
 הרשות השלטונית כמזכה

 מאת

 עופר גרוסלןופף*

 פעולותיה של דשות שלטונית מיועדות בעיקרן להטיב עם הציבור אותו הרשות
 משרתת. זו ההצדקה המרכזית לעצם קיומה, תהו הטעם המצדיק את מימון פעילותה
 באמצעות תשלומי חובה הנגבים מהפרטים באמצעות מנגנוני המם השונים. אץ
 להתפלא אפוא על כך שבמקרים רבים יימצא אדם פלוני מפיק תועלת מפעולתה של
 רשות שלטונית אלמונית. השאלה אותה מבקש מאמר זה לבחץ היא האם, ובאילו
 תנאים, עומדת לרשות השלטונית הזכות לתבוע פרט אשר נהנה מפעולתה במסגרת דיני
 עשיית עושר ולא במשפט. כך, למשל, האם יכולה המדינה לתבוע את הוצאות חילוצם
 של מטיילים שנקלעו למצב מצוקה ממארגני הטיול, מהמבטח של הטיול או
 מהמטיילים עצמם י האם יכולה רשות מקומית לתבוע מבעלי מפעל שגרם לזיהום
 סביבתי את עלויות הטיפול במפגע שייצר? האם המדינה יכולה לתבוע מחברות הטבק
 את העלויות העצומות בהם נשאה בתחומי הבריאות, הרווחה והמחקר כדי למנוע
 ולהקטין נזקי עישון ? בצורה כללית יותר, האס ניתן לראות ברשות שלטונית ״מזכה״
 לעניין דיני עשיית עושר ולא במשפט, ולהעניק לה זכות תביעה במסגרתם באותן

 נסיבות בהן זכות השבה הייתה מוכרת, לו מרעיף טובת ההנאה היה אדם פרטי ?

 התשובה אותה מציע הכותב לשאלות חשובות אלה היא תשובה מורכבת. השאלה
 המהותית בה יש להכריע היא שאלה פוליטית, ועניינה מדיניות המימון הציבורי
 הראויה. שאלה זד לא p שהיא חיצונית לדיני עשיית עושר ולא במשפט, אלא שאין
 היא מוכרעת כלל בכלים משפטיים. יתכנו מצבים בהם יאומץ מודל יחסים אנכי בין
 הרשות לפרט, באופן שפעולת הרשות מהווה את הבסיס החברתי לפעולת הפרט,
 וכנגזר מכך התועלת שהפרט מפיק מפעולת הרשות היא הנאה כדין משירות לו הוא
 זכאי! יתכנו מצבים בהם יאומץ מודל יחסים אופקי בין הרשות לפרט, המניח כי פעולת
 הרשות השלטונית איננה שונה מפעולתו של כל פרט אחר, ועל כן הרשות זכאית
 לתבוע כ״מזכה״ פרטי: ויתכנו גם מצבי ביניים, כגון שכלפי פרט אתד מוחל דגם
 יחסים אנכי וכלפי האחר דגם יחסים אופקי. מכאן, שהמשפט איננו יכול לאמץ פתרון
 גלובלי לשאלות אלה, אלא הוא נדרש לבחון בכל מקרה נתון את מדיניות המימון

 מרצה בכיר, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב. מרצה מן החוץ, בית הספר למשפטים,
 המסלול האקדמי של המכללה למנהל. מאמר זה ראשיתו בתגובה להרצאתו של פרופ׳ תנוך דגן
 בנושא ״הטבת נזקי עוולות המוניות״ במסגרת כנם בנושא ״נזקי עישון״ שאורגן על ידי ד״ר אירים
-רבינוביץ-ברון באוניברסיטה העברית בירושלים. ברצוני להודות למר עידו קדים, על סיועו המסור,
 המיומן והנבון בהכנת המאמר! לד״ר ברק מדינה ולמערכת ״משפטים״ על הערותיהם המצויינות
 לטיוטות קודמות של מאמר זה,־ ולקרן המתקר של בית הספר למשפטים של המכללה למינהל על

 תמיכתה הכספית.
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 עופר גרוסקופף משפטים לד(3) תשס״ה

 הציבורי שאומצה על ידי המחוקק, ולהכריע בשאלת ההשבה לאורה, במצב דברים זה
 כל שניתן הוא להצביע על נקודת המוצא הראויה לדיון בשאלה הפרשנית מהי מדיניות
 המימון הציבורי שאומצה על ידי המחוקק ביחס לפעולה השלטונית הנידונה. במילים
 אחרות, מהי ״חזקת התכלית״ בה ראוי להחזיק, ואשר לאורה יש להכריע, בהעדר

 תכלית קונקרטית אותה ניתן לייחס למחוקק במקרה הנתון.
 התובנה המרכזית שמאמר זה מבקש לקדם מוגבלת אפוא להצגת נקודת הפתיחה
 לתהליך הפרשני של איתור מדיניות המימון הציבורי שיש לייחס למחוקק ביחס
 לפעילותן של רשויות שלטוניות. נקודת מוצא זו, כך סובר הכותב, היא שרשות
 שלטונית, ובכלל זה המרעה, איננה רשאית להיעזר במשפט הפרטי בכלל, ובדיני
 עשיית עושר ולא במשפט בפרט, כדי לתבוע תשלום מפרטים אשר נהנו מפעולה
 שלטונית שביצעה במסגרת סמכותה. לשיטתו, נקודת הפתיחה, הן מבחינת הדין המצוי
 והן מבחינת הדין הרצד, לדיק בהטבות שלטוניות היא שלציבור בכללותו, ולכל פרט
 המהווה חלק ממנו, יש זכות ליהנות מפעולותיה השלטוניות של הרשות, ועל כן אין
 לראותו כמתעשר שלא על פי זכות שבדין בעקבות פעולות אלה. ודוק, המחוקק רשאי
 אומנם לסטות מנקודת פתיחה זו, ולהורות כי במקרה זה או אחד רשאית דשות
 שלטונית לתבוע השבה של טובות ההנאה שנתנה. אולם, בהיעדר הסדר חקוק
 שתכליתו מלמדת על כוונה לאפשר לרשות לגלגל את עלויות פעולתה באמצעות
 המשפט הפרטי, קיימת, ורצוי שתתקיים, ״חזקת תכלית״ שלפיה היא אינה רשאית

 לעשות כן.

 א. הקדמה. ב. מקרה המבחן: פעולות המדינה להטבת נזקי עישון. ג. יחסי הפרט
 וחדשוה השלטונית: דגם ״אופקי׳׳ ודגם ״אנכי״. ד. הדגם ה״אנכי׳׳ כמודל המצוי.
 ה. הדגם ה״אנכי׳׳ כמודל הרצוי. 1. פגיעה בתמריצי הרשות השלטונית; 2. שיקול
 הסבסוד הסמוי; 3. שיקול ההחצנה:4. תשובה לטיעון בדבר הפגיעה בתמריצי הדשות
 השלטונית - הצורך להגדיר מראש את כללי המימון הציבורי:5. תשובה לטיעון בדבר
; 6. תשובה לטיעון ההחצנה - המדינה  סבסוד סמוי - סבסוד סמוי או תשלום כפולי
 כמבטח: ד. מניעת חיוב רטרואקטיבי בתשלום כפול(השיקול המקביל לכלל נגד מיסוי
 רטרואקטיבי); 8. חשש לשימוש סלקטיבי בזכות השיפוי (השיקול המקביל לכלל

 האוסר מיסוי סלקטיבי); ו. סיכום.

 א. הקדמה
 חלק משמעותי מטובות ההנאה שצומחות לכל אחד במהלך חייו הן תוצר ישיר או עקיף
 של פעולות שלטוניות. השקעות של רשויות השלטון השונות1 בתחומים מגוונים כגון
 חינוך, בריאות, איכות הסביבה, ביטחון, שיטור, מחקר, תשתיות ציבוריות, תרבות

 1 השימוש במונח ״רשות שלטונית״ לאורך מאמר זה כולל גם גופים שלטוניים הנהנים ממעמד
 משפטי עצמאי - כדוגמת רשויות מקומיות ותאגידים סטטוטוריים, אולם אץ הוא כולל תאגידים

 פרטיים הממלאים תפקידים ציבוריים כדוגמת קופות החולים.
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 משפטים לד(3) תשס״ה הרשות השלטונית כמזכה

 וספורט מועילות לתושבי המדינה. לעתים תועלות אלה מתחלקות בין כלל תושבי
 המדינה או בין תת־קבוצה גדולה ומבוזרת שלהם, באופן שקשה להצביע על נהנה
 מסוים או על קבוצה מצומצמת ומוגדרת של נהנים. כזוהי, למשל, פעילותו של צה״ל
 לשמירת גבולות המדינה או, להבדיל, תרומתה של האקדמיה ללשון העברית לעיצובה
 ולפיתוחה של השפה. במצבים אלה תתקשה הרשות השלטונית לזהות ולתחום את
2 לעומת זאת,  הנהנים מפעולתה, וממילא לא ניתן לתבוע מהם תשלום בשיעור הנאתם.
 ביחס למספר לא מבוטל של פעולות שלטוניות ניתן להצביע על פרט מסוים או על
 קבוצת פרטים מוגדרת הנהנים באופן מיידי ומיוחד מהפעולה השלטונית. כך, למשל,
 כאשר כוחות הביטחון פועלים לשחרורו של אזרח ישראלי שנחטף על ידי מחבלים
 במהלך עבודתו, או כשכוחות החילוץ פועלים להצלתם של מטיילים שנקלעו למצוקה
 במדבר יהודה. במקרים אלה פעולתם של הכוחות מועילה בראש ובראשונה לאזרחים
 שחייהם ניצלו ולאלה שנשאו באחריות הישירה כלפיהם (כגון המעסיק, מארגן הטיול
. במקרים אלה ניתן, מבחינה לשונית, לייחס לרשות השלטונית את התואר  או המבטח)
 ״מזכה״, ולפרט שנהנה מפעולתה - את התואר ״זוכה״. יתר על כן: לו הייתה פעולת
 ההצלה מתבצעת על ידי אדם פרטי ולא על ידי הרשות השלטונית, קשה להטיל ספק
 בכך שהיה זכאי לתבוע מהפרט ה״זוכה״ את החזר הוצאותיו, ואולי אף שכר ראוי.3
 אולם, האם די בכך כדי לזכות גם את הרשות השלטונית בעילת תביעה במסגרת דיני
4 האם ניתן למתוח קו אחד בין פעולת הרעפה שמבצע אדם  עשיית עושר ולא במשפט?
 פרטי להענקת טובת הנאה מצד רשות שלטונית, ולגזור שבנסיבות שבהן הייתה עומדת

 2 אולם, היו שביקשו לראות בתרומה זו של השלטון לעושרם של הפרטים בסיס להכשרת פעולות
 של פגיעה בקניין הפרטי. ראו יוסף מ׳ אדרעי, ״על חוקה דקלרטיבית וחוקה קונסטיטוטיבית -
 מעמדה של זכות הקניין החוקתית במדרג זכדות האדם״, משפטים כח 461, 523-521 (תשנ״ז)
 (״בחברה המודרנית ניתן אפוא לדבר על פעילות משותפת של היחיד עם החברה שהוא חי ופועל

 בה. החברה משקיעה בתשתית והיחיד תורם את חלקו, אך התשואה שייכת לשניהם״).
 3 התביעה כלפי האדם שחייו ניצלו מבוססת על הרעיון של ״שמירה על עניין הזולת״; ראו סעיף 5
 לחוק עשיית עושר ולא במשפט, תשל״ט-1979, וכן ע״א 501/89 מדינת ישראל נ׳ ברד, פ״ד
 מו(3) 221 ! חנוך דגן, ״הפועל לשמירת עניין הזולת״, משפטים כד 463 (תשנ״ה); דניאל פרידמן,
 דיני עשיית עושר ולא במשפט 187-140 .(מהדורה שנייה, תשנ״ח). התביעה נגד מי שנשא בחובה
 הישירה כלפי אותו אדם מבוססת על רעיון של פירעח חיוב של הזולת. השוו סעיף 4 לחוק עשיית

 עושר ולא במשפט, וכן שם, בעמי 297-287,173.

 4 למותר לציין כי גם בהנחה שעומדת למדינה זכות תביעה כלפי הנהנה׳ הישיר מפעולתה, אץ
 משמעות הדבר שהיא תבחר לממשה בכל מקרה ומקרה. כך, למשל, מדינת ישראל נמנעה עד כה,
 למיטב ידיעתי, מתביעת אנשים פרטיים בגין הוצאת חילוצם ממצבי מצוקה (ולא כל שכן מצוקה
 שהיא תוצאה של מעשי טרור), חאת אף אם האחריות להימצאות במצב המצוקה הייתה מוטלת,
 כולה או חלקה, על האדם שחייו ניצלו(כגון מטייל שנקלע לשיטפון למרות אזהרות הרשויות, או
 אדם שנכנס לשטח סגור בניגוד להוראות המפקד הצבאי). לקושי הטמון בהקניית שיקול דעת מסוג

 זה בידי הרשויות ראו הטקסט הסמוך להערה 77 להלן.
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 עופרגרוסקופף משפטים לד(3) תשס״ה

 לאדם פרטי זכות לתבוע תשלום בגין טובת ההנאה שהרעיף על הזרלת תעמוד זכרת זו
 גם למדינה ?

 העמדה העקרונית שמאמר זה מבקש לקדם גורסת כי ראוי לתת תשובה שלילית על
 שאלות אלה. לגישתי, עמדת המוצא הראויה היא שרשות שלטונית, ובכלל זה המדינה,
5  איננה רשאית להיעזר במשפט הפרטי בכלל, ובדיני עשיית עושר ולא במשפט בפרט,
 כדי לתבוע מאזרחיה ומתושביה תשלום בגין פעולות שלטוניות שביצעה במסגרת
6 לדידי, נקודת הפתיחה הראויה לדיון בהטבות שלטוניות היא שלציבור  סמכותה.
, ולכל פרט המהווה תלק ממנו, יש זכות ליהנות מפעולותיה השלטוניות של  בכללותו
 הרשות, ועל כן אין לראותו כמתעשר שלא על פי זכות שבדין בעקבות פעולה שלטונית
7 ודוק: המחוקק רשאי לסטות מנקודת פתיחה זו, ולהורות כי במקרה זה  של הרשות,
 או אחר רשאית רשות שלטונית לתבוע השבה של טובות ההנאה שנתנה; עם זאת,
 בהיעדר הסדר חקוק שתכליתו מלמדת על כוונה לאפשר לרשות לגלגל את עלויות
 פעולתה באמצעות המשפט הפרטי, ראוי לקבוע ״חזקת תכלית״ שלפיה היא אינה

8 .  רשאית לעשות כן
9 .  שאלת מעמדה של הרשות השלטונית כמזכה מצויה אפוא במוקד הדיון שלהלן
 אולם, כדי לחדד ולהמחיש שאלה זו, ימוקם הדיון בהקשר קונקרטי ועכשווי - שאלת

 5 הטיעון המוצג ברשימה זו מתמקד באפשרות התביעה של המדינה כנגד הנהנים מפעולותיה
 השלטוניות במסגרת דיני עשיית עושר ולא במשפט. עם זאת, ניתן להרחיב את הטיעון גם ביחס
, 8 ן ל ה  לאפשרות התביעה בנזיקין נגד אלה שיצרו את הצורך בהתערבות השלטונית. ראו העדה X ל
 והשוו לדיון בדוקטרינה Free Public Services Doctrine-n, הטקסט הסמוך להערה 39 להלן,

 שהופעלה בעיקר ביחס לתביעות בנזיקין.

 6 לעניין זה אץ לגישתי חשיבות להבחנה בין פעולות המבוצעות מכוח חובה מהותית המוטלת על
 הרשות (קרי: מכוח ״זכויות שאינן תלויות תקציב״) לבין פעולות המבוצעות מכוח שיקול דעת
 המסור לה (קרי: מכוח ״זכויות תלויות תקציב״). להבחנה זו ראו בג״צ 2344/98 מכבי שירותי
 בריאות נ׳ שר האוצר, פ״ד נד(5) 729 (בעיקר פסקאות 40-35 לפסק דינו של השופט מישאל

 חשין).
 7 השימוש במונח ״פעולה שלטונית״ נועד להוציא מגדר הדיון פעולות שמבצעת הרשות מכוח
 מעמדה כבעלת רכוש מן המניין וללא הפעלת סמכות שלטונית כלשהי. ביחס לפעולות אלה אינני
 סבור שיש להבחץ בץ הרשות לבין כל בעל רכוש אתר, ועל כן יש להכיר בזכותה לשיפוי על

 הוצאותיה בנסיבות שבהן כל בעל רכוש היה זוכה לשיפוי. ראו הערה 36 להלן.
 8 ל״חזקות התכלית״ ותפקידן בהליך הפרשנות ראו אהרן ברק, פרשנות תכליתית במשפט

 226-220 (תשם״ג).
 9 הדיון יתמקד במצבים שבהם בחרה הרשות לנקוט פעולה שלטונית פלונית תוך ידיעה של מכלול
 העובדות הרלבנטיות, ואגב כך הרעיפה טובת הנאה על פלוני. אין הוא מבקש לנקוט עמדה ביחס
 למצבים אחרים שבהם זוכה הפרט לטובת הנאה על תשבון הרשות השלטונית, כגון כשמחמת
Larner v. ,טעות העניקה הרשות לפלוני טובת הנאה שלא התכוונה להעניק לו (ראו, למשל 
ו כשעובר מדינה מנצל את א [ 1 9 4 9 ] 1 All E.R. 964 (C.A ,{London County Council .) 
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 משפטים לד(3) תשס״ה הרשות השלטונית כמזכה

 זכותה של המדינה לשיפוי מחברות הטבק בגין השקעותיה העצומות בהקטנת נזקי
1 להצגתו של מקרה מבחן זה, ולהבהרת הקשר בינו לבין שאלת מעמדה של 0  עישון.

 הרשות השלטונית כמזכה, יוקדש החלק הבא של מאמר זה.

 ג. מקרה המגהן: פעולות המדינה להטגה נזקי עישון

 חברות הטבק הפיקו ומפיקות רווחים ממכירת מוצר המסכן את בריאות המשתמש ואת
 בריאות הציבור. פעילות זו עלולה להוות מעשה עוולה כלפי המעשנים (האקטיביים
 והפסיביים), במיוחד אם חברות הטבק הסתירו מהציבור מידע שהיה ברשותן בנוגע
 לסיכוני העישון. המדינה, באמצעות השקעותיה בתחומי הבריאות, הרווחה והמחקר,
 מקטינה את נזקי העישון ומפחיתה את החבות הפוטנציאלית של חברות הסיגריות
1 1  לנזקים אלה. בהתבסס על הנחות אלה טענו פרופ׳ חנוך דגן ופרופ׳ ג׳יימס ג׳ ווייט
 כי למדינה יש זכות לתבוע החזר של הוצאותיה על הקטנת נזקי עישון במסגרת דיני

 עשיית עושר ולא במשפט.

 התזה המרכזית שמציגים דגן וווייט היא שלרשות שלטונית יש עילה לתבוע תעשייה
 מזיקה כדוגמת תעשיית הטבק בגין פעולות שלטוניות שנקטה כדי למנוע ולהקטין
 נזקים שהתעשייה גרמה או שעלולה הייתה לגרום לאזרחים באופן עוולתי. דגן וווייט
ת  מבססים עילה זו על העובדה שפעולותיה של הרשות השלטונית הפחיתו את החבו
 הנזיקית של התעשייה המזיקה כלפי ציבור הניזוקים הפוטנציאלי, ובדרך זו חסכו ממנה
1 הסעד שהם 2  הוצאות שבהן הייתה צריכה לשאת אלמלא פעולת הרשות השלטונית.

A.C] ,.Reading v. A.G. [ 1 9 5 1 ל ש מ  מעמדו כדי להפיק טובת הנאה אישית שלא כדין(ראו, ל
5 (H.L ; ע״א 304/70 אביעם נ׳ מדינת ישראל, פ״ד כה>1) 665). 0 7 . ) 

 10 ויובהר: אץ בטיעון שיוצג לעיל כדי לשלול או להגביל את אפשרות התביעה של גורמים אחרים,
 כגון קופות החולים, בגץ הטבת נזקי עישון. כן אין הטיעון מתייחס לאפשרות שהמדינה תוסמך
 לתבוע תעשיות מזיקות מכוח מעמדה כגוף המייצג את אינטרס האזרחים; ראו הערה 37 להלן.
 הקושי שאציג מתייחם לסוג מוגדר של תובעים(רשות שלטונית), לסוג מסוים של פעולות(פעולות

 שלטוניות) ולסוג מסדס של תביעות(תביעות שיפוי) - הא ותו לא.
Hanoch Dagan & James J. White, "Government, Citizens, and Injurious Industries," 11 

. 7 5 N.Y.U. L להלן: ״דגן וודייט״ , . Rev. 354 (2000) 
 דגן וווייט מדגישים כי הנחת המוצא שלהם היא קיומה של חבות נזיקית מצד התעשייה (יצרני 12
 הטבק) כלפי הפרטים שלמענם פעלה הרשות השלטונית(ציבור המעשנים); שם, בעמ׳ 357. כפי
 שהם מציינים, הנחה זו שנדה במחלוקת קשה הן במסגרת תביעות הטבק והן במסגרת גל התביעות
Richard C. השני כנגד תעשיות מזיקות - התביעות כנגד יצרניות הנשק. לסקירת ההתדיינות ראו 
Ausness, "Tort Liability for the Sale of Non-defective Products: An Analysis and 
Critique of Negligent Marketing," 53 S.C. h. ברשימה זו אבקש . Rev. 907 (2002) 
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 עופר גרזסקןפף משפטי• לד(3) תשס״ה

 מציעים להפקיד בידי הרשות השלטונית כדי למנוע התעשרות בלתי-מוצדקת זו הוא

 סעד של סברוגציה - העברה אל המדינה מכוח הדין של זכות התביעה שהייתה עומדת
1 3  לניזוקים נגד התעשייה המזיקה אלמלא הטבת נזקיהם.

 שיטת הטיעp שבאמצעותה מבקשים דגן וווייט לשכנע כי ראוי להעניק למדינה זכות

 תביעה בגין הטבת נזק, שנבעה מפעולותיה השלטוניות. היא קביעת כלל וחריגים:

 הכלל הוא שיש לאפשר למרעיף טובת הנאה לתבוע השבה מ״טפיל׳׳ כשהאינטרסים של
1 4 .  הצדדים (״המרעיף״ ו״הטפיל״) ״לכודים יחדיו״ (להלן: ״כלל המרעיף והטפיל״)

 החריגים הם המקרים שבהם יש לאפשר ל״טפיל״ להשתחרר מחבותו מאחר שהתנגדותו

 לשאת בעלות ההרעפה נראית כנובעת מאינטרס לגיטימי נוגד או, למצער, שהיא בבירור

1 טקטיקה זו מאפשרת לדגן וווייט לעבור בקלות יחסית את הדיון 5  אינה אסטרטגית.

 להתרכז בהיבט אחר של הטיעון שמציגים דגן וווייט, ועל כן אצא אף אני מנקודה ההנחה שקיימת
 חבות של התעשייה הרלבנטית כלפי הפרטים שהרשות פעלה להטבת נזקיהם.

 13 לדיון בתביעת סברוגציה וביחס שבינה להמחאת זכות מחד גיסא, ובינה לבין תביעת השבה בגין
 פרעון חוב הזולת מאידך גיסא, ראו פרידמן, הערה 3 לעיל, בעמ׳ 270-265. בהקשר הנוכחי אציין
 שמקובל להניח כי לפורע חוב הזולת עומד - מכוח סעיף 4 לחוק עשיית עושר ולא במשפט - סעד
 של השבה ולא סעד של םברוגציה. ראו ע״א 650/88 יריב הספקה חקלאית נ׳ הספקה חברה
 מרכזית לחקלאים, פ׳׳ד מ1(5) 144 : ע׳׳א 2374/97 ווזאנה נ׳ רשות הדואר, פ״ד נד,(1) 843, 853.
 לעומת זאת, ביחס לסיווגה של זכות התביעה מכוח סעיף 2 לחוק לתיקון דיני הנזיקין האזרחיים
 (הטבת נזקי גוף), תשכ״ד-1964 (להלן: ״חוק הטבת נזקי גוף״) מסתמנת נטייה - הן בפסיקה והן
 בספרות המשפטית - להעדיף את התפיסה כי מדובר בסעד מסוג םברוגציה. ראו ע״א 340/86
 מדינת ישראל נ׳ כדורי, פ״ד מג(4) 195 (השופט שלמה לוץ נמנע מהכרעה בין הגישות, אך מאנזץ
 לצורך דיני ההתיישנות גישה המתיישבת עם ההנחה כי מדובר בסבדוגציה): ע״א 1162/96 וייס
 נ׳ מאק, פ״ד נג(2) 79, 87 (השופט אנגלרד ציין באמרת אגב כי הוראות חוק הטבת נזקי גוף
 ״מכוננות הסדר של תחלוף״): רע״א 7817/99 אבנר איגוד לביטוח נפגעי רבב נ׳ קופת חולים
 מכבי, פ״ד נז(3) 49 (השופטת שטרסברג-כהן הביאה את זכות המיטיב על פי חוק הטבת נזקי גוף
 כדוגמא ל׳׳תחליף מכוח הדין״): נינה זלצמן, ״הטבת נזקי גוף לפי חוק הטבת נזקי גוף: יחסי מזיק-
 מיטיב-מוטב״, עיוני משפט ד 621, 628-627 (תשל״ו); גד טדםקי, ״הטבת נזקי גוף ע״י הלא
 אחראי לנזיקין״, הפרקליט כא 237, 252-251 (תשכ״ה). לגישה שונה, לפיה תביעת המיטיב על פי
 חוק הטבת נזקי גוף היא תביעת השבה עצמאית, דאו אברהם מאיר, ״החוק לתיקון דיני נזיקין
 (הטבת נזקי גוף), תשכ״ד-1964״, הפרקליט כא 502, 505-504 (תשכ״ה). מכל מקום, לאור עמדתי
 העקרונית השוללת את קיום העילה במקרה של נזקי עישון, אמנע מהבעת עמדה ביחס לאופי

 הסעד.

 14 להצגת הכלל והנמקתו ראו Dagan & White, הערה ! 1 לעיל, בעמי 390-383. לניתוח יחסם של
Daniel Friedmann, דיני עשיית עושר ולא במשפט למצבים של ״לכיתת אינטרסים״ ראו גם 

," 36"Unjust Enrichment Pursuance of Self-interest, and the Limits of Free Riding 
.Loy. L A . L. Rev. 831 (2003) 

 15 להצגת החריגים לכלל ראו Dagan & White, הערה 11 לעיל, בעמ׳ 394-390.
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 משפטים לד(*) תשס״ה הרשות השלטונית כמזכה

 בכלל - קרי: לקבוע שלמדינה (״המרעיף״) זכות לכאורה לתבוע תעשיות המזיקות
1 6 .  (״הטפיל״) בגין הטבות שלטוניות - ולהתמקד בשאלת קיומם של החריגים לכלל

 אולם, תחולתו של כלל המרעיף והטפיל על תביעות בגין הטבות שלטוניות מעוררת
ל ביחס ל״מרעיף״ ול״טפיל״ הפועלים במישורים מקבילים,  קושי יסודי. כלל זה ח
 כשפעולות האחד(״המרעיף״) משפיעות על פעולות האחר(ה״טפיל״) באופן שאין הוא
 יכול למונעו בשל ״לכידות האינטרסים״. תיאור זה מניח דגם מסוים של יחסים בין
 ה״מרעיף״ ל״טפיל״ - דגם שניתן לכנותו ״הדגם האופקי״, מאחר שהוא מניח
 שהצדדים נמצאים באותו מישור פעילות. אולם, האם דגם זה הולם את מערכת היחסים
 שבין הפרט לרשות השלטונית? האם יש לראות את הרשות השלטונית כמי שפועלת
 במקביל לפרטים, ומשפיעה באופן אגבי(אינצידנטלי) על חייהם - או שמא התפיסה
 הנכונה והראויה היא של רשות שלטונית הפועלת למען הפרטים ויוצרת את הבסיס

 לשגשוגם?

 בצורה גרפית, האין לומר שהיחס בין פעולותיה השלטוניות של הרשות לפעולת
 הפרטים איננו אופקי, כפי שמניחים דגן וווייט, אלא אנכי - פעולותיה השלטוניות של
 הרשות יוצרות את הבסיס החברתי המהווה רקע לפעולות הפרטים? דגם יחסים מתחרה
 זה, שניתן לכנותו ״הדגם האנכי״, יחייב גישה שונה לפרט הנהנה מפעולתה השלטונית
 של הרשות: הוא אינו ״טפיל״ הזוכה מן ההפקר אלא אזרח הנהנה משירותים שנוצרו
 בעבורו: ״לכידות האינטרסים״ בינו לבין הרשות אינה תוצאה של מציאות קיומית
 שנכפתה על הרשות אלא raison d'etre-n לעצם קיומה. דגם יחסים זה ימנע אפוא את
 החלתו של ״כלל המרעיף והטפיל״ ויצדיק את המסקנה ההפוכה, שלפיה אץ לרשות כל

1 7  עילת תביעה במסגרת המשפט הפרטי בגין התועלת שהפיקה התעשייה מפעולתה.

 ג. יחסי הפרס והרשות השלטונית: דגם ״אופקי״ ודגם ״אנכי״

 שאלת התביעה בגין הטבות שלטוניות מחייבת אפוא לנקוט עמדה ביחס לדגם היחסים
1 האם 8  הקיים בין הפרט (בענייננו - התעשייה המזיקה) לרשות השלטונית (המדינה).

 16 ראו שם, בעמי 400-394.
 17 להצגת השאלה בדרך שונה במקצת ראו פרידמן, הערה 3 לעיל, בעמ׳ 172-170 (״מקום שהפעולה
 בוצעה על ידי רשות ציבורית, מתעוררת השאלה אם היה זה בגדר תפקידה של הרשות הציבורית

 לבצע פעולה זו, ואם כן הדבר, האם בגדר תפקידה היה לבצע זאת חינם״).
 18 לעניין זה אין חשיבות של ממש לשאלה כיצד תסווג התביעה - אם כתביעה בנזיקץ בגין העלויות
 שבהן נשאה המדינה או כתביעה בעשיית עושר ולא במשפט בגין טובת ההנאה(חסכון העלויות)
 שהפיק הפרט. ענייננו למעשה בהגדרת קו הבסיס(Base-line) שלמולו מוגדרים המונחים ״נזק״
 ו״תועלת״, כאשר בחירת דגם היחסים ה״אנכי״ תביא הן לשלילת הטענה כי הרשות ניזוקה
 מפעולת הפרט והן לשלילת הטענה כי הפרט התעשר מפעולת הרשות. לשאלת הגדרת קו־הבסיס
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 עופר גרוסקופף משפטים לד(3) תשס״ה

 זהו דגם ״אופקי״, המניח שהנהנה הוא טפיל הזוכה מן ההפקר - או שמא זהר דגם
 ״אנכי״, המניח כי לאזרח זכות לקבלת טובת ההנאה מהרשות? הקושי הטמון במענה
 על שאלה זו הוא שדגם היחסים בין הפרט לרשות איננו אחיד. במקרים מסוימים הרשות
 והפרט פועלים במישורים מקבילים, ועל הפרט לשלם לרשות עבור טובות ההנאה
 שקיבל, ובמקרים אחרים הרשות והפרט פועלים במישורים אנכיים, ולפרט יש זכות
 ליהנות מפעולת הרשות בלא שיידרש לשלם בגינה. דוגמא אופיינית לכל אחד

 מהמצבים הללו תוכל לסייע בהבהרת נקודה זו.

 דוגמא א׳ - הדשות כבעלת רכוש: בבעלותו של משרד השיכון בית דירות שהוא משכיר
ת המצויות במצוקה כלכלית. לאחרונה הופרעה שלוות השוכרים בעקבות  למשפחו
 הקמתו של מפעל לייצור בדים בחלקה סמוכה. בעקבות דרישת השוכרים, ולאחר
 שכשלו ניסיונותיו לשכנע את בעלי המפעל להפחית את עוצמת הרעש, התקין משרד
 השיכון חלונות אקוסטיים בבית הדירות שבבעלותו. במקרה זה נראה כי זכותו של
נות  המשכיר (משרד השיכון) לתבוע שיפוי בגץ העלויות שבהן נשא (התקנת החלו
 האקוסטיים) אינה צריכה להיות מושפעת מהעובדה שהמשכיר הוא רשות שלטונית.
 פעולתו של משרד השיכון היא מכוח מעמדו כבעל רכוש, וקשה לראות טעם של ממש
 להבחין בינו לבין תובע פרטי. במלים אחרות: מודל היחסים שאנו מניחים בדוגמא זו
 בין הפרט (בעלי המפעל) לבין הרשות השלטונית (משח־ השיכון) הוא הדגם
 ה״אופקי״. לפיכך, העובדה שהתובע היא רשות שלטונית איננה צריכה לשלול את

1 9 .  אפשרות התביעה במסגרת המשפט הפרטי

 דוגמא ב׳ - פעילויות שיטור: פלוני שומע רעשים חשודים מכיוון המרפסת של ביתו.
 הוא ממהר לטלפן למשטרה, וזו מתייצבת בכוחות מתוגברים ומצליחה לתפוס את

 (Base-line) בהקשרים אחרים ראו עופר גרוסקופף, הגנה על כללי תחרות באמצעות דיני עשיית
Horizontal Equality and", Ofer Grosskopf ; ( ב ״ ס ש ת 6 6 - 6  עושר ולא במשפט (134-122, 3

Daniel Friedmannי ,,the Law of T o r t s ( 3 5 7 in Human Rights in Private Law & 
.Daphne Barak-Erez Eds., 2002) 

City of New York v. Lead Indus. A 919) 1996( השוו לעניין , d2.N.Y.S644 הנזכר s s ' n 1 9 
 אצל דגן וווייט לביסוס התזה שהציעו. במקרה זה תבעה העירייה יצרני צבע המכיל עופרת בגין
 עלויות שיפוצים שנאלצה לבצע בבניינים שבבעלותה, כלומר: התביעה הוגשה מכוח מעמדה
 כבעלת רכוש. אין זה ברור עדיין כיצד יוכרעו תביעות נגד יצרני צבע המכיל עופרת במקרים
 הקרובים לסוגייה שבה עסקינן, כלומר: כשהביעה של רשות שלטונית מתבססת על הוצאות
 בריאות, חינוך ושיפוץ מבנים שהוציאה לטובת ניזוקים שאינם מתגוררים במבנים שבבעלות
Mark P. Gagliardi, הרשות. לדיון בתביעה מסוג זה שהוגשה על ידי מדינת רוד-איילנד ראו 
"Stirring up the Debate in Rhode Island: Should Lead Paint Manufacturers Be Held 

Roger Williams U. L. Rev. Liable for the Harm Caused by Lead Paint?," 7 341 
.(2002) 
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 משפטים לז־(3) תשס״ה הרשות השלטונית כמזכה

 הפורץ בדיוק כשעמד להסתלק ממקום הפשע עם תכולת דירתו של פלוני. פעולתה של
 המשטרה הניבה תועלת לפלוני, וכנראה שגם לחברת הביטוח שלו; עם זאת, ספק אם
 יימצא חולק על כך שלרשות (המשטרה) אין עילת תביעה אזרחית במקרה זה - לא נגד
 פלוני, לא נגד חברת הביטוח ואף לא נגד הגנב. הטעם לכך הוא שמודל היחסים בין
 הרשות לפרטים במקרה זה הוא המודל ה״אנכי״ - קיומה של המשטרה משמש את
 הרקע לפעולת הפרטים, ואין היא מאפשרת לתבוע אזרחים - לא בגין העלות הציבורית

2 0 .  שיצרו ולא בגין התועלת שהפיקו
 קיומם של שני מודלים מתחרים לתיאור מערכת היחסים שבין הפרט לרשות יוצר
 בעיית סיווג. עלינו לקבוע אם הטבה שלטונית מסוימת ניתנת במסגרת מודל של יחסים
 ״אנכי״, המניח מימון ציבורי של הפעולה, או במסגרת מודל יחסים ״אופקי״, המאפשר
2 הקושי במלאכת סיווג זו 1 . ה  לרשות לגלגל את עלויות הפעולה על כתפי הנהנים ממנ
 הוא שהבחירה המהותית בין שני המודלים בכל מקרה נתון היא החלטה ״פוליטית״,
 המייצגת בחירה חברתית בדבר מדיניות המימון הציבורי הראויה. כך, למשל, ההחלטה
 אם על הקופה הציבורית לשאת בעלות חילוצם של מטיילים שנקלעו ברשלנות למצבי
 מצוקה, או שמא ראוי לגלגל עלות זו על כתפי המטיילים עצמם, היא עניין שנוי
2 במסגרת הנוכחית אין בכוונתי לעסוק 2  במחלוקת שהכרעה בו מייצגת בחירה ערכית.
 בשאלה המהותית מהי, כעניין של דין רצוי, מדיניות המימון הציבורי הראויה במקרה
 נתון - האם רצוי שמטיילים ישאו בעלויות חילוצם? האם ראוי שהמדינה תישא
 בעלויות של הטבת נזקי עישון? בחירות ערכיות אלה הן עניין לקובעי המדיניות
 החברתית־כלכלית לענות בו, וכל הכרעה שהם יקבלו - בתנאי שהיא תעמוד בכללי
2 כנגד זאת אבקש 4 . 2 - צריכה ליהנות מגיבוי של מערכת המשפט 3  המשפט הציבורי

 20 565) 1939(השוו d2.S.E2 State Highway & Pub. Works Comm'n v. Cobb (דחיית
 תביעה של רשות שלטונית נגד עבריין נמלט בשל עלויות תפיסתו), וכן פרידמן, הערה 3 לעיל,

 בעמ׳ 171.
, Y a l e LJ111 " ,Givings", 435) 2001(השוו. Abraham Bell & Gideon P a r c h o m o v s k y 2 1 

 הדנים בשאלה מתי ראוי לחייב פדט בתשלום בגץ הטבה שלטונית המשפיעה על שווי רכושו.
 22 לדיון מקיף בבחירות הערכיות הכרוכות בקביעת מדיניות מימון ציבורי ראו ברק מדינה, ׳״חוקה
 כלכלית׳, הפרטה ומימון ציבורי: מתווה להגבלת חופש הפעולה בקביעת מדיניות כלכלית״(עתיד

 להתפרסם בספר יצחק זמיר על משפט, ממשל ופוליטיקה).
 23 ניתן אמנם לדמיין שיטת משפט המגבילה באופן חוקתי את יכולתה של הרשות להעניק הטבות
 חינם לפרט, וייתכנו אף שיקולי מדיניות המצדיקים יצירת הגבלה כאמור(לדוגמא: מניעת העדפה
 נסתרת של קבוצת אוכלוסייה נבחרת). השוו Bell & Parchomovsky, הערה 21 לעיל. אולם,
 הגבלה כה חריפה על עיצוב מדיניות המימץ הציבורי אינה מהווה חלק מהדין המצוי, ואף כעניץ
 של דין רצוי הייתי מטיל ספק בכדאיות אימוצה. מכל מקום, לצורך הדין הנוכחי, הנחת המוצא היא

 שהרשות הציבורית רשאית, כעניין חוקתי, לבחור בץ מודלים שונים של מימון ציבורי.
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 עופר גרוסקופף משפטים לד(3) תשס״ה

 להתמקד בשאלה הפרשנית מהי מדיניות המימון הציבורי שבתי המשפט צריכים להניח,

 כעניין של דין מצוי, במקרה המובא בפניהם: האם יש לפסוק כי הדין הנוהג כיום

 בישראל מעניק מימון ציבורי לחילוץ מטיילים? האם יש לפרש את המשפט המצוי

 באופן המאפשר לגלגל את העלויות של פעולות המדינה להטבת נזקי העישון על חברות

 הטבק? כמובהר לעיל, הכרעות נורמטיביות אלה עומדות בבסיסו של הדיון המשפטי

 בזכות המדינה להחזר בגין הטבות שלטוניות. נדרש להצביע, אפוא, על כללי הפרשנות
2 5 .  הראויים להכרעה בהן

ל ח 2 מהו דגם היחסים ה 6  אין חולק שהמחוקק יכול להגדיר, במפורש או במשתמע,

ת ההסדר הסטטוטורי שבו עסקינן מכתיבה א כ 2 במלים אחרות: כאשר ת 7 . ן  במקרה נתו

 מודל יחסים מסוים יש לפעול על פיו. כך, למשל, חוק הטבת נזקי גוף נחקק מתוך

 מטרה מוצהרת לאפשר גם למדינה להגיש תביעה בגין ״הטבת נזק גוף״ של עובד מדינה

 24 אינני טוען כי למשפטנים אין תפקיד בוויכות הציבורי בדבר מדיניות המימון הציבורי הראויה, אלא
 רק שההכרעה בוויכוח זה (להבדיל מההכרעה בשאלה מהי מדיניות המימון הציבורי אותה אימץ

 המחוקק ביחס למקרה נתון) איננה הכרעה משפטית.
 25 ודוק: השאלה הפרשנית העיקרית שבה נדרשת הכרעה מוסבת לפרשנות ההסדר החוקי שמכוחו
 מתבצעת פעולת הדשות, ולא לפרשנות דיני עשיית עושר ולא במשפט. במלים אחרות: אנו עוסקים
 בשאלה פרשנית ״חיצונית״ לדיני עשיית עושר ולא במשפט, שההכרעה בה משפיעה על אפשרות
 התביעה מנילה של התעשרות בלתי-מוצדקת אך היא איננה נחתכת במסגרת דיני עשיית עושר ולא
 במשפט. לשם השוואה: השאלה אם טובת הנאה פלונית ניתנה במסגרת החוזה היא אמנם שאלה
 העשוייה להשפיע על התביעה במסגרת דיני עשיית עושר ולא במשפט(ראו, למשל, ע״א 186/77
 סוכנויות (השכרת רכב) נ• טרבלום בע״מ, פ״ד לג(1) 197: ע״א 442/85 משה זוהר ושות׳ נ׳
 מעבדות טרבנול(ישראל) בע״מ, פ״ד מד>3) 661), אך היא מהווה הכרעה ״חיצונית״ לדיני עשיית

 עושר ולא במשפט, הנחתכת על פי עקרונות פרשנות חוזיים.

U.S389 . פסק דעו של בית המשפט העליון האמריקני בעניין.Wyandotte Transp. Co. v. U . S 2 6 
 (1967) 191 מהווה דוגמא להסדר משתמע. באותו מקרה נדונה תביעה של ממשלת ארצותיהברית
 נגד בעלים של דוברה שטבעה בנהר המיסיסיפי כשעל סיפונה כמות גדולה של כלור נוזלי.
 ממשלת ארצות-הברית דרשה מבעלי הדוברה לפנותה כדי למנוע את זיהום מי הנהר, ומשסירבו -
 ביצעה אח מבצע החילוץ בעצמה בעלות של כשלושה מיליון דולר. בית המשפט העליון, בדחותו
 בקשה למחיקה על הסף, קבע כי לממשלת ארצות-הברית יש עילה לכאורה לתבוע השבה של
Rivers and Harbors Act)עלויות החילוץ. עילה כזו אמנם לא נקבעה במפורש בחוק הרלבנטי 
 of 1899), אך הכרה באפשרות התביעה משתמעת מהסדרי החוק, המטילים את חובת הפינוי על

 בעלי הדוברה ולא על המדינה.

 27 אולם לעניין זה אין ליחס משקל להוראה הכללית שלפיה ״חוק זה יחול גם על המדינה״, הקבועה
 בהסדרי חקיקה רבים, ובכללם חוק עשיית עושר ולא במשפט(סעיף 6(p לחוק) וחוק הטבת נזקי
 גוף (סעיף 10 לחוק). הטעם לכך הוא שמדובר בנוסחה כללית שמטרתה לאפשר הטלת חבות על
 המדינה, וזאת נוכח הוראת סעיף 42 לפקודת הפרשנות [נוסח חדש] הקובעת כי ״אין חיקוק בא
 לגרוע מכל זכות של המדינה, או להטיל עליה תובה, אלא אם נאמר בו במפורש״. מכאן, שלא ניתן

 לראות בנוסחה זו משום נקיטת עמדה בדבר יכולת התביעה של המדינה מכוח החיקוק.
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 משפטים לת3) תשס״ה הרשות השלטונית כמזכה

2 מכאן נובע שבין 9 . ק 2 - עניין המשתמע באופן ברור מהוראת סעיף 5 לחו 8 יל  או של חי
 המדינה למעוול הגורם נזק גוף לעובד מדינה או לחייל חלה מערכת יחםים מהדגם
3 זאת ועוד: המחוקק יכול להגדיר שביחס לפעולה שלטונית נתונה מערכת 0  ה״אופקי״.
 היחסים שבין הרשות לפרט אלמוני תהיה מהדגם ה״אנכי״, ואילו מערכת היחסים שבין
 הרשות לפרט פלוני תהיה מהדגם ה״אופקי״. דוגמא אפשרית לכך הם תשלומי מזונות
 שהמוסר לביטוח לאומי מבצע מכוח חוק המזונות (הבטחת תשלום), תשל״ב-2ד19.
 מישור היחסים שבין הזוכה (הזכאי למזונות) לביטוח הלאומי הוא דוגמא מובהקת
 לדגם ה״אנכי״, ועל כן אין להניח שהמדינה תוכל לתבוע את הזוכה בגין ההטבה
יב(מי שפסק המזונות הוא לחובתו) לבין  שקיבל. לעומת זאת, מישור היחסים שבץ החי
 הביטוח הלאומי הוא מהדגם ה״אופקי״, כפי שעולה במפורש מהוראת סעיף 14 לחוק,
3 אפשרות 1 נות. ו  המאפשר לביטוח הלאומי להגיש תביעת סברוגציה כלפי החייב במז
 נוספת הפתוחה בפני המחוקק היא לאמץ הסדר ביניים המחייב את הפרט לשאת בחלק
 מהעלות של פעולת הרשות, בהתאם למפתח שנקבע בחוק. בדרך זו הלך המחוקק
 בקשר לשירותי כיבוי אש. סעיף 18 לחוק שירותי הכבאות, תשי״ט-1959 קובע כי ״לא
 תגבה רשות כבאות תמורה בעד שירות לפי חוק זה אלא בהתאם לתקנות שהותקנו

 28 ראו דברי ההסבר להצעת תוק לתיקון דיני הנזיקין האזרחיים (הטבת נזקי גוף), תשכ״ג-1962,
 ה״ח 540, 126. במסגרת הנוכחית אמנע מדיץ בשאלה אם מכוח חוק הטבת נזקי גוף עומדת
 למדינה זכות תביעה גם במצבים אחדים, כגון כשהטיבה את הנזק על פי חוק התגמולים לנפגעי
 פעולות איבה, תש״ל-0ד19. אסתפק בהפניה לאמרת האגב של השופט אנגלדד בעניין וייס,
 הערה 13 לעיל, בעמי 87 לפיה ״יש רגליים לסברה״ כי למדינה זכות לתבוע גם על פי הודאות חוק

 הטבת נזקי גוף בנסיבות אלה.
 29 בכך שינה המחוקק את המצב המשפטי שנהג לפני החוק. ראו ע״א 153/54 וידר נ׳ היועץ
 המשפטי לממשלה. פ״ד י 1246. מעניץ לציין שקווי ההתפתחות בעניין זה במשפט הישראלי
 מקבילים לאלה שבמשפט האמריקני. בשנת 1947 דחה בית המשפט העליון האמריקני תביעה של

U.S.)U.S. v. Standard Oil Co. 332 המדינה נגד מעוול להשבת עלויות הטיפול בחייל הניזוק 
Federal Medical Care וכעבור כ-15 שנה שונה המצב באמצעות חקיקה (ראו , (1947) 3 0 1 ) 

.(Recovery Act of 1962 
 Kodiak Island Borough v. Exxon Corp 30 757) 1999(השוו גם . d2.P991 - תביעה של
 רשויות מקומיות להחור הוצאות שבהן גשאו במסגרת מבצע לניקוי כחם הנפט העצום שנוצר
 בעקבות רשלנות הנתבעת. בית המשפט העליון של מדינת אלסקה דחה את בקשת הנתבעות
 למחיקה על הסף מחמת העדר עילה, מהטעם שקיימת הוראת חוק מפורשת במדינת אלסקה
 המכירה בזכותן של רשויות שלטוניות לתבוע בעלי מכליות נפט בגין נזקים שונים, ובכללם

 הוצאות ניקד שנגרמו בעקבות זיהום הים בנפט.
 31 השוו ע״א 357/79 המוסד לביטוח לאומי נ׳ כונס הנבםים הרשמי, פ״ד לה(1) 393, 397 (״מטרתו
 של חוק הבטחת תשלום לא הייתה להטיל את מלוא המעמסה הכספית הכרוכה בתשלומים על־פיו

 על שכם הציבור. אין כל סיבה לשחרר את החייב מחובתו״.״).
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 עופר גמסקופף משפטים לד(3) תשס״ה

 לפיו״, אולם בתקנות שהותקנו מכוח סעיף זה נקבע מפתח תשלומים המיועד להטיל על
3 2 י(אך לא על המזיק שגרם לשריפה) חלק מעלותם.  הנהנים משירותי הכיבו

 בנסיבות מסוימות, מקרה המבחן שהוצג לעיל - תביעת המדינה להטבת נזקי עישון
- עשוי אף הוא למצוא לעצמו עיגון בהסדר סטטוטורי מפורש או משתמע, המגדיר כי
ל בין המדינה לחברות הטבק (להבדיל ממערכת היחסים שבין  דגם היחסים האופקי ח
 המדינה לניזוק). כך, למשל, כאשר הוצאות המדינה הן בגדר ״הטבת נזק״ כהגדרתו של
 מונח זה בחוק הטבת נזקי גוף (כגון כשמדובר בטיפול רפואי מטעם המדינה במעשן
 שלקה בסרטן), או כאשר עומדת למדינה זכות סטטוטורית לשיפוי ממזיק בגין תשלום
 לניזוק מכוח הסדר של ביטוח סוציאלי(כגון כשמדובר בגמלה ששילם המוסד לביטוח
 לאומי, ויש לגביה זכות שיפוי ממזיקים מכוח סעיף 328 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח
 משולב], התשנ״ה-1995). במקרים אלה, וכל עוד המדינה תובעת בגין אותן פעולות
 שלטוניות שאליהן מתייחם ההסדר הםטטוטדרי המיוחד, אין קושי עיוני להכיר בזכותה

 לתבוע שיפוי בגין העלויות שבהן נשאה להטבת נזקי עישון.

 זיהוי דגם היחסים שבין הרשות לפרט איננו מעורר אפוא קושי עיוני כשניתן לייחס
 להסדר התחיקתי תכלית מוגדרת בסוגיית המימון הציבורי. אולם, ביחס לחלק ניכר
 מפעולות הרשות אץ בנמצא הסדר מפורש בעניין זה, ואף הסדר משתמע נתקשה
 להסיק." כך, למשל, ככל שמדובר בפעולות המדינה להטבת נזקי עישון, הרי שביחס
 לפעולות בתחום ההסברה והחינוך להגברת המודעות לנזקי עישון, המחקר המדעי
 למציאת תרופה לסרטן או יצירת התשתית הרפואית הדרושה לטיפול בחולי סרטן -
 ביחס לכל אלה אין בנמצא, למיטב ידעתי, הסדר חקוק המבהיר את טיב היחסים בין
 המדינה לחברות הטבק, וממילא עולה במלוא עוזה השאלה הפרשנית - האם המדובר
3 המסקנה המתבקשת היא שיש חשיבות רבה לברירת 4 .  בדגם יחסים אופקי או אנכי
ת התכלית הכללית״) שתבחר שיטת המשפט - לאמור: מהו הדין החל ק ז ח ״ ) ל ד ח מ  ה

 32 ראו תקנות שירותי הכבאות (תשלומים בעד שירותים), תשל״ה-5ד19. המונח ״מקבל שירות־׳׳
 מוגדר בתקנה 1 כ״בעל או מחזיק בנכס שבו או להגנתו נעשתה פעולת הכיבוי או שלהצלת נפשו
 או נפש בן משפחתו ניתן השירות״. תקנה 2 קובעת את חובת התשלום בגין השירותים המפורטים

 בתוספת(ובכלל זה תשלום קבוע בגין כל שעת עבודה לכל כבאי כמקום האירוע).
 33 כך הוא בוודאי במקרים שבהם פעולת הרשות נעשית מכוח הסמכה כללית, כדוגמת סעיף 32 לחוק
 יסוד: הממשלה או סעיף 3 לפקודת המשטרה [נוסח חרש], תשל״א-1971. אולם, גם כשההסמכה

 היא מפורטת, לעתים קרובות קשה להצביע על תכלית החוק בהקשר שבו עסקינן.
 34 הוצאות המדינה בתחומים אלה (מימון מחקרים, מסעות הסברה וכיו״ב) אינם בגדר הטבת נזק
 שנגרם לניזוק מסוים אלא פעולות המיועדות למנוע נזקי עישון או לאפשר התמודדות של החברה
 עמם. לפיכך, ספק נדול אם ניתן לבסס את התביעה נגד חברות הטבק ביחס להוצאות אלה על
 הוראות חוק הטבת נזקי גוף, שלפחות על פי הדעה המקובלת נועדו לטפל במקרה של הטבה
 שניתנה בעקבות אירוע הנזק. ראו הגדרת המונח ״הטבת נזק״ בסעיף 1 לחוק, וכן ד״נ 24/81
 חונוביץ נ׳ כהן, פ׳׳ד לח(1) 413 (שם ציץ השופט ברק כי תחולתו של חוק הטבת נוקי גוף ״היא אך

 במקום שנגרם נזק, וההטבה באה ׳עקב׳ אותו נזק״); פרידמן, הערה 3 לעיל, בעמ׳ 297.
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 ביחס לתביעות השבה בגין פעולות שלטוניות כשההסדר הסטטוטורי שמכוחו פועלת
 הרשות איננו מלמד על דגם היחסים בו בחר המחוקק.

 שאלה זו אבקש לבחון בשני מישורים שונים: בשלב הראשון אתייחס לדינים
3 ואטען כי דינים אלה 5  המצויים בעניין זה במשפט האמריקני ובמשפט הישראלי,
 מעדיפים את המודל ה״אנכי״ דווקא כברירת המחדל ביחס לפעולותיה השלטוניות של
3 בשלב השני אעבור לבחינת הדין הרצוי ואטען כי שיקולי מדיניות כבדי־ 6 ת.  הרשו

 משקל תומכים בהותרת הכלל המצוי על כנו.

 ד. הדגם ה״אנפי״ במודל המצוי

 בארצות-הברית לא הועמדה זכותה המשפטית של המדינה לתבוע השבה בגין פעולות
3 העובדה שחלק 7 .  שלטוניות למבחן של ממש במסגרת ההתדיינות בנוגע לנזקי עישון
 ניכר מהתביעות התבססו מלכתחילה על הוראות חוק מפורשות, וההסדר המהיר יחסית
 שהושג בין חברות הטבק למדינות ביחס למכלול התביעות, מנעו דיון של ממש בשאלה
3 שונה המצב ביחס לגל השני של תביעות שהגישו רשויות כנגד תעשיות 8 .  בה עסקינן
 מזיקות - והפעם היו אלה יצרניות הנשק. בחלק לא מבוטל מתביעות אלה, גם אם לא
Free Public בכולן, נדחו התביעות על הסף בהתבסס על כלל משפטי הידוע בכינויו 

 35 אולם הכלל המשפטי־ השולל זכות תביעה מהמדינה בגין פעולות שלטוניות מוכר גמ בשיטות
 משפט אחרות. ראו הערה 41 להלן.

 36 כאשר פעולת הדשות איננה שלטונית, אלא מה שנהוג היה לכנות בעבר ״פעולה כפיסקוס״, אזי
 נראה שיש מקום להפעלת המודל ה״אופקי״ו השוו דוגמא א׳ לעיל. דיון בהיקף החריג הנ״ל
 ובמלאכה הבעייתית של תתימת גבולותיו חורג מהמסגרת הנוכחית, באשר איננו נחוץ לצורך דיון
 בתביעות השבה בגין פעולות הרשות בקשר ל״עוולות המוניות״. אסתפק בהפניה לדין האמריקני,
 שבו מתעוררות שאלות דומות עת באים להגדיר את היקף החריג המאפשר תביעה בגץ הוצאות

 שהוציאה הרשות כבעלת רכוש. ראו הערה 40 להלן.
F. Supp14 . אחד מיוצאי־הדופן לכך הוא פסק הדק בעניין.Texas v. American Tobacco C o 3 7 

, שבו נדחתה טענת חברת הטבק כי יש לדחות על הסף אח תביעת E . D . Tex(, .2d 956 1997) 
 המדינה מאחר שאיננה מגלה עילה. עם זאת יצוין, כי התביעה באותו מקרה התבסס על תאוריה
stateŝ) יש זכות עמידה להגיש תביעה בגין פגיעה  שלפיה לכל אחת ממדינות הפדרציה (קרי: 
"quasi-sovereign interests' של אזרחיה. ספק אם תאוריה זו, המכונה (well-being) ברווחה 
 רלבנטית למשפט הישראלי. מכל מקום, הכרעת בית המשפט באותו עניין לא עמדה לביקורת של

 ערכאת ערעור עקב פשרה שהושגה בין הצדדים.
Should Government Be Allowed to Recover the Costs of" ראוTimothy D. Lytton, 38 

Public Services from Tortfeasors?: Tort Subsidies, the Limits of Loss Spreading, 
. T u l a n e L. Rev76 " , 2 0 0 2 (727,771-772. and the Free Public Services D o c t r i n e ) 
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 Services Doctrine.39 כלל זה קלבע כי בכפוף למספר חריגים שהיקפם המדויק שנוי

4 הוצאות שהוציאה רשות שלטונית למילוי תפקידיה הציבוריים צריכות 0 , קת  במחלו

 להיות מסובסדות על ידי כלל הציבור באמצעות מערכת המיסוי, ועל כן אין לרשות
4 '  הציבורית תביעת השבה בגינן כלפי המזיק שעוולתו יצרה את הצורן בפעולת הרשות.

 התפיסה העיונית העומדת ביסוד ^Free Public Services Doctrine מאמצת את

 הדגם האנכי כמודל המצוי להסדרת יחסי הפרט והרשות בנוגע לפעולות שלטוניות:

 39 התביעות של ארבע רשויות מקומיות (מיאמי, פילדלפיה, סינסאנטי וברידגיפורט) נדחו על בסים
 זה, בעוד שתביעה של שתי רשויות מקומיות (בוסטון וקליבלנד) צלחו מכשול זה על בסיס
 החריגים המוכרים לכלל במשפט האמריקני (ובראשם חריג המטרד הציבורי). ראו שם,
 בעמ׳ 777-776. לדיון בכלל בהקשר של תביעות נגד יצרני הנשק, ובאפשרות להתגבר עליו
Note, "Recovering the Costs of Public באמצעות החריגים המוכרים לכלל, ראו גם 
Nuisance Abatement: the Public and Private City Sue the Gun Industry," 113 Harv. 

. L . Rev. 1521 (2000) 
 40 מקובל להניח כי לכלל שלושה חריגים; ראו שם, וכן Lytton, הערה 38 לעיל. החריג
Wyandotte הראשון עניינו תביעת השבה הנסמכת על הודאת חוק מיוחדת. דאו, למשל, פסק דין 
; החריג השני  .Transp. Co, הערה 26 לעיל, ופסק דין Kodiak Island Borough, הערה 30 לעיל
 עניינו פעולות שביצעה רשות ציבורית כבעלת רכוש במטרה להגן על רכושה או במטרה למנוע
City of Greenville v. W.R, Grace & Co. 827 ,מעצמה אחריות כבעלת הרכוש. ראו, למשל 
 F.2d 975 (1987) (פעולות למניעת נזקי אסבסט שהותקן בבית העירייה על ידי הנתבע), וכן פסק
 דין City of New York, הערה 19 לעיל. החריג השלישי, הנחשב לחלק מהמשפט המקובל
 הפדרלי, מאפשר תביעת השבה של רשות שלטונית ביחס להוצאות הכרחיות למניעת מטרד. חריג
p ד השופט Kennedy (לימים שופט בית המשפט העליץ האמריקני) בפסק ה  זה נזכר על י

d2. 322המנחה בעניין City of Flagstaff v. Atchison, Topeka & Santa Fe Ry. 719 F 

 (1983) . עם זאת, היו שהעלו ספקות ביחס לשאלה אם מדובר בחריג כללי של ״מטח־ ציבורי״,
 להבדיל מחריג תביעה קונקרטי הנוגע לעוולת המטרד הפדרלית של הפרעה לנתיבי מים

 בץ-מדינתיים. ראו Note, הערה 39 לעיל בעמי 1526-1525.
7 הדין הפדרליים המנחים בעניין זה הם־ City of Flagstaff, שם (דחיית תביעה של רשות ס  41 פ
 מקומיח להחזר הוצאות בסך של 42,000 דולר בעקבות מבצע חילוץ שבו נאלצה לשאת בעקבות

d2.הדרדרות של קרונות רכבת שהובילו גז לסביבת מגורים( ;B.C. v. Air Florida, Inc. 750 F 
 (1984) 1077 (דחיית תביעה של מחוז קולומביה להחזר הוצאות בסכום העולה על 750,000 דולר
 בעקבות מבצע חילוץ שנדרש עקב התרסקות מטוס שנבעה מרשלנות הנתבעים). יצוץ שהכלל
gratuité des מוכר גם בשיטות משפט קונטיננטליות. כך, למשל, בדין הצרפתי מוכר העיקרון 
 services publics, השולל, בדומה לכלל האמריקני, את האפשרות שרשויות שלטון יתבעו מזיקים
In re OU Spill בגין העלות של אספקת שירותים ציבוריים(כגון פעולות שיטור או כיבוי אש). ראו 
ה של צרפת וכמה רשויות ע י ב ת 9 5 4 F.2d 1279, 1310-1313 (1992) by the Amoco Cadiz ) 
Amoco מקומיות בגין עלדות מבצע ניקוי כתם הנפט העצום שנוצר בעקבות טביעתה של המכלית 
 בשנת 1978 לידי תופי בריטאני. בית המשפט האמריקני הכיר בתביעה על פי הדין הצרפתי על סמך
 הוראת חוק מפורשת, המכירה בזכות תביעה של רשויות להוצאות שגגרמו עקב תאונות ימיות

 העלולות לגרום נזק סביבתי).
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 הפרט זכאי לראות בפעולות השלטוניות של הרשות את המצע לפעולותיו, ובהיעדר
), אין 4 2  הסדר חקיקתי מיוחד (ובכפוף לחריג אחד שמקורו במשפט המקובל הפדרלי
 עליו לצפות שיידרש לשלם בגין העלות שמחדלו גרם לרשות או עבור התועלת שהפיק
4 בהינתן קיומה של מערכת מס הוגנת לחלוקת הוצאות ציבוריות, הרשות 3 ה.  מפעולותי
 אינה יכולה לגלגל את עלות פעולותיה על המזיק אלא באמצעות חקיקה מתאימה.
 בתי המשפט, באמצעות המשפט המקובל, לא ישלימו את שהרשות נמנעה מלעשות

4 4  באמצעות סמכות החקיקה שהופקדה בידיה.

 42 הכוונה לחריג ה״מטרד״, המאפשר תביעה על ידי הרשויות הפדרליות(להבדיל מרשויות שלטוניות
 מדינתיות) בגין עלויות סילוקו של מטרד לציבור. הרציונל לחריג זה, כמו גם היקפו, שנויים

 במחלוקת. ראו הערה 40 לעיל, והמקורות הנזכרים בהערה זו.
 43 אמנם הדוקטרינה הופעלה בעיקר ביחס לפעולות חירום של הרשות למניעת מפגעים, ועל כן יש
 המנסחים אותה בצורה מצומצמת - כמתייחסת להספקת שירותים ציבוריים במצבי חירום. ראו,
"This common-law doctrine) הערה 30 לעיל JKodiak Island Borough למשל, פסק דין 
provides that the public must bear the costs of providing emergency public services, 
David C. Mclhtyre, "Tortfeasor ;(thus relieving individual tortfeasors of liability" 
Liability for Disaster Response Costs: Accounting for the True Cost of Accidents," 

Courts traditionally have declined to Fordham L. Rev. 1001, 1007 (1987) ("55 
impose common law liability on tortfeasors for the cost of disaster response 
 ("services. נראה, עם זאת, כי ההתייחסות המיוחדת למקרי חירום נובעת מכך שהם מהווים את
 ״המקרה הקשה״ מבחינת הדוקטרינה, שכן הרשות נתפסת כמי שההתערבות נכפחה עליה בכורח
 הנסיבות, ולא כגורם ״מתנדב״ שהסכים ליטול על עצמו את עלות הפעולה. אם כך, הרי שניתן
 ללמוד מההלכות שנקבעו בעניין מתן שירותים ציבוריים בזמן חירום מכוח קל וחומר גם ביחס
 למתן שירותים בשגרה. מכל מקום, ניתן לאתר בפסיקה האמריקנית גס ניסוחים כלליים יותר של

d2.N.E468 , .Koch v. Consolidated Edison Co ,)1984 (8, 1 הדוקטרינה. ראו, למשל 
("The general rule is that public expenditures made in the performance of 
 ("governmental functions are not recoverable; וכן Lytton, הערה 38 לעיל, בעמי 727
("The free public services doctrine [also known as the municipal recovery rule] states 
that a government entity may not recover from a tortfeasor the costs of public 

.services occasioned by the tortfeasors wrongdoing.יי) 

"If the government has chosen) 324 הערה 40 לעיל, בעמי ,City of Flagstaff 44 ראו פסק דין 
to bear the cost for reasons of economic efficiency, or even as a subsidy to the 
citizens and their business, the decision implicates fiscal policy; the legislature and 
its public deliberative processes, rather than the court, is the appropriate forum to 
"it is critically) הערה 41 לעיל M r Florida פסק דין ;(address such fiscal concerns'' 
important to recognize that the government's decision to provide tax-supported 
services is a legislative policy determination. It is not the place of the courts to 
modify such decision. Furthermore, it is within the power of the government to 
protect itself from extraordinary emergency expenses by passing statutes or 

.(regulations that permit recovery from negligent parties" 
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 במשפט הישראלי טרם ניתן, למיטב ידיעתי, פסק דין המתייחם ישירות לנושא שבו

4 אולם מהלכות שהתגבשו בהקשר קרוב - סמכותה של המדינה להתנות מראש 5 .  עסקינן

 את ביצועה של פעולה שלטונית שבשיקול דעת בהתחייבות מצד הפרט לשלם את

 עלותה - ניתן להסיק מהו מודל היחסים בין הפרט לרשות אותו מניח בית המשפט

 בהעדר הסדר חקיקתי מיוחד.

 בכמה הקשרים שונים נקבע שבהיעדר הוראת חוק המתירה לרשות השלטונית לגבות

 אגרה או תשלום עבור שירותיה, היא אינה רשאית להתנות מלכתחילה את ביצוע

4 פסיקה זו עלולה להראות תמוהה אם מניחים 6 .  הפעולה בתשלום כספים על ידי הפרט

 45 עניין וידר, הערה 29 לעיל, יכל לשמש הזדמנות נאותה לדיון בנושא. באותו עניין תבעה המדינה
 נהג רשלן, שהיה אחראי לתאונת דרכים בה נפגע חייל, להחזר הוצאות שהוציאה לאשפוזו של
 החייל ולהחזר שכר ששילמה לו במשך תקופת האשפה. התביעה התבססה הן על עילה נזיקית
 (אובדן שירותיו של החייל) והן על עילה בדיני עשיית עושר ולא במשפט(פירעון חוב הזולת). בית
 המשפט דחה את התביעה בהתבסס על נימוקים דוקטרינריים המתייחסים לכל אחד מראשיה:
 העדר עוולה מתאימה בפקודת הנזיקין [נוסח חדשן - הלכה הידועה בכינויה ה״רשימה הסגורה של
 עוולות בנזיקין״, והיות המדינה בגדר ״מתנדב״ לעניין התביעה בעשיית עושר ולא במשפט. ספק
 אם נימוקים אלה משכנעים כיום. מכל מקום, העניין העקרוני שבו עסקינן נזכר רק בשולי פסק
 הדין, עת התייחס בית המשפט לטענת המדינה כי יש לראות במזיק כמי שביקש מכללא את מתן
 הטיפול. כך השיב השופט גויטיין על טענה זו: ״יהיה זה בלתי-מציאותי לומר כי המערער, לו
 נשאל, היה מביע את הסכמתו לשלם את דמי האשפוז; הוא היה משיב, ללא ספק, כי המסים שהוא

 משלם מיועדים אף לצבא, ובתי חולים צבאיים בכלל זה״.

 46 פסק דין חריג מבחינה זו הוא ת״א(חי׳) 70348/96 מדינת ישראל נ׳ קציר(לא פורסם, 28.11.00).

 באותו מקרה דובר בתביעה שהגישה מדינת ישראל נגד הורי מטיילים בגין עלויות חילוצם.
 המטיילים שהו באזור הג׳ונגלים שעל גבול בחיל-בוליביה שעה שהתברר כי חבר שעמו טיילו
 בעבר נפטר מדלקת קרוס המוח. ההודים המודאגים פנו לחדר המצב במשרד החוץ, וביקשו כי
ח התנה את ביצוע ח  יארגן מבצע חילוץ כדי לוודא שבניהם לא נדבקו במחלה הקטלנית. משרד ה
 הפעולות בנשיאת ההורים בעלדות, ובעקבות זאת חתמו ההורים על כתב התחייבות לשיפוי כלפי
 המדינה. מבצע החילוץ הוצא אל הפועל, אולם ההורים סירבו להחזיר את ההוצאות למדינה בטענה
 כי החילוץ לא זעגבל לבניהם בלבד אלא כלל גם כ-50 מטיילים אחרים, מרביתם ישראלים. השופט
 לבנוני חייב את ההורים בתשלום הוצאות החילוץ על סמך התחייבותם, תוך שהבחץ בין הוצאות
 שהיו הכרחיות לתילוץ בניהם לבץ הוצאות שנגרמו בשל חילוץ יתד המטיילים. את טענותיהם של
 הנתבעים כי יש לפטור אותם מתשלום מאחר שמבצע החילוץ כלל גם מטיילים אחרים הוא דחה
 בתוקף, תוך נינוי חריף (ומוצדק) של הנתבעים על עצם העלאתן. יצוין כי הנתבעים באותו מקדה
 לא קראו תיגד על עצם החתמתם על כתב שיפוי, וממילא בית המשפט יצא מנקודת ההנחה כי
 עקרונית אין כל פסול בדרישת שיפוי בנסיבות אלה (הגם שהזכיר כי התובעת ״מילאה חובתה
 המופתית כמדינה״). בעיני המקרה הוא גבולי. ככלל, אינני סבור שהמדינה רשאית לדרוש כתבי
 שיפוי מסוג זה, אולם ייתכן שיש להבחין לעניין זה בין עלויות שבהן נשאה המדינה ישירות(כגון
 עלויות הפעלת חרר המצב במשרד החוץ או הקונסוליה בברזיל) לבין עלויות של צדדים שלישיים
 (כגון שכירת גורמי החילוץ ותשלום לבית החולים בברזיל), שביחס אליהם ניתן לסבור כי המדינה
 שימשה רק כגורם מתווך שסייע להורים במימוש רצונותיהם (ואכן התביעה הוכרה רק ביחס

532 



 משפטים לד(£3 תשס״ה הרשות השלטונית כמזכה

ל מודל היחסים האופקי. מדוע לשלול מהרשות את האפשרות  כי בין הפרט לרשות ח
 להסדיר מראש ובהסכמה את פרטי התשלום, אם עומדת לה מכוח הדין הזכות לתבוע
4 קושי זה נעלם משמתבהר כי בית 7  למפרע את טובת ההנאה שהפרט מפיק מפעולתה?
4 8 .  המשפט הניח את מודל היחסים האנכי, ועל כן פירש כל צורה של גביית תשלום כמם

 אסתפק בשתי דוגמאות מהעת האחרונה להלכה זו.

4 נדונה 9 ן ו ל  בבג״צ 1640/95 אילנות הקריה (ישראל) בע״מ נ׳ ראש עיריית חו
 עתירתו של קבלן נגד מנהגה של עיריית חולון לחייב קבלנים בתשלום ״אגרת מבני
 ציבור״ כתנאי למתן היתר בנייה. העירייה טענה כי הצורך בבניית מבני ציבור וגנים
 ציבוריים נוספים נגזר מהוראות תוכנית המתאר, ועל כן זכותה לעכב מתן היתרי בנייה
 עד שתתאפשר בנייתם של אלה. לטענת העירייה, המסקנה המתבקשת מכך היא
 שבאפשרותה להתנות מתן היתר בכך שהקבלנים יתחייבו לממן את עלות בניית מבני
 הציבור והגנים הציבוריים בגדר מרובה (הסמכות לדחות בקשת היתר) המכיל את
 המועט (הסמכות להתנות היתר בתשלום כספים). בית המשפט העליון לא דחה את
 הנחת היסוד של העירייה, שלפיה במקרה מתאים היא רשאית לסרב לתת היתר אם טרם
5 אולם הוא דחה מכל וכל את 0  בוצעו עבודות תשתית המתחייבות על פי תוכנית המתאר,
 המסקנה שלפיה רשאית הייתה העירייה להתנות את מתן ההיתר בתשלום כספים למימון
 עבודות תשתית אלה. במלים אחרות: הצבתה של דרישת תשלום ללא עיגון בחוק מצד
 הרשות השלטונית בגין שירות משירותיה נתפסה כתנאי בלתי־חוקי, שהרשות מנועה

 לשיפוי על תשלומים לגורמי החילוץ והרפואה בברזיל, בעוד שהניסיון לתבוע בגין שיחות הטלפון
 שנערכו מחדר המצב של משרד החוץ בגין המבצע נדחה). כמו כן ייתכן שיש לתת משקל לשאלה
 אם הפעולה נחוצה מבחינה אובייקטיבית לשמירת חיי המטיילים, או שבוצע בעקבות לחץ
 ההודים ובמטרה להשקיט את חרדותיהם המובנות (מתיאורו של בית המשפט עולה כי חילוץ
 המטיילים במטוס לבית החולים בסאן-פאולו לא היה מוצדק מבחינה רפואית, שכן בדיקת הרופא

 בשטח העלתה שאין כל סימני מחלה לאיש מהם).
colore 47 עיכוב הפעולה השלטונית כאמצעי לחץ מהווה אומנם סוג של כפייה(המכונה בדין האנגלי 
 officii}, אולם אם הפסול הוא רק מהיבט זה אזי אין מקום לפסול את עצם דרישת התשלום מראש,

 ואם הסכום הוא הוגן גם אץ מקום להורות על השבה.
 48 סיווג התשלום כמס מניח כי לרשות אין זכות משפטית לגבות את התשלום מכוח המשפט הפרטי.
 מצבים שבהם עומדת לרשות זכות תביעה אזרחית (כגון כשהיא תובעת פיצוי בנזיקין או דמי
 שימוש ראויים או שכר דירה) אינם מסווגים כמקרים של הטלת מם ואף לא כנטילת אגרה. השוו
p מדינה, המשפט הקונסטיטוציוני של מדינת ישראל 661-659 (מהדורה ב  אמנון רובינשטיין ו

 חמישית, תשנ׳׳ז).
 49 פ״דמט(5) 582.

 50 אולם הוא ציץ כי במקרה הקונקרטי ניתן להסיק מהתנהגות העירייה שסברה כי אץ באפשרותה
 לסרב לתת היתר מחמת אי-ביצוע עבודות התשתית הנדרשות בתוכנית המתאר. ראו שם,

 בעמ׳ 590-589.
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5 המסקנה הנלמדת מכך היא שבהיעדר הסדר חקיקתי 1  מלהתנות בו את הפעלת סמכותה.

 מתאים חייבת הרשות לממן את עבודות התשתית על חשבונה, ואין באפשרותה לגלגל
5 2 ה.  עלות זו מראש על הציבור ה״נהנה׳׳ משירות ז

 מסקנה דומה, גם אם בהקשר נסיבתי שונה, עולה מבג״צ 4146/95 עזבון דנקנד נ׳

5 באותו מקרה בחן בית המשפט את מנהגה של רשות העתיקות 3  רשות העתיקות.

 להתנות - הלכה למעשה - מתן היתר בנייה בשטח שהוכרז כאתר עתיקות בכך שמבקש

 ההיתר ייטול על עצמו לשאת בעלויות ביצוע ״חפירות בדיקה״, ובמידת הצורך גם את

5 השופט זמיר, 4  ״חפירות ההצלה״ הדרושות כדי לוודא שאין עתיקות בשטח הבנייה.

 שנתן את פסק הדין, הבהיר שמדובר בפרקטיקה פסולה, שכן לרשות העתיקות אין כל

ם עבור ביצוע בדיקות וחפירות במקרקעיו. א ש ת  סמכות לחייב את בעל הקרקע ב

 לדבריו, ״הציבור, שהבדיקה נעשית מטעמו ולמענו, יכול וצריך לשאת בהוצאות אלה״,

 ועל כן ״בהעדר הוראה מפורשת בחוק, ראוי לתת לחוק פירוש שיצמצם את הפגיעה
5 5 ״.  בזכות הקניין של הבעלים, ופירוש כזה מונע חיוב הבעלים במימון הבדיקה באתר״.

 51 השוו דניאל פרידמן, ״שירות ׳בהתנדבות׳ בתנאי שירות חובה״, המשפט ג 43, 47-45 (תשנ״ו)
 (הדן בהצבת דרישה לשירות נוסף בתנאי חובה כתנאי להפעלת שיקול הדעת המנהלי בהקשר של

 שיבוץ בתפקיד צבאי).
 52 בית המשפט ציין בעניין אילנות הקריה, הערה 49 לעיל, כי ״באין חוק עזר כזה, ובאין כל
 הוראה חוקית אחרת המקנה לעיריה היתרים לגבות דמי השתתפות או היטל לצורך הקמת מבני
 ציבור, מנין הסמכות לעיריה לחייב את המערערת לשלם השתתפות באגרת מבני ציבור?״
 (שם, בעמי 589). השוו גם ע״א 6518/98 הוד אביב בע״מ נ׳ מינהל מקרקעי ישראל, פ״ד
 נה(4) 28, 47-46 (״כאשר פועלת רשות ציבורית בסמכותה השלטונית, שוללים כללי המשפט
 הציבורי את כוחה לגבות אגרות והיטלים בלא הסמכה מפורשת לכך בחוק או מכוחו״); להשלמת
 התמונה ראו ע״א 7664/00 אברהם רובינשטיין ושות׳ חברה קבלנית נ׳ עיריית חולץ, פ״ד נו(4)
 117 (שבו נקבע כי למרות שדרישת התשלום הייתה בלתי-חוקית, קבלן שנענה לדרישה וקיבל על

 סמך זאת את היתר הבנייה לא יוכל לתבוע השבה של הכספים ששילם).

 53 פ״ד נב(4) 774. ואכן, השופט זמיר, שנתן את פסק הדין בעניין תקנר, התבסס על הלכת אילנות
 הקריה. ראו שם, בעמי 803.

 54 ההתניה הייתה רק ״הלכה למעשה״, שכן מבחינה עקרונית לא הסירה רשות העתיקות מעצמה את
 האחריות לביצוע ״חפירות בדיקה״, ובמידת הצורך - ״חפירות ההצלה״, אלא רק הבהירה כי
 תבצען על חשבונה ״לכשימצא הזמן והאמצעים״. לכאורה יכל אפוא התם להמתין לביצוע חפירות
 הבדיקה וההצלה על חשבון הדשות,.אולם ״מסתבר כי בפועל הצירוף של זמן ואמצעים אינו
 מתרחש אלא, אולי, במקרים נדירים״, ועל כן אין להתפלא על כך שהסמים, רובם ככולם, לא יכלו

. . . ו  להרשות לעצמם המתנה שכז
 55 שם, בעמי 813. מדבריו של השופט זמיר עולה כי לגישתו אין גם הצדקה לתיקון החוק באופן
 שיגלגל את עלויות ביצוע חפירות הבדיקה וההצלה על בעלי הקרקע. הטעם לכך הוא שבעל
, שכן מכוח סעיף 2 לחוק העתיקות, תשל״ח- ו  הקרקע איננו מפיק תועלת מגילוי עתיקות במקpעי

 1978 הבעלות בעתיקות שיתגלו בחפירות שייכת למדינה. ראו דבריו שם, בעמי 813-810.
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 ודוק: חטאה של הרשות בעניין אילנות הקריה ובעניין דנקר איננו מתמצה בכך
 שבהיעדר הסדר סטטוטורי מפורש היא יצרה התניה בין הפעלת שיקול דעתה השלטוני
5 עיקר חטאה נעוץ בכך שבהעדר אסמכתה חוקית 6 ה.  לתשלום חוב שהאזרח חב כלפי
 היא ניסתה לגלגל על כתפיו של הפרט את עלות ביצועה של הפעולה השלטונית שבה
 היה מעוניין. במלים אחרות: הפסול בפעולתה של הרשות איננו טמון רק בהתניה
 שיצרה בין ביצוע הפעולה השלטונית לתשלום בעבורה, אלא בעצם הצבת דרישה
ל לא רק  נעדרת בסים חוקי לתשלום עבור פעולה שלטונית. אם כך, יש מקום לפסו
 דרישת תשלום המוצבת מראש, כפי שנקבע בפסקי דץ אלה, אלא גם דרישת תשלום

 המוצגת בדיעבד, כפי שנטען במאמר זה.

 פסק דין נוסף, התומך בצורה ברורה ברעיון שאין לחייב אדם בתשלום עבור פעולה
 שלטונית בהעדר אסמכתה חוקית לכך, הוא בג׳׳צ 5009/97 חברת מולטימדיה נ׳
5 בעניץ זה נדונה פרשנותה של הוראת סעיף 36(א) לפקודת המשטרה, 7  משטרת ישראל.
 המאפשרת להעסיק שוטרים בשכר. העתירה באותו עניין הוגשה בעקבות דרישתה של
 משטרת ישראל כי אמרגני פסטיבל הג׳ז באילת יעסיקו מספר גבוה של שוטרים בשכר
3 השופט מישאל חשין ציין, כרקע לפרשנות הוראת 8 , בל  לצורך אבטחת אירועי הפסטי
 החוק, כי ״המשטרה פועלת - ואמורה לפעול - בתחום המשפט הציבורי, ותשלום שכר
 עבור שירותיה, לכאורה, אינו כלל במקומו״.״. הוא הזכיר את המחלוקת שנתגלעה
 באנגליה בעניין סמכותה של המשטרה לדרוש תשלום מראש בהיעדר הוראת חוק

5 והבהיר: 9  המאפשרת זאת,

 56 השוו רע״א 2911/95 אברהם נ׳ עירית רמת גן, פ״ד נג(1) 218.
 57 פ״דנב(3) 679.

 58 פסק דין קודם שדן בפרשנות הסעיף הוא בג״צ 402/89 ההתאחדות לכדורגל בישראל נ׳ שר
 החינוך והתרבות, פ״ד מג(2) 179 (בעניין שמירת שוטרים בשכר במגרשי כדורגל). ההלכה
 אושררה בבג״צ 325/00 ההתאחדות לכדורגל בישראל נ׳ ממשלת ישראל(לא פורסם, 7.6.2000).

H.L(2 בעניין.)Glassbrook Bros., Ltd. v. Glamorgan County Council [1925] A.C. 59 
 קבע בית הלורדים כי יש למשטרה סמכות לתת שירותים בתשלום, האת אף בהעדר הוראת חוק
 מפורשת. עם זאת, הלורד צ׳נםלור קייב(.Cave L.C), שנתן את פסק הדין העיקרי בבית הלורדים,
"No doubt there is an absolute and unconditional obligation סייג סמכות זו בהבהירו כי 
binding the police authorities to take all steps which appear to them to be necessary 
for keeping the peace, for preventing crime, or for protecting property from criminal 
injury; and the public who pay for this protection through the rates and taxes, cannot 
lawfully be called upon to make a further payment for that which is their right I 
think that any attempt by a police authority to extract... payment for services which 
fall within the plain obligations of the police force, should be firmly 
Harris v. Sheffield United (שם, בעמי 277). כן ראו discountenanced by the Courts" 
 football Club Ltd [1987] 2 ALL E.R. 838 (C.A.) שבו נקבע כי המשטרה רשאית לגבות

 תשלום עבור פעילויות שיטור מסוימות במגרשי כדורגל.
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^ הנחת־המוצא היא זו, שהמשטרה ממלאת את א  אשר למשפט ה
 תפקידיה על-פי שיקול דעתה, ואסורה היא בקבלת שכר עבור ביצוע
 תפקידיה. לשון אחר: אץ זה מסמכותה של המשטרה, על דרך העיקרון,
 להשכיר את שירותיה בתמורה. על רקע זה בא המחוקק - בסעיף 36(א)
 לפקודת המשטרה - וקבע יוצא לכלל: מותרת היא המשטרה להשכיר
 את שירותיה בשכר בנסיבות מסוימות. בהוראת סעיף 36(א) העבירנו
 המחוקק את הרוביקון: פתר את התמיהה המתבקשת באשר למשטרה

6 0 . .  המשכירה את שירותיה בתמורה.

 במלים אחרות: בעניין מולטימדיה בית המשפט הכיר אמנם בסמכותה של המשטרה
 לדרוש תשלום עבור שירותים מסוימים, אולם זאת רק בעקבות קיומה של הוראת חוק
 מפורשת בנדון. מכלל ההן נלמד גם הלאו: בהיעדר הוראה כזו אץ לרשות סמכות
 לגבות תשלום בגין שירותיה. לא זו אף זו: פרשנותה של הוראת החוק תוחמת את
 השירותים שבגינם ניתן לדרוש תשלום. ההבחנה היא בין פעולות שהרשות חייבת
 לבצען כגון שיטור בעצרות עם, שלגביהן היא יכולה לדרוש תשלום רק כאגרה או כמס,
 לבין פעולות שהחובה לבצען מוטלת על פרט מסוים והרשות רשאית (אך לא חייבת)

6 1  לבצען במקומו תמורת תשלום, כגון שיטור במגרשי כדורגל.

 אם כן, התפיסה המאפיינת הן את המשפט האמריקני והן את המשפט הישראלי היא
 שבהיעדר הסדר חוקי מיוחד זכאי הפרט ליהנות מפעולותיה השלטוניות של הרשות
 ללא תשלום, ואילו הרשות נדרשת לממנן מתשלומי החובה שהיא מוסמכת לגבות על
 פי חוק. ברירת המחדל בדין המצוי היא אפוא שיחסי הפרט והשלטון בנוגע לפעולותיה
 השלטוניות של הרשות מוסדרים בהתאם לדגם האנכי. לפיכך, הוצאות הרשות -
 בהיעדר הסדר חוקי הקובע אחרת - אינן מהוות לא ״נזק״ שהרשות זכאית לתבוע בגינו
 פיצוי במסגרת דיני הנזיקין, ולא ״הטבה״ שהרשות יכולה לתבוע את השבתה במסגרת

 דיני עשיית עושר ולא במשפט.

 60 עגיין מולטימדיה, הערה 57 לעיל, בעמי 690,- השוו גם דברי השופט זמיר שם, בעמי 717 (״ברור
 כי שמירת הסדר והביטחון בפסטיבל הג׳אז נתפסת במסגרת תפקיד זה. אם לא כן, שומה היה עלינו
 לומר כי שמירת הסדר והביטחון בפסטיבל זה ובאירועים דומים חורגת מגדר הסמכות של
 המשטרה, ולפיכך היא פסולה ואסורה. אלא מאיי אף ששמירת הסדר והביטחץ בפסטיבל הוא
 תפקיד של המשטרה לפי סעיף 3 לפקודת המשטרה, בא סעיף 36 לפקודה זאת וקובע כי המשטרה

 רשאית לגבות תשלום עבור מילוי תפקיד מעץ זה״).
 61 וראו דברי השופט חשץ, שם, בעמ׳ 701 (״בעוד אשר לעניינה של הפעילות בגרעין אמורה
 המשטרה למלא את חובותיה כלא כל סייג ותנאי, לגבי הפעילות בתחומי הפריפריה התיר המחוקק

 למשטרה ליטול שכר עבור שירותים שהיא מתבקשת לתת לפרט ולציבור״).
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 ה. הדגם מ״אנפי״ כמודל הרצוי

 התומכים באימוץ המודל האופקי - קרי: כלל שלפיו יש לאפשר לרשות שלטונית
 לתבוע במסגרת המשפט הפרטי השבה של עלות פעולותיה מנהני הפעולה בכלל.
 ומתעשיות מזיקות בפרט - נוהגים לתמוך את עמדתם בשלושה טעמי מדיניות מרכזיים

 המתמקדים בכשליו של המודל האנכי:

 ג. פגיעה *תמריצי הרשות השלשוגית
 כפי שמציינים דגן וווייט, הכרה בזכות לשיפוי עשויה לספק מענה נאות לבעיה של
 ״פעולה משותפת״(collective action), במובן זה שהיא שוללת את התמריץ לטפילות
6 ברוח זו 2  ומונעת את החשש כי שני הצדדים יבחרו באסטרטגיה של ״שב ואל תעשה״.
 ניתן לטעון כי אימוץ המודל האנכי בהקשר נתון עלול לתמרץ את הרשות להימנע
 מפעולה נחוצה, וזאת במטרה לאפשר את הגלגול של עלויות הפעולה על כתפי המזיק.
 כך, למשל, אם ידוע לרשות השלטונית כי אץ באפשרותה לתבוע שיפוי על הוצאות
 שהוציאה לניקוי כתמי נפט מהמזיק שיצר אותם, כי אז היא עלולה להעדיף להימנע
 מביצוע פעולות הניקוי בעצמה, ולהתמקד בפעולות אכיפה שמטרתן חיוב המזיק להסיר
 בכוחות עצמו את המטרד שיצר. למותר לציין כי מדיניות זו עלולה להיות הרת־אםון,

 במיוחד כשנחוצה פעולה מהירה ונחושה כדי לתת מענה נאות לסכנה חברתית חמורה.

 2. שיקול הסבסוד הסמוי
 אימוץ המודל האנכי פותח פחח לסבסוד סמוי של תעשיות מזיקות על ידי משקי הבית.
 הנחת היסוד של טיעון זה היא שלא מתקיימת סימטרייה בין הגורמים האחראים ליצירת
 סיכונים המחייבים התערבות שלטונית לבין גורמים המממנים את עלותה של התערבות
 זו. באופן קונקרטי יותר ניתן לומר כי בעוד שהתעשייה היא הגורמת את עיקר הסיכונים
 המצריכים התערבות שלטונית, נטל מימונה של התערבות זו נופל באופן שווה על כלל
 משלמי המסים. אם אכן כך, אזי התעשייה נהנית מאימוץ המודל האנכי על חשבונם של

6 3 ת.  משקי הבי

 3. שיקול ההחצנה
 המודל האנכי גורם לכך שהמזיק איננו נושא במלוא עלותם של מעשיו, ועל כן יוצר
 הרתעת חסר כלפי מזיקים. בבסיסו של שיקול ההחצנה עומד הצורך החברתי להפנים

 Dagan & White 62, הערה 1 ! לעיל, בעמי 386.
 Lytton 63, הערה 38 לעיל, בעמ׳ 765-763.
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 אצל מזיקים פוטנציאליים את מלוא העלות של פעולתם, ועל ידי כך לגרום להם לנקוט
 את אמצעי הזהירות האופטימליים או, לחלופין, לרכוש ביטוח פרטי שיוכל לשמש
 כגורם מפקח יעיל על רמת הסיכונים שהם יוצרים. אם כן, החשש הוא שמודל אנכי,
ת אינן צריכות לשלם לרשות בגין פעולות למזעור נזק, יביא ו ק ד  המניח כי תעשיות מ
ת על ידי התעשייה ולנקיטת רמה נמוכה מדי של אמצעי זהירות על  להחצנה של עלדו
 ידה. כך, למשל, חברת נפט היודעת כי במקרה של דליפת נפט תישא המדינה בעיקר
 העלויות של מבצע הניקוי, תימנע מנקיטת אמצעי זהירות שעלותם גבוהה, אפילו אם

6 4 ת.  יעיל לעשות כץ מבחינה כלכלי

 במבט ראשון, כוח השכנוע המצטבר של שלושת הטיעונים הללו עלול להוביל את
 הקורא לדחיית המודל האנכי ולבהירה במודל האופקי כברירת המחדל הרצויה. אולם,
 עיון מעמיק יותר מוביל לדעתי למסקנה שונה. בשלב הראשון אבקש להתמודד בנפרד
 עם כל אחד משלושת הטיעונים שהוצגו נגד אימוץ המודל האופקי, ולהציג את חולשתו
 הפנימית. בשלב השני אבקש להציג שני שיקולי מדיניות נוספים, המצביעים על פגמיו
 של המודל האופקי ומספקים טעמים חוקים להעדפת המודל האנכי דווקא כברירת

 מחדל להסדרת יחסי הפרט והשלטון.

 •4. תשובה לטיעון בדבר הפגיעה בתמריצי הישות השלטונית - הצורך
 להגדיר מראש את כללי המימון הציבורי65

 כנגד הטיעון כי המודל האנכי פוגע בתמריצי הרשות לבצע פעולות הצלה עומדת
ק מודל זה מחייב את הרשות להגדיר מראש אלו מפעולותיה נעשית מ י  הטענה כי א
ק הפרט. אם הרשות עשתה כן, כי אז העובדה ב ש  במימון ציבורי ואלו מבוצעות על ח
 שברירת המחדל שוללת ממנה זכות להשבה בגין פעולותיה השלטוניות לא תפגע
 בתמריציה להתנהג באופן אופטימלי בהתאם למדיניות המימון הציבורי שאימצה
 מראש. פעולות שהחליטה לממן מכספי הציבור (כמו ניקוי שוטף ושגרתי של חופי
 רחצה מזפת) יבוצעו על ידי הרשות ועל חשבונה, ופעולות שהחליטה כי אין הצדקה
) יגולגלו 6 6 ן ניקוי חופים בעקבות דליפת נפט גדולה ממכלית  לממן מכספי הציבור(כגו
 על כתפי המזיקים, בין אם בדרך של חקיקה שתקנה לרשות זכות שיפוי בגין הוצאות
 הניקוי ובין אם באמצעות החלטה של הרשות להימנע מביצוע פעולות אלה בעצמה.
 לעומת זאת, רשות שלטונית שלא טרחה מבעוד מועד לאמץ לעצמה מדיניות מימון

 64 השוו שם, בעמ׳ Mclntyre; 766-765, הערה 43 לעיל.
 65 לצורך להגדיר מדיניות מימון ציבורי כחלק מתוקה כלכלית ראו מדינה, הערה 22 לעיל.

Kodiak Island הערה 41 לעיל, בעמ׳ 1313-1310¡ פסק דין Amoco Cadiz 66 ראו פסק דין 
 Borough, הערה 30 לעיל(פסקי דין המתבססים על חקיקה מיוחדת בצרפת ובאלסקה, בהתאמה,
 המאפשרת למדינה לתבוע שיפוי על הוצאות בגין ניקוי כתמי נפט שנוצרו בעקבות דליפת נפט

 ממיכליות).
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 ציבורי ולהסדירה בחוק, אכן עלולה למצוא את עצמה - תחת המודל האנכי - בדילמה.

ר בין  במצבי חירום המחייבים תגובה מהירה (כגון התבקעות מכלית) יהיה עליה לבחו

פות בלתי־רצויות מבחינתה: הימנעות מפעולה העלולה להוביל לביקורת  שתי חלו

 חברתית ופוליטית, או ביצוע הפעולה על חשבונה הבלעדי של הרשות. יש לקוות כי

 הרצון להימנע מדילמה זו יחייב רשויות שלטוניות לקיים דיץ נוקב בשאלת מדיניות

ואם לא - כמקובל במקומותינו - יתקיים דיון זה לאחר עד(  המימון הציבורי מבעוד מו
6 7  שיתרחש האסון הראשון), ובכך יצא הםדר החברתי נשכר.

 טיעון הנגד שהוצג לעיל מבקש להצביע על הבדל חשוב, הנפקד מטיעוניהם של דגן

 וווייט, בין אופי פעולתו של הפרט לאופי פעולתה של הרשות, הנחת המוצא ביחס

 לפרט היא ש״מדיניות המימון״ שלו מבקשת לגלגל על חברו כל עלות אפשרית. זהו

 שורש הבעיה של ה״פעולה המשותפת״ (collective action) העומד בלב הביקורת

 הראשונה על המודל האנכי. לא כן ביחס לרשות ציבורית. ״מדיניות המימון״ של רשות

 ציבורית כוללת בהכרח פעולות שהרשות רואה לעצמה חובה לבצע בעצמה ועל

 חשבונה (שאם לא כן - לשם מה גבתה מסים ותשלומי חובה אחרים?). על כן, אף

) להגדיר מראש מהי 6 8  קיימת חשיבות מיוחדת בחיוב הרשות (אך לא הפרט הבודד

 ״מדיניות המימון הציבורי״ שלה. קרי: מהן הפעולות שבדעתה לסבסד ומהן הפעולות

 שאת עלויותיהן בכוונתה לגלגל על כתפי הנהנים מהן.

 67 ניתן עם זאת לתאר מצבים בהם הימנעות הרשות מלהגדיר מדיניות מימון ציבורי מושכלת מבעוד
 מועד איננה תוצאה של מחדל בהליך קבלת ההחלטות, כי אם של מחסור במידע רלבנטי. כך,
 למשל, ניתן לטעון כי הימנעות המדינה מלעצב מדיניות מימון ציבורי בקשר לנזקים הבריאותיים
 העלולים להיגרם כתוצאה משימוש בטלפונים ניידים היא תוצאה של העדר מידע בהווה בדבר
 הסיכונים הבריאותיים הטמונים במכשירים סלולריים. בהקשר זה סבורני כי ראוי לאבחן בין מצבים
 בהם המידע הנחוץ לצורך גיבוש מדיניות מימון ציבורי מצוי בידי הנהנים מפעולת הרשות, אולם
 לא נמסר לרשויות השלטון(בדוגמא לעיל, אם יתברר בעתיד כי בידי החברות הסלולריות מצוי
 כיום מידע רלבנטי על סיכוני השימוש במכשריס סלולריים, אולם הן נמנעות מלמסור מידע זה
 לרשויות המדינה) לבין מצבים בהם המידע הרלבנטי לא היה קיים עדיין (בדוגמא לעיל, אם
 המחקרים שנערכו עד כה, לרבות מחקתם פנימיים של החברות הסלולריות, אכן מצביעים על כך
 ששימוש במכשירים םלולריים אינו יוצר סיכונים בריאותיים, אולם מחקרים עתידיים יגלו כי
 סיכונים כאלה אכן קיימים). במצב הדברים הראשון - מידע א-סמטרי - מן הראוי לשקול הטלת
 חובת שיפוי אף ללא הסדר חוקי מתאים. ראו הערה 85 להלן. לעומת זאת, במצב הדברים השני -
 מידע שטרם נוצר - ראוי לגלגל את האחריות לפתחה של הרשות בשל כישלונה באיסוף וייצור
 מידע רלבנטי, וזאת למעט אותם מצבים בהם הנהנים מפעולת הרשות נמצאים בעמדה טובה יותר
 מרשויות השלטון לאסוף ולייצר מידע מסוג זה (במינוח משפטי, כאשר ראוי להתייחס לנהנים

 מפעולת הרשות כמי ש״היה עליו לדעת״ על הסיכונים).

 68 כאמור, לגבי אדם פרטי יש להניח כי אין בדעתו לסבסד איש. מובן שהנחה זו ניתנת לסתירה
 במקרים שבהם הזוכה מוכיח כי המזכה התכוון להעניק את טובת ההנאה חינם, קרי: לתתה כמתנה.
 ראו ע״א 4753/92 מנדלבליט נ׳ חברת מעונות שיקמונה(לא פורסם, 29.6.94): פרידמן, הערה 3

 לעיל, בעמי 85.
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 5. משובה לטיעון בדבר סבסוד סמוי - סבסוד סמוי או משלום בפול ז
 דגן וווייט משווים את תביעת המדינה נגד חברות הטבק לתביעת סברוגציה של המבטח
 כלפי המזיק. אם אכן כך, כי אז שלילת זכות התביעה של המדינה משמעה סבסוד סמוי
 של חברות הטבק על ידי כלל משלמי המסים. אולם, האס לא ניתן לראות את תביעת
 המדינה נגד תברת הסיגריות באור שונה? האם אין צדק בטענה של חברות הסיגריות כי
 ההיקש הנכון איננו לתביעה של המבטח כלפי המזיק אלא דווקא לתביעה של המבטח
 כלפי המבוטח? ככלות הכל, המדינה גבתה במשך השנים מיצרני הסיגריות ומצרכניהן
 מסים גבוהים במיוחד - דווקא בשל הסיכונים החברתיים הגבוהים שיצרה פעילותם.
 ניתן לטעון שמסים אלה מקבילים למעשה לפרמיית ביטוח שמבטח אחריות גובה
 מהמבוטח. כשם שלא נאפשר לחברת ביטוח שביטחה נהג או מנהל בביטוח אחריות
 כלפי צר ג׳ לתבוע את המעוול המבוטח בגין תגמולי הביטוח שנאלצה לשלם לניזוקים,

6 9 .  כך אין הגיון, על פי תפיסה זו, לאפשר למדינה לתבוע השבה מתעשיית הטבק

 באופן כללי יותר, הטענה כי המודל האנכי גורם ל׳יסבסוד סמוי״ של פעולת
 התעשייה על ידי משקי הבית מניחה כי דיני המס נקבעים רק בהתחשב במצבו הכלכלי
ת  של הנישום, ולא בטיב פעילותו. לא זהו המצב. מסים ואגרות מוטלים (או לפחו
 יכולים להיות מוטלים) גם בשים לב לסיכונים החברתיים הטמונים בפעולה מסוימת,
 והמיסוי הגבוה על סיגריות הוא דוגמא מובהקת לכך. מכאן, שאין לנו כל אפשרות
) אם אימוץ המודל האנכי 7 0  לקבוע באופן א-פריורי (ולרוב, גם לא לגופו של מקרה
 יהווה סבסוד סמוי של התעשייה המזיקה, או שמא דווקא אימוץ המודל האופקי יטיל

״כפל מס״) בגין עלויות פעולתה. ל(  עליה תשלום כפו

 6. תשובה לטיעון ההחצנה - המדינה כמבטח
 העברת תחום פעילות לאחריותה של רשות שלטונית משול מבחינת הפרט לרכישת
 ביטוח: במקום שיידרש בכוחות עצמו ליצור הסדר התואם את צרכיו, הרשות נדרשת

 69 ודוק: בשונה מחברת ביטוח, המדינה איננה מתחייבת מכוח גביית מסים לשאת בעלויות
 החברתיות שנגרמות עקב נזקי עישון, וזאת אף אם נטל המס שהושת על תעשיית הטבק חושב
 בהתאם לעלויות החברתיות המשוערות הנגרמות עקב עישון. לשון אחרת: יש להבחין כץ השאלה
 מהו נטל המס שראוי להטיל על תעשייה פלונית לבץ השאלה אלו פעולות צריכה הרשות
 השלטונית לנקוט כדי להקטין את הנזקים שגרמה התעשייה. ממילא יובן כי הטיעון המוצג בטקסט
 מתייתם רק לשאלת המימון של פעולות שלטוניות שהרשות בחרה לבצע מרצונה - אין בו כדי
 ללמד דבר על השאלה המנהלית אלו פעולות שלטוניות צריכה הרשות לבצע. השוו לעניין זה גם

 הערה 71 להלן, והטקסט הסמוך להערה זו.
 70 ראו הטקסט הסמוך להערה 76 להלן.
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7 וזאת תמורת מסים ושאר תשלומי חובה שהיא 1  לספק פתרונות אלה, בגבולות מוגדרים,
 גובה מהפרט. כך, למשל, קיומה של משטרה האחראית על ״קיום הסדר הציבורי
7 או של רשות כבאות ה״חייבת להבטיח את שירותי הכבאות 2  ובטחון הנפש והרכוש״,
7 משמען, מבחינת הפרט הבודד, כי הוא רשאי להסתמך - ולו 3  לכיבוי דליקות בתחומה״
 באופן מוגבל - על פעילותן של הרשויות בתחומים אלה, והוא אינו נדרש לספק
 פתרונות משל עצמו לתרחישים המטופלים על ידי הרשות. עם זאת, הסרת האחריות
 משכמו של הפרט והעברתה, באופן מלא או תלקי, לכתפי הרשות, כרוכה - כמו כל
 ביטוח - בפגיעה בתמריצים של הפרט לנקוט אמצעי זהירות נאותים. זהו הבסיס לטיעון
 ההחצנה - הטיעץ שהמודל האנכי אינו יוצר הפנמה מלאה של עלויות על מזיקים

 פוטנציאליים.

 אולם, כשם ששיקול ההחצנה איננו גורם לנו לפסול את האפשרות לבטח פעילויות
 באמצעות השוק הפרטי, כך גם לא די בו כדי לשלול את האפשרות לרכישת ביטוח
 באמצעות המנגנון הציבורי. התשובה המרכזית לשיקול ההחצנה בהקשר הביטוחי -
 יכולתן של חברות הביטוח לשמש כגורם מפקח על פעילות המבוטחים - תופס, וכנראה
 אף ביתר שאת, גם בהקשר השלטוני. בידיהן של רשויות השלטון אמצעים מגוונים
 לפיקוח על פעולות העלולות ליצור צורך בפעילות שלטונית. כך, למשל, ביכולתן
 להטיל קנסות, להוציא צווי סגירה מנהליים ואף לאיים בנקיטת אמצעים פליליים כגון
 הגשת כתבי אישום כלפי מפעלים (ומנהלים) שאינם עומדים בתקן שקבעה הרשות
 המוסמכת. לא זו אף זו: ביכולתו של השלטון, באופן חד־צדדי, לשנות את התנאים
 שעל פיהם ניתנים שירותיו - כלומר: ״פוליסת הביטוח״ שהוא מספק לאזרחים -
 ולגלגל על פרט זה או אחר את עלות הפעולה השלטונית. כל שעליו לעשות לשם כך
 הוא לקבל החלטה במוסדות המתאימים, קרי: לחוקק. מכאן, שמבחינה מעשית, כל
 הנדרש מרשויות השלטון על פי המודל האנכי הוא להגדיר מראש את החריגים הללו
 בפוליסת הביטוח שהן מספקות לאזרחים. מבחינה זו, אימוץ המודל האנכי הוא
 מקבילה מתחום המשפט הציבורי לכלל המחייב חברת ביטוח להבליט חריגים לפוליסה

7 4 .  בתחום המשפט הפרטי

 71 מקצת מתחומי הפעילות שבהן הרשות מספקת פתרונות לפרט מוכתבים לרשות על ידי הדין(כגון
 פעילויות המתתייבות מכוח ״זכויות שאינן תלויות תקציב״), ומקצת מתחומי הפעילות הללו
 נקבעים על ידי הרשות תוך הפעלת שיקול דעת מנהלי(כגון פעילויות אותן מחליטה הרשות לבצע

 לשמירת ״זכויות התלויות בתקציב״). ראו הערה 6 לעיל.
 72 סעיף 3 לפקודת המשטרה [נוסח חדש], תשל״א-1971

 73 סעיף 2 לחוק שירותי הכבאות.
 74 השוו סעיף 3 לחוק חוזה הביטוח, התשמ״א-1981 (״תנאי או סייג לחבות המבטח או להיקפה
 יפורטו בפוליסה בסמוך לנושא שהם נוגעים לו, או יצויינו בה בהבלטה מיוחדת: תנאי או סייג

 שלא נתקיימה בהם הוראה זו, אין המבטח זכאי להסתמך עליהם״).
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 שלושת טיעוני הנגד שהוצגו לעיל מבקשים להצביע על יתרונותיו של המודל האנכי
 ולהוציא את העוקץ מהטיעונים המובאים כנגדו. כהשלמה לטיעונים אלה ראוי להוסיף
 שני שיקולים עקרוניים המצדיקים את דחיית המודל האופקי. שיקולים אלה עניינם
 שקיפותה של פעולת הרשות, והרצון לשמור על כללי מנהל תקינים במסגרת הליך
 הגבייה. שיקולים אלה מהווים, הלכה למעשה, אח אחיהם התאומים של השיקולים נגד

 מיסוי רטרואקטיבי ומיסוי סלקטיבי בתחום דיני המם.

 7. מניעת היוב רטרואקטיבי בתשלוט כפול (השיקול המקגיל לכלל נגד
 מיסוי רטרואקטיבי)

7 מתן אפשרות תביעה לרשות שלטונית במסגרת המשפט הפרטי 5  כפי שהובהר לעיל,
 פותחת פתח לחיוב כפול של מזיק פוטנציאלי בגין אותם סיכונים. חמור מכך: תשלום
ל זה נוצר בדיעבד, ומבלי שהרשות תצטרך להצהיר על כך בגלוי מלכתחילה. אם  כפו
 כך, קו הטיעון הראשון לשלילת המודל האופקי הוא שיש למנוע מצב שבו תוכל הרשות
 לשלוח את ידיה פעמיים לאותו כים - תחילה באופן גלוי, באמצעות מערכת המיסוי,

 ואחר כך באופן סמוי, באמצעות תביעת שיפוי בגין עלות פעולותיה.
D i s t r i c t of C o l u m b i a v. A i r Florida.76 לחידוד נקודה זו אעזר בעובדות פסק דין 

ז קולומביה מחברת התעופה Air Florida כ-3/4 מיליון דולר בגין  באותו מקרה תבע מחו
ז ק בעקבות התרסקות מטוס החברה במימי נהר הפוטומק. מחו ל י  עלויות של מבצע ח
 קולומביה טען כי יש לחייב את חברת התעופה הרשלנית בעלויות מבצע החילוץ, וזאת
ק יפלו על תעשיית ל י ח  משיקולים של יעילות כלכלית וצדק, הדורשים כי עלויות ה
 המטוסים והמשתמשים בשירותיה ולא על הרשויות המצויות בדרכן של מטוסים.
 לכאורה, טענות המדינה מוצדקות, אולם הן אינן מתחשבות באפשרות שפעילות
 התעופה כבר מוסתה בדרך זו או אחרת בגין סיכונים אלה - למשל, אם האגרות
 שנדרשות חברות תעופה לשלם, או המם המוטל עליהן, מתחשבים בסיכונים הכרוכים
Air ל במבצעי חילוץ כדוגמת זה שנידון בעניין פ ט  בתעופה אווירית, לרבות הצורך ל
ת קולומביה לא רק שאיננה הוגנת ח  Florida. אם מניחים תשלום כאמור, הרי שדרישת מ
 אלא אף איננה מוצדקת מבחינה כלכלית. חברות התעופה רכשו מהמדינה ביטוח עבור
 הצורך בשירותי חירום, וחיובם בתשלום נוסף משמעו דרישת כפל תשלום בגין אותו

 שירות.

 הקושי הגדול הוא שאין לנו כל דרך לדעת אם תשלום כאמור כבר נדרש במסגרת
 דיני המם אם לאו. דברי החקיקה המטילים מסים לרוב אינם מנומקים, וניסיון לברר

 5ל ראו הטקסט הסמוך להערה 69 לעיל.
 76 הערה 41 לעיל. להערת ביקורת על פסק הדין ראו McInfyK הערה 43 לעיל.

542 



 משפטים לד(3) תשס״ה הרשות השלטונית כמזכה

וב כרוכות בקשיים מהותיים וראייתיים  בדיעבד מה היו ההצדקות שהציג השלטון לחי
 בלתי-מבוטלים, במיוחד כשקיימים כמה שיקולים אפשריים שהביאו להחלטת הרשות
 וכשההחלטה מתקבלת בפורום נרחב של מקבלי החלטה, שאינם מחויבים בהנמקת
 הצבעתם. אימוץ המודל האנכי כברירת מחדל פרשנית מספק אפוא לתעשיה הגנה
 בסיסית מפני האפשרות של חיוב רטרואקטיבי בתשלום כפל בגין פעולות הרשות. הוא
 מחייב את הרשות להביא לידיעת הציבור מראש את האפשרות שהיא תתבע תשלום
 בגין פעולותיה גם במסגרת המשפט הפרטי, ויוצר את הבסיס לדיון פוליטי ביחסי

 הגומלין שבין תביעה זו לשיעור המיסוי המוטל על הפעילות הרלבנטית.

 8. חשש לשימוש סלקטיבי גזכות השיפוי(השיקול המקביל לבלל האוסר
 מיסוי סלקטיבי)

 בשונה ממערכת המס, המחויבת מכוח עיקרון החוקיות בקביעת כללים ברורים
7 ונתונה לפיכך לביקורת של האזרחים, מנגנp שיפוי אזרחי פתוח להפעלה 7  ואחידים
 סלקטיבית היוצרת פתח למניפולציות וחוםר־ודאות. הרשות היא הבוחרת ממי לתבוע
 תשלום וממי לא, וקשה מאוד ליצור מנגנונים מתאימים שיבטיחו כי הפעלת הסמכות
7 דוגמא מאלפת לכך ניתן ללמוד מפרשיית 8  תיעשה באופן שוויוני וללא משוא פנים.
7 עיריית חולון החליטה לגבות מקבלנים אגרת מבני ציבור 9  אילנות הקריה. כנזכר לעיל,
 ללא אסמכתה בחוק, ומתוך הנחה שהדבר מותר לה אף ללא הסדר סטטוטורי. בית

 המשפט ציין ביחס לשימוש שעשתה הרשות בסמכות שיחסה לעצמה כי:

 התמונה המצטיירת עגומה היא. לא רק שהרשות תבעה וקבלה כספים
 ללא כל הסמכה בדין. היא עשתה כן אף מבלי לקבוע קריטריונים גלויים
 ומבוררים, ומבלי שהקפידה על עקרון השוויון בין מבקשי ההיתר
ל בשיטה על פיה נגבים  השונים... אין צורך להרבות מלים על הפסו

 דד השוו גם להסדרים בנוגע למתן הקלות מם, שביסודם הרצון להבטיח מדיניות שוויונית בגביית
 המס. ראו סעיף 245 לפקודת מם הכנסה; בג״צ 6741/99 יקותיאלי נ׳ שר הפנים, פ״ד נה(3) 3ד6

 (העוסק במתן הקלות והנחות בארנונה).
 78 סיכון אתר מהפעלה סלקטיבית של מנגנון התביעה, הנראה רלבנטי בעיקר בשיטת המשטר
 האמריקנית, הוא הפיכת דרך ההתדיינות למכשיר לקידום מטרות פוליטיות שאין מאחוריהן רוב
Philip C. Patterson & Jennifer M. Philpott, "In Search of a Smoking דמוקרטי. ראו 
Gun: A Comparison of Public Entity Tobacco and Gun Litigation," 66 Brook L. 
 Rev. 549 (2000) (הצגת ההתדיינות נגד תעשיות הטבק והנשק כמכשיר אנטי-דמוקרטי ששימש
 את מתנגדי הטבק והנשק כדי לכפות על תעשיות אלה מגבלות ייצור ושיווק שלא ניתן היה לקדמן

 באמצעות הליך פוליטי־דמוקרטי).
 9ד ראו הטקסט הסמוך להערה 49 לעיל.
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 כספים על ידי רשות ציבורית ללא אמות מידה לקביעת שיעור הדרישה
 הכספית, כשקביעת סכום הדרישה היא תוצאה של החלטת פקיד הרשות,
 אשר בידו להחליט על גובה הסכום לאחר מיקוח עם האזרח, אשר נמנע

8 0 .  ממנו היתר בניה לו הוא זכאי

 דומה כי ליקויים אלה אינם מקריים, אלא הם תיאור אופייני לדרך הפעלתה של זכות
8 כאשר יש לפרט שיקול דעת אם למצות את 1 ניות.  תביעה אזרחית על ידי רשויות שלטו
 זכויותיו האזרחיות נגד מזיקים או זוכים אין בכך, במקרה הרגיל, כל פסול. לעומת זאת,
 הסמכת רשויות שלטוניות לגבות תשלום על פי שיקול דעתן, תוך הותרת פתח להפעלה

8 2  סלקטיבית של הסמכות - איננה רצויה.

 ו. סיצום
 כלל יסוד הנגזר מעיקרון שלטון החוק הוא שאין רשות שלטונית רשאית לגבות מס,
8 כלל זה זכה אצלנו לעיגון מפורש בסעיף 1(א) 3 . ק  היטל או אגרה ללא הסמכה בחו
 לחוק יסוד: משק המדינה, המבהיר כי ״מסים, מילוות חובה ותשלומי חובה אחרים לא
 יוטלו. ושיעוריהם לא ישונו, אלא בחוק או על פיו; הוא הדין לגבי אגרות״. הגשת
 תביעה לשיפוי על הוצאות שהוציאה רשות שלטונית בגין פעולותיה השלטוניות מהווה,
 הלכה למעשה, ניסיון לעקוף באמצעות המשפט הפרטי את מגבלת המיסוי המוטלת על

 80 פסק דין אילנות הקריה, הערה 49 לעיל, בעמ׳ 590.
 81 אי-סדרים דומים התגלו גם ביחס לתביעות רשות העתיקות לתשלום בגץ חפירות בדיקה והצלה
 (ראו פסק דין דנקנר, הערה 53 לעיל, בעמי 804-802) וביחס לסמכות המשטרה לדרוש העסקה של
 שוטרים בתשלום (ראו פסק דין מולטי מדיה, הערה 57 לעיל). בפרשת מולטימדיה, למשל, החלה
 המשטרה את דרכה בדרישה להעסקת 78 שוטרים בשכר, אך מעת לעת הפחיתה דרישה זו, בלחצה
 של העותרת - תחילה להעסקת 59 שוטרים בשכר, אחר כך להעסקת 50 שוטרים בשכר, ולבסוף

 העמידה את דרישתה על העסקתם של 38 שוטרים בשכר - פחות ממחצית דרישתה המקורית!
 82 על יתרונות החיוב בדרך חקיקה ניתן ללמוד מבג״צ 6249/96 התאחדות הקבלנים והבוגיס
 בישראל נ׳ ראש עירייה חולץ, פ״ד נב(2) 42, שבו נפסל חוק עזר עירוני שאישר גבייה של אגרת
 מבני ציבור בשני מתחמים בחולון מהטעם שחוק עזר זה יצר הפליה ביחס למדיניות הכללית
 של משרד הפנים, שגרסה כי אץ לגלגל את עלות בנייתם של מבני ציבור על הקבלנים ורוכשי
 הדירות. לו הייתה הגבייה מתבצעת באמצעות המשפט הפרטי ספק אם ניתן היה למנוע הפליה

 מסוג זה.
 83 ראו, למשל, בג״צ 170/87 אםולץ נ׳ ראש עידית קרית גת, פ״ד מב(1) 678, 695 (״האינטרס של
 שלטון החוק הינו שגוף שלטוני לא יגבה מס ללא הסמכה בחוק... חוקיות המיסוי הינו בסיס לכל
 משטר תקין, ואין זה ראוי לאפשר לרשות שלטונית לגבות מס ללא הרשאה בחוק אך בשל טענת

 שיהוי״):פסק דץ אילנות הקריה, הערה 49 לעיל, בעמ׳ 588-587.
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 הרשות במסגרת המשפט הציבורי. על רקע זה נקל להבין את הערתו המרירה של אחד
 מראשי תעשיית הטבק, שציין כי ההתדיינות שניהלו המדינות בארצות-הברית כנגד

 חברות הטבק היוותה -

...confiscatory litigation ... with states essentially using their local 
courts as new tax agencies and changing the rules as they went 
along to make it easier to collect.84 

 אולם, למרות קווי הדמיון, תביעות אזרחיות המוגשות על ידי רשויות ציבוריות אינן
 שקולות להטלת מם. הטלת מס על ידי הרשות מהווה שימוש בפררוגטיבה שלטונית,
 המבחינה בין רשות שלטונית לבין אזרח מן המניין. הגשת תביעה אזרחית מהווה
 מימוש של זכות אזרחית שהרשות טוענת כי היא עומדת לה כאחד האדם. הקושי שעליו
 מבקש מאמר זה להצביע נובע מחוסר הוודאות שנוצר כתוצאה משניות זו: הקושי
 להבחין בין פעולות שהרשות מבצעת עבור הפרטים לבין פעולות שהרשות מבצעת
 כאחד הפרטים. הפתרון המצוי והרצוי הוא להטיל את נטל ההבהרה על הרשות
 השלטונית באמצעות קביעת ״חזקת תכלית״, שלפיה פעולות שלטוניות של הרשות
ת חזקה זו יהיה זה עניינה ח  מבוצעת במימון ציבורי וללא אפשרות חזרה אל הפרטים. ת
 של הרשות להסדיר באופן ברור וחד־משמעי את המצבים שבהם היא מעוניינת להותיר

8 5  לעצמה אפשרות תביעה אזרחית כלפי הנהנים מפעולותיה.

Steven F. 84 הדברים נאמרו בהרצאה פומבית שניתנה בניו-יודק ביום 1.10.1998 על ידי 
 Goldstone, יו״ר מועצת המנהלים של RJR Nabisco, שאחת החברות שבבעלותה היא
Steven F. Goldstone, ראו .Camels Winston יצרנית מותגי הסיגריות - Reynolds Tobacco 
"The Failure of the Tobacco Legislation: Where is the Political Leadership?," 64 

.Vital Speeches of the Day, 760(1998) 
 85 קיים פיתוי לא מבוטל לנסות להגדיר חריגים לכלל זה, במיוחד כשהוא עלול לפעול לטובתם של
 נתבעים פוטנציאליים שגרמו במכוון או במזיד לנזק שאותו נועדה פעולת הרשות השלטונית
 למנוע. אולם, כשלעצמי אני סבור שיצירת חריגים התלויים במידת האשם של הנתבע אינה
 מוצדקת, ועלולה להוביל למדתן חלקלק שסופו ערעור הכלל מיסודו. לעניות דעתי, רשויות
 השלטון יכולות וצריכות לצפות גם מקרים של פעולות מכוונות או זדוניות, ואת הימנעותן מיצירת
 הסדר חוקי מתאים יש לזקוף כעדן. חריג אפשרי לכלל זה הם המקדים שבהם הרשות השלטונית
 יכולה להצביע על כך שמעשיו או מחדליו של הנתבע הם שמנעו ממנה קבלת החלטה מושכלת
 בנוגע לשיטת המימון של פעולותיה. לדוגמא, אם תעשיית הטבק הסתירה מהרשויות המפקחות
 מידע מהותי ביחס להערכת הסיכונים הכרוכים בעישון, כי אז ניתן לטעון כי הימנעות של הרשויות
 מהסדרה של מימון פעילותה(בין אם בדרך של הגדלת נטל המס על יצרני הסיגריות, ובין אם בדרך
 של יצירת הסדר חוק שיאפשר הגשת תביעות שיפוי אזרחיות כנגדם) אימה צריכה לעמוד כנגד
 הרשות השלטונית אלא דווקא כנגד התעשייה המזיקה, שבמעשיה ובמחדליה שללה מהרשות את

 ההזדמנות להגדיר מראש את שיטת המימון של פעולותיה.
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 מעטים מבינינו, ואינני נמנה עמהם, חשים אהדה לחברות הטבק. לדידי מדובר
 בתעשייה שנזקה רב מתועלתה, המוכרת מוצר שאשמח לחזות בהיעלמו מהשוק. אולם,
 השאלה שבה עסקינן איננה גורלה של תעשיית הטבק לבדה. כפי שמלמד הניסיון
 האמריקני, בעקבות הצלחת ההתדיינות האזרחית נגד חברות הטבק צמחו במהרה זירות
 התגוששות חדשות בין רשויות השלטק לתעשיות אחרות, ואף במסגרתן הועלו תביעות
 לשיפוי על הוצאות שלטוניות. גל התביעדת השני הופנה כלפי תעשיית הנשק, שאף לה
 אין אני רוכש אהדה אישית רבה, ובפיגור מועט בלבד מצוי גל התביעות השלישי - זה
 המופנה נגד תעשיית הצבע (בשל רכיב העופרת). שאלת המפתח המעסיקה את קהילת
 העסקים האמריקנית כיום היא מי הבא בתור - האם תהיה זו תעשיית המשקאות
 האלכוהוליים, שניתן לנסות ולייחס לה אחריות לאחוז ניכר מתאונות הדרכים בארצות-
 הברית, או אולי חעשיית המזון המהיר, העלולה להימצא; אחראית לגורם המוות הראשון
 במדינות המערב כיום - התקפי לב מחמת עודף כולסטרול. איום המדרון החלקלק
 שבפתיחת הדלת בפני תביעות שיפוי של רשויות שלטוניות איננו איום סרק, זוהי סכנה

 מוחשית שמוטב לקטוע בעודה באבה.

ק המודל האופקי, המאפשר מ י א  אולם בכך לא מתמצה הסכנה העלולה להיגרם מ
 לרשות שלטונית לתבוע שיפוי מהאזרח אף ללא הסדר חקיקתי מתאים. מדוע תגביל
 עצמה רשות שלטונית הזקוקה לכסף כאוויר לנשימה לתביעות שיפוי נגד תעשיות
 מזיקות? כך, למשל, האם ניתן יהיה לשלול מהמדינה את האפשרות לתבוע ממטיילים
 שנקלעו לשיטפון במדבר יהודה את עלמות חילוצם? האם נוכל למנוע מרשות מקומית
 לתבוע רופא על עלויות החינוך המיוחד שהיא נדרשת לתת לילד שנפגע מטיפולו
 הרשלני? האס נמצא דרך לחסום את תביעתה של המשטרה נגד הנהג שמכוניתו נתקעה
 וחייבה את המשטרה להקצות כוחות מיוחדים להכוונת התנועה? ככלות הכל, ההכרעה
ד בגודל הנזק שנגרם או בכיסו של ל  הפרשנית בין המודלים השונים איננו יכול להיות ת
8 עליה לייצג עמדה עקרונית בדבר אופי היחסים שבין הרשות לפרט. עליה 6 ק. י  המז
8 7  להוות חלק חשוב מכללי הרקע לעיצובה של החוקה הכלכלית של מדינת ישראל.

Bauer, 86 השוו להתייחסותו של בית המשפט הפדרלי לערעורים בארצות-הברית (השופטים 
 Easterbrook & Fairchild) בפסק דין Amoco Cadiz הערה 41 לעיל, בעמי 1310, לקביעתו
 של שופט הערכאה קמא כי הדץ הצרפתי איננו מחיל את הדוקטרינה השוללת תביעת שיפוי בגין

: (big cases)ב״מקריס גדולים״ (gratuité des services publics)פעולות שלטוניות 
"...we do not believe that the law of France varies with the stakes of 
the case or the wealth of the litigants. Here, as in every other 
instance, we reject categorically the position that rules of law do not 
govern cases in which injuries are large or pockets deep". 

 87 ודוק: בחירה זו איננה מכתיבה מדיניות מימון ציבורי מסוימת, ואף איננה מבטיחה עקיבות
 בבחירת מדיניות המימון הציבורי! אולם - כמובהר בטקסט הסמוך להערה 65 לעיל - יש בה כדי
 לתמרץ את רשויות השלטון להגדיר מראש את מדיניות המימון הציבורי שלהן, ובדרך זו לאפשר
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 משפטים לד(3) תשט״ה הרשות השלטונית כמזכה

 ככזו, שיקולי המדיניות הנכבדים שנבחנו במאמר זה מחייבים לעצבה תוך העדפת הדגם
 האנכי כברירת המחדל הפרשנית. לפיכך, תביעת שיפוי של רשות שלטונית בגין פעולות
 שלטוניות שאיננה נסמכת על הסדר חקיקה מיוחד, שתכליתו לאפשר לרשות לגבות

 תשלום בעבור שירותיה - ראוי לה שתידחה.

 פיקוח פוליטי ומשפטי על החלטות אלה הן מההיבט הפורמלי(קבלתן בהתאם למגבלות המבניות
 והצורניות המוטלות על החלטות כלכליות) והן מההיבט המהותי(התאמתן לתיאורית המימון
 הציבורי המאפיינת את החברה הנתונה). לדיון מקיף במהותה, בתפקידיה ובדרכי זיהויה של חוקה

 כלכלית ראו מדינה, הערה 22 לעיל.
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