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אוניברסיטת בר-אילן				            				      תוכנית תואר שני 
הפקולטה למשפטים							 לבוגרי מינהל עסקים וכלכלה			 

דיני עבודה
ד"ר גיא דוידוב

סמסטר קיץ תשס"ד
יום ב' 16:00-19:15 
בנין 507 (נייגל), אולם 7


תאור כללי:

על היחסים בין עובד למעביד חלה מערכת דינים ייחודית, אשר נועדה לתת מענה לאופי המיוחד של היחסים: התקשרות חוזית מחד, אך אי-שוויון בכח המיקוח מנגד; לעבודה מטרה כלכלית כמו לחוזה עסקי מחד, אך גם חשיבות אישית וחברתית עצומה לעובד מנגד. הקורס יבחן את הדרך בה מתמודד המשפט עם מערכת יחסים ייחודית זו, תוך התמקדות במשפט העבודה האינדיבידואלי, והתייחסות קצרה גם למשפט העבודה הקיבוצי.

במשפט העבודה האינדיבידואלי חלו בשנים האחרונות התפתחויות חשובות, הן בתחום חוקי המגן והן בפסיקת בית הדין הארצי לעבודה. הקורס יסקור את חובות המעביד כלפי העובד, ואת חובותיו הנגדיות של העובד כלפי המעביד, תוך התמקדות בהתפתחויות אלו. נעמוד על תכלית חקיקת המגן, וההלכות שבאו להוסיף הגנות לעובדים, ונבחן באיזו מידה מגשימים דיני העבודה תכלית זו, ובפרט האם הם תואמים את המציאות המשתנה של יחסי העבודה בישראל.


הנחיות כלליות:

לקראת כל שיעור יש לקרוא את חומר קריאת החובה לאותו שיעור (המסומן בכוכבית). לנוחיותכם, לפני כל שיעור יועבר חומר הקריאה בדוא"ל, ערוך לנוחיותכם. ניתן להסתפק בקריאת הנוסח הערוך (והמקוצר) כפי שיועבר. שימו לב שכל מפגש שבועי יכלול שני שיעורים, ובחלק מהמקרים חומר הקריאה מפורט להלן במפוצל.

חומר הקריאה שאינו מסומן בכוכבית הינו להעשרה ו/או לשימושכם בעתיד, אם כי כמובן שאין זו רשימה ממצה. 



מרכיבי הציון: בחינה סופית – 100%.
שיטת הבחינה: בספרים פתוחים.


פרטי התקשרות: gdavidov@research.haifa.ac.il; טל. 04-8240678




תוכנית הקורס ורשימת קריאה
     
חומר הקריאה המסומן בכוכבית הינו חובה..


שיעור מספר 1+2 (30.8.04): מבוא

1.	התפתחות דיני העבודה

	רות בן-ישראל, דיני עבודה, כרך א (האוניברסיטה הפתוחה, תשס"ב), פרקים 2, 3

2.	ייחודם של יחסי העבודה

Paul Davies and Mark Freedland, Kahn-Freund's Labour and the Law, 3rd ed. (1983), 14-18, 22-26
David Beatty, "Labour is Not a Commodity", in Studies in Contract Law (B. Reiter and J. Swan eds.) (1980), 313, 326-336
Robert M. Solow, The Labor Market as a Social Institution (1990), 1-27 	
	
3.	תכליתם של דיני העבודה

Guy Davidov, "The Three Axes of Employment Relationships: A Characterization of Workers in Need of Protection" 52 University of Toronto L.J. 357 (2002)

שיעור מספר 3+4 (6.9.04): יחסי עובד-מעביד

1.	מיהו "עובד"

* דנג"ץ 4601/95 סרוסי חי יוסף נ' בית הדין הארצי לעבודה ואח', פ"ד נב(4) 817 
	* ע"ע 300021/98 זאב טריינין – מיכה חריש, ניתן ביום 7.3.02 (בית הדין הארצי)	
		ע"ע 300274/96 שאול צדקא – מדינת ישראל-גל"צ, פד"ע לו 625
דב"ע לא/3-27 עירית נתניה – דוד בירגר, פד"ע ג 177
	בג"צ 5168/93 שמואל מור נ' בית הדין הארצי ואח', פ"ד נ(4) 628
	
2.	אפשרות ההתנאה על סטטוס של "עובד"

	* ע"ע 300256/98 אורי אייזיק – תה"ל, פד"ע לו 817	
	ע"ע 1054/91 אשר טוילי – יצחק דהרי, פד"ע לז 746
ע"ע 133/99 מרג'ה אליאס רפיק – מתכת סדום תעשיות (1989) בע"מ, פד"ע לח 223

3.	מיהו ה"מעביד"

	* חוק העסקת עובדים על-ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו – 1996 
דב"ע נב/ 3-142 חסן אלהרינאת – כפר רות, פד"ע כד 535
ע"ע 1189/00 אילנה לוינגר – מדינת ישראל ואח', ניתן ביום 2.10.00 (בית הדין הארצי)
עב' (ת"א) 911583/99 חני אבני-כהן ואח' – הנהלת בתי המשפט ואח', ניתן  ביום 29.7.01 (בית הדין האזורי בתל-אביב) 
בג"צ 450/97 תנופה שרותי כוח אדם ואחזקות בע"מ ואח' נ' שר העבודה והרווחה ואח', פ"ד נב(2) 433 

שיעור מספר 5+6 (20.9.04): חוזה עבודה אישי: תוכנו, פרשנותו, חובות וזכויות הצדדים לו מכח הפסיקה, ושינויו

* חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב-2002 
* הצעת חוק חוזה עבודה, התשמ"ה-1985
* חוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973, ס' 25, 26, 39
* חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957, סעיפים 19, 22, 30, 33
* חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, ס' 29-29ב
* דב"ע לה/3-30 מרים זוהר גלבלום – נאמנות התאטרון הלאומי "הבימה", פד"ע ו 309
* בג"צ 239/83 מילפלדר ואח' נ' בית הדין הארצי לעבודה ואח', פ"ד מא(2) 210
* דב"ע מח/3-2 אורי גנני – אמירים, פד"ע יט 419, ס' 1 – 15 
* ע"ע 300353/97 מדינת ישראל – נהרי, פד"ע לה 318
בג"צ 6080/94 גפני נ' בית הדין הארצי לעבודה ואח', פ"ד נא(4) 308
דב"ע נד/3-86 יוחנן גולן – אי.אל.די בע"מ, פד"ע כז 270, ס' 1 – 2, 5 – 12 
דב"ע נו/3-20 תנובה – שלום מאיר ואח', ניתן ביום 27.11.96 (בית הדין הארצי)
דב"ע 4-70/97 אוניברסיטת תל-אביב – ההסתדרות הכללית ואח', פד"ע ל 385
דב"ע נו/3-36 אחמד אבו רומי – חברת החשמל למחוז ירושלים בע"מ, פד"ע לא 641

שיעור מספר 7 (27.9.04): הגבלת חופש העיסוק בחוזה עבודה

* חוק יסוד: חופש העיסוק
* חוק עוולות מסחריות, התשנ"ט – 1999 
* ע"ע 164/99 דן פרומר וצ'ק פוינט – רדגארד בע"מ, פד"ע לד 294
ע"א 6601/96 AES System Inc. ואח' נ' משה סער ואח', פ"ד נד(3) 850
בג"צ 1683/93 יבין פלסט בע"מ ואח' נ' בית הדין הארצי לעבודה ואח', פ"ד מז(4) 702
ע"ע 292/99 עדי עמיחי ואח' – יוסי גולדהמר בע"מ ואח', פד"ע לה 204   
ע"ע 1055/01 אירוקה אינטרנשיונל בע"מ – אנתוני קורי ואח', ניתן ביום 6.3.01 (בית הדין הארצי)

שיעור מספר 8 (27.9.04): חוקי מגן וצווי הרחבה – מבוא כללי וקוגנטיות

* דב"ע לג/3-12 איליה צ'יבוטרו – אטלקה אברהם, פד"ע ד 173
* דב"ע 3-237/97 עזרא שמואלי ואח' – רשות השידור, פד"ע לו 577
* ע"ע 1054/01 אשר טוילי – יצחק דהרי, ניתן ביום 24.4.02
דב"ע לח/3-59 עזריאל סילשי – ארכיטקט אהרון דורון ושות' בע"מ, פד"ע י 32
דב"ע לט/3-24 בתי הזיקוק לנפט בע"מ – זאב למפל, פד"ע י 421
דב"ע 2-10/98  אלדד קנטי – דיגיטל אקויפמנט (זק) בע"מ, ניתן ביום 1.6.99 (בית הדין הארצי) 

שיעור מספר 9+10 (11.10.04): חוקי מגן מרכזיים והמגבלות על פיטורים

* חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987
* חוק הגנת השכר, התשי"ח-1958
* חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951
* חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988
	* חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963
* דב"ע נב/3-242 אוריינט קולור בע"מ – מיכל ממן, פד"ע כה 544
* לבנה פילוסוף – ב. שור ושות' מהנדסים ויועצים, פד"ע לג 49
* ע"ע 3000271/98 טפקו – מנחם טל, פד"ע לה 703
* ע"ע 375/99 החברה הכלכלית לפיתוח כפר מנדא ואח' – עבד אלחמיד ג'אבר, פד"ע לה 245
דב"ע מט/2-7 מישל רבות – הרמון שירותי אחזקה (אילת) בע"מ, פד"ע כא 117
ע"ע 1182/02 חיים קאזיס – תאופיק ארייט, פד"ע לח 394

שיעור מספר 11+12 (15.10.04): משפט העבודה הקיבוצי

1.	חירות ההתארגנות; ארגוני עובדים ומעבידים

	* חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957, ס' 33ז – 33יד 
* דב"ע 4-10/98 "דלק" – הסתדרות העובדים הכללית החדשה, פד"ע לג 337
דב"ע נב/4-12 ההסתדרות הכללית והאיגוד הארצי של קציני הים – צים, פד"ע כו 3
בג"צ 789/78 אופק ואח' נ' שר הפנים ואח', פ"ד לג(3) 481
דב"ע נה/4-28 ארגון סגל המחקר במערכת הבטחון – ההסתדרות הכללית ואח', פד"ע לא 54
בג"צ 7029/95 הסתדרות העובדים הכללית החדשה נ' בית הדין הארצי ועמית, פ"ד נא(2) 63 
עס"ק 1008/00 הורן את ליבוביץ בע"מ – הסתדרות העובדים הכללית החדשה, פד"ע לה 145

2.	הסכמים והסדרים קיבוציים; החובות ההדדיות של הצדדים למערכת יחסים קיבוצית

	* חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957, ס' 3, 4, 15, 16
	* עס"ק 400005/98 ההסתדרות הכללית והועד הארצי של עובדי מינהל ומשק בבתי החולים הממשלתיים – מדינת ישראל, פד"ע לה 103 		
	דב"ע מז/ 121-3 תעשיות אלקטרוכימיות (פרוטארום) בע"מ – שלום זל, פד"ע כ 7 
דב"ע נז/44-4 חיפה כימיקלים – ההסתדרות, פד"ע ל 216
ע"ע 600003/98 יצחק פלמור – עיריית ירושלים, ניתן ביום 12.8.02 (בית הדין הארצי)

3.	שביתה, השבתה ויישוב סכסוכי עבודה

	* חוק יישוב סכסוכי עבודה, התשי"ז-1957
	* פקודת הנזיקין [נוסח חדש], ס' 62
	* חוק העסקת עובדים על-ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996, ס' 16
* עס"ק 19/99 מקורות בע"מ – הסתדרות העובדים הכללית החדשה, פד"ע לו 560  
בג"צ 1074/93 היועץ המשפטי ובזק נ' בית הדין הארצי לעבודה, פ"ד מט (2) 485	
דב"ע נז/41-27 ההסתדרות הכללית – מכתשים, פד"ע ל 449
דב"ע 41-92/97 ארגון העובדים בעירית תל-אביב-יפו – עיריית תל-אביב-יפו, פד"ע לא 109

