
 

 

 בירושליםבבית המשפט המחוזי 
 בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים

 ___________ עת"מ     

   

    160אשכולות מגרש  ,300330800ת.ז. , משה לוי. 1 :העותרים

  רעננה ,7פרדס משותף  רח'  ,302928981ת.ז. , ת וייסאביבי. 2 

  פתח תקוה  ,37פנחס מאירי רח'  ,304528797ת.ז. , ך שולצמןיאינה וול. 3 

  לוד ,42אהרון לובלין  רח'  ,309055473. ת.ז, אלונה פרבר. 4 

  כרמיאל  ,78/8הארזים רח'  ,013183005ת.ז. , ברנדה מרנץ. 5 

  341, ת.ד. 16940מיקוד  כפר ריינה ,034644856ת.ז. , ח'וטבא סוזן. 6 

  1387200חלב, גוש  –ג"ש  ,58930116ת.ז. , יוסף סאדר. 7 

  ה , כרמל צרפתי, חיפ8ית לחם רח' ב ,036610830ת.ז. , מיכאל גליק. 8 

  לוד  ,6א.ד. גורדון רח'  ,032499876ת.ז. , משה שטרק. 9 

  , באר שבע21הר בוקר רח'  ,305427775ת.ז. , פלג דרוקמן. 10 

  , באר שבע  18/5משה פריבס רח'  ,319245304ת.ז. , אולגה סוברסו דותן. 11 

  ון, ראשון לצי4השומר רח'  ,320872211ת.ז.  , אירינה שקיצה. 12 

  , צפת42נקו 'צפרומרח'  ,312781206ת.ז. , אליזבט אשל .13 

  , באר שבע61הכותל המערבי רח'  ,320956287ת.ז. , אנה לוריא. 14 

  , באר שבע38ז"ל ברח'  ,312768419ת.ז. , אנה פלכניב. 15 

  , מיתר9בשמת רח'  ,304803588ת.ז. , אפרת קלנר. 16 

  , באר שבע18משה פריבס רח'  ,032957896ת.ז. , אריאל סוברסו. 17 

  סח'נין  ,59313544ת.ז. , בדארנה חידר. 18 

  , דימונה 13/2שקמה רח'  ,203187117ת.ז. , דנה מסיל. 19 

  , רחובות  11/38פרופ' אהרון צ'חנובר רח'  ,039350566ת.ז. , נה רזד. 20 

  , ירושלים 13זנגויל רח'  ,301126553ת.ז. , דניאל ברג. 21 

  , אופקים9ישי  רח'  ,309530871ת.ז. ,  דניאל פאינה אליהו. 22 

  , קרית טבעון 14רקפות רח'  ,056352594ת.ז. , ורדית אדיר. 23 

  , אבן יהודה 18דגן רח'  ,023881683ת.ז. , טליה מזרחי דגרי. 24 

  , חיפה10גוט לוין רח'  ,034501999. ת.ז, רבינוביץ'-כנרת גל. 25 

  , באר שבע  42שמואל פלדברג רח'  ,012286944ת.ז. , נויהוזמוניקה . 26 

  , באר שבע 38/7 פיקרדרח'  ,065902124ת.ז. , מיטל ניירון. 27 

  , ירושלים 65שחל רח'  ,24694036ת.ז. , מירב אילוז. 28 

  , חיפה 46/4התמר רח'  ,307299644ת.ז. , נינה דולגופולסקי. 29 

  , חיפה  14העוגן רח'  ,35942556ת.ז. , סמר חדאד. 30 

  נחף  ,203101092ת.ז.  , עביר ריאן מסרי. 31 

  30056, מיקוד 2633דלית אל כרמל, ת.ד.  ,031179187ת.ז. , עולא סאלח. 32 

  , חיפה  15משה סנה רח'  ,040479792ת.ז. ,  פוליטנסקי-ענת קרן. 33 

  , פתח תקוה  30התשעים ושלוש רח'  ,300875945ת.ז. , נתן-רות בר. 34 

    1242100, מיקוד 142קדמת צבי  ,304418775ת.ז. , אמיליה פטשקין. 35 

  , באר שבע 49/22דעון האוזנר גרח'  ,040827610ת.ז. , גלית לפיד. 36 
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  , חדרה 20מלחמת ששת הימים רח'  ,300754793ת.ז. , הילה אברגיל. 37 

  , באר שבע 35/10ישראל שוחט  רח'  ,302725098ת.ז. , כריהיאיר ז. 38 

  א', נשר 5האילנות רח'  ,300521317ת.ז. , ליהי עמית. 39 

  ג'ת המשולש   ,036886091ת.ז. , מוחמד ותד. 40 

  , הרצליה 91העצמאות רח'  ,201084472ת.ז. , ענבר לוי. 41 

  , באר שבע  11חטיבה שמונה רח'  ,311118509ת.ז. , מאיה רוזנפלד. 42 

    1696700, מיקוד 155כפר משהד, ת.ד.  ,200589430ת.ז. , איאת חסן. 43 

  , כפר מל"ל 30חי -יןערח'  ,52914959ת.ז. , אלונה ברודנר. 44 

  , באר שבע 49שמעון בר גיורא רח'  ,304809791ת.ז. , אמיר עמר. 45 

  , כרמיאל 83דרך השלום  ,306073974ת.ז. , אנגלה קמנצקי. 46 

  / ב', אשקלון  38גולני רח'  ,056454853ת.ז. , אסתר חדריאן. 47 

  , בת ים 25קרן היסוד רח'  ,206058059ת.ז. , אריאל ביטון. 48 

  , אשקלון 127/20שד' ירושלים  ,319256038ת.ז. , רליובבוריס או. 49 

  , צור הדסה 2חוגלה רח'  ,056428725ת.ז.  , אירית בן שלמה. 50 

  רעות  -מכבים-עין, מודי 56נחל בזק רח'  ,204589584ת.ז. , הדס דוד. 51 

  , רעננה 11/3בר אילן רח'  ,320643398ת.ז. , זלינה צלייב. 52 

  הרצליה  כניסה ג', , 35/4ש"י עגנון רח'  ,040283376ת.ז. , חן לוי שדות. 53 

  , שוהם 23הירדן רח'  ,68487784ת.ז. , חסיה קידר שוורץ. 54 

  , ראשון לציון  7אחים סולימן רח'  ,304326523ת.ז.  , טטיאנה דריזיק. 55 

  , לפיד  39הדקל רח'  ,057676249ת.ז. , אלוןטל . 56 

  , רחובות 18הסביון רח'  ,016835613ת.ז. , יוכבד ברסקי. 57 

  , פתח תקוה 5בורוכוב רח'  ,54678222ת.ז. , יעל דייג. 58 

  , תל אביב 28אדר רח'  ,310386263ת.ז.  , יפה מאיה רובין. 59 

  , ראשון לציון 1בשארי רח'  ,040301830ת.ז. , ת בראלייפע. 60 

  א , כפר סב6זמיר רח'  ,038022034ת.ז. , יצחק הרשקו. 61 

  , תל אביב 4עין גדי רח'  ,304851256ת.ז. , ירדן אדמון. 62 

  , רמת גן 12הרא"ה רח'  ,52101920ת.ז. , אורה רגביל. 63 

  , נשר 31נחשון רח'  ,024896698ת.ז. , קווק-לימור חן. 64 

  , תל אביב 40עמינדב רח'  ,066430802ת.ז. , מיכאל וקסלר. 65 

  , מודיעין  2שמואל הנביא רח'  ,0364492015ת.ז. , מיכל לוי חלבני. 66 

  , מודיעין  24עמק החולה רח'  ,052904950ת.ז. , נבאום מלכה מרים ביר. 67 

  , נתניה  9/7ברודצקי רח'  ,323547414ת.ז. ,  מרגריטה בוגדנוביץ'. 68 
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  , מעלה אדומים  13הר סרטבה רח'  ,57385395ת.ז. , מרים מזרחי. 69 

  , פתח תקוה  6אסירי ציון רח'  ,306161266ת.ז. , מרינה ליפשיץ. 70 

  , רחובות 62שד' חן  ,300478690ת.ז.  , נאטי בראון פדר. 71 

  , צור הדסה 18/4שלמון רח'  ,328673520ת.ז. , נטלה בוקטוב. 72 

  , באר שבע 23/9הראובני  דוד רח'  ,317743060ת.ז. , נטליה גרנד. 73 

  , אשדוד 89/34העצמאות רח'  ,323213918ת.ז. , נטליה מטוס. 74 

  , באר שבע 144/20יצחק רגר רח'  ,305165078ת.ז. , נטע חלילי. 75 

  , אשדוד  14/1אלכסנדר פן רח'  ,317344448ת.ז. , סבטלנה רוזנבלום. 76 

  ירושלים , 176דיר אבו תור  ,201463650ת.ז. , עאסם שויקי. 77 

  , חולון 31/4פרופ' שור  רח'  ,056545130ת.ז. , קומפורטי זינה. 78 

  , תל אביב 132הירקון רח'  ,311179279ת.ז. , קורל חדד. 79 

  , ראשון לציון 20חב"ד רח'  ,326824802ת.ז. , קטיה לויצקי. 80 

  , רמת גן 5ביאליק רח'  ,040437758ת.ז.  , קרן פינקלשטין. 81 

  , חולון 7/10חסדאי  רח'  ,309826212ת.ז. , ראיסה דביאנינה. 82 

 "ד ליאור כץ ע"י ב"כ עו  1-82העותרים  

 5126237ק (, בני בר3)בנין ב.ס.ר   5מרח' כינרת 

 03-670.9020פקס.      03-670.9060טל.  

 z.co.illior@lkat דוא"ל  

 

   
    -נ ג ד    - 

   

  שר הבריאות .1 :המשיבים

 9101002יקוד מ,  , ירושלים39רח' ירמיהו  

 il.gov.moh@sarדוא"ל   5655993-02פקס.     5081325-02טל.  

 

  שר הביטחון. 2 

   6473424, מיקוד הקריה, תל אביב, 37קפלן רח'  

 minister@mod.gov.ilדוא"ל   3233711-073פקס.     6975540-03טל.  

 

  מנכ"ל משרד הבריאות . 3 

 9101002יקוד מ,  ירושלים ,39רח' ירמיהו  

 mankal@moh.gov.ilדוא"ל   5655966-02פקס.     5081309-02טל.  

 

  מנכ"ל משרד הביטחון . 4 

   6473424, מיקוד הקריה, תל אביב, 37רח' קפלן  

 mankal@mod.gov.il  דוא"ל   3233711-073פקס.     6975540-03טל.  

 

  בריאות הציבור, משרד הבריאות שירותי  ,מנהלת המחלקה למעבדות. 5 

mailto:lior@lkatz.co.il
mailto:sar@moh.gov.il
mailto:minister@mod.gov.il
mailto:mankal@moh.gov.il
mailto:mankal@mod.gov.il
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 9101002יקוד מ,  , ירושלים39רח' ירמיהו  

 .ov.ilgruti.yishai@mohדוא"ל   5655998-02פקס.       6551856-02טל.  

 

 

 

 עתירה מינהלית 

ה מתבקש בית  ב, ומטעמם  להגיש בזה עתירה מינהלית יםמתכבד ,אחרים 81-ו משה לוי, יםהעותר

 המשפט הנכבד להורות כלהלן: 

ביטול   (א על  במכרז  להורות  שנקבע  הבריאוהתנאי  משרד  הביטחון,  של  ומשרד    להקמת ת 

קור לבדיקות  פרטיות  "  ונהמעבדות  יתחולפי  ,"(המכרז)להלן:  הפרטיות ו  המעבדות  ייבו 

עובדי מעבדות  לפי המכרז,  יוקמו  אשר   ציבוריות, אלא לאחר תקופת שלא להעסיק אצלן 

של   להיקלט מונעת  בפועל  אשר  תקופה    –חודשים    3צינון  הציבוריות  המעבדות  מעובדי 

  ;"(התנאי)להלן: " לבדיקות קורונה לעבודה במעבדות הפרטיות

פש  כדין, בחוסר סמכות, תוך פגיעה חמורה בזכות לחו שלא    בענקבמכרז  י  נאתה ש  מכיוןזאת  

של   סבירותהעותרים  עיסוק  בחוסר  הציבוריות,  המעבדות  לעומת ,  עובדי  הפלייתם  תוך 

של משרד הבריאות כמעסיק לתוך התנאים   שרבוב שיקול זרתוך  ו ,  עובדי מעבדות פרטיות

להסדיר פתיחת מעבדות   תהאחרמתוקף סמכותם  שנקבעו בידי משרדי הבריאות והבטחון  

 .פרטיות לביצוע בדיקות קורונה

 להלן.הכל כמפורט ליתן כל צו או סעד אחר כפי שייראה לנכון ולצודק בנסיבות הענין, ו (ב

   :דחוף בעתירהלדיון כמו כן יתבקש בית המשפט הנכבד לקבוע מועד 

פרטיות - מעבדות  אשתי  עם  נוספת,,  שלישית  למעבדה  להתחיל  ופציה  בקרלעבו  יוכלו   וב, ד 

 . 3.8.2020אשר פורסם ביום  ורונהק פרטיות לבדיקות בעקבות המכרז להקמת מעבדות 

לפי תנאי המכרז  המחויבות   –רטיות , המעבדות הפנ"ל במכרזהתנאי ה בדחיפותאם לא יבוטל  -

ימלאו שורותיהן בכח אדם אחר,   –  מהירבלוח זמנים  בנפח פעילות רב ולקום ולהתחיל לעבוד  

 גרו בפני עובדי המעבדות הציבוריות. סיי הןתיודלתו

 הצדדים לעתירה 

דות בבתי  . העותרים עובדים במעבהציבורי  במערך הבריאותעובדי מעבדות  הם    העותרים .1

 .  יתואר להלןחולים, במשרד הבריאות, במעבדות בקופ"ח כללית, כפי ש

העתירה  הלעתירה:    המשיבים .2 נשוא  פרטיות  להקמ  במכרזנקבע  תנאי  מעבדות  ת 

נגיף הלבדיקות   "  נהקורולאבחון   של, מכרז  "(מעבדות פרטיות לבדיקות קורונה)להלן: 

הבריאות שרבא,  משרד  )המשיבים    מצעות  הבריאות  משרד  ומנכ"ל   , (3-ו  1הבריאות 

mailto:ruti.yishai@moh.gov.il


 

 

5 

  שרד הבריאות באמצעות הגורם המקצועי הרלוונטי במ  וכן,  יוהמכרז ותנאעל    האחראים

   (. 5 המשיבההמחלקה למעבדות, שירותי בריאות הציבור )מנהלת  –

לה .3 מעבדהמכרז  לבדיקוקמת  פרטיות  קורונה  ות  ומת  ידיהתפרסם  על  משרד    תנהל 

 .  (4-ו 2משרד הביטחון )המשיבים  עות שר הביטחון ומנכ"ל, באמצהביטחון

מ  1-5  יםהמשיב .4 המכרזו/או  לגבי  החלטות  לקבל  מוסמכים  מהם  התנאים   י  לרבות 

המהם  ו  במכרז, הסמכות  י הרשות  בעלת  לנהלית  חוקפי  הסטטוטורית  חובת   הוראות 

 . ביטול התנאי במכרז שפרסמו –נשוא העתירה  יןילענ, 1992-תשנ"ב, המכרזים

 

 הטיעון העובדתי 

 העותרים עובדי מעבדות ציבוריות

כי  .  בסקטור הציבוריעובדי מעבדות    82ותרים הם  עה .5 בידי   יש  ,בנוסף לעותריםיצוין 

פרט  ב"כ של  הח"מ  ושמות  נוספיםים  רבים  ציבוריות  מעבדות  רק  ,  עובדי  אשר 

וזמן לא צורמשיקול זוג  פוי מקום  עובדים מתוך כם הם לעתירה  -. מדובר על מאות 

עבודה  3,000 רישיון  בעלי  מעבדות  מעמד(  עובדי  בסקטור   )הכרת  רפואית  במעבדה 

חולים  מעבדותהעובדים    –  הציבורי ובמכונים ,  בבתי  הציבור  בבריאות   בקהילה, 

ב) כללית,  ותהבריאמשרד  ומועסקים  בריאות  שירותי  חולים   ,חוליםהת  וקופ,  בתי 

 .(פרטייםו לתייםמשמ ,עירוניים

של   .6 שכר   זעום  העותרים שכרם  להמחשה,  מעבדה    ונמוך.  עובד  של  התחלתי  שעתי 

₪ לשעה.   38הוא    2עד דרגה א₪ לשעה, והשכר הממוצע    31-קטור הציבורי הוא כבס

ברוטו למשרה מלאה. מדובר על עובדים בעלי   ₪  6,500-כעובד מעבדה מתחיל משתכר  

  12ל  רש ותק שכדי לצאת משכר המינימום נד  י.ישתואר ראשון, תואר שני ותואר של

שנים )לבעלי תואר שני ותואר שלישי,    5או    9תק של  שנים )לבעלי תואר ראשון(, או ו

 בהתאמה(.

יש   .7 העותרים  בין  המחשה:  במקצוע  בעלילצורך  שנתיים  ראשון,ותק  תואר  בעלי   , 

  ₪   41כר  המשת   , בעל תואר שני,במקצועשנים    6  בעל ותקלשעה;    ₪  38שתכרים  המ

 12בעל ותק  לשעה;    ₪  49שנים במקצוע, בעל תואר שני, המשתכר    11בעל ותק  לשעה;  

, בעל תואר שנות עבודה  14בעל ותק  לשעה;    ₪  45המשתכר    תואר ראשון,בעל  ,  שנים

 ₪   46ים במקצוע, תואר שני, המשתכר  שנ  15בעל ותק    לשעה;  ₪  57תכר  המש  שלישי,

 6לשעה; בעל ותק    ₪  47.26אר ראשון, המשתכר  שנים במקצוע, תו  25לשעה; בעל ותק  

 לשעה.   ₪ 39.3שנים במקצוע, תואר שני, המשתכר 
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שלעיל,   .8 של  הנתונים  הזיהוי  פרטי  ללא  כדוגמה,  על  הובאו  לשמור  מנת  על  העותרים, 

וניתן להציגם ים המלאים מצויים בידי  צנעת הפרט ונתוניהם האישיים. הפרט הח"מ 

 . ככל הנדרש

עוב  העותרים .9 מיו הם  השכלה  דים  בעלי  מקצועית  אקדמית  מנים,   מחייבת ה והכשרה 

שנצברה לאורך שנים, אך    התמקצעותוסטאז'    ,חניםבמ  ,עמידה בדרישות רגולטורים

 מעבדות בסקטור הציבורי.עבודתם במרוויחים שכר זעום ב

 דיקות קורונה המכרז להקמת מעבדות פרטיות לב

בביצוע בדיקות מעבדה בהיקפים   ורך והצבישראל  הקורונה  התפשטות נגיף  קב משבר  ע .10

החליטה   הנגיף,  לזיהוי  לאפשר  גדולים  ביצוהמדינה  הבדיקאת  מעבדות ע  בידי  ות 

 פרטיות. 

המדינה    3.8.2020בתאריך   .11 הביטחון  משרד    –פרסמה  ומשרד  ה  –הבריאות  מכרז את 

העתירה   מעבדו  להקמתשנועד  נשוא  פרטיות  שתי  למעבדה תנוספות  אופציה  עם   ,

 דיקות מעבדה לזיהוי נגיף הקורונה.ב לביצוע ספת,שלישית נו

 .1ע/מצורף לעתירה כנספח , לעותרים הצליחו לקבחלק ממסמכי המכרז שה העתק # 

המכרז .12 מסמכי  כל  את  אין  העותרים  שבידי  הביטחון,  ,  משרד  בידי  מכיון פורסם 

 הרחב.   רבפומבי לציבושהמכרז לא פורסם 

העותרים   .13 בכעתירת  למכרז  מכוונת  אלא  אינה  לתנאי    ממוקדתללו,  ורק  מסוים אך 

במכרז המכרז,   המופיע  לפי  ויופעלו  יוקמו  אשר  הפרטיות  מהמעבדות  מונע  ואשר 

 לקלוט לשורותיהן עובדי מעבדות ציבוריות. נרחיב על כך בהמשך.  

יכובמכרז   .14 כמות  את  להגדיל  מבקש  הבריאות  משרד  כי  בדיקות  נאמר  ביצוע  לת 

ב גיאוגרפי  3-הקורונה  בצפון ם:יאזורים  אחת  בדרום    מעבדה  שניה  מעבדה  הארץ, 

לנספח תכולת העבודה    1הארץ, ואופציה למעבדה שלישית באזור השפלה. ראו: סעיף  

 (. 1ע/במכרז )

את   .15 מפרטות  המכרז  מהמעהוראות  המפורטות  המקצועיות  שיוקמו, הדרישות  בדות 

האדם,   כוח  ביצהציוד,  לגבי  הוראות  מתשתיות,  הקורונה,  בדיקות  וביטחון וע  חשוב 

ה של מידע,  בקרות  והתקנים,  הבריאות  משרד  דרישות  עפ"י  איכות  בטיחות,  וראות 

 ועוד.   משרד הבריאות

ה  .16 תקופת  נקבעה  לאחר מיום    –התקשרות  במכרז  שנה  לחצי  ועד  ההזמנה  הוצאת 

בתק כאשר  המעבדה,  הקמת  זו  אישור  מינימו  תהבריאו  משרדופה  לביצוע  ם מתחייב 

לשנה רד  למשבדיקות.    300,000 ההתקשרות  להארכת  האופציה  שמורה  הבריאות 
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עד  נוספת ההתקשרות  תכולת  את  להגדיל  וכן  ראו:200%,  תכולת   12סעיף   .  לנספח 

 (.  1ע/העבודה במכרז )

שהוא הרגולטור כעולה מהוראות מסמכי המכרז, המדובר במכרז של משרד הבריאות,   .17

 משרד הביטחון. באמצעות ומתנהל  . המכרז פורסםכרזם המקצועי האחראי למוהגור

בבמכרז    :הלו"ז .18 ללקוחות  שירות  ומתן  המעבדה  תפעול  כי  לדרישות נקבע  התאם 

המלאות הזוכה ,  המכרז  לספק  הזמנה  מהוצאת  חודש  עד  במקור  ]ההד  יבוצע  גשה 

 [.  1ע/( לנספח תכולת העבודה, 1)12סעיף  –במכרז 

, יהיה חלון זמן  םכיזוזמנה לוהוצאת הה  ד ההחלטה על הזוכים במכרזועממ  –כלומר   .19

להקים וכוח אדם נוסף,  לקלוט עובדי מעבדות    יוכלו, במהלכו הזוכים  בלבד  של חודש

 את המעבדות ולהתחיל לפעול. 

הקורונה,  .20 לבדיקות  הפרטיות  המעבדות  את  תתקצב  ישראל  מדינת  שפורסם,  כפי 

כ של  עתק  ₪  4-בסכום  וחצי.   מיליארד  פר  לשנה  יבוצע  כמות  -התשלום  לפי  בדיקה, 

 הבדיקות.

 . 2ע/כנספח  , מצורף9.8.2020משרד הבריאות מיום הודעת דוברות העתק  # 

 במעבדות הפרטיות לבדיקות קורונהרצון העותרים, עובדי מעבדות ציבוריות, לעבוד 

ולפי   .21 מעבדות,  ועובדי  אדם  כח  לגייס  נדרשות  הפרטיות   הנתונים המעבדות 

עובמיםהמתפרס המ,  יעבדו  עבדדי  אשר  להרוויח עשוי  הפרטיות,במעבדות  ות  ים 

, כאשר השכר החודשי ואף סכומים גבוהים מכך₪ לשעה )  120-סכומים גבוהים של כ

₪, בעוד שהשכר ההתחלתי   18,000-לעובד מעבדה במעבדות הפרטיות צפוי להגיע לכ

 .₪ 6,500-כבמעבדות הציבוריות הוא  

ת הרגילה )"שעובדים לא רק במשרתם  ריות, עו, המועסקים במעבדות הציבוהעותרים .22

הסכמי  פי  על  חוץ"(.  )"תורן  במשמרות  נוספות  שעות  עובדים  בנוסף  אלא  תקן"(, 

העבודה, עובדי המעבדות הציבוריות רשאים לעבוד בעבודה נוספת ובמשמרות נוספות, 

 שעות עבודה נוספת לחודש.  30היקף  בכפוף לקבלת אישור המעסיק וכן למגבלת

במעבדות  שהתשלון  מכי .23 פי  הפרטיות  ום  במעבדות ו   2גבוה  התשלום  לעומת  יותר 

העובד שעות נוספות משלם שכר שמרטף בדה ציבורית  מעשעובד    ומכיון  הציבוריות

השתכרותו משכר  הרגילה,   העותרים  ;!()   יותר  במשרתם  עבודתם  לצד  מעוניינים, 

שעות   יוכלו  ת  ומשמרולעבוד  זה  באופן  הפרטיות.  במעבדות  , העותריםנוספות 

שנים   בלימודיםשהשקיעו  מקצועית  רבות  ייעודם ובהכשרה  את  ולממש  להגשים   ,

המקצועי באופן המיטבי, לשפר את הכנסתם החודשית הזעומה, וכן לתרום למאמץ 

   הכולל של מדינת ישראל במאבק בנגיף הקורונה.
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 כי נמנע מהם לעבוד במעבדות הפרטיות. , לעותריםלתדהמתם התחוור  אך .24

 יבוריות לעבוד במעבדות פרטיות לבדיקות קורונהעבדות צעובדי מהתנאי במכרז האוסר על  

מתחוור,   .25 התדהמה  במכרזכי  למרבה  שיזכו  המעבדות  לקלוט   –  שתי  שלא  הונחו 

 לעבודה עובדי מעבדות ציבוריות!

בסעיף   .26 נקבע  אדם,  4)5כך  כח  בפרק  במכרז  ל  3עמ'  ב(  עבודה  תכולת  הקמת לנספח 

 :3.8.20אריך  מעבדות קורונה מת

מתחי יו"המציע  לא  כי  במעבדיב  החודשים  כל    העסק  שבשלושת  אדם 

האחרונים עבד במעבדות ציבוריות במערכת בריאות וכן לא נמצא בחל"ת  

 מהמערכת הציבורית." 

 .  1ע/ העבודה במכרז,לנספח תכולת  3ראו: עמוד  .27

הבריאות,  .28 ומשרד  הביטחון  משרד  באמצעות  ישראל,  מדינת  להאמין.  ולא  לקרוא 

לבדיקו עבמ  פתיחתעל    המופקדים פרטיות  קורונהדות  המעבדות ת  על  אוסרת   ,

 דות ציבוריות! לוט עובדי מעבהפרטיות לק

על המעבדות הפרטיות לקלוט אדם אשר ב  –המובן מאליו    יובהר .29  3-התנאי האוסר 

האח מהמערכת החודשים  בחל"ת  נמצא  לא  וכן  ציבוריות  במעבדות  עבד  רונים 

דההציבורי המונע  תנאי  הוא  מעובדי  -ת,  לפקטו  הציבוריות  ות בצע משמרהמעבדות 

 ן מונע לעבור לעבוד במעבדה פרטית(.נוספות ועבודה נוספת במעבדות הפרטיות )וכ

של   ההקפאה  דורשת    3תקופת  בחל"ת,  הימצאות  או  סיק הפל  מהעותריםחודשים, 

ידיים   בחיבוק  להמתין  הציבוריות,  במעבדות  לנסות   3לעבוד  אז  ורק  חודשים, 

 דות הפרטיות.ולהתקבל לעבודה במעב

תוך חודש ימים, ק  נדרשות להתחיל לעבוד בלו"ז דחוות הפרטיות, העבדכי המברור  

 .לעותריםחודשים  3להמתין  מבחינתןובהיקפים גדולים, לא יוכלו 

מבין   במעבדהעותריםמי  לעבוד  שירצה  ל,  ייאלץ  הפרטיות,  במעבדה ות  עבודתו  עזוב 

להמתין   וגם  3הציבורית,  פרנסה,  ללא  לעבודה   חודשים  יתקבל  שלא  הסיכוי  רב  אז 

הפרבמ הדרועבדה  העובדים  את  קלטה  לכן  קודם  הרבה  אשר  והחלה  טית  לה  שים 

 לעבוד.

ומכאן   מכאן  קירח  יישאר  ציבורית,  מעבדה  עובד  אותו  זה,  את   יעזובגם    –באופן 

חודשים ללא פרנסה, וגם לא יתקבל לעבודה   3מתין  יה הציבורית, גם  ו במעבדמשרת

 טית. במעבדה הפר
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במכרזהבביטול    כאמורעניינה  שהעתירה  מכאן   .30 שנקבע  המעבדות תנאי  על  האוסר   ,

   . הפרטיות שיוקמו לבדיקות קורונה, לקלוט עובדי מעבדות ציבוריות

ו, ואינם מבקשים לבטל את  העותרים אינם תוקפים את המכרז כול  כי כאמור,  יובהר   .31

אשר תתקבל במכרז   או אחרת  תוצאה זוינם תוקפים  כן, העותרים אלו. כמו  המכרז כו

 וני. גוף פלוני או אלמהעבודות נשוא המכרז ל והחלטה למסור את

 של העותרים למשיבים פניות מוקדמות

ש .32 לעותרילאחר  על  נודע  ביום  ם  שפורסם,  במכרז  שנקבע  פנו   26.8.2020התנאי 

 .  א כוחם הח"מ, אל המשיביםעותרים במכתב בה

 .3ע/כנספח   , מצורף26.8.20א כוחם מיום ות בניית העותרים באמצעפמכתב העתק  # 

, ביקשו העותרים מהמשיבים לבטל את (3ע/  )נספח  במכתב הפנייה המנומק והמפורט .33

  .דות ציבוריותהתנאי שנקבע במכרז והאוסר על המעבדות הפרטיות לקלוט עובדי מעב

ה .34 התנאינוכח  בביטול  הדחוף  הפרטיו  –  צורך  שהמעבדות  עובדים לפני  יגייסו  ת 

, להודיע על ביטול התנאי במכרז בדחיפות 3ע/ביקשו העותרים במכתבם    –שורותיהן  ל

 ימים.   15ובתוך 

מ  31.8.2020ביום   .35 מכתב  המאשר  נהלת  התקבל  הבריאות,  משרד  מנכ"ל  את  לשכת 

וסקים בנושא  עברה לטיפול הגורמים המקצועיים הע קבלת פניית העותרים וכי היא הו

 במשרד הבריאות.  

 .4ע/כנספח  , מצורף.8.2031מנהלת לשכת מנכ"ל משרד הבריאות מיום  מכתבהעתק  # 

העותרים    6.9.2020בתאריך   .36 כוחם  שבו  בא  במכתב  באמצעות  נוספת ופנו  פנייה 

 תזכורת למשיבים.  ו

 .5ע/כנספח   , מצורף6.9.20ותרים מיום מכתב פנייה נוסף ותזכורת של העהעתק  # 

דחיפות (, הדגישו העותרים את  3ע/ונה )הראש  פנייה , כמו ב(5ע/)פנייה הנוסף  במכתב ה .37

בדחיאם    –פנייתם   יבוטל  הפרטיו לא  המעבדות  המקפח במכרז,  התנאי  יגייסו פות  ת 

 העותרים עובדי המעבדות הציבוריות.  כח אדם אחר, ודלתותיהן ייסגרו בפני 

הבפני .38 ביקשו  נוספת  יה  הראשונה  בפנייתם  כי  הזכירו    –הדחיפות  עקב    –העותרים 

( ציינו 5ע/ימים. העותרים בפנייתם הנוספת ) 15נה חיובי לביטול התנאי בתוך עמלקבל 

פנייתם הראשונה חלפו  כי   זולת מענה פורמלי שנתקבל, לא קיבלו   11מאז  ימים, אך 

העובקשתם.  ל  מענההעותרים   הודיעו  כי    יםתרלפיכך  הנוספת,  שעד בפנייתם  במידה 
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לפנייתם  10.9.20ליום   חיובי  מענה  יתקבל  יפנו   לא  במכרז,  האמור  התנאי  ויובטל 

 ות החוקיות. ערכאהעותרים ל

נכון למועד וקשת העותרים  בהתייחסות עניינית להפנייה הנוספת גם היא לא הולידה   .39

  כל מענה חיובי לפנייה מהמשיבים. תיבת העתירה לא התקבלכ

ועוד. .40 )  זאת  הנוספת  בפנייתם  שנקבע 5ע/העותרים  הזמנים  לוח  מה  לדעת  ביקשו   )

, מה המועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות, ומה המועד להחלטה על הזוכים במכרז

לכך  אולם  במכרז.   ניתןגם  מענה  לא  לא  והמשי  ,כל  ולא בים  העותרים  לבקשת  נענו 

המה  לעותרים    מסרו החלטות  זמנים  לוח  העבודות   רזבמכלקבלת  ביצוע  ולתחילת 

  .נשוא המכרז

לעיל,   .41 המכאמור  העותרים  ידיעת  בתאריך  למיטב  פורסם  למו  3.8.2020כרז  ועד נכון 

זו  כתיבת   פועתירה  הגופיםמי  החלטהרסמה  טרם  במכרז  הם  החלטה ,  הזוכים 

הגופים   צפויים  שלאחריה  במכרז  במהירושיזכו  לפעול  זמן  ות  להתחיל  חלון  בתוך 

 .  לגייס לשורותיהם כוח אדם ועובדי מעבדותם דש בלבד עליהמצומצם של חו

נוכח   .42 אלה,  הנושא  בנסיבות  שתוארדחיפות  ש  ;כפי  מלחשוף ו  נמנעהמשיבים  ומכיון 

העבודות  אתעותרים  ה  בפני ולביצוע  במכרז  החלטות  לקבלת  הזמנים  ומאחר לוח   ;

החלטות   יתקבלו  מתי,  עד  לדעת  בלי  עוד,  ימתינו  העותרים  והמעבדשאם  ות במכרז 

י לדרךהפרטיות  קצר  יצאו  זמן  ותוך  עבור  ,  מדי  מאוחר  יהיה  לעתור  העותרים  אז 

בפני בית  וי הנוכחי  בעיתעתירתם זו    לשטוחלעותרים מנוס אלא    אין   מבוקשם;לקבלת  

 ד.  המשפט הנכב

 הטיעון המשפטי 

על   .43 עובדי  המעבדות הפרטיות לקלוט לשורותיהן את  התנאי במכרז האוסר  העותרים 

שלא   נקבע,  ריאותמשרד הבהמשיבים ובעיקר  בידי    שהוכתבתנאי    ,ריותמעבדות ציבו

 ק לעקרונות יסוד משפטיים. בניגוד מובהכדין, 

 פגיעה בחופש העיסוק 

על   .44 הפרטיות,    העותרים האיסור  במעבדות  ביותרפוגע  לעבוד  חמורה  בזכותם   פגיעה 

אויה ר  ליתלתכמידתית ושלא  -פגיעה חמורה זו היא בלתי.  לחופש עיסוק  עותריםהשל  

 חופש העיסוק. , המעוגן בחוק יסוד:העותריםבחופש העיסוק של 

עובדי המעבדות הציבוריות, מועסקים במשך שנים בתנאי שכר   העותריםמור לעיל,  אכ .45

של  הרבה  וחשיבותו  השנים,  רב  נסיונם  האקדמית,  השכלתם  נוכח  בפרט  ירודים, 

פינה   אבן  המהווה  המקצועי  רופאהתחום  לדיא  לכל  רפואי הנדרש  ועליו גנוזה  ת 

 ות מעבדה.להסתמך על בדיק
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ה .46 הקורונה  נגיף  שפרץ  לבצע  לאחר  מיידית  נדרשה  בהיקפים מדינה  מעבדה  בדיקות 

 נרחבים לשם גילוי נגיף הקורונה ומניעת התפשטות החולי בקרב האוכלוסייה. 

של   .47 בדרכם  נקרתה  העתים,  בצוק  כעת,  הציבוהעותרים  הנה  המעבדות  ריות עובדי 

לשמנות  הזד ולופז  שלהם,  האומללים  השכר  תנאי  את  קצרה    פר   הכל כך    –לתקופה 

 עד אשר נגיף הקורונה יובס ויעבור מן העולם. – מקווים

בידי    העותרים .48 המוקמות  הפרטיות  המעבדות  על  כלות  בעיניים  אפוא  מתבוננים 

כ של  אדירה  תקציבית  בהשקעה  למצוא   העותרים₪.  מיליארד    4-המדינה,  יכולים 

ולו מו  מזור,  זמן  נוספת  לתקופת  עבודה  באמצעות  הדל  שכרם  בהשלמת  גבלת, 

 טיות. במעבדות הפר

של    אבל, .49 הכלכליות  ותקוותיהם  משרדי נכזבו,  העותריםציפיותיהם  שקבעו  בתנאי   ,

 הפרטיות.הבריאות והבטחון, האוסר על עובדי מעבדות ציבוריות לעבוד במעבדות 

ת הפרטיות לבדיקות קורונה מעבדובאינטרס הציבורי הכללי שה  יעה הקשהמעבר לפג .50

ה מהסקטור  ומיומן  מקצועי  אדם  כח  האיסור   ;ציבורייעסיקו  של  ישירה  תוצאה 

, עובדי המעבדות הציבוריות. כל העותריםהאמור הוא פגיעה קשה בחופש העיסוק של  

כנו,   על  נותר  האיסור  של  עוד  זכותם  מעבודתם להתפרנס    העותריםנפגעת  בכבוד 

רב של שנים רבות בלימודים אקדמיים ובעבודה מקצועית ו בעמל  , אותו רכשומקצועם

, למרות שהם עומדים תשרותם להתקבל לעבודה במעבדות הפרטיות אפנפגעבתחום.  

בכל קריטריון מקצועי הדרוש כדי להתקבל לעבודה כעובד מעבדה במעבדות הפרטיות 

 לבדיקת קורונה. 

כך למשל, חופש העיסוק.   ק יסוד:ד עוד בטרם נחקק חווכר כזכות יסוק ההעיסוחופש   .51

בג"ץ   המשטרה  1/49ראו  שר  נ'  פ"בז'רנו  ב  ,  זכה  1949)  80ד  העיסוק  חופש  עקרון   .)

יסוד: חוק  חקיקת  עם  נורמטיבית  ועליונות  חוקתי  עיגון  בג"ץ  לקבל  העיסוק:  חופש 

נ' שר    1715/97 בישראל  פהאוצרלשכת מנהלי ההשקעות  )"ד  ,   14, פסקה  367(  4נא 

(1997.) 

יס .52 בכ וד:חוק  לעסוק  זכאי  המדינה  של  ותושב  אזרח  כל  כי  קובע  העיסוק  ל  חופש 

ת בתי המשפט באופן עיסוק, מקצוע או משלח יד. הזכות לחופש עיסוק הוגדרה בפסיק

על   לחברה  ולתרום את תרומתו  "חירות של הפרט להגשים את אישיותו  נרחב, בתור 

מאידי   יד.השקעת  במשלח  או  במלאכה  בעיסוק,  הסדרים   חירות  מציו  אם  נפגעת  זו 

ממנו   מונעים  פיזיים(  או  אבמיש  –)נורמטיביים  בעקיפין  רין  רצונו   –ו  פי  על  מלפעול 

, פ"ד לם נ' מנכ"ל משרד החינוך  5936/97ויכולתו": הנשיא א' ברק בפסק הדין בבג"ץ  

 (.1999ברק ) לפסק דינו של הנשיא 4, פסקה 693( 4נג )
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ה לעמוד בתנאים שנקבעו בפסקת ההגבלה אשר  , עליבמקרה של פגיעה בחופש העיסוק .53

סוק; כלומר, צריך שהפגיעה תיעשה על פי חוק או לפי העי  חופש לחוק יסוד:  4בסעיף  

חוק מכוח הסמכה מפורשת בו, שנועד לתכלית ראויה, ובמידה שאינה עולה על הנדרש. 

על   האיסור  זה,  לבדי  העותריםבמקרה  הפרטיות  במעבדות  קורונלעבוד  אינו  קות  ה, 

 ומד באף אחד מהתנאים שבפסקת ההגבלה בחוק היסוד.ע

הראשי .54 קובעתהחקיקה  אינה  הסמכה    ת  ציבוריות איזושהי  מעבדות  מעובדי  למנוע 

פרטיות במעבדות  גם  הבריאות   .לעבוד  משרדי  ראשית,  בחקיקה  הסמכה  בהיעדר 

איניוהב רשאים  טחון  מינהליתם  הנחיה  באמצעות  העיסוק  את  החלטה   להגביל  או 

ה לפעול  מינהלית.  כיצד  המינהל  רשויות  את  להדריך  נועדו  מינהליות  בכפוף נחיות 

ת חדשות על עיסוק, אשר לא לחקיקה הראשית, והן אינן יכולות ליצור יש מאין מגבלו

 נקבעו בדין הראשי. 

כן .55 על  כמו  האיסור  הפרטיות,  העותרים,  במעבדות  ראו  לעבוד  לתכלית  ואינו אינו  יה 

ת של ייחוד העיסוק למי שיש לו  דתיות. האיסור לא נועד לתכלימקיים את עקרון המי

לימודים אקדמיים   השלימו  שהעותריםוהכישורים לעסוק בתחום, מכיון  את ההשכלה  

 ת ונסיון מקצועי רב בעבודתם רבת השנים.שרה נרחבורכשו הכ

ככל שתכליתו של האיסור למנוע 'תחרות' על כח האדם בין המעבדות הציבוריות לבין  .56

משרד מעבדות הפרטיות, הרי שזו תכלית בלתי ראויה. תפקידם של משרד הבריאות וה

כוועד העובדים של עובדי המעבדות, אלא  הבטח נשוא  בעניין    –ון אינו לשמש  המכרז 

הקמת מעבדות פרטיות שיוכלו לבצע ב  הציבור הרחב  טרסים שללדאוג לאינ  –העתירה  

 . ביםבדיקות קורונה בהיקפים גדולים מאד ובפרקי זמן קצרים וקצו

שנה השלישי של המידתיות, מכיון  כמו כן, האיסור נשוא פנייתנו, אינו עומד במבחן המ  .57

ולא נראית   –שרות מונים על כל תועלת שהוא עשוי להביא  עולה עשהנזק שנגרם ממנו  

בכח  )שהוגבלו  הפרטיות  למעבדות  הן  בנזק  לעיל,  כאמור  מדובר,  ממנו.  תועלת  כל 

שביכולת לגייס(האדם  פרטיות ן  מעבדות  הוקמו  )שלמענו  הרחב  לציבור  הן  בנזק   ,

י ות קורונה בהיקפים נרחבים, אך נמנע מהמעבדות לגייס כח אדם מקצועלביצוע בדיק

בנזק   והן  הציבוריות(,  המעבדות  מקרב  הפתח    לעותריםומנוסה  עבורם  נחסם  אשר 

ולו  הצר שיכול לאפשר להם להתפרנס בכב עד שיעבורוד,  זמן מסוים  מהעולם   לפרק 

 נגיף הקורונה. 

סוק מעבר לאינטרסים הלגיטימיים של יש לציין כי תניה אשר מגבילה את חופש העי .58

לסעיף  הצדדים בהתאם  בטלה  היא  וככזו  הציבור,  תקנת  את  הנוגדת  תניה  הינה   ,30 

 .1973-לחוק החוזים )חלק כללי(, תשל"ג
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 הפליה פסולה

פ .59 בהאיסור  גם  פסולההיותו  סול  בהפליה  במפלה,  מעבדות   העותריםין  ,  עובדי 

האיסור    ציבוריות, חל  עליהםעליהם  לעב  ונגזר  ירודים,  להמשיך  שכר  בתנאי  לבין וד 

 .ויותר 2אשר יוכלו להשתכר פי  עובדי מעבדות פרטיות

ותק והשכלה אקדמית, האחד  .60 נוצר מצב שאין לקבלו. שני עובדי מעבדה, בעלי אותו 

בעוד שחברו עובד במעבדה פרטית וישתכר   , זעוםת ומרוויח שכר  ה ציבוריעובד במעבד

 ויותר. 2פי 

ולו   –, וחוסם בעדם מלעבוד  העותרים, מפלה לרעה את  העתירהנשוא    התנאי האוסר .61

במשמרות  בשעות   ייעודם   –נוספות  או  את  כהלכה  לממש  הפרטיות,  במעבדות 

 המקצועי, ולשפר את שכרם.

בנמצ .62 הצדקה  אין  הצדא  ואין  כזו,  הפליה  ליצירת  על  כלשהי  לאסור  העותרים קה 

 ת.להשלים הכנסתם בעבודה נוספת במעבדות הפרטיו

לא  .63 גם אם מלכתחילה  בהיבט התוצאתי שלו,  הוא מפלה  זה, האיסור שנקבע,  באופן 

עובדי המעבדות העותרים וטחון להפלות בין  יהיתה כוונתם של משרדי הבריאות והב

 בדי המעבדות הפרטיות.ריות לעוהציבו

הו .64 השוויון  חוקתית עקרון  כזכות  גם  והוכר  הדמוקרטי,  משטרנו  של  אפו  מנשמת  א 

יסוד:הנגזרת   בחוק  לכבוד  וחירותו: מהזכות  האדם  התנועה   6427/02בג"ץ   כבוד 

(. ההכרה החוקתית בזכות  2006)  619(  1, פ"ד סא )לאיכות השלטון בישראל נ' הכנסת

מענ לעיללשוויון,  משנהיקה  המינהלי  במשפט  ההפליה  שהרי -ת  החובה    תוקף. 

ים שבהם ההפליה אינה המינהלית לנהוג בשוויון נרחבת אף יותר, ומתייחסת גם למצב

או   אקראית  היא  ולעתים  פסולים  מטעמים  ברקנובעת  דפנה  משפט ארז  -מקרית: 

 . "(ארז-ברק)להלן: " 678, כרך ב' –מינהלי 

להפל .65 שאין  הוא  יסוד  שכלל  בין  שווים,ות  בין  להפלות  "אין  זה  ובעניין  ואין    ווים, 

נ' רא  585/01להעניק לאחד את מה שנשלל מהאחר": בג"ץ   , יש המטה הכללקלכמן 

 (. 2003) 694( 1פ"ד נח )

בכדי לקבוע שמדיניות מסוימת היא מפלה, אין צורך שהנורמה הלכה פסוקה היא, כי   .66

ש מפלה  כוונה  שתוכח  או  מפלה,  תהיה  קובעי  עצמה  שבמבחן ל  בכך  די  המדיניות. 

ביח מדובר  שוויםהתוצאה  בין  ומפלה  שונה  למשלס  ראו  בעמ'  ארז-ברק:  .   ,699 

-ו   46,  42(, פסקאות  22.5.2012)  נסר נ' ממשלת ישראל  3800/02; בג"ץ  שםוההפניות  

 .(2012)  44( 2, פ"ד סה )ח"כ זהבה גלאון נ' היועץ המשפטי לממשלה 466/07; בג"ץ 50
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לא  אין  .בענייננוכך   .67 משתייכים  המעבדות  עובדי  כל  כי  ויש חולק  ייחוס  קבוצת  ותה 

ציבוריותהעותרים,  לראות בהם כשווים. האיסור המונע מ להתפרנס   ,עובדי מעבדות 

מעבודה נוספת במעבדות הפרטיות לגילוי קורונה, גם אם תכליתו לא היתה להפלות, 

בין   יוצר הפליה  בין  בוריות לעובדי מעבדות ציכהעותרים  הרי שבמבחן התוצאה הוא 

 ת. עובדי מעבדות פרטיו

של   .68 ובפרנסתם  בכיסם  במישרין  הפוגעת  זו,  תוצאתית  הפליה העותריםהפליה  היא   ,

וחמורות.   קשות  במעבדות שתוצאותיה  גם  פוגעת  זו  תוצאתית  הפליה  ועוד,  זאת 

הפרטיות עצמן, שנאסר עליהן להעסיק עובדי מעבדות ציבוריות מיומנים; וכן ההפליה 

דה ההרשאה למעבדות הפרטיות לבצע  בור הרחב אשר למענו נועוגעת בציהתוצאתית פ

 בדיקות קורונה בהיקפים נרחבים ובלו"ז קצר. 

האוסר על במכרז  ביטול התנאי    –על מנת לתקן את ההפליה, מתבקש המובן מאליו   .69

 המעבדות הפרטיות לבדיקות קורונה לקלוט לשורותיהן עובדי מעבדות ציבוריות.

 ת זרותשיקולים זרים, מטרו

נראיתכ .70 לא  עיסוקם של  הצדק  אמור  לפגוע בחופש  עובדי מעבדות ה כלשהי  העותרים 

 , ולהפלותם לרעה לעומת עובדי מעבדות פרטיות.ציבוריות

 ה ת בכוח יתר, בהיות הרשושימוש  התקבל עקב    שהתנאי האוסר במכרזאין זאת אלא   .71

ר של  המבקש למנוע מעבמשרד הבריאות    –  של מעסיק  ריבון, כדי להשיג מטרות זרות

 יים לשוק הפרטי.דים ציבורעוב

עובדי מעבדות ציבוריות לעבוד במעבדות הפרטיות, למנוע ממשרד הבריאות  החלטת   .72

ריבון, הקובע את הכללים לכניסת מעבדות   משרד הבריאותשל    ונתקבלה מתוקף היות

 פרטיות לשוק בדיקות הקורונה.

ו רלקבוע את הכללים הפרטניים לפיהם ייבח  ךמוסמו  ירשא  , כריבון,הבריאות  משרד .73

קורונה לבדיקות  הפרטיות  המעבדות  יפעלו  במכרז  המעבדות  אלה  ולפיהם  כללים   .

נועדו להגשים את המטרה שביסוד הדברים: בחירת המעבדות הפרטיות אשר תהיינה 

כלכלית    –מסוגלות   מינהלית,  מקצועית,  בהיקפים   –מבחינה  קורונה  בדיקות  לבצע 

 צר.זמנים ק נרחבים ובטווח

, לקבוע כללים מפורטים משרדי הבריאות  ההי  ר לעיל, רשאיובטווח השיקולים האמ .74

 לבחירת המעבדות הפרטיות ולעבודתן, כפי שנעשה במכרז והוראותיו. 

נועד  כרז הציבורי  לכה היא שהמשרד הבריאות לצאת במכרז, המשהחליט מזאת ועוד,  

נות ומתן הזדמ  עקרון השוויון: הראשון,  העומדים בבסיסו  שני עקרונות יסוד  להגשים

העק המציעים;  לכל  בישווה  לנהוג  השאיפה  הוא  השני  בכספי רון  ובחיסכון  עילות 



 

 

15 

ידי השגת מ על  למזמין באמצעות  הציבור  עע"מ   מנגנון התחרותירב היתרונות  )ראו: 

 ((. 2003) 505( 3נז ), פ"ד המועצה המקומית מג'אר נ' ג'מאל אבראהים 1966/02

משרד .75 של  השיקולים  שטווח  בהבריאות  אלא  קורונה  ,  בדיקות  ביצוע  להבטיח  כדי 

ולל שיקולים של אינו כזאת באמצעות מכרז,  ולעשות  ,  בהיקפים נרחבים ובלו"ז קצר

 . כמעסיקמשרד הבריאות 

עובדי מעבדות בסקטור הציבורי, ובתור מעסיק מחויב משרד ריאות מעסיק  משרד הב .76

אי העסקתם הבריאות לקיים את הסכמי העסקת עובדיו, לשלם את שכרם, לדאוג לתנ

 וכיוצא באלה. 

ניתנה קורונה,  הסמכות לקבוע כללים למכרז למעבדות הפרטיות לבדיקות  דא עקא,   .77

ות קורונה בהיקף רב ובלו"ז קצר, ולא על מנת להסדיר ביצוע בדיקהבריאות    למשרד

עובדיו  על מנת לשרת את האינטרס של משרד הבריאות כמעסיק החושש מבריחת 

 .לזרועות מעסיקים אחרים 

 ו יב, כריבון, הכתטחוןיוהב  הבריאות  יבאין סיבה אחרת הנראית לעין, נראה כי משרד .78

סיק, דבר הפסול איסור הנ"ל, כדי להגן על האינטרסים של משרד הבריאות כמעאת ה

להשתרבב הואיל    –מיסודו   אמורים  לא  הפרטיות,  למעבדות  התנאים  ובקביעת 

שיקו הם  ואלו  כמעסיק,  הבריאות  משרד  של  שביסוד שיקולים  למטרה  זרים  לים 

 .קביעת הכללים למעבדות הפרטיות לבדיקות קורונה

לפעול   ת המפעילה את שיקול דעתה, אסור לה לשקול שיקולים זרים אות מינהלירשו .79

. שיקול הדעת של הרשות המינהלית לעולם אינו מוחלט, אלא מוגבל. למען מטרה זרה

מסוימת, למטרה  מופעלים  דעת  שיקול  וכל  סמכות  שיקולים   כל  על  ובהתבסס 

ו השיקולים המטרה א  מסוימים, הנלמדים מהחוק המסמיך את הרשות לפעול. כאשר

או על יסודם, ייאמר, כי המטרה   הם כאלה, שהחוק המסמיך אינו מתיר לפעול למענם 

בבג"ץ   ברק  א'  השופט  כדברי  לחוק.  זרים  השיקולים  ראש   1/88,  953/87או  נ'  פורז 

 : "(בג"ץ פורז)להלן: " 324, 309( 2פ"ד מב ) ,יפו –עיריית תל אביב 

שבון אותם שיקולים, הנופלים לדל"ת לקחת בח  "... חייב שיקול הדעת השלטוני

דעת. שיקול החורג ממטרותיו -ך אותו להפעיל שיקולאמותיו של החוק המסמי 

כן פסול, ואין הרשות השלטונית רשאית -של החוק המסמיך הוא שיקול זר, ועל

 .להתחשב בו"

לחוק   .80 הזרים  שיקולים  על  או  מטרות  על  המבוססת  הרשות  של  פעולה  או  החלטה 

היהמ לסמיך,  ראו  בטלות.  ודינה  הרשות,  של  סמכותה  לתחום  מחוץ  פעולה  משל: א 

בעמ"מ   כהן  י'  הביטחון  1/82השופט  שר  נ'  )קוואסמה  לו  פ"ד  "בית 670,  666(  1,   :

העומדת נגד עיני הרשות   משפט זה פסק במספר רב של מקרים, שגם כאשר המטרה,

פי הדין -סמכותה עללהשתמש בבפעולתה, היא מטרה רצויה וטובה, אין הרשות יכולה  
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שבשבילה מטרה,  אותה  לקידום  ורק  אך  המטרה   אלא  אם  לפעול.  הוסמכה  היא 

העיקרית, שלשמה הרשות הפעילה את סמכותה, לא היתה בתחומי המטרות, שלשם 

 י החוק, תיחשב פעולת הרשות כחריגה מסמכות".פ-השגתן הוסמכה הרשות לפעול על

לפ .81 הרשות  רשאית  שלשמן  והשהמטרות  אינם עול,  לשקול,  רשאית  שהיא  יקולים 

המינה הרשות  ידי  על  המסגרת נקבעים  את  שמהווים  והמטרות  השיקולים  לית. 

א'  השופט  כדברי  המסמיך.  מהחוק  תמיד  נלמדים  הרשות  של  הדעת  שיקול  להפעלת 

"324בעמ'  ,  פורז  בבג"ץברק   את  :  לעצמה  לעצב  חופש  השלטונית,  לרשות  לה,  אין 

ה שלשמן  רשאיתהמטרות,  שיקול  יא  את  שיקול-להפעיל  מכוח -דעתה.  המופעל  דעת, 

ב להתקיים במסגרת המטרות שהחוק קבען, ובמסגרת זו בלבד. אפילו נאמר החוק, חיי

שיקול הדעת  בדבר חקיקה במפורש, כי שיקול הדעת הוא מוחלט, הרי גם אז מתפרש  

 ו".קת סמכותכמחייב את בעל הסמכות לפעול לשם הגשמת מטרות החקיקה שמהן יונ

הפרט .82 המעבדות  בידי  קורונה  בדיקות  לקיים  המסמיך  תקנות החיקוק  הוא  יות, 

התש"ף שעה(,  )הוראת  רפואיות(  )מעבדות  העם  "  2020-בריאות  הוראת )להלן: 

ריאות העם )מעבדות רפואיות(, "(, אשר הוסיף כהוראת שעה תיקון לתקנות בהשעה

בדיקות קורונה וזאת לתקופה לביצוע    ולפיו הותר לנהל מעבדה רפואית  1977-התשל"ז

 ימים.   180שנקבעה של 

הור בריאות  תקנות  פקודת  לפי  סמכותו  בתוקף  הבריאות  שר  בידי  נקבעו  השעה  את 

התשכ"ח1940העם,   עסקים,  רישוי  וחוק  ה1968-,  חוק  גם  נחקק  אלה,  לצד  ארכת . 

 .2020-"ףנגיף הקורונה החדש( )אישורים רגולטוריים(, התש –תקופות )הוראת שעה 

לגבי סמכותו   .83 דבר  וחצי  דבר  אין בהם  של משרד הבריאות חיקוקים מסמיכים אלה, 

משפט  בתחום  אחרים  מדינים  סמכויותיו  יונק  כמעסיק,  הבריאות,  משרד  כמעסיק. 

 העבודה, הסכמים קיבוציים וכיוצא באלה. 

זרפסול מחמת  ,  התנאי האוסר שנקבע במכרזיכך,  לפ .84 ל השיקו  –  זרהומטרה    שיקול 

חת פתיוהתנאים שנקבעו לשהשתרבב לתוך ההחלטה  –ד הבריאות כמעסיק של משר

פרטיות  למעבדות  והבטחון השוק  הבריאות  במשרדי  שהתקבלה  החלטה  שהיא   ,

 . מעבדות פרטיות לבדיקות קורונה הקמתבתוקף סמכותם להסדיר  

 סבירות ההחלטה -אי

העותרים לאסור על  ההחלטה    סבירות-חוסרפסול עקב    ,העתירההתנאי האוסר נשוא   .85

 עובדי מעבדות ציבוריות לעבוד במעבדות הפרטיות. כ

פוגע באפשרותם להתקבל ,  העותריםרק שהתנאי האוסר פוגע בחופש עיסוקם של    לא .86

סבירות -קיימת אימפלה אותם לרעה, ומהווה שיקול זר ומטרה זרה, אלא שלעבודה,  

 מהותית בקביעת האיסור האמור.
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ע .87 המעמקצוע  בתחוםובדי  הוא  בסקטור .  הרפואי  בדות  גם  לעבוד  מותר  לרופאים 

לאחיות. גם  וכך  עובדי   הפרטי,  את  לרעה  לבודד  לעין,  הנראית  הצדקה  כל  אין 

אי בכך  יש  הפרטי.  בסקטור  גם  לעבוד  בלבד  עליהם  ולאסור  הציבוריות,  -המעבדות 

 מהותית. סבירות 

ש .88 מכך  חושש  הבריאות  שמשרד  וככל  ציבוראם  מעבדות  יעדיפו  עובדי  בצדק   –יות 

ודתם במשמרות לעבוד במשמרות נוספות במעבדות הפרטיות, לעומת עב  –מבחינתם  

הרי  נוספות במעבדות הציבור לעובדים אלה    יקבע משרד הבריאות  שמן הראוי שיות, 

שכר   האוהעסקה  תנאי  את  יקטינו  אשר  למעבדות הולמים,  עובדים  למעבר  פשרות 

 יאות, כמעסיק. הפרטיות. הדבר הוא בידי משרד הבר

במקום לשפר   ואולם אין זה בגדר הסביר, שמשרד הבריאות, עקב חשש מתחוור שכזה, .89

שכרם   העסקתם  את  ושל  ותנאי  הציהעותרים  המעבדות  מהם בוריות,  עובדי   ימנע 

 לצאת ולהרוויח את לחמם במעבדות הפרטיות. 

יכו .90 האוסר  לא  לתנאי  כלשהי  הצדקה  להיות  מחוץ   ולפיכך,  במכרזלה  נמצא  התנאי 

 הסבירות, וככזה דינו להתבטל. למתחם

 זכויות העובדיםלהבטיח שמירת יצוניים, עם גורמים ח במכרזויות על המדינה, בהתקשר

ובפרנסתם, הרי   לא רק שהתנאי האוסר במכרז פוגע בזכות לחופש עיסוק של העותרים .91

זו   הפסוקהשפגיעה  להלכה  בניגוד  הן המחיי  נעשית  כאשר  המדינה,  רשויות  את  בת 

 לא ייפגעו זכויות העובדים. מתקשרות במכרזים עם גורמים חיצוניים, להבטיח כי 

הארגון הארצי של מפעלי השמירה והאבטחה בישראל   10245/07ג"ץ  כפי שנפסק בב .92

 (: 25.12.2007)נבו, נ' מדינת ישראל, משרד המשפטים 

המ"הצור חוקי  על  השמירה  על  לפקח  השיקולים ך  בכלל  שיבוא  ראוי  גן 

... כאשר מתקשרת  שהמדינה רשאית ואף חייבת לשקול בעת הפעלת סמכותה. 

זכאית   –אלה המיוצגים על ידי העותר  לדוגמת    –המדינה עם גורמים חיצוניים  

חובה עליה לעשות את שבידה כדי להבטיח את השמירה על חוקי המגן היא ואף  

 גיעה בזכויות העובדים."כדי להבטיח צמצום היקף הפו

המשיבה  ב החלטת  כנגד  הוגשה  העתירה  המקרה  שירותי  אותו  חברות  את  שחייבה 

קודם הרישוי,  לועדת  להעביר  רשיונן  השמירה  מגן לחידוש  חוקי  הפרת  בדבר  מידע   ,

בובעבודה חזר  העותר  המשפט,  בית  בהמלצת  המשפט   .  בית  זאת  ובכל  מהעתירה, 

 . את הדברים שלעילראה לנכון להדגיש בפסק דינו טתו למחוק את העתירה בהחל

ייפגעו,  בעל    חובת .93 לא  העובדים  זכויות  כי  להבטיח  ציבורי   מהווההמכרז  אינטרס 

בעת"מ )ת"א(  לה, כפי שהוכר גם בפסיקת בתי המשפט לעניינים מינהליים.  ראשון במע
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עריםמודיעי  1705/07 איגוד  נ'  בע"מ  אזרחי  ואח'אזור    ן  נדונה  (,  24.02.08)נבו,    דן 

כזוכה  ולא העותרת  שהכריזה על חברה אחרת    ת ועדת המכרזיםלביטול החלטעתירה  

ושמירה.   אבטחה  שירותי  למתן  טענה  במכרז  בשל העותרת  לקויה  הזוכה  ההצעה  כי 

המתעלם באופן  חיר ההופך את ההצעה להפסדית מראש, ומהמחיר הנמוך הנקוב בה,  

משקימ שעה  הכללי  "  "הוראת  החשב  העובדים שפרסם  זכויות  על  הגנה  לגבי 

בידי קבלני שירותים.   החלטת המועסקים  ביטל את  קיבל את העתירה,  בית המשפט 

 קבע:  ועדת המכרזים, ו

ה" יכבמקרה  הינו  עסקינן  בו  הנוסף  השיקול  לפניי,  המציעה נדון  של  ולתה 

המכר נשוא  הפרויקט  במסגרת  עובדיה  של  זכויותיהם  את  אף להבטיח  על  ז... 

מסתמנת ששיקול זה אינו נוגע לכאורה למערכת היחסים שבין המזמין למציע,  

בתי  ידי  על  והן  השלטון  גופי  ידי  על  הן  ברורה,  מגמה  האחרונות  בשנים 

ציבוריים יבטיחו גם   פט, להקפיד כי מכרזים לאספקת שירותים לגופיםהמש

כך למשל קבעה   את זכויותיהם של העובדים המספקים את אותם השירותים.

כח עצמה בע"מ נ' קרן קיימת לישראל   1077/06עת"מ )ירושלים(  בהשופטת צור  

 : [25.02.07, נבו, ]ואח'

להזני אין  בסיסי  'במסגרת האינטרס הציבורי,  כלל  פחות    -ח  לא   -חשוב 

את המספקים  העובדים  זכויות  על  שמירה  במכרז.  של  הנדרש   השירות 

המציעות,   והחברות  המכרז  בעל  בין  הנקשרים  היחסים  שבמסגרת  אסור 

העובדים של  ביותר  הבסיסיות  הזכויות  לצדדים   יישכחו  חברות.  באותם 

ותר עבור בעל  ז יש אינטרס כלכלי ברור לקבל את ההצעה הזולה ביבמכר

אינט זהות  המציעה.  לחברה  ביותר  הגדול  הרווח  ובעלת  זו,  המכרז  רסים 

פחות,   לא  החשוב  הציבורי,  האינטרס  יישכח  שבתווך  לכך  להביא  עשויה 

שעניינו שמירה על זכויות העובדים של החברות המציעות, אף שאין להם  

עם   ישיר  משמר  קשר  על  לעמוד  אמיתי  קושי  וקיים  המכרז  בכל 

 .ותיהם'זכוי

המכרזים ועדת  על  כי  טען  אשר  מציע  של  עתירתו  נדחתה  לכך,  היה   בהתאם 

 לקבל את הצעתו מאחר שהייתה הזולה ביותר. 

( אחר  )נצרת(  במקרה  ז.א  -  127/01עת"מ  עילית  .גשש  נצרת  עיריית  נ'  , בע"מ 

ש31.01.02,  נבו] מחובתה  כי  נקבע  החברה [(  הצעת  כי  לוודא  המכרזים  ועדת  ל 

ה הינה  בתשלומים הזוכה  לשאת  תוכל  הזוכה  החברה  כי  ולוודא  ריאלית  צעה 

מחוי היא  לעובדיה.בהם  להעביר  דין  פי  על  המזמינה   בת  של  חובתה  נקבעה  כן 

 לערוך אומדן סביר המשקלל גם את זכויותיהם של העובדים".

)ת"א(   .94 בעת"מ  נפסק  השפר  1464/07בדומה  עיריח  נ'  בע"מ  בתקד  )נבו,    ואח'  ים-ת 

.  בעיר בת ים התבקשה פסילת הצעה שזכתה במכרז למתן שירותי ניקיון  (, בו  14.4.08

הזוהעו הצעת  סכום  כי  טענה  בגין  תרת  מהעלויות  משמעותי  באופן  נמוך  במכרז  כה 

http://www.nevo.co.il/case/790903
http://www.nevo.co.il/case/790903
http://www.nevo.co.il/case/790903
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כל אם  גם  וזאת  דין,  פי  על  לעובדים  ותשלום  מינימום   ציוד  שכר  ישתכרו  העובדים 

"קו לעובד" בקשת -לאחר שהוגשה העתירה, הגישו "האגודה לזכויות האזרח" ובלבד.  

 :9.7.07, בהחלטה מיום להלהליך כ"ידיד בית המשפט", ובקשתן התקבהצטרפות 

החלטתי לקבל את בקשת קו לעובד להצטרף להליכי בית המשפט, מאחר שאני "

מצ שיתכן  כיוון  בהליך,  זה  חשוב  היבט  להאיר  הראוי  שמן  שבו סבורה  ב 

ל העובדים,  של  שכרם  על  טיעוניה  עיקר  את  מבססת  אשר  תהיה העותרת,  א 

מקובלת עלי עמדתה של ב"כ מודעת לכל ההיבטים הנוגעים לזכויות העובדים.  

מכרז  המפרסמת  ציבורית  שרשות  לכך  עקרונית  חשיבות  יש  לפיה  לעובד,  קו 

 "תתחשב בתמחור מרכיביו ובשמירה על זכויות העובדים.

בי טענוידידי  המשפט  על   ת  רק  מוטלת  אינה  העובדים  שכר  לתשלום  שהאחריות 

יכה היתה לקבוע רף החברה שזכתה במכרז, אלא גם על העירייה, בעלת המכרז, שצר

 תחתון של מחיר, המאפשר לשלם לעובדים את כל המגיע להם על פי חוק. 

נקבעב בעתירה,  הדין שניתן בתום הדיון  ה  פסק  ועדת  בפני  עמד  ים מכרזכי ספק אם 

, לאורו ניתן היה לבחון האם הצעות המחיר שהוגשו במכרז ןומדתחשיב ברור של הא

באותו המקרה, ועל אף שהסעד שהתבקש היה   .מבטיחות שמירה על זכויות העובדים

ביטול החלטת ועדת המכרזים והשבת הדיון אליה, מצא בית המשפט לנכון להורות על  

 . ו יוכן אומדן המבטיח את זכויות העובדיםועריכת מכרז חדש במסגרת ביטול המכרז

ואח'  4343/07  )חיפה(  בעת"מ .95 תרשיחא  מעלות  עיריית  נ'  בע"מ  הצפון  ניר  , )נבו   ש. 

לא(,  11.10.07 במכרז  הזוכה  ההצעה  את  לפסול  עתירה  ניקיון  נדונה  שירותי  ספקת 

תרשיחא,   מעלות  בעיר  החינוך  שה במוסדות  מהאמכיון  נמוכה  היתה  של  הצעה  ומדן 

 נטען שהזוכה לא תוכל לשמור על זכויות עובדיה.  רייה ומפני שהעי

יבורי במכרזים, ינטרס הצבית המשפט חזר על ההלכה המשפטית לפיה, במסגרת הא

זכוי על  ואין לאשר חשוב לשמור  הנדרש במכרז,  ות העובדים המספקים את השירות 

ובפרט   ובדים יחסים חוזיים, נשוא המכרז, אשר יהיה בהם כדי להתעלם מזכויות הע

המקרה   באותו  סוציאליים.  ותנאים  מינימום  שכר  כמו  בחוק  הקבועות  הזכויות 

ברה הזוכה  בית המשפט כי הן העירייה והן הח העתירה נדחתה, לאחר שנחה דעתו של  

 התחייבו להקפיד על עקרונות אלה. 

אמנם העותרים ענייננו.  , בשינויים המחויבים, לוונטיתההלכה המשפטית שתוארה רל .96

ש המכרז,  מכוח  שיוקמו  הפרטיות  במעבדות  עובדים  אינם  פורסמו כן  עדיין  טרם 

המעבדות במהלכו  ז של חודש ימים  טרם נפתח חלון הזמן הנקוב במכרבמכרז והזוכים  

או  יוכלוהללו   ועובדים.  אדם  כח  'עובדים  לם  לגייס  בגדר  הם  העותרים  כי  חולק  אין 

אקדמית, ההשכלה הכן לעותרים יש את  במעבדות הפרטיות שיוקמו, שנציאליים'  טפו

וההכשרה   הותק  לעבושנות  להתקבל  מנת  על  הנדרשות,  במעבדות המקצועית  דה 

 חלו לגייס עובדים לשורותיהן. לכשיכרז שיזכו במרטיות הפ
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כן,   .97 מעבדות על  ועובדי  העותרים  זכויות  כי  להבטיח  הבריאות  משרד  של  מחובתו 

ייפגעו,   התנאי שבעוד    –חולק שזהו אינטרס ציבורי ראשון במעלה  ואין  ציבוריות לא 

חודשים    3ממלאכתם    להיבטלחובה זו או למצער 'מכריח' את העותרים  מאיין  ז  במכר

 במעבדות הפרטיות.  לעבודאז להיות מסוגלים להתחיל ורק   תםפרנסאת מקור בד ולא

 

 פגיעה בזכות הטיעון ובכללי הצדק הטבעי 

יכולתם של קיבל את ההחלטה לקבוע במכרז את התנאי המגביל את    משרד הבריאות .98

מע ועובדי  ציבוריותהעותרים  לעותרים עבל  בדות  לתת  מבלי  הפרטיות,  במעבדות  וד 

 .  יבוריות את זכות הטיעוןדי מעבדות צו/או לעוב

חולק   .99 מעבדאין  ובעובדי  בעותרים  פוגע  במכרז,  המגביל  התנאי  שכן כי  ציבוריות,  ות 

הפר במעבדות  לעבוד  הדרך  בפניהם  היתה  פתוחה  התנאי,  לבדיקות אלמלא  טיות 

ולהש למקורונה  בסקטור תכר  שכרם  לעומת  בהרבה  גבוהים  כסף  סכומי  חייתם 

 הציבורי.

מש .100 כי  פטית  הלכה  מאות  "  –היא,  זה  המקובל  במשפט  הנקוט  הכלל  לא לפי  בשנים, 

לפגוע  –שיפוטי( -אדמיניסטרטיבי טהור )לא מעיןואפילו  –יורשה גוף אדמיניסטרטיבי 

כן ניתנה לנפגע הזדמנות באזרח פגיעת גוף, רכוש, מקצוע, מעמד וכיוצא בזה, אלא אם  

פ"ד יב   ברמן נ' שר הפנים,  3/58בג"ץ  דה":  נת להשמעת הגנתו בפני הפגיעה העתיהוג

 . "(פסק דין ברמן)להלן: " 1508, 1493( 2)

המינהלית  .101 שהרשות  למי  נתונה  הזכות  הטבעי.  הצדק  מכללי  אחד  היא  הטיעון  זכות 

זרח עומדת חובת השמיעה של עומדת לקבל החלטה בעניינו. כנגד זכות הטיעון של הא

מעת מנות הוגנת להשפגע העתידי הזדהרשות. חובת השמיעה משמעה החובה ליתן לנ

בעניינו.   החלטה  לקבלת  עובר  הדעה טיעוניו  היתה  ברמן  המנחה  הדין  לפסק  עד  אם 

שיפוטיים, בא פסק הדין וקבע כי -שזכות הטיעון קיימת בהליכים שיפוטיים או מעין

מ מתחייב  דין  הדבר  )פסק  הצדדים  לשני  ההוגנת  ההאזנה  בעמ'  ברמןעקרון   ,1506 )

)  לנסקי נ' שר הפנים,  42/71לקיים בירור הוגן" )בג"צ  והחובה " , 354,  337(  2פ"ד כו 

 מפי הנשיא אגרנט(.  

חד, קיום חובת ההגינות והצדק כלפי למתן זכות הטיעון חשיבות בשני מישורים. הא .102

תתייחס  המינהלית  שהרשות  להבטיח  הינו  האמור  הכלל  של  "טעמו  העתידי:  הנפגע 

( כwith fairnessבהגינות  במידת (  בחשבון,  שתביא  זה,  במובן  האזרח  של  עניינו  לפי 

האפשר, את כל העובדות והשיקולים, שיש להם קשר לנושא החלטתה ומכאן, ששומה 

לא את עליה  להטות  שבכוחם  דברים  יעלה  שמא  בפניה,  טענותיו  את  להביא  לו  פשר 

לנוע, חברת סרטי נח בע"מ נ' המועצה לבקורת סרטי קו  549/75הכף לטובתו": בג"ץ  

 .  767, 757( 1פ"ד ל )
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חלטתה מבטיח במישור המעשי, מתן זכות טיעון לפני שהרשות המינהלית תקבל את ה .103

בחש תביא  האפשריים   בוןשהרשות  והנזקים  ההשלכות  את  וכן  הנתונים  מלוא  את 

הנפגע   של  מפיו  מלאה,  ידיעה  בסיס  על  תינתן  ההחלטה  וכי  לאזרח  שייגרמו 

  סמך בחינת צד אחד של המטבע בלבד -א בעניין, ולא עלהפוטנציאלי עצמו בהיותו בקי

כל הנתונים יהיו בידה  (. כך יובטח שלפני החלטת הרשות  765,  חברת סרטי נח)בג"ץ  

הרלוונטיים הדרושים כדי לקבל החלטה נכונה, ובמובן זה מתן זכות הטיעון הוא חלק  

הרלוונטיי הנתונים  לאיסוף  המינהלית  הרשות  של  קבלמחובתה  בטרם  החלטה ם   ת 

ש)כ בבג"ץ  פי  שמגר  הנשיא  מ"מ  מפי  שניתנה  המנחה  ההלכה  עם  אחד  בקנה  עולה 

ובת הרשות המינהלית לאסוף את , לעניין ח29(  3פ"ד לז )  ים,ברגר נ' שר הפנ  297/82

 כל הנתונים הרלוונטיים ולבדוק אותם בטרם תתקבל החלטה(. 

משפטית   .104 חובה  טיעון  זכות  ליתן  החובה  של  היותה  ולמרות מבלמרות  וידועה,  וססת 

ציבוריות,   מעבדות  ובעובדי  בעותרים  במישרין  פוגע  במכרז  הבריאות שהתנאי  משרד 

 את זכות הטיעון, בטרם החליט לקבוע את התנאי הפוגע בהם במכרז. הם לא איפשר ל

 

 מד העותרים מע

,  אינם משתתפים במכרז עובדי מעבדות ציבוריות,  כפתח הדברים, העותרים  כאמור ב .105

במעבדות   ומגביל את יכולתם לעבוד  חוסםה  במכרזמסוים  היא כנגד תנאי    עתירתםו

   נסתם.תנאי במכרז פוגע בעותרים, בעיסוקם ובפרה . הפרטיות שיזכו במכרז

עמ .106 זכות  קנויה  צד לעותרים  אינם  והם  למכרז  הצעה  הגישו  שלא  הגם  בעתירה,  ידה 

. זכות העמידה של  לחוזה שייקשר בין משרדי הבריאות והביטחון לבין הזוכים במכרז

זיקתם למכ הוראות המכרז והאם ברז והאינטרס האישי שלהם  העותרים היא מכוח 

לקלוט  ת במכרז  הזוכים  על  האוסרת  ההוראה  אלאעבוטל  ציבוריות  מעבדות   ובדי 

של   צינון  תקופת  לעבוד    חודשים  3לאחר  להם  מאפשרת  לא  שלמעשה  )תקופה 

הפרטיות ימים   במעבדות  חודש  בתוך  לעבוד  ולהתחיל  אדם  כח  לגייס  החייבות 

 .  (מתוצאות המכרז

אישי .107 ואינטרס  למכרז  מובהקת  זיקה  כן,  אם  יש,  בתנאי לעותרים  וממשי,  ישיר   ,

 . , נשוא העתירהשנקבע במכרז

הליכי מכרז ברשות ציבורית,  .108 כי הפסיקה הכירה באפשרות לתקוף  יצוין  לכך,  בנוסף 

ציבורי עותר  של  גם  העמידה  בזכות  הכרה  זיקה  תוך  בעלי  לגבי  כך  וחומר  ומקל   ,

 כרז.  ואינטרס ישירים למ

הוכיח כי העניין נוגע על פי הדין הקיים, זכות העמידה מוענקת לעותר אשר ביכולתו ל .109

לו במישרין וכי זכויותיו עומדות להיפגע במידה ולא יורשה להגיש את העתירה. ראו 
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בעע"מ   לוי  השופט  כבוד  בע"מ  8193/02דברי  נפט  חברת  פז  נ'  ראובן  ,  ]נבו  מקס 

17.12.03 :] 

עמידה הוא בהשקפה שעל העותר לקבלתו של סעד להראות "מקורה של זכות ה

טרס אשר עלול להיפגע כתוצאה מפעולת הרשות שעל חוקיותה הוא כי יש לו אינ

 משיג". 

סלופארק טכנולוגיות בע"מ נ' החברה למשק    38793-04-13כפי שנפסק בעת"מ )ת"א(   .110

 :  דהזכות העמי , לגבי[04.05.14]נבו,  וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ

המשפט" בית  נוהג  האחרונות  בשנים  כי  מעלה  המשפט  בית  בפסיקת   עיון 

בפרשנות מרחיבה ביחס לזכות זו, הואיל ובאמצעות הרחבה זו נשמר האינטרס 

הרשויות  על  השיפוטית  והביקורת  החוק  שלטון  של  קיומו  בהבטחת  הציבורי 

ראו,   ראובן )למשל  עמ'  פרשת  וכן  5,  אבו   334/01ע"א  ;  נ'  ואח'  ישראל  מדינת 

נז   ישינד אלקטרוניקס   8416/99ע"א  (;  2003)  890,  883(  1)  פד"י  אי.איי.אם. 

( היקפי  וציוד  הפיס1999מחשבים  מפעל  נ'  בע"מ  נד  (   -(  2000)  425(  3)  פד"י 

 ין הרחבת זכות העמידה בדיני המכרזים(. לעני

השופט מ' חשין לעניין הרחבתה של זכות העמידה   יפים לעניינינו דבריו של כבוד

העליון  2148/94בג"צ  ב המשפט  בית  נשיא  כבוד  נ'  ואח'  עו"ד  גלברט,   אמנון 

 (:1994) 595,  573(, 3) מח פד"י

בימ קנקן  אכן,  אלה.  ימינו  ההם  כימים  אותם "לא  של  כקנקן  הוא  ינו 

כך רשום    -ימים: רק עותר בעל "זכות עמידה" יבוא בשערי בית המשפט  

אלא שתוכו של קנקן נשתנה, וקהל בעלי זכות העמידה  -על הקנקן מלבר 

 .אל ימה"הפך ממניין לעם רב: הנחל הפך נהר והנהר נשפך 

העליון   המשפט  בית  דברי  ראו  בניין   5035/98ע"א  בכן  לשיכון  חברה  משה"ב 

נ' מנהל מקרקעי ישראל נוופיתוח בע"מ  פד"י   ,  (4  ,)11  (2002)  " פרשת )להלן: 

עת  (,משה"ב אשר  בנייה  חברות  של  מעמדן  לשאלת  המשפט  בית  נדרש  רו שם 

 : כנגד תקינותו של הליך מכרז, מבלי שהשתתפו בו

למע מקנה  זו  פרויקט,  "זיקה  באותו  אחרים  במכרזים  הזוכות  רערות, 

של  קשר  להן  יש  ענייננו.  נושא  המכרז  בתוצאות  ישיר  כלכלי  אינטרס 

שייכות, ולו עקיפה, למתרחש במתחמים הסמוכים הנמנים על אותו מפעל 

א להשפעה  באשר  ולמצער,  הדירות  בנייה,  מכירת  שוק  על  פשרית 

מתנאים היתר,  בין  הנגזר,  השונים  קרקע   במגרשים  עלויות  של  שונים 

וכך,   להעמיד  ובנייה.  שעניינן  ציבוריות'  'עותרות  בבחינת  רק  הן  אין 

במבחן את מהלכי המכרז בשם האינטרס הציבורי, אלא הן תובעות מכוח 

http://www.nevo.co.il/case/5694043
http://www.nevo.co.il/case/5694043
http://www.nevo.co.il/case/5703629
http://www.nevo.co.il/case/5703629
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%202148/94&Pvol=מח
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%202148/94&Pvol=מח
http://www.nevo.co.il/case/5917528
http://www.nevo.co.il/case/5917528
http://www.nevo.co.il/case/5917528
http://www.nevo.co.il/case/5917528
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האמור בזיקה  היה  די  ידיהן.  על  הנטען  אישי  לפתוח אינטרס  כדי  ה 

 ."בפניהן את שערי בית המשפט

בענ ראו:  עוד  זה  המשפט 893בעמ'  (  לעיל)  שינדי אבו  פרשת  יין  בית  קבע  שם   ,

זכות העמידה לעותר הטוען כנגד אי חוקיות היורדת  העליון כי יש להעניק את 

 לשורשם של דברים ומעידה על שחיתות ציבורית של הרשות:

לבית" עותר  שקיי-כאשר  מי  המכרז,  המשפט  נושא  לבין  בינו  זיקה  מת 

טענות הוא  מעלה  כאשר  היורדים    ובייחוד  במכרז  חמורים  פגמים  של 

ינעל   לא  המידות,  בטוהר  ולפגיעה  המכרזים  דיני  עקרונות  של  לשורשם 

השיפוטית.-בית הביקורת  קיום  בפני  דלתותיו  את  בענייננו   המשפט 

כלל,  במכרז  השתתפו  לא  המשיבים  אמנם,  דומה.  מצב  אולם    קיים 

 ."קיימת זיקה הדוקה בינם לבין הנכס שנמכר במכרז 

שינדי  334/01ע"א  ב .111 אבו  נ'  ישראל  )9.1.03]נבו,    מדינת  ולל(  "עיל  אבו   פרשתהלן: 

מקרים בהם עומדת לצד זכות    יש  כי ,  זכות העמידה בדיני מכרזים  לגבי נקבע,    "(שינדי

כך, במכרז.  חלק  נטל  שלא  אף  על  נד  בפרשת  עמידה  שינדי,  /  אבו  זיקה  להוכיח  רש 

ב אישי  עניין  של  והעותרים  קיומו  אישי  הראו  כאן  מכרז,  שלהם  אינטרס   –מובהק 

 נפגע כתוצאה מהתנאי האמור במכרז. אשר  –פרנסתם 

את זכות העמידה   שהרחיבואבו שינדי,  ת משה"ב וורשת בית המשפט העליון בפופסיק .112

במכרז   השתתף  שלא  למי  גם  מכרזים  בדיני  עניין שהראה  ובעתירות  או  זיקה  לו  יש 

בית המשפט העליוןאישי במכרז, הש נוספת של  מ' ,  תלבו בפסיקה  כבוד השופט  מפי 

נ' רשות הניקוז  טמג"ש    7699/00חשין בע"א   חברה לניהול ופיתוח פרויקטים בע"מ 

 :883, 873( 4נה )"ד פ, קישון

ובכוחה " המכרזים,  משפט  תכלית  את  אפוא  משרתת  המעמד  זכות  הרחבת 

... אכן, אם תדע הרשות גות הרשות הציבוריתל מנהת טוהר המידות שלטפח א

אם אינו אף    –שתתף במכרז  הציבורית כי אין היא חשופה לתקיפה מצד מי שה 

ואיננה אחת המוטיבציות העיקריות תישמט    –יכול לזכות בו מטעם זה או אחר  

ככ תנהג  לביי  היא  חשופה  כי  ביודעה  ולהיפך,  וכדין.  מפהלכה  גם  מי קורת  י 

ביתר  תקפיד  כי  הציבורית  הרשות  על  חזקה  במכרז,  לזכות  יכול  שאינו 

 בהליכותיה ובמעשיה". 

רשות  מטען וניטול בע"מ נ'  מסופי    –עובדי ממ"ן    486  –  52646-06-13  )מרכז(  בעת"מ .113

התעשדו ואח'ופת  ב30.09.13]נבו,    ה  עתירה  נדונה  ביקשו  [,  להורות   486ה  העותרים 

לכל התעופה  שדות  הזוכים לרשות  בידי  העסקתם  שיבטיח  תנאי  שפרסמה  במכרז  ול 

 .  מעסיקתם הנוכחיתממ"ן בידי במכרז בתנאים בהם הם מועסקים 
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היעדר יריבות בין העותרים לבין המשיבה בדבר  דחה את טענות המשיבה  בית המשפט  

ביניהם   העבודה  יחסי  למערכת  נוגעות  וטענותיהם  בממ"ן  מועסקים  העותרים  שכן 

מתמודדים במכרז והעתירה לא עוסקת בעניינים מינהליים העותרים לא  לממ"ן, וככי  

 כרז. למאו בעניינים שנוגעים 

גם אם העותרים לא יתמודדו בקבלת  "  –בדחותו את טענות הסף, קבע כי    שפטבית המ

כך   המכרז  בתוצאות  אינטרס  להם  יש  הרי  ממ"ן...  במסגרת  המכרז  נושא  העבודה 

 .  העסיקם בתנאי העסקתם ע"י ממ"ן"שהמציעים והזוכה בו יחויבו ל

תירה לגופה, אותה כאמור הגישו עובדים שאינם משתתפים במכרז. ן בעדבית המשפט  

נ הדין  העסקתם בפסק  נושאי  את  מלכלול  שההימנעות  שנקבע  לאחר  העתירה  דחתה 

המכר בתנאי  העובדים  הסבירות.  של  ממתחם  חורגת  אינה  הז  חזר  בית   על משפט 

זכוי על  לשמור  העובדיםהצורך  של  הבסיסיות  העבודה  הזוכה   ות  בידי  שיועסקו 

 במכרז. 

)ת"א(  ולסיום .114 בעת"מ  בתפר  1464/07,  עיריית  נ'  בע"מ  השקד  [, 14.4.08]נבו,    ים -ח 

לעיל,   נזכר  במכרז  אשר  הזוכה  שההצעה  נטען  בה  שלא הבעתירה  הפסד  הצעת  יא 

כצדדים לתיק   רףהחליט בית המשפט לצתאפשר תשלום שכר מינימום לעובדי הזוכה,  

את  להאיר  מנת  על  המשפט,  בית  כידיד  לעובד,  וקו  האזרח  לזכויות  האגודה  את 

 ההיבטים הנוגעים לזכויות העובדים. 

 

 המשפט  בית כותסמ

(  1)5סעיף  לפי    לגבי תנאי במכרז,   יינית לדון בעתירהלבית משפט נכבד זה הסמכות הענ .115

לענ משפט  בתי  תש"סלחוק  מינהליים,  בהיות2000-ינים  החל,  נגד  עתירה  של ה  טה 

 לפי שונה לחוק, ורשות או של גוף המנוי בתוספת הראשונה בענין המנוי בתוספת הרא

כי בבית המשפט הנכבד יידונו ענייני מכרזים גדיר  המחוק  להראשונה  לתוספת    5סעיף  

 . 1992-לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב 2של גוף או רשות המנויים בסעיף 

כן,   .116 דין(, לת)ג(  -ו)א(  2תקנה    לפיכמו  )סדרי  מינהליים  לעניינים  משפט  בתי  קנות 

מאחר  2000-תשס"א בעתירה,  לדון  המקומית  הסמכות  זה  משפט  לבית  שבאזור , 

הבריאות  שיפוטו   משרד  נמצא  העתירהבו  נשוא  ההחלטה  מאחר ו  ,ניתנה  לחלופין 

 . תוגש לבית המשפט בירושליםשעתירה שאין לה מקום שיפוט המתאים לה 

 

 סיכום

 .  משה לוי, 1 העותרה זו נתמכת בתצהיר  עתיר .117
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 .עתירהבראש ה וקש עיל מתבקש בית המשפט הנכבד להורות כמבעל יסוד כל האמור ל .118

 כמו כן יתבקש בית המשפט הנכבד לפסוק לעותרים הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. .119

 מן הדין ומן הצדק להיעתר למבוקש. .120
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