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 מבוא .א

מאות ואלפי שקלים  ה,יכפיב ,גוף הגובה מכוח חוק – החדשה הכללית העובדים הסתדרות האם

מפני  היא חסינה האם – לאו אם ובין המה הסתדרות חבריממשכורתם של עובדים רבים במשק, בין אם 

 ?אם נפל פגם בגבייה זו תובענה ייצוגית כ'רשות' מצד העובדים הנאלצים לשלם לה

 נוגד, הכבוד בכל, דינו פסק. להסתדרות זו חסינות העניק הסף על התובענה את בדחותומשפט קמא  בית

 .זה ערעור מוגש ולפיכך, הצדק את ואף הדין של תכליותיו את, הנכבד המשפט בית פסיקת את, חוקה את

את החוק יש להחיל  –מבית המשפט הנכבד לקבוע את שהיה צריך להיות ברור מאליו מבקשים המערערים 

ומי בסמכויות שהעניק לה המחוקק במסגרת מילוי תפקידה י-המשיבה עושה שימוש יוםבאופן שווה. 

א שגוף יהמחוקק ה מצוות. אחרים ים ציבורייםגופזה הניתן לתזכה ליחס שונה מולא ייתכן שהציבורי, 

 ,וש בסמכויות שהוקנו לו בחוקתוך שימ ,הציבורי הגובה תשלומי חובה שלא כדין במסגרת מילוי תפקידו

לחוק בתי משפט  2על כן, לפי סעיף ייצוגית.  תובענה במסגרת הסכומים השבת את ולבקש לתובעו יהיה יתןנ

לתוספת השנייה לחוק תובענות  11)הגדרת המונח 'רשות'(, ופרט  2000-לעניינים מינהליים, התש"ס

 ת.אין לדחות על הסף את הבקשה לאישור תובענה ייצוגי – 2006-התשס"ו ,ייצוגיות

. נראה כי בפסיקהימימה -מימים תפרשהש כפי "רשות"המשיבה נכנסת בגדר המונח  ,להלן שנראה כפי .1

מידי  והפקעת תוך העובדים זכויות על ההגנה תפקיד את עובדים ארגוני על להטיל לנכון מצאהמחוקק 

מתוך  כוח -רבות סמכויות חוקיות  – המשיבה זאת ובכלל –ולשם כך נתן בידי ארגונים אלו  ,העובדים עצמם

 המשפט בית של שגגתוזה. במסגרת זו נעמוד על  תפקידה אתאלו לא תוכל למלא  סמכויות שללאתפיסה 

גוף  היא הכללית ההסתדרות: זה משפט בית לפסיקת בניגוד החוקשפירש את  כךב ,הכבוד בכל, שטעה קמא

 .דנן הייצוגית התובענה עוסקת שבו העניין לצורך הפחות לכל, הממלא תפקיד ציבורי על פי דין

 : כך ייצוגיות תובענות חוק לצורך'רשות'  היא כי רב בלהטלהלן כי המשיבה עצמה טענה בעבר  נראה עוד .2

וזאת לאור תפקידה  "רשות"יש לראות בה  כי כשטענה 1,סוסתיאל בפרשתבקשה לסילוק על הסף  במסגרת

אותם התפקידים ממש שעליהם הצביעו המערערים במסגרת הבקשה  –וסמכויותיה שניתנו לה על פי דין 

 הכירהעצמה  המשיבה החוקחקיקת  לקראת ומשפט חוק חוקה ועדתדיוני  בעתובמסגרת ערעור זה. גם 

 שיאפשר באופן החוק חנציגתה לתקן את נוס ביקשה זו הכרתה לאורו, החוק נוסח' על פי רשותבהיותה '

  2 .ייצוגית לתובענה החשופים אחרים ציבוריים לגופים דומות הגנות לה

העתק  העמודים הרלוונטים מבקשת הסילוק על הסף בעניין סוסתיאל מצורפים 

 ב'  ומסומנים

 כי:זו גם הייתה עמדת בית משפט זה בגלגולה הקודם של תובענה זו כאשר הביע דעתו  .3

אנחנו לא סבורים שזו תוצאה נכונה, ראויה, שהנושא הזה שאם יש מחלוקת על גביית יתר של דמי "

חבר, דמי טיפול, שזה ילך לתובענות פרטיות עצמאיות... המענה היחיד שנראה לנו האפשר הוא לפי 

  3."11 פרט

עמדת בית המשפט  .לתובענה ייצוגיתגוף בעל כוח צריך להיות חשוף לפיה כל התפיסה על  זו לא נשענה העמד

ציבור מ וגובה סכומי עתקגוף הממלא תפקיד ציבורי  בה לפיה תוצאההחוק  שלטוןעל תפיסת נשענה 

                                                           
 .(19.01.2011) ענבל סוסתיאל נ' הסתדרות העובדים הכללית החדשה 08-07-5270ת"צ )מחוזי מרכז(  1
 לדברי עו"ד ורד וייץ. 2, פסקה 20, עמ' 01.03.06לישיבת ועדת חוק, חוקה ומשפט מיום  667פרוטוקול מס'  2
 .13.7.2020לפרוטוקול הדיון מיום  2( עמוד 13.07.2020) אמיר וייטמן ואח' נ' הסתדרות העובדים הכללית החדשה 4203/19ע"א 3
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היא   – מתביעה ייצוגית בניגוד לדין הרמטיתלחסינות , תוך שימוש לרעה בסמכות על פי חוק, יזכה העובדים

 תוצאה לא נכונה ולא ראויה.

 'ג ןומסומ ףמצורפרוטוקול ההעתק 

המחוקק מאסדר פעילות שבין מקום  נבקש גם להבהיר מדוע שגה בית משפט קמא כשלא הבחין בהקשר זה .4

 בו הוא מעניק סמכות חוקית. שפרטית בשוק ובין מקום 

דווקא ביא בית משפט קמא כאסמכתאות לפסיקתו, וניווכח כי הללו לבסוף נשוב ונבחן את פסקי הדין שה

   ערעור זה ועומדים בסתירה למסקנותיו של בית המשפט קמא.תומכים ב

 

 הדין המצוי –תפקיד ציבורי על פי דין  .ב

לחוק בתי  2פי סעיף ל "רשות" עונה על הגדרת המונח פלוניעומדת במוקד ערעור זה היא מתי גוף ההשאלה  .5

לאור זאת ניתן להגיש תובענה ו ,במובן זה שהוא ממלא תפקיד ציבורי על פי דין ,לעניינים מנהלייםהמשפט 

שאלה זו של זיהוי אינה חדשה לבתי המשפט . לתוספת השנייה לחוק תובענות ייצוגיות 11פרט לפי  נגדו

 :כבר נתנו בה סימניםש השונים

ממלא תפקיד ציבורי; והתנאי השני,  הגוף המבוקרי כ"  התנאי הראשון הוא :תנאים נפרדים ומצטברים .א

  4.דין" י הגוף ממלא את התפקיד הציבורי על פיכ

המונח "על פי דין" אינה כי הגוף עומד בלשון החוק אלא שהגוף משמעות נקבע כי  :סמכות מכח החוק .ב

סמכויות תוך כדי שימוש בכוחות או ב)החילוני(  גוף מוכר על ידי החוקהוא "כזה אשר פועל בתור 

 כלומר, שהסמכות שמכוחה פועל הגוף באה לידיו מכוחו של חוק. 5."ידיו-שניתנו לו על

בית המשפט קמא אף הוא נקט במבחנים אלו לבירור מעמדה של המשיבה אולם, בכל הכבוד, טעה ביישומם 

 המשיבה.של וזאת בניגוד לפסיקה מפורשת ואף בניגוד לעובדות הנוגעות לעניינה  ;המשיבהלגבי 

בהם היא שנושאת בתפקיד ציבורי של ייצוג עובדים במקומות עבודה יציג, המשיבה בהיותה ארגון עובדים  .6

 1957-תשי"ז ,במסגרת חוק הסכמים קיבוצייםמהווה ארגון יציג. סמכות זו הוענקה לה על ידי המחוקק 

. במסגרת תפקידה כפויה ייצוג ; הווה אומר, סמכותוהיא כוללת גם את סמכות הייצוג של מי שאינם חבריה

במסגרת חוק  בחוק זה המשיבה אף גובה דמי טיפול ממי שאינם חבריה. סמכות זו אף היא הוענקה למשיבה

מחוקק רואה לנכון ללא שהיה ה –נדגיש כבר כעת  גם זו כמובן סמכות כפויה. .1958-, תשי"חהגנת השכר

ק להם סמכויות אלו לא הייתה המשיבה מוסמכת להטיל על ארגוני העובדים תפקיד ציבורי זה ולהעני

 לבצען.

 –נקל לראות כי תפקידה זה של המשיבה והסמכויות הנלוות לו עומדים במבחני הפסיקה לזיהויה של רשות  .7

. אין ועוד נרחיב על כך בהמשך ,על זכויות העובדים וייצוגם הוא תפקיד ציבורי ק כי תפקיד ההגנהלאין חו

 תוך שימוש הן בכוח והן בסמכויות שניתנו לה על ידי החוק. הממלאת את תפקידה זגם ספק כי המשיבה 

 :הגיע למסקנות הפוכות קמא ואולם בית המשפט .8

לחוק הגנת השכר אינו "מקנה להסתדרות את עצם  25סעיף  קבע כישגה כשבית המשפט קמא  .א

ים אלו מהשכר כאמצעי אלא אך ורק מאפשר ניכוי סכומיה של דמי החבר או דמי הטיפול סמכות הגב

                                                           
 .(1993) 661(2, פ״ד מז)נ׳ הסוכנות היהודית לארץ־ישראל סמיון רוז׳נסקי 4212/91בג״ץ  4
 .(1965) 194אח', יט  2-, והרב יצחק אשכנזי נ' ועדת הבחירות המרכזית להסתדרות 281/65בג"ץ  5
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מכות מהותית על פי סטכני לגביית הסכומים. ואין בהוראת סעיף זה כדי להקנות להסתדרות כל 

 6."דין

מגדיר את תפקידה של  איננו לחוק הסכמים קיבוציים, 3כי סעיף שגה כשקבע בית משפט קמא  .ב

 ההסתדרות הכללית; ולפיכך אין לראות בה משום גוף הממלא תפקיד ציבורי. 

את העובדות הפשוטות ביחס  , הןוסותרות הן את הפסיקה שגויותמסקנות אלו בדברים שלהלן נראה כי 

 למשיבה.

 

 האמנם אמצעי טכני לגביה? – השכר הגנת לחוק 25 סעיף

 :כזאת קובע)א( 25 ףסעי .9

 לא ינוכו משכר עבודה אלא סכומים אלה:"

]..[ 

היציג כמשמעותו בחוק הסכמים רגוני לטובת הארגון א-ב( דמי טיפול מקצועי3)

כותם על פי הסכם קיבוצי או חוזה עבודה משכרו של , שיש לנ1957-קיבוציים, תשי"ז

עובד שאיננו חבר בשום ארגון עובדים, או שהעובד הסכים בכתב לניכוי כאמור; שר 

העבודה, לאחר התייעצות עם ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של 

ה, ובאישור ועדת העבודה של הכנסת, יקבע בתקנות את מקסימום דמי עובדים במדינ

 רגוני שמותר לנכותם לפי פסקה זו"א-הטיפול המקצועי

לנכות את סכום דמי מעביד הרשאה למדובר אך ב נוסח הסעיף אכן יכול להטעות את הקורא לסבור כאילו .10

הסעיף ביקש המחוקק לעשות שני אולם בפועל במסגרת תיקון החוק וחקיקת הטיפול משכר העבודה. 

לקבוע  –; השני ממי שאינם חבריו גם טיפול דמי לגבות רשאי יהיהלקבוע כי ארגון יציג   –האחד  :דברים

 דמי הטיפול מראש משכר העובד.  היתר למעביד לנכותמנגנון שיקל על גביית דמי הטיפול באמצעות 

 – בחוק או באמצעי טכני בלבד היא על פי השאלהאם מדובר בסמכות שהוקנתה  בחוןהדרך הטובה ביותר ל .11

, אפילו שלא יפולגבות דמי טלדרוש או האם היה ארגון יציג רשאי ל: נחקק הסעיף אלמלא המצבהיה  מה

אף אדם אינו זכאי או רשאי  .השלילית ברורההתשובה  באמצעות ניכוי מראש משכרם, ממי שאינם חבריו?

הסמכות לחייב אדם אחר לדרוש או לגבות תשלום מאדם אחר בכפייה שלא על פי הסכם או הסכמה. 

היא שנדרש  –כפופה לעקרון חוקיות המנהל אשר  מנהליתיגוד לרצונו שמורה אך ורק לרשות בתשלום בנ

 7'על פי דין', על פי חוק. עשהית

סמכות ב המדברת גביית דמי טיפול ניתן ללמוד מסיפת הסעיףסמכות חדשה לב( יצר 3)א()25על כך שסעיף  .12

יה" י"אמצעי טכני לגביוצר רק סעיף אילו היה ה. דמי הטיפוללמקסימום הגובה בתקנות את  לקבוע השר

קבוע לארגונים יציגים רשאים  אילו כך היה, היויה. ינוגע רק למנגנון הגבהיה גם סכום המקסימום הרי ש

ובלבד שלא ינכו אותו  ,גבוהים מסכום המקסימוםדמי טיפול של חובה  (הסכמים קיבוציים במסגרת)

: אין חולק שלא ניתן לגבות דמי טיפול מעל לסכום המקסימום שקבע השר זה כמובן לא המצב מהשכר.

 מכוח הסעיף, תהא דרך הגבייה אשר תהא. משמע, הסעיף אשר מקנה את עצם הסמכות לגבות דמי טיפול.

                                                           
 .לפסק הדין 10-6 שורות 10' עמ  6
 .110' עמ, המנהלי המשפט, ארז ברק דפנה 7
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 סמכות העובדים לארגוני העניקלב( מלמדים כי מטרת התיקון היתה 3)א()25דברי ההסבר לתיקון סעיף  גם .13

 חיוב בדמי טיפול שלא היה בידם קודם לתיקון:

"עובדים במקומות עבודה שעליהם חל הסכם קיבוצי ואינם חברים בארגון עובדים 

כלשהו, נהנים באורח אוטומטי מכל ההנאות של ההסכם הקיבוצי ומהגנה מקצועית 

בלי שיחוייבו וארגונית של ארגון העובדים היציג שבמפעל על זכויותיהם לפי הסכם זה, 

לרעה ותוצאותיו ניכרות בארגון  מצב זה משפיע לתרום מאומה מבחינה כספית.

 העובדים וביחסים בין העובדים ובנכונות העובדים המאורגנים לשאת בעולו של הארגון.

התיקון המוצע בא לכלול בין הסכומים הניתנים לניכוי משכר עבודה גם דמי ארגון 

כך יובטח, הלכה הנגבים מעובד בלתי מאורגן על פי הסכם קיבוצי או חוזה עבודה. 

שה, קיומו של העקרון שלפיו הנאה שווה מזכויות החוזה הקיבוצי מטילה נשיאה למע

שווה בעול להבטחת זכויות אלה. מקסימום דמי הטיפול שמותר לנכות לפי הוראה זו 

 8ייקבע בתקנות".

ם מדברי ההסבר עולה באופן ברור כי לפני התיקון לא היתה כל יכולת לחייב את מי שאינו חבר "לתרו 

 בחינה כספית" בעל כרחו.מאומה מ

בלבד, הרי שהפסיקה פירשה את הדברים  "אמצעי טכני"אם נותר עוד ספק אודות העובדה שאין מדובר ב .14

שעניינו ערעור על החלטת בית הדין הארצי להכיר בארגון עמית כארגון  9עמיתבאופן ברור. בפסק הדין 

נכבד )בשבתו כבג"צ( על מהותו וסמכויותיו של ארגון העובדים. בין היתר עסק המשפט העובדים, עמד בית 

 ב(:3)א()25בסעיף בית המשפט 

העיקרון, שלפיו הנאה שווה מזכויות מטילה עול שווה בחובות, הוא עיקרון של צדק "

]...[ גם עובדים אחרים, שאינם משלמים דמי חבר, נהנים מפירות ההסכם הקיבוצי. 

בא המחוקק והטיל ( ברכבת של ארגון העובדים. free riders) סעי חינםוהרי הם כנו

 .עליהם, בשם הצדק, להשתתף במחיר הנסיעה: אלה הם דמי הטיפול

אך לא רק בשם הצדק. גם מתוך שיקול מעשי: הרצון להגן על ארגון העובדים כדי להגן, 

עניין שבהיגיון, כי באמצעותו, על העובדים עצמם. אכן, כל עובד לעצמו עשוי להסיק, כ

אין צורך שיהיה חבר בארגון העובדים, וישלם דמי חבר כסדרם, שהרי גם אם יפרוש מן 

כדי למנוע תהליך מעין הארגון, ימשיך ליהנות מהישגי הארגון במישור הקיבוצי. ]...[ 

לשלם דמי טיפול  זה, הטיל החוק חובה על עובדים שאינם חברים בארגון עובדים

 10."לארגון

 מאפיינים של ארגון עובדים:ב דונוב עמית פרשתדברים דומים אמר בית המשפט ב

כוונה שארגונים אלה יהיו ראויים למעמד ולכוח שהוקנו  ]למחוקק[ "יש טעם לייחס לו

 11".להם בחוק, כגון הכוח לקבל דמי טיפול מעובדים בלתי מאורגנים

                                                           
 .4תיקון מס'  –( 242עמ'  620ה"ח תשכ"ד מס' ) 14עמ'  16.12.1964מיום  439ס"ח תשכ"ה מס'  8
 (1997) ,63( 2"דנא)פ הדין הארצי לעבודה-הסתדרות העובדים הכללית החדשה נ' בית 7029/95בג"ץ  9

 .128' עמ שם 10
 .120, 119, 114' עמ גם וראו, 111' עמ שם 11
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 תהסמכו מקורהוא  ב( לחוק הגנת השכר3)א()25בניגוד למסקנת בית משפט קמא, סעיף  –לסיכום נקודה זו  .15

ריו הסכמים קיבוציים את מי שאינם חב של הארגון היציג בדמות המשיבה לחייב באמצעות חתימה על

אלא במקור הסמכות. בלעדיו  , כלשון בית משפט קמא,בלבד "אמצעי טכני"אין מדובר ב לשלם דמי טיפול.

  יה רשאית המשיבה לגבות אף פרוטה בעל כורחם של מי שאינם חבריה.לא ה

על בעת שגובה המשיבה דמי טיפול ממי שאינם חבריה היא עושה זאת במסגרת תפקידה  :מעתה אמור

 פי דין.

 המשיבה של הציבורי תפקידה

 ת של בית משפט קמא היתה:פנוסמסקנה  .16

ארגון יציג של עובדים ״ קיבוציים, הקובע כילחוק הסכמים  3לא מצאתי כי יש בסעיף "

ם קיבוצי מיוחד הוא ארגון העובדים שעם חבריו נמנה המספר הגדול ביותר כלעניין הס

ם, כם, או שהוא מייצגם לעניין אותו הסכשל עובדים מאורגנים שעליהם יחול ההס

כדי  – ובלבד שמספר זה אינו פחות משליש כלל העובדים שעליהם יחול ההסכם״

 12."להגדיר את תפקידה של ההסתדרות

שמטיל הדין על  תפקידהמהו מפרט כולל "סעיף מטרה" הו נאינאמנם לחוק הסכמים קיבוציים  3סעיף 

 תכוללבחוק בתי משפט לעניינים מנהליים איננה מונח "רשות" גדרת הה אין בכך כלום., אך ארגון עובדים

המחוקק. כפי שנראה להלן תמונה ברורה של תפקידם התפקיד הציבורי יוגדר ויפורט על ידי דרישה כי 

ואף מהפסיקה  המחוקק הםשהקנה ל השונות הסמכויותהציבורי של ארגוני העובדים עולה מעצמה מ

 לארגוני העובדים והמשיבה בתוכם.ביחס . כך בכלל, וכך בפרט שקבעה זאת מפורשות

עניקים לארגוני עובדים סמכות רחבה של מ (27-ו 16, 2כגון סעיף ) יחד עם סעיפים נוספים בחוק 3סעיף  .17

. סמכות זו כוללת את הסמכות לייצג את העובד ולקבוע את תנאי עבודתו של העובדים במקום העבודה ייצוג

כבירה הוא אינו רשאי לבקש להשתחרר מהם. כיצד ניתן להצדיק סמכות על אפו ועל חמתו, תנאי עבודה ש

 שבחר בתפקיד טמונה זו לשאלה התשובהרמים פרטיים אחרים? ביכול ביחס לגושל ארגון "פרטי" כ כזו

 . הקיבוצי המשפט במסגרת העובדים ארגוני על להטיל המחוקק

חולשתו וחוסר הבנתו בשל בין אם  –תפיסת המחוקק היא כי העובד הבודד לבדו אינו יכול לדאוג לזכויותיו 

לאור זאת בחר המחוקק להפקיע את זכות הייצוג מהעובד ובין אם לאור כוחם היחסי של המעסיקים. 

זהו דון בשאלה האם . ניתן לארגוני העובדים עלהבודד ולהטיל את תפקיד ההגנה על זכויות העובדים 

החלטתו זו של המחוקק, שבאה לידי דבר , אך לא ניתן לחלוק על עצם הטלת התפקיד. את ההסדר המיטבי

בית משפט זה במסגרת אפיין  ,מסגרת חוק הסכמים קיבוצייםעובדים בסמכויות שנתנו לארגוני ביטוי ב

 שנזכר לעיל: פסק הדין עמית

לפני חוק זה  שינה את המעמד המשפטי של ארגון עובדים. חוק הסכמים קיבוציים"

לא היה לארגון עובדים, מבחינה משפטית, אלא מעמד חוזי: הוא היה מורשה של אותם 

עובדים שהיו חברים בארגון, מכוח ההסכם שבין הארגון לבין חבריו, ולא היה בכוחו 

והקנה לארגון העובדים  חוק הסכמים קיבוציים באלחייב אלא את חבריו בלבד. 

ו, מקנה לארגון זכויות וחובות: בין השאר, ארגון סטטוס. הסטטוס, הוא כשלעצמ

                                                           
 .הדין לפסק 10' עמ 12
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ידי -עובדים, ורק ארגון עובדים, כשיר להיות צד להסכם קיבוצי; רק הסכם שנערך על

ארגון כזה חל גם על עובדים שאינם חברי הארגון ורק הסכם כזה מקנה לעובד זכויות 

  ".ידי העובד-ינן ניתנות לוויתור עלשא

 ]...[ 

אכן, התפיסה הקיבוצית אינה שיקול יחיד ומכריע בפרשנות של חוקי העבודה, ובכלל 

זה גם בפרשנות של ארגון עובדים. לגבי כל חוק ובכל הקשר יש להתחשב בשיקולים 

אך התפיסה הקיבוצית, שביסוד החוקים נוספים המיוחדים לאותו חוק ולאותו הקשר. 

 ל מרכזי וכבד".המקנים תפקיד לארגון העובדים, היא שיקו

וקובע כי את מאפייניו של ארגון עובדים יש לגזור מעצם העליון ממשיך בית המשפט  עמיתבפסק דין 

 העובדה שמדובר על ארגון הממלא תפקיד שהוטל עליו בחוק:

אין קושי לארגון עובדים להירשם כעמותה לפי חוק העמותות, שהרי חוק זה נועד )לפי "

ני עובדים; אף אין בכך פגיעה בחופש ההתאגדות ויש בכך ( לחול גם על ארגו67סעיף 

משום תרומה חשובה למילוי התפקיד שחוקי העבודה מטילים על ארגון העובדים 

הדין -ידי בית-וזו הרי התכלית העיקרית של התנאים שנקבעו על באופן תקין ואחראי.

ד שבחוקי שהארגון יוכל למלא כראוי את התפקילצורך מתן הכרה לארגון עובדים: 

 13.העבודה נועד לארגוני עובדים"

 ובהמשך:

תכלית לעצמם, אלא הם , תנאים הנדרשים לצורך הכרה בארגון עובדים אינם, כמובןה"

תכלית התנאים היא, שארגון המקבל הכרה כארגון עובדים רק אמצעי להשגת תכלית. 

 14."לפי חוק, יהיה כשיר למלא את התפקיד שהחוק הטיל על ארגון עובדים

יוכלו כדי שסמכות הייצוג היא רק אחת מבין הסמכויות הרחבות שנתן המחוקק בידי ארגוני העובדים  .18

למלא את התפקיד שהוטל עליהם בחוק. יחד עם סמכות זו ניתן למנות גם את הסמכות לגבות דמי טיפול 

אלו כל  1957.15-תשי"ז, העליה עמדנו לעיל, וכן את סמכויות ארגון עובדים על פי חוק יישוב סכסוכי עבודש

הגנה על זכויות העבודה של  –נועדו יחד לאפשר לארגון העובדים למלא את התפקיד שהטיל עליו המחוקק 

 העובדים.

 

 ת פעילות של גוף פרטיאסדרעומת ל דין פי על סמכותהסמכת גוף ציבורי למלא 

במסגרת מילוי תפקידה נעשים  על ידי המשיבה מן האמור עולה כי גביית דמי הטיפול וייצוג העובדים  .19

הציבורי, ושאלו נעשים במסגרת סמכויות שנקבעו לה על ידי המחוקק. די היה בכך כדי להראות כי דינה 

 חוק תובענות ייצוגיות. לפיכך גם לצורך ו ,של המשיבה כרשות לעניין חוק בתי המשפט לעניינים מנהליים

                                                           
 .119' עמ שם 13
  .144, 112, 102 בעמודים. וראו גם 122עמ'  שם 14
 .80' עמ שם ראו 15
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נבקש בדברים  ,ובין גופים פרטיים אחרים במשקלהבהיר את ההבדל שבין המשיבה  וכדיד עם זאת, יח

 .ים מסמיכיםחוקלבין  חוקי אסדרהאת ההבדל שבין הבאים לחדד 

ספר החוקים גדוש חוקים וסעיפים המבקשים לאסדר פעולות שונות הנעשות בידי גופים פרטיים, ואף  

בו המחוקק מבקש לאסדר ש רהגופים הממלאים תפקידים ציבוריים שונים. כיצד ניתן להבחין בין מק

כדי להבחין בין שני המקרים ? בו מדובר על סמכות במסגרת תפקיד ציבורישפרטית ובין מקרה  פעילות

 מאפיינים המיוחדים להפעלת סמכות "רשותית" על פי דין.שני  ביע עללהצנבקש 

בקניינו של אדם אחר במדינת חוק אדם מן השורה אינו רשאי להפעיל כח, לפגוע בחירותו או  – כפייהא. 

ללא הסכמה. הסמכות להפעלת כוח שמורה למדינה בלבד וגם זאת רק כאשר ישנו צורך ציבורי המעוגן 

בחוק. במקרים נדירים רשאית המדינה להטיל את מילוי הצורך הציבורי על גוף פרטי, אך גם זאת רק 

כוף ולכפות את רצונו על האחר לאדם או גוף פרטי לא בו החוק מאפשרשמקום  ,באמצעות חוק. לאור זאת

  מדובר בסמכות המישור הציבורי ולא באסדרה במישור הפרטי.ולפגוע בחירותו ובקניינו יש להניח ש

חוקק אלמלא דרך נוספת להבחין בין המקרים היא בשאלה מה היה המצב האפריורי  –כינון סמכות ב. 

, ככל שמדובר באסדרה הרי שהמחוקק בא להגביל ו"לעשות סדר" בהתנהלות שוק המחוקק את החוק.

אלמלא  –הפעולות ללא הגבלה. כך לדוגמה אותן התערבותו היו השחקנים רשאים לבצע את ללא כאשר 

חוקק המחוקק את פקודת הרופאים היה רשאי כל אדם לתת טיפול רפואי למי שרק היה חפץ בכך. מטרת 

להגביל ולקבוע כי המבקש לתת טיפול רפואי נדרש לעמוד בתנאים מסוימים. לא כך החוק היתה אפוא 

במקרה זה ללא יצירת הסמכות לבצע את הפעולה לא היה רשאי האדם או הגוף לבצע  –בנוגע לחוק מסמיך 

נתן המחוקק לשוטר את סמכות המעצר לא היה רשאי אף אדם לעצור את אלמלא את הפעולה כלל וכלל. 

 .חברו

כפי  .בלבדבאסדרה ולא  חוק פי על סמכויותבינת החוקים ביחס למשיבה מצביעה בבירור כי מדובר בח .20

חוק הסכמים קיבוציים היה רשאי ארגון עובדים לחתום על הסכם קיבוצי חקיקת שראינו לעיל, קודם ל

היו רשאים לייצג . הללו עם מעביד, אולם הסכם כזה לא היה כולל את מי שאינם חברים בארגון העובדים

אפוא את עצמם או אף לוותר על זכויות שנקבעו במסגרת ההסכם הקיבוצי. חוק הסכמים קיבוציים כונן 

אים לה קודם. סמכות זו כוללת גם את המאפיין הנוסף של רששלא היו  חדשה סמכותהעובדים לארגוני 

רותו. באופן דומה, וכפי שראינו על העובד תוך פגיעה בחי נכפהוהיא העובדה שייצוג זה  – סמכות חוקית

לעיל, גביית דמי הטיפול גם היא סמכות חדשה שכוננה על ידי חוק הגנת השכר ואף היא כוללת כפיה ופגיעה 

 בקניינו.

 ?החוק לצורך "רשות" יכול להיחשב המדינה את שמחליף גוף רק האם

 הסתדרותכי ה – לדחיית הבקשהשנקט נימוק נוסף שגגה נוספת נפלה בפסק דינו של בית משפט קמא ב .21

ממלאת תפקיד של המדינה ואף פועלת אל מול  גוף ציבורי הממלא תפקיד לפי דין משום שהיא איננה הנאינ

כלל אינו רלוונטי. רכיבי הגדרת הרשות אינם  קמא נימוק זה של בית משפט ,בכל הכבוד .כמעסיק המדינה

התפקיד הציבורי יכול  המדינה. בידי דרך כלל המתבצעכוללים דרישה כי התפקיד הציבורי יהיה תפקיד 

שיהיה דאגה לאינטרס ציבורי שהמחוקק רואה לנכון שיעשה גם אם המדינה אינה מבצעת אותו באופן 

 :שרבטנאמר במפורש בעניין כך  מסורתי.
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חברת החשמל בישראל בע"מ, שהיא בעלת זכיונות להספקת חשמל בארץ, הוקמה "

 קודת החברות, ובזכיונות היא זכתה בתורת שכזו.פ פיופועלת כחברה בע"מ ל

פעולותיה העסקיות הרגילות מעמדה כמעמדה של כל חברה אחרת שאינה נתונה ב 

בעלת זכיונות, העניק לה החוק סמכויות  ואולם, בתורתמשפט זה. -למרותו של בית

ים בעד שונות, ביניהן: הכוח להטיל, באישור שר הפיתוח, בכללים או בתקנות, תשלומ

פקודת זכיונות  לתוספת של 25-ו 15)סעיפים  שירותים שונים שהיא נותנת ללקוחותיה

החשמל )תשלומים בעד  בתוספת א' לחוק התוספות לזכיונות 2, וסעיף 1927חשמל, 

כול להיות ספק כי בעשיית תקנות או (. האם י1963-חיבור למערכת חשמל(, תשכ"ד

 שפט זה?מ-כללים אלה נתונה החברה לשיפוטו של בית

נמצא, כי "הגופים והאנשים האחרים" אינם צריכים להשתייך לאחד הסוגים הנזכרים 

או להידמות להם.  –יהן רשויות המדינה או רשויות מקומיות ופקיד –לפניהם 

הקטיגוריה הזאת היא רבת גוונים ונכללים בה כל גוף וכל איש שנתקיימו בו שני 

שהוטל עליו או נתאפשר לו למלא תפקיד בעל התנאים האמורים והם בלבד, דהיינו: 

לדוגמה, רשות הפיתוח היא גוף כזה. אף שאיננה בבחינת  פי דין.-אופי ציבורי, וזאת על

רשות הפיתוח נגד היועץ , 134/58ע"פ  :ת המדינה, כי אם תאגיד ציבורירשות מרשויו

המשפטי לממשלה, היא יונקת את סמכויותיה הציבוריות מהוראת חוק ובעניינים אלה 

 16".משפט זה את סמכות פיקוחו עליה-מפעיל בית

ת החשמל אספקת חשמל אינה תחום "של המדינה" אולם המחוקק ראה בה אינטרס ציבורי והעניק לחבר

סבר המחוקק כי האינטרס הציבורי דורש את הפקעת ההגנה על זכויות העובד גם בענייננו סמכויות. כך 

התפקיד העניק המחוקק לארגוני  םמהעובד האינדיבידואלי והטלת תפקיד ההגנה על ארגוני עובדים. יחד ע

 –כל עוד מתקיימים בארגוני העובדים שני מאפיינים אלו  –עליהן עמדנו לעיל שהסמכויות את העובדים 

אין הם צריכים להדמות לרשויות המדינה  –תפקיד ציבורי יחד עם הפעלת סמכויות מכוח החוק  מו שלקיו

 .או מחליף אותן האחרות או לבצע תפקיד הדומה להן

ענה זו של בית משפט בכל הכבוד ט –בדה שהמשיבה פועלת לעיתים קרובות אל מול המדינה ובאשר לע .22

. לעיתים האינטרס הציבורי הוא כזה אשר דורש פעולה מול המדינה, בין היתר בשל קמא אינה ברורה

העובדה שהמדינה תמצא בניגוד עניינים ביחס לאינטרס זה. מכך אין ללמוד כי אין מדובר באינטרס ציבורי. 

האם  –ורי מול רשויות האכיפה בישראל גם הסנגוריה הציבורית היא גוף הממלא תפקיד ציב ,כך לדוגמה

 ?על פי דין מכאן נלמד שהיא אינה ממלאת תפקיד ציבורי

את הגדרת "רשות" נמנע מלקבוע כי רשות היא 'גוף שהוקם בחוק', או  עוד יש להדגיש: המחוקק בקובעו .23

 'גוף שהוקם לפי חוק', או 'גוף הכפוף לממשלה' או 'גוף העושה פעולות שברגיל הממשלה עושה' או כל כיוצא

באלו. המחוקק הגדיר כי רשות היא "גוף הממלא תפקיד ציבורי לפי דין". זו הגדרת החוק, בה יש לדבוק, 

 בית משפט קמא כשהוסיף תוכן זר להגדרה זו.ושגה 

 

 

                                                           
 (.1973) 620( 1, כז)אחים שרבט, חברה לבנין בע"מ נ' האגודה למען הזקן באזורי 160/72בג"ץ  16
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 של ארגוני עובדים מסוימתהתפקיד הציבורי לפי דין על קבוצה בלתי  הטלת

בית המשפט קמא לדחיית הבקשה היה העובדה כי המחוקק לא הטיל את התפקיד של הנימוק האחרון  .24

 אלא לארגוני העובדים כולם.  ,הציבורי או העניק את הסמכויות בחוק דווקא למשיבה

הטלת ל"רשות" אינה דורשת בלעדיות. אין כל דרישה להחוק  הגדרתנימוק זה, בכל הכבוד, מעלה תמיהה. 

לעיתים החוק . החוק מכוח ציבורי תפקיד מלאי גוףהכי  רקתפקיד או סמכות ספציפי על גורם ספציפי אלא 

 –סמכויות )לדוגמה להן קובע סוג של רשויות ומעניק מטיל תפקיד ספציפי על גורם ספציפי אלא  איננו

ותאגידי מים(. במקרים אלו מקבלים הגופים את הסמכויות מכוח העובדה שהם רשויות מקומיות, עיריות, 

עונים להגדרת החוק. כך גם בענייננו פועלת המשיבה ועושה שימוש בסמכויות שהעניק המחוקק לארגוני 

ובדים. לו היה נדרש כי התפקיד הציבורי או הסמכות היו מוטלים באופן עובדים במסגרת היותה ארגון ע

היה הדבר מייתר את פסקי הדין השונים בנוגע למעמדם של קופות החולים אחד, על גורם ובלעדי ספציפי 

. בתי המשפט השונים היו קובעים כי אין מדובר ברשויות שכן תפקידם הציבורי או תאגידי המים

. לא לחינם מסקנה זו של בית משפט קמא לא לוותה ובלעדי ניתנו להם באופן ספציפיוסמכויותיהם לא 

 .פסיקת בית משפט זהבראיות מ

המשיבה עונה להגדרת המחוקק של "רשות" במובנה הכללי לפי חוק בתי  –המסקנה העולה עד כה ברורה  .25

 המשפט לעניינים מנהליים.

 על חוק תובענות ייצוגיות:ת החוקה חוק ומשפט נציגת המשיבה בדיוני וועד זו הגיעה גםלמסקנה 

 :וייץ ורד"

ההסתדרות כגוף ציבורי או כגוף שמשרת  מבחינת(, 2)ד()20( וסעיף 2)ב()8 סעיף ]...[

 כמו', א גרסה 8 לסעיף שיוסף אומטרה ציבורית, שיכול להיתבע בתביעה ייצוגית. 

 - - -לא אם, שם מופיע שאיננו"נתבע",  יהיה והנוסח, בסדר זה ואז, 20 בסעיף

 ?תתפרק היא האם? להסתדרות לקרות יכול מה: חן רשף

, ייצוגית בתביעה נתבעת, העניין לצורך, ההסתדרות או, העובדים ארגון אם :וייץ ורד

 עליה ויהיה במידה, ההסתדרות. גדולים לגופים שיש הכלכליות היכולות אין להסתדרות

 17".מהחברים שיילקחו מכספים יילקחו הם, כספים לשלם

 8בקשתה של נציגת ההסתדרות היא כי במקרה של תובענה ייצוגית תזכה גם היא להגנה שמאפשר סעיף 

של נתבעים. בקשה זו נובעת, כפי שניתן להבין מדבריה, מכך שלשון החוק אינה משאירה  מסוימיםלסוגים 

 .המונח "רשות" בחוק כולל גם את המשיבה –מקום לספק 

 , תובענה ייצוגית שנדונה בפני בית המשפט המחוזיסוסתיאלעל מסקנה זו חזרה המשיבה עצמה שוב בעניין 

 :. המשיבה טענה שם בלהט כי יש לראות בה "רשות", וכתבה בכתבי טענותיה דברים מפורשיםמרכז

. הראשונהממלאת ההסתדרות תפקיד ציבורי מן המעלה דלעיל,  2.1כאמור בפרק ג."

 על ושמירה במשק העובדים על הגנה הנה זה תפקיד של תכליתו, שהוסבר כפי

. נזכיר, כי תפקידה הציבורי של ההסתדרות חברי שאינם עובדים ובכללם, זכויותיהם

בכוונת  –ההסתדרות מעוגן בשורה של הוראות חוק, וכי המחוקק השאיר להסתדרות 

                                                           
 .2 הערה לעיל 17
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תנאי עבודתם. נזכיר עוד, כי את הסמכות לקבוע עבור ציבור העובדים את  –מכוון 

הביטוי "מחוקק אוטונומי" נזכר שוב ושוב בקשר לסמכויותיה של ההסתדרות בתחום 

  18.משפט העבודה"

 .את ידיהם על האמור ךלסמו אלא נותר לא למערערים

 הראויהדין  –היא רשות  המשיבה .ג

השנייה  לתוספת 11פרט  לרציונאליים העומדים בבסיסלב -בשיםההכרה במשיבה כרשות נכונה שבעתיים  .26

 לא לחינם קבע המחוקק כי ניתן יהיה לתבוע רשות בגין גביית תשלומי חובה, וזאת. לחוק תובענות ייצוגיות

 תהשימוש בכלי התובענה הייצוגיות נגד המדינה. חריג זה הוא תולד תשאיפת המחוקק לצמצם אפשרו חרף

התובענה הייצוגית, המבקש לאפשר  רציונאלוק. ה בכוחה החריג של סמכות הגבייה בכפייה מכוח החההכר

 :למשיבהבוודאי נכון גם ביחס  ,לתובע החלש לעמוד על זכויותיו

 התומכים במוסד התובענה הייצוגית, עליהם עמד בית משפט זה... הרציונלים"

ועוצמה מתקיימים ולעיתים ביתר שאת, כאשר הנתבע הוא גוף ציבורי רב סמכות 

שהתובע הבודד, אף אם בידו עילה טובה, נוטה להשלים עם פעולותיו ואינו מהין לקרוא 

 19."עליהן תיגר

פרי התקשרות רצונית אלא פרי שימוש לרעה  הנדברים אלו נכונים שבעתיים כאשר עילת התביעה אינ

 ושבעה -ונכונים שבעים 20;בסמכויות שהעניק החוק לגוף ציבורי לגבות תשלומים מהתובע גם בניגוד לרצונו

ה כאלו מכוח החוק. לא ייתכן כי העובדה כאשר מדובר בגוף פרטי שהמחוקק בחר להעניק לו סמכויות כפי

ה ייצוגית ביחס לפעולותיו תעניק לו שריון מפני תביעו האחרים כגוף פרטי יעניינחלק משגוף זה מתנהל ב

  כרשות.

 האסמכתאות שבפסק דינו של בית משפט קמא .ד

 לבסוף נבקש להתייחס בקצרה לפסיקה שהובאה במסגרת פסק הדין של בית משפט קמא: .27

. בניהול הבחירות שלה קבע כי אין סמכות לבג"ץ ביחס למשיבה זהפסק הדין בעניין  – 21עניין אשכנזי

פסק הדין עצמו. בפסק דין זה נקבעו של  ונימוקיכאשר בחר להתעלם מ שגה קמא אולם בית המשפט

תפקיד ציבורי תוך שימוש בכוחות או בסמכויות "ימלא ובאו לעיל בעניין הדרישה כי הגוף המבחנים שה

אינן אמנם בית המשפט מצא בעניין זה כי הבחירות המתקיימות אצל המשיבה  22שניתנו לו על ידי החוק".

על ידי החוק. אולם אין בכך לשלול את מעמדה של המשיבה כרשות במקרים לה מכח סמכויות שניתנו 

. דברים מפורשים בעניין זה קבע בית משפט מכוח החוקבהם היא פועלת תוך שימוש בכוחות וסמכויות ש

 :שרבטנכבד זה בעניין 

במספר חוקי עבודה הוטל על שר העבודה להיוועץ בארגוני עובדים ומעבידים לפני "

פעולה פלונית. ארגונים אלה אמנם תופשים מקום חשוב בחיי החברה שלנו,  שהוא נוקט

                                                           
 צורף לעיל וסומן ג'. הרלוונטייםהעמודים  העתק 18
 .23(, פסקה 2011) עיריית תל אביב נ' חגי טיומקין 6340/07רע"א  19
 .573' עמ(, 2017) נבו הוצאתייצוגיות,  תובענות, וניצקיוחגי  פלינטאביאל  ראו 20
 .5 הערה לעיל 21
 .שם 22
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אך הם לא נכונו ואינם פועלים מכוח חוק מיוחד, ואף דרך הקמתם ומילוי תפקידיהם 

אינם מוסדרים עד כה בחוק מיוחד. בדרך כלל הם מאוגדים כעמותות שלא לשם עשיית 

ארגונים אלה אינם גופים רווחים, לפי החוק העתמאני על האגודות. ברור ש

סטטוטוריים ופעילותם הרגילה לפי חוקותיהם נופלת בתחום המשפט הפרטי: 

-, הרב יצחק אשכנזי נגד ועדת הבחירות המרכזית להסתדרות. אף281/65בג"צ  ראה

כן, ברי לי כי במילוי הפקיד של מתן עצה לשר העבודה מתקיימים בהם שני -פי-על

משפט זה. אם, -עניין זה הם כפופים לסמכותו של ביתהתנאים של הסעיף הנדון, וב

-למשל, יסרב ארגון כזה להיענות תוך זמן סביר לפנייתו של שר העבודה, יוכל בית

 23"המשפט, לפי בקשת צד מעוניין, לצוות עליו למלא את חובתו החוקית.

בחין בית משפט זה מהותיים, ה-הדו, עוד קודם שהתפתחה דוקטרינת הגופים 1973הווה אומר, כבר בשנת 

בין פעילותה של ההסתדרות במסגרת המשפט התאגידי שהיא כפופה לו )"פעילותם הרגילה לפי 

 חוקותיהם"(, לבין פעילותה כממלאת תפקיד ציבורי מכוח חוק )"מילוי התפקיד"(.

שהובאו במסגרת פסק הדין. בניגוד  25ובעניין סמיון 24עניין גלבועדברים אלו נכונים גם ביחס לפסקי הדין ב

המשיבה ממלאת את שני התנאים המצטברים  למסקנת בית משפט קמא וכפי שהוכח בדברינו עד כה

ובמסגרת תפקיד זה היא עושה שימוש בסמכויות  ,המשיבה מבצעת תפקיד ציבורי –המופיעים בפסקי הדין 

 שכונן והעניק לה המחוקק במסגרת החוק.

המערערים לחזור על שכבר נאמר במסגרת תגובתם לבקשה לסילוק על  יבקשועניין זה ב – פסק הדין חיון

כי אספקת שירותי בריאות תוך גביית דמי השתתפות אינה בעניין זה השופט גרוסקופף  פסק דינו של –הסף 

: היא שממחישה את ההבדל שבין המשיבה דנן ובין קופות החוליםבגדר "מילוי תפקיד ציבורי על פי דין" 

. אם מצא כי פה ולקבל את השירות שהוא זכאי לוקופות החולים זכאי האזרח לפנות אל הקוכל הנוגע לב

 השירות שניתן לו על ידי קופת החולים אינו לשביעות רצונו הוא יכול לפרוש מקופת חולים זו ולפנות לקופת

. לא כן ביחס לארגוני העובדים חולים אחרת לפי טעמו. קופת החולים אינה יכולה לעשות דבר בניגוד לרצונו

 ועל אפו על מסורים בידיה של המשיבה, מכוח חוק,ובכלל זה המשיבה. ייצוג העובד וקביעת יחסי העבודה 

ארגון עובדים אחר שייצג אותו במקום המשיבה. למעשה . לעובד לא קיימת היכולת לפנות להעובד של חמתו

 היה כפוף לייצוגה של המשיבה ולתנאים שתקבע עבורו.אפילו אם הוא חבר בארגון עובדים אחר עדיין י

 בנוגע למשיבה אין לעובדים במקום העבודה היכולת לבחור בייצוגה או להשתחרר ממנו. 

, עניין ובין סמכותאסדרה למעשה ההבדל בין קופת החולים ובין ארגוני העובדים ממחיש את ההבדל שבין 

התערבות המחוקק היתה יכולה כל קופת חולים אלמלא  –ים עליו לעיל. בכל הנוגע לקופות החול שעמדנו

לספק שירותי בריאות )למעשה ביטוח בריאות( באופן עצמאי בשוק החופשי. לא כך ביחס לארגוני העובדים 

לולי הענקת סמכות הייצוג וסמכות דמי הטיפול לא היו רשאים ארגוני העובדים והמשיבה בכללם לייצג 

  על מי שלא היה חפץ בכך ובוודאי שלא יכלו לגבות דמי טיפול. ולכפות את ההסכם הקיבוצי

 

 סיכום .ה

                                                           
 .15 הערה לעיל 23
 .68( 4, פ״ד לט)גלבוע נ׳ מפעל הפיס 126/84בג״ץ  24
 .661(2, פ״ד מז)סמיון רוז׳נסקי נ׳ הסוכנות היהודית לארץ־ישראל 4212/91בבג״ץ  25
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שגה בית משפט קמא בקובעו כי ההסתדרות, לעניין שהתובענה עוסקת בו, איננה גוף הממלא תפקיד ציבורי 

 לפי דין, ולפיכך שגה בדחותו את התובענה על הסף.

לגבות הקנויה להסתדרות באה לה מכוח חוק בלבד: כך הסמכות  הסמכות – החוק, הדין והפסיקה ברורים

דמי טיפול ממי שאינם חבריה, כך הסמכות לכרות הסכמים קיבוציים אשר יחייבו את כלל העובדים 

 במקומות עבודה המאוגדים תחתיה. זהו מקרה קלאסי של גוף הממלא תפקיד ציבורי לפי דין. 

 –ם ההיגיון ברור: אם יש לגוף סמכות לכפות תשלום מכוח דין ג –רק החוק, הדין, והפסיקה ברורים  לא

שקבע של השטר מצוי שובר. זו המהות. ההגדרות וסעיפי החוק  בצידוחשוף לתובענה ייצוגית.  היהתכבד ויי

שגה בהבנת  בית המשפט קמא שגה בהבנת סעיפי החוק ויישומם, .אותה מיישמים רקשכל, -המחוקק, בשום

בעשותו את אלה העניק  .מאחריהםושגה גם בהבנת ההיגיון העומד  המשפט הנכבד,פסקי הדין של בית 

בית  הביעלמעשה בית משפט קמא למשיבה חסינות מפני תובענות ייצוגיות על כל המשתמע מכך. כפי שכבר 

 .תוצאה זו אינה נכונה ואינה ראויה –את דעתו משפט נכבד זה 

 אשר על כן מבוקש לקבל את הערעור, להורות על דיון בבקשה לאישור תובענה ייצוגית. 

 

 כמו כן מבוקש כי בית משפט זה יפסוק למערערים את הוצאות המשפט ושכ"ט עו"ד.
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