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מכוח הסכמים קיבוציים ,ראה בפרק
 10.1.5לקובץ.
לענין בטלות הסכם קיבוצי מכוח סעיף
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ראה המבוא לקובץ זה ,מאת צ .בר-ניב ז"ל ,הנשיא הראשון של ביה"ד הארצי לעבודה; וכן
מאמרו של ס .אדלר ,הנשיא השלישי" ,הסכמים קיבוציים  :מסגרת ,תחולה ותיאום" ,ספר
בר-ניב  -הוצאת רמות  -אוניברסיטת ת"א  -התשמ"ז.1987-
ראה מראי המקום בספר החוקים (ס"ח) ,בהערה לשם החוק ,בעמ'  7להלן.
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סע'
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26
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26
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27
בארגון עובדים
27
33יא .סמכויות שיפוט ותרופות
29
33יב .זכות תביעה
29
33יג .התיישנות
29
33יד .עונשין
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30
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30
 .34ביצוע ותקנות
30
 .35הוראות מעבר
30
 .36תחילה

מעמד ההסכם הקיבוצי
הסכם קיבוצי הינו הסדר חוזי בעל מעמד מיוחד במשפט ,שבא לו מכוח החוק .יש
בו אצילת סמכויות על-ידי המחוקק לאירגוני עובדים ולאירגוני מעבידים לקבוע
זכויות וחובות במסגרת משפט העבודה האוטונומי .לסמכויות "חקיקה" אלה קבע
המחוקק סייגים בשני מישורים  -הענייני והפרסונלי .נורמות שמחוץ לתחום הענייני
שיועד להסכם קיבוצי ונורמות המתיימרות לחייב אלה שאינם במסגרת המיועדת,
אינן תופסות .3הפניה :ראה פסיקה נוספת לענין זה ,בפרק  10.1.2להלן.
את השאלה אם ההסכם אשר בפניו הוא "הסכם קיבוצי" יבחן בין הדין ,אף מיזמתו
הוא וזאת בשל משמעותו ונפקותו המיוחדת של ההסכם הקיבוצי .4הפניות :בדומה,
הסכמים קיבוציים הם בגדר "ידיעת הדיינים" ,משום שככלל אסור לעובד לותר על
זכויותיו מכוחם 5ומשום שהתעלמות מהם כמוה כויתור.6
(המשך בעמוד )3
3

4
5
6

דב"ע לג ,3 - 56 17 - 2 /מדינת ישראל  -וילהלם רוזנבלט ושרגא הירש; פד"ע כרך ה' ,עמ' ,42
הקובע בעמ'  ,47כי המחוקק הקנה להסכם הקיבוצי מעמד בדרך נוספת .בחוק עצמו נקבעת
הוראת יסוד ,אך לשם יישומה חייבים להזדקק להסכמים קיבוציים .כך הלכה הכנסת
בחוק פיצוי פיטורים ,התשכ"ג ( 1963 -ראה בפרק  10.10לקובץ) .חוק זה קובע כי בנסיבות
מסויימות אין מעביד המפטר את עובדו חייב בתשלום פיצויים ,אך לשם יישום הוראה זאת
יש להזדקק למערכת ההסכמים הקיבוציים ,לפי סדר עדיפויות הקבוע בחוק עצמו.
דב"ע לד ,3 - 30 /ערד תעשיות כימיות בע"מ  -אלישע פלד ומשה עזריה; פד"ע כרך ה' ,עמ' ;431
דב"ע שם ,4 - 9 /ההסתדרות הכללית ,ארגון עובדי צה"ל  -מדינת ישראל; פד"ע י"ב ,עמ' .8
ראה לענין זה פסיקה בפרק  10.1.5לקובץ.
ראה לענין זה פסיקה בסוף פרק  10.15.1לקובץ.
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