
 שיקול־ הדעת של בית״ המשפט הגבוה לצדק —
 מה הדין!

, פ״ד מד(1) 516; , ח א  (בג״צ 921/89 מנחם נ׳ רשם האגודות השיתופיות ו
 בג״צ 178/90 פלוני ואח, נ׳ משרד העבודה והרווחה ואח/ פ״ד מז־(1) 257)

 מאת

 אריאל בנדוו*

 א. פתיחה. ב. פסקי־הדין: 1. בג־׳צ amo: (א) העובדות וההחלטה: (כ) ביקורת:
 2. בג׳׳צ פלת׳: (א) העובדות וההחלטה: (ב< ביקורת! 3. התוצאות וההוצאות. ג. סיום.

 א. פתיחה
 1. בידי בית־המשפט הגבוה לצדק (להלן: בג״צ) נתון שיקול־הדעת, האם להיזקק
. בעצם טענתו של עותר  לעתירה שהובאה בפניו והאם להעניק את הסעד המבוקש1
 שהמשיבים פעלו שלא כדין אין כדי להביא את בג״צ לדון ולהכריע בעתירה לגופה.
 אשר־על־כן, בג״צ עשוי לדחות עתירה לא רק אם לא הוכח כי המשיבים פעלו שלא
 כדין, אלא גם אם אין לעותר מעמד, אם שיהה יתר על המידה את הגשת עתירתו,
 אם נהג באי־נקיון־כפיים, אם העתירה מעלה בעיה בלתי־בשלה או בלתי־שפיטה

 או מכל טעם אחר שממנו נובע כי אין צורך לתת בעתירה ״סעד למען הצדק״2.

 2. שיקול־הדעת הזה, אשר דומה לו מצוי גם בידי בית־המשפט באנגליה שמשם
 הגיע אל בג״צ, נותר אפוף במידה גדולה של ״ערפל״ ו״מסתוריך. כללית, יפים

 עדיין דבריו של פרופ׳ זמיר, שפורסמו לראשונה לפני למעלה מ־15 שנים:

 * תלמיד לתואר דוקטור ומורה־עודר, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים: עוזר־הוראה,
 הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר־אילן.

 1 חיק־יסוד: השפיטה, סעיף 15(ג).
 1 לגישות שונות להיקף שיקול־הדעת האמור של בג״צ ראו מ׳ לנדוי, ״הלכה ושקול דעת כעשיית משפט״
 משפטים א (תשכ״ח) 292, 303-302: י׳ זמיר, ״על הצדק בבית המשפט הגבוה לצדק״ הפרקליט כו
 >תש׳׳ל) 212, 226-224: ע׳ אסנת, ״על מושגי הצדק של בית המשפט הגבוה לצדק״ הפרקליט כד
 (תשל״א) 243 :בג״צ 83/70 אוחנה ואח׳ נ׳ בית־הדי־ן הצבאי לערעורים ואחי, פ ״ד כד(1) 783-781,771.
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 אריאל בנדור משפטים כ״א תשנ״א

 ...דומה שבג״צ מפעיל את שיקול הדעת שלו במידה גדולה יותר,
 ובגמישות רבה יותר, מאשר בית־המשפט באנגליה, ולפעמים אף
 יותר מכפי שנראה דרוש או רצוי. תוצאה שלילית יש לכך שהעותר
 לבג״צ חש לעתים קרובות מבוכה, וחוםר־בטחון בתוצאות ההליך,
 הרבה יותר מאשר התובע בבית־משפט אחר. במצב כזה מתחזקת
 ומתפשטת הדעה שאץ אפשרות סבירה לצפות מראש את פםק־הדין
 של בג״צ, כאילו מדובר בגוף שאינו פועל לפי כללים, אלא לפי
 שיקולים סתומים או הלכי רוח, שאינם גלויים ואינם יציבים. דעה
 כזאת, כמובן, מנוגדת לעצם המהות של תורת המשפט ופגיעתה

.  קשה3

 אמנם, מאז פרסומם של דברים אלה ניתנו כמה פסקי־דין רחבי־יריעה ומנומקים
,  היטב, שבהם נדונו הכללים בהפעלת שיקול־הדעת של בג״צ בתחומים כגון מעמד4
 שפיטות5, אקטואליות* ושיהוי7. מגמתן העקרונית של ההלכות שנקבעו בפסיקה
 האמורה מורכבת משניים אלה: (1) בג״צ שמר בידיו את שיקול־הדעת לדחות
 עתירות על־סמך שיקולים של ״צדק״, לפי הקטיגוריות המקובלות, והוא לא היה
 מוכן לוותר אף על מקצתן של קטיגוריות אלו! (2) משיקולים של תפקידו של
 בית־המשפט בשמירה על שלטון החוק8 ושל הרציות שבקירוב מעמדן של הזכויות
 הקבועות במשפט הציבורי למעמדן של הזכויות הקבועות במשפט הפרטי(הגם
 שלא השוואה ביניהם)9 צומצמו ותוחמו המקרים שבהם ייעשה שימוש בקטיגוריות

 של ״צדק״ לשם דחייתן של עתירות שלא לגופן.
 דומה, כי הסיבה לכך שתחושות המבוכה וחוסר־הביטחון של העותרים לבג״צ,
 שעליהן כתב פרופ׳ זמיר, לא פחתו בשנים האחרונות — האת למרות פםקי־הדין
 העקרוניים שבהם הותוו הכללים להפעלתו של שיקול־הדעת של בג״צ (ופסקי־דין
 עקרוניים כאלה היו קיימים כמובן אף בשעה שנכתבו דבריו של פרופ׳ זמיר) —
 נעוצה במידה רבה בכך שהשופטים אינם מקפידים תמיד על הפנייה לכללים ועל
 השימוש בהם. במיוחד הדבר בולט בפסיקה ״שגרתית״, שבה לא כרוכות בעיות

 בעלות חשיבות חוקתית או ציבורית מיוחדת.
 ערכה של קביעת כללים בפסקי־דין מנחים מותנה בכך שייעשה בהם שימוש
 עקיב בפסיקה ה״יומיומית״ — זו שאינה מנומקת בעמקות ובהרחבת היריעה.
 בהעדר הקפדה על שימוש בכללים שנקבעו — או לפחות אבחונם או שינוים

 3 י׳ זמיר, השפיטה בעניינים מינהליים(המכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי ע־׳ש הרי סאקר, תשל׳־ה)
.102 

 4 ראו, למשל, בג״צ 852,869/85, בשב׳׳צ 483,486,487,502,507,512-515,518,521,523,543, 1,33/87
 אלוני ואח׳ נ׳ שר המשפטים ואחי, פ״ד מא(2) 1 (להלן: בג״צ אלוני): בג׳׳צ 910/86 רסלר ואח׳ נ׳

 שד הביטחון, פ״ד מב(2) 441 (להלן: בג׳׳צ רסלד).
 5 ראו, למשל, בג״צ רסלר, שם: בג׳׳צ 742/84 כהנא נ׳ יו׳׳ד הכנסת ואחי, פ״ד לט>4) 85.

 6 ראו בג׳׳צ 73/85 סיעת ׳׳כך״ נ׳ יושב־ראש הכנסת, פ״דלט(3) 141, 146-145.
 7 ראו בג״צ 170/87 אסולין ואח׳ נ׳ ראש עיריית קדיח גת ואח׳, פ׳־ד מב(1) 678 (להלן: בג׳׳צ אסולין).

 8 ראו בג״צ רםלר(לעיל, הערה 4), 465-464.
 9 ראו בג׳־צ אסולין(לעיל, הערה 7), 692, מול האות ז.
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 מתוך התייחסות מפורשת אליהם — נותרות ואף מתחזקות מבוכתם של העותרים
 ותחושתם כי אין אפשרות סבירה לצפות את הפסיקה.

, שבהם עלתה 1  3. אדגים דברים אלה בשני פםקי־דין קצרים שפורסמו לאחרונה0
 שאלת שיקול־הדעת של בג״צ במתן הסעד לעותרים. באחד מפםקי־הדין העתירה
 התקבלה מבלי שבג״צ בחן לגופה טענה של שיהוי שהעלו המשיבים, ובאחר
 — נדחתה, מפאת היותה — לדעת בג״צ — מוקדמת. אנסה להראות כי שני
 פסקי־הדין, מבחינת הנמקותיהם, מתקשים לעלות בקנה אחד הן.עם הכללים
 המקובלים וטעמיהם והן זה עם זה (הגם ששניהם ניתנו, בהפרש זמנים של פחות
 מחודש ימים, על־ידי מותב בראשותו של אותו השופט), וכי על־כל־פנים טעונים

 הם הרהור גם באשר להתיישבותם עם הדין הרצוי.

 ב. פסקי־ הדין

 1. בג״צ מנחם

 (א) העובדות וההחלטה

 4. העותר, תושב וחבר בכפר שהוא אגודה שיתופית, חלק על שיעור המסים
 המוניציפליים שבהם חויב. לפי בקשתו, מינה רשם האגודות השיתופיות בורר
 שיכריע במחלוקת. הבורר נתן פסק. העותר ערער על פסק הבורר בפני רשם

 האגודות השיתופיות, אשר דחה את הערעור.
 העותר פנה לבג״צ, בבקשה להצהרה כי פסק הבורר בטל. טענת העותר היתה,
 כי רשם האגודות השיתופיות לא היה מוסמך למנות בורר במחלוקת האמורה,
 ובהעדר סמכות אין תוקף לפסק שניתן(ומן הסתם — גם להחלטה בערעור שהגיש

 העותר).

 5. בג״צ קיבל את הטענה, נענה לעתירה ועשה את הצו־על־תנאי למוחלט. עם
 זאת, העותר חויב לשאת בהוצאותיהם של המשיבים. בפסק־הדין, שנכתב על־ידי
 המשנה־לנשיא אלון, נדחו טענות השיהוי והמניעות שהמשיבים העלו. וכך קבע

 המשנה־לנשיא:

 פסק־דינו של הבורר ניתן איפוא ללא סמכות מהותית, ובטל הוא.
 ומאחר שכך, שוב אין נפקא מינה לטענת המשיבים, שהעתירה
 הוגשה לאחר שיהוי ניכר, ואף לא לעובדה, שהעותר עצמו ביקש
 את קיום הדיון לפני בורר שיתמנה על־ידי רשם האגודה השיתופית.
 מקום שיש בו פסול של חוסר סמכות מהותית, טענות שיהוי ומניעות
. 1  לא יעמדו למבקש לתת תוקף למה שנעשה בחוסר סמכות מהותית1

 10 המאוזכרים בכותרת הרשימה (להלץ, ל3י הסדר שם: בג׳׳צ מנחם: בג״צ פלוני).
 11 בג״צ מנחם, עמ׳ 518, בין האותיות ה-ו.
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 (ב) ביקורת

 6. בהנחה, כי פסק הבורר אכן ניתן ללא סמכות והוא בטל, האומנם אין בטענת
 השיהוי שהעלו המשיבים — לו נמצא שהתמלאו יסודות הטענה — כדי להביא

 לדחיית העתירה ?

 ד. לפי ההלכה שהיתה מקובלת בישראל עד לאחרונה, עתירה לבג״צ היתה עשויה
 להידחות בשל שיהוי אם הוגשה באיחור, האיחור הקשה על השבת המצב לקדמתו
 והאינטרס של המשיבים בקיום ההחלטה הנתקפת גבר על האינטרס של העותר

. 1  בביטולה2
 לפני שנים אחדות שונתה ההלכה, ובפסק־דין מקיף" נקבע, כי

 ... כשמדובר בהחלטה ובפעולה, שהן בלתי חוקיות בעליל, קיים
 אינטרס נוסף, שיש לשקול אף אותו על כפות המאזניים — האינטרס

. 1 4  של כלל הציבור בשמירה על שלטון החוק

 הטעם שניתן לשינוי ההלכה במגמה של צמצום פועלה של דוקטרינת השיהוי
 בבג״צ, הוא ברציות שבחיזוק מעמדה של הזכות המהותית במשפט המינהלי
 ובצמצום המקרים שבהם בג״צ ישתמש בשיקול־דעתו ולא יתן סעד לעותר
. טעם חשוב נוסף שניתן להביא למגמה זו הוא בכך, שדחיית עתירה 1  בעל־זכות5
 שלא לגופה אינה יוצרת מעשה־בית־דין*1, וספק האם דיני השיהוי חלים גם
. עם זאת צוין, כי האינטרס 1  ב׳׳תקיפה עקיפה״ של החלטה מינהלית, שלא בבג״צ7
 בדבר שלטון החוק לא יגבר תמיד על האינטרסים האחרים, אלא הוא מהווה אחד
. לשון אחר, בעצם חומרתו של הפגם הנטען כלפי 1  הגורמים שיש לקחתם בחשבון8
 ההחלטה הנתקפת אין כדי להביא בהכרח לדחייתה של טענת השיהוי, אלא חומרת

 הפגם ופגיעתו בשלטון החוק הן רק אחד השיקולים שבהם יש להתחשב.

 8. אני סבור, כי אף לפי הפירוש המצמצם ביותר ל״חוםר סמכות מהותית״
1 — יש באמור בבג״צ מנחם חריגה  — כהעדר כליל של סמכות פונקציונלית9
 משמעותית מן ההלכה הקיימת. מן האמור בבג״צ מנחם עולה, כי בהתקיים ״חוסר

 12 ראו, לםשל, בג־׳צ 453/84 איתורית שירותי תקשורת כע׳׳מ ואח׳ נ׳ שר התקשורת ואחי, פ״ד לח(4)
 617; בג״צ 232/85 רובין נ• ברט־ ואחי, פייר לט(2) 215.

 13 בג׳׳צ אסולין(לעיל, הערה 7}.
 14 שם, עמ׳ 684, בין האותיות א-ב.

 15 כג״צ אסולין(לעיל. הערה ל), 693-692.
 16 ראו, למשל, ע״א 292/71 בנק איגוד לישראל כע־מ נ׳ מדינתישראל, פ״ד כז>1) 252-251,245; בנ״צ

 620/85 מיעאריואח׳נ׳ יו׳׳ר הכנסת ואח׳, פ־׳ד מא(4) 169 (להלן: בג׳־צ מיעארי), 266-265.
 17 אך השוו י׳ זמיר(לעיל, הערה 3), 173-172.

 18 בב׳׳צ אסולץ(לעיל, הערה 7), 694, מול האות ז.
 19 בפסק־הדין לא מוסבר מהו חוסד־םםכות מהותית, להבדיל מחוםד־סמכות סתם. לאנחתי של דכד, למושג
 ״חוסר־םמכות״ פנים רבות. מלבד המבחן הפונקציונלי(אשר אף הוא אינו חד־משמעי בכל המקרים),
 עשויות להיחשב בהחלטות הנגועות בחוסר־סמכות גם החלטות שהתקבלו בהליכים שנגדו את כללי
 הצדק הטבעי ואף החלטות שהתקבלו מתוך מטרות או שיקולים פסולים: ראו, למשל, בג׳׳צ מיעארי
 (לעיל, הערה 17), 280-279. נמצא כי לפי האמור בבג־׳צ מנחם, טענות של שיהוי ומניעות עשויות

 שלא לעמוד כנגד מרבית העילות לפסילת החלטות מינהליות, אס לא כנגד כולן.
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 סמכות מהותית״, בג״צ לא יערוך כל איזון בין האינטרס בקיום ההחלטה הנתקפת
 לבין האינטרס בביטולה, ולעולם לא יימנע ממתן סעד.

 לגישה נוקשה כזאת עשויות להיות תוצאות קשות בנסיבות שבהן הרשות,
 ואף צדדים שלישיים, פעלו רבות על־סמך ההחלטה הפגומה ושינו את מצבם
 במידה שאינה מאפשרת להשיבו לקדמותו או מקשה על כך עד מאוד, וזאת בשעה
 שהעותר, ללא הצדקה, ״ישן על עתירתו״. אמנם, ראוי כי שיקול מרכזי בהכרעה
 האם לתת סעד לעותר שאיחר לפנות לבית־המשפט יהיה מידת החומרה של הפגם
 בהחלטה הנתקפת, אך ספק האם ראוי לקבוע כי בהתקיים פגם של ״חוסר סמכות

 מהותית״ בג״צ לעולם לא יימנע ממתן סעד.
 על־כל־פנים, בוודאי רצוי כי גישה כזאת — השונה, כאמור, מן ההלכה הקיימת
 — תנומק תוך התייחסות לפסיקה קודמת ולא תוצג באופן לקוני, כאילו מדובר

 בדין שהוא מן המפורסמות.
 לנוכח השקפתו, כי אין בטענה של שיהוי כדי להביא לדחייתה של עתירה כנגד
 החלטה הנגועה ב״חוםר סמכות מהותית״, בג״צ לא דן בשאלה האם בנסיבות
 העניין התקיימו יסודותיה של טענת השיהוי. במיוחד אין זה ברור באיזו מידה
 המשיבים שינו את מצבם לרעה בתקופה שבה העותר השהה את העלאת טענותיו.
 אך יהיה עניין זה כאשר יהיה — דחייתה של טענת השיהוי אך ורק מן הטעם

 שההחלטה שנתקפה התקבלה ללא סמכות לא היתה מוצדקת.
 אציץ כי לדעתי, בנסיבות בג״צ מנחם היה מקום לקבל את טענת השיהוי ולדחות
ל המשיבים".  את העתירה לו נמצא כי עיכוב הפנייה לבג״צ הביא לשינוי מצבם ש
 הפרת הדין לא זו בלבד שניזומה על־ידי העותר אשר מינוי הבורר היה לפי בקשתו,
 אלא שבהעדר פגמים בפםק־הבוררות מבחינת תוכנו אף לא הביאה לפגיעה ממשית
 בעותר או בציבור. נראה לי, כי בנסיבות כאלו לא היה באינטרס הציבורי הכללי

 בשמירת שלטון החוק כדי למנוע את דחיית העתירה.

 9. טענת המניעות ביסודה אינה נוגעת לשיקול־הדעת של בג״צ או של בית־משפט
 אחר, ומשום־כך לא ארחיב אודותיה ברשימה זו.

 עם זאת יצוין, כי בשל אופיה הכללי של הטענה, שאינה נוגעת דווקא למשפט
 המינהלי או לבית־המשפט המינהלי, אין מתקיימים לגביה השיקולים המרכזיים
. זאת 2  אשר הביאו לנטייה לצמצם את הנסיבות שבהן תתקבל טענת שיהוי בבג״צ1
 ועוד: אכן, מקובלת הדעה שלפיה אין להעלות טענה של השתק כנגד רשות אם
 משמעותה של קבלת הטענה היא חיוב הרשות לחרוג מסמכותה; שכן, אין לאפשר
 לרשויות ״להרחיב״ את סמכויותיהן שלא כדין על־ידי מצגים או הבטחות. ואולם
 בבג״צ מנתם הטענה לא הועלתה כנגד הרשות, אלא כנגד העותר, והשתקתו של
 אדם מלטעון כנגד סמכותו של גוף שיפוטי, לאחר שהתדיץ בפניו ללא מחאה

 20 אפשר, כי היה מקום לדחות את העתירה גם אם לא היה מוכח כי העיכוב הביא לשינוי במצב המשיבים,
 וזאת אם היה נפסק כי העותר, בהגישו את העתירה, נהג באי־נקיק־כפיים או בחוסר חום־לב (השוו

 בג״צ 566/81 עממי נ׳ בית הרץ הרמי הגדול ואח׳, פ׳׳ד לז(2) 1 [להלץ: בג׳׳צ עמדני], 10-9).
 21 למשל: דומה, כי איץ מניעה מלהעלות טענה של מניעות גם כנגד תקיפה עקיפה של החלטה מינהלית.

 ראו י׳ זמיר (לעיל, הערה 3), 46.
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 ו״נזכר״ לצאת כנגד הסמכות רק לאחר שהפסיד בהתדיינות, אינה זרה למשפט
. 2  בישראל2

 2. בג׳יצ פלוני

 (א) העובדות וההחלטה

 10. העותרים הם הוריו של קטין. לפי בקשתה של פקידת־הסעד, נתן בית־המשפט
 לנוער, בקשר לבקשה בדבר קטין נזקק, צו ומני להעברת הקטין למשמורתן של
 רשויות־הסעד. הצו ניתן לתקופה של 30 יום, ולאחר־מכן, לאור הצהרת המדינה
 כי היא עומדת לפתוח בהליכי אימוץ, הוארך תוקפו ב־30 יום נוספים. בקשה
 נוספת שהוגשה להארכת תוקפו של הצו לא נדונה, משום שהשופטת שדנה בשתי
 הבקשות הקודמות מונתה במינוי בפועל לבית־משפט אחר, והשופט שבפניו הובאה
 הבקשה סירב לדון בה. הגם שתוקפו של צו־הביניים לא הוארך, המשיך הקטין
 להיות מוחזק במשמורתן של רשויות־הםעד. פקידת־הסעד פנתה לכל הגורמים
 המוסמכים והתריעה על המצב הבלתי־חוקי, אך פניותיה הושבו ריקם. במשך
 תקופה זו העותרים, שידעו כי פקידת־הסעד מטפלת בעניינו של הקטין, לא פנו

 אליה בבקשה לקבל את הקטין.
 כתוצאה מהערתו של בית־המשפט בדיון בבקשה שהעותרים הגישו להקדים
 את הדיון בהליך העיקרי, כי ״מוטב שבא כוח המבקש יבדוק אם אכן יש תוקף
 להוצאת הקטין ממשמרת הוריו״, פנו העותרים לבג״צ וביקשוהו להורות להחזיר

 אליהם את הקטין.

 11. בג״צ, מפי המשנה־לנשיא אלון והשופטים בייםקי ודב לוין, דחה את העתירה.
 ואלה, בהשמטות קלות, נימוקיו של בג״צ והחלטתו, כלשונם בפסק־הדין:

 5. ...לא ייתכן, שילד יוחזק מחוץ לרשות הוריו ללא החלטה
 שיפוטית תקפה... . חובתו של השופט המלומד היתה לדאוג לכך
 שהוא עצמו, או מישהו אחר שיתבקש על ידו, ידון מייד בבקשה
 שלפניו ויחליט בה לגופה, ואין להשאיר בעלי דין, במיוחד בעניין
 כה רגיש וקובע כהוצאת קטין ממשמורת הוריו, ללא החלטה,

 כביכול שלית דין ולית דיין.

 22 ראו, למשל, בג׳׳צ 293/52 עמיצור נ׳ יו״ד ההוצל״פ ואחי, פ׳׳ד ד 98¡ ע״א 174/69 כהן נ׳ כהן
 >אביאני), פ״ד כג(1) 789, 794-793. השופט אלון עצמו, בפסק־דין קודס, הביע את העמדה כי העלאתה
 של טענה כנגד סמכותו של גוף שיפוטי, לאחר שהטוען התדיין לפני אותו גוף ללא מחאה והפסיד
 בדין, מנועה גם בהיותה שימוש בזכות שלא בתום־לב, בניגוד לסעיף 39 יחד עם סעיף 61(ב< לחוק
 החתים (חלק כללי), תשל״ג-1973: בג״צ עמרני (לעיל, הערה 20), 10-9. יצוק, כי התרה למעשה
 של מצב שאינו כדין היא אינהתטית לעצם המניעות (או בשמה האחר — השתק). בפגיעה המסוימת
 הנגרמת על־ידי כך ל׳׳שלטק החוקי׳ אץ לפי ההלכה הקיימת כדי לשלול כליל טענות מניעות במשפט
 הציבורי(כפי שאין בה, כאמור, כדי לשלול כליל אף טענות כדבר שיהוי, אי־נקיון־כפיים וכיוצא באלה).
 הטעם המונע בדרך־כלל מלטעון טענה של מניעות כנגד רשות ציבורית אינו נעוץ איפוא בעצם העובדה
 שקבלת הטענה עשדה לתת גושפנקא מעשית לפעולה בלתי־חוקית של הרשות, אלא ברצון למנוע
 רשויות ציבוריות מ׳׳להרחיב״ את סמכויותיהן באורח חד־צדדי על־ידי יצירת מצגים או מתן הבטחות.
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 מאידך גיסא, לא מצאנו מקום להיענות לעתירה, מאחר שבא־כוחם
 לא טרח לפנות תחילה לרשויות המוסמכות ולהעיר להן על אשר

 אירע ולקבל תגובתן בהתאם.
 6. לפי הצעת בית המשפט הסכימו בעלי הדין, כי הדיון בעניין
 בקשת הנזקקות יתקיים תוך שבועיים ימים בבית המשפט לנוער,
 אשר ידון בעניין בהתחשב בהצהרותיו של בא־כוח הפרקליטות
 בדבר כוונתם להשאיר את הקטין ברשות הוריו.... ההורים הביעו
 הסכמתם, כי עד קיום הדיון הנ״ל יישאר במקום שבו הוא נמצא

 עתה.
 ד. אנו מחליטים לדחות את העתירה. אנו מורים לנשיא בית־משפט
 השלום... לקבוע את הדיון בעניינו של הקטין שלפנינו תוך שבועיים
 ימים מתאריך היום. עד להחלטה בדיון, שיתקיים באופן רצוף, יישאר

 הקטין במקום שבו הוא נמצא עתה.
. 2 ג . .  על המשיב ... לשאת בהוצאות העותרים .

 (ב) ביקורת

 12. לפני שאתן בטעם שניתן לדחיית העתירה — הימנעותו של בא־כוחם של
 העותרים מלפנות לרשויות המוסמכות בטרם הגשת העתירה, להעיר להן על אשר
 אירע ולבקש את תגובתן — אזכיר שתי קושיות אחרות המתעוררות למקרא

 פםק־הדין, אשר אף הן מתקשרות לנושא הרשימה:
 (1) בפםק־הדין צוין, כי העותרים הביעו בפני בג״צ את הסכמתם, כי עד לקיומו
 של דיון בבית־המשפט לנוער הקטין יישאר במשמורת שבה הוא נמצא. אין זה
 ברור אפוא מדוע לא הסתפק בג״צ, כמקובל, בעצם הסכמתם של העותרים (בתנאי
 שהיה גם על דעת המשיבים) כנימוק לדחיית העתירה, אלא נימק את הדחייה

 בהימנעות העותרים מלפנות לרשויות המוסמכות לפני הפנייה לבג״צ.
 (2) יחד עם דחיית העתירה, הורה בג״צ לנשיא בית־משפט השלום לקבוע את
 הדיון בעניינו של הקטין בתוך שבועיים. סעד זה, שלא נתבקש בעתירה ונבע מהצעת
 בג״צ שקיבלה את הסכמתם של הצדדים, ניתן כנגד רשות שלא היתה צד — גם
 לא־פורמלי — לעתירה, ושתגובתה לא נתבקשה ולא נשמעה. דומה כי בידי בג״צ,
 שלא ישב כערכאת־ערעור על החלטותיהם של שופטי הנוער(ובית־המשפט העליון
), לא היתה סמכות 2  אף אינו ערכאת־הערעור הראשונית הקבועה להחלטות אלו4
 לתת את ההוראה שניתנה. בעצם העובדה ששופטי בג״צ הם שופטי בית־המשפט
 העליון אין כדי להסמיך אותם לתת הוראות, אף לא במישור המינהלי(ואפשר
 שבמיוחד לא במישור המינהלי), לשופטים של ערכאות נמוכות שלא היו צדדים
 לעתירה. שיקול־הדעת הנתון לבג״צ בהענקה של ״סעד למען הצדק״, למרות רוחב

 23 בג׳׳צ פלוני, עמ׳ 277, בק האותיות א-ז.
 24 ראו חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד^1984, סעיף 40(3).
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 ידיעתו, אינו כולל, כמדומה, סמכות לתת צווים כנגד רשויות שלא היו צד לעתירה.
 אין זה רצוי לרפא חריגה אחת מסמכות(החזקת קטין במשמורת ללא צו שיפוטי)
 בעזרתה של חריגה אחרת מסמכות, אף אם קלה יותר(מתן צו לרשות שלא היתה
 צד לדיון). יש להניח כי נשיא בית־משפט השלום, כמו כל רשות ציבורית אחרת,
 היה מייחם משקל נכבד לדבריו של בג״צ, גם אם אלה היו מנוסחים בלשון של

 המלצה ולא של הוראה.

 13. הכלל בדבר ״עתירה מוקדמת״ קובע, בין השאר, כי בג״צ לא ייענה לעתירה
 אשר הוגשה קודם שהעותר פנה אל המשיבים והעמידם על השגותיו".

 דומה, כי הטעם העומד ביסודו של הכלל הוא ב״חוסר־הבשלות״ של עתירה
 כזאת. פנייה לבג״צ היא אמצעי אחרון ולא ראשון. הפנייה למשיבים עשויה להעמיד
 אותם על הפגם שבפעולותיהם ולהביא אותם לתקנו או להגיע עם הפונה לפשרה,
 או, לחלופין, לאפשר להם לשכנע את הפונה לטעותו, ובכך תימנע התדיינות
. רק אם המגעים המוקדמים בין הצדדים לא 2  מיותרת בפני בית־המשפט העליון6
 נשאו פרי והם לא הגיעו להסכמה ביניהם, ניתן לומר כי קיים ביניהם סכסוך הבשל

 להכרעה בבית־המשפט.
 עם זאת, דומה כי בג״צ אינו נמנע מלדחות עתירות בשל העובדה שהעותרים לא
 פנו למשיבים קודם הגשתן, אף כאשר מתגובתם של המשיבים והדיון בפני בג״צ
 מסתבר בדיעבד כי משא־ומתן מוקדם בין הצדדים ככל הנראה לא היה יכול למנוע
. דומה שהטעם למדיניות זו של בג״צ הוא טעם ״חינוכי״. 2  את הגשת העתירה7
 המטרה להביא את הציבור לפנות לבג״צ רק כצעד אחרון לא תושג אם בג״צ יהיה
 מוכן לדון בסכסוכים שהבשילו רק לאחר הגשת העתירה, במסגרת ההתדיינות בפני

 בג״צ.

 14. בענייננו, העותרים לא הקדימו להגשת העתירה פנייה למשיבים. למרות זאת
 אני סבור, כי לא היה בכך טעם ראוי לדחיית העתירה. אנמק את דעתי.

 בא־כוחם של המשיבים הודה בפני בג״צ, כי החזקתו של הקטין במשמורת
 אינה כדין. הוא אף הודה, כי מצב זה היה ידוע למשיבים, אך בשל תקלות שונות
 פעולתם לתיקונו לא היתה יעילה. בג״צ קיבל בפסק־הדץ את הטענה כי מיום שפג
 התוקף של צו־הביניים האחרון שניתן בבית־המשפט לנוער, כארבעה חודשים לפני
 הדיון בעתירה, החזקתו של הקטין במשמורת היא חסרת־בסיס בדין. נראה לי,
 כי בנסיבות כאלו — שבהן אי־החוקיות היתה ידועה למשיבים עוד לפני הגשת
 העתירה, המשיבים אף נקטו צעדים (אמנם כושלים) לריפויה, והעותרים אף ידעו
, ובג״צ עצמו פסק כי פעולתם של 2  ככל הנראה על פועלם זה של המשיבים8

 25 ראו, למשל, בג״צ 337/83 דמון נ׳ שר המשפטים, פ׳׳ד לז(3) 418.
 26 ראו, למשל, בב׳׳צ 600/75 קוקני שר הביטחון ואחי, פ׳׳ד ל(1) 514, 516: בג״צ 801/80 ישקני בית
 הדק הארצי לעבודה בירושלים ואחי, פ״ד לה(2) 545: בג׳׳צ 719/86 אזולאי נ׳ השר לענייני דתות
 ואחי, פ־׳ד מא(2) 800, 804-803! והשווה בג״צ 1635/90 ז׳רז׳בסקי נ׳ ראש הממשלה ואח׳(טרם

 פורסם)(להלן: בג״צ ז׳רז׳בסקי), סעיף 39 לפסק־־דינו של המשנהילנשיא אלון.
 27 ראו, למשל, בג״צ 549/83 הופר נ׳ חברי ועדת המינויים לפי חוק השופטים ואחי, פ״ד לז(4) 24.

 28 ראו בג״צ פלוני, עמ׳ 276, מול האות ז.
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 המשיבים אכן אינה חוקית ואף זיכה את העותרים בהוצאות — לא היה מקום
 לדחות את העתירה מפני שהעותרים לא פנו למשיבים לפני הגשתה. אכן, בג״צ
 עשוי, כאמור, לדחות עתירה שבעת הגשתה היתה מוקדמת, גם אם בעת הדיון ברור
 כי בין הצדדים כבר בשלה המחלוקת; אך אין טעם בדחייה כזאת אם המשיבים,
 שהיו מודעים לאי־החוקיות בעוד־מועד, נקטו (כנראה בידיעת העותרים) צעדים
 לתיקונה, ולמעשה אין היא, ומעולם אף לא היתה, שנויה במחלוקת. האם ניתן
 לטעון ברצינות, כי רשויות־הרווחה של מדינת ישראל נזקקו להערת העותרים כדי
 לדעת שעם פקיעת תוקפו של צו־הביניים (לאחר ששופט סירב לדון בבקשתן
) עליהן להשיב את הקטין לרשות 2  להאריכו, והן לא ביקשו לערער על החלטתו9

 הוריו?!
 במאמר מוסגר יצוין, כי בנסיבות רגילות עצם הודאתם של המשיבים כי פעלו
 שלא כדין מביאה לדחיית העתירה מן הטעם, שהעותר אינו נחשב עוד כמי שזקוק
: אך במקרה כזה משמעותה של 3 0  לסעד מבית־המשפט כדי להשיג את מבוקשו
 דחיית העתירה היא, שהמשיבים קיבלו על עצמם לנהוג כפי שנתבקשו בעתירה אף

 ללא צו של בית־המשפט, ולא כך אירע בענייננו.
 יצוין אף, כי הגישה בבג״צ פלוני מתקשה להתיישב עם הגישה בבג״צ מנחם.
 החזקת קטין מחוץ לרשות הוריו בהעדר החלטה של בית־משפט בוודאי מהווה
 פעולה הנגועה ב״חוסר־סמכות מהותית״. אץ זה ברור מדוע בעוד ש״טענות שיהוי
, 3  ומניעות לא יעמדו למבקש לתת תוקף למה שנעשה בחוסר־סמכות מהותית״1

 טענה פורמלית של אי־הערה לרשויות המוסמכות תעמוד למבקש כזאת.
 זאת ועוד: גם לפי הגישה השוללת את ההלכה הגורפת שנקבעה בבג״צ מנחם,
 ספק אם ניתן לבסס את המשך החזקתו של קטין במשמורת בהתנגדות הוריו וללא
 צו של בית־המשפט המוסמך רק על כך שהורי הקטין לא פנו לרשויות המחזיקות
 בקטין לפני הגשת העתירה. אפשר כי מטעם זה(שלא הוזכר בפסק־הדין), בג״צ לא
 הסתפק בדחיית העתירה מפאת היותה ״מוקדמת״, אלא הוסיף וציץ את הסכמתם
 של העותרים להמשך החזקתו של ילדם במשמורת עד לקיומו בהקדם של דיון
, אך, כאמור, אם אכן הסכמת ההורים — שניתנה בכפיפות 3  בבית־המשפט לנוער2
 לעריכתו בהקדם של דיון בבית־המשפט המוסמך שבו תתמוך המדינה בהשבתו

 29 דומה, כי החלטתו של שופט־הנוער, שבה סירב לדון בבקשה להארכת תוקפו של הצו הזמני היא בגדר
 ׳׳החלטה אחרת׳׳, הניתנת לערעור ברשות: חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984, סעיף
 p)52. ראו בג״צ 583/87 הלפדין נ׳ סגן נשיא בית המשפט המחוזי בירושלים ואחי, פ״ד מא(4) 683,

 702, בין האותיות ו-ז.
 30 ראו לאחרונה בג״צ 1523,1540/90 לוי ואח׳ נ׳ ראש ממשלת ישראל ואחי, פ״ד מד>2) 213.

 1ג בג׳׳צ מנחם, עמ׳ 518, מול האות ו.
 32 מן האמור בפסק־הדין, כי ״העותרים, שידעו שהמשיבה השניה (פקידת הסעד) מטפלת בעניין הקטין,
 מעולם לא פנו אליה ... בבקשה לדאות את ילדם, או לפחות לראותו ולבקרו״(בג״צ פלוני, עמ׳ 276,
 מתחת לאות ז), ניתן אולי להעלות רמז לטענה כי העותרים הסכימו ״מכללא״ להמשך החזקתו של הקטין
 במשמורת בתקופה שלפני הגשת העתירה. ואולם דחיית העתירה אינה מבוססת על טעם זה, שספק
 אם יש בו ממש, במיוחד לאור פניית העותרים לבית־המשפמ לנוער, בשעה שהקטין הוחזק במשמורת,
 בבקשה לקבוע מועד דחוף לדיון בבקשת הנזקקות לגופה, וזאת תוך ציק כי מצד חומר מעודכן נוסף,

 שלפיו הם ראויים מעתה שהקטין יוחזר למשמורתם ולחיקם (ראו שם, מול האות ה).

169 



 אריאל בנדור משפטים כ״א תשנ״א

 של הקטין לרשותם — היתה דרושה לדחיית העתירה, אין זה ברור מדוע צייץ
 בג״צ כטעם לדחיית העתירה לא את ההסכמה אלא את היות העתירה ״מוקדמת״.

 15. אני מסופק האם בג״צ היה מצווה על השבתו המיידית של הקטין לרשות
 העותרים גם אילו פנו הם למשיבים לפני הגשתה של העתירה. דומה, כי אין זה
 סביר שגורלו של קטין(אשר בעת הדיון בבג״צ היה כבן שנה־וחצי) היה מוכרע
 ללא כל דיון לגופו של עניין, וזאת רק בשל החלטה — ״תמוהה״, כלשון בג״צ
 — של שופט שלא לקיים דיון בבקשה שהובאה לפניו בעניין ההחזקה בקטין,
 ומחדל המדינה להשיג על ההחלטה. התחושה המתעוררת למקרא פםק־הדין היא,
 כי השופטים בבג״צ פלוני התקשו בהנמקתה של תוצאה שנראתה בעיניהם צודקת
 ועל־כן נאחזו בטעם הפורמלי של היות העתירה ״מוקדמת״ — טעם שכאמור
 לא השתלב יפה בנסיבות עניין זה ואף התקשה לעלות בקנה אחד עם ההחלטה
 האופרטיבית שבג״צ קיבל. לדעתי, לתוצאה אופרטיבית דומה לזו שאליה בג״צ

 הגיע בבג״צ פלוני היה ניתן להגיע באחת משתי דרכים:
habeas)(1) למעשה נראה, כי העתירה בבג״צ פלוני היתה לסעד מסוג צו־שחרור 
 corpus)35. יש דמיון רב בינה לבין עתירות של הורים, אשר זכותם למשמורת

 בילדם אינה שנויה במחלוקת כנה, כנגד בן־זוגם אשר חטף את הילד. בעתירות אלה
 ההלכה היא, הי בג״צ יוכל שלא להורות על מסירת הילד לרשות ההורה העותר אם
. אמנם, במקרים האמורים 3  ימצא כי המסירה אינה עולה בקנה אחד עם טובת הילד4
 יימנע בית־המשפט ממתן סעד רק אם יוכח כי המסירה לרשות העותר תגרום לילד
, אך עניינה של הלכה זאת הוא, בדרך־כלל, במקרים שבהם בית־משפט 3  נזק ממשי5
 מוסמך(כרגיל, בית־משפט בחוץ־לארץ) כבר פסק בשאלת המשמורת בילד לזכות
 ההורה העותר ובתוך כך הכריע בשאלת טובת הילד לגופה. לעומת זאת, בבג״צ
 פלוני רשויות־הרווחה אמנם לא חלקו על כך שלפי המצב המשפטי בעת הדיון לא
 היתה להם כל זכות להחזיק בילד, אך בית־המשפט המוסמך טרם דן לגופה בשאלת
 המשמורת הראויה. נראה כי בנסיבות אלו — שבהן ניתן לומר, כי מבחינת טובת
 הילד המשך החזקתו במשמורת מטעם המשיבים עד להכרעה קרובה בבית־המשפט
 המוסמך עדיף על־פוי מסירתו המיידית למשמורת העותרים — בג״צ היה רשאי

 33 יצוין, כי לפי הגישה המסורתית בידי בג׳׳צ, בהתבקשו לחת סעד זה, אין שיקול־דעת בנתינתו אם
 העותרים הוכיחו את עילתם על־פי דין. ראו בג׳׳צ 55/50 סמק נ׳ ראש המטה הכללי, צה׳׳ל ואחי,
 פ״ד ד 437, 438, מול האות ד: בג״צ 60/52 דוד־אלכג נ׳ שר־הבטחק ואחי, פ׳׳ד ו 808, 810, מעל
 לאות ג! בג׳׳צ 669/85, 24,131/86 כהנא נ׳ יו׳׳ר הכנסת ואחי, פ׳׳ד מ(4) 393, 400, מול האות ז: אך
 השוו בג׳׳צ 405/83 (ב״ש 958,1050/83) קבלי נ׳ קבלי, פ״ד לז(4< 705 (להלן: בג״צ קבלי), 719, בין
 האותיות ב-ג. לפי גישה זו, הרי שבנסיבות ענייננו ספק אם בית־המשפט היה רשאי לדחות את העתירה

 אך מפאת היותה ״מוקדמת״. ראו בם להלן, הערה 35.
 34 ראו, למשל, בג׳׳צ 125/49 אמדו נ־ מנהל מחנה העולים, פרדס חנה ואחי, פ״ד ד 5.

 35 דאו בג״צ קבלי(לעיל, הערה 33}, 715, בין האותיות ב-ב. יצוין, כי שיקול־הדעח המיוחד שבג׳־צ מפעיל
 בדונו בעתירות מעין אלו, שבמסגרתו הוא משקלל בין זכות המשמורת שנפגעה לבין טובת הילד, אינו
 ממק שיקול־הדעת שנשלל מבג׳׳צ בעתירות לצו־שחרור(ראו לעיל, הערה 33}. את שיקולי טובת הילד
 ניתן לראות כשיקולים שבדין המהותי, שאותם שוקל לא רק בג״צ אלא גם בית־המשפט המוסמך הרז
 בקביעת זכות המשמורת, בהיקפה ובשינויה (ראו, למשל, ע״א 443/81 ארשיד(םלייח) נ׳ סלייח, פ׳׳ד

 לו(4) 1).
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 לדחות את העתירה אף בהעדר הוכחה כי מסירת הילד למשמורת העותרים תגרום
 לו נזק ממשי.

 (2) אץ זה נדיר שביצועה המיידי של החלטת בג״צ אינו אפשרי או שיש
 בו להביא לפגיעה של ממש באינטרס הציבורי. במקרים כאלה בג״צ מקבל את
3 או ״דוחה״ 6  העתירה, אך עם זאת נותן למשיבים ארכה סבירה לביצוע ההחלטה
. בענייננו, בג״צ היה רשאי לקבל את העתירה ועם 3  את מועד פועלו של פםק־הדין7
 זאת לקבוע ארכה לביצוע פםק־הדץ, שבמהלכה היה ניתן להביא את עניינו של
 הקטין בפני בית־המשפט המוסמך. נראה לי, כי בעצם זאת שבבג״צ פלוני מתן
 הארכה היה עשוי להביא בסופו של דבר לאי־קיום הצו בהיבטו האופרטיבי(וזאת,
 אם בית־המשפט המוסמך יורה על המשך החזקת הילד במשמורת המשיבים) אין
 כדי למנוע מבג״צ את השימוש בשיקול־דעתו לתת את הארכה, אם קיים טעם ראוי

. 3  לנתינתה8
 אמנם, בג״צ הגיע בענייננו לתוצאה אופרטיבית דומה לזו של הדרכים שהצעתי,
 ובכך נעשה צדק, אף אם לא להלכה (תרתי־משמע) אלא למעשה בלבד. ואולם
 הציפייה מפםקי־הדין של בית־המשפט העליון בשבתו כבג״צ — אף מן הקצרים
 וה״לא־קאנוניים״ שבהם — היא גס לכך שההחלטות בהם ונימוקיהן יהיו כדץ,
 אף אם מדובר בדיני שיקול־הדעת(ומה גם שהם משמשים תקדימים, המנחים את

 רשויות המינהל ואת הציבור).

 3. התוצאות וההוצאות
 16. מכנה משותף לשני פסקי־הדץ שבהם דנתי הוא, שבשניהם חויבו הזוכים לשלם

 את הוצאות המשפט למפסידים.

 36 ראו, למשל, בג״צ 295/65 אופנהיימד ואח׳ נ׳ שר הפנים והבריאות, פ״ד כ>1< 309, 333! בג״צ
 136/84 המועצה הישראלית לצרכנות ב׳ יו׳׳ר המועצה להגבלים עסקיים ואח׳, פ״ד לט(3) 265, 5ל2,
 בין האותיות ה-ו! בב׳׳צ 153/87 שקדיאל נ׳ השד לענייני דתות ואח׳, פ׳׳ד מב(2) 221, 271, בק

 האותיות ב-ד.
 37 ראו, לאחרתה, בג״צ 2944/90 פות נ׳ ממשלת ישראל, פ׳׳ד מד(3< 317 (להלן: בג״צ פות), 323, בץ

 האותיות ד-ו.
 38 אחד הטעמים שהניעו את בית־המשפט בבג״צ פות, שם, לדחות את מועד פועלו של פסק־הדץ, היה
 מתן אפשרות למחוקק לשנות את הדץ באופן שימנע תוצאות בלתי־רצויות העשויות לנבוע מהחלטת
 בית־המשפט. לדעתי, אין הבדל עקתני בין דחיית החלתו של פסק־p כדי לאפשר למחוקק לשנות את
 הדין ובכך למנוע תוצאות בלתי־רצויות, לבין דחיית החלתו בדי לאפשר לבית־משפט מוסמך לשנות את
 הבסיס המשפטי שלאורו ניתן פםק־הדין, ובכך להשיג מטרה דומה. התוצאה האופרטיבית של פםק־דין,
 וכל־שכן פםק־דץ בהליך שבמהותו הוא ׳׳זמני״ — כפי שהיה בענייננו(ראו בנ״צ קבלי [לעיל, הערה
 33], 713, בין האותיות ב-ג) — עשויה להיות נתונה לשינוי עם השתנות הבסיס העומד ביסודה. אין
 לראות פגם בדחייה של מועד פועלו של פסק־דץ המבוסם על העדר החלטה תקפה (כמו גם העדר
 החלטה בכלל) של ערכאה מוסמכת עד למועד שבו אותה הערכאה תתן החלטה כדין. כך, למשל, בג״צ,
 בקבלו עתירה כנגד שלילת רישיון בשל העובדה שהרשות המוסמכת לא קיימה את חובת השמיעה
 ועל־כן החלטתה בטלה, יהיה — לדעתי — רשאי לדחות את המועד שבו ימומש חלקו האופרטיבי של
 פסק־הדץ (דהיינו: השבת הרשיון לעותר) עד לקיום שמיעה ״מאוחרת״. והיה והרשות תחליט, בהליך

 חוקי, לשלול את הרשיון — העותר לא יהיה, כמובן, זכאי להשבתו.
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 כאשר בית־משפט מחייב את הזוכה לשאת בהוצאות המפסיד, לעתים הוא רומז
 בכך שלדעתו הצדק (אף אם לא הדין) עם המפסיד או כי הזוכה חטא, בין מבחינת

 המחלוקת גופה ובין מבחינת הדרך שבה הצדדים נהגו בניהול ההתדיינות.
 שפר גורלו של בג״צ מגורלם של בתי־משפט אחרים, ושיקול־דעתו בעשיית
, אלא שבידיו 3  צדק בין הצדדים היריבים אינו מוגבל לשלב פסיקת ההוצאות9
 שיקול־דעת רחב האם לדון בעתירות המובאות לפניו, האם לתת בהן סעד ואמה
 סעד לתת. אמנם, ספק האם בג״צ רשאי להשתמש בשיקול־דעת זה כדי להעניק
, אך אץ ספק כי 4 0  לעותרים סעד, כאשר לא הוכח כי המשיבים פעלו שלא כדץ
 הוא רשאי, לפי שיקול־דעתו, להימנע מלדון בעתירה או מלתת בה סעד אף כאשר

 בידי העותרים להוכיח כי המשיבים פעלו שלא כדין.
 והנה, בשני פסקי־הדין נושא הרשימה בג״צ בחר להפעיל את שיקול־דעתו,
 האם לדון בעתירות ולתת בהן סעד, בכיוון מנוגד להחלטותיו בעניין ההוצאות.
 בבג״צ מנחם לא הביאו השיהוי(וכן המניעות) מצד העותר — אם אמנם התקיימו
 יסודותיהם, עניץ שבג״צ לא התייחס אליו — לדחיית העתירה, אך הם אלה שהביאו
 ככל הנראה את בג״צ להטיל על העותר את הוצאות המשפט של המשיבים. בבג״צ
 פלוני היות העתירה ״מוקדמת״ הביאה לדחייתה, אך למרות זאת הוטלו הוצאות

 המשפט של העותרים על המשיבים.

 17. בבג״צ מנחם נקבע, כי בהתקיים חוסר סמכות מהותית, לא תוכל טענה של
 שיהוי למנוע מתן סעד לעותר, אך כ״תחליף״ לדחיית העתירה הוטלו על העותר
 הוצאות המשפט. כאמור, קביעה זאת אינה מבוססת על כללים קיימים ודומה כי
 היא אף אינה רצויה, ובג״צ היה מוסמך אפוא לדחות את העתירה בשל השיהוי
 — אם היה מוצא כי היה כזה בנסיבות העניין — ולא להסתפק בהטלת ההוצאוח

 על העותר.
 מובן, כי אם בג״צ היה מוצא שלא התקיימו כל יסודותיה של טענת השיהוי —
 דהיינו, למשל, שהעיכוב בפנייה לבג״צ לא הביא שינוי ממשי במצבם של המשיבים
 או כי האינטרס הציבורי הכללי בשמירת שלטון החוק גובר בנסיבות העניין על
 אינטרס המשיבים בדחיית העתירה — הוא היה רשאי לקבל את העתירה, אף תוך
 הטלת ההוצאות על העותר; שכן לא כל פגם בהתנהגות העותר, המצדיק להטיל
 עליו את ההוצאות, מצדיק את דחיית עתירתו. עם זאת, בהתקיים יסודותיה של
 טענת השיהוי (או אחת העילות האחרות שבהתקיימן בג״צ לא דן בעתירה או
 לא נותן בה סעד), כרגיל דין העתירה להידחות ואין להסתפק בהטלת הוצאות

 כ״תחליף״.
 כאמור, מלבד לשיהוי טענו המשיבים בבג״צ מנחם גם למניעות — טענה
 בעלת אופי כללי שאינה נוגעת לשיקול־הדעת המיוחד של בג״צ. אם התקיימו

 39 לשיקולים שונים בפםיקתן של הוצאות המשפט ראו צ׳ זילברטל, ״הוצאות לטובת המדינה״ משפטים
 טו(תשמ׳׳ה-תשמ׳׳ו) 389, 393-392 והאסמכתאות שם, בהערה 18״.

 40 ראו י׳ זמיר (לעיל, הערה 2), 222-221. לעתים, כאשר יש יסוד לעתירה בעת הגשתה, אך התפתחות
 מאוחרת — כגון שינוי הדן או שינוי התנהגות המשיבים — מערערת יסוד זה ומביאה לדחיית העתירה,
 עשוי בג׳־צ לזכות את העותרים בהוצאות. ראו, למשל, בג״צ 363/87 יהודה נ׳ המועצה המקומית

 ראש־העין, פ״ד מא(3) 755.
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 יסודותיה של טענה זאת(וכאמור, דומה כי אץ בכך שהטענה נטענה על־ידי רשויות
), דומה כי היה על העתירה 4  המדינה — להבדיל מנגדן — כדי למנוע את קבלתה1

 להידחות, ללא הפעלה של שיקול־הדעת המיוחד של בג״צ, אף בהעדר שיהוי.

 18. בבג״צ פלוני נקבע, כי דינה של העתירה להידחות משום שהעותרים לא
 פנו לפני הגשתה למשיבים והעירו להם על אשר אירע, ובכל־זאת זוכו העותרים
 בהוצאות המשפט. בג״צ זיכה אפוא את העותרים בהוצאות על עתירה אשר לפי

 פסיקתו הגשתה לא היתה מוצדקת.
 אף תוצאה זו היא בעייתית. אם העתירה בבג״צ פלוני לא היתה צריכה להיות
, האם אכן היתה הצדקה לזכות את העותרים בהוצאותיה ולחייב בהן את 4  מוגשת2
 המשיבים? נראה לי, כי משםבר בג״צ שמן הראוי לזכות את העותרים בהוצאות
 המשפט, היה עליו לשוב ולשקול האם אכן יש מקום לדחות את העתירה מטעמים
(והלוא לא היתה מחלוקת כי לגוף העניץ הדין היה עם העותרים). 4  שבשיקול־דעתו3

 ג. סיום

 19. פסקי־הדין שבהם דנתי ברשימה זו מלמדים כי הטענה הנשמעת לעתים, כאילו
 הפעלת שיקול־הדעח של בג׳׳צ בדחייתן של עתירות בשל ״טענות םף״ תלויה
4 אינה ממצה את הבעיה. הבעיה היא אף בכך ששיקול־הדעת 4  במקריות ההרכב
 מופעל בגמישות־יתר, וחסרה הקפדה על הפעלתו של שיקול־הדעת לפי כללים

 קבועים ובכפיפות לתפישה מגובשת ואחידה של המטרות של כל כלל.
 גמישות זו של שיקול־הדעת, שלוש רעות עמה: חשש להפעלה בלתי־ראויה של
 שיקול־הדעת, פגיעה בבהירותה של ההלכה ופגיעה בשוויון. אסקור אותן בקצרה,

 אחת לאחת:
 (1) אץ לצפות משופטיו העמוסים לעייפה של בית־המשפט העליון, ואף אץ
 כל טעם, כי יקיימו בכל עתירה המובאת לפניהם מחקר ומחשבה מעמיקים בעניין
 שיקול־הדעת של בג״צ בדיון בעתירות ובמתן סעד בהן. בהעדר פנייה לכללים
 ולמטרות שגובשו בפםקי־הדין שבהם התקיימו מחקר ומחשבה מעמיקים כאלה,
 ובמקומה שימוש באינטואיציה או בכללים שלא נבדקו ולא נומקו כל־צורכם —

 עשויים להתרבות המקרים שבהם שיקול־הדעת יופעל באופן לא ראד.

 ג+ ראו לעיל, סעיף 9.
 42 לעניין זה יש להבחין כץ דחיית העתירה לאור שיקולים של סוכת הילד לבין דחייתה מפאת היותה
 מוקדמת. במקרה הראשון אץ לומר על עותרים אשר ילדם ניטל ממשמורתם שלא בדין, בי לא היו
 צריכים להגיש אח העתירה, וזאת אף אם בית־המשפט מצא, בסופו של דבר, כי לפי שעה טובת הילד
 (להבדיל מפגם בעותרים או בעתירתם) מצדיקה את השארתו במשמורת הקיימת. לעומת זאת, במקדה
 השני דחיית העתירה משמעותה ללא ספק כי הגשתה, בעת שבה היא הוגשה, היתה מיותרת וכי על

 העותרים היה לנסות לפתור את בעייתם בדרכים אחרות בטרם פנייה לבג״צ.
 43 ראו לעיל, הערה 35.

 44 ראו, למשל, מ׳ עבי, מעל לחוק (עם עובד, תשמ׳׳ז) 80-78.
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 (2) בהעדר הקפדה על הפעלה עקיבה של כללים מוגדרים (או אבחונם או
 שינוים מתוך התייחסות מפורשת אליהם), עשויות להתקיים זו בצד זו פסיקות

 סותרות, וממילא תיפגע בהירותה של ההלכה.
 (3) כדי ששיקול־דעת יופעל באופן שוויוני, ללא אפליה בין אדם לרעהו,
 יש להפעילו לפי כללים5* כך שיקול־דעת בכלל וכך שיקול־הדעת של בג״צ.
 גמישות־יתר בהפעלת שיקול־הדעת של בג״צ ואי־הקפדה על הפעלתו לפי כללים
 קבועים ואחידים, סופה פגיעה בשוויון בין העותרים, ועמה אף חשש של פגיעה
 באמונו של הציבור בכך שבית־המשפט עושה צדק, שכן התייחסות שוויונית כלפי

. 4  שווים היא, כידוע, רכיב־יםוד של הצדק6

 20. בג״צ, שהוא בית־המשפט המינהלי המרכזי של ישראל, מופקד על תחומים
 חשובים ביותר לפרט ולציבור. שיקול־הדעת של בג״צ, האם לדון בעתירות
 המובאות בפניו והאם לתת בהן סעד הוא אפוא רכיב חשוב ומשמעותי של המשפט
 הישראלי. מבחינת חשיבותו המעשית אין הוא נופל מן הדינים המהותיים בתחום
4 ואף לא בעניין מוסדי  המשפט הציבורי. אין המדובר בעניין אישי של השופטים7

. 4  גרידא של בית־המשפט העליון8
 על שופטי בג״צ ועל בג״צ כמוסד מוטלת אחריות לא רק לגיבושם של כללים
 בדבר הפעלת שיקול־דעתם אלא אף לשימוש עקיב בכללים. דומה, כי לאחר למעלה
 מארבעים שנה של קיום בג״צ כבית־המשפט המינהלי המרכזי של ישראל עליהם
 לעשות יותר משנעשה עד כה לצמצומם של ה״ערפל״ וה״מסתורין״ האופפים

 שיקול־דעת זה.

 45 ראו, למשל, בג״צ 556/83 בסט נ׳ שר הביטחון ואחי, פ״ד לח(1) 177, 183 מול האות ד! בג׳׳צ
 780/83 ישיבת תומכי תמימים מרכזית ואח׳ נ׳ מדינת ישראל ואח׳(לא פורסם); בג׳׳צ 59/88 צבן נ•

 שר האוצר ואח׳, פ״ד מב(4) 705.
 46 ראו ח׳ פרלמן, על הצדק (מאגנס, תשמ׳׳א) 24.

 47 על־כן אק זה ראוי כי כל שופט יגבש לעצמו כללים משלו בהפעלת שיקול־הדעת וינהג על־־פיהם. אף
 בסוגיא זו, כבסוגיות משפטיות אחרות, גם על השופטים השוללים את ההלכות הקיימות — ובמיוחד
 כאלו שהתקבלו על־ידי הרכב מורחב — לנהוג על־פיהן, כל עוד לא שוכנע הרוב לשנותן ואין הן

 מנוגדות בעליל לחוק.
 48 בסוגיא זו יש מחלוקת בין שופטי בית־המשפט העליון — מחלוקת המתמקדת במשקלם הראוי של
 שיקולים מוסדיים בפסיקתו של בג״צ, ובמיוחד בקשר לתחומי המעמד והשפיטות. ראו, למשל, בג״צ
 אלוני(לעיל, הערה 4)¡ בג׳׳צ דסלר (לעיל, הערה 4); בג״צ ז׳רז׳בםקי(לעיל, העדה 26). עם זאת
 יצוין, כי המחלוקת מתמקדת בשאלת המידה הראויה של התחשבות בשיקולים מוסדיים ולא בשאלת
 עצם כשרותם של שיקולים כאלו. לדעתי, אין זה רצוי כי שיקולים מוסדיים של בית־המשפט יביאו
 לאי־אכיפה כוללת של דינים מסוימים. לפי השקפתי, שיקולים מוסדיים (כגון בסוגיות המעמד או
 העתירות המוקדמות) ראויים להישקל — אם בכלל — רק כל עוד אין בהם כדי לנעול כליל את שעריו
 של בג״צ מפני דיק והכרעה בסוגיות משפטיות שבסמכותו. ראו גם א־ בנדור, ״השפיטות בביתיהמשפט

 הגבוה לצדק״ משמטים יז(תשמ־׳ז-תשמ׳׳ח) 592.
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