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העיקריההליךתוצאות7.4
ערעורים8.4

ומסקנותסיכום.5

מבוא.1

לעבודההאזוריהדיןביתידיעלהמיושמתהמדיניותשלבמחקריסודוזהמאמר
שובתיםנגדמניעהצווילהוצאתהנוגעבכל("הדיןבית":להלן)אביב-בתל

שנותשתילגביבמאמרנחקרתהמדיניות.("מניעהצווי"או"המדיניות":להלן)
,העיקריותהטענות.("המחקרתקופת":להלן)1996-1997-ו1993-1994:משפט

בתקופתהדיןביתידיעלשיושמההמדיניותכיהנן,המחקרממצאיבסיסעל
משמעותיפערקייםהיהוכי;המעבידיםלטובתוזאת,מוטיתהייתההמחקר

הלכהידועלשיושמההמדיניותלבין,הדיןביתשלהמוצהרתהמדיניותבין
פורמליבאופןהפועל,"משפטשלדיןבית"כבבירורהתגלההדיןבית.למעשה

פיעלהפועל-"עבודהיחסישלדיןבית"כולא,הדיןהוראותליישוםודווקני
לפתרוןבהסכמהלהגיעלצדדיםהמסייעכמתווךהתעשייתיתהדמוקרטיהעקרון

.ןמחלוקותיהם
מערכתשלפיהן,מעבידיםשלכוחבאימפי,טענותנשמעותהאחרונהבתקופה

,מארזנתלהיות,גולדברגהארציהדיןביתנשיאשלבזמנו,נטתהלעבודההדיןבית
המחקרתקופת.2העובדיםלטובתנוטההיא,אדלרהנשיאשלבזמנו,כעתואילו

אםלבדוק,המאמרבסיסעל,ניתןלכן.גולדברגהנשיאשללתקופתומתייחסת
למדיניותהנוגעבכללפחות,אמפיריביסוסישאכןהטענהשלהראשוןלחלק

.שביתותנגדמניעהצווילגביהנידונה
לעבודההדיןביתידיעלהמיושמתהמדיניותבנושאאמפירייםמחקרים

לגבי-בלבדפעמיםשלוש,ידיעתילמיטב,נערכומניעהצווילגביבישראל
המחקרים":להלן)1986-19874שנתלגבי,1975-19763-ו1974-1975השנים

.1990-19975השניםולגבי,("1986-1987-ומ,1974-1976-מ

"חברתיכסטטוסהעבודהשלמעמדהבביצורלעבודההדיןביתשלתפקידו"חרמש'ר1
בין"הרפו'וימוגדלק'גגםמגיעיםדומהלמסקנה.89(1995)ההעבודהמשפטשייון

(2002)כומשפטעיוני"בשביתותלעבודההדץ-ביתתפקידשלאמפיריתבחינה:המערכות

145,172.
שכיתה"ביאור'ח;03.4.16הארץ"ברקהשופטתשלהשיפוטיהרדיקליזם"גורלי'מראו2

.98.1.16הארץ"גסהמילהאינה
.(1978)קיבוציםסכסוכיםעללעבודההדץכתישלהשפעתםהערכתשירום'ואנלין'א3
תוארקבלתלשםחיבור)בישראללעבודההדיןכתיידיעלהגיבניםמניעהצוויווים'ר4

.(1989,אביב-תלאוניברסיטת,החברהבמדעימוסמך
.1הערהלעיל,והרפזמתדלק5
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תאורטירקע.2

Legal'-האסכולתעקרונות Studies) CLS066081)התאורטיבבסיסשמשו
באופןכיוםנשלטותהליברליתוהחברההמדינה,CLS'-הלטענת.למחקר6

שקובעות,(אחרותאופוליטיות,כלכליות)מעמדיותאליטותידיעלהייררכי
.הכרחיכמצבהמציאותהצנתכדיתוך,העםהמוןשלהחייםותנאיהחוקאת

,השימושידיעלשליטתןעובדתואתההייררכיהאתלהסתירמנסותהאליטות

המערכתהחלטות,זהמיתוסלפי."החוקשלטון"שלבמיתוס,היתרבין
שיטותשלדדוקטיביתהפעלהשלתוצאההן,הקייםבמצבהתומכות,המשפטית
טבעייםכלליםעלהמתבססות,ואובייקטיביותניטרליות,רציונליות,מקצועיות
שלהלקריתליתרואוטונומיתסגורהמערכתבמסגרת,ואוניברסלייםנצחיים
להחלטותגבוההלגיטימציהמקנהוהאוטונומיההאובייקטיביותמיתוס.החברה

.בפרטובישראל,בכללבעולםמשפטבתי
אובייקטיבייםופירושמשמעותאיןלחוקכי,CLS-המצדדיטועניםזהכנגד
הוא.והפוליטייםהחברתייםומהמאבקיםמהספרותמנותקאינוהחוק.ובלעדיים

,לענייננו,בעיקרהוא-המפרששלבחירתולפי,פרשנויותספוראיןלקבליכול
בית.שופטיושלוהאינטרסיםהערכיםמערכתבסיסעלוזאת-הדיןבית

.והגנתוהקייםהמצבשימורמטרתו,ומהאליטותהמדינהממנגנוןכחלק,המשפט
מערכתבהיותם,והאליטותהמדינהלפעולותלגיטימציהמספקיםהמשפטבתי

CLS-המטרת.והאליטותהמדינהפעולותתקינותאתהמאשרת,לכאורהניטרלית

שלבתהליךהמשפטיוהטיעוןהחוקשממלאהתפקיראתולחשוףלזהותהיא
שנוקטיםהאמצעיםאתחושפיםCLS-האנשי.נמנעכבלתיהחברתיהמבנההצגת
זהותאתמאתרים,הקיםהמצבשימודלשםתפקידםאתלהסתירהמשפטבתי

כיומגליםהמשפטיוההליךהחוקידיעלמקודמיםשלהשהאינטרסיםהקבוצה
.יבמסווהאידאולוגיהלמעווההןשלכאורה-ונורמותעובדות

עקרונותלשניבקשרCLS-השלהבקורתאתממחישיםהמחקרממצאי
הדמוקרטיהועקרוןהחוקשלטוןבמסגרתהאובייקטיביותעקרון:מרכזיים

מהווההאובייקטיביותעקרון:עצמםהעקרונותבמהותבקצרהאגע.התעשייתית

,Politics:ראוהאסכולהשלהמרכזייםהעקרונותלתיאור6 Postnaodernity.אפCostas.ם
the.1994);ג. Contingent (New York4he legality7-and the (Jritical legal Sttdies

Critical Legal Scholars: The Unf~lding886שט,Monallan "Law, Politics4תHut~hinson

"1Hutchinson.4;199(1984)~Re1.51836א"Drama of American Lega] lbought

Haa95"CLS10Monahan "Round and Roalnd the BIamble Bush: Fem Leg

~

Realism

1669(1982-1981).Rev.2.
ראו,נגדוCLS-הלטענותהחוקשלטוןמיתוסביןבמאמרהנערכתלזודומהלהבחנהר

משפטיותהבחנותעלהרהורים:פוליטיתמעיןהוראה,פוליטיתמעיןשביתה"מופלק'ג
,הפוויטיביסטיתלגרמהבהתאמההתייחסותתוך-343,355,358כהמשפטעעני"והוראתן
.כנגדההפוליטיתהגישהלטענותבנטע
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בפניהכולשוויוןכלומר,"החוקשלטון"עקרוןשלהמהותימהפןמרכזיחלק

באשר.ובניטרליות8בהגינותשתשפוטעצמאיתמשפטמערכתקיוםתוך,המשפט

זרםלפי,זאתעם.רבותהגדרותלושישהרי,התעשייתיתהדמוקרטיהלעקרון

דמוקרטיה"כאלהנההעבודהמקוםאלזהעיקרוןלפיההתייחסות,בספרותמרכזי
לכלאו,המדינההתערבותללא,עצמאיבאופןלפעולאמורהאשר"תעשייתית

לקיוםהכלליתהחוקיתהמסגרתאתקובעתרקאשרמינימליתהתערבותהיותר

,חוקיהאתעצמאיבאופןקובעתזודמוקרטיה.הקיבוצייםוההסכמיםומתןהמשא
המתעוררותהמחלוקותאתעצמאיבאופןפותרתוגם,הקיבוציההסכםהוראותשהם
.ותיווך9בוררותמנגנוניבאמצעותהצדדיםבין

כלליתמתודולוגיה.3

שתילגבי,אביב-בתלהאזוריהדיןבביתשנערךמחקרתוצאותתתוארנהבמאמר
המוגשותבבקשותלדוןהדיןביתממשיךשבמסגרתה,פגרהלרבות)משפטשנות

בין,שנייהושנה1994.8.31-ל1993.9.1-הבין,ראשונהשנה.(מניעהלצווי
,יותרגדולזמןפרקפניעלהתוצאותניתוחלצורך.1997.8.31-ל1996.9.1-ה

,דומיםמחקריםתוצאותעם,שייבדקומהמשתניםחלקלגבי,השוואהתיערך
מהשניםהמחקר:בעבדבישראלבנושאושנערכולעילשהוזכרו,בחלקםלפחות

,1986-1987משנתוהמחקרלעבודההדיןבתימערכתכלללגבי,1974-1976
.אביב-בתלהדיןביתלגבירק

סטטיסטיניתוח-הדיןביתתיקיבדיקתעלבעיקרמתבססהאמפיריהמחקר
ראיונות1998שנתבמהלךנערכו,כןכמו.וההחלטותההליכיםשלהתוכןוניתוח

החלוקהלפי,הנידוןבתחוםהעוסקיםדיןועורכי,אקדמיהאנשי,עובדיםנציגיעם
העקרונות.העובדיםמצדוהןהמעבידיםמצדהן-העבודהבמשפטהנהוגה

יתוארושבובפרקבפירוטיתוארוהאמפיריהמחקרשלהספציפייםהמתודולוגיים
.ממצאיו

הוצאתלגביהדיןביתשלמדיניותסוגילשניהתייחסותתהיההמחקרבמסגרת

הארציהדיןביתשקבעהמדיניותהיא,המוצהרתהמדיניות,הראשונה.מניעהצווי
ממדיניותםחלקבפועלומהווה,האזורייםהדיןבתיאתמחייבתהיאכןועל)

,השנייה.לפעולהאזורייםהדיןבתיעלשלפיהםהעקרונותמפורטיםובה,(המוצהרת

משפטעיוני"יסודמושגעלוערעוריםהרהורים:'המשפטמרות'ל'החוקשלטון'מ"שלף'ל8
(ז"תשמ)מיוחדגיליוןהפרקליט"ישראלבמדינתהחוקשלטון"זמיר'י;559(ב"תשנ)טז

(1996,חמישיתמהדורה)ישראלמדינתשלהקונסטיטוציוניהמשפטרובינשטיין'א;61
801.

0Kן:ראוהתעשייתיתהדמוקרטיהעקרוןלתיאור9 .V.W. Stone "The Post-War Paradigm

Klare Critical Theory and Labor.1.1(1981)[509;אYale90"American Labor Law

The Politics of(.ט")Kairys.,1;61(1990,Relations Law" The folitics ofLaw (New York

Pmgressiveז0ץ[.9901)1 (Jritique (Newם:lSW.
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שלפיו,האמפיריהמחקיבמסגרתשתאובחןהמדיניותהיא,המיושמתהמדיניות

.בפועלבנחבאהאזוריהדיןביתשלוהמדעיותהפסיקהמאפתנימהםיתברר

האמפיריהמחקרממצאי.4

הקדמה1.4
תוצג,שנבדקמשתנהכלבתחילת.האמפיריהמחקרממצאייתוארוזהבפרק

הנההמוצהרתבמדיניותההתייחסות.לגביוהדיןביתשלהמוצהרתהמדיניות
ההתערסותביבמפורשיצחןכןאםאלא,במשולבוזממיםקבועיםלצווים
אופןלגביהספציפיתהמתודולוגיהבקצרהתתוארבהמשך.זמנייםלצוויםהנה

קרי,המיושמתהמדיניותתתוארמכןלאחר.ועיבודםהמשתנהנתונישלהקליטה

המסקסתתוצגנהלסיום.להמחשתםדוגמאותבלווייתלעתים,המחקרממצאי
היחסומה,מוטיתהייתההמיושמתהמדיניותהאם-שנבדקמשתנהאותולגבי
,גרפיםבאמצעותהנתוניםיוצגו,הנוחותלמען.למיושמתהמוצהרתהמדיניותבין
המספרציוןתוךוגםהרלוונטיימיהמקריםכלמסךבאחוזיםחלקםציוןתוך

בין(שנתיים)הקצרהזמןפערלאור.אחוזאותואתהמהוויםהמקריםשלהנומינלי
הממצאיםעלמקומיותהשפעותלנקותהרצוןלאור,שנחקרוהמשפטשנותשתי

משמעותשלהמכריעההמרביתהרי,סטטיסטיתתקיפותשלשיקוליםולאור
.יחדיוהשניםשתישלבהקשרתינתןהממצאים

המחקרבמסגרתושבדקוהתיקיםלגביכללימידע2.4
%93המהווים)קבועיםמניעהלצוויתיקים65המחקרבמסגרתנבדקוהכולסך

תיקיםשלמועטשמספרהיות,תקופהכאוחרשנפתחוהרלוונטייםהחיקיםמכלל
,זמנייםמניעהלצוויבקשותהוגשוהתיקים65בכל.(הדיןביתבארכיוןאותרלא

הכולשסךכך-זמנייםמניעהלצוויבקשותפעמיםהוגשומהםבשניםכאשר
בשנת%55-וכ,1993-1994בשנת%45-כ)זמנייםלצוויםבקשות67הוגשו
1996-1997).
קטגוריותלשתיהעבודהמקומותלפיחולקושאותרוהתיקים65כל

שבסעיף"ציבורישירות"שלההגדרהלפי-ופרטיתציבורית-סקטוריאליות
""am,עבודהסכסוכייישובלחוק37א

כי,יתדגםהשנתיםלגבי,נמצא.1957-

.הפרטימהסקטורהץבלבד%23בעור,הציבורימהסקטורהיומהתיקיםזן%

זמנילצובקשותהגשת3.4
שניבמעמדאואחדצדבמעמד)זמנימניעהלצובקשותגםהוגשוההיקיםבכל

צוהתבקששבהםהתיקיםהיקףלגבינתוניםמוצגים1מספרבגרף.(הצדדים

.בלבדאחדצדבמעמדוזאת,זמני
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אחדצדבמעמדזמניצוהתבקששבהםהתיקיםהיקף-1מספרגרף

י272**_

*%)וי%
?"י, ,4,4'4

זפן נ2"ך

~

ף[--ן:נןצצם
_

ףנ44[
%'שש_

הוגשה,מהמקרים%77-בכי,יחדגםלשנתייםבהתייחס,עולה1מספרגרףמנתוני
לצוהבקשותאחוז,המהותיתמהבחינה,למעשה.אחדצדבמעמדמניעהלצובקשה
,מהמקרים%23יתרתלגביכיהעובדהבשלוזאת,%77-מגבוהאחדצדבמעמד

הגיוני,כןעל.השביתהפרוזןלפניהוגשהמניעהלצוהבקשה,%23מאותם%9-ב
היותאחדצדבמעמדצוכזהבמצבלבקששלא,המעבידיםכוחבאימצדהיה
אחוזאתנבדוקאםלכן.בחיובנעניתהייתהלאכזושבקשהגבוהיםסיכוייםשהיו

הייתהשבהםלמקריםבנוגע,אחדצדבמעמדמניעהצוהתבקששבהםהמקרים
-(השביתהפררןלאחר,קרי)אחדצדבמעמדצולקבלתסבירהאפשרותקיימת

.%86עלעומדאחדצדבמעמדמניעהלצוהבקשותשאחוזהרי
זמניצומתןלגביההלכהשלמרות,העובדהבולטתשלעילמהממצאים

שניבמעמד)זמנילצובקשותהוגשו,מהתיקים%100-בהרי-במשורה10

לצוההליךכי,מכאן.(!הרלוונטייםהמקרים%86-אחדצדבמעמדאו,הצדדים

להדגישכדיזהבממצאיש,כןכמו.קבועלצומההליךנפרדבלתיחלקהואזמני
סביר.ביותרקצרלזמןמעברהשביתההתארכותאתלשלולהמעבידיםנטייתאת
שהמדיניות,בהמשךשיפורטכפי,לכךמודעיםהמעבידיםכוחשבאי,להניחגם

באהאינה(במשורה-בפרטוזמניים,ככללצוויםמתןשל)זהבנושאהמוצהרת
.זמנימניעהלצובקשותלהגישלמעבידיםכדאיולכן-ביטוילידיבפועל

פירוט-זמנייםלצוויםההחלטותתוכן4.4
,זמנייםלצוויםהבקשותלגבירקנתוניםיוצגו,שלוהמשנהפרקיכלעל,זהבפרק
רק,בהמשךשיפורטכפי.סטטיסטילניתוחהרלוונטיתחאוכלוסייהשזוהיות

פסקוניתןלסיומוהמשפטיההליךהגיעהמחקרתקופתבמהלךתיקיםבשלושה
שידוןנפרדפרקבהמשךייוחד,כןעל.קבועמניעהלצובנוגע,העיקריבהליךדין

.קבועלצובבקשות
לצוהבקשותכלמבין,התייחסותתהיה(1.4.4)הבאהפרק-בתתרק,כןכמו

כאשר-כאלובקשותנדחושבהןהשנתייםבמהלךהבקשותלשתיגם,זמני

.לההסמוכותהשולייםובהערות1.4.4פרק-בתתבהמשךהרחבהביתרתידוןזוהלכה10
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שהתקבלוזמנילצולבקשותרקתהיהההתייחסות,זהשבפרקהמשנהפרקיביתרת

.בהמשךנפרדבפרקייערךשנדחובקשותשתיבאותןממוקדדיון.צווניתן

ההחלטותהתפלגות1.4.4

צולמתןהדיןביתשלהאפשרות-זהבנושאהמוצהרתהמדיניותאתנבהיר
.11חוקיתאינהשבפניוהשביתהכילושהובהרלאחררק,בפניופתוחהמניעה

בצומדוברכאשרובייחוד,מניעהצומתן,השביתהחוקיות-אישהוכההלאחרגם

אםשיקוליםשלרחבמכלוללגבי,דעתשיקולהדיןלבית.חובהבבחינתאינו,זמני
באופןדעתשיקולאותולמרכיביבהתייחס.!לאו2אם,צוליחןלבקשהלהיעתר

,1'הנמליםרשות'נהיםמחלקתעובדיועד4-6/להע"בדבההלכהנקבעה,כללי
מתןכי,הראשונה:סיבותמשלושוזאת,מניעהצוויבמתןבהפרזהלהיזהרשיש

להבדיל,"מניעהצווישלשלטון"שללמצביביאודווקניתרחבהבידמניעהצווי
שניתןמניעהלצוכי,השנייה."הקיבוציההסכםשלשלטון"שלהרצוימהמצב
הקיבוצילסכסוךהצדדיםהתנהגותעלהשפעהשתהיהיכול,המערכתבמסגרת
באותויחדיולפעולממשיכיםשהםהיות,בעתידגם,הנידונההזמןלנקודתמעבר
בעייתלאור,ספציפיבאופןזמנייםמניעהלצוויבנוגע,השלישית.עבודהמקום

שלצוברור,האזרחיבמשפטההלכהתהאאשרתהא":נאמר,"הסעדיםזהות"
,הסופילסעדמאשררבהפחותלאמשמעות,קיבוציעבודהבסכסוךזמנימניעה

הנמקה.14"כולובהליךפסוקסוףקביעתמשום,הזמניהסעדבמתןישולרוב
השביתהפרוץשלאחרהראשוןהזמןפרקשלבחשיבותוהכרהעלמבוססתזו

,וכמהכמהאחתעלזמניוצו,מניעהצוייתןהדיןביתכי,נקבעכןעל.15להצלחתה
הרי,הזמניעםהקבוע,הסעדיםזהותבעייתלאורוכי;ובמשורה6ןקמוצהבידרק

.17"ביותרנדירה"תהיה,זמניצומתןידיעל,הסעדיםזהותלגבימהכללהחריגה

,י"באהעובדיםשלהכלליתההסתירות-בישראלהמקימיהשלטוןמרכז18-4/מהע"דב11
תחבורהשירותי-מ"בעציבורייםתחבורהשירותיעובדי2-7/לטע"דב;421,439טזע"פד

.57,70יאע"פד,מ"בעציבוריים
ע"דב:להלן)417,420כע"פד,הכלליתההסתדרות-הנמליםישות28-4/מטע"דב12

גע"פד,עלאל-עלבאלשררה"תחזוקהעובדיועד6-4/לבע"דכוכן,(הנמליםרשות
רחבהדעתשיקולכינקבעשבהם,(עלבאלישירהתחזוקהעובדיועדע"דב:להלן)393

.זמניבצומדוברכאשר,במיוחד
עובדיועדע"דב:להלן)345,וע"פד,הנמליםרשות'נהיםמחלקתעובדיועד4-6/להע"דב13

.(היםמחלקת
.352'בע,שם14
Jomparative([ת40ה1972,0)15 Legal Survey(ג-A .B . Kwedderburn Industrial con

~

ict
theתן couns,0016)1theוםStlldy,נ:Ca] ifornia10Shatz 'iPicketing Injunctions.5;315

.Tae.ן.1(1977)807.801 Hast28"Farm Labor ffisputes.
.420'בע,12הערהלעיל,הנמליםרשותע"דב16
,חשמלולחוטילכבליםהחברה-חשמלולחוטילכבליםהחכרהעובדיועד4-4/לאע"דב17

.122,139דע"פד
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ותרוקן,עתרושלה,הסופיתהמטרההשגתלידיתביא'הזמניות'שאסור"כי,זאתכל
הסופיתהמטרהתושג,ענייניבירורללא,בינייםסעדשבדרךכך,מתוכןההליךאת

יימנעהדיןביתכי,נקבעאחיצדבמעמדזמנימניעהצולגבי.18"עתרושלה
לטעוןהאפשרותהשנילצדשניתנהמבליבמיוחד,כזהצומלתתהאפשרככל
נזקייגרםשבהם,ונדיריםחריגים,דחופיםבמקריםרקיינתןכזהצו;19טענותיואת

.הצו20יינתןלאאםתיקון-ברשאינו
:כדלקמן,ההליךתוצאותבסיסעל,קטגוריותלחמשחולקוזהבפרקהתיקים

ניתןאוהשביתההופסקההצעתואוהדיןביתהמלצתלפי(2);מניעהצוניתן(1)
והשביתה,להסכמההדיןבביתהגיעוהצדדים-הדיןביתהתערבותללא(3);צו

(5);אותוהמייתר,הדיוןלפנילהסכמההגיעוהצדדים(4);צוניתןאוהופסקה

מהקטגוריותחלקלגביהחלוקהאופןיובהרלהלן.מניעהלצוהבקשהנדחתה
.כזובהבהרהצורךיששלגביהן
הצעתואוהדיןביתהמלצתלפישביתההפסקת-2מספרלקטגוריהבנוגע

,הדיןביתשלפעילהוהתערבותעמדההבעתכאלהיאכזהלמצבההתייחסות-
מתן.21מצולהבדיל,הצדדיםביןהסכםבאמצעות,השביתהלהפסקתשהביאה
לעובדיםראויכי,מצדוכהתראהכמוה,השביתהאתלהפסיקהדיןביתשלהמלצה
,כןלאשאם;יחסיתטוביםתנאיםמתוךואולי,הסכמהמתוךלשבותלהפסיק

שבמסגרתה,השובתיםנגדמניעהצולמתןהדיןביתהחלטתלפיהשביתהתופסק

לעורכיהוארגילנוהג.העובדיםנגדיותרוחמורותרבותהגבלותשייקבעוייתכן
על,השופטיםשלולרמיזותלהערותהדיןבביתדיוניםבמהלךהיטבלהאזין,דין
המחקרבמסגרת.בהתאםולהגיב"נושבת(הדיןביתשל)הרוחלאן"לראותמנת

אוהדיןביתהמלצתאתהעובדיםקיבלולאשבולמצבדוגמאותמספרנמצאו
.השביתהלהפסקתצומידיבאופןנתןהדיןובית,הצעתו

-הדיןביתהתערבותללאהשביתההפסקת-3מספרלקטגוריהבנוגע

התערבותבלאלכאורה,להסכםהדיוןבמהלךהצדדיםהגיעושבהםבתיקיםמדובר
לקטגוריהמאודודומה,פיקטיבית,מהבמידת,היאזוקטגוריה.הדיןביתשל

,המחקרבמהלךשנוצרהההתרשמותלפי,ראשית:סיבותמספרבשל,זאת.השניה
הפסקתהואממנוחלקשתמיד,להסכםלהגיעלצדדיםהדיןביתממליץדיוןבכל

,בהםהוסכם,לדיוןלהתכונןהעובדיםשלזמןחוסרשעקבתיקים,שנית.השביתה
להתכונןלעובדיםשהותלמתןבתמורההשביתההפסקתעל,הדיןביתבשיתוף

.(איגודבנקועדע"דב:להלן)47,51טזע"פד,איגודבנק'נאיגודבנקועד9-1/מהע"דב18
.237(1987)השציתהישראל-בן'רראושביתהנגדזמנימניעהצובנושאלסקירה

.337דע"פד,ישראלמספדת-שטרית3-4/לגע"דב19
ע"דב:להלן)115,120כדע"פד,דיסקונטכנק-דיסקונטבנקעובטיועד4-20/נבע"דב20

.(דיסקונטבנקעובדיועד
ביתעמדתהבעתכאללהמלצותבהתדחסותוכתמיכההדיןביתהמלצותמאפיינילפירוט21

."הדיןביתהמלצותמאפייני"בפרקלהלןראו,שביתותנגדהדין
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ביתכאילואלובתיקיםגםלראותשניתןאף,זולקטגוריהכשייכיםסווגו,לדיון

.השביתהלהפסקתהתערבהדין
כאןהרי-הדיוןלפנילהסכםהגיעוהצדדים-4מספרלקטגוריהבנוגע
כי,הדיןלביתהצדדיםהודעתעקב,כללהתקייםלאהדיוןשבהםמקריםנכללו

התייצבוהצדדיםשבהםמקריםמעטכאןנכללווגם;הסתייםביניהםהסכסוך

.הסכסוךלגבילהסכםהגיעוכיבפתיחתווהודיעולדיון
חלק,הצדדיםביןכזההסכםאוהסדרבכלכי,2-4קטגוריותלגבייצוין

מדיניותאתלבדוקהמחקרשמטרתהיות.השביתהסיוםהואובסיסינפרדבלתי
1מספרקטגוריות,המהותיתמהבחינההרי,צוויםמתןבנושאעצמוהדיןבית

.ביותרדומותהן(השביתהלסיוםהצעהאוהמלצהמתן)2-ו(מניעהצומתן)
,להפסקתהאקטיביכאופןופעל,השביתהכלפיעמדתואתהדיןביתהביעבשתיהן
שלהפעולהאופןאתמבהירהרקביניהןהחלוקה.לאיחודניתנותהןזוומבחינה

המלצהבאמצעות,עקיףואם,צוידיעל,ישיראם,השביתהלהפסקתהדיןבית
לנתוניםרבהמעשיתמשמעותאין,זהבמחקרהנידוןהנושאמבחינת.הצעהאו

-(במהלכואוהדיוןלפני,להסכמההצדדיםהגיעושבהם)4-ו3בקטגוריות

עיקרלכן.בסכסוךממשיתמעורבהדיןביתהיהלאאלובמקריםלכאורהכי
מהמקריםאחוזבאיזהלראותניחןשלפיהן,5-ו1,2לקטגוריותהיאהמשמעות

אוישירבאופן,כאמור)השביתהלהפסקתוהביאבסכסוךעמדההדיןביתנקט
.מניעהלצוהבקשהאתדחהאו(עקיף

ולגבי,שנבדקוהשנתייםלגביבמרוכזהתיקיםכלנתונימוצגים2מספרבגרף
.ושנייםאחדבמעמדשניתנוצווים

כללי-זמנילצובבקשותההחלטותהתפלגות-2מספרגרף

בדיוןהסכמה
להפסקת

ניח
א1

451

השביתהלהפסקתהביאהדיןביתכיעולה,2מספרבגרףהמוצגיםהנתוניםלפי
%28-ב;(המלצותידיעל%18-וב,צוויםידיעל%51-ב)מהמקרים%69-ב

%12-והדיוןלפני%16)ינמרבאופןלהסכמההצדדיםהגיעומהמקרים
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בנתוניםדיכי,נראה.מניעהלצוהבקשהנדחתהבלבדמהם%3-וב;(במהלכו
,למסקנהלהביאכדי-המלצהאוצוידיעלהענות%69-עצמםבפניאלו

המוצהרתמהמדיניותביותרמשמעותיבאופןחורגתהמיושמתהמדיניותכי
%12עללהסתכלותרחבבסיסיש,לעילכאמור.נדירבאופןצוויםמתןשל

,"הדיוןבמהלךעצמאיתהסכמה"שללקטגוריהכשייכיםשסווגומהמקרים
התיקיםשהיקףכך,"הדיןביתהמלצתבעקבותהסכמה"שללקטגוריהכשייכים
הדיןכיחהתערבותוהיקף%30-ל%18-מיעלההדיןביתהמלצתעקבשנסגרו
הבקשותדחייתשלהנמוךהאחוז.(%12+%69)%81-ליעלההשביתהלהפסקת

.מאודבולטמניעהלצו
שלהליךננקטשבהםהמקריםבכלכי,מעלההנתוניםעלכוללמבט,כןכמו
-הבקשהנדחתהשבהם5מקטגוריההמקריםשנילמעט-מניעהלצובקשה
עלמצביעהוועובדה.השביתה,אחרתאוכך,הופסקהמהמקרים%97-בכלומר

.השביתההפסקתלשםהמשפטיבהליךהשימוששלמוחלטתכמעטאפקטיביות
והמתייחסיםשנבדקובשנתייםשהצטברוהנתוניםמוצגים3מספרבגרף
קטגוריותקרי,השביתהבהפסקתמעורבוהיהעמדהנקטהדיןביתשבהםלמקרים

לקטגוריותהשייכיםהמקרים.(לצוהבקשהדחיית)5-ו(לצוהמלצה)2,(צומתן)1
השביתהלהפסקתלהסכמההצדדיםהגיעושבהםלמקריםהמתייחסות,4-ו3

,חלופיתהנחהמתוך,בנתוניםייכללולא,במהלכואוהדיוןלפני,עצמאיכאופן
עמדהבהםנקטלאהדיןשביתהיות,עצמוהדיןביתלפעולתרלוונטייםלאהםכי

.בסכסוךממשית

נקטלאהדיןביתשבהםהמקריםבקיזוזההחלטותהתפלגות-3מספרגרף
בסכסוךעמדה

המלצת

,,שאך
1במעמדך,נדחתה 4

2או/%

%יוי~י-רקק

,השנתייםבמהלך(2-ו1במעמד)ומנילצולבקשותהמתייחס,שלעילהגרףלפי
להפסקתהדיןביתשלהיקףרחבתפעולהשלבהרבהמשמעותיתתמונהמתגלית
הפסקתלטובתעמדההדיןביתנקטשבהםהמקריםשלהראליהאחוז.השביתה
ורק;(המלצותידיעל%25+בפועלצומתןידיעל%71)%96הואהשביתה
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כמעטהואהמוצהרתמהמדיניותהחריגההיקף.הבקשהנדחתהמהמקרים%4-ב
%100-במדוברהיההרי,מתקבלותהיובקשותשתיעודרקאם-מקסימלי

.השביתהלמניעתהדיןביתשלפעילות
ממשיבאופןמניעהצונתןהדיןביתשבהםהמקריםאתרקנבדוקאםגם

%94-דומהתמונהתתקבל,(מקרים2)צולמתןבקשהדחהאו,(מקרים34)

.צולמתןלבקשותהיענות
לממצאיהנוכחיהמחקרממצאיאתבקצרהנשווה,זמןפרספקטיבתלקבלת
בשניגם.1986-1987-וב1974-1976-ב,בנושאשנערכוהקודמיםהמחקרים
במחקרים!לאפסשאףמניעהלצוהבקשותדחייתאחוזהקודמיםהמחקרים
היההשביתהלמניעתבפועלצוהדיןביתנתןשבהםהמקריםאחוזהקודמים
,קרי-(%51)הנוכחיבמחקרהנידוניםהמקריםמאחוז(%25-כ)כמחצית
.הצוויםמתןבאחוזדרמטיתעלייהחלההמחקרבתקופת
:הנתוניםשלנוספותלמשמעויותלהתייחסראוי

מקרים10-ב,אחדצדבמעמדלבקשותההיענותהיקףלבדיקתבנוגע,ראשית
הדיןביתנקטשבהםהמקרים36-לביחס,אלומקרים.אחדצדבמעמדצוניתן

הבקשהלקבלת-5או1קטגוריותקרי)מניעהלצולבקשהבנוגעישירהעמדה
להתייחסניתןלאשלבטח-%28אלהמקריםעשרהמהווים,(לדחייתהאו

,כןכמו.המוצהרתמהמדיניותשמשתמעכפי,"נדירים"מקריםשלכאחוזאליהם

הצובמתןלצורךהחלטתואתהדיןביתנימק,הצווים10מכלאחדבמקרהרק
דומהתמונה.המוצהרתהמדיניותפיעללנדרשבניגוד,אחדצדבמעמדדווקא

גםאלא,שלעילבסטטיסטיקהרקלאמתקבלתאהדצדבמעמדהצוויםלגבי
שדןהארציהדיןביתאחדבמקרה,למשל.תיקיםעשרהאותםשלהתוכןבבדיקת
,אחדצדבמעמדדווקאהצובמתןהצורךעלבעצמותמה,שניתןהצועלבערעור
י"עאחדצדבמעמדמניעהלצוהבקשההגשתבהליךשנפלפגםעלוהצביע

להתרחשאמורותהיוהשביתותכאשרצוויםניתנואחריםבתיקים;22המעסיקה
שניבמעמדשהדיוןאו;מידילנזקחששכלהיהשלאכך,יותרמאוחרשבוע

להתרחשאמורהיהשלאכך,מכןלאחרשעותמספרלהתרחשאמורהיההצדדים
רקעעלבולטזאתכל.בזהוכיוצא,הצדדיםשניבמעמדלדיוןעדנזקכלכמעט

,מידינזקשלכמצברקיינתןאחדצדכמעמדצושלפיה,המוצהרתהמדיניות

.הפיךובלחימשמעותי
הגיעושבהם,המקריםכלמסך%28שללנתוןגםלהתייחסמקוםיש,שנית
הכמעטהאחוזלאור.הסתיימהוהשביתה,במהלכואוהדיוןלפנילהסכםהצדדים

מתןאוצוידיעל)עמדההדיןביתנקטשבהם,הרלוונטחםהמקריםשלאבסולוטי

המקריםבמרביתכי,להניחביותרסביר,השביתהלהפסקתוהביא,(=המלצה"

לתקשורתהישראליתהחברהבזק'נהחדשההכלליתהעובדיםהסתדרות36-41/נזע"דב22
.(במערכתשמורעותק)(פורסםלא)מ"בע
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משמעותמתןכדיתוךזאתעשוהם,המעבידיםעםלהסכםהגיעוהעובדיםשבהם
ותתבקשיימשךהמשפטיוההליך,להסכמהיגיעולאהםאםכי,להערכהרבה

בממצאילמצואניתןזובהנחהתמיכה.נגדםמניעהצויינתן-הדיןביתהכרעת
.המחקרבמסגרתשבוצעוהראיונות
שלטוטליתכמעטהתערבותשלועקביתברורהתמונההתגלתהכי,לסכםניתן

ומשמעותיעקביבאופןחורגתהמיושמתהמדיניות.שביתותלהפסקתהדיןבית
באופןמוטיתהמיושמתהמדיניות-ובעיקרכןכמו.המוצהרתמהמדיניותביותר
על)שביתהלהפסקתהתערבותשלמוחלטכמעטהיקף.המעבידיםלטובתקיצוני

שלהתוכןבניתוחיולרבות,(בהמלצותאו;אחדצדבמעמדלרבות,צוויםידי
.זואחרונהבמסקנהתומכים,רביםמקרים

מניעהצווילמתןההחלטותהנמקת2.4.4

אם-צולמתןהבקשהלדחייתאוצולמתןבהחלטות,המוצהרתהמדיניותלפי
.23להחלטההנמקהחובתקיימת-הצדדיםשניבמעמדואםאחדצדבמעמד

הדיןביתחייב":אחדצדבמעמדזמנימניעהצומתןשלהנדיריםבמקרים,כןכמו
חובת.24"[אחדצדבמעמדדווקאצובמתן]הדחיפותאתבהחלטתולהסבירקמא

האם,להחלטהשבהתאםהמשפטימצבםאתלשקוללצדדיםמאפשרתההנמקה
משרתתההנמקהחובת.שהתקבלההחלטהנגדלפעול,(כיצד,כןואם)הראוימן
שלבמוחוהחסוי,שרירותיכהליךהשיפוטיההליךהצגת-אישלהמטרהאתגם

,מניעיועללתהותכדי,זאת;בולהתבונןאפשרותלצדדיםלתתמבלי,השופט
.הכרעותיוצדקתועלשיקוליו
החלטתואתהדיןביתנימקשבהןההחלטותאחוזאתנתאר4מספרבגרף
.צוויםלמתןשניתנוההחלטות33כלמסך,מניעהצווילמתן

להחלטהנימוקיםמתן-4מספרגרף

-~י41*1

אחדצדבמעמדהחלטותולגביביחדהשנתייםלגבי,עולהשלעילהגרףמנתוני
נימוקיםניתנולאכלל,צוויםלמתןמההחלטות%36-בכי-ביחדושניים

.להחלטות
.1992-ב"תשנ,(דיןסדרי)לעבודההדיןביתלתקנות108'בס,היתרבין,זוחובהמקור23
.121'בע,20הערהלעיל,דיסקונטבנקעודדיועדע"דב24
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ההחלטותכלסךבמסגרתשנכללו,אחדצדבמעמדשניתנולהחלטותבנוגע

שבהםהרלוונטייםהמקריםמעשרתבשמונה.במיוהדחמורהמצב,שלעילבגרף
.להחלטהנימוקיםניתנולאכלל,מהמקרים%80-בכלומר,אחדבמעמדצוניתן
%20-האתהמהווים,נימוקיםניתנושבהםמקריםשנימאותםבאחדרק,כןכמו

להבדיל,אחדצדבמעמדדווקאהצובמתןלדחיפותנימוקבהחלטהצוין,הנותרים
%10-ברקמדובר,קרי.הצולקבלתהמבקשזכותעצםלגבישצוינומהנימוקים

.אחדבמעמדדווקאהצובמתןלצורךנימוקיםמתן
%36)המיושמתהמדיניותביןגדולפערעלמצביעיםהממצאים,לסיכום

לבין(אחדצדבמעמדצובמתןלצורךהנמקה%10ורק;הנמקהכלהיעדר
שלהמכריעהבמרביתלהנמקהלפיהלצפותהיהשניתן)המוצהרתהמדיניות
.כמשורהניתניםהם,נימוקיםניתניםשבהםבמקריםגם.(בכולםלאאם,המקרים
באופןכמעטצוויםמתןשלהנה,לעילכמפורט,הצוויםמתןמדיניותכאשר

להצביעיכולים,למינימליתקרובההנמקהאו,ההנמקהשהיעדרהרי,אבסולוטי
.העובדיםנגד,במדיניותווהטיה,הדיןביתבהחלטותשרירותיותעל

דעתשיקולהפעלת3.4.4

אימתכלשבשגרהכדברמניעהצוייתןלאהדיןבית",המוצהרתהמדיניותלפי
לתתאימתירחבדעתשיקולהדיןלביתוכי,קיבוציבהסכםהוראהשמפירים

להיעתראםשיקוליםשלרחבמכלוללשקולועליו,כזמניקבועמניעהיצו

המעבידהתנהגותאת,היתרבין,ישקולהדיןבית.25"לאואם,צוליחןלבקשה
הופרשלטענתוהקיבוציההסכםבקיוםכפיווניקיוןלבולתוםבנוגע,הצומבקש

אין,החוזהלפיחלקואתמקייםאינולחוזהצדכאשר",גםכך;26הבקשהובהגשת
[העובדים]התחיבות"כי,נקבעכן.27"לשבותשלאהנגדיתלהתחייבותתוקףגם

צוליתןשלאמשקלכבדשיקולמהווהבמחלוקתהשנויבנושאומתןמשאלנהל
יוםאושעותמספרבתאזהרהבשביתתמדובראם,לבחוןהדיןביתעל.28"מניעה

שבידיהאחרוןהאמצעיאלאאינומניעהצו.29זמןהגבלתללאבשביתהאו,אחד
הצדדיםלרשותהקיבוציההסכםאוהחוקאם,לבדוקיש,שיינתןולפני,הדיןבית

הצדדיםזכויותלגביהצהרתידיןפסקכגון,הסכסוךלפתרוןאחרותדרכיםמעמידים
כסכסוך0
כיהראשוןבשלבקבעאםגם,הדיןביתאתמחייבזומדיניותיישום.'

.420'בע,12הערהלעיל,הכמליסדשותע"דב25
.182יבע"פד,י"מ-נצרתפרזלימועצתהמדינהעובדיהסתדרות2-4/שמע"דב26
,לעבודההארציהדיןפית'נרוסקתםי"באהעובדיםשלהכלליתההסתדרות85/539צ"בג27

.834,839(4)מר"פ
.420'בע,12הערהלעיל,הכמליסרשותע"דב28
עלהמשפיעיםלגורמיםבאשר.86(בכרך,1990)העבודהמשפטזלוטניק'ויפסטרנק'מ29

מונדלקשלמחקרםתוצאותאתראומניעה-צולמעשההלכהלהוציאהדיןביתהחלטת
.167'בע,1הערהלעיל,והרפז

.352'בע,13הערהלעיל,היםמחלקתעובדיועדע"דב30
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,החוקיות-איאםהדעתשיקוללהפעלתהשניבשלבלעבור,חוקיתאינההשביתה
-השלישיובשלב;מניעהצומתןומצדיקהמחייבת,הנתוניםשלהרחבבמכלול

.מאפייניויהיומה-צוליחןישכיייקבעאם
הקריטריוניםאתהמחקרבחןהדיןביתשלהדעתשיקולהפעלתאתלבחוןכדי
במפורש,ההחלטותבמסגרתהוזכרהדעתשיקולנושאהאם,ראשית:כדלקמן

אינההשביתהכינקבעשבו,הראשוןמהשלבהמעברהאם,שנית.במשתמעאו
לשלישיהשנימהשלבהמעבראו;צולתתישכיהוחלטשבו,השנילשלב,חוקית
אחרבאמצעישימושנשקלהאם,כלומר.מידייםהיו,הצומאפיינינקבעושבו

האם-מניעהצומתןעלהשניבשלבהוחלטואם;מניעהצומתןמאשר
במאפייני,היתרבין,בהתחשב,הצושלשוניםמאפייניםהשלישיבשלבנשקלו

שניאואחדצדבמעמד)הצומתןמעמדבסוג,המושבתהשירותבסוג,העיצומים
.וכדומההמניעהצומבקשהמעבידשלהכפייםבניקיון,(הצדדים

הדעתשיקולהפעלתהיקף-5מספרגרף
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ניתן,מההחלטות%12-ברקהרי,יחדיוהשנתייםולגבי,5מספרגרףנתונילפי
.הדיןביתידיעלדעתשיקולהופעלכילהבחין

בהןהופעלכילהבחיןניתןלאשלגביהןההחלטותכלמבנה,קבועבאופן
,כאמור)חוקיתאינההשביתהכיהקביעהשלאחר,כזההיה(%88)דעתשיקול
רביםובמקרים,מידהדיןביתעבר,(נימוקיםניתנומהמקרים%64-ברקכאשר
,מאפייניולפירוטמכןולאחר,מניעהצוליתןישכילמסקנה,משפטבאותואפילו
פעולותכלשלבזמןמוגבלתובלחימידיתכמעטהגבלהקרי,סטנדרטייםהכמעט
,החלטותבאותןאפילוהוזכרלאהדעתשיקולקיוםנושא.העובדיםשלמחאה
למרביתמתייחסהדיןבית.במשתמעולאבמפורשלא,ניכרולא;במילהולו

מאפייניםהיואחדבכלכי,שברוראף,לחלוטיןכזהיםהמקריםשלהמכריעה
.רביםשונים

היהוניכר,הדעתשיקולהוזכרשבהן,%12המהוותהחלטותארבעאותן
משמעותקרי,הפעלתותוצאותלפירקולא)הופעלהואכיהפרוטוקולמקריאת

לגבייחוללאהמניעהצוכי,נקבעשבהןהיחידותההחלטותאלההיו,(ההחלטות
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כוהבאיכי,ההחלטותכלללגבי,יצוץעוד.העובדיםשלהמחאהפעולותכל
אתלהביאכדי,הדעתשיקוללנושאבטיעוניהםפעמיםמספרהתייחסוהעובדים

ללאמוחלטבאופןכמעט,כאמוראך,החלטתובמסגרתאליולהתייחסהדיןבית
.הצלחה

,היאהעובדיםנגדהדיןביתמדיניותשבבסיסההטיהעלשמצביעמה,לסיכום
המקריםשלהמכריעברובהביאהדעתשיקולהפעלת-שאי,העובדה,היתרבין

המחאהפעולותכלשלבזמןמוגבלתובלחימידית,אוטומטיתלהגבלהדווקא

כמעטחרגההמיושמתהמדיניותכי,גםברור!השביתהשבמסגרתהעובדיםשל
.המוצהרתמהמדיניותמוחלטבאופן

השביתההגבלתהיקף4.4.4
המחקרבתקופתהמוצהרתבמדיניותומפורשתמפורטתהתייחסותעלידועלא

היעדר,זאתעם.מניעהצובאמצעותלהגבלההראויותהפעולותולסוגלהיקף
אתלהפעילהדיןמביתלמנועכדיבהאין,המוצהרתבמדיניותזוהתייחסות

אתישקול,צוליחןישכישקבעולאחר,המיושמתהמדיניותבמסגרתדעתושיקול

אוליניתן.לענייננובמסגרתוהמוגבלותהעובדיםפעולותהיקף-הצומאפייני
ויתוארושתוארוכפי,המוצהרתהמדיניותמאפיינישלספציפייישוםכי,לזמר

"ובמשורהקמוצהבידצווים"שלהעיקרון,למשל)שנבדקמשתנהכלבתחילת
ראוי,(קצרולזמןמוגבליםלהיותשעליהם,הצוויםתוקףמשךלגביההלכהאו

.מוגבל,בכלליותנאמראם,יהיההשביתההגבלתהיקףכי,לכךבהתאמהלהביא
,קטגוריותלשלושחולקו(במספר34)שניתנוהרלוונטייםהצוויםכלזהבפרק
:בצושנקבעוכפיהשובתיםהעובדיםשלהמחאהפעולותהגבלתלהיקףבהתאם

מוצגיםהנתונים.מקצתןהגבלתאומרביתןהגבלת,המחאהפעולותכלהגבלת
.כמאוחד,ושנייםאחדבמעמדשניתנוצוויםלגבי6מספרכגרף

השביתההגבלתהיקף-6מספרגרף

30%147,%120

%
,

+4,93נ-0ה

"ee"9893ח

55ןהמחאהפעולותבי[כהמחאהת,פעוימרבית55המחאהמפעולותמקצתן
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הצוכללמההחלטות%88-בהרי,במאוחדהשנתייםלגבי,6מספרגרףנתונילפי
חלקעל%3-ובמרביתןעל%9-ב,העובדיםשלהמחאהפעולותכלעלהגבלה
.מהןקטן

ניתןהמחאהפעולותמרביתהוגבלושבהן(%9-ה)ההחלטותבשלושכי,יצוין
לעריכתבהיתרהייתה,אלומהחלטותבשתיים,הצוהגבלת;אבסולוטימניעהצו

במועד,מוגבלבהיקף,שנקבעבאופן,שעותשלושבמהלך,פעמית-חדשביתה
ומתןהמשאאם,כינפסקהשלישיתבהחלטה;הדיןביתידיעלשנקבעובמקום

שלמחאהשביתתבשבועפעםלערוךלעובדיםיותר,ימיםעשרהתוךיצליחלא
מוגבלות,קצרותכךכלשביתותלעריכתהיתרים,הענייניתמהבהינה.שעתיים
לעובדיםמשמעותחסרילמעשההנם,בזמןרחוקיםעתידייםובמועדיםבהיקפן
,ממשיבאופןלפגועכדיכפםאין.היתרלמתןעיןכמראית;המקצועיבמאבקם

מתירהואכי,הדיןביתבמפורשמציין,הללומהמקריםבאחד.במעביד,בכללאם
במבקשותהפגיעהאתלמזערניתן"מגבלותיהשעקבהיותמוגבלתכהשביתה
רקלאכזההיתרמתןכילעובדהמודעהדיןבית,כלומר.31"מקיומהכתוצאה
אלולמקריםגםלהתייחסראויכינראה,מכאן!הנזקיםאתימזעראףאלא,שיקטין

מהבהינה,חלשבהםהשביתהאיסורכאילו,המחאהפעולותמרביתהגבלתשל
המהותיתשמהבחינה,יוצאכך.העובדיםשלהמחאהפעולותכלעל,המהותית

.העובדיםשלהמחאהפעולותכלעלהיאההגבלה,מהמקרים%97-ב
במקומותמדוברכאשרובעיקר,המקריםשלהמכריעהבמרביתכי,יודגש
שלאכך,השביתהאתמראשהגבילובעצמםהעובדים,הציבוריבסקטורעבודה
קצרלזמןהעבודההפסקת,הסברהאספתקיום,למשל;חיונייםשירותיםייפגעו

הייתהכזוהתנהגות.וכדומההעבודהמקוםממחלקותחיוניולאקטןבחלקרקאו
מתן-אישלאם,לכיווןהדיןביתבהחלטת,חלקיאםאף,ביטוילידילבואצריכה

המצומצםהשביתההיקףשלבלבדחלקיתהגבלהשל,לענייננואו;זמנימניעהצו
.הדיןביתנהגכךלאהמקריםשלהמכריעהבמרבית,כאמור,ואתלמרות.כךגם

מפעילשאינוכמעטהדיןביתכי,במסקנההםגםתומכיםזהבפרקהממצאים
,היתהזהבנושאדעתשיקולהפעלתכיברוד.הצובהיקףהדיוןבעתדעתהניקול
מאלויותרהרבה,השוניםהמקריםביןהבדליםלמציאתמביאה,ספקכלללא

בהתחשב,מקרהבכלמביאההייתהלבטח,לכן.לעילותוארושנמצאוהספורים
,כזהבמצב.השביתהזכותעלובמהותןבהיקפןשונותלהגבלות,במאפייניו
והקיצוניתהאחידהמזוהשינויבתכליתשונההייתהמתקבלתשהייתההתמונה
.לעילשהוצגה

הגבלתהיקףשלמוחלטיםהכמעטהממצאיםלאור,לקבועניתן,לסיכום
.המעבידיםלסוכתמוטיתהמיושמתהמדיניותשנבדקוכשניםכי,השביתה

(פורסםלא)החדשההכלליתהעובדיםהסתדרות'נהתעופהשדותרשות26-41/נזע"דב31

.(במערכתשמורעותק)

464



שביתותנגדמניעהלצוויבנוגעאביב-בתללעבודההאזוריהדיןביתמדיניות

ומתןמשאקיוםחובתהטלת-המעבידהגבלת5.4.4

להיותצריכהמניעהצובאמצעותהשביתהמניעת,המוצהרתהמדיניותלפי
מחייבומתןלמשאלהיכנסלסכסוךהצדדיםשניעלהחובהבהטלתמלווה

לשם,התקדמותואופןלגביהדיןלביתדיווחחובתהטלתלרבות,ואפקטיבי
כך",זאתכל.הקיבוצי32ומתןהמשאשלהמלךלדרךלסכסוךהצדדיםהחזרת
.33"קיבוציומתןלמשאכתחליף,בולראותאיןאשראתכצו[המעבידים]יראושלא

במניעתהרואה,המשפטשלזוגישהעלביקורתהובעהCLS'-הבספרות
כחובותהמעבידיםעלומתןמשאחובתובהטלתלשבותהעובדיםשליכולתם
מניעתבעוד,ניטרליתחובהמעיןהיאומתןהמשאחובתכי,נטען.ערךשוות
נגדהוא,הכולבסך,שהתהליךכך,בעובדיםפגיעהמהווההשביתהיכולת

או,ככלל,קובעתהייתהמוטיתבלתישיפוטיתמדיניותכינראהלכן.34העובדים
צדדיות-חדפעולותהואהמחלוקתנושאכאשר,למשל)שייקבעובמקרים,לפחות
מתןעםבבדבדהרי,מניעהצוליחןהדיןביתהחליטאםגםכי,(המעבידשנקט
(הרלוונטייםבמקרים)להפסיקהמעבידעל,ומתןהמשאקיוםחובתוהטלתהצו

שלפנילמצבולחזור,נגדןיצאושהעובדיםהמחלוקתמעוררותפעולותיוכלאת
.המעבידשלהמחלוקתמעוררותפעולותיוביצוע

.קטגוריותלשתיחולקוזהלענייןהדיןביתהחלטות,המחקרנתוניבניתוח
והעובדיםהמעבידאתחייבהדיןביתשבהםהמקריםכלנכללושבה,הראשונה

התייחסותכלנכללהלאשבהםמקריםנכללושבה,השנייה.ומתןמשאלקיים
הטיללאאך,ומתןהמשאקיוםלנושאהתייחסהדיןביתשבהםמקריםוכןלנושא
שלפיהןההחלטותלכלמתייחסים7מספרבגרףשיוצגוהנתונים.לקיימוחובה
.השנתייםבמהלךהצדדיםשניבמעמדזמנימניעהצוניתן

ומתןמשאלקיוםחובההטלתהיקף-7מספרגרף

מם
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ען
"4לץ4י~414וש
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,א1,9

המיושמתהמדיניותכי,עולהבמאוחדהשנתייםלגבי7מספרבגרףמהנתונים
מהמקרים%83יתרתבכל.מהמקרים%17-ברקהמוצהרתאתיישמהזהבנושא

,איגורבנקועדע"דב;406'בע,12הערהלעיל,עלבאלהירהתחזוקהעובדיועדע"דב32
.50'בע,17הערהלעיל

.406'בע,12הערהלעיל,עלכאלישירהתחזוקהעובדיועדע"דב33
,9Kairys,אק.3475 swra note;815,אק.שShatz. swra note.
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המכריעברובכאשר,לעבודהולחזורהשביתהאתמידלהפסיקהיההעובדיםעל

הנושאלגביומתןמשאעמםלנהלמחויבהיהלאכללהמעביד,המקריםשל
בנקיטתהפרעהללאלהמשיךהיהיכולוהוא,השביתהלפרוץשגרםשבמחלוקת

שבואחדמקרהולוהיהלא,הממצאיםלפי!להםמתנגדיםשהעובדיםהצעדים
עלשנמתחהבביקורתכאמור,ערךשוותבהגבלההמעבידאתהגבילהדיןבית

.זהבנושאהמוצהרתהמדיניות
שנבדקובשניםזהבנושאהמיושמתהמדיניותכי,לומרניתןזהפרקלסיכום

.המעבידיםלטובתמוטיתוהייתההמוצהרתמהמדיניותמוחלטבאופןכמעטחרגה

השביתההגבלתמשך6.4.4

הניתניםמהסעדים,בינייםכסעד,שביתההמונעצואין",המוצהרתהמדיניותלפי
האזורייםהדיןבתיוייטיבו,'5"זמןהגבלתללאאוממושךלזמןשבשגרהכדבר
יתייצבוזמןפרקאותושבתוםכך,ביותרקצרזמןלפרקמניעהצוכליגבילו"אם

מאזוההתנהגותהפעילותלאוראםלשקולשיוכלמנתעלהדיןביתבפנימחדש
.36"כןלעשותישתנאיםובאילו,לחדשויש,הצושניתן

ביתידיעלצותםניתנושבהםמקריםרקנידונווהבפרק,מתודולוגיתמבחינה
.זמןלכמהצוין,קצובלזמןהצוניתןאם.בימיםנמדדהצוויםתוקףמשך.הדין
הואימיםכמהגםכמו,צויןהדבר,מוגבלבלתילזמןהצוניתן,זאתלעומת,אם
לאור)אחדצדבמעמדשניתנוצוויםלגביבהפרדהיוצגוהנתונים.בתוקףהיה

.השניםלפיבהפרדה,הצדדיםשניובמעמד;(יחדהשנתייםלגבי,המקריםמיעוט

בזמןמוגבלבלתיאומוגבלתוקףלפיהצוויםהתפלגות-8מספרגרף
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.50'בע,17הערהלעיל,איגודבגקועדע"דב35
.407'בע,12הערהלעיל,עלבאלישירההחזוקהעוכריועדע"דב36
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אואחדבמעמדבדיונים)המקריםכלמסה%79-כ,8מספרמגרףהעולהלפי
ברוב,כןכמו!זמןשלהגבלהללאצוויםניתנו,יחדהשנתייםבמהלך(שניים

אלא,הצוויםבתוקףלדיוןמדיוןהדיןביתדןלאהמקריםשלמוחלטהכמעט
לגביהםבהכרעהצורךללאהמתקיימים,מאליומובןכדברשניתנולצוויםמתייחס
חמוריםונעשושונוצושתנאי,אחדמקרהולונמצאלא,כןכמו.לפעםמפעם

נמצאו-הואנהפוךאלא;העובדיםפעולותכלשלהטוטליתמההגבלהפחות
זובמדיניותהבעייתיותלהדגשת.הצוויםתוקףהוארךאףשבהםמקריםמספר

מועטלאבמספרכי,לצייןיש,(פעםמדיבתוקףהצוויםבהשארתהדיון-אישל)

אם,הזמןבמרביתכאשר,יותרואףימים100-כבתוקףהיוהצווים,מקריםשל
.בהשארתםבצורךדיוןהיהלאכלל,בכלל

הרי,(ושנייםאחדצדבמעמד)הצוויםתוקףמשךלגביהנתוניםלפיכייצויין

בתוקףהיוהצוויםשבההתקופהממוצעהיה,יחדיוהמחקרתקופותשבשתי
הראשונהשהתקופהמכךנובעתזהממצאשלחשיבותו.ימים43-ביותרארוך

יום43למשךהשביתהוהחנקת,ביותרהמשמעותיתהיאהשביתהפרוץשלאחר
.אנושבאופןבעובדיםפוגעת,תחילתהממועד

מדוברהמקריםבכלכי,המניעהצווישלתוקפםתחילתלגבילצייןחשוב
שעותמספרתוךהיותרלכלאו,מידי,ביותרקצרIDTפרקתוךלתוקףבכניסתם
מתחילהצותוקףאםגדולהבדלשישהיות,משמעותיתבנקודההמדובר.ספורות
או,המעבידעלמסוימתהשפעהישלשביתהשאז,ההחלטהלאחריוםלמשל

נזקגרימתללאנפסקתהשביתההשפעתשאז,מידיבאופןלתוקףנכנסהואאם
שלאפשרותכללמנועהדיןביתשלהנחושהעמדתובולטתכאןגם.למעביד
.למעבידנזקגרימת

מוחלטבאופןכמעטיישםלאהדיןביתכי,בוודאותלזמרניתןזהפרקלסיכום
המיושמתוהמדיניות;הנידוןבנושאהמוצהרתהמדיניותאתשנבדקהכתקופה
ניתנו,מידיבאופןלתוקףהצוויםנכנסיםהמקריםבמרבית.העובדיםכנגדמוטית
שיקולהפעילהדיןשביתמבלי,רבזמןבמשךבתוקףונשארובזמןהגבלהללא
במתכונתםאו,ככללהצוויםבקיוםהצורךהמשךבדיקתלענייןקצרזמןכלדעת

.בפרטהראשונית
הדיןביתהמלצותמאפייני5.4

להגיעלצדדיםהדיןביתהמליץשבהםבמקריםלראותישכי,נטען1.4.4בפרק
יותרמתוחכמתאםגם,הדיןביתשלפעילהוהתערבותעמדההבעת,להסדר

בפרק.הצדדיםביןהסכםבאמצעותהשביתהלהפסקתשהביאה,עקיפהולכאורה
,שלעילבטענהלתמוךמנתעל,הדיןביתשלהמלצותאותןמאפיינייתוארוזה
לאור.מהצדדיםאחדלכיווןההמלצותבמאפייניהטיהקיימתאם,לבדוקגםכמו

,(%18)הדיןביתהמלצותבעקבותהמסתיימיםתיקיםשל,יחסיתהגבוה,האחוז

.זולבדיקהחשיבותשקיימתהרי
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להסדרהצדדיםהגיעושבהםהתיקיםכלהםזהלנושאהרלוונטייםהתיקים

.תיקיםעשרההכולוסך,רלוונטייםלאתיקיםשניבקיזוז,הדיןביתהמלצתבעקבות
כללה,מהכלליוצאללא,בכולםכי,עולהאלותיקיםתוכןבדיקתממצאילפי

שלהמחאהפעולותכללגבי,השביתהשלהפסקה:הבאיםהמרכיביםאתההמלצה
הדיוןאם,או,מידיבאופןלתוקףלשבותהאוסרהצוכניסת,כללובדרך;העובדים

ההמלצהכללההתיקיםבמרבית.העבודהתהילתעםבבוקרלמחרת,כערבהיה
מפעולותיוהמעבידשלחזרהכללולאההמלצותכל.ומתןמשאקיוםחובתהטלת

.השביתהלפרצן,העובדיםלטענת,שהביאוהמחלוקתמעוררות
,המחקרבמסגרתשנערכוהראיונותלפיגםכמו,הממצאיםלפיכי,יודגש
בתחילהפועלהוא,בפניוהצדדיםושנידןהדיןביתכאשרהמקריםבמרבית
להסכמההצדדיםאתלהביאתחילהומנסה,"עבודהיחסישלדיןבית"כלכאורה
מידיבאופןלהפסיקהעובדיםעל,ממנהנפרדבלתיכחלקאשרהסכמה.ביניהם

המעבידים,שנימצדכאשר,השביתהבמסגרתשלהםהמחאהפעולותכלאת
בויש,זהאיזוןחוסר.המחלוקתמעוררותמפעולותיהםלחרולנדרשיםאינם

הפישורלניסיונותנעניםאינםהצדדיםאם.העובדיםנגדברורבאופןלפעולכדי
המכריעהבמרבית,וכאמור,"עבודהיחסישלדיןבית"כ,הדיןביתשלוהתיווך

,העובדיםשלהאינטרסעםמתיישבתאינהכאלולניסיונותהיענותהמקריםשל

הדווקנייםמאפייניוכלעל,"משפטשלדיןבית"להיותהדיןביתהופךאזהרי
לאמירהלהתייחסניתן,לכךכדוגמה.כהעדשהוצגוכפיהעובדיםנגדוהנוקשים

מתוךומתןלמשאיכנסוהצדדיםששנימקווה":הואשלפיה,הדיןביתשלהבאה
הסכסוךאתיסיימושהצדדיםממליץהדיןובית,מוקדמותדעותוללאטוברצון

כי,לצדדיםמבהירהדיןבית,כלומר.37"הדיןביתשלבצוויםצורךללאשביניהם
.העובדיםנגדצויינתןביניהםהסכמהבהיעדר

המלצותשלהמעשיתהמשמעותכי,בטענהתומכיםשלעילהממצאים,לסיכום
לממצאיםביותרדומיםכאןהממצאים,כןכמו.השביתההפסקתהיאהדיןבית

ותחילתהשביתההגבלתהיקףכגון,נוספיםמשתניםלגביגם,הצוויםלגבי
הטלתלהיקףבנוגערקושונים;(מידיתטוטליתהפסקהבשניהם)הפסקתהתוקף
במסגרתקיומהלגבימאשריותרגבוהההיאכאןכאשר)ומתןמשאקיוםחובת
מאפיינילגבידקתשיקולמפעילהדיןביתכי,להבחיןניתןלאכאןגם.(הצווים
כלפישליליתגישה)אופןבאותוהמקריםלכלמתייחסוהוא,בפגיושבאוהמקרים
.העובדיםנגדהדיןביתשלהטיהשלהיאשובהמצטיירתהתמונה.(העובדים

שנדחוזמנייםמניעהלצוויבקשות6.4
לצובקשותנדהושבהםמקריםשניהכולבסךהיושנבדקובשנתיים,כאמור

עותק)(פורסםלא)לודפועלימועצת-טלרד8-41/נדע"דבראורבותמיניאחתכדוגמא37
.(במערכתשמור
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שביתהלגבי,האחד;1996-1997בשניםהתרחשוהמקריםשני.זמנימניעה
המקריםמיעוטלאור.אביב-תלבאוניברסיטת,והשני,הכלליתחוליםבקופת
אםגם;סטטיסטיולאפרטניבאופןתהיהבמחקראליהםההתייחסות,הללו
שנימאפייניאתלהלןנתאר.זורשימהמתחומיהחורג,מקיףתוכןבניתוחלא

להתחילהייתהואמורהעתידיתהייתההכלליתחוליםבקופתהשביתה.התיקים
אפשרהובכך,(הצולמתןהבקשההגשתממועדיום12)יחסיתרבזמןלאחר

איימהולא;אחדליוםרקהוגבלההיא;לקראתההמעבידשלמראשהתארגנות
.ביותרמצומצמיםהיולמעבידהשביתהנזקילכן.החיונייםבשירותיםלפגוע

לשבותשלאנאלצוהעובדיםכי,וייאמריוקדם,אביב-תלבאוניברסיטתבשביתה
לזכותשיוכלוכדי,הצדדיםשניבמעמדהראשוןהדיוןמאזימיםתשעהבמהלך
,זאתלמרות!מניעהלצולבקשהמטעמםתשובהתצמידלהגשתמתאימהבאורכה

אף,בהמשךשקרהכפי,מניעהלצוהבקשהנדהתהשבוכמקרהזהמקרהסווג

תשעהאותם)ארוכהתקופהבמשךבאוניברסיטהשביתהקיוםמנעהדיןשבית
לפעולותרקהגבילוהוהעובדיםהרי,באוניברסיטההשביתההיקףלגבי.(ימים

מוגבלשביתההיקף"כעצמוהדיןביתידיעלשהוגדרבהיקף,ביותרמינמליות
.38"כסדרונמשךהאקדמיתהפעילותומהלךרבאינוהנגרםהנזק"וכש"ביותר
המאפשר)עתידיבמועדתחילתןעםיחד,השביתותשלהמינימליההיקףכי,מכאן
אתהדיןביתדחהמדועלהסבירלכאורהיכול(לקראתןהמעבידהתארגנותאת

.מניעהלצוויהבקשות
נזקיוכאשר)נדירותלעתיםאםהגם,מניעהלצובקשותשלדחייתןעצם

ניתנותהדיןביתשהחלטות,לכאורהלהוכיחעשוי,(מינימלייםהםהשביתות
שרירותיתמוקדמתהטיהקיימתלאוכי,מקרהכלשלענייניתשקילהמתון

,לגרום,מאפייניומהמשנהולא,מקרהבכלאותושתוביל,הדיןביתשלומוחלטת
.זהרושםשולליםהמחקרממצאי,לדעתי.השביתהלסיום,אחרתאוזובדרך

מוכרתהרובלעמדתלגיטימציההקנייתלשםמיעוטבדעותשימושלעשותהנטייה
בספרותהוכרה,דומהבאופן.39הברית-בארצותהעליוןהמשפטביתלגביבספרות

שלשלעילהדיןפסקיכדוגמת),חריגיםדיןפסקיבמעטשימושלעשותהנטייהגם
וזאת,הדיןפסקישלהמכריעהלמרביתלגיטימציההקנייתלשם,(לעבודההדיןבית
.40הכבושיםבשטחיםבטחוןכנושאיכישראלהעליוןהמשפטביתפסיקתלגבי

עותק)(פורסםלא)החדשההכלליתההסתדרות'נאביבתלאוניברסיטת17-41/נזע"דב38
.(אביב-תלאומכרסיטתעניין:ולהלן(במערכתשמור

1Yale105~the.וא(1996)392235 Supreme courttתןStock '"Yhe P~actice of Dissent.1.
האקטיביזםגבול"שלף'ל;(1988)לצדקהגבוההמשפטכיחשלהפוליטיתפקידושמיר'ר40

עיוני"בשטחיםלצדקהגבוההמשפטביתשלהפסיקהובשביליבשולי:הירוקהקוהוא
.757(1993)יזמשפט
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העיקריההליךתוצאות7.4

צווילגביהסעדיםזהותבבעיית,היתרבין,בהתחשב,המוצהרתהמדיניותלפי
לידיתביא[זמנימניעהלצוההליךשל]'הזמניות'שאסור"הרי,בשביתותמניעה
סעדשבדרךכך,מתוכןההליךאתותרוקן,עתרושלה,הסופיתהמטרההשגת
הלכהלפי,כלומר.4'"עתרושלההסופיתהמטרהתושג,ענייניבירורללא,ביניים

,במלואוהמשפטיההליךיתנהלהמקריםשלהמכריעהבמרביתכיוצריךראוי,זו
הנתוניםעיבודבמסגרת.זמנילצוהבינייםהליךבמסגרתרקביטוילידייבואולא

ההליךהתקייםשבהםמקריםרק,דיןפסקניתןשבהםכתיקיםסווגו,זהלמחקר
ממצבלהבדיל,זאת;הדיןביתשלמפורטדיןפסקוניתן,לעילכמפורט,במלואו

,במהלכואוהדיוןלפני,בינייםהליךבמסגרתהצדדיםביןעצמאיתהסכמהשל
.דיןפסקשלתוקףלהלתתהתבקשהדיןביתכאשר

שלהמכריעהבמרביתכי,היאהמחקרמנתוניוהמוחלטתהברורההמסקנה
אינהכללזהלענייןהמוצהרתהמדיניותהלכת,(השנתייםלגבי%95)המקרים
הואהזמנישההליךרקשלא,מכאן.לסיומומגיעאינוהעיקריוההליךמיושמת

בחשיבותוהמרכזיההליךלמעשההואאלא,המשפטימההליךנפרדבלתיחלק
הבעייתיות.העיקרילהליךמשמעותכלשאיןכמעטכאשר,שננקטהמשפטיבהליך
המקריםשלהמכריעהשבמרביתבכךמקורה,כזומיושמתבמדיניותכךעקב

שמקורההצדדיםהסכמתעקבאוצוידיעל)השביתהמופסקתהרלוונטיים
כאשר,הסתייםהמהותיתמהבחינההמשפטיוההליך,(הדיןבית"המלצת"ב

.הסכסוךשלומלאענייניבירורנערךלאלמעשה
ניתןמהםשבשנייםהרי,ניתנושכןהדיןפסקישלושתלתוכןבקצרהבהתייחס

הוטלואך,"פורמלי"באופןנדחתההבקשההשלישיבתיקכאשר;42קבועמניעהצו
,לכן.השביתהנזקיהקטנתלשםהשובתיםעלומשמעותיות,שונות,רבותהגבלות
.43חלקיבאופןהתקבלהכאילוזולבקשהגםלהתייחסניתן,המהותיתמהבחינה
מבחינת,הזמנייםהמניעהלצוויההחלטותלמאפיינידומיםהדיןפסקימאפייני

.וכדומה,העובדיםפעולותשלמתוחכמתהגבלה,דעתשיקולהפעלת-אי

ערעורים8.4
.שנבדקוהתיקיםכלבמסגרתערעוריםשלושהרקהוגשויחדהשנתייםבמהלך
החלטהעלואחד,מניעהצוויניתנושלפיהםדיןפסקיעלהיומהערעוריםשניים
.מניעהצולמתןזמנית

36-לבנוגעאחדבערעורמדוברהרי,זמנילצוהחלטותעלערעוריםלגבי

.51'בע,18הערהלעיל,איגודבנקועדע"דב41
תלאוניברסיטתעניין42

-

'נמ"בעלישראלהאוויריתהתעטרה70-4/נז;38הערהלעיל,אביב-ביבא
.(במערכתשמורנעותק(פורסםלא)החדשההכלליתהעובדיםהסתדרות

שמורעותק)(פורסםלא)י"באהעובדיםשלהכלליתההסתדרות'ני"מ34-41/נדע"דב43
.(במערכת
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של%3-במדובר,כלומר,(צולמתןהבקשהלדחיית2-וצולמתן34)החלטות

לצוהחלטותעלערעוריםשלהמצומצםההיקףלגביהממצא.ערעוריםהגשת

הואהשביתהפרוץשלאחרהראשוןהזמןפרקכיבטענהותומך,מפתיעאינוומני
פרקיעבור,זמניצולמתןהחלטהעלערעורעלהחלטהלמתןעד.ביותרהחשוב

.ההחלטהאתהנידונההשביתהלגבימעשיתממשמעותשינטרלזמן

ומסקנותסיכום.5

:המחקרמטרתלגביהכוללתההכרעהתיקבע;המחקרממצאיאתנסכםזהבפרק

המוצהרתלזוהמיושמתהמדיניותיחסמהו,מוטיתהייתההמיושמתהמדיניותהאם
.שנאספומהנתוניםהנובעותשונותלמסקנותונתייחס
אתלהלןנרכז,שנאספוהרביםהממצאיםלאור:המיושמתהמדיניותסיכום
.הנחקרותהשנתייםלגבייחד,העיקרייםהנתונים

מהסקטורהםמהפונים%77-ככי,מתבררהעיקרייםהרקעלנתוניבהתייחס

עיקרושם,זהבסקטורשביתותלגביבעיקרמכריעהדיןשביתכלומר,הציבורי

רקלהיותהמוצעדתהמדיניותלפיובאמוד)זמנילצוליך""כי,תבדד".שפעתו"

,(חשיבותומבחינתקבועמניעהלצוהעיקרילהליךיחסיתושוליבינייםהליך
גםהוגשוהתיקיםבכל:המעשיתבחשיבותווהמרכזיהעיקריההליךלמעשההוא

בקשותגם(הרלוונטייםמהמקרים%86)המכריעהובמרביתם,זמנילצובקשות
.לסיומוהגיעלאהמשפטיההליךמהמקרים%95-ב.אחדבמעמדזמנילצו

כי,התבררבחשיבותומרכזיכממצא-הזמניההליךלתוצאותבהתייחס
להפסקתוהביאבסכסוךעמדההדיןביתקבע,הרלוונטייםמהמקרים%95-בכ

מתןשלוהעקיפההמתוחכמתבדרךאחריםבמקריםאו,מניעהצוידיעלהשביתה

במעמדצוניתןמהמקרים%28-בכ.ביניהםלהסכמהלהגיעהלצדדים"המלצה"
מהמקרים%97-ב:כוללותזמנייםמניעהצווילמתןהדיןביתהחלטות.אחדצד

שנכנסתהגבלהמהמקרים%100-ב;העובדיםשלהמחאהפעולותכלשלהגבלה
תוקףמהמקרים%79-ב;(ריעותמספרתוךמהמקריםבחלקאו)מידילתוקף
ביותרארוכיםזמןלפרקיבתוקףהיוהצוויםכאשר;מוגבלבלתילזמןהואהצווים

בדיקהשלמנגנוןללאבתוקףוהיוניתנוהצוויםתמידוכמעט(בממוצעימים43)

לא(%36)רביםבמקרים.בתוקףהצועודכלבסכסוךההתרחשויותשללסירוגין
תמידוכמעט;הצובמתןהצורךלהצדקתהדיןביתלהחלטותנימוקיםכללניתנים

%12-ברק.אחדצדבמעמדדווקאהצובמתןלצורךנימוקיםניתניםלא(%90)

כלכאילו-החלטותיולגבידעתשיקולמיישםהדיןביתכיהתבררמהמקרים
הדיןביתחייב,צוניתןשבהםמהמקרים%17-כרק.זהיםהנםשכפניוהמקרים

"המלתן"שבהםהמקריםבכל.העובדיםעםומתןלמשאלהיכנסהמעבידיםאת
דומיםמרכיביםזוהמלצהכללה,הסכסוךהסדרתאופןלגבילצדדיםהדיןבית
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שלמידיתכמעטאומידיתהפסקה:לתתנהגשהואהצוויםשללאלוביותר
.שבמסגרתההמחאהפעולותכללגביוזאת,השביתה

המדיניותבמסגרתהדיןביתשנוקטאמצעיםמספרהתבררוהמחקרבמסגרת
:והציבור44העובדיםבפנישלוהלגיטימיותאתולשמרלייצרמנתעל,המיושמת

שקשה"המלצהשלהעובדיםבפניהצגהידיעלהשביתההפסקתשלהטקטיקה(א)
כי,הרושםנוצרכך.ישירבאופןצומתןבמקום,השביתהלהפסקת"להלסרב

פורמליבאופןדחייה(ב);השביתהלהפסקתהחופשימרצונםהסכימוהעובדים
ולעתים,השובתיםהעובדיםעלבפועלהגבלותהטלתאך,צולמתןהבקשהשל

כמעטאורחבבהיקףמדוברכיהעובדהאתלהסתירהמנסותמתוחכמותהגבלות
למיושמתהמוצהרתהמדיניותביןביותרהגדולהפער(ג);45הגבלהשלטוטלי
,התעשייתיתהדמוקרטיהעקרוןהשיכותלגביונשניתחוזרתברטוריקהשימוש-

בנוגע;בסכסוךהדיןביתהתערבותוהיקףמשמעותלשוליות,היתרבין,בנוגע

הדיןביתלהיותובנוגע;בהגבלתהלנקוטשישוהזהירותהשביתהזכותלחשיבות
מועטמספרדחיית(ד);משפטשלדיןביתולאעבודהיחסישלדיןביתלכאורה
בכלמכריעהדיןביתכי,לכךכהוכחהוזאת,זמנייםצוויםלמתןבקשותשלושולי
לסכסוךהצדדיםביזומתןמשאקיוםחובתשלהטלה(ה);ענייןשללגופומקרה
,כזההזוחובההטלתשלהצגהכדיתוך-ביותרחלקיבאופןבפועלאםגם-

.מניעהצולמתןבמהותה,לכאורה
המחקריםממצאיעםבמשולב(במאוחדשנתייםלפי)המחקרלממצאינתייחס
התערבותשיעור,המהותיתמהבחינה.מניעהצווישלבנושאשנערכוהקודמים

1974-1976בשניםוהגיעבעברגםביותרגבוההיהשביתותלהפסקתהדיןבית

ביתשלהקמתוממועדכמעט,למעשה.%89-ל1986-1987ובשנת,%81-ל

ביתהתערבותבהיקףעליהשלעקביתמגמהקיימת,המחקרתקופתועדהדין
מהותיתהענותלהיקף,המחקרבתקופהלהגעהעד-שביתותלהפסקתהדין

,זאתכלו%95שלמוחלטהכמעטהממוצעבשיעורהשביתותלהפסקתלבקשות
העלייהלמגמתובניגוד,המחקרממצאילפי.זהבנושאהמוצהרתלמדיניותבניגוד

במדיניותבשינוילהבחיןהיהניתן,לעילשצוינהבשניםהדיןביתבהתערבות
,1996-1997לשנתבנוגע1993-1994שנתביןהמשתניםמרביתלגביהדיןבית
תואמתויותרמוטיתפחותהייתההמיושמתהמדיניות1996-1997שבשנתכך
,עצמהבפני,1996-1997שנתלגביגם,זאתלמרות.המוצהרתהמדיניותאת

בצורהחורגתואף,ברורהמוטיתמדיניותהמקריםשלהמכריעהבמרביתהובחנה
מבחינה,כגון)לעילשצוינומסיבות,מקרהבכל.המוצהרתמהמדיניותברורה

.כתקפים,לחודמהשניםאחתכלבממצאילראותניתןלא,(סטטיסטית
הכרעותיושלהערכיהמטעןאתלעבודההדיןבביתהשופטלהסתרתכספרותלהתייחסות44

.357'בע,7הערהלעיל,מונדלקראו,ההסתרהואופן
לא)י"שעקדושאחברהעומדי'ני"ובעא"גחשקדושאחכרה64-41/נזע"דבלמשלראו45

.(במערכתשמורעותק)(פורסם
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שביתותנגדמניעהלצוויבנוגעאביב-בתללעבודההאזוריהדיןביתמדיניות

לעבודההאזוריהדיןביתמדיניותכי,היאהמחקרמסקנת-המחקרמסקנות

המחקרבתקופתשביתותנגדמניעהלצוויבנוגעשנברקובשניםאביב-בתל
לנקיטתהתנגדותואתמפגיןהדיןבית.המעבידיםלטובתוזאת,כמוטיתהתבררה
-השביתותקיוםאתלמנועמנתעלשונותדרכיםונוקט,השביתהבהליךהעובדים

.מוחלטתוכמעטביותרגבוהההיאמטרתולהשגתשלוהאפקטיביותמידת,ואכן
,בעקביות,בדווקנותהפועל-משפטשלדיןכביתבבירורמתגלההדיןבית

כביתלהצטיירליומרתובהתאםולאהדיןהוראותלאכיפתובפורמליותבנוקשות

ביתאובייקטיביות=בעקרוןפוגעתזומוטיתמדיניות.עבודהיחסישלדין
ביחסיהתערבותלמיעוטבנוגע)התעשייתיתהדמוקרטיהובעקרון,"המשפט
לגביהללושהממצאיםבכךלמצואניתןאלובמסקנותתמיכה.(במערכתהעבודה
ביותרגבוהיםשהממצאיםבכך;שנבדקוהמשתניםבכלעקבייםההטייהכיוון

ונתונים,מניעהצווימתןשל%95,למשל)מוחלטיםכמעטולעתים,בעצמתם
ביותרגבוהההתאמהשישובכך;(הגבלהשלאבסולוטיכמעטהיקףלגבידומים
מהתיקיםרביםשלהתוכןניתוחישללממצאיםהסטטיסטייםהממצאיםבין

בעקביותתומכים,בתהוםבעברשנעשוהקודמיםהמחקריםממצאי.וההחלטות
.השוניםמשתניועל,הנוכחיהמחקרבממצאירבה

באופןהתבררהמחקרבמסגרת,למוצהרתהמיושמתהמדיניותביןלפערבנוגע

ביןביותרמשמעותיפערקייםכי,שנבדקוהמשתניםכללגבי,משמעי-חד
מדברתהמוצהרתשהמדיניות,בכךמאופייןהפער.למיושמתהמוצהרתהמדיניות

ביתאובייקטיביות"עקרוןבמסגרת)במשפטאיזוןעלשמירהעלוהערבהשכם
התערבותלמיעוטבנוגע)התעשייתיתהדמוקרטיהבעקרוןתמיכהועל,("המשפט

,המיושמתהמדיניות,בפועל,זאתלעומת.(עבודהיחסיבמערכתהעבודהביחסי
המוטיתמדיניותהידיעל,משמעותיבאופןהעבודהביחסימתערבת,כאמור
לגבילעילשניתנולאלוזהיםזובמסקנהלתמיכההנימוקים.המעבידיםלטובת

המדיניותביןזהותלהיותחייבתכי,יודגש.הדיןביתהטייתלגביהמסקנה
לבין,וכרווחתכמחייבתלמערכתוהצדדיםהציבורבפניהמוצגת,המוצהרת
יכול,המדיניותסוגישניביןזהותבהיעדר.באמתהרווחת,המיושמתהמדיניות
במצבלבעייתיותמיוחדדגש.הקייםהמצבלגביטעותשלבמצבלהימצאהציבור

לאבחן,(הנוכחיהמחקרכדוגמתאמפירימחקרבהיעדר)קשהכי,לעובדהיש
.המיושמתהמדיניותמאפייניאתבוודאות

הספירהביןהקשרלגביCLS'-האסכולתבטענותתומכיםהמחקרממצאי
להיותלכאורהמתיימרהדיןשביתאף,המדינהלבין(הדיןבית)המשפטית
הדיןביתמערכת.מפתיעיםאינםמסוימתמבחינהאלוממצאים.ממנהאוטונומי
המרכיבשהם,המערכתשופטי.ממנגנוניהחלקומהווההמדינהידיעלהוקמה

בעיקרמטפלהדיןבית.המדינהידיעלבעיקרממונים,הדיןבביתהדומיננטי
ביותרגדולהאינטרסיםזהותקממת.מניעהצווילקבלת,אליוהמדינהשלבפניות
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,(וכדומההציבוררצוןלשביעותכדואגת,כמעסיקה)המדינהשלהאינטרסיםבין
.העובדיםשלהאינטרסיםוכנגדהמעבידיםשללאלו

ביתבמערכתהמרכזיהוא,אביב-בתללעבודההאזוריהדיןביתכי,יודגש
מתוך14)האזורייםהדיןבבתיהשופטיםמכלל%50-כבומכהנים.לעבודההדין

,במדינההדיןביתבמערכתהתביעותמכלל%40-כאליומופנות,(הכולסך30
והחשוביםהמורכביםהתיקיםבוונידונים,שביתותלגביהבקשותמכלל%44-כ

העבודהיחסימערכתלכלל,המחקרמממצאיהנובעתהמשמעותמכאן.ביותר46

.בישראל

.11(1988)14הגלימה"אביב-בתלהאזוריהדיןבביתהראשיהשופטעםריאיון"יגאל'פ46
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