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סקירה על זכות השביתה בישראל

עילות השביתה  , סוגי שביתות•

בחוק ובפסיקה" שביתה"הגדרת •

הגנות לשובתים•

י עובדים"הגבלות על הפעלת זכות השביתה ע•

  עדכוני פסיקה בדיני שביתות

כלים ניהוליים למעסיק בעת שביתה

ועוד...

?על מה נדבר בשעה הקרובה





סוגי שביתות 

שביתה מלאה

שביתת האטה

,  חלקיתשביתה
עיצומים

שיבושים

. או בקצב העבודההעבודה הפחתה בכמות 

העובדים נעדרים מהעבודה –הפסקת עבודה מלאה 
. או שאינם נעדרים אך לא מספקים שירותים כלל

שם כולל לשביתות והפרעות מאורגנות למהלך 
.העבודה התקין

.כל שביתה שאיננה הפסקת עבודה מלאה



כלכליתשביתה 
שביתה המכוונת  

נגד המעסיק  
לצורך שיפור  
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.  כלכליתפגיעה 

פוליטיתשביתה 
שביתה המכוונת  

כמי  , הריבוןנגד 
שמופקד על  

קביעת מדיניות  
ולא  )כוללת 
(.  כמעסיקבכובעו 

שביתה מעין  
פוליטית 

.  כלאייםיצור 
שביתה המכוונת  
נגד הריבון בעניין  

שאינו קשור בתנאי  
, עבודה במובן הצר

אך משפיע  
במישרין על זכויות  

.  העובדים
(  בזקעניין )

אהדה  שביתה 
שביתה נגד מעסיק  

של עובדים  
על מנת  אחרים

לסייע לאותם  
עובדים בהשגת 

דרישותיהם כנגד  
.המעסיק שלהם

תלוי בלגיטימיות  
סכסוך העבודה  

"ראשוני"ה

שביתת  תותר 
מחאה קצרה

בלבד  

שביתה לגיטימית
בכפוף לעמידה  )

(. בחובות הנלוות

שביתה בלתי
לא  , לגיטימית

לשבותתינתן זכות 

עילות השביתה



?  מדוע.  זכות השביתה אינה מוגדרת בחקיקה•
 נמנע לרוב מהתערבות בתחום יחסי העבודההמחוקק;
חשש שהגדרה תביא לנוקשות המונעת מתן ביטוי לצרכים ולנסיבות משתנים.

בשירות הציבורי" שביתה"הוגדר המושג 1972בשנת •

הגדרה פרטנית  )1957-ז"תשי, יישוב סכסוכי עבודהא סיפא לחוק 37סעיף •
"(:    שביתה או השבתה בלתי מוגנת בשירות הציבורי"לצורך הגדרת 

:רואים כשביתהזו לעניין הגדרה "
לרבות , של קבוצת עובדים, מלאה או חלקית, הפסקת עבודה מאורגנת( א)

;שביתת האטה והפרעה מאורגנת אחרת של מהלך העבודה התקין
אם החובה לעבוד  , סירוב מאורגן של קבוצת עובדים לעבוד שעות נוספות(ב)

שעות נוספות נקבעה בהסכם קיבוצי ועבודה כאמור מותרת לפי חוק שעות  
."והסירוב ננקט כצעד בסכסוך עבודה, 1951-א"תשי,עבודה ומנוחה

בחקיקהההגדרה ? מהי שביתה



:  בשביתה גורמים העובדים לנזק למעסיק ולצדדים שלישיים•
.השירות שהוא מספק/הפסקת הליך הייצור–נזק למעסיק +
. סחורה של לקוחות מתעכבת בגלל השביתה, למשל–נזק לצדדים שלישיים +
.  עוגמת נפש, איחור ברכבת מוביל לאיחור לעבודה, למשל–לציבור נזק +

. אחריות למניעת הנזק/אי הטלת חבות•

.בנזיקיןהגנות , הגנות בדיני עבודה•

, שאינה לגיטימית או שאינה חוקיתשביתה : סייג
.נזקיהםוהצדדים יוכלו להיפרע בגין , תזכה להגנותלא 

בלתי חוקית/בשביתה חוקית–העובדים בגין הנזקים /תביעת המעסיק*

משמעות הפעלת זכות השביתה



השעיית  
חוזה 

העבודה 
אי הפסקת  

רציפות 
ההעסקה  

השביתה  
אינה מהווה  
הפרת חובה 

–אישית 
ק"הלחוק 19סעיף 

איסור  
החלפת 
עובדים  
במהלך  
השביתה

איסור  
פיטורים  
במהלך  
השביתה

הגנות בדיני עבודה



.היציגהעובדיםארגון–עבודהסכסוךעללהכריזהמוסמךהגורם•

.בסכסוךהמעורביםהעובדיםרובי"עשנבחרהנציגות–יציגעובדיםארגוןבהיעדר•

לפרוץהצפויהמועדלפנילפחותימים15,לשביתה"מוקדמתהודעה"למסוריש•
.השביתה

האחרולצדהעבודהבמשרדעבודהיחסיעלהראשילממונהתימסרההודעה•
.בסכסוך

.עבודהיישוב סכסוכי א לחוק 5סעיף 
תקופת  "לאפשר למעסיק להיערך לשביתה וכן ליצור : מטרות ההודעה

.שתאפשר הידברות נוספת בין הצדדים" צינון

.עבודהלחוק יישוב סכסוכי 3סעיף 

–הגבלות על זכות השביתה 
"הודעה מוקדמת"מתן 



בהסכםמכללאתניהאומפורשתתניה–קיבוצייםהסכמיםמתוקףהגבלות•

בתקופתלשבותשלאמתחייביםהעובדיםבהם"תעשייתישקט"סעיפי,קיבוצי

.ההסכםשלתוקפו

בית הדין מוסמך להגביל את השביתה או לקבוע –הגבלת מכח הפסיקה •

:  אם למשל, אינה לגיטימיתשהיא 

oלבבתוםשלא/לרעהנוצלההשביתהזכות

oלמטרותיהפרופורציונאלית/מידתיתאינההשביתה

oאחרוןכמוצאבשביתהנקיטה

הגבלות נוספות על זכות השביתה



הציבוריבשירותעובדיםשלשביתה–עבודהסכסוכייישובלחוקא37סעיף•

3-ב(מהגנותתהנהולאכדיןשלאפרצה,קרי)"מוגנתבלתי"תיחשב

:מצבים

.קיבוציהסכםהעובדיםעלשחלבזמןשביתה.1

לאאשר,קיבוציהסכםהעובדיםעלחלשלאבזמןשביתה.2

.הקבועיםובהליכיםהמוסמכיםהמוסדות/המוסדידיעלאושרה/הוכרזה

.עבודהסכסוכייישובלחוקבהתאםהודעהעליהנמסרהשלאשביתה.3

כוחותעל–מסוימותעובדיםקבוצותשלשביתהעלמוחלטותהגבלות•
.לשבותנאסרהביטחון

–הגבלות על זכות השביתה 
הגבלות מתוקף החקיקה



??מה לעשות!   שביתה



"בציציותבדיקה"–
?עבודהסכסוךהוכרזהאם
?לגיטימיותהסכסוךעילותהאם

?הסכסוךהפעלתעלהודעהנמסרההאם



ההסתדרות  –' מ ואח"חברת נמל חיפה בע18139-04-15( ארצי)ק"עס
:טוינה, מוטולהדוידוב , גליקסמן' הש, (14.05.2015)'ואח

.  ומדינת ישראל מתקבליםי"חנ, ערעורי נמל חיפה
:נקבע כי לעובדים לא קמה עילה לגיטימית מכח סכסוך העבודה

של עבודה נמלית" מיקור חוץ"כוונת ההנהלה לבצע –1עילת שביתה •

התנהגות בחוסר תום לב ובדרך שאינה מקובלת ביחסי  –2עילת שביתה •
עבודה

.  יינתן פירוט קונקרטי לעילה זו, נקבע כי מן הראוי שבהודעה על סכסוך עבודה

–בחינת לגיטימיות עילות סכסוך העבודה 
נמל חיפה, פרשת קישון מזרח



'ההסתדרות ואח–מ "בעאשדוד חברת נמל 5847-11-15( ש"ב)ק"ס
:צבי פרנקל' הש, (19.03.2018)

וקבע כי עילה  " קישון מזרח"בית הדין החיל על המקרה את הלכת 
:אינה לגיטימיתהשביתה

".  מיקור חוץ"העבודות להקמת הנמל החדש אינן •

עסק באופן פריקתו של מטען חריג  , עליו התבססה ההסתדרות" סיכום הדיון"•
.  ולא בסיכום כללי וגורף הצופה פני עתיד ביחס לכל סוגי המטענים, וספציפי

–בחינת לגיטימיות עילות סכסוך העבודה 
פרשת נמל אשדוד



'ההסתדרות ואח–מ "בעאשדוד נמל חברת 7281-04-17( ש"ב)ק"ס
:צבי פרנקל' הש, (11.03.2018)

לא רלוונטיות לסכסוך  הוכח שעילות סכסוך העבודה שהוגש טרם העיצומים •
.בפועל

. הוכח שהעיצומים ננקטו בהוראות וועד העובדים בלבד•

העיצומים אינם חוקיים: המשמעות•

לא היו לגיטימיים  ( נהלי עבודהריענוןביטול )העיצומים עצמם , בנוסף•
. בנסיבות המקרה

חברות בוועד העובדים לא מקנה חסינות מפני זימון לבירורים  •
.משמעתיים

ערעור תלוי ועומד בפני בית הדין הארצי  •

בחינת הליך ההכרזה על סכסוך עבודה



"כליותבדיקת"–
?לגיטימיארגוניבצעדמדוברהאם

"היתחלות"/"קולקטיביתמחלה"למשל
מהווה,רבעובדיםמספרשלזמנית-בו

?ארגוניתפעולה

מחלה"בגיןמניעהצולקבלניתןהאם
?"קולקטיבית



,  (20.1.2015)' ההסתדרות ואח–מ "בעחברת אל על 2436-01-15( א"ת)ק"ס
:ספיבקדורי ' הש

בו  –הינה פעולה מאורגנת שמטרתה להפעיל לחץ על ההנהלה "  מחלת הטייסים"1.
.  ר הועד"שוגר מכתב תקיף של יו, "מחלה הקולקטיבית"ביום בו החלה ה

לשבש את הטיסות באמצעות  " שיטה"בשנים האחרונות הטייסים עשו לעצמם 2.
".היתחלות"

אותם  " משחרר"ר הוועד עמד בקשר שוטף עם הטייסים ו"במהלך ההתדיינות יו3.
.  מ עם הנהלת החברה"בהתאם לאופן התקדמות המו, לטיסות

.זמנימדובר בהחלטה במסגרת בקשה לסעד •

.  בהסכמת הצדדיםנמחקהבקשת רשות ערעור שהגישו העובדים לבית הדין הארצי •

–מאורגנת /קולקטיבית" מחלה"
פרשת אל על



הסתדרות  –מ "בע( רכבת קלה)ירושלים קונקס44835-09-15( ם-י)ק"ס
:ישרזדהברוינרשרה ' הש, (29.09.2015)' מרחב ירושלים ואח

.  קביעתו של בית הדין במקרה זה נחרצת יותר מהקביעה בעניין אל על•

:נקבע כי•

+  העובדים הוחזרו לעבודה •

.חובת בדיקה על ידי רופא תעסוקתי מטעם החברה•

.מדובר בהחלטה במסגרת בקשה לסעד זמני•

באותו זמן  , הודעות על מחלה מטעם למעלה ממחצית מנהגי המבקשת"
להתקבל על הדעת באופן  , אלא בנסיבות חריגות ביותר, אינן יכולות, ממש
המסקנה המתחייבת היא כי אין מדובר  . ]...[ כהודעות אותנטיות, סביר

בשביתה  , לכאורה, ולמעשה, אלא בתופעה מכוונת, בצירוף מקרים אקראי
..."המוסווית בתואנות מחלה

(בנסיבות מסוימות)קולקטיבית מעידה " מחלה"

פרשת הרכבת הקלה–על צעדים ארגוניים 



ספרנובביתלא?אלימות
הכניסהאתלחסוםמותרלשובתיםהאם

?למפעל



–מ "החברה לשירותי איכות הסביבה בע51515-05-18( ש"ב)ק"ס
:יוחנן כהן' הש, (28.05.2018)'ההסתדרות ואח

נזקים  , (ולצדדים שלישיים)מעצם טיבה גורמת לנזקים למעסיק שביתה מחד•
. מאפקטיביות השביתהאלה הם חלק בלתי נפרד 

ואין לעבור את הגבול באופן , "שבירת הכלים"השביתה אינה מאידך מטרת •
.  שיסכל את המשך העבודה המשותפת או יתסיס לפעולות אלימות

.  האיזון נטתה לטובת זכות השביתה וכנגד זכות הקנייןנקודת •

:ההחלטה ניתנת בשים לב לכך ש•

oמ"במהלכם על הצדדים לנהל מו, ימים בלבד7-ההחלטה ניתנה ל  .

oהבוחנת  , של נציגות העובדים" ועדת חריגים"ההחלטה ניתנה תוך מודעת ל
/  בקשות ספציפיות וככל שמסקנת הועדה הינה שקיימת סכנה בריאותית 

.  י העובדים באופן פרטני והנזק נמנע מראש"החומרים מטופלים ע, סביבתית

אזורי–שביתה באמצעות חסימת שערי המפעל 



–מ "החברה לשירותי איכות הסביבה בע64385-05-18( ארצי)ע"בר
:ושפיצרפוליאק, גליקסמן' הש, (03.06.2018)' ההסתדרות ואח

:  את התוצאה" מרכך"אך , ד הארצי לא התערב בהחלטת האזורי"ביה•

o הפוגעת מעל הנדרש בזכות הקניין של  , החסימה הפיסית של שערי המפעלהסרת
.החברה

o  חזקה כי החברה לא תפר את החלטת בית הדין ולא תאפשר כניסת משאיות
.  אלא בכפוף להחלטת ועדת החריגים, לשטח המפעל

o  ועד העובדים רשאי להציב במקום מספר מצומצם של עובדים שיוודאו כי כניסת
. משאיות למפעל תואמת את החלטת ועדת החריגים

:בית הדין הארצי מעיר כי•

תחושתנו היא כי ניתן היה להגיע להסדר מוסכם  , בשולי הדברים ולא דווקא בחשיבותם"
וכן יישוב  , מ"שהיה מאפשר חזרת העבודה לסדרה בהיקף מלא במקביל לניהול מו

אולם  , המחלוקת בנוגע לתשלום מענק ההתייעלות העומד אף הוא ברקע השביתה
."לצערנו הדבר לא הסתייע

ארצי  –שביתה באמצעות חסימת שערי המפעל 



עכשיופוליטיקהלילמה?!
שמדובראוכלכליתבשביתהמדוברהאם

?אסורהפוליטיתבשביתה
?פוליטי-מעיןבענייןמדובראולי



ד הארצי לעבודה"ביה–' היועץ המשפטי לממשלה ואח1074/93ץ "בג
:לוין' ד' השמפי , (1995)'ואח

שביןבתווךהנמצאתשביתה:כלאייםיצור,"פוליטיתמעיןשביתה"במדובר•
.פוליטיתלשביתהכלכליתשביתה

קשורשאינובנושאשובתיםהעובדיםבהםמקרים–"העיקריתהמטרה"מבחן•
.ישירבאופןהעובדיםזכויותעלישפיעאך,הצרבמובןעבודתםלתנאיישירות

זכותמתןהמצדיקה,"פוליטית-מעין"היותרלכלשהיאבשביתהמדובר:התוצאה•
.בלבדקצרהמחאהשביתתלשבות

"המעבידעלכלכלילחץלהפעילמיועדתשאיננהקצרהפעולה",קרי
."וההפגנההביטוילחופשהאזרחזכות"במסגרת

פרשת בזק–" פוליטית-מעין"הגדרת שביתה 



ההסתדרות–מ"בעלישראלהחשמלחברת46167-06-17(ארצי)ע"בר
:פליטמן(דאז)הנשיא,(29.06.2017)'ואח

בלתיבעיצומיםלנקוטרשאיםהעובדים:המשמעות.נדחותהערעוררשותבקשות•
.השביתהלמתווהד"ביהאישורקבלתללא,מוגבלים

במשקהרפורמהבדברהריבוןהחלטתרקעעלהננקטתבשביתהשמדוברהגם•
:"פוליטיתמעין"כשביתההשביתהאתמסווגאינופליטמןהנשיא,החשמל

סמליתלשביתהמעבר,השביתהזכותומראשעקרוניתתישלל,היוםשלשבישראללקבלאין"
ביחסהןאמוריםהדברים...פיטוריםבפניעומדיםשעובדיועבודהבמקום,ימיםשלושהבת

זוהי.הכנסתחוקאוממשלההחלטתשלבעטיהאו,מעסיקהחלטתעקבצפוייםלפיטורים
"הפסוקהההלכה

המבטלהכנסתחוקעקבפיטוריםבפניעומדיםהשידוררשותעובדי1000-ככאשר,כךמשום"
."השביתהזכותקמה–השידוררשותאת

עלהממשלההחלטתנוכחלפיטוריםצפוייםהחשמלחברתעובדיאלפיכאשר,כךמשום"
אותוומעבירה;החשמלייצור–העיקריהכנסתהמקוראתמידההמפקיעהבחברהרפורמה

."השביתהזכותקמה,החשמלחברתלעובדיגם–פרטיותלידיים

–הסטייה מהלכת בזק 
2017ארצי , הרפורמה במשק החשמל



,(2018)הארציד"ביה'נפרטיחשמליצרניפורום5037/17;5027/17ץ"בג
:פוגלמן'הש

העתשהגיעהלהיותיכול"כי,חיותהשופטתמעירהץ"בבגהדיוןבמהלך
בהחלטתהארציד"ביהגישת;[בזקבהלכתשנקבעו]"ההלכותאתלרענן

."אותהלקבלוקשהרדיקאליתגישה"היא,2017מאי

בזקהלכתלימיאותנוהמחזיריםתנאיעלצוויםניתנים–2017יוליהחלטת
(1995):

זכותקמהלעובדיםכישקבעהארציד"ביהשלהדיןפסקיבוטללאמדוע1.
הדיןמביתלקבליידרשולאוכי,החשמלבמשקהרפורמהבגיןשביתה
.השביתהלמתווהמראשאישור

רשאיםאינם,מונופולכעובדי,החשמלחברתעובדיכיייקבעלאמדוע2.
.החשמלבחברתהמתחריםבגופיםהפוגעיםבעיצומיםלנקוט

–החזרה להלכת בזק 
2018עליון , הרפורמה במשק החשמל



,(2018)הארציד"ביה'נפרטיחשמליצרניפורום5037/17;5027/17ץ"בג
:פוגלמן'הש

2018יולי,דיןפסק–

קיבוציהסכםגובשלפיהןהצדדיםלהסכמותדיןפסקשלתוקףניתן•
.העובדיםזכויותעלהרפורמהמתווהלהשלכותבנוגע

.השכרעלהממונהידיעלאושרהמתווה•

.בטלים–לשבותלעובדיםהמאפשריםוהארציהאזורישלהדיןפסקי•

–החזרה להלכת בזק 
2018עליון , הרפורמה במשק החשמל



העובדיםאך,מניעהצותןנהדיןבית
.עיצומים/בשביתהממשיכים

??לעשותמשהועודישהאם



–איגוד לשכות המסחר , א והמרכז"לשכת המסחר ת40815-07-13כ"סק
'  ההסתדרות ואח

 פליטמן, 2013יוליהחלטת:
שני נמלים פרטיים עלולה להיות השלכה על תנאי עבודתם  שלהחלטה בדבר הקמת מן הנמנע נקבע כי לא 

על הרפורמה ועל כן ההכרזה פעלה באופן חד צדדי בגיבוש הממשלה . העובדיםוביטחונם התעסוקתי של 
שביתה לגיטימית  "שהיא , פוליטית-מעיןהיותרולכל, כלכליתבשביתהומדוברהסכסוך נעשתה כדין 

".לעת הזו, ומוצדקת

 (בדעת רוב)גליקסמן, 2013ספטמבר החלטת  :
נזקי השביתה  עוצמת צו המניעה נותר על כנו לאור , זאתעם יחד . פוליטית-בשביתה מעיןנקבע כי מדובר 

.  מ"והסכמת הצדדים לקיים מו, הרפורמהפרק הזמן הארוך שעוד נותר עד לביצוע ,  הצפויים

 ואיטחגליקסמן, פליטמן, 2017אפריל החלטת:
להסתדרות תקום זכות לנקוט . מ אינטנסיבי בתום לב"בית הדין מורה לצדדים להמשיך לקיים מו

היקף השביתה  , בכפוף לכללי מידתיות, (המועד הוארך בהמשך)5.5.2017בצעדים ארגוניים החל מיום 
.  מ"והתנהלות הצדדים במהלך המו

 מוטולה-דוידוב, איטח, גליקסמן, 2017יוני החלטת  :
ד הודיעו המדינה וההסתדרות כי הגיעו להסכמות בנושא הסדרת נושא הביטחון "במהלך דיון בפני ביה

וכן כי ההסכמות  , מ לשם חתימה על הסכם סופי"הצדדים הצהירו כי יקיימו מו. 'התעסוקתי לעובדי דור ב
.  ובכפוף לאישור הדירקטוריונים, האמורות מותנות בחתימה על הסכם סופי כאמור

פרשת הרפורמה בנמלי הים



הועדיםראשי )שיבים מ33–נמל חיפה , נמל אשדוד40815-07-13כ"סק
(:מוטולה-דוידוב, גליקסמן, איטח)2018מאי , ד הארצי"ביההחלטת , (וההסתדרות

,  באופן מכווןבית הדין שביתה פראית כללית בנמלים תוך הפרה של צווי -2018מאי •
:מתמשך ובוטה

;הורו לעובדים לנקוט אמצעים ארגוניים חרף צווי המניעה: הפרה במעשה-
.  נמנעו מלהורות לעובדים לשוב לעבודה: הפרה במחדל-

והתחמקותם מהמשטרה שביקשה  , דיוניםלשניהתייצבותםאי–חומרה נוספת •
.  לבצע את צווי ההבאה שהוצאו נגדם

.  ד מגנה את התופעה של הפרת צווים שיפוטיים ורואה אותה בחומרה"ביה•
(.   לחברה₪ 30,000, למדינה₪ 50,000: באשדוד)בהוצאות אישיות מזכירי הוועדים חויבו •
.  בלבדקנס על תנאינקבע כי אין מקום להטיל עליהם קנס על אתר כי אם , עם זאת•
.  יוטלו קנסות אישיים, במקרה של הפרה עתידית נוספת•
.  טרם התקייםדיון בשאלת הוצאות המשפט שיוטלו על המשיבים •
.  לא הפרו את צווי המניעה, ר איגוד עובדי התחבורה בהסתדרות"נקבע כי ההסתדרות ויו•

2018, ארצי–פרשת הרפורמה בנמלי הים 



השביתהלאחר/השביתהכדיתוך–
.ראוישכרתשלום

?לעובדיםשימועלערוךעליהאם



מ"ים המלח בעמפעלי חברת –ההסתדרות 55107-02-14( ש"ב)ק"ס
:אילן סופר' הש, (15.09.2014)

ראוי  תשלום שכר בטרם חובת שימוע-

"בעל כורחם"בעיצומים תשלום שכר ראוי גם לעובדים שנקטו -

–" השבתה עקיפה"חובת שימוע ו
פרשת מפעלי ים המלח



לעובדיםגםראוישכרלשלםניתןהאם
לאאךישירבאופןבשביתהנקטושלא

?השביתהבגיןעבודתםאתביצעו



מ"ישראל בערכבת –ההסתדרות וועד העובדים 43364-02-15( א"ת)ק"ס
:לובוצקי' הש, (09.08.2018)

על המעסיקהגמשת נטל ההוכחה •

שכר ראוי על דרך האומדן•

"השבתת מגן התקפית"ולא " עקיפה"השבתה •

יומי של היקף  -מעקב ורישום יום)אי ביצוע הנחיות הממונה על השכר •
לא שולל תשלום שכר ראוי, (העיצומים בכל יחידה

צדשכלתוך,נמחקהצדדיםמטעםערעור-הארציד"ביהלהצעתובהתאםהצדדיםבהסכמת•
.כנועלנותרהאזוריד"ביהשלדינוופסקהערעורמןבוחזר

פרשת הרכבת–" השבתה עקיפה"



מהעובדיםנזקלתבועניתןהאם?
לתבועיכוליםשלישייםצדדיםהאם

?השביתהנזקיבגיןאותי
לתביעהבקשהנגדילהגישניתןהאם

?השביתהבגיןייצוגית



,  לוין' הש, (1987)ל "זציזיקאדם –מ "מפעלי רכב אשדוד בע593/81א "ע
:נתניהו וחלימה

.פסק הדין הראשון של העליון המבסס אפשרות לתבוע בגין נזקי שביתה בעילת רשלנות•
מחבות בכל מקרה השובתים הפוטרת את , (לרבות בישראל)לא קיימת שיטה משפטית •

.בעת השביתהידיהם -חסינות על כל מעשה שנעשה עללהם והמקנה 
.יש לאזן בין חירות השביתה מצד אחד לבין זכויות הזולת•

:  נקבע כי השובתים חבים בגין עוולת הרשלנות•
o אינו מקנה להם חסינות מפני חובת הזהירות " שובתים"היותם של המשיבים  +

.  הפרה של חובה זו
oאת הנזק של מעשיהם, ואף צפו בפועל, השובתים היו יכולים  .
oלא נקטו באמצעי כדי להזהיר את הניזוקים הפוטנציאליים זמן סביר מראש.
o בין ההפרה לבין הנזקס"קשהוכח .

פיצוי מטעם השובתים 
'בגין נזקי השביתה שנגרמו לצד ג



. ב' הש, (23.10.2008)' לציון ואחעיריית ראשון ' פלוני נ862/02( חיפה)ז"א
:גילאור

אחריות ההסתדרות כארגון העובדים היציג•
.  ברשלנותחבות מקנה חסינות לשובתים מפני שביתה אינה •
בגין  ' כלפי צד גחובת זהירות חבה , השביתהוניהלה את שיזמה כמי , ההסתדרות•

.   שנגרמו להם במהלך השביתההנזקים 
.כי השביתה עשויה לסכן חיי אדם, ואף צפתה בפועל, הייתה יכולה לצפותההסתדרות •
.  מידתיתפעולה בלתי הייתה 14:00את עבודתם בחוף בשעה עזיבת המצילים •
.  בין הפרת חובת הזהירות לבין הנזק שנגרםס"קשקיים •

ההסתדרות והמדינה חבות כלפי התובע בגין התרשלותן, העירייה•
הוצאות  , ש"אגרת בימ, ט"בצירוף שכ, ₪מיליון 10-למעלה מנקבע פיצוי כולל בסך •

.  משפט

ש העליון נסגרו ללא שניתן פסק דין"ערעורי הצדדים לביהמ•

פיצוי מטעם השובתים וגורמים נוספים
'בגין נזקי השביתה שנגרמו לצד ג



:גזית' הש, (12.09.2012)רכבת ישראל ' נזיימן13353-03-12ק "ת
ש לתביעות קטנות"בימ•

:פיצוי בגין שביתה חוקית•

o שביתה והשבתה  "–מעניק הגנה מיוחדת לשובתים הנזיקיןלפקודת ( ב)62סעיף
".לא ייחשבו כהפרת חוזה

oש כי במסגרת היחסים החוזיים בין החברה לבין נוסעים"נוכח סעיף זה קובע ביהמ  ,
.  ועל כן התובע אינו זכאי לפיצוי מהרכבת, השביתה לא תיחשב כהפרת חוזה

:פיצוי בגין שביתה שאינה כדין•

o שכן בשביתתם הפרו העובדים צו  , כדיןשאינהשביתהאחד ממקרי השביתה היה
.  שיפוטי שהורה להם לשוב לעבודה

o 15₪–בגין שביתה זו זכאי התובע לפיצוי בהתאם לתקנות מסילות הברזל .

.  בגין עוגמת נפש שנגרמה לו₪ 500התובע זכאי גם לפיצוי על סך •

פיצוי מטעם המעסיק
'בגין נזקי השבתה בלתי חוקית שנגרמו לצד ג



,  (18.09.2008)מ "רכבת ישראל בע' נ( מרגיבן )שגית פן 1694-07( א"ת)א "ת
:רונן' הש

.לאישור התביעה הייצוגית נדחתההבקשה •

,  המסדיר את הפיצוי לו זכאים הנוסעים בגין נזקיהם, נקבע כי יש חוזה בין הרכבת לבין נוסעיה•
.  והם אינם זכאים לפיצוי נוסף

לא הייתה , העובדיםאסיפותמההודעה שניתנה לה על . נדחתה הטענה להתרשלות הרכבת•
.  יכולה הרכבת לצפות כי העובדים מתכוונים לפתוח בשביתה שתביא לאיחורים

:הצורךמן למעלה ש "ציין ביהמ, בנוגע לאפשרות הכללית להיפרע מהמעסיק בגין נזקי השביתה•

סבורה כי מתן אפשרות להגיש תביעה ייצוגית או אחרת כנגד ספק שירות שלא נתן  אינני"...
הנשאלת בהקשר זה היא למעשה מי השאלה ]...[ . פוגעת בזכות השביתה–שירות בשל שביתה 

או שמי שצריך לספוג את הנזק  , קרי הרכבת, האם צריך לספוג אותו המעביד–צריך לשאת בנזק 
.  המשתמש בשירותי המעביד, הוא הציבור הרחב

, אכן]...[ . השביתה נועדה לפגוע בו. מי שצריך לשאת בנזקי השביתה הוא המעביד, ככלל... 
.  הוא מוגבל לנזקים שנקבעו בנוהל הפיצוי–לרכבת –בענייננו הנזק שנגרם למעביד 

הייתי סבורה כי נוסעי הרכבת זכאים לתבוע את מלוא –אלמלא קיומו של נוהל זה , אולם
.  הגם שאיחורים אלה נגרמו כתוצאה מן השביתה, נזקיהם בגין האיחורים של הרכבות

'בקשה לאישור ייצוגית בגין נזקי שביתה לצד ג
2008, מחוזי



,  הנדל' הש, (2013)מ"רכבת ישראל בע' נ( מרגיבן )שגית פן 9494/08א "ע
:ופוגלמןגרוניס' השבהסכמת 

ש  "הבקשה לאישור התובענה הייצוגית תושב לפתחו של ביהמ–הערעור התקבל •
.המחוזי

ש המחוזי לפיה נוהל הפיצוי של הרכבת מהווה הסדר פיצוי  "תבוטל קביעת ביהמ•
.ממצה בין הרכבת לנוסעיה

ש המחוזי את התאמת ההליך  "ייבחן ביהמ, ש העליון"נוכח קביעה זו של ביהמ•
–לסוגיות שעלו בערעור , אך לא רק, תוך מתן דגש מיוחד, להתנהל כתביעה ייצוגית

והיות הליך התביעה הייצוגית הדרך היעילה וההוגנת , קיומן של שאלות משותפות
.  לניהול התובענה

'בקשה לאישור ייצוגית בגין נזקי שביתה לצד ג
2013, עליון



,  (22.03.2015)מ "רכבת ישראל בע' נ( מרגיבן )שגית פן 1694-07( א"ת)א "ת
:רונן' הש

.ש"הצדדים הגיעו להסכם פשרה שאושר על ידי ביהמ•

כרטיסי נסיעה בתעריף  2)₪מיליון 4.5פיצוי לרווחת הציבור בגובה הוסכם על •
(.  איש75,000, כפול מספר הנוסעים המוערך, לכל נוסע₪ 28.8

. הגם שהוא אינו משולם לחברי הקבוצה באופן ישיר, ש מאשר את הסכם הפשרה"ביהמ•

.  נוסףובשילוט השירות בתחנות הוסכם כי הכספים יושקעו בשיפור •

גמול  –כוחם -ולזכות באי, 30,000₪שני המבקשים נפסק יחד גמול בסכום של לזכות •
.250,000₪בסכום כולל של 

–' בקשה לאישור ייצוגית בגין נזקי שביתה לצד ג

פיצוי במסגרת הסכם פשרה

2015, מחוזי



[הרכבת הקלה]מ "בעסיטיפס' אבירם רוקח נ4082-10-15( ם-מחוזי י)צ "ת
:רפפורטתמר בזק ' הש, (12.02.2017)

(. 20,000₪)התובע הייצוגי חויב בהוצאות משפט . נדחתה בקשה לאישור התובענה כייצוגית•

:  נדחתה במלואה–הטענה להפרת חובות חוזיות •

oחיוב תוצאה"ולא " חיוב השתדלות"מדובר ב, ביחס לנוסעים שקנו כרטיס מבעוד מועד."

oנקבע כי לא מתקיימת מערכת יחסים חוזית בינם לבין הרכבת, ביחס לנוסעים פוטנציאלים  .

:נדחתה במלואה–הטענה לרשלנות מצד הרכבת הקלה •

oבשים  , נדחתה הטענה שהרכבת התרשלה שכן הייתה יכולה למנוע את הסכסוך והשביתה
.מ הממושך שהתנהל"לב למו

oבשים לב לכך שהשביתה , נדחתה הטענה שהרכבת הייתה יכולה לצפות את פרוץ השביתה
.  ר ההסתדרות"ונוכח מסר הרגעה מצד יו" תקופת הצינון"פרצה בתוך 

.ש העליון"אך חזר בו בהמלצת ביהמ, התובע הייצוגי הגיש ערעור על פסק הדין•

דחיית בקשה לאישור ייצוגית נגד מעסיק
'בגין נזקי שביתה שנגרמו לצד ג



אקטיביסטיתשביתה"במשקפרצה"–
לעובדיםלאפשרמחויבאניהאם

?בשביתהלהשתתף



שביתה"היא אינה " השביתה האקטיביסטית",למעשה:"

שכר/לא מדובר בפעולת לחץ של עובדים כנגד המעסיק בגין תנאי עבודה;
שובתים"עילת השביתה אינה רלוונטית לאופן העסקת העובדים ה";
כקבוע בחוק, לא הופעל מנגנון הכרזת השביתה;
 בהאו לכל הפחות תמכו , רבים הצטרפו למחאהמעסיקים -על אף האמור .

אלא אם המעסיק  , העובדים אינם זכאים להגנות המוקנות לעובדים השובתים
קבע אחרת והודיע על אפשרות העובדים להצטרף למחאה

ניתן אפילו לפטר את העובדים שהצטרפו לשביתה, כביכול

חשיפה לטענות של הפליה

לשביתהשמתחפשתמחאה –" האקטיביסטית"השביתה 



?השביתהאתלהפסיק/למנועמנתעללעשותניתןמה

;(ההכרזההליך,השביתהעילות)"בציציותבדיקה"•

יכולה"קולקטיביתמחלה"גם–"כליותבדיקת"•

;שביתהלהיחשב

הכניסהאתלחסוםמותרלשובתיםהאם•

;?משביתהכחלק

;?אסורהפוליטיתבשביתהמדוברהאם•

;?הדיןביתהחלטותאתמפריםהעובדיםכאשרלעשותניתןמה•

;"עקיפים"הלאלוגם,השובתיםלעובדיםראוישכרתשלום•

;ייצוגיותתביעותגם,השביתהנזקיבגיןתביעות•

?"אקטיביסטיתשביתה"עםפעולהלשתףחייבאניהאם•

כלים למעסיק בעת השביתה... לסיכום



..."לא"הרוב

!ארגונייםבצעדיםהמשתתפיםעובדיםלפטרלא•

!העסקתםבתנאילפגועלא•

!אחריםבעובדיםלהחליפםלא•

?כןומה

העובדיםארגוןעםומתןמשאקיום•

השביתההפסקת/למניעתצולקבלבניסיוןלעבודההדיןלביתפניה•

.לחוקבהתאם–השובתיםלעובדיםשכרתשלוםאי•

חלקיתעבודהלקבלסירוב•

"מגןהשבתת"•

כלים למעסיק בעת השביתה... לסיכום



?שאלות

!תודה על ההקשבה


