
ת Iב Iהנורמטות Iלדואלמבחורה pמ

במשפטמבהלוותרשווותשלחוזוםמבוא:א.

המבהלו
 ,חזשהאינהזוששאלהאף ?מנהליותרשויותשלחוזיסעלהחלהזיומהו

היטוזעקרונותאתלהגזירנועזזהמאמר .מגובשתאינהעזייולההתשובה

אופואתולבחוומנהליותרשויותשלבחוזיסהזיוועללחולכיסישצר

 . lשכרתהמחוזהרשותהשתחררותשלבזוגמההתמקזותתון ,יישומס

חוזיסגס ,לכאורה . 2הפרטיהמשפטמולחלקתמיזנחשבוהחוזיסזיני

 ,הפרטיהמשפטבמטגרתניזוניסלהיותצריכיסהיומנהליותרשויותשל

רשויותשלבחוזיסלזיוו ,אחריסמחוזיסבשונהאולס .החוזיסשארככל

לחולצריןהואבעיקרכיאףהטובריסויש ,המנהליהמשפטגסרלוונטי

החוזיותההתקשרויות ,ראשית :לכןטעמיסכמהעללחשובניתו . 3עליהס

החוזילאפיקהפנייה .שלטונייסיעזיסלהשגתאותומשמשותהרשויותשל

מבטאתהיא .ותיהרשושלהשלטוניהפעולהמתחוסהתרחקותמציינתאינה

מיטביתבצורהלהגשמהניתניסשלטונייסיעזיסרביסשבמקריסבכןהכרה

יותר ,החוזי)המוזל(במטגרתאזרחיסעסרצוניפעולהשיתוףבאמצעות

תקנהאוצובאמצעות ,וחז-צזזיתכפויהמשפטיתמערכתזייעלמאשר

מהווהמנהליתרשותיזיעלשנעשהחוזה ,שניתהשלטוני).המוזל(במטגרת

עשייהשעניינולנורמותכפוףלהיותצריןולכו ,הציבורשלבקניינועשייה

ציפייהיוצרותמנהליותרשויותשלפעולות ,שלישית . 4הציוברשלבקניינו

להגינותהפרטשלציפייתוציבוריות.מיזהבאמותשעומזתלהתנהגות

פעולותשללתחוסרקמצומצמתאינההשלטוושלבפעולותיוולנאמנות

המשפטבתחוסהרשויותשלפעילותועלגסמשתרעתאלא ,ריבוניות

 .הפרטי

אלרשותחוזושלמסוווגהמעברב.

הבורמטובותהדואלוות
-מנהליותרשויותשלהחוזיותבהתקשרויותהקיימתהשניותלנוכח

המקובלתהתפיטה-כאחזמנהליופוחוזיפובהושקייסמשוסכלומר

שלמשמעותה ."נורמטיביתזואליותייהמכונהזוהיאאליהובנוגעכיוס

שלמהותו(בשלהאזרחילמשפטכפיפותהיאהנורמטיביתהזואליות

החליפההיאכאחז.הפועליס)שלמהותס(בשלהציובריולמשפטהפעולות)

שניתנההרצאהעלממטטהמאמרתל-אביב,אוניסטיטתלמשפטיס,הפקולטהחס,פרופטור *

גומלין",יחטיהפרטי:והמשפטהצימריייהמשפטבנושאצימרילמשפטהעמותהשלהשנתיבכנט

 .הערותיועלזמיריצחקלפרופיתודתי . 2002בנובמס 30-28יסבימשהתקייס

 "יסיאזרחייחוזיסביווהבחנהטיווגעלמובטטתשהייתהיותרמוקזמתגישה

 .שלהו "מנהלייסייאו "שלטונייסייחוזיסלביורשויותשל "מטחרייסייאו

ומשפט ,החוזיס)זיני ,(בפועלהאזרחיהמשפטהוחלהמטחרייססיהחוזעל

המנהלי,לתחוסכשייכיסנתפטוהשלטונייסהחוזיס ,זאתלעומתבלבז.זה

 .המנהליהמשפטעליהסהוחללכןובהתאס

עוררהחוזיסטוגיביוהבחנהעלמבוטטתיתהישההמוקזמתהגישה

שלחוזיסשישהקביעה ,העקרוניבמישורויישומייס.עקרונייסקשייס

רוכשתהרשותכאשרגס .בעייתיתהיאבלבזמטחריממזשלהסרשויות

הרכישהלפעולתכאשרכולעשותאמורההיאגזול)תאגיזכל(כמוציוז

טחורהברכישתעוטקותאינורשויות ,ברגילהציבורי.לתפקיזהזיקהיש

שגסהטענהאתמחזזתזוזוגמה . 5יותרמאוחרברווחמכירתהלשס

לתפקיזבקשרלהיעשותחייבותהרשויותשלכביכולהמטחריותהפעולות

הניטיוו .המעשי-יישומיהפועלמשליןהעקרוניהקושישלהו.הציבורי

שלטונייס.לחוזיסמטחרייסחוזיסביוההבחנהאתליישסקשהכימלמז

שמטזירכחוזהשלטוניחוזההגזירהההבחנהליישוסשהוצעההגישותאחת

חוזיסהזעתעללהעלותניתואולס . 6טטטוטוריתטמכותשלהפעלתה

להפעלתהנוגעיסאינסאן ,שלטוניתפקיזשללביצועוהזוקבאופוהקשוריס

מעוזזתשהממשלהבאזוריסבבנייההזניסחוזיסכגוו ,טפציפיתטמכותשל

חוזיסואפילו ,כלכליתפעילותשללעיזוזההנוגעיססיחוז ,התיישובתבהס

אלהכל .?הממשלהמקזמתשאותהשבותיההתישלאופייהאתהמגזיריס

מכוחהממשלהשלהכלליותהטמכויותבמטגרתהנעשיסחוזיסהס

ברור "מטחריייאופיבעליחוזיסקיימיסשני,מצז . 8הממשלהחוק-יטוז:

זואן ,טטטוטוריתטמכותשלהפעלתהבזרןגסנגיעהלהסשיש ,למזי

קרקעותבעטקת ,למשל ,הזבריספניהסאלההעטקה.בשולינמצאת

 ,מקרקעיולהפקיעבטמכותהשימושהגבלתשעניינההתחייבותהכוללת

ניתוההבחנהשללכישלונהטובהזוגמה . 9חוקיתהיאזוהתחייבותכאשר

ביתשליסהמרכזיהזיומפטקיאחז ,רגבענייושלמעובזותיולהביא

תביעהניזונה ,זהבמקרה . lסהמנהלייסהחוזיסבתחוסהעליווהמשפט

ציוז.עוזפילמכירתפרטייסטוחריסעסהביטחוומשרזשללחוזהשנגעה

היאשתכליתומאחר ,"מטחרי"הלתחוסכשייןלכאורהנראהכזהחוזה

הציוז ,המקרהבנטיבות .צורן)בושאיוציוזממכירת(רווחבלבזכטפית

שהביאהטכטוןפרוץעסתוקפו.שפגכ"אבמטכותהיה ,בחוזהשניזוו

מטכותגסנזרשו ) 1990באוגוטטלכוויתעיראק(פלישתהמפרץלמלחמת

לנוכח ,אחרותבמיליסישראל.במזינתהאזרחיתהאוכלוטייהלשימושאלה

אינטרטבושישכחוזהנתפטלכאורההמטחריהחוזה ,הנטיבותשינוי

שלבעייתיותהאתמזגיסזהמקרהשלטוני.כחוזהכלומר ,מובהקשלטוני
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הלכהאמנםוהיא ,"שלטונייםייםילחוז "מסחרייםייחוזיםביןההבחנה

 . 11עצמורגבבענייןלרבות ,השניםבמשךונזנחה

העסקיתלפעילותשבנוגעבכ,ךמכירהעליוןהמשפטבית ,כיום ,כןאם

הכפפתה .רלוונטייםהפרטיהמשפטוגםהציובריהמשפטגם ,הרשויותשל

ניתןזוהשקפהשלשורשיהאת .המטרהאתתחטיאבלבדמהםלאחד

 ,זהבמקרהשמריהו.כפרנןפרץבענייןשניתןהדיןבפסקכברלמצוא

מתושבילקובצהשבבעלותהציובריאולםלהשכירהמקומיתהמועצהסירבה

שייזונויחסית,חזשיסזיןפסקיבכמההתעוררומחווהלהשתחררותהנוגעותשאלות

רגב);עניין(להלן, 506 ) 5נז(פ"זהביטחון,משרזב'רגב 6328/97ע"א-הזרביסבהמשך

 2004עליוןתקזיןפורסס),(טרסבשרעירייתב'בע"מאלוביח.תשלובת 2064/02ע"א

שיתופיתחקלאיתאגוזה-ירקותמגזליארגון 2553/01ע"אאלובי);עניין(להלן' 1810 ) 3 (

01 /ראו,פורסס),(טרסמ"יב'בע"מ /530/025 / http: //62.90.71.124/files [ 
) 20.4.05 pI0101025530.pI0.pdf] (Iast visited להלן)ירקות).מגזליארגוןעניין

ביןהמצביעותהציבורי,למשפטהפרטיהמשפטביןהבסיסיתההבחנהעללביקורותבכפוף

ציבוריפןלהסישולכןהמזינה,שלמטעמהאכיפהעלמבוססיסהחוויסשזיניכךעלהשאר

 , M. Cohen "The Basis ofContract" 46 Harv.L.Rev . ) 1933 ( 553 , 562ראו,רבור.
n contracts, the govemment does not merely allow two individuals to do ב![" 

what they have found pleasant in their eyes. Enforcement, in fact, puts the 
machinery of the law in the service of one party against the other. When that 
is worthwhile and how that should be done are important questions of public 

. " policy 

זמירי'ראומנהלי,למשפטבעיקרהמנהלייסהחוזיסזינישלב"שיוך"המצזזתלזעה

 . 548-546 , 543(תשמ"ו)טומשפטיםבישראל"רשותחווישלו,גרביאלהיי

כפרהמקומיתהמועצהב'פרץ 262/62בג"ץהיזועהזיןבפסקווסמןהשופטכגישת

שמריהו).כפרב'פרץעניין(להלן, 2115 , 2101טופ"זשמריהו,

שאינסבחוזיסמעורבותמנהליותרשויותשבהסמקריסהזעתעללהעלותניתןאמנס

מבצעותאועוזפיסציוזפרטימוכרותהןכאשרלמשל,תפקיזיהןלהגדרתבמישריןקשוריס

טפליסהסזהמסוגחוזיסאולספיננסייס.נכסיסשלערכסעללשמירההנחוצותהשקעות

מחוץעסקיתלפעילותכלליהיתרעלמהסללמוזואיןהרשות,שלהיעילהתקציבילניהול

הרשות.שלתפקיזיהלתחוס

 . 355א)כרך(תשנ"א,חוזיםכהןוניפריזמןזיראו

קעזאן).עניין(להלן' 258 ) 1נז(פ"זישראל,מקרקעימיבהלב'קעזאן 6698/95בג"ץהשוו

בלבז.ליהוזיסחזשיישובשלאכלוסלהגבילשנועזההתקשרויותמערכתניזונהזהבמקרה

הממשלה.לחוק-יסוה 32ס'

 257ופ"זאביב,תלעיריתב'בלבן 30/51בג"ץראולהפקיע,שלאהתחיימתשללפסילתה

בלבן)·,עניין(להלן

 . 506בע' , 1הערהלעילרגב,עניין 10

לפיהריבוןחסינותהגבלתלצורךלמשלאחריס,בהקשריסמקובלתעזייןזוהבחנהכיאס 11

מסחריות).פעולותעלולא-שלטוניות,רימניותפעולותעלרקשתחול(כךהבינלאומיהמשפט

ראוזר.שגרירשללצרכיוביתהשכרתשלפעולהעלהריבוןחסינותהוחלהלאלמשל,כ,ך

פ"זאזלסוו,ב' Her Majesty The Queen in Right of Canada 7092/94רע"א

שהיאלנכסיסרקלמזינהשניתןארנונהמתשלוסהפטורסויגלכ,ךבזומה . 625 ) 1נא(

בע"מ,מיםחברתמקורותב'עילבוןהמקומיתהמועצה 975/97ע"אראוכשלטון.מחזיקה

בקשהנזחתה 876 ) 2נו(פ"דצ'רטוק,ב'מ"י 20701/97ברע"אכן,כמו . 433 ) 2נד(פ"ד

שחוקההנמקהבסיסעלהצרכן,הגנתחוקלפיהמזינהנגזייצוגיתתובענהשללאישור

 .המזינהשלהשלטוניותפעולותיהעלחלאינוזהומטעסייעוסק",עלרקחלוה
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בתשובה .לא-אורתוזוכסיבנוסחחגתפילתבושיקיימומנתעלהמקוס,

בתחוספעולותאינונכסיסכבעלתהרשותשלפעולותיהכי ,נטעולעתירה

חוקיותובחינתכו,ועל ,רגילותאזרחיות-פרטיותפעולותאלא ,השלטוני

להערכתהמשמשותהמשפטיותהמיזהאמותפיעללהיעשותצריכה

הטענהזומות.בנסיבותפרטינכסיסבעלשעשהפעולותשלחוקיותו

שלפעולותיהעלגסשלפיה ,שונהעקרוניתלעמזהביטוימתותוך ,נזחתה

כזברי .הציבוריהמשפטעקרונותחליסהפרטיהמשפטבתחוסהרשות

זוסמו:השופט

עצמהעלהרשותנטלהפעולותיהאתבעשותהאובנכסיהבהשתמשהיי

ביחסלהתייחסהרשותחייבתשכזהובתורהציבור,כלפינאמושלתפקיז

הרי ,כזיושלאאזרחוהפלתהזהיסוזעקרווומשהפרהשוו,סיאלשווה

השימושאסבכךמינהנפקאואיו ;זהבית-משפטשללהתערבותועילהזו

 . 1Z "האזרחילמשפטאוהציבורילמשפטמשתייכיסגופההפעולהאוגופו

משחררתאינההפרטיהמשפטבתחוסהרשותשלפעולתהכלומר

הבסיסנזבךעלמוסיפותרקהאזרחיותהנורמות .הצימריהמשפטמואותה

 .הציבוריהמשפטשל

בענייוהמנחההזיובפסקנטבע "נורמטיביתזואליותייהעזכניהמונח

לכרותהממשלההחלטתנגזעתירהניזונהזהבמקרה . 13הקבלניםמרכז

תאגיזיסעסמתועשתולבנייהטרומיתלבנייהמפעליסהקמתבנושאחוזה

שלבאספקלריהנבחנה ,חוזיתהתקשרותהיהשנושאה ,זוהחלטהזריס.

 : 14ברקהשופטלזבריהציבורי.המשפט

שלן 7לחסהרשויותעםשרים Pהמתאתיר Pהמפין 7

מבחיכתגםמסוכןין 7הואמאוחרותמכהליותהחלטות

ההגכהאתבחשבוןיביאופוטכציאלייםשרים Pמתהרשויות.

עםשרויות Pמהתויימכעושלהםהאיכטרסיםעלהחסרה

מכהליותרשויות

פועלתהיאאסביו ,הנזכריסהכלליסעל-פילפעולהמזינהייחייבת

 ) fiscus (כפיסקוספועלתהיאאסוביו ,צזזיתחזסמכותומפעילה ,כשלטוו
צורההלובשמינהליבאקטלנוענייוהמקריסבשני .בהסכמיסומתקשרת

 . 15 "הקובעתהיאהמהותאלאהקובעתהיאהצורהלאאך ,צורהופושט

 ,קעךאןשלהמפורססבמקרהניתוזוגישהעלהממססנוסףחשובזיופסק

הסוכנותשלמזיניותהעסישראלמקרקעימינהלשלהפעולהבשיתוףשעסק

 .המינהלאזמותעלבלבזליהוזיסקהילתייסיישוביסשהקימההיהוזית

פעולהבאמצעותהייתהקעךאןבענייוהמזינהשלמעורבותה ,לכאורה

 :ברקהשופטשהסבירכפיאולסקרקע.החכרתשלמובהקתמסחרית

 ] ...מפעולותיה[פעולהכלעלחלהבשוויוולפעולהמזינהשלזוחובתהיי

הפרטי,המשפטבתחומיפועלתשהמזינהמקוסגסחלההשוויווחובת

המסכסהביטוי . 16 "המזינהשלהחוזיותבהתקשרויותחלההיאעל-כו

בענייוניתוהחוזיססוגיביובערבמקובלתשהייתהההבחנהשללזניחתה

שבובמקרהמחוזהלהשתחררהרשותשללכוחהבנוגעהוזכר.שכבר ,רגב

ברק:השופטהסביר ,הציבוריהאינטרסזאתמחייב

בהסשההסכסבלב,ד 'שלטונייס'חוזיסעלזוהלכההוחלהבמקורהיי

כיההשקפההתגבשהלימיסשלטונית.סמכותשללהפעלתהבקשרהוא

פועלתהמנהליתהרשותשבהס ,"מסחרייסייחוזיסעלגסחלהזוהלכה

ביסוז ] ...הפרטי[המשפטבגזריאחרפרטככלואינטרסיסנכסיסכבעלת

ההבחנה ,ראשית :טעמיסשנימונחיסההשתחררותהילכתשלזוהרחבה

יסמטושטשוהגמלות ,קשההיאהמסחריהחוזהלביוהשלטוניהחוזהביו

כאשר .ציזוקאיו ,לבססההיהניתואסגס ,להבחנהשנית, ;הכרלבליעז

להשתחררהמנהליתלרשותלאפשריש ,זאתמחייביסייסנחיוציבורצורכי

 . 17 "מסחרימחוזהגם

התקשרויותיהוכללעלשחלההנורמטיביתהזואליותבזברזוהשקפה

מסחרייםחוזיםביוההבחנהזחייתתוך ,מנהליותרשויותשלהחוזיות

 . 19הזיווהמשךאתתנחה , 18שלטונייםלחוזיס

הדעתול Pשוכבולתמולחוזוםכונודב.

דו[וםל Pמתשלבעוההשלטו[ו:
הגישהשעוררההקשייםעלמתגברהנורמטיביתהזואליותשלהפתרוו

המשפטחזשים.אתגריםמציבהואאולם ,הבחנהועלסיווגעלהמבוססת

השילובולכו ,שונותיסוזהנחותעלמבוססיםהפרטיוהמשפטהציבורי

במצברביםבמקריםנמצאותאלהיסוזהנחות . Zסטריוויאליאינוביניהם

זוגמה .שוניםקונקרטייםלפתרונותמובילותוממילא ,ביניהופנימימתחשל

לביוחוזיםלכבזהחובהביובהתנגשותביטויליזיבאהזהלמתחמרכזית

החלטותבשינויהצורךאתלשקולהרשותעלהמוטלתהמתמזתהחובה

(למשלהחלטהלפועללהוציאשנועזחוזהשלבהקשר ,כואםקוזמות.

לאיזההשאלהמתעוררתחזש)כביששללסלילתובנוגעקבלועםחוזה

 ,החוזהשלכימזועלהמצווההחוזיםחופשלעקרוו-בכורהתהיהעיקרוו

אתמחזשלשקולהמחייבהמנהליהזעתשיקולאתלכבוללאיסוראו

ישייחוזיסשהריזה,עםזהמתיישביםאינסהעקרונותשניההחלטה.

מנביעהאינההנורמטיביתהזואליותגישת ,כואם !'לשקול"רקולא ,"לכבז

 ,הרשויותשללחוזיהובנוגעהמתעוררותלשאלותמגובשמשפטיפתרוו

בהם.לזיוומוצאנקוזתרקמשמשתאלא

ההשתחררותהלכתשלהתפתחותה .ד
חזוהעלעךיפהסמכותהמסורתי:הפתרון . 1

חוזהלכבזהחובהביוהמתחליישובבנוגעהפסיקהשלהמוצאנקוזת

בכורהלעברנטתההציבוריהאינטרסשללקיזומולפעולהחובהלביו

המופיעהבכותרתביטויליזיבאההיא .המנהליהמשפטשלמוחלטת

עזיפהסמכותייהמנהלי:המשפטעלקלינגהופר 'פרופשלהקלאסיבספרו

המשפטביתשלהמוקזםזינובפסקניתוזולגישהביטוי . Zl "חוזהעל

שלאהעירייהשלחוזיתהתחייבותניזונהזהבמקרה .בלבןבענייוהעליוו

שלעסקהבמסגרתהעותרשללבעלותושהעבירההחלקותאתלהפקיע
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הפקעתעלהוחלט ,מכןלאחרשניםמספר ,זאתלמרותמקרקעין.חילופי

ההפקעההחלטתנגדץ l/לבגהעתירהציבורי.גןשלהרחבתולשםהחלקות,

לאופןבאשרלהתחייבהאפשרותשלמוחלטתשלילהבסיסעלנדחתה

ההתחייטתכיהסבירזוסמןהשופטבעתיד.המנהליהדעתשיקולשלהפעלתו

אחדכי ,קובעתהעיריותפקודתיקרא.מדעפסולההייתהלעותרשניתנה

 , 22ציטרייםגניםבתחומיהלקייםהואהעירייהשלהסטטוטורייםהתפקידים

כןעל .הפקעהבאמצעותגםזהתפקידלמלאהעירייהשלבכוחהומכירה

 . 23חוזיתהתחייבותבאמצעותחובתהממילוילהתנעריכולהאינההעירייה

 ,אמנםביותר.בעייתיתהיאבלבןבענייןביטוילידישבאההגישה

נותןהדיןשפסקהברורהההעדפהמןלחיובלהתרשםניתן ,לכאורה

הרשותשלהציבוריותחובותיהאתלכפוףהסירובומןהציבורילאינטרס

אולםעצמה.עלשנטלה ,מושכלתלאהתחייבותאףאולילהתחייבות,

צדקשלההיבטמןהן ,קשההיאהדיןפסקשלתוצאתו ,דברשללאמיתו

הצדקמבחינתמערכתיים.שיקוליםשלשקילתםלנוכחוהןאינדיבידואלי

האינטרסיםשלהמוחלטתהפקרתםעםלהשליםקשה ,המתקשרהפרטכלפי

שיקולאתשמגבילהחוזהאםהדין.בפסקביטוילידיבאהשזוכפי ,שלו

ללאלכאורהנותרעמהשהתקשרשהפרטהרי ,בטלהואהרשותשלדעתה

אותהשלהחוזיםדינישלעמדתםלנוכחמתחדדיםאלהדבריםסעד.

זכותלכלבסיסלשמשהיהיכוללאכזהחוזההבטל.לחוזהבנוגעתקופה

אמנםבטליםחוזיםלגביהנוהגהכללכיום . 24השבהתביעתלרטת ,תביעה

 ,המקריםבכלמספקתאינהעדייןהשבהתביעתאך , 25להשבהבזכותמכיר

חוסרכיס.לחסרוןגםגרםההתחייבותאי-קיוםשבהןבנסיבותלמשל

מהיבטההמערכתי-התועלתניהפןעלגםמשליךהמתקשרהפרטכלפיהצדק

החלטותשללחסדןהרשויותעםהמתקשריםאתהמפקירדיןהרשות.של

מתקשריםהרשויות.מבחינתגםמסוכןדיןהואמאוחרותמנהליות

שלהםהאינטרסיםעלהחסרהההגנהאתבחשבוןיביאופוטנציאליים

עלותואתיתמחרולחלופיןאו ,מנהליותרשויותעםמהתקשרויותויימנעו

אלה.בהתקשרויותהכרוךהמוגמהסיכוןשל

ההשתרחרותהלכתלשואימוצההמסורתיהפתרוןךחיית . 2

המשפטביתהפסיקבלבןבענייןהדיןפסקשניתןלאחרספורותשנים

 .מנהליותרשויותשלחוזיםלגביהכללאתכמשקףאליולהתייחסהעליון

רקכנוגעתפורשהוהיאצומצםהיקפהאךבוטלה,לאבלבןהלכת

להפעילמחובתהלחלוטיןהתנערההרשותשבהןחוזיותלהתקשרויות

ומתוחמתמסוימתבכבילההכרוכיםמחוזיםלהבדיל ,שלטונידעתשיקול

בהןשישהתחייבויותרקתיפסלנהלכ,ךבהתאםהמנהלי.הדעתשיקולשל

החלטהכמו ,שלטונידעתשיקוללהפעילהחובהמןמוחלטתהתפרקות

 , 26לרשותמוקנהטלהחליטהסטטוטוריתשהסמכותענייןלבוררותלמסור

אחרות.התחייבויותלאאך

חוזיותהתחייבויותשלתוקפןהוכר ,הרגילבמקרה ,זאתלעומת

להשתחררהרשותשלבכוחהלהכרהבכפוףעתידיותהחלטותהמגבילות

החדשההאיזוןנקודתהציבורי.האינטרסזאתמחייבשבהןבנסיטתמחוזה

עתירההוגשהזה,במקרה . 27מילרבענייןזוסמןהשופטידיעלשובנקבעה

בארץתקיםהחברהכינקבעשבוזרה,חברהעםהמדינהשלחוזהנגד

רקתקצהישראלממשלתלכך,ובתמורה ,משאיותחלקישללייצורמפעל

העותריםשנים.חמששלתקופהבמשךמשאיותליבואחוץמטבעלה

הקצאתשלבנושאהסטטוטוריהדעתשיקולהגבלתאתהשאר,בין ,תקפו

אך ,מחייבאמנםהואזהחוזהכיהוסמהעתירהדחייתלצורךזר.מטבע

 ,מוגבלתאכיפתואך ,תופסהחוזה I/ :הרשותשלההשתחררותלכוחנתון

אתיחייבושלההחיונייםשצרכיהאימתכל ,לבטלוהרשותהמדינהשבידי

 . 2S/lהחוזיםקדושתעלגובריםאלהצרכים .ביטולו

 . 2115בעי , 4הערהלעילשמריהו,כפרנןפרץעניין 12

(להלן: 729 ) 3לז(פ"זישראל,ממשלתנ'בישראלוהבוניפהקבלניפמרכז 840/79בג"ץ 13

הקבלניפ).מרכזעניין

העקרוניתבשאלהלאאךיחיז,לזעתנחשבהקבלניפמרכזבענייןרבקהשופטשלזינופסק 14

לתתחייבתהממשלהאסיותר,הספציפיתלשאלהבנוגעאלאהנורמטיבית,הזואליותשל

עמה,ההתקשרותעללהתחרותפוטנציאלייסשריסלמתקשווההזזמנות

 . 746בעי , 13הערהלעילהקבלניפ,מרכזעניין 15

 . 274בעי , 7הערהלעילקעדאן,עניין 16

 . 525בעי , 1הערהלעילרגב,עניין 17

עלבעיקרוהמבוססמיוחז,זיןלהחילראויכיהסובריסישמעט.לסייגישאלהזבריס 18

אזרחי,פןכללהןשאיןהסכמותעלהחוזיס,זינילביןבינושילובעלולאהציטריהמשפט

כלכליותאינןבהסהמוחלפותשהתמורותמשוספוליטייס,והסכמיסטיעוןעסקאותכזוגמת

עליהסשחלהיאהעליוןהמשפטבביתהשלטתהגישהפוליטייס,להסכמיסבנוגעכלל.

 . l) 749מה(פ"זהממשלה,ראשנןבסקי Iרז Iז 1635/90בג"ץראובלבז.הציבוריהמשפט

הנורמטיבית.הזואליותמשטראלההסכמיסעלגסשיחולהזעהגסבפסיקההובעהזאת,עס

טיעוןלעסקאותבנוגעגסלכך,בזומה . 49 ) 2נג(פ"זעקל,אבונןאלחג' 6490/97ע"אראו

אובלבז,הציבוריהמשפטעליהןיחולאסבשאלההוכרעוטרסבפסיקה,עמימותקיימת

ראוהמיוחזת.במהותןהתחשבותתוךהנורמטיבית,הזואליותמשטריחולכאןגסשמא

בענייןקוגן),עניין(להלן: 67 ) 5נא(פ"זהראשי,הצבאיהפרקליטנןקוגן 5319/97בג"ץ

ארנונה,לצורכיהמערערותשלהמפעלסיווגבנושאהסכמהניזונהשט , 1הערהלעילאלוני,

הנורמטיביתהזואליותגישתתחולזהמסוגהסכמהעלאסלהכריעשלארבקהשופטבחר

רוב,פיעל . 8בפסקהשפ,הציטרי.המשפטעלבעיקרוהמטססאחרמוזלעליהשיחולאו

הסכמותעלהחוזיסזינישלתחולתסאסשגסמאחרחיונית,אינהזובשאלהההכרעה

 .היקששלזרךעללהחלהניתניסשלהסהיסוזעקרונותישירה,אינהאלה

המינהלרשויותשלהחוזיתהאחריות(ארז)ברקזיראובערב,גסאותיהנחתהזוגישה 19

חוזישלוגיראובנושא,שלופרופישללכתיבתהבסיסששימשההגישהגסזוהי(תשנ"א).

 .)ס"שת(הציבוריתהרשותשלומכרזיפחוזיפשלווגי(תשמ"ה)בישראלרשות

והשפעות-גומלין"גבולתחומי-פרטיומשפטציבורייימשפטרבק-ארזזיראולהרחבה, 20

 . 95 ) 1999 (הוממשלמשפט

 . 123-118(תשי"ז)מנהלימשפטקלינגהופרהי 21

חזש].[נוסחהעיריותלפקוזת ) 8 ( 249סיכיוס: 22

 : 260בעי , 9הערהלעילבלבן,בענייןזוסמןהשופטכזרבי 23

תיאלץביותר,החיוניתואפילוציבורית,למטרההקרקענזרשהההתחייטת?תוצאותיימה

יזיהאתכובלשהחוזהכיווןהקרקע,רכישתעלולוותרהציבורעניניאתלהזניחהעירייה

אפוא,מכוונת,הזאתההתחייבותעליה.הטילשהחוקהתפקיזאתמלמלאאותהומונע

גןהקמתזורשתהכללשטובתמקוססטטוטורית,חובהמילויבאיהעירייהאתלחייב

בטלהוהיאהציבורלטובתמנוגזתכזאתהתחייבותיקוס,לאשהזברהחוזהזורשציבורי,

מעיקרהי-'

 . 1401טפ"זקרטוז,נןיקובס Iג 110/53ע"א 24

 .-1973תשלייגכללי),(חלקהחוזיסלחוק 31סי 25

 . 769 ) 2נב(פ"זאלטלף,נןאמינוף 816/98בג"ץ 26

מילר).עניין(להלן: 1989טופ"זהתחבורה,שרנ'בע"ממילר 311/60בג"ץ 27

 . 2002בעישפ, 28
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 ,מטויגהואמנהליתרשותשלהחוזהתוקף ,החדשהההלכהלפיגם

לביוההשתחררותהלכתביוההבדלים ,זאתעם .רגיללחוזהבהשוואה

הםהשלטוניהדעתשיקולאתהמגבילהההתחייבותשלמוחלטתפטילה

המוצאנקודתההשתחררותהלכתבמטגרת ,ראשיתביותר.משמעותיים

החוזה ,הרגילבמקרה ,כלומרמבטלותו.להבדילהחוזה,שלתוקפוהיא

 ,לגיטימיתלהשתחררותייחשבאי-הקיום ,שניתיקוים.הרשותעםשנעשה

שיישומה ,"חיונייםציטרצרכייישלהמידהלאמתבכפוףרקמהפרה,להמיל

שלתקפותוהיאהמוצאשנקודתמאחר ,שלישיתשיפוטית.לביקורתכפוף

לפרטיעמדוהשתחררותשלשבמקרהלטענהבטיטיש ,בטלותוולא ,החוזה

 .הרשותכלפיטעדיםהמתקשר

ול Pש'מכבילתההסתייגותאתלשמרמוסיףהמשפטבית

שלאפרשכיתכטייהיימת pפרשכות.ככללהמכהליהזעת

הגבלתובכיווןהרשותשלההתחייבותתוכןאתלהרחיב

המכהליתהרשותשלהזעתול Pש'של

פרשנותככללהזעתשיקלוכיבלתעלהאיסור . 3

שלהחוזיותההתחייבויותתוקףאתהשוללגורףמכללההטתייגותלצד

מוטיףהמשפטבית ,קיצונייםלמקריםהבטלותכללשלוצמצומורשויות

אכו,פרשנות.ככללהמנהליהדעתשיקולמכבילתההטתייגותאתלשמר

אלההםמנהליותרשויותשלחוזיםפרשנותלגביהמנחיםהעקרונות ,ככלל

פרשנותשלבתחוםהמרכזיהתקדים ,למעשה .רגיליםחוזיםלגבישנוהגים

משרדביושנעשהחוזהשלבהקשרוניתו ,אפרופיםבענייושנקבעחוזים,

אינוהחוזהשלנוטחושבהםבמקרים ,זאתעם . 29קבלולביוממשלתי

שלההתחייבותתוכואתלהרחיבשלאפרשניתנטייהקיימת ,חד-משמעי

העדפהקיימת ,אחרותבמיליםהדעת.שיקולשלהגבלתובכיוווהרשות

הרשותשלדעתהשיקולאתפחותהמגבילההפרשנותלעברפרשנית

 .המנהלית

פרשנותלכללהדעתשיקולשלההגבלהאיטורשלהטרנטפורמציה

והמערערהמקומיתהמועצה ,זהבמקרה . 30מייזלרבענייורבורלניטוחזכתה

הטכיםהמערער .החזיקשבההמכולתחנותשלפינויבענייוחוזהכרתו

למטחררישיוולתתשלאהמועצהשלוהתחייבותכטפיתתמורהכנגדלפינוי

מחזיקאםכי ,קבעהחוזה . 31החדשהחנותותמוקםשבובבנייובמכולת

הצעדיםבכליינגדוהמועצהתנקוט ,המכולתבתחוםיעטוקזהבבנייובחנות

מקוםבטמיכותנפתחו ,בפועל "פלילייםוביואזרחייםביו ,המשפטיים

וכו ,פלילייםהליכיםהמקומיתהמועצהיזמהלכ,ןבהמשךכאמור.חנויות

נמנעהמועצהראש ,זאתעם .פעילותונגדמניעהצווילמתובקשותיזמה

הטמכותמכוח ,מנהלייםהפטקהצוויהמתחרותהחנויותנגדמלהוציא

שזוטברהוא .-1968ח"תשכ ,עטקיםרישוילחוק 20בטעיףלושמוקנית

לפרשאיוכךומשום ,חריגיםבמקריםרקלהפעילישאשר ,דרטטיתטמכות

 ,זודעהקיבלהעליווהמשפטבית .אליהכנוגעתהחוזיתההתחייבותאת

שיקולאתלכבוללרשותכוונהמייחוטהמטתייגתפרשנותאימוץתוך

להיחשבעשויההדעתשיקולשלגורפתשכבילהמאחרהשארביו ,דעתה

התחייבויותיהםתוכוכאשריי :שמגרהשופטלדבריובטלה.חוקיתלבלתי

לצדדיםלייחטעלינו ,זוהנחהטותראינוהפרטושלהרשותשלההדדיות

שלדעתהשיקולאתלשלולכדיטשישבאופובחוזהלהתחייבשלאכוונה

להתקשרשכוונתםהצדדיםעלחזקהשהרי ,הדיופיעלכמתחייב ,הרשות

 • 32 "ולאכוףלקייםניתוהוראותיושאתתקףבחוזה

ייחטהשלאפרשנותהמשפטביתהעדיף , 33גרוסבענייולכךבדומה

שלבתחוםהעדיפויותטדריאתבעצמהלקבועמחובתההתנערותלעירייה

שלהתקשרותרקעעלאומצהזופרשנותבעיר.החנייהמדיניותאכיפת

שלהאכיפהבמטגרת ,רכבכלינעילתשלעבודותלביצועקבלועםהעירייה

בנוגעתבוצענההנעילהשפעולות ,קבעהחוזה .חנייהבנושאהעזרחוקי

ישוחררואלהוכי ,-24.00ל 06.00השעותביואטורבאופושיחנורכבלכלי

 ,בנוטףתשלום.עלקבלותלגביהםהוצגושבומהמועדשעות-48מיאוחרלא

הוראותלקבלולתתמוטמךהעירייהנציגשלפיה ,כלליתהוראהכללהחוזה

ההוראותמתובטמכותלהשתמשרצתההעירייה .תפקידוביצועאופובנושא

לערבותובנוגעמטוימותבשעותרקתבוצערכבכלישנעילתקביעהלצורך

-48מהקצרזמופרקתוךהרכבכלישחרורעללהורותכדיוכו ,מטוימות

השפעתהבשלברווחיו,לכרטםשאיימהזולפרשנותהתנגדהקבלו .שעות

ברקהשופטהרשות.עמדתהתקבלהזהבמקרהגםהפעילות.היקףעל

אתלהעדיףישהמנהלי,הדעתשיקולכבילתעלהאיטורלנוכחכי ,הטביר

מדיניותעלשמופקדתזוהיאהעירייההמשיבה.ידיעלהמוצעתהפרשנות

בנושאהדעתשיקולאתמעצמהלפרוקשהתכוונהלהניחאיו .החוקאכיפת

 . 34עטקייםשיקוליםפיעלהפועל ,פרטילגורםולהעבירו

השתחררותות Pהמצדוהנסובותה.

יסחיתוחיוניותחיונייםציבורצרוכי . 1

 ,בשאלהדיוומחייבמילרבענייושנקבעההעדכניתההלכהשליישומה

השתחררותשלהצדקתהלשםדייםחיונייםייחשבוציבורצורכיאילו

החוזהאתמקיימתאינהכילטעוומתיימרתשהרשותבכךדיאיו .מחוזה

טענתתתקבללאאם ,כועליתר .חשובציבוריאינטרטשלבשמו

כלעלרגילה,הפרהשלבמעמדהחוזהאי-קיוםיישאר ,ההשתחררות

 . 35התרופותדיניבמישורזוקביעהשלהמשמעויות

הלכתשללהפעלתההמשפטבתישלגישתםמהילבחווחשוב

 .ודווקניתנוקשהגישהשמאאו ,ונדיבהמקלהגישהזוהיאם-ההשתחררות

ותציבקפדניתתהיההשתחררותהחלטותעלהשיפוטיתהביקורתאםרק

מהלכתלמעברממששלמשמעותתהיהזהחריגשללהפעלתוגבוהרף

מילר.להלכתבלבו

צורכייישללמבחולתתשישהמובומהולבחווישטפציפי,יותרבאופו

הצרהמילוליבמובוחיוניותאינהבהשמדוברהחיוניות !'חיונייםציבור

 , 36יחטיתהיאהחיוניותכיהבהירהעליווהמשפטבית .חייםהצלתשל
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רכבליכנדולס

בושיש ,משקלכבדציבוריאינטרטעלהגנהבשםלפעולהרשותעלהיינו

בית ,זאתעםאינטרטים,איזוןשלמבחןבמטגרתהכףאתלהכריעכדי

להדגישכדי "חיונייםציבורצורכייישלבמינוחשימושלעשותמוטיףהמשפט

הדיןבפטקגםהיהכךהטענה,העלאתשלהלא-טריוויאליהאופיאת

ההשתחררותהלכתכיברקהשופטהדגיששבו ,רגבבענייןיותרהחדש

הקשרהמשךעםמתיישביםאינםיחיונייםצרכי-ציבוריאםרקייחלה

 , 37 "החוזי

חיוניותעלהמבוטטתהשתחררותשלדוגמהזימןעצמורגבעניין

לשםשנעשתההשתחררותנידונה ,המקרהבנטיבות ,כזכור ,הצרבמובן

בהקשר , 38ישראלמדינתשלהאזרחילעורףחיוניהתגוננותציודחלוקת

לשקולמקוםשהיהצייןאףהמשפטוביתיחטית,קלההייתהההכרעה ,זה

 , 39המקרהשלהמיוחדותבנטיבותטיכולטענתשלבתחולתהדיון

מעוררההשתחררותהלכתשליישומה ,אחריםבמקרים ,זאתלעומת

העליוןהמשפטביתשלשתקדימיומכךגםנובעהקושיפשוטות,לאשאלות

תהיות,מעוררתכשלעצמהזועובדהיחטית,ונדיריםטפוריםהםבנושא

המינהלרשויותשלרותןיזהעלהאםהדוגמאות?מיעוטמעידמהעל

להצביעניתןלצדו ,האפשרייםההטבריםאחדרקזהוהטענה?בהעלאת

תניותכלולותהרשויותחוזישלהאחידבנוטח ,ראשיתנוטפים,הטרביםעל

להלכהלהיזקקהצורךאתרבהבמידהמייתרותאשר ,חוזיותהשתחררות

חוזיםשלבמקריםרקמתעוררבהלכההשימושחוץ-חוזית,שהיא ,הכללית

לחלוטין,צפויותבלתיבנטיבותאוהאחידההמתכונתפיעלנעשיםשלא

בתחוםמעניינותשאלותלעורר ,כמובןיכולות,החוזיותההשתחררותתניות

 ,שנית , 4סהנוכחיהמאמרממטגרתחורגבהןשהדיון ,האחידיםהחוזיםדיני

הרשותביןפשרהמושגתהשתחררותטענתעולהשבהםהמקריםמןבחלק

 , 41המשפטלביתמגיעאינווהנושא ,המתקשריםלבין

מצומצםאףהואההשתחררותלהלכתבאשרהקייםהתקדימיםמאגר

השתחררותלטענותנוגעשחלקםמאחר ,ראשוןבעיוןהנראהמןיותר

טיעוןעטקת ,צויןשכברכפי , 42טיעוןעטקאותשלהמיוחדבהקשרשנידונו

האינטרטים ,המיוחדאופייהלנוכחהרשות,שלרגילהחוזיתהתקשרותאינה

שנידוניםמאלהבחלקםשוניםממנההשתחררותשלבמקרהלדיוןהחשובים

הידרשותמחייבבהוהדיון ,אזרחימחוזההשתחררותשלהרגילבמקרה

עניין(להלן, 265 ) 2מט(פ"זבע,מ" ) 1991 (ויזופשיכוןאפרופיפניי l/מ 4628/93ע"א 29

אפרופיפ),

מייזלר),עניין(להלן, 42 ) 4לז(פ"זנשר,המקומיתהמועצה Iנמייזלר 394/82ע"א 30

העיסוק,חופשחוק-יסוהלאורבעייתיתכיוםנראיתזוהתחייבות 31

 , 48בעי , 30הערהלעילמייזלר,עניין 32

גרוס),עניין(להלן, 595 ) 4מג(פ"זיפו,אביבתלעיריית Iנבע"מגרוסראובן 783/86ע"א 33

לתחבורהשיתופיתאגוזהאגד 3136/98בבג"ץנוספים,זיןבפסקיגםהופעלזופרשנותכלל 34

מכרזפרסוםכיהעותרתשלטענתהזחתהנ 707 ) 5נב(פ"זהתחבורה,שר Iנמ l/בעבישראל

להתחייבותמנוגזתבהשיתחרוחברותיזיעלבאוטובוסיםשירותקוויהפעלתבנושא

בההממשלהתמיכתבנושאההסכםעלהתבססההעותרתכלפיה,הממשלהשלהחוזית

התחמרהענףאתלפתוחשלאהתחיימתממנומשתמעתכיוטענהשנים,עשרשללתקופה

שלהתחייבותייככלל,כיקובעמצאשהשופטתוךנזחתה,הטענהלתחרות,הציבורית

שפ,השלטוניות",בסמכויותיהשימושעלויתורככוללתלהתפרשראויהאינההממשלה

פרשנותוניזונהזהבמקרה , 280 ) 2מו(פ"זפורטונה, Iני l/מ 2389/90ע"אגםראו , 710בעי

לעת,מעתשיחוזשזמנירישיוןפיעלרבוקחותלעסוקלעותרתשאפשרפשרההסכםשל

הארכתאתלהתנותהוחלטהעותרת,שגילתהרוזהימקצועיתרמהלנוכחשנים,מספרלאחר

הסכםשלבהפרתוכרוכהזושהחלטהטענההעותרתמקצועית,בחינהבמעבררישיונה

והסבירמייזלרבענייןהקוזמתפסיקתועלהתבססשמגרהשופטזחתה,נהעתירההפשרה,

אתלפרשאיןולכןהרשות,שלהזעתשיקולאתלשלולשלאכוונהלצזזיםלייחסישכי

מקצועית,אי-יכולתתתגלהשבומצבלגביהתחייבותככוללההסכם

 ) 2 ( 1988עליוןתקזיןפורסם),(לאצוקיפמלוןנ'נתניהעירית 679/82בע"אכ,ןלמשל, 35

זינו,לפסק 6בפסקהברקהשופטכתבהראשון)צוקיפמלוןעניין(להלן, 634

אינטרסבשלממנולהשתחררביזההרשותמחייב,חוזהנעשהאפילוכיהעירייה,טוענתיי

להצביעישהעובזתית,תשתיתהאתלהציבישאותה,לטעוןמספיקאיןזו,טענההצימר,

ביןהאיזוןעללהצביעיש ] ..מהחוזה[,השתחררותהמצזיקהחיוניהציבוריהאינטרסעל

נעשהי.'לאמזהזבר ] ..מזה[,הפרטצרכילביןמזההציבורצרכי

ראורגילה,כהפרהנבחנוהעירייהשלפעולותיההתקבלה,לאההשתחררותשטענתמאחר

צוקיפמלוןעניין(להלן, 45 ) 4מו(פ"זנתניה,עיריית Iנמ l/בעצוקיפמלון 3666/90ע"א

השני),

 , 589 ) 3לח(פ"זהשיכון,משרד-י l/מנ'בע"מבריטניהישראלארץבנק 64/80ע"א 36

601 , 

 , 525בע' , 1הערהלעילרגב,עניין 37

לנוכחכסףלחסוךהרצוןמןהונעהלאשההשתחררותהייתההזיוןביסוזהעומתיתההנחה 38

תקופה,באותהאב"כמסכותשלהמאמירמחירן

 , 518בעי , 1הערהלעילרגב,עניין 39

תנייהלכאורההיאהשתחררותתניית-1983תשמ"גהאחיזים,החוזיםלחוק 4סילפי 40

לגבילמשל,קיימת,זוחזקה ) 2 ( 4קטןסעיףלפימקפחת,היאכיחזקהלגביהשקיימת

אוהחוזה,ביצועאתלזחותאולהשעותלבטל,סבירהבלתיזכותלספקהמקנהתנאייי

החוזהי.'לפיהמהותייםחיוביואתלשנות

 ) Iנ(פ"זי, l/מ Iנ Alberici International 4995/95רבע"אלמצואניתןזולמציאותהז 41

בפיצוישהתקיימולזיוניםהנוגעיםבמסמכיםלעייןהקבלןשלזכותוניזונהזה,במקרה , 39

חוזית,השתחררותתנייתשלתנאיהלפילוהמגיע

התביעה,רשויותשלהחלטותכנגזהמכוונותהשתחררותלטענותהכוונהכילהזגישיש 42

בהתייחסותועקרונילזיוןהטיעון,עסקתאתלקבלשלאהמשפטביתשלמהחלטהלהבזיל

 , I) 577נז(פ"זי, l/מנ'פלוני 1958/98ע"פראוטיעוןלעסקאותהמשפטביתשל
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ההטתמכותעלההגנה ,כללבדרך ,כןעליתר , 43הפליליהמשפטלמטרותגם

מהתחייבות(אוטיעוןמעטקתהשתחררותשלבמקרההנאשםשלוהציפייה

פיצויים ,פיצוייםפטיקתבאמצעותשתיעשהמתאיםלאלדין)להעמידשלא

בכלליםשימושלעשותיותרמתאים ,כזהבמקרהההרשעה,שלנזקהבגין

הנאשםשללזיכויושתביא ,הצדקמןהגנהלמשלכמו ,הפליליהמשפטשל

הדרביםהמשךאתלכ,ןבהתאם , 44שלובאינטרטיםקשהפגיעהשלבמקרה

בתחוםהרשותשלמהתקשרויותהשתחררותשלבמקריםלדיוןאייחד

הרגיל,האזרחי

ממלשתיתבמדיניותמהותישינוי . 2

מחוזהלהשתחררותנוגעההשתחררותהלכתשלהחשוביםהיישומיםאחד

אכן, ,שלטוןחילופיבעקבותרובפיעל ,במדיניותמהותישינוירקעעל

בשלטון,משתנהרוחמשבלכלחשוףלהיותאמוראינוהמתקשרהפרט

מדיניותמלממשמנועהתהיהנבחרתשממשלהתקיןזהאין ,שנימצד

קודמתה,ידיעלשנעשתהנוגדתחוזיתהתקשרותבשלרקנבחרהשלשמה

בשנת(שהוקמהרביןממשלתבתקופתעוזהבמלואהתעוררהזושאלה

זולהחלטההמוחזקים,בשטחיםהבנייההפטקתעלהוחלטכאשר ,) 1992

ממשלתייםלחוזיםצדדיםשהיורביםקבלניםשלחוזיםעלהשלכותהיו

קבלניםאותםעםשנעשוהחוזיםמןההשתחררותאלה,באזוריםבנייהלגבי

הגיעהלאזוחשובהדוגמה ,זאתעם ,ההשתחררותהלכתעלהתבטטה

בשבתוההשתחררות,הלכתשלמהיבטההעליוןהמשפטבביתישירלדיון

שלבמדיניותההשינויאתשתקפועתירותהעליוןהמשפטביתדחהץ"כבג

חוזיםעלהשינוישלבהשלכותיונגעולאאלהעתירותאולם , 45הממשלה

ההשתחררותטענתהתבטטה ,המקריםמןבחלקלפחות ,כןכמו ,הממשלהשל

החוזים,דינילפינידונהוהיא ,בחוזיםטפציפיותהשתחררותתניותעל

 , 46האחידיםהחוזיםדיניזהובכלל

איכוהכלכליהטעםשלעולםהיאהובריםמשמעותהאם

שר Pהבהכרח.לאפה? Pתלהשתחררותבסיסלשמשיכול

כיתואיכושלוהכלכליהפולביוהציבוריהאיכטרסביו

להפרוה

התקצייביםהשיקלויםשאלת . 3

נוגעתההלכהשללהפעלתהבאשרשהתעוררוהמעניינותהשאלותאחת

ניתןהאםבהשתחררות,הרשותשלהכלכלייםבאינטרטיםלהתחשבות

שלמבחינתהההתקשרותשלהכלכליתהכדאיותחוטראתבחשבוןלהביא

ההתדיינותבמרכז , 47פבובענייןלדיוןלראשונההגיעהזושאלההרשות?

פירוקבנושאהמשיבותהבנייהחברותעםהמדינהשלהתקשרותעמדה

טיניהאיבחציהצבאייםהתעופהמשדותבאחדמוצבשהיהאוכלחדרשל

שהתייצבולאחרמצרים),עםהשלוםהטכםלאחרטיניפינוי(במטגרת

לכןקודםשיוםמכיווןהחוזה,ביטולעלהודעההמשיבותקיבלו ,לעבודה

להתמקםשהתעתדהרב-לאומילכוחהאוכלחדרשלמכירתותיטופטוכמה

כמוחוץ,מדיניותשלמשיקוליםבמכירהמעוניינתהייתההמדינהבאזור,

להורותשאפשרהחוזיתתניהעלהןהטתמכההיא ,כלכליתמבחינהגם

השופטקבע ,זהבמקרהההשתחררות,הלכתעלוהןהעבודההפטקתעל

בצדואםגם ,המדינהשלחשובאינטרטלשרתבאה IIההשתחררותכיאור

4ממנההתעלמולאמרבשהנוגעיםניכרת,כלכליתתועלתהייתה Sll , כלומר, 

הכלכליבפןגםלהתחשביכולהההשתחררותטענתכיקבעהמשפטבית

כבטיטולאתומ,ןכשיקולשימשהכלכליהשיקול ,זאתעםההתקשרות,של

בהקשר-להשתחררותמיוחדלטעםבנוטףבאהואלהשתחררות,הבלעדי

הדיוןשלבמרכזועמדההתקציביתהשאלהמדיני,להטדרהיערכותשל

ביתלהקמתשהביאבהטכםהדיוןעטק ,זהבמקרה , 49חוליםקופתבעניין

 ,שבעבארהעירשלבתחומיהחוליםקופתשלבבעלותה IIטורוקה IIהחולים

החולים:ביתשלמהקמתומיוחדתתועלתלהפיקאמוריםהיוהעירתושבי

עצמהעלנטלהשהמערערתהתחייבויותלנוכחוהןמיקומועצםבשלהן

בקבלהתושביםלהעדיף ,בהחבריםשאינםתושביםגםלטיפוללקבל-

מטיםמתשלוםהמערעראתלפטורהמשיבההתחייבהמצדהועוד,לאשפוז

המערערתמןלגמתזכותהעלהעירייהעמדה ,שניםשחלפולאחר , 50עירוניים

ההתחייבותמןלהשתחררותטענההיאהחולים,ביתבגיןארנונהתשלומי

בהשוואהיוצרתשהיאההפליהבשל ,הכטפיתמצוקתהלנוכחבערבשנתנה

ההשתחררותטענת ,החוליםיבתשלהתסבטותורקעועלאחריםנכטיםלבעלי

 ,כשלעצמה ,הכטפיתהמצוקהכישהטביר ,קדמיהשופטשלדיןבפטקנדחתה

חוליםביתשלמצוקתוכנגדהכשנשקלתובמיוחד ,להשתחררותטעםאינה

לבעליבהשוואההפליהקיימתלאכיהוטברכן ,פיתוחבאזורהממוקם

ולתושביה,לעירייההחוליםביתשלבתרומתובהתחשבאחרים,נכטים

ביטודאולם ,רבורהכטפיתתועלתלהשתחררותנלוותהוגבבענייןגם

שלפיההמחוזיהמשפטביתשלהעובדתיתהקביעהמונחתהייתההדיון

מחיריהן(לנוכחממנהשנבעההכטפיתהתועלתהיהלאלהשתחררותהטעם

במטכותהמחטורלנוכח ,הביטחוניהפןאלא ,כ) IIהאבמטכותשלהמאמירים

במקרההאם II :המחוזיהמשפטבביתאילןהשופטכדברי ,להשיגןוהקושי

זושאלהעלמשיבהייתיההשתחררות?הלכתאתלהחילמקוםישדנן

מטכותמחירשאלתהיאלמבחןשעמדההיחידההשאלהאילובשלילה

הראיותמחומרמשנית,הייתההמטכותמחירששאלתעקאדא ] .. ,[כ IIהאב

 ,האוכלוטייהלכלמטכותשלמטפקתכמותבשוקבנמצאהייתהשלאעולה,

העולה ] .. ,פוטנציאליים[מטכותמלאיאחרנואשותחיפשהביטחוןומשרד

אטפקתשלהציבוריהאינטרטגברבהןנטיבותשנוצרו ,הואהמקובץמן

51החוזהקיוםחובתעלאנשיםשלמרביתלכמותכ IIאבמטכות ll , בהמשך

במטכותהחוזרהשימוש" :כיהעליוןהמשפטבביתאנגלרדהשופטקבעלכך

52חיוניציבורילצורך-הפרטיבמפרץהמשרברקעעל-הפך 11 , 

לשמשיכולאינוהכלכליהטעםשלעולםהיאהדבריםמשמעותהאם

לביןהציבוריהאינטרטביןהקשרבהכרח,לאתקפה?להשתחררותבטיט

שלבתקופההמדיניותלשינויגםלהפרדה,ניתןאינושלוהכלכליהפן

20 



הלאומיהעדיפויותסדראתלשנותהרצוןרבור:כלכליפןהיהרביןממשלת

בשטחים).הבנייההפסקתשלהמדיניתלתכלית(שנוסף

בנוגעהמחמירהבגישתוקדמיהשופטצדקכי ,ולומרלסכםאפואניתן

שנידונובנסיטת ,כןכמוכלכליים.טעמיםעלהמבוססתהשתחררותלטענת

דווקאברורלייחוסניתןהיהלאהעירייהשלהכלכליהקושי ,הדיןבפסק

במקריםכיייתכן ,זאתעםחולים.קופתכלפיעצמהעלשנטלהלהתחייטת

הפגיעהמידתוכאשר ,עצמולחוזהלייחוסניתןהכלכליהקושישבהם

ביטוילידילבואיוכלהכלכליהשיקול ,נרחבתהיאהציבוריבאינטרס

פרקליטותב'ארביב 218/85ץ"בבגלראשונהנידונהטיעוןמעסקתהשתחררותנגזעתירה 43

מעסקתלחזורההחלטה ,זהבמקרה .ארביב)עניין(להלן: 393 ) 2מ(פ"דאביב,תלפחוז

להבחנההצזקההייתהלאלאורןאשרעובזות ,נוספותעובזותשלמגילויןנבעההטיעון

 ,זהבמקרההסבירברקהשופטאתה.יחזלזיןשעמזהאחרתנאשמתלביןהעותרתבין

 ,שלטוניות ,(חוזיותהתחייבויותכיבוזבזברהשיקולאתלעמתהשלטוניתהרשותייעלכי

עמזהקביעתתוך ,השלטוניהתפקיזבביצועהקשוריסהאחר,םיהשיקוליסכנגזהסכמיות)

בהקשרו . 401 'בעשם,ביצוע."ודרכיהשלטוניהתפקידשלמהותורקעעלביניהס,ראויה

מטרותיוהגשמת ,השלטוןאמינותהיולענייןכנוגעיסשהוגזרוהשיקוליסשלושתהזיון,של

האינטרסיסשלשקלולסהעניין,בנסיבותהנאשס.שלוהאינטרסיסהפליליהמשפטשל

להחלטהועזהטיעוןעסקתשלעשייתהמאזשחלףהקצרהזמןלנוכחבהשתחררות.תמך

כללנפגעלאההסתמכות(אינטרסהנאשמתשלהאינטרסיסנפגעולאכמעטממנהלחזור

מוצזקתלאלהפליהמביאהיההעסקהכיבוזזאת,לעומתבמעט).נפגעהציפייהואינטרס

ההחלטהנגזעתירהניזונה 18הערהלעיל ,קוגןבענייןלכ,ןבזומההנאשמות.שתיבין

המורזיסעסשנעשהלהסכסבניגוז ," 6בכלאב"מרזהמשתתפיסנגזאישוסכתבילהגיש

בענייןלהכרעהבהמשךמרצון.עצמסיסגירואסהליכיסנגזסיינקטולאכילהסהובטחובו

 ,השלטוןאמינותאת:לשקולשישכאינטרסיסמצאהשופטהגזירזה,במקרהגס ,ארביב

שלהשיקולהפרט.שלהציפייהואינטרסההסתמכותאינטרס ,הפליליהמשפטאכיפת

עסבהסכמיסלהתקשרעתיזיתנכונות(מבחינתתועלתבשיקולינתמךהשלטוןאמינות

אירועיסעללהתגבריהיהשניתןבכךממשיאינטרסישכאחז.הגינות,ובשיקוליהרשות)

שלולציפייהלהסתמכותבאשרלאמון).(שיזכהבהסכסשימושתוךגסבעתיזזומיס

בעקבותגברהעליהסההגנהעצמתכיהוסברכלפיהס,נעשתהשההתחייבותהפרטיס

להיותעשויהפליליבהליךבתחוסלהשהביטויהתפתחות ,וחירותוהאזסכבוזחוק-יסוז:

בנסיבותכיהוכרעזבר,שלבסופובהגינות.חמורהפגיעהתוךשננקטוהליכיסשלעיכוב

יוסנעצרו(הסזמןקצרתהייתהשהופרההציפייהמוצזקת.הייתהההשתחררות ,העניין

עלההודעהלפנישנחקרלמיבנוגע ,לכאורה ,נפגעהההסתמכותההסכס).כריתתלאחר

 ,זאתעסלזין.שיועמזולסיכוןהנחקריסלבתשומתאתלהפנותהיהצריךההסכס.ביטול

כתביאתלהגישהמאפשרותהראיותמבחינתשנגרסהנזקלגביעוסתיתתשתיתהונחהלא

במשפטההוזאותלקבילותנוגעתנפרזתשאלהכיוהבהירהוסיףהמשפטביתהאישוס.

בזברחזקהקיימתכינפסק ,הפליליההליךמיצוישללאינטרסבאשרשיתקייס.הפלילי

הןלנאשמיסהמיוחסותהעברות ,הענייןבנסיבותלזין.בהעמדהציבוריאינטרסקיוס

מבחינתוהןבצבאהמשמעתעללשמירההנוזעתהחשיבותמבחינתהןביותרחמורות

איןכיסרב,המשפטבית ,זרבשלבסיכומוהמריזה.כזיתוךשימושבהשנעשההאלימות

 ,הצזקמןהגנהשלבטענהתזוןהפליליתהערכאה ,במקבילבהחלטה.להתערבותועילה

לבססכזיבהשישברמההגינותחוסרכזיעלתהלאהרשויותהתנהגותלכאורהכיאס

6411בע"פגסהפליליבתחוסניזונהההשתחררותטענתזו.הגנה / פ"זי, l/פב'פבבר 98

הסכמית.מהתחייטתלהבזיל ,מנהליתכהבטחהשסווגהלהתחייטתבנוגעאך 214 , 150 ) 2נה(

הכלליתהתביעהיזיעלההשתחררותהלכתשלהפעלתהלגבישהתעוררהנוספתשאלה

יזיעלנזחתהשזולאחרהערעור,ערכאתבפניטיעוןבעסקתמתמיכההימנעותהעלנסבה

ההחלטהפורסס,(טרספרץבןי l/פ 1187/03זנ"פראוהראשונה.הערכאהשלהמשפטבית

 ] http://www.nevo.co.iJ/psika_word/eJyon/030JJS7.doc [ .) 31.3.05ביוסניתנה
) 29.5.05 Jast visited on (. כנגזבערעורהתביעהייעמזתגזל 'אראו ,זובשאלהלזיון

הפליליהזיןסדרחוקהצעתכילצייןראוי . 507 ) 2004 (אודבריםדיןטיעון"הסזרזחיית

שלההשתחררותסוגייתאתגסהסזירה-1995ה"תשנ ,טיעון)(הסזרי ) 19מס'(תיקון

התובערשאיהזיןהוכרעלאעוזכלייזו:להצעה )ג(ח 155סעיףלפיטיעון.מעסקתהתביעה

 ) ZOס 3 (קמחימוטי :םצולי

מטעמיסכןלעשותהורהוהמחוזפרקליטאס ,הטיעוןהסזרפיעלמהתחייבותובולחזור

 ."הציבורשבטובת

הצזיקוהציטרצורכיכיבזההעויי( 57 , 53(תשנ"ט)זהפשפט " 6כלאפרשתייאוקון 'בראו 44

מצבעלהסומכתההגנהשלילתאתמאליוכמובןמניחהאינהעזייןההסכסביטולאת

הסכס").שלקיומולרבותהאישוס,להגשתקזסאשרהזבריס

/4400ץ"בבג 45  597 ) 5מח(פ"זהפפשלה,ראשבןחברוןארבעקריתהפקופיתהפועצה 92

ההתקשרויות).איזכור(ללאכשלעצמוהמזיניותשינוינגזעתירה(ונזחתה)ניזונה

5035בבג"ץגסכך / י l/פבןקדופיםישראלארץפדרשתשלידקרקעלגאולתהקרן 92

 . 1261 ) 3 ( 1993עליוןתקזין ,פורסס)(לא

53 )ס-י(פ"בה 46 / והשינוןהביבויפשרד _י l/פבןבישראלוהבוביםהקבלביםהתאחדות 92

זיניבמסגרתההשתחררותתנייתשלהמקפחאופייהנגזשנטענוטענותנזחופורסס),(לא

האחיזיס.החוזיס

פבר).עניין(להלן: 769 ) 3מז(פ"זפבר,בןי l/פ 144/87א"ע 47

 . 776בע' ,שם 48

עירייתבןישראלבארץהעובדיםשלהנללתיההסתדרותשלחוליםקופת 250/88א"ע 49

חולים).קופתעניין(להלן: 488 ) 4מג(פ"ז ,באר-שבע

פטוריסמתןעלהחוקיותההגבלותבשל ,לבעייתיתנחשבתהייתהזוהתחייבותכיוס, 50

בהסכמהפסולאיןכיהובהר , 1הערהלעיל ,אלוביבענייןזאת,לעומתארנונה.מתשלוס

שתשתלס).הארנונהשיעורעללהשפיעכזיבושיש(אףארנונהלצורכיהנכססיווגשעניינה

 . 10-9בפסקאותשם,

2225א)"(תא"ת 51 / לפסק 6בפסקה 1039 ) 3 ( 1997מחוזיתקזיןפורסס),(לאי l/פבןרגב 90

פחוזי).רגב:עניין(להלןדינו

 . 518בע' , 1הערהלעילרגב,עניין 52
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חריגיםלהיותיצטרכואלהמקריםההשתחררות,הלכתשלבהפעלתה

 , 53ומידתההציבוריבאינטרסהפגיעהאופימבחינת

הנסיבותשינוישאלת . 4

עלמבוססתלהיותחייבתההשתחררותהחלטתאםהיאאחרתשאלה

קיימיםשהיוטעמיםעלגםלהתבססהרשותיכולהשמאאו ,נסיבותשינוי

להיותשיכלווביןלהידועיםשהיובין-המקוריתההתקשרותבמועדעוד

חלכאשרההשתחררותטענתאתלקבליותרשקלספקאין ,להידועים

המקוריתלהתקשרותמאוחרותלהתפתחויותבזיקההיינו ,בנסיבותשינוי

מאחר ,זאתעם ,הרשותשלבהתנהגותהדופיאין ,כזהבמקרה ,בחוזה

בנסיבותהציבוריהאינטרסעלהגנההיאההשתחררותלהלכתשההצדקה

בתחולתהלהכירמקוםיש ,בוהפוגעתהחלטהלפועלמוציאהחוזהשבהן

שלהמקוריההחלטותקבלתבתהליךפגמיםנפלוכאשרגםההלכהשל

החלטותשינויבענייןהמקובלתלגישהדומהלהיותצריךהדיןהרשות,

 , 54המקוריתבהחלטהפגםשלתיקונולצורךגםלהיעשותשיכול ,מנהליות

טענת ,החוזיהמתקשרשלהאינטרסיםעלהמוגרבתההגנהלנוכחזאתעם

במיוחדמשקלכבדציבוריאינטרסעללהתבססצריכהההשתחררות

למשל,כ,ןברשות,פגוםהחלטותקבלתבתהליךשהורתםאלהבמקרים

שלממחסניומשומשותמגןמסכותלמכורההחלטהאםגםרגב,בעניין

א J'שכויחיוניתהיאההשתחררותמןנפגע J'בפיצויהכרה

'J 'הט'J ע'J שכתפיו'J מתP מאתבווושר'J נזואP שה'J 
בותומכיםותו. J'J'בכהציבורעבורשנעשיתההשתחררות

פיזור J'שים J'ו Pש'גםכמוציבורית,הגינות J'שים J'ו Pש'

 Pנז

שלשלומהאתלהבטיחשהצורךספקאין ,מוטעיתהייתההביטחוןמשרד

מקרה,בכל ,עליהשהוחלטההשתחררותאתמצדיקהאזרחיתהאוכלוסייה

חיווה , 55בהתקשרותרשלנותשללשאלהבמישריןלהידרשמבלי ,ואמנם

השתחררותהחלטתכיהזדמנויותבכמהדעתואתהעליוןהמשפטבית

בענייןאורהשופטכדברינסיבות,שינויעלמבוססתלהיותחייבתאינה

הרשותלהשתחררותיעבורבלתנאיבבחינתאינונסיבותשינוי /Iקוגן:

ההשתחררותבשאלתהמכריעהיסוד ,דרבשלבסופומהסכמים,השלטונית

חללאכאשרגם ,לכןהרשות,הופקדהעליואשרהציבוריהאינטרסהוא

כאשר ,סבירהלהיותעשויהמהתחייטתלהשתחררההחלטה ,נסיבותשינוי

בענייןגם , /561משמעותיציבוריבאינטרסקשהפגיעהבהתחייבותטמונה

בשלרקלאהשתחררותשללאפשרותבאהדהאנגלרדהשופטהתייחסרגב

אכןשההשתחררותמאחרבהרחבה,נידוןלאהנושאאך ,נסיבותשינוי

היבט , 57לכוויתעיראקפלישתשיצרההמשמעותיהנסיבותמשינוינבעה

הרגיליםהחוזיםדינישלהסיכולמדיניההשתחררותהלכתאתמבחיןזה

נידונהשט ,אלוניבעניין , 58צפויותולאמאוחרותבהתפתחויותהמתמקדים

טענתהאתרבקהשופטדחה ,ארנונהלצורכינכסשלסיווגובנושאהסכמה

בנסיבותכלשהושינויחלשלאבקבעולהשתחררותהמקומיתהרשותשל

נבעה(אלאבאי-חוקיותאובטעותנגועההייתהלאהמקוריתושההסכמה

כיללמו,דניתןאלהמדבריםגם , 59ההתדיינות)בעלויותלחסוךמרצון

 ,מהסכמההשתחררותיצדיקבנסיבותשינוירקלא ,מתאימותבנסיבות

 ,מלכתחילהכברהציבוריבאינטרסשפגעההסכמהגםאלא

מצאהשופטשלדינובפסקלמצואניתן ,זוברוחההלכהשלסיכום

אתלקייםהממשלהנתבעה ,זהבמקרההירקות,מגזליארגוןבעניין

שנערךלהסכםבהתאם ,אדמהתפוחיהמגדליםחקלאיםלפצותהתחייבותה

הרשותמשטחימתחרהחקלאיליבואהישראליהשוקשלפתיחתוערב

לאשבפועלמכךנבעההצדדיםביןשהתעוררההמחלוקתהפלסטינית,

כיטענההמדינה ,השטחיםמןאדמהתפוחישליבואכמעטהתקיים

בחוזה,כאמורהחקלאיםאתלפצותחובהעליהמוטלתלאאלהבנסיבות

 ,דברשלבסופו , 6ההשתחררותסהלכתעלהתבססההמדינהשלזועמדה

 ,העליוןהמשפטבביתהדיןפסקשלבמרכזועמדהלאההשתחררותשאלת

בפיצויםחייבתאינההמדינהכיקבעו ,וברקריבלין ,הרובששופטימאחר

הפרשנותלתורתבהתאם ,ההסכםשלפרשנותוסמךעלהחקלאיםשל

תשלוםמחייבההסכםכימיעוט)(בדעתשסרבמצא,השופטרקהתכליתית,

יכלהאםובחןהוסיף ,בפועלהיבואלהיקףקשרללאלחקלאיםפיצוי

השיבהואההשתחררות,הלכתעל ,לחלופין ,עמדתהאתלבססהמדינה

בהלכה,הראויהשימושהיקףאתמבהירשהואתוך ,זושאלהעלבשלילה

יכולההרשותכאשרחלהההשתחררותהלכת ,הרגילבמקרה ,לגישתו

הרלוואנטיותבנסיטתמהותישינויחלבחוזההתקשרותהלאחר /Iכילהראות

יסבהשינויחרףהחוזהאתלקייםחיובהוכיידהעלשניתנהלהתחייבות

תקציביתמצוקהכי ,הוסיףהוא , /611חשובציבורילאינטרסמהותיתפגיעה

 , 6Zבלמחריגיםבמקריםרקאך ,השתחררותלהצדיקתוכלומיוחדתחמורה

סבירותבחוסרמלכתחילהנגועהיההחוזהשבהםבמקריםהדיןוהוא

 , 63קיצונית

ם Iהסעדשאלת . 1
ההשתחררותהלכתלשחיוניכמרכיבהפיצוייםסעז . 1

ההתחייבויותשלתוקפןאתששללההמוקדמתההלכהביןהמהותיהשוני

בכוחהכרהעלהמבוססתהעדכניתההלכהלביןהרשויותשלהחוזיות

מקוםישלאלה ,הסעדיםבתחוםמתבטאמהתחייטיותשלהןההשתחררות

מהםההתחייבות,שלבתוקפההכרההיאלדיוןהמוצאנקודתכאשררק

ההשתחררות?הלכתבושחלהבמקרההמתקשרהפרטשלסעדיואפוא

הנוגעתהרשותנגדפיצוייםתביעתשלבאפשרותכמובן,מתמקד,הדיון

 ,כולקודם ,היאמחוזההשתחררותשלמשמעותה ,מאכיפהלהבדיל ,בדרב

מתאים,בלתילהיותהופךהאכיפהסעדממילאוכך ,לקיימושלאהיתר

אפשריתשהנהלהשבה(בנוסףפיצוייםאפואהואהנותרהרלוונטיהסעד

שניםבמשך ,די)איןבלבדבהאך ,בטלחוזהשלבמקרהאפילו ,מקרהבכל

התפתחההפסיקה ,זאתעםעיון,בצריךהפיצוייםשאלתהושארהרבות

ההלכהשללאימוצהכינרמזמילרבענייןכרב ,למעשה ,בההכרהשלבכיוון

 :זוסמןהשופטכדבריהפיצויים,בתחוםביטוייהיההחדשה
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הסתלקהוהיאהמזינהעםבחוזהשהתקשרמי ?זהלביןזהביןמהיי

יהיהלאששיעורם ,נזקבפיצויילזכות ,האמריקניתההלכהלפי ,עלול ,ממנו

חוזההמזינההפרהשלא ,חוזההפרתעלשמשלמיםלפיצוישווהבהכרח

 ,תקףחוזהבאין ,האנגליתההלכהלפיואילו .ממנוהסתלקהמשותאלא

אסכולותשתיביןבפלוגתההנזק.בהטבתהמזינהאתלחייבמקוםאיןשוב

זבריםבעלמשאירההיאשאיןמשום ,האמריקניתלזעהאנינוטהאלה

כלפיזכותולהבטחתמסוימתערובהלונותנתאלא ,אוניםחסרהרשותשל

 . 64 "הגבירההמזינה

הפיצוייםהיקףלגבישאלות . 2

כתפיועללהטילשלאכזיחיוניתהיאההשתחררותמןלנפגעבפיצויהכרה

הציבורעבורשנעשיתההשתחררותשלנזקהמלואאתבוזזמתקשרשל

שלשיקוליםגםכמו ,ציבוריתהגינותשלשיקוליםבותומכים .בכללותו

שלבמקרהרצוייםאינםרגיליםחוזייםפיצוייםמנג,ד . 65נזקפיזור

(בהנחההקיוםשלמעולוהרשותאתפוטריםהםשאיןמשום ,השתחררות

הרשותאתלהרתיעעלוליםאףהםלקיום).מקביליםמלאיםשפיצויים

מלאים.פיצוייםבתשלוםהחיובמןהחששלנוכח ,מוצזקתמהשתחררות

אתמטשטשתהייתההרגילההחוזיתבמתכונתפיצוייםפסיקת ,כןכמו

הבינייםזרךלכ,ךבהתאם .הפרהלביןמיתילגיטהשתחררותביןההבחנה

שלבשיעורלפיצוייםהתייחסהםיהשנבמהלךבפסיקהוהתגבשהשהלכה

בשעתו,ייהלביא"פרויקטכמוהיקף,רחבפרויקטשלהפסקתולהיותיכולהאפשריתזוגמה 53

יצוין,המזינה.שלהכלכליבמצבתמורותאוהלאומייסיותיפוהעזבסזרישינוייסרקעעל

אלאההשתחררות,תנייתשלהפורמליתבמסגרתניזונהלאזהפרויקטשלהפסקתוכי

חוזייס.הסזריסשלבהקשרס

שללהחלטהבנוגענוספתפעסבפסיקההתעוררהכלכלייסמטעמיסההשתחררותשאלת

נמוכההיענותבשלעצמיתלבנייהמגרשיסשיווקשלמכרזלבטלוהשיכוןהבינוימשרז

,ההשקעהבמכרזוהזוכיסתפיסמשתהמיעוטשעקבבכךנומקה.ההחלטהבולהשתתפות

במכרזהזוכיסמושרביסמאחרכלכלית.מבחינהכזאיתאינההסביבהלפיתוחבתשתיות

ובעיקרהמכרזיס,בזיניהתמקזהבנושאהמקוריתההתזיינותחוזיס,עלעזייוחתמולא

הזוכיסלגביכיהטעיסברקהשופטזאת,עסהרשות.ביזמתמכרזביטוללגביבכלליס

אלארלוונטייס,אינסשובמכרזביטולעלהחליסהעקרונותפיתוח,חוזינחתמוכרבשעמס

מכוחביויסהמערערעסשכרתומהחוזיסלהשתחרריכוליסהמשיביסהיוייאסלשאוליש

המנהלי".במשפטהחלהההשתחררותהלכתמכוחוביולהסהנתונותקונקרטיותסמכויות

הצזזיסאלה,בנסיטת . 622 , 611 ) 3נז(פ"זוהשיכון,הבינוישרנןפינץ' 7561/01עע"מראו,

מפסקההשתחררות.הלכתשלתחולתהשאלתאתלרברכזיגסההתזיינותלהמשךהופנו

כלכלייס,מטעמיסהשתחררותשלבנושאעמזתועלללמוזניתולארבקהשופטשלזינו

מחייבהענייןכיוסרבכזוהשתחררותגורףבאופומלשלולנמנעשהואלצייוראויכיאס

יהוזיתהשופטתיזיעלונזחתהנבחנהההשתחררותטענתזבר,שלבסופונוספת.בזיקה

פורסס)(טרסוהשיכוןהבינוישרנןפינץ' 209/01 )ס-י(בעת"מהמחוזיהמשפטבביתצור

לאפשרכזיההשתחררותבהלכתשימושלעשותייאיולגישתה, . 2567 ) 4 ( 2004מחוזיתקזיו

מבחינהעבורהכזאיאינוכיבוזוהמשךכישגילתה,משוסרקמהסכס,להשתחררלרשות

שיקוליסבשלעצמהעלשקיבלהמהתחייבויותלחזורלרשותלהתיראיוככלל,כלכלית.

שאינהציבורבכספיבפשיעהמזוברכאשרחריגיס,במקריסאלאכלכלית,כזאיותשל

לעמזהבנוסף . 18בפסקהשס,ציבורית".ותקינותתקיןממשלשלעקרונותעסמתיישבת

הייתהההשתחררותלהחלטתהעובזתיתשהתשתיתלכךגסנזרשהזיופסקזו,עקרונית

לרוכשיסישווקושהמגרשיסהאפשרותמוהמזינהשלהסתייגותהעללביקורתוגסרעועה

הכללי.לציבורמלכתחילהנועזהשהשכונהאףחרזייס

כזיעלתה(שלאמנהליתמהבטחההשתחררותשלהאפשרותניזונהכאשרלכ,ךבזומה 54

ההתחייבותכאשרגסהציבורי,האינטרסעלהגנהשלבאפשרותהמשפטביתהכירחוזה),

 ) 2מא(פ"זהחקלאות,שרנןבוטינסקי Iזנחלת 636/86בג"ץראורשלנית.הייתההמקורית

לצרףהבטחהלקייסשלאחוקי"ייציזוקשלבקיומוהמשפטביתהכירזהבמקרה . 701

יעיל"כ"בלתיבענייוהטיפולתוארשבהובנסיבותהעותר,המושבשללשטחוזונסמאה

שלמעמיקהבאי-בזיקהנגועוהיהבחובבנותהטיפולגבלמסוימיסייבשלביסכיצויןואף

אילושכוהעותריס,עסהרשויותהלכושטהכיווןמשמעותשלכוללתובאי-ראייההבעיות

זיבשלבהחקלאותשרבצזק,הגיע,שאליהמסקנה,לאותהאזכרבמגיעיסהיוכו,עשו

תוארההמקוריתההבטחהאתלבטלההחלטהאזרבה, . 708בעישס,הטיפולי.'שלמתקזס

ולבצעלהמשיךהמשיביסאתלחייבחוקיציזוקייאיוכינאמרואףאמיצה",כ"החלטה

באספקלריההזרביסראייתוללאמעמיקזעתשיקולללאבשעתושניתנומוטעות,החלטות

 . 710בעישס,רחבה".ציבורית

לעבוזההזיוביתשלזינובפסקרקישירהלהתייחסותזכתהבהתקשרותהרשלנותשאלת 55

כאלהבמקריסכישגרס , 563כופז"עמצגר,-מ"יהחינוךןמשרז 114-3נג/בזב"ע

לפיצוייסהפרטשלזכותותישמראךמאכיפה),(כלומרהחוזהמקיוספטורההרשותתהיה

כפיהשתחררות,שלהרגילבמקרהמופחתיספיצוייסשלמפסיקתס(בשונהמלאיסחוזייס

צריךההשתחררותבהלכתשהזיוןמאחרבעייתית,היאזוגישהלהלן).ויבפרקשיפורט

במקרהיסהמופחתהפיצוייסהמאזנייס.כףשעלהציבוריהאינטרסשלבמהותולהתמקז

בטעות.הוזאהשלבמחיראפילוכשורה,לפעולהרשותאתלתמרץנועזוהשתחררותשל

משוסולוכזה,במקרהלהועילתוכללאהרשותנגזרשלנותתביעתגסכילהוסיףניתו

בלבז.כיסחסרוןשלהמיזהלאמתבהתאסגסנפסקהנזיקיןזיניבמסגרתשהפיצוי

 . 91בעי , 18הערהלעילקוגן,ענייו 56

פגיעהלמנועכזיייגסהשתחררותהמאפשרהגרמני,למשפטאנגלרזהשופטהפנהזהבהקשר 57

לכ,ךבזומה . 519-518בעי , 1הערהלעילרגב,ענייולהסירהי.'אוהציבורברווחתקשה

חרמון,מבואותהאזוריתהמועצהנ'בע"מלישראלהחשמלחברת 124/02(נצי)בעת"מ

עלהוסכסשבומחוזהלהשתחררותהצזקהישכיממוהשופטקבע 577תשס"במנהלי

בנסיבות).שינויבהיעזר(גסהזיומולמתחייבבהתאסשלאארנונהגביית

עוזמשקפתאינההסיכוללזיניהמצמצמתהמסורתיתשהגישהבהנחהגסנכוניסהזבריס 58

ייאירועשלההגזרהמבוססתממונות)זיני(חוקהאזרחיהקוזקסבהצעתאף .הזיואת

זו).להצעה 195סעיף(ראוחזשה"יינסיבהשלהתרחשותהעלמסכל"

רבק.השופטשלזינולפסק 10בפסקה , 1הערהלעילאלוני,ענייו 59

 )ס-י(ה"פזה.במקרההמחוזיהמשפטביתשללפסיקתובסיסשימשהזוהשתחררותטענת 60

פורסס,(לאי l!מנןמ l!בעשיתופיתחקלאיתאגוזה-ירקותמגזליארגון 318/98

 ] http://www.nevo.co.il/psika_word/mechozi / ) 12.2.01ביוסניתנהההחלטה
) 29.5.05 m98000318.doc] (last visited on . המזגישהקצרההנמקהעלנשעןהזיופסק

חוזיות.התחייבויותקיוסשללערךנזרשתאינהאךהרשות,שלהאינטרסיסאת

מצא.השופטשלזינולפסק 50בפסקה , 1הערהלעילהירקות,מגזליארגוןענייו 61

קיצונייסבמצביסרקלהישמעראויהתהיהזוהשתחררותייעילתמצא,השופטשללגישתו 62

ההכרהמפנילהישמרוישזופו;יוצאותהתרחשויותבשלהמזינהקופתנקלעהשאליהס

נסיטתכשינויהכלכלי,העזיפויותבסזרבשינוייסאובתקציב,קיצוציסהמעוזזתבמזיניות

שס.שס,החוזיותי.'מהתחייבויותיההמזינהשלשחרורהאתלהצזיקשבכוחו

רשות,מחוזההשתחררותלהצזיקהעשויאחראפשריעקרונייינימוקמצא,השופטפיעל 63

שניתנה,בעתהשלטונית,ההתחייטתכיהואלהתקשרות,הרלוואנטיותבנסיבותשינוימלמ

ניתנה,בובמועזנבחנה,שאילוכךמסמכות,בחריגהשניתנהאובעלילסבירהבלתיהייתה

שס.שס,לבטלהי.'הכרחהיההמנהלי,במשפטהמקובלותהעילותלפי

 . 2005בעי , 27הערהלעילמילר,ענייו 64

נ'בע"מבכבליסתקשורתמערכותב l!מת 508/98בבג"ץכילצייוניתוהשוואה,לשס 65

למקריסגסמתאיסכמוזלהשתחררותבגיןהפיצוייספסיקתשימשה 577 ) 4נז(פ"זהכנסת,

ניזונהשבוזה,זיובפסקהרשות.שלמאוחרתהחלטהבשלהפרטנפגעשבהסאחריס

השופטכתבבהס,שיתחרוהלווייןלשיזורירישיוןהענקתנגזהכבליסזכייניותשלעתירתו

הבאיס,הזבריסאתלויושלמה

הזיובהוראותשנרקמוכפילמשיבות,העותרותשביוהיחסיסמערכתעללהשקיףייאפשר

התחייטיותיה,אתלכבזהחובההרשותעלמוטלתואמנס,רשות.כחוזההזיכיונותובהוראות

כנאמןמעמזהובשלהרשותשללהתחייבויותיהבנוגעהחלהמיוחזהזיופיעלאולס,

יסוזעללסיומוכךיזיעלולהביאהחוזהמולהשתחררהאפשרותלרשותעומזתהציבור

תשלוסכנגזתיעשההחוזהמוההשתחררותשכאלהבנסיטתאכו,הציטר.טובתשלטעמיס

שס,מנהליי.'כפיצויייפסקשהואוביוהכלליהזיולפייהיהשהפיצויביוהאחר,לצזפיצוי

 . 581בעי

הזיוןאתזחוולכורשות,לחוזההזיכיוןהשוואתאתזחוהאחריסהשופטיסכילצייויש

 . 582בעישס,ההשתחררות.בהלכת
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חוזייםמפיצוייםלהבדיל ,ההטתמכותאינטרטעלהמ~ניםכיט,חטרון

אינטרטעלגםמ~נים(כלומררווחמניעתעלפיצויהכוללים ,מלאים

 ,הציפייה)

לפיצוירמזולעיל,שצוטטו ,מילרבענייןזוטמןהשופטשלדבריוכמ

פטקיבכלכמעטעצמהעלחזרהזובגישהתמיכהכיט,חטרוןשלבשיעור

כךבשל ,פירוטללאאך ,ההשתחררותבהלכתדיוןהתקייםשבהםהדין

הדיוןהתייתרפברבענייןלמשל,כ,ך ,להכרעהבהםנדרשהלאשהשאלה

בפיצוייםחויבהשהמדינהכךבשלההשתחררות,הלכתמכוחבפיצויים

אלה,בנטיבות ,ומתןהמשאבשלבלבבתוםלנהוגחובתההפרתבגין

כיצד ,בפטיקההוכרעטרםאמנם, IIכישצייןבכךאורהשופטהטתפק

שאין ,היאהברורההנטייהאך ,כזהבמקרהההולמיםהפיצוייםייקבעו

ב'פיצוייםעמומחוזההשתחררהשהרשות ,הפרטאתתפצהשהרשותמקום

 , 6611רווחמניעתולאכיטחטרוןמוגבל:בהיקףיהיוהפיצויים ] ..מלאים'[,

 ,ענייןשללגופו ,לראשונהנידוןהשתחררותשלבמקרההפיצוייםנושא

עמדההשאלהשבוזה,במקרהגםכיכ,ךעללהצטערניתןרגב,בפרשת

 ,פטיקתושלהעקרוניהצדשלמלאהמהבהרההמשפטביתנמנע ,להכרעה

 :הבאותהעובדותהמשפטביתבפניהובאוהפיצוייםבשאלתהדיוןלצורך

שלישילצדנמכרושמהן ,כ) IIאבמטכות(שליחידות OOO,60ל-נגעהחוזה

 0,6היההמקוריהרכישהמחיריחידות, 50,000ההשתחררותלמועדעד

השלישיהצדעםשנעשתההעטקהבמטגרתהמחירואילו ,ליחידהדולר

ההשתחררותבמועדעמדהמטכותמחיר ,זאתלעומת ,ליחידהדולר 0,8היה

השלישיהצדהמפרץ),למלחמתההיערכות(לנוכחליחידהדולר 17,65על

הטתיימהזוותביעה ,עמוהחוזההפרתבגיןהביטחוןממשרדהקונהאתתבע

בביתהפיצוייםלשאלתשנדרשאילן,השופט ,דולר 50,000שלבפשרה

ולאחר ,מחייבתפטוקההלכהשללהיעדרהמודעהיה ,המחוזיהמשפט

לושנגרםהכיטלחטרוןבהתאםפיצוייםלקונהלפטוקהחליטבנושאדיון

משיעורנפלאך ,ההשבהמשיעורחרגזה,במקרה ,הכיטחטרוןבפועל,

המטרותמבחינת IIכיהטביראילןהשופט , 67הרגיליםהחוזייםהפיצויים

הנפגעלמתקשרלפטוקצודקזהאין ,להשיגנועדהההשתחררותשהלכת

שבמקריםברעיוןמקורהבמינהלההתחשבות ,מלאיםחוזייםפיצויים

מוצדקת,כןועל ,חיוניתהחוזיותמהתחייטיותיההמדינההתנערותמטוימים

בדרךהנובעותבתוצאותהמינהליישאשכזהמוצדקבמקרהשגםיתכןלא

 56,000לתובעיםנפטקולמעשה,הלכה , IIמוצדקתשאינהמהתנערותכלל

שלישי,צדעםחוזההיהשלגביהןהמטכות OOO,50ל-בנוגעפיצויים,דולר

להתחשבמקוםהיהלאההשתחררותהלכתחלהאלמלאגםכינפטק

ניטיוןנעשההיהאםשגםמאחרההשתחררות,בזמןשלהןהשוקבמחיר

דבר,שלבטופו , 68השלישילצדמגיעיםההפרהרווחיהיו ,יעילהלהפרה

שללגובהובהתאםנפטקוהשלישילצדשנמכרוהמטכותןיבגהפיצויים

הנותרות,היחידות 10,000לגבי ,זאתלעומתעמו,שנעשההפשרההטכם

חוזהשלקיומולגביהביטחוןמשרדכלפישוואמצגביצעשהקונהמאחר

 6,000שלבשיעור ,החוזיתהתמורהבהשבתרקחויבהמשרדלמכירתן,

 ,ליחידה)דולר 0,6שללתחשיב(בהתאםדולר

המשפטביתהגיעשאליההתוצאהאתאישרהעליוןהמשפטבית

 ,אנגלרדהשופט ,בערפללוטהדיוןשלהעקרוניהצדאתהשאיראך ,המחוזי

פיצוייםשלאחידכללבבירורמלקבוענמנעהמרכזי,הדיןפטקאתשכתב

הכרעתואתלצמצםובחרהכיטחטרוןבשיעורהשתחררותשלבמקרה

 , 69בנושאהקייםלערפולמודעשהיהאף ,רגבענייןשלהמיוחדותלנטיבות

לטיכולהקרוטתבנטיטתנעשתהרגבבענייןשנידונהההשתחררות ,לשיטתו

הפיצוייםלפטיקתכבטיט ,אלהבנטיבות ,ממש)טיכולכדיעלואף(ואולי

כתב:וכךהתרופות,לחוק 18בטעיףהקבועים ,הטיכולמדיניהיקששימש

II ונוקשיםאחידיםכלליםלקבועהראוישמןחושבאיני ,עקרונית

המצדיקותהנטיבותההשתחררות,לאחרהמתקשריםביןהיחטיםלהטדרת

הציבוריתהרשותשלשיכולתהישאחד,מעוראינןמנהליתהשתחררות

החיצוניותהנטיבותשלמהותיבשינוימקורהמחייב,מחוזהלהשתחרר

 ,אחריםנימוקיםעלמטטטתזושיכולתישאךהחוזה,כריתתביטודשהיו

בנטיבותמהותישינוישהתרחשמבלי ,חיוניציבוריצורךעלהמבוטטים

במדיניותשינוישחלאפשר ,כךהחוזה,כריתתבעתקיימותשהיוהמקוריות

מלחמה,פרוץכגון ,חיצוניותאובייקטיביותבנטיטתתלוישאיננו ,הכלכלית

כלליםפיעלייקבעוהפרטיהמתקשרשלזכויותיוכיהכרחאיןלכן

לטיכול ,לעילשהטברתיכפי ,קרובותהנדוןהמקרהנטיבות ] .. ,אחידים[

בטעיףהמחוקקשגיבשהפתרונותמןלהקישמקוםיש ,לטעמילכן,חוזה,

לאחררשותבחוזההמתקשריםביןהיחטיםלהטדרתהתרופותלחוק 18

 , 70llהחוזהמןההשתחררות

על ] ..שיפוי[,"לוכןלהשבההמתקשרכידועזכאי ,הטיכולדינילפי

טבירבאופןבהןשהתחייבההתחייבויותועלשהוציאהטבירותההוצאות

בנטיבותכןלעשותצודקהמשפטלביתנראהאםוהכל ,החוזהקיוםלשם

הטביר ,הענייןבנטיבותאלהעקרונותביישמו , IIלושנראהובמידההעניין

לשיעוררקהמתקשרהיהזכאיההשבהעקרוןמכוחכיאנגלרד,השופט

שביןההפרשעלפיצויהביטחון,למשרדידועלששולמההחוזיתהתמורה

חורגכברשלישי)צדעםבחוזההמוטכמת(התמורהדולרס,-8לדולר 0,6

זאתבכלנמצא ,זאתעם ,החוזיהפיצויתחוםאלהשבהשלהמטגרתמן

מאחר ,המחוזיהמשפטביתשפטקכפיהפשרה,הטכםבגיןלפצותמקום

בעקטתשבאוטבירותהתחייטיותגם ,מנהליתהשתחררותשלבנטיטת IIש

לזכותעשויות- )ב( 18טעיףכדרישתקיומו-לשםולא ,החוזההפטקת

פרטיאזרחעללהטילאין ,עקרוניבאופןבשיפוי,הפרטיהמתקשראת

אינטרטעלהגנהשלשיקוליםמתוךהרשותידיעלבמישריןשנגרמונזקים

גםביטוטישזהלעקרון ] ..כולו[,הציבורעללהטילישאלהנזקיםציבורי,

 , 71llוחירותוהאדםכטדבחוק-יטוד:כיוםהמצויה ,הקנייןעלהחוקתיתבהגנה

לתוצאהאנגלרדהשופטהטכים ,הנוטפותהיחידות OOO,10ל-באשרגם

השתקשללטענהלהידרשמבליאך ,המחוזיהמשפטביתאליהשהגיע

עקרוןיותר:פשוטזולתוצאההטעם ,לשיטתו ,שוואמצגשלבנטיבות

עלפיצויכוללאינוטיכולדמויתהשתחררותשלבנטיבותשחלההשבה

השופטשלדינולפטקשהטכימויה'ופרוקצמקהשופטיםשנמנע,הרווח

 ,בכללותובנושאעקרוניתמהכרעההםאףנמנעואנגלרד
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עליהן,שהשיבאלהמאשרשאלותיותרפתחרגבבענייןהדיןפסק

ההשתחררותהלכתשלשהפעלתהלכןראשונהקונקרטיתדוגמהמהווההוא

הפיצוייםלפסיקתהבסיסאתהשאירהוא ,זאתעםפיצויים,בחיובמלווה

המדויקתהמידהאמתמבחינתוהןהתאורטיהבסיסמבחינתהן-פרוץ

יכולהאחריםלמקריםסיכולדמוימקרהביןההבחנהשיעורם,לקביעת

לסיכולהקרוביםבמקריםהפיצוייםהיקףצמצוםמבחינתמוצדקתלהיות

להגדירהיהשראוינראה ,זאתעםהרגילים),החוזיםבדיניגם(כמקובל

מנתעל ,השתחררותשלהרגילבמקרהפיצוייםלפסיקתהמידהאמותאת

שלטונית,קונצסיהשלאוחסדשלולאזכותשלדמותילבשואלהשפיצויים

חקיקתםכי ,מפורטדיוןללאכיאם ,הבהיראףרגבענייןכילהוסיףחשוב

ההשתחררותהלכתתחתהקרקעאתשמטהלאהחדשיםחוקי-היסודשל

היאשבהןבנסיבותלמתקשרהפיצוייםרףלהעלאתלהביאצפויהואינה

חלה,

נוגעתממששללדיוןכהעדזכתהשלאהמורכבותהשאלותאחת

חוזים(שלהםשלישייםצדדיםגםמעורביםשבובמקרההפיצוייםלשיעור

הרשותאתלתבועיוכלואלהצדדיםהאםהרשות),עםשהתקשרהצדעם

לפיצוייםהרשותעםשהתקשרמיאתלתבועיוכלוהאםנזקיהם!בגין

ההשתחררות!הלכתבמסגרתמופחתיםפיצוייםקיבלשזהאף ,רגיליםחוזיים

שימושנעשהשבהםםיהמקרמןשבחלקאף ,מענהללאנותרואלהשאלות

שלישיים,צדדיםעלרבורותפוטנציאליותהשפעותהיוההשתחררותבהלכת

הממשלהשלהשתחררותהואכאלההשלכותלצפותבבירורניתןשטמקרה

למשלכמו ,הרחבלציבורהמיועדותדירותהבוניםקבלניםעםמחוזים

קיימותזהמסוגבמקרה ,רביןממשלתבתקופתההשתחררותהחלטת

רוכשיעלגםביותררבורובאופן ,המתקשרשלהמשנהקבלניעלהשפעות

אתלקייםשלאהממשלהשלהחלטתה ,רגבבענייןגםכן ,ממנוהדירות

השלישיהצדכלפיהחוזהשלהפרהגררהכ IIהאבמסכותלמכירתהחוזה
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