
העסקייםההגבליםדיניעל
1(יגור(צחי)יצחק"העסקייםההגבליםדיני"על)

*התמאיר

עלשהשפעתומשפטענףהעסקייםההגבליםדיניהיוהשמוניםשנותסוףעד
היהלכךהגורמיםבין.למדישוליתהייתהבישראלהכלכלייםההייםהתנהלות

-במיוהדמוצלחתלאאםגם-מפורטתבצורהשהתייחס,19592משנתהחוק
הייתה"מונופולין"לההתייחסות."הכובלהסדר"ל,העסקייםההגבליםלאהדרק

גורם.לטיפולכללזכהלא"מיזוג"הואילו,יעילפיקוחמנגנוןיצרהולאמצומצמת

אמנם.יעילאכיפהמנגנוןשלהיעדרוהיהעסקייםבהגבליםהטיפוללחולשתנוסף
,והתעשייההמסהרבמשרדכפקידמעמדואולם,העסקייםההגבליםעלממונהמונה

,החוקאכיפתיעילותאתמאודהגבילו,בחוקלושהוענקוהמוגבלותוהסמכויות

.3הממונהבמשרדשערךבביקורותאחתלאעליההצביעהמדינהשמבקרעובדה
עלהעסקייםההגבליםחוקשלשהשפעתולכךביותרהחשובהגורםאולם
ובמיוחד,בישראלהכלכליתהפעילותמבנההואמוגבלתהייתההכלכלייםהחיים

עלפיקוהבאמצעותרביםמשקבענפיהממשלהשלהלכתמרחיקתהמעורבות
פחתהזומעורבות.ועודההוןבשוקשליטה,חרןמטבעבשוקפיקוח,מחירים
המשקוחשיפתההוןבשוקהליברליזציהעםהשמוניםשנותשלהשנייהבמחצית
שלמוקדמיםבשלביםהישראליהמשקהיההישןהחוקכשנחקק.מתחרהלייבוא

שחוק,לתחרותרבהמשמעותהייתהלארביםובענפיםהתעשייתיתהתפתחותו
באישורםהממשלהתמכהמעטיםלאבמקרים.עליהלהגןאמורהעסקייםההגבלים

ולחלקמחיריםלתאםשוניםבענפיםליצרניםלאפשרשנועדוכובליםהסדריםשל
.4הייצואבשוקיבמהירלהתחרותשיוכלומנתעלהמקומיבשוקייצורמכסות

.למינהלהמכללהשלהאקדמיהמסלוללמשפטיםהספרבית,למשפטיםפרופסור
נירבהוצאתלאוריצאהספר.(ב"תשס,שלישיתמהדורה)העסקייםההגעליםדינייגור'י

.מ"בעמשפטיתספרות
.("הישןהחוק":להלן)1959-ט"תשי,העסקייםההגבליםחוק
כךעלמצביעיםהממצאים":נאמר339'בע,1968לשנתהמדינהמבקרשלהשנתיח"בדו

הבלחי,המשקייעולעלהשלכהלולהיותשיכולה,העסקייםההגבליםעלהפיקוחשבשטח

."העשויעלמרובהעשוי
מ"כעישראללבידי202/הע-עסקיםהגבליםעללפיקוחהמועצהבהחלטותלדוגמהראו
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הסדר"שלמאודהרחבהההגדרההיההישןבחוקהבולטיםהליקוייםאחד
לביןבשוקהתחרותעלהשפעהלהםשישהסדריםבץהבחינהלאאשר"כובל

שנמתחהביקורתלמרות.5זניחהשהשפעתםקטניםעסקיםבעלישניכיןהסדרים
קטניםתיקוניםאלאבונעשולא7מלומדיםידיועלהמשפטיבתיידיעלהחוקעל
להגבליםבהתייחסותחדשעידןפתיחתציינהחקיקתו.19888בשנתשהוחלףעד

במכנהמהותייםשינוייםלכךתרמו.החוקשלוכאכיפתוהישראליבמשקעסקיים

משמעותיתהרחבה,מיזוגיםעלולפיקוחלמונופוליןהנוגעיםבפרקיםבעיקר,החוק
.הממונהמשרדשלמחדשוארגוןהעסקייםההגבליםעלהממונהבסמכויות
שליחסימיעוטהיהההדשלחוקשקדמההתקופהשלההיכרמסימניאחד
לממונה)העליוןהמשפטביתידיועלעסקייםלהגבליםהמועצהידיעלפסיקה
לחוקההתייחסויותגם.(החדשהחוקלושהקנההחלטהסמכויותהיולאעצמו

למשפטיםהספרבתיבכללא.יחסיתמועטותהיוהמקצועייםהעתבכתביולפסיקה

יסודספרבנמצאהיהולא,הלימודמקצועותביןהעסקייםההגבליםדיניהיו

.9במקצועהעוסקבעברית
שלמשולבתאה.תוצהיההעסקייםההנבליםדעישלבמעמדבשחלהשינוי
וכן,החדשהממונהשנקטוביזמותהממונהבמעמדשינוייםשל,החוקהחלפת

שללחשיבותםהממשלהובגישתהישראליהמשקבמבנהשחלושינוייםשל
החלטות.הגלובליתבכלכלהולהשתלבותוהמשקלצמיחתתחרותייםשווקים
הדיןביתופסיקותלחוק43-ו14בסעיפיםלושהוקנוהסמכויותמכוחהממונה

העוסקיםציבורלרשותהעמידו,החלטותיועלבערריםהעליוןהמשפטובית
העיסוקגם.!0וביישומםהחוקבסעיפימקופיםדיוניםהעסקייםההגבליםבתחום

דינישעניינומקיףספרלראשונהפורסם1996ובשנת,התרחבזהבתחוםהאקדמי
למעלהמעטשתוךהעוכרה.!יגורי(צחי)יצחקשלספרו,העסקייםההגבלים

שמניםחרושתיצהר292/174/הע8;158ח"תשממ"פ,העסקייםההגבליםעלהממונה'נ
.126ה"תשממ"פ,עסקייםהגבליםעלהממונה'נמ"בעישראלית

הבאעסקיםהמנהליםאדםבניביןהסדר":הנו"כובלהסדר"כיקובעהישןלחוק2סעיף5
המנוייםהעניניםבאחד,להסדרהצדדיםאחדאת,מכללאאובמפורש,להגבילאולמנוע
."שירותלגביאומצרךלגבילהלן

:לנדויהשופטאומר824,829(1)נהר"פ,מ"בעלחייםאולמי'נשמעוני70/626א"בע6

."כובליםהסדריםעלבהוראותיויחדהבקושחותמצטיץהישראלישהחוקכךעלהעירוכבר"
ventures1(Kestenbaumח1ש7 "Israel ' s Restrictive Trade Practices Law: Antitrust Misa.]

Shefer ffA Critique of the.(1973)4:411נ.Rev.1Isr8"Small Developing Countly

154(1197)Antitrust

.

Bull6]'IsraeV1חImplementaion oflee Trade Restraints Law.
.("החוק":להלן)1988-ח"תשמ,העסקייםההגבליםחוק8
:שלמאמרונאו.זריםעתבכתבידווקאהופיעובחוקשעסקוהראשונותהרשימותמןכמה9

7Kestenbaum,%(ק.411,ח.1 . s~pra note.
לשכתשלאביב-תלמחוזועדבהוצאתעתהעדשהופיעוקבציםבארבעהפורסמוההחלטות10

:העסקייםההגבליםרשותשלהאינטרנטבאתרשוטףבאופןמתפרסמותוהן,הדיןעורכי

חס4/5,29מ)

~

ttp ://www.antitrust.gov.il] Oast visited.
.1הערהלעיל,יגור11
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מאודהמהירהקצבעלמלמדת,הספרשלמהדורותשלושיגורהוציאשניםמחמש
לאושנוייםחליםבעולםשגםבזמןזאת,בישראלוהפסיקההדיןהתפתחותשל

הקיקהבאמצעותהתחרותעלבהגנהלטפלשהחלוהמדינותריבויעםמעטים
לאומיותרבחברותשלבפעילותןוהגידולהגלובליזציה.אכיפהמנגנוניוהפעלת
הגופיםובפניהשונותבמדינותהאכיפהרשויותבפניחדשיםאתגריםהםגםהציבו

.הבינלאומיהסחרלקידוםהפועלים
הכונללהסדרמוקדשהגדולחלקו:החוקמבנהאתתואםיגורשלספרומבנה
פרקי.ובמונופוליןבמיזוגיםעוסקיםנוספיםמרכזייםפרקיםשני,השונותלצורותיו
האכיפהולהסדריהעסקייםההגבליםדינילצורךהשוקבהגדרתעוסקיםהמשנה

.החוקשל
,העסקייםההגבליםדינידוגמת,היקףרחבנושאלהקיףשאמורספרמחבר

משיקוליישמיטמהואתבויכלולמהבשאלהקלותלאהחלטותבפניניצב
בהחלטהקושיישכישראלהעסקייםההגבליםבנושאכשמדובר.היריעהרוחב
ובישראל,בכללעסקייםהגבליםעללפיקוחהכלכלילרקעיוקדשמקוםאיזה

,כללבדרך,עומדיגור.המשווהלמשפטההתייחסותמידתתהיהומה,במיוחד
,עמודים800-לקרובפניעלהמשתרע)בספרולכלולמהההחלטהבמבחןבכבוד

עם.המשווהוהמשפטהכלכליהרקעבתחומי(ענייניםותוכןמפתחותבתוספת

,התחרותלהגנתבחקיקההצורךלהסברמקדיםכלכליניתוחלדעתיחסר,זאת

Perfect("משוכללתתחרות"שלהכלכליתהתאוריהשהרי (Jompetition(מבוססת
אופטימוםלהשגתלהביאשאמורההשווקיםבפעולתכלשהיהתערבותהיעדךעל

בפעילותהתערבות-איעלהמכוססתתאוריהבין,לכאורה,לסתירההסיבה.כלכלי
לקיומה12שהתנאיםהיאהתחךותלהגנתהמיועדתמתערבתחקיקהלבקהשווקים

לכךמביא=שוקכשלי"שלקיומם.בפועלמתקיימיםאינם"משוכללתתחרות"של
.כליללהיעלםאולהשתבשבשווקיםהתחרותעלולהלמניעתםאמצעיםשללא
להכירחשובהשוניםהעסקייםבהגבליםלטיפולהחוקהוראותאתבוחניםכאשר

.עמםלהתמודדבאשהחוקהשוקכשליאת
הקהילייהולמשפטהאמריקאילדיןרלוונטיותהפניותהספרבפרקיכולליגור

,חבל.כיוםהעסקייםההגבליםבתהומיהחשובותהמשפטשיטותשתי,האירופית
.עליומבוססהיההישןשהחוקהאנגלילדיןיותררבמקוםהקדיששלא,זאתעם
הישראלישהמשפטהאנגליתהחקיקההתפתחותהמשךאתלהציגמענייןהיה
,"כובלהסדר"להכשירהיכולת"כיכאומרוטועהיגור,אגב.בעקבותיההלךלא
שבו...עסקייםלהגבליםהדיןבביתמיוחדהליךבאמצעות,כובלהיותוחרף
האיחודשלהתחרותבדיניהנהוגהמהמתכונתשאובה...לגופוההסדרייבדק

לתיאוםמתארגניםשאינםוקוניםמוכריםשלרבמספר:כולליםמשוכללהתחרותתנאי12
ליצרןמאפשרמוצריםבידול)הומוגנימוצר,ממנוויציאהלשוקכניסהחופש,בזניהםפעולה
וסן15ה

~
לכלכלהמבואחת'מ.וציונליותהחלטותלקבלתהדרושמידעוקיום(המחירל

.73-77(ו"תשנ,שנחהומהדורהשראלית"גרסה-
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בחוקשינויללאכמעטשנשאר,הישןבחוקזהלענייןשנקבעההסדר.13"האירופי
מןללמודניתן.רומאלאמנתשקדם1956משנתהאנגליהחוקמןשאוב,הקיים

להוכיחשיש"הציבורטובת"שלהשיקוליםליישוםבנוגעגםהאנגליתהפסיקה
.הפטורםקבלתלשם
החוקשהכניסהשינוייםאך,ביותרהשכיחהעסקיההגבלהוא"הכובלהסדר"ה

לבבשים-לצפותהיהשניתןכפי-מהותייםהיולאזהלהגבלבנוגעהחדש
שהזכרנוכפי,"כובלהסדר"הגדרתרוחבבשלהישןהחוקעלשנמתחהלביקורת

כיבקובעוההגדרהרוחבאתמסייגלחוק(א)2סעיףכיבצדקמצייןיגור.לעיל

הצדדיםאחדלפיו,עסקיםהמנהליםאדםבניביןהנעשההסדרהואכובלהסדר"
בינוכעסקיםהתחרותאתלהפחיהאולמנועהעלולבאופןעצמומגביללפחות
"להסדרצדשאינואדםלביןבינואו,מהםהלקאו,להסדרהאחריםהצדדיםלבין

הגמישותמידתאתמאודמצמצםלחוק(ב)2סעיף,אולם.(.ח.מ-שליהדגשה)
נושאיםלכמהנוגעתבושהכבילההסדרכליראושלפיהן"כבילהחזקות"בקובעו
הסדר"כ-שירותיםאונכסיםכמותאושוקחלוקת,רווח,מחיר-מרכזיים

.התחרותםאתלהפחיתאולמנועעלולההסדראםלבדוקצורךללא,"כובל
כסמכותלחוק(כ)2סעיףשלהחזקותנוקשותשלמסויםריכוךלראותניתן
החובהמן"כובלהסדר"לצדדיםלפטורלהוק14בסעיףלממונהשניתנה
פגיעהבהןאיןשבוהכבילותכישוכנעאם,להסדרהדיןביתאישוראתלקבל
יכולפטורבבקשתלפנותהצורךגםשבהםמקריםישנםאולם.בתחרות16חמורה
עקרוןאתלהחילמקוםישכיסבורהיההממונה.מיותרתהכבדהבגדרלהיות

פיעל,"כובלהסדר"בגדרשהםהסדריםעל)1815Deת41ת)"הדבריםזוטי"
מחייביםאינםאףולכן,התחרותעלכלשהיהשפעהלהםאיןאך,החוקהגדרת
.הדין17ביתעלמקובלתהייתהלאזועמדה.הממונהמןפטורלקבלתפנייה

אתפותרתאינה"סוגפטורי"כדברכלליםלהוציאלממונהשניתנההסמכותגם

הפטוריםלתחולתהתנאיםמעטיםלאשבמקריםכיוון,ההגדרהשכנוקשותהקושי

.320-321'בע,1הערהלעיל,יגור13
14215,1956,tThe Restrictive Trade Practices Act

כובליםהסדריםרואיםשלפיו,האמריקאיתבפסיקהשנקבעPer-Se~-הלכללדומהזוגישה15
לסבירותהתיחסותללא,כעברהלמשל,שוקחלוקתאומחירלתיאוםקרטלכגוןמסוימים
R:גםראו.164-167'בע,1הערהלעיל,יגורראו.לקיומואחרלצידוקאוההסדר .H. Bork

19-18(1993,York-ש0א)/1,ו"ןPolicy

~

"
, War Withג,:Antitrust ~Paradox%7ש.

בוחניםשלפיו,10%ט68508%01-להדומה"סבירותכלל"ליישוםסמכךתלממונהניתנהבכך16

וש4.1א.:ראו.כובליםהסדריםשלמסוימיםסוגיםהברית-בארצותמשפטבתי

~

Shenfield.11.נ
55heי1ץ(1998)50-49,47-46,18-17, ABI1'himef)נ-Stelzer fpThe Antitrust Laws

:Concept:גםראו.87-86 Price Fixing50of Reason and the Per1(0שR .H . Bork "The
andת510מ1ם"1Yale75.ן(1966)373 Market.

החלטותקובץ)העסיסיםההגבליםעלהממונה'נמ"כעפלדותואירוחןאיסכוד97/1עררדו
,374-376'בע,1הערהלמיל,יגורגםראו.256,290-292(דכרך,עסקייםהגבליםבעניני

401-405.
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העסקייםההגבליםדיניעל

לדעתיתקשו,החוקהגדרתפיעל,"כובלהסדר"בשהמתקשריםכך,מדימורכבים
.בודןשיגורמצב,הסדראותועלחלהפטוראם

מצאתי"כובלהסדר=להחוקהגדרותאתלשנותמקוםשהיהלכךלדעתיחיזוק
:העסקייםההגבליםבתחוםסמכא-כנישניידיעללאחרונהשפורסמובדברים

שלשונומחוקנגזרעסקייםהגבליםעלהפיקוחבתחוםבישראלהנוכחיהמצב"
לעשותשמבקשיםמיעלמיותרנטלרביםבמקריםמהווהוהוא,מדירחבה

למעורבותמביאהנוכחיהמצב;תחרותית-ופרוחיוביתכלכליתפעילותביעילות
עלולאהמתחריםעללהגנה;החופשייםהשווקיםבפעולתהממשלהשליתר

חשבוןעל,מוגבליםציבורייםמשאביםולבזבוז,מיותרותעסקהלעלויות;התחרות
.!8"בתחרותהקשותהפגיעותכנגדאכיפה

עלבהשפעתםשוניםלהיותיכוליםאנכיים"כובליםהסדדים"שבכךהמכדה
קיימת,ישיריםמתחריםביןהסדריםשהם,אופקיים"כובליםהסדרים"מהתחרות

.19אופקיים"כובליםהסדרים"עםהמחמירההאמריקאיתבפסיקהוגםשלנובחוק
(6)3סעיף.למפיץספקביןבלעדיותהסדרהיאאנכי"כובלהסדר"לדוגמה

שלפיוהסדרכלומר,סיטרי-דובלעדיותהסדר"כובלהסדר"מגדרמוציאלחוק
עלהפטוראתלהחילמקוםאיןכיסבוריגור.הדדיתהיאלבלעדיותההתחייבות

הסדרישלמעטיםלאלמקריםלהרחיבומקוםישוכיבלבדהדדייםבלעדיותהסדרי
.זולדעתומסכיםאני.סיטריים20-חדבלעדיות
הנתבת"המכונהזההואביותרהידועיםהאנכיים"הכובליםהסדרים"האחד
:Resale("למשווקמחיר

Price

Maintenance(.החזקותבגדרנופלזההסדרכיברור

המקובלתהגישהגםזוהי.(למחירהנוגעהסדר)לחוק(ב)2סעיףשלהחלוטות
זה"כובלהסדר"להגישה,אולם.האירופיתובקהילייהבאנגליה,הברית-בארצות
מחירהכתבתעלאסרה1956משנתהאנגליתהחקיקה.השניםבמרוצתהשתנתה

Resale~-ה.למפיציוספקאויצרןשלמחירהכתבתשללהלאאךקולקטיבית

Prices Actהברית-בארצות.אינדיבידואליתמחיריםהכתבתגםאסר1964משנת
חקיקהאולם,שרמז22לחוק1סעיףעלכעברהמחירהכתבת21הפסיקההגדירה
סעיףשלהאיסורמגדר,מסוימיםבתנאים,כאלה23הסדריםהוציאה1937משנת

רשתותעםמחיריםמתחרותקטניםעסקיםבעליעללהגןבמטרה,שרמןלחוק1

"העסקייםההגבליםבתחוםשינוילבשרעשויבעליתחדשדיןפסק"פרלמן'ומדוד-בן'ת18
ירושליםעירית'נמ"בע1993(ירושלים)חניות.מ.א98/3700א"עראו.2003.3.13גלובס

.590(2)נזר"פ
,15Bork,אקק.309-280:גםראו.215'בע,1הערהלעיל,יגור19 sqpra note.
.226-227'בע,1הערהלעיל,יגור20
sons..220:הואזהבעניןהמנחההדיןפסק21 co4Parat!מMiles .Medical Cb. v. lohn"מ

.ט.373.5(1911)
221890.Sherman Antitrust Act(שרמןחוק":להלן").
231937,Miller-

~

jdings Act(חוק:להלן"Miller-Tydings"(.
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בנושאהמקובלתמןשונהדעה.1975בשנתרקבוטלהזוחקיקה.גדולות24שיווק

:בורקרוברטהשופט,המלומדהביעלמשווקהמחירהכתבת

present unhappy state because"1"Vertical restraint law has reached

incorrect8תstruggling with the logical results of15the Supreme couft

the Dr Milesתוpremise laid doum sixty years ago by Justice Holmes

more015תopinion . That premise, as we have seen, holds that there

eliminate rivalry among his retailers0)

!

manufac
~

rer8pemlit0)reason

eliminate rivalry by agreement0)pe
~

it the retailers0)15than there

80)wrong

.

Retailers who agreeבamong themselves . This premise

desire are almost)מתhorizontal restralnt that the manufacturer does

.restrict output for the sake of monopoly gains10certainly attempting

restraint would Increase efficiency, the manufacturer would8such11

manufacturer8himself. When)1but would impose)1favor(1תס)סח

!0vertical division!0,lmpose resale pnce maintenance0)wishes

resellers, his01any other restraint upon the nvalry0ז,reseller markets

oueut and, therefore, can only be01motive cannot be ftle restriction

the creation of disbibutive efficiency. That mouve should be respected

.25

:

"by the law

אתיותרמפרטשאינוחבלאך,"אנכיתמחירקביעת"סוגייתאתמזכיריגור

.26השניםבמרוצתזהבנושאשהייתהההתפתחות
.מתחריםביןמידעלחילופיהנוגעזההואהמענייניםהעסקייםההגבליםאחד

אחדהםמידעחילופי,עקרונית.(13פרק)מיוהדפרק,בצדק,לומקדישיגור
,עקאדא.27"משוכללתתחרות"שללקיומההכלכליתהתאוריהשמציבההתנאים

למחיריםבנוגעביניהםלתיאוםבסיסלהיותעלוליםמתחריםביןמידעשחילופי
במספרהממונהידיעלנידוןזהעניין.בעסקיםהתנהגותםשלאחרלמרכיבאו

Agreements":שרמןלחוק1סעיףשלהאיסורמגדרהוציאMiller-Tydingsחוק24 plesclibing

free and open15מן...

~

andedl commodity which8,0minimum prices for the resale

competition with commodities of the san]e general class produced or distributed by

"others,ביתפסלכאשר.מתקיימיםהםשבההמדינהבחוקמוכריםאלההסדריםכאשרזאת
(כסא-signers(ושצרןעםהסכםעלחתמושלאמפיוניםגםשחייכוהסדריםהעליוןהמשפט

.לצייתחותמים-לאחיובגםשאפשרMcGuireחוקנחקק,המחירלהכתבתלציית
.15Bork,אק.25289 supra note.
.L.G:ראוהכרית-בארצותזהבנושאהוויכוחעל.183-188'בע,1הערהלעיל,יגור26 Telser

86,7!(1990).Econ1~.1133"?Why Should Manufach~rers Want Fair Tr~de",וכן:

Per Se Rule Against8~Frills Case for-0אDefense of Discounters: Theתו"htofsky.א
487(1983).Rev.1Geoqetown71"vertical Price Fixing.

.12הערהלעיל27
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לדעתי,מציעיגור.28האמריקאיתבפסיקהרבותהתייחסויותלוויש,ההלטות
סעיףשלהכבילהחזקתאתמתחריםביןמידעחילופיעללהחילשלא,בצדק

אובתחרותפוגעפלוניהסדראםלחוק(א)2סעיףפיעל,לבחוןאלאלחוק,(ב)2
שישכיווןמיוחדתהתייחסותהמצדיקמקרההםהביטוחבענףמידעחילופי.לאו
.שבוטחוסיכוניםלהתממשותבנוגערבותחברותשלמידעלאיגוםחשוביתרון
,יותרמדויקאקטוארילאמדןאפשרותיש,השוקמןגדולהלקמקיףשהמידעככל

יתייחסשהמידע,כמובן,להקפידיש.בפרמיההסיכוןמרכיבלקביעתהבסיסשהוא
,ניהולהוצאותדוגמת,הפרמיהשלהאחריםלמרכיביםולאבלבדהטהורלסיכון
חוקתחולתמגדרהביטוחעסקיהוצאוהברית-בארצות.ורווח29סוכניםעמלות
חברותביןמידעחילופישלסוגיםלכמהכלליפטורניתןבאירופהואילו,שרמן
.אצלנוגםזהבענייןסוגלפטורמקוםשישלינראה.30ביטוח

,אישורקבלתהמחייב,"כובלהסדר"מגדרמוציא,החדשוגםהישן,החוק
מקוםשהיהליונראה,אחדפרקיגורמקדישזהלנושא.הסדריםסוגיכמה

כבילותיושכלהסדר"כובלהסדרמגדרמוציאלחוק(2)3סעיף.יותרבולהרחיב

יוצריםזכות,מסחריסימן,פטנט-לסוגיורוחניבקניין"השימושלזכותנוגעות

לבעליולהעניקנועדהמוגןהרוחניהקנייןכיהואזהפטורשלהגיונו.ועוד
המיועד,ומוצדקפשוטעיקרון,לכאורה,זהו.ממנוההנאהזכותעלמונופולין
יתרחבשלאכךעללפקחמקוםישאולם,ויצירתיותטכנולוגיתחדשנותלעודד
אםבתחרותלפגועפטנטבעליכול,למשל,כך.מיועדהואשלהלמטרהמעבר

מקבליביןהתחרותאתמגבילהואבפטנטלשימושמעניקשהואברישיונות
היאפטנטבעלשלזכויותיומגבולותחריגהשלאחרתאפשרות.הרישיונות

החוק.בפטנטמוגןממנוחלקשרק,מוצרשלמכירתותנאיעלמגבלותלהטיל
בנוגעמועטתפסיקהרקוהייתה,הכלליהפטורעלמעטיםסייגיםרקמטילשלנו

לקשרימוקדשיםבעולםהמקצועיתבספרות.31זהסעיףשמקנההפטורלגבולות

זכויותשללרעההניצוללאפשרויותרוחניקנייןשלמוגנותזכויותשביןהגומלין
.32ארוכיםפרקיםאלה

בנוגעמחקרלהפצתהביטוחחברותאיגודשלהפטורבקשתבענייןהממונההחלטותראו28
20(גכרך,עסקייםהגבליםבעניניהחלטותקובץ)בישראלאדמהרעידתנזקימפנילביטוח

ההגבליםלחוק43סעיףלפיקביעה-השגיהערוץזכייניבין"כובלהסדר"בענייןוכן
פסיקה.7,23(בכרך,עסקייםהגבליםבענייניהחלטותקובץ)1988-ח"תשמ,העסקיים

u.377(1921);:זהבנושאאמריקאית .s257,1,,".Lumber co1American Column

;(978])422u. st438..United Stares Gypsum co1.Maple Flooring Manufacturer~ u.s
~1[,268,1ט.563.5(1925) (AssocsatioR

מחקרי"העסקייםההגבליםחוקיישוםעלהביטוחבשוקהתחרותמאפייניהשפפת"חת'מ29
.407(ס"תש)(2)טומשפט

.419-425'בע,שם30
.513(2)כטד"פ,דייטלצוייג'נליכרמן75/18א"ע,למשל,ראו31
General[ש.,272ט.u.s;(1926)476.5.":זהבנושאהאמריקאיתהפסיקה32 Elecfric1.U.S

(1952)371.u .s342,New Wrinkle1.u.s;(1948)364.U .S333,.ל]

United

.' States ~'

Gypsum

.
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נוגעותכבילותיושכלהסדר"כובלהסדרשלממעמדפוטרלחוק(4)3סעיף
הםלהסדרהצדדיםכלאם",שוניםמסוגים"חקלאיתתוצרתשלושיווקלגידול

מפלהשהואכךבשלזההסדרמבקריגור."בסיטונותהמשווקיםאוהמגדלים
אםכי,בצדקלדעתי,אומרהוא.אחריםלענפיםביחסהחקלאותענפיאתלטובה

במסגרתאותםלהעניקמקוםהיה,החקלאותלענפימיוחדיםלהסדריםמקוםיש

ענפיםשללמצבםבהתאם,הפטורשלהיקפואתמסייגיםשהיו,סוגפטורי
במסגרתמוסדרהחקלאותמענפירביםשלמעמדםכימזכיראינוהוא.ספציפיים

סמכויותושלהן,ומשווקיםיצרניםמיוצגיםשבהן,והייצורהשיווקמועצותחוקי
.33אלהבענפיםהתחרות"הסדרת"שללכתמרחיקות
חברההםלושהצדדיםהסדר"כובלהסדר"מגדרמוציאלחוק(5)3סעיף
לוהצדדיםשכלהסדר=למאודרחבפטורנקבעהמקוריכחוק.שלהכתוחברת

חברהבנותאו,ובנותיהחברהאו,הממשלהבידיעליהןשהשליטהחברותהם
צומצם1963ובשנת,אבסורדכדיעדרחכפטורשזהוהובןמהרהעד."אחת

יכולזהניסוחגם,בצדקיגורשמעירכפי,אולם.הקייםבחוקלממדיוהפטור
,"בהשולטתאחרתשחברהחברה"כמוגדרתבתשחברתכיוון,בעייתילהיות

הזכותמןאובחברהההצבעהזכויותממחציתביותרהחזקהמשמעהושליטה
שבומצבלהיותיכולכיבאומרוהשליטההגדרתאתמבקריגור.דירקטוריםלמנות

,למשל,אם)בפועלשליטהבעליהיהלאהשליטהמאמצעי%51-בשמחזיקמי
יכולהאחרבמקרהואילו,(%66שלברובהחלטותקבלתמחייבהחברהתקנון
מלאהשליטהבעלתלהיותאךהשליטהמזכויות%49-מפחותבעלתלהיותהברה
שלפעילותואתלכווןיכולת"להמתייחסתשליטההגדרתעלממליץהוא.בפועל
אורבעמחזיקהואאםבתאגידשולטשהואאדםעלחזקה"כאשר,"התאגיד

.34"בתאגידשליטהאמצעישלמסויםמסוגיותר
צדמעבידיםארגוןאועובדיםשארגוןהסדר"לפטורמקנהלחוק(9)3סעיף

הלגיטימציה."עבודתםולתנאיעובדיםשללהעסקתםנוגעותכבילותיווכללו
היותעלמתבססתהעסקתםתנאיעלקיבוציומתןמשאלשםעובדיםלהתארגנות
צורךהיהאםלהקשותניתן.מעבידיהםעםומתןבמשאהחלשהצדהעובדים
.עסקיםהמנהליםאדםבניביןנעשה"כובלהסדר"שלכךלבבשיםזהבסעיף
שנגעדיןבפסק?עסקיםהמנהלתמשפטיתישותבחזקתהואעובדיםארגוןהאם

הסדר"בגדראינהשכזוכבילהכיהדיןביתקבעפרטיהעסקהבחוזהבכבילה

Baxter:ת4:גםראו "Legal Restrictions % the Exploitation of the Patent Monopoly].ין
267(1966)11fale76"Economic Analysis.

לענףהמועצהוחוק1959-ט"תשי,ירקותשלולשיווקלייצורהמועצהחוק,ל"למו,ראו33
.1963-ד"תשכ,הלול

מגבילכשהוארקלאכובללהיותיכולהסדרשלפיה,בחוק"כובלהסדר"להגדרתלבבשים34
לביןמהםאחדכלביןהתחרותאתמגמילכשהואגםאלא,לוהצדדיםביןהתחרותאת
להיותיכול,תהאאשרהגדרתהתהא,שלהבתלחברתחברהביןהסדרשגםהרי,אחראדם

."כובלהסדר"
520



העסקייםההגבליםדיניעל

הארציהדיןבית.35"עסקיםהמנהלאדםבן"לגדרנכנסהעובדT~Rשכן,"כובל
ללא,אישיעבודהבחוזהעיסוקהגבלתחנייתשלכוחהאתמאודהגביללעבודה

.36"כובלהסדר"בגדרשהואלאפשרותקשר
שללפיקוחהכפפתםהוא1988משנתבחוקהחשוביםהחידושיםאחד
היאעסקיהןאתלמזגבמטרהחברותשלההתקשרותבחופשהתערבות.מיזוגים

מיזוגיםשבאמצעותהיאזולהתערבותההצדקה.העיסוקבחופשפגיעהספקללא
להתערבאמנםמאפשרהחוק.בתחרותהפוגעמונופוליןשללמצבלהגיעניתן

אתלהחזיריותרקשהאולם,קיצוניבמקרהלפרקוואף,מונופוליןבפעילות
לשםלהתערבאפשרותהייתהלכאורה1.נוצרשהמונופוליןלאחרלאחורהגלגל

החברותשתיביןהסכםתוצאתהואכאשרהישןהחוקפיעלגםמיזוגמניעת

מיזוגלתקוףניתןהברית-בארצות.37"כובלכהסדר=להגדירושניתן,המתמזגות
המכווניםצעדיםנקיטתכלומר,מונופוליזציהשעניינושרמןלחוק2סעיףבאמצעות
מיזוגיםעללפיקוחבחוקספציפיתהתייחסותלהעדיףישאולם.מונופוליןלהשגת

גםכמיזוגמגדירשהואבכךלכתמרחיקהישראליהחוק.בתחרותלפגועשעלולים
הגדירהאנגליהחוק.שליטהלהקנותכדיבושאיןהשליטהמאמצעינתחרכישת
-שבוכמצבמיזוג

.38"enterprises01מ56שbe10more enterprises . . . ceased]00"1י"

מרבעלמעלהשלנתחרכישתאישורלחובתלהכפיףמקוםאיןכילינראה
מיישכאשר,למשל)שליטהלהקנותכדיבואיןכאשרבתאגידהשליטהמאמצעי
.לממונהמסורהמיזוגלאשרהסמכות.(בחברהבעלותשליותרגדולנתחשמחזיק

.39מיזוגלאשררוצההואכאשרומיזוגיםלפטוריםבוועדהלהיוועץהממונהעל
הממונההחלטותעללערערניתן.בקשהדוחההואכאשרבהתייעצותחייבהואאין
.עצמההמיזוגבבקשתהטיפולכשלבמעורבאינוהאהרוןאך,הדיןביתבפני
שלאהחלטותעלגםבוועדהלהיוועץהממונהאתלחייבמקוםהיהכיסבוריגור

עותקלהעבירהממונהאתמחייבהחוק.עמוהצדקולדעתי,מיזוגלבקשתלהיענות
המבקשותהחברותשלפעולתןשתחוםממשלתימשרדל"למנכהמיזוגמבקשת

.556(4)לב,מחוזידינים,העסקיםההגבליםעלהממונה'נמזרחי(ם-ם-י)97/2ע"הראה35
ארציתקרין,מ"בערדגארד'נמ"בעמידעטכנולוגיותוינט'גק'צ,פרומרדן99/164ע"כע36

הגבלתלחניתרבמשקללייחסאיןכילעבודההארציהדיןביתקבע,15,122(2)1999
בפועלומגנהסכירההיאאםרק"תקפההתנייהתהיהלמעשהוכיאישיעבודהבחוזהעיסוק

."המסחרייםסודותיועלובעיקר,הקודםהמעסיקלרבות,הצדדיםשנישלהאינטרסיםעל
המשפטבית.רכשהצעתתוצאתאלאהצדדיםביןהסכםתוצאתשאינםמיזוגיםגםכמובןיש37

Nonhern.א[,צ,193ט.197.5(1904):בפרשתפסקהברית-שיצותהעליון Secaritie~ co

החברותששלוש,החזקהחברתלהקמתהסכםשלבדרך,רכבותחברותשלושמיזוגגי
.שרמןלחוק1סעיףשלהפרהמהווה,בשליטתהתהיינה

38(1)6451973Trading Act']ויו.
39245

"
,ffiid.
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להיוועץחובההממונהשעלמכךנובע,יגורלדעת.אחריותובתחוםהואלהתמזג
ברורזהאיןכללהחוקמלשון.בתגובתוולהתחשבהרלוונטיהממשלתיבמשרד
.אליוהועברהשהבקשההמשרדבעמדתלהתחשבהממונהשעל

מעמדושאלתאתגםמעלהרלוונטיממשלתיבמשרדהיוועצותשלזהעניין
סמכויותלהםמקנהשהחוקמשקענפיעלפיקוחגופיעםביחסיוהממונהשל

כיהיאהממונהעמדת.בפרטמיזוגיםואישור,בכלל,התחרותהסדרתבתחום
עצמאיתסמכותלויש,מידוהסמכותאתבמפורשמוציאאינושהחוקמקום
רשותבעמדתהתחשבהממונה,זאתעם.הבקשהאתלדחותאומיזוגלאשר

.40הביטוחבענףחברותמיזוגלענייןענפיתפיקוח
לתתהממונהאתהמסמיך,לחוק43אסעיףנוסףס"תשמשנתהחוקבתיקון

סירבבשעתו.למיזוגיםבהקשרמיוחדתחשיבותלהןשישמקדמיותדעתהוות
שחסרונותלדעהלהסכיםנוטהיגורכיונראה,מקדמיתדעתחוותלתתהממונה
יותרטובשבהםמקריםאמנםיש.יתרונותיהעלעוליםמקדמיתדעתחוות
שהואלפניהממונהבפניתהיינה,למיזוגמתנגדיםעמדתלרבות,העובדותשכל

לחוותיש,ציבוריתחברהשלרכשבהצעתמדוברכאשראולם,בבקשהמחליט
אומיזוגעלמחליטותציבוריותשחברותמרגע.מיוחדתחשיבותמקדמיתדעת

השפעהלהיותיכולהלפרסום.פרסוםלכךלתתחובתן,רכשהצעתעלמחליטות
הממונהדוחההפרסוםלאחראם.בבורסהחברותאותןשלמניותיהןמחיריעל
.41מניותיהןולבעלילחברותנזקלהיגרםעלול,המיזוגבקשתאת

חששקייםלדעתואם...חברותלמיזוגיתנגדהממונה"כיקובעלחוק21סעיף
באותוהתחרותמשמעותיבאופןתיפגעשהוצעכפיהמיזוגמןכתוצאהכיסביר

נמוכהאיכות(2...נכסשלהמחיריםרמת(1:מאלהבאחתהציבורייפגעאוענף
מתקשהיגור."האספקהסדירותאו...הנכסשלהמסופקתהכמות(3...נכסשל

הפגיעהמבחןעלבציבורהפגיעהמבחניאתלהוסיףצורךהיהמדועלקבוע
שלאפשריותלוואיתוצאותהןהחוקשמונהבציבורהפגיעותשהרי,בתחרות
למיזוגיםרקיפהענףבאותובתחרותהפגיעהמבחןכינראהלי.בתחרותפגיעה

מהולדעתקשה,החוקחלעליהםשגם,קונגלומרטיאואנכיבמיזוג.אופקיים

בעלכעליפו-אכיכ-בתלערדלניירותהכויסהעלהכרזה-איבעניץהממינהבהחלטת40
,עסקיםהמנהלגורםכלעלהעסקייםההגבליםדינייחולוכללבדרך":נאמרמונופולין

הנחשכיםבמקריםורק,ייחודיאורגןידיעלומפוקחתמיוחדבחוקפעילותומוסדרתאפילו
בעניניהחלטותקובץ)."מיוחדותפיקוחהוראותבפניהעסקייםההגבליםדיניייסוגולחריגים
תחרותשלמדיניותקידוםעלמופקדמי"חת'מגםראו.139,149(בכרך,עסקייםהגבלים
הביטוחעלהמפקחבעמדתהתחשבהממונה.9(א"תשס)והמשפט"?הפיננסייםבשווקים

וחברת"מגדל"חברתידיעל"הסנה"חברתשלהביטוחתיקירכישתבעניןבהחלטותיו

ידיעל"דקלה"רכשובעניין,152(אכרך,עסקייםהגבליםבעניניהחלטותקובץ)"כלל"
,158,162-163(אכרך,עסקייםהגבליםבעניניהחלמותקובץ)"מור"-ו"המשמר","הראל"

.("דקלה"רכשפרשת:להלן)186
.190-194'בע"דקלה"רכשבפרשתכהחלטתוהוצגההממונהשלהמסתייגתעמדתו41
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העסקייםההגבליםדיניעל

למיזוגיםגםלהתאיםיכולבציבורהפגיעהמבחן.התחרותנפגעהשכוענףאותו

.האחרוניםהסוגיםמשני
להכפיפוישמדוע,מסויםבענףבתחרותפוגעאינוקונגלומרטימיזוגאם

בשנתשהמליצהוקונגלומרטיםלמיזוגיםהווערה,ואמנם?אישורקבלתלחובת
מיזוגיםעללפקחצורךאיןכיסברהמיזוגיםעלהפיקוחאתבחוקלשלב1975
להשפעההישראליבמשקמודעותהייתהלאעדייןתקופהבאותה.42זהמסוג

ששיקוליבצדקמצייןיגור.ריכוזימהיותוכתוצאהבמשקהתחרותעלהשלילית
שללעצמתוהמוסיףמיזוגכאשר,כיוםהמשקלמבנהיפיםאינםדאזהוועדה

.43בציבורפגיעהשלפוטנציאלבעללהיותיכולקונגלומרט
,לקודמובהשוואה,1988משנתבחוקשחלוביותרהמהותייםהשינוייםאהד

שניםכמהבמרוצתהתלוותהשאליה,הממונהשלבסמכויותיוהרבהההרחבההיה
התעשייהמשרדבמסגרת,עצמאימעמדומתןהמקצועיהסגלשלניכרתהגדלה

החובהמןפטורליחןהממונהבסמכות.העסקייםההגבליםלרשות,והמסחר

לקבועובסמכותו,(14סעיף)"כובלהסדר"להדיןביתאישורלקבלתלפנות
עליוהמליץעסקישאיגודפעולהקואם,"כובלהסדר"הואפלוניהסדראם
היאריכוזקבוצתאם,17סעיףתנאיבמיזוגמתקיימיםאם,"כובלהסדר"הוא

סמכויות.(43סעיף)בשוקמעמדואתלרעהניצלמונופוליןבעלואםמונופולין
ומלומדותמנומקותפסיקותשלרבמספרהניבו,מכוחןהממונהוהחלטותאלה

סמכותגםלממונה.העסקייםההגבליםבתחוםהמקצועיתהספרותאתשהעשירו
פגיעותשתמנענההוראותקיוםמונופוליסטעלולאכוףמיזוגלפסולאולאשר

לסוגיכלליםלקבועסמכותלממונההקנהס"תשמשנתהחוקתיקון.בתחרות
פטורי)הדיןביתאישורמקבלתפטוריםיהיולהםהצדדיםאשרכובליםהסדרים

.משנהחקיקתשלסמכותלמעשהשהיא,(סוג
כיספקאיןאך,הדיןביתבפנילערעור,כמובן,ניתנותהממונההחלטות

מאזמדרגותמספרעלתההאכיפהרמת.החוקאכיפתבמרכזהעומדהואהממונה

זולהתפתחותיש.(פרקיםשישההאכיפהלנושאמקדישיגור)הישןהחוקימי
בנושאיםמתערבהממונהכיאלהטוריםכותבשלתחושתואולם,חיובייםצדדים
שלשקידומהבכךלפגםטעםיש.הראוימןיותרבמשקהפעילותשלשונים
השלטונותהתערבותמיעוטהואשלהההיכרמסימנישאחד,תחרותיתכלכלה

שהגיעייתכן.הממונהמצדהתערבותשלרבהכהבמידהכרוך,הכלכליתבפעילות

.559,573(ח"תשל)לבהפרקליט"וקונגלומרטיםלמיזוגיםהוועדהח"דו"42
בתאגידיםהבנקיםאחזקותשלההיבטיםלבחינתהוועדהוחשבוןבדיןבפירוטנידוןזהנושא43

שלושהשלדעתמוותנכללההוועדהח"דובמסגרת.1995ישמכר,(ברודטועדת)ריאליים
מפורטתהתייחסותהכוללתהרווארדאוניברסיטתשללמשפטיםהספרמביתמלומדים
L.Aאע.Concentrationאthe-הישראליבמשקהקונגלומרטיםלהשפעת . Bebchuk

(1995)lsraeli Eiononrf and Bank Investment

" Commercial (Jompanies.הדעתהוות
.(במערכתשמורעותק)ח"לדודכצרופה
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מילאיגורשלספרו.אכיפתוובדרכיהחוקבגישתתיקוניםעללמחשבההזמן
Textbookהואהכולבסך.העסקייםההגבליםבדיניהעבריתבספרותגדולחלל
לספרותהפניותמספקהוא.השורהמןהדיןועורךהסטודנטלצורכיהמספיק,טוב

.היריעהבהרחבתלמעונייןופסיקהמקצועית
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פרשניכסגנוןועגנוןהמשפטמקוםעל

1(אלמוגשולמיתמאת"סיפור,משפט,עיר"על)

*אלברשטייןמיכל

וסגנונוהספרעל.א

"מחוקקיםסיפורים"ווספרותמשפט.ב
ולמעשהלהלכהמשפט.ג

במשפטואמונהאמת,צדק.ד
תאורטימפגשמקום.ה

וסגנונוהספרעל.א

פורמלייםבמקורותבשימוש,לוגיתבסדירותכללבדרךמתאפיינתמשפטיתכתיבה
הדיןמפסקיבאחדשנאמרכפי.שהוצבוההנחותעלבהתבססמסקנותובהסקת
שופטשלמלאכתו",המעשהסיפורשל"עגנוניזציה"שללאפשרותבהתייחס

אתלהעמיקובכךדמיונוכנפיעלהמציאותאתלהרחיבהרשאי,סופרשלזואינה

למסגרתהכנסתהתוך,המציאותאתמצמצמתהיא;שונההשופטשלדרכו.הבנתה
נוהגזהצמצום.2"הדיןבעליביןלסכסוךהפתרוןמציאתלשם,מושגיתנורמטיבית

המתובלותפסיקותיוכמו,מיוחדיםמקריםלמעט,שיפוטיותבהכרעותרובפיעל
השופטשלמסוימותעכשוויותפסיקותאוהמנוחזילברגהשופטשלוהישנות

,למשפטיםהספרובביתאילן-בראוניברסיטת,למשפטיםבפקולטהמרצה,למשפטיםדוקטור*
.למינהלהמכללהשלהאקדמיהמסלול

.(ב"תשס)עגנוןי"ששלומלואהבעירהמשפטמקום:סיפור,משפט,עיראלמוג'ש1
.שוקןבהוצאתלאוריצאהספר

דברי.(אנגלרדהשופט)428,429(2)נגר"פ,הכלליהחשב'נפורת-בן98/6871ש"ענמ2
לשעברהמדינהומבקרתהשופטתשלהגימלאותהיקףפרשתעלמוסביםאנגלרדהשופט
חומרלשמשראויהמעשהסיפור"כיאנגלרדהשופטהעירזאתפרשהעל.פורתבןמרים

אשר,קולעתלסאטירהספרותאומןשלהכרוכהידותחתהופךהיההסיפור.סופרבידי
יסודותבויש,ואמנם.עגנוןי"ששלהמדינהלספרהפרקיםלצדכבודלשכוןהייתהיכולה

ועדהוישבההמדוכהעלהממוניםישכוכאןגם.המסיםעלעגנוןשלסיפורואתהמזכירים
.שם,שם."שונותמהצעותהצעותוהוצעו
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סדוריםטיעוניםמציבהכללבדרךאשר,אקדמיתבכתובההואנוהגכןכמו.חשין
3סיפור,משפט,עירבספרהאלמוגשולמיתשלכתיבתה.מושגייםדיוניםומפתחת

חשיבהשבמסגרתו,חדשכללהיאמציעהכיוייתכן,זהבהקשרחריגמייצגת
,המשפטימהשיחאינהרנטיחלקשהנםובפרדוקסיםבסתירותהכרה,נרטיבית
אפשריסגנוןמשקפות,המציאותולצמצוםלסגירותשואפתאינהאשרוכתיבה

.העליוןהמשפטביתלשופטיאףכיוייתכן,העכשווייםהאקדמיהלאנשיורצוי
מתוך4ומלואהעירעגנוןhwבספדווזורמתפגישהקריאההואאלמוגשלספרה

לאחרפורסםומלואהעיר.ותרבותספרות,משפטביןהיחסיםאתלהביןניסיון
מאוחששבמהלךמולדתועירתולדותאתלהקיףבניסיוןוייחודו,עגנוןשלמוחו
כפניםהמתאפיין,אישיוכמסמךזיכרוןכספרעגנוןלושייחסוכחשיבות,שנים

המכלולבהכרחאיננה,סיפור,משפט,בעירהעיר.מגווניםובחומריםמרובות
בספרותבוהעיסוקאשר,מודרניתציוויליזציהשלאורבני-המודרניהארכיטקטוני

אותההמייחדיםמאפייניםכבעלת,לרגולציהכמושאהואהעכשוויתהאקדמית

,'אץ'בוצ,עגנוןשלהמפורסמתהיהודיתכעיירהמדובר.5אחריםיישרבממקומות
בינייםכתחנת6"ונחליםיערותשלכמקום"מייסודההתפתחותהשלובכרוניקה

אחרוניםלדורותלמעכרועד,והתמסדותהתבגרותתהליכידרך,ישראללארץבדרך
אלמוגשלגםכמו,עגנוןשלהכרוניקה.ואבלזיכרוןכספרהמכלולהצבתתוך

קהילהביןהעקרונייםביחסיםהעוסקת,"תודעהשלכרוניקה"הנה,אותוהמתארת
התרבותשללהבנתההתבוננותמוקדמהווה"העיר"שהואהיישובמקום.למשפט

היחסכמובסיסיותמשפטיותתורתשאלותשללהננתץ,אלמוגועכור,המשתנה

;וכוהמשפט;משפטיתערכיתבחשיבהמוניזםמולפלורליזם;לצדקמשפטבין

.והגדרותיוהחוקמקורושאלתחלוקתיצדק;קולקטיביזםמולאינדיווידואליזם
לאומיים-עלמשפסיגםובמשטריםבקהילותהענייןמתגביבוהגלובליזציהבעידן

כתיבתודרךגלותיתמשפטיתישותהמתאר,אלמוגשלספרהמשמש,אותןשיסדירו
.בעברכברכאלהמשטריםהתבוננושבולאופזמרתקתכדוגמה,עגנוןשל

"מחוקקיםסיפורים"ווספרותמשפט.ב

שלהעכשוויהמחקריהשדהבמסגרתנערךשבספרהמגווניםבנושאיםהדיון

המחשבהשלהיסודבבעיותונגיעתושלוהיריעהוהיקף,"וספרותמשפט"
ואת,זהמתפתחתחוםשלחשיבותואתלהדגישעוזריםלדורותיההמשפטית

.1הערהלעיל,אלמוג3
.(ט"תשנ)ומלואהעירעגנוןי"ש4
.Harv.(1980)1057:למשלואו5 ] Rev93"Legtl Concept8city asכעז"Frug_0.ע,

Metropolitan:וכן AreasפוOrganization of

I

Govemment66ז"'Warren,1Tiebout.א]
:G .E. Frilg Ci~y Making;832,831(1961).POL sci. Rev.55מג"Theoretical Inquiry4

(1999,Wds (New Jersey

"
Bwiding~ח41אא8 (Jommuniiies Hhoal

.42'בע,1הערהלעיל,אלמוג6

526



פרשניכסגנוןועגנוןהמשפטמקוםעל

.המשפטיתוהפרקטיקההתאוריהבתחוםעכשוויותלדילמותשלוהרלוונטיות
המשפטאתמציג;הסיגנוניתבמפדותמשתקףשהואכפיהמשפטאתמראההספר

הליכהכדיתוךלצדקולחתוראמתלבטאשלוהיכולתשלבמובן,כספרות
הספרותשליכולתהאתממחישוכן,ספרותייםואידיאליםמידהאמותבעקבות
.7ההברהעלולהשפיעמשפטליצור

לינאריתלוגיתולהצגהלסגירותשואףאינואלמוגשלהמיוחדכתיבתהאופי
,מורכבת"סיפוריתבזרימהמדובר,עגנוןלגבימציינתשהיאכפי.טענותיהשל

,פואטייםוכליםקולותשלבמגווןשימושהעושה,ומתפתחתמשתנה,דינמית
כתיבתשבה-זופרשניתעמדה.8"שוניםמסוגיםמטאנרטיביותהערותובהם

ברומןפרקהנה,המשפטבביתת/השופטשלזואו,המחברתשלזוכמו,הסופר
(סינגולרי)המיוחדאלשואפתאשרובאמירהחייםבסיפורהמשתלב,בהמשכים

חידושבגדרהיא-משמעותבעלביטוישלהאפשרייםהיחידיםכאופניםוהפרטי
.חשיבותואתמדגישהספראשראתגרבגדרהואפיתוחם.המשפטיכשדה

והעשרתםוהמשפטהספרותערוצישלומתמדתמקבילהזרימהמניחהספר

הדילמותואתהמשפטעולםאתיותרטובלהביןלנועוזרתהספרות.זהאתזה
חדשהפרספקטיבהמעניק,מצדו,האהרוןוזה,אלמוגטוענת,אותוהמאפיינות

בעיצובספרותשל"המחוקק"התפקידולהבנת,המתוארתהעגבניתלפטרות
סיפורים"בהעוסקבפרק,למשל,כך.חייםאנושבתוכםהתרבותייםהמבנים

הסיפורבנייתשבווהאופן9"הבדיוןשלהחוקיותחסרהחוק"מודגש,"מחוקקים
גבריאלעצמומכפיףכך.המחייבתהכללליצירתדברשלבסופוהמביאההיא

בקיוםבחראשר,גבריאלסבושלומותוחייולסיפור"הבדיםלבושהאיש"בסיפור
כמו;11החגיםבתפילותכחזןעבודתועלתמורהלקבלסירובתוך,בלבדרוחני

ההצעהאת"המושלברוחאורבלהםהמבקשים"בסיפורמרדכירבידוחהכן
מספראשר,מזבנאמחרבששמעסיפורבסיסעלהקהילהכנישללרבנותלהתמנות

.מרבו12שמעאותו,ושמעוןראובןשלסיפורםאת
דרךוהכרעותיהןחייהןאתהמדריכההחוקיותאלמגיעותהעגנוניותהדמויות

הקהילהבפנקסלעתיםננתכיםואשר,לאוזןמפה,לדורמדורהמועבריםסיפורים
נכתבהסיפור.הסיפור,חוקיםלספרישגרתיבלתיבאופן,שבצדופורמליכחוק

שלפרטיבהקשרבמיקומוהואהמיוחדוערכו"יסודועלדברדבי,אמתבכתב"

תחומיםשניבץהקשריםומגוון"כספרותמשפט"לבין"וספרותמשפט"ביןההבחנהעל7
אלמוג'שוכן;5(ב"תשס)יחמשפטמחקרי"כמסעוספרותמשפט"אלמוג'שראואלו

.24(2000)וספרותמשפט
.34'בע,1הערהלעיל,אלמוג8
.(מדרידהציטוט)55'בע,שם9

"נרטיביצדק"יוכל"וכן,249(2002)יחמשפטמחירי"סיפוריםמשטור"בפוקס'פגםדאו10

.283(2002)יחמשפטמחקרי
.56-59,86-87'בע,1הערהלעיל,אלמוג11
.62-68'בע,שם12
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חיוניתפעולתה,בהשגתוהמשפטמוגבלותאתהיאשממחישהובין,הצדקתפיסת

שאינוכזה,צדקעלחשיבהשלפתוחהתמטיקהולקידוםהביקורתיהחושלפיתוח

הרדיפהמוצבתכאןגם26"מחוקקיםסיפורים"שלבהקשרכמו.בתבניותכבול

אתלכתובההתעקשותגםכמו,להשיגווההשתדלותהצדקאחרנמנעתהכלתי
וליכולתהיחידשללתקווההיחידההאנושיתכאפשרות,אמתבכתבהמציאות

כדרךלונגלתהאשרבאמתלהשתמשמשהרכימסרבכך.המציאותאת"לסבול"
שלהמעגןבעלה,אהרוןעםבגיהינוםנפגשהואכאשר,תכליתית-אנושיתשאינה
ואל,גדולהלזלאטימשהרבישלשדאגתואףעל.זלאטיהאהובההצעירהקרובתו

,הבעיהאתלפתורהמפורשתבקשתוובעקבותצדיקותומתוךהואהגיעההתגלות

הרציונליבעולםהאנושות"התגלות"לומהנהההזיוןבעקבותמפעולהנמנעהוא

שבידיושהעובדותאדםבידילזלאטיגטנשלחדברשלבסופו,אכן.מטהשל
,מעלהשלבעולם.27זהבאופןנפתרתוהבעיהבגיהינוםשנמסרואלהאתסותרות
האנושיבעולם.מדויקחשבוןומייצגהאלידיעלנקבע,ומוחלטמושלםהצדק

שרירותי,ולקויחלקי,פגוםבצדקלהסתפקעלינונגזר28"ואיבעיותקושיוהכולו"ש

האמתאללשאוףאנומצוויםזאתוככל,עגנוןידיעלבמתואר,לעתיםואכזרי
בתכניתשימושתוךתושגוהיא,משמיםהתערבותשלתוצראינהזואמת.והצדק

,במציאותההתערבותאתהמנחהיצירתיככליהספקעלשמירהותוךהתכליתית
כתורתהמתקיימיםכדיוניםעגנוןשלכתיבתומשתלבתזהבמובן.עיצובהתוך

כפלורליזםהדוגליםהוגיםעםכמתיישבתמוצגתוהיא,כיום"חילונית"ההמשפט
תשובהבדברדבורקיןרונלדשלטענותיועםומתעמתת,יזיוסףכדוגמתבמשפט

.אחת29נכונה
הפעראתהספרממחיש"ומשפטהלכה,אמונה=בנושאיהדיוןבהקשרגם
,טוטליאופיהנושאת,מעורערובלחישלםשאופייההמוקדמתהאמונהבין
ואפילוראליסטיתהתבוננותכוללאשרהאנושיתלמציאותהמפוכחהיחסלבין

שונהוהמופשטתהרעיוניתההלכה.3""אשלייתיתבלתיאמונה"המכונה,מרירה
מתנהלים,האחרונהשלוהליקוייםהכשליםבמסגרתאך,והמעשיתהמוסדיתמזו

תורהבלימודמקפידאשר,מרדכירבי.הסגנוניתהאמירהומתנסחתהיומיוםחיי
נזקקאינו,הקהילההנהגתבוללחיצוניתמטרהכללשרתמבלי,בלבדלשמה

החייםלמציאותהרעיוניתההלכהאתלקשרניסיוןעניינהאשר,"המוסדיתהלכה"ל
אוה/המנהיגשלהעולםלתמונתנכנסיםוהמציאותשהיומיוםברגע.31היומיומית

.52'בע,שם26
.78-81,99-101'בע,שם27
.95'בע,שם28
Raz:ראו29 The Authority of ~Law.7;(1985,Dworkin % Matter of ,Principle (Oxford.א

202-200(1979.Oxford(.
.ואחריםגולדמןאליעזר,'ליבוכיץישעיהולהוגיםהתייחסותתוךנעשהזהבמושגהשימוש30

.165-166,171-174'בע,1הערהלעיל,אלמוג
.168'בע,שם31

530



פרשניכסגנוןועגנוןהמשפטמקוםעל

והמגבלותהאנושייםוהמורכבותהמוגבלותגםמופיעות,ההחלטותמקבלנותשל
המערביתהחשיבהבמסגרתחריגהנהזהבפיצולאובפערההכרה.מטיליםשהם

משפטית32תורתחשיבהשלוהמוכרתהקלאסיתההתפתחותובהקשרהמקובלת
המניחהכזו,המשפטיתההכרעהלשפתחדשמסוגלוגיקהלהציעעשויהוהדגשתו

.33"כןפיעלאף"ומכריעה,וניגודיםסתירות

תאורטימפגשמקום.ה

הלאהחיבורהנובספרהמתוארמהמהלךהעוליםהמעניעיםהממשקיםאחד
.דתימחשבהועולםמודרניותמשפטתורות,מודרנית-פוסטחשיבהביןשגרתי
כמתיישביםנחשביםאינםאשרתוכןעולמותמציביםלכאורהאלהמקורותשלוש

מתאפייןאשדאחדנדטיביטרקםאלהכחיכהאותםאורגתפלאובדרך,זהעםזה
'א'ל'ה;ויליאמסגלנווילבצדדרידהק'זאתלמצואניתןכך.וכהרמוניהבזרימה
חוקריבצדהישראליהעליוןכבנפטביתרפטי";מדשואהמגידבצדהאדט
הפילוסוף-)Lyotard(ליוטרדפרנסואהבצד'ן"ליבובוישעיהו;וספרותמשפט
אףכיוייתכןכניגחיםלהציבםהיהניתןאשר,אלהצמדים.מודיניסס-הפוסט

העגנוניהדיוןבמסגרתמקומםאתמוצאים,ביניהםמתיישביםבלתיכטקסטים
מבקשתאלמוגאשרהנרטיביהמרחבמתוךובעיקר,עצמההיצירהמורכבותמתוך
המשמשים,אלוטקסטיםשלוהקונטקסטואליההיסטוריהממד.מאחוריהלהציב

,למשל,בך:כחסרהספרבמהלךמסוימיםבמקומותלהיראותעשוי,בערבוביה
משפטהתפתחותשלכמיקרוקוסמוסהעיירהחייוהווייהדתי-היהודיהמשפטמוצג

ביןכללימובהקיחסכמיצגנבחןלאגדההלכהביןהיחס;התרבותבמסגרת
מנותחיםאינםהתכליתיתלתבניתהאידאליתהתבניתביןוהיחסים;לספרותמשפט
שליותרהיסטורי-סוציולוגיהיבט.מודרנימערכימשפטשלההתבוננותמזווית
בהתפתחותראשוןכשלבהתכליתיתלתכניתהמעכראתלהציגעשויהיההדיון
הבניהלחזקובכך,וברמקסהסוצעלוגשלבמתחיו,המשפטיתהמחשבהצורות
עשויאץ'בוצשלמשפטה;כנפילהדווקאולאוכקדמההתבניותביןהמעכרשל
,דתימיעוטשלקהילתימשפטשלמובהקכתוצרזהבהקשרמוצגלהיותהיה

כתואםלאגדההלכהביןהיחסמתפרשהיהגםוכך;יותרכלליתמערכתבמסגרת
מסוגניתוח.יבזרגיייבווספרותמשפטיחסיולאמודרנית-פרהמשפטמערכת

חדשיםחשיבהכיווניועל,ולהעלימםפרדוקסיםשלקיומםאתלהכחישהמערביהנעיוןלעריץ32
Paradoxes,:גםראועליהםבהתבחנות

~

oflLaw: Derrida, Luhmanא41יTeubner

'

'

"

Dealing.ם

conference80תunpublished, manuscript given61()Law"וfietholtef' Paradoxes9

wKh88000א

"
א2)2,תן001

'

December08Frankfilrt Universitfלסי1471,ט61אאf'aradoxes

Uniyersity11מב-Barr.
למושגשלוהקשרועל,זילברגהשופטשלבכתיבתוזהמסוגהכרעהבמגנתשימושעל33

פרשנייםבסגנונותעיף:האפורטיוהמצבברדהועדמרינגר"אלברשטין'מראוהאפוריה
).:נסראו.633(ג"תשס)יטמשפטמחקיי"העליקהמשפטביתשלבפסיקתוסבסבים

(1993,.Jknida

.

.
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במסגרתמבודדתכיחידההעגנוניתהמערכתעלהתבוננותלהציעהיהעשויזה

הדופןיוצאתלהיותהקשורממאפייניהגדולחלקאשר,כלליתמשפטיתתרבות
ההיסטוריה(ושאון)לשעוןבהתאםהמתפתחתהכלליתהמערכתשל"האחר"ו

אולשרוהפנייההכלליבמשפטהשימושכזהיחסיםמערךבמסגרת.הכללית
והעקמומיהכאוטיההיבטאתומחזקותשרירותיותהתערבויותמייצריםלדוכס

בובאופןפועלותואשרמתואמותאינןאשרמערכותשל

-

לוגיקותפיעלזמני-ינמז

משפטלפתחוהניסיון,יהודיתלמדינהשהמעכרסביר,זהרקעעל.שונותושפות

יישוםימנעואשרתודעתיושברשפהשינויי,זהותמשברייכוננומודרנימערבי
אינוכזהשבר.הישראליבצדקהדיוןמסגרתאלהעגנוניותהתובנותשלישיר

.הספרשלעניינובמוקד
בזרימהדווקאטמוןהספרשלערכוכימתבררנוסףבמבט,זאתלמרות
ממבטובהימנעות,הטקסטואליים"הניגודיםאחדות"שלמציעשהואהנרטיבית

היסודאבניביןהעקרונייםביחסיםהדיוןדרך."מפוכח"היסטורי-סוציולוגי
עולםתפיסתצומחתעגנוןשלהספרותיתהכתיבהבאמצעותהמשפטשל

הכוח,המשפטבתורת"המודרניים"מהזרמיםרביםשמראיםכפי,שבמסגרתה
שלהביקורתיתהתנועה)המשפטימההליךאינהרנטיחלקהםוהשרירותיות

המשפטהבנתבמסגרתוקייםשרירהדתיהיסוד;(הבריתת-בארצותהמשפט
הבוחןאבןלהיותחוזרתוהקהילה,(35המשפטשלאנתרופולוגיתתפיסה)המודרני

.(המשפטתשלקהילתניתתפיסה)חברתיוסדרהרמוניה,לכידותלהתפתחות
להביןניסיוןתוך,וישןחדשסדרשלעקרונותביןחיבורשל,זהמסוגתהליכים

באמצעותכיוםמתפתחים,הקשרמתוךורקקרובהקריאהמתוךהמשפטאת
:וכמובן,והיסטוריהמשפט,ותרבותמשפט,וחברהמשפטכמומשפטייםזרמים

באמצעותלהעמקתםלתרוםועשויהלהםחיוניתהעגנוניתהחשיבה.וספרותמשפט
הסתירותאתהמכילההסיפוריתהמסגרת.היהודייםהתרבותייםבתכניםהשימוש
שלהכרחיהיבטכןאםהיא,אופטימיתמבטנקודתהצבתתוךאותןופורשת
,זהמקום.הספרבמסגרתהמשפט"מקום"אחרהחיפוששליותרהרחבהפרויקט

ככלרביםשביליםלפתוחאמור,הפרקיםביןבמעברוהולךמתבהרשהואכפי
אמורבעיקר.אחרתאוכזאתמחקריתאוסיפוריתלסוגהלהתחייבמבליהאפשר

איננהאשר(דתיתאומודרנית-פוסט,מודונית)אחתאמתכלמקבלתלהימנעהוא
.המספרתשל-צליוובכתיבה,המספרשלהאישיתהתודעתיתהכרוניקה

34(1994,.ed*6)Law and Ideology" Noydb Intmduction ro Jarispnafence"40א.(10!ח
959-950.

.35(א"תשס)ההמשפט"האזרחיתוהדתהמשפטבית"ברשק'ל35
36Pubac

fA

airs44חPhilosophy14"Gutmann "Communitarian critics of Liberalism.14

(1989,Jommunity, and Caltwre (Oxford(4"16216תש

.

Kymlicka.,(1985)308;ו.
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1(שלמה-בןאליעזרמאת"משפט-ביתבזיוןעל"על)

*שטרוזמןאורי

ארוכיםלמרחקיםלרץמשול,לוהמוקניתכזכות,המשפטיותלערכאותהנזקקאדם

הרץ.הסיוםבקוהמגעמועדאתלאאךהזינוקמועדאתשיודע,מכשוליםזרועי
אדםאותוואילו,ניצחונופרסיאתאתרעללממשויוכלבתהילהמידיזכההזוכה
במחירנכחעתאפירוסמלךפירוסשלבמצבולהימצאעלולבמשפטושיזכה

במרישנאמרו,דבריועלולחזור(הרומאיהצבאתבוסת)ההצלחה(צבאואבדן)
איננוויריבואדםאותושלמזלואיתרעאם."ואבדנוכזהניצחוןעוד":לבו

במצעדלפתוחעליויהיה,לקיימהממאןאולחובתושנפסקההפסיקהעםמשלים

שניהם.מסלוליואתשינתבו,חוקיםבשנייפגושהואבדרכו.זכייתולמימושקשה
החוק.מחודשתאדרתעצמועללפעםמפעםעוטהמהםשאחדאף,יומיןעתיקי
המנדטבתקופתיוצריושהלבישוהובמעטה(כמעט)לבוששנשאר,היומיןעתיק
פעםמדיהמחדש,השניהחוק.המשפטבביתבזיוןפקודתהוא,1937בשנת

,לפועלההרצאהחוקהוא,המקוריעיצובואתלשנותבליבלבושושוניםפריטים

.(1332משנת)העותמאנילפועלההוצאהבחוקהוצבושיסודותיו,1967-ז"תשכ
האזרחלרשותהמדינהשירותיהעמדתהואהחוקיםשניאתהמנחההעיקרון
יפגעלאשהמימושבתנאי,בהםלכשירצה,במשפטזכייתואתלממשהמבקש
פיעלאף,כך.חיוביואתלקייםהיכולתחסרהחייבשלקיומוויכולתבחירותו

היאהמדינהלא,המשפטביתלצוויוציותהדיןפסקיבקיוםלמדינהענייןשיש
להניעשאמורזההוא.הדיןבפסקהזוכהאלא,הביצועעלומפקחתשיוזמתזו
כללזווהנעה,המשפטביתבזיוןפקודתאתולהפעיללפועלההוצאהגלגליאת

.פשוטהאיננהוכלל
,לפועלהוצאהראשי,ברורהחקיקהימצא,לפועלההוצאהבשביליהמהלך
הנעשהעלמתעדכנתספרות.בהםאותושידריכומיומניםופקידיםלפועלמוציאים

.(בדימוס)אביב-בתלהמחוזיהמשפטביתשופט*
משפטלמחקריהמכון"בהוצאתלאוריצאהספר.(2002)משפט-ביתכזיוןעלשלמה-בן'א1

."מ"בעוכלכלה
.("המשפטביתביזיוןפקודת":להלן)332(ע),אכרךי"חא,המשפטביתבזיוןפקודת2
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אתיריבועללכפותהדדךאתלמצואהמבקשאך.דדנואתתאירלפועלבהוצאה
עשייתעליומטילאלאהחייבעלכספיחיובממילוראיננו,הדיןלפסקהציות
ביתבזיוןפקודתאתלהפעילשעליומהרחישעלה,ממנוהימנעותאומעשה

הנהוגיםהדיוןלככלילהיזקק,המשפטלביתלחזורעליויהיהכךלשם.המשפט

ללאאבל,מספוררביםאינםהתקדימיםאמנם.אותוהמחייביםולתקדימיםבו
.דחוקהואמבוקשולהשגתהסיכויבהםההתמצאות

לכוף"המשפטביתסמכויותאתקובעהמשפטביתבזיוןלפקודת(1)6סעיף
מעשהאיזהלעשותוהמצוהידםעלשניתןצולכללצייתבמאסראובקנסאדם
פיעלתיעשההכפייהמתיהנחיהללאזאת."מעשהכללעשותהאוסראו

הכפייהאמצעיאתמעמידההפקודה.לפועלההוצאהלשכותיריעלומתיהפקודה
,מנכלהלאאף,הדרכהכהאיןאבל,מאסראוקנס,פיהעלהאפשרייםהבלעדיים

...6סעיףפיעל...עונשהמספלצו"עלעדעורמתירההפקדנה.הכפייהעצמתעל
,3"בוהביוצאעונשהמטילפלילידיןפסקעלבערעורהנהוגיםהתנאיםבאותם

ביתלצוהציותלכפייתכקשההרוחההחלטהעלהערעורבוכותנוגעתאינהאך
אלאהפקודהמלשוןעולהאיננהאחרותולרבותאלולשאלותהתשובה.המשפט
.'לערכאותיהםהאחריםהמשפטובתיהעליוןהמשפטביתמפסיקת
פקודתשלשעניינההמחשבהאתמידמעוררת"ביזיון"המלהשלהפשטלשון
כלפיומעליבההתייחסותידיעלהמשפטביתבזילותהואהמשפטביתבזיון

הפקודהשלתוכנהאבל.המבזהובדיןבהתנהגותאופהבעל,בכתבישירות
כמבזההמשפטביתלהחלטותלציתהמסרבאתראההמחוקקשמלכתחילה,מלמד
ושלהמשפטבביתהמתפרעשלדינואתאחתחקיקהבמסגרתכללולפיכך,אותו

עםכיחדהמשפטביהנגדכלעדבריאומשפטלהטותככוונהדכריפהמפרסם
לצייתהמסרבועםבחקירתונשאלשהואהשאלותעללהשיבהמסרבהערדין

במהלךלפגיעותהמתייחסיםהפקודהסעיפיבוטלולימים.המשפטביתלציווי
הוראות.פוגעיםפרסומיםידיעלאופרועההתנהמתידיעלהמשפטשלהתקין
רקמתייחסתהנוכחיתהפקודהולפיכך,5אחריםחקיקהבסעיפיביטויקיבלואלה

המשפטבכיחלהיחקרהעדשלבסירובוביטוילידיהבאהמשפטלביתציות-לאי
.המשפטביתידיעללושניתנוההוראותאחרלמלאאדםשלובסירוב

כיוםהמחייבליישוםהחשוכותהסוגיותבכלהמשפטיותההלכותשלאסופה
עלשלמה-בןאליעזרר"דשלבספרונמצאתהמשפטביתביזיוןפקודתשל
ביתבלשוןמובאותההלכות.חודשיםמספרלפנילאורשיצא,משפט-ביתבזיון

מובאהכלוסוגרותהפותחותהמירכאותביןכמקובלמצוטטותשהןבין,המשפט
בכךיש.המתאימיםהקישורדבריאחשהוסיף,המחכרנדברמובאותשהןובין

.(1)8'בס,שם3
.(בתזוזהשופט)5412547גקר"פעזה'נמזח63/288א"עלמשלראו4
הדיןעלקדמי'ישלבספרווכן1977-ז"תשל,העונשיןלחוקא288-ו287'סלמשלראו5

.962(שניחלק,ה"תשנ)בפלילים

534



משפטביתביזיוןעל

הדיןמןלטעמיכיאם,הפסיקהשלדיוקהעללעמודהמבקשלמעייןלהועילכדי
המציינותהמירכאותבין,כלשונםהמובאים,השופטיםשלדבריהםאתלהביא
.המחברכדבריחשבושלאכדי,זאת

מוקדשמהםאחדשכלשעריםבשבעהמקובצותמשפט-ביתבזיוןבעלההלכות

באותוהנדונותהשונותלסוגיותהמתאימיםלפרקיםמחולקשערכל.מיוחדלנושא

"משפט-ביתבזיוןשלמהותו"כעניינו.הכלליהשערהואהראשוןהשער.שער
,אליהםלהשתייךעשוישהואהמשפטחתומילפיהביזיוןסיווג."המבזהובשהות

ליסודההתייחסותלקביעתהשוב,"פליליביזיק"או"אזדחיביזיון"הואאם

שנעשהמעשהעלענישההיאאם.לוהמגיעהולענישהמהמבזההנדרשהנפשי
פניאתהצופההתדאההיאשמאאו,בהיקפהמוגבלתצניפהוושאז,בעברה
עלהגבלהאין,אולי,ואזהרעהדרכומהמשךהמבזהאתלהרהיעומכוונתהעתיד

.עליוהמוטלאתויקייםשיתרצהעדלמבזההצפוייםהקנססכומיועלמאסרימי
שהרי,האשמהאוהשחריותלהוכחתהנדרשהראיותואשקלעלגםהשפיעהסיווג
אשמהלהוכחתעליהןהחלמהנטלקלהאזרחיתהאחריותלהוכחתהנדרשמשקלן
הפליליתהענישהמעולםהלקוחיםבמושגיםהשתמשאמנםהמחוקק.פלילית
הערעורוכותאתלהחילוכהוראתו"מאסר"או"קנס"ידיעלהאכיפהאתבאפשרו

הפקודהלפיהאכיפההליכיאבל,פלילידיןפסקעלהערעורכללילפיהענישהעל
בזיוןעלבספרושהובאו,זוסוגיהעלהרננן'פרופ(arדעותיו.אזרחייםהם
,עתהועד1965-בפרסומןמאזאקטואליותונשארוציות6-איידי-עלמשפטבית

מסתבר.זאתהקובעתהמשפטבתיפסיקתשלבצדהזהבפרקבהרחבהמובאות

.האורחיהמשפטבתחוםהמשפטביתכיודןאחמסווגתהמשפטיתשההלכה
,מההפרההסובלהדיןבעלבידינתונההמשפטביתביזיוןהליכיהפעלתלכן
ההליכיםעל(פרטיותבקובלנותלמעט)בללבררךהמופקרת,המדינהביריולא

הדיוןסדריפיעלמתנהלקיומו-לאיאוהצולהפרתהאחריותובירור,הפליליים
ולבאיהדיןלבעלילתקלותנורםהמשפטיהשעטנז.האזרחיבמשפטהמקובלים

בדרכםהםוטועים,הפקודהלפיההליכיםלכל(האזרחי)אחדשדיןהסובריםכוחם
עלהמחברעמדתליחסרההשנישבשערהערעורבפרק,לכן.הערעורלערכאת
פיעלהמבזהידיעלהערעורהגשתאתהמחייבבפקודהצתהעדשנותרהציוות

הביאכאשרהחוקלשינוילמחוקקקריאתואתלשמועציפיתי.הפליליהדיןסדר
האזרחיהדיןסדריפיעלהגשתםבגללערעוריםהדוחותהמשפטביתפסיקותאת
.,הפלקהדיומדדחדקפיעלולא

עלהאפשריותהאכיפהדרכיבדברהפקודהלהוראותמוקדשהשניהשער

,השיפוטיתההחלטהוממרההשותקהערשהם,המשפטלביתלצייתהמסרבי המחוקק.הצרעורלשמיעתעדהביצועועיכובבעניינםההחלטהעלהערעורובדבר

מוארקבלתיסירובמפניעדלהרתיעהמשפטביתשלבכוחושיהיהסברהמניטורי

.(ה"תשכ)ציות-איידי-עלמשפט-ביתבזיוןהרנון'א6
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.7"אחדחודשעליעלהשלאלמועדבמאסרמידלתתו"החלטהידיעללהיחקר
לדוכןהעדשיוחזר711בכלזהעונשולהטיללחזורהאפשרותאתהניח,בוודאי,הוא

גרסבישראלהעליוןהמשפטביתאבל.שיתרצהעדכך.בסירובוויעמודהעדים
לתקופההמסרבאתלאסורשאיןנקבע8"נבולסיהלכת"כהידועהבהלכה.אחרת
בפסיקהביטוילהלהיותיכולולאלהשאין,התוצאה.ימיםחודשעלהעולהכוללת
ימיםחודשכי,זהאכיפהבמכשירהעדשלזלזולהייתה,המשפטבביתנחזתהאבל
תכבדשידם,עברייניםנגדלהעידמסירובפליליכמשפטעדמרתיעאיננומאסרשל
לפתוחהמשפטביתידיעלהפרקליטותהנחיית.מאסרמחודשיותרהרבהעליו

הקובע)1977-ז"תשל,העונשיןלחזק241סעיףפיעלכזהעדנגדחקירהבהליכי
החקירהאתשהעדיף,העדאתהרתיעה(להעידסירובבגיןלשנתייםעדמאסר
יותרלהעדתווהועילה,בעקבותיוימיםרבומאסרפלילימאישוםהחששפניעל

בהתאמתלהדהדהצתמשגיצהללמדנד.המשפטנדתברייקפקודתממפצלת

.בימינוהקיימתלמציאותופרשנותההפקודההוראות
למהות,כמובן,מתייחסותמשפט-ביתבזעןבעלהמקובצותההלכותדוב

עלמקרהבכלוהיקפההראויההאכיפה,המשפטביתהחלטתאתלקייםהסירוב

פיעלחיוביםלאכיפתבהרחבהכיוםהפתוחותשהאפשרויותמסתכר.נסיכותיופי
הזוכיםשלההישענותאתצמצמו,וכדומהנכסיםכינוסהליכי,לפועלההוצאהחוק
לאכיפהיתרוןישרביםשבמקויםספקליאין.המשפטביתביזיוןפקודתעל

בכוחושיישם,החיבשלנכסעלנכסיםכונסמעףידיעלהמשפטביתהחלטת

הצפויההארוכההדרךמאשר,הזוכהלטובתשניתןהדיןפסקאתננסיםככונס
בפסיקההעיון.המשפטביתביזעזפקורכןפיעלהמשפטמביתסערהמבקשלוורה

האפשריותוההגנותהסעדלקבלתהנדרשיםהתנאיםעלמלמדבספרהמקובצת
האכיפהנשואההחלטהבהירות-אי:הספרשלהרביעיבשערשפורטו)החייבשל

כלכאשר.(וכדומהביצועאפשרותחוסר,אכיפהאפשרותהיעדר,המבוקשת
ערעורלהליכיונשואהמשפטבביתלתורוהממתיןהליךמהווהלאכיפהבקשה

יתרוןאין,האכיפהשיטותבכלההגנותזהותשלמרות,סבורני,תלאותיוכלעל
יעילה,אחרתתרופהאיןכאשררקחיוניהואבההשימושלכן.להפך.לפקודה
ביתהחלטותליישוםבפקודההכנימושעלבעינייתמיההאין.הממרהנגד,ממנה

9מסירתולצורךהילדעלנכסיםכפסלמנותאפשרותאיןשהרי,למשפחההמשפט

מאפשראחרבספרהפסיקהריכוז.למשנהוההוריםאחריריעללביקורלהבאתואו
המשפטביתפסיקתהפרתבעקבותלושנגרמהלמצוקהתרופההמחפשלמעיק
המוענקותהתרופותביןמקובליםשאינםלסעדיםאפשרויותקושיללאלגלות

.המשפטביתבזיוןלפקודת5'ס7
.73ידד"פ,כבולסי'נמ"הי59/217פ"ע8
העליוןהמשפטביתנרתעלא,שנעלםילדשלמסירהצואוכפיםשבו,דאכגוןבמקרה9

61/309'בהמנפסקכך.הילדשיימסרעדזמןהגבלתללאמאסרצוהוצאתידיעלמאכיפה

.1562סוד"פ,שוחמכר'נשטרקם
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המתירותההלכותאתימצאהוא,10"המבזהזהות"בהדןבפרק.אחריםבדינים
דיןבעלהיהלאשאמנםמיעלהמשפטביתביזיוןפקודתלפיאכיפההליכינקיטת
אתלקייםהיכוללגורםהפךהזמןבחלוףאבל(למשפט"זר"אלא)המחייבבהליך

בפרק.ביצועהאתלסכלבוחרעליהבידיעהוהוא,לסכלהאוהשיפוטיתההחלטה
המשפט-בתישלהשיפוטלתחוםמחוץהנמצאצוממרהשלדינו"להמתייחס

בןעלהשיפוטיותההחלטותאתלאכוףשנאלץלמיחשובפרקשהוא,!!"בארץ

כדיהנמלטשלנכסיותפיסתעלהישימותההלכותמובאות,ל"לחושנמלטזוגו

בפרקי.בכךהכרוכותההוצאותמימוןואתהשיפוטיתההחלטהאתעליולאכוף
ביתלביזיוןבבקשההדיוןסדרילהכנתהחשוכההפסיקהמובאתהאחריםהספר

.מגווניםכנושאיםשוניםחוקיםפיעלהפקודהשלהוראותיהוהפעלתהמשפט
לאכוףסמכותועלבהדרההשלוםמשפטביתהחלטתאתלצייןמענייןזומפסיקה
,המשפטביתביזיוןפקודתלפיקנסהטלתידיעלהעירייהעלשיפוטיתהחלטה
היכהלאזהדיןשפסק,כמדומני.בחיפה12המחוזיהמשפטבביתבערעורשאושרה
המקומיותהרשויותעלהשיפוטיותההחלטותשלהמועדפתוהאכיפה,שורשים
.ץ"לבגהפנייהבאמצעותהייתה

פקודתמיישוםהעולותהבעיותעםהמחברשלהתמודדותבספראין,לסיכום

,חדשהחקיקהליצירת,לדעתי,והזועקותולמעשהלהלכההמשפטביתבזיון
ומציאותהמשפטהתפתחותאתההולמיםאכיפהכליהמשפטלבתישתקנה
כשהן)ממנההעולותוההלכותהפסיקהשלמלאריכוזבויש,זאתעם.חיינו

לשעריםבחלוקה,(מהנדרשיתרבפירוטקרובותלעתים,העובדותבתיאורמלוות
עבורובהןהצפויהטובכלאתקצרזמןתוךלדעתלהןהנזקקעלשיקלוולפרקים

.בדרכושייערמוהקשייםאתאו

.51'בע,1הערהלעיל,שלמה-בן10
.2!1'בע,שם11
.572(ב)ד"תשלמ"ס,חדרהעיריית'נמדמון73/102א"ע12
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