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נכבדי/תי

צווי מניעה קבועים נגד שביתות בנמלי הים  –פסק דין הנדון: 

מותב המונה  ניתן פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה )בהרכב    20.12.2022אנו שמחים לעדכנכם, כי ביום   .1
ו  שלושה    -שבעה   התעשיינים    ארבעהשופטים  התאחדות  טענות  את  מלא  באופן  המקבל  ציבור(,  נציגי 

ות השבתתם.שמטרתן למנוע נקיטת אמצעים ארגוניים בנמלי הים, לרב  ,שהגישה בבקשות לצווי מניעה

הכריזה ההסתדרות הכללית על סכסוך עבודה כולל בנמלי הים במטרה   2022נזכירכם, כי בחודש ינואר   .2
למנוע פריקת מטען כללי בנמלי הים החדשים )נמל המפרץ בחיפה ונמל הדרום באשדוד(, ובכך לצמצם 

קמו שני נמלי הים  משמעותית את התחרות בנמלים ולעקר מתוכן את הרפורמה בנמלי הים במסגרתה הו
החדשים. 

מייד עם הכרזת הסכסוך פנתה התאחדות התעשיינים בבקשת צד לצווי מניעה זמניים למניעת השביתה   .3
שתוכננה בנמלי הים במסגרת הסכסוך, ואכן לאחר דיונים ניתן צו מניעה זמני.

הפעם במטרה   הכריזה שוב ההסתדרות הכללית על סכסוך עבודה כולל בנמלי הים  2022בחודש אפריל   .4
למנוע מסירת רציפים מסוימים לשימוש הנמלים החדשים, ואף בכך לצמצם את התחרות בנמלים. 

גם כאן, מייד עם הכרזת הסכסוך פנתה התאחדות התעשיינים לבית הדין הארצי לעבודה בבקשת צד לצווי   .5
ונים ניתן צו מניעה מניעה זמניים למניעת השביתה שתוכננה בנמלי הים במסגרת הסכסוך, ואכן לאחר די

זמני.

פסק דין ארוך   20.12.2022לאחר דיונים רבים וממושכים שנפרסו על פני השנה החולפת ניתן כאמור ביום  .6
מנע באופן עמודים, במסגרתו קיבל בית הדין את עמדת התאחדות התעשיינים ו  43ומקיף, המשתרע על פני  

.  ת על סכסוכי העבודה בחודשים ינואר ואפרילקבוע את אפשרות הנקיטה בצעדים ארגוניים מכח הכרזו 
הורה לעובדי חברות הנמל, חברות התעבורה הימית ועובדי חנ"י להמשיך בקיום עבודה מלאה,  בית הדין  

. סדירה ותקינה לרבות מתן שירותים לאוניות מטען כללי

בנמל .7 הפקק  לצמצום  גם  הים  נמלי  השבתת  מניעת  מלבד  ההתאחדות  הביאה  אלו  הים  בפעולותיה  י 
ובמעל ליום    מיליון ₪   39  -ולחיסכון שהוערך בהתאם לאומדן של הכלכלנית הראשית במשרד האוצר בכ

בשנה.  מיליארד ₪ 6-ל 

. 03-5198819למידע ולהבהרות בנושא ניתן לפנות לאגף עבודה ומשאבי אנוש בהתאחדות התעשיינים בטל'   .8

בברכה,

רובי גינל 
מנכ"ל 


