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מבוא
התפתחות המשא ומת הקיבוצי הענפי במהל שנות החמישי בישראל ,בדומה למדינות רבות
באירופה הקונטיננטלית ,הייתה חלק מניסיו ההסתדרות לאכו מדיניות של ריסו שכר
)באמצעות הסכמי רחבי  ,הכוללי עובדי רבי בעלי מאפייני דומי( ולחזק את מבנה
מערכת יחסי העבודה אגב הבנת הצור הגובר בדיפרנציאציה של תנאי ההעסקה בתוכה1.
המשא ומת הענפי שניהלה ההסתדרות ע התאחדות התעשייני באמצעות האיגודי
המקצועיי התעשייתיי היה המש והרחבה של מדיניות כללארצית ,אגב התאמתה לצרכי
תעסוקתיי בענפי השוני 2.כוח והיקפ של ההסכמי הענפיי הביא לכ שה הלכו
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עמית פוסט דוקטורט במרכז נזריא ללימודי ישראל.University of California, LosAngeles ,
דוגמה חשובה לדיו על התפתחות ומטרותיה של הסכמי ענפיי בתעשייה נית לראות בדיונו
של דה פריס ) (De Vriesעל ענ היהלומי .ראו DAVID DE VRIES, DIAMONDS AND WAR:
).STATE, CAPITAL, AND LABOR IN BRITISH-RULED PALESTINE (2010
ראו צבי וינטרוב ומשה פסטרנק הסכמי קיבוציי ) .(1988בנקודה זו אציי כי פורמליזציה של
"יחסי העבודה הענפיי" התרחשה רק בתחילת שנות השבעי ,ע החלטתה של ועידת
ההסתדרות ה  ,12הקובעת כי יש להתאי את מדיניות השכר לרווחיות הענ .ראו ההסתדרות
הכללית של העובדי באר ישראל הוועידה ה  12של ההסתדרות בראי העיתונות ).(1974
79

 ♦ 80עבודה ,חברה ומשפט טז

והתרבו לאור שנות השישי והשבעי  ,תו ספציפיקציה הולכת וגוברת של ענפי שוני
בתעשייה וכניסת ארגוני מעסיקי מתחו השירותי למשא ומת קיבוצי ריכוזי 3,בהנחה שה
יורחבו ויחולו על כלל העובדי במשק 4.בתהלי זה הפ המשא ומת הענפי בישראל ,כמו
במדינות אחרות באירופה ,למוקד יחסי העבודה בסקטור העסקי ,שבו התקיימה הפעילות
האיגודמקצועית העיקרית )אשר הובילה לעלייה בשיעור הכיסוי של הסכמי קיבוציי (.
למבנה ריכוזי זה היו כמה מטרות כלכליותפוליטיות:
 .1הוצאת שכר העבודה ותוספות השכר ממסגרת התחרות בי המעסיקי באותו ענ וקביעת
"מלמעלה" ,על ידי ה"שותפי החברתיי " )אגב הרחבת לכל המשק או הענ(5.
 .2מיצוב ארגו העובדי כשות בלעדי להסדרת של יחסי העבודה ותנאי העבודה במשק.
 .3ביסוס מעמד של ארגו העובדי וארגוני המעסיקי כגורמי אוטונומיי בעיצוב מדיניות
השכר במשק וכשותפי של המדינה בבניית משק לאומי.
בניגוד לציפיות מיצירתה של מערכת יחסי עבודה ריכוזית ומתואמת ולשאיפות מוסדות האיגוד
המקצועי בריכוז תהליכי המשא ומת הקיבוצי ע התמסדות הסכמי ענפיי בתעשייה,
דרישות העובדי ומידת נכונות להיאבק עליה ברמת המפעל לא השתנתה וא עלתה 6.לכ
נלווי נתוני על עליות שכר ניכרות ,מעבר לקבוע בהסכמי הענפיי ,שמעידי על תפקוד
החלקי של ההסכמי הענפיי בהגבלת רמות ניהולו של המשא ומת ובקיומ של הסכמי אלו
ברמה המפעלית 7.עדויות על עליות שכר אלה מסמנות חולשה של מנגנוני התיאו המוסדיי
במערכת יחסי העבודה ,כאשר עבור עובדי )ומעסיקי ( חזקי בתעשייה הופכת הרמה
הענפית לבסיס התחלתי של המשא ומת הקיבוצי ,ועל גביה התפתחה כבר בשנות השישי
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לניתוח של התהלי ראו צבי זוסמ "המדיניות הלאומית בריסו השכר" רבעו לכלכלה כא 39
) ;(1974אברה שירו מבוא ליחסי עבודה בישראל ).(1983
כ לדוגמה קבעו הסכמי בענפי שוני סוגיות כגו חלוקת משמרות מותאמת ענפית; דירוגי
מקצועיי ייחודיי וחלוקה לדרגות שכר בהתא; תוספות ותק ענפיות ,הנבדלות בי ענ אחד
למשנהו; בגדי עבודה וציוד נלווה; ביטוחי שוני ועוד )ראו וינטרוב ופסטרנק ,לעיל ה"ש .(2
ובכ יכללו ג את המעסיקי הלא מאורגני ואת עובדיה .להרחבה ראו שירו ,לעיל ה"ש ;2
וכ עדות לכ בדיוני הסתדרות עובדי המתכת ארכיו העבודה ע"ש פינחס לבו )ארכיו מכו
לבו( )להל :אמ"ל( .ככל הידוע כיו ,לא היו בתקופה זו הסכמי ענפיי שלא הורחבו בצווי
הרחבה.
המושג "שותפי חברתיי" מבקש לטשטש של הקונפליקט המעמדי בי עובדי למעסיקי תחת
מערכת יחסי עבודה ריכוזית )"קורפורטיסטית"( ,אגב הדגשת חשיבותה של הברית הבי מעמדית
שנכרתת בי ארגוני עובדי ובי ארגוני מעסיקי לש שליטה משותפת על הסדרת שוק העבודה.
זאת ג בניגוד לתזה של גרינברג – שטוע להיחלשות עובדי הסקטור העסקי במהל שנות
השישי והשבעי .ראו לב גרינברג "עובדי חלשי ,עובדי חזקי זרמי בכלכלה הפוליטית
הישראלית –  "1994–1967תיאוריה וביקורת ) (1996) 61 ,9להל :גרינברג "עובדי חלשי"(.
כ ראו משרד העבודה והרווחה דיווחי הממונה על יחסי עבודה על סכסוכי עבודה ושביתות
)מאושרות ובלתי מאושרות( ) 1975–1970להל :דיווחי הממונה(; וכ דיווחי הממונה לשני
.1977 ,1976
ראו זוסמ ,לעיל ה"ש .2
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הרמה המפעלית כחלק אינטגראלי ולגיטימי בתהלי המשא ומת ומערכת יחסי העבודה8.

עבור אלה היה המשא ומת וההסכ הענפי כמעי מסגרת ממסדית מרסנת ,אשר לא החזיקה
מעמד בפני דרישותיה וצורכיה בתקופות של תעסוקה מלאה וחוסר בעובדי 9.
המתח בי הצור בהסדרה ריכוזית ורחבה של תנאי ההעסקה לבי דרישות מקומיות
לפריצת מסגרת ההסכמי הענפיי והתפתחות מנגנוני ייצוג ברמת המפעל הוביל לשחיקתה
של יכולת המשילות של ההסכמי הענפיי במדיניות השכר ובקביעת תנאי ההעסקה בענפי
התעשייה ומאוחר יותר א לביטול המשא ומת הענפי במרבית )על א המש תחולת
המשפטית של הסכמי אלו( 10.אל מול ביטול המשא ומת הענפי במרבית ענפי התעשייה,
בענפי אחרי בסקטור הפרטי – ובייחוד בענפי השירותי – שמרה רמה זו על דומיננטיות,
והיא מתנהלת בתדירות דומה לאור העשורי האחרוני כאפיק המרכזי של יחסי העבודה
בענפי אלה .הבדלי אלה ,בי ענפי התעשייה והשירותי בסקטור הפרטי ,נשמרי בעקביות
עד ימינו ויוצרי מבנה מוסדי חדש במערכת יחסי העבודה ,המכונה על ידי מונדלק וכ על ידי
קריסטל ואח' "מבנה היברידי" ,המאופיי בתתימבני שוני המתקיימי בוזמנית בתו
מערכת יחסי עבודה אחת 11.מאמר זה ,שבו מוצג לראשונה תהלי היווצרותו של פער מבני
במערכת יחסי העבודה ,שנפער בי ענפי השירותי והתעשייה בסקטור הפרטי ושל מבנה
היברידי במערכת יחסי העבודה ,יאפשר הבנה טובה יותר של תרומת המשא ומת וההסכמי
הקיבוציי הענפיי בישראל וכ של תהליכי שימור ושינוי מוסדיי במערכת יחסי העבודה.
בחלקו השני של המאמר אציג בקצרה את הכלי התאורטיי בחקר רמות הפעילות השונות
במערכת יחסי העבודה ,אשר ישמשו אותי בניתוח של תהליכי השימור והשינוי במערכת יחסי
העבודה בישראל ובהשלכותיה וכ בשיטת המחקר שעליו מתבסס המאמר .לאחריה יוצגו
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זאת א על פי שההכרה הרשמית בלגיטימציה של משא ומת מפעלי לתוספות שכר ודירוג ניתנה
רק בוועידות ההסתדרות ה  13וה  1977) 14ו  ,1981בהתאמה( וג בדיוני הסתדרות עובדי
המתכת ,אמ"ל ,לעיל ה"ש .4
על המשוואה בי מצב של תעסוקה מלאה לבי דרישות העובדי ומידת המיליטנטיות שלה
ראו Walter Korpi & Michael Shalev, Strikes, Industrial Relations and Class Conflict in
) ;Capitalist Societies, 30 BRIT. J. SOC. 64 (1979מיכאל שלו "המיתו :ניתוח כלכלי מדיני של
האבטלה בישראל" מחברות למחקר וביקורת  ;(1984) 2 ,9גרינברג "עובדי חלשי" ,לעיל ה"ש
.6
חוק הסכמי קיבוציי ,התשי"ז–) 1957להל :החוק( .ענפי התעשייה שבה ממשיכה לפעול
הרמה הענפית ג לאור שנות האלפיי ה :ענ היהלומי )הסכ ענפי אחרו נחת בשנת
 ;(2015ענ האפייה )הסכ ענפי אחרו נחת ב  ,2014הוא לא שונה מאז ובמקומו נחתמי
הסכמי מפעליי בחלק מהענ(; ענ טחנות הקמח )שבו הסיטואציה דומה מאוד לזו שבענ
האפייה ,ע ביטול המשא ומת הענפי לטובת משא ומת מפעלי בסבב המשא ומת של –2015
 .(2016להרחבה ראו וינטרוב ופסטרנק ,לעיל ה"ש  .2בגלל היקפ הקט וחריגות לא ארחיב על
ענפי אלו במאמר זה ,אלא בפרסו מאוחר יותר.
ראו Guy Mundlak, Organizing Workers in “Hybrid Systems”: Comparing Trade Union:
Strategy in Four Countries – Austria, Germany, Israel and The Netherlands, 17
)) THEORETICAL INQ. L. 163 (2016להל ;(Mundlak, Organizing Workers :טלי קריסטל ,גיא

מונדלק ,יצחק הברפלד וינו כה "צפיפות ארגונית בישראל  :2012–2006פיצול מערכת יחסי
העבודה" עבודה ,חברה ומשפט יד .(2015) 9
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יסודותיה של מערכת יחסי העבודה בישראל והתפתחות במהל שנות החמישי והשישי ,
אגב יצירת הרקע ההיסטורי לניתוח הממצאי החדשי של המאמר .בחלקו הרביעי של המאמר
אציג בצורה מפורטת את ממצאי המחקר ,שבמרכז תהליכי השימור והשינוי של הרמה
הענפית ביחסי העבודה ,וכ אצביע על הגורמי לה ועל השפעותיה על מערכת יחסי
העבודה .בחלקו האחרו של המאמר אסכ את תהליכי השינוי המתוארי לכדי מסקנות על
התפתחותו של מבנה מוסדי היברידי ביחסי העבודה בישראל.

א .הרמות השונות של יחסי העבודה – כלי תאורטיי
מערכת יחסי העבודה הינה מבנה מוסדי מרכזי בכלכלה הפוליטית של מדינות מערביות רבות,
אשר מאפשר תהליכי הידברות ופתרו חילוקי דעות בשוק העבודה ובאמצעות משפיע על
תנאי העסקה ושכר ,כמו ג על אבטלה ,שוויו וצמיחה 12.מערכת יחסי העבודה פועלת על
רקע של טכנולוגיות ייצור משתנות ,מבנה השווקי הכלכליי ויחסי העוצמה בחברה .במערכת
פועלי מוסדות ושחקני שוני – ארגוני עובדי ,ארגוני מעסיקי ,המדינה ומוסדותיה וכ
ארגוני חברהאזרחית שוני .בהקשר נתו יפעלו השחקני המוסדיי ליצירת מסגרת של
הסדרי  ,נורמות ורגולציות; אלה ה תוצרי המערכת אשר ג מעצבי אותה מאוחר יותר13.
בתו שדה המחקר הרחב של מערכת יחסי העבודה יעסוק מאמר זה באופי הסדרת של יחסי
העבודה ורמות המשא ומת שבה פועלי השחקני השוני לנהל את יחסי העבודה ולעג את
ההסכמות ביניה ,וברמה הענפית של המשא ומת הקיבוצי בפרט.
הספרות המחקרית העוסקת ביחסי עבודה מכירה בשלוש רמות הסדרה ומשא ומת
מרכזיות )פוטנציאליות( 14:רמת השיא ,הכללארצית ,שבה קובעי השותפי החברתיי
)ארגוני העובדי וארגוני המעסיקי( מדיניות יחסי עבודה ושכר עבור כלל המשק הלאומי;
הרמה הענפית )או רמת משלח היד( ,שבה קובעי השותפי החברתיי מדיניות שכר וכללי
עבודה ברמת ענפי התעשייה )ומשלחי היד( השוני; רמת המפעל )מקו העבודה( ,שבה
נקבעת מדיניות שכר מקומית בי ארגו עובדי למעסיק יחיד .דומיננטיות של רמה מסוימת
במבנה מערכת יחסי העבודה מאופיינת בפעילות מוסדית ,הנובעת ממנה ובה בעת מאפשרת
את המשכיותה 15.לאחר תקופות קונפליקטואליות ביחסי העבודה במדינות מערביות רבות

_______________
12
13

14
15

).RICHARD B. FREEMAN & JAMES L. MEDOFF, WHAT DO UNIONS DO? (1984
COMMISSION ON THE FUTURE OF WORKER-MANAGEMENT RELATIONS, REPORT AND
RECOMMENDATIONS (Dep’t of Labor Dec. 2012); BERNHARD EBBINGHAUS. & JELLE VISSER,
TRADE UNIONS IN WESTERN EUROPE SINCE 1945 (2000); GUY MUNDLAK, FADING
)) CORPORATISM IN ISRAEL (2007להל.(MUNDLAK, FADING :
יצוי כי אי הכרח לקיו שלושת הרמות בפועל ,אלא לאפשרות החוקית מבנית לקיומ .

ANTHONY FERNER & RICHARD HYMAN, CHANGING INDUSTRIAL RELATIONS IN EUROPE
)Franz Traxler, Coordinated Bargaining: A Stocktaking of its Preconditions, ;(1988
)) Practices and Performance, 34 INDUS. RELATIONS J. 194 (2003להלTraxler, :
.(Coordinated Bargaining
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התמסד בשנות החמישי מבנה מערכת יחסי עבודה שבו דומיננטית הרמה הענפית 16.הסדרה
של יחסי העבודה ותנאי ההעסקה ברמה הענפית ,המתאפשרת באמצעות התארגנות ענפית
רחבה של עובדי ומעסיקי  ,מובילה להתעצמות משותפת של שני הצדדי במשא ומת
הקיבוצי וליכולת ליצור מדיניות שכר ריכוזית 17.כמו כ מאפשרת ההסדרה הענפית של תנאי
העסקה תכנו כלכליתעשייתי כולל ,לצד כיסוי נרחב של שוק העבודה על ידי הסכמי
קיבוציי  ,באופ המצמצ אישוויו בי עובדי  18.מנגד ,הרמה הענפית נוטה להיות מרוחקת
מחוויות ציבור העובדי  ,ובהיעדר מנגנוני ייצוג חזקי ותיאו בי הרמות השונות של יחסי
העבודה ,הסכמי קיבוציי ענפיי נוטי לבטא ייצוג מצומצ של צורכי העובדי והמעסיקי
היחידי ויוצרי לעיתי ניכור בינ לבי מערכת יחסי העבודה 19.למרות חשיבותה הכלכלית
פוליטית של הרמה הענפית ביחסי העבודה ונוכחותה במדינות מערביות רבות ,היא טר זכתה
לעניי מחקרי של ממש בפני עצמה.
המשא ומת הריכוזי )ברמה הענפית כמו ג ברמת השיא הכללארצית( הבנוי על אדני
שיתו הפעולה בי ארגוני מעסיקי לארגו עובדי נשע ג על חסות מדינתית – כלכלית
ופוליטית 20.בתמורה לריסונ של דרישות השכר של העובדי מבטיחי המעסיקי תעסוקה
מלאה ,ואילו המדינה מעניקה לשותפי החברתיי חסות כלכליתפוליטית בדמות מדיניות
סוציאלית מרחיבה התומכת בעובדי ובמעסיקי ג יחד )בדמות סבסוד המערכת הפנסיונית,
ביטוח מפני אבטלה ,הכשרות מקצועיות ועוד( 21.שיתו הפעולה המשולש הוא הבסיס של
מדינת הרווחה המערבאירופאית והצפואירופאית ,המאופיינת במערכות אוניברסליות של

_______________
16
17
18
19

20

21

ראו Jelle Visser, Wage Bargaining Institutions – From Crisis to Crisis, 488 ECON. PAPERS
.(2013) http://bit.ly/2kShfYt
Claus Offe & Helmut Weisenthal, Two Logics of Collective Action: Theoretical Notes on
Social Class and Organizational Form, 1 POL. POWER & SOC. THEORY 67 (1980); Leo
).Panitch, Trade Unions and the Capitalist State, 25 NEW LEFT REV. 21 (1981
ראו  ,FREEMAN & MEDOFFלעיל ה"ש  ,Visser ;12לעיל ה"ש .16
ראו LEV L. GRINBERG, SPLIT CORPORATISM IN ISRAEL (1991); Franz Traxler, Business
Associations and Labor Unions in Comparison: Theoretical Perspective and Empirical
Findings on Social Class, Collective Action and Associational Organizability, 44 BRITISH J.
SOC. 673 (1993); Franz Traxler & Brand Brandl, Collective Bargaining, Inter-Sectoral
Heterogeneity and Competitiveness: A Cross-National Comparison of Macroeconomic
).Performance, 50 BRITISH J. INDUS. RELATIONS 73 (2012
ראו John Goldthorpe, The End of Convergence: Corporatist and Dualist Tendencies in
Modern Western Societies, in ORDER AND CONFLICT IN CONTEMPORARY CAPITALISM 315
) ,FERNER & HYMAN ;(1984לעיל ה"ש Philip Manow, Business Coordination, Wage ;15
Bargaining and Welfare State: Germany and Japan in Comparative Historical Perspective,
in COMPARING WELFARE CAPITALISM, SOCIAL POLICY AND POLITICAL ECOOMY IN EUROPE,
).JAPAN AND THE USA (Bernhard Ebbinghaus & Philip Manow eds., 2001
ראו );Philippe C. Schmitter, Still the Century of Corporatism?, 36 REV. POL. 85 (1974
 ,GRINBERGלעיל ה"ש  ;19יצחק גרינברג "חברת העובדי  הדר השנייה :השקפתו של יצחק

בראלי על המדיניות הכלכלית והשיטה הארגונית במשק העובדי" הרבעו לכלכלה 693 ,48
)) (2001להל :גרינברג "חברת העובדי"(.
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ביטחו סוציאלי וביציבות של שיתו פעולה כללארצי לצד מיעוט של קונפליקטי
ושביתות 22.שימורו ותחזוקו של המשא ומת הריכוזי תלויי ג בתיאו מרבי בי המעסיקי
השוני ,אגב הסכמת על הגבולות שמכתיבי ההסכמי הקיבוציי  23.בעוד החסות
המדינתית מעניקה רשת ביטחו סוציאלי רחבה ,התיאו בי המעסיקי והערבות ההדדית
ביניה מאפשרי עמידה בפני לחצי לתוספות שכר מפעליות החורגות מהקבוע בהסכמי
הקיבוציי  24.כ מאפשר השילוב בי שיעור גבוה של התארגנות מעסיקי ותיאו ביניה לבי
תשתית של מדיניות רווחה כוללת לשמור על ריסו שכר במצב של תעסוקה מלאה .לעומת
זאת ,כאשר שיעור ההתארגנות של המעסיקי נמו והתיאו ביניה רופ ,העלייה בכוח של
העובדי )האופיינית למצב של תעסוקה מלאה( מובילה לירידה בחוסנה של מערכת יחסי
העבודה ולפריצת מסגרות השכר הריכוזיות .25דומה המצב ג בצד ארגוני העובדי; כאשר
פעילות נעשית ללא איזו בי הממד המונופוליסטי )הדומיננטי במבנה של משא ומת ריכוזי(
לבי ממד הייצוג ,נית לצפות לניסיונות הולכי ומתרבי של העובדי ,אשר נהני ממצב של
תעסוקה מלאה ,לפרו את המסגרת הריכוזית המונופוליסטית באמצעות משא ומת
מפעלי/מבוזר26.
לאור שינויי רבי באופני ההסדרה של יחסי העבודה ובאופי פעולת של השחקני
במבנה מערכת יחסי העבודה ,ישראל הינה מעבדה חשובה ומעניינת להבנת הרמה הענפית –
המאופיינת בהסדרה ומשא ומת ייחודי  ,המאפשרי תיוו בי שתי הרמות האחרות .מאז
שנות הארבעי התאפיינו יחסי העבודה בסקטור הפרטי בישראל במבנה היררכי בעל שלוש
רמות הסדרה :רמת השיא הכללארצית ,רמה ענפית ,הבנויה על פי סדר תעשייתי/מקצועי
מוסכ  ,ורמה מפעלית מקומית .לאור תקופה זו השתנה מבנה מערכת יחסי העבודה ,אגב
התחזקותה של רמה אחת על פני האחרות ה מהבחינה הכמותית )מספר ההסכמי
הקיבוציי ( 27וה מהבחינה האיכותית )תוכ ההסכמי הקיבוציי ( .לענייננו ראוי לציי
שבענפי התעשייה )העומדי במוקד המאמר( שנות החמישי מתאפיינות בדומיננטיות של
רמת השיא ,שנות השישי והשבעי בדומיננטיות של הרמה הענפית ושנות התשעי
בדומיננטיות של הרמה המפעלית 28.מעברי מהירי אלה ה ביטוי לתהלי ביזור של מערכת
יחסי העבודה בישראל ,המתרחש באופני שוני ג במדינות נוספות ומשפיע באופ רחב על

_______________
22
23
24
25
26
27
28

ראו JELLE VISSER & ANTON HEMERIJCK, A DUTCH MIRACLE: JOB GROWTH, WELFARE
),Mundlak, Organizing Workers ;REFORM AND CORPORATISM IN THE NETHERLANDS (1997
לעיל ה"ש .11
ראו  ,Traxler, Coordinated Bargainingלעיל ה"ש .15
ראו  ,Manowלעיל ה"ש .20
ש.
ראו  ,GRINBERGלעיל ה"ש  ,FREEMAN & MEDOFF ;19לעיל ה"ש .12
ראו טלי קריסטל "ביזוריות הסכמי השכר הקיבוציי בישראל  "1998–1957עבודה ,חברה
ומשפט ט .(2012) 17
ראו ש.
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הכלכלה הפוליטית 29.ואול  ,לעומת מדינות אחרות ,במהל תהלי הביזור ההדרגתי של מבנה
מערכת יחסי העבודה בישראל נעל כמעט לחלוטי המשא ומת הענפי מהתעשייה הישראלית,
א השתמר בענפי השירותי בסקטור הפרטי 30.שינוי זה במבנה מערכת יחסי העבודה הינו
מהיר ,מרחיק לכת וכ ייחודי בצורתו בהשוואה לתהליכי מקבילי המתרחשי במדינות
אירופאיות רבות ,כיוו שבד בבד ע ביזור המשא ומת הקיבוצי מתרחש ג תהלי מקביל של
מרכוזו ,אגב יצירתו של מבנה מקוטב ) (Polarizedבחלק ממערכת יחסי העבודה31.

ב .שיטה
מרכזו של מאמר זה הוא בחינה של תהליכי שינוי מוסדיי במבנה מערכת יחסי העבודה בכלל,
באמצעות ניתוח איכותניהיסטורי של יחסי העבודה המשתני בישראל .בניגוד למחקר
השוואתי – בי מקרי שוני בעלי נקודות השקה משותפות – שממנו נעדרת ההתייחסות
המעמיקה לסיטואציה חברתית ספציפית ,מצרי חקר המקרה ) (Case-Studyניתוח של ההקשר
הספציפי שבו נוצר ומשתנה המבנה ושל ייחודיות השחקני בתוכו .לצד חקר המקרה,
התאוריה הנאומוסדית ההיסטורית מזמינה ג התעמקות בדינמיקה הפנימוסדית והחו
מוסדית המתפתחת בתהליכי שינוי .על מנת להקי את מכלול השינויי המתרחשי בשדה
המחקר ישולבו במאמר שתי שיטות מחקר מרכזיות משדה המחקר של ההיסטוריה החברתית –
מחקר ארכיוני וראיונות ע דמויות מפתח בשדה .שלושה סוגי מסמכי יעמדו במרכז הניתוח
שלי :מסמכי ארכיוניי )מארכיו העבודה ע"ש פנחס לבו ,גנז המדינה ,ארכיו מפלגת
העבודה ועוד(; מסמכי משפטיי והסכמי קיבוציי )שמקור בפסיקות בית הדי לעבודה,
רש ההסכמי הקיבוציי ועוד(; וכ תיעוד עיתונאי תקופתי )שמקורו בעיקר באתר "עיתונות
יהודית היסטורית"( .אציי כי ניתוח תוכנ של הסכמי קיבוציי אינו נפו במחקר הכלכלי
חברתי בישראל בעשורי האחרוני ,ומכא נובעת חשיבותו של מחקר זה להבנת הדינמיקה
הכלכליתפוליטית במערכת יחסי העבודה בישראל .לצד העיסוק במסמכי תקופתיי ,
הפותחי צוהר בלתי אמצעי לשדה הנחקר ,מתבסס המאמר על ראיונות מובנילמחצה של
שחקני מרכזיי במערכת יחסי העבודה ,שמה עולה תיאור של היבטי נוספי של המתרחש
במערכת יחסי העבודה כמו ג פרשנות האישית להתרחשויות אלה.

_______________
29

30
31

ראו  ,MUNDLAK, FADINGלעיל ה"ש Bernhard Ebbinghaus, Claudia Göbel & Sebastian ;13
Koos, Social Capital, 'Ghent' and Workplace Contexts Matter: Comparing Union
) ;Membership in Europe, 17 EURO. J. INDUS. RELATIONS 107 (2011טלי קריסטל "הכלכלה

הפוליטית של ישראל והגידול באי השוויו בהכנסות "2010–1970 ,סוציולוגיה ישראלית טו 282
)) (2014להל :קריסטל "הכלכלה הפוליטית"(.
בכינוי "שירותי" אשתמש במאמר זה לענפי הלא תעשייתיי בסקטור העסקי – מלונאות,
שמירה ואבטחה ,ניקיו  ,בניי  ,חקלאות ,מסחר וגו'.
ראו Jelle Visser, Susan Hayter & Rosina Gammarano, Trends in Collective Bargaining
Coverage: Stability, Erosion or Decline?, ILO: LABOUR RELATIONS & COLLECTIVE
.BARGAINING (2017) http://bit.ly/2knvAMt
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ג .רקע היסטורי :יצירת המבנה המוסדי הענפי במערכת יחסי העבודה –
1970–1945
 .1ענפי התעשייה – כיסוי רחב על ידי הסכמי ענפיי
במהל שנות הארבעי התאפיי שוק העבודה בישראל בצמיחה כלכלית וירידה ניכרת
באבטלה ,שאליה התלוותה תסיסה הולכת וגוברת של עובדי התעשייה; אלה החלו להתנגד
למדיניות הקפאת השכר של הנהגת ההסתדרות ולהעלות דרישות לתוספות שכר ניכרות32.
לאור התסיסה הגוברת בענפי התעשייה ושאיפת של מוסדות המדינה וההסתדרות להרגעת
יחסי העבודה ביישוב היהודי בישראל ,החליטה ב 1945הוועידה השישית של "ההסתדרות
הכללית של העובדי העבריי באר ישראל" )כשמה אז( – בהיותה ארגו העובדי המרכזי
בחברה בישראל – על מהל סדור ומתוכנ לכינו מערכת יחסי עבודה קורפורטיסטית
ריכוזית 33.בתהלי שהחל לאחר ועידת ההסתדרות החלה היווצרותה של רמה ענפית במערכת
יחסי העבודה בתעשייה ,באמצעות כריתת הסכמי קיבוציי ע התאחדות התעשייני )ארגו
המעסיקי המרכזי בתעשייה(; בכ הוסדרו ענפי תעשייתיי "חדשי " ,כגו ענ המזו ,ענ
המתכת ,ענ הטקסטיל ,ענ הדפוס ואחרי .במהלכו של תהלי שנמש שני מספר קובצו
הסדרי ההעסקה השוני במפעלי התעשייה בישראל לכדי הסכמי קיבוציי ענפיי ,אשר
נחתמו בי ההסתדרות הכללית והאיגוד המקצועי הענפי הרלוונטי בתוכה לבי התאחדות
התעשייני והסקציה הענפית הרלוונטית תחתיה ,אגב העמקת השותפות החברתית ביניה
בעיצובו של שוק העבודה 34.התרחבות התעשייה בישראל ,וכ התרחבות המער המוסדי של
ה"שותפי החברתיי " בשנות החמישי והשישי  ,לצד הצור בספציפיקציה הולכת וגוברת
של תנאי ההעסקה ויחסי העבודה ,הובילו להתפתחות ענפי רבי נוספי אשר נכנסו תחת
המבנה הענפי הקיי והביאו להרחבתו ושכלולו ,לדוגמה :תחת ענ המזו נוצרו ענפי
הפרמצבטיקה ,הריבות והשימורי  ,השוקולדה ,הקפה הנמס )ועוד כ 20תתיענפי(; תחת
ענ הטקסטיל נוצרו ענפי ההלבשה ,העור והנעליי ,הטריקוטז' ואחרי  .במהל זה פעלה
ההסתדרות ,יחד ע התאחדות התעשייני ,להסדרה עלמפעלית ענפית לכלל ענפי התעשייה,
במטרה ליצור מסגרות ייצוג ) (Voiceלעובדי התעשייה ולבצר משילות ריכוזית ) (Monopolyעל
תנאי ההעסקה בתעשייה ,אגב ריסו דרישות העובדי ברמה המפעלית.
מתוק התפתחות המוסדית של ההסכמי הענפיי ,כיוזמה של הנהגת ההסתדרות ,תפקד
המשא ומת הענפי כשלוחה של המדיניות הכללארצית של ההסתדרות .על כ ,חידוש
ההסכמי הענפיי נעשה תמיד לאור המדיניות המוסכמת ברמת השיא הכללארצית – בי

_______________
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עמרי מצר "התעשייה היהודית הפרטית ומדיניות תוספת היוקר "1943–1939 ,ישראל 117 ,21
).(2013
שירו ,לעיל ה"ש .2
לפירוט ודוגמאות של ההסכמי הענפיי הרבי בתעשייה ,ראו וינטרוב ופסטרנק ,לעיל ה"ש .2
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הנהגת ההסתדרות לראשי התאחדות התעשייני ובינ לבי הממשלה 35,אשר מעורבותה
ביחסי העבודה בסקטור הפרטי בשנות החמישי והשישי הייתה מקיפה מאוד 36.כ ,במטרה
לספק מענה לייצוג העובדי ברמה העלמפעלית )אגב הקפדה על ריסו שכר( ולצור תרגו
המדיניות הכלכלית הכללארצית לכדי תנאי העסקה בענפי תעשייה שוני ,פעלה הרמה
הענפית כשלוחה של מונופול ריכוזי )בהובלת ההסתדרות ,המעסיקי והממשלה( .יצוי כי
מיסוד הרמה הענפית כאפיק המרכזי להסדרת של תנאי ההעסקה אפיי בשני אלה את ענפי
התעשייה בלבד ,מתוק משקל במשק 37וכ לאור הפעילות הארגוניתפוליטית שאפיינה את
העובדי והמעסיקי בתעשייה )לעומת ענפי אחרי בסקטור הפרטי באותה תקופה( .כמו כ
אִ פשר מבנה זה את התרחבות השליטה המשותפת של ההסתדרות והתאחדות התעשייני בשוק
העבודה ,ע כיסויי של מרבית עובדי התעשייה תחת הסכמי קיבוציי כוללניי ורחבי ,עד
כדי תחולה על כלל העובדי בתעשייה ,באמצעות מנגנו צו ההרחבה 38.בהתא למדיניות
ההסתדרות באות שני ,חודשו/נחתמו ההסכמי הענפיי אחת לשנתיי והסדירו את מכלול
תנאי ההעסקה של עובדי התעשייה:
– הסדרי שכר – שכר בסיס תעריפי ,תוספת ותק ותפקיד ,תוספת עבור משמרת
שנייה/שלישית ועוד.
– תנאי סוציאליי – חופשה שנתית ,דמי הבראה ,ביטוח פנסיוני ,דמי מחלה ,תוספת
משפחה ,הסדרי הזנה ועוד.
– הסדרי של מערכת היחסי בי הצדדי ובי העובד והמעביד – התחלה וסיו של
העסקה ,פתרו מחלוקות בי הצדדי להסכ ועוד.
 .2ענפי השירותי – כיסוי מצומצ על ידי הסכמי מפעליי
לעומת מערכת יחסי העבודה בענפי התעשייה ,במהל שנות החמישי והשישי נסמכו
העובדי בענפי אחרי בסקטור הפרטי על מנגנוני הסדרה מפעליי ומקומיי ,בצורת
הסכמי קיבוציי מיוחדי שנשענו על פעילות מפעלית של העובדי והמעסיקי  .ענפי
השירותי )בתוכ – ענפי המלונאות ,הקולנוע ,ההובלה ,הניקיו ,השמירה וענפי המסחר
ומאוחר יותר ג אולמות השמחה( – 39התאפיינו בפעילות כלכלית קטנה והיקפי העסקה
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בניגוד לדברי שכותב זוסמ על ההסכמי הענפיי במהל שנות התשעי )ראו צבי זוסמ
"מהסכמי קיבוציי לחוזי אישיי :שכר ,יחסי עבודה וההסתדרות" רבעו לכלכלה 42
).((1995
שלטונה של מפא"י במוסדות ההסתדרות ובממשלה בו זמנית עד  1977הובילו לקשר סימביוטי
חזק ביותר בי מוסדות ההסתדרות והמדינה .ראו ג משה ליסק וד הורובי מצוקות באוטופיה:
ישראל – חברה בעומס יתר ) ;(1990שלו ,לעיל ה"ש  ;9זאב שטרנהל בני אומה או תיקו חברה:
לאומיות וסוציאליז בתנועת העבודה הישראלית  ;(1995) 1940–1904גרינברג "עובדי
חלשי" ,לעיל ה"ש .6
שיעור העובדי בתעשייה בשנות החמישי והשישי עמד על  29–26אחוזי מכוח העבודה
האזרחי.
ראו ס'  33–25לחוק הסכמי קיבוציי ,התשי"ז–.1957
במסגרת מאמר זה לא אתייחס לענפי הבניי והחקלאות ,עקב ייחוד המבני בתו המערכת.

 ♦ 88עבודה ,חברה ומשפט טז

נמוכי יחסית לענפי אחרי ,כמו ג בסוגי עבודות פשוטי  .בענפי אלו הועסקו לרוב
העובדי החלשי ביותר בחברה בישראל – מבוגרי  ,מהגרי חדשי  ,נשי ,מזרחי ,
פלסטיני )אזרחי  ,ואחרי  1967ג לאאזרחי ( – אשר זכו לתנאי ירודי )ביחס למקביליה
בענפי התעשייה( וחוסר עניי מצד מוסדות ההסתדרות 40.עקב מאפייני אלו ,ובעיקר
ההתעניינות ההסתדרותית המעטה אשר לא כפתה על המעסיקי פעילות ארגוניתמוסדית
כלשהי ,ג התארגנות המעסיקי בענפי אלו הייתה נמוכה מאוד ,ולא התקיימה הסדרה ענפית
של תנאי ויחסי עבודה .כ לדוגמה ,בכל ענ המלונאות לא התקיימו בשני אלה הסכמי
ענפייארציי ובמקומ נחתמו הסכמי שחלו על ערי שונות )לדוגמה – הסכמי קיבוציי
לעובדי המלונות בנהריה ;(41כ ג בנוגע לענפי האחרי – נחתמו הסכמי מפעליי
מיוחדי אשר חלו על מעסיק אחד או מעסיקי מספר באזור גאוגרפי אחד ,כפונקציה של
פעילות ארגונית מקומית 42.ג ענ הניקיו התאפיי בהיעדר של ארגוני מעסיקי )עד שלהי
שנות השבעי ( ובפעילות איגוד מקצועית אשר התמקדה ברמה המפעלית ,זאת באמצעות משא
ומת להסכמי מפעליי  ,וכ )באופ ייחודי לענ הניקיו( במאבקי מקומיי לביטולה של
צורת ההעסקה העקיפה שהחלה לאפיי אותו 43.השינוי בענפי אלו החל בשלהי שנות
השישי  ,ע הקמתה של לשכת התיאו של הארגוני הכלכליי )כארגוגג של כלל
המעסיקי בסקטור הפרטי ,להל – "לשכת התיאו "( והקמת של ארגוני מעסיקי בענפי
אלו.
 .3מרד עובדי התעשייה ומרכוז מערכת יחסי העבודה – 1970–1960
התפתחות המשא ומת הענפי כמנגנו המוסדי המרכזי במערכת יחסי העבודה בסקטור הפרטי

בשנות החמישי והשישי לוותה בשימור המבנה הריכוזי של ייצוג העובדי בהסתדרות44.

העובדי לא זכו לייצוג ישיר במנגנוני הענפיי או בהנהגת האג לאיגוד מקצועי בהסתדרות
)להל – "האיגוד המקצועי"( ,וההסכמי הקיבוציי שנחתמו באות שני לא שיקפו את
שאיפותיה ואת כוח היחסי בשוק העבודה 45.כל עוד רוס כוח של עובדי הסקטור הפרטי

_______________
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ראו בת שבע מרגלית שטר גאולה בכבלי :תנועת הפועלות האר ישראלית )(1939–1920

41
42

ארכיו המדינה )גנז המדינה( ,גל .59414/50 60
נתוני אלה עולי מתו מאגר ההסכמי הקיבוציי ,שרישומ נמצא באחריותו של הממונה
הארצי על יחסי העבודה.
 ,Bondyלעיל ה"ש .40
ראו יונת שפירא אחדות העבודה ההיסטורית :עצמתו של ארגו פוליטי ) ;(1975לב גרינברג
ההסתדרות מעל הכל ) ;(1993תמר גוז'נסקי לח עבודה :מעמד הפועלי הישראלי – מבט
עכשווי והיסטורי ).(2013
מחקרו של אברה פרידמ על ועדי העובדי בהסתדרות והיק השפעת מציג ניתוח מעניי של
עמדות נציגי העובדי כלפי אופי פעולתו של מנגנו ההסתדרות בתקופה זו .ראו אברה פרידמ
מחקר ועדי עובדי ).(1963

43
44
45

)Assaf Bondy, The (dis)Advantages of Sector-Level Bargaining: Outsourcing of ;(2006
Cleaning Work and the Segmentation of the Israeli Industrial Relations System, 60 J. INDUS.
).REL. 691 (2018
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בשוק העבודה )בעיקר באמצעות שמירה על שיעור אבטלה גבוה( ,נשמר כוחו של המונופול
ההסתדרותי ברמה הענפית ללא אתגור; ואול  ,ע התפתחותה של תעסוקה מלאה )בשני
 (1960–1959החלו להופיע ניצני של התנגדות למבנה הריכוזי ולהיעדר הייצוג .ההתנגדות
למונופול ההסתדרותי בקביעת השכר )ובעיקר בקביעת תוספות השכר( החלה בהתארגנות של
נציגויות עובדי ממפעלי תעשייה באזור גוש ד ,אשר חברו יחד ל"תנועת ועדי הפעולה" .ועדי
הפעולה הובילו בי השני  1965–1960מאבק ציבורי מול המעסיקי ברמת מקומות העבודה
וכ אל מול הנהגת ההסתדרות ומדיניותה ,בדרישה לתוספות שכר לעובדי התעשייה ,והובילו
לפריצתה של מדיניות השכר הריכוזית ולעליות שכר ניכרות בכלל המשק46.
לאחר שני מספר של תסיסה בקרב דרגי השטח וחוסר הצלחתה של ההסתדרות בדיכויה
של תנועת ועדי הפעולה העצמאיי יזמו הממשלה וההסתדרות ,בשיתו פעולה בי משרד
האוצר להנהגת ההסתדרות )אשר כאמור לעיל נשלטו באות שני על ידי אותה מפלגה,
מפא"י( ,מיתו כלכלי משמעותי .באמצעות מהל של הפחתת סובסידיות וביקושי )בעיקר
בתעשייה ובענ הבנייה ,בהתאמה( הובילה האליטה הפוליטיתבירוקרטית מהל כלכלי
פוליטי שנועד להפחית את לחצי השכר בשוק העבודה ,אגב הגדלה ניכרת של שיעור האבטלה
במשק 47.אל מול כישלו ההסתדרות בתחזוקה של מדיניות שכר ריכוזית בי  1960ל,1965
הביא המיתו של  1967–1966לעלייה גדולה בשיעור האבטלה )מכ 3%בשנת  1964לכ11%
בשנת  ,(1966ובכ לעצירה כמעט מלאה של עליות השכר אשר אפיינו את שוק העבודה בחמש
השני שקדמו למיתו .כפי שהתנבאה יו"ר הוועדה הכלכלית של מפא"י בשלהי  ,1965גולדה
מאיר – "זה שוקטריטמנט ,אבל זה עלול להצליח"48.
התוצאות של המיתו היזו היו ,בי השאר ,החלשת פעילות העצמאית וכוח המאורג
של עובדי התעשייה 49.באקלי נוח כזה פעלו ההסתדרות והממשלה ,בשיתו התאחדות
התעשייני ,להחיל שליטה טובה יותר על יחסי העבודה במשק 50ועל תנאי ההעסקה של
העובדי  ,זאת באמצעות משא ומת להסכמי שכר ריכוזיי והחלת על כלל ענפי המשק
הפרטי ,והובילו להתארגנות של מעסיקי בענפי נוספי – בתחומי השירותי  .התארגנות
המעסיקי בענפי השירותי מאז  1968אפשרה את כניסת למשא ומת ענפיארצי והתרחבותו
של זה מחו לתחומי התעשייה ,ועל ידי כ את הפיכתו של המשא ומת הענפי למנגנו
ההסדרה המרכזי בסקטור הפרטי כולו )לדוגמה – בענפי המלונאות ,השמירה ,הניקיו
והמסחר(.

_______________
46
47
48
49
50

להרחבה על "מרד ועדי הפעולה" ראו רחל טוקטלי דפוסי פוליטיי ביחסי העבודה בישראל
)חיבור לש קבלת תואר דוקטור ,אוניברסיטת תל אביב .(1979 ,כ ראו גרינברג "חברת
העובדי" ,לעיל ה"ש  ;21גוז'נסקי ,לעיל ה"ש .44
ראו שלו ,לעיל ה"ש  ;9גרינברג ההסתדרות מעל הכל ,לעיל ה"ש .44
ראו הדיו בוועדה הכלכלית על תוכנית המיתו וביצועה ,ארכיו תנועת העבודה בבית ברל
)ארכיו העבודה(.
גרינברג "עובדי חלשי" ,לעיל ה"ש .6
באמצעות הסכ ריכוזי לקביעת כללי מנחי ביחסי העבודה בי השותפי החברתיי )"הסכ
קיבוצי כללי להסדר יחסי העבודה  .("1967ראו ג גרינברג ההסתדרות מעל הכל ,לעיל ה"ש ;44
יצחק גרינברג פנחס ספיר :ביוגרפיה כלכלית ופוליטית )) (2011להל :גרינברג פנחס ספיר(.
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ד .מגמות מרכוז וביזור במערכת יחסי העבודה – קיטוב והיברידיזציה
 .1שחיקת הרמה הענפית מלמעלה – 1980–1970
כפי שמראי מחקרי קודמי וכפי שהצגתי לעיל ,שנות החמישי והשישי מתאפיינות
במאבק המתנהל במערכת יחסי העבודה בי שתי מגמות סותרות – יצירה ושימור של מבנה
ריכוזי במטרה לשלוט על מבנה השכר ותנאי ההעסקה "מלמעלה" ,אל מול פיתוח מנגנוני ייצוג
ומשא ומת "חתרניי" ברמה המפעלית ,אגב שחיקה של מדיניות השכר הריכוזית .המאבק בי
מגמות אלו בשנות השישי המוקדמות אינו ייחודי לישראל ,אול עומק ההשפעה שלו51
מצביע על בעיה מבנית במערכת יחסי העבודה בישראל ,אשר תבוא לידי ביטוי ג לאור שנות
השבעי  ,קרי מידה נמוכה של תיאו בי הרמות השונות במערכת יחסי העבודה ובי חלקיה
השוני .חולשת של מנגנוני התיאו – המתבטאת באישיתו עובדי בפעילותה של מערכת
יחסי העבודה וייצוג ישיר של דרישותיה ברמות הריכוזיות שלה כמו ג בהיענות של
המעסיקי לדרישות אשר פורצות את גדרי מדיניות השכר הענפית המוסכמת – מובילה לירידת
הרלוונטיות של המשא ומת הענפי במהל שנות השישי  .המיתו היזו בשני ,1967–1966
שריס את פעילות העצמאית של העובדי ואת יכולת המעסיקי להיענות לדרישותיה ,היה
אפוא צעד אגרסיבי בשיקו מעמדו של המשא ומת הענפי ושל מדיניות השכר הריכוזית ,אגב
חיזוק התיאו בי חלקיה ובי הרמות השונות של מערכת יחסי העבודה .כפי שאראה להל,
לאור חזרת של לחצי שכר מהרמה המפעלית בענפי התעשייה ,המיתו הינו אמצעי ראשו
בתהלי אשר פועל לקיטוב של מערכת יחסי העבודה בענפי התעשייה ולאחר מכ לביזורה.
תוצאותיה של מלחמת  1967מובילות לשינוי מדיניות המיתו היזו ,ועל א שינויי
באופני המעורבות המדינתית במשק חוזר שוק העבודה באופ הדרגתי למצב של תעסוקה
מלאה ב .1969בהיעדר שינוי של מבנה השליטה והייצוג במערכת יחסי העבודה ,התעסוקה
המלאה מובילה להתפתחות מחודשת של המתח בי רמות המשא ומת השונות .בענפי
התעשייה ,שבה היו העובדי והמעסיקי למודי ניסיו בפעילות מפעלית ,מתחדשי הלחצי
לתוספות שכר הולכות וגדלות ,אשר שוחקות את אופייה המרס של מדיניות השכר הכלל
ארצית.
שאיפת של השותפי החברתיי והממשלה להשבת השליטה הריכוזית ביחסי העבודה
בישראל בתקופה של תעסוקה מלאה הובילה למשא ומת שקיימה התאחדות התעשייני מול
ההסתדרות תחת לשכת התיאו  .השתלבות של ארגוני המעסיקי תחת לשכת התיאו מיסדה
שיתו פעולה ביענפי בתיאו והסדרה של תנאי ההעסקה ,באמצעות הסכמי שכר שחלו על
כלל הסקטור הפרטי .ההסכ הראשו שלשכת התיאו הייתה שותפה לו נקרא "עסקת חבילה

_______________
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עומק ההשפעה של המגמות ה"חתרניות" ברמה המפעלית ושל בריחת השכר נמדד באמצעות
הפערי המתפתחי בי תעריפי השכר הענפיי המוסכמי לבי השכר המשול בפועל בענפי
אלו .במחצית הראשונה של שנות השישי מגיעי פערי אלו לעשרות אחוזי )וא חוצי את קו
ה  100%בכמה ענפי בתעשייה( .ראו אס בונדי עבודה ענפית :התפתחותו ושינוי של המו"מ
הענפי בישראל) 2015–1945 ,חיבור לש קבלת התואר דוקטור לפילוסופיה ,אוניברסיטת תל
אביב.(2018 ,
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א'" ) (1970ונחשב להסכ תקדימי בחדשנותו ,כיוו שכלל ריסו של שכר העובדי )הגבלת
תוספות השכר( לצד הגבלת של עליות המחירי בסקטור הפרטי וכ הגבלה על עלייה
במיסי  52.כ ,במקו קיומו של משא ומת ענפי לחידוש ההסכמי הקיבוציי הענפיי הייתה
עסקת החבילה מנגנו של שליטה ריכוזית במערכת יחסי העבודה אגב הגבלת המשא ומת
הענפי ,כדברי שלמה זבר )מזכ"ל הסתדרות עובדי המתכת( בדיו במליאת האיגוד המקצועי:
"ההסדר הכולל נכפה על ההסתדרות ולא הותיר בידי האיגודי הארציי כל מרחב במו"מ ע
]ארגו[ המעסיקי ] 53."[...את דבריו ממשי חבר האיגוד המקצועי ,אס [...]" :עצ ההסדר
הכולל הביא את המעסיקי לכ שאי ה מוכני לדו בענייני מיוחדי ]54."[...
המדיניות המרסנת שבאה לידי ביטוי בעסקת החבילה הובילה למחאות רבות בכל הרמות
של מערכת יחסי העבודה – החל ממזכ"ל ההסתדרות וכלה בעובדי מ השורה .אלה פעלו
לפריצת גבולותיו של ההסדר הכללארצי ובכ לביזור ודמוקרטיזציה של מבנה המערכת
הריכוזי :מזכ"ל ההסתדרות יצחק באהרו ,אשר נחשב מיליטנטי ומעמדו הציבורי נשע על
העימות המתמש ע מדיניות הממשלה ,התנגד לעסקת החבילה ג לאחר חתימתה; ראשי
האיגודי הענפיי מחו על צמצו האוטונומיה של המשא ומת ברמת הענ ,תחת אילוצי
עסקת החבילה שנכפו ללא שיתופ; ולבסו ,תסיסת העובדי ברמה המפעלית ,אשר ניזונה
מהתפתחותה המחודשת של תעסוקה מלאה ,שבה והופיעה .תסיסה זו שירתה את האיגודי
הענפיי ,אשר על א אילוציה של עסקת החבילה השיגו הרחבה מסוימת של תוספות שכר,
כגו ותק ,משמרות ,סיווג מקצועי )לדרגות השונות( ובמקרי בודדי ג בתחו התנאי
הסוציאליי 55.
שאיפת של נציגי הממשלה והמעסיקי לריכוז המשא ומת )ובאמצעותו לריסו שכר(
והצלחת בכפיית עמדת על הנהגת ההסתדרות התנגשו ע ציפיות העובדי לתוספות שכר
לאחר כשנתיי של מיתו ושנתיי של הקפאת שכר .פערי ציפיות אלו ,וכ כפיית ההסדר
הריכוזי על כל שדרות האיגוד המקצועי ,שיקפו את היעדר של מוסדות ליצירת לגיטימציה
לריכוז המשא ומת במערכת יחסי העבודה והובילו להיווצרות מחודשת של מתח בי הרמות
בתוכה .סיטואציה מבנית זו הובילה ליצירתה המחודשת של פעילות עצמאית ברמה המפעלית
ולתוספות שכר ניכרות ,כפי שעלה בכינוס של הסתדרות עובדי המתכת ,החשמל
והאלקטרוניקה )להל :העמח"א( שהתקיי ב:1970
המזכיר הארצי של האיגוד קבע שבתעריפי השכר הקיימי ] [...לא נית למשו
את אלפי הפועלי שידרשו לתעשייה זו בעתיד ] [...מה ג שתעריפי שכר אלה

_______________
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53
54
55

אמירה גלי וינאי טאב "עסקת החבילה – נקודת מפנה במערכת יחסי העבודה הישראלית" רבעו
לכלכלה  ;(1971) 113 69גרינברג פנחס ספיר ,לעיל ה"ש .50
מליאת האיגוד המקצועי ,11.3.1970 ,אמ"ל.
ראו ש.
לדוגמה ,ההסכמי הקיבוציי בענפי הדפוס ,המתכת ,הטקסטיל והפרמצבטיקה.1971–1970 ,
ראו ארכיו המדינה )גנז המדינה(.
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כמעט ואינ קיימי במפעלי] [...] .המפעלי [ העלו בעצמ את התעריפי
בידע שרק כ יוכלו להשיג את העובדי הדרושי 56.
התפתחותה של תחרות בי המעסיקי על השגת עובדי ושמירה עליה  ,וביטוייה בסטייה
ממדיניות השכר הריכוזית ומתנאי ההסכמי הענפיי ,מדגימה את היעדר הלגיטימציה
שאפיינה את המשא ומת הענפי ותוצריו .כ תיאר זאת עיתו דבר ,כבר בתחילת :1968
"תלונות ראשונות על חטיפת עובדי ממפעלי על ידי בתי חרושת אחרי בענ המתכת,
שבעליה הציעו ל'חטופי ' תנאי שכר טובי יותר ] 57."[...היעדר הלגיטימציה לסולידריות
עלמפעלית ,אשר נראתה במחצית הראשונה של שנות השישי בקרב העובדי )והתבטאה
בפעילות ברמת המפעל( ,נראה בכתבה זו ג בקרב המעסיקי ,אשר סטו מהמדיניות של
ארגונ היציג ומתעריפי השכר הענפיי .בעוד השחקני הענפיי שאפו להשוות את שכר
העבודה )בי מפעלי שוני באותו ענ( ובכ להוציאו ממסגרת התחרות בי המעסיקי  ,פעלו
השחקני ברמה המפעלית לשפר את תנאיה המקומיי ובכ זירזו היווצרות פערי בי
מקומות עבודה בענ ותחרות על כוח עבודה ושכר .השאיפות המנוגדות של השחקני ברמות
השונות וחוסר יכולת לשת פעולה למע מטרה משותפת הובילו להתחדשות הקונפליקט בי
רמות ההסדרה השונות ול"בריחה" של השכר )מתעריפי השכר הענפיי( בענפי התעשייה ,כפי
שעלה במכתב למערכת דבר:
זה שני אי לאיגוד המקצועי שליטה בקביעת שכר העבודה .אמנ קיימת
טבלת שכר בענפי תעשיה שוני ,א היא חלה רק על אלה שאי לה ברירה.
הפועלי המקצועיי בתעשייה מקבלי שכר יותר גבוה בכל מיני צורות ,כולל
פרמיות קבועות ] [...למעשה ,משמשת טבלת השכר הקיימת לתשלומי תנאי
סוציאליי ומס אחיד בלבד .מצב משונה זה גר לכ שהפועלי המקצועיי
קיבלו שכר בלי עזרת האיגוד המקצועי ואילו הפועלי הבלתי מקצועיי
קשורי לטבלת שכר שאינה מחייבת יתר הגורמי .כתוצאה מזה נחלש האיגוד
וחדל להיות גור מכריע ופוסק בענייני שכר58.
כאמור ,הקונפליקט שהתחדש בשנות השבעי בי רמות ההסדרה במערכת יחסי העבודה שיק
ג את העימות בי השחקני ברמת השיא .לעומת תפיסת של נציגי הממשלה ,אשר דגלו
בתכנו ושליטה על המשק בכלל ועל שוק העבודה בפרט 59,שאיפתו של מזכ"ל ההסתדרות
כללה דמוקרטיזציה של מערכת יחסי העבודה ,ניתוק הדרגתי של ההסתדרות מהזירה
המפלגתית וכ שיתו רב יותר של נציגי העובדי במשא ומת הריכוזי 60.מדיניותו של מזכ"ל
ההסתדרות יצחק באהרו ורצונו בשינוי מוסדי במערכת יחסי העבודה – בעיקר על ידי יצירת

_______________
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מכתב למערכת דבר מיו .15.1.1970
מכתב למערכת דבר מיו .12.1.1968
מכתב למערכת דבר מיו ) 6.12.1971הדגשות הוספו(.
גרינברג פנחס ספיר ,לעיל ה"ש .50
על פרטי הרפורמה שביקש לקד ב אהרו בכהונתו ראו שירו ,לעיל ה"ש .2
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לגיטימציה מלמטה למשא ומת הריכוזי – הפכה את הקונפליקט בי רמות ההסדרה במערכת
לעימות בי שלושת השחקני ברמה כללארצית ולמאבק של העובדי וההסתדרות במדיניות
השכר המרסנת )כפי שהתקבלה "במרות הרוב בצמרת המער" .(61הקונפליקט הפוליטי ברמה
הכללארצית ,בי ההסתדרות לבי המעסיקי והממשלה ,הפ בהיעדר שינוי במבנה המערכת
לקונפליקט בי רמות המשא ומת ,אשר הוביל להתגברות הפעילות ברמת המפעל .פעילות זו
מתועדת בדוח בנק ישראל" :מספר השביתות וימי השביתה היו ב 1970דומי לאלה של
שנות הגאות  1964ו ,1965דבר המעיד ג הוא על כ שחזרנו למתיחות ביחסי עבודה ]62."[...
המתיחות המתוארת – בי הרמות השונות וכ ברמת המפעל – גרמה לעליות שכר ניכרות,
מעבר לקבוע בעסקת החבילה 63,ולחידושה של בריחת השכר בענפי התעשייה ,כפי שציי
מזכ"ל ההסתדרות בישיבת הוועדה הכלכלית של מפא"י ב:23.7.1971
"שואלי  ,מדוע שקט במשק הפרטי? מדוע שקט מדוע הגלגלי אינ חורקי?
כי מרחו את הצירי  .עסקת החבילה – קיימו אותה? לא קיימו אותה ככתוב
] [...עסקת החבילה הדריכה אותנו ,היא יצרה איזו גדר .אני חושב שפרצנו גדר
זו64.
בדומה לתחילת שנות השישי ,לקראת תו תוקפה של עסקת החבילה השפיעה חזרתה של
בריחת השכר על בחירת השחקני ברמת השיא הכללארצית לשוב ולקד מדיניות מרחיבה,
כמהל אינסטרומנטלי נוס ,שנועד ליצור קואופטציה ולצמצ דרישות "חתרניות" לתוספות
שכר .על כ ,בתחילת  1972הגיעו שלושת השחקני ברמת השיא הכללארצית להסכמה על
העלאת שכר לשנתיי הקרובות ) 3%לכל שנה( ,על תשלו תוספת יוקר ) ,(8%על הנהגת שכר
מינימו כללארצי ) 425ל"י לחודש( 65וכ על הרחבה של שיטות שכר עידוד )כתחו למשא
ומת מפעלי ומנגנו ליצירת לגיטימציה( .ואול  ,בהיעדר תהלי מקדי ליצירת דיאלוג ותיאו
בי השחקני ברמות השונות של המערכת ,נתפסה ג מדיניות זו כהמשכה של מדיניות שכר
מרסנת ,אשר לא שיקפה את צורכי השחקני ברמות הנמוכות יותר ואת דרישותיה 66.בהיעדר
לגיטימציה מלמטה לריכוז המשא ומת מרמת המפעל וכ מרמת הענ להסכמות ברמת השיא,
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מתו גרינברג פנחס ספיר ,לעיל ה"ש .50
דוח בנק ישראל דוח תעסוקה ושכר פרק ט ).(1970
בנק ישראל מדווח כי השכר בענפי התעשייה עלה ב  10אחוזי – כפול מהשיעור הקבוע בעסקת
החבילה .ראו ש.
ישיבת הוועדה הכלכלית של מפא"י מיו .23.7.1972
ההסכמה על הנהגת שכר מינימו כלל ארצי ב  1972מהווה תקדי במערכת יחסי העבודה.
השלכות פוטנציאליות של קביעת שכר מינימו כלל ארצי על מערכת יחסי העבודה נדונה לאור
חקיקתו בחוק )יוסי גטניו "חקיקת חוק שכר מינימו ,התשמ"ז– – 1987נדב חשוב בקידו
מדיניות הרווחה או התערבות בוטה במערכות השכר ויחסי העבודה" שנתו משפט העבודה א 56
) ,MUNDLAK, FADING ;(1987לעיל ה"ש  .(13השלכות קביעת שכר המינימו – בהסכ ובחוק –
על המערכת ועל תוצריה הקיבוציי ידונו בשוליו של מאמר זה ,אול נושא זה עדיי ממתי
לבחינה מקיפה.
ראו דבר ).(6.3.1972 ,30.11.1971
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נמש המתח בי הרמות השונות במערכת ביתר שאת והשחקני – ברמת הענ וברמת המפעל
ג יחד – ביקשו להתנער מהגבלותיה של מדיניות השכר .בשונה מאופיי בשנות השישי ,אז
צייתו להסכמות שהתקבלו ברמתה הכללארצית ,בשנות השבעי פעלו השחקני ברמת הענ
באופ עצמאי יותר ,זאת כתוצאה של ניסיונ לרכוש לגיטימציה מקרב השחקני ברמת המפעל
– העובדי והמעסיקי .
לאור המתח המתגבר בי רמות המשא ומת השונות בענפי התעשייה ועלייתה ההדרגתית
של האינפלציה במשק ,הל והתחזק שיתו הפעולה בי ההסתדרות ובי לשכת התיאו ברמת
השיא הכללארצית .לאחר שני מספר שבה הובילה התסיסה ברמת המפעל לשחיקה של
המשא ומת הענפי ושליטתו במערכת יחסי העבודה ,פעלה הנהגת ההסתדרות יחד ע הנהגת
לשכת התיאו  ,במהל המשא ומת על הסכמי השכר לשני  ,1977–1976לחזק את השליטה
במערכת יחסי העבודה באמצעות נטרול המשא ומת הענפי והגיוו שהוא מכיל בתוכו .בדומה
לתהליכי שהתרחשו במהל שנות השישי  ,התגברותו של הקונפליקט בענפי התעשייה
בשנות השבעי הובילה לאובד השליטה ההיררכית במערכת יחסי העבודה ולניסיונות
מחודשי להשיבה ,הפע באמצעות ריכוז סמכויות המשא ומת .ניתוח של סעיפי ההסכ
השוני מאפשר להבחי במהל לריכוז המשילות ביחסי העבודה בסקטור הפרטי ,אגב האחדה
של תנאי ההעסקה ברמה העלמפעלית ומעבר של המשקל מההסכמי הענפיי להסכ כלל
סקטוריאלי .ההסכ הביא להאחדה של התנאי הבאי על פני כלל הסקטור הפרטי :מכסות
דמי ההבראה וימי החופשה ,התשלו עבור ימי אבל וימי חג ,תקופת הניסיו הנהוגה טר
מעבר למעמד של עובד "קבוע" ותשלו המעסיק עבור דמי נסיעה למקו העבודה .כמו כ
פעלו הצדדי לשינוי מדיניות חקיקה למע חקיקת חוק דמי מחלה ,אשר ישווה את התגמול
עבור ימי מחלה לכלל העובדי במשק ,וכ להכללת תוספת המשפחה כחלק מתגמולי הביטוח
הלאומי וחישובי מס ההכנסה אגב השוואת על כלל ענפי המשק67.
נושאי אלו ,אשר נשמרו עד אותה עת להסכמי ענפיי בלבד ,עולי באופ אחיד
לראשונה על גבי הסכ קיבוצי בי דרגי השיא של השותפי החברתיי )במטרה לחזק היבטי
של מונופול כללארצי על קביעת תנאי ההעסקה(; בהתא למורשת המוסדית ,נקבע בהסכ זה
כי יישו סעיפיו ייעשה באמצעות כריתת הסכמי ענפיי אשר יכילו את קביעות ההסכ.
במהל המשא ומת הענפי בא לידי ביטוי השינוי המוסדי ביחסי העבודה ,הנשע על אופ
עיגונ של ההסכמות בי הצדדי ועל קביעת הריכוזית של נושאי כלכליי רבי .דוגמה
לשינוי המוסדי במשא ומת העלמפעלי נראית בדברי מזכיר איגוד הטקסטיל:
בשני הקודמות כאשר ניהלנו משא ומת בענ הטקסטיל מצאנו מולנו את
בעלי המפעלי  ,ואלה אנשי שלפחות המציאות בשטח ידועה לה ][...
כמסתבר ,אית  ,בדר כלל ,היה יותר פשוט להגיע להסכ  .הפע ה עשו
עוול ובמקו להעמיד את בעלי המפעלי  ,ה שילבו קבוצה מאוד מכובדת של
חבר'ה ,שביניה לבי בעלי המפעלי אי שו דבר .ה טכנוקרטי ] [...מדוע

_______________
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דמי מחלה ותוספת משפחה נקבעו עד  1976בהסכמי קיבוציי בלבד.
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ה עשו את זה? מסיבה מאוד פשוטה ] [...ה מגני על השיטה שלה .קרה
דבר שאני מזועזע ממנו .אני חבר הועדה למשא ומת ואני בא לישיבה זו
]באיגוד המקצועי – א"ב[ לתבוע ולבקש שיתו המחלקה בשביתה ] [...והנה
ק החבר אברהמובי' וק החבר ז'יטלני ומודיעי לי ] [...שלפי ההתרשמות
שלה הבוקר אי מקו לכל העניי ] [...אני יושב כל הזמ במשא ומת ואתה
בא הבוקר ואומר לי "אני התרשמתי"? בשביל מה צרי אותי?!68
מדברי מזכיר איגוד הטקסטיל עולה כי כחלק מתהלי המרכוז של מערכת יחסי העבודה
והאחדתה הטילו המעסיקי מגבלות קשות על תהלי המשא ומת ועל היכולת להכניס שינויי
בקביעות הסכ המסגרת בהתא לכוח וצורכיה  ,אגב שחיקה של מרחב המשא ומת הענפי.
שחיקה זו התבצעה "מלמעלה" ,על ידי משא ומת ריכוזי יותר ,אשר הכיל בתוכו את מקומו
של המשא ומת הענפי באמצעות ניכוס של תחומי אשר היו שמורי עד אותה עת לענ
בלבד .תיעוד הדיוני באיגוד המקצועי על אודות מהל המשא ומת על ההסכמי הענפיי
לשני  1977–1976חוש את מרכוזו של המשא ומת בסקטור הפרטי ואגב כ את הגבלת
השחקני המוסדיי האחרי במערכת .כ מסביר יו"ר האיגוד המקצועי ,אוריאל אברהמובי',
את דחיית בקשתו של איגוד עובדי הטקסטיל להכריז על סכסו עבודה ענפי:
ברור לי שהדבר המחייב זהו הסכ המסגרת .מי שיכול ,במשא ומת ,תו
שכנוע ,להשיג הסכ נוס ,יבור על כ ]] [...אבל[ לא הולכי לסכסוכי על
דברי שנוגדי את הסכמי המסגרת ] [...הכל סגור מלבד הותק69.
כפי שקבע הסכ המסגרת הכללארצי ,לקראת סיו תוקפו )ב (31.12.1977נחת בי הצדדי
הסכ ביניי ,אשר קבע הארכה של כל ההסכמי הענפיי עד ל – 31.3.1978לצור האחדת
מועדי המשא ומת במגזר הציבורי והפרטי – אז החל משא ומת להסכ כללארצי שני במגזר
הפרטי 70.המשא ומת הכללארצי בשני  1980–1978התקיי בתו הקשר שונה מזה שבו
התקיי המשא ומת להסכ הקוד  :לראשונה מאז קו המדינה המפלגה השלטת בהסתדרות
שונה מזו השלטת בממשלה ,ולראשונה מאז קו המדינה מתקרב שיעור האינפלציה ל100%
בשנה ,כפי שמשתק בדברי צבי נתנזו ,חבר מליאת האיגוד המקצועי" :אנחנו עומדי בפע
הראשונה בפני המשא ומת בתנאי חדשי שלא ידענו אות .מותר להודות בדבר הזה .אני
חושב ,שתנאי של אינפלציה שלא הייתה כמוה ,ובתנאי של ממשלת ליכוד ,שעוד לא הייתה
כמוה"71.

_______________
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מליאת האיגוד המקצועי ,28.5.1976 ,אמ"ל.
מליאת האיגוד המקצועי ,11.5.1976 ,אמ"ל )ההדגשה הוספה(.
האחדת מועדי פתיחת המשא ומת בסקטור הפרטי והציבורי ,המנוגדת לכאורה לתזה של גרינברג
)"עובדי חלשי" ,לעיל ה"ש  ,(6בדבר ההפרדה הגוברת בי שני הסקטורי ,תומכת בטענה
מרכזית במאמר זה בדבר מרכוז מערכת יחסי העבודה במהל שנות השבעי .עקב קוצר היריעה
לא ארחיב בעניי זה כא .
ישיבת מליאת האיגוד המקצועי ,10.1.1978 ,אמ"ל .ראו ג ההסתדרות הכללית של העובדי
באר ישראל המדיניות המקצועית ;(1978) 1980–1978 ,ההסתדרות הכללית של העובדי באר
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הסכ המסגרת הכללארצי לשני  1980–1978קובע ,נוס על תוספת שכר הדרגתית
אחידה ,הנחיות רוחביות נוספות תו מרכוז הדיוני עליה ואגב כ ג מרכוז מערכת יחסי
העבודה וחיזוק השליטה של השותפי החברתיי במערכת יחסי העבודה :קביעת שיטה רב
שנתית לחישוב שכר המינימו ,פעילות השותפי החברתיי למע שינויי חקיקה )בחוק שעות
עבודה ומנוחה ,כ שתוסר ההגבלה על העסקה בשעות הלילה( וכ עדכו תקנו העבודה
והסכ מועצות הייצור בתעשייה .כמו כ נוסח ההסכ כ שסעיפי תוספת השכר בהסכ
הכללארצי יהוו )לראשונה באופ רשמי( שיעור תוספת מקסימלי בשאיפה למנוע פעילות
האיגודי הענפיי להרחבת המסגרת הכלכלית של הסכמיה/הישגיה –
עלות העבודה הכוללת )דהיינו השכר ,התוספות לרבות תוספת הותק והתנאי
הנלווי( תועלה בשעור כולל של עד  [...] 12.5%החל ביו  [...] 1.4.78החל
ביו  1.10.78תשול תוספת של עד  2.5%נוספי ] [...על בסיס השכר
המשולב ביו 72.31.12.77
כמהל אחרו לצמצו מרחב התמרו ברמה הענפית קבעו דרגי השיא מועד לסיו המשא
ומת הענפי ,מתו המחשבה שקיצורו יגביר את התאמת ההסכמי הענפיי להסכ המסגרת.
ואול  ,למרות הזמ הקצוב למשא ומת ,בחלק מהענפי הוא התאר מעבר לקבוע בהסכ –
עד לסו שנת  ,1978כפי שעולה מדברי יו"ר האיגוד המקצועי דאז ,ישראל קיסר:
גיבשנו מדיניות מקצועית .חתמנו ע לשכת התיאו  .חלק מהאיגודי
המקצועיי חתמו ,חלק בתהלי חתימה ,חלק יש קשיי ] [...יש ענפי ,בענפי
הייצור ,שהמשא ומת מתנהל בקשיי חמורי ,ג למה שקרוי "הסכ מסגרת"
] [...אני מבקש שכל החברי היושבי פה ,שיעשו מאמצי לסיי את המשא
ומת בהקד ] [...העתיד ,כל מה שנמשו אותו יותר לא יקל על המשא
ומת73.
במהלכי מוסדיי אלה הצליחו דרגי השיא של השותפי החברתיי ליצור משילות ריכוזית
כללארצית במערכת יחסי העבודה ולקבוע מסגרת מחייבת של תחומי תוכ רבי  ,שהיו
שמורי עד אז לרמה הענפית ,ולהפכ לנפוצי ומחייבי יותר ,א ג לנוקשי ומגבילי.
במצב זה ,נסגר מרחב הפעילות של המשא ומת הענפי "מלמעלה" )על ידי הסכמי מסגרת
כללסקטוריאליי( ,אשר נשאר אפוא לעסוק בקביעת תעריפי השכר הענפיי .ואול  ,כפי
שאראה להל ,מבנה הרמה הענפית בישראל וכ האופ שבו היא מאפשרת ביטוי ואיזו של
ממדי המונופול והייצוג של העובדי והמעסיקי ,הובילו לחולשה ניכרת שלה בנושאי אלה.

_______________
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ישראל המדיניות המקצועית  ;(1980) 1982–1980ההסתדרות הכללית של העובדי באר ישראל
המדיניות המקצועית) (1982) 1984–1982 ,ההדגשה הוספה(.
הסכ קיבוצי כללי – "הסכ מסגרת" שנחת ביו  ,23.3.1978ס' ) 2א  +ג( .בחינה של כלל
ההסכמי הענפיי מראה שתוספת השכר יושמה במלואה בכול ,כלשונה בהסכ המסגרת.
מליאת האיגוד המקצועי ,16.5.1978 ,אמ"ל.
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יצוי שבשיטה זו של ניתוח תוכנ של הסכמי קיבוציי נית לראות שמרכוזה של מערכת
יחסי העבודה ,כפי שעולה מהסכמי המסגרת הכללארציי בשני  1976ו ,1978מעלה רבדי
נוספי בתהלי אותו מזהה קריסטל בעבודותיה 74.המתודולוגיה האיכותניתהיסטורית,
המתמקדת בניתוח המבנה והתוכ של ההסכמי הקיבוציי ברמות השונות ,מצליחה להבחי
במגמות המקבילות ,הסותרות לכאורה ,ובכ להעשיר את הבנתנו על אודות תהליכי שינוי
מוסדי של יחסי העבודה.
 .2היברידיזציה של מערכת יחסי העבודה – 1995–1980
כפי שהראיתי לעיל ,הופעת של הסכמי המסגרת הכללארציי בסקטור הפרטי החל משנת
 1976מסמלת שחיקה של רמת המשא ומת הענפית "מלמעלה" – בתהלי מרכוזה של מערכת
יחסי העבודה – לצד ירידת השפעתה של החסות המדינתית על המערכת ושימור של שיעור
התיאו הנמו בענפי התעשייה .במצב זה של תעסוקה מלאה בענפי התעשייה )שנשמר לאור
כל שנות השבעי ( ,היה המשא ומת הענפי במערכת יחסי העבודה מעי "רצפה" חדשה ,שעל
גביה צומח ומתרחב המשא ומת המפעלי ,המוביל ,בהיעדר תיאו בי המעסיקי השוני ובי
העובדי לבי ארגונ ,לתוספות רבות לשכר העובדי ולשחיקה מקבילה בתעריפי השכר
הענפיי .דוגמה לתהלי זה של שחיקה "מלמטה" נית לראות בדיוני המתקיימי באיגוד
המקצועי בנושא המשא ומת לקראת הסכ המסגרת לשני  ,1977–1976בדבריו של מזכיר
הסתדרות עובדי המתכת דאז ,שלמה זבר:
אני סבור שהמצב במשק ] [...והתעריפי כל כ השתבשו ] [...שראשית כל
הבעיה הראשונה היא בניית תעריפי חדשי ] [...כל מדיניות שכר כללית
שאיננה תופסת ,איננה לטובת הפועלי ואיננה טובה ג לענפי75.
השחיקה בחשיבותו וביעילותו של המשא ומת הענפי במערכת יחסי העבודה "מלמטה",
באמצעות עליית השפעתה של הרמה המפעלית ,עולה שוב כאשר מזכיר הסתדרות עובדי
המתכת )יצחק גלעדי ,מחליפו של זבר( ,מעלה את חשיבותו של השסע הלאומי בפיצול בי
קבוצות עובדי בסקטור הפרטי76:

_______________
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ראו טלי קריסטל "ביזוריות הסכמי השכר הקיבוציי בישראל "1998–1957 ,עבודה חברה
ומשפט ט Tali Kristal & Yinon Cohen, Decentralization of Collective ;(2002) 17
).Agreements and Rising Wage Inequality in Israel, 46 INDUSTRIAL RELATIONS 613 (2003
מתו דיו מליאת האיגוד המקצועי על המשא ומת לשני  ,13.1.1976 ,1977–1976אמ"ל .יש
לציי כי אמירותיו של ז בר עולות כחמש שני לאחר עדכו התעריפי בענ המתכת והתאמת
למציאות השכר בענ .מצב זה מוביל למסקנה על פעילותה הענפה והאינטנסיבית של הרמה
המפעלית בתקופה זו.
הממד הלאומי עולה ג במחקרי אחרי כגור משמעותי בפילוח שוק העבודה ,ועל כ תמוהה
היעדרותו הכמעט מוחלטת מהדיוני על מדיניות השכר באות שני .בעוד גרינברג מייחס
לתוצאות מלחמת  ,67ובעקבותיה לכניסת של עשרות אלפי עובדי פלסטיני לשוק העבודה,
את הפיצול בתו מעמד העובדי – בי עובדי הסקטור הציבורי ה"חזקי" לבי עובדי הסקטור
הפרטי ה"חלשי" –הממצאי האמפיריי מראי כי על א החלשת לכאורה של עובדי הסקטור
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פועל יהודי לא מסוגל לחיות בתערי הזה .את התערי מנצלי כדי לתת
לערבי ] [...בינתיי אצה לה ]לעובדי [ הדר ובינתיי המסלול הראשו
הופ להיות המסלול המפעלי ואז אנחנו מפסידי את הסוד77.
ריכוז השליטה במערכת יחסי העבודה בשלהי שנות השבעי  ,ע הופעת של הסכמי המסגרת
הכללארציי  ,מצמצ עוד יותר את ממד ייצוג העובדי  ,הקריטי בפעילות האיגוד המקצועי,
ומחזק את נטיית העובדי לפעול להגברת ייצוג ברמה המפעלית – במסגרת הקיבוצית של
ההסתדרות או מחוצה לה.

פעולת המשא ומת ברמת השיא הכלל ארצית לשחיקה "מלמעלה" של הרמה הענפית ,יחד
ע עליית השפעתה של הרמה המפעלית ושחיקת תעריפי השכר הקבועי בהסכמי הענפיי
"מלמטה" ,יוצרי מעי תנועת מלקחיי הסוגרת את מרחב המשא ומת הענפי .בעוד ריכוז
השליטה במערכת יחסי העבודה מאפשר השוואה של מכלול התנאי הסוציאליי בסקטור
הפרטי ,ביזור התהליכי של קביעת השכר מוביל ל"בריחה" של השכר מהקבוע בתעריפי
הענפיי ,לכניסה הולכת וגוברת של מנגנוני השוק החופשי לתו מערכת יחסי העבודה
הקורפורטיסטית ולהיחלשות השפעתה על שוק העבודה .מצב זה ,אותו אני מכנה "קיטוב של
מערכת יחסי העבודה" – המסמל במקרה זה התרחקות של רמת המשא ומת הכללארצית
מרמת המשא ומת המפעלית בהיעדר רמת ביניי מתווכת – מחליש עוד יותר את יכולת
התיאו של ה"שותפי החברתיי " בי הרמות השונות של יחסי העבודה .היחלשות התיאו
בענפי התעשייה מתבטאת ביכולת הולכת ויורדת של תוצריה של מערכת יחסי העבודה לייצג
את צורכי היחידי בשוק העבודה ,והיא פוגעת ביכולת ליצור ולשמר מדיניות שכר ריכוזית,
אגב ביזור גובר של מנגנוני קביעת השכר.
לעומת המתרחש בענפי התעשייה הובילה המציאות הכלכליתפוליטית בענפי השירותי
לשימור הפעילות ברמה הענפית והרלוונטיות שלה לעובדי בענפי אלו .תהליכי השחיקה
"מלמעלה" השפיעו על המתרחש בענפי השירותי בצורה דומה להשפעת על ענפי התעשייה,
ומרבית התנאי הסוציאליי בענפי אלו נקבעו ג כ על ידי הסכמי המסגרת הכללארציי .
ואול  ,מידת התיאו הגבוהה בי המעסיקי בענפי אלו אפשרה הפניה של משאבי כלכליי
לטובת הטבות סוציאליות בענפי השירותי במקו לעליות שכר .כ לדוגמה ,בניגוד לענפי
התעשייה ,במרבית ענפי השירותי נחתמו הסכמי פנסיה מקיפה כבר במהל שנות השבעי .
התיאו בי המעסיקי בענפי אלה בא לידי ביטוי בשיעור החברות הגבוה בארגוני מעסיקי,
אשר לעומת שיעור ההתארגנות הנמו של המעסיקי בענפי התעשייה התאפיינו לכידות
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הפרטי היו בתוכ קבוצות משמעותיות של עובדי "חזקי" .כמו כ ,משרד העבודה והרווחה,
המחלקה ליחסי עבודה די וחשבו על יחסי העבודה בישראל ועל פעולות המחלקה ליחסי
עבודה ) ,(1979מציי כי בעוד בענפי הבניי והחקלאות מועסקי  25%ו  12.3%עובדי
פלסטיני )בהתאמה ,מתו כלל המועסקי בענ( ,בענפי התעשייה השוני מועסקי 4.6%
עובדי פלסטיני .לצד נתוני אלו ,הממצאי על אודות התפתחותה של הרמה המפעלית ביחסי
העבודה בתעשייה מאפשרי נקודת מבט חדשה על פיצולו של שוק העבודה הישראלי.
מליאת האיגוד המקצועי ,17.1.1978 ,אמ"ל )ההדגשות הוספו(.
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גבוהה 78,זאת מתוק הדמיו בי הפעילות העסקית של המעסיקי בענפי השירותי השוני
ועקב מיעוט היחסי במשק הישראלי המתפתח .כמו כ ,ההפרדה הארגונית בי התארגנות
המעסיקי בענפי השירותי השוני אפשרה הומוגניות יחסית בתו כל ארגו מעסיקי ,אשר
השפיעה על הלכידות הארגונית וכ על יכולתו של הארגו לייצג ולקד את האינטרסי של
כלל החברי בו בצורה שווה .לבסו ,זהות האינטרסי בי החברי בארגו מעסיקי ענפי
מוגדר אפשרה לארגוני אלו יצירת יוזמות רווחה ושירותי למעסיקי החברי ,אגב הגברת
המוטיבציה לחברות בשורות הארגו 79.על א שחיקת ההסכמי הענפיי "מלמעלה" ,חוזק
ההתארגנות ,יחד ע חשיבותה והשפעתה בספֶ רות שונות לטובת המעסיקי ,אפשרה שימור
של יחסי עבודה ענפיי איתני ומתמשכי.
בה בעת ,חולשת הכלכליתפוליטית של העובדי בענפי השירותי ,שנבעה מהיעדר
תעסוקה מלאה בענפי אלה וכ ממיצוב חברתי שולי ,מנעה התפתחות של התארגנויות
העובדי ברמה המפעלית ,ובכ שמרה מפני שחיקה "מלמטה" של מבנה השכר התעריפי.
היעדר תעסוקה מלאה )עקב גישה רבה יותר של עובדי פלסטיני ,נשי ומזרחי לענפי
אלו( השתלב ע מעמד חברתי נמו של העובדי בענפי אלו )וכ אסטרטגיה מדירה של
ההסתדרות( 80לכדי מניעה אפקטיבית של התארגנות העובדי בענ ,הקמת ועדי עובדי או
קיומו של משא ומת ברמה המפעלית או האינדיווידואלית .השותפות החברתית בענפי אלו
מילאה את האינטרסי של הצדדי – בשקט תעשייתי ובמשאבי כלכליי ופוליטיי – 81
ואפשרה את המשכיות המשא ומת ברמה הענפית ג במהל שנות השמוני )תחת הסכמי
המסגרת בסקטור הפרטי ומאז  1987ג חוק שכר המינימו( ,הג שבחלק מענפי השירותי
הייתה מידת האכיפה של ההסכמי הקיבוציי נמוכה מאוד.
חולשת של העובדי בענפי אלו מנעה ערעור על המערכת המוסדית הקיימת ,באמצעות
פעילות מפעלית או תו שימוש בכלי אשר נחשבי היו כחלק מלח חוקה של מערכת יחסי
העבודה )כגו תובענות ייצוגיות( 82,ואפשרה לשותפי החברתיי משילות אוטונומית על יחסי
העבודה בתחומי אלו של המערכת .כ לדוגמה פעלו השותפי החברתיי לעיכוב והתאמה
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כפי שמצייני שירו ויעקובסו כבר ב  ,1975ג היו בלתי אפשרי למצוא מידע על שיעור
החברות בארגוני מעסיקי בישראל .ואול ,מראיונות שערכתי ע בעלי תפקידי בהתאחדות
התעשייני נראה כי בשנות השבעי ,כמו ג בשנות התשעי ,לא עלה שיעור ההתארגנות של
מעסיקי בענפי התעשייה על  .25%ראו Arie Shirom & Dan Jacobson, The Structure and
).Function of Israeli Employers' Associations, 30 INDUSTRIAL RELATIONS 452 (1975
ארגוני המעסיקי מספקי שירותי שוני לחברי לתמיכה בפעילות העסקית ,לדוגמה :בענ
המלונות – החברה הכלכלית שליד התאחדות המלונות בישראל בע"מ; ובענ הקולנוע – חברת
ה.ע.נ.ק – אספקה ושירותי של התאחדות ענ הקונוע בישראל בע"מ.
לדיו באסטרטגיה של ההסתדרות בענפי השירותי ראו  ,Bondyלעיל ה"ש .40
לדיו במשאבי הכלכליי פוליטיי שלה זכו השותפי החברתיי בענפי השירותי ראו
 ,Bondyלעיל ה"ש .40
ראו ער גול ויעל פליטמ "תובענות ייצוגיות ומשפט העבודה הקיבוצי – הטוב ,הרע והמכוער"
מעשי משפט ג  ;(2014) 201מור סבוראי "תכלית של מנגנוני ייצוג במשפט העבודה :מנגנו
התובענה הייצוגית אל מול הכלי המסורתיי של משפט העבודה הקיבוצי" ספר אליקה ברק
אוסוסקי )סטפ אדלר ואח' עורכי.(2012 ,
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של עליות שכר ושינויי בתנאי סוציאליי ,כפי שנקבעו מעת לעת בהסכמי המסגרת הכלל
ארציי בשני  1995–1980על מנת להיטיב ע המעסיקי בענ .כחלק מ"שותפות מחלישה"
זו )המחלישה את העובדי על חשבו השותפי החברתיי ( ,לאחר הסכמה על תוספות שכר,
נחתמו לעיתי הסכמי אשר קבעו הפחתה של זכויות אגב הורדה ודחייה של תוספות שכר
כללארציות בענפי אלו83.
בניגוד לשותפות החברתית בענפי התעשייה ,שאפשרה את התחזקות של העובדי א
כשלה בייצוג ובריסו דרישותיה לתוספות שכר )ועל כ חדלה מהתחדשותה( ,השותפות
החברתית בענפי השירותי תפקדה על בסיס חולשת העובדי ,כבל להישגי כלכליי
מקומיי ולפריצת מסגרת ההסכמי הענפיי ,ועל כ השתמרה היטב .עד להתפרקותה של
השותפות החברתית בענפי התעשייה הוכלו הבדלי אלו בי הענפי השוני תחת מערכת
קורפורטיסטית אחודה ,בעלת שתיי שלוש רמות פעילות )רמת המסגרת הכללארצית ,הרמה
הענפית ובחלק מהמקרי ג רמה מפעלית( .ואול  ,אל מול האתגרי הכלכליי והפוליטיי
השוני החלו להופיע שינויי דיפרנציאליי במערכת יחסי העבודה – שבאו לידי ביטוי
בהתפרקות שיתו הפעולה הענפי בתעשייה אל מול השתמרותו בשירותי .בעוד יחסי העבודה
בענפי התעשייה מאופייני כיו בפעילות והסדרה מפעלית בלבד )לצד תחולה של הסכמי
כללארציי ספורי המסדירי תנאי סוציאליי בסיסיי( ,יחסי העבודה בענפי השירותי
מאופייני בדומיננטיות כמעטמוחלטת של פעילות והסדרה ענפית )על א אתגרי ליציבות
מצד ארגוני חברהאזרחית וארגוני עובדי מתחרי( 84.התפתחות דיפרנציאלית זו הודגשה
ביתר שאת מאז הפסקתה של שגרת המשא ומת הכללארצי בסקטור הפרטי )ב (1995אשר
הבליט את הפיצול במערכת יחסי העבודה ,המסתמ על קיומ המקביל שני הגיונות מוסדיי
שוני ובהתאמה מקיימת בתוכה שני דפוסי פעולה שוני .הדפוס הריכוזי נשמר בפעילות
העלמפעלית בענפי השירותי ,ואילו בענפי התעשייה התפתח הדפוס הפלורליליברלי ,אגב
הכנסת גיוו ושונת בדפוסי הפעולה בענפי השוני והיווצרותה של מערכת המכונה במחקר
"מערכת יחסי עבודה היברידית".

סיכו ומסקנות
במאמר זה הראיתי כיצד שינויי במבנה המוסדי של מערכת יחסי העבודה ,הכוללי שינוי
באופני ההסדרה הדומיננטיי של תנאי ההעסקה בסקטור הפרטי ,מובילי להיווצרותה של
מערכת היברידית ,המתפקדת בזירות שונות על פי הגיונות ודרכי פעולה שוני .תהלי
התפתחותה של מערכת יחסי העבודה ההיברידית ,הנשע על שינויי דיפרנציאליי בתפקודה
של רמת ההסדרה הענפית של יחסי העבודה ,מאפשר את חשיפתו של הרציונל העומד בבסיס
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ראו לדוגמה הסכ קיבוצי מס'  7096/1983בי האיגוד הכל ארצי של מפעלי הניקיו והאחזקה
בישראל והארגו הארצי של מפעלי השמירה בישראל לבי ההסתדרות הכללית של העובדי
באר ישראל בעניי דחייה של תוספות השכר בענפי הניקיו והשמירה והפחתת ).(14.7.1983
ראו גול ופליטמ ,לעיל ה"ש  ;82סבוראי ,לעיל ה"ש .82
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ההסדרה הריכוזית של יחסי העבודה בישראל ,הפועלת כמנגנו שליטהמלמעלה .שליטה זו
נעשית באמצעות מער מוסדי של הסכמי קיבוציי  ,אשר מתחזקי את שליטת השותפות
החברתית )בי ארגוני העובדי לארגוני המעסיקי( כמער משילות ריכוזי ,אגב צמצו
מתמש של ממדי הייצוג של עובדי ומעסיקי  .היעדר הייצוג יוצר חולשה כרונית של
התיאו בי מוסדות המערכת ובי הרמות השונות בתוכה ומוביל להופעתה של דיפרנציאציה
מוסדית חדשה ,כאשר העובדי )והמעסיקי ( החזקי יותר יוצרי אפיקי ייצוג חדשי עבור
עצמ – באמצעות פיתוח של משא ומת ברמה מפעלית – בעוד העובדי החלשי יותר
נותרי ע המוסדות הקיימי.
התפתחות המשא ומת המפעלי בענפי התעשייה פורצת את מסגרות השליטה הענפיות
המרסנות ומערערת את מערכת יחסי העבודה ואת מוסדותיה ,הנשעני על התחייבות השותפי
החברתיי לריסו שכר .כאשר כושלי ניסיונות השותפי החברתיי לחיזוק התיאו בי
הרמות השונות במערכת – באמצעות ריכוז השליטה ביחסי העבודה בכלל הסקטור הפרטי –
מתחזקות מגמות הביזור של המשא ומת הקיבוצי בענפי התעשייה .האופ שבו נבנו מוסדות
ההסדרה הריכוזיי בסקטור הפרטי )קרי – האיגודי הענפיי ,ארגוני המעסיקי וההסכמי
הענפיי( ,אשר התבססו על היעדר פעילות ברמה המפעלית של יחסי העבודה ,הוביל לקיטוב
הול וגובר במבנה המוסדי של המערכת בענפי התעשייה ,ע דרישת החלקי החזקי יותר
בתוכה לייצוג ישיר של צורכיה  .בהיעדר מנגנוני תמיכה ותיאו בי שני הקטבי השוני –
רמת השיא הכללארצית והרמה המפעלית – הוביל המבנה המקוטב לביזור הפעילות המוסדית
בענפי התעשייה .בה בעת ,עוצמת הפוליטית הנמוכה של העובדי בענפי השירותי )אשר
התבטאה במעמד החברתי כמו ג בהיעדר התארגנות העובדי ברמה המפעלית ובהיעדר
של הסכמי קיבוציי מפעליי ( לא אפשרה אתגור של מבנה הייצוג באמצעות משא ומת
מפעלי אוטונומי )או "חתרני"( והובילה לשעתוק המבני המוסדיי הקיימי ,אגב שימור
שיתו הפעולה הענפי בתחו השירותי.
מהלכי השעתוק והשינוי המקבילי במערכת יחסי העבודה הובילו להתגבשות "פני
היאנוס" של המבנה המוסדי הקיי ,המכיל בתוכו את מוסדות העבר הוותיקי הפועלי על
בסיס ההיגיו הקורפורטיסטי של שותפות חברתית ברמות הריכוזיות ,לצד מוסדות "חדשי " –
של משא ומת מפעלי ומבוזר הפועל על בסיס הגיו ליברליפלורלי .אופייה של רמת המשא
ומת הענפית במערכת יחסי העבודה בישראל ,כרמה המתמקדת בפיתוחה של שליטה כלכלית
פוליטית בשוק העבודה אגב הזנחת התיאו ע הרמות האחרות במערכת ודיכויו של ייצוג
העובדי והמעסיקי בתוכה ,לא אפשר את יצירת של התאמות הכרחיות בתוכה לאור
השני ,והיא נשארה יציבה בענפי שבה )כמעט( לא אותגרה .תלותה של הרמה הענפית
בשליטה על שכר העובדי ובשיתו הפעולה של העובדי )והמעסיקי ( ע המערכת וצרכיה
גרמה לכ שבהיעדר שיתו פעולה )או ציות( שלה  ,בעיתות של שפע כלכלי כמו ג בעיתות
משבר ,היא מאבדת מיכולתה להגשי את מטרותיה ועל כ היא קורסת .קריסה זו מובילה
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לעלייה במדדי אישוויו בשוק העבודה ,לצד ירידה בכוח של סוכני מוסדיי לקד מדיניות
חברתית כוללת85.
קיומ המקביל של שתי "תתימערכות" ביחסי העבודה בישראל ,המבטאות הבדלי במאז
הכוחות בי עובדי ומעסיקי בחלקיה השוני של מערכת יחסי העבודה ,מבטא חולשה של
המבנה המוסדי שלה ויכולתו לענות על צרכי השחקני השוני הפועלי בו .המתח בי רמות
המשא ומת השונות מבטא היעדר מסוגלות לשלוט על תנאי העבודה והשכר כמו ג ירידה
ביכולת לייצג את קול הקולקטיבי של ציבור העובדי והמעסיקי ולבצע מוביליזציה שלה .
אל מול ריבוי של התארגנויות עובדי ברמה המפעלית מחד גיסא ,ורמת תיאו יורדת בי
המעסיקי בענפי המאורגני בסקטור הפרטי מאיד גיסא ,נית לשער את התרחשות של
שינויי מוסדיי נוספי בעתיד ואת ביזור של ה"שמורות" האחרונות של המשא ומת
הקיבוצי הריכוזי בסקטור הפרטי .לעומת זאת ,יצירה של מנגנוני תיאו חדשי ,שיאפשרו
שילוב בי שליטה ובי ייצוג 86,יכול ויביא לריכוז מחודש של המשא ומת הקיבוצי
ולאפשרויות נוספות של תכנו משות של שוק העבודה.
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