
 שאלת דינם של הסכמים פוליטיים שייכת לקטגוריית השפיטות. לא
 ייפלא שאותו ויכוח נוקב בנוגע לשפיטות במשפט הציבורי, התפתח גם
 לגבי ההסכם הפוליטי״. המערכת השיפוטית קנתה לה, בצדק, מקום של
 כבוד בין מערכות השלטון. כאשר צדדים להסכם פוליטי מכנים אותו חוזה,
 הם, או לפחות אחד מהם, מאמינים כי המנגנון המשפטי יבטיח את קיומו
 בדרר נאותה, ולמעשה ינציח את היתרון הפוליטי שהיה לבעל הזכות בעת
 עריכת ההסכם. המשפט, לא רק בהקשר של סכסור הנוגע להסכם פוליטי,
 נתפס בעיני רבים כתרופה לכל מדווה. אולם האם נכון לפתוח את השערים

 בפני סכסור מסוג זה?

 הפסיקה העוסקת בהסכמים פוליטיים לא נתנה תשובה ברורה לשאלה,
 ובעיני, כל מה שנאמר בה נקבע אגב אורחא. בעבר נקבע כי הסכם פוליטי
 אינו שפיט5, אולם במקרה אחד, הושארה שאלת השפיטות בצריר עיון, והי־
 תה נכונות להחיל על הסכם פוליטי נורמות חוזיות טהורות*. לאחר מכן,
 כעבור עשרים שנה, נקבע כי ההסכם אינו שפיט כחוזה לפי כוונת הצדדים
 במשפט הפרטי אך הוא שפיט כהסכם במשפט הציבור״. על עיקרי דיעה זו
, שבו נותח בהרחבה טיבו של  חזרו בעניין ז׳רז׳בםקי נ׳ ראש הממשלה8
 הסכם פוליטי, ובו נקבע שהסכם פוליטי תקף, והוא שפיט, ללא קשר
 לכוונת הצדדים, רק במשפט הציבורי9. היקף שפיטותו במשפט הציבורי
 שנוי היה במחלוקת. השופט ברק קבע כי כולו שפיט, ואילו השופט אלון
 קבע כי חלקו הפוליטי אינו שפיט״׳. בכל הפסיקה שדנה בשאלה היתה הת
 ייחסות לשאלת הקשר בין תוקף ההסכם הפוליטי לבין הדוקטרינה של
 תקנת הציבור״. יש המסיקים מזה שהסכם פוליטי הוא חוזה, אלא שמתעו

. 1  ררת לגביו בעיה של פסלות2

 לא ברור, אפוא, מה דינם של הסכמים אלה. האם מוטלת חובה לקיימם
 או שאין כלל חובה כזו, ולכל צד רשות לקיימו, אם ירצה? ואולי אף מוטלת
 חובה שלא לקיימם? אם מוטלת חובה לקיימם, מה היקפה ומהם הסעדים
 העומדים לכל צד בשל אי־הקיום? ואם אין חובה לקיימם או אפילו מוטל

 איסור לעשות זאת, האם יש למי שקיים עילה לתבוע את חברו?

 שאלות אלה נוגעות בליבם של דיני חוזים. הן מחייבות אותנו לקבוע
 אם הסכם פוליטי בגדרם של דיני חוזים, אם כן באיזה חוזה מדובר ואם לא,
 האם מדובר בכלל בהתחייבות חרךחוזית ומהי. לשם הבהרת הבעיה אצביע
 על הגוונים העיקריים האפשריים של חוזים בגדר דיני חוזים ועל הסכמים
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 הצגת הבעיה

 סכם פוליטי הוא הסכם בין ה
 מפלגות, סיעות בתור מפלגה, מועמדים למשרות ציבוריות או בעלי מש
 רות ציבוריות, הנוגע למדיניות השלטון, למבנהו ולדרכי הפעלתן של
 סמכויות שלטוניות׳. הסכמים מסוג זה יכולים להיכרת קודם לבחירות, וגם
 אחריהן. דוגמה מובהקת להסכם פוליטי היא הסכם קואליציוני, הנעשה
 בדרר כלל לאחר הבחירות, והקובע חלוקת תיקים בממשלה בין המפלגות
 השותפות להסכם, התווית קווי פעולה מדיניים, אופן הפעלתן של סמכויות

ל ו ו ו נ  ההסכם ה
 המצויים מחוץ לתחום החוזי3

 תוזים ״מושלמים״, "רופפים",

 בטלים, פסולים ובלרני עגפיעוים

 משפט מגן על הסכם המטיל ה
 חובה המוכרת בדין. משמעות הדבר היא שחובה לקיימו ומי שאינו עושה כן
 כפוף בשל כר לסנקציות, שמטרתן להעמיד את הנפגע במצב בו היה, לו
 קויים עמו החוזה. הסנקציה החוזית מגינה על האינטרס שבקיומו של החוזה.
 סנקציות אלה מופעלות בעיקר על ידי בית המשפט, המצוייר במנגנון
 לאכיפתן, ולעיתים אף על ידי הצדדים עצמם. החוזה ״המושלם״ הוא זה

 המכיל, אפוא, חובת קיום המוגנת באמצעות סעדי אכיפה ופיצויים.
 לא כל חוזה זוכה להגנתו המלאה של הדין. קיימים חוזים ״רופפים״ מסו־

 ביצוע(למשל, הקצאת כספים למטרות מסוימות) ואופן הפעלתם של הליכי
 החקיקה והפיקוח הפרלמנטרי על הרשות המבצעת (למשל אופן ההצבעה

 של נציגי המפלגות בכנסת).

 התופעה של ההסכם הפוליטי נפוצה בישראל הן במישור הארצי, הן
 במישור המקומי. ניתן לראותה כפועל יוצא משיטת הממשל שלנו, הבנויה
 על ריבוי מפלגות ועל העדר רוב מכריע בשלטון למפלגה אחת. במישור
 הארצי הפכו ההסכמים הפוליטיים צורמים לאור קיומו של מעין תיקו פו
 ליטי בין שני גושים גדולים. חבר כנסת בודד, שלא לדבר על סיעה או מפ
 לגה קטנה, עשויים להפוף לשון מאזניים, בעלת כוח מיקוח, שעוצמתה

 משתקפת בהסכמים, שעוררו לא אחת תגובה ציבורית חריפה2.

 העובדה שבית המשפט עוסק בשאלת ההסכם הפוליטי באינטנסיביות
 יחסית מקורה, בין השאר, בהשתלטותם של כללים ומוסדות משפטיים על
 אורחות החיים. כך, למשל, בעבר חשבו שיש סכסוכים חוקתיים, שהם בלתי
 שפיטים. כלומר שאין לבית המשפט כלים להכרעה בהם, וכי מוטב
 שיוכרעו בשדה הפוליטי. היום קיימת ריעה הכופרת בקיומה של חסימה

 חוקתית מחמת שפיטות3.

 כרך א46-4451*.

3 גישה *ו, שפותחה על ידי השופט ברק, מבחינה בין חוסר שפיטות 3 
 נורמטיבית לבין חוסר שפיטות מוסדית. חוסר שפיטות נורמטיבית הוא כאשר

 טיב העניין אינו מאפשר הכרעה משפטית בשל העדר אמות מידה משפטיות

 לדיון בסכסוך. חוסר שפיטות מוסדית הוא כאשר ראוי כי הסכסוך יוכרע

 בפורום אחר מחוץ לכתלי בית המשפט. השופט ברק כופר בדוקטרינה של

 חוסר שפיטות נורמטיבית, אך הוא מודה כי יש לשקול את השימוש בחוסר

 השפיטות המוסדית ״במקרים מיוחדים, שבהם החשש מפני הפגיעה באמון

 הציבור בשופטים יעלה על החשש מפני הפגיעה באמון הציבור במשפט״. בג״צ

 910/86 דסלד נ׳ שר הביטחון, פ״ד מב(2) 496,441.

 לתיאור שתי הגישות ולביקורת על הגישה ה׳שוללת׳: מ׳ לנדוי, ״על שפיטות

 וסבירות בדין המינהלי״ עיוני משפט יד(1989) 5.

 43 בג״צ 1635/90 ז׳רז׳בסקי נ׳ ראש הממשלה, פ״ד מה(1) 774-765,749

 (השופט אלון המכיר במחסום השפיטות והמבקר את ההבחנה בין שפיטות

 נורמטיבית לשפיטות מוסדית); 857-885 (ולעומתו השופט ברק המגן על

 שיטתו תוך הדיפת הביקורת).

: נילי כהן(פרופסור מן המניין, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל־ ת א מ ^ 

 אביב ומרצה בבית הספר למשפטים במכללה למנהל)

 13 להגדרה דומה: בג״צ 1635/90 ז׳רז׳בטקי נ׳ ראש הממשלה, פיד מה(1)

 836,749 (השופט ברק).

 23 ראה דברי השופט אלון בבג״צ 1635/90 ז׳רז׳בטקי נ׳ ראש הממשלה, פ״ד

 מה(1) 794,749: ״כל מי שרמת התרבות הפוליטית יקרה לו, סולד ממנהגים

 פוליטיים אלה, שיש בהם משום פגיעה קשה בדמות הפוליטית, החברתית

 והמוסרית של גופים פוליטיים שונים... קהל הבוחרים... והציבור בכללו, הגיבו

 עליהם בחומרה יתרה, ויש לקוות שתגובה זו תביא לתיקונן של תופעות נלחות

 אלה״.

 מובן שקיימים הסכמים פוליטיים של פורשי מפלגה עם מפלגה אחרת

 המבוססים על כך שהקבוצה הפורשת עושה זאת מטעמים אידיאולוגיים.

 הסכם פוליטי מהסוג האחרון אינו מקומם. אולם קשה ביותר למתוח את הקו

 בין הסכם שמטרתו קידומה של טובת הנאה אישית או מוסדית במישור

 הפוליטי להסכם שמטרתו ייצוג לגיטימי של קבוצה פוליטית. להבחנה: א׳

 רובינשטיין, המשפט הקונסטיטוציוני של מדינת ישראל(מהדורה 4, תשנ״א,
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 ההיררכיה החוזי. ועתה, להבדלים הנובעים מסיווגם השונה של הסכמים.

 תוצאות תתבתנת בין פסלות,

 בטלות ואי־שפיטות

 לאוקון וגניו - מוזיאון
 הותיקן

 עבר נקט הרין האזרחי, בעק־
 בות המשפט האנגלי, גישה רומה כלפי חוזים פסולים וחוזים בלתי שפיטים.
 בשני המקרים נמנעו בתי המשפט מלהורות על השבה, והשאירו את המצב
 כמות שהוא״. כיום השתנתה הגישה בשיטתנו ביחס לחוזים פסולים, והיא
 קירבה את הדין הנוגע להם לדינם של החוזים הבטלים מחמת אי קיומה של
 דרישה שהציב הדין כתנאי לתוקף החוזה. הדין אינו אדיש למה שנעשה
 בשני המצבים: כל צר שקיבל טובת הנאה על פי ״חוזה״ בטל, מצווה על
 השבתה28. המשפט לא יורה על עשייתו של מה שלא נעשהי2, אולם הוא

 יתערב במה שכבר נעשה.
 עם זאת, קיים הבדל מהותי בין שני סוגי החוזים. במקרה הראשון, כאשר
 לא קויימה דרישה לתוקפו של החוזה, הדין אינו מתנגד לעשייתה של
 העיסקה, אף הוא מציב ׳תנאי׳ לתוקפה ולכוחה המחייב; במקרה השני, של
 החוזה הפסול, מתנגד הרין לעשייתה של העיסקה. מכאן, גם ההבדל לעניין
 סעד ההשבה בין שני המקרים; בראשון, חובת ההשבה מוחלטת; בשני,
 נתונה היא לשיקול דעתו של בית המשפט. אולם באופן מפתיע, דווקא
 בחוזה פסול ניתן לבית המשפט בתנאים מסויימים הכוח לצוות על קיומו
 של החוזה, זאת מכוח האמור בסעיף 31 לחוק החוזים. ואילו כאשר החוזה
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 גים שונים. למשל, כאלה שאי קיומם, אינו מהווה כלל הפרה, כגון התחיי
 בות למתנה, שהמתחייב זכאי לחזור בו ממנה*1; או שהפרתם מעניקה רק
 מקצת מהסעדים לצד הנפגע, למשל, הדין אינו מעניק סעד אכיפה בשל
 הפרת חוזה לשירות אישי15; או כאלה שאינם זוכים לא לאכיפה, אף לא
 לפיצויים*׳, דוגמת חוזי הימורים״. קיימים ״חוזים״ שאינם מחייבים כלל,
 בהיותם בטלים ובהם שתי קטגוריות משנה; ראשית, הסכמים שלא מילאו
 את תנאי התוקף ליצירת הזכות החוזית, למשל ״חוזה״ למכירת מקרקעין
 שלא ענה על דרישת הכתב8׳. חוזה כזה יכונה על ידי בהמשף ״חוזה בטל״
 כדי להבחינו מחוזה פסול, שאף הוא בטל. חוזים בטלים ניתן לקיים, אר אין
 חובה לעשות זאת. הקטגוריה השניה של החוזים הבטלים היא זו של החוזים
 הפסולים׳•, שלגבי מרביתם לא רק שאין חובה לקיימם, אלא שאף אסור
 לעשות זאת. בשני המצבים התכוונו הצדדים לקשור קשר חוזי מחייב, אד
 כוונתם זו לא עלתה יפה מטעמים שונים. במקרה הראשון, של החוזה הבטל,
 בשל כר שלא נכנעו לתכתיב פנימי של דיני חוזים. במקרה השני, של
 החוזה הפסול, בשל כר שנורמה או עקרון החורגים, למעשה, מדיני החוזים

 גורסים כי מה שעשו הצדדים פסול.
 מחוץ לקטגוריות החוזיות מצויים כל אותם הסכמים, שדיני חוזים אינם
 מתייחסים לשאלת קיומם או אי־קיומם, כמו למשל, ״הסכם ג׳נטלמני״20.
 לאותה מסגרת ניתן לשייר גם הסכמי פרס, תואר ותחרות, שלגביהם קובע
 החוק(סעיף 33 לחוק החוזים) כי ״אץ ההכרעה או ההערכה לפי החוזה נושא
 לדיון בבית משפט״21. הסכם ג׳נטלמני אינו נשוא לדיון בבית משפט, ולכן
 פעולות על פיו, אף כי הן מותרות, אינן יוצרות זכות משפטית בדיני חוזים.
 דיני חוזים לא יתערבו כדי להחזיר לקדמותו את מה שנעשה; אף לא כדי

 לצוות על עשייתו של מה שלא נעשה.
 השאלה מתי יחשוב הדין חוזה למושלם ומתי יתייחס לחוזה כאל רופף,
 בטל או בלתי מחייב תלויה בטעמים מגוונים. הטעם העיקרי נעוץ במטרתם
 של דיני חוזים. החוזה הוא מנגנון חברתי, שתכליתו העיקרית ייצור עושר
 וחלוקתו. עיסוקם המרכזי של דיני חוזים הוא בהעברת תועלות כלכליות22.
 תפקידם העיקרי הוא לבצר את האמון במערכת התכנון הכרוכה בהעברת
 תועלות אלה. לשם כף מגייסים דיני החוזים את כוח הכפיה של המדינה.
 דיני חוזים מייצגים תכנון, הסתמכות, משטר המאפשר מימוש התכנון,
 חובה, כפיה. מה שמחוץ לעולמם מייצג שינוי, שיקול דעת, ברירה, חירות.
 תחומים שהמשפט מבקש להותיר בהם חופש פעולה או שיקול דעת
 לנושאיו, אינם מתאימים לתחולתם של דיני החוזים. טעמים אחרים המש
 פיעים על השאלה אם לפנינו חוזה ומה דרגת תוקפו, נעוצים בכוונת הצד־
 דים, במידת התועלת של החוזה מול הנזק שהוא עשוי לגרום וברקע שבו

 נוצר.
 התחייבות למתנה זוכה להגנה רופפת, בהיותה חד־צדדית ובתחום
 המעגל החברי־משפחתי, שלגביו קיימת רתיעה מהתערבות ״שלטונית״.
 במשפט האנגלי הגנתה של התחייבות למתנה מצומצמת אף יותר; דיני
 החוזים האנגליים, המבוססים על רעיון התמורה, שוללים תוקף מחייב
 מחוזה מתנה, אף שמותר כמובן לקיימו. אצלנו עוצמת ההסתייגות
 פחותהני־. הסבם הימורים הוא הסכם לא־יצרני שהדין מסתייג ממנו
 מסיבות ברורות, לעיתים באופן מוחלט על ידי פסילתו(הסכם הימורים לא
 חוקי), לעיתים באופן חלקי על ירי שלילת םעדים בשל הפרתו(הסכם הי
 מורים רופף). הסכם פסול(העומד בניגוד לחוק או בניגוד לתקנת הציבור)
 הוא הסכם המנוגד לערכים חברתיים הזוכים לעדיפות על זה של כיבוד

 ההבטחה, ומשום כף הוא בטל.
 הסכם בטל(שאינו ממלא אחר
 דרישות החוק, כגון שלא נת־
 קיימה בו דרישת הכתב) עשוי
 להטיל צל על כוונת הצדדים
 האמיתית לקשור חוזה. הסכם
 ״ג׳נטלמני״ הוא הסכם שהצד
 דים ביקשו שלא יהיה חוזה, ומ
 דוע לא לכבד את רצונם?
 ואילו הסבם למתן תואר עוסק
 בתחום הרוח והכבוד24. תחום
 שאינו שייר באופן מסורתי
 לדיני חוזים. תחומי הרוח וה
 כבוד, שאליהם ניתן להוסיף גם
 את תחומי הרגש(למשל, הסכם
 ידידות), הם תחומים הממוק־
 מים מחוץ לדיני חוזים, לא רק
 משום שזו בדרף כלל כוונת
 הצדדים, אלא גם משום שהם
 עוסקים בטובות הנאה שאין
 טעם שהמשפט יכפה
 העברתן25, מה גם שאין בידו
 לכפות ירידות או כבוד(אם כי
 הוא יכול לכפות גילוייהם
 החיצוניים). כוונת הצדדים היא
 שיקול מרכזי בשאלה אם חוזה
 הוא מחייב, אף לא יחיד. קיי
 מים תחומים היוצאים משליטת
 דיני החוזים ללא קשר לכוונת
 הצדדים, ולעיתים אף בניגוד

 לכוונה זו26.
 כיבודה של כוונת הצדדים,
 קידום כלכלה חופשית ובריאה,
 הגנה על ערכים מקובלים על
 החברה, רתיעה מהתערבות
 משפטית ביחסי חברה ומשפחה
 וביחסים של רוח, כבוד ורגש -
 כל אלה מסבירים לנו את סולם



 הוראות בדבר סנקציות כספיות. ניטול לדוגמה את ההסכם הפוליטי בין

 סיעת הליכוד לבין הסיעה לקידום הרעיון הציוני, שפרשה ממנה.״ הסכם

 זה, שהוביל להקמתה של הממשלה בשנת 1990, קבע שאם יוטל על ראש

 סיעת הליכוד להרכיב את הממשלה, הוא ימנה לתפקידים מםויימים אנשים

 ״ מהסיעה השניה. נקבע גם שלא תופעל הסמכות על פי הסעיפים 17 (סמכות

 הממשלה לשנות את חלוקת התפקידים בין השרים) ו־21א (סמכות ראש

 הממשלה להעביר שר מכהונתו) לחוק יסוד: הממשלה. עוד נקבע שהליכוד

 מוותר לצד השני על תביעותיו הכספיות כלפיו; שכל צד ייתן לצד השני

 ערבות כספית לשם הבטחת ההתחייבות בהסכם, וכן שייקבע בורר שיחליט

 מהם הערובות והבטחונות לביצוע ההסכם. הסכם כזה מעיד בעליל על

 כוונתם של הצדדים להיות קשורים בחוזה. ובכל אופן נראה בסמוד כי לא

 ניתן תוקף לכוונתם זו.

 בעניין לוי נ׳ ראש הממשלה״ הגיש צד שלישי, שלא היה קשור

 להסכם הנדון, עתירה לפסילת התניה בדבר מתן ערבות כספית לקיומו של

 ההסכם. בית המשפט לא דן בעניין לאחר שנמסר לו כי היועץ המשפטי גרס

 כי חלק זה של ההסכם הקואליציוני פסול, ודרישת הערבות הוסרה. אולם

 אגב הדחיה הפורמלית של העתירה, הביע נשיא בית המשפט העליון, השו־

 פט שמגר, עמדה חריפה הפוסלת הרכבת יסוד כספי על הסכם קואליציוני,

 שכן יש בכר ״כדי להכניס לתחומי ההסכם הציבורי אלמנט זר, הכובל, למ־

 עשה, את שיקול הדעת הסטטוטורי שלא כדין... יש כאן שילוב של הענקת

 טובת הנאה כספית לתחום היחסים הפוליטיים והמהות המשחיתה שבכר

 ברורה בעליל. מכאן האופי הפסול והאנטי־ציבורי ההופר הסכם ערבויות

 כאמור לאסור ולבלתי חוקי״. הלכה זו הוחלה בעניין ז׳רז׳בסקי״ שבו נקבע

 כי תניה שלפיה מוותר צד אחד לשני על תביעותיו הכספיות כלפיו, היא

 פסולה ובטלה. ועוד נקבע שם כי התניה שלפיה ימונה בורר שיחליט ״מהן

 הערובות והבטחונות לביצוע החוזה״ תפורש לאור ההנחה שהבורר יפעל

 כדין ולא יטיל ערבויות לא־חוקיות.

 למסקנה לפיה הרכבת יסוד כספי על הסכם פוליטי היא פסולה, שני יסו

 דות. האחד, עוסק בשאלה האם ניתן לסחור בסמכות שלטונית. השני,

 עניינו בשאלה האם הסכם שהכוונה להופכו לחוזה היא פסולה, יכול להי־

 חשב לחוזה.

 אשר ליסוד הראשון: הסכם פוליטי כדיר בהסכמה על הפעלת סמכות

 שלטונית. מבחינה זו אין הוא שונה מהסכמי רשות אחרים י<3, למשל, הסכם

 לשימוש בסמכות שלטונית כדי לסייע ליזם להקים מפעל או הסכם להשת

. אד כשם שלא ניתן להתייחס 3  מש בכוח שלטוני כדי להעניק מונופול,

 להסכמים שלטוניים כאל חוזים לכל דבר, כר, אף ביתר שאת, לגבי

 הסכמים פוליטיים.

 ציינו כי דיני חוזים מהווים בראש ובראשונה מנגנון להעברתן של

 טובות הנאה כלכליות־מסחריות. טובות הנאה אלה עבירות וסחירות מעצם

 טבען. הסכם שלטוני, שבו מתקשרת רשות שלטונית בהסכם המגביל את

 סמכותה, תמורת פעילות כלכלית, מעורר על פניו בעיה. סמכות שלטונית

 אינה נושא למסחר ועל עבירותה מוטלת הגבלה. הרשות אינה יכולה

 ״למכור״ את סמכותה או להעביר אותה בדרר אחרת בתמורה ליתרון הכלכ

 לי, שהיא מפיקה מההסכם. כנאמן הציבור עליה להפעיל את סמכותה

 לטובת הכלל; אין היא יכולה ליטול על עצמה התחייבות להפעיל סמכותה

 בדרר מסויימת, שכן רדד זו עשויה להתנגש עם האינטרס של טובת הצי־

 בור. שיקולים אלה עשויים היו להוביל למסקנה שאין תוקף להסכם שלטוני

. אולם המשפט הישראלי דחה עמדה זו. במ 4  המגביל סמכות, והוא בטל0

 קומה נקבע כלל מתון, העורר איזון בין אינטרס הציבור, המיוצג על ידי

 הרשות, לבין אינטרס הפרט, הסומר על הבטחת הרשות, ולפיו כעקרון

 הסכמי הרשות הם תקפים, אלא שהם ניתנים לביטול. לרשות יש כוח

 להשתחרר מהם, אם צורכי הציבור יצדיקו זאתי*. הילכת ההשתחררות רוחה

 את העקרון הקיים בבסיסם של דיני חוזים, הוא עקרון המחוייבות. הסכמי

 רשות הם, אפוא, ״הסכמים רופפים״. אין הם מהווים חוזים במישור המשפט

4, ודאי לא חוזים במובן המקובל של מושג זה43, וכוח חיובם הרופף  הפרטי2

 נובע מן המשפט הציבורי ונשלט על ידו.

 הריעה לפיה הסכם שלטוני אינו חוזה, יפה, ומקל וחומר, לגבי הסכם פו־

 בטל מחמת אי־קיום דרישה שהוצבה כתנאי לתוקפו, אין הוראה דומה, אם

 כי קיימות דוקטרינות דוגמת השתק הבטחה ועקרון תום הלב, שבכוחן

 להביא לתוצאה דומה״3.

 בחוזה פסול ההשבה היא, כאמור, בשיקול דעתו של בית המשפט.

 באותם מקרים שלא יינתן סעד זה ואף לא סעד של קיום, יוצא חוזה כזה

 מתחום התערבותם של דיני חוזים, אם כי, כמובן, לא מהתערבותו של המ

3. עולה כי בגיזרה זו דומה דינו של החוזה הפסול לזה של  שפט בכללותו1

 ההסכם הלא שפיט, שכן בשני המקרים אין המערכת החוזית מתערבת

 בקיומו או באי־קיומו של ההסכם32. אולם הנימוק לאי־ההתערבות שונה.

 במקרה של חוזה פסול נמנע בית המשפט מלהתערב כדי לא לתת גושפנקא

 למעשה אסור, אף סביר להניח שתהיה התערבות של גזרות משפט אחרות,

 בעיקר המשפט הפלילי. במקרה של הסכם בלתי שפיט(״הסכם ג׳נטלמני״,

 למשל), הריהו מותה אר בית המשפט אינו מתערב כדי לא לפגוע בפן הש

 לילי של חופש החוזים, המאפשר לצדדים להסכים שמה שעשו אינו חוזה.

 ראוי להדגיש שהסכם עשוי להיפגם בעת ובעונה אחת הן בשל היותו

 פסול, הן מחמת היותו בלתי שפיט, או מחמת היותו בטל. מובן, כי למרות

 עמדתו המרוככת של הדין בנוגע לחוזים פסולים, אין חוזה כזה יכול להיות

 בעל מעמד עדיף מזה שלו זוכה הסכם מקביל שהוא בטל או בלתי שפיט,

 מבלי שדבק בו כתם הפסלות. כה נניח שנכרת הסכם בלתי חוקי למכירת

 מקרקעין, למשל, משום שהצדדים החליטו במסגרתו להערים על שלטונות

 המס. עם זאת, לוקה ההסכם בפגם נוסף, כגון, שהוא לא הועלה על הכתב,

 או שהצדדים לא התכוונו לקשור ביניהם יחסים משפטיים. מובן, שלא ניתן

 להורות על אכיפתו של ההסכם הפסול(מכוח סעיף 31 לחוק החוזים), שעה

 שהסכם חוקי מקביל היה בטל לחלוטין או שלא היה מקנה זכות משפטית,

 ולכן, ממילא, גם לא היה ניתן לאכיפה.

 השאלה אם יש לערב את בתי המשפט בהכרעה הנוגעת לסכסיד בין צד

 דים להסכם פוליטי תלויה בסיווגו: האם מדובר בחוזה מחייב לכל דבר,

 מוגן חלקית, בטל בשל אי־קיום דרישה של הדין, בטל בשל פסול המצוי בו

 או בלתי שפיט? על פי מה נקבע זאת? ומהן התוצאות הדבקות בהסכם פו

 ליטי לאור סיווגו?

 תסכם פוליטי כחוזה מחייב

 במעזפכג תפרטי

 פסיקה שעסקה בנושא

 הושמעה בעבר אמירה שלפיה כשמדובר בהסכם פוליטי, כוונתם של הצד

 דים אינה ליצור חוזה33. מכאן השתמע כי כוונתם של צדדים להסכם פוליטי

 מכריעה בשאלה אם התקשרו ביניהם בחוזה מחייב. האמירה והמסקנה הנוב

 עת ממנה מעוררות קושי ניכר.
3  ייתכן שבעבר עשוי היה המכשיר של כוונה ליצירתו של קשר משפטי4

 להוציא באופן פורמלי הסכם פוליטי מחוץ לדיני החוזים, בלי שבית המש

 פט יצטרף להתמודד עם בסים תיאורטי אחר, שיוציא את ההסכם הפוליטי

 מתחום שיפוטו החוזי. אולם כיום מנוסחים הסכמים פוליטיים על ידי יודעי

 דת ודין, וכדי להמנע מטענה שצדדים להסכמים פוליטיים לא התכוונו

 לקשר משפטי מחייב, טענה המחסלת מיידית את אופיו המחייב, כביכול,

 של ההסכם, קובעים הם בהסכם הוראות המעידות על כוונה לחוזה, כגון
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 הביע השופט ברק דיעה כי הסכם קואליציוני עשוי להטיל חובה מתחום

 המשפט הציבורי לבצעו.

 08 / בג״צ 1635/90 ז׳רז׳בסקי ג׳ ראש הממשלה, פ״ד מה(1) 790-788,749

 (השופט אלון); 844-843 (השופט ברק).

 8 11 בג״צ 191/64 אלבז נ׳ שר הדתות, פ״ד יח(4) 610,603; בג״צ 501/80

 זועבי נ׳ אבו־דב>עה, פ־ד לה(2) 267,262; בג״צ 669/86 רובץ נ׳ ברגר, פ״ד מא(1)

 73; בג״צ 1523,1540/90 לוי נ׳ ראש ממשלת ישראל, פ״ד מד(2) 213; בג״צ 90/

 1635 ז׳רז׳בםלןי נ׳ ראש הממשלה, פ״ד מה(1) 749.

 128 בבג־צ 191/64 אלבז נ׳ שר הדתות, פ״ד יח(4) 610,603 ציין השופט

 ברנזון: ״הסכם בין־מפלגתי אינו פסול בתור שכזה, אבל הוא עלול להיפסל

 כשהוא נעשה יסוד לפעולה הסותרת את עקרונות החוקי. מכאן מסיק השופט

 ברק בבג״צ 90/ 1635 ז׳דז׳בסקי נ׳ ראש הממשלה, פ״ד מה(1) 836,749, כי

 לכאורה מדובר בהסכם שפיט.

 138 לדיון כללי בבעיית השפיטות החוזית בכלל ובהסכם פוליטי בפרט: ד'

 פרידמן, נ׳ כהן, חוזים(תשנ״א, כרך א) 320־385.

 148 סעיפים 5(ב) ו־(ג) לחוק המתנה, תשכ״ח-1968.

 158 סעיף 3(2) לחוק החוזים(תרופות בשל הפרת חוזה), תשל״א - 1970.

 168 דוגמה מובהקת לחוזה שהוא כמעט בלתי מוגן, היא חוזה שהתיישן.

 אך בנושא ההתיישנות לא נדון, שכן דין ההתיישנות אינו מוגבל לקטגוריה

 מסויימות של חוזים. הוא חל על כלל החוזים, ולמעשה על כלל החיובים. זהו

 הסדר כללי של הדין(חוק ההתישנות, תשי״ח - 1958), ואין הוא מעורר בעיות

 להדגמת גישותיהם החולקות גם בפרשנותו של עקרון תום הלב: השופט אלון

ד לח(2) 263-262,237, הדוגל  בע״א 391/80 לםרסון נ׳ שיכון עובדים, פ

 בהחלה מצומצמת של העקרון לעומת השופט ברק בבג״צ 59/80 שירותי

 תחבורה ציבוריים באר שבע נ׳ בית הדין הארצי לעבודה, פ״ד לה(1) 836,828,

 הדוגל בהחלתו המרחיבה. שני המקרים עסקו בפרשנותו של סעיף 39 לחוק

 החוזים(חלק כללי), תשל״ג-1973. המחלוקת באה לביטוי מוחץ גם בפרשנותו

 של סעיף 12 לחוק החוזים בד״נ 22/82 בית יולס בע״מ נ׳ רביב משה ושות׳

 בע״מ, פ״ד מג(1) 473-471,441 (השופט אלון שביטא את דעת הרוב שצמצמה

 את החבות על פי הסעיף); 486-478 (השופט ברק בדעת מיעוט, שדגלה

 בהרחבת החבות).

 58 בג״צ 313/67 אקםלרוד נ' שד הדתות, פ״ד כב(1) 83,80. כך אומר השופט

 ויתקון על ההסכם הפוליטי: ״עוקצו לא ניטל ממנו בחדלו להיות ״מחייב״. בלאו

 הכי אין הסכם פוליטי כזה שפיט״.

 68 בג״צ 501/80 זועבי צ׳ אבוירביעה, פ״ד לה(2) 262. השופט ח׳ כהן הפעיל

 נורמות חוזיות כדי להגיע לתוצאה שביטול ההסכם בשל תרמית אינו עומד לו

 לעותר בשל שיהוי.

 78 בג״צ 669/86 רובין נ׳ ברגר ואח: פ״ד מא(1) 78-77,73. השופט ברק

 השתית דעתו על כוונת הצדדים.

 88 בג״צ 1635/90, פ״דמה(1) 749.

 98 בג״צ 1635/90 ז׳רז׳בםקי נ׳ ראש הממשלה, פ״ד מה(1) 799-796,749

 (השופט אלון), 839-838 (השופט ברק, שכבר לא התייחס לכוונת הצדדים כאל

 היסוד המכריע לסיווגו של ההסכם הפוליטי: שם, 838-836). וכן אימרה

 קודמת בכיוון זה בבג־צ 910/86 רסלר נ׳ שר הבטחון, פ״ד מב(2) 507,441, שבו



 אוטו דיקס. שחקני קלפים(1920)

• גגוד־״0״0 י מ כ ס ה  קד־ לד.מ1/1 מט^1ד. /11?ג.דד״0 ל
 7*א ההכוובו 7־7־״/!1ד־ משנט׳ מרו״3, 711/0־. ד״מדזםלת

 מ״־1־-ד/ *17 *וקני!!־־.מלו״וב, כ1=יכו7•, 3*71* ההסכם,
 ק 11 י 13= 0 077 בד.0כ0 1177־ אות ה 1/10׳¥-1111x7" כוו* ה

 7־ הוד ה, 3=\ון הו ראוה 73־ קד ס71!1ביוה ק ס נ* יוה

 ההשוואה נכונה מבחינה זו שבשני המקרים עניין לנו בהסכמים בעיי
 תיים ביותר, אולם ראוי להדגיש, בכל זאת, את ההבדל ביניהם: בהסכם הי־
 מורים אין איסור חוקי על קביעת סעד כספי למקרה של הפרה*5 ואין
 בעובדה זו ניגוד לתקנת הציבור, אף שבית המשפט לא יאכוף תניה כזאת.
 מנגד, קביעה כזו בהסכם פוליטי היא בלתי ח^ןית. במילים אחרות, הסכם
 הימורים רופף יכול להיות על גבול החוזה, והוא אף מכונה כך בחקיקה, אד
 לא כן הסכם פוליטי, שכן, כאמור, הסכם שסנקציה כספית בשל הפרתו לא

 ליטי״. בעוד שהסכם שלטוני כולל הן יסוד כלכלי, הן שלטוני, הרי הסכם
 פוליטי עוסק כולו בהסדרת מערכת שלטונית בלבד. הסכם העוסק בחלוקת
 השלטון ובהסדרים שלטוניים אחרים אינו יכול להיחשב חוזה במשפט הפר־
 טי. אכן בעניין ז׳רז׳בסקי נ׳ ראש הממשלה הסכימו השופטים אלון וברק
 כי המערכת החוזית הרגילה אינה מתאימה לחול על הסכם פוליטי״ וכי
 הילכת ההשתחררות החלה על חוזים שלטוניים רגילים חלה, אף ביתר
 שאת, גם על הסכם פוליטי־**. הפן החיובי של החלטתם, כלומר התפיסה
 שהסכם פוליטי מחייב במשפט הציבורי אינו מקובל עלי, ואסביר זאת בהמ
 שך. אך בנקודה זו אני מבקשת להדגיש את הפן השלילי של החלטתם,
 כלומר זה השולל אופי של חוזה מהסכם פוליטי. הדברים מקבלים מישנה
 תוקף, כאשר מצויה בהסכם פוליטי תנייה של פיצויים (או כל סנקציה
 כספית אחרת) למקרה של הפרת התחייבות הכלולה בו. הסכם כזה נגוע
 בפגם הבסיסי הנובע מכך ש״אין קונים שלטון בכסף״״־. ויותר מכך: הוא
 יוצר ניגוד בין חובת בעל הסמכות לפעול לטובת הציבור לבין האינטרס
. חששו כי יחוייב(או כי מפלגתו תחוייב) לשלם 4  העצמי או המפלגתי שלו8
 פיצוי לצד השני אם לא יקיים ההתחייבות, עלול להמריצו לפעול להגבלת
 סמכותו, גם אם לא יהיה הדבר לטובת הציבור. בכך יפר חובתו כנאמן הצי
 בור. משום כך ברור כי התחייבות כזו בטלה בהיותה נוגדת את תקנת הצי־
 בורי*. אך הדבר משליך לא רק על ההתניה הספיציפית אלא גם על אופיו
: 5  של ההסכם כולו, והדבר מתקשר ליסוד השני שאליו התייחסתי קודם לכן0
 העקרון שאסור להרכיב סנקציה כספית על הסכם פוליטי, מונע התחבטות
 בשאלה אם הסכם פוליטי הוא חוזה. כיצד ניתן להתייחס להסכם שאסור
 לקבוע בו תניה של פיצויים קבועים מראש כאל חוזה? הסכם שסנקציה
 כספית בשל הפרתו פסולה, אינו ראוי להיחשב חוזה ואינו יכול להיחשב כך

 מלכתחילה.

 מעמדו של הסכם פוליטי במישור המשפט הפרטי הוא זה: הסכם פוליטי
 כשלעצמו אינו פסול. הוא מותר (בכפוף לכך שהוא עולה מבחינת תוכנו
 בקנה אחד עם החוק ועם תקנת הציבור), אולם אסור להופכו לחוזה, ולכן
 אין הוא יכול להיחשב חוזה. האיסור להטיל סנקציה כספית על הפרתו
 שולל תוקפה של תניה הקובעת פיצויים מראש, או תוקפה של תניה
 הקובעת כי לצד הנפגע תהיה זכות לממש שעבוד׳5 או שטר, אם לא יקויים
 החיוב שבהסכם, או כל תניה המעניקה יתרון כספי ישיר לצד התובע, כגון
 מחילה על חובותיו או תשלום חובותיו על ידי הצד השני. הסכם פוליטי
 אינו חוזה52, אי קיומו אינו בגדר הפרת חוזה53 ומכאן שחוק החוזים(תרופות
 בשל הפרת חוזה), תשל״א - 1970 אינו חל עליו. חשוב לציין כי העמדה
 הפוסלת הרכבת יסוד כספי על הסכם קואליציוני זכתה לגיבוש חוקי בחוק
 יסוד: הממשלה שתוקן בשנת־ 1991 *5. סעיף 3וא שהוסף בחוק המתקן לחוק
 יסוד: הממשלה, קובע סייג לעשיית הסכמים מסויימים לגבי תפקיד אדם
 כשר או כסגן שר: ההסכם ייעשה רק בידי נציגים מוסמכים של סיעות הכנ
 סת שהן צד להסכם [13 א(א)|; כן נקבע כי לא ייעשה הסכם לגבי אי העברה
 של אדם מתפקידו בכנסת, בממשלה, בשירות המדינה, בתאגיד שהוקם
 בחוק, בחברה ממשלתית או בכל גוף ציבורי אחר [13א (ב)]; נוסף על כך
 נקבע כי לא תינתן ערבות במישרין או בעקיפין בכסף, או בשווה כסף בשי
 רות או בכל טובת הנאה אחרת להבטחת ביצועם של הסכמים כאמור, ולא

 יהיה לערבות כזו תוקף 131א(ג)].

 אני סבורה כי החוק לא רק שהוא שולל תוקף מחייב מהסכמים הנדונים
 בו, דהיינו הופך אותם ללא שפיטים, אלא שהוא גם הופך אותם לאסורים,
 בהיותם מנוגדים לתקנת הציבור. החוק מדגיש את חוסר יכולתם של הצד
 דים להפוך הסכם פוליטי לחוזה. אולם נראה לי שמסקנה זו מתייחסת לא
 רק להסכמים הפוליטיים שעליהם מדבר החוק אלא לכל הסכם פוליטי

 שהוא, וזאת על סמך העקרון הכללי שנקבע בפסיקה.
 ציינתי כי בעניין ז׳רז׳בסקי קבעו השופטים אלון וברק כי אף שהסכם
 פוליטי מחייב באופן מוגבל, אין המערכת החוזית הולמת אותו55. השופט
 אלון היה אף נכון להשוות בין הסכם הימורים להסכם פוליטי, לאו דווקא
 בשל כר שהסכם פוליטי גם הוא מבוסס לעיתים על הימור56, אלא בשל
 העובדה שהפרתם של שני ההסכמים אינה מעניקה לנפגע סעד של פיצו־

 יים, אף לא סעד של אכיפה57.
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ו ניתן לבית המשפט בסעיף  .488 .:< * [1909] 00 (בהקשר לפיטורין). ואילו אצלנ

ק ממון. אך יש ק שאינו מ  13 לחוק התרופות שיקול דעת לפסוק פיצויים בגין מ

א עדיין בגדר חריג בדיני ו ק ממוני, ה מ ק שאינו ממוני. בניגוד ל  להדגיש: מ

 חחים, ואין הוא מוענק לנפגע כעניין שבזכות.

2 למעמד עיסקות חסד במשפט הישראלי: ד' פרידמן, נ׳ כהן, חוזים 3 8 

 (תשניא, כרך א) 471 ואילך.

־ההתערבות בחמים מסוג ז1ז קשור להבחנה בין חוסר ר לאי ח 2 שיקול א 4 8 

א  שפיטות נורמיטיבית למוסדית. לעיל הערה 3. יש הגורסים כי בית המשפט ל

 יתערב במתן ציון בשל כך שקיים פורום חלופי להכרעה. זהו הסברו של השופט

856, המביא 855־  ברק בבג״צ 1635/90 ז׳דז׳בסקי ג׳ ראש הממשלה, מה(1) 749,

 כראיה מקרים שבהם התערב בית המשפט בשאלה של מתן ציון: בג״צ 571/89

 מוסקוביץ נ' מועצת השמאים, פ״ד מד(2) 236. כאשר טיבה של טובת ההנאה

 שולל תחולתם של דיני חמים, ניתן לדבר על אי־שפיטות נורמטיבית; לעומת

 זאת, קיומו של פורום חלופי להכרעה כשיקול 3אי־שפיטותו של ההסכם,

 מקביל לחוסר שפיטות מוסדית. לבחינתו הכללית של שיקול זה: ד׳ פרידמן, נ׳

.332  כהן, חוזים(תשנ״א, כרך א) 330־

ן על ״משפט הציבור; כלומר על כך  בהקשר להסכם פוליטי מדבר השופט אלו

 שיש לתת לציבור ״לשפוט׳ מתקשר שלא קיים חלקו בהסכם פוליטי. ואילו

ר  השופט ברק, הגורס כי הסכם פוליטי שפיט, מדבר על המשפט הציבורי, לאמו

ו כ ר ו א  על כפיפותו של ההסכם לנורמות מתחום המשפט(המינוחים חוזרים ל

 של פסק הדין. בג״צ 1635/90 ז׳רז׳גסקי נ׳ ראש הממשלה, פ״ד מה(1) 749,

. המושג ״משפט הציבור״ מתקשר לרעיון של פורום (855  למשל, 854,799־

 הכרעה, בלתי פורמלי, השולל שיפוטו של בית המשפט, אך כל אימת שהסכם

י של הסביבה שבה ל מ ר ו פ ־ א ל א עובר לתחום שיפוטו ה ו א שפיט ה ל  נחשב ל

פורמלי  נכרת. כך, למשל, הסכם מתנה בלתי שפיט עובר לתחום שיפוטו הלא־

 מיוחדות בנושא השפיטות החוזית.

־ 3 4  78 / לדיון בחוזה הימורים: ד' פרידמן, נ׳ כהן, חוזים(תשנ״א, כרך א) 3
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א ניתן לומר עליו כי ב המהותית, ל ת כ  188 אם אין הוא מקיים את דרישת ה

.438,383 ( 1 9 8 8 ) ח  הוא חוזה. לדרישת הכתב: נ׳ כהן, ״צורת החוזה״ הפרקליט ל

1 סעיף 30 לחוק החוזים. 9 8 

2 המחוקק אינו מקפיד על ההבחנה הלשונית בין ״הסכם״ ל״חוזה״. 0 8 

 למשל, חוק הסכמים קיבוציים, תשי״ז-1957 עוסק בהסכמים מחייבים, כלומר

 בחוזים. אולם על הפרתו של הסכם קיבוצי מוטלת הגבלה. סעיף 24 לחוק קובע

ן מעבידים חייב בפיצויים על ן עובדים או ארגו  כי ״על אף כל דין לא יהיה ארגו

א במידה שהתחייב בהם במפורש בהסכם ל  הפרת חובותיו לפי הסכם קיבוצי, א

 קיבוצי כללי״.

 21 לדיון: ד׳ פרידמן, נ׳כהן, חוזים(תשנ״א, כרך א) 343-332.
ל ל  ו

749 (1  ₪ השווה בג״צ 1635/90 ז׳רזיבםקי נ׳ ראש הממשלה, פ״ד מה(

 797-796: ׳שוני רב ומהותי קיים בין.. החוזה במשפט הפרטי לבין.... ההסכם

ם 838-837:  הפוליטי. במיוחד מאחר שאינו בעל אופי כלכלי״(השופט אלון), ש

א תועיל ליצור חוזה ״אינה חלה מקום שקיים  הגישה לפיה כוונת הצדדים ל

 אינטרס כלכלי״(השופט ברק).

ל שנקבע על ידי בית הלורדים ל כ  הדגשת היסוד הכלכלי הולידה בעבר את ה

 בראשית המאה הנוכחית ולפיו בתביעה בגין הפרת חוזה זכאי התובע לפיצוי

 בגין נזקיו הכלכליים, אך אין לפסוק לו פיצויים בגין צער ובושת שנגרמו עקב

 הפרת חוזה. סייג זה לדיני הפיצויים רוכך בינתיים באנגליה.שת0י1ס0וזז3ז0 ^



 לגוף, לאדם פוליטי, ועל פניהם עשויים הם לעורר בעיה של מטרה זרה.
 לגבי הסכם שלטוני רגיל ניתן להניח כי נעשה למטרה שלשמה נועדה

 הסמכות. לגבי הסכם פוליטי הנחה זו אינה מובנת מאליה.
 כשמדובר בהסכם פוליטי, האמירה כי ״איש ציבור הוא נאמן הציבור. לא
 לעצמו הוא פועל, אלא למען האינטרס הציבורי הוא פועל״״, היא בבחינת
 אמירה נורמטיבית(של ראוי) ולא בהכרח דסקריפטיבית(של מצוי). לעי
 תים נכרת הסכם כזה אף כאשר הדבר אינו משרת מטרות של הציבור בכל־
 לותו, שלא לדבר על כר שהוא עשוי לעמוד בניגוד להן, ואז תהיה תקנתו
 של הציבור דווקא באי קיומו. הדבר בולט במיוחד במציאות הפוליטית
 הדינמית שלנו. השינויים הפוקדים אותה גורמים לא אחת לכף שהסכם פו־
 ליטי הופר למכביר ולמיותר. בעוד שבהסכמים בין הרשות לבין הפרט הנו*
 געים להפעלתה של סמכות שלטונית, יש לערוף איזון נכון בין אינטרס
 הפרט המסתמף על ההבטחה לבין אינטרס הציבור המיוצג על ידי הרשות,
 הרי שכאשר מדובר בהסכמים בין גופים ציבוריים, כגון, מפלגות, סיעות
 פוליטיות או נושאי תפקידים שלטוניים, אין מקום לאיזון דומה. ההשוואה
 בין הסכם שלטוני להסכם פוליטי מצביעה על הבדל ניכר בין השניים,
 ואינה מצדיקה החלת דינו של ההסכם השלטוני על ההסכם הפוליטי. נראה
 לי שאופי ההסכם מחייב שניתן יהיה להשתחרר ממנו ללא סנקציה

 משפטית.
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 שופטים אלון וברק הגורסים ה
 כי להסכם הפוליטי תוקף במשפט הציבורי, התייחסו לשאלת הסנקציה או
 הסעדים העומדים למי שנפגע מהפרתו של הסכם פוליטי. השופט אלון
 גורס כי הסעד היחיד הוא הצהרתי68. השופט ברק סובר כי התרופה העיק־
 רית תהיה ביטולי6. במקרים חריגים יהיה מוכן לשקול הענקתה של תרופת
 אכיפה, אף כי זו ״סבוכה הרבה יותר״70 והתרופה הראויה תהיה זו המכריזה
 על הפרת הסכם(סעדים נלווים לכף הם הודעה על הפרה או התנצלות)71.
 מכאן ששניהם מסכימים שהתרופה הראויה היא הצהרה ואילו סעד הפיצו

 יים הוא בלתי קביל על שניהם.
 עולה כי למרות גירסתם שהסכם פוליטי תקף, הריהו חלש יותר מהסכם
 שלטוני רגיל. סעד האכיפה, שהוא השגרתי בשל הפרתה של הבטחה של
 טונית72, אינו ראוי בהקשר של הסכם פוליטי, ותרופת הפיצויים שניתן
 להעניקה בנסיבות חריגות בגין הפרת הסכם שלטוני73, אינה אפשרית
 בכלל. עם זאת, יש חשיבות לנכונות להעניק הצהרה״7, במיוחד לאור ההנ
 חה כי במישור המשפט הציבורי תכבד הרשות את עמדת בית המשפט,

 אפילו אינה מנוסחת בלשון חיוב75.
 למרות האמירות בפסק דינו של השופט אלון בדבר תקפותו של ההסכם
 הפוליטי, נראה כי השיקולים המרכזיים שהובאו על ידו אינם תומכים במס
 קנה זו. כזכור, קבע השופט אלון כי רק חלקו של הסכם פוליטי שפיט. מהו
 אותו חלק שפיט? אותו חלק הכפוף לנורמות של חובת הגילוי76, של עקרון
 החוקיות ואולי אף של תקנת הציבור77. נראה כי נורמות אלה אינן מלמדות
 על מסקנה בדבר תקפותו של הסכם פוליטי: כפיפותו של ההסכם לחובת
 גילוי אינה נובעת מתוקפו המחייב אלא מהיותו חלק ממצע של גופים פו
 ליטיים. ואילו כפיפותו לחוק (ואף לתקנת הציבור) נובעת מהעקרון שכל
 רשות שלטונית חייבת לפעול לפי החוק ולפי העקרונות החוקתיים. מה
 שנבחן הוא הפעולה (או כוונתה של סמכות שלטונית לפעול בעתיד) ולא
 תוקפה כהסכם מחייב. משמעותה של הכרזה על בטלות התניה הפסולה היא
 שניתן צו האוסר על הרשות (או על הרשות בכוח) לפעול כפי שהתחייבה
 על פי ההסכם. לגירסתו של השופט אלון, חלקיו האחרים, הכשרים, של
 ההסכם אינם שפיטים כלל. ומכאן עולה באופן עקיף מדבריו שהסכם פו־
 ליטי אינו מחייב כלל: הביקורת על החלק שכונה על ידיו ״שפיט״ נובע11
 מהעובדה שהוא מבטא פעולה של הרשות (או מכוונתה לפעול בדרף
 מסויימת) ולא מסיווגו של ההסכם; כתקף במשפט הציבורי־. ואילו החלק

 רק שאינה אכיפה אלא שהיא בלתי חוקית לחלוטין, אינו חוזה.
 מכאן שאסור לקיים הבטחות כספיות בהסכם פוליטי, זאת בניגוד
 להסכם בלתי אכיף(חוזה הימורים) או בלתי שפיט(הסכם ג׳נטלמני) שמותר
 לקיימן. כף, למשל, נניח שנקבע בהסכם ג׳נטלמני או אפילו בהסכם הי
 מורים, שצד שיפר אותו, ישלם לצד השני סכום פיצויים קבוע מראש בשל
 ההפרה. קביעה כזו היא חוקית. מותר לקיים את הסכם הפיצויים. לכן לצד
 שקיים הסכם לא שפיט ״רגיל״, אין כלל עילת השבה. לעומת זאת, מתוף
 האיסור על קביעת הבטחות כספיות בהסכם פוליטי, נובע כי אסור גם
 לקיימן. ואם קויימו, ניתן לדרוש השבתן. אפשר שהעילה להשבה של צד
 שנתן טובות הנאה כספיות בהסכם פוליטי תהיה מבוססת על חוק עשיית
 עושר ולא במשפט, תשל״ט-979ו. אף אפשר שתהיה אנלוגית לעילת
 ההשבה הקבועה בסעיף 31 לחוק החוזים: אנלוגית ולא ישירה, כי לא מדו
 בר כלל בחוזה(קיום חוזה הוא ההנחה ההתחלתית לתחולתו של סעיף 31).
 אולם הדמיון להסדר של סעיף 31 נובע מזה שמדובר במתן טובת הנאה
 בלתי חוקית על פי הסכם, וראוי להעניק לבית המשפט שיקול דעת אם

 להכיר בזכותו של התובע להשבהיי.
 נחזור, אפוא, לשאלת הקשר בין כוונת הצדדים, לבין שפיטות ואי
 חוקיות. למעשה מתוף מה שאמרתי קודם הופכת כוונת הצדדים ללא רלבנ־
 טית בתחום זה. שכן אם לא התכוונו שההסכם הפוליטי יהיה שפיט, ממילא
 לא יהיה שפיט (לפחות לא במשפט הפרטי). אד גם אם התכוונו לכר, לא
 יוכלו להגשים את כוונתם, שכן אסור להם להתכוון לכר. זוהי הלכה מעניי
 נת הקובעת שיש קטגוריה של חוזה בלתי שפיט, הנובעת מזה שעצם הכוו

 נה המובעת להופכו לחוזה שפיט, היא בלתי חוקית ופסולה60.
 יוצא שאפילו לא הוטל איסור להפור הסכם פוליטי לחוזר לא ניתן היה
 לעשות זאת מכוח המיגבלה הטבעית של דיני חוזים׳6, ומשחל איסור כזה,
 ודאי כף. המסקנה: אסור להפוף הסכם פוליטי לחוזה, מכאן שאינו שפיט

 כחוזה במשפט הפרטי, ומה במשפט הציבורי?
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 עניין ז׳רז׳בסקי נ׳ ראש המ
 משלה הסכימו השופטים אלון וברק כי המערכת החוזית הרגילה אינה מת
 אימה לחול על הסכם פוליטי וכי הוא מחייב במישור המשפט הציבורי62.
 אמנם כפוף הוא, אף יותר מהסכם שלטוני רגיל להילכת ההשתחררות63, אד

 מוטלת חובה לקיימו.
 בשעתו אף נעשתה השוואה בין הסכם פוליטי להסכם שלטוני אחר, כגון
 עיסקת טיעון, והובעה נכונות להחיל על שני סוגי ההסדרים דין זהה״6.
 בעיסקת טעון מתקשרת הרשות בהסכם המגביל את סמכותה לשם ייעול
 ההליכים של עשיית הצדק65. בעיסקת זו חסר היסוד הכלכלי, המאפיין
 (חלקית) הסכמי רשות אחרים(הסכם מגביל סמכות לשם מתן מונופול)66.
 מבחינה זו דומה עיסקת טעון להסכם פוליטי, אף מעבר לכר רב השוני בי
 ניהם• הסכם פוליטי, ככל הסכם שלטוני אחר, אמנם עוסק בהפעלתה של
 סמכות חוקית, אולם בעוד שהסכמים שלטוניים ״רגילים״(לרבות עיסקת
 טעון) מתייחסים במישרין להפעלתה של הסמכות, ולפחות לכאורה אין הם
 מעוררים בעיה של שימוש בסמכות בשל מטרה זרה, נעשים הסכמים פולי
 טיים מתיר כוונה להבטיח קבלת שלטון, משרה, סמכות או טובות הנאה
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 קיימים מקרים הפוכים, שבהם על פי לשונו של ההסכם, לא התכוונו הצדדים

 כי להסכם שכרתו יהיה תוקף מחייב, ברם חרף הצהרתם זו, יהיה ההסכם

 שכרתו שפיט, והוא ייצור זכויות וחובות בדין. הדוגמה השכיחה היא זו של

 תניית פטור המתכוונת להפוך באופן מלאכותי את החוזה שהצדדים כרתו

 להסכם בלתי מחייב. ד׳ פרידמן נ' כהן, חוזים(תשנ״א, כרך א) 378־382.

ות בדין ־חוקי ; ד׳ פרידמן, ״תוצאות אי M ם י ג י ר  2 7 זאת בכפוף למספר ח
 הישראלי״ עיוגי משבש ה(1977) 618, 637־643; עיוני משפט ו(1978) 172.

׳ כהן. ״צורת החוזה״: נ ו י ב ג  M28 להשבה בחוזה שדרישת הכתב לא קויימה ל
 הפרקליט לח(1989) 450,398,438; להשבת מחמת אי קיומה של עילה ראה ד׳

 פרידמן, דיני עשיית עושר ולא במשפט(תשנ״ב) 402 ואילך.

 M29 בכפוף לכך שלפי סעיף רשאי בית המשפט להורות על קיומו של31
ים הצד הדורש את הקיום את מה שהיה עליו לקיים  חוזה בלתי חוקי, אם קי

 לפי החוזה.

זים ותום לב במשא ומתן: בין הכלל הפורמלי,  M30 נ׳ כהן״דפוסי החו
 לעקרונות הצדק״ הפרקליט לז(1986) 51,13־54.

זיםלפרשנותו: ד׳.  M31 להשבה בחוזה בלתי חוקי: סעיף 31 לחוק החו
־חוקיות בדין הישראלי• עיוני משפט ה(1977) 618; עיוני  פרידמן, ״תוצאות אי

 משפט ו(1978) 172.

 M32 זה היה המצב לפי הדין הקודם, לעיל טקסט להערה .27

 M33 השופט ברק בבג״צ 669/86 רובין נ׳ ברגר, פ״ד מא(1) 81,73אולם.
 בעניין בג״צ 1635/90 ז׳רז׳בסקי נ׳ ראש הממשלה, פ״ד מה(1) 836,749־838,

 של הפורום המשפחתי. וכמוהו הסכם פוליטי בלתי שפיט. הפורום החלופי

דווקא ־  הבלתי־פורמלי הוא תוצאה של הגדרתו של הסכם כלא־שפיט, לאו

 סיבה עצמאית להיותו כזה.

Calabrcsi and Melamcd. "Property Rules. Liability Rules, and השווה a25 
Har. L. Rev85 1972. (Inalienability: One View of The Cathedral" ) 
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 M26 בדיון התיאורטי בתורת השפיטות החוזית שתי גישותהאחת סוברת.
ן זולתו. גישה זו  כי המבחן המכריע בשאלה זו הוא כוונתם של הצדדים, וכי אי

 נתמכת בדין הישראלי על ידי עמדתו המוצהרת של חוק החוזים. שאינו מכיל

 כל הגבלה על סוגה של טובת ההנאה הכשירה להוות נשוא לחוזה. קיימים

זים או אל שוליהם בשל פסלותם, אולם, גם  הסכמים הנדחקים מחוץ לדיני החו

 סייג זה אינו מסייע לנו, שכן ההנחה בסוגיית השפיטות ״הטהורה־ היא

 שההסכמים הנדונים במסגרתה הם חוקיים ומותרים, ולמרות זאת, אין

זים מחייבים. הגישה הראשונה גורסת, אפוא,  המשפט מתייחס אליהם כאל חו

ן כל מגבלה על סוגי ההסכמים הכשירים לבוא במעגל  כי ברמה התיאורטית אי

 דיני החוזים.

 הגישה השניה לשאלת השפיטות גורסת כי קיימים עקרונות הטבועים

 בבסיסו של מושג החוזה, המסייגים את היקף פריסתו והנמצאים מחוץ

 לשליטתם של הצדדים. עקרונות קוגנטיים אלה מושתתים, בעיקרו של דבר, על

von Mehren, A General view of סוג טובת ההנאה הכשירה להיות נשוא לחוזה 

 (Inter. Encye. Compar. Law 27 ל ,Contract במיוחד טקסט להערות 117 ו־124).

זים תחולה על פעולה שהיא בעיקרה כלכלית. לכן התחייבות לרחוש  לדיני החו

 ידידות לא יכולה להפוך לחוזה, אפילו היתה זו כוונתם של הצדדים. גישה זו

 נטה השופט ברק לקבל בבג׳׳צ 1635/90 ז׳רז׳בסקי נ׳ ראש הממשלה, פ־ד מה(1)

 838,749, והיא מקובלת עלינו: ד׳ פרידמן, נ׳ כהן, חוזים(תשנ״א, כרך א) 327.
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 השיפוטית אין אף לא דוגמה אחת לשימוש בכוח שיפוטי למטרה זו, וטוב
 שכך הדבר. התערבות כזו תעניק למערכת הסכמים בעייתית עוצמה, שכבר
 כיום עולה היא על הרצוי, ותגרור את בית המשפט למעורבות בלתי רצויה

 ביחסיו עם הרשות המחוקקת והמבצעת.

 ניקח, למשל, את המקרה של הסכם הרוטציה בין חברי הכנסת, שבו קיים
 צד אחד את ההסכם והתפטר מחברותו בכנסת לטובת הצד השני, אך זה
 דבק בכסאו ולא התפטר לטובת השלישי. בית המשפט לא התערב״*,
 בסוברו כי המקרה נבחן לפי תוקף ההתפטרות, ולא לפי המניע לו(כלומר,
 ההסכם). בית המשפט גם נטה לקבוע כי ההסכם מנוגד לתקנת הציבור. קיי
 מות דעות אחרות לפיהן הסכם כזה אינו נוגד לתקנת הציבורי8. בהנחה
 שבית המשפט אינו רואה כל פסול בהסכם כזה, האם ראוי שיצהיר על זכותו
 של הבא בתור להיכנס לכנסת? האם בכך לא ייפגע עקרון המשטר שלפיו
 מכהן חבר כנסת לאורך כל תקופת כהונתו? האם הסכם פוליטי יכול לגבור
 על עקרונות המשטר? היכול הסכם ליצור מניעות הגוברת על כלל
 חוקתי82? וודאי שאין מקום לעודד הסכם כזה ולפתוח שערי בית המשפט

 בפני מי שנפגע מהפרתו83.

 ובאשר ליחסי הרשות השופטת והמבצעת: אם, למשל, מטיל הסכם קר
 אליציוני חובה על ראש הממשלה ליזום חקיקת חוק מםויים, הראוי שבית
 הכ(שפט ייתן הצהרה בעניין זה או שיודיע על הפרה? היצווה בית המשפט
 (על ידי הצהרה) על הקצאת תקציבים לפי מה שהובטח בהסכם קואליציוני?
 אם תחליט הממשלה על גיוסם של תלמידי ישיבה בניגוד להסכם קר
 אליציוני, ובלי שחלה הרעה במצב הבטחוני, היתערב בית המשפט84? ומה
 יעשה בית המשפט אם תחליט הממשלה על הפסקת התנחלויות מעבר לקו
 הירוק, זאת בניגוד מוחלט להסכם הקואליציוני? מעבר לבעיה המוסדית,
 מתעוררת גם הבעיה הנורמטיבית: קנה המידה שהוצע לבחינת השאלה אם
 הופר הסכם פוליטי הוא עקרון ההגינות והסבירות׳8. הפעלתו של עקרון זה
 מעוררת קשיים ניכרים, הנובעים מעמימותו ומכפיפותו להילכת
 ההשתחררות. האם מי שמתוך רצון להגיע לשלטון, כורת הסכם בתקווה
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 האחר ממילא אינו שפיט. יתר־על־כן: נראה שברונו בסעד ההצהרתי עושה
 השופט אלון תפנית מםויימת, והוא מוכן להכיר בכך שבנסיבות מסוימות
 ניתן להעניק סעד הצהרתי בשל הפרת הסכם78. ממילא הוא הופך את החלק
 הפוליטי של ההסכם לשפיט, ומבלי משים הוא נמצא מסכים לעמדתו של

 השופט ברק, שעליה הוא חולק בחריפות.

 תפיסתו של השופט ברק כי ההסכם שפיט לכל האורך וכי לבית המשפט
 סמכות לבחון אם היה צידוק לאי קיומו(על פי מבחן הסבירות ועקרון
 ההגינות השלטונית״) מעמידה את עיקר הקושי במישור האנליטי. אמנם
 מסקנתו כי התרופה העיקרית בשל הפרת הסכם פוליטי היא ביטול, מחלי
 שה את הנחתו שמדובר בהסכם תקף ושפיט. הטעם לכך הוא שתרופת הבי
 טול היא סעד עצמי, שלשם הפעלתו אין צורך בסיועו של בית המשפט.
 כשמדובר בהסכם בלתי שפיט, זהו ה״סעד״ הטבעי. כפי שציינו, הסכם לא
 שפיט הוא הסכם המאפשר לצדדים לקיימו או שלא לקיימו לפי רצונם. הי
 כולת לבטל את ההסכם משמעותה היא שהצד רשאי(או לפחות יכול) שלא
 לקיים הסכם, מבלי שהמשפט יעמוד לו למכשול. הביטול הוא, אפוא, חופש
 שלא לקיים(מבחינת המשפט). לחוסר שפיטות משמעות זהה. שלא במודע
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 שלא יקיימו, פועל בהגינות ובסבירות? האם טוב הדבר שבית המשפט
 יכריע הכרעות פוליטיות מסוג זה? בעניין זה מקובלת עלי עמדתו של השו

 פט אלין, לפיה רצוי להשאיר את השאלה מחוץ לזירת המשפט*8.

 כאמור, אני סבורה כי אין לייחס תוקף מחייב להסכם פוליטי, לא במי־
 שור החוזי, ולא במישור המשפט הציבורי. אך אין זאת אומרת שהצדדים
 להסכם רשאים להתנהג כאילו המשפט אינו קיים. האמירה שהסכם פוליטי
 אינו תקף, משמעותה היא רק שהצד הנפגע אינו רשאי לתבוע את הצר
 השני מכוחו של ההסכם. אך אין שום מניעה שלצד הנפגע חהיה עילה שלא
ה הנובעת  מכוחו של ההסכם, וראי גם אין מניעה שלצד שלישי תהיה ע- 1
 מקיומו של ההסכם או מן הכוונה לקיימו. הסכם פוליטי קובע קו ל.״פעלת
 סמכות שלטונית. התערבות שיפוטית בהסכם פוליטי משמעותה מזינת
 החוקיות והחוקתיות של הפעלתה בפועל (או בכוח) של הסמכות

 השלטונית.

 הפסיקה בעניין זה תוכיח: לראשונה נדונה הבעיה אגב בחינת שיקול
 רעתו של שר הדתות לגבי אופן קביעת חברי המועצה הדתית, מינוי המסור
 לו על פי חוק. שר הדתות הנחה עצמו על פי הסכם בץ שתי מפלגות, שקבע
 הסדר בעניץ זה. צד שלישי, נציג מפלגה אחרת, ביקש להיות מיוצג במוע־

 משמש, אפוא, המונח ביטול, בהקשר זה, מונח נרדף לחוסר שפיטות, שממנו
 מבקש השופט ברק להסתייג.

 עם זאת, מההכרה בסמכותו ההצהרתית של בית המשפט(המקובלת על
 שני השופטים) להכריז על אי־קיומו של הסכם פוליטי כעל הפרה, ומה־
 אפשרות להעניק במקרים חריגים סעד אכיפה(שבה מכיר רק השופט ברק),
 נובע כי ייתכנו נסיבות שבהן יהיה אסור להפר הסכם פוליטי. סעדים אלה
 מבססים באופן אנליטי טענה כי הסכם פוליטי הינו הסכם תקף. הויכוח
 עובר, אפוא, למישור העקרוני. חשוב להדגיש כי בשלב זה של ההתפתחות

 78 3 בג׳־צ 1635/90 ז׳דז׳בסקי ג׳ ראש הממשלה, פ־ד מה(1) 810.749־812

 (השופט אלון); 851־852 (השופט ברק)

 388 לאבחנות השונות בין הסכמים במישור המשפט הציבורי: ד׳ פרידמן, נ׳

 כהן, חמים(תשניא. כרך א) 355־358.

 398 מכלל ההסכמים השלטוניים יוצאים הסכמים מסחריים גרידא בין

 רשות שלטונית לפרט או בין רשויות שלטוניות בינן לבין עצמן. אלה מהווים

 חוזים לכל דבר ועניין. בכפוף לדינים המיוחדים הנובעים מהיותה של הרשות

 צד להתקשרות.

* ח ו ק 1 ״ 1 ח 1 7 ׳\ £ 1 ו  408 זוהי ההלכה האנגלית שנקבעה בעניין 6ת1<ו 6
 500 8*3 (1921), להלכה זו מצוי אף ביטוי בפסיקה הישראלית: בג״צ 594/78

 אומן נ׳ שר המסחר והתעשיה, פ״ד לב(3) 474,469. לביקורת ג׳ שלו, הוזי רשות

 בישראל(ירושלים, 1985) 98־99.

 418 בג״צ 311/60 מילר ג׳ שד התחבורה. פ־ד טו 1989; בג־צ 124/79 צובא נ׳

 שר הביטחון, פ־ד לד(2) 572: בג״צ 669/86 רובין נ׳ ברגר, פ״ד מא(1) 81,73; בג־צ

 764/87 התאחדות האיכרים בישראל נ׳ שר החקלאות, פ־׳ד מג(1) 314,309־

 315; בג״צ 402/89 ההתאחדות לכדורגל בישראל ג׳ שר החמוד והתרבות, פ־ד

 מג(2) 182.179: ־להבטחת רשות שלטונית יכולה להיות רק נפקות מוגבלת.

 המתייחסת לתקופה נתונה, הבטחה כזו לעולם אינה נתפסת כוויתור מצד

 הרשות על שימוש בסמכויותיה השלטוניות..״(השופט מצא), ע־א 250/88 קופת

 חולים נ׳ עיריית באר־שכע, פ־ד מג(4) 488 (שבו לא הוחלה הילכת ההשתחררות

 על הסכם הפוטר את קופת חולים מתשלום מס). וכן ע־א 144/87 מדיגת

 ישראל ג׳ אינג׳ פבד, פ״ד מד(3) 769 (הילכת השתחררות כפופה לעקרון תום

 הלב).

 846, כבר לא נטה לייחס אותה חשיבות לכוונת הצדדים, ועולה כי הדבר הוא

 מחוץ לשליטתם.

 348 חוק החוזים אינו מציב דרישה עצמאית של כוונה לקשור יחס משפטי

 מחייב. ניתן לומר כי באופן פורמלי נלמד יסוד זה מדרישתו של חוק החוזים,

 שתהא לשני הצדדים גמירת דעת ליצור חוזה. אכן, הפסיקה שהתייחסה ליסוד

 גמירת הדעת פירשה אותו כזהה ליסוד הכוונה ליצירת יחס משפטי מחייב. ע״א

 440/75 זנדבגק נ׳ דנציגר, פ״ד ל(2) 266,260; ע״א 51/83 מרום ג׳ אוגיברסיטת

 תל־אביב, פ״ד לז(3) 521,518־522. ס׳ דויטש, ״גמירת דעת והכוונה ליצור

 יחסים משפטיים בדיני חוזים במשפט העברי, האנגלי וישראלי״ שגתון המשפט

 העברי ו־ז(1980-1979) 99,73.

 למרות שניתן להתייחס ליסוד גמירת הדעת(סעיפים 1 ו־5 לחוק החוזים)

 כאל הקנקן שבו אצורה דרישת הכוונה לקשר משפטי מחייב, נראה שמהותית

 מעוגן יסוד הכוונה ברעיון של חופש החוזים. אותו חופש המאפשר לצדדים

 לכבול עצמם בחוזה(חופש הצדדים במובנו החיובי), הוא גם החופש המאפשר

 להם להתקשר בהסכם שאינו חוזה(חופש החוזים במובנו השלילי). חוק החוזים

 חל מעצם הגדרתו של ״חוזה״, דהיינו על הסכמה בין הצדדים המכוונת להיות

 בעלת תוצאות משפטיות. כל מה שאינו מכוון להיות בעל תוצאות משפטיות

 אינו בבחינת חוזה, ולכן אין הוא כפוף כלל לתחולתו של חוק החוזים: ד׳

 פרידמן, נ׳ כהן, חוזים(תשנ״א, כרך א) 326-325.

 358 ההסכם הוליד את העתירות בגצ 1523,1540/90 לוי ג׳ ראש ממשלת

 ישראל. פ״ד מד(2) 213 ובג־צ 1635/90 ז׳רז׳בסקי נ׳ ראש הממשלה, פ״ד מה(1)
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 368 בג״צ 1523,1540/90. פ־ד מד(2) 213.




