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חלוקת הסמכות הענינית בנושאי עבודה:

בתי הדין לעבודה, הרשמים בבתי הדין, בי"מ עליון, בג"צ ובי"מ מנהלי
תוכן ענינים מקוצר

עמ' נושא   עמ'  נושא 

תוכן הענינים המלא
עמ' נושא    

כללי

תוכן הפרק - דברי הסבר                                                                                                 5

ההפניות לסעיפים הן הפניות לסעיפי חוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט - 1969                   5

קביעת הסמכות הענינית - בידי המחוקק ולא בידי הצדדים המתדיינים )יוזמת ביה"ד, 
הכרעה על פי כללים שלא נטענו, השתק וויתור(                                                                5

סמכות ייחודית                                                                                                             6ב

סמכות ייחודית לעומת סמכות בתי המשפט לענייני משפחה                                           6ב

סמכות מכוח העברה - סעיף 79 לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד - 1984               7

כללי פרשנות לצורך קביעת היקף הסמכות של בתי הדין )והוראת מעבר פסיקתית(           7

ספק בשאלת הסמכות בעת דיון בבקשה לסעד זמני                                                        8ב

סמכות בינלאומית והכללים בדבר "פורום לא נאות" - הפניה לפרק 10.15.1                   8ב

הגדרת ה"קשר לסכסוך עבודה" - סעיפים 24)א()1ב(, ו - 24)א()1ג( לחוק                           9

פיצול הסמכות - לגבי סכסוך אחד - בין ערכאות שונות                                                  10

תביעה על פי הפסק                                                                                                        11

זהות הצדדים, זכות עמידה, והרחבת היקף הסמכות

קביעת היקף הסמכות לפי זהות הצדדים? - "עובד", "מעביד", "קופת גמל", וכד' - 
12א מבוא                                                                                                                   

הוראות חוק שונות המקנות זכות תביעה ו/או זכות טיעון - הפניה                                12ג

הפניה: לענין זהות הצדדים בהליכים קיבוציים, ראה גם להלן וגם בפרק 10.15.5.

זהות הצדדים בתביעה או הגנה נגזרת                                                                          12ג

סעיפי החוק המסמיכים אשר אינם נדרשים לשאלת זהות הצדדים                               12ד

5 כללי                                                              

זהות הצדדים, זכות עמידה, והרחבת היקף 
הסמכות                                                    12א

23 הגדרת "עילה" ו"קשר" ליחסי עובד-מעביד  

28 סמכויות בתי הדין האזוריים לעבודה           

52 סמכויות בית הדין הארצי לעבודה               

56ב סמכויות הרשמים בבתי הדין לעבודה        

59 סמכויות בתי משפט מחוזיים ומנהליים       

59 סמכויותיו של בית המשפט העליון               

סמכויותיו של בית המשפט הגבוה לצדק  59-80

)ראה גם הפניות לפרקים אחרים בסוף תוכן 
הענינים(.

ניתן לרכוש מנוי למהדורת האינטרנט של "משפט העבודה והסכמים קיבוציים":
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הוספת צד שלישי לצורך בקשת סעד כנגדו ופגיעה באנשים שאינם צד להליך )בעל מניות 
בחברה מעבידה, משתמש בעבודה, מתחרה של המעביד, ועוד(                                        13

דיונים בין וכנגד רשויות ציבוריות ועותרים ציבוריים בנושאי עבודה )וצירוף רשות 
המכתיבה את שכר העבודה למעבידים פרטיים(                                                             17

תביעה אישית כנגד נציגו של מעביד ציבורי?                                                                 18ב

חברי ועד ונציגי קבוצות עובדים - כבעלי דין                                                                 18ג

הגבלת הסמכות - חקיקה ראשית, משנית והחלטות ממשלה? )תקיפה ישירה/עקיפה(      19

הגדרת "חליפות" - סעיפים 24)א()1(, ו - 24)א()3( לחוק )דיון במושגים "יורש", "ידוע 
בציבור", "כונס נכסים", "העברת זכויות וחובות", "שאיר", "ערב", "בעל מניות", 

"אורגן", "תביעה נגזרת" וכיו"ב(                                                                               20)1(

הגדרת "עילה" ו"קשר" ליחסי עובד-מעביד
הפניות                                                                                                                          23
טענה בדבר עצם קיומם של יחסי עובד-מעביד )כיום "יחסי עבודה"( - סע' 24)א()1( לחוק  23
זיהוי המעסיק וחלוקת חבויות בין "מעבידים במשותף" )ומשתמשים בעבודה(            24)1(
"עילה" כמקור סמכות )והגדרתה(                                                                              24)2(
עילות מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט )השבה( והפרת זכויות יוצרים                      24ב
עילות מכוח חובות נאמנות )חובות מכוח חקיקה ומכוח הלכה פסוקה(                           25
ביטול חוזה עבודה )או ויתור( אשר קיבל תוקף של פסק דין בבית משפט כללי                 26
26א "תנאי עבודה" אשר נועדו להתבצע לאחר סיום העבודה ותביעות גמלאים                   
תנאים לא-רגילים בחוזה עבודה וזכויות שאינן קשורות ליחסי עובד-מעביד                  26ב
סכסוכים בקשר לניכוי מס במקור                                                                                 27

סמכויות בתי הדין האזוריים לעבודה
הוצאה מגדר הסמכות

כפיפות הסמכות לסמכויות שיפוט בהליכי פירוק ופשיטת רגל - סע' 24)א1( לחוק           28

הוצאה מסמכות מכוח חוק ההסדרים במגזר החקלאי המשפחתי, התשנ"ב - 1992          33

הוצאה חלקית מסמכות מכוח חוק הספורט, התשמ"ח - 1988                                        34

הוצאה מסמכות בקשר לנושאים מסויימים - שוטרים וסוהרים )והפניות לענין חיילים(           34

הוצאה מסמכות - עילות נזיקיות )עם חריגים( - סעיף 24)א()1( לחוק                              35

העדר סמכות בתביעה לחזקה במקרקעין?                                                                      35

העדר סמכות לפסוק לפשרה בסכסוך שחלקו מחוץ לגדר הסמכות                                  36

גדר הסמכות

סמכויות בקשר לבוררות - הפניה                                                                                   36

סמכות בסכסוכים של המדינה כמעבידה - סע' 42                                                          36

סמכות בקשר לחוק שירות המדינה )משמעת(, התשכ"ג - 1963                                       37
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סמכות פיקוח על פעולות שלטוניות                                                                                38

סמכות לשבת בערעור על החלטות ופסקי דין של רשמים - הפניות                                  40

סכסוך בין עובד למעבידו או חליפיהם, בקשר ליחסי עובד-מעביד - סע' 24)א()1( לחוק              40

סמכות לגבי "מעין עובדים" - נבחרי ציבור )ומשתתפים חופשיים?(                                 42

סכסוך לפני יצירת יחסי עובד-מעביד ולאחר סיומם - סע' 24)א()1א( לחוק )ונסיגת 
42א סמכותם של בי"מ לענינים מנהליים במכרזים(                                                           

גזל סוד מסחרי )חוק עוולות מסחריות וחובות נאמנות(                                            42ב)1(

עוולות נזיקיות מסויימות בקשר לסכסוך עבודה - סע' 24)א()1ב( לחוק                         42ג

עוולות מעורבות - חוזיות ונזיקיות )נזיקיות שאינן בסמכות ביה"ד(                              42ד

)לענין הסמכות בקשר לעוולות של הטרדה מינית ראה בפרק 10.23 לקובץ(.

עילות מחוק המקרקעין בקשר לסכסוך עבודה - סע' 24)א()1ג( לחוק                               43

סכסוך בין הכשירים להיות צדדים להסכם קיבוצי מיוחד - סע' 24)א()2( לחוק                43

סכסוכים מסויימים של קופות גמל )ומשווקים פנסיוניים?( - סע' 24)א()3( לחוק             43

סכסוכים בין ארגוני עובדים לבין חבריהם - סע' 24)א()4( לחוק                                    46ג

סמכות מכוח התוספת הראשונה לחוק או מכוח כל חוק אחר - סע' 24)א()5( לחוק 
)ורשימת חיקוקים(                                                                                                        49

סמכות בענינים פליליים מסויימים - סעיף 24)ב( לחוק                                                   51

סמכויות בית הדין הארצי לעבודה

סמכות פיתוח ההלכה )"תקדים מחייב"( והיחס לסמכויותהם של ביהמ"ש העליון 
ובג"צ                                                                                                                      52

סמכות כערכאת ערעור על בתי הדין האזוריים - סע' 26)א( ו - 26)ב( לחוק                       54

סכסוך בין הכשירים )ובין שאינם כשירים( להיות צדדים להסכם קיבוצי
כללי - סע' 25)1( לחוק - הפניות                                                                                55  

סכסוך בין ארגוני עובדים או בין ארגוני מעבידים בקשר ליחסי עבודה - סע' 25)2( לחוק            55

סכסוכים בין אורגנים שונים בתוך ארגון עובדים אחד                                                56)4(

פיקוח על החלטות של רשויות - לשכות פרטיות, קבלני כוח אדם ועובדים זרים)?( - ובית 
56א משפט לענינים מנהליים                                                                                            

סמכויות הרשמים בבתי הדין לעבודה

הפניות לסעיפי חוק מסמיכים ולתקנות מסמיכות                                                        56ב

סמכות מקבילה                                                                                                            57

תוצאות העדר-סמכות בתביעה נגדית                                                                             57

המגבלות על אצילת סמכויות לרשמים                                                                           58
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תוכן הסמכות מכוח סעיף 27)ב()1( לחוק                                                                        58

58א תקנה 49 לתקנות ביה"ד לעבודה )סדרי דין(, אינה מסמיכה רשם ליתן פסק דין          

58א ערעור על החלטות ופסקי דין של רשמים - הפניה                                                       

סמכויות בתי משפט מחוזיים ומנהליים

סמכויות בי"מ מחוזי - הפניות                                                                                       59

סמכויות בי"מ מנהלי - הפניות                                                                                      59

סמכויותיו של בית המשפט העליון

סמכות לקבוע הלכות בדיני עבודה - הפניה                                                                     59

סמכות בית המשפט העליון בערעור פלילי - סע' 26)ג( לחוק                                            59

סמכויותיו של בית המשפט הגבוה לצדק

מבוא - סמכות מקבילה וסמכות פיקוח                                                                          59

היקף הדיון והפניה לדין הכללי                                                                                      60

סמכות מקבילה לסמכות בתי הדין לעבודה                                                                    60

סמכות פיקוח, שיקולי סף ושיקולי התערבות - מבוא                                                     64

64א המועד להגשת עתירה כנגד פסק דין - "שיהוי"                                                           

שיקולים בקשר למעבר הסף ובקשר להתערבות )כאן העיקר(                                        64ג

אי-התערבות בקביעות עובדתיות                                                                                   72

כמעט שאין התערבות בהחלטות ביניים שעניינן סדרי דין ודיני ראיות )וחריגים לפי 
חשיבות הענין והשלכות רוחב; חסיון ראיות; סמכות ליתן סעד? וסמכות עניינית?(         73

אי-התערבות בהחלטות בית הדין לגבי צווים זמניים                                                      74

הפרת זכות הטיעון על ידי ביה"ד - ביטול פסיקה או חלקי פסיקה                                   74

שמיעת ראיות חדשות בבג"ץ, הוספת צדדים וריפוי פגמים דיוניים?                                75

מראי מקום - מבחר עתירות שהתקבלו באופן מלא או חלקי                                           76

מראי מקום - מבחר עתירות שנדחו לחלוטין                                                                  78

הפניות לפרקים אחרים:

ראה לענין הסמכות הענינית את סעיפים 24 עד 28, ו - 42 לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט 
- 1969, בפרק 10.15 לקובץ, להלן.

פסיקה לענין סמכות בית הדין לפי סעיף 24)א()2( לחוק בית הדין לעבודה, ולפי סעיף 25)1( 
לחוק, ולענין סדרי הדין בסכסוך קיבוצי, ראה בפרק 10.15.5 לקובץ, להלן.

 ,1984  - התשמ"ד  משולב[,  ]נוסח  המשפט  בתי  לחוק   76 סעיף  ראה  נגררת  סמכות  לענין 
המובא בפרק 10.15 להלן.
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