
ה ד ו ב ע ן ל י ד ת ה י ב צ ו ״ ג ת ב ו י ו כ מ ם ס ו ח י ן ת י נ  לע

 (בעקבות: בנ״צ 334/69 כדור* נ. מועצה מקומית תל־מונד, כ״ג פד״י (2), 620,
/ כ״ד פד״י (1), ח א  להלן — פרשת בדור*; בנ״צ 7/70 אנאי נ. שר החקלאות ו
אח/ ב״ד פד״«  127, להלן — פרשת אגאי; בג״צ 221/69 פלוני נ. מיד חגסחון ו

 (1), 365, להלן — פרשת פלוני)

 JA קביעת זהות הערכאה השיפוטית המוסמכת לדון בסכסוכים בין עובדי ציבור
 למעבידם היתה בעיה קשה וסבוכה עוד טרם הוציא המחוקק מתחת ידו את חוק בית
 הדין לעבודה, תשכ״ט—11969 (להלן—החוק). הקושי במציאת קו הגבול בין פעילות
 המעביד כמעביד על־פי חוזה העבודה מחד גיסא, לבין פעילותו כרשות מינהלית מאידך־
 גיסא, היווה את אבן הנגף העיקרית בסוגיה — וזאת כיוון שבנוסף לחוקי העבודה
 הרגילים, כפופים יחסי עבודה אלה לרשת מסועפת של דברי חקיקה ופסיקה שלא קל

 לסווגם בין התחומים של דיני המינהל הציבורי ודמי עבודה.
 במלים אחרות, כל אימת שנתגלע סכסוך בין עובד ציבור למעבידו שאינו ממין
 הסכסוכים שהמחוקק קבע במפורש את הסמכות לדון בו 2, צריך היה להציג את השאלה
 אם המדובר כאן ב״ענין אזרחי״ הנופל מכוח סעיפים 18(1) או 28(2) לחוק בתי המשפט,
, לסמכותו של בית משפט מחוזי או בית משפט שלום, או שמא מהדובר  תשי״ז—1957 3
 הוא בי׳מילוי תפקיד ציבורי על־פי דיך׳ הנתון מכוח סעיף 7 לחוק זה לסמכותו של
 בית המשפט הגבוה לצדק. הפתרון הספיציפי לבל מקרה נמצא לאחר הבאתם בחשבון
 של שיקולים רבים ומגוונים, כגון חשיבות היסוד החוזי בסכסוך הנידון מחד גיסא*
. על רקע ענק זה  ומקומו של היסח־ בעל החשיבות הציבורית בסכסוך מאידך גיסא8

 נפסקו הלכות רבות שעל העיקריות שבהן עוד נעמוד בהמשך הדברים.
 פרובלימטיקה זו מוצגת באופן שונה במקצת לאחר קבלת החוק אשר קבע בסעיף
 24(א)(1) כי תובענות בין עובד ומעביד שעילתן ביחסי עובד ומעביד תהיינה בסמכותו
 היהודית של בית דין אקורי לעבודה (להלן—בית הדין), ובסעיף 42 ש״לענק חוק זה
 דין המדינה כדין כל מעביד אחר״. הוראות אלו העניקו לבית הדין את הסמכות היחודית
 לדון בכל התובענות בק עובדי ציבור ומעבידם שעילתן ביחסי העבודה, והשאירו סימן
 שאלה גדול מרחף על תקפן של ההלכות שנפסקו קודם לכן בענק תיחום הסמכויות

 "בק בג״צ לבק מערכת בתי המשפט האזרחיים.

 1 סדז׳׳יז 553, תשב״ט, עפ׳ 10.
 2 כגון בחוק הגנת השכר, תשי׳׳ח—1958, סה״ח 247, תשי׳׳ח, עפ׳ 86.

 3 סוד׳ח 233, תשי״ז, עמ׳ 148. להלן: חוק בתי המשפט.
 4 ראה בג״צ 296+310/65 עמד נ. נציב שתת המדינה, כ׳׳א פד״י(1), 456.

 5 ראה בג׳׳צ 209+215/68 שפחי וגבאי ב. עיפ שירות המדינה, כ״ב פד׳׳י(2), 673.
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 כ, הבעיתיות המתוארת לעיל היא שעמדה ביסודם של שלשת פסקי הדין נשוא
 רשימתנו. להלן מובאות עובדותיהם וההלכות שנפסקו בהם.

 העותר בפרשת כדורי היה עובד רשות מקומית שטען כי בעקבות הסכם קואליציוני
 עומדים להעבירו ממשרתו ולפרסם מכרז שכתוצאה ממנו ימונה נאמן אחת הסיעות
 בקואליציה למשרה זו. בג״צ פסק שהמדובר כאן בתובענה בין עובד למעביד שעילתה

 ביחסי עובד ומעביד ולכן הענק טפל לסמכותו היהודית של בית הדין.
 בפרשת פלוני טען העותר, שהיה עובד מדינה, כי העברתו ממשרתו למשרה נחותה
 יותר היתה בנסיבות העבין ענישה שלא בדרך הקבועה בחוק שירות המדינה (משמעת),
 תשכ׳׳ג—1963». גם כאן נדחתה העתירה מהטעם שהענק מצוי בסמכותו של בית הדין.
 העותר בפרשת אנאי היה עובד מדינה שהציע מועמדותו לתפקיד בכיר יותר במינהל.
 לטענתו הוא היה המועמד היחיד שעמד בתנאי הכשירות של המכרז הפנימי שפורסם,
 אך בינתיים בוטל מכרז זה ופורסם מכרז פנימי חדש בו נקבעו תנאי כשירות קלים
 יותר, שהיו מציבים עובדים נוספים במעמד שווה אליו. ברוב דעותז פסק בג״צ כי
 עילתו של העותר נובעת מ״היותו עובד אשר זכה או צייד לזכות במכרז״ ולבן ״עילתו

 נעוצה ביחסי עבודה קיימים והיא צריכה להידון בבית הדק לעבודה״ 8.
 בשלשת פסקי דק אלה היה קיים חוזה עבודה מחייב בין עובד הציבור לרשות. מאידך
 גיסא היה בשלשה פסקים אלה ענין ציבורי הרבה מעבר ליחסים החוזיים הםפיציפיים,
 וזאת על שום שלציבור מלו ענק בתקינות מהלכם של מכרזים ציבוריים ובדרכי
 הענישה של המינהל *. כמו כן בפרשות כדורי ואנאי לא הוטל כל ספק כי כיוון שעניינם
 במכרזים פנימיים, הרי שהם עוסקים במילוי תפקיד ציבורי על־פי דין, כאמור בסעיף
. לגבי פרשת פלוני ניתן להעיר כי ענישת עובד ציבור  7(ב)>2) לחוק בתי המשפט ״
 היא בוודאי תפקיד על־פי דין״, ולאור הנטיה הגוברת לאחרונה להרחיב את המונח
, אץ מניעה לראות מעשה מעין זה כנכנס עקרונית למסגרת סמכות י  ״תפקיד ציבורי״ 2

 בג״צ בפיקוחו על מילוי תפקיד ציבורי על־פי דק.
 כאמור הכריע בג״צ בכיוון של הדגשת אופי ההתדיינות כסכסוך עבודה ולכן העביר
 את הסכסוכים להכרעת בית הדק. מסרת רשימתנו זו היא לבדוק אם ההלכות שנפסקו

 6 סה״ח 390, תשכ״ג, עמ׳ 50.
 7 השופטים ברבזון ולבדוי כבגד דעתו החולקת של השופם ויתקון.

 8 כ״ד פד״י(1), 129.
 9 חקיקת חוק שירות המדינה (משמעת), תשב״ג—1963, היא הנותנת שסוגיה זו של ענישה

 על־ידי המיבהל נתונה לעניינו של הציבור כולו ולא רק של המיבהל ועובדיו.
 10 ראה זמיר, ״דיני מכתים ציבוריים״, הפרקליט, כרך כי, עמ׳ 226. ההוראה הםסטוטורית
 המחייבת עריכת מכרזים לקבלת עובדים לשירות המדינה מצוייה בסעיף 19 לחוק שירות
 המדינה (מינויים), תשי״ט—1959, פה׳׳ח 279, תשי״ט, עמי 86. סעיף 13 לצו המועצות המקו
 מיות (שירות עובדים), תשכ״ב—1962, קה״ת 1357, תשכ״ב, עמ׳ 2562 מחיל הודאה זהה

 לגבי עובדי מועצות מקומיות.
 11 הדק על פיו פועל הםינהל בהענישו עובדים הוא כאמור לעיל חוק שירות המדינה (משמעת),

 תשב״ג-1963.
 12 נטיה שהתבטאה בין השאר בבג״צ 292/61 פיית אריזה רחובות נ. שד החקלאות, ס׳׳ז פד״י,
 20 ובבג״צ 262/62 מרץ ג. גזעמל מןוכית «ר שמריו v, ט״ז פד״י, 2101, שעוד יוזכרו להלן.
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 אגב הפסיקה

 בשלשה מקרים אלה דרות בכפיפה אחת עם הלכות קודמות שנפסקו בסוגיות אלו,
 והיה אם לא—נראה אם ניתן ליחס את הסתירה שנוצרה לשינויים שחלו עקב חקיקת
 סעיף 24(א)(1) לחוק, או שמא נאמר שאין כאן אלא פסיקת הלכה מוטעית שמן הדין

 לשוב ולעיין בה מחדש בהזדמנות הראשונה.

 ג. לענין התיאום בין הפסיקה הקודמת לחוק לבין ההלכות האחרונות יש לאמר
 את הדברים הבאים: —

. יש להבדיל 1 כי ׳׳. . (להלן—הלכת הגלו), אומר השופט כהן 4 1  1) בבג״צ 90/67 3
 בין מקרה בו נושא העתירה הוא ענין קשירת קשר עבודה בין דשות ציבורית ובין
 עובד או ענין ניתוק קשר העבודה על־ידי פיטורים או התפטרות מחד, ובין מקרה שבו
 העתירה מתייחסת לתנאי העבודה של העובד של רשות ציבורית מאידך. במקרה הראשון
 ידון בית המשפט הגבוה לצדק בעתירה, על אף היסוד החמי שביחסים שבין הרשות

 הציבורית והעובד...״.
 בבג״צ 209+215/68« (להלן—פרשת נבאי), קובע השופט כהן כי עניינו של
 מכרז פנימי חדש הנועד לשנות קשר בין עובד ציבור למעבידו על בסיסו וזאת בהיותו
 עשוי להביא את העובד לעזוב את משרתו הנוכחית ולהתמנות למשרה חדשה ואחרת

 תמה לעגיז התפטרות, ולכן נמצא בתחום סמכותו של בג״צ 16,
 כזכור היה נושא העתירה בפרשת כדורי אבדן משרתו של עובד ציבור, ומאחר שהעותר
 נשלח לבית הדין עקב קביעת בג״צ כי אין העבין מצוי בסמכותו, הרי יש כאן משום

 הלכה מנוגדת להלכות שנפסקו בפרשות קבלו וגבאי.
 2) בפרשת נכאי יוצר השופט ויתקון אבחנה נוספת והיא בין סכסוך הנובע מיחסי
 עבודה קיימים שאינו בסמכות בג״צ לסכסוך בדבר קבלת משרה חדשה בשירות המזיעה

 שאז מצד־ הוא בסמכותו של זה ״.
ס מוסמך  גאמן לדבריו אלה קבע השופט ויתקון בפסק המיעוט שלו בפרשת אגאי כי א
 בג״צ להתערב במקרה זה שכן המדובר הוא בסכסוך בדבר קבלת משרה חדשה״.
 השופט ברנזזן סמך ידו בפרשת אגאי על אבחנתו זו של השופט ויתקון, אך פסק
 שבמקרה הנידון תדובר בעילה הנעוצה ביחסי עבודה קיימים שיסודותיה נעוצים בהיות
 העותר עובד, האת מאחר שנשוא הדיה היה מכרז פנימי שרק עובד מדינה זכאי היה

. 1 9 ו  להשתתף ב
 להלן עוד נעמוד ביתר הרחבה על המחלוקת בין השופטים ויתקון וברנזון. בשלב זה
 בעיר רק כי בפרשת בבאי המדובר היה בסכסוך על דבר תקפו של מכרז פנימי לקבלת
 משדה חרשה, והשופט ויתקמ סיווגו כסכסוך בדבר קבלת משדה חדשה שיחסים חוזיים
ב שניתן ק הרו ס ך ליישב בין פ ר ת לבו פל ד ראי א נ ן ל ת בה. לכ כו  קיימים מהווים תנאי לז

J M ,(2)כ־א «-י /•rem ז מןוטית ^ז  13 בב״ג ei/90 קכלו a םז
. o r , 210 14 

״ כ״ב «ר״י(2), 673. u ׳ מ 1 דז י ב ז י m ע J י וגבאי ז ט  15 בד15/681ג+09נ *
16•AB «or 

• * j m t i 0 
י (1), .130 די • 18TD 

-fCV«13 19 
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 לעניו תיחום סמכויות בג״צ ובית הדין לעבודה

 בפרשת אגאי לפסק דינו של ״•.שופט ויתקון בפרשת גבאי, שאת העקרון המונח ביסודו
 קיבל השופט ברנזון בפרשת אגאי.

, להלן—פרשת עמר, נקבע עקרון מנחה כללי לסוגיה זו. 2  3) בבג״צ 296+310/65 3
 טענות ביחס לחובתו החוזית של המעביד מקומן בבית המשפט האזרחי, ואילו טענות
 הנובעות מ״מעמדו הציבורי״ של המעביד נתונות לעיון בג״צ. בכל אופן, עצם אופיו
 הציבורי של הקשר בין פקיד ומדינה אין בכוחו להוציא סכסוכים מסמכותם של בתי
 המשפט הרגילים21, או כדבריו של השופט כהן בפרשת גבאי, ״הלכה פסוקה היא
 שסכסוכים הנובעים מיחסי עבודה הקיימים בין הרשויות לבין עובדיהן יכולים לבוא
 על פתרונם בהליכים רגילים בבית משפט מוסמך [כלומר, בית משפט מחוזי או שלום]
. ולהלן ממשיך השופט כהן ומציין מתי יחול אותו 2  ... זה הכלל ויש יוצאים מן הכלל... ״ 2
 יוצא מהכלל, שאין הוא מהסם להחילו אף לגבי סכסוכים חוזיים מובהקים במזעתם,
 ״... והוא אם מתעוררת שאלה של המשפט הציבורי שעניינה חורג מן האינטרס הכספי
 או האחר של עובדים אלה או אחרים, באשר הוא ענין הנוגע או העשוי לנגוע לכלל

. 2  ולניהול התקין של ענייני המדינה...״ 3
 ניתן לסכם נקודה זו ולאמר שבעקרון לא יתערב בג״צ כאשר מדובר באכיפת זכות
 חוזית הנובעת מחוזה העבודה והדינים החלים עליו. כך למשל היה הדבר בפרשת עמר
 עצמה, שהסכסוך במסגרתה היה בענין סיווג עובךים. אך כאשר יש בסכסוך החוזי ענין
 ציבורי, הרחב מעצם היסוד הציבורי הקיים תמיד בקשר שבין עובד ציבור למעבידו,
 דהיינו, ענין הנוגע לכלל ולניהול התקין של ענייני המדינה, לא יהסס בג״צ להעביר
 את הסכסוך תחת שבט ביקורתו. קל וחומר — כאשר עצם הענין אינו סכסוך עבודה
 אלא סכסוך הנובע ממערכת הדינים החלה על הרשות בתור גוף ציבורי ולא מעביד,

 הענין נתון לסמכותו המלאה של בג״צ הגם שמדובר בסכסוך בין מעביד לעובד.
 זכויותיהם של העותרים בפרשות כדורי ואגאי לא נבעו מחוזה העבודה שלהם עם
 הרשויות הציבוריות. הזכויות שעמדו לדיון היו זכויות האזרח לניהול תקין של ענייני
 המינהל שניהולם הבלתי תקין במקרים אלה פגע בעותרים. בפרשת כדורי לא היתה
 לעובד כל זכות שמשרתו תשמר לו לעולם, ואילו היה מעסיקו מעביד פרטי לא היתה לו
 כל תרופה של החלפתו באחר מתוך מניעים מפלגתיים״. היותו של המניע פסול יצר
 עילת תביעה כלפי הרשות הציבורית בתור שכזו ולא בתור מעסיקה. בפרשת אגאי לא
 היתה לעותר כל זכות לקבל משרה חדשה גבוהה יותר במינהל—בניגוד לטענה שהו
 עלתה בפרשת עמר לא היתד, כאן כל טענת זכות חוזית לעליה בדרגה—הטענה היתה
 מכוונת כלפי התנהגות המעסיק בתור רשות ציבורית, התנהגות שפגעה בעותר. זכויו־

 20 בג״צ 296+310/65 עמד נ. נציב שידות המדינה, כ״א פד״י(1), 456.
 21 ש0, 6—457.

 22 כ״ב פד׳׳י (2), 677.
 23 שפ.

 24 אמנם סעיף 42(א) לחוק שירות התעסוקה, תשי׳׳ט—1959, סה׳׳ח 270, תשי״ט, עמ׳ 32, אוסר
 על כל זקוק לעובד לסרב לקבל אדם לעבודה מטעמי גיל, מיז, גזע, דת, לאום, ארץ מוצא
 ומפלגה. אולם זהו lex imperfecta מאחר ואיבו קובע כל סנקציה על העובד על הוראה זו.
 יתרה מזו — בצד הוראת סעיף 42(א) הנ״ל אין כל הוראה האוסרת על המעביד לפטר עובד
 מטעמי גיל, מין, וכר, כך שניתן לסכם ולאמר כי כל מעביד שאינו רשות הממלאת תפקיד

 ציבורי על־פי דין יכול לא לקבל עובד או לפטרו כאוות גפשו מטעמים מפלגתיים גרידא.

625 



 אגב ח0ס>קח

 תיקם של העותרים בפרשות הדורי ואגאי נבעו, איפוא, לא מתחום דיני העבודה אלא
 מהמשפט המינהלי הכללי החל על רשויות ציבוריות.

 בפרשת פלוני עדיץ ניתן לטעון שזכותו של העותר נבעה מחוזה העבודה, או ליתר
 דיוק מחיקוק מפורש שחל עליו °־. אך משעומדים על מהותו של אותו חיקוק ועל יסודו,
 שאינו אלא הדרישה המופנית כלפי רשויות ציבוריות שלא להעניש עובדים אלא בדרכים
 התואמות את עקרונותיו הכלליים של המשפט המיגהלי החל על החלטותיהן, יש מקום
 נכבד למדי לטענה כי לפנינו עבין הנוגע לניהול התקין של עניני המדינה הרבה מעבר

 לענין הנוגע לזכויותיו החוזיות של עובד זה או אחר.
 4) נטייתו של בג״צ היתה מאז ומעולם שלא להתערב מקום שיש לעותר םעד
 חילופי, ואולם לכלל רחב זה נקבע חריג חשוב: ״... בג״צ לא יסגור שעריו לפני מבקש
 אד בשל כך בלבד שפתוחה לפניו הדרך לבקשת סעד בבית משפט אחר, אם אותו סעד

 אינו מהיר ויעיל די צרכן״ 28,
 על הלכה זו חזר השופט כהן בפרשת גבאי». היא התייחסה במישרין לעניין שניחן
 שם, מאחד שהוראותיו של החוק לתיקון סדרי הדין האזרחי (המדינה כבעל דין),
 תשי׳׳ח—281958, מונעות מכל בית משפט שאינו בג׳׳צ לתת סעד נגד המדיני לרבות
 מוסדותיה שאמם תאגידים, בדת־ צו מניעה, כאמור בסעיפים 5, 10, 11 לאותו חוק.
 ולעניננו אומר השופט כהן: ״ואף גם זאת אילו היינו מפנים את העותרים לבית משפט
 מוסמך היה בינתיים המכרז החדש... בעינו עומד—שהרי אין בית המשפט נותן צווי

 מניעה נגד המדינה... שום דבר לא יכול היה למנוע פרסום מכרז...״ ״2.
 מצב משפטי זה חל במלואו על פרשות פלוני ואגאי בהן היו המשיבות רשויות
 המדינה. לעומת זה היתה המשיבה בפרשת כדורי רשות מקומית שכגגדה יכול בית

 המשפט האזרחי להוציא צווי מניעה.
 למרות זאת הוחלט הן בפרשת אנאי והן בפרשת פלמי כי סעד הצהרתי הינו מספיק
 יעיל בבםיבות הענק וזאת בעיקר משום שההנחה והמציאות הינן שהמדינה מקיימת
 פסקים הצהרתיים 3°. נציין כי לא זו בלבד שגישה זו סותרת את גישת השופט כהן
 בפרשת ג&אי אלא שבסיסה רעוע למדי. קיומם של פסקים הצהרתיים על־ידי רשויות
ס פסק  המדינה אינו תחליף למציאת דרך לאכוף עליהן את צווי בית המשפט. אם א
 הצהרתי הוא בעל תוקף מספיק, היה סעיף 7(ב)(2) לחוק בית המשפט מיותר, במיוחד
 עד כמה שהוא עוסק בסמכות בג״צ לתת צווים לרשויות המדינה להימנע מלעשות מעשה.
 הסתמכות על רצונן הטוב של רשויות המדינה איננה בשת! פנים ואופן תחליף לשיניים
 לחוק, והעדרן של שיניים אלו המו פגם רציני מנקודת ראות שלטת החוק. רצון טוב
 יכול להיות דבר חולף מחד גיסא, ומאיה־ גיסא המגמה צריכה, להיות להימנע ככל האפשר
 מהעמדת המינהל בבםיון של אי־ציות לצו שאיש אינו יכול לכפות עליו. נכון הדבר שקיו
 מם של פסקים הצהרתיים ע״י המינהל הינו דבר חיוני במדינה בה קיים שלטון חוק. אן־

 25 חוק שירות המדינה(משמעת), תשכ׳׳ג—0,1963ה״ח 390, תשכ״ג, עמ׳ 50.
 26 בג״צ 1/63 רונוזין נ. הסכמה על גפית השפר, י״ז פד״׳י, 2151,2131.

 27 כ״ב פד״י(2), 678׳
 28 פה״׳ח 251, תשי׳׳וז, עמ׳ 118.

 29 ב״ב מז־״י(2), 678.
 30 כ״ד פד״י(1), 129; כ״ד פד״י(1), »3.
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 יש להבדיל בין תופעה זו כקיימת באותן בסיבות חדיגיות בהן אץ דרך לכפות את צווי
 הדשות השופטת על המיגהל, שאז היא רצויה, לב? עידודה של תופעה זו והפצתה על
 פני שטח המשפט המינהלי כולו. ואם תאמר כפי שקבע השופט ברנזון בפרשת אגאי כי
 אין כל עיוות בענין מאחר ומעמד העותר כאן אינו שונה ממעמדו של תובע על־פי חוזה
, הרי לכך תהיה תשובה  שאינו יכול להשיג נגד המדינה צו מניעה או צו ביצוע בעין ״

 משולשת:—
 (א) בתחום דיני החוזים קביעתו המפורשת של המחוקק היא המונעת את בית
 המשפט מלתת צו מניעה נגד המדינה. אין בקביעה זו כל התייחסות לשטח

 הספר שבין המשפט החל על חוזי עבודה מחד והמשפט המינהלי מאידך.
 (ב) האזרח הנפגע בדיני חוזים אינו נשאר חסר סעד ממשי, זכותו לפיצויים איננה
 נשללת מכוחו של חיקוק כלשהו. למותר הוא להרחיב את הדיבור על יתרון

 הפיצויים מהסעד ההצהרתי.
 (ג) כבר ציינו שלא עצם הציות לפסקים הצהרתיים מהווה תופעה בלתי רצויה,
 ־ אלא הרחבת היריעה של הסתמכות על רצונו הטוב של המינהל גם לשטחים
 בהם ניתן להגיע לפתרון בעזרת םעדים ממשיים יותר, היא המהווה את סכנת

 הפגיעה בעקרון הפיקוח החוקי על המינהל.
, להלן— פרשת פרץ, היה נושא הדיון זכותו של בית המשפט 3  5) בבג״צ 262/62 2
 הגבוה לצדק להתערב כאשר מועצה מקומית מסרבת להשכיר לעותרים אולם למטרת
 תפילה מטעמי הפליה דתית. המיוחד בפרשה זו היה שהמועצה המקומית פעלה במקרה
 זה לא בכושרה השלטוני אלא בכושרה כאישיות משפטית בתחום המשפטי הפרטי, או
 ליתר דיוק כבעלת נכסים גרידא. בג״צ לא היסס להתערב ומפסק הדין עולה בבירור
 כי פעולתה של רשות בתחום המשפט הפרטי המיועדת לשרת את טובת הציבור הינה

 תפקיד ציבורי הנתון לביקורת בג״צ.
 לדעתנו יש בפסק דין זה משום הרחבה ניכרת של סמכות הבג״צ וזאת בשני כיוונים:—
 (א) כל אימת שרשות מבצעת פעולה שלציבור יש עניין ניכר שתתבצע בדרך
 נאותה והוגנת בהתאם לכללי המשפט המעהלי תהא נטיית בג״צ לפקח עליה.
 (ב) מקום שאין ביד העותר כל סעד ממשי אלא מידי בג׳׳צ, לא יהסס בג״צ

 להתערב 33,
 נראה לגו כי העניץ הציבורי בפרשות כדורי, פלוני ואגאי היה מכריע. ואם גוסיף לכך
 את היעדרו של סעד אחר, כפי שהיה בפרשות פלוני ואגאי נראה כי יש בפסקי דין אלה

 משום סטייה ניכרת מהעקרונות עליהן הושתת פסק הדין בפרשת פרץ.

 ד. ראינו כי עקרונית לא ניתן ליישב בין ההלכות שנפסקו בפסקים נושאי דיוננו—
 ובמיוחד בפרשות כדורי ואגאי לבין הפסיקה הקודמת בשטח זה. בכך ענינו על השאלה
 הראשונה שהצבנו לעצמנו. מן הראוי להעיר עתה מספר הערות לבבי אי־ד״תאמה זו

 והיקפה:—

 31 כ״ד פד׳׳י(1), 129.
 32 בג׳׳צ 262/62 מרץ נ. מעצה מקומית כפר שמריהו, ט״ז םד׳׳י, 2101.

 33 העותר בפרשת פרץ לא היה זכאי לכל סעד מבתי המשפט הרגילים משום שלמעשה לא
 היתה לו כל עילת תביעה בהם.
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 אגב הפסיקה

 (1) על אף שבשלשת פסקי הדין עמדו לנגד עיני בית המשפט עובדת חקיקת סעיף
 24(א)(1) לחוק והאפשרית שהוא שעה את ההלכה בנידון, לא התמודד־ בית המשפט
 העליון עם הבעיה באופן ממצה אלא בעצם ניסה ליישב את ההלכות שפסק עם ההלכות

 הקודמות כגון אלו שנתנו בפרשות קבלו, גבאי ועמר.
 (2) ההלכה שנפסקה בפרשת גבאי, בענין האבחנה בין סכםוד הנובע מיחסי עבודה
 קיימים לבין סכסוך הנוגע לקבלת משרה חדשה, נשארה בעינה ואושרה בפרשת אגאי *3.
 המחלוקת בין השופטים ברנזון וויתקון שנתגלעה בפרשת אנאי נגעה לישומה של ההלכה
 אך לא לעצם תקפותה. לדעתנו יש בגישתו של השופט ברגזון משום הדגשת הקשר
 המשפטי בין הצדדים לסכסוך ולא הסכסוך עצמו. נכון הדבר שיסוד עתירתו של העותר
 בפרשת אנאי היה ״היותו עובד אשר זכה או צריך לזכות במכרז״, כדברי השופט
 ברנזון»; אך עובדת היותו עובד לא הצמיחה לו את עילת התביעה אלא את המעמד
 להשתתף במכרז לקבלת המשרה החדשה אליה מתייחם הסכסוך. השופט ויתקון לעומתו
 מסתכל על הסכסוך עצמו בקבעו לאן הוא שייר—או לתחום היחסים הקיימים או העתי

 דיים וזוהי לדעתנו הדרך הנכונה.
 נציץ כי גישתו של השופט ברגזון עשויה להביא לידי תקלה מקום שהמכרז קובע
 תנאי כשירות מםויימים לעובד ואחרים לאדם שטרם נעשה עובד מדינה. האם נאמר
 ששאלת הסמכות תקבע בענין כגון זה לפי זהותו של העותר?—שיטתו של השופט

 ברנזון אכן מובילה למסקנה מעין זו.
 עינינו הרואות כי העקרון שהונח ביסוד הלכת גבאי נשאר בעינו עומד, אך הוא זכה

 לפרשנות שונה שאין ליחסה כלל לחקיקת סעיף 0024(1).
 (3) סמכותו של בית הדין בתחום מתן סעדים זהה לזו של בית המשפט המחוזי».
 מכאן שאץ בית היין מוסמך לתת סעד גגד המדינה לרבות מוסדותיה שאינם תאגידים
 בדרך של צו מניעה ״. תמוהה היא גישתו של השופט ברנזון המשאיר שאלה זו בפרשת
ת מבלי שיבהיר כלל מהו גדר הספקות לדעתו. לנו נראה איפוא, א ז ו 5  אנאי בצריך עיון 8
 כי סמכות בג״צ להפיעל את שיקול דעתו ולהתערב, מקום שאץ הסעד האלטרנטיבי תיל

 די צרכו, בעינה עומדת גם לגבי העניגים המצויים לכאורה בסמכותו של בית הדץ.

 ה. השאלה הבאה העולה כאן היא עד כמה ואם בכלל ניתן ליחס את השינוי בעגין
 תיחום הסמכויות העולה מהפסיקה בפרשות כדורי, פלוני ואגאי לחקיקת סעיף 24(א)(1)
 לחוק. או במלים אחרות, הניתן ליחס את צמצום סמכותו של בית המשפט הגבוה לצדק

 לחקיקת סעיף 0024(1) הנ״ל ז
 לדעתנו יש לענות בשלילה על שאלה זו, האת בעיקר מהטעמים הבאים;

ץ עובד למעביד...״•». ת ג ו נ ע ב ו ת ״  1) סמכותו היהודית של בית הדין היא לדון ב
ץ עניעה של העתידה ת השאלה ״שמא א  בפרשת כדורי הציג בית המשפט לעצמו א

 34 כ״ד פד׳׳י(1),130,129.
 35 שם, 129.

 36 סעיף 29 לחוק.
 37 מסקנה זו עולה מקריאה משולבת של סעיף 29 לחוק וםעיפיס 5, 10, 11 לחוק לתיקון סדרי

 הדין האזרחי(המדינה כבעל דין), תשי״ח—1958.
 38 כ״ד םד״י(1), 129.

 39 כלשונו של סעיף 24(א)(1) לחוק. ההדגשות הן שלנו.
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/ אך לא נתז תשובה 0  שלפנינו בגדר ׳תובענה׳ שאליה התכוון סעיף 24(א)(1) לחוק״
 על כך. גם בידינו אין הגדרה מוסכמת ומוסמכת למונח ״תובענה״, אך נציין כי מקור
 המונח הינו בתקנות הדיון האזחד », ובי הוא מופיע אך ורק בהקשר זה. על אף ש״עילת
 תביעה שצמחה מן המשפט הציבורי יכול שתהא ׳ענין אזרחי׳ כאמור בסעיף 18(1)
 לחוק בתי המשפט...״2*, הרי אין דייכו של המחוקק להשתמש במונח זה כאשר
 טרוניתו של האזרח הנפגע מופנית כלפי אקט שלטוני של המינהל. ואם אמנם מפנה
 סעיף 154 לפקודת המכס את האזרח הנפגע מאקט שלטוני מובהק להגשת תובענה
 בפני בית משפט רגל, הרי המדובר הוא בסכסוך הנוגע לתשלום המם, שיעורו וגובהו—
 סכסוך שהשיקולים המניעים את בית המשפט ביישבו אותו אינם מיגהליים בעיקרם אלא
 ״אזרחיים״ במהותם כגון ערך הנכם וכר. מקום שהמחוקק מםךיר ישוב סכסוכים הנובעים
 מאקטים שלטוניים של המינהל אשר למטרת ישובם על הערכאה השיפוטית הדנה בהם
 לבדוק את הענין לאור הלכות המשפט המינהלי, מפנה הוא את האזרח הנפגע ל״בקשה״

, אך לא ל״תובענה״. 4  או ״עתירה״ 3
 אין חולק על כך כי מכרז הוא אקט שלטוני וכי ביסוד הסעד שנתבקש על־ידי העותרים
 בפרשות אגאי וכדורי עמדו שיקולים מינהליים ולכן ספק רב אם ניתן לראות בעתירתם
 ״תובענה״ במובן סעיף 24(א)(1) לחוק. ובאשר לפרשת פלוני, כאן המצב פחות ברור;
 פעולת המינהל היתה ללא ספק בגדר כשרו כמעביד ולכן אין לראות בה כלל אקט
 שלטוני. מאידך גיסא יש ביסוד הסעד שנתבקש אלמנט חזק של דרישה המופנית
 כלפי המינהל שיפעל כדין. דעתנו נוטה לאמר שעקרונית אין מניעה לראות בפנייתו

 של העותר בפרשת פלוני בבחינת ״תובענה״, אד אין לקבוע מסמרות בדבר.
 2) סעיף 24(א)(1) לחוק מקנה לבית הדין סמכות יהודית לדון ב״תובענות בין
. הווה אומר שתנאי בל « ״ . . . ד י ב ע מ ד ו ב ו י ע ס ח י ן ב ת ל י ע  עובד למעביד ש
 יעבור הוא כי לשם הקניית הסמכות, לא רק שבין הצדדיים לסכסוך צריכים להילת יחסי
ע מיחסים אלה, ואין זה מספיק כי ו ב נ  עובד ומעביד, אלא שעל עילת הסכסוך ל
ה בלבד אליהם. לבית הדין יש איפוא, סמכות לדון בסכסוכים בין ר ו ש  העילה תהא ק
 עובד ומעביד רק אם זכותו של התובע נובעת ממקור משפטי כלשהו המסדיר את יחסי

 העבודה.
 זכותו של העותר פלמי נבעה מדק שהסדיר סוגיה מסויימת ביחסי העבודה שבינו
 למעבידו», שכן חוק המסדיר דרכי ענישה מסויימים קבועים ומוגדרים מקנה לעובד
 זכות שלא להענש בדרך אחרוג אך זכויות העותרים כדורי ואגאי לא נבעו מכל מקור
 משפטי החל על יחסי עבודה בתור שכאלה. יחסי עובד ומעביד שהתקיימו בפרשות אלו
 היו קשורים קשר הדוק עם הסכסוכים שהתעוררו בהן, וללא ספק שהם אשר הצמיחו

 40 כ״ג פד״י(2), 622.
 41 הקנה 1 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשכ״ג—1963, קה״ת 1477, תשכ׳׳ג, עמ׳ 1869 מגדירה
 את המונח ״תובענה׳׳ באופן רחב למדי, אך לדעתנו אין לנתק הגדרה זו מהקשרה, שהיא

 דיון אזרחי כמפורש בתקנה 2 לתקנות אלו.
 42 כדברי השופט זוסמן בפרשת נכאי, כ׳׳ב פד׳׳י(2), 681.

 43 ראה למשל תקנות סדר הדין בבית המשפט הגבוה לצדק, תשכ׳׳ג—1963, קה״ת 1477, תשכ״ג,
 עמ׳ 1942.

 44 ההדגשות שלבו.
 45 חוק שירות המדיבה (משמעת), תשכ״ג—1963, הנ״ל.
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 אגב הפסיקה

 לעותרים את המעמד (locus standi) בבג״צ; אך יסודות העתירות היו נעוצים בתביעה
 לפעילותו התקינה של המינהל ולא ביחסי העבודה.

 3)• במשך השנים יצר בג״צ מערכת כללים והלכות בעני! עריכת מכרזים המכניסים
 סוגיה זו כולה לתחום המשפט הציבורי. פרופ׳ זמיר מסכם ואומר כי בנוסף למערכת
 דינים ספיציפית זו ״,.. כפופה הרשות העורכת מכרז לכל אותז הגבלות החלות על
 הפעלת שיקול דעת מינהלי בדרך כלל. כך לדוגמא, חל על בעל המכרז האיסור בדבר

.  התחשבות בשיקולים זרים, הפלייה ועוד׳׳ ״
 ספק רב הוא בעינינו אם אכן נתכוון המחוקק להעניק לבית הדין את הסמכות
 להעביר תחת שבט ביקורתו את החלטות המיבהל הציבורי. ההלכות בסוגיה זו גובשו
 על־ידי בג״צ ורק במסגרתן מצוי הנסיון הדרוש להכריע בהן; העברת הטיפול במכרזים
 לקבלת עובדים ליד־ בית הדין תפצל את הפיקוח השיפוטי על המינהל, וכל זאת

 ללא צורך ומבלי שיהא הדבר בבחינת גזירתו המפורשת של המחוקק.
 כמו כן אץ להתעלם מאופייו של בית הדין—הוא מורכב משופטים שמטבע הדברים
 עיקר מומחיותם ונסיונם הינם בשטח משפט העבודה. ובאשר לנציגי הציבור היושבים
 בהרכב בית הדין 7* — אין אלה חייבים להיות בעלי השכלה משפטית כלל ועיקר 8*.
 הכלום זהו הפורום המתאים לפיקוח על המינהל ולו בתחום המשיק ליחסי עבודה י —
 ספק רב הוא בעינינו. נכון הדבר שאין המחוקק בוחל בקיומן של ועדות ערר, שאינן
 מורכבות על טהרת המשפטנים לפיקוח וביקורת על החלטות מינהליות, אך בענייננו
 המדובר הוא בפיקוח כולל על פעילות המינהל בתחום מסויים, ולא בפיקוח על פעולות
 םפיציפיות המוגדרות בפירוש בחוק, פיקוח שהוא עצמו נתון בדרך כלל לביקורת בג״צ.
 יצויין שמבחינה זו הנטייה צריכה להיות בכיוון פירוש סעיף 24(א)(1) לחוק כמרחיב
 את סמכות בג״צ ולא להיפך. זאת מכיוון שבית המשפט המחוזי בפניו נידונו טרם
 חקיקת החוק כל אותם מקרי גבול שבג׳׳צ פסק שאינם בסמכותו, היה פורום מתאים
 יותר לדיון בענין הקשור בפיקוח על המינהל הציבורי מאשר בית הדין היום, הן בשל
 היותו מורכב משופטים מקצועיים בלבד והן בשל היותם של אלה חלק מאותה מערכת

 שיפוטית בה שוכן בג״צ עצמו.
 כנגד כל האמור לעיל ניתן כמובן לטעון, כפי שסבר בית המשפט בפרשת פלוני, כי
 כוונת המחוקק בחוקקו את החוק היתה ריכוז בירור סכסוכי עבודה. התשובה לכך
 בענייננו היא, ראשית שאין לראות בסכסוכים הנידונים סכסוכי עבודה במהותם, ושנית
 שאין להשיג אחידות בדיון על סכסוכים הקשורים קשר זה או אחר ליחסי עבודה על
 חשבון אחידות הפיקוח השיפוטי על המינהל הציבורי. ואם תאמר שבעצם הקמת בית
 הדין יש פיצול ערכאות השיפוט, הרי יש להשיב כי אץ להרחיב פיצול זה במידה שאין
 זאת גזירת המחוקק, וכי בעצם פיצול הפיקוח על המינהל הציבורי ישי משום החלשתו

 של פיקוח זה, דבר שהוא בעוכריו של עקרון שלטון החוק.
 בבג״צ 292/61«» נתבקש בג״צ לדון בחוקיות מכרז למסירת עבודות ארמה ושיווק.
 נמען שהוא חסר סמכות מאחר שזוהי פעולה עסקית רגילה של בעל רכוש בתחום המשפט

 46 ״דיני מכרזים ציבוריים״, הפרקליט, כרד כ׳, עמ׳ 228.
 ל4 סעיף 18(א) לחוק.

 48 סעיף 10 לחוק.
 49 בג״צ 292/61 בית אריזה רחובות נ. שר החקלאות, ט״ז פד״י, 20.
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 לעניו תיחום סמכויות בג״צ ובית הדיו לעבודה

 הפרטי. השופט ברנזון דחה טענה זו בקבעו כי ״... הענין האמיתי המשמש את נשוא
 הדיון שלפנינו הוא המכרז ואופן הטיפול בו. זהו שלב מוקדם לעשיית חוזה למסירת
 העבודה הכלולה במכרז, ושלב זה ודאי שמקומו בשטח המשפט הציבורי. רק אם
 וכאשר יעשה חוזה בעקבות המכרז עם המציע שזכה בו, יעברו יחסים אלה אל שטח

.״50. , .  המשפט הפרטי
 בפרשת כדורי ואגאי נתבקש בג״צ לדון בחוקיות מכרז לקבלת עובד. נטען שהוא
 חסר סמכות מאחר וזוהי שאלה הקשורה ליחסי עובד ומעביד. מדוע נתקבלה כאן הטענה
 ולא הלכו בעקבות בג׳יצ 292/61 הנ״ל ? לבית המשפט העליון עצמו פתרונים. הרי

 גם כאן היה הענין האמיתי ששימש את נשוא הדיון המכרז עצמו ואופן הטיפול בו.
 דבריזם אלה אינם חלים כפשוטם על פרשת פלוני. שם היה הסכסוך במהותו סכסוך
 עבודה. אך אין בסעיף 24(א)(1) לחוק כל רמז ואות לשלילת סמכות בג״צ להתערב
 במקרה שיש בסכסוך אינטרס ציבורי חשוב הרבה מעבר לאינטרסים של הצדדים עצמם.

 ואילו בפועל נהג בג׳יצ במקרה זה כאילו נשללה סמכותו מכל וכל.

 ו. לסיכום נאמר כי הרחבת סמכותו של בית הדין לעבר המשפט הציבורי לא נעשתה
 כדין בפרשות כדורי ואגאי, וכי סימן שאלה מרחף על ההלכה שנפסקה בכוון זה בפרשת
 פלמי. בית המשפט העליון לא היטיב להגדיר את מהות הסכסוכים שהובאו לפניו ונראה
 כי לא נתן את דעתו לכך שאץ בית הדין מהווה את הפורום המתאים לליבון הבעיות

 שהתעוררו.
 דעתנו נוטה, איפוא, לאמר שתובענות שעילתן ביחסי עבודה מהוות בעיקרון ״עניינים
 אזרחים״, וכי לכן סעיף 24(א)(1) לחוק גזר נתח מסמכויות בתי המשפט הרגילים בלבד,
 ואץ לפרשו כגורע מסמכויות בגי׳צ. ראיית המצב המשפטי באור זה מעמידה בספק
 גדול את ההלכה שנפסקה בפרשת פלמי, ושוללת את הבסיס להלכות כדורי ואגאי. מן
 הראוי שהלכות אלו תשקלנה מחדש כאשר העיקרון המנחה את בית המשפט חייב

 להיות אחידות הפיקוח על המינהל כתנאי הכרחי לשמירה על שלטון החוק בישראל.

* ג ר ב נ י ר ן ג י מ י נ  ב
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 50 שם, 30.
 * תלמיד השנה הרביעית בפקולטה למשפטים.




