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 יתרונות וחסרונות –פרק שני: ביקורת וביקורת שיפוטית 

 ביקורת וביקורת שיפוטית

הראוי לתת את  קודם שאנו נכנסים לדיון ביתרונות ובחסרונות של מוסד הביקורת השיפוטית מן

הדעת על מהות המוסד ביקורת ועל מהותם של המוסדות המשפטיים העוסקים בביקורת כזו. 

הביקורת השיפוטית היא בראש וראשונה סוג של ביקורת על מעשי הממשל. וכדי להבין את מהותה 

ובכך וייחודה של הביקורת השיפוטית, מן הראוי לעמוד על טיבם ומהותם של מוסדות ביקורת בכלל. 

 נעסוק להלן.

 ביקורת מהי

מהי ביקורת? ומה מבדיל בין גורם ביקורת לגורמים אחרים במערכת ביצועית נתונה? לצורך הדיון 

כאן, ניתן להגדיר ביקורת בתור הליך הערכה של התהליכים, הביצועים והתוצאות של מערכת 

על סמכות ביקורת שאיננו הנעשים על ידי גורם ב  –בדרך כלל בחתך מסויים  –ביצועית מסויימת 

כפוף ישירות להיררכיה הביצועית של הגורם המבוקר. נעמוד ביתר פירוט על המשמעויות של המונח 

מקבל ההחלטה או  המקוריביקורת לאור הגדרה זו. בראש וראשונה, גורם הביקורת איננו הגורם 

ש אותה כאן. המושג המבצע את הפעולה. זוהי לכאורה עובדה טריוויאלית, אך לא מיותר להדגי

בין הגורם המקורי מבצע הפעולה לבין הגורם שתפקידו להעביר ביקורת, מסוג  הפרדהביקורת מניח 

כלשהו, על אותה פעולה. יש לשים לב, שמהמרכיב הזה עצמו של ההגדרה גם נובעת בהכרח הכרה 

 ריסוןכלשהו של  מסויימת של הגורם המחליט ביחס לגורם הביקורת, ובד בבד, במרכיב באוטונומיה

של הגורם המבוקר מובאת  כל החלטהשל הגורם המבקר כלפי הגורם המבוקר. היינו, במצב שבו 

של  בכל מרכיבלפני הגורם המבקר, ולגורם המבקר יש סמכות בלתי מוגבלת לבחון ולהתערב 

 אין המדובר בביקורת, אלא, הלכה למעשה, הגורם המבקר הופך לגורם המחליט. כך, –ההחלטה 

לדוגמא, אם נקבע במסגרת מפעל יצרני מסויים כי כל החלטה של מנהל מחלקת הייצור צריכה לקבל 

הרי בפועל מי שמנהל את המחלקה הוא  –אישור של סמנכ"ל התפעול )או של כל גורם אחר במפעל( 

 סמנכ"ל התפעול, ולא מי שנושא את התואר הפורמאלי מנהל המחלקה. 

הביקורת אינו, כאמור, חלק מהמערכת הביצועית ההיררכית של קבלת שנית, ובהתאם, גורם  

בקרה ההחלטות ואינו כפוף אליה, למצער לא באופן ישיר. ובכך נבדלת ביקורת מהסוג הנדון כאן, מ

היינו, מובן שבכל מערכת ביצועית, הגורמים הבכירים יותר במערכת, מפקחים על רמת  היררכית.

טות וכד' של הכפופים להם. ובמרבית המערכות הביצועיות, קיימים הביצועים, תהליכי קבלת ההחל

גם הליכי בקרה שוטפים המהווים חלק בלתי נפרד מתהליכי הביצוע של אותה מערכת. כגון, בקרת 

ייצור במפעלי יצור, בקרת איכות ותברואה במפעלי מזון או תרופות וכיו"ב. הליכי בקרה כאלו הם חלק 

צועית של הארגון, הם כפופים באופן מלא להנהלת הארגון ומהווים חלק בלתי נפרד מהפעילות הבי

אינטגרלי מתהליכי הביצוע של ארגון כזה. לעומתם, גורמי ביקורת שאנו דנים בהם כאן, אינם חלק 

מההיררכיה הביצועית של הארגון, אלא הם נהנים מאוטונומיה מסויימת ביחס לאותה היררכיה. כך, 

גיל צבאי, אינו כפוף למפקד היחידה המתאמנת ורואת חשבון, שתפקידה למשל, בקר בטיחות בתר

לבקר את הדו"חות של חברה ציבורית לבורסה, אינה עובדת החברה הציבורית, ואינו כפופה 

להיררכיה הניהולית שלה. מבחינה זו, ניתן לכנות את הביקורת שבה אנו דנים כאן בתור ביקורת 

  1ל קבלת ההחלטות בארגון הרלוונטי(.'חיצונית' )להיררכיה הביצועית ש

הניתוח לעיל מוביל אותנו למרכיב שלישי של המונח ביקורת הנדון כאן והוא, שלגורמי  

של  על קבלת ההחלטות, למרות שאינם חלק מההיררכיה הביצועיתסמכות להשפיע הביקורת יש 

להפסיק את התרגיל אם הארגון הרלוונטי. כך, לדוגמא, לבקר הבטיחות בתרגיל צבאי, יש סמכות 
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לדעתו נוצר סיכון לכוחות המתאמנים או שהופרו הוראות הבטיחות. בהתאם, לרואת החשבון יש 

סמכות שלא לאשר את הדו"חות שהחברה הציבורית הגישה לבורסה, והיא מוסמכת להחליט על כך 

 ללא כל תלות וכפיפות לעמדה של הנהלת החברה. 

 הרציונאלות של ביקורת

הנתק בין הסמכות לבין עיל עמדתי על המאפיין המרכזי ביותר של מונח הביקורת והוא בדברים של

התלות' של הגורם -)מה שמכונה, בעגה המקובלת, 'העצמאות' או 'איהכפיפות הארגונית ההיררכית 

השאלה המתעוררת בהקשר זה היא מהו הרציונל של הענקת הסמכות לגורם המבקר,  .המבקר(

ואינו כפוף למערכת הביצועית המבקרת? ברצוני לטעון כי הרציונל של מוסד  שאינו חלק אינהרנטי

מוסד הביקורת מניח כי במערכת  ראשית,הביקורת מבוסס על מספר מרכיבים הכרחיים ומצטברים: 

מוסד הביקורת מניח כי ביחס לסוג כשלים מסויים, קיימת שנית,  כשלים.המבוקרת עלולים ליפול 

היא  שלישית,אשר עשויה להוביל להיווצרות כשלים מסוג זה. ההנחה ה ניתמבבגורם המבוקר בעיה 

על פני הגורם המבוקר. נעמוד כעת על מרכיבים  יתרון מבנישביחס לאותם כשלים, יש למוסד המבקר 

 אלו אחד לאחד.

בגוף המבוקר.  חשש לכשליםהמרכיב הראשון נוגע לכך שכל מוסד ביקורת נועד לענות על  

זה, אין כל צורך במוסד הביקורת. כך, למשל, הענקת הסמכות לבקרת הדיווחים של בהיעדר חשש כ

חברה מסחרית לבורסה לרואת חשבון חיצונית מניחה כי קיים חשש כי הדיווחים של הנהלת החברה 

לבורסה לא ישקפו את מצבה האמיתי, ובמקרה של בקר הבטיחות, החשש הוא שהרצון של מפקדי 

את הביצועים באימון, יגרום להם להזניח את שיקולי הבטיחות.  במלים  היחידה המתאמנת למכסם

אחרות, ההנחה היא שלא ניתן להפקיד את האינטרס של אמינות הדיווחים או שיקולי הבטיחות בידי 

הגוף המבוקר, אלא נדרש גורם חיצוני שיוודא ההגנה על האינטרס של הבטיחות באימונים או אמינות 

בין  מתחלומר, הפקדת הסמכות בידי גוף הביקורת באה לענות על מצב של הדיווחים לבורסה. כ

הערכים או האינטרסים המרכזיים שמניעים את הגוף המבוקר )מיכסום הביצועים באימונים, או 

השמירה על מחיר המניה בבורסה( לבין האינטרס או הערך המוגן על ידי מוסד הביקורת )בטיחות 

ם למשקיעים(. במלים אחרות, אין זה מקרה, שאין בחברה מסחרית באימונים או אמינות הדיווחי

משום שהרווח הוא האינטרס  –מבקר חיצוני שתפקידו להבטיח את רמת הרווחיות של החברה 

המרכזי שעומד ממילא בראש מעייניהם של מנהלי החברה ואין לגבי המישור הזה שום חשש 

עית הרגילה. הפקדת הסמכות לבקר ביצו-שמצדיק את הוצאת הסמכות מההיררכיה העסקית

ולהבטיח את אמינות הביצועים בבורסה בידי גורם הביקורת נובעת מההנחה שאי אפשר להפקיד את 

האינטרס הזה בידי מי שעומד בראש ההיררכיה הביצועית של הגוף המבוקר, אלא יש להגן על 

 על ידי הפקדת הסמכות בידי הגורם המבקר.  האינטרס הזה

שיש למוסד היתרון היחסי המרכיב השני המצדיק קיומו של מוסד ביקורת נוגע להנחה בדבר  

הביקורת על הגורם המבוקר ביחס לסוג הכשלים שעליו הוא מופקד. הפקדת הסמכות לבקר 

בנוגע לנושא הנתון ולהתערב בפעולת הגורם המבוקר בידי המוסד המבקר מבוססת על ההנחה לפיה 

בהשוואה לגוף המבוקר. היתרון הזה יכול לנבוע הן  יתרון מוסדי יחסיהמבקר יש למוסד  לביקורת

מהתמחות מקצועית של הגורם המבקר בתחום הנתון לביקורת על פני הגוף המבוקר )כגון רואת 

התלות של הגורם המבקר )כלומר, מהעובדה שבניגוד לגורם המבוקר, -החשבון(, או מעצם אי

או משילוב  –טרסים או למתח בין ערכים מנוגדים לגבי מושא הביקורת( המבקר אינו חשוף לניגודי אינ

כלשהו ביניהם. במלים אחרות, אין זה מקרה שרואת החשבון מופקדת על אמינות הדיווחים לבורסה 

התלות -ולא על ההחלטות העסקיות של החברה. משום שבכל הנוגע לדיווחים לבורסה השילוב בין אי

שלה מבטיחים הגנה נאותה על האינטרס של אמינות הדיווחים  שלה והמקצועית החשבונאית

לבורסה. לעומת זאת, בכל הנוגע להחלטות העסקיות של החברה ולהשאת רווחיה, אין לרואת 

 –שהוא האינטרס המרכזי של כל חברה מסחרית  –החשבון שום יתרון יחסי, וממילא האינטרס הזה 

 החברה. מופקד בידי ההיררכיה הניהולית הרגילה של 



המרכיב השלישי, העומד בבסיס רעיון הביקורת, כרוך בעובדה שכל המרכיבים האחרים של  

ולא ביחס להחלטה או לפעולה ספציפית  – במישור המבני העקרונימוסד הביקורת צריכים להתקיים 

 נתונה. היינו, הן ההנחה של אפשרות הכשל והן ההנחה לגבי היתרונות היחסיים של מוסד הביקורת

. השאלה איננה האם החלטה מסויימת של בקר הבטיחות היא נכונה מבניותהן הנחות  –ביחס לכשל 

או לא. הענקת הסמכות לבקר נובעת מהעובדה שהמערכת מניחה כי מבחינה מוסדית ומבנית הוא 

מצוי בעמדה טובה יותר לקבל החלטות מסוג זה משום שגורמי הפיקוד האחראים על הביצועים 

רגיל עשויים, במקרים מסויימים, להיכשל בנוגע לעמידה בדרישות הבטיחות, ואילו הצבאיים בת

המקצועיות והעמדה החיצונית של הבקר ביחס לבטיחות יקנו לו, באופן עקרוני, יתרון יחסי בקבלת 

החלטות נכונות בנוגע לשאלות הבטיחות. לכן, העובדה שגם גורם הביקורת יכול לטעות במקרים 

 –העובדה שבין הגורם המבוקר לגורם המבקר עשויות להיות מחלוקות במקרים כאלה  ספציפיים, וכן

אינה משנה את ההצדקה העקרונית להעניק לגורם המבקר את הסמכות לקבוע קביעות מחייבות 

 באותה גזרה.

 

 סיכום ביניים –האפיון של מוסד ביקורת חיצונית 

יקורת החיצונית שאני דן בו כאן. המדובר מהדיון לעיל עולה האפיון המדויק יותר של מוסד הב

להתערב בתהליכי קבלת ההחלטות, בפעולות  פוזיטיביתבמוסדות ביקורת שמחד, יש להם סמכות 

להיררכיה  –לפחות לא באופן ישיר  –ובתוצאות של הגורם המבוקר, אך מאידך, הם אינם כפופים 

ים'(. מוסדות כאלה פועלים על פי ההנחה הביצועית הרגילה של הגורם המבוקר )היינו, הם 'בלתי תלוי

)למשל, בטיחות באימונים, או  לגזרה נושאית צרה ומוגדרתשסמכות ההתערבות שלהם מתייחסת 

אמינות הדיווחים לבורסה( שבה הם נהנים מיתרונות יחסיים מובנים ביחס לגוף המבוקר, באופן 

קבלת החלטות מסוג זה. בהתאם,  שיכול לתת מענה לכשלים המונחים של הגוף המבוקר עצמו לגבי

תלות שביחד מעניקים -למוסדות ביקורת כאלה יש בדרך כלל התמחות מקצועית בתחום הנתון וגם אי

להם את אותם יתרונות יחסיים מובנים. בדרך כלל, גופים כאלה גם פועלים על סמך כללי פעולה 

 הוראות הבטיחות באימונים וכיו"ב(. וקודים מקצועיים ברורים וידועים )כגון, כללי הדיווח לבורסה, 

האפיון של מוסדות ביקורת חיצונית שאותו אני מציג כאן מבדיל אותם משני סוגים אחרים של  

מוסדות שגם אותם ניתן לכנות בשם כללי כ'מוסדות ביקורת'. סוג אחד של מוסדות ביקורת, שכבר 

מופעלת על ידי הגורם המבוקר נגעתי בו למעלה, עוסק בפעילות הבקרה הפנימית, השגרתית, ש

עצמו, כחלק אינהרנטי מהליך קבלת ההחלטות המקורי באותו גוף מבוקר. הליכים של פיקוח שגרתי 

על ידי ממונים, דיווח לרמות הגבוהות בהיררכיה, בקרת יצור, בקרת איכות, ביקורות פנימיות 

ות גם בהם מוסדות ביקורת, נמנים כולם על הסוג הזה של מוסדות שניתן לרא –תקופתיות וכיו"ב 

במובן הרחב של המילה. אלא, שכפי שהוסבר לעיל, הם שונים מממוסדות הביקורת הנדונים כאן, 

תלות מוסדית, אלא הם פועלים מטעם הנהלת הגוף המבוקר, -משום שהם אינם נהנים מאי

 והחלטותיהם כפופות באופן מלא להיררכיה הביצועית הרגילה.

ת ביקורת שאיני דן בו כאן, הוא מוסדות ביקורת כלליים, שבוחנים הסוג האחר של מוסדו 

מבחוץ את תהליכי קבלת ההחלטות, איכות הביצועים, ורמת התוצאות של גופים מבוקרים. בין אלו 

או  2ניתן לכלול גם גורמי ביקורת במינהל הציבורי, כגון מבקר המדינה )או מוסדות דומים לו בחו"ל(,

מבקרים פנימיים מסויימים )ראו להלן(, ועדות ציבוריות, אך גם גורמים הקיימים בשוק הפרטי, כגון 

גורמי תקינה, מכוני הערכה, ייעוץ ומחקר. כל הגורמים הללו מקיימים פעולות ביקורת שלעיתים הן 

                                                           
אני מתייחס כאן לסמכויות הביקורת הכלליות של מבקר המדינה ולא לאותן סמכויות פוזיטיביות  -ה"ש: א  2

 שיש לו ביחס לחושפי שחיתויות שהן צרות יחסית. 
 ביקורת מדינה בחו"ל. ]השלמה[ הפניה למוסדות -ב
אך לעובדה זו  –הופכות לנורמה מחייבת דרך פסיקת בג"ץ  –בישראל, לעיתים קביעות של מבקר המדינה  -ג

אין השפעה על האיפיון העקרוני של מוסד ביקורת המדינה מבחינת הניתוח שנעשה כאן, אלא יש מקום לדון 
 בה כשנדון בביקורת השיפוטית. ראו להלן בפרק **.



ם עושים רחבות היקף ומתייחסות לגזרה רחבה מאוד של פעולות והחלטות בגופים המבוקרים, וה

זאת מבחוץ, כלומר, הם אינם כפופים להיררכיה הביצועית של הגורם המבוקר. יחד עם זאת, מה 

שמשותף לכל הגורמים הללו הוא שאין להם סמכות פוזיטיבית להתערב ולהשפיע על התוצאות של 

הגורם המבוקר, אלא, הקבלה וההטמעה של הביקורת שלהם תלויה בשיקול הדעת של הגורמים 

 –אשר על כן, כאשר אדון )מיד להלן( בשיקולי המדיניות הנוגעים לביקורת החיצונית  3רים.המבוק

 ניתן להשאיר אותם מחוץ לדיון.

 היתרונות והחסרונות של מוסדות ביקורת

האם ביקורת היא תופעה רצויה? השאלה עשויה להיראות לקורא, ובמיוחד לקורא המשפטן, תמוהה 

הציבורית המוכרת לנו וגם בזירה המשפטית החשיבות והצורך של  ממבט ראשון. שהרי, גם בזירה

תלויה' מועלה, חדשות לבקרים, על נס, והכל מרבים לשבח -ביקורת, ובמיוחד ביקורת 'חיצונית' ו'בלתי

אלא, שאני מציע כאן מבט מפוקח יותר על מוסד הביקורת. למוסדות ביקורת יש  4ולדבר במעלותיה.

נטולי חסרונות. לביקורת יש גם חסרונות, והיא עלולה לשאת עמה  חשיבות רבה, אך הם אינם

מחירים חברתיים מסויימים. נדון תחילה בחשיבות של מוסדות ביקורת, ולאחר מכן נתייחס גם 

 לעלויותיה החברתיות. 

מעטים יחלוקו על כך שמוסדות ביצועיים ותהליכי קבלת החלטות, ולא כל שכן, כאלו הפועלים  

וניים, חייבים להיות כפופים לביקורת. החשיבות של ביקורת, מהסוג שדנתי בו לעיל, במוסדות שלט

נובעת בראש וראשונה מהצורך לתקן את הכשלים שאותם נועדה הביקורת לזהות ולתקן. פשיטא, 

שאם הוחלט בצבא להטיל על גורם חיצוני ליחידה המתאמנת לקיים ביקורת בטיחות באימונים, הרי 

תלוי והמקצועיות של הגורם המבקר עשויים להביא -להניח שהמעמד הבלתי יש סיבות טובות

להקטנת מספר תאונות האימונים. היינו, לא פעם, המיסוד של מוסדות ביקורת מבוסס על הידע 

המקצועי והניסיון )לעיתים הניסיון המר( של קברניטי מערכות ביצועיות שמוביל למסקנה שבגזרות 

ביקורת בלתי תלויים על מנת להבטיח מניעה ותיקון של כשלים שעלולים  מסוימות יש צורך במוסדות

להתפתח באותם תחומים, ושהניסיון מוכיח, שהבקרה ההיררכית באותם מוסדות אינה ערוכה לטפל 

בהם באופן אפקטיבי. בהתאם, היתרון הראשון, והטריוויאלי, של מוסדות ביקורת הוא היכולת שלהם 

 ולמנוע כשלים בתחום עליו הם מופקדים. למלא בהצלחה את תפקידם 

ואולם, בנוסף, לעצם קיומה של ביקורת על מערכות פעולה וקבלת החלטות עשויות להיות גם  

השפעות חיוביות נוספות. הניסיון האנושי, כמו גם שורה ארוכה של מחקרים בתחום הפסיכולוגיה 

עובדה שהחלטותיהם נתונות של מקבלי ההחלטה על ה עצם הידיעהההתנהגותית מוכיחים כי 

לביקורת, עשויה לשאת עמה שורה של השלכות חיוביות על האופן שבו מתקבלות ההחלטות, על 

מידת הרצינות שמקבלי ההחלטות מייחסים לתפקידם, ובהתאם, בסופו של דבר, גם על איכות 

ות לבחינה במלים אחרות, אנשים מתנהגים אחרת, כשהם יודעים כי החלטותיהם עומד 5 ההחלטות.

של מוסדות ביקורת. הנטייה האנושית להקל ראש, לפעול באופן אינטואיטיבי, אך לא מושכל, ולהימנע 

                                                           
ה"ש: אני מודע כמובן לעובדה שהניתוח בטכסט הוא במידה רבה פורמאלי, וניתן לטעון שמנקודת ראות ** 3

פקטו על התנהלות הגופים -סוציולוגית או פוליטית לעיתים יש לגופי ביקורת כאלה השלכות רחבות דה
יבות רבה המבוקרים. יחד עם זאת, ההיצמדות בטכסט לניתוח פורמאלי איננה מקרית, משום שיש חש

התערבות לגורם מבקר, לבין השאלה עד כמה במישור הפוליטי, חברתי או מעשי,  סמכותלהבחנה בין הענקת 
 יש לקביעותיו השפעה. ההבחנה הזו חשובה ביותר לניתוח של מהותה של הביקורת השיפוטית להלן. 

 בפסיקה, בעיתונות, וכיו"ב –]אסמכתאות[: חשיבות הביקורת  4
הידיעה שפעולותיך נתונות לביקורת + הצורך לנמק את  –פסיכולוגיה התנהגותית  – ]**אסמכתאות 5

 החלטותיך. [ 
היתרונות הנדונים כאן אינם בהכרח נחלתם של מודות ביקורת חיצונית במובן שנדון בטכסט, אלא הם קיימים, 

 דאי, גם לגבי ביקורת כזו.לפחות ברמה מסויימת, לגבי כל סוגי הביקורת והבקרה הפנימית. אך הם קיימים, בו



כל אלו, ניתנים למזעור כאשר מקבלי ההחלטות יודעים, או  –מבחינה זהירה של השלכות הפעולה 

  6מצפים, שהחלטותיהם יעמדו לביקורת של אחרים.

של ביקורת חיצונית רלוונטית במיוחד בכל הנוגע לפעולתם  הקטגוריה האחרונה של היתרונות 

של מוסדות השלטון. קיומה של ביקורת חיצונית ובלתי תלויה מגביר את רמת האמון הציבורי 

בתהליכי קבלת ההחלטות. היינו, בנוסף על התרומה הפוטנציאלית של ביקורת חיצונית למניעת 

ד חיוני בהבטחת אמון הציבור במוסדות הפועלים כשלים, ולשיפור איכות ההחלטות, יש לה תפקי

מטעמו ועבורו. במובן זה, התפיסה המחייבת ביקורת בלתי תלויה על מעשי השלטון כרוכה בתפיסה 

כוללת יותר של ממשל הוגן, שקיפות שלטונית וראיית מוסדות השלטון ועובדיו כנאמנים של הציבור 

 7אותו הם משרתים.

יתרונות. יש לה גם חסרונות והיא נושאת עמה מחירים חברתיים אולם, לביקורת יש לא רק  

לא מבוטלים. הסוג הראשון, והידוע יותר, של מוסדות ביקורת כרוך בעלויות הישירות שלה. מוסדות 

ביקורת, עם כל חשיבותם, מחייבים הקצאת משאבים, וזאת, בין אם המדובר במשאבים ציבוריים או 

שעשויות להיות ניכרות. בראש  עקיפות, לביקורת יש עלויות במשאבים פרטיים. אך מעבר לכך

וראשונה, מעבר לעלויות של מוסד הביקורת עצמו, לעצם הממשק בין גורמי הביקורת לבין הגורם 

המבוקר יש עלויות מבחינת ההכבדה והסרבול על המערכת הביצועית של הגורם המבוקר. אם 

י, וחסר עלויות, הרי לא היינו מסתפקים בבקר בטיחות ביקורת )קרי, כל ביקורת( היתה מוסד אידיאל

אחד, או ברואת חשבון אחת שיבקרו את האימון הצבאי או את הדו"חות של החברה הציבורית, אלא 

היינו ממנים כמה בקרים וכמה רואי חשבון שהיו חוזרים ומבצעים שוב ושוב את מלאכת הביקורת. 

וזאת לא רק משום שהוספת מוסדות ביקורת עולה  ואולם, מובן שבדרך כלל איננו נוהגים כך.

במשאבים ישירים. אלא גם, שהצורך של הגורם המבוקר להתמודד, ולהיערך, מול מוסדות הביקורת, 

גוזל ממנו משאבים ומכביד על פעילותו, ובסופו של דבר, עלול לפגוע באפקטיביות וברמת התפוקות 

, כל מוסד ביקורת משקף שיקלול של התועלות הצפויות היינו, בסופו של דבר 8שלו אותו גורם מבוקר.

 ממנו, לבין עלויותיו הישירות והעקיפות. 

במובן זה, ניתן לראות מוסדות ביקורת כחלק מהתופעה הכללית של אסדרה )רגולציה(.  

לרגולציה יש כמובן חשיבות, משום שהיא מגנה על ערכים חברתיים מסויימים )כגון, בטיחות, איכות 

 (hidden costs)וכיו"ב(. אך יש לה גם עלויות ניכרות, שחלק מהן נחשבות לעלויות 'נסתרות'  סביבה

משום שהן אינן באות לידי ביטוי ישיר בעצם ההקצאה התקציבית לגורמי הביקורת, אלא הן באות לידי 

בהתאם, לביקורת יש גם מחירים שנובעים  9ביטוי בעלויות המושטות על הגורם הנתון לאסדרה.

מעצם הצורך של הגורם המבוקר להתאים את עצמו לסטנדרטים ולדרישות של הגורמים המבקרים. 

עד לרמה מסויימת, או בהיקף נושאי מסויים, ההתאמה הזו היא תופעה חיובית. ואולם, מעבר לכך, 

'עודף' מעורבות של גורמים מבקרים בפעולתו הסדירה של הגורם המבוקר עשויה לגרום לתופעת של 

                                                           
קיומה של  לאפשרותכאן המקום לציין, כי היתרונות הללו נובעים, לפחות באופן חלקי, מעצם המודעות  6

ביקורת על מקבל ההחלטה, וזאת ללא תלות )לפחות לא ישירה( לעצם האפקטיביות של הביקורת, כאשר היא 
, (ex-ante)ת יתרונות מסויימים שבאם לביטוי מראש נערכת. במלים אחרות, לקיומה של ביקורת עשויים להיו

בעת קבלת ההחלטה המקורית וזאת, עוד לפני שבוחנים את היעילות הקונקרטית של מוסד הביקורת בדיעבד 
(ex post)  אם כי, אין ספק, כי בסופו של דבר, ברמה מסויימת, קיים קשר בין הדברים(. ]**אסמכתאות(– 

 פסיכולוגיה התנהגותית[ 
** אסמכתאות: אפשר מפסקי דין, דוחות מבקר המדינה, כתיבה על מבקר המדינה, וכתיבה אקדמית  7

 משפטית. 
הערה: דוגמא מעניינת מהתקופה האחרונה לגוף שקבל על העלויות הישירות והעקיפות של מוסד הביקורת  8

ל כל דרגיה כנגד הענקת היא ההתנגדות השיטתית ו'המלחמה' שניהלה )ועדיין מנהלת( פרקליטות המדינה ע
קרי  –סמכויות לנציבת הביקורת על הפרקליטות. ההתנגדות הזו נומקה בעיקר בשיקולים של עלויות עקיפות 

 מהסוג הנדון בטכסט. –הכבדה על הפעילות השוטפת של הפרקליטות 
 וההתנגדות של הפרקליטות.  –** אסמכתאות: נציבת הביקורת על הפרקליטות 

 העלויות הנסתרות של רגולציה. –** אסמכתאות  9



ליזציה, בירוקרטיזציה, והסטה של הגורם המבוקר מהתמקדות במטרות המקוריות של פעולותיו פורמ

  10.(goal displacement))מה שמכונה בעגה של חוקרי המינהל הציבורי 'הסטת המטרה' 

ואולם, מעבר לעלויות החברתיות הללו, קיים עוד מישור אחד שבו לביקורת יש עלות חברתית  

לווית דווקא לביקורת חיצונית מהסוג הנדון כאן. לכל ביקורת חיצונית כזו יש מחיר ניכרת. עלות זו, נ

כבד משום שהיא מאיימת על העיקרון החשוב ביותר שמנחה את המבנה וההיגיון שעומד ביסוד כל 

ה'ד.נ.א.' הבסיסי של כל מוסד ביצועי באשר הוא,  הקשר שבין סמכות לאחריות.מוסד ביצועי. זהו 

נושא גם באחריות לפעולות ולתוצאות המצויות  –עובדה שכל גורם שניתנת לו סמכות מבוסס על ה

 –בתחום סמכותו. כאשר מנהל ייצור במפעל תעשייתי מסויים מקבל סמכות לגבי ייצור של מוצר חדש 

הוא גם נושא באחריות הביצועית המלאה לתוצאות של תהליך הייצור, מבחינת לוחות הזמנים, 

הוא  –המוצר וכד'. וכאשר מפקד פלוגה מקבל סמכות לפקד על מבצע צבאי מסויים  העלויות, איכות

לא קיים מצב )שיכול להיחשב  –נושא באחריות לתוצאות המבצע. היינו, בעולם של מוסדות ביצועיים 

לה סמכות  מבלי שהיתה –לתקין או לגיטימי( שבו פלונית מקבלת אחריות לתוצאות פעולה מסויימת 

 לנהל, לקדם ולהשפיע על אותה זירת פעולה. 

הביקורת החיצונית מהסוג שאנו דנים בו כאן, היא מוסד שמאיים באופן תמידי על הקשר  

האינהרנטי הזה בין סמכות לאחריות שעומד בבסיס כל מוסד ביצועי. זאת משום, שלגורם המבקר יש, 

אך,  –תהליך גיבוש ההחלטה ודרך ביצוע הפעולה מחד גיסא, סמכות להשפיע באופן פוזיטיבי על 

מאידך גיסא, הוא איננו נושא באחריות ההיררכית לתוצאות הפעולה )משום שאיננו חלק מההיררכיה 

הביצועית של הגורם המבוקר(. כאשר, למשל, בקר הבטיחות מתערב ומפסיק תרגיל אמונים גדול 

בתוצאות של כישלון התרגיל. הוא אחראי, אך  ויקר בשל הפרת הוראות הבטיחות, הבקר איננו נושא

ורק, על העמידה בהוראות הבטיחות. במלים אחרות, הבקר איננו נדרש ואיננו אמור להביא בין 

שיקוליו את העלויות בעיכוב התרגיל )כגון, גיוס אנשי מילואים במיוחד לצורך התרגיל, בזבוז תחמושת 

תלות, דווקא בשל העובדה, שמצפים ממנו להתעלם -וכיו"ב(. אלא, המערכת הצבאית מעניקה לו אי

מכל שיקול אחר, ולהבטיח את קיום הוראות הבטיחות. מובן, שכל זמן, שהמדובר בגזרה צרה של 

ביקורת, שמופעלת על סמך כללים ברורים וידועים מראש )כגון, הוראות בטיחות(, מבנה זה של ניתוק 

ורר בעיות מיוחדות )והבקר, אכן נושא באחריות, ככל הקשר בין סמכות לאחריות הוא ראוי ואינו מע

, לבצע כוללתשמדובר בתחום הבטיחות עצמו(. ואולם, אם לגורם ביקורת מוענקת סמכות פוזיטיבית 

הרי הבעייתיות של  –הערכה ולהתערב בתהליכי קבלת ההחלטות או בפעולות של הגורם המבוקר 

פה. ההיגיון של מערכת ביצועית, איננו יכול לסבול הניתוק בין הסמכות לאחריות עומדת במלוא תוק

מצב שבו תוענק לגורם כלשהו, שאינו חלק מההיררכיה הביצועית של הגורם הנוגע בדבר, סמכות 

מבלי שיישא באחריות לתוצאות  –כוללת, להתערב באופן פוזיטיבי בהחלטות של אותו גורם 

 התערבותו. 

למשל, אין מקום להעניק סמכויות התערבות עובדה זו האחרונה מסבירה היטב מדוע,  

פוזיטיביות לגורמים כגון מבקר המדינה. כידוע, למבקר המדינה בישראל, יש סמכויות ביקורת רחבות 

ביותר )הרבה מעבר למה שמקובל לגבי מוסדות מקבילים בשיטות ממשל אחרות(. בין היתר, המבקר 

יות המדינה )עמידה במגבלות התקציביות( מוסמך לא רק לבקר את הצד החשבונאי של פעולת רשו

אלא גם לקיים ביקורת בנוגע ליעילות הפעולה של הגופים המבוקרים, קיום כללי המינהל התקין, 

עמידה בנוהלים והנחיות, ואף לבחון את רמת ההצלחה של גופים אלו לעמוד ביעדים שהציבו לעצמם 

                                                           
 ראו למשל: 10

[SEE  (1981; N.Y. Plenum Press) 181Fatal Remedies: The Ironies of Social Interventions Sieber S.D.,  

(OUP, 1997) 141/ The Audit Society]; Michael Power, BOOKS-REG -SOURCES 

 
 + כתיבה נוספת על פורמליזציה ובירוקרטיזהציה.  Andersenהכתיבה של  –** אסמכתאות: הסטת המטרה 



טענות וקובלנות על כך שהגופים לא אחת נשמעות בתקשורת  11במישור המדיניות הממשלית.

המבוקרים אינם מקיימים את המלצות המבקר, ועל כן, מן הראוי 'לתת למבקר שיניים', קרי, להעניק 

אלא, שגישה זו בטעות יסודה משום  12לו סמכויות אכיפה פוזיטיביות כדי להבטיח את קיום המלצותיו.

ה בתחומי הביצוע של הגופים שכאמור, קבלתה, פירושה שהמבקר יהפוך לבעל סמכות החלט

כפי שנראה,  13המבוקרים וזאת ללא שהוא נושא באחריות להשלכות ולתוצאות של התערבותו.

 השיקולים הנדונים כאן, הם רלוונטיים ישירות גם לדיון בביקורת השיפוטית להלן. 

 יתרונות וחסרונות –הביקורת השיפוטית 

חינה של מוסד הביקורת השיפוטית. מה שמאפיין את הדיון הכללי במוסדות ביקורת מוביל אותנו לב

הביקורת השיפוטית בהשוואה למוסדות אחרים של ביקורת הם המאפיינים הבאים: היא נעשית בידי 

ביחס  תלות מוסדית ואוטונומיה-רמה גבוהה של אימוסדות שיפוטיים, שהמאפיין המרכזי שלהם הוא 

 15גי הפעולות השלטוניות )או למצער על רובם(.היא חלה על כלל סו 14למערכת אותה הם מבקרים.

היא נעשית על סמך כללים משפטיים )חוק או תקנות(, אך גם על סמך סטנדרטים חוקתיים ומנהליים 

הביקורת  16שונים )כגון, עקרונות יסוד חוקתיים, עיקרון השוויון, ודרישות הסבירות והמידתיות(.

. זאת משום שהביקורת אינה אמורה הליכי ומוסדי ברמה גבוהה של פורמליזםהשיפוטית מאופיינת 

לבחון את רמת היעילות או הרציות של ההחלטה הרלוונטית מנקודת הראות של המוסדות שקיבלו 

אותה, אלא רק לבחון את התאמתה לכללים משפטיים פורמאליים. ולבסוף, למוסדות הביקורת 

סמכות ההתערבות שלהם לשינוי התוצאה רחבות היקף. כלומר,  פוזיטיביותהשיפוטיים יש סמכויות 

 של הפעולה המנהלית המקורית היא רחבה הרבה יותר מאשר של כל מוסד ביקורת אחר.

המשמעות של כל המאפיינים הללו היא שביקורת שיפוטית היא 'מקרה קצה' בהשוואה  

החברתיות למוסדות ביקורת אחרים הן מבחינת היתרונות שלה, אך גם מבחינת החסרונות והעלויות 

 שלה.

בצד היתרונות, דומה שאין תחליף לביקורת השיפוטית בכל הנוגע לתפקידים המרכזיים שהיא  

ממלאת. בראש וראשונה, הביקורת השיפוטית היא המוסד החשוב ביותר, והעומד בראש הפירמידה 

ים, כלומר, מוסדות הביקורת השיפוטית הם האחראים על האכיפה של החוק הקי 17של שלטון החוק.

ומגבלות השיטה החוקתית, על מוסדות השלטון. בד בבד, וכפועל יוצא, מוסדות הביקורת השיפוטית 

                                                           
 ** אסמכתאות: חוק מבקר המדינה; דוחות המבקר; ספרות על המבקר )בן פורת, מיכל טמיר וכד'(.  11
 ** אסמכתאות 12
: "יש בסיס רציונלי מוצק ליחס ההפוך בין רוחב היריעה שבה דן המבקר לתוקף 113והשוו, מיכל טמיר, עמ'  13

 ייב של הביקורת". המח
 ** עוד אסמכתאות: גד ברזילי?

 ** ראו הדיון להלן* במאפיינים של מוסדות שיפוטיים. 14
*** מאפיין זה של רמת השפיטות של החלטות שלטוניות שונה משיטה לשיטה. קיימות לא מעט שיטות  15

שפיטות  –משפט שבהן חלק ניכר מהפעולות של המנהל הציבורי אינן כפופות לביקורת שיפוטית )אסמכתאות 
ית**(. יטת המשפט ***; באנגליה, אוסטרליה ** ובארצות הבר מוגבלת באירופה הקונטיננטלית** בסקנדינביה

בישראל היא אחת השיטות המרחיבות ביותר בעולם בכל הנוגע להכללת כלל סוגי הפעולות והחלטות 
השלטוניות תחת המטריה של הביקורת השיפוטית. תחומים כגון, החלטות פנימיות של הפרלמנט, החלטות 

אינם נתונים תחת  –חשאיים של רשויות תביעה, החלטות ופעולות בתחום הביטחון, הצבא או השירותים ה
ביקורת שיפוטית או שהביקורת עליהם מוגבלת ביותר בשיטות משפט רבות ]*** אסמכתאות[. לעומת זאת 

 300קו , שניצר, וכו,  שרידאצלנו, תחומים אלו הם שפיטים ונתונים לביקורת שיפוטית מלאה ]** אסמכתאות: 
אחרות מגמה להרחבת הביקורת השיפוטית לתחומים )ברזילי( וכו'.[ עם זאת, קיימת גם בשיטות משפט 

הרחבת השפיטות בקנדה, אנגליה וארה"ב?**[. כך או  –שבהם פעם היתה חסינות מביקורת ]***אסמכתאות 
 כך, מה שנאמר בטכסט רלוונטי בודאי לביקורת שיפוטית כפי שהיא מוכרת לנו בישראל.

 חחח

 ההבחנה בין כללים לסטנדרטים –** ה"ש  16

 פנות לדיון להן בחלק זה ** ולה
* וראו להלן* הדיון ביחסים המוסדיים שבין הביקורת השיפוטית בבתי המשפט לביקורת במוסדות אחרים  17

 ]*הדיון ביועצים משפטיים ופרקליטים[.



לוקחים חלק חשוב במשימה של אכיפת עקרונות של ממשל תקין וטוהר מידות בממשל 

תלות מוסדית ואישית, וההתמקצעות -העובדה שבתי המשפט נהנים מרמה גבוהה של אי18הציבורי.

המשפט מאפשרים להם למלא את התפקיד העיקרי במערך זה של הגנה ואכיפה שלהם בעקרונות 

בנוסף, ביקורת שיפוטית נמרצת עשויה להיות גורם חשוב 19של עקרונות שלטון החוק והמנהל התקין.

 20להבטחת פעולה מינהלית מסודרת, מושכלת, זהירה ואחראית.

היתרון השני והחשוב לא פחות של הביקורת השיפוטית נוגע להגנה על עקרונות חוקתיים ועל  

חירויות הפרט. אמנם, בקרב תיאורטיקנים של דיני חוקה, קיימים זרמים מסויימים שחולקים על כך 

 21שצריך להיות אמון על פרשנות החוקה ואכיפת עקרונותיה. הבלעדישבתי המשפט הם הגורם 

אם נניח שלגישות כאלה יש השפעה כלשהי מחוץ להגות האקדמית, איש אינו חולק על כך  ואולם, גם

בתחום של פרשנות הטכסט החוקתי, גיבוש העקרונות  מרכזישבתי המשפט צריכים למלא תפקיד 

במסגרת זו, יש לבתי  22החוקתיים, ואכיפתם הלכה למעשה במסגרת העניינים המובאים לפניהם.

ני לו בחשיבותו בהגנה על חירויות הפרט כנגד שרירות ופגיעה מצד השלטון. המשפט תפקיד שאין ש

האתגר החשוב ביותר של בית המשפט בהקשר זה הוא הגנה על חירויות היסוד של אותם פרטים 

השייכים לקבוצות מיעוט חלשות, מנודות ומנותקות ממוקדי הכוח השלטוני. ובכך, בא לידי ביטוי 

רת השיפוטית במערכת הדמוקרטית: הגנה על זכויות יסוד של מיעוטים התפקיד המרכזי של הביקו

 23כנגד תופעות של התנכלות או שחיקה של זכויותיהם על ידי רשויות השלטון הפוליטיות הרובניות.

לכך, ניתן להוסיף כי ביקורת שיפוטית היא נדבך חשוב, ואולי הכרחי, בהבטחת קיום הליכים 

מוקרטיים בסיסיים כגון, שיתוף הציבור בהליכי קבלת החלטות וממשל שלטוניים שיקיימו עקרונות ד

 24פתוח והוגן.

התלות -כל היתרונות האמורים של הביקורת השיפוטית נובעים, כאמור, בראש ובראשונה מאי 

של המערכת המשפטית ומהאוטונומיה שלה ביחס לרשויות השלטון האחרות. אי התלות הזו היא 

ל לאכוף על רשויות השלטון, ללא פניות, את החוק ועקרונות המשפט המבטיחה שבית המשפט יכו

הציבוריים. ואי התלות הזו היא גם הסיבה שניתן להטיל על בתי המשפט את ההגנה על חירויות 

הפרט בריבו עם השלטון ואת ההגנה על החירויות של מיעוטים וקבוצות מוחלשות. דווקא העובדה 

כלפי הציבור הופכת אותו למתאים למלא  –במישור הדמוקרטי  –שבית המשפט אינו אחראי ישירות 

את התפקיד האנטי רובני. בניגוד לרשויות השלטון האחרות שחייבות להתאים את עצמן לרחשי הלב, 

בתי המשפט נמצאים בעמדה  –ולעיתים גם למשוגות ולהלכי הרוח הקיצוניים של הציבור הרחב 

                                                           
 מנהל תקין וטוהר מידות. –** אסמכתאות  18

פסיקה בתחום  –** אסמכתאות  -יותר משיטות אחרות  –+ *** הערה: התפקיד הזה מפותח מאוד אצלנו 
 אייזנברג, דרעי, פנחסי, רמון, ראשי הערים וכד'.טוהר המידות ** 

 פסיקה. –** אסמכתאות  19
20 See Cass R. Sunstein, On the Costs and Benefits of Aggressive Judicial Review of Agency Action, 

1989 Duke L.J. 522, 529 ("[A] world without aggressive judicial review might well suffer from 

increases in lawlessness, carelessness, overzealous regulatory controls, and inadequate regulatory 

protection."). 

 Mark Elliott, Judicial Review's Scope, Foundations and Purposes: Joining the Dots, (2012)ובאנגליה 
NZLR, 4-5. 

 וכד'  Larry Kremer –** אסמכתאות: חוקתיות פופולרית  21

 (Bassok & Dotan 2012)** אפשר להסתמך על  (Departmentalism)** אסמכתאות: תיאוריות של חציצה 

 .Tushnetהכתיבה של 
 פסיקה שלנו + ברק וכד' –** אסמכתאות  22
 רובני; -; הכשל האנטיELYתיאוריית ההליך של  –כמגן על מיועוטים בימ"ש  –** אסמכתאות  23

 החובה של ביהמ"ש להגן על חירויות של מיעוטים. –** וכן פסיקה וספרות ישראלית 
 , הערה * לעיל. Sunstein** ראו למשל  24

 ממשל פתוח, חופש המידע וכד'. –** אסמכתאות 



ת עקרונות המשפט, ולהגן על חירויות הפרט, גם בסיטואציות המתאימה ביותר, להחיל, ללא פניות, א

 הקיצוניות ביותר, כשהדבר עומד בסתירה חריפה להלך הרוח בציבור בכללו. 

התלות -התלות השיפוטית יש לא רק יתרונות. אלא, הרמה הגבוהה של אי-ואולם, לאי 

. מטבע הדברים, אי האישית והמוסדית של המערכת המשפטית יש גם מחירים חברתיים ניכרים

התלות המוגברת הזו, כשהיא מצטרפת לסמכויות הפוזיטיביות הרחבות שנתונות למוסדות הביקורת 

השיפוטית, נושאת בחובה פוטנציאל ממשי להתממשות של כל הסכנות והעלויות החברתיות הכרוכות 

י קבלת ההחלטות בביקורת חיצונית. הצבעתי לעיל על סכנות אלו של פורמליזציה מוגברת של הליכ

במנהל הציבורי, של בירוקרטיזציה, ושל התקת המטרה )כלומר, של הסטת גורמי קבלת ההחלטות 

מהמסלול הראוי של פעולה יעילה ואפקטיבית, אל מצב שבו הם ינסו באופן מוגזם או קיצוני להתמקד 

והסטנדרטים אך ורק באספקטים העומדים לביקורת אינטנסיבית תוך הזנחה של הערכים, המטרות 

. סכנות אלו חריפות במיוחד בהקשר של הביקורת השיפוטית. שהרי, 25המקוריים של פעולתם(

ההליך השיפוטי הוא שונה מאוד, כמעט בכל מישור, מהליך קבלת ההחלטה המקורי במנהל 

הוא נעשה על פי כללים משפטיים פורמאליים, ועל פי פרוצדורה שיפוטית מובנית. הוא  26הציבורי.

ל על ידי משפטנים, ולא על ידי מי שהם מומחים במתודה המקצועית )הצבאית, הטכנולוגית, מנוה

האדמיניסטרטיבית או האחרת( הרלוונטית להליך קבלת ההחלטה המקורי. הסכנה של החלפת 

הערכים, המטרות והסטנדרטים של הליך קבלת ההחלטה המקורי, והכפפתו לערכים ולסטנדרטים 

קיימת בכל חריפותה, ומתממשת, באופן כמעט בלתי  –כנות 'משפטיזציה'( משפטיים )מה שנהוג ל

  27נמנע, ככל שהביקורת השיפוטית מתרחבת לתחומים נוספים של הליכי קבלת ההחלטות במנהל.

זאת ועוד, הצבעתי לעיל על העובדה שהבעיה האינהרנטית בכל סוג של ביקורת שיפוטית  

התלות -הרמה הגבוהה של אי 28י בין סמכות לבין אחריות.היא האיום שהיא יוצרת על הקשר ההכרח

השיפוטית כשהיא משולבת בסמכויות הפוזיטיביות הנרחבות הנתונות בידי מוסדות הביקורת 

השיפוטית להשפיע על תוצאת ההליך המינהלי, הופכת את האיום של המערכת השיפוטית על הקשר 

ת ביקורת אחרת. טלו למשל את המקרה שבין סמכות לאחריות, לחריף ביותר ביחס לכל מערכ

המפורסם של שאלת ההקמה והמיקום של גדר ההפרדה שבין ישראל לשטחים בתקופת האינתפאדה 

השניה. בשורה של עתירות לבג"ץ שונה התוואי המקורי שמערכת הביטחון קבעה לגדר ההפרדה, 

ד הצבאי של האזור במצב דברים כזה, כאשר המפק 29ותוואי הגדר הוסט בהתאם להחלטות בג"ץ.

אך בית  –לעבור במיקום מסויים  –מנקודת המבט של שיקולי הביטחון  –סובר כי תוואי הגדר צריך 

אך לא  –הרי קביעה זו תוביל להסטת תוואי הגדר  –המשפט קובע כי תוואי הגדר יוסט למיקום אחר 

של התערבות בית לשינוי ולהסטה של האחריות הביטחונית למיקום קו הגדר. היינו, התוצאה 

המשפט היא שתוואי גדר ההפרדה נקבע על ידי גורם אחד )בית המשפט( אך באחריות הסופית 

ממשיך לשאת גורם אחר, קרי המפקד הצבאי.  –להשלכות הביטחוניות של מיקום גדר ההפרדה 

 30ן.כלומר, נוצר למעשה נתק בין הסמכות לקבוע קביעות בענייני ביטחון לבין האחריות על הביטחו

, ניתן לטעון שהתערבות מוגזמת של מוסדות ביקורת, ובראשם ביקורת שיפוטית, בהליכי בהתאם

קבלת החלטות שלטוניים גורמת נזק למוסדות השלטוניים הנתונים לביקורת משום שהיא עלולה 

                                                           
 לעיל הדיון בעמ' *.  25
 בעיקרון הריסון. * וראו להלן הדיון 26
 מקורות ביחס ל'משפטזציה' ** –*** ה"ש  27
 * הדיון לעיל. 28
 Reichman & Davidovוגם כתיבה אקדמית עניפה כולל כתיבה כמותנית  –וכו'  בית צוריף** עתירות הגדר  29

 וכו'. 
מישור ב** ה"ש: בית המשפט יכול לרכך במידה מסויימת את ההשלכות של הנתק הזה על ידי התאמות  30

אלא רק יחזיר את העניין  –כלומר, להימנע מלהעניק סעד 'חיובי' שיורה למפקד היכן למקם את הקו  הסעדים.
למשיבים על מנת שיקבעו בעצמם קו חילופי שיקבל את אישור בית המשפט. גישה כזו יכולה אולי להוות מורה 

מטעמים של  –ישה האמריקנית הדוגלת דרך מעשי לבתי המשפט בכל הנוגע להפעלת סמכויותיהן )**והשוו לג
(. ואולם, אין בכך  reverse & remandאך ורק בהתערבות ע"ס סעדים שליליים כאלה של  –הפרדת רשויות 

 כדי לענות על הבעייתיות העקרונית הנדונה בטכסט בקשר לעלויות החברתיות של הביקורת השיפוטית.  



להוביל אותם להתפרקות מאחריות, פועל יוצא מכך שהנוגעים בדבר יודעים שממילא החלטתם 

 31צב מחדש בידי בית המשפט, וגם לשחיקה במעמדם הציבורי ובאמון הציבור בהם.תיבחן ותעו

חשוב להדגיש כי אינני טוען כמובן שהחסרונות הללו צריכים להוביל לשלילה של הביקורת  

השיפוטית. כך, למשל, ניתן בהחלט לטעון כי הביקורת השיפוטית על תוואי גדר ההפרדה היתה 

עה החמורה בחירויות הפרט של תושבי האזור כתוצאה מהתוואי המקורי חיונית ומוצדקת לאור הפגי

של הגדר. ולאור זאת, במקרה של גדר ההפרדה היתרונות של ההתערבות השיפוטית היו גדולים 

מהחסרונות )למשל, משום שהפגיעה בביטחון היתה מוגבלת בהשוואה לפגיעה בחירויות הפרט(, 

ת הממשל בישראל לשלם את המחיר הזה בהקשר של גדר ולכן, בראיה כוללת, שווה היה למערכ

הפרדה. יחד עם זאת, כאשר דנים בביקורת שיפוטית יש תמיד לשקול בזהירות את המחירים של 

ההתערבות אל מול היתרונות שלה. בהקשר זה ראוי לציין כי הדיון השיפוטי אצלנו הוא דל במיוחד. 

יבות של מלאכת הביקורת השיפוטית ושל בתי המשפט בישראל מרבים לפאר ולרומם את החש

ואולם, הדיון בביקורת השיפוטית אצלנו נוטה להתעלם כמעט כליל מהמחירים  32תרומתה החברתית.

החברתיים ומהסיכונים של התערבות שיפוטית בתהליכי קבלת החלטות במנהל הציבורי. ובכך, הדיון 

מוצאים מודעות גבוהה של המערכת הזה אצלנו שונה מאוד מהדיון במדינות אחרות, שבהן אנו 

 33השיפוטית לא רק לתועלות שבביקורת השיפוטית אלא גם למחיריה החברתיים.

לסיום הדיון בנושא זה של היתרונות והחסרונות של הביקורת השיפוטית מן הראוי להבהיר  

יפוטית. של היווצרות העלויות החברתיות של הביקורת הש לאופן ולתזמוןעוד נקודה חשובה הנוגעת 

הצבעתי לעיל על העובדה, שלכל ביקורת, וגם לביקורת השיפוטית, יש השפעה לא רק על המקרים 

שמגיעים בפועל לבתי המשפט, אלא גם כלל המקרים האחרים שהמנהל הציבורי מטפל בהם. היינו, 

 לעצם האפשרות של ביקורת, יש, מטבע הדברים השלכות חיוביות על אופני קבלת ההחלטות במנהל

ואולם, מובן, שאותם דברים אמורים גם לגבי ההשלכות השליליות של הביקורת. אם  34הציבורי.

הכפפתם של תהליכי קבלת החלטות מסויימים לביקורת שיפוטית נושאת עמה תופעות שלילות של 

של אותם תהליכי קבלת  מעצם ההכפפהפורמליזציה, משפטיזציה וכד', הרי השלכות אלו נובעות 

ולא מעצם ההתערבות בפועל של בית המשפט באותם מקרים שבהם  –קורת שיפוטית החלטות לבי

הם מתערבים. במלים אחרות, אם אנו מגיעים למסקנה כי התערבות שיפוטית בתחומי פעולה 

מסויימים היא 'לא כדאית' בראייה חברתית כוללת, משום שהמחירים של ההתערבות עולים על 

במקרים מסוג זה  בפועלובדה שבית המשפט ימעט להתערב הרי הע –התועלות באותם הקשרים 

                                                           
 (253( עמ' 2010אילן, -)אונ' בר עבר הווה עתיד–המהפכה החוקתית  ראו למשל גדעון ספיר, 31
 ארז וכד'(. -גם בפסיקה וגם בספרות )זמיר, ברק –דברי שבח בחשיבות הביקורת  –* אסמכתאות  32

שם  140-146המדגישים את חשיבות הביקורת השיפוטית ורציותה ועמ'   101-104ראו למשל אצל זמיר עמ' 
ת המועלות בציבור בשנים האחרונות כנגד ביקורת בג"ץ. וראו גם הדיון מוקדש בעיקר להדיפת טענות שונו

)הדגשת חשיבות הביקורת ללא דיון במחירים שלה(.  1587-89( 2004זמיר, הסמכות המנהלית, כרך שלישי )
זאת ועוד, גם כשזמיר דן בעלויות של עצם החלת הביקורת השיפוטית, כגון בסוגיית השפיטות, הרי הוא עושה 

הראות של הרשות השופטת עצמה, ולא מנקודת ראות חברתית כוללת. ראו למשל הדיון של  זאת מנקודת
שם הוא מציין כי לדעתו לפעמים על בית המשפט לעשות שימוש בדוקטרינת השפיטות  1811-12זמיר בעמ' 

יות אך זאת, מחשש מהתגובה של הרשויות הפוליט –ולהימנע מלהיכנס מלכתחילה לנושאים פוליטיים רגישים 
 שעשויות לצמצם בחקיקה את סמכויות בג"ץ. 

חריג מסויים לקביעה שבטכסט ניתן למצוא לאחרונה במספר פסקי דין של השופט רובינשטיין שבהם הוא 
מ.י. נ'  7726/10מתעמת ישירות עם טענות בדבר המחירים החברתיים של ביקורת שיפוטית, ראו למשל ע"א 

( בסעיף 2011) התאחדות קבלני שיפוצים לשיוקם נ' מ.י. 5188/09בג"ץ  ( בסעיף ו' לפסק הדין;2012) מחלב 
( 2012: משפט ושלטון במדינה משתנה )צרכן-נתין-אזרחארז, -. והשוו גם הדיון אצל דפנה ברקה' לפסק הדין(

-)שם המחברת מדגישה את המגבלות של הביקורת השיפוטית ככלי לתיקון עוולות בתחום הכלכלי 169-72
 במיוחד בכל הנוגע לזכויות רווחה(. חברתי, ו

Benzene (Monday Morning Quarterbacking ;) ריינקוויסט בפרשת  –ארצות הברית  –** אסמכתאות  33

 הפסיקה של סקליה; פוזנר. 
 ** לבדוק גם באנגליה.

 * לעיל הדיון בהשלכות של אחריותיות  34



)או הפוטנציאל( של  האפשרותלא תועיל לפתרון הבעיה. זאת משום, שעצם  –שמגיעים לפניו 

ההתערבות, כתוצאה מעצם ההכפפה של אותם תחומי פעולה לביקורת שיפוטית, נושאת עמה את 

ה שכמקרים כאלה מגיעים לדיון שיפוטי מרבית המחירים החברתיים של ההתערבות, וזאת גם בהנח

בית המשפט ממעט להתערב בפועל בתוצאת ההליך המנהלי. ה'משפטיזציה' של אותו תחום  –

פעולה, על כל השלכותיה השליליות, עלולה להיגרם לא כתוצאה מכך שכל מקרה מגיע לבית 

צם העובדה המשפט, או שבית המשפט מרבה לפסול בפועל החלטות מינהליות כאלה, אלא מע

שהגורם המינהלי בעל הסמכות צריך לפעול, על סמך סטנדרטים משפטיים בכלל. אם נוסיף לכך את 

העובדה שהכלים המרכזיים שהביקורת השיפוטית אצלנו פיתחה בשנים האחרונות ככלי עבודה 

ה מרכזיים הם סטנדרטים עמומים )סבירות ומידתיות( שקשה לצפות בדיוק את דרך יישומם בכל מקר

ומקרה, נקל להבין מדוע ההשלכות )הלא תמיד חיוביות( של הביקורת השיפוטית אינן תלויות במידת 

  35השכיחות של פסקי הדין שבפועל משנים את ההחלטה המנהלית המקורית.

הדיון לעיל מדגיש את החשיבות של השאלה של הגבולות של תחומי הפעילות השלטונית  

כלומר שאלת השפיטות )שתידון להלן בפרק  –לביקורת שיפוטית שצריכים להיות כפופים מדעיקרא 

בד בבד, השאלה של הגבולות העקרוניים של הביקורת מבחינת התיחום הנושאי  36נפרד בחלק זה(. 

  37שלה, תעסיק אותנו בחלקים שונים של החיבור.

 פרק שישי: מחסומים סטטוטוריים והסמכות לשלול ביקורת שיפוטית

ות הנוגעות לביקורת השיפוטית היא השאלה של התלות של היקף הביקורת אחת השאלות החשוב

ואף עצם קיומה בהוראות החוק. במלים אחרות, השאלה היא האם, ועד כמה, המחוקק רשאי 

להשפיע ולעצב את היקף הביקורת השיפוטית בתחומי פעולה מסויימים. שאלה זו משיקה לשורה של 

ות הביקורת השיפוטית ובאופן יישומה, כגון, שאלת שאלות אחרות, שאף הם נוגעות בגבול

ואף שאלת סמכות השיפוט של הערכאות  39השאלה של תיזמון הביקורת השיפוטית, 38השפיטות,

עם זאת, הדיון בשאלה של עצם הסמכות של המחוקק לשלול באופן  40השונות ובמיוחד סמכות בג"ץ.

קפה מערב שיקולים ייחודיים בתחום ישיר את אפשרות הביקורת השיפוטית, או להגביל את הי

המשפט החוקתי והמנהלי כאחד. להלן, אסקור את התפתחות הדין בנושא, ולאחר מכן יידונו שיקולי 

 המדיניות במישור המינהלי והחוקתי הנוגעים לסוגיה.

 סוגי מחסומים סטטוטוריים

לול ביקורת שיפוטית מחסומים סטטוטוריים הם ביטויים המופיעים בדברי חקיקה שונים שנועדו לש

בכלל, או להגביל את היקף הביקורת בתחומי פעולה מנהליים מסויימים. למרות שטכניקות חקיקה 

כאלה רווחות היום הרבה פחות מאשר בדברי חקיקה ישנים יותר, הרי עדיין, בדין הישראלי כיום, יש 

נסקור  41ורת השיפוטית.לא מעט הוראות חוק שיכולות להיות להן, לכאורה, השלכות על היקף הביק

 להלן כמה מהנוסחאות המקובלות לעניין זה.

                                                           
שם הוא מצדיק את הרחבת השפיטות בבג"ץ בטענה שהשינוי בגישת  26-125והשוו לדיון אצל זמיר, בעמ'  35

 (. 126בית המשפט הוא מוגבל בהיקפו משום שהוא "חל במישור הדיוני, אך לא במישור המהותי." )שם בעמ' 
 * להלן פרק * ]שפיטות[  3636

 פסיקה + ספרות  –שפיטות בישראל  –** אסמכתאות  
 ** והשוואה לחו"ל. 

 הדיון במחסומים סטטוטוריים בחלק זהגם  –* ראו להלן ו
 גבולות הסבירות.  –**** הדיון בחלק רביעי 

 האם נדון בשפיטות כאן בפרק נפרד?**** –** הפניה  38
, ** הכוונה להוראות חוק המגבילות את הביקורת השיפוטית מבחינת נקודת הזמן שבה אפשר לקיים אותה, כגון 39

יום להגשת  45 –הוראות הקובעות מועדים להגשת ערעורים, הוראות בנוגע לשיהוי )חוק בתי המשפט לעניינים מינהליים 
והשוו, לדיון  –עתירה **( וכד'. ראו למשל ]**אסמכתאות לעניין היקף הביקורת של בית המשפט על הוראות כאלה 

 (. ואילך 1229עמ'  10בארצות הברית, אצל שטראוס מהדורה 
והפניה להמשך הפרק * שם יידון השוני האנליטי בין שאלת סמכות השיפוט של  –סמכות השיפוט  –** אסמכתאות  40

 ערכאות מסויימות לבין נושא המחסומים הסטטוטוריים. 
 ולהלן -דברי חקיקה המכילים נוסחאות חסימה  –** אסמכתאות  41



של ההחלטה המינהלית. כלומר,  הוראות סופיותטכניקה אופיינית אחת בתחום זה היא  

הכוונה של הוראה כזו היא, לכאורה,  42הוראה בחוק שהחלטה מינהלית מסויימת היא 'סופית'.

בערכאות נוספות, ולכן, הדבר עשוי כמובן להשפיע על להדגיש כי החלטה זו אינה ניתנת לתקיפה 

היכולת לתקוף את ההחלטה בהליכי ביקורת שיפוטית. לעיתים המחוקק אף מחזק את הקביעה לגבי 

 43הסופיות של אותה החלטה מינהלית בקביעה כי ההחלטה היא 'סופית, ואין אחריה ולא כלום' וכיו"ב.

לקבוע ממצאים או עובדות מסויימות, המחוקק לעיתים  במקרים אחרים, כאשר דובר בהפעלת סמכות

קבע כי אותן קביעות של הגורם המינהלי המוסמך יהוו 'ראיה חלוטה' או 'ראיה מכרעת' לתוכנן. גם 

  44קביעות כאלו, נועדו להגביל את היקף הביקורת השיפוטית ביחס לתוכן העובדתי של אותן קביעות.

קף הביקורת השיפוטית מתייחסת לאופן שבו מנוסחת טכניקה אחרת שנועדה להגביל את הי 

הענקת הסמכות לגורם המינהלי הרלוונטי. כך למשל, בדברי חקיקה מנדטוריים מסויימים היה נהוג 

או לפי שיקול דעתו  45לקבוע כי הגורם המוסמך מקבל על ההחלה "על פי שיקול דעתו",

ות אלו נועדו להדגיש את העובדה שהמחוקק נוסחא 47או לפי שיקול דעתו 'המוחלט'. 46'הסובייקטיבי',

ביקש להקנות לגורם המוסמך מרווח שיקול דעת רחב, דבר שעשוי )או, שלמצער נועד( להשפיע על 

נוסחה נוספת שבה המחוקק נהג להשתמש פטרה את  48היקף הביקורת השיפוטית על ההחלטה.

הנמקה הניתנת להחלטה הגורם המינהלי המוסמך מחובת מתן נימוקים להחלטותיו. הואיל וה

הפטור מחובת ההנמקה נועד, לכאורה, להעניק  49מינהלית היא הבסיס לתקיפתה בערכאות,

  50להחלטה הרלוונטית פטור מביקורת שיפוטית, או לפחות להגביל את היקפה.

 התפתחות הדין ביחס למחסומים סטטוטוריים

לפני שאני ניגש לסקירה של התפתחות הדין בתחום, אפשר להקדים ולומר באופן כללי שבתי 

המשפט בישראל, כמו גם עמיתיהם במדינות אחרות, מעולם לא גילו אהדה יתרה להוראות חוק 

שהכילו מחסומים סטטוטוריים. הוראות כאלה נועדו להגביל את היקף הביקורת השיפוטית, כלומר 

ה של בתי המשפט כגורמי ביקורת. ולכן, אין תימה בכך שבתי משפט בישראל את מרחב הפעול

ובעולם, מגלים בדרך כלל, חוסר אהדה מובהק להוראות מסוג זה. לפיכך, הדוקטרינה המשפטית 

המקובלת היא לפרש הוראות כאלה בצמצום ולשחוק את היקף הפרישה שלהן ואת השפעתן על 

חד עם זאת, העמדה של בית המשפט במהלך השנים עברה הפרקטיקה השיפוטית של הביקורת. י

 שינויים לא מעטים שראוי לעמוד עליהם בפירוט מסויים. 

 השלב המוקדם

אמרתי לעיל שחלק ניכר מהמחסומים הסטטוטוריים לביקורת שיפוטית מקורם במשפט המנדטורי 

טורי נבעה משילוב של ששרר לפני קום המדינה. ואכן, השכיחות של הוראות כאלו אצל המחוקק המנד

שני גורמים. הראשון, היה האופי הלא דמוקרטי של הממשל המנדטורי, שממילא לא ייחס חשיבות 
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רבה לעקרונות של דמוקרטיה ואחריותיות ממשלית. הגורם השני היה העובדה שהמשפט המנדטורי 

ל את הביקורת עוצב על ידי המשפט האנגלי של אותה תקופה. מחסומים סטטוטוריים שנועדו להגבי

השיפוטית היו שכיחים גם במשפט האנגלי הכללי באותה תקופה, במיוחד, אבל לא רק, בהקשר 

  51לסמכויות של גורמי ביטחון.

כידוע, עם קום המדינה, חלק ניכר מהוראות המשפט המנדטורי המשיכו לעמוד בתוקפן,  

משפט בישראל נאלצו כבר וממילא, בתי ה 52וחלקן, ממשיכות לעומד בתוקפן עד עצם היום הזה.

בשלב מוקדם לגבש תפיסה פרשנית לגבי משמעותן של הוראות כאלה. בשלב המוקדם שלאחר קום 

המדינה, בית המשפט נטה, ככלל, לקיים את מצוות המחוקק ולציית להוראות סטטוטוריות ששללו או 

ת בשנות הששים, ואולם, כבר במהלך שנות החמישים, וביתר שא 53הגבילו את הביקורת השיפוטית.

החל תהליך שבו בית המשפט עומד על קיום ביקורת שיפוטית, ושולל את האפשרות לחסום כליל את 

פסק הדין  54הביקורת על סמך הוראות סופיות או הוראות אחרות שנועדו למנוע ביקורת שיפוטית.

מהו  השאלה שהתעוררה היתה 55.רשם החברות נ' כרדוש 16/66הבולט באותה תקופה היה ד"נ 

היקף סמכותו של הרשם לסרב לרשום חברה במרשם החברות. פקודת החברות המנדטורית העניקה 

פי הכרעת דעתו הגמורה", כלומר דובר בנוסחה -לרשם סמכות לאשר או לסרב לרישום החברה "על

אלא, שהשופט זוסמן שכתב את פסק  56אופיינית של הענקת שיקול דעת 'מוחלט' לרשם בעניין זה.

עיקרי סירב להתרשם מהניסוח ההחלטי של הפקודה. הוא הדגיש את האופי האנכרוניסטי של הדין ה

וסיכם את המצב המשפטי  57הפקודה, ואת חוסר התאמתה לתפיסה מודרנית וליברלית של המדינה.

 באומרו: 

״רגיל״ ושיקול־  כשלעצמי, מסופק אני אם קיים בכלל הבדל עקרוני בין שיקול־דעת

דעת מוחלט או ״סובייקטיבי״. גם לצורך שיקול־הדעת הסובייקטיבי נקבעו אי־אלו 

מבחנים אובייקטיביים, כגון שחוסר תום־לב, שרירות־לב או חריגה מן המטרה 

שהוענקה לרשות, יביאו לידי ביטול מעשה־המינהל. מאידך גיסא, אף שיקול־דעת 

גבולות החוק, כפי שנראה לה, לרשות ״רגיל״ מסמיך את הרשות לנהוג, ב

המינהלית, ובית־המשפט לא יבוא לקבוע מה שהוא היה עושה במקומה במקרה 

 58.בידו הנדון, אילו הופקד שיקול־הדעת

המהלך של השופט זוסמן מבוסס על ההיגיון של דוקטרינת הוירס ששימש באותה תקופה כעקרון 

לפי ההיגיון הזה, הרשות המנהלית  59ראלי כאחד.העל של הביקורת השיפוטית במשפט האנגלי והיש

היתה רשאית לפעול אך ורק בתחומי הסמכתה החוקית. ומבחינה לוגית, אם חרגה מתחומי סמכותה 

לא חלו. היינו, שום נוסחה  –בחוק, ממילא, ההגנות שניתנו לה על ידי המחוקק באותו חוק מסמיך 

ת המוסמכת במקרה של חריגה מסמכות. סטטוטורית בחוק המסמיך, לא יכלה להגן על הרשו

בהתאם לעיקרון העל  –ובהתאם, החוק המסמיך יכל להגביל אמנם את היקף הביקורת השיפוטית 

אך זאת, רק בגבולות החוק עצמו. ככל שהרשות חרגה מהגבולות הללו,  –של ריבונות המחוקק 

הביקורת לא יכלה לתפוס ממילא החסינות שניתנת לה מביקורת אינה תופסת. לפיכך, ההגבלה של 
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לגבי פגמים מנהליים של חוסר סמכות, או כאלה שסווגו כשייכים לחוסר סמכות, כגון שרירות, או 

 60חריגה ממטרות של החוק המסמיך.

 

 פיתוח החזקה הפרשנית –השלב השני 

במהלך שנות הששים והשבעים המשיך בית המשפט העליון לפתח את התפיסה המגבילה את תוקפן 

תפיסה כזו הוחלה על כל  61ראות חוק שהחילו מחסומים סטטוטוריים כנגד ביקורת שיפוטית.של הו

סוגי המחסומים הסטטוטוריים. בראש וראשונה, בית המשפט קבע כי הוראות סופיות למיניהן, צריכות 

להתפרש כמגבילות את הזכות של הצדדים להחלטה לתקוף אותן בהליכי ערר, ערעור וכיוצא באלה, 

, אין לפרש הוראות כאלה כמכוונות לשלול את סמכות הביקורת של בג"ץ במסלול של הביקורת ואולם

גם על הוראות שונות )ברובן, בדברי  כרדושגישה דומה הוחלה, בעקבות הפסיקה בד"נ  62השיפוטית.

  63חקיקה מנדטוריים( שהעניקו לרשות המנהלית שיקול דעת 'מוחלט', או 'סובייקטיבי'.

הברורה של בתי המשפט להרחיב את הביקורת השיפוטית תוך צמצום  למרות המגמה 

המשמעות של הוראות השוללות או מגבילות את היקף הביקורת, הרי הפסיקה באותה תקופה שמרה 

, פיתוח ההלכה לא חרג ראשיתעל כמה מאפיינים שהגבילו את היקף התפרשותה של המגמה הזו. 

היינו, בית המשפט אמנם הפגין גישה נמרצת במישור  מהמסגרת המתודית העקרונית של פרשנות.

משפטית בעלת עוצמה שלפיה יש לפרש בצמצום הוראות כאלה,  חזקההפרשני, משום שהוא פיתח 

אך לא היה ספק, שהמדובר אך ורק בכלל פרשני, כלומר, שהמחוקק יכול, עקרונית, לקבוע לו חריגים 

החזקה הפרשנית השפיע על בית המשפט בעיקר לגבי  שנית,על ידי קביעות מפורשות בחוק. 

ובי. ואולם, בית המשפט היה פחות החלטי ופחות עקבי, -הוראות שהתיימרו לשלול את הביקורת מני

לגבי הוראות שלא שללו את היקף הביקורת מדעיקרא, אלא רק הגבילו אותה. במלים אחרות, בלא 

סומים סטטוטוריים כדי לשלול לחלוטין את מעט פסקי דין, בית המשפט אמנם ציין שאין במח

אחת  64הביקורת, אך בכל זאת, לאור הוראות המחוקק, היקף הביקורת הוגבל באופן משמעותי.

הנוסחאות השכיחות בהקשר זה היתה הקביעה שהוראות המחוקק אינן שוללות את ביקורתו של בית 

סר סמכות, וחוסר תום לב או שרירות המשפט, אך הביקורת היא מוגבלת לעילות צרות יחסית, כגון חו

 65מצד הרשות המנהלית.

 

 גיבוש התפיסה הכוללת לגבי מחסומים סטטוטוריים –שנות השמונים 

כידוע, שנות השמונים היוו שנות מפנה בכל הנוגע להתפתחות המואצת של הביקורת השיפוטית 

יקת המחסומים עם זאת, ניתן, ככלל, לומר כי בנושא זה של שח 66כמעט בכל המישורים.
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כפי  –בהתאם לפרמטרים הללו של דוקטרינת הוירס  שפט האנגלי באותה תקופה, עיצב את עמדתוגם המ** הערה: 
 , לסקירה ראו ווייד ופורסיית, עמ' ** וראו הדיון בהמשך הפרק להלן בעמ' *. Anisimincשנוסחה בהלכה המפורסמת של 

 .172בעמ'  141( 2פ"ד כד) המשטרה,חוגים לאומיים נ' שר  222/68ראו באופן כללי דברי השופט ברנזון בבג"ץ  61
; וראו הסקירה 225( 1פ"ד לג) המוטראן הקופטי נ' ממשלת ישראל, 188/77; בג"ץ אלכורדי 403/71** למשל, בג"ץ  62

. 3פ"ד * בסעיף  לחוק התגמולים, 11המוסד לביטוח לאומי נ' ועדת העררים לפי סעיף  294/89של השופט ברק בבג"ץ 
שנות חקיקה כשוללת ביקורת שיפוטית חלק לא רק על הליכי בג"ץ אלא, במקרים מסויימים, גם למעשה, החזקה כנגד פר

ציוני נ' הועדה הרפואית העליונה  237/80בנוגע לשלילת הליכי ערעור שהיוו תחליף לביקורת השיפוטית, ראו למשל בר"ע 
 (.1981) 55, 54( 3פ"ד לה) משרד הביטחון, אגף השיקום,

 נות הששים והשבעים.** אסמכתאות מש 63

 **  013( 1, כח ) שר הפניםנ'  נג'לה חסין עלי עודה )לאפי( 209/73בגץ **
 . 104, 102יב )תשמ"ב(  משפטיםראו מיכל שקד, "הערות על ביקורת הסבירות במשפט המנהלי",  64
 482/71ראל, בג"ץ לחוק הכניסה ליש 13 -ו 11ראו למשל לגבי הפטור מחובת ההנמקה שניתן לשר הפנים בסעיפים  65

)לעניין   13 (1, כח ) שר הפניםנ'  נג'לה חסין עלי עודה )לאפי( 209/73 םג*; וראו גם 117, 113( 1פ"ד כז) קלרק נ' שר הפנים,
)בן פורת( )פטור   סמרה נ' מפקד אזור יהודה ושומרון 802/79בג"ץ שיקול הדעת 'המוחלט' של השר על פי החוק(; 

 היקף הביקורת השיפוטית( מחובת ההנמקה מצמצם את
 ** אסמכתאות נוספות.

 הפרק על ההיסטוריה של הבה"ש. –* ראו לעיל  66



ואולם,  67הסטטוטוריים, המגמה שתוארה לעיל בשנות הששים והשבעים נמשכה גם לאורך שנים אלו.

לקראת סוף שנות השמונים ניתנו בבית המשפט מספר פסקי דין שבהם החל להסתמן השינוי בגישת 

 בית המשפט.

התגמולים לנפגעי לחוק  11המוסד לביטוח לאומי נ' ועדת העררים לפי סעיף  209/89בבג"ץ  

 69נדונה בבית המשפט הוראה בחוק שקבעה כי "אין אחרי ועדת העררים ולא כלום". 68פעולות איבה

השופט ברק סוקר בפירוט את התפתחות הדין לגבי הוראות סופיות וקובע, בהתאם לקו הפסיקה 

בהליכי המקובל על בית המשפט כי הוראת הסופיות יכולה להתפרש כמגבילה את האפשרות לפנות 

אין בכוחה של הוראת "הסופיות" לשלול את סמכותם הכללית של בתי  אך "ערעור לבתי דין מיוחדים 

לאחר  70".יסוד: השפיטה או בחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[.-המשפט, סמכות המוענקת להם בחוק

מכן פונה ברק לדון בשאלה מהו היקף הביקורת השיפוטית שבית המשפט יפעיל לנוכח הוראת 

  -הסופיות. והוא משיב לשאלה כדלקמן: 

כידוע, מקובל היה בעבר, כי רק טעויות משפטיות, הגלויות על פני הפסק, 
טעם אינני רואה כל " :מהוות נושא להתערבותנו. הלכה זו אין נוהגים על פיה עוד

המשפט בכל מקרה לעיין בכל החומר הנוגע לענין, -והגיון בכך שלא יינתן לבית
שהיה בפני הגוף שהחלטתו עומדת לביקורת. רגש החובה והצדק מתקומם בי 
לתת גושפנקה חוקית לסדר כזה בענינים שבין הרשות והאזרח" )השופט ברנזון 

ות" מהווה נושא (. אכן, כל "טע2516הנ"ל, בעמ'  *79, 77, 76/63בבג"צ 
לביקורת שיפוטית. על פרטיה של גישה זו אין לנו צורך לדון בעתירה זו, שכן 
טענת העותר הינה, כי ועדת העררים חרגה מסמכותה הפונקציונאלית. עילה זו 
ודאי שהיא מהווה נושא לביקורת שיפוטית. נפנה איפוא, עתה, לבחינת הטענות 

 71לגופן.

 

ברק שומר אמונים, לכאורה לפחות, למסגרת המתודית  לביטוח לאומי המוסדיש לשים לב כי בבג"ץ 

הפרשנית, לפיה, עמדת בית המשפט לגבי תוקפן של הוראות סופיות, תלויה, בסופו של דבר, 

, במסגרת היקף הביקורתואולם, מקביעות פסק הדין עולה שינוי ברור לגבי  72בקביעות של המחוקק.

לכאורה, הוא נשאר נאמן לעמדה לפיה המחוקק רשאי לשלול את התפיסה הפרשנית הכללית. היינו, 

הביקורת השיפוטית בהוראה מפורשת, אך הוא שולל את האפשרות להסיק בדרך פרשנית, מהוראה 

פסק הדין מרכזי נוסף שניתן באותה תקופה הוא פסק הדין  בהיקף הביקורת.כלשהו צמצום כזו, 

( 1)87כאן עומדת לדיון הוראת תקנה  73.הצבאי הראשישניצר נ' הצנזור  680/88הידוע בבג"ץ 

                                                           
 אקטיביזם שיפוטי בבג"ץ.  –** וראו, דותן 

)הכרה בשיקול הדעת 'המוחלט' של שר הפנים על פי חוק  בן ישראל נ' שר הפנים 100/85ראו למשל, בג"ץ  67

ר' מוסטפא ואח' נ' המפקד הצבאי  692/82בג"צ (; רת השיפוטיתהכניסה לישראל, כבסיס להצרה של הביקו

, * )הוראות 141( 2לז)פ"ד  לוביניקאר נ' שר האוצר, 307/82בג"ץ ; 163, 158( 1)לאזור יהודה והשומרון, פ"ד לז

ה של שר האוצר לגבי קיום צורך ציבורי ברכישת המקרקעין מצמצת פקודת הקרקעות ** )רכישה לצרכי ציבור( לפיה קביע

נגבי נ' ועדת הבחירות המרכזית לכנסת  344/81בג"ץ את הביקורת השיפוטית לפגמים כגון חוסר תום לב או שרירות(. 

 .  505( 1פ"ד לד) אל אסעד נ' שר הפנים, 2/79(; בג"ץ 1981) 839, 837( 4פ"ד לח) העשירית,
 . 445( 5פ"ד מה) 68
 )ה( לחוק *. 11* סעיף  69
 לפסק הדין.  7-6* שם בסעיפים  70

 פ"ד *  הלפרין נ' פקיד הבחירות לעירית הרצליה, 6654/88** וראו גם בג"ץ 
, המצוטט על ידי טרודלר נ' פקיד הבחירות* 77,76/63לפסק הדין. כאן המקום להעיר כי פסק הדין בבג"ץ  8שם בסעיף  71

הנ"ל לא עסק בפסקת סופיות, או במחסום סטטוטורי אלא בשאלת היקף הראיות שבית המשפט מוסמך  ברק במובאה
 לבחון בביקורת שיפוטית, לדיון בשאלה זו ראו **** פרק **. 

ל בתי הנה כי כן, במשטר דמוקרטי אנו מניחים כי תכליתו של כל דבר חקיקה היא לקיים את סמכויות השיפוט ש : "7-6ראו שם, סעיפים  72
זאת, במשטר דמוקרטי סמכות החקיקה נתונה למחוקק, המוסמך להגביל או לשלול את סמכות השיפוט  המשפט ולא לשלול אותן או להגבילן. עם

". עם זאת, שינוי מסויים מתגלה גם בכך שברק מדבר על 'הסמכות הכללית' של הביקורת השיפוטית מכוח של בתי המשפט.
 המשפט. וראו להלן *. -חוק בתיהוראות חוק יסוד: השפיטה ו

 . 617( 4פ"ד מב) 73

http://www.nevo.co.il/case/17929157
http://www.nevo.co.il/case/17929157


( שעל פיה ניתן לצנזור הצבאי שיקול דעת סובייקטיבי רחב בכל 1945לתקנות ההגנה לשעת חירום )

כאן, השופט ברק שולל  74הנוגע למניעת פרסומים שעשויים לפגוע, לדעתו, באינטרסים ביטחוניים.

ומיד לאחר מכן  75ן שיקול דעת 'רגיל' של רשויות מנהל.את ההבחנה בין שיקול דעת סובייקטיבי לבי

 הוא מוסיף את הדברים הבאים: 

דעת סובייקטיבי חובה "אובייקטיבית" היא על הרשות -מכאן, שגם בשיקול

דעת סובייקטיבי נפגם לא -השלטונית לקיים את הוראות הדין. זאת ועוד: שיקול

לב -רק אם בפעולת הרשות השלטונית נופל פגם "סובייקטיבי", כגון חוסר תום

ת. נמצא, כי גם דעת סוייקטיבי חייב להיות מופעל בסבירו-או שרירות. שיקול

אין  ...הגורם הסובייקטיבי שבשיקול הדעת נמדד באמות מידה אובייקטיביות

איפוא כל יסוד לצמצום הביקורת השיפוטית או לבחינתם של פגמים 

לב. גישה זו מתחזקת לאור תפיסת -"סובייקטיביים" כגון זדון או חוסר תום

פרדת הרשויות מהותה של הביקורת השיפוטית. זו יונקת כוחה מעקרון ה

. אין כל סיבה, שבית המשפט המינהלי ..ומהצורך להבטיח את חוקיות השלטון 

לא יבחן, באמות מידה של חוקיות, את מלוא ההיקף של שיקול הדעת המינהלי, 

דעת, החסינים מביקורת שיפוטית. חסינות זו -שאם לא כן, יישארו תחומי שיקול

 ין אין דין.קיום החוק, שכן באין די-סופה להוליד אי

הדברים הללו של השופט ברק מעגנים ביתר שאת את המגמה של שלילת התוקף של הוראות 

המעניקות שיקול דעת 'סובייקטיבי' )או כל נוסחה אחרת המעניקה שיקול דעת 'מיוחד' ברוחבו לרשות 

יקורת של הב תפיסה כוללתהמנהלית(. ובכך אין חידוש רב. ואולם, בד בבד, הם מדגישים את אותה 

, היינו, שהביקורת השיפוטית מבוססת על המוסד לביטוח לאומיהשיפוטית, שבאה גם בפסק הדין 

  76ושהיקפה הוא אחיד ובלתי מושפע מהנוסח של החוק.)הפרדת הרשויות(,  עיקרון חוקתי כולל

כאן עמדה  77.קנדל נ' שר הפנים 758/88פסק הדין השלישי שאליו ראוי להתייחס הוא בג"ץ  

לדיון ההוראה בחוק הכניסה לישראל פטור מחובת ההנמקה. בפסק דינו המצטרף, קובע השופט 

  -חשין את הדברים הבאים: 

אכן, פטור מחובת הנמקה מעמיד מחסום גבוה לפני עותר, ואותו 

מחסום יוצר קושי מעשי לייסד טענה בדבר פסלותו של שיקול דעת. 

במאוד את יכולת הביקורת, ואולם פטור זה מהנמקה מצמצם איפוא 

 78נזהיר עצמנו ונבחין בין יכולת הביקורת לבין סמכות הביקורת...

המשמעות של דברי השופט חשין היא שינוי עקרוני בתפיסת בית המשפט לגבי סוג זה של מחסומים 

סטטוטוריים. בעוד שבעבר הפטור מחובת ההנמקה התפרש על ידי בית המשפט כראיה לכך 

הרי מפסק דינו של השופט חשין עולה שבית  79ביקש להצר את היקף הביקורת השיפוטית, שהמחוקק

המשפט מפסיק לראות בפטור מחובת ההנמקה אינדקציה כלשהי לכך שהמחוקק ביקש להגביל את 

מבחינת בית המשפט, אך אם בית  מעשיהפטור מחובת ההנמקה יוצר אמנם קושי  80היקף הביקורת.

                                                           
 )ההדגשה הוספה(.  in his opinion "...would be, or be likely to be or become, prejudicial, "** נוסח הסעיף:     74
 . 6בסעיף קנדל נ' שר הפנים,  758/88. וראה גם בג"ץ 37-636לפסק הדין בעמ'  25שם בסעיף  75

: בינתיים פותחה תורת שיקול הדעת. נקבע, בין השאר, סיפא לפסק הדין 25את דברי ברק בסעיף ראו במיוחד  76

אינה החלטה חוקית. במקביל פותחו הדינים בדבר  - גם אם אינה מופרכת או אבסורדית -החלטה בלתי סבירה כי 

כן, -ההתערבות השיפוטית, ונקבע, כי הביקורת השיפוטית תחול גם על הפעלה בלתי סבירה של שיקול הדעת המינהלי. על

דעת הצנזור הצבאי אין בה כדי לשלול את מלוא ההיקף של הביקורת השיפוטית. ביקורת זו -הסובייקטיביות של שיקול

 .לגעת בכל אחד מהיסודות הקובעים את חוקיות שיקול הדעת של הצנזור הצבאי. אין מקום להשאיר "תחומים מתים"חייבת 

 . 368לעיל ליד הערה  המוסד לביטוח לאומי,וראו הניתוח לעיל לגבי בג"ץ  )ההדגשה הוספה(.
 * פ"ד *  77
 לפסק הדין בעמ' *.  5שם בסעיף  78
 לעיל. –* אסמכתאות  79
 חובת ההנמקה[  –גם, פסיקה נוספת על פטור מהנמקה.** ]אפשר לפי דותן ** וראו  80



אזי   – 81ואכן, לבית המשפט יש מספיק אמצעים לכך –תגבר על הקושי הזה המשפט מוצא דרכים לה

 הוא רשאי להפעיל ביקורת שיפוטית במלוא היקפה על החלטות כאלה.

שלוש ההחלטות הללו מבטאות שינוי בגישת בית המשפט. את הניתוח הפרשני של החוק  

ותובענית יותר של בית המסמיך הקונקרטי, בהתאם לחזקה הפרשנית, מחליפה תפיסה כוללת, 

 –המשפט. לפי תפיסה זו, הביקורת השיפוטית נתפסת כאוסף אחוד של דרישות וסטנדרטים 

(. דרישות אלו 82המבוססים על עקרונות חוקתיים כללים )קרי, בשלב זה, עקרון הפרדת הרשויות

רי שלו, מוחלות על ידי בית המשפט על כל שיקול דעת מינהלי באשר הוא, ויהא המקור הסטטוטו

אשר יהא. היכולת של המחוקק להשפיע על העקרונות הללו, מתחילה  –והניסוח של מנדט ההסמכה 

 להיראות קלושה יותר ויותר. 

 הדין לאחר חקיקת חוקי היסוד החדשים

, פיתח בית המשפט העליון את התפיסה שלפיה 1992כידוע, עם חקיקת חוקי היסוד החדשים בשנת 

חוקי, ובהתאם חקיקה רגילה של הכנסת אינה יכולה לעמוד -ד חוקתי עלחוקי היסוד נהנים ממעמ

להתפתחויות החוקתיות היו השלכות ישירות על הסוגיה של  83בסתירה להוראות הכלולות בהן.

חרות התנועה  212/03תוקפם של המחסומים הסטטוטוריים. השלכות אלו באו לידי ביטוי בבג"ץ 

עמדה לדיון הוראה של חרות בעניין  84.עשרה-כזית לכנסת הששהלאומית נ' יו"ר ועדת הבחירות המר

חוק הבחירות לכנסת ששללה מפורשות אפשרות לפנות לערכאות משפטיות לבקשת סעד כנגד 

המשיבה טענה כי הוראה זו שוללת את סמכותו של בג"ץ לדון  85ההחלטות של ועדת הבחירות.

  -בעתירה. השופט ברק דוחה את הטענה וקובע כדלקמן: 

יסוד: השפיטה -סמכותו של בית המשפט הגבוה לצדק יונקת חיותה מהוראות חוק 
חוקית. אין בכוחה של הוראת -על-היא מעוגנת, איפוא, בהוראה חוקתית (.15)סעיף 

לחוק  137על כן, עד כמה שקביעתו של סעיף  ...מהוראותיו של חוק יסודחוק לשנות 
הבחירות לכנסת כי "שום בית משפט" לא יזקק לסעדים הקבועים באותה הוראה, 

מתפרשת כשוללת את סמכותו של בית המשפט הגבוה לצדק, אין היא חוקתית והיא 
פסת כמובן לעניין בטלה בכל הנוגע לתחולתה על בית המשפט הגבוה לצדק. היא תו

 86כל בתי המשפט האחרים.

מעצב אפוא מחדש את הדין הנוגע לתקפותן של הוראות של המחוקק הנוגעות  חרותפסק הדין בעניין 

לעצם קיום הביקורת השיפוטית או להיקפה. השלילה של תוקפן של הוראות כאלה מפסיקה להיות 

פוטית הופך לאימפרטיב חוקתי, המעוגן אלא, קיומה של הביקורת השי 87עניין של פרשנות גרידא.

                                                           
** האמצעי העיקרי הוא לדרוש מנציגי המדינה להציג בפני בית המשפט באופן 'וולנטרי' את הנימוקים להחלטה בעת  81

פ"ד  נ' שר הפנים, אל אסעד 2/79חובת ההנמקה.* וראו למשל בג" –שהעניין מגיע לערכאות, לניתוח נרחב ראו ראו דותן 
 . 789( 1פ"ד לז) מחול נ' הממונה על מחוז ירושלים, 322/81; בג"ץ 505( 1לד)

. וראו רובינשטיין ומדינה, 450, 445( 5פ"ד מה)ארפל אלומיניום בע"מ נ' קליל תעשיות בע"מ, 733/95ראו גם ע"א  82

יר גם בהקשר הזה את המקורות לסמכות ברק מזכ המוסד לביטוח לאומיואסמכתאות שם. עם זאת, כבר בעניין  182
 . 368בג"ץ בחוק יסוד: השפיטה, לעיל טכסט ליעד הערה *

( )שם 1981) 839, 837( 4פ"ד לח) נגבי נ' ועדת הבחירות המרכזית לכנסת העשירית, 344/81והשוו לבג"ץ 

בית המשפט שולל את הטענה שיישום הוראת הסופיות לגבי החלטות ועדת הבחירות המרכזית מעוררת שאלה 

 חוקתית(. 
הגישה הזו הוחלה בתחילה רק על חוקי היסוד המשוריינים, אך לאחר מכן, היא הורחבה  בנק המזרחי;** אסמכתא  83

 ו רובינשטיין ומדינה **בהדרגה לכל חוקי היסוד. רא
 * פ"ד *.  84
שלפיו "כל קובלנה בקשר למעשה או למחדל לפי חוק  1968-לחוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"ט 137סעיף  85

זה מסורה לסמכותה היחידה של הוועדה המרכזית; שום בית משפט לא יזקק לבקשת סעד בקשר למעשה או למחדל כזה 

אה של הוועדה המרכזית, של יושב ראש הוועדה וסגניו, של יושב ראש הוועדה, של ועדה או בקשה להחלטה או להור

 לפסק הדין. 3, וראו סעיף גביהם ישנה בחוק זה הוראה אחרת"חוץ מן המקרים של -אזורית או ועדת קלפי 

 לפסק הדין. 5-4שם, בסעיפים  86
 5וצאה גם באמצעות פרשנות של הוראת הסעיף, ראו סעיף ברק מציין כי ניתן היה להגיע לאותה ת חירותאם כי, בעניין  87

 שם. 



לחוק יסוד השפיטה. ולכן, נשללת סמכותו של המחוקק לשלול את הביקורת או  15בהוראת סעיף 

להשפיע על היקפה, באמצעות חקיקה רגילה, ובכל אופן, חקיקה כזו חייבת לעמוד בתנאי פסקת 

טוטוריים בדין הישראלי היינו, משלב זה ואילך, שאלת תוקפם של המחסומים הסט 88ההגבלה.

 מפסיקה להיות שאלה של פרשנות חקיקה, והופכת לשאלה חוקתית. 

 

 המצב במדינות אחרות

קודם שניכנס לשאלה של הדין הראוי בסוגיה זו מן הראוי לבחון את ההסדרים הקיימים במשפט 

 המשווה. 

קווים במשפט האנגלי עמדת בתי המשפט ביחס למחסומים סטטוטוריים פותחה בדומה ל

כלומר, בית המשפט פיתח  89הכלליים שתוארו לעיל לגבי הפסיקה בישראל עד לשנות השמונים.

תפיסה פרשנית מצמצמת לגבי המובן של הוראות סטטוטוריות שנועדו למנוע ביקורת שיפוטית או 

להצר את היקפה. תפיסה זו התבססה על חזקה פרשנית רבת עוצמה שלפיה המחוקק לא התכוון 

להצר את הביקורת השיפוטית. חזקה זו הוחלה על הסוגים השונים של הוראות כאלו לרבות  לשלול או

הוראות השוללות אפשרות תקיפה באמצעות צווי צרטיורי )כלומר, בהליכי ביקורת  90הוראות סופיות,

, ואף הוראות ששללו באופן ישיר ומפורש כל אפשרות תקיפה בערכאות של ההחלטה 91שיפוטית(

גישה שיפוטית זו נסמכה על דוקטרינת הוירס ועל ההבחנה המרכזית במשפט המינהלי  92המינהלית.

האנגלי בין פגמים של חוסר סמכות לבין פגמים של טעויות גרידא באקט המינהלי, והכל על פי 

 Anisiminic Ltd. v. Foreign Compensationההלכה הידועה שעיגנה את ההבחנה הזו בפסק הדין 
93Commission . הגישה המצמצמת של בתי המשפט לגבי סעיפים כאלו זכתה לתימוכין דווקא

 The Tribunals andמהמחוקק עצמו, שבחוק המסגרת החשוב ביותר בתחום הביקורת השיפוטית 

Inquiries Act 1992  קבע הוראה שעל פיה הוראות ישנות שהגבילו את סמכות הביקורת של ביהמ"ש

 94הגבוהים הן חסרות תוקף.

ות העוצמה של החזקה הפרשנית הזו במשפט האנגלי הרי העיקרון המגולם בה היה למר

 presumption in)מוגבל מכמה בחינות. ראשית, העיקרון היה ונשאר מבוסס על חזקה פרשנית 

favor of judicial review) –היינו, הוא לא שלל את הסמכות והאפשרות העקרונית של  95לא.-ותו

את הביקורת השיפוטית. שנית, חקיקה שסתרה את החזקה לא נחשבה  המחוקק לשלול מפורשות

 The Human Rights)לעומדת בניגוד לעקרונות חוקתיים. אמנם, על פי חוק זכויות האדם האנגלי 

Act) ועל פי האמנה האירופית לזכויות האדם המעוגנת בחוק, זכות הגישה לערכאות נחשבה לזכות ,

דחה את הטענה שהענקת חסינות מהותית בדין לפעולות מסויימות  ואולם, בית הלורדים 96חוקתית.

ולבסוף, למרות החשיבות של החזקה, היא לא הוחלה  97של רשויות מנהל מהוות הפרה של האמנה.

הביקורת השיפוטית )להבדיל משלילת הביקורת היקף על מצבים שבהם המחוקק קבע קביעות לגבי 

                                                           
 ** אסמכתאות 88

 . 182וכן מדינה ורובינשטיין, שם בעמ' 
 ליתר דיוק ניתן לומר שהמשפט הישראלי בעניין זה הלך בעקבות המשפט האנגלי.  89

  שניצרברק בעניין והשופט  כרדוש** לאסמכתאות להתייחסות למשפט האנגלי ראו למשל השופט זוסמן בעניין 
 שימוש במשפט האנגלי.  –** עוד אסמכתאות 

 ואסמכתאות שם.  12-610** וייד ופורסיית עמ'  90

 )פרשנות מצמצמת להוראות שהעניקו לרשויות מנהל שיקול דעת סובייקטיבי(. 357-60וראו גם ווייד ופורסיית עמ' 
 ואסמכתאות שם 13-612** וייד ופורסיית  91
 ואסמכתאות שם **.  14-613ופורסיית וייד  92
 איזכור.  –* אניסימניק  93

 . 352ליד הערה  95* והשווה לדיון לעיל להתפתחות של קו חשיבה דומה אצלנו לעיל טכסט בעמ' 
 . 619ווייד ופורסיית עמ'  –לחוק  12**ציטוט סעיף  94
 . 610** וייד ופרוסיית שם, בעמ'  95
 לאמנה האירופית.  6** סעיף  96
 . 621ופסיקה נוספת אצל וייד ופורסיית בעמ'  Matthwesפסה"ד  –** הפניות  97



שכללו הגבלה לתקוף את ההחלטה המנהלית בעילות מדעיקרא(. כלומר, הוראות סטטוטוריות 

 98הוכרו כתקפות ללא דופי. –מסויימות 

במשפט האמריקני הפדרלי, האפשרות של המחוקק לשלול את הביקורת השיפוטית 

המנהלית באמצעות הוראות בחוק המסמיך את הרשות מוכרת במפורש בחוק המסדיר את הביקורת 

עובדה זו לא  99.(Administrative Procedure Act 1946)הלית השיפוטית, הוא חוק הפרוצדורה המנ

מנעה מבתי המשפט הפדרליים לפתח חזקה פרשנית לפיה, ככלל, יש להניח שהמחוקק לא התכוון 

אם כי, בתי המשפט נחלקו לא פעם לגבי מידת עוצמתה  100לשלול את אפשרות הביקורת השיפוטית.

 101ים.של החזקה, ואופני יישומה במקרים קונקרטי

הפיתוח של החזקה הפרשנית האמורה לא היה בא כדי לשנות את הגישה הבסיסית של 

ביהמ"ש הפדרליים לפיה, למחוקק נותרה מלוא הסמכות לסתור את החזקה על ידי קביעות 

אמנם, הסמכות הזו התייחסה לשלילה של ביקורת מינהלית בלבד. כלומר, הסמכות הזו  102מפורשות.

ואולם, עצם  103וע בזכות הגישה לערכאות על מנת לממש זכויות חוקתיות.לא אפשרה לקונגרס לפג

השלילה של האפשרות לגשת לערכאות על מנת לתקוף החלטות שלטוניות במישור המשפט 

המינהלי, לא נחשבה כאמור כשלעצמה לפוגעת בזכות חוקתית כלשהי. בנוסף, בתי המשפט 

ת מלוא הסמכות לא רק לשלול מדעיקרא את הפדרליים מעולם לא הטילו ספק בכך שלמחוקק יש א

הביקורת השיפוטית המנהלית, אלא גם לעצב את תוכנה. כלומר, מוכרת סמכות המחוקק להגביל את 

היקף הביקורת, במישור המהותי, בקביעת סטנדרט הביקורת,  או באמצעות הבחנה בין החלטות 

שור הדיוני, בקביעת התזמון של מסויימות הכפופות לביקורת ואחרות החסינות ממנה, ווכן במי

 104הביקורת השיפוטית, או הצדדים הזכאים לתקוף את ההחלטה.

אם נסכם את האמור לעיל ניתן לומר כי למרות השוני העצום בין המשפט המינהלי האנגלי 

למקבילו האמריקני, הרי בכל הנוגע ליחס למחסומים סטטוטוריים יש ביניהם נקודות השקה 

שתי השיטות פותחה חזקה פרשנית חשובה לפיה הנחת המוצא של בית , בראשיתמשותפות. 

, בשתי השיטות המעמד שניתהמשפט היא כי המחוקק לא התכוון להגביל את הביקורת השיפוטית. 

של העיקרון הוגבל להנחה פרשנית, הניתנת לסתירה על ידי קביעות מפורשות של המחוקק. 

של המחוקק לשלול ביקורת שיפוטית נקבעו, במישור שלישית, בשתי השיטות הגבולות של היכולת 

החוקתי, על פי קווי ההגנה המקובלים לגבי זכויות חוקתיות. ואולם, בשתי השיטות, עצם השלילה של 

, גם השיטה האנגלית וגם לבסוףהביקורת המנהלית לא נחשבה כשלעצמה למעוררת סוגיה חוקתית. ו

שלילה של הביקורת השיפוטית, לבין התערבות של  המשפט האמריקני, מבחינות באופן ברור בין

המחוקק לעצב את תכני הביקורת והיקפה. במלים אחרות, באף אחת משתי השיטות האלו לא הוטל 

ספק בכך שלמחוקק יש סמכות לקבוע את הסטנדרטים של הביקורת השיפוטית בחקיקה קונקרטית 

  105לתקוף את ההחלטה וכד'.מבחינת עילות הביקורת הרלוונטיות, או הצדדים הרשאים 

                                                           
 ואסמכתאות שם.  620** וייד ופורסיית עמ'  98
 [ statutes preclude judicial reviewלחוק ]** נוסח הסעיף:   (1)(a)701ראו סעיף  99

 . committed to agency discretion by law( שם: 2וכן ס"ק )
 ואילך(;  1192)שטראוס  BOWENשל ** למ 100

 ** ופסיקה נוספת בהתאם
 . 1199(. שטראוס עמ' GUTIEREZ )1995** למשל:  101

 וחוות הדעת החולקת של סקליה ורנקוויסט.  – 1201-2)שטראוס  MACNARY** למשל ** 
 . 1197שטראוס בעמ'  SWITCHMAN UNION**למשל  102
 . 1208, במאמר, המצוטט בעמ' LEVIN. וכן 1201ל** עמ' MCNARY ** למשל103
)הכרה בלגיטימיות של  91-1190, 1188, עמ' ' BLOCK** אסמכתאות: לעניין ההבחנה בין צדדים שונים ראו למשל  104

 חוק העוסק ברגולציה של משק החלב כמתיר אפשרות תקיפה ליצרנים ומפיצים, אבל לא לצרכנים(

 אצל שטראוס. 1195, 1193, עמ' BOWENוק, לראו למשל ** לעניין הבחנה בין החלטות שונות מכוח אותו ח
להשלים גם את הדין בשיטות נוספות כמו קנדה, אוסטרליה ודרום אפריקה. אפשר להתחיל  –** אסמכתאות  105

 . 534פרשנות במשפט עמ'  –מההפניות של ברק 



 הדין הראוי

האם המצב הקיים בסוגיית תוקפן ומעמדן של הוראות סטטוטוריות הנוגעות להיקף הביקורת 

השיפוטית הוא מניח את הדעת? והאם אכן צריך לראות בכל הוראה מסוג זה, המתייחסת להיקף 

כעניין המעורר שאלות במישור החוקתי? לדעתי, יש מקום לעיין  –הביקורת השיפוטית המנהלית 

 מחדש בתפיסה זו של בית המשפט. 

צריך להקדים ולהבהיר כי ככל שעסקינן בחזקה הפרשנית שבתי המשפט )בישראל, כמו  

מחוץ לה( פיתחו בהקשר של קיום הביקורת השיפוטית, הרי קיימות שורה של סיבות חזקות לתמוך 

יחלוקו   –וכותב שורות אלו אינו נמנה עמהם  –כבר ציינתי לאורך החיבור הזה שמעטים בחזקה כזו. 

על החשיבות של הביקורת השיפוטית לשמירה וקידום של הערכים הבסיסיים של שלטון החוק, פיקוח 

ואכיפה של עקרונות של ממשל דמוקרטי אחריותי וראוי, ואכיפת כללי המנהל התקין. אשר על כן, 

ביקורת שיפוטית בהיקפה המלא, צריך להיות נקודת המוצא של כל פעולה שלטונית,  קיומה של

ואולם, יחד עם זאת, קשה לראות   106ובהתאם, נקודת המוצא הפרשנית של כל חקיקה מנהלית.

הצדקה עניינית, או בסיס מוצק בדין הקיים, להפוך את החזקה הפרשנית הזו לאימפרטיב חוקתי, 

ות המחוקק להשפיע, באמצעות הוראות ברורות בדין, על היקף הביקורת ששולל לחלוטין את סמכ

השיפוטית. הגישה הקיימת בפסיקה, לוקה הן בכל הנוגע לבסיס האנליטי שלה, והן בנוגע לשיקולי 

 המדיניות הראויים בסוגיה זו.

ראשית, דומה שהטענה שהוראת חוק המגבילה את היקף הביקורת השיפוטית עומדת  

לחוק יסוד: השפיטה, איננה מבוססת משום שהיא מבלבלת בין שני  15ראת סעיף בסתירה להו

הוא מישור  – 15שבו עוסקת הוראת סעיף  –מישורים שצריך להפריד ביניהם. המישור הראשון 

של בג"ץ. המישור השני, שאליו מכוונות )בדרך כלל( בדרך כלל הוראות חוק מהסוג  – סמכות השיפוט

ולעניין זה, ספק אם יש בכלל הבדל בין, למשל, הוראה,  מישור הדין המהותי.לנוגע  –הנדון כאן 

לרשות המנהלית לעמוד בסטנדרט מקצועי מסויים )נניח סטנדרט המבוסס על תקן בינלאומי באותו 

לבין הוראה המורה לאותו גוף לפעול בהקשר אחר 'בזהירות מוגברת' )קרי, באופן שיכול  107תחום(

ירותה' של כל החלטה בתחום(. כך או כך, קשה לראות מדוע הוראה הנוגעת להשפיע על מידת 'סב

לסטנדרטים כאלה או אחרים שבהם צריכה הרשות לעמוד, נוגעת, ולא כל שכן סותרת, את הוראות 

משמעית -ומכל מקום, אפילו אם ניתן לראות בהוראה חד 108בדבר סמכות השיפוט של בג"ץ. 15סעיף 

לל, כמסיגה את גבולו של חוק יסוד: השפיטה, הרי קשה מאוד לקבל השוללת ביקורת שיפוטית בכ

 109מסקנה כזו לגבי הוראה שאינה שוללת ביקורת שיפוטית, אלא רק עוסקת בסטנדרט הביקורת.

שנית, במישור שיקולי המדיניות וגם במישור הניתוח החוקתי יש טעמים טובים להתנגד  

הסטנדרטים של הביקורת השיפוטית. בראש להדרה מוחלטת של המחוקק מכל נגיעה לעיצוב 

וראשונה, מבחינה מושגית, אפשר לראות את היקף הביקורת השיפוטית כחלק אינטגרלי מכל תכנית 

סטטוטורית של הענקת סמכויות לרשויות המנהל בתחום נתון. היינו, כאשר המחוקק קובע מסגרת 

ין חולק על כך שהוא רשאי לקבוע את סטטוטורית לפעולתה של )לדוגמא( רשות רגולטורית כלשהי, א

המבנה של אותה רשות, דרכי הפעולה שלה, וגם דרכי הפיקוח עליה באמצעים שונים ודרך ערכאות 

שונות. שהרי, איש אינו חולק על כך, שהמחוקק רשאי לקבוע )או להימנע מלקבוע( קיומן של ערכאות 

יא מרכיב אחד, בתמונה הכוללת של ערר, בתי דין מנהליים וכיו"ב. הביקורת של בית המשפט ה

בהתאם,  110המבנה וחלוקת העבודה בין הגופים הממשליים השונים, הנוגעים לתכנית הסטטוטורית.

קשה לטעון לדעתי כי היקף הביקורת השיפוטית הוא נושא שלמחוקק אין מה לומר לגביו. שהרי, 

                                                           
 . 36-530כרך שני: פרשנות החקיקה, בעמ'  –*והשוו, ברק, פרשנות במשפט  106
 וגמאות** ד 107
 וההבחנה בין סמכות השיפוט בדין המהותי.  –** והשוו הדיון בדין האמריקני והאנגלי  108
**ומעניין לציין, כי המקום היחיד שבו בתי המשפט שלנו לא ראו כל בעיה בהוראה סטטוטורית שנגעה להיקף  109

רגיל, בחוק חופש המידע, ראו הביקורת, הוא המקרה שבו המחוקק דווקא הרחיב את היקף הביקורת מעבר לסטנדרט ה
 הדיון לעיל בפרק *, עמ' *. ]** אסמכתאות, חופש המידע[. 

 * וראו הדיון לעל בשלושת השלבים של הפעולה המנהלית, פרק * לעיל.  110



הרגולטורית )שהביקורת החלטות בעניין זה מחייבות תפיסה כוללת של התכנית הסטטוטורית ו

השיפוטית המנהלית היא חלק ממנה(. ואין סיבה להניח כי היכולת של המחוקק לראות את התמונה 

הכוללת לעניין זה נופלת מזו של בתי המשפט. ובכל אופן, בודאי שאין מקום לומר, שעמדתו של 

בוא בחשבון היא זו המחוקק בעניין הזה היא בלתי רלוונטית, ושנקודת ההשקפה היחידה שצריכה ל

 של בית המשפט. 

ולבסוף, המסקנה השוללת תפיסה 'מונופוליסטית' כזו של בתי המשפט לגבי עיצוב ההיקף  

הראוי של הביקורת השיפוטית המנהלית, לא רק שאינה סותרת את עיקרון הפרדת הרשויות, אלא 

ת המנהלית נוגעת שלדעתי היא אף מתחייבת ממנו. שהרי הסוגיה של היקף הביקורת השיפוטי

לקביעת קו התיחום ומערכת היחסים בין שתי רשויות: הרשות השופטת והרשות המבצעת. תפיסה 

ראויה של הפרדת רשויות מחייבת כי כאשר עסקינן במערכת היחסים בין שתיים מן הרשויות, מוענק 

ם להשאיר ובכל אופן, מבחינת הפרדת הרשויות, אין מקו 111מעמד נכבד בתהליך לרשות השלישית.

 112לרשות אחת את מלוא הכוח לעצב הסדרים מסוג כזה.

את האמור לעיל אפשר להדגים באופן הברור ביותר בנוגע למעמדה של עילת הסבירות.  

הצבעתי לעיל על העובדה שהתפיסה הקיימת של בית המשפט רואה את הביקורת השיפוטית כאגד 

ת המשפט, ואשר חלות באופן זהה מבחינה אחוד של עקרונות ועילות ביקורת שפותחו על ידי בי

עקרונית על כל סמכות מנהלית, יהא מקורה וטיבה אשר יהא, ויהיו ההסדרים הסטטוטוריים הנוגעים 

לה אשר יהיו. היינו, לפי תפיסה זו, כל אחת מעילות הביקורת הללו, ולרבות עילת הסבירות, מהווה 

חוקתי )תחת המטריה -, שניתן להם מעמד מעיןחלק בלתי נפרד מאותו אגד בלתי נפרד של עקרונות

ואולם, האם באמת תפיסה כזו יש לה על מה שתסמוך? היינו, האם  113לחוק היסוד(. 15של סעיף 

הביקורת השיפוטית בכל עילת ביקורת ספציפית מהווה עיקרון חוקתי? כבר הראיתי לעיל כי לתפיסה 

 ו אין לה לדעתי על מה שתסמוך. וגם בדין שלנ 114כזו אין אח ורע בשיטות משפט אחרות,

הביקורת השיפוטית המנהלית בעילת הסבירות פותחה על ידי בתי המשפט שלנו החל  

מתחילת שנות השמונים. השאלה של הבסיס העיוני לעיגון תפיסת הסבירות הקיימת חורגת מהדיון 

 חוקתינו עיקרון ואולם, בשום מקום לא נטען שקיים אצל 115הנוכחי ותידון במקום אחר בחיבור זה.

כללי לפיו המנהל הציבורי חייב לנהוג בסבירות. נניח למשל שחוק מסויים יקבע לגבי רשות מסויימת, 

שהיא כפופה לביקורת שיפוטית בסטנדרט נמוך יותר מסבירות, כגון, הסטנדרט של הימנעות מפעולה 

מסויימות שעליהן  או, שהחוק יקבע לגבי החלטות 116שרירותית או קפריזית, אך לא מעבר לכך.

 15האם ניתן לומר שסעיפים כאלה עומדים בניגוד לסעיף  117לעמוד בסטנדרט של סבירות מחמירה.

לחוק יסוד השפיטה? קבלת טענה כזו פירושה שעיקרון הסבירות המנהלית הוא חלק מהחוקה של 

אין לה שום מדינת ישראל. לא רק שטענה כזו אין לה שום בסיס בטכסט החוקתי הקיים אצלנו, וגם 

מקבילה בשיטות משפט אחרות )היינו, גם כאלה שיש להן חוקה טכסטואלית פורמלית ומפורטת(. 

אלא, שהטענה הזו מבלבלת באופן חמור, וללא כל צורך, בין המישור המנהלי למישור החוקתי של 

 הביקורת השיפוטית ובין המישור של סמכויות השיפוט לבין המישור של הדין המהותי. 

                                                           
 ודוגמאות מהפסיקה.  –** אסמכתאות: הפרדת הרשויות  111

 שיעסוק 'בתפיסת המשולש' של הפרדת הרשויות.  –** הפניות לפרק * להלן 
 לכתיבה על 'הכנסת מחוקקת לעצמה"  -והשוו  –** הפניה  112
 במלוא היקפה, בפסה"ד שניצר; –ראו דברי ברק על עילת הסבירות  –** אסמכתאות  113

 בפסיקה שנותחה לעיל.  –וראו היקף הביקורת האחיד 
 * לעיל המשפט המשווה. 114
 רביעי, פרק **.**** ראו חלק  115
 *. 706סעיף  APAהשוו  116

על ידי המסגרת  –בראש וראשונה  –שנקבעים  –* והשוו הסקירה לעיל של הסטנדרטים השונים בדין האמריקני 
 החוקתית!

 לגישה האחודה אצלנו.  –( 25)ס'  בשניצר** והשוו, לברק 
 שביהמ"ש לא ראו בעיה עם חוק חופש המידע.. –** ראה ההערה לעיל  117

 והשווה, לדיון של מלצר על עיקרון הזהירות המונעת. 



סקנה מכל האמור לעיל היא לדעתי שאין מקום לשלול אפשרות של התערבות חקיקתית המ 

בנוגע להיקף הביקורת השיפוטית. ויודגש, כי אינני עוסק כאן במצבים שבהם המחוקק מנסה לפגוע 

בזכות הגישה לערכאות לצורך הגנה על חירויות יסוד חוקתיות. הוראות כאלה עומדות בסתירה 

ולכן, הן נדרשות לעמוד בדרישות  118ם הכלולים בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.לעקרונות החוקתיי

של פסקת ההגבלה. אני מוכן גם להניח כי שלילה גורפת של הביקורת השיפוטית המנהלית, בנוגע 

תעורר גם היא שאלות  –לסמכויות מנהליות שיש להן השפעה ישירה על אינטרסים וזכויות של הפרט 

ואולם, מכאן ועד הקביעה לפיה כל התערבות של המחוקק, אגב קביעת הסדרי במישור החוקתי. 

 ארוכה הדרך.  –מסגרת סטטוטוריים, לגבי פעולותיה של רשות מסויימת, היא הפרה של חוקי היסוד 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 כמבססת זכויות אחרות. –זכות הגישה לערכאות  – ארפל אלומיניוםחשין ב –** אסמכתאות  118

 ** ופסיקה דומה.



 פרק שביעי: שפיטות

נקבעים בחקיקה של הדיון במחסומים סטטוטוריים עסק בגבולות הביקורת השיפוטית כפי שהם 

הכנסת. ואולם, גבולות הביקורת אינם נקבעים בהכרח בחקיקה בלבד. אלא, בתי המשפט עצמם 

פיתחו דוקטרינות שמתחמות את גבולות העניינים שבית המשפט יכול לדון בהם. במרבית שיטות 

ל ענייני הניהול הפנימי ש 120יחסי החוץ, 119המשפט החלטות בתחומים כגון הביטחון הלאומי,

החלטות מדיניות קרדינליות, כגון הכרזת מלחמה, כיבוש או החזקה בשטחים  121הממשלה,

הדוקטרינה  123נחשבות מחוץ לתחום הביקורת השיפוטית.– 122טריטוריאליים, או עשיית הסכמי שלום

קשה להפריז בחשיבותה של  124המרכזית לעניין זה במשפט הישראלי היא דוקטרינת השפיטות.

ון בביקורת השיפוטית בכלל. במישור העיוני דוקטרינת השפיטות מתחמת לא רק השפיטות לעניין הדי

הם  –את גבולות הביקורת השיפוטית אלא את גבולות המשפט בכלל. היינו, עניינים שאינם שפיטים 

 125עניינים שמצויים מחוץ לתחום הדיון המשפטי, ולכן גם מחוץ לתחום העיסוק של בית המשפט.

ינת השפיטות כפי שפותחה בפסיקה מהווה את אחד המרכיבים המרכזיים במישור המעשי, דוקטר

                                                           
)עתירה כנגד ביצוע ניסויים   .S.C.R. 441Operation Dismantle Inc. v. R 1 [1985]ראו לדוגמא בקנדה,  119

 בטילים גרעיניים בקנדה נדחתה כבלתי שפיטה(
 U.S. 253 (1929) Foster v. Neilson , 16 U.S. 610 (1818);  U.S. v. Palmer 27ראו למשל בארה"ב  120

ב )עתירה לחיו Thorpe v. Commonwealth [No.3] (1997) 71 A.L.J.R. 767 (Aus. H.C.)ראו למשל באוסטרליה 

 המיעוט האבורג'יני(. הממשלה לפנות לאומות המאוחדות בנוגע לקבלת חוות דעת בנוגע לסטטוס ולזכויות של 
גישה כזו לגבי אי שפיטות של ענייני ביטחון ויחסיו חוץ בוטאה בעבר גם על ידי בית המשפט בישראל, ראו 

הרי עניני צבא ובטחון, כמוהם ")) 181בעמ'  169( 2, פ"ד כז)חילו נ' ממשלת ישראל 302/72למשל בג"ץ 
 , השופט ויתקון(. "בעניני מדיניות חוץ, אינם מן הדברים הראויים להכרעת הרשות השופטת

)עתירה כנגד פיטורי עובד של סוכנות הביון בשל  U.S. 592 (1987) Webster v. Doe 486 ,** ראו למשל  121

 *(נטיות הומוסקסואליות
  .Henkel (No.1Neely v (1901) (ראו למשל בארה"ב  122

 ראו למשל לעניין הסירוב של בית המשפט העליון של ארה"ב לדון בחוקתיות של מלחמת ויטנאם 
Russell W. Galloway, "Basic Justiciability Analysis" 30 Santa Clara Law Rev. 911, 916-17 (1990). 

)עתירה כנגד הפלישה של אוסטרליה לשטחים   Limbo, Re (1990) 64 A.L.J.R. 241באוסטרליה  ראו למשל

 אבורג'יניים והשמדת האוכלוסיה האבורגי'ינית נדחתה כבלתי שפיטה(. 
, לפיהן 441( 2פ"ד מב) רסלר נ' שר הביטחון, 910/86וראו בישראל, את קביעותיו של השופט שמגר בבג"ץ 

 . 522רישא לפסק דינו בעמ'  11סוגיות קרדינליות בתחום החוץ והביטחון אינן שפיות, שם בסעיף 
  ** ]אסמכתאות משיטות משפט שונות[  123

 Baker v. Carr 369 U.S. 186 (1962)האסמכתא האמריקנית העיקרית: 
בשיטות שונות יש שמות שונים לדוקטרינות העוסקות בשפיטות ובמובן זה התרגום האנגלי של שפיטות 

justiciability ינו משקף את התמונה המלאה והמדויקת של המצב בסוגיה אינו רווח בשיטות משפט אחרות וא

 justiciability)ואילו המונח  political questionזו. כך למשל המונח המקובל במשפט האמריקני לסוגיה הוא 

גאלווי, לעיל  ראו למשל משמש כמונח סל שבו נכללות כל עילות הסף לרבות זכות עמידה, היעדר בשלות וכד',
 צב דברים דומה קיים במשפט הקנדי, ראו *(. מ180הערה 

Lorne Sossin, Boundaries of Judicial Review: The Law of Justiciability in Canada (Carswell, 1999). 
במשפט האנגלי הדיון העיקרי במגבלות הענייניות של הביקורת השיפוטית בתחומים אלו נעשה דרך הדיון . 

 של הממשלה, שהן, בחלקן, בלתי שפיטות )ראו למשל *** בסמכויות הפררוגטיביות
כדי  (Act of State)(. כמו כן, לעיתים נעשה שימוש בדוקטרינה של 'מעשה מדינה' 142-45וראו סוסין, בעמ' 

טחוני או המדיני מחוץ לתחום הביקורת השיפוטית ילהותיר פעולות מסויימות, במיוחד בתחום הב
 )**אסמכתאות(.

**לצד דוקטרינת השפיטות קיימות עוד דוקטרינות שממלאות תפקיד דומה לשפיטות במובן זה שהן  124

מאפשרות לבית המשפט להימנע מעיסוק בנושא מסויים כאשר, מטעמים של מדיניות שיפוטית ודאגה למעמדו 
בנישטי **; בנ –של בית המשפט בחברה הוא בוחר שלא לעסוק בנושא מסויים )ראו ** דוקטרינות הימנעות 

עתירה כללית ופוליטיקה שיפוטית **(. בין הדוקטרינות הללו ניתן למנות למשל גם את זכות העמידה  –דותן 
היסטורי* בעמ' *( וגם דוקטרינות נוספות כגון דרישת הבשלות )ראו הדיון להלן  –)ראו הדיון לעיל בפרק שלישי 

יאה לידי ביטוי באופן הישיר, הגלוי והמלא ביותר בפרק זה*(. יחד עם זאת, השפיטות היא הדוקטרינה שמב
  את השיקולים בעד ונגד 'הימנעות' שיפוטית מלדון בנושאים או בתחומים מסויימים.

תובענה אזרחית, בהתאם, עניין שאינו שפיט, הוא בלתי שפיט גם אם הוא מגיע לבית המשפט בצורה של  125

 . 8לעיל הערה * בעמ'  נזיקית או חוזית, ראו למשל **. וראו גם סוסין,



 126והחשובים ביותר בתהליך של הרחבת הביקורת השיפוטית החל מתחילת שנות השמונים.

במסגרת הדיון הנוכחי, אסקור את התפתחות ההלכה בנושא, לאחר מכן, אבחן הלכה זו מנקודת 

קיימים בפסיקה. בחלק האחרון של הדיון אבחן את מבט ביקורתית ואציע מבחן חילופי למבחנים ה

ההשלכות של ההלכה הקיימת מנקודת הראות של המשפט המשווה. המטרה של סקירה זו היא 

לבסס את הטענה שפיתוח ההלכה בנושא השפיטות היא אחד הגורמים העיקריים לכך שהיקף 

מאשר בכל שיטה משפטית  הנושאי של הביקורת השיפוטית בישראל הוא רחב יותר, ובסדרי גודל,

 מוכרת אחרת בעולם כיום.

 

 מהי: הערה מתודולוגית מקדמית –שפיטות 

עוד קודם שאנו נכנסים לדיון מדוקדק במבחנים השונים שפותחו לעניין השפיטות על ידי בתי המשפט 

 אצלנו ראוי להקדים ולאפיין את הקווים המתודולוגיים העיקריים של הדיון בשפיטות. קווים אלו

מאופיינים במעין סתירה פנימית. מצד אחד, שיטות המשפט העיקריות, רובן ככולן, מכירות בעובדה 

שקיימים עניינים מסויימים, שאלות מסויימות, ותחומים מסויימים שמן הראוי שהמערכת השיפוטית 

תמנע מלדון בהם. כפי שנראה, ההכרה הזו קיימת גם אצל בתי המשפט בישראל, למרות שההיקף 

נושאי של אותם עניינים אצלנו, הוא צר הרבה יותר מאשר בשיטות משפט אחרות. זאת ועוד, באופן ה

כללי ניתן לומר, שניתן למצוא קווי דמיון משמעותיים )אם גם לא מלאים( בין שיטות משפט שונות, 

משפט לגבי סוג העניינים הכלולים בקטגוריה הזו של עניינים שאינם שפיטים )כאמור, לעניין זה ה

הישראלי הוא בבחינת חריג(. כלומר, תחום הכיסוי הענייני של דוקטרינת השפיטות )או הדוקטרינות 

  127המקבילות לה( הוא דומה בשיטות משפט רבות.

מצד שני, בכל שיטות המשפט קיימת עמימות רבה ביחס להגדרה המדויקת של הקריטריונים  

המשפט והן הכותבים האקדמיים בשיטות השונות, להגדרת שאלות מסויימות כבלתי שפיטות. הן בתי 

מציינים חזור וציין את העובדה שקשה מאוד להגדיר בדיוק אימתי עניין מסויים הוא בלתי שפיט, וכי 

שפיטותו של עניין מסויים הם 'ידועים לשמצה' בחוסר הבהירות -הקריטריונים לשפיטותו או אי

  128שלהם.

שמצד אחד, במישור העיוני, השאלה של הגדרת  קיים אפוא מתח מסויים בין העובדה, 

הקריטריונים לאי שפיטות סובלת מעמימות קשה, אך מצד שני, 'השורה התחתונה' של הדיון 

בשפיטות מוביל פעמים רבות, בתי משפט, בשיטות שונות, להגיע לתוצאות דומות למדי )לפחות לגבי 

ות בתחום יחסי החוץ, החלטות מדיניות התחומים המובהקים 'החשודים' בחוסר שפיטות ובהם פעול

קרדינליות, נושאים הקשורים לגבולות וכד'(. בפרפראזה על המשפט הנודע של השופט סטיוארט 

לגבי הגדרת פורנוגרפיה, ניתן לומר על השפיטות שקשה להגדיר מהי, אך כשבתי המשפט נתקלים 

כלל מזהים את הבעיה ללא  הם בדרך –בסוגיה לא שפיטה, או בסוגיה ששפיטותה מוטלת בספק 

ודומה, שכדי להבהיר את הדיון בשפיטות מן הראוי לבחון קודם כל, את הטעמים  129קושי מיוחד.

 העקרוניים שעומדים בבסיס הדוקטרינה

                                                           
 ראו לעיל פרק שלישי* )מבוא היסטורי( בעמ' *.  126

 . 13-16אקטיביזם שיפוטי עמ'  –וראו דותן 
ין אי השפיטות של עניינים הנוגעים לבטחון הלאומי, ליחסי החוץ, להחלטות י** ראו לעיל בהערות ** לענ 127

 קרדינליות של הממשלה בעניינים מדיניים קריטיים. 
 העמימות של המונח שפיטות.  –אסמכתאות  ** 128

 (;Political Question)ביחס להגדרת  132 -; ו2למשל סוסין בעמ' 

 ,.H.P. Lee & George Winterton, Australian Constitutional Perspectives (The Law Book (Co. Ltdוראו גם 
1992) p. 193 . 

129 ** The phrase was famously used in 1964 by United States Supreme Court Justice Potter 

Stewart to describe his threshold test for obscenity in Jacobellis v. Ohio.[1][2][3] In explaining 
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 הטעמים להכרה בחוסר שפיטות

בפסיקה ובספרות בישראל ומחוצה לה מוזכרים זה לצד זה שורה של טעמים שבגינם שאלות 

הנוגעות למשל ליחסי החוץ או שאלות קרדינליות בתחום הביטחון הלאומי של המדינה )למשל: 

הכרזת מלחמה( עשויות להיות בלתי שפיטות. טעם ראשון המוזכר תדירות מבוסס על דוקטרינת 

ומר, הטענה היא שעניינים כאלה, מסורים במסגרת דוקטרינת הפרדת הרשויות . כלהפרדת הרשויות

טעם  130באופן בלעדי להכרעתה של הרשות המבצעת, ולכן על בתי המשפט להימנע מלדון בהם.

 131להכרעת השאלה העומדת לדיון.היעדרם של קריטריונים משפטיים , המוזכר באופן תדיר הוא שני

ומרכזיים בחשיבותם,  בעניינים פוליטיים רגישיםות מסויימות נוגעות טעם שלישי, נוגע לעובדה ששאל

אך כאלה שלבתי המשפט אין מומחיות מיוחדת לגביהם, וגם אין להם את היכולת המוסדית להכריע 

בהם באופן מיטבי, ולכן, עדיף שבתי המשפט ישאירו אותם להכרעת הרשויות הפוליטיות 

ים עוד שני טעמים הכרוכים זה בזה, והם החשש לטעם האמור לעיל מצטרפ 132הייצוגיות.

, כלומר, למצב שבו לפוליטיזציה של השפיטהשהתערבות של בית המשפט בעניינים כאלה תוביל 

השופטים יכריעו בסוגיה בהתאם להעדפותיהם הפוליטיות או האידיאולוגיות האישיות, ובכך, יובילו 

 133במערכת המשפט. אמון הציבורלאובדן של 

ים שהובאו לעיל הם טעמים שמשמשים, זה לצד זה, הן בפסיקה, בשיטות שונות, כל הטעמ 

והן בספרות המשפטית כטעמים שיכולים לבסס את אי השפיטות של סוגיות מסויימות. ואולם, אלו 

מהטעמים הללו יכול לבסס תפיסה קוהרנטית של הדוקטרינה? ואלו טעמים מבססים את הדוקטרינה 

ראה להלן, לאורך השנים, שימשו הטעמים הללו בסיס לפיתוח הגישות הקיימת אצלנו? כפי שנ

השונות שהתפתחו בפסיקה, אם כי משקלם היחסי השתנה מעת לעת. להלן, נסקור את התפתחות 

 ההלכה בנושא בישראל.

 

 התפתחות ההלכה בישראל

 'חוש המומחיות של המשפטן' –השלב המוקדם 

ז'בוטינסקי נ'  65/51רה בשל חוסר שפיטות הוא בג"ץ המקרה הראשון שבו בג"ץ סירב לדון בעתי

באותו עניין ניסו העותרים לתקוף החלטה של נשיא המדינה שלא לעשות שימוש בסמכותו 134.ויצמן

                                                           
why the material at issue in the case was not obscene under the Roth test, and therefore 
was protected speech that could not be censored, Stewart wrote: 

 שפיטות והפרדת רשויות –** אסמכתאות  130

 2למשל, סוסין עמ' 
על הטכסט החוקתי.  לעיתיםזו מבוססת, בשיטות שבהן יש חוקה פורמאלית, כגון בארצות הברית, הטענה ה

 ראו למשל בארה"ב **
Baker v. Carr p. 210-11 ("The nonjusticiability of a political question is primarily a function of the 

separation of powers."), see also at p. 217 id. 
 no law to apply –** אסמכתאות  131

 , Baker v. Carr -** החל מ

 .Mark Arenson & Bruce Dyer, Judicial Review of Administrative Action (LBC Infoראו למשל באנגליה:  **
Services, 2000) at 117 

ר' לי ווינטרטון בעמ'  "…t is not possible to formulate a sufficiently precise principle or criterion[I]"וכן 

 (. .L. Zines & H.V. Evatt, The Royal Prerogative (1987) p. C31-C33 and note 337 id)ציטוט של  247

כאן המקום לציין כי כפי שנראה להלן, ובהרחבה, ניתן להטיל ספק במעמדו העצמאי של הטעם הזה. ראו להלן 
 הדיון בפרק זה*.

 האופי הפוליטי. –** אסמכתאות  132
 וצה לה.ישראל ומח –** אסמכתאות ודוגמאות  133
 . ז'בוטינסקי( להלן עניין 1951) 801פ"ד ה  134
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ולהטיל את הרכבת הממשלה על אחד מחברי הכנסת,  1949-לחוק המעבר, התש"ט 9על פי סעיף 

  –ן בעתירה וקבע כדלקמן: לאחר שהממשלה המכהנת התפטרה. בית המשפט סירב לדו

 , — 1949של חוק המעבר, תש׳׳ט־ ב  9כל דבר התפקיד להרכיב ממשלה לפי סעיף 

אינו ניתן , justiciable נמצא לא — ן"כשמפעילים כלפיו את ״חוש המומחיות של משפט

הם שייכים  ;להכרעה שיפוטית. יש כאן יחסים שלפי טיבם הם מחוץ לתחום השיפוטי

קוטיבית זליחסים בין נשיא המדינה, הממשלה והכנסת׳ היינו לרשויות האק

הנ״ל, יש למצוא את  9והפרלמנטרית. כשמתעוררת שאלה של פגיעה בהוראות סעיף 

 …135התרופה באמצעים פרלמנטריים

אמנם נחשב לאבן היסוד של הדיון בשפיטות במשפטנו, אך המבחן  ז'בוטינסקיפסק הדין בעניין 

המוצע בו לזיהוי סוגיות בלתי שפיטות, מבחן 'חוש המומחיות של המשפטן' רחוק מלספק קריטריונים 

בהירים לדיון בסוגיה. למעשה, ההיפך הוא הנכון, המבחן הזה הוא מבחן אופייני לדיון בשפיטות 

ה )בישראל ומחוצה לה(. הוא מכוון לאינטואיציות של השופט היושב בדין, יותר מאשר לקני מיד

 אנליטיים ברורים, שיכולים להוות הנחיה לשופטים או למשפטנים שעסקו בסוגיה סבוכה זו לאחר מכן. 

 

 משפטיים-הלכת אשכנזי והדיון בערכים משפטיים וחוץ –שנות הששים והשבעים 

במהלך שנות הששים והשבעים היו עוד מספר מקרים בולטים שבהם בית המשפט עסק בסוגיית 

היתר, בית המשפט נדרש לעתירה שניסתה לאסור על השגריר המיועד של גרמניה השפיטות. בין 

הוא דחה את  136המערבית להיכנס לישראל בטענה כי נלחם במלחמת העולם בצבא הגרמני.

העתירה על הסף בקובעו כי העניין המועלה בה "אינו עניין משפטי אלא עניין פוליטי מובהק" וכי "אין 

בית המשפט גם התלבט בשאלת השפיטות של  137קנה מידה משפטי".פי -הוא ניתן להיבדק על

הבית, וזאת לאור האופי המדיני הרגיש -עתירה שהעלתה לדיון את זכותם של יהודים להתפלל על הר

ואולם, דומה כי פסק הדין הבולט ביותר בסוגיית  138של הנושא, אך נמנע מהכרעה ישירה בנושא.

העותר, ששירת במילואים  139אשכנזי נ' שר הביטחון. 561/75השפיטות באותה תקופה הוא בג"ץ 

כקצין שריון במלחמת יום הכיפורים עתר כנגד שר הביטחון והרמטכ"ל בדרישה שיקיימו תחקיר 

ית תעלת סואץ וכי כי יישמו את המלצות ועדת מבצעי מקיף לגבי כל הליקויים שנתגלו אגב לחימה בחז

אגרנט ויחשפו את הכישלון של הפיקוד הצבאי במהלך המלחמה. השופט שמגר, שכתב את פסק הדין 

 –העיקרי סבר כי העתירה היא בלתי שפיטה, וקבע את הדברים הבאים:

ומבצעיו דעתי היא, כי נושאים הקשורים לארגונו של הצבא, מבנהו והיערכותו, הצטיידותו 

אינם שפיטים, באשר אינם הולמים כלל דיון והכרעה של ערכאות השיפוט. הוא הדין  -

אין זה סביר כלל ועיקר, כי  ..בענין דרכי הדיון וההכרעה בצבא, אימוני כוחותיו והדרכתם.

מקצועית, -רשות שיפוטית תשקול ותכריע מהי השיטה היעילה ביותר, מבחינה צבאית

דעתן של רשויות צבאיות, שהוכשרו לכך -ת מבצעיות ותמיר שיקוללהפקת לקחים מפעולו

                                                           
)הנשיא זמורה(. מעניין לציין כי בפסק דינו זמורה מצטט בהרחבה את ההלכות האמריקניות  814שם, בעמ'  135

בחוקה האמריקנית לכך שהרשות  3בעניין חוסר שפיטות תוך שהוא שם דגש על הדרישה הידועה של סעיף 
 .812בעמ'  , ראו שם(cases and controversies)השופטת תדון רק בסכסוכים קונרטיים מגובשים 

 . 485( 2, פ"ד יט )ריינר נ' ראש הממשלה 186/65בג"ץ  136
 . 487שם, בעמ'  137
(. בית 1970) 142( 2, פ"ד כד)חוגים לאומיים אגודה רשומה נ' שר המשטרה 15/69, המ' 222/68בג"ץ  138

המשפט יכול היה להימנע מהכרעה ישירה בשאלת השפיטות משום שהעתירה נדחתה מטעמים אחרים. עם 
זאת, פסק הדין ביטא חילוקי דעות מהותיים בין השופטים לגבי השפיטות של העניין )ראו למשל השופט 

י השפיטות; השופט ויתקון שהטיל ספק שהביע את תסכולו מחוסר הבהירות של מבחנ 158זילברג בעמ' 
בהבחנה בין טענת חוסר השפיטות לטענה כנגד ההתערבות בשיקול הדעת של המשיב במקרה הנדון )שם 

השפיטות מתעוררת באותו מקרה -(; לעומתם השופט קיסטר והנשיא אגרנט סברו ששאלת אי165-66בעמ' 
 בהתאמה(.  215 -ו 182במלוא חריפותה )ראו שם בעמ' 

 . 309( 3פ"ד ל) 139



דעתה היא. ענין כזה הוא בתחומי פעולתן המקצועית של רשויות -והופקדו על כך, בשיקול

הצבא ושל הרשות המיניסטריאלית המופקדת עליהן, והללו נושאות באחריות וחייבות 

את שרשרת הכפיפות של וחשבון בהתאם להוראות החוקתיות, אשר מגדירות -בדין

 140...הצבאיים לרשויות השלטון האזרחיות ואת הזיקה ביניהן הדרגים

שמה את הדגש על המגבלות המוסדיות של בית  אשכנזיהגישה שהנחתה את השופט שמגר בעניין 

המשפט כאשר מובאים לפניו נושאים שהם בעלי אופי מערכתי ורוחבי. כלומר, בניגוד למקרים שנדונו 

בפסיקה, המסקנה של אי השפיטות איננה מבוססת על האופי הרגיש מבחינה פוליטית של  קודם לכן

היו גם היבטים פוליטיים מסויימים(, אלא על  אשכנזיהעתירה )אם כי, ניתן לטעון כי לעתירה בעניין 

 141המגבלות המוסדיות האינהרנטיות של בית המשפט.

למסקנה של היעדר שפיטות של העתירה, אך י אשכנזלעומתו, השופט ויתקון, אמנם הצטרף בעניין 

  –נימק את גישתו באופן שונה: 

התערבות הרשות השופטת בענינים כאלה אינה נובעת מיחס של כניעה בפני רשויות -אי

-אי  הצבא, ואין צריך לומר שהללו אינם מעל החוק. הם אף לא טוענים כך.
העדיפויות ומערכת הערכים המידות. סדר -שקניהרשות השופטת נעוצה בכך  התערבות

המקובלים עלינו והמאפשרים לנו להעביר את מעשי השלטון האזרחי תחת שבט 
בקורתנו, לא בהכרח הולמים הם את צרכי הצבא הדורשים, בראש ובראשונה, מרות 

  142והחלטיות.
 

ות מן הדברים הללו עולה שלדעת השופט ויתקון, חוסר השפיטות של העתירה איננו נובע רק מהמגבל

המשפט המוסדיות של בית המשפט. אלא, הוא מבטא ספקנות עמוקה יותר לגבי עצם היכולת של 

להביא לידי ביטוי את הערכים הרלוונטיים לעולם הצבאי. כלומר, ויתקון מציג עמדה לפיה עצם  בכללו

היא דבר שעשוי לא להתאים לצרכי הצבא.  –ההחלה של סטנדרטים משפטיים על המערכת הצבאית 

כלומר, ששתי המערכות, זו המשפטית וזו הצבאית, פועלות זו לצד זו על סמך ערכים שונים, ואין 

מקום, לפחות לא בנסיבות אותו מקרה, לכפות על המערכת הצבאית את ערכיה של המערכת 

ל המערכת הצבאית, ואת השפיטות נועדה, לשיטתו להדגיש את הייחוד ש-המשפטית. טענת אי

העובדה, שבמקרים מסויימים, בית המשפט צריך להימנע מלאכוף עליה את הערכים של מערכת 

 –השפיטות המוצגת על ידי השופט ויתקון, מבטאת אפוא את מגבלות המשפט בכלל -אי 143המשפט.

 במובן העמוק ביותר של המונח.

 הלכת רסלר –שנות השמונים 

נות השמונים היו התקופה שבה אירעה מהפכה שלל ממש בביקורת כבר עמדתי על העובדה שש

הוא אחד מפסקי הדין החשובים ביותר  רסלר נ' שר הביטחוןהשיפוטית, וגם על העובדה שבג"ץ 

מציג השופט ברק גישה חדשה לעניין  רסלרב 144במסגרת המהפכה הזו, אם לא החשוב שבהם.

שלכות רחבות היקף על כל הדיון בשפיטות השפיטות. גישה זו היא גישה מהפכנית שהיו לה ה

 ובביקורת השיפוטית החל משלב זה ואילך. אשר על כן, יש מקום להתעכב עליה בפירוט. 
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ביסוד גישתו של ברק עומדת הבחנה חדשה המוצגת בפסק הדין בין שני מובנים של 

יטות והשפ הנורמטיביתשונים ונפרדים זה מזה: השפיטות  –לגישת ברק  –השפיטות שהם 

  –. ההבדל בין שני המובנים הללו מוסבר על ידי ברק במלים הבאות: המוסדית

השפיטות הנורמאטיבית באה להשיב על השאלה, אם קיימות אמות מידה משפטיות 

להכרעה בסכסוך העומד לפני בית המשפט. השפיטות המוסדית באה להשיב על 

, או שמא ראוי לו לסכסוך השאלה, אם בית המשפט הוא המוסד הראוי להכרעה בסכסוך

שני מובנים אלה שיוכרע בידי מוסד אחר, כגון הרשות המחוקקת או הרשות המבצעת. 

 145של השפיטות שונים הם, ומן הראוי שלא לערב ביניהם.

לאחר הצגת ההבחנה, עובר ברק לדיון מפרט בכל אחת מהמובנים הללו של השפיטות. ותחילה, 

השפיטות 'הנורמטיבית'. מושג זה עוסק, אליבא דברק בשאלה של קיום אמות מידה לפתרונו של 

 הסכסוך המובא לפתחו של בית המשפט. המהות של השפיטות הנורמטיבית מוצגת באופן הבא: 

ביכולתו של המשפט ושל בית המשפט להכריע יבית עוסקת...השפיטות הנורמט 

בסכסוך. השאלה אינה, אם ראוי לו לסכסוך להיות מוכרע בדין ובבית הדין, אלא אם 

ניתן להכריע בסכסוך בדין ובבית הדין. השפיטות הנורמאטיבית אינה עוסקת איפוא 

 146במה שרצוי אלא במה שאפשר.

ה של השפיטות הנורמטיבית עובר ברק לדון בשאלה האם לאחר שהבהיר את מהותה ותחום עיסוק

ולגבי אלו עניינים משפטיים קיימת שפיטות נורמטיבית. תשובתו לשאלה זו, כלולה באחת הפסקאות 

  –היותר ידועות בכתיבתו השיפוטית העצומה של ברק. הוא קובע את הדברים הבאים: 

פיטות( הנורמאטיבית הינה נקודת המוצא העיונית לבחינתה של השפיטות )או אי הש

התפיסה, כי המשפט הוא מערכת של איסורים והיתרים. כל פעולה הינה מותרת או 

אסורה בעולם המשפט. אין פעולה, שהמשפט לא חל עליה. כל פעולה נתפסת בעולם 

אכן, כל פעולה ניתנת  ...כל פעולה ניתנת "להיכלא" במסגרת המשפט.  ..המשפט.

ת, ואין פעולה שאין לגביה נורמה משפטית "הכולאת אותה". "להיכלא" בנורמה משפטי

אין "חלל משפטי", שבו פעולות מתבצעות בלי שהמשפט נוקט כלפיהן כל עמדה. 

המשפט משתרע על כל הפעולות. לעתים הוא אוסר, לעתים הוא מתיר, תוך שהוא יוצר 

ר )"הכל אסור לעתים הנחה של היתר )הכל מותר לפרט, אלא אם כן נאסר"( או של איסו

לשלטון אלא אם כן הותר"(. אף במקום שבו קיימת "לאקונה" במשפט, קובע המשפט 

פי גישה זו לא ייתכן כלל מצב, שבו אין נורמה -עלדרכים למילויה של הלאקונה. 

לעניין זה אין נפקא מינה מהי אותה פעולה, אם פוליטית  משפטית החלה על פעולה.

ותהא פוליטית או עניין  -דיניות אם לאו. כל פעולה היא אם לאו, אם עניין היא למ

נתפסת בעולם המשפט, וקיימת נורמה משפטית הנוקטת עמדה  -למדיניות ככל שתהא 

"העניין לא היה עניין משפטי אלא עניין כלפיה, אם מותרת היא או אסורה. הטיעון, 

מובהק" אינו פוליטי מובהק", מערבב מין בשאינו מינו. היותו של העניין "פוליטי 

כל דבר הוא "עניין משפטי", יכול להסיר מאותו עניין את היותו גם "עניין משפטי". 

 147עמדה, אם מותר הוא או אסור. ובמובן זה שהמשפט קובע לגבי

התוקף של הקביעות של ברק בפסקה זו וביחס לשפיטות נורמטיבית עוד ידון בהמשך הפרק. בשלב 

של הקורא לשלוש נקודות הנוגעות לדרך שבה מוצגת השפיטות  זה ברצוני להפנות את תשומת ליבו

 הנורמטיבית בפסק הדין.
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איננה מוצגת )למרות שמה( על  –היא ששאלת השפיטות "הנורמטיבית" הראשונההנקודה 

. כשאלה אנליטית ותיאורית אלא –)כלומר כשאלה של מדיניות או מוסר(  שאלה נורמטיביתידי ברק כ

 הכרח לוגיטוט למעלה יוצרים אצל הקורא את הרושם הברור שקיים למעשה הדברים המופיעים בצי

להכיר בכך שתמיד ובכל מצב קיימת נורמה משפטית שחלה על כל עניין וכל שאלה באשר היא 

הקיימת בעולמנו. בהתאם, נוצר אצל הקורא הרושם הברור ש'המשפט', כמעין ישות אקטיבית, נוקט 

 ולה, או סוגיה הקיימת בעולמנו. עמדה פעילה ביחס לכן שאלה, פע

. עילת הסבירות המינהלית, נוגעת לקשר שבין השפיטות הנורמטיבית לבין השנייההנקודה 

לכאורה, מהקטע המצוטט למעלה, לא ברור כלל מהו הקשר בין שני המונחים הללו. בהנחה שהניתוח 

האמור תקף, הוא תקף ללא כל תלות וקשר בשאלה של קיום עילת הסבירות. שהרי, גם בעולם שאין 

די כל פעולה אנושית בעולם נתפסת על י –לפי ההיגיון של הדברים למעלה  –בו כלל סבירות, עדיין 

היא עיקרון החוקיות. זאת משום שהדברים המצוטטים למעלה לפיהם המשפט חל  –נורמה משפטית 

מבטאים באופן המדויק ביותר  –על כל פעולה אנושית, וכי "לעיתים הוא אוסר, לעיתים הוא מתיר" 

ומה עניין עילת הסבירות לכאן? אלא, שמיד בסמוך  148את מהותו של עיקרון החוקיות המינהלי.

צגת מושג השפיטות הנורמטיבית, עובר ברק לדיון מפורט בתפקיד של עילת הסבירות, וקובע, כי לה

הסבירות היא נורמה בעלת תחולת על, שחלה על כל פעולה שלטונית. זאת ועוד, הסבירות, לשיטתו 

ון של ברק, היא הנורמה שעונה, בכל מצב, על הטיעון של שוללי השפיטות לפיו, במקרים מסויימים, כג

במקרה של החלטה לקשור קשרים דיפלומטיים, לא קיימות "אמות מידה" משפטיות לבחינת 

בהמשך הדיון עוד אתייחס לשאלה של הקשר בין השפיטות הנורמטיבית לסבירות. ואולם  149הסוגיה.

בשלב זה, ברצוני רק להדגיש את העובדה שהצורך של ברק להציג את עילת הסבירות כחלק 

מעורר לכאורה תמיהה משום שבמישור האנליטי  –של השפיטות הנורמטיבית  אינהרנטי מהניתוח

)שהוא, לכאורה המישור שמנחה את ברק בניתוח האמור( אין לו כל צורך להיזקק לדיון בסבירות. הוא 

על כל  –לפי קו החשיבה לעיל  –יכול היה להסתפק בעיקרון החוקיות, שגם הוא מהווה נורמה שחלה 

 פעולה אנושית באשר היא.

שראוי לשים אליה לב כבר בשלב זה נוגעת ליחס בין מושג השפיטות  השלישיתהנקודה 

השפיטות המוסדית. אמנם, בפסק הדין מציג ברק את  –הנורמטיבית לבין המובן האחר של השפיטות 

שקורא את פסק הדין,  שני המושגים של השפיטות זה לצד זה כשני מובנים משלימים. אך דומה כי מי

מקבל את הרושם שהמובן של השפיטות הנורמטיבית הוא המרכזי והחשוב מבין השניים. השפיטות 

הנורמטיבית מוצגת ראשונה, ובהבלטה רבה. המקום שברק מקדיש בפסק הדין לדיון בה הוא כפול 

י לאור מהמקום המוקדש לשפיטות המוסדית. למקרא פסק הדין גם נוצר הרושם אצל הקורא כ

המסקנות החותכות )וההכרחיות, לכאורה, מבחינה לוגית( במישור השפיטות הנורמטיבית, השאלה 

של השפיטות 'המוסדית' היא מעין שאלה משנית בחשיבותה, שהמסקנות לגביה מושפעות )שלא 

הדיון בשפיטות  150לומר נגזרות ממש( מהמסקנות החותכות והמחייבות לגבי השפיטות הנורמטיבית.

 סדית נפתח, בהתאם, בדברים הבאים: המו

פי המשפט בבית המשפט. -סכסוך הוא שפיט מוסדית, אם ראוי לו לסכסוך שיוכרע על

פי אמות מידה משפטיות -שפיט מוסדית, אם ראוי לו לסכסוך שלא יוכרע על סכסוך אינו

המשפט. השפיטות המוסדית עוסקת איפוא בשאלה, אם המשפט ובית המשפט הם  בבית

פי -השאלה אינה אם ניתן להכריע בסכסוך עלות הראויות להכרעה בסכסוך. המסגר

השאלה הינה אם רצוי . המשפט ובבית המשפט; התשובה על שאלה זו היא בחיוב

פי אמות מידה משפטיות בבית -על - שהוא שפיט נורמאטיבית -להכריע בסכסוך 

 151המשפט.

                                                           
 והפלילי.  –עיקרון החוקיות המינהלי  –** ה"ש  148
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דת המוצא לדיון בכל סכסוך ובכל עניין שהוא כלומר, הקורא את פסק הדין מקבל את הרושם כי כל נקו

נורמטיבית  –וכל ש"נותר" להחליט הוא האם הסכסוך שהוא שפיט  –היא שהוא שפיט )נורמטיבית(  –

 הוא גם שפיט 'מוסדית'. –

לאחר הדיון המפורט והמסקנות הנחרצות ביחס לשפיטות הנורמטיבית עובר ברק כאמור לדון 

בשאלה האם ניתן  –לשיטתו של ברק  –. בניגוד לשפיטות הנורמטיבית העוסקת המוסדיתבשפיטות 

שבית המשפט יכריע  ראוילהכריע בסכסוך בבית המשפט, השפיטות המוסדית עוסקת בשאלה האם 

בסכסוך. לצורך מתן תשובה לשאלה זו ברק סוקר את הטיעונים המרכזיים הקיימים בפסיקה 

 של עניינים מסויימים, ודוחה אותם אחד לאחד.  שפיטותם-ובספרות לטובת הכרה באי

הטיעון הראשון הנדון הוא הטיעון של הפרדת הרשויות. ברק דוחה את הטיעון כי היזקקות של  

בית המשפט לנושאים פוליטיים עומדת בניגוד לעיקרון הפרדת הרשויות. זאת, הן משום שבמישור 

, אפילו כזה שמערב נושאים פוליטיים הפונקציונלי כאשר בית המשפט עוסק בהכרעה בסכסוך

רגישים, הרי הוא עדיין עוסק בשיפוט, כלומר בתפקיד המוטל עליו במסגרת החוקתית של הפרדת 

הרשויות. והן, משום שעיקרון הפרדת הרשויות כולל, כידוע, את העיקרון של איזונים ובלמים. כלומר, 

שהיא נובעת ותואמת את  –יקורת שיפוטית הדרישה של איזון ובקרה הדדית בין הרשויות מחייבת ב

  152עיקרון הפרדת הרשויות, ואינה סותרת אותו.

הטיעון השני שברק בוחן ודוחה הוא שדוקטרינת השפיטות המוסדית תואמת את עיקרון  

כל הפעילות של הרשויות הנבחרות  –במסגרת העיקרון הדמוקרטי  -הדמוקרטיה. ברק קובע כי  

ל כן, כאשר בית המשפט אוכף את החוק על רשויות השלטון, בכל נושא נעשית במסגרת החוק. ע

  153אין בכך שום סתירה לעיקרון הדמוקרטי. –ובכל תחום שהוא 

השפיטות הוא שעיסוק של בית המשפט בנושאים -הטיעון השלישי המבסס את דוקטרינת אי 

ום שהשופטים עלולים להיות פוליטיים רגישים או 'מובהקים' עלול לגרום לפוליטיזציה של השפיטה מש

ברק דוחה את הטיעון הזה מכל  154מושפעים בהכרעתם מהשקפותיהם הפוליטיות או האידיאולוגיות.

 –זאת משום שכאשר השופט עוסק בסוגיה המובאת לפניו  155וכל וקובע כי הוא "פרובלמטי ביותר".

הפוליטיים של הסוגיה, בהיבטים  –אליבא דברק  –הוא איננו עוסק  –פוליטית ורגישה ככל שתהא 

הוא חסר  –לשיטתו  -כן, החשש לפוליטיזציה  -אלא רק באספקטים המשפטיים שלה. אשר על

  156בסיס.

שפיטות של עניינים פוליטיים -ולבסוף, ברק נדרש לטיעון האחרון בסדרת הטיעונים לטובת אי 

ים הקודמים שנדחים מובהקים, והוא החשש לפגיעה באמון הציבור במערכת המשפט. בניגוד לטיעונ

על ידי ברק על קרבם ועל כרעיהם, הטיעון בדבר אמון הציבור אינו נדחה על ידי ברק באופן מוחלט. 

הוא מציין כי למרות שברי לו שהחשש שהשופטים יכריעו במחלוקות פוליטיות רגישות על פי 

הציבור הכללי שותף  השקפותיהם האישיות הוא חסר בסיס, הרי הוא מציין כי אינו בטוח לחלוטין כי

                                                           
 לפסק הדין. 51-50סעיפים  ** ראו 152

ברק גם דוחה את הטיעון המופיע בפסיקה האמריקנית לפיה התערבות בית המשפט בעניינים פוליטיים כרוכה 
 שם.  49כיבוד של הרשויות הפוליטיות. ראו בסעיף -באי

תשובה כאשר ברק מדבר על אכיפת החוק על ידי בית המשפט כלפסק הדין. מעניין לציין כי  52שם, בסעיף  153

במונחים הקלאסיים של כללים חוקיים           )ראו שם בעמ' בסעיף  –לטיעון הדמוקרטי, הוא מדבר על החוק 
: " ביקורת שיפוטית זו שומרת על פעולתה הראויה של הנוסחה הדמוקרטית. היא באה להבטיח, מחד 52

חוקה, חוק, לשם כך במשטר )גיסא, כי דעת הרוב תמצא את ביטויה הראוי במסגרות המשפטיות, שנקבעו 
המונח 'סבירות' אינו מוזכר במסגרת הדיון הזה. ובכלל, . ההדגשה הוספה( חקיקת משנה, צווים(..."

 דוקטרינת הסבירות אינה מוזכרת לאורך הדיון בשפיטות המוסדית.
 בייקר נ' קאר וכד'(.  –. וראו לעיל * )אסמכתאות על החשש לפוליטיזציה 53שם, בסעיף  154
 רישא.  53ם, שם בסעיף ש 155
אידיאולוגית, הבקורת השיפוטית היא לעולם -. )אכן, אפילו כאשר נושא ההכרעה הוא בעיה פוליטיתשם שם 156

משפטית. לא את האידיאולוגיה שלו מביע השופט, אלא את תפיסתו המשפטית באשר לחוקיותה של 
 . האידיאולוגיה.(



הפניות המוחלט של היושבים בדין. בהקשר זה הוא מודה כי -לביטחון שהוא מביע באשר לחוסר

לבין ביקורת פוליטית,  "קשה להתעלם מהעובדה, שהציבור עשוי שלא להבחין בין ביקורת שיפוטית

ברק מותיר אפוא פתח צר,  157פוליטי עם העניין עצמו". ועשוי לזהות את הביקורת השיפוטית של עניין

שפיטות מוסדית של סכסוכים מסויימים, על רקע החשש שבמקרים 'מיוחדים' עיסוק -להכרה באי

  158שיפוטי בעניינים פוליטיים רגישים עלול לפגוע באמון הציבור במערכת המשפט.

ת מסקנה זו אינה שוללת את הגישה הכללית של ברק לסוגיית השפיטות המוסדית שהיא ביקורתי

 בעליל, כפי שיעידו דברי הסיכום הבאים של הדיון בשפיטות המוסדית: 

מהי המסקנה העולה מניתוחנו לעניין השפיטות )או אי השפיטות( המוסדית? לדעתי, 
המסקנה העולה היא, כי דוקטרינה זו פרובלמאטית היא ביותר; כי יסודותיה המשפטיים 

רציונליים"; כי יש לגשת אליה גישה -אי רעועים, וכי מבוססת היא במידה רבה על "טעמים
זהירה; כי רק במקרים מיוחדים, שבהם החשש מפני פגיעה באמון הציבור בשופטים יעלה 
על החשש מפני פגיעה באמון ציבור במשפט, יהא מקום לשקול את השימוש בה; כי 

החיים  פי ניסיון-רשימתם של מקרים אלה אינה סגורה, וכי היא נקבעת, בסופו של דבר, על
 159פי חוש המומחיות של השופט.-השיפוטי ועל

 בחינה ביקורתית –מבחן השפיטות של רסלר 

היתה השלכה עצומה על  רסלרלמבחני השפיטות החדשים, כפי שהוצגו על ידי השופט ברק בעניין 

ההתפתחות בדוקטרינת השפיטות הדיון בשפיטות במשפט הישראלי. ככלל, ניתן לומר כי את 

וזו שאחריו. זאת, לא משום שגישתו של  רסלרבמשפטנו ניתן לחלק לשתי תקופות: זו שלפני פסק דין 

ברק לעניין השפיטות התקבלה כמות שהיא. כפי שנראה להלן, מצב הדברים רחוק מכך. שני 

קו על עמדתו של ברק הן פורת, חל-השופטים שמגר ובן רסלרהשופטים האחרים שישבו בדין בעניין 

וכך גם, לא מעטים משופטי  160לעניין דרך הניתוח שהציע והן לעניין היקף תחולתה של הדוקטרינה.

בית המשפט העליון בעבר ובהווה, אינם מקבלים את גישת השפיטות 'הטוטאלית' כמעט, כפי 

נובעת מכך שברק ואולם, ההשפעה המהפכנית של פסק דין זה  161רסלר.שהוצגה על ידי ברק בעניין 

של הדיון בשפיטות. במלים אחרות, גם מי  המסגרת האנליטית והשפה המושגיתעיצב מחדש את 

שחלקו על ברק לגבי היקף תחולתה של דוקטרינת השפיטות, עשו זאת, הלכה למעשה, תוך שהם 

. כלומר, הדיון בשפיטות, החל רסלרעושים שימוש במסגרת האנליטית והמושגית שברק עיצב ב

אותו שלב, נעשה תמיד על פי במסגרת ההבחנה בין שני מושגי השפיטות, הנורמטיבית מ

אשר על כן, יש חשיבות רבה, לבחינה זהירה ומדוקדקת של הטיעון האמור כפי שיעשה  162והמוסדית.

 להלן.

טענתי העיקרית היא כי המסגרת האנליטית האמורה שהוצבה בפסק דין רסלר היא שגויה  

נובע מכך שהיא מוצגת כתבנית  רסלרכוח המשיכה של התבנית שהוצגה בעניין מיסודה, ומטעה. 

וזאת, בניגוד לאופי האקלקטי והעמום של הדיון בדוקטרינה בתקופה  163אנליטית, בהירה ומסודרת.

                                                           
 . 495רישא בעמ'  55שם בסעיף  157
. יחד עם זאת ברק מציין כי גם הימנעות של בית המשפט מעיסוק בסוגיות המובאות לפניו 496בעמ'  55שם, בסעיף  158

 למטה.  493עלולה לגרום לפגיעה באמון הציבור במערכת שלטון החוק, ראו שם, בעמ' 
. כאן המקום לציין כי, הלכה למעשה, לא ידוע לי ולו על מקרה אחד, לאורך הקריירה 496רישא בעמ'  56שם בסעיף  159

 השיפוטית העשירה והארוכה של ברק, שבו הוא הגיע למסקנה שהסכסוך המובא לפני איננו שפיט מוסדית. 
 ראו בן פורת בעמ' ** ושמגר בעמ' ** –** אסמכתאות רסלר  160
 שנות התשעים ואילך. –* ראו להלן הניתוח בהמשך הפרק  161
 ** אסמכתאות 162

 למעלה.  517, עמ' רסלרראו למשל פסק דינו של שמגר ב
וראו קביעתו של זמיר לפיה "אפשר לומר שהפסיקה המאוחרת קיבלה את ההבחנה שהשופט ברק עשה בין 

 . 1793בעמ'  המובן הנורמטיבי לבין המובן המוסדי של מושג השפיטות", זמיר
לר לא ביטל את מחסום השפיטות, לא קבע כלל ה של זמיר בספרו לפיה "פסק דין רס** ראו למשל הקביע 163

. עם זאת, גם זמיר מודה כי 1793חדש ואף לא שינה את הכלל הקיים, אלא רק הבהיר את הכלל.", זמיר בעמ' 
ות של בית המשפט לקיים דיון לגוף העניין וכי "הנכונ רסלרקיים הבדל בין מצב השפיטות לפני ואחרי בג"ץ 

 . 1817בעתירות ....גברה... מאז משפט רסלר", ראו זמיר בעמ' 



שקדמה לפסק הדין. מי שרואה את דוקטרינת השפיטות, בראש וראשונה, כ'טכניקת הימנעות' 

שפט להימנע, במקרים המתאימים, מלהיכנס לקלחת הפוליטית שתפקידה הוא לאפשר לבית המ

באופן שעשוי להזיק למעמדו בחברה, עשוי להיות ספקני מלכתחילה באשר לתועלת שיש בהבהרה 

היינו, ניתן היה לטעון כי מלכתחילה, דווקא לעמימות המושגית של  164אנליטית של מושג השפיטות.

הא הדבר אשר יהא, טענתי היא שהתבנית האנליטית ואולם, י 165השפיטות יש יתרון מבחינה זו.

היא שגויה מיסודה. היא מבלבלת בין שאלות וסוגיות שיש להבחין ביניהן,  רסלרהמוצגת בעניין 

בין מושגים וטענות שאין מקום להפריד ביניהן. זאת ועוד, דווקא  –ומאידך, היא מבחינה ומפרידה 

הזו היא זו שמגבירה את הבלבול, וחוסר הסדר אצל  מראית עין של הבהירות הלכאורית של התבנית

מי שבאו ליישם אותה לאחר מכן. לבסוף, אטען כי במישור שיקולי המדיניות, הדוקטרינה הזו פוגעת 

קשות במטרות המרכזיות ובערכים של המשפט הציבורי שלנו. להלן, יוצגו הפרכות המרכזיות 

 רסלר.הקיימות לדעתי בגישת השפיטות של 

 166תשובה שגויה לשאלה לא רלוונטית –נורמטיבית  תשפיטו

מן הראוי לשוב  רסלרכדי לעמוד על הבעיות הכרוכות במושג השפיטות "הנורמטיבית" המוצג ב

האם באמת נכון לומר כי "אין פעולה  167ולהתבונן בקטע המצוטט לעיל מדברי השופט ברק בעניין זה.

שהמשפט לא חל עליה"? וכי "כל פעולה נתפסת בעולם המשפט"? והאם באמת "המשפט 

כאן המקום לציין, כי, בניגוד לאופן שבו  168קובע...עמדה" לגבי כל שאלה המתעוררת בעולמינו?

מדיניות לה של . אלא, זו שאאנליטיתשאלה  איננההשאלה הזו  –השופט ברק מציג את הדברים 

איננו "קובע"  –. 'המשפט' איננו ישות עצמאית שיש לה רצון משלה. ולכן, המשפט עצמו נורמטיבית

לגבי שום דבר. מי שקובע עמדות משפטיות הם אותם בני אדם שמפעילים את המשפט.  –עמדה 

 צריכים, או רוצים –והשאלה הנכונה בהקשר זה האם אותם אנשים, שופטים, משפטנים או אחרים 

להחיל את המשפט על סוגיה מסויימת המובאת בפניהם. אין מדובר בהכרח אנליטי שנובע 

אלא מדובר בשאלה שבני האנוש שעוסקים בהפעלת המשפט צריכים  –מאימפרטיב לוגי מופשט 

להחיל נורמות כלשהן על סיטואציה  ראויאו צריך לקבוע לגביו עמדה. כלומר השאלה היא האם 

לעשות כן. נורמות משפטיות אינן חלות 'אוטומטית' על  אנליטיאך אין כל הכרח  –מת עובדתית מסויי

שום סיטואציה. אלא, החלתן מחייבת החלטה רצונית מודעת של מי שמפעיל אותן. והשאלה היא 

האם רצוי או ראוי להחיל את אותן נורמות במצבים מסויימים. השאלה היא אפוא שאלה נורמטיבית 

משום שהוא מניח את  –הוא טיעון מעגלי  רסלרמבחינה זו, הטיעון של ברק בו –של מדיניות 

  169המבוקש.
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היא מקבילה במידה מסויימת לשאלה הלוגית שכן ניתן עקרונית  רסלרבמובן זה, השאלה שמעלה ברק בעניין 

תוך שימוש במונחים משפטיים. אלא,  –על כל סוגיה וכל שאלה הקיימת בעולמנו  ניתן לדברלדון בה והיא האם 

בחינה לוגית, ניתן לדון בכל שהשאלה הלוגית הזו, היא שאלה שאינה רלוונטית לדיון המשפטי. פשיטא, שמ

מנקודת ראות, ותוך שימוש במונחים משפטיים. ממש כשם, שניתן לדון בכל סוגיה המתעוררת  –נושא שהוא 

בעולמנו מנקודת ראות צבאית, או אדריכלית, או גיאוגרפית וכד'. היינו, ניתן למשל לדון ביחסים שבין הכנסת 

שהדבר ייראה מוזר( לדון ביחסים שבין הממשלה לכנסת לממשלה, מבחינה משפטית, כשם שניתן )ככל 

מבחינה צבאית )לממשלה, יש הרבה יותר גייסות מאשר לכנסת...( או אדריכלית )משרדי הממשלה יפים, 

ומעוצבים, הרבה פחות ממשכן הכנסת( וכד'. הדוגמאות הללו עשויות להיראות לקורא כמוזרות, או כנגועות 

הלוגי הטהור, אין הבדל בינן לבין הדיון בסוגיות הללו מנקודת ראות משפטית.  באבסורדיות. ואולם, במישור

בשני המקרים, קיימת אפשרות לוגית לקיים דיון תוך שימוש במונחים הלקוחים מעולם המשפט או מעולמות 

 אחרים כאלה.



זאת ועוד, טיעון השפיטות הנורמטיבית של ברק נועד לענות על אחד הפרמטרים המרכזיים  

( והוא ש"לא קיימים סטנדרטים משפטיים" מתאימים לדיון רסלרשל דוקטרינת השפיטות )שקדמה ל

)למשל, בשל אופיו הפוליטי הדומיננטי של העניין הנדון(. היינו, "אין דין שניתן בסוגיות מסויימות 

נועד להשיב לטענה הזו,  רסלרטיעון השפיטות הנורמטיבית ב 170.(no law to apply)להחיל אותו" 

והתשובה שברק נותן לה היא שתמיד קיימת נורמה 'כלשהי' )עיקרון החוקיות, דוקטרינת הסבירות( 

של  האמיתית המהותל על המקרה הנדון. ואולם, התשובה הזו מעוותת במידה רבה את להחישניתן 

 –עמומה ובלתי מדוייקת ככל שהיתה קיימת בפסיקת בתי המשפט  –הטענה המקורית. הטענה הזו 

לא כוונה לכך שלא קיימת שום נורמה ערטילאית )כגון, עקרון החוקיות( שניתן היה להחילה על אותם 

הוא  – הערטילאיות או המופשטות של הנורמות הקיימות וחוסר הבהירות שלהןדווקא מצבים, אלא ש

שעה שהוא בא להחליט האם,  –אחד הפרמטרים המרכזיים שאותו בית המשפט צריך לשקול 

מלכתחילה, העניין מתאים להכרעה שיפוטית. כלומר, להכרעה בשאלת המדיניות הנורמטיבית האם 

שבית המשפט יתערב ויכריע בעניין. נקודה זו מובילה אותנו לדיון בפרכה המרכזית השנייה של  רצוי

 והיא הקשר שבין השפיטות 'הנורמטיבית' לשפיטות 'המוסדית'.  רסלרהדוקטרינה של 

 פרכתה של ההבחנה בין שפיטות 'נורמטיבית' לשפיטות 'מוסדית'

הוא ההבחנה הברורה בין שני  רסלרטות המוצגת בכפי שהוסבר לעיל, האדן המרכזי של גישת השפי

שיש לדון בהם בנפרד זה מזה. ואולם, האם  –שלכאורה הם מובנים מובחנים  –מובנים של שפיטות 

או שהיא תורמת  –לעצם ההבחנה הזו יש תוקף? והאם היא תורמת להבהרת שאלת השפיטות 

יטות מעוררת? כפי שנאמר לעיל, דווקא לעמעום והסתרה של השאלות האמיתיות שדוקטרינת השפ

מבחן, אחד, לצד -, הדיון בקיומם של 'קני מידה משפטיים' היה תתרסלרבפסיקה ובספרות שקדמה ל

נוצרת  רסלרקריטריונים אחרים לדיון בשפיטות, כגון מידת הפוליטיות של הסוגיה וכד'. ואולם, ב

 או קשורים זה לזה בכלל. כאילו מדובר בשני מושגים שאינם תלויים –הבחנה חדה ביניהם 

טענתי היא שההבחנה שעושה פסק הדין רסלר בין שני המובנים הללו של השפיטות היא  

שקיים קשר אינהרנטי הדוק בין רמת הבהירות והדיוק של הנורמות טועה ומטעה. וזאת משום 

לבין שאלת המדיניות הנורמטיבית של היזקקות בית  –המשפטיות החלות על עניין מסויים ומעמדן 

של הנושא )כפי שברק  רמת השפיטות 'הנורמטיבית'היינו, המשפט לסוגיה במסגרת הדיון בשפיטות. 

במסגרת הדיון הנורמטיבי  –להיזקק לנושא  ראויקובעת במידה רבה את השאלה האם  –מכנה זאת( 

הדוק והאינהרנטי בין שני המושגים הללו באמצעות בשפיטות 'המוסדית'! אפשר להדגים את הקשר ה

הדוגמא הבאה: נניח כי הממשלה קיבלה החלטה על התחלת משא ומתן לשלום עם סוריה, 

שבמסגרתו יידון עתידה של רמת הגולן. ונניח כי מוגשת לבית המשפט עתירה שתוקפת את החוקיות 

מעוררת את שאלת השפיטות, משום של החלטת הממשלה על קיום המשא ומתן. עתירה כזו בוודאי 

שהמדובר בסוגיה פוליטית רגישה, ובהחלטה מדינית קרדינלית, המצויה עמוק בתוך תחום העיסוק 

של הרשויות הפוליטיות. ולכן, במרבית שיטות המשפט המוכרות לנו, אין ספק כי עתירה כזו תידחה 

העתירה תידחה על הסף בשל על הסף בשל היעדר שפיטות. ואפילו בישראל, יש סיכוי גבוהה ש

 ניתןזאת, למרות שאין ספק כי מבחינת השפיטות 'הנורמטיבית'  171 אופייה הפוליטי הדומיננטי.

 לכאורה עקרונית לדון בעתירה הזו במסגרת דוקטרינת הסבירות )או החוקיות(. 

הזה ונניח כי שנתיים לפני תחילת  כעת, הבה נשנה מעט את עובדות המקרה ההיפוטתי 

המשא ומתן, הכנסת חוקקה חוק מיוחד המכיל הוראות מפורטות לעניין קיום משא ומתן מדיני עם 

סוריה, שלפיו, בין היתר, לפני תחילתו של המשא ומתן הרשמי )או לכל המאוחר, מעט לאחריו( 
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ולקבל את אישורה, ואף לקיים  הממשלה חייבת להביא את עניין עצם קיום המשא ומתן לפני הכנסת

של עתירה כזו המבקשת צו שיחייב את  שאלת השפיטותמשאל עם בנושא. האם עמדתנו לגבי 

לא תשתנה? יש לשים לב לכך,  –עם  -הממשלה להביא את העניין לפני הכנסת, ולערוך משאל

פי הנחתנו( התוספת של החוק הספציפי והמפורט )ל רסלרשמנקודת הראות של השופט ברק בעניין 

בנושא אינה אמורה לשנות כלל את הניתוח של השפיטות. זאת משום שהעתירה היתה שפיטה 

'נורמטיבית' גם קודם לכן, שהרי לרשות בית המשפט עמדו 'הנורמות' של החוקיות )האם הממשלה 

ות הוא 'סביר', מנקודת הרא –מוסמכת לקיים מו"מ?( ודוקטרינת הסבירות )האם ניהול מו"מ לשלום 

אין הבדל בין המקרים.  –בהתאם, גם מבחינת השפיטות 'המוסדית'  172של 'הממשלה הסבירה'?(.

שהרי האופי הפוליטי ורמת הרגישות הציבורית של נושא המשא ומתן לשלום לא השתנתה כלל אם 

דעת ברור, שהתוספת של החוק -נניח את הסנצריו של חקיקת החוק האמור. ואולם, דומני כי לכל בר

קרי,  –רט והמפורש הזה של הכנסת )כלומר, השינוי ב'רמת הצפיפות והבהירות' של הנורמות המפו

משפיע באופן ישיר וחזק על שאלות של מידת הרציות  –במישור השפיטות 'הנורמטיבית'( 

שהרי, החשש  173והלגיטימציה של התערבות בית המשפט )קרי, מה שמכונה השפיטות 'המוסדית'(.

המוסדית הוא החשש שהאופי הפוליטי הרגיש של הסוגיה יביא לכך שמבסס את השפיטות 

ולא לפי קני מידה משפטיים. ובהתאם,  –שהשופטים יכריעו לפי השקפותיהם האידיאולוגיות בסוגיה 

רמת הלגיטימציה של התערבותם, במישור היחסים עם הרשויות הנבחרות תיפגע, וכך גם אמון 

המבססות את השפיטות  –תן לטעון ברצינות, שהסכנות הללו הציבור בבית המשפט. ואולם, האם ני

אינן מושפעות מסוג הנורמות שבית המשפט מחיל בכל אחד משני המקרים הללו? דומה  –'המוסדית' 

דעת יסכים לכך, שיש הבדל גדול מבחינת סכנת הפוליטיזציה של השפיטה והפגיעה באמון -שכל בר

ממשלה לקיים את מצוות החוק הברורה ולקיים משאל עם, הציבור בין מצב שבו בית המשפט מורה ל

לבין מצב שבו בית המשפט פוסל את ההחלטה לקיים משא ומתן מדיני משום שלשיטתו היא 'בלתי 

סבירה'. במקרה הראשון, בית המשפט פשוט אוכף את החוק. זהו תפקידו לפי דוקטרינת הפרדת 

משום שקיום משאל העם  –טרוניה על כך. פשיטא הרשויות. ואיש במערכת הפוליטית לא יבוא אליו ב

 –קרי של המוסדות הרובניים הנבחרים  –)או קבלת אישור הכנסת( נובע מהחלטה של הכנסת עצמה 

כפי שעוגנו במפורש בחוק. מובן שאי אפשר לומר את הדברים הללו על מצב שבו בית המשפט פוסל 

  174את ההחלטה ללכת למשא ומתן בשל אי סבירות.

ון בדוגמא לעיל נועד להדגים את הטענה לפיה קיים קשר הדוק ובל יינתק בין שאלת הדי 

ההפרדה 'האנליטית' כביכול שעושה  175השפיטות 'הנורמטיבית' לבין שאלת השפיטות ה'מוסדית'.

מתעלמת מהקשר הזה. ובכך, הבחנה זו, לא רק שאינה תורמת להבהרת  רסלרהשופט ברק בעניין 

                                                           
 אצל ברק ובפסיקה? –הממשלה הסבירה/ רה"מ הסביר  –* הפניה  172

)"למרות שניתן ליישם מבחנה פורמאלית  520בעמ'   רסלר* והשוו בעניין זה לדברי השופט שמגר בעניין  173

אמות מידה משפטיות, אין לראות בהן, בתחומים רבים, מענה לקושיה, כי לפי מהותה, איפיונה ותכונותיה 

ביתר שאת לגבי הבחינה  נדרשות תשובות נוספות בתחומים, שבית המשפט איננו נפנה אליהם. האמור כאן חל

שם לפיהם "המבחן  521. וכן ראו גם דברי שמגר בעמ' של השפיטות הנורמאטיבית לפי מבחני הסבירות."(

 הנורמאטיבי... חובק הכול בלי לפתור מאומה"(.

לנדוי, "שפיטות וסבירות במשפט המינהלי", עיוני  גם לתקיפת ההבחנה בין שפיטות נורמטיבית למוסדית, ראו

 .10בעמ'  5התשס"ט  משפט

 . 03-202** והשוו גם רובינשטיין ומדינה, בעמ'  174

להדגיש כי אינני טוען כי חקיקת חוק ספציפי ומפורט בנושא מסויים, מכריעה בכל מקרה את שאלת חשוב 
השפיטות הפוליטית של אותו נושא. היינו, בהחלט ייתכן כי בית המשפט יחליט להימנע מלדון בנושא מדיני 

כמו קיום המשא ומתן, גם אם קיימת נורמה סטטוטורית ספציפית וברורה בנושא )ראו להלן הדיון ב* חלק רגיש 
על הדין הרצוי(.. הדיון בטכסט נועד רק כדי להדגים את הטענה שיש קשר הדוק בין שני המושגים של 

  . .רסלרהשפיטות המוצגים ב

( לפיהם אילולא 2013) אורנן נ' משרד הפנים 8573/08והשוו לעניין זה את דברי השופט פוגלמן בבג"ץ  175

-נושא העתירה )רישום הלאום במרשם האוכלוסין( היה מוסדר ספציפית בחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה
 23)שם בסעיף  ט"ניתן לקבוע בנקל כי מדובר בסוגיה שמטבעה אינה ראויה להתברר בבית המשפ היה " 1965

 לפסק דינו(. 



ת, אלא למעשה היא מגבירה לדעתי את הבלבול והעמימות ביחס ליישומה הדוקטרינה של השפיטו

של דוקטרינה זו בפסיקה ובספרות שעסקו בנושא לאחר רסלר )כפי שעוד יודגם להלן(. השאלה של 

או שיש נורמה כלשהי  –השפיטות 'הנורמטיבית' איננה אפוא שאלה בינרית של או שאין שום נורמה 

. מידה ודרגהן וי' ליד שאלת השפיטות הנורמטיבית. אלא, זוהי שאלה של ואז אפשר 'לסמ –)סבירות( 

הוא שקובע עד כמה הפרמטר הזה של  –רמת הפירוט והבהירות של הנורמות, וגם מקורן הנורמטיבי 

יכול לתת מענה להתנגדויות העקרוניות לדיון שיפוטי בסוגיה. ובכל מקרה,  –שפיטות 'נורמטיבית' 

שהיא  –רמטר אחד, ולאו דווקא החשוב ביותר, בשאלת השפיטות האמיתית המבחן הזה הוא רק פ

 שפיטות 'מוסדית'(. –שאלה של מדיניות שיפוטית )קרי, מה שמכונה על ידי ברק 

ההבחנה החדה הזו כביכול בין שני מושגי השפיטות, והנתק המלאכותי שנוצר ביניהם, גם 

בחלק הקודם של הדיון. היינו  רסלררק ביכולה לספק תשובה לתמיהה שהעליתי ביחס לעמדת ב

הסבירות, בהקשר  176ביחס לקישור שעושה השופט ברק בין השפיטות ה'נורמטיבית' לבין הסבירות.

זה נועדה למלא את 'החלל הנורמטיבי' העצום שגישת ברק מוליכה אליה, באותם מקרים שבהם, מצד 

נורמה קונקרטית וברורה )סטטוטורית או אחד, המדובר בסוגיה פוליטית רגישה, ומצד שני, אין שום 

אחרת( שמסדירה את הסוגיה. הסבירות יוצרת, כביכול, מסד נורמטיבי, שעליו נשענת הטענה בדבר 

קיום 'דין' שניתן להחילו במקרים כאלה, ולמרות רגישותם הפוליטית. אלא, שכפי שהובהר כאן, המסד 

יננו יכול לפתור את הבעיות הקשות במישור הנורמטיבי הזה הוא למראית עין בלבד, משום שהוא א

 השפיטות 'המוסדית' במקרים כאלה.

 שנות התשעים ואילך –השפיטות לאחר רסלר 

היווה כאמור את קו פרשת המים לגבי התפתחות דוקטרינת השפיטות  רסלרפסק הדין בעניין 

במשפטנו. הוא עיצב מחדש את המבנה המושגי והאנליטי של הדיון בשפיטות וגם השפיע מאוד, על 

היקף הענייני של  רסלרהשורה התחתונה של יישום הדוקטרינה. זאת משום שבעקבות פסק דין 

אלי התרחב מאוד זאת, הן בהשוואה להיקף הפרישה של התחומים שהוכרו כשפיטים במשפט הישר

, והן בהשוואה של המצב בישראל למצב ברוב שיטות רסלרדוקטרינת השפיטות בתקופה שקדמה ל

כפי שהודגם לעיל, תפיסת השפיטות שברק עצמו אחז בה, ושהוצגה בפסק הדין, היתה  177המשפט.

במפורש בפסק דינו כי לא רק שלשיטתו מרחיקת לכת מבחינת רוחב התפרשותה. שהרי, ברק קובע 

-השפיטות 'הנורמטיבית' קיימת ומתפרשת על כל נושא וסוגיה שבעולם, אלא שגם נכונותו להכיר באי

שפיטות 'מוסדית' צומצמה למקרים מיוחדים ונדירים )ולא יושמה על ידו, למיטב ידיעתי, הלכה 

 178למעשה, מעולם(.

בשנות התשעים ואילך, לא תאמה בהכרח את  רסלרההלכה שהתפתחה בעניין זה לאחר  

התפיסה היישומית הרחבה הזו של ברק. וניתן לזהות בפסקי הדין השונים גישות שונות אצל שופטים 

שונים. ככלל, ניתן לומר שבית המשפט דחה לא פעם מטעמים של שפיטות או מטעמים דומים )ראו 

עתירות  179דיניות ההתיישבות ביהודה ושומרון,להלן( עתירות שעסקו בעניינים מדיניים רגישים כגון מ

עתירות שנגעו לחילופי שבויים,  180כנגד ניהול משא ומתן מדיני עם סוריה או לחתימת הסכמי אוסלו,

כמו  182ועניינים מדיניים רגישים אחרים. 181או עסקאות לשחרור מחבלים אסירים הכלואים בישראל

לעניינים רגישים בתחום המעמד האישי, כגון כן, בית המשפט דחה מטעמים דומים עתירות שנגעו 

                                                           
 * ראו הדיון לעיל והתמיהה שהעליתי בנושא בעמ' * 176
 כאן*.  –לחלק ההשוואתי  –הפניה קדימה  –המצב במדינות אחרות  –* ה"ש  177
 והניתוח לעיל.  –אמון הציבור  –ברק ברסלר  -* אסמכתא 178
 ד"פ, ש"באיו ל"צה כוחות מפקד' נ עיאד 3125/98 ץ"בג (;1993) 210( 4)מז ד"פ, ישראל ממשלת' נ ברגיל 4481/91 ץ"בג)**  179
 ((1999) 913( 1)נה

 עתירה כללית -והשוו, דותן
(( ולחתימה על הסכם אוסלו בין מדינת ישראל 1993) 37( 1)מז ד"פ, הממשלה ראש' נ הבית הר נאמני תנועת 4354/92 ץ"בג) 180
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פולארד  7712/05; וראו גם בג"ץ (17.10.2011)[ בנבו פורסם]ור נ' ראש הממשלה ארגון נפגעי טר –אלמגור  7523/11 ץ"בג) 181

 (. 2006) נ' ממשלת ישראל
( )עתירה למעצרו של יאסר 2002) 37( 3פ"ד נו) אגודת צדק תרדוף נ' ראש הממשלה, 3507/02למשל, בג"ץ  182

 ואסמכתאות שם. 1798ערפאת(. ראו גם הדיון אצל זמיר, בעמ' 
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ועתירות בנוגע לשינוי התפיסה הקיימת בחוק לעניין המרשם  183עתירות להנהגת נישואין אזרחיים 

ואולם, המסגרת האנליטית שהוליכה לדחיית העתירות מטעמים של היעדר שפיטות, וגם  184האישי.

יתה רחוקה מלהיות אחידה. וניתן העמדה הקונקרטית לגבי מקומה של דוקטרינת השפיטות, ה

 בהקשר זה לזהות גישות ו'גוונים' שונים בפסיקה.

ככל שהדברים אמורים לגבי הנכונות של בית המשפט לעשות שימוש, הלכה למעשה,  

דומה שניתן לזהות בפסיקה שתי גישות מרכזיות, האחת, שעדיין כעילת סף, בדוקטרינת השפיטות 

על הסף, והאחרת ששוללת את התפקיד הזה של השפיטות, וממירה  אוחזת בשפיטות כעילה לדחייה

את טענת השפיטות בגישה שלפיה בית המשפט ידון בכל עניין, פוליטי ורגיש ככל שיהא, לגופו, אם כי 

 היקף התערבותו לגוף העניין, יהיה מוגבל יותר בעניינים כאלה.

עילת סף, היתה נחלתם של ממשיכה לאחוז בשפיטות כ רסלרהגישה הראשונה, שגם אחרי  

נפסק, וגם בשנים שבסמוך לאחר מכן.  רסלרמרבית שופטי בית המשפט העליון בתקופה שפסה"ד 

עצמו, שופטי ההרכב האחרים, הגם שהצטרפו לפסק דינו  רסלרכבר ציינתי לעיל את העובדה שגם ב

דברים לגבי הנשיא של השופט ברק, לא היו מוכנים לקבל את גישתו כמות שהיא. במיוחד אמורים ה

שמגר. שמגר אמנם מקבל את ההבחנה שעושה ברק בין שני מובני השפיטות אך מדגיש, לאורך פסק 

דינו, את הסיכונים שבהיסחפות אחרי הניתוח של השפיטות הנורמטיבית, ואת המרכזיות של שיקולי 

לשאלת  הוא נותן בפסק דינו תשובה משלו 185מדיניות שיפוטית בניתוח השפיטות המוסדית.

של הבעיה המובאת אל  האופי הפוליטי הדומיננטיהשפיטות המוסדית. לשיטתו, המבחן הקובע הוא 

פתחו של בית המשפט. היינו, במקום שבו בית המשפט סובר שהעניין המובא לפניו הוא בעל אופי 

בית אינה צריכה למנוע מ –מדיני דומיננטי, הרי העובדה שיש לאותו עניין גם היבטים משפטיים 

כפי שנראה מיד, למבחן  186המשפט לדחות את העתירה על הסף בשל היעדר שפיטות )מוסדית(.

לצד עמדתו  רסלר."האופי המדיני הדומיננטי" שמציב שמגר היתה השפעה רבה על הפסיקה לאחר 

המסוייגת של שמגר, הרי לפחות עד לתחילת שנות התשעים גישת השפיטות 'הטוטאלית' שהציג 

יתה רחוקה מלהיות מקובלת על מרבית שופטי בית המשפט העליון. בלט בהתנגדותו ברק ברסלר, ה

לגישת ברק המשנה לנשיא דאז, השופט אלון, שביקר באופן גלוי את גישתו המרחיבה של ברק, תוך 

ותוך שהוא עצמו  187שהוא מצביע על הקשר הבעייתי בין סוגיית השפיטות לדוקטרינת הסבירות,

גישה זו שלפיה  188בעניינים מדיניים רגישים על הסף בטענה שאינן שפיטות.דוחה לא פעם עתירות 

דינן להידחות אל הסף באה לידי ביטוי גם אצל שופטים אחרים  –עתירות בעניינים מדיניים רגישים 

 189במהלך שנות התשעים וגם לאחריהן.

אלא שלמרות שגישתו המרחיבה של ברק לעניין השפיטות לא קנתה לה אחיזה אצל כל  

היתה השלכה  רסלרשופטי בית המשפט העליון, הרי לשפת השפיטות החדשה שהציג בפסק הדין 

גם אצל אותם שופטים שלא היו מוכנים לאמץ את גישתו. מעבר  –רבה על הלך החשיבה והפסיקה 
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ליך הדרגתי, אך מהיר, של הרחבת השפיטות בבג"ץ בכלל, הרי, חל תה רסלרלעובדה שלאחר 

היתה השפעה לא מועטה גם על פסיקתם של אותם שופטים שלא היו מוכנים  רסלרלטרמינלוגיה של 

לוותר לחלוטין על דוקטרינת השפיטות. השפעה זו באה לידי ביטוי בכך, שבהדרגה, השתנתה 

טות' הולך ונעלם בהדרגה מהשפה שבה בית המשפט הטרמינולוגיה לעניין זה, כך שהמונח 'שפי

עושה שימוש. היינו, גם כשהשופטים דחו עתירות על הסף בשל הרגישות הפוליטית של העתירה, 

הרי בהדרגה, משתנה השפה. במקום לדבר על חוסר שפיטות, בית המשפט עושה יותר ויותר שימוש 

היא השימוש במונח 'האופי הפוליטי במונחים חליפיים. הפרקטיקה הנפוצה ביותר בהקשר זה 

. המונח הזה רסלרהדומיננטי' של הנושא הנדון, בהתאם למבחן שאומץ על ידי השופט שמגר בעניין 

)ומונחים דומים( הופכים אצל חלק מהשופטים למעין תחליף למונח שפיטות, ועילה לדחייה על הסף 

  190שפיטות.-של העתירה מבלי להזכיר במפורש את המונח חוסר

הביא לתופעה נוספת  רסלרלצד השינוי בטרמינולוגיה של השפיטות, המפץ של פסק הדין  

והיא לכך שלא פעם בית המשפט עושה שימוש בעילות סף אחרות, כדי להשיג, הלכה למעשה, את 

היזקקות ודחייה על הסף של עתירות, בשל אופיין הפוליטי הרגיש. שתי העילות -התוצאה של אי

זה הן דחיית עתירות על הסף בשל היותן כלליות, או בשל היותן בלתי בשלות הבולטות בהקשר 

לביקורת שיפוטית. עילת הכלליות שימשה את בג"ץ לדחייה על הסף של שורה של עתירות בולטות 

וגם בנושא נוהלי הפתיחה באש והשימוש באמצעי  191בתחילת שנות התשעים, בנושאי ההתנחלויות,

בד בבד, בג"ץ עשה שימוש בעילת  192דים בטרור ובנושאים רגישים נוספים.חקירה קיצוניים כנגד חשו

 193היעדר הבשלות כדי שלא להיזקק לעתירות רגישות מבחינה פוליטית במהלך השנים האחרונות.

בנוסף, בג"ץ דוחה לא פעם עתירות על הסף תוך קביעה 'שאין עילה' לדון בה או להתערב במעשי 

 194הממשלה.

                                                           
 עבד אלעזיז מוחמד עיאד נ' מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה ושומרון 3125/98בג"ץ ** ראו למשל  190

עמותת הפורום המשפטי למען ארץ ישראל נ' המושל הצבאי  4704/06בג"ץ  )השופטת שטרסברג כהן(;.
( )עתירה כנגד העברת נשק ותחמושת לרשות הפלסטינית(; 5( )השופט גרוניס,סעיף 2006) רוןביהודה ושומ

( )עתירה כנגד פעולת מחצבות ישראליות 2011, )יש דין נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית 2164/09בג"ץ 
 7307/98(; בג"ץ ( )באותו עניין2012) יש דין נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית 316/12בשטחים(; ודנג"ץ 

 ( )עתירה לפרסום שמות אסירים המועמדים לשחרור במסגרת עסקת שבויים(. 2008) פולק נ' ממשלת ישראל
זוהי גם הגישה שבה אוחז זמיר בספרו, כאשר הוא מאמץ את מבחן 'האופי הפוליטי הדומיננטי' של השופט 

. לצד 'האופי הפוליטי 1796-98עמ' שמגר, כמבחן הראוי לבחינת שאלת השפיטות המוסדית, ראו זמיר ב
 2455/94למשל בג"ץ הדומיננטי' חלק מפסקי הדין עושים שימוש בטרמינולוגיה דומה לאותה מטרה, ראו 

)אי היזקקקות לעתירות הנוגעות להסכם לשחרור אסירים משום שמדובר  ארגון "בצדק" נ' ממשלת ישראל
 בהסכם מדיני שהוא 'בסמכות של רשות אחרת'(. 

 . 210( 4פ"ד מז) ברגיל נ' ממשלת ישראל, 4481/91* בג"ץ  191
 סלאחת** בג"ץ   הס** בג"ץ  192

 עתירה כללית ופוליטיקה שיפוטית.  –וראו בהרחבה: דותן 
(, הערה * לעיל, שם בג"ץ דוחה 2011, )יש דין נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית 2164/09וראו גם בג"ץ 

לפסק  6טי והן בשל היותר כללית וכוללנית, וגם מטעמי שיהוי )ראו סעיף את העתירה הן בשל אופיה הפולי
 דינה של הנשיאה ביניש, שם(. 

( )נאור([ ]שאלת 2012) בוגרי התיכון הערבי האורתודוכסי בחיפה נ' שר האוצר 3429/11בג"צ ראו למשל   ** 193
ת על מוסדות שמציינים את יום החוקתיות של 'חוק הנכבה' המסמיך את שר האוצר להטיל סנקציות תקציביו

וזאת משום שהחוק טרם יושם ואין לדעת מתי  –העצמאות כיום אבל. ביהמ"ש דוחה את העתירה 'כבלתי בשלה' 
( כאשר ביהמ"ש מציין במפורש כי הבשלות היא "בין הכלים העומדים 28ואיך ייושם בפועל על ידי הממשלה )ס' 

 (. 33ס' לרשות ביהמ"ש לויסות הפניות אליו..." )
 ועדות הקבלה** וכן בג"ץ 

 בשלות -ראו גם רונן פוליאק  –** עוד פסיקה 
 ** אסמכתאות 194

( )עתירה שהממשלה תיתן הצהרה לעניין מחוייבותה לפעול 2015) מק נ' שר הביטחון 7191/14למשל בג"ץ 
 בהתאם לאמנה למניעת הפצה של נשק כימי(. 

 .1809-12וראו הדיון אצל זמיר בעמ' 



ין אוחזת בתפיסת השפיטות )במופעיה השונים( כעילת סף, עומדת אל מול הגישה שעדי 

 –גישה אחרת בפסיקה. גישה זו מצמצמת את התפקיד של השפיטות, עד כדי שלילתה המוחלטת 

הלכה למעשה. השופטים שאוחזים בגישה הזו, אמנם מוכנים לעיתים להכיר ב'אופי הפוליטי 

את, רק כדי לומר, שהאופי האמור של העתירה, איננו אך ז –הדומיננטי' של הסוגיה המובאת בפניהם 

שולל מדעיקרא את הביקורת השיפוטית, אלא רק מצמצם אותה כשבית המשפט בא לדון בנושא 

בהתאם, השופטים שאימצו גישה זו, היו מוכנים לדון לגופן של העתירות גם  195לגופו של עניין.

העברת כספים  196קת הבנייה בשטחים,בעניינים מדיניים רגישים כגון החלטת ממשלה על הפס

 199, עסקאותחילופי שבויים, 198ניהול משא ומתן מדיני על ידי ממשלת מעבר, 197לרשות הפלסטינית,

. בעשור האחרון הולכת ומתגבשת הכרה מודעת של בית 201וכיו"ב 200וכניסת יהודים להר הבית

את עמדתם לטובת  המשפט בקיומן של שתי הגישות הללו, תוך ששופטים שונים מביעים במפורש

 202גישה זו או האחרת.

ראוי לציין כי למרות שלא פעם הפסיקה פוסחת על שני הסעיפים ביחס לשתי הגישות 

הרי ההבדל ביניהן אינו הבדל טרמינולוגי גרידא ואינו עניין של מה בכך. זאת משום שלפי  203הללו,

עילה לדחיית העתירה על  הגישה המרחיבה, האופי הפוליטי הדומיננטי של העתירה איננו מהווה

הסף. כלומר, לפי גישה זו, כל עתירה, באשר היא, היא שפיטה עקרונית )בהתאם לקווים הכלליים של 

(. אלא, שבית המשפט יהיה מוכן לצמצם את התערבותו, רסלרהתפיסה המוצגת על ידי ברק בעניין 

ות בה. ההבדל בין שתי הגישות לגופו של עניין, וזאת לאחר שהחליט לדון בעתירה ודן בטענות המועל

הללו הוא אפוא הבדל קרדינאלי. במישור העקרוני, הגישה המרחיבה איננה מוכנה להכיר בכך שיש 

אין לביקורת השיפוטית תחולה. כלומר, זו גישה שמקבלת את ההיגיון  –מלכתחילה  –תחומים שבה 

במלוא היקפה. גם מבחינה מעשית, ההבדל בין  – ברסלרשל תפיסת השפיטות שמוצגת על ידי ברק 

כעילת שתי הגישות הללו הוא רב. שהרי, שכל הרבותא בתפיסה שלפיה דוקטרינה מסויימת משמשת 

היא, שגם בהנחה שהעתירה מוצדקת לגופו של עניין, עדיין על בית המשפט להימנע מלדון סף 

                                                           
(;  11( )השופט ברק, סעיף 2001) וייס נ' ראש הממשלה של מדינת ישראל 5167/00ראו למשל בג"ץ  195

התנועה  1993/03)השופט ברק(;  *בג"ץ  852בעמ'  845( 4, פ"ד מט)גוטמן נ' יו"ר הכנסת 2135/95בג"ץ 
 659/07; בג"ץ )השופט ברק( 179, 177( 4פ"ד מט) פורת נ' יו"ר הכנסת, 4064/95לאיכות השלטון; בג"ץ 

להפסקת הליך מינוי של הרמטכ"ל בשל ( )עתירה 2007) התנועה למען איכות השלטון בישראל נ' שר הביטחון
 אי סיום עבודתה של ועדת חקירה ממלכתית( )השופטת ביניש(. 

 המועצה המקומית קרית ארבע חברון  4400/92בג"ץ  196
 (; 20( )השופטת פרוקציה, סעיף 2009) ראש הממשלה,פורום משפטי למען ארץ ישראל נ'  1169/09בג"ץ  197
 (; 2003) 817( 6פ"ד נז) התנועה למען איכות השלטון נ' ראש הממשלה, 1993/03בג"ץ  198
אלמגור ארגון  5413/13( )השופט רובינשטיין(; בג"ץ 2007)שרה לוי נ' ראש הממשלה  5754/07בג"ץ  199

 ובינשטיין, סעיף ג'(. ( )השופט ר2013) נפגעי טרור נ' ממשלת ישראל
 )השופט ברק(.  22( 1פ"ד נו) יוגב נ' מפקד מחוז ירושלים, 530/01בג"ץ  200
( )עתירה לחיוב הממשלה לפעול בנתיב מוגדר 2006) פולארד נ' ממשלת ישראל 7712/05ראו למשל בג,ץ  201

 (. 9השופטת פרוקצ'יה בסעיף  –כדי להביא לשחרורו של פולארד היא שפיטה עקרונית 
)השופטת פרוקצ'יה מביעה תמיכה  9בסעיף , לעיל הערה * פולארד נ' ממשלת ישראל 7712/05ראו בג"ץ  202

 8902/05בגישה המרחיבה, תוך ציון העובדה שאין צורך להכריע בין הגישות לצורך העתירה הנדונה(; בג"ץ 
יג( מביע תמיכה בגישה ( )השופט רובינשטיין )סעיף 2010) עמותת "שמש" ליהודי עיראק נ' ראש הממשלה,

( )עתירה כנגד הסכם הפיוס עם 2016) גונן נ' ראש ממשלת ישראל 5312/16המרחיבה(; ולאחרונה, בג"ץ 
השפיטות נדחה, הלכה -כי "עיון בפסיקה מגלה כי כלל אי 13שם קובע השופט ג'ובראן )בסעיף תורכיה. 

של בית משפט זה.". אך השוו בג"ץ למעשה, מפני הכלל בדבר קיומה של סמכות מצומצמת להתערבותו 
( שם קובע השופט מזוז בעתירה אחרת באותה פרשה עצמה 2016) בן ארי נ' ראש ממשלת ישראל 5316/16

 כי )"עתירה זו ראוי היה לה שתידחה על הסף בהיעדר כל עילה להתערבות של בית משפט זה"(. 
(; בג"ץ 11( )השופט זמיר, סעיף 2000) וןפולארד נ' ראש הממשלה ושר הביטח 6029/99ראו למשל בג"ץ  203

שחר נ' ממשלת  6063/08(; בג"ץ 9( )השופטת פרוקצ'יה, סעיף 2006) פולארד נ' ממשלת ישראל 7712/05
  . 1813. וראו זמיר בעמ' (2008) ישראל

 



ונה החשש מכך שמעמדו של בית זאת, לאור טעמים של מדיניות שיפוטית, ובראש וראש 204בה.

בעתירה  מעצם הדיון עשוי להיפגע –פוליטי הנהנה מתמיכה ציבורית קונסנזואלית -המשפט כגורם א

לגופה, וללא קשר לתוצאתה. הגישה האומרת כי האופי הרגיש של העניין הנדון לא יימנע את הדיון 

העקרוניים העומדים בבסיס  היא גישה שלמעשה שוללת מדעיקרא את הטעמים –לגופו של עניין 

דוקטרינת השפיטות )ובמובן זה, היא תואמת היטב את הרוח העולה מדברי ברק בפסק הדין 

  205(.רסלר

 הדין הראוי –שפיטות 

כדי לעצב את המבחן הראוי לעניין השפיטות מן הראוי לחזור ולהזכיר את מושכלות היסוד לגבי 

כעילת סף  –עיון העומד בבסיס דוקטרינת השפיטות תפקידה של הדוקטרינה וטעמיה העקרוניים. הר

כדי לקבל את  לא יזקק להם מלכתחילה.הוא שיש עניינים מסויימים שמן הראוי שבית המשפט  –

הרעיון של השפיטות, צריך להסכים עם הטענה, שבמקרים מסויימים, או לגבי תחומים מסויימים, אל 

בהנחה שהטענות בעתירה הן נכונות לגופו של  לו לבית המשפט להיכנס לדיון בעתירה, וזאת גם

יש מחירים חברתיים,  לעצם הדיון בבית המשפטעניין. כלומר, האוחז בשפיטות אוחז בהשקפה ש

ובמיוחד הפוליטיזציה של השפיטה והפגיעה באמון הציבור, כאלה, שבמקרים מסויימים שמן הראוי 

ידי הדוקטרינה כתוצאה מעצם הדיון  להימנע מהם. היינו, שהנזק שנגרם לערכים המוגנים על

עולה במידה משמעותית על התועלת החברתית שתנבע כתוצאה מכך שבית  –השיפוטי בעתירה 

גם באותם מקרים שבהם פסילה כזו מבוססת על  –המשפט יתערב ויפסול את ההחלטה המנהלית 

חייב להניח כי בתחומי הפרה של כללי המשפט המינהלי לגופו של עניין. ומכאן שמי שאוחז בשפיטות 

וזאת גם במחיר של השלמה עם  –פעולה מסויימים, עדיף שבית המשפט לא ידון בעתירות מסויימות 

הפרות מסויימות של כללי הדין המינהלי באותם תחומי פעולה. אפשר כמובן להסכים או לא להסכים 

 כרחי להמשך הדיון.אך ההסכמה לה היא תנאי ה –לטענה זו העומדת בבסיס דוקטרינת השפיטות 

ואכן, דומה, כי אלו הדוגלים בגישה המרחיבה בפסיקה שוללים, הלכה למעשה, את הטענה  

הזו. כבר הזכרתי לעיל את חוסר האהדה הבולט שגילה השופט ברק לטעמים העומדים בבסיס 

בין היתר, ההתנגדות לשפיטות מבוססת על הטענה שדווקא הסירוב של בית המשפט  206השפיטות.

יזקק לעתירות בתחומים מסויימים פוגעת בהחלה של שלטון החוק לגבי אותם תחומים, ותפגע לה

השאלה של היחס בין פסיקות בית המשפט לגבי רמת  207בהתאם באמון הציבור בבית המשפט.

ואולם, דומה כי העמדה  208האמון בו היא שאלה מורכבת, שיש לה גם היבטים אמפיריים מובהקים.

מבית המשפט להתערב בכל מקרה  פיתח ציפיותמבוססת על ההנחה שהציבור של ברק בנקודה זו 

של טענה להפרה של הדין בכל תחום פעולה שלטוני שהוא. ובמובן זה, עמדתו של ברק היא במידה 

משום שאם בית המשפט לא נוהג להתערב בתחומי פעולה מסויימים,  –רבה בגדר הנחת המבוקש 

הרי סירוב של בית המשפט להיכנס לדיון בעתירה בעניינים כאלה  –כגון, בעניינים מדיניים מובהקים 

שתובא לפניו, לא יגרום לשום פגיעה בציפיות של הציבור. נניח לדוגמא, שבתי המשפט בשודיה אינם 

ום החלטה של הממשלה, וכל ההחלטות הממשלתיות שם נמצאות לחלוטין נוהגים להתערב כלל בש

אשר על כן, אם תוגש עתירה לבית משפט שוודי בנוגע  209מחוץ לתחום העיסוק של בתי המשפט.

קשה להניח שדחייתה על הסף תגרום אכזבה כלשהי לציבור השוודי או לפגוע  –לעניין מדיני מובהק 

אם בכלל, שההיפך הוא הנכון(. מכאן, שאם בית המשפט בישראל  באמון הציבור שם )וסביר להניח,

הרי  –מרגיל את הציבור לכך שהוא נענה לכל עתירה בכל תחום שהוא ומפעיל ביקורת שיפוטית 

בהחלט ייתכן שלפחות חלק מן הציבור יתאכזב אם בית המשפט יחדל בשלב מסויים לעשות כן. 
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וה מעין נבואה שנועדה להגשים את עצמה. ואולם, אין היו רסלרבמובן זה דומה שהטיעון של ברק ב

בטיעון הזה כדי להשיב לטענה שהעיסוק השיפוטי בעניינים פוליטיים רגישים עלול לדרדר את בית 

פוליטי שנהנה מרמה -המשפט היישר לתוך הקלחת הפוליטית, ובכך לפגוע במעמדו כמוסד שיפוטי, א

  210אם.גבוהה של תמיכה קונסנזואלית בציבור בהת

בהנחה, אפוא, שאנו מקבלים את הטענה הבסיסית העומדת בבסיס דוקטרינת השפיטות,  

הרי מבחן השפיטות צריך לזהות את התחומים שבהם מתקיימים התנאים להחלתו. מכאן, שהחלטה 

 כי עניין מסויים הוא בלתי שפיט צריכה להתבסס על קיומם של שני תנאים מצטברים: 

ניכרים )כגון, שהיא עלולה להכניס  מחירים חברתייםושאת עמה לנושא נ עצם ההיזקקות .א

 את בית המשפט עמוק לתוך הקלחת הפוליטית ולפגוע באמון הציבור(;
בהשוואה לרשויות האחרות בכל הנוגע לגיבוש  יתרון מוסדי יחסילבית המשפט אין שום  .ב

 פתרון לסוגיה.

מדוע למשל, במקרה המפורסם של השימוש במבחן הכפול המצטבר האמור יכול לדעתי להסביר 

Baker v. Carr  שהוא פסק הדין המרכזי של בית המשפט העליון האמריקני בסוגית 'השאלה(

הפוליטית'( בית המשפט הכריע לבסוף כי הסוגיה העומדת לפניו היא שפיטה. העתירה באותו עניין 

ות הממשל במדינת עסקה בפרקטיקות לא חוקתיות ביחס לקביעת אזורי הבחירות על ידי רשוי

אין ספק, שהשאלה שהובאה לפני בית המשפט העליון היתה שאלה פוליטית רגישה מאין  211טנסי.

כמוה, ואולם, התנאי השני שהוצע לעיל איננו מתקיים, שהרי, דווקא כשמדובר בהקפדה על נוהלי 

מובהק על פני  הבחירות ועל עיקרון השוויון בבחירות, מקובל להניח שלבתי המשפט יש יתרון מוסדי

תלות גבוהה בהרבה -הרשויות הפוליטיות הנבחרות, וזאת לאור העובדה שבית המשפט נהנה מאי

מזו של אותן רשויות ולכן הוא יכול לדון ללא פניות בשאלות הנוגעות להליכי הבחירות ולתקינות 

  212ההליכים הדמוקרטיים בכלל.

ית המשפט העליון בישראל לא היה בהתאם, השימוש במבחן הזה יכולה להסביר גם מדוע ב 

מוכן לדון בשאלה העקרונית הכללית של חוקיות ההתנחלויות בשטחים, אך הוא כן מוכן לדון בעתירות 

ובהתאם, מדוע בית המשפט  213קונקרטיות כנגד הפקעת מקרקעין פרטיים לצורך בנייה בהתנחלויות.

ה 'מיהו יהודי', כאשר השאלות הללו היה מוכן לדון בשאלות רגישות הקשורות למעמד האישי ולשאל

אך סירב לדון  214הועלו על ידי עותרים קונקרטיים שמעמדם האישי היה תלוי בפסיקת בית המשפט,

ההבדל בין העמדות של  215בשאלות כלליות עקרוניות הנוגעות לדרכי רישום המעמד האישי בישראל.

אלות, משום שבכל המקרים הללו, בית המשפט בעתירות השונות אינו נובע מהאופי הפוליטי של הש

דובר בשאלות רגישות מאין כמוהן מבחינה פוליטית ובסוגיות שהיתה לגביהן מחלוקת פוליטית קשה 

בציבור. אלא, שבחלק מהמקרים הללו )כגון, כאשר הופקעה קרקע פרטית במסגרת בניית התנחלות( 

נקרא לפסוק לגבי נושאים בית המשפט נקרא להגן על חירויות הפרט הבסיסיות. כלומר, הוא 
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שלגביהם יש לו יתרון מוסדי יחסי, והמצויים בהתאם עמוק בתוך הטריטוריה 'הטבעית' של בית 

המשפט. לכן, הגם שהדיון לגוף העניין נושא עמו מחירים מבחינת החשש להכנסת בית המשפט 

הנובעת הרי הצד השני של המשוואה, קרי התועלת החברתית  –לסוגיות פוליטיות רגישות 

 216מהתערבות בית המשפט, מצדיקה את ההיזקקות לעתירה.

יש לשים לב כי במסגרת המבחן המוצע כאן, השאלה של מידת קיומן של אמות מידה  

משפטיות קונקרטיות היא רק מבחן משנה של שני המבחנים העיקריים המוצעים לגבי המחירים של 

היינו, קיומו של חוק ספציפי מפורט בסוגיה כלשהי ההתערבות השיפוטית והתועלות החברתיות שלה. 

)להבדיל ממצב שבו בית המשפט צריך להפעיל את 'נורמת' הסבירות העמומה( עשוי להיות רלוונטי 

משום שהוא מקטין את החשש שהתערבות בית המשפט תהיה מושפעת מההשקפות הפוליטיות 

זהו אינו מרכיב מכריע של ההכרעה אך  217האישיות של השופטים ותגרום לפגיעה באמון הציבור.

לעניין השיפוט. כלומר, ניתן להעלות על הדעת מקרים שבהם, למרות קיומו של חוק ספציפי, הסוגיה 

הנדונה תהיה רגישה כל כך מבחינה פוליטית, עד שייתכן שבית המשפט צריך להימנע מלדון 

 בעתירות באותו נושא, ולהיפך.

כאן עשוי להצדיק אי שפיטות של עניינים מסויימים  חשוב גם להדגיש כי המבחן המוצע 

למרות שאינם מצויים בתוך הטריטוריה של עניינים פוליטיים רגישים במיוחד. טלו לדוגמא עתירות 

הענקת  218שמנסות להכניס את בית המשפט להכרעה בתחרויות שונות, כגון חידון התנ"ך העולמי,

תכנית ריאליטי בערוץ טלוויזיה  פופולרי. התערבות תחרות מלכת היופי, או אפילו ב 219פרס ישראל,

בית המשפט בעניינים כאלה אינה צפויה, בהכרח, לעורר התנגדות או מחלוקת ציבורית ניכרת. אף 

על פי כן, דומה, שהמבחן המוצע שולל אותה מכל וכל. הסיבה המרכזית לכך היא שקני המידה 

מכל קנה מידה משפטי מקובל. ולכן, אין לבית  המשמשים להכרעה בעניינים כאלה הם רחוקים מאוד

המשפט שום יתרון מוסדי לגבי ההכרעה בהם. היינו, יש מחיר חברתי מסויים לעיסוק של בית 

ואין שום תועלת  –המשפט בהכרעה בעניינים הרחוקים מאוד מתחומי העיסוק המשפטיים המקובלים 

ומובן, שגם כאן, קיומן של  220עיסוק כזה.חברתית בעיסוק כזה. בהתאם, ראוי שבית המשפט יימנע מ

נורמות משפטיות ברורות המסדירות את התחום )למשל, לו תקנון פרס ישראל היה מוסדר בתקנות 

היה בכך כדי לשנות את התמונה, לגבי עתירה שהייתה מושתתת על אותן נורמות  –של שר החינוך( 

 221משפטיות קונקרטיות.

ל הניתוח שמוצע כאן על הסוגיה של התערבות בג"ץ לסיום הדיון אדגים את ההשלכות ש 

בהליכים הפנימיים של הכנסת. בעבר, היתה מקובלת אצלנו ההשקפה כי הליכים פרלמנטריים 

זוהי גם התפיסה המקובלת בכל שיטות המשפט הקרובות  222פנימיים בכנסת הם בלתי שפיטים.

אלא שבמסגרת המהפכה בביקורת השיפוטית של שנות השמונים  223בישראל. לשיטת המשפט
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222  ** 

 . 752ל"ד( -ג )תשל"ג עיוני משפטשפיטות ההליכים הפרלמנטריים", -וראו למשל י' צמח, "בעיית אי
הברית, בקנדה, באוסטרליה, -אמריקני כגון באנגליה, בארצות-** הכוונה לשיטות המשפט בעולם האנגלו 223

סימנטוב על דוקטרינת 'המגילה -מאמרים של בר –ראו לגבי ארה"ב  –זילנד וכד'. )** אסמכתאות -בניו
ם קיימת ביקורת על החתומה'**. ולהבדיל משיטות משפט קונטיננטליות מסויימות כגון בגרמניה ובספרד ש

הליכים פנים פרלמנטריים. אלא שהביקורת הזו נעשית על ידי בית המשפט החוקתי הנבחרים לתפקידים 
 236גרמניה וספרד, רובינשטיין ומדינה, עמ'  –לתקופה קצובה על ידי חברי הפרלמנט עצמם )** אסמכתאות 



קבע השופט ברק כי עיקרון שלטון  224ראש הכנסת-שריד נ' יושב 652/81שונתה תפיסה זו. בבג"ץ 

החוק מחייב כי הליכים פנים פרלמנטריים בכנסת יהיו כפופים לביקורת שיפוטית, אם כי היקף 

הכנסת פוגעת פגיעה ממשית "במרקם החיים  הביקורת יהיה מצומצם למקרים שבהם החלטת

  225הפרלמנטריים" בכנסת או שיש בה פגיעה "בערכים מהותיים של המשטר החוקתי".

נוסחה, כביכול, במונחים של ביקורת 'מצומצמת'  שרידלמרות שהחלטת בית המשפט בעניין  

רות בנוגע ההשלכה המיידית שלה במישור המעשי היתה רחבת היקף. מאותו שלב ואילך, עתי

אמון, דרכי קביעת סדר היום של -להחלטות בתחום הניהול הפנימי של הכנסת, דרכי הדיון בהצעות אי

הדיונים,  החלטות בנוגע למינוי ראשי ועדות בכנסת, הפניית נושאים מסויימים לטיפול בוועדה 

 226חזון נפרץ.הפכו ל –מסויימת ולא בוועדה אחרת של הכנסת, וכיו"ב עניינים פנים פרלמנטריים 

העתירות הללו, רובן ככולן, ולמעט חריגים בודדים ביותר )ראו להלן( נדחו על ידי בית המשפט, אך 

בסופו  227זאת ברוב המקרים לאחר שבית המשפט דן בהן לגופן, אם בצורה מפורטת יותר או פחות.

יין זה מול זה של דבר מבין כל העתירות הרבות שהביאו את חברי הכנסת )או גורמים אחרים( להתד

בבית המשפט, בית המשפט קיבל, הלכה למעשה, במהלך השנים, עתירות במספר שניתן לספור 

למעשה, שני המקרים היחידים שבית המשפט היה מוכן  228אותו בקלות על אצבעות יד אחת.

פרלמנטריים -להתערב באופן ישיר, בפסק דין, בהחלטה של מוסדות הכנסת בנוגע להליכים הפנים

פרלמנטרית של סיעת הימין -קרים שבהם מוסדות הכנסת ניסו להגביל את הפעילות הפניםהיו מ

הקיצוני של מאיר כהנא, על מנת למנוע ממנו להעלות הצעות חוק גזעניות )כאלו, שהיוו את הזרז 

לאחר מכן, לתיקון בחוק יסוד הכנסת, שמנע את האפשרות של סיעות כאלה להעמיד עצמן לבחירה 

  229ילה(.לכנסת מלכתח

לכאורה, ההשקפה שתומכת בפיקוח שיפוטי הדוק על פעילות הכנסת, יכולה לראות בכך 

דווקא עדות להצלחה של הגישה השיפוטית הנוכחית, זאת, הן מבחינת הבטחת השלטת 'שלטון 

והן מהבחינה, שלכאורה לפחות, נראה כי בית המשפט מיישם הלכה  230החוק' על בית המחוקקים,

אך היקף הביקורת  –המוצהרת שלפיה הליכים פנים פרלמנטריים הם שפיטים  למעשה את הגישה

ואולם, לדעתי גישה כזו מתעלמת לחלוטין מהרציונל הבסיסי של  231 מצומצם למקרים קיצוניים בלבד.

לגופו של עניין בתחומים רגישים מבחינה פוליטית נושא  שעצם הדיוןהדיון בשפיטות. היינו, מהעובדה 

עמו מחירים חברתיים משמעותיים, וזאת גם בהנחה, שהיקף ההתערבות של בית המשפט בפועל, 

                                                           
"הביקורת השיפוטית במסגרת  –יואב דותן  –שם**; מאמר של סוזי נבות **(. וראו באופן כללי  269וה"ש 

 (2007) 489( 2י) משפט וממשלמבט השוואתי",  –חוקה: שאלת האחריותיות 
 . 197( 2פ"ד לו) 224
 . 04-203שם, בעמ'  225
סיעת ר"צ,  1179/90; בג"ץ 142( 3פ"ד מב)רייסר נ' יושב ראש הכנסת,  482/88בג"צ ראו למשל **  226

שמאי נ'  1956/91; בג"ץ 31( 2פ"ד מד) נ' ממלא מקום יושב ראש הכנסת, התנועה לזכויות האזרח ולשלום
; בג"ץ 177( 4פ"ד מט) פורת נ' יושב ראש הכנסת, 4064/95; בג"ץ 313( 4פ"ד מה) יושב ראש הכנסת,

-קליינר נ' יושב 9056/00; בג"ץ 800( 4פ"ד נה)לבנת נ' יושב ראש ועדת חוק ומשפט של הכנסת,  9070/00
(. לדיון כללי ראו רובינשטיין ומדינה, 2013) ליצמן נ' יו"ר הכנסת 5131/03; בג"ץ 703( 4פ"ד נה) ראש הכנסת,

 DOTAN & Hofnung (2004), וכן  240בעמ' 

 ף
 ע"ס רובינשטיין ומדינה  –** אסמכתאות לכאן או לכאן  227
 סיעת כך; ; עניין כהנא** עניין  228

אך שם  299( 1, פ"ד מו)פורז נ' יו"ר הכנסת 5711/91** מקרה נוסף שבו בית המשפט התערב הוא ** בג"ץ 
 ההתערבות הושתתה על כך שפעילות המשיבים עמדה בניגוד לקביעת בג"ץ בפסק דין קודם בנושא.

 ; סיעת כך; עניין כהנא** עניין  229

פלאטו שיפוטיים של הכנסת )עניין -** אני מתעלם לצורך הדיון כאן מהתערבות של בית המשפט בהליכים מעין
 ** ודומיו( שמעוררים שאלות אחרות.  שרון

 בעמ' *; רובינשטיין ומדינה בעמ' *.  שריד** ראו  230
 ** ראו למשל גישת בנדור; נבות; רובינשטיין ומדינה.  231



ודומה, שאין תחום שמדגים טענה זו טוב יותר מאשר  232בפסק דין, הוא מצומצם ונדיר יחסית.

 שרידהתוצאה של קו הפסיקה שהתחיל בהלכת פרלמנטריים. שהרי, -התערבות בג"ץ בהליכים פנים

היא שחדשות לבקרים, ולעיתים עשרות פעמים בשנה, מתייצבים חברי כנסת זה מול זה באולם בית 

המשפט על מנת להתדיין על נושאים שקשורים במובהק לניהול הפנימי של הפרלמנט שלנו. היינו, 

עותו מנסים חברי כנסת )וגם גורמים עתירות לבג"ץ הפכו למכשיר פרלמנטרי כמעט שגרתי שבאמצ

להשפיע על מהלך הדיונים בבית המחוקקים, ולהשיג  233אחרים, שהם בעלי עניין בדיוני הכנסת(,

 234תוך ניצול הבמה שמעניק להם בג"ץ. –יתרונות פוליטיים שונים, לרבות למשל, חשיפה תקשורתית 

השיפוטי היא למנוע פגיעות חמורות כי המטרה של הפיקוח  שרידכזכור, השופט ברק הצהיר בעניין 

ונשאלת השאלה הבאה: האם ניתן היה לחשוב על פגיעה חמורה  235'במרקם החיים הפרלמנטריים'.

מאשר מצב שבו, חדשות לבקרים, חברי הכנסת,  –יותר באותו 'מרקם חיים פרלמנטרי' של הכנסת 

 –ותיהם הפוליטיות ולהתנצח על עמד קבמקום להתייצב זה מול זה בבית המחוקקים ולהיאב

מתייצבים זה מול זה באולם בית המשפט כשהם 'חמושים' בעורכי דין, וכאשר הויכוח מתנהל, במקום 

 –באולם בית המשפט, כאשר הפורום שמכריע במחלוקות הללו  –באולם המליאה או בחדרי הוועדות 

 הוא שופטי בג"ץ?

פרלמנטריים הוא דוגמא טובה –ם במלים אחרות, טענתי היא כי עניין שפיטות ההליכים הפני

היא גרועה בהרבה מן 'המחלה' שאותה היא  –לכך ש'התרופה' שמציעה הגישה המרחיבה בבג"ץ 

מתיימרת לרפא. ההתערבות השיפוטית עצמה גורמת יותר נזק למרקם החיים הפרלמנטריים 

מרת לרפא. ולמעמדה של הכנסת מאשר אותם חוליים פוטנציאליים או אמיתיים שאותה היא מתיי

מנקודת ראות חברתית כוללת, דומה כי לו היה בג"ץ מושך את ידיו כליל מעיסוק בעניינים כאלה, אולי 

פה ושם, היו מוסדות הכנסת פוגעים, לעיתים נדירות, בעקרונות יסוד כאלה או אחרים )כמו בשתי 

הדמוקרטיה הישראלית שהוזכרו לעיל(. אך עדיין, מנקודת ראות של  סיעת כךו כהנאהעתירות בעניין 

עדיף היה 'לספוג' את ההפרות הללו  –בכללה, ושל השמירה על התפקוד הראוי של בית המחוקקים 

מאשר לשלם את המחירים המשולמים בפועל, עשרות פעמים בשנה, כתוצאה מהפגיעה בתפקוד  –

 כתוצאה מהפיקוח האינטנסיבי של בג"ץ.  –התקין של הפרלמנט, ובמעמדו הציבורי 

ת ועוד, אפילו מי שאינו מקבל את הטיעון שהצגתי לעיל, יכול לאמץ גישת ביניים, שלפיה, זא

אלא אם כן, הן מעלות, על פניהן, שאלה  –בלתי שפיטות ככלל עתירות בנוגע להליכים פנימיים הן 

טענה רצינית הנוגעת לפגיעה קשה בעקרונות יסוד חוקתיים. לו היה בית המשפט מקבל את הגישה 

הרי, לכל הפחות, ניתן היה למנוע את מרבית הנזק שנגרם כיום לכנסת. היינו, גישה כזו, היתה  הזו,

ובכך, היא יכלה  –פרלמנטריים הם בלתי שפיטים -מבהירה כי, ככלל, עניינים הנוגעים להליכים פנים

של בית המשפט את מרביתן המכרעת של העתירות הללו, ועדיין, היה נשאר לבית  לסלק מעל סיפו

באותם מקרים חמורים, כגון עניין  –להתערב ולדון לגופו של עניין  –אמנם צר ונדיר  –המשפט פתח 

. אלא, שגישת השפיטות המרחיבה הנוהגת בבג"ץ כיום איננה מוכנה לוותר על סיעת כךועניין  כהנא

טף של בית המשפט, וההתערבות התדירה בענייניה של הכנסת. ודומה, שהדבר נובע הפיקוח השו

מכך שלא קיימת אצל האוחזים בגישה ההכרה במחירים החברתיים של השפיטות הרחבה, או 

שחוסר האמון שלהם במוסדות הנבחרים אצלנו הוא כה עמוק, עד שלשיטתם שווה לשלם את 

ת' שיינבעו, כביכול, 'מהתרת הרסן' השיפוטי שאליו נאלצה המחירים הללו, כדי למנוע 'קטסטרופו

 הכנסת להתרגל מאז תחילת שנות השמונים.
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