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ייחודיתשבסמכותבעניינים,צ"בגשלמקבילהסמכות

אייזנברג92/6163צ"בגבעקבות)לעבודההדיןבתישל
1(והשיכוןהבינוישר'נ

'כהןרמיהשופט

הקדמה.א

השיפוטסמכותהיקףבענייןגישתולשנותהחליטאייזנברג2בענייןדינובפסקצ"בג
,3"דעתית-שיקול",מקבילהשיפוטסמכותשלווקבע,לוהמוקניתהעניינית
הייחודיתבסמכותוהנם,1969-ט"התשכ,לעבודההדיןביתחוקפישעלבעניינים

.לעבודההדיןביתשל
סמכותשבעברענייניםשבאותםהיאאייזנברגדיןפסקשלהישירההתוצאה

יכול-לעבודההדיןבביתוייחודיתבלעדיההייתה,ראשונהכערכאה,השיפוט
לדוןשלאאולדון,עותר-תובעשלבחירתופיעלולא,דעתושיקולפיעל,צ"בג

המקבילההשיפוטסמכותבענייןההלכה,אייזננרגדיןבפסקשנקבעכפי.בהם
שלמטרתה.בהמשךאעמודכךועל,צ"בגבגישתשינויומהווהחדשההנה

השינוילעיגוןצ"בגאתששימשההמוצאנקודתמוללהעמידהיאזורשימה
על,אייזנברגהלכתשלתוצאותיהאתלבחוןגםכמו;אחרתמוצאנקודת,בגישתו

נוספתמחשבהבכךולעורר-להמאוחרותאחדותבעתירותהדיוןתוצאותפי
שלכלללקביעתמקוםישהאם,לאמור.זהבענייןהגישהבשינוילצורךבאשר

.אביב-בתללעבודההאיזוריהדיןביתשופט* פ1
(איזנברגדיןפסקלהלן).229(2)מוי"

.שם,שם2
צ"בגעשויחילופיסעדלעותרשקייםשמקום"פירושה"לעתיתשיקול"שיפוטסמכות3

מ"בעפסטרנק91/991צ"בג."לעתירהמהזקקותלהימנעאודעתובשיקולשימושלעשות
.240'בע,1הערהלעיל,אייזנברגדיןבפסקצוטט.60(5)מהד"פ,והשיכוןהבינוישר'נ



כהן'ר140

הדיןבית,ייחודית,לדוןמוסמךשבהםבעניינים,צ"לבגהנתונהמקבילהסמכות
?לעבודה

מבוא.ב

.והשיכוןהבינוימשרדשלהכלליכמנהלגנוסריוסףמראתמינתההממשלה
החוקשלטוןבהשלטתהוא,הדיןבפסקכנאמרהעתירהבנושאשעניינםהעותרים
פרשיותבשתימעורבותולטענתם.כדיןאינוגנוסרמרשלשמינויוהלינו,בשלטון

הדעתשיקולהאםשאלהמעוררת,נאפינוופרשת"300קו"פרשת,ביטחוניות
נדרשלגופהבסוגיהלדוןצ"בגפנהבטרם.כדיןהואזהבמינויהממשלהשל
לעבודההדיןשביתטעןגנוסרמרשלכוחובא.השיפוטסמכותלשאלתהוא
אדםקבלת"לנוגעתהעתירהשעילתכיווןבעתירהלדון,ייחודית,המוסמךהוא

הדיןלביתשאמנםפסק,אזכתוארו,ברק'אהשופטכבודמפי,צ"בג.4"לעבודה
עודאינהזאתסמכותאולם,העתירה5נשואבנושאיםלדוןשיפוטסמכותלעבודה
מצייןאייזנברגדיןבפסק.בהםלדון,מקבילה,שיפוטסמכותצ"ולבג,ייחודית
ממספרסטייההנההמקבילההסמכותבענייןשהקביעה,במפורש,ברקהשופט

,להשותףהיהעצמושהואפסיקהלרבות,זהבענייןבעברשניתנודיןפסקי
.צ6"בגשלהשיפוטסמכותבענייןהראויהלגישהחדשהמגמהומהווה
אנימבקש.לבחוןאנסה,הזוהחדשההמגמהשלעיגונהאת,לעילשנאמרכפי
המקבילההסמכותשבין"ההתנגשות"לעניין,ורקאך,מכוונתזושבחינהלהדגיש

שללגופואכנסבטרם.לעבודההדיןביתשלהייחודיתהסמכותעם,צ"בגשל
,מסגרתה,לעבודההדיןביתשלהייחודיתהסמכותבענייןבקצרהאקדים,דיון

.זולפרשנותוהסיבותהסמכותאתהמקניםהחוקסעיפיפרשנות

לעבודההדיןביתשלהייחודיתהשיפוטסמכות.ג

לעבודההאיזוריהדיןלביתהוקנתה1969-ט"התשכ,לעבודההדיןביתבחוק
מראשיתכבר.לחוקי24בסעיףשנמנואזרחייםבענייניםלדוןייחודיתסמכות
כןועלמוגדרתסמכותם,לעבודההדיןבתי...":לעבודההארציהדיןביתקבעדרכו

:שתוקן1969-ט"התשכ,לעבודההדיןביתלחוק(1א)(א)24סעיףעלטיעונוסמךהוא4

.150,ן"התשח"מ
.238'בע,1הערהלעיל5
.239'בע,שם6
ייחודיתסמכותתהאאיזורידיןלבית":במיליםפותחלעבודההדיןכיתלחוק(א)24סעיף7

.(.כ.ר-שליההדגשות)"...לדון
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סמכותוהמסוייגובתחוםלהסייגיםלעבודההדיןביתשלוסמכותומאחר.מוגבלת

.8"דווקניפירושהענייניתסמכותואתהקובעיםהחוקסעיפיאתלפרשיש,ייחודית
שלבסמכותכשמדוברכיהואכלל":העליוןהמשפטביתגםעמדכךעל
באהלושהוענקהוהסמכות,מיחדיםלענייניםמצומצםעיסוקושתחוםדיןבית

החוקהוראותאתלפרששישהרי,הכללייםהמשפטבתישלמסמכותםלשלול
.9"ומצמצםדווקניפירושהסמכותמעניק

סמכותלעבודההדיןלביתהמקניםחוקסעיפישלהמצמצםהדווקניהפירוש
הטעםעלנשעןוהוא,אלה10ימינוועדהקמתומאז,אפואאותומלוויםשיפוט
לעבודההדיןביתשלעיסוקושתחוםכיווןמצומצמתשהסמכות-אחד:הכפול
שלמסמכותםלשלולבאהלושהוענקההסמכות-ושני,מיוחדיםבענייניםהוא

.!!הכללייםהמשפטבתי

מקבילהסמכות,הסמכותלהיותצ"בגהנמקת.ד

הדיןביתחוקהיאהסמכותבענייןגישתולשינויבהנמקהצ"בגשלהמוצאנקודת
נשואבנושאיםלדוןלעבודההדיןלביתהייחודיתהסמכותאתשהעניקלעבודה
למסקנה,משולשומטעם,ברקהשופטהגיעזהחוקהוראותבחינתתוך.!העתירה2

.צ"בגשלסמכותואתצמצמהלאלעבודההדיןלביתהייחודיתהסמכותשהענקת
במגמהנעוץהמקבילההסמכותבענייןלמסקנתוצ"בגשנותןנוסףטעם

תהאמסוימיםשבעניינים,זוהיאהראויההגישהפיהעל,צ"בבגהנוהגתהחדשה

דיןבפסקהעלה,ברקהשופט:ואפרט.אחרמשפטלביתוהןצ"לבגהןסמכות
ביתשלהייחודיתסמכותוהרחבתהאם,(בלשונו)המפתחשאלתאתאייזנברג

מהטעםבשלילהכךעלוהשיב,צ"בגשלסמכותואתצמצמהלעבודההדין
לעבודההדיןביתחוקשלהחקיקתיתהתכליתבדיקת-ראשון:הבאהמשולש
שלהשיפוטבסמכותלפגועכדיבההיהלאהסמכותשהרחבתלמסקנהמביאה

אלאצ"בגשלשיפוטסמכותשולליםשאיןהיאשחזקהכיוון-שני;צ"בג
המרחיבבחוקנמצאמשלאהרי-פציםלשתימשתמעתשאינהברורהבלשון

;בעינההחזקהעומדת,שכזומפורשתלשון,לעבודההדיןביתשלסמכותואת

.118,131אע"פד,סולקיונההמנוחהעזבון-ן"ליבוכ8-3/לוע"דב8
,260(1)כזר"פ,מואבר"ד'נישראל-בארץהעובדיםשלהכלליתההסתדרות72/764א"ע9

אלקטרוניקהשרנוע-מריש22-3/מזע"בדבצוטט:עציוניהשופטכבודמפי-265
.464,469-470יחע"פד,ס"בע

67-3/נהע"דב;135,141כבע"פד,מ"כעומזוןהשקעות.פ.י.ב-רוזננאום49-3/נבע"דב10

.37,39כחע"פד,השרוןרמתהמקומיתהמועצה-שנקר
סמכותםשוללתלעבודההדיןלביתהשיפוטסמכותשהענקתמוסכםאיענברגהדיןבפסקגם11

לפגועכדיזוסמכותבשלילתשאיןקובע,ברקשהשופטאלא,הכללייםהמשפטבתישל
.בהמשךאעמודכךועל-238'בע,1הערהלעיל,צ"בגבסמכות

.4הערהלעיל12
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היא,השפיטה:יסודלחוק15סעיףהוראתפיעלצ"בגשלסמכותו-ושלישי
שלביתמקוםגםצ"בגשלהשיפוטסמכותהוכרהזוהוראהמכוח.ביותררחבה
נסיבותשמתקיימותובלבדבענייןשיפוטסמכותהיתהאחרדיןלביתאומשפט

.זאת13המצדיקותמיוחדות

צ"בגבהנמקתדיון.ה

הנהלעבודההדיןביתסמכותהרחבתמשמעותלבחינתצ"בגשלהמוצאנקודת
.!הסמכות4אתהמרחיבהחוק,אפוא

ומחלוקתספקשאיןלהדגישולחובהלנכוןאנוכימוצא,זהבדיוןאפתחבטרם
התזמורתעלהמנצח"בהיותוצ=בגהוא,חקיקהתכליתשלהאולטימטיבישהפרשן

,שונהמוצאנקודת,אחרתדרךלהציעלהלןאנסהזאתבזוכרי.5ן"הנורמטיבית
אתלההמקנהבחוקנקבעתשיפוטיתערכאהשלסמכותה-:בענייןלהתמקדות
סמכותוגדרשאתצ"בגמצויבראשןואףהשיפוטיותהערכאותבכלל.סמכויותיה

.השפיטה:יסודלחוק15בסעיף,המחוקקקבע
:לשונווזה,קובעהשפיטה:יסודלחוק15סעיף

כאמורבשבתו;לצדקגבוהמשפטכביתגםיישבהעליוןהמשפטבית"
אינםואשרהצדקלמעןסעדבהםלתתצורךרואההואאשרבענייניםידון

.ר-הוספהההדגשה)"...אחרדיןביתשלאומשפטביתשלבסמכותו
.(.כ
זהנראה,הריהמחוקקנקטשבההלשוןפיעלחוקסעיףבפרשנותנהגואילו
צ"לבגשהוקנתהשהסמכות,השפיטה:יסודלחוק(ג)15סעיףשלמלגנונוברור
ביתשלשיפוטובסמכותמצוייםשאינםבוכמפורטענייניםבאותםלדוןהיא

ענייניםאותםביןהחיבור"ו"בהמחוקקמשהשתמש.אחרדיןביתאומשפט
לסמכותהתנאההואקבעבסמכותואינםאשרענייניםאותםוביןצ"בגשבסמכות

לתתצורךהמשפטביתרואהבהםבענייניםלדוןסמכותצ"לבגהקנה:לאמור
אומשפטביתשלבסמכותונמצאיםשאינםבאלהרקאולם,הצדקלמעןסעד
.!אחר6דיןבית

אידיןפסק13

-

.239'בע,1הערהלעיל,נברג
.לעבודההדיןביתחוקכלומר14
העליוןהמשפטביתשלהביקורתהיקף-ממלכתיתואחריותשיפוטיתביקורת"ברק'א15

.245,251(ח"התשמ)לחהפרקליט"לעבודההארציהדיןביתשלפסיקתועל
לכךדומהביטויאו"אחר","או"המיליםכאשר,הטקסטחלקיביןלחברבאה"ו"האות16

או"דומה"המיליםעימןישאםזולת,לולהקישולאשלפניהןהמפורטמןלהבדילבאות

.!981-א"התשמהפרשנותלחוק7סעיף-"היקששמשמעואחרביטויאו"בזהכיוצא"
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.חקיקהדברבפרשנות,כיוםנוהגאינובלבדהלשונישהפירושהדברנכון
.!תכליתו7פיעלמתפרשחוקכיהנהכיוםהרווחתהגישה

של"הנכונההמשמעות=לקביעתהמוצאשנקודת"היאההלכהכיוםגםאולם
איןלעולםאךהחוקבלשוןלפתוחישלעולם.המחוקקשנקטהלשוןהיאדיבור
ראשוןמקורזהו.עצמוהחוקמלשוןללמודניתןהחקיקהתכליתעל...בהלסיים
.18"יחידלאאך

אולם.לעילעמדתיכברהשפיטה:יסודלחוק(ג)15סעיףמלשוןהעולהעל

בסעיףהמחוקקמטרתאתהמגשימהחקיקתיתתכליתלחפשמשנפנהגםלדעתי
לחוק(ג)15מסעיףלמעשהלמחוקנוכללא,הסעיףלשוןאתשנבחןתוך,זה

לענייניםמסויגתתהאצ"בגשלשסמכותושקבעה,שבוהסיפאאתהשפיטה:יסוד
כשפותחים:אחרותבמילים.אחרדיןביתאומשפטביתסמכותבתחוםשאינם
שבסייגלהציעניתן,בשלמותההסעיףמהוראתמתעלמיםואיןהמחוקקבלשון

,צ"שבגחקיקתיתמטרההמחוקקקבעהשפיטה:יסודבחוק(ג)15לסעיףשבסיפא
סמכותואתככלליממשלא,במדינההמשפטערכאותכלעלהפיקוחסמכותשלו

ביתאומשפטביתשלשיפוטוסמכותבתחוםהמצוייםבענייניםראשונהכערכאה
.אחרדין

שיישארמחייב,האחרותהשיפוטמערכאותהמורם,צ"בגשלמעמדודווקא

תאומץאם.ממנונמוכותאחרותשיפוטבערכאות"יתחרה"ולאההיררכיהבמרומי
אומשפטלביתסמכותמעניקהמחוקקשכאשרלקבועיהיהניתןזומוצאבקודת
לקבועעליואץ-סמכותובתחוםהיולאלכןשקודםבענייניםלדוןאחרדיןבית

.צ"מבגאותהשוללשהוא,ערכאהאותהסמכותאתהמרחיבבסעיף,מפורשות
שלסמכותוגדראתמראשקבעהמחוקקהשפיטה:יסודשבחוק,הטעםמןזאת
המסוריםבאלהוהןלדוןסמכותלוהוקנתהבהםבענייניםהן,זהמשפטבית

מבליוזאת-ראשונהכערכאהלדוןמוסמךהואאיןבהםאשר,אחרתלערכאה
ביתלרבותערכאהאותהעלזהמשפטביתשלהפיקוחבסמכות,כמובן,לפגוע

.לעבודההדין
:יסודבחוקלחפשישצ"בגשלסמכותובענייןהחקיקהתכליתאתלכן

ואם,שכזהבמקרה.לעבודההדיןביתסמכותאתהמרחיבבחוקולא,השפיטה
לחוק(ג)15סעיףשלהחקיקתיתהתכליתלגבילעילהאמורההפרשנותתתקבל
סמכותאתשולליםאיןלפיההחזקהאתלבחוןמקוםעודאין,השפיטה:יסוד

.פנים9ןלשתימשתמעתשאינהברורהבלשוןאלאצ"בגשלהשיפוט
ביתשבחוקזועםהשפיטה:יסודשבחוקהחקיקהתכליתשילוב:זואףזולא

.265(2)מטד"פ,(1991)ויזוםשיכוןאפרופים'ני"מ93/4628א"ע17
גםראה;661,673(3)מטד"פ,התקשורתשרת'נהישראליתהחברה"בזק"94/1255צ"בג18

.316,317'בע,שם,ברקהשופט,אזכתוארו,לנשיאהמשנהדברי
הברורהשלשונוכיוון-239'בע,!הערהלעיל,אהזנברגדיןבפסקברקהשופטדברי19

.זוסמכותואתהשוללתהיאהשפיטה:יסודבחוקהמחוקקשלוהמפורשת
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24בסעיףובמפורש,לנקוטהמחוקקשמצאהנוסחאתלמובןיהפוךלעבודההדין

ייחודיתסמכותתהאלעבודההדיןלבית":לאמור,לעבודההדיןביתלחוק(א)
.(.כ.ר-הוספהההדגשה)"...לדון
המגמהעםאחדבקנהעוליםאינםמעלההאמוריםשהדבריםלכךאניער

לפיה,אייזנכרגהדיןבפסקהמצוטטתההלכהועםשצוינהצ"בגשלהחדשה
ביתאואחדמשפטביתלסמכותהנתוניםענייניםחסותוכנפיתחתצ"בגהכניס

.אחר20דין
בבחינתזוחדשהבמגמהתמיכהברקהשופטהביענירנברגדיןבפסקאולם
,ידוןצ"בגבהםאשרהחריגיםהמקריםאתהדגיםוגםצ"בגשלותפקידומעמדו
.לאלהאתייחסאניוגם,המקבילהבסמכותשימושבעשותו

ותפקידוצ"בגשלמעמרו.ו

אלאצ"בגשלהשיפוטסמכותאתשולליםשאיןבחזקה,ברקהשופטשדןבעת
שלתפקידואתגםהואהדגיש-פניםלשתימשתמעתשאינהברורהבלשון

בית'נאלכורדי71/403צ"בבגברנזוןהשופטכבודמדברישציטטתוךצ"בג
.לעבודה21הארציהדין

:צ"שבגחולקאין:זהבענייןגםגישהואציע,צ"בגמעמדלענייןאפואאתייחס

הציבוריותהרשויותשלפעולתןוסבירותתקינות,חוקיותשמירתעלמופקד"
כלשהיפגיעה.ראשונהממדרגהוציבוריתחוקתיתחשיבותזהולתפקיד,במדינה

במדינההציבורייםבחייםהחוקשלטוןשלהיסודותאחדאתלערערעשויהבו
לצייןלמותרזהיהאלא.22"במדינההשיפוטיתהזרועשלנפשהבציפורולפגוע
לעבודההדיןביתעלשלוהפיקוחסמכותאתצ"בגהפעילאלכורדידיןשבפסק

.ראשונהכערכאה,בענייןלדוןלסמכותוהתייחסולא,(להלןוראה)
תקויםלאאםגםייפגעולאצ"בגשלהחשוכיםותפקידיומעמדו,לדעתי
הדיןביתשלהייחודיתסמכותומולאל,ראשונהכערכאההמקבילההסמכות
ראשונהלקריאהלעבודההדיןביתחוקשהובאבעתשכברלזכוריש.לעבודה
פיקוחואתשוללהחוקשאין,ל"זאלוןיגאלמר,דאזהעבודהשרהודיעבכנסת

לעבודההדיןביתשלהקמתומאז.לעבודה23הדיןביתשלפעולותיועלצ"בגשל

דיןבפסקצוטט785,788(1)כחד"פ,והתרבותהחישךשר'גברקוני74/40צ"מבגציטוט20
.239'בע,1הערהלעיל,אייזנברג

הערהלעיל,איזנכרגדיןבפסקמופיעהציטוט-(אלכורדיעניין:להלן)66,72(2)כוד"פ21
.239'בע,1

:194,195(ז"תשל)לאהפרקליט"בוהעמידהוזכותסמכותוהיקף,צ"בגעל"בתזון'ח22

ביתשלבסמכותומצוישאינוציבוריאושלטוניענייןכלעלמשתרעתצ"בגשלסמכותו"
.(.כ.ר-שליההדגייה)"אחרדיןכיחאומשפט

.307(ח"תשכ)50כ"ד23
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:השאלהנשאלת,כןכיהנה.פעולותיו24עלהעליוןהמשפטביתמפקחהיוםועד

ליחןכדי,לעבודההדץביתבפסיקתצ"בגשלוהפיקוחההתערבותיכולתהאץ
פעילותןוסבירותחוקיותןשומרלהיותהחוקיתהיכולתאתהעליוןהמשפטלבית
להתוותוההתערבותהפיקוחיכולתובאמצעות-במדינההציבוריותהרשויותשל
?הראויה25השיפוטיתהמדיניותאת

:צ"בבגהנוהגתהחדשההמגמהלאורהמקבילההסמכות.ז

בעניין,צ"בגשלהמקבילההשיפוטסמכותשהפעלתנקבעאייזנברגדיןבפסק

המצדיקותמיוחדותנסיבותכשמתקיימותרקתיעשה,אחרדיןביתבסמכותהמצוי
בביתלידוןהיאראויהמהותהפיעלאשרבעיהמתעוררתכאשר:למשל,זאת

קשהמשפטיתבעיההמעוררבעניין,ראשונהכערכאההעליוןהמינהליהמשפט
בהלטפליכולהאזרחיהמשפטביתאיןכיעדבמיוחדדחופהבעיהאו,וחשובה
.יעיל26באופן

ענייניםלאותםעקרוניותמידהאמותשתישקיימות,הואהדבריםמןהעולה
:המקבילהסמכותואתולהפעיללהתערבלנכוןצ"בגימצאבגינםאשרמיוחדים

כשלערכאה,דחוףהנדרשהסעדשלהיותואו,וחשובהקשההבעיהשלהיותה
אחתלכלאפואאתייחסלהלן.מספקת27במידהמהיראויעילמענהאיןאחרת
.אלומידהמאמות

צ"בגשלהמקבילההסמכותשלמהותה.ח

יש,המקבילההשיפוטבסמכותלצורךכגורםהאמורותהמידהבאמותאדוןבטרם
.הזוהמקבילההסמכותשלומהותהטיבהעללעמוד

סמכותהיאצ"בגשלזושסמכותאחזנברגדיןבפסקקובע,בדקהשופט

:נוגדיםשיקוליםביןאיזוןתוך,בעתירהלדוןאםיחליטצ"ובג,"דעתית-שיקול"

הדיןבית'ניוסףחיסרוסי94/1583צ"בבג,95.7.10ביום,שניתןהדיןפסקלאחרונהראה24
,לעבודההארציהדיןבית'נחטים84/525צ"בגגםראה;469(3)מטר"פ,לענודההארצי

צ"כבגשפורטו,שלוהפיקוחסמכותעלבהםחזרצ"שבגנוספיםדיןופסקי,673(1)מחד"פ

lד"פ,האתוריהדיןבית'נמנהליםשלארציתאגודה94/3679 )UD(573,583-586.
.261'בע,וסיכומו,15הערהלעיל,ברקראה25
לעילברנזוןהשופטהנמקתראהוכן;240'בע,1הערהלעיל,אהזנכרגהדיןבפסקצוטט26

צ"בגשימצאאחרדיןביתאומשפטביתשבסמכותהענייניםלגבי788-789'בע,20הערה
.חסותוכנפיתחתלהכניס

השופטאולם,אלהמקריםצוינו241'בע,1הערהלעיל,איהנכרגדיןשבפסקיודגשכאן27
אין-צ"בגיטפלבהםהענייניםאתהמדגימיםחריגיםמקריםשאלהבמפורשקבע,ברק

.סגורהרשימההזוהרשימה
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תמידיהיהצ"בג,ומאידךהמוסמכתהערכאהבושתדוןהראוישמןהעקרון,מחד
.זאת28שיצדיקוחריגיםבמקריםסמכותואתלהפעילמוכן

המוכרת"מקבילהשיפוטסמכות"אותהאינההלווהמקבילההסמכות,כלומר
שבההערכאהאתבכךהקובעהואהשיפוטיתהערכאהבשעריהבאאשר,והידועה

,בשאלההדיוןאתפותחתרקצ"לבגהפנייהדיוננונשואבמקרים.עניינויידון
בענייןלדוןיששמאאו,בפניויידוןשהענייןראויהאם,המשפטביתיכריעבה

עניינואםמראשלדעתיכולתובע-עותראין,כןכיהנה.אחרתשיפוטיתבערכאה
עתירתובהגשתסיכוןנוטלהוא.צ"בגידוןשבהםהחריגיםהמקריםלגדרנופל
אם,במקרהודעתושיקולשיפעילזהיהיה(המשפטבית)הואשהרי-צ"לבג
עניינואתלהעבירהמשפטביתיחליטאם.לעבודההדיןלביתלהעברהאםלדיון

להשהיהיביאצ"בבגשההליךאלא,ויעילמהירלסעדיזכהשלאבלבדזולא,אזי
.בעניינובדיון

והסופיותהוודאותהואהשיפוטיההליךנשעןעליהםהחשוביםהאדניםאחד
קונהההליךמגיששאין"מקבילהסמכות".המוסמכתהשיפוטיתהערכאהבעניין

המשפטיתבוודאותפוגעת,ההליךהגשתבעת,תובענתו-בעתירתולדוןסמכות
.הזו

השיפוטיתהמציאותבראיהמידהאמותבחינת

,לאחריוואףאייזנברגדיןלפסקקודםשניתנוהעליוןהמשפטביתשלדיןבפסקי
ציבוריתמשמעותבעלותבשאלותלפסוקלעבורההדיןבתישלסמכותםהוכרה

,כלליותה,הסגולימשקלה,הבעיהשלהציבוריתחשיבותהכאשר.נכבדהוחוקתית
גםמהוויםחברתייםהליכיםעלהשפעתהאוהעבודהיחסיבמסגרתנפוצותה
.צ29"בגבהתערבותמנחיםשיקולים
הסגולימשקלהאוחשיבותה,ראשוניותה,שמורכבותהלנוהוכח,כןכיהנה

לדוןלעבודההדיןביתסמכותאתשולליםאינםאלהכל,הציבוריתהבעיהשל
זהדיןופסקאייזנברגדיןפסקלאחרשניתןאחדדיןבפסקלפחות,מחד:ועוד.בה

,הבחינותמכל,ראויההיתהאכןבעתירהשהועלתהשהבעיהצ"בגקבע,בואוזכר
לבירורןהכליםאתלושאיןבגללבהלדוןשלאהחליטשהואאלא,בפניולהידון

.העתירה30נשואהעובדותשל
לדוןהנכוןהפורוםהואשאיןשייתכןצ"בגקבעאחתבעתירהלפחות,מאידך

.שם,שם28
דבריוראה;673'בע,18הערהלעיל,שמגרהשופטכבוד,בדימוסהנשיאדבריראה29

,293,(2)מזד"פ,השרוןרמתהמקומיתהמועצה'נחדד92/2513צ"בבג,כךהשופטכבוד
.(חדדענייןלהלן).297-298

.חדדבעניין.שם,שם30
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והואמדימאוחרהועלתההסמכותששאלתמכיווןבהלפסוקהחליטאולם,בה
.ן3=היסוסבלילא",כדבריו,כהלדוןנאלץ

מןכיוצא"בהלדוןהחליט,בפניושהוגשהאחרתבעתירה,צ"בג-ואחרון
.32"הכללעלמלמדשאינוהכלל

שבאההוודאות-ואיהזוהמקבילההסמכותבעייתיותעלמצביעלעילהמודגם
ראויותשהיומשקלכבדותציבוריותבבעיותדןאינוצ"בג,מחד.בעקבותיה

נאלץהוא,מאידך.בפניולבירורןמתאימיםכליםמחוסרזאת,בהןשידוןלדעתו
הונחכברשהואבגללרקבפניולהידון,דעתושיקוללפי,ראוישאינובענייןלדון
,הראויותשאלותששתיהייתכן:ועוד.במאוחרהועלתההסמכותושאלתבפניו
מצריכההיאשאיןכיווןבפניותידוןשאחתכךיופרדובפניולהידון,צ"בגלדעת
כיווןבפניותידוןלאהתאומהואחותה,זהמשפטביתבידישאינםבכליםליבון
הבעיהשלמשקלהשיקולנכנס,כזהבמקרה,היכן-?כאלהכליםבידיושאין

שעצםהואלעילשאוזכרובעתירותהדיןמפסקימחלקהעולה:ואחרון?הציבורית
פסיקתוותוצאות,צ"בגשללפיתחוהעותריםאתהביאה,מקבילההסמכותהיות
והעותריםנדחושהעתירותכיוון,ויעילהמהירהבדרךהענייןאתלפתורסייעולא

.לעבודההדיןלביתעניינםלהגישהופנו
הוארכההראויההשיפוטיתהערכאהלגביהוודאותחוסרבגלל,כןכיהנה

לדוןצ"בגעלנכפה(לעילשהובאאחדכבמקרה)או,מקריםבכמהההתדיינות
הואראויהאםהשאלהאפואנשאלת.בולדוןצריךהיהלאשלדעתובעניין

יכולאולם,נדירותכהלעיתיםהמופעלמקבילהשיפוטיתסמכותשלכללשייקבע

ידחה-השיפוטיהדעתשיקולהפעלתתוך-אותןעתירותלריבוילגרום
?הנכוןהמשפטיהפורוםבענייןהוודאותותתערער,צ"בג

שראויייתכן,אייזנברגדיןבפסקשנמנומידהאמותאותןפיעלגם,לפיכך
לדוןהייחודיתהסמכותלואשר,לעבודההדיןביתבפנייידונוכולםשהעניינים

באותןהדיוןפורוםאחידותתישמרכך.פסיקותיועללפקחיוכלצ"ובג,בהן
ישאליההערכאהבענייןודאותותשרור,עליונהחשיבותבעלותציבוריותשאלות
.משקלכבדותציבוריותבעיותבאותן,ראשונהכערכאה,לפנות

סיכום.ט

המקבילההסמכותבדברהפרשנותלבחינתאחרתראייהזוויתעללהצביעניסיתי
ייחודיתסמכותלעבודההדיןשלביתהמחוקקקבעבהםאשרבענייניםצ"בגשל
הסמכותשמעוררתהמשפטיתהוודאות-איאתלהאירניסיתיכןכמו.בהםלדון

.646(3)מחד"ת,התקשורתשר'נכרכה93/646צ"בג31
lד"פ,יפו-אביס-תלעירית'נצוקר94/1086צ"בג32 )Db(139.
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תמידלאואשרמאודמיוחדיםלענייניםמוגבלתהנהצ"בגלדעתשאף,המקבילה
.בהםלדוןהכליםזהמשפטלבית

33"החוקאתיבקשוומידיו....ובאחריותבנטלהנושא..."צ"בגמהיותדווקא

,המוסמכתהשיפוטיתהערכאהבענייןהמשפטיתלוודאותהואשיתרום:מתחייב-
-ויפעילגדולההציבוריתשחשיבותהשאלהשעניינוהליךמגישיעתוראליה

בהתערבות,בפיקוחסמכותואת-השיפוטיותהערכאותתזמורתעלכמנצח
.הדרךובהתווית

(מע5ד"פ,לעבודההארציהדיןבית'נוילנסקי91/1520צ"בבגחשיןהשופטכבודדברי33

502.




