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*וינרוטאברהם

הדיוןנשוא-מבוא.א

המשפטמןחובותולהחילהנורמטיביהרףאתלהעלותברורהמגמהבפסיקהקיימת
שלטוניותסמכויותעקבמהותיים-דוכגופיםהמוגדריםפרטייםגופיםעלהציבורי

כיקבעהעליוןהמשפטשביתעתלאחרונהאףניתנהלכךדוגמה.בידיהםהמופקדות
שימשהאשר,מן"בע"לעולהדיור"חברתעלהציבוריהמשפטמןחובותלהחיליש

למכורשרצהדיירוכל,זהכוחניצלה"לעולהדיור"."לדייריםמקרקעיןמרשם"מעין
הואשבו"ויתורכתב"עללחתוםנאלץ,החברהבספריהקונהאתולרשוםדירתואת

אתצייןחשיןהשופט.בדירהבנייהלליקוייבנוגעתביעהאוטענהכלעלמוותר

או,תמורהללאליחידשירותליחןאמורהציבוררשותשלפיההפסוקהההלכה

תחויבהיא,השירותעבורתמורהמהיחידהרשותדרשהאם.בחוק2הקבועהבתמורה
שלבסוגגםמדובר.במשפטיולאעושרעשייתשלהעילהמראשיאחדוזהו,בהשבה
להיעתראלאממששלברירהאיןהרשותלפניהניצבליחידשכן,כלכליתכפייה

במונופולנעוץהרשותשלהכוחמקור.בדיןעיגוןלהאיןאםאף,הרשותלדרישת
אתחשיןהשופטגזרזומהלכה.מסוימותפעולותשלבביצועןלשלטוןהמוקנה

כיבקובעו,הדייריםאת"לעולהדיור"החתימהשעליהם"הוויתורכתבי"שלבטלותם

ביצועבגדר,למעשההלכה,אותהשהפכוסמכויותהופקדו"לעולהדיור"בידי
אתהחילהעליוןהמשפטבית.ציבוריתרשותלמעיןאוציבוריתלרשות,תפקידיה

,עסקינןשבוהגוףשלהמשפטיתמאישיותוהתעלמותתוךהציבוריהמשפטכללי
.הציבורעםבמגעבאשהואעתגוףאותושממלאמסוימותלפונקציותבנוגע
לצדכך

החובהי
מהותי-דוכגוףהמוגדרגוףהאם?הזכותלצדגםכךהאם,אך.

ובפרט,הציבוריהמשפטידיעלהנשלטיםלגופיםהמוענקותהפריבילגיותמןייהנה
?נזקיותתביעותמפנישלטונייםלגופיםהמוענקתמחסינות

.למשפטיםר"ד,דיןעורך* ע1

.213(4)נהד"פ,מ"בעלעולהדיורחברת'נשפיר99/2299א"
יד"פ,מ"בע"3ארבנוביץארמון"'חג'ניפו-א"תעירית54/412א"בעחשיןז"שהשופט2

,160(1)כזד"פ,לציון-ראשוןוחושביהמועצהחברי,העירראש'נוילנר71/706א"ע;1835
.218,233(1)נגד"פ,גןרמתעירית'נאברהם95/2911א"רע;168

.949(בכרך,ח"השכ,שנייהמהדורה)במשפטולאעושרעראיתדעיפרידמן'ד3
ביתשלהידועיםהדין65קיאתוראו,העליוןהמשטסביתשלמקיפהפסיקהקיימתהחובהבצד4

;449(2)מאד"פ,מ"בעלישראלהחשמלחכרת'נדףמיקרו86/731צ"בג:העליוןהמשפט
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מוטליםאשרגוףהנהאביבבתלערךלניירותהבורסהכינקבעכאשר,למשלכך
מןנהניתגםהבורסהכיבמקבילמכךנגזרהאם-הציבורי5המשפטמןחובותעליו

להוראותהנוגעבכלתביעותמפניחסינהשתהאכךציבוריגוףהמאפיינותהזכויות

?השלטוניותסמכויותיהמתוקףשנתנה

הציבוריהמשפטמןחובותשלהחלהאםהיאהנשאלתהשאלהכאשר,ודוק
בפשטותשהתשובההרי,ציבורייםלגופיםהמוקנותזכויותשללהחלהגםמובילה

גופיםשלאזרחיתאחריות"במאמרהארז-ברקדפנהר"דשמציינתכפי,חיוביתהיא
:6"נורמטיביתדואליות:ציבוריים

המינהלרשויותעלמטילהוא.מימדיחדאינוהציבוריהמשפט"
יהיה,אכן.עדיףמעמד,הצורךבמידת,להןמקנהגםאך,יתרחובות

הפרטיהמשפטבתחוםהפועליםלתאגידיםלהקנותלכתמרחיקזה
המשפטשלתחולתוהרחבת,זאתעםיחד.שלטוניותפריבילגיות

מאמנתםלאלתוצאהלהביאעלולהשבוהחובהמצדרקהציבורי
.(.ו.א-שליההדגשות)

א"ע;464(מת2ר"פ,קסטנכאום'נ"ירושליםקהילת"א"גחשקדישאחברה91/294א"ע
.196(3)מטד"פ,מ"בע(1965)היהלומיםבורסתמפעלי'נאון93/3414

לא)מ"בעתעופהמררותיניר-כים'נמ"בעאביבבתלערךשהרוההכורסה95/1094א"ע5
למשפטהכפופהרשותהינההבורסה":כינקבעשבו,238,245(3)97עליוןתקרין,(פורסם

."המנהלי
הספרותמאגרניהול'ת'א'נמ"בעאביבבהלערךלניירותהבורסה94/4275א"בעכןכמו

"רשות"כמוגדרתהבורסהכיהעליוןהמשפטביתקבע,485,507-508(ע5ד"פ,מ"בעהתורנית
המשפטלדיניכפופההיאממילאוכי,בחוקעליהשהוטלהציבוריהתפקידכמילויבפעולותיה

:המנהלי

כתאגידשהואגדהאף,הבורסהכילומריששלפנינוהענייןלצורךכי,לינראה"
לא,חוקמכוחמוענקתלהיותעשויההמינהליתהסמכות'.'רשות'מהווה,פרטי
לושאיןלמהדריןפרטילתאגידגםאלא,הציבוריהמינהלשלפרטילתאגידרק

(ו"תשנ,נבו)המינהליתהסמכות,זמירד)'הציבוריבמינהלונחלהחלקשום-

אתלראותישבחוקעליהשהוטלהציבוריהתפקידבמילויבפעולותיה...(448
,זמיר,זוברוחלדברים,ראו)המינהליהמשפטלדיניהכפופה'רשות'כהבורסה

."(33גש"ה,448'בע
Over,י201:בפרשתבאנגליהלערעוריםהמשפטביתשלדיןפסקראוכן Panel-4ש"

א.71
Q.815(ש.24.) .B[1987].tData

~

n Plcוהשתלטויותמיזוגיםלענייניהפאנלכי,נקבעשם-
כפוףוככזהציבוריתפקידהממלאגוףהוא-בחוקסמכויותלוהוענקולאאשרפרטיגוף

הפעילויותעלבפיקוחזהגוףשלכתפקידועוגנהזומסקנה.פעולותיועלשיפוטיתלביקורת
פעולתכי,המחייבהתנאיזהבמקרהמתקיים,לכן.(לונדוןשלcity-בהשונותהפיננסיות
."רשות"ידיעלנעשתהההתקנה

אוממשלמשפט"נורמטיביתדואליות-ציבורייםגופיםשלאזרחיתאחריות"ארו-ברק'ד6
.275,292-293(ג"תשנ)

.292-293'בע,שם7
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שלהחלהידיעללאזןישהציבוריהמשפטמןהחובותאתאםאיננההשאלהאולם

הציבוריהמשפטמןחובותשלההחלהאףעל-אםאלא,הציבוריהמשפטמןזכויות
הגוףעלחסינותשלהחלהמכוחנזיקיתתביעהשלבמסגרתאותןלאכוףנוכללא-

נכוןלאהאם.וומחסינותהנהנותהמדינהמרשויותאורגניחלקהיהמשל,מהותי-הדו
הרףהעלאתואת,שכזהלגוףתביעותמפניחסינותבהענקתלראותזהבהקשריותר

שונותמזכויותייהנהמהותי-הדוהגוףאםשאףכך-דסתריתרתיבגדר-הנורמטיבי
מקוםנזיקיתתביעהמפניחסינותלולהעניקמקוםאין,ציבורייםלגופיםהמוקנות

.הפרטכלפיחובותיואתהפרהואשבו
המדינהחסינותלגביהןבפסיקההקיימותהשונותהמגמותלאורזושאלהנבחן
.מהותיים-דולגופיםבנוגעוהן,עצמה

המדינהרשויותחסינות.ב

הנזיקיןובהוקהנזיקיןבפקודתקבועהתביעותמפניהמדינהרשויותחסינות
:1952-ב"תשי,(המדינהאחריות)האזרחיים

:[חדשנוסח]הנזיקיןלפקודת7סעיף

,כךעללדיןייתבעואם,שעשהעוולהלכלאחראיציבוריעובד(א)"
תהא8-ו6סעיפיםהוראותשלמכוחןלגרועבלי,אולם;אישיתייתבע
בתחוםהיההמעשהאם,רשלנותעלשאינהתובענהבכלהגנהלעובד
סמכותובתחוםפועלשהואכסבורלבבתוםשעשהואוכדיןסמכותו
.כדין

שלוחידיעלשנעשתהעוולהלכלאחראייהיהלאציבוריעובד(ב)

אתאישרראוהרשהאםאלא,אחרציבוריעובדידיעלאוהואשמינה
."במפורשהעוולה

:1952-ב"תשי,(המדינהאחריות)האזרחייםהנזיקיןחוק

:קובעלחוק2סעיף(1)

לאמורפרט,מואגדגוףכלכדין,בנזיקיםאחריותלענין,המדינהדין"
."זהבחוקלהלן

:קובעלחוק3סעיף(2)

הרשאהבתחוםשנעשהמעשהעלבנזיקיםאחראיתהמדינהאין"
אולם;חוקיתבהרשאהמדומהשימושתוךלבבתוםאו,חוקית

."שבמעשהרשלנותעלהיאאחראית
שלאחריותקיימתכיהפסיקהקבעה,המחוקקשלאלומפורשותהוראותאףעל

שלארוכהבשורה.שבמחדללרשלנותגםאלא,שבמעשהלרשלנותרקלאהמדינה
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אינה,סטטוטוריתסמכותהמפעילהשלטוניתרשותכיהמשפטביתקבעדיןפסקי
.זו8סמכותשלרשלניתהפעלהבגיןברשלנותמאחריותחסינה
רשלנותמעשהבגיןבנזיקיןאחראיתאינההמדינהכינפסקבעבראמנם,כןכמו

ציבוריתרשותעל.עודרנוהגתואינההשתנתהזוגישהאך,מפקידיה9אחדשל
סמכויותלהפעילחובהאפואמוטלתסמכותיהבהפעלתדעתשיקולמופקדשבידה

כפיתנהגלאאם,כןעל.לפרטזהירותחובתככללתבהוהיא,רבהבזהירותאלה

תהאסבירבלתיבאופןפעלהעצמההרשותאם.בדיןתחויב,סבירהרשותשנוהגת
הרשותאחריותתהא,התרשלמטעמההפועלואם,ישירהאחריותהרשותאחריות

.שילוהיתח
שמדוברוככל,אחריותעצמההמדינהעלנםלהחיל,אפוא,היאהברורההמגמה
עוולתבגיןתביעותבפניחסינותידיעלמסויגתאינהוואחריות,ביצועבסמכויות
בכווןהיאהמודרניתהמגמה":כיזוהרבענייןהמשפטביתצייןלמשלכך.הרשלנותם

בעולםמדינותבמספר.האחריותהרחבתאלאבחסינותצמצוםרקלא,דהיינו,הפוך
הובתשלקיומההשפעת,לדעתי...אשםללאגםאחריותשלטונייםגופיםעלמוטלת

אותוותמריץהמשמרעלהציבורעובדאתתעמידהיאשכן,הפוכהתהאהזהירות
רשלניטיפולבשלשניזוקמילביןשלטוניגוףביןכי,אפואלינראה...כראוילנהוג
או'קרבה'יחסיקיימים,שיפוטובאיזורהמצויים,מסוכניםבמבניםהשלטוניהגוףשל

השלטוניהגוף.'אתהשלידבריםבעללא':לומריכולהשלטוניהגוףאין.'רעות'
לענין'שכנים'הםוהניזוקהשלטוניהגוף.נזקתגרוםמצדושהתרשלות,לצפותצריך
.3ן"המושגיתהזהירותחובת

עירית'נגרוכנר74/343א"ע;(סוהןענבן:שהלן733(3)מכר"פ,סוהן'ני"מ82/429א"ע8
;(זוהרעניין:להלן)757(לת3ד"פ,זוהר'נחדרהעיריית80/862א"ע;141(1)לד"פ,חיפה

לטד"פ,גורדון'נירושליםעירית83/243א"ע;337(3)לחד"ס,י"מ'נכוסקילה337/א81"ע
.(גורדוןעניין:להלן)113,129(1)

.617(4)כד"פ,חילו'נאוחאדה66/6נ"ד9
.סוהןעניין;זוהרעניין;גורדוןעניין:8הערהלעילהדיןפסקילמשלראו10

.ביצועסמכותהפעלתלביןמדיניותשיקוליכיןלהבהיןישהרשותשלהישירהלאחריותכאשר11
אתמחליףאינוהואשכן-להתערבהמשפטביתייטהביצועסמכותבהפעלתשמדוברעת

ולנורמותלכלליםבהתאםפעלההרשותאםבוחןרקאלא,שלודעתובשיקולהרשותדעתשיקול
,שכן-מלהתערבככללהמשפטביתיימנעמדיניותברמקולישמדוברעת.קבעהעצמהשהיא
כןכמו.הראויההמדיניוהאתעבורהולקבועהרשותדעתישקולאתלבקרצריךהואכךלשם
באופן.מדיניותשיקוליבשקילתהתרשלההרשותכיהטענהנטענתשבומקוםמעשיקושיקיים

היהבומקוםלהתערבאחתפעםרקהמשפטביתהסכים,הישראליבמשפט,היוםעד,מעשי
שהיהעת,(343(3)מגד"פ,ברקבגיעירית'נשטרנכרג86/73א"ע)מדיניותכבסקולימדובר
.יחסיתקיצתיבמקרהמדובר

פיעלציבוריותרשויותשלאחריותןלהרהבתהמגמההמשך"פורת'א'פרופראוזהלעניין12
.256(א"תשנ,עורךצבי-רוון'א)הישראליהמשפטשלהשנהספר"הרשלנותעוולת

.ד6ר'בע,8הערהלעיל,זוהרעניין13
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הגנההציבוריתלרשותלתתשאיןבלבדזולאכי,גורסתבפסיקההמודרניתהגישה

אינהשזובמקוםגםהציבוריתהרשותעלאחריותלהטילשישאלא,שכזובתור

לבתוםשלמוגבריםחובותחליםהציבוריתהרשותשעלובשם,הפרטעלמוטלת

.בנזיקיןמוגברתאחריותעליהמוטליםכך,והגינות
:נפסק,ועקנין4ןבעניין,לדוגמה

להגנהראויציבוריתרנטותשלהאינטרסכי,בעברסברו,למשל,כך"
כבעלת)חסימתהציבוריתלרשותכיהנתכי,ההלכהמכאן.מיוחדת

כיום.אחריםלמזיקיםניתנתשאינה,(כבישיםוכתופסתחולים-בתי
הציבוריתלרשותהגנהנותניםאיננוושוב,זאתגורסיםאיננושוב
עלאחריותלהטילמקוםישכי,הגורסיםהס:הואנהפוך.שכזובתור

ההדגשות)"הפרטעלמוטלתאינהקהובמקום,הציבוריתהרשות

.(.ו.א-שלי
ופיתוחבינוי74/101צ"בבג(ועציוניזוסמןהשופטיםשלבהסכמתם)ברנזוןהשופט
מפרההמנהליתהרשותכאשרשלפיההלכהחידשאף,הבטחון5ןשר'נמ"בעבנגב
.פיצויים6ןבתשלוםכךעקבלחובעלולההיא-הציבוריהמשפטפיעלחובותיהאת
,"המימשלשלכלליתמנהליתאחריות"עלהמבוססת,חדשהעילהליצורביקשהוא

ברנזוןהשופט."הסיכוןתורת"פיעלהציבוריהמינהלעלבצרפתהמוטלתלזובדומה

במשפטמעוגנתשאינהרקלאאשר,פיצוייםלתשלוםכלליתמנהליתאחריותיוצר

במשפטפוזיטיביתקביעהישנהבהןאשר,בנסיבותלהתקייםעשויהאלא,הפרטי
.מאחריותחסינההציבוריתהרשותכי,הפרטי

יסודשאלותמעורראכןחדשהעילהשליצירתהבענייןברנזוןהשופטשלחידושו
ביתשלהשיפוטיתהחקיקהולכוה,גיסאמחדהמנהליתהאחריותלהיקףבאשר

תביעהבאפשרויותעוסקיםשאנוככלכיהדבריםמןניכראך.גיסאי1מאידךהמשפט
.אלואפשרויותלצמצםולאלהרחיבדווקאהיאהנטייההריהמנהליתהרשותנגד

הציבוריתהרשותשלהמיוחדתחובההאתמדגישהעליוןהמשפטבית,כןכיהנה

חובותאינןהרשותשלחובותיהפיהשעלהגישה.רבהבזהירותסמכויותיהלהפעיל
פינתהבנזיקייםתביעהעילותמקימותשאינןציבוריותחובותאלא,הפרטיבמישור
,לאזרחזהירותחובתכללבדרךהרשותחבהפיהשעל,לחלוטיןשונהלגישהמקומה

.(ועקניןעניין:להלן)113,124(1)לזד"פ,שמשבית,המקומיתהמועצה'נועקציו80/145א"ע14
בינויעניין:להלן)449(2)כחד"פ,הבטחוןשר'נמ"בעבשבופיתוחביבי74/101צ"בג15

.(ופיתוח
שבר"צ"בגזובמסיקהכיזהבהקשרהבהיר,294(א"תשמ)מנהלייםבעניניםהשפיטהזמיר'י16

."הכסףמחסוםאת
כתוארו)ברקהשופטציין,85,98-99(4)לוד"פ,הבריאותשר'נמ"בעמיגרה81/688צ"בבג17

ישפיצויעילתיוצרתשזוככלופיתוחביצרבעניןההלכהאתעיוןבצריךמותירהואכי,(אז
.המנהליהמשפטמתחומימאין

569ג"תשסן'חהמשפט
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שמוחלת,זומגמה.בדין8יתחויבהיא,סבירהרשותשנוהגתכפיתנהגלאאםכןועל

אשרמהותי-דולגוףבנוגע,תוקףובמשנה,תחולכיהראוימן,עצמההמדינהכלפי
.הפרטיבמשפטנטועבסיסו

מהותיים-דולגופיםבנוגעהנורמטיביהרףהעלאתמטרת.ג

הנה,מהותיים-הדוהגופיםעלהציבוריהמשפטמןחובותבהטלתהפסיקהמטרת
.ראויבאופןהתנהגותםאתלעצב
חשובהרתעהגורםשהרי,זומטרהלכאורהסותרמהותי-הדולגוףחסינותמתן

העליוןהמשפטבית.כךעקבשנגרםהנזקבגיןתביעההנו-נורמותשלהפרהמפני
שלההשתרשותמןנורעשפיטלבלתינושאהפיכתכי,מקריםבמספרהבהיראף

.דין9יאיןדייןבאיןשהרי,הנורמה
כלשהומהותי-דולגוףהמשפטביתיקנהאםגםכי,לכאורהכןעלנראה

כיהראוימןלא,עליוהמוטלותלחובותוכאיזוןנגדכמשקלשלטוניותפריבילגיות
אשרהמטרהאתלהחטיאהמשפטביתעלולבכךשכן,חסינותגםזהלגוףתוענק
,אדרבה.המנהליהמשפטמןחובותמלכתחילהמהותי-הדוהגוףעלהוטלובשלה
למעשיואחראייהיהמוגברתזהירותחובתממנושנדרשתמידווקאכימחייבההיגיון

.אלהלמעשיםבנוגעתביעותמפניחסיןיהיהולא
בסעיףלמדינההנתונההפריבילגיה"במאמרהמזרחיהשופטתדנהדומהבהקשר

המדינהזכויות"בכותרתמוכתרהפרשנותלפקודת42סעיף.20"הפרשנותלפקודת42
,חובהעליהלהטילאו,המדינהשלזכותמכללגרועבאחיקוקאין":וקובע"שמורות

המדינהכיהמשפטביתלמשלקבעזוהוראהמכוח."במפורשבונאמראםאלא

נזקקהעליוןהמשפטבית.עירםבנייןלתכניתבהתאםלבנותחובהמכלמשוחררת
,סטטוטוריתאגידעלגםמוחלתלממשלהניתנת42סעיףפיעלהחסינותאםלשאלה

חלהאינהלמדינהבנוגעהחלהחסינותכיקבעהמשפטבית.שליליתהייתהוהתשובה
אם,בשאלהדנהמזרחיהשופטת.נפרדת22משפטיתאישיותבעלסטטוטוריתאגידעל
החסינותומןשלהמהסטטוסלהנותוככזההמדינהשליחלהיחשבציבוריתאגידיכול

אראל"דיסקונטבנק'נלביטוחמראלית"חברה"סהר"95/5379א"רע18
.464(4)נאד"ת,מ"בע

שבית,סיבהכלאין":617,639(4)מבד"פ,הראשוהצבאיהצנזור'נשניצר88/680צ"בבג19
הדעתשיקולשלההיקףמלואאת,חוקיותשלמידהבאמות,יבחןלאהמינהליהמשפט
סופהזוחסינות.שיפוטיתמביקורתהחסינים,דעת-שיקולתחומייישארו,כןלאשאם,המינהלי
."דיןאיןדייןכאיןשכן,החוקקיום-אילהוליד

.485,526-527(2)מדד"ת,מ"הי'נגרור89/935צ"בגראוכןכמו
המשפטים"'אחלק:הפרשנותלפקודת42בסעיףלמדינההנתונההפריבילגיה"מורחי'מ20

,"'כחלק:הפרשנותלפקודת42בסעיףלמדעההנרכנההפריבילגיה"מזרחי'מ;135(ה"תשל)
.383'בע,שם

.659יאד"פ,העבודה-משרדהשיקוםאגףמנהל'נמירטם-ון56/194צ"בג21
.722יגד"פ,מ"הי'נהפיתוחרשית58/134פ"ע22
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תביעותמפנימהותיים-דוגופיםשלחסינות

בעלהנומסויםגוףבישמתבררלאחרולדעתה,בעלילשליליתהיאתשובתה?שלה
הנוזאתבכלאםולשאוללהמשיךאין,המדינהאינווהואמשלומשפטיתאישיות
השופטת.למדינהשניתנתההגנהאתעליולפרושישאםלבררכדי,המדינהשליח

במפורשהאומרסעיףהופיעהממשלתיותהחברותחוקבהצעתכיעודמציינתמזרחי

.ולעובדיהישראללמדינתבדיןהמוענקתהחסינותתעמודלאהממשלתיתלחברהכי
.אחרתחברהכלכדיןהממשלתיתהחברהדיןשכן,הוכנסלאהסעיףכימבהירההיא
הרי,הציבוריהמשפטמןחובותמוחלותהממשלתיתהחברהשעלאףעל,כןכיהנה

.שכאלהגופיםעלבמקבילחלותאינןוחסינויותפריבילגיותשזכויות

החוקבפניהשוויון.ד

שלהיסודבעקרונותמעייניםשאנועת,זובסוגיהראויותמסקנותלהסיקניתןכינראה

.השיטה
רשויותלרבות,החוקבפנישוויםהכולכיהואדמוקרטיתבמדינהיסודעקרון
,כןעל.הדמוקרטיהמאושיותשהוא,זהיסודבעקרוןפגיעהמשמעהחסינות.המדינה

ביתנמנע,חסינותשלקיומההקובעתומפורשתברורהחוקהוראתיששבובמקוםרק
ביתנוקטאלובמקריםואף,הפרטאתדןשהואכשםהרשותאתמלדוןהמשפט

קיימתלאשבומקום,ממילא.ניתןשרקככלהחסינותאתהמצמצמתפרשנותהמשפט
שלוההחלהמהותיים-דוגופיםעלהחסינותתוחללא,ומפורשתברורהחוקהוראת
.חסינותשלהחלהגםתגרורלאהמנהליהמשפטמןחובות
עילבוןהמקומיתהמועצה97/975א"בעהעליוןהמשפטביתהדבריםאתסיכםכך

:מים23חברתמקורות'נ

עיקרוןהואמודרניתדמוקרטיתבהברההחשוביםהעקרונותאחד"
.החוקשלטוןעקרוןשלההיבטיםאחדשהואהחוקבפניהכלשוויון

עלהמוטלותחובותהמדינהעלגםלהחילהצורךנגזרזהמעיקרון
חסינותצימצוםביסודעמדזהעקרון...המתחייביםבתאומיםאזרחיה
לחסינותמוחלטתמחסינותהמנהגיהבינלאומיבמשפטהזרההמוינה
אתהמדינההפעילהשבהםהמקריםאותםלגדרשהצטמצמה,מוגבלת

לצימצוםזהעקרוןהביא,כןכמו...בלבדהשלטוניתסמכותה
דיניבתחום.שוניםמשפטבתחומילמדינהשהוענקוהחסינויות

אחריות)האזרחייםהנזיקיןבחוקהמדינהחסינותבוטלההנזיקין
רבבצמצוםפורשכןכמו.(לחריגיםפרט)1952-ב"התשי,(המדינה
-על,מלחמתיתפעילותשלבמקריםלמדינהשהוענקמאחריותהפטור

1952-ב"התשי,(המדינהאחריות)האזרחייםהנזיקיםלחוק5סעיףידי

.433(2)נדד"פ,כרםחברתמקורות'נעילפוןהמקומיתהמועצה97/975א"ע23

571ג"תשסן'ההמשפט
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המדינהעלהחלהדיןאתלהשוותאיפואהיאהמודרניתהמגמה...
בענייניםהמדינהחסינותבדברהתפיסה.המשפטתחומיבכלוהאזרח
.24"משמעותיתבצורהנתכרסמהשונים

המחוקקעל,כלשהימחסינותייהנההמדינהשאינומסויםשגוףכדי,בןכיהנה

.הפסיקהמכוחשכזוחסינותליצורמקוםואין,חקיקה25בדברבמפורשלולהעניקה
Sheridon.96/545א"בע,מכךיתרה Exim Ltdאףוהרכבות26הנמליםרשות'נ
במפורשניתנהזושבומקוםגם,חסינותרבבצמצוםלפרשישכיהמשפטביתקבע

,[חדשנוסח]הנמליםלפקודת25לסעיףהייתהשםההתייחסות.המחוקקידיעל
הפעולהכןאםאלא,תביעהמכלחסינההנמליםרשותכיהקובע,1971-א"תשל

חסינותלהעניקהואיללאזהמפורשחקיקהדבראפילובפועלאך.במזידנעשתה
תוגבלשלפיה,בפסיקההשוררתהכוללתהמגמהלאור,רשלנותמפניהנמליםלרשות

שלטענהלקבלהמשפטביתיסכיםברירהכשאיןרק,כלומר.ניתןשרקככלהחסינות
נקבעלאשבומקוםכינראה,בחוקהחיסיוןנקבעשבומקוםנוהגיםכךאם.חסינות
.הפסיקהיצירחיסיוןלקבועהמשפטביתייטהלא,בחוקהחיסיון

סיכום.ה

תגרורלא-מהותיים-דוגופיםעלהציבוריהמשפטמןחובותהחלתכילנונראה
הנההפסיקהשלהברורההמגמה.תביעותמפניאלהלגופיםחסינותהענקתבמקביל
מצמצם,דברואתהמהוקקאמרשבובמקוםואף,ניתןשרקככלהחסינותאתלצמצם

.החסינותתחולתאתהמשפטבית
אחראייהיהמוגברתזהירותחובתממנושנדרשתמידווקאכימחייבגםההיגיון
בבירורמתחייבתזותוצאה.אלהלמעשיםביחסתביעותמפניחסיןיהיהולא,למעשיו
מפנימהותיים-דוגופיםשלחסינותבעלילהסותרהחוקבפניהשוויוןעקרוןלאור

.תביעות

א"ע;766,772-773(1)לדד"פ,י"מ'נגמר77/645א"עראולכךבדומה.442-443'בע,שם24
,75(3)לד"פ,אדרת'נרהטכן75/735א"ע;477,480-481(1)מד"פ,י"מ'נלר83/623
תקרין,(פורסםטרם)חיסה-מ"מעמנחל'נמ"בעאחזקוהאלקה00/138("ח)ש"ע;77-78

.1634,1636(1)2001מחוזי
הנמליםלפקודת25'וס1982-ב"תשמ,(ושידוריםבזק)התקשורתלחוק40-41'סלמשלראו25

.1971-א"תשל,[חדשנוסח]
Sheridon.96/545א"ע26 Exim Ltd289(2)נגד"פ,והרמבוההנמליםרשות'נ.
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