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**אורןליאור

דברפתח.א

ההגבליםדינישבבסיסבשאלותשליבתומשפטיתיקיוצארבותשניםמזהלראשונה
,זואףזולא.הממונהוהחלטותעסקייםלהגבליםהדיןביןאמותת"מדלהעסקיים

במרומי,שופטיםשבעהשלבהרכב,נרחבמשפטילדיוןמגיעזהשמקרהאלא
מאמרשלמטרתו.מהדהדיפסיקתיחידושהנהשהכרעתותוךהמשפטיותהערכאות

.זהחידושולבקרלבחוןזה
אתהמצריךפלונימוצרושיווקייצורשמטרתהשמעוןעםלשותפותנכנסראובן
מחליטיםהשותפותצולחתמשלא,שניםמספרכעבור.הצדדיםשנישלמומחיותם

שלהדדיתתחרות-איבדבר(בכתב)משותפתהסכמהתוךעתבטרםלפרקההשניים
קצרהתקופהבתום.מסוימתתקופהלמשךהשנישלהצרעיסוקובתחוםמהםאחדכל

גמורבניגודראובןשלעיסוקובתהוםלפעולשמעוןמחל,שהוסכמהמוומשמעותית
שלעמדתועל.השותפותפירוקחוזהשלהבוטההפרתוותוךמועדמבעודלהסכמתם

?הניפרשלזועלשמאאוהמפרשלזועל-המשפטביתלהגןצפוימהניציםמי

.(ב"תשס)14מהמשפטהתפרסמהזהמאמרשלמוקדמתגרסה*
שללשעברהמשנהועורך,למינהלהמכללהשלהאקדמיהמסלול,למשפטיםהספרביתבוגר** .זהלמאמרהמועילותהערותיועלחתמאיר'לפרופלהודותברצוני.המשפטהעתכתב

.(טבעולנ"ד:להלן)56(נתוד"פ,היםשף'נמ"בע(1993)טבעול98/4465א"דנ1
מריבויללמודניתןמבוטלתלאחשיבותכעלפסיקתיחידושהמשפטביתהחלטתהיותעל2

-אישלתנאי:העליוןש"ביהמ"דקלו'ש:לדוגמאראו.בעניינההמשפטיתבעיתונותהכתיבה
"הציבורתקנתתיקת"נח'צ;2001.8.19גלובס"כובלהסדר-שותפותלפירוקבהסכםתחרות
מעמדן"קאופמן'ע;2001.10.16גלובס"טבעולבהלכתשאיןמה"כהן'ג;2001.8.26גלובס

העליוןהמשפטביתלפסיקתהתיחסותוכן;2001.10.23גלובס"תחרות-איחניותשלהמשפטי
;2000.11.29גלובס"העסקייםההגבליםחוקביישוםמהפכה-הסוגפטורי:תדמוה":בערעור

אפיזודהאוהלכה"רביד-יניסקי'ש;2000.08.22גלובס"?לכבדישחוזים"גולדברג'מ
.2000.8.16גלובס"?חולפת
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המעשהסיפור.ב

ובשיווקבייצורהמתמחה,("טבעול":להלן)מ"בעטבעולחברתכרתו1989בדצמבר
העוסק,איילון3וקיבוץ,צמחימחלבוןבעיקרםהמורכביםבשרדמויימזוןמוצרישל

בשםשנקראהשותפותלהקמתחוזה,ברגיםשמקורםמזוןמוצרישלובשיווקבייצור

דמויימוצריםשלהןובשיווקבפיתוח,בייצורלעסוקיועדההשותפות."היםשף"
בידישהיההידעלפי,כאמורדגיםמוצרישלוהן,טבעולבידישהיההידעלפי,בשר
משתסתייםכיהצדדיםהסכימולשותפותהכניסהחוזהבמסגרתכבר.איילוןקיבוץ

זמןלמשךהשנישלעיסוקובתחוםאחדמלהתחרותהצדדיםשנייימנעוהשותפות מוגדר4
יוניבחודשהשותפיםחתמוהשותפותשלהקשההכלכלימצבהרקעעל.

כנגד,תמורהלקבלבליהשותפותמןלפרושטבעולהסכימהלפיוהסכםעל1993
שף"בשותףלהוותימשיךאיילוןשקיבצןבעוד,השותפותהתחייבויותמכלשחרורה

.("איילוןקיבוץ"כלשותפותשנכנסאף"היםשף":להלןייקראלפיכך)"הים
,שניםחמשבמשך,לעסוקשלאמהצדדיםאחדכלהתחייבהאמורהפריקסהבהסכם
.זולתוידיעלמלכתחילהשפותחהמוצרשלבייצוראובפיתוח,בעקיפיןאובמישרין
שתיגםכמו)להיעברהשותפיםשניהגישולערךחודשיםותשעהכשנהכעבור

שניצלים000,500לרכישתהביטחוןמשרדשפרסםלמכרזהצעות,(נוספותמציעות
שף"עםמלהתקשריימנעכיהביטחוןמשרדאלטבעולשלפנייתה.צמחימחלבון

ביתאלטבעולפנתהלפיכך.צלחהלא-יסודהחוזהבהפרתההתקשרותבאשר,"הים
.הפרישההסכםאתמלהפר"היםשף"מימנעכיוביקשההמחוזיהמשפט

השונותהערכאותשלהדיןפסקי.ג

מניעהלצוטבעולבקשתאתדחה,קלינגהשופטבראשות,המחוזיהמשפטבית

לפיכובלהסדרהנויהבהאתטבעולתולהשבוהתחרות-איסעיףכיבקובעוומני
הואבאשר,("החוק":להלן)1988-ח"תשמ,העסקייםההגבליםלחוק(א)2סעיף
אתלהפחיתאולמנועהעלולבאופן"הצדדיםשניעצמםמגביליםבמסגרתוהסדר

הרי,מכאן.לחוק4סעיףלפיאסורהואכןועל,עצמםלביןבינם"בעסקיםהתחרות

.גליברישהפרתותוךמתקפותולהתעלםהיםשףשלמצדההיהשלגיטימי

נשוא,הדיןפסקינשואבהסכםשהתקשרומישלחליפיהםאלאאעםהנדונהבפרשההדיןבעלי3
.בהסכםהמתקשריטהיוכאילובהםאדון,העליוןהמשפטביתגםכמו,אניאך,זופסיקההערת
המקוריותהמתקשרותאינןוהמשיבהשהמערערתכךעלהשגהאומחלוקתכלהייתהלא

.זהמאמרבמסגרתגםחשיבותכללכךאעניקלאולפיכך,הנדוניםבהסכמים
(3)נבד"פ,י"מ'נמ"בע(1993)טבעול97/6222א"ע,ראו,השותפותהקמתלהסכם3.29סעיף4

.(טבעולא"ע:להלן)145,161
.247(2)97מחוויתקדין,(פורסםטרם)י"מ'נמ"כע(1993)טבעול97/6623(א"ת)'המ5
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המדובראיןביהןהעיקריותכשטצנותיההעליוןהמשפטלביתערערהטבעול
(8)3סעיףמכוחלפטורזוכהשהואהריכובלבהסדרמדובראכןאםוגם,כובלבהסדר

כלפי,בשלמותו,עסקמוכרשלהתחייבות"בעסקינןבאשר,העסקחםההגבליםלחוק
סביריםלנוהגיםבניגודאינהכשההתחייבות,עסקסוגבאותולעסוקשלאהעסקרוכש

הסעיףשלתוקפונגדמלטעוןמנועההמשיבה"כיטבעולטענהעוד."ומקובלים

חוסרבגדרהיאממנהשהתנערות,מדעתרצוניתהתחייבותעצמהעלשקיבלהמשום

:6"הפרישההסכםבקיוםלבתום
שזימןהנוסףבדיוןוהןבערעורהן,טבעולעמדתאתדחההעליוןהמשפטבית
נחלקשהואתוך,ומרכזיותההנדונההסוגיההשיבותלאורהעליוןהמשפטביתנשיא

.הדיונייםהשלביםבשניבדעותיו
,וקבעהקלינגהשופטעמדתאתקיבלה,הנוסףבדיוןוהןבערעורהן,הרובידעת

ההסדרהגדרתאתהמגבשיםהסעיפיםושלהחוקתכליתשלנרחבתבחינהתוך
כי,הצדדיםלאינטרסהחיצוני,הציבוראינטרסשלחשיבותוהדגשתותוך,הכובל
זובקביעתומסתמךהמשפטבית.אסורכובלהסדרהנוהאמורהתחרותהגבלתסעיף
(4)(ב)2סעיףעלוהן,התחרות8אתמפחיתההסדרבאשרלחוק(א)2סעיףעלהן לחוק9

אוהנכסיםכמות"לנוגעתהכבילהשבוהסדרכיחלוטהחזקההקובע

הגבלתסעיףבאשר,אסורכובלהסדרהנו"סוגםאואיכותם,שבעסקהשירותים

אשר)מסויםמוצריםסוגבשיווקאובייצורלעסוקמהצדדיםמונעהנדוןהתחרות

.(השני"השותף"עוסקבייצורו
עללהוק(8)3שבסעיףהפטורשלבחלותולהכירסירבההרובדעת,מזאתיתרה
חיילאפשר"שמטרתוהפטוררציונלהתקיימות-אילאור,הנדונההשותפותנסיבות

המוכראדם...[שכן]שלהםהמוניטיןעלעסקיםלמכירתהנוגעבכלתקיניםמסחר
עלמסתמךאשרמתחרהעסקמקיםמהזמןולאחר,שלוהמוניטיןעלמשגשגעסק

.156'בע,4הערהלעיל,טבעולא"ע6
ראוי,העליוןהמשפטבכיתהמעמיקיםהדיוניםבשניהנרחבתהרעיםתמימותלאור,ראשית7

אחדמולשופטיםשגי)העליוןהמשסטביתשופטיוטלצ"הטכררוכםצידדוזובעמדהכילציין
כדיוןחשיןהשופטמץעלשנכתבההרובדעת,שנית.(הנוסףבדיקאחדמולושישה,כערעור
העסקייםההגבליםדינישלרכיםבהיבטיםמעמיקדיוןכחובהוכוללתביותרנרחבתהנההנוטף

אנישאיןהרי,הצרנושאהמפאתגםכמו,היריעהקוצרמפאתאך,התחרותערךועליונות
.דיוננונשואלסוגיותורקאךאתייחסולפיכך,אלועמדותשלסיכוםכאןלהביאמתיימר

בשוקהתחרותאתלהגבילכדיהנדוןבהסדרהיהאכןאםהשאלהבעצםלדוןבאפשרותיאין8
המשפטכיחכילצייןמעניין,ואתעם.ראיותלהציגשלאהצדדיםהסכמתלאורכעיקרוזאת

אםגם,אחרותובמילים,נוספיטמתחריםשניגםלמכרזניגשולמעשהשהלכהמכךמתעלם
האחריםבמציעיםהתחרותמטכעולנמנעתהייתהלא,ההסכםכתנאיעומדת"היםשף"הייתה
אחתשלהצעתהשכןממילאזוכההייתהלאטבעולכיעולהההצעותממאפייני,ועודוזאת

שלדינופסק,1הערהלעיל,טבעולנ"ד,ראו.יותרזולהההתה,"שאןדג",האחרותהמציעות
.(אנגליההשופט

.קלינגהשופטשלדעולפסק4פסקה,5הערהלעיל,המחוזיהמשפטטיתגםשקבעכפי9
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שלהכלכליבשוויופוגעהמכירהעסקתאתמתוכןמרוקן,שצברהקודםהמוניטץ

היא"המוכרת",גולדברגהשופטקובע,הנדוןבמקרהאך.ש"מלאבכסףשמכרהנכס

רציונלמתקייםשלאכך"הקונה"היאטבעולואילו(המוניטיןחסרת)"היםשף"
ההסדראתלפטורשאין,משמע.שלפנינוו1המקרהעללהחילואיןולפיכך,הפטור
אופיולאורבאישורמהצורך"היםשף"וביןטבעולביןהתחרותהגבלתבדברהכובל
.ומהותו
באשרלכאורהחוקיות-באילוקההמדוברההסכםכיהרובדעתקובעת,כןעלאשר

להגבליםהדיןביתשללאישורואוהממונהלאישורזכהשלאאסורכובלהסדרהנו עסקיים12
.13"לאכיפתוידנוניחןכיהראויהסדרהואאין"אלהובנסיבות,
.חלקיםלשלושהנחלק,מיעוטבדעת,טירקלהשופטשלדינופסק
לראותאיןבאשרכובלבהסדרכללהמדובראיןכיהשופטקובעהראשוןבחלק
תנאימהווהשהתקיימותהתיבה,14"עסקיםהמנהליםאדםבני"בשותפותבשותפים

כיקובעטירקלהשופט.האמור5נ2בסעיףהכובלההסדרהגדרתשללחלותהסף
שלעסקה)יחידבלשון"עסק"המנהליםאדםבניביןהסכםהואהנדוןההסכם

שלבהגיונועיוןאםכיגרידאלשוניבדקדוקהמדובראיןכיהדגשהתוך,(השותפות
באאינואך,בציבורלפגועהעלולותחופשיתתחרותעלהגבלותלמנועהבא"הסעיף
אמותת"מדלחורגזובקביעהדיון.16"רעהוכלפיאישהשותפיםעלהגנהלמנוע
נגדהחשיןהשופטשלהמשכנעיםמנימוקיולהתעלםאיןכינראהאך,זהקצרמאמר
עליתרבפורמליסטיותולוקהמלאכותיתהקביעהכיעולהמהם,הנוסףלנבדיון
.המידה

אםאףכי,לעילהמפורטתהרובדעתלעמדתבניגוד,השופטקובעהשניבחלק
לחוק(8)3סעיףלפישהפטורהרי,כךהדבראיןולמשנתו,כובלבהסדרעסקינן

שלפרישתהאתלראותיש"זהבמקרהבאשרבענייננוחלגםחלהעסקייםההגבלים
בעיסוקלעסוקהזכותאתעימהנוטלתשהיאתוך,השותפותמן[נטבעולהמערערת

,כשלמותוהטבעולמוצרישלהעסקאתהשותפותמאתשרכשמיהיאכאילו,זה

הנהזהסעיףמגמתכיסבורטירקלהשופט.8ן"לחוק(8)3בסעיףזהדיבורכמשמעות

שוניםבנכסיםהמוכרשלעיסוקיומתוך,אחדבנכסשלםעיסוקשנמכראימתכללחול

.161'בע,4הערהלעיל,טבעולא"ע10
.98-101'בע,1הערהלעיל,טבעולנ"ד;162'בע,שם11
להסדרים'השיפוטייםהרשיונות'סקירת",גםראו.העסקייםההגבליםלחוק9-ו4סעיפיםלפי12

.82-83'בע,שם,טלטולנ"בד"כובלים
.108'בע,שם,טבעולנ"ד13
.159-160'בע,4הערהלעיל,טלטולא"ע14
אדםכניביןהנעשההסדרהואכובלהסדר"כיקובעהעסקייםההגבליםלחוק(א)2סעיף15

."עסקיםהמנהלים
.159-160'בע,4הערהלעיל,טכעולא"ע16
.91-94'בע,1הערהלעיל,טלטולנ"ד17
.163'בע,4הערהלעיל,טבעולא"ע18
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שהעיסוקובלבד("נכסיםייצור"מלהבדיל"נכסבייצורעיסוק":הסעיףוכלשון)
מהסכםעולהאכןשהדברכפי,בזהוכיוצאשיווק,יצורשלשלמהחטיבההואהנמכר

.הנדוןבמקרההשותפותפירוק
מיעוטבדעתטירקלהשופטעומדתוקפהשעל,המיעוטדעתשלהשלישיהחלק
שבמדיניותשיקוליםעלבעיקרומבוסס,טבעולבפרופתהנוסףבדיוןגםבודדה

עלהעסקייםההגבליםדיניהחלתאתלמנועכדי,לעמדתו,בהםשישמשפטית
.הנדתההסכם

ללאכובלהסדרשעריכתלכךהקוראלבתשומתאתטירקלהשופטמפנה,ראשית
,העסקייםההגבליםלחוק47סעיףמכוחפליליתעברההנהפטורקבלתאואישורו
עקרוןעםמתיישבתאינה...[כובלהסדרהגדרת]שלמרחיבהפרשנות"שהריולפיכך
פרשנותלהעדיףישולפיכך,הפליליהאיסורשלמשמעיות-חדהמחייב,החוקיות
.9ן"מצמצמת
אין,עורריןכלאיןכךועל,להסכםצדאיילתקיבוץמשהפךכיהשופטקובע,שניה
תוך,ההסכםשלתוקפונגדהענייןנסיבותרקעועלמעשהלאחרלטעוןביכולתו
פניעלויושרהגינות,לבתוםשלהערכיםהעדפתעל,היתרבין,קביעתומבססשהוא
,הנוסףבדיקחשיןהשופטשלדינובפסקעליוןערךלדרגתהמועלההתחרותערך
חוזהשלאכיפתו-מאיהנובעתהמשפטיתבוודאותהפגיעהצמצוםעלגםבמו

שלעמדתואתלסכםניתן,למעשה.מלאהבמודעותלוצדוהפכוהסכימושהצדדים
התחרותגם"כיבקביעתו,20"המוסריתהאסכולה"לכינוישזכתה,טירקלהשופט

.י2"ויושרהגינות,לבתוםבלייכולהאינה-חשיבותהעלחולקשאין-החופשית

והערותדיון.ד

הנדונהבפרשהשהתעוררוסוגיותשלושלהאירברצוניזוקצרהסקירהשלבמסגרתה
דיניהיות,העסקייםההגבליםלחוק(8)3שבסעיףהפטורחלות:שונהמעטבאור

.העסקיםבעולםוהגינותאתיקהעלבהגנהוהצורךפליליתנורמההעסקייםההגבלים

:העסקחםההגבליםלחוק(8)3שבסעיףהפטורחלות.1

מאחרלחוק(8)3שבסעיףהפטוראתלהחילאיןכיסבורגולדברגהשופט,כאמור
מכרהלא"היםשף"הנדוןשבמקרהבעוד,המוכרשלהמוניטיןעללהגןבאשהסעיף

כלעם.מהשותפותשפרשהטבעול"הקונה"שלהיההמתיטיןשכן,מוניטיןכל

,מהבמידת,מתעלם,בצדושתובנתואף,האמורהנימוקכיסבורשאניהרי,הכבוד

בחינתבמסגרתלהעלותשישהשאלהכינראה.וממהותוהאמורהסעיףשלמהגיונו

.164'כע,שם19
.2הערהלעיל,נח;102'בע,1הערהלעיל,טבעכןנ"ד20
.113'בע,שם,טלטולנ"ד21
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צמחימחלבוןשניצליםלייצראחלוץקיבוץהיהיכולהאם,הנההאמורהפטורחלות

ויתורםלאורבוודאותזושאלהעללענותקשה?טבעולעםבשותפותהתקשרותוטרם
כינתיוםשעדהיאעובדה,למעשההלכהאך,ראיותשמיעתעלהצדדיםשל

החלפירוקהלאחרקצרשזמןבעוד,כללזהבתחוםאיילוןקיבוץעסקלאהשותפות
מספקייצורהיקףבתנאיעמידהכדיעדבתהוםנמרצתבפעילותהאחרוןזה

.הפרשהנשואהכיטתוןמשרדבמכרזלהשתתפות
,אחרתהוכחלאוהרי,עיןלמראיתניצלאיילוןקיבוץכינראההמקרהנסיבותלאור

יכוללאשבובתחוםלפעוללושאפשרבאופןלשותפות22טבעולשהביאההמידעאת
טבעולשלמהתנגדותההתעלמותתוךוזאת,השותפותכריתתטרםכןלעשותהיה
ברורהלאאלובנסיבות.הרלוונטיהמידענטילתבגיןתמורהלכלזכתהשטבעולובלא

-מתחרהשלמצדותחרותלמנועאלאביקשהלאטבעול"כיחשיןהשופטשלקביעתו
אםגם.23"תחרות-האיחנייתשללהתנייתהלגיטימיאינטרסכלהיהלא...[וכי]בכוח
"המוכר"שבובמצבשעסקינןואף,מוניטיןכלמכרהלאשטבעולהנחהמנקודתנצא
הרי,עליולהגןאמורהואאיןהסעיףשלהמילוליתפרשנותושלפי,"בקונה"פגע

כריתתמאפשרהסעיףבאשר,המתוארהמצבעלגםלהגןבאהסעיףשלשהגיונו
הצדדיםשללגיטימייםאינטרסיםעלהגנהתוךעסקיותבנסיבותתחרותהגבלתהסכם
.עסק24לאותושותפיםהיותםנוכחגם,לעסקה

הספרותמן."ומקובלתסבירה"המגבלההיותהנוהפטורחלותבפנינוסףמכשול
היקף"ו"מקום","זמן"במישוריהמגבלהסבירותאתלבחוןישכילמדיםאנו

תמבחינמוגבלתשאינהשאףבהתחייבותעסקינןהנדוןבמקרה.25"ההתחייבות
שכןשכזולהגבלהטעםכלהיהלאההפרהבנסיבותכישנראהאף)הגאוגרפיהיקפה

הרי,(הביטחוןמשרדשלמכרזודוגמתכולחובקלמכרוהקשורבכלנפקותכללהאין
מבחינתוהן,(שניםהמש)תקפותהמשךמבחינתהןברורבאופןמוגבלתשהיא
דגיםובמוצרי,מחדצמחימחלבתמוצריםבהצורלעסוקשלאהתחייבות)היקפה
.חמצנ24'נשרעבי73/238א"בעגםנבחנהדומההגבלהשלסבירותה.(מאידך
אחרתמסעדהלנהלשלאהתחחבותותוךמסעדהלשרעביחמצנימכרענייןבאותו
כלשלהמופלגהיעדרהאףועל,הגאוגרפיתהמגבלהלאור.לעולםתקווהפתחבאזור
.הצדדיםהסכמתאתהמשפטביתאישר"זמן"מגבלת

פירוקבהסכםאחרסעיףשלמכוחולהגנהזכהלאולפיכך,בפטנטמוגןהיהשלאמידע22
פיעלהזכויותשלהפרהמשוםנבק...ישאשר...כלשהומוצרבייצוריעסקולא"לפיוהשותפות
.65'בע,שם."הסלטים

.100'בע,שם23
.הפסקה,255(2)94מחוויתקדין,(פורסםטרם)יוסף'נדרורי94/817(א"ת)א"ת24
.356-360(ב"תשס,שלישיתמהדורה)העסקתםההגבליםדינייגור"25
'נויצמן78/636א"ע,גםראודומותלמגבלות.85(1)כחד"פ,חמצני'נשרעבי73/238א"ע26

הגבליםבענייניהחלטותקובץ,אריבן'ננורדנכרג95/1990.פ.ה;295(3)לגד"פ,אכרמזון
.327-329'בע,25הערהלעיל,יגור,גםראו;303,גכרך,עסקיים
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:פליליתכערמההעסקייםההגבליםדיני.2

נורמהשללהחלתההתנאיםעל"החוקיותעקרת"מכוחכי,היאהמפורסמותמן
,ברוריםלהיות,(האזרחימהדיןבשונה,"נפשותדיני"בכעוסקתאופייהלאור)פלילית
עלוזאת,סותרותפרשנויותאוהשערותשתהיינהובלא,משמעיים-חד,לכולנהירים
הנגועמעשהמלעשותולהימנעוהתנהגותומעשיולכלכליובלשהפרטמנת בפליליות27

.
,קרי,אופייהלאור,כישנראההרי,המגבלהלסבירותבאשרלעיללאמורבהמשך

ההגבלהכילומראין,לשותפותשהביאה(?הידע)המוצרעללהגןטבעולשלבקשתה
ההגבליםלחוק(8)3סעיףסיפאכלעסן,"ומקובליםסביריםלנוהגיםבניגוד"הנה

מקובלות"להגדרתשונהרףהקובעהנדוןהדיןלפסקעדהפחותלכלוזאת,העסקיים
,אחרותבמילים.הציבוראינטרסמבהינתובעיקרגםבחינתולאור,ההסדר"וסבירות

שותפותלפירוקבהסבםתחרות-איחנייתשקביצתלכולידועהנדוןהדיןמפסקהחל

לאורכילטעוןניתןלאהאםאך,אסורכובלהסדרבבחינתוהנה"מקובלת"אינה
מבעוד,מעשיהאתלכלכלטבעולהייתהיכולהלאהנדונההפסיקהשלהדשנותה

,("ומקובליםסביריםנוהגים")הסיפאשלמשמעי-והרבהמעורפללשונהלאור,מועד

שעתידהבפליליותונגועהאסורההתניהקביעתכיודאיתידיעהשלהיעדרהומפאת

ההלכההחלתבאשר,מיםלהחזיקיכולהזוטענהאיןכיברי?תוקפה28אתלפסול
לכלתאפשרקבלתהוהרי,כלשהוממועד"להחתיל"חייבותהנורמהוסטנררטיוציית

הכרעהלאחררקלהחיליש,ביותרהקטולו,בהלכהשינויכלכילטעוןעבריין
הטמונההבעייתיותעללהצביעכדיזובדוגמהישכינדמה,זאתעם.הפרטיבמקרהו
החקיקהדרךעל,העסקייםההגבליםדינימתחוםהוראותשלהפליליאופייןבקביעת

.השיפוטית
לאכיפהראוימושאהנוהעסקייםההגבליםתהוםאםהשאלהנשאלהמכברזה פלילית29

הגבולקוויאתברורבאופןלקבועצורךהיהכינראה,בדברלהכריעמבלי.
קריטריוניםמספקאינובאשר,שותקהחוקעתהלעתשכן,בתחוםלאזרחיפליליבין

.תחומיםאותםלגביפליליותעברותוביןהוראותיושלאזרחיותהפרותביןלהבחין
ובפרקטיקההפסוקהבהלכההזמןבמשךהמידהאמותמגיבושמנוסאיןכיייתכן

לכךהנלוויתהפגיעהאתלהפניםראויאך,'העסקיים0ההגבליםרשותאצלהנוהגת
.למיניהםההסדריםכורתישלהמשפטיתבוודאות

(גכרך,ב"תשנ)עונשיןבדינייסודותפלרז"ש;25(ן"חש)הפלתיהמשפטרתן'ומגז'ש27
.664-665(ו"תשנ,שניהומהזירההמששטכהן'ה'ח;347-348

ידיעלשכובדותחרות-איתויותשהחילולהסכמיםרבותדוגמאותמציגבעצמוחשיןהשופט28
לאהזוכהואם,תחרות-לאייתרהתחייבותעצמועלנטללאהמתחהב"שאימתכלהמשפטבית
כאילוזו,[התתעותעלהגנה,נקריהציבורלתקנתואשר...בויזכהכיראויהיהשלאבדברזכה

.72'בע,1הערהלעיל,טבעולנ"ד."אלוובעקרונותבאינטרסיםעצמהמיצתה
.(שמעוניפרשת:להלן)824,829(1)כהר"פ,לחשםאולמי'נשמעויי70/626א"ע,גםראו29
.650'בע,25הערהלעיל,יגור30

621ג"תשסן'חהמשפט



אורןליאור

המגבילההסדרבביטוללהסתפקניתןלאמדוע,התהייהנותרתעדיין,ועודזאת

עודגדולהשהתמיההנראה?לוהצדדיםעלמנהליקנסהשתתתוך,מעיקרוהאסור
לאהאם-אישורללא,מסוימיםמאפייניםבעלי,מיזוגיםלעריכתהנוגעבכליותר

חיובתוךמעיקרההעסקהביטולסכנתשלקיומהבעצםמספקתהרתעהמושגת
משקפתאינההעסקייםההגבליםדיניפליליות,ויודגש?גבוהבשיעורבקנסהצדדים
בבסיסהעומדתאמנה,'רומאילאמנת(2)81סעיףהיאלכךדוגמה.אוניברסליתגישה

הנם(לאמנה(1)81בסעיףהמפורטים)כובליםהסדריםכיהקובע,האירופיתהקהילה
.פליליתלאיסורמושאאינםאך,נוסףאקטבביצועצורךוללאאוטומטיבאופןבטלים
מצרהפרשנותלהחיללצורךבאשרטירקלהשופטשלקביעתוכינראה,מקוםמכל
,כאמור,מתבקשתאףוהנה,יסודהבדין,הדיןשלהפליליאופיולאורמרחיבהולא

לדיניהמוענקתמוופחותהשאינההגנה,לכשעצמו,הטעון,החוקיותמעקרון
.התחרות

:העסקיםבעולםוהגינותאתיקהעלבהגנההצורך.3

בחשיבותוהשווהעל-עקרוןלכדיהחופשיתהתחרותעקרוןאתמעלהחשיןהשופט
.הםחד-חופשוזהחופשזה-השנייםאלהשהרי"באומרוהביטוילחופשובמעמדו
הצורךשלמגילוייואחד,הביטויחופששלמביטוייואחדאלאאינוהתחרותשחופש
יכולתומירבאתלמצות,עצמואתלבטא-מלידהבוהמובנהצורך-ביחידהטבוע

.'3"וכיסופיוליבוחפץאתלממש,מאווייואתלספק,וכישוריו
,הביטויחופשדיןאםולשאוללהקשותמבקשאני,זאתעם.כדורבנותמיליםאכן
חופשעקרוןכדין,'האהר4שלאפומתחילשבובמקוםמסתייםהואכינאמרשלנביו
נפשבחירוףלהגןעלינוהאם,אחרותובמילים?גבולותלקבועישלושגםהתחרות

?הגונה35תחרותעלרקאו"נוכליםשלתחרות"עלגםלהגןישהאם?תחרותכלעל

ישכיומכאן,בתחרותלכשעצמוהפוגעשוקכשל"נוכליםשלתחרות"באיןהאם
עללאאךהפורמליהעיקרוןעלהגנהבבחינת,בעוולעווללרפאכדיעליובהגנה

שלאכיפתם":טירקלהשופטשלמלשונוגםעולהשהדברכפי,הטהותייםיסודותיו

4.ז.3135

~

אא298,195748ט.

~
25,European Communitf0

~

1Treaty Establishing
-)4Treatyש0א01

.72-73,235'בע,25הערהלמל32
.78,79'בע,1הערהלעפל,טירולנ"ד33
ראו,הדמוקרטיהמשטרמיסודותהיותואףעל,הביטויחופשעלהגבלותהטלתלאפשרות34

;1(2)מחד"פ,העידוררשות'נמ"בע(1981)לות"ומוימותקידום93/606צ"בג,לדוגמה

;661,678(5)נד"פ,ומחזותסרטיםלביקורתהמועצה'נמ"כעפילםסטייעע94/4804צ"בג

כד'ני"מ98/1789פ"דנ
Glen,;(במערכתשמורעותק)(פורסםטרם)א" lheatre1Ba~wes

(1991)560.u.s501.
.(טירקלהשופטשלדינופסק)113'בע,1הערהלעיל,טבעולנ"ד35
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פגיעהחשבוןעלמושגתהיעילותאולם,יותריעילההעסקייםההגבליםדיני
.36"הצדדיםביןואמוןויושרהגינות,לב-תוםשלבסיסייםבעקרונות
[זהחופש]"כיהיאהמפורסמותמן.37"חוקתיתיסודזכות",הואגם,החוזיםחופש

,בעיקרואולי,גםאלא,תוכנםאתולעצבבחוזיםלהתקשרהחופשאתרקקובעאינו
pactaבמימרהביטוילידיבאשהואכפי,חוזיםשלהמחייבכוחםואתאכיפותםאת

sunt servanda38.3שבסעיף"קניין"המונחאתלפרשישכיטענהאףעלתהבספרות

,לפיכך.חוזיות39זכויותגםככולל,מרחיבבאורח,וחירותוהאדםכבוד:יסוד-לחוק
והסכםחוזהכיבודשלפיההסבירהאדםתחושתולאור,זהחופששלמעמדולאור
תחושתבנומתעוררתבכדילאכינראה,יותרומוסדרתהגונהלחברהערובההנם

הסכםשלהבוטהלהפרתוכאצטלהחוקיות-איטענתמעלהלהוזהצדעתעזהסלידה
מגרונםכמדבר,חשיןהשופטגםושואל.עמוגמורהוכשדעתובמודעאחרעםשחתם

,ההסדראתלאכוףובסרבנונתבעשלזוטענתובאמצנו",ההרכב40שופטיכלשל
ושלאבהגינותשלא,לבתוםבחוסרשנוהגיםלמיפרסידנו-במומעניקיםאנואיןהאם

אך,יחסיתזכותהנההחוזיםחופשגם,יסודזכותככלכידפליגמאןלית.ן4"?ביושר
הניפרעלהמפראתהמשפטביתהעדיףבצדקכיסבוריםאנואין,הכבודבלעם

.שיקוליםבמספרבהתחשבוזאת,דנןבמקרה
להסכםרקלאהנדונההתחרות-איחנייתאתלהכניסהיםשףשלנכונותה,ראשית
אףואוליגבוההדעתגמירותעלמעידה,הכניסהלהסכםגם,כאמור,אלא,הפרישה

עלביודעהמסויםברווחמהשותפות"לצאת",עיןלמראיתלפחות,מראשתכנוןעל

.לכאורהכובלכהסדרההסכםאופי
יהבומרביתאתתולהאמנם,התחרות-איתנייחאתהמבטל,המשפטבית,שנית
השרץבהכשרתישכינראהאך,42"המשפטביתמאולםהנעדר"הרחבהציבורבטובת

העסקיםבעולםפסולותהתנהגותנורמותהתווייתמשום"היםשף"שלשבידה

ביתהוקיעלויותררבהלהגנהזוכההייתה"הציבורטובת"וכי,ממילאהאגרסיבי
.והוגןאתיבאופןעסקיםלניהולממנותביעהתוךוכולמכולהמפראתהמשפט

.167'בע,4הערהלעיל,טלטולא"ע36
,אלוןלנשיאהמשנה.441,486(1)מגד"ת,רביב'ניולסבית82/22נ"כדברקהשופטדברי37

היסודמעקרונותאחדהואההתקשרותחופש"כיוקורעוובקביעההואאףתומך,אזכתוארו
,גםראו;477-488'בע,שם."שבהוהערכייםהנכבדיםואחד...והמשפטיתהחברתיתבתפיסתנו

.153,155-156(ה"תשנ)ההעבודהמשפטושהון"חוזיםבדיניוצדקחופש"שלו'ג
.155'בע,שם,שלו38
.156'בע,שם;74(אכרך,כלליחלק,כ"תשנ)קניךדיניומסמן"39
,טלטולא"כע,כהן-ושטרסברגגולדברגהשופטיםודברי,הנוסףבדיקולויןאנגלרדהשופטדברי40

'ט,במאמרההשופטתשלהתייחסותהגםראו.(כהתאמה)180-182'בע,4הערהלעיל
.523(ב"תשס)זהמשפט"הפרטיכמשפטכללייםעקרונות"כהן-שטרסברג

.102-104'בע,1הערהלעיל,טלטולנ"ד41
,מ"בעצריכהומיצריאפטריםפורום'נ.ר.,ש.א94/5768א"רעמתוךבציטוט,106'כע,שם42

.289,410(4)נבד"פ
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שף"שלהזההחלקהלעובדתמשקלדיהעניקלאהמשפטביתכינראה,שליערת

עםהתקשרותההפרתבזכותהניכרמצבהלשיפורגםכמו,החוזה43חוקיות-באי"הים
אתיכשירהמשפטביתכיהיהרצויהענייןנסיבותשלאורייתכן,האמורנוכח.טבעול

חוטאשאיןהרעיון"אתהמשקףהחוזים44לחוק13סעיףשלהחלתוידיעלהתניה
מעשהעלנוסף,ייבנהפסוללחוזהצדשלפיוהפתרוןאתושולל,נשכר[יוצא]

.45"מהחוזההנובעותהאזרחיותהנפקויותקיום-מאיגם,עבריינותו
עלהעליוןהמשפטביתהגנתביןשווהגזרהלגזוראיןכינדמה,מזאתיתרה

ביטולבמתיראףוזאת,עבודתכםממקוםשפוטר-לאחרעובדשל"העיסוקחופש"
חופש"עלהגנהובין,במעבידולהתחרותשלאוהמודעתהמפורשתהתחייבותו

שאיןהפשוטההסיבהמןוזאת,אחרתאגידעםמשותפותהנפרדתאגידשל"העיסוק
אתהמממשחלופיעבודהמקוםלאתרוינולתומעמדומבחינת,בודדעובדדין

פיננסיומכוחמייעוץ,המוגבלתהאחריותממעטההנהנהתאגידשלכדינו,כישוריו
ונחיתותוהמיקוחפעריבשלהמשפטביתלהגנתהזקוקעובדמאפייניםשאינם

.מעבידוי4מרלאלהטבועה
הריטבעולפרשתמהלכתהנובעתהבעייתיתהמוסריתלנורמהפרטכילצייןלמותר

לא"חוזהשלאכיפתו-באיהאפשרככללהמעיטישטירקלהשופטגםשקבעשכפי
ראשומעל"שכךהמשפטיתהוודאותאתלהגבירמנתעלהמשפטביתידיעל"חוקי
לפרשהשניתןבחוזההוראהבשלהבטלותחרבתלויהתהיהלאהתמיםהמתקשרשל

.'8"כובלכהסדר
זהמאמרנשואמהפסיקהכתוצאהשנוצרהשהמציאותסבוראניכיאוסיף,לסיכום

לכךוראיה,בשותפותנקשרכשהואשבידיוהמידעעללהגןמתקשרצדעלתקשה

בטלותטענתלהעלאתהנוגעבכלל"זכהן'ה'חהשופטשלהתקיפהדעתוחוותראוזהלעניין43
.838-840'בע,29הערהלעיל,שמעותפרשת,תובעידיעלחוקיותו-מאיהנובעתהוזה

אתלהחילשלאוהחליט,חוקיותו-איאףעלצדקמשיקוליההסכםקיוםבסוגייתדןהמשפטבית44
.108-109'בע,1הערהלעיל,טבעולנ"ד,טבעוללטובתהסעיף

.356,358(ה"תשנ,שנייהמהדורה)חוויםדינישלו'ג,גםראו;159'בע,37הערהלעיל,שלו45
,המוגבלתתחולתםאו,בטלותםבדברהאחרונהמהעתהעליוןהמשפטביהלפסיקתהנהכוונתי46

בגמירות(סק-ההייבתחוםבעיקר)שפוטרועובדיםעםשנכרתותחרותמגביליעבודההסכמישל
,לרצוימעברהעובדשלהעיסוקחופשאתלהגבילכדיבהםישבאשר,להנאיהםובמודעותדעת

99/164עב,למשלראו.העובדשלבאינטרסיםמספקתהתחשבותבלא,מסוימותבנסיבות

AESאו(.96/6601א"ע;294לדע"פד,מ"בערדגארד-כאומר SYSTEMSד"פ,סער,נ
.497(ב"תשס)זהמשפט"מוגבלבלתילעיסוקעיסוקמהגבלת"רביד'ע;850(3)נד

בבסיסשהייתה,העיסוקחופש:יסוד-לחוק3סעיףמכוחהחוקתיתההגנהכילצייןלמותר47
שלהספציפייםמאפיעיולעניין.לתאגידולא"תושבאואזרח"למוענקת,האמורותההחלטות

'ש,גםראו,ברורותתוזיוחהסכמותביטולבמחיראףזונרחבתהגגההמצדיקים"עובד"ה
-עיסוקהגחלתחניות"דויטש'מ;2000.07.31גלובס"?הצינוןתקופתשלסופה"רביד-יניסקי
.2הערהלעיל,גולדכרג;2000.09.26גלובס"?הדרךסוףהאמנם

.168'בע,1הערהלשלל,טבעולנ"ד48
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העסקייםההגבליםדיניברשותנבל

כחלקהתנאישלקיומועלהצדדיםעמדולשותפותהכניסהשבהסכםהעובדההיא

עללהסכיםהצדדיםהיויכוליםשאלמלאלהניחניתן,משמע.הצדדיםחיוביממערכת
,מכךכתוצאה.לשותפותכללנכנסות"היםשף"וטבעולהיולאשבמחלוקתההגבלה

שף"שלהנפלאיםמוצריה,הגסטרונומימזהגםכמו,הכלכלימהעולםנמנעיםהיו
פרי-לסרטןהתרופהגם,שווהגזרהבבחינת,מהעולםלהימנעעלולהובעתיד,"הים

התרומהעלנאותההגנהבלאלשותפותמכניסהשחששושותפותחברותשלמחקרן
.המיוחללמחקרמצדןשתרמו

'חהמשפט

~
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