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Ó˘˜ ÈÂÌ ‰„ÈÔ

‡ÂÂÏÈÔ ‚Â¯„ÂÔ

חודשים האחרונים נקלע המשק הישראלי לסחרור בלתי פוסק שלב

שיבושי עבודה, עיצומים ושביתות. הסכסוך המתמשך שהתפתח בין

ההסתדרות לממשלה, שהתלקח בגין כוונתו של משרד האוצר לקצץ בקרנות
הפנסיה ולבצע שינויים מבניים במשרדים ממשלתיים, איים לשתק כליל את

המגזר הציבורי. משרדי הממשלה נסגרו בפני הקהל למשך חודשים ארוכים;
עובדי המכס האטו בצורה מכוונת את פעילותם, תוך גרימת שיבושים קשים

בייבוא חומרי גלם ובייצוא מוצרים ישראליים לחוץ לארץ; והעיצומים

גוריון הפכו את היציאה מן הארץ וההגעה אליה–התכופים בנמל התעופה בן
לסיוט של המתנה מתמשכת. ההסתדרות אף לא היססה לשלוף מאמתחתה

את "נשק יום הדין", איום השביתה הכללית, ולנופף בו מעל לראשו של משרד

האוצר.
איש לא הקל ראש בחומרתו של האיום ובהשלכותיו ההרסניות על כלכלת

המדינה: בפעם האחרונה שבה נעשה שימוש בנשק זה, במאי 2003, השביתה

700,000 עובדים, כשליש– המונה כ—ההסתדרות את רוב המגזר הציבורי 
עשר ימים תמימים; הנזק הישיר– למשך שלושה—מכוח העבודה בישראל 

שנגרם למדינה נאמד בשישה מיליארד ש"ח, שהם 1.2 אחוזים מן התוצר

 ואמנם, שביתה דומה אמורה הייתה1המקומי הגולמי (תמ"ג) של ישראל.
לפרוץ גם בנובמבר האחרון, אך צו של בית המשפט לעבודה הורה על דחייתה

והעניק לשני הצדדים ארכה נוספת ליישוב המחלוקת ביניהם. לבסוף, לאחר
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יותר ממאה ימי עיצומים הגיעו משרד האוצר וההסתדרות להסדר של פשרה

 לפחות עד—בתחילת חודש ינואר השנה, שהביא, כמדומה, לסיום המשבר 

—לגל השביתות הבא. בכל מקרה, העיצומים שכבר ננקטו גרמו נזק עצום 
 וחיבלו, ללא ספק, ביכולת ההתאוששות של—הנאמד במיליארדי שקלים 

המשק מן המיתון החמור שבו הוא מצוי כעת.

לא עברו יחסי העבודה בישראל מזה זמן רב. אבל טלטלות כאלה
האירועים של החודשים האחרונים הם רק תסמין של בעיה עמוקה יותר.

מאז שנות השמונים נעשו השביתות ושיבושי העבודה בישראל עניין שבשגרה,

בעוד שבמדינות מערביות אחרות נרשמה דווקא מגמה הפוכה. כתוצאה מכך
משק המושבת ביותר במערב. למוניטין המפוקפק הזהלהפך המשק הישראלי 

יש כמובן השלכות קשות על יכולתה של המדינה להתחרות בזירה הכלכלית

 או אפילו לשמור על מעמדה הנוכחי.—הבינלאומית 
 מדי שנה סופגת כלכלת ישראל נזקים ישירים בהיקף של מיליארדי

שקלים בגלל שביתות תכופות. ברם, אם נבקש לחשב את העלויות האמיתיות

שלהן בטווח הרחוק, נגלה שאומדן זה הוא חלקי בלבד. השביתות מייקרות
את המוצרים הישראליים המיועדים לייצוא ופוגעות באמינות מועדי האספקה

 שני גורמים המפחיתים באופן משמעותי את כושר התחרות של—שלהם 

החברות הישראליות בשוקי העולם, ומסבים נזק עצום לכלכלה שסך היצוא
 נוסף על כך, בשל השביתות הרבות נאלצות2שלה מגיע לשליש מן התמ"ג.

ממשלות ישראל לחזור בהן שוב ושוב מתכניות רפורמה שהיו מייעלות את

המגזר הציבורי וחוסכות למשק ממון רב.
כל מדינה הייתה מתקשה לעמוד בנזק מתמשך כזה. אך בישראל, שגם

טק,–כך נושאת בעּולם של מלחמת טרור מתמשכת ומיתון עולמי בענף ההיי

התוצאות קשות במיוחד. אכן, שר האוצר בנימין נתניהו דיבר בשם ציבור
רחב כשהכריז, במהלך השביתה שהתקיימה במאי 2003, כי "אזרחי ישראל

3אומרים די, נשבר לנו".

מה שמייחד את מטרד השביתות משאר תחלואי הכלכלה של השנים
האחרונות הוא העובדה שמדובר בבעיה שפתרונה תלוי אך ורק בממשלת

ישראל. צמצום המגזר הציבורי, הגבלת השביתות באמצעות חקיקה מתאימה

ומעל לכל, יתר נחישות מצד הממשלה יכולים להחזיר את היקף השביתות
לממדיו הראויים, בדיוק כפי שקרה במדינות מערביות אחרות בעשורים

האחרונים. מובן שאין להסיק מכך כי יש להתיר לממשלה או למעסיקים

הפרטיים לנהוג בשכירים ככל העולה על רוחם; לאיגודים מקצועיים יש תפקיד
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מרכזי בשמירת מאזן הכוחות בין העובדים למעבידיהם. אבל כוחם של
הוועדים בישראל התעצם כל כך, עד שהם מעזים לקרוא תיגר על פסיקות

ישוער– התפתחות שהסבה נזק בל4בתי משפט ועל החלטות הכנסת עצמה,

לכלכלת המדינה ולשגרת חייה.

שנים 2001-1997 הפסידה ישראל מדי שנה 1.9 מיליון ימי עבודהב
בממוצע כתוצאה משביתות. כדי להעריך כראוי את גודל הנתון הזה,

הברית. מדינה זו, שאוכלוסייתה גדולה–ניתן להשוות אותו למתרחש בארצות

5.2 מיליון ימי עבודה–פי 48 מזו של ישראל, הפסידה בעשור האחרון כ
בממוצע שנתי; הנתון המקביל בישראל הוא כמעט שליש מזה. בשנת 2001

לבדה (השנה האחרונה שלגביה היו נתונים זמינים בעת כתיבת המאמר),

¯˙ÈÂ שני שלישים —הפסידה ישראל 2 מיליון ימי עבודה כתוצאה משביתות 

5הברית באותה שנה.–1.2 מיליון ימי העבודה שהפסידה ארצות–מ

העובדה שמדינה בת שישה מיליון תושבים יכולה לאבד בשביתות יותר

ימי עבודה מן הכלכלה הגדולה בעולם מדגימה את חומרת הבעיה בישראל.
כשמדובר בשביתות, המשק הישראלי ניצב, ללא ספק, ברמה אחרת

לגמרי בהשוואה למדינות אחרות במערב. משנת 1997 ועד 2001, לדוגמה,

— שתיים מן הכלכלות המושבתות ביותר במערב —הפסידו קנדה וספרד 
–143 (בהתאמה) ימי עבודה לכל אלף עובדים בממוצע שנתי. בארצות–170 ו

75 ימים.–הברית וברוב מדינות אירופה האחרות, עומד המספר על פחות מ

ישראל, לעומת זאת, הגיעה בתקופה המקבילה לממוצע של 889 ימי שביתה
בשנה לכל אלף עובדים, שיעור הגדול ביותר מפי 12 מזה של רוב מדינות

6אירופה.

שמשתתף בהן חלק נתון נוסף המייחד את השביתות בארץ הוא העובדה
גדול בהרבה מכוח העבודה הכולל בהשוואה למדינות אחרות. בשנים 2000

 מכל 19 מכל 6 עובדים ישראליים היה מעורב בשביתה, לעומת 20011, –ו

 כפי שניתן להבין,7בבריטניה.  מכל 1140–בספרד, 1 מכל 50 באירלנד ו
השביתות בישראל אינן מהלכים מוגבלים המשפיעים על חברה מסוימת או

על ענף מסוים, אלא אירועים הפוגעים בחתך רחב יחסית של הכלכלה מדי

שנה. ואף ששביתות כלליות, שבמסגרתן מושבתים כל 700,000 עובדי המגזר
הציבורי, הן נדירות יחסית, שכיחותן של שביתות "מתגלגלות", שבהן מכריזים

בזה אחר זה על סכסוכי עבודה בתואנות שונות, היא גדולה גופים ממשלתיים
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למדי. בתחילת 1999, למשל, התחילו שביתות במשרד הפנים, במשרד העבודה
8 וכל זה בפרק זמן של חודשיים וחצי.—והרווחה ובמוסד לביטוח לאומי 

בסתיו 2001 כללה רשימת הגופים הציבוריים המושבתים את רשות הנמלים,

אגף המכס והמע"מ, רשות שדות התעופה, משרד העבודה והרווחה, רשם
 על פי נתוני משרד9המקרקעין, המוסד לביטוח לאומי והסגל האקדמי הבכיר.

96 אחוזים מכלל ימי העבודה–העבודה והרווחה, המגזר הציבורי אחראי ל

 המגזר הפרטי כמעט אינו10שאבדו למשק בגין שביתות בשנים 2001-1997.
שובת, אך עובדי המגזר הציבורי בישראל, השובתים לעתים קרובות כל כך

ולתקופות ארוכות כל כך, מכסים בקלות על ההפרש.

בעיית השביתות אינה חדשה בישראל, אך היא החמירה בצורה משמעותית
בעשור האחרון. בשנים אלו הצליחו מדינות מערביות מתחרות להגביל את

תופעת השביתות באמצעות שינויים מבניים וחקיקה. בישראל, לעומת זאת,

מספר ימי העבודה שאבדו למשק בגין שביתות בשנים 2001-1997 הוכפל
ויותר ביחס למספרם בשנים 1989-1985.

ישראל דווקא הצטיינה בשיעורי שביתה מן הנמוכים היו זמנים שבהם

ביותר במערב: בשנים 1974-1965, למשל, היו בישראל פחות ימי שביתה
הברית, בריטניה, איטליה, קנדה, אוסטרליה,–לכל 1,000 עובדים מאשר בארצות

הברית, למשל,– ובדרך כלל בהפרש גדול. בארצות—דנמרק, בלגיה וצרפת 

היה מספר ימי השביתה לכל 1,000 עובדים גדול פי חמישה ויותר מן הנתון
 אך כפי שעולה מן התרשים, בשני העשורים11המקביל בישראל באותן שנים.

האחרונים חלה ירידה מרשימה במספר השביתות ברחבי העולם המערבי

המתועש. תנועתה של ישראל בכיוון ההפוך נראית, לאור הנתון הזה, עגומה
עוד יותר.

פגיעה זו כואבת פי כמה משום שהיא מכוונת בדרך כלל כלפי שירותים

חיוניים כגון בריאות, חינוך, תחבורה, חשמל, מים ותברואה, שאותם מספק
 למעשה, מבחינת תכיפות השביתות בשירותים החיוניים12המגזר הציבורי.

מעורערת. בשנים 2000-1997–ישראל הקטנה היא מובילה עולמית בלתי

איבדה ישראל מדי שנה 1.8 מיליון ימי עבודה בממוצע בשירותים החיוניים
1.28 מיליון בקנדה, 1.21 מיליון–(כולל חינוך ומינהל ציבורי). זאת בהשוואה ל

הברית, 275,000 באיטליה, 201,000 בבריטניה, 71,000 ביפן ועוד–בארצות

פחות מזה במדינות אירופיות אחרות, וגרמניה מצויה בתחתית הרשימה, עם
13אבדן של 7,360 ימי עבודה בלבד.
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במקרים מסוימים מושבתים בישראל שירותים כה חיוניים, עד שבמדינות
אחרות הם נחשבים "מחוץ לתחום". במסגרת השביתה שהוכרזה במגזר

גוריון פעמיים,–הציבורי במאי האחרון, למשל, נסגר נמל התעופה הבינלאומי בן

אף שארגון העבודה הבינלאומי פסק כי אין להשבית שירותים חיוניים כמו
 גם עובדי חברת החשמל לא היססו לנתק את הזרם לחלקים13נמלי תעופה.

 ואילו עובדי199415,–שונים של המדינה במהלך השביתות שיזמו בשנים 1991 ו

חברת מקורות, המספקת מים לחלקים נרחבים במדינה, סגרו את הברז לכמה
רשויות מקומיות, אחת בכל פעם, במהלך שביתה שקיימו בשנת 1999. שני

המקרים הללו שונים בתכלית משביתה שבמסגרתה מסרבים עובדים לספק

שירות: כאן נקטו השובתים בצעדים אקטיביים כדי להפסיק אספקה של
משאב חיוני, שהייתה נמשכת כרגיל ללא התערבותם. זאת ועוד: שתי

הפעולות היו עלולות לגרום לפגיעה חמורה ברכוש או בנפש. שביתת עובדי

מקורות, לדוגמה, אירעה בחודש אוגוסט, המתאפיין במספר שיא של שריפות
ומקרי התייבשות. בנוסף, לדברי מומחים בתחום, החלטת השובתים לסגור

16ולפתוח את הברזים הסבה נזק לאיכות המים.

ישראלים רבים חשים בוודאי שמשהו בסיסי פגום בנוהג השביתות
במדינה, אך ספק אם מרביתם מודעים לממדיה האמיתיים של הבעיה.

המציאות המרה היא שישראל סובלת משביתות רבות יותר ואגרסיביות יותר

מכל מדינה אחרת במערב; והפער הולך ומתרחב.

שה לאמוד את הנזק שגורמות השביתות, אך ברור שהוא אינו מוגבלק
לשעות העבודה שמחסירים השובתים עצמם. במהלך השביתה שאירעה

באביב האחרון, למשל, העריכה התאחדות התעשיינים שהעיכוב במשלוח

מוצרי יצוא וחומרי גלם מיובאים מנעו ממפעלים רבים לעבוד במלוא
 אפילו אם חלק5,00017 עובדים.–תפוקתם, דבר שהוביל לפיטוריהם של כ

מאותם עובדים הוחזרו בסופו של דבר לעבודתם, הפסדי ההכנסות שסבלו

השפיעו ישירות על הוצאות הצריכה ועל רמת ההשקעות שלהם, ולפיכך על
צמיחת המשק בכללותו. הדבר תקף גם ביחס לעצמאים שעסקיהם מושפעים

מן השביתות. נהגי משאיות, לדוגמה, מושבתים מאונס כל אימת שעובדי

הנמלים או המכס מכריזים על שביתה, וזמן העבודה שהם מפסידים כתוצאה
מכך כמעט לעולם אינו מוחזר לאחר מכן. זאת ועוד, כיוון שיצרנים שונים

מחויבים בחוזים הדורשים מהם לא פעם לשלם קנסות גבוהים בגין איחור
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באספקה, הרי ששביתה המעכבת את הייצור מחייבת מפעלים לשלם
לעובדיהם עבור שעות נוספות עד להשלמת החוזה או, לחלופין, לשלם את

 וכך או כך לשאת בעלות משמעותית נוספת.—הקנס 

ההשפעה המצטברת הזאת הופכת את השביתות ליקרות במיוחד. השביתה
400 מיליון ש"ח–הכללית של מאי 2003, למשל, עלתה למשק הישראלי כ

 משרד האוצר מעריך ששביתות חלקיות במגזר הציבורי18ליום, באומדן זהיר.

60 אחוזים מן המגזר, למעט שירותים חיוניים),–(שבמסגרתן מושבתים כ
250 מיליון ש"ח ליום, בעוד שעלותה של שביתה מלאה,–עולות למשק כ

1.35–הכוללת גם תעשיות חיוניות כגון נמלים ובנקים, נעה בין 650 מיליון ל

 ואמנם, בהערכה שקולה, בשנים 2001-1997, עלו19מיליארד ש"ח ליום.
2.67 מיליארד ש"ח בממוצע שנתי, או 0.64–השביתות לכלכלת ישראל כ

אחוזים מן התמ"ג. כיוון שהצמיחה הממוצעת בתמ"ג באותן שנים הייתה

 הרי שהשביתות כיווצו את הצמיחה הכלכלית בכמעט חמישית2.920 אחוזים,–כ
21 והנתון האמיתי כנראה גבוה עוד יותר.—במהלך תקופה זו 

אך השביתות גורמות גם נזק עקיף שחומרתו קשה לא פחות,

ושהשפעותיו עלולות לבוא לידי ביטוי רק זמן רב לאחר חזרת העובדים
לעבודה סדירה. דוגמה אחת הייתה החלטתו של תאגיד הספנות המערב

90 אחוזים ממשלוחי– קבוצת חברות ספנות החולשת על למעלה מ22אירופי,

הים אל ישראל וממנה, לגבות "היטל צפיפות" מיוחד על כל משלוח כזה
בתגובה לשביתות הנמלים הממושכות שאירעו בשנת 2001. עד לביטול ההיטל

 אשר יחדיו אחראים לרוב הפעילות—נאלצו הן היצואנים והן היבואנים 

23 לשלם 7 אחוזים נוספים על כל משלוח.—הכלכלית בישראל 

עלות עקיפה נוספת שקשה לאומדה היא אבדן חוזי הייצוא. עבור רוב

הלקוחות מעבר לים, חשובה האמינות לא פחות מהאיכות ומן המחיר, ובעוד

שרובם היו מוכנים למחול על עיכובים שמקורם בשביתות מזדמנות, הרי
פעמיים בשנה–שבישראל בעיות מסוג זה משבשות את זרימת הסחורות פעם

לערך. במהלך השביתה של מאי 2003, למשל, דיווחו חברות ישראליות על

24ביטולי הזמנות של לקוחות בחוץ לארץ שהסתכמו במאות אלפי דולרים.

 ויש להניח שהלקוחות—הזמנות אלה הועברו מן הסתם לספקים אחרים 

לא ישובו לעבוד עוד עם עמיתיהם הישראלים.

בניסיון להימנע מאיבוד חוזים כאלה נאלצות החברות הישראליות להגן
על עצמן באמצעות החזקת מלאי גדול יותר של חומרי גלם, או באמצעות

אחסון מוצרים מוגמרים בחוץ לארץ, דבר שהופך את מוצריהן ליקרים יותר
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–ולתחרותיים פחות. התאחדות התעשיינים העריכה לא מזמן את עלויות "אי
125–הוודאות וחוסר האמון של התעשיינים בשירותי נמל ומכס סדירים" בכ

25מיליון ש"ח לחודש, או 1.5 מיליארד ש"ח לשנה.

ההסכמים המביאים לסיומן של השביתות כרוכים בדרך כלל בעלות ארוכת
טווח נוספת. לעתים, כמו במקרים שבהם מטרת השביתה היא להשיג תוספת

900 עובדי–שכר, קל לחשב את הנזק: כאשר הסכימה הממשלה להעניק ל

הנמלים מענק של 38,000 ש"ח ותוספת שכר של 10 אחוזים שנפרשה על
 כל זאת עשרה חודשים בלבד אחרי שהעובדים קיבלו—פני שלוש שנים 

תוספת שכר בת 3.6 אחוזים, ובשעה ששיעור האינפלציה השנתית היה פחות

 נאלץ משלם המסים להוציא מכיסו 34.2 מיליון ש"ח באופן—1.5 אחוזים –מ
מיידי, ועוד 19.5 מיליון ש"ח מדי שנה לאחר מכן. בהתחשב בשכיחות

השביתות ובגודלו של המגזר הציבורי בישראל, ברי שההסכמים הנדיבים עם

העובדים גורמים להוצאות עצומות. וכיוון שהעלאות השכר הללו נעשות
במגזר הציבורי, התשלום עבורן יכול להיעשות רק באמצעות העלאת מסים,

המגדילה את עלות העסקים בישראל, ולפיכך פוגעת עוד יותר בתחרותיות

של המשק בזירה הבינלאומית.
ודעונש המרופר תוינכתמ הב רוזחל הלשממה תא וצליא םג תותיבשה

השק התואש — תכשמתמ העיגפל ךכב ומרגו ,ירוביצה רזגמה תא לעייל

תובקעב ,הלשממה הצלאנ ,לשמל ,1002 תנשב .קשמה לש ודוקפתב — תמכל
לופונומ תא חותפל הדעונש תינכת הריגמל ריזחהל ,םילמנב תכשוממ התיבש

תושר לש הינותנ יפ לע :תופיחדב וזכ תורחתל קוקז קשמה .תורחתל םילמנה

עצוממב םימי 005,2–כ תוניפס וזבזב 4991-7991 םינשב ,תובכרהו םילמנה
"זובזב" רשאכ — דודשאו הפיח ילמנב הקירפל וא הניעטל הנתמהב יתנש

המרב תורישכ הבישחמ תושרהש המל רבעמ ףסונה הנתמהה ןמזכ רדגומ

קר םידבוע לארשי ילמנש הדבועה ןמ ,רתיה ןיב ,עבונ הז זובזב 62.הבוט
לבוקמכ תורמשמ שולשב םוקמב ,םייתשב םיתעל וא ,םויב תחא תרמשמב

ינותנ יפ לע ,הנתמה םוי לש תעצוממה תולעהש ןוויכ 72.םלועה ילמנ בורב

תא םילגלגמ תוניפסה ילעבש ןוויכו ,רלוד 000,01–כב תמכתסמ ,תושרה
יטאה הדובעה בצקש ירה ,םהיתורישב תושמתשמה תורבחה לא וללה תויולעה

תוביסמ 82.תרבודמה הפוקתב הנשל רלוד ןוילימ 52–כ קשמל הלע לארשי ילמנב

,דודשאב שדחה לבויה למנ תטרפה לע 9991 טסוגואב הלשממה הטילחה ולא
ורחתיש ,םינוש ןויכיז ילעבל ויפיצר תרכחה לעו ,4002 תנשב היופצ ותחיתפש

001 ןיבמ 58–ב הגוהנה הטישה תאז .הזב הז םג אלא םינשיה םילמנב קר אל
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םלועב רקיעב םייוצמ םירתונה םילמנה רשע–השימח ;םלועב םילודגה םילמנה
תינכתה תא זונגל הלשממה תא וצליא תותיבשה ,םרב 92.לארשיבו — ישילשה

רכינ ןוכסיחל איבהל התייה היושעש ,תיחרכה המרופר בירקהל ךכבו ,תאזה

.הנטק םידבוע תצובק לש םירצה םיסרטניאה תבוטל ,ולוכ קשמל
נתונים אלה ממחישים את נזקן הכלכלי המתמשך של השביתות. ואולם,

אין להתעלם גם מפגיעתן החמורה באיכות החיים בישראל. לכל הפחות,

הן מהוות מטרד לציבור הרחב, שמוצא עצמו לעתים ללא אפשרות לבצע
פעולות בסיסיות כמו משלוח חבילה או חידוש דרכון. גם לדשדוש בערימות

האשפה המצטברות ברחובות כל אימת שמוכרזת שביתת עובדי ניקיון יש

 לא רק אסתטי אלא גם תברואתי. אך ישנם גם מי שסובלים—מחיר משלה 
נזק חמור בהרבה. בנובמבר 2001, למשל, נמנעו העובדים השובתים במוסד

105,000 מחוסרי עבודה והותירו רבים–לביטוח לאומי מהעברת דמי אבטלה ל

 באותו החודש עצמו סירבו עובדי משרד העבודה30בלא מקור הכנסה כלשהו.
 הטרדות שגורמות השביתות31נוער בסיכון למקלטים.–והרווחה להכניס בני

אינן תמיד זמניות בלבד: שביתות המורים, לדוגמה, החוזרות ונשנות בארץ

כמעט מדי שנה, גורמות לשיבושים קשים בסדרי הלימודים, אפילו כאשר
מוחזרים הימים האבודים בהמשך השנה. הן גם מעבירות מסר שלילי

32לתלמידים ביחס לרצינות שבה מתייחסים המורים לחינוכם.

ההשפעה המצטברת של המטרדים הללו עושה את החיים בארץ, שגם
כך אינם קלים במיוחד, לקשים עוד יותר. ישראלים רבים מואסים באטימות,

באנוכיות, בחוסר היעילות ובעצלות שאותם מגלמות השביתות. ההפרעות

—הבלתי פוסקות שהן מייצרות משבשות את תכניותיהם של קטנים כגדולים 
מנהלי מפעלים ובעלי עסקים לצד משפחות מעוטות הכנסה ומובטלים. ברי

 הן מבחינת—שמצב עניינים זה אינו תורם לדימויה החיובי של ישראל 

המתגוררים בה והן מנקודת מבטם של אלו שהיו עשויים, בתנאים אחרים,
להשקיע או להשתקע בה.

דוע חמורה כל כך בעיית השביתות בארץ בהשוואה למדינות מתועשותמ

אחרות? סיבה אחת לכך היא שהמשק הישראלי ריכוזי במיוחד. כיוון

שהתמריץ לשביתה גדול הרבה יותר במגזר הציבורי, עצם גודלו של מגזר זה
55 אחוזים מסך הפעילות הכלכלית במשק, השיעור הגבוה– כ—בישראל 

 מגביר את תדירות השביתות ומרחיב את היקפן.—ביותר בעולם המתועש 
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הסיבה לכך שהתמריץ לשביתה גבוה יותר במגזר הציבורי פשוטה למדי:
בחברות פרטיות ישנם כמה גורמים המרתיעים את העובדים מפני נקיטת צעד

כזה, החל מן החשש ששביתה נרחבת תגרום לחברה המצויה בקשיים לפשוט

את הרגל ולפטר את כל עובדיה, וכלה בידיעה שלכל הפחות שכר ימי השביתה
יקוצץ ממשכורתם. אך במגזר הציבורי חששות אלו כמעט לעולם אינם

רלוונטיים. משרדי ממשלה וגופים ממשלתיים לעולם לא ייסגרו בשל העדר

רווחיות, ואפילו סכנת הפיטורין בהם מזערית, כיוון שכל עובדי המדינה זוכים
לקביעות אחרי תקופת עבודה קצרה יחסית (בין שישה חודשים לארבע

שנים). בנוסף לכך, אף שאפשר לנּכות משכר העובדים השובתים את ימי

השביתה, בפועל רוב השביתות במגזר הציבורי מסתיימות רק כשהממשלה
מסכימה למחול על זכותה זו. ההסדר שאליו מגיעים הצדדים בסיומן של

השביתות מזכיר בדרך כלל את ההסכם שהשיגו עובדי הרשויות המקומיות

בנובמבר 2002, ולפיו נוכה משכרם רק יום עבודה אחד בגין תשעה ימי
33שביתה.

היקף השביתות בארץ גדול כל כך גם משום שרוב השירותים הציבוריים

בישראל מסופקים על ידי רשויות ציבוריות ומונופולים בבעלות ממשלתית,
ולפיכך אינם כפופים לתכתיביה של סביבה תחרותית. במדינות שבהן יש כמה

נמלים עצמאיים, למשל, נזהרים מאוד עובדי הנמלים מהפעלת זכות השביתה

שלהם, מחשש שהעסקים יעברו לנמל מתחרה, וכך יובילו לפיטורים במקום
העבודה שלהם. אך בישראל יש רשות ממשלתית אחת המנהלת את כל

הנמלים, ולה הסכם קיבוצי אחד עם כל עובדיהם. המעסיק המונופוליסטי

מייצר באופן זה ארגון עובדים מונופוליסטי: כאשר נמל אחד שובת, שובתים
גם האחרים, והלקוחות נותרים כולם בלא חלופה להכנסת סחורות לארץ או

להוצאתן ממנה. אין זה מפתיע, אם כן, שבאותם תחומים מעטים של המגזר

הציבורי הישראלי שאליהם חדרה התחרות נעשו השביתות נדירות בהרבה.
למשל, כפי שיודע כל צופה טלוויזיה בעל וותק, בימים שבהם היה הערוץ

ערוץ הטלוויזיה היחיד בארץ, הוחשך המסך לעתים קרובות; אך מאז הראשון

שהוקמה הרשות השנייה לפני עשור, כמעט שלא הושבתו השידורים.
בנוסף, מאחר שעד הזמן האחרון לא חששו עובדי המגזר הציבורי מאבדן

שכר בגין שביתות, הם מרשים לעצמם להפעיל זכות זו בתואנות שלא היו

עולות אפילו על דעתם של עובדי המגזר הפרטי. סיבת ההשבתה השכיחה
היא דרישה לתוספות שכר ריאליות, שאותה לא היססו הוועדים להעלות

אפילו בתקופות של מיתון עמוק, בעת ששכירים רבים במגזר הפרטי פוטרו
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או נאלצו לספוג קיצוצי שכר. דוגמה אחת לכך היא גל השביתות שפרץ
בנובמבר 2001. על פי נתונים שפורסמו באוקטובר ובנובמבר באותה שנה,

התמ"ג נפל בשיעור של 2.8 אחוזים ברבעון השלישי לאחר ירידה של אחוז

8.1 אחוזים ברבעון השני–אחד ברבעון השני. במקביל זינקה האבטלה מ
 המגזר הפרטי היה אחראי למלוא הגידול בשיעור9.334 אחוזים בשלישי.–ל

האבטלה, לאחר שאיבד 73,000 משרות בין אפריל 2001 לינואר 2003. המגזר

35הציבורי, לעומת זאת, הוסיף 46,000 עובדים חדשים באותה תקופה.

זאת ועוד, רק עשרה חודשים קודם לכן קיבל המגזר הציבורי כולו (למעט

עובדי הרשויות המקומיות, שלא שבתו בנובמבר 2001), תוספת שכר בסך

 תוספת הגדולה משיעור האינפלציה של השנים 1999, 2000—3.6 אחוזים 
 וכך, למרות שנהנו מן היתרונות של ביטחון תעסוקתי200136 גם יחד.–ו

בתקופה של אבטלה גוברת, ולמרות שזכו לעליית שכר ריאלית בתקופה של

 עובדי—ירידת שכר במגזר הפרטי, כל האיגודים ששבתו בנובמבר 2001 
הנמלים, המכס, רשות שדות התעופה, משרד העבודה והרווחה, רשם

 תבעו העלאת—המקרקעין, המוסד לביטוח לאומי והסגל האקדמי הבכיר 

שכר נוספת. המרצים, למשל, תבעו תוספת של 16 אחוזים, ועובדי משרד
 אף שהאינפלציה באותה שנה הסתכמה—העבודה והרווחה תבעו 7.5 אחוזים 

1.437 אחוזים בלבד.–ב

ת הסיבות לשגשוגה של תופעת השביתות בישראל יש לחפש לא רקא

במבנה הריכוזי של המשק, אלא גם באנומליות של המשפט הישראלי.
דוגמה אחת לכך היא סעיף 24 לחוק ההסכמים הקיבוציים, הקובע מפורשות

ש"לא יהיה ארגון עובדים או ארגון מעבידים חייב בפיצויים על הפרת חובותיו

 הניסוח נשמע אולי מאוזן למדיי, אך בפועל משמעותו38הסכם קיבוצי". לפי
היא שמעסיקים במגזר הפרטי אינם יכולים לתבוע איגודים מקצועיים על

הפרת ההתחייבות להימנע משביתה, המופיעה כמעט בכל הסכם קיבוצי. המצב

מעט טוב יותר מבחינתם של המעסיקים במגזר הציבורי, שחוק יישוב סכסוכי
 אך רק בנסיבות מוגבלות—עבודה מתיר להם בכל זאת לתבוע את האיגודים 

 העובדה שאיגודים יכולים להפר את התחייבותם להימנע משביתה39למדיי.

מבלי להסתכן בתביעות מפחיתה משמעותית מערכן של הבטחות כאלה. אין
פלא, אם כך, שבשנים 1980-1970, יותר משני שלישים מסך השביתות פרצו

40למרות קיומו של סעיף הימנעות משביתה בהסכם הקיבוצי התקף.
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אבל זהו רק קצה הקרחון של הבעיה, הנעוצה בעובדה שבישראל אין
כמעט מגבלות משפטיות ישירות על זכות השביתה. לא כך במדינות רבות

הברית, בקנדה וביפן, למשל, חל איסור על קיום שביתה–אחרות. בארצות

41בשירותים ציבוריים חיוניים, וכל סכסוכי העבודה מועברים ישירות לבוררות.

בישראל, לעומת זאת, איסור כזה חל רק על כוחות המשטרה ושירותי

 אף שהרעיון42הביטחון האחרים, תחום מצומצם מאוד של המגזר הציבורי.

 בתגובה—להחיל איסור דומה על המגזר הציבורי כולו נשקל מעת לעת 
לגל השביתות בשנת 1976, לדוגמה, הוגשו לא פחות מחמש הצעות חוק

פרטיות שקראו להחלפת השביתות במגזר הציבורי בבוררות חובה, והממשלה

 יזמה כזו מעולם לא עברה בכנסת.— 43האף שקלה להגיש הצעה כזו מטעמ
 חלופה שכיחה לאיסור מפורש על שביתות במגזר הציבורי היא חקיקה

המתירה שביתה רק אם רוב חברי האיגוד המקצועי מאשרים אותה בהצבעה

חשאית. הגבלה זו נראית מובנת מאליה; ככלות הכל, העובדים הם שמסתכנים
בניכוי שכרם בגין ימי שביתה, ולפיכך ראוי שהם עצמם יחליטו אם הרווח

הפוטנציאלי שווה את הסיכון. אולם בישראל ההכרעה הזאת נתונה בידי קומץ

האנשים היושבים בוועד העובדים, שלהם לבדם הסמכות להשבית אלפים או
רבבות של חברים בארגון, בלי קשר לרצונם של העובדים עצמם. בנימין

נתניהו הבטיח לפעול לתיקון מצב עניינים זה עוד כשכיהן כראש ממשלה

1998, התחייבות שעליה חזר גם בשנה האחרונה. ואמנם, על פי דיווחים–ב
האוצר אכן מציע חקיקה עיתונאיים, נייר עמדה שהוכן על ידי צוות במשרד

שתתנה את זכות השביתה בקיום הצבעה מסודרת בקרב חברי האיגוד.

הממשלה גם קיבלה לאחרונה החלטה עקרונית לתמוך בהצעת חוק פרטית
ברוח זו שהגישה חברת הכנסת רוחמה אברהם (ליכוד). לא נותר עוד אלא

44להמתין ולהיווכח אם יזמה זו אכן תצא אל הפועל.

אולם העדרם של בלמים חוקיים לשביתות הוא רק חלק מן התמונה.
מטרידה לא פחות היא התנהגותם של בתי הדין לעבודה בישראל, ענף

אוטונומי של הרשות השופטת, המוקדש כל כולו ליישובם של סכסוכי עבודה

איגודית ברורה, בהרחיבם–פרטיים וקיבוציים. בתי דין אלו הפגינו נטיה פרו
את זכות השביתה הרבה מעבר למשתמע מן החוק או למקובל במדינות

, למשל, הוכשרהֵרהשיּבאחרות. "זכותם" של עובדי מקורות לסגור את 

במפורש בידי בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב, בתגובה לבקשת החברה
להוציא צו מניעה להפסקת השיבושים. ולאחר שהחברה ערערה על החלטה

זו, נתן בית הדין הארצי לעבודה אישור בעקיפין למעשי העובדים כשהתיר
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להם להמשיך בשיבושים ארבעה ימים נוספים בזמן שניסה לתווך בין
45הצדדים.

בגלל פסיקות ברוח זו, ישראל היא אולי המדינה המתועשת היחידה

בעולם שבה הזכות לשבות מוגנת אפילו כאשר השביתה מפרה את החוק
באופן מפורש. אחת המגבלות החוקיות הספורות על השביתות בישראל היא

עשר ימי צינון בין ההכרזה על סכסוך עבודה לתחילת–הדרישה לחמישה

השביתה. אך בתי הדין לעבודה קבעו כי מגבלה זו פוגעת בזכות העובדים
לשבות. בדצמבר 1997, למשל, ביקשה עיריית תל אביב צו מניעה נגד עובדי

התברואה של העיר, שהחלו לשבות לפני תום תקופת הצינון. בית הדין האזורי

בתל אביב ניאות להוציא את הצו, לאחר שפסק כי השובתים הפרו את החוק
בבירור. אך בהחלטה של שניים מול אחד הפך בית הדין הארצי לעבודה את

הפסיקה הזאת, וקבע שזכות העובדים לשבות קודמת לחוק. בהחלטת הרוב

של נשיא בית הדין, השופט סטיב אדלר, ושל סגניתו, השופטת אלישבע ברק,
נאמר כי בית הדין לעבודה אינו חייב להוציא צו מניעה נגד שובתים בכל

מקרה של שביתה בלתי מוגנת, וכי יש לו שיקול דעת להגן על חירות השביתה

–צדדי במרקם יחסי העבודה (במקרה הנתון, השינוי החד–כאשר נוצר שינוי חד
צדדי המדובר היה החלטת עיריית תל אביב להפעיל קבלנים פרטיים כדי

 למעשה, בתי הדין לעבודה אפילו התירו46לתגבר את מחלקת התברואה שלה).

לשובתים להתעלם מצווי המניעה שהם עצמם הוציאו. כך נהג בית הדין
הארצי לעבודה במהלך השביתה הכללית של ההסתדרות בשנת 1997, בתגובה

לסירובם של עובדי המגזר הציבורי לחזור לעבודה, למרות צווי המניעה

שהוציא בית הדין האזורי בתל אביב. לאחר שהמדינה ערערה על כך בפני
בית הדין הארצי לעבודה, החליט הנשיא אדלר לזמן למשרדו את נציגי משרד

האוצר למרתון של משא ומתן בעניין תלונות העובדים, במקום לקנוס את

47האיגודים בגין ביזיון החלטת בית הדין.

אם לא די בכך, בתי הדין לעבודה תרמו להחמרת בעיית השביתות

בישראל גם בנטרלם את אמצעי הנגד הספורים העומדים על פי חוק לרשות

הממשלה, תוך הפרת מאזן הכוחות העדין בינה ובין העובדים. כך, למשל,
בית הדין לעבודה קבע בסדרת פסיקות שהממשלה רשאית לנכות רק 30

אחוזים משכרו של עובד המגיע לעבודה במהלך שביתה חלקית, אפילו אם

עבודתו מסתכמת בביצוע פעולות שאינן מותרות במסגרת העיצומים, כמו
קבלת קהל. שלא במפתיע, זוהי טקטיקה שכיחה של שובתים מן המגזר

הציבורי, כיוון שבמשרדי ממשלה רבים קבלת קהל היא אחת המשימות
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 באמצעות הכרזה על שביתה חלקית, שבמסגרתה48העיקריות של העובדים.
מונעים העובדים שירות מן האזרח אך ממשיכים בביצוע משימותיהם

המנהלתיות, יכולים האיגודים להגיע לתוצאה כמעט זהה לזו של שביתה

מלאה, תוך שהם מסכנים 30 אחוזים בלבד משכר השובתים.
באופן דומה רוקנו בתי הדין לעבודה מתוכן את תקנות ההגנה לשעת

חירום משנת 1945, המתירות לממשלה לנפק צווי ריתוק לעובדים השובתים

בשירותים ציבוריים חיוניים, במטרה לאפשר את המשך תפקודו התקין של
המשק. אלא שבפועל צווים מסוג זה נדרשים לקבל את אישורם של בתי

הדין לעבודה, ואלה סבורים על פי רוב כי תפקידם הוא דווקא לחזק את

זכות השביתה. "הגבלות על חירות השביתה מקשות על ארגוני העובדים
לשמור על ההתארגנות הקיימת, למלא את תפקידם ולשכנע עובדים בלתי

מאורגנים להתארגן", הסביר השופט אדלר במאמר משנת 1997. "בית הדין

מתחשב בצורך לחזק את זכות ההתאגדות של העובדים ולאחרונה אף פעל
לחיזוקה של חירות השביתה ולצמצום המגבלות המוטלות עליה… בית הדין

 מדיניות49אימץ מדיניות מצמצמת בכל הנוגע למתן צווי מניעה נגד שביתות".

זו פירושה שהשביתות הן כמעט תמיד השיטה המהירה והיעילה ביותר
העומדת לרשות האיגודים לשם השגת מטרותיהם: אם הממשלה אינה יכולה

להבטיח את המשך תפקודם של השירותים החיוניים, אין לה ברירה אלא

להיכנע.
ארגוני מעבידים שונים, ובראשם איגוד לשכות המסחר, טענו לאחרונה

שהפתרון היחיד לבעיה זו הוא ביטול בתי הדין לעבודה והעברת סמכויותיהם

 לשינוי המוצע היגיון מינהלי רב, שכן יהיה זה בוודאי50לבתי המשפט הרגילים.
יעיל וזול יותר להחזיק רק מערכת משפטית אחת במקום שתיים. סביר להניח

ששינוי כזה גם ימתן את ההטיה הקיימת במערכת המשפטית לטובת

 הן באמצעות הרחבת קשת הדעות בתהליך קבלת ההחלטות (שהרי51העובדים,
במערכת הכללית יש כמובן מספר רב יותר של שופטים בהשוואה לבתי הדין

והן באמצעות ביטול הנטייה הטבעית, המאפיינת מוסדות התפורים לעבודה)

 ברם,52לתפקיד מסוים, להצדיק את קיומם באמצעות נקיטת קו אקטיביסטי.
לרוע המזל, הממשלה דחתה את הצעת משרד האוצר לכלול רפורמה כזו

בתקציב 2004, וגרסה "מרוככת" המוצעת כיום בידי שר המשפטים, יוסף לפיד,

53אינה צפויה לחולל שינוי של ממש.
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עיית השביתות בישראל ניזונה אפוא מגורמים רבים, אולם הסיבהב

העיקרית לחומרתה היא חולשת הרצון המתמדת שמגלות ממשלות

ישראל בטיפולן בבעיה. דוגמה אחת היא מנהגה של הממשלה "למחול" לעובדי
המגזר הציבורי על רוב ימי השביתה במקום לנכות אותם משכרם, מנהג

 יותר מכל ניכרת חולשת54שכמעט וביטל לחלוטין את הסיכון שבשביתה.

הממשלה בנכונותה לרצות את ועדי העובדים כדי להביא לסיום השביתות.
יעילות השביתות כאמצעי להשגת מטרותיהם של האיגודים עולה בבירור מן

הנתונים הבאים: בשנים 2001-1977 הסתיימו השביתות בקבלת 36 אחוזים

24 אחוזים–מדרישות העובדים במלואן; 40 אחוזים מהן התקבלו בחלקן ו
מן הדרישות נדחו. באותן השנים עצמן, סכסוכים שהופנו לבוררות הסתיימו

בקבלת 24 אחוזים בלבד מדרישות העובדים במלואן, 28 אחוזים מהן התקבלו

4855 אחוזים נדחו כליל.–בחלקן ו

ההסכמים שהובילו לסיום השביתות בסתיו 2001 מספקים דוגמה מצוינת

לנדיבותה המופרזת של הממשלה. בנוסף להעלאת שכר בת 10 אחוזים ולבונוס

פעמי בסך 38,000 ש"ח שקיבל כל אחד מעובדי הנמלים, השיגו עובדי–חד
רשות שדות התעופה העלאת שכר בת 8 אחוזים שנפרשה על פני שלוש

שנים, וכל זה עשרה חודשים בלבד לאחר שקיבלו כבר העלאה בת 3.6

אחוזים. ההסכם השיג למעשה תוספת חודשית ממוצעת של 1,050 ש"ח
(בתום שלוש השנים) לעובדי רשות שדות התעופה, שמשכורתם הממוצעת

 תוספת שוות ערך לשכר של יומיים—באותה שנה היתה 13,100 ש"ח לחודש 

עבודה בקירוב. במילים אחרות, השקעה בשביתה בת יומיים החזירה את
עצמה בתוך חודש. לגבי עובדי הנמלים, שמשכורתם הממוצעת הייתה

18,100 ש"ח, המענק לבדו היה שווה ערך לשביתה בת יותר מחודשיים.–כ

עם רווחים פוטנציאליים בסדר גודל כזה, אין פלא שהשביתות הופכות
לטקטיקת משא ומתן נחשקת.

רצונה של–לתמריצים שנוצרו כתוצאה מנדיבות הממשלה מתווסף גם אי

זו לפעול למזעור נזקי השביתה. לעתים קרובות הממשלה אפילו אינה מנסה
להוציא צווי ריתוק לעובדים חיוניים (אף שאפשר להסביר זאת חלקית גם

בגישתם המסתייגת של בתי הדין ביחס לצווים כאלה). הממשלה אף לא

טרחה לנסות להשתמש בעובדים זמניים כדי לצמצם את הבעיות שיוצרות
 זהו גורם מכריע, מאחר56השביתות, כפי שנעשה לפעמים במדינות אחרות.

שיכולתם של האיגודים להפוך את השביתות להרסניות מבחינה כלכלית עושה
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אותן יעילות כל כך. כל עוד יתאפשר להסתדרות לעצור את גלגלי המשק,
תחוש הממשלה כמעט תמיד מחויבות להיכנע לדרישות גוף זה לאחר זמן

קצר יחסית. מאזן הכוחות היה משתנה לחלוטין אם הממשלה הייתה פועלת

להפחתת הנזק ולהגברת כושר העמידה שלה באמצעות שילוב של הוצאת
צווי ריתוק ושימוש בעובדים זמניים: אף שכמעט כל עובד יהיה מוכן להקריב

שכר של כמה ימי עבודה תמורת רווחים ארוכי טווח, רבים אינם יכולים

 שביתה—להרשות לעצמם הפסד מיידי של שכר כמה שבועות. זאת ועוד 
מתמשכת מצמצמת את הסבירות שאפילו הסכם נדיב יכסה את ההפסדים.

לפיכך, ככל שהממשלה מתירה לשביתה להימשך זמן רב יותר, כן פוחת

קסמה בעיני העובדים. אך דבר זה נכון רק בתנאי שהממשלה נוקטת את
—האמצעים הדרושים כדי להבטיח שהשביתה לא תשתלם לשובתים 

באמצעות הסירוב לשלם להם עבור הימים שבהם לא עבדו; באמצעות עמידה

על כך שההסכם הסופי לא יהיה נדיב במידה שתהפוך את השביתה לכדאית;
ובאמצעות מזעור נזקי השביתה על ידי צווי ריתוק או שימוש בעובדים זמניים.

נקיטת מדיניות מעין זו תלויה רק ברצונה הנחוש של הממשלה וביכולתה

הברית רונלד–לנהל מאמץ הסברתי מרוכז מול הציבור. מאבקו של נשיא ארצות
ר’רייגן בשביתת פקחי הטיסה ומאבקה של ראש ממשלת בריטניה מרגרט תאצ

בשביתת כורי הפחם הם מופת לנחישות מן הסוג הזה. הצעדים הנחרצים

הברית ולבריטניה–שנקטו מנהיגים אלו במהלך שנות השמונים אפשרו לארצות
לשלוט בבעיית השביתות שלהן והעלו את כלכלתן על הדרך להתאוששות.

נוכח מצבה הכלכלי הפגיע, ולנוכח הצניחה הדרמטית במספר השביתותל

ברחבי העולם המתועש, ישראל אינה יכולה לשאת עוד בעלויות שגובה

ממנה הבעיה הכרונית של השביתות. ואפשר שהבשילה העת לשינוי.
ההרכב הפוליטי של הממשלה הנוכחית מאפשר לה לנהל מערכה נחרצת

נגד ההסתדרות: שר האוצר, בנימין נתניהו, מחויב להבראת המשק, ושני

 מספקים תמיכה מוצקה— שינוי והאיחוד הלאומי —שותפים בקואליציה 
 גם אם עדיין—למאמציו. ואמנם, הממשלה כבר הפגינה מידה של נחישות 

 בעימותיה עם השובתים: כך, למשל, היא התעקשה לנכות—לא מספקת 

 (על אף שקיזוז57שלושים אחוזים משכרם בגין השביתה בחודשים האחרונים
זה אינו מכסה את הנזק העצום שנגרם על ידי סגירת משרדי ממשלה בפני

הציבור במשך חודשים שלמים). היא גם תרה אחר דרכים יצירתיות לעקוף
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את הקשיים שיצרה שביתת הנמלים בסתיו האחרון. הממשלה ביקשה, לדוגמה,
את רשותן של מצרים וירדן להוביל סחורה ישראלית דרך נמליהן, הבטיחה

ליצואנים וליבואנים לסבסד את עלויות שינוע הסחורות בדרך היבשה אל

 וחתמה על הסכם עם מספנה פרטית במפרץ חיפה,58הנמלים ומהם,
שהתחייבה לשדרג את מתקניה כדי לטפל בחלק מן המטענים הבינלאומיים

 צעדים אלו ואחרים מצביעים אולי על שינוי59במקרה של המשך השביתה.

מגמה חיובי בגישתה של הממשלה ביחס לתופעה. אולם ברי שאין בהם די;
נכון לרגע זה, כפי שניתן להסיק ממדיניותה הפייסנית של הממשלה ביחס

לשביתת עובדי המדינה, יש צורך בצעדים נחושים יותר כדי לטפל בשורש

60בעיית השביתות.

יש לברך גם על נכונותה המסתמנת של הממשלה לטפל בבעיית השביתות

באמצעים חקיקתיים. בנייר העמדה שהוכן באוצר על ידי צוות של פקידים

ומומחים, ופורסם בנובמבר 2003, מוצעים מספר תיקונים חקיקתיים,
הכוללים, בין היתר, איסור על קיום שביתות שאינן מכוונות נגד מעבידם

של השובתים (הגדרה המוציאה את "שביתות האהדה" אל מחוץ לחוק);

איסור על שביתות פוליטיות שתכליתן מחאה נגד קובעי מדיניות; הארכת
משך הזמן המינימלי שבין ההודעה על סכסוך העבודה לתחילת השביתה

עשר לשישים יום; ודרישה כי פתיחת שביתה במגזר הציבורי תהיה–מחמישה

 כל61מותנית באישורם של רוב חברי האיגוד המקצועי בהצבעה חשאית.
שנותר לראות, אם כן, הוא אם יזמה זו אכן תקרום עור וגידים. התוצאה

עשויה להיות שינוי מבורך במציאות הבלתי אפשרית של יחסי העבודה

בישראל.
פחות: נראה שגם הציבור מאבד בהדרגה את סבלנותו כלפי–חשוב לא

במאי 2003, באמצע השביתה ı¯‡‰תופעת השביתות. סקר שהוזמן בידי עיתון 

הכללית של אותו החודש, העלה תוצאה מפתיעה. אחוז ניכר מקרב הציבור
—הסכים עם טענת ההסתדרות, כי על המדינה לגנוז את תכניתה הכלכלית 

52 אחוזים מן המשיבים התנגדו לתכנית,–התואנה הרשמית לשביתה: כ

26 אחוזים בלבד תמכו בה. ובכל זאת, שיעור ההתנגדות לשביתה עמד על–ו
 במילים אחרות, רוב5362 אחוזים, ורק 32 אחוזים מן המשיבים צידדו בה.

הישראלים לא היו מוכנים לתמוך בשביתה אף שהסכימו עם סיבותיה. אפשר

רק לדמיין את תסכולו של הציבור הרחב לנוכח מרבית השביתות במגזר
הציבורי, שעילותיהן כלל אינן נוגעות לענייניו. מסקנה זו עולה באופן בולט

עוד יותר מסקר שנערך מטעם משרד העבודה והרווחה בינואר 2002. סקר
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זה, שביקש לבדוק את שיעור התמיכה בהגבלת השביתות, מצא שלא פחות

84 אחוזים מן הציבור מצדדים בהנהגת בוררות חובה בסכסוכי עבודה במגזר–מ

הציבורי, הליך שבהכרח יהיה כרוך גם באיסור מקיף על השבתת שירותיו
63של המגזר.

הממשלה הנוכחית הבינה, ובצדק, שהמיתון שבו מצוי כיום המשק

הישראלי לא רק מעורר קשיים עצומים, אלא גם מספק הזדמנות ייחודית
לביצוען של רפורמות מבניות הכרחיות. ברם, אם הממשלה לא תשכיל לנצל

את השעה הזאת כדי לשים קץ למגיפת השביתות בישראל, היא עלולה

להפקיר גם את הרפורמות האחרות לחסדי השובתים, שיבלמו אותן או יביאו
לביטולן בשלב מאוחר יותר. ברי שאין לשלול מן העובדים את זכותם להתאגד,

לשאת ולתת יחדיו על תנאי העסקתם, או לשבות, כשיש לכך הצדקה ממשית.

אבל יש להחזיר את זכות השביתה לממדיה הראויים, ולאפשר בכך למשק
לפעול בצורה חלקה, ללא הפרעתם המתמדת והטורדנית של שיבושי העבודה

וללא הנזק החמור שנגרם בגינם. רק כך תוכל ישראל לשגשג בכלכלה העולמית

התחרותית. יצירת תנאים כאלה תדרוש מאמץ מרוכז ומתמשך, אך התועלת
שתצמח ממנה לכלכלת ישראל ולמפעל המתמשך של בניית מדינה יהודית

חזקה תורגש עוד שנים רבות.
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הנשושו ןמרדייז ןאירדא וסינ 8891–ב .התיבשה ימי רפסמב םויל דבועל ג"מתה תא לופכל
רתוי תבכרומ החסונב שומיש תועצמאב ,הזה ןדמואב רסחה לש ורועיש המ עובקל ןמיונ
ןיב ענ יתימאה קזנה יכ וקיסה םה .םיעבשה תונשב תורחבנ םינשב םרגנש קזנה תעיבקל
תולע" ,ןמיונ הנשושו ןמרדייז ןאירדא .תינטשפה הטישה יפל הכרעהה לעמ םיזוחא 57–ל 52
ןמסוז סחנפ ,‰ÚÈÂÈÌ ·ÎÏÎÏ ךותב ,"הקופת–המושת תשיג — לארשיב תותיבש לש תילכלכ
ילש ןדמואה .35-76 ’מע ,)8891 ,הלכלכל תילארשיה הדוגאה :םילשורי( םיכרוע ,ןתנ לאויו
האצותה תלפכה ךות ,תינטשפה הטישה לע ססבתה 1002 דע 7991 םינשב םרגנש קזנל
ןדמוא הז םגש יאדוול בורק ,השעמל ךא .ןמיונו ןמרדייז ועבקש ןוילעה ףרה — 57.1–ב
תוישעתה תוהזב הלודג הדימב יולת ןדמואב רסחה רועישש ונייצ ןמיונו ןמרדייזש ןוויכ ,רסח
ידגבל לעפמב התיבשמ יתביבס קזנ רתוי הברה תמרוג ,המגודל ,םילמנ תתיבש — תותבושה
.תומרוג ןהש קזנה רועיש תניחבמ םלוסה שארב תויוצמ ירוביצה רזגמב תותיבשו — םי
רבוטקוא( ÎÏÎÏ‰ ÂÚ·Â„‰ 9 ,"3891-2991 םינשב לארשיב תותיבשה" ,ירוצ–רב ינור האר
תותיבשה ללכמ םיזוחא 08 דע 54 וויה ירוביצה רזגמב תותיבשש ןוויכ .631 ’מע ,)4991
רזגמב תותיבשל ןורתפ" ,ןייטשלקניפ( ןמיונו ןמרדייז לש םהיבושיחל ושמישש םינשב
ליפכמהש חינהל ריבס — 7991-1002 םינשב םיזוחא 69 תמועל — )7 ’מע ,"ירוביצה
.רתוי דוע הובג תויהל ךירצ יתימאה

22. emta: European Mediterranean Trade Agreement.

22 ךיראתב הפיח למנב לטוב אוה ;1002 רבמבונב 91–ב ףקותל סנכנ לטיהה.32
דוגיא לש טנרטניאה רתא ךותמ .2002 ראוניב 1 ךיראתב דודשא למנבו ,1002 רבמצדב

emta: http://www.containerconferences.org/emta/press/011220ni.htm.

דגנ ןיקיזנ תעיבת לש השגה תארקל םיניישעתה תודחאתה ידי לע ףסאנ עדימה.42
.תודחאתהה ידי לע תרבחמל רבעוה םינותנה םוכיס .תורדתסהה

52.ÙÂ˜ÂÒ Ï˙Ú˘ÈÈ‰ª ˘·ÂÚÂÔ ‡ÈË¯Ë Ï˙Ú˘ÈÈÈÌ, 11 3002 ,ינויב, http://www.industry.org.il/
Magazine/Item.asp?ArticleID=298&CategoryID=3681&MagazineID=13.
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"הבוט המרב" תוריש הרידגה םילמנה תושר ,7991 תנשל הנידמה רקבמ ח"וד יפ לע.62
עצוממה הנתמהה ןמז ,5991–ב ךא .תועש 2.2 לע הלע אלש הנתמה ןמז רחאל ןתינש תורישכ
,ינויצע רימא לצא םיעיפומ םינותנה .דודשא למנב תועש 4.41–ו הפיח למנב תועש 2.91 היה
,םימדקתמ םייטילופו םייגטרטסא םידומילל ןוכמה :םילשורי( "לארשיב םיה ילמנב המרופר"
.81-91 'מע ,)9991

.0002 ,יאמב ı, 03¯‡‰ ,"םילמנב היירורעש" ,רלסרטש הימחנ.72

–יפוס ךלהמב תוניפס לש הנתמהה ןמזש רחאמ ,רתוי דוע הובג יתימאה ןותנה.82
םילמנה תושר יבושיחב ללכנ וניא )רקובב ןושאר דעו םיירהצה רחא ישיש םוימ( עובש
.81-91 'מע ,"לארשיב םיה ילמנב המרופר" ,ינויצע .תובכרהו

,םיגירחה 51 ןיבמ .0002 ,ראורבפב ı, 8¯‡‰ ,"יתניפס יטוש יטוש" ,רלסרטש הימחנ.92
.)דודשאו הפיח ילמנ( לארשיב םיפסונ םיינשו ישילשה םלועה תונידמב םייוצמ הרשע

םייחו קוסב יטומ .התיבשהמ האצותכ םימי השימחב בכוע הלטבאה ימד םולשת.03
.1002 ,רבמבונב ı, 12¯‡‰ ,"סכמבו ימואלה חוטיבב תותיבשה ומייתסה" ,רואיב

13. Gordon, “A Plague on Strikes”.

םימרוגה דחאכ םידימלת ידי לע ןהו םירגובמ ידי לע ןה ורכזוה תותיבש ,םנמאו.23
ךרענש ,םידימלת יגשיה לע יתאוושה רקחמב לארשי הלביקש בולעה גורידל םימרותה
Program for International Student( תימואלניב םידימלת תכרעהל תינכתה תרגסמב

Assessment(. וגרוד לארשימ 51 ינבש הליג ,3002 ילוי שדוחב ומסרפתה ויתואצותש ,רקחמה
םוקמבו ;תויטמתמ תויונמוימב 13–ה םוקמב ;ארקנה תנבהב תונידמ 14 ןיבמ 03–ה םוקמב
הגרודש תושעותמה תונידמה ןיבמ הדיחיה הנידמל לארשי הכפה ךכב .יעדמ עדיב 33–ה
/www1.oecd.org/publications/e-book/960371E .תופוצר םינש שולש ךרואל ןותחתה שילשב

PDF.

,"לבזה יוניפ לחה ;תויושרב התיבשה המייתסה" ,עשוהי םי ,ימדש םייח ,רואיב םייח.33
‰‡¯ı, 41 םידבועה לש תיתנשה השפוחה ימימ וכונ םיפסונ םימי העברא .2002 ,רבמבונב,
ךא .תופסונ תועשב הדובע תועצמאב םירתונה םימיה תעברא תא "ריזחהל" ומיכסה םהו
.טעמכ םייעובש לש רכש דוביא ומכ עיתרמ ונניא וללה םיעצמאה ןמ דחא ףא

43. Gordon, “A Plague on Strikes”.

.3002 ,לירפאב ı, 03¯‡‰ ,"קיר ללמ ץרפ" ,לט םהרבא.53

4.1–ו ,0002 תנשב םיזוחא 0 ,9991 תנשב םיזוחא 3.1 היה היצלפניאה רועיש.63
.הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה לש טנרטניאה רתאמ םיחוקל םינותנה .1002 תנשב םיזוחא

הליחתכלמ םה םיתבושהש הדבועה אוה הלאה תותיבשב דחוימב םמוקמש המ.73
.שדוחל 002,7 קשמב עצוממה רכשה היה 1002 תנשב .קשמב רתויב הובגה רכשה ילעבמ
002,21 ,קזב :ןמקלדכ התייה םייתלשממ םיפוג המכב תעצוממה תרוכשמה ,האוושה םשל
םילמנה תושר ;ח"ש 001,31 ,הפועתה תודש תושר ;ח"ש 000,11 ,ימואל חוטיבל דסומה ;ח"ש
תפסותב( ח"ש 007,61 ,למשחה תרבח ;ח"ש 003,51 ,רודישה תושר ;ח"ש 001,81 ,תובכרהו
רצואה דרשמ לש יתנשה ח"ודה ןמ םיחוקל םינותנה( ח"ש 000,31 ,תורוקמ ;)םניח למשח
המוצעה תילכלכה תועמשמה תא םיללוכ םניא םג ולא םינותנ .)ירוביצה רזגמב רכשה לע
ידבוע ושרדנ 3002 ףוס דעש דועב :הנידמ ידבוע םינהנ םהמש םירחא םיוולנ םיאנת לש
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7–ל הלעש רועיש — םהלש היסנפה תונרקל םרכשמ םיזוחא 5.5 שירפהל יטרפה רזגמה
ידבוע לש היסנפה תולע אולמב האשנש איה הלשממהש ירה — הנשה תליחתמ םיזוחא
.םרכשמ דחא זוחא קר םורתל םישרדנ םה התע םגו ,4002 ראוני דע הנידמה

.7591 ז"ישת ,םייצוביק םימכסה קוחל 42 ףיעס.83

לכ לע לוחת העיבת ינפמ הנגההש עבוק ,7591 ז"ישת ,הדובע יכוסכס בושיי קוח.93
:ש תותיבש טעמל ,יצוביק םכסה לח םידבועה לעש ןמזב תזרכומה ירוביצה רזגמב התיבש
יאנתה .םיילאיצוס םיאנתב וא הדובע רכשב תורושק )ב(–ו תורדתסהה ידיב ורשוא אל )א(
תותיבש םא םגש ןוויכ ,רתוי יתועמשמ הארנ ינשה .דחוימב ליבגמ ונניא ,ןבומכ ,ןושארה
,םיפסונ םידבוע תקסעהל תועיבת וא םירוטיפ( תורחא תויגוס ןיגב תובורק םיתעל תוזרכומ
02–ל תויארחא תובטהו רכש תועיבת ,החוורהו הדובעה דרשמ ינותנ יפ לע ירה ,)לשמל
םיעבות םניא םלועל טעמכ םייתלשממ םיפוג ,לעופבש אלא .תותיבשה ךסמ םיזוחא 52 דע
ישוק שיש םושמ םאו תורדתסהה תא זיגרהל םיצור םניאש ללגב םא ,םיתבושה תא
דהוא ןיד תיב .םידבועה דצל םיטונה ,הדובעל ןידה יתבב וזכ העיבתב תוכזל יביטקייבוא

קידצמ )לשמל ,הדובעה סמועב לודיג( והשלכ תוביסנ יונישש ןועטל םידבוע ןוגרא לע יקל
אלש יצוביקה םכסהה תרגסמב םידבועה תובייחתה ףא לע רכש תפסות ןעמל התבשה
הנעט לכב זחאיהל תונוכנ ללכ ךרדב וליג הדובעל ןידה יתב ,ןלהל הארנש יפכו .תובשל
.םייעוצקמה םידוגיאה תבוטל קוחה תא ףפוכל ידכ

.242 ’מע ,Ó·Â‡ ÏÈÁÒÈ Ú·Â„‰ ·È˘¯‡Ï ,םוריש.04

.92-13 'מע ,"ירוביצה רזגמב תותיבשל ןורתפ" ,ןייטשלקניפ ;"תוכזה תלבגה" ,יניס.14

,ל"הצ ידבוע םיחרזא :ןוחטיבה תוחוכ ידבוע לכ תא ףיקמ וניא רוסיאה יכ םא.24
.תובשל םיאשר ,לשמל

םויאה תא עונמל ידכ .7 ’מע ,"ירוביצה רזגמב תותיבשל ןורתפ" ,ןייטשלקניפ.34
תוררוב ןונגנמ לש ותמקהל םכסה לע הלשממהו תורדתסהה ומתח ,וזכ העצהב םולגה
,היעבה ןורתפל טעמכ רבד השע אל הז דסומש אלא .תמכסומ תוררובל דסומה — ירטנולוו
תועצמאב רשאמ התבשה תועצמאב רתוי גישהל ולכויש ללכ ךרדב וקיסה םידוגיאהש ןוויכ
ףא ,1002–בו 0002–ב הנש ידמ לכה ךסב דחא קית תוררובל הנפוה ,ךכמ האצותכ .תוררוב
,ןייטשלקניפ האר .ירוביצה רזגמב תותיבש האמל בורק ועריא םינש ןתואמ תחא לכבש
.8-01 'מע ,"ירוביצה רזגמב תותיבשל ןורתפ"

ı, 12¯‡‰ ,"התיבשה תוכז תלבגהב ךומתת הלשממה" ,ןולא ןועדגו רואיב םייח.44
אוה דחאה .וז העצהל הבוגתב ללכ ךרדב םיעמשנ םייזכרמ םינועיט ינש .3002 ,רבמצדב
התיבשה תוכז יהשלכ ךרדב עגּפית ,ואל םא תובשל םא טילחהל םמצע םידבועה ולכוי םאש
החוורה רש .ובש ןויגיהה תא אוצמל השקש ףא ,ידמל ץופנ הז ןועיט העתפהה הברמל .םהלש
תסנכה תרבח תעצהב ךומתל טניבקה לש תירוקמה ותטלחה לע רערע ,לשמל ,בלרוא ןולובז
ןותיעב רוטה תלעב ,יניס יתור .תונגראתהה תוכזב עגפת התעצהש הנעטב ,םהרבא המחור
‰‡¯ı, תוכזה ,יטרקומד רטשמב תויסיסבה תויוריחה תחא תא רקעת" העצההש הרמא
חרזאה תויוכזל הדוגאה וליפא .3002 ינויב ı, 8¯‡‰ ,"םילכ ילב םידבוע" ,יניס יתור ."תובשל
התיבשה תוכזב עגפת וזכ הקיקחש ,)3002 ילויב םסרופש( הלש יתנשה ח"ודב הנעט לארשיב
תויוכזל הדוגאה ח"וד" .לארשי המתח ןהילעש תוימואלניב תונמאב תנגועמ איהש יפכ
.3002 ,ילויב ı, 22¯‡‰ ,"חרזאה
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םיקזח םידעו ישאר םהבש הלאב דוחייבו ,הדובעה תומוקמ בורבש סרוג ינשה ןועיטה
בור ,םהלש םודיקה ייוכיסבו םידבועה לש יתקוסעתה ןוחטיבב תרכינ הדימב םיטלוש
םלועמ קוחהש ןוויכ .הגהנהה יוביגל הכזתש התיבש לכ יטמוטוא ןפואב ורשאי םידבועה
תרפסמ ,לשמל ,םהרבא תסנכה תרבח .ןרקיעב תויטודקנא ןה הז ןועיט דגנ תויארה ,הסונ אל
יאמב התיבשה ימי לכ יוכינ לש ליגר יתלבה דעצה לע טילחה והינתנ רצואה רשש ירחאש
ןדבא לע תוחמל ושקיבש םימעזנ םידבועמ תונולת תואמ הלביק איה ,םידבועה רכשמ 3002
השיגה איה ,הירבדל .םנוצרל דוגינב הב ופתתשהש התיבשמ האצותכ םהל םרגנש רכשה
תושרל דמועה דיחיה ילכב העיגפ" ,יניס יתור .הלאה תונולתה תובקעב הלש קוחה תעצה תא
ידרשמב םידבועה ןמ םיזוחא 01–כש הדבועב ןומט ףסונ זמר .3002 ,ינויב ı, 3¯‡‰ ,"םידבועה
ימולש ,ץרפ ימס .התיבשה תורמל ,3002 לירפאב 03 םויב הדובעל ועיגה םינושה הלשממה
בקע —םיזוחא 3.0–ב תחפות אל םיקנבב תיבירה" ,רגרבניו ובס לכימ ,רואיב םייח ,רפש
יולגב התיבש רובשל םינכומ ויה ךכ לכ םיבר םידבוע םא .3002 ,יאמב ı, 1¯‡‰ ,"התיבש
ךכיפלו ןידכ הזרכוהש התיבש ורפהש רחאמ ,םכלהמל יטפשמ יוביג לכ םהל היה אלש ףא —
םינכומ ויהש םידבועה רפסמש חינהל שי — םהלש םידוגיאה לש לומגת תלועפב ונכתסה
.רתוי הברה הובג היה תיאשח העבצהב התבשהל דגנתהל

54. Gordon, “A Draining Strike”.  הרוה ,ולש ךוויתה יצמאמ ולשכנ רשאכ ,ףוסבל
העברא ךשמיהל םהל רשפאש הדבועה ךא .םימוציעה תקספה לע הדובעל יצראה ןידה תיב
הקיטקטב רבודמ ןיא ותעדלש הריהבה ,םידדצה ןיב רשפל הסינש תעב םימימת םימי
.תימיטיגל יתלב

.3002 ,ילויב ı, 7¯‡‰ ,"קוח ארקנש הזה ןיינעהמ סאמנ םיקיסעמל" ,רואיב םייח.64

."סאמנ םיקיסעמל" ,רואיב.74

.3002 ,יאמב ı, 9¯‡‰ ,"םתוא זיזה ץרפ ,םילכ רבש והינתנ" ,רלסרטש הימחנ.84

,ןוזנרב םייחו קרב ןרהא ,ÒÙ¯ ·¯ÊÂÔ ,"הקיספה יארב התיבשה שפוח" ,רלדא ביטס.94
ןורתפ" ,ןייטשלקניפ לצא טטוצמכ ;294 ,784 ’מע ,)ס"שת ,ובנ :םילשורי( ב ךרכ ,םיכרוע
–תוצראב טפשמה יתב וטקנש השיגל תאז תוושהל יואר .12 ’מע ,"ירוביצה רזגמב תותיבשל
וליפא קותיר יווצ איצוהל ,טפשמה תיב רושיאב ,אישנל רשפאמ ינקירמאה טפשמה .תירבה
םויקל תינויח ול תיארנ םתדובעש )דועו למנ ידבוע ,םירוכ( יטרפה רזגמב םיתבוש דגנ
לארשי תלשממ תיאשרש המ לכמ רתוי הברה הבחר הלוחת הלאכ םיווצל .ירוביצה רדסה
חתפמ ישיא ץמוק לע קר םילח ילארשיה טניבקה קפנמש קותירה יווצש דועב :איצוהל
תיטנוולרה היישעתב דבוע לכ לע םירסוא םייתואישנה םיווצהש ירה ,תתבוש היישעת לכב
טפשמה יתב ורשיא ,7491 תנשב קוחה קקחנ זאמ ,תאז לכבו .םוי 08 ךשמל תובשל
האר .םיזוחא 06–מ הלעמל — הזכ וצ תאצוהל תויתואישנ תושקב 74 ןיבמ 92 םיינקירמאה
.03 ’מע ,"ירוביצה רזגמב תותיבשל ןורתפ" ,ןייטשלקניפ

."סאמנ םיקיסעמל" ,רואיב.05

תיב לש ותטלחהמ םיבר ועתפוה ,ויתוקיספב תפקתשמה הרורבה היטהה חכונל.15
םייקל תורדתסהה לע רסואה ינמז וצ איצוהל 3002 רבמבונב 2 םויב הדובעל יצראה ןידה
"האחמ תתיבש" תאז תחת םייקל הל רשפאמ אוהש ךות ,הננכתש דעומב תיללכ התיבש
יצראה ןידה תיב ריתה 3002 רבמצדב 41 םוימ ףסונ ןיד קספב .דבלב תועש עברא לש
ענמת אלו רוביצה ןוחטיבב עגפת אלש וזכו ,דבלב תלבגומ התיבש םייקל תורדתסהל הדובעל
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דחוימבו ,ולא ןיד יקספב ולתנ הדובעל ןידה תיב לש ויכמותמ המכ .םיינויח םיתוריש ונממ
הנעטה תא קזחמ הז הרקמ ,םלואו .םידבועה דצל היטה לכ ול ןיאש תוארהל ידכ ,ןושארב
תויתמגמ תואצותל ,הארנה לככ ,ליבות םיליגרה טפשמה יתבל הדובעה יכוסכס תרבעהש
.ךכ קוספל הדובעל ןידה תיב תא בייח ןוילעה טפשמה תיב עבקש םידקת ,השעמל .תוחפ
קסע — ןוילעה טפשמה תיבל םעפ יא ועיגהש הדובעה יכוסכס ץמוקמ דחא — הז םידקת
לופונומ תחיתפ לע הלשממה תטלחהל הבוגתב 3991 תנשב קזב ידבוע וננכתש התיבשב
תא רשיא הדובעל יצראה ןידה תיבש ירחא ץ"גבל הרתע הלשממה .תורחתל תרושקתה
התיבש" — תותיבש לש םיגוס השולש ןיב ןיול בד טפושה ןיחבה ןידה קספב .התיבשה
תנווכמה ,"תיטילופ התיבש" ,םידבועה תויוכזב עוגפל שקבמה דיבעמ דגנ תנווכמה ,"תילכלכ
יניינעב תיתלשממ הטלחה דגנ תאצויה ,"תיטילופ–ןיעמ התיבש"ו ,ןובירה לש ותוינידמ דגנ
הרישי העפשה הל שי ךא ,הדובעה יאנתב תורישי הרושק הניא התליעש ,תילכלכ תוינידמ
דימת תרתומ תילכלכ התיבש ;דימת הרוסא תיטילופ התיבש ,ץ"גב יפ לע .םידבועה לע
תוליעה תחאש םושמ ."הרצק האחמ תתיבש" קר הקידצמ תיטילופ–ןיעמ התיבש וליאו
תסנכה ידי לע הרשואש היסנפב המרופרה התייה 3002 רבמבונל הננכותש התיבשל תויזכרמה
הדובעל יצראה ןידה תיב אישנ ,גרבדלוג םחנמ סומידב טפושה םהבו ,םינשרפה ומיכסה ,יאמב
וז התיבשל סחייתהל אלא תרחא הרירב רלדא טפושל ריתוה אל ץ"גב םידקתש ,רבעשל
התיבש ןיב" ,לגס באז האר .רבמבונב 2–ב העינמה וצ תא איצוהלו "תיטילופ–ןיעמ" התיבשכ
יתורו ,3002 ,רבמבונב ı, 4¯‡‰ ,"האחמ תתיבשב קר ריכה ןידה תיב — תילכלכל תיטילופ
קספ האר .3002 ,רבמבונב ı, 6¯‡‰ ,"טופישה ינפ לע תורבדיהה םדקל :הפיאשה" ,יניס
יצראה ןידה תיב 'נ מ"עב תרושקתל תילארשי הרבח — קזב ,הלשממל יטפשמה ץעויה :ןידה
ךרכ ,ÙÒ˜È „ÈÔ ˘Ï ·È˙ ‰Ó˘ÙË ‰ÚÏÈÂÔ ·È˘¯‡Ï ,)39/4701 צ"גב( םירחאו םילשוריב הדובעל
.584 ’מע ,ינש קלח ,טמ

,יתקוחה טפשמה םוחתב לארשיב םיליבומה םירקוחה דחא ,ןייטשניבור ןונמא.25
.הקוחל טפשמ תיב תמקהל ותודגנתהל ירקיעה םרוגכ תאזה הייטנה תא ןמזמ אל ריכזה
תסנכהש םיקוח לטבל ידכ הקוחל דחוימ טפשמ תיב ומיקי םא" יכ ריהזה ןייטשניבור
וליפא" ,ןולא ןועדג .ומויק תא קידצהל לכוי אל תרחאש ןוויכ ,"םיקוח לטבי אוה ,תקקוחמ
התואב ףקת ןועיטה ךא .3002 ,ילויב ı, 1¯‡‰ ,"הקיקחה :דוסי קוח תקיקחב ךמות ץיבר
,תדרפנ תכרעמכ הלאה ןידה יתב לש םמויק תא קידצהל ידכ :הדובעל ןידה יתבל םג הדימ
"תוריש" ןתמ תועצמאב םיליגרה טפשמה יתבמ םמצע תא לידבהל ךרוצ םיטפושה םישח
תא דואמ הביחרמו םידבועה דצל הטונה תילקידר הדמע ץומיא .םיקפסמ םניא םינורחאהש
.תאז תושעל םיכרדה תחא אוה םהיתויוכז

םוקמב :דחא יונישב ,תיאמצע תכרעמכ הדובעל ןידה יתב תא ריאשהל עיצמ דיפל.35
ןושאר טבמב .ןוילעה טפשמה תיבל תעכ םיפופכ ויהי םה ,תינכט הניחבמ םיימונוטוא ויהיש
טעמ ןתמל היושע ןוילעה טפשמה תיב לש תרוקיבש ןוויכ ,יתועמשמ עצומה יונישה הארנ
אלב בצמה תא ריתות וזכ "המרופר" ,לעופב ךא .הדובעל יצראה ןידה תיב לש ויתויטנ תא
רשפא ,הדובעל יצראה ןידה תיב תוטלחה לע רוערע תוכז ןיאש ףא ,םויכ .טעמכ יוניש
ןכא אוה םירקמה תיברמבו ,ולא תוריתעב ןודל אלש יאשר ץ"גב ,םרב .ץ"גבל ןדגנ רותעל
ןידה תיב תוטלחה לע רערעל היהי ןתינ ,דיפל לש ותעצה יפ לע .ןכ תושעל אל ףידעמ
ןידה יתבב םיליחתמ םיקיתה בורש ןוויכ ךא .ןוילעה טפשמה תיב ינפב הדובעל יצראה
יצראה ןידה תיב תטלחה לע רוערעהש ירה ,רוערעב קר יצראה ןידה תיבל םיעיגמו םיירוזאה
רוערעב ןוידה ;ןודיהל בייח ןושאר רוערע קר קוח יפ לעו — ינש רוערע בשחיי הדובעל
םיתעל הלאכ םירוערעב ןודל גהונ הזו ,ןוילעה טפשמה תיב לש ותעד לוקישל ןותנ ףסונה
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תא תרכינ הדימב לידגת ןכא דיפל לש ותעצה םא רורב אל ,ךכ םא ,לעופב .דבלב תורידנ
.ןוילעה טפשמה תיבל ועיגיש םיקיתה רפסמ

התיבשה ימי תא התכינ ןכא הלשממה :וז תוינידמב יוניש לח הנורחאלש הארנ.45
רבמבונבו רבוטקואב הגהנ םג ךכו ,3002 יאמ לש תיללכה התיבשה ןיגב םידבועה רכשמ
וטקנש םימוציעה ןיגב הנידמה ידבוע רכשמ םיזוחא 03–ל 51 ןיב התכינ רשאכ ,הנש התואב
.םישדוח םתואב

.42 ’מע ,"ירוביצה רזגמב תותיבשל ןורתפ" ,ןייטשלקניפ.55

000,91 ,ריילב ינוט ,יטירבה הלשממה שאר ׂשרפ הנורחאה תעה ןמ תחא המגודב.65
ןורתפ" ,ןייטשלקניפ .3002 ראורבפ דעו 2002 רבמצדמ ותבשש םיאבכ םוקמב םילייח
.92 ’מע ,"ירוביצה רזגמב תותיבשל

.םטועימ לע קר וא םידבועה לכ לע לח םיתבושה תורוכשמב זוזיקה םא רורב אל.75
.4002 ,ראוניב ı, 6¯‡‰ ,"קפואב רבכ האבה התיבשה" ,רלסרטש הימחנ

וצופי ;ןדריו םירצמ ךרד ועיגי תורוחסה" ,רואיב םייחו קוסב יטומ ,י’גרו’ג תנע.85
.3002 ,רבוטקואב ı, 2¯‡‰ ,"םינאוביו םינאוצי

םיעגמל רשפאל הדעונש שדוח תב הגופה — תינמז הקספוה םילמנב התיבשה.95
טרופ ילמנ ךרד וליאו ;"לארשי תונפסמ" יפיצר לש םתלועפ תליחת ינפל דוע — ךשמיהל
תוגציימ תוטלחהה יתש ,תאז לכבו .םירופס םינעטמ קר לעופב רובעל וקיפסה הבקעו דיעס
.תומדוק תולשממ לש ןהיגהנמל סחיב יתועמשמ יוניש

םימוציעה םויסל איבהש תורדתסהל הלשממה ןיב הרשפה רדסה םא רורב אל ןיידע.06
,רואיב םייח .םיתבושל םזגומ רותיו םושמ וב שיש וא רצואה דרשמל גשיה רדגב ןכא אוה
.4002 ,ראוניב ı, 6¯‡‰ ,"דראילימ 01–כ םימכסהה תולע ;םויה םיחתפנ הלשממה ידרשמ"

.3002 ,רבמבונב ı, 42¯‡‰ ,"תותיבש תלבגהל קוור םוזיל לקוש רצואה" ,היחרז יבצ.16

.3002 ,יאמב ı, 2¯‡‰ ,"םיצוציקלו — התיבשל םידגנתמ בורה" ,רלסרטש הימחנ.26

םיריכשה רוביצ תודמע — רקס" ,הדובע יסחיל הדיחיה ,החוורהו הדובעה דרשמ.36
"יתקוסעת ןוחטיבו הדובע יכוסכסו תותיבש ,םידבוע תודגאתה ,הדובע יסחי יאשונב
ןמ םיזוחא 4.45–ש אצמ רקסה .6-7 'מע ,)2002 ,החוורהו הדובעה דרשמ :םילשורי(
"ךומתל וטנ" םיזוחא 9.92 דועו ,ירוביצה רזגמב תותיבשל הבוח תוררובב וכמת םיבישמה
ךומתת םאה"( הנוש חוסינב הלאשה הלאשנשכ .הל ודגנתה םיזוחא 6.11 קר ;וזכ תוררובב
ולאש הנורחאה הלאשה תא .קהבומ רתונ ךא ,תודמעה רעפ םצמטצה )"?תותיבש לע רוסיאב
רזגמה לש םינוש םימוחת תתבשהלו תיללכ התיבשל סחיב םירקסנה תודמעל עגונב םירקוסה
םירקמה לכבו — תוימוקמ תויושרו הלשממ ידרשמ ;ךוניח ;תואירב ;םימו למשח — ירוביצה
ןיב םידגנתמה רועישו ,םיזוחא 8.35–ל 9.74 ןיב תותיבש לע רוסיאב םיכמותה רועיש ענ
םישנא :ורקיעב יטנמס אוה לדבההש וקיסה החוורהו הדובעה דרשמ ישנא .םיזוחא 6.24–ל 04
לכבו .תותיבש לע רוסיאב רשאמ הבוח תוררובב םתכימת תא עיבהל רתוי חונ םישיגרמ
חרכהב ריתומ וניא תותיבש לע טושפ רוסיא :יתוהמ ששח םג ףקשל יושע לדבהה ,תאז
.הבוח תוררוב לש הטיש תגהנהל דוגינב — םהיתונולתב לופיטל תיפולח ךרד םידבועה ידיב


