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 רשימה זו מבוססת על חיבור שנכתב במסגרת הסמינריון ״סוגיות במשפט מנהלי״, שנתן
 ד״ר מ׳ חשין בשנת תשמ״א. תודתי העמוקה לו על השראתו.

 הרשימה נמסרה לפרסום לפני שהופיע מאמרה של מיכל שקד, ״הערות על ביקורת הסבירות
 במשפט המנהלי״ (משפטיפ יב (תשמ״ב) 102), ועל כן נבצר ממני להתייחם אליו בגוף

 הדברים.
 כפי שיוברר, שונה המובן שאני מייחס למושג ׳׳אי־סבירות״ מן התוכן והמטרה שמייחסת
 לו מיכל שקד, ההתייחסות היא במישורים שונים, ועל כן, אף אם קיים מתח בין הגישות —
 אין ביניהן התנגשות חזיתית. דומה, שאף הגב׳ שקד מסכימה שהקשר בין שאלת האקטיביזם
 השיפוטי ובין ניתוחה של עילת אי הסבירות אינו קשר הכרחי או מידי. בעוד שאבי מנסה
 לנתח את העילה עצמה, מוקדש מאמרה לשאלת האקטיביזם השיפוטי (שהסבירות איננה

. ו ת מ ש ג י ה כ ר ד  אלא, לטענתה, מכשיר ואמצעי לו) ו
 עם זאת, אין להכחיש שהקשר הנ״ל, אף אם אינו הכרתי, הוא בהתלמ קיים, ולא יהא זה

 מיותר להצביע על נקודות מחלוקת בין גישותינו:
 (א) לעניות דעתי, אין זה ברור שאכן ניתן להצביע בתקופה האחרונה על נטייה בולטת
 מצד בג״ץ להרחיב את הביקורת השיפוטית על המינהל — ודאי לא בכל התחומים ולא
 עליידי כל השופטים — מעבר לתהליך ההיסטורי הרגיל והמתמשך של הרחבת הפיקוח.

 עד כמה שנטייה זו קיימח, אין להירתע ממנה.
 (ב) אינני סבור שבפסק הדין בעניין דפי זהב פותחה דוקטרינה חדשה כלשהי, אלא נעשה
 בו ניסיון לנתח ולגבש עילת ביקורת קיימת. הבדלי הגישות בין השופטים, עד כמה שהם
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א ו ב . מ  א

 אחת הסוגיות שאליהן כוון לאחרונה הזרקור בתחום המשפט המינהלי היא הסוגיה ש׳£
 אי־הסבירות, אולם דומה, שיותר משהביא הדבר לזריקת־אור על הנושא, הוא הביא
 להתעוררותו של מחלוקות. בחיבור זה ננסה להתמודד עם חלק מהבעייתיות הכרוכה
 בעילת אי־הסבירות במשפט המינהלי, במהותה וביישומה. נפתח בשאלה המקדמית
 באשר לסיווגו של עילות הביקורת על תוכו מעשי המינהל, ובכך נאתר לעצמנו את
 מסגרת העיסוק בנושא. נברר את המובנים השונים של המושג ״אי־סבירות״, ולאחר
 שנתמקד באותו מובן המעניין אותנו, נתייחס למחלוקת הפוסקים שנפלה לכאורה בבית
 המשפט העליון בשאלת קיומה של העילה מושא דיוננו. בנקודה זו נטען, שאף־על־פי
 שהקשר בין שאלת קיומה של עילה עצמאית זו ובין שאלת האקטיביזם השיפוטי

 איננו מקרי, הוא איננו קשר הכרחי.
 לאור מסקנתנו בשאלה האחרונה — בזכות קיומה של עילת־ביקורת עצמאית כאמור
 — נציג בקצרה את העילה כפי שעוצבה, נתחמה ויושמה בהלכה הפסוקה; נעריך מהו

 המשפט הרצוי ונבדוק את המשפט המצוי.
 אחר־כד ננתח בקצרה את הבסיסים־העיוניים האפשריים לביקורת בעילה דדן, ועל
 יסוד ניתוח זה נבדוק ראשית, האם יכול בית המשפט לפסול תקנות בסיטואציות שונות
 של יחסי תקנה—חוק, ושנית, האם יש, והאם ראוי שיהיה, קשר ביו טיב המעשה

 המינהלי ועושהו וביו היקף הביקורת שתופעל על המעשה.
 לבסוף, ניגע בבעיה המעניינת, כיצד על בית המשפט לפסוק כאשר יש בפניו אמות־
 מידה וקריטריונים כלליים, אשר יישומם מביא לתוצאות לא־סבירות רק במקרים

 חריגים ונדירים.

ת ר ו ק י ב ת ה ו ל י ג ע ו ו י  ב. ס

 בטרם נתמקד בעילת אי־הסבירות, ועל־מנת להבהיר את מקומו של הדיון בה במשפט
 המינהלי, נדון בקצרה בשאלה הנוגעת לטכניקה של הביקורת על שיקול הדעת המינהלי

 בכלל, היא שאלת הסיווג של עילות הביקורת על תוכן שיקול־הדעת.
 כידוע, בוססו במשך השנים באנגליה ובישראל מספר עילות לפסילת שיקול הדעת
 של הרשות המינהלית מבחינת תוכנו. מבחינת תוכנו — להוציא פגמים פרוצדורליים,
. כך, למשל, תיפסל החלטה 1 ר ס  כגון כללי הצדק הטבעי, פגמים בהסמכה, קוורום ח

 קיימים, נעוצים בתפיסתם השונה את תפקידו של השופט ואת הדרך הנכונה לכתיבת
 ההנמקה השיפוטית, ואין הם מתייחסים, בסופו של דבר, דווקא לנושא אי הסבירות.

 (ג) ההבחנה שעליה מתבססת המחברת, בין ״גורמים החסרים מימד משפטי״ (שם, עמ׳
 121) ובין כאלה שניחנו באותו מימד, אין לקבלה. בדיוק כשם שבית המשפט בודק
 את הרלוונטיות של שיקולים משיקולים שונים, בהכריעו בשאלה אם הרשות התייחסה לכל
 הגורמים שהיה עליה להתייחס אליהם, ורק לאותם גורמים — כך גם בבחינת הסבירות.

 אין הבחינה האחת ״משפטית״ יותר מהאחרת.
 ** תלמיד השנה הרביעית בפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית, ירושלים.

 1 השווה, למשל, לדבריו של השופט שמגר בע״א 184/80 אייגלר נ׳ המגן, פ״ד לה(3) 518,
.523 
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 שיסודה בשיקולים זרים, שיסודה ברצון להשיג מטרה זרה, המתעלמת משיקולים
 רלוונטיים, שרירותית וכיו״ב. השאלה שננסה להתמודד עמה היא, האם הסיווג המקובל

 של העילות השונות עומד בפני ביקורת ההיגיון והאם הוא בחוץ.
 ראשית, לא קשה להבחין בכך שמבחינה עיונית אין הסיווג הנדון הגיוני וברור. כבר
Associated P אמר הלורד r o v i n c i a l P i c t u r e Houses v. Wednesbury C o  בפסק דין 2 .

 גרין (Green), בהתייחסו לדוגמה של המורה אדומת־השיער שפוטרה בשל כך:

"That is unreasonable in one sense. In another sense it is taking into 
consideration extraneous matters. It is so unreasonable that it might 
almost be described as being done in bad-faith, and, in fact all these 
things run into one another" 3 . 

 הגורם של מצב זה נעוץ, בעליל, בדרך התפתחותן של עילות הביקורת במשפט
 המינהלי באנגליה, ובדרך התפתחותו של המשפט המקובל בכלל. כפי שמרמזת אמרתו
*The life of the law has not been logic; it has been :הקלאסית של השופט הולמס 

.experience" 
. משאנו בוחנים כיצד מיושמות עילות הפסילה השונות בפסיקה,  זאת במישור העיוני 4
 נמצא שלעתים מצטרפים לאי־הבהירות העיונית גם אי־דיוקים שמקורם בהפעלת הסיווג.
 כך, למשל, בפסק דין אולפני ה&רטח נ׳ לוי כרי י׳ נפסלה החלטה של המועצה לביקורת
 סרטים ומחזות בעילה של התעלמות משיקולים רלוונטיים, היות שלפי דעתו של השופט
 לנדוי (כתוארו אז) התעלמה המועצה מן ההבדל שבין סרט שעשועים ליומן חדשות.
 מקריאת פסק הדין עולה בבירור, שלא היתד, התעלמות כזאת, אלא שהמשקל שנתנה
 המועצה לשיקול זה היה פחות מכפי שנדרש לדעת השופט לנדוי. נדמה לנו, שהעילה
 שבה היה לפסול את שיקול דעתה של המועצה באותו עניין היתה אי־םבירות (או

 כישלון באתון האינטרסים) 8,
 פסק דין אחר, שאיו אנו שלמים עם סיווג עילת־הפסלות שבו, הוא זה שניתן בעניין
 עאטן* נ׳ מדינת ישראל יי. בית המשפט פסק, שהחלטת הרשות נתקבלה תוך הישענות
 על שיקול שאינו ענייני ועל כן פסל אותה. השיקול היה שאין לתת רישיון להפעלת
 מונית המותנה בתנאי כלשהו, כאשר יש חשש סביר שמקבל הרישיון לא יוכל לעמוד

.(1948) 1 K.B. 223, 229; (1947) 2 All E.R. 680 2 
 3 הדברים צוטטו ואומצו בידי השופט ברנזון בע׳׳א 311/57 היוה״ם נ׳ דיזנגוף, פ״ד יג 1026,

.1038 
 4 ראה גם את דברי השופט ברק בבג״צ 840/79 מרכז הקבלנים נ׳ ממשלת ישראל, פ״ד

 לד(3) 729, 745 [א].
 5 בג״צ 243/62, פ״ד טז 2407. שם נחנה החלטת המועצה לבקורת סרטים ומחזות לפסול
 קטע מ״יומן כרמל־הרצליה״ המתאר ועצאה לפועל של צו־פיגוי, משום היותו פוגע בטעם

 הטוב ותד־צדדי.
 6 ולא העילה של ״התעלמות משיקולים רלוונטיים״. כפי שניווכח לדעת בדוננו במחלוקת
 הפוסקים על קיומה של עילת אי־הסבירות, ייתכן ש״טעותו״ של כבוד השופט לבדוי היתה
 מכוונת. אי־דיוק דומה (ראיית מתן משקל לא מספיק לשיקול כלשהו בהתעלמות ממנו)

 היה בבג״צ 615/80 פרנ? נ׳ שר החינוף, פ״ד לה(1) 420,416.
 7 בג״צ 70/68, פ״ד כה(2) 231.
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 באותו תנאי, וכאשר התנאי מיועד להגן על מפעילי מוניות אחרים. למיטב הבנתנו זהו
 שיקול ענייני י», ולכל היותר ניתן היה לפסול את ההחלטה בשל איזון אינטרסים שאינו

 נאות (או אי־סבירות).
 האם המסקנה מהמצב המתואר צריכה להיות ויתור על הסיווג המקובל ? המחפש
 תמיכה לרעיון זה יכול לנסות ולהסתמך על הערה שהעיר השופט ברק בפסק הדין
: ״כשלעצמי הייתי כולל את כולן [עילות  בעניין מרכז הקבלנים נ׳ ממשלת ישראל 9
1 כוונת  הפסלות — א״ז.] תחת הכותרת של אי־סבירות״. אולם נראה, שלכל היותר 0
 הדברים היא ליצור עיקרון כללי אשר יספק פתרונות לסיטואציות, שאינן נופלות בגדר
. לא נראה, שהשופט ברק מתכוון לייתר את ההיזקקות  אף אחת מהעילות המקובלות ״

 לסיווג הקיים.
 אף לדעתנו אין לוותר כליל על הסיווג. אמנם בכד נפתור את כל אי־הבהירויות
 ואי־הדיוקים המלווים את הסיווג הנוכחי, אולם בד־בבד נאבד את היתרון שבמיון.
 המיון מאפשר לשמור על אחידות הפסיקה ורציפותה בכך שהוא מקל על השופטים
 בהסתמכותם על מצבים דומים בעבר שזכו לבירור משפטי, ולכל הפחות הוא מעניק
 הרגשה שהשופט שופט לפי דוקטרינות וכללים יציבים וקבועים ולא לפי חוש צדק

 היולי וסובייקטיבי.
 יחד עם זאת, יש מקום להחליף את החלוקה הנוכחית, שהצדקתה היחידה היא
 היסטורית — האופן שבו פיתח בית המשפט את העילות השונות — בחלוקה מסודרת
 יותר ו״אנאליטית״ יותר של עילות הפסלות. די בשלושה כללי פסילה כדי לכסות את

, ואלה הם: 1  כל הסיטואציות של שימוש לא נאות בשיקול דעת 2
 (א) שיקולים זרים;

 (ב) אי־שקילת שיקולים רלוונטיים;
 (ג) אי־סבירות.

 לנגד עינינו עומד מודל מעין זה: כאשר על הרשות הציבורית להחליט על יסוד
 השיקולים א׳ (המוביל להחלטה חיובית) ו־ב׳ (המוביל להחלטה שלילית), אזי אם
 תתחשב בשיקולים א׳, ב׳ ו־ג׳ — יש לפסול את החלטתה משום שיקולים זרים; אם
 תדון רק על־פי שיקול ב׳ הרי שהחלטתה תבוטל משום אי־שקילת שיקולים רלוונטיים;
 ואם תדון על־יסוד שיקולים א׳ ו־ב׳ (והם בלבד), אך תייחס ל־ב׳ (שחשביותו שולית)
 משקל גדול ול־א׳, שחשיבותו רבה מאוד, משקל מזערי — החלטתה לוקה באי־סבירות.
 נסקור עתה, אחת לאחת, אם עילות הביקורת המקובלות בפסיקה וננסה להראות

 שאין הן מוסיפות דבר לשלוש העילות שמנינו.

 8 כך נפסק בבג״צ 281/75 שאשא ב׳ מנכ׳׳ל משרד התחבורה (לא פורסם); וראה גם בג״צ
 56/77 אילן נ׳ המפקח על התעבורה, פ״ד לב(2) 301.

 9 לעיל, הערה 4, שם.
 10 אם לא נאמר שלהתבטאות זו יש אופי סמאנטי גרידא. השווה גם לדבריו של השופט
 לבדוי (כתוארו אז) בבג״צ 194/64 פלק נ׳ המועצה לענף הלול, פי׳ד יט(1) 659, 664 [א].

 11 כפי שיוסבר בסמוך, לדעתנו אין קיום לסיטואציות כאלה.
 12 להוציא — כאמור לעיל — פגמים פרוצדורליים בהפעלת הסמכות, הימנעות משימוש בשיקול

 דעת וכיו״ב.

294 



 משפטים יב, תשמ״ג עילת אי־הסבירות במשפט המינהלי

. ההבדל בינה ובין העילה של שיקולים זרים הוא מאותם 1 3 ה ר ה ז ר ט  (1) מ
 הבדלים שעליהם אמד השופט זילברג: ״דק מן הדק עד אין נבדק״. כך למשל, בפסק
•1 בחן השופט ברנזון את הוראות החוק המסמיך,  דין לזרוביץ נ׳ המפקח על המזונות,
 דלה מהן את המטרה שלשמה ניתנה הסמכות לרשות ומצא שמעשי הרשות ״דבר אין
.״ ו״מכאן שמעשי . נות. ת של הפקוח על המזו ו י ת י מ א ת ה ו ר ט מ  להם עם ה
, אינם מבוססים על ן י י נ ע ם ל י ר ם ז י ל ו ס ם פ י ל ו ק  המשיב שנעשו על־פי ש
: 1 5  אדני החוק ויש לפסול אותם״(ההדגשה שלי. א״ז). היטיב לבטא את המצב פרופ׳ זמיר

 ״שיקולים זרים ומטרה זרה קרובים ודומים זה לזה עד כדי כד שנראה כי הם מת
. d é t o u r n e m e n t de pouvoir)"16) מזגים מוצרים עילה אחת, כמו במשפט הצרפתי 

. ברוב המכריע של המקרים הפליה היא הבחנה המבוססת על שיקולים ה י ל פ  (2) ה
. כפי שאמר בית המשפט בפסק דין ארגון נהגי מוניות נ׳ ראש  זרים למושא ההבחנה ״
: ״העוקץ איננו בהפליה אלא בשיקולים המשמשים יסוד להפליה״ 19, 1 8 כ י כ א ־ ל  העיר ת
 לדעתנו, אין, ולא יכול להיות, ספק ש״מבחינת הפגם שבמעשה המנהלי אין העלה של
״ 20, ם י ר  ׳הפליה׳ עילה עצמאית ונפרדת, והיא נבלעת, למעשה, בעילה של שיקולים ז
 אמרנו ״ברוב המכריע של המקרים״ משום שקיים גם סוג נוסף של הפליה, הפליה
 הנובעת מהתעלמות משוני רלוונטי, של אדם או קבוצת אנשים ביחס לאחרים. כזה
ך אף טען העותר בבג״צ מנשי כ ו 2  היה המצב בעניינו של וילי קראום נ׳ שר הכטחון 1
. גם לצורך מקרים אלה אין מקום לקטגוריה נפרדת של הפליה, אלא 2  נ׳ שר חפנימ 2

 הם נופלים בגדר העילה של התעלמות משיקולים רלוונטיים.
2 נפסל שיקול דעתה 3 ן י . בכמה פסקי ד ם י ס ר ט נ י א ן ה ו ז י ן א ו ר ק  (3) ע
 של הרשות משום שלא השכילה לאזן בין האינטרסים השונים שהיה עליה להביא
2 סוקר השופט ברק 4  בחשבון לצורך העניין. בפסק דין דפי־זהכ נ׳ רשדת־חשידור

 פסיקה זו, ומוסיף:

 13 על מהותה של עילה זו ראה ד״נ 16/61 רשפ החברות נ׳ כרדוש, פ״ד טז 1209.
 14 בג״צ 98/54, פ״ד י(1< 52,40 [ג—ד],

 15 י׳ זמיר, השפיטה בעניינים מנהליים (המכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי ע״ש הארי
 סאקר, ירושלים, תשל״ה) 29.

 16 ראה גם י׳ זמיר, משפט מנהלי — הרצאות (אקדמון, קריב, שור — עורכים, תשל״ח) 128.
 17 ראה, למשל, בג״צ 118/62 לנדאו נ׳ שר החקלאות, פ״ד טז 2540; בג״צ 114/78 כורקאן

 נ׳ שד האוצר, פ״ד לב(2) 800.
 18 בג״צ 104/54, פ״ד ט 103,100 [ז].

 19 בבג״צ 30/55 הועדה להגנה על אדמות נצרת המופקעות נ׳ שר האוצר (פ״ד ט 1261, 1265)
 אמר השופט ויתקון: ״עיקר ההפליה הוא שמבדילים בין בני אדם שונים [...] אף כי השוני

 שביניהם איבו מגוף העניין״.
 20 זמיר (לעיל, הערה 16) 151; וראה גם זמיר (לעיל, הערה 15) 29.

 21 בג״צ 78/68, פ״ד כב(2) 463,
 22 בג״צ 129/57, פ׳׳ד יב(1) 209.

 23 ראה, למשל, בג״צ 175/70 כנוכיץ נ׳ מנהל התעופה האזרחית, פ״ד כו(1) 588; בג״צ
 318/75 חדג׳פ 1׳ הועדה המחוזית, פ״ד ל(2) 133; בג״צ 148/79 פער נ׳ שר הפנים, פ״ד

 לד(2) 170,
 24 בג״צ 389/80, פ״ד לה(1) 446,421 [ד—ה].
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 ״במקרים אלה בחן בית־המשפט אם האזין בין האינטרסים השובים, אשר נעשה
 על ידי הרשות המינהלית, הוא ראוי. במרבית פסקי הדין לא הוזכרה העלה של
 חוסר־סבירות בשמה המפורש אך במקרים אלה פעלה הרשות המנהלית בתם־לב,
 שלא מתוך שרירות, שקלה הגורמים הרלבנטיים, ונמנעה מלשקול גורמים שאינם
 רלבנטים והפגם העקרי שנמצא בהחלטתה הוא איזון בצורה לא ראוייה בין הגורמים

 הרלבנטיים בינם לבין עצמם. זהו הפגם של חוסר סבירות מנהלית״,

. כמעט בכל הזדמנות שבה מתייחסים ב ל ־ ת ו ר י ר ו ש ב א ם ל ו ר ת ס ו  (4) ח
 לעילות הפסלות של תוכן שיקול הדעת מזכירים תיבות אלה, ואולם לא ידוע לנו ולו
 גם פסק דין אחד שבו נפסלה החלטה מהטעם שהיתה שרירותית או חסרת תום־לב,
 מבלי שנלוותה לשמות־תואר אלה אחת מהעילות שמנינו לעיל. גם לעצם העניין, פקיד
 ציבור המקבל החלטה לאור כל השיקולים הרלוונטיים לעניין, תוך התעלמות מכל
 שיקול לא ענייני, ותוך מתן משקל נכון וראוי לכל אחד מהשיקולים,. אין, לפי דעתי,
 לפסול את החלטתו רק משום שהוא מפיק ממנה הנאה סדיסטית, תוך־כדי חריקת

 שיניים וחיוך זדוני.
 שלוש עילות הפסילה, שאנו מציעים להסתפק בהן, די בכל אחת מהן כדי להביא
 לפסילת המעשה המינהלי, אם כי ייתכנו כמובן מצבים שבהם תלקה החלטה מינהלית
. יש גם להכיר בכך, שייתכנו מקרי גבול בין התעלמות משיקול z s ביותר מפגם אחד 
. מכל מקום, 2 7 רים , ובין אי־סבירות לעילה של שיקולים ז 2 8  רלוונטי ובין אי־סבירות
 מצב כזה עדיין אין בו כדי להצדיק שימוש לא נכון במושגים השונים, כפי שניתן
 למצוא לעתים בפסיקה וכפי שיודגם בפרק הבא, שבו נדון בפיתוחה של עילת אי־

 הסבירות בפסיקת בית המשפט העליון.

״ ת ו ר י ב ס ־ י א ג של ״ ש ו מ  ג. ה

 בהתייחסנו לנושא אי־הסבירות במשפט המינהלי«2 נראה, שהדבר הראשון שיש להכיר
 בו הוא שלמונח ״אי־סבירות״ אין בפסיקה או בספרות תוכן אחיד או יחיד. כפי שציין

 25 בדומה למודל שהוצג לעיל, כאשר על הרשות להתחשב בשיקולים א׳, ב׳, ו־ג׳ (וחשיבותו
 של האחרון מכרעת), הרי אם תפעל על־סמך שיקולים ב׳, ג׳ וידי, ותייחס את המשקל

 המכריע ל־ב׳ — אזי תלקה ההחלטה בכל שלוש עילות הפסילה.
 26 כאשר מיוחם משקל זעום לשיקול רב־חשיבות, בית המשפט עשוי לראות בכך התעלמות
ק (לעיל, ת  מאותו שיקול. ראה פסק דין אולפני הפרטה (לעיל, הערה 5) ופסק דין פ

 הערה 6).
 27 כאשר מיוחם לשיקול שולי־יחסית משקל מכריע, עשוי בית המשפט לפסול את עצם
 ההסתמכות על אותו שיקול, כאילו היה זר. ראה פסק דין עאטף (לעיל, הערה 7), וכן
 פסק דין פער (לעיל, הערה 23), דברי מ״מ הנשיא (כתוארו אז), השופט לנדוי, בעמ׳

 179 [ז] — 180 [א].
 28 למיטב הבנתנו, במישור המשפטי (להבדיל, אולי, מהמישור הפילוסופי) אץ בין מושג
 ״אי־הסבירות״ שבמשפט המינהלי, ובין אותו מושג בשטחים אחרים של המשפט (כגון
 דיני העונשין או דיני הנזיקין), ולא־כלום. עד כמה שהשופט ברק מנסה, בפסק דץ דפי־
 זהכ (לעיל, הערה 24), ליצור האחדה של הסבירות המינהלית עם הסבירות האזרחית או
 הפלילית — אנו סבורים שמגמה זו אינה בחוצה ואינה אפשרית. בין תחום המשפט המינהלי
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" . . . D e Smith)it all depends on what one means by : 2 9  פח־פ׳ דה סמית )
 "reasonableness. עם זאת, עיון מדוקדק יגלה, שניתן להצביע על שלוש משמעויות
 שונות של המושג, המשמשות בערבוביה. להבנת הפסיקה אנו חייבים להפריד בין

 המשמעויות השונות, שהן:
 (א) תוצאה של פגם במעשה המינהלי;
 (ב) כותרת לעילות הפסלות השונות;

 (ג) עילה לפסילת שיקול הדעת המינהלי.
ה של פגם זה או א צ ו ת  לפי המשמעות הראשונה, אי־סבירות משמשת לתיאור ה

 אחר שנפל בשיקול הדעת המנהלי. כך, לדוגמה, ניתן לתאר החלטה שאינה מתחשבת.
 בגורם רלוונטי חשוב כהחלטה לא־סבירה, כשם שניתן לומר זאת על מעשה שיסודו
 ברצון להגשים מטרה שהיא זרה לרוח החוק וללשונו. באופן זה יש להבין את דברי
: ״פסילת חברה מפאת 8 0 ש ו ד ר  השופט זוסמן (כתוארו אז) בד״נ דשם־החכרות נ׳ כ
״ וזאת לאור . .  מעשה המתאגדים בעבר אינה, לפי דעתי, שמוש סביר בשקול־דעת.
 העובדה שכל הדיון נסב על שאלת קיומה של מטרה זרה (או אם תרצו, שיקולים
. במובן הנדון — תוצאת הפגם במעשה המינהלי — ״לא־סביר״ שקול ל״מוק־ 3  זרים) 1

 שה״, ״לא צודק״ וכיוצא באלה.
 החשיבות האפשרית של אי־סבירות במשמעות זו היא בראיית התוצאה הלא־סבירה
 ראיה לכך שנפל פגם כלשהו בהחלטת הרשות (מטרה זרה, התעלמות משיקול כלשהו
 וכיו״ב), לאור ההנחה, שקשה להאמין, שאילו פעלה הרשות על־פי שיקולים ענייניים

 ומטרה כשרה היא היתד. מגיעה לתוצאה בלתי־סבירה שכזו.
־ י ע ל ה כ ל ל ל ו ם כ ש  לפי המשמעות השנייה אי־סבירות מוצעת גם ככותרת, כ
 ל ו ת שבהסתמך עליהן פוסל בית המשפט את מעשי רשויות המינהל. כפי שאמר הלורד
Associated P r o v i n c i a l P i c t u r e Houses Ltd. v. Wednesbury גרין בפסק הדין 

: Co 3 2 . 

"It has frequently been used, and frequently used as a general description 
of the things that must not be done"33. 

3 אומר השופט לבדוי (כתוארו  כך, למשל, בפסק דין פלק נ׳ המועצה לענף הלול 4
 אז): ״ועתה בנוגע לטענות העותרת על אי־םבירות (כולל חריגה מסמכות, הפליה

 ובין המשפט הפרטי יש הבדל אינהרנטי, שממנו נובע שההבדל ביז מבחני הסבירות אינו
 רק בכמות או בדרגה אלא הבדל איכותי עקרוני.

S.A. De-Smith, Judicial Review of Administrative Action (London, 4th ed., 29 
.1980) 347 

 30 לעיל, הערה 13, בעמ׳ 1221 [ב].
 31 שימוש זהה במושג חוסר־הסבירות נעשה, דרך משל, בבג״צ 363/71 דנן נ׳ שר המסחר
 דהתעשיה, פ״ד כו(1) 292, 299 [ג—ד] ובבג״צ 509/80 מנס נ׳ מנכ״ל משרד ראש הממשלה,

 פ״ד לה(3) 593,589 [ז].
 32 לעיל, הערה 2, שם.

th éd4, H.W.R. Wade, Administrative Law ( O x f o r d .  34933: :וכן ראה (1979 ,
.*'[...] unreasonableness covers a multitude of sins" 

 34 לעיל, הערה 10, שם.
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ף 35, ל ג י י  ועוד), בחקיקת הכללים 7, ו־8.״. וכך גם בדבריו של השופט שמגר בפסק ךין א
 בעיקר נפוץ שימוש זה, במודע או שלא במודע, כשמדובר בביקורת המתייחסת לחקיקת
 משנה. הפיםקה הקלאסית, אשר מרבים לצטטה להסברת מובנה של עילת אי־הםבידות,
. 3 י K r u s e v. Johnson 5 בפסק דין (Russell) היא זו המסכמת את דבריו של הלורד ראסל 
 לאמיתו של דבר אין המדובר שם אלא על אי-םבירות ככותרת לעילות רבות ושונות
. במובן הנדון שקולה ״אי־סבירות״ כנגד ״חריגה מסמכות במובן  לפסילת חקיקת משנה ״

. י י  הרחב״(Abuse of Power) וכדומה 8
 בטרם נציג את המשמעות השלישית של המושג, רצוננו להשיב על טענה אפשרית,
 והיא שלמעשה המשמעות הראשונה של המושג, כפי שהוצגה לעיל, זהה למשמעות
 השנייה שנזכרה. הדרך הטובה ביותר לכך תהיה אם נצליח להראות, שיש מקרים
 הנופלים בגדר אי־םבירות במשמעותה הראשונה, אך לא לאי־סבירות במשמעותה

 השנייה, ולהפך.
 מחד גיסא, תיתכן החלטה מינהלית הלוקה בפגם זה או אחר מן הפגמים הפוסלים את
 שיקול הדעת, ועדיין תיראה ההחלטה סבירה למדי על פניה. כאשר יש שני מועמדים
 בעלי כישורים זהים לחלוטין למשרה אחת, העדפתו של אחד מהם קשה לומר עליה
 שהיא מביאה לתוצאה בלתי־סבירה, גם אם נעשתה משום מטרה זרה. ״זהו המקרה
 בו עושה הרשות מעשה שהיא רשאית לעשותו ולכאורה הכל שפיר, אלא רק למראית־
. במקרה כזה לפנינו אי־סבירות במשמעותה השנייה (כותרת לעילות 3 9 ״ ך  עין הדבר כ

 הפסלות), אך לא במשמעותה הראשונה (תוצאת המעשר׳).
 מאידך גיסא, ייתכן שתוצאתו של שיקול הדעת תוערך על ידי בית המשפט במוקשה
 זבלתי־םבירה, ועם זאת לא ייקבע שההחלטה נופלת בגדר איזו שהיא עילת פסלות.
 במקרה כזה תהיה אי־םבירות במשמעותה הראשונה (תוצאת המעשה), אך לא במש
ש ב׳ דשפ־חחברות, מ ר  מעותה השנייה (כותרת לעילות הפסלות). כך היה בבג״צ כ
4 ואף בפסק־דין אדלרשטיץ נ׳ שר 0 ( ז  מנקודת מבטו של השופט ח׳ כהן (כתוארו א

 התחכורה ».
י הבא לציץ נ כ ח ט נ ו  המשמעות השלישית של המושג, ובה עיקר ענייננו, היא של מ

 35 לעיל, הערה 1, שם. ראה גם את דברי השופט ברק בפסק דין מרכז הקכלניפ (לעיל, הערה
 4), שם.

. פיסקה זו צוטטה ואף תורגמה מספר פעמים בפסיקה בישראל. ( Q . B 2 (1898. 91, 99 36 
 ראה, למשל, בפסק דין דיזנגוף (לעיל, הערה 3), בעמ׳ 1037 [ב—ו],

 37 דוגמאות מובהקות מן הפסיקה הישראלית נמצאות, למשל, בפסק דין מנשי (לעיל, הערה
 22), בעמ׳ 216 [א], 223 [ב]; בע״א 6/66 שם־פוב קלו נ׳ עירית כת־יפ, פ״ד כ(2) 327,

 331 ואילך.
 38 על־כן, דומה ששגה השופט ברק בהסתמכו, בפסק דין בענית דפי־זהכ (לעיל, הערה 24),
 בעמ׳ 438, על דבריו של פרופ׳ וייד, שכן אין ספק שפרזפ׳ וייד מדבר על אי־סבירות כשם
 כולל לכל עילות הביקורת המהותיות על שיקול הדעת המנהלי. ראה לעיל, הערה 33, בעמ׳
*'Categories of Unreasonable-:356. כותרת הפרק הדן בעילות הביקורת השונות היא 

joess" 
 39 לעיל, הערה 13, בעמ׳ 1216 [ו].

 40 בג״צ 241/60, פ״ד טו 1170,1151 ואילך.
 41 בג׳׳צ 158/51, פ״ד ה 1378.
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 אחת מעילות הביקורת שבהסתמך עליהן נפסל שיקול הדעת של המינהל. על מהותה
 והגדרתה של עילה זו נעמוד להלן. עתה נסתפק בהצבעה על פסק דין דקה נ׳ שר
4 כעל פסקי דין שבהם נדונה * ועל פסק דין דפי־זהכ נ׳ רשות־־השידור3 2  התחבורה
 ונותחת עילה זו. בדברנו על אייסבירות במשמעותה הטכנית הרי היא נמצאת באותה
 קטגוריה יחד עם ״מטרה זרה״, ״התעלמות משיקולים רלוונטיים״ וכיוצא באלה, והיא

 מלה נרדפת ל״עקרון איזון האינטרסים״.
 יש להדגיש, שההפרדה בין המובנים השוגים שיש למונח ״אי־סבירות״ אינה נמצאת
 בתודעתם של השופטים וניתן למצוא שאותו שופט, ואפילו באותו פסק דין, משתמש

 במונח במשמעויות שונות ».

ת י א מ צ ה ע ל י : היש ע ק ר ב — י ו ד נ ת ל ק ו ל ח מ  ד. ה

 עד כה ביררנו את שימושיו השונים של המושג אי־סבירות במשפט המינהלי; התמקדנו
 במובן המעניין אותנו — אי־םבירות כעילת ביקורת על שיקול הדעת, וניסינו לאתר
 את מקומה של עילה זו בצד שקילת שיקולים זרים והתעלמות משיקולים רלוונטיים.
 לפני שנציג את פרטי ההלכה בנוגע למהותה המדויקת של העילה, היקפה והפעלתה,
 עלינו להתייתם לשאלה האם העילה של אי־סבירות, או איזון בלתי־נאות של אינטרסים,
 מוכרת בכלל במשפטנו. שאלה זו עוררה מחלוקת בקרב שופטי בית המשפט העליון,

 ובעיקר בין הנשיא לנדוי והשופט ברק.
4 הביע השופט לנדוי (כתוארו אז) את ספקותיו  בפסק דין פוגל נ׳ רשות־השידור 5
 באשר לקיומה של עילת אי־סבירות כמכשיר ביקורת על שיקול הדעת המינהלי, להבדיל

 מחקיקה מיגהלית:

 ״שאלה רבה היא בעיני אם העותרים יכולים לבוא לפנינו בטענותיהם על חוסר
 סבירות, באין בידם זכות מהותית אשר נפגעה. הלכות חוסר הסבירות פותחו
 בסוגיית חקיקת־המשנה, שעליה מפקח בית־משפט זה על יסוד הכלל שחוסר
 סבירות מפליג כמוהו כחריגה מסמכותו של מחוקק המשנה (בג״צ 156/75 דקה
 נ׳ שר״התחבורה). בנוגע לפעולותיהן של רשויות המנהל תמיד אמרנו, שאפילו
 נראית לנו ההחלטה בלתי־גבונה או בלתי־יעילה, אין בזה כדי ליצור עילה
 להתערבות בבית־משפט זה, אלא הסנקציה על החלטות בלתי נבונות ובלתי יעילות
 טמונה באחריותה הפרלמנטרית של הממשלה ושריה בפני הכנסת, ובסופו של דבר

 בפני הצבור כולו״.

4 התייחס השופט ברק למובאה זו, הסכים עם האמירה  בפסק דין מרכז־חקכלנים 9
 שאין מתערבים ביעילותן ובתבובתן של החלטות הרשות המינהלית, אבל עמד על כד

 42 בג״צ בג״צ 156/75, פ״ד ל(2) 94.
 43 לעיל, הערה 24.

 44 עיין, למשל, בהערה 38, לעיל. לשימוש רביעי במושג הםבירות ראה הערה 80 להלן.
 45 בג״צ 112/77, פ״דלא(3) 666,657 [ב—ג!.

 46 לעיל, הערה 4, בעמ׳ 744 [ה].
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 ש״אין לזהות החלטה בלתי יעילה וחסרת תבונה עם החלטה בלתי סבירה׳/ ולדעתו
 בית המשפט התערב ומתערב במקרה של אי־םבירות

 בפסק דין דפי־זהב תיאר כבוד הנשיא לנדוי את קביעתו של השופט ברק בפסק דין
 מרכז הקפלניפ, שהחלטתו של עובד מדינה חייבת להיות סבירה, כ״חידוש שלא היה

:*  ידוע עד כה״ ואף הוסיף 8

 ״הסכנה העיקרית שאני רואה היא שהמונח ׳סבירות׳ משמש תדיר כדי להגדיר קבה
 מדה אובייקטיבי דווקא של התנהגות. כד הוא, למשל, בדיני רשלנות בנזיקין.
. בדרך זו נגיע עד . . י הל  מכאן קצרה הדרך להגדרה דומה גם בשטח המשפט המנ
 מהרה לבחינה עניינית של ההחלטה מחדש(de novo), כאילו מקיים בית המשפט

 דיון חוזר בנכונות ההחלטה״.

 הקורא התבטאויות אלה עשוי להתרשם, שלפנינו מחלוקת עמוקה בשאלה מהותית
 ועקרונית, וייתכן שבשלביו המוקדמים של הדיון אכן היתד. מחלוקת כזו. מכל מקום,
 עיון מדוקדק בדעותיהם של השופטים בפסק הדין בעניין דפי־זהכ מגלה כי לפי ״השורה
 האחרונה״ של עמדותיהם הופכת המחלוקת להיות סמאנטית בעיקרה, ולכל היותר

 מחלוקת של ניואנסים.
* אין הנשיא לנדוי חולק על כך 9  גם בתיאור גישתו המצמצמת בפסק דין דפי־זהפ
 שהחלטה אינדיווידואלית, שהיא ״מופרכת מעיקרה ובשל כך בלתי סבירה לחלוטין״
 דינה, ״מאז ומתמיד״ להיפסל °s וכן בהערתו בפסק דין פוגל, שהיא שפתחה את הדיון,
י (כתוארו אז) שאין בית המשפט מתערב בהחלטה בלתי־סבירה, ת נ  לא אמר השופט ל
 אלא הקפיד לומר, שאין מתערבים בהחלטה ״בלתי־נבונה או בלתי־יעילה״ — מה שאינו

 שנוי במחלוקת.
 יתר על כן, הנשיא לנדוי עצמו, בהגיבו על חוות הדעת שכתב השופט ברק בעניין
 דפי־זהב, מנסה לטשטש את קיומם של הבדלי גישות בינו ובין השופט ברק. אומר

: 5  הנשיא 1

 ״אחרי העיון בחוות דעתו יורשה לי לחזור על דברי De Smith, כי בנושא זה
 ׳הכל תלוי במה שמתכוונים לבטא במלה סבירות׳. לאור הסבריו של חברי נראה
 לי שלמעשה עמדותינו אינן כה מנוגדות, ושהמחלוקת מתמצית במדה רבה בעניין

 47 באותו פסק דין הגיב השופט אלון, בעמ׳ 573 [ו—ז] כך: ״[. ..] נראה לי, כי בקביעת כלל
 הסבירות כאחת הזכויות המהותיות שיש בה משום עילה להתערבותנו [...] יצא השכר
 המסופק של צדק והגינות בהפסד הודאי הנגרם לפעילותה הכלכלית של הרשות הציבו

 רית [...]״.
 48 לעיל, הערה 24, בעמ׳ 431 [א], 431 [ז] — 432 [א].

 49 שם, בעמי 432 [ג—ד],
 50 אומר הנשיא: ״[״.] אכן, על החלטה מאת ניתן לאמר ששום פקיד סביר לא היה יכול לקבלה
 ועל־כן היא פסולה משום שרירות שבה, והחלטה שרירותית לא תוכל לעמוד על־פי אחת
 מעילות הפסלות שבית משפט זה הכיר בהן מאז ומתמיד״. יש לשים לב, שכבוד הנשיא
 נזקק לסיווג מעשה הלוקה באי־סבירות קיצונית מפגם בשרירות לב. לפי עניות דעתנו
 זוהי היזקקות מיותרת, וראה דברינו לעיל בנוגע לחוסר תום־לב ולשרירות לב כעילות
 לפסילת המעשה המינהלי. ראה גם דבריו של השופט אלון(לעיל, הערה 4), בעמ׳ 756 [ב],

 51 לעיל, הערה 24, בעמ׳ 432 [ז] — 433 [א].
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 שבמינוח: אם אמנם לא בסבירות ההחלטה המדובר ואם מדת הסבירות בהקשר
 זה אינה כמדת הסבירות הידועה לנו מדיני נזיקין, כי אז פג החשש שמא יובנו
 הדברים שלא כהלכה, כאילו החלטה מינהלית תפול כל אימת שהשופט הפוסק

 ימצא בה פגם של חוסר סבירות כמשמעות המונח הזה בלשון בני אדם״.

 מאייד גיסא, חל שינוי משמעותי בהגדרתו של מבחן הסבירות אליבא דהשופט ברק
 בין חוות דעתו בעניין מרכז־הקבלנים ובין זו שבפסק דין דפי־זהב. בעוד שבאחרון
 ו כ י  המבחן המופעל הוא האם רשות סבירה, במקומה של הרשות המבוקרת, היתה ״
°, להגיע להחלטה הנבדקת, הרי שבפסק הדין הראשון ״ 3 ה י ו ש ע , או היתה ״ 6 ״ 2 ה  ל
 מוצגת השאלה האם עובד סביר, במקומו של עובד הציבור שקיבל את ההחלטה, היה
״ להגיע לאותה החלטה. יש כאן יותר מאשר הבדל סמאנטי, והוא מצביע ״ ד י ו צ  ״
 כמדומה על צמצום מהותי בנכונותו של השופט להתערב בהחלטה המינהלית. יחד עם
 זאת, יש לציץ שגם בפסק הדין בעניין מרכז־הקבלנים עמד השופט ברק על דרישת

0 אם גם בפחות הדגשה.  קיצוניותו של חוסר הסבירות 5
 נראה לנו, שהמחלוקת בין השופטים יותר משהיא משקפת חילוקי דעות בשאלה
 המשפטית העומדת בפנינו נעוצה בהבדלי גישה כלליים באשר למקומו ולדרכו של
 בית המשפט הגבוה לצדק בפיקוח על המינהל; ובסיכומו של דבר, כל השופטים שישבו
 בדין בעניין דפי־זהב מסכימים, שהן במישור המשפט הרצוי והן במישור המשפט המצוי
 כפופה פעולת המינהל, בעניין אינדיווידואלי כבעניין כללי, לדרישת הסבירות. נעבור
 עתה להצגה מפורטת יותר של הלכת אי־הסבירות, ואגב כך נעיר כמה הערות בשני

 המישורים הללו (המצוי והרצוי).

ת ו ר י ב ס ה ־ י ת א ל י ח ע ו ת י . פ  ח

י ל  1. כל

 הניסוח המסורתי של מבחן הסבירות שבו צריכה לעמוד כל פעולה מינהלית נקבע
Kruse v. Johnson 58 בארץ בהסתמך על פסקי דין אנגליים ובעיקר על פסקי הדין 

Associated P בפסק הדין r o v i n c i a l P i c t u r e Houses v. Wednesbury C o  ו־ .
 האחרון סיכם הלורד גרין את ההלכה באומרו» שעל בית המשפט לבחון האם התחשבה
 הרשות בכל השיקולים הרלוונטיים בעשותה את המעשה והאם נמנעה מלהביא בחשבון

 כל שיקול שאינו ענייני. אולם בכד לא די:

 52 שפ, בעמ׳ 444 [ב].
 53 שם, בעמ׳ 448 [ג].

 54 לעיל, הערה A בעמי 744 [ו].
 55 שם, בעמ׳ 744 [ה].

 56 לעיל, הערה 36.
 57 לעיל, הערה 2.
 58 שם, בעמ׳ 233.
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"Once that question is answered in favor of the local authority, it may 
be still possible to say that, although the local authority has kept within 
the four corners of the matters which they ought to consider, they have 
nevertheless come to a conclusion so unreasonable that no reasonable 
authority could ever come to it. In such a case, again, I think the 
court can interfere". 

 הדבר הראשון המזדקר לעין בקריאת נוסח זה היא הדרישה לקיצוניותה של אי־
. דרישה זו מוסברת 6 9 ק ד צ  הסבירות על־מנת שתיתכן תקיפתה בבית המשפט הגבוה ל
 בכך שעילת אי־הםבירות היא המכשיר הקיצוני ביותר שבו געשה שימוש להתערבות
 בשיקול הדעת המיבהלי. כפי שמסביר הלורד גרין, ההתערבות נעשית במקרה זה למרות
 שהרשות התייחסה לכל השיקולים שהיה עליה להתייחם אליהם והתעלמה מכל שיקול
 שאינו רלוונטי לעניין. במקרה כזה, הדרך היחידה להסביר את התוצאה הלא־סבירה
 שאליה הגיעה הרשות (בהנחה שהיא פועלת באופן דאציונלי), היא בכך שלא ניתן
. כפי שהסביר השופט שמגר בפסק הדין בעניין 6 0  המשקל הראוי לכל אחד מהגורמים

: 0  דקה נ׳ שר התחבורה 1

 ״יכול שיווצרו נסיבות בהן לא נשקל על־ידי הרשות המינסטריאלית שקול זר,
 והובאו בחשבון אך ורק שקולים שהם רלוונטיים לעניין, אולם לשיקולים הרלוונ
 טיים השונים יוחס משקל בפרופורציה כה מעוותת ביניהם לבין עצמם, עד

 שהמסקנה הסופית הפכה מופרכת מעיקרה ובשל כך לבלתי סבירה לחלוטין.״

 כאשר בית המשפט אינו מסתפק בבחינת מניין השיקולים, אלא מברר מהו המשקל
 היחסי שניתן לכל שיקול ושיקול, הרי על־פני הדברים יש בכך סתירה ל״כלל הנודע

 59 השווה, דרך משל, לדברי השופט ברנזון בפסק דין דיזנגוף (לעיל, הערה 3), בעמ׳ 1039
 [ב], ולדברי השופט שמגר, בבג״צ 1/81 שירן נ׳ רשוה השידור, פ״ד לה(3) 365, 377 [ז]
 ואילך. הסבר נאה של ההלכה בנקודה זו מצוי בדבריו של השופט ברק (הנסמכים על
i n re w. (An Infant) [1971] בפסק הדין (Hausham L.C.) דבריו של לורד היילשאם 
Secretary of בפסק הדין (Dening M.R.) ועל דבריו של לורד דנינג A.C. 682, 700 
A.C] 1 בפסק דין מרכז הקכלנים 9 7 7 , 1014. State for Education v. "Tameside" [ 1 0 2 5 
 (לעיל, הערה 4), בעמ׳ 744 [ה]: ״[. ..] אין לזהות החלטה בלתי יעילה וחסרת תבונה עם
 החלטה בלתי סבירה. שני אנשים סבירים עשויים להגיע להחלטות שונות ומנוגדות על
 יסוד אותה מערכת עובדתית מבלי שהחלטתו של מי מהם תהיה בלתי־םבירה. הטיעון:
 ׳אתה טועה ועל־כן אתה בלתי־סביר׳ אינו טיעון סביר, שכן יכול ואדם יטעה טעות

 סבירה״.
K.B2 ] 1024[R. v. Roberts . כפי שמדגיש השופט סקרוטן.)Scrutten L J ( ק דין ס פ ב 6 0 

  719 ,695, מבחן הסבירות הוא אובייקטיבי ולא סובייקטיבי. סברתו ה כ נ ה, אך ה מ ו ט
 ע י ת, של בעל הסמכות, שהמשקל שהוא נותן לכל אחד מהגורמים הוא סביר, לא תמנע
 פסילת המעשה אם לדעת ביהמ״ש אץ זה אתון סביר בין הגורמים בנסיבות העניין. כך אף
 נפסק (ראה פסק דין לנדאו נ׳ שר החקלאות, לעיל, הערה 17, בעמ׳ 2544 [ד]) לגבי שיקולים
 זרים (במקרה שבעל־הסמכות לא היה ער לזרותם של השיקולים), ולגבי התעלמות

 משיקולים רלוונטיים (ראה, למשל, פסק דין פרנק, לעיל, הערה 6, בעמ׳ 420 [ו]).
 61 לעיל, הערה 42, בעמי 105 [ה—ו].
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 — כלל אשר מרוב שימוש בו בהפך כמעט ממטבע לאסימון שחוק — כי אין בית המשפט
 הגבוה לצדק מעמיד את שיקוליו הוא במקום שיקולי הרשות המוסמכת״ 2*. הדרך

: 8  ליישוב סתירה זו מצויה בדבריו של השופט ברק בפסק דין דפי־זהב 3

 ״שקול הדעת המיבהלי קובע חופש בחירה בין אופציות שובות. עקרון הסבירות
 קובע תחום של אופציות שהיבן סבירות בנסיבות העניין. עקרון אי ההתערבות
 בשקול הדעת המבהלי משמעותו כי במסגרת תחום האופציות הסבירות לא יתערב
 בית המשפט, אד הוא יתערב ויפסול הפעלת שקול דעת הבוחר באופציות החורגות
Lord) מהתחום הסביר. אכן, עקרון הסבירות יוצר מה שכינה לורד היילשאם 
the bond of possible reasonable decisions" :(Hailsham L.C [...]" 6 או מה 4 . 

״ 65 [ . . . ] •zone of reasonableness'כ־ ״ (C. J. Stone) שתיאר השופט סטון 

י ט הרצו פ ש מ  2, ה

 כאשר בית המשפט אינו מסתפק בבדיקת מניין השיקולים אלא מתערב בקביעת משקלם
 היחסי, עשויה להתעורר השאלה העקרונית באשר להיקף הרצוי של ביקורת בית המשפט

 על המינהל. נזכיר כמה מן השיקולים בשאלה זו:
 מקובל על הכל, שכאשר החוק מעניק למינהל סמכות הכרוכה בשיקול דעת, הרי
 שיקול הדעת המופעל צריך להיות זה של הרשות ולא זה של שופטי בית המשפט.
 יחד עם זאת, ביסוד תורת הפרדת הרשויות, כפי שמקובל לראותה היום, מונח הרעיון
 של Checks and Balances ; הדרך שבה מאזנת ובולמת הרשות השופטת את האדמי
 ניסטרציה יכול שתהיה אד ורק באמצעות ביקורת שיפוטית יעילה. על אחת כמה
 נכונים הדברים בשיטת המשטר הישראלית, שבה כוחה המעשי של הרשות המבצעת

 עולה כמה וכמה מונים על זה של שתי הרשויות האחרות.
 לדעתנו, אף אין להירתע מכד שקביעת נורמות ההתנהגות בידי בית המשפט אינה
. מעבר לטיעון הפורמלי־לכאורה, שלפי החוק בית המשפט הוא המוסמך 6 8  דמוקרטית
 לפרש ולקבוע את כוונת המחוקק (לרבות קריאתם אל תוך החוק של כללים ודרישות
 לפעולת הרשויות), קיים גם הנימוק המעשי: לאור המצב הנוכחי, שבו פעולת החקיקה
 אינה אלא, ברוב־רובם של המקרים, אישור הצעות־חוק מטעם הממשלה — הצעות
 חוק שמטבע הדברים כוללות הסמכות רחבות ולעתים אף כמעט לא־מוגבלות לפי

 לשונן — שומה על בית המשפט שלא לתת את מלוא התוקף למלות החוק ״י.

 62 דבריו של השופט זילברג (כתוארו אז) בפסק דין אולפני הסרמה (לעיל, הערה 5), בעמ׳
 2426 [ב].

 63 לעיל, הערה 24, בעמ׳ 441 [ו—ז].
i (לעיל, הערה 59), בעמ׳ 687. n Re w. 64 בפסק הדין 

U.S315 . Federal Power Commission v. National Pipeline Co 65 .575בפסק דין 
.(1942) 

 66 במובן זה, שחברי הגוף המחוקק, הם שנבחרו בידי האזרחים על־מנת לחוקק.
 67 ראה ניסוח פסקני של גישה זו בפסק דין רשפ התגרות נ׳ כדרוש (לעיל, הערה 13, בעמ׳

 1217 [ג—ד]), מפי השופט זוםמן(כתוארו אז).
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 אין להכחיש, שהמערכת השיפוטית חסרה את הכלים והידע הדרושים להכרעה
. עם זאת, רק במקרים מעטים־ 8 8  בשאלות כלכליות, משקיות או מינהליות ספציפיות
 ביחס נדרש בית המשפט למומחיות טכנית, ובדרך כלל הפגמים והליקויים שעליהם
, 8 9  קובלים ניתנים לביקורת בית המשפט אף ללא הירידה לפרטים הדורשים מומחיות
 לכל היותר, חוסר המומחיות של בית המשפט עשוי למבוע ממנו התערבות בנושאים
 המצריכים ידע מיוחד, אולם אין בו כדי להוות נימוק כללי לאי־התערבות או לצמצום

 ההתערבות במעשי המינהל.
 שיקול חשוב לצמצום הביקורת על המינהל נעוץ בתפיסה המודרנית באשר להיקף
 הרחב של תפקידי המדינה בעיצוב חיי החברה, הכלכלה, החינוך וכיו״ב. הטלת מגבלות
 וגדרים על האדמיניסטרציה עלולה לפגוע ביעילות המינהל, ובעקיפין בכל אחד ואחד
. לנו נדמה, שכוחו של נימוק זה יפה, אם בכלל, בכל הנוגע להגבלות ז  מן האזרחים °
 על סדרי המינהל ולא בהגבלות על תוכן שיקול הדעת שאנו עוסקים בה. יש לזכור,
 שתפקידו המרכזי של המינהל הציבורי הוא מתן שירות לציבור, ויש אף להתחשב
 בעובדה שאמצעי הביקורת האחרים — המינהליים והפרלמנטריימ — אינם רבים ביש

 ראל, ואלה הקיימים אינם אפקטיביים במידה מספקת.
 אין להירתע מכך שקריטריון כגון ״אי־םבירות קיצונית״, הפעלתו כרוכה בשיקול
 דעת של השופטים, וכפועל־יוצא מכך, בפגיעה בוודאות המשפטית. שיקול דעת מעין
 זה מוענק לשופטים במקרים רבים, ודווקא כאן יש לו מירב ההצדקה: מחד־גיסא,
 בהיות תחומיו צרים למדי, ומאידך גיסא, מפאת חשיבות המאטריה שבה אנו עוסקים

 כאן.
 בסופו של דבר, העמדה בשאלת ההיקף הרצוי של הביקורת השיפוטית — שאלת
 האקטיביזם השיפוטי — נעוצה בהשקפת־עולם. הצגה נאה של הגישות השונות בנושא

:  זה תושג, כך נדמה, בעימותן של שתי התבטאויות. הראשונה, מפי השופט אלון »

 ״[. ..] מן הראוי, לדעתי, שבסוגיה גדולה, עניםה, ומסובכת זו של זכויות שלידתן
 על אבני המערכת השיפוטית בצעד מן הפרט אל הפרט, הכל לפי הנסיבות המיוחדות

 שבכל עבין וענין״.

: 7  והשנייה, מפיו של הפרופ׳ ברק 2

 ״כמשפטנים, איננו מוגבלים לפרושו ולהפעלתו של הדין הקודם. אנחנו חוד־
] אנחנו הארכיטקטים של . . .  החנית של השאיפה לדין רצוי יותר וטוב יותר[

 השינוי החברתי״.

 68 ראה, למשל, בג״צ 57/53, 58/53 טבק־הויז נ׳ עיריית חיפה, פ״ד ז(1) 701, 708 [א];
 בג״צ 311/60 מילר נ׳ שר התחבורה, פ׳׳ד טו 1996,1989 [ד].

 69 ראה פסק דין אולפני הפרטה ב׳ לד גרי(לעיל, הערה 5), בעמ׳ 2426 [ב].
 70 ביטוי לרעיון זה נמצא בדבריו של השופט אלון בפסק דין מרכז הקבלניפ (לעיל, הערה

 4), בעמ׳ 753 [ז].
 71 שם, בעמי 753 [ו].

 72 א׳ ברק, ״שלטון החוק״, קופץ הרצאות כימי העיון לשדפטים, תשל׳ץ (הפקולטה למשפטים,
 ש׳ שטרית עורך, תשל״ז) 25,15.
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, שגבולות התער־ 7 4 ״, נדמה לנו שצדק פרופ׳ בדק באומרו ו נ י  מעבר לשיקולים שמנ
 בותו של בית המשפט במעשי המינהל אינם נקבעים על־פי שיקולים משפטיים טכניים
 אלא מקורם בחששו של בית המשפט שהגברת הפיקוח מצדו תגרור אחריה ניסיונות
 של המינהל לכבול את בית המשפט כבילה סטטוטורית על־ידי פנייה לגוף המחוקק״.
 כיצד משתלבים השיקולים הללו בשאלת הביקורת בעילת אי־הסבירות? לדעתנו, אין
 שום יסוד עקרוני או פראקטי להבחין בין פסילתה של החלטה שהתקבלה תוך התעלמות
 משיקול חשוב כלשהו, ובין פסילתה כאשר אותו שיקול חשוב נלקח בחשבון, אלא
. אין יסוד להבחנה 7  שראוהו כשולי וחםר־חשיבות, ועקב כך לא פעלו כמתחייב הימנו 9
 בין פסילת מעשה שנעשה תיד התייחסות לגורם שהוא זר לעניין ובין פסילתו משנעשה
 עקב מתן משקל מכריע לשיקול ״ שבנסיבות העניין חשיבותו שולית בהחלט. בכל
 ארבעת המקרים (ומבלי לטשטש את ההבחנה שבין התעלמות משיקולים ענייניים ובין
 התחשבות בשיקולים זרים ובין כישלון באיזון השיקולים) יוכל בית המשפט לבקר ואף

 לפסול את פעולת הדשות.
 אכן, בהפעילו את מבחן הסבירות על בית המשפט להכריע לא רק בשאלה אילו הם
ן״ — לאור לשון החוק ומטרתו ולאור  השיקולים והאינטרסים שיש להביאם בחשבו
— אלא גם בשאלה מהי, פחות או יותר, חשיבותו היחסית של 7  מהות המקרה ונסיבותיו 9
 שיקול כלשהו. הכרעה כפולה זו עשויה לתת בידי בית המשפט יתר כוח בפיקוחו על
 המינהל, אך איננו סבורים שיש לכד משמעות עקרונית מיוחדת. כפי שננסה להראות
ו ה א ו ג ן ה י ב י ו ט ו פ י ם ש ז י ב י ט ק ן א י י ב ח ר כ ר ה ש ן ק י  להלן, א

. ת ר ו ק י ר ב י ש כ מ ת כ ו ר י ב ס ה ־ י ת א ל י ע ה ב ר כ ה ־ י  א

י ו צ מ ט ה פ ש מ  3. ה

 בכך אנו עוברים מן המישור העקרוני לאופן שבו יושמה העילה על־ידי בית המשפט.
 ניתן למיין את פסקי הדין לכמה קבוצות:

 הקבוצה הראשונה, פסקי דין שבהם השתמש בית המשפט במונח ״סבירות״ או
 ״חוסר סבירות׳/ אד שימוש זה לא היה במובן השלישי שתואר לעיל (היינו כעילת
ת לפגמים רבים ר ת ו כ כ  ביקורת עצמאית), אלא באחד משני המובנים האחרים (
ה של פגם זה או אחר במעשה). פסקי דין אלה אינם מעניינים א צ ו ת  ושונים, או כ

 73 כמובן, באופן שטחי וחלקי בלבד.
 74 לסיכום הדיון בפיקוח על תקיקת־משנה. ראה: א׳ ברק, ״פקוח בתי־המשפט על חקיקת

 המשנה״, הפרקליט כא (תשכ״ה) 477,463.
 75 השווה: ה׳ קלינגהופר, ״שלטון החוק וחקיקת משנה״, הד־המשפט, חוב׳ 11 (חשי״ז) 202.

ת מאותו שיקול ענייני. ו מ ל ע ת  76 למרות שאז אין לדבר על ה
 77 אשר כשלעצמו הוא רלוונטי.

 78 כפי שהוא עושה בשעה שהוא בוחן האם נגועה החלטה בשיקולים זרים או בהתעלמות
 מאינטרסים רלוונטיים.

 79 ראה דברי השופט אגרנט (כתוארו אז) בבג״צ חכרת חלקה 11 נ׳ שר הפיתוח, פ״ד יג 1099,
 1114 [א]; השופט לנדוי (כתוארו אז) בבג״צ 92/56 וייש נ׳ המועצה המשפטית, פ״ד י
 1592, 1594 [ב]; וכן השופט ברק בפסק דין דפי־זהכ (לעיל, הערה 24), בעמ׳ 444 [ז]

 — 445 [א—ב].

305 



 איל זמיר משפטים יב, תשמ״ב

 אותנו. (ודומה שהשופט ברק לא דק פורתא בפסק דין דפי זהב בהסתמכו על פסקי דין
8 לשם ביסוס קביעתו שעילת הסבירות מוכרת במשפט המינ־  המשתייכים לקבוצה זו 0

 הלי).
 לקטגוריה השנייה משתייכים המקרים שבהם בדק בית המשפט את המשקל שנתנה
 הרשות לשיקולים השונים שעמדו בפניה, ולא הסתפק בבדיקת מניינם. ומשמצא בית
 המשפט שהמשקל איננו הגיוני — פסל את המעשה. הקטגוריה דנן מתחלקת לשני
 סוגים של פסקי דין: הראשון, שבו הוצג הפגם שבאי מתן משקל סביר לשיקול כלשהו
״ (כאשר ניתן לו משקל נמוך במידה בלתי־סבירה), או ל ו ק י  בהתעלמות מאותו ש
; עם הסוג ״ ( ד ו א 8 (כשלגורם שולי־ביחם ניתן משקל מופרז מ 2 ר  בהתחשבות בשיקול ז
 השני נמנים מקרים שבהם אמר בית המשפט בפה מלא שהפגם במעשה נובע מאי־

 התחשבות מספקת, או מהתחשבות מופרזת, בשיקול ענייני כלשהו *8,
 מתי מגלה בית המשפט נכונות מפורשת לבחון את המשקל שניתן לשיקולים השונים,
 ולא רק את מניינם (במלים אחרות, אילו מקרים עשויים להשתייך לתת־הקבוצה

 האחרונה) ?
 אם התכוון כבוד הנשיא לנדוי לקבוע י!8, שמקרים כאלה אינם קיימים בפסיקה, הרי
 שעם כל הכבוד נדמה לנו שלא דייק בכך. מאידך גיסא, יש מקום לטענה, שקביעתו
, שבית המשפט הגבוה לצדק נוהג לפסול 8 6 ק ר  הגורפת והחד־משמעית של השופט ב
 מעשי מינהל (אינדיוודואליים ככלליים) בראותו שלא נעשו תוך מתן משקל הגיוני

 לגורמים השונים — אף היא איננה מדויקת.
, יסטה בית המשפט מהכלל, שאין הוא מתערב אלא במניינם  לדעתו של ך״ר חשין יי8
 של השיקולים, רק באחד משני מצבים: הראשון, כאשר מדובר בעקרונות־יסוד

 80 לעיל, הערה 24, בעמי 437 [ה] ואילך. יש להעיר, שלעתים נעשה שימוש בתיבה ״נימוק
 סביר״, כאשר ללא כל ספק הכוונה היא ל״נימוק רלוונטי׳׳. עיין בפסקי הדין שאליהם

 מפנה השופט ברק שם.
 81 לעיל, הערה 26.
 82 לעיל, הערה 27.

 83 האפשרות להציג סיטואציה של אי־סבירות בסיטואציה של שיקולים זרים או בהתעלמות
 משיקולים רלוונטיים (הצגה שאנו מתנגדים לה), היא העומדת ביסוד טענתנו, שאץ קשר
 הכרחי בין ההכרה באי־הסבירות ובץ האקטיביזם השיפוטי. כד, למשל, ניתן להעלות על
 ת ה  הדעת מקרה שבו שופט אחד יאמר, שמתן המשקל המזערי לשיקול מכרת כמוהו ב
ת מאותו שיקול ודץ המעשה המינהלי להיפסל אף ללא ההכרה בעילת אי הסבירות. ו מ ל  ע
 לעומתו, שופט שני, המכיר עקתנית באפשרות להתערב במשקל האינטרסים, יאמר
א נובע  שבנסיבות העניין אין האיזון שנעשה חורג מתחום הסבירות. מדברינו אלה ל
 שאין הבדל של אמת בין השימוש בכללי השיקולים הזרים וההתעלמות משיקולים רלוונטיים

 ובין עקרון אתון האינטרסים או אי־הסבירות.
 84 לגבי מקרים אלה (המשתייכים לסוג השבי שבקטגוריה השנייה) אין זה חשוב כלל אם
 השופטים השתמשו במונח ״אי־סבירות״ דווקא, או במונח ״כשלון באתון האינטרסים״

 או בכל טרמינולוגיה אחרת המכוונת להצביע על אותה מוצת.
 85 לעיל, הערה 24, בעמ׳ 432 [ג]. וראה גם את דברי השופט אלון (לעיל, הערה 4), בעמי

 754 [ד].
 86 לעיל, הערה 24, שם.

 87 מ׳ חשין, ״עוד על העיון מחדש על ידי נציב מס הכנסה״, רכעון לעגייני מיפים 3 (תשכ״ח)
.4 ,3 
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 משפטים יב, תשמ׳יב עילת אי־הסבירות במשפט הממהלי

 קונסטיטוציוניים, שהם ״שיקולים היורדים לשורש וכוחם להם בכל ענין ועבין״. ואכן,
8 כדוגמאות להתערבות באיזון האינטרסים שנעשה 8 ק ר  פסקי הדין שמביא השופט ב
8  בידי הרשות ולפסילת החלטות שבהן נמצא שהאיזון אינו נאות — בכל ארבעתם 9

 דובר בחירויות־יםוד, כגון חופש העיתונות או חופש ההפגנה.
 המצב השני הוא, כאשר מדובר ״בסוג שיקולים שמטיבם מישניים הם, אלא ש׳בבםיבות
 העניין׳ הם מתעצמים, לובשים עוז וגבורה ומדבירים כל שיקול אחר. [...] שיקולים

 מן השורה הם, כאמור, ורק ׳נסיבות העניין׳ מעלים אותם מעלה־מעלה״.
 הקושי בפרופוזיציה של הד״ר חשין נעוץ, כך נדמה לנו, בגמישות היתרה ובמופשטות
 של הגדרת המצב השני. במלים אחרות, הקריטריון של ״התעצמות בנסיבות העניין״
 כמעט שאיננו קריטריון, ועשוי הוא להחזירנו לקביעתו הכוללנית של השופט ברק.
 בין כד ובין כד, אין ספק, שהתערבות מפורשת במשקל שנתנה הרשות לגורמים

 השונים היתד! וישנה גם כשאין המדובר בעקרונות יסוד קונסטיטוציוניים 80.

ת ו ו י ב ס ה ־ י מ א ל י ע ת נ ר ו ק י ב ל ל נ ו זראצי  ו. ו

 השאלה שננסה להתמודד עמה בפרק זה, ולו גם באופן פשטני, היא מהו המקור שממנו
 שואב בית המשפט את כוחו לפסול פעולות אדמיניסטרטיביות הלוקות בחוסר סבירות.
 שאלה זו משותפת לכל עילות הביקורת שפותחו בפסיקת בית המשפט הגבוה לצדק,
 אולם לצורך נוחיות הדיון נתמקד בעילת אי־הםבירות. כפי שיתברר בהמשך, לשאלה

 זו יש חשיבות פראקטית רבה ואין זה דיון עיוני גרידא.

י ל  1. כל

 נקודת המוצא חייבת להיות העיקרון של שלטון החוק, וכעת כוונתו דווקא לכפיפותו
 של בית המשפט לעיקרון זה: אין לבית המשפט סמכויות אלא על־פי דין. הדעה
 המקובלת היא, שסעיף 7 לחוק בתי המשפט, אף־על־פי שאינו אומר זאת במפורש,
 מסמיך את בית המשפט העליון, בשבתו כבית משפט גבוה לצדק, לבקר את החוקיות
, הואיל ואין במשפטנו קודקס של המשפט המינהלי שלאורו 9 1 נהל  של פעולות המי
, הילכך עלינו לחזור למושכלות־ 8 2  תוכל להיבחן חוקיותם של האקטים המינהליים
 יסוד של המשפט החוקתי כדי להסביר כיצד מפקח בית המשפט הגבוה לצדק על המינהל.

 חזרנו אל שלטון החוק, אלא שהפעם בתחולתו של העיקרון על המינהל.

 88 לעיל, הערה 24, בעמ׳ 446 [א—ד].
 89 בג״צ 73/53 ״קול העפ״ נ׳ שר הפנים, פ״ד ז 871; פסק דין אולפגי־הםרטה (לעיל, הערה
 5); בג״צ 144/74 למה נ׳ שירות פתי־הפוזזד, פ״ד כח(2) 686; פסק דין פער (לעיל,

 הערה 23).
 90 ראה, למשל, בג״צ 112/49 גולדשטפד־הרלינגר נ׳ ההוצאה לפועל, פ״ד ד 182; פסק דין
 חדג׳פ (לעיל, הערה 23); ובג״צ 127/80 אודפ נ׳ ראש עיריית תל־אפיב יפו, פ״ד לד.(2)

.118 
 91 ראה בספרו של פרופ׳ זמיר (לעיל, הערה 15), בעמ׳ 1.

 92 קיימת רק חקיקה המסדירה נושאים ספציפיים, כגון חובת ההנמקה, באופן ספורדי.
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 איל זמיר משפטים יב, תשמ״ב

 כל אקט וכל נורמה של המוסדות הציבוריים הם חוקיים ותקפים במידה שהם יונקים
 את תוקפם מנורמה משפטית גבוהה יותר. בראש הפירמידה עומדת בורמה בסיסית
 לבר־משפטית, שתוכנה במשטרים דמוקרטיים טמון ברעיון כי נכון, ראוי ומוצדק לציית
. תיאוריה זו, המספקת מודל כללי למערכת המשפטית, ידועה 0 3 ם ע  לרצונו של ה
 בפירמידת הנורמות של קלזן (Kelsen) *8. ניתן להציגה גם באופן נגטיבי: אין תוקף
 משפטי לנורמה שאין לה מקור הסמכה, או החורגת מהסמכות שהוענקה למייצר אותה
: 0  נורמה. זוהי הדוקטרינה של ultra-vires, אשר פרופ׳ ויין• (Wade) מכתיר אותה פ

."the central principle of administrativ law" 
 היות שהמחוקק (באנגליה כבישראל) אינו מגדיר באופן כולל ומקיף את גבולות
 הסמכות של המינהל, נדרש בית המשפט, בדרד של פרשנות החוק ואיתור כוונתו
 המשוערת של המחוקק, לקבוע את היקפה של הסמכות. מכאן קצרה הדרד לייחס
 למחוקק כוונה משוערת שהאקטים האינדיווידואליים והכלליים של המינהל, הנעשים

ן סביך 96, פ ו א ו ב ש ע י  מכוח הסמכתו של המחוקק, י
 עד כאן דומה ששוררת תמימות־דעים באשר לבסיס העיוני של עילת אי־הסבירות.
 חילוקי דעות מתגלעים באשר לתוכן המדויק של כוונתו המשוערת של המחוקק בעניין
 אי־הסבירות. ליתר דיוק, ניתן להצביע על שלוש גישות עיקריות בנדון, כפי שבאו
 לידי ביטוי בפסיקה (בשלב זה נסתפק בהצגתן הכללית ובפרק הבא תודגמנה הנפקויות

 הפראקטיות שביניהן).

ת י נ ש ר פ , ה ״ ת י ס א ל ק ״  2. הגישה ה

 הגישה הקלאסית, שאותה מייצג בפסיקה הישראלית בעיקר השופט במזון, היא הצמודה
: 9  ביותר לדרך המחשבה שהצגנו. אומר השופט ברנזון בפסק דין דיזנגוף 7

 ״[...] רק במובן זה שהפרלמנט אף פעם לא נתכוון לתת סמכות לתקנות כאלה,
 אפשר לעורר כהלכה את שאלת חוסר־ההגיון. באותו מובן, ובאותו מובן בלבד,

]״. . . .  אפשר לדעתי, לעורר גם את שאלת אי־הסבירות [

 ולמעלה משם:

 ״אני רואה את העיקר בזה, שעניין הסבירות אינו בעצם אלא אחת הצורות של
]״. . . .  חריגה מסמכות [

, מוצאת את ביטויה 6  גישה זו, המושרשת עמוק בהלכה האנגלית בדבר אי־םבירות 8

 93 ראה: ב׳ אקצין, תורת המשטרים (אקדמון, תשכ״ת) 120 ואילר.
.Hans Kelsen, General Theory of Law ana State (Harvard, 1949) 94 

 95 לעיל, הערה 33, בעמי 40.
 96 וכן ללא שיקולים זרים, תיר שמירה על כללי הצדק הטבעי וכיו״ב.

 97 לעיל, הערה 3, בעמ׳ 1037 [ז].
 98 ראה וייד (לעיל, הערה 33), בעמ׳ 332 ואילה דה־םמית (לעיל, הערה 29), בעמ׳ 346
Fazal, Judicial Control of Administrative Action in :ואילך; וכן בהודו ובפקיסטן 

et. seq.Jndia and Pakistan (Oxford, 1969) 55 
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 משפטים יב, תשמ״ב עילת אי־הסבירות במשפט המינהלי

 המובהק בקביעה, ש״הכל תלוי בלשון החוק המסמיך ויש לדון בכל מקרה ומקרה לאור
. 9 8  מה שנאמר בחוק הנדון באותו מקרה״

. ת י ת ו ה מ ה ה ש י ג ן — ה ה ט ח׳ כ פ ו ש  3. גישת ה

 גישה שונה היא זו של השופט ח׳ כהן, שמצאה את ביטויה בשורה של פסקי ךץ 109,
: 1 0  אומר השופט בפסק דין עיריית תל־אגיפ נ׳ מפיר 1

 ״[. ..] ניתן לטעון, שכל התורה כולה לפיה בודקים בתי המשפט בציציות התקנות
 אם סבירות הן אם בלתי־סבירות, מקורה בהנחה הפיקטיבית, שהמחוקק לא הסמיך
 שום מחוקק־משנה להתקין תקנות בלתי־סבירות. אם הסמיכו להתקין תקנות,
 התכוון להסמיכו להתקין תקנות סבירות בלבד. ואולם נראה לי, שאותה ההנחה
 (הפיקטיבית) המונחת ביסוד תורת סבירות התקנות כבר נתמלאה תוכן משפטי
 משלה, והמחוקק עומד בחזקתו שהוא הסמיך את מחוקקי־המשנה בידיעה ברורה

]״. . . .  ושלמה בדבר טיבו של תוכן זה [

presumptio iuris et לדעת השופט ח׳ כהן, לפנינו כלל משפטי סובםטנטיבי, מעין 
 de iure, ולא עוד כלל הפרשנות הנגזר מתורת ה־ ultra-vires, או ״מכשיר לבדיקת

 רצון וכוונת המחוקק״ 102,

ת ו נ מ א נ  4. גישת ה

 גישה שלישית באשר לביסוסה העיוני של עילת אי־הסבירות היא דוקטרינת הנאמנות.
, 1 0  הסבר לרעיון הנאמנות, שפותח בכמה פסקי דין של בית המשפט הגבוה לצדק*

: 1 0  בדבריו של השופט ברק בפסק הדין בעניין פיעת הליכוד נ׳ עירית פתח־תקווה 4

(loyalty) ״הדין מכיר בכד, כי במקרים מסויימים נתון אדם במצב של אמון 
 כלפי רעהו. זהו הדין ביחסים שבין שלוח לבין שולחו, בין מנהל לבין התאגיד,

 99 ראה פסק דין לזרוכיץ (לעיל, הערה 14), בעמי 49 [ג]. ראה גם השופט בכור בבג״צ
 310/80 דרור־הדרופ נ׳ עיריית תל־אכיכ יפו, פ״ד לה(1) 253, 261 [ז]; והשופט י׳ כהן

 (כתוארו אז) בע״א 780/70 עיריית תל־אכיב יפו נ׳ שפיר, פ״ד כה(2) 486, 497 [ב—ג].
 100 ראה המר׳ 349/65 חכרת השגחה נ׳ מנהל מפ־רכוש, פ״ד יט(4) 356; פסק דין ספיר
 (לעיל, הערה 99); בג״צ 580/77 התאחדות הפוחדים נ׳ עיריית תל־אכיכ יפו, פ״ד לב(2)

.780 
 101 לעיל, הערת 99, בעמ׳ 495 [ו—ז] — 496 [א].

 102 כפי שהגדיר השופט בכור את מבחן הסבירות בפסק דין דרור־הדדופ (לעיל, הערה 99),
 בעמי 262 [א].

 103 ראה, למשל, בג״צ 262/62 פרץ נ׳ כפר שמריהו, פ״ד טז 2101, 2115; בג״צ 492/79 חפרה
 פלונית נ׳ משדד הכםחדן, פ״ד לד(3) 706, 714 ואילך; בג״צ 142/70 שפירא נ׳ לשכת
 עורפי הדין, פ״ד כה(1) 325, 331; פסק דין מרכז הקכלניפ (לעיל, הערה 4), בעמ׳ 745 [ז]

 ואילך.
 104 בג״צ 531/79, פ״ד לד(2) 570,566 [ו—ז].

309 



 איל זמיר משפטים «ב, תשמ״ב

 בין באמן לבין הנאמנות, רשימת מצבים אלה איבה סגורה, והיא ׳קיימת במגוון
. נראה לי כי המשותף למצבים אלו הוא כי בידיו של 1 0  רב של יחסים משפטיים׳ 6
 אדם הופקד אינטרס של אחר, אשר על הפעלתו הוא אמון, קיים החשש כי כה
 ללא פיקוח וריסון יביא לידי שמוש לרעה באותו כח. מטרתם של כללי האמון
 היא, בין השאר, ליצור פיקוח ולהטיל ריסון על בעל הכח בהפעלתו של הכה.

 עובד הצבור, הממלא תפקיד צבורי, נופל למסגרתו של מבחן זה״.

 האם מרעיון הנאמנות, המושרש בפסיקה, נובעת חובתם של המדינה ושל עובדי
 הציבור (הנאמנים) לפעול בסבירות ? כן. אם נעשה אנאלוגיה מן המשפט הפרטי, הרי
 מקור הפרשנות לחובות הנאמנות של השלוח, המנהל ודומיהם מצוי כיום בחוק הנאמנות,

: ( ב ) ן ט  תשל״ט—1979, בסעיף 10. קובע סעיף ק

 ״במילוי תפקידיו חייב הנאמן לנהוג באמונה ובשקידה כפי שאדם סביר היה נוהג
י  באותן נסיבות״ 08!

 ואם לא די בהיקש מחוק הנאמנות, הרי מצינו מקרא מפורש בפסק דין מרכז הקכלניפ
 והבונים נ׳ ממשלת־ישראל מפי השופט ברק. לאחר שהסביר את תחולת כללי

 הנאמנות על הרשות הציבורית, הוא מוסיף:

, ביושר ת ו ר י ב ס  ״מעמד מיוחד זה, הוא המטיל על המדינה את החובה לפעול ב
 בטוהרילב ובתם־לב״(ההדגשה שלנו — א״ז).

 מהו היחס שבין גישת הנאמנות ובין שתי הגישות הקודמות שהצגנו? דוקטרינת
 הנאמנות מיוסדת על עיקרון כוללני, המשותף לכל תחומי המשפט. זוהי גישה מהותית
 שאינה נזקקת כלל לבדיקה ולפירוש של ההסמכה הסטטוטורית המיוחדת בכל מקרה
 ומקרה. ככזו, אין ספק שגישת הנאמנות קרובה יותר לגישתו של השופט ח׳ כהן, כפי
. ניתן אולי לומר, שזוהי הרחבה 1 0 8 ן ו ז נ  שהוצגה לעיל, מאשר לגישתו של השופט בר
 או היבט אחר של שיטת השופט ח׳ כהן. ברור אפוא, שהתבססות על רעיון הנאמנות
 תביא לתוצאות הדומות יותר לתוצאותיה של הגישה המהותית מאשר לתוצאות הגישה
 הקלאסית. להדגמה ולבדיקה של האמירה האחרונה, ובאופן כללי, לבחינת הנפקויות
 של הגישות השונות, נייחד את שני הפרקים שלהלן. בראשון נחפש את התשובה,
 שמעניקה כל אחת מהגישות, לשאלת האפשרות לבקר תקנות במצבים שונים של
 יחסיהן לחקיקה הראשית. בשני נסקור ונבקר גוף של הלכות שמקורן, כך נראה, בגישה

 הפרשנית, הגישה הקלאסית. הפעלתן של גישות מהותיות עשויה לשנות הלכות אלה.

 105 דברי השופט י׳ כהן (כתוארו אז) בע״א 793/76 לוקמן נ׳ שיף, פ״ד לג(2) 533, 557 [ז).
 106 כשהדגש מושם על השקידה של אדם סביר. ניתן אף לעשות אנאלוגיה מחובות הזהירות

 המוטלות על מנהלי תאגידים בצד הובות האמון שהם כפופים להן.
 107 לעיל, הערה 4, בעמ׳ 746 [א].

 108 השווה דבריו של השופט ברק בבג״צ 246/81 ״ריר אריך׳ ג׳ דשות השידור, פ״ד לה(4)
 1, 13 נד.].
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ת ו נ ק ל ת ו ס פ ת ל ו ו ש 0 א ה ק ו ו ח ־ ת ו נ ק י ת ס ח  זי י

 בחלק זה ננסה לבחון סיטואציות מיוחדות של יחסי חקיקת־משבה—חקיקה־ראשית ולגבי
 כל סיטואציה נבדוק האם תיתכן ביקורת של בית המשפט על חקיקת המשנה בעילה
 של אי־םבירות. יש להדגיש שהנחת המוצא שלנו היא, שבית המשפט אכן מוצא שצריד
 לפסול את התקנות והשאלה היא רק אם הוא מוסמך לעשות כן. אנו מניחים, שניתן
 לקבוע באופן חיצוני ואובייקטיבי האם חקיקת־משנה כלשהי לוקה באי־םבירות, ואין
 הכרח להיעזר לשם כד בלשון החוק המםמיד. כד, למשל, הדוגמה שהביא בית המשפט
siattery v. N — חוק־עזר הקובע שבית הקברות הרומי־ a y i o r !09ץ  באנגליה בפסק ד
 קאתולי יהא סגור בפני בני האמונה הקתולית אד יעמוד לרשותם של בני־דתות אחרות
 — אינה סבירה ולדעתי אין צורך לבדוק לשם כך את החוק המסמיך. וכך גם תקנה

 אשר תקבע מיסוי על מכוניות לפי צבען היא בלתי סבירה כשלעצמה.
ם נ י א ש ) 1 1  קביעה אחרת שלא נהרהר אחריה היא, שלמעט במקרים מיוחדים וחריגים 0
 מעניניינו כאן), אין בתי המשפט בארץ מוסמכים להעביר את חוקי הכנסת תחת שבט
. כמו כן, מקום שלא נאמר אחרת, הנחתנו היא שחקיקת־המשנה 1  ביקורתם ולפםלם ״
"abuse of לעומת ,"excess of power") אינה לוקה בחריגה מסמכות במובן הצר 
, אנו מניחים שעצם הסמכות להסדיר את הנושא הנדון בתקנות ר מ ו ל כ p o w e r . ( 1 1 2 " 

.m קנויה למתקין על־פי חוק 
 בניתוח הסיטואציות השונות נתבסס על שלוש הגישות שהצגנו בפרק הקודם לגבי

 הראציונל לביקורת.

ר 14! י ב ק ס ך ח ח ו כ ת מ ו ר י ב ס ־ א ת ל ו נ ק  1. ת

 לכאורה, הסיטואציה, שבה מכוחו של חוק סביר מוצאת תקנה שאינה סבירה, אינה
 צריכה לעורר קושי מיוחד, והמסקנה חייבת להיות שיש סמכות לבית המשפט לבקר
 ולפסול את התקנה. זו אמנם המסקנה המתבקשת, אולם כמה פסקי דין מעוררים ספק
1 1  אם גם בית המשפט סבר כך. כוונתי בעיקר לפסקי הדין בעניין מנשי נ׳ שר הפניפ 5
. כבר עתה יש להקדים ולומר, 1 1  ובעניין הפתדרות מכפי ישראל נ׳ מדיגת ישראל 8

.(1888) 13 A.C. 446, 457 109 
 110 ראה בג״צ 98/69 ברגמן נ׳ שר הפנים, פ״ד כד(1) 693; ופסק דין ״דרך ארץ׳׳ (לעיל,

 הערה 108).
 111 ראה בג״צ 188/63 כצול נ׳ שר הפנים, פ״ד יט(1) 349,337.

H.W. Whitmore, Principles of Australian Administrative Law (Sydney, :112 ראה 
.th ed5., ) 198099 

 113 השווה דברי השופט אגרנט (כתוארו אז) בבג״צ 203/57 רופינפקי ג׳ הפקיד המושמד לפי
 חוק כתיפ משותפים, פ״ד יב 1668, 1674 [ו—ז]; וכן דבריו של לורד ריד בפסק דין

.Anisminic v, Foreign Compensation Co. [1969] 2 A.C. 147, 171 
 114 הסיטואציה היחידה שאיננה מעוררת כל קושי, ואשר נזכירה רק לשם שלמות התמונה,
 היא זו שבה מכוחו של חוק סביר מוצאות תקנות שאינן בלתי־סבירות — אז ברור שאין

 מקום לביקורת.
 115 לעיל, הערה 22.

 116 ע״א 439/76, פ״ד לא(1) 770. ראה גם בג״צ 57/53 הויז נ׳ עירית חיפה, פ״ד ז 701.
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 שייתכן מאוד שבית המשפט בא למסקנה שאין התקנות שנדונו באותם פסקי דין לוקות
 באיזו שהיא אי־סבירות, ועל־כן סירב לפסול אותן. במקרה כזה אין לנו ביקורת כלשהי
 על פסיקת בית המשפט. ואולם, בפסקי הדין מצויות התבטאויות של השופטים לפיהן
 בית המשפט כלל אינו מוסמך, באותן נסיבות, לפסול את התקנות, ולכד אין אנו, עם

 כל הכבוד, מסכימים.
 בפסק דין מנשי נדונה עתירתו של נוצרי, בעל איטליז, אשר קבל על חוק עזר של
 עיריית תל־אביב שאסר עליו למכור בשר חזיר. בהשיבו לטענתו של העותר אמר

: 1 1  הנשיא (אולשן) 7

 ״ראשית, אין לקבל את הטענה הזאת, מפני שבנדון זה נתן המחוקק חופש פעולה
 לעיריות ולמועצות המקומיות, ואין אנו מוסמכים להכניס לחוק ההסמכה דבר
 שאין בו, כלומר להוסיף סייג לשימוש בשיקול־דעת שבתן לרשות מקומית״.

 (ההדגשה שלבו — א״ז.)

 בעניין הפתדרות מכבי ישראל נדונה הענקת טיפול רפואי לבכי רדיפות הבאצים 118.
, שהואיל ולפי סעיף ההסמכה הושארה 1 1 9 י נ ו  בדחותו את הערעור אמר השופט עצי
ל ל ן כ י  קביעת הדרר שבה יוענק הטיפול לשיקול דעתו של מחוקק־המשנה, ״הרי א
ן של התקנות בהן עסקינן״. (ההדגשה שלנו — ת ו ר י ב ר ס ח ר א ה ר ה ם ל ו ק  מ

 א״ז.)
 הנימוק המשותף בפסקי הדין, לכך שאין בית המשפט מוסמר לפסול את התקנות,
 הוא, שאין הן סותרות את הםמכתן. אין הן ״חורגות מההוראות המפורשות שנקבעו
. נימוק זה מנוגד לעצם הדוקטרינה של אייסבירות, וכפי שאומר 1 2 0 ״ ה מ צ  בפקודה ע

: 1 2  המחבר מאיר 1

 ״יהיה זה נסיון ׳לאחוז את החבל בשני קצותיו/ אם מחד־גיסא נסתמך על ההסמכה
 המטריאלית [כוונתו המשוערת של המחוקק שהתקנות תהיינה סבירות — א״ז]
 כדי להצדיק את פסילתה של חקיקת־משנה מחמת אי־םבירות, ומאידר־גיסא נדבוק
 בהסמכה הפורמלית על־מנת לחסן חקיקת־משנה בלתי־סבירה מפני ביקורת

]״. . . .  שיפוטית [

 בבואנו לבחון את סבירותה של חקיקת־משנה הנחת המוצא היא, שאין היא לוקה
 בחריגה מסמכות במובנה הצר, ובכל זאת אנו בוחנים הסבירות. על־כן לא יהא זה
 הגיוני להסתמך על העדר החריגה מסמכות במובן הצר כדי להגיע למסקנה שאין

 חקיקת־המשנה בלתי־םבירה.

 117 לעיל, הערה 22, בעמ׳ 217 [ו].
 118 בתקנות נקבע, שמכות התוק ניתן לקבל רק טיפול בעין ולא החזר הוצאות הטיפול. העותרת
 העניקה טיפול רפואי לנכים כאמור, אולם דרישתה לקבל מהמדינה החזר הוצאות הטיפול

 הושבה ריקם לאור התקנות.
 119 לעיל, הערה 116, בעמ׳ 779 [ב—ג]. ראה גם דברי השופט אולשן (כתוארו אז) בפסק דין

 הויז(לעיל, הערה 116), בעמי 709 [א—ג],
 120 לעיל, הערה 116, בעמ׳ 709 [ג],

 121 נ׳ מאיר, ״על מעמדה של חקיקת משנה״, עיוני משפט א (תשל״א) 374, 377.
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־ביצוע ם פרטי י ע ב ק ו נ ח ו כ מ ר ש י ב ס ־ א ק ל ו  2. ח

 המצב שלהלן הוא זה שבו חוק כלשהו קובע הסדר שאינו עומד במבחני הסבירות, ומכוחו
 של אותו חוק מוצאות תקנות שכל תכליתן לקבוע את פרטי הביצוע, את ההסדרים
1 באשר להפעלתו של החוק. כזהו המצב, למשל, כשנקבע בחוק שמם רכוש 2  המשניים 2
 יוטל על מכוניות לפי צבען, ובתקנות שמכוח החוק נקבע מי הם האנשים ומה הן

 הטכניקות שבאמצעותם ייקבע הצבע.
. סעיף 249 1 2 5 ו פ י פ־  כזה היה המצב בפסק דין התאחדות הפוחדים נ׳ עירית תל־אפי
 לפקודת העיריות הםמיד את העירייה לדרוש מהבעלים או מהמפעילים של בתי עסק
 הגובלים ברחוב לנקות את המדרכה לאורד הרחוב הגובל עם עסקם. סעיף 251ב
 לאותה פקודה מסמיך את העירייה להוציא הוק־עזר שבו ייקבע באילו רחובות, לגבי
ו סוגי עסקים ובאילו זמנים ואופנים ייעשה הניקוי. חוק־עזר כזה אכן הוצא, ובו ל  א
 פורטו הדרישות מהסוחרים. נטען, שניקוי מדרכות בידי הסוהרים אינו סביר. פסק
 הדין בעניין התאחדות הפוחריפ ניתן מפי השופט ח׳ כהן, בהסכמת השופטים לוין
 ושמגר, ובו נקבע שאין מקום לטענת אי־הסבירות בנסיבות המקרה. לנימוקי בית
 המשפט נתייחס רק בהמשך ואולם כבר עתה נאמר, שלדעתנו צדק בית המשפט

 בקביעתו.
 כאשר התקנות אינן קובעות אלא פרטי־ביצוע להסדר שנקבע בחוק, הרי שלא ייתכן
 לאיין את החוק משום שאנו סוברים שההסדר שהוא קובע אינו סביר, וזאת על״ידי
 פסילת התקנות. במקרה כזה אי־הסבירות באמת נעוצה בחוק ולא בתקנות וכל עוד
 אין בתי המשפט מוכנים לפסול חוקים (שכן, אין הם עומדים בסתירה לחוקה שאינה
. ניתן גם לומר, 1 2  קיימת), לא ייתכן להשיג אותה תוצאה במסווה של תקיפת התקנות *
 שבמקרה זה אין התקנות בלתי־םבירות, אלא הן באות רק להגשים הסדר לא־םביר,

 ומשום שאינן בלתי־סבירות אין לפסול אותן.

ן ת נ ק ת ה ת ל ו כ מ ס ה ־ ר ו ק ה מ נ י א ה ש ק י ק ח ת ל ו ה ז , ה ת ו ר י ב ס ־ א ת ל ו נ ק  3. ת

ם י ב צ מ ת ה ג צ  (א) ה

 נבחן שלושה מצבים, אשר לדעתנו, ואפשר כמובן לחלוק עליה, דורשים ניתוח משפטי
 זהה ותוצאה זהה — ״שלושה שהם אחד״. המצבים הם:

 (א) חוק סביר שמכוחו מוצאות תקנות לא סבירות, הזהות לחוק אחר;
 (ב) הוראת חוק סבירה שמכוחה מוצאות תקנות לא סבירות, הזהות להוראה אחרת

 באותו חוק;
. B 1  ()ג סיטואציית מנור נ׳ שר האוצר 2

 122 ראה: ה׳ קלינגהופר (לעיל, הערה 75); א׳ רובינשטיין, המשפט הקונפטיטוציוני של מדינת
Subordinate Legisia", A. B a r a k - : א ״ מ ש  ואילך337) ישראל(שוקן, מהדורה שלישית, ת

. V o l ) 1 9 6 6 , 16. tion", Scripta Hierosolymitana (Jerusalem, 219 
 123 לעיל, הערה 100.

 124 בדיוק כשם שלא ייתכן לפסול אקט אינדיווידואלי שמכוח חוק כלשוע כאמצעי לעקיפת
 הכלל שאץ מבקרים את החוק עצמו, מקום שזהו הכלל הנוהג.

 125 בג״צ 108/70, פ״ד כד(2) 442.
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 המצב הראשון מבין השלושה הוא זה שבו, מכוח חוק שאין בו דופי, מוצאות תקנות,
 שלדעת בית המשפט חורגות מתחום הסבירות, אלא שההסדר הלא־םביר שבתקנות הוא
/ המטיל  אימוץ הסדר שנקבע בדבר חקיקה ראשי שאינו החוק המסמיך. נניח שבחוק א
 מס עסקים על החנויות בתל־אביב, נקבע הקריטריון של שם בעל החנות כקריטריון
/ המטיל מס עסקים על החנויות בחיפה, אינו קובע  מרכזי לקביעת סכומי המס. חוק ב
 לפי אילו קריטריונים ייקבעו סכומי המס ותחת זאת הוא מסמיד דשות מינהלית כלשהי
 לקבוע בתקנות את קני־המידה. בתקנות שמוציאה הרשות מכוח חוק בי נקבע שמו
 של בעל החנות כקריטריון המרכזי לחישוב סכומי המם, השאלה הנשאלת — בהנחה
 שקנה־המידה האמור אינו סביר — היא, האם ניתן לפסול את התקנות משום היותן

 בלתי הגיוניות ?
 במצב השני, מכוח סעיף צ שבחוק כלשהו (שהוא כשר למהדרין), מותקנות תקנות
 בלתי־סבירות, אלא שההסדר שבתקנות — החורג מתחום הסבירות — מאמץ הסדר
 שנקבע בסעיף ע של אותו חוק. במלים אחרות, ההבדל בין מצב זה למצב הראשון הוא
ק ו ח ה אחרת שבחוק המסמיך, ולא הסדר המצוי ב א ר ו ה ב  בכד שכאן אומץ הסדר ש

 אחר.
 הסיטואציה השלישית היא כדלהלן: סעיף אחד בחוק קובע שההסדר של נושא כלשהו
 יהיה כמפורט בתוספת לאותו חוק. סעיף אחר באותו חוק מסמיך רשות מינהלית
 לשנות את התוספת או להוסיף עליה. אותה רשות משתמשת בסמכותה ומחליפה את
 התוספת בצו שהיא מוציאה. התוספת החדשה מאמצת את עיקרי ההסדר שבתוספת
 המקורית (שחוקקה הכנסת) ומסתפקת בשינויי פרטים ושיעורים. שוב מתעוררת השאלה
 האם מוסמך בית המשפט הגבוה לצדק לפסול את התוספת החדשה, אם ימצא שעיקרי

 ההסדר שבה אינם סבירים ן

ם י ב צ מ ת ה ש ו ל ש ת ב ו נ ו ש ת ה ישו ם הג ו ש י  (ב) י

 (1) הגישה ה״קלאסית״
ף 128, י פ ג נ׳ פ  הסיטואציה הראשונה מבין השלוש נדונה בפסק דין עירית תל־אבי
 השופט ברנזון — אשד כזכור תולה את סמכות הביקורת של בית המשפט בדוקטרינה
 של חריגה מסמכות ובפירוש כוונתו המשוערת של המחוקק (״הכל תלוי בלשון החוק
]״) — ישב בדין באותו עניין. נאמן לגישתו, סירב השופט להיזקק לטענת . . .  המסמיך ן

: 1  חוםר־הסבירות ״

 126 לעיל, הערה 99. מכות סמכותה לפי פקודת העיריות התקינה העירייה תקנות לעניין הסדרי
 הגמלאות של עובדיה. לפי התקנות תנהג העירייה בנושא זה כפי שקובע חוק שירות
 המדינה (גמלאות), בהסתמך על הוראה בחוק זה (אשר לענייננו יונקת את כוחה מן התקנות
 של העירייה), קיזזה העירייה סכומים ששילמת בעבר למשיבה מתוך טעות. בבית המשפט
 המחוזי קיבלה המשיבה פסק דין המצהיר שאין העירייה רשאית לקזז אותם סכומים, ובית
 המשפט העליון דחה את ערעורה של העירייה, כשנימוקו העיקרי הוא שהעירייה מושתקת
 ומנועה מלקזז את הסכומים ששולמו עקב טעותה. בין השאר נדונה גם שאלת סבירותן של

 התקנות.
 127 לעיל, הערה 99, בעמי 491 [ז], השופט י׳ כהן (כתוארו אז) הצטרף לדעתו.
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 ״[...] נראה לי, כי גוף ציבורי במדינה ההולך בעקבות חוק הכנסת ופועל על־
 פיו בענייניו הוא, טענה שעשה בכך מעשה של אי־סבירות צורמת את האוזן

, 1 2 ״ 8 [ . . .  ובלתי־מתקבלת על הדעת !

 אין ספק, שלפי גישתו של השופט ברנזון — היא הגישה ה״קלאםית״ — גם בסיטו
 אציה השנייה שהצגנו לעיל אין בית המשפט יכול להיזקק לטענה של אי־סבירות,
 והדברים הם בבחינת קל־וחומר (או לפחות גזרה שווה) מהדעה שהביע בעניין ספיר.
 אשר ליישום הגישה ה״קלאסית״ במצב השלישי — אף כאן לא תיתכן ביקורת. כך
1 ארבעה נימוקים לתוצאה זו: 2 , תוך שהוא מונה 9 ר ו  פסק השופט ברנזון בפסק דין מ
; השני, שחקיקת־המשנה אושרה 1 3  הנימוק הראשון, שהיתה זו חקיקת־משנה משרדית 0
; ולבסוף, 1 3 2 ר צ ; השלישי, שלא היתד! חריגה מסמכות במובן ה 1 3 1 ת ס נ כ  בוועדת ה
 משום שחקיקת השר לא היתה אלא בבואה של חקיקה מקורית של הכנסת. כפי שניווכח
 לראות בהמשך, וכפי שאף פסק השופט ברנזון בפסק דין שפייזר נ׳ הועדה להסדר
, אין די בשלושת הנימוקים הראשונים כדי למנוע את פסילתה 1 3 3  הימורים במפורט
 של חקיקת־משנה לא־םבירה. מכאן, שהנימוק ההכרחי והמרכזי לסירובו של השופט
 ברנזון להיזקק לטענת אי־הסבירות היה הנימוק הרביעי: העובדה שחקיקת־המשנה
 נעשתה במתכונת החקיקה הראשית. נימוק זה משקף נאמנה את גישתו של השופט
 ברנזון, גישה שבסיסה בראיית הראציונל לביקורת, בעילה של אי־סבירות, בהתחקות

 אתר כוונתו המשוערת של המחוקק.

ת י ת ו ה מ ה ה ש י ג  (2) ה

 כפי שכבר אמרנו, דואה השופט ח׳ כהן בעילות הביקורת על שיקול הדעת המיבהלי
 כללים מהותיים, כללים שדוקטרינת החריגה מסמכות אינה אלא הבסיס ההיסטורי או
 התיאורטי־גרידא שלהם. בפסק דין ספיר (שבו נדון כזכור המצב הראשון מבין אלה
 שמנינו) אף הוא הסכים שיש לדחות את הערעור על יסוד המניעות, אולם בשאלת

: 1 3  הסבירות חלק על דעתם של השופטים ברנזון וי׳ כהן 4

 ״אף אם מרשה לעצמו המחוקק, בתוקף ריבונותו, לחוקק חוקים שאינם עומדים
 במבחנים ההם של סבירות, אין זאת אומרת שהמבחנים אינם קיימים ואינם

 128 יש להעיר שהוראת החוק, שעליה הסתמכה העירייה, שונתה בתקופה שבין התגבש עילת
 התביעה ובין הדיון בבית המשפט, באופן שאי־הסבירות שעליה מצביעה המשיבה בוטלה.
 בדברי ההסבר להצעת החוק לתיקון הסעיף נאמר, שהחוק במתכונתו הקודמת (זו שנדונה
 בבית המשפט) הוא בלתי צודק ומפלה. בהתייחסו לכד אמר השופט ברגזון (בםמיד לקטע
 שציטטנו מדבריו) שחזקה על חוק הכנסת שהוא סביר ויפה לשעתו ולמקומו, ואין חזקה

 זו עשויה להיסתר על־ידי התיקון שנעשה בו.
 129 לעיל, הערה 125, בעמ׳ 445 [ב—ג].
 130 ראה להלן, סמוץ להערות 164-157.
 131 ראה להלן, םמוך להערות 165—168.
 132 ראה לעיל, סמוך להערות 114—121.
 133 ע״א 492/73, פ״ד כט(1) 26,22 [ד].

 134 לעיל, הערת 99, בעמ׳ 496 [א]. העובדה שהדברים מהווים obiter Dictum בפסק הדין,
 איננה גורעת, לדעתנו, מכות השכנוע שבהם.
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 תופסים לגבי חקיקת־משנה — והם קיימים ותופסים כך על פי רצון המחוקק
 דווקא, על־כל פנים, כל עוד לא הורה מפורשות אחרת״.

 לגישתו של השופט ח׳ כהן אין לפסול חוקי כנסת, לא משום שהם לעולם סבירים,
. על כן אין מניעה לפסול חקיקת־משנה 1 3 6 ם י ת ע ת שאינם סבירים ל ו ר מ  אלא ל

 בלתי־סבירה גם כאשר הוראותיה זהות בתוכן לחוק הכנסת.
 כפי שלשיטתו של השופט ברבזון אין הבדל בין המצב הראשון למצב השני, כך גם,
 על פניו, לא צריד להיות הבדל בין המקרים לשיטתו של השופט ח׳ כהן. אולם כאן
 מעוררים קושי הדברים שאמר בנמקו את אי־האפשרות לפסול בגין אי־סבירות את
 התקנות שנדונו בעניין התאחדות הסוחרים. השופט ח׳ כהן התייחס לדברים שאמר

 בפסק דין ספיר, והסבירם 38! :

 ״במה דברים אמורים, בתקנה שהותקנה בתוקף סמכות על־פי חוק פלוני, ויש
 בה הוראה המצויה גם בחוק פלמוני: אם ההוראה היא בלתי סבירה, אין דבר
 אי־סבירותה גורע לא מתקפו של חוק פלמוני ולא מתקנות שהותקנו על־פיו, אך
 יש באי־םבירותה כדי להביא לידי ביטול התקנה שהותקנה לפי חוק פלוני אשר
 בו הוראה כזאת אינה מצויה. לשון אחר גם חוק בלתי סביר הוא חוק מחייב,
 ובמסגרת הסמכויות על־פיו יכול ויביא לידי התקנת תקנה שהיא מחייבת כמותו,
 אם כי אותה אי סבירות דבקה גם בה — לא מפני שהתקנה נעשית סבירה, אלא

 מפני שאי־סבירותה נתרפאה מראש בחוק שעל־פיו הותקנה״,

 לכאורה, ואולי לא רק לכאורה, מעמיד השופט ח׳ כהן את ההבדל בין המקרים על
 מיקומה של הוראת החוק שמאמצות התקנות. כלומר, כשמדובר בתקנות מכוח חוק
 פלוני, הרי אם ההסדר המאומץ אף הוא נמצא בחוק פלוני, אזי לא תיתכן ביקורת על
 התקנות. לשיטה זו, במצב שאנו דנים בו (כלומר, אימוץ הסדר שבסעיף אחר של
 החוק המסמיד) המסקנה היא שאין ביקורת על התקנות. לפי עניות דעתנו, גישה כזו

 לוקה בחוסר עקיבות.
 ואולם, ניתן להבין את דברי השופט גם באופן אחר, וזאת על רקע העובדות שבפסק
 דין התאחדות הסוחרים, אם כי הדברים לא הודגשו בצורה זו, הרי שבאותו מקרה
, אם גם על־ידי ביטול האפשרות להפעילו, 1 3  כוונה העתירה לפסילתו של החוק עצמו 7
 באמצעות ביטול התקנות. לעומת זאת, בפסק דין ספיר, כמו גם בדוגמת שמם של
 בעלי החנויות, מתן צו החלטי עליידי בית המשפט משמעותו חיווי דעה בעלמא,
; חוק ״  שהוראת חוק זו או אחרת (סעיף הקיזוז בחוק שירות המדינה בעניין ספיר 8
) היא בלתי סבירה, זוהי ״ 0 י נ ש , סעיף y בתיאור המצב ה 1 3 3 ן  א׳ בתיאור המצב הראשו

 135 דיון כללי בבעיה של ביקורת שיפוטית על חוקים ראה בספרו של פרופ׳ רובינשטיין (לעיל,
 הערה 122), בעמ׳ 826 ואילך.

 136 לעיל, הערה 100, בעמ׳ 782 [ה].
 137 להבדיל מפסקי הדין שדנו במצב של תקנות לא־סבירות שמכוח חוק סביר. ראה לעיל,

 סמוך להערות 114—121.
 138 ראה לעיל, הערה 126 לעיל.

 139 החוק שבו נקבע הקריטריון שאימצו התקנות שמכוח חוק ב׳.
 140 הסעיף שבו מצוי ההסדר שאימצו התקנות שמכוח סעיף x לאותו חוק.

316 



 משפטים יב, תשמ״ב עילת אי־הטבירות במשפט המינהלי

 התרעה באוזני המחוקק, אולם בצדה אין ניסיון לפגוע בתוקף הוראת החוק, לא
 במישרין ואף לא בעקיפין. בעניין התאחדות הפוחדים פסילת התקנות היתה מביאה
 לביטול חובת הניקוי של המדרכות (חובה שנקבעה בחוק), ואילו בעניין פפיר פסילת
 התקנות של עיריית תל־אביב חסרה כל נפקות מעשית לגבי הוראותיו של חוק שירות
 המד׳ ״ה (גמלאות). כל עוד אין בית המשפט רואה את עצמו מוסמך להעביר תחת
 שבט ביקורתו את חוקי הכנסת, מוצדקת ההבחנה בין מקרה ספיר למקרה התאחדות

 הפוחריפ.
ן כאן י , הרי ראשית, א 1 4  אשר לסיטואציה השלישית, זו שנדונה בפסק דין מנור 1
 מצב שבו אי־הסבירות נעוצה בחוק המסמיך, ושבו מסתפקות התקנות בקביעת פרטי
 הביצוע של ההסדר שבחוק »!. במקרה דנן הקריטריונים שלגביהם נטענת אי־הסבירות
 מצויים אד ורק בדבר חקיקת המשנה — היא התוספת החדשה. לדעתנו, אין העובדה,
 שבהיסטוריה של החוק היו ההסדרים קבועים בחוק עצמו, צריכה להביא לשינוי
 עקרוני בניתוח. על־כן באים אנו לשתי אפשרויות הפירוש של דברי השופט ח׳ כהן
 בעניין התאחדות הפוחריט. אם ההבדל בין סיטואציית ספיר לסיטואציית ניקוי המדרכות
 הוא במיקומו של ההסדר שמאמצות התקנות (אם בחוק שאינו החוק המסמיך — יש
 ביקורת; אם בחוק המסמיך — אין ביקורת), הרי שבפסק דין מנור היה גם כבוד
 השופט ח׳ כהן מסרב לבדוק את סבירותה של התוספת החדשה. לעומת זאת, אם נבין
 את דברי השופט בפסק דין התאחדות הסוחרים כיוצרים הבחנה בין מקרה שבו תקיפת
 התקנות אינה אלא תקיפה מוסווית של החוק ובין מקרה של תקיפת התקנות עצמן
 (שכל משמעותה חיווי־הדעה השלילי לגבי חוק כלשהו) — כי אז גם במצב הנדון בפסק

 דין מנור תיתכן פסילת התקנות.

 (3) גישת הנאמנות
 כפי שהוסבר לעיל, דוקטרינת הנאמנות אף היא מפעילה כללים ודרישות מהותיים,
 ועל כן אף לפיה אין להירתע מפסילת חקיקת־משנה רק משום שיש בה אימוץ של
 תוכן המצוי גם בחקיקה ראשית כלשהי. תוצאותיה של גישה זו תהיינה לפיכד זהות
 לאלה של הגישה המהותית ופטורות מן הקושי שעוררו דברי השופט ח׳ כהן בפסק

 דין התאחדות חפוחריפ (כלומר, לפיה תיתכן ביקורת בכל שלוש הסיטואציות).

ם ו כ י  (ג) ס

 דעתנו היא, בין בעקבות הפירוש השני לדבריו של השופט ח׳ כהן ובין בעקבות
 דוקטרינת הנאמנות, שבכל המצבים ניתן לפסול את הקיקת־המשנה אם היא חורגת

 ממתחם הסבירות.
 הסיטואציה הקשה ביותר היא אכן זו של פסק דין מנור. כאשר חוק מסמיך שר
 לשנותו מתעוררת שאלה קשה של מעמד התוספת המוחלפת. נראה, שהדרד הנכונה
 היא לראות את התוספת, כל עוד לא הוחלפה בידי השר, כחקיקה ראשית, ואילו כאשר

 141 לעיל, הערה 125. באותו פסק דין נחן חוק מם רכוש וקרן פיצויים, חשכ״א—1961,
 והתוספת לאותו חוק, שבה נקבעו הקריטריונים למיסוי רכב.

 142 כפי שהיה בפסק דין התאחדות הסוחרים (לעיל, הערה 100). ראה לעיל, סמור להערות
.124—122 
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 התוספת מוחלפת בצו הרי זו חקיקת־משנה. אם התוספת הוחלפה או שונתה בחלקה
 הרי שהחלק ששונה הוא בגדר חקיקת־משנה ואילו החלק שהושאר על כנו הוא חקיקה
 ראשית. גם כאשר התוספת החדשה, הבאה להחליף את זו שקבע המחוקק, מאמצת באופן
 כללי את ההסדר שנקבע בתוספת המקורית (ואפילו מעתיקה את הוראותיה), יש
 לראותה כחקיקת־משנה לכל דבר. הקריטריון הבלעדי למעמדו של חיקוק הוא מעמדו

. ״  של היוצר אותו 3
 משהגענו למסקנה שמדובר בחקיקת־משנה (מסקנה המקובלת אף על השופט ברנזון),
 וכאשר היא לוקה באי־סבירות קיצונית — יש לפסול אותה. במקרה הזה אין איי
 הסבירות מצויה בחוק אלא בתקנות. יחד עם זאת, אנו מסכימים שזהו מקרה גבול.
 כאשר תקנה מאמצת הסדר שבחוק אחר או הסדר שבהוראה אחרת בחוק המסמיד, ניתן
 ״להציל את כבוד המחוקק״ ולומר, שההסדר שקבע יפה וסביר למקרים שהוא חל
 עליהם. דבר זה אינו ניתן להיאמר כאשר ההסדר שקבע המחוקק חל בדיוק על הנושאים
 והמצבים שאותם מסדירה חקיקת־המשנה, כפי שהדבר במקרה של התוספת המוחלפת.
 אין לקבל נימוק זה. תהא זו פיקציה לומר, שבפסק דין ספיר, למשל, היתה קביעת
 החוק הגיונית לגבי עובדיה של המדינה אך בלתי־הגיונית לגבי עובדי העירייה. אין
 מנוס מלהודות בכד שקיימים חוקים שאינם סבירים. בית המשפט יכול וצריך להצביע

 עליהם, למרות (ואולי דווקא משום כך) שאינו מוסמך להכריז על בטלותם.

 ניתן לסכם את הדברים. לגישתו של השופט ברנזון, בכל שלושת המצבים שסקרנו
 בקטגוריה הנוכחית (אימוץ הסדר שבחוק אחר; אימוץ הסדר שבסעיף אחר באותו
; אימוץ הסדר שלאותו עניין המוחלף בתקנות) אין מקום לביקורת על סבירותן 1 4  חוק 4

 של התקנות.
 לפי הגישה התולה את הביקורת במיקומו של ההסדר המאומץ ״*1 — במקרה הראשון
 (כבפסק דין פפיר) תיתכן פסילת התקנות, אך לא במקרים השני והשלישי (כבפסק דין

 מנור).
1 — התקנות או 4  לפי גישתנו, התולה את הביקורת במושאה האמיתי של הביקורת 8

 החוק — יש סמכות לבית המשפט לפסול את חקיקת־המשנה בכל שלושת המצבים.
 שתי הסיטואציות האחרונות שבהן נדון הן כמעט קוריוז.

 4. תקנות סבירות מכוח חוק לא־סביר

 הבסיס לדיון הוא פסק הדין בעניין חכרת השגחה נ׳ מנהל מפ רכוש «». בחוק נקבע,
 שלצורד מס רכוש שורו של מלאי הוא מחיר המלאי שבידי הנישום באחד באפריל,
 וכן הוסמך שר האוצר לקבוע שיטות, אופנים ותנאים אחרים לצורך קביעת שורים של
 סוגי מלאי מיוחדים. מכוח הסמכה זו הוצאו תקנות ובהן נקבע כי שוויו של מלאי

 143 ראה מאמרו של מאיר (לעיל, הערה 121), בעמ׳ 378—377, וכן המקורות הנזכרים שם.
 144 ואפילו אימוצו של הסדר שבאותו סעיף חוק, אלא שהוא מתייחס לקטגוריה אחרת של

 מקרים.
 145 כדרך הראשונה לפרש את דברי השופט ח׳ כהן.

 146 כדרך השנייה לפרש את דברי השופט ח׳ כהן, ולפי גישת הנאמנות.
 147 לעיל, הערה 100.
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 חקלאי ייקבע לפי מחצית הסכום העשוי להתקבל כמחיר כל יבולו של החקלאי בכל
 שנת המם, במכירה ממוכר ברצון לקונה ברצון. לדעת השופט ח׳ כהן, אשר מפיו ביתן
, אין הבדל ענייני בין מלאי חקלאי למלאי מסחרי או תעשייתי ועל ״  פסק הרוב 8
 ההסדר הכללי אמר שתוצאותיו ״בלתי־סבירות הן לחלוטין״. טענת המערערים היתד!
 ״כי חוסר־סבירות היאה לבעל כל מלאי, נאה גם לבעל מלאי חקלאי — ומה לו לשר
 האוצר שיכניס שיטה ׳סבירה׳ לגבי מלאי חקלאי בלבד, בו בזמן שבעלי כל מלאי אחר

״ 150, ו מ  יושבים בגן עדן ונהנים מזיו חוסר־הסבירות שבחלק עצ
 השופט כהן תיאר את טענתם של העותרים כשנונה ומושכת, אולם לבסוף מצא שאין
 מקום לפסול את התקנות שהיו סבירות יתר על המידה. הנימוק לכך הוא שמקום שאין
 התקנות לוקות בחריגה מסמכות במובן הצר ואינן לוקות באי־סבירות אין לפסול

 אותן. דומה שאין מי שיחלוק על מסקנה זו.

ר י ב ס ־ א ק ל ו ו של ח ת כ מ ס ה ת מ ו ג ר ו ח ת ה ו ר י ב ת ס ו נ ק  5. ת

 לא מיותר להתייחם לשאלה כיצד היה על בית המשפט לפסוק אילו היתה ההסמכה
 בחוק צרה יותר, כך שהתקנות היו לוקות בחריגה מסמכות במובן הצר, וזאת כשמוםכם

 עלינו שהן סבירות ואילו ההסדר שבחוק אינו בגבולות הסביר.
 התשובה הראשונה היא, כנראה, שבית המשפט יתאמץ לפרש את ההסמכה כרחבה דיה
 לאפשר את חקיקת המשנה הסבירה. מקום שפרשנות כזו אינה אפשרית, כפי שסבר
, אין מנוס מלפסול את התקנות. זוהי תוצאה 1 5  השופט הלוי בפסק דין חכרת זזשגחח 1

 ישירה של עקרון שלטון החוק ודומה שגם עליה לא ניתן לחלוק.

ם י ר ק ו ב מ ם ה י ט ק א ג ה ו ו י . ס  ח

 בפרק זה נציג ונבדוק בקצרה מספר הבחנות בין סוגים שונים של פעולות שעושה
 המינהל. הבחנות אלה הן תולדה של הגישה הפרשנית — להבדיל מהגישה המהותית
 ומגישת הנאמנות בשאלת הראציונל של הביקורת. הן הוצבו ועוצבו בפסיקה לשם
 דירוג מידת ההתערבות של בית המשפט במעשי המינהל, וביתר דיוק, לצורר קביעת
 היקף הביקורת בעילה של אי־סבירות. שלוש ההבחנות הן: בין אקטים אינדיווידואליים
 לתקנות, בין תקנות שונות לפי מעמדו של המתקין, ובין תקנות לפי מידת מעורבותה

 של הכנסת בהתקנתן.

 148 לפסק המיעוט נתייחס בסיטואציה הבאה(האחרונה) של יחסי תקנה—רווק.
 149 לעיל, הערה 100, בעמ׳ 360 [ז]: ״ואם ישאלך בבד מחר לאמר, מה נשתנה מלאי חקלאי
. — אף אתה אמור לו, גזירת מתקין התקנות היא, אשר הוסמך בתוק לקבוע . . י א ל  מכל מ
 מועדים ושטה ואופן ותנאים לפי ראות עיניו לקביעת שוויו של כל מלאי מיוחד לענץ

 הטלת המס״.
 150 לעיל, הערה 100, בעמ׳ 361 [ג].

 151 לעיל, הערה 100, בעמ׳ 362 ואילך.
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ת ו נ ק ת ת ה נ ק ת ה ת ב ס נ כ ת ה ו ב ר ו ע  3. מ

 סיווג זה, אף הוא מתייחם לקטגוריה של תקנות, וככלל המדובר רק בחקיקת־משבה
 הנעשית בידי רשויות השלטון המרכזיות. עם זאת, לפחות מן הבחינה התיאורטית
 תקף הסיווג גם לו נדרשה, לפי החוק, מעורבותה של הכנסת בחקיקה המוניציפלית 1.15.
 ההלכה היא, שככל שהכנסת מעורבת באופן פעיל יותר וישיר יותר בהתקנת התקנות
. מעורבות הכנסת יכולה להתבטא באישור־שבשתיקה של 1 6 9 רת קו  כן תצומצם הבי
1 (מקום שהחוק מקנה להן סמכות פיקוח מפורשת 8 7 ה מ צ  ועדת הכנסת או הכנסת ע
. הנימוק 1 6  על ההתקנה), או אף באישור אקטיבי של ועדת הכנסת או הכנסת עצמה 8
 להלכה זו הוא הנימוק השני שהזכרנו לעיל להצדקת צמצום הביקורת לפי מעמדו של
 המתקין. הלכה זו עולה בקנה אחד עם הגישה הקלאסית בדבר הבסיס העיוני לביקורת
 בעילת אי־הסבירות: כאשר מגלה הכנסת את דעתה, באופן כלשהו, בנוגע לתקפותן

 של תקנות, הרי ברור שיש לכד חשיבות רבד. בפירוש כוונת המחוקק.

 כמה הערות והבהרות נדרשות לסיום הדיון בפרק זה.
 ראשית, צמצום הביקורת אין משמעותו ביטולה של הביקורת. כפי שהטעים השופט

: ״ י  ברנזון בפסק דין שפייזר נ׳ המועצה להסדר המורים פפפורמ י

 ״הפסיקה של בית משפט זה מאפשרת לפסול חקיקת־משנה מכל סוג מחמת אי
 סבירות, אפילו נעשתה על־ידי גוף נבחר או רשות ממשלתית בכירה כמו שר או
 הממשלה כולה, ולו גם באישורה של ועדה מועדות הכנסת, אף שזו היא מעין

 בבואה של הכנסת עצמה״ 170.

 בין פסקי הדין שמזכיר כבוד השופט לתמיכה בפרופוזיציה זו נמנה גם בג״צ קיינרופ
 נ׳ מדינת ישראל. באותו עניין נדונה חקיקת משנה של הממשלה שאושרה בעקבות
 אי־שימוש הכנסת בסמכותה על־פי החוק המסמיך, לבטל את התקנה. על כך התבטא

 השופט ברנזון:

 165 כפי שהציע, למשל, ד״ר א׳ יורן, במאמרו ״הפיקוח החקיקתי על מערכת המיםים בישראל
 — חידושים ופגמים״, משפטים ז(תשל״ו) 51, לעניין גביית מסים.

 166 ראה פסק דין מנור (לעיל, הערה 125), בעמי 445 [ג]; פסק דין קינרוס (לעיל, הערה 157),
 שם; בג״צ 665/80 ארגון הגנת הדייר נ׳ ממשלת ישראל, פ״ד לה(3) 635, 641 [ד״].

 167 ראה פסק דין קינרדפ (לעיל, הערה 157) וארגון הגנת הדייר (לעיל, הערה 166). אם
 תתקבל, וכאשר תתקבל הצעת חוק־יםוד חקיקה, הרי שלפי סעיף 22 תמיד יהיה לפחות

 אישור שבשתיקה.
 168 ראה פסק דין מנוד (לעיל, הערה 125); וכן בג״צ 332/62 שפנייר נ׳ שר האוצר, פ״ד יז(1)
 574. בפסק דין מנור, שם, בעמ׳ 445 [ג], אומר השופט ברנזון שיש לראות חקיקת משנה
 כזאת כ״מעין חקיקה עקיפה מטעם הכנסת עצמה״ (חזר על דברים אלה השופט בכור
 בבג׳׳צ 310/80 דרור הדרום נ׳ עיריית תליאכיפ יפו, פ״ד לה(1) 253, 262 [ז^-ב]). אמירה
 זו אינה עומדת כפני הביקורת, וכפי שאמר מאיר (לעיל, הערה 121), בעמ׳ 378, אין לה

 אחיזה בדין הקיים.
 169 לעיל, הערה 133, שם.

 170 אשר למעורבות הכנסת, הרי כבר בפסק דין שפנייר (לעיל, הערה 168), מתחילת שנות
 השישים, הסכים בית המשפט לבדוק לגופה חקיקת משנה, אף־על־פי שאושרה בצורה

 חיובית בהחלטת כנסת שאף פורסמה ברשומות.
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 ״קשה להעלות על הדעת מקרה שבו עשויה טענה של אי־םבירות נגד חקיקת
 משנה מהסוג הנדון להצליח, אלא אם ברור לחלוטין שהיא בלתי־צודקת בצורה

 משוועת ואין לה כל בסים עובדתי ציבורי או חברתי״!17,

 זהו, לדעתנו, ריסון עצמי מוגזם ומרתיק־לכת שאין בו צורר. יש לקוות שהדברים
 שציטטנו זה עתה מפסק דין שפייזר מסמנים את נטישתה של גישה זו.

 הבהרה אחרת היא, שקשה לומר עד כמה כל ההבחנות שעמדנו עליהן בפרק זה
 מביאות להבדל מעשי בתוצאה שמגיע אליה בית המשפט. לא ברורה נפקותו של ההבדל
 שבין ״אי־סבירות קיצונית״ ובין ״אי־סבירות עוד יותר קיצונית״ או ״אי סבירות יותר
 קיצונית מהעוד יותר קיצונית״ ככל הידוע לנו, לא ניתן להצביע על פסק דין כלשהו,
 שבו אמר בית המשפט, שאין הוא פוסל תקנות משום שניתנו מטעם הממשלה ובאישור
 ועדה של הכנסת, ושאילו הוצאו התקנות על־ידי רשות מיבהלית אחרת וללא מעורבות

 הכנסת אזי כן היה פוסל אותן.
 והערה אחרונה וחשובה. מעצבן של כל ההבחנות שעמדנו עליהן הוא השופט ברבזון.
 כפי שראינו, השופט ברנזון הוא נושא דברה העקיב והבלתי מתפשר של הדוקטרינה
 התולה את ביקורת בית המשפט בעילת אי־הסבירות בפירוש כוונתו המשוערת של
 המחוקק. עובדה זו פותחת פתח לסברה, שבית משפט אשר יונחה בעתיד יותר על־ידי
 דוקטרינות כגון הנאמנות, ופחות על־ידי פירוש כוונת החוק, עשוי לנטוש הבחנות

 אלה או לפחות להפחית מחשיבותן.

ם י ג י ר ם ח י ר ק מ ק ל ד . צ  ט

 1. כללי

 אחד העקרונות שהוצבו בפסיקה לבחינת אי-סבירות הוא, שאין פוסלים אמות מידה
 וקריטריונים כלליים (בדרך כלל המדובר בחקיקת־משנה), רק משום שיישומם «״ במקרה

 ספציפי חריג מביא לתוצאות לא־סבירות 174,
 שני פסקי דין שבהם יושם עקרון זה, והוא שקבע את דיבה של העתירה לשבט, היו

 171 לעיל, הערה 157, בעמ׳ 241 [ז].
 172 רמז בכיוון זה ראה בדברי השופט ברק בפסק דין דפי זהג (לעיל, הערה 24), בעט׳

 444 [ד],
 173 הנא קא עסקינן ביישום הכלל כרוחו וכלשונו, ולא ביישום מוטעה ומעוות שלו. אשד
 לאפשרות האוזרונה, כלל ברור הוא ש׳׳בית־המשפט לא יפסול דבר הקיקה מנהלי, שהוא
 עצמו כשר מכל הבחינות, אך ורק מפני שאחרי הוצאתו נעשה בו שמוש פסול במקרה
 מסויים. במקרה כזה יפסול בית־המשפט רק את המעשה הפסול״ (פסק דין לזרופת,
 לעיל, הערה 14, בעמי 51 [ו]). ראה גם ע״פ 247/55 בן־בשפ נ׳ היוה׳׳מ, פ׳׳ד י 716,

 719 [ו].
 174 לענייננו נקבע עיקרון זה לראשונה בפסק דין גן־גשט (לעיל, הערה 173, בעמי 720) בידי
R . v. Saddlers Co. (1860) 121 השופט גויטיין, אשר הסתמך על מה שנאמר בפסק דין 

 E.R .371 ,360 ראה גט דברי הלורד רייט Simmons v (Wright L.J.).בפסק דין
Q.B2 ) 1 8 9 7 4 3 8 , 433. M o i l i n g Rural Council, ( 

323 



 איל זמיר משפטים יב, תשמ״ב

 פסק דין שפנייר יי״ ופסק דין שרעפי נ׳ לשפת עורכי הדין בפסק דין שפנייר נדונה
 עתירתו של נכה, אשר ביקש פטור ממכס על המכונית שייבא. ההוראה הרלוונטית,
 פרי חקיקה מינהלית של שר האוצר, קבעה שהפטור יינתן לרכב ״המיועד לשמושו של
 נכה שבידו רשיון נהיגה, או של נכה שלא מלאו לו שמונה עשרה שנים, אם בידי אחד
 מהוריו רשיון נהיגה״. העותר, שנכותו הקשה מנעה ממנו את האפשרות לנהוג — ועל
 כן גם את האפשרות להחזיק ברישיון נהיגה — טען שדרישת הרישיון שבהוראה איבה

: 1 7  סבירה. על כד השיב השופט ויתקון 7

 ״צדק אמנם בא־כח המבקש באומרו שהפריט, בצורתו הנוכחית, עשוי להפלות
 לרעה דווקא את החולים ביותר מבין הנכים, ומבחינה זו קשה לראות את הפטור
 כסביר. אך דא עקא, סבירותה של הוראה משפטית נבחנה לא רק לאור התוצאה,
 שהיא משיגה במקרה פלוני, אלא גם לפי התוצאה, שהיא מיועדת למנוע במקרה

 אלמוני״ 178,

 בפסק דין שרעפי נדון עניינו של סטודנט למשפטים שנאלץ לדתות את תחילת
/ דחייה שנגרמה מפני שהשתחרר  ההתמחות משום שדחה את הבחינות של שנה ג
 משירות מילואים במלחמת יום הכיפורים ימים ספורים לפני הבחינות במועד א׳. לפי
 כללי לשכת עורכי הדין אושר קיצור תקופת ההתמחות רק למי שבחינותיו נערכו ממש
 בזמן השירות הצבאי, ולא למי שנבצר ממנו לעשותן משום שהשתחרר ימים ספורים

: 1  לפניהן. אמר השופט לנדוי(כתוארו אז) ״

 ״חזיון נפרץ הוא כי כאשד מחוקק או מחוקק משנה קובע מידות ושיעורין קיימים
 מקרים מעבר לגבול מזה או מזה הנראים קשים, כד שמדת הצדק המוחלט נמצאת
 לוקה [...] אין מקרי־גבול כאלה מצדיקים את התערבותו של ביתימשפט זה,

 שלא בידיו ניתנה בחירת המבחן״.

 בית המשפט דחה את העתירה למרות שנראה לו, ״שאלו אימצה המועצה את מחשבתה
 קצת יותר, כדי להושיע גם חיילים במצבו המיוחד של העותר, היה עולה בידה להמציא
 פתרון נאות לבעייתו, על־ידי הוספת תקון מתאים לכללים, בלי לפתוח פתח רחב מדי

 למקרים אחרים, פחות ראויים״.

 175 לעיל, הערה 168.
 176 בג״צ 134/76, פ״ד ל(3) 493.

 177 לעיל, הערה 168, בעמ׳ 577 [ג].
 178 אף בטרם נתייחס לשאלה העקרונית שמעוררים דברים אלה רצוננו להוסיף שני נהוגים
 (בנוסף לקביעת בית המשפט שנעשה לעותר עוול) המפחיתים מכוח השכנוע של התשובה
 לגוף המקרה: ראשית, בית המשפט קבע שגם במתכונתה הנוכחית אין ההוראה דדן משיגה
 את מטרתה, קרי: מניעת ניצול הפטור לרעה על־ידי מסירת הרכב הפטור לשימושו של
 אדם אתר. שנית, בפסק דין קודם, בג״צ 303/60 שילדהויז ג׳ מנהל אגף המכס והבלו,
 פ״ד טו 521, גת! בית המשפט סעד (ראה להלן, םמוד להערות 188—191) לעותר, תוף
 שהשופט ויתקון עצמו קובע (בעמ׳ 522 ןד])־• ״!•י.] אין הגיה לצמצם את הפטור לאדם
 הנוהג עצמו דוקא, ולשללו מאדם אתר — אף הוא נכה ולא פחות אומלל ממנו — שאינו

 יכול לנהוג מחמת גילו או כל פסול או ליקוי אחר״.
 179 לעיל, הערה 176, בעמ׳ 497 [ז] — 498 [א].
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 דברים אחרונים אלה מעוררים את השאלה העקרונית, עד כמה מוצדק העיקרון דדן.
 נקודת־המוצא צריכה להיות, לדעתנו, ש״קביעה זו היא פרי של ריסון עצמי ואינה
. כלומר, שכשם שבית המשפט נמנע מלדרוש 1 8 0 ״ ת י נ כ  מחוייבת מבחינה משפטית ט
 פתרון סביר למאת האחוזים של המקרים באותה מידה יכול היה לדרוש פתרון סביר
 לכל המקרים כולם. אין אנו באים לחלוק על כך שייתכנו מקרים חריגים, שבהם החלתו
 של כל כלל משפטי תביא לתוצאות לא־מספקות, ואף איננו חולקים על כך שלעתים
 יש להשלים עם תוצאות אלה. ביקורתנו היא ביקורת של ניואנסים. תחושתנו היא —
 ואפשר לערער עליה — שבית המשפט ממהר יותר מדי להשתמש בכלל הנדון. לדעתנו,
 כלל זה הוא רע הכרחי, שיש להשלים עמו במקרים נדירים, ולא עיקרון משפטי נכון
 וצודק. דומה שניתן היה, הן בפסק דין בעניין שפנייר!>« והן בפסק דין שרעפי להגיע
. להלן נבדוק מהי הטכניקה שבאמ ג 8  לתוצאה הפוכה מזו שהגיע אליה בית המשפט 2

 צעותה ניתן הדבר להיעשות.

"The Blue Pencü Bule" •2 

 כפי שראינו, לעתים רק בחלק מן המצבים שעליהם חל כלל כלשהו מתגלות תוצאות
 קשות (בעוד שבכל שאר המצבים התוצאות הן סבירות); וכמו כן, לעתים דק חלק
 מהוראותיה של חקיקת־המשנה נגוע באי-סבירות (בעוד שחלקיה האחרים סבירים).
ל בית המשפט להסתפק בכך שברוב המקרים נעשה צדק — זהו ו כ י 1 8  במקרים כאלה 3
 העיקרון שעמדנו עליו לעיל. כאשר אין בית המשפט מעוניין להפעיל עיקרון זה,
1 דרכים: הראשונה היא לפסול 8  אלא רוצה הוא לתת סעד לעותר, פתוחות לפניו שתי *
 לחלוטין את הכלל המשפטי הנדון, מתוך ציפייה לכד שתחתיו יחוקק כלל מתוקן;
 השנייה היא לפסול חלק מהאקט ולהשאיר בתוקפם חלקים אחרים ממנו. חסרונה של
 הדרך הראשונה, שפםילתו המוחלטת של הכלל היא מעשה דראסטי. היא מבוססת על
 ציפייה שלא בהכרח תתגשם, ובמקרה שכזה תוצאתה המידית היא — גם לי גם לד
 לא יהיה. לא ייפלא על כן, שבתי המשפט מעדיפים את הכלי המשוכלל יותר — הפסילה
. כלל זה, שפותח במקורו במשפט האנגלי בקשר לפסילתן של תניות לא־ 1 8 5 ת י ק ל ח  ה
״ , ואשר השימוש בו רב בארצות הברית בנושא פסילתם של חוקים י 1 8  חוקיות בחוזים 9
 שהם unconstitutional, מכונה בפראקטיקה האנגלו־אמריקנית בשם The blue״
, שפסילה חלקית תיתכן אך ורק כאשר ההפרדה בין החלק הפסול ר ו ר ב 1 e .pencil r u  ״

 180 לעיל, הערה 74, שם. הדברים נאמרו בקשר לכלל שאין בית המשפט בודק את יעילותן
 של החלטות המינהל, להבדיל מסבירותן.

 181 בעיקר לאור פסק דין שילדהויז (לעיל, הערה 178). ראה להלן, םמיד להערות 188—190.

 182 השווה לדעת המיעוט של השופט ברמון בפסק דין קראום (לעיל, הערה 21), בעמ׳ 164—466.
 183 הכוונה לסוג הראשון מבין השניים שהזכרנו.

 184 קיימת גם טכניקה שלישית, שעליה נעמוד בסמוך.
 185 ראה למשל פסק דין שפ-מופ קלו (לעיל, הערה 37), בעמ׳ 332 [א]; וכן פסק דין דקה

 (לעיל, הערה 42), בעמ׳ 104 [ב].
Chitty on Contracts-General Principles (London, 24th ed., 1977) §§1050, 1054, 186 

.1055 
.16 A m . Jur. 2d (1979), Constitutional Law, §§260—726 : 1 8  ראה 7
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 לחלקים שאינם פסולים ניתנת להיעשות באופן הגיוני, וללא פגיעה בחלקים שאינם
 פסולים.

 לעתים עושה בית המשפט שימוש בכלל זה אם כי אינו מצהיר על כך. למשל, בפסק
״ לא ניסה בית המשפט, בהתייחסו לנוסח קודם של ההוראה שנדונה  דין שילדהויז 8
 בפסק דין שפנייר, לפסול אותו נוסח או לתקנו, אלא כביכול רק חלק על הפירוש שנתן
, לאמיתו של דבר, משמעות פסק דין היא שמתיר המשפט ״כלי רכב 1  לו המשיב ^
 מנועי, כשהוא מותאם או בנוי עם מנגנון נהיגה מיוחד המיועד לשקום רפואי כתחליף
 לרגליים נכות״ מחק בית המשפט את המלים ״כשהוא מותאם או בנוי עם מנגנון
. כאמור, בית המשפט הגיע לתוצאה הרצויה על־ידי ״פירוש״ התקנה. 1 9 0 חד״ ו  נהיגה מי

 כשלעצמנו, קשה לנו להבין כיצד ניתן היה לעשות זאת על־ידי פרשנות.
 שאלה מעניינת מתעוררת כאשר ניתן וצריד לפסול רק חלק מז־בר־חקיקה, אלא
 שהפסילה על־ידי השמטת מלים או הוראות מסוימות אינה אפשרית, ויש צויד בשינוי
 הכתוב או בהוספת מלים אחדות. הבעיה נובעת מכך, שניסוח מחדש של חקיקת־משנה
 הוא התערבות גסה יותר בסמכותו של מחוקק־המשנה מאשר פסילתה של התקנה.
 תפקידו של בית המשפט לבקר את מעשי המינהל, ובתור שכזה ניתן לצפות ממנו
 שיפסול מעשים שאינם עומדים במבחן הסבירות. קשה יותר לקבל, שגוף מבקר עוסק
 בהחלפתם של כללים ובשינוי נוסחם; יש בכך פגיעה אפשרית בעיקרון של הפרדת

 הרשויות.
 יחד עם זאת, מקום ששינוי הנוסח משמעותו האמיתית היא רק פסילה חלקית של
 חקיקת־המשנה, אזי אין להירתע מהצורר להחליף מלה או להוסיף כמה מלים. תשובה
 עקרונית ברוח זו ניתנה על־ידי כבוד השופט זילברג (כתוארו אז) בפסק דין לופין
 נ׳ עירית תל־אביב יפו. כבוד השופט הסביר, שניתן לפסול רק חלק מהחיקוק כאשר

 הנותר יכול להמשיך ולעמוד בתוקפו ללא החלק הפסול. ועוד אמר:

 ״נראה לי, כי את כח העמידה והקוהרנציה של המותר־המותר יש לבדוק לא רק
ר — מבחינת ק י ע ב ח החוק, אלא גם — ו ס ו  מבחינת המבנה ה׳תחבירי׳ של נ
י שבו. ואם חוק העזר של איזו שהיא קורפורציה צבורית מנסה ת ו ה מ  התוכן ה
י סוגי אנשים, ונמצא פסול לגבי אחד מהם, עדיין יוכר נ  להחיל עצמו על ש
 ככשר לגבי הסוג האחר — אף אם יהא צורף למחוק או להוסיף כמה מילים —
 אלא אם כן שגי הסוגים כל כר דבקים זה בזה, עד שאי אפשר להפריד ביניהם״

. 1  (ההדגשות במקור) ״

 188 לעיל, הערה 8ד1.
 189 שם נתקבלה עתירה בגד החלטה של המשיב שלא לתת פטור למכונית שייבאו הוריו של
 נער נכה בן 15. לפי התקנה ניתן הפטור למכוניות המותאמות לנהיגה בידי נכת וכמובן

 שלא מכונית כזו ייבאו ההורים.
 190 אם נרצה לדייק, מתיקתן של המלים האלה מתייחסת רק למקרה שהנכה אינו מסוגל לנהוג
 ברכב. מכל מקום, תיקון הסעיף בידי המתקין נעשה, במהותו, על־ידי מחיקה מוחלטת של

 התיבה הזו.
 191 בג״צ 163/53, פ״ד יב 1041, 1074 [ד]. גישה זו הופעלה, אם גם לא באופן מוצהר, בפסק
 דין דיזנגוף (לעיל, הערה 3), שבו החליף, למעשה, בית המשפט את התאריד שהיה נקוב
 בתקנות בתאריד אחר. על־ידי כר נפסלה תחולתן של התקנות על תקופה מסוימת, והושארה

 בתוקפה לגבי שאר הזמן.
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1 9  למרות הדברים שנאמרו בפסק דין לופין, ולמרות מה שנפסק בעניין שילדהויז 2
, ממתן סעד לעותר בפסק דין שפנייר. כזכור, העדיף 1 9  נמנע בית המשפט, משום מה 3

 שם בית המשפט להסתמר על הכלל בדבר מקרים חריגים.
 בהקשר זה ראוי להזכיר דרד נוספת שבה עשה בית המשפט שימוש על־מנת לתקן
1 היתד• אי־הסבירות נעוצה 9  פגמים בחקיקת־משנה. בעניין ראפ נ׳ מדינת ישראל 4
 בהעדר הוראות־מעבר בצו שקבע צורר ברישיון לשם הפעלת עסקים אחדים (ובצדו
 סנקציה פלילית למפעיל עסקו ללא רישיון). בעלי העסקים שהיו קיימים בעת פרסום
 הצו הועמדו בפני הברירה לסגור את עסקם לאלתר עד השגת הרשיון או לחמשיר
 ולהפעילו תוך הסתכנות באישום פלילי. השופט י׳ כהן (כתוארו אז) רצה להגיע
 לתוצאה, שהצו לא יוחל על בעלי עסקים שהיו קיימים לפני צאת הצו ואשר הגישו
 בקשה לקבלת רישיון בתוך תקופת המעבר הסבירה, אד יוחל על כל האחרים. לצודד
 זה לא הצהיר בית המשפט שיש להוסיף לצו הוראת מעבר, ותחת זאת ״ניער את האבק״
1 משנת ״ ה ל ו פ  מעל הלכה ישנה שנקבעה בפסק דין אפנין נ׳ המועצה המקומית ע
 1950. לפי הלכה זו אין בית המשפט מצווה על ביטול חקיקת־משנה בלתי סבירה, אלא
. במקרה דנן הושעה ביצוע הצו לגבי מי שהפעיל 1 9 0 צועה  רק מורה על הפסקת בי
 עסק לפני צאת הצו ואשר בתקופת המעבר הסבירה הגיש בקשה לקבלת רישיון לעסקו.
 לגבי מי שלא הגיש את בקשתו בתקופה שנראתה סבירה לבית המשפט — ובכלל זה

 המערער — עליו חל הצו(לרבות הסנקציה הפלילית שבו).

ם ו כ י  י. ס

ן כ ו  מתיר מגוון הביטויים שמשתמש בהם בית המשפט הגבוה לצדק בבקרו את ת
 שיקול הדעת המינהלי, הפשטנו שלוש עילות־התערבות: שיקולים זרים, התעלמות

 משיקולים רלוונטיים ואיזון בלתי־סביר בין שיקולים.
 מתיר מגוון המשמעויות שבהן משמש הביטוי ״אי־סבירות״ במשפט המינהלי, ייחדנו
 את השימוש בו ככינוי של עילת ביקורת עצמאית, שזיהינו אותה עם העילה השלישית

 דלעיל,
 שאלנו האם מכיר המשפט בעילה זו כמאפשרת פסילת מעשה מיבהל והשבנו על
 שאלה זו בחיוב — הן במשפט המצוי והן במשפט הרצוי. בחנו מה הם המודלים

 192 כשם שבפסק דין שילדהויז נפסק שדרישת המיכשור המיוחד חלה רק לגבי מי שיכול לנהוג
 בעצמו, כד בעניין שפנייר ניתן היה לומר שדרישת רישיון הנהיגה חלה רק לגבי מי

 שמסוגל לנהוג בעצמו.
 193 בפסק דין שמגייר נידון נוסח, שהוא פרי תיקון שהוכנס בעקבות פסק דין שילדהויז.

 ייתכן שעובדה זו הניעה את השופט ויתקון לנהוג יתר התאפקות שיפוטית.
 194 ע״פ 104/72, פ״ד כו(2) 412.

 195 בג״צ 34/50 פ״ד ד 898.
 196 מקורה של הלכה זו בפראקטיקה הנהוגה בבית המשפט בארצות הברית בבואו לבטל תוקפם
 של חוקים הסותרים את החוקה. פראקטיקה זו נובעת מיחס הכבוד לתורת הפרדת הרשויות.

 מאז 1950 נינטשה, למעשה, הלכה זו בישראל, עד פסק דין ראכ.
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 המשפטיים העשויים לשמש בסיס רעיוני לשימוש בעילה זו; הצבענו על הנפקות
 המעשית החדה שבין מודל פרשני למודל מהותי; והעדפנו את זה האחרון.

 הצגנו הבחנות שהוצבו בפסיקה לשם דירוג מידת התערבותו של בית המשפט במעשי
 המינהל, ולאחר שעמדנו על הפגמים שבאותן הבחנות הבענו את התקווה שבעתיד

 השימוש בהן יסויג.
 לבסוף, נגענו בבעיה אינהרנטית למהותו של הכלל המשפטי — הקושי ליישמו
 במקרים חריגים; הצענו לגלות יתר נכונות לנסות ולמצוא פתרון נאות גם למקרים

 האלה.
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