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תאריך 01.01.09

חוזר משרד  – 02/09חובת ההנמקה של אגודה שיתופית
בית משפט מחוזי בחיפה ,כבוד השופט סגן הנשיא גדעון גינת ,ביטל החלטה שקיבלה האגודה
השיתופית כפר ביאליק בעניין אבנר ומרים חדד )להלן" :הזוג חדד"(  -אשר רכשו משק בכפר
ביאליק מאת כונס נכסים בהליכי הוצאה לפועל וביקשו להתקבל לחברות באגודה  -שלא לאשר
את בקשת הזוג חדד להתקבל לחברות באגודה ,ללא נימוק טעמי הסירוב ,ועל אף שהזוג חדד
חתמו על הסכמה לפיה האגודה השיתופית לא תנמק את החלטתה.
בית המשפט קבע כי חובתו של גוף לנמק את החלטותיו היא אחד מכללי הצדק הטבעי ומהווה
מרכיב חשוב – לפעמים בלתו אין – ביכולת של הפרט להתמודד עם ההחלטה ,להבין את הבסיס
לה ובמקרה הצורך לנסות לשנותה.
ככל שההחלטה חשובה ופוגעת במושא ההחלטה תהא חשיבות גדולה יותר להנמקה גם בתחומי
המגזר הפרטי.
בית המשפט הרחיב וקבע כי ההנמקה אינה ערך בפני עצמו אלא חייבת לשקף החלטה עניינית
העומדת בביקורת .הדגש אינו על עצם חובת ההנמקה אלא על החובה של גוף הפועל על פי חוק,
לקבל החלטה עניינית משיקולים ראויים ובתום לב ,החלטה המתיישבת עם עקרונות היסוד של
השיטה וביניהם העדר אפליה ,שיוויון ותום לב.
בית המשפט לא ייחס כל חשיבות לעובדה שהאגודה השיתופית החתימה את הזוג חדד על
הסכמה לקבל החלטה בלתי מנומקת ,וקבע כי בכך פעלה האגודה השיתופית בניגוד לתקנון ,וכי
לא היה כל מקום להוספת תנאי זה לעצם הגשת בקשה להתקבל כחבר.
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בית המשפט חזר על הלכה קודמת שפסק בית המשפט העליון לפיה ראוי ונכון להפעיל את ערכי
היסוד של השיטה גם על אגודה שיתופית ,תוך בחינת כל מקרה לגופו )ע"א  10419/03תומר דוד
ואח' נ' רמת הדר – כפר שיתופי להתיישבות חקלאית בע"מ(.
פרטיי פסק הדין :ה"פ )חי'(  81/08אבנר חדד נ' כפר ביאליק – כפר שיתופי להתיישבות
חקלאית בע"מ ,ניתן ביום  14בספטמבר .2008

ענת סער  ,עו " ד
בוגרת הפקולטה למשפטים )  , ( LLBומוסמכת בהצטיינות תואר שני במשפטים באוניברסיטה העברית
בירושלים )  .( LLMמוסמכת לעריכת דין בישראל משנת . 1998
עוסקת בתחומי המשפט האזרחי – מנהלי  ,בעלת ניסיון רב במתן ייעוץ משפטי שוטף וייצגה במשך
שנים בערכאות השונות גופים ציבוריים כדוגמת רשות העתיקות  ,הרשות לשיקום האסיר  ,הרשות
למלחמה בסמים  ,ועדות מקומיות .
כמו -כ ן מייצגת חב רות פרטיות במגוון הליכים בערכאות השונות  ,ובעריכת הסכמים לסוגיהם .
בעלת התמחות ספציפית בדיני עבודה  ,בפרט ייצוג גופים ציבוריים ותאגידים במסגרת דיני עבודה .
הופיעה בתיקים רבים של עבירות פליליות על חוק התכנון והבניה .
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