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המכון הישראלי לתכנון כלכלי  -חוות דעת לועדת ארד בנושא התנהלות בית הדין לעבודה
רקע
המכון הישראלי לתכנון כלכלי מתכבד להגיש בזה את עמדתו בנושא שבנדון.
המכון הנו עמותה ,ללא מטרות רווח ,הפועלת לעיצובה של כלכלת ישראל ככלכלה חופשית ,תחרותית ונטולת
חסמים ,המעודדת יזמות ,חדשנות וצמיחה .באופן קונקרטי ,עוסק המכון מזה כשנתיים בנושא ועדי עובדים
והעבודה המאורגנת ומיפוי איזונים ועיוותים בנושא זה .במסגרת זו בחן המכון היבטים שונים ביחסי העבודה
תוך התמקדות בנעשה במונופולים הציבוריים (לרבות ההסכמים הקיבוציים בהם).
לתפיסתינו ,לבית הדין לעבודה תפקיד חשוב ביותר בעיצוב כללי המשחק בתחום יחסי העבודה בישראל .בית
הדין לעבודה הוא המוסד המופקד על האיזון החשוב והעדין שבליבם של דיני העבודה ,בין הצורך החיוני ליתן
כוח לעובדים על מנת שיוכלו לעמוד על זכויותיהם לבין הצורך לאפשר צמיחה ,יזמות וחיי עסקים תקינים ובלתי
משובשים .פסיקותיו של בית הדין לעבודה הם מצפן בתחום זה ,וככל מצפן – פסיקות אלה הן חיוניות על מנת
לעצב כללי משחק ברורים בין הכוחות המתעמתים בזירת שוק העבודה בישראל.
על רקע זה לועדת ארד ניתן המנדט לבחינה וגיבוש המלצות באשר למתכונת הראויה לניהול הליכי המשפט
העוסקים בצעדים ארגוניים בסכסוכי עבודה קיבוציים בכלל ובגורמי כוח כמו המונופולים הציבוריים  -בפרט.
אנו רואים בועדה הזדמנות לחדד את תפקידו של בית הדין לעבודה בעיצוב כללי המשחק בצורה שקופה סדורה
וברורה.
נקדים ונדגיש כי להבנתינו ,בראייה משקית כללית ובראיה משפטית מוסדית  -תפקידו הראשון במעלה של בית
הדין לעבודה הוא לתחום את קו החוקיות בפני צעדים ארגוניים ולשמור על הבחנה ברורה בין תפקידו לעצור
צעדים ארגוניים לא חוקיים ,לבין רצונו להביא לגישור ופישור מקום בו ננקטו צעדים ארגוניים חוקיים .נדמה
כי כיום קיים טשטוש מסויים בין שתי "המיספרות" (אונות) אלה.

גישורים בבית הדין לעבודה

⚫

לבית הדין לעבודה תפקיד חיוני ,ראשון במעלה ,בתחום יחסי העבודה .מחד ,בית הדין שואף להביא לסיום
סכסוכים שמגיעים לפתחו בדרך מיטבית ,ומאידך בית הדין לעבודה מעצב את הנורמות וכללי המשחק
במשאים ומתנים קיבוציים.

⚫

בתוך ליבת תפקידו כמעצב הכללים בשוק העבודה ,על בית הדין לפסוק האם שביתה (או צעדים אחרים
שננקטו)  -היא חוקית אם לאו .בעשותו כן יוצר בית הדין גבולות ברורים ומתווה את המותר והאסור בעולם
יחסי העבודה הקיבוציים .בכך הוא מייצר נורמות ברורות ויציבות להמשך .נורמות ברורות משרתות את
העובדים מחד ,בכך שכאשר עומדת לרשותם זכות השביתה – ינקוט המעסיק משנה זהירות במשא ומתן,
ואת המעסיק מאידך ,בכך שכאשר לא עומדת לרשות העובדים זכות השביתה הם ימנעו מלשבות ובכך יחסך
למעסיק נזק השביתה .על מנת לייצר כללי משחק ברורים חייב בית הדין לעבודה לפסוק במקרים בהם
חצה אחד מהשחקנים את הכללים.
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⚫

כך גם במקרה שהתלונה אודותיו הולידה את הועדה הנכבדה  -במהלך חודש מאי האחרון החלו שביתות
בנמלי הים הציבוריים בישראל .בית הדין לעבודה קבע כבר בתחילת השביתה כי היא מנוגדת להחלטות
בית הדין והורה לעובדים לחזור לבצע את עבודתם .השופט הנכבד אף הטיל צווי זימון וקנסות אישיים
לראשי הועדים – אך אלה לא התייצבו בפני בית הדין .לאחר הטלת הקנסות האישיים התייצבו ראשי ועדי
העובדים בפני בית המשפט והצהירו שכיבדו את דרישת בית המשפט והורו לעובדים לחזור לעבוד .נלקחו
מספר נציגים של כל אחד מן הצדדים לחדר ישיבות צידי ,בו בדלתיים סגורות נוהל דיון בין הצדדים ללא
1
רישום פרוטוקול .לאחר מכן שבו הצדדים לבית המשפט.

⚫

התנהלות זו מגלמת בעייתיות שהיא סימפטומטית לבעיה מערכתית .על כך נעמוד להלן ונציע קווי מתאר
לפתרונה.

⚫

אין זה מקרה שהתלונה שהביאה לכינוס הועדה הוגשה בנוגע למשפט שעסק בשביתה של הועדים בנמלי
הים .הסיבה לכך היא שישנו צורך מערכתי במנגנון להגבלת זכות השביתה במתקנים ציבוריים .ראיות
לצורך זה ניתן למצוא בסקירה משווה על זכות השביתה בשירותים חיוניים שערכה הלשכה המשפטית של
הכנסת 2.הסקירה בוחנת את החקיקה בנושא בשמונה מדינות שונות – בלגיה ,צרפת ,גרמניה ,בריטניה,
ארה"ב ,קנדה ,ניו-זילנד ואוסטרליה .ממצאי הסקירה מעלים כי ברוב המדינות קיים מנגנון המאפשר
למנוע שביתה בשירותים חיוניים או חובה לספק שירותים חיוניים גם בעת שביתה .בקנדה ובארה"ב נמצא
כי קיימים הליכי בוררות חובה.

⚫

ניכר באופן כללי ,כי בתחום דיני העבודה כי יש מקום ואף צורך במנגנוני גישור .צורך זה מוזכר גם בדו"ח
ועדת זמיר אשר בדקה את בית הדין לעבודה אשר מצאה כי מנגנון הגישור הינו יעיל ברוב המקרים ,חוסך
זמן שיפוטי יקר ומביא לסיום הסכסוך בהסכמה  -דבר המועיל ליחסי העבודה בעתיד3.

⚫

עם זאת ,יש להבחין הבחן היטב בין שימוש במוסד הגישור לבין התוויית קווי הגבול של חוקיות הפעולה
במישור הקיבוצי .האחד אינו מוציא את האחרת .מעבר לכך ,העיסוק של בית הדין עצמו במלאכת הגישור,
הכרוכה באופן מובנה בהשתדלות אצל הצדדים הניצים על מנת להביא לשינוי בעמדות המוצא שלהם –
יוצרת עמימות בעייתית בין תפקיד קובע הנורמות לבין תפקיד המשדל להסכמות.

⚫

מכאן מסקנתנו כי בעוד שאין מקום לוותר על קיומו של הגישור ,הרי שיש ליצור הפרדה מוסדית בין
השימוש בו לבין ליבת פעילותו של בית הדין לעבודה כמכריע בסכסוכים וקובע נורמות לגבי חוקיות וכללי
המשחק הלגיטימיים .אין זה רצוי ואין זה נכון כי הרצון לקרב צדדים נצים יביא לעמימות נורמטיבית
באשר לנורמות החוקיות וחשוב מכך – באשר לקווי הגבול האדומים שאין לחצותם.

 1פרופ' אליעזר ריבלין  -תמצית החלטה  -שפיטה בימי שביתה :על חוסר סמכותו של בית הדין הארצי לעבודה לקיים הלי
כי גישור או פישור בהליכים שנדונים בפניו בסכסוך קיבוצי.2018 .
 2עו”ד נתי פרלמן “ -הגבלת זכות השביתה בשירותים החיוניים  -סקירה משווה“ הלשכה המשפטית של הכנסת.2013 ,
 3השופט בדימוס יצחק זמיר  -דו"ח הועדה לבדיקת בתי דין לעבודה .2006 -
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המלצות לפתרונות

 .1לטווח הארוך  -ישנו צורך במגבלה על השביתות במתקנים החיוניים  -ועל המחוקק לתת מענה לצורך
זה .ניתן לראות כי התנהלו בעבר דיונים בנושא זה ברשות המחוקקת ואף הוגשו הצעות חוק בנושא.
פתרון שהוצע בעבר הינו חוק בוררות חובה בשירותים החיוניים4.
 .2לטווח הקצר  -בשל הצורך במוסד בוררות נמליץ על פתרון ביניים לפיו יוכל ,במקרים מסויימים ,שופט
בית הדין לעבודה להמליץ לצדדים להשתתף בגישור וולנטרי בדלתיים סגורות אשר ינוהל על ידי שופט
בדימוס .ההכרה בשופטי בית הדין לעבודה בדימוס כמגשרים ניכרת מבחירה בהם לתפקיד זה
בהסכמים קיבוציים רבים .לשני הצדדים יש מגוון תמריצים להעדיף גישור מסוג זה .יודגש כי פתרון
זמני זה לא פותר את המחוקק מהצעת פתרון מקיף ומעמיק לסוגיה.
 .3אנו ממליצים כי טרם הפניית סכסוך עבודה לגישור יהיה על השופט לפסוק האם הצעדים הארגוניים
שננקטו הינם חוקיים או לא.
 .4כפי שהומלץ בדו"ח ועדת זמיר שהוזכר לעיל ,יש לקבוע כללים שיסדירו הליך זה כדלהלן:
•

כיבוד החלטות בית המשפט  -במידה ואחד הצדדים לא מכבד צו של בית משפט אין לאפשר גישור.

•

התנהלות חוקית בעת המשפט – היה ומצא השופט כי מתנהלת שביתה לא חוקית יחדלו העובדים
לאלתר מהשביתה .במידה ולא יחדלו לשבות לאלתר לא יוכל השופט להציע גישור.

לבסוף חשוב להדגיש כי בכדי שיהיה תמריץ לצדדים לבחור בגישור ,עליהם לדעת כי במשפט יפסוק בית הדין
לעבודה בדלתיים פתוחות ולא יפעל כמגשר.
לבית הדין לעבודה תפקיד חשוב בעיצוב יחסי העבודה בארץ .אנו מאמינים כי המלצות אלו אשר מוציאות את
הגישור מתחום עיסוקו יעזרו לחזק את מעמדו – דבר היועיל לכל הצדדים וישפר את יחסי העבודה בארץ לטווח
הארוך.
אנו זמינים כמובן לכל שאלה ובמידה וירצו חברי הועדה הנכבדים נשמח להתייצב בפני הועדה ולהציג את
עמדתינו גם פנים אל פנים.
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