אביב בגוגע

עבודה בת

לצווי מגיעה גגד שביתות**
.1

מבוא

מנטות להטתיר את ההייררכיה ואת עודבת שליטתן על ידי השימוש,

מאמר זה יטודו במחקר של המדיניות המיושמת על ידי בית הדין

בין היתר ,במיתוט של "שלטון החוק" ,לפי מיתוט זה ,החלטות

האזורי לעבודה בתל-אביב )להלן" :בית הדין"( בכל הנוגע להוצאת

המערכת המשפטית ,התומכות במצב הקיימ ,הן תוצאה של הפעלה

צווי מניעה נגד שובתימ )להלן" :המדיניות" או "צווי מניעה"(,

דדוקטיבית של שיטות מקצועיות ,רציונליות ,ניטרליות

המדיניות נחקרת במאמר לגבי שתי שנות משפט 1994-1993 :ו-

ואובייקטיביות ,המתבטטות על כללימ טבעיימ נצחיימ

) 1997 -1996להלן" :תקופת המחקר"( ,הטענות העיקריות ,על בטיט

ואוניברטליימ ,במטגרת מערכת טגורה ואוטונומית ליתר ה1קפ.רו'ת

ממצאי המחקר ,הנן כי המדיניות שיושמה על ידי בית הדין בתקופת

של החברה ,מיתוט האובייקטיביות והאוטונומיה מקנה לגיטימציה

המחקר הייתה מוטית ,וזאת לטובת המעבידימ; וכי היה קיימ פער

גבוהה להחלטות בתי משפט בעולמ בכלל ,ובישראל בפרט,

משמעותי בין המדיניות המוצהרת של בית הדין לבין המדיניות

כנגד מיתוט זה טוענימ מצדדי

ה,CLS -

כי לחוק אין משמעות

שיושמה על ידו הלכה למעשה ,בית הדין התגלה בבירור כ"בית דין

ופירוש אובייקטיביימ ובלעדיימ ,החוק אינו מנותק מהטפרות

של משפט" ,הפועל באופן פורמלי ודווקני ליישומ הוראות הדין,

ומהמאבקימ החברתיימ והפוליטיימ ,הוא יכול לקבל אין טפור

הפועל על פי עקרון הדמוקרטיה

הוא בעיקר ,לענייננו ,בית

ולא כ"בית דין של יחטי עבודה"

-

פרשנויות ,לפי בחירתו של המפרש

-

התעשייתית ,כמתווך המטייע לצדדימ להגיע בהטכמה לפתרון

הדין

מחלוקותיהמ, 1

בית המשפט ,כחלק ממנגנון המדינה ומהאליטות ,מטרתו שימור

-

וזאת על בטיט מערכת הערכימ והאינטרטימ של שופטיו,

בתקופה האחרונה נשמעות טענות ,מפי באי כוח של מעבידימ,

המצב הקיימ והגנתו ,בתי המשפט מטפקימ לגיטימציה לפעולות

שלפיהן מערכת בית הדין לעבודה נטתה ,בזמנו של נשיא בית הדין

המדינה והאליטות ,בהיותמ מערכת ניטרלית לכאורה ,המאשרת

הארצי גולדברג ,להיות מאוזנת ,ואילו כעת ,בזמנו של הנשיא אדלר,

היא לזהות

היא נוטה לטובת

העובדימ ,2

את תקינות פעולות המדינה והאליטות ,מטרת

הCLS -

תקופת המחקר מתייחטת לתקופתו

ולחשוף את התפקיד שממלאימ החוק והטיעון המשפטי בתהליך

של הנשיא גולדברג ,לכן ניתן ,על בטיט המאמר ,לבדוק אמ לחלק

של הצגת המבנה החברתי כבלתי נמנע ,אנשי

חושפימ את

הראשון של הטענה אכן יש ביטוט אמפירי ,לפחות בכל הנוגע

האמצעימ שנוקטימ בתי המשפט להטתיר את תפקידמ לשמ שימור

למדיניות הנידונה לגבי צווי מניעה נגד שביתות,

המצב הקיימ ,מאתרימ את זהות הקבוצה שהאינטרטימ שלה

מחקרימ אמפיריימ בנושא המדיניות המיושמת על ידי בית הדין
לעבודה בישראל לגבי צווי מניעה נערכו ,למיטב ידיעתי ,פעמיימ

בלדב  -לגבי השנימ  1975 -1974ו ,31976-1975-ולגבי שנת -1986
) 41987להלן" :המחקרימ מ  ,1976-1974-ומ "(, 1987-1986-

הCLS -

מקודמימ על ידי החוק וההליך המשפטי ומגלימ כי עודבות ונורמות-
שלכאורה הן למעשה אידאולוגיה

במטווה , 6

ממצאי המחקר ממחישימ את הביקורת של

הCLS -

בקשר לשני

עקרונות מרכזיימ :עקרון האובייקטיביות במטגרת שלטון החוק
ועקרון הדמוקרטיה התעשייתית ,אגע בקצרה במהות העקרונות

.2

רקע תאורטי

עקרונות אטכולת

עצממ :עקרון האובייקטיביות מהווה חלק מרכזי מהפן המהותי של
שימשו

עקרון "שלטון החוק" ,כלומר שוויון הכול בפני המשפט ,תוך קיומ

המדינה והחברה

מערכת משפט עצמאית שתשפוט בהגינות ובניטרליות ך  ,באשר

הליברלית נשלטות כיומ באופן הייררכי על ידי אליטות מעמדיות

לעקרון הדמוקרטיה התעשייתית ,הרי שיש לו הגדרות רבות ,עמ

)כלכליות ,פוליטיות או אחרות( ,שקובעות את החוק ותנאי החיימ

זאת ,לפי זרמ מרכזי בטפרות ,ההתייחטות לפי עיקרון זה אל מקומ

של המון העמ ,תוך כדי הצגת המציאות כמצב הכרחי ,האליטות

העבודה הנה כאל "דמוקרטיה תעשייתית" אשר אמורה לפעול באופן

כבטיט התאורטי

iו (Critical Legal Studies) CLS
למחקר  ,5לטענת ה,CLS -

עצמאי ,ללא התערבות המדינה ,או לכל היותר התערבות מינימלית
בוגר משפטימ ,מוטמך במדע המדינה ,תלמיד מחקר לדוקטורט במדע המדינה

אשר רק קובעת את המטגרת החוקית הכללית לקיומ המשא ומתן

)ופטיכולוגיה(; עורך דין עצמאי; מתאמ התוכנית ללימודימ פלטטיניימ במרכז תמי

וההטכמימ הקיבוציימ ,דמוקרטיה זו קובעת באופן עצמאי את

שטינמץ למחקרי שלומ באוני ברטיטת תל אביב.

חוקיה ,שהמ הוראות ההטכמ הקיבוצי ,וגמ פותרת באופן עצמאי

המשפט
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את המחלוקות המתעוררות בין הצדדימ באמצעות מנגנוני בוררות

השפעות מקומיות על הממצאימ ולאור שיקולימ של תקיפות

r:
c:;,

ותיווך•8

טטטיטטית ,הרי המרבית המכריעה של משמעות הממצאימ תינתן

"./

בהקשר של שתי השנימ יחדיו.
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 .3מתודולוגיה כללית

..בr

במאמר תתוארנה תוצאות מחקר שנערך בבית הדין האזורי בתל-

 4.2מידע כללי לגבי התיקימ שנבדקו במסגרת

אביב ,לגבי שתי שנות משפט )לרבות פגרה ,שבמטגרתה ממשיך

המחקר

~

ב!:::

בית הדין לדון בבקשות המוגשות לצווי מניעה( .שנה ראשונה ,בין

טך הכול נדבקו במטגרת המחקר  65תיקימ לצווי מניעה קבועים
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ה 1.9.1993-ל  31.8.1994-ושנה שנייה ,בין ה  1.9.1996-ל .31.8.1997-

)המהווימ  93 %מכלל התיקימ הרלוונטיימ שנפתחו באותה תקופה,

לצורך ניתוח התוצאות על פני פרק זמן גדול יותר ,תיערך השוואה,

היות שמטפר מועט של תיקימ לא אותר בארכיון בית הדין( .בכל

E

לגבי חלק מהמשתנימ שיידבקו ,עמ תוצאות מחקרימ דומימ ,לפחות

 65התיקימ הוגשו בקשות לצווי מניעה זמניימ ,כאשר בשניימ מהמ

בחלקמ ,שהוזכרו לעיל ושנערכו בנושא בישראל בעבר :המחקר

הוגשו פעמיימ בקשות לצווי מניעה זמניימ

כך שטך הכול הוגשו

..-.
ro

מהשנימ , 1976 - 1974לגיב כלל מערכת בתי הדין לעבודה והמחקר

 67בקשות לצווימ זמניים )כ  45 %-בשנת  ,1994- 1993וכ 55%-

משנת  , 1987 - 1986רק לגבי בית הדין בתל-אביב.

בשנת

(. 1997-1996

-

~

••

מאמר זה מבוטט על ר' נץ מידניית בתי הידן לעבדרה ליבג היצאת צייי מניעה נדג
שיבתים )חיבור לשם קבלת תואר מוטמך במדעי המדינה ,אוניברטיטת תל-אביב,

נערכו במהלך שנת  1998ראיונות עמ נציגי עודבימ ,אנשי אקדמיה,

העבודה

בהנחיית פרופ' גד ברזילי,

(. 1998

תיאור מפורט בהרבה של העבודה והמחקר ,לרבות

תיאור משתנים נוטפים שנחקרו ,טקירה השוואתית ,מחקרים לגבי לגיטימיות בית

הן מצד המעבידימ והן מצד העובדימ .העקרונות

הדין בעיני העודבים ,דוגמאות רבות של ניתוחי תוכן של התיקים ,וכיו"ב

-

מצוי

המתודולוגיימ הטפציפיימ של המחקר האמפירי יתוארו בפירוט
בפרק שבו יתוארו ממצאיו.

באוני ברטיטת ת"א )תחת השם צנגוט-נייברג( .תודתי למערכת המשפט על ההערות
המועילות לגרטה קודמת של המאמר.

במטגרת המחקר תהיה התייחטות לשני טוגי מדיניות של בית

שנתין משפט העבדרה ה

) .89 ( 1995

המדיניות שקבע לרוב בית הדין הארצי )ועל כן היא מחייבת את
בתי הדין האזוריימ ,ומהווה בפועל חלק ממדיניותמ המוצהרת(,

אינה מילה גטה" האץר . 16.1.98

ובה מפורטימ העקרונות שלפיהמ על בתי הדין האזוריימ לפעול.

א' גלין וא' שירום הערכת השפעתם של בתי ידהן לעבדרה לע טכסיכים קיבצויים

) (. 1978

השנייה ,המדיניות המיושמת ,היא המדיניות שתאובחן במטגרת

ר' וויט צייי מניעה הניתנים לע דיי בתי ידהן לעבדרה יבשראל )חיבור לשם קבלת

המחקר האמפירי ,שלפיו יתברר מהמ מאפייני הפטיקה והמדיניות

תואר מוטמך במדעי החברה ,אוניברטיטת תל-אביב(. 1989 ,

של בית הדין האזורי בנושא בפועל.

D. Costas et al. Polilics. POslfl1odernity and lhe Crilical Legal S11ldies - The Legality

בפרק זה יתוארו ממצאי המחקר האמפירי .בתחילת כל משתנה

במדיניות המוצהרת הנה לצווימ קבועימ וזמניימ במשולב ,אלא אמ
כן יצוין במפורש כי ההתייחטות הנה לצווימ זמניימ .בהמשך תתואר
בקצרה המתודולוגיה הטפציפית לגבי אופן הקליטה של נתוני
המשתנה ועיבודמ .לאחר מכן תתואר המדיניות המיושמת ,קרי
ממצאי המחקר ,לעתימ בלוויית דוגמאות להמחשתמ .לטיומ תוצגנה
המטקנות לגבי אותו משתנה שנדבק

-

האמ המדיניות המיושמת

הייתה מוטית ,ומה היחט בין המדיניות המוצהרת למיושמת.
למען הנוחות ,יוצגו רבימ מהנתונימ באמצעות גרפימ ,תוך ציון
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 lhe Conlingenl (New-York, 1994); A. Hutchinson & P. Monahan " Law, Politics ,ןo

הקדמה
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לתיאור העקרונות המרכזיים של האטכולה ראו:

ממצאי המחקר האמפירי

U

ע

ראו מ' גורלי "הרדיקליזם השיפוטי של השופטת ברק" האץר  ; 16.4.03ח' ביאור " שביתה

שנבדק ,תוצג המדיניות המוצהרת של בית הדין לגביו .ההתייחטות

..-.
ro

כי1

ר' חרמש " תפקידו של בית הדין לעבודה בביצור מעמדה של העבודה כטטטוט חברתי"

הדין לגבי הוצאת צווי מניעה .הראשונה ,המדיניות המוצהרת ,היא

4.1

Qכ
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בדיטרטציה המקורית של התזה המצויה בטפריות הפקולטות למדעי החברה ומשפטים

.4
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ועורכי דין העוטקימ בתחומ הנידון ,לפי החלוקה הנהוגה במשפט

-
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המחקר האמפירי מתבטט בעיקר על דביקת תיקי בית הדין
ניתוח טטטיטטי וניתוח התוכן של ההליכימ וההחלטות .כמו כן,

~
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" houghtז  he Unfolding Drama of American Legalז and the Critical Legal Scholars :

Sב

36 Slan. L. Rev. ( 1984) 199; A. Hutchinson & P. Monahan " Round and Round the

Cכ

.Bramble Bush: From Legal Realism to CLS" 95 Harv. L. Rev. ( 1981-1982 ) 1669

ג

להבחנה דומה לזו הנערכת במאמר בין מיתוט שלטון החוק לטענות ה CLS -כנגדו ,ראו
ג' מונדלק "שביתה מעין פוליטית ,הוראה מעין פוליטית :הרהורים על הבחנות משפטיות
והוראתן" עיוני משפט כה

- 358 ,355 ,343

תוך התייחטות בהתאמה לגישה

rr:

c

הפוזיטיביטטית ,בנוגע לטענות הגישה הפוליטית כנגדה.

..בr

לי שלף "מ'שלטון החוק' לימרות המשפט' :הרהורים וערעורים על מושג יטוד" יעיני

משפט טז )תשנ"ב(  ; 559י' זמיר "שלטון החוק במדינת ישראל" הפקרליט גיליון מיוחד
)תשמ"ז(  ;61א' רובינשטיין המשפט הקינטטיטייציני של ידמנת ישראל )מהדורה
חמישית,

"./

.801 ( 1996
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לתיאור עקרון הדמוקרטיה התעשייתית ראו:

K.V.W. Stone "The Post-War Paradigm in American Labor Law" 90 Yaie

ע

" L. J ( 1981) 1509; K. Klare "Criticai Theory and Labor Reiations Law

~

חלקמ באחוזימ מטך כל המקרימ הרלוונטיימ ,וגמ תוך ציון המטפר

The Poiilics ojLaw (New-York, 1990) 6 1; D. Kairys "Inlrod!lclion " The

הנומינלי של המקרימ המהווימ את אותו אחוז .לאור פער הזמן

.PoiilicsojLaw(New-York , 1990 ) 1

הקצר )שנתיימ( בין שתי שנות המשפט שנחקרו ,לאור הרצון לנקות

המשפט
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כל  65התיקימ שאותרו חולקו לפי מקומות העבודה לשתי
קטגוריות טקטוריאליות

ציבורית ופרטית

-

-

לפי ההגדרה של

 4.4תוכו ההחלטות לצווימ זמניימ

-

פירוט

בפרק זה ,על כל פרקי המשנה שלו ,יוצגו נתונימ רק לגבי הבקשות

תשי"ז -

לצווימ זמניימ ,היות שזו האוכלוטייה הרלוונטית לניתוח טטטיטטי.

 .1957נמצא ,לגבי השנתיימ גמ יח,ד כי  77 %מהתיקימ היו מהטקטור

כפי שיפורט בהמשך ,רק בשלושה תיקימ במהלך תקופת המחקר

 23%בלבד היו מהטקטור הפרטי.

הגיע ההליך המשפטי לטיומו וניתן פטק דין בהליך העיקרי ,בנוגע

"שירות ציבורי" שבטעיף  37א לחוק יישוב טכטוכי עבודה,
הציבורי ,ואילו

לצו מניעה קבוע .על כן ,ייוחד בהמשך פרק נפרד שידון בבקשות
לצו קבוע.

 4.3הגשת בקשות לצו זמני
בכל התיקימ הוגשו גמ בקשות לצו מניעה זמני )במעמד צד אחד או
במעמד שני הצדדימ( .בגרף מטפר  1מוצגימ נתונימ לגבי היקף

כמו כן ,רק בתת-הפרק הבא

הבקשות לצו זמני ,גמ לשתי הבקשות במהלך השנתיימ שבהן נדחו
בקשות כאלו

התיקימ שבהמ התבקש צו זמני ,וזאת במעמד צד אחד בלדב.

) (4.4.1

תהיה התייחטות ,מבין כל

-

כאשר ביתרת פרקי המשנה שבפרק זה ,ההתייחטות

תהיה רק לבקשות לצו זמני שהתקבלו וניתן צו .דיון ממוקד באותן
נוף מספו

-

1

היקף התיקיפ שבהפ התבקש צי זמני במעמך צך אחך

שתי בקשות שנדחו ייערך בפרק נפרד בהמשך.

 4.4.1התפלגות ההחלטות
לא התבקש צו זםני בם עםך אחך

נבהיר את המדיניות המוצהרת בנושא זה

 .הת ב קש צ ו זםני בם עםך א חך

-

האפשרות של בית

הדין למתן צו מניעה פתוחה בפניו ,רק לאחר שהובהר לו כי השביתה
אחוז

48
77 %

27
77 %
r--

r-14
23 %

21
78 %
r--

8
23 %

6
22 %

100

שבפניו אינה חוקית Oו .גמ לאחר שהוכחה אי-חוקיות השביתה ,מתן

80

צו מניעה ,ובייחוד כאשר מדובר בצו זמני ,אינו בבחינת חובה .לבית

60

הדין שיקול דעת ,לגבי מכלול רחב של שיקולימ אמ להיעתר לבקשה

40

ליתן צו ,אמ לאווו .בהתייחט למרכיבי אותו שיקול דעת באופן

20

כללי ,נקבעה ההלכה בדב"ע לה  6 - 4 /ודע עוידב מחלקת הים ני

0
שנה

96/ 7

סה " כ

93/ 4

רשות הנמלים 2ו ,שיש להיזהר בהפרזה במתן צווי מניעה ,וזאת
משלוש טיבות :הראשונה ,כי מתן צווי מניעה ביד רחבה ודווקנית

מנתוני גרף מטפר  1עולה ,בנוגע לשנתיימ גמ יח,ד כי ב 77 %-

יביא למצב של "שלטון של צווי מניעה" ,להבדיל מהמצב הרצוי של

מהמקרימ ,הוגשה בקשה לצו מניעה במעמד צד אחד .למעשה,

"שלטון של ההטכמ הקיבוצי" .השנייה ,כי לצו מניעה שניתן במטגרת

מהבחינה המהותית ,אחוז הבקשות לצו במעמד צד אחד גבוה מ-

המערכת ,יכול שתהיה השפעה על התנהגות הצדדימ לטכטוך

 ,77 %וזאת בשל העודבה כי לגבי יתרת  23 %מהמקרימ ,ב 9 %-

הקיבוצי מעבר לנקודת הזמן הנידונה ,גמ בעתי,ד היות שהמ

מאותמ  ,23 %הבקשה לצו מניעה הוגשה לפני פרוץ השביתה .על

ממשיכימ לפעול יחדיו באותו מקומ עבודה .השלישית ,בנוגע לצווי

כן ,הגיוני היה מצד באי כוח המעבידימ ,שלא לבקש במצב כזה צו

מניעה זמניימ באופן טפציפי ,לאור בעיית "זהות הטעדימ" ,נאמר:

במעמד צד אחד היות שהיו טיכויימ גבוהימ שבקשה כזו לא הייתה

"תהא אשר תהא ההלכה במשפט האזרחי ,ברור שלצו מניעה זמני

נענית בחיוב .לכן אמ נדבוק את אחוז המקרימ שבהמ התבקש צו

בטכטוך עבודה קיבוצי ,משמעות לא פחות רבה מאשר לטעד הטופי,

מניעה במעמד צד אח,ד בנוגע למקרימ שבהמ הייתה קיימת אפשרות

ולרוב יש במתן הטעד הזמני ,משומ קביעת טוף פטוק בהליך כולו" 3ו .

-

הנמקה זו מבוטטת על הכרה בחשיבותו של פרק הזמן הראשון

טבירה לקבלת צו במעמד צד אחד )קרי ,לאחר פרוץ השביתה(

הרי שאחוז הבקשות לצו מניעה במעמד צד אחד עומד על .86 %

שלאחר פרוץ השביתה

להצלחתה  4ו .

מהממצאימ שלעיל בולטת העודבה ,שלמרות ההלכה לגבי מתן

על כן נקבע ,כי בית הדין ייתן צו מניעה ,וצו זמני על אחת כמה

הרי ב  100%-מהתיקימ ,הוגשו בקשות לצו

וכמה ,רק ביד קמוצה ובמשורה 5ו ;וכי לאור בעיית זהות הטעדימ,

במשורה 9

צו זמני

-

 86 % -המקרימ

הקבוע עמ הזמני ,הרי החריגה מהכלל לגבי זהות הטעדימ ,על ידי

הרלוונטיימ!( .מכאן ,כי ההליך לצו זמני הוא חלק בלתי נפרד מההליך

מתן צו זמני ,תהיה "נדירה ביותר" 6ו .כל זאת ,כי "אטור ש'הזמניות'

זמני )במעמד שני הצדדימ ,או במעמד צד אחד

לצו קבוע .כמו כן ,יש בממצא זה כדי להדגיש את נטיית המעבידימ

תביא לידי השגת המטרה הטופית ,שלה עתרו ,ותרוקן את ההליך

לשלול את התארכות השביתה מעבר לזמן קצר ביותר .טביר גמ

מתוכן ,כך שבדרך טעד ביניימ ,ללא בירור ענייני ,תושג המטרה

להניח ,שבאי כוח המעבידימ מודעימ לכ,ן כפי שיפורט בהמש,ן

הטופית שלה עתרו" 7ו .לגבי צו מניעה זמני במעמד צד אחד נקבע,

שהמדיניות המוצהרת בנושא זה )של מתן צווימ בכלל ,וזמניימ

כי בית הדין יימנע ככל האפשר מלתת צו כזה ,במיוחד מבלי שניתנה

ולכן כדאי

לצד השני האפשרות לטעון את טענותיו 8ו ; צו כזה יינתן רק במקרימ

בפרט

-

במשורה( אינה באה בפועל לידי ביטוי

למעבידימ להגיש בקשות לצו מניעה זמני.

-

דחופימ חריגימ ונדירימ ,שבהמ ייגרמ נזק שאינו בר-תיקון אמ לא
יינתן

המשפט

48

הצו 9ו .

rו
I

'#.
"יי

aו

Sב

r:

Sב

.בr

"c

Cכ

התיקימ בפרק זה חולקו לחמש קטגוריות ,על בטיט תוצאות

אמ ישיר ,על ידי צו ,ואמ עקיף ,באמצעות המלצה או הצעה ,מבחינת

בג

לפי המלצת בית הדין או

הנושא הנידון במחקר זה ,אין משמעות מעשית רבה לנתונימ

ללא התערבות בית הדין

)שבהמ הגיעו הצדדימ להטכמה ,לפני הדיון או

r:
Cכ
,...,
,...,

ההלי,ך
הצעתו

כדלקמן ( 1) :ניתן צו מניעה; )( 2
הופטקה השביתה או ניתן צו; )(3

בקטגוריות  3ו 4-
במהלכו( -

-

הצדדימ הגיעו בבית הדין להטכמה ,והשביתה הופטקה או ניתן

כי לכאורה במקרימ אלו לא היה בית הדין מעורב

צו;

הצדדימ הגיעו להטכמה לפני הדיון  ,המייתר אותו;

)(5

 2 ,1ו,5-

)( 4

ממשית בטכטוך  ,לכן עיקר המשמעות היא לקטגוריות

נדחתה הבקשה לצו מניעה ,להלן יובהר אופן החלוקה לגבי חלק

שלפיהן ניתן לראות באיזה אחוז מהמקרימ נקט בית הדין עמדה

מהקטגוריות שלגביהן יש צורך בהבהרה כזו ,

בטכטוך והביא להפטקת השביתה )כאמור ,באופן ישיר או עקיף(

בנוגע לקטגוריה
הדין או הצעתו

-

מטפר - 2

הפטקת שביתה לפי המלצת בית

או דחה את הבקשה לצו מניעה,

ההתייחטות למצב כזה היא כאל הבעת עמדה

והתערבות פעילה של בית הדין  ,שהביאה להפטקת השביתה ,

בגרף

מטפר 2

מוצגימ נתוני כל התיקימ במרוכז לגבי השנתיימ

שנבדקו ,ולגבי צווימ שניתנו במעמד אחד ושניימ,

גרף

מספר - 2

התפלגות ההחלטות בבקשות לצו זמני

-

כללי

הסכסה ב ד' Iו

r:
r:

הבקשה

_____

נדחתה

12%

___הסכסה לפנ י הךי ון

3%

2

Cו

להפסקת השביתה

o

16%

דיונימ בבית הדין להערות ולרמיזות של השופטימ ,על מנת לראות

.בr

11

r:
r:

 IIלאן הרוח )של בית הדין( נושבת" ולהגיב בהתאמ  ,במטגרת המחקר

נמצאו מטפר דוגמאות למצב שבו לא קיבלו העודבימ את המלצת

]יתו וצ ב  Dע  Dד
ו או

בית הדין או הצעתו ,ובית הדין נתן באופן מידי צו להפטקת השביתה,

34

בג
rו

המלצ ת בי ה  Hר

להפסקת השבותה

2

51 %

;c:::

18 %

r:

הפטקת השביתה ללא התערבות

מדובר בתיקימ שבהמ הגיעו הצדדימ במהלך הדיון

להטכמ ,לכאורה בלא התערבות של בית הדין  ,קטגוריה זו היא ,
במידת מה ,פיקטיבית ,ודומה מאוד לקטגוריה השנ י יה ,זאת ,בשל

לפי הנתונימ המוצגימ בגרף
להפטקת השביתה

ב69 %-

מטפר ,2

מהמקרימ

עולה כי בית הדין הביא

-ב) 51 %

על יד י צווימ",

מטפר טיבות  :ראשית ,לפי ההתרשמות שנוצרה במהלך המחקר,
בכל דיון ממליץ בית הדין לצדדימ להגיע להטכמ ,שתמיד חלק
ממנו הוא הפטקת השביתה ,שנית ,תיקימ שעקב חוטר זמן של

הלכה זו תידון ביתר הרחבה בהמשך בתת-פרק ו  4.4 .ובהערות השוליים הסמוכות לה.

סו

העודבימ להתכונן לדיון ,הוטכמ בהמ ,בשיתוף בית הדין ,על הפטקת
השביתה בתמורה למתן שהות לעובדימ להתכונן לדיון ,טווגו

וו

כשייכימ לקטגוריה זו  ,אף שניתן לראות גמ בתיקימ אלו כאילו בית

בנוגע לקטגוריה

-

הרי כאן נכללו מקרימ שבהמ הדיון לא התקיימ כלל ,עקב הודעת

הצדדימ לבית הדין ,כי הטכטוך ביניהמ הטתיימ; וגמ נכללו כאן

2ו

3ו

שם ,בע'

4ו

A.B Kwedderburn industria/ Conjlict - A Comparative Lega/ S!lrvey
(London, 1972) 315; S. Shatz "Picketing lnjunctions in Califomia: A
Study ofthe Role ofthe Courts in Fann Labor Disputes" 28 The Hast. L .
.J ( 1977) 801 , 807

5ו

דב"ע שרות הנמלים ,לעיל הערה ו ו ,בע' ס . 42

6ו

דב"ע לא  4-4 /דער פולעי החברה לבכלים לוחוטי חשמל

הגיעו להטכמ לגבי הטכטוך ,
כי בכל הטדר או הטכמ כזה יבן הצדדימ,

חלק בלתי נפרד ובטיטי הוא טיומ השביתה ,

מניעה(

ו 2-

. 352

-

החברה ללבכים ולחוטי

חשמל ,פד"ע ד  22ו 39 ,ו .

היות שמטרת המחקר לדבוק את מדיניות בית הדין עצמו בנושא
מתן צווימ ,הרי מהבחינה המהותית ,קטגוריות

דב"ע לה  6 - 4 /ודע עוידב מחלקת הים ני שרות הנמלים ,פד"ע ו) 345 ,להלן :דב"ע

ודע עודבי מחלקת הים( .

מעט מקרימ שבהמ הצדדימ התייצבו לדיון והודיעו בפתיחתו כי

יצוין לגבי קטגוריות ,4 - 2

דב"ע מה  8 /ו  4-מרמ השלטוו המקומי יבשראל -
בא"י ,פד"ע טז ו  ; 439 , 42דב"ע לט  2 -7 Iעוידב ישרותי תחבורה ציבוריים עב"מ -
שירותי תחבורה ציבוירים עב"מ ,פד"ע יא  ,57ס.7
דב"ע מט  4 - 28 /שרות הנמלים  -ההסדתרות הלכלית ,פד"ע כ  7ו  ,4ס ) 42להלן :דב"ע
שרות הנמלים( ,וכן דב"ע לב  4 - 6 /דער עוידב תmוקה ישירה באל על  -אל על ,פד"ע
ג ) 393להלן :דב"ע דער עודבי תחזוקה יישרה באל על( ,שבהס נקבע כי שיקול הדעת

הדין התערב להפטקת השביתה,

מטפר - 4

ההסדתרות הלכלית של העוידבם

רחב במיוח,ד כאשר מדובר בצו זמני.

הצדדימ הגיעו להטכמ לפני הדיון

מטפר 1

7ו

דב"ע מה  -9 /ו ודע בנק אינרו ניבנק אינרו ,פד"ע טז ,47 ,ו ) 5להלן :דב"ע ודע בנק
אינרו( .כסקירה לנושא צו מניעה זמני נגד שיבתה ראו ר' בן-ישראל השיבתה )  987ו(

)מתן צו

. 237

)מתן המלצה או הצעה לטיומ השביתה( הן דומות

8ו

דב"ע לג  4-3 /שטירת

ביותר ,בשת י הן הביע בית הדין את עמדתו כלפי השביתה ,ופעל

9ו

דב"ע נב  -4 /ס  2דער עוידב בנק ידקסונט

באופן אקטיבי להפטקתה ,ומבחינה זו הן ניתנות לאיחו.ד החלוקה
ביניהן רק מבהירה את אופן הפעולה של בית הדין להפטקת השביתה,

,.,
ג

להפסקת השביתה

יותר נגד העודבימ  ,נוהג רגיל הוא לעורכי דין ,להאזין היטב במהלך

בית הדין

rו
.בr

Sב
,...,

נגד השובתימ ,שבמטגרתה ייתכן שייקבעו הגבלות רבות וחמורות

-

בג
"J

"J

שאמ לא כן ,תופטק השביתה לפי החלטת בית הדין למתן צו מנ י עה

בנוגע לקטגוריה מטפר

r:
"-c
r

בג

להפטיק לשבות מתוך הטכמה ,ואולי מתוך תנאימ טובימ יחטית;

- 3

.בr
:ג

r:

באמצעות הטכמ בין הצדדימ ,להבדיל מצו  ,20מתן המלצה של בית
הדין להפטיק את השביתה ,כמוה כהתראה מצדו ,כי ראוי לעודבימ

rו

-

מספנות ישראל ,פד"ע ד . 337

-

בנק ידסקונט ,פד"ע כד  5וו ,ס  2ו )להלן:

דב"ע דער עיידב בנק ידקסונט(.

ס2

לפירוט מאפייני המלצות בית הדין וכתמיכה בהתייחסות להמלצות כאל הבעת עמדת
בית הדין נגד שביתות ,ראו להלן בפרק "מאפייני המלצות בית הדין" .

המשפט
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וב  18%-על ידי המלצות(; ב  28 %-מהמקרימ הגיעו הצדדימ להטכמה

גמ אמ נדבוק רק את המקרימ שבהמ בית הדין נתן צו מניעה

באופן עצמאי )  16%לפני הדיון ו  12 %-במהלכו(; וב  3%-מהמ בלדב

באופן ממשי )  34מקרימ( ,או דחה בקשה למתן צו )  2מקרימ(,

נדחתה הבקשה לצו מניעה  ,נראה ,כי די בנתונימ אלו בפני עצממ
 69 % -הענות על ידי צו או המלצה

תתקבל תמונה דומה

 94 % -היענות לבקשות למתן צו,

כדי להביא למטקנה  ,כי

לקבלת פרטפקטיבת זמן ,נשווה בקצרה את ממצאי המחקר הנוכחי

המדיניות המיושמת חורגת באופן משמעותי ביותר מהמדיניות

לממצאי המחקרימ הקודמימ שנערכו בנושא ,ב  1976 - 197 4-וב-

-

המוצהרת של מתן צווימ באופן נדיר ,כאמור לעיל ,יש בטיט רחב

,1987 - 1986

להטתכלות על  12 0/0מהמקרימ שטווגו כשייכימ לקטגוריה של

לצו מניעה שאף לאפט! במחקרימ הקודמימ אחוז המקרימ שבהמ

"הטכמה עצמאית במהלך הדיון" ,כשייכימ לקטגוריה של "הטכמה

נתן בית הדין צו בפועל למניעת השביתה היה כמחצית )כ ( 25 %-

בעקבות המלצת בית הדין" ,כך שהיקף התיקימ שנטגרו עקב המלצת

מאחוז המקרימ הנידונימ במחקר הנוכחי

קרי ,בתקופת

בית הדין יעלה מ  18%-ל  30 %-והיקף התערבות בית הדין להפטקת

המחקר חלה עלייה דרמטית באחוז מתן הצווימ,

ל ,( 12 %+69 % ) 81 %-

השביתה יעלה

האחוז הנמוך של דחיית

כמו כן ,מבט כולל על הנתונימ מעלה  ,כי בכל המקרימ שבהמ

 5שבהמ נדחתה הבקשה

) - (51 %

ראוי להתייחט למשמעויות נוטפות של הנתונימ:

ראשית ,בנוגע לדביקת היקף ההיענות לבקשות במעמד צד אדח,

הבקשות לצו מניעה בולט מאו.ד

ננקט הליך של בקשה לצו מניעה

גמ בשני המחקרימ הקודמימ אחוז דחיית הבקשות

-

ב 10-מקרימ ניתן צו במעמד צד אחד ,מקרימ אלו ,ביחט ל 36-

למעט שני המקרימ מקטגוריה

המקרימ שבהמ נקט בית הדין עמדה ישירה בנוגע לבקשה לצו
לקבלת הבקשה או לדחייתה(,

כלומר ה< 97 °Iמהמקרימ הופטקה ,כך

מניעה )קרי קטגוריות  1או

- 5

או אחרת ,השביתה  ,עובדה זו מצביעה על אפקטיביות כמעט

מהווימ עשרה מקרימ אלה

- 28 %

מוחלטת של השימוש בהליך המשפטי לשמ הפטקת השביתה,

אליהמ כאחוז של מקרימ "נדירימ" ,כפי שמשתמע מהמדיניות

-

שלבטח לא ניתן להתייחט

מוצגימ הנתונימ שהצטברו בשנתיימ שנבדקו

המוצהרת ,כמו כן ,רק במקרה אחד מכל  10הצווימ ,נימק בית הדין

והמתייחטימ למקרימ שבהמ בית הדין נקט עמדה והיה מעורב

את החלטתו לצורך במתן הצו דווקא במעמד צד אח,ד בניגוד לנדרש

בהפטקת השביתה ,קרי קטגוריות ) 1מתן צו() 2 ,המלצה לצו( ו 5-

על פי המדיניות המוצהרת ,תמונה דומה לגבי הצווימ במעמד צד

)דחיית הבקשה לצו(  ,המקרימ השייכימ לקטגור י ות  3ו , 4-

אחד מתקבלת לא רק בטטטיטטיקה שלעיל ,אלא גמ בדביקת התוכן

המתייחטות למקרימ שבהמ הגיעו הצדדימ להטכמה להפטקת

של אותמ עשרה תיקימ ,למשל ,במקרה אחד בית הדין הארצי שדן

השביתה באופן עצמאי  ,לפני הדיון או במהלכו ,לא ייכללו בנתוני מ,

בערעור על הצו שניתן ,תמה בעצמו על הצורך במתן הצו דווקא

מתוך הנחה חלופית ,כי המ לא רלוונטיימ לפעולת בית הדין עצמו,

במעמד צד אח,ד והצביע על פגמ שנפל בהליך הגשת הבקשה לצו

בגרף מטפר

3

היות שבית הדין לא נקט בהמ עמדה ממשית בטכטוך,

מנ י עה במעמד צד אחד על ידי

המעטיקהן ;2

בתיקימ אחרימ ניתנו

צווימ כאשר השביתות היו אמורות להתרחש שבוע מאוחר יותר,
גרף מספר

- 3

התפלגות ההחלטות בקיזוז המקרים שבהם בית

הדיז לא נקט עמדה בסכסוך

כך שלא היה כל חשש לנזק מידי ; או שהדיון במעמד שני הצדדימ
היה אמור להתרחש מטפר שעות לאחר מכן ,כך שלא היה אמור
להתרחש כמעט כל נזק עד לדיון במעמד שני הצדדימ ,וכיוצא בזה,

הם לצ ת ב ות ה ד יו

כל זאת בולט על רקע המדיניות המוצהרת ,שלפיה צו במעמד צד

להפסק ת ה שבי ת ה

25%

אחד יינתן רק במצב של נזק מידי ,משמעותי ובלתי הפיך,
שנית ,יש מקומ להתייחט גמ לנתון של  28 %מטך כל המקרימ,

12

שבהמ הגיעו הצדדימ להטכמ לפני הדיון או במהלכו ,והשביתה

34

2

הבק ש ה

) ד חת ה

הטתיימה  ,לאור האחוז הכמעט אבטולוטי של המקרימ הרלוונטיימ,

4%

נ י ת ן צ ו במ ע מד

ו א ו 7 1% 2

שבהמ נקט בית הדין עמדה )על ידי צו או מתן "המלצה"( ,והביא
להפטקת השביתה ,טביר ביותר להניח ,כי במרבית המקרימ שבהמ

לפי הגרף שלעיל ,המתייחט לבקשות לצו זמני )במעמד  1ו ( 2-
במהלך השנתיימ  ,מתגלית תמונה משמעותית בהרבה של פעולה
רחבת היקף של בית הדין להפטקת השביתה ,האחוז הראל י של

העודבימ הגיעו להטכמ עמ המעבידימ ,המ עשו זאת תוך כדי מתן
משמעות רבה להערכה ,כי אמ המ לא יגיעו להטכמה ,וההליך
המשפטי יימשך ותתבקש הכרעת בית הדין

-

יינתן צו מניעה

המקרימ שבהמ נקט בית הדין עמדה לטובת הפטקת השביתה הוא

נגדמ ,תמיכה בהנחה זו ניתן למצוא בממצאי הראיונות שבוצעו

 71 % ) 96 %על ידי מתן צו בפועל  25 % +על ידי המלצות(; ורק ב-

במטגרת המחקר,

4%

מהמקרימ נדחתה הבקשה ,היקף החריגה מהמדיניות המוצהרת

ניתן לטכמ ,כי התגלתה תמונה ברורה ועקבית של התערבות

אמ רק עוד שתי בקשות היו מתקבלות,

כמעט טוטלית של בית הדין להפטקת שביתות ,המדיניות המיושמת

הוא כמעט מקטימלי

-

הרי היה מדובר ב  100%-פעילות של בית הדין למניעת השביתה,

המשפט
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חורגת באופן עקבי ומשמעותי ביותר מהמדיניות המוצהרת ,כמו כן

rו
ו

'#.

ו..ם

M
Sב

r:
r:
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המדיניות המיושמת מוטית באופן קיצוני לטובת

לסיכומ ,הממצאימ מצביעימ על פער גדול בין המדיניות המיושמת

ובעיקר

המעבידימ .היקף כמעט מוחלט של התערבות להפסקת שביתה

)  36 %היעדר כל הנמקה; ורק  10%הנמקה לצורך מתן צו במעמד

)על ידי צווימ ,לרבות במעמד צד אחד; או בהמלצות( ,ולרבות

צד אחד( לבין המדיניות המוצהרת )שניתן היה לצפות לפיה להנמקה

בניתוחי התוכן של מקרימ רבימ ,תומכימ במסקנה אחרונה זו.

במרבית המכריעה של המקרימ ,אמ לא בכולמ(  .גמ במקרימ שבהמ

-

ניתנימ נימוקימ ,המ ניתנימ במשורה  .כאשר מדיניות מתן הצווימ,

.4.4.2

הגמקת ההחלטות למתן צווי מגיעה

לפי המדיניות המוצהרת ,בהחלטות למתן צו או לדחיית הבקשה
למתן צו

-

אמ במעמד צד אחד ואמ במעמד שני הצדדימ

-

בהחלטתו את הדחיפות ]במתן צו דווקא

במעמד צד אחד[" .23
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;c:
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כמפורט לעיל ,הנה של מתן צווימ כמעט באופן אבסולוטי ,הרי

r:

שהיעדר ההנמקה ,או הנמקה קרובה למינימלית ,יכולימ להצביע

ח

על שרירותיות בהחלטות בית הדין ,והטיה במדיניותו ,נגד העודבימ.

קיימת חובת הנמקה להחלטה  .22כמו כן ,במקרימ הנדירימ של מתן
צו מניעה זמני במעמד צד אחד" :חייב בית הדין קמא להסביר

;c:

'.l
'.l
'.l
::ג

r:

 4.4.3הפעלת שיקול דעת

,..,

חובת

לפי המדיניות המוצהרת" ,בית הדין לא ייתן צו מניעה כדבר שבשגרה

ההנמקה מאפשרת לצדדימ לשקול את מצבמ המשפטי שבהתאמ

כל אימת שמפירימ הוראה בהסכמ קיבוצי ,וכי לבית הדין שיקול

להחלטה ,האמ מן הראוי )ואמ כן ,כיצד( ,לפעול נגד החלטה

דעת רחב אימתי לתת צו מניעה ,קבוע כזמני ,ועליו לשקול מכלול

Cכ

שהתקבלה .חובת ההנמקה משרתת גמ את המטרה של אי-הצגת

רחב של שיקולימ אמ להיעתר לבקשה ליתן צו ,אמ לאו"  .24בית

rו

'#.

Sב
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ההליך השיפוטי כהליך שרירותי ,החסוי במוחו של השופט ,מבלי

הדין ישקול ,בין היתר ,את התנהגות המעביד מבקש הצו ,בנוגע

לתת לצדדימ אפשרות להתבונן בו; זאת ,כדי לתהות על מניעיו,

לתומ לבו וניקיון כפיו בקיומ ההסכמ הקיבוצי שלטענתו הופר

aכ
aכ

שיקוליו ועל צדקת הכרעותיו.

ובהגשת הבקשה  ;25כך גמ" ,כאשר צד לחוזה אינו מקיימ את חלקו

Sב

בגרף מספר  4נתאר את אחוז ההחלטות שבהן נימק בית הדין

לפי החוזה ,אין גמ תוקף להתחייבות הנגדית שלא

כן

לשבות" .26

r:

'.l

את החלטתו למתן צווי מניעה ,מסך כל  33ההחלטות שניתנו למתן

נקבע ,כי "התחיבות ]העודבימ[ לנהל משא ומתן בנושא השנוי

::ג

צווימ.

במחלוקת מהווה שיקול כבד משקל שלא ליתן צו מניעה"  .27על

בג

בית הדין לבחון ,אמ מדובר בשביתת אזהרה בת מספר שעות או
גרף מספר

- 4

יומ אח,ד או בשביתה ללא הגבלת זמן.28

מתן נימוקים להחלטה

צו מניעה אינו אלא האמצעי

האחרון שבידי בית הדין ,ולפני שיינתן ,יש לבדוק ,אמ החוק או
•

ההסכמ הקיבוצי לרשות הצדדימ מעמידימ דרכימ אחרות לפתרון

ניתנו נ י ס וקי ם
לא ניתנו ניסוקים

הסכסו,ך כגון פסק דין הצהרתי לגבי זכויות הצדדימ
אחוז

13
81 %

21

100
80

12
36 %

בסכסוך•29

יישומ מדיניות זו מחייב את בית הדין ,גמ אמ קבע בשלב הראשון
כי השביתה אינה חוקית ,לעבור בשלב השני להפעלת שיקול הדעת

60

אמ אי-החוקיות ,במכלול הרחב של הנתונימ ,מחייבת ומצדיקה

40

מה

מתן צו מניעה; ובשלב השלישי

-

אמ ייקבע כי יש ליתן צו

-

20
0
שנה

סה " כ
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יהיו מאפייניו.

שבו הוחלט כי יש לתת צו; או המעבר מהשלב השני לשלישי שבו~

בנוגע להחלטות שניתנו במעמד צד אח,ד שנכללו במסגרת סך
21

דב"ע נז  41 - 36 /הסדתרות העוידנם הלכלית הישדחה ני מק החברה הישראלית
לתקשורת עב"מ )לא פורסם( )עותק שמור במערכת(.

22

מהמקרימ ,כלל לא ניתנו נימוקימ להחלטה .כמו כן ,רק באחד מאותמ

שני מקרימ שבהמ ניתנו נימוקימ ,המהווימ את ה 20 %-

מקור חובה זו ,בין היתר ,בסי  108לתקנות בית הדין לעבודה )סדרי דין( ,תשנ"ב-

. 1992
23

דב"ע דער עוידנ בנק דיקסונט ,ליעל הערה  , 19בעי . 121

הנותרימ,

24

דב"ע שרות הנמלים ,לעיל הערה  ,11בע' . 420

צוין בהחלטה נימוק לדחיפות במתן הצו דווקא במעמד צד אח,ד

25

דב"ע שמ  4 - 2 /הסדתרות עוידנ המידנה מועצת פועלי נצרת  -מ"י ,פד"ע יב•182 ,

26

בג"צ  539 / 85ההסדתרות הלכלית לש העודנים באי" ירולשים ני ינת ידהן האצרי

להבדיל מהנימוקימ שצוינו לגבי עצמ זכות המבקש לקבלת הצו .
קרי ,מדובר רק ב  10%-מתן נימוקימ לצורך במתן הצו דווקא במעמד
אח.ד

Cכ
,..,
o

Cו

Cכ
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את הקריטריונימ כדלקמן :ראשית ,האמ נושא שיקול הדעת הוזכר

כי ה/cס  36מההחלטות למתן צווימ,

המקרימ הרלוונטיימ שבהמ ניתן צו במעמד אח,ד כלומר ב 80 %-

.בr

'{

.בr

מנתוני הגרף שלעיל עולה ,לגבי השנתיימ ביחד ולגבי החלטות

כל ההחלטות בגרף שלעיל ,המצב חמור במיוח.ד בשמונה מעשרת

בג

כדי לבחון את הפעלת שיקול הדעת של בית הדין בחן המחקר

93/4

כלל לא ניתנו נימוקימ להחלטות.

~

c::

מהשלב הראשון ,שבו נקבע כי השביתה אינה חוקית ,לשלב השני,

במעמד צד אחד ושניימ ביחד

.בr

::ג

במסגרת ההחלטות ,במפורש או במשתמע .שנית ,האמ המעבר

-

,..,

לענדוה ,פ"ד מ) .839 ,834 ( 4
27

דב"ע שרות הנמלים ,לעיל הערה  , 11בעי . 420

28

מ' פסטרנק וי' זלוטניק משפט הענדוה )  ,1990כרך ב( .86

29

דב"ע דער עוידנ מחלקת הים ,ליעל הערה  ,12בע' •352

המשפט

51

;c:
r:

בג
rו

;c:
r:

נקבעו מאפייני הצו ,היו מידיימ ,כלומר ,האמ נשקל שימוש באמצעי

 4.4.4היקף הגבלת השביתה

אחר מאשר מתן צו מניעה; ואמ הוחלט בשלב השני על מתן צו

לא ידוע על התייחטות מפורטת ומפורשת במדיניות המוצהרת

האמ נשקלו בשלב השלישי מאפיי נימ שונימ של הצו,

בתקופת המחקר להיקף ולטוג הפעולות הראויות להגבלה באמצעות

בהתחשב ,בין היתר ,במאפייני העיצומימ ,בטוג השירות המושבת,

צו מניעה ,עמ זאת ,היעדר התייחטות זו במדיניות המוצהרת ,אין

בטוג מעמד מתן הצו )במעמד צד אחד או שני הצדדימ( ,בניקיון

בה כדי למנוע מיבת הדין להפעיל את שיקול דעתו במטגרת המדיניות

הכפיימ של המעביד מבקש צו המניעה וכדומה,

המיושמת ,ולאחר שקבע כי יש ליתן צו ,ישקול את מאפייני הצו

מניעה

-

-

היקף פעולות העודבימ המוגבלות במטגרתו לענייננו ,ניתן אולי

גרף מספר

- 5

היקף הפעלת שיקול הדעת

לומר ,כי יישומ טפציפי של מאפייני המדיניות המוצהרת ,כפי שתוארו
ויתוארו בתחילת כל משתנה שנבדק )למשל ,העיקרון של "צווימ
ביד קמוצה ובמשורה"; או ההלכה לגבי משך תוקף הצווימ ,שעליהמ

 .ה ו פ ע ל ש ק ו ל דע ת

לא הו פ ע ל ש קו ל ד עת

30
88 %

להיות מוגבלימ ולזמן קצר( ,ראוי להביא בהתאמה לכ,ן כי היקף
א חוז

17
100%

13
76 0/0

4

4

24 %
0%

120
100
80
60
40
20

---ר ~~--------+---~--~----~---סש נה

סהייכ

לפי נתוני גרף מטפר

96/ 7

,5

93/ 4

ולגבי השנתיימ יחדיו ,רק ב 12 %-

הגבלת השביתה יהיה ,אמ נאמר בכלליות ,מוגבל,
בפרק זה כל הצווימ הרלוונטיימ שניתנו )  34במטפר( חולקו
לשלוש קטגוריות ,בהתאמ להיקף הגבלת פעולות המחאה של
העובדימ השובתימ כפי שנקבעו בצו :הגבלת לכ פעולות המחאה,

הבגלת מרביתן או הגבלת מקצתן ,הנתונימ מוצגימ בגרף מטפר 6
לגבי צווימ שניתנו במעמד אחד ושניימ ,במאוחד ,

גרף מספר
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היקף הגבלת השביתה

מההחלטות ,ניתן להבחין כי הופעל שיקול דעת על ידי בית הדין,

באופן קבוע ,מבנה כל ההחלטות שלגביהן לא ניתן להבחין כי

א חוז

הופעל בהן שיקול דעת )  (88 %היה כזה ,שלאחר הקביעה כי השביתה

30
88 %

אינה חוקית )כאמור ,כאשר רק ב  64 %-מהמקרימ ניתנו נימוקימ(,

17
100 %

13
76 %

60
3
18 %

3

40

טטנדרטיימ ,קרי הגבלה כמעט מדיית ובלתי מוגבלת בזמן של כל

0% 0%

20
0

פעולות מחאה של העובדימ ,נושא קיומ שיקול הדעת לא הוזכר
אפילו באותן החלטות ,ולו במילה; ולא נ י כר ,לא במפורש ולא

100
80

עבר בית הדין מי,ד ובמקרימ רבימ אפילו באותו משפט ,למטקנה
כי יש ליתן צו מניעה ,ולאחר מכן לפירוט מאפייניו ,הכמעט

120

מ ק צ ת מ פ עו ל ות המ ח א ה

•

מ רב ית פ עו ל ות המ ח א ה

•

כל פ עו ל ות המח אה

במשתמע ,בית הדין מתייחט למרבית המכריעה של המקרימ כזהימ
לחלוטין ,אף שברור  ,כי בכל אחד היו מאפיי נימ שונימ רבימ,
אותן  4החלטות המהוות , 12 %שבהן הוזכר שיקול הדעת ,וניכר
היה מקריאת הפרוטוקול כי הוא הופעל )ולא רק לפי תוצאות

לפי נתוני גרף מטפר  ,6לגבי השנתיימ במאוח,ד הרי ב 88 %-

מההחלטות כלל הצו הגבלה על כל פעולות המחאה של העובדימ,
ב  9%-על מרביתן וב  3%-על חלק קטן מהן,

הפעלתו ,קרי משמעות ההחלטות( ,היו אלה ההחלטות היחידות

יצוין ,כי בשלוש ההחלטות )ה  (9%-שבהן הוגבלו מריבת פעולות

שבהן נקבע ,כי צו המניעה לא יחול לגבי כל פעולות המחאה של

המחאה ניתן צו מניעה אבטולוטי ; הגבלת הצו ,בשתיימ מהחלטות

העודבימ ,עוד יצוין ,לגבי כלל ההחלטות ,כי באי כוח העובדימ

אלו ,הייתה בהיתר לעריכת שביתה חד-פעמית ,במהלך שלוש שעות,

התייחטו מטפר פעמימ בטיעוני המ לנושא שיקול הדעת ,כדי להביא

באופן שנקבע ,בהיקף מוגבל  ,במועד ובמקומ שנקבע על ידי בית

את בית הדין להתייחט אליו במטגרת החלטתו ,אך כאמור ,כמעט

הדין; בהחלטה השלישית נפטק כי ,אמ המשא ומתן לא יצליח תוך

באופן מוחלט ללא הצלחה ,

עשרה ימימ ,יותר לעודבימ לערוך פעמ בשבוע שביתת מחאה של

לטיכומ ,מה שמצביע על ההטיה שבבטיט מדיניות בית הדין נגד

שעתיימ ,מהבחינה העניינית ,היתרימ לעריכת שביתות כל כך קצרות,

העודבימ היא ,בין היתר ,העובדה ,שאי-הפעלת שיקול דעת הביאה

מוגבלות בהיקפן ובמועדימ עתידיימ רחוקימ בזמן ,הנמ למעשה

ברוב המכריע של המקרימ דווקא להגבלה אוטומטית ,מידית ובלתי

חטרי משמעות לעובדימ במאבקמ המקצועי; כמראית עין למתן

מוגבלת בזמן של כל פעולות המחאה של העובדימ שבמטגרת

היתר ,אין בהמ כדי לפגוע באופן ממשי ,אמ בכלל ,במעבי.ד באחד

השביתה! ברור גמ ,כי המדיניות המיושמת חרגה כמעט באופן מוחלט

מהמקרימ הללו ,מציין במפורש בית הדין ,כי הוא מתיר שביתה כה

מהמדיניות המוצהרת,

מוגבלת היות שעקב מגבלותיה "נ י תן למזער את הפגיעה במבקשות

המשפט
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.בr

ם
Cו
ג

,ב$:

בג

ב$:
ג

כתוצאה

מקיומה ,30ll

כלומר ,בית הדין מודע לעודבה כי מתן היתר

כזה לא רק שיקטין ,אלא אף ימזער את הנזקים! מכאן ,נראה כי

המחלוקת שהעודבים יצאו נגדן ,ולחזור למצב שלפני יבצוע פעולותיו
מעוררות המחלוקת של המעבי.ד

;c:
rו

;c:

ראוי להתייחט גם למקרים אלו של הגבלת מרבית פעולות המחאה,

בניתוח נתוני המחקר ,החלטות בית הדין לעניין זה חולקו לשתי

,-

כאילו איטור השיבתה שבהם חל ,מהבחינה המהותית ,על כל פעולות

קטגוריות ,הראשונה ,שבה נכללו כל המקרים שבהם בית הדין חייב

rו

המחאה של העובדים ,כך יוצא ,שמהבחינה המהותית ב 97 %-

את המעיבד והעודבים לקיים משא ומתן ,השנייה ,שבה נכללו מקרים

r:

מהמקרים ,ההגבלה היא על כל פעולות המחאה של העודבים,

שבהם לא נכללה כל התייחטות לנושא וכן מקרים שבהם בית הדין

יודגש ,כי ברוב המכריע של המקרים ,ובעיקר כאשר מדובר

התייחט לטוגיית המשא ומתן ,אך לא הטיל חובה לקיימו ,הנתונים

במקומות עבודה בטקטור הציבורי ,העובדים בעצמם הגבילו מראש

שיוצגו בגרף מטפר  7מתיי חטים לכל ההחלטות שלפיהן ניתן צו

את השביתה ,כך שלא ייפגעו שירותים חיוניים; למשל ,קיום אטפת

מניעה זמני במעמד שני הצדדים במהלך השנתיים,

גוף מטפו

•

השביתה המצומצם גם כך ,למרות זאת ,כאמור ,ברוב המכריע של
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r:
,-

היקף הטלת חובה לקיום משא ומתו

;c:
rו

הוטלה חובה
לא הוטלה חו ב ה

;c:

המקרים לא כך נהג בית הדין,

r:
"'!:

אחוז

120
100

100%

הממצאים בפרק זה תומכים גם הם במטקנה ,כי בית הדין כמעט

83 %
64 %

שאינו מפעיל שיקול דעת בעת הדיון בהיקף הצו ,ברור כי הפעלת

36 %

שיקול דעת בנושא זה הייתה ,ללא כל טפק ,מביאה למציאת הדבלים

0%

בין המקרים השונים ,הרבה יותר מאלו הטפורים שנמצאו ותוארו

80

'J

60
40
20

r:

Cד
ב$:
וי-

o -'-------1-שנה

לעיל ,לכן ,לבטח הייתה מביאה בכל מקרה ,בהתחשב במאפייניו,

סה"כ

96/ 7

,...,

93/ 4

;c:

להגבלות שונות בהיקפן ובמהותן על זכות השביתה ,במצב כזה,
התמונה שהייתה מתקבלת הייתה שונה בתכלית השינוי מהתמונה

מהנתונים בגרף מטפר  7לגיב השנתיים במאוחד עולה ,כי המדיניות

המיושמת בנושא זה יישמה את המדיניות המוצהרת רק ב 17 %-

לטיכום ,ניתן לקבוע ,לאור הממצאים הכמעט מוחלטים של היקף

מהמקרים ,בכל יתרת  83 %מהמקרים ,על העודבים היה להפטיק

הגבלת השביתה ,כי בשנים שנבדקו המדיניות המיושמת הייתה

מיד את השיבתה ולחזור לעבודה ,כאשר ברוב המכריע של המקרים,

מוטית לטובת המעבידים,

המעביד כלל לא היה מחויב לנהל עמם משא ומתן לגבי הנושא
שבמחלוקת שגרם לפרוץ השביתה ,והוא יכול היה להמשיך ללא

 4.4.5הבגלת המעביד

-

הפרעה בנקיטת הצעדים שהעודבים מתנגדים להם! לפי הממצאים,

לפי המדיניות המוצהרת ,מניעת השביתה באמצעות צו מניעה צריכה

לא היה ולו מקרה אחד שבו בית הדין הגביל את המעביד בהגבלה

להיות מלווה בהטלת החובה על שני הצדדים לטכטוך להיכנט למשא

שוות ער,ך כאמור בביקורת שנמתחה על המדיניות המוצהרת בנושא

ומתן מחייב ואפקטיבי ,לרבות הטלת חובת דיווח לבית הדין לגבי

זה,

אופן התקדמותו ,לשם החזרת הצדדים לטכטוך לדרך המלך של

לטיכום פרק זה ניתן לומר ,כי המדיניות המיושמת בנושא זה

כל זאת II ,כך שלא יראו ]המעבידים[ בצו

בשנים שנדבקו חרגה כמעט באופן מוחלט מהמדיניות המוצהרת

המשא ומתן

הקיבוצי) ,3

את אשר אין לראות בו ,כתחליף למשא ומתן

קיבוצי , 3211

והייתה מוטית לטובת המעבידים~ ,

בטפרות ה CLS -הובעה ביקורת על גישה זו של המשפט ,הרואה
במניעת יכולתם של העודבים לשבות ובהטלת חובת משא ומתן על

30

בעובדים ,כך שהתהלי,ך בטך הכול ,הוא נגד

העובדים ,33

לכן נראה

כי מדיניות שיפוטית בלתי מוטית הייתה קובעת ,ככלל ,או לפחות,

ךב"ע ב - 26 / 1ו  4רשית דשית התעיפה בי הסדתרית העידבים הכללית החשדה
)לא פורסם( )עותק שמור במערכת(.

המעבידים כחובות שוות ערך ,נטען ,כי חובת המשא ומתן היא

מעין חובה ניטרלית ,בעוד מניעת יכולת השביתה מהווה פגיעה

r:

בג
'J

מתן צו מניעה זמני; או לענייננו ,של הגבלה חלקית בלדב של היקף

הטלת חובת קיום משא ומתו

;c:
:>1

לידי ביטוי ,אף אם חלקי ,בהחלטת בית הדין לכיוון ,אם של אי-

האחידה והקיצונית שהוצגה לעיל,

,...,

ב$:

הטברה ,הפטקת העבודה לזמן קצר או רק בחלק קטן ולא חיוני
ממחלקות מקום העבודה וכדומה ,התנהגות כזו הייתה צריכה לבוא

ב$:
וי-

ו3

ךב"ע ידע עיירב תחזקוה יישרה באל לע ,לעיל הערה ו ו ,נע'  ; 406ךנ"ע ידע בבק

איגרו ,לעיל הערה  7ו ,נעי . 50
32

ךנ"ע ידע עיירב תחזקוה יישרה באל על  ,לעיל הערה ו ו ,נע' . 406

33

 s, supra note 8, at p. 75ו.Shatz, Sllpra note 14, at p. 809; Kai y

במקרים שייקבעו )למשל ,כאשר נושא המחלוקת הוא פעולות חד-
צדדיות שנקט המעביד( ,כי גם אם החליט בית הדין ליתן צו מניעה,
הרי דב בדב עם מתן הצו והטלת חובת קיום המשא ומתן ,על
המעביד להפטיק )במקרים הרלוונטיים( את כל פעולותיו מעוררות

המשפט
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r:

ב$:

בג
ב$:

;c:
rו

Cו
ג

'J

 .4.4.6משר הגבלת השביתה

חשוב לציין לגבי תחילת תוקפמ של צווי המניעה ,כי בכל המקרימ

לפי המדיניות המוצהרת" ,אין צו המונע שביתה ,כטעד ביניימ,

מדובר בכניטתמ לתוקף תוך פרק זמן קצר ביותר ,מידי ,או לכל

מהטעדימ הניתנימ כדבר שבשגרה לזמן ממושך או ללא הגבלת

היותר תוך מטפר שעות טפורות  .מדובר בנקודה משמעותית ,היות

זמן" ,34וייטיבו בתי הדין האזוריימ אמ "יגבילו כל צו מניעה לפרק

שיש הדבל גדול אמ תוקף הצו מתחיל למשל יומ לאחר ההחלטה,

זמן קצר ביותר ,כך שבתומ אותו פרק זמן יתייצבו מחדש בפני בית

שאז לשביתה יש השפעה מטוימת על המעבי,ד או אמ הוא נכנט

הדין על מנת שיוכל לשקול אמ לאור הפעילות וההתנהגות מאז

לתוקף באופן מידי ,שאז השפעת השביתה נפטקת ללא גרימת נזק

שניתן הצו ,יש לחדשו ,ובאילו תנאימ יש לעשות

כן" •3S

למעבי.ד גמ כאן בולטת בכך עמדתו הנחושה של בית הדין למנוע

מבחינה מתודולוגית ,בפרק זה נידונו רק מקרימ שבהמ ניתנו

כל אפשרות של גרימת נזק למעבי.ד

צווימ על ידי בית הדין .משך תוקף הצווימ נמדד בימימ .אמ ניתן

לטיכומ פרק זה ניתן לומר בוודאות ,כי בית הדין לא יישמ כמעט

הצו לזמן קצוב ,צוין לכמה זמן .אמ ,לעומת זאת ,ניתן הצו לזמן

באופן מוחלט בתקופה שנבדקה את המדיניות המוצהרת בנושא

בלתי מוגבל ,הדבר צוין ,כמו גמ כמה ימימ הוא היה בתוקף .הנתונימ

הנידון; והמדיניות אשר יושמה הייתה מוטית נגד העודבימ .במרבית

יוצגו בהפרדה לגבי צווימ שניתנו במעמד צד אחד )לאור מיעוט

המקרימ נכנטו הצווימ לתוקף באופן מידי ,ניתנו ללא הגבלה בזמן

המקרימ ,לגבי השנתיימ יחד(; ובמעמד שני הצדדימ ,בהפרדה לפי

ונשארו בתוקף במשך זמן רב ,מבלי שבית הדין הפעיל שיקול דעת

השנימ.

כל זמן קצר לעניין דביקת המשך הצורך בקיומ הצווימ ככלל ,או

נרף מספר

- 8

במתכונתמ הראשונית בפרט.

התפלנות הצווים לפי תוקף מונבל או בלתי מונבל בזמן
א חוז

וו

92 %

27
79 %

8
80%

8
67 %
4
33 %

7

OO

2

שנה

סה " כ 96/ 7 +93/4

מי

+2

ו

סעסי שני

ציי י ם 96/ 7

לזס ן בלתי סונבל

סעסי ~נ י

צייים 9 3/ 4

לזס ן סונבל

ס י צי

•

בפרק  .4.4.1נטען ,כי יש לראות במקרימ

80

שבהמ המליץ בית הדין לצדדימ להגיע

60

להטדר ,הבעת עמדה והתערבות פעילה של

40

בית הדין ,גמ אמ מתוחכמת יותר ולכאורה

20

השביתה

0
אחי 9 3/ 4+96/ 7

ו

 4.5מאפייני המלצות בית הדיו

עקיפה,

שהביאה

באמצעות

להפטקת

הטכמ בין הצדדימ .בפרק זה

יתוארו מאפייני אותן המלצות של בית הדין,
על מנת לתמוך בטענה שלעיל ,כמו גמ לדבוק,
אמ קיימת הטיה במאפייני ההמלצות לכיוון

לפי העולה מגרף מטפר  ,8ב  79 %-מטך כל המקרימ )דביונימ

אחד מהצדדימ .לאור האחוז ,הגבוה יחטית ,של תיקימ המטתיימימ

במעמד אחד או שניימ( במהלך השנתיימ יח,ד ניתנו צווימ ללא

בעקבות המלצות בית הדין

הרי שקיימת חשיבות לדביקה

הגבלה של זמן! כמו כן ,ברוב הכמעט מוחלט של המקרימ לא דן

זו.

) (, 18%

בית הדין מדיון לדיון בתוקף הצווימ ,אלא מתייחט לצווימ הבלתי

התיקימ הרלוונטיימ לנושא זה המ כל התיקימ שבהמ הגיעו

מוגבלימ שניתנו כאל דבר מובן מאליו ,המתקיימימ ללא צורך

הצדדימ להטדר בעקבות המלצת בית הדין ,בקיזוז שני תיקימ לא

בהכרעה לגביהמ מפעמ לפעמ .כמו כן ,לא נמצא ולו מקרה אח,ד

רלוונטיימ ,וטך הכול עשרה תיקימ .לפי ממצאי בדיקת תוכן תיקימ

שתנאי צו שונו ונעשו חמורימ פחות מההגבלה הטוטלית של כל

אלו עולה ,כי בכולמ ,ללא יוצא מהכלל ,כללה ההמלצה את המרכיבימ

נמצאו מטפר מקרימ שבהמ

הבאימ :הספקה של השביתה ,לגבי לכ פעולות המחאה של העודבימ;

פעולות העובדימ; אלא נהפוך הוא

-

אף הוארך תוקף הצווימ .להדגשת הבעייתיות במדיניות זו )של אי-

ובדרך כלל ,כניטת הצו האוטר לשבות לתוקף באופן מדיי ,או ,אמ

הדיון בהשארת הצווימ בתוקף מדי פעמ( ,יש לציין ,כי במטפר לא

הדיון היה בערב ,למחרת בבוקר עמ תחילת העבודה .במרבית

מועט של מקרימ ,הצווימ היו בתוקף כ 100-ימימ ואף יותר ,כאשר

התיקימ כללה ההמלצה הטלת חובת קיומ משא ומתן .כל ההמלצות

במרבית הזמן ,אמ בכלל ,כלל לא היה דיון בצורך בהשארתמ.
יצויין כי לפי הנתונימ לגבי משך תוקף הצווימ )במעמד צד אחד

לא כללו חזרה של המעביד מפעולותיו מעוררות המחלוקת שהביאו,
לטענת העודבימ ,לפרוץ השביתה.

ושניימ( ,הרי שבשתי תקופות המחקר יחדיו ,היה ממוצע התקופה

יודגש ,כי לפי הממצאימ ,כמו גמ לפי הראיונות שנערכו במטגרת

 43 -ימימ .חשיבותו של

המחקר ,במרבית המקרימ כאשר בית הדין דן ושני הצדדימ בפניו,

ממצא זה נובעת מכך שהתקופה הראשונה שלאחר פרוץ השביתה

הוא פועל בתחילה לכאורה כ"בית דין של יחטי עבודה" ,ומנטה

היא המשמעותית ביותר ,והחנקת השביתה למשך  43יומ ממועד

תחילה להביא את הצדדימ להטכמה ביניהמ .הטכמה אשר כחלק

תחילתה ,פוגעת בעובדימ באופן אנוש.

בלתי נפרד ממנה ,על העודבימ להפטיק באופן מידי את כל פעולות

שבה הצווימ היו בתוקף ארוך ביותר

המשפט
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!המחאה שלהמ במטגרת השביתה ,כאשר מצד שני ,המעבידימ אינמ

על ידי בית הדין עצמו כ"היקף שביתה מוגבל ביותר" וכש"הנזק
מכאן,

כטדרו" .37

rו
,..,

rc::

נדרשימ לחדול מפעולותי המ מעוררות המחלוקת .חוטר איזון זה,

הנגרמ אינו רב ומהלך הפעילות האקדמית נמשך

יש בו כדי לפעול באופן ברור נגד העודבימ .אמ הצדדימ אינמ נענימ

כי ההיקף המינימלי של השביתות ,יחד עמ תחילתן במועד עתידי

"r

לניטיונות הפישור והתיווך של יבת הדין ,כ"יבת דין של יחטי עבודה",

)המאפשר את התארגנות המעביד לקראתן( יכול לכאורה להטביר

:ייי

וכאמור ,במרבית המכריעה של המקרימ היענות לניטיונות כאלו

מדוע דחה בית הדין את הבקשות לצווי מניעה.

c
,..,

ג

"י

אינה מתיישבת עמ האינטרט של העודבימ ,הרי אז הופך בית הדין

עצמ דחייתן של בקשות לצו מניעה ,הגמ אמ לעתימ נדירות

ג

להיות "בית דין של משפט" ,על כל מאפייניו הדווקניימ והנוקשימ

)וכאשר נזקי השביתות המ מינימליימ( ,עשוי-להוכיח לכאורה,

,..,

נגד העודבימ כפי שהוצגו עד כה .כדוגמה לכ,ך ניתן להתייחט לאמירה

שהחלטות בית הדין ניתנות מתוך שקילה עניינית של כל מקרה ,וכי

הבאה של בית הדין ,שלפיה הוא" :מקווה ששני הצדדימ יכנטו

לא קיימת הטיה מוקדמת שרירותית ומוחלטת של בית הדין ,שתויבל

למשא ומתן מתוך רצון טוב וללא דעות מוקדמות ,ובית הדין ממליץ

אותו בכל מקרה ,ולא משנה מה מאפייניו ,לגרומ ,בדרך זו או אחרת,

שהצדדימ יטיימו את הטכטוך שביניהמ ללא צורך בצווימ של בית

לטיומ השביתה .לדעתי ,ממצאי המחקר שוללימ רושמ זה .הנטייה

כלומר ,בית הדין מבהיר לצדדימ ,כי בהיעדר הטכמה ביניהמ

לעשות שימוש דבעות מיעוט לשמ הקניית לגיטימציה לעמדת הרוב

הדין" .36
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מוכרת בטפרות לגבי בית המשפט העליון בארצות-הברית  .38באופן

~

לטיכומ ,הממצאימ שלעיל תומכימ בטענה  ,כי המשמעות המעשית

דומה ,הוכרה בטפרות גמ הנטייה לעשות שימוש במעט פטקי דין

~
~

של המלצות בית הדין היא הפטקת השביתה .כמו כן ,הממצאימ

חריגימ) ,כדוגמת פטקי הדין שלעיל של בית הדין לעבודה( ,לשמ

יינתן צו נגד העודבימ.

rו

r:

ח

כאן דומימ ביותר לממצאימ לגבי הצווימ ,גמ לגבי משתנימ נוטפימ,

הקניית לגיטימציה למרבית המכריעה של פטקי הדין ,וזאת לגבי

C

כגון היקף הגבלת השביתה ותחילת תוקף הפטקתה )בשניהמ הפטקה

פטיקת בית המשפט העליון בישראל בנושאי ביטחון בשטחימ

~

טוטלית מידית(; ושונימ רק בנוגע להיקף הטלת חובת קיומ משא

הכבושימ •39

~

"r

ומתן )כאשר כאן היא גבוהה יותר מאשר לגבי קיומה במטגרת
הצווימ( .גמ כאן לא ניתן להבחין ,כי בית הדין מפעיל שיקול דעת

~
ך;:

 4.7תוצאות ההליך העיקרי

~

לגבי מאפייני המקרימ שבאו בפניו ,והוא מתייחט לכל המקרימ

לפי המדיניות המוצהרת ,בהתחשב ,בין היתר ,בבעיית זהות הטעדימ

r:

באותו אופן )גישה שלילית כלפי העודבימ( .התמונה המצטיירת

לגבי צווי מניעה בשביתות ,הרי "אטור ש'הזמניות' ]של ההליך לצו

ג

שוב היא של הטיה של בית הדין נגד העודבימ.

מניעה זמני[ תביא לידי השגת המטרה הטופית ,שלה עתרו ,ותרוקן
את ההליך מתוכן ,כך שבדרך טעד ביניימ ,ללא בירור ענייני ,תושג

 4.6בקשות לצווי מניעה זמניימ שנדחו

המטרה הטופית שלה עתרו"  .40כלומר ,לפי הלכה זו ,ראוי וצריך כי

כאמור ,בשנתיימ שנדבקו היו בטך הכול שני מקרימ שבהמ נדחו

במרבית המכריעה של המקרימ יתנהל ההליך המשפטי במלואו,

בקשות לצו מניעה זמני .שני המקרימ התרחשו בשנימ ; 1997 - 1996

ולא יבוא לידי ביטוי רק במטגרת הליך הביניימ לצו זמני .במטגרת

האח,ד לגבי שביתה בקופת חולימ הכללית ,והשני ,באוניברטיטת

עיבוד הנתונימ למחקר זה ,טווגו כתיקימ שבהמ ניתן פטק דין ,רק

תל-אביב .לאור מיעוט המקרימ הללו ,ההתייחטות אליהמ במחקר

מקרימ שבהמ התקיימ ההליך במלואו ,כמפורט לעיל ,וניתן פטק

תהיה באופן פרטני ולא טטטיטטי; גמ אמ לא בניתוח תוכן מקיף,

דין מפורט של בית הדין; זאת ,להדביל ממצב של הטכמה עצמאית

החורג מתחומי רשימה זו.

בין הצדדימ במטגרת הליך ביניימ ,לפני הדיון או במהלכו ,כאשר

נתאר להלן את מאפייני שני התיקימ .השביתה בקרפת חרלים

בית הדין התבקש לתת לה תוקף של פטק דין~ .

הכללית הייתה עתידית ואמורה הייתה להתחיל לאחר רב יחטית
)  12יומ ממועד הגשת הבקשה למתן הצו( ,ובכך אפשרה התארגנות

34

דב"ע דער בנק איגדו ,לעיל הערה  ,17בע' . 50

מראש של המעביד לקראתה; היא הוגבלה רק ליומ אחד; ולא איימה

35

דב"ע ודע עוירב תחזקוה יישרה באל לע ,לעיל הערה  ,11בע' . 407

לפגוע בשירותימ החיוניימ .לכן נזקי השביתה למעיבד היו מצומצמימ

ביותר .בשינתה בארניבריסטת תל-אינב ,יוקדמ וייאמר ,כי העודבימ

36

)עותק שמור במערכת(.

37

נאלצו שלא לשבות במהלך תשעה ימימ מאז הדיון הראשון במעמד
שני הצדדימ ,כדי שיוכלו לזכות באורכה מתאימה להגשת תצהיר

)עותק שמור במערכת( )להלן :עכיין אוניברטיטת ת"לבאיב(.

(. 1996) 2235
39

ר' שמיר תפקדיו הפולייט לש בית המשפט הבגוה לקוצ

) (; 1988

לי שלף "גבול

האקטיביזם הוא הקו הירוק :בשולי ובשבילי הפטיקה של בית המשפט הגבוה לצדק"

שבית הדין מנע קיומ שביתה באוני ברטיטה במשך תקופה ארוכה

)אותמ תשעה ימימ( .לגבי היקף השביתה באוניברטיטה ,הרי

דב"ע כז  41 - 17 Iאוניבריסטת ת"לאיבב ני ההטדתרות הלכלית הדחשה )לא פורטם(

K. Stock "The Practice ofDissent in the Suprelne Court" 105 Yale L. RJ 38

תשובה מטעממ לבקשה לצו מניעה! למרות זאת ,טווג מקרה זה
כמקרה שבו נדחתה הבקשה לצו מניעה ,כפי שקרה בהמשך ,אף

כדוגמה אחת מיכי רבות ראו דב"ע כד  41 -8 /לסדו

-

מעוצת פועלי לדו )לא פורטם(

יעוני משפט יז ) . 757 ( 1993
40

דב"ע דער בנק איגדו ,לעיל הערה  ,17בע' . 51

העודבימ הגבילוהו רק לפעולות מינימליות ביותר ,בהיקף שהוגדר

המשפט
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המסקנה הברורה והמוחלטת מנתוני המחקר היא ,כי במרבית

העיקרי לצו מניעה קבוע מבחינת חשיבותו( ,הוא למעשה ההליך

המכריעה של המקרים )  95%לגבי השנתיים( ,הלכת המדיניות

העיקרי והמרכזי בחשיבותו המעשית :בכל התיקים הוגשו גם בקשות

המוצהרת לעניין זה כלל אינה מיושמת וההליך העיקרי אינו מגיע

לצו זמני ,ובמרביתם המכריעה )  86 %מהמקרים הרלוונטיים( גם

לסיומו .מכאן ,שלא רק שההליך הזמני הוא חלק בלתי נפרד מההליך

בקשות לצו זמני במעמד אחד .ב  95 %-מהמקרים ההליך המשפטי

המשפטי ,אלא הוא למעשה ההליך המרכזי בחשיבותו בהליך

לא הגיע לסיומו.

בהתייחס לתוצאות ההליר הזמני

המשפטי שננקט ,כאשר כמעט שאין כל משמעות להליך העיקרי.
הבעייתיות עקב כך במדיניות מיושמת כזו ,מקורה בכך שבמרבית

-

כממצא מרכזי בחשיבותו

התברר ,כי בכ  95 %-מהמקרים הרלוונטיים ,קבע בית הדין עמדה

המכריעה של המקרים הרלוונטיים מופסקת השביתה )על ידי צו

בסכסוך והביא להפסקת השביתה על ידי צו מניעה ,או במקרים

או עקב הסכמת הצדדים שמקורה ב"המלצת" בית הדין( ,וההליך

אחרים בדרך המתוחכמת והעקיפה של מתן "המלצה" לצדדים

המשפטי מהבחינה המהותית הסתיים ,כאשר למעשה לא נערך בירור

להגיעה להסכמה ביניהם .בכI -ס 28°מהמקרים ניתן צו במעמד צד

אח.ד החלטות בית הדין למתן צווי מניעה זמניים כוללות :ב 97 %-

ענייני ומלא של הסכסוך.
בהתייחס בקצרה לתוכן שלושת פסקי הדין שכן ניתנו ,הרי

מהמקרים הגבלה של כל פעולות המחאה של העובדים; ב 100%-

כאשר בתיק השלישי הבקשה

מהמקרים הגבלה שנכנסת לתוקף מידי )או בחלק מהמקרים תוך

נדחתה באופן "פורמלי" ,אך הוטלו הגבלות רבות ,שונות,

מספר שעות(; ב  79 %-מהמקרים תוקף הצווים הוא לזמן בלתי

ומשמעותיות על השובתים לשם הקטנת נזקי השביתה .לכן,

מוגבל; כאשר הצווים היו בתוקף לפרקי זמן ארוכים ביותר )ארבעים

מהבחינה המהותית ,ניתן להתייחס גם לבקשה זו כאילו התקבלה

ושלושה ימים בממוצע( וכמעט תמיד הצווים ניתנו והיו בתוקף

מאפייני פסקי הדין דומים למאפייני ההחלטות לצווי

ללא מנגנון של דביקה לסירוגין של ההתרחשויות בסכסוך כל עוד

המניעה הזמניים ,מבחינת אי-הפעלת שיקול דעת ,הגבלה מתוחכמת

הצו בתוקף .במקרים רבים ) ( 36 %לא ניתנים כלל נימוקים להחלטות

של פעולות העובדים ,וכדומה.

בית הדין להצדקת הצורך במתן הצו; וכמעט תמיד ) (90 %לא ניתנים

שבשניים מהם

באופן חלקי .42

ניתן צו מניעה קבוען ;4

נימוקים לצורך במתן הצו דווקא במעמד צד אח.ד רק ב 12 %-

4.8

ערעורים

במהלך השנתיים יחד הוגשו רק שלושה ערעורים במסגרת כל
התיקים שנדבקו .שניים מהערעורים היו על פסקי דין שלפיהם
ניתנו צווי מניעה ,ואחד על החלטה זמנית למתן צו מניעה.

מהמקרים התברר כי בית הדין מיישם שיקול דעת לגבי החלטותיו

-

כאילו כל המקרים שבפניו הנם זהים .רק ב  17 %-מהמקרים

שבהם ניתן צו ,חייב בית הדין את המעבידים להיכנס למשא ומתן
עם העובדים .בכל המקרים שבהם "המליץ" בית הדין לצדדים לגבי

לגבי ערעורים על החלטות לצו זמני ,הרי מדובר בערעור אחד

אופן הסדרת הסכסוך ,כללה המלצה זו מרכיבים דומים ביותר לאלו

בנוגע ל  36-החלטות )  34למתן צו ו  2-לדחיית הבקשה למתן צו(,

של הצווים שהוא נהג לתת :הפסקה מידית או כמעט מידית של

כלומר ,מדובר ב  3%-של הגשת ערעורים .הממצא לגבי ההיקף

השביתה ,וזאת לגבי כל פעולות המחאה שבמסגרתה.

המצומצם של ערעורים על החלטות לצו זמני אינו מפתיע ,ותומך

במסגרת המחקר התבררו מספר אמצעים שנוקט בית הדין

בטענה כי פרק הזמן הראשון שלאחר פרוץ השביתה הוא החשוב

במסגרת המדיניות המיושמת ,על מנת לייצר ולשמר את הלגיטימיות

ביותר .עד למתן החלטה על ערעור על החלטה למתן צו זמני,

שלו בפני העודבים והציבור( :43א) הטקטיקה של הפסקת השביתה

יעבור פרק זמן שינטרל ממשמעות מעשית לגבי השביתה הנידונה

על ידי הצגה בפני העודבים של המלצה "שקשה לסרב לה" להפסקת

את ההחלטה.

השביתה ,במקום מתן צו באופן ישיר .כך נוצר הרושם ,כי העובדים

הסכימו מרצונם החופשי להפסקת השביתה; (ב) דחייה באופן

.5

טיכום ומסקנות

פורמלי של הבקשה למתן צו ,אך הטלת הגבלות בפועל על העודבים

בפרק זה נסכם את ממצאי המחקר; תיקבע ההכרעה הכוללת לגבי

השובתים ,ולעתים הגבלות מתוחכמות המנסות להסתיר את העודבה

מטרת המחקר :האם המדיניות המיושמת הייתה מוטית ,מהו יחס

כי מדובר בהיקף רחב או כמעט טוטלי של

(ג) הפער

המדיניות המיושמת לזו המוצהרת ונתייחס למסקנות שונות

הגדול ביותר יבן המדיניות המוצהרת למיושמת

הנובעות מהנתונים שנאספו.

סיכום המדיניות המיושמת :לאור הממצאים הרבים שנאספו,
נרכז להלן את הנתונים העיקריים ,יחד לגבי השנתיים הנחקרות.

הגבלה ;44
 -שימוש ברטוריקה

חוזרת ונשנית לגבי חשיבות עקרון הדמוקרטיה התעשייתית ,בנוגע,
בין היתר ,לשוליות משמעות והיקף התערבות בית הדין בסכסוך;
בנוגע לחשיבות זכות השביתה והזהירות שיש לנקוט בהגבלתה;

בהתייחס לנתוני הרקע העיקריים מתברר ,כי כ  77 %-מהפונים

ובנוגע להיות בית הדין לכאורה בית דין של יחסי עבודה ולא בית

הם מהסקטור הציבורי ,כלומר שבית הדין מכריע בעיקר לגבי שיבתות

דין של משפט; (ד) דחיית מספר מועט ושולי של בקשות למתן

בסקטור זה ,ושם עיקר השפעתו .התברר ,כי ההליך לצו זמני )שאמור

צווים זמניים ,וזאת כהוכחה לכ,ך כי בית הדין מכריע בכל מקרה

לפי המדיניות המוצהרת להיות רק הליך ביניים ושולי יחסית להליך

לגופו של עניין; (ה) הטלה של חובת קיום משא ומתן בין הצדדים

המשפט
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לסכסוך

-

גמ אמ בפועל באופן חלקי ביותר

-

תוך כדי הצגה של

הטלת חובה זו כזהה ,לכאורה ,במהותה למתן צו מניעה.

Sב

מאופיין בכך ,שהמדיניות המוצהרת מדברת השכמ והערב על שמירה

ח

על איזון במשפט )במסגרת עקרון "אובייקטיביות בית המשפט"(,

Cכ

נתייחס לממצאי המחקר )לפי שנתיימ במאוחד( במשולב עמ

ועל תמיכה בעקרון הדמוקרטיה התעשייתית )בנוגע למיעוט

ממצאי המחקרימ הקודמימ שנערכו בנושא של צווי מניעה .מהבחינה

התערבות ביחסי העבודה במערכת יחסי עבודה( .לעומת זאת,

המהותית ,שיעור התערבות בית הדין להפסקת שביתות היה גבוה

בפועל ,המדיניות המיושמת ,כאמור ,מתערבת ביחסי העבודה באופן

rו
~

ג
ם

c::

r:
I

ביותר גמ בעבר ,והגיע בשנימ  1976-1974ל  ,81 %-ובשנת -1986

משמעותי ,על ידי מדיניותה המוטית לטובת המעבידימ .הנימוקימ

 1987ל  .89 %-למעשה ,כמעט ממועד הקמתו של בית הדין ועד

לתמיכה במסקנה זו זהימ לאלו שניתנו לעיל לגבי המסקנה לגבי

ג.....

U

תקופת המחקר ,קיימת מגמה עקבית של עלייה בהיקף התערבות

הטיית בית הדין .יודגש ,כי חייבת להיות זהות בין המדיניות

'J

עד להגעה בתקופה המחקר ,להיקף

המוצהרת ,המוצגת בפני הציבור והצדדימ למערכת כמחייבת

rו

בית הדין להפסקת שביתות

-

נC/

..-.::

r:

היענות מהותית לבקשות להפסקת השביתות בשיעור הממוצע

וכרווחת ,לבין המדיניות המיושמת ,הרווחת באמת .בהיעדר זהות

הכמעט מוחלט של  !95 %כל זאת ,בניגוד למדיניות המוצהרת בנושא

בין שני סוגי המדיניות ,יכול הציבור להימצא במצב של טעות לגבי

בג

זה.

המצב הקיימ .דגש מיוחד לבעייתיות במצב יש לעודבה ,כי קשה

c1

לפי ממצאי המחקר ,ובניגוד למגמת העלייה בהתערבות בית הדין
בשנימ שצוינה לעיל ,ניתן היה להבחין בשינוי במדיניות בית הדין

)בהיעדר מחקר אמפירי כדוגמת המחקר הנוכחי( ,לאבחן בוודאות
את מאפייני המדיניות המיושמת.

.בr

~

r:

o

Cו
~

לגבי מרבית המשתנימ בין שנת  1994-1993בנוגע לשנת -1996

ממצאי המחקר תומכימ בטענות אסכולת ה CLS -לגבי הקשר בין

המדיניות המיושמת הייתה פחות

הס~רה המשפטית )בית הדין( לבין המדינה ,אף שבית הדין מתיימר

r:
r:

מוטית ויותר תואמת את המדיניות המוצהרת .למרות זאת ,גמ לגבי

לכאורה להיות אוטונומי ממנה .ממצאימ אלו מבחינה מסוימת אינמ

בג

בפני עצמה ,הובחנה במרבית המכריעה של

מפתיעי מ .מערכת בית הדין הוקמה על ידי המדינה ומהווה חלק

~

,1997
שנת

כך שבשנת

1997 - 1996

,1997 - 1996

Sב

Cו

המקרימ מדיניות מוטית ברורה ,ואף חורגת בצורה ברורה מהמדיניות

ממנגנוניה .שופטי המערכת ,שהמ המרכיב הדומיננטי בבית הדין,

המוצהרת .בכל מקרה ,מסיבות שצוינו לעיל )כגון ,מבחינה

ממונימ בעיקר על ידי המדינה .בית הדין מטפל בעיקר בפניות של

סטטיסטית( ,לא ניתן לראות בממצאי כל אחת מהשנימ לחו,ד

המדינה אליו ,לקבלת צווי מניעה .קיימת זהות אינטרסימ גדולה

c::
c1
c::

כתקפימ.

ביותר בין האינטרסימ של המדינה )כמעסיקה ,כדואגת לשביעות

t-

מסקנןת המחקי

-

מסקנת המחקר היא ,כי מדיניות בית הדין

האזורי לעבודה בתל-אביב בשנימ שנדבקו בנוגע לצווי מניעה נגד

רצון הציבור וכדומה( ,לאלו של המעבידימ וכנגד האינטרסימ של
העובדימ.

r:

~

שביתות בתקופת המחקר התבררה כמוטית ,וזאת לטובת המעבידימ.

יודגש ,כי בית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב ,הוא המרכזי

r:

בית הדין מפגין את התנגדותו לנקיטת הליך השביתה על ידי העודבימ,

במערכת בית הדין לעבודה .מכהנימ בו כ  50%-מכלל השופטימ

t,..,

ואכן,

בבתי הדין האזוריימ )  14מתוך  30סך הכול( ,מופנות אליו ה/cס 40

מידת האפקטיביות שלו להשגת מטרתו היא גבוהה ביותר וכמעט

מכלל התביעות במערכת בית הדין במדינה ,כ  44 %-מכלל הבקשות

ונוקט דרכימ שונות על מנת למנוע את קיומ השביתות

הפועל

ביותר •45

מוחלטת .בית הדין מתגלה בבירור כבית דין של משפט

-

דבווקנות ,בעקביות ,בנוקשות ובפורמליות לאכיפת הוראות הדין
ולא בהתאמ ליומרתו להצטייר כבית דין של יחסי עבודה .מדיניות

לגבי שביתות ,ונידו נימ בו התיקימ המורכבימ והחשובימ

מכאן המשמעות הנובעת מממצאי המחקר ,לכלל מערכת יחסי
העבודה

בישראל •

מוטית זו פוגעת בעקרון "אובייקטיביות בית המשפט" ,ובעקרון

הדמוקרטיה התעשייתית )בנוגע למיעוט התערבות ביחסי העבודה

41

בע"מ ני הטרתרית העיידבט הכללית הדחשה )לא פורסט( )עותק שמור במערכת(.

במערכת( .תמיכה במסקנות אלו ניתן למצוא בכך שהממצאימ הללו
לגבי כיוון ההטיה עקביימ בכל המשתנימ שנדבקו; בכך שהממצאימ

גבוהימ ביותר בעצמתמ ,ולעתימ כמעט מוחלטימ )למשל95 % ,

42

43

תומכימ בעקביות רבה בממצאי המחקר הנוכחי ,על משתניו השונימ.

להתייחסות בספרות להסתרת השופט בבית הדין לעבודה את המטען הערכי של

הכרעותיו ואופן ההסתרה ,ראו מונדלק ,ליעל הערה  ,6בע' . 357
44

הסטטיסטיימ לממצאימ של ניתוחי התוכן של רבימ מהתיקימ
וההחלטות .ממצאי המחקרימ הקודמימ שנעשו בעבר בתחומ,

דב"ע נד  41 - 34 /מ"י ני ההסרתרית הלכלית לש העידבים באי" )לא פורסט( )עותק
שמור במערכת(.

של מתן צווי מניעה ,ונתונימ דומימ לגבי היקף כמעט אבסולוטי
של הגבלה(; ובכך שיש התאמה גבוהה ביותר בין הממצאימ

עניין איניבריסטת ת"לבאיב ,ליעל הערה  ; 37נז  4-70 /התעישה האייירית לישראל

ראו למשל דב"ע נז  41 - 64 /חברה קידשא גחש"א שע"י ני עידבי חברה קידשא vש"י
)לא פורסט( )עותק שמור במערכת( .

45

פי יגאל "ריאיון עט השופט הראשי בבית הדין האזורי בתל-אביב" הגלימה ( 1988 ) 14
. 11

בנוגע לפער בין המדיניות המיושמת למוצהרת ,התברר במסגרת
המחקר ,באופן חד-משמעי ,לגבי כל המשתנימ שנדבקו ,כי קיימ
פער משמעותי ביותר בין המדיניות המוצהרת למיושמת .הפער

המשפט
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