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הסדרת חוסר בהירות בחוק לתיקון סדרי המינהל (החלטות והנמקות) ,התשי"ט8591-

בחודש דצמבר  9090פנתה התנועה לאיכות השלטון (להלן :התנועה) לשרת המשפטים,
.9
בבקשה כי תיבחן האפשרות לתקן טעות שחלה ,לטענת התנועה ,בחוק לתיקון סדרי המינהל
(החלטות והנמקות) ,התשי"ט( 9263-להלן :חוק ההנמקות או החוק) .בחוות-דעת שלהלן ,שניתנת
על דעת היועץ המשפטי לממשלה ,אעמוד על הקושי שעליו הצביעה התנועה ,ואסביר את הפתרון
המשפטי לו.
התנועה טענה בפנייתה כי במסגרת תיקון מס'  8לחוק ההנמקות ,משנת ( 9226להלן :תיקון
.9
מס'  ,)3חלה "טעות סופר" :תוקן סעיף  9לחוק באופן שמקצר את הזמן המקסימלי להשיב
לפניות ציבור משלושה חודשים ל 96-ימים ,אך לא תוקן סעיף  ,0אשר מפנה לסעיף  .9התוצאה
היא שסעיף  0עדיין נוקט בתקופה של שלושה חודשים למתן תשובה .אסביר את הדברים בקצרה.
.8

סעיף (9א) לחוק ההנמקות קובע כי:
נתבקש עובד הציבור ,בכתב ,להשתמש בסמכות שניתנה לו על פי דין ,יחליט
בבקשה וישיב למבקש בכתב בהקדם ,אך לא יאוחר מארבעים וחמישה ימים
מיום קבלת הבקשה.

לפני תיקון מס'  , 8רשות מינהלית הייתה נדרשת להשיב לפניות תוך שלושה חודשים,
.9
ותיקון מס'  8קיצר את התקופה ל 96-ימים .סעיף (0ב) לחוק מתייחס לסעיף (9א) ,אך מזכיר את
התקופה הארוכה יותר ,בת שלושה חודשים ,שהייתה בתוקף כאמור לפני תיקון מס'  .8סעיף זה
קובע כדלקמן:
לא השיב עובד הציבור או לא הודיע תוך שלושת החדשים כאמור בסעיף (2א) או
(ג) ,רואים בכך ,לענין כל דין ,החלטה לסרב לבקשה ,ללא מתן נימוקים.
הנה כי כן ,סעיף (0ב) לחוק ההנמקות מתייחס ל"שלושת החודשים כאמור בסעיף (9א)",
.6
אך סעיף (9א) – איננו קוצב כיום שלושה חודשים למתן תשובה ,אלא  96ימים בלבד .מכאן
הטענה של התנועה כי המונח "שלושת החודשים כאמור בסעיף (9א)" מקורו בטעות סופר.

רח' צלאח א-דין  ,92ת"ד  ,92092ירושלים מיקוד  2992009

9
עוד נתון פרשני מרכזי שראינו לנכון לציין ,הוא דברי ח"כ דוד מגן בוועדה לענייני ביקורת המדינה
מתאריך  , 92.99.9229בה נידונה הצעת החוק .ח"כ מגן ציין כי ההצעה מביאה ל"תיקון לתקופה
בכל מקום ,כך שבמקום 'שלושה חודשים' יבוא 'ארבעים וחמישה ימים'" .ואולם ,נראה שחברי
הכנסת שדנו בתיקון מס'  8לא התייחסו לסעיף  0באופן מפורש בהמשך הליך החקיקה ,וזאת
למרות דבריו של ח"כ מגן שהובאו לעיל.
.0

מסקנתי מהניתוח שלעיל היא כי סעיפים  9ו 0-לחוק ההנמקות אכן מצויים במתח ,שנובע

משילובם של שני גורמים :ראשית ,התקופה הקבועה למתן מענה לפניות ציבור היא שונה בשני
הסעיפים; ושנית ,סעיף  0נוקט בלשון "כאמור בסעיף (9א)" ,ובכך מפנה אל סעיף  .9במצב שבו
רק התקופות הקבועות היו שונות ,וסעיף  0לחוק היה מציין באופן ברור תקופה שונה של שלושה
חודשים מבלי לציין שהתקופה האמורה היא "כאמור בסעיף (9א)" – ניתן היה לסבור כי מדובר
בהסדר מדורג ,שהוא מכוון .ואולם השימוש במילה "כאמור" בצירוף התקופה השונה בשני
הסעיפים ,יוצר מתח פרשני ברור ,שקשה להתעלם ממנו.
כידוע ,לחוק ההנמקות חשיבות ציבורית ומשפטית גדולה ,וזאת היות שהוא משקף ומקדם
.2
1
נורמות של מנהל תקין .לפיכך ,ועל רקע פניית התנועה ,עולה הצורך להתיר את הקושי שנוצר
מצירוף סעיפים  9ו 0-לחוק ההנמקות .ניתן באופן עקרוני לעשות זאת בשלוש דרכים :תיקון
טעות ,חקיקה חדשה ,או הצהרה על פרשנות החוק.
.3

על דעת היועץ המשפטי לממשלה ,עמדתי היא כי דרך המלך לתיקון המצב היא באמצעות

תיקון החוק ,כך שיובהר כי אי-מענה לפנייה כאמור בסעיף (2א) במשך  54ימים – כמוהו
כסירוב לבקשה ללא נימוקים (הווה אומר ,השוואת התקופה בשני הסעיפים לזו הקבועה כיום
בסעיף (2א) לחוק ההנמקות) .ואולם ,בתקופת הביניים שעד לתיקון החקיקה בנושא ,על מנת
שלא להותיר את המצב ללא מענה ,יש מקום לפרש את חוק ההנמקות באופן שיסלק את המתח
שנסקר לעיל בין סעיפי חוק .בחינה פרשנית של החוק מובילה למסקנה כי יש לפרש את חוק
ההנמקות כך שהוא יקבע כבר היום ,שאי-מתן מענה לפנייה בתוך  54ימים כמוהו כסירוב
לבקשה ללא נימוקים.
אסביר להלן את מסקנתי זו.
באשר לתיקון "טעות סופר" בחקיקה ראשית ,אציין כי סעיף 90א(ב) לפקודת סדרי
.2
השלטון והמשפט ,התש"ח 9293-קובע שהכנסת יכולה לתקן טעות בחקיקה ,כאשר מדובר בטעות
שהיא "לשונית-טכנית ,פליטת קולמוס ,השמטה מקרית ,טעות הדפסה ,שיבוש של העתקה
וכיוצא באלה" .במקרה זה ,לאחר התייעצות עם הגורמים הרלבנטיים בייעוץ המשפטי לממשלה
ובייעוץ המשפטי לכנסת ,נראה שהמקרה הנוכחי איננו נופל לגדרי סעיף 90א האמור .הטעם לכך

1

ראו לדוגמה את השימוש שנעשה בסעיף (0ב) בבג"צ  2833899גולדין נ' שרת התרבות והספורט (לא פורסם,
 ;)92.9.9099בג"צ  0889899התאחדות הסוחרים והעצמאים הכללית נ' שר הפנים (לא פורסם.)92.9.9092 ,
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הוא שהנטייה היא לפרש את סעיף 90א(ב) האמור באופן מצמצם ,ולהחיל אותו רק במקרים של
טעויות טכניות ממש ,ולא במקרים שבהם המחוקק נמנע מלהתייחס לסוגיה ,כמו במקרה זה.
כמו כן ,חלוף הזמן מקשה מאוד על מהלך של תיקון חקיקה בהתאם לסעיף 90א(ב).
.90

בנסיבות אלה ,ברי כי החלופה המועדפת לתיקון המצב הוא מהלך חקיקתי ,שבמסגרתו

הכנסת תידרש לסוגיה באופן מסודר ותתקן את הדרוש תיקון ,על ידי העמדת התקופה בשני
הסעיפים הרלבנטיים בחוק ההנמקות על  96ימים .שלושה נתונים פרשניים מעידים על כך
שמדובר בהשמטה בלתי-מכוונת שיש מקום לתקנה:
א .במסגרת פרשנות החוק ,יש להעניק מעמד משמעותי ללשונו 2.במקרה זה לשונו של
סעיף (0ב) (ובמיוחד המילה "כאמור") מלמדת באופן ברור שהסעיף אמור להיות
"טפילי" על התקופה שנקבעה בסעיף (9א) לחוק .ודוק :זהו המצב מאז חקיקת חוק
ההנמקות ,ותיקון מס'  8לא שינה עיקרון זה.
ב.

שנית ,מדבריו של ח"כ מגן ,שצוטטו בפיסקה  9לעיל ,עולה כוונה סובייקטיבית
להעמיד את התקופה המקסימלית למתן מענה על  96ימים לכל אורכו של חוק
ההנמקות 3.לעמדתי ,דבריו של ח"כ מגן מצטרפים ללשון המפורשת של סעיף (0ב)
לחוק ההנמקות ,כאמור בפיסקה הקודמת.

ג.

כידוע ,המבנה הפנימי של החוק והקשר שבין סעיפיו משפיע על הפרשנות שלו 4.בחינת
נתון זה מעלה ,כי סעיף  9לחוק ההנמקות קובע את החובה המינהלית הראשית,
וסעיף  0קובע מעין "סעד" ,או משמעות משפטית שנובעת מהפרת החובה המינהלית.
כידוע ,לרוב" ,מקום שבו זכות שם גם תרופה" 5.אף שאין מדובר בכלל מחייב אלא
יותר בעקרון מנחה 6,צריך לשיטתי לנהוג על פי כלל זה גם בענייננו :אחרת ,הרשות
המינהלית חייבת להשיב תוך  96יום ,אבל אין להפרת חובה זו כל משמעות משפטית,
וניתן למעשה להשיב עד לתקופה של שלושה חודשים ללא חשש .חשוב לדעתי שלא
להשאיר את הכלל החשוב בדבר תגובה מינהלית בזמן ללא נפקות לתקופה ארוכה.

.99

יחד עם זאת ,אבהיר כי בעת תיקון החקיקה ,כמובן שעומדת לכנסת הזכות לקבוע כי

ההסדר הראוי במקרים אלה הוא שונה מזה שצוין לעיל.

2

ראו :ד"נ  90830קניג נ' כהן ,פ"ד לו(.)9239( 296 ,209 )8
3
על חשיבות נתונים פרשניים מעין זה ראו :בג"צ  6608829סגל נ' יושב-ראש הכנסת ,פ"ד נא(.)9222( 609 ,692 )9
4
ראו ,לדוגמה :ע"א  608830זפרן נ' מוזר ,פ"ד לד( ;)9230( 386 ,389 )9ע"א  8223829פלוני נ' פלונית ,פ"ד נ(,988 )8
.)9220( 929
5
ראו ,לדוגמה :ע"א  200832חברת החשמל לישראל בע"מ נ' מליבו ישראל בע"מ ,פ"ד מז(.)9228( 029 ,002 )9
6
לדיון באפשרויות השונות בנוגע ליחס שבין הזכות לבין הסעד (גם מחוץ למשפט הפרטי) ,ראו :דניאל פרידמן ונילי
כהן ,חוזים כרך ד' .)9099( 08-69
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באשר לתקופה שעד לתיקון החקיקה בנושא ,לא יהא זה נכון לדעתי להשאיר את הנושא

ללא מענה כלל .בהתחשב בכך שחוק ההנמקות מכוון להסדיר את ההתנהגות של עובדי המדינה,
ונוכח העובדה שפרשנות היועץ המשפטי לממשלה את הדין היא המחייבת את הממשלה ,בהיעדר
החלטה שיפוטית הקובעת אחרת בנוגע לאותה הסוגיה – 7נראה שמהלך פרשני יכול לסתום את
הפרצה בתקופת הביניים.
 .98מן הטעמים הפרשניים המצטברים שצוינו לעיל בפיסקה  ,90ובהתחשב בצורך לפרש באופן
תכליתי את סעיפי החוק בשים לב לחוק כמכלול ,יש לדעתי לראות בתקופת-הזמן שנקבעה בסעיף
(0ב) כ"עוקבת" אחרי תקופת-הזמן שנקבעה בסעיף (9א) ,שהיא התקופה הראשית ,וזאת גם אם
בניסוחו הנוכחי של סעיף (0ב) קיימת בעייתיות כרגע 8.יחד עם זאת ,מאחר שמדובר במהלך
פרשני ,ראוי כי הוא יהיה זמני ,וכי המחוקק יידרש לסוגיה ויקבע את ההסדר הראוי לדעתו
בהקדם ,כאשר לעמדתנו ראוי להעמיד את התקופה המקסימלית בסעיף (0ב) על  96ימים.
.99

היות שחוק ההנמקות מסדיר פן חשוב במערכת היחסים שבין הפרט לבין המדינה ,יש

מקום ששינוי (כולל שינוי פרשני ,הכולל הבהרה בלבד) בהוראותיו יובא לידיעת הציבור .לפיכך,
על דעת היועץ המשפטי לממשלה ,תופץ חוות דעת זו ליועצים המשפטיים במשרדי הממשלה
וביחידות הסמך ותפורסם לציבור בכללותו.

בברכה
דינה זילבר
המשנה ליועץ המשפטי לממשלה
משפט ציבורי-מנהלי
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ראו ,לדוגמה :בג"צ  299823סיעת מרץ במועצת עיריית ירושלים נ' השר לענייני דתות ,פ"ד נב(;)9223( 923 ,999 )6
הנחיית היועץ המשפטי לממשלה מס' " 9.0000תפקידי היועץ המשפטי לממשלה".
8
ראו :ר"ע  922839נירוסטה בע"מ נ' מדינת ישראל ,פ"ד לז(" :389 ,390 )9הנסח ,כמו השופט ,עושה מלאכה
אנושית ,על חולשותיה ופגמיה".
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