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היסודעקרונותאתלהגדירנועדזהמאמר.מגובשתאינהעדייןלההתשובה
,יישומםאופןאתולבחוןמנהליותרשויותשלבחוזיםהדיוןעללחולשצריכים

נחשבוהחוזיםדיני.1שכרתהמחוזהרשותהשתחררותשלבדוגמההתמקדותתוך
צריכיםהיומנהליותרשויותשלחוזיםגם,לכאורה.2הפרטיהמשפטמןלחלקתמיד
שארככל,הרגיליםהחוזיםדיניפיעל,הפרטיהמשפטבמסגרתנידוניםלהיות
גםרלוונטימנהליותרשויותשלבחוזיםלדיון,אחריםמחוזיםבשונהאולם.החוזים
לחשובניתן.3עליהםלחולצריךהואבעיקרכיהסובריםישואף,המנהליהמשפט

אותןמשמשותהרשויותשלהחוזיותההתקשרויות,ראשית:לכךטעמיםכמהעל
מתחוםהתרחקותמציינתאינההחוזילאפיקהפנייה.שלטונייםיעדיםלהשגת
יעדיםרביםשבמקריםבכךהכרהמבטאתהיא.הרשויותשלהשלטוניהפעולה
עםרצוניפעולהשיתוףבאמצעותמיטביתבצורהלהגשמהניתניםשלטוניים
כפויהמשפטיתמערכתידיעלמאשריותר,(החוזיהמודלבמסגרת)אזרחים

חוזה,שנית.(השלטוניהמודלבמסגרת)תקנהאוצובאמצעות,צדדית-וחד
להיותצריךולכן,הציבורשלבקניינועשייהמהווהמנהליתרשותידיעלשנעשה
רשויותשלפעולות,שלישית.הציבור4שלבקניינועשייהשעניינןלנורמותכפוף

שלציפייתו.ציבוריותמידהבאמותשעומדתלהתנהגותציפייהיוצרותמנהליות
שללתחוםרקמצומצמתאינההשלטוןשלבפעולותיוולנאמנותלהגינותהפרט

המשפטבתחוםהרשויותשלפעילותןעלגםמשתרעתאלא,ריבוניותפעולות
.הפרטי

בהמשךשיידונו,יחסיתחדשיםדיןפסקיבכמההתעוררומחוזהלהשתחררותהנוגעותשאלות1
א"ע;(רגבעניין:להלן)506(5)נדד"פ,הביטחוןמשרד'נרגב97/6328א"ע-הדברים

א"ע;(אלוניעניין:להלן)111(1)נטד"פ,נשרעיריית'נמ"בעאלוני.התשלובת02/2064
481(5)נטד"פ,י"מ'נמ"בעשיתופיתחקלאיתאגודה-ירקותמגדליארגון01/2553

הנוסףבדיוןנדונולאהן,זאתעם.(הירקותמגדליארגוןבענייןהאזרחיהערעור:להלן)
חקלאיתאגודה-ירקותמגדליארגון05/2045א"דנ-האחרוןהדיןפסקעלשנסב

בענייןהנוסףהדיון:להלן)1681(2)2006עליוןתקרין,(פורסםטרם)י"מ'נמ"בעשיתופית
.בהמשךשיוסברכפי-(הירקותמגדליארגון

ביןהמצביעות,הציבורילמשפטהפרטיהמשפטביןהבסיסיתההבחנהעללביקורותככפוף2
ציבוריפןלהםישולכן,המדינהשלמטעמהאכיפהעלמבוססיםהחוזיםשדיניכךעלהשאר
Rev.1.Harv46"Basis.(1933)562.553:למשלראו.ברור of

~

Contractסאן"Cohen.4י:

ao what theyשmerely allow two individuals01חcontracts, the government does[1]ת"

18fact, puts the machinery of the lawתן,their eyes

.

Enforcement1מhave found pleasant

worthwhile and how that should5ןparty against the other. When that0תסthe service of

.."be done are important questions of

I

public policy

זמיר'יראו,מנהלילמשפטבעיקרהמנהלייםהחוזיםדינישל"שיוך"בהמצדדתלדעה3

.543,546-548(ז"תשמ)טזמשפטים"בישראלרשותחווי:שלוגבריאלה"
,שמריהוכפרהמקומיתהמועצה'נפרץ62/262ץ"בגהידועהדיןבפסקזוממןהשופטכגישת4

.(שמריהוכפר'נפרץעניין:להלן)2101,2115טזד"פ
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הנורמטיביתהדואליותאלחוזיםסוגיביןמהבחנההמעבר.ב

כלומר-מנהליותרשויותשלהחוזיותבהתקשרויותהקיימתהשניותלנוכח
כיוםהמקובלתהתפיסה-מנהליפןוגםחוזיפןגםבהןשקייםמשום
הדואליותשלמשמעותה."נורמטיביתדואליות"המכונהזוהיאאליהןבנוגע

ולמשפט(הפעולותשלמהותןבשל)האזרחילמשפטכפיפותהיאהנורמטיבית

יותרמוקדמתגישההחליפההיא.כאחד(הפועליםשלמהותםבשל)הציבורי
של"מסחריים"או"אזרחיים"חוזיםביןוהבחנהסיווגעלמבוססתשהייתה
הוחלהמסחרייםהחוזיםעל.שלהן"מנהליים"או"שלטוניים"חוזיםלביןרשויות
החוזים,זאתלעומת.בלבדזהומשפט,(החוזיםדיני,בפועל)האזרחיהמשפט

המשפטעליהםהוחללכךובהתאם,המנהלילתחוםכשייכיםנתפסוהשלטוניים

עקרונייםקשייםעוררהחוזיםסוגיביןהבחנהעלהמבוססתהגישה.המנהלי
מסחריממדשלהםרשויותשלחוזיםשישהקביעה,העקרוניבמישור.ויישומיים

היא(גדולתאגידכלכמו)ציודרוכשתהרשותכאשרגם.בעייתיתהיאבלבד
,ברגיל.הציבורילתפקידהזיקהישהרכישהלפעולתכאשרכןלעשותאמורה
זודוגמה.יותר5מאוחרברווחמכירתהלשםסחורהברכישתעוסקותאינןרשויות
להיעשותחייבותהרשויותשלכביכולהמסחריותהפעולותשגםהטענהאתמחדדת
.יישומי-המעשיהפןעלמשליךהעקרוניהקושי.שלהןהציבורייםלתפקידיםבקשר
.שלטונייםלחוזיםמסחרייםחוזיםביןההבחנהאתליישםקשהכימלמדהניסיון
שמסדירכחוזהשלטוניחוזההגדירהההבחנהליישוםשהוצעההגישותאחת

הקשוריםחוזיםהדעתעללהעלותאפשראולם.סטטוטורית6סמכותשלהפעלתה
סמכותשללהפעלתהנוגעיםשאינםאף,שלטוניתפקידשללביצועוהדוקבאופן

,בהםבהתיישבותתומכתשהממשלהבאזוריםבנייהשעניינםחוזיםכגון,ספציפית
אופייהאתהמאזכריםחוזיםואפילו,כלכליתפעילותשללעידודההנוגעיםחוזים
במסגרתהנעשיםחוזיםהםאלהכל.הממשלה7מקדמתשאותהההתיישבותשל

קיימים,שנימצד.8הממשלה:יסוד-חוקמכוחהממשלהשלהכלליותהסמכויות

סמכותשלהפעלתהלדרךגםהמתייחסיםלמדיברור"מסחרי"אופיבעליחוזים
בעסקת,למשל,הדבריםפניהםאלה.העסקהבשולינמצאתזואך,סטטוטורית

,מקרקעיןלהפקיעבסמכותהשימושהגבלתשעניינההתחייבותהכוללתקרקעות

קשוריםשאינםבחוזיםמעורבותמנהליותרשויותשבהםמקריםהדעתעללהעלותניתן5
השקעותמבצעותאועודפיםציודפרטימוכרותהןכאשרלמשל,תפקידיהןלהגדרתבמישרין
לניהולטפליםהםזהמסוגחוזים,אולם.פיננסייםנכסיםשלערכםעללשמירההנחוצות
לתחוםמחרןעסקיתלפעילותכלליהיתרעלמהםללמודואין,הרשותשלהיעילהתקציבי
.הרשותשלתפקידיה

.355(אכרך,א"תשנ)חוזיםכהן'ונפרידמן'דראו6
.(קעדאןעניין:להלן)258(1)נדר"פ,ישראלמקרקעימינהל'נקעדאן95/6698ץ"בגהשוו7

.בלבדליהודיםחדשיישובשלאכלוסלהגבילשנועדההתקשרויותמערכתנידונהזהבמקרה
.הממשלה:יסוד-לחוק32'ס8
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להביאניתןההבחנהשללכישלונהטובהדוגמה.9חוקיתהיאזוהתחייבותכאשר
העליוןהמשפטביתשלהמרכזייםהדיןמפסקיאחד,רגבענייןשלמעובדותיו

משרדשללחוזהשנגעהתביעהנידונהזהבמקרה.'המנהליים0החוזיםבתחום
כשייךלכאורהנראהכזהחוזה.ציודעודפילמכירתפרטייםסוחריםעםהביטחון
שאיןציודממכירתרווח)בלבדכספיתהיאשתכליתומאחר,"מסחרי"הלתחום

.תוקפןשפגכ"אבמסכותהיה,בחוזהשנידוןהציוד,המקרהבנסיבות.(צורךבו
(1990באוגוסטלכוויתעיראקפלישת)המפרץלמלחמתשהביאהסכסוךפרוץעם

במילים.ישראלבמדינתהאזרחיתהאוכלוסייהלשימושאלהמסכותגםנדרשו
בושישכחוזהנתפסלכאורההמסחריהחוזה,הנסיבותשינוילנוכח,אחרות
בעייתיותהאתמדגיםזהמקרה.שלטוניכחוזהכלומר,מובהקשלטוניאינטרס

ונזנחההלכהאמנםוהיא,"שלטוניים"לחוזים"מסחריים"חוזיםביץההבחנהשל
.עצמותרגבבענייןלרבות,השניםבמשך
העסקיתלפעילותשבנוגעבכךמכירהעליוןהמשפטבית,כיום,כןאם

הפרטיהמשפטוגםהציבוריהמשפטגם,הפרטיהמשפטבתחוםהרשויותשל
השקפהשלשורשיהאת.המטרהאתתחטיאמהםלאחדרקהכפפתה.רלוונטיים

,זהבמקרה.שמריהוכפר'נפרץבענייןשניתןהדיןבפסקכברלמצואניתןזו
מתושבילקבוצהשבבעלותהציבוריאולםלהשכירהמקומיתהמועצהסירבה
לעתירהכתשובה.אורתודוקסי-לאבנוסחחגתפילתבושיקיימומנתעל,המקום
אלא,השלטוניבתחוםפעולותאינןנכסיםכבעלתהרשותשלפעולותיהכי,נטען

פיעללהיעשותצריכהחוקיותןבחינתכןועל,רגילותפרטיות-אזרחיותפעולות
בעלשעשהפעולותשלחוקיותןלהערכתהמשמשות,המשפטיותהמידהאמות
עקרוניתלעמדהביטוימתןתוך,נדחתההטענה.דומותבנסיבותפרטינכסים

עקרונותחליםהפרטיהמשפטבתחוםהרשותשלפעולותיהעלגםשלפיה,שונה
:זוסמןהשופטכדברי.הציבוריהמשפט

עצמהעלהרשותנטלהפעולותיהאתבעשותהאובנכסיהבהשתמשה"
ביחסלהתייחסהרשותחייבתשכזהובתור,הציבורכלפינאמןשלתפקיד

257וד"פ,אביבתלעירית'נכלבן51/30ץ"בגראו,להפקיעשלאהתחייבותשללפסילתה9

.(בלבןעניין:להלן)
.1הערהלעיל,רגבעניין10
הריבוןחסינותהגבלתלצורךלמשל,אחריםבהקשריםמקובלתעדייןזוהבחנהכיאם11

פעולותעלולא,שלטוניות-ריבוניותפעולותעלרקשתחולכך)לאומי-הביןהמשפטלפי
שללצרכיוביתהשכרתשלפעולהעלהריבוןחסינותהוחלהלא,זהבהקשר.(מסחריות
94/7092Rightא"רעראו.זרשגריר of CanadaתוHer Majesty The Queenאדלסון'נ,

שהיאלנכסיםרקארנונהמתשלוםלמדינההניתןהפטורסויג,לכךבדומה.625(1)נאד"פ
,מ"בעמיםחכרתמקורות'נעילכוןהמקומיתהמועצה97/975א"עראו.כשלטוןמחזיקה

בקשהנדחתה876(נת2ד"פ,רטוק'צ'ני"מ97/20701א"ברע,כןכמו.433(2)נדד"פ
זהשחוקההנמקהבסיסעל,הצרכןהגנתחוקלפיהמדינהנגדייצוגיתתובענהשללאישור

.המדינהשלהשלטוניותפעולותיהעלחלאינוזהומטעם,"עוסק"עלרקחל
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הרי,כדיןשלאאזרחוהפלתהזהיסודעקרוןומשהפרה,שוויםאלשווה

השימושאםבכךמינהנפקאואין;זהמשפט-ביתשללהתערבותועילהזו
.12"האזרחילמשפטאוהציבורילמשפטמשתייכיםגופההפעולהאוגופו

מלאותהמשחררתאינההפרטיהמשפטבתחוםהרשותשלפעולתה,כלומר
המשפטשלהבסיסנדבךעלמוסיפותרקהאזרחיותהנורמות.הציבוריהמשפט

.הציבורי
מרכזבענייןהמנחההדיןבפסקנטבע"נורמטיביתדואליות"העדכניהמונח
בנושאחוזהלכרותהממשלההחלטתנגדעתירהנידונהזהבמקרה.13הקבלנים
,זוהחלטה.זריםתאגידיםעםמתועשתולבנייהטרומיתלבנייהמפעליםהקמת

לדברי.הציבוריהמשפטשלבאספקלריהנכחנה,חוזיתהתקשרותהיהשנושאה
:4יברקהשופט

,כשלטוןפועלתהיאאםבין,הנזכריםהכלליםפי-עללפעולהמדינהחייבת"
ומתקשרת)fiscus(כפיסקוספועלתהיאאםובין,צדדיתחדסמכותומפעילה
,צורהופושטצורההלובשמינהליבאקטלנוענייןהמקריםבשני.בהסכמים

.15"הקובעתהיאהמהותאלאהקובעתהיאהצורהלאאך

,קעדאןשלהמפורסםבמקרהניתןזוגישהעלהמבוססנוסףחשובדיןפסק
הסוכנותשלמדיניותהעםישראלמקרקעימינהלשלהפעולהבשיתוףשעסק

,לכאורה.המינהלאדמותעלבלבדליהודיםקהילתייםיישוביםלהקיםהיהודית
מובהקתמסחריתפעולהבאמצעותהייתהקעדאןבענייןהמדינהשלמעורבותה

:ברקהשופטשהסבירכפיאולם.קרקעהחכרתשל

[...]מפעולותיהפעולהכלעלחלהבשוויוןלפעולהמדינהשלזוחובתה"
,הפרטיהמשפטבתהומיפועלתשהמדינהמקוםגםחלההשוויוןחובת
.16"המדינהשלהחוזיותבהתקשרויותחלההיאכן-על

החוזיםסוגיביןבעברמקובלתשהייתהההבחנהשללזניחתההמסכםהביטוי
במקרהמחוזהלהשתחררהרשותשללכוחהבנוגע.הוזכרשכבר,רגבבענייןניתן
:ברקהשופטהסביר,הציבוריהאינטרסזאתמחייבשבו

הואבהםשההסכם,בלבד'שלטוניים'חוזיםעלזוהלכההוחלהבמקורה"

.2115'בע,4הערהלעיל,שמריהוכפר'נפרץעניין12
:להלן)729(3)לדר"פ,ישראלממשלת'נבישראלוהבוניםהקבלניםמרכז79/840ץ"בג13

.(הקבלניםמרכזעניין
העקרוניתבשאלהלאאך,יחידלדעתנחשבהקבלניםמרכזבענייןברקהשופטשלדינופסק14

הזדמנותלתתחייבתהממשלההאם,יותרהספציפיתבשאלהאלא,הנורמטיביתהדואליותשל
.עמהההתקשרותעללהתחרותפוטנציאלייםלמתקשריםשווה

.746'בע,13הערהלעיל,הקבלניםמרכזעניין15
.274'בע,7הערהלעיל,קעדאןעניין16
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הלכהכיההשקפההתגבשהלימים.שלטוניתסמכותשללהפעלתהבקשר
כבעלתפועלתהמנהליתהרשותשבהם,'מסחריים'חוזיםעלגםחלהוו

הרחבהביסוד[...]הפרטיהמשפטבגדריאחרפרטככלואינטרסיםנכסים
החוזהביןההבחנה,ראשית:טעמיםשנימונחיםההשתחררותהילכתשלזו

לבליעדמטושטשיםוהגבולות,קשההיאהמסחריהחוזהלביןהשלטוני
צורכיכאשר.צידוקאין,לבססההיהניתןאםגם,להבחנה,שנית;הכר
גםלהשתחררהמנהליתלרשותלאפשריש,זאתמחייביםחיונייםציבור
.17"מסחרימחוזה

החוזיותהתקשרויותיהןכללעלשחלההנורמטיביתהדואליותבדברזוהשקפה
,18שלטונייםלהוזיםמסחרייםחוזיםביןההבחנהדהייתתוך,מנהליותרשויותשל

.הדיון19המשךאתתנחה

דיניםמתקלשלבעיה:השלטוניהדעתשיקולכבילתמולחוזיםכיבוד.ג

סיווגעלהמבוססתבגישההקשייםעלמתגברהנורמטיביתהדואליותשלהפתרון
הפרטיוהמשפטהציבוריהמשפט.חדשיםאתגריםמציבהואאולם,הבחנהועל

הנחות.טריוויאלי20אינוביניהםהשילובולכן,שונותיסודהנחותעלמבוססים
מובילותוממילא,ביניהןפנימימתחשלבמצברביםבמקריםנמצאותאלהיסוד

בהתנגשותביטוילידיבאהזהלמתחמרכזיתדוגמה.שוניםקונקרטייםלפתרונות

.525'בע,1הערהלעיל,רגבעניין17
בעיקרוהמבוסס,מיוחדדיןלהחילראויכיהסובריםיש.במעטלסייגישאלהדברים18

פןכללהןשאיןהסכמותעל,החוזיםדינילביןבינושילובעלולאהציבוריהמשפטעל
.כלכליותאינןבהםהמוחלפותשהתמורות,פוליטייםוהסכמיםטיעוןעסקאותכדוגמת,אזרחי

המשפטעליהםשחלהיאהעליוןהמשפטבביתהשלטתהגישה,פוליטייםלהסכמיםבהתייחס
,זאתעם.749(1)מהר"פ,הממשלהראש'נבסקי'רז'ז90/1635ץ"בגראו.בלבדהציבורי
ראו.הנורמטיביתהדואליותמשטראלההסכמיםעליחוללפיההדעהגםבפסיקההובעה

קיימתטיעוןלעסקאותבנוגעגם,לכךבדומה.49(2)נגר"פ,עקלאבו'נ'אלחג97/6490א"ע

גםשמאאו,בלבדהציבוריהמשפטעליהןיחולהאםבשאלההוכרעוטרם,בפסיקהעמימות
97/1953ץ"בגראו.המיוחדתבמהותןהתחשבותתוך,הנורמטיביתהדואליותמשטריחולכאן

הערהלעיל,אלוניבעניין.(קוגןעניין:להלן)67(5)נאד"פ,הראשיהצבאיהפרקליט'נקוגן
ברקהשופטבחר,ארנונהלצורכיהמערערותשלהמפעלסיווגבנושאהסכמהנידונהשכו,1

שיחולאוהנורמטיביתהדואליותגישתתחולזהמסוגהסכמהעלהאםבשאלהלהכריעשלא
ההכרעה,רובפיעל.119'בע,שם.הציבוריהמשפטעלכעיקרוהמבוססאחרמודלעליה

,ישירהאינהאלההסכמותעלהחוזיםדינישלתחולתםאםשגםמאחר,חיוניתאינהבשאלה
.היקששלדרךעללהחלהניתניםשלהםהבסיסעקרונות

המינהלרשויותשלהחוזיתהאחריות(ארז)ברק'דראו.בעברגםאותיהנחתהזוגישה19
חוזישלו'גראו.בנושאשלו'פרופשללכתיבתהבסיסששימשההגישהגםזוהי.(א"תשנ)

.(ס"תש)הציפוריתהרשותשלומכרזיםחוזיםשלו'וג(ה"תשמ)בישראלרשות
"גומלין-והשפעותגבולתחומי-פרטיומשפטציבורימשפט"ארז-כרק'דראו,להרחבה20

.95(1999)הוממשלמשפט
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אתלשקולהרשותעלהמוטלתהמתמדתהתובהלביןחוזיםלכבדהחוכהבין

לפועללהוציאשנועדחוזהשלבהקשר,כןאם.קודמותהחלטותבשינויהצורך
השאלהמתעוררת(חדשכביששללסלילתובנוגעקבלןעםחוזהלמשל)החלטה
שלכיבודועלהמצווההחוזיםלחופש-הבכורהתהיהמשפטיעיקרוןלאיזה
אתמחדשלשקולהמחייבהמנהליהדעתשיקולאתלכבוללאיסוראו,החווה

ולא,"לכבדישחוזים"שהרי,זהעםזהמתיישביםאינםהעקרונותשני.ההחלטה
משפטיפתרוןמנביעהאינההנורמטיביתהדואליותגישת,כןאם."לשקול"רק

נקודתרקמשמשתאלא,הרשויותשללחוזיהןבנוגעהמתעוררותלשאלותמגובש
.בהןלדיוןמוצא

ההשתחררותהלכתשלהתפתחותה.ד

חוזהעלעדיפהסמכות:המסורתיהפתרון.1
החובהלביןחוזהלכבדהחובהביןלמתחבנוגעהפסיקהשלהמוצאנקודת
לעברנטתההציבוריהאינטרסלטובתהרשותשלסמכויותיהבמסגרתלפעול
המופיעהבכותרתביטוילידיבאההיא.המנהליהמשפטשלמוחלטתבכורה
עלעדיפהסמכות":המנהליהמשפטעלקלינגהופר'פרופשלהקלאסיבספרו
בענייןהעליוןהמשפטביתשלהמוקדםדינובפסקניתןזולגישהביטוי.21"חוזה
החלקותאתלהפקיעשלאהעירייהשלחוזיתהתחייבותנידונהזהבמקרה.בלבן

למרות.מקרקעיןחילופישלעסקהבמסגרתהעותרשללבעלותושהעבירה
גןשלהרחבתולשםהחלקותהפקעתעלהוחלט,מכןלאחרשניםכמה,זאת

מוחלטתשלילהבסיסעלנדחתהההפקעההחלטתנגדץ"לבגהעתירה.ציבורי
.בעתידהמנהליהדעתשיקולשלהפעלתולאופןבאשרלהתחייבהאפשרותשל

.מדעיקראפסולההייתהלעותרשניתנהההתחייבותכיהסבירזוסמןהשופט
הואהעירייהשלהסטטוטורייםהתפקידיםאחדכי,קובעתהעיריותפקודת
גםזהתפקידלמלאהעירייהשלבכוחהומכירה,22ציבורייםגניםבתחומיהלקיים

באמצעותזוחובהממילוילהתנעריכולהאינההעירייהכןעל.הפקעהבאמצעות

.חוזית23התחייבות
,לכאורה,אמנם.ביותרבעייתיתהיאבלבןבענייןביטוילידישבאההגישה

הציבורילאינטרסנותןהדיןשפסקהברורהההעדפהמןלחיובלהתרשםניתן

.118-123(ז"תשי)מנהלימשפטקלינגהופר'ה21
.[חדשנוסח]העיריותלפקודת(8)249'ס-כיום22
:260'בע,9הערהלעיל,כלכןכענייןזוממןהשופטכדברי23

תיאלץ,ביותרהחיוניתואפילו,ציבוריתלמטרההקרקענדרשה?ההתחייבותתוצאותמה"
ידיהאתכובלשהחוזהכיוון,הקרקערכישתעלולוותרהציבורעניניאתלהזניחהעירייה
לחייב,אפוא,מכוונתהזאתההתחייבות.עליההטילשהחוקהתפקידאתמלמלאאותהומונע
דורש,ציבוריגןהקמתדורשתהכללשטובתמקום.סטטוטוריתחוכהמילויבאיהעירייהאת

."מעיקרהבטלהוהיאהציבורלטובתמנוגדתכזאתהתחייבות.יקוםלאשהדברהחוזה
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אףאולי,להתחייכותהרשותשלהציבוריותחובותיהאתלכפוףהסירובומן

שלתוצאתו,דברשללאמיתו,אולם.עצמהעלשנטלה,מושכלתלאהתחייבות
שקילתםלנוכחוהןאינדיבידואליצדקשלההיבטמןהן,קשההיאהדיןפסק
עםלהשליםקשה,המתקשרהפרטכלפיהצדקמבחינת.מערכתייםשיקוליםשל

אם.הדיןבפסקביטוילידיבאהשזוכפי,שלוהאינטרסיםשלהמוחלטתהפקרתם
נותרעמהשהתקשרהפרט,בטלהואהרשותשלדעתהשיקולאתשמגבילהחוזה
אותהשלהחוזיםדינישלעמדתםלנוכחמתחדדיםאלהדברים.סעדללאלכאורה
,תביעהזכותלכלבסיסלשמשהיהיכוללאכזהחוזה.הבטללחוזהבנוגעתקופה
בזכותמכיראמנםבטליםחוזיםלגביהנוהגהכללכיום.24השבהתביעתלרבות
שבובמקרהלמשל,המקריםבכלמספקתאינהעדייןהשבהתביעתאך,25להשבה

משליךהמתקשרהפרטכלפיהצדקחוסר.כיסלחסרוןגםגרםההתחייבותקיום-אי
המתקשריםאתהמפקירדין.הרשותשלמהיבטההתועלתני-המערכתיהפןעלגם
שלמבחינתןגםמסוכןדיןהואמאוחרותמנהליותהחלטותשללחסדןהרשויותעם

האינטרסיםעלהחסרהההגנהאתבחשבוןיביאופוטנציאלייםמתקשרים.הרשויות
עלותואתיתמחרולחלופיןאו,מנהליותרשויותעםמהתקשרויותויימנעושלהם
.אלהבהתקשרויותהכרוךהמוגברהסיכוןשל

ההשתחררותהלכתשלואימוצההמסורתיהפתרוןדחיית.2
העליוןהמשפטביתהפסיקבלבןבענייןהדיןפסקשניתןלאחרספורותשנים

בלבןהלכת.מנהליותרשויותשלחוזיםלגביהכללאתכמשקףאליולהתייחס
שבהןחוזיותלהתקשרויותרקכנוגעתפורשהוהיאצומצםהיקפהאך,בוטלהלא

מחוזיםלהבדיל,שלטונידעתשיקוללהפעילמחובתהלחלוטיןהתנערההרשות
תיפסלנה,לכךבהתאם.הדעתשיקולשלומתוחמתמסוימתבכבילההכרוכים

,דעתשיקוללהפעילהחובהמןמוחלטתהתפרקותבהןשישהתחייבויותרק
מוקנהבולהחליטהסטטוטוריתשהסמכותענייןלבוררותלמסורהחלטהכמו

שלתוקפןהוכר,הרגילבמקרה,זאתלעומת.אחרותהתחייבויותלאאך,לרשות26

הרשותשלבכוחהלהכרהבכפוף,עתידיותהחלטותהמגבילותחוזיותהתחייבויות
האיזוןנקודת.הציבוריהאינטרסזאתמחייבשבהןבנסיבותמחוזהלהשתחרר
הוגשהזהבמקרה.מילר27בעניין,זוסמןהשופטידיעלשוב,נקבעההחדשה
בארץתקיםהחברהכינקבעשבו,זרהחברהעםהמדינהשלחוזהנגדעתירה
להרקתקצהישראלממשלת,לכךובתמורה,משאיותחלקישללייצורמפעל
בין,תקפוהעותרים.שניםחמששלתקופהבמשךמשאיותליבואחוץמטבע

לצורך.זרמטבעהקצאתשלבנושאהסטטוטוריהדעתשיקולהגבלתאת,השאר

.1401טד"פ,קרטוז'ניקובס'ג53/110א"ע24
.1973-ג"תשל,(כלליחלק)החוזיםלחוק31'ס25
.769(2)נבד"פ,אלטלף'נאמינוף98/816ץ"בג26
.(מילרעניין:להלן)1989סוד"פ,התחבורהשר'נמ"בעמילר60/311ץ"בגד2
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ההשתחררותלכוחנתוןאך,מחייבאמנםהואזהחוזהכיהוסברהעתירהדחיית
כל,לבטלוהרשותהמדינהשבידי,מוגבלתאכיפתואך,תופסהחוזה":הרשותשל

קדושתעלגובריםאלהצרכים.ביטולואתיחייבושלההחיונייםשצרכיהאימת
.28"החוזים
,מסויגהואמנהליתרשותשלחוזהשלתוקפו,החדשהההלכהלפיגם

פסילהלביןההשתחררותהלכתביןההבדלים,זאתעם.רגיללחוזהבהשוואה

משמעותייםהםהשלטוניהדעתשיקולאתהמגבילהההתחייבותשלמוחלטת

,החוזהשלתוקפוהיאהמוצאנקודתההשתחררותהלכתבמסגרת,ראשית.ביותר
,שנית.יקויםהרשותעםשנעשההחוזה,הרגילבמקרה,כלומר.מבטלותולהבריל

המידהלאמתבכפוףרק,מהפרהלהבדיל,לגיטימיתלהשתחררותייחשבהקיום-אי
מאחר,שלישית.שיפוטיתלביקורתכפוףיישומהאשר,"חיונייםציבורצרכי"של

שבמקרהלטענהבסיסיש,בטלותוולא,החוזהשלתקפותוהיאהמוצאשנקודת
.הרשותכלפיסעדיםהמתקשרלפרטיעמדוהשתחררותשל

פרשנותככללהדעתשיקולכבילתעלהאיסור.3
שלהחוזיותההתחייבויותתוקףאתהשוללתהגורפתהעמדהשלדחייתהלצד

לשמרמוסיףהמשפטבית,קיצונייםלמקריםהבטלותכללאתומצמצמתרשויות
.פרשנותכללשלבמתכונתהמנהליהדעתשיקולשלמכבילתוההסתייגותאת
אלההםמנהליותרשויותשלחוזיםפרשנותלגביהמנחיםהעקרונות,ברגיל,אכן

פרשנותשלבתחוםהמרכזיהתקדים,למעשה.כלליבאופןחוזיםלגבישנוהגים
ממשלתימשרדביןשנעשהחוזהשלבהקשרוניתן,אפרופיםבענייןשנקבעחוזים

קיימת,משמעי-חדאינוהחוזהשלנוסחושבהםבמקרים,זאתעם.29קבלןלבין
שלהגבלתובכיווןהרשותשלההתחייבותתוכןאתלהרחיבשלאפרשניתנטייה
המגבילההפרשנותלעברפרשניתהעדפהקיימת,אחרותבמילים.הדעתשיקול
עלהאיסורשלהטרנספורמציה.המנהליתהרשותשלדעתהשיקולאתפחות
במקרה.מייזלר30בענייןברורלניסוחזכתהפרשנותלכללהדעתשיקולכבילת

שבההמכולתחנותפינויבענייןחוזהכרתוהמקומיתוהמועצההמערער,זה
המועצהשלוהתחייבותכספיתתמורהכנגדלפינויהסכיםהמערער.החזיקהוא
החוזה.3!החדשהחנותותמוקםשבובבנייןמכולתלהפעלתרישיוןלתתשלא
נגדוהמועצהתנקוט,המכולתבתחוםיעסוקזהבבנייןבחנותמחזיקאםכי,קבע

בסמיכותנפתחו,בפועל."פלילייםוביןאזרחייםבין,המשפטייםהצעדיםבכל"

.2002'בע,שם28
עניין:להלן)265(2)מטר"פ,מ"בע(1991)ויזוםשיכוןאפרופים'ני"מ93/4628א"ע29

ארגוןבענייןהאזרחיבערעור-זהתקדיםואישרהשחזרהבפסיקההדיןוהוא.(אפרופים

.1בהערהלעילהנזכרים,ירקותמגדליארגוןבענייןהנוסףובדיוןירקותמגדלי
.(מייזלרעניין:להלן)42(4)לזד"פ,נשרהמקומיתהמועצה'נמייזלר82/394א"ע30
.העיסוקחופש:יסוד-חוקלאורבעייתיתנראיתשכיוםהתחייבות31
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וכן,פלילייםהליכיםהמקומיתהמועצהיזמה,לכךבהמשך.כאמורחנויותמקום
מלהוציאנמנעהמועצהראש,זאתעם.פעילותןנגדמניעהצווילמתןבקשותיזמה

בסעיףלושמוקניתהסמכותמכוח,מנהלייםהפסקהצוויהמתחרותהחנויותנגד

ישאשר,דרסטיתסמכותשזוסברהוא.1968-ח"תשכ,עסקיםרישוילחוק20
כנוגעתהחוזיתההתחייבותאתלפרשאיןכךומשום,חריגיםבמקריםרקלהפעיל
מייחוסהמסתייגתפרשנותאימוץתוך,זודעהקיבלהעליוןהמשפטבית.אליה
שיקולשלגורפתשכבילהמאחרהשארבין,דעתהשיקולאתלכבוללרשותכוונה
תוכןכאשר":שמגרהשופטלדברי.ובטלהחוקיתלבלתילהיחשבעשויההדעת

לייחסעלינו,זוהנחהסותראינוהפרטושלהרשותשלההדדיותהתחייבויותיהם
דעתהשיקולאתלשלולכדיבושישבאופןבחוזהלהתחייבשלאכוונהלצדדים

להתקשרשכוונתםהצדדיםעלחזקהשהרי,הדיןפיעלכמתחייב,הרשותשל
,גרוס33בענייןלכךבדומה.32"ולאכוףלקייםניתןהוראותיושאתתקףבחוזה

לקבועמחובתההתנערותלעירייהייחסהשלאפרשנותהמשפטביתהעדיף
פרשנות.בעירהחנייהמדיניותשלהאכיפהבתחוםהעדיפויותסדריאתבעצמה

נעילתשלעבודותלביצועקבלןעםהעירייהשלהתקשרותרקעעלאומצהזו
.חנייהבנושאהעזרחוקישלהאכיפהבמסגרת,("סנדול")רכבכלישלגלגלים
אסורבאופןשיחנורכבלכליבנוגעתבוצענההנעילהשפעולות,קבעהחוזה

מהמועדשעות48-מיאוחרלאישוחררואלהוכי,00.24-ל00.06השעותבין
שלפיה,כלליתהוראהכללההוזה,בנוסף.תשלוםעלקבלותלגביהםהוצגושכו
העירייה.תפקידוביצועלאופןבאשרהוראותלקבלןלתתהוסמךהעירייהנציג

תבוצעהגלגליםשנעילתקביעהלצורךההוראותמתןבסמכותלהשתמשרצתה
כלישחרורעללהורותכדיוכן,מסוימותלעבירותובנוגעמסוימותבשעותרק

לכרסםשאיימהזולפרשנותהתנגדהקבלן.שעות48-מהקצרזמןפרקתוךהרכב
.הרשותעמדתהתקבלהזהבמקרהגם.הפעילותהיקףעלהשפעתהבשל,ברווחיו
להעדיףיש,המנהליהדעתשיקולכבילתעלהאיסורלנוכחכי,הסבירברקהשופט

קביעתעלשמופקדתזוהיאהעירייה.המשיבהידיעלהמוצעתהפרשנותאת
הדעתשיקולאתמעצמהלפרוקשהתכוונהלהניחאין.האכיפהבתחוםהמדיניות
.34עסקייםשיקוליםמתוךהפועל,פרטילגורםולהעבירובנושא

.48'בע,30הערהלעיל,מייזלרעניין32
.(גרוסעניין:להלן)595(4)מגד"פ,יפואביבתלעיריית'נמ"בעגרוס86/783א"ע33
לתחבורהשיהופיתאגודהאגד98/3136ץ"בבג.נוספיםדיןבפסקיגםהופעלזופרשנותכלל34

פרסוםכיהעותרתשלטענתהנדחתה707(5)נבד"פ,התחבורהשר'נמ"בעבישראל
להתחייבותמנוגדתבהשיתחרוחברותידיעלבאוטובוסיםשירותקוויהפעלתבנושאמכרז

בההממשלהתמיכתבנושאההסכםעלהתבססההעותרת.כלפיההממשלהשלהחוזית
התחבורהענףאתלפתוחשלאהתחייבותממנומשתמעתכיוטענה,שניםעשרשללתקופה
שלהתחייבות,ככלל"כיקובעמצאשהשופטתוך,נדחתההטענה.לתחרותהציבורית
'בע,שם."השלטוניותבסמכויותיהשימושעלויתורככוללתלהתפרשראויהאינההממשלה

פרשנותונידונהזהבמקרה.280(מת2ד"פ,פורטונה'ני"מ90/2389א"עגםראו.710
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השתחררותהמצדיקותהנסיבות.ה

יחסיתוחיוניותחיונייםציבורצורכי.1
צורכיאילובשאלהדיוןמחייבמילרבענייןשנקבעההעדכניתההלכהשליישומה
בכךדיאין.מחוזההשתחררותשלהצדקתהלשםדייםחיונייםייחשבוציבור

ציבוריאינטרסשלבשמוהחוזהאתמקיימתאינהכילטעוןמתיימרתשהרשות
החוזהקיום-אייישאר,ההשתחררותטענתתתקבללאאם,כןעליתר.חשוב

דיניבמישורזומקביעההנובעותהמשמעויותכלעל,רגילההפרהשלבמעמד
.35התרופות
-ההשתחררותהלכתשללהפעלתההמשפטבתישלגישתםמהילבחוןחשוב

מהלכתלמעבר.ודווקניתנוקשהגישהשמאאו,ונדיבהמקלהגישהזוהיהאם

החלטותעלהשיפוטיתהביקורתאםרקמשמעותתהיהמילרלהלכתבלבן
יותרבאופן.זהחריגשללהפעלתוגבוהרףותציבקפדניתתהיההשתחררות

."חיונייםציבורצורכי"שללמבחןלתתשישהמובןמהולבחוןיש,ספציפי
בית.חייםהצלתשלהצרהמילוליבמובןחיוניותאינהבהשמדוברההיוניות
בשםלפעולהרשותעלהיינו,יחסית36חיוניותזוהיכיהבהירהעליוןהמשפט

שלמבחןבמסגרתהכףאתהמכריע,משקלוכבדחשובציבוריאינטרסעלהגנה
צורכי"שלבמינוחשימושלעשותמוסיףהמשפטבית,זאתעם.אינטרסיםאיזון

גם,כך.הטענההעלאתשלטריוויאלי-הלאהאופיאתלהדגישכדי"חיונייםציבור
חלהההשתחררותהלכתכיברקהשופטקבערגבבענייןיותרהחדשהדיןבפסק

.37"החוזיהקשרהמשךעםמתיישביםאינם'חיונייםציבור-צרכי'אםרק"
במובןחיוניותעלהמבוססתהשתחררותשלדוגמהזימןעצמורגבעניין,אכן
לשםשנעשתההשתחררותנידונה,המקרהבנסיבות,כזכור.חייםהצלתשלהצר

.לעתמעתשיחודשזמנירישיוןפיעלברוקחותלעסוקלעותרתשאפשרפשרההסכםשל
הארכתאתלהתנותהוחלט,העותרתשגילתהירודהמקצועיתרמהלנוכח,שניםכמהלאחר

הסכםשלבהפרתוכרוכהזושהחלטהטענההעותרת.מקצועיתבחינהבמעבררישיונה
והסבירמייזלרבענייןהקודמתפסיקתועלהתבססשמגרהשופט.נדחתההעתירה.הפשרה

אתלפרשאיןולכן,הרשותשלהדעתשיקולאתלשלולשלאכוונהלצדדיםלייחסישכי
.מקצועיתיכולת-איתתגלהשבומצבלגביהתחייבותככוללההסכם

(2)1998עליוןתקדין,(פורסםלא)צוקיםמלון'ננתניהעירית82/679א"בע,למשל,כך35

:דינולפסק6בפסקהברקהשופטכתב(הראשוןצוקיםמלוןעניין:להלן)

אינטרסבשלממנולהשתחררבידההרשות,מחייבחוזהנעשהאפילוכי,העירייהטוענת"
עללהצביעיש.העובדתיתתשתיתהאתלהציביש.אותהלטעוןמספיקאין,זוטענה.הציבור

צרכיכיןהאיזוןעללהצביעיש[...]מהחוזההשתחררותהמצדיקהחיוניהציבוריהאינטרס
לאההשתחררותשטענתמאחר."נעשהלאמזהדבר[...]מזההפרטצרכילביןמזההציבור
מ"בעצוקיםמלון90/3666א"עראו.רגילהכהפרהנבחנוהעירייהשלפעולותיה,התקבלה

.(השניצוקיםמלוןעניין:להלן)45(4)מור"פ,נתניהעיריית'נ
.589,601(3)לחד"פ,השיכוןמשרד-י"מ'נמ"בעבריטניהישראלארץבנק80/64א"ע36
.525'בע,1הערהלעיל,רגבעניין37
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בהקשר.ישראל38מדינתשלהאזרחילעורףחיוניהתגוננותציודשלהלוקתו
דיוןלשקולמקוםשהיהצייןאףהמשפטובית,יחסיתקלההייתהההכרעהזה

שהלכתברוראולם.39המקרהשלהמיוחדותבנסיבותסיכולטענתשלבתחולתה
.זהמסוגלנסיבותרקמוגבלתאינהההשתחררות

נובעהקושי.פשוטותלאשאלותמעוררההשתחררותהלכתשליישומה,ככלל
ונדיריםספוריםהםזוחשובהבסוגיההעליוןהמשפטביתשלשתקדימיומכךגם

?הדוגמאותמיעוטמעידמהעל.תהיותמעוררתכשלעצמהזועובדה.יחסית

ההסבריםאחדרקזהו?הטענהבהעלאתהמנהלרשויותשלזהירותןעלהאם
האחידיםבנוסחים,ראשית.נוספיםהסבריםעללהצביעניתןלצדו.האפשריים

אשר,חוזיות40השתחררותחניותכלולותבהםמשתמשותשהרשויותחוזיםשל
הצורך.חוזית-חוזןשהיא,הכלליתלהלכהלהיזקקהצורךאתרכהבמידהמייתרות

האחידההמתכונתפיעלנעשיםשלאחוזיםשלבמקריםרקמתעוררזובהלכה

המקריםמןבחלק,שנית.41להסדרהזכושלאלחלוטיןצפויותבלתיבנסיבותאו
והנושא,המתקשריםלביןהרשותביןפשרהמושגתהשתחררותטענתעולהשבהם
.המשפטלביתמגיעאינו

מןיותראףמצומצםההשתחררותלהלכתבאשרהקייםהתקדימיםמאגר

בהקשרשנידונוהשתחררותלטענותנוגעשחלקםמאחר,ראשוןבעיוןהנראה
חוזיתהתקשרותאינהטיעוןעסקת,צויןשכברכפי.42טיעוןעסקאותשלהמיוחד
שלבמקרהלדיקהחשוביםהאינטרסים,המיוחדאופייהלנוכח.הרשותשלרגילה

השתחררותשלהרגילבמקרהשנידוניםמאלהבחלקםשוניםממנההשתחררות
.43הפליליהמשפטלמטרותגםהידרשותמחייבבהוהדיון,אזרחיאופיבעלמחוזה

כסףלחסוךהרצוןמןהונעהלאשההשתחררותהעובדתיתהקביעהשימשהלדיוןנחשתית38
.להלן51-52להערותטקסטראו.תקופהבאותהכ"אבמסכותשלהמאמירמחירןלנוכח

.518'בע,1הערהלעיל,רגבעניין39
95/4995Albericiא"ברעלמצואניתןזולמציאותהד40 International39(1)נד"פ,י"מ,נ.

בפיצוישהתקיימולדיוניםהנוגעיםבמסמכיםלעייןהקבלןשלזכותונידונה,זהבמקרה
.החוזיתההשתחררותחנייתשלתנאיהלפילוהמגיע

החוזיםדינימתחוםמעניינותשאלותלעורר,כמובן,יכולותהחוזיותההשתחררותתניות41
,האחידיםהחוזיםלחוק4'סלפי.הנוכחיהמאמרממסגרתחורגבהןשהדיון,האחידים

.מקפחתהיאכיחזקהלגביהשקיימתתניהלכאורההיאהשתחררותתניית1983-ג"תשמ
סבירהבלתיזכותלספקהמקנהתנאי"לגבי,למשל,קיימתזוחזקה(2)4קטןסעיףלפי

."החוזהלפיהמהותייםחיוכיואתלשנותאו,החוזהכיצועאתלדחותאולהשעות,לבטל
במסגרתנרחבהשתחררותכוחלרשותלהקנותשנועדומכרזתניותעלשיפוטיתלביקורת
המוסד'נמ"בעסיעודשירותנותניאיגוד04/1315(ם-י)מ"עתראו,עצמוהחוזההוראות
.218(6)להמחוזידינים,(פורסםטרם)לאומילביטוח

,התביעהרשויותשלהחלטותכנגדהמכוונותהשתחררותלטענותהכוונהכילהדגישיש42
פלוני98/1958פ"עראו.הטיעוןעסקתאתלקבלשלאהמשפטביתשלמהחלטהלהבדיל

.577(1)נזד"פ,י"מ'נ
פרקליטות'נארביב85/218ץ"בבגלראשונהנידונהטיעוןמעסקתהשתחררותנגדעתירה43

לחזורההחלטה,הענייןבנסיבות.(ארכיבעניין:להלן)393(2)מד"פ,אביבתלמחוז
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שלבמקרההנאשםשלוהציפייהההסתמכותעלההגנה,כללבדרך,כןעליתר
שתיעשהמתאיםלא(לדיןלהעמידשלאמהתחייבותאו)טיעוןמעסקתהשתחררות

ביללהבחנההצדקההייתהלאלאורןאשר,נוספותעובדותמגילוינבעההטיעוןמעסקת
על"כי,זהבמקרההסבירברקהשופט.אתהיחדלדיןשעמדהאחרתנאשמתלביןהעותרת
(הסכמיות,שלטוניות,חוזיות)התחייבויותכיבודכדברהשיקולאתלעמתהשלטוניתהרשות

,ביניהםראויהעמדהקביעתתוך,השלטוניהתפקידבביצועהקשורים,האחריםהשיקוליםכנגד
שלושת,הדיוןשלבהקשרו.401'בע,שם."ביצועודרכיהשלטוניהתפקידשלמהותורקעעל

הפליליהמשפטשלמטרותיוהגשמת,השלטוןאמינותהיולענייןכנוגעיםשהוגדרוהשיקולים
לנוכח.בהשתחררותתמךהאינטרסיםשלשקלולם,הענייןבנסיבות.הנאשםשלוהאינטרסים

נפגעולאכמעטממנהלחזורלהחלטהועדהטיעוןעסקתשלעשייתהמאזשחלףהקצרהזמן
.(במעטנפגעהציפייהואינטרסכללנפגעלאההסתמכותאינטרס)הנאשמתשלהאינטרסים

,לכךבדומה.הנאשמותשתיביןמוצדקתלאלהפליהמביאהיההעסקהכיבוד,זאתלעומת
המשתתפיסנגדאישוםכתבילהגישההחלטהנגדעתירהנידונה18הערהלעיל,קונןבעניין

נגדםיינקטולאכילהםהובטחשבוהמורדיםעםשנעשהלהסכםבניגוד,"6בכלאמרד"ב
השופטקבע,זהבמקרהגם,ארביבבענייןלהכרעהבהמשך.מרצוןעצמםיסגירואםהליכים
שלוהאינטרסיםהפליליהמשפטאכיפת,השלטוןאמינות:הםלשקולשישהאינטרסיםכימצא
בשיקולינתמךהשלטוןאמינותשלהשיקול.הציפייהואינטרסההסתמכותאינטרס-הפרט
יש.כאחד,הגינותובשיקולי(הרשותעםבהסכמיםלהתקשרעתידיתנכונותמבחינת)תועלת
בהסכםשימושתוךגםבעתידדומיםאירועיםעללהתגבריהיהשניתןבכךממשיאינטרס

הוסבר,כלפיהםנעשתהשההתחייבותהפרטיםשלולציפייהלהסתמכותבאשר.(לאמוןשיזכה)
שהביטויהתפתחות,וחירותוהאדםכבוד:יסוד-חוקבעקבותגברהעליהםההגנהעצמתכי
בסופו.בהגינותחמורהפגיעהתוךשננקטוהליכיםשלעיכובלהיותעשויהפליליבתחוםלה
הייתהשהופרההציפייה.מוצדקתהייתהההשתחררות,הענייןבנסיבותכינקבע,דברשל

בנוגע,לכאורה,נפגעהההסתמכות.(ההסכםכריתתלאחריוםנעצרוהעותרים)זמןקצרת
הנחקריםלבתשומתאתלהפנותהיהצריך.ההסכםביטולעלההודעהלפנישנחקרלמי

הראיותמבחינתשנגרםהנזקלגביעובדתיתתשתיתהונחהלא,זאתעם.לדיןשיועמדולסיכון
נוגעתנפרדתשאלהכיוהבהירהוסיףהמשפטבית.האישוםכתביאתלהגישהמאפשרות
נפסק,הפליליההליךמיצוישללאינטרסבאשר.שיתקייםהפליליבמשפטההודאותלקבילות

העבירות,הענייןבנסיבות.לדיןבהעמדהציבוריאינטרסשלקיומוכדברחזקהקיימתכי
המשמעתעללשמירההנודעתהחשיבותמבחינתהןביותרחמורותהיולנאשמיםהמיוחסות

בית,דברשלבסיכומו.ההתקוממותבמהלךשימושבהשנעשההאלימותמבחינתוהןכצבא
שלבטענהתדוןהפליליתהערכאה,במקביל.בהחלטהלהתערבותועילהאיןכי,סברהמשפט

בהשישברמההגינותחוסרכדיעלתהלאהרשויותהתנהגותלכאורהכיאם,הצדקמןהגנה
.זוהגנהלבססכדי

,150(2)נהר"פ,י"מ'נמנבר98/6411פ"בעגםהפליליבתחוםנידונהההשתחררותטענת

שאלה.הסכמיתמהתחייבותלהבדיל,מנהליתכהבטחהשסווגהלהתחייבותבנוגעאך214
נסבההכלליתהתביעהידיעלההשתחררותהלכתשלהפעלתהלגבישהתעוררהנוספת

ביתידיעלנדחתהשזולאחר,הערעורערכאתבפניטיעוןבעסקתמתמיכההימנעותהעל
עליוןתקדין,(פורסםטרם)י"מ'נפרץ02/7132פ"עראו.הראשונההערכאהשלהמשפט

בערעורהתביעהעמדת"גזל'א;281(6)נטד"פ,פרץ'ני"מ03/1187פ"דנ;1110(4)2002
.507(2004)אודבריםדין"טיעוןהסדרדחייתכנגד
1995-ה"תשנ,(טיעוןהסדרי)(19'מסתיקון)הפליליהדיןסדרחוקהצעתכילצייןראוי

להצעה(ג)155חסעיףלפי.טיעוןמעסקתהתביעהשלההשתחררותסוגייתאתגםהסדירה
אם,הטיעוןהסדרפיעלמהתחייבותובולחזורהתובערשאיהדיןהוכרעלאעודכל":זו

."הציבורשבטובתמטעמיםכןלעשותהורהוהמחוזפרקליט
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יותרמתאים,כזהבמקרה.ההרשעהשלנזקהבגיןפיצוייםפסיקתבאמצעות
שתביאהצדקמןהגנהלמשלכמו,הפליליהמשפטשלבכלליםשימושלעשות
טעמיםהםאלה.שלו44באינטרסיםקשהפגיעהשלבמקרההנאשםשללזיכויו
לעסקאותהנוגעותהשתחררותבטענותנפרדדיוןהמצדיקיםומיוחדיםנוספים
רשויותשלמהתקשרויותלהשתחררותיוגבלהדיוןהמשך,לכךבהתאם.טיעון
.הרגילהאזרחיבתחום

ממשלתיתבמדיניותמהותישינוי.2
עלמחוזהלהשתחררותנוגעההשתחררותהלכתשלהחשוביםהיישומיםאחד
הפרט,אכן.שלטוןחילופיבעקבותרובפיעל,במדיניותמהותישינוירקע

אין,שנימצד.בשלטוןמשתנהרוחמשבלכלחשוףלהיותאמוראינוהמתקשר
בשלרקנבחרהשלשמהמדיניותמלממשמנועהתהיהנבחרתשממשלהתקיןזה

במלואהתעוררהזושאלה.קודמתהידיעלשנעשתהנוגדתחוזיתהתקשרות
הפסקתעלהוחלטכאשר,1992בשנתרביןממשלתשלהקמתהבעקבותעוזה

רביםקבלניםשלחוזיםעלהשלכותהיוזולהחלטה.המוחזקיםבשטחיםהבנייה
החוזיםמןההשתחררות.אלהבאזוריםבנייהלגביממשלתייםלחוזיםצדדיםשהיו

חשובהדוגמה,זאתעם.ההשתחררותהלכתעלהתבססהקבלניםאותםעםשנעשו

.ההשתחררותהלכתשלמהיבטההעליוןהמשפטבביתישירלדיוןהגיעהלאזו
במדיניותההשינויאתשתקפועתירותהעליוןהמשפטביתדחהץ"כבגבשבתו

שלחוזיםעלהשינוישלבהשלכותיונגעולאאלהעתירותאולם.45הממשלהשל
חניותעלההשתחררותטענתהתבססה,המקריםמןבחלקלפחות,כןכמו.הממשלה

זהובכלל,החוזיםדיניבמסגרתנעשהבהןשהדיון,בחוויםספציפיותהשתחררות

.46האחידיםהחוזיםדיני

התקציבייםהשיקוליםשאלת.3
נוגעתההלכהשללהפעלתהבאשרשהתעוררוהמעניינותהשאלותאחת

להביאניתןהאם.בהשתחררותהרשותשלהכלכלייםבאינטרסיםלהתחשבות
?הרשותשלמבחינתהההתקשרותשלהכלכליתהכדאיותחוסראתבחשבון

הציבורצורכיכיהעובדה")53,57(ט"תשנ)דהמשפט"6כלאפרשת"אוקון'בראו44
עלהסומכתההגנהשלילתאתמאליוכמובןמניחהאינהעדייןההסכםביטולאתהצדיקו
.("הסכםשלקיומולרבות,האישוםלהגשתקדםאשרהדבריםמצב

597(5)מחר"פ,הממשלהראש'נהברוןארבעקריתהמקומיתהמועצה92/4400ץ"בבג45

גםכך.(ההתקשרויותאזכורללא)כשלעצמוהמדיניותשינוינגדעתירה(ונדחתה)נידונה
,(פורסםלא)י"מ'נקדומיםישראלארץמדרשתשלידקרקעלגאולתהקרן92/5035ץ"בבג

.(3)1993עליוןתקדין
לא)והשיכוןהכינוימשרד-י"מ'גבישראלוהבוניםהקבלניםהתאחדות92/53(ם-י)ס"בה46

דיניבמסגרתההשתחררותחנייתשלהמקפחאופייהנגדשנטענוטענותנדחו,(פורסם
.41הערהלעילגםהשוו.האחידיםהחוזים
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ההתדיינותבמרכז,הענייןבנסיבות.47פכרבענייןלדיוןלראשונההגיעהזושאלה
שהיהאוכלחדרשלפירוקבענייןבנייהחברותעםהמדינהשלהתקשרותעמדה
האזורפינויבמסגרת)סיניהאיבחציהצבאייםהתעופהמשדותבאחדמוצב
הודעההחברותקיבלו,לעבודהשהתייצבולאחר.(מצריםעםהשלוםהסכםפי-על
האוכלחדרשלמכירתוסופיתסוכמהלכןקודםשיוםמכיוון,החוזהביטולעל

במכירהמעוניינתהייתההמדינה.באזורלהתמקםשהתעתדלאומי-הרבלכוח
עלהןהסתמכההיא.כלכליתמבחינהגםכמו,חוץמדיניותשלמשיקולים

.ההשתחררותהלכתעלוהןהעבודההפסקתעללהורותשאפשרהחוזיתתניה
שלחשובאינטרסלשרתבאה"ההשתחררותכיאורהשופטקבעזהבמקרה
התעלמולאבדברשהנוגעים,ניכרתכלכליתתועלתהייתהבצדואםגם,המדינה
בפןגםלהתחשביכולהההשתחררותטענתכיקבעהמשפטבית,כלומר.48"ממנה

כבסיסולא,תומךכשיקולנידוןהכלכליהשיקול,זאתעם.ההתקשרותשלהכלכלי
בהקשר-להשתחררותאחרמיוחדלטעםבנוסףבאהוא.להשתחררותהבלעדי

.מדינילהסדרהיערכותשל
.49שבע-באר'נחוליםקופתבענייןהדיוןשלבמרכזועמדההתקציביתהשאלה

בבעלותה"סורוקה"החוליםביתלהקמתשהביאההסכםעלנסבהדיון,זהבמקרה
אמוריםהיוהעירתושבי.שבע-בארהעירשלבתחומיהכלליתחוליםקופתשל

לנוכחוהןמיקומועצםבשלהן:החוליםביתשלמהקמתומיוחדתתועלתלהפיק
תושביםגםלטיפוללקבל-עצמהעלנטלהכלליתחוליםשקופתהתחייבויות

העירייההתחייבה,מנגד.ועודלאשפוזבקבלהתושביםלהעדיף,בהחבריםשאינם
עמדה,שניםשחלפולאחר.עירוניים50מסיםמתשלוםהחוליםביתאתלפטור
מןלהשתחררותטענההיא.החוליםמביתארנונהתשלומילגבותזכותהעלהעירייה

שההתחייבותההפליהבשל,הכספיתמצוקתהלנוכח-בעברשנתנהההתחייבות
טענת.החוליםביתשלהתבססותורקעועלאחריםנכסיםלבעליבהשוואהיוצרת

,הכספיתהמצוקהכישהסביר,קדמיהשופטשלדיןבפסקנדחתהההשתחררות

ביתשלמצוקתוכנגדהכשנשקלתובמיוחד,להשתחררותטעםאינה,כשלעצמה

לבעליבהשוואההפליהקיימתלאכיהוסברכן.פיתוחבאזורהממוקםהחולים
.ולתושביהלעירייההחוליםביתשלבתרומתובהתחשב,אחריםנכסים
הדיוןביסודאולם.ברורהכספיתתועלתלהשתחררותנלוותהרגבבענייןגם

.(פכרעניין:להלן)769(3)מדד"פ,פבר'ני"מ87/144א"ע47
.776'בע,שם48
עיריית'נישראלבארץהעובדיםשלהכלליתההסתדרותשלחוליםקופת88/250א"ע49

.(שבע-באר'נחוליםקופתעניין:להלן)488(4)מגד"פ,שבע-באר
פטוריםמתןעלהחוקיותההגבלותבשל,לבעייתיתנחשבתהייתהזוהתחייבות,כיום50

בהסכמהפסולאיןכיהובהר,1הערהלעיל,אלוניבעניין,זאתלעומת.ארנונהמתשלום
.(שתשתלםהארנונהשיעורעללהשפיעכדיבושישאף)ארנונהלצורכיהנכססיווגשעניינה

.120-121'בע,שם
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הטעםשלפיה,המחוזיהמשפטביתשלהעובדתיתהקביעהמונחתהייתה
המאמיריםמחיריהןלנוכח)ממנהשנבעההכספיתהתועלתהיהלאלהשתחררות

.להשיגןוהקושיבמסכותהמחסורבשל,הביטחוניהפןאלא,(כ"האבמסכותשל
:המחוזיהמשפטבביתאילןהשופטכדברי

עלמשיבהייתי?ההשתחררותהלכתאתלהחילמקוםישדנןבמקרההאם"
מחירשאלתהיאלמבחןשעמדההיחידההשאלהאילובשלילהזושאלה
מחומר.משניתהייתההמסכותמחירששאלתעקאדא[...]כ"האבמסכות
לכלמסכותשלמספקתכמותבשוקבנמצאהייתהשלא,עולההראיות

פונטציאלייםמסכותמלאיאחרנואשותחיפשהביטחוןומשרד,האוכלוסייה
שלהציבוריהאינטרסגברבהןנסיבותשנוצרו,הואהמקובץמןהעולה[...]

.51"החוזהקיוםחובתעלאנשיםשלמרביתלכמותכ"אבמסכותאספקת
כיבעלילנראה":כיהעליוןהמשפטבביתאנגלרדהשופטקבעלכךבהמשך

השתחררותשלעילהיצרהנסיבותשינוי-המחוזיהמשפטביתשגרסכפי-
במפרץהמשבררקעעל-הפךבמסכותהחוזרהשימוש.החוזהמןמנהלית

.52"חיוניציבורילצורך-הפרסי
בסיסלשמשיכולאינוהכלכליהטעםשלעולםהיאהדבריםמשמעותהאם

הכלכליהפןלביןהציבוריהאינטרסביןהקשר.בהכרחלא?תקפהלהשתחררות
פןהיהרביןממשלתשלבתקופההמדיניותלשינויגם.להפרדהניתןאינושלו

המדיניתלתכליתשנוסף)הלאומיהעדיפויותסרראתלשנותהרצון:ברורכלכלי
.(בשטחיםהבנייההפסקתשל

לטענתבנוגעהמחמירהבגישתוקדמיהשופטצדקכי,ולומרלסכםאפואניתן
קופתבענייןהמקרהבנסיבות,כןכמו.כלכלייםטעמיםעלהמבוססתהשתחררות

דווקאברורלייחוסניתןהיהלאהעירייהשלהכלכליהקושי,שבע-באר'נחולים

במקריםכיייתכן,זאתעם.חוליםקופתכלפיעצמהעלשנטלהלהתחייבות
באינטרסהפגיעהמידתוכאשר,עצמולחוזהלייחוסניתןהכלכליהקושישבהם

הלכתשלבהפעלתהביטוילידילבואיוכלהכלכליהשיקול,נרחבתהיאהציבורי
באינטרסהפגיעהאופימבחינתחריגיםלהיותיצטרכואלהמקרים.ההשתחררות

בערעורדינובפסקמצאהשופטגםביטאזוברוחדברים.53והיקפההציבורי

לפסק6בפסקה1039(3)1997מחוזיתקדין,(פורסםלא)י"מ'נרגב90/2225(א"ת)א"ת51
.(מחוזירגבעניין:להלן)אילןהשופטשלדינו

.518'בע,1הערהלעיל,רגבעניין52
,בשעתו"הלביא"פרויקטכמו,היקףרחבפרויקטשלהפסקתולהיותיכולהאפשריתדוגמה53

,יצוין.המדינהשלהכלכליבמצבתמורותאוהלאומייםהעדיפויותבסדרישינוייםרקעעל
אלא,ההשתחררותהלכתשלהפורמליתבמסגרתנידונהלאזהפרויקטשלהפסקתוכי

פעםבפסיקההתעוררהכלכלייםמטעמיםההשתחררותשאלת.חוזייםהסדריםשלבהקשרם
לבנייהמגרשיםשיווקשלמכרזלבטלוהשיכוןהבינוימשרדשללהחלטהבנוגענוספת
המשתתפיםמיעוטשעקבבכךנומקהההחלטה.בולהשתתפותנמוכההיענותבשלעצמית
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יחידכנימוק,התקציביהשיקול":לדבריו.הירקותמגדליארגוןבענייןהאזרחי
נדיריםבמקריםרק(בכללאם)רלוואנטילהיותעשוי,רשות-מחוזהלהשתחררות

.54"קיצוניותובנסיבות

הנסיבותשינוישאלת.4
נסיכותשינויעלמבוססתלהיותחייבתההשתחררותהחלטתאםהיאאחרתשאלה

בהשתחררותהתומכיםטעמיםעלגםלהתבססהרשותיכולהשמאאו,אובייקטיבי
ספקאין.המקוריתלהתקשרותעוברלהידועיםלהיותיכלואולהידועיםהיואך
היינו,בנסיבותשינויהיהכאשרההשתחררותטענתאתלקבליותרקלכי

דופיאין,כזהבמקרה.בחוזההמקוריתלהתקשרותמאוחרותלהתפתחויותבזיקה
ההשתחררותהלכתשביסודשההצדקהמאחר,זאתעם.הרשותשלבהתנהגותה

החלטהלפועלמוציאהחוזהשבהןבנסיבותאזי,הציבוריהאינטרסעלהגנההיא

פגמיםנפלוכאשרגםההלכהשלבתחולתהלהכירמקוםיש,זהלאינטרסהמנוגדת

לגישהדומהלהיותצריךהדין.הרשותשלהמקוריההחלטותקבלתבתהליך
שלתיקונולצורךגםלהיעשותשיכול,מנהליותהחלטותשינויבענייןהמקובלת

מאחר.כלכליתמבחינהכדאיתאינההסביבהלפיתוחבתשתיותההשקעה,במכרזוהזוכים
התמקדהבנושאהמקוריתההתדיינות,חוזיםעלעדייןחתמולאבמכרזהזוכיםמןשרבים
ברקהשופט,זאתעם.הרשותביזמתמכרזביטוללגביבכלליםובעיקר,המכרזיםבדיני

מכרזביטולעלהחליםהעקרונות,פיתוחחוזינחתמוכברשעמסהזוכיםלגביכיהטעים
שכרתומהחוזיםלהשתחרריכוליםהמשיביםהיואם"לשאולישאלא,רלוונטייםאינםשוב
ההשתחררותהלכתמכוחוביןלהםהנתונותקונקרטיותסמכויותמכוחביןהמערעריםעם

,611(3)נזד"פ,והשיכוןהבינוישר'נחניט01/7561מ"עעראו."המנהליבמשפטהחלה
תחולתהשאלתאתלבררכדיגם,ההתדיינותלהמשךהופנוהצדדים,אלהבנסיבות.622
שלבנושאעמדתועלללמודניתןלאברקהשופטשלדינומפסק.ההשתחררותהלכתשל

השתחררותגורףבאופןמלשלולנמנעשהואלצייןראויכיאם,כלכלייםמטעמיםהשתחררות
ונדחתהנבחנהההשתחררותטענת,דברשלבסופו.נוספתבדיקהמחייבהענייןכיוסברכזו
הבינוישר'נחניט01/209(ם-י)מ"בעתהמחוזיהמשפטבביתצוריהודיתהשופטתידיעל

:לגישתה.2567(4)2004מחוזיתקדין,(פורסםטרם)והשיכון

משוםרק,מהסכםלהשתחררלרשותלאפשרכדיההשתחררותבהלכתשימושלעשותאין"
לרשותלהתיראין,ככלל.כלכליתמבחינהעבורהכדאיאינוכיבודוהמשךכי,שגילתה
במקריםאלא,כלכליתכדאיותשלשיקוליםבשלעצמהעלשקיבלהמהתחייבויותלהזור
תקיןממשלשלעקרונותעםמתיישבתשאינהציבורבכספיבפשיעהמדוברכאשר,חריגים
.18בפסקה,שם."ציבוריתותקינות
להחלטתהעובדתיתשהתשתיתלכךגםנדרשהדיןפסק,זועקרוניתלעמדהבנוסף

שהמגרשיםהאפשרותמןהמדינהשלהסתייגותהעללביקורתוגםרעועההייתהההשתחררות
.(הכללילציבורמלכתחילהשנועדהבשכונה)חרדייםלרוכשיםישווקו

שלדינופסק.528'בע,1הערהלעיל,הירקותמגדליארגוןבענייןהאזרחיהערעור54
,וריבליןברק,הרובשופטילביןבינוהמחלוקתאך,מיעוטכדעתניתןזהבענייןמצאהשופט
בדעתדיוןלכללהגיעלאהחוזהמןההשתחררותנושא.החוזהשלפרשנותועלנסבה
זכולאמקוםומכל)מחלוקתעוררולאזהבענייןמצאהשופטשלדבריוכיונראה,הרוב

.(להתייחסות
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שלהאינטרסיםעלהמוגברתההגנהלנוכח,זאתעם.המקורית55בהחלטהפגם

,משקלכבדציבוריאינטרסעללהתבססצריכהההשתחררותטענת,החוזיהמתקשר

,למשל,כך.ברשותפגוםהחלטותקבלתבתהליךשהורתםאלהבמקריםבמיוחד
משרדשלממחסניומשומשותמגןמסכותלמכורההחלטהאםגם,רגבבעניין

האוכלוסייהשלשלומהאתלהבטיחשהצורךספקאין,מוטעיתהייתההביטחון
מבלי,ואמנם.מקרהבכל,עליהשהוחלטההשתחררותאתמצדיקהיההאזרחית
העליוןהמשפטביתחיווה,בהתקשרות56רשלנותשללשאלהבמישריןלהידרש

עלמבוססתלהיותחייבתאינההשתחררותהחלטתכיהזדמנויותבכמהדעתואת

בלתנאיבבחינתאינונסיבותשינוי":קוגןבענייןאורהשופטכדברי.נסיבותשינוי
המכריעהיסוד,דברשלבסופו.מהסכמיםהשלטוניתהרשותלהשתחררותיעבור

גם,לכן.הרשותהופקדהעליואשרהציבוריהאינטרסהואההשתחררותבשאלת

,סבירהלהיותעשויהמהתחייבותלהשתחררההחלטה,נסיבותשינויחללאכאשר

רגבבענייןגם.57"משמעותיציבוריבאינטרסקשהפגיעהבהתחייבותטמונהכאשר
לשינויבזיקהשאינההשתחררותשללאפשרותבאהדהאנגלרדהשופטהתייחס
משינוינבעהאכןשההשתחררותמאחר,בהרחבהנידוןלאהנושאאך,נסיבות

הלכתאתמבחיןזההיבט.58לכוויתעיראקפלישתשיצרההמשמעותיהנסיבות

כדיעלתהשלא)מנהליתמהבטחההשתחררותשלהאפשרותנידונהכאשר,לכרבדומה55
ההתחייבותכאשרגס,הציבוריהאינטרסעלהגנהשלבאפשרותהמשפטביתהכיר,(חוזה

(2)מאר"פ,החקלאותשר'נבוטינסקי'זנחלת86/636ץ"בגראו.רשלניתהייתההמקורית

לצרףהכטחהלקייםשלא"חוקיצידוק"שלבקיומוהמשפטביתהכירזהבמקרה.701
"יעילבלתי"כבענייןהטיפולתוארשבהןבנסיבות,העותרהמושבשללשטחודונםמאה
שלמעמיקהבדיקה-באינגועוהיהבחובבנותהטיפולגבלמסוימיםבשלבים"כיצויןואף

אילושכן,העותריםעםהרשויותהלכושכוהכיווןמשמעותשלכוללתראייה-ובאיהבעיות
דיבשלבהחקלאותשר,בצדק,הגיעשאליה,מסקנהלאותהאזכברמגיעיםהיו,כןעשו

תוארההמקוריתההבטחהאתלבטלההחלטה,אדרבה.708'בע,שם."הטיפולשלמתקדם
ולבצעלהמשיךהמשיביםאתלחייבחוקיצידוקאין"כינאמרואף,"אמיצההחלטה"כ

באספקלריההדבריםראייתוללאמעמיקדעתשיקולללאבשעתןשניתנו,מוטעותהחלטות
.710'בע,שם."רחבהציבורית

לעבודההדיןביתשלדינובפסקישירהלהתייחסותזכתהבהתקשרותהרשלנותשאלת56
כאלהבמקריםכישגרס,563כוע"פד,מצנר-י"מ,החינוךמשרד3-114/נגע"בדב
לפיצוייםהפרטשלזכותותישמראך,(מאכיפהכלומר)החוזהמקיוםפטורההרשותתהיה
כפי,השתחררותשלהרגילבמקרהמופחתיםפיצוייםשלמפסיקתםבשונה)מלאיםחוזיים
צריךההשתחררותבהלכתשהדיוןמאחר,בעייתיתהיאזוגישה.(להלןובפרקשיפורט
שלבמקרההמופחתיםהפיצויים.המאזנייםכףשעלהציבוריהאינטרסשלבמהותולהתמקד

ניתן.בטעותהודאהשלבמחיראפילו,כשורהלפעולהרשותאתלתמרץנועדוהשתחררות
שהפיצוימשוםולו,כזהבמקרהלהועילתוכללאהרשותנגדרשלנותתביעתגםכילהוסיף
.בלבדכיסחסרוןשלהמידהלאמתבהתאםגםנפסקהנזיקיןדיניבמסגרת

.91'בע,18הערהלעיל,קוגןעניין57
למנועכדיגם"השתחררותהמאפשר,הגרמנילמשפטאנגלרדהשופטהפנהזהבהקשר58

בדומה.518-519'בע,1הערהלעיל,רגבעניין."להסירהאוהציבורברווחתקשהפגיעה
,חרמוןמבואותהאזוריתהמועצה'נמ"בעלישראלהחשמלחכרת02/124('נצ)מ"בעת,לכך
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מאוחרותבהתפתחויותהמתמקדים,הרגיליםהחוזייםהסיכולמדיניההשתחררות

לצורכינכסשלסיווגובנושאהסכמהנידונהשבו,אלוניבעניין.צפויות59ולא
-להשתחררותהמקומיתהרשותשלטענתהאתברקהשופטדחה,ארנונה

ושההסכמהוהמשפטיותהעובדתיותבנסיבותכלשהושינויחלשלאהטעמהתוך
לחסוךמרצוןנבעהאלא)חוקיות-באיאובטעותנגועההייתהלאהמקורית
לא,מתאימותבנסיבותכי,ללמודניתזאלהמדבריםגם.60(ההתדיינותבעלויות

באינטרסשפגעההסכמהגםאלא,מהסכמההשתחררותיצדיקבנסיבותשינוירק

.מלכתחילהכברהציבורי
בענייןמצאהשופטשלדינובפסקלמצואניתן,זוברוחההלכהשלסיכום

לקיוםהממשלהנגדשהוגשהתביעהנידונהזהבמקרה.הירקותמגדליארגון
ערבשנערךלהסכםבהתאם,אדמהתפוחיהמגדליםחקלאיםלפצותהתחייבותה

.הפלסטיניתהרשותמשטחימתחרהחקלאיליבואהישראליהשוקשלפתיחתו
שליבואכמעטהתקייםלאשבפועלמכךנבעההצדדיםביןשהתעוררההמחלוקת

חובהעליהמוטלתלאאלהבנסיבותכיטענההמדינה.השטחיםמןאדמהתפוחי
הלכתעלהתבססההמדינהשלזועמדה.בחוזהכאמורהחקלאיםאתלפצות

פסקשלבמרכזועמדהלאההשתחררותשאלת,דברשלבסופו.61ההשתחררות

המדינהכיקבעו,וברקריבלין,הרובששופטימאחר,העליוןהמשפטבביתהדין
לתורתבהתאם,ההסכםשלפרשנותוסמךעלהחקלאיםשלבפיצויםחייבתאינה

מחייבההסכםכי(מיעוטבדעת)שסבר,מצאהשופטרק.התכליתיתהפרשנות
המדינההאםובחןהוסיף,בפועלהיבואלהיקףקשרללאלחקלאיםפיצויתשלום
עלבשלילההשיבהוא.ההשתחררותהלכתעל,לחלופין,עמדתהאתלבססיכלה
במקרה,לגישתו.בהלכה62השימוששלהראוילהיקףהתייחסותתוך,זושאלה
התקשרותהלאחר"שלהראותיכולההרשותכאשרחלהההשתחררותהלכת,הרגיל
וכיידהעלשניתנהלהתחייבותהרלוואנטיותבנסיבותמהותישינויחלבחוזה

עלהוסכםשבומחוזהלהשתחררותהצדקהישכיממןהשופטקבע577ב"תשסמנהלי
זהו,למעשה.(בנסיבותשינויבהיעדרגם)הדיןמןלמתחייבבהתאםשלאארנונהגביית
.ההסכםלבטלותאףבולטעוןאפשרולכן,ממשחוקיות-אישלמקרה

עודמשקפתאינההסיכוללדיניהמצמצמתהמסורתיתשהגישהבהנחהגםנכוניםהדברים59
אירוע"שלההגדרהמבוססת(ממונותדיניחוק)האזרחיהקודקסבהצעתאף.הדיןאת

.(זולהצעה195סעיףראו)"חדשהנסיבה"שלהתרחשותהעל"מסכל
.121'בע,1הערהלעיל,אלוניעניין60
פ"הראו.זהבמקרההמחוזיהמשפטביתשללפסיקתובסיסשימשהזוהשתחררותטענת61

,פורסםלא)י"מ'נמ"כעשיתופיתחקלאיתאגודה-ירקותמגדליארגון98/318(ם-י)
האינטרסיםאתשהדגישהקצרההנמקהעלנשעןהדיןפסק(01.1.12ביוםניתנהההחלטה

.חוזיותהתחייבויותקיוםשללערךלהידרשמבלי,הרשותשל
דינםפסקאושרשבו,נוסףלדיוןבסיסשימשהירקותמגדליארגוןבענייןהאזרחיהערעור62

הגבילההנוסףהדיוןשלקיומועלחשיןמישאלהשופטשלהחלטתו,אולם.הרובשופטישל
ויידרשחוזיםפרשנותשלבתחוםהעקרוניותלשאלותשיתייחסכךפרישתותחומיאתמראש
.המיעוטשופטשלהפרשניתעמדתותתקבלאםרקהענייןבנסיבותההשתחררותלשאלת
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.63"חשובציבורילאינטרסמהותיתפגיעהיסבהשינויחרףהחווהאתלקייםחיובה
היההחוזהשבהםבמקריםהשתחררותשלהאפשרותאתשלללאהוא,זאתעם
.קיצונית64סבירותבחוסרמלכתחילהנגוע

השתחררותשלבמקרההמעדים.ו

ההשתחררותהלכתשלחיוניכמרכיבהפיצוייםסעד.1

חוזיותהתחייבויותשלתוקפןאתששללה,המוקדמתההלכהביןהמהותיהשוני
שלהןההשתחררותבכוחהכרהעלהמבוססת,העדכניתההלכהלבין,רשויותשל

המוצאנקודתכאשררקמקוםישלאלה.הסעדיםבתחוםמתבטא,מהתחייבויות
המתקשרהפרטשלסעדיואפואמהם.ההתחייבותשלבתוקפההכרההיאלדיון

באפשרות,כמובן,להתמקדצריךהדיון?ההשתחררותהלכתבושחלהבמקרה
שלמשמעותה.מאכיפהלהבדיל,כדברהנוגעתהרשותנגדפיצוייםתביעתשל

האכיפהסעדממילאוכך,לקיימושלאהיתר,כולקודם,היאמחוזההשתחררות

בנוסף)פיצוייםאפואהואהנותרהרלוונטיהסעד.מתאיםבלתילהיותהופך
בלבדבהאך,בטלחוזהשלבמקרהאפילו,מקרהבכלאפשריתשהנהלהשבה

הפסיקה,זאתעם.עיוןבצריךהפיצוייםשאלתהושארהרבותשניםבמשך.(דיאין

כינרמזמילרבענייןכבר,למעשה.זובאפשרותהכרהשלבכיווןהתפתחה
:זוסמןהשופטכדברי.הפיצוייםבתחוםביטוייהיההחדשהההלכהשללאימוצה

,ממנוהסתלקהוהיאהמדינהעםבחוזהשהתקשרמי?זהלביןזהביןמה"
יהיהלאששיעורם,נזקבפיצויילזכות,האמריקניתההלכהלפי,עלול

חוזההמדינההפרהשלא,חוזההפרתעלשמשלמיםלפיצוישווהבהכרח
,תקףחוזהבאין,האנגליתההלכהלפיואילו.ממנוהסתלקהברשותאלא
אסכולותשתיביןבפלוגתה.הנזקבהטבתהמדינהאתלחייבמקוםאיןשוב
דבריםבעלמשאירההיאשאיןמשום,האמריקניתלדעהאנינוטהאלה
כלפיזכותולהבטחתמסוימתערובהלונותנתאלא,אוניםחסרהרשותשל

.65"הגבירההמדינה

הפיצוייםהיקףלגבישאלות.2
נזקהמלואאתלהטילשלאכדיחיוניתהיאההשתחררותמןלנפגעבפיצויהכרה
.הבודדהמתקשרשלכתפיועלבכללותוהציבורעבורהנעשיתההשתחררותשל

.528'בע,1הערהלעיל,הירקותמגדליארגוןעניין63
,רשותמחוזההשתחררותלהצדיקהעשויאחראפשריעקרונינימוק":מצאהשופטפיעל64

,שניתנהבעת,השלטוניתההתחייבותכיהוא,להתקשרותהרלוואנטיותבנסיבותשינוימלבד
,ניתנהבובמועד,נכחנהשאילוכך,מסמכותבחריגהשניתנהאובעלילסבירהכלתיהייתה
.שם,שם."לבטלההכרחהיה,המנהליבמשפטהמקובלותהעילותלפי

.2005'בע,27הערהלעיל,מילרעניין65
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פיזורשלשיקוליםגםכמו,ושוויוןציבוריתהגינותשלשיקוליםבהתומכים
משום,השתחררותשלבמקרהרצוייםאינםרגיליםחוזייםפיצויים,מנגד.66נזק

מקביליםמלאיםשפיצוייםבהנחה)הקיוםשלמעולוהרשותאתפוטריםאינםשהם
מןהחששלנוכח,מוצדקתמהשתחררותהרשותאתלהרתיעעלוליםאףהם.(לקיום
הרגילההחוזיתבמתכונתפיצוייםפסיקת,כןכמו.מלאיםפיצוייםבתשלוםהחיוב
,לכךבהתאם.הפרהלביןלגיטימיתהשתחררותביןההבחנהאתמטשטשתהייתה
בשיעורלפיצוייםהתייחסההשניםבמהלךבפסיקהוהתגבשהשהלכההבינייםדרך
,מלאיםחוזייםמפיצוייםלהבדיל,ההסתמכותאינטרסעלהמגנים,כיסחסרוןשל

.(הציפייהאינטרסעלמגניםכלומר)רווחמניעתעלפיצויהכוללים
בשיעורלפיצוירמזו,לעילשצוטטו,מילרבענייןזוסמןהשופטשלדבריוכבר

שבהםהדיןפסקיבכלכמעטעצמהעלחזרהזובגישהתמיכה.כיסחסרוןשל
נדרשהלאשהשאלהכךבשל,פירוטללאאך,ההשתחררותבהלכתדיוןהתקיים

הלכתמכוחבפיצוייםהדיוןהתייתרפכרבעניין,למשל,כך.להכרעהבהם
בתוםלנהוגחובתההפרתבגיןבפיצוייםחויבהשהמדינהכךבשל,ההשתחררות

הוכרעטרם"כיבאמירהאורהשופטהסתפק,זהבמקרה.ומתןהמשאבשלבלב
,היאהברורההנטייהאך,כזהבמקרהההולמיםהפיצוייםייקבעוכיצד,בפסיקה

פיצויים'בעמומחוזההשתחררהשהרשות,הפרטאתתפצהשהרשותמקוםשאין
.67"רווחמניעתולאכיסחסרון:מוגבלבהיקףיהיוהפיצויים[...]'מלאים

בפרשת,ענייןשללגופו,לראשונהנידוןהשתחררותשלבמקרההפיצוייםנושא
נמנע,להכרעהעמדההשאלהשבו,זהבמקרהגםכי,כךעללהצטערניתן.רגב
בשאלתהדיוןלצורך.פסיקתושלהעקרוניהצדשלמלאהמהבהרההמשפטבית

יחידות000,60-לנגעהחוזה:הבאותהעובדותהמשפטביתבפניהובאוהפיצויים

,הכנסת'נמ"בעככבליםתקשורתמערכותב"מת98/508ץ"בבגכילצייןניתן,השוואהלשם66
למקריםגםמתאיםכמודלהשתחררותשלבמקרההפיצוייםפסיקתשימשה577(4)נדד"פ

נידונהשבו,זהדיןבפסק.הרשותשלמאוחרתההלטהבשלהפרטנפגעשבהםאחרים
השופטכתב,בהםשיתחרוהלווייןלשידורירישיוןהענקתנגדהכבליםזכייניותשלעתירתן
:הבאיםהדבריםאתלויןשלמה

הדיןבהוראותשנרקמוכפי,למשיבותהעותרותשביןהיחסיםמערךעללהשקיףאפשר"
,התחייבויותיהאתלכבדהחובההרשותעלמוטלת,ואמנם.רשותכחוזההזיכיונותובהוראות

כנאמןמעמדהובשלהרשותשללהתחייבויותיהבנוגעהחלהמיוחדהדיןפיעל,אולם
יסודעללסיומוכךידיעלולהביאהחוזהמןלהשתחררהאפשרותלרשותעומדת,הציבור
תשלוםכנגדתיעשההחוזהמןההשתחררותשכאלהבנסיבות,אכן.הציבורטובתשלטעמים
,שם."מנהליכפיצויייפסקשהואוביןהכלליהדיןלפייהיהשהפיצויבין,האחרלצדפיצוי
.581'בע
הדיוןאתדחוולכן,רשותלחוזההזיכיוןהשוואתאתדחוהאחריםהשופטיםכילצייןיש

.582'בע,שם.ההשתחררותבהלכת
מלוןבעניין.נוספיםדיןבפסקיגםהובעהדומהדעה.776'בע,47הערהלעיל,פכרעניין67

הנפגעהצדזכאיעקרונית":כידעתואתברקהשופטחיווה35הערהלעיל,הראשוןצוקים
."שכרוועלהוצאותיועללפיצוילפחות
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000,50ההשתחררותלמועדעדשלישילצדנמכרושמהן,(כ"אבמסכותשל)

במסגרתהמחירואילו,ליחידהדולר6.0היההמקוריהרכישהמחיר.יחידות
מחיר,זאתלעומת.ליחידהדולר8.0היההשלישיהצדעםשנעשתההעסקה
ההיערכותלנוכח)ליחידהדולר65.17עלעמדההשתחררותבמועדהמסכות
הפרתבגיןהביטחוןממשרדהקונהאתתבעהשלישיהצר.(המפרץלמלחמת
שנדרש,אילןהשופט.דולר000,50שלבפשרההסתיימהזוותביעה,עמוהחוזה

פסוקההלכהשללהיעדרהמודעהיה,המחוזיהמשפטבביתהפיצוייםלשאלת

הכיסלחסרוןבהתאםפיצוייםלקונהלפסוקהחליטבודיוןולאחר,בנושאמחייבת

משיעורנפלאך,ההשבהמשיעורחרג,זהבמקרה,הכיסחסרון.בפועללושנגרם
שהלכתהמטרותמבחינת"כיהסביראילןהשופט.הרגיליםהחוזייםהפיצויים

חוזייםפיצוייםהנפגעלמתקשרלפסוקצודקזהאין,להשיגנועדהההשתחררות
המדינההתנערותמסוימיםשבמקריםברעיוןמקורהבמינהלההתחשבות.מלאים

מוצרקבמקרהשגםיתכןלא.מוצדקתכןועל,חיוניתהחוזיותמהתחייבויותיה
."מוצדקתשאינהמהתנערותכללבדרךהנובעותבתוצאותהמינהליישאשכוה

המסכות000,50-לבנוגע.פיצוייםדולר000,56לתובעיםנפסקו,למעשההלכה
ההשתחררותהלכתחלהאלמלאגםכינפסק,שלישיצדעםחוזההיהשלגביהן

אםשגםמאחר,ההשתחררותבזמןשלהןהשוקבמחירלהתחשבמקוםהיהלא
.השלישי68לצדמגיעיםהיוההפרהרווחי,יעילההפרהליזוםניסיוןנעשההיה

לגובהובהתאםנפסקושלישילצדשנמכרוהמסכותבגיןהפיצויים,דברשלבסופו
מאחר,הנותרותהיחידות000,10לגבי,ואתלעומת.עמושנעשההפשרההסכםשל

,למכירתןחוזהשללקיומובאשרהביטחוןמשרדכלפישוואמצגביצעשהקונה
בהתאם)דולר000,6שלבשיעור,החוזיתהתמורהבהשבתרקחויבהמשרד
.(ליחידהדולר6.0שללתחשיב
,המחוזיהמשפטביתהגיעשאליההתוצאהאתאישרהעליוןהמשפטבית

אתשכתב,אנגלרדהשופט.בערפללוטהדיוןשלהעקרוניהצדאתהשאיראך
לחסרוןבהתאםפיצוייםשלאחידכללבבירורמלקבוענמנע,המרכזיהדיןפסק
המיוחדותלנסיבותהכרעתואתצמצםהוא.השתחררותשלבמקרהשיחולהכיס
ההשתחררות,לשיטתו.69בסוגיההקייםלערפולמודעשהיהאף,רגבענייןשל

סיכולכדיעלואףואולי)לסיכולהקרובותבנסיבותנעשתהרגבבענייןשנידונה

גם,כלומר.221(1)מבר"פ,ונס'גאנדהרלו'נאדרס82/20נ"בדשנקבעהלהלכהבהתאם68
היהלאהמשפטבית-הרגיליםהחוזייםהפיצוייםהייתהפיצוייםלפסיקתהמידהאמתאם
בחוזההחוזילמחיררקאלא,ההשתחררותבעתהשוקלמחירהמתייחסחישובלקבלמוכן
.(ולהרוויחאותולהפרשיכלוהטענהדחייתתוך)הקוניםשכרתוהנוסף

,לפיצייםזכאיהפרטיהמתקשר,שעקרוניתגורסתהמקובלתהדעה":אנגלרדהשופטלדברי69
נתגבשוטרםהמקריםמיעוטבשלכנראהאולם.חוזייםקיוםלפיצוייזהיםאינםאלהוכי

היזקקותמחייבשלפנינוהמקרהכי,נמצא.זופיצוייםזכותשלהמדויקהתוכןבדברההלכות
.520'בע,1הערהלעיל,רגבעניין."מסויםהילכתישינוימשוםבהשיש,לסוגיה
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,הסיכולמדיניהיקששימשהפיצוייםלפסיקתכבסיס,אלהבנסיבות.(ממש
:לדבריו.התרופותלחוק18בסעיףהקבועים

להסדרתונוקשיםאחידיםכלליםלקבועהראוישמןחושבאיני,עקרונית"
השתחררותהמצדיקותהנסיבות.ההשתחררותלאחרהמתקשריםביןהיחסים
להשתחררהציבוריתהרשותשלשיכולתהיש.אחדמעוראינןמנהלית
ביסודשהיוהחיצוניותהנסיבותשלמהותיבשינוימקורה,מחייבמחווה
המבוססים,אחריםנימוקיםעלמבוססתזושיכולתישאך,החוזהכריתת

המקוריותבנסיבותמהותישינוישהתרחשמבלי,חיוניציבוריצורךעל

,הכלכליתבמדיניותשינוישחלאפשר,כך.החוזהכריתתבעתקיימותשהיו
איןלכן.מלחמהפרוץכגון,חיצוניותאובייקטיביותבנסיבותתלוישאיננו
[...]אחידיםכלליםפיעלייקבעוהפרטיהמתקשרשלזכויותיוכיהכרח

,לכן,חווהלסיכול,לעילשהסברתיכפי,קרובותהנדוןהמקרהנסיבות

לחוק18בסעיףהמחוקקשגיבשהפתרונותמןלהקישמקוםיש,לטעמי
ההשתחררותלאחררשותבחוזההמתקשריםביןהיחסיםלהסדרתהתרופות

.70"החוזהמן

ההוצאותעל[...]שיפוי"לוכןלהשבההמתקשרכידועוכאי,הסיכולדינילפי
,החווהקיוםלשםסבירבאופןבהןשהתחייבההתחייבויותועלשהוציאהסבירות

שנראהובמידההענייןבנסיבותכןלעשותצודקהמשפטלביתנראהאםוהכל
זכאיההשבהעקרוןמכוחכי,אנגלרדהשופטהסביר,אלהעקרונותביישמו."לו

.הביטחוןלמשרדידועלששולמההחוזיתהתמורהלשיעוררקהמתקשרהיה
צדעםבחוזההמוסכמתהתמורה)דולר8.0-לדולר6.0שביןההפרשעלפיצוי
נמצא,זאתעם.החוזיהפיצויתחוםאלהשבהשלהמסגרתמןחורגכבר(שלישי
המחוזיהמשפטביתשפסקכפי,הפשרההסכםשלבגינולפיצוימקוםזאתבכל

בעקבותשבאוסבירותהתחייבויותגם,מנהליתהשתחררותשלבנסיבות"שמאחר

אתלזכותעשויות-(ב)18סעיףכדרישת-קיומולשםולא,החוזההפסקת
שנגרמונזקיםפרטיאזרחעללהטילאין,עקרוניבאופן.בשיפויהפרטיהמתקשר
אלהנזקים.ציבוריאינטרסעלהגנהשלשיקוליםמתוךהרשותידיעלבמישרין

עלהחוקתיתבהגנהגםביסוסישזהלעקרון[...]כולוהציבורעללהטיליש

.ך,"וחירותוהאדםכבוד:יסוד-בחוקכיוםהמצויה,הקניין
שהגיעלתוצאהאנגלררהשופטהסכים,הנוספותהיחידות000,10-לבאשרגם
שלבנסיבותהשתקשללטענהלהידרשמבליאך,המחוזיהמשפטביתאליה
בנסיבותשחלההשבהעקרון:יותרפשוטזולתוצאההטעם,לשיטתו.שוואמצג
ברקהשופטים.שנמנעהרווחעלפיצויכוללאינוסיכולדמויתהשתחררותשל

.522'בע,שם70
.524'בע,שם71
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ארז-ברקדפנה

מהכרעההםאףנמנעואנגלרדהשופטשלדינולפסקשהסכימויה'ופרוקצ
.בכללותובנושאעקרונית
מהווההוא.עליהןשהשיבמאלהרבותשאלותפתחרגבבענייןהדיןפסק
להיותאמורהההשתחררותהלכתשלשהפעלתהלכךראשונהקונקרטיתדוגמה
-פרוזןהפיצוייםלפסיקתהבסיסאתהשאירהוא,זאתעם.בפיצוייםבחיובמלווה

.שיעורםלקביעתהמדויקתהמידהאמתמבחינתוהןהתאורטיהבסיסמבהינתהן
שלההיבטמןמוצדקתלהיותיכולהאחריםלמקריםסיכולדמוימקרהביןההבחנה

.(הרגיליםהחוזיםבדיניגםכמקובל)לסיכולהקרוביםבמקריםהפיצוייםצמצום
הרגילבמקרהפיצוייםלפסיקתהמידהאמותאתלהגדירהיהשראוינראה,זאתעם

אומחסדלהבדיל,זכותשלדמותילבשואלהשפיצוייםמנתעל,השתחררותשל

דיוןללאאמנם,הבהיראףרגבענייןכילהוסיףחשוב.השלטוןמצדמוותרנות

הלכתתחתהקרקעאתשמטהלאהחדשיםהיסוד-הוקישלשחקיקתם,מפורט
בנסיבותלמתקשרהפיצוייםרףשללהעלאתולהביאצפויהואינהההשתחררות

.חלההיאשבהן
לשיעורנוגעתממששללדיוןכהעדזכתהשלאהמורכבותהשאלותאחת
הצדעםחוזיםשלהם)שלישייםצדדיםגםמעורביםשבובמקרההפיצויים
?נזקיהםבגיןהרשותאתלתבועיוכלואלהצרדיםהאם.(הרשותעםשהתקשר

שהואאף,הרשותעםהמתקשרמןרגיליםחוזייםפיצוייםלתבועיוכלוהאם
ללאנותרואלהשאלות?ההשתהררותהלכתמכיחבלבדמופחתיםפיצוייםקיבל
היוההשתחררותבהלכתשימושנעשהשבהםהמקריםמןבחלקכיאף,מענה

לצפותבבירורניתןשבומקרה.שלישייםצדדיםעלברורותפוטנציאליותהשפעות
דירותהבוניםקבלניםעםמחוזיםהממשלהשלהשתחררותהואכאלההשלכות
.רביןממשלתכתקופתההשתחררותההלטתלמשלכמו,הרהבלציבורהמיועדות
ברורובאופן,המתקשרשלהמשנהקבלניעלהשפעותישנןזהמסוגבמקרה
הממשלהשלהחלטתה,רגבבענייןגםכך.ממנוהדירותרוכשיעלגםביותר
הצדכלפיההוזהשלהפרהגררהכ"האבמסכותלמכירתההוזהאתלקייםשלא

בגדררקלאהייתהשלישיצדעלההשפעה,זהבמקרה.נמכרוהןשלוהשלישי
התנאיםשאחדמאחר,הממשיתהציפייהבגדרגםאלא,הפוטנציאליתהציפייה
בנסיבות.נועדוהןשעבורושלישיצדעםהתקשרותשלקיומההיההציודלמכירת
לושנפסקווהפיצויים,התחייבשכלפיומיעםפשרהלהסכםהתובעהגיע,העניין
ההגנהבטענותישירדיוןנמנעכךבשל.המוסכםהפיצוייםלגובהבזיקהנקבעו

צדידיעלהמוגשתתביעהבמסגרתהרשותעםשהתקשרמישלהפוטנציאליות

המוגשתישירהבתביעההרשותלהעלותשיכולהההגנהבטענותגםכמו,שלישי
הפיצוייםאתגםלהגבילהיהנכון,הרצויהדיןמבחינת.72נגדההשלישיהצדידיעל

:הכאותהשאלותאתאילןהשופטהציגמחוזירגבכעניץדינוכפסק72

של'השתחררות'בטענת'גצדכלפילהתגונןיכוליםהיושהתובעים,כללברורזהאין"
סיכולשלהגנהלתובעיםעומדתשהייתהיתכן.זובשאלהדנהלאהפסיקה.שלהםהספקית
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שלתכליתההשגתלשםוזאת,לושנגרםהכיסחסרוןכדיעדהשלישילצדשייפסקו
עלולשלישיצדמגיששהיהבתביעהמלאיםבפיצוייםחיוב.ההשתחררותהלכת
.השתחררותשלבמקרההפיצוייםשיעוראתהמגבילהכללשלתכליתואתלסכל

למעשהמהלכה-הנורמטיביתהדואליות:סיכום.ז

דואליותשלהעיקרוןליישוםטובהדוגמההואההשתחררותבהלכתהדיון
המשפטאתלחלוטיןתואםשאינולהסדרחתירההמבטאעיקרון,נורמטיבית

המונחתהתפיסה.שלהםתרכובתמהווהאלא,המנהליהמשפטאתאוהפרטי
היישומיםאך,השישיםבשנותכברבפסיקההתקבלהזהעיקרוןשלביסודו

הדגיםזהמאמר.ברוריםמלהיותרחוקיםעדייןרביםבתחומיםשלההקונקרטיים
,הדשמשפטישדהשללפיתוחוהנורמטיביתבדואליותהטמוןהפוטנציאלאת

דינישביןהמפגשמנקודותאחתבאמצעות,הפרטיבמשפטהרשותפעולותשעניינו
מהתחייבויותיהלהשתחררהרשותשלכוחהבדברההלכה:המנהלילמשפטהחוזים
עלההגנהבשםהחוזיםלדיניסייגמהווהההשתחררותבהלכתההכרה.החוזיות
לשמוטשלאכדי,במתינותיופעלזהשסייגחשוב,זאתעם.הציבוריהאינטרס

היקף.מנהליותרשויותשלחוזיותהתקשרויותשללפרקטיקהמתחתהקרקעאת
.מבוטלתלאבמידה,בהירות-באישרויעדייןהשתחררותשלבמקרההפיצויים
רבהמעשיתחשיבותבעלתהיאהפיצוייםלשאלתבאשרהמשפטיהמצבהבהרת

האיזוןמתכונתעלאורלזרותצפויהשהיאמאחר,תאורטיתחשיבותבעלתוגם
רשויותשלבפעילותןאינדיבידואליצדקשלשיקוליםלביןציבורייםשיקוליםבין

המידהאמתאת,זהבהקשר,אהדההמשפטביתשלהמוקדמתפסיקתו.ציבוריות
מתיישבתזומגמהשלחיזוקה.הפרטיהמתקשרשלהכיסלחסרוןבהתאםפיצוישל

בהגנההמצדדתהתפיסהעםגםכמו,ההשתחררותהלכתשלמטרותיהעםהיטב
.73הפרטיהמתקשרשלההסתמכותאינטרסעלחזקה

נטוהמשפטכתישכן,וודאידבראינההזהמהסוגהגנהשלהתוצאה,כאמור,אך,החוזה
לתובעיםבטענהלבואניתןלא,זהלתיקהמיוחדותשבנסיבות,נמצא.לקבלהשלאבעבר
לקביעתמידהכאמתהפשרהדיןבפסקלהשתמשניתןהאם,היאהשאלה.שהתפשרוכךעל

אינה,הפשרהלהסכםצדהייתהשלא,והנתבעתפחותהואשהנזקיתכן,שמא,אוהנזקגובה
."סבירותשלבשאלהקשורזהשענייןהיאהתשובה.פיועלמחויבת
.הדיןלפסק6בפסקה,51הערהלעיל,מחוזירגבעניין
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