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‡ .1 ;"ÌÈÈ˙Â‰Ó-Â„"Î ÌÈÈË¯Ù ÌÈÙÂ‚ ‚ÂÂÈÒÏ ÈË¯Â‡˙‰ ÒÈÒ·‰ .· .‡Â·Ó .פרמטרי
לסיווג גופי פרטיי כ"דומהותיי";  .2הדי החל :דואליות נורמטיביתÔÓ .‚ .
;"ÌÈÈ˙Â‰ÓÂ„"Î Ë¯ÂÙÒ È„Â‚È‡ ‚ÂÂÈÒÏ ÒÈÒ·Î Ë¯ÂÙÒ‰ ˜ÂÁ :Ë¯Ù‰ Ï‡ ÏÏÎ‰
 .1מהות פרטית :התאגדות כתאגיד פרטי שלא למטרת רווח – סעי  1לחוק הספורט;
 .2אוטונומיה ובעלות עצמית :היעדר התערבות שלטונית בניהול ענ הספורט –
סעיפי  1110לחוק הספורט;  .3שימוש מהותי בקניי הציבור :ניהול בלעדי של
ענפי ספורט – סעי  1לחוק הספורט;  .4סיכו בינייÈ„Â‚È‡ ÏÚ ÏÁ‰ ÔÈ„‰ .„ .
 .1 ;˙È·ÈËÓ¯Â ˙ÂÈÏ‡Â„ :Ë¯ÂÙÒביקורת שיפוטית על תקינות הלי שננקט על ידי
איגודי ספורט;  .2ביקורת שיפוטית על החלטות ערכיות שעניינ הפעלת שיקול דעת
מקצועיÌÈÈÁ"Ï ‰ÂÂ˙ÓÎ ˙ÂÈ˙„ÈÓ‰ ÔÂ¯˜Ú – ˙È¯Â·Èˆ ˙ÂÈ¯Á‡Â ÈÓˆÚ ÔÂËÏ˘ .‰ .
 .1 ;"ÌÈÙ˙Â˘Óמבח האמצעי שפגיעתו פחותה;  .2מבח היחסיות :עלותתועלת.
.¯·„ ˙È¯Á‡ .Ê .ı"‚· ˙ÂÎÓÒÏ Ë¯ÂÙÒ È„Â‚È‡ ˙ÂÙÈÙÎ .Â

א .מבוא
גו דומהותי ,כאותו שעטנז ,הוא תאגיד המכיל שני היבטי שוני :פרטי וציבורי.1
ההיבט הפרטי יונק את שורשיו מאישיותו המשפטית שמקורה במשפט הפרטי .2ההיבט

*
1

ד"ר למשפטי ,מרצה ,מכללת שערי משפט ,הוד השרו .אני מבקש להודות לעו"ד רו כהנא,
תלמידי לשעבר ,על עבודתו המצוינת כעוזר מחקר .נוס על כ אבקש להודות לד"ר אביעד
הכה ,לעו"ד רחל הראל מצלאווי ולד"ר חגי ויניצקי על הערותיה מאירות העיניי.
את המונח "דומהותי" התווה לראשונה השופט אלו בע"א ‡"˘Á‚ ‡˘È„˜ ˙¯·Á 294/91
"˜ ,ÌÂ‡·ËÒ˜ ' "ÌÈÏ˘Â¯È ˙ÏÈ‰פ"ד מו)) (1992) 490 ,464 (2להל :פרשת ˜ ,(ÌÂ‡·ËÒש
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הציבורי יונק את שורשיו מטיב פעולותיו ,ככל שאלה עושות שימוש במשאבי הציבור .כבר
בפרשת בורסת היהלומי )פרשת ‡ ,(ÔÂלפני למעלה מעשור ,עמד בית המשפט העליו על
השניות האינהרנטית הטבועה בגופי דומהותיי ,כלשונו:3
"...טעות היא לחלק את הקניי באופ חד בי קניי פרטי לבי קניי ציבורי...
המציאות מורכבת יותר .יש בה גווני וגוני גווני .היא מכירה ג בנכסי
שיש בה יסודות של קניי פרטי המעורבי ,במינו גדול או קט ,ע
יסודות של קניי ציבורי ...בגבול שבי המשפט הפרטי לבי המשפט
הציבורי קיי אזור דמדומי ,בו המשפט הפרטי והמשפט הציבורי
משמשי בערבוביה ...באזור זה קיימת דואליות נורמאטיבית ,כלומר ,דו
קיו של המשפט הפרטי והמשפט הציבורי".
באותה פרשה הדגיש השופט זמיר כי תחולה משולבת של שתי מערכות דיני – פרטית
וציבורית – מעוררת שאלות נוקבות" .בכל מקרה" ,כלשונו" ,צרי להישמר שלא יוטלו על
גו דומהותי ,שהוא ביסודו גו פרטי ,כבלי של המשפט הציבורי שיכבידו עליו ללא
הצדקה לפעול באופ יעיל למילוי תפקידיו והשגת מטרותיו" .בהמש דבריו הוא לא נרתע
מלהתריע כי "התוויית הדר לתחולת המשפט הציבורי על גופי דומהותיי היא מלאכה
עדינה וקשה ,אפשר לומר אפילו מסוכנת ,שכ היא מאיימת על האוטונומיה של הפרט".4
במקו אחר הראנו כי חר דבריו המפורשי של השופט זמיר ,המציאות הפסיקתית
הוכיחה כי האינטרס הפרטי של גופי שסווגו כ"דומהותיי" נמצא נחות מזה הציבורי.5
הדגשנו ש כי א במקו שבו מובאי בחשבו היבטיה הפרטיי ,ג אז ה צפויי,
בדר כלל ,לסגת מפני הדי הציבורי .6ברשימה זו נתמקד בגופי פרטיי בעלי מומחיות

2
3
4

5
6

הגדיר גו דומהותי :חברה אשר "שתי מהויות ,מנהלית ופרטית ,משמשות בה כאחד" .ביטוי
זה החלי את המונח הקוד לו "יציר כלאיי" ,המופיע בבג" ˙¯·Á ' Û„ Â¯˜ÈÓ 731/86
 ,Ó"Ú· Ï‡¯˘ÈÏ ÏÓ˘Á‰פ"ד מא)) (1987) 465 ,449 (2להל :פרשת .(Û„ Â¯˜ÈÓ
גו דומהותי אינו חלק מ השלטו .הקמתו היא פרי חירות האישית ובחירת העצמית של
מייסדיו .מכא ,ובהתאמה ,נובעת ג אוטונומיית הרצו הפרטי שלו.
ע"א  ,Ó"Ú· (1965) ÌÈÓÂÏ‰È‰ ˙Ò¯Â· ÈÏÚÙÓ ' ÔÂ‡ 3414/93פ"ד מט)) (1995) 196 (3להל:
פרשת ‡ .(ÔÂהציטוט מופיע בפס'  43לפסק דינו של השופט זמיר.
ש ,פס'  9לפסק דינו של השופט זמיר .פסק הדי ד בסיווג בורסת היהלומי כגו דומהותי.
סיווג כאמור נתפס כגור מכריע לצור בחינת השאלה א הבורסה רשאית ,משיקולי
פרטיי ,למנוע כניסה של אד המבקש להיכנס בשעריה .לניתוח שאלה זו מנקודת מבט
קניינית "פנימית" ראו :חנו דג "זכות הכניסה"  ËÙ˘Ó È¯˜ÁÓכד .(2008) 59
אס הראל ‚ 250 ÈÏ‰ÈÓ‰ ËÙ˘Ó· ÌÈÈË¯Ù ÌÈÙÂ‚ :ÌÈÈ˙Â‰ÓÂ„ ÌÈÙÂואיל ).(2008
להשוואה ראו :גיא פסח "הבסיס העיוני של עיקרו חופש הביטוי ומעמדה המשפטי של
העיתונות"  ÌÈËÙ˘Óלא  .(2001) 981 ,978 ,895כלשונו של המחבר )בהקשר לעיתונות(" :ג
א בהגדרה סיווג העיתונות כגו דומהותי מלווה א ורק בתחולה חלקית של המשפט
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גו דומהותי כיציר כפיו של המחוקק
בראי חוק הספורט ,תשמ"ח1988

מקצועית ייחודית ,שמעמד הדומהותי הוסדר בחקיקה מפורשת ,אשר מחד גיסא ,הגדירה
את מעמד כפרטי ,ומאיד גיסא הידקה את הפיקוח הציבורי על פעילות .7כתוצאה מכ,
ובניגוד לגופי דומהותיי שמעמד אינו מוסדר בחקיקה ,פסיקת בתי המשפט בהתייחס
אליה מעניקה משקל הול להיבטיה הפרטיי והציבוריי כאחד.
חוק הספורט ,תשמ"ח) 1988להל" :חוק הספורט" או "החוק"( ישמש אב טיפוס
להצגת גו דומהותי ייחודי ,בעל מומחיות מקצועית ,שהיבטיו הפרטיי והציבוריי
הוגדרו יחדיו בחקיקה גופה; בבחינת "שעטנז" בחסות המחוקק.
חשיבותו הציבורית של הספורט מבחינה נפשית ,פיזיולוגית ,תרבותית ,חברתית
ולאומית לא הותירה את המחוקק אדיש .8כפועל יוצא מכ נחקק חוק הספורט ,היוצר
תבנית שמכוחה נית להקי איגודי ספורט .החוק מקנה לאיגודי ספורט ,מחד גיסאÔÂËÏ˘ ,
 ÈÓˆÚהמבטיח ניהול ענפי הספורט על פי הבנת המקצועית ,ומאיד גיסא ,מהדק את
 È¯Â·Èˆ‰ ÁÂ˜ÈÙ‰על פעילות המונופוליסטית שהוכשרה בחוק עצמו .9בכ ביקש המחוקק
להגשי ,בוזמנית ,שתי תכליות:
 ,‰Â˘‡¯‰ ˙ÈÏÎ˙‰הפרטית ,נגזרת מנקודת המוצא שלפיה ספורט ,כשלעצמו ,מהווה
מכשיר להגשמת האוטונומיה של הפרט ולפיתוח כושרו הגופני והנפשי על פי רצונו .כפועל
יוצא מכ ,נקבע בחוק כי איגודי הספורט יוקמו כתאגיד מ המשפט הפרטי ללא כוונת
רווח .10ככאלה ,התאגדות באה "מבפני" ולא "מבחו" .11היא פרי יצירת של

7

8

9
10
11

הציבורי ,עדיי סיווג כאמור טומ בחובו הכרעה ערכית עקרונית אשר מתווה ומסמנת מראש
את מעמד האינטרסי הפרטיי של העיתונות כנחות ביחס למעמד האינטרס הציבורי עליו
העיתונות אמונה".
דוגמה נוספת לגופי פרטיי שמעמד הדואלי הוסדר בחקיקה היא "מוסד מוכר להשכלה
גבוהה" .להדגשת אוטונומיית הרצו הפרטי של מוסד להשכלה גבוהה ראו :ס'  15לחוק
המועצה להשכלה גבוהה ,תשי"ח .1958לדיו מקי באשר לאיזו הראוי בי היבטיה
הציבוריי והפרטיי של מוסדות להשכלה גבוהה ראו :רענ הר זהב וברק מדינה „‰ÏÎ˘‰ ÈÈ
‚·.(2000) 285259 ‰‰Â
להשפעות החברתיות והפוליטיות של הספורט ב 55שנות קיומה הראשונות של מדינת ישראל
ראוY. Galily, Sport, Politics and Society in Israel: The First Fifty-five Years, 13 :
) .ISRAEL AFFAIRS 525-528 (2007לדיו במקומו של הספורט בעיצוב התודעה הלאומית
במדינת ישראל ראו ג :חיי קאופמ וחגי חרי ˙¯·‰‡Ó· Ï‡¯˘È· Ë¯ÂÙÒ‰Â ÛÂ‚‰ ˙Â
 .(2002) ÌÈ¯˘Ú‰כ ראו :דרורה פלפל .(1994) ËÙ˘Ó‰ È‡¯· Ë¯ÂÙÒ‰
המחוקק ביקש להפקיד את הפיקוח על פעילויותיה של אגודות הספורט בידי גו אחד,
מונופוליסטי ,שיהא אמו על ניהול וריכוז מסגרת הספורט האמורה.
"התאחדות" ו"איגוד" מוגדרי בס'  1לחוק הספורט כדלקמ" :תאגיד שלא למטרות ריווח,
המרכז והמייצג ענ או ענפי ספורט בישראל ושמכירי בו הגופי הבילאומיי המייצגי
והמוכרי באותו ענ ספורט".
זהו "קו פרשת המי" המפריד בינ לבי רשות ציבורית .בעוד שהאישיות והכשרות
המשפטית של רשויות ציבוריות נקבעות מלכתחילה על פי דיני המשפט הציבורי )די זה קובע
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המתאגדי שייסדו את איגודי הספורט באופ עצמאי .בהתאמה ,המחוקק אינו מסדיר את
אופ פעולת ומטרותיה של האיגודי .אלה מוסדרי על פי דיני המשפט הפרטי
באמצעות תקנוני הנקבעי על ידי המתאגדי עצמ ומחייבי את כל העוסקי באותו
ענ .12בכ מוגשמת מהות הפרטית המאפשרת לה לנהל את ענפי הספורט כראות
עיניה המקצועיות .כפועל יוצא מניהול העצמי ,החוק הקנה לאיגודי ספורט סמכות
בלעדית לדו ולהחליט בענייני הקשורי לפעילות באמצעות מוסדות שיפוט פנימיי .כ
נקבע בחוק כי החלטות ערכאת השיפוט הפנימית העליונה בענייני משמעת תהיינה סופיות
ואי לערער עליה בפני בית משפט.13
 ,‰ÈÈ˘‰ ˙ÈÏÎ˙‰הציבורית ,נגזרת ממעמד הבלעדי של איגודי הספורט ומחיוניות
המשאב הציבורי המנוהל על ידיה .כפועל יוצא מכ ,המחוקק מסדיר "כללי משחק" על
פיה חייבי האיגודי לנהוג בפעילות הציבורית .מהל זה נועד להבטיח שאינטרסי
ציבוריי חיוניי לא ייפגעו בעת ניהול ענפי הספורט .בתו כ ,הוראות החוק עצמו
מסדירות ,בי היתר ,פיקוח על הכשרת מאמני ,חובה לערו בדיקות רפואיות לספורטאי,
איסור על שימוש בסמי ממריצי ,חובה לבטח ספורטאי ,הסדרת כללי בטיחות ,חובה
לייצוג הול של נשי בסוגי המשרות השוני וקביעת נהלי העברת שחקני מאגודה
לאגודה .אמצעי פיקוח חקיקתי נוס הוא הכפפת איגודי הספורט לביקורת של מוסד מבקר
המדינה .14באמצעות כלי אלה – המבטאי פיקוח מהותי על רווחת ובריאות של
הספורטאי וכ על תקינות ההלי הספורטיבי – ביקש המחוקק להבטיח שהציבור לא יינזק
מהשימוש שאיגודי הספורט עושי בנכסיו.15

12
13
14
15

מי ממנה את הרשות ,מה סמכויותיה ,איזו כשרות נדרשת ממנה וכיצד עליה להפעיל את
הסמכות( ,האישיות והכשרות המשפטית של איגודי הספורט נקבעות על פי דיני המשפט
הפרטי.
ס' )10א( ו)10ג( לחוק הספורט .כפועל יוצא מכ ,כל אגודת ספורט החפצה ליטול חלק
בליגה מקצועית בענ ספורט מסוי חייבת להצטר לשורותיו של איגוד הספורט האמו על
ניהול אותו ענ ספורט ולציית לתקנוניו.
ס'  11לחוק הספורט .על פי עמדת הפסיקה" ,מדובר בחסימת הפיקוח הערעורי ולא בחסימתו
של פיקוח שיפוטי מסוג אחר" )ע"א  ,Ï‡¯˘È· Ë¯ÂÙÒÏ ˙Â„Á‡˙‰‰ ' ÔË¯ÂË 674/89פ"ד
מה) ;(1991) 732731 ,718 (2להל :פרשת .(ÔË¯ÂË
ס'  (8)9לחוק מבקר המדינה ]נוסח משולב[ ,תשי"ח 1958מכפי לביקורת המבקר גופי
פרטיי הנתמכי במישרי או בעקיפי על ידי הממשלה או על ידי גו מבוקר אחר.
אמצעי פיקוח אפקטיבי לא פחות הוא העיתונות הכתובה והמשודרת ,העוקבת באופ
אינטנסיבי אחר איגודי הספורט .לאמצעי פיקוח נוס ,שתכליתו להבטיח שלא תהא אלימות
בתחרויות ספורט ,ראו :חוק איסור אלימות בספורט ,תשס"ח .2008לפיקוח ספציפי של
המחוקק בענפי ספורט ייחודיי ראו :חוק הנהיגה הספורטיבית ,תשס"ו ,2005חוק הצלילה
הספורטיבית ,תשל"ט 1979וכ חוק מכוני כושר )רישוי ופיקוח( ,תשנ"ד .1994החשיבות
הציבורי הכרוכה בפעילות ספורטיבית באה לידי ביטוי ,לאחרונה ,בהחלטה סטטוטורית
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כתוצאה מהסדר חקיקתי בהיר זה ,א טבעי הוא כי בתי המשפט מסווגי איגודי ספורט
כ"גופי דומהותיי" ,מתו הכרה שחר התאגדות על פי דיני המשפט הפרטי ,ה"עסק"
אותו ה מנהלי הינו בעל אופי ציבורי .בשורות הבאות נצביע על פרמטרי אשר יש בה
כדי להעיד על שימוש במשאבי ציבוריי על ידי איגודי ספורט ,כגו אספקת שירות חיוני
לציבור ,מונופול ,ריכוז כוח העלול להיות מנוצל לרעה ,פעילות ללא מטרת רווח ,מימו
ציבורי וכיוצא באלה .סיווג כאמור פותח צוהר להכפפת ,בוזמנית ,לדיני המשפט הפרטי
והציבורי )להל" :דואליות נורמטיבית"( .16ע זאת בניגוד לחוסר האחידות המאפיי את
הפסיקה בעניי גופי דומהותיי בכלל ,בעניינ של איגודי ספורט נית לזהות בפסיקה
מגמה עקבית ,אחידה ומושכלת ,אשר מחד גיסא ,שואפת להחיל עליה פיקוח שיפוטי
נרחב ביחס  ÍÈÏ‰ ˙ÂÈ˜˙Ïשננקט על ידיה בעת פעילות הציבורית )לרבות הכפפת לדיני
המשפט הציבורי הצרו ,כגו איסור שקילת שיקולי זרי ,החובה לפעול על פי כללי
מינהל תקי וכיוצא באלה( .מאיד גיסא ,אותה מגמה שואפת לצמצו התערבות שיפוטית
ביחס  ˙ÂÈÚÂˆ˜Ó‰ Ì‰È˙ÂËÏÁ‰Ïומותירה בידיה פררוגטיבה לנהל את ענפי הספורט על פי
שיקול דעת.
מדיניות ראויה זו היא תוצאה של דבר המחוקק ,שעיג את האוטונומיה הפרטית של
איגודי ספורט ביחס לניהול מקצועי על פי מומחיות )ולפיכ בתחו זה תינת עדיפות
לאינטרס הפרטי( ,וכ את היבטיה הציבוריי הנוגעי לציבור כולו )לפיכ בתחו זה
תינת עדיפות לאינטרס הציבורי(.
ע זאת למדיניות פסיקתית זו ייתכנו חריגי .כ ,למשל ,ככל שתוכח פגיעה מהותית
באינטרס הציבור ובזכויות הפרט ,ג תגבר הנטייה להתערבות שיפוטית ג בענייני
מקצועיי של איגודי הספורט .לעומת זאת לא מ הנמנע כי בתי המשפט ,בשל היבטיה
הפרטיי של איגודי הספורט ,יימנעו מיישו גור של דיני המשפט הציבורי הצרו ג
בענייני של תקינות הלי שננקט על ידי איגודי ספורט .מכא נובע כי לא נית לקבע ,בכל
עת" ,חומה בצורה" בי היבטיה הפרטיי והציבוריי .הלכה למעשה ,השימוש שאיגודי
ספורט עושי במשאבי הציבור מתמזג ,במרבית המקרי ,ע היבטיה הפרטיי ,וההפ.
כפועל יוצא מכ ,השתת חובות ציבוריות על איגודי ספורט עשויה ,בצד הגנה על אינטרס
הציבור ,לפגוע ג בשלטונ העצמי .בנסיבות אלה ,חר העובדה כי עסקינ בגו דומהותי
שנעשה "בדברו" של המחוקק ,ולמרות שהפסיקה פועלת על פי עקרונות יסוד ראויי ,יש

16

להקי את "המועצה הלאומית לספורט" ,שתפקידה ,בי היתר ,יהיה לייע לשר בענייני
קביעת מדיניות כוללת וארוכת טווח בתחו הספורט .ראו חוק הספורט )תיקו מס' ,(6
תשע"א ,2011ס"ח  .674התיקו נכנס לתוק בהתא למנגנו שנקבע בחוק.
בהיבט התאורטי ,הכפפת לחובות מ המשפט הציבורי כמוה כהטלת "מס" על פעילות ,קרי
"תשלו" לציבור שנועד לבטא את זיקת הציבור אל משאבי השייכי לו.
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להיזקק לכלי מדויק יותר ,אנליטי – וע זאת גמיש – שיאפשר איזו רבגוני בי היבטיו
הפרטיי והציבוריי ,תו מזעור פגיעה שאינה הכרחית בשלטונו העצמי.
לפיכ ,ובשי לב לעובדה שאיגודי ספורט מאוגדי על פי דיני המשפט הפרטי ,נציע
לייש את  ˙ÂÈ˙„ÈÓ‰ ÔÂ¯˜Úלצור בחינת הכפפת לחובות מ המשפט הציבורי )בענייני
המקצועיי ובתקינות ההלי( .בתו כ ,נציע לבחו א נית להגשי את תכלית
הציבורית באמצעי אחר שפגיעתו באוטונומיה שלה פחותה יותר; וא קיי יחס נאות בי
התועלת שתצמח לציבור כתוצאה מהחלת כללי המשפט הציבורי לבי הנזק שייגר לאיגודי
הספורט עקב הפגיעה באוטונומיה שלה.
על פי גישתנו ,ראוי ששימוש בעקרונות אלה ייעשה על ידי הפסיקה באופ מושכל,
 .˘‡¯ÓÂהעובדה שנית להצדיק ·„ „·ÚÈחלק מתוצאות פסקי הדי על פי מבחני מידתיות
אלה – לא די בה .הטע לכ הוא פשוט :משהמחוקק העלה על נס את פרטיות של איגודי
הספורט ,התאגדות כגופי פרטיי איננה "מקרית" .מקורה בהפנמה של המחוקק שלפיה
הגנה על שלטונ העצמי חיונית להבטחת ניהול מקצועי של ענפי הספורט .כפועל יוצא
מכ ,ובהתאמה ,על בתי המשפט להבטיח שוויסות חדירת של כללי המשפט הציבורי אל
תוככי הפעילות של איגודי הספורט ייעשה באיזו שיטתי – שאינו שרירותי – שעיקרו כיבוד
האוטונומיה שלה.

הפרק הראשו יוקדש להצגת הבסיס התאורטי לסיווג גופי פרטיי כדו מהותיי
בכלל ,ולהכפפת ,בהתאמה ,לנורמות ציבוריות .מיד לאחר מכ ,בפרק השני ,נעמוד על
ייחודיות של איגודי ספורט המהווי גו דומהותי שהוא "יציר כפיו של המחוקק" .בפרק
השלישי נציג את יישומה הפסיקתי של הדואליות הנורמטיבית החלה על איגודי ספורט.
בהמש ,בפרק הרביעי ,נציג אמות מידה ,ברוח עקרו המידתיות ,ליישו ראוי ומאוז יותר
של דואליות זו .הפרק החמישי ,שיחתו רשימה זו ,יעסוק בכפיפות איגודי ספורט לבית
המשפט הגבוה לצדק.

ב .הבסיס התאורטי לסיווג גופי פרטיי כ"דומהותיי"
בטר נעמוד על מאפייניה הקונקרטיי של איגודי ספורט ,נציג סקירה נורמטיבית
באשר למעמד המשפטי של גופי דומהותיי בכלל .הסקירה תתבסס על ניתוח מקי
שערכנו במקו אחר ,ש עמדנו בהרחבה על מעמד המשפטי של גופי אלה .17ניתוח זה
ישמש בסיס אית להוכחת נקודת המוצא עליה תתבסס רשימה זו ,שלפיה המחוקק עצמו
עיג את מעמד הנורמטיבי של איגודי ספורט כ"דומהותיי".

17

הראל ,לעיל ה"ש .5
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 .1פרמטרי לסיווג גופי פרטיי כ"דומהותיי"
גו דומהותי הוא תאגיד או אד )להל" :גו פרטי"( המקיי ,במצטבר ,את שלושת
הפרמטרי שיפורטו להל .שני הפרמטרי הראשוני מבססי את היבטיו הפרטיי ,ואילו
הפרמטר האחרו מבסס את היבטיו הציבוריי .שילוב זה יוצר את היותו "דומהותי" והופ
אותו לייצור כלאיי מיוחד במינו.
)‡( ˙ÈË¯Ù ˙Â‰Ó
גו דומהותי אינו חלק מ השלטו .18ככזה ,על דר השלילה ,עליו להתאגד על פי דיני
המשפט הפרטי .19על כ ככל שמדובר בתאגיד ,תנאי ראשוני הוא שאישיותו וכשרותו
המשפטית ייווצרו מכוח דיני המשפט הפרטי לסוגיו ,כלומר פקודת השותפויות ,פקודת
האגודות השיתופיות ,חוק החברות ,חוק העמותות ,חוק הנאמנות או חוק המפלגות .20דיני
אלה ,כול כאחד ,יוצרי תבנית שמכוחה נית להקי תאגידי מסוגי שוני .ע זאת דר
פעולת ומטרת של תאגידי שנוצרו מכוח דיני אלה אינ מעוגנות בדיני עצמ ,אלא
במסמכיה הפנימיי .תוכנ של המסמכי נקבע על ידי המתאגדי באופ אוטונומי .בכ
מוגשמת מהותו הפרטית של הגו הדומהותי.21
)·( ‡˙ÈÓˆÚ ˙ÂÏÚ·Â ‰ÈÓÂÂËÂ
תנאי הכרחי נוס לעיגו היבטיו הפרטיי של גו דומהותי הוא שלטו עצמי
ועצמאות .תנאי זה נגזר מהתנאי הקוד שעליו עמדנו לעיל .לשו אחרת :הואיל וגו כאמור

18
19

20

21

אלמלא כ "דומהותיותו" לא הייתה קיימת והוא היה רשות ציבורית לכל דבר ועניי.
המשפט הפרטי ,כלשונו של הנשיא ברק ,מהווה "מסגרת משפטית הקובעת את היחסי
המשפטיי בי זכויות האד הבסיסיות ,ואת האיזו הראוי בי זכויות האד בהתנגשות ,תו
התחשבות באינטרס הציבורי"; אהר ברק  ËÙ˘Ó· ˙Â˘¯Ùכר ג – פרשנות חוקתית 680
).(1994
אורגני אלה – המוצגי בסדר יורד החל מהאישיות המשפטית שמהותה הפרטית היא
הגבוהה ביותר וכלה באישיות שמהותה הפרטית הנמוכה ביותר – מוקמי ,בהתאמה ,על פי:
פקודת השותפויות ]נוסח חדש[ ,תשל"ה ;1975פקודת האגודות השיתופיות ;1933 ,חוק
החברות ,תשנ"ט ;1999חוק העמותות ,תש" ;1980חוק הנאמנות ,תשל"ט 1969וחוק
המפלגות ,תשנ"ב.1992
אמנ ,ככל שמדובר במפלגה ,לנוכח השפעתה העזה על החיי הציבוריי במדינה זיקתה
לערכי המשפט הציבורי היא בעלת עוצמה חזקה ביותר .חר זאת ,ועל א תפקידה הציבורי,
מהותה הפרטית הבסיסית נשמרת הואיל ומייסדיה ה אלה שקובעי את מטרותיה ותכליותיה.
להצגה מפורטת של המודל המבקש לראות במפלגה גו דומהותי )לצד הצגת מודלי
נוספי( ראו :יגאל מרזל .(2004) 263243 ˙ÂÈËÈÏÂÙ ˙Â‚ÏÙÓ Ï˘ È˙˜ÂÁ‰ „ÓÚÓ‰
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התאגד על פי המשפט הפרטי ,והואיל והיוזמה להקמתו אי מקורה בדי ,גו זה חופשי
לפעול על פי בחירותיו האוטונומיות.22
)‚( ˘¯Â·Èˆ‰ ÔÈÈ˜· È˙Â‰Ó ˘ÂÓÈ
גו פרטי המקיי את שני הפרמטרי שעליה עמדנו לעיל ,ובמסגרת פעילותו הוא
עושה שימוש  È˙Â‰Óבמשאבי השייכי לציבור )להל" :משאבי חיצוניי"( ,יסווג כדו
מהותי.23
תובנה זו עולה בקנה אחד ע ליברטריאני המצויי בקצה השמאלי של המפה,
התומכי ,מחד גיסא ,בער המוסרי הטמו בקניי עצמי ,אול מאיד גיסא ,סבורי כי יש
להגבילו ככל שמדובר ברכישת בעלות או שימוש ב"משאבי טבעיי" ),natural resources
כגו אדמה ,מי ,אוויר( ובמשאבי הנגזרי מההתאגדות החברתית ),external resources
כגו הזכות לער השוק על טובי או שירות שפלוני מספק( .24משאבי אלה אינ חלק
מנכסיו של הפרט .ה רכוש משות השיי לציבור )בי לכלל הציבור ובי לחלק בלתי
מסוי הימנו( .הואיל וה שייכי במשות לכל בני האד ,כל ב אנוש זכאי לחלק שווה
) (equal sharesבה.
זר זה – המכונה "ליברטריאניז שמאלי" ) ,left-libertarianismלהל" :הענ השמאלי"
או "הזר השמאלי"( – פיתח תאוריה של צדק המגשרת בי ההבטחה הליברטריאנית
הימנית )בחסות נוזיק( לבי תפיסותיו הפוליטיות של השמאל השוויוני )בחסות רולס( .25על

22

23
24

25

ככל שעסקינ באד ,תנאי זה מתקיי מעצ טיבו .אד מהווה אישיות משפטית טבעית
הנהנית מאוטונומיה ללא צור בדי או בפעולה משפטית שתקנה לו אוטונומיה .מכוח ברייתו
הוא רשאי לבצע כל מה שהוא חפ ,בי לתכליות פרטיות ובי לתכליות ציבוריות )כפו לכל
מה שנאסר עליו על פי די(.
אד ,מעצ טיבו ,מקיי את שני הפרמטרי הראשוני ,כ שכל מה שנותר לבחו הוא א
הוא עושה שימוש מהותי בקניי הציבור .בעשותו כ ,יסווג כ"אישיות דומהותית" .ראו
הראל ,לעיל ה"ש  ,5בעמ' .441 ,427 ,172 ,45 ,10
שניה יכונו להל" :משאבי חיצוניי" או "משאבי ציבור" .מפאת קוצר היריעה ,התשתית
התאורטית תוצג כא בקצרה בלבד .לניתוח מפורט ומעמיק של התאוריה השמאל
ליברטריאנית ויישומה בהקשר לגופי דומהותיי ראו :הראל ,לעיל ה"ש  ,5בעמ'
 .420353לא מעט תאורטיקני מקרב הזר השמאלי סוברי כי כל משאב שאינו כרו
בעבודתו ובכישוריו של האד הוא בגדר "משאב חיצוני".
תובנה זו משקפת שתי אינטואיציות סותרות המנחות את הליברטריאני השמאליי .על פי
האינטואיציה הראשונה ,יש להגביל את התערבות החברה בענייניו של הפרט בש "טובת
הציבור" )אינטואיציה זו משקפת את ער הקניי העצמי( .על פי האינטואיציה השנייה ,כל
אחד מהפרטי היה "כלו" אלמלא הייתה קיימת החברה )אינטואיציה זו משקפת את הטיעו
בדבר הבעלות המשותפת במשאבי חיצוניי( .לעניי זה ראו B.H. Fried, Left-
).Libertarianism: A Review Essay, 32 PHIL. & PUBL. AFF. 66, 67, 70 (2004
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פי הטיעו ,ראוי להכיר בקפיטליז ובחשיבותו המוסרית להגשמת האוטונומיה של הפרט
)ובזכות המוסרית לרכוש( ,אול יש לאמ גרסה מעודנת מזו המוצעת על ידי נוזיק .על פי
גירסה זו ,ראוי לזכות את הפרט ב"קניי עצמי" א ורק על טובי שמקור בעבודה הנובעת
מכישוריו הטבעיי )לרבות כל מה שנגזר מה( .26לגבי טובי אלה ,נצמד זר זה אל
ה"קצה הימני" של ההגות הליברלית ,תו הדגשת הזכות המוסרית בטובי אלה הנובעת
מעקרו ה"קניי העצמי" במלוא הדרו .27כא אי קושי לקבוע כי אנו – ולא אחרי –
אחראי מבחינה מוסרית על הגו שלנו ,על האישיות שלנו ועל כל מה שנובע מה.28
לעומת זאת באשר לכל יתר הטובי שבעול ) (external resourcesנצמד זר זה אל
ה"קצה השמאלי" של ההגות הליברלית )בחסות רולס ואחרי( ,בסברו כי אי זה ראוי ,לגבי
נכסי אלה ,להעניק לפרטי זכות לבעלות בלתי פרופורציונלית בה .29באשר לנכסי
אלה ,ראוי לאמ ,לדיד ,גישה שתבטא את זיקת של כל בני הציבור לאות נכסי .פיטר
ולנטיי ,ממובילי זר זה ,מסכ את השקפת עולמו בזו הלשו:30

26

27

28
29
30

J. Grunebaum, Autonomous Ownership, LEFT-LIBERTARIANISM AND ITS CRITICS: THE
CONTEMPORARY DEBATE 48, 70 (P. Vallentyne & H. Steiner eds., 2000): “Legitimate
inequality derives from autonomous ownership of self and labor. Each person has the
right to direct his own labor and has a right to the income and products of his labor.
Insofar as there are differences between people, their skill abilities, and efforts, there
” .will be legitimate differences in their rewardsכ ראו באותו קוב מאמריH. Steiner, :
 ,Original Rights and Just Redistributionש ,בעמ'  .7776להדגשת העלויות החברתיות
) (social costsהנובעות ממת לגיטימציה ל"קניי העצמי" ראו ,Fried :לעיל ה"ש  ,25בעמ'

.7572
לחמש הזכויות הנגזרות מעקרו ה"קניי העצמי" – זכות השליטה על נכס ,הזכות לפיצוי ככל
שנעשה בו שימוש ללא רשותי ,הזכות לאכיפת השליטה של הנכס ,הזכות להעביר את הנכס
וחסינות מפני תשלו בגי אחזקה ו/או שימוש בנכס – ראוP. Vallentyne, H. Steiner & M. :
Otsuka, Why Left-Libertarianism Is Not Incoherent, Indeterminate, or Irrelevant: A
).Reply to Fried, 33 PHIL. & PUBL. AFF. 201, 204 (2005

ש ,בעמ' .212
 ,Friedלעיל ה"ש  ,25בעמ'  .67לניתוח השאלה אילו טובי בדיוק ייכללו במסגרת המונח
"משאבי חיצוניי" ,וכמוב ,עד כמה הער הגלו בה כפו לחלוקה מחדש ובאיזה אופ,
ראו הראל ,לעיל ה"ש  ,5בעמ' .370358

P. Vallentyne, Introduction: Left Libertarianism – A Primer, LEFT-LIBERTARIANISM AND
).ITS CRITICS: THE CONTEMPORARY DEBATE 1 (P. Vallentyne & H. Steiner eds., 2000
לתאורטיקני נוספי התומכי בזר ה"ליברטריאניז השמאלי" ראוP. VAN PARIJS, REAL :
) .FREEDOM FOR ALL: WHAT (IF ANYTHING) CAN JUSTIFY CAPITALISM? (1995כ ראו:
) .M. OTSUKA, LIBERTARIANISM WITHOUT INEQUALITY (2003ובנוסH. STEINER, AN :
).ESSAY ON RIGHTS (1994
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“Left-libertarian theories of justice hold that agents are full self-owners
and that natural resources are owned in some egalitarian manner. Unlike
most versions of egalitarianism, left-libertarianism endorses full selfownership, and thus places specific limits on what others may do to one’s
person without one’s permission. Unlike… right-libertarianism… it holds
that natural resources… may be privately appropriated only with the
permission of, or with a significant payment to, the member of society.
Like right-libertarianism, left-libertarianism holds that the basic rights of
individuals are ownership rights. Such rights can endow agents – as
liberalism requires – with spheres of personal liberty where they may
each pursue their conception of ‘the good life’. Left-libertarianism is
promising because it coherently underwrites both some demand of
material equality and some limits on the permissible means of promoting
this equality”.

בהתאמה ,גו פרטי המבצע פעולות בעלות "אופי ציבורי" אינו יכול להסתתר בצלו של
עקרו הקניי העצמי .גו כזה "השתלט" על משאבי חיצוניי לא לו ,קרי משאבי
השייכי לכלל שאי לו כל זכאות ) (entitlementעליה .משאבי אלה אינ חלק מנכסיו.
ה רכוש משות השיי לציבור .לאיתור השימוש במשאבי חיצוניי הצענו להסתייע
בשלוש קטגוריות המעידות על פעילות במרחב הציבורי:31
 – ÔÈ„ ÈÙ ÏÚ ˙ÈÂËÏ˘ ˙ÂÎÓÒ ˙ÏÚÙ‰ .1תאגיד פרטי שהדי מעניק לו סמכות שלטונית.
 – ÔÂËÏ˘Ï ˙ÈÏÂÈˆ˜ÂÙ ‰˜ÈÊ .2תאגיד פרטי המבצע פעילות "בעלת אופי ציבורי" הזהה
לפעילויות המבוצעות דר קבע על ידי רשויות השלטו ,כגו ביצוע תפקיד חיוני
לציבור ,הענקת שירות לציבור ,פעילות שלא למטרת רווח ,מונופול ,ריכוז כוח ותמיכה
מכספי ציבור.
 – ÔÂËÏ˘Ï ˙È„ÒÂÓ ‰˜ÈÊ .3תאגיד פרטי שיש זיקה בינו לבי רשויות השלטו ,כגו זיקת
בעלות ,זיקה רעיונית או זיקה מימונית.32

31
32

הפרמטרי אינ מתיימרי למצות את מכלול הנסיבות האפשריות העשויות להצביע על
שימוש במשאבי הציבור ,אלא רק להצביע על התפיסה המנחה לעניי זה.
המונח "מוסדית" מופיע בהקשר דומה במאמרו של פרופ' איל בנבנשתי "תחולת המשפט
המינהלי על גופי פרטיי"  Ï˘ÓÓÂ ËÙ˘Óב  .(1994) 14 ,11לניתוח הדי בארצותהברית
בעניי יישו "מבח הקשר" ) (Nexus Theoryבי הגור הפרטי לבי השלטו כעילה אפשרית
לסיווג פעולה פרטית כ"מעשה מדינה" ראו :דפנה ברקארז "תאגידי ציבוריי" ËÙ˘Ó ÈÂÈÚ
יט  .(1995) 299 ,273על פי הגישה הנהוגה ש ,רק קשר סימביוטי בי הגו הפרטי לבי
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פרמטרי אלה אינ מהווי רשימה סגורה .המכנה המשות לכול הוא אחד :כול
עשויי להעיד על שימוש במשאבי ציבור על ידי גו פרטי .הכל יסכימו למשל כי גו פרטי
המפעיל סמכות שלטונית שהוקנתה לו בדי )המאפשרת לשנות את מצבו המשפטי של אד
ללא הסכמתו( ,פועל בקניי הציבור .33הוא הדי ביחס לגופי פרטיי ש"השתלטו" על
הפררוגטיבה לספק לציבור שירות חיוני )שהרי ההתאגדות החברתית היא זו שנפחה חיי
בקרב והולידה את תלות הציבור בה( .34בדומה לכ ,גו פרטי הנהנה ממונופולי –
שהוא תוצר של המבנה החברתי שאינו מאפשר לחשו פעילות מסוימת לתנאי של שוק
חופשי ופתוח – אינו פועל בגדר קניינו העצמי )קל וחומר כאשר המונופולי נוצר בשל
החלטה מודעת של רשות ציבורית להפקיד בידיי פרטיות שליטה בלעדית על פעילות
שמקורה בטובי השייכי לציבור( .הוא הדי ביחס לגו פרטי שצבר לחיקו כוח עוד ,תו
שהוא מסתייע לש כ בהתאגדות החברתית ובשוק החופשי שיצרו ועודדו את האינטרס
הציבורי הגלו בפעילותו ,וכ גו פרטי הפועל לתועלת הציבור ,ללא תכלית עסקית ,וניזו
מכספי ציבור .35בכל אות מקרי יש להג על "קניי הציבור" מפני שימוש לרעה בו על ידי
גו פרטי .ככל שבפעילותו טמו חשש לפגיעה בזכויות ובאינטרסי מוגני השייכי
לציבור ,כ תגבר הנטייה לסווג חלק מפעילותו כ"משאב חיצוני" ,ובהתאמה לסווגו כ"דו
מהותי".

ע זאת הואיל וסיווג גו פרטי כ"דו מהותי" עלול לפגוע ,בעקיפי ,בזכויותיו
החוקתיות ובאוטונומיית הרצו הפרטי שלו ,לא כל שימוש במשאבי חיצוניי יצדיק
זאת .36צרי שהשימוש יהיה מהותי .37שימוש כאמור מחייב ,כלשונה של פרופ' דפנה ברק

33

34

35
36

רשויות השלטו יביא לכ שהפעולה הפרטית תיחשב ל"מעשה מדינה" .המחברת מבקרת
מבח מצומצ זה.
ככלל ,ביצוע סמכות שלטונית הוא פררוגטיבה שהציבור מקנה ,באמצעות חקיקה ,לרשות
ציבורית .לפיכ ,מקו שהציבור הסמי גו פרטי להפעיל בעבורו את הסמכות השלטונית
הופ הגו הפרטי להיות שלוחו לעניי אותה סמכות ,וככזה אי הוא פועל בגדר קניינו העצמי
אלא ב"קניי הציבור".
אלמלא ההתאגדות החברתית לא הייתה למוצרי אלה זכות קיו .לפיכ ,ממש כמו משאבי
טבעיי ,אי ה בגדר "קניינו העצמי" של פרט המספק אות .למעשה כל גו פרטי המספק
שירות לציבור )ללא קשר לסוג השירות ,לחיוניותו ולמהותו( עושה שימוש מסוי במשאב
חיצוני ,ולו בשל העובדה שהשוק החיצוני נדרש להערי את טיב השירות .במילי אחרות,
עצ אספקת שירות לציבור הרחב – באופ המקנה לו "שווי שוק" – הופכת אותו למשאב
חיצוני ג א לא גלו בו אינטרס ציבורי מיוחד.
כספי אלה ,על פי כל הדעות ,ה טובי חיצוניי שאינ נובעי מכישוריו או מעבודתו.
הפגיעה בזכות יסוד חוקתית של גו פרטי שסווג כדומהותי נובעת מכ שסיווגו כאמור –
ובהתאמה ,הכפפתו לנורמות ציבוריות – עלול להגביל את חירותו לפעול בקניינו ולצמצ את
אוטונומיית הרצו הפרטי שלו .לסיווג אוטונומיית הרצו הפרטי כזכות חוקתית ראו אהר
ברק ,לעיל ה"ש  ,19בעמ' .688
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ארז" ,שרטוטמחדש של הגבול בי הפרטי לציבורי ,עלפי מבח מהותי ,ולא עלפי מבח
ארגוניפורמלי" .38לא הרי שימוש במשאבי חיצוניי חיוניי שה נחלת הכלל )כגו מי,
אוויר ,חו י ,מחצבי ,נכסי ידע או תרבות( כהרי שימוש במשאבי ציבוריי מינוריי
)כגו שימוש ב"ער השוק" לצור מכירת מוצרי( .ככל שהשימוש יהא ניכר יותר מבחינה
איכותית ,כ תגבר הנטייה לסווגו כדומהותי .מידת האינטנסיביות של הזיקה בי הגו
הפרטי לבי הציבור משתנה ממקרה למקרה .לא נית להגדירה מראש .אי מנוס אפוא
מבחינה קונקרטית של כל מקרה לגופו )כפי שנעשה כיו על ידי הפסיקה( ,על רקע בחינת
מהותו הכוללת של הגו ,מאפייניו ,תפקידיו ,מעמדו בציבור ,זיקתו לשלטו ושיקולי
מדיניות.
כא המקו להדגיש כי סיווג גו דומהותי הוא לעול נקודתי ומתייחס לאספקטי
הספציפיי העומדי לדיו .39השאלה א גו פלוני עושה שימוש מהותי במשאבי ציבור
תיגזר ,תמיד ,מאופי הפעולה העומדת לביקורת שיפוטית .במילי אחרות גו פרטי ,מעצ
טיבו ,עשוי לנוע על פני הספקטרו הציבורי בהתא לטיב המשאב שהוא מפעיל ולאופ
השימוש בו :בעשותו שימוש מהותי במשאבי חיצוניי הוא יסווג כדומהותי .לעומת זאת
מקו שהוא כלל אינו עושה שימוש במשאבי ציבוריי ,הוא יסווג כגו פרטי מובהק.
 .2הדי החל" :דואליות נורמטיבית"
בשל מעמד הדואלי של גופי דומהותיי ,בתי המשפט נוהגי להכפיפ לתחולה
משולבת של שתי מערכות דיני :ציבורית ופרטית )להל" :דואליות נורמטיבית"(.40

37
38

39

40

לניתוח הפרמטרי שנועדו לצקת תוכ במונח "שימוש מהותי" ראו הראל ,לעיל ה"ש  ,5בעמ'
.442431
דפנה ברקארז "משפט ציבורי ומשפט פרטי – תחומי גבול והשפעות גומלי" Ï˘ÓÓÂ ËÙ˘Ó
ה  .(1999) 113 ,95המחברת מדגישה כי מגמה זו אינה מבטלת את ההבחנה בי התחו הפרטי
לבי התחו הציבורי ,אלא רק משרטטת מחדש את קו הגבול ,ששוב לא ייקבע רק על פי
מבחני פורמליי של בעלות ציבורית או פעולה מכוח חוק מקי.
הראל ,לעיל ה"ש  ,5בעמ'  .439438יש לזכור כי גו דומהותי ,בניגוד לרשות ציבורית ,חב
חובת נאמנות לציבור בפעילותו הציבורית בלבד .לפיכ אי זה ראוי לסווגו כדומהותי בעת
פעילותו ה"פרטית" או כאשר הוא לא עושה שימוש מהותי במשאבי הציבור .א מנקודת
ראותו של הציבור ,מקו שפעילותו של גו פרטי אינה מצביעה על שימוש מהותי במשאבי
חיצוניי ממילא נעדר האינטרס הציבורי המחייב את סיווגו כדומהותי.
תחולת דיני המשפט הציבורי בישראל לא נעצרה בפתח של גופי דומהותיי .כידוע,
בעקבות "המהפכה החוקתית" הוחלו זכויות אד חוקתיות ג במערכת היחסי בי פרטי
מובהקי .ע זאת בשונה מגופי דומהותיי ,חדירת הנורמות הציבוריות אל הספרה
הפרטית אינה תולדה של היבט ציבורי שיש בפעילות הפרט ,אלא מקורה בהכרעה ערכית
הנובעת מהתועלת שיש בזכויות גופ .הנשיא ברק היה החלו בהתוויית האופ שבו מוזרמי
עקרונות היסוד מ המשפט הציבורי למשפט הפרטי .ראו :אהר ברק "זכויות אד מוגנות
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גו דומהותי כיציר כפיו של המחוקק
בראי חוק הספורט ,תשמ"ח1988

מערכת דיני משולבת זו נועדה לית ביטוי הדדי ה לאוטונומיית הרצו הפרטי שלה וה
לאינטרס הציבור .בעוד שדיני המשפט הפרטי מהווי פלטפורמה להגשמת שאיפותיה,
עצמאות ומומחיות ,דיני המשפט הציבורי נועדו להבטיח שינהלו את נכסי הציבור
בראייה מערכתית ארוכת טווח ותו מת ביטוי לאינטרס הציבור .41למעשה ,דינ כדי
הטלת "מס" על פעילות של הגופי הדומהותיי ,קרי תשלו לציבור שנועד לבטא את
זיקת הציבור אל משאבי השייכי לו .42נוס על כ ,דיני המשפט הציבורי נותני ביטוי
ממשי לאחריות החברתית שאותה חבי גופי דומהותיי כלפי הקהילה .43כ ,למשל,
החובה לפעול בהגינות וביושר תבטיח קידו טובת הציבור; החובה לפעול על פי מכרז
תבטיח שגו העושה שימוש בטובי ציבוריי ינצל ניצול אופטימלי משאבי אלה;44
החובה לפעול בסבירות תבטיח איזו ראוי בי השיקולי הענייניי העומדי ביסוד המשאב

41

42

43

44

במשפט הפרטי" ) 163 È¯Â·Èˆ‰ ËÙ˘Ó‰ ÏÚ ¯ÙÂ‰‚ÈÏ˜ ¯ÙÒיצחק זמיר עור .(1993 ,מבי
המודלי השוני לתחולת זכויות האד במשפט הפרטי אומ בישראל מודל "התחולה
העקיפה" .על פי מודל זה ,החדרת זכויות האד ליחסי בי פרטי מובהקי נעשית
באמצעות המשפט הפרטי עצמו ,תו שימוש במונחי שסתו כגו "תקנת הציבור"" ,תו לב"
ו"רשלנות" .להבחנה בי תחולת זכות האד בי פרטי מובהקי אל מול הדואליות
הנורמטיבית החלה על גו דומהותי ,ראו הראל ,לעיל ה"ש  ,5בעמ' .194188
להשוואה ראו :ד' מישורי "תולדות רעיו הגידור" ‡¯ ,29 ˙¯Á‡ ıבעמ' :(2005) 25 ,22
"...כלכלה המבוססת על עקרו הרווח הפרטי המהיר פשוט אינה מסוגלת להתמודד ע ניהול
ארוטווח של נחלת הכלל ...ניהול הסביבה כרכוש פרטי מתבסס על עקרונות המנוגדי
לעניי שבשימור נחלת הכלל."...
נקודת המוצא לדיוננו היא שהגו הדומהותי לא יאמ לחיקו ,מיוזמתו ,נורמות גבוהות
מהמשפט הציבורי )העשויות לפגוע ,על פי השקפתו ,בפעילותו העסקית( .זוהי הסיבה שבגינה
אנו מכני את החובה לנהוג על פי כללי אלה כמעי "מס" המתחייב מהשימוש במשאבי
חיצוניי .ע זאת לעתי גופי פרטיי כופי על עצמ בכל זאת נורמות ציבוריות באופ
וולונטרי .כ ,למשל ,חברת החשמל רואה עצמה כגו ציבורי על פי אמות המידה שהיא קבעה
לעצמה .כפועל יוצא מכ היא החליטה ,בלי שהחוק מחייב אותה לכ ,כי השירות הציבורי
המסופק על ידיה מחייב מינוי ממונה על תלונות הציבור )בד בבד ,המחוקק רואה א הוא
בחברת החשמל גו בעל חשיבות ציבוריתלאומית ממדרגה ראשונה .לעניי זה ראו חוק משק
החשמל ,תשנ"ו.(1996
לדיו אודות אחריותו החברתית של בעל זכות קניי כלפי החברה ראו :ע"א ‰„ÚÂÂ‰ 5546/97
 ,ÔÓˆÏÂ‰ ' ‡˙‡˙ÈÈ¯˜ ‰ÈÈ·ÏÂ ÔÂÎ˙Ï ˙ÈÓÂ˜Ó‰פ"ד נה) ;(2001) 651650 ,629 (4ע"א
 ,ıÈÂÂ¯Â‰ ' ‰Ú¯ ,‰ÈÈ·ÏÂ ÔÂÎ˙Ï ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ 3901/96פ"ד נו)939936 ,913 (4
) .(2002כ ראו באותו הקשר חנו דג ˜ .(2005) 6551 ÌÈÎ¯„ ˙˘¯Ù ÏÚ ÔÈÈלדיו ספציפי
בסוגיית האחריות החברתית בקשר לרישו הערת אזהרה ראו אס הראל "סייגי לזכות
הראשוני בעסקאות נוגדות"  ÔÈÚ˜¯˜Óג.(2004) 3 ,4/
כ יימנע בזבוז מיותר של משאבי ציבור )ובעקיפי יגדל חלקו השוויוני של כל אחד מבני
הציבור במשאבי החיצוניי( .מעבר לכ ,שיטת המכרז תבטיח לכלל הציבור כי השימוש
בטובי הציבוריי ייעשה תו הגשמת שוויו הזדמנויות ,טוהר מידות ושמירה על מנהל תקי.
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החיצוני שבו נעשה שימוש; חובת כיבוד זכויות האד תבטיח את זכותו של כל אחד מחברי
הציבור לרווחה ,לחיי טובי ולהגשמת קניי עצמי מהותי; חובת השקיפות תאפשר לכל
אחד מחברי הציבור לקבל את המידע הדרוש אודות אופ השימוש במשאבי חיצוניי על
ידי הגו הדומהותי; וכיוצא באלה.45
ע זאת תוכנה של הדואליות הנורמטיבית צרי להיות מושפע מניתוח כל מקרה לגופו
על פי נסיבותיו .ככל שהשימוש במשאבי חיצוניי יהא משמעותי יותר מבחינה איכותית,
כ ג תגבר עוצמת דיני המשפט הציבורי ,וההפ .46בבואנו לצקת תוכ ממשי בדואליות
זו ,עלינו להביא בחשבו כי המשאבי החיצוניי שבה גופי דומהותיי עושי שימוש
מתמזגי לא אחת ע היבטיה הפרטיי .כפועל יוצא מכ ,הכפפת לדיני המשפט
הציבורי עשויה לגרור פגיעה עקיפה באוטונומיה הפרטית שלה .פגיעה זו היא אמנ
תוצאת לוואי של הגשמת אינטרס הציבור ,אול היא עלולה לפגוע פגיעה ממשית בשלטונ
העצמי .לפגיעה זו עלולות להתלוות השלכות מרחיקות לכת .47לפיכ ,ובהתא לעקרו
המידתיות – שעוג בחוקיסוד :כבוד האד וחירותו ובחוקיסוד :חופש העיסוק – הצענו
לצמצ פגיעה זו באמצעות שלושה מבחני משנה:48
 :ÌÈÈÂˆÈÁ‰ ÌÈ·‡˘Ó‰ ·ÈËÏ È¯Â·Èˆ‰ ËÙ˘Ó‰ ÈÈ„ ÔÈ· ‰Ó‡˙‰ .1מהל זה נועד לוודא
קיומה של התאמה עקרונית בי תוכ הנורמה הציבורית לבי סוג המשאב החיצוני
הקונקרטי שבו נעשה שימוש על ידי הגו הדומהותי .במסגרת זו יש לבחו א

45
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השתלבות דיני המשפט הציבורי עשויה ג להקנות לגו הדומהותי "זכויות יתר" מ המשפט
הציבורי .בשונה מהחובות ,את זכויות היתר ידרוש הגו הדומהותי בעצמו עלמנת "לחמוק"
מדיני המשפט הפרטי )כגו הלכת ההשתחררות ,חסינות מפני תביעה נזיקית ,וכיוצא באלה(.
דיו בזכויות היתר חורג מגבולותיה של רשימה זו .להרחבה בעניי זה ראו הראל ,לעיל ה"ש
 ,5בעמ'  308ואיל .כל שנאמר הוא ,שבעוד שעמדת הדי המצוי מקבלת בברכה את
"פלישת" של החובות מ המשפט הציבורי ,קיימת הסתייגות עקרונית ,ה בפסיקה ה
בספרות ,מהקניית פררוגטיבות מ המשפט המנהלי לגופי דומהותיי .הסתייגות זו נובעת
מהחשש שאותו גו יעשה שימוש לרעה בזכויות יתר לטובתו האישית.
להצגה בהירה ושיטתית כיצד גישה חברתית – המבוססת על אחריות חברתית ,סולידריות
והתחשבות בציפיות הזולת – משתלבת היטב ע היעדי האינהרנטיי של המשפט העסקי
הפועל באמצעות דיני החוזי ודיני החברות ראו :עלי בוקשפ ËÙ˘Ó· ˙È˙¯·Á‰ ‰ÎÙ‰Ó‰
 .(2007) È˜ÒÚ‰המחבר ממחיש כיצד המוסד החוזי והמוסד התאגידי מהווי מוסדות רבי
עוצמה המתאימי להטמעת "המהפכה החברתית במשפט" ,כהגדרתו.
להשוואה ראו דבריו של השופט זמיר בפרשת ‡ ,ÔÂלעיל ה"ש  ,3בעמ' " :208בכל מקרה צרי
להישמר שלא יוטלו על גו דומהותי ,שהוא ביסודו גו פרטי ,כבלי של המשפט הציבורי
שיכבידו עליו ללא הצדקה לפעול באופ יעיל למילוי תפקידיו והשגת מטרותיו .התוויית הדר
לתחולת המשפט הציבורי על גופי דומהותיי היא מלאכה עדינה וקשה ,אפשר לומר אפילו
מסוכנת ,שכ היא מאיימת על האוטונומיה של הפרט .מ הראוי להתקד ...בזהירות ,ממקרה
למקרה."...
ראו ג הראל ,לעיל ה"ש  ,5בעמ' .479449
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האמצעי – החלת הנורמות הציבוריות על הגו הדומהותי )או לחלופי ,צמצו
זכויותיה מ המשפט הפרטי( – יתרו בפועל להגשמת תכלית הציבורית.
 :‰˙ÂÁÙ Â˙ÚÈ‚Ù˘ ÈÚˆÓ‡‰ ÔÁ·Ó .2כאמור ,חלק נכבד מהמשאבי החיצוניי הגלומי
בגופי דומהותיי מהול בטובי שמקור ג באוטונומיית הרצו הפרטי שלה .לכ,
בדר כלל ,תוצאת לוואי של הכפפת לחובות מהמשפט הציבורי תהא פגיעה – ישירה
או עקיפה – ג בהיבטיה הפרטיי .בשל כ יש לוודא כי "הפקעת" זכויותיה
מהמשפט הפרטי תהא במידה המזערית הנדרשת להגשמת תכלית הציבורית ,ולא
מעבר לכ .על פי מבח זה ,לא מ הנמנע כי דיני המשפט הפרטי ישפיעו על התוכ שיש
לצקת בדיני המשפט הציבורי.49
 :˙ÏÚÂ˙-˙ÂÏÚ :˙ÂÈÒÁÈ‰ ÔÁ·Ó .3במסגרת זו יש לבחו א קיי יחס נאות בי התועלת
שתצמח לציבור כתוצאה מהחלת דיני המשפט הציבורי לבי הנזק שייגר לגו הדו
מהותי עקב הפגיעה באוטונומיית הרצו הפרטי שלו .50בעת בחינה זו יש להתחשב
במכלול הנסיבות ולהצטייד ,ככל שנית ,בראייה מערכתית כוללת .שיקולי מדיניות
ראויי א ה לבוא בחשבו.51

אמנ ,נית לתהות באשר לער המוס הקיי בהכפפה ˘ ˙ÈËÂÙÈשל גופי דו מהותיי
לנורמות ציבוריות .נית לטעו ,לדוגמה ,כי מוטב שביקורת ציבורית על גופי פרטיי
תיעשה בחקיקה – שמכוחה נית לקיי פיקוח רגולטיבי על פעילות – תחת אשר

49

50
51

ראו :פרשת קסטנבאו ,לעיל ה"ש  ,1בעמ' " :492גו שאופיו הוא דומהותי ...יחולו עליו ה
כללי המשפט הפרטי וה נורמות המשפט הציבורי .הנורמות והכללי האמורי יופעלו תו
התחשבות באופיו המיוחד של הגו ,ולייחוד זה השפעה ה על העקרונות מתחו המשפט
הפרטי וה על הנורמות מתחו המשפט הציבורי".
התועלת הציבורית היא נגזרת של האינטרס הציבורי המוג ,כגו הגנה על אינטרס כלל
הציבור ,הגנה על ציבור בלתי מסוי ,הגנה על זכויות ואינטרסי מוגני של פרט הניצב מול
הגו הדומהותי וכיוצא באלו.
ייתכ כי חלק ממצדדי הזר השמאלי יתנגד בתוק לכל פגיעה בקניינו העצמי של פרט ,ג א
היא נועדה לקד חלוקה שוויונית במשאבי חיצוניי .בי כ ובי אחרת ,הואיל ושיטת
המשפט הנהוגה במקומותינו אינה מכירה בזכויות מוחלטות ,אנו סבורי כי מקו שפגיעה זו
היא בלתי נמנעת ,אי מנוס ממנה )כפו לחובה לפעול לצמצומה( .בתו כ ג וולנטיי,
סטיינר ואוטסוקה מוני במאמר ארבע סיטואציות אפשריות שכל אחת מה ,כשלעצמה,
עשויה לסייג את עקרו ה"קניי העצמי" ג לגבי טובי שמקור אינו במשאבי חיצוניי(1) :
בהתקיי אפשרות קלושה שפעולה מסוימת תפלוש אל תחו ה"קניי העצמי"; ) (2ג בהנחה
שהייתה פלישה ל"קניי העצמי" ,הנזק הוא טריוויאלי; ) (3הנזק לא היה צפוי; ) (4התועלת
לאחרי כתוצאה מביצוע פעולה שפלשה ל"קניי העצמי" היא אדירה )מונעת אסו חברתי(.
לעניי זה ראו  ,Vallentyne, Steiner & Otsukaלעיל ה"ש  ,27בעמ'  ;208206הראל ,לעיל
ה"ש  ,5בעמ' .420416
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באמצעות פסיקה קזואיסטית ,המהווה "חקיקה שיפוטית" לכל דבר ועניי .52התומכי
בגישה זו יטענו כי פיקוח על גופי פרטיי באמצעות המחוקק ,או באמצעות הרשות
המבצעת ,יעיל יותר מ הפיקוח על ידי בית המשפט .53כ ,למשל ,בעוד שפיקוח על ידי
המחוקק נעשה  ,˘‡¯Óקרי מניעה מוקדמת על ידי רגולציה )פיקוח זה נלווה ,בדר כלל,
להלי ההפרטה( ,פיקוח על ידי בית המשפט הוא פיקוח ·„ „·ÚÈוספורדי )תכליתו העיקרית
היא מניעת שימוש לרעה בכוח של גופי פרטיי( .54המצדדי בגישה זו יוסיפו ויטענו כי
משמעותה המעשית של הפרקטיקה הנהוגה כיו על ידי בתי המשפט היא הכפפה לנורמות
ציבוריות ,באמצעות ביקורת שיפוטית ,של גופי פרטיי שהמחוקק פטר אות מלכתחילה
מתחולת .בכ למעשה מוחל עקרו שלטו החוק – שבבסיסו חל על רשויות ציבוריות
בלבד – ג על גופי פרטיי .כלשונו של פרופ' :55Wade
“These Judicial forays into areas beyond the law have constitutional
implications. The rule of law now operates in territory previously
supposed to be beyond its reach. Where the court undertakes… to enforce
the self-made rules of non-statutory (and non-contractual) body, those
rules become in effect legislation, though in no way authorized by
Parliament”.

מנגד ,המצדדי בפיקוח שיפוטי ידגישו את הער המוס הטמו בגמישות המאפיינת
אמצעי פיקוח זה ,המאפשרת לבתי המשפט להחיל ,בוזמנית ,מערכת דיני משולבת
שתוכנה משתנה בכל מקרה על פי נסיבותיו .שאלה זו ,החורגת מגבולותיה של רשימה זו,
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לדיו אודות אמצעי הפיקוח הציבורי על פעילות פרטית ,לרבות היק הפיקוח והשלכותיו,
הרקע והטע לפיקוח ,גבולות הפיקוח ומקורותיו ,מנגנוני הפיקוח וסמכויותיו ראו יצחק זמיר
"פיקוח ציבורי על פעילות פרטית"  ÌÈ˜ÒÚÂ ËÙ˘Óב .(2005) 67
ראו לדוגמה :חוק משק החשמל ,תשנ"ו ,1996חוק תאגידי מי וביוב ,תשס"א ,2001וחוק
איסור הפליה במוצרי ,בשירותי ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריי ,תשס"א
 ,2000שהחילו את דיני המשפט הציבורי )במינוני שוני ומגווני( על תאגידי פרטיי
המספקי ,בהתאמה ,שירותי חשמל ,שירותי מי וגופי פרטיי המעניקי שירות לציבור.
לעתי בתי המשפט נקראי לדגל לבחינת אופיו ומהותו של הפיקוח המתבצע על ידי המחוקק
או הרשות המבצעת ,אול אז תפקיד מתמצה בתקיפה עקיפה ,קרי בפיקוח על המפקח
)פיקוח עקי( .ראו לדוגמה :בג" ) ÌÈ˜·‰ ÏÚ Á˜ÙÓ‰ ' ·ÂÈ˘ÈÏ‡ 2472/09פורס בנבו,
 .(2009לעומת זאת בעת החלת נורמות ציבוריות על גופי דומהותיי ,התקיפה היא ישירה
)פיקוח ישיר(.
) .H.W.R. WADE & C.F. FORSYTH, ADMINISTRATIVE LAW 639 (9th ed. 2004לבעייתיות
הכרוכה בחקיקה שיפוטית בכלל ראו :גד טדסקי ) 22 Âˆ¯‡ ËÙ˘Ó· ÌÈ¯˜ÁÓמהדורה שנייה
ומורחבת .(1959 ,המחבר מחזיק בדעה כי יש לרס את נטיית בתי המשפט לקבוע נורמות בי
פרטי .לשיטתו יש להותיר מלאכה זו בידי המחוקק.
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גו דומהותי כיציר כפיו של המחוקק
בראי חוק הספורט ,תשמ"ח1988

אינה מחייבת מענה בענייננו .הטע לכ הוא פשוט :בהתייחס לאיגודי ספורט – שה נשוא
רשימה זו – המחוקק יצר "הסדר פשרה" המגשר בי שתי אסכולות אלה:
מחד גיסא ,המחוקק מסדיר את פעילות בחקיקה ונמנע מלהותיר "חלל ריק" לפתח
של בתי המשפט .כפועל יוצא מכ ,המחוקק מעג ביחס אליה את שלושת התנאי
שעליה עמדנו לעיל – מהות פרטית ,אוטונומיה ושימוש מהותי בקניי הציבור.
מאיד גיסא ,הוראות החוק אינ בגדר "הסדר שלילי" שנועד לדחוק פיקוח שיפוטי .ע
זאת בניגוד לגופי דומהותיי "טיפוסיי" שאינ מוסדרי בחקיקה ,המחוקק מתווה
לבתי המשפט ,באמצעות החקיקה ,מדיניות מכוונת שתכליתה איתור המהות העומדת
בבסיס כל פעולה של איגודי הספורט )אשר באמצעותה יוגדר הדי שראוי להחיל עליה(.
בפרקי הבאי ניווכח ,כי הסדר חקיקתי זה תור לאחידות פסיקתית ,כלומר לפסיקה
שיטתית שאינה תוצר של "חוש המומחיות של המשפט".56

ג .מ הכלל אל הפרט :חוק הספורט כבסיס לסיווג איגודי ספורט
כ"דומהותיי"
ייחודיות של איגודי ספורט ביחס לגופי דומהותיי אחרי נובעת מ העובדה כי
חוק הספורט מעג ,בחקיקה גופה ,את היבטיה הפרטיי והציבוריי .בכ נפתח הצוהר
לסיווג ,בהקשרי שוני ,כגופי דומהותיי .מבי שלל איגודי הספורט הפועלי
בישראל בחרנו ,לצור העניי ,את ההתאחדות לכדורגל כדוגמה אופיינית לאיגודי ספורט
)להל" :ההתאחדות" או "ההתאחדות לכדורגל"( .ע זאת התובנות יפות ,בשינויי
המחויבי ,ביחס לכלל האיגודי.
 .1מהות פרטית – התאגדות כתאגיד פרטי שלא למטרת רווח –
סעי  1לחוק הספורט
איגודי ספורט מוקמי ,בהוראת המחוקק ,כתאגיד מ המשפט הפרטי שאינו חלק
מרשויות השלטו .57ככאלה ,דיני המשפט הפרטי ה אלה שנפחו ,מלכתחילה ,חיי
בעורקיה .כ ,למשל ,ההתאחדות לכדורגל – ארגו וולונטרי האחראי על ניהול ענ
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ת"א )מחוזי י( ,˙ÈÂÏÙ ' È"‡· ÌÈ„·ÂÚ‰ Ï˘ ˙ÈÏÏÎ‰ ˙Â¯„˙Ò‰‰ Ï˘ ÌÈÏÂÁ ˙ÙÂ˜ 902/91
פ"מ תשנ"ו).(1996) 288 ,265 (3
"איגוד ספורט" מוגדר בס'  1לחוק הספורט כדלקמ" :תאגיד שלא למטרות ריווח ,המרכז
והמייצג ענ או ענפי ספורט בישראל ושמכירי בו הגופי הבילאומיי המייצגי והמוכרי
באותו ענ ספורט" .בישראל פועלי איגודי ספורט רבי המרכזי ענפי ספורט מגווני ,כגו
איגוד הכדורסל ,איגוד הסיי בישראל ,ההתאחדות הישראלית לאגרו ועוד רבי אחרי.
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הכדורגל במדינת ישראל – מאוגדת כעמותה לפי חוק העמותות ,תש" .581980חבריה ה
קבוצות הכדורגל הבוגרות המשתתפות במשחקי המנוהלי על ידיה )להל" :אגודות
ספורט"( .59כאיגוד ספורט ,היא חברה מאז היווסדה בשנת  1928בארגו הבינלאומי פיפ"א
).60(Federation Internationale de Football Associations
ברי ,כי בעצ התאגדות של איגודי הספורט כגו שמוצאו במשפט הפרטי ה
השתמשו ב"טובי" שלא היו קוד בבעלות א אחד" .טובי" אלה הלא ה הפררוגטיבה
הנתונה לכל אחד מאיתנו להתאגד על פי דיני המשפט הפרטי לצור הקמת מיזמי פרטיי.
התאגדות כאמור באה "מבפני" ולא "מבחו" .היא פרי יצירת הטבעית .ה"צדק
ההיסטורי" מחייב התייחסות אליה אפוא ,ראשית לכל ,כאל גופי פרטיי .61מכא ה
התחילו את דרכ .ה "לקחו" מה שכל אחד מהפרטי המרכיבי את הציבור "העניק" לה
)שהרי אישיות הפרטית ניתנה לה על ידי הציבור מרצונו החופשי(.62
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ההתאחדות נוסדה בתארי  14.8.1928כאגודה עותומנית תחת הש "ההתאחדות לכדורגל של
אר ישראל" .ייסודה סייע ליישוב היהודי ,שהיה בראשית דרכו ,לפלס את הדר לקבלת הכרה
בינלאומית ביישות הציונית .לתובנה שלפיה ייסוד ההתאחדות היה חלק מתהלי ההתגבשות
הלאומית והפוליטית של היישוב היהודי באר ישראל ראוH. Kaufman & Y. Galily, The :
& Early Development of Hebrew Football in Eretz Israel, 1910-1928, 9 SOCCER
).SOCIETY 81-95 (2008

"אגודת ספורט" מוגדרת בס'  1לחוק הספורט כדלקמ" :חברבניאד העוסק בענ או בענפי
ספורט מסויימי והמסונ לארגו ספורט או הפועל כתאגיד עצמאי"" .ארגו ספורט" מוגדר
באותו סעי כדלקמ" :תאגיד שלא למטרות ריווח המאגד בתוכו אגודות ספורט העוסקות
בענפי ספורט שוני" )לדוגמה "הפועל"" ,מכבי"" ,בית"ר"" ,אליצור"(.
פיפ"א ,שמקו מושבה הוא בצירי ,מאגדת  208התאחדויות .רוב בעלות שיו מדינתי
ומיעוט מייצג חלקי מדינות )לדוגמה איי פארו הנשלטי על ידי דנמרק( .על פי מדיניותה ,רק
נציג אחד מכל ישות לאומית יכול להיות חבר בה ולהשתת במפעלי בינלאומיי המאורגני
על ידיה .ההתאחדות הישראלית משתייכת לזרוע האירופית של פיפ"א )אופ"א(.
השימוש במונח "צדק היסטורי" הותווה על ידי רוברט נוזיק .לעניי זה ראו R. NOZICK,
) .ANARCHY, STATE AND UTOPIA 159-160, 198-199 (1974לניתוח עקרו ה"צדק ההיסטורי"
ראו אלעזר וינריב ·) 19 ¯ÒÂÓ‰ Ï˘ ‰ÈÙÂÒÂÏÈÙ· ˙ÂÈÚיחידות  ,87האוניברסיטה הפתוחה,
 .(1980עקרו הצדק ההיסטורי אינו משק עיקרו של צדק תוכני )המבוסס על צרכי ,מוצא
או כישורי( ,אלא משק עקרו צדק המייחס חשיבות בלעדית להליכי החלוקה .על פי גישה
זו תהא אשר תהא מנת הטובי שיש לכל אחד ,החלוקה היא לעול פרי של תהלי היסטורי
ארו .נוזיק סבור כי תהלי היסטורי יכול להיות צודק א הוא מתנהל על פי הליכי מסוימי
הבאי לידי ביטוי בתורת הזכאות שפיתח.
זאת ועוד ,הקניית זכויות פרטיות לאיגודי הספורט לא הרעו ,מלכתחילה ,את מצב של
האחרי .היפוכו של דבר :הואיל ואיגודי הספורט מפתחי את ענפי הספורט ,כלל הציבור
יוצא נשכר מהקמת .נית להמחיש תובנה זו באמצעות דבריו של ח"כ נחמ רז ,יו"ר ועדת
החינו והתרבות ,מעל דוכ הכנסת בשעה שהעמיד את הצעת חוק הספורט לקריאה שנייה
ושלישית" :מציעי החוק מכירי ומוקירי את הפעילות הוולנטרית רבת השני של ארגוני
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גו דומהותי כיציר כפיו של המחוקק
בראי חוק הספורט ,תשמ"ח1988

 .2אוטונומיה ובעלות עצמית – היעדר התערבות שלטונית בניהול ענ
הספורט – סעיפי  1110לחוק הספורט
הכל יסכימו כי ספורט ,כשלעצמו ,מהווה מכשיר להגשמת האוטונומיה של הפרט
ולפיתוח כושרו הגופני והנפשי .כפועל יוצא מכ ,מוטב שהשלטו ידיר את רגליו מניהולו
השוט ויאפשר לפרטי לעצבו כטוב בעיניה .63לכל היותר ,עליו להבטיח שאינטרסי
ציבוריי חיוניי לא ייפגעו בעת ניהול ענפי הספורט .64לא במקרה אפוא המחוקק איננו
מסדיר בחוק את אופ פעולת ,מטרותיה וסמכויותיה של איגודי הספורט .אלה מעוגנות
בתקנוניה הפנימיי הנשלטי על ידי דיני המשפט הפרטי .תוכנ של התקנוני נקבע על
ידי המתאגדי שייסדו את האיגודי באופ עצמאי .בכ מוגשמת מהות הפרטית,
המאפשרת לה לנהל את ענפי הספורט כראות עיניה המקצועיות.
הבטחת עצמאות נתפסת כער עליו ג בזירה הבינלאומית .כ ,למשל ,על מנת
להבטיח היעדר התערבות שלטונית בניהול ענ הכדורגל ,מחייב ארגו פיפ"א את
ההתאחדויות השונות ברחבי העול לציית באופ מוחלט להוראות תקנוניו .65מהל זה
נועד להבטיח מינימו תלות במדינה שבה כל התאחדות פועלת .66כפועל יוצא מכ ,בתי
המשפט באנגליה נוקטי גישה מצמצמת באשר לנכונות להטיל פיקוח שיפוטי על
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ומוסדות הספורט בישראל ...לטיפוח ולפיתוח חיי ספורט בריאי והגוני ,יש חשיבות
אנושית ולאומית ממדרגה ראשונה) "...ד"כ ) 3769 ,111תשמ"ח((.
ש ,ש":ע קבלתו של חוק זה מצטרפת ישראל לשורה של מדינות מהמתוקנות בעול
שהסדירו את חיי הספורט שלה בדר היוצרת איזו רגיש ואחראי בי האחריות הממלכתית
לבי היוזמה האזרחית החופשית וההתארגנות הוולונטרית של חיי הספורט ...ובחברה
דמוקרטית חופשית כשלנו יש משמעות רבה לשיתו הפעולה המחזק ומבקר כאחד בי
הרשות הממלכתית ובי הארגו החופשי והרצוני של האזרחי" )ד"כ ) 3769 ,111תשמ"ח((.
זמיר "פיקוח ציבורי על פעילות פרטית" ,לעיל ה"ש  ,52בעמ'  .70ראו לעניי זה :ע"א 825/88
‡¯‚ ,Ï‡¯˘È· Ï‚¯Â„ÎÏ ˙Â„Á‡˙‰‰ ' ‰˙ÂÓÚ – Ï‡¯˘È· Ï‚¯Â„Î‰ È˜Á˘ ÔÂפ"ד מה),89 (5
) (1991) 108להל :פרשת ‡¯‚ ,(Ï‚¯Â„Î‰ È˜Á˘ ÔÂש נפסק" :המחוקק לא ביקש להתערב
מבחינת התוכ בעיצוב התקנוני של ארגוני הספורט או לאשר תוכ זה והותיר המלאכה בידי
ארגוני אלה ,תו שהוא מכיר במסגרות אלה כמסגרות החוקיות של הפעילות הספורטיבית
הרשמית במדינה."...
ראו לעניי זה :ס'  13לתקנו היסוד של פיפ"א ,שכותרתו ” .“Members’ obligationsהתקנו
מופיע במלואו באתר האינטרנט של פיפ"א.www.fifa.com :
לעתי מושמעות הצעות לעג את קיו ההתאחדות ואת פעילותה בחוק ,כדוגמת חוק רשות
השידור ,תשכ"ה ,1965ולהפכה גו ציבורי על פי די .לאחרונה הופיעה ההצעה בכתובי
בדוח הוועדה לבדיקת מצב ענ הכדורגל מיו  ,20.11.2002בראשות השופט סטרשנוב
)להל" :דוח סטרשנוב"( .בי היתר קובעת הוועדה ,כי א ההתאחדות לא תקבל על עצמה
לייש את ההמלצות מרצונה החופשי ,יהא על המדינה לעגנ בחקיקה .צעד כזה ,א ייעשה,
ישמוט את הבסיס שעליו קמה ההתאחדות.
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החלטות פנימיות של ההתאחדות לכדורגל בפרט ,ושל איגודי ספורט בכלל .67ג בישראל
נתפס עקרו "הידיעה הפנימית" כער בעל חשיבות .כ ,למשל ,סעי  10לחוק מכפי את
כל העוסקי בענ לתקנוני המותקני על ידי האיגוד המרכז את הפעילות באותו ענ.68
כיבוד מומחיות של איגודי הספורט בא לידי ביטוי ג בסעי  11לחוק ,הקובע כי למוסדות
השיפוט הפנימיי של איגוד ספורט קיימת סמכות בלעדית לדו בענייני הקשורי
לפעילות האיגוד ,וכ כי "החלטות ערכאת השיפוט הפנימית העליונה בענייני משמעת יהיו
 ˙ÂÈÙÂÒואי לערער עליה לפני בית משפט" )ההדגשות שלי – א' ה'(.69

67

68

69

ראוR. v. Football Association Ltd., ex parte Football League Ltd. [1993] 2 All E.R. :
833, 848 (Q.B. & Ch.): “…The F.A [Football Association] is not a body susceptible to
judicial review… Despite its virtually monopolistic powers and the importance of its
decisions to many members of the public who are not contractually bound to it. It is, in
my judgment, a domestic body whose powers arise from and duties, exist in private law
only. I find no sign of underpinning directly or indirectly by any organ or agency of the
”… .state or any potential government interestכ ראוR. v. Disciplinary Committee of :
)) the Jockey Club, ex parte Aga Khan, [1993] 1 W.L.R. 909 (C.A.להל :פרשת Aga
 .(Khanככלל ,בתי המשפט באנגליה ממעטי להתערב בהחלטות פנימיות של גופי פרטיי
המאגדי פעילויות ספורט .לסקירה בעניי זה ראו ,WADE & FORSYTH :לעיל הערה  ,55בעמ'
 .644 ,639לניתוח ביקורתי של פסיקות בתי המשפט באנגליה ראוJ. Anderson, An Accident :
of History: Why the Decisions of Sports Governing Bodies are not Amenable to Judicial
) .Review, 35 CLWR 173 (2006לדיו אודות השפעת חוק זכויות האד על הרגולציה של
ספורט באנגליה ראוS. Boyes, Regulating Sport After the Human Rights Act 1998, 151 :
).N.L.J. 444 (2001

ס' )10א( לחוק הספורט קובע כי" :התאחדות או איגוד יתקינו תקנוני שיסדירו את הניהול
התקי של הענ או של ענפי הספורט שה מרכזי ,לרבות תקנוני בדבר משמעת ,שיפוט
פנימי ,העברת ספורטאי ."...ס' )10ג( לאותו חוק קובע כי "התקנוני האמורי יחייבו את
אגודות הספורט ,הספורטאי ובעלי התפקידי שבאותו ענ או באות ענפי ספורט".
ראו בהקשר זה :ע"א  ,ÌÈ˘ ÏÒ¯Â„Î ÌÂ„È˜Ï Ô.Î.Ï ' Ï‡¯˘È· ÏÒ¯Â„Î‰ „Â‚È‡ 463/90פ"ד
מד)) (1990) 811 ,806 (2להל :פרשת ‡ ,(ÏÒ¯Â„Î‰ „Â‚Èש נפסק כי ס'  11לחוק מתייחס
ל"כל הפעילות במסגרת ההתאחדות או האיגוד" ,לרבות סכסו בעל "אופי חוקתי" .כ ראו:
רע"א ) Ï‡¯˘È· ÏÒ¯Â„Î‰ „Â‚È‡ ' ıÎ 180/07פורס בנבו ;2009 ,להל :פרשת  ,(ıÎש
נפסק כי סמכותו של המוסד לבוררות שליד איגוד הכדורסל ,בהתא לתקנו איגוד הכדורסל,
משתרעת על כל סכסו הנובע מ היחסי החוזיי שבי שחק לבי קבוצה ,לרבות סכסו
נזיקי )ובלבד שאי עניינו בנזקי גו( ,כלשו בית המשפט ,בפס'  13לפסק דינו של השופט
דנציגר" :סמכות של מוסדות השיפוט הפנימיי של איגודי הספורט ,ומוסדות הבוררות
הפנימיי בכלל זה ,פורשה בפסיקתו של בית משפט זה על דר ההרחבה .הטע לכ הוא
שגופי אלה ...הינ גופי פנימיי וולונטריי שיודעי טוב יותר מכל גו שיפוטי מה ה
צורכי חבריה וכיצד יש לנהל את ענייניה ,כאשר החברי הכפיפו עצמ מרצו לשלטונ
של אלו ובכ ממילא הסכימו לקבל על עצמ את הכרעותיה ...כ ,למשל ,הבוררי במוסד
לבוררות הינ משפטני הבקיאי בתחו הספורט ובעלי הידע והכישורי המתאימי על מנת
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גו דומהותי כיציר כפיו של המחוקק
בראי חוק הספורט ,תשמ"ח1988

 .3שימוש מהותי בקניי הציבור – ניהול בלעדי של ענפי ספורט –
סעי  1לחוק הספורט
חר קביעתו המפורשת של המחוקק ,שלפיה איגודי הספורט יוקמו כאישיות משפטית
במשפט הפרטי ,ועל א העובדה כי שלטונ העצמי עוג במפורש בחקיקה ,המחוקק
הסמיכ לנהל באופ · È„ÚÏאת ענפי הספורט השוני – תחו שהוא נחלת הכלל.
בפועלו כאמור הכשיר המחוקק ,וא ביסס ,את השימוש שנעשה על ידי איגודי הספורט
בקניי הציבור .התוצאה היא שלא נית להתעל מקיומה של זיקה הדוקה – פונקציונלית
ומוסדית – בי פעילות לבי השלטו .70בעמודי הבאי נעמוד על מאפייני המבססי
זיקות אלו .נבקש לטעו כי מאפייני אלה עשויי להצביע ,בהקשרי שוני ,על שימוש
מהותי במשאבי ציבור.
)‡( ÔÂËÏ˘Ï ˙ÈÏÂÈˆ˜ÂÙ ‰˜ÈÊ
הזיקה הפונקציונלית מורכבת מארבעה פרמטרי שיפורטו להל.
) (1חיוניות ניהול ענ ספורט
הפרמטר המרכזי הוא חיוניות השירות שה מספקי לציבור .חיוניות יכול שתהא
"קיומית" – במוב זה שלא נית לקיי מדינה מתוקנת ללא הגו הפרטי – ויכול שתהא
"פונקציונלית" באופ המצביע על חשיבות הפונקציה הציבורית לציבור הרחב.
בעוד ששירות חיוני "קיומי" נחשב ככזה א הוא הכרחי להבטיח מינימו של קיו
בכבוד והשתלבות בקהילה בחברה מודרנית )כגו שירותי בריאות ,חינו ,תחבורה ציבורית,
אספקת מוצרי מזו בסיסיי וכיוצא באלה( ,שירות חיוני "פונקציונלי" נחשב ככזה בשל
היותו משק אינטרס ציבורי רחב העשוי להשפיע באופ מהותי על אינטרס הציבור )או על
אינטרסי של קבוצות שונות בציבור( .71בשני המקרי ,מימד החיוניות עשוי לגבש חובת
נאמנות מוגברת של הגו הפרטי כלפי הציבור.
בענייננו קשה לבסס חיוניות קיומית בהתייחס לפעילות איגודי ספורט .אי חולק כי
ניהול ענ ספורט אינו מהווה תנאי הכרחי לקיו בכבוד בחברה מתוקנת .בהתאמה ,איגודי

70
71

להכריע בצורה יעילה וצודקת בסכסוכי המתעוררי בתחו התמחות ...מגמה זו ...א
תואמת את כוונתו הברורה של המחוקק במסגרת סעיפי  10ו 11לחוק הספורט להעביר את
מכלול הסכסוכי הקשורי בנושא הספורט למוסדות השיפוט הפנימיי של האיגודי או
ההתאחדויות השונות."...
דיו בשאלה א איגודי ספורט מקיימי "סמכות שלטונית עלפי די" ייער בפרק ו' להל,
בהקשר לכפיפות לסמכות בג".
להשוואה ראו :בנבנשתי ,לעיל ה"ש  ,32בעמ' .32
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הספורט אינ מבצעי פונקציה שרשות ציבורית אחראית לספק על פי די או פונקציה
שנית היה לצפות שרשות שלטונית תבצע .72ע זאת חיוניות הפונקציונלית נלמדת
מהאינטרס הציבורי הגלו בפעילויות ספורטיביות ולאור היזקקות הציבור לשירותיה.73
באחת הפרשות עמד בית המשפט על חיוניותה של ההתאחדות לכדורגל:74
"ההתאחדות ...אחראית לניהול השוט של ענ הכדורגל במדינת ישראל.
א שהינה ישות פרטית מבחינת אופ התאגדותה ,הרי ש'העסק' שהינה
מנהלת הוא בעל אופי ציבורי .ענ הכדורגל הינו מענפי הספורט
הפופולריי ביותר ומהווה מקור משיכה להמוני בית ישראל ...ההתאחדות,
אשר כל יעדיה מכווני לפעילות שהיא ציבורית באופייה – פיתוח ענ
הכדורגל בישראל ,ריכוזו וניהולו ,ובתוק זה ממלאת תפקידי ציבוריי
מובהקי ,הינה בגדר גו 'דו מהותי' כאמור ,מעצ מהותה ,תפקידיה,
תכליתה והעניי שיש לציבור בה".75
ודוק :חיוניות של איגודי ספורט לציבור מקבלת משנה תוק משהמחוקק הכשיר את
שליטת  ˙È„ÚÏ·‰בניהול ענ הספורט שעליו ה אמוני .76בשל מעמד הבלעדי ה

72
73

74

75

76

להשוואה ראו :ברקארז ,לעיל ה"ש  ,32בעמ' .304303
בעניי אחר הגדיל לעשות בית המשפט המחוזי בחיפה ,עת פסק כי יש לסווג מועדו ספורט
של קבוצת כדורגל מליגת העל כ"דומהותי" לאור העניי שיש לציבור בו .כלשונו" :וכי אילו
חיי יש למועדו ספורט ללא העניי שיש לציבור הרחב במפעליו הספורטיביי ,בהישגיו
ובהצלחותיו במישור התחרותי?" )בש"א )מחוזי חי'( ˙ÈÈ¯ÈÚ ' Ó"Ú· 1979 Â·ÏÎ 8316/99
 ,‰ÙÈÁפ"מ תשנ"ט)775 ,769 (1ו )) (1999להל :פרשת .((Â·ÏÎ
ה"פ )מחוזי ת"א( Ï‡¯˘È· Ï‚¯Â„ÎÏ ˙Â„Á‡˙‰‰ ' Ó"Ú· ˙Â˜Ù‰ È„ÚÏ‚ ·È·‡ 1027/02
)פורס בנבו) (2003 ,להל :פרשת ‡· .(È„ÚÏ‚ ·Èפסק הדי אושר על ידי בית המשפט העליו:
ע"א ) Ó"Ú· ˙Â˜Ù‰ È„ÚÏ‚ ·È·‡ ' Ï‡¯˘È· Ï‚¯Â„ÎÏ ˙Â„Á‡˙‰ 4583/03פורס בנבו,
.(2003
באותו הקשר ראו ג :בש"א )מחוזי ת"א( ˙¯·Á ' ‚"¯ È·ÎÓ ÁÂÎ‰ Ï‚¯Â„Î ÔÂ„ÚÂÓ 4031/03
·) Ó"Ú· ÌÈ˜Ê ÌÂ˜È˘Â ‰Ò„‰ ¯ÂÙÏפורס בנבו) (2003 ,להל :פרשת È·ÎÓ ÁÂÎ‰ ÔÂ„ÚÂÓ
¯"‚( .כ ראו :ה"פ )מחוזי ת"א( Ï‚¯Â„ÎÏ ˙Â„Á‡˙‰‰ ' Ó"Ú· Ë¯ÂÙÒ Ò‡.ÈÒ.ÈÈ'‚ 436/04
·) Ï‡¯˘Èפורס בנבו) (2004 ,להל :פרשת ‚' .(Ò‡.ÈÒ.ÈÈלסיווג התאחדות הסקי בישראל כגו
דומהותי ראו :ה"פ )מחוזי ת"א( ' ‰ÓÂ˘¯ ‰˙ÂÓÚ ,Ï‡¯˘È· È˜Ò‰ ÈÎÈ¯„Ó „Â‚È‡ 1360/04
) ‰ÓÂ˘¯ ‰˙ÂÓÚ ,Ï‡¯˘È· È˜Ò‰ ˙Â„Á‡˙‰פורס בנבו) (2007 ,להל :פרשת ˙Â„Á‡˙‰
 .(È˜Ò‰לסיווג איגוד הכדורסל כדומהותי ראו :ה"פ )מחוזי ת"א( ' Ó"Ú· ÔÂËÏ¯'ˆ 504/07
) Ó"Ú· (2002) ÌÈ¯·‚Ï ÏÒ¯Â„Î· ÏÚ‰ ˙‚ÈÏ ˙Ï‰Óפורס בנבו) (2007 ,להל :פרשת
ˆ'¯ .(ÔÂËÏלסיווג איגוד הג'ודו בישראל כגו דומהותי ראו :עת" )י( „Â‚È‡ 1001/09
 ,˙Â˙ÂÓÚ‰ Ì˘¯ ' ¯"Ú Ï‡¯˘È· Â„Â'‚‰פס'  47לפסק הדי )פורס בנבו) (2009 ,להל :פרשת
‡.(Â„Â'‚‰ „Â‚È
ניתוח מעמד הבלעדי של איגודי הספורט ייער בפסקה  2להל.
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גו דומהותי כיציר כפיו של המחוקק
בראי חוק הספורט ,תשמ"ח1988

מהווי אכסניה לכל פעילות ענ הספורט המנוהל על ידיה .77ככאלה ,ה עשויי
להשפיע על מימוש הפוטנציאל של כל הספורטאי – צעירי וותיקי כאחד – המבקשי
להשתת באותה פעילות .78נוס על כ ה מספקי ,באופ בלעדי ,את צרכיו ויצריו של
קהל אוהדי אותו ענ הספורט הצמא ליהנות משירותיה .טעמי אלה עשויי להצדיק את
סיווג ,בהקשרי שוני ,כ"דומהותיי".
ההצדקה התאורטית העומדת בבסיס תובנה זו נגזרת משימוש שעושי איגודי הספורט
בהתאגדות החברתית .המבנה החברתי המודרני ,שהוא תוצר של ההתאגדות החברתית ,הוא
זה שיצר את האינטרס הציבורי הגלו באספקת שירותי ספורט במתכונת הקיימת בחברה
מערבית .שירותי אלו – בדיוק כמו שירותי ביטוח ,בנקאות ,מוסיקה ,השכלה גבוהה
וכיוצא באלה – הכרחיי לצור מימוש הפוטנציאל הגלו בכל אחד מאיתנו בחברה
המודרנית .דא עקא ,הואיל ועלויות העסקה הכרוכות באספקת על ידי כל פרט באופ
עצמאי ה רבות ,אי זה כדאי – ולעתי ג אי זה אפשרי מבחינה מעשית – כי כל פרט
יספק את השירות בעבור עצמו באופ אינדיווידואלי .לפיכ השוק החופשי מעודד הקמת
של איגודי ספורט על מנת שיספקו שירות מקצועי בעבור כלל הציבור )בעלויות נמוכות
לאי שיעור וביעילות רבה יותר(.
כפועל יוצא מכ ,הואיל והאינטרס הציבורי הגלו באספקת שירותי הספורט – ג א
אי הוא קיומי – הינו תוצר של ההתאגדות החברתית ,הוא נתפס כחיצוני לפירות העבודה.79
ככזה ,הוא מהווה "משאב חיצוני" שאינו בגדר חלק מה"קניי העצמי" של איגודי
הספורט .80אי ה יכולי אפוא להתכחש לאחריות כלפי הקהילה בעת אספקתו.81

77
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כעולה מהאתר הרשמי של ההתאחדות )" ,(www.football.org.ilקרוב לאל קבוצות ילדי,
נערי ,נוער ,בוגרי ונשי מאיישות כ 30אל שחקני ושחקניות המנווטי בכל ימות השנה
עלידי ההתאחדות לכדורגל בכל המסגרות."...
בי שעסקינ באיגודי ספורט גדולי ופופולריי במיוחד ,כגו איגוד הכדורסל וההתאחדות
לכדורגל ,ובי שעסקינ באיגודי ספורט קטני ופופולריי פחות ,כגו איגוד הסיי הישראלי.
יוער כי הצור להג על ספורטאי מפני ניצול לרעה של מעמד הציבורי של האיגודי מקבל
משנה תוק ביחס לאיגודי הקטני לאור העניי הציבורי הדל שה מעוררי בקרב כלל
הציבור .במילי אחרות ,הואיל והסיכוי שכשלי בפעילויותיה יתוקנו כתוצאה מביקורת
עיתונאית אינו גדול ,יש להדק את הפיקוח השיפוטי על פעילות.
אי לטעות :הכמיהה של פרט לעסוק בספורט בחצרו הפרטית היא אוטונומית ואינה נובעת
כלל מההתאגדות החברתית .ע זאת להתאגדות החברתית ,ולחברה המודרנית שנוצרה
בעקבותיה ,יש השפעה על העניי הציבורי שמעוררי עיסוק מקצועי בענפי הספורט וכ על
אופ אספקתו.
להשוואה ראו גיא פסח "זכויות שידור – גלגוליה של סבוניית א.ש.י.ר .וחלקה כגור מעצב
בזכות התקשורת"  ËÙ˘Ó‰י  .(2005) 153 ,131המחבר עומד על מאפייניה הציבוריי של
זכויות השידור באירועי ספורט ,אות הוא מכנה "משאב תקשורתיתרבותי" המסופק על ידי
איגודי הספורט .כנגזרת מכ הוא מציע "לגזור את 'זיקות ההנאה' אשר יש לציבור הרחב
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בהתאמה ,הציבור – שבזכותו הוקמו איגודי הספורט – רשאי לגבות מה חזרה מחיר
חברתי )א תרצו :מס חברתי( שנועד לבטא את זיקת הציבור אל הצור החברתי הגלו
בשירות.
) (2מונופולי – שליטה בלעדית בניהול ענ ספורט
פרמטר שני שיש בו כדי לבסס את ציבוריות הפונקציונלית של איגודי הספורט ,הוא
שליטת הבלעדית בניהול ענ הספורט שעליו ה אמוני .מונופול ,מעצ הגדרתו ,חותר
תחת הרציונל העומד בבסיס המשפט הפרטי ,המבוסס על הסכמה ושוק חופשי .82בנסיבות
אלה "הסכמה" לקבלת השירות מקורה בכפיה ,וככזו – היא פוגעת פגיעה ממשית ביכולת
הבחירה של הפרטי בי חלופות שונות.83
בענייננו ,מעמד הבלעדי של איגודי הספורט הוכשר על ידי המחוקק ,שביקש להפקיד
את הפיקוח על פעילויותיה של אגודות הספורט בידי ‚ „Á‡ ÛÂשיהא אמו על ניהול

81

82

83

ולגופי תקשורת באותו משאב" .כ ראו :גיא מונדלק "זכויות חברתיותכלכליות בשיח
החוקתי החדש :מזכויות חברתיות לממד החברתי של זכויות האד" ˘˙ ‰„Â·Ú‰ ËÙ˘Ó ÔÂז
 .(1999) 144 ,65לדידו ,זכות הקניי מחייבת התבוננות בממד חברתיכלכלי .הקניי הוא תוצר
של "פרויקט חברתי" שבו לא נית לבחו את קניינו של האחד ללא בחינת המכלול החברתי
אשר הוליד את ער הקניי עצמו.
במילי אחרות ,האינטרס הציבורי הגלו בפעילות אינו רק תוצר של כשרונ ,אלא ג של
החברה שבה היא פועלי .ראו :יוס מ' אדרעי "זכויות אד וזכויות חברתיות" ÔÂÊ¯· ¯ÙÒ
כר שני ) 61 ,45אהר ברק וחיי ברנזו עורכי .(2000 ,המחבר מדגיש את חובת הנאמנות
שאד חב לחברה שבה הוא חי בעזרת הדוגמה הבאה" :א נניח קיו של שני מייקל ג'ורד
זהי לחלוטי – האחד חי ופועל בשיקגו שבארצות הברית; השני באתיופיה .האחד משתכר
כ 40מיליו דולר בשנה; השני אולי  10דולר .עושרו וכושרו של השחק האמריקני להשתכר
אינו נובע רק מכישרונו ומאיכות ביצועיו .אלה ה רק נקודת התחלה .ללא החברה שבה הוא
פועל לא יכול היה לממש את הפוטנציאל הזהה לו ולעמיתו האתיופי .הוא חב אפוא חובת
נאמנות לחברה בה הוא פועל ,למוריו בבית הספר שאיתרו את כשרונו ,לקולג' שבו הוא
המשי להתפתח ,לקהל האוהדי של ה'שיקגו בולס' ולכלל התרבות האמריקנית הקונה
בשקיקה את המוצר שהוא יכול לספק .בלעדי כל אלה הוא היה משתכר ,כמו עמיתו האתיופי,
 10דולר".
פש"ר )מחוזי ת"א( (Ï‡¯˘È ÛÈÒ) ÈÓÂ‡ÏÈ·‰ ÌÈ¯ËÂ˘‰ ÔÂ‚¯‡ ' ˙Â˙ÂÓÚ‰ Ì˘¯ 2624/99
) ,(¯"Úפס'  39לפסק הדי )פורס בנבו) (2001,להל :פרשת ‡¯‚ .(ÌÈ¯ËÂ˘‰ ÔÂבית המשפט
הדגיש כי היעדר התחרות עלול להגביר את הסכנה לאיסדרי ,למנהל לא יעיל ובזבזני,
לשיקולי זרי ,לשרירות ולמעשי שחיתות.
המבח לצמצו מרחב הבחירה הוא מהותי ולא טכני .העובדה שפורמלית פתוחה בפני כל
אחד מהציבור אפשרות פוטנציאלית לצרו את השירות באמצעות גו פרטי אחר ולהביע
מחאה על פעילות הגו הפרטי על ידי "הצבעה ברגליי" אינה מעלה ואינה מורידה ,א
בפועל האפשרות המעשית לפעולות אלה היא קלושה .בענייננו ,הואיל והמונופולי הנו תוצר
של החקיקה ממילא אי אפשרות אמיתית להקי איגוד ספורט רשמי מתחרה.
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גו דומהותי כיציר כפיו של המחוקק
בראי חוק הספורט ,תשמ"ח1988

מסגרת הספורט האמורה .תובנה זו נובעת מהגדרת "איגוד ספורט" בחוק הספורט ,שזו
לשונה" :תאגיד שלא למטרות ריווח ,המרכז והמייצג ענ או ענפי ספורט בישראל
ושמכירי בו הגופי הבילאומיי המייצגי והמוכרי באותו ענ ספורט" .לכאורה,
לאור סעי  5לחוק הפרשנות ,תשמ"א ,1981אי כל מניעה כי שני איגודי ספורט רשמיי
ירכזו וייצגו את המדינה באותו ענ ספורט .84דא עקא ,פרשנות זו אינה מתקבלת על הדעת
לאור סעי )10ג( לחוק הספורט ,המכפי את כל העוסקי באותו ענ לתקנוני המותקני
על ידי האיגוד המרכז את פעילות הספורט באותו ענ .מכא נובע ,כי החוק אינו מאפשר,
דה פקטו ,הקמת שני איגודי ספורט רשמיי המרכזי את אותו ענ ספורט .מסקנה זו נובעת
משני טעמי מרכזיי:
ראשית ,הקמת שני איגודי ספורט רשמיי באותו ענ עלולה ליצור מצב לא רצוי שלפיו
העוסקי בענ יימצאו בקונפליקט באשר לתוכ ההוראות התקנוניות שעליה לציית לו
)ככל שלא תהיה התאמה בי שני התקנוני( .במידה ותרחיש זה יתממש ,יש להניח כי כל
עוסק בענ ספורט יציית לאיגוד שאליו הוא משוי .פרשנות זו עלולה ליצור ,דה פקטו,
פילוג בקרב העוסקי באותו ענ ספורט )בדומה לפילוג הקיי בי הסתדרות המורי
לארגו המורי העליסודיי( .דא עקא ,נוכח האחידות המתבקשת בניהול ענפי הספורט,
ולאור החשיבות הבינלאומית הנובעת מקביעת "כללי משחק" אחידי המסדירי את ענפי
הספורט )תרתי משמע( ,פרשנות זו איננה סבירה .אי מנוס אפוא מלפרש את הוראות החוק
באופ שימנע תוצאה זו.
שנית ,ארגוני העל הבינלאומיי שאליה מסונפי איגודי הספורט המרכזי את אותו
ענ ספורט מכל מדינה ,אינ מאפשרי לשני ארגוני ספורט לייצג את אותו ענ ספורט
באותה מדינה .תוצאה זו למעשה סותמת את הגולל על הקמת שני איגודי ספורט רשמיי
באותו ענ ,שהרי עלמנת שתאגיד פלוני יסווג כ"איגוד ספורט" על פי החוק ,עליו לזכות
בהכרה של "הגופי הבילאומיי המייצגי והמוכרי באותו ענ ספורט" .מכא נובע כי
רק איגוד ספורט רשמי אחד ,שקיבל הכרה מהגופי הבינלאומיי המייצגי והמוכרי
באותו ענ ספורט ,ייחשב ככזה על פי חוק הספורט .בכ למעשה הקנה המחוקק לאיגודי
הספורט את הפררוגטיבה לנהל באופ בלעדי את ענ הספורט שאותו ה מרכזי .כפועל
יוצא מכ ,כל אגודת ספורט החפצה ליטול חלק בליגה מקצועית בענ ספורט מסוי חייבת
להצטר לשורותיו של האיגוד האמו על ניהול אותו ענ ספורט .קשה לומר אפוא כי
החברות באיגודי הספורט נעשית "על בסיס הסכמי" .85צמצו מרחב הבחירה מתייחס לא
רק לאגודות הספורט אלא ג לספורטאי.86

84
85

ס'  5לחוק הפרשנות ,תשמ"א 1981קובע כי" :האמור בלשו יחיד – א לשו רבי במשמע,
וכ להיפ".
היטיב לתאר זאת בית המשפט המחוזי בפרשת  ,‚"¯ È·ÎÓ ÁÂÎ‰ ÔÂ„ÚÂÓלעיל הערה :75
"דומה ,כי בטענת ההתאחדות כי החברות בה הינה 'וולונטרית' ,יש מעט מ ההתממות;
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במצב דברי זה ,ובמיוחד כאשר תלות הציבור באיגודי הספורט מקורה בהחלטה
מושכלת של המחוקק להפקיד בידיי פרטיות שליטה בלעדית בתחו שהוא "נחלת הכלל",
נית בנקל לסווג את עצ אספקת השירות כ"משאב חיצוני" .87במילי אחרות ,העובדה
שאיגוד ספורט פלוני הזדרז ו"תפס" ראשו את הזכות לניהול בלעדי של אותו ענ ספורט
אינה מאיינת את זכותו של שאר הציבור ב"טובי" המסופקי על ידיו )ג א מצבו של
הציבור לא הורע כתוצאה מהרכישה(.88
לא ייפלא אפוא כי בתי המשפט בישראל מייחסי משקל נכבד לצמצו מרחב הבחירה
על ידי איגודי ספורט .89לעומת זאת באנגליה בתי המשפט מפרשי בצמצו פרמטר זה.
כ ,למשל ,בית המשפט לערעורי פסק ,בהחלטה עקרונית ,כי אי להכפי לביקורת
שיפוטית החלטות של מועדו פרטי שניהל פעילות של מרוצי סוסי בבריטניה .פסיקה זו
ניתנה חר העובדה שלא הייתה מחלוקת בדבר שליטתו הבלעדית של המועדו בענ .90בית

86

87
88

89

90

עסקינ בגו מונופוליסטי דהפקטו ,אשר החברות בו הינה תנאי ליכולתה של קבוצת כדורגל
מקצועית לפעול ככזו .אי ליגה מתחרה שוותמעמד ,ואי 'ספקי' אחרי אליה יכולה
קבוצה ,שסורבה עלידו ,לפנות כדי לקבל את אותו שירות בעתיד."...
יודגש כי להבדיל מאגודות הספורט ,ספורטאי אינ חברי באיגוד .ככאלה ,אי ה יכולי
להשפיע באופ ישיר על ניהול ענייניו .חר זאת ,המחוקק מחייב אות להיות רשומי
ברישומיו ולציית לתקנוניו )ס' )10ג( לחוק( .ראו בהקשר זה פרשת  ,ÔË¯ÂËלעיל ה"ש ,13
בעמ' .731730 ,729728
בענייננו ,הואיל והמונופול נובע מהוראת חוק ,פרמטר זה מצביע ,כשלעצמו ,על זיקה מוסדית
בי איגודי הספורט לרשויות ציבוריות .על הזיקה המוסדית כפרמטר לסיווג גו דומהותי
נעמוד בהמש.
להשוואה ראו :בנבנשתי ,לעיל ה"ש  ,32בעמ'  .14המחבר עומד על כ שבמקרי רבי נית
להצביע על "עסקה" פורמלית או בלתי פורמלית בי הרשות לבי הגו הפרטי ,שבאמצעותה
קיבל הגו הפרטי שליטה בתחו פעילות מסוי תמורת התחייבות לשמור על רמת תפקוד
נאותה .לטעמו ,במקרי רבי ההסתמכות על גופי פרטיי נובעת מכניעה ללח שמפעילות
קבוצות של בעלי עניי ,ואינה שומרת בהכרח על אינטרסי של חלקי נרחבי בציבור.
בהקשר להתאחדות ,המציאות ההיסטורית מעט שונה הואיל וזו נוסדה כ 20שני לפני קו
המדינה.
ע זאת יודגש כי המסגרת הנורמטיבית של חוק ההגבלי העסקיי ,תשמ"ח 1988יכולה א
היא לתת תשובה הולמת לפעילות מונופוליסטית .ראו לעניי זה :בנבנשתי ,לעיל ה"ש ,32
בעמ'  .2423לניתוח משפטי וכלכלי של דיני ההגבלי העסקיי ראוÈÏÎÏÎÂ ÈËÙ˘Ó ÁÂ˙È :
˘ ÌÈÈ˜ÒÚ‰ ÌÈÏ·‚‰‰ ÈÈ„ Ïכר ראשו )מיכל )שיצר( גל ומנח פרלמ עורכי .(2008 ,לדיו
נרחב אודות חשיבות התחרות ככלי מסדיר ראו :ש ,בעמ' .2720
פרשת  ,Aga Khanלעיל ה"ש  .67פרשה זו עסקה באד שהיו בבעלותו סוסי מרו .אותו אד
רצה להביא לביקורת שיפוטית החלטה של ועדת המשמעת של "מועדו מרוצי הסוסי",
ארגו המסדיר את מרוצי הסוסי במדינה ,בשל פסילת אחד מסוסיו .לשיטתו ,על א העובדה
שמערכת היחסי בינו לבי המועדו היא הסכמית ,יש להכפי את המועדו לביקורת שיפוטית
בשל היותו מסדיר תעשיה לאומית .טענתו נדחתה .נפסק כי על א שמדובר בגו
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גו דומהותי כיציר כפיו של המחוקק
בראי חוק הספורט ,תשמ"ח1988

המשפט דחה את טענת התובע ,שלפיה הואיל והשפעתו של המועדו על הציבור היא רבה
)בי היתר ,בשל היותו מונופול דה פקטו( ,יש להכפי את החלטותיו לביקורת שיפוטית.
תחת זאת נפסק כי הואיל וסמכויות המועדו וכוחותיו לא נבעו מחקיקה סטטוטורית ,אלא
ממערכת הסכמית בי המועדו לגופי שהסכימו מראש לכללי ,יש לנהוג בו על פי דיני
המשפט הפרטי.91
) (3ריכוז כוח העלול להיות מנוצל לרעה – ריכוז תחרויות בינלאומיות ושיפוט משמעתי
הפרמטר השלישי ,המבסס את ציבוריות הפונקציונלית של איגודי הספורט ,הוא ריכוז
הכוח המצוי בידיה .92הכוונה היא ל"כוח פרטי" שמקורו בשימוש במשאבי חיצוניי.93
ככל שנית להצביע על כוח רב יותר – שהוא תוצר של ההתאגדות החברתית – כ תגבר
הנטייה לסווג גו פרטי כ"דומהותי" .94תורת "הבחירה הציבורית" עשויה א היא להעניק

91
92

93

מונופוליסטי ,לא נית לכנותו "גו ציבורי" לאור ההיסטוריה של הגו והחוקה שלו .כ
הודגש כי הגו אינו פועל מכוח חוק )בעמ'  H923לפסק הדי( .ראו גLaw v. National :
.Greyhound Racing Club Ltd. [1983] 1 W.L.R. 1302
בכ הבחי בית המשפט בי פסיקה זו לבי הלכת „R. v. Panel on Take-overs and ÔÈÙË
) ,Mergers, ex parte Datafin Plc. [1987] 1 All E.R.564 (C.A.ש כוחו של הפאנל לענייני
מיזוגי והשתלטויות לא נבע מהסכמה.
להשלכותיו של "כוח פרטי" ראו לדוגמהR.A. Macdonald, Postscript and Prelude – The :
) .Jurisprudence of the Charter: Eight Theses, 4 SUP. CT. L. REV. 321, 347 (1982באותו
הקשר ראו גW.G. Friedmann, Corporate Power, Government by Private Groups, and :
) .the Law, 57 COLUM L. REV. 155 (1957כ ראוP. Craig, Public Law and Control over :
).Private Power, in THE PROVINCE OF ADMINISTRATIVE LAW 196 (M. Taggart ed., 1997
נוס על כ ראוG. Borrie, The Regulation of Public and Private Power, P.L. 552 :
).(1989
 ,Van Parijsהוגה מקרב הזר השמאלי ) ,REAL FREEDOM FOR ALLלעיל ה"ש  ,30בעמ'
 ,(101100מגדיל לעשות בסברו כי יש לכלול במסגרת "משאבי חיצוניי"“The whole set :
of external means that affect people’s capacity to pursue their conceptions of the good

94

” .life, irrespective of whether they are natural or producedלדידו ,כש שיש לשמור על
זכויות הפרט מפני התנהגות שרירותית של השלטו ,כ ג יש להבטיח את זכויותיו מפני
גופי פרטיי בעלי כוח רב העלולי לפגוע בחופש של הפרטי לחיות "חיי טובי" כפי
שהיינו רוצי לחיות על פי בחירה חופשית .על פי גישה זו ,כל אימת שקיי פער כוחות בי
צדדי – באופ העשוי למנוע מהחלש את היכולת להגשי את משאלותיו באשר ל"חיי
טובי" – יש לסווג את פעילות הצד החזק כ"משאב חיצוני" .דיו בתובנה זו חורג מגדריה של
רשימה זו ,וממילא אינו נדרש בענייננו הואיל ואיגודי ספורט צברו את כוח באופ ישיר
משימוש במשאבי ציבור )בי היתר באמצעות המונופל שקיבלו ישירות מהמדינה(.
לתמיכה בתחולת זכויות אד בי פרטי למניעת ניצול לרעה של כוח חברתיכלכלי במצבי
של אישוויו קבוע בי הצדדי ראו :פרנסס רדאי "'הפרטת זכויות האד' והשימוש לרעה
בכוח"  ÌÈËÙ˘Óכג  .(1994) 21לאיתור פרמטרי כלליי העשויי להצביע על חשש לשימוש
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גושפנקה לפרמטר זה .לפי תורה זו ,ההצדקה להחלת המשפט הציבורי על תאגידי פרטיי
נעוצה בעיקר בחשש מפני ניצול לרעה של עמדות כוח שהשיגו קבוצות לח.95
בענייננו ,איגודי הספורט ,בדומה לרשויות ציבוריות ,מצויי בעמדת מרות המאפשרת
לה לשנות ,באופ חדצדדי ,זכויות וחובות של פרטי התלויי בה .כוח העוד נובע
מ ההסמכה שקיבלו מ המחוקק לפעול בש הציבור ועבורו בעת אספקה בלעדית של
שירות חיוני שהוא נחלת הכלל .96כפועל יוצא מכ ,ולאור מעמד הבלעדי ,בידיה
הפררוגטיבה לקבוע מי מבי הספורטאי ישתת בתחרויות בינלאומיות המתקיימות באותו
ענ ,וכ מי ייצג את מדינת ישראל בתחרויות בינלאומיות .כ ,למשל ,בענפי ספורט
אישיי ,דירוג הפנימי של הספורטאי )שנקבע באמצעות תחרויות המאורגנות על ידי
איגודי הספורט( מהווה בסיס לקביעת דירוג הבינלאומי ולקביעת זהות הספורטאי שייצגו
את המדינה בתחרויות בינלאומיות המתקיימות באותו ענ .97בדומה לכ ,ג בענפי ספורט
קבוצתיי דירוג הפנימי של אגודות הספורט )שנקבע באמצעות התחרויות המאורגנות על
ידי איגודי הספורט( משפיע על זהות האגודות שישתתפו בתחרויות בינלאומיות המתקיימות
באותו ענ .98נוס על כ ,הטריבונלי השיפוטיי של איגודי הספורט – העשויי להשית

95

96
97

98

בלתי מרוס בכוח וניצולו לרעה על ידי גו פרטי ראו :ירו אליאס "החלת של חובות מ
המשפט הציבורי על חברות הביטוח"  ËÈÏ˜¯Ù‰מה  .(2001) 315לא למותר לציי כי פערי
כוחות בי הצדדי ניתני לריסו ג באמצעי אחרי ,כגו דיני ההגבלי העסקיי ,דיני
הגנת הצרכ ודיני החוזי האחידי.
ראו :בנבנשתי ,לעיל ה"ש  ,32בעמ'  .25תורת הבחירה הציבורית ) (Public Choiceגורסת כי
קבוצות לח אינטרסנטיות ,ובכלל הבנקי וחברות הביטוח ,משפיעות על הלי קבלת
ההחלטות בבית המחוקקי או ברשות המבצעת ,ועקב כ מתקבלות החלטות שאינ עולות
בקנה אחד ע טובת הציבור.
להשוואה ראו :סוזי נבות "חבר הכנסת כ'נאמ הציבור'"  ÌÈËÙ˘Óלא).(2001) 433 (2
המחברת עומדת על הצור בהטלת חובת אמו על אד המפעיל כוח בשמו של אחר )באותו
עניי :חברי כנסת(.
ע זאת קיימי גורמי נוספי שלה חלק בריכוז ובהסדרת ענפי ספורט אישיי ,כגו הוועד
האולימפי בישראל )עמותה הנושאת באחריות להשתתפות ספורטאי ישראל במשחקי
האולימפיי( והיחידה לספורט הישגי )זרוע ביצועית של מינהל הספורט והוועד האולימפי
בישראל( .יודגש כי ישנ ענפי ספורט אישיי מסוימי ,שהבולט ביניה הוא הטניס ,אשר
בה הפרסי עבור זכייה בטורנירי ה כה גבוהי ,עד כי הטניסאי והטניסאיות הבכירי –
הג שה רשומי באגודות ספורט והג שאגודות אלה חברות באיגוד הטניס – אינ זקוקי
כלל למענקי כספיי .כתוצאה מכ ה מחליטי בעצמ באילו תחרויות ישתתפו.
כא המקו לציי את האנומליה הקיימת בתחו ענ הכדורסל :בעוד שאיגוד הכדורסל חבר
בפיב"א )מקבילתה של פיפ"א בכדורגל( ,ובזרוע האירופית שלה פיב"א אירופה ,ק בעשור
הקוד איגוד אזורי אירופי מתחרה ,יול"ב שמו ,אשר לשורותיו הצטרפו בהדרגה בכירי
מועדוני הכדורסל ביבשת ,ואשר קרא תיגר על ההגמוניה והמונופול של פיב"א אירופה .ארגו
זה מארג טורנירי מתחרי לאלו של פיב"א ,ובראש טורניר היורוליג היוקרתי שבו נוטלות
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עונשי משמעותיי על העוסקי באותו ענ )ובכ להשפיע על מעמד החברתי
והמקצועי( – מהווי מקור כוח נוס העלול להיות מנוצל לרעה על ידי איגודי הספורט.
) (4פעילות לתועלת הציבור שלא למטרת רווח
הפרמטר הרביעי המשק את ציבוריות הפונקציונלית של איגודי ספורט הוא העובדה
שה פועלי ,כמצוות המחוקק ,לתועלת הציבור ולא למטרת חלוקת רווח .99ככלל ,גו
הפועל למע "אחרי" – שהוסמ להיות עושה דבר – אינו מייצג את עצמו אלא משמש
ידו הארוכה של הציבור .מכוח היותו מלכ"ר )מוסד ללא כוונת רווח( גו זה א נהנה
מפטורי שוני שמקור בקופת הציבור .100בפועלו כאמור ,פעילותו חורגת מתחו קניינו
העצמי .בנסיבות אלו יש להשית עליו חובת אמו מוגברת על מנת להג על הנהני
מפעילותו ,שה צדדי שלישיי שאי לה יכולת השפעה ממשית במוסדות התאגיד.101
תובנה זו מקבלת משנה תוק בענייננו .כאמור ,איגודי ספורט מהווי ידו הארוכה של
הציבור לטיפוח ענפי הספורט השוני .ככאלה ,ה מהווי כלי להגשמת סיפוקיו ויצריו של
קהל אוהדי אותו ענ ספורט .א לא די בכ ,ה מהווי כלי למימוש עצמי והגשמת
כשרונותיה של ספורטאי החפצי ליטול חלק במסגרות מקצועיות .והנה ,חר כל אלו,
אי ל"ציבור" רחב זה יכולת השפעה ישירה ממשית במוסדותיה .במילי אחרות ,בעוד
שאגודות הספורט יכולות להבטיח את הגשמת האינטרסי שלשמ ה הוקמו ,יתר הציבור
נעדר השפעה ישירה במוסדותיה של איגודי הספורט .לפיכ הכפפת לאידאלי של צדק
תבטיח כי כספי שנצברו בפעילות יגשימו לא רק את תכליותיה של אגודות הספורט
)שיש לה ייצוג במוסדותיה( ,כי א ג את תכליותיו של הציבור הבלתי מיוצג –
הספורטאי והקהל הרחב – שלשמו ה פועלי ושבגינ המחוקק העניק לה מונופול.102
חלק קבוצות הכדורסל הבכירות .לעתי ההשתתפות במפעל היא על פי חוזי ארוכי טווח בי
היול"ב למועדוני השוני ללא קשר לדירוג בליגות המקומיות בארצותיה.
 99ראו לעניי זה פרשת ‡¯‚ ,ÌÈ¯ËÂ˘‰ ÔÂלעיל ה"ש  ,82פס'  .40הודגש כי ככל שמדובר בגו
שמטרתו המוצהרת והלגיטימית היא הפקת רווחי ,כ תקט הנטייה לראות בו גו דומהותי.
 100כגו זיכוי במס כתוצאה מתרומה למוסד ציבורי )ס'  46לפקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[(.
 101ראו :אוריאל פרוקצ'יה "הבעלות על הפירמה וסייגיה – נושי ,עובדי ,אלמנות ויתומי"
 ÌÈËÙ˘Óכב  343 ,301ואיל ) .(1992לסקירת היתרונות והחסרונות הגלומי באספקת שירות
ציבורי על ידי גופי פרטיי הפועלי שלא למטרת רווח אל מול אספקתו על ידי גופי
פרטיי הפועלי למטרת רווח ,ראוP. Frumkin, Service Contracting with Nonprofit and :
For-Profit Providers: On Preserving a Mixed Organizational Ecology, in MARKETBASED GOVERNANCE – SUPPLY SIDE, DEMAND SIDE, UPSIDE, AND DOWNSIDE 66 (J.D.
).Donhaue & J.S. Nye Jr. eds., 2002

 102להשוואה ראו :ע"ע )ארצי( ) ÒÈÙ‰ ÏÚÙÓ – ‰Ë‡Â‚ 1046/04פורס בנבו) (2005 ,להל:
פרשת  .(ÒÈÙ‰ ÏÚÙÓבית הדי הדגיש כי בניגוד לחברות עסקיות רגילות ,הסיכו הנובע מניהול
כושל של מפעל הפיס עלול להיות מגולגל על כתפי הציבור .לדוגמה א רווחיו יקטנו ,הוא
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) (5מימו ציבורי פונקציונלי – השתת מסי חבר כפויי
הפרמטר החמישי המאפיי את ציבוריות הפונקציונלית של איגודי הספורט הוא מסי
החבר שה מטילי על חבריה .על פי המקובל בפסיקה ,גו פרטי הניזו מתמיכה ציבורית
בכל מוב שהוא )בי שמדובר בכספי כלל הציבור ,בי שמדובר בכספי תורמי ובי
שמדובר בכספי מסי חבר( אינו רשאי לעשות כרצונו ב"קניינו" כאילו היה גו פרטי לכל
דבר ועניי.103
ברוח זו נפסק כי גו הגובה מס תקופתי קבוע מציבור גדול של פרטי )לפי הסמכה
בדי או בחוזה אחיד שקשה לחמוק מלחתו עליו( נכנס בגדר הפרמטר האמור .נקבע כי
תמיכה זו אמנ אינה ממשלתית ,אול יש לה עמה מכנה משות :בשני המקרי הגו ניזו
מציבור משלמי המסי שאי בידיו אפשרות אמיתית להימנע מהתשלו או להתמקח על
מידתו ועל טיבו של השירות שהוא מעניק.104
בענייננו ,עיקר תקציב של איגודי הספורט ניזו ממסי חבר .על פי תקנוניה ,תשלו
המסי מהווה תנאי להשתתפות במסגרותיה .לכל הדעות כספי אלו ה טובי חיצוניי
שאינ נובעי מכישוריה ,אלא משאיפות הציבור לקד את הפעילות החיוניות שאותה
מנהלי האיגודי .בהיות "משאב ציבורי" ,כספי אלה אינ חלק מקניינ העצמי אלא
קניי הציבור.105

יקצה סכומי נמוכי יותר לטובת הציבור .פתרו חלקי לבעיות אלה הינו חוק העמותות,
שתפקידו להבטיח כי העמותה תקיי את הבטחותיה לתורמי .ע זאת אי בפיקוח זה כדי
לענות באופ מלא על כל צורכי הציבור .לתיאור מגבלות הפיקוח של רש העמותות ראו :דוח
ועדת סטרשנוב ,לעיל ה"ש  ,66בעמ'  .8577לתיאור מערכת היחסי בי התורמי לארגו
הפועל ללא תכלית עסקית לבי מנהלי הארגו לבי ה"ציבור" שלשמו הוא פועל )בהקשר
לתמרי המנהלי לפעול ביעילות( ראוR.A. POSNER, ECONOMIC ANALYSIS OF LAW 409 :
).(6th ed. 2003
 103פרשת ‡¯‚ ,ÌÈ¯ËÂ˘‰ ÔÂלעיל ה"ש  ,82פס'  7לפסק הדי .כ ראו הראל ,לעיל ה"ש  ,5בעמ'
.135133
 104ש ,ש .ראו ג :ת"א )מחוזי י( ÏÚ‰ ¯ÙÒ‰ È˙·· ÌÈ¯ÂÓ‰ ÔÂ‚¯‡ ' ÔÓÙ¯Â„ 3400/01
) ˙ÂÏÏÎÓ·Â ÌÈ¯ÈÓÒ· ÌÈÈ„ÂÒÈפורס בנבו ,(2002 ,ש נפסק כי על א שארגו המורי העל
יסודיי בסמינרי ובמכללות אינו גו סטטוטורי ,אי הוא גו פרטי ,בי היתר בשל העובדה
שהארגו ממומ מדמי החבר שמשלמי חברי הארגו.
 105הצור להבטיח ,באמצעות פיקוח שיפוטי ,שימוש יעיל בכספי מסי חבר הנגבי על ידי איגודי
הספורט מקבל משנה תוק ביחס לאיגודי ספורט קטני שלא נהני )בדר כלל( ממימו ישיר
מרשויות השלטו .ככאלה ,מסי החבר מהווי מקור התקציב המאפשר את התקיימות בפועל.
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)·( ÔÂËÏ˘Ï ˙È„ÒÂÓ ‰˜ÈÊ
נוס על הזיקה הפונקציונלית ,איגודי ספורט מקיימי ג זיקה מוסדית לרשויות
השלטו .זיקה זו מורכבת ממאפייני שוני העשויי להצביע על קשר הדוק בי הגו
הפרטי לבי רשויות השלטו .106המשות למאפייני אלה הוא יצירת הקבלה בי הגו
הפרטי לרשויות המדינה .הקבלה זו עשויה ליצור בעיני הציבור תחושה )ברמות שונות
ובמינוני שוני( כי חר התאגדותו על פי דיני המשפט הפרטי ,ידה של רשות מרשויות
המדינה ניכרת בפעילותו .ככל שקיי דמיו פונקציונלי רב יותר בי פעילותו הציבורית של
התאגיד הפרטי לבי רשויות ציבוריות ,כ ג תתעצ ,בדר כלל ,הזיקה המוסדית לשלטו.
על טיבה של זיקה זו נעמוד להל.
) (1זיקת רעיונית – ייצוג המדינה בתחרויות בינלאומיות
הסממ הממלכתי המובהק ביותר של איגודי ספורט נובע מפעילות הייצוגית בש
המדינה ,קרי ניהול משחקי נבחרות ישראל וקביעת זהות הספורטאי שייצגו את המדינה
בתחרויות בינלאומיות .במסגרת פעילות זו מהווי איגודי הספורט זרועו הארוכה של
הריבו ,שהכשיר ,כאמור ,את מעמד הבלעדי בתחו .בכ נוצרת זהות רעיונית בינ לבי
רשויות השלטו .זהות זו עשויה לפרו את מס התאגדות הפרטי.107
בהתייחס להתאחדות לכדורגל לדוגמה ,אי צור להכביר מילי על קיומו של קשר
הדוק בדעת הקהל בי נבחרת ישראל לבי המדינה .108תקנו נבחרת ישראל כשלעצמו
מעלה ניחוח "ממלכתי" .סעי  1לתקנו ,המגדיר את המושג "נבחרת ישראל" ,מצביע על
מהות הנבחרת כמייצגת את מדינת ישראל בפעולותיה .109השימוש בש המדינה יש בו כדי
לרמז על זהות מושגית בי השתיי ,בבחינת "המדינה זה אני" .110בהתאמה ,ולאור מעמדה
הבלעדי ,ההתאחדות קובעת – באמצעות המאמ "הלאומי" – את הרכב השחקני שייצג

106
107
108

109
110

לתיאור נרחב של הזיקה המוסדית ראו הראל ,לעיל ה"ש  ,5בעמ' .166137
ראו לדוגמה :פרשת ‡¯‚ ,ÌÈ¯ËÂ˘‰ ÔÂלעיל ה"ש  ,82ש נפסק כי זיקה רעיונית לרשויות
המדינה עשויה להוות פרמטר לסיווג גו פרטי כדומהותי.
כאשר אד מ היישוב צופה במשחק כדורגל רשמי שבו משתתפת נבחרת ישראל – ששחקניה
לבושי במדי כחוללב – ומביט בשחקני עומדי דו לצלילי ההמנו הלאומי ,כשברקע
מתנופ דגל ישראל ,הנבחרת נתפסת בעיניו כידה הארוכה של המדינה .ראו בהקשר זה ס'
)2א( לחוק הדגל ,הסמל והמנו המדינה ,תש"ט .1949לתיאור מעמדה ה"לאומי" של נבחרת
הכדורגל של ישראל – לרבות החובות הספורטיביות ,האתיות והמוסריות הנדרשות משחקניה
– ראו :דוח ועדת סטרשנוב ,לעיל ה"ש  ,66בעמ' .9186
כלשונו'" :נבחרת ישראל' – קבוצת שחקני אשר נבחרה על ידי ההתאחדות לכדורגל בישראל
לייצג את מדינת ישראל במשחק ו/או במשחקי נגד יריב ו/או יריבי כלשה בכל מסגרת
משחקי שהיא".
כאמירתו של המל לואי ה ,14ולהבדיל מנסיבות אמירתה.
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את המדינה בתחרויות בינלאומיות .111בפועלה כאמור ,מהווה ההתאחדות זרועו הארוכה
של הריבו.112
הטורניר שנער בי קבוצות הכדורגל בישראל ,המכונה "גביע המדינה" )ולא" :גביע
ההתאחדות"( ,משק א הוא הזהות הרעיונית בי ההתאחדות למדינה .די א נציי כי על
פי נוהג עתיק יומי" ,גביע המדינה" מוענק לקבוצה הזוכה על ידי נשיא המדינה בכבודו
ובעצמו .כ אצלנו וכ ג במדינות מערביות מתוקנות .113לא מצאנו בחקיקה כל אזכור
לחובת הנשיא להעניק את הגביע ,או למצער לכבד בנוכחותו את משחק הגמר .114זאת
ועוד :שיחות הטלפו הנרגשות שמקבלי ספורטאי מראשי המדינה בעקבות ניצחו חשוב
במיוחד )כגו נצחונה ההיסטורי של קבוצת מכבי תלאביב בכדורסל על קבוצת צסק"א
מוסקבה בשנת  1977או זכייתו של הספורטאי גל פרידמ במדליית זהב באולמפיאדת אתונה
 (2004הופ את תחרויות הספורט לאירוע מכונ הנצרב בתודעה הלאומית .115שיתו

111

112

113

114

115

זאת בניגוד למצב הטיפוסי ,שבו המדינה היא זו שנוהגת לבחור את נציגיה הרשמיי )מינוי
הבכירי שבנציגיה – כגו שגרירי – א מובא לאישור הממשלה( .בענפי ספורט אישיי
הקביעה מי ייצג את מדינת ישראל בתחרויות בינלאומיות היא פונקציה של דירוג הספורטאי
שנקבע בתחרויות הפנימיות שמתקיימות בתו האיגוד.
לעתי ההתאחדות נוהגת להיעזר בשרי ממשלה על מנת שיפעלו בשמה אצל ראשי פיפ"א.
כ ,למשל ,בידיעה שפורסמה בעיתו "הצופה" ביו  15.6.2003נמסר על שיחה שקיי שר
החו דאז ,סילב שלו ,ע נשיא פיפ"א וביקשו לפעול לביטול החלטת פיפ"א המונעת קיו
משחקי בינלאומיי בישראל .ההתערבות היא דוכיוונית :ג פיפ"א אינה בוחלת בנזיפות
לממשלות אשר גורמות להתאחדויות להפר את חוקת פיפ"א; ראו fifa.com/aboutfifa/
.federation/releases/newsid=110859.html
כ ,למשל ,בספרד "גביע המל" מוענק על ידי המל חוא קרלוס .ג בענפי ספורט אחרי
רווח מנהג זה .כ ,למשל ,בשנות השבעי של המאה שעברה נהג משה דיי ,ג כשהיה שר
ביטחו ,לרדת אל משטח הפרקט בהיכל הספורט ביד אליהו )כיו "היכל נוקיה"( ,בעת טקס
הצגת השחקני במשחקי מכבי תלאביב בכדורסל במסגרת "גביע אירופה לאלופות" ,וללחו
את ידי שחקני שתי הקבוצות .למעלה מ הדרוש נוסי כי לא היה אז ,ואי כיו ,כל מקור חוקי
להתנהגות זו .כמוהו נהג ,שני אחר כ ,נשיא המדינה חיי הרצוג .באנגליה למשל ,נהוג מזה
עשרות רבות של שני כי את הפרס לטניסאי הזוכי בטורניר ווימבלדו מעניקה הדוכסית
מיורק ,כחליפתה של המלכה .ג ש נעדר המנהג בסיס חוקי כתוב.
הפע היחידה שבה חרג נשיא מדינה מנוהג זה הייתה בעת שהנשיא לשעבר קצב שהה
ב"נבצרות זמנית" )ג אז העניקה את הגביע ממלאת מקומו ,יו"ר הכנסת( .נוהג זה מקביל
לנוהג הקיי בעת חלוקת פרסי במפעל הרשמי של המדינה המכונה "פרס ישראל",
שבמהלכו ראשי המדינה מחלקי את פרסי ישראל לאישי ומוסדות שהצטיינו בתחומ
ופיארו את המדינה.
בשיחות טלפו נלהבות אלה נוהגי קברניטי המדינה – בשידור חי – להעלות על נס את
ממלכתיות הנבחרות או הספורטאי ,ואת העובדה כי הרימו את קר ישראל בעמי ,משל היו
ה אבר מאברי המדינה.
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גו דומהותי כיציר כפיו של המחוקק
בראי חוק הספורט ,תשמ"ח1988

פעולה מעי זה ,חר היותו סימבולי ,מצביע על מעורבות של רשויות המדינה בפעילות
איגודי הספורט.116
ע זאת ,בהיעדר מקור משפטי פורמלי המעג באופ רשמי את הזיקה הממסדית בי
רשויות המדינה לאיגודי הספורט פעילות – לרבות נבחרת ישראל מטעמ – מייצגת ,דה
יורה ,את האיגודי לבד .117דא עקא ,הואיל והמדינה לא זו בלבד שאיננה מסתייגת
מהסדר בלתי כתוב זה ,אלא א מקבלת בשמחה את ייצוגה על ידי הנבחרת ה"לאומית",
קשה להתעל מנתוני אלה בעת ניתוח מעמד המשפטי של האיגודי.
) (2זיקה מימונית – קבלת תמיכה מכספי תקציב המדינה
בדומה לגופי פרטיי רבי ,איגודי הספורט ניזוני מכספי תקציב המדינה .118על פי
עמדת הפסיקה ,העובדה שגו פרטי נתמ מכספי המדינה עשויה להוות שיקול רלוונטי
לצור הניתוח א ראוי לסווגו כדומהותי .119על א שמקור המימו ,טיבו ומידתו עשויי
להשתנות ממקרה למקרה ,גו פרטי הנהנה מכספי משלמי המסי אינו יכול לטעו להגנה
מוחלטת על "קניינו העצמי" .מסקנה זו מתחזקת הואיל ואי בידי ציבור משלמי המסי
אפשרות אמיתית להימנע מהתשלו או להתמקח ע הגו על דרכי פעולתו ועל טיב

116
117

118
119

להשוואה ראו :פרשת  ,Â·ÏÎלעיל ה"ש  ,73ש נפסק כי העובדה שמועדו ספורט משתמש
באצטדיו עירוני )קניי פרטי בעל אופי ציבורי( עשויה להוביל לסיווגו כדומהותי.
ראו לדוגמה :פרשת ‡¯‚ ,Ï‚¯Â„Î‰ È˜Á˘ ÔÂלעיל ה"ש  ,64בעמ'  ,104ש נפסק כי תקנו
ההתאחדות אינו תקנה בתפועל תחיקתי )בשל היעדר כל סממ של מעורבות מצד רשויות
המדינה בתהלי ההתקנה( .כ ראו :בג" ˙¯˘ ' ˙ÈÂËÏ˘ ˙ÂÈ‚‰Ï ‰ÚÂ˙‰ 8313/04
) Ë¯ÂÙÒ‰Â ˙Â·¯˙‰ ,ÍÂÈÁ‰פורס בנבו .(2004 ,הפרשה עסקה במשחק כדורגל שאורג על
ידי איגוד התאחדויות הכדורגל באירופה בי מכבי תלאביב לקבוצת בייר מינכ מגרמניה.
ועדת התחרויות של האיגוד קבעה כי המשחק ייער באצטדיו רמת ג בערב ראש השנה.
בעקבות כ קמה זעקה בציבור .ג ההתאחדות ,בסיוע שר החו ,ניסו להשפיע על הגורמי
המארגני להזיז את מועד המשחק לתארי אחר .משהתקבלה תשובה שלילית ,הוגשה עתירה
לבג" על מנת שיית צו המורה להתאחדות לשנות את מועד המשחק או לחלופי להורות
למשטרת ישראל להימנע מלשלוח שוטרי למשחק .בית המשפט הביע מורת רוח ממועד
המשחק ,אול דחה את העתירה ,תו שהוא מדגיש כי העותרי לא הצביעו על סמכות על פי
די שמאפשרת לבג" לצוות על ההתאחדות כי תעשה כ או אחרת .העתירה נדחתה א
בהתייחס למשטרת ישראל .בית המשפט הדגיש כי יהא זה חסר אחריות מצדו א יאסור על
המשטרה להעמיד שוטרי בשכר לשמירה על המשחק.
הכוונה היא לגופי הניזוני מכספי המדינה שלא מכוח היותה "בעלי" אלא מכוח היותה
"ריבו" .לסקירה כללית אודות התמיכה הממשלתית במוסדות ציבור בישראל ראו :אמנו דה
הרטו ˙.(1999) ˙Â‡ÈˆÓ ÏÂÓ ‰˜È˜Á :¯Â·Èˆ ˙Â„ÒÂÓ· ‰È„Ó‰ ˙ÎÈÓ
לניתוח הזיקה המימונית ראו הראל ,לעיל ה"ש  ,5בעמ' .166161
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השירות שהוא מעניק .120חר זאת ,בית המשפט העליו טר הכריע במפורש א תמיכה
תקציבית ,כשלעצמה ,עשויה להוות תנאי מספיק לסיווג גו כדומהותי.121
בענייננו ,חלק בלתי מבוטל מתקציב של איגודי הספורט מקורו אמנ בפעילות עסקית
המניבה רווחי ,כגו מכירת זכויות שידור ,פרסו ,מכירת כרטיסי וכיוצא באלו .122אול
בצד זאת ,לא מעט מתקציב נשע על תמיכה ממשלתית לה ה זוכי מדי שנה.123
 .4סיכו ביניי
בפרק זה הראנו כי חר העובדה שאיגודי ספורט מאוגדי כגופי פרטיי ,ועל א
האוטונומיה הפרטית המוקנית לה מכוח החוק ,לא נית להתעל מהשימוש שה עושי,
בחסות המחוקק ,במשאבי ציבור .שימושי אלה מחייבי את סיווג ,באות הקשרי,
כגופי דומהותיי .ע זאת ,כאמור ,סיווג ככאלה יהא לעול נקודתי ומתייחס
לאספקטי הספציפיי העומדי לדיו .על כ השאלה א איגודי הספורט עושי שימוש
מהותי במשאבי ציבור תיגזר תמיד מאופי הפעולה העומדת לביקורת שיפוטית .כ ,ייתכ
שלעניי אחד איגוד ספורט פלוני יסווג כדומהותי ,בעוד שלעניי אחר הוא יסווג כגו פרטי
לכל דבר ועניי.124

120

121

122
123

124

ראו :פרשת ‡¯‚ ,ÌÈ¯ËÂ˘‰ ÔÂלעיל ה"ש  .82נפסק כי כאשר הציבור נושא בנטל של מימונו
הכלכלי של גו פרטי ,זכותו לומר את דברו לפחות בכל הנוגע לניצול הכספי שאות מקבל
הגו הפרטי מ הציבור .ג הטבות כספיות ,כגו פטור ממסי ,מהוות בעקיפי תמיכה
תקציבית .לעניי זה ראו :אליאס ,לעיל ה"ש  ,94בעמ' .326
ראו לעניי זה :בג"  ,ÍÂÈÁ‰ ¯˘ ' ˙ÈÏÚ ‰È¯ÂÙ „ÚÂ 4363/00פ"ד נו)) (2002) 203 (4להל:
"פרשת  .("‰È¯ÂÙע זאת לאחרונה סיווג בית המשפט העליו את תנועת הליכוד כגו דו
מהותי בנוגע לשימוש שנעשה על ידיה בכספי מדינה שהוקצו למימו בחירות .ראו לעניי זה:
ע"א  ,„È¯Ù ' ÏË 8414/08פס' כ"ג לפסק דינו של השופט רובינשטיי )פורס בנבו.(2008 ,
מנגד ,בית המשפט העליו האמריקני אימ גישה שמרנית באשר להכרה בזיקה מימונית
כעילה אפשרית לביסוס מבח הקשר ) .(Nexus Theoryלעניי זה ראו ברקארז ,לעיל ה"ש ,32
בעמ' .301
דוח ועדת סטרשנוב ,לעיל ה"ש  ,66בעמ' .18
על פי דוח ועדת סטרשנוב ,כשליש מתקציבה של ההתאחדות לכדורגל ממומ ישירות מכספי
הציבור – בי מכספי משלמי המסי באופ ישיר באמצעות הקצבות המוענקות להתאחדות על
ידי משרד התרבות ,המדע והספורט ,ובי מכספי ציבור במוב רחב יותר באמצעות הקצבות
המועצה להסדר ההימורי בספורט .ש ,בעמ'  .20בעקבות מימו זה ההתאחדות מהווה "גו
מבוקר" כמשמעו בס'  9לחוק מבקר המדינה ]נוסח משולב[ ,תשי"ח.1958
במילי אחרות ,איגוד ספורט עשוי לנוע על פני המנעד הציבורי בהתא לטיב המשאב שהוא
מפעיל ואופ השימוש בו :בעשותו שימוש מהותי במשאבי הציבור הוא יסווג כדומהותי.
מנגד ,מקו שאי הוא עושה שימוש במשאבי אלה ,הוא יסווג כגו פרטי מובהק.
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ד .הדי החל על איגודי ספורט :דואליות נורמטיבית
סיווג איגודי ספורט כ"דומהותיי" מכשיר את הכפפת ,באותו הקשר ,לדיני המשפט
הציבורי )בצד דיני המשפט הפרטי החלי עליה ממילא( .ע זאת אי בכ לייתר את
הצור להקפיד כי הללו יוכפפו לנורמות ציבוריות שיגשימו · ÏÚÂÙאת היבטיה הציבוריי.
רק כ נית להבטיח את קיומו של "מבח ההתאמה" ,הדורש קיומו של קשר רציונלי בי
האמצעי )דיני המשפט הציבורי( לבי המטרה )הגנה על אינטרס הציבור(.
בשורות הבאות ניווכח כי הפסיקה צלחה מטרה זו .ככלל ,דיני המשפט הציבורי
המוחלי על איגודי הספורט מגשימי את היבטיה הציבוריי .ע זאת לא די בכ .כזכור,
בפרק הקוד הראנו כי בניגוד לרשות ציבורית אשר "משלה אי לה ולא כלו" ,ובניגוד
לגו פרטי מובהק אשר "יש לו ג יש לו משלו" ,לאיגוד ספורט יש ג "משל עצמו" וג
"משל הציבור" .לנתו זה אמור להיות משקל בלתי מובטל בעת יציקת תוכ בדואליות
הנורמטיבית )האמורה להוות "נוסחת פשרה" המשקפת בוזמנית את היבטיו הציבוריי
והפרטיי( .בפרק זה ניווכח כי בתי המשפט פועלי ברוח דברי אלה .מחד ,כל אימת שה
נדרשי להתערב ·˘ ÈÚÂˆ˜Ó‰ ˙Ú„‰ ÏÂ˜Èשל איגודי הספורט ,ניכרת רתיעה מהתערבות
בענייניה הפנימיי .מאיד ,כל אימת שבתי המשפט נדרשי להפעיל פיקוח שיפוטי
שתכליתו בחינת  ÍÈÏ‰‰ ·ÈËשננקט על ידי איגודי הספורט ,אי ה נרתעי מהכפפת
לעקרונות דיני המשפט הציבורי ללא כחל ושרק .לעניות דעתנו פרקטיקה זו מקורה
ב"מדיניות המכוונת" שהתווה המחוקק לבתי המשפט ,שלפיה יש לשאו לריסו כוח
הציבורי של איגודי הספורט בצד שמירה הדוקה על האוטונומיה הפרטית שלה.
 .1ביקורת שיפוטית על תקינות הלי שננקט על ידי איגודי ספורט
על פי עמדת הפסיקה ,השימוש שאיגודי הספורט עושי במשאבי הציבור מחייב אות
לתת לציבור די וחשבו ) (accountabilityבכל הנוגע לתקינות ההליכי הננקטי על ידיה
)המובילי ,בסופו של יו ,לקבלת החלטות בתחו עיסוקיה( .אילו היינו מתירי לה
לנהל את קניי הציבור כרכוש פרטי מובהק ,ספק א זכויות הציבור היו מקבלות ביטוי
ממשי .על מנת לרס חששות אלה ,בתי המשפט נוהגי לחייב לפעול בהתא ÈÏÏÎÏ
 .ÌÈ¯„‚ÂÓ ˜Á˘Óכללי אלה – המתווי מראש אופ פעילות "ראוי" לכל מי שפועל במרחב
הציבורי – נועדו למנוע השתלטות של אינטרסי פרטיי על המרחב הציבורי.125

 125לדוגמה ,דיני המשפט הציבורי ימנעו מאיגודי ספורט לקצ באיכות ובטיב של השירות שאותו
ה מספקי על מנת לחסו בהוצאות ולהשיא את רווחיה.
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)‡( ÔÈ˜˙ Ï‰ÈÓ ÈÏÏÎÏ Ì‡˙‰· ÏÂÚÙÏ ‰·ÂÁ‰
אי להתפלא אפוא כי בתי המשפט נוהגי לאכו על איגודי ספורט את החובה לפעול
על פי כללי מינהל תקי .שמירה על תקינות המינהל היא תנאי בסיסי לכל גו המתיימר
לנהל משאב ציבורי באופ בלעדי .כ נית להבטיח היעדר ניצול לרעה של הכוח שהופקד
בידיו מטע הציבור .תובנה זו מקבלת משנה תוק בענייננו הואיל ולצרכני ענ הספורט אי
יכולת להשפיע על הנעשה באיגודי הספורט .זאת ועוד :בהיות איגודי הספורט "משרתי
הציבור" ,עמידה על כללי אלה תבטיח שהצדק ייראה ולא רק ייעשה .126בהקשר זה יפי
הדברי שנפסקו לגבי מעמדה הציבורי של אגודת סטודנטי:127
"נושאי משרה בגו ציבורי או דומהותי אינ פועלי למע עצמ ואי ה
רשאי לעשות ככל העולה על רוח ...ה משרתי הציבור ושליחיו .עליה
לפעול בנאמנות עבור ציבור שולחיה .עליה לפעול בצניעות ,בזהירות,
בחרדת קודש ,ביושרה אישית ובראש מורכ .יאה לה דברו של שליח
הציבור בתפילת יו הכיפורי 'אני העני ממעש '...עליה לשאול עצמ
השכ והערב א ה ממלאי את תפקיד באמונה ,הא לא נטלו לעצמ
או לא העניקו לזולת מעבר למידה והא לא חטאו ביוהרה או בגאוות
הלב."...
בהתאמה ,בתי המשפט תובעי בצדק מאיגודי ספורט להוקיע איסדרי ,שערוריות,
מעשי שרירות ושחיתות .128נוס על כ נאסר עליה לקבוע הוראות המחייבות את חבריה
 126להשוואה ראו :פרשת ‡¯‚ ,ÌÈ¯ËÂ˘‰ ÔÂלעיל ה"ש  .82באותו עניי נפסק כי כל עוד לא נקבע
אחרת ,חזקה על כל עמותה ,במיוחד כזו המתקרבת לדרגתו של גו דומהותי ,כי כוונת
תקנונה להתאי עצמו אל עקרונות השיטה ,בי היתר הגינות ,ניהול תקי ,היעדר עושק
המיעוט והימנעות מעירוב אינטרסי פרטיי זרי של ראשי העמותה.
 127ע"ע )ארצי(  ,˜Ó¯· ' ‰ÓÂ˘¯ ‰˙ÂÓÚ ,ÔÂÈÎË· ÌÈË„ÂËÒ‰ ˙„Â‚‡ 162/05פס'  37לפסק דינו
של השופט צור )פורס בנבו .(2007 ,באותו עניי בית הדי עמד על הצור לקיי כללי מנהל
תקי ביחס לרמת שכר המשול על ידי גו דומהותי .כ ראו :ה"פ )מחוזי מרכז( ¯"˙È· ˙ÚÈÒ
·) ÔÂÊÂÏ È·‡ ¯Ó Ï‚¯Â„ÎÏ ˙Â„Á‡˙‰‰ ¯"ÂÈ ' Ï‚¯Â„ÎÏ ˙Â„Á‡˙‰פורס בנבו ,(2010 ,ש
נפסק כי יש לפרש את הוראות תקנו ההתאחדות כ שייצוג הסיעות במזכירות ההתחדות יהא
תוא באופ יחסי לשיעור ייצוג בהנהלה.
 128ראו :פרשת ‡ ,Â„Â'‚‰ „Â‚Èלעיל ה"ש  ,75פס'  4847לפסק הדי .בית המשפט עמד על כ כי:
"התנהלות תקינה אינה נוגעת רק לפעילות כספית וחשבונאית ולהגשה הפורמאלית של
המסמכי הנדרשי ,אלא מחייבת עמידה מהותית בכל הוראות הדי ובכללי והעקרונות של
המינהל הציבורי .התנהלות תקינה כוללת לכ ג את האיסור על ניגוד ענייני ,את החובה
לפעול בהגינות ,שוויוניות וללא משוא פני ,את החובה לפעול בשקיפות ,בהתא לקריטריונ
קבועי וברורי) "...פס'  .(48בהקשר זה יוער כי דוח ועדת סטרשנוב ,לעיל ה"ש  ,66הצביע
על "תמונה עגומה ביותר" )כלשונו( בהתייחס לנוהלי ההצבעה של האסיפה הכללית של
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רטרואקטיבית .129חוק הספורט נרת א הוא למשימה ,בהשיתו על איגודי הספורט חובה
לנהל פנקסי חשבונות שישקפו בשלמות ובנאמנות את עסקאותיה ומצב הכספי .130על פי
אותו רציונל ,ראוי להשית על איגודי ספורט את החובה לקבוע כללי אחידי ושוויוניי
שידריכו אות בהקשר להתנהלות הציבורית .כללי אלה הכרחיי לצור גיבוש מדיניות
אחידה ,מניעת הפליה והגשמת יעדיה הציבוריי .131ההגינות הדיונית מחייבת שהחלטה
ציבורית של איגודי הספורט תהא מבוססת על תשתית עובדתית ראויה .132בפועל במרחב
הציבורי עליה לבסס את החלטותיה על בדיקה שיטתית .133אי להתיר לה להפעיל

129

130

131

132

133

ההתאחדות .על פי ממצאי הדוח ,חלק מההצבעות נעשות בדר של יפויי כוח קולקטיביי
שנחתמו "על החלק" על ידי נציגי הקבוצות )בעלות זכות ההצבעה( המקני למרכזי הספורט
הסמכה כללית להצבעה ,כלשו הדוח )בעמ' " :(2625שיטה זו ...פוגעת קשות בחשאיות של
הבחירות וחושפת את נציגי הקבוצות ללחצי בלתי הוגני ולהטיית עמדת."...
ראו לעניי זה :פרשת  ,ÔË¯ÂËלעיל ה"ש  ,13פס' )8ג() (1לפסק דינו של השופט ביאיר:
"אפילו נסכי ,על פי השקפת עולמנו ,שהתנהגות מסוימת אינה רצויה או אינה הולמת או
פסולה ,ואפילו נסכי ,שהיה ראוי להגדירה כעבירה בת עונשי ,אי להתיר את הגדרת העבירה
ככזו לאחר זמ ,לאחר שנעשה המעשה הבלתי רצוי .יש לקבוע את כללי ההתנהגות מראש,
במוסדות הנבחרי של ההתאחדות לספורט ,ואי להיגרר לקביעת בדיעבד ,בועדת אדהוק,
שהוקמה באופ מיוחד לצרכי בירור וענישה".
ס'  9לחוק הספורט מחייב את איגודי הספורט "לנהל פנקסי חשבונות שישקפו בשלמות
ובנאמנות את עסקאותיה ומצב הכספי" .באותו הקשר ראו ג :פרשת ,È˜Ò‰ ˙Â„Á‡˙‰
לעיל ה"ש  ,75פס'  20לפסק הדי .נוס על כ ,על מנת להבטיח ניהול ראוי של פעילות
הציבורית הוראות החוק מסדירות ,בי היתר ,פיקוח על הכשרת מאמני ,חובה לערו בדיקות
רפואיות לספורטאי ,איסור על שימוש בסמי ממריצי ,חובה לבטח ספורטאי ,הסדרת
כללי בטיחות ,חובה לייצוג הול של נשי בסוגי המשרות השוני ,וקביעת נהלי העברת
שחקני מאגודה לאגודה )ראו ,בהתאמה ,ס' 9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,42א1211 ,א לחוק(.
כ ,למשל ,ועדת סטרשנוב ביקרה באופ חרי את הנוהג שלפיו כרטיסי למשחקי רשמיי
מחולקי חינ על ידי ההתאחדות מבלי שקיימי קריטריוני אחידי לחלוקה ,כלשו הוועדה
)דוח ועדת סטרשנוב ,לעיל ה"ש  ,66בעמ' " :(43חלוקת כרטיסי ללא תמורה ,בכמות כה
גדולה ושלא עפ"י קריטריוני נאותי ,נראית לנו פגומה מיסודה ואינה הולמת כללי מינהל
תקי ...לכרטיסי אלה שווי כספי בלתי מבוטל ,וההכנסה בגינ אמורה לשמש את הקבוצות
ולא את העסקני."...
הכוונה היא לאיסו וסיכו נתוני ,בדיקת משמעויותיה ושייכות לעניי ,בדיקת אמינות
וקיו תשתית מוצקה של ראיות מהותיות .ראו לעניי זה :בג" ,ÌÈÙ‰ ¯˘ ' ¯‚¯· 297/82
פ"ד לז) ;(1983) 29 (3בג"  ,˙¯Â˘˜˙‰ ˙¯˘ ' Ó"Ú· (1992) ·‰Ê ÈÂÂ˜ ËÂ¯ÂÈ 987/94פ"ד
מח).(1994) 412 (5
להכפפת הבורסה לניירות ער לחובה לקיי תשתית עובדתית נאותה בטר קבלת החלטה
שתוצאתה סירוב לרשו מניותיה של חברה למסחר בבורסה ראו :ע"א ‰Ò¯Â·‰ 1094/95
 ,Ó"Ú· ‰ÙÂÚ˙ È˙Â¯È˘ ¯ÈÌÈÎ ' Ó"Ú· ·È·‡Ï˙· Í¯Ú ˙Â¯ÈÈÏפ"ד נה).(1997) 647 ,634 (1
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שיקול דעת בשרירות ,על יסוד תחושה בעלמא .קל וחומר הוא הדבר בהתייחס להחלטה
שעניינה עיצוב מדיניות עקרונית.134
דברי אלה מקבלי משנה תוק ביחס לסוגיות שיש לה זיקה ישירה לפעילות
הציבורית .כ ,למשל ,אי זה ראוי ,מבחינת כללי מינהל תקי ,שאיגוד ספורט יסכי שצד
שלישי ,שהוא צד מעוניי וזר לו ,יתמר באופ אישי את שחקני הנבחרת הלאומית במסגרת
משחקיה ויציב לה אתגרי שתכלית הגשמת אינטרסי אישיי שלו .מסקנה זו יפה ג
א תכליותיו האישיות של אותו צד שלישי עולות בקנה אחד ע תכליותיו של איגוד
הספורט ,קרי ניצחו של הנבחרת במשחק .אילו תמריצי אלה היו מובטחי לשחקני על
ידי האיגוד עצמו לא היה בכ כל פסול .הטע לפג נובע מכ שצד שלישי הוא זה
שמבטיח את התמריצי.135
נוס על כ ,ראוי להשית על איגודי ספורט ג את חובת ההנמקה .136לדוגמה ,אי
להשלי ע הוראה תקנונית הפוטרת "ועדת חנינות" מ הצור לנמק את החלטותיה.137
משתקנו האיגוד מאפשר ל"שוק החיצוני" )קרי כל מי שהורשע ונענש על פי תקנו

134
135

136

137

יתרה מזו ,על מנת להגביר את מעורבות הציבור בפעילות ,אי לשלול על הס הכפפת
לחובה להיווע ע נציגי ציבור רלוונטיי עובר לקבלת החלטה עקרונית העשויה להשפיע על
ציבור רחב.
הבטחת תמריצי עלולה לעודד שחקני שאינ שחקני התקפה טבעיי לנסות ולהבקיע שער
בכל מחיר )לעתי ללא הצלחה( ,ועל ידי כ לפעול בניגוד להנחיותיו המקצועיות של המאמ.
בנסיבות אלה טוב עשתה ההתאחדות לכדורגל כשאסרה על שחק נבחרת ישראל לקבל מצד
שלישי טובת הנאה הקשורה לפעילותו הציבורית .על פי הדיווחי באמצעי התקשורת ,במהל
חודש נובמבר  2007מיליארדר אנגלי הבטיח להעניק מכונית יוקרה במתנה לשחק ישראלי
שינצח את נבחרת רוסיה במשחק כדורגל שהיה מתוכנ בי נבחרת ישראל לנבחרת רוסיה.
לנוכח הבטחה זו פורס כי שחק נבחרת ישראל שכבש את שער הניצחו בדקה ה 90במשחק
עתיד היה לקבל מכונית "מרצדס" חדשה מהמיליארדר האנגלי ,אול לאחר המשחק הודיע
היוע המשפטי של ההתאחדות כי על פי תקנו ההתאחדות ,השחק לא יוכל לקבל את
התמרי .כאמור ,אנו סבורי כי יש לבר על החלטה זו .ע זאת יש להצטער על כ
שההתאחדות לא דאגה לציי מראש ,לפני המשחק ,כי התמרי לא יכובד.
להשוואה ראו ע"א ,Ó"Ú· ˙È‡Ï˜Á ˙Â·˘ÈÈ˙‰Ï ÈÙÂ˙È˘ ¯ÙÎ – ¯„‰ ˙Ó¯ ' ¯Â„ 10419/03
פ"ד ס)) (2005) 297 ,277 (2להל :פרשת ¯" :(¯„‰ ˙Óההנמקה ודאי תורמת לאיכות
ההחלטה; ההנמקה הינה מרכיב חשוב ביכולתו של הפרט להתמודד ע ההחלטה ומעניקה לו
את היכולת לתקו אותה ,לערער עליה ,ולנסות להפרי את הנימוקי שהועלו ,ובסופו של
דבר להביא לשינויה .ככל שההחלטה חשובה יותר ופוגעת במושא ההחלטה ,תהא חשיבות
גדולה יותר להנמקה ג בתחומי המגזר הפרטי ...ג בגו פרטי העדר הנמקה עלול לכסות
במקרי מסוימי על החלטה לא ראויה ,שלו היה בית המשפט מודע לה ,היה פוסל אותה".
כוונתנו לס' )4ג( לנספח החנינות המצור לתקנו בית הדי העליו של ההתאחדות לכדורגל.
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בראי חוק הספורט ,תשמ"ח1988

המשמעת( לפנות אל מוסדותיו ולהגיש בקשה לחנינה ,שיקול הדעת של הוועדה הינו
בבחינת "משאב ציבורי".138
)·( ÈÚ·Ë ˜„ˆ ÈÏÏÎÏ Ì‡˙‰· ÏÂÚÙÏ ‰·ÂÁ‰
כללי הצדק הטבעי נתפסי כחלק ממושכלות היסוד של המשפט הציבורי .ככאלה ,בתי
המשפט נוטי להחיל על כל פעילות של גו דומהותי ,תהא אשר תהא .139ביטוי מרכזי
לכללי אלה הוא החובה להעניק זכות טיעו לכל מי שהחלטה בעניינו עלולה לפגוע בו.140
היבט נוס של כללי הצדק הטבעי הוא האיסור על משוא פני וניגוד ענייני .מיותר לציי
כי חובות אלה הכרחיות ,מעצ טיב ,ביחס לכלל פעולותיה של איגודי ספורט .קל וחומר
בנוגע להחלטות המעי שיפוטיות של בתי הדי המשמעתיי של האיגודי .141באמצעות
נית להבטיח כי האמו שהציבור רוחש למנגנו השפיטה לא יופר.142

138
139

140

141

רק כ נית יהיה להבטיח היעדר שיקולי זרי .נוס על כ ,ההנמקה תאפשר לבית המשפט
לבחו א נשקלו כל השיקולי שהיו ראויי להישקל בנסיבות העניי ,כמו ג את סבירות
ההחלטה.
אחד הביטויי המובהקי לחלחול חובה זו אל איגודי ספורט הוא איסור על קביעת הוראות
משמעת המחייבות את חבריה רטרואקטיבית .ראו לעניי זה :פרשת  ,ÔË¯ÂËלעיל ה"ש ,13
פס' )8ג() (2לפסק דינו של השופט ביאיר .כ ראו :ה"פ )מחוזי ת"א( ıÈ·Â˜¯· 388111110
' ) Ï‡¯˘È· Ï‚¯Â„ÎÏ ˙Â„Á‡˙‰פורס בנבו ,(2010 ,ש נפסק כי הוראה תקנונית בתקנו של
ההתאחדות – שלפיה במקרה שבו פרט הורחק על ידי ההתאחדות לתקופה של מעל שלושה
חודשי ,רשאי לערער בזכות לבית הדי העליו רק בתו ריצוי שלושה חודשי מלאי
מתקופת הענישה – בוטלה ,בי היתר ,מחמת פגיעה בכללי הצדק הטבעי.
החובה להעניק זכות טיעו הושתה על גופי פרטיי )באמרת אגב( כבר בראשית ימיה של
המדינה .לעניי זה ראו :בג"  ,ÌÈÙ‰ ¯˘ ' ÔÓ¯· 3/58פ"ד יב :(1958) 15081507 ,1493
"...אי בעל השררה 'מוסמ' לפגוע במישהו בלי לשמעו קוד לכ  ...והנחה זו מופעלת אפילו
לגבי 'מחוקק' פרטי ,כגו מתקי תקנות של אגודה או חברה ."...לסקירת הדי המצוי בנוגע
לחובת הנאמנות המוגברת על גופי דומהותיי בעת הליכי פיטורי ראו הראל ,לעיל ה"ש ,5
בעמ'  .302301יצוי כי ג מעביד פרטי לחלוטי – שאינו בהכרח גו דומהותי – מחויב
להעניק לעובדיו זכות טיעו בטר פיטוריה .ראו לעניי זה :ע"ע )ארצי( ' ‰ÎÏÓ 415/06
˘) Ó"Ú· ÏÒ¯ÙÂפורס בנבו.(2007 ,
ראו בעניי זה :פרשת  ,ıÎלעיל ה"ש  ,69פס'  18לפסק דינו של השופט דנציגר ,ש נפסק כי:
"כל חבריו של המוסד לבוררות ה משפטני המתמני לתפקיד עלידי נשיאות בית הדי
העליו של האיגוד ...וככל גו שיפוטי מוטלת ג עליה החובה לפעול באובייקטיביות
ובנאמנות מלאה כלפי בעלי הדי ."...ע זאת ראוי להדגיש כי בשל המבנה המיוחד של ארגו
וולונטרי ,לא נית לנטרל לחלוטי את החשש מפני ניגוד ענייני .כ ,למשל ,בית הדי העליו
של ההתאחדות ,מעצ טיבו ,אינו יכול להיות גו בלתי תלוי לחלוטי בהתאחדות ,הואיל
ומעצ הגדרתו סמכותו נגזרת מ הגו שכונ אותו )ההתאחדות עצמה( .בהקשר זה נפסק כי
"אי די בחברות של בוררי במוסד שנגדו מתקיימת הבוררות ,כשלעצמה ,כדי לפוסל
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) (1החובה לפעול בשקיפות
זכות הציבור לקבל מידע מהשלטו היא זכות בסיסית בכל דמוקרטיה .בית המשפט
העליו ייחס חשיבות רבה לעיקרו זה בהקשר לפעילות גו דומהותי ,במיוחד כאשר הלה
מבצע תפקיד בעל אופי ציבורי מובהק וכאשר מתקיימת זיקה מוסדית בי פעילותו לרשויות
השלטו.143
אמנ ,בתי המשפט טר עמדו מפורשות על היק חובת השקיפות שיש להשית על
איגודי ספורט .חר זאת ,לעניות דעתנו מרכז הכובד בפעילות הציבורית צרי לנוע לעבר
הגשמת עקרו הפומביות במלוא הדרו .כמו רשות ציבורית ,עליה להיות נצפי ,גלויי
וחשופי ביחס לפעולותיה הציבוריות .שקיפות זו תאפשר לציבור לבקר את
פעולותיה .144כ ,למשל ,פרסו תנאי התקשרות חוזית בי איגוד ספורט לבי גור עסקי
שרכש את זכויות השידור שבבעלות האיגוד )ובפרט ,התשלומי שהעביר לאיגוד( הכרחי
על מנת לאפשר לציבור לקבל את המידע הדרוש אודות כדאיות העסקה שנעשתה בטובי

מלדו בסכסו שבי המוסד לבי בעל די אחר וכי לש קבלת הטענה בדבר משוא פני
במקרי מעי אלו על הטוע לפרוס תשתית ראייתית מתאימה שתטיל ספק באובייקטיביות של
הבוררי" )ש ,פס'  18לפסק דינו של השופט דנציגר(.
 142יפי לעניי זה דבריה של השופטת גרסטל באשר לחובות המוטלות על כל אד שהופקדו
בידיו סמכויות שפיטה )ה"פ )מחוזי ת"א( ) ÊÎ¯Ó‰ ˙‚ÏÙÓ – ÈÂÈ˘ ' ¯Ï‡ 756/04פורס
בנבו" :((2004 ,אמו הציבור אינו מתיישב ע מצב שבו חבר בית הדי נהנה – ולו בעקיפי –
מ הסנקציה שהוא מטיל ...אי ...להכשיר מצב בו חבר בית די המתחרה על מקו במועצה
ידו מועמד אחר למועצה – בשל פעילות הנוגעת לבחירות ...עקרונות היסוד של המשפט
הישראלי ,כשלעצמ ,מונעי את המצבי המפורטי לעיל ,ואי כלל צור לכלול אות
בתקנו .בנסיבות דנ נוצר חשש ממשי לפגיעה בכללי הצדק הטבעי."...
 143להשוואה ראו :ע"ע ÌÈÏ˘Â¯È· ‰„Â·ÚÏ Èˆ¯‡‰ ÔÈ„‰ ˙È· ' ÔÏÈ‡¯· ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡ 7793/05
)פורס בנבו .(2011 ,פסק הדי עוסק בהיק הגילוי המתחייב ממוסדות להשכלה גבוהה
בהלי שיפוטי המתנהל בפני ערכאה מוסמכת ,וכ בחובות המוטלות על מוסדות להשכלה
גבוהה כלפי חברי הסגל האקדמי בטר התגבש בי הצדדי סכסו משפטי.
 144איגודי ספורט אינ נכללי בגופי שאינ רשויות ציבוריות שהוכפפו ישירות להוראות חוק
חופש המידע ,תשנ"ח .1998הכוונה היא לגופי מבוקרי שהחוק הוחל עליה במפורש
)מכוח ס'  (10)2לחוק חופש המידע( מכוח קביעת שר המשפטי ,באישור ועדת החוקה ,חוק
ומשפט של הכנסת ,ואלה ה :מועצות דתיות ,קופות חולי ,מוסדות להשכלה גבוהה
שהמדינה משתתפת בתקציב )תחולה חלקית המתייחסת לניהול ענייניה הכספיי בכפו
לחריגי שנקבעו על ידי השר( ומפעל הפיס )תחולה כללית למעט בעניי הגרלות והימורי
בתחומי שפורטו על ידי השר( .עוד הוחל החוק במפורש ג על חברות ממשלתיות שנקבעו
על ידי שר המשפטי.
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הציבוריי .145יתרה מזו ,בדיוק כש שפרט העותר נגד השלטו לסעד שנועד לרווחת הכלל
אינו מחויב להצביע על נזק שנגר לו באופ אישי ,146ראוי להקנות "זכות עמידה" לכל
אד המבקש לעתור כנגד החלטה ציבורית שהתקבלה על ידי איגוד ספורט ושיש בה כדי
להשפיע על צרכני ענ ספורט .147ההיבט הפונקציונלי בפעילות – פעילות בעלת אופי
ציבורי – וההיבט המוסדי – מימו שלטוני של פעילות – פותח את שעריה בפני ביקורת
שיפוטית.
) (2החובה לנקוט הלי מכרז
אחד מביטוייה המובהקי של חובת הנאמנות המוטלת על רשויות ציבוריות הוא החובה
לבצע את התקשרויותיה החוזיות באמצעות מכרז .148תכליותיה של חובה זו ה רבות:
להבטיח שוויו הזדמנויות ,טוהר המידות ,שמירה על כללי מינהל תקי ,וכמוב השגת
התקשרות אופטימלית מבחינה כלכלית.149
מבחינת הדי החקוק ,חוק חובת המכרזי ,תשנ"ב 1992מטיל חובה לערו מכרז ,נוס
על רשויות ציבוריות ,ג על חברות ממשלתיות ,חברותבנות של חברות אלה ,תאגידי
עירוניי ,חברות כלכליות שבשליטת רשויות מקומיות ,קופות חולי ומוסד להשכלה
גבוהה שהממשלה משתתפת בתקציבו )כהגדרתו בחוק חובת המכרזי( .פרט לגופי אלה,
אי חובת מכרז חקוקה על גופי דומהותיי .ע זאת חר היעדרה של חובת מכרז חקוקה
על איגודי ספורט ,בתי המשפט אינ נרתעי מלהשית על איגודי ספורט חובת מכרז בכל

145
146
147

148
149

ראו :ע"א  ,Ô¯ÈÏ ' Ó"Ú· .Ì‡.ÈÙ.ÈÒ Ï˘ ‰„ÂÒÈÓ ÌÂÊÈÈÏ ‰¯·Á‰ 6576/01פ"ד נו)817 (5
) .(2002נפסק כי גו עסקי הבוחר להתקשר ע הרשות רואי בו כיודע ומסכי כי – כפו
לסייגי הקבועי בחוק – המידע הכרו בהתקשרותו פתוח לעיו הציבור.
בג"  ,ÌÈËÙ˘Ó‰ ¯˘ ' ÈÂÏ‡ 852/86פ"ד מא).(1987) 1 (2
ראו לדוגמה :ת"א )שלו י( ) ÁÈ˘Ó ' ‰ÓÂ˘¯ ‰˙ÂÓÚ ,‰·È È˙È· 7101/02פורס בנבו,
 ,(2004ש נפסק..." :העובדה שמדובר בהפעלת בית כנסת לטובת הציבור ...תו ניצול
משאבי שמעצ טבע ה רכושו של הציבור ,יתכ ומחייבת מת 'זכות עמידה' כנגד
פעולותיה והחלטותיה של העמותה ג לצדדי חיצוניי לה ,כדוגמת המתנגדי לרב החשי
עצמ נפגעי עקב פעילות העמותה ."...לתועלת הכרוכה בהרחבת זכות העמידה באשר
לפעילות של גופי דומהותיי ראו :בנבנשתי ,לעיל ה"ש · ,32עמ' .23
להגדרת המכרז כמעי "תחרות מאורגנת" ראו :בג" ' Ó"Ú· Ë˜ÙÓÈ‡ ËÒÂÂÈ‡ 118/83
 ,˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó Ï˘ ÈÏÏÎ‰ Ï‰Ó‰פ"ד לח).(1984) 734 ,729 (1
עומר דקל  ÌÈÈÏ‰Ó ÌÈÙÂ‚ Ï˘ Ê¯ÎÓ‰ ˙·ÂÁכר א  .(2001) 17המחבר עומד על שלוש מטרות
המכרז )ועל היחס ביניה( .1 :שמירה על טוהר המידות ומניעת שחיתות;  .2השגת יעילות
כלכלית בהתקשרות ע הרשות;  .3הענקת שוויו הזדמנויות לכל בהתקשרות ע הרשות
)בעמ' .(14091
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הנוגע למכירה ,לשיווק ולניהול זכויות שידור של אירועי ספורט .150הרציונל העומד בבסיס
החלטה זו נובע מ ההנחה ,שלפיה מכרז מהווה האמצעי היעיל ביותר להשגת השירותי
הטובי ביותר בעלות הנמוכה ביותר .151נוס על כ ,שיטת המכרז תבטיח כי השימוש
בטובי הציבוריי – המוחזקי בנאמנות על ידי איגודי הספורט – ייעשה תו הגשמת
שוויו הזדמנויות ,טוהר מידות ושמירה על כללי מינהל תקי.152
) (3החובה להימנע משקילת שיקולי זרי ומניצול לרעה של כוח ציבורי
הלכה פסוקה היא כי בדומה לרשויות ציבוריות – הנדרשות לפעול על יסוד שיקולי
ענייניי בלבד – יש לצפות ג מאיגודי ספורט לשקול שיקולי העולי בקנה אחד ע
מעמד הציבורי .153כל שיקול החותר תחת תכליות אלה עלול להיחשב כשיקול זר.154

150

151
152

153
154

פרשת ‡· ,È„ÚÏ‚ ·Èלעיל ה"ש  .74לערכ הרב של זכויות שידור של אירועי ספורט ראו :יובל
קרניאל "שידור של אירועי ספורט בערוצי הזרי – הא דיני זכויות יוצרי מחייבי את
החשכת המס"  ËÙ˘Ó ÈÏÚו  .(2007) 268266 ,261260 ,259לדעה שלפיה מעמדה הציבורי
של ההתאחדות מחייב אותה לקיי הלי של מכרז לגבי משרות מפתח חשובות כגו מנכ"ל
ודובר ההתאחדות ,כמו ג לגבי העסקת קבלני חיצוניי כגו חברת "מודיעי אזרחי" ומשרד
רואי החשבו המנהל את הבקרה התקציבית ,ראו :דוח ועדת סטרשנוב ,לעיל ה"ש  ,66בעמ'
 .4137ע זאת בהתייחס להתקשרויות עסקיות מסחריות טהורות שאינ נוגעות באופ ישיר
לשימוש במשאבי ציבור – כגו רכישת ציוד משרדי ,שירותי הסעות וכיוצא באלה – יש
לאפשר לאיגודי הספורט מרחב תמרו גדול יותר חר העובדה כי ה ניזוני ,בי היתר,
מכספי ציבור .לטעמנו ,בהקשר הנדו יש להעניק את מלוא המשקל לפ הפרטי שלה .על כ
יש להעדי את הגשמת האוטונומיה העצמית שלה על פני הכפפת לחובת מכרז א ורק
בשל המימו הציבורי של פעילות.
על כ משהוטלה חובת מכרז על איגוד ספורט ,אי הוא יכול לעקו אותה באמצעות המחאת
זכות לתאגיד פרטי אחר .ראו לעניי זה :ע"א ÌÈ¯·‚Ï ÏÒ¯Â„Î· ÏÚ‰ ˙‚ÈÏ ˙Ï‰Ó 8957/07
)) Ó"Ú· ÔÂËÏ¯'ˆ ' (2002פורס בנבו.(2008 ,
מסקנה זו מקבלת משנה תוק במיוחד כאשר הנכס נשוא המכרז עניינו זכויות השידור של
משחקי הנבחרת ,לגביה ההתאחדות מהווה זרועו הארוכה של הריבו שהכשיר את מעמדה
הבלעדי בתחו; ראו לעניי זה :ה"פ )מחוזי ת"א( ' Ó"Ú· Ë¯ÂÙÒ‰ ıÂ¯Ú 414/06
) Ï‡¯˘È· Ï‚¯Â„ÎÏ ˙Â„Á‡˙‰‰פורס בנבו.(2008 ,
פרשת  ,‚"¯ È·ÎÓ ÁÂÎ‰ ÔÂ„ÚÂÓלעיל ה"ש .75
איתור השיקולי הענייניי ייעשה על פי טיב המשאב החיצוני הקונקרטי שבו נעשה שימוש
על ידי הגו הדומהותי .ראו לדוגמה דוח ועדת סטרשנוב ,לעיל ה"ש  ,66בעמ'  .159הוועדה
קובעת כי אי להשלי ע מצב שלפיו למרות שבאופ פורמלי מוסדות ההתאחדות אמורי
להיבחר על ידי אגודות הספורט )המסונפות למרכזי הספורט( ,הרי שבפועל נקבעי הנציגי
על ידי מרכזי הספורט ,שיש לה זיקה פוליטית מובהקת .כלשו הדוח )בעמ' " :(14תופעה
אנכרוניסטית זו של ניהול ענ כדורגל מקצועי ע"י מרכזי הספורט ,בעלי זיקה וגוו פוליטיי
מובהקי ...אי לה מקו ותוחלת ...ניהול הכדורגל המקצועני מ הראוי שיעשה ,בכל הכבוד,
בידי אנשי מקצוע ולא בידי עסקני מ השורה."...
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בתו כ נפסק כי ההתאחדות לכדורגל איננה רשאית לשלול חברות בליגה של קבוצה
שנאמ מטעמה הקפיד על עקרו שוויו הנושי על פי דיני החברות ומנע העדפת נושי
המחזיקי פסקי בוררות של ההתאחדות .155נפסק כי בהתנגשות בי דיני ההתאחדות לדיני
פירוק חברות ,יד של האחרוני על העליונה .כפועל יוצא מכ ,כללי ההתאחדות ,שלפיה
רוכש קבוצת כדורגל נדרש לעמוד בכל התחייבויותיה )לרבות פירעו מלא של חובות העבר
בגי פסקי בורר מטע ההתאחדות( ,נסוגי מפני עקרו שוויו הנושי על פי דיני החברות
)שלפיו מעמד האוחזי בפסקי הבורר שווה ער לכל שאר נושי הקבוצה( .בכ סיכל בית
המשפט ניסיו של ההתאחדות להכפי את הדי הכללי לתקנוניה .הודגש ,כי "ניסיו
ההתאחדות להפעיל סנקציות ,לרדו או לשלול זכויות מקבוצה אשר כל חטאה הוא כי
קיימה את הדי ,שקול לחריגה מסמכות וניצול כוח לרעה".156
 .2ביקורת שיפוטית על החלטות ערכיות שעניינ הפעלת
שיקול דעת מקצועי
בניגוד לנכונות המוגברת של בתי המשפט לבקר את תקינות ההליכי שננקטי על ידי
איגודי ספורט ,ניכרת רתיעה מופגנת מהתערבות בענייניה המקצועיי .בכ מותירי בתי
המשפט בידי איגודי הספורט את הפררוגטיבה לנהל את ענפי הספורט כראות עיניה
המקצועיות .מדיניות זו נועדה להבטיח כי החלטות האיגודי תתקבלנה מתו תפיסה
מקצועית טהורה של גו שהמחוקק הפקיד בידיו – בשל מומחיותו – עצמאות בניהול ענ

 155פרשת  ,‚"¯ È·ÎÓ ÁÂÎ‰ ÔÂ„ÚÂÓלעיל ה"ש .75
 156שאלה נכבדה נוספת בהקשר הנדו היא א ההתאחדות זכאית להטיל סנקציות על קבוצה
שנקלעה להליכי משפטיי כתוצאה מחדלות פירעו .על פי הוראות תקנוניה כפשוט ,יש
להשיב על כ בחיוב )הוראה ברוח זו מופיעה בס' 4ב)א() (3לתקנו היסוד – חוקת
ההתאחדות( .דא עקא ,העובדה שתקנוניה מאפשרי זאת איננה פוטרת אותנו מ הצור לבחו
את חוקיות .כלו הפחתת נקודות ליגה כסנקציה נגד קבוצה שנקלעה להליכי חדלות פירעו
היא ראויה? מחד גיסא ,הדעת נותנת כי נקודות ליגה ניתנות עבור הישגי ספורטיביי בלבד.
מאיד גיסא ,הואיל וחלק גדול מתקציב ההתאחדות ניזו מתשלומי המתקבלי מקבוצות
החברות בה ,יש לאפשר להתאחדות לאכו את התחייבויותיה הכספיות של הקבוצות .רק כ
היא תוכל לנהל כראוי את ענ הכדורגל .אי המדובר אפוא בשיקול שהוא זר לתכליותיה
הציבוריות )דוגמאות להפחתת נקודות כסנקציה על התנהגות לא נאותה מצויות בשפע בתקנו
המשמעת :שיתו שחקני מורחקי ,פריצת קהל למגרש ,הטיית משחקי וכיו"ב( .ע זאת
הפחתה דרסטית של  9נקודות בגי ענייני שאי לה ולא כלו ע הישגי ספורטיביי
עלולה לחרוג ממתח הסבירות .קשה להשלי ע העובדה שקבוצה שנקלעה למשבר ,ומונה
לה נאמ ,תיענש בחומרה יתרה רק בשל עובדה זו .יתרה מכ ,לעתי הסנקציה של הפחתה כה
חריפה של ניקוד עלולה לטרפד כל ניסיו להבראת הקבוצה.
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הספורט .157התוצאה היא שתחו הביקורת השיפוטית על ˙ ÔÎÂהחלטותיה המקצועיות
של איגודי הספורט הוא צר )א כי הוא אינו חסי לחלוטי מביקורת שיפוטית(.
)‡( ˙Â¯È·Ò· ‚Â‰Ï ‰·ÂÁ‰
החובה לנהוג בסבירות היא בגדר מושכלות יסוד במשפט הציבורי .ככזו ,ראוי להחילה
ג על איגודי ספורט .158בהיותה "כלב השמירה של הציבור" ,נית להבטיח באמצעותה כי
איגודי ספורט יאזנו כראוי בי השיקולי הענייניי העומדי ביסוד משאבי הציבור וייתנו
לה משקל ראוי .159למעשה ,הואיל ואיגודי ספורט משמשי כנאמ הציבור שהפקיד
בידיה אספקת שירות חיוני ,קשה לדמיי פונקציה כלשהי מבי שלל הפונקציות שה
ממלאי שאי לצפות כי תוחל עליה חובה זו .160ע זאת בתי המשפט אינ נוהגי
להתערב ,כעניי שבשגרה ,בהחלטות מקצועיות של איגודי ספורט.
פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתלאביב – שבח את סבירות החלטת ההתאחדות
להימנע מביטול הסכ ע חברה שזכתה במכרז לרכישת זכויות שידור חר הפרתה את
ההסכ – משק היטב מגמה זו .161ההתאחדות נימקה את החלטתה בכ שעונת המשחקי
כבר החלה וכ ברצונה להקטי את הפגיעה בציבור ובקבוצות הכדורגל .בצד זאת הדגישה

157

158
159

160
161

ראו לדוגמה :ע"א  ,ÌÈÏ˘Â¯È ,"ÏÚÂÙ‰" ˙ÈÙÂ‚ ˙Â·¯˙Ï ˙Â„‚‡˙‰ ' ÔÂÓˆÚ 193/64פ"ד
יח)" :(1964) 330 ,323 (3ההתאחדות הינה ארגו וולונטרי של אגודות ספורט ובהעדר עילה
חוקית לא יטול ביתהמשפט על עצמו את המשימה להדרי עלידי צווי ופסקי די את
האגודות הנ"ל ,או את ההתאחדות ,אי לפקח ואי לארג את משחקי הספורט היזומי על
ידיה" .באותו הקשר ראו :ה"פ )מחוזי ת"א( (¯"Ú) ‡·Ò¯ÙÎ ÏÚÂÙ‰ Ë¯ÂÙÒ‰ ˙„Â‚‡ 661/03
' ) Ï‡¯˘È· Ï‚¯Â„ÎÏ ˙Â„Á‡˙‰‰פורס בנבו.(2005 ,
הואיל וסבירות מקורה בחובת נאמנות ,בדר כלל מקו שעילה זו מוחלת על גו דומהותי,
ממילא מתקיימת זיקה )ולו עקיפה( בי הפעילות שסבירותה נבחנת על ידי בית המשפט לבי
היבטיו הציבוריי של הגו שבגינ הוא סווג כדומהותי.
אי די בכ שהחלטת האיגוד תהא מושתתת על כל השיקולי הענייניי ,אלא יש לבחו א
הוא נת משקל בלתי סביר לאחד השיקולי הענייניי .במסגרת זו עלינו להידרש לבחינה
מהותית של תוכ החלטתו ,תו התמקדות בתהלי איזו האינטרסי והשיקולי הרלוונטיי
שביסוד ההחלטה ובחינת המשקל שנית לכל אחד מ השיקולי.
מעבר לחובה המוטלת עליה לפעול בסבירות ,הוראותיה התקנוניות צריכות א ה שלא
לחרוג ממתח הסבירות.
פרשת ‚' ,Ò‡.ÈÒ.ÈÈלעיל ה"ש  .75הפרות ההסכ על ידי החברה שזכתה במכרז היו רבות :כ,
למשל ,החברה התנתה את חתימתה על הסכ הזיכיו בכ שהחוזה ייחת לתקופה של שנה
אחת – במקו שלוש שני על פי הצעתה – וא צירפה להסכ )שהופיע בהצעתה למכרז(
מכתב נלווה המכיל הסתייגויות .נוס על כ החברה לא המציאה במועד ערבות בנקאית
)שהתחייבה להמציא( ,התעכבה בביצוע תשלומי התמורה ונמנעה מלשדר חלק מהמשחקי
שהתחייבה לשדר.
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כי היא שומרת על זכויותיה לתבוע מ החברה פיצויי או לבטל את ההסכ בעתיד .בית
המשפט מצדו פסק ,ג לאחר סיווגה כגו דומהותי ,כי החלטתה אינה חורגת משיקולי
עסקיי סבירי .נפסק כי החלטה א לבטל חוזה בגי הפרתו או לדרוש קיומו בעי היא
 ˙È˜ÒÚ ‰ËÏÁ‰מובהקת שבית המשפט יתערב בה במקרי חריגי.162
)·( ˙ÂÈ˙„ÈÓ· ÏÂÚÙÏÂ Ì„‡ ˙ÂÈÂÎÊ „·ÎÏ ‰·ÂÁ‰
כידוע ,סכנה לפגיעה בזכויות הפרט איננה נשקפת רק מ השלטו .היא קיימת ביתר
שאת מצד גופי פרטיי רבי ,במיוחד בהתקיי פערי כוחות בינ לבי הזולת .163אי
להתפלא אפוא לאור מעמד הציבורי הר של איגודי הספורט ,כי האחרוני נדרשי לכבד
את זכויות האד של הזולת .164כיבוד זכויות האד על ידיה הוא חיוני לצור מת ביטוי
שוויוני לזכותו של כל אד מהציבור ליהנות ממשאבי הציבור .נוס על כ ,הכפפת
לחובה זו תמנע שימוש לרעה בכוח העוד .מסקנה זו מקבלת משנה תוק לאור מעמד
הבלעדי.165
כפועל יוצא מכ ,נפסק כי יש לצפות ממוסדות השיפוט המשמעתיי של איגודי
הספורט – שפסקי דינ עשויי להשפיע השפעה מרחיקת לכת על מעמד החברתי
והמקצועי של העוסקי באותו ענ הספורט – לנהוג במידתיות כלפי הכפופי למרות .דא
עקא ,לאור מומחיות הייחודית בתחו המקצועי שעליו ה אמוני ,והואיל וקיי מנגנו
חלופי של ביקורת להבטחת תקינות החלטותיה )הלא הוא המנגנו הדמוקרטי עצמו( ,היק
הביקורת השיפוטית על פעילות ,בהתא לעמדת הפסיקה ,הוא .166ÌˆÓÂˆÓ
162

163
164

165
166

הודגש כי יש להימנע מלהחלי את שיקול דעתה בשיקול דעת בית המשפט כל עוד מדובר
בטעמי סבירי וכל עוד אי פגיעה באושיות המשפט המנהלי .נית להצדיק את החלטת
ההתאחדות ג "במישור הציבורי" :כאמור ,אחד השיקולי לאי ביטול ההסכ נבע מעצ
העובדה שהפרות ההסכ התרחשו בעיצומה של עונת המשחקי .בנסיבות אלו ההתאחדות
לא רצתה לפגוע ה בקבוצות הכדורגל ה באפשרותו של הציבור לצפות במשחקי.
הגנה על זכויות אד היא בגדר מושכלות יסוד במשפט הציבורי שחלחלה ג לפתחו של
המשפט הפרטי הצרו .ראו לעניי זה הדיו שערכנו בה"ש .40
הלכה למעשה ,בתי המשפט נוהגי להשית על כל גו דומהותי שהוחלט להעמידו בפני
ביקורת שיפוטית את החובה לכבד זכויות אד .הואיל והגנה על זכויות אד מקורה בחובת
נאמנות שאותה חב גו דומהותי כלפי הציבור ,ממילא מתקיימת זיקה )ולו עקיפה( בי
הכפפתו לחובה זו לבי היבטיו הציבוריי.
לסקירת הנסיבות שבה יתערבו בתי המשפט בהחלטות של מוסדות שיפוט פנימי של ארגוני
וולונטריי ראו :סמדר אוטולנגי · Ï‰ÂÂ ÔÈ„ :˙Â¯¯Âכר א ) 577557מהדורה רביעית
מיוחדת.(2005 ,
על פי טיעו זה ראוי לאפשר למנגנוני הפנימיי של הארגו עצמו )בחירות ,קבוצות אינטרס
בארגו ,דעת קהל ,אמצעי תקשורת( להבטיח את תקינות פעילותו .לחשיבות הריסו
בהתערבות שיפוטית בענייניו הפנימיי של ארגו ספורט ראו McInnes v. Onslow-Fane
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אמנ ,כאשר ההחלטה אינה מגלמת מומחיות של ארגו וולונטרי ,מקבלי ההחלטה לא
נהני מיתרו הידיעה הפנימית .167על כ ,ככל שפגיעתה של ההחלטה קשה יותר ,וככל
שהיא פוגעת בזכויות הראויות להגנה ,ובמיוחד בזכויות יסוד ,כ ייטה בית המשפט
להרחיב את היק הביקורת .168כפועל יוצא מכ ,בתי המשפט אינ מהססי להתערב
בהחלטות של טריבונלי פנימיי כאשר הסנקציה שננקטה נגד חבר בארגו היא בלתי
מידתית למהות מעשיו או לחומרת .169אול ג אז התערבות בית המשפט תהא מסויגת
ונעשית במשורה .זהירות זו מאפיינת ג את ההלכה הפסוקה באנגליה ,הממעטת להתערב
בענייניה הפנימיי של ארגוני וולונטריי בכלל ,ואיגודי ספורט בפרט.170

[1978] 1 W.L.R. 1520, 1535F (Ch.): “I think that the courts must be slow to allow any
implied obligation to be fair to be used as a means of bringing before the courts for
review honest decisions of bodies exercising jurisdiction over sporting and other
activities which those are far better fitted to judge than the courts. This is so even where
those bodies are concerned with the means of livelihood of those who take part in those
activities. The concepts of natural justice and the duty to be fair must not be allowed to
discredit themselves by making unreasonable requirements and imposing undue
burdens. Bodies such as the board which promote a public interest by seeking to
maintain high standards in a field of activity which otherwise might easily become
”.degraded and corrupt ought not to be hampered in their work without good cause

 167פרשת  ,ÔË¯ÂËלעיל ה"ש  .13בפרשה זו סבר השופט ביאיר כי מקו שהחלטתו הפנימית של
הארגו הוולונטרי מגלמת מומחיות ספציפית של הארגו ,ראוי להימנע מהתערבות בהחלטה
אלא א מדובר בחריגה מסמכות או בפגיעה בעיקרי הצדק הטבעי .על פי טיעו זה ,מקו
שהסוגיה הנבחנת קשורה להתמחות המקצועית של הארגו הוולונטרי ,הנזק שייגר לו עקב
הפגיעה באוטונומיית הרצו הפרטי שלו הוא רב יותר מהתועלת הציבורית שתצמח כתוצאה
מהכפפתו לכללי המשפט הציבורי.
 168טע חשוב התומ בפיקוח שיפוטי על פעילות בתי די פנימיי הינו החשש שחבריה אינ
נהני מאיתלות מוחלטת .המבח להתערבות הוא מהות הזכות הנפגעת .ראו לעניי זה ע"א
 ,Ó"Ú· Ï‡¯˘È· ‰¯Â·Á˙Ï ˙ÈÙÂ˙È˘ ‰„Â‚‡ „‚‡ ' Ë‚È‡ 835/93פ"ד מט)814 ,793 (2
)) (1995להל :פרשת ‡" :(Ë‚Èכשהפסק איננו פוגע בזכות חיונית וראויה להגנה של הנילו,
תצטמצ הביקורת השיפוטית לשאלות הכרוכות בתקינותו הדיונית של ההלי המשמעתי.
ואול כשהפסק פוגע בזכות חיונית של הנילו ,והפגיעה אינה קלת ער ,ייטה בית המשפט
להתערב ג בשל היותו של הפסק מוטעה".
 169לפסיקה דומה בקנדה ראוLakeside Colony of Hutterian Brethren v. Hofer (1992) 97 :
 .D.L.R. (4th) 17באותה פרשה הודגש כי ביקורת שיפוטית על ארגו וולונטרי תיתכ רק
כאשר נפגעת זכות יסוד מהותית של העותר .למגבלות כוחו של בית המשפט להתערב בארגו
וולונטרי ראו גVancouver Hockey Club Ltd. v. 8 Hockey Ventures Inc. (1987) 18 :
 .B.C.L.R. (2d) 372כ ראוConacher v. Rosedale Golf Assn. (2002) A.C.W.S.J. 4091 :
).(O.S.C.J.
Dawkins v. Antrobus [1881-1885] All E.R. 126, 129I (C.A.): “...In my opinion there is 170
some danger that the Courts will undertake to act as Courts of Appeal against the
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גו דומהותי כיציר כפיו של המחוקק
בראי חוק הספורט ,תשמ"ח1988

סיכו ביניי
כפי שראינו ,בתי המשפט עושי כל שלאל יד ,ברוח ההכוונה החקיקתית ,על מנת
"לבודד" את היבטיה הפרטיי והציבוריי של איגודי ספורט ולהשית עליה ,בהתאמה,
את הדי המתאי :בפועל כגו בעל מומחיות ייחודית ניתנת עדיפות לאוטונומיית הרצו
הפרטי ,ואילו בפועל במרחב הציבורי הטהור ,תו עשיית שימוש מהותי במשאבי ציבור,
ניתנת עדיפות לדיני המשפט הציבורי.
דא עקא ,לא נית בכל עת ליצור "הפרדת כוחות" מוחלטת בי היבטיה הפרטיי
והציבוריי .למעשה ,במרבית המקרי השימוש שהאיגודי עושי במשאבי הציבור מתמזג
ע היבטיה הפרטיי ,וההיפ .כ ,למשל ,ג כשנדרש פיקוח שיפוטי שנועד להבטיח
תקינות הלי שננקט על ידי איגודי ספורט )ענייני שלגביה ציבוריות של האיגודי
מקבלת משנה תוק( ,יש להתחשב בכ שמדובר בגופי פרטיי שאי להכביד עליה יתר
על המידה .על אותו משקל ,לעתי תידרש התערבות שיפוטית ג בענייני מקצועיי
טהורי המצויי בתחו מומחיות של איגודי הספורט )כגו בסוגיות הקשורות למדיניות
ענישה משמעתית ראויה(.
התוצאה היא ,שבצד הגנה על אינטרס הציבור ,השתת חובות ציבוריות על איגודי ספורט
עשויה לפגוע ג בשלטונ העצמי .בנסיבות אלה ,חר העובדה כי בתי המשפט מנחי את
עצמ על פי עקרונות ראויי ,עלינו לאתר כלי מדויק יותר ,אנליטי ,שיאפשר איזו עדי
ומשתנה בי ההיבטי הפרטיי והציבוריי ,תו מזעור פגיעה שאינה הכרחית בשלטונ
העצמי .לפיכ ,ובשי לב לעובדה שאיגודי ספורט מאוגדי על פי דיני המשפט הפרטי,
בפרק הבא נציע לייש את  ˙ÂÈ˙„ÈÓ‰ ÔÂ¯˜Úלצור בחינת הכפפת לחובות מ המשפט
הציבורי )בענייני מקצועיי ובתקינות ההלי( .שימוש מושכל בעיקרו זה יגשי בוזמנית
שתי תכליות בעלות ער עצמאי :מחד גיסא ,מניעת ניצול לרעה של כוח הציבורי של
איגודי הספורט .מאיד גיסא ,ויסות החלת של כללי המשפט הציבורי באיזו שיטתי –
שאינו שרירותי – שעיקרו כיבוד מומחיות.

decisions of members of clubs, whereas the Court has no right or authority whatever to
sit in appeal upon them at all. The only question which a Court can properly consider is
whether the members of the club, under such circumstances, have acted ultra vires or
not, and it seems to me the only questions which a Court can properly entertain for that
purpose are, whether anything has been done which is contrary to natural justice,
”… .although it is within the rules of a clubגישה זהירה זו נהוגה ג בקנדה ,ראו :פרשת
 ,Conacherלעיל ה"ש .169

465
\z:\books\aley-mis\kerech-9אחרי ‡-harel.doc15\ÌÈ·˙ÂÎ ¯Â˘È

אס הראל

עלי משפט ט תשע"א

ה .שלטו עצמי ואחריות ציבורית – עקרו המידתיות
כמתווה ל"חיי משותפי"
בניגוד לרשות ציבורית – הפועלת א ורק כנאמ של הציבור – איגודי הספורט לא
נטולי אינטרסי עצמיי .לפיכ ,ובשי לב לעובדה שאוטונומיית הרצו הפרטי שלה
זכתה לעיגו מפורש בחקיקה ,נציע לייש את  ˙ÂÈ˙„ÈÓ‰ ÔÂ¯˜Úלצור בחינת אופ הכפפת
לחובות מ המשפט הציבורי )בענייני המקצועיי ובתקינות ההלי( .לכ ,בטר הכפפת
לחובות מ המשפט הציבורי ,יש לשאו למזער ,ככל האפשר ,פגיעה עקיפה בהיבטיה
הפרטיי )ככל שקיי חשש לפגיעה בה כתוצאה מהכפפת לדיני המשפט הציבורי(.
בתו כ נציע לבחו א נית להגשי את תכלית הציבורית באמצעי אחר שפגיעתו
באוטונומיה שלה פחותה; וא קיי יחס נאות בי התועלת שתצמח לציבור כתוצאה
מהחלת כללי המשפט הציבורי לבי הנזק שייגר לאיגודי הספורט עקב הפגיעה
באוטונומיה שלה .בחינה זו הכרחית לצור ˜ ‰ÈˆÊÈË¯˜Âשל דיני המשפט הציבורי
המוחלי על ידי הפסיקה ,והתאמת ככל האפשר לנסיבות הספציפיות של כל מקרה.171
במסגרת זו יש לבחו ,בי היתר ,את טיב זכויות האד שאיגודי הספורט יידרשו לכבד
)והיקפ( ,טיב השיקולי הענייני הקונקרטיי שאות ה רשאי לשקול ,מידת ההגינות
הנדרשת מה בעת פעילות )ואופייה( ,והיקפו של "מתח הסבירות" באותו עניי.
שימוש בעקרו המידתיות ,על פי גישתנו ,ראוי שייעשה על ידי הפסיקה באופ מושכל,
 .˘‡¯ÓÂהעובדה שנית להצדיק ·„ „·ÚÈחלק מתוצאות פסקי הדי על פי מבחני המידתיות
– לא די בה .הטע לכ הוא פשוט :משהמחוקק העלה על נס את פרטיות של איגודי
הספורט ,התאגדות כגופי פרטיי איננה "מקרית" .מקורה בהפנמה של המחוקק כי הגנה
על שלטונ העצמי חיונית להבטחת ניהול מקצועי של ענפי הספורט .כפועל יוצא מכ,
ובהתאמה ,על בתי המשפט להפני ג ה ,˘‡¯Ó ,כי עליה לווסת את חדירת של כללי
המשפט הציבורי אל תוככי הפעילות של איגודי הספורט באיזו שיטתי ,שעיקרו כיבוד
האוטונומיה שלה.172

 171אי לטעות :דיני אלה יחולו בקשר להפעלת משאב חיצוני )יהא טיבו אשר יהא( ולא בקשר
לכל פעולותיו של אותו גו .היפוכו של דבר ,כאשר אותו גו פועל בעניי שאי לו זיקה
)ישירה או עקיפה( למשאבי חיצוניי כאלה או אחרי ,דינו כדי כל פרט רגיל.
 172שאלה נכבדה היא א ראוי לייחס משקל רב יותר לאוטונומיית הרצו הפרטי של איגודי
ספורט קטני שפעילות רחוקה מעיניי הציבור .מחד גיסא ,נוכח היעדר תקציבי ציבוריי
לפעילות ,ולאור העניי הציבורי הדל שה מעוררי ,עצ קיומ הוא הדר היחידה של
פרטי לעסוק באותה פעילות באופ מקצועי .בתו כ ,ראוי למזער את ההתערבות בענייניה
שמא ,חלילה ,נרפא את ידי מייסדיה .מאיד גיסא ,לאור הסיקור התקשורתי הדל של
פעילות ,פיקוח שיפוטי הוא האמצעי האחרו העשוי למנוע ניצול לרעה של כוח הציבורי.
בעוד שאיגודי הספורט הפופולריי במיוחד חשופי לביקורת תמידית של אמצעי התקשורת
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 .1מבח האמצעי שפגיעתו פחותה
מהל זה נועד לוודא כי "הפקעת" אוטונומיית הרצו הפרטי של איגודי הספורט תהא
במידה המזערית הנדרשת להגשמת תכלית הציבורית .גישה זו עולה בקנה אחד ע גישה
כללית הנהוגה במשפט ,שלפיה יש לצמצ ככל האפשר פגיעה בזכות ה"פרט" לטובת
הגשמת "אינטרס ציבורי" .לפיכ ,אפילו א עסקינ בביקורת שיפוטית שעניינה בחינת
תקינות הלי שננקט על ידי איגודי ספורט ,נציע לעצב את דיני המשפט הציבורי באופ
שיצמצ ככל הנית את הפגיעה העקיפה בקניינו העצמי.173
לדוגמה ,מקובל לסבור שעיקרו השוויו לובש גווני שוני .לא הרי הפליה חוקתית
)העלולה לגרו להשפלה ולפגיעה בכבוד( כהרי "הפליה מנהלית" )העלולה לגרו לפגיעה
בטוהר המידות( כהרי "הפליה מכרזית" )הפליה מקרית בי משתתפי במכרז קונקרטי(.174
אי חולק כי יש להוקיע כל סממ של הפליה חוקתית או מנהלית מצד איגודי ספורט )בשל
מעמד הציבורי ולאור המימו הציבורי( .מנגד ,לא כ הוא הדי בהתייחס לסוג השלישי
של ההפליה ,שאי בה פגיעה בכבוד או חתירה תחת אמו הציבור.
נניח לדוגמה כי במכרז למכירת זכויות שידור קיימי שני מתמודדי בלבד .הכל
יסכימו ,בהנחה ואיגוד ספורט ישקול שיקולי גזעניי בהלי בחירת הזוכה ,כי יש לפסול
את תוצאות המכרז .תוצאה זו הכרחית בהתחשב במעמדו הציבורי ,שאינו מאפשר לו
לשקול שיקולי זרי בעת ניהול משאבי הציבור .הוא הדי א יעדי את הצעתו של אחד
המתמודדי בשל קשריו ע נושא תפקיד בכיר באיגוד )העדפה זו חותרת תחת חובת
האיגוד לפעול בטוהר המידות וללא שחיתות( .175דא עקא ,א הצעתו של אחד המתמודדי
המסקרי כל אירוע ,איגודי הספורט הקטני נעלמי מעיני הציבור .ככאלה ,ספורטאי
הנוטלי בה חלק זקוקי ,ביתר שאת ,לפיקוח שיפוטי על פעילות.
 173להשוואה ,ראו דבריה של השופט ארבל בפרשת ¯ ,¯„‰ ˙Óלעיל ה"ש  ,136בהקשר לטיב
חובת ההנמקה שראוי להשית על אגודה שיתופית המסרבת לקבל חברי לשורותיה )פס' 26
לפסק דינה של השופטת ארבל(" :קיימי ג שיקולי רבי העומדי כנגד החלת חובת
ההנמקה על גו פרטי )כגו :פגיעה ביעילות הליכי קבלת ההחלטות; חשש מקבלי ההחלטה
מלהתבטא בחופשיות בעת הדיו לקראת קבלת ההחלטה; ספק ביעילותה של חובת ההנמקה
לחשו שיקולי פסולי בקבלת ההחלטה .(...לצור הטלת חובת ההנמקה על הגו הפרטי
יש לאז בי שיקולי אלו לבי השיקולי התומכי בהטלת החובה ,תו התחשבות בנתוני
כגו אופי הגו נות ההחלטה ,אופי ההחלטה שניתנה והשפעתה על מושא ההחלטה ,אופי
היחסי בי הגו המחליט לבי מושא ההחלטה ,וכו' ,כאשר בעת השקילה יש לזכור כי דני
אנו בגו פרטי אשר אי להכביד עליו בדרכלל בחובות הלקוחות מהמשפט הציבורי".
 174ראו דקל ,לעיל ה"ש  ,149בעמ'  .113להבחנה בי "השוויו המכרזי"" ,השוויו החוקתי"
ו"השוויו המינהלי" ,ראו ג :גבריאלה שלו "השפעת חוק יסוד :כבוד האד וחירותו על דיני
החוזי" ˜¯ ËÙ˘Ó‰ ˙Èא .(2001) 57 ,41
 175דקל ,ש ,בעמ' " :118התקשרות מתו משוא פני מנוגדת לכל קוד מוסרי מקובל בחברה
הדמוקרטית .היא יוצרת תחושה קשה של חוסר צדק; היא גורמת לאובד האמו של הציבור
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היא אטרקטיבית מבחינה כלכלית ,אול נפל בה "פג מכרזי" טכני ,אי לשלול על הס
מת אפשרות לאותו מתמודד לתק את הפג .יש בכ אמנ פגיעה בשוויו ההזדמנויות,
בר משעסקינ בפגיעה בשוויו המכרזי בלבד ,ראוי להעדי את הגשמת האוטונומיה של
האיגוד ואת השאת רווחיו – המהווה אינטרס ציבורי עצמאי – על פני הקפדה על כל תו ותג
של דיני המכרזי הציבוריי.176
יודגש ,כי שאיפה לשוויו מכרזי טהור בי חברות פרטיות המעוניינות להתקשר ע
איגוד ספורט ,חשובה ככל שתהא ,אינה מגשימה בהכרח את היבטיו הציבוריי .זכויות
השידור מהוות נתח נכבד מתקציבו .שיקול של השאת רווחי האיגוד על מנת שיהא ביכולתו
לספק כראוי את השירות הציבורי ,איננו שיקול זר .בנסיבות אלה ,ובמיוחד בשל הזיקה בי
מצב הכלכלי של איגודי ספורט לרמת השירות הציבורי המסופק על ידיה ,ביטול גור
של השיקולי הכלכליי עשוי להיות אליה וקו בה.
אנו ערי לכ שיישו של "מבח האמצעי שפגיעתו פחותה" עלול לעתי לכרס
במידת האפקטיביות של הגשמת טובת הציבור .חר זאת ,אנו סבורי כי א נית להגשי
את היבטיה הציבוריי של איגודי הספורט על ידי נקיטת אמצעי שפגיעתו באוטונומיה
הפרטית שלה היא פחותה ,ראוי לעשות שימוש באמצעי זה ג א הוא יוביל להגשמה
חלקית ,‰‡ÏÓ ‰È‡˘ ,של תכליותיה הציבוריות .מוב כי כל מקרה ייבח לגופו בהתא
ל"מחיר" שהיבטיו הציבוריי של איגוד ספורט פלוני ייאלצו לשל ,מחד גיסא ,אל מול
מידת הפגיעה הפוטנציאלית באוטונומיה הפרטית של האיגוד ,מאיד גיסא.177

במערכות המנהל .היא גוררת שחיתות ציבורית והשחתה של נורמות ההתנהגות בחברה...
שחיתות ומשוא פני א מובילי לפגיעה כלכלית קשה בציבור ובמשק בכללותו."...
 176פתרו זה עולה בקנה אחד ע הצעתו של עומר דקל בספרו ,ש ,בעמ'  .126115הוא מציע
לקבוע חזקה משפטית להעדפת עקרו השיוויו על פני היעילות .ע זאת חזקה זו ניתנת
לסתירה .כ ,למשל ,כאשר קיי פג בהצעה שהיא הרווחית ביותר למציע המכרז ,המחבר
מציע לבחו את השאלות הבאות )בעמ' " :(123הא תיקו הפג או הבלגה עליו יקנו למציע
יתרו לא הוג על פני מציעי אחרי ...א כ – מה מידת היתרו שיוקנה על ידי כ לבעל
ההצעה על פני המציעי האחרי )מידת הפגיעה בשוויו(? מה הנסיבות שהביאו לנפילת
הפג? הא מדובר בפג שנפל בתו לב או שקיי בנסיבות העניי חשד למניפולציה אסורה
או לשחיתות )שמירה על טוהר המידות(? מה תהיה המשמעות הכספית של פסילת ההצעה או
הכשרתה בנסיבות העניי )שמירה על יעילות ההתקשרות(? מה עשויות להיות המשמעויות
ארוכותהטווח של ההחלטה? כיצד תשפיע ההחלטה על אמו הציבור ברשות המנהלית
וברעיו המכרז הציבורי? ,"...המחבר ער לכ שהצעה זו אינה מתיישבת בהכרח ע הדי
הקיי בנוגע לרשויות ציבוריות .מכל מקו בענייננו ,משעסקינ בגו דומהותי בלבד ולא
ברשות ציבורית ,אנו סבורי כי ראוי לאמצה ללא כל חשש.
 177לעניי זה ראו :גדעו ספיר "יש מול חדש – על איזו אנכי ומידתיות"  ËÙ˘Ó È¯˜ÁÓכב ,471
 .(2006) 477המחבר סבור כי למבח האמצעי שפגיעתו פחותה נוס "מימד של פשרה",
כהגדרתו .לדידו..." :א נכפי את מיבח המידתיות השני לחובה לבחור באמצעי שיבטיח
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גו דומהותי כיציר כפיו של המחוקק
בראי חוק הספורט ,תשמ"ח1988

 .2מבח היחסיות :עלותתועלת
ג א התכלית שלשמה פוגעי באוטונומיית הרצו הפרטי של איגוד ספורט היא
ראויה ,ואפילו דיני המשפט הציבורי מגשימי · ÏÚÂÙאת היבטיו הציבוריי )מבח
ההתאמה הרציונלית( ואי אמצעי אחר המגשי את התכלית תו פגיעה פחותה באוטונומיה
)מבח האמצעי שפגיעתו פחותה(" ,מטרות ראויות אינ מקדשות את כל האמצעי".178
בהתאמה ,נציע לבחו קיומו של יחס נאות בי התועלת שתצמח לציבור כתוצאה
מהחלת דיני המשפט הציבורי על איגודי ספורט לבי הנזק שייגר לה עקב הפגיעה
באוטונומיית הרצו הפרטי שלה .179תוצאת האיזו עשויה להשתנות ממקרה למקרה.
יש להניח לדוגמה ,כי בהתייחס לנורמות שעניינ בחינת ˙˜ ÍÈÏ‰ ˙ÂÈשננקט על ידי
איגוד ספורט ,התועלת הכרוכה בהכפפתו לביקורת שיפוטית תעלה ,במרבית המקרי ,על
הנזק הכרו בכ .הטע לכ הוא ברור :משהמחוקק הפקיד בידיו הנאמנות אוטונומיה
בניהול ענפי הספורט ,ומשבתי המשפט מפגיני ריסו שיפוטי בהתערבות בהחלטות איגודי
הספורט ,עילות ביקורת אלו ה האמצעי האפקטיבי היחיד שנותר בידי הציבור להבטיח
היעדר שרירות ומניעת ניצול לרעה של כוח הציבורי .180כפועל יוצא מכ ,הואיל והזכות
להיות מיוצג על ידי עור די היא זכות יסוד הכרחית לצור הבטחת הלי הוג ,לא מ

הגנה מרבית על הזכות ,לא יהיו מקרי רבי שתהיה בה למבח נפקות מעשית .נפקות כזאת
תצמח למבח המיידתיות השני רק א נפרש אותו כמחייב לברור בי האמצעי ,תו
התחשבות ה במידת הגשמתה של התכלית וה במידת הפגיעה בזכות ,הכרוכות בבחירתו של
כל אמצעי ואמצעי" .לגישה דומה ראו ג :דליה דורנר "המידתיות"  ÔÂÊ¯· ¯ÙÒכר שני ,281
) 290אהר ברק וחיי ברנזו עורכי .(2000 ,לגישה שונה ראו :בג" – ‰Ï‡„Ú 7052/03
 ,ÌÈÙ‰ ¯˘ ' Ï‡¯˘È· È·¯Ú‰ ËÂÚÈÓ‰ ˙ÂÈÂÎÊÏ ÈËÙ˘Ó‰ ÊÎ¯Ó‰פס'  9088לפסק דינו של
הנשיא ברק )פורס בנבו .(2006 ,לביקורת על גישתו של ברק ראו :יעקב בשמש "זכויות
חוקתיות ,הגירה ודמוגרפיה :בעקבות בג" חוק האזרחות והכניסה לישראל"  Ï˘ÓÓÂ ËÙ˘Óי
.(2007) 6158 ,47
 178פרשת  ,‰Ï‡„Úלעיל ה"ש  ,177פס'  64לפסק דינו של הנשיא ברק.
 179לניתוח יפה של מבח העלות תועלת ראו :פרשת ‡¯‚ ,ÌÈ¯ËÂ˘‰ ÔÂלעיל ה"ש  ,82ש נפסק כי
קיומו של קשר בי הגו לבי מאפייני ייחודיי של קהילה ,מסורת ומורשת עשוי להוות
שיקול נגד החלת חובות מסוימות מהמשפט הציבורי על הגו .הטע לכ נובע מ ההנחה כי
קהילות אתניות ודתיות שונות עשויות להיות בעלות מערכת ערכי השונה מעקרונות היסוד
של הליברליז המערבי .ג שיקולי מסורת וערכי לאומיי עשויי לרס את החלת הכללי
המנהליי .נפסק כי ככל שמדובר על גו בעל מטרות ורקע מיוחדי השוני מעקרונות הבסיס
של השיטה ,כ ייזהר בית המשפט יותר מלאכו עליו נורמות זרות לרוחו ולאופיו.
 180א כי ג אז ראוי לבחו א נית למת את הפגיעה בהיבטיה הפרטיי של איגודי הספורט
באמצעות החלה גמישה יותר של דיני המשפט הציבורי.
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הנמנע כי בית המשפט יורה על ביטול הוראה תקנונית המגבילה את זכות הייצוג על ידי
עור די בדיוני משמעתיי המתקיימי בפני טריבונל שיפוטי של האיגוד.181
תוצאה זו עשויה להתקיי לעתי ג ביחס לעילות ביקורת שעניינ בחינה  ˙ÈÎ¯Úשל
תוכ החלטותיו )חר הרתיעה מהתערבות בניהול ענפי הספורט גופ( .הכל יסכימו,
לדוגמה ,כי ראוי להשית על איגודי ספורט את החובה לכבד את הזכות לשוויו ולחופש
הדת של ספורטאי שומרי מצוות הנוטלי חלק בתחרויות הנערכות המנוהלות על ידיה
)ככל שהעניי תלוי בה ומצוי בשליטת( .מעמד הבלעדי ,שעליו עמדנו בהרחבה בפרק
ג' לעיל ,עלול למנוע מספורטאי אלה ליטול חלק בתחרויות שנערכות בימי שבת א רק
בשל אמונת הדתית .182כתוצאה מכ ,והואיל ודירוג הספורטאי הפנימי )שנקבע על ידי
איגודי הספורט( מהווה בסיס לקביעת דירוג הבינלאומי ולקביעת זהות הספורטאי שייצגו
את המדינה בתחרויות בינלאומיות ,עריכת תחרויות בימי שבת עלולה  ÏÂÏ˘Ïמספורטאי
אלו את הזכות להשתת בתחרויות בינלאומיות וא לייצג את המדינה בתחרויות
בינלאומיות.
אמנ ,קיו תחרויות בימי חול עלול לגרו "אינוחות" לספורטאי חילוניי שיידרשו
להתפנות מעיסוקיה לצור השתתפות בתחרות )או להוריה במידה ומדובר בספורטאי
קטיני( .נוס על כ ,ייתכ וקביעת התחרות בימי חול עלולה לפגוע באינטרס הכלכלי של
איגודי הספורט השואפי למקס את רווחיה .דא עקא ,בשל המונופול שממנו נהני
איגודי הספורט ,תוצאת ה"איזו האנכי" תעניק מעמד עדי לאינטרס הציבורי הנובע
מהצור להג על ספורטאי שומרי מצוות מפני שלילה מוחלטת של זכות להתחרות ג

 181ראו לדוגמה ס' )9ג( ו)9ד( לתקנו המשמעת של ההתאחדות לכדורגל ,המתירי ייצוג על ידי
עור די א ורק כאשר העבירות נשוא כתב האישו ה "מעשה בלתי ספורטיבי" או "אי קיו
החלטת מוסד שיפוטי של ההתאחדות" או "במקרי חריגי ומיוחדי ,אשר לדעת בית הדי,
עולה בה שאלה בעלת עניי עקרוני או חדשני ,או אשר אינה נובעת מאירוע בשדה המשחק
או בסמו לו ולא נגרמה במהל המשחק או סמו לפני תחילתו או לאחר סיומו" .הרציונל
העומד בבסיס הוראות אלה נובע מהרצו למנוע סרבול של דיוני משמעתיי בסוגיות
מקצועיות .דא עקא ,הואיל והלכה פסוקה היא כי "זכותו של אד לקבלת שירותי משפטיי,
ובכללה הזכות להיפגש ע עורדי והזכות להיות מיוצג עלידיו ,היא זכות יסוד ,המגשימה
את החירות המוקנית לו למנות לעצמו שלוח כרצונו ,וכ את זכותו להלי הוג" ,ספק א
הוראות אלה תעמודנה בפני ביקורת שיפוטית .ראו לעניי זה :ת"א )מחוזי חי'( Ô· 576/06
) ‰ÙÈÁ ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡ ' ˘Â¯‰פורס בנבו ,(2008 ,ש נפסק כי יש לבטל החלטה של רשויות
המשמעת של אוניבסיטת חיפה נוכח מגבלות שהתקנו הטיל על זכות הייצוג על ידי עור די
במהל הדיו המשמעתי .בית המשפט עמד על חשיבותה של הזכות להיות מיוצג על ידי עור
די ג בהליכי משמעתיי בשל התוצאות החמורות והמרחיקות לכת של ענישה משמעתית.
 182לעניי זה ראו צו ביניי שהוצא בבג" Ë¯ÂÙÒ‰Â ˙Â·¯˙‰ ,Ú„Ó‰ ¯˘ ' ÍÈÏÈÈ¯Ù 8811/08
)פורס בנבו ,(2008 ,האוסר על איגוד הסיי הישראלי לקיי תחרות ספורט ביו שבת לאור
פגיעה בחופש הדת של ספורטאי שהוא שומר מצוות.
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במחיר "אינוחות" הנגרמת לספורטאי אחרי ו/או פגיעה באינטרס הכלכלי של איגודי
הספורט .בעוד שנזק ממוני ו/או "אינוחות" ניתני לכימות ולפיצוי ,לא כ הוא הדבר
באשר לפגיעה ביכולת של הספורטאי להגשמה עצמית ולמימוש עצמי .בנסיבות אלה ,ג
א איגודי הספורט יעדיפו ,משיקולי פנימיי ,לקיי את התחרויות בימי שבת ,ספק א
ראוי להעניק משקל כלשהו לאוטונומיה שלה ,שהרי עסקינ ב"ליבה" של תפקיד
השלטוני שהיא תולדה של הוראותיו המפורשות של חוק הספורט.183
על אותו משקל ,מבח ה"עלותתועלת" עשוי להכשיר התערבות בענייניו הפנימיי של
איגוד ספורט במידה והלה פוגע פגיעה בלתי מידתית בחופש הביטוי של העוסקי באותו
ענ ספורט .184כ ,למשל ,ספק א הוראה בתקנו נבחרת ישראל – האוסרת על השחקני
לשמש ככתבי של עיתו ולהביע דעה בפומבי בכל נושא הקשור לנבחרת או להתאחדות –
תעמוד במבח המידתיות .185אמנ אי הדעת נותנת ששחק נבחרת – המייצג חלקי
נרחבי של הציבור – יוכל לבוא חשבו ע מאמנו מעל דפי העיתו .דא עקא ,אי כל
הצדקה להשית על שחקני הנבחרת ,מראש ,איסור גור לגבי פרסו כל כתבה העוסקת
בנבחרת מבלי לבחו את עוצמת הפגיעה באינטרס הציבורי כתוצאה מפרסו הכתבה,
לרבות ההסתברות לפגיעה כאמור .186קל וחומר הדבר בהתייחס לפרסו כתבות הקשורות

183

184

185
186

ע זאת הואיל ואיגודי הספורט אמוני על ייצוג האינטרסי של כל הספורטאי הפועלי
באותו ענ ,ייתכ ונית למצוא פתרונות ביניי שיעלו בקנה אחד ע האינטרסי של
ספורטאי שומרי מצוות וחילוניי כאחד ,כגו קביעת התחרויות בימי חופשות שאינ שבתות
וחגי )כגו יו העצמאות ,ימי חול המועד וכיוצא באלה( .במידה ולא נית להגיע לפתרונות
ביניי ,תוצאת האיזו תיבח בכל מקרה לגופו על פי נסיבותיו .כ ,למשל ,לא הרי טענה
לפגיעה בחופש הדת הנטענת על ידי ספורטאי שומר מצוות כהרי טענה דומה הנטענת על ידי
אוהד שומר מצוות .בעוד שבמקרה הראשו משקלה של טענה זו יגבר ,משקלה יהא מצומצ
יותר במקרה השני .מוב כי כאשר החשש הוא מפגיעה ברגשות ציבור דתי המעוניי לצפות
במשחקי בזמ אמת ,יש לבחו את ההיק המספרי של ציבור זה ,את מידת הפגיעה בו אל
מול הפגיעה בשאר הציבור א לא יתקיימו משחקי בשבת ,וכיוצא באלה.
הזכות לחופש ביטוי הוכרה על ידי בית המשפט העליו כזכות יסוד הלכתית כבר בשנת .1953
ראו :בג"  ,ÌÈÙ‰¯˘ ' Ó"Ú· "ÌÚ‰ ÏÂ˜" ˙¯·Á 73/53פ"ד ז) .(1953) 871 (2לאחרונה
זכות זו זכתה למעמד חוקתי על חוקי .ראו :בג" ' Ó"Ú· "ÈÓÂ‡Ï‰ „˜ÙÓ‰" 10203/03
) ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰פורס בנבו.(2008 ,
כ בס' )2ו( לתקנו .מלבד הפגיעה בחופש הביטוי ,ניכרת כא פגיעה ג בחופש העיסוק של
שחקני הנבחרת )שהרי התקנו אוסר עליה לשמש כתבי של עיתו( .תקנו נבחרת ישראל
מופיע באתר האינטרנט של ההתאחדות.
להשוואה ראו :עש"מ  ,‰È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ·Èˆ ' Â¯ÈÙÒ 5/86פ"ד מ) .(1986) 227 (4באותה
פרשה בית המשפט ניתח את יישומה הראוי של הוראה בתקשי"ר האוסרת על עובדי מדינה
"לבקר ,בצורה מעליבה או פוגעת את הממשלה במשרדיה ובכלל זה את מדיניותה ,במסיבת
עיתונאי ,בראיו עיתונאי ,בנאו במקו פומבי ,בשידור ,בעיתו או בספר" .אמנ בית
המשפט הכיר בכ כי האינטרס הציבורי מחייב הטלת סייגי מסוימי על חופש ההתבטאות
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להתאחדות שאי לה זיקה להתנהלות הנבחרת .בענייני אלו יש להעדי את חופש הביטוי
של השחקני ג במחיר של פגיעה מסוימת באוטונומיה הפרטית של ההתאחדות.
הוא הדי ביחס להגבלה גורפת של חופש הביטוי של חברי איגוד שופטי הכדורסל )גו
המסונ לאיגוד הכדורסל( .אי להשלי לדוגמה ע הוראה תקנונית שלפיה "שופט כדורסל
ימנע מהופעה באמצעי התקשורת השוני או מקיו ראיו עיתונאי ,אלא א קיבל על כ
אישור מראש מגור מוסמ באיגוד שופטי הכדורסל" .187איסור גור להתראיי לכלי
התקשורת ללא קבלת אישור מראש מצוי בארגוני השייכי לקהילת הביטחו
והמודיעי .188בניגוד אליה ,ארגו שופטי הכדורסל אינו עוסק בבטחו המדינה או
בשמירת הסדר הציבורי .אי כל הגיו כי שופט הכותב ספר שירה ,לדוגמה ,יהא חייב לבקש
היתר ,מראש ,מהאורגני המנויי בתקנו במידה וירצה להתראיי לכלי התקשורת בנוגע
לספרו .לטעמנו ,התועלת בפסילת הוראה גורפת זו עולה על הנזק הכרו בכ לפגיעה
באוטונומיה הפרטית של האיגוד .189הותרת הוראה זו על כנה ,לא זו בלבד שאינה תורמת
לעצמאות האיגוד ולהגשמת תכליותיו ,אלא א עלולה להוריד את קרנו בעיני הציבור.
מאיד ,מבח ה"עלותתועלת" עשוי לגזור בנסיבות מסוימות ריסו שיפוטי בהתערבות
בענייניו הפנימיי של איגוד ספורט .כ הוא הדי לדוגמה ביחס להיק הראוי של ביקורת
שיפוטית על החלטות  ˙ÂÈÚÂˆ˜Óשיש בה כדי להשפיע על ניהול ענ הספורט גופו .הוא
הדי ביחס להתערבות בתוכ החלטות שיפוטיות של טריבונלי משמעתיי .בתו כ
לדוגמה ראוי להקנות לטריבונל שיפוטי של האיגוד "מתח מידתיות" רחב בעת גזירת

של מי שמשרת את הציבור כולו .ע זאת לדידו ,יש לצמצ את הסיוג "לאות נסיבות בה
נוצרת ודאות קרובה של נזק או של פגיעה בשירות הציבורי או באינטרסי אשר הוא משרת".
 187הוראה זו מופיעה בס' ה' 1לקוד האתי של שופטי הכדורסל ,שהוא חלק מתקנות איגוד
הכדורסל .לעיו בתקנו האתי ראו.shoftim.co.il/Docs/etical.pdf :
 188כגו צה"ל ,המשטרה ,ומסגרות מסוימות השייכות למשרד ראש הממשלה .להשוואה ראו:
פקודת מטכ"ל  ,080105העוסקת בהתבטאויות פומביות של אנשי צבאdover.idf.il/ :
.NR/rdonlyres/AEE8EA57-6D05-4527-AE18-D88237BF9300/0/60713.doc
 189להשוואה ראו בג"  ,˙Â˙„ ÈÈÈÚÏ ¯˘‰ ' Ô·ˆ 732/84פ"ד מ) .(1986) 141 (4באותו עניי
בית המשפט התבקש לאסור על הרב עובדיה יוס ,שכיה כדיי בבית הדי ,לעמוד בראש
מועצת חכמי התורה של ש"ס .בית המשפט קיבל את העתירה וקבע כי שופט המעניק עצה
בבעיה פוליטית פוגע באמו הציבור במערכת השפיטה .בהתאמה ,איננו שוללי את הצור
לסייג את חופש הביטוי של שופטי ג מחו למגרש הכדורגל .דא עקא ,הגבלה זו חייבת
להיות מידתית ולא גורפת כאמור בהוראה התקנונית .לניתוח שאלת הגבלת חופש הביטוי של
רבני בהתייחס לנושאי פוליטיי ראו :אביעד הכה "הרבנות הראשית לישראל :היבטי
משפטיי" ) 214212 ,208207 ,159 ‰„ÂÒÈÈÏ ‰˘ ÌÈÚ·˘ :Ï‡¯˘ÈÏ ˙È˘‡¯‰ ˙Â·¯‰א'
ורהפטיג וש' כ" עורכי ,תשס"ב(.
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עונשו של שחק שהורשע בדי משמעתי בגי התבטאות גזענית .190מסקנה זו עולה
מפורשות מהוראת סעי  11לחוק הספורט ,המקנה בידי איגוד ספורט את הפררוגטיבה
 ˙È„ÚÏ·‰לשפוט את חבריו .על כ ,חר העובדה שגזירת עונש אינה מגלמת מומחיות
ייחודית של בית הדי ,ראוי לכבד את זכותו האוטונומית להחליט על העלאת ר הענישה על
מנת להבטיח שפעילות ספורטיבית תהא נקיה מגילויי גזענות .191בצד זאת ,בשל ההשלכות
החמורות של ענישה משמעתית על מעמד החברתי והמקצועי של העוסקי באותו ענ,
ברי כי יש לבחו כל מקרה לגופו .192נזכיר כא לדוגמה את עניינו של השחק ג'ו רוקר,
אשר בראיו שקיי תו כדי נסיעה ברחובות אטלנטה לא הסתיר את דעותיו הגזעניות.193
כתוצאה מכ החליטה מנהלת ליגת הבייסבול  MLBלהעמידו לדי משמעתי בגי עבירה על

 190בשנת  2003התווספה לתקנו המשמעת של ההתאחדות לכדורגל עבירה משמעתית האוסרת
על כל התבטאות גזענית )ס' 19י 1.לתקנו המשמעת(" :התבטאות בעל פה ו/או בכתב ו/או
תנועת גו כלפי פרט ו/או כלפי ציבור ,הנושאי אופי גזעני או על רקע גזעניÏÎ·Â ÌÂ˜Ó ÏÎ· ,
) "„ÚÂÓההדגשה שלי – א' ה'( .לתקנו המשמעת של ההתאחדות ראוfootball.org.il/ :
Game%20Rules/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%9F%20%D7%9E%D
 .7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%AA.pdfמנגד ,איגוד הכדורסל הסתפק בהוראה לשחקני

הנבחרת בלבד ,בזו הלשו" :שחק נבחרת ,ינהג ,בכל מקו ,בדר הולמת את מעמדו כדמות
ציבורית ,ערכית ומוסרית .שחק נבחרת יימנע מכל פגיעה בתדמיתה וערכיה של מדינת
ישראל" )ס'  7ו 8לתקנו נבחרת ישראל( .לתקנו נבחרת ישראל בכדורסל ראוone.co.il/ :
.MSites/Egood/Basketball/EgoodInnerPages.aspx?categoryid=78&egood_categoryid=98
 191רק כ נית יהיה למנוע מעוסק בענ ספורט לעשות שימוש לרעה במעמדו הציבורי כבמה
לקידו אג'נדות פסולות בעלות רקע גזעני .להשוואה ראו :דוח ועדת סטרשנוב ,לעיל ה"ש ,66
בעמ'  ,7ש הודגש כי אי לראות את ענ הכדורגל כנחלתו הבלעדית של איש .כנגזרת מכ
הודגשה החשיבות הכרוכה בפיתוחו ג במגזר הערבי .צעד זה עשוי להוביל ,כלשונ,
"להקטנת רגשות הקיפוח של מגזר זה ,ה בתחו הספורט וה בחיי היויו) "...ש ,בעמ'
.(93
 192ככל שההחלטה פוגעת פגישה קשה יותר בזכויות יסוד הראויות להגנה ,כ ייטה בית המשפט
להרחיב את היק הביקורת.
 193בינואר  2000התראיי שחק הבייסול למגזי  .Sports Illustratedבתשובה לשאלה "הא
תסכי אי פע לשחק ב'ניו יורק ינקיס' או ב'ניו יורק מטס'" השיב כהאי לישנה" :אעדי
לפרוש קוד .זו עיר משוגעת ומורטת עצבי .דמיי לעצמ שאתה צרי לקחת את קו  7של
הרכבת התחתית לאצטדיו וזה נראה ל שאתה נוסע בביירות בישב ליד איזה ילד ע שיער
סגול ,ליד איזה 'מתרומ' שחולה באיידס ,ממש ליד ברנש שזה עתה השתחרר ממאסרו
הרביעי ,ליד אמא לארבעה ילדי בת  ,20זה מדכא .הדבר אותו אני מתעב הכי בניו יורק הוא
הזרי .אתה יכול לעבור מקטע של בכיכר טיימס בלא לשמוע מילה אחת באנגלית .אסייתי
וקוריאני ווייטנמי והודי ורוסי והיספני והכל נמצא ש .אי בכלל ה הגיעו למדינה
הזו?" .לראיו המלא ראו.sportsillustrated.cnn.com/features/cover/news/1999/12/22/rocker :
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סעי  (1)(a)4.06ו) (2לתקנו המשמעת של ליגת הבייסבול .194בסופו של יו ,השחק
הורשע והורחק מ 28המשחקי הראשוני של עונת ) 2000עונש שהומתק בערעור
להרחקה מ 14משחקי בלבד(.
כא המקו להדגיש כי הוראה תקנונית המגדירה קריאות גזעניות מצד אוהדי כעבירה
משמעתית של הקבוצה עצמה )ועל ידי כ הופכת את הקבוצה לנושאת באחריות שילוחית
להתנהגות אוהדיה( איננה חורגת ,לעניות דעתנו ,ממתח הסבירות .195אמנ ,נית לתהות
א ראוי להטיל על קבוצה את הנטל לרס ולשלוט בהתנהגות אוהדיה שעה שהדי מקנה
אמצעי יעילי אחרי לשמירת הסדר הציבורי באירועי ספורט .196דא עקא ,הואיל ובידי
הקבוצה היכולת האפקטיבית ביותר לרס את אוהדיה )שהרי א האוהדי יפנימו כי
התנהגות עלולה לפגוע בקבוצת ה ייזהרו בלשונ( ,נראה שאי מנוס מכ .קל וחומר
הוא הדבר בעיד שבו ביטויי גזעניי בספורט בכלל ,ובענ הכדורגל בפרט ,הפכו לחזו
נפר במקומותינו.197

 194להל נוסח ההוראה“No manager, player, substitute, coach, trainer or batboy shall at any :
)time, whether from the bench, the coach’s box or on the playing field, or elsewhere – (1
Incite, or try to incite, by word or sign a demonstration by spectators; (2) Use language
which will in any manner refer to or reflect upon opposing players, an umpire, or any
” .spectatorלעיו בתקנו המשמעת ראו אתר האינטרנט הרשמי של ליגת הבייסבול :MLB
mlb.mlb.com/mlb/downloads/y2010/official_rules/2010_official_rules/2010_baseballR
.ules.pdf

 195ס' 20י"ג לתקנו המשמעת .לאחרונה הוסיפה ההתאחדות לתקנו המשמעת את ס' 20ט,1
המגדיר התנהגות בלתי הולמת של קהל אוהדי כעבירת קבוצה.
 196כ ,למשל ,ס'  13לחוק איסור אלימות בספורט מסמי קצי משטרה להורות על הרחקת אד
מפריע לסדר הציבורי או מתנהג באופ אלי במקו שבו מתקיי אירוע ספורט .נוס על כ
ס'  15לחוק ,שכותרתו "איסור התבטאות גזענית" ,קובע כי" :המתבטא התבטאות גזענית
במהל אירוע ספורט ,דינו – מאסר שנתיי .בחוק זה 'התבטאות גזענית' – קריאה של מילי,
צלילי או נהמות ,וכ התבטאות חזותית ,עלידי אד ,לבדו ,יחד ע אחר או במקהלה ,שיש
בה משו איו ,השפלה ,ביזוי ,גילוי איבה ,עוינות ,אלימות או גרימת מדני כלפי אד,
ציבור או חלקי של אוכלוסיה ,והכל בשל צבע או השתייכות לגזע ,לדת או למוצא לאומי
אתני".
 197א לאחרונה הועמדה קבוצת כדורגל לדי משמעתי באשמה של קריאות גזעניות והתפרעות
אוהדי .הקבוצה הורשעה והוטל עליה לקיי משחק רדיוס אחד ללא קהל וקנס בס 10,000
ש"ח )תיק  78761מיו  4.11.2009בעניי קבוצת שמשו בני טייבה מליגה א' דרו( .ג
באירופה קיימת מזה שנות דור חזקה דומה ,שלפיה הקבוצה אחראית להתנהגות אוהדיה .ראו:
.www.uefa.com/uefa/keytopics/kind=512/index.html
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ו .כפיפות איגודי ספורט לסמכות בג"
לא נית לחתו רשימה זו מבלי להתייחס לסמכותו העניינית של בג" לית צווי כנגד
איגודי ספורט .198כידוע ,סעי )15ג( לחוקיסוד :השפיטה מקנה לבג" סמכות רחבה
להעניק "סעד למע הצדק" .בענייננו אי אנו נדרשי לסעי זה – שתחולתו הרחבה
מעוררת שאלות עקרוניות – הואיל ונית לעג את סמכויות בג" באמצעות סעי )15ד(),(2
המקנה לבג" סמכות "לתת צווי לרשויות המדינה ,לרשויות מקומיות ,לפקידיה ולגופי
ולאנשי אחרי הממלאי ˙) "...ÔÈ„ ÈÙ ÏÚ ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈ„È˜Ùההדגשה שלי – א' ה'(.
הלכה פסוקה היא כי על מנת שגו פלוני יחשב כ"ממלא תפקיד ציבורי עלפי די" עליו
לקיי שני תנאי מצטברי :האחד – מילוי "תפקיד ציבורי"; השני – מילוי תפקיד "עלפי
די" .הכל יסכימו כי איגודי ספורט ממלאי "תפקיד ציבורי" .עמדנו בהרחבה על החשיבות
הציבורית הכרוכה בפעילות ,בשי לב לאינטרס הציבורי הגלו בפעילויות ספורטיביות.
ככאלה ,ולאור שליטת הבלעדית בניהול ענפי הספורט ,פירטנו את האופ שבו ה עשויי
להשפיע על מימוש הפוטנציאל של כל הספורטאי התלויי בה.
לעניות דעתנו ג התנאי השני – מילוי תפקיד על פי די – מתקיי בהקשרי שוני של
פעילות .הלכה פסוקה היא כי "לא הגו הוא זה שצרי להיות יציר הדי ,אלא התפקיד
המוטל עליו צרי שיבוא מהדי" .199הסממ המובהק ביותר לקיומה של סמכות שלטונית
על פי די הוא הסמכות לשנות את מצבו המשפטי של אד ללא הסכמתו ,200כגו הסמכות
להפקיע קרקעות לצורכי ציבור או להטיל אגרות .בענייננו ,חר העובדה שאיגודי ספורט
מוקמי כתאגידי מ המשפט הפרטי ,הדי מעניק לה כוח שלטוני רב עוצמה :כמצוות
המחוקק ,רק איגוד ספורט אחד רשאי לנהל באופ · È„ÚÏאת הענ שאותו הוא מרכז .החוק
א מחייב את כל העוסקי באותו ענ לציית לתקנוניו .התוצאה היא כי כל אגודת ספורט
החפצה ליטול חלק בליגה מקצועית בענ ספורט מסוי חייבת להצטר לשורותיו .לפיכ
ספורטאי המבקשי ליטול חלק באותו ענ חייבי להירש ברישומיו .נוס על כ ,בשל
מעמדו הבלעדי הוא קובע מי מבי הספורטאי )בענפי ספורט אישיי( או מבי אגודות
הספורט )בענפי ספורט קבוצתיי( ישתת בתחרויות בינלאומיות המתקיימות באותו ענ,

 198יודגש כי אי כל זיקה בי סוג הערכאה השיפוטית שתפעיל ביקורת שיפוטית על איגוד ספורט
– בג" או בתי המשפט השלו או המחוזי )בהתא לכללי הסמכות העניינית הקבועי בחוק
בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,תשמ"ד (1984לבי טיב הדי המהותי שיוחל עליו באותו עניי.
במילי אחרות ,תוכנה של הדואליות הנורמטיבית שתחול על איגוד ספורט ממילא יושפע
מניתוח מכלול השיקולי שעליה עמדנו ברשימה זו ,ללא קשר לסוג הערכאה השיפוטית
באותו עניי.
 199בג"  ,ÒÈÙ‰ ÏÚÙÓ ' ÚÂ·Ï‚ 126/84פ"ד לט) .(1985) 68 (4כ ראו :פרשת  ,Û„ Â¯˜ÈÓלעיל
ה"ש  ,1בעמ' .455454
 200ברק ,לעיל הערה  ,19בעמ' .449
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וכ מי ייצג את המדינה בתחרויות אלה .מעמד בלעדי זה – שהוא תולדה של החלטה
מושכלת של המחוקק שהפקיד בידיי פרטיות שליטה בתחו שהוא "נחלת הכלל" –
מעניק לו כוח שלטוני .די בכ לטעמנו על מנת לסווגו ,בהקשר הנדו ,כממלא "תפקיד על
פי די".201

אחרית דבר
חוק הספורט שימש אותנו ברשימה זו כאב טיפוס להצגת גו דומהותי ייחודי ,בעל
מומחיות מקצועית ,שהיבטיו הפרטיי והציבוריי הוגדרו בחקיקה ,בבחינת גו דומהותי
יציר כפיו של המחוקק .נוכחנו כי איגודי ספורט מאוגדי ,כמצוות המחוקק ,כתאגידי
פרטיי .דיני המשפט הפרטי ה אלה שנפחו חיי בעורקיה .אי להתפלא אפוא כי
המחוקק שוא לשמור בקנאות על שלטונ העצמי .אול חר סיווג כאמור ,עמדנו
בהרחבה על מאפייניה ,תפקידיה ומעמד הציבורי – שהוכשרו א ה על ידי המחוקק.
נוכחנו כי קיימי בפעילות סממני רבי המצביעי על ביצוע פעילויות "בעלות אופי
ציבורי" )הזיקה הפונקציונלית( וכ כאלה המצביעי על "טביעת אצבע שלטונית"
בפעילות )הזיקה המוסדית( .סממני אלו הובילו את בתי המשפט לסווג ,בהקשרי
שוני ,כ"דומהותיי".
סיווג כאמור פותח צוהר להכפפת לחובות מוגברות מ המשפט הציבורי .מצאנו ,לאור
קרבת הפונקציונלית והמוסדית לרשויות השלטו ,כי מושכלות היסוד מ המשפט הציבורי
– כגו שמירה על מינהל תקי ,סבירות ,מידתיות והחובה לכבד זכויות אד – חלי כמעט
על כל סוגי פעילות .בהיבט התאורטי הצענו לקבוע כי הכפפת לחובות אלה דינה כדי
הטלת "מס" על פעילות ,קרי תשלו לציבור שנועד לבטא את זיקת הציבור אל משאביו.
בנסיבות אלה הכפפת לחובות אלה על מנת לקד זיקה זו – ג במחיר פגיעה עקיפה

 201נית לבסס את סמכויות בג" ,בהקשרי מסוימי ,ג לאור ס' )15ד() (3לחוקיסוד:
השפיטה ,המסמי את בג" "לתת צווי לבתי משפט ,לבתי די ולגופי ואנשי בעלי
סמכויות שיפוטיות או מעישיפוטיות על פי די ."...המצדדי בגישה זו יטענו ,כי ס' 11
לחוק הספורט מעניק ,דה פקטו ,לטריבונלי הפנימיי של האיגודי סמכות שפיטה על פי
די .ראו בעניי זה :פרשת  ,ıÎלעיל ה"ש  ,69ש נפסק" :הבוררות בעניי שלפנינו איננה...
בוררות 'רגילה' מכוחו של הסכ בוררות ,כי א בוררות סטטוטורית שהינה פרי מצוותו של
המחוקק .סמכות השיפוט הבלעדית שהוקנתה למוסד לבוררות בענייני המנויי בתקנו,
הוקנתה לו עלידי המחוקק ולא עלידי הצדדי הפרטיי ,דהיינו השחקני ,הקבוצות או
האיגוד ."...כ ראו :פרשת  ,ÔË¯ÂËלעיל ה"ש  ,13פס' )7ה( לפסק דינו של השופט ביאיר.
באותו הקשר ראו ג :פרשת ‡ ,Ï‡¯˘È· ÏÒ¯Â„Î‰ „Â‚Èלעיל ה"ש .69
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בקניינ העצמי – היא מחויבת המציאות .202לא נית ליהנות מ"דובשה" של הציבוריות בלי
לסבול ג "מעוקצה".203
דא עקא ,בניגוד לעמדתה הכללית של הפסיקה – הנוטה ליחס משקל נחות לאוטונומיית
הרצו הפרטי של גופי דומהותיי ביחס לאינטרס הציבורי הגלו בה – זיהינו מגמה
שונה :מקו שמתבקש פיקוח שיפוטי שתכליתו בחינת  ÍÈÏ‰ ·ÈËשננקט על ידי איגודי
הספורט ,בתי המשפט אינ נרתעי מהכפפת לנורמות ציבוריות .לעומת זאת בתי המשפט
מפגיני מדיניות שיפוטית המשקפת רתיעה מופגנת מהתערבות  ˙ÈÎ¯Úבענייניה
המקצועיי .מקורה של מגמה זו הוא ב"דומהותיות" הייחודית של איגודי ספורט,
הנובעת מחקיקה מפורשת שביקשה לעג את ˘ ÈÓˆÚ‰ ÌÂËÏבהיות גו בעל מומחיות
ייחודית ,בצד הצור לפקח על פעילות הציבורית.204
עמדנו על הער המוס הגלו בהכוונה חקיקתית כאמור ,המציידת את השופטי
באמות מידה עקרוניות להבחנה בי היבטיה הפרטיי והציבוריי של איגודי הספורט,
ומסייעת בידיה לגבש פסיקה שיטתית .אי צור להכביר מילי בדבר היתרונות הגלומי
בכ .כ ,למשל ,משהמחוקק אומר את "דברו" ,ממילא מתייתר הצור בשימוש
באינטואיציה שיפוטית .205זאת ועוד :הואיל והכפפה שיפוטית של גו פרטי לנורמות
ציבוריות עלולה להגביל את חירותו לפעול בקניינו ,הכוונה חקיקתית עולה בקנה אחד,
בשינויי המחויבי ,ע הרציונלי העומדי בבסיס "כלל ההסדרי הראשוניי".206
דא עקא ,חר העובדה כי המחוקק אמר את "דברו" ,נוכחנו כי לא נית תמיד ליצור
"הפרדת כוחות" מוחלטת בי היבטיה הפרטיי והציבוריי של איגודי הספורט .במרבית
המקרי השימוש שה עושי במשאבי הציבור מתמזג ע היבטיה הפרטיי ,וההיפ .כ,
למשל ,ג בעת הכפפת לנורמות שנועדו להבטיח תקינות הלי שננקט על ידיה )ענייני

202
203
204

205
206

בהתאמה ,עמדנו על כ כי בדיוק כש שהגנה על קניי הציבור מחייבת החלת חובות מ
המשפט הציבורי על איגודי ספורט ,אי לשלול ,מראש ובאופ גור ,אפשרות להעניק לה ג
את "זכויות היתר" מ המשפט המינהלי.
שימוש בביטוי זה )בהקשר דומה( נעשה על ידי השופטת אלשי בפרשת ‡¯‚,ÌÈ¯ËÂ˘‰ ÔÂ
לעיל ה"ש .pxw 39 kpxe vshi ,82
הראנו כי תובנות אלה עולות בקנה אחד ע תאורטיקני התומכי בזר השמאלי בהגות
הליברטריאנית ,המבקשי לפצל בי שני קצוות ההגות הליברלית :מחד גיסא ,החלה של
עקרונות שוויוניי על טובי שמקור במשאבי חיצוניי ,אול מאיד גיסא ,כיבוד עקרו
ה"קניי העצמי" על טובי שמקור בכישורי טבעיי.
להרחבה בעניי האינטואיציה השיפוטית ראו הראל ,לעיל ה"ש  ,5בעמ' ,5351 ,54
.308304 ,172168
לניתוח "כלל ההסדרי הראשוניי" ראו פרשת  ,ÈÓÂ‡Ï‰ „˜ÙÓ‰לעיל ה"ש  ,184פס' 3635
לפסק דינה של השופטת נאור; פס'  149לפסק דינה של הנשיאה ביניש .כ ראו גדעו ספיר
"הסדרי ראשוניי"  ËÙ˘Ó ÈÂÈÚלב .(2010) 5
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שלגביה ציבוריות של האיגודי מקבלת משנה תוק( ,יש להתחשב בכ שמדובר בגופי
פרטיי שאי להכביד עליה יתר על המידה .על אותו משקל ,ג בענייני מקצועיי
טהורי שבתחו מומחיות כרוכי לעתי היבטי ציבוריי ,העשויי להשפיע על
הציבור באופ המחייב התערבות בהחלטותיה )כגו מדיניות ענישה משמעתית ראויה(.
בנסיבות אלה ,הואיל והכפפת לדיני המשפט הציבורי עשויה לגרור פגיעה עקיפה
באוטונומיה הפרטית שלה ,הצענו להיעזר · – ˙ÂÈ˙„ÈÓ‰ ÔÂ¯˜Úכלי מדויק ואנליטי
שיאפשר איזו עדי ומשתנה בי ההיבטי הפרטיי והציבוריי ,תו מזעור הפגיעה
בשלטונ העצמי .הדגשנו כי עיקרו זה מקבל משנה תוק בעניינ של איגודי ספורט,
הואיל והמחוקק העלה על נס את שלטונ העצמי בחקיקה עצמה.
בתו כ ,בשל יתרו הידיעה פנימית ,תוכנ של דיני המשפט הציבורי – כמו ג יישומ
בפועל – עשוי לקבל נופ שונה .לפיכ ,וכפועל יוצא מעקרו המידתיות ,הצענו ,בטר
הכפפת לנורמות ציבוריות ,לשאו למזער ככל האפשר פגיעה עקיפה באוטונומיית הרצו
הפרטי שלה .לפיכ הצענו לבחו א נית להגשי את היבטיה הציבוריי באמצעי אחר
שפגיעתו באוטונומיה הפרטית שלה פחותה )או לחלופי א נית לעצב את דיני המשפט
הציבורי באופ שיעלה בקנה אחד ג ע היבטיה הפרטיי(; וא קיי יחס נאות בי
התועלת שתצמח לציבור כתוצאה מהכפפת לדיני המשפט הציבורי לבי הנזק שייגר לה
עקב הפגיעה באוטונומיית הרצו הפרטי שלה.207
סיכומ של דברי :סיווג של איגודי ספורט כ"דומהותיי" אינו "מטה קס"
שבאמצעותו נית להכפיפ ,אוטומטית ,לדיני המשפט הפרטי או הציבורי .חר העובדה כי
המחוקק אומר את "דברו" ,לא נית ליצור "הפרדת כוחות" מוחלטת בי היבטיה הפרטיי
והציבוריי .כל שנית הוא ,ברוח הכוונת המחוקק ,לאתר את סביבת הדיני המתאימה
לפעילות בנסיבות העניי .יוצא אפוא כי חר הפיתוי בהתרפקות על "דבר המחוקק" ,אי
די בכ כדי לייתר את הצור להיזקק לבחינה נקודתית ,בכל מקרה לגופו ,של היחס בי
מידת האינטרס הציבורי הגלו בפעילות לבי מידת הפגיעה באוטונומיית הרצו הפרטי
שלה .אי זו מלאכה פשוטה .היא תיעשה בכל מקרה לגופו על פי נסיבותיו ,תו שימוש
בעקרו המידתיות.

 207מעקרונות אלה עולה כי בניגוד לרשות ציבורית ,חובותיו המוגברות של איגוד הספורט כלפי
הציבור ה חובות ספורדיות ,נקודתיות במהות ובעלות תכני משתני .ראו לעניי זה את
דבריו של הנשיא ברק בבג" ,Ó"ÚÓ‰Â ÒÎÓ‰ Û‚‡ ,¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ' Ó"Ú· Ì¯ËÂ˜ 164/97
פ"ד נב).(1998) 367 ,289 (1
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