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העדר הגדרה בחקיקה  –שביתה 
:ותקנותחוקים7–מפחותבלאהישראליבדיןמופיע"שביתה"המושג

1957-ז"תשי,קיבוצייםהסכמיםלחוק19סעיף•

1957-ז"תשי,עבודהסכסוכייישובלחוק)א(37סעיף•

1959-ט"תשי,התעסוקהשירותלחוק44סעיף•

1951-א"תשי,שנתיתחופשהלחוק)6)(א(5,)ב(4סעיף•

פיטוריםפיצויילחוק)6(2סעיף•

)לעבודההחזרה(משוחרריםחייליםלחוק)ב(4סעיף•

1959-ט"תשי,]משולבנוסח[)גימלאות◌ׂ (המדינהשירותלחוק)2(3סעיף•

1957-ט"תשי,]משולבנוסח[)תגמולים(מילואיםשירותלחוק)3)(א(14סעיף•

1956-ז"תשי,)הרגילהעבודהשכרחישוב(הלאומיהביטוחלתקנות1תקנה•

אך למרות זאת אין הגדרה כוללת בחקיקה



1957-ז"התשי, חוק יישוב סכסוכי עבודה
הסדרה פרוצדוראלית  –

מוגנתבלתיהשבתהאושביתהשלהשלילהדרךעלהגדרה•
:)א37סעיף(ציבוריבשירות

;מאלהאחתכל–#מוגנתבלתיהשבתהאושביתה#

שאינהשביתהלמעט-קיבוציהסכםעליהםשחלבזמןציבוריבשירותעובדיםשלהשבתהאושביתה(2*
הכריזהמוסמךהעובדיםארגוןשלהארציהמרכזיהמנהלושהמוסדסוציאלייםבתנאיםאועבודהבשכרקשורה

>אותהאישראו

חלשהיההקיבוצישההסכםאו-קיבוציהסכםעליהםחלשלאבזמןציבוריבשירותעובדיםשלשביתה(3*
ובהליכיםלכךהמוסמכיםהמוסדותאוהמוסדבידיאושרהאוהוכרזהלאוהשביתה-עודתוקף.בראינועליהם

שלהארציהמרכזיהמנהלהמוסדשלבכתבאישור>המוסמךהעובדיםארגוןשלתקנונולפיהכל-לכךהקבועים
>לכךמכרעתראיהיהיה–כאמוראושרהאוהוכרזהפלוניתשביתהכיהמוסמךהעובדיםארגון

>זהלחוקבהתאםהודעהעליהןנמסרהשלאציבוריבשירותהשבתהאושביתה(4*

;כשביתהרואיםזוהגדרהלעניין

מאורגנתוהפרעההאטהשביתתלרבות-עובדיםקבוצתשל-חלקיתאומלאה-מאורגנתעבודההפסקת(א*
>התקיןהעבודהמהלךשלאחרת

קיבוציבהסכםנקבעהנוספותשעותלעבודהחובהאם-נוספותשעותלעבודעובדיםקבוצתשלמאורגןסירוב(ב*
#/העבודהבסכסוךכצעדננקטוהסירוב-2:62–א#תשי-ומנוחהעבודהשעותחוקלפימותרתכאמורועבודה



הגדרה בפסיקה-שביתה

מתואםקיבוציסירובהיאשביתה:)1976(גינסטלרד"פס•
.עבודהלבצע

אוהעבודהשלמוחלטתהפסקהמחייבתאינהשביתה•
.'יום-יום'-מההינתקותאלאעבודההאטת

שביתה,האטהשביתת,מלאהשביתה:שביתותסוגי•
.עיצומים/חלקית

כבוד:יסוד-מחוקנגזרתחוקתיתזכות:השביתהמעמד•
,בזקצ"בג(התארגנותלחופשהיסודומזכות,וחירותוהאדם

.)אילןבראוניברסיטתצ"בג



סיווג שביתות

במשמעות,במהותהשונותשביתותסוגי3ביןמבחינים•
.פוליטיתומעיןפוליטית,כלכליתשביתה:ובתוצאה

:"העילהמבחן"לפיהשביתהסיווג•

יחסיאוהעבודהענינילקידוםנועדעבודהבמקוםמקצועימאבק...."
העובדיםבשבילהישגיםולהשגתהעבודהתנאילשיפור,העבודה

כשהואגם,המקצועיהמאבק.העבודהאתעזבםבעתאובעבודתם
לקשרקץלשיםמכווןאינוולעולםתכליתוזוהי,בשביתהלשיאומגיע

,היינו,בשביתהאחרחשוביסודהוזכרגם]...[.השובתיםשלהעבודה
ממעבידםהשובתיםדרישותאתבעזרתהלהשיגוהרצוןהכוונה
)1977"אלקו"צ"בג(".אחרמעבידשללעובדיםאולעצמם

)1995(בזקצ"בבגהעילהמבחןשכלול•



סיווג השביתות ותוצאותיהן
שביתה מעין  שביתה כלכלית

פוליטית  
שביתה  
פוליטית

שביתת אהדה

מכוונת נגד  הגדרה
המעסיק ונועדה  

למנוע  או לשפר
פגיעה בתנאי  

ההעסקה

מכוונת נגד  
הריבון בנושא  

שאינו קשור  
לתנאי העבודה  

אך  , במובן הצר
משפיע על  

העובדים באופן  
ישיר

מכוונת נגד  
הריבון ונועדה  

להפעיל לחץ  
כנגד מדיניות

כוללת

נועדה להפגין
סולידריות  

ולתמוך  
מאבק  ב

מקצועי של  
עובדים אחרים

שביתה  תוצאה  
לגיטימית  

שביתת מחאה  
קצרה

שביתה בלתי  
לגיטימית  

תלויה  
בלגיטימיות  

השביתה  
.  העיקרית

מועדקצרת



שביתה בשירות חיוני

שביתותקיוםאבסולוטיבאופןאסרלאהישראליהמחוקק•
.חיונייםבשירותים

:)2001(מקורותעניין•

/חיונייםבשירותיםשביתותאוטומטיתבפסיקהלאסורמקוםאין..."
.העובדיםשלההתאגדותבזכותיפגעכזהאיסור/כךעשהלאהמחוקק
פי-עלשביתהבכללדוןעלינופיו-שעלעבודהיחסיבמודלבחרהמחוקק

".והנסיבותהעובדותמכלול



שביתה בשירות חיוני

יהיואלושביתות:המידתיותועקרוןהאיזוניםתורת
הציבוריהמעבידעלהמוטלתהחובהמכוחיותרמוגבלות

להיגרםשצפויהנזקומכוח,כסדרםחיונייםשירותיםלקיים
ארגוןעניין(החיוניהשירותמהשבתתכתוצאהלציבור

)המורים

:)2001(מקורותעניין•

בתורתלהשתמשהדין-ביתעל,חיוניבשירותשביתהמשהוכרזה"
במידהייפגעהציבוראםלקבועמנת.עלהמידתיותובעיקרוןהאיזונים
אתלשקולהדין-ביתעל,מזויתרה.השביתההגבלתאתהמחייבת

לקדםמבקשיםשהעובדיםהאינטרסיםואתהשביתהחירותעיקרון
".חוקתיותזכויותעלההגנהלרבות,השביתהבאמצעות



?"שרות חיוני"מהו 

:עבודהסכסוכייישובלחוקא37'סציבורישירות•

מוסדות,חינוך,בריאות,מקומיותרשויות,המדינהשירותי
הפקה,אוויריתוהובלהאוויריתתחבורה,גבוההלהשכלה

שלואספקההפקה,מיםשלואספקההפקה,דלקשלוייצור
.ציבוריתבבעלותבעיקר.חשמל

1967-ז"תשכ,חירוםבשעתעבודהשירותחוקקיומישירות•

חירוםבזמןעבודהחיובלצורךסגורהולארחבהרשימה
.קיומישירותלמתןבמפעלאוחיוניבמפעל

.בחוקהגדרהאיןחיונישירות•



?"שרות חיוני"מהו 

:)2001(מקורותעניין•

אוהאישיהביטחוןאת-החייםאתלסכןעשויההפסקתואםכחיונייוגדרשירות#
יחוששהציבוראולציבורנוחותאישתיגרםבכךדיאין/התושביםשלהבריאותאת

-כחשובסובייקטיביבאופןלושנראהאו-באספקתורגילשהואשירותשלבמחסור
#ועודלחייםחיונילארפואיטיפול-תחבורהאמצעי-רדיו-טלוויזיהכגון

אינהבעירציבוריתבתחבורהלנסועהזכות:)2005(מטרודןעניין•
זכותאוההתארגנותזכותהגבלתאתשמצדיקחיונילשירותנחשבת

.השביתה

שירותמתןעלהמופקדעובדיםבציבורמדובר:)2011(הרכבתעניין•
.חיוניציבורי

מהווההקלהברכבתנסיעה:)2015(בירושליםהקלההרכבתעניין•
סבירהבעלותחלופיתתחבורהשאיןהעובדהבשל,חיונישירות



?"שרות חיוני"מהו 

שירותי-משמעותיתהרחבה:)2011(השריםמאבטחיעניין•
.חיונישירותהםשריםאבטחת

שירותים:חיונייםכשירותיםשהוכרונוספיםשירותים•
אספקת;מיםאספקת;חייםומצילידחופיםרפואיים

תקשורתשירותי;)מסוימותבנסיבות(חינוך;חשמל
.ועוד)מסוימותבנסיבות(

כלשלהפרטניותבנסיבותתלויה"חיוני"כהשירותהגדרת•
הננקטתהשביתהשלבנסיבותוכןשירות



מידתיות השביתה בשירות חיוני

האם השימוש באמצעי של שביתה הוא מידתי : מבחן המידתיות
. ביחס למטרה שהעובדים מנסים להשיג

:פרמטרים לדוגמא לבחינת מידתיות השביתה

הנזק הצפוי להיגרם לציבור•

'זכות התנועה וכו, הזכות לחינוך: הזכויות המתנגשות כגון•

מידת חיוניות השירות והאם תפגע אספקתו הסדירה•

הנזק שצפוי למעסיק•

הכלים האחרים שעומדים לרשות נציגות העובדים•

חזקת האחריות הציבורית  –השיקולים המניעים את ארגון העובדים •

תום ליבם של הצדדים ליחסי העבודה  •



מידתיות מול אפקטיביות  
,לציבורנזקיותרלגרוםעלולהשביתותשלהימשכות•

חיונייםבשירותיםבמיוחד

?"וגמרנוזבנג"–כואבתשביתהעדיפהאולי•

:דוגמאות•

ימים48-)2007(המוריםשביתת•

יום80-מלמעלה-)2007(המרציםשביתת•

יום43-)2010(הפרקליטיםשביתת•

ימים23-)2011(הסוציאלייםהעובדיםשביתת•

ימים160-)2011(הרופאיםשביתת•

ימים4-)2012(קבלןעובדיבעניין"שביתהמגה"•



דוגמאות מהפסיקה

חשמלחברתסכסוך•
מ"בעלישראלהחשמלחברת10973-06-13ק"עס-)2013(החשמלחברתעניין•

)26.6.13(החדשההכלליתהעובדיםהסתדרות'נ

העובדיםהסתדרות18983-09-14)ארצי(ק"עס-)2017(החשמלחברתעניין•
)4.5.17(ישראלמדינת'נהחדשההכללית

טבעימגזפרטיחשמליצרניפורום5027/17ץ"בג-)2018(החשמלחברתצ"בג•
)4.7.18(לעבודההארציהדיןבית'נ

הנמליםסכסוך•
העובדיםהסתדרות'נ'ואחא"תהמסחרלשכת40815-07-13)ארצי(כ"סק•

.)27.11.18(החדשההכללית



תחליף לשביתות –טרייפרטיזם



:)תודה 
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