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   המותר והאסור-  שביתות בישראל 

  

נמנים על זכויות היסוד במשפט , או זכות השביתה, חופש השביתה

ההכרה היא , בהעדר חקיקה המסדירה חופש זה, בישראל. העמים

.  העליון והן על ידי בית הדין לעבודההן על ידי בית המשפט, פסיקתית

זכות השביתה קנתה לה שביתה איתנה ': "כך בית המשפט העליון

חופש : " וכך בית הדין  הארצי לעבודה1"בחקיקה ובפסיקה בישראל

, 2"השביתה מוכר בישראל כאחד מעקרונות היסוד של הדמוקרטיה

חופש השביתה והזכות לשבות מצויות בחברתן : "ובמקום אחר

חופש ההפגנה , הטובה של זכויות יסוד אחרות כגון חופש הדיבור

אינן זכויות ערטילאיות , וחופש העיסוק שאף כי אינן כתובות עלי ספר

: עם חקיקתו של חוק יסוד. 3"אלא הן בעלות מעמד בכורה משפטי

תחסה תחת כנפיו של "יש הסבורים שהשביתה , כבוד האדם וחירותו

זכויות : בהצעות חוק יסוד. 4"בחוק יסוד זההמעוגן ' כבוד האדם'ערך 

' סע: " אנו מוצאים5שהונחו מספר פעמים על שולחן הכנסת, חברתיות

להגנה על , לפי עקרונות משפט העבודה, עובדים זכאים לשבות: 5

הצעת , כידוע". זכויותיהם ולקידום ענייניהם הכלכליים והחברתיים

  . החוק לא הפכה לחוק
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חופש שאף הוא אינו מעוגן בחוק יסוד או , ת מחופש ההתארגנות בארגוני עובדיםזכות השביתה נגזר

  .6בעיקר בתיקון האחרון לחוק הסכמים קיבוציים, אך מוכר בפסיקה ובחקיקה, בחוק

כל הפרעה מאורגנת במהלך ", מכוח הפסיקה וחוק יישוב סכסוכי עבודה, כולל" שביתה"המונח 

   . עיצומים-דהיינו , "העבדה התקין

בתיקון לחוק יישוב , 1969ההגבלה הסטטוטורית הראשונה שהוטלה על חופש השביתה נחקקה בשנת 

הארגון .  מוסמך להכריז על שביתה) להבדיל מועד עובדים(בו נקבע שרק ארגון עובדים , סכסוכי עבודה

הגבלה ה. 7 ימים לממונה הראשי על יחסי עבודה ולמעביד15בהודעה מוקדמת של , חייב טרם השביתה

,  מתייחסת לשירות הציבורי בלבד1972י תיקון חוק יישוב סכסוכי עבודה משנת "אף היא ע, השניה

והיא הסרת מספר הגנות שמקנה החוק לשביתה שלא הוכרזה כדין על ידי מי שמוסמך לכך ולא ניתנה 

, יבוריבשירות הצ, שהתיר למעביד, באותו חוק, התיקון השלישי והאחרון. 8הודעה מוקדמת בגינה

  .9בשירות הציבורי" בלתי מוגנים"לשלם שכר חלקי בעיצומים 

לקראת חתימה או חידוש , הפסיקה סייגה את הזכות לשבות למטרה של השגת או שיפור תנאי עבודה

שבמקרה של טענה שהוראה בהסכם קיבוצי , תוך קביעה, "שביתה כלכלית"דהיינו , 10הסכם קיבוצי

שקט "רביתם המכריע של ההסכמים הקיבוציים קיים סעיף של במ. 11יש לפנות לערכאות, הופרה

  .  לתקופת תחולתו של ההסכם" תעשייתי

וזאת בשונה , קיימת בישראל במגזר הציבורי והפרטי כאחד, במגבלות שבחוק ובפסיקה, הזכות לשבות

  ).ב וגרמניה"ארה: למשל(ממספר מדינות בהן אסורה כליל השביתה במגזר הציבורי 

 הוא מוגבל ביחס לזכויות -ולעניין השימוש בו , אינו מוחלט, ככל חופש או זכות, החופש השבית

אין , במהלך שביתה, כך. 12יחסיות הזכות מחייבת יצירת איזון בינה לבין הזכויות האחרות. אחרות

אך אסור , מותר לקיים משמרות מחאה בשערי מפעל, 13לנהוג באלימות או לפגוע ברכוש המעביד

אשר השבתתן תגרום ,  ואין להפסיק פעולת מכונות14לרבות אלימות מילולית, אלימותלנקוט אמצעי 

  . 15להן הרס מוחלט

שביתה "שביתה שאינה מוכרת בדין בישראל כשביתה לגיטימית בתחום משפט העבודה היא ה

שביתה פוליטית הינה פעולה לכפות על המחוקק לבטל חוק או לכפות על הרשות ". "הפוליטית

  . 17)למעט איטליה(זה המצב במרבית ארצות אירופה . 16"מנע מיישום חוקהמבצעת להי

היא , או הפוגעת בזכויות העובדים הנוקטים בשביתה, המבקשת לסכל חקיקה העשויה לפגוע, שביתה

בשביתה מעין פוליטית .  פוליטית וכלכלית כאחד–" מעורבת"דהיינו שביתה , "מעין פוליטית"שביתה 

  .18ה בלבדמותרת שביתת מחאה קצר

שביתה כדין היא שביתה שהוכרזה לקראת כריתתו . נהוג להבחין בין שביתה כדין ושביתה שלא כדין

הוכרזה או אושרה על ידי ארגון עובדים יציג וניתנה הודעה מוקדמת , או חידושו של הסכם קיבוצי

  .ל לא התמלא לגביה"שביתה שלא כדין היא שביתה שאחד התנאים הנ. בגינה
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בין בשביתה , )להבדיל מניתקים(דה בין עובד המשתתף בשביתה לבין מעבידו מושעים יחסי העבו

אינו זכאי לשכר עבור תקופת , העובד המשתתף בשביתה". שלא כדין"ובין בשביתה " כדין"

  . 20בגין עבודתו החלקית" שכר ראוי"בעוד עובד המשתתף בעיצומים זכאי ל, 19השביתה

 אין רואים בהשתתפות בשביתה כהפרת -מחד גיסא . בשביתהבמספר חוקים הגנה לעובד המשתתף 

 והשביתה 22אין השביתה מפסיקה את רציפות העבודה לעניין זכאות בפיצויי פיטורים, 21חוזה העבודה

פעילות אסורה בשביתה עשויה להביא בעקבותיה תביעת , מאידך גיסא. 23לא תחשב כהפרת חוזה

גם צד שלישי שנפגע משביתה יכול לתבוע את . 24נזיקין בעילה של הסגת גבול במקרקעין או במיטלטלין

חייב בית המשפט העליון את ההסתדרות וארגון קציני הים בפיצוים , כך. ארגון העובדים וחברי הועד

  . 25עלים שניזוקו משביתהעל הנזק שנגרם למפ

או , מעביד רשאי לפנות לבית הדין לעבודה ולבקש צו נגד שביתה כל אימת שהשביתה היא שלא כדין

יש ומי שנפגע משביתה . הנזק שהיא גורמת עולה על הסביר, קרי, "בלתי מידתית"שהיא כדין אך היא  

אחדות התעשיינים לבקשת בה הצטרפו לשכות המסחר והת, כמו בשביתה האחרונה(יצטרף לבקשה 

מעין "שהוכרזה על ידי בית הדין כשביתה , רשות הנמלים ורשות שדות התעופה לאסור על השביתה

בעוד שלבית הדין הארצי  , לבית דין אזורי לעבודה סמכות לדון בבקשת מעביד בודד". פוליטית

אין בתי ,  אינה כדיןגם שעה שהשביתה. שעה שהמבקש הוא ארגון מעבידים, כערכאה ראשונה, סמכות

אמות המידה למתן צווי מניעה על ידי בתי הדין הן שונות שעה שהשביתה . הדין  נחפזים לאסור עליה

  . הוכרזה על ידי ארגון עובדים לעומת שביתה שהוכרזה על ידי ועד עובדים

ק לדיבור אין הגדרה בחו(והיא פורצת בשירות חיוני , ובין שהיא שלא כדין, בין שהשביתה היא כדין

במגבלות (רשאית הממשלה לעשות שימוש בסמכותה ולהתקין תקנות לשעת חירום , ")שירות חיוני"

ומכוחן לחייב עובדים לשוב , ))151, א" התשס1780ח "ס (39 -  ו38סעיפים , הממשלה: שבחוק יסוד

  . לעבודה

  

  הצעת החוק המתגבשת        

חוק -תעסוקה בקרב משרדי הממשלה הצעת תזכירהמסחר וה, לפני מספר ימים הפיץ משרד התעשייה

 –ועיקרה , ובו הצעה לתיקון הפרק הדן בשביתות בשירות הציבורי, לתיקון חוק יישוב סכסוכי עבודה

עם אפשרות , חובת תיווך במהלכה לפרק זמן של ששים ימים, הארכת תקופת ההודעה המוקדמת

  .   רות לכנסת ולרשויות המקומיותאיסור שביתה פוליטית ושביתה סמוך ליום הבחי, הארכה

ובין היתר התייחסות לחובת , לאחרונה הטילה הממשלה על ועדת שרים להביא הצעה מגובשת בנושא

  .הכרעה של רוב במשאל בקרב העומדים לשבות כתנאי לקיום שביתה
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