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שיתוף עובדים:
כולם זוכים

הון ועבודה כבר לא מתנהגים כמשחק סכום אפס.
כיום שם המשחק הוא הישרדות ובשל כך שיתוף 

עובדים הוא אינטרס משותף למעסיקים ולעובדים 
כדי לשרוד.
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חזון שיתוף העובדים מתבסס על שלושה עקרונות יסוד

Ԃ 	,)Informing(	יידוע
Ԃ 	,)Consul	ting(	היוועצות
Ԃ 	.)Codetermination(	ושיתוף בקבלת החלטות

:)Bar	Haim,	2002(	שיתוף	של	שונים	לסוגים	מתורגם	גם	זה	חזון

שיתוף בהחלטות הניהוליות של הארגון 

	Board(	המנהלים	חבר	כמו	בגופים	)עקיפה	)השתתפות	העובדים	של	נציגים	באמצעות
מסגרת	 מחייב	 זה	 שיתוף	 סוג	 וכד'.	 	)Works	 Councils( עובדים	 מועצות	 	,)of	 Directors
וולונטארית	 גישה	 ידי	 על	 מושג	 להיות	 יכול	 לא	 שכזה	 מצב	 ומחייבת.	 צפופה	 מוסדית	
בשל	הנטייה	של	ראשי	ארגונים	לרכז	כוח	על	מנת	לשלוט	בתהליכים.	מסגרת	מוסדית	
)חקיקה,	 השונים	 זרועותיה	 על	 המדינה	 של	 התערבות	 באמצעות	 להיווצר	 יכולה	 שכזו	
פסיקה,	קביעת	מדיניות	ואכיפה(,	באמצעות	התאגדות	של	השחקנים	בארגון	)מעסיקים	
ועובדים(	ובמיוחד	ארגוני	עובדים	ממוסדים,	באמצעות	מסורת	של	הידברות	ושל	משא	

ומתן	קולקטיבי.

שיתוף ישיר ביישומן של ההחלטות ברמה התפעולית 

באמצעות	קבוצות	איכות,	קבוצות	עבודה	להן	מידה	גבוהה	של	אוטונומיה,	פרקטיקות	
של	גישה	סוציו-טכנית	ועוד.	סוג	שיתוף	זה	הוא	וולונטארי	ויכול	להתקיים	גם	כיוזמה	של	
המעסיקים.	ההנהלה	מרכזת	את	יכולת	ההחלטה	ואילו	מהעובדים	מצפים	להיות	מעורבים	
בביצוע,	או	בתפעול,	על	ידי	עבודה	בצוותים,	צוותי	איכות	וכד'.	העובדים	מתבקשים	להיות	
"ראש	גדול"	ולהעמיד	את	הידע	הרחב	שלהם	לרשות	תהליך	העבודה,	אך	ללא	השפעה	
ממשית	על	קבלת	ההחלטות	ולא	פעם	גם	ללא	תגמול	נוסף	מובטח	מראש.	סוג	וולונטארי	
זה	של	מעורבות	עובדים	הופך	פופולארי	יותר	משנות	ה-70,	ומקובל	יותר	בענפים	עתירי	

טכנולוגיה,	בניהול	גמיש	ובחברות	צפון-אמריקאיות	)שחלק	מהן	הופך	גלובליות(.

שיתוף פיננסי 

הכולל	חלוקת	רווחים,	אופציות,	בונוסים	ועוד.

02

03

01

נהוג	לחשוב	על	שני	גורמי	הייצור	העיקריים,	הון	ועבודה,	כעל	שני	מרכיבים	נ
מנוגדים	בכל	הנוגע	לצמיחה	כלכלית	או	לרווחיות	של	פירמה.	כלומר,	שההון	
צורך	 יש	 עולה,	 ההון	 שכאשר	 כך	 אפס	 סכום	 כבמשחק	 מתנהגים	 והעבודה	

בפחות	עובדים	ולהיפך.	

נתנו	 האחרונות	 השנים	 בעשרות	 המתרחשים	 והגלובליזציה	 ה"פיננסיזציה"	 תהליכי	
וגוברת	להון	על	חשבון	העבודה,	דבר	שתרם	רבות	להרחבת	הפערים	 חשיבות	הולכת	
החברתיים	כמעט	בכל	מדינות	העולם,	שכן	ההון,	שהיתרגם	בעיקר	לכסף	מגיע	בעיקר	

לבעלי	החברות	והעובדים	נאלצים	להסתפק	בפחות.

דרך	אלטרנטיבית	לבחון	את	ההון	והעבודה	היא	להסתכל	עליהם	כעל	שני	גורמים	המזינים	
אחד	את	השני.	ההון	לא	נוצר	יש	מאין,	אלא	על	ידי	עבודה	וכמובן	שפריון	העבודה	יכול	
להשתפר	בעקבות	הגידול	בהון,	למשל	בצורה	של	שיפורים	טכנולוגיים	שמייעלים	את	
תהליכי	העבודה.	ה"מלחמה"	שבין	ההון	לעבודה	לא	יכולה	להסתיים	בניצחון	של	ההון	כי	

אחרת	לא	יהיו	יותר	צרכנים	ובסופו	של	דבר						הכלכלה	תקרוס.	

בעולם	הגלובלי	והתחרותי	שהתפתח,	שם	המשחק	הוא	קיימות.	כל	עסק	שואף,	בראש	
ובראשונה,	לשרוד.	לפיכך,	בעלי	החברות	צריכים	להכיר	בכך	שההון	שלהם	נוצר	על	ידי	
העובדים	שלהם,	ולכן	צריכים	לשתף	אותם	ביותר	הון.	אין	הכוונה	כאן	רק	לשיתוף	פיננסי	
קבלת	 לתהליך	 מכרעת	 תרומה	 להיות	 יכולה	 בכך	שלעובדים	 להכיר	 גם	 אלא	 ברווחים	

ההחלטות	שיאפשר	לעסק	להתקיים	ולהצליח.	

	מדוע	בכלל	לאמץ	מודל	שיתוף	עובדים?	מהם	עקרונותיו?
מדוע	הוא	טוב	למקום	העבודה,	למעסיקים	ולעובדים?	

שיתוף	עובדים	או	דמוקרטיה	תעשייתית	הוא	חזון	שמטרתו	לבטא	את	קולם	של	העובדים	
לממוקמים	 גם	 בארגון,	 וקבוצות	 ליחידים	 ולאפשר	 הארגון	 חיי	 של	 שונים	 בהיבטים	
נמוך	בהיררכיה,	לפעול	מעבר	לתפקיד	המוגדר	והמקצועי	שלהם	ולהשפיע	על	הארגון	

	.)Bar	Haim,	2002(	פעילותו	של	שונים	בהיבטים

לחזון זה שני ענפים: 

של	 והתשומות	 היכולות	 במיצוי	 תלויה	 הארגון	 הצלחת	 תועלתני:	 הוא  הראשון  הענף 
מספר	גדול	ככל	שניתן	של	החברים	בו.	

הענף השני הוא של צדק חברתי ודמוקרטיה:	המבנה	ההיררכי	של	רוב	הארגונים	עומד	
עובדים	 שיתוף	 של	 וחזון	 מתקדמות	 במדינות	 המשטר	 של	 הדמוקרטי	 לבסיס	 בניגוד	

מגביר	את	רמת	הדמוקרטיזציה	בארגונים	הללו	והופך	אותם	לצודקים	יותר.

מבוא מבוא
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פרקטיקות	של	שיתוף	עובדים	בתחומים	מגוונים	במערך	המשילות	התאגידית	הינן	חלק	
אינטגראלי	מתוצריה	של	מערכת	יחסי	העבודה	–	במדינות	אירופה	כמו	גם	במדינת	ישראל.	

מהסכמים	 כחלק	 ו/או	 המקומית	 מהחקיקה	 )כחלק	 קיימות	 רבות	 אירופאיות	 במדינות	
מבנה	 המעצבות	 ומגוונות	 רבות	 עובדים	 שיתוף	 פרקטיקות	 החברתיים(	 השותפים	 בין	
ולעובדים למעסיקים	 	– משותפת	 	)Corporate	 Governance( תאגידית	 משילות	 	של	

	.)Vitols	&	Kluge	2010(	

המדינה.	 קום	 מלפני	 עוד	 התפתח	 בישראל	 העבודה	 של	 הדמוקרטיזציה	 רעיון 
לרעיון	 מובהק	 ביטוי	 הם	 וקואופרטיבים	 עובדים	 מושבי	 שיתופיים,	 מושבים	 קיבוצים,	

הדמוקרטיזציה	של	העבודה	בישראל.	

ניתן	להצביע	על	מספר	ניסיונות	להטמעה	של	פרקטיקות	שיתוף	עובדים	וליצירה	של	
משילות	תאגידית	שיתופית	יותר	בישראל,	כגון	–

חוק	החברות	הממשלתיות	
וזכויות	הייצוג	של	עובדים	

בדירקטוריון	החברה	
	
	הסכמי	מועצות	הייצור

יוזמת	ההנהלות	
המשותפות	במשק	

	ההסתדרותי	בשנות	ה-60	
				וה-70	של	המאה	ה-20					

												 	 	 	 	 	 	

יסודות	 להטמיע	 אלו	 לניסיונות	 מתייחס	 המחקר	 	)Ashkenazy	 1991(
כאל	 ובניהולם	 בתאגידים	 עובדים	 שיתוף	 בדבר	 אירופאית	 חקיקה	 של	
אמון	 של	 נורמות	 בישראל	 לייצר	 הצליחו	 לא	 אשר	 ברובם,	 כושלים	 ניסיונות	
עמוקה תעשייתית	 דמוקרטיה	 של	 ומנהגים	 העבודה	 ליחסי	 הצדדים	 	בין	

.)Ashkenazy	1991;	Kalev	1992;	Bondy	2015(

עובדים	 בשיתוף	 ירידה	 נמצאה	 	)2014 ומזרחי,	 )ויגודה-גדות	 לאחרונה	 שנערך	 במחקר	
לגלובאלי,	 העולם	 הפיכת	 ועם	 בישראל	 הציבורי	 במגזר	 בפירמות	 החלטות	 בקבלת	
התגברות	ההפרטה	של	חברות	ועלייה	בבעלות	הפרטית,	יש	פחות	שיתוף	עובדים	בדרך	

המסורתית	שהנהיג	הסקטור	ההסתדרותי.

על	אף	הכישלון	לכאורה	להטמיע	מודלים	אירופאיים	של	שיתוף	עובדים	בישראל,	יש	
לציין	כי	מערכת	יחסי	העבודה	בישראל	הייתה	ידועה	לאורך	שנים	רבות	כמערכת	איתנה	
המבטאות	 רבות	 נורמות	 לעיגון	 החברתיים	 השותפים	 פעלו	 במסגרתה	 אשר	 ומפותחת	
שיתוף	בין	עובדים	ומעסיקים.	לאורך	כ-40	שנה	)בין	קום	המדינה	לתחילת	שנות	ה-90(	

התפתחה	בישראל	מערכת	יחסי	עבודה	מורכבת	וענפה.	

הכלכלה	המודרנית	זקוקה	לאקלים	שבו	קונפליקטים	נפתרים	על	ידי	דיאלוג	ולא	בכוח.	
שיתוף	עובדים	הוא	תנאי	הכרחי	לכך.	

המטרות של שיתוף עובדים הינם1 :

למנוע	שימוש	 כדי	 כלי	חשוב	 היא	 יחד,	בקרה	 רבים	מתקבצים	 כלכליים	 היכן	שכוחות	
לרעה	בכוחות	אלו.	בין	אם	על	ידי	שיתוף	בקבלת	ההחלטות	בחברה	או	בתרומה	אחרת	
לחברה,	העיקרון	הוא	זהה	בכל	מקרה:	שיתוף	עובדים	פירושו	אחריות	משותפת.	העובדים,	
בדיוק	כמו	המעסיק,	צריכים	לשים	לנגד	עיניהם	את	התפתחות	החברה	לטווח	הארוך.	
שיתוף	עובדים	מאפשר	שיתוף	פעולה	פורה	בין	שני	הצדדים	ויצירת	איזון	פרודוקטיבי	
של	האינטרסים	של	שני	הצדדים.	בדרך	זו,	שיתוף	עובדים	הוא	גורם	חשוב	בייצוב	הסדר	

הכלכלי	והחברתי.

 1Federal Ministry for Employment & Social Order: “Mitbestimmung. Unternehmensmitbestimmung &  
Betriebsmitbestimmung”, Jan 1995. Pages 5-8. Translation

לא	מדובר	על	העברת	
צורות	פרלמנטרית	

של	דמוקרטיה	למקום	
העבודה,	אלא	חשוב	
מכך,	מתייחס	למהות	
הדמוקרטיה	ולפתרון	

קונפליקטים	לא	על	ידי	
בכוח	אלא	דרך	דיאלוג	

והחלטות	משותפות.

באמצעות	דאגה	
לאינטרסים	של	עובדים	

בעת	קבלת	החלטות	
בחברה,	שיתוף	עובדים	

תורם	לשיפור	חייהם	של	
העובדים	ותנאי	עבודתם.

מטרה	זו	איננה	מתייחסת	
רק	לנכונות	מזדמנת	של	

המעסיק	להסכים	עם	
העובדים	בדרישותיהם	

השונות,	אלא	נובעת	
מדרישה	למעסיקים	לא	

לשקול	רק	את	האינטרסים	
של	בעלי	המניות	בקבלת	

ההחלטות,	אלא	גם	את	
אלו	של	העובדים	בחברה

איזון בן הון לעבודה 01

04

0203

בקרה על הכוחות הכלכליים

פיתוח חברתידמוקרטיה בכלכלה

מבוא
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ובעיקר	 העובדים	 בארגוני	 מאוד	 גבוה	 חברות	 בשיעור	 מאופיינת	 הייתה	 זו	 מערכת	
בהסתדרות	הכללית	)כ-80%	בממוצע	לאורך	השנים(	וכן	תוצריה	המרכזיים	–	ההסכמים	

הקיבוציים	–	הקיפו	כ-85%	משוק	העבודה	הישראלי	)קריסטל	2015(.	

היקפה	ועוצמת	השפעתה	של	מערכת	יחסי	העבודה	)ושל	השחקנים	המוסדיים	השונים	
שפעלו	במסגרתה(	על	המשק	הישראלי	היו	רבות,	בין	השאר	עקב	הקשרים	העבותים	

אשר	התקיימו	בין	השחקנים	המרכזיים	במערכת	זו	ובראשם	–	ההסתדרות	הכללית

לבין	מערכת	השלטון	המדינתית	)1991	Grinberg(.	מעצם	היותה	ארגון	העובדים	המרכזי		
שירותים	 על	 בעלותה	 מתוקף	 וכן	 	– ישראל	 במדינת	 ולאחריו	 בארץ	 היהודי	 ביישוב	

חברתיים	רבים	)כגון	קופת	החולים	הגדולה	במדינה	וקרנות	הפנסיה	המרכזיות,	
היהודים	 העובדים	 מרבית	 לייצוג	 רק	 לא	 ההסתדרות	 זכתה	 ה-90(	 שנות	 אמצע	 עד	
והמדינה	 הפרטיים	 המעסיקים	 מול	 מונופוליסטי	 מקצועי	 איגוד	 של	 למעמד	 אף	 	אלא	

	.)Mundlak	2007	;2002	שקד(

בארבעים השנים האחרונות	יחסי	העבודה	בישראל	משתנים.	את	המשק	הקולקטיבי	
הבנוי	על	מגזר	ציבורי	רחב	והמוסדר	לרוב	על	יחסי	עבודה	קולקטיביים	החליפה	הגמוניה	
של	 היחלשות	 אישיים,	 עבודה	 יחסי	 הפרטה,	 חזק,	 פרטי	 מגזר	 עם	 שוק	 כלכלת	 של	
האיגודים	המקצועיים,	כניסתן	של	חברות	טרנס-לאומיות,	יחסי	עבודה	בלתי-שגרתיים	
מן	 העובדים	 ואילו	 יותר	 דומיננטיים	 המעסיקים	 הופכים	 העבודה	 יחסי	 במערכת	 ועוד.	
השורה	מרגישים	שהשפעתם	על	מקום	העבודה	ועל	גורלם	בשוק	העבודה	פוחתת.	דבר	
לידי	ביטוי	במחאה	 והמחאה,	כפי	שבאו	 זה	מגביר	בעת	האחרונה	את	תחושות	הניכור	

החברתית.

"קורפורטיזם  של  המבנה  התמסד  וה-70  ה-60  שנות  במהלך  כי  מראים  מחקרים 
עובדים	 של	 לכניסתם	 החברתיים(	 השותפים	 )ע"י	 לגיטימציה	 מתן	 באמצעות	 מפוצל"	
בין- הבחנה	 הציבורי.	 לסקטור	 כניסתם	 חסימת	 לצד	 הפרטי,	 לסקטור	 מאורגנים	 לא	
סקטוריאלית	זו	הובילה	להיווצרות	פערי	כוח	ארגוני	–	בין	ה"עובדים	החזקים"	בסקטור	
הציבורי	לבין	ה"עובדים	החלשים"	בסקטור	הפרטי	)1991	Grinberg(.	פערים	אלו	באו	לידי	
ביטוי	במידת	עצמאותם	של	העובדים	ונציגיהם	מארגון	העובדים,	בהישגים	אליהם	הגיעו	

2מאז	הקמת	ההסתדרות	בדצמבר	1920	קמו	בישראל	ארגוני	עובדים	נוספים	כדוגמת:	ההסתדרות	הלאומית,	

זאת	 למרות	 נוספים.	 פרופסיונאליים	 ואיגודים	 ישראל	 אגודת	 פועלי	 הסתדרות	 המזרחי,	 הפועל	 הסתדרות	
זכתה	ההסתדרות	לאורך	שנות	קיומה	וביתר	שאת	עד	שנות	ה-80	למעמד	של	ארגון	עובדים	מונופוליסטי	אל	

מול	ארגוני	המעסיקים	והמדינה	)הבריטית	ולאחר	מכן	מדינת	ישראל(.	

הון ועבודה כבר לא 
מתנהגים כמשחק 

סכום אפס.
כיום שם המשחק 

הוא הישרדות ובשל 
כך שיתוף עובדים 

הוא אינטרס משותף 
למעסיקים ולעובדים 

כדי לשרוד.
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לכלכלה	 המעבר	 אבל	 העבודה,	 על	שוק	 אקלים	 שינוי	 ניכרות	השפעות	של	 היום	 כבר	
ירוקה	הוא	רק	בתחילת	דרכו.	ברור	שבשנים	הקרובות	יוחלו	רגולציות	חדשות,	עסקים	
ישנו	את	האסטרטגיות	שלהם	וגם	לחברה	האזרחית	יהיה	תפקיד	בהתמודדות	עם	שינוי	
אקלים.	עובדים	יושפעו	הן	ישירות	משינוי	האקלים	והן	מהמדיניות	להפחתת	פליטות,	
ולוקחים	 יוזמים	פעילויות	שונות	 עובדים	ברחבי	העולם	 זה	מפתיע	שארגוני	 אין	 כן	 על	
חלק	בעיצוב	המעבר	לכלכלה	ירוקה.	ארגוני	העובדים	הישראלים	עד	כה	לא	גיבשו	עמדה	
בנושא	אקלים,	אך	עדיין	נמצאים	בעמדה	מצוינת	להשפיע	על	המדיניות	בתחום,	אם	הם	

יתחילו	לפעול	בקרוב.

הפוליטית,	 מהמערכת	 מאד	 מושפעות	 עבודה	 מקומות	 בניהול	 עובדים	 שיתוף	 תכניות	
הכלכלית	והתרבותית	במדינות	השונות	)2005	Frege,(.	השיטה	הידועה	ביותר	לשיתוף	
עובדים	בניהול	מקומות	עבודה	היא	זו	הפועלת	בגרמניה.	שיטה	זו	מעוגנת	ומוסדרת	בחוק	
דרגות	 )עם	 כמו	חבר	מנהלים	משותף	 גופים	 על	 ומציעה	מבנה	סדור	המבוסס	 המדינה,	
שונות	של	ייצוג	עובדים(,	מועצות	עובדים,	ועדות	משותפות,	מעסיקים	ועובדים	מאוגדים	
בין	פעילות	האיגוד	המקצועי	לפעילות	 ומוסדרת	 גג,	חלוקת	תפקידים	מוגדרת	 בארגוני	
Jacobi,	Keller	and	Muller-(	ועוד	הסכמה	היעדר	של	במקרים	בוררות	העובדים,	מועצת

	.)Jentsch,	1998

השיטה הגרמנית	נחשבת	למתמידה	ולמוצלחת	מבין	השיטות	השונות	לשיתוף	עובדים.	
הצלחתה	משפיעה	על	מדינות	אחרות	וגם	על	שיתוף	העובדים	באיחוד	האירופי	ובחברות	
להשפעות	 "חסינה"	 אינה	 הגרמנית	 השיטה	 גם	 שני	 מצד	 אך	 וגלובליות,	 אירופאיות	
השוחקות	של	הגלובליזציה.	חברות	גלובליות	הפועלות	בגרמניה	מערערות	על	בלעדיות	
גרמניה	 של	 מתחומה	 שיוצאות	 גרמניות	 חברות	 וכן	 העבודה	 יחסי	 בהסדרת	 המודל	

מרופפות	את	היצמדותן	למודל.

כאן עולה השאלה עד כמה וכיצד רלוונטי המודל הגרמני לישראל:	האם	הם	מיושמים	
בישראל?	אם	כן,	באיזה	אופן?	מה	לוקה	ביישומם	בישראל?	כיצד	ניתן	ליישם	אותם	תוך	

כדי	התחשבות	באילוצים	של	המשק	המקומי	ויחסי	העבודה	המקומיים?

כמיהתם	של	עובדים	ליחסי	עבודה	הוגנים,	שוויוניים	ומשתפים	יותר,	ומצד	שני	רצונם	
בשנים	האחרונות,	 ישראל	 את	 התנופה	העסקית	שאפיינה	 את	 להבטיח	 מעסיקים	 של	
העבודה	 יחסי	 מודל	 את	 ולרענן	 לחדש	 צורך	 יש	 אפקטיבי.	 במודל	 הצורך	 את	 מגבירים	
והאיומים	 הגלובליזציה	 ולנוכח	 העכשווית	 הישראלית	 למציאות	 ולהתאימו	 בישראל	

הסביבתיים.

גם	במידת	 	– זה	 וכפי	שיראה	מסמך	 ארגוני	העובדים	במו"מ	הקיבוצי	במקומות	השונים	
שיתופם	של	העובדים	במערכי	המשילות	התאגידית	במקומות	העבודה.

הגלובליזציה המתגברת המאפיינת את הכלכלה העולמית	הבאה	לידי	ביטוי	במגמות	
מרכזיות	של	שינויים	מבניים	בחברה	הגלובלית,	כגון	אינטרנציונליזציה	גוברת,	שינויים	
טכנולוגיים,	וצורות	תעסוקה	שונות	ששכיחותן	עולה	עם	השנים	כמו	רילוקיישן,	מיקור	

חוץ,	עובדי	קבלן	ופרילנסרים

והסיכונים	הרבים	הקשורים	אליה	 פיננסיים	 הגלובליזציה	של	השווקים	 לנוכח	 כן,	 כמו	
עבור	בעלי	העניין	בתאגידים,	יש	חשיבות	הולכת	וגדלה	לדבוק	בעקרונות	וולונטריים	של	
ממשל	תאגידי	על	מנת	להרחיב	את	הודאות	והשקיפות	של	בעלי	העניין	השונים	בפירמה:	

משקיעים, בעלים, עובדים והסביבה החברתית התאגידית. 

עקרונות	ממשל	תאגידי	הם	אוסף	של	כללים	וסטנדרטים	המגדירים	את	הדרך	הנכונה	
עקרונות	 והסדרה.	 פיקוח	 של	 היבטים	 כולל	 פרטיות(,	 )וגם	 ציבוריות	 חברות	 לניהול	
נוספת	 אלו	אינם	מהווים	מדיניות	רשמית	או	תחליף	לחוקי	המדינה,	אלא	מהווים	רמה	
רחבה	באשר	 יש	הסכמה	 כיום	 	.)ISA	 2006;	Conchon	 2013( תאגיד	 כל	 של	התקנון	של	
לחשיבותם	של	מנגנוני	שיתוף	עובדים	בתהליכי	קבלת	החלטות	כאחד	מעמודי	התווך	של	
ממשל	תאגידי.	סוגים	שונים	של	שיתוף	מאפשרים	לבעלי	העניין	השונים	-	בתוך	התאגיד	
בסביבתו	-	לבטא	את	צרכיהם,	את	תחומי	העניין	שלהם	ואת	תובנותיהם	לגבי	הפעילות	
	Bennet	 and	 Kaufmann	 2004;( התאגיד	 לטובת	 לאמץ	 שיש	 ביותר	 הטובה	 העסקית	
הקשורים	 אתגרים	 בצל	 מוצלח	 ניהול	 	.)Conchon	 2013;	 Freeman	 and	Medoff	 1984
לשינויים	מבניים	וטיפוח	התחרות	בעולם	גלובלי	יותר	ויותר,	לא	רק	עולים	בקנה	אחד	
עם	העיקרון	של	שיתוף	ומעורבות	עובדים,	אלא	העיקרון	צריך	להיחשב	כתנאי	הכרחי	

לניהול	שינויים	ויישום	תהליכי	ארגון	מחדש	וכתוצאה,	לקיימות	של	הפירמה.

ניצב	 העולם	 הסביבתי.	 ההיבט  מן	 להתעלם	 ניתן	 לא	 לקיימות,	 כשמתייחסים	 כן,	 כמו	
והחמצת	 מינים	 הכחדת	 אקלים,	 שינוי	 כולל	 חמורים	 סביבתיים	 איומים	 מספר	 מול	

האוקיינוסים. 

ענפים	 כתוצאה,	 והייצור.	 הצריכה	 בהרגלי	 שינוי	 תדרוש	 בת-קיימא	 צמיחה	 הבטחת	
ומאידך,	 חדשות,	 ירוקות	 עבודות	 ייווצרו	 מחד,	 משמעותי.	 שינוי	 יעברו	 רבים	 כלכליים	
ובמקומות	 מהשינוי,	 כתוצאה	 להצטמצם	 עלולים	 הקיימים	 העבודה	 ממקומות	 חלק	
עבודה	אחרים	עובדים	יאלצו	לעדכן	את	הכישורים	שלהם.	כמו	כן,	יחסי	העבודה	צפויים	
להשתנות,	למשל	ענף	החשמל	צפוי	להפוך	להיות	ריכוזי	פחות,	ועל	כן	ייתכן	שיהיה	קשה	

יותר	לאגד	עובדים	בתחום
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מפה	ראשונה:
מפת דרכים לעובדים/מעסיקים ליישום שיתוף עובדים

להלן	מפת	דרכים	ליישום	שיתוף	עובדים	במקום	העבודה.	מפת	דרכים	זו	יכולה	לשמש	
הן	את	המעסיקים	והן	את	העובדים	לקידום	פרקטיקות	של	שיתוף	במקום	עבודתם.	תנאי	
להגדרת	פרקטיקות	כאלה	כפרקטיקות	של	שיתוף	הוא	היותן	קולקטיביות	)נוגעים	לכלל	
העובדים	או	קבוצה	של	עובדים,	ולא	רק	עובד	ספציפי(	ולא	חד-פעמיות	)לדוגמא,	מתן	

בונוס	במקרים	של	רווח	ולא	כפרץ	של	נדיבות(.

מפת	הדרכים	תחולק	ל-3	קטגוריות	ותבוסס	על	קיומן	של	הסכמות	בין	ההנהלה	לעובדים	
בתחומים	הבאים:	

העובדים	 נציגות	 בין	 פעולה	 שיתוף	 המאפשרים	 מנגנונים	 נכללים	 זו	 קטגוריה	 תחת	
אליו	 הנלווים	 הסוציאליים	 והתנאים	 עצמו	 השכר	 מלבד	 הכלכלי,	 בתחום	 והמעסיק	
שנקבעים	במסגרת	מו"מ	קיבוצי	או	אישי	–	כלומר,	תוספות	כלכליות	שונות	הנלוות	לשכר	

העבודה	ולתנאים	הסוציאליים

מענקים	–	קיומן	של	הסכמות	בנושא	מענקים	כלכליים	לעובדים	עבור	הצטיינות	בעבודה,	
תגמולים	עבור	ותק,	הספקים	גבוהים,	הצלחה	כלכלית	של	התאגיד	וכדומה.

רווחת עובדים	–	קיומן	של	הסכמות	בנושאים	התורמים	לרווחת	העובדים,	לרבות	מתנות	
לחגים,	השתתפות	המעסיק	במימון	מסגרות	חינוך	לילדי	עובדים,	ימי	נופש	ועוד

תחת	קטגוריה	זו	נכללים	הסדרי	שיתוף	עובדים	בתחומי	ניהול	"רכים"	–	כלומר,	התחום	
הכלכלי	הרחב	וארגון	העבודה	וסדריה:

 תפוקה ופריון	–	קיומן	של	הסכמות	על	נורמות	עבודה	ותפוקה,
	לצד	פרמיות	ותוספות	על	עבודה	נוספת	וכן	הסדרים	נוספים	בעניין	פריון	ויעילות

קביעת דרגות	–	קיומן	של	הסכמות	בנושא	דרגות	העובדים	המועסקים	בתפקידים	שונים,	
לרבות	אופני	קידום	עובדים	בדרגותיהם,	התאמה	בין	דרגות	לתפקידים	ועוד.

01

02

שיתוף עובדים כללי

שיתוף עובדים מבני אינסטרומנטלי

פרק 1

מפות דרכים 
ליישום שיתוף עובדים
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שעות עבודה	–	קיומן	של	הסכמות	על	מעבר	של	עובדים	בין	מתקני	החברה,	מפעלים	
שונים	שלה,	באופן	זמני	או	לצמיתות.

ניוד עובדים	–	קיומן	של	הסכמות	על	מעבר	של	עובדים	בין	מתקני	החברה,	מפעלים	
שונים	שלה,	באופן	זמני	או	לצמיתות.

 משמעת	–	קיומן	של	הסכמות	על	תקנון	משמעת
	ונהלי	התנהגות	במסגרת	מקום	העבודה

ביטחון תעסוקתי	– קיומן	של	הסכמות	על	מנגנוני	העסקה	ופיטורין,	לרבות	עיגון	תהליכים	
משותפים	לעריכת	שימוע	לעובדים	והטלת	סנקציות	עליהם.

שמעידים	 עמוקים	 ניהול	 בתחומי	 עובדים	 שיתוף	 הסדרי	 נכללים	 זו	 קטגוריה	 תחת	
האסטרטגיה	 ובבניית	 במפעל/חברה	 העסקית	 הפעילות	 בתכנון	 עובדים	 שיתוף	 על	
הניהולית-עסקית	של	החברה	–	כלומר	המבנה	הארגוני	והתעסוקתי	של	מקום	העבודה,	

כמו	גם	התכנון	העסקי	העתידי	של	מקום	העבודה	וקשריו	העסקיים

שעות עבודה–	קיומן	של	הסכמות	לגבי	אופן	העבודה	בתאגיד	ולגבי	המבנה	הארגוני	שלו,	
לרבות	שינויים	ארגוניים,	פתיחה	ו/או	סגירה	של	מחלקות	וצמצום/יצירה	של	תפקידים	

במקום	העבודה,	הקמת	חברות	בנות	וכדומה.	

תקינה	–	קיומן	של	הסכמות	לגבי	איכות	וכמות	תקני	העסקה	בתאגיד.	

שינויים טכנולוגיים	–	קיומן	של	הסכמות	לגבי	שינויים	טכנולוגיים	וסדרי	ייצור	בתאגיד.	

של	 האסטרטגית-עסקית	 התכנית	 לגבי	 הסכמות	 של	 קיומן	 	– אסטרטגיות	 תכניות 
ירוקה	 לכלכלה	 מעבר	 פעילותו,	 ותחומי	 התאגיד	 של	 צמיחה/צמצום	 לרבות	 התאגיד,	

והתאמה	לשינויים	סביבתיים	ועוד.	

מיקור חוץ	–	קיומן	של	הסכמות	לגבי	מיקור	חוץ	של	פונקציות	קיימות	מהתאגיד.

הסכמים				 של	 ותוכנם	 אופיים	 לגבי	 הסכמות	 של	 קיומן	 	– שלישי	 גורם  עם  הסכמים 
פעילות	 על	 השלכותיהם	 ושל	 ועוד(	 רגולטור	 לקוחות,	 )כגון	 שלישי	 גורם	 	עם	

התאגיד	ועל	העסקת	העובדים	בו.

Ԃ 

שיתוף עובדים מבני-מהותי 03

פרק 1
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2 כיסוי	רחב	בהסכמים	קיבוציים
קיבוציים.	 בהסכמים	 מגזרים	 שיותר	 בכמה	 עובדים	 שיותר	 כמה	 לכסות	 לשאוף	 יש	
הכוח,	הלגיטימציה	וכן	הידע	הנתון	בידי	הדרגים	הארציים	של	האיגוד	המקצועי,	איגודי	
קווים	 של	 ניסוח	 מאפשרים	 המדיניות	 וקובעי	 ההחלטות	 ומקבלי	 השונים	 המעסיקים	
פרקטיקות	של	שיתוף	 באופן	שיקדם	 שונים,	 עבודה	 במקומות	 הקיבוצי	 למו"מ	 מנחים	

עובדים.	

1  חידוש	המו"מ	הכלכלי	ברמה	הענפית
לבין	 בישראל	 העבודה	 יחסי	 מערכת	 בין	 המבדילים	 המשמעותיים	 המאפיינים	 אחד	  
מערכות	יחסי	עבודה	ברוב	מדינות	אירופה	הינו	הרמה	בה	מתנהל	המו"מ	הכלכלי.	ניהול	
עיקר	המו"מ	הכלכלי	על	השכר	במדינות	אירופה	ברמה	הענפית	מוביל	לירידת	העימות	
ירידת	 שכר.	 בסוגיות	 מו"מ	 המאפיין	 המפעל/חברה,	 ברמת	 למעסיקים	 עובדים	 בין	
ויסודי	 עמוק	 אמון	 של	 התפתחות	 מאפשרת	 העבודה	 במקום	 הצדדים	 בין	 הקונפליקט	
עובדים	 שיתוף	 רבות	של	 ופרקטיקות	 מנגנונים	 התפתחותם	של	 וכן	מאפשרת	 ביניהם	
כן,	על	האיגודים	המקצועיים	 –	באמצעות	הסכמים	מפעליים.	על	 ברמת	המפעל/חברה	
מחד	ועל	ארגוני	המעסיקים	במגזר	הפרטי	מאידך,	לחתור	לחידוש	המו"מ	הכלכלי	ברמה	

הענפית,	תוך	חידוש	של	הסכם	מועצות	הייצור	וחתירה	ליישומו	ברמה	המפעלית.

פרק 1

מפה	שניה:

מפת דרכים לקידום מדיניות המעודדת 
יישום של שיתוף עובדים

3 אימוץ	של	מדד	או	"תקן"	של	שיתוף	עובדים	
זה	 מדד	 על	 בישראל.	 העובדים	 ארגוני	 ידי	 על	 קיבוצי	 למו"מ	 המנחים	 מהקווים	 כחלק	 	
המהותי	 העובדים	 שיתוף	 תחום	 תחת	 זה	 במחקר	 הנופלים	 הנושאים	 מגוון	 את	 להכיל	
של	 הדרישות	 מרשימות	 ולחלק	 העובדים	 ועדי	 של	 העבודה	 מתכניות	 לחלק	 ולהפוך	
נציגויות	העובדים	במהלך	מו"מ	קיבוצי.	לנוכח	החולשה	המוסדית	של	התחום	בישראל,	
משותפת	 ועדה	 להקים	 כדי	 המעסיקים	 לארגוני	 לחבור	 צריכים	 המקצועיים	 האיגודים	
שתנסח	מדד	או	"תקן"	של	שיתוף	עובדים,	וגם	תפקח	על	יישומו.	המדד	יכלול	קריטריונים	
שונים	להגדרת	מקומות	עבודה	ככאלה	שקיים	בהם	שיתוף	עובדים	)בדומה	לקריטריונים	
של	 בתקן	 לעמוד	 שירצה	 ארגון	 לעובדים/מעסיקים(.	 הדרכים	 במפת	 לעיל	 המופיעים	
"ארגון	ידידותי	לעובדים"	יצטרך	להגיש	תכנית	לאישור	הוועדה,	ועדה	זו	גם	תבדוק	אחת	
רשימה	 תפרסם	 הוועדה	 שלו.	 בהתחייבויות	 עומד	 הארגון	 כמה	 עד	 מסוימת	 לתקופה	
של	הארגונים	הללו	אחת	לפרק	זמן	מסוים	וכן	דו"ח	על	סטטוס	השיתוף	בשוק	העבודה	
הישראלי.	את	הקמת	הוועדה,	המדד	ואת	סדר	היום	של	שיתוף	העובדים	יש	לקדם	בדעת	
ייזום	כתבות	במהדורות	החדשות,	תכניות	 הקהל	בעזרת	"לובי"	רחב,	שיכלול	בין	היתר	
תחקיר	וכד'.	לוועדה	לא	תהיינה	כמובן	אפשרות	להטיל	סנקציות	פורמליות	)חיוביות	או	
שליליות(,	אך	"הפרס"	ו"השוט"	שלה	יהיה	עצם	פרסום	המדד	והרשימה,	עצם	האפשרות	

להכניס	ארגון	לרשימה	הנבחרת	או	להוציא	אותו	ממנה.
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מנגנונים	 שיפתח	 ונגיש	 מסודר	 מעמיק,	 ידע	 גוף	 בניית	  4
ויטפח	תרבות	ארגונית	של	 קונקרטיים	של	שיתוף	עובדים	

שיתוף	

ניכר	כי	מנגנוני	שיתוף	עובדים	במשילות	תאגידית	אינם	עומדים	בראש	סדר	העדיפויות	
של	העובדים	בישראל,	לא	כל	שכן	–	בסדר	העדיפויות	של	המעסיקים.	עם	מצב	זה	אין	
להשלים	–	תפקידם	של	ארגוני	העובדים,	כמו	גם	של	גופי	המחקר	השונים,	הוא	לפתח	
תחום	זה	ולהעמיק	את	ההיכרות	והפיתוח	של	מנגנונים	אלה,	על	השפעתם	וחשיבותם.	
גוף	ידע	כזה	יוכל	לשמש	בידי	כל	השותפים	החברתיים	במהלך	משאים	ומתנים	קיבוציים	
בטיפוח	 שיסייעו	 תכנים	 החברתיים	 לשותפים	 להנחיל	 הידע	 גוף	 על	 כן,	 כמו	 עתידיים.	
ביחסי	 יסוד	 מושגי	 חברתיות,	 זכויות	 כגון	 ממנה,	 חלק	 הוא	 שהדיאלוג	 ארגונית	 תרבות	
יש	 ועוד.	 הסוציאל-דמוקרטית	 הגישה	 עיקרי	 עובדים,	 ארגוני	 של	 היסטוריה	 עבודה,	
בתכניות	 דירקטורים,	 קורסי	 עסקים,	 למנהל	 ספר	 בבתי	 אלו	 ומושגים	 תכנים	 להנחיל	
ולהקנות	 היריעה	 יש	להרחיב	את	 בנוסף,	 ייעוץ	ארגוני.	 ואולי	אף	 אנוש	 לניהול	משאבי	
לנציגי	העובדים	גם	מושגי	יסוד	בכלכלה	ובשיח	של	העולם	העסקי.	רק	היכרות	של	כל	
צד	במערכת	יחסי	העבודה	עם	השיח	האידיאולוגי	והמקצועי	של	האחר	תביא	לדיאלוג	

עתידי	מחייב	ופורה.	

5 	חיזוק	האוטונומיה	של	נציגויות	העובדים	המקומיות
נציגות	 של	 מעמדה	 בנושא	 החקיקה	 עדכון	 לבחון	 וכן	 העובדים	 ארגוני	 של	 בתקנונים	
העובדים	המקומית	)אשר	אינו	קיים	מלבד	בחוק	ארגון	הפיקוח	על	העבודה(.	במדינות	
נקראת	 )שלרוב	 המקומית	 העובדים	 נציגות	 כי	 נהוג	 בגרמניה,	 בייחוד	 באירופה,	 רבות	
מועצת	עובדים(	הינה	ישות	אוטונומית	ביחס	לאיגודים	המקצועיים.	לעומת	זאת	בישראל	
סמכות	 ומתוקף	 היציג	 העובדים	 ארגון	 כשלוחה	של	 המקומית	 העובדים	 נציגות	 פועלת	
הארגון	הקבועה	בחוק	הסכמים	קיבוציים.	קשר	זה	–	של	תלות	הנציגות	המקומית	בארגון	
העובדים	–	גורר	מעורבות	בלתי-נמנעת	של	ארגון	העובדים	בתהליכי	שיתוף	הפעולה	בין	
העובדים	והמעסיק	ולעיתים	יכול	לבלום	תהליכים	בכיוון	זה.	למרות	שבמקרים	מסוימים	
מעין	 חשוב	 הוא	 המבני	 שמיקומו	 הרי	 עבודה,	 ביחסי	 שלילי	 תפקיד	 למלא	 ועד	 עלול	
כמותו.	הוועד	הוא	בעצם	המענה	היחיד	של	העובדים	לבעיית	היתרון	המבני	שיש	לרוב	
המעסיקים	בשל	כוחם	הכלכלי,	המנגנון	שעומד	לרשותם,	היועצים	החיצוניים	שעומדים	
את	 תהלום	 לוועדים	 יותר	 נרחבת	 אוטונומיה	 העבודה.	 ביחסי	 הרב	 וניסיונם	 לרשותם	
להתנהלות	 גבית	 רוח	 ותעניק	 ונציגיהם	 העובדים	 של	 והמשתנים	 המגוונים	 צרכיהם	

נרחבת	ברמה	המקומית,	ללא	סיכון	למעמדם	של	ההסכמים	הקיבוציים.

פרק 1

6 הרחבת	תחומי	הפעולה	של	נציגויות	העובדים	המקומיות	
ולא	 שלהם	 הפעולה	 תחומי	 את	 להרחיב	 המקצועיים,	 האיגודים	 בגיבוי	 הוועדים,	 על	
לתפקד	בעיקר	כזרוע	למשא	ומתן	קיבוצי	או	לסיכול	יוזמות	פוגעניות	של	ההנהלה.	על	
נדחקים	 בישראל	 עבודה,	אשר	 ליחסי	 רבים	הקשורים	 נושאים	 להבליט	 העובדים	 ועד	
לעתים	לקרן	זווית	-	הכשרה	מקצועית,	שילוב	בעלי	מוגבלויות,	תעסוקת	צעירים,	איכות	
לעיסוק	 ייעודיות	 שעות	 קיבוצי	 ומתן	 במשא	 לדרוש	 ניתן	 כך	 לצורך	 ועוד.	 העבודה	 חיי	

בנושאים	אלו.

7	ארגון	עובדים	וחיזוק	ארגוני	מעסיקים		
את	 לעודד	 יש	 בישראל,	 עובדים	 שיתוף	 של	 בפרקטיקות	 ועדים	 של	 מרכזיותם	 לאור	
יש	 במקביל,	 מקצועיים.	 באיגודים	 עובדים	 שיותר	 כמה	 לארגן	 כיום	 המתגברת	 המגמה	
כלומר,	 ואחרים.	 התעשיינים	 התאחדות	 כמו	 המעסיקים,	 את	 שמארגנים	 גופים	 לחזק	
יש	לחזק	את	 )בין	היתר	בשל	תהליך	הגלובליזציה(,	 דווקא	בעת	שארגוני	הגג	נשחקים	
גם	להידבר	 ייצוגיים	שיכולים	 וכגופים	 וציבורי,	 הגופים	הקיימים	כבעלי	תפקיד	הנהגתי	

ביניהם.

8	נציגות	עובדים	במועצת	מנהלים	)דירקטוריון(	
דרכו	 היחידי	 הגוף	 להיות	 צריך	 אומר	שהוא	 אינו	 מרכזי	 הוועד	כשחקן	 כוחו	של	 שימור	
משמיעים	העובדים	את	קולם.	צריך	לעודד	גם	דרכים	נוספות,	מבלי	לפגוע	בהכרח	בכוחו	
במועצת	 העובדים	 של	 נציגותם	 את	 שאפשר	 כמה	 עד	 לחזק	 להמשיך	 יש	 הוועד.	 של	
המנהלים	של	חברות	ממשלתיות	וחברות	ציבוריות	במגזר	הפרטי	–	אם	באמצעות	פעילות	
לעובדים,	 נוספים	 קולות	 ותקשורתי.	 פוליטי	 לחץ	 הפעלת	 באמצעות	 ואם	 חקיקתית,	
מיחסי	 יותר	 רחבה	 פרספקטיבה	 לספק	 יכולים	 במקומו,	 ולא	 לוועד	 בנוסף	 שבאים	
קונפליקט	גרידא	–	הם	מוסיפים	זווית	ראייה	נוספת	של	העובדים,	אשר	גם	מתעלה	מעל	
האינטרסים	הפרטיקולריים	שלהם	ומאמצת	את	הפרספקטיבה	של	החברה	כולה.	ניתן	
גם	להחליט	שבוועדות	משותפות	)בטיחות,	תרבות,	מזון	ועוד(	תורכב	נציגות	העובדים	הן	
מחברי	ועד	והן	מעובדים	שאינם	חברי	ועד.	כדי	להבטיח	שמינוי	עובדים	שאינם	נציגי	ועד	
לא	יהווה	כלי	בידי	הנהלות	כדי	לשתול	"מועמדי	קש"	מטעמן,	יש	להקפיד	כי	נציגי	עובדים	
שאינם	חברי	ועד	ייבחרו	בבחירות	על	ידי	כלל	העובדים	)כפי	שמתרחש	כעת	בבחירות	

לנציגות	העובדים	בדירקטוריון	של	חברות	ממשלתיות(.	
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9 היוועצות	משותפת	
הפסיקה	בישראל	אמנם	מכירה	ביידוע	ובהיוועצות	משותפת,	אך	קל	למסמס	אותה.	על	

מנת	לחזק	אותה	על	האיגודים	המקצועיים	לשאוף	שהוועדים	לא	רק	יקבלו	אינפורמציה	

מההנהלות,	אלא	יהוו	כתובת	אליה	תפנינה	הנהלות	לשם	שאיבת	אינפורמציה	והיוועצות.	

כלומר,	יש	להפוך	את	היוצרות.	על	האיגודים	המקצועיים	לשאוף	ליזום	דיון	ציבורי.	לשם	

כך	עליהם	להיות	בעלי	ידע	עצמאי	אותו	יוכלו	לחלוק	עם	מעסיקים,	וגם	לייעץ	להם	לגבי	

האופן	בו	יש	לארגן	את	תהליך	העבודה	ולשמר/לטפח	את	העובדים.	לצורך	כך,	יש	לאמץ	

את	סקר	ואינדקס	"Work	Good"	שנערך	בגרמניה	ביוזמת	ה-DGB.	המטרה	היא	להעלות	

להשפעה	 אף	 ואולי	 ציבורי	 לדיון	 זה	 את	 ולמנף	 בעבודה	 החיים	 לאיכות	 המודעות	 את	

על	 תעסוקתי,	 וביטחון	 הכנסה	 על	 בעבודה,	 ולחץ	 עומס	 על	 שואלים	 בסקר	 פוליטית.	

אישית,	 והתפתחות	 מיומנויות	 רכישת	 על	 העבודה,	 מקום	 על	 להשפיע	 האפשרות	

)קונפליקט	 בעבודה	 הרגשיות	 החוויות	 על	 העבודה,	 זמני	 על	 הארגונית,	 התרבות	 על	

עבודה	 על	 האינטנסיביות,	 על	 הפיסיים,	 התנאים	 על	 וכד'(,	 כבוד	 היעדר	 הלקוחות,	 עם	

שמתבצעת	מהבית	ולא	משולם	עליה,	על	רמת	ההכנסה,	על	תגמולים	נוספים	כמו	קרן	

פנסיה	וביטוח	בריאות	ועל	סיכויי	התפתחות	בעבודה.	נציגי	העובדים	יכולים	להשתמש	

בסקר	כדי	להציע	שיפורים	בעת	משא	ומתן.	הסקר	גם	מהווה	כלי	עזר	בעת	הדיון	הציבורי	

על	שאלות	בעלות	חשיבות	חברתית	רבה	כגון	העלאת	גיל	הפרישה.

אקלים	 לשינוי	 הקשור	 בכל	 ברורה	 מדיניות	 לגבש	  	  10
ולפעול	בנושא

מדיניות,	 בנושאי	 לממשלה	 ייעוץ	 העבודה,	 במקום	 פעילות	 קידום	 באמצעות	 למשל	

וקידום	 העבודה	 לשוק	 הקשורים	 בנושאים	 סביבתיים	 ארגונים	 עם	 פעולה	 שיתוף	

הדרכות	לעובדים	בארגון.	פעילות	כזאת	אינה	רק	חובתם	המוסרית	של	איגודים	כנציגים	

לאיגודים	 הקצר	 בטווח	 להועיל	 יכולה	 גם	 אלא	 אקלים,	 משינוי	 שיושפעו	 עובדים	 של	

ירוקה,	 לכלכלה	 צודק	 מעבר	 להבטיח	 יכולים	 עובדים	 נציגי	 מייצגים.	 שהם	 ולעובדים	

צריכה	 ההתמקדות	 מהשינוי.	 שמאוימים	 ועובדים	 לענפים	 תסייע	 המדינה	 שבמסגרתו	

להתחיל	במגזרים	עתירי	פחמן,	אך	כפי	שמלמד	הניסיון	במדינות	אחרות,	נציגי	עובדים	

יכולים	לדרוש	 עובדים	 בסוגיות	סביבתיות.	למשל	ארגוני	 יכולים	לתרום	 בכל	המגזרים	

הכשרה	מקצועית	לקידום	כישורים	ירוקים	בקרב	עובדים	בענפים	שמאוימים	מהמעבר	

לכלכלה	ירוקה.	כמו	כן,	פעילות	בנושא	סביבה	יכולה	גם	לסייע	לארגוני	העובדים	להגביר	

את	הלגיטימיות	שלהם	ולזכות	לאמון	של	ציבור	רחב	יותר.	ראוי	שהממשלה	תתייעץ	עם	

נציגי	עובדים	לפני	קידום	מדיניות	סביבתית	ובתי	המשפט	צריכים	להכיר	בכך	שאיגודים	

מייצגים	את	העובדים	גם	מחוץ	למקום	העבודה	וזכותם	להיאבק	על	רווחת	העובדים,	גם	

כאשר	הדרישה	אינה	מתמקדת	בשכר.	

המטרה היא להעלות 
את המודעות לאיכות 
החיים בעבודה ולמנף 

את זה לדיון ציבורי 
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והתוצאות	מלמדות	שהמדינות	עם	שיתוף	עובדים	"חזק"	יותר	השיגו	תוצאות	טובות	יותר	
בכל	האינדיקטורים	הראשיים	הנוגעים	לפיתוח	כלכלי,	חברתי	וסביבתי.	

גרמניה	 בבורסות	 הנסחרות	 חברות	 	160 של	 מדגם	 על	 מבוסס	 הגרמני	 	MB-ix-ה מדד	
והמחקר	מצא	ששיתוף	העובדים	התגבר	מאז	המשבר	הכלכלי	של	2007-2008	וכן	שקיים	
קשר	חיובי	בין	מידת	שיתוף	העובדים	לבין	הקיימות	של	החברות	בכל	הקטגוריות	של	

.)ASSET4(	קיימות	למדידת	הבינלאומי	הארגון

יתרונות כלכליים שבשיתוף עובדים

)2015	Vitols,	&	Kortas(,	נעשה	שימוש	בשני	מדדים	לשיתוף	 במחקר	שהוצג	לאחרונה	
עובדים:	מדד	השיתוף	האירופי	)EPI(	ומדד	ה-MB-ix	הגרמני.	מדד	ה-EPI	מאפשר	לתת	
המדינות	 את	 ולדרג	 במדינה	 העובדים	 שיתוף	 זכויות	 מידת	 לפי	 השונות	 למדינות	 ציון	
אחת	 קבוצה	 קבוצות,	 לשתי	 האירופי	 האיחוד	 מדינות	 את	 חילקו	 החוקרים	 השונות.	
עם	שיתוף	 וקבוצה	שנייההתוצאות	מלמדות	שהמדינות	 במדד	 יותר	 גבוהים	 ציונים	 עם	
עובדים	"חזק"	יותר	השיגו	תוצאות	טובות	יותר	בכל	האינדיקטורים	הראשיים	הנוגעים	

לפיתוח	כלכלי,	חברתי	וסביבתי.	

מדד	ה-MB-ix	הגרמני	מבוסס	על	מדגם	של	160	חברות	הנסחרות	בבורסות	גרמניה	

השוואה בין מדינות עם שיתוף עובדים "חזק" לעומת "חלש":

72.167.4שיעור	תעסוקה,	גילאי	20-64,	2009

2.21.4הוצאה	על	מחקר	ופיתוח	כאחוז	מהתמ"ג,	2008

	פליטת	גזי	חממה	
)צמצום	מנק'	הבסיס	בין	2003-2008(

4.74.2

12.36.1שיעור	השימוש	באנרגיה	מתחדשת,	2008

171.2181.7עצימות	אנרגטית	של	הכלכלה,	2008

14.016.1שיעורי	נשירה	מוקדמת	ממערכת	החינוך,	2009

36.631.1שיעור	בוגרי	השכלה	גבוהה	בגילאי	30-34,	2009

19.125.4אוכלוסייה	בסיכון	לעוני,	2008

שיתוף	חלששיתוף	חזק
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כן,	ראיות	אמפיריות	מראות	שלשיתוף	עובדים	יש	השפעות	חיוביות	על	חדשנות,	 כמו	
רווחיות	החברה,	פריון,	יעילות,	שימוש	נכון	בחלוקת	שעות	העבודה	ועוד.	כמו	כן,	שיתוף	
העבודה	 בסביבת	 האווירה	 את	 משפר	 גם	 אלא	 העובדים,	 ידי	 על	 רצוי	 רק	 לא	 עובדים	

ומגביר	באופן	משמעותי	את	הקיימות	של	החברה.

שיתוף  של  הכלכליות  להשפעות  בנוגע  הממצאים  עיקרי  את  המסכמת  טבלה  להלן 
עובדים והמחקרים העיקריים בנושא :

בעיקר	פריון אחרונים:	 מחקרים	
וכמה	 חיוביות	 השפעות	
"לא	 השפעות	 בעלי	 מחקרים	

מובהקות"

 Hübler/Jirjahn 2003,
 Wagner 2008, Hübler
2003, Frick 2002, Frick/
 Möller 2003, Müller
 2009, Schank et al. 2004,
 Addison et al. 2004

מדדים	אובייקטיביים	רווחים	
לרווחים:	השפעות	חיוביות	
מדדים	סובייקטיביים:	לרוב	

השפעות	שליליות		

 Zwick 2007,
 Mohrenweiser/Zwick
 2009, Addison et al 2001,
 Dilger 2002, Dilger 2006,
Renaud 2008

שימוש	נכון	בחלוקת	
שעות	עבודה

/Dilger 2002, Hüblerהשפעות	חיוביות
Jirjahn 2003, Ellguth/
 Promberger 2004

Gerlach/Jirjahn 1999, Gold תוצאות	מתחרותצמיחת	תעסוקה
1999, Meyer/Pfeifer 2005

מוצרים	חדשנות על	 חיובית	 השפעה	
חדשים	וחדשניים

 Askildsen et al. 2006,
Dilger 2002

ממצאים	משתנה	תלוי
עיקריים

המחקרים	
החשובים	ביותר

שיתוף עובדים בגרמניה אל מול המצוי בישראל

תכניות	ופרקטיקות	לשיתוף	עובדים	בניהול	מקומות	עבודה	הן	עתיקות	כמעט	כמו	ימיה	
של	המהפכה	התעשייתית.	תכניות	אלה	מגוונות	ונפוצות,	אך	מצד	שני	רבות	מהן	סבלו	
במהלך	השנים	מרמת	מיסוד	נמוכה	)2002	Haim,	Bar(.	פרקטיקות	כאלה	נחשבות	כביטוי	
לעוצמתו	של	מעמד	העובדים	במשק	וליכולת	השפעתו	על	תהליכי	חקיקה,	כמו	גם	על	
התפתחו	 רבות	 אירופאיות	 במדינות	 העבודה.	 בשוק	 עסקיים-אסטרטגיים	 תהליכים	
המשילות	 במערכי	 עובדים	 שיתוף	 של	 שונות	 רמות	 המאפשרים	 חברתיים	 מבנים	
לעובדים	 התייחסות	 המבטא	 באופן	 כאחד(	 ופרטיות	 )ציבוריות	 חברות	 של	 התאגידית	
כאל	שותפי-גורל	עם	מקום	עבודתם,	לצד	מעסיקים	וגורמים	חברתיים	נוספים.	במרבית	
המדינות	הללו	מבנים	חברתיים	אלו	–	כדוגמת	מועצות	עובדים,	ייצוג	עובדים	בדירקטוריון	
–	מעוגנים	בחקיקה	ומאפשרים	תהליכים	משותפים,	לעובדים	ומעסיקים,	 ועוד	 החברה	
בניהול	משותף	של	יחסי	העבודה	כמו	גם	בבניית	אסטרטגיה	ניהולית-עסקית	המשותפת	

.)ETUI,	2015(	ולעובדים	להנהלה

תרשים של מדינות אירופה על פי קיום מנגנונים של שיתוף עובדים:

זכויות	 יש	 ב-13	מדינות	 אירופה	שנבחנו,	 31	מדינות	 לעיל	שמתוך	 ניתן	לראות	בתרשים	
שיתוף	עובדים	נרחבות	גם	בחברות	ממשלתיות	וגם	בחברות	פרטיות	)או	מופרטות(,	ב-6	
מדינות	יש	זכויות	שיתוף	מוגבלות	רק	לחברות	ממשלתיות	וב-12	מדינות	אין	זכויות	שיתוף	

כלל	)או	מוגבלות	מאוד(.

פרק	2
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מדיניות	 של	 היחידים	 המוצלחים	 המקרים	 אחד	 הוא	 עובדים	 לשיתוף	 הגרמני	 המודל	
שיתוף	עובדים	מאריכת	ימים	ושמקיפה	חלקים	נרחבים	של	שוק	העבודה.	לפיכך,	אם	
ברצוננו	לבחון	את	מימוש	הרעיון	של	שיתוף	העובדים	בישראל	עלינו	לבחון	לעומק	את	
המודל	הגרמני	של	שיתוף	עובדים	ולהשתמש	בו	במשילות	תאגידית	כבסיס	להשוואה	

עם	מודל	יחסי	העבודה	הקיים	בישראל.

מקורו	של	מודל	שיתוף	העובדים	הגרמני	בשנות	ה-20	של	המאה	ה-20,	עם	היווצרותה	
הראשונית	של	דמוקרטיה	בגרמניה	)ימי	"רפובליקת	ויימאר"(.	בתקופה	זו	נוצקו	היסודות	
לחקיקה	בנושא	שיתוף	עובדים	במוסדות	המשילות	התאגידית,	בדגש	על	שיתוף	עובדים	
בדירקטוריון	המפקח	של	תאגידים	גדולים	)Board	Supervisory.	להלן	–	"הדירקטוריון"(.	
לאחר	מלחמת	העולם	השנייה	והתאוששות	המשק	הגרמני	מתוצאותיה,	החל	להתגבש	
התאגידית במשילות	 העובדים	 שיתוף	 זכויות	 את	 המעגן	 החוקים	 מערך	 	מחדש	

באמצעות מספר חוקים מרכזיים:

	The	 Act	 on	 the	 Co-Determination	 of	 Employees	 in	 the	 Supervisory	 and
.Management	 Boards	 of	Companies	 in	 the	Coal,	 Iron	 and	Steel	 Industry
הפחם,	 לתעשיות	 השייכת	 חברה	 בדירקטוריון	 פריטטית	 שותפות	 מעגן	 זה	 חוק	

המתכת	והפלדה.	

	

Act	Constitution	Works	The.	מעגן	שותפות	עובדים	בדירקטוריון	חברות	פרטיות	
)בשיעור	של	1/3	מחברי	הדירקטוריון(	ואת	זכות	העובדים	להקים	מועצת	עובדים.	

	

המפעלית.	 ברמה	 עובדים	 מועצת	 להקים	 העובדים	 זכות	 את	 ומרחיב	 מחדש	 מעגן	
החוק	קובע	בין	השאר	כי	בכל	מקום	עבודה	בו	מועסקים	יותר	מ-5	עובדים,	לעובדים	

שמורה	זכות	להקים	מועצת	עובדים.	

	

Act	Codetermination	The.	מעגן	את	זכות	העובדים	לייצוג	בדירקטוריון	של	תאגידים	
)הגדולים	מ-2000	עובדים(.	

והמכרות	 הפלדה	 בתעשיית	 עובדים	 שיתוף	 חוק	

חוק	חוקת	העבודה	–	1952	

הרחבת	חוק	חוקת	העבודה	–	1972	

זכות	שיתוף	הפעולה	–	1976	

חקיקה	זו	מעגנת	את	זכויות	העובדים	לשותפות	עם	המעסיק	והנהלת	החברה,	את	הכללים	
לפיהם	על	הצדדים	לפעול	במערכת	היחסים	ביניהם,	את	התחומים	השונים	בהם	נדרש	
שיתוף	פעולה	המשילות	התאגידית	במקום	עבודתם	וכן	את	הדרגות	השונות	של	שיתוף	

פעולה	הנדרש	מהצדדים	בנושאים	שונים.	

כך	קובע	החוק	הגרמני	כי	על	העובדים	והמעסיקים	לפעול	יחד	בשיתוף	פעולה,	בתום	לב	
ולמען	הגעה	להסכמות	על	המטרות	המשותפות,	בתוכן	–	הצלחת	התאגיד,	שקיפות	וטובת	
כלל	העובדים	והחברה.	מוסד	מועצת	העובדים	וזכויותיו	יוצג	כמקור	להשוואה	)ולמידה(	

ליחסי	העבודה	בישראל	–	בין	ארגון	העובדים	המקומי,	נציגות	העובדים	והמעסיק.	

ארגוני	 עם	 ישיר	 קשר	 לה	 אין	 אשר	 עצמאית,	 כישות	 בחוק	 מוגדרת	 העובדים	 מועצת	
העובדים,	אולם	בפועל	מרבית	החברים	במועצות	העובדים	בגרמניה	הינם	חברים	בארגון	
לפיכך	 העבודה(.	 מקום	 משתייך	 אליו	 התעשייתי-כלכלי	 לענף	 בהתאם	 )בד"כ	 עובדים	
שיתוף	הפעולה	בין	מועצות	העובדים	לבין	ארגוני	העובדים	הינו	וולונטרי	ומתקיים	בעיקר	
על	בסיס	של	ייעוץ	וליווי	מקצועי	לחברי	המועצה	)2009	Page(.	בדומה	למקרה	הישראלי,	
שיתוף	הפעולה	של	מועצת	העובדים	)או	נציגות	העובדים	המקומית	במקרה	הישראלי(	
עם	ארגון	העובדים	ומוסדותיו	מורגש	הרבה	יותר	בזמני	משבר	או	שינויים	משמעותיים	
לצורך	 	– העובדים	 מועצת	 נציגי	 לעזרת	 העובדים	 ארגון	 נדרש	 אז	 בחיי	התאגיד,	 אחרים	

	.)Ortmann	2009(	שונים	מסוגים	מקצועי	ליווי

בין	 גדולים	 פערים	 מייצרים	 לגרמניה	 ישראל	 בין	 הדרמטיים	 החקיקה	 הבדלי	 כאמור,	
הקיימות	 השונות	 הפרקטיקות	 בחינת	 אולם	 העבודה.	 יחסי	 של	 השונים	 המודלים	
במודל	הגרמני	מראה	כי	הבדלי	תשתית	לא	מובילים	בהכרח	גם	להבדלים	משמעותיים	

בפרקטיקות	ובמנגנונים	המוסדיים.	

 גילוי מידע
בכל	הנוגע	לסדרי	עבודה	ותכניות	עבודה	ועובדים	לעתיד.	

בחינה של מידע ומסמכים נוספים על פי בקשה
כל	מידע	שיסייע	למועצה	לבצע	תפקידה	וכן	כל	מידע	הנוגע	לעובדים	לרבות	

שכרם.	

פיקוח על ביצוע	
תקנות	בטיחות,	אכיפת	חוקים	והסכמים,	שוויון	בין	עובדים.	

Ԃ פירוט פרקטיקות שיתוף עובדים על פי המודל הגרמני

פרק	2



4243

זכות למתן המלצות
בנושאי	רווחה	כדוגמת	מזנון,	בריאות.

זכות להיוועצות
	על	המעסיק	חובה	להיוועץ	לפני	כל	העסקת	עובדים	ו/או	פיטורין.	

לייעץ	 וזכות	 אדם	 כוח	 תכנון	 בנושא	 מידע	 לקבל  זכות  העובדים  למועצת	
למעסיק	כיצד	לבצעה.	

את	 לקבל	 חייב	 לא	 )המעסיק	 לפיטורין	 להתנגד  זכות  העובדים	 למועצת	
ההתנגדות(.

למועצת	העובדים	זכות להטיל וטו על תכנית כוח אדם	של	המעסיק	ובהינתן	
ההתנגדות	המעסיק	יכול	לפנות	לביה"ד	לעבודה	על	מנת	לעקוף	את	המועצה.	

למועצת	העובדים	זכות למו"מ על שינויים בנושאי תשלום וכן שעות עבודה, 
תנאי עבודה פיזיים וכדומה.	

תוכניות  ו/או  צמצומים  על  המעסיק  עם  להסכים  חייבת  העובדים	 מועצת	
סגירה ושינוי משמעותיים. 

המשילות	 במערך	 עובדים	 שיתוף	 של	 והפרקטיקות	 המנגנונים	 של	 יסודית	 מקריאה	
לבין	 לעיל	 המוצג	 הגרמני	 המודל	 בין	 פער	 ישנו	 מהם	 בחלק	 כי	 לראות	 ניתן	 התאגידית	
המודל	הישראלי	של	יחסי	העבודה	הקיבוציים	)מעבר,	כמובן,	להבדל	במעמד	החוקי	בין	
מועצת	עובדים	בגרמניה	לבין	נציגות	עובדים	מקומית	בישראל(.	אולם	הפערים	הגדולים	
הקיימים	בפרקטיקות	הבסיסיות	-	העוסקות	בזכות	לשיתוף	במידע	ומסמכים	וכן	בזכות	
להיוועצות	על	מדיניות	כוח	אדם	-	הפרקטיקות	המורכבות	והעמוקות	יותר	נוכחות	בחלק	
יש	 המקומי	 העובדים	 לארגון	 לדוגמה	 כך	 בישראל.	 העבודה	 יחסי	 ממערכת	 משמעותי	
עבודה	 תנאי	 עבודה,	 הנוגעים	לתשלום	שכר,	שעות	 ארגוניים	 שינויים	 על	 למו"מ	 זכות	

	 המשפיעים	על	העובדים	ועוד3	.

3חוק	הסכמים	קיבוציים	התשי"ז,	1957,	סעיף	33ח1	)תיקון:	תשס"ט(.

פרק	2

המודל הגרמני לשיתוף 
עובדים הוא אחד 

המקרים המוצלחים 
של מדיניות שיתוף 

עובדים מאריכת ימים 
ושמקיפה חלקים 
נרחבים של שוק 

העבודה.



פרק 3

דרכים להצלחת מפות הדרכים

45

המגזר הציבורי, המגזר הפרטי והמונופול:
השוואה בין-מגזרית של פרקטיקות שיתוף עובדים

פרקטיקות	 "לייבא"	 האפשרות	 בחינת	 ולצורך	 המודלים	 בין	 הנדרשת	 ההקבלה	 לאור	
שיתוף	 של	 הקיימות	 הפרקטיקות	 ייבחנו	 תחילה	 לישראל,	 נוספות	 עובדים	 שיתוף	
באמצעות	 	.) )מיוחדים4	 מפעליים	 קיבוציים	 בהסכמים	 ביטוי	 לידי	 כפי	שבאות	 עובדים,	
השוואה	בין	חברות	השייכות	למגזרים	שונים	)ציבורי	ופרטי(,	ייבדק	תוקף	התזה	בדבר	
הפיצול	המבני	במערכת	יחסי	העבודה	בישראל	בין	סקטור	ציבורי	ופרטי,	ברמה	המיקרו-
סוציולוגית	–	תוך	בחינה	של	מנגנונים	ופרקטיקות	של	שיתוף	עובדים	כפי	שבאות	לידי	
ביטוי	בהסכמים	הקיבוציים	בחברות	אלה.	לאור	תוצאות	המחקר,	יוצגו	בשלהי	פרק	זה	
המלצות	להרחבת	קיומן	של	פרקטיקות	שיתוף	עובדים	והעמקת	השפעתן	על	המשילות	

התאגידית.

גדולים	 עבודה	 מצויות	במקומות	 עובדים	 לנתח	פרקטיקות	שיתוף	 היא	 זה	 פרק	 מטרת	
תוך	 אלה,	 עבודה	 מקומות	 על	 החלים	 הקיבוציים	 בהסכמים	 שקיימות	 כפי	 בישראל	
מהמחקר	 יעלו	 אשר	 לממצאים	 בהתאם	 הגרמני.	 העובדים	 שיתוף	 מודל	 על	 התבססות	
על	הקיים	במספר	חברות	נבחרות	ומתוך	כוונה	להטמיע	עקרונות	מהמודל	הגרמני,	יעלו	
מספר	המלצות	לקידום	מנגנונים	ופרקטיקות	של	שיתוף	עובדים	במערכת	יחסי	העבודה	
בישראל.	שיתוף	העובדים	בישראל	ייבחן	על	פני	3	קטגוריות-על	-	שיתוף	עובדים	בנושאי	
עובדים	 שיתוף	 עבודה,	 ותהליך	 תפוקה	 בנושאי	 עובדים	 שיתוף	 עבודה,	 ותנאי	 שכר	

באסטרטגיה	והתפתחות	החברה.	

בהמשך	לטענות	המחקריות	על	מערכת	יחסי	העבודה	בישראל	ופיצולה	המגזרי,	נבחרו	3	
סוגי	מעסיקים	)ציבורי,	פרטי	ומופרט(.	בחירה	זו	תאפשר	לעמוד	על	הבדלים	בין	מגזריים	
)עליהם	עומד	המחקר	הסוציולוגי	בישראל(	וכן	לבחון	את	ההשערה	המחקרית	העומדת	

במרכז	פרק	זה	–	

 - הבעלות  לדפוס  בהתאם  החברות   3 בין  העובדים  שיתוף  בפרקטיקות  הבדל  יימצא 
ממשלתי-ציבורי, בו יהיו פרקטיקות שיתוף עובדים רבות ומהותיות, אל מול פרטי, בו 
יהיו פרקטיקות שיתוף עובדים מעטות ואינסטרומנטליות בלבד. כמו כן, החברה אשר 
עברה תהליכי הפרטה תאפשר מעקב אחרי תהליך השינוי בדפוסי שיתוף העובדים, 

תוך ירידה במספר ובאיכות של פרקטיקות שיתוף העובדים בה לאורך השנים.

4	שם.	סעיף	2)1(
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פרקטיקות	 נבחנו	 	– וגרמניה	 ישראל	 בין	 	– החקיקתית	 בתשתית	 הבסיסי	 ההבדל	 עקב	
דה-פקטו	 אולם	 קיבוצי,	 בהסכם	 העובדים	 ארגון	 ע"י	 הושגו	 אשר	 העובדים	 שיתוף	
)החיצוני(	 כלי	מפעלי	של	שיתוף	עובדים	מקומי.	מעורבותו	של	ארגון	העובדים	 מהוות	
ביישום	הפרקטיקות	הללו	הינה	שונה	ומגוונת	מחברה	לחברה	וכן	משתנה	על	פי	מידת	
נציגות	 לבין	 בין	ארגון	העובדים	 דפוסי	הקשר	 פי	 על	 	– מעורבות	הארגון	בתוך	החברות	
לצורכי	 מהותי	 הינו	 זה	 הבדל	 החברה.	 הנהלת	 לבין	 הארגון	 בין	 וכן	 המקומית	 העובדים	
השוואה	חוקית-משפטית,	אולם	משמעותו	יורדת	בבחינת	קיום	או	היעדר	של	מנגנונים	

ופרקטיקות	שיתוף	בחברה.	

הניתוח(,	 נעשה	 עליהן	 )בשנים	 בישראל	 מסוגן	 היחידות	 הן	 שנבחנו	 החברות	 שלושת	
אולם	נבדלות	בשליטתן	על	השוק:	חברת	בזק	שלטה	על	שוק	התקשורת	בישראל	באופן	
הסלולארית	 לכניסת	התקשורת	 )עד	 הנחקרת	 כל	התקופה	 כמעט	 לאורך	 מונופוליסטי	
התרופות	 ייצור	 שוק	 על	 בלעדי	 כמעט	 באופן	 טבע	שלטה	 חברת	 ה-90(;	 שנות	 במהלך	
הישראלי,	אולם	בניגוד	לשוק	התקשורת	-	תחום	התרופות	מהווה	שוק	עולמי	גדול,	בו	
חברת	טבע	הינה	שחקן	אחד	מיני	רבים;	חברת	התעשייה	האווירית	)תע"א(	הינה	החברה	
היחידה	העוסקת	בייצור	ושיפור	כלי	תעופה	בישראל,	אולם	בדומה	לתחום	התרופות	-	

שוק	ייצור	כלי	תעופה	)אזרחיים/צבאיים(	הינו	שוק	עולמי	תחרותי	מאוד.

על	מנת	לנטרל	הבדלים	נוספים	בין	החברות	)מלבד	ההבדל	המגזרי	-	ממשלתי/פרטי(	
פרק	זה	לא	יתייחס	להבדלים	בין	חוק	החברות	לבין	חוק	החברות	הממשלתיות	)האחרון	
מעניק	זכויות	שיתוף	עובדים	שונות,	כדוגמת	זכות	ייצוג	לעובדים	בדירקטוריון	החברה(.	
כלכליים	 ממרכיבים	 התעלמות	 באמצעות	 בניתוח	 נוטרלו	 כלכליים	 הבדלים	 כן	 כמו	
סוציאליים	בהסכמים	 לתנאים	 והזכאות	 עליות	השכר	 הבדלים	בשיעור	 כגון	 	- כמותיים	

השונים	והבדלים	כלכליים	אחרים.

Ԃ  ניתוח ההסכמים הקיבוציים בשלושה מגזרים – ציבורי, פרטי ומופרט

תקשורת	 )חברת	 בזק	 	- גדולות	 ישראליות	 חברות	 בשלוש	 קיבוציים	 הסכמים	 נבחנו	
ממשלתית	אשר	נוצרה	מתוך	משרד	התקשורת	ולאחר	מכן	הופרטה(,	התעשייה	האווירית	
)חברת	 וטבע	 וצבאי(	 אזרחי	 לשימוש	 טיס	 כלי	 של	 בייצור	 העוסקת	 ממשלתית	 )חברה	
הקיבוציים	שנחקרו	 ההסכמים	 ובעולם(.	 בישראל	 מפעלים	 מספר	 לה	 פרטית,	 תרופות	
הינם	כלל	ההסכמים	ברמה	המפעלית	)"הסכמים	קיבוציים	מיוחדים"(	שנחתמו	בין	השנים	
1980	ל-2000	בין	ההסתדרות	הכללית	לבין	הנהלת	החברה	והם	כוללים	נושאים	מגוונים.	
חברת	 על	 שחלים	 	– הפרמצבטיקה	 בענף	 שנחתמו	 ענפיים	 הסכמים	 גם	 נכללו	 בניתוח	
ויישוב	מחלוקות	מעבר	לקבוע	בהסכמים	 טבע	ומעגנים	הסדרי	משמעת,	שעות	עבודה	
)התחום	 סוציאליים	 ותנאים	 שכר	 	- גנריים	 לנושאים	 חולקו	 ההסכמים	 המפעליים.	

האינסטרומנטלי(	 השיתוף	 )התחום	 ופריון	 תפוקה	 בתחומי	 עובדים	 שיתוף	 הכלכלי(,	
נושאים	 המהותי(.	 השיתוף	 )תחום	 החברה	 והתפתחות	 באסטרטגיה	 עובדים	 ושיתוף	
ועומק	שיתוף	עובדים	 אלה	מהווים	תשתית	לבניית	אינדקס	מקומי-ישראלי	של	דרגות	
במשילות	תאגידית	–	החל	משיתוף	בקביעת	שכר	)ברמת	המו"מ	הקיבוצי(,	עבור	בשיתוף	
במפת	 )כפי	שמופיעים	 ניהולי	 וכלה	בשיתוף	אסטרטגי	 בעבודה	 ופריון	 יעילות	 בקידום	

הדרכים	בתחילת	מסמך	זה(.	

Ԃ טבלת מדדי שיתוף עובדים

להשתתף	 ויכולתם	 עובדים	 של	 המעורבות	 מידת	 משתנה	 הנ"ל,	 הטבלה	 שמראה	 כפי	
בתהליכים	שונים	במקום	העבודה	עפ"י	סוג	הבעלות	עליו.	ביחס	לחברה	בבעלות	ציבורית-
ממשלתית	נמצא	כי	בחברה	בבעלות	פרטית,	לצד	עיסוק	נרחב	בנושאי	שכר,	יש	מגוון	
קטן	יותר	של	הסדרי	שיתוף	בתחומי	תפוקה	ופריון,	תקינה	ומיקור	חוץ.	כך	בעוד	בתע"א	
בחברת	 תפוקה,	 בסוגיות	של	 הקיבוציים	 ההסכמים	 אינטנסיבי	של	 עיסוק	 לראות	 ניתן	
טבע	העיסוק	בנושאים	אלה	הוא	שולי	מאוד.	כך	גם	בנושא	תקינה	–	בעוד	שבתע"א	ישנו	
מו"מ	בין	נציגות	העובדים	והמעסיק	על	כמות	תקנים	של	עובדים	בעיסוקים	שונים	ודרגות	
הפערים	 מקור	 בכלל.	 בנושא	 עיסוק	 אין	 טבע	 בחברת	 נחתמו	 אשר	 בהסכמים	 שונות,	
השלישי	בין	החברה	הפרטית	לחברה	הממשלתית	הינו	תחום	מיקור	החוץ.	מיקור	חוץ	
הינו	כל	תהליך	בו	חברה	מחליטה	להעביר	תחום	פעילות	מסוים	מדרך	הפעלה	ישירה	
)באמצעות	 עקיפה	 הפעלה	 לדרך	 בבעלותה(	 אשר	 ומתקנים	 שלה	 עובדים	 )באמצעות	

חברות	חיצוניות(.	

העשורים	 שלושת	 לאורך	 נפוצו	 וניהולית	 כלכלית	 כפרקטיקה	 חוץ	 מיקור	 תהליכי	
האחרונים	בחברות	רבות,	במגזר	הציבורי-ממשלתי	כמו	גם	במגזר	הפרטי,	וזכו	לעיסוק	
העבודה.	 ומשפט	 הקיבוצי	 המו"מ	 ובתחומי	 החקיקה	 בשדה	 רבה	 לעבודה	 וכן	 מחקרי	
בעקבות	עיסוק	נרחב	זה	נקבע	ע"י	בג"צ	במהלך	שנות	ה-90	כי	מיקור	חוץ	של	פונקציות	
בחברה	מסוימת	הינו	תהליך	המחייב	הידברות	בין	המעסיק	לבין	נציגות	העובדים	הקיימת	
בחברה	–	היוועצות	בין	הצדדים	על	מהות	התהליך	ומו"מ	על	השלכות	התהליך	במישור	

תנאי	ההעסקה	של	עובדי	החברה5	.	

ההסכמים	 בניתוח	 בתופעה,	 הנרחב	 הציבורי	 והעיסוק	 הקיימת	 הפסיקה	 אף	 על	
הקיבוציים	בשלושת	החברות	ניתן	לראות	הבדלים	ניכרים	בין	החברות	הנחקרות	ביחס	

5			ראו	בג"צ	רמתא	)8111/96(	וכן	ע"ע	מנהל	ומשק	)ארצי	400005/98(.	

פרק	3



4849

	קיום	מו"מ	בנושא;	 		V
	אין	ראיה	לדיאלוג	בנושא; 		X

	קיום	דיאלוג	חלקי	בנושא	ו/או	מו"מ	מעל	הרמה	המפעלית.	 		V/X

מפתח	לקטגוריות	בטבלה	-	ראו	מפת	דרכים	בתחילת	מסמך	זה.

Ԃ טבלת מדדי שיתוף עובדים

בעלות	
פרטית

בעלות	
ממשלתית

בעלות	
מופרטת
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לו	זוכה	תהליך	מיקור	החוץ	וכן	באופי	הדיאלוג	בין	המעסיק	לנציגות	העובדים	על	תהליך	
ב-20	השנים	 זה	 נושא	 על	 בין	הצדדים	 דיאלוג	 כל	 נרשם	 זה.	בחברה	הפרטית	טבע	לא	
הנחקרות.	ניתן	לשער	כי	"שתיקת"	ההסכמים	הקיבוציים	בחברה	נובעת	מהיעדרה	של	
פרקטיקה	זו	מהחברה	)גליק	2011(,	אולם	מבחינה	מעמיקה	יותר	ניתן	לראות	כי	בתחומי	
ע"י	 המועסקים	 והשמירה	 הניקיון	 בתחומי	 עובדים	 ואלפי	 מאות	 מועסקים	 החברה	
חברות	חיצוניות	)טבע	2010,	2012(.	על	נושא	זה	לא	נרשם	כל	דיאלוג	בין	נציגות	העובדים	
הפרטית,	 בחברה	 זה	 בתחום	 הממצאים	 לעומת	 הנחקרת.	 התקופה	 לאורך	 והמעסיק	
בחברה	הציבורית-ממשלתית	תע"א	נראה	עיסוק	נרחב	של	ההסכמים	הקיבוציים	בסוגיה	
לעיל,	 שציינתי	 כפי	 אליהן.	 ועיסוקים	 עובדים	 של	 והעברה	 חברות-בנות	 הקמת	 של	
הידברות	בין	הצדדים	בחברה	זו	בנושא	היא	אשר	יצרה	את	אחד	מעמודי	התווך	של	הדין	
זכויות	השיתוף	של	עובדים	בתהליכי	שינוי	ארגוני.	אולם	גם	בחברה	 הישראלי	בתחום	
זו	)בתחומה	מועסקים	מאות	עובדים	על	ידי	חברות	חיצוניות,	בעיקר	בתחומי	ההסעדה,	

השמירה	והניקיון(	לא	עוסקים	ההסכמים	הקיבוציים	בנושא	מיקור	החוץ.	

בזק	 בחברת	 הקיבוצי	 למו"מ	 הצדדים	 מצטיינים	 הנ"ל,	 החברות	 בשתי	 למצב	 בניגוד	
של	 חוץ	 מיקור	 בנושא	 והמעסיק,	 העובדים	 נציגות	 בין	 עמוק	 שיתוף	 של	 במיסודו	
קיבוציים	 נחתמו	מספר	הסכמים	 ה-90	 כך,	במהלך	שנות	 ותפקידים	בחברה.	 פונקציות	
המעגנים	מיקור	חוץ	של	פונקציות	שירותים	שונות,	כגון	ניקיון,	שמירה	וכן	מוקד	השירות	
לבין	 העובדים	 בין	 התקיים	 אמיתי	אשר	 דיאלוג	 על	 מעידים	 אלו	 הסכמים	 החברה.	 של	
המעסיק	סביב	תהליכים	של	מיקור	חוץ	ועל	ההשלכות	של	דיאלוג	זה	על	התהליך	ועל	
)לעיסוקים	 החוץ	 מיקור	 של	 וכמותית	 איכותית	 הגבלה	 	- קרי	 בחברה,	 העבודה	 יחסי	
להסכמה	 בתמורה	 לעובדי	החברה	 שניתנו	 לתגמולים	 וכן	 מוגבלות(	 ולמכסות	 מסוימים	

לתהליך	זה	)תוספות	שכר(.	

הציבורית- החברה	 בין	 ההבדלים	 כי	 נראה	 עובדים	 שיתוף	 של	 פרקטיקות	 בבחינת	
ממשלתית	תע"א	לבין	החברה	הפרטית	טבע	ניכרים,	אולם	אינם	פרוסים	על	פני	תחומים	
ומיקור	 תקינה	 ופריון,	 תפוקה	 של	 בתחומים	 המתמקדים	 אלה,	 הבדלים	 לעומת	 רבים.	
חוץ,	ניתן	לראות	תחומים	רבים	בהם	בשתי	החברות	לא	ניתן	להבחין	בפרקטיקות	של	
אסטרטגיה	 ושינויו,	 ארגוני	 מבנה	 עבודה,	 סדרי	 	- בהם	 אלה,	 תחומים	 עובדים.	 שיתוף	
	- גורם	חיצוני	 ואף	הסכמים	עסקיים	עם	 ארגונית-עסקית,	שימוש	בטכנולוגיות	חדשות	
שייכים	באופן	מסורתי	לגדרי	הפררוגטיבה	הניהולית	של	המעסיק.	היעדר	הסכמים	על	
למסקנה	 להוביל	 עלול	 הציבורית-ממשלתית,	 ובחברה	 הפרטית	 בחברה	 אלו	 נושאים	
אודות	דלותם	של	פרקטיקות	שיתוף	עובדים	במערכת	יחסי	העבודה	הישראלית.	אולם	
עברה	 אשר	 הציבורית-ממשלתית	 החברה	 	- בזק	 בחברת	 הקיבוציים	 ההסכמים	 ניתוח	
הפרטה	בתחילת	שנות	ה-2000	-	מראה	על	קיום	פרקטיקות	רבות	נוספות	וכן	על	קיומו	
של	פוטנציאל	לשינוי	הטענה	המסורתית	אודות	פיצולה	של	מערכת	יחסי	העבודה	בין	

המגזר	הפרטי	והציבורי.
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כי	במשק	הישראלי	 בזק	מראה	 יחסי	עבודה	קיבוציים	בחברת	 ניתוח	שני	עשורים	של	
קיימות	פרקטיקות	שיתוף	עובדים	במשילות	תאגידית	מהמפותחות	והמעמיקות	ביותר,	
רבים	 ונושאים	 תחומים	 וכוללות	 	– ותע"א	 טבע	 	– החברות	 בשתי	 שנמצאו	 לאלו	 מעבר	
לבין	 	1980 בשנת	 הקמתה	 בין	 	- בזק	 בחברת	 שנחתמו	 הקיבוציים	 ההסכמים	 ומגוונים.	
תחילת	שנות	ה-2000	–	מעידים	על	דיאלוג	נרחב	בין	נציגות	העובדים	והמעסיק	בתחומי	
סדרי	העבודה,	המבנה	הארגוני	והשינויים	בו	)לרבות	מיקור	חוץ,	כפי	שהראיתי	לעיל(,	
גורם	 )לרבות	ההסכמים	של	החברה	עם	 והעסקית	של	החברה	 האסטרטגיה	הארגונית	
שלישי,	כמו	המדינה(	ואף	שימוש	בטכנולוגיות	חדישות.	חתימתם	של	הסכמים	קיבוציים	
והמעסיק,	 העובדים	 בין	 עליהם,	 דיאלוג	 של	 לקיומו	 מעבר	 כי	 מעידה	 אלו	 בנושאים	
התקיים	תהליך	של	מו"מ	והגעה	להסכמה	טרם	יישומם.	נורמות	אלה	מזכירות	במובנים	
רבים	את	מודל	שיתוף	העובדים	הגרמני	ואת	האמון	ההדדי	המאפיין	אותו,	אולם	במספר	
לדוגמה,	 הצדדים.	 בין	 פעולה	 שיתוף	 של	 יותר	 נרחבים	 הישגים	 מציג	 אף	 הוא	 נושאים	
תהליך	הכנסתן	של	טכנולוגיות	תקשורת	חדשות	הינו	נושא	אשר	על	פי	המודל	הגרמני	
אולם	ההסכמים	הקיבוציים	בחברת	 נציגות	העובדים,	 עם	 היוועצות	 היותר	 לכל	 מצריך	
בזק	מראים	כי	התקיים	בנושא	מו"מ	עם	נציגות	העובדים	)מעבר	לכל	נורמה	חוקית	ו/או	

משפטית	קיימת	בישראל(.	

ממצא	זה,	המבדיל	את	אופיים	של	יחסי	העבודה	ועומקן	של	פרקטיקות	שיתוף	העובדים	
בחברת	בזק	לעומת	חברות	אחרות	–	ציבוריות-ממשלתיות	ופרטיות	–	הינו	ממצא	חשוב	
הטענות	 של	 שינוי	 וכן	 הראשונית	 המחקר	 בהשערת	 מחודש	 דיון	 המצריך	 וחדשני	
המחקריות	בדבר	קיומו	של	פיצול	בתוך	מערכת	יחסי	העבודה	–	בין	המגזר	הציבורי	למגזר	
במידה	 עובדים	 שיתוף	 פרקטיקות	 נוכחות	 בדבר	 	– זה	 מחקר	 להשערת	 בניגוד	 הפרטי.	
גבוהה	יותר	בחברות	בסקטור	הציבורי,	מניתוח	ההסכמים	הקיבוציים	בשלוש	החברות	
בחברה	 הקיבוציים	 ההסכמים	 בעוד	 לגמרי.	 אחרים	 ממצאים	 לראות	 ניתן	 הנחקרות	
המיוחדים	 ההסכמים	 כלל	 ועל	 עליה	 החלים	 הענפיים	 ההסכמים	 על	 	– טבע	 הפרטית	
במפעליה	השונים	–	מכילים	פרקטיקות	שיתוף	עובדים	בדרגות	נמוכות-בינוניות	)קרי	-	
בנושאים	הקשורים	ישירות	לתנאי	עבודה(;	ובעוד	ההסכמים	בחברה	הממשלתית	תע"א	
מכילים	פרקטיקות	שיתוף	עובדים	נוספות	מעטות	)בנושא	מיקור	חוץ,	תקינה	ותפוקה	
מדינתית	 מבעלות	 שעבר	 שירות	 שהינה	 	– בזק	 בחברת	 הקיבוציים	 ההסכמים	 ופריון(;	
לבעלות	כחברה	ממשלתית	ולאחר	מכן,	במהלך	שנות	ה-2000,	לבעלות	פרטית	–	מציגה	
במכלול	 	- )קרי	 גבוהות	 בדרגות	 יותר	 ונרחבות	 עמוקות	 עובדים	 שיתוף	 פרקטיקות	
הנושאים,	לרבות	שינויים	מבניים,	תכניות	עבודה	של	החברה,	תהליכי	הפרטה,	הגדרות	
על	 כי	 לציין	 יש	 לעבור(.	 ואף	שינויים	טכנולוגיים	שהחברה	מבקשת	 ותפקידים	 תקנים	
אף	שהמחקר	לא	עובר	את	שנות	ה-2000	המוקדמות,	בחינה	של	ההסכמים	הקיבוציים	
המאוחרים	בבזק	חושפת	כי	נורמות	שיתוף	העובדים	המתבטאות	בהסכמים	הקיבוציים	

עד	שנת	2000	לא	השתנתה	ו/או	בוטלה.	

פרק	3

כלכליים,  בתהליכים  העובדים  שיתוף  מידת  כי  למסקנה  מובילים	 אלו	 ממצאים	
הארגונית  מהעוצמה  ישירות  נובעת  החברה  בתוך  ואסטרטגיים-ניהוליים  ארגוניים 
בה מחזיק ארגון העובדים המקומי כלפי המשק, קרי - הפוטנציאל של ארגון העובדים 
המקומי לשבש פעולתו של מונופול חברתי.	בניגוד	לממצאי	מחקרים	אחרים,	אשר	טענו	
	,)Grinberg	1991(	הפרטי	המגזר	לבין	הציבורי	המגזר	בין	העבודה	יחסי	מערכת	של	לפיצול
מאפשר	הניתוח	של	פרקטיקות	שיתוף	עובדים	הגעה	למסקנות	מחקריות	שונות	אודות	
בין	התע"א	הממשלתית	לבין	טבע	הפרטית	 יחסי	העבודה	בישראל.	ההבדלים	 מערכת	
וכן	 המשק	 כל	 )ברמת	 העבודה	 יחסי	 במערכת	 משמעותם	 אשר	 ספורים	 הבדלים	 הינם	
ברמת	היחסי	היומיומיים	בין	העובדים	והמעסיק	בחברה(	נמוכה	ותואמת	במידה	רבה	את	
	– זו	 גדרי	החקיקה	והמשפט	הישראליים	בתחום	יחסי	העבודה.	אולם	אל	מול	השוואה	
בין	הציבורי	והפרטי	–	בולטת	הכמות	והאיכות	של	פרקטיקות	שיתוף	העובדים	בחברת	
בזק,	העולה	לאין	שיעור	על	מסגרת	השיתוף	המחוייבת	בחוק	הישראלי	ואף	על	זו	הנהוגה	

ביחסי	העבודה	בגרמניה.

בין	 הוא	הבסיס	להבדל	 בישראל	 בזק	בחברה	 המונופוליסטי	של	 כי	המאפיין	 המסקנה	
של	 בבחינתם	 גם	 מהדהדת	 עובדים	 שיתוף	 של	 ומדדים	 פרקטיקות	 פני	 על	 החברות	
מונופולים	חברתיים	נוספים,	כדוגמת	נמלי	ישראל,	חברת	החשמל	ועוד.	בחינה	ראשונית	
של	הנהוג	במונופולים	ציבוריים	אלו	מראה	כי	רמות	שיתוף	העובדים	הנהוגות	בהם	גבוהה	
הנמלים	 עובדי	 נציגות	 בין	 אלה	 בימים	 המתנהל	 המו"מ	 אחרות.	 לחברות	 יחסית	 מאוד	
בישראל	לבין	הנהלות	הנמלים	הציבוריים	והמדינה	על	האסטרטגיה	הארגונית-כלכלית	
של	נמלי	הים	הקיימים	)אל	מול	ההחלטה	להקים	שני	נמלים	פרטיים	חדשים6(	,	כמו	גם	
המו"מ	המתנהל	מזה	מספר	שנים	בין	נציגות	העובדים	בחברת	החשמל	על	אופי	תהליכי	
הפרטת	משק	החשמל7		הינם	דוגמאות	בולטות	לאופן	בו	עוצמה	ארגונית	פוטנציאלית	
יכולה	לעודד	נורמות	שיתוף	עובדים	עמוקות	וחזקות.	מחקר	המשך	יכול	להרחיב	מחקר	
זה	על	מנת	שיכלול	מספר	חברות	נוספות	–	על	פני	שלושת	הקטגוריות	שתוארו	לעיל	–	
ובייחוד	את	הקטגוריה	המחקרית	החדשה,	של	מונופולים	ציבוריים	)בבעלות	ממשלתית	
או	פרטית(,	על	מנת	לבחון	צדקתה	של	המסקנה	העולה	ממחקר	זה	בדבר	קיומם	ועומקם	

של	מנגנוני	שיתוף	עובדים	כחלק	ממונופוליזציה	של	משאבי	טבע	ותשתיות	ציבוריות.

	.http://www.themarker.com/career/1.2451850	-	לדוגמה	6ראו	

http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3637074,00.html	-	לדוגמה	7ראו
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Ԃ המלצות

בעוד	 הגרמנית.	 מהתשתית	 מאוד	 שונה	 הישראלית	 החוקית-משפטית	 התשתית	
שבישראל	מערכת	יחסי	העבודה	מורכבת	משני	שחקנים	עיקריים	-	המעסיקים	)וארגוני	
נוספים	לצד	ארגוני	העובדים,	 ישנם	שחקנים	 -	בגרמניה	 וארגוני	העובדים	 המעסיקים(	

כדוגמת	מועצות	העובדים,	נציגי	העובדים	בדירקטוריון	החברה	וועדי	העובדים.	

יחסי	 במערכת	 המושלים	 אלו	 הם	 החברתיים	 השותפים	 בו	 הישראלי	 להקשר	 בניגוד	

כחלק	 במערכת	 לפעול	 העובדים(	 ועדי	 )כדוגמת	 נוספים	 שחקנים	 ומסמיכים	 העבודה	

ממערך	של	מו"מ	והסכמים	קיבוציים,	בגרמניה	מקבלים	שחקנים	אלו	את	משקלם	מתוקף	

חקיקה	ענפה	שמטרתה	לחזק	את	מעורבות	העובדים	במרקם	החברתי-כלכלי	של	מקום	

עבודתם,	ללא	קשר	ליחסים	הקיבוציים	בין	ארגוני	העובדים	והמעסיקים.	הבדל	פוליטי	

בסיסי	זה	–	בשאיפה	החברתית	למעורבות	העובדים	והשפעתם	על	מקומות	העבודה	–	הינו	

משמעותי	מאוד	ומגביל	את	היכולת	"לייבא"	מנגנונים	והמלצות	מהקשר	אחד	למשנהו.	

הנתונים	 הכלים	 ובמסגרת	 הגרמנית-אירופאית	 התפיסה	 על	 הישענות	 באמצעות	 אולם	

ונציגיהם	 עובדים	 של	 המעורבות	 להגברת	 אפשרויות	 לבחון	 ניתן	 הישראלי	 בהקשר	

העתקה	 ידי	 על	 העובדים,	 מארגוני	 עצמאותם	 הגברת	 באמצעות	 	– עבודתם	 במקומות	

ושכלול	של	מנגנוני	שיתוף	מהסכמים	קיבוציים	קיימים	וכן	פעולות	שונות	אשר	יפחיתו	

במסגרת	 ומעסיקים.	 עובדים	 בין	 האמון	 הגדלת	 ויאפשרו	 העבודה	 במקום	 העימות	 את	

ומנגנונים	של	שיתוף	עובדים	מהמודל	הגרמני	בתוך	מערכת	 הניסיון	להטמיע	עקרונות	

יחסי	העבודה	בישראל,	יתמקדו	ההמלצות	בשינויים	הנדרשים	מהשותפים	החברתיים	

למו"מ	הקיבוצי	ולא	בשינויי	חקיקה	–	אשר	נראים	בנקודת	זמן	זו	כקשים	לביצוע.	מתוך	

העולה	מההשוואה	בין	יחסי	העבודה	הקיבוציים	בשלוש	חברות	שונות,	להלן	המלצות	

הנהוגות	 הפרקטיקות	 אימוץ	 תוך	 תאגידית,	 במשילות	 עובדים	 שיתוף	 מנגנוני	 לחיזוק	

ביחסי	העבודה	הקיבוציים	במספר	חברות	בישראל	–	כאלו	העולות	אף	מעל	אלו	הנהוגות	

במערכת	יחסי	העבודה	בגרמניה.	

התחיקתי	 המודל	 על	 המבוססות	 שונות,	 עובדים	 שיתוף	 פרקטיקות	 הוצגו	 זה	 בפרק	
הגרמני	לצד	אלו	המעוגנות	בהסכמים	קיבוציים	ב-3	חברות	ישראליות	–	חברה	פרטית,	
המנגנונים	 של	 ניתוח	 מופרטת.	 ציבורית-ממשלתית	 וחברה	 ציבורית-ממשלתית	 חברה	
המתבססת	 גדולה	 שונות	 על	 מראה	 הקיבוציים	 מההסכמים	 העולות	 והפרקטיקות	
ארגון	 בידי	 המצויה	 הפוטנציאלית	 המונופוליסטית	 העוצמה	 על	 וכן	 מגזרית	 שייכות	 על	
פרקטיקות	 של	 סיווג	 כי	 עולה	 זו	 מסקנה	 לצד	 העבודה.	 במקום	 	– המקומי	 העובדים	
ומנגנונים	של	שיתוף	עובדים	יכול	להועיל	לקידום	פרקטיקות	אלה,	על	ידי	סוכני	האיגוד	
המקצועי	הארציים	–	בהסכמים	קיבוציים	עתידיים	–	במקומות	עבודה	הנעדרים	פוטנציאל	

פרק	3

מונופוליסטי	במשק	הישראלי.	הכוח,	הלגיטימציה	וכן	הידע	הנתון	בידי	הדרגים	הארציים	
של	האיגוד	המקצועי	מאפשרים	ניסוח	של	קווים	מנחים	למו"מ	הקיבוצי	במקומות	עבודה	
המפעלית	 התאגידית	 במשילות	 עובדים	 שיתוף	 של	 פרקטיקות	 שיקדם	 באופן	 שונים,	

בקרב	חברות	נוספות.	על	כן,
	

המלצה	ראשונה	של	מחקר	זה	הינה	אימוץ	של	"קוד	שיתוף	עובדים	במשילות	
העובדים	 ארגוני	 ידי	 על	 קיבוצי	 למו"מ	 המנחים	 מהקווים	 כחלק	 תאגידית"	

בישראל.

על	קוד	זה	להחיל	את	מגוון	הנושאים	הנופלים	במסמך	זה	תחת	תחום	שיתוף	העובדים	
המהותי	ולהפוך	לחלק	מתוכניות	העבודה	של	ועדי	העובדים	ולחלק	מרשימות	הדרישות	

של	נציגויות	העובדים	במהלך	מו"מ	קיבוצי.	

קיבוצי	 מו"מ	 תהליכי	 בחינת	 לצד	 הקיבוציים,	 ההסכמים	 של	 מעמיקה	 בחינה	 מתוך	
המתקיימים	בשנים	האחרונות,	ניכר	כי	מנגנוני	שיתוף	עובדים	במשילות	תאגידית	אינם	
עומדים	בראש	סדר	העדיפויות	של	העובדים	בישראל,	לא	כל	שכן	–	בסדר	העדיפויות	של	
המעסיקים.	עם	מצב	זה	אין	להשלים	–	תפקידם	של	ארגוני	העובדים,	כמו	גם	של	מכוני	
מחקר	ומכללות,	הוא	לפתח	תחום	זה	ולהעמיק	את	ההיכרות	והפיתוח	של	מנגנונים	אלה,	
על	השפעתם	וחשיבותם.	גוף	ידע	כזה	יוכל	לשמש	בידי	נציגויות	העובדים,	כמו	גם	בידי	

השותפים	החברתיים,	במהלך	מו"מ	קיבוציים	עתידיים.	על	כן,
	

על	 ונגיש	 מסודר	 מעמיק,	 ידע	 גוף	 בניית	 הינה	 זה	 מחקר	 של	 שנייה	 המלצה	
מנגנונים	קונקרטיים	של	שיתוף	עובדים,	העלאת	נושאים	אלו	לסדר	היום	של	

ארגוני	העובדים	וכן	פיתוח	המו"מ	הקיבוצי	לצורך	השגתם.	

הקיימים	במערכת	יחסי	העבודה	 כחלק	מהניסיון	להרחיב	את	מנגנוני	שיתוף	העובדים	
והמנגנונים	 עובדים	 שיתוף	 בנושא	 המידע	 על	 בתוכה,	 לשחקנים	 ומוכרים	 בישראל	
הקונקרטיים	המאפשרים	שיתוף	עובדים	להילקח	מתוך	ההסכמים	הקיבוציים	הקיימים	
בישראל.	הטבלה	המנוסחת	בפרק	זה	יכולה	להוות	בסיס	לניסוח	מדריך	לקידום	שיתוף	
עובדים,	באמצעות	הצגת	קווי	מתאר	לתהליכים	ומנגנונים	של	שיתוף	עובדים	הקיימים	

בישראל.

לבין	 בישראל	 העבודה	 יחסי	 מערכת	 בין	 המבדילים	 המשמעותיים	 המאפיינים	 אחד	
מערכות	יחסי	עבודה	ברוב	מדינות	אירופה	הינו	הרמה	בה	מתנהל	המו"מ	הכלכלי.	ניהול	
עיקר	המו"מ	הכלכלי	על	השכר	במדינות	אירופה	ברמה	הענפית	מוביל	לירידת	העימות	
ירידת	 שכר.	 בסוגיות	 מו"מ	 המאפיין	 המפעל/חברה,	 ברמת	 למעסיקים	 עובדים	 בין	
ויסודי	 בין	הצדדים	למקום	העבודה	מאפשרת	התפתחותו	של	אמון	עמוק	 הקונפליקט	
עובדים	 שיתוף	 רבות	של	 ופרקטיקות	 מנגנונים	 התפתחותם	של	 וכן	מאפשרת	 ביניהם	

ברמת	המפעל/חברה	-באמצעות	הסכמים	מפעליים.	
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בישראל	ניתן	לראות	כי	קיומו	של	מו"מ	ענפי	בסקטור	הפרטי	)במיוחד	במהלך	שנות	ה-60	
וה-70	של	המאה	ה-20(	אפשרה	התפתחות	של	פרקטיקות	מגוונות	של	שיתוף	עובדים	
במקומות	 מחלוקות	 יישוב	 של	 ענפיים	 דפוסים	 היווצרות	 באמצעות	 	– המפעל	 בתחום	

עבודה	שונים	לצד	הקמה	של	מועצות	יצור	ברמה	המפעלית	)2015	Bondy(.	על	כן,	

המלצה	שלישית	של	מחקר	זה	הינה	חתירה	של	האיגודים	המקצועיים	מחד	ושל	
ארגוני	המעסיקים	במגזר	הפרטי	מאידך	לחידוש	המו"מ	הכלכלי	ברמה	הענפית,	

תוך	חידוש	של	הסכם	מועצות	הייצור	וחתירה	ליישומו	ברמה	המפעלית.	

בהמשך	לדיון	על	רמות	המו"מ	וחשיבותו	של	המו"מ	הכלכלי	הענפי	בסקטור	הפרטי,	יש	
בין	 –	בתחום	הקשרים	 בישראל	 לקיים	 אירופה	 הנהוג	במדינות	 בין	 לבחון	את	הפערים	
נציגות	העובדים	המקומית	לבין	האיגודים	המקצועיים.	במדינות	רבות	באירופה,	בייחוד	
בגרמניה,	נהוג	כי	נציגות	העובדים	המקומית	)שלרוב	נקראת	מועצת	עובדים(	הינה	ישות	
העובדים	 נציגות	 פועלת	 בישראל	 זאת	 לעומת	 המקצועיים.	 לאיגודים	 ביחס	 אוטונומית	
בחוק	 הקבועה	 הארגון	 סמכות	 ומתוקף	 היציג	 העובדים	 ארגון	 של	 כשלוחה	 המקומית	
במונופולים	 ו/או	 הציבורי	 במגזר	 הפועלים	 חזקים,	 עובדים	 ועדי	 קיבוציים.	 הסכמים	
בקרבם	 גם	 עולה	 במצבי-קצה	 אולם	 אוטונומיה	 של	 יותר	 רבה	 למידה	 זוכים	 ציבוריים,	

הקשר	ההדוק	שלהם	עם	ארגון	העובדים.	

קשר	זה	–	של	תלות	הנציגות	המקומית	בארגון	העובדים	–	גורר	מעורבות	בלתי	נמנעת	של	
יכול	לבלום	 ולעיתים	 והמעסיק	 בין	העובדים	 ארגון	העובדים	בתהליכי	שיתוף	הפעולה	
תהליכים	בכיוון	זה.	פתרון	למתח	המוצג	לעיל	יכולה	להיות	בהפרדה	החוקית	בין	ארגון	
להחלשה	 הנראה	 ככל	 יוביל	 זה	 פתרון	 אולם	 המפעלית,	 העובדים	 לנציגות	 העובדים	
משמעותית	של	מעמד	העובדים	ושל	כוח	המיקוח	שלהם	במקום	העבודה,	כמו	גם	של	
ניסיונם	המקצועי	בייצוג	חבריהם	)החולשה	הנובעת	מהנתק	המבני	בין	מועצות	העובדים	
פעילים	 עובדים	 נציגי	 עם	 שהתקיימו	 רבות	 משיחות	 גם	 עולה	 העובדים	 ארגוני	 לבין	

בגרמניה(.	על	כן,	

העובדים	 נציגויות	 של	 האוטונומיה	 חיזוק	 הינה	 זה	 מחקר	 של	 רביעית	 המלצה	
רבים	 בתחומים	 שיתופם	 לצורך	 	– העובדים	 ארגוני	 של	 בתקנונים	 המקומיות	
העובדים.	 ארגון	 בידי	 עדיין	 שישמר	 הכלכלי	 המו"מ	 להוציא	 העבודה,	 במקום	
בנוסף,	יש	לבחון	עדכון	החקיקה	בנושא	מעמדה	של	נציגות	העובדים	המקומית	

)אשר	אינו	קיים	מלבד	בחוק	ארגון	הפיקוח	על	העבודה(.	

אוטונומיה	נרחבת	יותר	לוועדים	תהלום	את	צרכיהם	המגוונים	והמשתנים	של	העובדים	
ונציגיהם	ותעניק	רוח	גבית	להתנהלות	נרחבת	ברמה	המקומית,	ללא	סיכון	למעמדם	של	
	- כאחד	 ובישראל	 בגרמניה	 המציאות	 בחינת	 על	 יתבסס	 זה	 הקיבוציים.פרק	 ההסכמים	
HHLA	לתפעול	נמל	ושינוע	סחורות	בעיר	 על	בסיס	ממצאים	מביקור	בגרמניה	בחברת	

ממצאים	 בסיס	 על	 	- כאחד	 ובישראל	 בגרמניה	 המציאות	 בחינת	 על	 יתבסס	 זה	 פרק	
בחברת	 המבורג,	 בעיר	 סחורות	 ושינוע	 נמל	 לתפעול	 	HHLA בחברת	 בגרמניה	 מביקור	
Airbus	בהמבורג,	במטה	ה-DGB	)קונפדרציית	האיגודים	המקצועיים	בגרמניה(	בברלין,	
ובחברת	הרכבות	הלאומית	)DB	Bahn	Deutsche(.המשותף	לכל	החברות	הללו	)מלבד	
מטה	ה-DGB(	הוא	היותן	חלק	מענף	התחבורה	והיותן	נתונות	לשינויים	מבניים.	בישראל	
בולטות	 דמויות	 או	 ראש	 יושבי	 הבאות:	 הדמויות	 עם	 ראיונות	 על	 הנתונים	 מתבססים	
צוינו	 )לא	 הספנות	 בתחום	 ובחברה	 אוטובוסים	 בחברת	 ברכבת,	 בנמל,	 עובדים	 בוועדי	
"רכילות	 למעין	 להפוך	 מהטקסט	 למנוע	 כדי	 אנשים	 או	 מקומות	 של	 מלאים	 שמות	
משאבים	 מנהל	 עם	 ראיון	 נמל;	 של	 בדירקטוריון	 עובדים	 נציגי	 עם	 ראיונות	 ארגונית"(;	
)אנוש	ומשאבים	נוספים(	בנמל	)בדימוס(;	וראיון	עם	מנהל	משאבי	אנוש	בחברה	בתחום	

הספנות.

מודל  חדש של שיתוף עובדים בישראל?
הערכה מחודשת על בסיס המקרה הגרמני 

פרק	3
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פרק	3

תחילה	הקונצנזוס	-	הן	נציגי	מעסיקים	והן	נציגי	עובדים	בגרמניה	ובישראל	טוענים	
ששיתוף	בין	הנהלה	ועובדים	הוא	דבר	רצוי	ביותר	עבור	הפירמה.	אם	הוא	מתקיים,	
אז	הוא	מועיל	לחברה,	למעסיקים	ולעובדים	כאחד.	לדוגמה,	הן	נציג	ההנהלה	והן	
ראש	מועצת	העובדים	בחברת	HHLA	הדגישו	את	חשיבות	שיתוף	הפעולה	והידע	
התחרות	 התגברות	 כמו	 ואיומים	 באתגרים	 עמידה	 לצורך	 הצדדים	 של	 המשותף	
)הם	טענו	שהרשויות	בהמבורג	רוצות	להרחיב	את	הנמלים	כדי	לגרוע	מעוצמתם	
הטכנולוגיים	 השיפורים	 	,2008 בשנת	 שהחל	 הגלובאלי	 המשבר	 הקיימים(,	 של	

שמייתרים	את	כוח	האדם	בתחומים	מסוימים	וכן	הלאה.	

שמועצת	 ציינו	 	Airbus ב-	 המקצועי(	 והאיגוד	 העובדים	 )מועצת	 העובדים	 נציגי	
רצון	משותף	של	 זה	מתבטא	בכך	שיש	 "חלק	מהמשחק".	 להיות	 רוצה	 העובדים	
של	 הכולל	 מהנפח	 עבודה	 יותר	 יקבל	 בהמבורג	 שהאתר	 התאגיד	 ושל	 ההנהלה	
Airbus.	אם	כעת	הם	מרכיבים	42	מטוסים	בחודש	הם	רוצים	16	נוספים,	וזה	מצריך	
כך	 על	 דיברו	 	DB ב-	 והעובדים	 המעסיק	 נציגי	 פעולה.	 שיתוף	 של	 מסוימת	 רמה	
שהם	שואפים	לכונן	תרבות	ארגונית	של	שיתוף,	או	כפי	שנכתב	במצגת	שהוכנה	
לכבוד	האירוע	-	"Collaboration	Trustful".	הצהרות	דומות	נשמעו	גם	בקרב	נציגים	
בישראל.	איש	ועד	בנמל	)שהיה	פסימי	לגבי	מידת	האפשריות	של	השיתוף(	הכיר	
יותר	ממנהל	 טוב	 ]עבודה[	 אני	מכיר	את	התהליך	 בנמל,	 20	שנה	 "אני	 בנחיצותו:	
שכדי	 מוסיף	 הוא	 העובדים...".	 מתוך	 באים	 בנמל	 הייעול	 תהליכי	 רוב	 התפעול,	
להתייעל	צריך	"לחשוב	מחוץ	לקופסה"	ושההנהלה	תשתף	את	העובדים	-	"אם	נגיע	
אז	תשלמו	את	אותו	הדבר	]שכר[	והעבודה	תתייעל."	נציג	העובדים	 	Win-Win-ל
יש	סכנות,	 יודעים	איפה	 יום-יום,	 "אנו	עובדים	 כי	 בדירקטוריון	של	הנמל	הסביר	
אנחנו	בשטח,	ההנהלה	לא	בשטח".	דבר	זה	חזר	על	עצמו	גם	אצל	נציג	המעסיקים.	

מנהל	המשאבים	לשעבר	בנמל	הסביר	את	תפיסת	העולם	שלו:	

"בסופו	של	יום	ובטווח	הרחוק	שני	הצדדים	חייבים	להבין	שיש	ביניהם	שותפות	
גורל,	בבחינת	'שניהם	תלויים	אחד	בשני	או	שיהיו	תלויים	אחד	ליד	השני'.	אינני	
מאמין	לאורך	זמן	ביכולת	של	מי	מהצדדים	לכופף	את	הצד	השני	-	בסופו	של	יום	
)אם	 יפגע	בתהליכים	 מיכולותיו,	 רק	חלק	קטן	מאוד	 ייתן	 הוכרע	 הצד	שלכאורה	

באופן	פעיל	או	באופן	סביל(,	ייעדר	רבות	מהעבודה	ויחכה	'לעת	נקמה'...

פשוט	אין	דרך	אחרת!!	לא	בעולם	מונופוליסטי	שעדיין	מחויב	בשירות	ובוודאי	לא	
בעולם	תחרותי/עסקי."

יחסי	 מערכת	 שכאשר	 ציין	 הספנות	 בתחום	 בחברה	 האנוש	 משאבי	 מנהל	 גם	
	20% רק	 להקדיש	 צריכה	 אנוש	 משאבי	 מחלקת	 אז	 אמון,	 על	 מושתתת	 העבודה	
ומשאבים	 זמן	 מתפנים	 ואז	 הללו	 היחסים	 להסדרת	 	)70%-90% )במקום	 מזמנה	

נוספים	לטיפול	בתחומים	מועילים	אחרים.

האם מצב רצוי זה, של שיתוף פעולה בין מעסיקים ועובדים, אכן בא לידי ביטוי 
בשטח? 

בקרב	המרואיינים	בגרמניה,	הרוב	ציינו	ששיתוף	אכן	קיים,	אך	הוא	לא	חף	מליקויים	
ויחסי	העבודה	לא	חפים	ממאבקים.	לעומת	זאת,	הישראלים	ציירו	תמונה	מורכבת	
בין	 מאבק	 על	 בעיקר	 דיברו	 האוטובוסים	 ובחברת	 בנמל	 	- יותר	 קוטבית	 ואף	
ההנהלה	לבין	הוועד,	לצד	שיתוף	פעולה	ספוראדי.	ברכבת	הוצגה	תמונה	מעורבת	
יותר	ובחברת	הספנות	הוצגה	תמונה	של	שיתוף	פעולה,	אשר	פעלה	לרוב	כערוץ	
הידברות	בלתי	פורמלי	בין	מנהל	משאבי	האנוש	ובין	איש	הוועד.	יו"ר	ועד	בחברת	
האוטובוסים	סיפק	תמונה	עגומה	-	חברה	זו	הייתה	בעבר	בבעלות	העובדים	ונוהלה	
על	ידם	)קואופרטיב(,	אך	מאז	הופרטה	אין	שיתוף	אמתי:	"אין	היוועצות,	אין	יידוע,	
אני	כיו"ר	כל	הזמן	מכבה	שריפות,	רודף	אחרי	ההנהלה	שיפסיקו	כי	הם	מקצצים	בכל	
דבר	אפשרי".	הוא	סיפר	בייאוש	שההנהלה	העדיפה	לשלם	ליועצת	בעת	המשא	
ומתן	עמם	סכום	עתק,	אבל	להם	לא	נתנו	אפילו	שקל	אחד	תוספת	-	"זו	ההנהלה	
היחידה	בעולם	שקמה	וחושבת	כיצד	לדפוק	את	העובד...	כל	דבר	במלחמה,	בכוח,	
זה	מתיש...".	לדעתו,	הסיכוי	היחידי	לגרום	להנהלה	להיענות	לעובדים	 באיומים,	
ההנהלה	 של	 תלות	 של	 במצב	 רק	 או	 אפקטיבי,	 כוח	 הפעלת	 באמצעות	 יהיה	
בעובדים	בדרך	אחרת	)מצוקת	נהגים	בענף	כולו,	לדוגמה,	עשויה	להביא	לשיפור	
מסוים	בתנאי	ההעסקה	של	הנהגים(.	המשגה	רחבה	יותר	של	מגמה	זו	סיפק	יו"ר	
הסתדרות	עובדי	התחבורה.	לטענתו,	העובדים	משתמשים	בנשק	השביתה	לא	כדי	
להשיג	יותר	מההנהלות,	אלא	בעיקר	בשל	ניסיונן	של	הנהלות	לכפות	על	העובדים	
תהליכים	מבלי	להיוועץ	בהם	ולהגיע	עמם	להסכמות.	אולם,	לא	רק	נציגי	העובדים	
מנהל	 הוועדים.	 לגבי	 כך	 חשו	 הנהלה	 נציגי	 גם	 משיתוף,	 נמנעות	 חשו	שהנהלות	
המשאבים	בנמל	סיפק	תמונה	של	ועד	כוחני	אשר	מסכל	יוזמות	של	ההנהלה,	גם	
כאשר	הן	ענייניות	ואולי	מוצדקות.	אותו	מנהל	הוסיף	שהיחסים	העכורים	בנמל	לא	

נבעו	אך	ורק	מהכוחניות	של	הוועד	אלא	גם	מהכוחניות	של	ההנהלה:

"בנמל	הוועד	היה	מאוד	חשדן	ומיליטנטי.	ב"גנטיקה"	של	התנהלותו	רבת	השנים	
הוא	הביא	לשולחן	הדיונים	נוקשות	רבה,	חשדנות	ולא	אחת	כוח	ויוהרה.

הבעיה	בנמל	הייתה	שכאשר	שיתפו	במקרים	רבים	את	הוועדים	הם	ניצלו	את	זה	
לכפייה	בכוח	את	דעתם	באמצעות	כוחם	הארגוני...	כל	ניסיון	להטיל	הגבלות	או	
רמת	הבטיחות	בשטח	 להגברת	 נוחות"	הקשורות	 "ולא	 "מכבידות"	 הנחיות	 לתת	

הממצאים
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בעת	 גם	 וקסדה	 מעיל	 לשים	 למשל,	 	– הוועד	 מצד	 קשות	 בהתנגדויות	 נתקלו	
לכלי	 מחוץ	 העובד	 של	 הימצאותו	 בעת	 רק	 ולא	 במלגזה	 או	 במשאית	 הנסיעה	

התחבורה."

מכובד	 תהליך	 באמת	 היה	 לא	 זה	 ההפרטה,	 בתהליכי	 למשל	 השני,	 העבר	 מן	
של	העברת	מידע	והיוועצות	בנושא	שהוא	כה	מרכזי	וקריטי	לגורלם	של	מאות	
כה	חד-צדדית,	שלא	 הייתה	 ובני	משפחתם.	ההתנהלות	של	הממשלה	 עובדים	
לומר	משפילה	ומבזה	את	העובדים,	שגם	בית	הדין	תקף	את	אופן	ההתנהלות	הזו	
–	שכל	כך	שונה	ממורשתו	של	הנשיא	לשעבר	סטפן	אדלר,	שאמר	בפסיקותיו	
דברים	חד-משמעיים	ותקיפים	אודות	חובתה	של	ההנהלה	להיוועץ	עם	עובדיה	

לגבי	תהליכים	כה	מרכזיים	כמו	מיזוג/הפרטה	או	התייעלות	ארגונית."

Ԃ  ,שיתוף עובדים בקואופרטיב לשעבר 
      חברות ממשלתיות וחברה   פרטית 

במקומות	העבודה	הגרמניים	קיימת	שיטה	מובנית	של	שיתוף	עובדים.	העובדים	
בחברה.	 המקצועי	 לאיגוד	 נציגות	 נבחרת	 ובמקביל	 עובדים	 מועצת	 בוחרים	
קיימת	חלוקת	תפקידים	ברורה	בין	מועצת	העובדים	לאיגוד	המקצועי,	לעובדים	
יש	נציגים	בחבר	המנהלים	)Board	Supervisory(	-	ברמת	המפעל	הבודד,	ברמה	
הארצית	ולא	פעם	גם	ברמה	עליונה	יותר	)אירופאית,	לדוגמה(.	במועצת	העובדים	
מוגבלויות	 בעלי	 לעובדים	 	,)Youth( צעירים	 לעובדים	 נציגות	 פעם	 לא	 קיימת	
	– כאחד	 פורמאלי	 ובלתי	 פורמאלי	 	– פעולה	 שיתוף	 גם	 מתקיים	 מזה,	 חוץ	 וכד'.	
ברמת	התפעול.	דבר	זה	נעשה	באמצעות	צוותים	משותפים	להנהלה	והעובדים	

ובאמצעים	נוספים.

במקומות	העבודה	הישראלים	התמונה	מורכבת	יותר.	המקרים	יסווגו	על	פי	שני	
וסוג	הארגון	על	 )שיתוף	אותנטי	או	שיתוף	לוקה(	 –	מהות	היחסים	 קריטריונים	
פרטית	 חברה	 ממשלתית,	 חברה	 לשעבר,	 )קואופרטיב	 יוצר	 שהוא	 המנגנונים	

וכד'(.	

נראה	שהמנגנונים	הפורמליים	הם	המפותחים	יותר	בחברות	הממשלתיות,	אך	
שיתוף	 בהכרח	 מבטיח	 הדבר	 אין	 אמון	 ויחסי	 מתאימה	 ארגונית	 תרבות	 ללא	
לשיתוף	 ביותר	 חיוניים	 הם	 והידברות	 אמון	 שיחסי	 גם	 נטען	 אותנטי.	 עובדים	
העובדים,	אך	בהיעדר	שיטה	הם	עלולים	להתנדף	כאשר	המחלוקת	תהיה	קשה	

מדי	או	כאשר	בעלי	התפקידים	יתחלפו.

עין	 למראית	 שקיים	 עובדים	 שיתוף	 של	 היה	 המשמעותיים	 מהתיאורים	 אחד	
בלבד	–	שיתוף	דה-יורה	ולא	דה-פקטו.	כיצד	תיארו	מצב	זה	בחברת	אוטובוסים	
שהייתה	קואופרטיב	וכיום	היא	חברה	פרטית?	יו"ר	הוועד	של	חברת	האוטובוסים	

טען	שלאחר	ההפרטה	קיבלו	החברים	בעלי	המניה	)מי	שבעבר	ניהלו	בפועל	את	
תפקידי	 למעשה	 ממלאים	 מהם	 רבים	 החדשה.	 מההנהלה	 אתנן	 מעין	 החברה(	
יכולה	ההנהלה	לטעון	 זוטרים	בתהליכי	העבודה,	ולפיכך	 וניהול	 פיקוח,	סדרנות	
שאכן	מתקיים	שיתוף	של	עובדים	בניהול.	יחד	עם	זאת,	טוען	יו"ר	הוועד,	ההנהלה	
כלל	לא	משתפת	עובדים	מן	השורה.	אין	נציג	עובדים	בהנהלה	הראשית	או	ועדות	

משותפות,	והם	אינם	מהווים	חלק	מהניהול	התפעולי.

נתייחס	 השוואה,	 לשם	 האוטובוסים?	 בחברת  הפיננסי  השיתוף  נראה  כיצד 
בהמבורג	 	HHLA-ב ההנהלה	 נציג	 לדוגמה,	 בגרמניה.	 העניין	 לחשיבות	 בקצרה	
ניתנו	 לקיומה	 ה-125	 ובשנה	 החברה,	 ממניות	 	1.8% רכשו	 שהעובדים	 התגאה	
נתחיל	 בישראל?	 בדקנו	 אותם	 הגופים	 אצל	 המצב	 מהו	 בחינם.	 מניות	 לעובדים	
כאמור,	בחברת	האוטובוסים.	חברי	הקואופרטיב	לשעבר,	שהם	מיעוט	בחברה,	
זוכים	למעין	שיתוף	פיננסי.	המניה	שלהם	מאפשרת	להם	כיום	שכר	סביר	גם	ללא	
עבודה	קשה,	ולכן	לרוב	אין	הם	עוסקים	בנהיגה.	החברים	הללו	גם	זכו	לדיווידנדים	
הנהגים	 ועד	 יו"ר	 לדברי	 מחזיקים.	 הם	 אותה	 המניה	 באמצעות	 החברה	 מרווחי	
)אשר	מייצג	אך	ורק	את	הנהגים	השכירים	ולא	את	בעלי	המניה(,	הרווחים	הללו	
להכנסה	 להגיע	 ועדיין	 השכירים	 הנהגים	 כמו	 קשה	 לעבוד	 לא	 להם	 מאפשרים	
סבירה.	הוא	גם	מוסיף	שאת	רווחיה	מפיקה	החברה	כיום	ממימוש	נכסי	נדל"ן	בהם	
החזיקה,	ולא	מתחום	התחבורה.	יוצא,	אם	כן,	שגם	אם	באופן	פורמאלי	ניתן	לדבר	
על	שיתוף	פיננסי	בחברת	האוטובוסים,	הרי	בפועל	מדובר	במעין	"הפרד	ומשול"	
שמטפח	קבוצת	עובדים	מיוחסת	יותר	מאשר	רצון	של	ההנהלה	לשתף	את	כלל	

העובדים.

והן	 ההנהלה	 נציג	 הן	 בנמל,	 	– ממשלתית?	 בחברה  עובדים  שיתוף  נראה  כיצד 
נציג	הוועד	מתארים	תמונה	עגומה	של	מנגנונים	מוסדרים	ורשמיים,	אך	גם	ריקים	
מתוכן	לאור	התרבות	הארגונית	הכוחנית.	לעומת	זאת,	ברכבת	תואר	מצב	עניינים	

שפיר	יותר,	אם	כי	לא	הרמוני.

)בטיחות,	 משותפות	 ועדות	 בדירקטוריון,	 עובדים	 נציגות	 כמו	 מוסדות	 בנמל,	
הוא	מועצת	 הניהול	המשותף	 הגוף	המרכזי	של	 קיימים;	אך	 וכד'(	אכן	 התייעלות	
היא	 ועד.	 נציגי	 ושני	 הנהלה	 נציגי	 שני	 מונה	 המועצה	 הוועד,	 נציג	 פי	 על	 הייצור.	
בסיס	 מ-35%	 מורכב	 )השכר	 הקולקטיבית	 הפרמיה	 מרכיב	 הגדרת	 על	 אחראית	
ו-65%	פרמיות(.	הוא	טוען	שבעצם	המועצה	מתכנסת	רק	כשיש	בעיות,	פעם	בחודש	
בערך	-	"בסופו	של	דבר,	ההסכמים	נסגרים	בין	הוועד	לבין	ההנהלה".	מה	שקורה	
במועצות	הייצור	זה	סוג	של	משא	ומתן:	"כל	יום	יש	ניסיונות	לשנות	את	המרקם	
של	הפרמיה...	רוב	הדברים	במועצה	לא	נגמרים	בהסכמה,	השאלה	היא	מה	קורה	
אחר	כך".	הוא	המשיך	ותיאר	את	מועצת	הייצור	כ-"שני	כלבים	שמרחרחים	אחד	
את	השני";	שם	מתקיימים	"גישושים"	או	"משחק	מקדים"	לקראת	הקרב	הכוחני	
המרכזי	בין	ההנהלה	לבין	הוועד.	כלומר,	מבחינתו	הסיכוי	הממשי	להשפעה	של	

פרק	3
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העובדים	על	תנאי	העבודה	הוא	באמצעות	מהלכים	כוחניים	של	הוועד.	נציג	הוועד	
עובדים".	 אף	פעם	שיתוף	 יהיה	 לא	 ישראל	 "במדינת	 כי	 והצהיר	 ביותר	 פסימי	 היה	
למרות	שלעובדים	יש	שני	נציגים	)מתוך	שמונה(	בחבר	המנהלים,	הרי	הסיפור	הוא	
של	כוח	ולא	שיתוף	-	"אם	אין	לי	כוח	מחר	מוחקים	אותי...	אני	השאלטר	הכלכלי	של	

מדינת	ישראל...	תמיד	זה	ככה,	תמיד	-	משחק	של	כוח".

-	היוועצות	 נציג	הוועד	בנמל	התייחס	לשני	אלמנטים	מרכזים	של	שיתוף	עובדים	
עובדי	 יו"ר	הסתדרות	 אדרי,	 אבי	 עם	 המנהלים.	בשיחותינו	 עובדים	בחבר	 ונציגות	
התחבורה	בהסתדרות	ועורך	דין	בהכשרתו,	הוא	ציין	שחובת	היידוע	קיימת	בישראל	
ומבצעים	 בה	 מזלזלים	 פעם	 לא	 המעסיקים	 זאת,	 עם	 יחד	 בפסיקה.	 מעוגנת	 והיא	
אותה	כלאחר	יד	ובדרך	המינימאלית	האפשרית.	תמונה	דומה	גם	עלתה	אצל	נציג	
הוועד	בנמל	-	"לא	מתייחסים	אלינו	בצורה	משמעותית.	מכינים	מצגת	ורק	קוראים	
לנו	לשמוע".	כלומר,	ללא	רמת	אמון	בסיסית	מוסד	ההיוועצות	הוא	ריק	מתוכן.	נציג	
הוועד	ברכבת	צייר	תמונה	אופטימית	קצת	יותר.	על	פיו	קיים	לעיתים	רצון	טוב	אצל	
ההנהלה	ונציגים	מסוימים	בוועד	)במיוחד	הוא...(,	ואז	יש	היוועצות	בלתי	פורמלית.	
נציג	הוועד	ברכבת	גם	הזכיר	ועדות	משותפות	כמו	ועדת	אובדן	כושר	עבודה,	ועדת	
בהידברות,	 מאמין	 הוא	 כמה	 עד	 ציין	 הוא	 וכד'.	 וגהות,	 בטיחות	 ועדת	 התייעלות,	
והוסיף	שגם	אם	שובתים	או	נאבקים	אין	לעבור	על	החוק.	בתי	המשפט	הוגנים	ויש	

לפנות	לבתי	המשפט	אם	אין	הסכמה.

בה	 היחידה	 המסגרת	 ההנהלה?	 ברמת  ההחלטות  בקבלת  השיתוף  לגבי  ומה 
	- הממשלתיות	 בחברות	 כאמור,	 היא,	 בדירקטוריון	 עובדים	 של	 חברות	 נמצאה	
וברכבת.	אחד	מנציגי	העובדים	בדירקטוריון	הנמל	הסביר	שבמצב	כתיקונו	 בנמל	
עובדים.	 נציגי	 ושני	 ציבור	 נציגי	 חמישה	 יו"ר,	 	- חברים	 שמונה	 מונה	 הדירקטוריון	
על	נציגי	העובדים	בדירקטוריון	נאסר	להיות	חברי	ועד	אך	הם	נמצאים	בקשר	עם	
נבחרו	 שהם	 ציינו	 הנמל	 בדירקטוריון	 העובדים	 נציגי	 לו.	 ומדווחים	 הוועד	 חברי	
בבחירות	עצמאיות	ונפרדות	מאלה	של	חברי	הוועד.	יחד	עם	זאת,	אם	הוועד	מתנגד	
למועמד	סיכוייו	להיבחר	הם	אפסיים,	ונציג	עובדים	בדירקטוריון	שפעילותו	סתרה	
את	המדיניות	של	הוועד	ייאבד	את	סיכוייו	להיבחר	לכהונה	נוספת.	נציג	העובדים	
כללית	 למדיניות	 לרכש,	 נוגע	 וזה	 הכל,	 קובע	 "שהדירקטוריון	 סיפר	 בדירקטוריון	

וכד'".	פיטורי	עובדים,	הוסיף,	הם	עניינה	של	ההנהלה	מול	הוועד.

יפעלו	 לא	 והם	 הוועד	 לחברי	 מסוימת	 זיקה	 קיימת	 בדירקטוריון	 העובדים	 לנציגי	
נגדם,	אך	אין	מדובר	בגוף	אחד	ולא	פעם	יש	פערי	תפיסות	ביניהם.	נציגי	העובדים	
בלבד.	 העובדים	 של	 מהאינטרסים	 החורגת	 רחבה	 תפיסה	 מציגים	 בדירקטוריון	
כאשר	שאלתי	אחד	מהם	מדוע	הוא	רץ	לדירקטוריון	ולא	לוועד,	הוא	ענה	ש-"מקום	
העבודה	שלי	זה	כמו	הבית	והרבה	אנשים	מחרבנים	על	המקום	שנותן	להם	פרנסה,	
ולי	חשוב	יותר	להיות	מעורב	בקטע	של	הנמל	ולא	בקטע	של	העובדים"	-	כלומר,	
יותר.	הוא	הוסיף	שחל	איסור	 גישה	שמבקרת	את	הוועד	ומציגה	היגיון	אוניברסלי	

והצרכים	 האינטרסים	 את	 ולשרת	 לוועד	 להישמע	 בדירקטוריון	 עובדים	 נציג	 על	
הוא	 הדירקטור	 תפקיד	 לפלילים.	 להגיע	 עלולה	 אף	 כך	 על	 עבירה	 הוועד.	 של	
"ובין	לבין	אני	מגשר	בין	העובדים	לבין	 לדאוג	בראש	ובראשונה	לטובת	המפעל,	
הדירקטוריון	ולבין	ההנהלה	בכל	מה	שקשור	לצורכי	העובדים".	ניגוד	עניינים	הוא	
סוגיה	מרכזית	אצל	דירקטורים.	עליהם	להימנע	מכך	-	מניגוד	עניינים	עם	הוועד,	או	

עם	מחלקה	בה	עבדו	או	בה	מילאו	תפקידי	ניהול.

בדירקטוריון	 מהעמיתים	 חלק	 עם	 העבודה	 חוויית	 המרואיינים,	 אחד	 לטענת	
ובחברה	הייתה	בהחלט	חיובית	ומשתפת.	הוא	חש	משמעותי	ודבריו	זכו	להקשבה	
המאזנים.	 את	 לקרוא	 הקפיד	 וגם	 וחומר,	 אינפורמציה	 הרבה	 קיבל	 הוא	 אמתית.	
הדירקטורים	גם	נעזרו	בבעלי	מקצוע	אחרים	בחברה	)כמו	סמנכ"ל	הכספים(	בכל	
החיוביים	 לצדדים	 מעבר	 ועדיין,	 פיננסיים.	 בעניינים	 מיומנויות	 לרכישת	 הקשור	
פוליטיים	 מאבקים	 בגלל	 בעיקר	 בעיות,	 ממגוון	 סבל	 הנמל	 דירקטוריון	 הללו,	
רחבים	יותר	בין	לשכת	השר	ליו"ר	הוועד,	ובחישה	פוליטית	חיצונית	בנמל.	דבר	זה	
וגם	של	מספר	דירקטורים,	 ויו"ר	הוועד,	 יו"ר	הדירקטוריון	 הביא	להפסקת	כהונת	
ולשיתוק	פעולת	הדירקטוריון.	נציג	העובדים	השני	בדירקטוריון	כלל	לא	זכה	לכהן	
בתפקידו.	למרות	שנבחר	כבר	לפני	שנה	וחצי,	עדיין	לא	זכה	לאישור	מינויו	על	ידי	
השר.	הוא	הסביר	לי	שלא	מדובר	בעניין	אישי,	כי	נציגי	העובדים	בדירקטוריונים	
של	חברות	אחרות	לא	אושרו	אף	הם.	דירקטור	נבחר	אחת	לשלוש	שנים,	כך	שגם	
אם	מינוי	הדירקטור	שנבחר	יאושר	מחר,	תיוותר	לו	שנה	וחצי	בלבד	לכהן	בתפקיד	
בטרם	תתקיימנה	בחירות	נוספות.	עושה	רושם,	אם	כן,	שגם	כאשר	קיימת	תשתית	
הדרגים	 ידי	 על	 מכוון(	 באופן	 בהכרח	 לא	 אם	 )גם	 מטורפדת	 היא	 משותף	 לניהול	

הגבוהים	יותר.

נקבע,	 מהשכר	 משמעותי	 חלק	 וברכבת?	 בנמל  הפיננסי  השיתוף  נראה  כיצד 
כאמור,	על	ידי	פרמיה	קולקטיבית.	נורמת	הייצור	ורמת	התגמולים	נקבעים	במשא	
ומתן	בין	ההנהלה	לעובדים	)שחלקו	עובר	דרך	מועצת	הייצור(.	משא	ומתן	זה	מתואר	
כאקט	כוחני	ולא	כאקט	של	הידברות.	אולם	נושא	השיתוף	הפיננסי	במובן	הטהור	
שבמסגרת	 ציין	 בדירקטוריון	 העובדים	 מנציגי	 אחד	 בדירקטוריון.	 גם	 עובר	 יותר	
מאמציהם	לשפר	את	תנאי	העובדים	הם	נלחמו	על	חלוקת	בונוסים	–	הוא	הסביר	
שחברת	הנמל	חילקה	דיווידנדים	למדינה	והמנכ"ל	)שהיה	מינוי	פוליטי	של	השר(	
אף	התגאה	בכך.	לכן,	נציגי	העובדים	חשבו	שמן	הראוי	לחלוק	את	פירות	ההצלחה	
גם	עם	העובדים,	אך	בינתיים	נכשלו	בכך.	ברכבת,	לעומת	זאת,	דיווח	נציג	הוועד	
על	הצלחה	מסוימת	בכל	הקשור	לשיתוף	פיננסי.	בהסכם	האחרון	של	הוועד	עם	
ההנהלה	הוגדר	מענק	מצוינות.	3%	מהשכר	המשולם	ברכבת	מוקצה	לכך,	ולדבריו	
עשוי	להסתכם	במענק	של	5000-6000	₪	לעובד.	מענק	זה	הוא	תלוי	"ציון"	שמקבל	
כל	עובד;	המחושב	כפונקציה	של	חיסורים,	איחורים,	והמלצות	של	הממונה	הישיר	

ושל	הממונה	העקיף.

פרק	3
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חברת	 הן	 לכך	 הדוגמאות	 פרטית.	 חברה  הוא  אעסוק  בו  האחרון  הארגון  סוג 
הספנות	וגם	חברת	האוטובוסים	)אם	כי	דנו	בה	כקואופרטיב	לשעבר,	היות	ומערך	
התגמולים	והשיתוף	בה	מתבסס	במידה	מסוימת	על	המבנה	הישן(.	החברה	בתחום	
הספנות	היא	כאמור	פרטית,	ולכן	החוק	לא	מחייב	אותה	להציב	נציגי	עובדים	בגוף	
המנהל.	אז	כיצד	מתנהל	השיתוף	בחברה	זו?	על	פי	המרואיינים,	מנהל	משאבי	אנוש	
ואמון	הדדי.	מנהל	משאבי	אנוש	 ויו"ר	הוועד,	בעיקר	באמצעות	תקשורת	קבועה	
ויכוחים	והסכמות,	 יו"ר	הוועד	רואה	את	הארגון	כמו	חבר	הנהלה.	"יש	לנו	 ציין	כי	
יוזם	או	שהוא	 אין	פרויקט	שאני	 והערכה	הדדית.	 אבל	הכל	מתוך	שיתוף	פעולה	
חושב	עליו	שלא	משתפים	אחד	את	השני."	השיתוף	ביניהם	לא	מעוגן	בשום	חוק	
או	הסכם	אלא	קיים	מכורח	האמון.	התקשורת	הפתוחה	ביניהם	היא	גם	זו	שמפיחה	
רוח	חיים	בשורה	של	וועדות	משותפות	פורמליות	ושל	יוזמות	משותפות.	בוועדות	
)מזון,	בטיחות	וכד'(	יש	לרוב	שני	נציגים	להנהלה	ושני	נציגים	לוועד.	כאשר	שאלנו	

האם	להנהלה	יש	קול	כפול	בוועדת	הבטיחות,	אשר	מבטיח	לה	סמכות	החלטה,	
ענו	שניהם:	"אם	אין	הסכמה	אז	לא	מחליטים...	אין	קול	כפול...	הבטיחות	היא	עניין	

של	כולם".	

משותף	 ארגון	 כמו	 יותר	 מקומיות	 יוזמות	 גם	 מתוארות	 הקבועות	 הוועדות	 מלבד	
נגד	 חיסונים	 דם,	של	 לפנסיה,	של	תרומות	 עבור	הפורשים	 קורסי	הסתגלות	 של	
ועוד.	 נופשים	 הצגות,	 של	 עישון,	 למניעת	 קורסים	 של	 העובדים,	 עבור	 שפעת	
למעשה,	כמעט	כל	פעילות	שנוגעת	לרווחת	העובד	היא	משותפת.	מנהל	משאבי	
ולעיתים	 זאת	 מבין	 הוועד	 יו"ר	 קשה,	 הוא	 החברה	 מצב	 שכאשר	 מדגיש	 האנוש	
המרואיינים	 שני	 פיננסי,	 לשיתוף	 הנוגע	 בכל	 שונות.	 בהטבות	 לקיצוצים	 מוכן	
ציינו	שהפרמיות	הן	חלק	מההסכם	הקיבוצי	)מוקצה	לכך	סכום(,	אך	גם	מוסיפים	
שהפרמיה	היא	אישית	ולא	קולקטיבית,	והשאלה	מי	מקבל	כמה	היא	פרי	היוועצות	

של	השניים	ולא	של	משא	ומתן	רשמי	המעוגן	בהסכם	כתוב.

Ԃ מסקנות והמלצות יישומיות

ראינו,	אם	כן,	אופנים	שונים	של	שיתוף	עובדים	בארבעת	המקרים	)הנמל,	חברת	
בחברות	 כי	 ללמוד	 ניתן	 מהממצאים	 הספנות(.	 וחברת	 הרכבת	 האוטובוסים,	
הממשלתיות	הדפוס	ממוסד	יותר	מאשר	החברות	הפרטיות.	למדנו	גם	שבישראל	
חלק	מרכזי	משיתוף	העובדים	נעשה	באמצעות	הוועד	)שהוא	נציג	האיגוד	המקצועי	
הדירקטוריון	בחלק	ממקומות	 כמו	 	- גופים	מעטים	 קיימים	 וכי	 במקום	העבודה(,	
העבודה	-	בהם	פעילים	עובדים	שאינם	חלק	מהוועד.	בהינתן	התפקיד	המרכזי	של	
הוועד	בשיתוף	העובדים,	עלולה	מערכת	יחסים	עכורה	בין	הוועד	להנהלה	לפגוע	
כהרמונית	 שמתוארת	 יחסים	 מערכת	 בעוד	 בנמל(;	 )כמו	 השיתוף	 במנגנוני	 מאד	
ביניהם	)כמו	בחברת	הספנות(	עשויה	לצקת	תוכן	של	שיתוף	גם	היכן	שהמערכת	
אינה	ממוסדת.	כאן	עולה	השאלה	מה	עדיף	-	ועד	חזק	ו"לוחמני"	)שיתפקד	כ"שחקן	
עם	 הרמוניים	 יחסים	 )שייצור	 "נוח"	 ועד	 או	 משותפת(	 לא	 להנהלה	 ויתנגד	 ווטו"	
הנותרים.	 הארגונים	 בשני	 מהנעשה	 לקבל	 ניתן	 התשובה	 את	 משתפת(?	 הנהלה	
יחסית	 חזק	 ועד	 אינו	הרמוני,	אך	המרואיין	מתאר	 ברכבת	שיתוף	הפעולה	אמנם	
ויחסי	 שיתוף	 מנגנוני	 לקיים	 ההנהלה	 את	 להניע	 מצליח	 חכמה	 פעולה	 שבעזרת	
שמתעמרת	 הנהלה	 על	 הוועד	 יו"ר	 מספר	 האוטובוסים	 בחברת	 סבירים.	 עבודה	
בנהגים	השכירים,	ורק	פעולה	כוחנית	עשויה	לרסן	אותה.	הבעיה	היא	שהוא	מתאר	
לפעולה	 ההנהלה	 את	 להניע	 מצליח	 אינו	 ולכן	 חזק	 מספיק	 לא	 כגוף	 הוועד	 את	

הרצויה.	

לפיכך, המסקנה היא	שלמרות	במקרים	מסוימים	עלול	ועד	למלא	תפקיד	שלילי	
השונות	 ההגדרות	 כמותו.	 מעין	 חשוב	 הוא	 המבני	 שמיקומו	 הרי	 עבודה,	 ביחסי	
העובדים	 של	 המענה	 כאל	 אליהם	 מתייחסות	 בספרות	 מקצועיים	 איגודים	 של	

פרק	3

למרות שבמקרים מסוימים 
עלול ועד למלא תפקיד 

שלילי ביחסי עבודה, הרי 
שמיקומו המבני הוא חשוב 

מעין כמותו.
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חשיבותם של נציגי העובדים )שאינם חברי ועד( בהנהלה חשובה מטעם נוסף 
-	הם	מוסיפים	זווית	ראייה	נוספת	של	העובדים,	אשר	גם	מתעלה	מעל	האינטרסים	
גם	 הם	 כולה.	 החברה	 של	 הפרספקטיבה	 את	 ומאמצת	 שלהם	 הפרטיקולריים	
עשויים	להיות	ביקורתיים	כלפי	הוועד,	או	כפי	שניסח	זאת	אחד	מנציגי	העובדים	
שכוח	 הוסיף	 הוא	 יותר.	 "אוניברסלית"	 היא	 שלהם	 העמדה	 	- הנמל	 בדירקטוריון	
"אולי	 ופזיזה:	 מופרזת	 בצורה	 לעיתים	 בו	 להשתמש	 לו	 גרם	 לוועד	 שיש	 הווטו	
]הוועדים[	בנמלים	טעו	עם	אצבע	קלה	על	ההדק...	מה	שעשו	לאנשי	הקבע	עשו	
גם	לנמל...	בונים	תדמית	של	אוכלי	חינם...	השוו	אותנו	לחמאס,	למחבלים...	בנט	

אמר	'נדביר	אותם'."	

לספק	 יכולים	 במקומו,	 ולא	 לוועד	 בנוסף	 שבאים	 לעובדים,	 נוספים	 קולות	
שבוועדות	 להחליט	 גם	 ניתן	 גרידא.	 קונפליקט	 מיחסי	 יותר	 רחבה	 פרספקטיבה	
משותפות	)בטיחות,	תרבות,	מזון	ועוד(	תורכב	נציגות	העובדים	הן	מחברי	ועד	והן	
מעובדים	שאינם	חברי	ועד.	כדי	להבטיח	שמינוי	עובדים	שאינם	נציגי	ועד	לא	יהווה	
כלי	בידי	הנהלות	כדי	לשתול	"מועמדי	קש"	מטעמן,	יש	להקפיד	כי	נציגי	עובדים	
כעת	 שמתרחש	 )כמו	 העובדים	 כלל	 ידי	 על	 בבחירות	 ייבחרו	 ועד	 חברי	 שאינם	
בבחירות	לנציגות	העובדים	בדירקטוריון(.	כלומר,	על	רקע	החשש	שהקמת	מועצת	
עובדים	תפצל	את	סמכויות	הוועד	ותפגע	בכוחם	של	העובדים,	יש	לשמר	את	הוועד	

אך	לחזק	במקביל	קול	אותנטי	נוסף	של	העובדים,	שלא	במסגרת	הוועד.

יתרה מכך, על הוועדים להרחיב את תחומי הפעולה שלהם	ולא	לתפקד	בעיקר	
כזרוע	למשא	ומתן	קיבוצי	או	לסיכול	יוזמות	פוגעניות	של	ההנהלה.	ייאמר	מיד,	ועד	

העובדים	כשחקן	שמסוגל	לנהל	מאבקים	הוא	גורם	חשוב	ביותר.	

הדבר	בולט	גם	בגרמניה,	היכן	ששיתוף	העובדים	והדיאלוג	בין	ההנהלה	לעובדים	
הם	ממוסדים.	לדוגמה,	ב-HHLA,	ב-	Airbus	וב-DB	ציינו	נציגי	העובדים	שלעיתים	
אין	מנוס	מהפעלה	של	כוח.	יו"ר	מועצת	העובדים	ב-HHLA	ציין	שאמנם	אסור	להם	
עם	 הסכמה	 שאין	 וגם	 נפגעות,	 העובדים	 שזכויות	 חשים	 שהם	 בעת	 אך	 לשבות,	
	Airbus	-ב	האיגוד	נציג	"חרם".	כמו	ויצירתיים	כוחניים	צעדים	נוקטים	הם	ההנהלה,
ואילו	 הסביר	ששביתות	מתקיימות	בעת	משא	ומתן	על	חידוש	ההסכם	הקיבוצי,	
נציגי	העובדים	וההנהלה	ב-DB	דיווח	על	שביתות	בעת	האחרונה,	על	רקע	שינויים	
שקיומן	 הרי	 הצורך,	 בעת	 כוח	 איגודים	 מפעילים	 בגרמניה	 שגם	 ולמרות	 מבניים.	
ליחסי	 הקשורים	 רבים	 נושאים	 להבליט	 מאפשר	 בגרמניה	 עובדים	 מועצות	 של	
עבודה,	אשר	בישראל	נדחקים	לעתים	לקרן	זווית	-	הכשרה	מקצועית,	שילוב	בעלי	

מוגבלויות,	תעסוקת	צעירים,	איכות	חיי	העבודה	ועוד.	

ההסתדרות  ובתמיכת  בגיבוי   - העובדים  שוועדי  שהיא  היא  המלצתנו  לפיכך, 

לבעיית	היתרון	המבני	שיש	לרוב	המעסיקים	בשל	כוחם	הכלכלי,	המנגנון	שעומד	
וניסיונם	הרב	ביחסי	העבודה.	 היועצים	החיצוניים	שעומדים	לרשותם	 לרשותם,	
לכן,	פגיעה	בהתאגדויות	עובדים	תביא	להחרפת	חוסר	האיזון	ביחסי	העבודה	)דבר	

שאנו	רואים	יותר	ויותר	בשנים	האחרונות(.	

לשתף	 שלהן	 התמריץ	 יפחת	 ההנהלות,	 לטובת	 מוטים	 יהיו	 הכוח	 יחסי	 כאשר	
מקרב	 מיעוט	 רק	 כזה	 במקרה	 החברה.	 וברווחי	 הניהול	 בתהליכי	 העובדים	 את	
רצון	 בעלי	 מעסיקים	 אלה	 יהיו	 ולרוב	 בניהול,	 העובדים	 את	 ישתפו	 המעסיקים	
טוב	במיוחד	וחריגים	בנוף	הכללי.	במצב	של	מקום	עבודה	ללא	ועד	עובדים,	עלול	
–	למצב	בו	ישתפו	העובדים	את	 שיתוף	העובדים	להיות	מוגבל	לרמה	התפעולית	
ללא	 אך	 גוברת,	 על	עצמם	אחריות	 ויקבלו	 והתושייה	שלהם	עם	ההנהלה,	 הידע	

	.)Smith,	1997(	ההצלחה	בפירות	או	ההחלטות	קבלת	בתהליך	שותפות

לכן, המסקנה היא שאין לקדם מסגרות עובדים )כמו מועצת עובדים( שעלולות 
בישראל,	 הקיים	 הכלכלי-פוליטי	 הכוח	 יחסי	 במבנה	 מהוועד.	 סמכויות  לשאוב 
של	 בכוחם	 לפגוע	 מנת	 על	 זאת	 לנצל	 עלולים	 והממשלה	 מהמעסיקים	 חלק	
חשוב	 שיניים.	 חסרי	 כגופים	 העובדים	 מועצות	 את	 להקים	 ובמקביל	 הוועדים,	
של	 בפרקטיקות	 מרכזי	 תפקיד	 להם	 ולתת	 והוועדים	 האיגוד	 כוח	 את	 לשמר	
שיתוף	העובדים.	יתרה	מכך,	לאור	מרכזיותם	של	ועדים	בפרקטיקות	של	שיתוף	
רבים	 עבודה	 במקומות	 כיום	 המגמה	המתגברת	 את	 לעודד	 יש	 בישראל,	 עובדים	
)חברות	ביטוח,	קופות	חולים,	חברות	סלולריות,	חברות	היי-טק	ועוד(	לארגן	את	
העובדים,	בין	אם	מדובר	בהסתדרות	החדשה,	בארגון	כוח	לעובדים,	בהסתדרות	
העובדים	הלאומית	ועוד.	במקביל,	גם	יש	לחזק	גופים	שמארגנים	את	המעסיקים,	
כמו	התאחדות	התעשיינים	ואחרים.	כלומר,	דווקא	בעת	שארגוני	הגג	נשחקים	)בין	
תפקיד	 כבעלי	 הקיימים	 הגופים	 את	 לחזק	 יש	 הגלובליזציה(,	 תהליך	 בשל	 היתר	

הנהגתי	וציבורי,	וכגופים	ייצוגיים	שיכולים	גם	להידבר	ביניהם.	

יחד	עם	זאת,	שימור	כוחו	של	הוועד	כשחקן	מרכזי	אינו	אומר	שהוא	צריך	להיות	
הגוף	היחידי	דרכו	משמיעים	העובדים	את	קולם.	צריך	לעודד	גם	דרכים	נוספות,	

מבלי	לפגוע	בהכרח	בכוחו	של	הוועד.	

כיצד ניתן לעשות זאת?	ראשית,	יש	להמשיך	לחזק	עד	כמה	שאפשר	את	נציגותם	
של	העובדים	בחבר	המנהלים	של	חברות	ממשלתיות	וציבוריות	-	אם	באמצעות	
פעילות	חקיקתית,	ואם	באמצעות	הפעלת	לחץ	פוליטי	ותקשורתי	במקרים	בהם	

דירקטורים	אינם	מאושרים	על	ידי	השר.	
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זאת,	 לעומת	 המעסיקים.	 של	 תביעותיהם	 את	 לעומק	
זכויות	 של	 שיח	 של	 ותודעה	 סוציאל-דמוקרטית	 תודעה	
לפיכך	 אצלם.	 עמוקה	 הייתה	 לא	 וחברתיות	 פוליטיות	
הדירקטורים	 קורס	 תכני	 מחודשת	של	 בחינה	 לבצע	 יש	
של	ההסתדרות.	אחד	המרואיינים	שלי	שיבח	את	הקורס	
כמו	 וטכניים	 משפטיים	 עניינים	 בו	 הדגיש	 אך	 הזה,	
לתכנים	 להוסיף	 יש	 ועוד.	 עניינים	 ניגוד	 חובות,	 אחריות,	
הללו	אלמנטים	רחבים	יותר	של	זכויות	חברתיות,	מושגי	
יסוד	ביחסי	עבודה,	היסטוריה	של	ארגוני	עובדים,	עיקרי	

הגישה	הסוציאל-דמוקרטית	ועוד.	

בנוסף,	יש	להרחיב	את	היריעה	ולהקנות	לנציגי	העובדים	
גם	מושגי	יסוד	בכלכלה	ובשיח	של	העולם	העסקי.	הדבר,	
רק	 ולא	 נוספות	 במסגרות	 גם	 להתקיים	 יכול	 כמובן,	
בקורס	הדירקטורים,	ובלבד	שהן	אנשי	הוועדים	והן	נציגי	
התכנים	 את	 יירכשו	 המשותף	 הניהול	 בגופי	 העובדים	
במהלך	 לפתוח	 צריכה	 ההסתדרות	 ועוד,	 זאת	 הללו.	
גם	 הללו	 התכנים	 הנחלת	 את	 לעודד	 מנת	 על	 ציבורי	
-	בקורסי	דירקטורים	שלא	 לבוגרי	מנהל	עסקים	לעתיד	
מועברים	בהכרח	על	ידי	ההסתדרות,	לשתול	את	התכנים	
בתכניות	 עסקים,	 במנהל	 ומוסמך	 בוגר	 בתכניות	 הללו	
לניהול	משאבי	אנוש	ואולי	אף	ייעוץ	ארגוני.	רק	היכרות	
של	כל	צד	במערכת	יחסי	העבודה	עם	השיח	האידיאולוגי	
והמקצועי	של	האחר	תביא	לדיאלוג	עתידי	מחייב	ופורה.	
יותר	 דוחק	 צורך	 יש	 ניאו-ליברלית,	 הגמוניה	 של	 ובמצב	
בהחדרת	שיח	סוציאל-דמוקרטי	ושיח	של	זכויות	עובדים	

על	מנת	לקדם	שיתוף	עובדים	אותנטי.

כאמור,	 משותפת.	 להיוועצות  נוגעת  הבאה  ההמלצה 
ובהיוועצות	 ביידוע	 מכירה	 אמנם	 בישראל	 הפסיקה	
אותה	 לחזק	 מנת	 על	 אותה.	 למסמס	 קל	 אך	 משותפת,	
לשאוף	 אחרים(	 עובדים	 ארגוני	 )או	 ההסתדרות	 על	
מההנהלות,	 אינפורמציה	 יקבלו	 רק	 לא	 שהוועדים	
שאיבת	 לשם	 הנהלות	 תפנינה	 אליה	 כתובת	 יהוו	 אלא	
היוצרות.	 את	 להפוך	 יש	 כלומר,	 והיוועצות.	 אינפורמציה	
על	ההסתדרות	לשאוף	ליזום	דיון	ציבורי.	לשם	כך	עליה	

/ כוח לעובדים / ההסתדרות הלאומית - יחזקו את פעילותם בתחומים הללו 
ייעודיות	לעיסוק	 ומתן	קיבוצי	שעות	 ניתן	לדרוש	במשא	 כך	 לצורך	 באופן יזום. 

בנושא,	ועל	ההסתדרות	לטפח	את	המחלקות	הללו	במטה	שלה.	

)קטגוריה	 צעירים	 תעסוקת	 הוא	 בישראל	 המוזנחים	 הנושאים	 אחד	 לדוגמה,	
המכונה	ביחסי	העבודה	באירופה	Youth,	אך	מתייחסת	בעצם	לעובדים	עד	שלהי	
העשור	השלישי	לחייהם(.	לקבוצה	זו	יש	מאפיינים	ייחודיים	-	כמו	שיעור	גבוה	של	
אנשים	שנמצאים	בסטטוס	של	מתמחים,	שיעור	גבוה	של	עובדי	קבלן,	עובדים	
חסרי	ביטחון	תעסוקתי	וכד'.	דוגמאות	נוספות	הן	נושא	הבטיחות	והגיהות.	המעבר	
הייצור(	 פס	 על	 יותר	מאשר	 )אף	 מול	מסופי	מחשב	 ולעבודה	 ארוך	 עבודה	 ליום	
נציגי	העובדים	בהגדרות	מחודשות	של	המושגים	 גדולה	של	 מצריכים	מעורבות	
בסוגיות	 הטיפול	 את	 לאמץ	 הוועדים	 ועל	 העובדים	 ארגוני	 על	 והרחבתם.	 הללו	

הללו.

פגשנו	 בהם	 הנציגים	 שיתוף.	 של	 ארגונית	 תרבות	 טיפוח	 היא	 נוספת	 המלצה 
מועצת	 יו"ר	 ממנה.	 חלק	 הוא	 שהדיאלוג	 ארגונית	 תרבות	 על	 הצביעו	 בגרמניה	
משותפות	 עבודה	 קבוצות	 הרבה	 פועלות	 בה	 מציאות	 תיאר	 	HHLA-ב העובדים	
להנהלה	ולעובדים.	חלקן	פורמליות	וחלקן	בלתי	פורמליות.	הן	מתפקדות	ברמת	
בין	 הדיאלוג	 אם	 גם	 וגיהות.	 בטיחות	 בעבודה,	 ותפעול	 תפקוד	 בענייני	 המיקרו	
הצדדים	אינו	נעשה	תמיד	מתוך	"אהבת	מרדכי"	או	מתוך	רצון	אותנטי,	הרי	שהחוק	
נוח	 לא	 זה	 כאשר	 גם	 כזו	 תרבות	 לטפח	 נוטה	 עובדים	 שיתוף	 והמסדיר	 המחייב	

לאחד	מהצדדים.	

שיתוף	 על	 דווח	 אחד	 במקרה	 רק	 זאת,	 לעומת	 בישראל,	 שקיימנו	 בראיונות	
והקשבה	חרף	ניגוד	האינטרסים.	היה	זה	בחברת	הספנות,	שם	שיבח	מנהל	משאבי	
האנוש	את	יו"ר	הוועד	על	ראייה	רחבה	ועל	דיאלוג.	לדוגמה,	מנהל	משאבי	האנוש	
לעובדים	 הכספיים	 התמריצים	 את	 לשפר	 התגייסותו	 על	 הוועד	 יו"ר	 את	 שיבח	
במחלקות	הייצור,	על	חשבון	צמצום	מסוים	של	התמריצים	במחלקות	השירות.	
דבר	זה	נעשה	על	מנת	למנוע	"נדידת	עובדים"	מהייצור	לשירותים	ופגיעה	בתוצר	

של	החברה.	במקרה	נוסף,	של	הרכבת,	דווח	על	דיאלוג	מוגבל	יחסית.	

כיצד ניתן לטפח תרבות כזו של שיתוף?	תנאי	ראשון	הוא	טיפוח	תודעה.	שפת	
הכוח	תישאר	עירומה	ללא	המשגה	של	האינטרסים	והתביעות	במונחים	רעיוניים	
גם	 להתייחס	 יוכל	 אליה	 יותר,	 רחבה	 עולם	 בתמונת	 מיקומם	 וללא	 יותר	 רחבים	
הצד	השני.	עבודת	מחקר	על	20	ועדי	עובדים	בסקטור	העסקי	)2011	Nissim,(	מגלה	
כי	חברי	הוועדים	רכשו	לא	פעם	מיומנויות	והשכלה	בתחום	העסקי	על	מנת	להבין	
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כדי	להקים	ועדה	משותפת	שתנסח	מדד	או	"תקן"	של	שיתוף	עובדים,	וגם	תפקח	
על	יישומו.	המדד	יכלול	קריטריונים	שונים	להגדרת	מקומות	עבודה	ככאלה	שקיים	
והיוועצות	עם	 יידוע	 יתייחסו	לפרקטיקות	של	 בהם	שיתוף	עובדים.	הקריטריונים	
עובדים,	לשיתוף	בקבלת	ההחלטות	בדרגים	נמוכים	וגבוהים,	וגם	לשיתוף	פיננסי.	
תנאי	להגדרת	פרקטיקות	כאלה	כפרקטיקות	של	שיתוף	הוא	היותן	קולקטיביות	
)מיידעים	את	כלל	העובדים	או	קבוצה	של	עובדים,	ולא	רק	עובד	ספציפי(	ולא	חד-
פעמיות	)מתן	בונוס	במקרים	של	רווח	ולא	כפרץ	של	נדיבות(.	ארגון	שירצה	לעמוד	
בתקן	של	"ארגון	ידידותי	לעובדים"	יצטרך	להגיש	תוכנית	לאישור	הוועדה,	ועדה	זו	
גם	תבדוק	אחת	לתקופה	מסוימת	עד	כמה	הארגון	עומד	בהתחייבויות	שלו.	הוועדה	
תפרסם	רשימה	של	הארגונים	הללו	אחת	לפרק	זמן	מסוים	כמו	גם	דו"ח	על	סטטוס	
היום	של	 סדר	 ואת	 המדד	 הוועדה,	 הקמת	 את	 הישראלי.	 העבודה	 בשוק	 השיתוף	
היתר	 בין	 שיכלול	 רחב,	 "לובי"	 בעזרת	 הקהל	 בדעת	 לקדם	 יש	 העובדים	 שיתוף	
וכד'.	לוועדה	לא	תהיינה	כמובן	 ייזום	כתבות	במהדורות	החדשות,	תכניות	תחקיר	
ו"השוט"	 )חיוביות	או	שליליות(,	אך	"הפרס"	 אפשרות	להטיל	סנקציות	פורמליות	
והרשימה,	עצם	האפשרות	להכניס	ארגון	לרשימה	 יהיה	עצם	פרסום	המדד	 שלה	

הנבחרת	או	להוציא	אותו	ממנה.

לגבי	 להם	 לייעץ	 וגם	 מעסיקים,	 עם	 לחלוק	 תוכל	 אותו	 עצמאי	 ידע	 בעלת	 להיות	
האופן	בו	יש	לארגן	את	תהליך	העבודה	ולשמר/לטפח	את	העובדים.	לצורך	כך,	יש	
לאמץ	את	סקר	ואינדקס	"Work	Good"	שנערך	בגרמניה	ביוזמת	ה-DGB.	פרויקט	
זה	התחיל	בשנת	2007,	כאשר	השיח	הניאו-ליברלי	החל	לחדור	לגרמניה,	עד	שגם	

המפלגה	הסוציאל-דמוקרטית	החלה	לאמץ	את	התפיסה	הזו.	

נושאים	שהשיח	הניאו- היום	הציבורי	 הייתה	להציב	על	סדר	 המטרה	של	המדד	
אחר	 שמתחקה	 מדעי	 מחקר	 על	 מתבסס	 האינדקס	 להעלים.	 נוטה	 ליברלי	
התפיסות	הסובייקטיביות	של	העובדים	בנוגע	לשאלות	מגוונות.	הסקר	נערך	מדי	
שנה	באמצעות	ראיונות	טלפוניים	עם	4000	עובדים	בכל	הסקטורים,	המקצועות	
והאזורים	הגיאוגרפיים.	המטרה	היא	להעלות	את	המודעות	לאיכות	החיים	בעבודה	
ולמנף	את	זה	לדיון	ציבורי	ואולי	אף	להשפעה	פוליטית.	בסקר	שואלים	על	עומס	
מקום	 על	 להשפיע	 האפשרות	 על	 תעסוקתי,	 וביטחון	 הכנסה	 על	 בעבודה,	 ולחץ	
העבודה,	על	רכישת	מיומנויות	והתפתחות	אישית,	על	התרבות	הארגונית,	על	זמני	
כבוד	 היעדר	 הלקוחות,	 עם	 )קונפליקט	 בעבודה	 הרגשיות	 החוויות	 על	 העבודה,	
וכד'(,	על	התנאים	הפיסיים,	על	האינטנסיביות,	על	עבודה	שמתבצעת	מהבית	ולא	
סיכויי	 ועל	 בריאות,	 וביטוח	 פנסיה	 קרן	 כמו	 נוספים	 תגמולים	 על	 עליה,	 משולם	
התפתחות	בעבודה.	נציגי	העובדים	יכולים	להשתמש	בסקר	כדי	להציע	שיפורים	
בעת	משא	ומתן.	Airbus,	לדוגמה,	שינתה	כמה	דברים	לאור	ממצאי	הסקר.	הסקר	
גיל	 העלאת	 כמו	 שאלות	 על	 בגרמניה	 הציבורי	 הדיון	 בעת	 עזר	 כלי	 מהווה	 גם	
הפרישה	)האם	דבר	כזה	אפשרי	במקצועות	עם	שחיקה	גבוהה?(.	הסקר	חשוב	כי	
השיח	הניאו-ליברלי	מקדש	מונחים	כמו	התייעלות	)שפירושה,	לא	פעם,	הוא	קיצוץ	
בכמות	העובדים	והעלאת	העומס	על	העובדים	הנותרים(	והמטרה	היא	לשבור	את	

הבלעדיות	של	השיח	הזה.

והמדעית	 שני	המהלכים	האחרונים,	שאמורים	לחזק	את	תרומתה	האידיאולוגית	
של	 וחיזוק	 הרחבה	 	– יותר	 לכת	 מרחיקת	 יוזמה	 אולי	 מצריכים	 ההסתדרות,	 של	
מחדש	 לבחון	 ההסתדרות	 על	 הללו.	 בתחומים	 ההסתדרות	 של	 הארגוני	 העיסוק	
התפיסה	 עם	 אחד	 בקנה	 העומדים	 ורעיונות	 ידע	 בייצור	 עיסוקה	 ואופן	 מידת	 את	
הקהל	 בדעת	 זה	 בתחום	 דעה	 מובילת	 להיות	 מנת	 על	 הסוציאל-דמוקרטית,	
הישראלית.	במידה	ועיסוק	זה	כיום	הוא	מצומצם	וצר	יותר,	יש	להרחיבו	בדרכים	

שונות	שאין	המקום	לפרטם	כאן.

עובדים,  שיתוף  של  הרעיון  וקידום  ההסדרה  לאופן  נוגעת  האחרונה  ההמלצה 
בישראל,	 התחום	 של	 המוסדית	 החולשה	 לנוכח	 יישומו.	 על  הבקרה  לאופן  וגם 
המעסיקים	 לארגוני	 לחבור	 צריכה	 נוספים(	 עובדים	 ארגוני	 עם	 )יחד	 ההסתדרות	

פרק	3
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Ԃ סיכום

תרבות	 ושל	 שיטה	 של	 חשיבותם	 על	 רבות	 אותנו	 ללמד	 יכול	 הגרמני	 המקרה	
פוליטית	וארגונית,	וגם	של	תלותם	זו	בזו,	לשם	קידום	דיאלוג	בין	מעסיקים	לבין	
למקרה	 לאמץ	 ניתן	 חלקם	 שאת	 מנגנונים	 מציע	 גם	 הגרמני	 המקרה	 עובדים.	
"מהפכה	 של	 מהלך	 על	 המלצה	 כאן	 אין	 מסוימות.	 התאמות	 תוך	 הישראלי,	
ובמבנה	 היום	 הקיים	 העבודה	 יחסי	 באקלים	 אפשרית	 היא	 אם	 ספק	 מוסדית".	
המבנה	 על	 להסתמך	 מוצע	 בארץ.	 התרבותית-פוליטית	 במערכת	 הכוח	 יחסי	
בעיקר	 מסוימים,	 והרחבות	 שינויים	 כדי	 תוך	 הישראלית,	 השיטה	 של	 הקיים	
במישור	התרבותי,	ובעיקר	באמצעות	הפיכתם	של	ארגוני	העובדים	לגופים	שלא	
רק	מארגנים	ומתמקחים,	אלא	גם	מחנכים	ומנהלים	מחקר	לשם	דיון	פוליטי	על	
עבודה	טובה	בימינו.	בשל	התמקדותם	בתהליך	הסיזיפי	של	ארגון	עובדים,	מיקוח	
פוגעניות	של	המעסיקים,	האיגודים	המקצועיים	בארץ	 יוזמות	 וסיכול	 קולקטיבי	
את	 לזנוח	 אין	 לפיכך,	 בעיקרם.	 ושובתים	 כוחניים	 כגופים	 הציבור	 אצל	 נתפסים	
המאבק	לשם	שיפור	מצב	העובדים,	אך	יש	להוסיף	ממד	מרחיב	ומעצב	של	תרומה	

לדיון	הציבורי.	מדובר	במכשיר	לגיטימציה	אדיר.

ארגוני	 בישראל?	 העובדים  שיתוף  להגברת  נירתם  לא  אם  להתרחש  עלול  מה 
עובדים	זוכים	להתעוררות	מאז	המחאה	החברתית,	אך	במקביל	גם	סובלים	מדה-
ללגיטימציה	 תתרום	 העובדים	 ארגוני	 של	 התפקיד	 הרחבת	 נמשכת.	 לגיטימציה	
בסוף	 שפרץ	 הגלובאלי	 המשבר	 מאז	 שלהם.	 הפוליטית	 ולרלוונטיות	 שלהם	
המודעות	 גוברת	 	,2011 בשנת	 בישראל	 שפרצה	 החברתית	 והמחאה	 	2008 שנת	
צרכנים	 על	 להמיט	 עשויים	 ומעסיקים	 שתאגידים	 ולפגיעה	 לעושק	 הציבור	 של	
את	 גם	 להגביר	 עשויה	 שכזה	 למהלך	 המעסיקים	 של	 כנה	 הצטרפות	 ועובדים.	
הלגיטימציה	שלהם,	וחשוב	מכך	-	לסייע	ברכישה	מחדש	של	אמון	העובדים	ואף	
יחסי	העבודה	בשנים	האחרונות	נשמעים	 לסייע	בשיפור	תפוקתם.	בספרות	על	
כותבים	 עובדים.	 שיתוף	 של	 מדי	 דלים	 או	 מדומים	 מתהליכים	 ייאוש	 קולות	
מסוימים	קוראים	לעובדים	להיות	בעלים	ומנהלים	בעצמם	של	מקומות	העבודה,	
כי	אין	תכלית	להידברות	עם	המעסיקים	)2011	Gun,(.	המסקנה	היא	שהידברות	כנה	
ושיתוף	ממשי	עשויים	רק	לחזק	את	המעסיקים	ולא,	כפי	שרבים	מהם	חוששים,	

להחלישם.

פרק	3

הרחבת התפקיד של 
ארגוני העובדים תתרום 

ללגיטימציה שלהם 
ולרלוונטיות הפוליטית 

שלהם.
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העבודה	 במקום	 ניהוליות	 אף	 ביניהן	 שונות,	 סוגיות	 לגבי	 החלטות	 מקבלים	
זמנים,	 לוחות	 כלליות,	 ייצור	 שיטות	 לקוחות,	 מול	 התנהלות	 כגון	 )בנושאים	
באה	 זו	 שיטה	 ישירה.	 דמוקרטית	 בצורה	 ועוד(,	 תקציב	 ניהול	 עבודה,	 חלוקת	
להחליף	את	השיטה	הסמכותית	המסורתית,	בה	מקום	העבודה	מנוהל	בשיטה	
הזכות	 להם	 ויש	 העובדים,	 של	 עבודתם	 על	 מפקחים	 מנהלים	 בה	 היררכית,	

לחלק	להם	הוראות	בנוגע	לאופן	ומהות	העבודה.

ניהול	 תחת	 שמתנהל	 עבודה	 למקום	 עבודה	 מקום	 של	 הפיכתו	 של	 התהליך	
עצמי	)תהליך	הידוע	גם	בשם	"דמוקרטיזציה	של	העבודה"(,	יכול	להתקיים	הן	
ביוזמתם	של	העובדים	עצמם,	והן	ביוזמת	הבעלים,	שרואה	בדמוקרטיזציה	של	

מקום	העבודה	כיתרון.	

של	 הרצון	 שביעות	 הגברת	 כגון	 שונות	 מטרות	 להיות	 יכולות	 שכזה	 לתהליך	
הסיכויים	 והגברת	 העבודה	 יחסי	 שיפור	 העובדים,	 ביצועי	 שיפור	 העובדים,	

לשקט	תעשייתי,	ושינוי	איכותי	בחברה	כולה	או	בחלק	ממנה.	

במקומות	עבודה	בניהול	עצמי,	החלטות	מהותיות	מתקבלות	בצורה	דמוקרטית	
העובדים	 רבים,	 ובמקרים	 מקצועיים,	 מנהלים	 על	 ולא	 העובדים,	 כל	 ידי	 על	

מחליטים	שכל	העובדים	יקבלו	שכר	שווה.

שלהי	המאה	העשרים	ותחילת	המאה	ה-21	התאפיינו	בקריסה	מואצת	של	רעיון	
ובמרבית	 קהילתיים,	 ליישובי	 הפכו	 רבים	 קיבוצים	 בישראל.	 העצמי	 הניהול	
האחרים	הונהגו	ניהול	הירארכי	ושכר	דיפרנציאלי.	קואופרטיבים	הפכו	לחברות	
בע"מ,	וחבריהם	הפכו	לשכירים	בחברות	אלה.	אך	עדיין	כאמור	בחברות	יזמיות	

או	סטארט	אפ	קטנות	ניתן	לאמץ	מודל	כזה	בתחילת	הדרך.

Ԃ	שיתוף לא פורמאלי
נפוץ	בחברות	עסקיות	פרטיות	ובחברות	הייטק.	דפוס	שיתוף	זה	מתבסס	לרוב	
על	יחסים	בין	אישיים.	כך,	מנהל	שנמצא	ביחסים	טובים	עם	העובדים	הכפופים	
לו,	ישתף	אותם	ויתייעץ	עימם	בקבלת	החלטות	שונות,	אף	על	פי	שלא	קיימת	
אך	 משתף,	 כמנהל	 נתפס	 המנהל	 זו,	 בצורה	 שיתוף.	 של	 פורמאלית	 מדיניות	

ההחלטה	הסופית	נותרת	בידיו.

פרק	3

מצביעה	 הספרות	 רבות.	 תצורות	 עובדים	 לשיתוף	 לעיל	 מהסקירה	 להסיק	 שניתן	 כפי	
על	העובדה	ששיתוף	עובדים	בשוק	העסקי	בישראל	לא	נחקר	רבות	וששיתוף	עובדים	

.)Kochan,	1990(	שונות	במדינות	עסקיות	בחברות	תפקידו	בהשגת	צר	באופן	הצליח

בישראל	לא	קיימת	חקיקה	שמחייבת	חברות	בכלל	וחברות	פרטיות	בשוק	העסקי	בפרט	
והמיסוד	שלו	בחקיקה.	אך	 בגרמניה	 זאת	בהשוואה	לפריחת	התחום	 עובדים,	 בשיתוף	
ואלה	 העסקי	 לשוק	 רלוונטיים	 מודלים	 כמה	 כי	 עולה	 בשטח	 והפרקטיקות	 מהסקירה	

מודלים	ליברליים	יותר	)לא	מעוגנים	סטטוטורית(	והם:

Ԃ		שונים	בצמתים	החלטות	בקבלת	חלק	לוקחים	עובדים	תצורות שיתוף ישירות: 
																במקום	העבודה.

Ԃ		פרויקט	קבוצות	איכות,	חוגי	שיפור,	צוותי	מוקמים	בארגונים	–	ברמה הקבוצתית 
																משותפות,	קבוצות	סמי	אוטונומיות	ועבודת	צוות.

Ԃ		כחברים או	 כיחידים	 אם	 בין	 מעודדים	 עובדים	 	:)Consultative( מייעץ	  שיתוף 
את	 לדחות	 או	 לקבל	 אם	 בהנהלה	 תלוי	 זה	 אך	 דעותיהם,	 את	 להביע	 בקבוצה,	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		

																הצעותיהם.	

Ԃ		ניתנת לניהול	 האחריות	 מסוימים	 במקומות	 	:)Deliberate( מכוון	  שיתוף 
			לעובדים	כמו	במקרה	של	קבוצות	עבודה	או	צוות	אוטונומי	למחצה	שבו	חלק	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		

																	מן	הסמכויות	לקבלת	החלטות	מוקצות	לעובדים.

Ԃ	שיתוף ישיר
אפ,	 סטארט	 חברות	 או	 מתחילות	 עסקיות	 בחברות	 לדוגמא	 מהארגונים,	 בחלק	
יכול	להיות	רלוונטי,	שכן	פעמים	רבות	העובדים	מנהלים	 ניהול	עצמי	של	עובדים	
את	העסק	בעצמם.	בחברה	יש	מספר	מצומצם	מאוד	של	עובדים	והעובדים	עצמם	

שיתוף בקבלת החלטות

שיתוף בניהול

שיתוף עובדים במגזר העסקי בישראל 
ובתעשיית ההייטק בפרט
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בתרבות	 כך	 להיתפס	 לא	 עלולים	 אחת,	 בתרבות	 כשיתוף	 הנתפסים	 התנהגות	 או	 כלי	
אחרת	)שגיא,	1999(.	

כמו	כן,	שיתוף	עובדים	בכלל	ושיתוף	עובדים	בבעלות	בפרט	עשויים	להאט	תהליכי	קבלת	
יישומים	לשינויים	מבניים	נדרשים	ועל	התאמת	המודל	העסקי	 החלטות,	להקשות	על	
בעלות	 הענקת	 כך,	 על	 נוסף	 הציבורי.	 המימון	 גיוס	 על	 להכביד	 וכן	 משתנות	 לנסיבות	
בחברה	 מושקעים	 העובדים	 שחסכונות	 פירושה	 בחברה	 מניות	 באמצעות	 לעובדים	
אינטרסים	 ניגוד	 לעורר	 עשוי	 והדבר	 מתפרנסים	 הם	 ובאמצעותה	 עובדים	 הם	 שבהם	

ולהגביר	את	הסיכון	הכלכלי	שלהם	במידה	שהחברה	תיכשל

Ԃ תנאים לקיום שיתוף עובדים בהייטק

Ԃ	.לא	או	בנושא	חקיקה	קיימת	האם	-	חקיקה והתערבות ממשלה 	

Ԃ	.בנושא	עמדתו	ומהי	מקצועי	איגוד	יש	האם	-	סביבה מוסדית 	

Ԃ	.המדינה	בשירות	הפועל	או	פרטי	ארגון	זהו	האם	-	סוג הארגון 	

Ԃ		עובדים לשתף	 כדאי	 האם	 	- הארגון(  )בעלי  ההון  בעלי  תפיסת  		
																						בקבלת	החלטות,	ניהול	או	רווחים.

Ԃ		על האישיות	 גורם	 השפעת	 	- ואישיותו	 המנהל/הניהול  סגנון  		
																						הקשר	עם	העובדים.

Ԃ		שיתוף שמעודדת	 מתאימה	 ארגונית	 תרבות	 	- ארגונית	 תרבות  		
																						עובדים.

Ԃ		יכולת 	- חברה מקומית או בינלאומית וניהול מקומי/בינלאומי	 		
באותו שונות	 במדינות	 ארגונים	 בקרב	 או	 תרבותית	 בין	 הסתגלות	 	 	 	 	 	 	 	 		

																						התפקיד.

Ԃ	.לא	או	שיתוף	מעודדת	האם	-	סביבה ארגונית ועסקית 	

Ԃ	.הארגון	של	התרבות	נגזרת	ממנה	-	תרבות המדינה 	

פרק	3

מאוד	מתאים	לחברות	עסקיות,	אך	בפועל	לא	מיושם	רבות	בחברות	עסקיות	בקרב	
בישראל	 הייטק	 חברות	 מספר	 יש	 הבכירה.	 ההנהלה	 בקרב	 אלא	 העובדים,	 כל	
אופציות	 ערכי	 עובד	 שלכל	 כך	 העובדים,	 לכל	 בבעלות	 שיתוף	 שמאפשרות	
שונים	ומחיר	שונה	של	המניה.	קיימים	גם	חברות	הייטק	שלא	מאפשרות	שיתוף	
נפוץ	 כן	 זאת	שיתוף	בבעלות	 גם	לא	לעובדי	הפיתוח.	לעומת	 בבעלות	לעובדיהם,	
כן,	התאמת	האינטרסים	של	החברה	לאינטרסים	 כמו	 בקרב	חברות	סטארט	אפ.	
לטובת	 התמקדות	 למנוע	 עשויים	 ביניהם	 אינטרסים	 ניגוד	 וצמצום	 העובדים	 של	
משקיעים	מזדמנים	תוך	הסתכנות	יתר	ופגיעה	בחברה	בטווח	הארוך.	לפיכך	שיתוף	
כלכלי	של	עובדים	עשוי	למקסם	את	התשואה	על	השקעת	העובדים	והמשקיעים	

גם	יחד.

ארגונית	 ההתנהגות	 כלל	 על	 אף	 משפיעים	 כלכלי	 ושיתוף	 עובדים	 של	 בעלות	
בחברה,	מטרות	החברה,	ערכיה,	ביצועיה,	אורך	חייה	והתרבות	הארגונית	בה.	זה	אף	
עשוי	להגביר	את	שקיפותם	של	דרכי	ניהול	העובדים	והעבודה,	מעורבות	ואחריות	
ולניצול	מיטבי	של	 חיי	העבודה,	 איכות	 עובדים,	לתרום	לתחרותיות,	לשיפור	 של	

כוח	העבודה	)פרלמן,	2010(.

Ԃ חסרונות שונים של שיתוף בהייטק

רכישות	 מיזוגים,	 בינלאומיים,	 עסקיים	 קשרים	 גוברת,	 גלובליזציה	 רקע	 על	 כיום	
והתפתחות	חברות	רב-	לאומיות,	גדל	הסיכוי	להתפתחות	אי	הבנה	בתחום	שיתוף	
עובדים	בקבלת	החלטות	בין	ארגונים	הקשורים	ביניהם	אך	באים	מתרבויות	שונות.	
אי	ההבנה	באה	לידי	ביטוי	בעיקר	כאשר	מנהלים	ממדינה	אחת	מוצבים	כמנהלים	
בחברת-בת	במדינה	אחרת,	כדי	לנהל	את	הארגון	והעובדים	המקומיים	ואי	ההבנות	

ולעתים	אף	ניכור	גדלים	בצורה	רבה.

מנהל	זר	בחברת-בת	מנסה	ליישם	ערכים,	תפיסות,	שיטות	ניהול	וטכניקות	שהוא	
מביא	מתרבותו,	אך	בדרך	כלל	נוצר	ניגוד	ונוצרת	התנגשות	עם	הערכים	המקומיים.	
המנהל	 ידי	 על	 לכאורה	 אימוץ	 למשל,	 שונות,	 התנהגויות	 מתפתחות	 זה	 רקע	 על	
של	נוהגי	השיתוף	המקומיים	כך	שכביכול	"הכל	בסדר",	אך	למעשה	"זה	לא	עובד",	
אף	 ולעתים	 מוטיבציה	 ולהגברת	 טובות	 יותר	 החלטות	 לקבלת	 גורם	 לא	 השיתוף	
להיפך,	כי	המקומיים	בעצם	לא	מבינים	ולא	מעכלים	את	סוג	השיתוף	של	המנהל	

הזר,	שנתפס	כמנחה	ולא	כמשתף.

שיתוף כלכלי/פיננסי - שיתוף ברווחים )שיתוף במניות/בעלות על חברות(
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המוכשרים	 העובדים	 של	 מרצון	 עזיבה	 למנוע	 כיצד	 	IT לארגוני	 שמציעה	 	)Marketing
ערכים	 ממוקדי	 ולהיות	 ערכים	 מערך	 לבנות	 הייטק	 לחברות	 מציע	 המודל	 ביותר.	
לויאליות	 מחויבות,	 ליצור	 העובדים,	 את	 לטפח	 עובדים,	 של	 מרצון	 עזיבה	 למנוע	 כדי	
ומוטיבציה	באמצעות	ערכים	וכלים	כמו	שיתוף	ולא	רק	באמצעות	תגמולים	חומריים	וכן	
להציב	יעדים.	כלומר,	על	הנהלות	ומחלקות	משאבי	אנוש	לאמץ	לתוך	התרבות	הארגונית	
ערכי	שיתוף,	להתייחס	לעובדי	ה-	IT	כלקוח	)פנימי(	בדיוק	כמו	הלקוח	החיצוני	ולשתף	

את	העובדים	בתהליכים	ארגוניים	באמצעות	טקטיקות	ופרקטיקות	הלכה	מעשה.	

מחקר	שנערך	בקרב	עובדים	ומעסיקים	בחברות	הייטק	בישראל	ובגרמניה	)בצורה	של	
המרכזית	 הסיבה	 העובדים,	 שמבחינת	 כך	 על	 מצביע	 מובנים(	 חצי	 וראיונות	 שאלונים	
שבגינה	יש	צורך	בשיתוף	עובדים	הינה	הבטחת	הביטחון	התעסוקתי	של	העובדים	ואילו	
מבחינת	ההנהלה	הסיבה	המרכזית	הינה	שיפור	הפרקטיקות	הניהוליות	במקום	העבודה	
אחוזים	 )מתן	 פיננסי	 שיתוף	 שם,	 החלטות	 וקבלת	 מהנושאים	 בחלק	 שיתוף	 ])למשל	

במניות/אופציות/בעלות	וכד'(.	

יש	תפיסה	 ולהנהלה	בישראל	 כי	לעובדים	 והשאלונים	מראה	 ניתוח	ממצאי	הראיונות	
בין	 שונה	 ותפיסה	 בגרמניה	 הקיים	 מזה	 עובדים	 לשיתוף	 למודל	 שונה	 ורעיון	 שונה	
מקצועי.	 איגוד	 ו/או	 ועד	 קיים	 בחברות	שבהם	 מתגברת	 זו	 שונות	 וההנהלה.	 העובדים	
להלן	תרשימים	המתארים	את	מודל	שיתוף	העובדים	האופטימלי	כפי	שבא	לידי	ביטוי	

בחברות	IT	בישראל:

Ԃ המלצות ליישום שיתוף עובדים בחברות הייטק

Ԃ		,הכלכלית( התרומה	 את	 להבין	 ההון	 למייסדים/בעלי   לסייע 
החברה.	 של	 משופר	 לתפקוד	 עובדים	 שיתוף	 של	 וכד'(	 החברתית	 		
מוטיבציוני	 כלי	 היתר	 בין	 הוא	 החלטות	 בקבלת	 עובדים	 שיתוף	 		
גם	 הארגון	 מדיניות	 ולגיבוש	 החלטות	 לקבלת	 השותפים	 עובדים	 כי	 		

מעוניינים	שההחלטות	תתבצענה. 	

Ԃ		עבודת 	– העובדים	 שיתוף	 את	 שמערבת	 עבודה	 שיטת   לבנות 
צוות,	חוגי	איכות,	צוותי	שיפור,	צוותים	שמוקמים	אד	הוק	וכדומה. 	

Ԃ	.לתת לעובדים אפשרות של שיתוף מייעץ

Ԃ		החלטות בקבלת	 פורמאלי	 לא	 שיתוף	 שיעודדו	 מנהלים	  להכשיר 
ובתהליכי	הניהול. 	

Ԃ		פנימית ויזמות	 חדשנות	 העובדים,	 של  פנימית  מחויבות   להעצים 
על	ידי	הצבת	מטרות	וניהול	על	פי	יעדים	ולהקפיד	על	שקיפות	בתהליכי	 		

עבודה,	קבלת	החלטות	וכד'. 	

Ԃ		של במודרניזציה	 חשוב	 כמרכיב	 כלכלי	 שיתוף   לעודד/לאפשר 
בבעלות/ לשיתוף	 אפשרות	 מתן	 כלומר	 והעבודה,	 העובדים	 ניהול	 דרכי	 		
הניהול	 בדרכי	 לשקיפות	 לגרום	 עשוי	 זה	 דבר	 העובדים.	 בקרב	 במניות	 		
ולניצול	 העבודה,	 חיי	 איכות	 לשיפור	 התחרותיות,	 לרמת	 ולתרום	 		

מיטבי	של	כוח	העבודה	)פרלמן,	2010(. 	

Ԃ שיתוף עובדים בהייטק הלכה למעשה

למגזר	העסקי	 מתייחסת	 ואינה	 ועקיפה	 צרה	 עובדים	 בנושא	שיתוף	 בישראל	 החקיקה	
בכלל	 העסקי	 שבמגזר	 מכאן	 למשל.	 לגרמניה	 בניגוד	 בלבד,	 הציבורי	 למגזר	 אלא	 כלל	
ובהייטק	בפרט,	על	מנת	להתחיל	להפוך	שיתוף	עובדים	לחלק	מהתהליך	הניהולי,	יש	
ראשית	לבנות	מודל	של	שיתוף	עובדים	בארגון	שיסתמך	על	ערכים	ארגוניים	ויכיל	בראש	
ובראשונה	ערכים	שמעודדים	שיתוף	ויטמיע	מערכת	ערכים	במערכת	הניהול	הישראלי	
ככלל	ובהייטק	בפרט	שמעודדת	שיתוף	עובדים.	על	בסיס	וברוח	ערכים	אלו,	יש	לבנות	

פרקטיקות	שיתוף	עובדים.	

מעבר	לכך,	במחקר	שנערך	לאחרונה	)2014	Ladelsky,	Kessler(	נמצא	כי	עובדי	IT	ובכללם	
המוכשרים	ביותר	עוזבים	בשל	אי	תחושת	ערך,	חוסר	ביחס	ובהערכה	וחוסר	בהרגשת	
	Internal(	פנים	שיווק	של	מדיניות	לפתח		הומלץ	מרצון	IT	עובדי	עזיבת	למנוע	כדי	שיתוף.

פרק	3
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Ԃ מודל שיתוף עובדים אופטימאלי – בקרב המעסיקים

הסכם	 רצוי	 פחות	 הרבה	 אישי/	 הסכם	
קיבוצי

ם 
כ

ס
ה

שי
אי

ף 
תו

שי
קי

ל
ח

 
ם

תי
וו

צ

פרקטיקות	אמריקאיות	לשיתוף	עובדים:	
שיתוף	 החלטות,	 בקבלת	 חלקי	 שיתוף	

חלקי	בניהול	ושיתוף	פיננסי

אוריינטאליות	 מזרחיות	 פרקטיקות	
חוגי	 בצוותים,	 עבודה	 עובדים:	 לשיתוף	

איכות	וצוותי	שיפור

לסיכום

צורך	 יש	 בישראל	 הייטק	 בחברות	 עובדים	 שיתוף	 לבסס	 מנת	 על	 כי	 מראה	 המחקר	
בראש	ובראשונה	בביסוס	הנחות	יסוד	שונות	של	יחסי	עובד	מעביד	בין	עובדים	ומנהלים	
והנחלת	נורמות	אחרות	של	אמון	בין	הצדדים	מהקיימות	היום	וכן	נורמות	למו"מ	הולם	
ולמערכת	יחסי	עבודה	צודקת.	בישראל	הגישה	לשיתוף	עובדים	מאוד	אמריקאית	ואף	
שיש	ועד	ואיגוד	מקצועי	השיתוף	מצד	ההנהלה	מתבצע	בעיקר	בנושאים	אזוטריים	כגון,	
תגמול	 חלוקת	 קידום	 פיטורין,	 של	 אקוטיים	 בנושאים	 לא	 אך	 האוכל,	 בחדר	 העדפות	
ועוד.	כמו	כן,	פרקטיקות	השיתוף	הן	לא	פורמאליות	ונקבעות	על	ידי	המנהל	בנושא	כזה	

או	אחר	ואין	תבנית	קבועה	של	שיתוף.	

Ԃ מודל שיתוף עובדים אופטימאלי – בקרב העובדים

מו"מ	קיבוצי	והגעה	להסכם	קיבוצי

מ
ו"

מ
ת

בו
צי

י
וג

צ
יי

ף
תו

שי

הבטחת	יציבות	תעסוקתית	לעובדים

ייצוג	והשפעה	של	נציגות	העובדים/ועד	
בדירקטוריון/	ההנהלה

אירופאיות:	 עובדים	 שיתוף	 פרקטיקות	
מועצות	עובדים	)Work Councils(,	ייצוג	
החלטות,	 בקבלת	 שיתוף	 בדירקטוריון,	

שיתוף	פיננסי,	ניהול	לפי	יעדים
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Ԃ ענפי כלכלה, לפי מידת חשיפתם 
      לתחרות בינלאומית ועצימות פחמן, ישראל:

Ԃ  ענפי כלכלה, לפי מידת חשיפתם 
      לתחרות בינלאומית ועצימות פחמן, ארה"ב:

Ԃ 

פרק	זה	דן	בקשר	בין	המעבר	לכלכלה	ירוקה	ליחסי	עבודה	באמצעות	השוואות	שווקי	
כאירוע	 אקלים	 בשינוי	 התמקדות	 תוך	 וישראל,	 גרמניה	 בריטניה,	 בארה"ב,	 העבודה	
זה	הינו	תקציר	למסמך	מקיף	)באנגלית(	הזמין	לקריאה	באתר	של	 סביבתי	מכונן.	פרק	
מרכז	מאקרו	לכלכלה	מדינית8.	החלק	הראשון	של	המחקר	בוחן	כיצד	המעבר	לכלכלה	

ירוקה	ישפיע	על	שוק	העבודה.	

פחמן	 עצימות	 מהשינוי:	 יושפעו	 כלכליים	 ענפים	 כיצד	 יקבעו	 עיקריים	 משתנים	 שני	
וחשיפה	לתחרות	בינלאומית.	ברור	שענפים	שאחראים	לפליטת	כמויות	גבוהות	של	גזי	
לתחרות	 ענפים	אשר	חשופים	 לכך,	 מעבר	 יותר.	 שינוי	משמעותי	 לעבור	 יאלצו	 חממה	

בינלאומית	הם	דינמיים	במיוחד.	

ענפים	אלו	עלולים	להיפגע	אם	הם	יאלצו	להתמודד	עם	רגולציה	נוקשה	ולהתחרות	מול	
חברות	הפועלות	במדינות	ללא	רגולציה	סביבתית.	מצד	שני,	חברות	בענפים	אלו	יכולות	
לצמוח	אם	הן	יהפכו	את	ההתייעלות	הסביבתית	ליתרון	יחסי,	וכך	יזכו	לעדיפות	כאשר	

יותר	מדינות	ידרשו	שמוצרים	מיובאים	יעמדו	בסטנדרטים	סביבתיים	גבוהים.	

	,OECD-ה	של	תפוקה	תשומה	לוחות	באמצעות	הענפים	למיפוי	מתודולוגיה	מציג	המחקר
אשר	מאפשרים	לקחת	בחשבון	גם	השפעות	עקיפות	של	כל	ענף	על	פליטות	גזי	חממה,	

לבנות	מדד	של	חשיפה	לתחרות	בינלאומית	וכן	להשוות	בין	ענפים	במדינות	שונות.

פרק	3

 כלכלה ירוקה, שוק העבודה וארגוני עובדים: 
השוואה בינלאומית ולקחים לישראל	
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Ԃ ענפי כלכלה, לפי מידת חשיפתם 
     לתחרות בינלאומית ועצימות פחמן, גרמניה:

החשמל,	 ענפי	 ביותר,	 הגבוהה	 הפחמן	 עצימות	 בעלי	 שהענפים	 מלמדות	 התוצאות	
ביחס	 בישראל	 חממה	 גזי	 יותר	 של	 לפליטה	 אחראים	 והתחבורה,	 מאובנים	 הדלקים	
לשאר	המדינות	שנבחנו.	כלומר,	ישראל	ניצבת	בפני	אתגר	משמעותי	וענפים	אלו	ייאלצו	
לעבור	שינוי	דרמטי	בעשורים	הקרובים.	ענפי	הייצור	בישראל	לרוב	אינם	בעלי	עצימות	
פחמן	גבוהה	ביחס	לשאר	המדינות	שנבחנו,	אך	גם	ענפים	אלו	צריכים	להתכונן	למעבר	
לכלכלה	ירוקה	כיוון	שעל	פי	תוצאות	המיפוי	חלק	מהענפים	בישראל	חשופים	במיוחד	

לתחרות	בינלאומית,	כפי	שניתן	לצפות	מכלכלה	קטנה	ומוטת	ייצוא.

ברוב	המדינות	שנבחנו,	הענפים	החשופים	למעבר	לכלכלה	ירוקה	מאופיינים	בשיעורי	
איגוד	גבוהים	יחסית	ועל	כן	ניתן	לצפות	שנציגי	עובדים	יגבשו	מדיניות	סביבתית	ברורה.	
מה	שמלמד	 ומים,	 ענף	החשמל	 הוא	 ביותר	 הגבוה	 האיגוד	 בעל	שיעור	 הענף	 בישראל,	
שענף	זה	לא	רק	יושפע	ממדיניות	אנרגיה,	אלא	גם	יכול	להשפיע	על	פעילות	הממשלה	

בנושא.	גם	ענפי	הייצור	והתחבורה	בישראל	מאופיינים	בשיעורי	איגוד	גבוהים	יחסית.

הקשור	 בכל	 עובדים	 איגודי	 של	 ופעילותם	 עמדתם	 נבחנו	 המחקר	 של	 השני	 בחלק	
וגרמניה	 בריטניה	 בארה"ב,	 ביותר	 הגדולים	 העובדים	 ארגוני	 חמשת	 אקלים.	 לשינוי	
הארגונים	 עמדת	 	.ITUC-ה ביותר,	 הגדולה	 הבינלאומית	 העובדים	 פדרציית	 וכן	 נבחנו	
נותחה	באמצעות	מעבר	על	עמדות	הארגון,	מאמרים	אקדמאיים	שעסקו	בארגון	וכתבות	
הארגונים	 כל	 שלכמעט	 מלמד	 המחקר	 ארגון.	 כל	 של	 קונקרטית	 פעילות	 שמזכירות	

הפגנות	 מארגנים	 בנושא,	 דוחות	 מפרסמים	 הארגונים	 אקלים.	 בנושא	 ברורות	 עמדות	
לקידום	 קואליציות	 מקימים	 לעובדים,	 הדרכות	 מעבירים	 הממשלה,	 למדיניות	 בתגובה	
עבודות	ירוקות	ומקדמים	פעילות	ליירוק	מקום	העבודה.	מדיניות	ברורה	ופעילות	בנושא	
אקלים	נפוצות	הן	בקרב	איגודים	והן	בקרב	פדרציות.	הפעילות	נפוצה	בכל	הענפים,	ואינה	

מאפיינת	רק	ארגונים	שמייצגים	עובדים	בתחומים	שרגישים	במיוחד	לשינוי	אקלים.	

רבים	 ארגונים	 שני	עשורים	 בעוד	שלפני	 עם	השנים.	 הארגונים	התפתחו	 העמדות	של	
הביעו	סקפטיות	לגבי	פעילות	בנושא	אקלים,	היום	רוב	הארגונים	נוטים	לתמוך	במדיניות	
יותר	להפחתת	פליטות.	מצד	 האקלים	של	הממשלה	וחלקם	אף	דורשים	פעילות	רבה	
מאיגודי	 וחלק	 הארגונים	 בתוך	 פנימיים	 מתחים	 נותרים	 היום	 שגם	 לציין	 חשוב	 שני,	

העובדים	מתנגדים	למדיניות	הסביבתית	של	הממשלה.	

הארגונים	 שאר	 כל	 לכמעט	 בניגוד	 אקלים.	 מנושאי	 בהתעלמותה	 בולטת	 ההסתדרות	
שנבחנו,	להסתדרות	אין	פעילות	או	אפילו	מדיניות	אקלים.	גם	ארגונים	אחרים	המייצגים	
עובדים	בישראל	אינם	פעילים	בנושא.	לדוגמא,	ארגוני	העובדים	בישראל	לא	שלחו	אף	
נציג	לוועידת	האקלים	בקופנהגן	ב-2009,	על	אף	שנציגי	עובדים	מ-60	מדינות	השתתפו	

בוועידה.	

אף	 על	 סביבתיים,	 מנושאים	 מתעלמים	 בארץ	 עובדים	 נציגי	 מדוע	 השאלה	 נשאלת	
לכלכלה	 מהמעבר	 במיוחד	 יושפעו	 הארגונים	 שמייצגים	 שהעובדים	 מלמד	 שהמחקר	
קיים	 עובדים	 ירוקה.	שלושה	הסברים	אפשריים	מוצעים	לתופעה:	ראשית,	בכל	ארגון	
מתח	טבעי	בין	קידום	האינטרסים	הצרים	של	העובדים	החברים	בארגון	בטווח	הקצר,	
האחרונות	 בשנים	 מתמקדת	 שההסתדרות	 נראה	 הארוך.	 בטווח	 כללית	 רווחה	 וקידום	
בעיקר	באינטרסים	המידיים	של	עובדים,	כגון	שכר	או	הטבות	במקום	העבודה,	ועוסקת	
ייתכן	 כמובן(.	 העובדים	 ציבור	 )כולל	 האזרחים	 כלל	 על	 שמשפיעה	 במדיניות	 פחות	
העמוק	 מהשינוי	 נובעת	 בארגון	 לחברים	 שרלוונטיות	 מידיות	 במטרות	 שההתמקדות	
במבנה	ההסתדרות	שנערך	לפני	שני	עשורים	עם	הקמת	ההסתדרות	החדשה	כארגון	גג	

של	ארגוני	עובדים	וניתוק	קופת	החולים	הכללית	מההסתדרות.	

הפיגור	 הוא	 סביבה	 בנושא	 בישראל	 עובדים	 ארגוני	 המועטה	של	 לפעילות	 שני	 הסבר	
העולם	 ברחבי	 עובדים	 נציגי	 אקלים.	 לשינוי	 הקשור	 בכל	 הישראלית	 הקהל	 דעת	 של	
נדרשים	לגבש	עמדה	לגבי	מדיניות	אקלים	כיוון	שזה	נושא	שמעסיק	את	ציבור	העובדים,	
וכן	בשביל	לשפר	את	מעמדם	בדעת	הקהל	במדינה	בה	הם	פועלים,	שחיונית	לשמירת	
הלגיטימיות	והעוצמה	של	הארגון.	אולם	בישראל	נראה	שהציבור	מוטרד	פחות	משינוי	
משינוי	 מאד	 מודאגים	 מהישראלים	 	14% רק	 	Pew9 מכון	 של	 חדש	 סקר	 פי	 על	 אקלים.	

פרק	3

9Carle, J. (2015) – Climate Change Seen as Top Global Threat. Pew Research Center  
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הם	 אלו	 שיעורים	 בינונית.	 במידה	 מודאגים	 או	 מאד	 מודאגים	 ו-55%	 אקלים,	
השיעורים	הנמוכים	ביותר	מבין	40	המדינות	שנבחנו	בסקר.	כל	עוד	אין	לחץ	
ציבורי	להתמודדות	עם	שינוי	האקלים,	לנציגי	עובדים	יש	פחות	תמריץ	לעסוק	

בנושא.	

עובדים	 ארגוני	 בין	 בישראל	 יחסית	 המעטים	 הפעולה	 שיתופי	 גם	 לבסוף,	
האקלים.	 בתחום	 הפעילות	 היעדר	 את	 להסביר	 יכולים	 סביבה	 לארגוני	
בשנים	 יותר	 נפוצות	 נעשות	 עובדים	 לארגוני	 סביבה	 ארגוני	 בין	 קואליציות	
האחרונות	במדינות	אחרות,	ומסייעות	לארגוני	עובדים	להגיע	לקהלים	חדשים.	

ההמלצה החשובה ביותר שעולה מהמחקר היא שארגוני העובדים חייבים 
)למשל	 בנושא	 ולפעול  אקלים  לשינוי  הקשור  בכל  ברורה  מדיניות  לגבש 
מדיניות	 בנושאי	 לממשלה	 ייעוץ	 העבודה,	 במקום	 פעילות	 קידום	 באמצעות	
וקידום	הדרכות	לעובדים	בארגון(.	פעילות	כזאת	אינה	רק	חובתם	המוסרית	
יכולה	 גם	 אלא	 אקלים,	 משינוי	 שיושפעו	 עובדים	 של	 כנציגים	 איגודים	 של	
להועיל	בטווח	הקצר	לאיגודים	ולעובדים	שהם	מייצגים.	נציגי	עובדים	יכולים	
לענפים	 תסייע	 המדינה	 שבמסגרתו	 ירוקה,	 לכלכלה	 צודק	 מעבר	 להבטיח	
עתירי	 במגזרים	 להתחיל	 צריכה	 ההתמקדות	 מהשינוי.	 שמאוימים	 ועובדים	
פחמן,	אך	כפי	שמלמד	הניסיון	במדינות	אחרות,	נציגי	עובדים	בכל	המגזרים	
יכולים	לתרום	בסוגיות	סביבתיות.	שיתוף	עובדים	יכול	לסייע	ישירות	במאבק	
לחינוך	 סמינרים	 מפעל,	 ברמת	 מקומית	 פעולה	 דרך	 זה	 אם	 האקלים,	 שינוי	
סביבתי	לעובדים	או	לעבוד	בקהילה	כדי	לשפר	את	הסביבה.	למשל	ארגוני	
בקרב	 ירוקים	 כישורים	 לקידום	 מקצועית	 הכשרה	 לדרוש	 יכולים	 עובדים	
עובדים	בענפים	שמאוימים	מהמעבר	לכלכלה	ירוקה.	כמו	כן,	פעילות	בנושא	
שלהם	 הלגיטימיות	 את	 להגביר	 העובדים	 לארגוני	 לסייע	 גם	 יכולה	 סביבה	

ולזכות	לאמון	של	ציבור	רחב	יותר.	

אולם	חשוב	לציין	שהאחריות	אינה	מוטלת	על	איגודי	עובדים	בלבד.	על	מנת	
העובדים	 בשיתוף	 החברה	 ההנהלה	של	 החברה,	 הקיימות	של	 את	 להבטיח	
מה	 ירוקה,	 לכלכלה	 יעיל	 מעבר	 להבטיח	 צריכה	 ישירות,	 מכך	 שמושפעים	
עוד	שההתמקדות	בדרישה	למיומנויות	חדשות	ובהשקעה	אסטרטגית	לטווח	
	TUC	&	Working	Lives	Research(	כלכליות	תשואות	לקצור	גם	יכולה	ארוך
קידום	 לפני	 עובדים	 נציגי	 עם	 תתייעץ	 שהממשלה	 ראוי	 	.)Institute,	 2008
את	 מייצגים	 בכך	שאיגודים	 להכיר	 צריכים	 ובתי	המשפט	 סביבתית	 מדיניות	
העובדים	גם	מחוץ	למקום	העבודה	וזכותם	להיאבק	על	רווחת	העובדים,	גם	
סביבתיים	 שארגונים	 חשוב	 כן,	 כמו	 בשכר.	 מתמקדת	 אינה	 הדרישה	 כאשר	
יגבשו	יותר	מסגרות	לשיתוף	פעולה	עם	איגודי	עובדים	ויבחנו	כיצד	המדיניות	

שהם	מקדמים	תשפיע	על	שוק	העבודה.

פרק	3
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9. Joint consultation – Although the ruling in Israel recognizes joint 
consultation and informing, it is easy to dissolve. To strengthen it, 
the trade unions and workers committees should not only receive 
information from the managements, but should serve as an address 
for managements for extracting information and consultation. In other 
words, the tables must be turned. The unions should strive to initiate a 
public debate. To do so it must possess independent knowledge that 
can be shared with employers through advice on how they should 
organize the work process and maintain/nurture the employees. For this 
purpose, it should adopt the “Good Work Index”, held in Germany at 
the initiative of the DGB. The aim is to raise awareness of the quality of 
work and leverage it to encourage a public debate and even political 
influence. The survey consists of questions about the load and pressure 
of work, income and job security, the possibility to influence in the 
workplace, skills and personal development, corporate culture, the work 
schedule, the emotional experiences at work (conflict with clients, a lack 
of respect, etc.), the physical terms, the intensity, work done from home 
and not paid for, extra benefits such as pension and health insurance 
and job development prospects. Employee representatives can use the 
survey to suggest improvements during collective negotiations. The 
survey also constitutes a tool during the public debate on questions of 
great social importance such as raising the retirement age.

10. Formulating a clear policy regarding climate changes and acting 
on this issue – For example, by promoting activities in the workplace, 
advice to government on policy issues, cooperation with environmental 
organizations on issues related to the labour market and promoting 
training courses for employees in the organization. Such activity is not 
only a moral duty of the unions as representatives of employees affected 
by climate changes, but also can be helpful in the short term to unions 
and the employees they represent. Representatives of workers can 
ensure a just transition to a green economy in which the state will help 
industries and workers threatened by climate changes. The focus should 
begin with carbon-intensive sectors, but as the experience in other 
countries shows, worker representatives in all sectors can contribute in 
environmental issues. For example, the labour movement could require 
assistance in promoting new green vocational training programs among 
workers in industries threatened by the transition to a green economy. 
In addition, engagement in climate change can also create new 
alliances and increase the legitimacy of Israeli labour unions. The Israeli 
Government should consult worker representatives on environmental 
policies and the courts should recognize that labour unions represent 
workers in and outside the workplace and that they care about their 
wellbeing and not only their pay check.

10
9
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6. Expanding the areas of activity of the workers committees – The 
workers committees, backed by the trade unions, should expand their 
areas of operation and not function primarily as an arm of collective 
bargaining or of preventing harmful initiatives of the managements. The 
workers committees should highlight the many issues related to labour 
relations, which in Israel are often pushed aside - vocational training, 
integration of disabled people in the labour market, youth employment, 
quality of work life and much more. For this purpose, it is possible to 
demand specialized hours in the framework of collective bargaining in 
order to engage these issues.

7. Unionizing workers and strengthening employer organizations 
– In light of the centrality of the workers committees in the practices 
of codetermination in Israel, the growing trend of organizing as 
many workers as possible in trade unions should be encouraged. At 
the same time, employer organizations such as the Manufacturers 
Association and others must be strengthened. In other words, 
precisely when the umbrella organizations are being eroded (in 
part due to globalization processes), the existing entities should be 
supported as having a leading role in public representation and as 
entities conducting a dialogue among each other.

6

7

8. Employee representation in boards of directors – The conservation 
of the power of the workers committees as a central player does not 
mean they should be the only body through which the workers are 
making their voices heard. More methods should be encouraged, 
without necessarily harming the power of the workers committees. The 
representation of workers on the board of state companies and public 
companies in the private sector should continue to be strengthened – 
whether through legislative action, by political pressure or by the media. 
Other voices of employees, in addition to the workers committees and 
not instead of them, can provide a perspective broader than purely 
conflict relations - they can add an additional point of view of the 
workers, who also transcend their particularistic interests and adopt the 
perspective of the entire company. It may be also decided that the Joint 
Committees (such as safety, culture, food, etc.) will be composed of 
employee representatives who are both members and non-members 
of the committee. To ensure that the appointment of non-members shall 
not constitute an instrument of the managements to plant “straw men” 
on their behalf, non-members should be elected by all employees (as 
is now happening in the elections of employee representatives on the 
board of state companies).8
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4
54. Establishing a thorough, organized and accessible body 

of knowledge that will develop concrete mechanisms of 
codetermination and foster an organizational culture of sharing – 
It is apparent that codetermination mechanisms of corporate governance 
are not a priority for workers in Israel and all the more so - a priority for 
employers. This situation should not be accepted. The role of unions, 
as well as various research entities, is to develop this field and deepen 
the knowledge of these mechanisms, their influence and importance. 
Such a body of knowledge can be used by all social partners during 
future collective bargaining. Furthermore, the body of knowledge should 
instil the social partners with content aimed to assist in fostering an 
organizational culture where dialogue has a key role in, such as social 
rights, fundamental concepts of labour relations, the history of labour 
organizations, the social-democratic approach, etc. These concepts and 
content should be integrated in business schools, courses for directors, 
HR management programs and even organizational consulting programs. 
In addition, workers’ representatives should be provided with basic 
concepts of economics and business. Only familiarity of each party to 
the labour relations with the professional and ideological discourse of the 
other, would lead to a fruitful and binding dialogue in the future.

5. Strengthening the autonomy of the local employee representatives 
(workers committees) – And to examine the possibility of updating 
the status of legislation regarding workers committees (which does 
not exist in Israel apart from the Law for Organizing Work Supervision). 
In many European countries, especially in Germany, it is customary 
that the worker committees (often called the Workers Councils) are 
an autonomous entity in relation to the trade unions. In Israel, the 
workers committees act as an extension and under the authority of 
the representing union, legally mandated in the collective agreements. 
This dependence of workers committees on the unions leads to an 
inevitable involvement of the unions in cooperation processes between 
workers and employers and often can inhibit processes in this direction. 
Although in some cases the workers committees may play a negative 
role in labour relations, after all, its structural position is highly important. 
The workers committees are basically the only answer to the structural 
advantage the employers have, usually due to their economic strength, 
the mechanisms and external consultants at their disposal and their vast 
experience in labour relations. More autonomy to workers committees 
will suit the diverse and changing needs of employees and give a boost 
to conduct extensive activities in the local level, with no risk to the status 
of the collective agreements.
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A Roadmap for Promoting Policies 
that Encourage the Implementation of 
Codetermination

1. Renewal of economic negotiations at a sectorial level – 
One of the significant characteristics that distinguish between 
labour relations in Israel and the labour relations systems in 
most European countries is the level at which the economic 
negotiations take place. Most of the economic negotiations 
on wages in Europe take place at a sectorial level, this leads to 
a decline in the confrontation between the workers and the 
management, which is common in wage negotiation issues at 
the factory/company level. The decline in the conflict between 
the parties in the workplace enables the development of 
a deep and fundamental trust between them and allows 
the development of many mechanisms and practices of 
codetermination at the factory/company level, through 
factory/company level agreements. Therefore, trade unions, 
on the one hand, and employers' organizations in the private 
sector on the other, should strive for the renewal of economic 
negotiations at a sectorial level, while renewing the Production 
Councils agreement and striving to implement it at a factory/
company level.

2. Broad coverage of collective agreements – The aim should 
be to cover as many workers as possible in as many sectors as 
possible in collective agreements. The power, the legitimacy 
and the information provided by the national levels of the trade 
union, the employers’ associations and the various decision and 
policy makers, allow the drafting of guidelines for collective 
negotiations in various workplaces, which will promote the 
practices of codetermination.

3. Adoption of an index or a “standard” of codetermination – As part 
of the guidelines for collective negotiation by unions in Israel. This index 
should accommodate the variety of issues that fall under the domain of 
fundamental codetermination in this study and become part of the work 
program and part of the list of demands of the workers’ representatives 
during collective negotiations. In light of the institutional weakness of 
the field in Israel, the unions have to join forces with the employers’ 
organizations to establish a joint committee that will formulate the index 
or “standard” of codetermination and oversee its implementation. The 
index should include different criteria to define such workplaces as 
practicing codetermination (similar to the criteria listed above in the 
roadmap for employees/employers). An organization that wishes to 
meet the standard of an “employee-friendly organization” will have to 
submit a plan for approval of the committee and the committee will also 
check how the organization is meeting its obligations. The committee 
will periodically publish a list of these organizations and a report on the 
status of codetermination in the Israeli labour market. The establishment 
of the committee, the index and the agenda for promoting 
codetermination in the public opinion should be executed using a wide 
“lobby” which will include, inter alia, initiation of news articles, television 
news magazines, etc. Of course, the Commission will not have the 
possibility of imposing formal sanctions (positive or negative), but the 
“award” or the “penalty” will be the mere publication of the list, having 
the option to add or remove an organization from the list.

1
2

3
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3. Structural-Fundamental Participation – This category includes 
worker participation arrangements in the fields of deep management 
evidenced by worker participation in the planning of business 
operations at the factory/ company and developing the business and 
management strategies of the company – i.e., the organizational and 
occupational structure of the workplace, as well as the future business 
planning of the workplace and its business contacts:

a. Working procedures and organizational 
structure – The existence of agreements on 
the working arrangements in the corporation 
and its organizational structure, including 
organizational changes, opening and/or closing 
of departments and reduction/creation of 
positions in the workplace, the establishment of 
subsidiaries, etc.

b. Hiring standards – The existence of 
agreements regarding the quality and quantity 
of hiring standards in the corporation.

c. Technological changes – The existence of 
agreements regarding technological changes 
and production procedures in the corporation.

d. Strategic plans – The existence of 
agreements regarding the strategic-business 
plan of the corporation, including growth/
reduction of the corporation and its areas 
of activity, transition to green economy and 
adaptation to environmental changes, etc.

e. Outsourcing – The existence of agreements 
regarding the outsourcing of existing functions 
in the corporation.

f. Agreements with a third party – The 
existence of agreements about the nature 
and content of agreements with third parties 
(such as customers, the regulator, etc.) and their 
implications on the corporate activity and the 
employment of its workers.
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2. Structural-Instrumental Participation – This category 
includes worker  participation arrangements in the fields of 
“soft” management – i.e., the  broad economic sphere and the 
organization of work and its arrange ments:

a. Production and productivity – The 
existence of agreements on labour and 
productivity standards, as well as premiums 
and extras for additional work and additional 
arrangements regarding pro ductivity and 
efficiency.

b. Determination of ranks – The existence 
of agreements regarding the hierarchy of 
workers employed in various capacities, 
including the manner of promotion of 
employees of different ranks, matching the  
ranks to the positions, etc.

c. Work hours – The existence of 
agreements on the amount of working 
hours in the corporation, including the 
reduction of working ours according to the 
season, according to the different positions 
and depending on marital status, etc.

d. Labour mobility - the existence of 
agreements on the passage of employees 
between the different facilities of the 
company, temporarily or permanently.

e. Discipline – The existence of 
agreements on discipline rules and 
behaviour procedures in the workplace

.

f. Occupational security – The existence 
of agreements on hiring  and firing 
mechanisms, including joint processes 
anchoring hearings for workers and 
imposing sanctions on them.

חוזה העסקה
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Below is a roadmap for the implementation of codetermination in the 
workplace. This roadmap can be used for both employers and employees 
in Israel to promote practices of employee involvement in the workplace. 
A prerequisite for defining such practices as codetermination practices, is 
them being collective (relating to all employees or to a group of employees, 
not only to specific workers) and non-disposable (for example, receiving a 
bonus in any case of profit rather than as a burst of generosity).

The road map will be divided into 3 categories and will be based on the 
existence of agreements between management and employees in the 
following areas:

1. Economic Participation – This category includes mechanisms 
that enable cooperation between workers’ representatives and 
employers in the eco nomic field, aside from the salary itself and 
its accompanying social conditions which are determined as part 
of collective or individual negotiations – i.e., the various financial 
additions accompanying wages and social benefits:

a. Grants – The existence of agreements 
regarding financial bonuses to 
employees for excellence at work, 
rewards for seniority, suffi ciency, 
financial success of the corporation, etc.

b. Welfare of employees – The 
existence of agreements on issues that 
contribute to the welfare of employees, 
including holiday gifts, participation 
of the employer in funding education 
facilities for children of employees, 
vacation days, etc.
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