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מבוא . 1

הדיןביתידיעלהמיושמתהמדיניותשלבמחקריטודוזהמאמר

להוצאתהנוגעבכלהדין")"בית(להלן:בתל-אביבלעבודההאזורי

מניעה"),"צוויאו"המדיניות"(להלן:שובתימנגדמניעהצווי

ו- 1994-1993משפט:שנותשתילגביבמאמרנחקרתהמדיניות

בטיטעלהעיקריות,הטענותהמחקר"),"תקופת(להלן: 1997 1996-

בתקופתהדיןביתידיעלשיושמההמדיניותכיהנןהמחקר,ממצאי

פערקיימהיהוכיהמעבידימ;לטובתוזאתמוטית,הייתההמחקר

המדיניותלביןהדיןביתשלהמוצהרתהמדיניותביןמשמעותי

דיןכ"ביתבבירורהתגלההדיןביתלמעשה,הלכהידועלשיושמה

הדין,הוראותליישומודווקניפורמליבאופןהפועלמשפט",של

הדמוקרטיהעקרוןפיעלהפועל-עבודה"יחטישלדיןכ"ביתולא

לפתרוןבהטכמהלהגיעלצדדימהמטייעכמתווךהתעשייתית,

 , 1מחלוקותיהמ

מעבידימ,שלכוחבאימפיטענות,נשמעותהאחרונהבתקופה

הדיןביתנשיאשלבזמנונטתה,לעבודההדיןביתמערכתשלפיהן

אדלר,הנשיאשלבזמנוכעת,ואילומאוזנת,להיותגולדברג,הארצי

לתקופתומתייחטתהמחקרתקופת , 2העובדימלטובתנוטההיא

לחלקאמלבדוקהמאמר,בטיטעלניתן,לכןגולדברג,הנשיאשל

הנוגעבכללפחותאמפירי,ביטוטישאכןהטענהשלהראשון

שביתות,נגדמניעהצווילגביהנידונהלמדיניות

הדיןביתידיעלהמיושמתהמדיניותבנושאאמפירייממחקרימ

פעמיימידיעתי,למיטבנערכו,מניעהצווילגביבישראללעבודה

 1986-שנתולגבי ,-31976-1975ו 1975 1974-השנימלגבי-בלדב

 ,)"-1987-1986ומ ,-1976-1974מ"המחקרימ(להלן: 41987

תאורטירקע . 2

שימשו ) iCritical Legal Studies) CLSואטכולתעקרונות

והחברההמדינה , CLSה-לטענת , 5למחקרהתאורטיכבטיט

מעמדיותאליטותידיעלהייררכיבאופןכיומנשלטותהליברלית

החיימותנאיהחוקאתשקובעותאחרות),אופוליטיות(כלכליות,

האליטותהכרחי,כמצבהמציאותהצגתכדיתוךהעמ,המוןשל

המדינהבמדעלדוקטורטמחקרתלמידהמדינה,במדעמוטמךמשפטימ,בוגר

תמיבמרכזפלטטיניימללימודימהתוכניתמתאמעצמאי;דיןעורך(ופטיכולוגיה);

אביב.תלברטיטתבאונישלומלמחקרישטינמץ
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השימוש,ידיעלשליטתןעודבתואתההייררכיהאתלהטתירמנטות

החלטותזה,מיתוטלפיהחוק","שלטוןשלבמיתוטהיתר,בין

הפעלהשלתוצאההןהקיימ,במצבהתומכותהמשפטית,המערכת

ניטרליותרציונליות,מקצועיות,שיטותשלדדוקטיבית

נצחיימטבעיימכללימעלהמתבטטותואובייקטיביות,

ה1קפ.רו'תליתרואוטונומיתטגורהמערכתבמטגרתואוניברטליימ,

לגיטימציהמקנהוהאוטונומיההאובייקטיביותמיתוטהחברה,של

בפרט,ובישראלבכלל,בעולממשפטבתילהחלטותגבוהה

משמעותאיןלחוקכי , CLSה-מצדדיטוענימזהמיתוטכנגד

מהטפרותמנותקאינוהחוקובלעדיימ,אובייקטיביימופירוש

טפוראיןלקבליכולהואוהפוליטיימ,החברתיימומהמאבקימ

ביתלענייננו,בעיקר,הוא-המפרששלבחירתולפיפרשנויות,

שופטיו,שלוהאינטרטימהערכיממערכתבטיטעלוזאת-הדין

שימורמטרתוומהאליטות,המדינהממנגנוןכחלקהמשפט,בית

לפעולותלגיטימציהמטפקימהמשפטבתיוהגנתו,הקיימהמצב

המאשרתלכאורה,ניטרליתמערכתבהיותמוהאליטות,המדינה

לזהותהיא CLSה-מטרתוהאליטות,המדינהפעולותתקינותאת

בתהליךהמשפטיוהטיעוןהחוקשממלאימהתפקידאתולחשוף

אתחושפימ CLSה-אנשינמנע,כבלתיהחברתיהמבנההצגתשל

שימורלשמתפקידמאתלהטתירהמשפטבתישנוקטימהאמצעימ

שלהשהאינטרטימהקבוצהזהותאתמאתרימהקיימ,המצב

ונורמות-עודבותכיומגלימהמשפטיוההליךהחוקידיעלמקודמימ

 , 6במטווהאידאולוגיהלמעשההןשלכאורה

לשניבקשר CLSה-שלהביקורתאתממחישימהמחקרממצאי

החוקשלטוןבמטגרתהאובייקטיביותעקרוןמרכזיימ:עקרונות

העקרונותבמהותבקצרהאגעהתעשייתית,הדמוקרטיהועקרון

שלהמהותימהפןמרכזיחלקמהווההאובייקטיביותעקרוןעצממ:

קיומתוךהמשפט,בפניהכולשוויוןכלומרהחוק","שלטוןעקרון

באשר ,ךובניטרליותבהגינותשתשפוטעצמאיתמשפטמערכת

עמרבות,הגדרותלושישהריהתעשייתית,הדמוקרטיהלעקרון

מקומאלזהעיקרוןלפיההתייחטותבטפרות,מרכזיזרמלפיזאת,

באופןלפעולאמורהאשרתעשייתית""דמוקרטיהכאלהנההעבודה

מינימליתהתערבותהיותרלכלאוהמדינה,התערבותללאעצמאי,

ומתןהמשאלקיומהכלליתהחוקיתהמטגרתאתקובעתרקאשר

אתעצמאיבאופןקובעתזודמוקרטיההקיבוציימ,וההטכמימ

עצמאיבאופןפותרתוגמהקיבוצי,ההטכמהוראותשהמחוקיה,



בוררותמנגנוניבאמצעותהצדדימביןהמתעוררותהמחלוקותאת

 • 8ותיווך

כלליתמתודולוגיה . 3
בתל-האזוריהדיןבביתשנערךמחקרתוצאותתתוארנהבמאמר

ממשיךשבמטגרתהפגרה,(לרבותמשפטשנותשתילגביאביב,

ביןראשונה,שנהמניעה).לצוויהמוגשותבבקשותלדוןהדיןבית

 .-31.8.1997ל-1.9.1996הביןשנייה,ושנה-31.8.1994ל-1.9.1993ה

השוואה,תיערךיותר,גדולזמןפרקפניעלהתוצאותניתוחלצורך

לפחותדומימ,מחקרימתוצאותעמשיידבקו,מהמשתנימחלקלגבי

המחקרבעבר:בישראלבנושאושנערכולעילשהוזכרובחלקמ,

והמחקרלעבודההדיןבתימערכתכלל,לגיב 1976- 1974מהשנימ

בתל-אביב.הדיןביתלגבירק , 1987- 1986משנת

הדיןביתתיקידביקתעלבעיקרמתבטטהאמפיריהמחקר

כן,כמווההחלטות.ההליכימשלהתוכןוניתוחטטטיטטיניתוח

אקדמיה,אנשיעודבימ,נציגיעמראיונות 1998שנתבמהלךנערכו

במשפטהנהוגההחלוקהלפיהנידון,בתחומהעוטקימדיןועורכי

העקרונותהעובדימ.מצדוהןהמעבידיממצדהן-העבודה

בפירוטיתוארוהאמפיריהמחקרשלהטפציפיימהמתודולוגיימ

ממצאיו.יתוארושבובפרק

ביתשלמדיניותטוגילשניהתייחטותתהיההמחקרבמטגרת

היאהמוצהרת,המדיניותהראשונה,מניעה.צוויהוצאתלגביהדין

אתמחייבתהיאכן(ועלהארציהדיןביתלרובשקבעהמדיניות

המוצהרת),ממדיניותמחלקבפועלומהווההאזוריימ,הדיןבתי

לפעול.האזוריימהדיןבתיעלשלפיהמהעקרונותמפורטימובה

במטגרתשתאובחןהמדיניותהיאהמיושמת,המדיניותהשנייה,

והמדיניותהפטיקהמאפיינימהמיתבררשלפיוהאמפירי,המחקר

בפועל.בנושאהאזוריהדיןביתשל

האמפיריהמחקרממצאי . 4

הקדמה 4.1

משתנהכלבתחילתהאמפירי.המחקרממצאייתוארוזהבפרק

ההתייחטותלגביו.הדיןביתשלהמוצהרתהמדיניותתוצגשנבדק,

אמאלאבמשולב,וזמניימקבועימלצווימהנההמוצהרתבמדיניות

תתוארבהמשךזמניימ.לצווימהנהההתייחטותכיבמפורשיצויןכן

נתונישלהקליטהאופןלגביהטפציפיתהמתודולוגיהבקצרה

קריהמיושמת,המדיניותתתוארמכןלאחרועיבודמ.המשתנה

תוצגנהלטיומלהמחשתמ.דוגמאותבלווייתלעתימהמחקר,ממצאי

המיושמתהמדיניותהאמ-שנדבקמשתנהאותולגביהמטקנות

למיושמת.המוצהרתהמדיניותביןהיחטומהמוטית,הייתה

ציוןתוךגרפימ,באמצעותמהנתונימרבימיוצגוהנוחות,למען

המטפרציוןתוךוגמהרלוונטיימ,המקרימכלמטךבאחוזימחלקמ

הזמןפערלאוראחוז.אותואתהמהווימהמקרימשלהנומינלי

לנקותהרצוןלאורשנחקרו,המשפטשנותשתיבין(שנתיימ)הקצר

תקיפותשלשיקולימולאורהממצאימעלמקומיותהשפעות

תינתןהממצאיממשמעותשלהמכריעההמרביתהריטטטיטטית,

יחדיו.השנימשתישלבהקשר

במסגרתשנבדקוהתיקימלגביכללימידע 4.2

המחקר

קבועיםמניעהלצוויתיקימ 65המחקרבמטגרתנדבקוהכולטך

93(המהווימ תקופה,באותהשנפתחוהרלוונטיימהתיקיממכלל %

בכלהדין).ביתבארכיוןאותרלאתיקימשלמועטשמטפרהיות

מהמבשניימכאשרזמניימ,מניעהלצוויבקשותהוגשוהתיקימ 65

הוגשוהכולשטךכך-זמנייממניעהלצוויבקשותפעמיימהוגשו

45(כזמנייםלצווימבקשות 67 -55%וכ ,-1994 1993בשנת-%

 ~ .) 1997-1996בשנת

נדגמניעהציייהיצאתליבגלעבדרההידןבתימידנייתנץר'עלמבוטטזהמאמר ••

תל-אביב,אוניברטיטתהמדינה,במדעימוטמךתוארקבלתלשם(חיבורשיבתים

לרבותוהמחקר,העבודהשלבהרבהמפורטתיאור .) 1998ברזילי,גדפרופ'בהנחיית

ביתלגיטימיותלגבימחקריםהשוואתית,טקירהשנחקרו,נוטפיםמשתניםתיאור

מצוי-וכיו"בהתיקים,שלתוכןניתוחישלרבותדוגמאותהעודבים,בעיניהדין

ומשפטיםהחברהלמדעיהפקולטותבטפריותהמצויההתזהשלהמקוריתבדיטרטציה

ההערותעלהמשפטלמערכתתודתיצנגוט-נייברג).השם(תחתת"אברטיטתבאוני

המאמר.שלקודמתלגרטההמועילות

חברתי"כטטטוטהעבודהשלמעמדהבביצורלעבודההדיןביתשלתפקידו"חרמשר'

 . 89 ) 1995 (ההעבדרהמשפטשנתין

שביתה"ביאורח' ; 16.4.03האץרברק"השופטתשלהשיפוטי"הרדיקליזםגורלימ'ראו

 . 16.1.98האץרגטה"מילהאינה

קיבצוייםטכסיכיםלעלעבדרהידהןבתישלהשפעתםהערכתשירוםוא'גליןא'

) 1978 (. 

קבלתלשם(חיבוריבשראללעבדרהידהןבתידיילעהניתניםמניעהציייוויטר'

 .) 1989תל-אביב,אוניברטיטתהחברה,במדעימוטמךתואר

ראו:האטכולהשלהמרכזייםהעקרונותלתיאור

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

, lhe Conlingenl (New-York, 1994); A. Hutchinson & P. Monahan " Law, Politics ןo 

" hought זhe Unfolding Drama of American Legal ז: and the Critical Legal Scholars 

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

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

ראוכנגדו, CLSה-לטענותהחוקשלטוןמיתוטביןבמאמרהנערכתלזודומהלהבחנה 6

משפטיותהבחנותעלהרהוריםפוליטית:מעיןהוראהפוליטית,מעין"שביתהמונדלקג'

לגישהבהתאמההתייחטותתוך- 358 , 355 , 343כהמשפטעיוניוהוראתן"

כנגדה.הפוליטיתהגישהלטענותבנוגעהפוזיטיביטטית,

יעינייטוד"מושגעלוערעוריםהרהוריםהמשפט':לימרותהחוק'"מ'שלטוןשלףלי

מיוחדגיליוןהפקרליטישראל"במדינתהחוק"שלטוןזמירי' ; 559(תשנ"ב)טזמשפט

(מהדורהישראלידמנתשלהקינטטיטייציניהמשפטרובינשטייןא' ; 61(תשמ"ז)

 . 801 ) 1996חמישית,

ראו:התעשייתיתהדמוקרטיהעקרוןלתיאור

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

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

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

1 ) 1990 , PoiilicsojLaw(New-York . 
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לשתיהעבודהמקומותלפיחולקושאותרוהתיקימ 65כל

שלההגדרהלפי-ופרטיתציבורית-טקטוריאליותקטגוריות

-תשי"זעבודה,טכטוכייישובלחוקא 37שבטעיףציבורי""שירות

מהטקטורהיומהתיקימ 77%כייח,דגמהשנתיימלגבינמצא, . 1957

הפרטי.מהטקטורהיובלבד 23%ואילוהציבורי,

זמנילצובקשותהגשת 4.3

אואחדצד(במעמדזמנימניעהלצובקשותגמהוגשוהתיקימבכל

היקףלגבינתוניממוצגימ 1מטפרבגרףהצדדימ).שניבמעמד

בלדב.אחדצדבמעמדוזאתזמני,צוהתבקששבהמהתיקימ

אחךצךבמעמךזמניציהתבקששבהפהתיקיפהיקף- 1מספונוף

אחךעםךבםזםניצוהתבקשלא

חךאעםךבםזםניוצקשבהת.

אחוז

48 27 2 1 100 
77 % 77 % 78% 

80 r--r--r--

60 
14 8 6 40 
23% 23% 22 % 

20 

0 
/96כ"סהשנה 7 93/ 4 

77בכייח,דגמלשנתיימבנוגעעולה, 1מטפרגרףמנתוני %-

למעשה,אחד.צדבמעמדמניעהלצובקשההוגשהמהמקרימ,

מ-גבוהאחדצדבמעמדלצוהבקשותאחוזהמהותית,מהבחינה

,77 23יתרתלגביכיהעודבהבשלוזאת % -9%במהמקרימ, %

עלהשביתה.פרוץלפניהוגשהמניעהלצוהבקשה , 23%מאותמ

צוכזהבמצבלבקששלאהמעבידימ,כוחבאימצדהיההגיוניכן,

הייתהלאכזושבקשהגבוהימטיכויימשהיוהיותאחדצדבמעמד

צוהתבקששבהמהמקרימאחוזאתנדבוקאמלכןבחיוב.נענית

אפשרותקיימתהייתהשבהמלמקרימבנוגעאח,דצדבמעמדמניעה

-השביתה)פרוץלאחר(קרי,אחדצדבמעמדצולקבלתטבירה

 . 86%עלעומדאחדצדבמעמדמניעהלצוהבקשותשאחוזהרי

מתןלגביההלכהשלמרותהעודבה,בולטתשלעילמהממצאימ

לצובקשותהוגשומהתיקימ,-100%בהרי- 9במשורהזמניצו

המקרימ 86%-אחדצדבמעמדאוהצדדימ,שני(במעמדזמני

מההליךנפרדבלתיחלקהואזמנילצוההליךכימכאן,הרלוונטיימ!).

המעבידימנטייתאתלהדגישכדיזהבממצאישכן,כמוקבוע.לצו

גמטבירביותר.קצרלזמןמעברהשביתההתארכותאתלשלול

בהמש,ןשיפורטכפילכ,ןמודעימהמעבידימכוחשבאילהניח,

וזמניימבכלל,צוויממתן(שלזהבנושאהמוצהרתשהמדיניות

כדאיולכן-ביטוילידיבפועלבאהאינהבמשורה)-בפרט

זמני.מניעהלצובקשותלהגישלמעבידימ
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פירוט-זמניימלצווימההחלטותתוכו 4.4

הבקשותלגבירקנתונימיוצגושלו,המשנהפרקיכלעלזה,בפרק

טטטיטטי.לניתוחהרלוונטיתהאוכלוטייהשזוהיותזמניימ,לצווימ

המחקרתקופתבמהלךתיקימבשלושהרקבהמשך,שיפורטכפי

בנוגעהעיקרי,בהליךדיןפטקוניתןלטיומוהמשפטיההליךהגיע

בבקשותשידוןנפרדפרקבהמשךייוחדכן,עלקבוע.מניעהלצו

קבוע.לצו

כלמביןהתייחטות,תהיה ) 4.4.1 (הבאבתת-הפרקרקכן,כמו

נדחושבהןהשנתיימבמהלךהבקשותלשתיגמזמני,לצוהבקשות

ההתייחטותזה,שבפרקהמשנהפרקיביתרתכאשר-כאלובקשות

באותןממוקדדיוןצו.וניתןשהתקבלוזמנילצולבקשותרקתהיה

בהמשך.נפרדבפרקייערךשנדחובקשותשתי

ההחלטותהתפלגות 4.4.1

ביתשלהאפשרות-זהבנושאהמוצהרתהמדיניותאתנבהיר

השביתהכילושהובהרלאחררקבפניו,פתוחהמניעהצולמתןהדין

מתןהשביתה,אי-חוקיותשהוכחהלאחרגמו. Oחוקיתאינהשבפניו

לביתחובה.בבחינתאינוזמני,בצומדוברכאשרובייחודמניעה,צו

לבקשהלהיעתראמשיקולימשלרחבמכלוללגבידעת,שיקולהדין

באופןדעתשיקולאותולמרכיביבהתייחטלאווו.אמצו,ליתן

ניהיםמחלקתעוידבודע 6- 4 /להבדב"עההלכהנקבעהכללי,

וזאתמניעה,צוויבמתןבהפרזהלהיזהרשישו, 2הנמליםרשות

ודווקניתרחבהבידמניעהצווימתןכיהראשונה,טיבות:משלוש

שלהרצוימהמצבלהבדילמניעה",צווישל"שלטוןשללמצביביא

במטגרתשניתןמניעהלצוכיהשנייה,הקיבוצי".ההטכמשל"שלטון

לטכטוךהצדדימהתנהגותעלהשפעהשתהיהיכולהמערכת,

שהמהיותבעתי,דגמהנידונה,הזמןלנקודתמעברהקיבוצי

לצוויבנוגעהשלישית,עבודה.מקומבאותויחדיולפעולממשיכימ

נאמר:הטעדימ","זהותבעייתלאורטפציפי,באופןזמנייממניעה

זמנימניעהשלצוברורהאזרחי,במשפטההלכהתהאאשר"תהא

הטופי,לטעדמאשררבהפחותלאמשמעותקיבוצי,עבודהבטכטוך

 .ו 3כולו"בהליךפטוקטוףקביעתמשומהזמני,הטעדבמתןישולרוב

הראשוןהזמןפרקשלבחשיבותוהכרהעלמבוטטתזוהנמקה

 .ו 4להצלחתההשביתהפרוץשלאחר

כמהאחתעלזמניוצומניעה,צוייתןהדיןביתכינקבע,כןעל

הטעדימ,זהותבעייתלאור;וכיו 5ובמשורהקמוצהבידרקוכמה,

ידיעלהטעדימ,זהותלגבימהכללהחריגההריהזמני,עמהקבוע

ש'הזמניות'"אטורכיזאת,כלו. 6ביותר""נדירהתהיהזמני,צומתן

ההליךאתותרוקןעתרו,שלההטופית,המטרההשגתלידיתביא

המטרהתושגענייני,בירורללאביניימ,טעדשבדרךכךמתוכן,

נקבע,אחדצדבמעמדזמנימניעהצולגביו. 7עתרו"שלההטופית

שניתנהמבליבמיוחדכזה,צומלתתהאפשרככליימנעהדיןביתכי

במקרימרקיינתןכזהצו ;ו 8טענותיואתלטעוןהאפשרותהשנילצד

לאאמבר-תיקוןשאינונזקייגרמשבהמונדירימ,חריגימדחופימ

 .ו 9הצויינתן



תוצאותבטיטעלקטגוריות,לחמשחולקוזהבפרקהתיקימ

אוהדיןביתהמלצתלפי ) 2 (מניעה;צוניתן ) 1 (כדלקמן:ההלי,ך

הדיןביתהתערבותללא ) 3 (צו;ניתןאוהשביתההופטקההצעתו

ניתןאוהופטקהוהשביתהלהטכמה,הדיןבביתהגיעוהצדדימ-

 ) 5 (אותו;המייתר ,הדיוןלפנילהטכמההגיעוהצדדימ ) 4 (צו;

חלקלגביהחלוקהאופןיובהרלהלןמניעה,לצוהבקשהנדחתה

 ,כזובהבהרהצורךיששלגביהןמהקטגוריות

ביתהמלצתלפישביתההפטקת- 2מטפרלקטגוריהבנוגע

עמדההבעתכאלהיאכזהלמצבההתייחטות-הצעתואוהדין

 ,השביתהלהפטקתשהביאה ,הדיןביתשלפעילהוהתערבות

ביתשלהמלצהמתן , 20מצולהבדילהצדדימ,ביןהטכמבאמצעות

לעודבימראויכימצדו,כהתראהכמוההשביתה,אתלהפטיקהדין

יחטית;טובימתנאיממתוךואוליהטכמה,מתוךלשבותלהפטיק

עהימנצולמתןהדיןביתהחלטתלפיהשביתהתופטקכן,לאשאמ

וחמורותרבותהגבלותשייקבעוייתכןשבמטגרתההשובתימ,נגד

במהלךהיטבלהאזיןדין,לעורכיהוארגילנוהג ,העודבימנגדיותר

לראותמנתעלהשופטימ,שלולרמיזותלהערותהדיןבביתדיונימ

II המחקרבמטגרת ,בהתאמולהגיבנושבת"הדין)בית(שלהרוחלאן

המלצתאתהעודבימקיבלולאשבולמצבדוגמאותמטפרנמצאו

השביתה,להפטקתצומידיבאופןנתןהדיןוביתהצעתו,אוהדיןבית

התערבותללאהשביתההפטקת- 3מטפרלקטגוריהבנוגע

הדיוןבמהלךהצדדימהגיעושבהמבתיקיממדובר-הדיןבית

 ,היאזוקטגוריה ,הדיןביתשלהתערבותבלאלכאורהלהטכמ,

בשלזאת,יה,יהשנלקטגוריהמאודודומהפיקטיבית,מה,במידת

המחקר,במהלךשנוצרהההתרשמותלפיראשית, :טיבותמטפר

חלקשתמידלהטכמ,להגיעלצדדימהדיןביתממליץדיוןבכל

שלזמןחוטרשעקבתיקימשנית,השביתה,הפטקתהואממנו

הפטקתעלהדין,ביתבשיתוףבהמ,הוטכמלדיון,להתכונןהעודבימ

טווגולדיון,להתכונןלעובדימשהותלמתןבתמורההשביתה

ביתכאילואלובתיקימגמלראותשניתןאף ,זולקטגוריהכשייכימ

השביתה,להפטקתהתערבהדין

הדיוןלפנילהטכמהגיעוהצדדימ- 4מטפרלקטגוריהבנוגע

הודעתעקבכלל,התקיימלאהדיוןשבהממקרימנכללוכאןהרי-

כאןנכללווגמהטתיימ;ביניהמהטכטוךכיהדין,לביתהצדדימ

כיבפתיחתווהודיעולדיוןהתייצבוהצדדימשבהממקריממעט

 ,הטכטוךלגבילהטכמהגיעו

הצדדימ,יבןכזההטכמאוהטדרבכלכי , 4- 2קטגוריותלגבייצוין

 ,השביתהטיומהואובטיטינפרדבלתיחלק

בנושאעצמוהדיןביתמדיניותאתלדבוקהמחקרשמטרתהיות

צו(מתן 1מטפרקטגוריותהמהותית,מהבחינההריצווימ,מתן

דומותהןהשביתה)לטיומהצעהאוהמלצה(מתן-2ומניעה)

ופעלהשביתה,כלפיעמדתואתהדיןביתהביעהןיבשתביותר,

החלוקהלאיחו.דניתנותהןזוומבחינהלהפטקתה,אקטיביבאופן

השביתה,להפטקתהדיןביתשלהפעולהאופןאתמבהירהרקביניהן

מבחינתהצעה,אוהמלצהבאמצעותעקיף,ואמצו,ידיעלישיר,אמ

לנתונימרבהמעשיתמשמעותאיןזה,במחקרהנידוןהנושא

אוהדיוןלפנילהטכמה,הצדדימהגיעו(שבהמ-4ו 3בקטגוריות

מעורבהדיןביתהיהלאאלובמקרימלכאורהכי-במהלכו)

 ,-5ו 2 , 1לקטגוריותהיאהמשמעותעיקרלכן ,בטכטוךממשית

עמדההדיןביתנקטמהמקרימאחוזבאיזהלראותניתןשלפיהן

עקיף)אוישירבאופן(כאמור,השביתהלהפטקתוהביאבטכטוך

מניעה,לצוהבקשהאתדחהאו

השנתיימלגביבמרוכזהתיקימכלנתונימוצגימ 2מטפרבגרף

ושניימ,אחדבמעמדשניתנוצווימולגבישנבדקו,

כללי-זמנילצובבקשותההחלטותהתפלגות- 2מספרגרף

ו Iד'בהסכסה

השביתהלהפסקת

12% 
 ___- _____נדחתההבקשה

3% 
2 

11 

וןהךיילפנהסכסה

השביתהלהפסקת

16% 

 34ד Dע Dבוצ[יתו
 2ואו

51 % 

ר Hהביתהמלצ

השבותהלהפסקת

18% 

הביאהדיןביתכיעולה , 2מטפרבגרףהמוצגימהנתונימלפי

69בהשביתהלהפטקת צווימ,"יידעל 51 %-ב(מהמקרימ-%

לה.הסמוכותהשולייםובהערות 4.4 .ובתת-פרקבהמשךהרחבהביתרתידוןזוהלכה

העוידבםשלהלכליתההסדתרות-יבשראלהמקומיהשלטוומרמ-4ו 8 /מהדב"עסו

-עב"מציבורייםתחבורהישרותיעוידב I 7- 2לטדב"ע ; 439 , 42וטזפד"עבא"י,

 . 7ס , 57יאפד"עעב"מ,ציבויריםתחבורהשירותי

דב"ע(להלן: 42ס , 4ו 7כפד"עהלכלית,ההסדתרות-הנמליםשרות 4- 28 /מטדב"עוו

פד"עעל,אל-עלבאלישירהוקה mתעוידבדער 4- 6 /לבדב"עוכןהנמלים),שרות

הדעתשיקולכינקבעשבהסעל),באליישרהתחזוקהעודבידערדב"ע(להלן: 393ג

זמני.בצומדוברכאשרבמיוח,דרחב

דב"ע(להלן: 345ו,פד"עהנמלים,שרותניהיםמחלקתעוידבודע 6- 4 /להדב"עו 2

 .הים)מחלקתעודביודע

 . 352בע'שם,ו 3

A.B Kwedderburn industria/ Conjlictו 4 - 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 

807 , 801 ) 1977 ( J . 

 . 42סבע'ו,והערהלעילהנמלים,שרותדב"עו 5

ולחוטיללבכיםהחברה-חשמללוחוטילבכליםהחברהפולעידער 4-4 /לאדב"עו 6

 .ו 39ו, 22דפד"עחשמל,

בנקודעדב"ע(להלן: 5ו , 47טז,פד"עאינרו,ניבנקאינרובנקודעו 9- /מהדב"עו 7

ו) 987 (השיבתהבן-ישראלר'ראושיבתהנגדזמנימניעהצולנושאכסקירהאינרו).

237 . 

 . 337דפד"עישראל,מספנות-שטירת 4-3 /לגדב"עו 8

(להלן:ו 2סוו, 5כדפד"עידסקונט,בנק-ידקסונטבנקעוידבדער 2ס 4- /נבדב"עו 9

ידקסונט).בנקעיידבדערדב"ע

עמדתהבעתכאללהמלצותבהתייחסותוכתמיכההדיןביתהמלצותמאפיינילפירוט 2ס

 .הדין"ביתהמלצות"מאפייניבפרקלהלןראושביתות,נגדהדיןבית
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להטכמההצדדימהגיעומהמקרימ-28%בהמלצות);ידיעל-18%וב

12והדיוןלפני 16% (עצמאיבאופן בלדבמהמ-3%ובבמהלכו);-%

עצממבפניאלובנתונימדיכינראה, ,מניעהלצוהבקשהנדחתה

-69 כי ,למטקנהלהביאכדי-המלצהאוצוידיעלהענות %

מהמדיניותביותרמשמעותיבאופןחורגתהמיושמתהמדיניות

רחבבטיטישלעיל,כאמורנדיר,באופןצוויממתןשלהמוצהרת

12עללהטתכלות שללקטגוריהכשייכימשטווגומהמקרימ 0/0

"הטכמהשללקטגוריהכשייכימהדיון",במהלךעצמאית"הטכמה

המלצתעקבשנטגרוהתיקימשהיקףכךהדין",ביתהמלצתבעקבות

להפטקתהדיןביתהתערבותוהיקף-30%ל-18%מיעלההדיןבית

81ליעלההשביתה %-) 12 %+69 דחייתשלהנמוךהאחוז ,) %

מאו.דבולטמניעהלצוהבקשות

שבהמהמקרימבכלכי ,מעלההנתונימעלכוללמבטכן,כמו

מקטגוריההמקרימשנילמעט-מניעהלצובקשהשלהליךננקט

97הכלומר-הבקשהנדחתהשבהמ 5 °I< כךהופטקה,מהמקרימ

כמעטאפקטיביותעלמצביעהזועובדה ,השביתהאחרת,או

השביתה,הפטקתלשמהמשפטיבהליךהשימוששלמוחלטת

שנבדקובשנתיימשהצטברוהנתוניממוצגימ 3מטפרבגרף

מעורבוהיהעמדהנקטהדיןביתשבהמלמקרימוהמתייחטימ

-5ולצו)(המלצה 2צו),(מתן 1קטגוריותקריהשביתה,בהפטקת

 ,-4ו 3ותילקטגורהשייכימהמקרימ ,לצו)הבקשה(דחיית

להפטקתלהטכמההצדדימהגיעושבהמלמקרימהמתייחטות

מ,בנתוניייכללולאבמהלכו,אוהדיוןלפני ,עצמאיבאופןהשביתה

עצמו,הדיןביתלפעולתרלוונטיימלאהמכיחלופית,הנחהמתוך

בטכטוך,ממשיתעמדהבהמנקטלאהדיןשביתהיות

ביתשבהםהמקריםבקיזוזההחלטותהתפלגות- 3מספרגרף

בסכסוךעמדהנקטלאהדיז

יודהותבתלצהם

התשביהתלהפסק
25% 

12 

34 

השהבק

4החתד( % 

2 

מדעבמוצןתינ

7 2ואו 1% 

 )-2ו 1(במעמדזמנילצולבקשותהמתייחטשלעיל,הגרףלפי

פעולהשלבהרבהמשמעותיתתמונהמתגלית ,השנתיימבמהלך

שליהראלהאחוזהשביתה,להפטקתהדיןביתשלהיקףרחבת

הואהשביתההפטקתלטובתעמדההדיןביתנקטשבהמהמקרימ

96% ) 71 25 +בפועלצומתןידיעל % ב-ורקהמלצות);ידיעל %

המוצהרתמהמדיניותהחריגההיקףהבקשה,נדחתהמהמקרימ 4%

מתקבלות,היובקשותשתיעודרקאמ-מקטימליכמעטהוא

השביתה,למניעתהדיןביתשלפעילות-100%במדוברהיההרי

 50המשפט

מניעהצונתןהדיןביתשבהמהמקרימאתרקנדבוקאמגמ

מקרימ), 2 (צולמתןבקשהדחהאומקרימ), 34 (ממשיבאופן

צו,למתןלבקשותהיענות 94%-דומהתמונהתתקבל

הנוכחיהמחקרממצאיאתבקצרהנשווהזמן,פרטפקטיבתלקבלת

וב- 1976- 4-197בבנושא,שנערכוהקודמימהמחקרימלממצאי

הבקשותדחייתאחוזהקודמימהמחקרימבשניגמ , 1987- 1986

שבהמהמקרימאחוזהקודמימבמחקרימלאפט!שאףמניעהלצו

25(ככמחציתהיההשביתהלמניעתבפועלצוהדיןביתנתן %-( 

51 (הנוכחיבמחקרהנידונימהמקריממאחוז בתקופתקרי,- ) %

הצווימ,מתןבאחוזדרמטיתעלייהחלההמחקר

הנתונימ:שלנוטפותלמשמעויותלהתייחטראוי

אדח,צדבמעמדלבקשותההיענותהיקףלדביקתבנוגעראשית,

-36לביחטאלו,מקרימאחד,צדבמעמדצוניתןמקרימ-10ב

לצולבקשהבנוגעישירהעמדההדיןביתנקטשבהמהמקרימ

לדחייתה),אוהבקשהלקבלת- 5או 1קטגוריות(קרימניעה

להתייחטניתןלאשלבטח- 28%אלהמקרימעשרהמהווימ

מהמדיניותשמשתמעכפי"נדירימ",מקרימשלכאחוזאליהמ

הדיןביתנימקהצווימ, 10מכלאחדבמקרהרקכן,כמוהמוצהרת,

לנדרשבניגודאח,דצדבמעמדדווקאהצובמתןלצורךהחלטתואת

צדבמעמדהצווימלגבידומהתמונההמוצהרת,המדיניותפיעל

התוכןבדביקתגמאלאשלעיל,בטטטיטטיקהרקלאמתקבלתאחד

שדןהארציהדיןביתאחדבמקרהלמשל,תיקימ,עשרהאותמשל

דווקאהצובמתןהצורךעלבעצמותמהשניתן,הצועלבערעור

לצוהבקשההגשתבהליךשנפלפגמעלוהצביעאח,דצדבמעמד

ניתנואחרימבתיקימ ; 2המעטיקהןידיעלאחדצדבמעמדעהימנ

יותר,מאוחרשבועלהתרחשאמורותהיוהשביתותכאשרצווימ

הצדדימשניבמעמדשהדיוןאו ;מידילנזקחששכלהיהשלאכך

אמורהיהשלאכךמכן,לאחרשעותמטפרלהתרחשאמורהיה

בזה,וכיוצאהצדדימ,שניבמעמדלדיוןעדנזקכלכמעטלהתרחש

צדבמעמדצושלפיההמוצהרת,המדיניותרקעעלבולטזאתכל

הפיך,ובלתימשמעותימידי,נזקשלבמצברקיינתןאחד

28שללנתוןגמלהתייחטמקומיששנית, המקרימ,כלמטך %

והשביתהבמהלכו,אוהדיוןלפנילהטכמהצדדימהגיעושבהמ

הרלוונטיימ,המקרימשלאבטולוטיהכמעטהאחוזלאור ,הטתיימה

והביא"המלצה"),מתןאוצוידי(עלעמדההדיןביתנקטשבהמ

שבהמהמקרימבמרביתכילהניח,ביותרטבירהשביתה,להפטקת

מתןכדיתוךזאתעשוהמהמעבידימ,עמלהטכמהגיעוהעודבימ

וההליךלהטכמה,יגיעולאהמאמכילהערכה,רבהמשמעות

מניעהצויינתן-הדיןביתהכרעתותתבקשיימשךהמשפטי

שבוצעוהראיונותבממצאילמצואניתןזובהנחהתמיכהנגדמ,

המחקר,במטגרת

התערבותשלועקביתברורהתמונההתגלתהכילטכמ,ניתן

המיושמתהמדיניותשביתות,להפטקתהדיןביתשלטוטליתכמעט

כןכמוהמוצהרת,מהמדיניותביותרומשמעותיעקביבאופןחורגת



לטובתקיצוניבאופןמוטיתהמיושמתהמדיניות-ובעיקר

שביתהלהפסקתהתערבותשלמוחלטכמעטהיקףהמעבידימ.

ולרבותבהמלצות),אואחד;צדבמעמדלרבותצווימ,ידי(על

זו.אחרונהבמסקנהתומכימרבימ,מקרימשלהתוכןבניתוחי

מגיעהצווילמתןההחלטותהגמקת . 4.4.2

הבקשהלדחייתאוצולמתןבהחלטותהמוצהרת,המדיניותלפי

-הצדדימשניבמעמדואמאחדצדבמעמדאמ-צולמתן

מתןשלהנדירימבמקרימכן,כמו . 22להחלטההנמקהחובתקיימת

להסבירקמאהדיןבית"חייבאחד:צדבמעמדזמנימניעהצו

חובת . 23אחד]"צדבמעמדדווקאצו[במתןהדחיפותאתבהחלטתו

שבהתאמהמשפטימצבמאתלשקוללצדדיממאפשרתההנמקה

החלטהנגדלפעולכיצד),כן,(ואמהראוימןהאמלהחלטה,

אי-הצגתשלהמטרהאתגממשרתתההנמקהחובתשהתקבלה.

מבליהשופט,שלבמוחוהחסוישרירותי,כהליךהשיפוטיההליך

מניעיו,עללתהותכדיזאת,בו;להתבונןאפשרותלצדדימלתת

הכרעותיו.צדקתועלשיקוליו

הדיןביתנימקשבהןההחלטותאחוזאתנתאר 4מספרבגרף

למתןשניתנוההחלטות 33כלמסךמניעה,צווילמתןהחלטתואת

צווימ.

להחלטהנימוקיםמתן- 4מספרגרף

םוקיסינניתנו •

ניסוקיםניתנולא

2 1 

13 

81 % 

אחוז

100 
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60 

40 

20 

0 

93/4 

1 2 

36% 

/96כ"סהשנה 7 

החלטותולגביביחדהשנתיימלגביעולה,שלעילהגרףמנתוני

צווימ,למתןמההחלטות 36ס c/הכי-ביחדושניימאחדצדבמעמד

להחלטות.נימוקימניתנולאכלל

סךבמסגרתשנכללואח,דצדבמעמדשניתנולהחלטותבנוגע

מעשרתבשמונהבמיוח.דחמורהמצבשלעיל,בגרףההחלטותכל

-80%בכלומראח,דבמעמדצוניתןשבהמהרלוונטיימהמקרימ

מאותמבאחדרקכן,כמולהחלטה.נימוקימניתנולאכללמהמקרימ,

הנותרימ,-20%האתהמהווימנימוקימ,ניתנושבהממקרימשני

אח,דצדבמעמדדווקאהצובמתןלדחיפותנימוקבהחלטהצוין

 .הצולקבלתהמבקשזכותעצמלגבישצוינומהנימוקימלהבדיל

במעמדדווקאהצובמתןלצורךנימוקיממתן-10%ברקמדוברקרי,

אח.ד

המיושמתהמדיניותביןגדולפערעלמצביעימהממצאימלסיכומ,

במעמדצומתןלצורךהנמקה 10%ורקהנמקה;כלהיעדר 36% (

להנמקהלפיהלצפותהיה(שניתןהמוצהרתהמדיניותלביןאחד)צד

שבהמבמקרימגמ .בכולמ)לאאמהמקרימ,שלהמכריעהבמרבית

הצווימ,מתןמדיניותכאשר .במשורהניתנימהמנימוקימ,ניתנימ

הריאבסולוטי,באופןכמעטצוויממתןשלהנהלעיל,כמפורט

להצביעיכולימלמינימלית,קרובההנמקהאוההנמקה,שהיעדר

העודבימ.נגדבמדיניותו,והטיההדין,ביתבהחלטותשרירותיותעל

דעתשיקולהפעלת 4.4.3

שבשגרהכדברמניעהצוייתןלאהדין"ביתהמוצהרת,המדיניותלפי

שיקולהדיןלביתוכיקיבוצי,בהסכמהוראהשמפירימאימתכל

מכלוללשקולועליוכזמני,קבועמניעה,צולתתאימתירחבדעת

בית . 24לאו"אמצו,ליתןלבקשהלהיעתראמשיקולימשלרחב

בנוגעהצו,מבקשהמעבידהתנהגותאתהיתר,ביןישקול,הדין

הופרשלטענתוהקיבוציההסכמבקיומכפיווניקיוןלבולתומ

חלקואתמקיימאינולחוזהצד"כאשרגמ,כך ; 25הבקשהובהגשת

כן . 26לשבות"שלאהנגדיתלהתחייבותתוקףגמאיןהחוזה,לפי

השנויבנושאומתןמשאלנהל[העודבימ]"התחיבותכינקבע,

על . 27מניעה"צוליתןשלאמשקלכבדשיקולמהווהבמחלוקת

אושעותמספרבתאזהרהבשביתתמדובראמלבחון,הדיןבית

האמצעיאלאאינומניעהצו . 28זמןהגבלתללאבשביתהאואח,דיומ

אוהחוקאמלבדוק,יששיינתן,ולפניהדין,ביתשבידיהאחרון

לפתרוןאחרותדרכיממעמידימהצדדימלרשותהקיבוציההסכמ

 • 29בסכסוךהצדדימזכויותלגביהצהרתידיןפסקכגוןהסכסו,ך

הראשוןבשלבקבעאמגמהדין,ביתאתמחייבזומדיניותיישומ

הדעתשיקוללהפעלתהשניבשלבלעבורחוקית,אינההשביתהכי

ומצדיקהמחייבתהנתונימ,שלהרחבבמכלולאי-החוקיות,אמ

מה-צוליתןישכיייקבעאמ-השלישיובשלבמניעה;צומתן

מאפייניו.יהיו

המחקרבחןהדיןביתשלהדעתשיקולהפעלתאתלבחוןכדי

הוזכרהדעתשיקולנושאהאמראשית,כדלקמן:הקריטריונימאת

המעברהאמשנית,במשתמע.אובמפורשההחלטות,במסגרת

השני,לשלבחוקית,אינההשביתהכינקבעשבוהראשון,מהשלב

שבו~לשלישיהשנימהשלבהמעבראוצו;לתתישכיהוחלטשבו

הישראליתהחברהמקניהישדחההלכליתהעוידנםהסדתרות 41- 36 /נזדב"ע 2 1

במערכת).שמור(עותקפורסם)(לאעב"מלתקשורת

תשנ"ב-דין),(סדרילעבודההדיןביתלתקנות 108בסיהיתר,ביןזו,חובהמקור 22

1992 . 

 . 121בעי , 19הערהליעלדיקסונט,בנקעוידנדערדב"ע 23

 . 420בע' , 11הערהלעילהנמלים,שרותדב"ע 24

 • 1 82יב,פד"עמ"י,-נצרתפועלימועצתהמידנהעוידנהסדתרות 4- 2 /שמדב"ע 25

539בג"צ 26 / האצריידהןינתניירולשיםבאי"העודניםלשהלכליתההסדתרות 85

 . 839 , 834 ) 4מ(פ"דלענדוה,

 . 420בעי , 11הערהלעילהנמלים,שרותדב"ע 27

 . 86ב)כרך , 1990 (הענדוהמשפטזלוטניקוי'פסטרנקמ' 28

 • 352בע' , 12הערהליעלהים,מחלקתעוידנדערדב"ע 29

 51המשפט

rו
ו

'#. 
ו..ם
M 

Sב
r: 
r: 
c:: 
.l' 
~ 
c:; 
.l' 
Sב
c:; 

:<יו

 ,..,Sב
ג
r: 
ח
.l' 
.l' 
.l' 
 ::ג

r: 
,.., 
Sב

rב. 

Cכ

rו
ו

'#. 
aכ
aכ

Sב
r: 
.l' 
 ,.., ::ג
בג
rב. 
~ 
בג
rב. 

{' 
 ,..,Cכ
o 
Cו

Cכ
י-
.l' c:; 
 ::ג
i 
c:: 
rב. 

c:; 
r: 
בג
rו
c:; 
r: 



באמצעישימושנשקלהאמכלומר,מידיימ,היוהצו,מאפיינינקבעו

צומתןעלהשניבשלבהוחלטואממניעה;צומתןמאשראחר

הצו,שלשונימניממאפייהשלישיבשלבנשקלוהאמ-מניעה

המושבת,השירותבטוגהעיצומימ,במאפייניהיתר,ביןבהתחשב,

בניקיוןהצדדימ),שניאואחדצד(במעמדהצומתןמעמדבטוג

וכדומה,המניעהצומבקשהמעבידשלהכפיימ

הדעתשיקולהפעלתהיקף- 5מספרגרף

תדעלוקשלעפוה.

עתדלקושלעפהולא

חוזא

120 
100 
80 
60 
40 
20 

ס-+--------~~~------~----~----ר-

30 
88% 

17 
100% 13 

76 0/0 

4 
4 

24 % 
0% 

/96סהייכהנש 7 93/4 

12ברקיחדיו,השנתיימולגבי , 5מטפרגרףנתונילפי %-

הדין,ביתידיעלדעתשיקולהופעלכילהבחיןניתןמההחלטות,

כילהבחיןניתןלאשלגביהןההחלטותכלמבנהקבוע,באופן

השביתהכיהקביעהשלאחרכזה,היה ) 88% (דעתשיקולבהןהופעל

64ברקכאשר(כאמור,חוקיתאינה נימוקימ),ניתנומהמקרימ-%

למטקנהמשפט,באותואפילורבימובמקריממי,דהדיןביתעבר

הכמעטמאפייניו,לפירוטמכןולאחרמניעה,צוליתןישכי

כלשלבזמןמוגבלתובלתימדייתכמעטהגבלהקריטטנדרטיימ,

הוזכרלאהדעתשיקולקיומנושאהעובדימ,שלמחאהפעולות

ולאבמפורשלאכר,ינולאבמילה;ולוהחלטות,באותןאפילו

כזהימהמקרימשלהמכריעהלמרביתמתייחטהדיןביתבמשתמע,

רבימ,שונימניממאפייהיואחדבכלכי ,שברוראףלחלוטין,

וניכרהדעת,שיקולהוזכר,שבהן 12 %המהוותהחלטות 4אותן

תוצאותלפירק(ולאהופעלהואכיהפרוטוקולמקריאתהיה

היחידותההחלטותאלההיוההחלטות),משמעותקריהפעלתו,

שלהמחאהפעולותכלילגביחוללאהמניעהצוכינקבע,שבהן

העובדימכוחבאיכיההחלטות,כלללגבייצוין,עודהעודבימ,

להביאכדיהדעת,שיקוללנושאהמבטיעוניפעמיממטפרהתייחטו

כמעטכאמור,אךהחלטתו,במטגרתאליולהתייחטהדיןביתאת

 ,הצלחהללאמוחלטבאופן

נגדהדיןביתמדיניותשבבטיטההטיהעלשמצביעמהלטיכומ,

הביאהדעתשיקולשאי-הפעלתהעובדה,היתר,ביןהיא,העודבימ

ובלתימידיתאוטומטית,להגבלהדווקאהמקרימשלהמכריעברוב

שבמטגרתהעובדימשלהמחאהפעולותכלשלבזמןמוגבלת

מוחלטבאופןכמעטחרגההמיושמתהמדיניותכיגמ,ברורהשביתה!

המוצהרת,מהמדיניות
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השביתההגבלתהיקף 4.4.4

המוצהרתבמדיניותומפורשתמפורטתהתייחטותעלידועלא

באמצעותלהגבלההראויותהפעולותולטוגלהיקףהמחקרבתקופת

איןהמוצהרת,במדיניותזוהתייחטותהיעדרזאת,עממניעה,צו

המדיניותבמטגרתדעתושיקולאתלהפעילהדיןמיבתלמנועכדיבה

-הצומאפייניאתישקולצו,ליתןישכישקבעולאחרהמיושמת,

אוליניתןלענייננו,במטגרתוהמוגבלותהעודבימפעולותהיקף

שתוארוכפיהמוצהרת,המדיניותמאפיינישלטפציפייישומכילומר,

"צווימשלהעיקרון(למשל,שנבדקמשתנהכלבתחילתויתוארו

שעליהמהצווימ,תוקףמשךלגביההלכהאוובמשורה";קמוצהביד

היקףכילכ,ןבהתאמהלהביאראויקצר),ולזמןמוגבלימלהיות

מוגבל,בכלליות,נאמראמיהיה,השביתההגבלת

חולקובמטפר) 34 (שניתנוהרלוונטיימהצווימכלזהבפרק

שלהמחאהפעולותהגבלתלהיקףבהתאמקטגוריות,לשלוש

המחאה,פעולותלכהגבלתבצו:שנקבעוכפיהשובתימהעובדימ

 6מטפרבגרףמוצגימהנתוניממקצתן,הגבלתאומרביתןהבגלת

 ,במאוחדושניימ,אחדבמעמדשניתנוצווימלגבי

השביתההגבלתהיקף- 6מספרגרף

חוזא

17 120 30 100% 
88% 13 100 

76% 80 

60 

3 
3 40 

18% 
20 0 % 0 % 

0 

אההמחותלעופכל •האחהמותלעופיתרבמ •האחהמותלעופמתצקמ

88בהריבמאוח,דהשנתיימלגבי , 6מטפרגרףנתונילפי %-

העובדימ,שלהמחאהפעולותכלעלהגבלההצוכללמההחלטות

מהן,קטןחלקעל-3%ובמרביתןעל-9%ב

פעולותמריבתהוגבלושבהן )-9%(הההחלטותבשלושכייצוין,

מהחלטותבשתיימהצו,הגבלת ;אבטולוטימניעהצוניתןהמחאה

שעות,שלושבמהלךחד-פעמית,שביתהלעריכתבהיתרהייתהאלו,

ביתידיעלשנקבעובמקומבמועד ,מוגבלבהיקףשנקבע,באופן

תוךיצליחלאומתןהמשאאמכי,נפטקהשלישיתבהחלטההדין;

שלמחאהשביתתבשבועפעמלערוךלעודבימיותרימימ,עשרה

קצרות,כךכלשביתותלעריכתהיתרימהעניינית,מהבחינהשעתיימ,

למעשההנמבזמן,רחוקימעתידיימובמועדימבהיקפןמוגבלות

למתןעיןכמראיתהמקצועי;במאבקמלעובדיממשמעותחטרי

באחדבמעבי.דבכלל,אמממשי,באופןלפגועכדיבהמאיןהיתר,

כהשביתהמתירהואכיהדין,ביתבמפורשמצייןהללו,מהמקרימ

במבקשותהפגיעהאתלמזערתןי"נמגבלותיהשעקבהיותמוגבלת



היתרמתןכילעודבהמודעהדיןביתכלומר, , 30llמקיומהכתוצאה

כינראהמכאן,הנזקים!אתימזעראףאלאשיקטין,רקלאכזה

המחאה,פעולותמרביתהגבלתשלאלולמקריםגםלהתייחטראוי

פעולותכלעלהמהותית,מהבחינהחל,שבהםהשיבתהאיטורכאילו

97בהמהותיתשמהבחינהיוצא,כךהעובדים,שלהמחאה %-

העודבים,שלהמחאהפעולותכלעלהיאההגבלהמהמקרים,

מדוברכאשרובעיקרהמקרים,שלהמכריעברובכייודגש,

מראשהגבילובעצמםהעובדיםהציבורי,בטקטורעבודהבמקומות

אטפתקיוםלמשל,חיוניים;שירותיםייפגעושלאכךהשביתה,את

חיוניולאקטןבחלקרקאוקצרלזמןהעבודההפטקתהטברה,

לבואצריכההייתהכזוהתנהגותוכדומה,העבודהמקוםממחלקות

אי-שלאםלכיוון,הדיןביתבהחלטתחלקי,אםאףביטוי,לידי

היקףשלבלדבחלקיתהגבלהשללענייננו,אוזמני;מניעהצומתן

שלהמכריעברובכאמור,זאת,למרותכך,גםהמצומצםהשביתה

הדין,ביתנהגכךלאהמקרים

כמעטהדיןביתכיבמטקנה,הםגםתומכיםזהבפרקהממצאים

הפעלתכיברורהצו,בהיקףהדיוןבעתדעתשיקולמפעילשאינו

הדבליםלמציאתמביאהטפק,כלללאהייתה,זהבנושאדעתשיקול

ותוארושנמצאוהטפוריםמאלויותרהרבההשונים,המקריםבין

במאפייניו,בהתחשבמקרה,בכלמביאההייתהלבטחלכן,לעיל,

כזה,במצבהשביתה,זכותעלובמהותןבהיקפןשונותלהגבלות

מהתמונההשינויבתכליתשונההייתהמתקבלתשהייתההתמונה

לעיל,שהוצגהוהקיצוניתהאחידה

היקףשלמוחלטיםהכמעטהממצאיםלאורלקבוע,ניתןלטיכום,

הייתההמיושמתהמדיניותשנבדקובשניםכיהשביתה,הגבלת

המעבידים,לטובתמוטית

ומתומשאקיוםחובתהטלת-המעבידהבגלת 4.4.5

צריכהמניעהצובאמצעותהשביתהמניעתהמוצהרת,המדיניותלפי

למשאלהיכנטלטכטוךהצדדיםשניעלהחובהבהטלתמלווהלהיות

לגביהדיןלביתדיווחחובתהטלתלרבותואפקטיבי,מחייבומתן

שלהמלךלדרךלטכטוךהצדדיםהחזרתלשםהתקדמותו,אופן

בצו[המעבידים]יראושלאכך IIזאת,כל , 3הקיבוצי(ומתןהמשא

 , 3211קיבוציומתןלמשאכתחליףבו,לראותאיןאשראת

הרואההמשפט,שלזוגישהעלביקורתהובעה CLSה-בטפרות

עלומתןמשאחובתובהטלתלשבותהעודביםשליכולתםבמניעת

היאומתןהמשאחובתכינטען,ערך,שוותכחובותהמעבידים

פגיעהמהווההשביתהיכולתמניעתבעודניטרלית,חובהמעין

נראהלכן , 33העובדיםנגדהואהכול,בטךשהתהלי,ךכךבעובדים,

לפחות,אוככלל,קובעת,הייתהמוטיתבלתישיפוטיתמדיניותכי

חד-פעולותהואהמחלוקתנושאכאשר(למשל,שייקבעובמקרים

מניעה,צוליתןהדיןביתהחליטאםגםכיהמעביד),שנקטצדדיות

עלומתן,המשאקיוםחובתוהטלתהצומתןעםבדבדבהרי

מעוררותפעולותיוכלאתהרלוונטיים)(במקריםלהפטיקהמעביד

פעולותיויבצועשלפנילמצבולחזורנגדן,יצאושהעודביםהמחלוקת

המעבי.דשלהמחלוקתמעוררות

לשתיחולקוזהלענייןהדיןביתהחלטותהמחקר,נתוניבניתוח

חייבהדיןביתשבהםהמקריםכלנכללושבההראשונה,קטגוריות,

מקריםנכללושבההשנייה,ומתן,משאלקייםוהעודביםהמעיבדאת

הדיןביתשבהםמקריםוכןלנושאהתייחטותכלנכללהלאשבהם

הנתוניםלקיימו,חובההטיללאאךומתן,המשאלטוגייתהתייחט

צוניתןשלפיהןההחלטותלכלחטיםמתיי 7מטפרבגרףשיוצגו

השנתיים,במהלךהצדדיםשניבמעמדזמנימניעה

ומתומשאלקיוםחובההטלתהיקף- 7מטפוגוף

חובההוטלה •

הבחוהוטלהלא

83 % 

אחוז

120 
100 
80 
60 
40 
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-'-------1--o 

100% 

64% 

36% 

0 % 

/96סה"כשנה 7 93/ 4 

המדיניותכיעולה,במאוחדהשנתייםלגיב 7מטפרבגרףמהנתונים

-17%ברקהמוצהרתהמדיניותאתיישמהזהבנושאהמיושמת

83יתרתבכלמהמקרים, להפטיקהיההעודביםעלמהמקרים, %

המקרים,שלהמכריעברובכאשרלעבודה,ולחזורהשיבתהאתמיד

הנושאלגביומתןמשאעמםלנהלמחויבהיהלאכללהמעביד

ללאלהמשיךהיהיכולוהואהשביתה,לפרוץשגרםשבמחלוקת

הממצאים,לפילהם!מתנגדיםשהעודביםהצעדיםבנקיטתהפרעה

בהגבלההמעבידאתהגבילהדיןביתשבואחדמקרהולוהיהלא

בנושאהמוצהרתהמדיניותעלשנמתחהבביקורתכאמורער,ךשוות

זה,

זהבנושאהמיושמתהמדיניותכילומר,ניתןזהפרקלטיכום

המוצהרתמהמדיניותמוחלטבאופןכמעטחרגהשנדבקובשנים

 ~המעבידים,לטובתמוטיתוהייתה

26בךב"ע 30 / החשדההכלליתהעידביםהסדתריתביהתעיפהדשיתרשית 4ו- 1

במערכת).שמור(עותקפורסם)(לא

בבקידעךנ"ע ; 406,נע'ווהערהלעיללע,באליישרהתחזקוהעיירבידעךב"ע 3ו

 . 50,נעיו 7הערהלעילאיגרו,

 . 406,נע'ווהערהלעיל ,עלבאליישרהתחזקוהעיירבידעךנ"ע 32

33 75 . s, supra note 8, at p yוShatz, Sllpra note 14, at p. 809; Kai . 
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השביתההגבלתמשר . 4.4.6

ביניימ,כטעדשביתה,המונעצו"איןהמוצהרת,המדיניותלפי

הגבלתללאאוממושךלזמןשבשגרהכדברהניתניממהטעדימ

לפרקמניעהצוכל"יגבילואמהאזוריימהדיןבתיוייטיבו , 34זמן"

ביתבפנימחדשיתייצבוזמןפרקאותושבתומכךביותר,קצרזמן

מאזוההתנהגותהפעילותלאוראמלשקולשיוכלמנתעלהדין

 • 3Sכן"לעשותישתנאימובאילולחדשו,ישהצו,שניתן

ניתנושבהממקרימרקנידונוזהבפרקמתודולוגית,מבחינה

ניתןאמבימימ.נמדדהצווימתוקףמשךהדין.ביתידיעלצווימ

לזמןהצוניתןזאת,לעומתאמ,זמן.לכמהצויןקצוב,לזמןהצו

הנתונימבתוקף.היההואימימכמהגמכמוצוין,הדברמוגבל,בלתי

מיעוט(לאוראחדצדבמעמדשניתנוצווימלגביבהפרדהיוצגו

לפיבהפרדההצדדימ,שניובמעמדיחד);השנתיימלגביהמקרימ,

השנימ.

בזמןמונבלבלתיאומונבלתוקףלפיהצוויםהתפלנות- 8מספרנרף

המקרימבכלכיהמניעה,צווישלתוקפמתחילתלגבילצייןחשוב

לכלאומידי,ביותר,קצרזמןפרקתוךלתוקףבכניטתממדובר

היותמשמעותית,בנקודהמדובר .טפורותשעותמטפרתוךהיותר

ההחלטה,לאחריומלמשלמתחילהצותוקףאמגדולהדבלשיש

נכנטהואאמאוהמעבי,דעלמטוימתהשפעהישלשביתהשאז

נזקגרימתללאנפטקתהשביתההשפעתשאזמידי,באופןלתוקף

למנועהדיןביתשלהנחושהעמדתובכךבולטתכאןגמלמעבי.ד

למעבי.דנזקגרימתשלאפשרותכל

כמעטיישמלאהדיןביתכיבוודאות,לומרניתןזהפרקלטיכומ

בנושאהמוצהרתהמדיניותאתשנבדקהבתקופהמוחלטבאופן

במרביתהעודבימ.נגדמוטיתהייתהיושמהאשרוהמדיניותהנידון;

בזמןהגבלהללאניתנומידי,באופןלתוקףהצווימנכנטוהמקרימ

דעתשיקולהפעילהדיןשביתמבלירב,זמןבמשךבתוקףונשארו

אוככלל,הצווימבקיומהצורךהמשךדביקתלענייןקצרזמןכל

בפרט.הראשוניתבמתכונתמ

הדיוביתהמלצותמאפייני 4.5

במקרימלראותישכינטען, . 4.4.1בפרק

להגיעלצדדימהדיןביתהמליץשבהמ

שלפעילהוהתערבותעמדההבעתלהטדר,

ולכאורהיותרמתוחכמתאמגמהדין,בית

השביתהלהפטקתשהביאהעקיפה,

זהבפרקהצדדימ.ביןהטכמבאמצעות

הדין,ביתשלהמלצותאותןמאפיינייתוארו

לדבוק,גמכמושלעיל,בטענהלתמוךמנתעל

לכיווןההמלצותבמאפייניהטיהקיימתאמ

המטתיימימתיקימשליחטית,הגבוההאחוז,לאורמהצדדימ.אחד

לדביקהחשיבותשקיימתהרי ,) 18% (הדיןביתהמלצותבעקבות

זו.
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79ב , 8מטפרמגרףהעולהלפי (דביונימהמקרימכלמטך-%

ללאצווימניתנויח,דהשנתיימבמהלךשניימ)אואחדבמעמד

דןלאהמקרימשלמוחלטהכמעטברובכן,כמוזמן!שלהגבלה

הבלתילצוויממתייחטאלאהצווימ,בתוקףלדיוןמדיוןהדיןבית

צורךללאהמתקיימיממאליו,מובןדברכאלשניתנומוגבלימ

אח,דמקרהולונמצאלאכן,כמולפעמ.מפעמלגביהמבהכרעה

כלשלהטוטליתמההגבלהפחותחמורימונעשושונוצושתנאי

שבהממקריממטפרנמצאו-הואנהפוךאלאהעובדימ;פעולות

אי-(שלזובמדיניותהבעייתיותלהדגשתהצווימ.תוקףהוארךאף

לאבמטפרכילציין,ישפעמ),מדיבתוקףהצווימבהשארתהדיון

כאשריותר,ואףימימ-100כבתוקףהיוהצוויממקרימ,שלמועט

בהשארתמ.בצורךדיוןהיהלאכללבכלל,אמהזמן,במרבית

אחדצד(במעמדהצווימתוקףמשךלגביהנתונימלפיכייצויין

התקופהממוצעהיהיחדיו,המחקרתקופותשבשתיהריושניימ),

שלחשיבותוימימ. 43-ביותרארוךבתוקףהיוהצווימשבה

השביתהפרוץשלאחרהראשונהשהתקופהמכךנובעתזהממצא

ממועדיומ 43למשךהשביתהוהחנקתביותר,המשמעותיתהיא

אנוש.באופןבעובדימפוגעתתחילתה,
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הגיעושבהמהתיקימכלהמזהלנושאהרלוונטיימהתיקימ

לאתיקימשניבקיזוזהדין,ביתהמלצתבעקבותלהטדרהצדדימ

תיקימתוכןבדיקתממצאילפיתיקימ.עשרההכולוטךרלוונטיימ,

המרכיבימאתההמלצהכללהמהכלל,יוצאללאבכולמ,כיעולה,אלו

העודבימ;שלהמחאהפעולותלכלגביהשביתה,שלהספקההבאימ:

אמאו,מדיי,באופןלתוקףלשבותהאוטרהצוכניטתכלל,ובדרך

במרביתהעבודה.תחילתעמבבוקרלמחרתבערב,היההדיון

ההמלצותכלומתן.משאקיומחובתהטלתההמלצהכללההתיקימ

שהביאו,המחלוקתמעוררותמפעולותיוהמעבידשלחזרהכללולא

השביתה.לפרוץהעודבימ,לטענת

במטגרתשנערכוהראיונותלפיגמכמוהממצאימ,לפיכייודגש,

בפניו,הצדדימושנידןהדיןביתכאשרהמקרימבמרביתהמחקר,

ומנטהעבודה",יחטישלדיןכ"ביתלכאורהבתחילהפועלהוא

כחלקאשרהטכמהביניהמ.להטכמההצדדימאתלהביאתחילה

פעולותכלאתמידיבאופןלהפטיקהעודבימעלממנה,נפרדבלתי



אינמהמעבידימשני,מצדכאשרהשביתה,במטגרתשלהמהמחאה

זה,איזוןחוטרהמחלוקת.מעוררותהממפעולותילחדולנדרשימ

נענימאינמהצדדימאמהעודבימ.נגדברורבאופןלפעולכדיבויש

עבודה",יחטישלדיןכ"יבתהדין,יבתשלוהתיווךהפישורלניטיונות

כאלולניטיונותהיענותהמקרימשלהמכריעהבמרביתוכאמור,

הדיןביתהופךאזהריהעודבימ,שלהאינטרטעממתיישבתאינה

והנוקשימהדווקנייממאפייניוכלעלמשפט",שלדין"ביתלהיות

לאמירהלהתייחטניתןלכ,ךכדוגמהכה.עדשהוצגוכפיהעודבימנגד

יכנטוהצדדימששני"מקווההוא:שלפיההדין,ביתשלהבאה

ממליץהדיןוביתמוקדמות,דעותוללאטוברצוןמתוךומתןלמשא

ביתשלבצווימצורךללאשביניהמהטכטוךאתיטיימושהצדדימ

ביניהמהטכמהבהיעדרכילצדדימ,מבהירהדיןביתכלומר, . 36הדין"

העודבימ.נגדצויינתן

המעשיתהמשמעותכי ,בטענהתומכימשלעילהממצאימלטיכומ,

הממצאימכן,כמוהשביתה.הפטקתהיאהדיןביתהמלצותשל

נוטפימ,משתנימלגביגמהצווימ,לגבילממצאימביותרדומימכאן

הפטקה(בשניהמהפטקתהתוקףותחילתהשביתההגבלתהיקףכגון

משאקיומחובתהטלתלהיקףבנוגערקושוניממידית);טוטלית

במטגרתקיומהלגבימאשריותרגבוהההיאכאן(כאשרומתן

דעתשיקולמפעילהדיןביתכילהבחין,ניתןלאכאןגמהצווימ).

המקרימלכלמתייחטוהואבפניו,שבאוהמקריממאפיינילגבי

המצטיירתהתמונההעודבימ).כלפישלילית(גישהאופןבאותו

העודבימ.נגדהדיןביתשלהטיהשלהיאשוב

שנדחוזמנייממניעהלצוויבקשות 4.6

נדחושבהממקרימשניהכולבטךהיושנדבקובשנתיימכאמור,

 ; 1 997- 1996בשנימהתרחשוהמקרימשניזמני.מניעהלצובקשות

באוניברטיטתוהשני,הכללית,חולימבקופתשביתהלגביהאח,ד

במחקראליהמההתייחטותהללו,המקריממיעוטלאורתל-אביב.

מקיף,תוכןבניתוחלאאמגמטטטיטטי;ולאפרטניבאופןתהיה

זו.רשימהמתחומיהחורג

חרליםבקרפתהשביתההתיקימ.שנימאפייניאתלהלןנתאר

יחטיתרבלאחרלהתחילהייתהואמורהעתידיתהייתההכללית

התארגנותאפשרהובכךהצו),למתןהבקשההגשתממועדיומ 12 (

איימהולאאחד;ליומרקהוגבלההיאלקראתה;המעבידשלמראש

מצומצמימהיולמעיבדהשביתהנזקילכןהחיוניימ.בשירותימלפגוע

העודבימכיוייאמר,יוקדמתל-אינב,בארניבריסטתבשינתהביותר.

במעמדהראשוןהדיוןמאזימימתשעהבמהלךלשבותשלאנאלצו

תצהירלהגשתמתאימהבאורכהלזכותשיוכלוכדיהצדדימ,שני

זהמקרהטווגזאת,למרותמניעה!לצולבקשהמטעממתשובה

אףבהמשך,שקרהכפימניעה,לצוהבקשהנדחתהשבוכמקרה

ארוכהתקופהבמשךברטיטהבאונישביתהקיוממנעהדיןשבית

הריבאוניברטיטה,השביתההיקףלגביימימ).תשעה(אותמ

שהוגדרבהיקףביותר,מינימליותלפעולותרקהגבילוהוהעודבימ

וכש"הנזקביותר"מוגבלשביתהכ"היקףעצמוהדיןביתידיעל

מכאן, . 37כטדרו"נמשךהאקדמיתהפעילותומהלךרבאינוהנגרמ

עתידיבמועדתחילתןעמיחדהשביתות,שלהמינימליההיקףכי

להטבירלכאורהיכוללקראתן)המעבידהתארגנותאת(המאפשר

מניעה.לצוויהבקשותאתהדיןביתדחהמדוע

נדירותלעתימאמהגממניעה,לצובקשותשלדחייתןעצמ

לכאורה,עשוי-להוכיחמינימליימ),המהשביתותנזקי(וכאשר

וכימקרה,כלשלענייניתשקילהמתוךניתנותהדיןביתשהחלטות

שתויבלהדין,ביתשלומוחלטתשרירותיתמוקדמתהטיהקיימתלא

אחרת,אוזובדרךלגרומ,מאפייניו,מהמשנהולאמקרה,בכלאותו

הנטייהזה.רושמשוללימהמחקרממצאילדעתי,השביתה.לטיומ

הרובלעמדתלגיטימציההקנייתלשממיעוטדבעותשימושלעשות

באופן . 38בארצות-הבריתהעליוןהמשפטביתלגביבטפרותמוכרת

דיןפטקיבמעטשימושלעשותהנטייהגמבטפרותהוכרהדומה,

לשמלעבודה),הדיןביתשלשלעילהדיןפטקי(כדוגמתחריגימ,

לגביוזאתהדין,פטקישלהמכריעהלמרביתלגיטימציההקניית

בשטחימביטחוןבנושאיבישראלהעליוןהמשפטביתפטיקת

 • 39הכבושימ

העיקריההליךתוצאות 4.7

הטעדימזהותבבעייתהיתר,ביןבהתחשב,המוצהרת,המדיניותלפי

לצוההליך[שלש'הזמניות'"אטורהריבשביתות,מניעהצווילגבי

ותרוקןעתרו,שלההטופית,המטרההשגתלידיתביאזמני]מניעה

תושגענייני,בירורללאביניימ,טעדשבדרךכךמתוכן,ההליךאת

כיוצריךראויזו,הלכהלפיכלומר, . 40עתרו"שלההטופיתהמטרה

במלואו,המשפטיההליךיתנהלהמקרימשלהמכריעהבמרבית

במטגרתזמני.לצוהביניימהליךבמטגרתרקביטוילידייבואולא

רקדין,פטקניתןשבהמכתיקימטווגוזה,למחקרהנתונימעיבוד

פטקוניתןלעיל,כמפורטבמלואו,ההליךהתקיימשבהממקרימ

עצמאיתהטכמהשלממצבלהדבילזאת,הדין;ביתשלמפורטדין

כאשרבמהלכו,אוהדיוןלפניביניימ,הליךבמטגרתהצדדימבין

 ~דין.פטקשלתוקףלהלתתהתבקשהדיןבית

 . 50בע' , 17הערהלעילאיגדו,בנקדערדב"ע 34

 . 407בע' , 11הערהלעיללע,באליישרהתחזקוהעוירבודעדב"ע 35

פורטם)(לאלדופועלימעוצת-לסדו 41 8- /כדדב"עראורבותמיכיאחתכדוגמה 36

במערכת).שמור(עותק

- 41כזדב"ע 37 17 I פורטם)(לאהדחשההלכליתההטדתרותנית"לאיבבאוניבריסטת

ת"לבאיב).אוניברטיטתעכיין(להלן:במערכת)שמור(עותק

38 K. Stock "The Practice ofDissent in the Suprelne Court" 1 05 Yale L. RJ 

2235 ) 1996 (. 

"גבולשלףלי ;) 1988 (לקוצהבגוההמשפטביתלשהפולייטתפקדיושמירר' 39

לצדק"הגבוההמשפטביתשלהפטיקהובשביליבשוליהירוק:הקוהואהאקטיביזם

 . 757 ) 1993 (יזמשפטיעוני

 . 51בע' , 17הערהלעילאיגדו,בנקדערדב"ע 40
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במרביתכיהיא,המחקרמנתוניוהמוחלטתהברורההמסקנה

המדיניותהלכתהשנתיים),לגבי 95% (המקריםשלהמכריעה

מגיעאינוהעיקריוההליךמיושמתאינהכללזהלענייןהמוצהרת

מההליךנפרדבלתיחלקהואהזמנישההליךרקשלאמכאן,לסיומו.

בהליךבחשיבותוהמרכזיההליךלמעשההואאלאהמשפטי,

העיקרי.להליךמשמעותכלשאיןכמעטכאשרשננקט,המשפטי

שבמרביתבכךמקורהכזו,מיושמתבמדיניותכךעקבהבעייתיות

צוידי(עלהשביתהמופסקתהרלוונטייםהמקריםשלהמכריעה

וההליךהדין),ביתב"המלצת"שמקורההצדדיםהסכמתעקבאו

בירורנערךלאלמעשהכאשרהסתיים,המהותיתמהבחינההמשפטי

הסכסוך.שלומלאענייני

הריניתנו,שכןהדיןפסקישלושתלתוכןבקצרהבהתייחס

הבקשההשלישיבתיקכאשר ; 4קבועןמניעהצוניתןמהםשבשניים

שונות,רבות,הגבלותהוטלואך"פורמלי",באופןנדחתה

לכן,השביתה.נזקיהקטנתלשםהשובתיםעלומשמעותיות

התקבלהכאילוזולבקשהגםלהתייחסניתןהמהותית,מהבחינה

לצוויההחלטותלמאפיינידומיםהדיןפסקימאפייני . 42חלקיבאופן

מתוחכמתהגבלהדעת,שיקולאי-הפעלתמבחינתהזמניים,המניעה

וכדומה.העובדים,פעולותשל

ערעורים 4.8

כלבמסגרתערעוריםשלושהרקהוגשויחדהשנתייםבמהלך

שלפיהםדיןפסקיעלהיומהערעוריםשנייםשנדבקו.התיקים

מניעה.צולמתןזמניתהחלטהעלואחדמניעה,צוויניתנו

אחדבערעורמדוברהריזמני,לצוהחלטותעלערעוריםלגבי

צו),למתןהבקשהלדחיית-2וצולמתן 34 (החלטות-36לבנוגע

ההיקףלגביהממצאערעורים.הגשתשל-3%במדוברכלומר,

ותומךמפתיע,אינוזמנילצוהחלטותעלערעוריםשלהמצומצם

החשובהואהשביתהפרוץשלאחרהראשוןהזמןפרקכיבטענה

זמני,צולמתןהחלטהעלערעורעלהחלטהלמתןעדביותר.

הנידונההשביתהלגבימעשיתממשמעותשינטרלזמןפרקיעבור

ההחלטה.את

ומסקנותטיכום . 5

לגביהכוללתההכרעהתיקבעהמחקר;ממצאיאתנסכםזהבפרק

יחסמהומוטית,הייתההמיושמתהמדיניותהאםהמחקר:מטרת

שונותלמסקנותונתייחסהמוצהרתלזוהמיושמתהמדיניות

שנאספו.מהנתוניםהנובעות

שנאספו,הרביםהממצאיםלאורהמיושמת:המדיניותסיכום

הנחקרות.השנתייםלגבייחדהעיקריים,הנתוניםאתלהלןנרכז

77ככימתברר,העיקרייםהרקעלנתוניבהתייחס מהפונים-%

שיבתותלגביבעיקרמכריעהדיןשביתכלומרהציבורי,מהסקטורהם

(שאמורזמנילצוההליךכיהתברר,השפעתו.עיקרושםזה,בסקטור

להליךיחסיתושוליבינייםהליךרקלהיותהמוצהרתהמדיניותלפי
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ההליךלמעשההואחשיבותו),מבחינתקבועמניעהלצוהעיקרי

בקשותגםהוגשוהתיקיםבכלהמעשית:בחשיבותווהמרכזיהעיקרי

גםהרלוונטיים)מהמקרים 86% (המכריעהובמרביתםזמני,לצו

95באחד.במעמדזמנילצובקשות המשפטיההליךמהמקרים-%

לסיומו.הגיעלא

בחשיבותומרכזיכממצא-הזמניההלירלתוצאותבהתייחס

95בככיהתברר, עמדההדיןביתקבעהרלוונטיים,מהמקרים-%

במקריםאומניעה,צוידיעלהשביתהלהפסקתוהביאבסכסוך

לצדדים"המלצה"מתןשלוהעקיפההמתוחכמתבדרךאחרים

צדבמעמדצוניתןמהמקרים I28°סבכ-ביניהם.להסכמהלהגיעה

97בכוללות:זמנייםמניעהצווילמתןהדיןביתהחלטותאח.ד %-

-100%בהעובדים;שלהמחאהפעולותכלשלהגבלהמהמקרים

תוךמהמקריםבחלק(אומידילתוקףשנכנסתהגבלהמהמקרים

79בשעות);מספר בלתילזמןהואהצוויםתוקףמהמקרים-%

(ארבעיםביותרארוכיםזמןלפרקיבתוקףהיוהצוויםכאשרמוגבל;

בתוקףוהיוניתנוהצוויםתמידוכמעטבממוצע)ימיםושלושה

עודכלבסכסוךההתרחשויותשללסירוגיןדביקהשלמנגנוןללא

להחלטותנימוקיםכללניתניםלא ) 36% (רביםבמקריםבתוקף.הצו

ניתניםלא ) 90% (תמידוכמעטהצו;במתןהצורךלהצדקתהדיןבית

-12%ברקאח.דצדבמעמדדווקאהצובמתןלצורךנימוקים

החלטותיולגבידעתשיקולמיישםהדיןביתכיהתבררמהמקרים

17ברקזהים.הנםשבפניוהמקריםכלכאילו- מהמקרים-%

ומתןלמשאלהיכנסהמעבידיםאתהדיןביתחייבצו,ניתןשבהם

לגבילצדדיםהדיןבית"המליץ"שבהםהמקריםבכלהעובדים.עם

לאלוביותרדומיםמרכיביםזוהמלצהכללההסכסוך,הסדרתאופן

שלמידיתכמעטאומידיתהפסקהלתת:נהגשהואהצוויםשל

שבמסגרתה.המחאהפעולותכללגביוזאתהשביתה,

הדיןביתשנוקטאמצעיםמספרהתבררוהמחקרבמסגרת

הלגיטימיותאתולשמרלייצרמנתעלהמיושמת,המדיניותבמסגרת

השביתההפסקתשלהטקטיקה )א( : 43והציבורהעודביםבפנישלו

להפסקתלה"לסרב"שקשההמלצהשלהעודביםבפניהצגהידיעל

העובדיםכיהרושם,נוצרכךישיר.באופןצומתןבמקוםהשביתה,

באופןדחייה )ב(השביתה;להפסקתהחופשימרצונםהסכימו

העודביםעלבפועלהגבלותהטלתאךצו,למתןהבקשהשלפורמלי

העודבהאתלהסתירהמנסותמתוחכמותהגבלותולעתיםהשובתים,

הפער )ג( ; 44הגבלהשלטוטליכמעטאורחבבהיקףמדוברכי

ברטוריקהשימוש-למיושמתהמוצהרתהמדיניותיבןביותרהגדול

בנוגע,התעשייתית,הדמוקרטיהעקרוןחשיבותלגביונשניתחוזרת

בסכסוך;הדיןביתהתערבותוהיקףמשמעותלשוליותהיתר,בין

בהגבלתה;לנקוטשישוהזהירותהשביתהזכותלחשיבותבנוגע

ביתולאעבודהיחסישלדיןביתלכאורההדיןביתלהיותובנוגע

למתןבקשותשלושולימועטמספרדחיית )ד(משפט;שלדין

מקרהבכלמכריעהדיןביתכילכ,ךכהוכחהוזאתזמניים,צווים

הצדדיםביןומתןמשאקיוםחובתשלהטלה )ה(עניין;שללגופו



שלהצגהכדיתוך-ביותרחלקיבאופןבפועלאמגמ-לסכסוך

מניעה.צולמתןבמהותהלכאורה,כזהה,זוחובההטלת

עמבמשולבבמאוחד)שנתיימ(לפיהמחקרלממצאינתייחס

מהבחינהמניעה.צווישלבנושאשנערכוהקודמימהמחקרימממצאי

גבוההיהשביתותלהפסקתהדיןביתהתערבותשיעורהמהותית,

81ל 1976-1974בשנימוהגיעבעבר,גמביותר  1986-ובשנת ,-%

89ל 1987 ועדהדיןביתשלהקמתוממועדכמעטלמעשה, .-%

התערבותבהיקףעלייהשלעקביתמגמהקיימתהמחקר,תקופת

להיקףהמחקר,בתקופהלהגעהעד-שביתותלהפסקתהדיןבית

הממוצעבשיעורהשביתותלהפסקתלבקשותמהותיתהיענות

בנושאהמוצהרתלמדיניותבניגודזאת,כל ! 95%שלמוחלטהכמעט

זה.

הדיןביתבהתערבותהעלייהלמגמתובניגודהמחקר,ממצאילפי

הדיןביתבמדיניותבשינוילהבחיןהיהניתןלעיל,שצוינהבשנימ

 1996-לשנתבנוגע 1994-1993שנתביןהמשתניממרביתלגבי

פחותהייתההמיושמתהמדיניות 1997- 1996שבשנתכך , 1997

לגביגמזאת,למרותהמוצהרת.המדיניותאתתואמתויותרמוטית

שלהמכריעהבמרביתהובחנהעצמה,בפני , 1997- 1996שנת

מהמדיניותברורהבצורהחורגתואףברורה,מוטיתמדיניותהמקרימ

מבחינה(כגון,לעילשצוינומסיבותמקרה,בכלהמוצהרת.

לחו,דמהשנימאחתכלבממצאילראותניתןלאסטטיסטית),

כתקפימ.

הדיןביתמדיניותכיהיא,המחקרמסקנת-המחקימסקנןת

נגדמניעהלצוויבנוגעשנדבקובשנימבתל-אביבלעבודההאזורי

המעבידימ.לטובתוזאתכמוטית,התבררההמחקרבתקופתשביתות

העודבימ,ידיעלהשביתההליךלנקיטתהתנגדותואתמפגיןהדיןבית

ואכן,-השביתותקיומאתלמנועמנתעלשונותדרכימונוקט

וכמעטביותרגבוהההיאמטרתולהשגתשלוהאפקטיביותמידת

הפועל-משפטשלדיןכביתבבירורמתגלההדיןביתמוחלטת.

הדיןהוראותלאכיפתובפורמליותבנוקשותבעקביות,דבווקנות,

מדיניותעבודה.יחסישלדיןכביתלהצטיירליומרתובהתאמולא

ובעקרוןהמשפט",בית"אובייקטיביותבעקרוןפוגעתזומוטית

העבודהביחסיהתערבותלמיעוט(בנוגעהתעשייתיתהדמוקרטיה

הללושהממצאימבכךלמצואניתןאלובמסקנותתמיכהבמערכת).

שהממצאימבכךשנדבקו;המשתנימבכלעקביימההטיהכיווןלגבי

95(למשל,מוחלטימכמעטולעתימבעצמתמ,ביותרגבוהימ % 

אבסולוטיכמעטהיקףלגבידומימונתוניממניעה,צווימתןשל

הממצאימביןביותרגבוהההתאמהשישובכךהגבלה);של

מהתיקימרבימשלהתוכןניתוחישללממצאימהסטטיסטיימ

בתחומ,בעברשנעשוהקודמימהמחקרימממצאיוההחלטות.

השונימ.משתניועלהנוכחי,המחקרבממצאירבהבעקביותתומכימ

במסגרתהתבררלמוצהרת,המיושמתהמדיניותביןלפערבנוגע

קיימכישנדבקו,המשתנימכללגביחד-משמעי,באופןהמחקר,

הפערלמיושמת.המוצהרתהמדיניותביןביותרמשמעותיפער

שמירהעלוהערבהשכממדברתהמוצהרתשהמדיניותבכך,מאופיין

המשפט"),בית"אובייקטיביותעקרון(במסגרתבמשפטאיזוןעל

למיעוט(בנוגעהתעשייתיתהדמוקרטיהבעקרוןתמיכהועל

זאת,לעומתעבודה).יחסיבמערכתהעבודהביחסיהתערבות

באופןהעבודהביחסימתערבתכאמור,המיושמת,המדיניותבפועל,

הנימוקימהמעבידימ.לטובתהמוטיתמדיניותהידיעלמשמעותי,

לגביהמסקנהלגבילעילשניתנולאלוזהימזובמסקנהלתמיכה

המדיניותביןזהותלהיותחייבתכייודגש,הדין.ביתהטיית

כמחייבתלמערכתוהצדדימהציבורבפניהמוצגתהמוצהרת,

זהותבהיעדרבאמת.הרווחתהמיושמת,המדיניותלביןוכרווחת,

לגביטעותשלבמצבלהימצאהציבוריכולהמדיניות,סוגישניבין

קשהכילעודבה,ישבמצבלבעייתיותמיוחדדגשהקיימ.המצב

בוודאותלאבחןהנוכחי),המחקרכדוגמתאמפירימחקר(בהיעדר

המיושמת.המדיניותמאפייניאת

ביןהקשרלגבי CLSה-אסכולתבטענותתומכימהמחקרממצאי

מתיימרהדיןשביתאףהמדינה,לביןהדין)(ביתהמשפטיתהס~רה

אינממסוימתמבחינהאלוממצאימממנה.אוטונומילהיותלכאורה

חלקומהווההמדינהידיעלהוקמההדיןביתמערכתמ.מפתיעי

הדין,בביתהדומיננטיהמרכיבשהמהמערכת,שופטיממנגנוניה.

שלבפניותבעיקרמטפלהדיןביתהמדינה.ידיעלבעיקרממונימ

גדולהאינטרסימזהותקיימתמניעה.צווילקבלתאליו,המדינה

לשביעותכדואגת(כמעסיקה,המדינהשלהאינטרסימביןביותר

שלהאינטרסימוכנגדהמעבידימשללאלווכדומה),הציבוררצון

העובדימ.

המרכזיהואבתל-אביב,לעבודההאזוריהדיןביתכייודגש,

השופטיממכלל-50%כבומכהנימלעבודה.הדיןביתבמערכת

 40ס c/האליומופנותהכול),סך 30מתוך 14 (האזוריימהדיןבבתי

הבקשותמכלל-44%כבמדינה,הדיןביתבמערכתהתביעותמכלל

 • 45ביותרוהחשובימהמורכבימהתיקימבונימונידושביתות,לגבי

יחסימערכתלכללהמחקר,מממצאיהנובעתהמשמעותמכאן

 •בישראלהעבודה

לישראלהאיייריתהתעישה 4-70 /נז ; 37הערהליעלת"לבאיב,איניבריסטתעניין 41

במערכת).שמור(עותקפורסט)(לאהדחשההכלליתהעיידבטהטרתריתניבע"מ

(עותקפורסט)(לאבאי"העידביםלשהלכליתההסרתריתנימ"י 41- 34 /נדדב"ע 42

במערכת).שמור

שלהערכיהמטעןאתלעבודההדיןבביתהשופטלהסתרתבספרותלהתייחסות 43

 . 357בע' , 6הערהליעלמונדלק,ראוההסתרה,ואופןהכרעותיו

vש"יקידשאחברהעידבינישע"יגחש"אקידשאחברה 41- 64 /נזדב"עלמשלראו 44

 .במערכת)שמור(עותקפורסט)(לא

 ) 1988 ( 14הגלימהבתל-אביב"האזוריהדיןבביתהראשיהשופטעט"ריאיוןיגאלפי 45

11 . 
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