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**כהןנילי'פרופ

החוזיםחופש.אחדבקנהעוליםוהפליההמסורתיבמובנוהחוויםשחופשלומרניתן

ניתןהאם.מסוימיםבמקריםהשוויוןלערךלהתנכרומתן-למשאלצדדיםמאפשר
?חוזיםלדיניהציבורימהמשפטכללייםערכיםלקלוט

חוזיםבדינילקולקטיביזםמאינדיווידואליזם.1

בכלכלתהמעוגנת,אינדיווידואליסטיתמסורת,חוזיםדינישלהקלאסיתהמסורתלפי
בהתעלםהמסחריותמטרותיואתלקדםמצופהצדכל,לענייניודואגצדכל,טהורהשוק

אתשיוצרהואהצדדיםשלהסותרותהשאיפותביןוהמיזוג,השניהצדשלמהאינטרסים

.לשניהמןהרצויהחוזה
תורתאתדוחה,ורווחהסעדמדינתשלברעיונותהמעוגנת,הקולקטיביסטיתהגישה

הקולקטיביסטיתהגישה."חברתצדק-ואיעוולותמנציחהוושכן,הטהורההשוק
החזקהצדשלכוחואתמגבילההיאאך,הצדדיםביןפערשלקיומועםמשלימה
השניהצדעםיתרונואתלחלוקלעתיםצריךהחזקהצד.זהבפערלרעהשימושלעשות

.זולתועללסמוךמותר,עצמועללסמוךיכולשאינו,החלשלצד.הפערעללגשרכדי
שוואמצגשללעוולהבסיסמהוויםאלהדינים.ההסתמכותדיניאתהולידהווגישה
לצדדים.ההבטחהוהשתקהמניעותולדיניהלבתוםלדיניבסיסמהוויםגםהם.רשלני
צדדיםעלוגםלחוזהצדדיםעלמשפטיתחובהיש,למעשה.לעזורצריךיותרחלשים

,המשותףהחוזיעניינםאתלקדםמטרהמתוך,פעולהשיתוףמתוךלפעולומתןלמשא

.בנהזההתחשבותמתוך
התערבותהולידהקולקטיביסטיתלגישההאינדיווידואליסטיתהגישהמןהמעבר
;הלבתוםעקרוןבאמצעותמתבצעתזוהתערבות.החוזיםחופששלכעקרוןמסיבית

וכהשתלמות92.2.13בתאריךרזןעורכיבהשתלמותשניתנוהרצאותעלמכוססהמאמר* .92.6.12בתאריךשופטים

תלאוניברסיטת,לטשפטיםהפקולטה,המניןמןפרופסור**

-

למשפטיםהספרבית,טרצה;אביב-ביבא
.למעהלבמכללה

.71(אכרך,א"תשנ)חוזיםכהן'ונפרידמן'ד1
.41-43'בע,שם2
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חשוביםבתחומיםכופהחקיקהבאמצעות:מקפחיםתנאיםהפוסלתחקיקהבאמצעות

.דירותימכר,בנקאות,ביטוחכמו,מיוחדתלהגנההצרכןזקוקשבהם
שמפאתאלא,חתהקייםכברשבובמצבעוסקהמתערבתהחקיקהמןנכבדחלק

מבקשתכווחקיקה.מאוזןאינוהחוזה,(וצרכןספק,למשל)הצדדיםשביןהכוחותפער
פגיעהמשוםכזובחקיקהישלכאורה.הצדדיםשביןליחסיםשהופרהאיזוןאתלהחזיר
רצוייםשנראיםבתנאיםחוזהלכרותבחופשכלומר,החיוביכמובנוהחוזיםבחופש
דווקאהיאאלא,החוזיםבחופשפוגעתההתערבותשאיןהטועניםיש,למעשה.לצדדים
,לחזק,לאחדרקיש,הצדדיםביןפערשיששבמקוםהיאהחקיקההנחת.לקיימועוזרת
לצדלעומתו.החוזהתנאיאתהשנילצדלהכתיבוביכולתו,רצונולפילפעולחופש

אוהשיפוטיתשההתערבותמכאן.ביותרמוגבלשהואאו,חופשכללאין,החלש,השני
עקבשהשתבש,האמיתיהחוויםחופשעללשמורמיועדתהחוזיםבחופשהחקיקתית

.הצדדיםבמעמדהפער
החוזיםחופששלמטעמיםהחוזיםבחופשההתערבותאת,אפוא,להצדיקאפשר

,הפורמליתהמשמעות:כפולהבמשמעותכאןמשמשות"החוזיםחופש"המלים.עצמו
והמשמעות,חופשימרצוןשנכרתחוזההואכפיהאוהטעיהללאשנכרתחוזהשלפיה

שנכרתחוזה~אינו,בולטכלכלישוויון-אישלבמצבשנכרתחוזהשלפיה,המהותית
חופששלמצבלקדםכדיפורמליחופששמשקףבחוזההיאההתערבות.חופשימרצון
.מהותיר

החוזיםחופשבשםלשוויוןההנכרות-הקלאסיתהגישה.2

לביטויהכא,ההוזיםחופששלהעיקרוןשלאחרהיבטלבדוקרוצהאניהנוכחיכהקשר
לצדמאפשרהמסורתיבמובנוהחוזיםחופש.בהםרקלאאך,הכריתהבשלביבעיקר
אינוהשניואם,אחריםולאאלהבתנאיםחוזהלכרותרוצהשהואלהחליטומתןלמשא
גםיכולומתןלמשאצד.ומתןהמשאמןלפרחםהואיכול,מציגשהואלתנאיםמסכים

.אלמוניעםהוזהלכרותמצריףושהוא,פלוניעםחוזהלכרותרוצהאינושהואלהחליט
במובנוהחוזיםחופשפועלומתןבמשא.ופסילותיוהעדפותיואתלתרץצריךאינוהוא

לצדדיםמעניקהוא.כלשהםמטעמיםכללחוזהלכרותשלאלצדמאפשרהוא.השלילי
.מפליםמטעמיםחוזהלכרותשלאחופשומתןלמשא

כהן'נ;25-35(ן"חש)חודםדים,שלו'ג;45-53'בע,1הערהלעיל,כהן'ונפמפמן'ד3
.304(1990)לטהפרקליט"חוזההפרתוגרםחוזה,סטטוס"

(1)מגד"פ,מ"בע'ושותמגוהרביבלמ"בעיולסבית82/22נ"בדאלוןהשופטשלבלשונו4

-המשפטיתההתקשרותבחופשיהדהבבחעתהןהאמורותוההתערבותההגבלות":441,470
פורמליתלהתערבותדוגמא."הערכית-המשפטיתהכשרותברמתעליהלצורך,הפורמלית

תיקוני)המדינהבמשקהסדריםלחוק17בסעיףמצויהמהותיחוזיםחופשלהגשיםכדיבחוזה
כדיגזחברתעםשכרתחוזהלנטלגזלצרכןזכותמעניקזהסעיף.1989-ט"תשמ,(חקיקה
חברותעםהמקורייםהחוזיםשכן,מהותיחופשמגשיםהסעיף.הדלקכשוקרפורמהלהגשים

חברהסופרגז90/2512א"ברענדוןהסעיף.הצרכןשלחופשיתבחירהמתוךנקשרולאהגז
.(לוין'דהשופט)405,418-419(4)מהד"פ,סערתופיני'גגולהפצתישראלית
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מבקשהואלפיה,בעיתוןהודעהמפרסםראובןאם":ברקהשופטזהרעיוןמציגכך
,הוארשאי.אליוהפוניםביןשוויוןלנהוגחובה[עליו]מוטלתאין...רירהלהשכיר
הדירהאתלהשכירולא,שערוהיוצבעמשוםרקלאלמוניהרירהאתלהשכיר,למשל

.5"...ביותרהטוביםהתנאיםאתהמציע,לפלמוני
המאהשלהראשונהבמחציתשניתןאנגלידיןפסקמהווהלכךמובהקתדוגמא

שהוצגבמחירבגדלרכושוביקשבגדיםלחנותנכנספלוני:אלהבנסיבותעשרההתשע

.יותרגבוהמחירודרשוזהבמחירלולמכורסירבובחנותהעובדים.הראווהבחלון
;לותמכרואל":בחנותמהעובדיםאחדאמר,רמאותזוכיוטעןזכותועלפלוניכשעמד

לפלוני;ומוצדקתנכונההיתההמוכרעמדתכידעההביעהמשפטבית."יהודירקהוא
עםחוזהלקשוררצהלאהמוכר.לולמכורהמוכררצהלאעודכל,לקנותוכותהיתהלא

שלהסירובטעםיהא,עמוחוזהכריתתהמוכרעללכפותזכותהיתהלאולפלוני,פלוני
.יהא6אשרהמוכר

;אחדבקנהעוליםוהפליההמסורתיבמובנוהחוזיםשחופשלומרניתןחריףבניסוח

,אבחןזובהרצאה.השוויוןלערךלהתנכרומתןלמשאלצדדיםמאפשרהחוזיםשחופש

יריביםהיוומתמידשמאז,הטועניםשישערכיםשניביןהיוםבשיטתנוהיחסאת,אפוא
.השנימהצדשוויכןשלוהצרךאחדמצדחירותשלהערך:לזהזה

מסויםלקונהלמכורלסרבלציבורמוצריוהמציגמוכריכולהאם:קונקרטיובאופן
דירהלהשכירלסרבמשכיררשאיהאם?שהוצגבמחירלולמכורלסרבאובכלל

?אשההיותהמשוםלעבודהאשהלשכורלסרבמעבידרשאיהאם?לדתיאולחילוני

?מציעיםשניביןלהפלותהפרטיבמשפטמכרזעורךרשאיהאם

הפועלתציבוריתרשותעלהמוטלשוויון-החוזיםחופששלערעורו.3
הפרטיבמשפט

לכרותלסרבחוזילמתקשרשאסורלומראותנומחייבהיהחוזהבכריתתהשוויוןערך

ישאם,מסוימותשבנסיבותלנויאמדחוזהבכריתתהשוויוןערך.מפליםמטעמיםחוזה

הכישוריםבעלהמתחרהבחוזהיזכה,חוזהכריתתעלהמתחריםמתקשריםשני
חוזהלכרותסירובהאםהיאהשאלההלבתוםחובתשלבהיבט.יותרהטוביםהענייניים
,ומתןבמשאהמקובלתובדרךהלבכתוםלנהוגהחוכההפרהמהווהמפליםמטעמים
לכרותעליוכופהאףולעתים,פיצוייםלשלםלחובההמפראתהמכפיפה,חובההפרת
האםהשאלהנשאלתבכללוהמשפטשלבהיבט.כללבומעונייןהואשאיןמיעםחוזה
.הפרטיבמשפטהפעולהחופשאתהמגבילים,השיטהשליסודערכייש

הכוונה.השיטהשלהיסודלערכיכפוףשלהםהחוזיםשחופשמשפטנושאייש

גם,ציבוריתרשותכיהיאהציבוריבמשפטההלכה.בכללהציבורולרשויותלמדינה
הנובעותלמגבלותכפופה,הפרטיהמשפטבתחוםמובהקותפעולותעושהכשהיא

.441,479(1)מגר"פ,מ"בע'ושותמשהרביב'נמ"בעיולסבית82/22נ"ד5
Timothyץ.Simpson(1834)172ע.ש.6.1337
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שבבעלותהנכסלהשכירלסרביכולהאינהציבוריתרשותלכן.ציבוריתכרשותממעמדה
עורך,ההלכהנקבעהשבו,שמריהו7כפר'נפרץבעניין.אמונתואוהשוכרשלדתובשל

רשותשלפעולותיהלביןפרטיאזרחשלפעולותיוביןחרההבחנהזוממןהשופט
לקבועחורין-בןוהואשלובכיפהשולטפרטיאזרח":באומרוהפרטיהמשפטבמישור

לפלונילהתיררשאיפרטיאורחבזהכיוצא...ימאןמיועםפלוניבחווהיתקשרמיעם
:הרואותהןעינינו...יהיואשרנימוקיוויהיו,אלמוניאתולגרשברכושוהשימושאת

שאיתםאלהאתלוולבוראלמונילביןפלוניבין"להפלות"רשאיפרטישאזרחבעוד
...ציבוריתרשותמטעםהפליהאסורה,סביריםבלתיומניעיונימוקיויהיואפילויעסוק

נאמןשלתפקידעצמהעלהרשותנטלהפעולותיהאתבעשותהאובנכסיהבהשתמשה

ומשהפרה.שוויםאלשווהיחסלהתייחסהרשותחייבתשכזהובתור,הציבורכלפי
;זהמשפטביתשללהתערבותועילהווהרי,כדיןשלאאורחוהפלתהזהיסודעקרון

אוהציבורילמשפטמשתייכיםגופאהפעולהאוגופוהשימושאםמינאנפקאואין
.8"האזרחילמשפט

שהסתברלאחרבבעלותהמבנהלהשכירשמריהוכפרמועצתסירבהמקרהבאותו

הרשותשלבפעולתהדובר.רפורמיכנסתביתבמקוםלהפעילהתעתדושהשוכרים
הכנסתבביתדיכיטענההמקומיתהמועצה.השלטוניתבפעולתהולאכפיסקוס

שללקיומוהמתנגדיםתושביםישוכי,המקוםצורכיאתלשרתכדיהקייםהאורתודוכסי
שרוצהמיכלעםחווהלעשותדיןפיעלתחבתאינהכיטענהגםהיא.רפורמיכנסתבית

פסלהמשפטבית.שלה9החוזהבעלאתלעצמהלבחוררשאיתוהיא,נכסממנהלשכור
.המבנהאתלעותריםלהשכיראותהחייב,ולמעשה,המקומיתהמועצהשלעמדתהאת

שוכרתעםשכירותחוזהלכרותחובההמועצהעלהטילהמשפטבית,אחרותבמלים
.מפלהטעםהיהחוזהלכרותלסירובשהטעםשהסתברלאחר,לרוחהשלא

?דהיוםחוזיםלדיניהציבוריהמשפטשלערכיםלקלוטהניתן.4

ההבחנההאםהיאוהשאלה,השישיםשנותבראשיתניתןשמריהוכפר'נפרוהדיןפסק
שלמהכיוון.כיוםגםבעינהעומדתשלטוניותרשויותלביןפרטיאזרחביןהחדה

לאהאםאולם.הציבורנאמןשהואפרטיאדםעללומרניתןלאבוודאיהציבוריהמשפט
?השיטהשללערכיהנאמןלהיותעליו,בענייניוהפרטפועלכאשרגםכי,לומרניתן

דינישלמזושוניתכליתשונהדהיוםהחוזיםדיניתמונת:הפרטיהמשפטשלומהכיוון
מאינדיווידואליזם,מהפכנישינויעברוהחוזיםדיני.השישיםשנותשלהחוזים

החונןובאמצעותהלבתוםלעקרוןכפיפותםבאמצעותהשארבין,לקולקטיביזם
שעקרונותלטעוןניתןהאםהיאהשאלה.הציבורתקנתשללעקרוןכיוםשמיוחס
החובהלתוךמופנמיםוהם,הפרטיבמשפטגםהפליהאיסורכולליםכיוםהשיטה

.2101טזר"פ,2%262צ"בג7
הפועלתציבוריתרשותעלהציבועהמשפטמןחובותשלתחולתן"פרידמן'ד.1521'בע,ורם8

.598(ה"תשל)הסימפטים"הפרטיבמשפט
.2101,2110טזד"פ,שמריהוכפר'נפרץ62/262צ"בג9
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לטעוןניתןהאם?הציבורתקנתשלהכללילעקרתאומקובלתובדרךלבבתוםלפעול
אלמחלחלים,החברהשלקולקטיבייםערכיםהמשקפים,הציבוריהמשפטשעקרונות
?האזרחשלהחוזיםחופשאתומגבילים,הפרטיהמשפט

קהילת"א"גחשקדישאחברהבענייןעלתה,השוויוןערךשלבהקשרלא,זושאלה
קדישאחברהבין:זובשאלההעליוןהמשפטביתדןשבו,!קסטנבאום0'נ"ירושלים
פלוניחתםשעליובטופס.המנוחהרעייתולקבורתחווהנחתםפלונילביןבירושלים

לצד,המצבהשעלביקשפלוני.בלבדעבריותבאותיותכיתוביהיההמצבהשעלנקבע
.הגרגוריאניהתאריךוכןלטיניותבאותיותשמהגםייכתב,בעבריתרעייתושלשמה

.בלטיניתלכיתובלאאך,קדישאחברהנעתרהזואחרונהלבקשה
תוכנולפיהחוזהיחייבשלפיו,החוזיםחופשביןעימות,אפוא,מציבהדיןפסק
בררךולכבדהרגשיותתחושותיואתלבטאהפרטזכותלבין,הצדדיםידיעלהמוסכם
.לצולמםשהלכואהוביושלזכרםאתנאותה
אתכאןדוהההפרטחופשכי(וברקשמגרהשופטים)רובבדעתקבעהמשפטבית
הןהנובעקדישאחברהשלציבורי-הכעיןמעמדהבשלבעיקר,החוזיםחופש

כיקבעהוא.אחידבחוזהבחניותשמדוברומשום,הסטטוטוריממעמדההן,מתפקידה

המנוחהשםשלרישומווהתירמקפחתנאיהואבחוזהכללהקדישאשחברההתנאי
.בלועזית

30סעיףלפיהציבורתקנתאתנוגדבהיותופסולשהתנאיהטעיםגםברקהשופט

כזהשתנאי,אורחאאגב,צייןברקהשופטאך.לכךהסכיםשמגרוהשופט,החוויםלחוק
קשרללאוגםקדישאחברהשלציבורי-הכעיןלמעמדהקשרללאגםלדעתונפסלהיה
:בלשונו.אחידבחוזהשמדוברלכך

ביחסיםגםמתפרסותהן.השלטוןכנגדרקמכוונותאינןהאדםשלהיסודזכויות"
עקרונותמוזרמיםכיצדהינההאמיתיתהשאלה...עצמםלביןהפרטיםשביןההדדיים
מוצאיםהציבוריהמשפטכללי...הפרטיהמשפטתחומיאלהציבוריהמשפטשלהיסוד

-וכן"...שוניםפרשנותעקרונותבדמותהפרטיהמשפטבתחומיביטוייםאת

באמצעותםכליםמשמשותאשרדוקטרינותמספרבחובוכוללהפרטיהמשפט..."
תוךאל,בפרטהאדםשלהיסודוזכויות,בכללהשיטהשלהיסודעקרונותמוזרמים
ועוולות...מזההציבורותקנת...הלבתוםעקרונותעומדים...במרכזם.הפרטיהמשפט
.י!"מזה...חקוקהחובהוהפרת...הרשלנות

חוזיםלדיניהשוויוןערךקליטת.5

.לעבודההארציהדיןבית'ננבוהילכת.א
'נ"ירושליםקהילת"א"גחשצא"קדבחברהשהובעההעקרוניתבעמדה,למעשה

משוםהיהלא,הפרטילמשפטהציבוריהמשפטערכישלקליטתםבעניין,קסטנבאום

.(פורסםטרם),קסטנבאום'נ"ירושליםקהילת"א"גחשקדושאחברה91/294א"ע10
.דינולפסק20-21פסקאות,שם11
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ביתקלטלנבודה12האחרהדיןבית'נגבוהדיןבפסקלכןקודםכבר.מפליגחידוש
לתוךוהזרימוהציבוריהמשפטמןהמיניםביןשוויוןשלהערךאתהעליוןהמשפט

בחתהעסקהדיןפסק.הציבורתקנתשלהעיקרוןבאמצעותהפרטיבמשפטחוזה
פרישהשגילשקבע,קיבוציהסדרלמעשה,הסוכנותשל"העבודהחוקת",עבודה

סוציולוגית,נבונעמיר"ד,העותרת.65הואלגברהפרישהגילבעוד,60הואלאישה

מןלפרושעליהלפיההודעה,60לגילהגיעהעםקיבלה,היהודיתבסוכנותבכירה
סעיףכעלל"הנהסעיףצללהכריזלעבודההדיןלביתתביעההגישההיא.העבודה
דחהלעבודההדיןביתאולם.הציבורתקנתאתסותרבהיותו,פיועללנהוגשאין,מפלה
הפוכהלהחלטההגיעצ"ובג,צ"לבגעתירההגישההעותרת.ערעורהאתדעותברוב
.החלטתואתוביטל,לעבודההדיןביתשלמזו

הפליהכללא:להדגישראוי.ההפליהבשאלתעוסקצ"בגהחלטתשלהמרכזיהחלק
.מותרתהשנייה,פסולההראשונה.להבחנההפליהביןהמבחיניםיש.פסולההיא

הבחנה.הבדלליצורכדירלבנטייםלאבגורמיםמתחשבתהיאאם,פסולההיאהפליה

הבחנהקיימת,למשל.הנדוןלענייןרלבנטייםבהבדליםמתחשבתהיאכאשר,מותרת

השניצידושהוא,השוויוןעקרכן.לשניהםשונהיחסמצדיקהזוהבחנה.לקטיןבגירבין
שלהבדליםביניהםשאין,אדםלבנישווהיחסלהתייחסשישאומר,ההפליהמטבעשל

:זוהיאהשאלהולענייננו.1'הנדוןלענייןהרלוונטיים,ממש

,הפרישהבגילמותרתהפליהאוהבחנהמצדיקההמיניםביןההבחנההאם
היאשונהפרישהגילשקביעתאו,ולעובדתלעובדשונהפרישהגילקביעתומאפשרת

?אסורההפליה

,חברתייםבשיקוליםובהתחשבהשיטהעקרונותלאורהסוגייהאתניתחבךהשופט

לנשיםמוקדםפרישהגילהקובעתשההוראהלמסקנהוהגיע,ופסיכולוגייםכלכליים

זקוקותאינןשנשיםדיןפסקבאותוהדגישהגםנתניהוהשופטת.מפלה4יהוראההיא
ובסיכוחברווחתןלפגועעשויהמוקדםבגילהכפויהשפרישתןעודמה,יתרלהגנת

פורמליאינוהנשיםשלהשווהמעמדןכיהזכיראריאלהשופטואילו.שלהןהקידום
.חיינו15שטחיכלעללהשתרעצריךוהואגרידא
כיקבעבךהשופט?החוויםדינימבחינתמפלהשההוראהלכךהמשמעותמהאך

הוראההחוזיםלחוק30סעיףלפי.הציבורלתקנתהמנוגדתהוראההיאמפלההוראה
עללהחילהחוזיםלחוק31סעיףלפיניתןשכן,בטלהחוזהכללא.בטלההיאכזו

רקכיולקבוע,החוזההוראותמשארההוראהאתלבודד,ההפרדהעקרוןאתהחוזה
.בטלה16המפלהההוראה

'מסדיון:(אושרשלא)לעבודההדיןביתשלהדיןפסק.749(4)מדד"פ,87/104צ"בג12
.200יחע"פד,היהודיתהסוכמת-מן3-מת73

(א"תשנ,רביעיתמהדורה)'אכרךישראלמדינתשלהקונסטיטוציוניהמשפט,רובינשטיין'א13
איןשלפיו,1988-ח"תשמ,בעבודהההזדמנויותשוויוןלחוק(ג)2סעיףגםראה.ואילך293

.המשרהאוהתפקידשלממהותםאומאופיםמתחייבתהיאכאשרהפליהרואים
(נבוענין:להלן).749,755-756(4)מדד"פ,לעבודההארשיהדיןבית'ננם78/104צ"בג14

.770-771'ע,שם15
.768-769'ע,שם16
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הגוברכעקרוןהוכרהשוויוןעקרון.ראשונהממדרגהחוקתיתחשיבותהדיןלפסק
הצדק,בחוזהכיהעיקרוןאתדוחההמשפטבית.הפוזיטיביבמובנוהחוזיםחופשעל
עדיפה,צדקשלחיצוניתמידהאמתקובעהמשפטבית.עליוהסכימושהצדדיםמההוא
.המיניםביןשוויוןשלהציקרטצל,הפליהאיסורעלהמושתתת,הצדדיםשקבעומהעל

ביתידיעלהןהוכרהחוזהחניותפניעלהשוויוןעקרוןשלעליונותוכילצייןראוי
כיןקיבוציהסכםנדוןמקרהבאותו.הזיריבענייואחרקודםבמקרהלעבודההדין
,לדיילבניגודדיילת,למשל.לנשיםמיוחדיםהסדריםהיושבו,לעובדיהעל-אלחברת
לפיטוריהלהביאיכוליםאוירדיילתשלנישואיה;כלכלשללדרגהלהגיעיכולהאינה
שללטובתןמיוחדיםהסדריםגםישאלההסדריםבצדכיטענהעל-אלחברת.ועוד

.מאוזנתבצורהההסדרכללאתלבחוןצריךוכי,("חןטיפוחתוספת",למשל)הדיילות
שהיאטענהעל-שאל,כביכול,שהיתרונותהוכחשלאעודמה,זועמדהדחההדיןבית

,יסודזכותלשוויוןבזכותראההדיןבית.ההגבלותאתמאזנות,לדיילותמעניקה
תקנתאתנוגדותבהיותןבטלות,זובזכותהפוגעותל"הנבהסכםההוראותכיוהצהיר
?כלליעקרוןוחזיןנבושלמההלכותלהפיקניתןכמהעדהיאהשאלה.הציבורא

בשני.קיבוצייםעבודהיחסיבמסגרתמפלהבהוראהדוברהמקריםשבשנייודגש
בהשישהוראההמשפטביתיפסולרגילבחוזהאםכיהמשפטביתהדגישהמקרים
בחלק:ברורלכךהטעם.וחומרמקלקיבוציבהסכם,העולםתיקוןהנוגדתהפליה

הפרטעלחלהקיבוציבהסכםהוראה.חקיקהלדברקיבוציהסכםקרובשלוהנורמטיבי
אתלשקף,פרטימהסכםיותר,צריךכזהשהסכםוברור,מסויםמציבורחלקהיותובשל
נציגבידינחתםקיבוציהסכם:כן-על-יתר.החברהשלערכיהאוכולוהציבורשלערכיו

על,זהציבורלייצגעליו.מגווןציבורהמייצג,נאמןאושלוחבבחינתשהוא,העובדים
כלפיהחוזהעלשחותםמישלהאמוןלחובתחוטאמפלהייצוג.נאמנה,גווניוכל

ומהןהחותםשלמעמדומהויורעהשניכשהצדכךבמיוחד,המופליתהעובדיםקבוצת
עםשנעשוהסכמיםעלדוברהמקריםבשני:ועוד.מייצגהשהואהציבורכלפיחובותיו
.היהודיתוהסוכנות,הלאומיתהתעופהחברת,על-אל:ציבורימעמדבעלותחברות
נורמותעליהןלהחילקלממלאיםשהםוהפונקציותהללוהגופיםשלמיהותםמבחינת

.קדישאס2חברהבענייןשנעשהלמהבדומה,הציבוריהמשפטשל
שבמהלךהעובדהלאורמיוחדצביוןלבשהנבונעמישלהמשפטיתהבעיה
אתשהסדיר,1987-ז"תשמ,ולעובדלעובדתשווהפרישהגילחוקחוקקההתדיינות

.365דצ"פד,חזין-אוירצוותאנשיועד25-3/לגע"דב17
.העותומניהאזרחיתהפרוצדורהלחוק64בסעיף,המקרהעלשחלהדיןלפי18
אם,אמוןחובתבהפרתשנחתםחוזהלבטלנחזןשלפיהם,אמוןחובתבענייןלכלליםהשווה19

לחוק14סעיף,1965-ה"תשכ,השליחותלחוק(ב)9סעיף:החובההפרתעלידעהשניהצד
,96-112חוזיםביחסיםהתערבותכהן'נ:הסעיפיםלפרשנות.1979-ט"תשל,הנאמנות

219-215,283-291,394-400.
.1817"Fiduciary Obligation8Cohen "InteKerence with Performaace of.א

.[.י20.(מ12198
.10הערהלעיל20
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לעובדתפרישהגילקיבוציבהסכםנקבעשאםקובעזהלחוק2סעיף.בחוקהנושא
גילבכלמעבודתהלפרושזכותלעובדתתהיה,לעובדשנקבעהפרישהמגילהנמוך
אתמשווהשהוארקלאהחוק.לעובדשנקבעהפרישהגיללביןשלההפרישהגילשבין
מוקדםלפרושיתרזכותלעובדתמעניקהואאלא,העובדושלהעובדתשלהפרישהגיל

היתהלאשלחוקאלא.בכךרצונהאם,הקיבוציבהסכםשקבועלמהבהתאם,יותר
לעובדתשווהפרישהגילחוקשלקיומו.המקרהעלחללאוהוא,רטרואקטיביתתחולה
:נבונעמישלבעניינהנוגדותפרשניותמסקנותמשתילאחתלהביאהיהעשויולעובד

חוקלאותועד:המשפטיהמצבאתלשנותהחוקביקשלפיה,קונסטיטוטיבית,האחת

אינההחוקשלתחולתו.פרישהלגילהנוגעבכלמותרתמיןמטעמיההפליההיתה
,הדקלרטיבית,האחרתהמסקנה.סעדלכלזכאיתאינהנבונעמיולכן,רטרואקטיבית

כגיללהפליההנוגעבכלהחוקשלעמדתולפיה.המשפטםביתידיעלשאומצהזוהיא
כזוהפליההיתההחוקחקיקתלפניגםדהיינו.הצהרתיתהיא,מיןמטעמיהפרישה
הפליהלמנועכדיהשיטהשלעקרונותיהפיעלסעדלהעניקרשאיהמשפטובית,פסולה

.זי
,פרישהגילאובעבודהקידוםשלבנושאיםכיקבעוותזיןנבובענייןהמשפטבתי

.השוויוןלעקרוןכפופיםאלהנושאים.המיניםביןלהפלותיכולהעבודהחוזהאין
שלבקיומובהכרחתלויואינו,הציבורתקנתשלבעקרוןכלולהמיניםביןהשוויוןמושג

.ובטלהפסולההוראההיאהמיניםביןהפליההמנציחהחוויתהוראה.כלשהוחוק
?בהםנדונושלאתחומיםעלהדיןפסקישלהשלכותיהםמהן:השאלהמתעוררתמכאן

ההוראותשלתוקפןעלרקלאלהשפיעעשויהפליהאיסורהאם,ראשית:פירוטוביתר
שאלתעלואףהחוזהשלקיומודרךעלגםאלאפרישהולגיללקידוםהמתייחסות

מיןמטעמילהפליהמוגבלההפליהאיסורהאם:ההפליהטעמימבחינת,שנית?כריתתו

לאיסורהכפוףהחוזהסוגמבחינת,שלישית?ההפליהטעמיכללעלחלשהואאו
חוויםסוגיעלחלשהואאוקיבוציעבודהלחוזהמוגבלההפליהאיסורהאם:ההפליה
?החוזיםכללעלגםואולינוספים

החוזהשלכריתתוועלקיומודרךעלההפליהאיסורהשפעת.ב

חוזיתהוראהאיןפלוניעבודהשבחוזהנניח?כיצד-החוזהשלקיומודרךעל
מעבידכימוכח,למשל,המיניםכיןלהפלותהמעבידנוהגבפועלאך,הפליההמתירה
הזדמנויותשוויוןבחוקהענייןמוסדרכיום.נשיםעקרוניבאופןמקדםאינופלוני

לפסולניתןכילינראה,נבוהלכתלאוראך,בסמוךשיידון,1988-ח"תשמבעבודה

אוהואבשיטתנולבךהמשפטיהבסיס.עצמאיבאורחהמעבידשלהמפלהפעולתואת
:החוזיםלחוק39סעיףאו(הציבורלתקנתמנוגדתבדרךחוזהקיום)30לסעיףאנלוגיה

,מקובלתבדרךולאלבבתוםשלאנוהג,מפלהבצורההעבודהחוזהאתהמקייםמעביד

יסודעלמפלהפעולהלפסולשהאפשרותלינדמה.החוזיחיובואתמפרהואובכך
מטצמיחוזיתהוראהלפסולהמשפטביתמוכןאם:וחומרמקלנובעתהלבתוםעקרון

.766-767'ע,14הערהלעיל,נבובעניין21
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שכן,חוזהשלמפלהבקיוםלהתערבניתןודאי,כבטלהעליהולהכריזהציבורתקנת
חוזיתהוראהבפסילתמאשר,החוויםבחופשפחותהפגיעהישכזובהתערבות
.מפורשת
:הלבתוםלעקרוןהציבורתקנתשלהעיקרוןביןהדוקקשרקייםכילצייןראוי

קבלןמכרשבובמקרה,כך.החוזההגינותעללפיקוחמכשירלשמשעשוייםשניהם
שמגרהשופטקבע,לפגמיםמאחריותסבירלאבאורחבחוזהעצמוופטר,לצרכןדירה

אםלבדוקישכיקבעוהרובשופטיואילו,הציבורלתקנתמנוגדבהיותובטלהפטורכי
לשאלהמכאן.הלב22תוםעקרוןלאורבפטורהוגןלאשימושנעשההענייןבנסיבות

היהלו,הדיןהיהמה.החוזהשלכריתתועצםעלההפליהאיסורלהשפיעעשויכיצד
הבעיהמוסדרתכיום,כאמור?אשההיותהבשלאשהלעבודהלקבלמסרבהמעביד

,לעבודהלקבלההנוגעבכלהפליהאיסורקובעהחוק.כעבודההזדמנויותשוויוןבחוק
מטעמיםפיטוריןולפיצויילפיטורין,מקצועיתלהשתלמות,להכשרה,לתנאים,לקידום

שלהאסוריםהטעמיםובמקוםהחוקתוקן1992בשנת.הורותאונישואין,מיןשל
היותםאוהאישימעמדם,המיניתנטייתם"שלהטעמיםנקבעו,הורותאונישואין
אוגרוש,נשוי,רווקאדםהיות":המתקןבחוקהוגדר"אישימעמד"הביטוי."הורים
נטייה,מיןכיום,אפוא,הםעבודהיחסיבמישורהאסוריםההפליהטעמי.23"אלמן
דורשיביןגםאלאעובדביןרקלאלהפלותלמעבידאסור.והורותהאישימעמד,מינית
קורםכברקייםהיהעבודהחוזהלכריתתהנוגעבכלהפליהעלאיסורלמעשה.עבודה

לעבודהבשליחה":הקובע1959-ט"תשי,התעסוקהשירותלחוק(א)42בסעיףלכן
,מוצאוארץ,לאומיותו,דתו,גזעו,מינו,גילובשללרעהאדםהעבודהלשכתתפלהלא

אםבין,אלהבשללעבודהאדםלקבללעובדהזקוקיסרבולא,מפלגתואוהשקפתו
ההפליהשטעמירואיםאנו."לאואםביןהתעסוקהשירותידיעללעבודהנשלחהעובד

שוויתבחוקהטעמים,כאמור)ההזדמנויותשוויוןחוקשלמאלהרחבים42סעיףשל
42סעיףשלתחולתואולם.(הורות,אישימעמד,מיניתנטייה,מיןהםכיוםההזדמנויות

שבהםהאחריםהנושאיםמכלולעלחלההיאואין,העבודההוזהלקשירתמוגבלת

.מקצועיתוהכשרהקידום,עבודהתנאיכגון,בעבודהההזדמנויותשוויוןחוקעוסק
שמעבידיסתבראם,(10סעיף)בעבודהההזדמנויותשוויוןחוקפיעל:כן-על-יתר

מןלתבוערקלאהנפגעתרשאיתתהיה,אשההיותהבשללעבודהאשהלקבלסירב

המעבידעליכפההדיןשביתלדרושגםאלא,כזכותההפגיעהכשלפיצויהמעביד

.617(1)לגר"פ,מ"בע(בניה)קטופה'נרוס148/77א"ע22
קודמתמיוחדתלחקיקה.37ח"מ,1992-ב"התשנ,(תיקון)בעבודהההזדמנויותשוויוןחוק23

,ולעובדלעובדתשווהשכרחוק,ראהעכורהלשכרהנוגעבכלמיניםביןשוויוןהקובעת
בעכרנחקקכן.225טע"פד,חירמן-"עלית"71-3/לזע"דב:ולפרשנותו1964-ד"תשכ
שוויוןלחוק25סעיףידיעלשבוטל,1981-א"תשמ,בתעסוקהשווההזדמנותחוק

.1988-ח"תשמ,בעבודהההזדמנויות
,לחוקמנוגדהואכחוקהקבועיםהאסוריםמהטעמיםמפלותחניותהמכילעבודהחוזה24

:הגרמניבמשפטהשווה.(החוזיםלחוק30סעיף)בטלהבוהמצויההמפלהוהתניה

69134.8Mtyer-Maly8מ0א.Mueneh1
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העיקרון,האחד:חוזייםעקרונותמשניסטייהמהווהזהכלל.עבודהחוזהעמהלכרות
עםחוזהלכרותמעונייןהואאיןכילטעתרשאיאינוהמעביד-מחוזההחופששל

היאהשנייההסטייה.זאתלעשותאותויכפו,רצונוחרף.אישהאוהורהשהואעובד
זהעקרת.המעבידעללאוגםהעובדעללאאישילגזירותחוזהאוכפיםשאיןמהעיקרון
והוא1970-א"תשל,(חוזההפרתבשלתרופות)החוזיםלחוק(2)3בסעיףמגובש
זוכההשוויתערךאולם.עבודהלחוזהצדדיםשלהאישיתבחירותםההכרהעלמכוסס

חירותואתוהןהמעבידשלהחוזיםחופשאתהןדוחההואכיעד,גדולהכהלעדיפות
.האישית
שגםאותנוללמדעשויהנבונעמיבענייןהדיןפסקשלהעצמאיתהפרשנותאך
היותהמחמתאשהעםחוזהלכרותסירובכילמסקנהלהגיעהיהניתן,החקיקהאלמלא
,פסולהחוזיתבהוראהכאןמדוברלא.הציכור25תקנתאתהנוגדתפעולהמהווה,אשה
לאחוזהלקשורשלאהחירותשלפסולהבהפעלהאלא,נכרתלאעדייןהחוזהשכן

בדרךלנהוגלחובהכפופההיא.משפטיבחללפועלתאינהזוחירותאולם.רצוי
הסעיףאתלהחילניתןהאם.החוזיםלחוק12בסעיףכאמורלבובתוםמקובלת
תקנתאתהנוגדמפלהמטעםאוחוקיבלתימטעםומתןממשאפרישההאם?בהקשרנו
גבס'נבזוננשטאן?הלבתוםחובתשלהפרתהבהשישפרישההיאהציבור

~

נקבע2

שלהיענותו-איעקבומתןממשאמוכרשלפרישהכי,ברקהשופטידיעליחידבדעת
.ומתןבמשאהלבתוםלחובתמנוגדת,המוכרלושהציגחוקיתבלתילדרישההקונה
,דירהקונהצםמתקדםומתןמשאשניהל,הקבלןסירב,התובעטעןכך,מקרהבאותו
סכוםירשםהכתובשבחוזהלדרישתולהיענותסירבהקונהשכן,החוזהעללחתום
לאכיפתתביעההגישהקונה.המוכרשעלהמסחבותלהפחיתכדיהחוזימהמחירנמוך

מיעוטבדעתשהיה,ברקהשופטאולם.רובבדעתנדחתהזותביעה.המוכרכלפיהחוזה
שסירבהמוכרשלשהתנהגותוקבע,יחידבדעתהיההנדתלענייןאך,התוצאהלעניין
חוזהכריתת-איזוגישהלפי.הלבתוםלחובתמנוגדתאלהבנסיבותהחוזהאתלכרות

לפי.ומתןז2במשאהלבתוםחובתאתכנוגדתלהיחשבעשויה,חוקייםבלתימטעמים
לתקנתמנוגדיםמפליםמטעמיםומתןממשאשפרישהלטעוןניתןזהמחשבההלך

דורשעםחוזהלכרותהספלההמעבידאתלחייבהיהניתןשלאנראהחוקהוראתללאאולם25
האמורפיעל:כן-על-יתר.התרופותלחוק(2)3סעיףשלהחריגלאור,המופלההעבודה
קבעההפסיקהאמנם.החובההפרתבשלהסעדהואהפיצויםסעדהחוויםלחוק(ב)12בסעיף

א"ע)ומתןהמשאבשלבילבבתוםשלאשנהגמיעלחתהלכפותקיצוניםבמקריםניתןכי
החברה'נישראלמדיא82/651א"ע;579(לאור"פ,זפניק'נעובדיםשיכת80/829

בדעה)278(2)מבד"פ,גבסוהאחים'נזוטמחטייי83/579א"ע;785,795(2)מד"פ,האילתית
'בע,1הערהלעיל,כהן'ונפרידמן'ד;(פורת-ובןברקהשופטיםעקרוניתדוגליםזו

שלכריתתוכופההמשפטביתהיההתרופותחוקשלהחריגלאורכימניחהאיניאך,637-642
.חוקהוראתשלבהעדרה,כאמור,זאת,עבודהחחה

נתקבלהלאכישטענה,ההזדמנויותשוויוןחוקלפיאםשלתביעתהנכשלהשבולמקרה
.מוכאע"סד,"אדוםשפרח"'נמלמסקר1182-12/מטע"תב:הורותמטעטילעבודה

.278(2)מבד"פ,83/579א"ע26
.613'בע,1הערהלעיל,כהן'ונפרידמןד27
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בצורהשנהגהצדעלולהטילהלבתתוםלחובתמנוגדתגםלהיחשבעשויה,הציבור
.השניהצדאתלפצותחובהמפלה

ההפליהלטעמיהנוגעותהדיןמפסקיהנובעותוהשלישיתהשנייהלהשלכותועתה

.החוויםכללעלולתחולתם

ההפליהאיסורהיקף.ג
המשפטבית.נשיםוהפלייתהחוזיםחופששביןביחסהתרכזוs1ol~lnנבו29הדיןפסקי
הצעדשלמחשיבותולהפחיתמבלי.הציבורתקנתשלהעיקרוןפיעלנשיםהפלייתפסל

מאקליםרקלאנובעתנשיםהפלייתשלשפסלותהלהדגישברצוני,בפסיקהשנעשה

,1952-א"תשי,האשהוכויותשיוויחוקבעיקר,מסויםחקיקתימאקליםגםאלאחברתי
חוקהוראתוכל;משפטיתפעולהלכלולאישלאשהיהיהאהדדין"כי1בסעיףהקובע

."לפיהנוהגיםאין-משפטיתפעולהלכל,אשההיאבאשר,האשהאתלרעההמפלה
כללברורזהשאיןבשם,הפרטיבמשפטההוראהשלתחולתההיקףמהברורזהאין

כבוד:יסוד-וחוקהעיסוקןחופש:יסוד-חוקשלהפרטיבמשפטתחולתםהיקףמה
שיוויבחוקותומךמרחיבשימושעשהנבובענייןהמשפטביתאולם.וחירותו32האדם
.המפלה33ההוראהשלהציבורתקנתמטעטיפסילתהאתלבססכדיהאשהזכויות

להתייחסהצעההועלתה,ומתןבמשאלבתוםשלכלליעקרוןכוללשאינו,האמריקאיבמשפט28
המקבילהלעוולהבדומה)עוולהכאלהלבתוםלחובתמנוגדיםמטעמיםחוזהכריתת-לאי

:(הלבתוםלחובתבניגודפיטוריןשלשםהמוכרת

-of ~the Employment-)81אOtherטא)Hire: AttackingשRothstein "Wrongful Refusal.ע
141-י,ה[Rule"24(8.088.אא.(1991)97

.14הערהלעיל29
זכויותלהשוואתהמאבקלהמשך.365דע"פד,חשן-אירצוותאנאהרצד25-3/לגע"דב30

בשאלהעסקהדיןפסק)20וכבע"פד,וורמן-ליכט188-3/ן"תשדיון:ודיילותדיילים
.(לתביעההדייליםצירוףשלהפרוצדורלית

משלחאומקצוע,עיסוקככללעסוקזכאיהסדינהשלתושבאואזרחכל":קובעלחוק1סעיף31
."הכללטובתשלומטעמיםראיהלתכלית,בחוקאלאזוזכותמגביליםאין;יד

שלערכיהאתההולםבחוקאלאזהיסוד-חוקשלפיבזכויותפוגעיםאין":קובעלחוק8סעיף32
."הנדרשעלעולהשאינהובמידהראויהלתכליתשנועד,ישראלמדינת
החוקיםשלפיהזכויותאתלכבדהשלטוןמרשויותרשותכלעלחובהמטיליםהחוקיםשני

לבעיההד).(וחירותוהאדםכבוד:יסוד-לחוק11וסעיףהעיסוקחופש:יסוד-לחוק3סעיף)
00מהובשאלהבדיוןמצויהאמריקאיבמשפט

~

40.State,כנגדחוקתיתהגנהניחנתשמפניו
:זהמושגשלהרחבהלמשמעות.הפליה

Tribe(1988edt26)613ם509. Amtriean Co~stiftweona

l

Law(

א"בעברקהשופטידיעלהוצבההפרטיכמשפטתחולההללוהיסודלחוקיאםהשאלהאכן
18פיסקה)(פורסםטרם),קסטנכאום'נ"ירושליםקהילת"א"גחשקדישאחברה91/294

.(דינולפסק
,בחוקקבועיםהחוקתייםוהערכיםבמידהבה.763-764,769'ע,14הערהלעיל,נבובעניין33

נוגעתזהבענייןההכרעה.חוקיבלתיבהיותופסולהואלהםבניגודשחוזהלטעוןייתכן
בטלותיוהקובעת,8(18-ל134סעיףהוראתהגרמניבמשפטהשווה.חוקלפרשנותביסודה

8Mueneb.:סעיףאותומכוחבטלותהןחוקתיותהוראהשל . Komm. M
~yer-

Maly1

.הציבורתקנתאתנוגדבהיותולהיפסלגםעשויחוקתחםלערכיםהמנוגדחוזה34-31,134
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.מיןמטעמיהפליהכלליבאופןהאוסרהיחידהחוקהואהאשהזכויותשיוויחוק
הפליההאוסרתכלליתחקיקתיתהוראהאין,עבודהבחוזיהעוסקתהחקיקהלמעט

"לבתום"ו"הציבורתקנת"המושגיםאתלמלאניתןהאםהיאשאלה.הפרטיבמשפט
מעמד,נישואין,מיניתנטייהמטעמיגםאלא,מיןמטעמירקלאהפליהשיאסורבתוכן

שהותווההכיוון.החוזיםכלללגביאלאעבודהבחוזירקלא,לאום,דת,גזע,אישי
שלשהעיקרוןלהסיקניתןנבומהילכת.אלהלאפשרויותאותנומפנהנבוהדיובפסק
בחוזירקלאההזדמנויותשוויוןבחוקהכלוליםמהטעמיםהפליהאוסרהציבורתקנת
חוזיתהוראהכיטענהלהעלות,כביכול,שניתןכך.החוזיםכלללגביגםאלאעבודה
עםחוזהובקיוםהנוהגלחוזהצד.ובטלהמפלההיאגזעאודתמטעמיהפליהבהשיש
וכן.המקובלתבדרךולאלבבתוםשלאנוהגגזעאודתמטעמימפלהבאופןהשניהצד
שאיןהיאההנחההמקריםובכל)גזעאודתמטעמימתקשרעםהוזהלקשורהמסרבצד

.ומתןהמשאבשלבילבבתוםנוהגשאינוכמילהיחשבעשוי,(רלבנטיבטעםמדובר
הן,נבוהילכתשלהגיונהעםאחדבקנהועולותאפשריותכאלהשסצנותלמרות
אולחילונידירהלמכורחייבדירהמוכרהאם.לכתמרחיקותלתוצאותלהובילעשויות
?לחילונילהשכירהחייבדירהמשכירהאם?להשקפתומנוגדשהדברלמרות,לאישה

יכריעהמשפטשביתראויהאם?דורשלכלמרכולתולמכורחייבחנותבעלהאם
השוויתעקרוןביןלאזןניתןכיצד?המחוקקבידיהמלאכהישאיראואלהבנושאים

?העיסוקוחופשוהדעההמצפוןחופש,החוזיםחופשלבין

ברקהשופטמציין3'קסטנבאום'נ"ירושליםקהילת"א"גחשקדישאחברהבעניין
-הפרטיהמשפטאלהציבוריהמשפטמתחוםערכיםקליטתבענייןהוויכוחשעיקר

בחוזהלהתקשרמסרבשפרטמקוםהישירהתחולתוומידתהשוויתעקרוןסביבנסב"
בעיהלבחוןצורךלנואין.פלוניאתמפלההואזהבמעשהוכיהינהוהטענה,פלוניעם
."זו

חלקעלנצביעאך,להתירהנוכללאהנוכחיתבמסגרת.ומורכבתקשההבעיהאכן
שבו,3"האנגלהדיןלפסקאותנומחזייההיא.להתעוררעשויההיאשבהםמההקשרים

,האנגליבמשפט?מאזהמשפטהשתנההאם.בגדליהודילמכורהאנגליהמוכרסירב

.חקיקה36בעקבותוזאת,חיוביתהתשובה,האמריקאיגםכמו

.הציבורתקנתאתנוגדבהיוהולהיפסלגםעשויחוקרתםערכיםביןהגרמניבמשפטליחס
.Komm::הציבורלתקנתחוקתייםערכיםביןהגרמניבמשפטליחס

;

,

hday

"-
Maly.5181ש8פ

שלכלליתתחולההחוקתייםמהעקרונותהסיקולאהגרמניבמשפטאולם.161,16138.8

זאתהקובעיםהספציפיםלהסדריםבכפוף,כמובןזאת)הפרטיבמשפטהשויוןעקרת
,Mueaeh.%!048ש39242:(במפורש Eomm2

.(פורסםלמר.19*,91א"ע34
351337.)1.8172(1834)SimpsonתTiaothy

361976tRace Relation

.

Actאולאום,גזע,צבעכוללים"גזעטעמי"כיקובעלחוק(1)3סעיף
facilities)(מתקנים,טוביןלציבורשמספקמיעלהפליהאוסר20סעיף.לאומיאואהנימקור

,מלקשירותיכוללותוהן(2)20כסעיףמובאותלשירוהיםאולמתקניםדוגמאות.שירותיםאו
(:מקצועשירותיוכןתחבורה,בידור

erofesdon

במשמטלחקיקה.((ש(2)20סעיף)מסחראו:
.להלן44הערההאמריקאי
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כךעלהצבעתיקודם:לפרטיהציבוריביןההבחנהערעוראתשוברואיםאנו
החקיקהלפי.השוויון37לערךהרשותכפופה,הציבוריהמשפטשלהפרטישבתחום
הםשבובמקום,הפרטיםשלהציבורישבתחוםהרי,והאמריקאיהאנגליבמשפט
,לציבורהפונים,הפרטיםכפופים,לציבורשירותיהם,מתקניהם,מרכולתםמציעים
.גזעמטעמימרכולתולמכורלסרביכולאינועסקבעל.השוויון38לערך

בלאך.אחרתבחקיקהולאהצרכןבחוקלאמפורשהסדראיןהישראליבמשפט
רשותעלשוויוןחובתלהטילהמשפטמביתמנעלאחקיקתיהסדרשל-העדרו-נשכח

,בכוחותיושימושהמשפטביתהיעשה.הפרטיבמשפטעוסקתשהיאמקוםציבורית
?הפרטשלהציבוריבתחוםשמדוברמקום

למכורלסרבהוארשאי,המוכרשלברשותוהסחורהשבהןשבחנפותלינדמה
נטלכברשבהןאחרותובחנויותעצמישירותבחנפותאולם.יהאאשרטעמויהא,בכלל
.לולמכורלסרביותרהמוכריכוללא,לקנותהאחררצוןהביעאוהסחורהאתהלקוח

לקנותההרצוןהבעתעםאוהסחורהנטילתשעםנאמרוקיבולהצעהשלבטרמינולוגיה
לחוק(א)3סעיף)חזרהללאלהצעההמוכרשלהמכירההצעתהופכת,(הכסףהושטת)

כזופרשנות.בכךירצהאם,המוכרעלהוזהכריתתלכפותהלקוחשלוזכותו,(החחים
.לציבוו39סחורותיוהמציגהמוכרשלההפליהחירותאתמצמצמת
עלהפיקוחחוקלפי.פיקוח-בניושירותיםמצרכיםעלחלמיואדמשפטימשטר
מוצרלמכורסבירבלתיסירובלסרבמוכררשאילא1957-ח"תשי,ושירותיםמצרכים
שאיןמשום,הצרכןאתלדחותרשאיאינוהשירותספקאוהמוכר.שלובמלאיהנמצא
אינההלקוחשלבאמונתו,בדתו,במוצאושמקורהסיבה.כלשהימסיבהלונראההוא

,אפוא,ברור.המוצראתלמכורהמוכרשללסירובוסבירהסיבהלהיחשביכולה
לכרותעקרוניתאותומחייבוהוא,המתקשרשלהחוזיםחופשאתמגבילהחוקשכאשר

נובעחוזהלכרותסירובואם,בסבירותכפועללהיחשבהמתקשריוכללא,חוזה
.מפלים40מטעמים
-א"תשל,והשאילההשכירותלחוק22סעיףשלהחשובהההוראהמתקשרתלכאן

בהמשך.המשכירבהסכמתאלאזכותולהעביררשאיאינוהשוכרכיקובעהסעיף.1971
אוסביריםבלתימטעמיםלעסקהמסכיםאינושהמשכירלאפשרותהסעיףמתיחס
(2)22סעיףמורהזואפשרותלגבי.סביריםבלתיבתנאיםהסכמתואתמתנהשהוא

ביתרשאי,לאחרזכותולהעבירושאיהשוכרשאין,בחוזהנקבעאפילוכי,לחוק
.העסקהאתלעשותלולהתירמקרקעיןבשכירותהמשפט

.9-7להערותטקסטלעיל.2101טזר"פ,פ5ןקהמיכפר'נפרץ62/262צ"בג37
ובתיהמחוקקשללהתערבותםהמפתחהואלציבוריהפרטיביןההבחנהשערעורלדעה38

:(המעיםביןהיחסיםבתחוםבעיקר)מפליםבהסדריםהמשפט

Katharine~4ששפDivhdons5שLaw(ם40חסמ,1985) Oeonnov

.185-186'בע,1הערהליל,כהן'ונפרדמן'ד39
.182'בע,1הערהלעיל,כהן'ונפרידמן'ד:זהבמקרההחתהכריחתשלההליךלניתוח40

-ח"תשמ,העסקיםההגבליםלחוק29סעיף.להפלותיכולמונופולבעלאיןסיבהמאותה
השירותאוהנכסאולספקסבירבלתיסירובמונופוליןבעליסרבלא":קובע1988

."שבמונופולין
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.והשוכרהמשכירשביןבחוזהמהוראהלהתעלםהמשפטלביתמאפשרהמחוקק
אלהבעסקאותמבטאהחוזיםשחופשלוכורש"אולם.החוויםבחופשפגיעהישבכך
נועדהזהבחופשהפגיעה.בעסקההחזקהצדשהוא,המשכירשלהחופשאתלרוב

בנכסהחפציתזכותואתלחזק,כרצונועסקהלעשותהשוכרשלהחופשאתלהגשים
."מקרקעיןהקפאתשלמצבלמנועמיועדתגםוהיא

מהםמבהירהואואין,המשכירלסירובסביריםבלתיטעמיםמהםמונהאינוהחוק

להסכיםהמשבירסירובכיהקובעחוקקיים,למשל,באנגליה.לקביעתםהמידהקני
כולההשאלהנתונהאצלנו.'סביר2בלתיסירובהוא,גזע,מין,דתמטעמילהעברה
לדעתנחשבהבחוזהמפלהשהוראהכשםכילסבורניתןוכאן.המשפטביתלפרשנות

מנוגדלהיחשביכולמפלהסירובגםכך,הציבורלתקנתמנוגדתלהוראההמשפטבית
מחויבעצמוימצאשהמשכירלכךתובילהסירובפסילת.סבירוכבלתיהציבורלתקנת
מוצרשלבמקרהכמואולם.בומעונייןהואשאיןשוכרעםחוזיואוליקנייניבקשר

,המתקשרשלהבחירהחופשמוגבלמלכתחילהשבובמקרהמדובר,כאןגם,פיקוח-בר

לשוכרהשכרתוידיעלהמלאהמשליטתוהנכסאתהוציאכברהמשכירשהרי
.המקורתי

השכירותחוזיכילזכורישאולם.בפסיקהזהבהקשרהשאלהנדונהלאכהעד
.ישראליםמקרקצימנהלהואהמשכירשבהםאלההםביותרהשכיחיםארוךלטווח
,הואכפוף,ציבוריגוףהמנהלמהיות.בפועלהבעיהלהתעוררעשויהאלהבחוזים
להעברההמנהלשלהתנגדותו.ציבוריותםרשויותעלהחל,ההפליהלאיסור,ממילא

.מפליםטעמיםעללהתבססתוכללא
למכירתובחוזיםעבודהבחוזיחקיקתיתהתערבותשכיחההבריתובארצותבאנגליה

באאלהבמדינותהמחוקק.שוויוןחובתמוטלתאלהבחוזים.ולהשכרתןדירות
תעסוקה:הפרטשללרווחתובסיסהמהוויםמרכזייםתחומיםבשנישוויוןלהבטיח

,שירותיםאותםובכלהחינוךבתחומיגםמוטלתדומהחובה.בהםרקלאאך,ודיור

.ואילך152(ן"חש)נכסיםשכירותלרנר'שלפירושו41
4224.51976Race Relations Act.
נכסיםשכירותבספרולרנר'פרופסבורכךלא.63'בע,1'הערהלעיל,כהן'תפרידמן'ד43

את,העברהבאמצעותמשכירעללכפותיהיהשניתןסבירלא"שהואנימוקו.164(ן"חש)
,בהעברהשמדוברמשוםשדווקאלינראהאך."המקוריתבהשכרהבמישריןלהשיגניתןשלא
שלזופניעלהשוכרשלבחירתואתמהבמובןהמחוקקמעדיף,מזכותוהמשכירהתפרקשבה

.המשכיר
כתנאיישראלמקרקעימנהלשהטילכספיותדרישותשלסבירותןבשאלתעסקההפסיקה44

87/15א"בע.165-166(ן"חש)נכסיםשכירות,לרנר'ש:("הסכמהדמי")השכירותלהעברת

להעברתהמנהלהסכמתשלהמשאעלהשבו,3*342,8(1)מהר"פ,והם'נישראלמדעת
המנהלשעלחולקאין":נתניהוהשופטתקבעה,(ההסכמהדמישאלתשםנדונהלא)השכירות

שלופרשנותווהשאילההשכירותחוקוצל,הפרסיהמשפטשלהנורמותרקלאכאןחלות
."...הציבוריהמשפטשלהמיוחדותהטרמותהדעתגםעליופרוריהאלא,הפרסיהחתה

בחההתניהנפסלהשבו,284סם"פ,שראל"מקרקעישנהל'נאחסן67/545(ם-י)'הסהשווה45
.ישראלובחגיבשבתותבנכסלעבודהתובעעלשאסרה,ישראלמקרקעימנהלעםחכירה

בהיותהאותהפסלהוהיא,והמצפףהדתחופשאתנוגדתהחניהכיקבעהפורת-בןהשופטת
.אחידבחתהמקפחתהניה
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ברוריםדבריםנאמרוהישראליבמשפט.'בכללותףלציבורהמופניםומסחרמתקנים
לגבידברהאמרההפסיקה.עבודהביחסישוניםמטעמיםהפליהאיסורלגביבחקיקה
הדבריםנותרואחריםבמישורים.קיבוצייםעבודהביחסימיןמטעמיהפליהאיסור

.מעורפלים

מכרזים:הכריחהבהליךהשוויוןהיקף.6

מענייןלביטויבאהשוויוןלערךהחוזיםחופשביןהאיזוןנקודתאתלקבועהקושי
'ושותמשהרביב'נמ"בעיולסובית'מ7"בעיולסבית'נ'ושותמשהרביבהדיןבפסקי

בדיניהפעם,והציבוריהפרטיהמשפטביןהמפגשביטוילידיבאכאןגם.'מ8"בע

מכרזלעורךאסור.השוויוןחובתכידועהיאהציבוריהמכרזשלאפונשמת.מכרזים

.המכרונשואבחוזהלזכותשווהלהזדמנותזכאימציעכל.מציעיםביןלהפלותציבורי
לנהוגמחייבהפרטיבמשפטמכרוהליךאםהשאלההתעוררההנדוניםהדיןבפסקי

ערכהמקרהבאותו.הציבוריבמשפטהמוטלתלחובהבדומה,המציעיםעםשווית
לכרותמתחייבאינוהמכרזעורךכיקבעוהמכרזתנאי.בנייןשללבנייתומכרזחברה
ערבותלהפקידמציעכלחייבוהמכרזתנאי.שהואמציעכלאוהזולהמציעעםחוזה

כמו.המכרזלתנאיבהתאםלא,בנקאיתלאערבותנתנה,במכרזשזכתה,רסקו.בנקאית

לשינוישהסכימהולאחר,נפרדומתןמשאעמההתנהל,המעטפותשנפתחולאחרכן
הפרהמכרזעורךכיטענה,במכרזזכתהשלאאחרתחברה.במכרזזכתה,התנאים

שניהלובכךהמכרזתנאילפישלאערבותלקבלשהסכיםבכך:בשנייםכלפיהחובתו
מעצםאםבשאלהלדוןהמשפטביתאתחייבואלהטענות.רסקועםנפרדומתןמשא

בתנאיתלוישהדברברורעקרונית?המציציםביןשוויוןחובתלהסיקישמכרזעריכת
ניתןמההיאשאלהאולם.הצדדיםביןנספחחוזהלהוותאףיכוליםאלהתנאים.המכרז

אתלקבועהמכרזבעלשלהחופשמידתומה,מתקייםשמכרזהעובדהמעצםלהסיק
.כלליו
בעוד.הקודמיםמהמקריםשוניתכליתשונההנדוןשהמקרה,אפוא,רואיםאנו

שוויוןחוסרעלמדוברכאן,קבוצותביןשוויוןחוסרעלדוברהקודמיםשבמקרים

בערכיהמעוגנותשוויוןבחובותדנוהקודמיםשבמקריםבעודוכן.אינדיווידואלי
בדברהטענהנובעתשכאןהרי,המסורתיבמובנוהחוזרםלחופשניגודוהמהוותהחברה
שמיהיאהמציעשלהמרכזיתהטענה.עצמוהחוזיםחופששלמהעיקרתשוויתחובת

עםשוויוןלנהוגמכללאהתחייבותעצמועלנוטל,מכרזבצורתלהתקשרשמבקש

א1964,4-השל7בפרקבעיקרומוסדרבעבודההפליהאיסור46

.

tCiVII Rightsההפליהאיסור
הפליהאיסורמוטלכן.111968ז401Rights01נ,-השל9-ו8בפרקיםבעיקרומוסדרבדיור
Am15,civil.זעו.26(1976)263:כלליתלסקירה.ציבורייםובמקומותכחינוך Ri

*
ts

seq!01975:באנגליההחקיקהלגביSex

;

~

Discrimination

..

Act

;1976,Race Relations

,

Act

1989Employmentידיעלשתוקנוכפי .Act.של(דירקטיבה)להנחיהבהתאםנעשההתיקון
.76.2.9מיוםהאירופאיותהקהילותמועצת

.533(לתור"פ,79/207א"ע47
.*1(1)מגד"פ,82/22ת"ד48
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משתתפיםשלהסבירותשהציפיותהיאהטענהאתלנסחאחרתאפשרות.המציעים

השוויוןעקרוןשלתחולתומחייבות,הלבתוםכעקרוןכיוםהמעוגנותציפיות,במכרז

.המציעיםכללעל
מהחששנובעת,השוויוןעקרוןשלתחולתווהמצדיקהמכרזבהליךהכרוכההבעיה
שעמוהאמיתיהמציעעללחץלהפעילבמגמה,פיקטיבישימושייעשההמכרזשבהליך
אומכשיהכזהבמקרהמשמשיםהאחריםהמציעים.להתקשרהמכרזעורךמבקש
.מאליוברורלהםהנגרםוהנזק,המכרזעורךשלהמסחרילקידומומרצונםשלאפיתיון
.המכרזבהליךכזהלגיטימילאשימושמונעתהשוויוןעקרוןתחולת

במשפטמכרזהליכיכילקבועהאזרחיבערעורהרובשופטיאתשהניעהואזהחשש

תוםעקרוןמכוחבין,מכללאכתנאיביןחלהזוחובה.השוויוןלחובתכפופיםהפרטי
כיהוכחשלאהעובדהמחמתהשארבין,זועמדהנדחתההנוסףבדיוןאולם.הלב49

אינההשוויוןחובתכינקבעהנוסףבדיון.המכרזבהליכיכזהלגיטימילאשימושנעשה
הלבתוםחובתאולם,הלבתוםלחובתכפופיםאמנםמכרזהליכי;מכרובהליכיטבועה
לביןהשוויוןחובתביןבעימות.האינדיווידואליהשוויוןחובתאתבהכרחכוללתאינה
,חוזהלכרותמתחייבשאינומכרזעורך.החוזיםלחופשעדיףמשקלניתן,החוזיםחופש

.חוזהלכריתתשווההזדמנותהמציעיםלכללהציעחייבאינו,דנןבמקרהשהיהכפי
הרובשופטי.העליוןהמשפטביתשופטיביןאידיאולוגיויכוחחשףהדיןפסק
חששהביעוהמיעוטשופטי;יתרותחבויותומהטלתחירויותמהגבלתחששהביעו

פסק.כזהלרעהשימושלמנועכדיחבותלהרחיבהיססוולא,בחירותלרעהמשימוש

שוויוןחובתהוטלה,ואתעםיחד.מכרזבהליכישוויוןחובתשלתחולתהשללהדין
ערבותלתתהמשתתפיםמןהמכרזתנאידרשושציינתיכפי:הבאהבגזרהמצומצמת
צירפהלא,במכרזדברשלבסופושזכתהרסקואולם.במכרזלהשתתפותכתנאיבנקאית
בעלהפרבכך.ההצעותיתרעםונדונהבמכרזהצעתהנכללהזאתובכל,כזאתערבות
בדברהמוסכמתבהנחההואהחובהמקור.המשתתפיםיתרכלפיחובתואתהמכרז
כחלקזומוסכמתהנההלואותניתן.במכרולהשתתפותהמקדמייםבתנאיםשוויון
לחוק12בסעיףהלבתוםחובתעלכמבוססתלראותהניתן,ולחלופין,נספחמחוזה
אתשיקףהוא.מוגבלהיהזוחובהשלהפרתהבשלשנפסקהפיצויאולם.החוזים
שאיןהואלכךהטעם.בנקאיתערבות"רכישת"עלהמאוכזבהמציעשהוציאהמחיר

.ושוליתפעוטהשהיתה,זוהפרהעלידעאילובמכרזמלהשתתףנמנעהיהשהואלהניח
לקייםהמכרזבעלנדרש,במכרזלהשתתפותהמוקדמיםלתנאיםהנוגעבכלכינמצא

היתהלאזוובנקודה,הצדדיםביןההבנההיתהזו.המשתתפים50ביןהשוויוןתנאיאת

לדעתהפכהזודעה.מכרזבהליךשוויוןחובתמוטלתאיןכיסברמיעוטבדעתלוין'שהשופט49
.הנוסףבדיתהרוב

[1990]4113:האנגליתבפסיקהדומהלעמדה50

~

Bla~kpool ,,

BkckpoolBI

orough Council

על,המוקדמיםהתנאיםשללקיומםהמכרזעורךשלאחריותוהושתתהשם,5.%.25(ש.4.)
M.(1991)281:הדיןבפסקלדיון.נספחחוזה .L.Rev54,Brownsword41,Adams

מולאינדיווידואליזם-שוק:חוזיםבדיני(כלזוהי)לפסיקההאידיאולוגיהרקעאתהמדגישים
.(285-286,שם)רווחה-צרכנות
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חובתאין,חוזהלכרותהחובהלעצםהנוגעבכל.השוויתמחובתהפוטרתתניהכל

."המציעיםלכלשווההזדמנותלתתחייבהמכרזעורךואיןשווית

דברסוף.7

נכון:בלבדחלקיהניגודכיהטועניםישאך.ושוויוןחופשביןניגודקייםכיציינתי
מבטומנקודתאולם.מפלהבאופןלפעולהמתקשרשלזכותואתשוללששוויוןהדבר
.ההפליהבשללכןקודםממנושנשלל,פעולהחופשלומעניקשווית,המופלההצדשל

יוצרשהשוויוןלומרניתן,מקופחותקבוצותאומיעוטקבוצותשלבשוויוןכשמדובר
עלהצביעוברליןישעיהופרופסורכמוהומניסטיםשליברלים,אפוא,ייפלאלא.חופש

-באיהדגילה":ברליןפרופסוראומרוכך.שוויוןעמושאיןהחופששלחולשתו
,החזקאתשחימשו...הרסנייםמדיניותבמהלכילתמיכה,כמובן,שימשה...התערבות

-לזאביםהחופשמשמעותהיתהתדיר...והחלשהאנושיכנגדהמצפון-וחסרהאכזר
,האיזוןבעייתמתעוררת,סותריםערכיםשלמקרהבכלכמו,זאתעם.52"לכבשיםמוות

ראויזהבעניין.גבולותיהואתהשוויוןחובתשלהלגיטימיהיקפהאתלקבועהקושיאו
הואייחשבומתי,המפלההטעםמהו:הבאיםהשיקוליםאת,השארבין,לשקול
ממלאהאם;למשל)תוכנומבחינתהחוזהסוגמהו;אסורהלהפליהאומותרתלאבחנה
חוזה,למשל)כריתתוהליךומבחינת(פרטיתאוציבוריתפונקצייההמתקשר

-כעין,ציבוריתרשות,למשל)המתקשריםמיהם;(קולקטיביחוזהמולאינדיווידואלי
.(אינדיווידואליכהוזהפרטימתקשר,אחידבחתהמתקשר,מונופול,ציכורית
קלשלאהבחנהזוהי.לציבוריהפרטיביןההבחנההשיקוליםביןעוברתהשניכחוט

לאואףהציבוריהמשפטבמישורלאלהפלותרשאיתאינהציבוריתרשות.לתוחמה53

רשיוןולפיהפרטיבמשפטאחידחוזהלפיהפועלספקשלמקרהולגבימהאך.בפרטי
?כולוהציבוראתמשרתוהואהרשותשל

מוטלתכןמתילקבועמאשרשוויוןחובתמוטלתאיןמתילקבועיותרשקלדומה
המשפטביתנזהר"פרטיים"מתקשריםשניביןמובהקמסחריבהקשרלכן.כזוחובה

שעליה,תחרותשלהחשובבערךלפגועעשויהכזוחובה.גורפתשוויוןחובתמהטלת

.החוזיתםהחירותעקרוןבנוי
.594'בע,1הערהלעיל,כהן'ונפרידמן'ד51
.43(שרת"תרגום,1969)חירותעלמסותארבעברלין"52
פיעלהפליהאסורהשבוציבורימתקןמהווהחבריםמועדוןהאםהשאלההתעוררהבאנגליה53

ALL1[1973]R~ceא.ש.512בעניין.חוק Relations Board.ז

Ct

harterשמועדוןנקבע

.הפליההאוסרלחוקכפוףשאינו,פרטימתקןהואחברים
ראה.מפלהתנאיהכוללתצוואהלגבילהתעוררעשויההיא.בלבדחוזיתאינהשהשאלהמובן54

בלתי,חוקיבלתישביצועהצוואההוראת":שלפיו1965-ה"תשכ,הירושהלחוק34סעיף

י.א*=ם382,10ע.296.5(1966)השווה."בטלה-אפשריבלתיאומוסרי

~

Evans,קבעשבו

גןבצוואתוהורישהמנוח.בצוואהמפלהתנאישלבטלותוהבריתכארצותהמשפטבית
לאורנקבעההתנאיבטלות.בלבדלבניםוילדיםנשיםשללשימושםשיהיהבהבאי,לרשות
לחוק(א)38סעיףאלא,הירושהלחוק34סעיףבארץחלהיהלאזהמקרהעל.החוקה
כתנאיאפשרי-בלתיאוטוסרי-בלתי,חוקי-בלתידברבצוואהנקבע":הקובעהירושה
."...התנאיבטל...לזכרה


