
הפוליטיההסכם

*כהןנילי'פרופ

ה"הכעהצגת
ציבוריותלמשרותמועמדים,מפלגהבתוךסיעות,מפלגותביןהסכםהואפוליטיהסכם
שלהפעלתןולדרכילמבנתו,השלטוןלמדיניותהנוגע,ציבוריותמשרותבעליאו

.אחריהןוגם,לבחירותקודםלהיכרתיכוליםזהמסוגהסכמים.שלטוניותוסמכויות
לאחרכללבדרךהנעשה,קואליציוניהסכםהיאפוליטילהסכםמובהקתדוגמה

קוויהתווית,להסכםהשותפותהמפלגותביןבממשלהתיקיםחלוקתוהקובע,הבחירות
למטרותכספיםהקצאת,למשל)ביצועסמכויותשלהפעלתןאופן,מדינייםפעולה

המבצעתהרשותעלהפרלמנטריוהפיקוחהחקיקההליכישלהפעלתםואופן(מסוימות
.(בכנסתהמפלגותנציגישלההצבעהאופןלמשל)

.המקומיבמישורהן,הארציבמישורהןבישראלנפוצההפוליטיההסכםשלהתופעה
העדרועלמפלגותריבויעלהבנויה,שלנוהממשלמשיטתיוצאכפועללראותהניתן
צורמיםהפוליטייםההסכמיםהפכוהארציבמישור.אחתלמפלגהבשלטוןמכריערוב
לדברשלא,בודדכנסתחבר.גדוליםגושיםשניביןפוליטיתיקומעיןשלקיומולאור

שעצמתה,מיקוחכוחבעלת,מאזנייםלשוןלהפוךעשויים,קטנהמפלגהאוסירהעל
.חריפהנציבוריתתגובהאחתלאשעוררו,בהסכמיםמשתקפת

למשפטיםהספרבביתומרצהאביב-תלאוניברסיטת,למשפטיםהפקולטה,המנייןמןפרופסור* .למנהלבמכללה
השופט)749,836(1)מהד"פ,הממשלהראש'גבסקי'רז'ז90/1635צ"בג:דומהלהגדרה1

.(בסקי'זרזעניין:להלן).(ברק
התרבותשרמתמיכל".794'בע,1הערה,לעיל,בסקי'זרזבענייןאלוןהשופטדבריראה2

,הפוליטיתבדמותקשהפגיעהבהםשיש,אלהפוליטייםממנהגיםסולד,לויקרההפוליטית
הגיבו,בכללווהציבור...הבוחריםקהל...שוניםפוליטייםגופיםשלוהמוסחתהחברתית

."אלהנלחותתופעותשלתיקונןתביאזושתגובהלקוותויש,יתרהבחומרהעליהם
כךעלהמבוססיםאחרתמפלגהעםמפלגהפורשישלפוליטייםהסכמיםשקיימיםמובן

אינוהאחרוןמהסוגפוליטיהסכם.אידיאולוגייםמטעמיםזאתעושההפורשתשהקבוצה
אישיתהנאהטובתשלקידומהשמטרתוהסכםביןהקואתלמתוחביותרקשהאולם.מקומם

'א:להבחנה.פוליטיתקבוצהשללגיטימיהצונשמטרתולהסכםהפוליטיבמישורמוסדיתאו
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,מקורהיחסיתבאינטנסיביותהפוליטיההסכםבשאלתעוסקהמשפטשביתהעובדה
,למשל,כך.ההייםאורחותעלמשפטייםומוסדותכלליםשלבהשתלטותם,השארכין

המשפטלביתשאיןכלומר.שפיטיםבלתישהם,חוקתייםסכסוכיםשישחשבובעבר
הכופרתדעהקיימתהיום.הפוליטיבשדהשיוכרעומוטבוכי,בהם.להכרעהכלים

.שפיטותימחמתחוקתיתחסימהשלבקיומה
שאותוייפלאלא.השפיטותלקטגורייתשייכתפוליטייםהסכמיםשלדינםשאלת

.'הפוליטיההסכםלגביגםהתפתח,הציבוריבמשפטלשפיטותבנוגענוקבויכוח
כאשר.השלטוןמערכותביןכבודשלמקום,בצדק,להקנתההשיפוטיתהמערכת

המנגנתכימאמינים,מהםאחדלפחותאו,הם,חוזהאותומכניםפוליטילהסכםצדדים

לבעלשהיההפוליטיהיתרוןאתינציחולמעשה,נאותהבדרךקיומואתיבטיחהמשפטי
,פוליטילהסכםהנוגעסכסוךשלבהקשררקלא,המשפט.ההסכםעריכתבעתהזכות
סכסוךבפניהשעריםאתלפתוחנכוןהאםאולם.מדווהלכלכתרופהרביםבעינינתפס
?זהמסוג

כל,ובעיני,לשאלהברורהתשובהנתנהלאפוליטייםבהסכמיםהעוסקתהפסיקה
אולם,שפיטיאינופוליטיהסכםכינקבעבעבר.אורחאאגבנקבעבהשנאמרמה

(אכרך,א"תשנ,4מהדורה)ישראלמדינתשלהקונסטיטוציוניהמשפטרובינשטיין
445-446.

חוסרלביןנורמטיביתשפיטותחוסרביןמבחטה,ברקהשופטידיעלשפותחה,זוגישה3
הכרעהמאפשראינוהענייןטיבכאשרהואנורמטיביתשפיטותחוסר.מוסדיתשפיטות
כאשרהואמוסדיתשפיטותחוסר.בסכסוךלדיוןמשפטיותמידהאמותהעדרבשלמשפטית

בדוקטרינהכופרברקהשופט.המשפטביתלכתלימחוץאחרבפורוםיוכרעהסכסוךכיראוי
השפיטותבחוסרהשימושאתלשקולישכימורההואאך,נורמטיביתשפיטותחוסרשל

עליעלהכשופטיםהציבורבאמוןהפגיעהמפניהחשששבהם,מיוחדיםבמקרים"המוסדית
(2)מבד"פ,הביטחתשר'נרסלר86/910צ"בג."במשפטהציבורבאמץהפגיעהמפניהחשש

441,496.
בדיןוסבירותשפיטותעל",לנדוי'מ:'שוללת'ההגישהעלולביקורתהגישותשתילתיאור
.5(1989)ידמשפטעיוני"המנהלי

אתוהמבקרהשפיטותבמחסוםהמכיראלתהשופט)765-774'בע,1הערהלעיל,בסקי'זרז4
המגןברקהשופטולעומהו)885-857;(מוסדיתלשפיטותנורמטיביתשפיטותביןההבחנה

.(הביקורתהדיפתתוךשיטתועל
80/391א"כעאלוןהשופט:הלבתוםעקריךשלבפרשנותוגםהחולקותגישותיהםלהדגמת

העיקרוןשלמצומצמתבהחלההדוגל,237,262-263(2)לחד"פ,עובדיםעדכון'נמקרסון
האהדיהדיןבית'נשבעבארציבורייםתחבורהקירותי80/59צ"בבגברקהשופטלעומת
שלבפרשנותועסקוהמקריםשני.המרחיבהבהחלתוהדוגל,828,836(1)להד"פ,לעבודה
גםמוחץלביטויבאההמחלוקת.1973-ג"תשל,(כלליחלק)החוויםלחוק39סעיף

,מ"בע'ושותמשהרביב'נמ"בעיולסבית82/22נ"בדהחוזיםלחוק12סעיףשלבפרשנותו
פיעלהחבותאתשצמצמההרובדעתאתשביטאאלוןהשופט)441,471-473(1)מגד"פ

.(החבותבהרחבתשדגלה,מיעוטבדעתברקהשופט)478-486;(הסעיף
ההסכםעלויתקוןהשופטאומרכך.80,83(1)כבד"פ,הדתותשר'נאקסלרוד67/313צ"בג5

כזהפוליטיהסכםאיןהכיבלאו."מחייב"להיותבחדלוממנוניטללאעוקצו":הפוליטי
."שפיט
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הסכםעללהחילנכונותוהיתה,עיוןבצריךהשפיטותשאלתהושארה,אחדבמקרה

אינוההסכםכינקבע,שנהעשריםכעבור,מכןלאחר.טהורות6חוזיותנורמותפוליטי
במשפטכהסכםשפיטהואאךהפרטיבמשפטהצדדיםכוונתלפיכחוזהשפיט

נותחשבו,'הממשלהראש'נבסקי'רז'זבענייןחזרוזודעהעיקריעל."הציבור

קשרללא,שפיטוהוא,תקףפוליטישהסכםנקבעובו,פוליטיהסכםשלטיבובהרחבה

היהשנויהציבוריבמשפטשפיטותוהיקף.הציבורי9במשפטרק,הצדדיםלכוונת
הפוליטיחלקוכיקבעאלוןהשופטואילו,שפיטכולוכיקבעברקהשופט.במחלוקת

תוקףביןהקשרלשאלתהתייחסותהיתהבשאלהשדנההפסיקהבכל.שפיטהאינו
פוליטישהסכםמזההמסיקיםיש.!!הציבורתקנתשלהדוקטרינהלביןהפוליטיההסכם

.!פסלות2שלבעיהלגביושמתעוררתאלא,חוזההוא
כללשאיןאולקיימםחובהמוטלתהאם.אלההסכמיםשלדינםמה,אפוא,ברורלא

אם?לקיימםשלאחובהמוטלתאףואולי?ירצהאם,לקיימורשותצדולכל,כזוחובה

ואם?הקיום-איבשלצדלכלהעומדיםהסעדיםומהםהיקפהמה,לקיימםחובהמוטלת

לתבועעילהשקייםלמיישהאם,זאתלעשותאיסורמוטלאפילואולקיימםחובהאין
?חברואת

הסכםאםלקבועאותנומחייבותהל.חוזיםדינישלכלבםנוגעותאלהשאלות

בכללמדוברהאם,לאואםמדוברחוזהבאיזהכןאם,חוזיםדינישלבגדרםפוליטי
העיקרייםהגווניםעלאצביעהבעיההבהרתלשם.ומהיחוזית-חונןבהתחייבות
.!החוזיילתחוםמחרןהמצוייםהסכמיםועלחוזיםדיניבגדרחוזיםשלהאפשריים

כדיחוזיותנורמותהפעילכהן'חהשופט.262(2)להד"פ,רביעה-אבו'נזועבי80/501צ"בג6
.שהויבשללעותרלועומדאינותרמיתבשלההסכםשביטוללתוצאהלהגיע

כוונתעלדעתוהשתיתברקהשופט.73,77-78(מאהד"פ,'ואחברגר'נרובין86/669צ"בג7
.הצדדים

.749(1)מהד"פ,90/1635צ"בג8
לאשכבר,ברקהשופט)838-839;(אלוןהשופט)796-799'בע,1הערהלעיל,בסקי'רז'ז9

.(836-838,שם:הפוליטיההסכםשללסיווגוהמכריעהיסודכאלהצדדיםלכוונתהתייחס
שבו,441,507(2)מבד"פ'הביטחתשר'נרסלר86/910צ"בבגזהבכיווןקודמתאמרהוכן

הציבוריהמשפטמתחוםחובהלהטילעשויקואליציוניהסכםכידעהברקהשופטהביע
.לבצעו

.(ברקהשופט)843-844(אלתהשופט)788-790'בע,1הערהלעיל,בסקי'רז'ז10
,רתיעה-אבו'נזועבי80/501צ"בג;603,610(4)יחד"פ,הדהותשר'נאלבז64/191צ"בג11

לוי90/1540,1523צ"בג;73(!)מאר"פ,ברנר'נרובין86/669צ"בג;262,267(2)להד"פ
ד"פ,הממשלהראש'נכסקי'רז'ז90/1635צ"בג;2!3(2)מדד"פ,ישראלממשלתראש'נ

.749(1)מה
הסכם":ברנזוןהשופטציין603,610(4)יחד"פ,הדהותשר'נאלעז64/191צ"בבג12

לפעולהיסודנעשהכשהואלהיפסלעלולהואאבל,שכזהבתורפסולאינומפלגתי-בין
מדוברלכאורהכיבסקי'רז'זבענייןברקהשופטמסיקמכאן."החוקעקרונותאתהסותרת
.שפיטבהסכם

חחיםכהן'נ,פרידמן'ד:בפרטפוליטיוכהסכםבכללהחוזיתהשפיטותבבעייתכללילדיק13
.320-385(אכרך,א"תשנ)
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שפיטיםובלחיפסולים,בטלים,"רופפים","מושלמים"חוזים

לקיימושחובההיאהדברמשמעות.בדיןהמוכרתחובההמטילהסכםעלמגןהמשפט

בובמצבהנפגעאתלהעמידשמטרתן,לסנקציותכךבשלכפוףכןעושהשאינוומי
.החוזהשלשבקיומוהאינטרסעלמגינההחוזיתהסנקציה.החוזהעמוקויםלו,היה

ולעתים,לאכיפתןבמנגנוןהמצויד,המשפטביתידיעלבעיקרמופעלותאלהסנקציות
המוגנתקיוםחובת,אפוא,המכילזההוא"המושלם"החוזה.עצמםהצדדיםידיעלאף

.ופיצוייםאכיפהסעדיבאמצעות
.שוניםמסוגים"רופפים"חוזיםקיימים.הדיןשלהמלאהלהגנתוזוכהחוזהכללא
שהמתחייב,למתנההתחייבותכגון,הפרהכללמהווהאינו,קיומםשאיכאלה,למשל

,למשל,הנפגעלצדמהמעדיםמקצתרקמעניקהשהפרתםאו;ממנהרבולחזורזכאי
זוכיםשאינםכאלהאו;אישירלשירותחוזההפרתבשלאכיפהסעדמעניקאינוהדין

שאינם"חוזים"קיימים.!הימורימדחוזידוגמת,!לפיצויים6לאאף,לאכיפהלא
מילאושלאהסכמים,ראשית:משנהקטגוריותשתיובהםבטליםבהיותם,כללמחייבים

עלענהשלאמקרקעיןלמכירת"חוזה"למשל,החוזיתהזכותליצירתהתוקףתנאיאת
,פסולמחוזהלהבחינוכדי"בטלחוזה"בהמשךידיעליכונהכזהחוזה.הכתב18דרישת

השנייההקטגוריה.זאתלעשותחובהאיןאך,לקייםניתןבטליםחוזים.בטלהואשאף
חובהשאיןרקלאמרביתםשלגבי,הפסולים9יהחוזיםשלזוהיאהבטליםהחוזיםשל

חוזיקשרלקשורהצדדיםהתכוונוהמצביםבשני.זאתלעשותאסורשאףאלא,לקיימם
,הבטלהחוזהשל,הראשוןבמקרה.שוניםמטעמיםיפהעלתהלאזוכוונתםאך,מחייב

,הפסולהחוזהשל,השניבמקרה.חוזיםדינישלפנימילתכתיבנכנעושלאכךבשל
שעשומהכיגורסיםהחוזיםמדיני,למעשה,החורגיםעקרוןאושנורמהכךבשל

.פסולהצדדים
מתייחסיםאינםחוזיםשדיני,הסכמיםאותםכלמצוייםהחוזיותלקטגוריותמחוץ
ניתןמסגרתלאותה.20"נטלמני'גהסכם",למשלכמו,קיומם-איאוקיומםלשאלת

.1968-ח"תשכ,המתנהלחוק(ג)-ו(ב)5סעיפים14
.1970-א"תשל,(חוזההפרתבשלתרופות)החוזיםלחוק(2)3סעיף15
לאההתיישנותבנושאאך.שהתסיסןחתההיא,מוגןבלתיכמעטשהואלחתהמובהקתדוגמה16

,החוזיםכללעלהלהוא.חוזיםשלמסוימתלקטגוריהמוגבלאינוההתיישנותדיןשכן,נדון
ואין,(1958-ח"תשי,ההתיישנותחוק)הדיןשלכלליהסדרזהו.החיוביםכללעלולמעשה

.החוזיתהשפיטותכנושאמיוחדותבעיותמעוררהוא
.343-355(אכרך,א"תשנ)חוזיםכהן'נ,פרידמן'ד:הימוריםבחוזהלדיון17
לדרישת.חוזההואכיעליולומרניתןלא,המהותיתהכתבדרישתאתמקייםהואאיןאם18

.383,438(1988)לחהפרקליט"החוזהצורת"כהן'נ:הכתב
.החוזיםלחוק30סעיף19
הסכמיםחוק,למשל."חוזה"ל"הסכם"ביןהלשוניתההבחנהעלמקפידאינוהמחוקק20

הסכםשלהפרתועלאולם.בחחיםכלומר,מחייביםבהסכמיםעוסק1957-ז"תשי,קיבוציים
ארגוןאועובדיםארגוןיהיהלאדיןכלאףעל"כיקובעלחוק24סעיף.הגבלהמוטלתקיבוצי

בהםשהתחייבבמידהאלא,קיבוביהסכםלפיחובותיוהפרתעלבפיצוייםחייבמעבידים
."כלליקיבוציבהסכםבמפורש
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כי(החוזיםלחוק33סעיף)החוקקובעשלגביהם,ותחרותתואר,פרסהסכמיגםלשייך

אינונטלמני'גהסכם.ן2"משפטבביתלדיוןנושאהחוזהלפיההערכהאוההכרעהאין"
זכותיוצרותאינן,מותרותהןכיאף,פיועלפעולותולכן,משפטבביתלדיוןנשוא

אף;שנעשהמהאתלקדמותולהחוירכדייתערבולאחוזיםדיני.חוזיםבדינימשפטית

.נעשהשלאמהשלעשייתועללצוותכדילא
בלתיאובטל,רופףכאללחוזהיתייחסומתילמושלםחוזההדיןיחשובמתיהשאלה

הואהחוזה.חוזיםדינישלבמטרתםנעוץהעיקריהטעם.מגווניםבטעמיםתלויהמחייב
חוזיםדינישלהמרכזיעיסוקם.וחלוקתועושרייצורהעיקריתשתכליתו,חברתימנגנון
במערכתהאמוןאתלבצרהואהעיקריתפקידם.כלכליות22תועלותבהעברתהוא

הכפייהכוחאתהחוזיםדינימגייסיםכךלשם.אלהתועלותבהעברתהכרוכההתכנון
,התכנוןמימושהמאפשרמשטר,הסתמכות,תכנוןמייצגיםחוזיםדיני.המדינהשל

תחומים.חירות,ברירה,דעתשיקול,שינוימייצגלעולמםשמחוץמה.כפיה,חובה
מתאימיםאינם,לנושאיודעתשיקולאופעולהחופשבהםלהותירמבקששהמשפט
ומהחוזהלפנינואםהשאלהעלהמשפיעיםאחריםטעמים.החוזיםדינישללתחולתם

עשוישהואהנזקמולהחוזהשלהתועלתבמידת,הצדדיםבכוונתנעוצים,תוקפודרגת

.נוצרשבווברקעלגרום
-החבריהמעגלובתחוםצדדית-חדבהיותה,רופפתלהגנהזוכהלמתנההתחייבות

שלהגנתההאנגליבמשפט."שלטונית"מהתערבותרתיעהקיימתשלגביו,משפחתי
רעיוןעלהמבוססים,האנגלייםהחוזיםדיני:יותראףמצומצמתלמתנההתחייבות
עוצמתאצלנו.לקיימוכמובןשמותראף,מתנהמחוזהמחייבתוקףשוללים,התמורה

מסיבותממנומסתייגשהדיןיצרני-לאהסכםהואהימוריםהסכם.פחותה23ההסתייגות
באופןלעתים,(חוקילאהימוריםהסכם)פסילתוידיעלמוחלטבאופןלעתים,ברורות

העומד)פסולהסכם.(רופףהימוריםהסכם)הפרתובשלמעדיםשלילתידיעלחלקי
הזוכיםחברתייםלערכיםהמנוגדהסכםהוא(הציבורלתקנתבניגודאולחוקבניגוד

אחרממלאשאינו)בטלהסכם.בטלהואכךומשום,ההבטחהכיבודשלזהעללעדיפות
הצדדיםכוונתעלצללהטילעשוי(הכתבדרישתבונתקיימהשלאכגון,החוקדרישות

.332-343(אכרך,א"תשג)חתיםכהן'נ,פרידמן'ד:לדיון21
כמשפטהחוזה..כיןקייםומהותירבשוני":796-797'בע,1הערהלעיל,בסקי'זרזהשווה22

,שם;(אלוןהשופט)"כלכליאופיבעלשאינומאחרבמיוחד,הפולטיההסכם...לביןהפרטי
אינטרסשקחםמקוםחלהאינה"חוזהליצורתועיללאהצדדיםכוונתלפיההגישה:837-838

.(ברקהשופט)"כלכלי
המאהבראשיתהלורדיםביתידיעלשנקבעהכללאתבעברהולידההכלכליהיסודהדגשת
איןאך,הכלכלייםנזקיובגיןלפיצויהתובעזכאיחוזההפרתבגיןבתביעהולפיוהנוכחית
רוכךהפיצוייםלדיניזהסייג.חוזההפרתעקבשנגרמוובושתצערכגיןפיצוייםלולפסוק
A..באנגליהבינתיים . C[1909].0):8Gramophone.זAddis(לפיטוריןבהקשר).ואילו
שאינונזקבגיןפיצוייםלפסוקדעתשיקולהתרופותלחוק13בסעיףהמשפטלביתניתןאצלנו

בדיניחריגבגדרעדייןהוא,ממונילנזקבניגוד,ממונישאינונזק:להדגישישאך.ממוןנזק
.שכזכותכענייןלנפגעמוענקהואואין,חוזים

.ואילך471(אכרך,א"תשנ)חוזיםכהן'נ,פרידמן'ד:הישראליבמשפטחסדעסקותלמעמד23
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,התהיהיהשלאביקשושהצדדיםהסכםהוא"נטלמני'ג"הסכם.הוזהלקשורהאמיתית
תהום.2'והכבודהרוהבתחוםעוסקתוארלמתןהסכםואילו?רצונםאתלכבדלאומדוע

גםלהוסיףניתןשאליהם,והכבודהרוהתהומי.הוזיםלדינימסורתיבאופןשייךשאינו
לא,חוויםלדינימחוץהממוקמיםתחומיםהם,(ידידותהסכם,למשל)הרגשתהומיאת
הנאהבטובותעוסקיםשהםמשוםגםאלא,הצדדיםכוונתכללבדרךשזומשוםרק

כיאם)כבודאוידידותלכפותבידושאיןגםמה,העברתן25יכפהשהמשפטטעםשאין
אםבשאלהמרכנישיקולהי8הצדדיםכוונת.(החיצונייםגילוייהםלכפותיכולהוא
קשרללאההוזיםדינימשליטתהיוצאיםתהומיםקיימים.יחידלאאך,מחייבהואהוזה

.זו26לכוונהבניגודאףולעתים,הצדדיםלכוונת

נורמטיביתשפיטותהוסרביןלהבחנהקשורזהמסוגבההיםההתערבות-לאיאחרשיקול24
שקייםכךבשלציוןבמתןיתערבלאהמשפטביתכיהגורסיםיש.3הערהלעיל.למוסדית
'בע,1הערה,לעיל,בסקי'רז'זבענייןברקהשופטשלהסברוזהו.להכרעהחילופיפורום

צ"בג:ציוןטחןשלבשאלההמשפטביתהתערבשבהםמקריםכראיההמביא,855-856
מחוצת'נמוסקוביץ89/571

~
wbmn,שוללההנאהטובתשלטיבהכאשר.236(2)מדד"פ

פורוםשלקיומו,זאתלעומת:נורמטיביתשפיטות-איעללדברניתן,חתיםדעישלתחולתם
לכהינתו.מוסדיתשפיטותלהוסרמקביל,ההסכםשלשפיטותו-לאיכשיקוללהכרעהחילופי
.330-332(אכרך,א"תעע)הודםכהן'נ,פרידמן'ד:זהשיקולשלהכללית
לתתשישכךעלכלוטר,"הציבורמשפט"עלאלוןהשופטמדברפוליטילהסכםבהקשר
הסכםכיהגורס,ברקהשופטואילו.פוליטיבהסכםהלקוקייםשלאמתקשר"לשפוט"לציבור
מתהוםלנורמותההסכםשלכפיפותועללאמור,הציבוריהמשפטעלמדבר,שפיטפוליטי
שללרעיוןמתקשר"הציבורמשפט"המושג.הדיןפסקשללאורכוהתריםהמינוחים)המשפט
נחשבשהסכםאימתכלאך,המשפטביתשלשיפוטוהשולל,פורמליבלתי,הכרעהפורום
הסכם,למשל,כך.נכרתשבההסביבהשלפורמלי-הלאשיפוטהלתהוםעוברהואשפיטללא
הסכםוכמוהו,המשפחתיהפורוםשלפורמלי-הלאשיפוטולתהוםעוברשפיטבלחימחנה
הסכםשלהגדרתושלהוצאההואפורמלי-הבלחיהחילופיהפורום.שפיטכלתיפוליטי
.כזהלהיותועצמאיתסיבהדווקא-לאו,שפיט-כלא

Melamed:השווה25 "Property Rules, Liability Rules , and InalienabilityאCalabresi

of":85אא.[.Rev.(972נ)1115-1111,1089

I

the CathedralשמץOne.
המכריעהמבחןכיסוברתהאחת.גישותשתיההוזיתהשפיטותבתורתהתיאורטיבדיון26

ידיעלהישראליכדיןנתמכתזוגישה.זולתואיןוכי,הצדדיםשלכוונתםהואזובשאלה
הכשירהההנאהטובתשלסוגהעלהגבלהכלמכילשאינו,ההוזיםחוקשלהמוצהרתעמדתו
בשלשוליהםאלאוהחוזיםלדינימהתןהנדחקיםהסכמיםקיימים.לחוזהנשואלהוות

היא"הטהורה"השפיטותבסוגייתההנחהשכן,לנומסייעאינוזהסייגגם,אולם,פסלותם
אליהםמתייחסהמשפטאין,זאתולמרות,ומותריםחוקייםהםבמסגרתההנדוניםשההסכמים

עלמגבלהכלאיןהתיאורטיתברמהכי,אפוא,גורסתהראשונההגישה.מחייביםחוזיםכאל
.ההוזיםדיניכמעגללבואהכשיריםההסכמיםסוגי

מושגשלבבסיסוהטבועיםעקרונותקיימיםכיגורסתהשפיטותלשאלתהשנייההגישה
קוגנטייםעקרונות.הצדדיםשללשליטתםן"מחוהנמצאיםפריסתוהיקףאתהמסייגים,ההוזה
להווהנשואלהיותהכשירהההנאהטובתסוגעל,דברשלבעיקרו,מושתתיםאלה

(27,41].Eneye. Comp~r]%7פof Contractש10ץGeneral1,Von Mehren

בעיקרהשהיאפעולהעלתחולההחוזיםלדיני.(124-ו117להערותטקסטבמיוהד
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מקובליםערכיםעלהגנה,ובריאהחופשיתכלכלהקידום,הצדדיםכוונתשלכיבודה
כבוד,רוחשלוביחסיםומשפחהחברהביחסימשפטיתמהתערבותרתיעה,החברהעל

הנובעיםלהבדלים,ועתה.החוזיההיררכיהסולםאתלנומסביריםאלהכל-ורגש

.הסכמיםשלהשונהמסיווגם

שפיטות-ואיבטלות,פסלותביןההבחנהתוצאות

פסוליםחוויםכלפידומהגישה,האנגליהמשפטבעקבות,האזרחיהדיןנקטבעבר
והשאירו,השבהעלמלהורותהמשפטבתינמנעוהמקריםבשני.שפיטיםבלתיוחוזים

והיא,פסוליםלחוזיםביחסבשיטתנוהגישההשתנתהכיום.שהוא27כמותהמצבאת
דרישהשלקיומהאימחמתהבטליםהחוזיםשללדינםלהםהנוגעהדיןאתקירבה
צדכל:המצביםבשנישנעשהלמהאדישאינוהדין.החוזהלתוקףכתנאיהדיןשהציב

עליורהלאהמשפט.השבתה28עלמצווה,בטל"חוזה"פיעלהנאהטובתשקיבל

.נעשהשכברבמהיתערבהואאולם,נעשה29שלאמהשלעשייתו
קוימהלאכאשר,הראשוןבמקרה.החוזיםסוגישניביןמהותיהבדלקיים,זאתעם

תנאיי'מציבהואאך,העסקהשללעשייתהמתנגדאינוהדין,החוזהשללתוקפודרישה

שללעשייתההדיןמתנגד,הפסולהחוזהשל,השניבמקרה;המחייבולכוחהלתוקפה

ההשבהחובת,בראשון:המקריםשניביןההשבהסעדלענייןההבדלגם,מכאן.העסקה
דווקא,מפתיעבאופןאולם.המשפטביתשלדעתולשיקולהיאנתונה,בשני;מוחלטת
זאת,החוזהשלקיומועללצוותהכוחמסוימיםבתנאיםהמשפטלביתניתןפסולבחוזה
דרישהקיום-אימחמתבטלהחוזהכאשרואילו.החוזיםלחוק31בסעיףהאמורמכוח

השתקדוגמתדוקטרינותקיימותכיאם,דומההוראהאין,לתוקפוכתנאישהוצבה
.דומה30לתוצאהלהביאשבכוחן,הלבתוםועקרוןהבטחה

שלכוונתםזוהיתהאפילו,לחוזהלהפוךיכולהלאידידותלרחושהתחייבותלכן.הלכלית
והיא,838'בע,1הערהלמל,בסקי'זרזבענייןלקבלברקהשופטנטהזוגישה.הצדדים
.327(אכרך,א"תשנ)חוזים,כהן'נ,פרידסן'ד:עלינומקובלת
שכרתולהסכםכיהצדדיםהתכוונולא,ההסכםשללשונופיעלשבהם,הפוכיםמקריםקיימים
וחובותזכויותייצורוהוא,שפיטשכרתוההסכםיהיה,זוהצהרתםחרףכרם,מחייבתוקףיהיה
החוזהאתמלאכותיבאופןלהפוךהמתכוונתפטורתנייחשלזוהיאהשכיחההדוגמה.בדין

.(378-382(אכרך,א"תשנ)חוזים,כהן'נ,פרידמן'ד.מחייבבלתילהסכםכרתושהצדדים
המשפטעיוני"הישראליבדיןחוקיות-איתוצאות"פרידמן'ד;חריגיםלמספרבכפוףזאת27

.172(1978)1משפטעיוני;618,637-643(1977)
(1989)לחהפרקליט"החוזהצורת",כהן'נ:לגביוקוימהלאהכתבשדרישתבחוזהלהשבה28

ולאעושרעשייתדיניפרידמן'דראהעילהשלקיומהאימחמתלהשבה;438,398,450
.ואילך402(ב"תשנ)במשפט

קייםאם,חוקיבלתיחוזהשלקיומועללהורותהמשפטביתרשאי31סעיףשלפילכךבכפוף29
.החתהלפימ"לקעליושהיהמהאתהקיוםאתהדורשהצד

הפרקליט"הצדקלעקרונותהפורמליהכללבין:ומתןבמשאלבוחוםהחוזיםדפוסי"כהן'נ30
.13,51-54(1986)לז
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מקריםבאותם.המשפטביתשלדעתובשיקול,כאמור,היאההשבהפסולבחוזה

דינישלהתערבותםמתחוםכזהחוזהיוצא,קיוםשלסעדלאואףזהסעדיינתןשלא
דומהזובגזרהכיעולה.בכללותוי3המשפטשלמהתערבותולא,כמובן,כיאם,חוזים

המערכתאיןהמקריםבשנישכן,שפיטהלאההסכםשללזההפסולהחוזהשלדינו
ההתערבות-לאיהנימוקאולם.ההסכם32שלקיומו-באיאובקיומומתערבתהחוזית

גושפנקאלתתלאכדימלהתערבהמשפטביתנמנעפסולחוזהשלבמקרה.שונה
בעיקר,אחרותמשפטגזרותשלהתערבותשתהיהלהניחסביראך,אסורלמעשה
הריהו,(למשל,"נטלמני'גהסכם")שפיטבלתיהסכםשלבמקרה.הפליליהמשפט
,החוזיםחופששלהשליליבפןלפגועלאכדימתערבאינוהמשפטביתאך,מותר

.חוזהאינושעשושמהלהסכיםלצדדיםהמאפשר
מחמתהן,פסולהיותובשלהןאחתובעונהבעתלהיפגםעשוישהסכםלהדגישראוי
הדיןשלהמרוככתעמדתולמרותכי,מובן.בטלהיותומחמתאו,שפיטבלתיהיותו
הסכםזוכהשלומזהעדיףמעמדבעללהיותיכולכזהחוזהאין,פסוליםלחוויםבנוגע

הסכםשנכרתנניח,כך.הפסלותכתםבושדבקמבלי,שפיטבלתיאובטלשהואמקביל

עללהעריםבמסגרתוהחליטושהצדדיםמשום,למשל,מקרקעיןלמכירתחוקיבלתי
או,הכתבעלהועלהלאשהוא,כגון,נוסףבפגםההסכםלוקה,זאתעם.המסשלטונות

עללהורותניתןשלא,מובן.משפטייםיחסיםביניהםלקשורהתכוונולאשהצרדים
מקבילחוקישהסכםשעה,(החוזיםלחוק31סעיףמכוח)הפסולההסכםשלאכיפתו

ניתןהיהלאגם,ממילא,ולכן,משפטיתזכותמקנההיהשלאאולחלוטיןבטלהיה

.לאכיפה
להסכםצדדיםביןלסכסוךהנוגעתבהכרעההמשפטבתיאתלערבישאםהשאלה

בשלבטל,חלקיתמוגן,דברלכלמחייבבחוזהמדוברהאם:בסיווגותלויהפוליטי

נקבעמהפיעל?שפיטבלתיאובוהמצויפסולבשלבטל,הדיןשלדרישהקיום-אי
?סיווגולאורפוליטיבהסכםהדבקותהתוצאותומהן?זאת

הפרטיבמשפטמחייבכחוזהפוליטיהסכם

,פוליטיבהסכםכשמדוברשלפיהאמירהבעברהושמעהבנושאשעסקהבפסיקה
להסכםצדדיםשלכוונתםכיהשתמעמכאן.חחה33ליצוראינההצדדיםשלכוונתם

הנובעתוהמסקנההאמירה.מחייבבחוזהביניהםהתקשרואםבשאלהמכריעהפוליטי
.ניכרקושימעוררותממנה

תוצאות"פרידמן'ד:לפרשנותו.החוזיםלחוק31סעיף:חוקיבלתיבחוזהלהשבה31
.172(1978)ומשפטעיוני;618(1977)המשפטעיוני"הישראליבדיןחוקיות-אי

.27להערהטקסטלעיל,הקודםהדיןלפיהמצבהיהזה32
לעיל,בסקי'זוזבענייןאולם.73,81(1)מאד"פ,גרגר'נרובין86/669צ"בבגברקהשופט33

כיועולה,הצדדיםלכוונתחשיבותאותהלחחסנטהלאכבר,836-838,846'בע,1הערה
לשליטתםמחוץהואהדבר
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להוציאמשפטיתקשרשלליצירתוכוונהשלהמכשירהיהעשוישבעברייתכן
להתמודדיצטרךהמשפטשביתבלי,החוזיםלדינימחוץפוליטיהסכםפורמליבאופן

כיוםאולם.החוזישיפוטומתחוםהפוליטיההסכםאתשיוציא,אחרתיאורטיבסיסעם
שצדדיםמטענהלהימנעוכדי,ודיןדתיודעיידיעלפוליטייםהסכמיםמנוסחים
אופיואתמיידיתהמחסלתטענה,מחייבמשפטילקשרהתכוונולאפוליטייםלהסכמים
,לחוזהכוונהעלהמעידותהוראותבהסכםהםקובעים,ההסכםשל,כביכול,המחייב

סיעתביןהפוליטיההסכםאתלדוגמהניטול.כספיותסנקציותבדברהוראותכגון
להקמתהשהוביל,זההסכם.ממנה35שפרשה,הציוניהרעיוןלקידוםהסיעהלביןהליכוד

,הממשלהאתלהרכיבהליכודסיעתראשעליוטלשאםקבע,1990בשנתהממשלהשל
הסמכותתופעלשלאגםנקבע.השנייהמהסיעהאנשיםמסוימיםלתפקידיםימנההוא

21א-ו(השריםביןהתפקידיםחלוקתאתלשנותהממשלהסמכות)17הסעיפיםפיעל

נקבעעוד.הממשלה:יסודלחוק(מכהונתושרלהעבירהממשלהראשסמכות)
ערבותהשנילצדייתןצדשכל;כלפיוהכספיותתביעותיועלהשנילצדמוותרשהליכוד

הערובותמהםשיחליטבוררשייקבעוכן,בהסכםההתחייבותהבטחתלשםכספית

להיותהצדדיםשלכוונתםעלבעלילמעידכזההסכם.ההסכםלביצועוהביטחונות

.זולכוונתםתוקףניתןלאכיבסמוךנראהאופןובכל.בחוזהקשורים ,

עתירה,הנדוןלהסכםקשורהיהשלא,שלישיצדהגישהממשלה36ראש'נלויבעניין
בענייןדןלאהמשפטבית.ההסכםשללקיומוכספיתערבותמתןבדברהתניהלפסילת
,פסולהקואליציוניההסכםשלזהחלקכיגרסהמשפטיהיועץכילושנמסרלאחר

ביתנשיאהביע,העתירהשלהפורמליתהדחייהאגבאולם.הוסרההערבותודרישת
הסכםעלכספייסודהרכבתהפוסלתחריפהעמדה,שמגרהשופט,העליוןהמשפט

,הכובל,זראלמנטהציבוריההסכםלתחומילהכניסכדי"בכךיששכן,קואליציוני

כילומרניתן.מחייבמשפטייחסלקשורכוונהשלעצמאיתדרישהמציבאינוהחוזיםחוק34
ליצורדעתגמירתהצדדיםלשנישתהא,החחיםחוקשלמדרישתוזהיסודנלמדפורמליבאופן
ליצירתהכוונהליסודכזההאותופירשההדעתגמירתליסודשהתייחסההפסיקה,אכן.חוזה
'נמרום83/51א"ע;260,266(2)לד"פ,דנציגר'נזנדבנק75/440א"ע.מחייבמשפטייחס

ליצורוהכוונהדעתגמירת"דויטש'ס.518,521-522(3)לזר"פ,אביב-תלאוניברסיטת
ז-והעבריהמשפטשנתון"וישראליהאנגלי,העבריבמשפטחוזיםבדינימשפטייםיחסים

(1979-1980)73,99.
שבוהקנקןכאל(החוזיםלחוק5-ו1סעיפים)הדעתגמירתליסודלהתייחסשניתןלמרות
שלכרעיוןהכוונהיסודמעוגןשמהותיתנראה,מחייבמשפטילקשרהכוונהדרישתאצורה
כמוכנוהצדדיםחופש)כחוזהעצמםלכבוללצדדיםהמאפשרחופשאותו.החוזיםחופש
במוכנוהחוזיםחופש)חתהשאינובהסכםלהתקשרלהםהמאפשרהחופשגםהוא,(החיובי
המכוונתהצדדיםכיןהסכמהעלדהיינו,"חוזה"שלהגדרתומעצםחלהחוזיםחוק.(השלילי
אינומשפטיותתוצאותכעללהיותמכווןשאינומהכל.משפטיותתוצאותבעלתלהיות

חוזיםכהן'נ,מרידמן'ד:החוזיםחוקשללתחולתוכללכפוףהואאיןולכן,חוזהבבחינת
.325-326(אכרך,א"תשנ)

213(2)מדד"פ,ישראלממשלתראש'נלוי90/1540,1523צ"בגהעתירותאתהולידההסכם35

.1הערהלעיל,בסקי'זרזובעניין
.213(2)סדד"פ,90/1540,1523צ"בג36
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טובתהענקתשלשילובכאןיש...כדיןשלאהסטטוטוריהדעתשיקולאת,למעשה
מכאן.בעלילברורהשבכךהמשחיתהוהמהותהפוליטייםהיחסיםלתחוםכספיתהנאה

."חוקיולבלתילאסורכאמורערבויותהסכםההופךציבורי-והאנטיהפסולהאופי
עללשניאחדצדמוותרשלפיהתניהכינקבעשבובסקיז3'רז'זבענייןהוחלהזוהלכה

ימתהשלפיההתניהכישםנקבעועוד.ובטלהפסולההיא,כלפיוהכספיותתביעותיו
ההנחהלאורתפורש"החוזהלביצועוהביטחונותהערובותמהן"שיחליטבורר

.חוקיות-לאערבויותיטילולאכדיןיפעלשהבורר
,האחד.יסודותשני,פסולההיאפוליטיהסכםעלכספייסודהרכבתלפיהלמסקנה

הסכםהאםבשאלהעניינו,השני.שלטוניתבסמכותלסחורניתןהאםבשאלהעוסק
.לחוזהלהיחשביכול,פסולההיאלחוזהלהופכושהכוונה
.שלטוניתסמכותהפעלתעלבהסכמהכרוךפוליטיהסכם:הראשוןליסודאשר
בסמכותלשימושהסכם,למשל,אחרים38רשותמהסכמישונההואאיןזומבחינה
להעניקכדישלטוניבכוחלהשתמשהסכםאומפעללהקיםליזםלסייעכדישלטונית

,כך,דברלכלחוזיםכאלשלטונייםלהסכמיםלהתייחסניתןשלאכשםאך.מונופול39

.פוליטייםהסכמיםלגבי,שאתביתראף
הנאהטובותשללהעברתןמנגנוןוכראשונהבראשמהוויםחוזיםדיניכיציינו
,שלטוניהסכם.טבעןמעצםוסחירותעבירותאלההנאהטובות.מסחריות-כלכליות

,כלכליתפעילותתמורת,סמכותהאתהמגבילבהסכםשלטוניתרשותמתקשרתשבו

.הגבלהמוטלתעבירותהועללמסחרנושאאינהשלטוניתסמכות.בעיהפניועלמעורר
ליתרוןבתמורהאחרתבדרךאותהלהעביראוסמכותהאת"למכור"יכולהאינההרשות

לטובתסמכותהאתלהפעילעליההציבורכנאמן.מההסכםמפיקהשהיא,הכלכלי
שכן,מסוימתבדרךסמכותהלהפעילהתחייבותעצמהעלליטוליכולההיאאין;הכלל
היועשוייםאלהשיקולים.הציבורטובתשלהאינטרסעםלהתנגשעשויהזודרך

אולם.בטלאוהוא,סמכותהמגבילשלטונילהסכםתוקףשאיןלמסקנהלהוביל
אינטרסביןאיזוןהעורך,מתוןכללנקבעבמקומה.זועמדהדחההישראליהמשפט
ולפיו,הרשותהבטחתעלהסומך,הפרטאינטרסלבין,הרשותידיעלהמיוצג,הציבור

להשתחררכוחישלרשות.לביטולניתניםשהםאלא,תקפיםהםהרשותהסכמיכעקרון
הקייםהעיקרוןאתדוחהההשתחררותהילכת.זאתי4יצדיקוהציבורצורכיאם,מהם

.(מרקוהשופט851-852(אלץהשופט)810-812'בע,1הערהלעיל,בסקי'זרז37
,א"תשנ)חוזיםכהן'נ,פרידמן'ד:הציבוריהמשפטבמישורהסכמיםביןהשונותלאבחנות38

.355-358(אכרך
ביןאולפרטשלטוניתרשותביןגרידאמסחרייםהסכמיםיוצאיםהשלטונייםההסכמיםמכלל39

לדיניםבכפוף,וענייןדברלכלחחיםמהוויםאלה-lessלביןבינןשלטוניותרשויות
.להתקשרותצדהרשותשלמהיותההנובעיםהמיוחדים

500Kבענייןשנקבעההאנגליתההלכהזוהי40 . B3(1921)11(8חthe.זtAtaphitdteלהלכה
ר"פ,והתעשיההמסחרשר'נאומן78/594צ"בג:הישראליתבפסיקהביטויאףמצויזו
.98-99(1985,ירושלים)כישראלרשותחוזישלו'גלביקורת.469,474(3)לב

ד"פ,הביטחוןשר'נצובא79/124צ"בג;1989סוד"פ,התחבורהשר'נמילר60/311צ"בג41
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הסכמים",אפוא,הםרשותהסכמי.המחויבותעקרוןהוא,חוזיםדינישלבבסיסם
במובןחוזיםלאודאי,הפרטי42המשפטבמישורחוזיםמהוויםהםאין."רופפים

.ידועלונשלטהציבוריהמשפטמןנובעהרופףחיובםוכוח,זהתמושגשלהמקובל
בעוד.פוליטי44הסכםלגבי,וחומרומקל,יפה,חוזהאינושלטוניהסכםלפיההדעה

בהסדרתכולועוסקפוליטיהסכםהרי,שלטוניהן,כלכלייסודהןכוללשלטונישהסכם

האיכריםהמאחדות87/764צ"בג;73,81(1)מאד"פ,גרגר'נרובין86/669צ"בג;572(2)לד
לכדורגלההתאחדות89/402צ"בג;309,314-315(1)מגד"פ,החקלאותשר'נבישראל
להיותיכולהשלטוניתרשותלהבטחת":179,182(2)מגד"פוהתרבותןהחינוךשר'נבישראל

מצדכוויתורנתפסתאינהלעולםכזוהבטחה;נתונהלתקופההמתייחסת,מוגבלתנפקותרק
'נחוליםקופת88/250א"ע;(מצאהשופט)"..השלטוניותבסמכויותיהשימושעלהרשות
אתהפוטרהסכםעלההשתחררותהילכתהוחלהלאשבו)488(4)מגד"פ,שבע-בארעירית
769(3)מדד"פ,פכר'אינצ'נישראלמדינת87/144א"עוכן.(מסמתשלוםחוליםקופת

.(הלבתוםלעקרתכפופההשתחררותהילכת)
מדינת'נמעוז76/28נ"ד:הרשותשלרגיליםמסחרייםחוזיםעלחלהלאההשתחררותהילכת
.821(2)לאד"פ,ישראל

"הפרטיכמישורהפועלתרשותעלהציבוריהמשפטמןחובותשלתחולתן"פמפמן'ד42
(1982)יבמשפטים"הפרטעםהציבוריהמנהלהסכמי"טדסקי'ג;598(1974)המשפטים

אין:בךהשופט)272,276(4)מדד"פ,ישראלמדינת'נמרט.מ.ג.ר85/126א"עהשווה.227
אזעקהלקבלמוכנהלהיותהמשטרהאתהמחיביהלומיםלמלטשתמשטרהכיןחוזה

(.זהבענייןהמשטרהעםפעולהשיתוףעללדברניתןהיותרלכל;עליהולהגיבמהמלטשה

חוזישלו'ג:נורמטיביתלדואליותהכפופים,חוזיםהםשלטונייםהסכמיםגםשלפיהלדעה43
(א"תשנ)המנהלרשויותשלהחוזיתהאחריותברק'ד;37-38(ה"תשמ)כישראלרשות

.(41-51,שם!פוליטיהסכם,למשל,לסחגיםבכפוף)33-41
החוקיתהסמכותכעלאינוההסכםאתשקושרמירביםכמקריםכילטעון,לכאורה,ניתןאמנם44

הפרטיבמשפטהפועלת)מפלגה,למשל,לשלטוןלהגיעהשואפיםגופיםאלאהמיידית
ולצמצםאחרתלמפלגהמסוימותחוקיותסמכויותעלשליטהלהעניקהמתחייבת,(כעמותה

בכלשכן,חשיבותלדבראיןבעיני.בשלטוןנציגיהידיעלשיופעלו,שלהסמכויותיהאת
.שלטוניתסמכותשלבעתידאובהווהלהפעלתההמתייחסבהסכםמדוברמקרה
השונותהסיעותביןההסכמיםכינטען,73,81(1)מאד"פ,כרגר'נרובין86/669צ"בבג

לשכתבמוסדותמשרותנושאישלבעתידדעתםשיקולאתלהגבילבהםיששכן,פסולים
אין,בעתידהזוהטענהנכונהאפילוכיבציינו,לגופהזוטענהכחןלאהמשפטבית.הדיןעורכי
המגביליםהסכמיםכיהיאבישראלהמקובלתהגישה,שכן.בהווהלפסילתולהביאכדיבכך

.כשלעצמםבטליםאינםשלטוניתסמכות
,לעתידבהתחייבותשמדוברהעובדה:ראשיהשניעלעלינומקובלתאינההמשפטפיתעמדת
.(לאואםחתההינוההסכםאםלשאלהקשרבלי)שיפוטיתמביקורתההסכםאתמחסנתאינה
שלטוניהסכםכלהופכתאינה,לביטולניתןרקאלאבטלאינושלטונישהסכםהעובדהוכן

.שלטוניהסכםשלדעוחלפוליטיהסכםעלכיסוברתשאינני,עודמה.לכשר
,שלטוניתסטכותשלבעתידלהפעלתהרביםבמקריםמתייחסיםפוליטייםשהסכמיםהעובדה
תנאיהמשפטיליועץמוקדמתפניהתהווהבעתידבילקבועאלוןהשופטאתהגיעה

,בסקי'זרז:(מסוגהראשונהבהיותהלגופהדןהנוכחיתכעתירה)המשפטביתשללהתערבותו
,פסולההסכםגואםהואלכךהטעם.ברקהשופטדוחהזועמדה.800-802'בע,1הערהלעיל
שערילפתוחלאמדוע,שלטעיתסמטתמרכילההסכםואם.עתהכברפסלותועללהכרםניתן
ההניהשלהנאותהפרשנותהכייסהבראםגםכברהתניהלבטלותשטחךמיבפניהמשפטבית
.(863-865שם)ההשתחררותלהלכתהסמכותהפעלתאתתכפיףרקאלא,לבטלותהתביאלא
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אחריםשלטונייםובהסדריםהשלטוןבחלוקתהעוסקהסכם.בלבדשלטוניתמערכת

הממשלהראש'נבסקי'רז'ובענייןאכן.הפרטיבמשפטחוזהלהיחשביכולאינו

הסכםעללחולמתאימהאינההרגילההחוזיתהמערכתכיוברקאלוןהשופטיםהסכימו

ביתראף,חלהרגיליםשלטונייםחוזיםעלהחלהההשתחררותהילכתפוליטי45וכי
פוליטישהסכםהתפיסהכלומר,החלטתםשלהחיוביהפן.'%פוליטהסכםעלגם,שאת
אניזובנקודהאך.בהמשךזאתואסביר,עלימקובלאינוהציבוריבמשפטמחייב

מהסכםחוזהשלאופיהשוללזהכלומר,ההלטתםשלהשליליהפןאתלהדגישמבקשת

פיצוייםשלתניהפוליטיבהסכםמצויהכאשר,תוקףמישנהמקבליםהדברים.פוליטי
נגוענזההסכם.בוהכלולההתחייבותהפרתשללמקרה(אחרתכספיתסנקציהכלאו)

ביןניגודיוצרהוא:מכךויותר.'י"בכסףשלטוןקוניםאין"שמכךהנובעהבסיסיבפגם

.שלו48המפלגתיאוהעצמיהאינטרסלביןהציבורלטובתלפעולהסמכותבעלחובת
,ההתחייבותיקייםלאאםהשנילצדפיצוילשלם(תחויבמפלגתוכיאו)יחויבכיחששו

יפרבכך.הציבורלטובתהדבריהיהלאאםגם,סמכותולהגבלתלפעוללהמריצועלול
תקנתאתנוגדתבהיותהבטלהכזוהתחייבותכיברורכךמשום.הציבורכנאמןחובתו

ההסכםשלאופיועלגםאלאהספציפיתההתניהעלרקלאמשליךהדבראך.הציבור49

שאסורהעיקרון:לכן50קודםהתייחסתישאליוהשניליסודמתקשרוהדבר,כולו
פוליטיהסכםאםבשאלההתחבטותמונע,פוליטיהסכםעלכספיתסנקציהלהרכיב

.(ברקהשופט)838-839;(אלוןהשופט)797'בע,1הערהלעיל,בסקי'זרז45
.(ברקהשופט)844-845;(אלץהשופט)795-796,806-807'בע,שם46
.רגילשלטוניכהסכםאףלהיפסלעשויהכזותניה.(ברקהשופט)851'בע,שם47
הבדלישאםהשאלהאת,850'בע,1תערהלעיל,בסקי'זרזבענייןברקהשופטהעלהזהלעניין48

כךלידילהביאמפלגהמתחייבתשבוהסכםלביןהסמכותבעלעצמוכובלשבוהסכםבין
עלמשפיעאינולהסכםהצדדיםכיןהשוניבעיני.האמודההסכםפיעליפעלסמכותשבעל
סמכות)ההנאהטובתשלטיבהלאורחוזיםאינםההסכמיםסוגישני:ההסכםשלטיבו

שישבכךדי,בהווהשלעתיתסמכותכעלבהםמעורבלאאםגם.עוסקיםהםשבה(שלסוסית
,הציבוריהמשפטמתחוםבהסכמיםמדובר.בעתידסמכותלבעלהמופניתהנחיהבהם

המוקדמתוהפניההעתירהבשלותלנושאמתקשרתהשאלה.צ"בבגהיאבהםלדוןשהסמכות
.44בהערהלעילשנדון,המשפטיליועץ
אינםמפלגותכיןהסכמים.שלהםהפרסונלילצד,כמובן,נוגעההסכמיםביןכולסהכדל

בצורהלהםצדדיםאינםאועליהםחתומיםאינםאם)עצמםהסמכותבעליאתמחייבים
אתלהפרלסיעתואולמפלגתוגורםבהסכםכאמוריפעלשלאשנבחרייתכןכיאם,(אחרת
תעמודלא,כללמחייבאינוההסכם,לסכורנכוןלישנראהכפיאםאך.התמהשעליוההסכם
לאהסמכותבעלוכלפי,חוזההפרתבשלחוזיתתביעהעילתאותוקיימהשלאהמפלגהכלסי

.53הערהלהלןהשווה.ציבוריתהתחייבותהפרתגרםבשלעילהתעמוד
התחיכותשמגרהנשיאפסלשבו,225,235(2)מאד"פ,אשד'נספיר84/614א"עהשווה49

.אחרמתקשרלביןהדיןפסולביןחוזהשלמשפטביתידיעללאישורולהביאאפוטרופוס
העצמיהאינטרסלביןהדיןפסוללטובתלפעולהאפוטרופוסחובתביןניגודטבועבהתחייבות

מחשש,הדיןפסוללטובתאינההעסקהאפילו,האישורלקבלתשיובילוהאפוטרופוסשל
.זאתיעשהלאאםלסנקציהכסוףיהיהשמא

.37הערהלאחרטקסטלעיל50



נדהפוליטיההסכם

קבועיםפיצוייםשלתניהבולקבועשאסורלהסכםלהתייחסניתןכיצד.חוזההוא
חוזהלהיחשבראויאינו,פסולההפרתובשלכספיתשסנקציההסכם?חוזהכאלמראש

.מלכתחילהכךלהיחשביכולואינו
כשלעצמופוליטיהסכם:זההואהפרטיהמשפטבמישורפוליטיהסכםשלמעמדו

ועםהחוקעםאחדבקנהתוכנומבחינתעולהשהואלכךבכפוף)מותרהוא.פסולאינו

האיסור.חוזהלהיחשביכולהואאיןולכן,לחוזהלהופכואסוראולם,(הציבורתקנת

או,מראשפיצוייםהקובעתתניהשלתוקפהשוללהפרתועלכספיתסנקציהלהטיל
לאאם,שטראושעבודןלממשזכותתהיההנפגעלצדכיהקובעתתניהשלתוקפה

מחילהכגון,התובעלצדישירכספייתרוןהמעניקהתניהכלאו,שבהסכםהחיוביקוים

קיומואי,חוזה52אינופוליטיהסכם.השניהצדידיעלחובותיותשלוםאוחובותיועל

-א"תשל,(חוזההפרתבשלתרופות)החוזיםשחוקומכאןחוזה53הפרתבגדראינו

הסכםעלכספייסודהרכבתהפוסלתהעמדהכילצייןחשוב.עליוחלאינו1970

א13סעיף.199154בשנתשתוקןהממשלה:יסודבחוקחוקילגיבושזכתהקואליציוני
לגבימסוימיםהסכמיםלעשייתסייגקובע,הממשלה:יסודלחוקהמתקןבחוקשהוסף

סיעותשלמוסמכיםנציגיםבידירקייעשהההסכם:שרכסגןאוכשראדםתפקיד

אדםשלהעברהאילגביהסכםייעשהלאכינקבעכן;[(א)13א]להסכםצדשהןהכנסת
ממשלתיתבחברה,בחוקשהוקםבתאגיד,המדינהבשירות,בממשלה,בכנסתמתפקידו

אובמישריןערבותתינתןלאכינקבעכךעלנוסף;[(ב)א13]אחרציבוריגוףבכלאו

שלביצועםלהבטחתאחרתהנאהטובתבכלאובשירותכסףבשווהאו,בכסףבעקיפין
.[(ג)13א]תוקףכזולערבותיהיהולא,כאמורהסכמים
דהיינו,בוהנדוניםמהסכמיםמחייבתוקףשוללשהוארקלאהחוקכיסבורהאני
לתקנתמנוגדיםבהיותם,לאסוריםאותםהופךגםשהואאלא,שפיטיםללאאותםהופך

אולם.לחוזהפוליטיהסכםלהפוךהצדדיםשליכולתםחוסראתמדגישהחוק.הציבור

אלאהחוקמדברשעליהםהפוליטייםלהסכמיםרקלאמתייחסתזושמסקנהלינראה

.בפסיקהשנקבעהכלליהעיקרוןסמךעלוזאת,שהואפוליטיהסכםלכל
מחייבפוליטישהסכםאףכיוברקאלוןהשופטיםקבעובסקי'רז'זבענייןכיציינתי

להשוותנכוןאףהיהאלוןהשופט."אותוהולמתהחוזיתהמערכתאין,מוגבלבאופן

מבוססהואגםפוליטישהסכםכךבשלדווקאלאו,פוליטילהסכםהימוריםהסכםבין

השווה.11,48(ה"תשל)1967-ז"תשכ.המשכוןחוקויסמן'י:לחיובהמשכוןשללטפלותו51
להערותטקסטלעילהשווה.לעיל"המשכוןיפקע,החיובחדל":המשכוןלחוק15סעיף

27-32.
שלו'ג:(בומטיפוללהינזרהמשפטביתשעל)חוזההואפוליטיהסכםלפיהלדעהאולם52

.215(1991)טזמשפטעיוני"פוליטייםהסכמים"
,ארמון'נדקוכר86/131('חי)א"עהשווה:פוליטיהסכםשללהפרתולגרוםניתןלאגםלכן53

כישםצוין.קואליציוניהסכםשלהפרתוגרםבשלתביעהנדחתהשבו,336(1)ח"תשממ"ס
.לחוזהצדהיהלאשכןלתבועהתובעהיהיכוללא,אכיףההסכםהיהאפילו

13אסעיףהוספת.90,91א"תשנ,1345ח"מ,(12'מסתיקון)הכנסת:יסודחוק:נקראהתיקון54
.ל"הנלחוק(2)3בסעיףנקבעה

.45הערהלעיל55



כהן'נ72

לנפגעמעניקהאינהההסכמיםשנישלשהפרתםהעובדהבשלאלא,הימור56עללעתים
.אכיפה57שלסעדלאאף,פיצוייםשלסעד

,ביותרבעייתייםבהסכמיםלנוענייןהמקריםשבשניזומבחינהנכונהההשוואה

עלחוקיאיסוראיןהימוריםבהסכם:ביניהםההבדלאת,זאתבכל,להדגישראויאולם
שביתאף,הציבורלתקנתניגורזובעובדהואיןהפרה58שללמקרהכספיסעדקביעת

.חוקיתבלתיהיאפוליטיבהסכםכזוקביעה,מנגד.כזאתתניהיאכוףלאהמשפט
כךמכונהאףוהוא,החוזהגבולעללהיותיכולרופףהימוריםהסכם,אחרותבמלים
לאהפרתובשלכספיתשסנקציההסכם,כאמור,שכן,פוליטיהסכםכןלאאך,בחקיקה

.חוזהאינו,לחלוטיןחוקיתבלתישהיאאלאאכיפהשאינהרק
אכיףבלתילהסכםבניגודזאת,פוליטיבהסכםכספיותהבטחותלקייםשאסורמכאן

נניח,למשל,כך.לקיימןשמותר(נטלמני'גהסכם)שפיטבלתיאו(הימוריםחוזה)
השנילצדישלם,אותושיפרשצד,הימוריםבהסכםאפילואונטלמני'גבהסכםשנקבע

הסכםאתלקייםמותר.חוקיתהיאכזוקביעה.ההפרהבשלמראשקבועפיצוייםסכום
,זאתלעומת.השבהעילתכללאין,"רגיל"שפיטלאהסכםשקייםלצדלכן.הפיצויים

ואם.לקיימןגםאסורכינובע,פוליטיבהסכםכספיותהבטחותקביעתעלהאיסורמתוך
כספיותהנאהטובותשנוקצדשללהשבהשהעילהאפשר.השבהןלדרושניתן,קוימו

אך.1979-ט"תשל,במשפטולאעושרעשייתחוקעלמבוססתתהיהפוליטיבהסכם
ולאאנלוגית:החוזיםלחוק31בסעיףהקבועהההשבהלעילתאנלוגיתשתהיהאפשר
סעיףשללתחולתוההתחלתיתההנחההואחוזהקיום)בחוזהכללמדוברלאכי,ישירה

בלתיהנאהטובתבמתןשמדוברמזהנובע31סעיףשללהסדרהדמיוןאולם.(31
שלבזכותולהכיראםדעתשיקולהמשפטלביתלהעניקוראוי,הסכםפיעלחוקית
.להשבה59התובע

למעשה.חוקיותואישפיטותלבין,הצדדיםכוונתביןהקשרלשאלת,אפוא,נחזור

לאאםשכן.זהבתחוםרלבנטיתללאהצדדיםכוונתהופכתקודםשאמרתימהמתוך
במשפטלאלפחות)שפיטיהיהלאממילא,שפיטיהיההפוליטישההסכםהתכוונו

להתכווןלהםאסורשכן,כוונתםאתלהגשיםיוכלולא,לכךהתכוונואםגםאך.(הפרטי
מזההנובעת,שפיטבלתיחוזהשלקטגוריהשישהקובעתמעניינתהלכהזוהי.לכך

.ופסולה60חוקיתבלתיהיא,שפיטלחתהלהופכוהמובעתהכוונהשעצם
זאתלעשותהיהניתןלא,לחווהפוליטיהסכםלהפוךאיסורהוטללאשאפילויוצא
אסור:המסקנה.כךודאי,כזהאיסורומשחל,6!חוזיםדינישלהטבעיתהמגבלהמכוח

:"שניהםשלבאופימשותףמשהושישאומרהייתידמיסתפינאולולא":זהיסודבגללגםאך56

.797'בע,1הערהלעיל,בסקי'ורזבפצתךאלוןהשופט
.שם,שם57
.343-355(אכרך,א"תשנ)חוזיםכהן'נ,פרידמן'ד:הימוריםבהסכםלדיון58
שיקולהמשפטלביתיהיה,עושרעשיתחוקעלמושתתתההשבהעילתאםגם.366'בע,שם59

.לחוק2סעיףפיעלהשבהעללהורותאםדעת
.27-32להערותטקסטלעיל60
.26הערהלעיל61
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במשפטומה,הפרטיבמשפטכחוזהשפיטשאינומכאן,לחוזהפוליטיהסכםלהפוך
?הציבורי

הציבוריבמשפטפוליטיהסכם

החוזיתהמערכתכיוברקאלוןהשופטיםהסכימוהממשלהראש'נבסקי'רז'זבעניין
המשפטבמישורמחייבהואוכיפוליטיהסכםעללחולמתאימהאינההרגילה

אך,ההשתחררות63להלכתרגילשלטונימהסכםיותראף,הואכפוףאמנם.הציבורית

.לקיימוחובהמוטלת
עסקתכגון,אחרשלטונילהסכםפוליטיהסכםביןהשוואהנעשתהאףבשעתו

מתקשרתטעוןבעסקת.זהה64דיןההסדריםסוגישניעללהחילנכונותוהובעה,טיעון
זובעסקת.הצדק65עשייתשלההליכיםייעוללשםסמכותהאתהמגבילבהסכםהרשות

לשםסמכותמגבילהסכם)אחריםרשותהסכמי(חלקית)המאפיין,הכלכליהיסורחסר

השונירבלכךמעבראך,פוליטילהסכםטעוןעסקתדומהזומבחינה.66(מונופולמתן
סמכותשלבהפעלתהעוסקאמנם,אחרשלטוניהסכםככל,פוליטיהסכם.ביניהם

מתייחסים(טעוןעסקתלרבות)"רגילים"שלטונייםשהסכמיםבעודאולם,חוקית
שימוששלבעיהמעורריםהםאיןלכאורהולפחות,הסמכותשללהפעלתהבמישרין
,שלטוןקבלתלהבטיחכוונהמתוךפוליטייםהסכמיםנעשים,זרהמטרהבשלבסמכות
בעיהלעוררהםעשוייםפניהםועל,פוליטילאדם,לגוףהנאהטובותאוסמכות,משרה
נועדהשלשמהלמטרהנעשהכילהניחניתןרגילשלטוניהסכםלגבי.זרהמטרהשל

.מאליהמובנתאינהזוהנחהפוליטיהסכםלגבי.הסמכות
הואלעצמולא.הציבורנאמןהואציבוראיש"כיהאמירה,פוליטיבהסכםכשמדובר

של)נורמטיביתאמירהבבחינתהיא,י6"פועלהואהציבוריהאינטרסלמעןאלא,פועל

הדברכאשראףכזההסכםנכרתלעתים.(מצוישל)דסקריפטיביתבהכרחולא(ראוי
בניגודלעמודעשוישהואבךעללדברשלא,בכללותוהציבורשלמטרותמשרתאינו
במציאותבמיוחדבולטהדבר.קיומובאידווקאהציבורשלתקנתותהיהואז,להן

שהסכםלכךאחתלאגורמיםאותההפוקדיםהשינויים.שלנוהדינמיתהפוליטית

הנוגעיםהפרטלביןהרשותביןשבהסכמיםבעוד.ולמיותרלמכבידהופךפוליטי
עלהמסתמךהפרטאינטרסביןנכוןאיזוןלערוךיש,שלטוניתסמכותשללהפעלתה
ביןבהסכמיםמדוברשכאשרהרי,הרשותידיעלהמיוצגהציבוראינטרסלביןההבטחה

.(ברקהשופט)838-389;(אלוןהשופט)797-799'בע,1הערהלעיל,בסקי'זרז62
.(ברקהשופט)844-845;(אלוןהשופט)795-796,806-807'בע,שם63
.73,78(1)מאד"פ,ברגר'נרובין86/669צ"בג64
,אביבתלשחוזפרקליטות'נארביב85/218צ"בג:טעוןעסקתשלהנורמטיבימיקומהלשאלת65

.(ברקהשופט)393(2)מד"פ
.47-48(א"תשנ)המנהלרשויותשלהחוזיתהאחריותברק'ד:ההשוואהלביקורת66
.73,78(1)מאד"פ,ברגר'נרואין86/669צ"בג67
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מקוםאין,שלטונייםתפקידיםנושאיאופוליטיותסיעות,מפלגות,כגון,ציבורייםגופים
ביןניכרהבדלעלמצביעהפוליטילהסכםשלטוניהסכםביןההשוואה.דומהלאיזון
לינראה.הפוליטיההסכםעלהשלטוניההסכםשלדינוהחלתמצדיקהואינה,השניים

.משפטיתסנקציהללאממנולהשתחרריהיהשניתןמחייבההסכםשאופי

הפסיקהעמדת

התייחסו,הציבוריבמשפטתוקףהפוליטילהסכםכיהגורסיםוברקאלוןהשופטים
השופט.פוליטיהסכםשלמהפרתושנפגעלמיהעומדיםהמעדיםאוהסנקציהלשאלת

תהיההעיקריתהתרופהכיסוברברקהשופט.הצהרתי68הואהיחידהסעדכיגורסאלון
זוכיאף,אכיפהתרופתשלהענקתהלשקולמוכןיהיהחריגיםבמקרים.ביטול69

סעדים)הסכםהפרתעלהמכריזהזותהיההראויהוהתרופה70"יותרהרבהסבוכה"
שהתרופהמסכימיםששניהםמכאן.ו7(התנצלותאוהפרהעלהודעההםלכךנלווים
.שניהםעלקבילבלתיהואהפיצוייםסעדואילוהצהרההיאהראויה
.רגילשלטונימהסכםיותרחלשהריהו,תקףפוליטישהסכםגרסתםלמרותכיעולה

בהקשרראויאינו,שלטונית72הבטחהשלהפרתהבשלהשגרתישהוא,האכיפהסעד

הסכםהפרתבגיןחריגותבנסיבותלהעניקהשניתןהפיצוייםותרופת,פוליטיהסכםשל

במיוחד,הצהרה74להעניקלנכונותחשיבותיש,זאתעם.בכללאפשריתאינה,י"שלטונ

.796-797'בע,1הערהלעיל,כסקי'זרז68
.845'בעשם69
.שם,שם70
.846'בעשם71
:המחוזיהמשפטביתידיעלהצהרתיצולהינתןיכוללעתים.צ"בגידיעלהצויינתןלרוב72

הסכםלפיההצהרה)488(4)מגר"פ,שבעבארעיריית'נחוליםקופת88/250א"ע,למשל
.נדוןלאהסמכותבשאלת.(הרשותאתמחיבמסמתשלוםחוליםקופתאתהפוטר

,הביטחוןשר'נצובא79/124צ"בג;1989,2005סוד"פ,שרהתחכורה'נמילר60/311צ"בג73
,השיכוןמשרד-ישראלמדינת'נבריטניהי"אבנק80/64א"ע;752,754,755(2)לדד"פ
(1)מהד"פ,והחרכותהחינוךמשרד'נמ"כעמיקרונט90/2167צ"בג;589,603(3)לחד"פ

גובהייקבעשבמסגרתה,המנהליתההבטחהדיניבכלרוויזיהלהצעת.(אורהשופט)45,55
"מנהליתהבטחה",שסיין'א:הצדקחושפיעלאלאנוקשיםכלליםפיעללאהפיצויים
מנהליהסכםביןלהבחיןמקוםישאםהיאשאלהזהכענייןואף,255,292(1985)ידמשפטים

(מפעללהקיםליזםלסייעכדישלטוניבכוחלשימושהסכם,למשל)מסחריכלכליאופיבעל

.(טעוןעסקת,למשל)ציבוריהסכםלבין
בזיוןפקודתלפיעילההנפגעלצדתהיהלא,הסכםהפרתעלהמשפטביתהצהרתלמרותאולם74

ביתנתבקששבו,85(4)לטד"פ,הכנסתר"יו'נכהנא84/742צ"בגהשווה.המשפטבית
ובית,הכנסתשולחןעלהעותרשלחוקהצעותלהניחוסגניוהכנסתר"יועללצוותהמשפט
להניחשלארשאיםאינםשהמשיכיםכךעלשהצהירזהבמובןלהחלטיהצוהפךהמשפט
ר"יואתלכוףביקש,כאמורהעותרהצעותהונחומשלא.הכנסתשולחןעלהעותרהצעות
צ"בג:הבקשהאתדחההמשפטביתאך,המשפטביתבזיוןפקודתפיעל,זאתלעשותהכנסת

לעיל,בסקי'זרזבענייןהשופטשלהסבריווראה.485(4)לטד"פ,הכנסתר"יו'נכהנא85/306
.797-798'בע'1הערה
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אפילו,המשפטביתעמדתאתהרשותתכבדהציבוריהמשפטבמישורכיההנחהלאור
.חיוב5זבלשוןמנוסחתאינה

,הפוליטיההסכםשלתקפותובדבראלוןהשופטשלדינובפסקהאמירותלמרות
קבע,כנכור.זובמסקנהתומכיםאינםידועלשהובאוהמרכזייםהשיקוליםכינראה

חלקאותו?שפיטחלקאותומהו.שפיטפוליטיהסכםשלחלקורקכיאלוןהשופט

.הציבור77תקנתשלאףואוליהחוקיותעקרוןשל,7"הגילוחובתשללנורמותהכפוף
כפיפותו:פוליטיהסכםשלתקפותובדברמסקנהעלמלמדותאינןאלהנורמותכינראה
שלממצעחלקמהיותואלאהמחייבמתוקפונובעתאינהגילוילחובתההסכםשל

רשותשכלמהעיקרוןנובעת(הציבורלתקנתואף)לחוקכפיפותוואילו.פוליטייםגופים
הפעולההואשנבחןמה.החוקתייםהעקרונותולפיהחוקלפילפעולחייבתשלטונית

משמעותה.מחייבכהסכםתוקפהולא(בעתידלפעולשלטוניתסמכותשלכוונתהאו)

הרשותעלאו)הרשותעלהאוסרצושניתןהיאהפסולההתניהבטלותעלהכרזהשל

,האחריםחלקיו,אלוןהשופטשללגרסתו.ההסכםפיעלשהתחייבהכפילפעול(בכוח
שהסכםמדבריועקיףבאופןעולהומכאן.כללשפיטיםאינםההסכםשל,הכשרים

מהעובדהנובעת"שפיט"ידיועלשכונההחלקעלהביקורת:כללמחייבאינופוליטי
שלמסיווגוולא(מסוימתבדרךלפעולמכוונתהאו)הרשותשלפעולהמבטאשהוא

:כן-על-יתר.שפיטאינוממילאהאחרהחלקואילו.הציבוריבמשפטכתקףההסכם

בכךלהכירמוכןוהוא,מסוימתתפניתאלוןהשופטעושהההצהרתיבסעדשבדונונראה
הופךהואממילא.הסכם8יהפרתבשלהצהרתיסעדלהעניקניתןמסוימותשבנסיבות

שללעמדתומסכיםנמצאהואמשיםומבלי,לשפיטההסכםשלהפוליטיהחלקאת
.בחריפותחולקהואשעליה,ברקהשופט

סמכותהמשפטלביתוכיהאורךלכלשפיטההסכםכיברקהשופטשלתפיסתו

(השלטונית9יההגינותועקרוןהסבירותמבחןפיעל)קיומולאיצידוקהיהאםלבחון

הורחבהזואפשרות.382,388-389(2)לד"פ,ישראלמדעת'נאלוש75/694צ"בג,למשל75
מדינה'ניוטבין79/144א"ע:זמניהצהרתיסעדלהעניקהמשפטביתשלכוחומשהוכר
מעוף441783ש"ב;197(2)להד"פ,בכר'נדוויק80/341צ"בג;344(2)לדד"פ,ישראל

זוממן"ראהלדיון.(זהלסעדהבקשהנדחתהשבו)732(2)לזד"פ,ישראלמדינת'נאררנתיבי
.29-30,120,529,583(6,1990מהדורה)האזרחיהדיןסדרי

,פרס'נשליט90/160צ"בבגנקבעההגילויחובת.786-788'בע,1הערהלעיל,בסקי'זרז76
(2)3בסעיףשתוקן,הממשלה:יסודלחוק13בבסעיףקבועההיאוכיום,353(3)מדד"פ

.90,91א"תשנ,1345ח"ס(12'מסתיקון)הכנסת:יסודלחוק
'בע,1הערהלעיל,בסקי'זרזבעניין:זובעילהמפיקוחאלוןהשופטשללהסתייגותו77

.845,862-863,שם:זהבענייןברקהשומטשלמשמעיתהחדלעמדתו.790-795
השופטשכן,ההסכםשללפסלותואוהגילוילחובתהמתייחסתבהצהרהמדוברשאיןונראה78

ידיעלההסכםהפרתעליחליטהמשפטשביתבמקרהשיינתןסעד"להכוונהכי,מבהירעצמו
.798'בע,שם:"הצדדיםאחד

שלותשובתו,770-771,שם,אלוןהשופטשלביקורתו;840-845'בע,שםברקהשופט79
.857-858,861-863,שם:למבקריוברקהשופט
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בשלהעיקריתהתרופהכימסקנתואמנם.האנליטיבמישורהקושיעיקראתמעמידה

.ושפיטתקףבהסכםשמדוברהנחתואתמחלישה,ביטולהיאפוליטיהסכםהפרת
שלבסיועוצורךאיןהפעלתושלשם,עצמיסעדהיאהביטולשתרופתהואלכךהטעם

לאהסכם,שציינוכפי.הטבעי"סעד"הזהו,שפיטבלתיבהסכםכשמדובר.המשפטבית
לבטלהיכולת.רצונםלפילקיימושלאאולקיימולצדדיםהמאפשרהסכםהואשפיט
מבלי,הסכםלקייםשלא(יכוללפחותאו)רשאישהצדהיאמשמעותהההסכםאת

.(המשפטמבחינת)לקייםשלאחופש,אפוא,הואהביטול.למכשוללויעמודשהמשפט
,זהבהקשר,ביטולהמונח,אפוא,משמשבמודעשלא.זההמשמעותשפיטותלחוסר
.להסתייגברקהשופטמבקששממנו,שפיטותלחוסרנרדףמונח
שניעלהמקובלת)המשפטביתשלההצהרתיתבסמכותומההכרה,זאתעם

להעניקומהאפשרות,הפרהכעלפוליטיהסכםשלקיומו-איעללהכריז(השופטים
שבהןנסיבותייתכנוכינובע,(ברקהשופטרקמכירשבה)אכיפהסעדחריגיםבמקרים

הסכםכיטענהאנליטיבאופןמבססיםאלהמעדים.פוליטיהסכםלהפראסוריהיה

כילהדגישחשוב.העקרונילמישור,אפוא,עוברהוויכוח.תקףהסכםהינופוליטי
שיפוטיבכוחלשימושאחתדוגמהלאאףאיןהשיפוטיתההתפתחותשלזהבשלב
,עצמהבעייתיתהסכמיםלמערכתתעניקכזוהתערבות.הדברשכךוטוב,זולמטרה

ביחסיורצויהבלתילמעורבותהמשפטביתאתותגרור,הרצויעלהיאעולהכיוםשכבר

.והמבצעתהמחוקקתהרשותעם
אתאחדצרקייםשבו,הכנסתחבריביןהרוטציההסכםשלהמקרהאת,למשל,ניקח
התפטרולאבכיסאודבקזהאך,השניהצדלטובתבכנסתמחברותווהתפטרההסכם
תוקףלפינבחןהמקרהכיבסוברו,התצרב86לאהמשפטבית.השלישילטובת

ההסכםכילקבוענטהגםהמשפטבית.(ההסכם,כלומר)לוהמניעלפיולא,ההתפטרות
.הציבורםלתקנתנוגדאינוכזההסכםלפיהןאחרותדעותקיימות.הציבורלתקנתמנוגד
שלזכותועלשיצהירראויהאם,כזהבהסכםפסולכלרואהאינוהמשפטשביתבהנחה
כנסתחברמכהןשלפיוהמשטרעקרוןייפגעלאבכךהאם?לכנסתלהיכנסבתורהבא

היכול?המשטרעקרונותעללגבוריכולפוליטיהסכםהאם?כהונתותקופתכללאורך
כזההסכםלעודדמקוםשאיןוודאיזחוקתי82כללעלהגוברתמניעותליצורהסבם

.מהפרתף8שנפגעמיבפניהמשפטביתשעריולפתוח

פ,רביעה-אבו'נזועבי80/501צ"בג80
-
שניםמספרכעבורהסתיימההמדשה.262(2)להד

.נרצחמקומולפנותשסירבהכנסתחבר:טרגיבאופן
בהסכםשאיןהסוכריםכדעתדעתי":אלוןהשופטאומר794'בע,1הערהלתיל,בסקי'זרז81

חודשירוטציההסכםלעשותהיתרמכאןנובעהאם."הציבורלתקנתניגודמשוםרוטאציה
?לכנסתסיעהמועמדיבין(יומיואולי)

במשפטכזההסכםלביןהפרטיבמשפטהניעותהיוצרהסכםביןלהשוותניתןשלאדומה82
לעקרונותהפורמליהכללבין:ומתןבמשאלבותוםהחוזיםדפוסי"כהן'נהשווה.הציבורי
הבטחה"שסיין'א:הציבוריבמשפטהמניעותלשאלת.13(1986)לזהפרקליט"הצדק

'נ'ושותרובינשטיןאברהם89/111צ"בגוכן.255,292(1985)ידמשפטים"מנהלית
אינהמסמכותחורגתהבטחה)133,139-140(2)מהד"ת,ולכניהלתכנוןהמחוזיתהורידה
.(החוקלגבולותמעברהשלטוןסמכותתורחבפכך.תופסת

לפיהברורהעמדההביע,הציבורלתקנתזהמסוגהסכםביןניגודרואהשאינו,אלץהשופט83
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חובהקואליציוניהסכםמטיל,למשל,אם:והמבצעתהשופטתהרשותליחסיובאשר
בענייןהצהרהייתןהמשפטשביתהראוי,מסויםחוקחקיקתליזוםהממשלהראשעל
לפיתקציביםהקצאתעל(הצהרהידיעל)המשפטביתהיצווה?הפרהעלשיודיעאוזה

ישיבהתלמידישלגיוסםעלהממשלהתחליטאם?קואליציוניבהסכםשהובטחמה
?המשפטתביתהיתערב,הבטחוניבמצבהרעהשחלהובלי,קואליציונילהסכםבניגוד

,הירוקלקומעברהתנחלויותהפסקתעלהממשלהתחליטאםהמשפטביתיעשהומה
הבעיהגםמתעוררת,המוסדיתלבעיהמעבר?הקואליציונילהסכםמוחלטבניגודזאת

עקרוןהואפוליטיהסכםהופראםהשאלהלבחינתשהוצעהמידהקנה:הנורמטיבית
מעמימותוהנובעים,ניכריםקשייםמעוררתזהעקרוןשלהפעלתו.והסבירות85ההגינות

הסכםכורת,לשלטוןלהגיערצוןשמתוךמיהאם.ההשתחררותלהלכתומכפיפותו
יכריעהמשפטשביתהדברטובהאם?ובסבירותבהגינותפועל,יקיימושלאבתקווה
רצוילפיה,אלתהשופטשלעמדתועלימקובלתזהבעניין?זהמסוגפוליטיותהכרעות
.המשפט86לזירתמחקןהשאלהאתלהשאיר
ולא,החוזיבמישורלא,פוליטילהסכםמחייבתוקףלייחסאיןכיסבורהאני,כאמור
כאילולהתנהגרשאיםלהסכםשהצדדיםאומרתזאתאיןאך.הציבוריהמשפטבמישור
הנפגעשהצדרקהיאמשמעותה,תקףאינופוליטישהסכםהאמירה.קייםאינוהמשפט

הנפגעשלצדמניעהשוםאיןאך.ההסכםשלמכוחוהשניהצדאתלתבוערשאיאינו
עילהתהיהשלישישלצדמניעהאיןגםודאי,ההסכםשלמכוחושלאעילהתהיה

להפעלתקוקובעפוליטיהסכם.לקיימוהכוונהמןאוההסכםשלמקיומוהנובעת
החוקיותבחינתמשמעותהפוליטיבהסכםשיפוטיתהתערבות.שלטוניתסמכות

.השלטוניתהסמכותשל(בכוחאו)בפועלהפעלתהשלוהחוקתיות
שרשלדעתושיקולבחינתאגבהבעיהנדונהלראשונה:תוכיחזהבענייןהפסיקה

הדתותשר.חוקפיעללוהמסורמינוי,הדתיתהמועצהחבריקביעתאופןלגביהדתות
נציג,שלישיצד.זהבענייןהסדרשקבע,מפלגותשתיביןהסכםפיעלעצמוהנחה
ובשלשהויבשלנדחתהועתירתו,הדתיתבמועצהמיוצגלהיותביקש,אחרתמפלגה
,ככזהלהסכםהתייחסלאהמשפטבית.המועצההרכבאתלשנותחוקיתאפשרותחוסר
דעתושיקוללהפעלתבסיסכמש"הפוליטישההסכםלכךמקוםהיהאםלשאלהאלא

שכן,פסולהזהבענייןהיתההשרשלדעתושיקולהפעלתכיקבעוהוא,הדתותשרשל
דומהבמקרה.87"המינוייםתוצאתאתמראשהקובענוקשהקריטריון"עלנשענההיא

להסכםהתייחסלאשהשרלמרות,השרשלדעתושיקולאתויתקוןהשופטפסל

.79*'בע,1הערהלעיל,בסקי'זחבעניין:זהמסוגכהסכמיםלדקמשפטלביתלואל
ישיבהתלמידיבגיוסשדן441,496(2)מבד"פ,הביטחוןשר'גרסלר86/910צ"בגהשווה84

.(הקואליציוניתלהבנהבניגוד,זאתלעשותהביטחוןשרעללכפותניסייךתוך
.79הערהלעיל85
.762-776'בע,שם86
.603,610(4)יחד"ת,הדתותשר'נאלבז64/191צ"בג87
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הפוליטיההסכםכי,אפוא,רואיםאנו.8'מנחהכאלרקאלא,מחייבכאלמפלגתי-הבין

ניתןלאודאיזהדיןמפסק.המנהליהמעשהבחוקיותהדיוןאגבמקריםבאותםנדון
.כלשהותוקףישהפוליטילהסכםכילהסיק

התחייבשבו,הכנסתחבריביןהרוטציההסכםנדון,רביעה89-אבו'נזועביבעניין
.כנסתכחבריכהןברשימהשהשניכדימסוימתתקופהבתוםמהכנסתלפרושכנסתחבר
אתקייםהראשון.ברשימהלשלישימקומולפנותכדידומהבאופןהתחייבהשני

כישטען,הראשוןשלעתירתו,מכאן.לשלישימקומולפנותסירבהשניאך,ההסכם
התכווןלאמעולם,נטעןכך,השנישהרי,במרמההושגהשכן,תקפהאינההתפטרותו

פיעללאנבחןמהכנסתההתפטרותתוקףכיקבעהמשפטבית.בחוזהחלקולקיים
ההתפטרותמעשהפיעלאלא(בטלותואותוקפוומידתהסכםלקייםהנכונות)לוהמניע

השאלהנדונהכאןגם.תקף90היהולכן,בחוקהקבועיםהמידהקניאתתאםזה:עצמו
שלותוקפוחוקיותושלבוואלאההסכםשלשפיטותואוחוקיותושלבאספקלריהלא

קיומו-מאיהתביעהנבעהשבוהיחידהואזהמקרהכילצייןמעניין.השלטוניהמעשה
לביןבינםהצדדיםביןביחסיםההסכםנדוןשבוהיחידוהואהפוליטיההסכםשל

התערבלאהמשפט."הופר"ההסכםכילעובדהחשיבותכלנודעהלאכאןוגם.עצמם

.תוצאותיהאתלתקןאולמנעהכדי
עורכיללשכתהבחירותלקראתסיעותביןשנעשההסכםנדוןברגר91'נרוביןבעניין

ומועמדיהןסיעותאותןביןואיושםהלשכהבמוסדותתפקידיםחלוקתקבעואשר,הדין
הלשכהבמוסדותמשרותנושאיעלהתחייבותלהטילהתיימרזההסכם.הבחירותלאחר

.הסיעתישיוכופיעלמסויםלתפקידבמועמדלבחור
תוקפםשאלתברגר'נרוביןבענייןעלתה,הדתיתלמועצההמינוייםבפרשתכמו

עורכיללשכתהבחירותבמערכתשהשתתף,שלישיתצדידיעלההסכמיםשלהמחייב

.הציבור93לתקנתבניגודעומדיםשהםבנימוקההסכמיםשללבטלותםטעןואשר,הדין
ורצונםנכונותםעקבדווקאהשאלההתעוררה,הדתיתלמועצתהמינוייםבפרשתוכמו
.לקיימותלהסכםהצדדיםשל

בהםיששכן,פסוליםהשונותהסיעותביןההסכמיםכינטעןברגר'נרוביןבעניין
ביתאך.הדיןעורכילשכתבמוסדותמשרותנושאישלבעתידדעתםשיקולאתלהגביל

.80,83(1)כבר"פ,הדחותשר'נ.אקסלרוד67/313צ"בג88
.262(2)להד"פ,80/501צ"בג89
.267'בע,שם90
.73(1)מאד"פ,86/669צ"בג91
השלטוןביןבהסכםדוברששםאלא,1989סוד"פ,התחבורהשר'נמילר60/311צ"בבגכמו92

.פרטלבין
.73,77-78(1)סאד"פ,גרגר'נרובין86/669צ"בג93
(1)מאד"פ,ברגר'נרובין86/669צ"בג:כוונותבהצהרתאלאבחוזהמדוברשאיןטענוכיאף94

לחוק5סעיףהשווה.ההסכםשלמסיווגומושפעתאינהההתערבותיכולתכעיניאולם.73,77
אולחבריועסקיגוףשקבעפעולהלקוהמתייחס1988-ח"תשמ,העסקייםההגבלים
1סעיףגםראה.כובלהסדרכאל,ביניהםבעסקיםתחרותלמנועהעלולידיועלשהומלץ

."לאואםוביןדיןפיעלמחייבהואאםבין...":"הסדר"המגדיר
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הטענהנכונהאפילוכיבציינו,העתירהאתודחה,לגופהזוטענהבחןלאהמשפט
.בהווהההסכםשללפסילתולהביאבהאיןבעתיד

שלמכניתכבילהשבהתניהכללההסכם.מובנתאינההמשפטביתשלעמדתו
היתהלאעתידיתאךפסולהבכבילהשדוברהעובדה.הסמכות95בעלשלדעתושיקול

.בהווה96כברמפסילתהלהימנעסיבה
לאההסכםאתשראהכךידיעלהבעיהאתמקרהכאותועקףגולדברגהשופט

אותופירשהוא.המתקשרותהרשימותשלהבחירותממצעוכחלקכהנחיהאלאכמחייב

רקלאוכך,הנבחרועלהבוחרעלהגבלההעדרעםאחדבקנהכעולהמההסכםחלק

עלאסרגםאלא,לולהקנותביקשולהסכםשהצדדיםהמחייבהכוחאתלמעשהששלל
.קיומו97
התעוררהשלישיצדידיעל,בעתידשמימושו,פוליטיהסכםתקיפתשלדומהבעיה
לדוןהעליוןהמשפטביתמוכןהיהכברכאןאך,הממשלהראש'נבסקי'רז'זבעניין

שדוברלמרות,הציבורלתקנתוהתאמתןחוקיותןובשאלתההסכםשלבחניותיו
,ההסכםשלהכספילהיבטדיוןלעילהקדשנו.חוקיתסמכותשלעתידיתבהפעלה
כבילתשלבעיהשעוררו,בושנדונוהאחרותלחניותועתה,המשפטתביתפסלשאותו
.חוקיתסמכות

פיעללפעולשלאלהסכםצדהמחייבותחניות,השארבין,נדונוענייןבאותו
לממשלהסמכותהמעניק)הממשלה:יסודלחוק17בסעיפיםהקבועותהסמכויות

הממשלהלראשהמאפשר)חוקלאותו21א-ו(השריםביןהתפקידיםחלוקתאתלשנות

אפשריצעדכלהדיוןבעתשנקטו,הצדדיםבהסכמת,המשפטבית.(שרלפטר
נאמרכאילואותםוקרא,הסעיפיםשלהנוסחאת,למעשה,ביטל,ההסכםשללהכשרתו

אומצהכך.הנסיבות99זאתיצדיקואם,ההסכםמןלסטותרשאיתתהיהשהרשותבהם

למועצהבמינוישעסקוהדיןבפסקיהדתותשרשלדעתושיקוללפסילתהדברהביא,ונזנור95
שר'נאקסלרוד67/313צ"בג;603,610(4)יחד"פ,הדתותשר'נאלעז64/191צ"בג:הדתית
.80,83(1)כבד"פ,הדתות
להצביעמהםאחדג"המחדירקטוריםשניבץהסכםכינקבע,חברותבדיני,מקבילבמישור

.1612יאד"פ,איון'נמן54/365א"ע:הציבורתקנתאתנוגדבהיותותקףאינו,חברועםיחד
לפימראשלהצביעציבורלנציגיהמורההסכםלגבי,וחומרומקל,מתחייבתזופסלותמסקנת
הסוגייהאתיבחן,ברנר'נרוביןבענייןהמשפטשביתהיהראוילפיכך.הממלגתיהשיוך
לפילנהוגהנחיהמשוםבושהיהבמידהבהסכםחלקאותושלבטלותועלויכריז,לגופה

עמדההמשפטביתכברנקט,1הערהלעיל,בסקי'זרזבפרשתלמעשה.ענייניםבלתישיקולים
.שונה

.44הערהלעיל96
בשאלתדןהואאיןכימצייןשהואלמרות,2ש,73(1)מאד"פ,ברגר'נרובין86/669צ"בג97

.81'בע,שם:להםהצדדיםכיןההסכמיםשלהמשפטיתוקפם
.35-37להערותטקסטלעיל98
.(ברקהשופט)846-850;(אלתהשופט)805-808'בע,1הערהלעיל,בסקי'זרז99
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מפסילתלהימנעהמאפשרת,ברגר00ן'נרוביןבענייןגולדברגהשופטשלהטכניקה
העקרונותפיעללפעוללצדדיםכוונהוייחוס,תוכנןשינויידיעלפוליטיבהסכםחניות

.החוקתיים
כלביניהםהיתהלאוברקאלוןהשופטיםביןהדעותחילוקילמרותכימעניין
קיומושאלתבוהתעוררהשלאמכךנובעהדבר.ההסכםשלפרשנותולגבימחלוקת

עלבצדקשהצביעגולדברגהשופטשלעמדתולינראיתכאןוגם.בטלותודווקאאלא
להתרכזויש,מעמדומהולשאלהחשיבותכלאין,לקיימורצווהצדדיםשהואילכך

ועםהחוקעםאחדבקנהעולהלבצעהצדדיםשהתחייבוהפעולההאםבשאלה
.!0!החוקתיימהעקרונות

מסקנה

וכוחתוקפו,האחד.מרכזייםנושאיםשניביןלהבחיןראויהפוליטיההסכםבעניין
עלהמוטלתהאחריות,השני.עצמםלביןבינםהצדדיםביןביחסיםהמשפטיחיובו

כריתתבעקבותהמדינהרשויותוכלפי(שלישייםצדדים)הציבורכלפיהמתקשרים
.פיועלפעולהבעקבותאוזההסכם

תומכתאינההפסוקהההלכה,אגבאמרותשלקיומןחרף,הראשוןלנושאאשר

רצוילאאף.זהכלפיזהמשפטיתמבחינההצדדיםאתמחייבפוליטיהסכםכיבמסקנה
ראויהואואין,הפרטיבמשפטכמובנוחוזהאינופוליטיהסכם.כזהבכלללתמוך

.הציבוריבמשפטכתקףלהיחשב
כפוףהוא.המשפטשלמפיקוחוחומקאינופוליטיהסכם:השנילנושאומכאן
והמשפט(המנהליהמשפט,החוקתיהמשפט,למשל)הציבוריהמשפטמכוחלחובות

תוקפומתחוםיוצאתזובעיה.(במשפטולאעושרעשייתדיני,למשל)הפרטי
אףקיצונייםובמקרים)המנהליותבהשלכותעוסקתוהיא,ההסכםשלהנורמטיבי
המחייבלכללכפוףכזההסכם,כאמור.ביצועוואפשרותקיומועובדתשל(הפליליות

לאסוריהיהניתןהרי,לחוקבניגודעומדתפיועללפעולהכוונהאם,וכן.לציבורגילויו
כספיתשלוםאובמקומושלאמינוי,למשל)המעשהבוצעכבראם.מראשביצועו
המצבלהחזרתנאותיםצעדיםלנקוטאולבטלוהמתאימיםבמקריםיהיהאפשר(אסור

כלאין,ההסכםמכוחשנעשההמעשהשלהערכתולצורך,אחרותבמלים.לקדמותו
.תקףבהסכםמדובראםלשאלהרלבנטיות

.1הצרהלטיל,בסקי'זרזבענייןגםלדיקישבגולדברגהשופט100
865-867'בע,שם101




