסית של ארגוני העובדים, כזאת גבר בתקופה האחרונה
שהציגו את , ארגונים חברתיים. תדרות העובדים הכללית החדשהובראשם הס

הדגישו כי במצב זה ביטול המעמד הקיים של בתי הדין , עמדתם בפני הוועדה

עלולים לפגוע בצורה קשה בהגנה על , ושילובם בבתי המשפט הכלליים, לעבודה
ובמיוחד על הזכויות של הקבוצות החלשות ביותר בציבור , זכויות עובדים

 .עובדיםה

 
בהן גם דרכים , בית הדין לעבודה פיתח דרכים של פישור וגישור, ולבסוף.  192

והשתמש בהן בהצלחה כדי למזער , שאינן מקובלות בבתי המשפט הכלליים

בהם סכסוכים קיבוציים קשים שהייתה בהם סכנה של , נזקים של סכסוכי עבודה
 .נזק חמור למשק הלאומי ולציבור הרחב

 

 שהוועדה מצאה כי אין טעם טוב לשינוי המעמד הקיים של בתי הדין לאחר.  193
הגיעה הוועדה למסקנה שלא , וכי במעמד הקיים יש יתרונות חשובים, לעבודה

יהיה זה נכון לשנות כיום את המעמד של בתי הדין לעבודה בדרך של שילובם 

 .בבתי המשפט הכלליים
 

, פט הכלליים ראו עוד לעילעל ההצעה לשלב את בתי הדין לעבודה בבתי המש

 ").שילוב בבתי המשפט ("5פרק 
 

 

 הצעות  לשיפור  התפקוד  של  בתי  הדין  לעבודה.  ב

הבדיקה שהוועדה ערכה העלתה כי אפשר וראוי לנקוט אמצעים בתחומים .  194

גופים . שונים כדי לחזק את מעמדו של בית הדין לעבודה ולשפר את תפקודו

הוועדה בחנה . דתם בפני הוועדה העלו הצעות בכיוון זהואישים שהציגו את עמ
את כל ההצעות והיא מעלה בדין וחשבון זה הצעות אחדות שיש בהן כדי לקדם 

 .את התפקוד של בית הדין לעבודה

 
כמו בתי משפט , הוועדה רואה בבית הדין לעבודה בית משפט לכל דבר.  195

 אן מתבקשת מגמה להשוותמכ.  מסויםאחרים שיש להם סמכות מוגבלת לתחום
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למעמד של שופטים , ככל שניתן, את המעמד של שופטים בבית הדין לעבודה
בין . ברוח מגמה זאת מעלה הוועדה הצעות אחדות. בבתי המשפט הכלליים

שעה שהיא בוחרת שופטים , היא מציעה כי הרכב הוועדה לבחירת שופטים, היתר

ה שהיא בוחרת שופטים לבתי יהיה כהרכב הוועדה שע, לבתי הדין לעבודה
כי התארים של ראשי בתי הדין לעבודה יהיו כשל התארים של ;  המשפט הכלליים

כי הסמכות ; תארים של נשיא וסגן נשיא, כלומר, ראשי בתי המשפט הכלליים

ראו . ועוד; לפסול שופט של בית הדין לעבודה תוקנה לנשיא בית המשפט העליון
 ").שופטים ("8לעיל פרק 

 

תוך , המגמה להשוות את בתי הדין לעבודה לבתי המשפט הכלליים.  196
צריכה לבוא לידי ביטוי ראוי , התחשבות במעמד המיוחד של בתי הדין לעבודה

אמנם גם כיום האחריות למינהל של בתי הדין לעבודה . גם מבחינה ארגונית

י מופקדת בידי הנהלת בת) כוח אדם ושכר, מחשוב,בינוי, בנושאי תקציב(
והמדיניות של הנהלת בתי המשפט היא לשלב את בתי הדין לעבודה , המשפט

אך מגמה זאת צריכה לבוא  לידי ביטוי . בהיכלי המשפט הנבנים בערים הגדולות

הוועדה מציעה כי האחריות המיניסטריאלית על , בהתאם לכך. בתחומים נוספים
ישורים מכוח חוק ובכלל זה הסמכות להוציא צווים ולתת א, בתי הדין לעבודה

כפי שנהוג לגבי בתי , תהיה מופקדת בידי שרת המשפטים, בית הדין לעבודה

להוציא , ללא השתתפותו של שר התעשייה המסחר והתעסוקה, המשפט הכלליים
השתתפות עקיפה של שר זה בהליך המינוי של נציגי ציבור והעברה של נציגי 

הוועדה מציעה כי , ותה מגמהבא, כמו כן. ציבור מתפקידם בבית הדין לעבודה

ככל , הסמכות  הפרלמנטרית לאשר תקנות וצווים לפי חוק בית הדין לעבודה
תופקד בידי , הרווחה והבריאות של הכנסת, שהיא מסורה כיום לוועדת העבודה

הוועדה מציעה גם כי החוק יתוקן באופן שיקנה . חוק ומשפט, ועדת החוקה

סמכות ניהולית כלפי בית הדין , מעשהלהלכה ולא רק ל, למנהל בתי המשפט
 ").המעטפת הארגונית ("6ראו לעיל פרק . לעבודה

 

כערכאה , מאז הקים את בית הדין, בית הדין לעבודה נחשב בעיני המחוקק.  197
כאשר חוקים , בהתאם לכך. מועדפת לדיון בענייני עבודה וביטחון סוציאלי

כנראה , קנו את הסמכות לדון בהםהם ה, חדשים הסדירו עניינים נוספים מסוג זה

כתוצאה הלכה הסמכות של בית הדין . לבית הדין לעבודה, ללא יוצא מן הכלל
הן בתחום יחסי העבודה והן בתחום הביטחון , לעבודה והתרחבה בהדרגה
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כיום מוקנות לבית הדין לעבודה סמכויות שונות לפי יותר מחמישים . הסוציאלי
 .חוקים

 

צעות שונות לשינוי הסמכות המוקנית כיום לבית הדין בפני הוועדה הועלו ה
הוועדה לא . מהן הצעות לצמצם את הסמכות ומהן הצעות להרחיבה, לעבודה

ולהעביר , ראתה טעם לשלול מבית הדין לעבודה סמכויות שהחוק מקנה לו כיום

הוועדה דחתה גם הצעות שונות להרחיב את . אותן אל בית המשפט הכללי
, עם זאת. הדין לעבודה בענייני נזיקין ובמספר עניינים נוספיםהסמכות של בית 

הוועדה מציעה להוסיף לבית הדין לעבודה סמכות לדון בערעורים על החלטות 

סמכות . של בתי הדין למשמעת של עובדים בשירות המדינה וברשויות המקומיות
, ודההוועדה סבורה כי בית הדין לעב. זאת מוקנית כיום לבית המשפט העליון

הוא ערכאה ראויה לדון , שיש לו סמכות לדון בענייני משמעת של עובדים אחרים

ראו עוד . גם בענייני משמעת של עובדים בשירות המדינה וברשויות המקומיות
 ").הסמכויות של בית הדין לעבודה ("7לעיל פרק  

 

אחד המאפיינים הבולטים של בית הדין לעבודה הוא השיתוף של נציגי .  198
הוועדה נזקקה . בהרכב של בית הדין) נציגי עובדים ונציגי מעבידים(ציבור 

שעל פי , לשתף בהרכב של בית הדין נציגי ציבור, ועד כמה ראוי, לשאלה אם ראוי

היתרונות הנובעים מן השיתוף עולים על , לדעת הוועדה. רוב אינם משפטנים
 קיבוציים ובתחום של היתרונות בולטים במיוחד בתחום של סכסוכים. החסרונות

. סכסוכים בין ארגוני עובדים או בין ארגוני מעבידים, כלומר, סכסוכים ארגוניים

הם חשובים גם בתחומים אחרים של סכסוכי  עבודה וכן גם , לדעת הוועדה, אך
אפשר וראוי להנהיג שינויים בהסדרים , עם זאת. בתחום הביטחון הסוציאלי

. הרכב של בית הדין כדי לשפר את המצב הקייםהחלים על שיתוף נציגי ציבור ב

הוועדה מציעה דרכים אחדות להרחבת תחום העניינים בהם הסמכות , בין היתר
שינוי הדרך למיון ; ללא נציגי ציבור, לדון ולהחליט תוקנה לשופט כדן יחיד

צמצום המספר של נציגי ; של נציגי ציבור, ובכלל זה בדיקת הכשירות, ולמינוי

והצעות נוספות במגמה לשפר את ;  גברת המיומנות של כל נציגהציבור וה
 ").נציגי ציבור ("9ראו עוד לעיל פרק .  התפקוד של נציגי הציבור בבית הדין

 

אך . פישור וגישור הן דרכים מוכרות ומקובלות גם בבתי המשפט הכלליים.  199
צעות נציגי בין היתר באמ, בית הדין לעבודה פיתח דרכים משלו לפישור וגישור
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ובמיוחד בסכסוכי עבודה קשים שיש בהם איום רציני לשיבוש שירותים , הציבור
הפעילות של בית הדין לעבודה בדרכים של . חיוניים ופגיעה חמורה בציבור

פישור וגישור נובעת גם מן העובדה שאין בנמצא מנגנון יעיל ומקובל מחוץ לבית 

. סבורה  כי ראוי להקים מנגנון כזההוועדה . הדין לצורך יישוב סכסוכי עבודה
טמונה תועלת בפעילות של בית הדין לעבודה , לדעת הוועדה, במצב הקיים

, לאחרונה צומצם מאוד הגישור באמצעות נציגי ציבור. בתחום הפישור והגישור

והוועדה סבורה כי ראוי לחדש את הגישור בהיקף שהיה , מחמת קיצוץ בתקציב
 .מקובל קודם לכן

 

בית הדין הארצי לעבודה נתון לביקורת על ידי בית המשפט העליון בדרך .  200
בפני הוועדה הועלתה הצעה ). ץ"בג(של עתירה לבית המשפט הגבוה לצדק 

כפי , ץ בדרך של ערעור לבית המשפט העליון"להמיר את הדרך של עתירה לבג

ל בית לעניין זה יש להבחין בין הביקורת ע. שמקובל לגבי בית המשפט המחוזי
הדין הארצי כשהוא יושב לדין כערכאת ערעור על בית הדין האזורי לבין הביקורת 

בעיקר בסכסוך הנובע , על בית הדין הארצי כשהוא יושב לדין כערכאה ראשונה

לגבי הביקורת על בית הדין הארצי כשהוא יושב לדין . מהסכם קיבוצי כללי
כפי ,  לאפשר ערעור ברשות,ההצעה שהועלתה בפני הוועדה היא, כערכאת ערעור

שמקובל לגבי בית המשפט המחוזי כשהוא יושב לדין כערכאת ערעור על בית 

ואילו לגבי הביקורת על בית הדין הארצי כשהוא יושב לדין ; משפט השלום
ללא צורך בקבלת , כלומר, ההצעה היא לאפשר ערעור בזכות, כערכאה ראשונה

 .פים שהציגו את עמדתם בפני הוועדההצעה זאת שנויה במחלוקת בין הגו. רשות

 
הוועדה התלבטה בשאלה אם השיטה של ערעור עדיפה על השיטה של עתירה 

היקף הביקורת של בית המשפט העליון על בית , לדעת הוועדה, מצד אחד. ץ"לבג

גם כיום היקף הביקורת על בית .  הדין הארצי לעבודה אינו תלוי בשיטת הביקורת
והוא משקף את המדיניות של ,  ידי בית המשפט העליוןהדין לעבודה נקבע על

אילו ראה בית המשפט העליון .  בית המשפט העליון בשאלת הביקורת הראויה

הוא יכול היה לעשות , לנכון להרחיב את הביקורת על בית הדין הארצי לעבודה
לכן סביר להניח שעצם השינוי של שיטת . ץ"זאת גם במסגרת עתירה לבג

לא יחולל שינוי מהותי בהיקף , יטה של עתירה לשיטה של ערעורמש, הביקורת

 .הביקורת
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שינוי השיטה של עתירה לשיטה של ערעור עשוי להיות בעל חשיבות , מצד שני
שיטה של ערעור על , מבחינה עקרונית. הן מבחינה עקרונית והן מבחינה מעשית

תיתן ביטוי , יבדומה לערעור על בית המשפט המחוז, בית הדין הארצי לעבודה

תאפשר להחיל על בית , נאות להשתייכות בית הדין לעבודה לרשות השופטת
. ולקרוא לו בשם בית משפט לענייני עבודה, השפיטה: יסוד-הדין את חוק

שכן היא מגבירה את ההרמוניה , מבחינה זאת שיטה של ערעור נראית עדיפה

בודה כבית משפט בקרב הרשות השופטת ומחזקת את התדמית של בית הדין לע
, נראה כי השיטה של עתירה, מבחינה מעשית, אולם לעומת זאת. לכל דבר

מאזנת בהצלחה בין הצורך בביקורת , הנוהגת מאז הוקם בית הדין לעבודה

מתעוררת שאלה אם מוצדק , כיוון שכך. שיפוטית לבין הצורך בהתדיינות יעילה
. לא זו בלבד. בוודאותאפשר לצפות -לשנות שיטה זאת ולהסתכן בתוצאה שאי

, בין היתר.  יכול לעורר חשש, ככל שניתן לצפות את התוצאה, שינוי השיטה

ובהם , בסכסוכי עבודה בהם בית הדין הארצי לעבודה דן כערכאה ראשונה
זכות ערעור לבית , סכסוכים בעלי חשיבות כלכלית וחברתית ממדרגה ראשונה

כפי שהיא קיימת , הצדדים לסכסוךהמשפט העליון עשויה לגרוע מן הנכונות של 

. לסיים את הסכסוך בדרך של הסכם ברמה של בית הדין הארצי לעבודה, כיום
אפשר גם להניח כי בסכסוכים כאלה ייעשה בדרך כלל שימוש בזכות הערעור 

עד להכרעה , הסכסוך עלול להימשך זמן רב יותר, כתוצאה. לבית המשפט העליון

שיטת הערעור עלולה להכביד על , כמו כן. להחמירוהנזק לציבור עלול , הסופית
לא רק בשל גידול צפוי במספר הפניות לביקורת על פסקי , בית המשפט העליון

אלא גם משום שסדרי הדיון המקובלים בבית , דין של בית הדין הארצי לעבודה

משום . המשפט העליון אינם מותאמים למאפיינים המיוחדים של סכסוכים כאלה
 חשש שבית המשפט העליון יתקשה לגבש בהליכי ערעור פתרון ראוי כך מתעורר

 .לסכסוך

 
הוועדה  מצאה עצמה חלוקה בשאלה איזו שיטת ביקורת , בסופו של בירור

אך להימנע , ולכן החליטה להציג את השיקולים השונים בשאלה זאת, עדיפה

 הביקורת ("11ראו עוד לעיל פרק . מנקיטת עמדה בשאלה לכאן או לכאן
 ").השיפוטית על בית הדין לעבודה

 

אפשר לומר כי הוועדה סבורה שלא יהיה זה נכון לשנות את , לסיכום. 201
הוועדה , עם זאת. כפי שהיא כיום, המעמד והמבנה של  מערכת בתי הדין לעבודה
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מהם שינויים שנועדו לצמצם , ממליצה על שינויים מסוימים בהסדרים הקיימים
לעבודה לבין בתי המשפט הכלליים ומהם שינויים שנועדו הבדלים בין בתי הדין 

תמצית של המלצות הוועדה . לשפר את הארגון והתפקוד של בתי הדין לעבודה

 .ח הוועדה"מובאת בחלק הראשון של דו
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 חלק שלישי

 

 נספחים
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 'נספח א

 

 לוועדהניירות עמדה שהוגשו 
 )ב"לפי סדר א(

 

 עורך דין,  אורין תיאודור .1

 איגוד לשכות המסחר .2

 משפטניות למען צדק חברתי , איתך .3
 בסמינרים ובמכללות , ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים .4

 עורך דין, בן טובים אליהו .5

 פרופסור,  בן ישראל רות .6
 בתי הדין האזוריים לעבודה .7

 האגודה לזכויות האזרח בישראל .8

 הרפואית בישראלהסתדרות  .9
  התנועה למלחמה בעוני בישראל–הלב  .10

 המוסד לביטוח לאומי .11

 המרכז הישראלי לקידום חברתי וכלכלי .12
 הנהלת בתי המשפט .13

 הסתדרות הנוער העובד והלומד .14

 לית החדשההסתדרות העובדים הכל .15
 הסתדרות העובדים הלאומית בישראל .16

 פרופסור,  חרמש רן .17

 עורך דין,  כץ יוסי .18
 עורך דין,  ליברמן בנימין .19

 עורך דין, ליפא מאיר .20

 לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים .21
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 לשכת עורכי הדין  .22
 ר"ד,  ידוידוב גיא, ר"ד, מונדלק גיא .23

 המקומי בישראלמרכז השלטון  .24

 משטרת ישראל .25
 המסחר והתעסוקה, משרד התעשייה .26

 נשיא בית הדין הארצי לעבודה .27

 נשיא בית המשפט העליון .28
 פורום הארגונים למאבק באבטלה .29

 פרי אברהם .30

 קו לעובד .31
 פרופסור,  קורינאלדי מיכאל .32

 עורך דין ,  קטוביץ שחר .33

 ופסורפר,  רדאי פרנסיס .34
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 'נספח ב

 

 שמות העדים שהופיעו בפני הוועדה
 )ב "לפי סדר א(

 
 

 איגוד לשכות המסחר

 ד לין אוריאל"עו 

 
 בית הדין הארצי לעבודה

  נשיא בית הדין הארצי לעבודה–השופט אדלר סטיב  

 השופטת ארד נילי 
 

 בית המשפט העליון

 ן נשיא בית המשפט העליו–השופט ברק אהרן  
 

 ד "עו, בן טובים אליהו

 
 בתי הדין האזוריים לעבודה

  שופטת בית הדין הארצי לעבודה–השופטת וירט ליבנה ורדה  

  שופט ראשי של בית הדין האזורי לעבודה בחיפה–השופט כהן רמי  
 

 של בית הדין הארצי לעבודה) בדימוס(נשיא , גולדברג מנחםמר 
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 ההסתדרות הרפואית בישראל
 נר לאהד ופ"עו 

 ד ליבני הדס"עו 

 
  התנועה למלחמה בעוני בישראל –הלב 

 מר דולינר דן 

 ד שגיא זקס יורם"עו 
 

 המוסד לביטוח לאומי

 ד הורן רות"עו 
 

 הסתדרות הנוער העובד והלומד

 מר ברקוביץ יורם 
 מר וינבלום שי 

 

 הסתדרות העובדים הכללית החדשה
 מר אלון חגי 

 לוני אפרים'מר זי 

 וק דורית'א פרצד טנ"עו 
 מר פרץ עמיר 

 

 הפורום למאבק באבטלה ושדולת הנשים
 ד קניג יאיר ציונה"עו 

 

 'פרופ, חרמש רן
 

 לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים

 ד זילברשץ אלון"עו 
 מר טירה עודד 

 ד נוימן שלמה"עו 
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 לשכת עורכי הדין
 ד דקל עופר"עו 
 ד הולין גדעון"עו 
 להד סמולסקי פייס גי"עו 
 ד פסי יונתן"עו 
 ד רביד שלומית"עו 
 ד שילוני אהוד"עו 

 
 משטרת ישראל

 ק גרינפלד יפעת"רפ 
 בציה רחל-פקד לוי 
 מ קמינסקי רונית"נצ 
 צ שפי ענת"תנ 

 
 משרד האוצר

 ד גייל אורנה"עו 
 מר פלג רותם 
 מר ריקלין גלעד 
 מר רכלבסקי יובל 

 
 משרד הרווחה

 ד ארטמן בתיה"עו 
 

 המסחר והתעסוקה, המשרד התעשיי
 ד אטלן מיכאל"עו 
 ד מוסקוביץ תומר"עו 

 
 משרד לביטחון פנים

 ד דדו רוית"עו 
 ד הדר יואל"עו 

 
 שירות בתי הסוהר

 רב כלאי טל אילת 
 ד שמולביץ חיים"תג 

 
 שופט בתי משפט לענייני משפחה, שנהב יצחק
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 'נספח ג

 
  בתי הדין לעבודהשל  שפיטהסמכויות

 
 ורי לעבודה דין אזבית. א

 
 

 הליכים אזרחיים

  – 1969-ט"התשכ, חוק בית הדין לעבודה .1
 .עילה ביחסי עובד ומעביד: )1)(א(24סעיף  
 .מעביד או לאחר סיומם-עילה ביצירת יחסי עובד): א1)(א(24סעיף  

 .עילות נזיקין מסוימות: )ב1)(א(24סעיף  

 .שימוש במקרקעין): ג1)(א(24סעיף  
 ". מיוחד"ילה בסכסוך קיבוצי ע): 2)(א(24סעיף  

 .תביעות הקשורות לקופות גמל): 3)(א(24סעיף  

 .תביעות בין עובד לארגון עובדים): 4)(א(24סעיף  
 . הליכים בנושא בוררות: 28סעיף  

 

 א21סעיפים , 1949-ט"התש, )החזרה לעבודה (חוק חיילים משוחררים .2
 .צו להעסקה: )א(27-ו 

 

  – 1951-א"תשיה, וחהחוק שעות עבודה ומנ .3
 .עילה בהפליה בקבלה לעבודה: ז9סעיף  

 .תחולת החוק): ב(30סעיף  



 157

דמי חופשה ופדיון ): ב(14סעיף , 1951-א"תשיה, חוק חופשה שנתית .4
 .חופשה 

 

  – 1957-ז"התשי, חוק הסכמים קיבוציים .5
 .תחולת צו הרחבה: ד33סעיף  

 .לארגון מעבידיםמקצועי -דמי טיפול ארגוני): ב(ז33סעיף  

 .פעילות ארגונית של עובדים: יא33סעיף  
 

  – 1957-ז"התשי, חוק יישוב סכסוכי עבודה .6
 . חלקית בלתי מוגנתשביתה: ג37סעיף  
 . פיצויים כנגד מעביד בשירות ציבורי: ד37סעיף  

 

 שכר הלנתפיצוי ): ד(20- ו18סעיפים , 1958-ח"תשיה, חוק הגנת השכר  .7
 .ת פיצויי פיטוריםופיצוי הלנ 

 

 . השגת עבודה: א82סעיף , 1959-ט"תשיה, חוק שירות התעסוקה .8
 

הפחתה או ביטול פיצויי : 17סעיף , 1963-ג"תשכה, חוק פיצויי פיטורים .9

 .פיטורים 
 

נפגעי : 13סעיף , 1970-ל"תשה,  פעולות איבהלנפגעיחוק התגמולים  .10

 .פעולות איבה 
 

תשלום ): ג(14- ו13סעיפים , 1972-ב"תשלה, )ת תשלוםהבטח(חוק המזונות  .11

 .מזונות 
 

 .הבטחת הכנסה: 26סעיף , 1980-א"התשמ, חוק הבטחת הכנסה .12

 
 .שכר מינימום: א18סעיף , 1987-ז"התשמ, חוק שכר מינימום .13
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שוויון : 10סעיף , 1988-ח"התשמ, חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה .14
 .הזדמנויות בעבודה 

 

 .הורית-משפחה חד: 5סעיף , 1992-ב"התשנ, הוריות-חוק משפחות חד .15
 

: 24סעיף , 1992-ג"התשנ, חוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם .16

 .תגמולים לאסירי ציון 
 

,  ההסכם בדבר מעמדם של אנשי סגל ארצות הברית של אמריקהחוק .17

ביעות של עובדים אזרחיים ת: בתוספת XX בסעיף 6פיסקה , 1993-ג"התשנ 
 .מקומיים 

 

ביטוח בריאות ): ב(54סעיף , 1994-ד"התשנ, חוק ביטוח בריאות ממלכתי .18
 .ממלכתי 

 

 .פיצוי נפגעי גזזת: 15סעיף , 1994-ד"התשנ, חוק לפיצוי נפגעי גזזת .19
 

 והוראותהסדרים כלכליים (חוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו  .20

יישום ההסכם בדבר : 29סעיף , 1994-ה"התשנ, )תיקוני חקיקה) (תשונו 
 .רצועת עזה ואזור יריחו 

 

-ה"התשנ, )ילד שנתייתם עקב מעשה אלימות במשפחה(חוק התגמולים  .21
 .תגמולים ליתום: 6סעיף , 1995 

 

 -391,)ב(322סעיפים , 1995-ה"התשנ, ]נוסח משולב[חוק הביטוח הלאומי  .22
 . הלאומיהביטוח: 393 

 

: 23סעיף , 1996-ו"התשנ, ידי קבלני כוח אדם-חוק העסקת עובדים על .23
 .עובדים של קבלני כוח אדם 

 

שכר שווה לעובדת : 4סעיף , 1996-ו"התשנ, חוק שכר שווה לעובדת ולעובד .24
 .ולעובד 
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חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל (חוק הגנה על עובדים  .25

 .הגנה על עובדים חושפי עבירות: 3סעיף , 1997-ז" התשנ,)התקין 

 
: לחוק' פרק ד, 1998-ח"התשנ, ויון זכויות לאנשים עם מוגבלותוחוק ש .26

 .תעסוקת אנשים עם מוגבלות 

 
 .הטרדה מינית: 10סעיף , 1998-ח"התשנ, חוק למניעת הטרדה מינית .27

 

עוולות מסחריות ביחסי : 22סעיף , 1999-ט"התשנ, חוק עוולות מסחריות .28
 .עבודה 

 

-ס"התש, )ייעוד כספי הקצבות למטרות חינוך(ות המקומיות ויחוק הרש .29
 .עיקול על כספי הקצבות: 10סעיף , 2000 

 

 .שיקום נכי נפש: 22סעיף , 2000-ס"התש, חוק שיקום נכי נפש בקהילה .30
 

: 9עיף ס, 2001-א"התשס, חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות .31

 .הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות 
 

: 6סעיף , 2001-א"התשס, רנוביל'חוק המסייעים לנטרול תוצאות אסון צ .32

 .רנוביל'הכרה במסייעים לנטרול אסון צ 
 

, חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים .33

 .ייני מיןמניעת העסקה של עבר: 9סעיף , 2001-א"התשס 
 

הודעה לעובד : 5סעיף , 2002-ב"התשס, )תנאי עבודה(חוק הודעה לעובד  .34

 .על תנאי עבודה 
 

) מענק הסתגלות(חוק תגמולים לנשים השוהות במקלט לנשים מוכות  .35

תגמולים לנשים במקלט לנשים ): א(7סעיף , 2002-ב"התשס, )הוראת שעה( 
 .מוכות 
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 הליכים מינהליים 

ערעורי : 23סעיף , 1949-ט"התש, )החזרה לעבודה(ילים משוחררים חוק חי .36

 .      ועדת תעסוקה 
 

בטיחות : ג8, ב8, 7סעיפים , 1954-ד"תשיה,  הפיקוח על העבודהארגוןחוק  .37

 .בעבודה 
 

 .ערעור בעניין טיפול בחומר נפץ): ה(17סעיף , 1954-ד"תשיה, חוק חומרי נפץ .38

 
 .ערעור תעסוקה: 43סעיף , 1959-ט"תשיה ,חוק שירות התעסוקה .39

 

, 43סעיפים , 1970-ל"תשה, ]נוסח משולב) [גימלאות(חוק שירות המדינה  .40
 .ערעור גימלאות: 101 

 

: 9סעיף , 1992-ב"התשנ, חוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם .41
 .ערעור על החלטת ועדה רפואית 

 

ערעור : א7סעיף , 1992-ג"התשנ, )גיף האיידסנ(חוק פיצויי נפגעי עירוי דם  .42
 .על החלטת המוסד 

 

ערעור על קביעת ועדת : 14סעיף , 1994-ד"התשנ, חוק לפיצוי נפגעי גזזת .43
 .מומחים 

 

-ה"התשנ, )ילד שנתייתם עקב מעשה אלימות במשפחה(חוק התגמולים  .44
 .ערעור על קביעת פרקליט המדינה: 5סעיף , 1995 

 

,  213, 123, 10סעיפים , 1995-ה"התשנ, ]נוסח משולב[יטוח הלאומי חוק הב .45
 .ערעורים על החלטות ועדות לעררים): ה(ב230, )ד(222 

 

 עם מוגבלות בעל יכולת עבודה לעובדשכר מותאם (תקנות שכר מינימום  .46
 .שכר מינימום מותאם: 6תקנה , 2002-ב"התשס, )מופחתת 
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-ד"התשס, )תיקוני חקיקה (2004נת הכספים חוק המדיניות הכלכלית לש .47

 .שילוב מקבלי גימלאות בעבודה: 46סעיף , 2004 
 

 

 הליכים פליליים

 : 1969-ט"התשכ, על פי התוספת השנייה לחוק בית הדין לעבודה

 
 .1934, )נפט) (הסדרתן( והתעשיות המלאכות תקנות .48

 

 .1943, העבודה מחלקת פקודת .49
 

 .1945, )הודעה( משלוח יד חלותומ תאונות פקודת .50

 
 .1949-ט"התש, )החזרה לעבודה (המשוחררים החיילים חוק .51

 

 .1951-א"התשי,  ומנוחהעבודה שעות חוק .52
 

 .1951-א"התשי, שנתית חופשה חוק .53

 
 .1951-ג"התשי,  החניכותחוק .54

 

 .1953-ג"התשי, הנוער עבודת חוק .55
 

 .1953-ג"התשי, לאומי שירות חוק .56

 
 .1954-ד"התשי, נפץ חומרי חוק .57

 

 .1954-ד"התשי, נשים עבודת חוק .58
 

 .1954-ד"התשי,  על העבודההפיקוח ארגון חוק .59
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 .1957-ז"התשי, קיבוציים הסכמים חוק .60

 

 .1958-ח"התשי, השכר הגנת חוק .61
 

 .1959-ט"התשי, התעסוקה שירות חוק .62

 
 .1959-ט"התשי, )םמינויי( שירות המדינה חוק .63

 

 .1967-ז"התשכ,  בשעת חרוםעבודה שירות חוק .64
 

 .1970-ל"התש, ]נוסח חדש [בעבודה הבטיחות פקודת .65

 
 .1973-ג"התשל,  מס מקבילחוק .66

 

 .1987-ז"התשמ, מינימום שכר חוק .67
 

 .1988-ח"התשמ,  בעבודהההזדמנויות שוויון חוק .68

 
 .1991-א"התשנ, )לא כדיןהעסקה ש (זרים עובדים חוק .69

 

 .1994-ד"התשנ,  ממלכתיבריאות ביטוח חוק .70
 

 .1995-ה"התשנ, ]נוסח משולב [הלאומי הביטוח חוק .71

 
הסדרים כלכליים והוראות ( בדבר רצועת עזה ואזור יריחו ההסכם יישום חוק .72

 .'לפרק ו' סימן א: 1994-ה"התשנ, )תיקוני חקיקה) (שונות 

 
 .1996-ו"התשנ,  על ידי קבלני כוח אדםעובדים  העסקתחוק .73

 

 .8סעיף , 1988-ח"התשנ,  הטרדה מיניתלמניעתחוק  .74
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 .'פרק ד, 1998-ח"התשנ,  זכויות לאנשים עם מוגבלותשוויוןחוק  .75
 

 .29סעיף , 2000-א"התשס,  גנטימידעחוק  .76

 
 .2001-א"התשס,  לפיטורים ולהתפטרותמוקדמת הודעה חוק .77

 

 .2002-ב"התשס, )תנאי עבודה( הודעה לעובד חוק .78
 

 

 רשם בית דין אזורי לעבודה. ב

תובענות לשכר עבודה ): ב(27סעיף , 1969-ט"התשכ, חוק בית הדין לעבודה .79

 .ולקצבה 
 

 .שכר איש צוות כלי שיט: 96סעיף , 1973-ג"תשלה, )ימאים(חוק הספנות  .80

 
 בית הדין הארצי לעבודה. ג

 עורערכאת ער

 

  – 1969-ט"התשכ, חוק בית הדין לעבודה .81
 .ערעורים על בית דין אזורי בהליכים אזרחיים): א(26סעיף  

 .ערעורים על בית דין אזורי בהליכים פליליים ):ב(26סעיף  

 
 

ראשונהערכאה   

 
  – 1969-ט"התשכ, חוק בית הדין לעבודה .82

 .סכסוך קיבוצי כללי): 1(25סעיף  

 .ארגוניות-תביעות בין): 2(25סעיף  
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מינהלייםערעור  ים 
 

 .רשיון לשכה פרטית: 69סעיף , 1959-ט"התשי, חוק שירות התעסוקה .83

 
רשיון : 8סעיף , 1996-ו"התשנ,  כוח אדםקבלניידי -חוק העסקת עובדים על .84

 . קבלן כוח אדם 
 
 
 
 
 
 
 
 


