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כלכליותשביתות

מההכרהבמשתמעהוסקההשביתהבחופשהראשוניתההכרה,הבינלאומיבמישור
הבינלאומיהארגוןשל87באמנההמעוגןקיבוציומתן-משאולנהללהתארגןבחופש

על,19-ההמאהסוףעד,מהאיסורהמעבראתמשלימהזוהכרה.1948משנת,לעבודה
בזכותההכרהאל,עבודהבתנאישיפורלהשגתעובדיםשלמאורגנתכלכליתפעילות
עובדביןהמיקוחבכוחהשווית-איאתלאזןכדיהקיבוציכוחםאתלהפעילהעובדים

-ב1961בשנתלשבותמפורשתכזכותלביטויבאהוההחופש.למעבידויחיד
European Social Charter46(ל.Aft:

bargain0*ensuring the effective exercise of the right0*view8~With

recognize the0*...collectively, the Contracting Parties undertake

10casesת008* of

I

collectiveפ1 action0!and ernployers5זס1זסש

-

right of

obligations that0*strike, subject0*of interest , including the right

mightת1*יי0. arise out of collective agreements previously entered

ומתן-המשאבמסגרתלשבותהעובדיםשלהזכותהינהכאןהמוכרתהזכות,פניה-על

.זכויותיהםקביעתעלכלכלייםבסכסוכיםהקיבוצי

פוליטיותשביתות

חופששלהמושגשאין,ההשוואתיובמשפטהבינלאומיבמישוררחבקונסנזוסיש
ללמודאין,ואתעם.הטהורהןהפוליטיתהשביתהאתכוללדמוקרטיבמשטרהשביתה

אתלהןלהעניקדרוששלארקאלא,פוליטיותשביתותלאסורשניתןזהמקונסנזוס

הארגוןשלההתארגנותלחופשהועדה.המעבירנגדהשביתהחופששלההגנות

אך,צובריםארגונישלפוליטיתפצילותעלכללימאיסורמסתייגתלצבודההבינלאומי
ההגנותלהשיוענקולדרושאוהפוליטיתהשביתהאתלהצדיקכדיבכךשישנראהלא
לשביתהמוענקתבהןמסוימותמדינותיש,ברם.המעבידיכנגדהשביתהחופששל
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,שעותמספרשלקצרותלפעולותככללמוגבלתהיא,זאתעם,אךלגיטימיותהפוליטית
השביתהלזכות.בלבדימחאהשלאופיבעלותשהן,יומיים-יוםהיותרלכלאו

הדין-בפסקלביטויובאהבאיטליהביותרהרחבההכרהניתנתככזאתהפוליטית

-באיעסק,בזקבענייןהרובירי-עלצוטטאשר,זהדין-פסקA]intenaciהאיטלקי
,הקונסטיטוציוני,המיוחדהאופיעלמעידהוא.השביתהעלפליליאיסורשלחוקיותו

מכוונתהיאאםכזושביתהלאסורמותר.מוכרתכשהיא,וומעיןשביתהזכותשל
לחץשלהלגיטימייםהגבולותאתעוברתאוהקונסטיטוציוניהמשטרתחתלחתור

חברתיותקבוצותשלנוגדותתביעותביןהאיזוןבתפקידציבורייםלמוסדותומפריעה

מדינותיש,כחריג.הפוליטיתהשביתהבזכותהכרה-אי-הואהכלל,לפיכך.שונות
.קצרהמחאהלזכותאותהמגבילותלרובאךזומעיןבזכותהמכירות

הריבוןנגדשביתות

להתחשבצריך,פוליטיתכשביתהאוכלכליתכשביתהמסוימתשביתהלסווגבבואנו

,שראינוכפי.מטרתה-והשניהשביתהמכוונתנגדוהגוף-הראשון.מרכיביםבשני
המעבידנגדמכוונתהשביתה-מרכיביםשנימצטבריםהרגילההכלכליתבשביתה
אוהריבוןנגדהינההשביתהכאשר.הקיבוציומתן-המשאשללתחוםשייכתוהמטרה
נופלת,לכאורה,איננההיא,קיבוציומתן-במשאלהכרעהנתוניםשאינםלנושאיםבקשר

דעתבמתןגולדברגהשופטשקובעכפי,הדברנכון.הכלכליתהשביתהחופשבגבולות
בפסיקה,לעבודההבינלאומיהארגוןשלבמדיניותנטייהשיש,בזקבענייןהרוב

הלגיטימיותמטרותיההגדרתאתלהרחיב,מחבריםשלובמאמריםמסוימותבמדינות
-סוציומטרותלהשגתושביתותהריבוןנגדשביתותבמסגרתהולהכניסהשביתהשל

כלפריצתזובנטייהלראותאיןאולם.הצרבמובןעבודהבתנאירקולאכלכליות
והשביתההכלכליתהשביתהביןהבסיסיתוההבחנההיסודמושגיונטישתהמסגרת
שלהגבולותמהםלהבהירכדיזובסוגיההעוסקיםזריםדין-פסקיכמהנבחן.הפוליטית
.ההרחבה
מעשהאםרקכפוליטיתולאככלכליתהריבוןנגדשביתהמגדירים,המקורותרוב
לנהלהעובדיםזכותבהפעלתישירההתערבותהיווה,השביתהמכוונתנגדו,הריבון
נביא.קיבוציומתן-למשאאפשרינושאהמהוויםעבודתםכתנאיאוקיבוציומתן-משא
נגדכלכליתכשביתהשנחשבו,שביתותשלדוגמאותאחדמצד.דוגמאותמספר

כולל,השכראתלהקפיאבהולנדהממשלהידי-עלשהוצעהתוכניתנגדשביתה:הריבון
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שלהמשכורותאתלהקטיןבהולנדהממשלההחלטתנגדשביתה;'השובתיםשלשכרם
בנורווגיהחקיקהנגדשביתה:השובתים6שלהשכרצמודאליהן,ציבורייםפקידים

שלדוגמאותשנימצד.קיבוצייבהסכםהשכראתלהעלותהזכותאתלהגבילהמיועדת
נגדשביתה:פוליטיותולאכלכליותשהןהטענהנדחתהשלגביהן,הריבוןנגדשביתות
מסלצורךההכנסהבהגדרתנלוותזכויותלהכלילבפינלנדהכנסהבמסרפורמה
הרווחאתשחיסלה,סוכרעלאגרהלהטילבגיאנהממשלההחלטתנגדשביתה;הכנסה8

הממשלהידי-עלרשיונותלמתןבקשרשביתה;ברווחים9שיתוףמתוכניתהשובתיםשל
Britishהפרטתבעקבותפרטיותלחברותבבריטניה Telecom-המשפט-בית
העובדיםבסירובשהתבטאה,שהשביתההעובדיםארגוןשלהטענהאתדחהלערעורים

עללשמורבמטרההמעבידנגדהיתה,הרשיונותאתשקיבלוהפרטיותבחברותלטפל
.ואידאולוגיתסןפוליטיתהיתההעיקריתשהמטרהמצאהמשפט-בית.עבודהמקומות

העוסקיםחוקיםבענייןעובדיםפעילותכי,העליתהמשפט-ביתקבעהברית-בארצות

Laborהט40בהגנותזוכהלעבודובזכותמינימוםבשכר ,Relationsישכי10881אא

וכותאישרהמשפט-בית,לכן.בעובדיםהעובדיםשללאינטרסיםמספיקמיידיקשרלה
,המשפט-ביתהעיראולםהעובדיםארגוןשלאיגרתהעבודהבמקוםלחלקהעובדים

:ואמרדומהבמקרהעובדיםשללשביתההגנהשתינתןמזהללמודשאין

suchתןthe argument that economic pressure should be unprotected" .more convincing~

Il

15,cases

לסיווג,שונותבמדינות.בישראללמצבישירהיקשלהפעילאפשר-שאיברורמהפסיקה
.שונותמשפטיותותוצאותשונהוכלכליחברתירקעיש,כלכליתאוכפוליטיתשביתה
שלההגדרהצמצוםעללהקפידהיאהמגמה-משותפתמגמהעלללמודאפשר,אולם

להפעיללעובדיםאמיתיתאפשרותאיןבהםלמקריםככלכליותהריבוןנגדשביתות

,המיידייםהעבודהתנאיבתחוםקיבוציומתן-משאבניהולמטרותיהםלהשיגכדילחץ
סווגההריבוןנגדכשהשביתהאף.!הריבון2נגדגםלשבותבלי,השכרכללבדרך

בגלל,רגילהכלכליתשביתהלביןבינההבחנהתיתכן,משפט-ביתידי-עלככלכלית
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יכולותכמכויותיו,'גלצדנהפךהמעבידכי,העליוןהמשפט-ביתקבעבהולנד,למשל

,המרחיבההנטייהלפיאף,לכן.הריבון3ינגדהכלכליתהשביתהחופשהגבלתלהצדיק
נגדשביתהבוהמצבהואוחריגפוליטיתשביתה,פניה-על,הינההריבוןנגדשביתה
אםרקקייםהחריג.השביתהחופשידי-עלהמכוסה,כלכליתכשביתהתוגדרהריבון
.העבודהבתנאיאוומתן-המשאבחופשישירההתערבותמהווההריבוןמעשה

"פוליטיות-מעין"-כלתליים-מוציובטולאיםשביהוב

ההתארגנותלחופשהועדהשלפסיקתהלפי,כיבמאמרהמצחנתאראל"-בןרותפרופסור

עלבהגנהכשמדוברלגיטימיהואבשביתההשימוש",לעבודההבינלאומיהארגתשל
הכולל,"המושגשלביותרהרהבהבפרשנותלפרשישאלהואת,מקצועייםאינטרסים

סוגיותגםאלא,קיבוציבהסכםפתרונםאתלמצואהעשוייםעבודהסכסוכירקלא
שלהמקצועייםהענייניםעלישירבאופןהמשפיעותוחברתיתכלכליתבמדיניות

העובדי
~

-הכלכליתהשביתהזכותעלמדוברכאילו-להטעותיכולהההערה.ן

שביתותכוללתהשביתהזכותשאיןישראל-בןפרופסורשלקביעתהלאורבייחודוזה
לקייםכזכותאלאכלכליתשכיתהבזכותמדוברלאבעצם,אולם.טהורותפוליטיות
:זהבהקשרישראל-בןפרופסוראומרת.בלבדמחאהשביתת

אתלהפרמיועדתואינהבלבדמחאהלבטאהבאהבשביתהמדובר..."
הלגיטימיותהמטרותשלההגדרהבהרהבתהנכלליםהנושאיםהיקף.15"השלום

המדיניותחייבת,המחאהשביתתלצורך.מוגבלבלתיהואאףאיננושביתותשל
.עקיפה6יולאישירהבדרךהעובדיםציבורעללהשפיעהשובתיםמתנגדיםאליה

בתכליתשתה,הצרבמובן,העבודהלתנאישייכיםשאינםבנושאיםלשביתההזכות
ומתן-משאבניהולכלכלילחץכליבהלראותאפשר-אי.הכלכליתהשביתהמזכות

שאינםבענייניםהריבוןנגדאוהמעבידנגדלשביתותגושפנקאנותנתהיאכי,קיבוצי
לכן.וההפגנההביטוילחופשהאזרחזכותבהלראותיש.קיבוציומתן-למשאנושאים

לחץלהפעילמיועדתשאיננה,קצרהלפעולה-בלבדמחאהלשביתתמוגבלתהיא

כלכליים-סוציובנושאיםמחאהלשביתתזובזכותלראותאפשר.המעבידעלכלכלי
לשביתהזכותשלמושגיצירת,העובדיםציבורעלישירבאופןהמשפיציםרהבים
.בלבדמחאהפעולתהמאפשרת,פוליטית-מעין

1atdנ rrans]~rf Union CNYאוו

.

Netherlandb Ra

~

ways " TranWorf union:י7.ק
.61.Lab . Law Rep.15ים

.609,621(ז"תשס)יאמשפטעיוני"הפוליטיתהשביתה"ישראל-בן'ר14
.שם,שם15
.שם,שם16
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העבודהמקוםשלהכלכליבמבנהיסודישינוי

השינויאם?העבודהמקוםשלהכלכליבמבנהיסודישינויבענייןשביתהשלדינהמה

תהיההשביתה,קיבוציומתן-למשאונושאהצרבמובןעבודהתנאישלכנושאמוגדר
,עבודהבתנאיהריבוןשלישירההתערבותישאם,ואפילוהמעבידנגדכלכליתשביתה
.כאלהשביתותעלהחלותבנורמותתלויהתהיהחוקיותה.הריבוןנגדכלכליתשביתה

נושאואיננו,הצרבמובן,העובדיםשלהעבודהלתנאיישירותקשוראיננוהשינויאם

לשביתתזכותתהיה,העובדיםציבורעלישירבאופןמשפיעאך,קיבוציומתן-למשא
תהיההשביתה,העובדיםציבורעלישירבאופןמשפיעלאהשינויאם.בלבדמחאה

במדינותמלבד,הריבוןנגדאוהמעבידנגדהשביתהלחופשהמוכרותלמסגרותמחוץ
.הטהורההפוליטיתהשביתהבזכותהמכירות
להכריעצריך,העבודהמקוםשלהכלכליבמבנההיסודיהשינויאתלסווגבבואנו

:להתחשבצריךבהםגורמיםמספרעללהצביעאפשר,זאתעם.המקרהנסיבותפי-על

נחשבתהעבודהמקוםשלהכלכליהמבנהבענייןהחלטהזכותבהןבשיטות,ראשית
לגבישביתה,קיבוציומתן-למשאנושאואיננההמעבידשלהבלעדיתכפררוגטיבה

בשיטותהנפוצההגישה.הקיבוציומתן-המשאלהליךקשורהתהיהלאהההלטה
הזכותאתכוללתהמעבידשלהמהולשפררוגטיבתהינההליברליתהדמוקרטיה
אין,הניהולפררוגטיבתכשמוכרת.עסקו17שלהכלכליהגורלבענייןלהחליטהבלעדית
בלתישביתהזכותהענקת,ולצידהומתן-משאלנהלהמעבידעלחובההטלתלהצדיק
כשיטותרק.השינוינגדוטוזכותלמעשהלהםלהעניקשיכולהלעובדיםמוגבלת
גורלבענייןצדדי-חדבאופןלהחליט,המעבידשלפררוגטיבהבהגבלתהדוגלותמשפט
קיבוציומתן-משאלנהל,דיןמכוח,חובההמעבידעללהטילעקביזהיהיה,עסקו
שלהפררוגטיבהאתלהגבילצריךכי,לטעוןניתן.העסקבמבנהיסודשינוייבעניין

להשיגאין,אולם.כלכליותהחלטותעלהעובדיםעםומתן-משאולעודדהמעביד
ניתן.הפררוגטיבההפעלתנגדכלכליותלשביתותגושפנקאמתןשלבדרךכזאתהגבלה
נשקבכלילשימושאישורמתןשלבדרךולאבעייתיותפחותבדרכיםזומטרהלהשיג
להבדיל)התייעצותחובתהטלת,בהנהלהעובדיםשיתוף,למשלהןאלהדרכים.כלכלי
שלנכונההקצאה,כגוןכלכלייםתמריציםפיתוחשלאו(ומתן-משאניהולמחובת
אינהרנטיכלכליתמריץשיהווהדבר-העסקבמבנההשינוישלהאמיתיותהעלויות

.אלהיעלויותלהקטיןכדיעובדיועםומתן-משאלנהללמעביד

17"Community Justice and Efficiency1פAnalysis4ת:Of Dismissal00515"Raday.ו
.181(1989)ofLaw andEconomics.19ח1.עשש

Job(שאל.18 :,

Security

.'

Dichotomy

"
I4-Raday ' Individual

and

' Collective Dismissal.ק

.Lab,נ((1989)101 Lawהחמורותהתוצאותאחתשהם,צמצוםפיטורישלעניין,לצייןיש
לעבודההבינלאומיהארגוןשלההנחיותלפי,העסקשלהכלכליבמבנהיסודישינוישלביותר
העובדיםלנציגימידעלהעבירהמעבידעלחוכהמוטלת,הכלכליתהאירופיתהקהילהושל

0Iא.158,א134;:ומתן-משאניהולכדיעדלאאך,עמםולהתייעץ . L . O. Convention

0!the Approximation of the Laws of the Member States Referring0תDirective

.Eur.(0א.ן48)(1975)29. Comm.018.נ,Collective Redundancies
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יש,העסקבמבנההשינוישלבמקרהכאשר,שינויבהסדריאומשפטבשיטות,שנית
אין,והאינדיבידואליהקיבוציבמישורהעובדיםזכויותהמשכיותעלמפורשתשמירה
דרושה,כזהבמצב.העובדיםשלהעבודהבתנאיישירותיפגעשהשינוילהניחמקום
רק.הצרבמובןהעבודהבתנאיפגיעהתהיה,הזכויותשמירתשלמרות,ספציפיתהוכחה
למנועהמכוונת,כלכליתכשביתהלשביתהילגיטימציהלתתיכולהכזאתהוכחה
יכולהשינוי,כזאתפגיעההוכחתללא.העבורהתנאיעלהשינוישלשליליותתוצאות
ציבורעלישירותמשפיעהואואםכלכלית-סוציובמדיניותענייןורקאךלהיחשב
.בלבדמחאהלשביתתזכותלהםתעמוד,העובדים

,פוליטיות-מעיןושביתותפוליטיותשביתות,כלכליותשביתותביןהגבולותבקביעת
אתמראהההיסטוריה.אנרכיהלביןהליברליתהדמוקרטיהדרישותביןלאזןצריך

-העובדיםמעמדשלוהפעולההביטויחופשעלבשמירהלדמוקרטיההחשיבות

היאהליברליתהדמוקרטיהדרישת.הטוטליטריותעםבידידהלךזהחופשדיכוי
תנאיקביעתעלקיבוציומתן-משאלנהלהעובדיםכוחאתלהבטיחיש-מחד.כפולה

החופשאתלהבטיחיש-מאידך.כלכליתלשביתההזכותניתנתזוולמטרהעבודתם
מדיניותלגבידעתםאתולהפגיןלהביעוארגוניהםהעובדיםשלוהחברתיהפוליטי
,זאתעם.המחאהשביתתזכותמיועדתלזה.העובדיםלציבורהנוגעתכלכלית-סוציו

זכותלכן.המעבידנגדכלכלילחץלהפעלתנשקבכליולאפוליטיביטויבחופיםמדובר

המידהאמותשבקביעתלצייןיש.קצרהבשביתההמתבטאת,מחאהלזכותמוגבלתוו
בנגדהכלכליתוהשפעתההיקפהגםאלא,אורכהאתרקלאלאזןרצוי,מחאהלשביתת
.מחאהבתורמטרתהאתלהשיגאפשרותה
ההתפתחויותעלהערותמספרלהעיריש,בישראלהרצויהמשפטפיתוחלעניין
.ההשוואתיבמשפט
כשהן,הכלכליתהשביתהבמסגרתהריבוןנגדשביתותהכללתשלהעיקרוןבעניין
רקלאהעיקרוןלמשמעותהלבתשומתלהיסביש,הצרבמובןעבודהתנאיכעניין
אין-גיסאמחד,עבודהיחסישלבמישור.החוקתיבמשפטגםאלא,עבודהביחסי
עםמתיישבתאיננהבמשקעבודהתנאיבקביעתהריבוןשלישירהשהתערבותספק

עםמתיישבתאיננההריבוןנגדשביתה-גיסאומאידךהקיבוציומתן-המשאחופש
תהפוךהדילמה.קיבוציומתן-במשאהמעבידנגדנשקשהיא,הכלכליתהשביתהמושג

תקדהקובעהריבוןבוהיפותטיבמקרהלהתרחשעשוימהנבדוקאםיותרלברורה
יגישוהעובדים,השכרלקביעתומתן-משאבניהול.מסוימתעובדיםקבוצתשללשכר
להיענותדיןפי-עליכולאינניאך,אנירוצה-יענהוהמעבידדרישותיהםאת

במישורלפעול,השכרבענייןלשבות:אופציותמספרלעובדים,זהבמצב.לדרישותיכם

מעשהאתלפסולבעתירהצ"לבגלפנות,הריבוןמדיניותאתלשנותכדיהפוליטי
לנהלהזכותעללמעשהלוותר,לחילופין,אושלהםהיסודבזכויותפוגעהואכי,הריבון
כבולהואכי,אופציותאיןלמעביד,לכאורה.השכרבענייןמשמעותיומתן-משא

אפשר-אי,זאתעם.אוניםחסרלקרבןאותותהפוךנגדושביתתהריבוןלמדיניות

בהקשרהריבוןמדיניותשלהישיר"הנהנה"הואשהמעבידמהעובדהלהתעלם

אשרעדנשמרתהמעבידנגדהכלכליתהשביתהזכותאםואףהקיבוציומתן-המשא
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יוכלשהמעבידהיות,מדומהזוזכותתהיה,עימוולאהריבוןעםהיאשהמחלוקתברור
.לריבתהסירובהחלטתאתולהעבירלתמרן

,נמנעבלתיבאופןפוגעתהריבוןשלזאתמעיןשהתערבותברור,החוקתיבמישור
נגדנכליהכלכליתהשביתהוכותעללהגןבבחירה.השביתהבחופש,בעקיפיןאםאף

,זוגישהשאימצווהמדינותלעבודההבינלאומיהארגוןבחרו,אלהבמצביםהריבון
.השביתהזכותאתזאתבדרךלהגבילהריבוןההלטתשלבתוקףהכרה-אישלכדרך
פרשנותלתת-הראשונההדרך.זומעיןגישהליישםאפשריותדרכיםשתיישנן

.השביתהיסודבזכותמפורשתהוראהוללאבעקיפיןהפוגעים,הריבוןלמעשימצמצמת
בתנאישבהתערבות,לריבוןמאותתתהיא.ההתערבותשללצורהרקמתייחסתוודרך

העובדיםיהיואחרת,השביתהזכותעלהגבלהבהשכרוכהמפורשותלצייןעליועבודה
כזכותלפגועהריבוןכוחאתלהגביל-השנייההדרך.המדיניותנגדלשבותזכאים

הכוחלמהותיורדתזאתדרך.מפורשבאופןאף,עבודהתנאיבענייןהכלכליתהשביתה
המשפטשיטתאםאף.השביתהלזכותחוקתיתעליונותלהעניקכדיבהוישהריבוןשל

במובןעבודהתנאישלבנושאיםהשביתהלזכותכזאתחוקתיתעליונותמעניקהאיננה
יהיהבכך.מחאהשלבהיקףמותרותולכןפוליטיות-מעיןכשביתותלהגדירןיש,הצר

,אחריםכלכליים-סוציובנושאים,הריבתמדיניותנגדשביתותשלכמעמדןמעמדן
.העובדיםציבורעלישירותשמשפיעה
שאינםנושאיםעלהמעבידנגדשביתהבזכותלהכירההשוואתיבמשפטהנטייה

,השביתהזכותאתהמרחיבההגישהלפיאף,מוגבלת,קיבוציומתן-במשאחייבים
במקריםואףכלכלילמאבקזכותמתןלמנועכדינחוצהההגבלה.בלבדמחאהלשביתת
לנהלוכותלגביהם,שאיןבענייניםלעובדיםוטוזכותמתןלמנועכדי,מסוימים

.המעבידשלהניהוליתהפררוגטיבהבתחוםנמצאתאלהנושאיםהסדרת.ומתן-משא
שללתהוםשייכתהשביתהזכות,כאןגם,הריבוןנגדפוליטיות-מעיןשביתותכמו

כללבדרך.כלכלינשקבכלישימוששללתחוםדווקאולאווההפגנההביטויחופש
לתחוםהשייךנושאנחשבותהעסקשלוהכלכליהארגוניגורלובענייןהחלטות

ידי-עלדווקאלאואך,זובפררוגטיבהלרעהשימושלמנוערצוי.הניהוליתהפררוגטיבה .

כלכליתלשביתההזכותבין,הזאתההבחנהביישום.כלכליתלשביתהגושפנקאמתן
שלהפררוגטיבהתחוםאתהיטבלבחוןצריך,המעבידנגדמחאהלשביתתהזכותלבין

ליחסיהצדדיםאתהמחייכיםהקיבוצייםההסדריםפי-ועלהעבודהדיניפי-על,המעביד
.עבודה

הדין-פסקיניתוח

שלתכניתורקעעלהחולים-בתיעובדישלהיתההשביתה,הבריאות9ומשרדבעניין
.התאגידיםרישוםשלבשלבפרצההשביתה.חולים-בתיחמישהלתיאגודהבריאות-שר
שינויעדמדינהעובדילהיותימשיכוהחולים-בתיעובדי,ההתאגדותתזכירפי-על

טרם)92.2.10ירושליםלעבודההארציהדין-בית,הכלליתההסתדרות-י"מ21-4/נבע"דב19
.(פורסם
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במקרה;החולים-בתיבנכסיהשימושזכותתינתןלתאגידים;הקיבוציבהסכםמעמדם
אתתפעילאשרלמדינהיחזורבנכסיםשהשימושנקבע,תאגידשלרגל-פשיטתשל
בבקשהבירושליםלעבודההאזוריהדין-לביתפנתהישראל-מדינת.החולים20-בית
ברקאלישבעהשופטת.השביתהעלשהכריזוהעובדיםארגונינגדמניעהצווילמתן
הצוויםלמתןמהותיתאופורמליתעילהשאיןקבעההיא.הבקשהאתדחתה

.המבוקשים
:כיברקהשופטתקבעה,פוליטיתשביתההינהשהשביתההטענהבדחיית

העובדיםשלוובויותתנאיםעלקיבוצייםלהסכמיםלהגיעבדרישההשביתה"
ואלכריבוןהממשלהפעולותאלמכוונתאינה,החדשיםהמעבידיםאצל

אנואףכי,לצייןלמותר.הבריאותבמערכתרפורמההנהגתעצםלגבישיקוליה

באהפוליטיתשביתה.כריבוןהממשלהלהחלטתבאשרדעהכלמביעיםאיננו
שדבר,חוקמיישוםלהימנעהרשותעללכפותאוחוקלקבלהמחוקקעללכפות

המקרהזהלא...ביותרהרחבהבמשמעותגםולוהעבודהתחוםעםלואין
."ברורלהסכםיגובשועבודתםתנאיכיזכותלעובדים.שבפנינו

וכילתאגידיםהחולים-בבתיהבעלותאתהעבירההמדינהכיכעובדהקבעההשופטת

.לחשושמסהלהםואיןמדינהעובדינשאריםהעובדיםכילאמראיןלכן"
קשהלאחרשייךהעבודהמקוםכאשרמדינהעובדיהיותםשלזוקונסטרוקציה

.21"היא
שהשביתההעובדתיותקביעותיהעלנשענתאכן,פוליטיתאיננההשביתהכימסקנתה

ושישלתאגידיםהחולים-בבתיהבעלותשעברה,כריבוןהממשלהנגדמכוונתהיתהלא
קביעות.מדינהעובדינשאריםשאינםהעובדיםשלהעבודהבתנאיפגיעהבכך

הריבוןנגדששביתההניחהדין-בית.סמויותמשפטיותהנחותעלנשענואלהצובדתיות
בכך."ביותרהרחבבמובןגםולוהעבודהתחוםעםלהאיןדבר"אםרקפוליטיתתהיה

ולאכלכליתתחשבהריבוןנגדששביתהשכדיהמקובלתההנחהאתהדין-ביתהפך
קיבוציומתןמשאלנהלהעובדיםבזכותישירההתערבותשהיאלהראותצריךפוליטית

.מפורשתהוכחהללאעבודהבתנאיפוגעבבעלותששינויהניחהוא.עבודתםבתנאיאו

:קובע(א)12סעיף;12,(ה)2,(ב)2סעיפים20

הקיבוצייםובהסדריםובהסכמיםמדינהכעוכריהעובדיםבמעמדשינוייחוללא..."
,בדברהנוגעיםהעובדיםארגוניעםקיבוצייםהסכמיםיחתימואשרעד,המחייבים

."זהממעמדהעברתםבעניין
מוכרתאחרגוףשלבבעלותבמפעלמדינהעובדיעבודתשלהקונסטרוקציה,ואתלעומת21

הדין-ביתאין.225כגע"פד,'ואההגפןבית-אולכרגאריה82-3/נאע"דב:ראה,כפסיקה
כעוכדיהחולים-בתיעובדישלמעמדםוסיוםהבעלותהעברתבענייןמסקנותיואיךמסביר
שישהדין-ביתאומר,זאתעם.הבריאותשרוהצהרותהתאגידיםתקנוןעםמתיישבות,מדינה
בפעילותלעסוקיחלוהתאגידיםשמא91.12.29מיוםהממשלההחלטתניסוחלאור,חשש
.שלהםוהשכרהעבורהתנאיבענייןהעובדיםעםומתן-משאלנהלבליעסקית
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של18בסעיףהעבודהתנאיהמשכיותשלהחקיקתימההסדרהתעלםהדין-ביתבכך
:הקובע1957-ז"התשיקיבוצייםהסכמיםחוק

שעליוכמעבידהחדשהמעבידאתיראו,מוזגאוחולקאולידמידמפעלעבר"
."הקיבוציההסכםחל

הסתפקאלא,העובדיםזכויותתפגעושבההקונקרטיתהדרךעלהצביעלאהדין-בית
סיווג,זאתלמרות.העבודהמקוםשלהיסודבמבנההשינויבענייןשלהםבחשש

היאשהשביתה,האפשרותאתשקללאואףכלכליתכשביתההשביתהאתהדין-בית
ולאהמעבידאוהריבוןשלכלכלית-סוציולמדיניותמכוונתבהיותה,פוליטית-מעין

.הצרבמובןעבודהתנאישלספציפייםלנושאים
האפשרותהועלתהלא,הדין-ביתלדעתרגילהכלכליתשביתההשביתהבהיות
לאהמדינהכיהדין-ביתקבע,מזויתרה.בלבדמחאהלשביתתהיאהעובדיםשזכות
:ומתן-משאלנהלחובתהאתמילאה

שינויהואלכןקודםהעובדיםעבדובהםהמפעליםעלבבעלותששינויבוודאי"
שלעבודתםלתנאיבאשרחללמותירולמעשהעבודהתנאיעלבהכרחהמשפיע
עללחתימהעדהעובדיםעםומתן-ומשאתשתיתהכנתדורשכזהמצב.העובדים

."קיבוציהסכם
ומתן-משאלנהללחובההיקשעלברקהשופטתהסתמכה,זולמסקנהבהגיעה
כלאיןואצלנוחוקפי-עלהינהומתן-משאלנהלהחובהששםאף-הברית-בארצות
ברקהשופטתמתייחסת,הברית-בארצותהנעשהעלבהסתמכותה.חקוקה22חובה
להעבירהמעבידהחלטתבענייןקיבוציומתן-משאלנהלחובהשישנפסקבודין-לפסק
,הפוכהגישהאימצוצ"ובגלעבודההארציהדין-ביתכיאףוזה-מקבלניםעבודה

.2'לקכלניםעבודההעברתכעתכארץהציבוריכשרותומתן-משאלנהלהחובהלגבי
שקובע,יותרמאוחראמריקאידין-פסקהנכבדההשופטתהזכירהלא,כךבעשייתה

היסהייםוכוונומטרתואתלשנותההנהלההחלטותלגביומתן-משאלנהלחובהשאין

Labour.:מנובעתקיבוציומתן-משאלנהלהחובההברית-בארצות22 Relations Act sec

9;(1965)263.u .s380.~ DarlingtonMfg. co1לrexdh

~

Workersl;-ח4אן"?

~

*4?,%84שא
ן

(1981)666.U . S452,tenawee cotp.
" Na

(ik)nalLaliorR

~

lationsBowd.הטילכךעל
~המלוכדביקורת

Atleson

החלטתאםלהתערבמשפט-לבתיסמכותלהעניקהציערקהואאך,
,הבריתבארצותמהפסיקהברור.העובדיםבארגוניישירותלפגועמיועדתהיתההמעביד
לעניין.לבבתוםולדוןלהיפגשרקאלאלתוצאותחוכהאיננהומתן-משאלנהלשהחובה
.המעבידאתמחחבתומתן-משאלנהלהחובהאין,יסודיותכלכליותהחלטות
עסקושלהכלכליבארגוןיסודייםשינוייםלהנהיגהמעבידשלבפררוגטיבהההכרה,בישראל
(3)מד"פ,'ואחלעבודההארציהדין-בית'נהמדינהעובדיהסתירות86/90צ"בגמתבטא

כע"פד,מ"בע81עור-בגד-י"באהעובדיםשלהכלליתההסתדרות338-3/מחע"פד;183
.ח

23,203.u . s379Boardששנ%צאלשoard Pqper i'roduadbn , ffaeionaf LaeorH6iber

,'ואחלעבודההארציד"בה'נהמדינהעובדיהסתדרות86/90ץ"בג:השווהאך.215(1964)
.318(3)מד"פ
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תוםעדומתן-משאלנהלמעבידשללחובתו,ברקהשופטתשלגישתה.העסק24של
איננה,העבודהמקוםשלהיסוריהכלכליהמבנהאתלשנותההחלטהעצםבעניין

להחליטהמעבידשלבפררוגטיבה,הישראליבמשפטהקיימתההברהעםמתיישבת
להעבירמההחלטההנובעיםקולקטיבייםפיטוריםשלבשאלהואףעסקוסגירתבעניין
מתבטאת,צדדי-חדבאופןלהחליטהמעבידשלבפררוגטיבהזוהכרה.לקבלניםעבודה

התייעצותחובת,צמצוםפיטורילצורך,מעכיריםעלהמטיליםקיבוצייםכהסכמיםגם
רקלא.האדםכוחאתלהקטיןההחלטהעצםלגביולאברשימההשמותלענייןרק

שגםאלא,חדשההלכההיאדיןמכוחומתןמשאלנהלהמעבידעלהחובהשהטלת

עבודתםתנאיאתהמסדירקיבוצילהסכםהעובדיםעםלהגיעכחובה,החובההגדרת

שלהסוגייהבהסדרתהמשפטלתפקידמהפכניתגישהמהווה,החדשהמצביראצל
.הברית-בארצותגםאלאבישראלרקלא,הקיבוציומתן-המשא

הלגיטימיותאתניתחהוא,רגילהכלכליתכשביתהלשביתההתייחסהדין-שביתהיות
הדין-ביתמצאאלהנורמותלפי.עבודהדינישלהנורמותפי-עלהשביתהשל

בהסכמיםהתעשייתיהשקטלחובתבניגודהיתהלאהשביתה.לגיטימיתשהשביתה
יישובחוקלפימוגנתבלתישביתהאוועובדיוהבריאותמשרדעלהחליםהקיבוציים

הסיקה,התעשייתיהשקטחובתלעניין,כך.37אסעיף1957-ז"התשיעבודהסכסובי
סכסוכיםעלרקחלהמסגרתבהסכםהתעשייתיהשקטסעיףכי,הנכבדההשופטת
והוסיפה"כללחוולאהצדדיםאשרעלחל"איננוולכןבוהמוסדריםלענייניםבקשר

:ברקהשופטת

לאמשאישעליולחולהיהיכולולאהשביתהנשואהענייןעלחללאההסכם"
."שנוצרכפידבריםמצב,ההסכםנחתםעת,חזה

אףעל-חללאמוסכמתלבוררותהמוסדלהקמתבהסבםהתעשייתיהשקטסעיףגם
מוסדריםשאינםבענייניםסכסוכיםכלומר,כלכלייםבסכסוכיםלהולדווקאאמורשהוא

הדין-בית.עתידיותזכויותקביעתבענייןהואהצרדיםביןוהסכסוךבחוקאובהסכם
,חדשותישויותהוקמו":קיבוציהסכםבזמןהיתהלאבעצםהשביתהכי,קבע

להסכמיםמשמעותכלאיןכןועל,חדשותלידייםעובריםהעובדיםעבדובםהמפעלים
הסיק,בדומה."הקודמתמעבידתםלביןהעובדיםביןשנכרתוהקיימיםקיבוציים

,עבודהסכסוכייישובלחוק37אסעיףלפימוגנתבלתיהיתהלאשהשביתה,הדין-בית

בתקופת"סוציאלייםלתנאיםאושכרלסכסוךקשורה,השופטתלדעת,היתהלאהיאכי
להסכמיםומשמעותהמשכיותאיןמדועהסבראלהבקביעותאין.2'"קיבוציהסכם

24.u . s452Roard1Maintenance cotp. " Nadkmal Labor RetN

~

onsו,4שח110םFirst

.(1981)666

:שקובע37אסעיף,1957-ז"תשיעבודהסכסוכייישובחוק25

ציבוריבשירותעובדיםשלהשבתהאושביתה...מוגנתבלתיהשבתהאושכיתה"
בתנאיםאובשכרקשורהשאינהשביתהלמעט,קיבוציהסכםעליהםשחלבזמן

אוהכריזהמוסמךהעובדיםארגוןשלהארציהמרכזיהמנהלושהמוסדסוציאליים
".אותהאישר
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לאורוזאת,לתאגידיםעברהבמפעלהבעלותאםאףהבריאותמשרדעםהקיבוציים

~
.לעילהמובא,קיבוצייםהסכמיםלחוק18עיף

הכלכליתהשביתהמושגביןברקהשופטתהבחינהלא,השביתהזכותהיקףבניסוח
כלכליותלשביתותגושפנקאלמתןהדרךאתפתחהובכךפוליטית-המעיןוהשביתה
העובדיםשלהעבודהלתנאיישירותנוגעתשאיננה,כלכלית-סוציומדיניותנגדמלאות
היסודאתלשנותהמעבידהחלטותאתהנכבדההשופטתהגדירה,בנוסף.הצרבמובן

להסכםלהגיעואףקיבוציומתן-משאלנהלחייבהואשעליוכנושא,עסקושלהכלכלי
הפררוגטיבהתחתחתרההיאובכךהחדשהמעבידאצלזכויותיהםלענייןעובדיועם
.עסקושלהכלכליהגורלבענשןלהחליטהמעבידשל

מ"בעי"מנכסיםידי-עלומתן-משארקצעלהיתההשביתה,המזרח24בנקבעניין

להגדירשאין,הבנקשלטענותיודחהלעבודההארציהדין-בית.בבנקהשליטהלמכירת
אתדחההוא.עבודהבמשפטבמשמעותה"שביתה"כהעובדיםשלהפעולהאת

המניות-בעלינגדאלאהמעבידנגדמופניתהיתהלאשהפעולה,העובדתיותהטענות
תנאיבענייןדרישותלהשיגולאבבנקהשליטהמכירתלמנועהיתההשביתהושמטרת
להשיגהיתההשביתהמטרתכי,למסקנההדין-ביתהגיע,לפניוהעובדותפי-על.עבודה

.בבעלותהשינויבגיןפיצוימהמעביד
תנאיםנקבעו,גולדברגהנשיאידי-עלשניתנה,לעבודההארציהדין-ביתבהחלטת
מאבקבמסגרת"היאשהשביתההתנאי,ביניהם-שביתהשלללגיטימיותמצטברים
למקרהזהתנאיביישום."עבודתםלתנאיבקשרמהמעבידעובדיםדרישותלהשגת
השינויעקב,כלכלייםהישגיםהשגתשלשהמטרהלמסקנההדין-ביתהגיע,לפניו

,לכן.העבודהיחסיבתחוםהןהדרישותעודכללגיטימיתמטרההינה,בבעלות
נגדבהיותןהבעלותהעברתעללפיצויהעובדיםשלהכספיותהדרישותלגיטימיות

,הדין-ביתלדעת,היתהלאלעובדיםמניותלהקצאותהדרישה,זאתלעומת.הבנק
בית.לגיטימיכלתיהיהאלהדרישותעבורהמאבקולכןהעבודהיחסיבתחוםדרישה
:פירטוהוא"פוליטיתשביתה"במדוברשלאצייןהדין

דרישותולארגוןלעובדיםשאיןמאחר...'פוליטיתשביתה'במדובראין"
,'עבודהתנאי'למתייחסותדרישותיהםשלהמכריעמרביתן;כריבוןמהממשלה

."לחיתןשנדרשזההואשהמעביד,הדיבורשלהרחבבמובנו

העובדיםביןלמאבקהניתניםהנושאיםאתמרחיבותאחדמצד,הדין-בפסקהאמרות
הדין-ביתהרחיב-גיסאמחד.אותםמצמצמותשניומצדהעסקמכירתבעתלמעבידם

בהםשכללבכךהכלכליתהשביתהזכותניתנתלגביהםעבודהתנאישלההגדרהאת
עבודהבתנאיפגיעההוכחתללאהעסקשלהכלכליבמבנההשינויעצםעלפיצוי

הדין-ביתבכך."הרחבבמובן"עבודהבתנאישמדובר,צייןאףהדין-בית.קונקרטיים
הקונקרטיותהתוצאותלגבירקלאכלכליותשביתות,בבעלותשינוישלבמקרה,מאפשר

,מ"כעהמאוחרהמזרחיבנקעובדיארגון-מ"בעהמאוחדהמזרחיבנק37-4/גבע"דב26
.(פורסםטרם)92.10.5לעבודההארציהדין-בית
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עםמתיישבתאיננהזוגישה.השינויעצםלגביגםאלא,הצרבמובןעבודהבתנאי
.ההשוואתיבחומרהמצויה,פוליטיותמעיןושביתותכלכליותשביתותביןההבחנה

הישראליבמשפטהמוכרת,המעבידשלהניהולפררוגטיבתעםמתיישבתאיננהגםהיא

אלהאמרותמשמעותלצמצםשצריךיתכן.העסקמבנהאתלשנותהחלטותלגבי
לאחרהיתההשביתה,זהבמקרה.בהחלטתוהדין-ביתהצביעעליהן,המקרהלעובדות

כענףשקייםוהוכחלהידושוומתן-משאוכמסגרתהקיבוציההסכםשלתוקפושפג
צמצם-גיסאמאידך.בבעלותשינויעלפיצוילעובדיםלשלםנוהגמעיןהבנקאות

מניותלהקצאתדרישהלראותשאיןבקביעתו,עבודהתנאישלההגדרהאתהדין-בית
קנייניתלזכותאלא"עבודהלתנאיקשורהאיננההיאכי,העבודהיחסיבתחוםכדרישה
מתוכניותכחלקלעובדיםמניותלהקצאותל"ובחובארץנהוגשבימינוהיות."מובהקת
ולאצרהדווקאהינהכאןעבודהתנאישלההגדרה,החברהברווחיהעובדיםשיתוף
.רחבה

אתלצמצםחוק-הצעתהגשתרקעעלהיתהבזקעובדישלהשביתה,בזק27בעניין
הבלעדיותאתלצמצםהממשלהלהחלטתהתנגדובזקעובדי.בזקשלהמונופולתחום

ולפתוח1982-ב"התשמ,הבזקחוקלפילבזקשהוענקה,שוניםפעולהבשטחי
ויביאעבודתםבתנאישגעהבלעריותשביטולטענו,העובדים.לתחרותשוניםנושאים

לעבודההאזוריהדין-לביתפנתהובזקבעיצומיםהחלוהעובדים.צמצוםלפיטורי
היותלגיטימיתבלתיהיתהשהשביתהפסקהאזוריהדין-בית.מניעהלצובבקשה
37אסעיףלפימוגנתבלתיוהיאקיבוצילהסכםנושאלהוותיכולהאיננהלהשהעילה

מכלוהימנעותמלאתעשייתישקטשמירתעלהורהלפיכך.עבודהסכסוכייישובלחוק
,קיבללעבודההארציהדין-בית.ההחלטהעלערערהההסתדרות.עיצומיםאושביתה
,הרובהחלטתלפי.לעבודההאזוריהדין-ביתהחלטתנגדהערעוראת,דעותברוב

שביתההיתהלאהיא-לגיטימיתהיתההשביתה,גולדברגהנשיאידי-עלשנומקה
דעתלפי.העבודהבהסכמיהתעשייתיהשקטלסעיפיבניגודאומוגנתכלתי,פוליטית
השביתההגדרתבגדרנפלהלאולכןפוליטיתהיתההשביתה,אדלרהשופטשלהמיעוט
.העבודהמשפטבמסגרתהמוענקותההגנותלצורך

קבע,פוליטיתהיתהלאבבזקשהשביתהלמסקנהבהגיעו,הרובדעתבהנמקת
:כיגולדברגהשופט

שביתה'היא,כריבוןהממשלהנגדאלא,המעבידנגדשאיננהשביתהכללא"
נוגדתואינה....חוקנוגדתשאינהשעה,הריבוןנגדבשביתההדיןהוא.'פוליטית

הבטחת-ומטרתה,תקףקיבוציבהסדראובהסכם"תעשייתישקט"סעיף
."הריבוןשלפעולהידי-עללהיפגעהעשוייםעובדיםזכויות

ידי-עלפוליטיתכשביתהשסווגהמהשביתהכזושביתההבחיןהמכובדהנשיא
שבתודרוזייםעובדים,שם.281984בשנתחטיבבצנייןצ"ובגלעבודההארציהדין-בית

לתקשורתהישראליתהחברהבוק-י"באהעובדיםשלהכלליתההסתדרות12/שע"דב27
.(פורסםטרם)92.12.28לעבודההארציהדין-כיח,מ"בע

.673(1)מד"פ,'ואחלעבודההארציהדין-בית'נ'ואחחטים84/525צ"בג28
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גולדברגהשופט.הגולןרמתעלהישראליהמשפטאתלהחילהממשלההחלטתנגד

כיפוליטיתשביתההיתהזוששביתה,ענייןבאותוהדין-מפסקיציטוטתוך,הדגיש
ברורבאופןשבאה,מדיניתהחלטהבסיסעלמעבודתםנעדרואינדיבידואלייםעובדים

שביתתם-בזקעובדישלהשביתהכךלא.עויניםפוליטייםגורמיםשלהוראתםלפי
מהבטחתהמנותקתלמטרההיתהולאהאינדיבידואלייםהיחסיםבמישורהיתהלא

מוגבלותאינןהעבודהבמשפטהשביתהחופשעלההגנותכיכקביעתו.עובדיםזכויות

היאאך,בארץחדשהשהיאהלכההארציהדין-ביתקבע,בלבדהמעבידנגדלמאבק
.ל"בחוההתפתחויותעםמתיישבת
הקיימתההלכהאתלכאורהאדלרהשופטיישם,שלוהמיעוטבדעת,זאתלעומת

הפוליטיתהשביתההגדרתאתלצטטבחרהוא,הרובשופטיבמולא.הישראליבמשפט

:כלהלןחטיבצ"בבג,שמגדהשופט,העליוןהמשפט-בית-נשיאידי-על

במסגרתעובדיםקבוצתידי-עלהננקטת,מתואמתלחץפעולתהיאשביתה"
לתנאיבקשרדרישותהשגתלשםמעבידעםהעובדיםשלהמקצועיהמאבק
."למעבידםשהוצגואחריםעובדיםשללדרישותבקשראועבודתם

,הפוליטיתהשביתהלעומתוזה

אלמלאלומוכניםהיושלאמחדלאומעשההשלטוןרשויותעללכפותהבאה"
,"השביתה

עבודהבמשפטהניתנותבהגנותהעובדיםאתמזכהואיננה"שביתה"בגדרשאיננה
המעבידנגדלשביתותהשביתהחופששלזוהגבלהמחזקאדלרהשופט.לשובתים

:ואומרממשיךכשהואבלבד

פתחפותחתשהיאמשום,הדמוקרטיהשלטוןאתמשבשתהפוליטיתהשביתה"
...המדינהשלהנבחריםהדמוקרטייםהמוסדותעלהשובתיםשלרצונםלהשלטת

לדרישותלהיעתרמסוגלאינוהאחרוןזהבעודמעבידעללחץמפעילה[והיא]
."המקצועימהמאבקכחלקנחשבתהיאאיןכןועל,העובדיםארגון

הנכבדאדלרהשופטמגדיראםברורלא,הפוליטיתלשביתהמבחןבקביעת,אולם
כשביתהאופוליטיתכשביתההצרבמובןעבודהתנאישלבנושאיםהריבוןנגדשביתה
כאשר"העבודהמשפטשללהגנהתזכהלאששביתהאומרהואאחדמצד.כלכלית

המטרהכאשראו...קשרכלכלכלייםענייניםלביןהשביתהמטרתביןשאיןברור
,שנימצד.[במקוראיננוהדגש]"הריבוןעללחץלהפעילהינההשביתהשלהעיקרית

:כיקובעהוא

במישריןמשפיעותהכנסתשלחוק-הצעתאוהממשלהשהחלטתבמקום"
במאבקמדוברפיטוריםאועבודהוהמשךעבודהתנאי,השכרעלמיידיובאופן

היאהעובדיםשלהעיקריתהמטרהאםוזה,"העבודהמשפטבמסגרתמקצועי

."עבודהתנאיעלמיידיתהגנהבגדר"
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.כסוגייההקיימותההלכותאתלשנותאותושהביאוהסיכותאתנימקגולדכרגהנשיא
:אמרהוא

להביןניתןממנובדיבור,המשפט-בתיוכן,הדין-בתינקטו,מעטותלאפעמים"
'שביתה'היא,קיבוציומתן-למשאנושאשהםבעניינים,מעבידנגדשביתהרקבי

"ופענחךלזמנןנכומתוהינןהיואמירותאותןכל.עבודהבמשפטבמובנה

הדין-פסקימתוךבאלההסוגייהלביןלפניוהסוגייהביןלהבחיןשאפשרצייןהוא
בסוגייהישירותעסקולאשהםמשוםהמעבידעםעבודהבסכסוכישעסקו,הקודמים

:הוסיףהוא,זאתעם.הריבוןנגדשביתהשל

אושנקבעועבודהבהנאי,מתמידיותר,מתערבשהמחוקקשצה,אלהבימינו"
,התקציביסודותחוק,למשלראה)קיבוצייםהסדריםאובהסכמיםלקבעםשניתן
שלהעבודהתנאיבקביעתפעיללשותףוהפך((29)10סעיף,1985-ה"התשמ
ניתןאםרבספק,המדינהעובדירקולא,הציבוריבמגזרביחוד,העובדיםכלל

ביטוילידישבאהכפי,'שביתה'המונחשלההגדרהאתבעינהלהשאיר
."בפסיקה

,טהורהפוליטיתשביתההיאהריבץנגדשביתהכלשלאבקביעתוצדקהרובאםאף
,לגיטימיתהיתהשהשביתהקבעהדין-בית.לפניולמקרההקביעהביישוםהואטעה
שלשהתוצאההוכחהבפניוהיתהשלאאףעל,כלכליתשביתהבתורהנראהככל

אובזקעובדישלהעבודהבתנאיישירההתערבותתהיה"בזק"בהמונופולהגבלת
במשפטאףמוכרת,זאתמעיןישירההתערבותרק.קיבוציומתן-משאלנהלבזכותם

דוגמאנתןהדין-בית.הריבוןנגדכלכליתכשביתההשביתהסיווגכמצדיקהההשוואתי
המתנה,התקציביסודותלחוק29סעיףלפיזהמעיןעבודהבתנאיישירהלהתערבות

שרכאישור,נתמכיםאוציבורייםגופיםשלקיבוצייםכהסכמים,שכרהסדרישלתוקפם
לפתוחההצעהמדועהדין-ביתהסבירלא,לפניובמקרההעובדותלגבי,ברם.האוצר

המיעוטבדעת,אדלרהשופט.הזהלסיווגנכנסתהיאגם"בזק"נגדתחרותשלאפשרות

משפטבמסגרתכשביתההשביתהאתלהגדירמקוםאין"שלמסקנהבהגיעו,שלו

:כיוהדגישציין,"העבודהמשפטשלההגנותלהלהעניקואיןהעבודה

.'בזק'בהאדםכוחלצמצםאיוםואין,עבודתםתנאיאתלשנותישיראיוםאין"
ומכוחחוקמכוחתעסוקתימביטחוןנהנים'בוק'עובדי-נכוןהואההיפך

."עליהםהחליםהקיבוצייםההסכמים

הריבוןעללחץלהפעילהיתההשביתהשלהעיקריתהמטרה,אדלרהשופטקבע,לכן
:עבודהלתנאיקשוריםשאינםבעניינים

,לתחרותציבורייםשירותיםפתיחתבענייןהממשלהמדיניותנגדהיאהשביתה"
."זאתמדיניותליישםשמטרתההממשלהשלחוקהצעתונגד

העובדותתיאורלפי,היהאפשר,השביתהזכותאתהמרחיבההגישהאףועלהיותרלכל
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כלכלית-סוציוכמדיניותהממשלהמדיניותאתלסווג,כאחדהמיעוטובדעתהרובבדשת
אלאכלכליתכשביתהלאהשביתהאתלסווגולכןהעובדיםציבורעלהמשפיעה
,אולם.בלבדמחאהלשביתתזכותלעובדיםהנותנת,הריבוןנגדפוליטית-מעיןכשביתה

,פוליטית-כמעיןהשביתהאתסיווגלאלעבודההארציהדין-בביתשהרוברקלא
העניקהדין-בית.יתרההגנהלההעניקאףהוא,בלבדמחאהלשביתתזכותהנותנת
רגילהכלכליתלשביתהאפילומוענקתשאיננה,מוגברתלגיטימיותהזאתלשביתה

כי,"מוגנתבלתישביתה"איננהשהשביתה,קבעגולדברגהנשיא.עבודהדיניפי-על
בשל.סוציאלייםלתנאיםאולשכרקשורהאיננהולכן"מסויםפוליטיצביון"בעלתהיא
.עבודהסכסוכייישובלחוק37אבסעיףהשביתהחופשלהגבלתהחריגעליהחלכך

ומצדשלההפוליטיותהקונוטציותלמרותשביתהנשאהתהשביתהאחדמצד,לפיכך

,גולדברגהנשיאמסביר,זומסקנהלחיזוק.קונוטציותאותןבגלל"מוגנת"להופכתשני
סעיףשללסיפאלתתאין,יסודזכותאוחרותהינההשביתהשזכותהצוברהלאורכי

פרושלולתתישולכןהשביתהלזכותלחריגחריגמהווההסיפא.מצמצםפרוש37א
לסעיףבניגודהשביתהאיןכי,הדין-ביתקבע,כןכמו.לשבותהיסודזכותעלשיגןרחב

בסעיפיםשמדוברהיותכי,העובדיםעלהחליםהקיבוצייםבהסכמיםהתעשייתיהשקט
להסדרהצדדיםהגיעושעליהםהנושאיםלגבי"-בלבדיחסישלוםהמבטיחים

היאמכךהנובעתהמסקנה.בהםהאמוראתמפירההשביתהאין-"זהבהסכם
בהאין,חברתית-סוציומדיניותשלפוליטיצביוןבעליבנושאיםהריבוןנגדששביתה

מצד-בהואיןפוליטיות-מעיןאופוליטיותשביתותעלהמגבלות-אהדמצד-

הרקעבמבחןעומדתאיננהזאתמסקנה.רגילותכלכליותשביתותעלהמגבלות-שני
שללמקריםהריבוןנגדהכלכליתהשביתהזכותהמגביל,השביתהחופששלהמושגי

(הרובבדעתהעובדותסיכוםאףעלכאןהיהשלאדבר)עבודהבתנאיישירההתערבות

.בלבדלמחאהפוליטית-המעיןהשביתהזכותאתוהמגביל

הישראלייםהדין-פסקילגבימסקנות

חירותשלהמושגעלהתבססהבחקיקההמעוגנתהמשפטיתהמסגרת,בישראל
בניסוחו,האדםיסודזכויות:היסוד-חוק-בהצעת.לשבות29זכותשלולאהשביתה
אותםהדין-בפסקיהמגמהאולם.השביתהיסודזכותהמבטיחסעיףיש,האחרון
.האדםיסודזכויות:יסוד-חוקקבלתלפניאףהשביתהיסודזכותליצורהיא,ניתחנו
ושלעצמולעבודההארציהדין-ביתשלהתקדימיםלפיוגםהקייםהחקיקתיבמשטר

אולהצדקהלאכאןלהתייחסברצוני,ברם.'מהפכנית0הינהזאתהתפתחות,צ"בג

29.1Chapter(1975)F.

Raday

The .Law ofStrikes % lsrael "-,

Doctoral

The~ivl

אובחקיקההמצויההגישהעם,ציינושכברכפי,מתיישבותאינןהדין-בפסקיההחלטות10
הדין-בית'ג'ואחתטיב84/525צ"בג:הריבץנגדשביתהבעניין,היתרביןראה;בפסיקה
'ני"באהעובדיםשלהכלליתההסתדרות85/539צ"בג;673(1)מד"פ,'ואחלעבודההארצי

המעבידשלהפררוגטיבהובעניין;834,840(4)מד"פ,'ואחלעבודההארציהדין-בית
הארציהדין-דית'נהמדינהעובדיהסתדרות86/90צ"בג:במפעלוהעבודהכוחאתלצמצם
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.הרצויההמשפטיתהמדיניותשללסוגיהאלא,הפוזיטיביסטיתההצדקה-לאי
היאהציבוריבסקטורלשבותהעובדיםזכותאתמחרשלאשרהדין-בתישלהנטייה

ומתן-המשאבחופששחיקהשלתופעהקיימת,הארציהדין-ביתשמצייןכפי.ברוכה
כספיידי-עלהמסובסרהפרטיבסקטורואףהציבוריבסקטורהשביתהובחופש
למדיניותרבותתורמתהשביתהלזכותהדין-ביתשלהבסיסיתהגישהלכן.3!הציבור
מאשרת,כלליבאופן,אףהיא.המצבבתיקוןצורךשישלמחוקקמאותתתהיא.הרצויה

הגישהיישום,זאתעם.המצבבתיקוןהצורךעללהתריעעובדיםארגונישלזכותםאת
.פרובלמטיהינוהדין-בפסקיהספציפיותלסוגיותהכללית
מגלה,ההשוואתיתמהסקירההעוליםהמדיניות'שיקולילאור,הדין-פסקיניתוח
הקובעהריבוןנגרלשביתותמוגדרובלחירחבפתחפתחולעבודההדין-בתי.בעייתיות
אוומתן-המשאבחופשישירההתערבותכדיעדעולהשאיננהכלכלית-סוציומדיניות

המבנהאתלשנותפררוגטיבההמפעילהמעבידונגדהעובדיםשלהעבודהבהנאי
זכותבהיקףההבדליםעלהקפידולאהדין-בתי.העבודהמקוםשלהכלכליהיסודי

למסקנהבהגיעם.פוליטיות-מעיןמחאהושביתותכלכליותשביתותביןהשביתה
המשיכוולאמלאכתםסוףהדין-בתיראו,טהורהפוליטיתאיננהפלוניתששביתה
כשביתהאליההתייחסואלא,לפניהםטהורה-פוליטית-הלאהשביתהאופיבבדיקת

היושלאלנושאיםהכלכליתהשביתהוכותהורחבה,הדין-פסקיבכל,כךבשל.כלכלית

.הצרבמובןעבודהתנאי
זכותהדין-ביתהעניק,פוליטיים-מעיןבנושאיםמחאהשביתתלאפשרבמקום
לתחוםשייכותשאינן,המעבידשלאוהריבוןשל,החלטותנגדמלאהכלכליתלשביתה
אלהלנושאיםבקשרכלכליתלשביתהבזכותההברה.קיבוציומתן-משאשלהמקובל

.לאנרכיהגושפנקאמתןלביןהדמוקרטיהעלשמירהביןהגבולאתמטשטשת
בנשקלהשתמששצריךקביעותיוידי-עללמעשההסכנהאתלהקטיןהשתדלהדין-בית

אין,אולם.אחריםשליסודזכויותכנגדאותהלאזןאוהמשהקכללילפיהשביתה
המהותיתהמושגיתבהגדרההבהירות-איעלפיצויהפעולהדרךלענייןאלהבסייגים

.השביתהזכותאוחופששל
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