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מבוא
שיטת הפרשנות התכליתית – המזוהה אצלנו במידה רבה )ובצדק( ע פסיקתו וכתיבתו האקדמית של
אהר ברק – כבשה את עול המשפט הישראלי בסערה 1.לפחות במישור של פרשנות החקיקה דומה כי
עצ השימוש בשיטה זו אינו שנוי במחלוקת .קיימת הסכמה גורפת שחקיקה נועדה לקד מטרות
חברתיות ,ויש לפרש אותה באופ שיקד את מימוש של מטרות אלה .דומה כי ג אי מחלוקת של
ממש ששופטי אינ מוגבלי לבדיקת התכלית הסובייקטיבית בלבד ,במוב של כוונותיה של חברי
הכנסת שהצביעו בעד החקיקה או המטרות שהובעו בהצעת החוק ,בפרוטוקולי של ועדות הכנסת או
בדיו במליאה .כל אלה – כמו ג מקורות אחרי ששימשו בהלי החקיקה )למשל תזכיר שהוכ
במשרד הממשלתי הרלוונטי( – רלוונטיי לשופט המבצע פרשות תכליתית .וע זאת לא די בה.
המחוקקי אינ יכולי לצפות מראש כל מקרה שייכנס בעתיד לגדרי החוק ,ולא בהכרח הייתה לה
דעה על אופ יישו החוק בהקשר קונקרטי .יכול להיות שלכל אחד מחברי הכנסת שהצביע בעד החוק
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הקתדרה לדיני עבודה ע"ש אליאס ליברמ  ,הפקולטה למשפטי ,האוניברסיטה העברית בירושלי .מאמר
זה מוקדש בהערכה ובחיבה לסטיב אדלר ,אשר הייתה לי ההזדמנות להכירו עוד בהיותי מתמחה בבית
הדי הארצי לעבודה ,ובמש השני לאחר מכ נהניתי רבות מהעניי ומהמעורבות שלו בעול האקדמי
של דיני העבודה.
אהר ברק לא רק הוביל את אימו הפרשנות התכליתית בפסיקה הישראלית ,הוא ג אחד החוקרי
הבולטי בעול בפיתוח שיטה זו והצדקתה מבחינה עיונית .ראו למשל אהר ברק ˙È˙ÈÏÎ˙ ˙Â˘¯Ù
· .(2003) ËÙ˘Óאול יש להבהיר כי שיטת הפרשנות התכליתית אינה חדשה .במאמר בולט משנות
השלושי של המאה הקודמת כבר התייחסו לשיטה זו כ"מובנת מאליה" ,וע זאת מיהרו לציי כי בפועל
יישומה אינו כה שכיח; ראו Lon L. Fuller & William R. Perdue, Jr., The Reliance Interest in Contract
).Damages: 1, 46 YALE L.J. 52, 52 (1936
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הייתה דעה שונה משל חברו באשר לתכליתו .זאת ועוד ,ג א נניח שהייתה לה דעה בסוגיה ,וא
נית לזהות דעה משותפת או דעת רוב ,הרי זו לא בהכרח תואמת את דעת של מחוקקי מאוחרי
יותר ,שבחרו להשאיר את החוק על כנו .המציאות משתנה ואתה ג תכלית של חוקי .ייתכ שחוק
כוו תחילה למטרה מסוימת ,אול במועד מאוחר יותר ,בשל שינוי תפיסות חברתיות ,הוא מכוו
למטרה שונה .לכ הלי הפרשנות התכליתית כולל ג בחינה של הצדקות החקיקה – תכליות
"אובייקטיביות" ,בלשונו של ברק2.
שני מרכיבי במלאכת הפרשנות התכליתית נחשבי בעייתיי יחסית ושנויי במחלוקת ,אול
שניה אינ הכרחיי לביצוע הפרשנות התכליתית ,ועל כ ג אינ מחייבי הכרעה במאמר הנוכחי.
המרכיב הראשו הוא מת משקל נכבד במסגרת התכלית האובייקטיבית לערכי מופשטי ומרוחקי
מהחוק הספציפי ,כמו "ערכי היסוד של השיטה" ,שכידוע אינ כתובי .החשש הוא שבדר זו השופט
למעשה כופה את ערכיו הפרטיי על החקיקה .אול נית לפרש חקיקה בדיני עבודה פירוש תכליתי ג
ללא פנייה ל"ערכי יסוד" כאלה – על בסיס התכליות של החוק הספציפי או התכליות של דיני העבודה
בכללות שנלמדות מהחקיקה עצמה .המרכיב השני מתייחס למקרי שבה יש סתירה בי תכליות
סובייקטיביות לאובייקטיביות ,או בי התכליות בכלל לבי לשו החוק .במקרי כאלה עשויה להיווצר
מחלוקת :הא נית לתת עדיפות לתכליות אובייקטיביות על פני מטרות מתנגשות שנוסחו במפורש
במסגרת הליכי החקיקה? והא נית לפרש חוק לאור תכליתו ג כאשר פרשנות זו סותרת את לשונו
המפורשת? אלה שאלות קשות אשר כאמור אינ מחייבות הכרעה במאמר הנוכחי .ברוב המכריע של
המקרי אי סתירה בי תכליות סובייקטיביות לאובייקטיביות ,וג אי התנגשות בי שתי אלה לבי
לשו החוק .לכ נית להניח ,לצורכי הדיו שלהל ,פרשנות תכליתית שאינה מתבססת על "ערכי יסוד"
מופשטי וג אינה סותרת את לשו החוק.
באיזו מידה פועלי בתי הדי לעבודה הלכה למעשה על פי שיטת הפרשנות התכליתית? דומה כי
בשני העשורי האחרוני עברה פסיקת בתי הדי לעבודה "מהפכה" לא מבוטלת לכיוו של פרשנות
תכליתית ,בי השאר בזכותו של הנשיא סטיב אדלר ,אשר הוביל והנהיג קו זה בפסיקה .וע זאת
המהפכה טר הושלמה .עדיי יש דוגמאות בולטות – ג בפסיקתו של הנשיא אדלר עצמו – למקרי
שבה ההלכה אינה תואמת את תכלית החקיקה .במאמר זה אתמקד בדוגמה אחת לכ :פרשנות המונח
"עובד" 3.מדובר בשאלה פרשנית המונחת בבסיס דיני העבודה ,אשר שבה ומתעוררת באופ תדיר
בפסיקה .יש לה אפוא חשיבות רבה כשלעצמה ,ודומני כי יש בה ג כדי ללמד על מגמות כלליות יותר
בפסיקת בית הדי לעבודה בכל הקשור למעבר )החלקי( לפרשנות תכליתית.
המאמר בנוי משלושה פרקי :הפרק הראשו בוח בחינה ביקורתית את המשמעות שניתנה
בפסיקה עד כה לרעיו הפרשנות התכליתית בהקשר של המונח "עובד" .השני פונה לדו במישרי
בשאלה מיהו עובד )להבדיל מקבל עצמאי( במשקפי שיטת הפרשנות התכליתית .השלישי בוח את
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לדיו תמציתי בהצדקות לפרשנות תכליתית ויישו שיטה זו בהקשר של דיני עבודה ראו Guy Davidov,
).Articulating Labour Law's Goals: Why and How, 3 EUROPEAN LABOUR L.J. 130 (2012

לדיו בשאלה "מיהו עובד" ראו מנח גולדברג "עובד ומעביד – תמונת מצב"  ËÙ˘Ó ÈÂÈÚיז ;(1992) 19
מנח גולדברג "מיהו 'עובד' ומי מעבידו – עיד איהוודאות" ˜¯ ËÙ˘Ó‰ ˙Èא  ;(2001) 259סטיב אדלר
"היק תחולת משפט העבודה – מכפיפות לתכלית"  ;(2001) 18 ‚¯·„ÏÂ‚ ÌÁÓ ¯ÙÒאיל זמיר "עובד או
קבל "  ÌÈËÙ˘Óכב  ;(1992) 113ברכיהו ליפשי .(1993) ˙Â·ÈÁ˙‰ ÔÈ·Ï ÔÈ˜ ÔÈ· – ÔÏ·˜Â „·ÂÚ
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קטגוריית הביניי של "משתת חופשי" ,אשר פותחה בפסיקה א היא כחלק מפרשנות המונח
"עובד".

פרק ראשו  :פרשנות תכליתית – מהפכה שטר הושלמה
כאמור לעיל ,אי מחלוקת – ה באר וה במדינות רבות אחרות – כי פרשנות החקיקה צריכה להיות
פרשנות תכליתית .חוק יש לפרש באופ שיגשי בדר הטובה ביותר את התכלית שעומדת מאחוריו,
את המטרה שלשמה הוא חוקק 4.המונח "עובד" מופיע בחקיקה ,ולכאורה אותו כלל צרי לחול ג
עליו .הא יש סיבה שלא לנקוט את שיטת הפרשנות התכליתית בהקשר הספציפי? לעניי זה חשוב
להבחי בי שתי שאלות שונות ,שבפסיקה לא הקפידו להבחי ביניה .שאלה אחת היא א יש לפרש
את המונח "עובד" פרשנות תכליתית .שאלה שנייה היא באיזו מידה יש לשאו לאחידות במשמעות
המונח "עובד" בהקשרי שוני.

אשר לשאלה הראשונה ,התשובה צריכה להיות חיובית באופ חד משמעי .פרשנות המונח "עובד",
כמו כל מונח אחר בכל חוק שהוא ,חייבת להיות תכליתית .מקובל כיו שלמונחי כמו "עובד" אי
משמעות מילולית ברורה מאליה .אי אפשר לפתוח מילו וללמוד ממנו מה ההבדל בי עובד לקבל
עצמאי .כל מונח חייב בפרשנות ,ומונח כמו "עובד" אפשר לפרש במגוו של דרכי .פרשנות תכליתית
משמעה שיש לתת למונח פירוש שיגשי את תכלית החקיקה ,או באופ כללי ,את תכלית ההבחנה בי
עובד לקבל עצמאי בחוקי המג .הגישה הזו אכ מצאה ביטוי בפסיקה ,ה של בית המשפט העליו וה
של בית הדי הארצי5.
מהעיקרו הבסיסי של פרשנות תכליתית נובעות שתי מסקנות :ראשית ,שעל המבחני לקביעת
יחסי עובד–מעביד לתאו את תכלית החקיקה ,ושנית ,וכנובע מכ ,שעשוי להיווצר מצב שבו אד
יהיה עובד לעניי אחד וקבל עצמאי לעניי אחר .רוב הדיו והמחלוקת בפסיקה עד כה היו למעשה רק
על הנושא האחרו .מסיבות של ודאות ויציבות חלק מהשופטי סבורי שהגדרת המונח "עובד"
צריכה להיות אחידה ,לפחות בהקשר של כל חוקי המג ,ואולי ג דיני הביטוח הלאומי .לעומת
סבורי שופטי אחרי בבית הדי הארצי ,וכ כל שופטי בית המשפט העליו שדנו בשאלה זו,
שחשוב יותר להגשי את התכלית בכל מקרה ומקרה 6.אתייחס למחלוקת זו במידה מסוימת בפרק

4

לשימוש )מפורש( בפרשנות תכליתית בהקשר של דיני עבודה ראו למשל דנג" ˙È· ' ÈÒÂ¯Ò 4601/95

5

סימני דר עיקריי ה פסק הדי של השופטת ברק בדב"ע נה ,ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ·Ï „ÒÂÓ‰ – ÔÈÂÏ 2109/פד"ע
כט  ;(1995) 326בג"  ,Èˆ¯‡‰ ÔÈ„‰ ˙È· ' ¯ÂÓ 5168/93פ"ד נ) ;(1996) 628 (4בפרשת  ,ÈÒÂ¯Òלעיל
ה"ש  ;4ע"ע  ,Ï‡¯˘È ˙È„Ó – ‡˜„ˆ 300274/96פד"ע לו .(2001) 625
למעשה עיו בפסיקה של שני העשורי האחרוני מגלה ספקטרו של גישות .בקצה אחד השופטת ברק
)למשל בעניי  ,ÔÈÂÏלעיל ה"ש  ,(5השופט צור )בע"ע Ï‡¯˘ÈÏ ‰‚‰ ‡·ˆ Ï‡¯˘È ˙È„Ó – ‰¯„‚ 1247/01
)פורס בנבו ((16.1.2006 ,ושופטי בית המשפט העליו )בפרשות ) ¯ÂÓלעיל ה"ש  (5ו) ÈÒÂ¯Òלעיל ה"ש
 ,(4וכ בבג"  ,¯‰ÂÒ‰ È˙· ˙Â¯È˘ ' ˙Â„˘ 1163/98פ"ד נה) .((2001)817 (4כל אלה סבורי שכעיקרו
אפשר שמשמעות המונח "עובד" תהיה שונה בכל אחד מחוקי המג ובכל פרק מפרקי הביטוח הלאומי.

6

 ,‰„Â·ÚÏ Èˆ¯‡‰ ÔÈ„‰פ"ד נב)Pointe-Claire (City) v. Quebec (Labour Court), [1997] 1 ;(1998) 817 (4
S.C.R. 1015 (Supreme Court of Canada); Konrad v. Victoria Police, 165 ALR 23 (1999) (Federal
).Court of Australia); Autoclenz Limited v. Belcher, [2011] UKSC 41, par. 35 (UK Supreme Court
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השלישי ,בהקשר הקונקרטי של יצירת קטגוריית ביניי .בשלב זה חשוב להדגיש כי שאלת האחידות
נפרדת מעצ הצור בפרשנות תכליתית .את התכלית אפשר להגדיר ברמות הכללה שונות .נית לומר
כי אלה שמעדיפי מבח אחיד לכל דיני העבודה מעדיפי למעשה לקבוע את התכלית ברמת הכללה
גבוהה יותר ,שבה לכל דיני העבודה תכלית אחת )וממילא ג המבחני להחלת אות דיני צריכי
להיות זהי( 7.דר אחרת להבי את המחלוקת היא שלפי גישה אחת יש חשיבות לאחידות כחלק
מהצור להגשי את התכלית .לפי גישה זו יש צור לאז בי הצור באחידות לבי מיקוד היק
התחולה של כל חוק לפי הקבוצה המדויקת הנובעת מתכלית אותו חוק .אשר לאופ הביצוע של איזו
זה והמשקל שנית בו לכל צד יש גישות שונות ,כמפורט לעיל8.
ללא קשר לשאלת האחידות ,שבה התמקד בינתיי הוויכוח בבית הדי ,על המבחני עצמ
שמשמשי לקביעה מיהו "עובד" לתאו את התכלית שמאחורי החקיקה )או התכלית שמאחורי
ההבחנה בי עובד לקבל עצמאי( .בסוגיה זו טר נער דיו בפסיקה ,לפחות לא דיו מפורש 9.בפסיקת
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בקצה השני נמצאי השופט אליאסו )בדב"ע נו ,ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ·Ï „ÒÂÓ‰ – Ô‰Î 0345/פד"ע לג 66
) ,((1998הנשיא גולדברג )במאמרו "מיהו 'עובד' ומי מעבידו" ,לעיל ה"ש  (3והשופט )כתוארו אז(
פליטמ )בעב"ל  ,ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ·Ï „ÒÂÓ‰ – ÈÏ¯Â‡ 20379/97פד"ע לה  (2000) 273וכ בע"ע 568/06
˘) Ó"Ú· ˙Â¯ÈÈ˙Â ˘ÙÂ È˙Â¯È˘ Ï˜ – Ô˘Âפורס בנבו ,((3.1.2008 ,שסבורי שצריכה להיות משמעות
אחידה למונח "עובד" בכל תחומי המשפט המג והביטחו הסוציאלי .בתוו מצוי השופט רבינובי'
)בעניי ˆ„˜‡ ,לעיל ה"ש  ,(5שסבור שצריכה להיות הגדרה אחידה לכל חוקי המג  ,א מפריד בינ לבי
חוקי הבטיחות בעבודה ובביטחו הסוציאלי .וקיימת עמדת הנשיא אדלר )בעניי ˆ„˜‡( ,שרואה ג הוא
בחוקי המג מקשה אחת ,א בניגוד לשופט רבינובי' משאיר פתח לחריגי ,כלומר מוכ שתהיה פגיעה
באחידות ההגדרה במקרי מסוימי בעיקר באשר למשתתפי חופשיי )לפי עניי ˆ„˜‡( ,א מוכ לקבל
ג מקרי חריגי נוספי )לפי מאמרו ,לעיל ה"ש  .3וראו ג עניי ‚„¯ ,‰לעיל ה"ש  .(6לצדו קיימת גישת
השופטת )כתוארה אז( ארד ,אשר בעיקרו מאמצת את הגישה הראשונה ,בעקבות בית המשפט העליו )כ
בעניי ˆ„˜‡( ,אול מבהירה כי ייעשה שימוש בכ רק כדי להרחיב את תחולתו של חוק מסוי על מי
שלפי המבחני אינו עובד ,כחריג לצד משמעות אחידה למונח "עובד" )עניי ˘ ,Ô˘Âש ,פס'  13לפסק
דינה(.
על הקושי בבחירת רמת ההפשטה )או רמת ההכללה( המתאימה בעת הגדרת התכלית ראו Davidov,
 ,Articulating Labour Law's Goalsלעיל ה"ש Guy Davidov, Re-Matching Labour Laws With ;2
).Their Purpose, in THE IDEA OF LABOUR LAW 179 (Guy Davidov & Brian Langille eds., 2011
יש לציי כי מאחר שהפרשנות היא תמיד תכליתית ,המונח "מבח התכלית" שבו השתמש הנשיא אדלר
לעתי מטעה .הנשיא אדלר הביע את העמדה שלפיה רק במקרי מסוימי ,כמו למשל בהתייחס
למשתתפי חופשיי )עניי ˆ„˜‡ ,לעיל ה"ש  (5או בצורות העסקה לא שגרתיות )ע"ע 300021/98
 ,˘È¯Á – ÔÈÈÈ¯Ëפד"ע לז  ,((2002) 433יש מקו להתבסס על "מבח התכלית" )ראו ג ע"ע 300267/98
 ,Ó"Ú· (1965) ¯ÈÂ‡ ‚ÂÊÈÓÂ ¯Â¯È˜ ˙Ò„‰ .·.˘.Ó – ÂËÈÂËפד"ע לז  .((2002) 354בדומה לזה ,השופטת
)כתוארה אז( ארד ציינה כי "הפרשנות התכליתית ...אינה הכלל כי א היוצא מ הכלל .מבח הפרשנות
התכליתית מיוש ,כאשר נמצא כי בתבנית ההעסקה הלא שגרתית מתקיימי במי שאינו מוגדר 'עובד' ,על
פי המבח המעורב ,סממני של 'עובד' שיש בה דמיו ליחסי עובד–מעביד" )עניי ˘ ,Ô˘Âלעיל ה"ש ,6
פס'  .13ראו ג פסק דינה בע"ע  ,ÌÈ˜ÙÂ‡ ˙È˙„‰ ‰ˆÚÂÓ‰ – ÔÈ˜ÚÂ 1120/02פד"ע לט .((2003) 751
אמירות כאלו מרמזות כאילו במקרי אחרי יש נתק בי פרשנות המונח "עובד" לבי תכלית החקיקה,
אול דומני כי לא זו הייתה הכוונה – אלא לומר כי במרבית המקרי יש לתת עדיפות לשיקולי אחידות.
לחריג מסוי – התייחסות קצרה ביותר לתכלית דיני העבודה כבסיס למבחני הקיימי – ראו פסק דינו
של השופט פליטמ בע"ע  ,Ï‡¯˘È· ¯ÁÒÓÏ Èˆ¯‡‰ „Â‚È‡‰ – È¯˜ 300064/96פד"ע לו 249 ,241
).(2001
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בית המשפט העליו ובית הדי הארצי משני העשורי האחרוני יש התייחסויות מפורשות רבות לצור
בפרשנות תכליתית בעת ההכרעה א אד הוא "עובד" ,וע זאת אי כל התייחסות בפסיקה זו לצור
בבחינה מחודשת של המבחני על בסיס תכליתי ,וג לא התייחסות אחרת לקשר שבי פרשנות
תכליתית לבי המבחני המשמשי להבחנה בי עובד לקבל .דומה כי בפסיקה מניחי כמוב מאליו
את קיו המבחני ואת התאמת .הפרשנות התכליתית באה עד כה לידי ביטוי בביטול דרישת הס של
"קשר חוזי" 10וכ בבחינה אד הוק של נסיבות המקרה הספציפי ,היינו א )במנותק מהמבחני( האד
התובע זכויות של "עובד" אכ ראוי/מתאי להיכלל בהגנה של חוקי המג 11.אול כיצד נדע א הוא
ראוי לכ או לא? ברור שיש לעשות בדיקה כזו על בסיס כללי שוויוניי שניתני לצפייה מראש ולא
על בסיס נסיבותיו האישיות של כל אחד .לש כ בדיוק נועדו המבחני ,וה אשר צריכי להתבסס
על פרשנות תכליתית.

פרק שני :עובד מול קבל עצמאי
כידוע ,חוקי המג בתחו העבודה קובעי כי הזכויות מגיעות ל"עובד" מבלי להגדיר מונח זה .אול
נית להבי במשתמע מהחקיקה – או לפחות זוהי ההנחה המקובלת מאז ומעול – כי הכוונה אינה
לכל אד שמבצע עבודה בשביל אחר .בפרט ,המונח "עובד" אינו כולל בחובו מי שמבצע עבודה
כקבל עצמאי .למעשה אפוא הטיל המחוקק על בתי הדי לעבודה – בדומה למקובל בעול כולו – את
המשימה לקבוע מיהו "עובד" אשר נהנה מחוקי המג.
הכלל הבסיסי ,שנקבע כבר בתחילת הדר 12,הוא כי יש לבחו את נסיבות ההתקשרות לגופ ולא
את אופ הגדרת היחסי בהסכ בי הצדדי .כלל זה תוא היטב את תפיסת הפרשנות התכליתית ,על
בסיס הל המחשבה הזה13:
)א( תכלית של דיני העבודה היא ,באופ כללי ביותר ,להג על עובדי בשל חולשת היחסית כנגד
המעביד;

10
11

12
13

עניי  ,ÈÒÂ¯Òלעיל ה"ש  ;4עניי ˘„ ,˙Âלעיל ה"ש .6
ראו למשל עניי  ,ÈÒÂ¯Òלעיל ה"ש  .4במסגרת זו נית למצוא אמירות בפסיקה שלפיה אד זכאי לזכויות
של עובד א שאינו "עובד" )ראו למשל פסקי הדי של השופטת )כתוארה דאז( ארד בע"ע Ô˘· 1141/02
– ) Ï‡¯˘È ˙È„Óפורס בנבו (26.5.2003 ,וכ בפרשת ˘ ,Ô˘Âלעיל ה"ש  ,6פס'  .14ראו ג עב' )ת"א(
) Ï‡¯˘È ˙È„Ó – ¯‡Ù 2162/02פורס בנבו .((25.4.2007 ,אול לדעת בית הדי  ,לא ברור כיצד יכול חוק
שמגדיר את הזכויות ל"עובד" כנגד "מעביד" לחול ג כאשר אי יחסי עובד–מעביד ,ומניי שואב בית
הדי סמכות לקבוע זאת .נראה שהכוונה הייתה למעשה לקבוע כי בהקשר הקונקרטי המועסק הוא "עובד"
– במסגרת פרשנות תכליתית של מונח זה – א שבהקשרי אחרי הוא אינו כזה .ראו בעניי זה ביקורתו
)המוצדקת לטעמי( של השופט פליטמ בפרשת ˘ ,Ô˘Âש ,וכ בע" ) ˜È'ˆÂ˜ ' ˙ÈÂÏÙ 247/07פורס
בנבו.(2009 ,
ע"א  ,¯‚ÈÊ ' ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ·Ï „ÒÂÓ‰ 426/63פ"ד יח) ;(1964) 302 ,299 (2דב"ע לא– ‰È˙ ˙È¯ÈÚ 327/
· ,¯‚¯Èפד"ע ג .(1971) 190 ,177
לביטוי מפורש של הל מחשבה דומה ,ראו ע"ע  ,Ó"Ú· ÁÂËÈ·Ï ˙ÂÎÂÒ Ì˜¯Ó – ‡ÙÂ¯ 110/10פס' –35
 40לפסק דינה של השופטת דוידובמוטולה )פורס בנבו.(22.12.2011 ,
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)ב( בשל העלויות הרבות הכרוכות ,מבחינת המעביד ,בהחלת של חוקי המג ,יש להניח כי יהיו
מעבידי לא מעטי שיבקשו להתחמק מכ ,בי השאר בטענה כי האד שמבצע בשביל את
העבודה עושה זאת שלא במעמד של "עובד";
)ג( בשל פערי הכוחות בי הצדדי יש להניח כי מעבידי רבי  ÂÏÎÂÈלכפות על מועסקי לחתו על
הסכ שלפיו ה מבצעי את העבודה כ"קבלני עצמאיי" ,מתו כוונה להשיג את המטרה
האמורה;
)ד( א יינת תוק לתניות כאלה בנסיבות שבה העובדי זקוקי להגנה ,תסוכל תכלית החקיקה;
)ה( כדי לתת למונח "עובד" פרשנות אשר תביא להגשמת תכלית החקיקה ,יש להימנע ממת תוק
לתניות ,שמטרת התחמקות מהחלת חוקי המג ,ולבחו את השאלה א חוקי אלה חלי – כלומר
א מדובר ב"עובד" א לאו – על בסיס העובדות בשטח )אופי ההתקשרות /מהות היחסי בי
הצדדי(.
זוהי נקודת מוצא חשובה ,אול ברור כי אי אפשר להסתפק בה .כמו בתחומי משפט רבי אחרי,
פותחו בהדרגה מבחני ,ומבחני משנה ,כדי לסייע לבתי הדי לבצע את מלאכת במקרי פרטניי
ולסייע לציבור העובדי והמעבידי להבי את הדי ולכוו את צעדיה14.
 .1תכלית ההבחנה בי עובד לקבל היא תכלית דיני העבודה
מבח ההשתלבות שאומ בעניי · – 15¯‚¯Èבעקבות פסיקה זרה – נוהג עד היו כמבח המרכזי.
מצטרפי אליו כמה מבחני עזר אשר גובשו במש השני ,ומכלול זה מכונה "המבח המעורב"16.
הא מבחני אלה פותחו במקור על בסיס תפיסה ברורה של תכלית החקיקה ,כלומר באופ שהמבחני
אמורי להצביע על אותה קבוצה אשר זקוקה להגנה לאור תכליות חוקי המג? במשתמע נראה
שבמידה מסוימת לפחות התשובה חיובית ,במוב זה שנית בהחלט לזהות קשר בי התכליות לבי
המבחני שגובשו בסופו של דבר ,וע זאת בפסיקה אי אמירה ברורה בנושא ,המסבירה מה התכליות
וכיצד המבחני אמורי להוביל למימוש תכליות אלה .ראוי להפו את הדיו בנושא לגלוי ומפורש
ולא להסתמ על תפיסות משתמעות .כ יוכלו השופטי לוודא כי אכ  ÏÎהמבחני תואמי את
התכלית ,וכ ג יוכל ציבור המשתמשי בפסיקה להבי טוב יותר את ההיגיו שמאחורי המבחני
ולכלכל צעדיו בהתא.
מכל מקו ,ג א נניח שמבח ההשתלבות )למשל( פותח על בסיס תפיסה של תכלית המונח
"עובד" ,לא די בכ מנקודת המבט של פרשנות תכליתית .התכלית עשויה להשתנות מעת לעת .כ
כאשר משתנות התפיסות החברתיות בנוגע לחקיקה מסוימת והצור בה; או מצטברות ראיות חדשות
בנוגע להשלכות של חקיקה כזו או אחרת; או מתפתחת חשיבה תאורטית חדשה באשר להצדקות
לחקיקה .וכ ג – ובעיקר – כאשר משתנות הנסיבות בשטח .בשוק העבודה חלו תמורות דרמטיות

14
15
16

6

לסקירה השוואתית של המבחני המשמשי בשיטות משפט שונות – הדומי בעיקר – ראו Guy
Davidov, The Three Axes of Employment Relationships: A Characterization of Workers in Need of
).Protection, 52 U. TORONTO L.J. 357 (2002

עניי · ,¯‚¯Èלעיל ה"ש .12
ראו גולדברג "עובד ומעביד – תמונת מצב" ,לעיל ה"ש  .3לדוגמה עדכנית לשימוש במבחני אלה ראו
ע"ע ) Ó"Ú· (1986) ‰ÂÓ˘ ˙È¯˜ ˙È·Á¯Ó ‰ÈÙ‡Ó – ¯ÊÈÂÂË 646/09פורס בנבו.(29.2.2012 ,
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בעשורי האחרוני 17,ועמ משתנה ג הצור ברגולציה .לעתי תמורות אלה מובילות לשינויי
חקיקה ,ולעתי עליה להוביל לשינוי באופ הפרשנות של חקיקה קיימת .פרשנות תכליתית מחייבת
אפוא בדיקה חוזרת – אחת לכמה שני – של התאמת המבחני שפותחו בפסיקה לתכליות
העדכניות18.
מהי אפוא תכלית ההבחנה בי "עובד" לבי "קבל עצמאי" שמשתמעת מחוקי המג? ההבחנה
מבוססת כאמור על ההנחה שחוקי המג אינ צריכי – ואינ מכווני – לחול על כל אד שמבצע
עבודה .המבנה של חוקי המג ,אשר מטיל אחריות על "מעביד" ,אינו מתאי ליחסי בי קבל עצמאי
לבי מזמי עבודה .הניחו כי אד מזמי שירות חדפעמי מחברו ,למשל התקשרות חדפעמית ע
שרברב לצור תיקו צנרת בבית פרטי .ברור כי חוקי המג )או לפחות רוב( אינ מתאימי
לסיטואציה כזו .לא סביר למשל להטיל על המזמי האקראי אחריות בכל הקשור לשעות העבודה
והמנוחה של השרברב ,או את זכותו לחופשה שנתית .עלינו אפוא לפרש את המונח "עובד" באופ
שיכלול את קבוצת האנשי אשר עובדי בשביל אחרי וזקוקי להגנת חוקי המג )או :חוקי המג
מתאימי לחול ביחסי שבינ לבי מי שמעסיק אות( .לש כ אי מנוס מהתמודדות ע השאלה
מהי תכלית של חוקי המג ,או למעשה – מהי תכלית דיני העבודה בכללות.
נושא זה מעורר בשני האחרונות דיו נרחב בספרות האקדמית בעול 19.הגישה המסורתית היא כי
דיני העבודה נועדו להתמודד ע איהשוויו בכוח המיקוח שבי הצדדי .ניסוח ותיק אחר הוא כי
מטרת דיני העבודה להביא לחלוקה מחדש – של משאבי ,כוח וסיכוני )כלומר העברה של אלה
מהמעביד לעובד לש השגת צדק חלוקתי( .באופ מעט ספציפי יותר ,כותבי שוני טועני כי דיני
העבודה מבקשי לקד דמוקרטיה במקו העבודה; לקד שוויו וסולידריות ולצמצ הדרה חברתית;
להבטיח הגנה על זכויות יסוד של הפרט ,ובמיוחד על כבוד העובד כאד )או בניסוח אחר :להבטיח כי
היחס לעבודה אינו כאל "מצר"(; להבטיח יציבות בשוק העבודה )או :להקנות בטחו לעובדי(; וכ
למקס את החופש )המהותי( של הפרט .בשני האחרונות ג מתחזקת הגישה שלפיה דיני העבודה
יכולי לקד יעילות20.
לגישתי ,א שניסוחי אלה של תכליות דיני העבודה כול נכוני ,לצרכי הנוכחיי מועיל יותר
לנסח את התכלית באופ שמתמקד במאפייני אשר מייחדי את יחסי העבודה 21.א נקודת המוצא

17

18

19
20

21

ראו באופ כללי גיא מונדלק KATHERINE V.W. STONE, FROM ;(2004) ˙Â¯ÂÓ˙ Ï˘ Ô„ÈÚ· ‰„Â·Ú ÈÒÁÈ
WIDGETS TO DIGITS: EMPLOYMENT REGULATION FOR THE CHANGING WORKPLACE (2004); Fairness
at Work: Federal Labour Standards for the 21st Century (the Arthurs Report), available at
.http://www.hrsdc.gc.ca/eng/labour/employment_standards/fls/pdf/final_report.pdf

את כל זאת היטיב לבטא בית הדי הארצי כבר שני רבות לפני הופעת המונח "פרשנות תכליתית"
בפסיקה" :המסגרת החברתיתכלכלית שבא מתקיימי היחסי שאת מהות באי להגדיר ,מהות העבודה
מבחינת תהליכי הייצור ודרכי השירות ,האמצעי שלה מזדקקי ,יחסה של החברה לעבודה ול'עובד'
ומטרת החוק או מערכת החוקי שבהקשר ליישומ באי לקבוע את המבח – כל אלה גורמי משתני
ה ,וע השינוי ,ישתנה המבח " )עניי · ,¯‚¯Èלעיל ה"ש  ,12בעמ' .(181
לריכוז מאמרי בנושא ראו ).THE IDEA OF LABOUR LAW (Guy Davidov & Brian Langille eds., 2011
לדיו בכל התכליות הללו )וכ כמה ניסוחי נוספי( ראו Guy Davidov, The Goals of Regulating Work:
) .Between Universalism and Selectivity, 64 U. TORONTO L.J. 1 (2014לדיו בתכליות דיני העבודה ראו
ג רות ב ישראל "מיקור חו )' – (outsourcingמתמקרי' החוצה :העסקת עובדי על ידי קבלני כוח
אד – פרשנות אחרת :המרת העיסקה הפורמלית בעסקה האוטנטית" ˘˙ ‰„Â·Ú‰ ËÙ˘Ó ÔÂז .(1999) 5
וראו  ,Davidov, Re-Matching Labour Lawsלעיל ה"ש .7
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שלנו היא כי יש מצבי שבה עבודה מבוצעת בשביל אחר א למרות זאת אי מקו להחלת דיני
העבודה ,השאלה היא במה שוני מצבי אלה מאות מקרי שבה דיני העבודה נדרשי .לשו אחר:
א נבי )ונגדיר לעצמנו( במה שוני יחסי עובד–מעביד מיחסי חוזיי/מסחריי אחרי – כולל
כאלה שעניינ ביצוע עבודה כ"קבל עצמאי" – נוכל ג להגדיר על בסיס זה את תכלית של הדיני
הבאי להסדיר יחסי אלה .יש להבהיר כי השאלה אינה אמפירית אלא נורמטיבית ,כלומר המטרה היא
לבחו מה ההצדקות שיכולות להסביר את ההבחנה בי הקבוצות .ייתכ בהחלט שבפועל יש פער
מסוי בי המצב המוצדק נורמטיבית לבי המציאות בשטח .בדיקת התכלית נועדה לסייע בסגירת
פערי כאלה ,כלומר להביא להתאמה טובה יותר בי הקבוצה של העובדי הראויה/זקוקה להגנת חוקי
המג ,על פי התכליות ,לבי הקבוצה אשר עליה אכ חלי חוקי אלה לפי הפסיקה.
מה אפוא המאפייני המייחדי את יחסי העבודה? דומה כי המונח "אישוויו בכוח המיקוח",
אשר מבקש א הוא לתת תשובה לשאלה זו ,הוא כללי ומעורפל מדי ,שהרי יחסי חוזיי אינ
מאופייני כלל בשוויו כוחות .מונח זה מבקש להצביע ,בצדק ,על נחיתות כלשהי )או חולשה יחסית(
של העובד ביחסי כנגד המעביד .את הנחיתות הזו אפשר למקד באמצעות בחינה של שלושה "צירי"
שעליה מתבססת מערכת היחסי בי עובד למעבידו :ארגוני ,כלכלי ופסיכולוגיחברתי 22.במישור
המבנה הארגוני יחסי עבודה אינדיווידואליי מאופייני בחסר דמוקרטי ,הנובע מעצ הכפיפות של
העובד למעביד .בעצ הכניסה ליחסי עובד מתחייב למלא אחר ההנחיות המשתנות של המעביד
)כמוב ,בגבולות מסוימי( – וזאת מבלי להיות שות לבחירת המנהלי שיטילו עליו הוראות .חסר
דמוקרטי זה הוא בלתי נמנע; אי אפשר לקיי מקו עבודה מבלי שיהיה גור כלשהו שיהיה אחראי
לתיאו בי העובדי ,ולש כ יהיה בעל סמכות לתת לה הנחיות מחייבות .אול חסר דמוקרטי זה
משמעו ג מת כוח למעביד ,אשר נית לניצול לרעה .נדרשת רגולציה – דיני העבודה – כדי למנוע
ניצול לרעה ולהגביל את השימוש של המעביד בכוחו העדי.
במישור הכלכלי ובמישור האישיחברתי ליחסי עבודה שני מאפייני עיקריי :ראשית ,חשיבות
העבודה לפרט ,ה במוב הכלכלי )לצורכי פרנסה( וה במוב האישיחברתי )כמקור להגשמה עצמית,
סיפוק ,עניי ,קשרי חברתיי ,סטטוס חברתי וכו'( 23.המאפיי השני הוא תלותו של העובד ביחסי
ע המעביד הספציפי לש הגשמת צרכי אלה .אי מדובר כמוב בתלות מוחלטת ,אבל ביחסי עבודה
קיימת תלות במידה רבה בהרבה מאשר ביחסי בי קבל עצמאי ללקוחותיו .תלות זו ניתנת להבנה ג
כחוסר יכולת לפזר סיכוני; בניגוד לקבל עצמאי ,אשר מתקשר ע לקוחות/ספקי רבי ,העובד "ש
את כל הביצי בסל אחד" )או לפחות את רוב המכריע(.
 .2על הקשר בי המבחני השוני לבי התכלית
ראינו אפוא שיחסי עבודה מתאפייני בנחיתות יחסית של העובד ביחסי כנגד המעביד ,בשני מובני:
חסר דמוקרטי )או א תרצו ,כפיפות במוב הרחב( ותלות 24.לפיכ נית להגדיר את תכלית דיני

22
23
24
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לפיתוח מקי של גישה זו ראו  ,Davidov, The Three Axes of Employment Relationshipsלעיל ה"ש .14
ראו גיא דוידוב "הזכות לעבוד כזכות קהילתית ואישית והפוטנציאל החוקתי שלה" ˙ÂÈÏÎÏÎ ˙ÂÈÂÎÊ
) 533 Ï‡¯˘È· ˙ÂÈ˙Â·¯˙Â ˙ÂÈ˙¯·Áיור רבי ויובל שני עורכי.(2004 ,
תפיסה זו מוצאת ביטוי ג בפסיקה ,בעיקר אצל הנשיא פליטמ  ,אשר מתייחס במפורש ל"כפיפות ותלות"
כמאפייני הבסיסיי של יחסי העבודה )עניי ˜¯ ,Èלעיל ה"ש  ,9בעמ'  ;(2001) 249ע"ע 300256/98
‡ ,Ó"Ú· Ï‡¯˘ÈÏ ÌÈÓ‰ ÔÂÎ˙ Ï"‰˙ – ˜ÈÊÈÈפד"ע לו  ;(2002) 848 ,817עניי ˘ ,Ô˘Âלעיל ה"ש  ;6עניי
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העבודה כצמצו חולשות אלה ומניעת תוצאות לא רצויות הנובעות מה .את המבחני להבחנה בי
"עובד" ל"קבל" ראוי לבחו מחדש על רקע תפיסה זו – או כל תפיסה מתחרה אחרת שמגדירה בבירור
את תכלית של דיני העבודה .מבלי להיכנס כא לניתוח מעמיק של כלל המבחני נית לומר כי מרבית
המבחני המקובלי כיו תואמי בהחלט את התכליות .כ ,לדוגמה ,קיומ של שליטה או פיקוח
מלמדי על חסר דמוקרטי; בעלות של העובד על אמצעי הייצור )כלי יקרי( מלמדת לכאורה על רמת
תלות נמוכה ,וכיוצא בזה25.
ע זאת יש שני מבחני שבאופ בולט אינ תואמי את התכלית .הראשו שבה הוא מבח עזר
שולי יחסית ,א לא חסר השפעה :כיצד מוצגי היחסי לצדדי שלישיי 26.על בסיס מבח זה ,א
למועסק יש תיק של עצמאי במס הכנסה ובמוסד לביטוח לאומי משמש הדבר מאפיי של קבל עצמאי.
אול יש לצאת מנקודת הנחה כי מעבידי רוצי לעתי קרובות להתחמק מתחולת חוקי המג ,ולכ
יגדירו את היחסי ככאלה שאינ יחסי עבודה .בהתחשב בפערי הכוחות בי הצדדי ,מעביד יכול
בקלות רבה לחייב עובד לפתוח תיק של עצמאי ולקבל את שכרו כאילו היה עצמאי .בדיוק לש כ
נועדה הבחינה האובייקטיבית של היחסי בבית הדי ,כלומר הקביעה כי לעצ הגדרת האד "קבל
עצמאי" בחוזה לא יינת משקל .מדוע אפוא יינת משקל לקיומו של תיק עצמאי )בהנחה למשל
שהמעביד הוא ה"לקוח" היחיד(? זהו מאפיי פורמלי בלבד ,שנית בקלות יחסית למניפולציה על ידי
המעביד ,ולא מאפיי אמיתי של מהות היחסי בשטח .מכא שג אי בו כדי ללמד על היעדר חסרי
דמוקרטיי או היעדר תלות27.
המבח השני שאינו תוא את התכלית נוגע ללבו של המבח הקובע א אד הוא "עובד" או לא –
הפ החיובי של מבח ההשתלבות .בפרשת · ,¯‚¯Èשבה אומ מבח ההשתלבות בישראל ,תואר
המבח כ" :תנאי ל'השתלבות' במפעל הוא שקיי 'מפעל' יצרני ,לשירותי או אחר ,שנית להשתלב
בו ,שהפעולה המבוצעת צריכה לפעילות הרגילה של המפעל ,ושהמבצע את העבודה מהווה חלק

25
26
27

 ,˙ÈÂÏÙלעיל ה"ש  .(11התייחסות לתלות בהקשר הנוכחי מופיעה ג בפסק די · ,¯‚¯Èלעיל ה"ש ,12
בעמ' " :188נשוא משפט העבודה הוא 'העבודה שיש בה תלות' ,וה'עובד' שבו מדובר הוא זה ש'תלוי
בזולת שאצלו הוא עובד' ואינו עצמאי ."...מעניי כי בית הדי תפס את הפיקוח ואת ההשתלבות כסממני
)"סימפטומי" בלשונו ,ש( לתלות .זאת בניגוד לגישה המובאת כא  ,שלפיה תלות וחסרי דמוקרטיי
ה שני היבטי שוני ונפרדי של נחיתות העובד ביחסי כנגד המעביד.
לדיו פרטני במבחני העזר השוני ובקשר של כל אחד מה לתלות או חסרי דמוקרטיי ראו Davidov,
 ,The Three Axes of Employment Relationshipsלעיל ה"ש .14
לשימוש במבח זה ראו לדוגמה עניי ˘ ,Ô˘Âלעיל ה"ש  ,6פס'  10לפסק דינה של השופטת ארד.
מסיבות דומות ראוי לביקורת ג הכלל שנקבע בפסיקה שלפיו קביעה בחוזה שאד הוא קבל עצמאי
מעבירה את נטל ההוכחה .קשה ליישב גישה זו ע התכלית של דיני העבודה .הרחיק לכת א מעבר לכ
השופט )כתוארו אז( פליטמ " :ככל שקשה יותר במקרה גבולי קונקרטי לאבח ולקבוע א מדובר ביחס
עובד–מעביד או מזמי –קבל נות שירות ,כ במקביל פוחת הצידוק לקבוע את מעמדו של התובע כעובד
הזכאי לזכויות משפט העבודה המג  ,ופוחת ג הצידוק לכפות על צדו השני ליחס את חובת המעביד על
פי אותו המשפט .ככל שפוחת הצידוק כאמור לקבוע קיומ של יחסי עובד–מעביד ,כ יש לית יותר
משקל במקרה הגבולי לאומדדעת הסובייקטיבי של הצדדי לגבי טיבו של היחס שביניה א מעבר
להעברת נטל הראיה לטוע ליחס שונה מ היחס למראית עי שעטו הצדדי על הקשר שביניה" )עניי
˜¯ ,Èלעיל ה"ש  ,9פס'  9לפסק דינו( .לפי גישה זו ,כל ספק פועל לרעת העובד ,וכל מקרה קשה יוכרע
לטובת המעביד .קשה להצדיק זאת מנקודת מבטה של תכלית דיני העבודה.
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מהמער הארגוני הרגיל של המפעל ועל כ אינו 'גור חיצוני'" 28.כלומר ,ההשתלבות הנדרשת היא
כפולה :ה של התפקיד וה של העובד עצמו .לגישה זו נית למצוא ביטוי רב בפסיקה ,ג כיו; לעתי
בודקי בתי הדי את ההשתלבות במוב הראשו ,לעתי במוב השני ,ולעתי בשני המובני ג
יחד 29.אלא שמבחינת פרשנות תכליתית של המונח "עובד" נית להצדיק רק את המשמעות השנייה של
המבח .השתלבות העובד עצמו במער הארגוני משמעה כפיפות שלו להוראות המעביד – שמצביעה
על חסר דמוקרטי ועל צור בהגנת דיני העבודה .לעומת זאת השתלבות  „È˜Ù˙‰ב"פעילות הרגילה"
של המפעל אינה רלוונטית לצור של העובד בהגנה .הניחו למשל משרד עורכי די גדול אשר שוכר את
שירותיו של עובד ניקיו .הא פעולת ניקיו "צריכה לפעילות הרגילה" של משרד עורכי די? א נשיב
בחיוב ,הרי נוכל להשיב בחיוב על כל פעולה שהיא .מעצ העובדה שהמשרד רכש את השירות עולה
כי השירות נדרש לו – ואז יוצא שהמבח אינו מזיק אול הוא חסר משמעות .א לעומת זאת נשיב
בשלילה – בהנחה שפעולות של ניקיו ה צדדיות או "חיצוניות" לפעילות העיקרית של משרד עורכי
די – התוצאה תהיה כי נדיר את עובד הניקיו באותו משרד מתחולת חוקי המג .מבחינת תכלית של
דיני העבודה קשה למצוא הצדקה לכ.
 .3פרשנות תכליתית של המונח "עובד" – הערה השוואתית וסיכו ביניי
ראוי לציי לזכות של בתי הדי לעבודה כי על א הביקורת המבחני המקובלי בישראל לקביעה
מיהו "עובד" ,וכ אופ יישומ ,תואמי את שיטת הפרשנות התכליתית הרבה יותר מאשר בשיטות
משפט רבות אחרות .בעיקר בולטות לרעה ,בהקשר זה ,ארצות הברית ואנגליה .בשנות הארבעי של
המאה הקודמת הובילה הפסיקה בארצות הברית את המהפכה התכליתית ,כאשר בית המשפט העליו
ש פיתח ואימ את מבח "המציאות הכלכלית" שמטרתו לזהות א העובד מצוי בנסיבות המצדיקות
הגנה 30.אול מאז חלה ש נסיגה ,והרכבי שמרניי יותר של בית המשפט העליו מבקשי לצמצ
את תחולת דיני העבודה ,ובפסק די משנת  1992א קבעו במפורש כי את הקביעה א אד הוא
"עובד" יש לבסס על מבחני המשפט המקובל )בעיקר מבח הפיקוח והשליטה( ולא על פרשנות
תכליתית 31.זאת מתו גישה שמרנית המניחה כי כאשר המחוקק השתמש במונח "עובד" ,הוא התכוו
לתת למונח משמעות המתבססת על מבחני היסטוריי אלה דווקא .באנגליה הקושי המרכזי הוא
היצמדות של בתי המשפט לנוסח החוזה ,א שברור שמעבידי יכולי בקלות להגדיר את תנאי
החוזה באופ שיסייע לה להתחמק מתחולת דיני העבודה .על בסיס גישה זו עובדי רבי אשר הלכה

28
29

30
31

עניי · ,¯‚¯Èלעיל ה"ש  ,12בעמ' .189
לבדיקת השתלבותו של התפקיד ראו למשל פסק דינו של הנשיא אדלר בעניי  ,ÔÈÈÈ¯Ëלעיל ה"ש  ,8בעמ'
") 446מת שירותי משפטיי אינו חלק אינטגרלי או מרכזי מפעילותה הרגילה של המפלגה"(; וכ בעניי
‡ ,˜ÈÊÈÈלעיל ה"ש  ,24בעמ' ") 835עבודת הצלילה ,אשר בוצעה עלידי אייזיק ,היתה חלק מהפעולות
הרגילות של חברת תה"ל"(.
ראו בעיקר NLRB v. Hearst Publications, 322 U.S. 111 (1944); Rutherford Food Corp. v. McComb,
).331 U.S. 722 (1947); U.S. v. Silk, 331 U.S. 704 (1947
) .Nationwide Mutual Insurance Co. v. Darden, 503 U.S. 318 (1992לביקורת חריפה על פסק די זה
ראו Marc Linder, Dependent and Independent Contractors in Recent U.S. Labor Law: An
Ambiguous Dichotomy Rooted in Simulated Statutory Purposelessness, 21 COMP. LAB. L. & POLICY
).J. 187 (1999
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למעשה עבדו במשרה מלאה בשביל מעביד בודד ,הודרו מתחולת דיני העבודה רק משו שעל פי
החוזה הכתוב לא כללה ההתקשרות התחייבות הדדית בנוגע להיק העבודה והמשכיותה אלא רצ של
התקשרויות חדפעמיות 32.ע זאת לאחרונה נראי ניצני של שינוי ,כאשר בית המשפט העליו
באנגליה הבהיר )בניגוד לפסיקה קודמת( כי יש לבחו את מהות היחסי בפועל והפחית את המשקל
הנית לאמור בחוזה תו שהוא מתייחס במפורש לצור בביצוע פרשנות תכליתית33.
הפסיקה הישראלית מתקדמת בהרבה אפוא מבחינת התאמתה לשיטת הפרשנות התכליתית ,וע
זאת ראינו כי היא אינה נקייה מביקורת .לכל הפחות ראוי לבטל את מבח המשנה שבוח את האופ
שבו הוצגו היחסי לצדדי שלישיי וכ את המבח שלפיו נית משקל להשתלבות התפקיד )להבדיל
מהעובד עצמו( .להשלמת המהפכה התכליתית נדרש צעד נוס והוא ניסוח מחודש של המבחני
באופ שיקשור במישרי בינ לבי תכליות דיני העבודה .במקו אחר הצעתי בפירוט כיצד נית לבצע
זאת .בתמצית ,ההצעה מבוססת על חסרי דמוקרטיי ותלות כמבחניעל ע שורה של מבחני משנה
)רוב מקובלי ג כיו( אשר מיועדי לסייע בקביעה א היחסי אכ מאופייני בחסרי דמוקרטיי
ובתלות34.

פרק שלישי" :משתת חופשי"
התפתחות מפתיעה הקשורה לפרשנות המונח "עובד" אירעה כבר בשני הראשונות שלאחר הקמת בתי
הדי לעבודה ,כאשר בית הדי יצר יש מאי קטגוריה של "משתת חופשי" במסגרת מאמציו להתמודד
ע קשיי ההבחנה בי עובד לקבל 35.בחוקי המג אי אפשר למצוא אזכור למשתתפי חופשיי,
ולמעשה ג לא לקבלני עצמאיי .חוקי המג משתמשי במונח "עובד" בלבד ועל כ מזמיני
הבחנה דיכוטומית בי עובד למי שאינו עובד )ומקובל לכנותו "קבל"( .אול להבחנה זו הצטרפה
מורכבות נוספת בפסק הדי בעניי  ,ÔÂÂÈÒמשנת 36.1973
פסק הדי עסק בסכסו שהתגלע בי רשות השידור לבי ד"ר סיוו ,בלש ומורה שער והגיש
במש שש שני את התכנית השבועית "שבילי לשו" .רשות השידור קבעה לעצמה הבחנה בי
"עורכיפני" ל"עורכיחו" ,כאשר האחרוני ,ובכלל ד"ר סיוו ,נתפסו בעיניה כקבלני עצמאיי.
לכאורה ,לפי המבחני הנוהגי ,ד"ר סיוו השתלב במקו העבודה ולא נת לרשות השידור שירותי
באמצעות עסק משל עצמו ,ועל כ היה מקו לראות בו "עובד" .אלא שבעיני בית הדי ד"ר סיוו לא
תא את הסטראוטיפ של עובד .הנחותיה המוקדמות של השופטי בלטו בדבריה" :לא היה עולה

32

ראו למשל Wickens v. Champion Employment, [1984] I.C.R. 365 (EAT); Carmichael v. National
]Power Plc., [1999] 4 All E.R. 897 (H.L.); Stevedoring and Haulage Services Ltd. v. Fuller, [2001
).EWCA Civ. 651 (C.A.
עניי  ,Autoclenzלעיל ה"ש .4
 ,Davidov, The Three Axes of Employment Relationshipsלעיל ה"ש .14

33
34
35

פרק זה מבוסס בחלקו על מאמרי "המשתת החופשי :על עובד ,קבל ומה שביניה" שפורס בביטאו

36

דב"ע לג ,ÔÂÂÈÒ – ¯Â„È˘‰ ˙Â˘¯ 39/פד"ע ד .(1973) 520

אוניברסיטת חיפה )אביב  .(2003להרחבה בנושא ראו Guy Davidov, Freelancers: An Intermediate
Group in Labour Law?, in CHALLENGING THE LEGAL BOUNDARIES OF WORK REGULATION 171 (Judy
).Fudge, Shae McCrystal & Kamala Sankaran eds., 2012

11

גיא דוידוב

ספר סטיב אדלר

על דעתו של אד לראות במנוח אלתרמ 'עובד' של העיתו 'דבר' ,רק משו שהיה בעל 'הטור
השבועי' ,לא היה עולה על דעתו של אד לראות במנוח שלונסקי 'עובד' של 'על המשמר' ,רק משו
שבמוס הספרותי של אותו עיתו פורסמו באופ סדיר שירי המשורר ,ולא היה עולה על דעתו של אד
לראות במנוח עגנו 'עובד' בעיתו 'האר' ,משו שבאותו עיתו פרס עגנו את סיפוריו"37.
מפסק הדי לא ברור  ÚÂ„Óלא היו צריכי אלתרמ ,שלונסקי ועגנו להיחשב עובדי ,ומדוע יש
להשוות את ד"ר סיוו אליה .אבל ברור חוסר הנחת של בית הדי מהתוצאה ,אשר התבקשה לכאורה
מהמבחני הקיימי ,ולפיה ייחשבו כל אלה לעובדי מ המניי .לפיכ המציא בית הדי את הקטגוריה
של "משתת חופשי" וסיווג את ד"ר סיוו ככזה .המשמעות המעשית הייתה כי ד"ר סיוו ,כמו קבל
עצמאי לכל דבר ,לא נהנה מחוקי המג .תביעתו לפיצויי פיטורי ולזכויות נוספות נדחתה.
סמו לאחר מכ קבע בית די אזורי ,על בסיס הלכה זו ,כי מורה שהועסק על ידי המדינה ב"מכו
להכשרה ימית" בעכו אינו אלא משתת חופשי .בית הדי הארצי מיהר להבהיר כי לא לכ נועדה
הקטגוריה החדשה" :אי זה סביר להניח שהמכו התכוו לכ שחובותיו של המורה תהיינה כחובותיו
של 'עתונאי חופשי' ,סופר ,משורר ,או אמ ,הפועלי כמשתתפי חופשי' ,חופשי' מכל חובות
ארגוניות ,ו'חופשי' מכל חובת משמעת ,רוצי – 'תורמי' ) (contributeמפרי עט או יצירת
האמנותית לעיתו או למפעל אמנותי ,אינ רוצי – אינ 'תורמי'"38.
הבהרה זו הניחה לראשונה בסיס רעיוני לקטגוריה המשפטית החדשה .אכ ,כפי שהרצאה חד
פעמית אינה הופכת את המרצה לעובד של מי שהזמי אותו ,ג הזמנה חוזרת מפע לפע לא תהפו
את המרצה לעובד של אותו מזמי ,כל עוד הוא אינו כבול ואינו מחויב למזמי בשו צורה .כאמור
בפרק הקוד ,תכלית של חוקי המג לתקו את קיומ של חסרי דמוקרטיי ביחסי העבודה ואת
קיומה של תלות )כלכלית או אחרת( מצד העובד באות יחסי .אד השולח מעת לעת מאמרי מפרי
עטו לעיתו א אינו קשור ע אותו עיתו במסגרת קבועה כלשהי ,כותב בכל עת שהוא רוצה ,מה
שהוא רוצה ובהיק שהוא רוצה ,ויכול לשלוח כתבותיו ג לעיתו אחר – הרי יחסיו ע העיתו אינ
מתאפייני בקשיי שעמ מנסי חוקי המג להתמודד .פרשנות תכליתית של המונח "עובד" המופיע
באות חוקי – היינו פרשנות שמטרתה להביא להגשמת החוקי בדר הטובה ביותר – תוביל למסקנה
כי ככלל אי מדובר ב"עובד".
אלא שהיגיו זה ,שנית להסיקו מהבהרת בית הדי הארצי ,אינו תוא את פסיקתו הלכה למעשה.
ד"ר סיוו היה קשור ע רשות השידור במסגרת קבועה ומוגדרת; הוא לא "תר" בעת שרצה ואי
שרצה ,אלא אחת לשבוע בקביעות ובמסגרת שנקבעה לו 39.ואכ ,במש השני שחלפו מאז נפסקה
הלכת  ÔÂÂÈÒנמנע בית הדי הארצי כמעט לחלוטי מלהשתמש בה 40א כי מפע לפע דווקא הוציאו
בתי הדי האזוריי מועסקי מגדר התחו המוג על בסיס אותה הלכה שנויה במחלוקת41.

37
38
39
40
41
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ש ,פס'  15לפסק הדי .
דב"ע לד ,Ï‡¯˘È ˙È„Ó – ÔÂÓ„‡ 39/פד"ע ה  ,169פס' .(1974) 6
בצדק ציי הנשיא ברק בפסק די שנית כשני עשורי מאוחר יותר כי "אילו עניי סיוו נפסק היו ,היה
מקו לראות במר סיוו עובד של רשות השידור" )עניי  ,¯ÂÓלעיל ה"ש  ,5פס' .(7
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לפני כמה שני עלתה מחדש על סדר היו השאלה א ובאיזה אופ יש לעשות שימוש בקטגוריית
המשתת החופשי .תחילה בעניינו של גדעו אנגל ,אשר הועסק כחוקר פרטי במשרד חקירות בהיק
ובשעות לא קבועי ,ומעסיקו סירב לשל לו פיצויי פיטורי וזכויות נוספות בטענה כי הוא משתת
חופשי .טענה זו נדחתה ,ברוב דעות ,ה בבית הדי הארצי וה בבג" 42.ולאחר מכ בעניינו של שאול
צדקא ,אשר שימש במש שמונה שני כתב גל"צ בבריטניה בד בבד ע עבודתו העיקרית כשליח
"האר" ש ,וג ממנו מנעו תחילה פיצויי פיטורי וזכויות אחרות בטענה כי הוא משתת חופשי ,עד
להתערבות בית הדי הארצי43.
 .1חוסר התכלית של קטגוריית המשתת החופשי על פי הפסיקה
פסקי הדי בעניי ‡‚ Ïוˆ„˜‡ חשפו קשת רחבה של דעות בעניי מקומה של אותה קטגוריה משפטית
פרי פיתוח הפסיקה .בקצה האחד ,הנשיא אהר ברק )בעניי ‡‚ (Ïהביע באופ משתמע ספק ,א בכלל
יש מקו לקטגוריה כזו ,שכ לגישתו ממילא יש לפרש את המונח "עובד" לפי תכליתו בכל הקשר
והקשר .בקצה השני ,שופטי בית המשפט העליו צבי טל ואליעזר גולדברג סברו )ג כ בעניי ‡‚(Ï
כי במסגרת המעבר לצורות העסקה לא שגרתיות התרחב השימוש במשתתפי חופשיי ,ויש להכיר
בכ משפטית ולהשתמש שימוש מוגבר בקטגוריה זו ,ולא רק בתחו התקשורת 44.בתוו נמצאו
שופטי בית הדי הארצי ,אשר בעניי ˆ„˜‡ סברו כול כי יש מקו להמש קיומה של אותה קטגוריה,
א מבלי להרחיב את היק ההכרה בה .על א הסכמה בסיסית זו נתגלעו חילוקי דעות מהותיי ג בי
שופטי הארצי עצמ .השופטת )כתוארה אז( ארד והשופט רבינובי' סברו כי יש לתת למונח "משתת
חופשי" את אותה משמעות שהייתה לו בעבר ,ואול בפועל יישמו את ההלכה באופ מצמצ ביותר
כאשר קבעו כי הכתב שאול צדקא לא היה משתת חופשי אלא עובד לכל דבר ועניי .לעומת סבר
הנשיא אדלר כי צדקא היה משתת חופשי ,ואול לגישתו יש לשנות את ההלכה הקודמת ולקבוע כי
ג על משתת חופשי יחולו  ˜ÏÁמחוקי המג ,א וכאשר מסקנה כזו מתבקשת מתכלית של חוקי
אלו.
בכמה מדינות בעול מוכרת קטגוריית ביניי בי עובד לקבל עצמאי ,אשר המועסקי הנמני
עמה אכ נהני רק מ ˜ÏÁמחוקי המג 45.בי שאותה קטגוריה מכונה "קבל תלוי" )כ בקנדה( ,בי

42
43
44
45

¯˘˙ ˘) Ó"Ú· Ô˜Âפורס בנבו ;(3.3.1997 ,עב' )ת"א( Ó"Ú· ˙¯Â˘˜˙ ÈÏÈÈ„È – È˜ˆÏÂ‡ 300289/98
)פורס בנבו .(10.9.2001 ,קיימי ג מקרי שבה בתי הדי האזוריי מאזכרי את המונח "משתת
חופשי" ,א מפסקי הדי עצמ עולה כי למעשה הבחינה היא א מדובר בעובד או בקבל עצמאי ,לפי
המבחני המקובלי לכ .ראו למשל לאחרונה עב' )י( ˙ÈËÒÈÏÂ‰ ‰‡ÂÙ¯ ¯·ˆ – ÔÓ„ÏÂ‚ 2619/05
)פורס בנבו ;(6.9.2009 ,תע"א )ת"א( ) ÔÓ„È¯Ù – ÔÂÓÈÓ 162409פורס בנבו ;(26.7.2011 ,תע"א )י(
) Ó"Ú· ‚ÈÏ‡ ÏÒ¯·ÈÂ‡ – (Ò˜ÒÂ˜) ÈËÒÈ· 338509פורס בנבו.(1.2.2012 ,
עניי  ,¯ÂÓלעיל ה"ש .5
עניי ˆ„˜‡ ,לעיל ה"ש .5
בנסיבות אותו עניי  ,רק השופט טל ,במיעוט ,סבר כי אנגל עמד במאפייני של משתת חופשי; עניי ,¯ÂÓ
לעיל ה"ש .5
לסקירה השוואתית ודיו ראו  ,Davidov, Freelancersלעיל ה"ש Guy Davidov, Who is a Worker?, ;35
34 INDUSTRIAL L.J. 57 (2005); Brian Langille & Guy Davidov, Beyond Employees and Independent
).Contractors: A View from Canada, 21 COMPARATIVE LABOR LAW AND POLICY JOURNAL 7 (1999
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"מעי עובד" )כ בגרמניה( או כל כינוי אחר ,הרעיו דומה .מאחר שחברי אותה קבוצה חולקי רק
חלק מהמאפייני של עובדי "רגילי" ,ה זכאי רק לחלק מההגנות ,הכול לפי העניי .אכ ,אי כל
היגיו בקיומה של קטגוריית "משתת חופשי" א לכל צור משפטי תוצאותיה יהיו זהות לקטגוריה
של "קבל עצמאי" .במוב זה אי היגיו לא בהלכת  ÔÂÂÈÒולא בעמדת של ממשיכי דרכה )לרבות דעת
הרוב בפרשת ˆ„˜‡( .האופ שבו פותחה הקטגוריה בפסיקה – וג כיו היא ההלכה המחייבת )כדעת
הרוב בפרשת ˆ„˜‡( – אינו כקטגוריית ביניי אלא כתתקטגוריה של קבל עצמאי.
 .2תכליתה של הוספת קטגוריית ביניי
ראינו כי הקטגוריה של משתת חופשי פותחה בפסיקה כתתקטגוריה אשר אי לה משמעות משפטית,
ועל כ ג אי בה כל תועלת .לעומת זאת יש בהחלט היגיו בתפיסה שלפיה על חלק מהמועסקי
מתאי שיחולו רק חלק מדיני העבודה .כ למשל א נתמקד בשאלת התלות )כלכלית או אחרת( של
המועסק ביחסי ע המעסיק הספציפי ובשאלת קיומ של חסרי דמוקרטיי ביחסי ,נית לקבוע כי
יחסי המאופייני במידה גבוהה של תלות וחסר דמוקרטי ה יחסי עובד–מעביד )שמשמעות החלה
של  ÏÎדיני העבודה(; יחסי המאופייני בהיעדר שתי חולשות אלה ,או לפחות במידה נמוכה של
שתיה ,ה יחסי קבל–מזמי )איתחולה של דיני העבודה( ,ואילו יחסי המאופייני בתלות בלבד
נכנסי לקטגוריית ביניי )שנכנה ,נניח" ,קבל תלוי"( אשר תוביל להחלת  ˜ÏÁמחוקי המג – אלה
שמבקשי להתמודד ע בעיית התלות .כ לדוגמה נית לומר כי חוק שכר מינימו צרי לחול על
קבל תלוי ,אול חוק שעות עבודה ומנוחה – לא .לשו אחר :בהתייחס לכל חוק בנפרד ,החלוקה היא
בינארית – מתחייבת תשובה דיכוטומית לשאלה א החוק חל על המועסק או לא .רק ממבטעל הבוח
את דיני העבודה בכללות יש הגיו בקטגוריית ביניי ,אשר הנכנסי לגדרה ייהנו מחלק מחוקי המג
א לא מכול.
גישתו של הנשיא אדלר בפרשת ˆ„˜‡ ,אשר ביקש ליצור קטגוריית ביניי להחלה חלקית של דיני
העבודה ,תואמת אפוא באופ כללי את רעיו הפרשנות התכליתית .באמצעות יצירת קטגוריית ביניי
נית להביא להחלה מדויקת יותר של חוקי המג על מי שבאמת זקוק לה .ע זאת גישה זו עדיי
צריכה להתמודד ע כמה מכשולי :ראשית ,יש להראות כי השימוש בקטגוריית ביניי עדי
מפרשנות תכליתית של המונח "עובד" בכל מקרה ומקרה; שנית ,יש לקבוע את המאפייני אשר יבחינו
בי אותה קבוצה לבי העובדי מחד והקבלני מאיד )בדומה להצעה שהובאה לעיל בדבר
המאפייני של "קבל תלוי"( .לבסו נשאלת השאלה א בכלל נית ליצור קטגוריית ביניי בפסיקה
ללא כל עיגו חקיקתי.
אתייחס בקצרה לכל אחת מסוגיות אלו ,לפי סדר .הנשיא אהר ברק ,וכ השופטת אלישבע ברק,
החזיקו )כ נראה( בדעה כי אי צור בקטגוריית ביניי ,מהטע שהמונח "עובד" ממילא צרי
להתפרש בכל הקשר והקשר לפי תכליתו ,ויכלול אפוא את כל המועסקי שראויי להיכלל בו ,לפי
העניי 46.אכ ,א המטרה של פרשנות תכליתית בהקשר הנוכחי היא לוודא כי החוק יחול באופ
המדויק ביותר על הקבוצה שלטובתה הוא מיועד ,אזי הדר הטובה ביותר להשגת המטרה היא לקבוע
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את היק התחולה לכל חוק בנפרד .הקושי בגישה זו הוא בחוסר הוודאות שייגר מהאפשרות שמועסק
ייחשב עובד לעניי חוק מג א ,קבל לעניי חוק מג ב ,ועדיי לא לדעת את מעמדו לעניי חוק ג .על
כ יש יתרו מסוי בקביעה אפריורית כי מועסק העומד במאפייני מסוימי שיי לקטגוריית ביניי,
ויחולו עליו בעקבות זאת חוקי א ,ג וה .זאת במיוחד משו שחוסר ודאות פועל לטובת הצד החזק
ביחסי – המעביד – שהוא בדר כלל בעל ידע רב יותר ובעל יכולת גבוהה יותר להסתכ בהליכי
משפטיי שאת תוצאת קשה לחזות מראש .ג מבחינת יכולת של העובדי לגבש תודעה של
השתייכות לקבוצה – למשל לצור התארגנות בארגו עובדי – יש חשיבות למידה של ודאות באשר
למעמד כעובדי .ויובהר :אינני מתנגד לתפיסה העקרונית שלפיה אפשר שלמונח "עובד" תהיה
משמעות שונה בהקשרי שוני )לפי התכלית( .אול יש תועלת רבה בהסדרי שיגבירו את הוודאות
המשפטית באשר למעמד של עובדי – כמו יצירת קטגוריית ביניי כתחלי לפרשנות שונה למונח
עובד בכל חוק – ובסופו של דבר האפשרות של עובדי להכיר את זכויותיה ולהצליח לממש זכויות
אלה ,ג היא חלק חשוב מתכלית דיני העבודה.
ראינו כי במקומות אחרי בעול קיימת קטגוריית ביניי של "קבל תלוי" ,והצעתי לעיל בכלליות
מאפייני להבחנה בי "עובד" ל"קבל עצמאי" ול"קבל תלוי" .הא הקטגוריה של "משתת חופשי"
כפי שהציע הנשיא אדלר בפרשת ˆ„˜‡ דומה לזה? עיו בפסק הדי מעלה כי לצור קביעת קו הגבול
בי משתת חופשי לעובד הנשיא אדלר מתבסס בעיקר על השאלה א המועסק קובע לעצמו את היק
העבודה ,וא הוא חופשי להחליט א לקבל כל הצעת עבודה .במילי אחרות ,הא הוא "רוצה –
תור; אינו רוצה – אינו תור" .אימתי ייחשב מועסק ככזה? זוהי אינה א שאלה של יישו בנסיבות
כל מקרה אלא שאלה המחייבת קביעת מדיניות משפטית כללית .בעניי החוקר הפרטי אנגל סבר
הנשיא ברק כי א שלכאורה לא הייתה התחייבות של בעל המשרד לתת לאנגל תיקי ולא התחייבות
של אנגל לקבל תיקי שיוצעו לו ,הרי מאחר שדובר ביחסי קבועי ומתמשכי ,מכוח חובת תוהלב
)אשר חלה בכל מקרה של יחסי חוזיי( קמה מחויבות הדדית כזו 47.ג א לא הייתה מחויבות לתת
מספר מסוי של תיקי או לקבל בהכרח כל תיק ,אזי הייתה בי הצדדי ,או לפחות נוצרה במש
הזמ ,מחויבות לתת ולקבל עבודה בגבולות סבירי כלשה .הרי לא ייתכ ,כפי שציי בצדק הנשיא
ברק ,כי הצדדי פעלו ללא מינימו של ודאות באשר לתוכ הקשר ביניה .יחסי מסוג זה אינ
מתמצי בשורה של הסכמי חדפעמיי בלבד אלא כוללי ג הסכ מסגרת ,א לא מפורש אז
משתמע.
מוב שיש ג מועסקי אשר ·‡" ˙Óרוצי – תורמי; אינ רוצי – אינ תורמי" .אול כפי
שנאמר לעיל ,ספק א במקרי כאלה יש הצדקה להחלת דיני העבודה )ג לא באופ חלקי( .א נניח
עיתונאי אשר כותב כתבות ושולח אות לעיתוני שוני ,ומספר הכתבות ,עיתוי הכתיבה ,נושאי
הכתבות ומקו הפרסו נתוני לשיקול דעתו הבלעדי – אי קיימת תלות וג לא כפיפות ,ובנסיבות
כאלה קשה לראות את ההצדקה להחלת חוקי מג .ייתכ בהחלט שנדרשת רגולציה מסוימת לטובת
קבוצת הפרטי במעמד זה בתחומי דומי בחלק לדיני העבודה – למשל הסדרה כלשהי שתסייע
לה בתחו הפנסיה .אבל דיני העבודה מבוססי על קיומו של מעביד מסוי שיכול וצרי לשאת
באחריות ,ובנסיבות שתוארו לעיל אי קיי מעביד כזה.
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גיא דוידוב

המסקנה היא כי הקריטריו של "רוצי – תורמי" אינו מתאי להגדרת קטגוריית ביניי אשר
תוכל לבסס החלה של חלק מדיני העבודה .בפרשת ˆ„˜‡ הציע הנשיא אדלר לבסס את הגדרת הקבוצה
על קריטריו זה ולאחר מכ לבחו בנפרד א מתאי להחיל כל אחד מחוקי המג על פי תכליתו .אול
כאמור פרשנות תכליתית מחייבת קישור בי המבחני עצמ לבי ההצדקה להחלת חוקי המג .אי
מדובר בשני שלבי נפרדי; יש להצדיק את המבחני/קריטריוני לכניסה לקטגוריית הביניי על
בסיס תכליות החוק.
א נבח את מאפייני ההתקשרות של מועסקי המכוני כיו בשוק העבודה "משתתפי חופשיי"
)או "פרילנסרי"( נגלה מגוו של סוגי התקשרויות .בחלק מהמקרי קיימת ג תלות וג כפיפות – כ
למשל בעניי  48.ÔÂÂÈÒבמקרי כאלה המועסק צרי להיחשב "עובד" וליהנות מהגנה מלאה .בחלק
אחר מהמקרי דומה כי אי כפיפות ,ובכל זאת יש מידה לא מבוטלת של תלות )כלכלית או אחרת(,
למשל בעניי ˆ„˜‡ .במקרי כאלה היה מתאי לסווג את המועסק כ"קבל תלוי" ולהחיל חלק מדיני
העבודה בלבד 49.לבסו ,יש ג מקרי שבה קיימת מידה גבוהה של עצמאות – לרבות אות מקרי
של "רוצי – תורמי" – ובהיעדר תלות וכפיפות ראוי לסווג את אות מועסקי כקבלני עצמאיי
ללא תחולה של דיני העבודה.
ראינו אפוא שיש מקו לקטגוריית ביניי בי עובד לקבל עצמאי ,א לא של משתת חופשי
)בהנחה שנאפיי קבוצה זו כ"רוצי – תורמי"( אלא של קבל תלוי 50.עדיי נותרה השאלה א בכלל
נית לפתח קטגוריה כזו במסגרת פרשנות תכליתית של המונח "עובד" ,או שמא חורג הדבר מגבולות
הלגיטימיות ל"חקיקה שיפוטית" .דר המל היא כמוב עיגו של קטגוריית הביניי בחוק .כ הדבר
במדינות אחרות שבה קיימת קטגוריה כזו .כ ג תושג באופ מיטבי המטרה של ודאות משפטית,
לפחות בהתייחס לשאלה איזה חלק מדיני העבודה חל על קבוצת הביניי .חוקי המג קובעי כי
הזכויות מגיעות לעובד מבלי להזכיר אפשרות של קבוצת ביניי כלשהי .ע זאת המחוקק השאיר
במכוו פתח רחב לשיקול דעת של בתי הדי לקבוע מיהו "עובד" .נית לטעו כי במסגרת שיקול דעת
זה רשאי בית הדי ליצור קטגוריות נוספות ככלי עזר ליישו מלאכתו הפרשנית .יצירת קטגוריית ביניי
בדר של פסיקה היא בעיניי גבולית ,א אפשרית .ע זאת טוב יעשה המחוקק א יסדיר את הנושא
בחקיקה.

סיכו
הנחת המוצא של המאמר – אשר נימקתי בקצרה במבוא – הייתה כי פרשנות תכליתית של חוקי
העבודה ראויה .במאמר ביקשתי לבחו באיזו מידה אכ מתקיימת בפסיקה בתחו העבודה פרשנות
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תכליתית הלכה למעשה .באמצעות בחינה של שאלה פרשנית בודדת )א מרכזית( ביקשתי להראות כי
ה"מהפכה" בכיוו של פרשנות תכליתית טר הושלמה .על א אמירות חוזרות בפסיקה בדבר הצור
בביצוע פרשנות תכליתית ,הפרשנות שניתנת למונח "עובד" לא תמיד תואמת את תכליתו של מונח זה.
בפרק הראשו ביקרתי את הפסיקה על ההתמקדות בשאלת האחידות בשימוש במונח "עובד"
בהקשרי שוני תו התעלמות מהצור לבחו מחדש ג את המבחני עצמ לאור התכלית .בפרק
השני הראיתי כי תכליתו של המונח "עובד" היא למעשה תכלית של דיני העבודה באופ כללי ,ודנתי
בקצרה בתכליות אלה .טענתי כי מועיל במיוחד להתמקד בנחיתות העובד ביחסי ע המעביד ,בשני
מובני :חסרי דמוקרטיי ותלות .תכלית של דיני העבודה היא לצמצ חולשות אלה וכ למנוע
תוצאות לא רצויות הנובעות מה .הראיתי כי לפחות שניי מהמבחני הנוהגי כיו להכרעה בשאלה
א אד הוא "עובד" אינ תואמי את תכלית דיני העבודה .בפרק השלישי פניתי לבחינת הקטגוריה
של "משתת חופשי" ,אשר פותחה בפסיקה כחלק מהדיו בפרשנות המונח "עובד" .טענתי כי על פי
הפסיקה הנוכחית ,הקטגוריה של "משתת חופשי" היא תתקטגוריה של "קבל עצמאי" ואי לה שו
משמעות מבחינה משפטית .לעומת זאת תהיה תועלת רבה ביצירת קטגוריית ביניי – בי עובד לקבל
עצמאי – אשר המועסקי שייכנסו לגדרה ייהנו רק מחלק מחוקי המג .רצוי כמוב שמהל כזה יעוג
בחקיקה ,כפי שקרה במדינות רבות אחרות .עמדתי על כ שהדר המועדפת להגדרת קטגוריית הביניי
היא על בסיס המאפייני שאוזכרו לעיל ,ובעיקר הצעתי כי היא תכלול מועסקי שאינ כפופי
למעביד מסוי אול כ מצויי במצב של תלות )כלכלית ואחרת( במעביד מסוי.
במסגרת תרומתו האדירה של הנשיא אדלר לפיתוח דיני העבודה בישראל הייתה לו תרומה רבה ג
לקידו תפיסת הפרשנות התכליתית בפסיקת בתי הדי לעבודה .מטרת המאמר הייתה להציע דרכי
להמש פיתוח הדי בכיוו זה ולהעמקת הקשר בי הפסיקה לבי תכליות דיני העבודה.
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