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 תובענות ייצוגיות  
 בבתי הדין לעבודה

 
 
 
 

 ד גל גורודיסקי"עו



 דברי ימי תובענה ייצוגית בישראל

 לתקנות סדר הדין האזרחי 29תקנה 

 סדרי דין –לתקנות בית הדין לעבודה  22, 21תקנות 

 :  פסיקה בבתי הדין לעבודה לפני החוק 

 הערות בזכות תביעה ייצוגית לשם תביעת פיצוי   1980–

 פרשנות בצמצום  –תדיראן ' אלמקייס נ 1989–

 חוקים ספציפיים  -שנות התשעים 

 (ע ועוד"צרכנות בנקאות ני)

 עילות ספציפיות -חוק תובענות ייצוגיות  - 2006
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מאפיינים ייחודיים של התובענה הייצוגית 

 במשפט העבודה
 

 (הסכם קיבוצי או תובענה ייצוגית)שיטת ייצוג 

 (פיקוח ואישור)תפקיד מיוחד לבית הדין 

 (החלפת שחקנים)ההליך במרכז והשחקנים שוליים 

 תביעה לאחר סיום יחסי עובד ומעביד

 תביעה אישית רחבה מעילות תובענה ייצוגית

 עילה אישית גבוהה

 איתנות הנתבעים 
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 מהי תובענה ייצוגית

 " תובענה ייצוגית"

תובענה המנוהלת בשם קבוצת בני  
שלא ייפו את כוחו של התובע  , אדם

ואשר מעוררת שאלות  , המייצג לכך
מהותיות של עובדה או משפט  

 המשותפות לכלל חברי הקבוצה



 תביעה ייצוגית בבית הדין לעבודה

 לתוספת 8פרט 

 הפליה בעבודה–

 חוק שכר שווה לעובד ולעובדת–

 לחוק בית הדין לעבודה( 3) 24סעיף )לתוספת  10פרט 

תובענות של חברים או חליפיהם או של מעבידים או  –

 חליפיהם נגד קופות גמל 

תובענות של קופות הגמל נגד חבריהן או חליפיהם או –

 נגד מעבידים או חליפיהם  

 ;כל תובענה לקצבה הנובעת מיחסי עובד ומעביד–
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 לתוספת 10תובענה ייצוגית לפי פרט 

למעט תביעה של עובד שחל עליו הסכם קיבוצי 
 (.לא כולל צו הרחבה)המסדיר את תנאי עבודתו 

 (ד בוסקילה"פס)פרשנות לפי תחולה או לפי אכיפה 

 האם מדובר במקום עבודה מאורגן

 האם ההסכם אכן הסדיר תנאי עבודה

 אם קויים בחלקו–

 אם לא קויים כלל–

 האם הזכות הנתבעת מוסדרת בהסכם הקיבוצי

 הסכם ללא ארגון או ארגון ללא הסכם
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 מטרות חוק תובענות ייצוגיות

לרבות לסוגי , מימוש זכות הגישה לבית המשפט (1)
 ;אוכלוסיה המתקשים לפנות לבית המשפט כיחידים

 ;אכיפת הדין והרתעה מפני הפרתו (2)

 ;מתן סעד הולם לנפגעים מהפרת הדין (3)

 .הוגן וממצה של תביעות, ניהול יעיל (4)
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 פסיקה במהלך החוק
 (החוק פורסם לאחר הדיון בערעור ולפני פסק הדין)

 (נדחה)גרוס 

תביעת עובד משרד הבטחון להחזר פרמית ביטוח וקרן –

 ידע

 נדחה ברוב דעות–

 עילה מהותית ותביעה נגד המדינה: נימוקים–

 (בגץ דחה עקב מיצוי העילה)חוה כץ 

 תביעת פורשת מקופת חולים כללית בגין אפלית נשים–

 נדחה פה אחד  –

 קיצור התיישנות והסכם קיבוצי: נימוקים–
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 נדחו אחרי החוק –פסיקה 
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 רותי אורן  

 נתקבל בערעור –וירון 

 נסגר בפשרה – שמואלביץ

 תלוי ועומד –סמוכה 

 אחרים 2-ו זנדל

 הוחזר בערעור –מן 'תורג

 הוגש ערעור –גולדברגר 

 הערעור נדחה –גולדברגר 

 בערעור -בן בטחון - מגיאר

 בערעור –רשף  -פרץ מאיר 

 אלטרנטיבה –גולוב 

 עמישב - טלטש

 בערעור -רסיטל  –רובין 



 אחרי החוק -פסיקה בעד 
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 קוב'סבצ

 בן שלמה

 ספרנסקי

 רדושיצקי

 יבטח –חבושה 

 יבטח –גבע (איזי)יצחק 

 שיאון -דניאלי 

 מן'תורג

 וירון

 ארז אפרים

 !!גולדברגר

 סיגל בן שלמה

 (פסק דין באזורי)גולוב 

 חבושה

 



 ת ו ד ה
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