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 בית המשפט" יבמעמד "ידיד להצטרף להליך)דחופה( בקשה 

 

הנכבד  דיןה לבקש מבית ים( מתכבדהמבקשים – )להלן עמותת האינטרס שלנו ותנועת 'תחרות' ,פורום קהלת

בפני בית הדין הנכבד את עמדתם  הציג בקצרההמבקשים יבקשו לבית המשפט'.  ילהליך כ'ידיד להצטרף

נה עניין ליחסי עבודה או לדיני עבודה אלא למשפט נלפיה החלטת המדינה העומדת במוקד הליך זה אי

עליה הכריזה ההסתדרות כלגיטימית באשר שהמנהלי. על בסיס זה ייטענו המבקשים כי אין להכיר בשביתה 

. משכך סבורים המשיבים כי נכון יעשה בית הדין פוליטית-מעין היותר לכל או, פוליטית בשביתהמדובר 

 לשכת המסחר.איגוד ם ווהנכבד אם יוציא צו מניעה נגד שביתה זאת כפי שהתבקש על ידי התאחדות התעשייני

 

 אלא ספציפי כלכלי עניין בעלי שאינם אזרחיים בגופים שמדובר משום הן נדרש המבקשים של צירופם

 המשפטי הניתוח משום והן, שביתה של מקיומה העיקרי הנפגע להיות העלול, רחב ציבור את מייצגים

 .נכונה והכרעה יותר טוב לבירור שיתרום הנכבד הדין בית בפני להציג שיבקשו

 

 

 ים. המבקשא

ידי אנשי ציבור ואקדמיה מתחומי -על 2012הוא עמותה ציבורית שהוקמה בראשית שנת  פורום קהלת .1

והכלכלה. הפורום פועל לחיזוק הדמוקרטיה הישראלית, לקידום חירות הפרט , מדע המדינה הציבוריהמשפט 

בישראל, ולעיגון מעמד הקבע של ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי. בתחום תחרותי ועידוד השוק ה

, לקידום תפיסה דמוקרטית של מושג שלטון החוק, לעידוד אחריות בין היתר הפורום חיזוק הדמוקרטיה פועל

כן דוגל הפורום ביצירת מרחב פעולה הולם לממשלה להגשים מדיניות שלטונית ולהגדלת השקיפות. -משפטית

נתמך על ידי ישות מפלגתי ואינו הפורום אינו בתחומים שונים, לרבות רפורמות בתחום מינהל וכלכלה. 

 ידי בעלי עניין אישי בתחומי עיסוקו.-לא עלמדינתית כלשהי ו

 



3 
 

במטרה להביא לשיפור שוק  2016, היא עמותה רשומה שהחלה לפעול בשנת התנועה לחירות בתעסוקה – תחרות .2

מוקדי של  העבודה הישראלי ולפעול לשגשוג כלכלי של מדינת ישראל. תחרות מבקשת למתן השפעות שליליות

בכלל ועל המגזר הציבורי בפרט, ופועלת לאיזון בין הכוח המצוי בידי  על המשק הישראלי כוח לא דמוקרטיים

כמו כן, העמותה מסייעת לעובדים המעוניינים  ארגוני עובדים לבין סמכויות מעסיקים וטובת הציבור בכללותו.

ני העובדים בחופש מהתאגדות ובחופש להתאגד בארגוני עובדים המציבים תחרות מעשית ורעיונית לארגו

 המסורתיים.

 

. מימון העמותה מבוסס על הוראות קבע 2019היא עמותה רשומה משנת  ,הלובי שלך בכנסת –האינטרס שלנו  .3

חודשיות מהציבור הרחב וכך גם מטרת הארגון היא לייצג את הציבור הרחב בתהליכי קבלת החלטות מול 

 פשי, תחבורה, ארגוני עובדים וחינוך. הממשלה, הכנסת ובתי המשפט. העמותה פועלת בתחומי סחר חו

 

 מומחיות המבקשים בנושא הנדון . ב

נושא השביתות בישראל, השפעתן על המשק והדרך הראויה לסיוגן מעסיק את חוקרי הפורום וכלכלניו מזה  .4

ניתוח כלכלי והמלצות  –"ארגוני עובדים בישראל פרסם פורום קהלת את המחקר  2016תקופה. בשנת 

מאת ד"ר מיכאל שראל, צביה זיכרמן ואמיר פדר. מחקר זה סוקר באופן תיאורטי והשוואתי , חקיקה"

בבד, עוסק הפורום בשאלת גבולותיה -היבטים שונים הקשורים בהתאגדות המקצועית וזכות השביתה. בד

של השביתה הלגיטימית מבחינה משפטית, על הרצוי והמצוי. הפורום אף הצטרף בעבר להליכים משפטיים 

 בעניין השביתה וגבולותיה.

 בעידן ישראל"נמלי  –מדיניות מקיף לגבי הנמלים בישראל -מחקר 2018בנוסף לכך פרסם פורום קהלת בשנת 

, מאת ד"ר יצחק קליין ופנחס אנצילביץ, ובו המלצה לגבי שינוי המבנה הארגוני והרגולטורי של "תחרות של

 מערך נמלי הים בישראל.

בשנתיים האחרונות מחקר מקיף אודות אופי הפסיקה בבית הדין לעבודה תוך התמקדות תנועת 'תחרות' קיימה 

בפסיקה בתחום יחסי עבודה קיבוציים, לרבות פסיקת בית הדין לעבודה בסכסוכים שהמדינה צד להם, שביתות 

ייחודית  פוליטיות ושביתות בשירותים חיוניים, לרבות השוואה בינלאומית. במסגרת זו רכשה 'תחרות' התמחות

בתחום והיכרות עם סכסוכים מעין אלה שבמוקד עתירה זו. את עיקרי המחקר הרלוונטי לנושא דנן פרסמה 

כמו כן, תחום יחסי העבודה הקיבוציים עומד  2019.1תחרות בנייר אודות הגבלת שביתה בשירותים חיוניים משנת 

 יות באותו הקשר.במרכז פעילות העמותה ובידה לסקור ולהסביר היטב סוגיות ציבור

אף העמותה עמותת 'האינטרס שלנו' עוסקת רבות בנושא ארגוני העובדים והשפעתם על המשק הישראלי. 

 מקבלי ההחלטות. אצל את עקרונות נייר העמדהופועלת לקדם  2,לזכות השביתהבנוגע  נייר עמדה פרסמה

 

עניין כלכלי כלשהו בסכסוך הנדון, והם לצד מומחיותם הספציפית, מדובר בארגונים אזרחיים שאינם בעלי  .5

 משמשים פה לציבור רחב ובלתי מסויים, שהוא צפוי להיות הנפגע העיקרי מן השביתה הצפויה.

 

 . הבקשה להצטרפות כידיד בית משפטג

                                                           
1 -%D7%94%D7%92%D7%91%D7%9C%D7%AA-20-01-content/uploads/2020/05/20-https://www.tacharut.org/wp

%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%AA-
%D7%91%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%9D-

%D7%97%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D-.pdf 
2 morg/interes.com/ovdi-https://our 
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-בהתאם למסורת הפסיקה בסוגיית צירוף צדדים להליכים כ'ידידי בית המשפט', בחינת בקשה להצטרפות כ .6

"מידת התרומה הפוטנציאלית הגלומה בצירוף המבוקש אל מול החשש 'ידיד בית משפט' תיעשה בעיקר לאור 

( 2, פ"ד נד )דינת ישראלשוורץ נ' מ 111/99)ע"פ  שצירוף כאמור יפגע ביעילות הדיון, בצדדים ובזכויותיהם"

נפרטו למבחני משנה )בלתי  –התרומה מצד אחד והחשש לפגיעה ביעילות הדיון מאידך  –(. הללו (2000) 241

 (. (1999) 529( 1, פ"ד נג)ישראל-קוזלי ואח' נ' מדינת 7929/96)מ"ח  קוזליממצים( בפסק הדין המנחה בעניין 

 

הכריזה ההסתדרות נכנסת במסגרת גבולות השביתה  עניינה של העתירה בשאלה האם השביתה עליה .7

. להכרעה זאת צפויה להיות השפעה דין-שורת פסקיהפוליטית כפי שאלה שורטטו במשפט הישראלי ב

כדי ציבור,  ילשמש שליח אפוא יםמבקש דרמטית על המשק הישראלי ועל כל אזרח בישראל. המבקשים

 .םועיסוק םחיותמומלהעלות לפני בית המשפט הנכבד טענות מתחום 

א והצטרפות המבקשים כ'ידיד בית משפט' תתרום לייעולו של הדיון ותסייע לבית הדין הנכבד לקבל את מל

 מבחינה תיאורטית, עובדתית ומשפטית. –התמונה הרלוונטית לסוגיה שעליו להכריע לגביה 

בשל קוצר הזמן ומועד הדיון הקרוב יסתפקו המבקשים בשלב זה בהגשת עיקרי טיעון בבחינת התמצית 

טענותיהם בפני בית הדין הנכבד במסגרת  יתרשבתמצית בלבד. ככל שהדבר ניתן יבקשו המבקשים לפרוש את 

זה יימשך, וככל שיתיר זאת בית הדין הנכבד, וככל שהדבר יתבקש, יבקשו המבקשים הליך שהדיון. ככל 

 להגיש לבית הדין מסמך מפורט הכולל את כלל טענותיהם. 

, ועל רקע חשיבות הנושא והשלכותיו הציבוריות, דומה שלא ממוקדו קצרעיקרי טיעון  במסמךהואיל ומדובר 

 תהיה כל הכבדה על הדיון בצירוף המבקשים.

 

 . עמדות הצדדים בנוגע לבקשת ההצטרפותד

 לאור מועד הדיון, מוגשת בקשה זו כעת כפי שהיא מבלי שהייתה למבקשים שהות לבקש את  תגובות הצדדים. .8

  .לבית הדין הנכבד נשלחו העתקים לב"כ הצדדים והח"מ וידאו את קבלתם שם בבד עם הגשתה

 

 . לסיכוםה

תסייע  הם, שמיעת טענותיבהליך זה ופוטנציאל התרומה של המבקשיםיידונו מפאת חשיבותם של העניינים ש .9

הנכבד מתבקש אפוא  דיןבית ה. ההיבטים הרלוונטיים ם היטב לאור כלליצדדלבחון את טענות ה דיןלבית ה

להציג את טענותיו, לצרף את עיקרי הטיעון הנלווים לבקשה זו לתיק העתירה, ולאפשר  מבקשיםלאפשר ל

 פה.-גם בדיון בעל יהםלטעון את טענות הםל

מנכ"ל פורום קהלת,  מר אלון תובל מנכ"ל תנועת תחרות, ומר אלעד ס, רן בר יושפטתצהיריהם של עו"ד 

 מלכא מנכ"ל האינטרס שלנו מצורפים לאימות הפרטים שבבקשה זו.

  הנכבד. דיןכתב הטענות יצורף כנספח לבקשה זו, לנוחות בית ה

 

 ומועיל אפוא להיעתר לבקשה; ואף מן הדין לעשות כן.יהא זה נכון 

 

 אריאל ארליך, עו"ד                      מאיר בוחניק, עו"ד                    

 

 ב"כ המבקשים

 ירושלים, 
 כ"ח בשבט, תשפ"ב

 2020בינואר,  30
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 עיקרי טיעון מטעם המבקשים להצטרף כידידי בית משפט

 

 תמצית

 

הסכסוך שעליו הכריזה ההסתדרות אינו "סכסוך עבודה" כהגדרתו בחוק ובפסיקת בית המשפט, ולפיכך 

שאלת הרשאת הנמלים  –נושא הסכסוך השביתה המתוכננת אינה שביתה חוקית כי אם שביתה פוליטית. 

הריבון  להחלטה מנהלית שנתונה להכרעת כי אםעניין לסכסוך עבודה אינו  –הפרטיים לפרוק מטען כללי 

כך לפי מהותו של הסכסוך, כך שבעתיים לאחר שנחתם הסכם בין הצדדים  ובמקרה דנן למשרד התחבורה.

החלטת  לגבי הרפורמה וההסכם אינו מונע ממשרד התחבורה להחליט על פריקת מטען כללי בנמל המפרץ.

 אפואהסכסוך . קתםבודה של העובדים או לתנאי העסמשרד התחבורה אינה נוגעת לשינוי מבני במקום הע

 סיוןיבנמוסמכת,  רשות מנהלית על ארגון עובדיםשל  פסול איום אינו סכסוך בין ארגון עובדים ומעסיק אלא

 . לשנות או למנוע החלטה חוקית שקיבלה במסגרת סמכותה לטובת הציבור

יאלצו הכרזת ההסתדרות על הסכסוך נובעת רק מחשש לאובדן יתרון עסקי לנמלים והחשש מכך שאלה 

, זהו ניסיון לשפר עמדות בדרך סחטנית לאחר שנחתם הסכם להתמודד עם תחרות מצד הנמלים הפרטים.

, כפי . לפיכךתוך ניצול המונופול ותוך ניצול מצוקת הציבור נוכח תור האניות הארוך הממתינות לפריקה

 בסכסוך פוליטי אין מדובר בסכסוך כלכלי המצדיק שביתה אלא ,בפסיקת בג"ץ הימים ע משכברבשנק

על תנאי ומיידית השלכה ישירה  ישנה להחלטת משרד התחבורהשיקבע בית הדין ש . לחלופין, וככלמובהק

פוליטי המאפשר אך ורק -יש לסווג את הסכסוך כסכסוך מעין שלכל היותר , הריהעבודה של העובדים

 ההסתדרות.עליו הודיעה שובוודאי שלא שביתה בהיקף בהיקף מצומצם מאד שביתת מחאה 

 

 בתמצית עובדתיהרקע ה –פרק א 

ויצוא  בחודשים האחרונים נרשמו זמני המתנה ארוכים בנמלי ישראל, המהווים את השער העיקרי ליבוא .1

כדור שלג הולך וגדל  שלמדו"ח אגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר מחודש ספטמבר עולה תמונה סחורות. 

ויצואנים מדווחים על עיכובים משמעותיים בשילוח  יבואנים –כלכלה הישראלית למשק ול נזקואיתו גם ה

התפוקה ויוצר לחצים המפחית את  לתעשייה ולחקלאות המשק ניזוק מעיכוב בהגעת תשומות ,סחורות

 לדרוס במסלולו את כדור השלג צפוילבסוף,  בשלב הבא צפויה פגיעה גם בצריכה הפרטית. ,אינפלציוניים

ההסתדרות, שרואה בעצמה המנהלת של שערי המדינה,  3משבר הקורונה.תאושש ממ עודנוששוק העבודה 

ושמודעת היטב לגודש בנמלים החונק את המשק, מבקשת לנצל את שעת הכושר ולחזק את לפיתתה על 

   ולקבע את כוחה המונופוליסטי באמצעות איומי שביתה., מדינההנשימה של ה קנה

הודיעה ההסתדרות לממונה הראשי על יחסי העבודה על שביתה מתוכננת בחברת נמל  17.1.2021 ביום .2

, והעניינים שבסכסוך לפי 1.2.2022-בהודעה נקבע ליום ה ן. יום השביתה המתוכנאשדוד ובחברת נמל חיפה

 לשון ההודעה הם כדלקמן:

א. כוונה לעשות שימוש בנמלי הים החדשים או במי מהם, לפריקת מטען כללי, וזאת באופן חד "

הנחת העבודה בעת ניהול  -צדדי, כרעם ביום בהיר, ובניגוד מוחלט להבנות רבות שנים אשר היוו את 

                                                           
. ניתן למצוא 2021, אגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר, ספטמבר אומדן השפעות הגודש בנמלי ישראל על הפעילות הכלכלית במשק 3

 https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_612430.pdfבכתובת: 
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זאת מבלי שהנושא יהיה מוסדר מול צד  -המשא ומתן לחתימת הסכמי הרפורמה בנמלי הים. כל 

 קיצוני של צד המעסיקים במהלך המשא ומתן כאמור. -דים, וזאת כנובע מחוסר תום לב העוב

ב. התנהלות בחוסר תום לב קיצוני, בניגוד למתחייב ביחסי עבודה קיבוציים ככלל, ובפרט בסקטור 

 "הציבורי.

לשכת המסחר לבקשת כנספח א' צורפההעתק הודעת ההסתדרות   

מכתב הממוען למנכ"לית  אבי אדרי יו"ר איגוד עובדי התחבורה בהסתדרותשלח  13.1.2022יום לכן, ב קודם .3

הכרזה  משרד התחבורה שכותרתו "הפקעת הסכם הרפורמה והתנהלות בחוסר תום לב קיצוני התראה לפני

זהיר אדרי את מנכ"לית המשרד לבל תאפשר לנמלים החדשים, המתחרים העל סכסוכי עבודה". במכתב 

תנקוט  ,פרוק אניות הנושאות ברזל או כל מטען כללי אחר. אם לא כן, הודיע אדריבנמלי חיפה ואשדוד, ל

 בצעדים ארגוניים ומשפטיים:ההסתדרות 

ככל שלא תתקבל הבהרה כאמור, ולחילופין ככל שנתרשם כי האונייה הנזכרת לעיל ו/או כל אוניית "

כולות, מצויה בדרכה לרציפים מטען כללי ו/או אוניית ברזל ו/או כל אונייה הנושאת מטען שאינו מ

החדשים בנמל המפרץ ו/או נמל הדרום, נאלץ לפעול ללא דיחוי נוסף בכל האמצעים הארגוניים 

 ."והמשפטיים העומדים לרשותנו

עוד הוסיף מר אדרי במכתבו כי לטענת ההסתדרות נחתם הסכם רפורמה בנמלים כאשר "המצג שהעמידה  .4

בתחום המכולות בלבד היווה בסיס למשא ומתן שנוהל בין הצדדים, המדינה לפיו הנמלים החדשים יעסקו 

ובתוך כך להסכמי העקרונות שנחתמו בחברות הנמל". אגב כך הוסיף מר אדרי במכתבו כי הסכמי ההטבות 

והפיצויים הקיבוציים שנחתמו בין הנהלות חברות הנמלים להסתדרות נסמכו על ההנחה שתתקיים תחרות 

 ולא בתחום המטען הכללי. בתחום המכולות בלבד,

צורף כנספח ב' לבקשת לשכת המסחרהעתק המכתב   

 אין מחלוקת כי ההסכמים עצמם אינם כוללים הוראה המונעת פריקת מטען כללי בנמלים החדשים. .5

כפי שהיא משתקפת במכתב תגובה למר אדרי מאת מנכ"לית משרד התחבורה,  4דינה, ככל הידוע,עמדת המ .6

למנוע תחרות בתחום המטען הכללי בנמלים.  גם באופן אחרותיה מעולם לא התחייבו היא כי המדינה ומוסד

לטענת המדינה, ההיתר שניתן לנמלים החדשים לא מגביל אותם לתחום המכולות בלבד, והם רשאים 

לעסוק גם בתחום המטען הכללי. לשם הדגשה, הוסיפה המדינה שלא ניתנו התחייבויות כאלה באופן רשמי 

 ומתן.-וח המשאואף לא בר

עניינו של הליך זה אינו נוגע לסכסוך עבודה כפי שזה הוגדר  –עובדות אלו אינן מתירות מקום לספק  .7

בחוק ובפסיקה אלא לניסיון )נוסף( של ההסתדרות לסכל את פתיחת שוק פריקת הסחורות לתחרות 

ל המפרץ לפרוק ואשר הסמיכה את נמ 2015שהתקבלה עוד בשנת  להחלטה מנהליתבאמצעות התנגדות 

ם נזק עצום מסבי בנמליםהמתארכים שתורי הפריקה  דווקא בעת,ושמא , כל זאת בעת גם מטען כללי.

לשם כך מבקשת ההסתדרות לעטות לסכסוך אצטלה של סכסוך עבודה  לציבור ולקופת המדינה,

 .להפעלת לחץ כלכלי חמור על המדינה ולעשות שימוש בכלי השביתה

                                                           

 https://www.ynet.co.il/economy/article/rkihpohtk 4 

https://www.ynet.co.il/economy/article/rkihpohtk
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שבה מבקשת ההסתדרות לעשות שימוש בכלי השביתה כדי לסכל החלטה אין זו הפעם הראשונה  .8

סיונות דומים ופסלה אותן תוך קביעה ששביתות מעין אלו יהפסיקה דנה בנמנהלית. כפי שנראה להלן 

פסולות בשל היותן שביתות פוליטיות, או לכל היותר יוכרו כשביתות מעין פוליטיות המאפשרות 

 בלבד. שביתת מחאה קצרת מועד

 

 השביתות השונות וסיווגן -פרק ב 

 מושגי יסוד .א

השלכות  ישנןאחרות של בעלי תפקידים לפי דין או החלטות  החלטות הממשלה, לרבים מדברי החקיקה .9

כלכליות. לעיתים קרובות, ובייחוד כאשר מדובר ברפורמות כלכליות שנועדו להיטיב עם הציבור, יש 

תנאי העבודה של עובדים במגזרים או בגופים במשק. מכאן  להחלטות ריבוניות פוטנציאל להשליך על

, ובין הדרישה הדמוקרטית שלהם המתח שבין הרצון לאפשר לעובדים להגן על אינטרסים לגיטימיים

 לאפשר לריבון לקדם רפורמות לטובת הציבור. האלמנטרית 

של בית המשפט העליון לגיטימיות של שביתות, בא מתח זה על פתרונו בפסק דינו הבכל הנוגע לשאלת  .10

 ., שמאז שניתן משמש פסק הדין המנחה בסוגיה זו5בזק בעניין

 קבע בית המשפט כי ישנם שלושה סוגים של שביתות: בזקבפסק הדין בעניין 

שעניינה שביתה המכוונת דרך כלל כנגד המעביד המבקש : שביתה כלכלית היא שביתה "כלכלית שביתה .א

שביתה שאפשר שתהיה מכוונת גם כנגד ב לשפר תנאי עבודתם, לפגוע בזכויות העובדים או המסר

או כאשר הוא מבקש להתערב, תוך ניצול כוחו השלטוני, לשינוי  כשזה פועל במעמדו כמעביד הריבון

. שביתה כזו מקובלת בין העובדים והמעבידים או למנוע הסדרים כאלה ביחסי העבודההסדרים קיימים 

 6."כשביתה לגיטימית

בנושא שאינו קשור ישירות לתנאי עבודתם מקרים שבהם שובתים העובדים " :פוליטית-מעין שביתה .ב

המבחן שהוצע על ידי בית המשפט לסיווג השביתה הוא  ."ישיר באופן עליהם משפיע אךבמובן הצר 

האם השביתה מכוונת נגד התערבות ישירה של  מבחן "המטרה העיקרית" של השביתה: יש לבחון

עבודה או נגד "מדיניות החותרת ומכוונת לשינוי כלכלי מבני, יסודי כגון רפורמות במס, הריבון בתנאי 

 – במקרה ששובתים העובדים נגד החלטה ריבונית, כאשר 7".או הליכי הפרטה

גם אם שובתים הם , אכן קיימת השפעה ישירה על זכויות העובדיםיצביע המבחן המוצע ויעיד כי " 

, אשר תזכה את 'פוליטית-שביתה מעין'יתייצב משפט העבודה ויכתיר את שביתתם כ כנגד הריבון,

 8".לשבות שביתת מחאה קצרה בלבדהעובדים בזכות 

כמי שמופקד על קביעת שביתה המכוונת נגד הריבון לא במעמדו כמעביד, אלא : פוליטית שביתה .ג

כי מדיניות כזו תצר צעדיהם ותפגע סבורים המדיניות כלכלית כוללת שאינה מקובלת על ציבור עובדים 

לגיטימית, באשר מבקשת  בלתיזו שביתה שנחשבת  ם כעובדים.הביכולתם להתמודד על קביעת זכויותי

היא לערער את סמכותו של הריבון לקבוע מדיניות כלכלית בראייה רחבה של טובת כלל הציבור ולהכניעו 

 .לדרישות העובדים

                                                           
 https://www.ynet.co.il/economy/article/rkihpohtk  

 זה, כמו גם ביתר הציטוטים במסמך, אינן במקור אלא אם כן נכתב אחרת.
 .500, בעמ' בזקעניין  6
 שם. 7
 .501שם, בעמ'  8

https://www.ynet.co.il/economy/article/rkihpohtk
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, ולפיכך נתייחס סכסוך, אולם כידוע שביתה איננה אלא כלי לניהול בית המשפט התייחס לסוגי שביתות .11

 . אודות ההבדל שבין הסכסוכים קמעה נרחיבן סוגי סכסוכי עבודה. להלן להבחנה בי

פעולות המעסיק בהקשר של יחסי העבודה הישירים שבינו ובין בסכסוך הכלכלי מוקד הסכסוך הוא 

  – עליהם הסכם קיבוציהעובדים, במסגרת הדברים שניתן לחתום 

והמטרה נגד המעביד השביתה מכוונת  –"בשביתה הכלכלית הרגילה מצטברים שני מרכיבים 

  9".משא ומתן קיבוצישייכת לתחום של 

 

הכלים שעומדים בידי העובדים והחובות שנקבעו במשפט העבודה הקיבוצי משקפים את אופיו של 

הסכסוך וקובעים את גבולותיו. העובדים רשאים לשבות במטרה להפעיל לחץ על המעסיק במסגרת 

המשא ומתן. נושאי המשא ומתן הם תנאים הניתנים להיכלל במסגרת הסכם יחסי עבודה קיבוצי. בית 

 10:בר אילןהעליון שב והבהיר זאת גם בפסיקה מאוחרת יותר, בעניין המשפט 

"השביתה המוכרת המובהקת היא 'השביתה הכלכלית', שנועדה לשפר את תנאיו הכלכליים של 

העובד. שביתה מסוג זה מוחזקת כאמצעי מקובל ולגיטימי להשגת המטרות העומדות ביסוד יחסי 

 11העבודה הקיבוציים".

 

וודאית . אולם על אף שהפגיעה היא גם הוא נוגע לפגיעה ישירה בזכויות העובדים ייטפול-סכסוך מעין .12

היא איננה אלא "תוצר לוואי" של החלטה ריבונית שלטונית רחבה יותר. הריבון ככזה אינו  ,וישירה

בעל דברים עם העובדים, ואסור להם להפעיל לחץ כלכלי כדי שישנה את החלטתו. עמדה זו אומצה 

 :בזקבעניין 

 , לפיהם:163בעניין זה ראויים לאימוץ דבריה של פרופ' פ' רדאי, במאמרה הנ"ל, בעמ' "

"הזכות לשביתה בנושאים שאינם שייכים לתנאי העבודה במובן הצר, שונה בתכלית מזכות 

ומתן קיבוצי, כי היא נותנת -אפשר לראות בה כלי לחץ כלכלי בניהול משא-איהשביתה הכלכלית. 

. יש יתות נגד המעביד או נגד הריבון בעניינים שאינם נושאים למשא ומתן קיבוציגושפנקא לשב

תחת  החוסהלראות בה זכות האזרח לחופש הביטוי וההפגנה. לכן היא מוגבלת לשביתת מחאה 

  ."חופש הביטוי, לפעולה קצרה שאיננה מיועדת להפעיל לחץ כלכלי על המעביד

  12.קצרה בלבד שביתת מחאהלבא לכלל מימוש באמצעות כן, חופש הביטוי של העובדים יכול  אם

 

כמובן, כל החלטה מנהלית מחייבת את מקבל ההחלטה לשקול את מגוון השיקולים הרלוונטיים. על  .13

הרשות המנהלית להתייחס גם להשפעת ההחלטה על תנאי העבודה של העובדים במגזרים שונים במשק, 

אין ואולם שימוע זה מקומו במשפט המנהלי ו 13טענותיהם.ובמקרים מסוימים ייתכן שאף לשמוע את 

 עניין לסכסוך עבודה קיבוצי. בוודאי שאין הוא מקים לעובדים זכות שביתה. הוא

 

                                                           
 )תשנ"ה(. 159-177, 161פרנסס רדאי, "שביתות פוליטיות ושינוי יסודי במבנה הכלכלי של מקום העבודה", המשפט ב  9

 על מהות המשא ומתן נרחיב להלן. 10
 (.28.4.2011נבו, לפסק הדין )פורסם ב 265(, עמ' 3, פד"י סד)אוניברסיטת בר אילן נ' בית הדין הארצי לעבודה 1181/03בג"ץ  11
. במאמרו בעניין מצא גיא מונדלק כי זמן קצר זה נע בין שעה ליום עבודה 163. רדאי, בעמ' 266, בעמ' בר אילן. עניין 501, בעמ' בזקעניין  12

 )תשס"ב((. 351,  343כה עיוני משפט פוליטית", -פוליטית, הוראה מעין-)גיא מנודלק, "שביתה מעין
 .1998-( תשנ"ח5, פד"י נב)אגד נ' שר התחבורה 3136/98ראו לעניין זה בג"ץ  13



9 
 

 חשיבות ומשמעות הסיווג .ב

פוליטי וסכסוך כלכלי יחד. -יתקיימו זה לצד מאפיינים של סכסוך פוליטי או מעין בסכסוכים רבים .14

, שבכוחו בזקמכאן חשיבותו של מבחן "המטרה העיקרית של השביתה" שבו נקט בית המשפט בעניין 

הסכסוך  שוב: ביניהם. נדגיש להבחיןהמבחן לא נועד לחבר בין סכסוכים אלא  .לסווג את הסכסוך

תכליתי אלא סוג סכסוך נפרד ועצמאי העומד על רגליו -מהותי או דו-פוליטי אינו סכסוך דו-המעין

)שהשביתה הנגזרת ממנו עניינה בחופש הביטוי ולא בזכות ההתארגנות של משפט  בכוחות ובזכות עצמו

 14.העבודה(

 

מגזר הציבורי. בעניין זה מצא בסכסוך שנגע להעסקת עובדי הקבלן ב הנכבדבית הדין גם  בעבר נהג כך .15

פי מבחן -פוליטיים גם יחד, על-בית הדין כי על אף שנושא הסכסוך כלל היבטים כלכליים והיבטים מעין

 15קבע כי מדובר בשביתה כלכלית. על כןו ,המטרה העיקרית עיקר השביתה נגע לתנאי העבודה ממש

 16.ה על הסףתעתירה נגד פסק דין זה שהוגשה לבג"ץ נדח

 

בין אימוץ מבחן המטרה העיקרית מלמד כי חייבת להיות חפיפה בין מטרתה העיקרית של השביתה ו .16

מו קאלו זכויות וחובות  גם אפוא וסיוג הסכסוך על פיו יקבעמבחן המטרה העיקרית  יישוםסיווגה. 

  .ומה היקפן –המעביד והעובדים  –לצדדים לסכסוך 

 

 השביתה בנמלים היא שביתה פוליטית .ג

כפי שמשתקף מנוסח ההודעה על השביתה לממונה על יחסי . כלכלית דנן אין מדובר בשביתה במקרה .17

מכוונת נגד גופי בה היא מאיימת שהשביתה טענות ההסתדרות ו ,העבודה ומנוסח מכתבו של מר אדרי

מניעת תחרות בתחום המטען הכללי  – ה מגורמים אלו עצמהשיהמדינה כקובעי מדיניות וכמאסדרים. הדר

  תחום מדיניות הריבון ולא שייך כלל ליחסי עבודה.ל  נוגעת –

טענות ההסתדרות אינן טענות של ארגון עובדים המבקש לייצג את עובדיו, אלא טענות של מי שהתרגלה  .18

הדרישה לכך שהיא ה"מנהלת" של שער הכניסה הימי לישראל, ומנסה למנוע כל נגיסה ממעמדה ככזאת. 

נדמה אלא ש .מבחינה עסקית עם חברות הנמל נועדה להטיבדשים למנוע תחרות מול הנמלים הח

כנס בנעלי ההנהלה ישההסתדרות סבורה )או שמא התרגלה( שהיא מנהלת את חברות הנמל ובחרה לה

  .עבודההכלכלי בכלי סכסוך  ולנהל בשמה סכסוך

ייסבלו מפתיחת הענף לתחרות לחלופין ייתכן אמנם כי עובדי הנמל ייהנו בעקיפין ממניעת תחרות זו, או  .19

לראות בדרישה זאת כשייכת ליחסי עבודה. מדובר בדרישה במסגרת היחסים שבין אך בכך אין די כדי 

 בין עובדי הנמל למעסיקיהם.  ולאעובדי הנמל לשלטון 

אין השפעה ישירה על יחסי להחלטת משרד התחבורה להסמיך את הנמלים הפרטיים לפרוק מטען כללי  .20

ואף ההסתדרות לא הצביעה על השפעה ישירה שכזאת מעבר לטענות  בחברות הנמל העובדים העבודה של

אולם אף לו  י העבודה.תנאעל  עקיפה כלליות ביחס ליציבותן של החברות וההשפעה העתידית האפשרית

                                                           
 .501עמ'  בזקעניין  14
 לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים נ' הסתדרות העובדים הכלכלית החדשה.  11-11-8375סק"כ  15
 (7.2.2012לשכת המסחר תל אביב והמרכז נ' בית הדין הארצי לעבודה. )פורסם בנבו  1120/12בבג"ץ  16
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, השלכה זו אינה אלא 'תוצר לוואי' של היה ניתן להצביע על השלכה ישירה של ההחלטה על יחסי העבודה

לא שביתה כעין זו שוודאי ב 17פוליטית מוגבלת בלבד.-שביתת מחאה מעין החטלת הריבון, המתירה

שמאיימת בה ההסתדרות המבקשת לייצר לחץ כלכלי על אזרחי המדינה בניסיון ללחוץ את הריבון אל 

 הקיר ולשנות את החלטתו.

ניעת תחרות נגד החברה להכיר בלגיטימיות של שביתה שכל תכליתה היא מ גם ההיגיון מחייב שלא .21

שמעסיקה את העובדים. מעבר ליתרונות שהתחרות מקנה לציבור בכללותו, ספק אם ניתן למצוא תביעה 

מופלגת שכזאת של עובדים לביטוח מפני תחרות מסחרית והשלכותיה. לא בכדי נמלי הים המונופוליסטיים 

וא נציגות עובדים הטוענת לזכות שמהווים שירות חיוני, הם אחד המקומות היחידים שבהם ניתן למצ

שכזאת שהינה "זכות" בלתי מרוסנת המשרתת טובה אישית צרה תוך התעלמות מוחלטת מרווחת הציבור 

 הנהוג בכל ענף מסחרי אחר.מן ו

במסמכי ההכרזה על לכך שמדובר בסכסוך פוליטי ששביתה אסורה במסגרתו היא העובדה כי  עדות נוספת .22

חברות הנמל. הדרישות מכוונות נגד  – נגד צד המעסיק לתביעות של העובדים אין כל זכרסכסוך העבודה 

כאמור כלפי הריבון, ואילו הנהלות חברות הנמל שמהוות את המעסיק אינן צד אמתי לסכסוך. "העניינים 

 –אם ההסתדרות תקבל את מבוקשה  . אדרבה,שבסכסוך" כלל לא משקפים סכסוך בין העובדים להנהלה

 רבה.חברות הנמל יודו לה על כך, שהרי תצמח להן מכך תועלת מסחרית  –מניעת תחרות בנמלים הותיקים 

 קובע: 1957-לחוק יישוב סכסוכי עבודה תשי"ז 2סעיף  .23

לעובדיו שנתגלע בין מעסיק באחד הנושאים המנויים להלן  סכסוך עבודה הוא סכסוךלענין חוק זה 

 …לארגון עובדים או בין ארגון מעבידיםן עובדים לארגו או בין מעסיקאו לחלק הם, 

כאמור, חברות הנמל אינן צד אמתי לסכסוך דנן. אף אם דרישת ההסתדרות למנוע פעילות מתחרים בחברות 

להיענות לדרישות  לא היו מסוגלותהנמל, הייתה מופנה כלפי חברות הנמל עצמן, הנהלות החברות כלל 

סכסוך עבודה מוגדר בחוק ככזה המתקיים בין העובדים לבין אם כן,  העובדים, שהרי המענה לא בסמכותן.

עבודה כהגדרתו בחוק יישוב סכסוכי סכסוך משום . לפיכך כלל אין לראות בסכסוך דנן המעסיק בלבד

 עבודה.

מבקשת לבסס את טענתה שהשביתה המתוכננת היא שביתה כלכלית או מעין פוליטית וזאת ההסתדרות  .24

)להלן: 'עניין  2013בשנת  נ' הסתדרות העובדים לשכת המסחרעל בסיס החלטת בית הדין הנכבד בעניין 

הקמת הנמלים הפרטיים מהווה שביתה שתכננה ההסתדרות נגד כי שבמסגרתה קבע בית הדין  18הנמלים'(.

תה כלכלית או מעין פוליטית והקימה למדינה חובת היוועצות טרם פתיחת הענף לתחרות. את טענה זו שבי

 :טעמים שנימוזאת לדחות יש 

לפיו יש לסווג את השביתה הוא מבחן "המטרה העיקרית של השביתה". שכפי שראינו לעיל המבחן  , ראשית

נבעה ממסקנתו שעיקר  בנסיבות דאזלראות בשביתה לגיטימית  עניין הנמליםבהחלטת בית הדין הנכבד 

מטרת השביתה לא היתה למנוע מהמדינה להקים נמלים פרטיים, אלא דווקא מכך שלהחלטה זו תהיה 

אולם לא זה המקרה שלפנינו. כפי  19תנאי עבודת עובדי הנמל ובטחונם התעסוקתי.השפעה וודאית על 

מטרתה העיקרית של השביתה היא הפעלת לחץ על משרד התחבורה שניתן להתרשם מתגובת ההסתדרות 

                                                           
 .6רה לעיל הע 17
הסתדרות העובדים הכללית החדשה  -איגוד לשכות המסחר  -לשכת המסחר תל אביב והמרכז  13-07-40815סק"כ )ארצי (  18
(23.09.2013) 

 לפסק הדין. 49סעיף  19
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יתה והסכסוך מוקד השב. נמלים האחרים את ההרשאה לפרוק מטען כללילשנות את החלטתו ולמנוע מה

טחון התעסוקתי ייתרון כלכלי של נמל חיפה ונמל אשדוד. טענות ההסתדרות ביחס לבהוא ברצון לשמור על 

אף לו יכלו לבססו לא היה מדובר בתוצאה ישירה כאמור,  ללא כל ביסוס.ו דרך אגבשל העובדים נטען 

 ומיידית של החלטת הריבון.

 בזקהלכת  כפי שהראינו לעיל .כפי שנקבע בפסיקת בג"ץאין לסטות מהדין  היא כי עמדת המבקשים, שנית

אין לראות  תהיה להחלטת הריבון השלכה ישירה על תנאי העבודה של העובדיםשכי אף במקרה קבעה 

. עוד נקבע כי יסודה של שביתה זו אינו בדיני בלבד פוליטית-מעיןבה שביתה כלכלית לגיטימית אלא שביתה 

נקבע כי שביתה שכזאת לפיכך העבודה אלא נובעת מחופש הביטוי של העובדים וזכותם להביע את מחאתם. 

 י( על המדינה לשנות את עמדתה.)להבדיל מלחץ פוליט לחץ כלכליתהיה קצרת מועד ללא יכולת להפעיל 

, והוא נכון שבעתיים עתה: חוסר שביעות רצונם של העובדים וההסתדרות מכך 2013הדבר היה נכון בשנת 

יכול לבא לידי ביטוי לכל  –שמשרד התחבורה מממש את האפשרות להפנות מטען כללי לנמלים החדשים 

לפי הלכת  חוקית בלתישביתה מעבר לכך היא  היותר בשביתת מחאה קצרה, במסגרת מימוש חופש הביטוי.

, והיא מהווה ניצול לא חוקי של הכוח שבידי ההסתדרות באופן הפוגע אנושות בציבור הרחב, בתעשייה בזק

 הישראלית ובקופת המדינה.

על בית הדין הנכבד לשים גבול ברור בפני סקטור המבקש לעשות שימוש במונופול שבידו כדי לחזק את 

    באופן סחטני על חשבון הציבור והמשק.מעמדו 

 

 סוף דבר

-הסכסוך נושא הליך זה אינו נוגע למשפט העבודה. ניתן להבין את חששה של ההסתדרות מאובדן ייתרון עסקי

את השימוש בכלי השביתה מאפשר אולם חשש זה אינו כלכלי וחששה מול העולם הבלתי מוכר של תחרות בענף. 

מדובר בשביתה פסולה. גם  –השמור לדיני העבודה. פסיקת בג"ץ בעניין השביתה הפוליטית היא חד משמעית 

במקרים בהם ישנה להחלטת הריבון השלכה ישירה על תנאי העבודה של העובדים קבעה הפסיקה כי יש לשמר 

פוליטית קצרת מועד. שביתה -יתת מחאה מעיןאת סמכותו לקבל את ההחלטות, וזאת לצד מתן אפשרות לשב

 זכותם לחופש הביטוי ולהפעלת לחץ פוליטי.לממש את זו לא נועדה לייצר לחץ כלכלי אלא רק לאפשר לעובדים כ

המבקשים סבורים אפוא כי נכון יעשה בית הדין הנכבד אם יוציא מלפניו צו מניעה נגד השביתה תוך הבהרה כי  .25

 לכל היותר יאפשר שביתת מחאה מצומצמת קצרת מועד.; לחלופין, השביתה אינה מוגנת

 

 

 

 

 

 

 


