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   בגי� פגיעה בזכויות חוקתיותפיצויי�

  מאת

   *אהר� ברק

  .על הפיצויי� בגי� הנטל החריג. ב .על הפיצויי� בגי� פגיעה בזכות חוקתית. א .מבוא

  מבוא

 ולסעד למשפט החוקתי הישראלי בכלל מאוד של רונ� פוליאק הוא תרומה חשובה ספרו

יש בו פרישה רחבה של . חד וחרי�הניתוח הוא . הפיצויי� בגי� פגיעה בזכות חוקתית בפרט

יש בו העמקה בסוגיה המיוחדת של . על מגמותיו ועל גווניו, המשפט החוקתי הישראלי

 אלה.  אינטלקטואלימ�הוא דורש מא,  איננו קל לקריאהספרה.  הנטל החריגבגי�הפיצוי 

  . לסיפוק אינטלקטואלי מהדרגה הגבוהה ביותריזכו, שיעמדו במאמ� זה

ניתנה . עסקתי בו ה� בכתיבתי האקדמית וה� במספר פסקי די�. וב לליבי הספר קרנושא

ניהלנו מספר שיחות . לי ההזדמנות לעיי� בעבודת הדוקטורט של רונ� המשמשת בסיס לספר

�  .בעניינ� של סעדי� חוקתיי� ואני מודה לרונ� על כ

   הפיצויי� בגי� פגיעה בזכות חוקתיתעל. א

 פגיעה בזכות בגי� בעיית הפיצויי� של ההיסטוריהארז ניתחה את �ברק'  דהשופטת

ציינתי כי אי� כל קושי בקביעה כי בית  מיגדהבפרשת .  הייתי חלק מהיסטוריה זו1.חוקתית

 הקושי הוא בגיבושה של עילת 2.המשפט הגבוה לצדק מוסמ� לדו� בשאלת הפיצויי�

  4. קושי זה לא הגיע להכרעה שיפוטית עד היו�3.התביעה

 
דברי� בערב . המרכז הבינתחומי הרצליה, בית ספר רדזינר למשפטי�; נשיא בית המשפט העליו� בדימוס  *

 פיצוי בגי� פגיעה בזכויות חוקתיותפרסו� ספרו של רונ� פוליאק בוד כל) 15.11.2017ביו� (עיו� 
)2017(. 

ארז �ברק: להל�) (2013 (420–416 משפט מינהלי כלכלי – כר� ג משפט מינהליארז �ראו דפנה ברק  1
 ).1993 (62–51 עוולות חוקתיותארז �ראו ג� דפנה ברק).  כר� גמשפט מינהלי

 ).1982 (85) 4(ד לו"פ, ר הבריאותש' מ נ"מיגדה בע 688/81� "בג  2
 .99' בעמ, ש�  3
עילה זו ) ("2005 (207, 193) 5(ד נט"פ, מדינת ישראל' מ נ"אבנעל חברה להפצה בע 1081/00א "ראו ע  4

נראה כי בבוא העת יהיה מקו� לבחו� את מקומה של [...] משפט זה �טר� זכתה להתייחסות מקיפה בבית
כנסת ' המועצה האזורית חו� עזה נ 1661/05� "ראו ג� בג). ברק' יא אהנש") (עילה זו במשפט הישראלי

 לפסק דינו של השופט 25' פס, שר הפני�' דורו� נ 8371/09� "בג; )2005 (590, 481) 2(ד נט"פ, ישראל
'  לפסק דינו של השופט י11' פס, פלונית' פלוני נ 8489/12א "ע; )7.7.2010, פורס� בנבו(פוגלמ� ' ע
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 כי יש להכיר בעילת תביעה הלכתית – 5 ואני עומד עליה במקו� אחר–  היאעמדתי

 הציבורי בגי� פגיעה בזכות חוקתית שאינה מקיימת את תנאיה של טלפיצויי� בגדרי המשפ

 הנופלת לפיצויי� אחריות אלא הנזיקי� פקודת בגדרי הנופלתאי� זו עוולה . פסקת ההגבלה

 העומד השלטונית ולא האורג� האנושי שותזו אחריות הר. יבורי המשפט הצבגדרי

" אש�"זו אחריות שאינה דורשת ; של הרשות השלטונית" אישית"זו אחריות ; מאחוריה

ולא נדרשת )  בפקודת הנזיקי�מובנהכ(לא נדרשת חובת זהירות ; )הנזיקי� תכמובנו בפקוד(

 פגיעה , שנדרש הוא פגיעה בזכות חוקתיתכל 6).כמובנה בפקודת הנזיקי�" (תהתרשלו"

 המשפט. כלומר פגיעה שאיננה מקיימת את תנאיה של פסקת ההגבלה, שאי� לה צידוק

, נית� ג� לפעול על פיה,  עד כמה שקיימת עילת תביעה בנזיקי�7.הפרטי ממשי� כמוב� לחול

 העילה של – התביעה ות ג� לקרב בי� שתי עילראוי.  מקו� לפיצוי כפולאי�ובלבד ש

, התקרבות זו יכולה להתבטא. הציבוריוהעילה של המשפט ) יקי�בעיקר בנז(המשפט הפרטי 

באמצעות הגישה כי במסגרת עוולת הרשלנות נית� להכיר בחובת זהירות מושגית , למשל

  .לצפות לפגיעה בלתי מידתית בזכות חוקתית

 המשפט המקובל – המשפט ההלכתי הציבורי רתבמסג, לפיצויי� התביעה עילת

 בארצות הברית התפתחה עילת 8. המקובלהמשפט מדינות יתבמרב מקובלת –הציבורי 

אי� אני .  שגבולותיה צומצמו למדיתו� Bivens,9 בפרשת, התביעה לפיצויי� בדר� משלה

, קנדה:  ובה�אחרותסומ� אני על המשפט המקובל במדינות . סומ� את גישתי עליה

 הדי� המרכזי המבסס את קפס. ש� מקובלת הזכות לפיצויי�, הודו ודרו� אפריקה, זילנד�ניו

 בערעור, )Diplock( שכתב השופט דיפלוק Maharaj,10האחריות לתשלו� פיצויי� הוא 

אשר הוציא ,  הוא בגי� פעולתו של שופטנתבקשהפיצוי ש. בגולמועצת המל� מטרינידד וטו

 בזכותו גע הפיצויי� נקבע כי צו המעצר פיעתבתב.  תו� פגיעה בכללי הצדק הטבעיצרצו מע

  11:כותב השופט דיפלוק. ותוקתית של המערער לחירהח

The claim for redress […] for what has been done by a judge is a claim 

against the state for what has been done in the exercise of the judicial power 

of the state. This is not vicarious liability: it is a liability of the state itself. It 

is not a liability in tort at all: it is a liability in the public law of the state, not 

of the judge himself. 

 
  לפסק20' פס, ע" מנהלת סל–מדינת ישראל ' ישועה נ 7703/10א "ע; )29.10.2013, ס� בנבורפו(עמית 

 ).18.6.2014, פורס� בנבו(נאור ' דינה של המשָנה לנשיא מ
 ).2017 (301 כ משפט ועסקי�" על תורת הסעדי� החוקתיי�"ראו אהר� ברק   5
 .395–393' בעמ, ש�  6
 .395' בעמ, ש�  7
 KEN COOPER-STEPHENSON, CONSTITUTIONAL DAMAGES WORLDWIDE (2013); LISA ראו  8

TORTELL, MONETARY REMEDIES FOR BREACH OF HUMAN RIGHTS: A COMPARATIVE STUDY 

29 (2006).  
9  Bivens v. Six Unknown Named Agents of Federal Bureau of Narcotics, 403 U.S. 388 (1971). 

10  Maharaj v. Attorney General of Trinidad and Tobago (No. 2) [1978] 2 All E.R. 670. 
 .679' בעמ, ש�  11
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 – פרי המשפט המקובל הציבורי – העת להכיר בעילת תביעה הלכתית זו ה סבור שהגיעאני

 חוקתי בגי� עד סהווהגד רשות שלטונית שתתהא זו זכות הלכתית לפיצויי� כנ. ג� בישראל

הפרדה , בצד הסעדי� החוקתיי� של הכרזת בטלות.  חוקתיתבזכות מידתית לאפגיעה 

  . של פיצויי�בסעד ג�יש מקו� להכיר , וקריאה לתו� החוק

   הפיצויי� בגי
 הנטל החריגעל. ב

יג המוטל על  הנטל החרבעייתהיא עוסקת ב.  יותרמצומצמת בה עוסק רונ� היא הסוגיה

 רוד� אחר שוטר:  שתי דוגמאותלהל�. הפרט על ידי הרשות השלטונית והפיצויי� בגינו

העבריי� .  האמצעי� הנדרשי� כדי ללכוד את העבריי�בכלהוא נוקט . עבריי� החשוד ברצח

השוטר מכוו� לעבר רגליו .  המקובלי�הכללי� כל פי וזה משיב אש על, יורה לעבר השוטר

האורח �עובר זכאיהא� . אורח�עובר והעבריי� עומ� הירי נפג, � מחטיא אבריי�של הע

 חייב לקבל אד�חוק חדש קובע כי כל : הנה דוגמה נוספת? לפיצויי� מהמדינה על נזקו

שהעלתה כי אי� לחיסו� , קדמה לחוק בדיקה מדעית מקיפה. חיסו� מפני מחלה פלונית

 אחד ממקבלי החיסו� חלה ומת כתוצאה .דופ�  חריגי� ויוצאיקרי�לוואי אלא במ תופעות

  ?הא� עזבונו זכאי לפיצוי על נזקו. מהחיסו�

 אחת מ� הפגיעות א�.  המשפט הפרטי התשובה לשתי השאלות היא בשלילהמבחינת

ול� מ� הטע� שרשויות השלטו� לא התרשלו ולא , אינה מולידה אחריות בעוולת הרשלנות

השאלה היא מה . תנהגותה של הרשות השלטוניתבה" אָש�"אי� כל . הפרו כל חובה חקוקה

היש לומר כי רשויות השלטו� פעלו כדי� ולכ� אי� מקו� ? הדי� מבחינת המשפט הציבורי

  ?להטיל עליה� כל אחריות

האורח או מקבל החיסו� בנטל �מדוע יישאו עובר.  כזו אינה מניחה את הדעתגישה

 ורשותהשוטר , אמת? ל בני החברה של כהבריאותיהכספי של הביטחו� האישי והביטחו� 

א� מדוע לא . כ� אל לה� לשאת באחריות לפיצויי� כלפי הנפגע ועל, הבריאות נהגו כדי�

ובכ� תטיל את הנטל באופ� שוויוני על כל בני , תישא המדינה בנטל הכספי של פיצוי

האורח ועל מקבל �היש מקו� להטיל על עובר? החברה המממני� את הוצאות הממשלה

 של נשיאת הוצאות נטל,  מזל� ונפגעו מפעולת הרשויות השלטוניותשאתרע, סו�החי

  ?הביטחו� והבריאות של הכלל על כתפיה�

השאלה שאנו ניצבי� בפניה .  מתעוררת במגוו� של מצבי�היא.  בעיית הנטל החריגזוהי

יל האורח או הנפגע מהחיסו� בדוגמות שלע�עובר פיה לבסס עילת תביעה על נית� הא�היא 

אזי מהו העיקרו� הכללי שממנו נגזרת , א� התשובה היא בחיוב. יקבלו פיצויי� מהמדינה

הא� עילת התביעה לפיצויי� במשפט המקובל הציבורי יכולה לתת ביטוי ? הזכות לפיצוי

  ? לעיקרו� כללי זה

 המערער הגיש תביעת נזיקי� 12. מלכיהקיבו� הנטל החריג עלתה בפרשת בעיית

בשל רשלנות� של עובדי המדינה נגרמו , לטענתו. נותה של המדינהשהתבססה על רשל

 מדינת(למטעי הקיבו� נזקי� בשל ענני אבק שנוצרו בפעולות הטשטוש שביצעה המשיבה 

 
 ).2004 (16) 1(ד נט"פ, מדינת ישראל' קיבו� מלכיה נ 6296/00א "ע  12
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בשביל העובר סמו� לגדר הגבול של ישראל ע� לבנו� וחוצ� בי� הגדר לבי� ) ישראל

 די� התביעה כ� לא התרשלה ועלקבעו כי המדינה ) המחוזי והעליו� (המשפט בתי. המטעי�

  13: כתבתיהדי�  פסקבסו�. להידחות

הטרידה אותנו השאלה א� העותר אינו זכאי לפיצוי על הנזק שנגר� לו 

מכוח עילה חוקתית או , כתוצאה מפעילות המשיבה ג� בהיעדר רשלנות

פעילותה החיונית של המשיבה שכלל הציבור נהנה ממנה [...] מינהלית 

ליפול במלואו על שכמו הא� על הנטל .  נטל– לוואי שלה  כתוצר–יוצרת 

   .?של המערער

 זה נידונה תביעת� של בעלי עסקי� לפיצוי נוס� בערעור 14.ישועה בפרשת ג� עלתה הבעיה

המערערי� טענו כי עומדת לה� עילת תביעה . על הפיצוי שקיבלו לפי חוק יישו� ההתנתקות

 שלא דבק כל אָש� פי על וזאת א�,  שלה�לסעד חוקתי בגי� הפגיעה בזכות הקניי�

נאור ' בהציגה את השאלה שעל הפרק ציינה המשָנה לנשיא מ. בהתנהלותה של המדינה

   15:כי

 –השאלה המרכזית העומדת להכרעתנו היא א� יש מקו� בנסיבות להכיר 

 בזכות� של המערערי� לסעד חוקתי עצמאי מקו� –במסגרת פיתוח פסיקתי 

בענייננו לא . [...] יה� כתוצאה מפעולה שלטונית תקינהשבו נפגעו זכויות

קרי התנהלות , הועלתה טענה שלפיה ליישו� תוכנית ההתנתקות נלווה אש�

ג� בהנחה שנית� להכיר , כ�מש. בלתי סבירה או בלתי חוקית של הרשויות

מתעוררת בענייננו , בעילת תביעה עצמאית עקב פגיעה בזכות חוקתית

ות כ� בנסיבות שבה� התנהלותה של הרשות שהובילה השאלה א� נית� לעש

  . כדי�לפגיעה הייתה 

  16:נאור'  לשאלות אלה כתבה המשָנה לנשיא מבתשובה

, כדוגמת מעשה שלטוני, כשלעצמי מוכנה אני להניח כי נסיבות מיוחדות

עשויות , המטיל נטל בלתי מידתי על פרט מסוי�, הג� שלא נלווה לו אש�

 מנת�דומה כי על, כמו כ�. גי� פגיעה בזכות חוקתיתלהצדיק מת� פיצוי ב

נדרשת פגיעה חמורה ומשמעותית בזכות , להצדיק הטלת אחריות מסוג זה

  . של הפרטוקתיתח

 ספר זהו לב ליבו של ה– אחריות על הרשות הציבורית במקרה של נטל חריג להטיל יש הא�

 17: היא בחיובתשובתו, של רונ�

 
 .23' בעמ, ש�  13
 .4 ש"לעיל ה, ישועהפרשת   14
 .נאור'  לפסק דינה של המשָנה לנשיא מ�22 ו19' פס, ש�  15
 .נאור'  לפסק דינה של המשָנה לנשיא מ26' פס, ש�  16
 ).2017 (19 פיצוי בגי� פגיעה בזכויות חוקתיותראו רונ� פוליאק   17
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עדיי� עשויה לחייב פיצוי כאשר ,  היא מוצדקתג� א�, פגיעה שלטונית בפרט

קמה לו , כאשר מוטל על הפרט נטל חריג. היא מטילה על הפרט נטל חריג

 – "עקרו� השוויו� בנטלי�" אותה אכנה –ההצדקה הרעיונית . זכות לפיצוי

מטילה על הרשות השלטונית חובה להצדיק לא רק את פעולתה אלא ג� את 

 "אינטרס מוג� נלווה"יעה נוספת במה שאכנה התוצאה שלה אשר מקימה פג

 בעקרו� מקורואינטרס נלווה זה . של הפרט לכל פגיעה בזכות חוקתית

. השוויו� בנטלי� החברתיי� כעקרו� יסוד חוקתי הרוב� על כל זכות חוקתית

, יש לפרט זכות להפחתת הנטל לכדי רמה סבירה, כאשר קיי� נטל חריג כזה

הפחתת הנטל יכולה להתבצע . וויו� בנטלי�שאי� בה פגיעה בעקרו� הש

זכות "לגישתי נית� לפגוע ב. שהעיקרי שבה� הוא הפיצוי, באמצעי� שוני�

  . ככל שהימנעות מפיצוי היא מידתית– ולהימנע מפיצוי – "לפיצוי

הוא אינו סעד .  בגי� נטל חריג הוא פיצוי בגי� פעולה כדי�הפיצוי גישתו של פוליאק פי על

צוי לא נית� כסעד בגדרי השלב השלישי של הביקורת השיפוטית כיוו� ששלב הפי. "חוקתי

פגיעה שלא (זה מחייב קביעה בדבר הפרה של זכות חוקתית או אינטרס מוג� של הפרט 

כתוצאה מ� , להביא את הנטל המוטל על הפרט" מטרת הפיצוי בגי� נטל חריג היא 18)".כדי�

 שי",  גישתו של רונ�פי  על19". או ממוצעתלרמה סבירה, הפעולה השלטונית שהיא כדי�

הצדקה להכרה באינטרס מוג� חדש במסגרת ההיק� של הזכות החוקתית באופ� שיצדיק 

אינטרס מוג� חדש זה הוא . חובת פיצוי ג� כאשר הפגיעה בזכות החוקתית היא על פניה כדי�

ל הפרט נטל שנעשית בנסיבות המטילות ע, אינטרס מוג� שנלווה לכל פגיעה כדי� בפרט

 אול� בהעדר חקיקה על בית.  המחוקקידי  הפיצוי בגי� נטל חריג עשוי להיקבע על20".חריג

 קורתוהמימוש יופקד בידי הרשות המבצעת בכפו� לבי,  להכיר בו ברמה העקרוניתהמשפט

  .שיפוטית

'  זו כבר עמדו הפרופתוצאהעל .  אני את התוצאה אליה הגיע רונ� פוליאקמקבל

הטלת נטל , לדעתי.  של רונ�הקונסטרוקציה אינני מקבל את 22.דות�'  והפרופ21ארז�ברק

לפגיעה זו אי� צידוק שכ� היא אינה מקיימת את תנאיה של פסקת ; חריג פוגע בזכות חוקתית

היא , על פי דיני הנזיקי�) כלומר ללא אש�(א� א� היא כדי� , הטלת נטל חריג. ההגבלה

סעד , סעד הפיצויי� הוא אפוא. סוד בדבר זכויות האד� לא חוקתית על פי חוקי היפעולה

  . חוקתי

 בדבר הנטל החריג חייב לעבור היסוד תרגומ� של תפיסות:  קיצור גישתי בסוגיה זוהנה

 נבחנת השאלה הראשו� בשלב 23.את תהלי� שלושת השלבי� של הבחינה החוקתית הרגילה

עה מהיק� הזכות מהווה פגיעה כל גרי,  הגישה המקובלתפי על. א� זכות חוקתית נפגעה

 
 .23' בעמ, ש�  18
 .22' בעמ, ש�  19
 .ש�  20
עוולות חוקתיות "ארז �דפנה ברק; 415–414' בעמ, 1ש "לעיל ה,  כר� גמשפט מינהליארז �ראו ברק  21

 ).2005 (118–117, 103 ט משפט וממשל" בעיד� חוקי היסוד
 ).1994 (106, 97 ב משפט וממשל" עילות תביעה ציבוריות ופיצויי� ללא אש�"יואב דות�   22
 ).2018 (109  יט וממשלמשפט" תורת שלושת השלבי�: הזכות החוקתית והפגיעה בה" אהר� ברק ראו  23
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 בזכות חוקתית מתרחשת בי� שהרשות פעלה כדי� פגיעה". מה בכ�"למעט פגיעה של , בה

בי� שהרשות השלטונית התרשלה ובי� שהיא פעלה ללא ; ובי� שהיא פעלה לא כדי�

זכותו החוקתית של אד� נפגעת בי� שהפגיעה מטילה עליו נטל רגיל ובי� שהיא . התרשלות

. תהא הזכות אשר תהא, מהווה פגיעה" מה בכ�"כל נטל שאינו של . חריגעליו נטל מטילה 

ולא לעניי� עצ� , מידת חריגותו של הנטל רלוונטית לעניי� הצידוק לפגיעה בזכות החוקתית

 האורח� נפגעו ה� זכותו של עוברהאורח� בדוגמה של עוברכ� על. התרחשותה של הפגיעה

שלמות  ואילו בדוגמה של החיסו� נפגעה זכותו של כל אד� ל,וה� זכותו של העבריי� הנמלט

 של מי שמת חיי� ולגו�שלמות הובוודאי נפגעה הזכות ל,  לקבל חיסו�חייבשכ� הוא , גו�ה

 .בעקבות החיסו�
 לשוויו� הבת�זכותשכ� ג� ,  לכבוד האד�הא�� הנטל החריג פוגע ג� בזכותלעיתי�

, האחת: תטל החריג טענת פגיעה בשתי זכויובמצב דברי� זה עומדת לנפגע מהנ. נפגעת

לפרטיות או , לחירות, לקניי�, לחיי�, כגו� הזכות לשלמות הגו�(הנפגעת " רגילה"הזכות ה

לעבודה או , למשפחה, לחינו�, ריאותכגו� הזכות לב,  כלשהי של כבוד האד�בת�זכות

  .וויו� לשהבת�זכותשממנה נגזרת , הזכות לכבוד האד�, האחרתו; )להלי� הוג�

 כי הנטל החריג פוגע בזכות חוקתית יש לבחו� א� פגיעה זו מהווה הפרה של משנקבע

 נבחנת השני בשלב.  של הבחינה החוקתיתהשניאנו עוברי� לשלב . הזכות החוקתית

צידוק כזה קיי� א� הפגיעה מקיימת את תנאיה של פסקת . השאלה א� יש צידוק לפגיעה

 נורמה זו תהיהי אז כי, לה הנורמה הפוגעת א� נטל רגיל היא כי אילו הטיהנחתי. ההגבלה

 היא כי לפגיעה ההנחה האורח�בדוגמת עובר. מקיימת את תנאיה של פסקת ההגבלה

באופ� . שהיא מקיימת את תנאיה של פסקת ההגבלה, כלומר, צידוקבעבריי� הנמלט יש 

 של כל פרט מקרב  פגע החוק רק בחופש הרצו�אילו היא כי ההנחהבדוגמת החיסו� , דומה

השאלה שאנו ניצבי� בפניה היא . אזי היה לפגיעה רגילה זו צידוק,  הכלליתלוסייהבני האוכ

  . הרלוונטיות של צידוק זהומה יש צידוק לפגיעה הגורמת לנטל חריג הא�

בהשוואה " בכ� שהוא נובע מסיכו� מיוחד – כפי שציי� רונ� – החריג מתאפיי� הנטל

מוטל רובו ככולו על " סיכו� אשר – 24"נובעי� מהפעילות השלטוניתלסיכוני� השגרתיי� ה

 סיכו� זה יוצר נזק בעל עוצמה חריגה בהשוואה לנזקיה� של 25".קבוצה קטנה בציבור

 בצדק מציי� 26".של הפרט לטובת הכלל' הקרבתו'"באופ� שמצביע על , �פרטי� אחרי

ט כתוצאה מההחלטה תלוי בהערכת הנטל שהוטל על הפר" הנטל החריג יפוליאק כ

 הנטל החריג הוא אותו נטל 27". הנטל שהוטל על שאר חלקי החברהמולאל , השלטונית

במהל� הענייני� הרגיל , שנית� לצפות מאד� לשאת בו' מתח� הנטל הסביר'אשר חורג מ"

  28".לש� קידומו של אינטרס ציבורי או זכות חוקתית של פרטי� אחרי�

על רקע . בזכות החוקתית כאשר הנפגע נושא בנטל רגיליש צידוק לפגיעה ,  פי גישתיעל

הא� יש צידוק לפגיעה בזכות החוקתית כאשר הנפגע נושא בנטל , זה מתעוררת השאלה

 
 .37' בעמ, 17ש "לעיל ה, ו פוליאקרא  24
 .38' בעמ, ש�  25
 .41' בעמ, ש�  26
 .42' בעמ, ש�  27
 .57' בעמ, ש�  28
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 צויפי�בה� אי, עשויי� להיות מקרי�. תשובה לשאלה זו תימצא בפסקת ההגבלה? חריג

מת� �הרואה באי, רונ� ודומה שזו ג� גישתו של –הנחתי היא . בגי� הנטל החריג הוא מידתי

 כי לפגיעה בזכות החוקתית בשל הנטל –פיצוי בגי� הנטל החריג משו� נטל שאינו סביר 

.  את תנאיה של פסקת ההגבלהלחהחוק כמכלול אינו צו,  גישה זופי על. החריג אי� צידוק

בי� , ופרשנותו היא כי הוא חל על כל פגיעה בזכות החוקתית, ההסדר החקיקתי הוא אחד

 בשלב זה של בחינת אפשר אי. עה המטילה נטל רגיל ובי� פגיעה המטילה נטל חריגפגי

 פסקתתנאיה של פסקת ההגבלה להפריד בי� החלק של החוק שאינו מקיי� את תנאיה של 

סעד ( כזאת אפשרית רק בשלב הסעדי� החוקתיי� הפרדה. ההגבלה לבי� החלק שמקיימ�

 זה לקרוא לתו� החוק הוראה בדבר פיצויי�  בשלבאפשר  איכ� כמו). 29חוקתי של הפרדה

קריאה כזו לתו� החוק אפשרית רק בשלב הסעדי� החוקתיי� . בגי� הנזק שהנטל החריג גור�

הוא שלב הסעדי� , השלישייש לעבור אפוא לשלב ). 30סעד חוקתי של קריאה לתו� החוק(

ניח שהחוק הוא רונ� מ.  כא� מתבלט השוני בי� גישתו של רונ� לבי� גישתי31.החוקתיי�

ואילו אני מניח כי החוק כמכלול איננו . הוא אינו פונה לדיני הסעדי� החוקתיי�. חוקתי

  .חוקתי ואני פונה לדיני הסעדי� החוקתיי�

 להיות ההכרזה על צרי� הראשוני החוקתי סעד פי תורת הסעדי� החוקתיי� העל

על בטלות היא לרוב סעד  הכרזה אול� 32. של החוק כולו והכרזה על בטלותוחוקתיותו�אי

 לבטל מבקש אינו מ� הטע� כי הנושא בנטל החריג ולו,  במצבי� של נטל חריגראוישאינו 

ביטולו של החוק אי� .  על נזקופיצוי לקבל רק היא בקשתו. את החוק במצבי� של נטל רגיל

 של ההסדר חוקתיותו�מהו הסעד החוקתי הראוי מעבר להכרזה על אי. בו כדי לפצותו

 הוראה של 33 לתו� החוקקריאה של האפשרות אתנית� להעלות בעניי� זה ? פטי הקיי�המש

אפשרות זו .  הנטל החריגבשל מידתית בזכות חוקתית לא תשלו� פיצויי� בגי� פגיעה דברב

� שראוי חוקתי סעד נראה לי כי 34.ראויה היא ובלבד שמתקיימי� התנאי� המיוחדי� לכ

סגרת עילת התביעה לפיצויי� במשפט הציבורי עליה לשקול אותו הוא מת� פיצויי� במ

  .עילה זו מתאימה היטב למת� פיצויי� לנפגע הנושא בנטל חריג. עמדתי בפתח דברי

זהו פיצוי חוקתי . אינו פיצוי בגי� פעולה כדי�, על פי גישה זו,  בגי� הנטל החריגהפיצוי

ינה כדי� שכ� היא פוגעת הפעולה א.  כדי� כלפי נפגע הנושא בנטל חריגשלאבגי� פעולה 

�הנפגע זכאי , בהעדר צידוק. בזכות חוקתית של הנושא בנטל החריג מבלי שיש צידוק לכ

הכרזה על בטלותה של , בסופו של תהלי� הבדיקה, סעד זה עשוי להיות. לסעד חוקתי

 מפני פגיעות ולהרתיע היסוד  לאשש את חוקיאפשרבכ� . החקיקה שגרמה לנטל החריג

דיני הסעדי� החוקתיי� .  החוקתי של התראת בטלות אינו סעד ראויהסעד, � זאתע. עתידיות

 להביא לידי כ� שהנפגע הנושא בנטל �ויש בכוח, רגישי� דיי� לכל זכות חוקתית שנפגעה

 
 .350' בעמ, 5ש "לעיל ה, "על תורת הסעדי� החוקתיי�"ראו ברק   29
 .353' בעמ, ש�  30
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ואילו הנפגע הנושא בנטל חריג יקבל פיצוי על פגיעתו החריגה במסגרת , רגיל לא ייפגע

  .גדרי המשפט הציבוריעילת התביעה ההלכתית לפיצויי� ב

הניתוח שלו מבוסס ). או יותר נכו� הדוקטורט שלו( של רונ� מספרו הושפעה זו גישתי

 בפניכ� מציג אני. הוא עושה שימוש בכל המתודולוגיה המשפטית בישראל. ומעמיק

 החוקתי הישראלי המשפט. אליה הגיע רונ�שקונסטרוקציה חוקתית אחרת שמגיעה לתוצאה 

תתכנה ג� .  של רונ� ושלי– ע� שתי הקונסטרוקציות המשפטיות יצטר� להתמודד

יהא בכ� משו� פתיחתו של דיאלוג חוקתי נוס� במשפט החוקתי . קונסטרוקציות נוספות

  .הישראלי




