
ב ז״ל ל צבי גר-צי  לזכרו ש

 מאת

ק זמיר* ח צ  פרופ׳ י

ו לברכה, הנשיא הראשון של בית הדין הארצי לעבודה, זכה  השופס צבי בר־ניב, זבתנ

 למעמד שרק מתי מעט זכו לו: להיות המייסד והיוצר של ענף מדעי. ניתן לומר עליו

 שהוא היה האב־המייםד, וגם הרוח החיה, של דיני העבודה במדינת ישראל. כשם שדיני

ת במרכז חייו, כך היה מצד במרכז הדינים האלה, עד שהם מ  העבודה במדינת ישראל ע

ה אחת. ל ת  מתמזגים ליצירה ג

ניב(לשעבר ניבולסקי) נולד ברוסיה בשנת 1916 ועלה לאר־ךישראל בשנת 1936.  צבי בר־

 אותה שנה התחיל את לימודיו באוניברסיטה העברית ב־רושלים, כשהוא שומע שיעורים

ת התחיל ללמוד גם משפטים,  בהיסטוריה, יחסים בינלאומיים וכלכלה, תמן קצר לאחר מ

 בבית הספר הממשלתי למשפטים בירושלים. כמנהג הימים ההם, שילב את לימודי המשפט

־ במשרדו  בהתמחות במשרדים של עורכי דין, תחילה במשרדו של דייר משה זמורה ואחר ס

 של ש׳ הורוביץ ושות׳, שניהם מעמודי התווך של המקצוע, עד שהוסמך כעורך דין בשנת

 1943. מאז ועד הקמת המדינה עבד כעורך דין, כשהוא נותן את שירותיו בעיקר לגופים

 ציבוריים של היישוב היהודי, ובהם המחלקה הסוציאלית של הוועד הלאומי ומועצת פועלי

ה נתמנה, כמועמד טבעי, יועץ משפטי ראשון למשרד העבודה  יתשלים. עם הקמת המתנ

 והרווחה, כאשר בזמן מלחמת העצמאות הוא ממלא גם את התפקיד של המפקח הכללי

 של כוח אדם. בשנת 1962 יצא ממשרד העבודה ונתמנה פרקליט המדינה, תפקיד מ כיהן

ת 1969. אותה שנה, כשהוקם בית הדין לעבודה, נתמנה צבי בר־ניב לתפקיד של נ  עד ש

 נשיא בית הדין הארצי, אותו הוא מלא עד לפטירתו, ימים ספורים לפני מועד פרישתו.

 הקשר של צבי בר־ניב עם דיני העבודה היה נמשך ומתמיד, מאז היה סטודנט באוניברסיטה

 העברית, ולאורך כל הזמן דדה גם מעמיק ורבגוני: הוא עסק, בתחום זה, בייעוץ משפטי,

 לשעבר היוע־׳ו המשפטי לממשלה. הרשימה נלקחה מספר בר־ניב, לקט מאמרים בדיני עבודה(רמות,
.(1987 
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 >צחק זמיר משפטים ט״ז, תשמיץ

 בהכנת חוקים, במחקר ובהוראה, בפעילות בינלאומית ובשפיטה. בחקיקה ובשפיטה, להם

ת עיקר שנותיו וכוחותיו, היה חלוץ ההולך לפני המחנה, דיני העבודה של מדינת  הקדיש א

 ישראל תחילתם, למעשה, עם הקמת המדינה, לא רק במובן הזמן אלא גם במובן התוכן,

ץ שחוקי העבודה שנחקקו בתקופת המנדט בארץ־ישראל, כמעט עד הקמת המדינה,  כ־

 היא מערכת מפגרת עד כדי בושה. שיקולים כלכליים, חברתיים ומדיניים חברו יחד, וגרמו

 לשלטון המנדטורי להזניח במכוון תחום זה, לקבוע בו הוראות שלא תאמו את התקנים

 הבינלאומיים ובפועל להניח ליחסי העבודה להתנהל כמעט ללא מעורבות של השלטון.

ידי  כך נוצר פער גדול, שהלך והתרחב במשך השנים, בין משפט העבודה שנקבע על־

 ממשלת המנדט לבין המערכת של יחסי העבודה שנתגבשה בהדרגה ביישוב העברי,

ה בערך אישי ולאומי מן המדרגה הראשונה, שהתבססה על ד מ ע  מערבת שראתה את ה

 השאיפה לצדק חברתי, שהצליחה במאבק בלתי־פוסק לפתח שיטה מתקדמת של יחסי

 עבודה.

 על פער זה הסתערה הכנסת, זמן קצר לאחר ששככו הקרבות של מלחמת העצמאות,

 ולפני שנתפבתה לחקיקה שיטתית בתחומים כלכליים וחברתיים אחרים. את ההסתערות

 על דיני העבודה המיושנים של תקופת המנדט, כדי להחליפם בחוקי עבורה נאורים, ניהל

 במידה רבה צבי בר־ניב באופן אישי, מעמדת היועץ המשפטי למשרד העבודה. הוא הכין

 את התכנית הכוללת לחקיקה בתחום העבודה, ניסח את הצעות החוק וקידם את הטיפול

ר ת  בהן, בלהט ובתקיפות המאפיינים את דרכו, עד שפורסמו בספר החוקים, פחות או ע

 כפי שתוכננו על־ידו מלכתחילה, כשהם זוכים להסכמה לאומית רחבה'.

ידי האסיפה המכוננת, היה חוק  הראשון בסדרת החוקים, ובין הראשונים שנחקקו על־

 חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), תש״ט-1949, שסימל את המעבר מן המלחמה על

ל המדינה אל המאבק על הקמת חברה צודקת ומתקדמת. חוקי העבודה  עצם קיומה ש

 שבאו בעקבותיו במהירות, בזה אחר זה, היו אף הם ספוגים תחושה של מימוש חזץ חברתי:

 חוק איסור אפיית לילה, תשי״א-1951; חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי״א-1951; חוק

 חופשה שנתית, תשי״א-1951; חוק החניכות, תשי״ג-1953; חוק עבודת נוער,

 תשי״ג-1953; חוק עבודת נשים, תשי״ד-1954; חוק ארגון הפיקוח על העבודה,

 תשי״ד-1954; וחשוב מכל אלה - חוק הביטוח הלאומי, תשי״ד-1954. בהקדמה לספרו

ת העבודה גולדה מאיר כך: ר  של צבי בר־ניב על הביטוח הלאומי1 כתבה ש

ל המחשבה היהודית ושל  שתי אידיאות גמלות, היונקות ממקורות־בראשית ש

ת התנועה הציונית מראשיתה ושמשו כוח־מניע בתהליכי  ההיסטוריה היהודית, הזינו א

ל חברה המבוססת על אדני צדק, ל עצמאות מדינית והאידיאה ש  ההגשמה: האידיאה ש

 שוויון ועזרת אדם לחברו.״ עוד נכונים לנו קשיים בדרך ההגשמה, אך אין ספק שחוק

ל  זה - המגלם משאת נפש גדולה של כולנו - צריך שיהיה נחלת הכרתו וידיעתו ש

ת תגליתו זו תהיה גם תעודתיהוקרה נאה למחברו,  כל תושב... ואם ישיג הספר א

 אשר חלק רב לו במאמץ שהביא להנהגת הביטוח הלאומי בישראל.

 1 ראה צבי בר־ניב, ־סיפורו של יועץ משפטי ראשון־, ירחון עבדדה וביטוח לאומי, כרך כ־ה (1973),

 עמי 198.
 2 הוצאת יבנה, 1953.
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 משפטים ט״), תשמ׳׳ו לזכרו של בר־ניב ז״ל

 אף שסידרה ארובה ומרשימה זאת של חוקי העבודה נחקקה תוך שנים מעטות, כאשר

 המדינה עריץ צעדה את צעדיה הראשונים, עמוסת קשיים ובעיות לעייפה, לא נעשתה

 מלאכת החקיקה בחיפזון או בשטחיות אלא בתכנון ובשיטתיות. היא היתה בנוייה היטב,

 על־פי מתכונת מחושבת, שיסודותיה ניכרים היטב בכל אחד ואחד מן החוקים: הסדרים

 כלליים, החלים על כל העובדים בבל ענפי העבודה, שיפורטו בתקנות לאחר התייעצות

 עם הארגונים היציגים של העובדים והמעבידים; סטנדרטים מינימליים אך הוגנים, שלא

 ניתן להתנות עליהם, ואפשר להעלות אותם בדרך של משא־דמתן בץ הצדדים ליחסי

. יסודות אלה של חוקי העבודה הראשונים נשארו מוצקים היום בפי שהד  העבודה; ועודב

 מלכתחילה.

 על התשתית של חוקים אלה נתוסף, לאחר הפוגה קצרה, גל שני של חוקי עבורה,

 אף הוא בריכוז ובעוצמה בלתי־רגילים. לעומת הגל הראשון של ףוקי עבודה, שהסדירו

ת יחסי העבודה  בעיקר את יחסי העבודה האישיים, כיסה הגל השני במידה רבה א

 הקיבוציים. בזה אחר זה נחקקו חוק יישוב סכסוכי עבודה, תשי״ז-1957, חוק הסכמים

 קיבוציים, תשי״ז-1957, חוק הגנת השכר, תשי״ח-1958, וחוק שירות התעסוקה,

 תשי״ט-1959. לאחר סדרת חוקים זאת כאילו נתמצתה התנופה ומאז, במשך שנות דור,

 לא נוספו אלא חוקי עבודה מעטים, ואף הם בעלי חשיבות משנית, להוציא חוק בית הדין

 לעבודה, בו עוד ידובר.

ק צבי בר־ניב  כל הצעות החוק שיצאו ממשרד העבודה, במשך ארבע־עשרה השנים ב

 היה היועץ המשפטי של המשרד, נושאות חותם אישי מובהק שלו, כמתכנן, יועץ ונסח.

* 

 פנים רבות לחותם של צבי בר־ניב. בולט במיוחד העניין הרב שהוא מגלה בכל הנעשה

 בתחום יחסי העבודה מחוץ לגבולות ישראל. עניין זה הבשיל ק־ע רב, התבטא בקשרים

 הדוקים עם ארגונים ואישים ברחבי העולם ומצא ביטוי בכל אשר כתב: הצעות חוק,

ידי רצון עז להכיר מקרוב את ההתפתחויות  פרסומים מדעיים ופסקי דין. הוא הודרך על־

 וההישגים של אומות העולם בשטח העבודה, כדי שיוכל ללמוד מהם ולעשות בהם שימוש

ל מדינת ישראל. התוצאה היתה שחוקי העבודה החדשים של  לפי הצרכים והתנאים ש

 מדינת ישראל תאמו את התקנים הבינלאומיים, כפי שנקבעו באמנות של ארגון העבודה

 הבינלאומי, ואיפשרו למדינת ישראל להצטרף לשורה ארוכה של אמנות בינלאומיות

 בענייני עבודה.

 ארגון העבודה הבינלאומי הינו המוסד המרכזי בעולם בתחום יחסי העבודה, והוא גם

 הגורם המוביל את הדתפתחות בתחום זה, באמצעות אמנות והמלצות, מחקרים ופרסומים,

 סיוע מעשי ופיקוח על תנאי העבודה במדינות שונות. צבי בר־ניב נמשך אל ארגון זה

 כבר כסטודנט באוניברסיטה העברית, כאשר כתב עבודה, בהדרכתו של פרופ׳ נורמן

 בנטוויץ׳, על ארגון העבודה הבינלאומי והשפעתו על חוקי העבודה בארצות קולוניאליות,

 שארץ־ישראל היתה אותו זמן אחת מהן. כשנתמנה יועץ משפטי למשרד העבודה, לאחר

 3 ראה צבי בר־ניב, ־דיני העבודה״, םדדי שלטון ומשפט, הוצאת נציבות שירות המרינה,(1971), עמ׳

Zvi Bar-Niv, T r e n d s In I s r a e l i S o c i a l L e g i s l a t i o n , M i n i s t r y o f L a b o u r (1966), .305 ,489 
 .p. 8. וראה גם יצחק אליאסוף, "מדיניות חקיקת העכירה כישראל־ ספר בר־ניב, לקט מאמרים בדיני

 עבודה (רמות, 1987), עמי 55.
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 יצחק זמיר משפטים ט״ן, תשמ״ו

 הקמת המדינה, נעשה גם חבר קבוע למשלחת ישראל לוועידות השנתיות של ארגון

 העבודה הבינלאומי, ולאחר שנים אחדות נקבע כראש המשלחת של ישראל לוועידות אלו.

 בשנת 1953 נתמנה יושב־ראש הוועידה של ארגון העבודה הבינלאומי לפיקוח על אמנות

 עבודה והמלצות בינלאומיות. במשך שנתיים, בשנים 1960-1958, שירת בג׳נבה, מרכז

 הארגון, כיועץ מיוחד באגף לאמנות בינלאומיות. ומשנת 1960, כשחזר לתפקידו כיועץ

 משפטי של משרד העבודה, במשך יותר מעשרים שנה, שימש חבר הוועד המנהל של

 ארגון העבודה הבינלאומי.

 הידע דרב שבר־ניב רכש בנושא זה, על יסוד ניסיון אישי בדרה הלאומית ובזירה

. ספר זה, ראשון  הבינלאומית, מצא ביטוי מרשים בספר שכתב על העבודה במשפט העמים4

 ויחיד על נושא זה בישראל, מהווה מקור מלומד ואמין לתולדות משפט העבודה הבינלאומי,

 ארגון העבודה הבינלאומי וכן האמנות וההמלצות שנתקבלו בארגון זה.

 מערכת הקשרים הבינלאומיים של צבי בר״ניב בשטח של משפט העבודה התפתחה

ניב באופן אישי אלא  והסתעפה במשך השנים והביאה עימה כבוד ומקרה, לא רק לבר־

 גם למדינת ישראל. בשנת 1958 היה בר־ניב אחד המייסדים של האגודה הבינלאומית

 למשפט העבודה והביטחון הסוציאלי, ומשנת 1974 ועד יומו האחרון הוא כיהן כחבר הוועד

 המנהל של אגודה זאת. הוא היה אחד היוזמים של הקובץ הבינלאומי של פסקי דץ בתחום

 משפט העבודה(international Labour Law Reports) ומאז החל להתפרסם, לפני עשר

ל קובץ זד- הקובץ,  שנים, הוא שימש עורך ראשי רושב־ראש מועצת העורכים ש

 היוצא־לאור בהולנד, כולל פסקי דין בעלי משמעות עקרונית שניתנו במדינות שונות,

ק כמובן גם מדינת ישראל, והוא תופס מקום בעל חשיבות בספרות הבינלאומית בתחום ב  ו

 זה.

 הקשר ההדוק עם שיטות משפט זרות, ועם אישים מרכזיים באותן שיטות, הפרה את

 מאמצ־ו של צבי בר־ניב לקדם את משפט העבודה בישראל. האותות של אמנות עבודה

 בינלאומיות ושל הסדרים וכללים שנתגבשו במדינות שונות, בעיקר מדינות אחדות

 באירופה שאותן ואת שפתן היטיב בר־ניב להכיר, ניכרים היטב לא רק בחוקי העבודה

 של מדינת ישראל אלא גם בפסקי הרץ של בית הרץ הארצי לעבודה. התוצאה היא שמשפט

 העבודה של ישראל, אף שיש לו ייחוד משלו, הצליח להשתלב בזרם של המדינות

 המתקדמות בשטח זה, במידה רבה בזכותו של צבי בר־ניב.

 התקופה של שבע שנים שבה כיהן צבי בר־ניכ כפרקליט המדינה, משנת 1962, היוותה

 מעין אינטרמצו בחייו. הוא היה גס בתפקיד זה ראשון, ועד כה יחד, שנתמנה מבין השורות

 של יועצים משפטיים מחוץ למשרד המשפטים. ניתן לראות בכך ציון להצלחתו בתפקיד

 היועץ המשפטי של משרד העבודה כמו גם הכרה בכישוריו בתחום המשפט ובתחומים

 נוספ־ם. הוא הותיר אחריו שם של פרקליט מדינה נמרץ, שקול ונבון, שידע לנהל את

 4 הוצאת עם עובד (1969). על ספר זה ראה יצחק זמיר, "צבי בר־ניב: עבודה במשפט עמים" מעזסטיס

 ב׳(תש״ל), 680.
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 פרקליטות המדינה ביד בטוחה וטובה. עם זאת, ספק אם עבודת הפרקליטות, ככל שהיא

 מורכבת ואחראית, מילאה את כל מעייניו. הוא לא רצה להשתחרר מן האחיזה של דיני

 העבודה. כבר כאשר כיהן בתפקיד היועץ המשפט־ של משרד העמדה נתפס לרעיון של

 הקמת מערבת נפרדת של בתי דין לעבודה. עכשיו, בתפקיד של פרקליט המדינה, הקדיש

 הרבה זמן ומרץ למאבק קשה כדי להתגבר על ההתנגדות להקמת מערכת כזאת.

ה בשנות החמישים המאוחרות. שר העבודה ד מ ע  ראשית המאבק על הקמת בית הדין ל

ת בראשותו של שופט בית המשפט העליון צבי ברנזון(שאף הוא בתחומו י ר מ י  מעה ועדה צ

 תרם תרומה חשובה ביותר לקידום דיני העבודה בישראל) לבדוק את השאלה אם ראוי

 י להקים בית דין לעבודה. הוועדה סיימה את עבודת־ז בשנת 1958 בהצעה מפורטת להקים

 בית דין כזד- אך ההצעה לא נתקבלה, בע־קר בשל התנגדותם של ראשי המשפט בישראל,

 ובהם שר המשפטים ונשיא בית המשפט העליון. עשר שנים נוספות נדרשו כדי להתגבר

 על התנגדות זאת. אותן שנים כאילו קפאה ההתפתחות של דיני העבודה: כמעט ולא נחקקו

 חוקי עבודה חדשים והפסיקה בתחום יחסי העבודה היתה מעטה ואקראית. מערכת יחסי

 העבודה, שכל אותו הזמן ודתה תוססת ולעתים אף פרועה, קיימה קשר רופף בלבד עם

 מערכת המשפט. יחסי העבודה נקבעו על־פי יחסי הכוחות, וההשפעה של בתי המשפט

 : ושל המשפטנים על עיצוב יחסים אלה כמעט ולא הורגשה. התוצאה היתה שלילית, לא

 רק מן הבחינה של המשק הלאומי והמינהל הציבורי, אלא גם מן הבחינה של הסתדרות

 העובדים. די לציין, כדוגמא, שבמחקר בינלאומי נמצאה ישראל במקום השני בעולם

 במספר השביתות במגזר הציבורי. החיפוש אחר פתרונות הוביל, באופן טבעי, אל החקיקה,

 והסיסמה שפיטה במקום שביתה, אותה טבע שר העבודה יגאל אלון, הכשירה את הקרקע

 לחקיקת חוק בית הדין לעבודה, תשכ״ט-1969. כבר לפני שנחקק החוק היה ברור ומוסכם

 כי צבי בר־ניב יתמנה נשיא בית הדין הארצי לעבודה.

ד המשפט ק פ ת ת  הקמתו של בית הדין לעבודה בשנת 1969 שינתה לחלוטין א

 \ במערכת יחסי העבודה. באותה שנה התחיל הפרק השני, הנמשך עד היום, בתולדות משפט

ל שנות החמישים בתחום החקיקה, ה של מדינת ישראל. לאחד המהפכה הראשונה ש ד מ ע  ה

ת עצמי כמורה  באה עתה המהפכה השנייה של שנות השבעים בתחום הפסיקה. אני זוכר א

ל האוניברסיטה העברית בירושלים, בשנות השישים, ה בפקולטה למשפטים ש ד מ  לדיני ע

 מציג בפני התלמידים את חוקי העבודה החדשים כשלד עירום וקר, ללא פסקי דין שיפיחו

 בו רוח חיים. ובכל קובץ פסקי הדין של בית המשפט העליון לא נמצא אלא קומץ פסקי

 דין שעסקו ביחסי העמדה. הבעיות המורכבות של יחסי העבודה נפתרו במשר שנים רבות

 בדרכים מדרכים שונות, ורק לעתים רחוקות הגיעו לשעריו של בית המשפט. והנה, עם

 הקמת בית הדין לעבודה, החלו רבים מאוד מתדפקים על שעריו. עובדה היא שמספרם

 של השופטים בבתי דין אלה גדל, מספר העניינים הנדונים בהם גרל אף הוא במידה רבה,

 ועם זאת אין בתי הדין מספיקים לעשות מלאכתם בקצב הראוי, והשיהוי קיים בהם כמו

 בבתי המשפט הכלליים. הרי זו סיבה טובה לטעון נגד בתי הדין לעבודה, אך זו גם הוכחה

 טובה להצלחה של בתי הרץ לעבודה. עצם העובדה שקיים ביקוש גדול לשירותיו של

 בית הדין מלמדת שהוא משרת תכלית חשובה כמכשיר לעיצוב יחסי העבודה ולפתרון

 סכסוכי עבודה.

פי דרכו, באופן ריכוד וםממתי, לפרטים  צבי בר־ניב עיצב מכשיר זה במידה רבה על־

265 



 יצחק זמיר משפטים ט״ז, תשמ״ו

 ולפרטי פרטים. הוא קבע, לדוגמא, מבנה מיוחד לפסקי דין, נתן בהם סימנים שונים מאלה

 של פסקי הרץ בבתי המשפט הכלליים, החליט על צורת הפרסום שלהם ואפילו תכנן את

 מפתח הפסיקה. הוא הוציא הוראות והנחיות, במתכונת של הערות בית דין, לא רק

 לשופטים אלא גם לצדדים ביחסי העבודה, בעניינים של נוהל ובעניינים של מהות, כדי

 שילמדו לקח ויתקנו ליקויים שנתגלו, ולא מנע עצמו אף מהמלצות למחוקק ולממשלה.

 הוא כינס והדריך את נציגי הציבור בבתי הדין מכל רחבי הארץ כדי להכשיר אותם

ת בית הדין בקביעת ההלכות החדשות בתחום דיני  לתפקידם. חשוב מכל, הוא שהוביל א

 העבודה.

 במהלך שנים לא רבות, נוצרה מערכת עשירה, מורכבת ומתוחכמת של הלכות בתחום

 זה. הד1כחה החותכת מרוכזת בשישה־עשר הכרכים האדומים המכילים מבחר מפסקי הדין

 של בית הדין לעבודה. מעניץ להשוות את פסקי הדין שניתנו על־ידי בית הדין בשנים

 הראשונות לפעולתו עם אלה שניתנו על־ידו לאחרונה. בדברי המבוא לכרך הראשון של

 פסקי הדין לעבודה כתב הנשיא בר־ניב, בפברואר, 1971 בין היתר כך:

 רב המשותף לדיני העבודה והביטחון הסוציאלי בישראל ולדינים אלה במדינות

 אחרות; אף בעיות היסוד, המתעוררות בתחום משפט העבודה והביטחון הסוציאלי,

 משותפות לישראל ולמדינות אחרות ואופין ביךלאומי. דלים הם המקורות

 הישראלים שבהם יכולים בתי־הדין לעבודה להיעזר, בבואם לפרש וליישם את

 החוקים שאותם הם נקרא־ם לפרש וליישם. עניינים שבהם נקראים בתי־הדין

 לעבודה לפסוק מחייבים לעתים הזדקקות לידע ולמקורות מתחום לימודי העבודה

 שמחוץ למשפט העבודה עצמו. כל אלה מביאים לכך שבתי הדין לעבודה מזדקקים

ך ותגבר בעתיד, לפסיקה ולמחקרים, שלא מישראל ל  כבר, ויש להניח כי מגמה וו ת

 ולאו דוקא מאנגליה ומארצות־הברית, וכן למקורות משפט העבודה הבין־לאומי

 ולמקורות מתחום לימודי העבודה שמחוץ למשפט העבודה עצמו.

די בית הדין הארצי לעבודה בשנים הראשונות ־  ואכן, פסקי הדין העקרוניים שניתנו על־

ץ זרים, כמו גם ספרים ומאמרים ממדינות שונות,  היו משופעים איזכורים של חוקים ופסקי ר

 אנגליה, ארה״ב, צרפת, גרמניה ועוד. ואילו בשנים האחרונות, ההסתמכות של בית הדין

 הארצי לעבודה על מקורות חיצוניים נצטמצמה עד כדי כר שכמעט אינה מורגשת. בתי

 הדין לעבודה יכולים כבר בדרך כלל להתבסם על התשתית הרחבה שנבנתה על ידם,

 ועליה להוסיף ולבנות, בחינת חי הנושא את עצמו.

 כעשר שנים לאחר שבית הדין לעבודה הוקם כתבתי על הפסיקה שלו כך:

 בית הדין לעבודה תר באופן נועז אחרי דרכים חדשות ותורות חדשות. הוא נטל

ד של תחיקת העבודה ק פ ת  על עצמו לפתח תיאוריות ומושגים בסיסיים, כמו ה

 המגינה, ההבחנה בץ משפט העבודה האינדיבידואלי למשפט העבודה הקיבוצי,

 והתנועה מן החוזה אל המעמד ביחסי העבודה. הוא בחן מחדש הגדרות וכללים

 מבוססים היטב כמו, לדוגמא, ההגדרה של עובד והכלל נגר ביצוע בעין של חווה

 שירות, ולא היסס לשנות אותם בהתאם לתפיסות חדשות.

 הרבה דוגמאות נוספות מלמדות על רוח החדשנות של בית הדין לעבודה, כגון

 ההחלטה שהוא מוסמך, להבדיל מבתי המשפט הכלליים, להוציא צו מניעה נגר
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נה נכונותו להצהיר כי הוראה מפלה בהסכם קיבוצי, למשל הוראה המפלה  המדי

 נגד נשים, הינה בלתי־חוקית ובלתי־תקפה; וקביעתו שבכל הסכם קיבוצי קיים תנאי

.  מכללא שלא לשבות, אותו ניתן לאכוף באמצעות צו מניעה5

 האוסף העשיר של פסקי דין במשפט העבודה חשיבותו, קודם כל, כעדות על סכסוכי עבורה

 רבים שנפתרו בדרך הראוייה של שפיטה, ולא בדרך של מאבק כוחנו, על כל הנזק הכרוך

 בו. חשיבות יתירה נודעת לכר בתחום יחסי העבודה הקיבוציים. כאן המהפכה בולטת

 במיוחד. סכסוכים קיבוציים שלעתים קרובות זדו מתפתחים לשביתות, לא היו מובאים

 כלל בפני בתי המשפט הכלליים, בעיקר בשל תחושה מסורתית של ניכור וחשדנות מצד

 ארגוני העובדים כלפי בתי המשפט. בית הדין לעבודה, לעומת זאת, הצליח להביא בשעריו

ל טיפול, המאפשרת לנהל במסגרת הדיון גם  סכסוכים רבים מסוג זה, ובדרך מיוחדת ש

 משא־ומתן בין הצדדים, תחת פיקוח והדרכה של בית הדין, הביא לעתים קרובות לפתרה

 הסכסוך, לא פעם כדרר של הסכם בין הצדדים. חשיבות נוספת לאוסף פסקי הדין של

ת מ ר  בית הדן לעבודה, שהוא משמש מורה דרך מהימן לצדדים ביחסי העבודה, והתשובות ה

 הניתנות לבעיות השכיחות המתעוררות במסגרת יחסים אלה, ובמיוחד במסגרת יחסי

 העבודה הקיבוציים, יש בהן במקרים רבים, למנוע סכסוך או ליישב סכסוך בעודו באיבו,

. 6  והרי זו המטרה העיקרית של כל שיטת משפט

ל בית הדין לעבודה, אך לעתים רחוקות ניתן לזהות בית משפט,  ההישגים הם, כמובן ש

 במידה רבה כל כך עם מי שעומד בראשו.

 ההישגים הרבים של צבי בר־ניב בתחום דיני העבודה, תחילה בחקיקה ולאחר מכן בפסיקה,

 אליהם נתלוותה גם תרומתו כחוקר וכמורה בתחום זה, הקנו לו שם ומעמד מיוחד במינו

ל הנשיא בר־ניב, לאחר קרוב  בתחום זה, אף מעבר לגבולות ישראל. עם פטירתו ש

 לארבעים שנה של התמכרות לדיני העבודה, ניתן לומר שהוא יצק את היסודות למשפט

 העבודה במדינת ישראל. על היסודות האיתנים האלה נוכל להמשיך ולפתח משפט זה

 עוד שנים רבות.

Itzhak Zamir, "Labour Law In Israel: New Directions", 13 Isr. L . Rev. (1978), p. 138, 5 

.148 

Zvi Bar-Niv, "The Labour Courts and Their Place in the Legal and Labour Relations 6 
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