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   – בגי� פגיעה בזכויות חוקתיות פיצויי�

  אהר� ברק' תשובה לפרופ

  מאת

   *רונ� פוליאק

 בזכויות ה בגי� פגיעפיצוי מציגה את עיקרי המודל שהציע המחבר בספרו הרשימה

, במסגרת המשפט המנהלי,  זה מבקש לבסס עילת ביקורת שיפוטית חדשהמודל. חוקתיות

 החלטה בושמקו� , לפי המודל. ת המנהליתעל חוקיות פעולתה או מחדלה של הרשו

קמה חזקת , ובעקבות נטל זה נגר� לפרט נזק,  נטל חריג על פרט מסוי�ילהשלטונית הט

,  השוויו� המנהליעקרו� הואהבסיס הרעיוני לפיצוי .  הרשותידי פיצוי הניתנת לסתירה על

על רקע זה . ית בזכות חוקתבכ� לכל פגיעה שאינה של מה" אינטרס נלווה מוג�"המקי� 

 בי� המודל שהציע י�יוקטרינרהמתודולוגיי� והד,  התאורטיי�הבדלי�המתאר המחבר את 

 היא� מבוסס על קונסטרוקצי, אשר מגיע לתוצאה דומה, ברק' לבי� זה שהציע פרופ

, ברק' ליבה של הרשימה בפולמוס של המחבר ע� ביקורתו של פרופ. משפטית שונה

  . במודל החלופי שהציע על הקשיי� הכרוכי�עמידהב

קומה . 2;  ראשונהקומה. 1 . קומות לבניי� הפיצויי� במשפט הציבורישלוש. א. מבוא

   . התאורטיי� והמתודולוגיי� בי� הגישותההבדלי�. ב; קומה שלישית .3; יהשני

 .ברק'  ביקורתי של המודל שהציע פרופניתוח. ג; דוקטרינה. 3; מתודולוגיה. 2; תאוריה. 1

טשטוש ההבחנה בי� . 2; י הטמו� בפרשנות מרחיבה של הזכות החוקתית לשוויו�הקוש. 1

באשר לפועלו של " הנחה"ה. 3; השלב הראשו� של הבחינה החוקתית לשלב השני שלה

החשש מפני החלשת עוצמת ההגנה על זכויות . 4; השלב השני של הבחינה החוקתית

  .סיכו�. ד; תחוקתיו

  מבוא

 2בספרי בתוצאה של המודל שהצעתי ברק אהר�' פרופ) 'ימבד( תומ� הנשיא 1במאמרו

א� חולק על הדר� ,  בגי� פגיעה כדי� בזכות חוקתית אשר מטילה נטל חריג על הפרטלפיצוי

 
 העיו� בערב שנישאוהרשימה מבוססת על דברי� . האוניברסיטה העברית בירושלי�, ר למשפטי�"ד  *

, ברק מדינה'  פרופרקטורל, אהר� ברק' פרופ) 'בדימ (נשיאתודה ל. 2017 בנובמבר 15 ביו�שהתקיי� 
המשנה לענייני� ולעורכת אריה � לעורכת שירה גור, על אתרמשפטי�למערכת , ארז�ברק' לשופטת פרופ

הכתוב משק� את . וכ� לליאת דאשט על יוזמתה לפרסו� הפולמוס, על הערות מצוינות טכניי� ספיר פז
 .עמדתי האישית בלבד

ברק : להל�) (2019( 263יב   על אתרמשפטי�" פיצויי� בגי� פגיעה בזכויות חוקתיות"אהר� ברק   1
 "). פיצויי�"

 ).פגיעה בגי� פיצויפוליאק : להל�) (2017( 15 ויות חוקתיות בגי� פגיעה בזכפיצוירונ� פוליאק   2



  ט"תשע על אתר יב משפטי�   פוליאקרונ�

272  

 להציג את עיקרי ההבדלי� בי� שני המודלי� אבקשברשימה זו . המובילה לתוצאה זו

  . ולהתמודד ע� עיקרי ביקורתו

 על – יתרונות הפיצוי ומה� חסרונותיו במודל שהצעתי מה�, מה חריג בו,  הנטלמהו

ברק ' ר שכתבתי בהנחיית פרופ"שאלות אלה אני עומד בספרי אשר מבוסס על עבודת הד

 את הדר� המעשית ומתווה  חריגנטל בגי�הספר מציע דוקטרינה להענקת פיצוי . מדינה

 טהלו מ� ההחלכאשר הפרט הנפגע הוכיח קיומו של נטל שנגר� , בתמצית. לקביעתו

 נטל לעומתוהנטל חריג , שפגעה בזכות חוקתית שלו) במעשה או במחדל(השלטונית 

מטרת הפיצוי היא להפחית את הנטל לרמה . קמה חזקת הפיצוי, בו במצאחרי� שהוטל על

שנית� לצפות מאד� לשאת בו לש� קידומו של אינטרס ציבורי או אינטרס " סביר"של נטל 

והרשות השלטונית נדרשת להצדיק ,  חזקת הפיצוי ניתנת לסתירה.מוג� של פרטי� אחרי�

 מתחייב" עוד�"בהיעדר הצדקה לנטל ה. את הנטל בנפרד מהצדקת הפגיעה בזכות החוקתית

  . בכפו� לביקורת שיפוטית, ביוזמת הרשות השלטונית, פיצוי

בערב העיו� . בספרי לה� להשיב ניסיתיש,  שהצעתי כפו� לביקורות שונותהמודל

 השבתי על דברי 3.תביקורתי בחינה הספר נבח� בירושלי�שהתקיי� באוניברסיטה העברית 

, בתמצית. ברק'  תשובתי לביקורתו הכתובה של פרופ� ועתה מונחת לפניכ4,המבקרי�

 והוא נלווה לכל פגיעה ,אטע� כי עקרו� הנטל החריג הוא נגזרת של עקרו� השוויו� המנהלי

 או  פעולתהחוקיות הוא מקי� עילת ביקורת שיפוטית על  זאתבעקבות. כדי� בזכות חוקתית

אי� הוא עילת ביקורת חוקתית על חוקתיות חוק שפגיעתו . מחדלה של הרשות המנהלית

  . בזכות החוקתית היא כדי�

 �ישל בני" שלוש הקומות"בחלק הראשו� אציג את מה שאכנה : כ� בנויה הרשימה

. ביסוד�ש כללית על הקונסטרוקציות המשפטיות דהעמי כדיהפיצויי� במשפט הציבורי תו� 

. ברק' בחלק השני אציג את עקרונות היסוד במודל שהצעתי בספרי אל מול אלו של פרופ

אעבור מ� המישור התיאורי למישור הביקורתי ואפרט , שהוא לב הרשימה, בחלק השלישי

.  העלהשהואת  לביקורוהתייחסותבברק '  הכרוכי� לטעמי בגישתו של פרופי�את הקשי

  .לבסו� אסכ�

   קומות לבניי� הפיצויי� במשפט הציבורישלוש  .א

  ראשונהקומה  .1

 לפני שנות דור הניחה את מה שאבקש )כתוארה אז(ארז �ר ברק" דשל החלוצית כתיבתה

זוהי הקומה של .  הפיצויי� במשפט הציבורי בישראל�ישל בני"  הראשונההקומה"לכנות 

עוולה (" חוקתית בזכות כדי� שלאט הפרטי בגי� פגיעה עילת תביעה לפיצוי במשפ

 
הוצאת מכו� סאקר בשיתו� נבו " (פיצוי בגי� פגיעה בזכויות חוקתיות" פרסו� הספר בנושאערב עיו�   3

  ).15.11.2017,  העברית בירושלי�האוניברסיטה, הפקולטה למשפטי�( )הוצאה לאור
' השופטת פרופ, ברק מדינה' הרקטור פרופ, אהר� ברק' פרופ) 'בדימ(בערב העיו� נשאו דברי� הנשיא   4

 . אלו� שרו� אפק�ארז והפרקליט הצבאי הראשי תת�דפנה ברק
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 הגבול בי� המשפט הפרטי למשפט קו למעשה התקרה של קומה זו היא 5").חוקתית

 הרשלנות בדיני עוולת של פיתוחובמיוחד ב,  קומה זו במשפט הפרטישלעניינה . הציבורי

  6.� המשפט הציבורי פיצוי בגי� הפרה של נורמות משיצדיקכ� ,  בההאש� יסודהנזיקי� ו

  יה שניקומה. 2

זוהי . יהי שנקומה הארז וביקשתי להוסי� עלי�ברק'  התבססתי על כתיבתה של פרופבספרי

 עילת של  יסודותבקיו�שאינה תלויה ,  במשפט הציבוריעצמאיתהקומה של עילת פיצוי 

 מהל� זה חוצה את הגבול מתחו� המשפט הפרטי לתחו�.  במשפט הפרטימוכרתתביעה 

 לרבות באמת – במשפט הפרטי עהבספרי טענתי כי היעדר עילת תבי. הציבוריהמשפט 

 שולל בהכרח הכרה אינו –ארז �ברק' המידה המרחיבה את עקרו� האש� כהצעתה של פרופ

שהיא , של המשפט הפרטי" עקיפה"פריצת תקרת טענת ה. בחובת פיצוי במשפט הציבורי

 במשפט הפרטי כשוללת פיצוי תיקת החסינויוטענה המבוססת על פרשנות משתמעת של חק

, שפניו הושבו ריק� בקומה הראשונה, מאפשרת למבקש הפיצוי 7,בשיטה בכללותה

 בגי� רשויות של בחיוב� לדו� נכונות שהביעה,  פסיקהניצני. להעלות טענתו בקומה השנייה

 בפריצת  תמכתיבספרי 8. לכדי הלכהו התגבשלא ,נהליתימ עילה מכוח לפרט שנגר� נזק

   10.ברק' ג� פרופבכתיבתו  תמ� ובכ� 9תקרה זו

.  השניה מעוצבת סביב רעיו� הנטל החריג כעילת פיצוי מ� המשפט הציבוריהקומה

נקודת המוצא היא כי הרשות . הקונסטרוקציה המשפטית בבניית הקומה השנייה היא צנועה

.  לשנותה או לבטלה, בהחלטתהלהתערב עילה בשיטה בכללותה אי�: כדי�המינהלית פעלה 

 ההחלטה תוצאותמוטלת עליה חובה לשקול למֵת� את ,  זאתלצד.  היא חוקיתההחלטה

 על הפרט נטל חריג ולהפחיתו לרמה הטילה ההחלטהבאות� נסיבות בה� , שלה החוקית

 זכות הפוגעת במינהלית החלטה השניה היא חלק מ� הביקורת השיפוטית על הקומה. סבירה

 
 787–786 כר� ג  במשפטפרשנותראו ג� אהר� ברק  .)1993 ( חוקתיותעוולותארז � ברקדפנה ראו  5

)1994 .( 
שפט הציבורי אל תו� המסגרות המקובלות ארז לקלוט מגוו� כללי� של המ�ברק' בקומה זו הציעה פרופ  6

המוכרת , דוגמא לכ� היא ההצעה לקלוט את החובה שלא להשתהות בייזו� ההלי�. של דיני הנזיקי�
בית המשפט העליו� . לתו� המסגרת הרעיונית של חובת הקטנת הנזק במשפט הפרטי, במשפט הציבורי

ראו . חשוב אשר קלט רעיו� זה לתו� הפסיקהארז בפסק די� �ברק' על כתיבתה החלוצית של פרופהסתמ� 
 ).19.1.2017, פורס� בנבו( לפסק דינו של השופט עמית 39' פס, משטרת ישראל'  נגליק 2063/16א "רע

לעיל , פגיעה בגי� פיצוישל המשפט הפרטי במישור התיאורטי ראו פוליאק " עקיפה" בטענת הלדיו�  7
 כ  ועסקי�משפט" על תורת הסעדי� החוקתיי�"לתמיכה בגישתי ראו אהר� ברק . 78–75' בעמ, 2ש "ה

 ").תורת הסעדי�"ברק : להל�) (2017 (566ש "ה, 394, 301
 6296/00א "ע; )1998 (454) 2(ד נב"פ,  מפקד מרחב ד�–משטרת ישראל '  ננחו� 2665/98� "בגראו   8

 ).2004 (16) 1(ד נט"פ, שראלמדינת י' קיבו� מלכיה נ
 כי דיני החסינות במשפט הפרטי בישראל אינ� צריכי� לשלול הכרה בפיצוי נטל חריג במשפט טענתי  9

  ).364–356' בעמ, 2ש "לעיל ה, פגיעה בגי� פיצוי פוליאק ראו (וריהציב
 . 396–395' בעמ, 7 ש"ה לעיל, "תורת הסעדי�"ברק   10
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משפט מקובל " במשמדובר ).להבדיל מזכות חוקתית לשוויו� (11יוני שווליחסמינהלית 

 בגי�  השוללת פיצוימפורשתטענתי כי חקיקה ,  והכרה שיפוטיתרהשהוא פרי יצי, "מינהלי

כיוו� ,  חקיקתית כזו אינה מקימה סעד חוקתיקביעה 12. נטל חריג תהיה סו� פסוקהטלת

  . ווה הפרה של הזכות החוקתית לשוויו�שלפי המודל המוצע בספר הטלת נטל חריג אינה מה

   שלישיתקומה  .3

קומה זו מרחיבה את הקומה השניה בכ� .  השלישיתהקומה ברק את' מקי� פרופ במאמרו

ברק פור� את תקרת ' פרופ. שהיא הופכת את הפיצוי שנית� בה מכלל מינהלי לכלל חוקתי

יקתית מפורשת השוללת  שחוסמת את הפיצוי בהתקיי� קביעה חק–הפיצוי בקומה השניה 

להעלות , שפניו הושבו ריק� בקומה השניה,  למבקש הפיצויפשר ומא–פיצוי בגי� נטל חריג 

 הוא הפיצוי. קומה זו נשלטת בידי ביקורת שיפוטית חוקתית. את טענתו בקומה השלישית

החוק כמכלול אינו צולח את תנאיה של פסקת : "ובלשונו,  לא חוקתיחוקסעד חוקתי בגי� 

 שהצעתי במוב�לפיה הטלת נטל חריג , ברק'  הפרשנות שהציע פרופבלתק 13".הגבלהה

פותחת פתח לפסיקת סעד פיצוי כסעד ,  בזכות חוקתית כדי�שלאבספרי היא בבחינת פגיעה 

זוהי התוספת של הקומה .  נטל חריג בגי� השוללת פיצוימפורשת חקיקה בגי� ג�חוקתי 

   14.השלישית

הבניי� מושתת על רעיונות קרובי� ביחס למקומ� הראוי של . ות שלוש קומ– אחד בניי�

ההבדל הוא במשקל שכל גישה מעניקה למגבלות המוסדיות . פיצויי� במשפט הציבורי

מודל ביניי� בי� , בעיני, המודל המוצע בספר הוא א� כ�. והחקיקתיות בפיתוח רעיו� הפיצוי

המחלוקות בקומה הראשונה אינ� א� כי (יש דיאלוג בי� שלוש הקומות . שתי הקומות

ברק הביא '  השיח ע� פרופ15). השניה והקומה השלישיתקומה בהכרח על המשליכות

לאחר כתיבת הדוקטורט ובהשפעת ביקורתו . לפיתוח גישתי המקורית והפרה את כתיבתי

 אני מודה לו על 16. במשפט החוקתיהפע�,  לעיגו� עקרו� הנטל החריגנוס�הצעתי מודל 

  .כ�

 
רונ� פוליאק ; )2014 (135 טז  וממשלמשפט" הזכות המינהלית"לרעיו� הזכות המינהלית ראו יצחק זמיר   11

). 2016 (280–279, 271 לח  משפטעיוני" הזכות המנהלית והסעד הכספי במשפט המקובל המנהלי"
 . לפסק דינו של השופט עמית29' פס, 6ש "ה לעיל, גליק י�רעיו� זה ראו ענילהכרה פסיקתית ב

אי� בכוחו של עקרו� הנטל החריג לגבור על  ("364, 294' בעמ, 2ש "ה לעיל,  בגי� פגיעהפיצוי פוליאק  12
 ").קיקה המגבילה במפורש את עילת התביעה באופ� השולל את עקרו� הנטל החריגח

 . 269' בעמ, 1ש "הלעיל , "פיצויי�"ברק   13
 צרה יותר מ� הקומה – הכרה בחובת פיצוי ג� כאשר חוק שולל פיצוי בגי� הטלת נטל חריג –התוספת   14

 . � זה שהיא אינה מכירה בפיצוי כאשר הפגיעה בפרט היא פגיעה כדי�השניה במוב
עוולות חוקתיות בעיד� חוקי  "ארז�דפנה ברק; 394–393' בעמ, 7ש "ה לעיל, "עדי�תורת הס"ברק   15

 ). 2005 (118–117, 103 ט  וממשלמשפט" היסוד
 משפט" ה הוגנת של נטלי רגולציה בראי רציונל הנטל החריג ועקרו� השוויו� בנטלי�הקצא"רונ� פוליאק   16

 זה דבקתי בגישתי כי במאמר"). הקצאה הוגנת של נזקי רגולציה"פוליאק : להל�) (2017 (279 יח וממשל
א� הוספתי כי חקיקה כזו כפופה לאמות המידה , קביעה חקיקתית מפורשת תשלול פיצוי בגי� נטל חריג

 ).322–321' בעמ, ש�(ל פסקת ההגבלה ש
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 הגישות בי� והמתודולוגיי	 התיאורטיי	 הבדלי	ה  .ב

 בגי� נטל חריג למישור לפיצוי שני המודלי� בי� זה אבקש להעמיק את תיאור ההבדל בסעי�

 משפטיי�שהתמקד בהבדלי� , ובכ� להשלי� את הסעי� הקוד�, והמתודולוגיהתיאורטי 

בספרי ולכ� הסתפקתי  המוצע התיאורטי זה מניח היכרות ע� המודל חלק .בי� שני המודלי�

  .בהפניות לספר במקומות בה� סברתי כי דרושה העמקה בהנמקת עמדתי

בהערותיו המעמיקות , ברק' פרופ:  הדברי� מ� הראוי להזכיר את המשות� לנובפתח

הוא מקבל . אינו חולק על גישתי הבסיסית כי פיצוי בגי� נטל חריג הוא מוצדק, והיסודיות

הוא מסכי� ג� כי התוצאה המשפטית המתבקשת היא ". ריגנטל ח"את ההגדרה שהצעתי ל

 במישורו) הבסיס הרעיוני לפיצוי (יתדרכינו נפרדות במישור ההנמקה התיאורט. פיצוי

   .דוקטרינרי�,  נוספי�ההבדלי�ממנו נגזרי� , המתודולוגי

  תאוריה  .1

  ברק'  של פרופגישתו  )א(

 כדי� שלא פוגעת, י שהוגדר בספרכפ, " חריגנטל "הטלת כיברק היא '  של פרופגישתו

הבסיס .  חלופיי�י�ברק נשע� על שני בסיסי� רעיוני' המודל של פרופ.  חוקתיתבזכות

 הרעיוני הבסיס –להל�  ( נטל חריג פוגעת בזכות החוקתית לשוויו�הטלתהרעיוני הוא כי 

 זה�  הזכות החוקתית לשוויו� באופפירוש: ו רעיוני זה מפתה בפשטותבסיס 17).הראשו�

לטובת , שכבר התבססה בשיטתנו,  את תורת שלושת השלבי�להפעיל כאמורמאפשר 

' פרופנמנע ,  בשבתו בדי� וה� בכתיבתו האקדמיתה�,  כהעד.  חוקתיכסעדפסיקת פיצוי 

ג� את רעיו� " מכיל" את הזכות החוקתית לשוויו� באופ� המלפרש 18,עד לאחרונה, ברק

  . הנטל החריג

 לצדלפיו ש,  בסיס רעיוני חלופי20 ובמקו� אחר19ק מדבריו במאמרנית� להסי,  זאתלצד

, נוספת טענת פגיעה בזכות חוקתית לפרט עומדת לשוויו� החוקתית בזכות הפגיעה טענת

 
 לעיל, "תורת הסעדי�" ראו ג� ברק .")הבת לשוויו��זכות ("268' בעמ, 1ש "ה לעיל, "פיצויי�"ברק   17

� הטלת נטל חריג על אד� תהווה פגיעה בזכות החוקתית יהיו בוודאי מקרי� שבה ("411' בעמ, 7ש "ה
 "). לשוויו�

נית� לפרש הזכות החוקתית לשוויו� ככזו הטומנת בחובה ג� הגנה מפני הטלת נטל  (411–410' בעמ, ש�  18
 ). אול� אנו מצויי� א� בתחילת הדר�, חריג על הפרט

שכ� , הא� לכבוד האד��לעיתי� הנטל החריג פוגע ג� בזכות ("268' בעמ, 1ש "ה לעיל, "פיצויי�"ברק   19
: במצב דברי� זה עומדת לנפגע מהנטל החריג טענת פגיעה בשתי זכויות. הבת לשוויו� נפגעת�ג� זכות

או לפרטיות , לחירות, לקניי�, לחיי�, כגו� הזכות לשלמות הגו�(הנפגעת ' רגילה'הזכות ה, האחת
; )לעבודה או להלי� הוג�, למשפחה, לחינו�, בת כלשהי של כבוד האד� כגו� הזכות לבריאות�זכות

 "). הבת לשוויו��שממנה נגזרת זכות, הזכות לכבוד האד�, והאחרת
מתקיימת רק א� על בעל ] לשוויו�[הפגיעה בזכות  ("411–410' בעמ, 7ש "ה לעיל, "תורת הסעדי� "ברק 20

ורק א� פגיעה בעקרו� שוויו� הנטלי� מהווה ג� , הזכות הוטל נטל חריג הפוגע בעקרו� שוויו� הנטלי�
עשויה , הבת לשוויו��ג� א� במקרה נתו� אי� פגיעה בזכות[...] הבת החוקתית לשוויו� �פגיעה בזכות

או ) לחינו� או למשפחה, כגו� הזכות לבריאות(� בת אחרת של כבוד האד�עדיי� להתקיי� פגיעה בזכות
, לקניי�, לחירות, לגו�, כגו� הזכות לחיי�(היסוד בדבר זכויות האד� �בזכות עצמאית הקבועה בחוקי

 )").  העיסוקפשלפרטיות ולחו, לחופש התנועה
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 כטענת הפגיעה לכ� אתייחס להל� ( אשר נפגעה א� היא עקב המעשה השלטוני,"אחרת"

ולה שלטונית פגעה בזכות בו פעשמקו� ב,  גישה זולפי. ")רגילה" החוקתית הזכותב

ואגב ) לשלמות הגו� או לחירות, זכותו של הפרט לחיי�, למשל(חוקתית פלונית של הפרט 

 אינה פלוניתהאזי הפגיעה בזכות החוקתית , פעולה זו הוטל על אותו הפרט נטל חריג

 הרעיוני הבסיס –להל� (אינה צולחת את מבחניה של פסקת ההגבלה , דהיינו, מוצדקת

בשלב הראשו� של , על הנפגע להראות" רגילה" לש� ביסוס טענת פגיעה בזכות ה).השני

ברק זכותו החוקתית '  של פרופולפי גישת. כי זכותו החוקתית נפגעה, הביקורת השיפוטית

של אד� נפגעת בי� שהפגיעה מטילה עליו נטל רגיל ובי� שהיא מטילה עליו נטל " רגילה"ה

א בגדרי השלב השני של הבחינה החוקתית והיא נוגעת נפקותו של הנטל החריג הי. חריג

הוא הופ� את הפגיעה בזכות החוקתית : "רגילה"לשאלת הצידוק לפגיעה בזכות ה

  . מידתית ממידתית לבלתי" רגילה"ה

  גישתי  )ב(

 הכרהלגישתי .  השוויו� המינהליבעקרו� לפיצוי במודל המוצע בספרי מצוי הרעיוני הבסיס

 של הזכות תקדימית פרשנית קריאה מחייבתטל חריג על הפרט אינה  נהטלתבפיצוי בגי� 

 רעיוני פיתוח על דווקאהיא עשויה להיות מושתתת ,  בספרישטענתיכפי . החוקתית לשוויו�

 הגנה על הפרט מפני כולל הככזה,  השוויו� המינהלי המוכר בשיטתנו המשפטיתעקרו� של

 מודל זה נשע� 22. של הפרט לטובת הכלל"הקרבתו" ומחייב פיצוי בגי� 21 חריגנטל הטלת

 24; בי� עקרו� השוויו� המינהלי לבי� הזכות החוקתית לשוויו�ההבחנה 23:על שני אדני�

 אשר מוגבלת 25, רחב יותר מהזכות החוקתית לשוויו�נהליי כי עקרו� השוויו� המוהתובנה

   26. ענייני הדוק לזכות החוקתית לכבוד האד�שרלהיבטי� שה� בעלי ק

לגישתי ממעמדו . בספר הצעתיאת עיקרי המודל ש, בתכלית הקיצור, מקו� להציג הכא�

של עקרו� השוויו� המינהלי כעקרו� יסוד של השיטה נובע אינטרס מוג� של הפרט לפיצוי 

כמו הזכות לחיי� או " (רגילה" החריג שמוטל עליו אגב פגיעה בזכות חוקתית הנטל בגי�

בכ� בזכות   לכל פגיעה שאינה פגיעה של מה27"אינטרס מוג� נלווה"זהו ). לחירות

 ייחודו של המודל המוצע הוא בהכרה כי הפיצוי עשוי להתחייב ג� כאשר 28.חוקתית

על הרשות השלטונית מוטלת החובה . היא פגיעה כדי�" רגילה"הפגיעה בזכות החוקתית ה

ריג שמוטל  החהנטל בגי� ה� את הפגיעה באינטרס המוג� של הפרט לפיצוי בנפרדלהצדיק 

 
 . 217–183' בעמ, 2ש "ה לעיל,  בגי� פגיעהפיצויפוליאק   21
 . 58' בעמ, ש�  22
 .229' בעמ, ש�  23
  יב על אתרמשפטי�" ?הא� הכנסת כפופה לדרישה חוקתית לענייניות"לביסוס טענה זו ראו יואב דות�   24

היא [...] להבחנה בי� הפליה חוקתית למנהלית יש בסיס מוצק בטקסט החוקתי שלנו ) ("2018 (9, 1
 "). התאורטיי� הנוגעי� למושג השוויו�נתמכת היטב בטיעוני� 

 ). בכר�ארז �ברק: להל�) (2010 (680–679 כר� ב  מינהלימשפטארז �לביסוס טענה זו ראו דפנה ברק  25
 ). 2008 (875, 715) 4(ד סב"פ, היוע� המשפטי לממשלה' מ נ"בע" המפקד הלאומי" 10203/03� "בג  26
 . 64–58' בעמ, 2ש "ה לעיל,  בגי� פגיעהפיצויפוליאק   27
לאו דווקא הזכות החוקתית לכבוד האד� , לגישתי כל פגיעה בכל זכות חוקתית ("238' בעמ, ש�  28

 "). יכולה להיחשב לנטל שאל לו להיות נטל חריג באופ� הפוגע בעקרו� השוויו� החוקתי, ונגזרותיה
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מהל� זה מאפשר לאפיי� את הפיצוי ". רגילה"עליו וה� את הפגיעה בזכות החוקתית ה

  ". רגילה" בזכות החוקתית הכדי�בנסיבות של נטל חריג כפיצוי בנסיבות של פגיעה 

ה� המושגי� , אשר מבססי� את האינטרס המוג� הנלווה,  המפתח במודל זהמושגי

ספר כנזק האקטואלי שנגר� לפרט מ� ההחלטה השלטונית מוגדר ב" נטל"ה ".חריג"ו" נטל"

שנגר� לפרט בקיזוז " נטו"בהערכת הנטל יש לבחו� את הנטל ). במעשה או במחדל(

בספר אני מציע שיטה לקיזוז נטלי� כזה תו� הבחנה . התועלת שהפיק מהפעולה השלטונית

. לקד� אינטרס פרטיבי� פגיעה שלטונית שנועדה לקד� אינטרס ציבורי לבי� כזו שנועדה 

במקרה של קידו� אינטרס ציבורי תיתכ� תועלת חברתית כללית שנחלקת בי� כל פרטי 

במקרה של קידו� אינטרס פרטי ההתמקדות היא בתועלת . הציבור כולל הפרט הנפגע

א� "). נטו("אי� מדובר בנטל חריג , א� הקיזוז הוא מלא. שהיא ייחודית לפרט, האישית

, "חריג" חזקת הפיצוי קמה רק באופ� שיורי כדי להפחית את הנטל ה,הקיזוז הוא חלקי

המוגדר בספר כנטל החורג ממתח� הנטל הסביר שנית� לצפות מאד� לשאת בו במהל� 

לכדי ,  אחרי�טי�הענייני� הרגיל לש� קידומו של אינטרס ציבורי או אינטרס מוג� של פר

א� מקביעתו ,  לפרטי� אלה במודלברק לא התייחס במישרי�' פרופ, במאמרו. רמה סבירה

  . כי במקרי� הפרדיגמטיי� שנינו מגיעי� לתוצאה דומה משתמע כי ה� מקובלי� עליו

 תנאי אי ה המטילה נטל חריג על הפרט"רגילה"פגיעה בזכות החוקתית ה,  זהבמודל

כיוו� שחזקה זו ניתנת ,  תנאי מספיק לחובת פיצויהאינהכרחי להקמת חזקת פיצוי א� 

סתירת חזקה זו אפשרית מקו� בו תוכיח הרשות המינהלית כי עקרו� השוויו� . רהלסתי

מוגש� בדר� אחרת שהיא חלופית , אשר ניצב בבסיסו של האינטרס המוג� הנלווה, המינהלי

מוסדיי� גוברי� אשר מחייבי� הימנעות � או כי קיימי� שיקולי� מוסדיי� ובי�29,לפיצוי

פי  על, "כדי�"כפגיעה " רגילה"גיעה בזכות החוקתית ההחשוב הוא כי אפיו� הפ. מפיצוי

הקומה (או במשפט החוקתי ) הקומה הראשונה(אמות המידה המקובלות במשפט הפרטי 

לבחו� בנפרד את שאלת הפיצוי בגי� הנטל , על פי המודל,  הצור�אתלא מונע ) השלישית

מסננות "דל ב מכיר המו, זאתלצד). הקומה השניה(החריג במישור המשפט המינהלי 

  30. בה� יש כדי לצמצ� את הנסיבות המצדיקות פיצויג�ש" אחריות

הנעו� בכ� , חלופי רעיוני בסיסברק עשויה להישע� על ' גישתו של פרופ, כאמור

 צולחת את אינה , נטל חריג על הפרטהמטילה ,"רגילה"שהפגיעה בזכות החוקתית ה

של הפרט " רגילה"י זכות חוקתית שנינו מסכימי� כ, למעשה. מבחניה של פסקת ההגבלה

ברק '  פרופודבע: אול� אנו חלוקי� בשאלת הפרתה,  וכאמור מצמיחה זכות לפיצוינפגעה

 אגב – להבדיל מנטל רגיל –ידי הרשות השלטונית  סבור כי הטלת נטל חריג על הפרט על

יעה אינה צולחת את מבחני פסקת ההגבלה ולכ� מהווה פג" רגילה"פגיעה בזכות חוקתית 

" רגילה"אני סבור כי הפגיעה בזכות החוקתית ה, "רגילה" בזכות החוקתית ה כדי�שלא

ועל כ� הצדקת הפיצוי מצויה בקונסטרוקציה חיצונית לתורת , כדי�בנסיבות אלה היא 

  . הסעדי� החוקתיי�

 
. במקרה הקונקרטי" פיצוי עקי�"באמצעות " קוזז"ית כי הנטל החריג למשל באמצעות הוכחה עובדת  29

 ). פוזיטיבית בישראל (195–187, )תיאורטית (56–55' בעמ, ראו ש�, לדיו� ברעיו� זה
 . 322, 306' בעמ, ש�  30



  ט"תשע על אתר יב משפטי�   פוליאקרונ�

278  

  מתודולוגיה  .2

א אל,  כי המחלוקת אינה מצטמצמת להיבטי� התיאורטיי� בדבר הבסיס הרעיונידומה

ברק מבסס את הפיצוי ' פרופ.  של ביקורת שיפוטית חוקתיתמתודולוגית שאלהנוגעת ג� ל

 בזכות  כדי�שלא סעד חוקתי בגי� פגיעה הוא הפיצוי. על תורת שלושת השלבי� המוכרת

   .חוקתית

גישתי מכירה בחובה שלטונית לפיצוי הפרט לצד תורת שלושת השלבי� ולא , מנגד

 להתחייב ג� כאשר הפגיעה עשוי שהצעתי הפיצוי במודל,  לעילכמוסבר. כפועל יוצא שלה

כיוו� שהוא , זאת. פי תורת שלושת השלבי� על" כדי�"בזכות החוקתית המוכרת היא פגיעה 

בכ�   של מהשאינה מוג� נלווה לכל פגיעה אינטרס במשפטיתהנובע מהכרה של השיטה 

ודל זה מבסס עילת ביקורת חדשה מ.  הטילה על הפרט נטל חריגאשר פגיעה,  חוקתיתבזכות

אשר מחייבת את הרשות השלטונית לסתור את חזקת הפיצוי , במסגרת המשפט המינהלי

 לאפיי� את הפיצוי בנסיבות של נטל מאפשר המודל. בנסיבות של הטלת נטל חריג על הפרט

בהמש� . בנפרד מתורת שלושת השלבי�,  בזכות החוקתיתכדי�חריג כפיצוי בגי� פגיעה 

  .  זה ואדו� בו באופ� ביקורתיתודולוגיזור למאפיי� מאח

 דוקטרינה  .3

  .  שני הבדלי� נוספי� במישור הדוקטרינרינגזרי� ההבדל בבסיס התיאורטי והמתודולוגי מ�

 של בדוקטרינות השיקולי� המוסדיי� של הפנימי הוא המיקו� הגאומטרי ראשו� הבדל

 כי 32,פירט גישתו בעניי� זה במקו� אחר ש31,ברק'  ע� פרופאני מסכי�. המודלי� עצמ�

 בדבר מערכת היחסי� בי� הרשויות השלטוניות ומגבלותיו המוסדיות של כלליי�שיקולי� 

 אול� המיקו� הגאומטרי של . פסיקת פיצוילעניי�בית המשפט ה� שיקולי� רלוונטיי� 

יקולי� ברק היא כי ש' גישתו של פרופ. השיקולי� האלה בכל אחד מהמודלי� הוא שונה

,  הציבור בממשל תקי�אינטרסכמו זכויות של צדדי� שלישיי� ו, כלליי� כאלה ואחרי�

. הוא שלב קביעת הסעד החוקתי, מקומ� בשלב השלישי של הביקורת השיפוטית החוקתית

  .ה� עשויי� להצדיק הימנעות של בית המשפט מפסיקת סעד חוקתי כחלק מתורת סעדי�

חזקת " בסתירת מה שכיניתי הואלי� כלליי� אלה פועל� של שיקו, לשיטתי, מנגד

הוא המודל של המשפט , שלבי� במודל הדומשתלבי� הכלליי� השיקולי� 33".הפיצוי

הוכחת פגיעה בזכות ( ביקורת שיפוטית עילת של קיומההנשע� על הוכחת , המינהלי

 כי המבקשת להצדיק את הפגיעה ולטעו�( המינהלית הרשות וטענות הגנה של) המינהלית

 של השיקולי� הכלליי� להביא לאפיו� החלטה של כוח�ב סבור כי אני 34).היא חוקית

בשונה מגישתו של , זאת. כדי�, כלומר, הרשות המינהלית להימנע מפיצוי כהחלטה חוקית

, כלומר,  המפרה זכות חוקתיתכהחלטה להימנע מפיצוי ברק אשר מאפיינת החלטה' פרופ

 
 . 164–160, 151–144' בעמ, ש�  31
 .332–328' בעמ, 7ש "ה לעיל, "תורת הסעדי�"ברק   32
  .71–70' בעמ, 2ש "ה לעיל,  בגי� פגיעהפיצויפוליאק   33
 . 267' בעמ, ש�  34
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שלא להתערב , משיקוליו, עשוי לבחורניי� בית המשפט אלא שבנסיבות הע, שאינה כדי�

  . בהחלטה כזו כחלק מתורת סעדי� חוקתית

.  הוא מקומ� של המודלי� בדוקטרינות חיצוניות של ביקורת שיפוטיתהשני ההבדל

 ברק ' של פרופהמודל, חוקתית�תת שיפוטית בביקורת עניינו ידי על המוצע מודל הבעוד

 שיפוטית את השער להחלה של ביקורת פותח ובכ� קתיתחו שיפוטית בביקורת עוסק

  .  המטילה נטל חריג על הפרט ללא פיצויחוקתית על חקיקה ראשית

  החלטה מינהליתעל המוצע בספרי מתמקד בביקורת שיפוטית המודל, ה דומבאופ�

 את שאלת  בספרי לא פיתחתי35,ברק בדיוק רב' כפי שִאבח� פרופ. בראי עקרו� השוויו�

 שהמודל שבספר מניח כיוו�,  הסעד החוקתישלב ואת חוקי� עלת השיפוטית הביקור

ברק הזדמנות להרחיב '  העניק לי פרופבביקורתו 36.שהחוק אשר שולל פיצוי הוא חוקתי

לעמדתי בדבר נפקותה , בתמצית,  להתייחס זו הפע�אבקש 37.במקו� שבו קיצרתי בספרי

  . של חקיקה על המודל שהצעתי

 מקי� עילת ביקורת אינו ככלל חריג נטל הטלת בגי� פיצוי השולל וקח  היא כיעמדתי

 קובע אינוש חוקכמו ג� , ברק היא כי חוק כזה' פרופעמדתו של , מנגד. שיפוטית חוקתית

 טענתי בספר 39. חוקתילא ככלל הוא 38, חריגבנטל שנושא למי פיצוי המקנה מיוחד הסדר

יש בסיס משפטי , רשנות בפ נתונה להשלמהוכ� בהתקיי� חוק ששתיקתו,  חקיקהבהיעדרכי 

 בגי� נטל חריג ואז דרכינו מגיעות לתוצאה לפיצוי המשפט המקובל המינהלי בעקרונות

הקונסטרוקציה המשפטית לפסיקת פיצוי במקרה ) היעדר חקיקה(במקרה הראשו� . דומה

 המחדל פרשנותהוא רעיו� , כזה מקורה ברעיו� הנזכר בספר ושאותו פיתחתי במקו� אחר

הקונסטרוקציה ) חוק ששתיקתו נתונה להשלמה( במקרה השני 40. המלאחקיקתיה

שלאורו , המשפטית היא ההכרה בעקרו� הנטל החריג כעקרו� של המשפט המקובל המינהלי

 במפורש השוללת חקיקה בהינת� המצב שונה 41.יש לפרש את ההסמכה החקיקתית הקיימת

 
 בגי� נטל חריג הוא פיצוי על פי גישתו של פוליאק הפיצוי ("267' בעמ, 1ש "ה לעיל, "פיצויי�"ברק   35

 "). הוא אינו סעד חוקתי. בגי� פעולה כדי�
העובדה  ("210–209, ")כדי�"הגדרת פגיעה  (23' בעמ, 2ש "ה לעיל,  בגי� פגיעהפיצויראו פוליאק   36

אינה מייתרת את ) ונע מהתערבות באו שבית המשפט נמ(שהסמכות המנהלית הופעלה מכוח חוק חוקתי 
והחוק , א� אכ� קיי� מתח� שיקול דעת כזה, כאמור, זאת. החובה להפעיל שיקול דעת מנהלי בשוויוניות

 ").  לא שולל במפורש הפעלת שיקול דעת כזה– שהוא חוקתי –
בהכרח לעבר א� לא (עיקרו� המינהלי אל עבר העיקרו� החוקתי ]ה[זרימה של "אודות ה (230' בעמ, ש�  37

, ראו ש�, "נוספות"לפירוט השאלות ה; )"הזכות החוקתית לשוויו� שמעוררת כאמור שאלות נוספות
  .226' בעמ

 . 413' בעמ, 7ש "ה לעיל, "תורת הסעדי�"ברק   38
כיוו� ")  אי� צידוקחריגלפגיעה בזכות החוקתית בשל הנטל ה ("269' בעמ, 1ש "ה לעיל, "פיצויי�"ברק   39

  ".אינה מקיימת את תנאיה של פסקת ההגבלה"הפגיעה , )267' בעמ, ש�(שלשיטתו 
 ). 2017 (695, 693–692, 675 מו משפטי�" הצעה למתווה הדרגתי: סעד החובה לחוקק"רונ� פוליאק   40
 נתונהשתיקה ]ה[מצב של שתיקה חקיקתית ]ב ("[359' בעמ, 2ש "ה לעיל, בגי� פגיעה פיצויפוליאק   41

. יש לתת מקו� ג� לשיקולי מדיניות נוספי� בגדרי פרשנות תכליתית[...] במסגרת פרשנות זו . לפרשנות
ל בסיס הטעמי� התאורטיי� שבבסיס רעיו� הנטל אלה יכולי� להביא למסקנה התומכת בעילת פיצוי ע

שתיקת המחוקק בסוגית פיצוי נטל חריג עשויה להתפרש לאו דווקא כהסדר  ("127–126, ")החריג
השתיקה ג� עשויה . אלא ג� כהסדר שהרשות השופטת נדרשת להשלימו בחקיקה שיפוטית, שלילי

כמותירה את , חוקק אינו מגלה בה עניי�כסוגיה שהמ, ואכ� כ� היא התפרשה בשיטות אחרות, להתפרש
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ופעולת הרשות , גוברת קביעתו של המחוקקאז לדעתי : פיצוי בנסיבות של נטל חריג

במצב ענייני� זה אי� . המינהלית אשר נמנעת מפיצוי היא החלטה שאי� עילה להתערב בה

   42. הרשות המינהלית לכבדהשעלחקיקתי אלא בקביעה חקיקתית " מחדל"מדובר ב

 ברק '  ביקורתי של המודל שהציע פרופניתוח  .ג

 לעיל ולבחו� אות� שתיארתי והמתודולוגיי� יי�התיאורט הבדלי� העת לחזור להגיעה

 עדיפה,  אפרטאות�, ברק'  כי בהינת� הקשיי� שבגישתו של פרופאטע�. באופ� ביקורתי

  . ידי הקונסטרוקציה המוצעת על

   הטמו� בפרשנות מרחיבה של הזכות החוקתית לשוויו� הקושי  .1

 כאמור על פרשנות נשע�רק ב'  פרופשהציע העומד ביסוד המודל הראשו� הרעיוני הבסיס

, בנסיבות הטלת נטל חריג, כשלעצמה, הנפגעת החוקתית לשוויו� ככזו תמרחיבה של הזכו

יש להודות כי לעת הזו ג� . זהו חידוש פרשני הראוי לדיו�. על הפרט, כהגדרתו בספרי

 הזכות החוקתית הרחבת 43.הגישה המרחיבה בפסיקת בית המשפט העליו� אינה מכירה בכ�

ויו� כ� שתכלול את עקרו� הנטל החריג כפופה לביקורת בדבר ההעמסה היתירה של לשו

 שההרחבה  על כ�ולביקורת 44משמעויות משתמעות על הזכות החוקתית לכבוד האד� בכלל

 זו כבר קיימת ביקורת 45. הזכות החוקתית לשוויו� מלווה בהחלשת ההגנות על השוויו�לש

אני סבור כי פרשנות מרחיבה של , מכל מקו�.  זה לחדש בהקשרזו רשימתיאי� בובספרות 

 
ראו ג� ").  השופטת או מוסד אחררשות הרשות המבצעת או ה–מלאכת עיצוב הסוגיה למוסדות אחרי� 

במישור , בכוחו להצדיק, נית� לטעו� שג� א� חוק יישו� תכנית ההתנתקות הוא חוקתי ("415' בעמ, ש�
מעבר למסגרת הפיצוי , חוק הטיל עליה� נטל חריגפיצוי של המפוני� אשר ה, עקרונות המשפט המנהלי

 "). שנקבע בחקיקה
 לפסק דינה של המשנה 33' פס, 58) 2(סוד "פ, עיריית פתח תקווה'  ארידור נעיזבו� 1595/06א "השוו דנ  42

כש� שהרשות אינה קונה סמכות אלא א� נקבע הדבר ) ("2013) (בדעת מיעוט(נאור ) אזכתוארה (לנשיא 
הכרחי כחלק מעקרו� ' אינצידנט' שהינ� –הרשות אינה פטורה מתשלו� פיצויי הפקעה כ� , במפורש

 אלא א� נקבע הדבר –)  כחלק מעקרו� שלטו� החוק–וברמת הפשטה גבוהה יותר (הסמכות המינהלית 
, 2ש "ה לעיל,  בגי� פגיעהפיצוילהרחבה ראו פוליאק "). קביעה חקיקתית מפורשת ("37' פס, ")פורשבמ

 "). אלה] חקיקתיות[יש לתת תוק� לקביעות  ("364' בעמ
, כבוד האד�: המשפט העליו��הזכות החוקתית לשוויו� בפסיקת בית"לאפיו� הגישות ראו ברק מדינה   43

נאי� ואיל� סב� חאלד ג, אריאל בנדור (67קרמניצר ) מוטה (רדכי מספר "האינטרס הציבורי וצדק חלוקתי
' כפי שהסביר פרופ. הגישה המרחיבה עניינה החובה לשקול שיקולי� ענייניי� בלבד). 2017, עורכי�
 כחלק מ� ולאלעת עתה בית המשפט העליו� הכיר בחובה זו כנורמה מתחו� המשפט המינהלי , מדינה

מדינה תמיכה באימו� ' במקו� אחר הביע פרופ). 131' בעמ, ש�(ההיק� של הזכות החוקתית לשוויו� 
 420  זכויות האד� בישראלדיני מדינה ברקראו . הגישה המרחיבה כנורמה מתחו� המשפט החוקתי

יש מקו� להכיר בכ� שיחס של כבוד אל הפרט משמעותו ) ("זכויות דינימדינה : להל�() 2016(
 "). שהחלטות שלטוניות שמשפיעות עליו יתקבלו על יחס שיקולי� ענייניי� בלבד

  ).2004 (525–524, 469 ז  וממשלמשפט" כבוד האד� מלא עול�"אמנו� רייכמ�   44
הרחבה של דרישת השוויו� החוקתי אל הטריטוריה המנהלית מלווה  ("17' בעמ, 24ש "ה לעיל, דות�  45

 . ")בהחלשת ההגנות על השוויו� ובהכפפת� לאיזוני� למיניה�
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המודל .  להגיע לתוצאה המקובלת על שנינוי כדתהזכות החוקתית לשוויו� אינה הכרחי

   .המוצע בספרי אינו נשע� על פרשנות כזו ולכ� ג� אינו חשו� לביקורת עליה

   ההבחנה בי� השלב הראשו� של הבחינה החוקתית לשלב השני שלה טשטוש. 2

ברק עניינו טשטוש ההבחנה בי� השלב '  שהציע פרופהראשו� נוס� בבסיס הרעיוני יקוש

קיימת הבחנה בי� מישור הפגיעה , כידוע. הראשו� של הבחינה החוקתית לשלב השני שלה

שעניינו אפיו� הזכות החוקתית הרלוונטית והוכחת הפגיעה בה במישור , בזכות חוקתית

 46.שעניינו הצידוק לפגיעה שהוכחה, ות חוקתיתלבי� מישור ההפרה של זכ, העובדתי

 אחר במקו� ו47"חריג"את ההגדרה שהצעתי לנטל שהוא כאמור ברק קיבל ' פרופ, במאמרו

פי  על 48. לשוויו�החוקתית הזכות נפגעת כי בנסיבות קיומו של נטל חריג כזה טע� והוסי�

היא אינה . לשוויו� הפגיעה בזכות החוקתית עצ�נפקותו של הנטל היא באשר ל, גישה זו

 נפקותו,  רעיונית זובחלופה, א� כ�. לשוויו� לפגיעה בזכות החוקתית הצידוקנוגעת לשאלת 

אי� משמעה . רלוונטית בגדרי השלב הראשו� של הבחינה החוקתית" חריג"של הנטל כנטל 

 רק בגדרי השלב השני של אפשריתקביעה כזו . לשוויו� החוקתית הזכותבהכרח כי הופרה 

 מבקש להצדיק והוא, ברק בתל� המודל שהצעתי' הול� פרופ, במוב� זה. ינה החוקתיתהבח

נית� לטעו� אפוא כי .  בהכרח הפרה שלהשאינה לשוויו� החוקתית בזכות פגיעה בגי� פיצוי

 –בבסיס רעיוני זה ( בזכות חוקתית פגיעה בגי� פיצוי עשוי להיות מוצדק, שלו�ג� לשיטתו

ג� לשיטתו הפיצוי ,  זהבמצבכ� ש,  בהכרח הפרה שלהאינהא� ש) הזכות החוקתית לשוויו�

 במודל פיצוי מדוע המרו מבאר במאאינו ברק' פרופ.  בזכות חוקתית"כדי�" פגיעה בגי� הוא

שהרי הוא נית� כסעד , הוא פיצוי בגי� הפרה של זכות חוקתית, בבסיס הרעיוני הראשו�, זה

  . חוקתי

השלב הראשו� של הבחינה החוקתית לבי� השלב  סבור כי טשטוש ההבחנה בי� אני

 את מרכזיותו ואת מורכבותו של השלב הראשו� של הבחינה � הולוהשני שלה אינ

 51ובספרות 50ברק חשו� לביקורת הקיימת בפסיקה' המודל של פרופ, משכ� 49.החוקתית

,  שהצעתימודלקושי זה אינו קיי� ב.  מהל� מהיר מדי מ� השלב הראשו� לשלב השניבדבר

ולכ� הוא , שכמבואר בפרק הקוד� אינו נשע� על המתודולוגיה של תורת שלושת השלבי�

 
, זכויות דיני שלה ולחשיבותה של הבחנה זו ראו מדינה פרה בי� פגיעה בזכות חוקתית לבי� הלהבחנה  46

  .143–142, 37–36' בעמ, 43ש "ה לעיל
' מתח� הנטל הסביר'אשר חורג מ'הנטל החריג הוא אותו נטל  ("268' בעמ, 1ש "ה לעיל, "פיצויי�"ברק   47

במהל� הענייני� הרגיל לש� קידומו של אינטרס ציבורי או זכות חוקתית , שנית� לצפות מאד� לשאת בו
 "). 'של פרטי� אחרי�

מתקיימת רק ] החוקתית לשוויו�[הפגיעה בזכות  ("410' בעמ, 7ש "ה לעיל, "תורת הסעדי�"ראו ברק   48
 בעקרו� שוויו� הנטלי� ורק א� פגיעה, א� על בעל הזכות הוטל נטל חריג הפוגע בעקרו� שוויו� הנטלי�

 "). הבת החוקתית לשוויו��מהווה ג� פגיעה בזכות
 עיוני"  או מופשטתשומיתיביקורת שיפוטית חוקתית י: בשלות יחסית"ראו רונ� פוליאק , לטענה קרובה  49

 ). 2014 (56–55, 45 לז משפט
 ). 27.5.2018, בנבו ורס�פ( לפסק דינו של השופט סולברג 15' פס, הכנסת'  מאיר נב� 5744/16� "בג  50
בעקבות ספרו של אהר� ברק מידתיות ' תכלית ראויה'בזכות חוקתית ועל ' פגיעה'על "ברק מדינה   51

 ). 2012 (307–305, 281 טו  ועסקי�משפט)" 2010(ת והגבלותיה  הפגיעה בזכות החוקתי–במשפט 
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צריכה להיעשות " ריגח"ההכרעה בשאלה א� הנטל , בעיניי. אינו חשו� לביקורת האמורה

, תאשר מבוסס, בשלב אפיו� הפגיעה בזכות החוקתית והוכחת הפגיעה בה, מלכתחילה

 של הפגיעה בשלב הראשו� של 52, משפטית ועובדתית,על בחינה מדוקדקת, כמבואר בספרי

  .הבחינה החוקתית

  באשר לפועלו של השלב השני של הבחינה החוקתית" הנחה"ה  .3

ברק נשע� כאמור על אפיו� '  העומד ביסוד המודל שהציע פרופהשני הרעיוני הבסיס

ש צידוק פוגעת בזכות חוקתית של הנושא בנטל החריג מבלי שי"הפעולה השלטונית ככזו ה

" רגילה"עצ� הנטל החריג הופ� את הפגיעה בזכות החוקתית ה, לפי בסיס רעיוני זה". לכ�

פגיעה שלא כדי� בזכות , ומשכ�(מידתית  לבלתי) פגיעה כדי�, כלומר(שנפגעה ממידתית 

". רגילה" החריג אינו פוגע בזכות החוקתית ההנטל,  אחרותבמילי�"). רגילה"החוקתית ה

בי� שהוטל , ידי המעשה או החוק השלטוני נפגעת ממילא על" רגילה"ההזכות החוקתית 

 ה הפגיעמידתיותהטלת נטל חריג על הפרט מקרינה על . נטל רגיל ובי� שהוטל נטל חריג

, פי חלופה רעיונית זו על. מידתית  את הפגיעה בה לבלתיוהופכת" רגילה"בזכות החוקתית ה

, א� כ�. ל הבחינה החוקתית ולא בשלב הראשו�נפקותו של הנטל החריג היא בשלב השני ש

הנטל החריג נוגע לעצ� , ברק' ידי פרופ  הרעיוני הראשו� המוצע עלסבעוד שלפי הבסי

ברק הנטל ' ידי פרופ הרי שלפי הבסיס הרעיוני השני המוצע על, הפגיעה ולא להצדקתה

  .החריג נוגעת להצדקת הפגיעה ולא לעצ� הפגיעה

 של זכות הפרהימוצה של הדוקטרינה של פיצוי כסעד חוקתי בגי� אני תומ� בא, עקרונית

 אינטגרלי מתורת שלושת כחלקוזאת , מידתית בה כלומר פגיעה בלתי, חוקתית פלונית

מקובלת , "יל� הסעד אחר הזכות"לפיה ש,  דוקטרינה זו53.השלבי� במשפטנו החוקתי

וי כחלופה ראויה לסעד  היא בנויה על ההכרה בפיצ55. ובמשפט המינהלי54במשפט הפרטי

. מעשי  בלתיהוא  ציווישל  כאשר סעדבייחוד ) תעשהאל או צו עשה(של צו שיפוטי 

הפיצוי כסעד מאפשר לתק� את העוול : במשפט המינהלי לעיתי� זוהי ג� החלופה העדיפה

שנגר� לפרט מבלי לפגוע בצדדי� שלישיי� שהיו נפגעי� מ� ההשלכות של ציווי בנוגע 

  . וניתלהחלטה השלט

 של זכות הפרהאני סבור כי בנסיבות של נטל חריג אי� לדבר בהכרח על ,  זאתע�

 56.ברק במאמרו לביסוס טענתו' כעולה מ� הדוגמאות שפירט פרופ, "רגילה"חוקתית 

 פגיעה בזכות של אלה ואחרי� י� נעדר יישו� של מבחני פסקת ההגבלה במצבומאמר

ברק ' פרופ. באופ� שינמק ויוכיח הנחה זו,  הפרטאגב הטלת נטל חריג על" רגילה"חוקתית 

לא צולחת את מבחני פסקת , להבדיל מנטל רגיל, כי הטלת נטל חריג על הפרט" מניח "רק

 
 . 58–45' בעמ, 2ש "ה לעיל, פגיעה בגי� פיצוי קפוליא  52
 ). 2018 (179 מז משפטי�" כבוד האד� ותרופתו"רונ� פוליאק   53
 282 לקראת קודיפיקציה של המשפט האזרחי: תהתרופו – חוזי� דיני אדר ויהודה שלו גבריאלה 54

)2009(. 
 ).2010 (156 כר� א  מינהלימשפטארז �דפנה ברק  55
 ). באשר לפגיעה בזכות החוקתית לשלמות הגו� ולחיי� (268, 265' בעמ, 1ש "ה לעיל, "פיצויי�"ברק   56
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 נטל חריג המצדיק פיצוי הוא ג� נטל בלתי:  הוא מפני הנחת המבוקשהחשש 57.ההגבלה

,  זוביקורת חשו� להמודל שהצעתי אינו. מידתי ולכ� הפיצוי הוא בגי� פגיעה שלא כדי�

כיוו� שהוא אינו מבוסס על בחינת הנטל החריג לאור תנאיה של פסקת ההגבלה בשלב השני 

הצדקת הפיצוי במודל שהצעתי אינה נובעת מעקרו� , כפי שהסברתי. של הבחינה החוקתית

 של מודלמחו� ל, כאמור,  הצדקתו נעשית59. וג� לא מדיני הסעדי� החוקתיי�58המידתיות

  . שת השלבי�תורת שלו

 הפרדיגמטיות שפירט הדוגמאות. זו אינה נכונה לגופה" הנחה" סבור כי אני,  מכ�יתירה

היא " רגילה" בזכות החוקתית ההפגיעה בנסיבותיה�ברק במאמרו מוכיחות דווקא כי ' פרופ

 יש של עובר האורח שנפגע מירי של שוטר שפעל לפי כל הכללי� המקובלי� הבדוגמ. כדי�

שהיא פגיעה , )הזכות לחיי�( בזכות החוקתית הרגילה של עובר האורח פגיעהה להבחי� בי�

, לבי� הפגיעה באינטרס הנלווה לזכות,  כיוו� שהשוטר פעל לפי כל הכללי� המקובלי�כדי�

 חיסו� חוק של הבדוגמ 60.שעניינו הטלת הנטל החריג מ� הפעולה כדי� על פרט מסוי�

 להבחי� בי� הפגיעה בזכות החוקתית הרגילה של  לו קדמה בדיקה מדעית מקיפה ישחובה

 כיוו� שההחלטה כדי�שהיא פגיעה , )הזכות לשלמות הגו� ולחיי�(המחוס� שנפטר 

לבי� , )המודל שלי מניח כי חוק כזה הוא חוקתי(המינהלית לחס� התבססה על חובה חוקית 

חוקית ולמעשה שעניינו הנטל החריג שנבע מ� החובה ה, הפגיעה באינטרס הנלווה לזכות

   61.של הפרט שחלה ומת לטובת הכלל" הקרבתו"הביא ל

 – ולא עקרו� המידתיות –האינטרס המוג� הנלווה ,  הדוגמאות האלהבשתי, לשיטתי

 את מבחניה צולחת בשתי הדוגמאות הפעולה השלטונית 62.הפיצויהוא הבסיס הרעיוני של 

ואי� בסיס לקביעה בדבר " גילהר"של פסקת ההגבלה בכל הנוגע לפגיעה בזכות החוקתית ה

 כחלק ממימוש נעשתההפעולה השלטונית . של הזכות לחיי� או הזכות לחירות" הפרה"

לתכליות , )בדוגמת השוטר(פי חוק  או על) בדוגמת החיסו�(סמכות שלטונית הקבועה בחוק 

אינטרס ציבורי של בטחו� הציבור בשתי (ראויות של הגנה על הציבור הרחב בכללותו 

הזכות לבריאות בדוגמת החיסו� (ושל הגנה על זכויות חוקתיות של פרטי� ) וגמאותהד

 של מבח� המשנה הראשו� את מקיימת בוודאי היא 63.)והזכות לחיי� בדוגמת השוטר

 
על פי . לפגיעה בזכות החוקתית בשל הנטל החריג אי� צידוק  [...]גישתיי  פעל ("269–268' בעמ, ש�  57

הוא , יש לעבור אפוא לשלב השלישי[...] החוק כמכלול אינו צולח תנאיה של פסקת ההגבלה , גישה זו
 "). שלב הסעדי� החוקתיי�

 . 280' בעמ, 2ש "ה לעיל, פגיעה בגי� פיצויפוליאק   58
אינו נית� כסעד בגדרי השלב השלישי של הביקורת ] [...] בגי� פגיעה כדי�[פיצוי  ("24–23 'בעמ, ש�  59

 ").השיפוטית
הענקת פיצוי ביוזמת , פי המודל המוצע בספר על. 175' בעמ, לדיו� בדוגמה זו במשפט המשווה ראו ש�  60

אלה תיעשה בכפו� למסננות אחריות ובכפו� לכ� שחזקת הרשות השלטונית בגי� פגיעה כדי� בנסיבות 
  .הפיצוי לא נסתרה

בישראל מוסדר הנושא בחוק . 176, 62' בעמ, לדיו� בדוגמה של נפגע חיסו� במשפט המשווה ראו ש�  61
 ). 337' בעמ, ש�(

לבד של אינו אלא פגיעה כדי� במרכיב מסוי� ב' כדי�'מה שבדי� הקיי� נחשב לפגיעה  ("480' בעמ, ש�  62
 מספק בגישה הקיימת והוא יקיי� מרכיב נוס� של הזכות החוקתית שאי� לו ביטו. הזכות החוקתית

 "). פיצוי�המרכיב הנלווה של חזקת
 . 104–103ש " ה53' בעמו, 110ש " ה54' בעמ, ש�  63
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 שהאמצעי הנבחר גזור להשגת התכלית של הגנה על הציבור ועל פרטי� כיוו�המידתיות 

 המקצועית המקיפה דיקהפי הב על, ושי� נקיטת כל אמצעי הזהירות הדרתו�, אחרי�

  ). בדוגמת השוטר( הפתיחה באש נהליפי  עלו) החיסו�בדוגמת (

אני סבור כי .  המידתיותשל הספקות הוא ביחס למבחני המשנה השני והשלישי גדר

כיוו� שלא נית� , )האמצעי שפגיעתו פחותה( את מבח� המשנה השני מקיימת בפרט הפגיעה

בדוגמת ( פיצוי ללא מחייבשאינה חיסו� קיבוצי ,  אחרתבחלופההללו  התכליות אתלהשיג 

 אפקטיביות ובאות� תבאותה מיד", )בדוגמת השוטר(או מרד� משטרתי ללא פיצוי ) החיסו�

 כיוו�, )המידתיות במוב� הצר (שלישי ג� את מבח� המשנה המקיימת הפגיעה 64."עלויות

 65, אחרי�פרטי�הציבור ו, לטובת הכלל בפעולה השלטונית הגלומה שבי� התועלת שהיחס

 איזו� סביר משק� 66,של הפרט הנפגע" רגילה" הנזק הגלו� בפגיעה בזכות החוקתית הי�לב

הצומח מ� " היתרו� החברתי"בעיקר נוכח , זאת. בי� הצרכי� של הכלל לבי� הפגיעה בפרט

 זו נעשית על הערכה"פי הפסיקה  על: ועוד  זאת67.צויההפעולה השלטונית שהיא חיונית ור

 לא נית� להתעל� מכ� כי שורה של 68."רקע המבנה הנורמטיבי הכללי של מערכת המשפט

אשר הגיעו לפתחו של בית , פעולות שלטוניות בדוגמאות שקולות להטלת נטל חריג

 התפיסה כי תוספת � מהמשתקפת 69.מידתיות מעול� לא אופיינו כבלתי, העליו�המשפט 

כויות חוקתיות של פרטי� אחרי� גוברת על תוספת הנזק  ולז70" הכללטובת"התועלת ל

בנסיבות של נטל חריג הדומות לענייננו בה� , זאת. שגרמה הפעולה השלטונית לפרט מסוי�

 לראות נכו�על כ� אני סבור כי . רצויההיא , מבחינת הרווחה החברתית, הפעולה השלטונית

 נסיבות 71."מתח� המידתיות"בפעולה השלטונית בדוגמאות שפורטו כפעולה העומדת ב

 את  בפיצוילהתנות בכוחה של דרישת המידתיות כיהדוגמאות שפורטו אינ� מוכיחות 

'  במודל של פרופכמוצע 73 או להצדקתה72 לחוקיותהכתנאיהפעולה השלטונית הרלוונטית 

  74."רגילה"ברק אשר מבוסס על המידתיות כהצדקה לפגיעה בזכות ה

 
  מדיניות הגירהאית� 8425/13� " של מבח� המשנה השני של המידתיות ראו בגהגתזו הפרשנות הנו  64

 ). 22.9.2014, פורס� בנבו( דינו של השופט פוגלמ� לפסק 181' פס, ממשלת ישראל' ישראלית נ
 בגי� פיצוילדיו� בהערכת התועלת החברתית והתועלת האישית של הפעולה השלטונית ראו פוליאק   65

 . 52–51' בעמ, 2ש "ה לעיל, פגיעה
 . 47–45' בעמ,  בהערכת הנטל המוטל על הפרט ראו ש�לדיו�  66
 ). 2002 (279, 235) 1(ד נז"פ, שר התחבורה'  נמנח� 4769/95� "בג  67
 ). 2004 (850, 807) 5(ד נח"פ, ממשלת ישראל'  הכפר בית סוריק נמועצת 2056/04� "בג  68
מדינת ' מ נ" חברת נפט בעפז 3464/05א "ע; 8ש "הלעיל , מלכיהי� יענ; 8ש "הלעיל , נחו�י� יראו ענ  69

לסקירה ולדיו� בפסקי ). 12.7.2006, פורס� בנבו(, מחלקת עבודות ציבוריות, משרד התחבורה, ישראל
 משפטארז �ראו ג� דפנה ברק .183–180' בעמ, 2 ש"ה לעיל, פגיעה בגי� פיצויהדי� הללו ראו פוליאק 

 ). גכר�ארז �ברק: להל�) (2013 (93ש "ה, 419 כר� ג מינהלי
הפגיעה :  במשפטמידתיות המשנה השלישי של המידתיות ראו אהר� ברק מבח�למונח זה ולמשמעתו ב  70

 ). במשפטמידתיותברק : להל�) (2010 (451 בזכות החוקתית והגבלותיה
 813–812, 782) 3(ד נח"פ, עיריית חיפה' מועדו� חברי� נ,  מסעדה– הכדורי� תשעי� �4436/02 "עע  71

)2004 .( 
 . 21' בעמ, 2ש "ה לעיל,  בגי� פגיעהפיצויפוליאק   72
 "). נו חלק ממנגנו� ההצדקה של הפגיעה בזכותהפיצוי אינ ("57' בעמ, ש�  73
' בעמ, 70ש "הלעיל ,  במשפטמידתיותלמידתיות כמנגנו� הצדקה לפגיעה בזכויות חוקתיות ראו ברק   74

533 . 
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לא כתוצר של עוצמת " חריג" בספרי כוגדרטל על הפרט ה כי הנטל המוש זו יודגבנקודה

 הנטל המוטל עוצמתאלא כתוצר של ) של הנטל" אנכית"בחינה (הפגיעה בפרט כשלעצמה 

 75.)של הנטל" אופקית"בחינה ( שהוטל על פרטי� אחרי� במצבו נטל לבהשוואהעל הפרט 

 שנפגע הפרטנושא בו ש את עוצמת הנטל לקרב נועד הפיצוי" אופקית" הבחינה הבמודל

 א� בנסיבות מסוימות ג�. במצבו הנטל בו נושאי� פרטי� אחרי� לעוצמת החברה לטובת

 בשיטתנו הכוללת( בלתי מידתית בזכות החוקתית לשוויו� עהנית� לדבר בהקשר זה על פגי

 בלתי מידתית בזכות פגיעה זאת הרי שאי� ,)76האזרחיות חובותחובת שוויו� בנטל ה

 הרעיוני השני של הבסיסהיא �שאינה הזכות החוקתית לשוויו� שהיא" הרגיל"החוקתית ה

  . בו עוסקת הביקורת בסעי� זהש, ברק' פרופ

 החוקתית בזכותמידתית   בלתילפגיעה בזיקה הפיצוי יפיו� יש להוסי� כי אלכ�

אפיו� , ראשית. ברק לא התייחס במאמרו' פרופאליה� , הוא בעל השלכות נוספות" רגילה"ה

 את להרתיעכדי� עלול  כפעולה שלא, כבדוגמאות לעיל,  שלטונית חיונית ורצויהפעולה

 את מימוש לסכלו,  מבקשת לפעול כדי�ואשרהרשות השלטונית הנאמנה לשלטו� החוק 

הכוונת התנהגות ראויה של הרשות השלטונית מכוונת , שנית.  שפורטוהרצויותהתכליות 

באמצעות , לגיטימציהדי� ולא להענקת למניעה מראש של פעילות שלטונית שאינה כ

   77.לפעולה שהיא בבסיסה שלא כדי�, הפיצוי

 הפיצוי לא נועד להרתיע גישתי שלכיוו�,  אלה אינ� מתעוררות במודל שהצעתישאלות

הפיצוי נועד לענות על . של זכויות חוקתיות אלה" הפרה"את הרשות השלטונית מפני 

 –של הפרט לטובת הכלל " הקרבתו" מניעת –וה הבסיס הרעיוני של האינטרס המוג� הנלו

מתח� הנטל "חזקת הפיצוי קמה רק בגי� הנטל החורג מ.  המשפט המינהליבמישור וזאת

לש� קידומו של אינטרס , במהל� הענייני� הרגיל,  שנית� לצפות מאד� לשאת בו78"הסביר

והרשות השלטונית ,  הפיצוי ניתנת לסתירהחזקת. ציבורי או אינטרס מוג� של פרטי� אחרי�

הטענה כי ". רגילה" מ� הפגיעה בזכות החוקתית הבנפרדנדרשת להצדיק הימנעות מפיצוי 

אינה מחייבת הימנעות " כדי�"כשלעצמה היא פגיעה " רגילה"הפגיעה בזכות החוקתית ה

   80. שתי קומות שונות– מדובר בשני מישורי� נפרדי� 79.מפיצוי

 
 . 42–40' בעמ, 2ש "ה לעיל,  בגי� פגיעהפיצויפוליאק   75
למשל בנסיבות של פער בשוויו� בנטל השירות הצבאי נפסק כי נפגעה הזכות החוקתית לשוויו� ולא   76

, הכנסת'  לאיכות השלטו� בישראל נהתנועה 6427/02� "ראו בג". אחרת"נדונה פגיעה בזכות חוקתית 
 פיצוילדיו� בפסק הדי� ראו פוליאק ). 2006( לפסק דינו של הנשיא ברק 42, 28–26' פס, 619) 1(ד סא"פ

 . 241–232' בעמ, 2ש "ה לעיל, בגי� פגיעה
 . 395–394' בעמ, 69ש "הלעיל ,  גכר�ארז �ברק  77
, 2ש "ה לעיל,  בגי� פגיעהפיצויראו פוליאק " טל הסבירמתח� הנ"לבי� " מתח� המידתיות"להבחנה בי�   78

, הפיצוי המוצע כא�[...] של נטל איננה נגזרת של מבח� המידתיות ' סבירה'הדרישה לרמה  ("57' בעמ
 "). איננו כלי להצדקת המעשה השלטוני, שלא כמבח� המידתיות

, ג��הוועדה המקומית לתכנו� ולבניה רמת'  נפייצר 377/79א "ברק בע) כתוארו אז(שופט  לדברי ההשוו  79
, המעניקה את כוח ההפקעה,  הקניי� בדר� של הוראה מפורשתמשנפגע) ("1981 (656, 645) 3(ד לה"פ

אי� לשלול , כדי�כי משהופקעה קרקע , נמצא. והיא הזכות לפיצוי הוג�, קמה ועולה זכות יסוד נוספת
 ).פ" ר– הוספה ההדגשה") (פיצוי הוג� אלא בהוראת חוק מפורשת

 בגי� פיצוילהרחבה באשר לאפיו� הפיצוי בזיקה לפגיעה כדי� להבדיל מפגיעה שאינה כדי� ראו פוליאק   80
 . 73–72' בעמ, 2ש "ה לעיל, פגיעה
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  ל זכויות חוקתיות מפני החלשת עוצמת ההגנה עהחשש  .4

הטלת  וקבע כי" נטל חריג" את המבח� שהצעתי בספרי להגדרת אימ�ברק ' פרופ, כאמור

לפגיעה זו אי� צידוק שכ� היא אינה מקיימת את תנאיה " וכי ,נטל חריג פוגעת בזכות חוקתית

 חריג נטל,  שהציעהשניבכל הנוגע לבסיס הרעיוני ,  אחרותבמילי� 81."של פסקת ההגבלה

 נטל רגיל צולח את מבחניה בעוד, "רגילה"מידתית בזכות החוקתית ה ע פגיעה בלתימנבי

של " נמוכה" דיו� בשאלה מהי מידת חריגות עור� אינוברק '  פרופ82.של פסקת ההגבלה

" חריגות"ואינו מייש� מדרג של , אשר עשויה לצלוח את מבחניה של פסקת ההגבלה, הנטל

 83.ברק' תיאור דומה עולה ג� ממאמרי� אחרי� של פרופ. וייד בדוגמאות המובאות על

 חריגות במידת תלות ללא (החוקתית הזכות של הפרה משמעה חריג נטל הטלת ,לדידו

, זה במוב�. מידתי הוא החריג הנטל בגי� פיצוי�אי בה�ש מקרי� להיות  עשויי�א�, )הנטל

 הוא החריג הנטל בגי� פיצוי�אי בה�, מקרי� להיות עשויי� "כי ברק' פרופ ע� מסכי� אני

  ."מידתי

בה� חזקת ש מצבי�תכ� צידוק לפגיעה באינטרס המוג� הנלווה לפיצוי ביי, לשיטתי

, עזר לאפיו� מצבי� כאלה  עקרו� המידתיות עשוי לשמש מבח�84. ניתנת לסתירההפיצוי

, לובכ� מרכ� את קביעתו ההחלטית לעי, ברק מגיע לתוצאה דומה'  פרופ85.כמבואר בספרי

אי� צידוק לפגיעה בזכותו החוקתית של מי שנושא בנטל " אמנ� שיטתול. א� בדר� שונה

מוסמ� בית , אלא שכחלק מ� השלב השלישי של הביקורת השיפוטית החוקתית, "חריג

 מפסיקת הפיצוי כסעד חוקתי 86,משיקולי� של תורת הסעדי� החוקתיי�, המשפט להימנע

 מפני החשש בגישה זו עניינו החיסרו�).  שלא כדי�הפגיעה(מוצדקת  בגי� הפגיעה הבלתי

פי הבסיס  על, ברק'  פרופשל המוצא נקודת.  על זכויות חוקתיותההגנה עוצמתהחלשת 

כדי , בגישה זו, מתחייבהפיצוי .  כדי�אינה כי פעולת הרשות השלטונית היא, שניהרעיוני 

 הימנעות 87.תיות חוקפרותה להרתיע מפני וכדיהיסוד  חוקי ב הקבועותהנורמותלאשש את 

.  חוקתיתהבלתי חוקית או הבלתי השלטונית מת� תוק� לפעולה משמעהמפסיקת סעד 

 ורשימתי לא באה 88ביקורת זו כבר קיימת בספרות על תורת הסעדי� במשפט הציבורי

  .לחדש בהקשר זה

 
 . 267' בעמ, 1ש "ה לעיל, "פיצויי�"ברק   81
 היתה נורמה זו מקיימת את תנאיה של �אזכי, אילו הטילה הנורמה הפוגעת א� נטל רגיל ("268' בעמ, ש�  82

 "). פסקת ההגבלה
תורת שלושת : הזכות החוקתית והפגיעה בה" אהר� ברק ;410' בעמ, 7ש "ה לעיל, "תורת הסעדי�"ברק   83

 ). 2018 (183, 119 יט  וממשלמשפט" השלבי�
  .277' בעמ כמפורט לעיל  84
נית� לפגוע כדי�  ("70' בעמ, ש�ראו במיוחד . 73–69' בעמ, 2ש "ה לעיל,  בגי� פגיעהפיצויפוליאק   85

שעל פני הדברי� הוא מוצדק ) או חובה שקולה לזה(ובכ� להביא לשלילת הפיצוי , רס הנלווהבאינט
 "). ככל שהפגיעה השלטונית באינטרס הנלווה האמור היא מידתית, זאת. מכוח רציונל הנטל החריג

  .332–326' בעמ, 7ש "ה לעיל, "תורת הסעדי�"ברק   86
 .325–323' בעמ, ש�  87
,  יצחק זמיר על משפטספר" על מחיר� של זכויות: הבטלות היחסית במשפט המינהלי"ארז �דפנה ברק  88

 ). 2005,  ואריאל בנדור עורכי��יואב דות (315–311, 283 ממשל וחברה
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ל כי נסיבות ש, כזכור, כיוו� שגישתי היא,  שהצעתי אינו חשו� לביקורת האמורההמודל

 א� הפגיעה בזכותו החוקתית של 89.נטל חריג אינ� בהכרח מעוררות את תורת הסעדי�

 אי� צור� להרתיע מפני עצ� הפגיעה בדר� של 90,במוב� המבואר בספרי, כדי�הפרט היא 

שהרי לא הוכחה הפרה של " זכות לסעד"ואי� לדבר על , הטלת חובת פיצוי כסעד חוקתי

הוא המישור של משפט מקובל , ות במישור אחר הדיו� עובר לנורמ91.זכות חוקתית

 במודל שהצעתי שיקולי� כלליי� אלה חזקי� דיי� כדי להצדיק אפיו� של 92.מינהלי

 93.חוקית שהיאכהחלטה , המטילה על הפרט נטל חריג ללא פיצוי, ההחלטה המינהלית

 ה� חזקי� מספיק כדי להוביל להגבלת הקביעה, במקרה שאינ� חזקי� דיי� לצור� זה

 בלבד בעיקרו� הנטל החריג כעילת ביקורת חדשה של עקרוניתהשיפוטית לכדי הכרה 

ובעיקר את קביעת היק� הפיצוי במקרה , תו� הותרת מישור היישו�, המשפט המינהלי

 של דבר שני המודלי� עשויי� להגיע בסופו 94.ליוזמת הרשות המינהלית, הקונקרטי

 ההבדל). מוסדיי� ואחרי�(נוגדי� את הפיצוי  בי� השיקולי� ההדמיו�לתוצאה דומה נוכח 

כטענת ( להיות במישור סתירת חזקת הפיצוי צרי�אשר לשיטתי , "מקומ� הגאומטרי"הוא ב

  .  הדעת השיפוטי בעיצוב הסעדולולא במישור שיק) הגנה של הרשות השלטונית

ער ברק פותח את הש'  המהל� של פרופ95, התיאוריבפרק כמבואר יש להזכיר כי לבסו�

להחלה של ביקורת שיפוטית חוקתית על חקיקה ראשית המטילה נטל חריג על הפרט ללא 

ברק לביקורת שיפוטית חוקתית על ' רשימה זו אינה עוסקת בביקורת המודל של פרופ. פיצוי

 בספרי מתמקד בביקורת שיפוטית על החלטה המוצע כיוו� שהמודל, חקיקה ראשית

אבקש להוסי� , ברק את עמדתו במישור זה'  פרופפירטמש.  בראי עקרו� השוויו�מינהלית

   .מעט משלי

 נטל חריג על הפרט ללא פיצוי כפו� המטיל חוקברק כי '  שות� לעמדתו של פרופאני

 עומד באמות אינו שחוק כזה ככלאני סבור כי ,  ע� זאתיחד 96.לביקורת שיפוטית חוקתית

הכרזה על בטלות " כי ברק' ל פרופ טענתו שני לכת בעימרחיקת, המידה של פסקת ההגבלה

ולו מ� הטע� שהנושא בנטל אינו ,  לרוב סעד שאינו ראוי במצבי� של נטל חריגהיא החוק

 החוקתי המתאי� תלוי במגוו� הסעד לטעמי". מבקש לבטל את החוק במצבי� של נטל חריג

הסעדי� אני מסכי� כי פיצוי הוא אחד . שיקולי� ולא רק ברצונו הסובייקטיבי של המבקש

הבחירה בינו לבי� סעדי� אחרי� תלויה בתכליות . החוקתיי� שראוי לשקול בנסיבות אלה

של דיני הסעדי� החוקתיי� ובשיקולי� הנוגעי� לאופייה ולעיתויה של הביקורת השיפוטית 

 
הפיצוי במסגרת עקרו� הנטל החריג איננו סעד  ("290 'בעמ, 2ש "ה לעיל , בגי� פגיעהפיצוי פוליאק  89

 "). לפיכ� הוא אינו תלוי בקביעה כי הפגיעה היא שלא כדי�[...] חוקתי 
  .24–22' בעמ, ש�  90
 לסעד נולדת רק כאשר הזכות הראשונית מופרת והדי� מכיר בזכאותו של הנפגע כלפי המפר הזכות  91

 )). 2017 (2884 כר� ד  המינהליתמכותהס יצחק זמיר ראו(לקבלת סעד 
 משפט ושלטו� במדינה –צרכ� �נתי��אזרחארז �ראו דפנה ברק, לרעיו� המשפט המקובל המינהלי  92

 ). 2012 (233–232משתנה 
 . 72' בעמ, 2ש "ה לעיל,  בגי� פגיעהפיצויפוליאק   93
  .160' בעמ, ש�  94
 . 3. אפרק�תת לעיל ראו 95
  .317–310' בעמ, 16ש "ה לעיל, "הקצאה הוגנת של נטלי רגולציה"להרחבה ראו פוליאק   96
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 הדי בכ� שאומר כי שליל.  בשאלות אלה חורג מסגרת רשימה זודיו� 97.החוקתית

 על את עוצמת ההגנה להחליש, שוב, במקרה כזה עלולהפריורית של סעד הבטלות �א

  . זכויות חוקתיות

  סיכו	  .ד

במישור ,  הפיצוי במשפט הציבורי בישראלקומות ממעו� הציפור על שלוש הסתכלות

 הפיצויי� במשפט הציבורי בניי�מעלה כי פוטנציאל פיתוח , התיאורי ובמישור הביקורתי

מסקנה זו .  השניהקומה בהקיי�מהפוטנציאל אשר גלו� בקומה השלישית גדול בהרבה 

 לתחו� התפרשותה של באשרברק '  תפיסתו המוכרת של פרופהינת�אינה מפתיעה ב

  .  בעיצובההמוסדיי� שיקולי� של הולמשקלהביקורת השיפוטית 

היא תקרה של מגבלות הביקורת . ברק איננה רק תקרת הפיצוי' פרופהתקרה שפר� , אכ�

פיצוי שעד כה נית� " מכיל"ברק ' פרופ, למעשה. מאמרו בגלו� אשר� השיפוטית וזהו החזו

 שהצעתי בספרי מבוסס על המודל.  ובמרכזו–לתו� הדי� " לפני� משורת הדי�"במשורה ו

 בכ� שותפי� אנו לניסיו� להעמיד דוקטרינה 98.מהל� דומה א� בגדרי המשפט המינהלי

ורת הדי� ובי� הלפני� משורת טשטוש התחומי� בי� ש"ברורה ולהימנע ככל הנית� מ

 על המשפט המינהלי איתני� המבוסס המודל של יסודותיו כי סברתי כשלעצמי 99."הדי�

 על התפיסה המוכרת של עקרו� השוויו� המינהלי ועל הלגיטימציה �יותר כיוו� שהוא נשע

בדומה לפיתוח ,  זאת100. לבית המשפט בפיתוח משפט מקובל מינהליהנתונה הדמוקרטית

כמו זכות הטיעו� וכללי הצדק , וני של עקרונות פסיקתיי� נוספי� במשפט המינהליהרעי

 
 למקרה ההוא דוגמ) 21.2.2012, פורס� בנבו (כנסת ישראל'  נרסלר 6298/07� "פסק הדי� שנית� בבג  97

, נפסק ש� כי החוק. סעד חוקתי של בטלות, ברק' פי המודל של פרופ על, הצדיקבו נטל חריג עשוי לש
 לפסק דינה של הנשיאה 63' פס, ש�" ( שוויונית במילוי חובות אזרחיותיאההימנעות מנש"שהכיר ב

 56, 51' פס, ש�(לא צלח את השלב השני של הבחינה החוקתית ופגע בזכות החוקתית שלא כדי� , )ביניש
 בנטל  נושאשלאפסק הדי� משק� כפייה של הצד , כפי שהסברתי בספרי). של הנשיאה בינישלפסק דינה 

בהקשר ). 234' בעמ, 2ש "ה לעיל,  בגי� פגיעהפיצויפוליאק " (באמצעות סעד חוקתי של ביטול חקיקה"
ת עקרו� השוויו� בנטלי� אפשרית באמצעות הצד התמודדות יצירתית ע� אתגר הגשמ"זה טענתי כי 

וכי "  בו לכדי רמה סבירההנושאבאמצעות הקלת הנטל החריג של הצד [...] השני של משוואת הנטל 
חובת הפיצוי כנגזרת מעקרו� השוויו� בנטלי� . אינו כרו� בסעד חוקתי דרסטי של בטלות חקיקה"הדבר 

 ). ש� ("מכוונת לרשות המבצעת ולא לרשות המחוקקת
הלכה , מיישמות"  משורת הדי�י�לפנ"בספר טענתי כי ועדות מינהליות שונות אשר פועלות ומחליטות   98

 הכפי� החלטות מסוג זה בית המשפט). 351–348' בעמ,  ש�ראו(את עקרו� הנטל החריג , למעשה
 7938/17 �" ראו בר.וא� התערב במקרה הקונקרטי בהחלטה שניתנה בוועדה כזו, לביקורת שיפוטית

פורס� ( לפסק דינו של השופט הנדל 18, 10' פס, ההגירה ומעברי הגבול, רשות האוכלוסי�'  נפלונית
 לתו� הדי� במהל� של ,"לפני� משורת הדי�"קרו� שהוא י למעשה ענקלט, בכ�). 13.9.2018, בנבו

  ).18' פס, ש� ("למקרי� יוצאי דופ�"הג� שבית המשפט סייג את פסיקתו כמוגבלת , ביקורת שיפוטית
 לפסק דינה של 7' פס,  רשות מקרקעי ישראל–מדינת ישראל '  נשיבלי 1527/16א " עולחשש זה רא  99

 ). 29.3.2018, פורס� בנבו(הנשיאה חיות 
,  בגי� פגיעהפיצוי פוליאק  של עקרו� הנטל החריג ראוהקשרלדיו� באתגר הלגיטימציה הדמוקרטית ב  100

  .139–127' בעמ, 2ש "ה לעיל
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 במסגרות המסורתיות של  היאאפשריתהצדקת הפיצוי בגי� נטל חריג , בעיניי 101.הטבעי

בכ� הלכתי . היא אינה חייבת להישע� על פסקת ההגבלה החוקתית; המשפט המינהלי

 שיש למסגרות הקיימות במשפט מקו�האשר הדגישה את , ארז�ברק' בעקבות פרופ

  102.המינהלי בפיתוח המשפט הציבורי בישראל
 חלופי מודלהמתכתב ע� , ברק'  של פרופבמאמרו המודל המוצע ג� כי סבור אני כיו�

,  רעיו� הזכות המינהליתלפיתוח הלגיטימציה.  אפשריהוא א� 103,שהצעתי במקו� אחר

 נופלת מ� אינה 104,משפט מעורבת הישראלית כשיטת שפטהיונקת משורש שיטת המ

היונקת ,  חוקתית משתמעת לזכות החוקתית לכבוד האד�פרשנות של לגיטימציהה

'  אני מסכי� ע� פרופבכ� 105.מלגיטימיות הביקורת השיפוטית החוקתית מכוח חוקי היסוד

  . האחת מחזקת את רעותה–הטכניקות המשפטיות ה� שונות . ברק

 קו הגבול בי� למעשהה לקומה השלישית היא  בי� הקומה השנילה המבדיהתקרה

ברק בהקשר של הנטל החריג הוא ' פרופהמהל� שמציע . המשפט המינהלי למשפט החוקתי

בת של �כזכותלהעלאת קרנה של הזכות המינהלית ,  רחבה יותר שהוא מובילמהחלק מתֵ 

ש מפני החש, בי� היתר,  מהל� זה חשו� לביקורות אחרות106.הזכות החוקתית לכבוד האד�

, ובאופ� דומה, טשטוש ההבחנה בי� עקרו� השוויו� המינהלי לבי� הזכות החוקתית לשוויו�

, כמו סבירות,  מפני טשטוש ההבחנה בי� עילות ביקורת של המשפט המינהליהחשש

  .  ממסגרת רשימה זוחורג אלה בביקורות דיו� 107.לעילות ביקורת חוקתיות

 פסיקהשבה ,  במסגרתה של מציאות נתונה נית� להתעל� מכ� שרשימה זו נכתבתלא

בשורה של מגבלות , בשלב זה, עדכנית נוטה להגביל את הזכות לפיצוי במשפט הציבורי

 במציאות זו נודעת חשיבות לדיו� ביקורתי ולהצבת דווקא.  דיו� נפרדחייבות המ108,דיוניות

הפולמוס בשני . ותלפסיקת פיצוי בגי� פגיעה בזכויות חוקתי, יציב ככל האפשר, מודל עשיר

 
קרו� יסוד של השיטה בהיקש מכללי הצדק הטבעי של ילהצעה לאפיי� את עקרו� הנטל החריג כע  101

 . 259' בעמ, המשפט המינהלי ראו ש�
  .630–625' בעמ, 25ש "ה לעיל,  בכר�ארז �ברק  102
שנכתב לאחר הדוקטורט והושפע , במאמר זה. 16ש "הלעיל , "הקצאה הוגנת של נטלי רגולציה"פוליאק   103

ביקשתי לפתח מודל חלופי לביסוס עקרו� הנטל החריג כנגזרת , אהר� ברק' משיחות שקיימתי ע� פרופ
המודלי� אינ� סותרי� זה את זה אלא ). 298–286' בעמ, ש�(של הזכות החוקתית לכבוד האד� 

המודל ). עקרו� השוויו�(המודל שבספר מעג� את הפיצוי כנורמה תת חוקתית : משלימי� זה את זה
 ). כבוד האד�(שבמאמר מעג� אותו כנורמה חוקתית 

 על בית –ד  כר� כתבי� מבחר)" דברי� בערב עיו� לכבוד השופט צבי ברנזו�(משפט וצדק "אהר� ברק   104
 ").לכבוד השופט צבי ברנזו�"ברק : להל�) (2017 (363, 359 המשפט ושופטיו

על "לדיו� באתגר הלגיטימציה הדמוקרטית בהקשר של פרשנות חוקתית משתמעת ראו אהר� ברק   105
 ). 2016 (586, 582, 573 מה משפטי�" ההשתמעות בחוקה הכתובה

  ).2014 (868 בנותיה הזכות החוקתית ו– האד� כבודאהר� ברק   106
 . 28' בעמ, 24ש "ה לעיל, לביקורת על מהל� זה בהקשר אחר ראו דות�  107
במשפט הפרטי בטר� הגשת המוכרות  אחד קבע בית המשפט העליו� חובת מיצוי עילות התביעה מצד  108

 "כספית�תובענה מינהלית"אשר מכונה בפסק הדי�  יהציבורבעילה חדשה מכוח המשפט תביעה לפיצוי 
, במקרה אחר, אחרמצד )). 9.5.2018, פורס� בנבו (ראש עיריית תל אביב'  גול� נבדרה 88/17א "רע(

דחה בית המשפט העליו� תביעה שהוגשה במשפט הפרטי מ� הטע� משלא קדמה לה תקיפה של 
; 6 ש"הלעיל , גליק עניי� ראו(במשפט הציבורי  המנהלית בעילת ביקורת שיפוטית מוכרת ההחלטה

 )). 27.7.2017, פורס� בנבו (משטרת ישראל'  נגליק 1523/17א "דנ
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 אתהמודל במאמרי מבקש לבסס . המאמרי� שבפניכ� מבקש לחזק את הבניי� ולא להחלישו

ברק מבקש ' המודל במאמרו של פרופ.  קומתו של המשפט המינהליהיא, הקומה השניה

 יגידו א� יבהה הבניי� ימי�.  החוקתימשפטהיא קומתו של ה, לבסס את הקומה השלישית

משנהו ; " והקצרההארוכה"ל אחד עשוי שיתברר ככזה ששיק� את הדר� מוד. מקומתו כיו�

 שותפי� אנו לדעה כי סופה של הדר� 109." והארוכההקצרה "דר� כוקאעשוי להתברר דו

 הפסיקתית הכרהה,  א� קבע המחוקק בחוק חוקתי במפורש אחרתשאלאכיוו� , אחת היא

  110.ת הצדקבפיצוי בגי� נטל חריג מתחייבת מ� השכל הישר ותואמת א

 
 . ב, ערובי� נג, בבלי  109
  .364' בעמ, 104ש "הלעיל , "לכבוד השופט צבי ברנזו�"השוו ברק   110




