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 07.07.2016תאריך : 
 

  לכבוד

 בדוא"ל     מזכירי קיבוץ, מנהלי קהילה, מנהלי מש"א

  

 שלום רב,

 מעסיק בקיבוץ מתחדש-פסיקת בג"ץ בעניין יחסי עובדהנדון: 
 

)את  קיבוצואהרון, חבר קיבוץ  תל יוסף, נגד -דין בעתירה שהגיש אבי בן-, ניתן פסק6.7.16אתמול, 

החלת כי מעת . בעתירתו טען החבר כהן, נעמי אשחר וגיל דגן ממשרדנו(הקיבוץ יצגו עוה"ד עומר 

החברים לבין הקיבוץ, וכנגזרת בין מעביד -החיים בקיבוץ החלו להתקיים יחסי עובדשינוי אורחות 

 .מכך זכאי הוא למלוא הזכיות והפיצויים המגיעים מכוח דיני העבודה לעובד אשר מעבידו מפטרו

 

 רקע העתירה:

רצון של אי שביעות  עקבבר קיבוץ שהועסק כמנהל המדגה בקיבוץ ועבודתו הופסקה מדובר בח

הדין האזורי לעבודה, שנדרש לשאלה -לבית ו. החבר הגיש תחילה תביעתהקיבוץ מתפקודו

סמכות לדון לעבודה  שלביה"דבין הקיבוץ לחבריו )מפני  מעביד-המקדמית אם יש או אין יחסי עובד

האזורי לעבודה קיבל באופן תקדימי את עמדת  ביה"ד(. מעביד-עובד רק כאשר מתקיימים יחסי

בעקבות שינוי אורחות החיים בקיבוץ. על החלטת  מעביד-החבר וקבע כי מתקיימים יחסי עובד

ביה"ד האזורי הגשנו ערעור לביה"ד הארצי לעבודה בירושלים שקיבל את הערעור וקבע כי אין 

י ליצור יחסי עובד ומעסיק. על פסיקת ביה"ד הארצי הגיש בעצם שינוי אורחות החיים בקיבוץ כד

 החבר עתירה לבג"ץ.

 

 :הדין של בג"ץ-פסק

שנים, שם בג"ץ סוף לאי הבהירות  5-בתום הליך משפטי ממושך )כמתואר לעיל( שנמשך למעלה מ

והבהיר כי אין בעצם שינוי אורחות החיים בקיבוץ  , אשרר את פסיקת ביה"ד הארצי לעבודהבנושא

כב' השופט בהרכב שבראשו כדי ליצור יחסי עובד ומעסיק בין הקיבוץ המתחדש ובין חבריו. בג"ץ )

אליקים רובינשטיין( קבע בין היתר את הדברים הבאים, תוך התייחסות נרחבת להסדרי הערבות 

. מאחר שדברי השופטים מדברים בעד עצמם, להלן עיקר הציטוטים ההדדית בקיבוצים מתחדשים

 :הדין-מתוך פסק

 

 " אין המדובר בעובד ומעסיק קלאסיים, עם פערי כוחות מובנים, אלא במצב בו

שותף גם לקניין, וכן נוטל חלק פעיל בקבלת ההחלטות בניהול העסק;  –החבר  –העובד 

עקרונות אלה נותרו גם בקיבוץ המתחדש. מכאן נחלש הצורך בקביעת מערכת חובות 

 ".יחסים אלהקוגנטית מקיפה בדמות משפט העבודה ב

 " שוויון  אף כי אין חולק שהמעבר לתקציב דיפרנציאלי שינה מעולם ערכים זה(

כי מקומה של העבודה כערך לכשעצמו נמוג כל עיקר, ונדמה כי , אין לומר ערך העבודה(

המעבר לקיבוץ המתחדש לא בהכרח ניתק באופן מוחלט בין עבודת החבר לבין החברות 

 שלמה כהן

 עומר כהן

 נעמי אשחר

 מיכל ינאי

 נעה חשמונאי

 סאאל -עינת פינטו 

 פלג רחמן

 ליאת לפיד

 גיל דגן

 ערד  -אורטל  גל 

 איתי ציון

 אבידן רם

 יניר שמחה

 יניב מור

 יואב שימשי

 מורן קורן

 רותם ליכטנשטיין

 וייס -ומון עדי סול

 אסף אלבז

 רותם רוטמן

 אורטל לוי

 גלעד אוברמן

 דוד חזן

 טל וייסבוך

 עומר בכמן

 אריק בלפר

 אדוה פריפז כהן

 תמר מורד

 רועי כנפו

 דניאל עין דור

 מור איציק

 שי נותקין פולינצר

 מיכל יפרח

 אלירן יוסף

 רומן צ'רני

 ספיר חזן 
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ד( לתקנות ערבות הדדית קובעת, כי כדי שחבר ייהנה ממעין )2בקיבוץ. כך למשל, תקנה 

השלמת הכנסה, התנאי לכך שהוא "ממצה את יכולת השתכרותו ומקיים את חובת 

 "עבודתו"

 " אשר הוטמעו בתקנוני הקיבוצים המתחדשים, לרבות  –תקנות הערבות ההדדית

דית, כחלק מדיני ייחו ביקשו, בין היתר, לשמש כמערכת נורמטיבית... קיבוץ תל יוסף

האגודות השיתופיות בכללותן, שבמסגרתה יוסדרו זכויותיהם של חברי הקיבוץ 

מסדירה את  2המתחדש, לרבות אלה העובדים בענפי הקיבוץ השונים. כך למשל, תקנה 

העובד להשלמת הכנסה, על חשבון הקיבוץ, כך שלא יפחת משכר המינימום -זכאות החבר

מסדירה את חובתו של הקיבוץ  4אותו לפנסיה; תקנה מסדירה את זכ 3במשק; תקנה 

לספק את צרכיהם המיוחדים של חברים הזקוקים לכך, בתחום הבריאות הסיעוד 

-והחינוך. מסגרת זו משמעותית ביותר, ואינה קיימת מקום שמדובר בגדרי יחסי עובד

 "  מעביד "רגילים"

 "" החבר  –תה יכשהיהאמנה החברתית" העומדת בבסיס הרעיון הקיבוצי נותרה

יעבוד לפי יכולתו והקיבוץ יספק את צרכיו. אכן, אין לכחד כי משוואה זו עברה תמורות, 

וכעת חבר שעבודתו "מתומחרת" גבוה יותר יקבל תקציב גדול יותר, ללא קשר ישיר 

לצרכיו; אולם הבסיס הרעיוני וגם המעשי נותר כשלעצמו, שכן כאשר מדובר בחבר שאינו 

וד, או חבר שפרש לגמלאות, או בהקשר אחר חבר המחליט לעזוב את הקיבוץ יכול עוד לעב

יקבל סכום כספי האמור לדאוג לצרכיו; וככל שלחבר זה או אחר ישנן השגות על האופן  –

לבנטיים ידי הקיבוץ בו הוא חבר, מערכת הדינים הר-הקונקרטי בו הוסדר עניינו על

לפתרון הסכסוך מצויה במצב המשפטי הקיים בדיני האגודות השיתופיות, בתקנות 

 "  הספציפיות

 "קשה להתעלם מהשלכות הרוחב שעלולות להיות להכרה "כללית" ביחסי עובד-

מעביד בתוך המסגרת הקיבוצית החדשה, והקושי ביישום כלל גורף מעין זה בכל מקרה 

אוד להפריד בין המפעל הפועל בתוך הקיבוץ לקיבוץ ומקרה. פעמים רבות קשה עד מ

מעביד בין העובד למפעל, משמעה -והכרה ביחסי עובד –חרף התאגדות נפרדת  –עצמו 

למעשה שינוי בחובות המוטלות על הקיבוץ עצמו, והעברת תקציבים ניכרת לחברים 

לה יותר. העובדים בתוך המפעל הקיבוצי על פני חברים אחרים שייתכן שהיזקקותם גדו

ומכל מקום, המשמעות היא פגיעה קשה בשיקול הדעת של הקיבוץ בהקצאת משאביו, 

 "  אין בהם די להצדיק תמורה מעין זו ה כי הטעמים שהעלה העותר בעתירתו...ודומ

 " איננו סבורים כי יש בעצם המעבר לתצורת הקיבוץ המתחדש כדי לשנות את

ביד בקיבוצים; על פי הלכה זו עסקינן מע-ההלכה הקיימת בנוגע להכרה ביחסי עובד

באגודה שיתופית, על מכלול היחסים שהיא מושתתת ובנויה עליהם; יש לבחון כל תיק 

לפי נסיבותיו, בהתאם למבחנים שנקבעו בפסיקה עד כה. בענייננו, לא מצאנו כי יש 

להתערב בפסיקתו של בית הדין הארצי אשר יישם את המבחנים האמורים, והגיע 

 " "מעביד-ה כי אין לראות ביחסים שבין העותר והמשיבים יחסי עובדלמסקנ

 

 ראוי להזכיר גם את דברי כב' השופט זילברטל:
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 "מעביד בין חבר הקיבוץ לבין הקיבוץ -לטעמי יצירת מערכת יחסים של עובד

חותרת תחת מהותו הבסיסית ביותר של הקיבוץ כגוף שיתופי שמתקיימים בו עקרונות 

ימים, גם בקיבוץ המתחדש. ומדים בתקפם, אף אם בשינויים מסו, העשיתוף חשובים

 מעביד זרה לצורת החיים הייחודית-הלעומתיות הטבועה מטבעה במערכת של יחסי עובד

וויון והשיתוף וזרה לשיח הקיבוצי. אכן, אין לכחד, הגלומה בקיבוץ ובמיוחד לערכי הש

לתפקיד אותו מילא אותו חבר ייתכנו מצבים של פגיעה בפרט, ואף פגיעה הקשורה 

במערך היצרני או במערך השירותים של הקיבוץ. אלא שמחלוקת זו שבין הפרט לכלל, 

כמו כל מחלוקת אחרת שבין חבר אגודה שיתופית לבין האגודה, תימצא את פתרונה בגדר 

הדין הכללי, דיני האגודות השיתופיות והוראות תקנון הקיבוץ הספציפי. מכלול הוראות 

-ן מעניק סעדים סבירים וראויים למרבית המצבים, גם בהעדר הכרה ביחסי עובדהדי

 ."מעביד

  הקיבוץ המתחדש הוא, בראש ובראשונה, קיבוץ, גוף שיתופי שבחר לשמור על"

הגרעין היסודי של עקרונות השיתוף, גם אם באופן שונה מהקיבוץ השיתופי. החברים בו 

וטית הכופה עליהם מערכת יחסים שבין הפרט בחרו בצורות חיים מסויימת וקביעה שיפ

לבין הכלל, הזרה לעקרונות היסוד של אותה צורת חיים, היא בגדר התערבות באוטונומיה 

של חברי הקיבוץ לעצב את כללי היסוד שעליהם בנויה החברה אליה בחרו להצטרף 

 "שלהם.-מרצונם

 

 

 סוף דבר

ח ובקרב קיבוצים רבים( שבג"ץ יהפוך את על רקע החשש )שהיה בתנועה הקיבוצית, בברית פיקו

, מדובר בהישג חשוב לקיבוצים בין החברים לקיבוצם מעביד-ההלכה ויקבע כי מתקיימים יחסי עובד

של הקיבוץ, תוך חיזוק ההלכה המשפט להמשיך לפעול במסגרת המוסדות הפנימיים -וקבלת גיבוי מבית

 ת מוסדות הקיבוץ.המשפט השונים למשוך ידם מהתערבות בהחלטו-שעל בתי

 

 אנחנו עומדים לרשותכם בכל שאלה ועניין.

 

 

  בברכה,

 

 משרד שלמה כהן ושות'           
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