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?דינומה-כןאם?מחייבמשפטימעמדבעלמסמךהואמפלגהשלמצעהאם

סעיפיםלבטלהמשפטביתיכולהאם?משפטבביתאותולאכוףאפשרהאם
?בוהאמורשלבוטההפרהתוךשנעשתהפעולהאובוהכלולים

ביןמחייבמשפטיקשרלקשורשנועדמסמךאינוהמפלגהמצע,לכאורה
בטרםידיהעלהמוצגת,המפלגהשל"כוונותהצהרת"בבחינתהואאלא,הצדדים

,המערביבעולםהמקובלתהגישהגםזו.בבחירותהציבוראמוןאתמבקשתהיא
בעלממסמךלהבדיל,הפוליטיבמישורכהבטחהמפלגהשלהמצענתפששבו
בפרשתהמיעוטמדעתעולהשונהגישה,זאתלעומת.!המשפטיבמישורתוקף

המכללה-האקדמיהמסלול,למשפטיםהספרבית,ככירהמרצה.למשפטיםדוקטור* לעוגםתודה.במחקרמצוינתעזרהעלקנדלשטייןלמורןתודה.למינהל
עלהברמןאיתןד"
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ניתן"כי,לויאדמונד,המיעוטשופטכתבזובפרשה.עזה2חוףהאזוריתהמועצה

מפלגהשליסוד-ועקרונותפוליטיממצעסטייהבהםמצביםהדעתעללהעלות
מדברים."סבירהבלתיהיאכימלקבועמנוסיהיהלאכיעד,וקשהגסהכהתהא
"מעמד"ישהמפלגתישלמצערקלא,לויהשופטשללדעתו,כיעולהאלה

אוקשההפרהעקבמשפטיסעדלהעניקמוסמךהמשפטשביתאלא,משפטי
שלפיהלגישההתאורטיהבסיסאתלבחוןמחייבתזועמדה.המצעשליסודית

.הפוליטיתבמסגרתרקולאהמשפטבעולםקיוםלמצעיש
יוגדרהראשוןבחלק.המפלגתיהמצעשלהמשפטיהמעמדאתבוחןזהמאמר
התאורטיתהמסגרתאתיבחןהמאמרשלהשניהחלק."מפלגתימצע"המונח
.המפלגתיהמצעשלהמשפטיבמעמדלהכרהוהרציונליםהצידוקיםאתויציג
בעולםגםאלא,הפוליטיבעולםרקלאהמצעשלקיומואתלהצדיקניתןכי,אטען

לבחינתהיסודהנחותאתאציגהמאמרשלהשלישיבחלקו.המשפטיהמושגים
מפלגהשללמצעיוענקאםגםכי,תהאהיסודהנחת.המצעשלהמשפטימעמדו

ואףהכלליםמערכתמבחינת"רופף"מעמדזהשיהיהרצוי,משפטי"מעמד"
מפלגהשלפיו,המצעחופששלהעיקרוןיהיהלדיוןהבסיס.עליושיחולוהחובות
להשתחררוחופשית,עיניהכראותהפוליטיהמצעשלתוכנואתלהסדירחופשית

לכנסתשנבחרהלאחר-החליטהאם,אותןולהפרבוהכלולותההתחייבויותמן
המצעשלמעמדואתאבחןהרביעיבחלק.זאתמחייבתהציבורטובתכי-

המעמדאודותדומיםמהסדריםללמודהאפשרותואתהישראליבדיןהמפלגתי
שלבמעמדו,עקיףבאורח,מכירהישראליהדיןכי,נראה.לוהראויהמשפטי
מפלגותלרישוםהקיימיםההסדריםבמסגרת,זאת;משמעותלומעניקואףהמצע

.המפלגתילמצעהמוצעבדיןאתמקדוהאחרוןהחמישיבחלק.מפלגותולפסילת
במקביל-אך,המפלגתיבמצעמשפטיתהכרהלהכירראויכי,אטעןבמסגרתו

אבחן.הפרתובגיןמשפטיסעדלהעניקהאפשרותאתלחלוטיןכמעטלשלול-
בהתחשב,מפלגהעללהטיליהיהשניתןהחובותואתהאפשרייםהסעדיםאת

.גיסאמאידך,הנאמנותועקרון,גימאמחדהמצעחופשבעקרון
ואינההמפלגתימהמצעלהתעלםיכולהאינההמשפטמערכתכי,סבורהאני
המשפטמערכת,בפועל.בלבדפוליטיתמשמעותבעלכאלאליולהתייחסיכולה
מפלגותלפסילתשימושבומשנעשה,למצע"משפטי"מעמדהעניקהכבר

,הפוליטילהסכםרביםדמיוןקוויהמפלגהלמצע,ועודזאת.לכנסתבבחירות
משפטיתהכרהאך.ובספרותבפסיקהנרחבולדיוןמשפטיתלהכרהשזכהמוסד
הכרה.הפוליטיההסכםלגבינקבעכך.לחודזוהכרהשלומשמעותה,לחוד

שללהתחייבותיהמשפטיתוקףמתןפירושהאיןהמפלגתיבמצעמשפטית

that campaign promises are - by long democratic tradition - the least binding form of

"human commitment.
(2005)481,792(2)נטד"פ,ישראלכנסת'נעזהחוףהאזוריתהמועצה05/1661ץ"בג2

.(עזהחוףהאזוריתהמועצהעניין:להלן)
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בטענההמפלגהאתלתבועדהואמאןיכולכיפירושהואיןהציבורכלפיהמפלגה
המצעאתלאכוףשנועדמשפטיסעדיושיטהמשפטביתכיאוהמצעהפרתשל

,המצעשלהמשפטיתמהותולקביעתועדהמשפטיתההכרהמןהדרך.המפלגתי
.היארחוקה,השיפוטייםוהסעדיםבוהשיפוטיתהמעורבות

?מפיגתי"מצע"מהו.ב

מהווההמצע.'מפלגהשליסודוקוויעקרונותהמפרטמסמךהואמפלגהמצע

שתינקטהמדיניותכיווניאת,המפלגהעמדותיאתהמבטאעקרונותשלאוסף
בבחינתהואהמצע.בממשלהוישרתולשלטוןנבחריהיעלווכאשראם,בידה

עקרוניבסיסמהווהוהוא,הבחירותמערכתלקראתהמפלגהשל"הביקורכרטיס"
ממשיתוהתחייבות,ובממשלהבכנסתולמדיניותםהמפלגהנציגילפעולתופוליטי

דבריוזהלענייןיפים.4הפנימייםמוסדותיהחבריכלפיאלהברשויותנציגיהשל
:עזהחוףהאזוריתהמועצהבפרשתלויאדמונדהשופטשל

מטרותיהאתמפלגהמבטאתבאמצעותו,חשיבות-רבכליהנומצע"
הכלכלית,המדינית,הפוליטיתעולמהלהשקפתביטוינותןהוא;ושאיפותיה
בענייניםהמפלגהועמדותכוונותאודותהצהרותכוללהוא;והחברתית

דרךעלהמנוסחותהצהרותובכללן,הציבוריהיוםסדרעלהעומריםשונים
פרשת)'אחדמחנהאלבוחריםלאסוףלגיטימימכשיר'הוא;ההתחייבות

אתבבקשהמפלגהעצמהעלנוטלתאותהמחויבותהוא.(822'בעמ,ולנר
מצטמצמתכוונתיאין'מצע'בבדברי:ויודגש.(שם)הבוחריםשלאמונם

הוא-הרחבבמובנולמצעכוונתי'מצע'ב.הכתובהמצעלמסמךאך
עקרונותגםכמוהמפלגתיתהפעילותשלביסודההניצבתהערכיתהתשתית
.5"לקדםהמפלגההתחייבהאותםהיסוד

או,המפלגותבמצעיערפולשלמגמהניכרתהאחרונותבשניםכילצייןמעניין
לאפשרכדילעתים,פוליטיותעמדותשלברורהמהגדרהמכוונתהימנעותאפילו
,זומגמה.אחת6כמפלגהיחדולפעוללהתאחדנפרדותפוליטיותקבוצותלמספר
הפלגיםבין"פשרה"בבחינתהואהמצעכימלמרת,השניםעםומתרחבתההולכת

המצעיםמתארכיםהשניםעם,במקביל.השוניםמרכיביהלביןמפלגהשלהשונים
.ומסועפיםמורכביםונעשים

הביטויתחתהמפלגהמצעמופיעלעתים,זהבשםלהיקראהמצעזוכה,אגב,תמידלא3

."הפעולהתכנית"או"מפלגהמטרות"
.(1980)79הממשלהיעקכיגד4
.לויהשופטשלדינולפסק25'פס,793'כעמ,2ש"הלעיל,עזהחוףאזוריתמועצהעניין5
הערפולמגמתאתבספרומדגיםהמחבר;(1985)בישראלומשטרפוליטיקהאריאןאשר6

במפלגותשמדובראף,ביניהןרבדמיוןעולהשמהם,שונותמפלגותממצעיקטעיםומביא
.שונות
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שחלוהשינוייםאתהמחבריםבוחניםקנטי7ודפנהפדהצורעמישלבמחקרם

אתאלהשינוייםבאמצעותלאפייןומנסים,המדינהקוםמאזהמפלגותבמצעי

המפלגותמצעיאתלחלקניתן,המחבריםלדעת.עצמןבמפלגותשחלוהתמורות
שבהםעשורים-המדינהקוםמאזהראשוניםהעשורים:עיקריותתקופותלשלוש

מפלגותקמובה-הממלכתיותתקופת;י=מפאלביןהמדינהביןהדוקקשרהיה
בסוגיותבעיקרהחדשותהמפלגותשלמצעיהןהתמקדושבהתקופה,חדשות
,התשעיםושנותהשמוניםשנות-המשילותמשברותקופת;ובטחוניותמדיניות
,המצעשלברטוריקהשינויחלגםובה,סקטוריאליותמפלגותקמושבהתקופה
מסקנתחשובה,לענייננו.8לאינדיווידואליזםמקולקטיביזםמעברבמפלגותוניכר

.9ומסועפיםמורכביםלהיותוהופכיםהמצעיםגדליםהשניםעםשלפיה,המחברים
תיזת"בותומכיםהמפלגתייםהענייןתחומישלהרחבהבפועלכולליםהמצעים

על,לדעתי,מלמדיםאלהמעיןגמישיםמצעים."משתנותלנסיבותההסתגלות
יותררבתמרוןכוחלשמרניסיוןועל,המפלגותשביןהרעיונייםההבדליםטשטוש

בהתאםהכול,במצעהכלולותההתחייבויותאתלהפרואףלשנותהמפלגהבידי
.10לנסיבות

המפלגתיבמצעלהכרההצידוק.ג

מעמדלושיהיוראוישמאאופוליטיתמשמעותרקישהמפלגתילמצעהאם
המעמדלשאלתרקלאמתייחסתזושאלה?המשפטיבמישורהשלכותאףואולי

.עליולחולשצריכההדיניםלמערכתגםאלא,המפלגתיהמצעשלהמשפטי
משפטיתהכרהמתןהמצדיקיםרציונלייםקיימיםכללאםהיאשאלה,ראשית
מהולבחוןיש,זומשפטיתלהכרהצידוקיםקיימיםאכןאם.המפלגתילמצע

האם.עליושיחולוהרלוונטייםהדיניםומהםלמצעליחןשישהמשפטיהמעמד
;מעורבתדיניםמערכתשמאאוהפרטיהמשפט,הציבוריהמשפטעליויחול

המפלגהשלתפקודהבהיקףלתמורותכראיבחירותמצעי"קנסיודפנהפדהצורעמי7
.(2001)7,15פוליטיקה"לחברהמדינהביןוהעבודההליכוד:הישראלית

.19'בעמ,שם,וקנסיפדהצור8
:ראוהמפלגהכמצעלעיון.עמודים20-כ,למשל,מחזיקהעבודהמפלגתשלהעדכניהמצע9

0113=org .iVWorkingForYou .asp?cc.h2006ttp://www.avoda.
:הןהמפלגהמטרותכי,הכלכליבתחום"קדימה"מפלגתשלהמצעקובע,לדוגמה,כך10

התעסוקההיקףהגברת;השקיפותוהגברתתקציביםבחלוקתהלאומיהעדיפותסדרשינוי"
קצבהגברת;בעוניומלחמהוכלכלייםחברתייםפעריםצמצום;מעבודהההכנסהוהעלאת
האלימותנגדנחושהמלחמה;התחרותכושרושיפורהפריוןהגדלת,הכלכליתהצמיחה

חיזוק;ולנכיםהזהבלגילכיטהוןרשת;הבינייםמעמדחיזוק;כארץהמוקאכיפתוכעד
מנועיבעייתפתרון;המיעוטיםשלמלאשילוב;המיניםביןהזדמנויותשוויון;והגלילהנגב
הסביבהאיכותעלשמירה;הדרכיםבתאונותמלחמה;הבריאותבמערכתרפורמה;חיתון
והישראליותהיהודיותהקהילותלביןישראלמדינתביןהקשרוהידוקהחייםאיכותועל
he/Homepage.aspx-h11ttp://www.kadimasharon.co:ראוהמצעלפירוט."ל"בחו .iV.
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משפטיתמשמעותישהאם:הןזובמסגרתהכרההדורשותנוספותשאלות
ניתןהאם?המפלגהממצעניכרתסטייהבבחינתשהםהמפלגהשללמעשיה
ראויהאם?המפלגתיבמצעשניתנוההבטחותשלקיומןאתמפלגהעללאכוף

המצעהפרתבעקבותהמשפטביתשיושיטהסעדיםמהם?יכובדואלהשהבטחות

,המפלגתיהמצעשלהמשפטיבמעמדלדיוןקשורותאלהשאלות?המפלגתי
.הפרתובגין-בכללאם-הראוייםובסעדיםבשפיטותו
המשפטיתההכרהבבסיסהעומדיםהרציונליםאוהצידוקיםאתתהילהנבחן
,המשפטיתהבחינהמןבמיוחד,מפלגהשלבמצעלהכרהההצדקות.המפלגהבמצע

הדיניםמערכתובדברהמצעשלהמשפטיהמעמדבדברמסקנותלבססכדיבהןיש
.עליושתחול

מפלגהשלהחוקתיהמעמדמןנובעתהמפלגתיבמצעהכרה.1
בלא.המפלגותןלמעמדרבהחשיבותנודעתהמודרניתהדמוקרטיתבמדינה
ליצוראפשריבלתיזהיהיה,הציבורלכללהפרטיםביןמפלגותשלתיווכן
החוקתימעמדןעלהמקיףבמחקרו,מרזליגאלר"ד.12קולקטיבייםורצוןדעה
הפרטיםשביןבתווךהמצויחוקתי=אורגן"היאהמפלגהכי,טוען,המפלגותשל

הבחירותשיטת.מיוחדמעמדלמפלגותישהישראליבמשטר.השלטוןלביןבמדינה
האישיותאתדווקאולאוהמפלגתיתהאידיאולוגיהאתהמחזקתעובדה,יחסיתהיא
מפלגה.המפלגהבאמצעותהפוליטיותזכויותיואתמממשהציבור.הנבחרםשל

כל.שלהוההתחייבויותהכוונות,ההצהרות,הרעיונותבמהותמאחרתנבדלתאחת
.פנימיתמהותכללמפלגהאיןמצעבלא.המפלגהמןאינהרנטיחלקהםאלה
שלמהותה,כןעל.מטרותיהאתלהציגבלא,ככזולהירשםרשאיתאינהאףהיא

במעמדולהכרההצדקהמהווההישראליתבדמוקרטיהומייצגמתווךכגוףהמפלגה

.המפלגתיהמצעשל

המשטרשלממהותונובעתהמפלגתיבמצעהכרה.2
לבחורהזכות(א)

אשר,במפלגותהציבורבוחרבמסגרתה,פרלמנטריתדמוקרטיההיאישראל
:ץ"בגקובעוכך,בכנסתכחבריםנבחריםמועמדיהן

מפלגותשלהחוקתיהמעמדמרזליגאל:ראומפלגהשלובמהותהבמעמדהלהרחבה11
.(ה"התשס)פוליטיות

12(1986)35DE

i

PAR

~

]DOS57400]MANLEL

I

GARCIA PELAYO. ELI.
ליצוראפשרותלבוחרואין,המועמדיםרשימותהגשתעלמונופוללמפלגותיש,בישראל13

למפלגהיש,כזהבאופןהמאופיינתבשיטה,גימאמחד.המועמדיםכרשימותכלשהודירוג
זהלמעמדומגיעהיהלאכנסתחברשאותוברורשהרי,בכנסתסיעתהחבריכלפירבכוח

המפלגותמןבחלקהקיימתהפריימריזשיטת,גיסאמאידך.מפלגתוידיעלנתמךאלמלא
,מרזלראוכן;הכנסת:יסוד-לחוק5א'סראו.המפלגהשלהמסורתיהכוחאתמחלישה

.432-433'בעמ,11ש"הלעיל
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הבוחרים,המדינהאזרחישלהבחירהזכותעומדתוומימשלשיטתביסוד"
המפלגות[...]הנבחריםביתאת-המפלגותאוהרשימותבאמצעות-

הפוליטיהרצוןמתגבשבאמצעותואשר,החוקתיהמכשירהןהפוליטיות
4י".המרינהאזרחישל

הציבור.המפלגהבאמצעותמתממשתולהיבחרלבחורהפוליטיתהזכותכי,ברור
לעצמולגבשמיכולתוכולהכלנובעתלבחורהאזרחשליכולתו.מפלגהבוחר
באיםאלהכל.ולהצעותיהלעמדותיה,המפלגהשללאופיהבאשרודעהעמדה

והרצוןהבחירהזכותכי,ברור,אחרותבמילים.המפלגהשלבמצעביטוילידי
,המפלגותמצעישלקיומםללאמהותיבאופןלהתממשיכוליםאינםהפוליטי
בשיטתדווקא.המפלגהשלהאידיאולוגיותהעמדותאתהציבורלפניהמציגים
רבהחשיבותיש,מועמדיםולא"מפלגה"בוחרהציבורשבה,יחסיתבחירה
אותהכלפיעמדתואתהציבורמגבששבאמצעותוככליהפוליטיבמצעלהכרה
שיטתשבהמדינהלתארניתן.הפוליטיותלהכרעותיוחיוניזהמירע.מפלגה
האם.הציבורמעינינעלמיםהמפלגותמצעישבהאך,לשלנודומההבחירה

זכותאלאהיאאיןהאם?לבחורהזכותמתממשתזובמדינהכילזמרניתן
ומן,בכלל,מהדמוקרטיהמרכזיחלק.ברורהשהתשובהנדמה?גרידאפורמלית
עולםתפישתלעצמולגבשאדםכלשלבזכותוההכרההוא,בפרטלבחורהזכות

.הזכותלמימושכתנאי,פוליטית
לבחורהזכותלבץמפלגהבמסגרתלהתאגדהזכותהגבלתשביןהקשרעל

בענייןשמגרהנשיאכותב,לדוגמה,כך.רביםבמקריםהמשפטביתעמד,ולהיבחר

הצרתבגדררקלאהיאלהתמודדרשימהשלזכותההגבלת"כי,הראשוןניימן
בצורהקולולהטילהפרטשלזכותוצמצוםגםבהישאלא,הרשימהשלצעדיה
בצורה"קולולהטילאדםשליכולתו"כי,ברור.!5"ביותרכיעילהלוהנראית
.המפלגתיהמצעלאורודעהעמדהלעצמוגיבששהואבכךמותניתביותרהיעילה

לדעתהציבורוזכותהביטויחופש(ב)

המשטרשלבהקשרמידעלקבלתוהזכותהביטויחופששלחשיבותםעל

:כיבאומרו,שמגרהנשיאעמדהדמוקרטי

הציבורשמן-בכךתלויהואף-מכךניזונההדמוקרטיתהממשלשיטת"
,המרכזייםהנושאיםעלנסבאשר,מידעשלחופשיתזרימהתהיהואליו

החופשיתבזרימההרואיםישכן-על.הפרטחייועלהכללחייעלהמשפיעים
.!6"כולההדמוקרטיתהמערכתשללפעולתהמפתחמעיןהמידעשל

.(1990)353,363(3)מדר"פ,פרס'נשליט90/1601ץ"בג14
225,263(2)לטד"פ,עשרההאחתלכנסתהמרכזיתהבחירותועדתר"יו'נקיימן84/2ב"ע!5

.(הראשוןניימןעניין:להלן)(1985)
.(1981)365,378(3)להד"פ,השידוררשות'נקדרן81/1ץ"בג16
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:(דאזכתוארו)ברקהשופטהוסיף,כהנאתבפרשת

תוך,והשקפותדעות,מידעשלמהשלטוןמוכתבתולאחופשיתהחלפה"
המבוסס,דמוקרטימשטרשללקיומוחיוניתנאיהיא,הדדילשכנועניסיון
,להבטיחניתןזובדרךרק.העםלמען,העםידי-על,העםשלשלטונועל

קבלתלשםלוהדרושיםהנתוניםמירבאתיקבלבחברהיחידכלכי
שינוימאפשרתדעותשלזוחופשיתזרימה.ושלטוןמשטרבענייןהחלטות

הדמוקרטיה,הביטויחופשבלא.השלטוןאתהמקייםהכוחותבמבנהסדיר
."נשמתהאתמאבדת

המצעאודותהמידעהוא,הפוליטיתעמדתואתלגבשכדי,הציבורזקוקלוהמידע

אתלגבשהציבוריוכלזהמידעבסיסעלרקכי,ברור.המפלגהשלהפוליטי
אשרזואתהשונותהמפלגותמביןולבחור,אחרתאוזולמפלגהבנוגעעמדתו

בחירותלקייםשניתן,הדעתעללהעלותאין.ללבוביותרהקרובותהןעמדותיה
אותםשיקוימוובלי,הדדיושכנועדעותהחלפתלאפשרבלידמוקרטיבמשטר
משטרבכלחיוניתפקידהממלאת,הקהלדעתמעוצבתבהם,ודיוניםבירורים
.חופשית

המשטרמבנה(ג)

בכנסתהמושביםברובזוכהאחתמפלגהאין,היחסיותהבחירותמשיטתכתוצאה

,זוהתקשרות.בהסכמיםביניהןלהתקשרהמפלגותנדרשותרובלבססוכדי
המפלגותביןוויתוריםהסכמותמחייבת,הקואליציונילמשטרהבסיסאתהמהווה
שיתוףעלמחליטותהמפלגות.הפוליטייםבהסכמיםביטוילידישבאים,השונות
עלנעשיםמפלגותביןפוליטייםהסכמים.הקואליציהשללהקמתהביניהןפעולה
יוכלוהמצעבסיסעל.במצעיהןביטוילידישבאוכפיהמפלגותשלהעמדותבסיס

.לאופוזיציהומיהממשלהלהרכבתמי,התנהגותםאתלכווןהשוניםהנבחרים
קשרוקשורפוליטייםהסכמיםבכריתתמקדמישלבבבחינת,כןעל,הואהמצע

.הממשלההרכבתלתהליכיהדוק

.(1987)255,274(3)מאד"פ,המרדוררשותשלהמנהלהוועד'נכהנא85/399ץ"בג17
ץ"בבגשמגרהנשיאאתמצטטאשרברקהשופטשלדינולפסק12'בפס,שם,כהנאעניין18

התהליך":באומרו,(1984)233(3)לחר"פ,והתרבותהחינורשר'ננוה-קלופפר84/372

יומהסדרעלהעומדות,הבעיותשלגלויליבוןלקייםבאפשרות,כאמור,מותנההדמוקרטי
ממלאיםהאמוריםובליבוןבבירור[...]חופשיתבצורהעליהןדעותולהחליף,המדינהשל
פירסוםהמאפשריםהם.במעלהראשונהחשיבותבעלתפקידההמונייםהתקשורתכלי

כליוהם,הכוללנחלתאותושהופךמה,החייםתחומיכלעל,מידעשלברביםמשמעותי
."עליהםהפתוחהציבוריולוויכוחוהשקפותתורותלהסברתמרכזי
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הנאמנותמעקרוןנובעתהמפלגתיבמצעהכרה.3
בפרשת.חוקתיתתפקידממלאת,הבחירותבהליךחלקהנוטלת,פוליטיתמפלגה
,פוליטיתמפלגהגםזהובמובן,השלטוןכיהעליוןהמשפטביתקבעשליט
נאמן"שלזהמעמד.20"הציבורנאמני"בבחינתהם,כנסתוחברפרלמנטריתסיעה
החובהאת,פוליטיהסכםעלשחתמה,סיעהעללהטילהמשפטלביתאפשר"ציבור

דעתהשיקולאתלכבולשלא,המפלגהעלהמוטלתהחובהגם.לציבורלפרסמו
"ציבורנאמן"המפלגהבהיות.הציבוראאמוןשלברעיוןמקורה,פוליטיבהסכם

לביןהציבורשביןהמתווכתבהיותה,הציבוריבמישורפועלתשהיאשמהרגעהרי
.הציבורהשלהאינטרסלמעןאלאפועלתהיאלעצמהלא,הנבחרים
עלתוטלבחירותטרםשלבשלבכי,מצדיק"ציבורנאמן"שלברעיוןהכרה
,הפוליטימצעהאתברביםלפרסםהחובה,"הציבורנאמן"היותהמכוח,המפלגה
הכירבסקי'רז'זבעניין.והמנקההבודקת,"השמשאור"וללראווהלציבורלהציגו
,הציבורימהמשפטכחובהפוליטיהסכםלקייםבחובה(דאזכתוארו)ברקהשופט
יהיהניתןאם,כמובן,היאשאלה.ציבור23לאיששישהאמוןממעמדהנגזרת
אתלקייםהחובהכגון,נאמנותשלהרעיוןמכוחנוספותחובותהמפלגהעללהטיל

.בהמשךשתידון,נפרדתשאלהזו.לציבורהתחייבויותיה

החוקתיההסדרמןנובעתהמפלגתיבמצעהכרה.4
היותומעצםאף,בוההכרהואתהפוליטיהמצעשלקיומואתלהצדיקניתן
אינוככזההפוליטישהמצעאף.בישראלהנורמטיביתהחוקתיתמהמערכתחלק

מכמהקיומועללהסיקניתן,אחרות24חוקבהוראותאוהיסודבחוקימוזכר
מפלגהשל"ומטרותיהמעשיה"אתלבחוןהחובהובראשם,חוקתייםהסדרים

.364'כעמ,14ש"הלעיל,שליטעניין19
.(2000)433לאמשפטים"'ציבורנאמן'ככנסתחבר"נבותסוזיראוזהבעיקרוןלדיון20
ץ"בג;(1991)749(1)מהד"פ,הממשלהראש'נבסקי'רז'ז90/1635ץ"בגזהלענייןראו21

.(1995)758(1)מטד"פ,הישראליתהעמודהמפלגתר"יו'נולנר94/5364
אובוחריהלציבורהאם,אמוןחובתהמפלגהחבהלמיהשאלהאתזהבשלבבוחנתאיני22

;"המפלגהנאמן"שמאאו"הציבורנאמן"בבחינתהיאהאם,היינו,בכללותולציבורשמא

מצעשלהמשפטיהמעמדאתהבוחן,הדיוןשלהזהבשלברלוונטיתאיננהזושאלה

.המפלגה
.843'בעמ,21ש"הלעיל,בסקי'רז'זעניין23
הערתכולל(הבחירותחוק:להלן)1969-ט"התשכ,[משולבנוסח]לכנסתהבחירותחוק24

כי,הקובע,הבחירותלחוק(ב)133'בסהמפלגתיהמצעאתהמזכירהלמדישוליתשוליים

המועמדיםולרשימותהיוצאתשבכנסתלסיעותיקציבולעוליםקליטהמרכזיעלהממונים"
אסיפותעלומודעותהמועמדיםמרשימתתקציראוהעתק,מצעיהןשללהדבקהמתאיםמקום

התייחסותעודבעברכללהבחירותחוקכילצייןמעניין.('נ'ס-שליההדגשה)"בחירות
לחוק29'מסתיקוןבמסגרת,זאתעם.הבחירותלחוק(ב)92'בס,"מצע"למונחשולית

מצע'"המיליםבמקוםכינקבע,32'בעמלתיקון16'ס;1555ח"ס,1996משנתהבחירות
."שלההטלפוןומספרכתובתה,הרשימהשם"המיליםיבואו"'להן'המילהועד'הרשימה
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סעיף.הכנסת:יסוד-לחוקדאלסעיףפיעל,לכנסתבבחירותלהתמודדותהכתנאי
שאישרהראשון25ניימןבענייןהדיןפסקבעקבותהכנסת:יסוד-לחוקהוסףזה
בבחירותמיעארימוחמדהכנסתחברושלכהנאהכנסתחברשלהשתתפותםאת

:קובעהיסודלחוק7אסעיף.עשרה-האחתלכנסת

מועמדאדםיהיהולאלכנסתבבחירותתשתתףלאמועמדיםרשימת(א)7א"
אוהרשימהשלבמעשיהאובמטרותיהישאם,לכנסתבבחירות
:מאלהאחד,במשתמעאובמפורש,הענייןלפי,האדםשלבמעשיו

ודמוקרטיתיהודיתכמדינהישראלמדינתשלקיומהשלילת(1)
לגזענותהסתה(2)
נגד,טרורארגוןשלאואויבמדינתשל,מזויןבמאבקתמיכה(3)

.26"ישראלמדינת

עוסקמפלגותבפסילת.מפלגות27בפסילתולא,רשימותבפסילתעוסקהסעיף
ומעניק,היסודלחוקדאסעיףשללזודומההוראההקובע,המפלגותלחוק5סעיף
,במטרותיהאובמעשיהישאםמפלגהלרשוםשלאדעתשיקולהמפלגותלרשם

תמיכה;לגזענותהסתה;המדינהשלהיהודיבאופיפגיעה,במשתמעאובמפורש
קייםאםאו,ישראלמדינתנגדטרורארגוןשלאואויבמדינתשלמזויןבמאבק
.חוקיתבלתילפעילותמסווהתשמשכילמסקנהסביריסוד

השתתפותלמניעתבאשרהוראהכלכלללאהמקוריהכנסת:יסוד-חוקכי,נזכיר
סעיףנחקקבטרםאף,זאתעם.פעולותיהאומצעהבשלמפלגהשלבבחירות

המצעתוכןאתלבחוןירדור28בפרשתמוסמךץ"בגעצמוראה,היסודלחוקדא

אתשוללתשהיאמהטעם,לכנסתבבחירותמלהתמודדממנהולמנוע,מפלגהשל

.המדינהשלקיומהעצם
:יסוד-לחוק7אסעיףאתוהןהמפלגותלחוק5סעיףאתהןפיתחהמשפטבית

לחוק5לסעיףבהקשר.המפלגהשלמצעהבחינתאתהמחייבבאופןהכנסת
לרשוםהמפלגותרשםשלהחלטתועלערעורנדחה29יאמיןבפרשת,המפלגות
הייתהבמצעהשצוינוממטרותיהשאחת,"ישראלימין"תנועתאתכמפלגה

רובבקליטתהארבעיםשנותבשלהיבהןשהוחלהאוכלוסיןחילופיהשלמת"

.15ש"הלעיל,הראשוןסיימןעניין25
עילת,היתרבין,לווהוספה2002בשנתנוספתפעםתוקןהיסודלחוק7אסעיףשלנוסחו26

.ישראלמדינתנגדטרורבארגוןאומזויןבמאבקתומכתשהרשימהמקום,נוספתפסילה
7א'סלבין,(המפלגותחוק:להלן)1992-ב"התשנ,המפלגותלחוק5'סשביןהיחסעל27

וכן;(1996)45(2)נר"פ,המפלגותרשם'ניאסין95/7504א"רעראוהכנסת:יסוד-לחוק

מפלגותשלפיה,לטענה;(1996)529(ע2ד"פ,המפלשתרשם'נאיזקסון96/2316א"רע

.473'בעמ,11ש"הלעיל,מרזלראו,מסוימותבבחירותהשתתפותללאגםלפעוליכולות
365(3)יטד"פ,השישיתלכנסההמרכזיההבחירותועדתראש-יושב'נירדור65/1ב"ע28

(1965).
.27ש"הלעיל,יאסיןעניין29
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."בארצותיהםישראלאויבייישובידי-על[...]ערב-ארצותיהודישלובניינםמניינם
:ברקאהרןהנשיאכתבוכך

מצמצםפירושלתתהצורךבשל,זאתעם.פרובלמטיתהיאזוהוראה,אכן"
להפעילוהצורךובשל,המפלגותלחוק5סעיףשללהוראותיוודווקני

תהא.הרשםהחלטתאתלאשרהראוימן,ביותרקיצונייםבמקריםאך
ההיתוךבכורלהיבחןצריכההיא,תהאאשרזולמטרההענייניתהעמדה

.30"הפוליטי
דמוקרטייהודיקיוםשלילת"גי,בבירוריה'פרוקצהשופטתקובעת31טיביבפרשת

מידתו,מהותובחינתאתאפוא,מחייבמועמדשלפוליטיבמצעהמדינהשל
וזכותהביטויחירותערךביןועדיןזהיראיזוןלגביוונדרש,זהמצעשלוהקשרו

."הציבוריהסדרעלשמירהשעניינוהנוגדהערךלביןבבחירותההתמודדות
-עקיףבאופן-מכירההישראליתהחוקתיתהמסגרתכי,האמורמןעולה
רשם,המרכזיתהבחירותועדת.המשפטיבמישורתוקףכבעלהמפלגהשלבמצע

לשלולמוסמכיםואףהמפלגתיהמצעאתבוחניםהעליוןהמשפטוביתהמפלגות
.המפלגהמצעסמךעל,ההתאגדותחופשואתלכנסתלהיבחרהזכותאת

עולםבמסגרת,המפלגתיבמצעהכרהמאפשרותלעילשנדונוההצדקות
ובמסגרתוהביטויחופש.בלבדהפוליטיבתחוםדווקאולאו,המשפטייםהמושגים

ההכרהבבסיסהעומדותיסודזכויותהם,לבחורהזכותוכןלדעתהציבורזכות
,המפלגהעלשתוטלנהחובותלגזורניתןהנאמנותמעקרון.המפלגתיבמצע

בדומה,זאת.המפלגתיהמצעשלהגילויחובתכגון,הפוליטימצעהשלבהקשר
המפלגתיכמצעהמופיעהמידע.32פוליטייםהסכמיםבדברשהוכרההגילוילחוכת
האזרחיםשלהן,עמדהלגיבושוחיוני,הדמוקרטיהמשטרשללקיומוחיוניהוא

הכלולהמירעבסיסעלרק.יחדגםהמפלגותנבחריושלהבחירהזכותבעלי
הפוליטיותלעמדותבנוגעעמדתואתלגבשהרחבהציבוריכולהמפלגהבמצע
חופשיתדעותההלפתלהתקייםתוכלזהמידעכסיסעלורק",נתונהמפלגהשל
בהקשררקאינההמפלגתיהמצעשלשחשיבותואלא.33=לבחירותבחירותבין
מבנהשלבהקשרגם,כאמורמכרעתחשיבותו.הביטויוחופשלבחורהזכותשל

מכירהחוקתיהמשפטכי,ראינו.ועודזאת.בישראלהשלטוןשלהקואליציוני
ועדתבידיאמצעימשמשוהמצע,המשפטיבמישורתוקףכבעלהמפלגהשלבמצע

.מפלגותלפסילתהעליוןהמשפטוביתהמפלגותרשם,המרכזיתהבחירות
אםעדייןהיאשאלה.המפלגתילמצעהכרהבמתןתומכיםשהוצגוהרציונלים

.73'בעמ,שם30
,(2003)1(4)נזד"פ,טיבי'נעשרה-הששלכנסתהמרכזיתהבחירותועדת02/11280ב"ע31

.(טיביעניין:להלן)יה'פרוקצהשופטתשלדינהכפסק6'פס
.14ש"הלעיל,שליטעניין32
.פוליטיבהסכםהמצוילמידעביחס,ברקהשופטשלדינו-לפסק2'פס,364'כעמ,שם33
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,המשפטעולםבמסגרתהמפלגהבמצעלהכירראויהאם.אופןובאיזה,כןלעשותראוי
.כעתאעסוקאלובשאלות?עליולהחילשראוי"משפטיים=ההכלליםומהם

המצעשלהמשפטיהמעמדלבחינתהיסודהנחות.ד

מבוא.1
,כמובן,היא,המצעשלהמשפטיתלמהותובאשרהמתעוררתהראשונההשאלה

לביןהמפלגהבין"הסכם"משוםמפלגהשלהפוליטיבמצעהלראותניתןאם
דרךלנקוט,הציבורכלפיהמפלגהשל"התחייבות"מעיןאו,בוחריהציבור

מוקדםתנאי.לשלטוןתגיעוכאשראם,התחייבהלהםערכיםלקדם,מסוימת
ביןמחייביםמשפטייםיחסיםליצירתכוונהקיימתכיהוא"חוזה"שלליצירתו
לציבורהמופנה,המפלגתיהמצעהאם,כןאם,היאראשונהשאלה.34הצדדים

האם?"מחייביםמשפטייםביחסיםלהתקשרכוונה"בחובוטומן,בחירותערב

?ציבורימתוקףלהבדיל,משפטי"תוקף"לולתתמתכווניםהצדדיםכילומרנכון

להניחניתן,משפטניםשלניסוחפרי,לעתים,הואהמצעשלשנוסחואףעל

במצעהמפורטותהפוליטיותשהעמדותלכךמתכוונותאינןפוליטיותמפלגותכי
.משפטיתעילהתולידשהפרתן,משפטיתוקףבעלותתהיינה

בין,נלמד,פוליטייםלהסכמיםבאשרזמיר35'פרופכותב,כוונהשלקיומה
הנוגעבכלבעייתיהואההסכם"נוסח"שלשמבחנואלא.ההסכםמנוסח,היתר
בלשוןאףולעתים,באריכותהמפלגהמצעימנוסחים,לאחרונה.המפלגהלמצע

בענייניהציבוראלפנואשרהמרכזמפלגתחברילעשותהגדילו.מובהקתמשפטית
.36"ישראלאזרחיעםחוזה"בביטויידםעלשאומץהמצע

ליצורכוונהממנועולהאשרמסמךמפלגתיבמצעלראותקשהכי,היאדעתי
חוקלחוקקהתחייבותכוללפוליטיהסכםכאשרכי,כותבזמיר'פרופ.משפטייחס

שלהמשוערתכוונתםלפי,לומרנוטההדעת,מסוימתמדיניותלבצעאומסוים
פוליטימהסכםחלקהיאאלאמשפטיתחובהיוצרתאינהכזוהוראהכי,הצדדים

.וחומרמקלהואהדיןכינדמה,הפוליטילמצעבאשר.משפטיתתוקףלושאין

,(א"התשנ)146-149אכרךחוזיםכהןוניליפרידמןדניאל:ראוהחוזהיצירתלעניץ34

.(ן"החש)85-131חוזיםדינישלוגבריאלה
,עורכיםמזוזואלינערברקאהרן)779,808בכרךלנדויספר"פוליטייםחוזים"זמיריצחק35

.(ה"התשנ
שנהתוךחוקה:המרכזשלכלכלי-החכרתיהמצע"מועלםמזלובהן,כתבותבמספר36

חוזה"ו1999.4.9הארץ"נתניהויעבורעד"אורןאמיר;1999.3.31הארץ"הממשלהמהקמת
לכרותהמרכזמפלגתראשישלהתחייבותיהםצוינו,1999.4.5הארץ"ישראלאזרחיעם

במיליםהובעההתחייבותם.2001בשנתהכחירותלקראת"ישראלמדינתאזרחיעםחוזה"
,מילואורונימרידורדן,שחק-ליפקיןאמנון,מרדכייצחק,המרכזמפלגתראשיאנו":אלה

."ישראלמדינתאזרחיבפניבזאתמתחייבים
.808'בעמ,35ש"הלעיל,זמיר37
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התכוונו(שנימצדוהציבוראחדמצדהמפלגה)הצדדיםכיהדעתעללהעלותאין
העוסקים,וכהןפרידמן.המשפטביתבאמצעותאלוהוראותשלאכיפהלאפשר
כיבודשלחוזיםבדיניהמרכזיהעיקרון"כיכתבו,ציבורייםבהסכמיםבספרם
ונסחריציבוררשויותשלהדעתשיקולכבילתאישללעיקרוןמקומומפנההסכמים
,היינו.38"להסכםהמחויבותעלכזהבמקרהגוברתלתפקידהמחויבות;ציבור
אפשרותשלבקיומהמותנית"הסכם"בלהתחייבמפלגהשלבאפשרותההכרה

המשפטיתהמדיניות,שנראהכפי.המצעבמסגרת-המפלגהדעתשיקוללהגבלת
בוחריהלציבורהתחייבויותיהאתלהפרלמפלגהאפשרותמתןמחייבתהראויה
.מחייבתכךהציבורטובתאם,המפלגתיהמצעבמסגרת

המצעחופש.2
החופשמידתבדברהשאלהעולההמפלגתיהמצעשלמהותוקביעתבשלב
.משפטיותמסנקציותחששוללאחופשיבאורחהמצעמןלסטותלמפלגההנתונה
במסגרת,רשאיתהמפלגהכיהואדברשלפירושו,"הסכם"במדובראםשהרי
.לעתידביחסדעתהשיקולאתולכבוללהגביל,המצע

חופשלמפלגהכי,יסודיכנתון,להניחחייבתהנורמטיביתהמוצאנקודת
חוקתיחופש"מליהנותהפוליטיתוהמפלגההפרלמנטריתהסיעהעל.נרחבפעולה
ולטובתהבוחריםלטובתכפוף,טיבומעצםהפוליטיהמצע,זהבמובן.39"נרחב

הפוליטיהמצע.אותןמפרשיםהמפלגהשמנהיגיוכפי,לעתמעתשהןכפי,המפלגה

מגיעיםהמפלגהמנהיגיאם.40"מפלגהשלצווארהעלחנקעניבתשיהפוךלואסור"
מןלסטותאותםמחייבת-אותהמביניםשהםכפי-הציבורטובתכילמסקנה
.לגיטימיכענייןזאתלהםלאפשרראוי,אחרתמדיניותולנקוטבמצעהאמור
הנתוניםהרחביםוהתמרוןהפעולהבחופשמכירהחוקתיהמשפט-היינו
הפעולהמחופשנובעהפוליטיהמצעחופש.הפרלמנטריתולסיעהלמפלגה

המפלגהליחסילענייננוקשור,למפלגההנתוןהפעולהחופש.המפלגהשל
ואינה,"חופשימנדט"הציבורמןמקבלתשהמפלגהמכךונובעבוחריהעם

שואב"המפלגהשלהפעולהחופש.בהשבחרהציבורשלשלוחתונחשכת
בשאלתמעמיקדיון.41"לנבחרהבוחרביןהקשרמהותאודותעלמהתפיסות

מיליםכמהלומרהראוימן,זאתעם.42הרשימהשלממסגרתהחורגהפוליטיהייצוג

לכמההתייחסותמחייבתהציבורלביןהמפלגהשביןהקשרבשאלתהכרעה.בנושא
יחידה",כאמור,היאהמפלגה.המפלגהשללמעמדההתייחסות,ראשית:עובדות

.358'בעמ,34ש"הלעיל,וכהןפרידמן38
.803'בעמ,21ש"הלעיל,ולנרעניין39
.בענייננוגםויפים,פוליטייםלהסכמיםבאשר,שם,ולנרבענייןחשיןהשופטשכתבדברים40
,לויאדמונדהשופטשלדינולפסק21'פס,2ש"הלעיל,עזהחוףהאזוריתהמועצהעניין41

.782'בעמ
.126-131'בעמ,11ש"הלעיל,מרזלוכן;20ש"הלעיל,נבותראולהרחבה42
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מטרותיהאתלהביאהיאבמפלגהההתאגדותמטרת.חוקתימעמדובעלת"חוקתית
המפלגה,כעיקרון,שנית.מפלגהללאבכנסתייצוגאין.בכנסתייצוגלידיורעיונותיה

לפחות-לוניתןהכנסתלחברשניתן"אמון"ה.המועמדיםאתהבוחרתזוהיא
.פוליטיתממפלגהחלקהיותובשל-הבחירותשיטתלאורפורמליתמבחינה

הקשראתלאפייןניתןשלאכיוםמקובלייצוגיתדמוקרטיהשלבשיטה
בהתאם-שליחותשלכקשרבמסגרתהוהנבחריםהמפלגהלביןהבוחרשבין

מרזלר"ד.לבוחרת"כפוף"הנבחרפיושעל-האימפרטיביהמנדטלעקרונות
:עיקרייםקשייםבשנינתקללבוחרהנציג"כפיפות"שלהרעיוןכי,כותבבספרו

השלטוןשכן)דעתושיקולאתמראשלכבוליכולהנציגאין,הפרקטיתהבחינהמן
ענייןבכללבוחרלחזוריכולהואואין,(יוםמדיחדשיםקשייםעםלהתמודדאמור
כמו.(חשאיתהצבעהשלבמנגנוןהבוחראתיזהוכיצדברורשלאגםמה)ועניין

דעתובשיקולגמישותשנדרשתהרי,קואליציותיצירתעלמבוססששלטוןככל,כן
מכאן.אחרותקבוצותעםולקונסנסוסלפשרותלהגיעשיוכלמנתעלהנציגשל

אינו,לבוחרהנציגשלמלאהכפיפות,כלומר,טהור"אימפרטיבימנדט"שברור

.44מעשי
"חופשמנדט"הציבורמןמקבלהנבחרכי,היאהמודרניבפרלמנטריזםהגישה

,כולוהציבורטובתאתעיניולנגדלראותחייבהנבחר.45רפרזנטטיבימנדט-

עדיםאנוכי,נדמהלאחרונה,אולם;127'בעמ,שם,מרזלוכן450'בעמ,שם,נבותראו43
ומתןהמפלגותשלהאידיאולוגיהאבדן:ולמחקרלדיוןשראויותמעניינותתופעותלשתי
.האישילמעמדניכרמשקל

.שם,מרזל44
למהות-היינו.הציבורלביןהמפלגהשכיןהיחסיםלמערכתורקאךמתייחסתאניזהבדיון45

למפלגההמאפשרחופשימנדטזהו,כאמור.הציבורמןהמפלגהנבחרישמקבליםהמנדט
אתלכבוליכולאינוהמצעשכן,הפוליטיבמצעהתחייבויותיהםאתלהפרהסיעהולחברי
.מפלגתולביןהנבחרשביןהקשרמהותהיאאחרתהיאשאלה.הנבחריםשלדעתםשיקול
הנחיותואתהמפלגתיהמצעאתלהפרהבודדהכנסתחבריכולאם,השאלהעולהכאן

הכנסתחבררביםבמוכניםכירקאציין.זובשאלהאדוןלאזורשימהבמסגרת.הסיעה
תפקידלמפלגה.כולוהציבורשלנציגולא,"מפלגהשלנציג",היבחרומרגע,הואהנבחר
שנבחרוהנבחריםכלאת,אימפרטיביבאופן,בתוכהמקבצתהיא.וקונסטיטוציוניפוליטי

ברוב,הישראליהמשפטבשיטת.מדינהבאותההנהוגההבחירותלשיטתכפוף,במסגרתה
בהםמקריםלמעט)מסויםבאדםאישיתבוחרהואאין.במפלגהבוחרהבוחר,המפלגות
הכלליהרצוןשלהדוברים,כןעל.(המפלגהמטעםהמועמדיםלרשימתפריימריזמתקיימים

הצביעשהבוחרמרגע,זוגישהפיעל.אותןהמרכיביםהאישיםמאשריותר,המפלגותהם
בענייניםלעמדתההנוגעככלמפלגהבאותהתמיכהמביעהוא,מסוימתמפלגהנציגעבור

היאלכךהסיבה."חופשי"ממנדטנהנהואינוזולתכניתכבולהנבחר,לפיכך.לאומיים
היכולתכילזכוררצויעוד.הציבורכלפיוהןהמפלגהכלפיהן,מכללא,שנטלההתחייבות

הפוליטיותהקבוצותכי,קיומיכמעטבאופן,מניחההפרלמנטריהמשטרשלהפונקציונלית
.תפקידןאתלמלאיוכלוהאופוזיציהולאהממשלהלאאחרת,ואחידקבוצתיבאופןיפעלו

המלווה"קואליציונית"משמעתהואהמפלגותבתוך"פונקציונליאיחוד"להשגתהאמצעי
.20ש"הלעיל,נבותראולהרחבה.משמעתיותבסנקציות
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,כןעל.בלבדספציפיסקטורידיעלנבחראםגם,46"האומהשלהאינטרס"את

הציבורמןחששוללאמוראללא,חופשיבאורחמדיניותהלשנותהמפלגהרשאית
למפלגהשישהפעולהבחופשמתבטאהחופשיהמנדטשלהעיקרון.בהשבחר
בהכרחמונעאינוחופשימנדטשלקיומועצם,אולם.בהשבחרלציבורביחס
למפלגהכידברשלפירושוחופשימנדטשלקיומו.47המפלגהשלחובותהטלת

,בפרלמנטנציגהגםייהנהחופשומאותו,מהתחייבויותיה"להשתחרר"יכולתיש
.הבטחותיואתלקייםעליולאכוףיהיהניתןלא-היינו

הפסיקה.המפלגהשלהפעולהלחופשמפורשביטוינתנהבישראלהפסיקה
וחומרמקל-להסיקמאפשרתפוליטימהסכםלהשתחררשלהביכולתההעוסקת

קונקרטיפחותוהרבהמחייבפחותמסמך,המצעמןלהשתחררהיכולתעלגם-

הסטטוטורילתפקידוהציבוראישנאמנותכי,קבעהמשפטבית.פוליטימהסכם
עתבכללהשתחררלהסכםצדשליכולתואתוהצדיקה48בהסכםהאמורעלעדיפה

השופטשלעמדתוזהבנושאחדהבמיוחד.זאת49מצדיקההשלטוניתשההגינות
ורקאךמודרךלהיותציבוראיששלמחובתוכישקבע50רוביןבענייןגולדברג

,היינו.הכללטובתאתתשרתהצבעתוכי,הכרתופי-ועלעניינייםשיקוליםידי-על
,המצפןהיא,הנבחרנמנהשעמה,הרשימהעצמהעלשנטלהההתחייבותלא

אתההתחייבותשסותרתאימתוכל,מצפונוצואלא,הצבעתודרךאתלושיורה
.האחרונהשלידהגוברת,באמונהתפקידואתלמלאחובתו

במידההוחלהאשרשלטונייםרשותבחוזישמקורה,"ההשתחררותהלכת"
:חופשיייצוגשלקלאסימודלבפועלמציגה,פוליטייםהסכמיםעלגםמסוימת

ללאלהשתחררהיכולת.להןכבולואינומהתחייבויותיולהשתחרר"יכול"הנבחר
אףאו,הבטחהלגביואם.החופשיהמנדטרעיוןשלהבסיסיהמאפייןהיאסנקציה
וחומרמקל,סנקציהללאההתחייבותאתלהפרהאפשרותנשמרתפוליטיהסכם

אידיאולוגיהיישוםלגביכוונותהצהרתבבחינתשהוא,הפוליטיהמצעלגבי
התחייבותעלאותוקףלהלתתכוונהעלמעידהשאינהלציבורהצהרה,ומדיניות
.משפטיתוקףבעלת

לצייןניתןזובדעההתומכיםהכותביםובין,הקונטיננטליתבספרותרביםתימוכיןזולדעה46
,Ambrosiniאת Hula, Adler, Morstein Marx, Radbruchהמפלגהעלקיימים,זאתעם.יעוד

,בכךאין,ווהערהלמרות.סקטוריאליתבמפלגהמדובראם,במיוחד,"פוליטיים"אילוצים
.חופשיבייצוגמדוברכיהעובדהמןלשנותכדי,לדעתי

,יותר"חופשי"האמוןליחסיהצדדיםביןשהקשרככל,עקרונית,כיטענתיקודםבמאמר47

בהטלתהצורךיגברכך,שליחותמיחסיאוחוזייםמיחסיםהנובעותהגבלותשאיןזהבמובן
המשפטביתנקטדומהגישה.הייצוגבכוחלרעההשימושאתלהגבילמנתעלאמוןחובות
שביןהאמוןמחובתפוליטיהסכםשלהגילויחובתאתגזרעת,14ש"הלעיל,שליטבעניין
.הציבורלביןהפרלמנטריתהסיעה

.אלוןהשופטלנשיאהמשנהשלדינולפסק778'בעמ,21ש"הלעיל,בסקי'רז'זעניין48
.845'בעמ,שם49
.(1987)73,82(1)מאד"פ,ברנר'נרובין86/669ץ"בג50
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."חופשימנדט"למפלגההציבורמעניקהישראליבמשטרכי,האמורמןעולה
יכולההיא.הציבורכלפיבמצעלהתחייבותה,משפטית,כבולהאינההמפלגה

בחופשמדובר.זאתמחייבתהמדינהטובתאםולשנותהממנה"להשתחרר"
.האורגןתורתעלאוחופשיבייצוגההכרהעללבססושניתןפעולה
מעקרון,לדעתי?המפלגתיהמצעשללמעמדובאשרהדיוןמןהעולההמסקנהמהי
מהתחייבויותיהלהשתחררחופשיתמפלגהכיעולההמפלגהשלהפעולהחופש

קיימתתהאלא,בלבדזהבעיקרוןובהתחשבזהבשלב,לפיכך.מהמצעהעולות
שנעשתהפעולהלבטלאו,המפלגהעלהפוליטיהמצעאתלאכוףמשפטיתאפשרות
סטייהכדיתוךשנעשתהפעולהלאוגם,במצעהקבועהמפורשתלהתחייבותבניגוד
,משפטיתמשמעותבעלתהצהרהבבחינתהואשהמצעאף.בוהאמורמןבוטה
.אכיפתועללפקחיכולהמשפטביתאין,עליוחלההמשפטשמערכתזהבמובן

חופשבדברהעיקרוןהןהפוליטיהמצעהפרתעלבדיוןהמוצאנקודות,כןעל
הפעולהחופשהגבלת.הכללזהו.המפלגתיהפעולהחופשבדברוהעיקרון,המצע

לראותאיןכי,האמורמןעולה.חריגבבחינתתהיה,לכךצידוקיימצאאם,המפלגתי
,משפטייםיחסיםליצורדעתגמירותעלהמעידהלציבור"הבטחה"המפלגהבמצע

.עליהתחולההשתחררותהלכתאשרמינהליתהכטחהלאואף
,מונעאשר,המפלגתיהחופשנותרההמצעשלמעמדולקביעתהיסורהנחת
לחלוטיןחופשיתהמפלגהאםשהרי.למצעמשפטיתמשמעותכלהענקת,לכאורה
קשה,כךעלמשפטיתסנקציהכלתופעלולא,לבוחרהתחייבויותיהאתלהפר
.המפלגתיבמצעכלשהישיפוטיתלהתערבותהמשפטיהבסיסיהיהמהלראות
מכוחבמצעהקבועההתחייבותלאכוףניתןלאכיהעובדה,כאמור,אולם
המצעעדיין.למצעמשפטיתמשמעותמתןמונעתאינה,המפלגתיהחופשעקרון

בשאלותלהכרעהמשפטיותמידהאמותשקיימותזהבמובן,"שפיט"המפלגתי
עקרוןבשל"אכיף"אינוהמצעכי,הקביעהגם.לובהקשרהמתעוררותהשונות
."משפטית"קביעה,יוםשלבסופו,היא,המפלגתיהפעולהחופש

הפעולהחופשעקרוןאתלסייגהראוימןאם,היאהמתעוררתהבאההשאלה

יששבוהיחידהעיקרוןאינוהמפלגהשלהפעולהחופשעקרון.המפלגתי
שאףאחריםיסודעקרונותעםלהתנגשעלולהמפלגתיהפעולהחופש.להתחשב

היאמפלגהלפיוהעיקרוןכגון,המפלגתיהמצעשלההכרהבבסיסעומדיםהם

:ברקהשופטכדברי."הציבורנאמן"

המשתתפת,פוליטיתמפלגה.קונסטיטוציוניתיחידההיאבכנסתסיעה"
תפקידישהכנסתולחברלסיעה.חוקתיתפקידממלאת,לכנסתבבחירות

אופרלמנטריתסיעה.הציבורימהמשפטגופיםאךהםאין.דיןפי-עלציבורי
משמשיםהם.לעצמםפועליםאינם,פוליטיהסכםעלהחותמים,כנסת-חבר

.51"הציבורשלנאמנים
.364'בעמ,14ש"הלעיל,שליטעניין51
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הפעולהחופשעקרוןשלנסיגהלתבועעשויהנאמנותעקרון,דברשלפירושו

,המפלגתילמצעהקשורות,המפלגהעלחובותהטלתלהצדיקועשוי,המפלגתי
.הבאבסעיףזהברעיוןנדון.הנאמנותמעקרוןהנובעותחובות

המפלגתיהפעולהחופשהגבלת.3
עקרוןמכוח,המפלגהשלהפעולהחופשעלהגבלותלהטילניתןאם,היאשאלה

."הציבורנאמן=היותהובשלהנאמנות
.מוגבלבלתיאינוהמפלגהשלהפעולהחופשכי,היאלדיוןהיסודהנחת
סמכות.52"מוחלט"מנדטמשמעואין"חופשי"מנדט":לוי'אהשופטכדברי
לשיטתנוטבעהפי-עלהיאזרה-יהיואשרמאפייניהיהיו-מוגבלתבלתי

אבסולוטיזם"שהרי,מוגבלבלתידעת-בשיקולמכיריםאנואין,אכן.המשפטית

פעולהבחופשמכיריםאנואיןגםכך,"החופשאויבהינו-שיהיהככלנאור-
.53"מוחלט"פרלמנטרי
להגבילובכך,המפלגהעל"חובות"להטילמאפשרתהנאמנותבעקרוןהכרה

"חובה"להנוגעבכלהעליוןהמשפטביתלגישתבדומה,זאת.פעולותיהחירותאת
שלהיותהעלבוססהפוליטיהסכםלפרסםהחובה.פוליטייםהסכמיםלפרסם
שנקבעמבליואתוכל,"הציבורנאמני"מכוחההפועליםהכנסתוחבריהסיעה

:המשפטביתידיעללאכיפהניתןעצמוהפוליטישההסכם

מחובת[...]מספרחובותנגזרותבהנושאהציבורשאישזונאמנותמחובת"
אופרלמנטריתסיעה:מזאתלמעלה[...]הגילויחובתגםנגזרתהנאמנות

חבים,חוקתיאופיבעליציבורייםתפקידיםהמבצעים,בודדכנסת-חבר

.54"פעולתםשלהציבורימהאופינגזרתזוחובהאף.ההגינותבחובת
,המפלגהלמצעבקשרולהטילן,הנאמנותמעקרוןלגזורניתןשאותןלחובות
החובותרשימתכי,אזכירעתהכבר,אולם.זורשימהשלהאחרוןבפרקנתייחס

.55סגורהרשימהאינההנאמנותמעקרוןלגזורניתןשאותן
שחופשבכךוהכרההפוליטיהמצעשלהמשפטיבמעמדההכרה.ועודזאת
,המצעשלהחוקייםבגבולותיודיוןמחייבות,מוגבלבלתיאינוהמפלגתיהפעולה

אתבוחנתאניזוברשימה.הרשימהממסגרתחורג"מוגבלמנדט"שלבמשמעותודיון52
.המצעמהוראותלסטותהמפלגהיכולהאםהשאלהאתובמיוחד,בוחריהעםהמפלגהיחסי
חבררשאיאםובשאלה,שלוהמפלגהלביןהכנסתחברשביןביחסיםעוסקתהרשימהאין

השופטכמו,סבורהאניגם.המפלגתימהמצעואף,מפלגתומהוראותלסטותהבודדהכנסת
המפלגהשביןהיחסיםבמסגרתכי,2ש"הלעיל,עזהחוףהאזוריתהמועצהבענייןלוי'א

בעברכיניתישאותומנדטאלא,מובהקבאופן,חופשי"מנדטמתקייםאיןהכנסתחברלבין

.20ש"הלעיל,נבותראו,"מוגבלחופשי"מנדט"
.לויהשופטשלדינולפסק21'בפס,784'בעמ,שם,עזהחוףהאזוריתהמועצהעניין53
.365'בעמ,14ש"הלעיל,שליטעניין54
.364-365'בעמ,שם,שליטעניין,וכן;841'בעמ,21ש"הלעיל,בסקי'רז'זעניין55
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ומוגבלת,החוקתיהמשפטידיעלמוסדרת,חוקתיכאורגן,המפלגה.תוכנומבחינת
כדיבהןישהחוקוהוראותהחוקתיהמשפטהוראותגםכי,נובעמכאן.פיו56על

יש.עיניהכראותבתוכןהפוליטימצעהאתלמלאהמפלגהשליכולתהאתלהגביל
,המפלגותלחוק5וסעיףהכנסת:יסוד-לחוקדאסעיףכגון,הוראותכיבכךלהכיר
באשרמוגבלתהמפלגהכימשמעם,החוקתיתהשיטהשלהיסודעקרונותבצד

.המצעשלתוכנולהסדרת

הישראליבדיןהמפלגתיהמצע.ה

הנורמטיביתהמסגרת.1

מועטההמפלגתיהמצעסביבהכתיבה,המדינהמדעבתחוםכי,לצייןמעניין
,משפטייםנפקותאומעמדכללושאיןבמסמךמדוברכיהיאהתחושה.במיוחד
מסמך,היינו,בחירותבעתהמפלגהשלכוונותיההצהרתהכולבסךוהמהווה

בלא,המפלגהשלהביקורכרטיסאתהציבורלפנילהציגהיאכוונתושכל
פוליטיותהצהרותשלאוסףאלאאינווהוא,משפטיתמשמעותכללושיש

בשוםהמפלגהאתמחייבאינוהמפלגתיהמצע".הציבורמשפטעליושיחול

אם,ממצעהמחלקכליללהתעלםיכולההמפלגה,יוצאוכפועלמשפטימובן
חוקבהוראותאוהיסודבחוקימוזכראינוככזההמפלגתיהמצע.57"בכךרצונה
היאפיוועל"תקנון"יהיהמפלגהלכלכימחייבהישראליהמפלגותחוק.אחרות
תציגשמפלגההדרישהואולם,המפלגותבחוקזהבשםמוזכראינוהמצע.58תתנהל

המצעשללקיומומשפטיעיגוןלשמשיכולה"מטרותיה"אתהרשםלפניבפומבי
גישתהאתהמשקפת,לציבורהודעהבבחינתהןהרשימהשלמטרותיה.המפלגתי
שאותהופוליטיתציבורית"זהותתעודת"מעין.והפוליטיתהכלכלית,החברתית

.לכנסתבבחירותלהתמודדבבואהוכן,כמפלגהלהירשםבבואההמפלגהמציגה
ולתקנההמפלגותלחוק(ב)4לסעיףבהתאםלציבורבפרסומו,המפלגותרשםגם

שלהמלאשמהאתמציין,1993-ג"התשנ,(ודיווחרישום)המפלגותלתקנות3
.59"מטרותיהעיקרי"ואתהמפלגה

.421-475'בעמ,11ש"הלעיל,מרזל56
.6ש"הלעיל,אריאן57
.המפלגהשלהפעולהחופשאתמגבילה,כשלעצמה,זודרישה.המפלגותלחוק14'וס4'ס58

מאחר,קושילעוררעלולכתקנוןמפלגהשלהחיובכיבספרוטועןברזלר"ד,למשל,כך
תקנוןקיום,לדבריו.פוליטילשיחבמקום"משפטי"לשיחהמפלגתיהשיחאתהופךשהוא
בטענההמפלגהנגדמשפטילמאבקקרקעהמפלגהלחבריגםמקנה-חוקפיעלוחיובו-
שלהפנימייםבענייניהלהתערביותרקלהמשפטלביתכזהבמצב.לתקנוןבניגודפעלהכי

שיש"פוליטי"כסכסוךולא,חוזי-תקנוניכענייןלכאורהמאופייןשהמאבקהיותהמפלגה
.154'בעמ,11ש"הלעיל,מרזל,המשפטכיחלכותלימחצןלברר

מטרותיהבדבר,1995.8.14מיום,בונהזאבד"עו,המפלגותרשםמטעםבפרסום,למשל,כך59
כולהישראלארץ"הןהרשימהשלמטרותיהעיקרכינאמר"ישראלימין"רשימתשל
שנותבשלהיבהםשהוחלהאוכלוסיןחילופיהשלמת"..."בלבדושלוישראלעםשל
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גםאלא,המפלגהמצעשלקיומועללהסיקניתןהמפלגותמחוקרקלא
רשימהפסילת,שראינוכפי,המאפשר,הכנסת:יסוד-לחוק7אמסעיף,ובמיוחד

,להלןשנראהכפי."מטרותיה"אומעשיהסמךעללכנסתבבחירותמהתמודדות
.עצמובמצעשפורטוהדבריםמןמפלגהשלמטרותיהעללמדהמשפטבית

העליוןהמשפטביתפסיקת.2
-הראשון.בעיקרהקשריםבשניהמפלגהלמצעהתייחסההישראליתהפסיקה
הקשורבכל-השני;פוליטיהסכםלביןהמפלגהמצעשביןליחסבאשר

מועמדיםרשימתלפסולישאםלבחוןכדיבווהאמורהמפלגהבמצעלשימוש
.היסודלחוק7אלסעיףבהתאםלכנסתבבחירותמהתמודדות

דנוואשר,פוליטילהסכםמקדמישלבכאלהמצעאלשהתייחסוהדיןפסקיגם
למצעעקיףמשפטימעמדמקנים,פוליטיהסכםלביןמפלגתימצעשביןביחס

בפרשת(מיעוטבדעת)לוי'אהשופטשלדינופסק,כמובן,הואחריג.הפוליטי
ואף,המפלגתילמצעברורמשפטיתוקףהמעניק,עזהחוףהאזוריתהמועצה

.בולאמורבניגודשנעשתהפעולהלבטלבאפשרותמכיר
נתמקד,ראשית.המפלגתיהמצענדוןשבהםההקשריםשניאתבנפרדנבחן
עלהחלבדיןקצרדיוןתוך,הפוליטיההסכםלביןהמפלגתיהמצעשביןבקשר
.מפלגהפסילתלשםהמפלגתיבמצעהשימושאתנבחן,שנית.פוליטיהסכם

הפוליטיההסכםלביןהמפלגהמצעשביןהקשרעל(א)

המצעשביןלקשרהשופטיםהתייחסוהפוליטייםבהסכמיםשעסקהבפסיקה

יהיהניתןאםהשאלהאת,כמובן,מעוררזהקשר.הפוליטיההסכםלביןהמפלגתי
דיון.המפלגתיהמצעעלגםפוליטייםהסכמיםעלכיוםהחלהדיןאתלהחיל
ביןדמיוןקייםאכןהאם,האחד:שוניםהיבטיםלשניהתייחסותמחייבזהבנושא
?שונה"דין"שיחייב,ביניהםמהותישונייששמאאוהפוליטיההסכםלביןהמצע

,המפלגתיהמצעעלהפוליטיההסכםשלדינואתלהחילשניתןבהנחה,השני
הסכמיםיישפטושלפיו,וברורקוהרנטי,כזה"דין"קייםאכןאםלבחוןשישהרי

.פוליטיים

אויבייישובידיעלתושגערבארצותיהודישלובניינםמניינםרובבקליטתהארבעים
לפסילתבקשה,ערביישראליאזרח-יאמיןהגישזהפרסוםבסיסעל"בארצותיהםישראל

,כזומפורטתמטרהלעומת.27ש"הלעיל,יאמיןבענייןיותרמאוחרשנדונה,המפלגה
מטרותכיקובע(2005בנובמבר25מיום)"קדימה"מפלגתשלמטרותיהעיקרישלהפרסום
עלדגששימתתוך,ודמוקרטיתיהודיתכמדינהוערכיהישראלמדינתקידום"הןהרשימה
אתלהוותכדיזהבמשפטאיןכי,ברור."חטןויחסיכלכלה,ובטחוןשלום,חברהתחומי

.יותרהרכהומפורטארוךשהוא,קדימהמפלגת"מצע"
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פוליטיהסכםשלמעמדו(1)

למרותכי,נדמהאולם,60פוליטייםהסכמיםעלהחלהדיןעלבישראלנכתברבות
ההסכםשלהמשפטיותוקפומעמדועלברורההחלטהנפלהטרם,העניפההכתיבה

התעוררהפוליטיהסכםשלותוקפומעמדושאלת.61בערפללוטודינו,הפוליטי
.השופטיםדעותנחלקובהן,בסקי'רז'זובפרשתולנרבפרשת,מרכזייםמקריםבשני
הפוליטיהחוזה,הדעותחילוקילמרותכיהיאהפסיקהמןהעולההמסקנה,אולם
."שפיט"חוזההוא

.הפוליטיההסכםשללמעמדובאשרהדעותנחלקוהמשפטיתבספרותגם
להסכםלהתייחסראוילאכי,סבורים,במאמרהכהןניליוכן,בספרםוכהןפרדימן
שלבהקשר.הפרטיבמשפטשלאוודאיהציבוריבמשפטתקףהסכםכאלפוליטי
המשפטשלבמישורפוליטיהסכםלמקםאיןכיוכהןפרידמןגורסים,פוליטיהסכם

וודאי,כלשונם,"המשפטשלמפיקוחוחומק"הואכיאומרתזאתאיןאך,הפרטי
להותירעדיף,גישתםלפי.קייםאינוהמשפטכאילולהתנהגחופשיםהצדדיםשאין
.62לאאוההסכםאחרלמלאאםבשאלהעצמםלצדדיםהמלאהדעתשיקולאת

יוצראינופוליטיהסכםכי,הסבור,בנדוראריאלגםמגיעדומהלמסקנה
התחייבויותלהגשיםלהסכםהצדדיםאתמחייבאינוהדין.משפטיתהתחייבות

פי-עלהתחייבותואתאחדצדקייםאם,לגישתו,אולם.עצמםעלשנטלו
בכפוף,התחייבותואתלקייםהשניהצדעלמשפטיתחובהלקוםעשויה,ההסכם
במעמדלהכירמציעה,שלוהציגהשאותה,אחרתגישה.63הציבורתקנתלשיקולי
ליצורהפוליטילהסכםהצדדיםרוציםכללבדרך":הפוליטיהסכםשלהמחייב

,זמירשללדעתו.64"להסכמתםמשפטיתוקףולתתביניהםחוזיים-משפטייםיחסים
,"מעורב"חוזההוא,המינהליהחוזהכמו,הפוליטיההסכםלפיההדעהעריפה
.מיוחדות65הלכותעליוחלותבנוסףאך,הרגיליםהחוויםדיניידיעלהנשלט

השלטוןרשויות:בכרךישראלמדינתשלהחוקתיהמשמטמדינהוברקרובינשטייןאמנון60
זהבהררענן;359'בעמ,34ש"הלעיל,וכהןפרידמן;(2005,שישיתמהדורה)ואזרחות
משפט"פוליטיהסכםשלדינו"בנדוראריאל;(ז"התשנ)569הישראליהמנהליהמשפט
"פוליטייםהסכמים"שלוגבריאלה;(פוליטיהסכםשלדינו:להלן)(1995)297גוממשל

כהןנילי,35ש"הלעיל,זמיר;(פוליטייםהסכמים:להלן)(1991)215טזמשפטעיוני
גבולותעל"מעיזאשר;(הפוליטיההסכם:להלן)(1993)59אהמשפט"הפוליטיההסכם"

.(1999)389חפלילים"משפט-בית,ממשלה,כנסת:השפיטות
המחברת.(1999)369חפלילים"הפוליטיקהשלהשפיטות"ארז-ברקדפנהזהבהקשרראו61

שחייבמקרההמשפטביתשלדרכואלנקראלאעדיין,צרהמשפטיתמבחינה"כיכותבת
כהעד"כימדגישים,791'בעמ,שם,ומדינהרובינשטייןגם."השונותהגישותביןהכרעה

."פוליטיהסכםשלתוקפובשאלתמחייבתהלכהנקבעהטרם
'בעמ,60ש"הלעיל,"הפוליטיההסכם"כהןוכן;359'בעמ,34ש"הלעיל,וכהןפרידמן62

.ואילך76
.314-320'בעמ,60ש"הלעיל,"פוליטיהסכםשלדינו"בנדור63
.222-223'בעמ,60ש"הלעיל,"פוליטייםהסכמים"שלו64
.810'בעמ,35ש"הלעיל,זמיר65
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מעמדלומקנההפוליטילהסכםהמחוקקשלהתייחסותועצםכי,סבורזמיר'פרופ

הסכםלעשותאין,לדוגמא,כיהמחוקקשקביעתנותנתהדעת":המשפט66בעולם

המשפטיהתוקףעלמצביעה,בכנסתסיעותשלמוסמכיםנציגיםבידיאלאכזה
הרואהתפישהעדיפה,זמירשללדעתו."מוסמכיםנציגיםבידישנערךהסכםשל

גםוהציבוריהפרטיהמשפטשלמרכיביםבושיש,מעורבחוזהפוליטיבהסכם
.67הציבוריבמשפטכולומצויפוליטיהסכםשלפיהתפישהפניעל,יחד

,הפוליטיההסכםשלמעמדוחיזוקשלבעיקרוןתומכיםומרינהרובינשטייןגם
,עשויהפוליטיהסכםלקיים"משפטית"חובהשלבקיומהשהכרהמשוםדווקא

המדינהמדעמתחוםחיזוק.68להסכםהמחויבותמידתאתלהגביר,כשלעצמה
כי,באומרונור-גליצחקמציגהפוליטייםההסכמיםשל"משפטיזציה"הלטובת
מבוקרבאופןלהגדילאלאברירהנותרהלאהפוליטיתבמערכתשנוצרהמצבלאור
ההכרהובהם,המשפטובתיהמחוקקידיעלשנשלחים"הקורקטייםרמזים"האת

,ומדינהרובינשטייןשללשיטתם,היינו.69פוליטייםהסכמיםשלהמחייבבתוקף
שהתרבותמשוםנדרשתהפוליטיבהסכםהמשפטביתמעורבות,נור-וגלזמיר

זהנימוק.זובמערכת"סדר"להשליטהמשפטביתעלולפיכךנחלשההפוליטית
למצעגםדומהכאופןלהתייחסיששלפיה,הגישהאתלחזקעשויובהחלטמעניין

,בחירותלאחרפוליטיותאידיאולוגיותזניחתשלהתופעהלנוכחבמיוחד,הפוליטי
.השלטתלקואליציהלהצטרףמנתעללעתים

לזכויותכבמקורפוליטיבהסכםלהכירחשיןהשופטהתנגד,זוגישהלעומת
,לדבריו."שיפוטבןהסכם"פוליטיהסכםשלהיותואתושלל,משפטיותולחובות

והוא-"פוליטימצע"אףיהיהלאמדוע,שפיטה-בןהוא"פוליטיהסכם"אם

מדוע?ולחובותלזכויותמקור-מפלגתולביןמפלגהחברבין"פוליטיהסכם"
,המדינהשלמשפטבביתלדיןראשיהאתלתבוערשאימפלגהחבריהיהלא

-עמושכרתו"פוליטיתאמנה"מ"סבירבאורחשלא"הםסוטיםכיבטענה
?כך70עלהמצהירפסק,למצער,משפטמביתולבקש-המפלגהמצעוהוא

מפלגתיבמצעלראותהדבריהאראוילאכמהעדלהראותחשיןשלכוונתוברורה
.71המשפטבעולםוחובותזכויותהמצמיחמשפטימוסד

השונותלגישותבאשרהעליוןהמשפטבביתהכרעהנפלהלאעדיין,לסיכום

.788'בעמ,שם,זמיר66
.803'בעמ,שם,זמיר67
.794'בעמ,60ש"הלעיל,ומדינהרובינשטיין68
האגודה-שיחרב)18פוליטייםהסכמים"בישראלפוליטיתותרבותהסכמים"נור-גליצחק69

.(א"התשנ,הפרלמנטריזםלבעיותהישראלית
.823'בעמ,21ש"הלעיל,ולנרעניין70
מכוחושנעשההמעשהשלתוקפושלפיולעיקרון,יוםשלבסופו,חשיןהשופטהסכים,שם71

גולדברגהשופטשללגישתודומהזהגישה;ההסכםשלתוקפוולא,השאלהשבמוקדהוא
.21ש"הלעיל,בסקי'רז'זבעניין
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התמקדההפוליטיההסכםשלמעמדושאלת.הפוליטיההסכםסביבשבמחלוקת
.המשפטביתידיעלשיוענקהסעדשלבמהותובעיקר

המפלגתילמצעפוליטיהסכםשביןהקשר(2)

הדיוןאתלפתוחראויהפוליטיההסכםלביןהמפלגתיהמצעשביןלקשרבאשר
לאיןהוארחבהפוליטיהמצעחופש":ולנרבפרשתגולדברגהשופטשלבאמירתו
הואאףהביקורתותחוםשונההנורמטיביתוקפם,הפוליטיההסכםמחופששיעור
הסכםביןלהבחנהראשוןמקורלפנינו,לכאורה.72"השנייםלגבישונהממילא

מהימסבירואינו,זהבענייןמפרטאינוהשופט,אולם.המפלגהמצעלביןפוליטי
מסקנתו,זאתעם.מדברהואשעליו"יותררחב"ההפעולהלחופששישהמשמעות

המפלגהשלהפוליטיהמצעולפיה,ברקהשופטשללזוזההגולדברגהשופטשל
"משפטי"שימושכלאיןלמצעולכאורה,המפלגהשללפסילתהעילהמשמש
,פוליטיהסכםלביןהמצעביןהבחנהעלהמרמז,גולדברגהשופטלעומת.אחר73

:השנייםביןמהותיהבדלכלרואהאינוחשיןהשופט

להבדליםבעיניינדמוקואליציוניהסכםלביןמצעביןוהבחנותהבדליםכל"
אומצעשלבעיקרוהואשמדוברככללמצער,וטפליםשולייםולהבחנות

פי-עללגיטימיכלייהיהמצעשלעיקרוכיאקבללא.בומרכזיבחלק
הפועלאלהכוחמןולהוציאולקדמונועדאשרקואליציוניהסכםאךדין

יעלויחדיו,לאחדיםהיוהשנייםאלה.במדינהחיינושליסודעיקריינגוד
בהסכםההכרה-בואנומכיריםואכן-במצענכירואם.ייפלוויחדיו

.74"מאליהתבואהקואליציוני
מקשותהפוליטילהסכםבאשרהפסיקהשלההגדרותכי,נראהאלהדבריםלמרות

כתבברקהשופט.המפלגתיהמצעלביןפוליטיהסכםביןאנלוגיהיצירתעל

-הציבוריבמשפטהפועליםגופיםביןהסכםהואכיהפוליטיההסכםבעניין

,לכאורה.75שלטוניותלסמכויותבאשר-ושריםפרלמנטריותסיעות,כנסתחברי
שקשהגםמה.הציבורעםביחסיהמפלגהעלמוחלתואינה,למדיצרהזוקביעה
עדייןאלהשהרי,שלטוניותלסמכויותהנוגעלהסכםמתייחסמפלגתימצעכי,לומר
כהסכםפוליטיהסכםהגדירכסקי'רז'זבפרשתאלוןלנשיאהמשנה.לעולםבאולא

ולפיהפוליטירצונולפיהממשלשלהפוליטיתדמותואתלקבועמטרתושכל"
זוהגדרהגם.76"ההסכםעלנציגיובאושמכוחו,הציבורשלהחברתיתמשאלתו
דמותואתלקבועמבקשאינומצע.מגדריההפוליטיהמצעאת,לכאורה,מוציאה

.809'כעמ,21ש"הלעיל,ולנרעניין72
.שם73
.818'בעמ,שם74
.836'בעמ,21ש"הלעיל,בסקי'רז'זעניין75
.786'בעמ,שם76
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ומשאלתהרצונהלפיאלא,הציבורשלומשאלתורצונולפיהממשלשלהפוליטית

-אלוןהשופטכדברי-נציגיובאושמכוחו,הציבורשלרצונו.המפלגהשל
להגדיראפשר.הבחירותטרםנערךהמפלגתיהמצעשהרי,כללהתגבשלאעדיין
,מצעהפיעלבבחירותהמפלגהתזכהאם.המקדמיכשלבהפוליטיהמצעאת

.הציבורשלהחברתיתלמשאלתוכבסיסהמצעישמש
שהיאכפי,הפוליטיההסכםלביןהמצעביןלקשרביחסהמחלוקתאףעל

,היאהמצעאלהמשפטביתהתייחסות,יוםשלבסופו,הרי,הפסיקהמןעולה
,לכנסתבבחירותלהתמודדמפלגהשלזכותהלבחינת"אמצעי"כאל,כאמור
מדבריו.וגולדברגברקהשופטיםשללמסקנותובדומה,לאבסעיףלאמורבהתאם

בהתאםבבחירותלהתמודדלרשימההניתןאישורכי,עולהחשיןהשופטשל
לממשמפלגהאותהשללזכותהגם"הכשר"מתןלמעשהפירושו,במצעלאמור

.קואליציוניהסכםשלבדרךהמצעאת
.עזהחוףהאזוריתהמועצהבפרשת,לויאדמונדהשופטהציגשונהגישה
המפלגתיהמצעהפרתבהםמצביםיששלפיה,קביעתואתמבססלויהשופט

מהותיבאופןדומההמפלגתישהמצעכךעלדווקא,המשפטביתשלבסעדתזכה
:כותבהואוכך.פוליטילהסכם

כולליםזהכמוזה:פוליטיומצעפוליטיהסכםביןהדמיוןהוארב,אכן"
הפוליטיההסכם[...]שלטוןסמכויותשלהפעלתןאופןשעניינןהתחייבויות

ההתחייבויות;המפלגהשלמצעהלהגשמתמכשירלשמש,תכופות,נועד
פי-על,נכתבמפלגתימצעאףשהרי,כלליאופינושאותבשניהםהקבועות

הסכם'לגמורבניגודובקירובבערך,היקף-רחבת'מכחולבמשיכת'טבעו
."'משפטי

לפנותנוכל,פוליטילמצעפוליטיהסכםביןוהקרבההדמיוןעלמשעמדנו"
אתלהתוותבידינותסייעזובחינה.פוליטיהסכםלקייםהחובהלבחינת
עלשנטלופוליטיתמחויבותפי-עללנהוג,ציבורנבחרישלחובתםגבולות
."עצמם

שהדיןכךעלפוליטיהסכםלביןהמצעשביןהדמיוןמןמסיקלוי'אהשופט

ביתאם.המפלגתיהמצעעלגםהמחויביםבשינוייםיחול,פוליטיהסכםעלשחל
שבדומההרי,פוליטיהסכםשלמכוחושנעשתהפעולהלבטלמוסמךהמשפט

שלבוטההפרהכדיתוךשנעשתהמפלגהשלפעולהלבטלהמשפטביתיוכל
.המפלגתיהמצע

:שאלותשתיהצגנוהפוליטיההסכםשלובתוקפובמעמדוהדיוןבתחילת

מהותישונייששמאאוהפוליטיההסכםלביןהמצעביןדמיוןקייםאם,האחת
הראשונהלשאלהבאשר.פוליטיהסכםעלכיוםשחלהדיןמהו,והשנייה;ביניהם
לאיןרחבהפוליטיהמצעחופששלפיה,גולדברגהשופטשלהיסודהנחתלינראית
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המפלגתיהמצעביןמהותישוניקייםכי,סבורני.77הפוליטיההסכםמחופששיעור
שלהאידיאולוגיהמסעשלראשיתוהואהמפלגתיהמצע.הפוליטיההסכםלבין

הזהותתעודתאתלפניוהמציגה,לציבורהמפלגהשלכפנייהכמוהו.מפלגה
,החברתיותלעמדותהתייחסות,כללבדרך,כוללהמצע.המפלגהשלהציבורית

.לציבורהמוצגהמפלגהשלפורטרטומהווה,המפלגהשלוהפוליטיותהכלכליות
אין.משפטימסמךכאלולאפוליטימסמךכאללמצעמתייחסותעצמןהמפלגות

ועלאידיאולוגיהעלבאמצעותולהצהירכוונהאלא,משפטיתוקףלוליחןכוונה
,יותר"חוזי"אופיו,שונהצורתו.המצעמןשונהפוליטיהסכם.רצויותמדיניות

,ביניהםהסכמהמשקףהמתקשריםשליחסם.הצדדיםשלהברורההזהותגםוכך
יותרמאוחרבשלבנמצאהפוליטיההסכם.לקיימהוכוונהרצוןלגביהםישאשר
מגשר-רביםובמובנים,השלטוןפניאתמגבשהפוליטיההסכם.המצעמשלב

.לממשההאפשרותלביןבמצעביטוילידישבאההאידיאולוגיתהגישהבין
המשפטישהדיןהרי,הפוליטיבמצעהמשפטיתלהכרההצידוקיםאףשעל,כך
,הפוליטיההסכםעלשחלמהדין"יותררופף"יהיההפוליטיהמצעעלשיחול

.להלןשנראהכפי
ישאך,פוליטיהסכםשלהמשפטילמעמדובאשרהכרעהאיןכי,עודראינו
ניתןוכי,המשפטעולםבמסגרתשמקומו,היינו,"שפיט"שהואכךעלהסכמה
,המפלגתיבמצעהמשפטיתלהכרההצידוקים.מכוחושנעשופעולותלבטליהיה

הואגםשייךשהמצעלקבועראויכי,מלמדים,הקודםבסעיףעמדתישעליהם
בדומה.הפוליטילעולםרקולא,המשפטלעולם-הפוליטילהסכםבדומה-

"לבחון"יכולהמשפטשביתזהבמובן"שפיט"הואהמצעגם,הפוליטילהסכם
שניתןמזהיותר"חלש"יהיההמשפטימעמדו,אולם.משפטייםבכליםאותו

.הפוליטילהסכם
עליויחולושלאדברשלפירושו?יותר"רופף"משפטימעמדשלמשמעומה

.הפוליטיההסכםעל-המלומדיםמןחלקידיעל-שהוחלוהחוזייםהכללים
,מינהליתהבטחהשלוהעקרונותהכלליםהמפלגתיהמצעעליחולולא,כןכמו

עםבקשרשיוטלו"משפטיות"ההחובות."ההשתחררותהלכת"חלהשעליה
ולא,נבחריהועלהמפלגהעלשחלותהאמוןחובותמכוחיוטלוהמפלגתיהמצע
.החרותהחוקמכוח

זהלקשר.הציבורלביןהמפלגהביןתופשיייצוגשלקשרקיים,לטענתי
כי,היתרבין,הואהחופשיהייצוגשלפירושו."משפטית"משמעותליתןיש
כראותלפעולחופשייםוהם,להבטחותיהםכבוליםאינםמפלגתווהןהנבחרהן

המשפטשמערכתמשוםמובטחזהפעולהחופש.רצויזהפעולהחופש.עיניהם
,גולדברגהשופטכדברי,רחבפעולה"חופש"קיים-היינו.בומתערבתאינה
"רופפת"יחסיםמערכתפירושו"חופשי"קשר.הפוליטילמצעהקשורבכל

.גולדברגהשופטשלדינולפסק4'פס,810'בעמ,21ש"הלעיל,ולנרעניין77
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חובותהטלתשלבמובן,מתערבתהמשפטמערכתאיןשבגדרה,משפטיתמבחינה

.אלהביחסים,"חקוקות"
בעלהואהמשפטישהיחסככל,אחר78במקוםהסברתישאותה,לשיטתי
בהטלתהצורךגוברכך,המשפטלמרותנתוניםושאינםיותר"רופפים"מאפיינים
למפלגהמעבירהציבורפיהשעל,למסקנהבהתאם."שיפוטיות"אמוןחובות
,הכוחלהגבלתהקייםהאמצעימהוהשאלהנשאלת,חופשי"כוח"הכנסתולחבר
נובעהוא."משפטי"הואזהאמצעי.זהבכוחלרעהלשימושהאפשרותלצמצום
על,הנאמנותעקרוןמכוח,שיפוטיות"חובות"להטילהמשפטביתשלמיכולתו
פוליטיהסכםלפרסםלחובהביחסנעשהשהדברכפיבדיוק,הכנסתוהברהמפלגה
.שליטבפרשת
וההסכםהמפלגתישהמצעשאף,היאהדיוןשלהזהבשלבהמסקנה,כןעל

מקור,עליהםיחולוהמשפטמתחוםשנורמותזהבמובן"שפיטים"הפוליטי
.השנייםביןשוניםיהיווהיקפןהנורמות

מפלגהלפסילתכבסיסהמפלגתיהמצע(ב)

רשימתשלהפוליטילמצעההעליוןהמשפטביתהתייחסירדור79פרשתמאז
.לפוסלהיהיהניתןפיהשעל,המפלגהשלכוונותיההצהרתכאללכנסתמועמדים

מתקדמת"וה"כך"רשימותשלבפסילתןשדן,הראשון80ניימןבענייןהדיןפסק

המפלגותשתישלבמצעןבהרחבהעסק,המרכזיתהבחירותועדתידיעל"לשלום

,(דאזכתוארו)ברקהשופטשללעמדתובהתייחסה,פורתבןהשופטת.הנדונות
:קבעה

לגוףהיהשדי,אניסבורה,ברקהשופט,הנכבדלחבריבניגוד,אגב"
להמתיןואין,לפסילתהכבסיססיעהשלבמצעה(כזההיהאילו)המוסמך

אמנםשהיא,למעשההתנהגותהידי-עלשתוכיחעד,(פסולמצעהאם)
."הפועלאלהכוחמןבמצעהנאמראתמוציאה

השופטתלדעת-היהדי,81פסילהסמכותקיימתהייתהאילוכי,עולהמדבריה
.לפסילתהבסיסלשמשכדיהמפלגהבמצעהאמוריםבדברים-

אף-לפסולהבחירותועדתשלבסמכותההכיר,יחידבדעת,ברקהשופט

ערכיםתואםאינומצעהאשרמועמדיםרשימת-בחוקמפורשתסמכותללא
:ברקהשופטאמרוכך.דמוקרטיים

.20ש"הלעיל,נבות78
.28ש"הלעיל,ירדורעניין79
מצעכעלתסיעההגבלתאיינהורןטליהזהלענייןראו;15ש"הלעיל,הראשוןניימןעניין80

.(1993)37הכנסת:יסוד-לחוקדאסעיףפיעלגזעני
:יסוד-לחוק7אסעיףשלבדמותו,1985בשנת,יותרמאוחרבשלב,כאמור,נחקקהזוהגבלה81

.הכנסת
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לוועדתנתונהסמכותכי,[1]65/1ב"ע,ירדורבפרשתהרובכמו,אניסבור"
כי,אניסבור:ועודזאת.מצעהתוכןבשלרשימהלאשרשלאהבחירות
,המדינהשלקיומהשלילתבושיש,מצעביןלהבחיןמקוםאיןזהלעניין
,זאתעם.הדמוקרטיאופיהאתהשוללאךהמדינהבקיוםהמכיר,מצעלבין

אתהשוללמצעלענייןהן-זוסמכותלהפעילהוועדהעלכי,היאגישתי
רק-הדמוקרטיאופיהאתהשוללמצעלענייןוהןהמדינהשלקיומה
.82"ימומשואלהרעיונותכי,סבירהאפשרותקיימתכאשר

אומעשיה"אםלבחוןהבחירותועדתאתהמסמיך,הכנסת:יסוד-לחוק7אסעיף
לא,הפסילהלעילותבהתאםלפסילתהלהביאכדיבהםישמפלגהשל"מטרותיה

בכלהשופטיםהתייחסו,כןפיעלאף,המפלגהשלמצעהאתבמפורשהזכיר
.עצמןהמפלגותלמצעי,ומועמדיםרשימותפסילתבשאלתשעסקו,הדיןפסקי
לחוקדאסעיףאתשפירשהראשוןהדיןפסק,השניניימןבעניין,למשל,כך

דאסעיףכישמגרהנשיאקבע,להפעלתו"המנחיםעיקרים"האתוקבע,היסוד
עלהמצביעיםהסממניםיילמדושמהםהמקורותלשאלתמתייחסהיסודלחוק
:הפסילהעילותשלקיומןדבר

המדובר,משמע.המעשיםאלאוהמטרותאלזהבהקשרמפנההמחוקק"
,נלמדותמטרות[...]הרשימהשלהיעדיםאתהמבטאותובדעותבהשקפות

הכוונה'המטרה'עלבדברו...הרשימהשלהפורמליהמצעמן,כללבדרך
.83"להגשמתםמוחשיבאופןשואפתהרשימהאשר,האידיאולוגיםליעדים

,המצעבבחינתלהסתפקאיןכיבייסקיהשופטסבר,שלוםבןבפרשת,זאתעם

:להסוואהניסיונותבויהיושמא

הבחירותועדתלפנישהובאה,העובדתיתהתשתיתאתלבחוןבבואנו"
ישבהכרחלאהמשיבהשלומהותהאופיהלהוכחתבתמיכההמרכזית
ייתכןאשר,פורמאלייםבפירסומיםאו,בלבדשלההרשמיבמצעלהסתפק
לאכדי,האמיתיותהמטרותהסוואתומתוךמחושבתבצורהשפורסמו
.84"היסודחוקשל7אשבסעיףההוראותאחתעםעיןלמראיתלהתנגש

"כך"רשימתבענייןלויןדבהשופטהתייחסהסוואהשלזהלהקשרבדיוק
בשנתשנפסלהלאחר,1992בשנתשובלהתמודדשביקשה,מרזלברוךבראשות

צורףשהעתקו)חדשמצעהוציאההמערערת":אמרכךלויןדבהשופט.1988

.304'בעמ15ש"הלעיל,הראשוןניימןעניין82
177(4)מבר"פ,עשרה-השתיםלכנסתהמרכזיתהבחירותועדתר"יו'נניימן88/1ב"ע83

.(השניניימןעניין:להלן)(1989)
221,254(4)מגד"פ,עשרה-השתיםלכנסתהמרכזיתהבחירותועדת'נשלוםבן88/2ב"ע84

(1989).
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לגופו,זאתלמרות."דאסעיףלפיהפסולותהמטרותאתכוללשאינו(לתצהיר
לאכיהעובדהבשלהרשימהאתלפסולהעליוןהמשפטביתהחליט,ענייןשל

שעצםשסברומאחר,שנפסלהמאזבמטרותיהממשייםשינוייםחלושלאהשתכנע
.הסוואהמעשהבגדרהיההמצעפרסום

ימין"שלבמצעההשונותהמטרותאתברקהשופטניתח85יאמיןבפרשת
כבסיס,כמפלגהרישומהמניעתאתהצדיקו,המערעריםלטענת,אשר,"ישראל
כך.המפלגותלחוק5בסעיףלאמורבהתאםלרשמהשלאיהיהניתןאםלשאלה
:כיהקובע."ישראלימין"שללמצעה2סעיףאתברקהשופטמנתח,למשל

לדעת."לחלוקהניתנתהיאואין,בלבדושלוישראלעםשלכולהישראל-ארץ"
היאכולהישראלארץכי,הקובע,כלליאופיבעלהואזהסעיף,ברקהשופט

בזכויותפגיעהעללהצביעכדיבלבדזובקביעהאיןוכיבלבדישראלעםשל
.יהודיהלאהמיעוט
גםעקיפההתייחסותקיימת,המצעסמךעלמפלגהלפסולהאפשרותבצד

ולנרפרשתעסקה,למשל,כך.המשפטביתידיעלהמצעלפסילתלאפשרות
.שהציגההמצעעלבבחירותלהתמודדלמפלגהאישורלמתןשישבמשמעות

:ואמרהפוליטייםהגופיםשלהפעולהלחופשזהבהקשרהתייחסשמגרהנשיא

פעולהחופשלהעניק,למשל,ישכיהרשויותכלעלמקובלתמידהיה"
אףהיו[...]ובמהותןבלבושןקיצוניותשמטרותיהםפוליטייםלגופים
באופייההכפירהגבולעלהיואשרדעותשהביעומיהפוליטיבתחום
המפלגותומצעינאסרולאאלופוליטיותפעילויות[...]המדינהשלהיהודי

,היתרבין,נובעוהואלדמוקרטיהמחיריש,אחתלאשצוייןכפי.בוטלולא
ולחופשהביטוילחירותלעתיםמתלוותאשרהקיצוניותההשלכותמן

כדיוכדאיראויהואזהמחיראך,המפלגתילרבות,הפוליטיהפעולה
.('נ'ס-שליההדגשה)86חופשייםחייםעללשמור

?בוטלולאמיידיעל."בוטלולאהמפלגותמצעי"כיהאמירהבמיוחדמעניינת

קביעהשזוהרי,המשפטביתידיעלהמצעשלביטולולאפשרותהיאהכוונהאם
ביתידיעלהמפלגתיהמצעאתלבטלבאפשרותבמשתמעהמכירה,מעניינת
עלבפירושדיברהוא."נפסלולאהמפלגות"כיאמרלאשמגרהנשיא.המשפט
תוכראם-המפלגהשלהמצעאתלבטלזואפשרות.המפלגתיהמצעביטול

,רבהמשמעותבעלתהיאאבל,אופרטיביותהשלכותבעלת,לדעתי,אינה
סמכותהמשפטלביתשלפיה,זהבמאמרהמוצגתהתיזהאתותואמת,כמובן
.המפלגתיבמצעסעיפיםלבטל

.27ש"הלעיל,יאמיןעניין85
.778'בעמ,21ש"הלעיל,ולנרעניין86
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ובמהותובטיבומתערביםאיננו"כי,ולנר87בפרשתשמגרהנשיאאמרעוד
מדבריועולה,כאןגם."ביותרקיצונייםבמקריםאלא,פוליטי-מפלגתימצעשל
אינוהואוכי,פוליטיבמצעלהתערבבאפשרותמכירהואכי,שמגרהנשיאשל
המקריםאתמדגיםהנשיא.פוליטיהסכםלביןמפלגתימצעביןהבחנהיוצר

עילות-האחת:דוגמאותבשתי,יתערבהמשפטביתשבהם,"ביותרקיצוניים"ה
שדבקקואליציוניהסכםשלפסילתו,והשנייה,היסודלחוק7אשבסעיףהפסילה

יש"כי,אחתובנשימהבמפורשאמראףהנשיא.88ענייןשללשורשוהיורדפגםבו
הסקתואתההכרעהאתבדמוקרטיההפוליטי-המפלגתיהפעולהלחופשלהותיר

עודכל,הממשלתקינותעלפוליטייםהסכםשלאומצעשלמהשפעתםהמסקנות
הציבורבתקנתמהותיתפגיעהאו,מוסריעיוותאוהמידותשחיתותמשוםבכךאין
.89"בשלומואו

רשימהמשהצליחה"כי,קובעולנרבפרשת(דאזכתוארו)ברקהשופט
הסיעהאו)הרשימהרשאיתזהבעניין.המצעהגשמתשאלתמתעוררת,בבחירות
,ברקשללשיטתו.90"הדיןבמסגרתשתפעלובלבד,מצעהאתלהגשים(בכנסת
תפעלפיוושעלהדומיננטיהסעיףשהוא,בלבדאחדסעיףבמצעהשישמפלגה

ישזושבהוראההרי-המשפטביתאוהממשלהאוהכנסתלביטולהרשימה
,הכנסת:יסוד-לחוקדאבסעיףכאמור,המדינהשלהדמוקרטיהאופישלילתמשום
שלגישתו,מכאןעולה.במצעההאמורסמךעלהרשימהאתלפסוליהיהניתןכןועל
ורקאךהמפלגתיהמצעמשמש,ולנרמפרשתעולהשזוכפי,ברקהשופטשל

השופט.לאותו,דאסעיףפיעלהרשימהלפסולהאפשרותלבחינת"אמצעי"
בביטולולאואף,בתוקפואוהמשפטיבמעמדו,המצעשלבמהותועסקלאברק
.הרשימהשלבכנסתהתמודדותהשלילתשלבאפשרותאךאלא,המצעשל

,המפלגתיהמצעשללמעמדובמפורשהמשפטביתשהתייחסבלאגםכי,ראינו
אםבשאלההדיוןהתקייםבסיסוועלשסביבו,כאמצעי,ככליהאחרוןזהשימש

אתלהפעילישאםאו(המפלגותחוקפיעל)מפלגהשלמרישומהלהימנעיש
.הכנסת:יסוד-שבחוקהפסילהעילות

דומיםמהסדריםלהיקשהאפשרויות.3
ההקשריםבשני,המפלגתילמצעעקיףבאופןהתייחסהבישראלהפסיקה,כאמור
סמךעלמפלגהלפסולוהאפשרות,הפוליטיההסכםעםהמצעשליחסו:שנדונו

.779'בעמ,שם87
היורדפסולבהןשדבקחניותבוגילינוכאשרקואליציוניהסכםפסלנו"779'בעמ,שם88

,המידותוטוהרהממוןבתחומיבעיקר,השחתהאושחיתותסממניהנושא,ענייןשללשורשו
דוגמאותלהביאוניתן,סגורהרשימהבכךלראותאין[...]כבטלהצהרנוזההסכםועל

,שיפוטיתהתערבותוהמחייבתהענייןשללשורשוהיורדת,מהותיתערכיתפגיעהשלנוספות
."הציבורבתקנתמהותיתפגיעהישכהןנסיבותכגון

.782'בעמ,שם89
.804'בעמ,שם90
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המשפטיהמעמדשלמאפייניואודותלהסיקניתןאם,היאשאלה.במצעהאמור

,הפוליטילמצעבאופייםהקרובים,שוניםמשפטייםמהסדריםגםהמצעשל

להתייחסניתןאםהשאלהאתלבחוןניתן,למשל,כך.הפוליטילהסכםפרט
אשר,מינהליתהבטחהבבחינת,לציבורשלטוניתהבטחהכאלהפוליטילמצע
,המפלגהשהרי."ההשתחררותהלכת"במסגרתממנהבהלחזוררשאיתהרשות

לאחרפעולתהוכיוונימטרותיהיהיושאלההמצעבאמצעותלכאורה"מבטיחה"ה
המצעהאם,למשל,או.חוקתיאורגןובבחינת,חוקתימעמדבעלתהיא,הבחירות

פיהםשעליסודעקרונותבגדרהםגםאשר,הממשלהשל"היסודקווי"כדיןדינו
.הקואליציהשהורכבהלאחרהממשלהפועלת
היסודקוויועלמינהליתהבטחהעלהחלמהדיןלהקישהאפשרותאתנבחן

.המפלגתיהמצעעלגם,הממשלהשל

?מינהליתהבטחהכדיןהמפלגהמצעשלדינוהאם(א)

במצעודנהפוליטיהסכםלביןמפלגהמצעשביןבקשרעסקההפסיקה,כאמור
נדונהשלאשאלה.לכנסתבבחירותמלהתמודדמפלגותלפסילתכבסיסהמפלגה
לציבורהמפלגהשלהבטחההמפלגהבמצעלראותניתןאם,היאבפסיקה
כזהבמקרהאםהשאלהנדונהלא,לכךבהמשך.מסוימתבדרךבעתידלנהוג
"להשתחרר"המפלגהיכולהומתי,ההבטחהקיוםאתהציבוריהאינטרסמחייב

.מהבטחותיה
הדיןיחולשעליה-"מינהלית"הבטחהביןהבחנהתחילהמחייבתזושאלה

.92"מדיניות"שעניינההבטחהלבין91מינהליותהבטחותבענייניבישראלהקיים
היאמינהליתהבטחהכי,היא,עלייהמקובלת,דותןיואבידיעלהמוצעתההבחנה
ומוגדרתקטנהלקבוצהמשפטיותזכויותלהעניקהעשוי,ספציפימינהלימכשיר

,הגדרתומעצם,המכוון,כללימינהלימכשירהיאמדיניות,לעומתה.אנשיםשל
כלליאקטביןההבחנה,דותןשללדעתו.אנשיםשלמסוימתובלחיגדולהלקבוצה

.מדיניותלביןהבטחהביןההבחנהביסודהעומדתהיאספציפיאקטלבין
מכווןהמצעשהרי.היאקלה,מפלגתימצעעלזוהבחנהשליישומה,לכאורה

המצע,במדיניותההציבוראמוןאתבאמצעותומבקשתוהמפלגה,הציבורלכלל
המפלגתיהמצעשלשבחינהגםמה.אנשיםשלומוגדרתקטנהלקבוצהמכווןאינו
קושימעוררת,טקס-מאיץ"בבגשנקבעוכפי,המינהליתההבטחהיסודותלאור
הואהמבטיחכי,הואזוהלכהלפימינהליתהבטחהשלהראשוןהמאפיין.רב

קושימעוררהמפלגתיהמצעעלזהתנאישליישומו.הבטחהלתתסמכותבעל
יכולההכיצד.לחיתהסמכותבעלהמבטיחאיןההבטחהמתןברגעשהרי,מיידי

673(1)לד"פ,והתעשיההמסחרשר'נמ"בעקורפורייטעטקס-מאי75/135ץ"בגואו91

.(1984)255ידמשפטים"מינהליתהבטחה"שסייןאלכםראווכן;(1975)
הוממשלמשפט"לציבורמינהליתהבטחה"דותןיואבשלבמאמרוראוזובהבחנהדיון92

465-476(2000).
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אםיודעתאינההיאכאשר,וכזוכזומריניותלבצעלהבטיחמסוימתמפלגה
ניתן?בפועלהסמכותבעלתלהיותתוכלשבובמצבותהאהממשלהאתתרכיב
להמשיךאלא,מסוימתמדיניותלבצעלהתחייבותלאהיאהכוונהכילטעוןאולי

מדיניותלבצעכדישביכולתהכללעשותאו,במצעהמפורטתבמדיניותולתמוך
יישוםבראינוהשניהתנאיגם.זאתיאפשרווההסכמיםהפוליטייםהתנאיםאם,זו

כפי.מחייבמשפטיתוקףלהבטחהלתתהמבטיחכוונת-המפלגתיהמצעעל
משפטיתוקףכלמהענקתנמנערובעולםבארץהספרותוהןהפסיקההן,שראינו
מעורר-ההבטחהאתלקייםהיכולת-השלישיהתנאי.המפלגהלמצעמחייב
שהוא,טקססאיהלכתשלהרביעיהתנאי.הראשוןהתנאיכמוהקושיאותו

צידוקאיןאםבוחן,ההבטחהאתלקייםשלאמותרושבהתקיימוחריגבבחינת
שבומצבלמצואניתןשלאכמעט,בהמשךשנראהכפי.מההבטחהלחזורהוקי

.חוקילצידוקייחשבלא,המצעהפרתאתהמחייביםמדיניותשיקולישלהטיעון
המצעשלמסוימיםבהיבטיםלראותיהיהניתןאם,היאמעניינתשאלה
עםספציפיתבצורהלהיטיב,למשל,כך.קונקרטיתמינהליתהבטחהבבחינת
קואזורתושבי,הישיבותתלמידיעם,הקשישיםעם,למשל:מסויםסקטור
מוגדרתבקבוצהאולימדובראלהבמקרים.וכדומה,הילדיםלגניהזנה,העימות
להיטיבהמפורשתההבטחהסמךעלבמפלגהלבחורהעשויים,אנשיםשלוקטנה
כי,לינדמה,ספציפי93ציבורלביןכלליציבורבין,זוהבחנהלמרות.עימם
,השוניםהציבוריםעללהגןשנועדהמנגנון,המקריםבשני,המפלגתילמצעבאשר

דווקאאלא,השיפוטיהמנגנוןאינוהמפלגתיתההבטחההפרתמפני,והכלליהפרטי
.הפוליטיהמנגנון

הממשלהשלהיסודקווילמולהמפלגתיהמצע(ב)

לפניתתייצב,הממשלהמשהורכבה":קובעהממשלה:יסוד-לחוק(ד)13סעיף
ביןהתפקידיםחלוקתועלהרכבהעל,מדיניותהשלהיסודקוויעלתודיע,הכנסת
ומאותה,אמוןהכנסתבהמשהביעהתיכוןהממשלה;אמוןהבעתותבקש,השרים
איןכי,בהנחיותיוקבעלממשלההמשפטיהיועץ."לכהונתםהשריםייכנסושעה

.מהםלסטותרשאיתאינהממשלהאשרנורמטיבייםכלליםהיסודבקווילראות
,היסודמקוויסטייהשלבמקרה.94ראויהלמדיניותביטויבבחינתהםהיסודקווי

הסנקציה-היינו.לממשלהנותנתשהיאהאמוןשאלתאתלשקולהכנסתיכולה
שלבמובן,בלבדפוליטיתסנקציהלהיות,בכללאם,יכולההיסודקוויהפרתעל

.הכנסתידיעלבממשלהאמוןאיהבעת

.שם,דותן93
410.21'מסהנחיה,לממשלההמשפטיהיועץהנחיות"יסוד-קוישלהחוקתיתהמשמעות"94

4338B34F/h@://w~nvjustice.gov.iUNVrdonlyres-סCFD9-EDA4-868-83(3:(ב"התשל)

.0700833ם/41.21410/0ק
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שריםלפטרהממשלהראששלסמכותושאלתהתעוררהפוקס95בפרשת

איןכיטענוהעותרים.ההינתקותתכניתבענייןההחלטהקבלתערבבממשלתו
,כך.גרידאפוליטייםטעמיםבשלמכהונתושרלהעבירמוסמךהממשלהראש

כי,נטעןעוד.הכנסתלאמוןזכושלההיסודוקווישהממשלהשעה,במיוחד
שהוסכםממהחרגולאשפוטרוהשריםשכן,כדיןשלאהייתההכהונהמןההעברה
,השאלהנשאלההדיןבפסק.הממשלהשלהיסודובקוויהקואליציונייםבהסכמים

בסמכותומשתמששהואשעההממשלהשלהיסודלקוויהממשלהראשכבולאם
ענהברקאנשיא.הממשלה:יסוד-לחוק(ב)22סעיףפיעלמכהונתושרלהעביר

הממשלהראששלהפיטוריןסמכותכיזהבהקשרוקבע,בשלילהזושאלהעל
שכן,פוליטילהסכםלאואףהממשלהשלהיסודלקוויכבולהלהיותיכולהאינה
המבצעתכרשותהממשלהאתלנווטיכולתושלעיקור"ללהביאהדבריכולאחרת
.96"המשתניםהצרכיםפי-עלהמדינהשל

:פוליטילהסכםהנוגעבכל"וחומרקל"בבחינתזומגישהלומדמעוזאשר

מביעהשהיאבמעמדהכנסתבפנילהציגםמחייבשהחוק,היסודקוויואם"
כללוקובעאינושהחוקפוליטיהסכםוחומרמקל,כךבממשלהאמונהאת

מבהינהיותרגבוהכמעמד,כנראה,עומדיםהיסודקווי,מעוזשללשיטתו.97"מעמד
לקוויבמהותודומההמפלגהמצעכי,נדמה,לענייננו.פוליטימהסכםנורמטיבית

.פוליטילהסכםמאשריותרהממשלהשלהיסוד
נדונהלא,פוקסבענייןהמשפטביתשלדינומפסקולעולה,אלהלדבריםמעבר

שהממשלהכפי,לשיטתי.הממשלהשלהיסודקווישלהמשפטיתהמשמעות
הנוגעבכלשייקבעראויכך,אותםלקייםשתחויבבלאהיסודמקווילסטותיכולה
.המפלגתילמצע

ץ"בבגשכתב,לויאדמונדהשופטשלהערתואתלהזכירהראוימןזהבהקשר
מדיני-קולזנוחרשאיגםרשאיהממשלהראשכי,להבהירהמקוםכאן"כי,פוקס
מדינתשלוטובתהבנסיבותהשינויכיסבורהואבומקום,אחרקוולאמץאחד

דעתולאורבמיוחדמעניינתהסיודלקוויבאשרזוקביעה.98"זאתמחייביםישראל
חייבהממשלהראששלפיה,עזהחוףהאזוריתהמועצהבפרשתלויהשופטשל

ביןליישבקשה.לעילשנדונה,המצעבמסגרתלציבורשניתנהבהבטחהלעמוד

.הללוהאמירותשתי
מסקנותלהסיקמאפשרתהשוניםבהסדריםהדיוןמןכהעדהעולההתמונה
נפקותלמצעליחןיש.במצעהמשפטיתלהכרהצידוקיםקיימים,ראשית.ראשוניות
חופששלזותהאהיסודהנחת,עליושיחוללדיןאשר,שנית.המשפטבעולם
במקרההראוייםהסעדיםקביעתבעתביטוילידייבואזהעיקרון.הפוליטיהמצע

.(2004)446(2)נטר"פ,ישראלממשלתראש'נפוקס04/5261ץ"בג95
.ברקהנשיאשלדינולפסק28'בפס,שם96
.421'בעמ,60ש"הלעיל,מעוז97
.95ש"הלעיל,פוקסעניין98
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כגון,דומיםהסדריםעלהחליםמהדיניםלהקישניתן,שלישית.המצעהפרתשל
האחרוןבחלקו.המפלגתילמצעהראויהדיןעל,הפוליטיההסכםעלהחלהדין
.המוצעלהסדרנתייחסהמאמרשל

המפלגתילמצעהמוצעהדין.ו

המפלגהבמצע,משפטיתמבחינה,להכיריש,זוברשימההמוצעלמודלבהתאם
נקבעהשזוכפי,הישראליתלמציאותמתאיםהמודל.הישראליהמשפטבמסגרת

כיהואפירושההמפלגתיהמצעשלהמשפטיבמעמדהכרה.ובפסיקהבחוק
והצהרההמפלגהשלהשאיפותבסיסשהםהיסודעקרונותאוסף-קרי,המצע

."שפיט",ובראשונהבראש,יהיה,מטרותיהעל
המצעעללהחילשרצוילכלליםולהתייחסהמודלגבולותאתלבחוןישעתה

שהמפלגהובעובדההמצעשלהפוליטיתבמהותולהתחשבישזהבשלב.המפלגתי
שלהמשפטיתהמשמעות,כןעל.מחייבמשפטיתוקףלולתתמבקשתאינה
.מוגבלת,בהכרח,תהאהמצע

יסודהנחות.1
כי,קבענו.הפוליטיהמצעחופשהיאהמפלגתילמצעבאשרהיסודהנחת

הפרלמנטרייםבמשטריםהמקובלות,הרפרזנטטיביהמנדטבענייןהתיאוריות

מחייבות,רפרזנטטיבי"חופשמנדט"הציבורמןמקבלהנבחרפיהןועלהמודרניים

ההתחייבויות,כןעל.99"נרחבחוקתיחופש"מתיהנההפוליטיתהמפלגהכי
רואהשהמפלגהכפיהציבורלטובתכפופותהפוליטיבמצע,כביכול,המופיעות

דרכיאתלשנותואף,מהתחייבויותיהלהשתחרר,כךאם,רשאיתהמפלגה.זאת
שיהפוךלואסור"המצע,המשפטביתכדברי.המצעבמסגרתשהוצעוהפעולה
המצעבחופשמשפטיתהכרהשלזוגישה.100"מפלגהשלצווארהעלחנקעניבת

הגישהאתתואמת,המצעמןלהשתחררביכולת"משפטית"הכרהומכוחה,הפוליטי
.10[לעילהצגנושאותה,בישראלבפסיקהשאומצה
זכתהשהמפלגהלאחרשתיעשההיאטבעיהמצעמעקרונותהסטייהשאלת
הדיון.הפרלמנטריתהסיעהבאמצעותבכנסתמיוצגתוהיא,לכנסתלהיבחר
היסודהנחת.הפרלמנטרית102הסיעהשללמעמדהמתייחסאינוזוברשימה

להתייחסבלא,המצעשלהמשפטיבמעמדהדיוןאת"לבודד"ניתןכי,היאלדיון

.803'בעמ,21ש"הלעיל,ולנרעניין99
גםויפים,פוליטייםלהסכמיםהמתייחסים,שם,ולנרבענייןחשיןהשופטשכתבדברים100

.בענייננו
בתרגום,105'בעמ,12ש"הלעיל,Pelayoכותבכך.הספרדיבדיןהמקובלתהגישהגםזו101

התכניותאתלשנותואףלהתאיםהאפשרותקיימתהפעולהחופשבתוך":מספרדיתחופשי
."והמצעהמדיניות

.וממצהנפרדלדיוןראויהעצמהבפני"חוקתייחידה"כשמעמדה102
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הכנסתחבריכללשהיא)הפוליטיתוליכולתההסיעהשללמעמדהמפורטבאופן

המפלגההוראותאתלהפר,מחבריהמישלאו,(בכנסתהמפלגהאתהמייצגים
.המפלגה03ןשל"המבצעתהזרוע"בבחינתהיאפרלמנטריתסיעה.נתוןבנושא

האמוןבמערכתדיון."לעמדותיהאמוניםישמרו"נציגיהכילצפותיכולההמפלגה
הדיוןכןעל.04ןהרשימהשלממסגרתהחורגהכנסתחברילביןהסיעהביןשקיימת

הכנסתחבריובאמצעותהסיעהבאמצעות)"המפלגה"שלביכולתהעוסקכאן
.מעקרונותיהלסטות(מטעמהבכנסתהפועלים
יכולתה,הראשון.שוניםהיבטיםלשניקשורהמפלגתיהמצעחופש,כאמור

,השניההיבט.שהוצגוהעקרונותפיעל,במצעהמהאמורלהשתחררהמפלגהשל
בהיבט.המפלגתילמצע,עיניהכראות,תוכןלצקתהמפלגהשלליכולתהמתייחס

.עתהאדוןזה

המצעחופשהגבלת.2
אתלהסדירהמפלגהשלשחירותההרי,המצעבחופשהעקרוניתההכרהאףעל

לחוק5שבסעיףההסדריםמכוח,עקיףבאופן,מוגבלתהמפלגתיהמצעשלתוכנו
לשנותבמצעהלשאוףיכולהמפלגה.הכנסת:יסוד-להוק7אובסעיףהמפלגות

ולצמצםלהגדילאו,העליוןהמשפטביתסמכויותאתלהגביל,בישראלהחוקאת
בלתירעיונותלממששתשאףמפלגה,אולם.האחרותהרשויותשלכוחןאת

מלהתמודדממנהלמנועיהיהשניתןאותירשםלא,חוקייםבלתיאודמוקרטיים
.לכנסתבבחירות
שמפלגהזהבמובן,"טוטלי"הסדרהואהישראליבדיןכיוםהקייםההסדר

האפשרות.להיפסלשלאאומהתמודדותלהיפסל,להירשםשלאאולהירשםיכולה
דאלסעיףמצמצמתפרשנותנוקטהמשפטובית,קיצוניתהיאמפלגהלפסילת

.'הכנסת05:יסוד-לחוק
לרשום,למשל,שיאפשר-"ביניים"הסדרלאמץראוילאאם,היאשאלה

סעיףבמחיקתהמפלגהרישוםאתלהתנותלרשםסמכותתוענקאך,המפלגהאת
אולם,כיוםקיימתאינהזואפשרות.המפלגהשלממטרותיהמטרהאו,המצעמן
רשםנגדעתירההוגשה,מקרהבאותו.!יאסין06בפרשת,בעקיפין,עלתההיא

.2ש"הלעיל,עזהחוףהאזוריתהמועצהבענייןלויהשופטכדברי!03
לביןהסיעהשביןהיחס.שונותיחסיםמערכותבמסגרתשאלותמעוררהפוליטיהייצוג104

הרעיון,מצפוןמטעמיהסיעתיתהמשמעתאתלהפרהבודדהכנסתחברשליכולתו,חבריה
האמוןחובתלעומת,מפלגתולביןהנבחרביןשקיימתהאמוןחובת,מסיעה"פרישה"של

שהוצבהנושאמן,לדעתי,חורגהללוהמערכותבכללדיון.הציבדרלביןהמפלגהשבין
.זהמאמרשלבמרכזו

פנייההיאמועמדיםרשימתשלמטרותיהאלהפגייה:הןשנקבעוהפרשניותהמידהאמות105
,הרשימהשלהפעילויותאוהשאיפותביןכמרכזייםהניצבים,דומיננטייםמאפייניםאל

.1323'בעמ,31ש"הלעיל,טיביעניין
.27ש"הלעיל,יאמיןעניין106
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מסעיפישכמהאףעל"ישראלימין"המפלגהאתלרשוםהחלטתועל,המפלגות

הפסילהעילותבגדרנופלים,העותריםולטענת,במיוחדבעייתייםהיושלההמצע
אחדהמצעסעיפיאתבחןהעליוןהמשפטבית.המפלגותלחוק5סעיףשל

הרשם.הסעיפיםלמהותהמפלגותרשםשלפרשנותואתבעיקרוןואישר,לאחד
אשר,"מיטיבה"פרשנותלאפשרכדידיוגמישהיההמצעסעיפינוסחכי,סבר
הדעההובעה,זאתלמרות,ואולם.המפלגה107מרישוםלהימנעמקוםאיןלפיה

שאלה.ברקהשופטשלכלשונו-"פרובלמטי"היההסעיפיםמןחלקלפחותכי
הסעיפיםשללנוסחיםמענהיינתןשבאמצעותומשפטיבסעדלהכירלאמדועהיא

.הרשימהלפסילתלהביאכדיבהםדיהיהלאאשר"בעייתיים"ה
אתלהפעילמוסמךיהאהמשפטביתשלפיה,אפשרותהדעתעללהעלותניתן

סעיפיםלפסולויוכל,מפלגותפסילתשלבתחוםאף"הכמולהעיפרוןעקרון"
הזירהאל"גבוליות"מפלגותכניסת"להכשיר"כדיאפילואולי,במצעספציפיים
בפרשתמופעלתשהייתהייתכן,קיימתזואפשרותהייתהלו,לדעתי.הפוליטית

פוגעתבבחירותמלהתמודדמניעהכי,ברור.המצעמסעיפילחלקבאשר,יאסין
לחופשהנגרמתהפגיעהמאשר,הפוליטיותבחירויות,ומראש,יותרקשהפגיעה
,לזכוררצוי.יותראףאו,במצעהסעיפיםאחדפסילתעקבהפוליטיהמצע

לפסולהאפשרותאתהכולל,הכנסת:יסוד-לחוק7אלסעיףשנעשההתיקוןכי

תיקוןהוא,כולההמפלגהאתולאבבחירותמלהתמודדמפלגהשל"מועמד"
באפשרותלהכירבעיקרונועדהתיקוןשהרי.זושבהצעההכלליתהרוחאתשתואם
התמודדותהאתלאפשרזהובאופן,כולההמפלגהמפסילתקיצוניתפחות,ביניים
.ולהיבחרלבחורהזכותאתהאפשרבמידתולקיים,המפלגהשל

שכלאו."טוטלית"בחינההיאהמפלגתיהמצעבחינת,כאמור,להיוםנכון
במובן,משפטי"הכשר"מקבלהמצעשכלאו-המפלגהועימו-נפסלהמצע

כולהישראל-ארץ"כיהקובע,"ישראלימין"שללמצע2'לסבאשרנקבע,למשלכך,שם107
הצהרהזוהי.גזענותכהאין"כי,"לחלוקהניתנתהיאואין,בלבדושלוישראלעםשל

,דמוקרטיתכמדינהישראלמדינתשלאופייהאתלקייםניתןבמסגרתהאשר,פוליטית
ישראל-ארץכיהקביעה[...]מיעוטכלושלפרטכלשלזכויותיומלואעלשמירהתוך
הסייגיםאחדעלבהכרחמשליכהאינהאשר,פוליטיתקביעההיאאףלחלוקהניתנתאינה

כתחרותלעמודצריכה'ישראלימין'שלזומטרתה,אכן.המפלגותלחוק5בסעיףהקבועים
חומרהאותהבהאין.להגשמתההניסיוןאתמראשלמנועאין.'הפוליטיהרעיונותשוק'ב

ברקהשופט,"המפלגותלחוק5סעיףבהוראותשימושהמצדיקהדופןויוצאתמיוחדת
בהםשהוחלהאוכלוסיןחילופיהשלמת":שלפיו,במצענוסףלסעיףאשר.70-71'בעמ

ידיעלתושגערבארצותיהודישלובניינםמניינםרובבקליטתהארבעיםשנותבשלהי
6סעיףכי,הרשםהדגישכן":ברקהשופטאומר-"בארצותיהםישראלאויבייישוב

,אכן.יהודיתהלאהאוכלוסייהכללאלולא'ישראלאניני'אלאךעצמומכווןלמטרות
להוראותיוודווקנימצמצםפירושלתתהצורךבשל,זאתעם.פרובלמטיתהיאזוהוראה

הראוימן,ביותרקיצונייםבמקריםאךלהפעילוהצורךובשל,המפלגותלחוק5סעיףשל
להיבחןצריכההיא,תהאאשרזולמטרההענייניתהעמדהבהא.הרשםהחלטתאתלאשר
.('נ'ס-שליההדגשה)73'בעמ"הפוליטיההיתוךבכור
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לרעיונותלגיטימציהניתנתובכך,בבחירותמתמודדתאונרשמתשהמפלגהזה
.בעייתית108לעתיםשהיאתופעה,פסולים

באשרהמשפטביתידיעלבמפורשנדונה"חוקיותבלתיהוראות"שלהשאלה
מעשהלביצועהתחייבותהכוללת,פוליטיבהסכםהוראה.פוליטייםלהסכמים

השופטסבורגםכך.בטלה09יוהיאלקיימהאסור,מחייבתאינה,חוקיבלתי
פרלמנטריתסיעהשלתמיכתההובטחהשבו,קואליציוניהסכם"כי,שקבע,ברק

שלאאופלוניבענייןמשטרתיתחקירהלבצעשלאהבטחהתמורתבממשלה
אתהנוגדהסכםהינופלמונילשפוטחנינהליחןאואלמוניחשודלדיןלהעמיד
ההסכםשללכריתתולהמתיןישאםהיאשאלה.110"בטלכן-ועלהציבורתקנת

,סבורני.בטלה,הזההסוגמן"התחייבות"אוהצהרהכילומרמנתעל,הפוליטי
,קיצונייםבמקריםוכי,תתממשאם,ההצהרהשללמימושהלהמתיןסיבהאיןכי

בעקרונותניכרתפגיעהשלבמקרים,ענייןשללשורשוהיורדבפסולמדוברכאשר
דא-והמפלגותלחוק5בסעיפיםהמפורטותבעילותוכמובן,הציבורבתקנת,היסוד
,כמובן,זאת.כבטלבמצעסעיףעללהצהירהמשפטביתיוכל,הכנסת:יסוד-לחוק

7אסעיףשלהבחינהבשלבאוהמפלגהרישוםבעת,בחירותטרוםשלבשלבים
.הכנסת:יסוד-לחוק

המצעאלהמשפטיחסשבהםמקריםמספרברקהשופטמנהולנרבפרשת
:ברקהשופטקובע,למשל,כך.הפוליטיההסכםאלמיחסושונהיהיה

היאשאותםלגיטימייםנושאיםשלרחבהקשתלהישאשרמפלגה[...]"
דין-פסקילשנותתפעלהיאכיהוראהבמצעהוהכוללתלהגשיםמבקשת

תימנעלא,דתבענייני'קווהסטטוסשלהפרה'בהםשישהמשפטביתשל
[...]קואליציוניהסכםלענייןהדבריםפנישונים[...]בבחירותהשתתפותה

השתתפותמניעתשלהדראסטילצעדלהביאכדיבהשאין,במצעהוראה
טול[...]פוליטיבהסכםכהוראהלפסילתהלהביאזאתעםעשויה,בבחירות

עםקואליציוניהסכםתעשההיאבעתידאםכי,הקובע,מפלגהשלמצע

בעיניספק.מפלגהאותהכלפיכספיותתביעותלהיהיולא,אחרתמפלגה

עלהשידוררשותשהטילה"חרם"לבאשר,17ש"הלעיל,כהנאמענייןעוליםשהדבריםכפי108
(1)2006על-חק,לממשלההמשפטיהיועץ'נבשארה03/11225ץ"בבגוכן;כהנאכ"חה

זהבעניין;(1985)85(4)לטד"פ,הכנסתר"יו'נכהנא84/742ץ"בבגוכן;(2006)1398
בעייתיותחוקהצעותהכנסתשולחןעללהניחכהנאכ"חהביקשבה,דומהבעיההתעוררה
הנחתאתלאפשרסירבהכנסתר"יו.(ג)134'סלווהוסףהכנסתתקנוןתוקןבטרם,כמיוחד

הכנסתר"יוכיקבעהמשפטבית.העתירההוגשהזוהחלטהונגדהגזעניותהחוקהצעות
שלהפוליטיהמצעאתלהגשיםהבאותחוקהצעותשלהגשתןלמנוערשאיםאינםוהסגנים
.93'בעמ,שם,לכנסתבבחירותשנבחרהסיעה

'בעמ,60ש"הלעיל,ומדינהרובינשטייןראוכן;790'בעמ,21ש"הלעיל,בסקי'רז'זעניין109
800.

.844'בעמ,שם,ומדינהרובינשטיין110
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אך.בבחירותהמפלגהשלהשתתפותהעצםאתמונעתבמצעזוהוראהאם
.ומבוטלת111בטלהתהאקואליציוניבהסכםזוהוראה

שלבמצעהשנעשה"שימוש"האתבוחןברקהשופט,אלהמדבריםשעולהכפי
מלהתמודדמפלגהשלפסילתה-"טוטלי"בעיקרוהואזהושימוש,מפלגה

מאשרבבחירותמלהתמודדמפלגהלפסוליותרהרבהקשה,שכךכיוון.בבחירות
ברקהשופטאתמשמשהמצע.ממשנושאבאותוהעוסק,פוליטיהסכםלפסול

המפלגהמצעאתבוחןאינוברקהשופט.בבחירותמפלגהשללפסילתהככלי
המצעמתוךסעיפיםלבטלמוסמךהמשפטביתאם,למשל.אחרותבמשקפיים

.פיועלהרשימההתמודדותממניעתלהבדיל,עצמו
להצהיריוכלהמשפטביתשלפיה,אפשרותעללחשובניתן,זוגישהלעומת

ביתלאישורבכפוף,לרשםכזוסמכותמתןלשקולראוי.בטליםבמצעסעיפיםכי
במקריםבהכרחמדובר.במצעפוסעיףפסילתשלמקרהבכל,העליוןהמשפט
,זאתעםויחד,במצעהקיצוניתהוראהשכוללתמפלגהשעניינם,ונדיריםקיצוניים

להתמודדלהלאפשרואףכמפלגהאותהלרשום,"הספקמןליהנות"להלתתראוי
המפלגתיבמצעהשינויללאהמפלגהאישורכילזכורהראוימן.לכנסתבבחירות
.ברקהנשיאשלכלשונו,"פרובלמטיים"לסעיפים"הכשר"מתןבהכרחפירושו
התמודדותהתנייתאוהרישוםהתנייתבאמצעות,מכךלהימנעניתןכי,לינראה

.במצעהבעייתיהסעיףבמחיקת,היסודלחוקלאסעיףבמסגרתהמפלגה
שללמצבורקאךרלוונטיהואבמצעסעיףביטולשלהאפשרות,מקרהככל

הבחינהתיעשה,לכנסתהמפלגהשנבחרתמרגע.(רישוםטרםאו)בחירותטרם

המצעשלחשיבותו,כןועל,מטרותיהשלהמימושודרךפעולותיהאופןלפי
.פוחתתהפוליטי

הנאמנותעקרוןשלמכוחוהמצעשלכהקשרחוכותהטלת.3
שמוטלתהאמוןחובתבדברהעיקרוןהואהמפלגתיבמצעלהכרההצידוקיםאחד
.113"חוקתיותיחידות"הןהפרלמנטריתוהסיעההפוליטיתהמפלגה.המפלגהעל

ממעמדה.חוקתיתפקידממלאת,לכנסתבבחירותהמשתתפת,פוליטיתמפלגה

.בנאמנותלפעולהחובהנובעתהפרלמנטריתהסיעהשלהחוקתי
,כמובן,מתעוררתוכאןהמפלגה114עלחובותלהטילעשויהנאמנותעקרון
בכנסתהפועלת-המפלגהעללהטילניתןהנאמנותעקרוןמכוחאםהשאלה

כפי,לציבורהתחייבויותיהאתלקיים"חובה"-הפרלמנטריתהסיעהבאמצעות

הקשרבמהות,כאמור,תלויהוולשאלהתשובה.המפלגתיבמצעמופיעותשאלה

.799-800'בעמ,21ש"הלעיל,ולנרעניין111
לרשוםהרשםסירבאםשלפיו,המפלגותלחוק(ד)6'סלפיכיוםהקייםלמצבבדומה112

.העליוןהמשפטלביתלאישורנימוקיוואתהסירובדבראתהרשםיעביר,מפלגה
.364'בעמ,14ש"הלעיל,שליטעניין113
.20ש"הלעיל,נבותראולהרחבה114
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שלאהרי,"חופשימנדט"כזהקשרשהגדרנומרגע.הציבורלביןהמפלגהשבין

מכוחבמצעהתחייבויותיהאתלקיים"חובה"המפלגהעללהטיל,לדעתי,ניתן
.הנאמנותעקרון
המבוסס-גיסאמחד,המצעחופשבין:השוניםהערכיםביןלאזןצורךיש

סתירהשלבמקרה,כןעל.גיסאמאידך,הנאמנותעקרוןלבין,זכויותמספרעל

התחייבויותיהאתלקייםהמפלגהאתלחייבעשוישלכאורה,הנאמנותעקרוןבין
להעדיף,כאמור,ראוי,"המצעחופש"שלהעיקרוןלבין,לכנסתנבחרהפיהןשעל

.המצעחופששלהעיקרוןאת
.המפלגהעלשתוטלנהחובותלגזורבהחלטניתןהנאמנותמעקרון,אולם

מהםהשאלהעולהכאן.המצעעיקריאתברביםלפרסםהחובה,למשל,כך

לציבורלהציגהמפלגהמןלתבועניתןלכךבהקשר."מפלגהשלהמצעעיקרי"
ולאידיאולוגיההערכיתלזהותההנוגעבכלבמיוחד,ברורבאופןעמדותיהאת

.כזוישאכןאם,הבסיסית
לתבועבהחלטניתן.האמוןמעקרוןנובעותוהפרסוםהגילויחובותרקלאאך

שכלמנתעל,הענייןבנסיבות,סבירותבדרכיםהמצעאתלפרסםהמפלגהמן
גםלהרחיבניתןהגילויחובתאת,דהיינו.זומפלגהסביבדעהלגבשיוכלהציבור
היסודלקוויבדומה.הפרסוםשפתאףואוליהפרסוםדרכי,הפרסוםלאופןבאשר

כך-להציגםחובהקיימתאבלמשפטיחיוביוצריםשאינם-הממשלהשל

.המפלגתיהציבורלידיעתהמקובלתבדרךהמצעאתלהביאחובהשתחולראוי
מידתאתלציבורלגלותהמפלגהאתלחייבניתןאם,היאמעניינתשאלה

על,הנאמנותעקרוןשמכוחייתכן-היינו.לעקרונותיהבאשר"גמישותה"
נוטלתשהיאהפעולהלחופשבאשרמראשהציבוראתליידעחובהתחולהמפלגה

מןחלקאםלהבהירהחובהעליהתחול,למשל,כך.המצעבענייןעצמהעל
.המפלגהשלמבחינתה"יעבורובלייהרג"בבחינתהםבמצעהמוצגיםהעקרונות

שקיבלההמנדטאתיסודיבאורחלהפרצפויההמפלגהאםלדעתהבוחריוכלכך
מחויבת,לשיטתו.!!כשר5אסא'פרופידיעלהועלהזהרעיון.הבוחריםמן

ביחסלנהוגמתכוונתהיאשבההדרךעללציבורלהודיעאתיתמבחינההמפלגה
המעשיתהתכניתמןלחרוגרשאיתהמפלגהשלהמנהיגות.שלה"הערכיפרופיל"ל

גמישות"שלקיומהעללציבורמודיעההמפלגהאם,המפלגהשלהמוצהרת
המפלגתיתהמנהיגותאםכימראשלציבורמודיעההמפלגה,לאמור."מנהיגותית

מןתחרוגאם,המפלגהשלהערכיהפרופילאתיותרטובתשרתשהיאסבורה
,מפלגתימנגנוןלהפעילעליהאזכי,הצהירהשעליהםהערכיםמןאושלההתכנית
שלהמסוימיםמוסדותאוהמפלגהחברילהכרעתהמעמיד,שלהלתקנוןבהתאם

,כשר'פרופשללשיטתו.המתבקשתהחריגהשלהישירהההרשאהשאלתאת
להצהיר,"מנהיגותיתגמישות"שלהכותרתתחת,אתיתמבחינה,המפלגהמחויבת

.(2006יוני)14חדשיםכיוונים"המפלגותשלהאתיהקוד"כשראסא115
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מהםלהצהירוכן,מערכיהאומהצהרותיהמותרתחריגהשלהכלליתהמתכונתעל

המצדיקותוהנסיבותהחריגהמתכונתכי,ברור.כזוחריגהשיצדיקוהנסיבותסוגי
.מדויקתבמתכונתולא,וכלליתעקרוניתברמהיוצגוזאת

,תאורטית.ישיםהואמידהובאיזואם,כמובן,היאשאלה.מענייןזהרעיון
עלגםאוליאלא,מפלגתית"אתיקה"שלהעיקרוןעלרקלאאותולהשתיתניתן

"מנדטגניבת"שלתחושהלמנועמנתעל,למשל,כך."אמוןחובות"שלהרעיון
הצביעשעליהבעיה)מהמצעקיצוניבאורחסוטהשהמפלגהבמקרה,הבוחרים
רעיוןואם-תאורטיבאופןניתן,(עזהחוףהאזוריתהמועצהבפרשתלויהשופט

באשרגמישותהמידתאודותגילוי"חובת"המפלגהעללהטיל-יתקבלזהמעין
בסיסשלהןמפלגותלגביבעיקררלוונטיהדבר.המצעשלהבסיסייםלעקרונות

כי,נדגישמקרהבכל.ומוצהרת116איתנה"ערכיתזהות"בבחינת,חזקאידיאולוגי
פירושהאין,המפלגהשלהגמישותלמידתהתייחסותהמחייבתאמוןחובתהטלת

שלסעדעליהלכפותיהיהניתן,להצהרותיהבניגודאף,זאתתפרהמפלגהאםכי
.אכיפה

סעדים.4
ידיעל,המפלגתיהמצעשלבוטההפרהשלבמקרהסעדלהושיטיכולץ"בגהאם

פעולהשלבטלותהעללהצהיריכולהמשפטביתהאם?בכנסתונציגיההמפלגה
יכולהמשפטביתהאם?המצעשליסודיתהפרהתוךהמפלגהידיעלשנעשתה
היסודלעקרונותמנוגדהיותובשל,במצעכלשהוסעיףשלבטלותועללהצהיר

.כעתנדוןהסעדיםבשאלת?השיטהשל

האכיפהסעדשלשלילה(א)
אינה,מפלגהמצעשלהוראותיולאכיפתצויוציאמשפטשביתהאפשרות
שהואנפסקכברשלגביו,פוליטיהסכםלגביגם.המצע117שלמהותואתהולמת
לנשיאהמשנה.אכיפהשללסעדבהתייחסורבהבזהירותנהגהמשפטבית,שפיט

וצווימניעהצוויממתן,כללבדרך,יימנעהמשפטביתכי,אמראלוןהשופט

גמישות"שלמנגנוןקייםשלגביהן,נדמה.החרדיותהמפלגותהןכאלהלמפלגותדוגמה116
נעשיםהמפלגהשלהיסודבעמדותשינוייםכיהואידועכללבאשר,מובהק"מנהיגותית

הדתיתהזהותכינראה,זאתעם,אולם.המפלגהשלהרוחניהמנהיגשללהחלטתובהתאם
,ודאותשלגבוההברמה,להניחיששכן,שינוי-בתואינהבספקמוטלתאינההמפלגהשל
.חילוניותלמפלגות,הבחירותלאחר,לילהביןיהפכולאשהן

StephenבמאמרוSencerהמלומד.אחרתדעהבספרותנשמעהב"כארה117 ]( . Sencer. Read

90,My Lips: E]amining the legal Implications ofKnowingly False Oampaign Promises

(1991)428"
MICH. ] . RE,לפנימועמדיםשללהצהרותמחייבמשפטיתוקףלתתמציע

המחבר.אותןמסרעתכוזבותשהןידעשהמועמדכוזבותבהצהרותמדובראם,בחירות
כמקרההמועמדנגדלתביעההשונותהעילותאתוכןלאכיפההשונותהדרכיםאתבוחן
המפלגתיההיבטאתבוחנתאינהזוגישה.הנזיקיןדיניפיעלוהןהחוזיםדיניפיעלהן,כזה
.יחידמועמדשלכוזבתאישיתבהבטחהדנהאלא,מפלגתיתלהבטחהמתייחסתאו
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האכיפהשבוחריגמקרהגםיהיהבוודאיכי,העירברקהשופט,זאתעם.ביניים

לתמוךאו,מסויםחוקלחוקקהתחייבותכי,ברוראולם.118סבירהבתרופהתיחשב
הרבהבעייתיתהיא,כלשהיבדרךבכנסתלהצביעאומסוימתכלכליתבמדיניות

,כללבדרך,כיבאומרובמאמרודומיםלהיבטיםבמפורשהתייחסזמיר'פרופ.יותר
החוזהשלהמיוחדתהמהותאתהולמתתהיהלאשיפוטיצובאמצעותאכיפה

.הפוליטי119
השופטכתב,פוליטייםלהסכמיםבאשר

חשיי
פוליטיהסכםכי,ולנרבפרשת

אינהפוליטיבהסכםהכלולההתחייבותכיבודאי-היינו.המפלגהכמצעכמוהו
:משפטיתסנקציהגוררתואינהשלוהפרהמהווה

ולטובתהבוחריםלטובתהואכפוף,טיבועצםפיעל,פוליטיהסכם"
.טובהאותהמפרשיםהמפלגהשמנהיגיוכפילעתמעתשהןכפיהמפלגה
וכמגיעים.מפלגהשלצווארהעלחנקעניבתשיהפוךלואסורפוליטיהסכם

לקייםשלאהיאוהבוחריםהמפלגהטובתכי,מסקנהלכללהמפלגהמנהיגי
.120"זובהחלטתםהםמוצדקיםאזכי,מסוימותבנסיבותפוליטיהסכם

המלומדיםידיעלשהובאולנימוקיםדומהחשיןהשופטשלבדבריוהרציונל
פוליטיותמפלגותכילהניחניתן."החופשיהמנדט"בלהכרהשטענו,18121-הבמאה

,ברורכןעל.מחייבמשפטיתוקףבעלהסכםליצורמתכוונותאינןמצעהמנסחות

.המשפטלביתלפנייהעילהאינההפרתוכי
שלמצבלעצמךתאר.דומהלמסקנהמוביליםמשפטיתמדיניותשיקוליגם

.למצעהבניגודלפעול,נבחרהשזולאחר,מפלגהבהחלטתהמשפטביתהתערבות
המפלגתיהמצעשלשדינו,בהנחהגםהרי?המשפטמביתשיתבקשהסעדמהו
יהאניתןולאעליולהגנהאפקטיבייםסעדיםאין,הפוליטיההסכםשלכדינו
אופלוניתמדיניותלטובתפעולהעלחיוב-היינו)המצעאכיפתאתלתבוע

במערכותסבירהבלתיהתערבותבכךתהא.הפרתובגיןפיצוייםאו(אלמונית
ראוימן,זאתעם.והנבחריםהמפלגותשלהפעולהחופשהצרתבצד,הפוליטיות

הפוליטיההסכםהפרתעלשהסעדסברבסקי'רז'זבפרשתברקשהשופטלהזכיר

.מהתחייבותולהשתחרריכולהנפגעשהצד,היינו.ביטולהוא
צביכ"חידיעלחוקהצעתהוגשה2004בשנתכי,לצייןזהבהקשרמעניין

שלכהונתואתלהפסיקאפשרותהממשלה:יסוד-לחוקלהוסיףהמציעה,הנדל
כותבההסברבדברי.בבחירות122בהתחייבותיועמידהאיבשלהממשלהראש

.845'בעמ,21ש"הלעיל,בסקי'רז,זעניין118
.808'בעמ,35ש"הלעיל,"פוליטייםחוזים"זמיר119
.829'בעמ,שם,זמיר120
121Burkeו-~

Mirabeau

.20ש"הלעיל,נבותראו;
עמידהאיבשלהממשלהראששלכהונההפסקת-תיקון)הממשלה:יסודחוקהצעת122

.17-הבכנסתהנדלצביכ"חהידיעלשהוגשה,3028/פ(בבחירותבהתחייבותו
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לראששמתמנהמישבומצבלמנועהיאהחוקהצעתמטרתכי,הנדלצביכ"ח
:לדבריו.הבחירותבמערכתמהבטחותיוהפוךואףגמורבניגודיפעלהממשלה

לסטותבראשהלעומדאולמפלגהתמרוןמרחבלאפשרישאםגם"
משורטטלהיותחייב-משתנהמציאותלאורבבחירותמהבטחותיהם

."הבוחררצוןבמימושתבגודלאבפועלשהמדיניותמנתעלגבול
תכניתאתלאמץשרוןאריאלהממשלהראשלעמדתבקשרהוגשהזוחוקהצעת

ברורבאופןסוטההזההסוגמןחוקהצעתכי,לצייןלמותר.עזהמחבלההינתקות

.123המודרנייםהמערבייםבפרלמנטיםהמקובל,החופשי,הייצוגיהמנדטמעקרון
התערבות,המפלגהלמצעמשפטימעמדיששלפיו,זהבמאמרהטיעוןאףעל

אינוהמשפטבית.ראויהאינההמפלגתיבמצעהגלומההבטחהלאכיפתשיפוטית
דיןאםגם.והפוליטיתהשלטוניתהמערכתשלהכשליםכלללתיקוןהכתובת
בכל,הציבורדיןאתלחזקמלנסותמנוסאין,המשפטמדיןחלשדיןהואהציבור
:זהבהקשרקנדהשלהעליוןהמשפטביתכדברי.המצעהפרתשללמצביםהנוגע

consider and weigh the record of0)electorate010for15"The remedy

.124"the time of voting)8each candidate and party

אותםלביןבמצע"מחייבים"סעיפיםאותםביןהמשפטביתיבחרכיצד.ועודזאת
בהפרהמדוברכיייאמרמתי?מדיניותשלהצהרותורקאךהמהוויםסעיפים

שלהעדיפויותסדרייקבעכיצד?הפוליטיהמצעשללשורשוהיורדת"יסודית"
שלבנייטרליותלפגועעלולהפוליטיותבהבטחותשיפוטיתהתערבות?המצע
ולאחיפשתי.השפיטהשללפוליטיוציהלהובילועלולההעליוןהמשפטבית

,מחייבתמשפטיתמשמעותבמתןהדוגלתגישההעולםממדינותבמדינהמצאתי
יישומו,כולוהמפלגתיהמצע.המפלגתילמצע,האכיפהבסעדהכרהשלבמובן

הבטחותהפרתבשלאזרחיותתביעותלהגישניסיונותשניהאחרונותבשניםנעשובספרד123
בהקשר,פנסיונרים707ידיעל,אסטוריאסבמדינתנעשההאחד.מפלגהשבמצעמפורשות
השלטתהמפלגה,הבחירותלאחר.הפנסיהלהסדריהקשורהשניתנהמפורשתלהבטחה

Partido:העםמפלגת) Popular(ההסדריםחוקבמסגרתהמובטחההסדראתשעתה.
החלההליך.בהירותהבטחתשלהפרתהעליורומיליון18כסךתביעההגישוהפנסיונרים

נכון.מדרידשלהמשפטביתלפנילטיעוניםהתביעהאושרה2004בדצמבר.2002בשנת
,2006משנת,השניבמקרה.בענייןדיןפסקניתןאוטיעוניםהוצגולא,אלהשורותלכתיבת
PSOEהמפלגהנגד,שבמצעהבטחהוהפרתרשלנישוואמצגבגין,תביעהדיןעורךהגיש

מיוחדתהתייחסותהבטיחההמפלגה.(הספרדיםהעובדיםשלהסוציאליסטיתהמפלגה)
,2004בשנתשלההמצעבמסגרת,החוקתיהדיןביתלשופטיהמוענקיםהחסינותלהסדרי

המצע-חופשיבתרגוםכיהיאמפלגהעמדת.עמדתהאתשינתההבחירותלאחראך
בתחוםפוליטיותהתחייבויותרקאלא,כלשהימשפטיתהתחייבותיוצראינוהמפלגתי
לדיווח)בערכאותמשפטילדיוןהגיעלאזהתיקגם,ידיעתילמיטב.הפוליטיותהמסגרות

http-ק868/05א0עעםם10סםם/06042419.םםא:ראוהתביעהעל ://www. lukor.condnot.
124621(36).O.R73

"
51"001ם8מ1ע

~

541)Canadian Taxpayers Federation , Ontario.
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לידיבאהמצעחופששלהעיקרון.הציבור125שללמבחנוענייןהם,הפרתואו
מהתחייבויותיהלהשתחררהמפלגהשלביכולתה-קרי,זובנקודהבמיוחדביטוי
מפלגתית-הפוליטיתהפעילותשלליבהבלבהמשפטביתהתערבות.סנקציהללא

המצעשבו,במקרהגם.בישראלממילאהחלשים,הפוליטייםהמנגנוניםאתתחליש

אזגם,אנשיםשלומוגדרתקטנהלקבוצהקונקרטיבענייןהבטחהכוללהמפלגתי
.השיפוטי126המנגנוןאינוהתיקוןמנגנוןלדעתי

ישכןועל,פרטיתהבטחהמהווההפוליטיהמצעכייטעןאםגם,לכאורה
לכאורהאזגם,שיפוטיתבהתערבותתזכהזהבהיבטהמצעהפרתבהםמקרים
האינטרסכילטעוןתוכלוהמפלגה27ן"ההשתחררותהלכת"שלהגנהקיימת

בחבלאוחזיםנמצאנוכזהבמקרה.!ההבטחה25אחרלמלאשלאמחייבהציבורי
,המצעשלמסוימיםלהיבטיםמשפטיתוקףנותניםאנו,גיסאמחד.קצותיומשני

ישאם,מהתחייבויותיהלהשתחררהמפלגהשלביכולתהמכיריםגיסאומאידך
שלאמצדיקהציבוראינטרסאםאוהדעתשיקולשלכבילהמשוםבהתחייבות

במקריםשיפוטיתבהתערבותהכרה.בעיניינראיתאינהזושאפשרותאלא.לקיימה
מנייןידעתילא.הפוליטיתהזירהשללליבה,שוב,המשפטביתאתתגרורכאלה
השיקוליםאתלבחוןאו,אחראוזהעדיפויותסדרלייצגסמכותהמשפטביתקנה
-המפלגהתטעןכך-המחייבים,הציבוראינטרסאתאוהציבורטובתשל

יעמדוהמצעהפרתאתלכאורההמצדיקיםהמדיניותששיקוליעדיף.המצעהפרת
,לטפחהמפלגהשעלנכסהיאמפלגהשלאמינותה.ולמבחנוהציבורלבחינת
.המשפטביתשלבדמותומתווךובלא,הציבורעםיחסיהבמסגרת
,היאהגישה,שפיטהסכםהואפוליטיהסכםכי,הסבוריםלדעתגם,ואגב

עלפיצוייםלתבועשניתןהסכםאו,אכיפתולתבועשניתןהסכםזהאין"כי

מחייבוהואמיידיאינוהציבורשלמבחנו.אידיאליאינוזהמבחןכיידועאםגם125
הואמשפטישסעדכפימידהבאותהאפקטיביאינו-וכמובן,לבהירותעדלהמחץ
VA.567אומרכךעל.אפקטיבי . ] . REV82,Saul Levmore. Precommitment Politics

other,כיהקובע,(1996) legal systems18least, constittional law (and)8,"Superficially

comparable law) inclines toward the

;

autonomous vlew of

elected

:.

representatives

. Legally

other contexts , butמןenforceable contractal commitrnents may

es

em efficient and fak

which1םthe ways!1184סיconcerned, law itself

;

appears15representation011601קwhere

buyer1.representative can be held accountable fof votes and other official actions8

40seller

s

broken promises can normally5שsuffers from0%ויor service80048of

voter8the futre . But18deal with this sellerשsomething more than simply decline

experiences broken promises must generally hope that some distant election0%5ץ

order1מ'other disappointed 'customersסי018נתאיopportunity88offer111יday

"discipline unresponsive politicians0!(נ'ס-שליההדגשות').
.478'בעמ,92ש"הלעיל,דותןהשוו126
;(ס"התש)ואילך13,67הציבוריתהרשותשלומכרזיםחוזיםשלוגבריאלהראולהרחבה127

אוממשלמשפט"נורמטיביתדואליות:ציבורייםגופיםעלאזרחיתאחריות"ארז-ברקדפנה
.(1986)393(2)מר"פ,אביב-תלמחוזפרקליטות'נארביב85/218ץ"בגוכן;(1993)275

.91ש"הלעיל,טקס-מאימהלכתשנקבעומהתנאיםהנובעתאפשרות128
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המצעלגביוחומרמקל,הפוליטיההסכםלגביהדברהואכךאם.29י"הפרתו

.המפלגתי
,המפלגהמצעשלאכיפהשלבסעדלהכרהאפשרותכללשלול,כןעל,ראוי

הבטחותליצוריכולתלמפלגהאיןכי,לקבועראוי.ולמבנהולניסוחוקשרכלללא
.בכללותוהציבורלביןובינהבוחריהציבורלביןבינההמשפטיבמישורמחייבות

הרי,30ן"מלאהמשפטיתהתחייבות"כגון,ביטוייםתכלולהמצעלשוןאםגם

:דותןכדברי.הבחירותבמצעכאלהבהתחייבויותמשפטיתהכרהלאפשרשאין

כלפינבחריםשלהבטחותקיוםשיבטיחהמנגנוןלהיותצריךאינוהמשפטבית"
.13!"בוחריהם

"הכחולהעיפרון"שלהעיקרוןבמסגרתסעיפיםביטול(ב)
הענקת.בחירותטרםשלבשלבים,ראויהבעיניינראית,לעילשנדונה,זוהצעה
אתיותרעודתפחית(העליוןהמשפטביתבאישור)המפלגותלרשםכזוסמכות

להתחייבויותהכשרלתתמבלי,גיסאמחדמפלגותשלרישומןלאיהאפשרות
הסמכות,וכאמורקיימתאינהזואפשרות,כיום.גיסאמאידך,פסולותומטרות

בכל,המשפטביתשלסמכותוגםהיאכזו."טוטלית"היאלרשםהמוענקת
לאפשרמוצע.בבחירותמפלגהשלהשתתפותהאתלמנועלאפשרותהנוגע

בשלבי,המפלגתיבמצעסעיפים,וקיצונייםחריגיםבמקרים,לבטלהמשפטלבית
,המפלגותלרשםגםזוסמכותהענקתלשקולמוצע.ההתמודדותואישורהרישום
המפלגותחוקשלתיקוןמחייבשהדבר,מובן.העליוןהמשפטביתשלבאישור
.בהתאם
כי,(אורוהשופטברקלנשיאהמשנה)המיעוטשופטיסברוולנרבפרשת,אגב
ההסכםמתוךסעיףלבטלאףהציעוענייןשלולגופו,שפיטהואפוליטיהסכם

לנשיאהמשנהשללדעתו,הסעיףלביטולהעילה.מקרהבאותושנדוןהקואליציוני
עקרונותלשנימנוגדשהואזהבמובן,הציבורתקנתאתנוגדהיותוהיא,ברק
בפרשתגם.הרשויותהפרדתועקרוןהשופטתהרשותשלמעמדה:חוקתייםיסוד
היותובשלבטלהקואליציוניבהסכםסעיףכי,המשפטביתהצהירבסקי'רז'ו

שלבשלב,המפלגהמצעבענייןגםזהרעיוןלאמץמוצע.הציבורלתקנתמנוגד
היושאילו,המפלגותבמצעיהוראותלפסוליהיהניתן,כזהבאופן.בחירותטרם

עובדילמינויהמפלגהבמצעהצהרהכגון,נפסלותהיו-פוליטיבהסכםתניות
.!32פוליטייםשיקוליםפיעלציבור

.ברקהשופטשלדינו-לפסק31'פס,21ש"הלעיל,ולנרעניין129
.(1997)363(2)נאד"פ,גולומב'נגןרמתעיריית93/6620א"ע!30
ידיעלהאמריקנילדיןבהקשרגםהובעהדומהדעה.489'בעמ,92ש"הלעיל,דותן!31

Levmore,125ש"הלעיל.
.802-806'בעמ,60ש"הלעיל,ומדינהרובינשטייןהשוו!32
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המצעשלמכוחושנעשתההפעולהבחינת(ג)
מהותבדברהשאלההיא,הפוליטילהסכםבאשרשהועלתהמעניינתשאלה

בהתייחסהועלתהזושאלה.הפרתוכדיתוךאו,המצעבעקבותשנעשההמעשה
שלהמשפטימעמדומשאלתלהתעלםהניסיוןכדיתוך,פוליטייםלהסכמים
.עצמותיההסכם

הרובשופטיידיעלהן,עיוןבצריךהושארהזושאלה,הפוליטילמצעבאשר
.אריאל34ןרוניבפרשתברקהנשיאידיעלוהן,עזהחוףהאזוריתהמועצהבפרשת

:ברקהנשיאכותבכך

מדינתשלערכיהאתהולםאינוההתנתקותיישוםחוקכיבפנינונטען"
למצעבניגודפעלהממשלהשראשמשום,דמוקרטיתכמדינהישראל

ראשלרבות,הכנסתחברכבולכמהעדהיאשאלה,אכן[...]מפלגתו
המפלגהשלולעמדותיה,המפלגהבמצעלבוחריושנתןלהבטחות,הממשלה
מסויימותבנסיבותביטוילמצואאולישיכולותעמדות,הואנבחרמכוחה

דורשתאינהמורכבותהעלזושאלה[...]המפלגהחבריביןפנימיבמישאל
לכךהטעם.עיוןבצריךלהשאירהוניתןשבפנינוהמקרהבנסיבותהכרעה

אוזהמפלגתימקוהממשלהראשסטהאםאינהשבפנינוהשאלהכיהוא
כלבכךמביעיםאנוואין-זהבמקרהנעשהכךאכןכינניחאםגם.אחר
בסטיהישאםאךהיאשבפנינושהשאלההרי-ענייןשללגופועמדה
,החוקשלחוקתיותלאילהביאכדיומהמצעהמפלגתיהקומןזומעין

לכךהתשובה.דמוקרטיתכמדינהישראלמדינתשללערכיהבניגודבהיותו
('נ'ס-שליההדגשות)."בשלילההיא

הפעולהאתלבטללויאדמונדהשופטהציע,עזהחוףהאזוריתהמועצהבפרשת
תכניתעלההחלטהאתלבטלראוי,לשיטתו.שהופרהמצעשלמכוחושנעשתה
כפי,הליכודמצעשלעקרונותיואתנוגדתהיותהבשל,עזהמחבלההינתקות
.בחירותבטרםהמפלגהעליהםשהצהירה
כעתשהיא,מפלגהשלהחלטהלבטלץ"בגיכולהאם:השאלהעולהוכאן

ץ"בגיכולהאם?לבוחרהמפלגההבטחתהפרתתוךשנעשתה,מהקואליציהחלק
אם,הממשלהשלהיסודקוויעלסיעהאותהשלחתימתהאת,למשל,לבטל

ראויהאם?לבוחריהמפלגהאותהלהבטחתמוחלטבאופןמנוגדיםהיסודקווי

השופטידיעלאומץ,המשפטיהמעמדשלהמכשולאתהעוקף,זהמסוגיצירתיפתרון133
שלהמחייבבתוקפולא"באומרו,866'בעמ,21ש"הלעיל,בסקי'רז'זבעגתןגולדברג
בעקבות,להיעשותשאמוראו,שנעשההמעשהשלבתוקפואלא,עוסקיםאנופוליטיהסכם

המשפטמןעלינוהמקובלותהנורמותפיעלהואפסולהאםאוהואחוקיבלתיהאם,ההסכם
.(2005)2220(3)2005על-תק,ל"והרמטכל"צה'נאריאל05/7505ץ"בג;"הציבורי

.שם134
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המפלגתיהמצעשלהמשפטיהמעמד

?'35המפלגהלמדיניותהמנוגדות,מפלגהאותהשרישלהחלטותיבטלץ"שבג

לשלבעדבעיקררלוונטיהמפלגתיהמצע.ראויהאינהזואפשרותכי,לינראה
פוליטייםהסכמיםעלחתימהכגון,הבחירותלאחרשנעשופעולות.הבחירות

הפרתכי,אמרנו.שלהןרגליהןעלהעומדותעצמאיותכפעולותייבחנו,וכדומה
השופטשלהדבריםבהקשר,פירושההמצעאכיפת.לאכיפתועילהאינההמצע

אתתואמתאינהזוגישה,כאמור.המצעהפרתוךשנעשתההפעולהביטול,לוי
בסיסלשמשנוערשלא,המצעשללמהותובסתירהועומדתהמצעחופשעקרון
תוךשנעשתהפעולה.הבוחריםציבורלביןהמפלגהביןמשפטייםיחסיםליצירת

.המקובלותהשיפוטיתהביקורתעילותפיעל,עצמהבפניתיבחן,המצעהפרתכדי
אכןשהדברכפי,חוקתיותושאלתלהתעוררעשויה,חוקבבחינתהיאהפעולהאם

,הבחירותלאחר,המפלגההחליטהאם.עזהחוףהאזוריתהמועצהבפרשתנבחן
ההסכםשלומהותואופיוייבחנו,פוליטיהסכםולכרותמצעהעקרונותאתלזנוח

לאמורמנוגדהיותובשלאךבטלהפוליטיההסכםכי,לטעוןיהיהקשה.הפוליטי
בהפרתיראההמשפטביתכיפירושהזוטענהקבלת.המפלגותאחתשלבמצע
יינתן-היינו."נוגדותעסקאות"בבחינתאולי,ההסכםלביטול"עילה"המצע
.המפלגתיהמצעשלאכיפהכבחינתהיאהאופרטיביתשתוצאתוסעד

סיכום.ז

.המפלגתיהמצעשלהמשפטיבמעמדלהכירישכי,הואזהבמאמרהמרכזיהטיעון
ההכרהכי,טענתי.זהבמעמדלהכרההרציונליםהוצגוהראשוןהחלקבמסגרת
מתממשותפיושעל,המשטרשלממהותונובעתהמצעשלהמשפטיבמעמדו
המשפטיבמעמדלהכרההצידוק,כןעל.המפלגותבאמצעותהפוליטיותהזכויות

מחופש,ולהיבחרלבחורהזכותמן,המפלגהשלהחוקתיממעמדהנובעהמצעשל

הצידוקיםמניתוחהמסקנה.הנאמנותמעקרוןוכן,לדעתהציבורוזכותהביטוי
.המצעשלהמשפטיבמעמדלהכירמקוםישכי,הייתה

למצע,עקיףבאופןתוקףנותןהואבפועלכי,העלתההישראליהדיןבחינת
רושםהואבטרםהמפלגהמצעאתבוחןהמפלגותרשםכי,ראינו.מפלגהשל

אםלבחוןכדיבמצעשימושעושההעליוןהמשפטבית.המפלגותבפנקסמפלגה
7אבסעיףלאמורבהתאם,לכנסתבבחירותמפלגהשלהשתתפותהלמנועניתן

בדרך,המפלגתיהמצעאתהזכירהאףהישראליתהפסיקה.הכנסת:יסוד-לחוק
.הפוליטיההסכםלביןבינולהבדילאולהשוותכדיכלל

הנחתהוצגה,המצעעלשיחולהדיןלקביעתהיסודבעקרונותהדיוןבמסגרת
הןשנובעחופש,הפוליטיהמצעלחופשרבמשקללהעניקיששלפיה,היסוד

וצורפהשנבחרהולאחר,מסוימתהגירהבמדיניותלתמוךהתחייבהמפלגהאותהאם,למשל135
.לחלוטיןהפוכהמדיניותמפלגהאותהמטעםהפניםשרנוקט,לקואליציה
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נבותסוזי

שלהפעולהחופש.הפוליטיהמנדטשלממהותווהןהמפלגהשלממעמדה
ישירהבצורהומשפיעהציבורמןהמפלגהשמקבלתהמנדטמןמושפעהמפלגה

.הפוליטיהמצעחופשעל
במסגרתם.המפלגתיהמצעעלשיחולהדיןלבחינתיסודעקרונותמציעהמאמר

אינהשהמפלגהבכךלהכיריש,המצעחופשעקרוןשלחשיבותובשלכי,נטען
,עמדותיהאתולשנותבהלחזורחופשיתוהיא,במצעלהתחייבויותיהכבולה

לאכוףמשפטיתאפשרותקיימתאיןכי,מכאן.זאתמחייבתהציבורטובתאם
להתחייבויותבניגודשנעשתהפעולהלבטלאו,המפלגהעלהפוליטיהמצעאת

.בוהאמורמןבוטהסטייהתוךשנעשתהפעולהלאוגם,המצעשלהמפורשות
חלההמשפטשמערכתזהבמובן,משפטיתמשמעותבעלהואשהמצעאףעל
.אכיפתועללפקחיכולהמשפטביתאין,עליו

המפלגהעללהטיליהיהניתןלאכיפירושואיןהאכיפהסעדשלילת,זאתעם

מאפשרתהנאמנותבעקרוןהכרה.המפלגתילמצעבהקשר"משפטיתחובה"
לגישתבדומה,פעולותיהחירותאתלהגבילוכך,המפלגהעל"חובות"להטיל
,לשיטתי.פוליטייםהסכמיםלפרסם"חובה"להנוגעבכלהעליוןהמשפטבית
ואףסכירותכדרכיםהמצעעיקריאתברכיםלפרסםחוכהמפלגהעללהטילניתן
הוצע.הפרסוםשפתאףואוליהפרסוםדרכי,הפרסוםאופןבדברכלליםלנסח
גמישותהמירחאתלציבורלגלותחובההמפלגהעללהטילאפשרותלשקולגם

.לעקרונותיהבאשר
ביתשלובכוחו,המפלגותרשםשלבכוחולהכירהצעתיהמאמרבמסגרת

כי,העובדהלנוכח,זאת.בחירותבטרם,המפלגהבמצעסעיפיםלפסול,המשפט
אוהמפלגהרישוםלמניעתמוגבלתהמפלגהבמצעלהשתמשהאפשרותכיום

והיא"טוטלית"סמכותידיעלכונתהווסמכות.לכנסתבבחירותהשתתפותה
לאאם,פסוליםלרעיונותלגיטימציהלתתלעתיםעשויהשהיאמאחררצויהאינה
.לכנסתהרשימהשלהשתתפותהאתלמנועכדיבהםהיה

כי,המפלגתיהמצעשלהמשפטיבמעמדולהכירראויכי,עולההמאמרמן

,זאתעם.המפלגהעלחובותמכוחולהטילניתןוכי"שפיט"הואכישייקבעראוי
,יוםשלבסופו.ראויהאינההמפלגתישבמצעהבטחהלאכיפתשיפוטיתהתערבות
,לכנסתנבחרהפיהןושעל,במצעהתחייבויותיהאתבוטהבאופןשתפרמפלגה
המערכתשלכשליםלתיקוןהכתובתאינוהמשפטבית.חשבוןעמהיבואהציבור

יישומו,המפלגתיהמצע.מדודהשתהאצריךהתערבותו.והמפלגתיתהפוליטית
ביטוילידיבאהמצעחופששלהעיקרון.הציבורשללמבחנוענייןהם,הפרתואו

,כןועל.סנקציהללאמהתחייבויותיהלהשתחררהמפלגהשלביכולתהבמיוחד
.המשפטלביתענייןאינהלבוחריםהמפלגההבטחותשלהקיוםשאלת
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