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אוניברסיטת בר  -אילן

בע"ה

בית הספר למינהל עסקים
תשס"ז – יולי אוגוסט  – 2007קורס קיץ

שם הקורס:

דיני עבודה למנהלים .

מרצה:

השופט ד"ר יצחק לובוצקי .

מס' קורס:

.70-934-01

הקורס )הכולל  7מפגשים בסמסטר קיץ( ,מיועד לתלמידי ביה"ס למינהל עסקים ,במסלול ללימודי
מוסמך ).(MBA

מטרת הקורס :להעניק לתלמידים אפשרות לשלב ידע בדיני עבודה עם המיומנות הניהולית.
המטרה היא להקנות לבוגרי הקורס אפשרות לפעול בסביבת עבודה מודרנית.
גישה ניהולית דינמית דורשת שמירה על זכויות יסוד חברתיות ,ומודעת להשפעתן על בחירת
האסטרטגיה הניהולית הראויה לניהול עסק מודרני .הקורס ימחיש ,אגב ניתוח הלכות בדיני עבודה,
את ההכרח בהתחשבות באותן הלכות  ,בעת ניהול משאבי האנוש במפעל.
הקורס יעסוק בעיקר בפן היישומי ,תוך מתן תשומת לב מיוחדת לפסיקות חדשות של בתי הדין לעבודה
ובית המשפט העליון .הקורס יעסוק בסוגיות נבחרות בלבד שיש בהן כדי להמחיש את הגבלת כוחו של
המעביד לנהל ,מנקודת מבטם של דיני העבודה.
דרישות הקורס:
 .1קריאת חומר ביבליוגרפי שוטף על פי הסילבוס  ,וחומר שינתן מעת לעת ע"י המרצה )חומר קריאת
החובה מצוי בספריית האוניברסיטה(.
 .2מבחן מסכם בסוף הקורס ) או צורת הערכה אחרת שתאושר על ידי בית הספר(.
ביבליוגרפיה )ספרים(:
 .1י' לובוצקי חוזה העבודה וזכויות העובד ,הוצאת ניצן )ש"י הפצות(  ,אוגדן ).(2006
 .2י' לובוצקי  ,סדר הדין במשפט העבודה ,הוצאת ניצן )ש"י הפצות(  ,אוגדן ).(2004
 .3י' לובוצקי ,סיום יחסי עבודה ,הוצאת ניצן )ש"י הפצות( ,אוגדן ).(2007
 .4ר' בן ישראל ,דיני עבודה בישראל ,הוצאת האוניברסיטה הפתוחה ).(2002
 .5ר' בן ישראל ,שוויון הזדמנויות ואיסור הפליה בעבודה ,הוצאת האוניברסיטה הפתוחה ).(1998
 .6א' קרן ,שיטות ארגון וניהול ,הוצאת כינרת )מהדורה חמישית .(1998 -
 .7ג' ינאי ,ב' מנהיים ,הגורם האנושי בעבודה ,הוצאת דביר )תשמ"ז(.
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נושאי הקורס ומקורות נוספים:
נושא

1

הטמעת חוקי
במשפט העבודה
של
הניהול
המפעל.

קריאת חובה

קריאת רשות

ס" .דיני
דוידוב – מוטולה
היסוד חוק יסוד כבוד האדם וחירותו,
עבודה – סקירה והתפתחות",
בדרכי חוק יסוד חופש העיסוק.
עיוני משפט כב' ),175 (1
מנהל
ת"א
למשפטים
הפקולטה
ע"ע  371/05פרופ' אברהם עוז נ;(1999) .
אוניברסיטת חיפה ,פס"ד מיום
ע"ע
;19.12.05
 1185/04בן-ישראל ר .דיני עבודה ,כרך
ר
צמח
"
ד
.
נ
אילן
בר
אוניברסיטת
א' פר'  , 2,3האוניברסיטה
קיסר ,פס"ד מיום ) 24.3.05נתון הפתוחה
לביקורת בג"צ(.
).(2002
לובוצקי י" , .הדילמה הניהולית ארדעי י" , .זכויות אדם וזכויות
בעת אימוץ הזכות החוקתית חברתיות" ,ספר ברנזון ב'
לחופש העיסוק" ,מאזני משפט ג') ,תש"ס( .45-117
הוצ' ביה"ס למשפטים מכללת
נתניה ).(2004
לובוצקי י ,.פרנקל ד.א" .בנפתולי
הזכות לפטר בעידן המהפכה
ד"מ )ת"א(  2734/00אייזנר החוקתית" ,משפט ועסקים ג',
אוסנת נ .ריצ'מונד מפעלי סריגה המרכז הבין-תחומי ,הרצליה
בע"מ ,פס"ד מיום .30.7.01
).(2005
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התקשרות בחוזה העבודה-
אימוץ תנאי עבודה-פירוש
חוזה עבודה ,כוחו של
המנהל לנהל.
-------------------מיון עובדים וקידומם,
ברירת המחדל של המנהל.
--------------------תום לב ביחסי עבודה.
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לובוצקי י " .חוזה העבודה דנג"צ  4601/95חי סרוסי נ'
וזכויות העובד" הוצאת ניצן ,ביה"ד הארצי לעבודה ,פס"ד
מיום .14.10.98
אוגדן  (2006) ,פרקים .3,6,9
אגודת
001020/01
עס"ק
העתונאים נ .רשות השידור ,פד"ע גולדברג מ" , .הגנת הפרטיות של
לז' .453
העובד וחובת הגילוי שלו כלפי
דב"ע  4-70אוניברסיטת ת"א נ .המעביד" ,עבודה חברה ורווחה,
ההסתדרות הכללית ואח'  ,פד"ע ט הוצאת דיונו ) ,(2002עמ' .92,85
ל' .385
ברק אלישבע" ,משא ומתן
ע"ב )ת"א(  001006/00מוטי לקראת חוזה עבודה" ,משפט
לקסמן נ .המועצה האזורית העבודה ג'.69 ,51 ,
גדרות ,פד"ע לז' ,עמ' צא' ,פס"ד
ע"ב )ת"א(  10973/04גליה סמו נ.
מיום .17.7.02
ע"ע  1487/02עמוס סופר נ .רשת נעמ"ת ,פס"ד מיום .19.11.06
אורט ,פס"ד מיום .29.12.05
ע"ב )ת"א( הנרי שוורצבאום נ.
ע"ב )ת"א( 3662/05
שרונה אפלייד מטריאלס בע"מ ,פס"ד
ארביב נ .פואמיקס בע"מ ,פס"ד מיום .4.10.06
מיום .3.5.07
בן ישראל ר , .שוויון הזדמנויות בג"ץ  721/94אל על בע"מ נ'
ואיסור הפליה בעבודה ,הוצאת יהונתן דנילוביץ וביה"ד הארצי
לעבודה פ"ד מ"ח );745 (5
האוניברסיטה הפתוחה);(1998

שוויון הזדמנוית בעבודה-
מניעת הפלייה  ,אחריותו
מנהל
של
הניהולית
המפעל
ואחריותו
החברתית של המפעל.
לובוצקי י" , .חוזה העבודה דב"ע נו 3– 129 /שרון פלוטקין
וזכויות העובד" אוגדן הוצ' ניצן ואח' נ' אחים איזנברג בע"מ,
, 2006פרק .20
פס"ד מיום ; 8.9.97
דנג"ץ  4191/97רקנט נ .ביה"ד בג"ץ  6485 / 00איתנה ניב נ.
הארצי ואל על ,פ"ד נד).330 (5
ביה"ד הארצי וקופ"ח ,פ"ד
נו ) ,663 (6פס"ד מיום .9.10.02
חוק שוויון הזדמנויות בעבודה
התשמ"ח .1988
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כוונה לסיים יחסי עבודה ,לובוצקי י" ,.סיום יחסי עבודה",
הניהולית הוצאת ניצן אוגדן ) (2007פרק
הפררוגטיבה
;2,4
וסייגיה.

לובוצקי י" , .סדר הדין במשפט
העבודה" ,הוצאת ניצן ,אוגדן,
) (2004פרק . 19
ע"ע  1290/02מד"י נ .אלי שדה,
פס"ד מיום .6.3.03
בש"א  1805/01יגיל לוי נ .ויצ"ו,
פד"ע לו' עמ' יט'.

פיטורים והתפטרות  -----י' לובוצקי ,סיום יחסי עבודה,
הוצאת ניצן אוגדן ) (2007פרק
--------------; 5,9,18,24
דרכי סיום עבודת העובד
על פי עיקרי הצדק הטבעי ע"ע  3001/98דוד ביבס נ' שופר-
סל ,פס"ד מיום .12.8.01
ומשמעות הפרתם.
ע"ע  371/05פרופ' אברהם עוז
ואח' נ .אוניברסיטת חיפה ,פס"ד
מיום .19.12.05
ע"ב )ת"א(  3662/05משה שמיר נ.
צבר ברזל בע"מ ,פס"ד מיום
.24.5.07

ע"ע  3211/00ביה"ס התיכון
אליאנס ת"א נ' יצחק צויזנר ,
פס"ד מיום ; 27.6.01
ע"ע  300258/97יהודית חנן נ.
מועצה מקומית מנחמיה ,פס"ד
מיום ;28.2.02
ע"ע  30053/96אסנת נתאי נ .בית
התפוצות ,פס"ד מיום .24.4.02
ע"ע  359/99לאה לוין נ .רשות
השידור ,פד"ע לו' .400

הגבלת חופש עיסוקו של ע"ע  164/99בש"א  27/99פרומר,
עובד בעת עבודתו ולאחר צ'קפוינט ואח' נ' רדגארד בע"מ
פס"ד מיום ;4.6.99
סיומה.
ע"א  6601/96אייס סיסטם ואח'
--------------------נ' משה סער ואח' פס"ד מיום
מניעת תחרות ושמירת
;28.8.00
סודות עסקיים.
לובוצקי י" .חוזה העבודה
וזכויות העובד" ,הוצאת ניצן,
אוגדן  (2006) ,פרק .11

בש"א )י-ם(  2501/00פרנס נ'
פס"ד מיום
רשות השידור,
; 3.9.01
ע"ע  001158/02ד"ר אשר משיח
נ .מד"י ,משרד החינוך ,פס"ד
מיום .8.10.02
לובוצקי י" ,.הדילמה הניהולית
בעת אימוץ הזכות החוקתית
לחופש העיסוק" ,מאזני משפט ג'
עמ'  ,235הביטאון האקדמי
מכללת נתניה ) .(2004

ע"ע001027/01
ד"ר יוסי גוטרמן נ .המכללה
האקדמית עמק יזרעאל ,פס"ד
מיום .7.1.03
לובוצקי י ,.פרנקל ד.א , .ע"ע  1403/01סוהייר סרוג' נ.
"בנפתולי הזכות הניהולית לפטר המוסד לביטוח לאומי ,עבודה
בעידן המהפכה החוקתית" ,ארצי לג).45 (61
משפט ועסקים ג' ,הביטאון
האקדמי ,המרכז הבין-תחומי
הרצליה ).(2005
5

6

בהשתתפות מרצים אורחים בנושאים :חופש העיסוק ,מניעת הטרדה מינית בעבודה ,הגנת
הפרטיות במקום העבודה )במשפט העמים(.

