
 המוסדיותנורמות החוקתי של העיגון חוקתית או מהפכת זכויות האדם? על ההמהפכה ה

 *ברק מדינה ועשור ויצמן

  תקציר

מקובל להבחין בין שני ענפים מרכזיים של המשפט הציבורי: משפט ציבורי מוסדי ודיני זכויות האדם. 

התחום האינטרס הציבורי, התחום הראשון מסדיר את פעילותן של רשויות השלטון לשם קידום  עודב

אף באמצעות חיובו שלא לפגוע באינטרסים פרטיים מסוימים.  השני מגביל את כוחו של השלטון

הולכת ישראל הבחנה יסודית זו מדינת בבסיס רחב.  לה יש ,ההבחנה בין שני התחומים אינה חדהש

של הרחבת מובהקת  המגמבפסיקה ניכרת . כחלק מן המהפכה החוקתית ,מטשטשת בעשורים האחרוניםו

 בגדר משפט חוקתי מוסדי.  ןשמקובל לסווגנורמות היקף הפרישה של דיני זכויות האדם והחלתם גם על 

פוזיטיבית הגישה הדומיננטית בפסיקה  היא להראות שמבחינה אחתמטרה  .חיבור זה נועד לשתי מטרות

מעוגן  ,במפורש בחוקי היסוד שאינן מנויות ,המוסדיות העיקריותהמעמד החוקתי של הנורמות היא ש

לרוב תוך טשטוש הכרעות אלו נעשות . יסוד: חופש העיסוק-וחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו-במסגרת חוק

אדם. המטרה השנייה של החיבור היא הההבחנה בין הגנה על האינטרס הציבורי לבין הגנה על זכויות 

 זה בדבר העיגון החוקתי של הנורמות המוסדיות.תלהציע לערוך דיון ביקורתי ביחס לגישה זו ובעקבותיו 

פרשנות  אמצעותהיא שמוטב לבסס את המעמד החוקתי של הנורמות המוסדיות בטענתנו היסודית 

מרחיבה של הוראות מתאימות בחוקי היסוד המוסדיים, בעיקר משום שיש לאפיין נורמות אלה כ"כללים" 

שלבית -אינה זו הדו החלתןשם החוקתית שמתאימה ל ולא כ"סטנדרטים". אלה הן נורמות שהמתודולוגיה

בהכרח אינה מוצדקת,  ותהנורמכל אחת מן הפרת  ה, שלפיתשלבי-שמקובלת בדיני זכויות האדם, אלא חד

באופן כללי יותר, המהפכה החוקתית אמורה  תהא התועלת החברתית שתצמח מן ההפרה אשר תהא.

עיגון נפרד ועצמאי של לכבד את זכויות האדם, אלא גם בלעסוק לא רק בעיגון המעמד החוקתי של החובה 

"כללי המשחק" של המשטר  ת, שעיקרן קביעהמרכזיות מוסדיותהנורמות המעמד החוקתי של ה

באשר לאפיון הרצוי של כל  סבירה טענה לא פחות חשובה היא שאף שניתן לקיים מחלוקת הדמוקרטי.

שכל נורמה חוקתית באשר היא צריכה להיות מוחלת  נורמה מוסדית, אין מקום להניח, כמובן מאליו,

בחירה בין משמעות העוסק ב מאמרהבהתאם לכך, שלבית ומנוסחת לפיכך כסטנדרט. -במתודולוגיה דו

 סטנדרטים בפסיקה במשפט הציבורי.לבין כללים 

 

 א. הקדמה

 לזו של נורמות מוסדיות ב. התזה המוצעת: הבחנה בין מתודולוגיה של זכויות אדם

 מנויות"-כרה במעמד חוקתי של נורמות מוסדיות ש"אינןה .1

 מתודולוגיה חוקתית: דיני זכויות אדם ונורמות מוסדיות .2

 האיסור להעדיף אינטרסים צרים משיקולים קואליציונייםג. 

 הנורמה המוסדית .1

 הגישה שקדמה למהפכת זכויות האדם .2

 יבחוקתי של הנורמה המוסדית במסגרת חוק יסודות התקצ-עיגון מעין .3

 עיגון חוקתי של הנורמה המוסדית במסגרת הזכות החוקתית לשוויון .4

 הערכה ביקורתית של הגישה הנוהגת והצעה לעיגון חוקתי "מוסדי" .5

 האיסור להעדיף אינטרסים צרים של גורמים עסקייםד. 

 הנורמה המוסדית .1

 עיגון חוקתי של הנורמה המוסדית במסגרת הזכות החוקתית לחופש העיסוק .2

 ורתית של הגישה הנוהגת והצעה לעיגון חוקתי "מוסדי"הערכה ביק .3

 . הגבלות על סמכותה של הכנסת לקבוע הסדרים בתחום הבחירות לכנסת וכ"מחוקקת לעצמה"ה

 הנורמה המוסדית .1

 יסוד: הכנסת-בחוקבעקרונות בלתי כתובים ועיגון חוקתי של הנורמה המוסדית  .2

 ויות האדםעיגון חוקתי של הנורמה המוסדית במסגרת דיני זכ .3

                                                             
שפטים, האוניברסיטה העברית ברק מדינה הוא מופקד הקתדרה לזכויות האדם ע"ש השופט חיים ה' כהן ז"ל, הפקולטה למ *

 בירושלים; עשור ויצמן הוא תלמיד לתואר בוגר, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים.
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 הערכה ביקורתית של הגישה הנוהגת והצעה לעיגון חוקתי "מוסדי" .4

 ו. עקרון חוקיות המינהל והכלל בדבר הסדרים ראשוניים

 הנורמה המוסדית .1

 העיגון החוקתי של הנורמה המוסדית  .2

 . הפרטה של סמכויות שלטוניותז

 הנורמה המוסדית .1

 ות האדםעיגון חוקתי של הנורמה המוסדית במסגרת דיני זכוי .2

 הערכה ביקורתית של הגישה הנוהגת והצעה לעיגון חוקתי "מוסדי" .3

 : כללים, סטנדרטים וערכים בפסיקה במשפט ציבוריסיכוםבמקום . ח

 

 א. הקדמה

המשפט העליון מלמד על דפוס מסוים: בעשורים הראשונים, בקירוב עד למהפכה -עיון בפסיקת בית

בגדר משפט ציבורי מוסדי. במרבית התחומים  קובל לסווגןשמהחוקתית, הוכרו בפסיקה נורמות שונות 

על הרשות המבצעת, ולפי הגישה הנוהגת, ניתן היה להסתמך לשם כך רק  ןהמשפט הסתפק בהחלת-בית

יסוד או אף בחקיקה -לא נדרש עיגון בחוקש ך( שפותח בפסיקה, כcommon lawעל "משפט מקובל" )

בית המשפט החל להעניק  מות. בעקבות המהפכה החוקתיתנורהרגילה לשם הכרה בתוקפן המחייב של 

שתוכר תחולתן גם על הכנסת. הגישה שאומצה בפסיקה מבטאת  מנת-לנורמות הללו מעמד חוקתי על

יסוד: חופש -וחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו-העדפה מובהקת למצוא עיגון לנורמות הללו דווקא בחוק

 החוקתיות.  האדם של זכויות כלומר בדרך של פרשנות מרחיבה 1,העיסוק

למאפיין כללי יותר של המהפכה החוקתית, שעניינו הדגש שניתן מסוים מהלך זה אינו אלא ביטוי 

יסוד: כבוד -החובה לכבד זכויות אדם, וממילא לחוק –ה לסוג אחד בלבד של נורמות חוקתיות מסגרתב

יסוד הם בעלי מעמד חוקתי יכולה האדם וחירותו. להלכה, ההכרעה שלכנסת סמכות מכוננת ושחוקי ה

לא היתה זו יד המקרה שהכרעה  ולםיסוד: כבוד האדם וחירותו. א-היתה להיעשות עוד קודם לחקיקת חוק

הכרה ההטעם לכך הוא ש , נעשתה רק לאחר חקיקת חוק יסוד זה.בנק המזרחיהדין בעניין -זו, בפסק

צורך עיגון חוקתי של חובתה של הכנסת נועדה, בראש ובראשונה, ל חוקי היסוד לשחוקתי המעמד ב

הדין אמנם נקבע -בפסקכמו כן,  2אכיפת חובה זו בדרך של ביקורת שיפוטית.לשם לכבד זכויות אדם ו

בעוד שנפסק במפורש כי חוק שפוגע שלא כדין בזכויות ש לאשכל חוקי היסוד הם בעלי מעמד חוקתי, א

מה דינו של חוק משמעי -באופן חדתקף, לא הוכרע  יסוד: כבוד האדם וחירותו אינו-שמוגנות מכוח חוק

הוכר אכן עם השנים, בעקבות התבססותה של המהפכה החוקתית,  3יסוד אחר.-שפוגע בהוראה שבחוק

דין שעוסקים בביקורת שיפוטית על -לעומת מאות פסקי ךא 4,במפורש המעמד החוקתי של כל חוקי היסוד

במקרים ספורים בלבד הוחלה מאז המהפכה החוקתית  מעשים שלטונים מחמת פגיעתם בזכויות אדם,

                                                             
יסוד: כבוד האדם -היסוד בדבר זכויות האדם, היא ניכרת ביתר שאת ביחס לחוק-אף שגישה זו נכונה באשר לשני חוקי 1

 ר תהיינה רק אליו. וחירותו ולכן רבות מן ההתייחסויות במאמ

-לפסק 4–1(. ראו, למשל, פס' 1995) 221( 4, פ"ד מט)בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' מגדל כפר שיתופי 6821/93ע"א  2

. הכנסת העניקה למדינת ישראל מגילת זכויות אדם 1992הדין של הנשיא ברק: "המהפכה החוקתית התחוללה בכנסת במרץ 

פי המבנה -התפתחות רבת שנים ותהליך חוקתי רב ממדים. ביסודו מונחת ההכרה כי על חוקתית. מהפכה חוקתית זו היא פרי

החוקתי שלנו נתונה בידי הכנסת הסמכות החוקתית להעניק חוקה לישראל. ]...[ בסמכות זו היא עשתה שימוש בחוקקה את 

י היסוד בדבר זכויות האדם מעל לחקיקה שני חוקי היסוד בדבר זכויות האדם. ]...[ במדרג הנורמאטיבי שנוצר עומדים שני חוק

הרגילה. ]...[ המהפכה החוקתית מתבטאת בשינוי מעמדן החוקתי של זכויות האדם. ]...[ חוק רגיל הפוגע בזכות חוקתית 

יסוד: כבוד האדם וחירותו בלא לקיים את דרישותיה של פיסקת ההגבלה ]...[, אינו חוקתי, ובית המשפט יצהיר -המוגנת בחוק

 הדין של הנשיא שמגר.-לפסק 63–60טלותו. זהו שורש השינוי החוקתי". ראו גם שם, פס' על ב

הדין של השופט זמיר -לפסק 7, פס' משגב נ' הכנסת 102/99בג"ץ ראו גם  הדין של הנשיא ברק.-לפסק 77, 64שם, פס'  3

(1999.) 

, סלאמה נ' שר הפנים 2208/02(; בג"ץ 1998) 209, 206( 5, פ"ד נב)אבני נ' ראש הממשלה 1384/98למשל, בג"ץ  4

ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת -חרות התנועה הלאומית נ' יושב 212/03(; בג"ץ 2002) 953, 950( 5פ"ד נו)

, עמותת "הפורום לדו קיום בנגב" נ' משרד התשתיות 3511/02(; בג"ץ 2003) 756-755, 750( 1, פ"ד נז)עשורה-השש

(; בג"ץ 2011) 294-291, 275( 3, פ"ד סד)און נ' כנסת ישראל-בר 4908/10(; בג"ץ 2003) 106, 102( 2פ"ד נז)

(. ראו גם אריאל 2012דינה של הנשיאה )בדימ'( ביניש )-לפסק 25פס'  ,תנועת דרור ישראל נ' ממשלת ישראל 729/10

 (.2003) 307, 305ו  משפט וממשלבנדור "ארבע מהפכות חוקתיות" 
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ביקורת שיפוטית בהתבסס על נורמות שמעוגנות בחוקי היסוד האחרים, ואף לא באחד מהם נשלל תוקפה 

  של הוראת חוק.

קביעת  גם על האת חותמ המהפכה החוקתית הטביעמסגרת הבת חובת כיבוד זכויות האדם הדגש

-בשורה של מקרים נקבע כי חוק וסדיות העיקריות במשפט הישראלי.הנורמטיבי של הנורמות המ ןמעמד

מנויות אשר אינן  יסוד: כבוד האדם וחירותו מעגן את המעמד החוקתי גם של נורמות "מוסדיות" שונות

-שעניינן שיטת המשטר ואופן ההפעלה של סמכויות שלטוניות. ביתנורמות , במפורש בחוקי היסוד

 גוןפרשנות מרחיבה של הוראות מתאימות בחוקי היסוד ה"מוסדיים", כהמשפט בחר שלא להסתמך על 

יסוד: הכנסת, אלא למצוא עיגון לנורמות הללו דווקא בגדר זכויות האדם. -חוקויסוד: הממשלה -חוק

בפסיקה התגבשה התפיסה שלכל אדם זכות חוקתית לכך שרשויות השלטון, ובכללן הכנסת, יפעלו כדין. 

ניתנה עדיפות לאינטרסים של קבוצות שונות מכוחם נפסק כי חוקים שים למדי במקרים רבכך, למשל, 

חוקתית הפוגעים בזכות  בכנסת, הןאלא בשל כוחן הפוליטי של נציגיענייניים שלא על יסוד שיקולים 

עמדה זו אף הובילה  .יסוד: כבוד האדם וחירותו-לביקורת שיפוטית מכוח חוק יםולפיכך כפופלשוויון, 

יסוד: כבוד -הקביעה שחוקביטוי אחר למגמה זו הוא  5על בטלותה של חקיקה. להכרזהקרים שלושה מב

האדם וחירותו מעגן היבטים של עקרון הפרדת הרשויות, ובכלל זה הכלל שלפיו ההסדרים הראשוניים 

שהעיקרון שלפיו המדינה אינה רשאית להפריט  הקביעהדוגמה שלישית היא  6צריכים להיקבע בחקיקה.

כוח יסוד: כבוד האדם וחירותו מ-ויות שלטוניות מסוימות הוא בעל מעמד חוקתי, שמעוגן בחוקסמכ

דוגמה נפוצה אחרת למגמה זו היא הקביעה שהנורמה בדבר חובתו של  7.הזכויות לחירות ולכבוד האדם

יות השלטון לניטרליות, למשל האיסור להפעיל סמכות שלטונית לשם קידום מטרות דתיות, מעוגנת בזכו

בהמשך. גישה זו  תידונהלכך נוספות דוגמאות אחרות ש 8.חופש מדתהזכות החוקתית להאדם, במסגרת 

"חקיקתם (, בקביעה כי 2006) התנועה לאיכות השלטוןדינו בפרשת -ידי הנשיא ברק, בפסק-סוכמה על

וד ועקרונות של חוקי היסוד בדבר זכויות האדם ]אפשרה[ בדיקת חוקתיותם של חוקים הנוגדים ערכי יס

יסוד הקבועים בחוקי היסוד. זאת, בין אם הקביעה בחוקי היסוד היא מפורשת )כגון פגיעה בכבוד האדם 

 9".הרשויות ועצמאות הרשות השופטת( או בפרטיות(, ובין אם היא משתמעת )כגון פגיעה בעקרון הפרדת

סיס להכרה במעמד החוקתי של הב יסוד: כבוד האדם וחירותו הוא-עיקר הוא האמור בסיפה, שלפיו חוקה

 שונים."מוסדיים" עקרונות 

מכות תייתכנו הסברים שונים לדגש שניתן בפסיקה לחובה לכבד זכויות אדם ובצדו ההימנעות מהס

עיקרי . הסבר מוסדיותנורמות  במעמד החוקתי של מפורשת על חוקי היסוד ה"מוסדיים" כבסיס להכרה

אכיפת שם ר של הכשר ציבורי להחלת ביקורת שיפוטית להוא השאיפה להשיג מידה רבה ככל האפש

שיח  לפריחתו שלשהוצע הכללי הסבר ידי רשויות השלטון. זהו היבט שקרוב ל-הנורמות המוסדיות על

: עם קריסת האידיאולוגיות הפוליטיות המרכזיות, או לפחות בעקבות כויות האדם בעולם הדמוקרטיז

פוליטיות, בהיותן ביטוי למוסר אוניברסלי. -אכ תנתפסו זכויות אדםהוויכוח הציבורי הנוקב ביחס אליהן, 

באמצעות רעיון זה ניתן להסביר את  10."האוטופיה האחרונההן "זכויות האדם סמואל מוין,  לשבלשונו 

המשפט, שהוזכרה לעיל, לעכב את הקביעה שלכנסת סמכות מכוננת ושארעה מהפכה -הבחירה של בית

. הגבלת כוחה של הרשות המחוקקת צפויה בדבר זכויות האדם יסודה-יחוק וחוקתית עד לאחר שנחקק

היתה לזכות למידה רבה יותר של הכשר ציבורי לאור כך שיעודה העיקרי הוא אכיפת החובה לכבד זכויות 

                                                             
 רסלר נ' כנסת ישראל 6298/07(; בג"ץ 2010) 142( 1, פ"ד סד)אלי נ' השר לענייני דתותיקותי 4124/00בג"ץ  5

 ראו להלן, פרקים ג', ד'. (.22.5.2012) נסר נ' ממשלת ישראל 8300/02(; בג"ץ 21.2.2012)

יסוד: -ק(, שם נקבע כי חקיקת חו1998) 522-523, 481( 5, פ"ד נב)רובינשטיין נ' שר הביטחון 3267/97ראו בג"ץ  6

כבוד האדם וחירותו הקנתה לדוקטרינה בדבר "הסדרים ראשוניים" מעמד חוקתי, בלא לייחד זאת למקרים שבהם ההסדר 

 151מידתיות במשפט: הפגיעה בזכות החוקתית והגבלותיה הנדון פוגע בזכות חוקתית מסוימת. ראו גם אהרן ברק 

 ראו להלן, פרק ו'.  משנה אינה חוקתית".-יים ייקבעו בחקיקת(: "הוראה מפורשת בחוק עצמו כי ההסדרים הראשונ2010)

 ראו להלן, פרק ז'. (.2009) 545( 2, פ"ד סג)המרכז האקדמי למשפט ולעסקים נ' שר האוצר 2605/05בג"ץ  7

 (.1993) 485( 5, פ"ד מז)מיטראל בע"מ נ' ראש הממשלה ושר הדתות 3872/93למשל, בג"ץ  8

 (.2006) 73, פס' 619( 1, פ"ד סא)כות השלטון בישראל נ' הכנסתהתנועה לאי 6427/02בג"ץ  9

10 (2010) ISTORYHIGHTS IN RUMAN H :TOPIAUAST LHE T ,OYNMAMUEL S ביטוי קרוב לעמדה זו ניתן למצוא ;

להיות חלק ממהפכת זכויות האדם,  : "הפכנו2, לעיל ה"ש בנק המזרחידינו בעניין -בדברי ההקדמה של הנשיא ברק לפסק

המאפיינת את המחצית השנייה של המאה העשרים. אכן, לקחי מלחמת העולם השנייה, ובמרכזם השואה של העם היהודי, וכן 

 דיכוי זכויות האדם במדינות טוטליטריות, העלו את זכויות האדם על ראש סדר היום העולמי".
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בדומה  11אדם לעומת זו שהיתה מושגת אם המטרה היתה אכיפת נורמות אחרות של המשפט הציבורי.

נועדה להשיג הכשר ציבורי לאכיפה השיפוטית במסגרת זכויות האדם  "מוסדיות"ההכללת הנורמות לכך, 

 12של זכויות האדם. הרם של הנורמות הללו, בהתבסס על מעמדן הציבורי

-בצד זאת, אנו מבקשים להציע הסבר נוסף, שעומד במוקד חיבור זה, שעניינו ההעדפה של בית

 (rules( פתוחים ולהימנע משימוש ב"כללים" )standardsהמשפט העליון להסתמך על "סטנדרטים" )

שמותירה מידה רבה הוא בין אפיון של נורמות בדרך  בין שני המושגים . עיקרה של ההבחנהסגורים

מותירה שאינה יחסית של שיקול דעת לשם יישומן בכל מקרה ומקרה )סטנדרטים( לבין אפיונן בדרך 

שלעיתים הוא  –לשונו של אהרן ברק: "הכלל מציב גבול ב )כללים(. ביישומן מידה ניכרת של שיקול דעת

בין מותר לאסור. העקרונות, לעומת זאת, מציבים אידיאל. אל האידיאל ניתן להתקרב בדרגות  –עמום 

שונות של עוצמה. מכאן, שאם כלל פלוני נוגד כלל אלמוני, הראשון מפנה את הדרך לשני, שכן אותה 

ם ית וגם אסורה באותה שיטת משפט. לעומת זאת, כאשר עיקרון מסופעולה אינה יכולה להיות גם מותר

 13נוגד את רעהו, יכולים השניים לדור בשיטה זה בצד זה, מתוך שכל אחד מהם יקוים בעוצמה פחותה".

המשפט -נטיית ביתש ואנו סבורים, סטנדרטיםכ חלתםהמאפיין המובהק של דיני זכויות האדם הוא ה

כסטנדרטים  לאפיין אף אותן מאפשרתהמוסדיות במסגרת דיני זכויות האדם  הנורמות העליון להכליל את

יסוד: כבוד -שלבי שקבוע בפסקת ההגבלה שבחוק-, ולהחיל גם ביחס אליהן את המבחן הדוולא ככללים

 .האדם וחירותו

החובה לכבד זכויות אדם אינה קובעת בעיקרה חובת פעולה מסוימת, אלא רק מציבה תנאים שבהם 

הוק, בהתאם למכלול נסיבותיו של -הבירור אם מתקיימים התנאים הללו נעשה אד פגיעה בזכויות.מותרת 

שלבי: תחילה מבררים אם מעשה שלטוני -החלה של מבחן דו הביטוי המרכזי לכך הוא כל מקרה ומקרה.

ובן במ 14מסוים "פוגע" בזכות חוקתית; ואם התשובה לכך היא בחיוב, בוחנים אם הפגיעה היא מוצדקת.

אדם. דינים אלה הלדיני זכויות מתאימה  שלבי-דו ההחלה של מבחןזה, זכויות האדם אינן מוחלטות. 

מגנים אמנם על אינטרסים מסוימים של הפרט, אך בה בעת מוכרת במסגרתם גם חשיבותם של אינטרסים 

ה של אחרים, כך שהקביעה אם מעשה כלשהו הוא פסול אינה יכולה להיעשות אלא בהתחשב בתכלית

                                                             
 ,idental Constitutionalism: The Political Foundations and AccAdam Shinarראו ברוח זו, למשל,  11

Implications of Constitution-Making in Israel, in THE SOCIAL AND POLITICAL FOUNDATIONS OF 

CONSTITUTIONS 207, 217-219 (Dennis, Galligan & Mila Versteeg, eds., Cambridge University Press, 

2013). 

הסבירות במסגרת המשפט -קרוב לכך הוא ההצדקה שהוצעה, עוד קודם למהפכה החוקתית, להכרה בעילת אי הקשר 12

( )השופט ברק(: 1980) 448-447, 421( 1, פ"ד לה)דפי זהב בע"מ נ' רשות השידור 389/80המינהלי. ראו, למשל, בג"ץ 

ס של המינהל הציבורי להגשמת מטרותיו לבין "מטרת המשפט המינהלי היא, בין השאר, למצוא איזון ראוי בין האינטר

האינטרס של היחיד לשמירת זכויותיו. ]...[ כדי ששיקול הדעת המינהלי ימלא את תפקידו ]...[ עליו להיות ]...[ סביר. 

שות באמצעות עיקרון זה מובטחת מחד גיסא מציאת איזון ראוי בין צורכי היחיד לבין צורכי הכלל, וניתן מאידך גיסא בידי הר

השיפוטית אמצעי ביקורת על פעולות הרשות המינהלית. ]...[ פיקוח זה נהנה אף מלגיטימיות ברורה, שכן לא יעלה על הדעת, 

 כי המחוקק הראשי הסמיך את הרשות המינהלית לפעול בצורה בלתי סבירה".

סטנדרטים ראו, למשל: לדיון בהבחנה בין כללים ל(. 1994) 68-69 פרשנות חוקתית :פרשנות במשפטאהרן ברק  13

FREDRICK SCHAUER, PLAYING BY THE RULES: A PHILOSOPHICAL EXAMINATION OF RULE-BASED 

DECISION-MAKING IN LAW AND IN LIFE (1991); Louis Kaplow, Rules Versus Standards: An Economic 

Analysis, 42 DUKE L. J. 557 (1992) ;Kathleen Sullivan, Forward: The Justices of Rules and Standards, 

106 HARV. L. REV. 22 (1992-1993) ;ט  משפט וממשלהוודאות במשפט וכמה מהשלכותיה" -מנחם מאוטנר "על אי

(. התרגום המקובל של "סטנדרטים" ל"עקרונות" אינו מתאים, משום שהביטוי האחרון משמש בספרות האקדמית 2005) 223

 סטנדרטים. שיש לו מובן שונה מזה של  –( principalsיון של תפיסות יסוד )אפ –גם לצורך אחר 

. גם  ,EVR L. .AG 27, A Comment on the Structure of RightsFrederick Schauer. (1992) 415למשל,  14

הלכה למעשה, , מוחל, שלבי ביחס לכל זכות חוקתית-בהן אין עיגון מפורש בלשון החוקה להחלת מבחן דובשיטות משפט ש

 ;Richard H. Fallon Jr., Strict Judicial Scrutiny, 54 UCLA L. Rev. 1267 (2007)שלבי. ראו, -מבחן דו

Stephen Gardbaum, The Myth and the Reality of American Constitutional Exceptionalism, 107 MICH. 

L. REV. 391 (2008) ;Marc-Andre Eissen, The Principle of Proportionality in the Case-Law of the 
European Court of Human Rights, in THE EUROPEAN SYSTEM FOR THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS 

125 (R. Macdonald, F. Metscher & H. Petzold eds., 1993) ;Dieter Grimm, Human Rights and Judicial 

Review in Germany, in HUMAN RIGHTS AND JUDICIAL REVIEW: A COMPARATIVE PERSPECTIVE 267, 

275 (David M. Beatty ed., 1994) ; אהרן  88-86, 77 ספר אליהו מצא" )שיפוטית(אהרן ברק "פסקת הגבלה משתמעת(

 (.2015ברק ואח' עורכים, 
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המשפט העליון מבטאת -פסיקת ביתכאמור,  הפגיעה בזכות החוקתית ובמכלול ההשלכות שנובעות ממנה.

. למעשה, זהו מאפיין מרכזי של "אקטיביזם" שיפוטי: במובהק העדפת שימוש בסטנדרטים ולא בכללים

 ,מהם ואחד של כל אחדשיפוטית לאו דווקא הכרזה על בטלותם של מעשים שלטוניים רבים, אלא בחינה 

המשפט הישראלי נמנע כמעט לחלוטין מלכבול עצמו לכללים, שלפי טבעם -פי מכלול נסיבותיו. בית-על

נועדו למנוע התחשבות בהשלכות מסוימות של מעשה שלטוני. הדבר מתבטא לא רק בהימנעות מהצבת 

בירור תוקפם של ל זכות עמידה או שפיטות, אלא גם בדוקטרינות המשפטיות שמוחלותכגון דרישות סף 

. העיקריות שבהן הן הכרה בהיקף פרישה רחב במיוחד של זכויות מעשים שלטוניים שפוגעים בזכויות

דרישה לתכלית ראויה ה –יישום מרבית רכיבי פסקת ההגבלה חוקתיות, והימנעות מהחלת כללים ב

 15.ביישום הדרישה להסמכה בחוקגם , ובמידת מה המשנה של דרישת המידתיות-ומבחני

הנורמות המוסדיות בגדר דיני זכויות האדם היא החלת גישה  תתכלית מרכזית של הכלללתפיסתנו, 

אחת אינן מוחלטות, ומעשה שלטוני שמפר  מוסדיותבדרך זו, גם נורמות  .אלהדומה גם לעניין נורמות 

בהתחשב אינו בהכרח פסול. הפרה של נורמה מוסדית, בדיוק כמו פגיעה בזכות חוקתית, נבחנת  מהן

אף במסגרת בירור תוקפו במכלול הנסיבות הרלוונטיות, באמצעות החלה של פסקת ההגבלה. למעשה, 

מעוגנות במפורש באחד מחוקי היסוד המוסדיים, כמו למשל ששל מעשה שלטוני שמפר נורמה מוסדית 

שלבי, -חן דויסוד: הכנסת, מוחל מב-לחוק 4סעיף עקרון השוויון לבחירות שמעוגן בהנורמות שנגזרות מ

וזאת באמצעות ההחלה של מה שמכונה בפסיקה "פסקת הגבלה שיפוטית", שאינה אלא פסקת ההגבלה 

לא מעט השגות הוטחו על הפרשנות החוקתית המרחיבה של פסקת  .יסוד: כבוד האדם וחירותו-חוקשב

זכויות  של חסייאופיין הידי הכרה בכך שהתפיסה העקרונית בדבר -הלכה עלהההגבלה. חרף זאת הוצדקה 

מאפשרת את האיזון הרצוי בין ריבונות העם לערכי , והיא המבנה החוקתי כולוהיא תוצאת פרשנות האדם 

  16.היסוד הדמוקרטיים שבמרכזם זכויות הפרט

 מצהמ ליבוןזכתה ל לא, שהמשפט הציבורי בישראלהוא התפתחות חשובה של  תוארהמהלך ש

מגמת הרחבה זו, ועקב כך על במפורש  צהירט נמנע מלההמשפ-. ביתעד לעת הזו בספרות האקדמית

בהירות מסוימת באשר להיקף הפרישה של זכויות האדם, ובעיקר באשר להיקף ההגנה על -נוצרה אי

הטענה . זכויות במקרים שבהם המדובר באכיפה של חובות שמקורן למעשה במשפט החוקתי המוסדי

הנורמות המוסדיות אינה על  דיני זכויות האדםשל ת הגורפהמרכזית שאנו מבקשים להציע היא שההחלה 

יש טעמים ש נסמכת על הסברה . עמדתנועמדתנו אינה חותרת לקטגוריזציה פורמלית גרידא מוצדקת.

, כלומר ככללים –ולמעשה, הן אלה שראוי לסווגן "מוסדיות"  –לפחות חלק מן הנורמות טובים לאפיין 
                                                             

 (.2012) 281טו  שפט ועסקיםמראו, למשל, ברק מדינה "על 'פגיעה' בזכות חוקתית ועל 'תכלית ראויה'"  15

, ראש הכנסת-הופנונג נ' יושב 3434/96בג"ץ הדין המרכזיים שעיצבו את ההלכה בדבר פסקת הגבלה שיפוטית הם: -פסקי 16

ראש ועדת -מופז נ' יושב 92/03ע"ב ; (1996) , פסק דינו של הנשיא ברקדינו של השופט זמיר-לפסק 12, פס' 57( 3פ"ד נ)

, לעיל חרות(;; עניין 2003הדין של השופט מצא )-לפסק 17, פס' 793( 3, פ"ד נז)עשרה-נסת הששהבחירות המרכזית לכ

, פ"ד פלונית נ' בית הדין למשמעת של עובדי המדינה בחיפה 1435/03; בג"ץ דינו של הנשיא ברק-לפסק 4, פס' 4ה"ש 

דינו של הנשיא ברק -לפסק 53, פס' 202( 2, פ"ד סא)עדאלה נ' שר הפנים 7052/03בג"ץ  (;2003) 540, 529( 1נח)

(; 2002) 42, 35 עורך הדיןאמנון רייכמן "ככה לא בונים חוקה"  , למשל:ראולדיון ביקורתי בהנמקה של הלכה זו  (.2016)

 .(2004) 77, 63, 59א  ט ועסקיםמשפהלל סומר "מילדות לבגרות: סוגיות פתוחות ביישומה של המהפכה החוקתית" 

שאלה שטרם הוכרעה  14, לעיל ה"ש ברקלהרחבה על התפתחות ההלכה, הנימוקים העומדים ביסודה, והיקף תחולתה ראו 

חוקתיות. פסיקה היא האם נכון להחיל את פסקת ההגבלה השיפוטית גם על הסדרים חוקתיים מוסדיים שאינם זכויות אדם 

, פ"ד המרכז האקדמי למשפט ועסקים, חטיבת זכויות האדם נ' שר האוצר 2605/05שאלה זו התעוררה במפורש בבג"ץ 

לפסק דינה של הנשיאה ביניש(, השיב עליה  63(. בעוד דעת הרוב השאירה השאלה בצריך עיון )פס' 2009) 545( 2סג)

, פס' תנועת דרור ישראל נ' ממשלת ישראל 729/10יון גם בבג"ץ (. השאלה הושארה בצריך ע16השופט לוי בחיוב )פס' 

(. אהרון ברק, בכתיבתו האקדמית, סובר כי "התשובה לשאלה זו 24.5.2012לפסק דינה של הנשיאה ביניש )פורסם בנבו,  44

ך לאזן בין שלטון על רקע הצור –חזקה היא היא פרשנית, והיא עשויה להשתנות מהסדר מוסדי או משטרי אחד למשנהו. ]...[ 

היסוד בדבר -שזכות חוקתית היא יחסית, ועל כן יחול עליה המבחן המשולש ]שבפסקת ההגבלה שבחוקי –הרוב לזכות הפרט 

כי הסדרים  –על רקע הצורך לקיים את המבנה המשטרי והמוסדי בלא סטייה  –זכויות האדם[. לעומת זאת חזקה היא 

מבקש לפגוע בהם צריך לעשות כן בחוק יסוד ואינו יכול להסתפק בחוק 'רגיל' גם אם ]משטריים או מוסדיים[ הם מוחלטים. ה

. כפי שיתברר בהמשך, התזה המוצגת במאמר זה קרובה לגישה 97-96, שם, בעמ' ברק". ראו: זה מקיים את המבחן המשולש

ל כלל העקרונות החוקתיים עקרונית זו של ברק ומפתחת אותה. לעמדה שונה, לפיה יש להחיל פסקת הגבלה שיפוטית ע

"המופשטים", ללא תלות באבחנה בין זכויות אדם לנורמות מוסדיות, ראו: שרון וינטל "פסקת הגבלה שיפוטית: על היקף 

(. לדידו של וינטל הנורמה בדבר 2014) 200, 182, 177ט  מאזני משפטההגנה הראוי לעקרונות חוקתיים מופשטים" 

יסוד: הכנסת, מהווה עקרון חוקתי מופשט, ולפיכך יש להחיל ביחס אליה -לחוק 4גנת בסעיף השוויון בבחירות, למשל, המעו

(. לעומת זאת, לשיטתנו, יש לאפיין היבטים מסוימים של הנורמה הזו ככללים 192פסקת הגבלה שיפוטית )ראו שם, בעמ' 

 ה'(.מוסדיים ולפיכך אין מקום להחיל לגביהם פסקת הגבלה שיפוטית )ראו להלן פרק 
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פני -על שיקולים מ"סדר שני" נחוצה היכן שיש לבכרכללים  מוחלטת. הקביעה שלתהא שהחובה לכבדן 

רשויות השלטון,  לשחשובה הנחיה ברורה המדובר בתחומים בהם  ,באופן כללי. שיקולים מ"סדר ראשון"

, וזה העיקר, כך-נוסף על 17.בהתבסס על ההערכה שכללים צפויים להגשים יעד זה טוב יותר מסטנדרטים

בבחירת דרך  וציא" טעמים מסוימים מגדר אלה שבהם יש להתחשב"לה כדינדרשת  כללים קביעת

, אלא אפריוריתטעמים כפסולים  אותם אינה נובעת מאפיון הפעולה השלטונית הרצויה. דרישה זו

 עלולה להוביל, לפחות במרבית המקרים, להכרעה שגויה. הםבהתבסס על הערכה שעצם ההתחשבות ב

מוסדיות שנדונות כאן, יתרונות השימוש בכללים המות נורשמדובר בכל כלהראות ש בקשבהמשך נ

מהו האפיון המיטבי לכל הפחות לבחון  , אך גם אם אין מקבלים עמדה זו, נדרשגוברים על חסרונותיהם

הצדקה לכך, מתן באופן אוטומטי, ללא בעניינן אין להחיל  , ככלל או כסטנדרט.הנורמותן מ תכל אחשל 

 דיני זכויות האדם.מסגרת סטנדרט בלבד, רק משום שכך מקובל בשלבי ועמו הסתפקות ב-מבחן דו

לסווג את הנורמות החוקתיות השונות בהתאם לשאלה מהי המתודולוגיה החוקתית  אפוא הכרחי

חוקתיות ולכן נדרש -ביניים בדבר אי-המתאימה להן. יש לבחון אם הנורמה הנדונה קובעת רק מסקנת

דקת לאור מכלול הנסיבות הרלוונטיות, או שיש לראות בה נורמה מוצ)או "פגיעה" בה( לברר אם הפרתה 

שקובעת מסקנה סופית שהמעשה השלטוני אינו כדין. בהתאם לכך אנו מציעים להבחין בין נורמות 

יסוד: כבוד האדם וחירותו, -אחדות, שמוטב לעגן את מעמדן החוקתי בדרך של פרשנות מרחיבה של חוק

ות אחרות, שהמקום המתאים להן הוא דווקא בהוראות בחוקי היסוד כפי שנעשה בפסיקה, לבין נורמ

לאור ההכרה במעמד  ,כאן האחרים, ה"מוסדיים". העיגון הפורמאלי של הנורמה החוקתית אינו העיקר

שלבי או -. חשיבותו של הסיווג היא בשאלה אם יש להחיל מבחן חדהנורמטיבי הזהה של כלל חוקי היסוד

שהחובה לפעול לפי הנורמה הנדונה היא  כלל או סטנדרט, כלומר אם יש לקבועשלבי, אם יש להחיל -דו

 נורמה."פגיעה" בבהתקיימם מותרת ר שאמוחלטת או שיש להכיר בתנאים כלשהם, 

פוזיטיבית  היא להראות שמבחינה אחתמטרה לשתי מטרות: אם כן הדיון המובא בחיבור זה נועד 

-מעוגן במסגרת חוק המוסדיות העיקריותחוקתי של הנורמות המעמד ההיא שהגישה הדומיננטית בפסיקה 

בחנה בין תוך טשטוש ההלרוב  הכרעות אלו נעשות  .יסוד: חופש העיסוק-וחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו

דיון  לערוךהשנייה של החיבור היא  המטרה אדם.ההגנה על האינטרס הציבורי לבין הגנה על זכויות 

 נורמותכל אחת מהל עיש להחיל שמתווה למתודולוגיה החוקתית  עהציול ביקורתי ביחס לגישה זו

שמוטב לבסס את המעמד החוקתי של הנורמות המוסדיות היא  טענתנו היסודית. המוסדיות הנידונות

פרשנות מרחיבה של הוראות מתאימות בחוקי היסוד המוסדיים, בעיקר משום שיש לאפיין  באמצעות

להצביע על החשיבות  המאמר מיועדבאופן כללי יותר, טנדרטים". נורמות אלה כ"כללים" ולא כ"ס

 שבהתוויה מחדש של ההבחנה בין משפט חוקתי מוסדי לדיני זכויות האדם. 

 רההצדקה להכה ביסוסבא דיון תיאורטי, ובו שני חלקים: הוא זה: תחילה מו סדר הצגת הדברים

נות במפורש בחוקי היסוד; והצגת התזה בדבר במעמד החוקתי של נורמות מוסדיות שונות, אף שאינן מעוג

הבחנה בין נורמות שמקומן בדיני זכויות האדם לנורמות שמוטב לעגן את מעמדן החוקתי בדרך של 

מוצע דיון  אתפרשנות מרחיבה של הוראות מתאימות בחוקי היסוד ה"מוסדיים" )פרק ב'(. בעקבות ז

ה כבעלות מעמד חוקתי אף שאינן מנויות במפורש מפורט בכמה מבין הנורמות המוסדיות שהוכרו בפסיק

צרים של  אינטרסים להעדיף והאיסור ענייניים שיקולים פי-על לפעול החובהז'(: –בחוקי היסוד )פרקים ג'

מימון מפלגות,  בתחום הסדרים לקבוע הכנסת של סמכותה על הגבלות קבוצות לחץ פוליטיות או עסקיות;

 המינהל חוקיות עקרון תנאים לכשירות לכהן כמועמד לכנסת; עתקביהקצאת זמני תעמולת בחירות ו

כולן, כאמור, נמצא לשלטוניות מסוימות.  סמכויות איסור על הפרטת; והראשוניים הסדרים בדבר והכלל

יסוד: כבוד האדם וחירותו דווקא. החיבור נחתם בדיון עקרוני באשר לבחירה בין -עיגון חוקתי בחוק

 ה בתחום המשפט הציבורי )פרק ח'(.כללים לסטנדרטים בשפיט

  נורמות מוסדיות זו שללאדם זכויות מתודולוגיה של הבחנה בין התזה המוצעת: ב. 
                                                             

המשפט לשאלה אם הסכם פוליטי כפוף לביקורת שיפוטית, השופט חשין קבע כי הבירור שיש -כך, למשל, כאשר נדרש בית 17

דרכו של המשפט היא דרכה מנת להכריע בשאלה זו הוא האם מדובר בתחום שניתן וראוי להכריע בו באופן נחרץ: "-לערוך על

רעה לכאן או לכאן, זכאי וחייב, טוב ורע, שחור ולבן, צד זוכה וצד מפסיד. אם של הגיליוטינה: חיתוך חד, קביעה נחרצת, הכ

זה טיבו של התהליך, ממילא לא נכניס למכונת המשפט אלא נושאים שניתן וראוי להכריע בהם כך בדרך נחרצת. ואילו נושאים 

רעתן של מערכות נורמאטיביות כוקח, נשאיר אותם לה-שיש לעגלם, להתפשר בהם, לחיות על דרך ויתורים ובשיטה של תן

לפסק הדין של  10פס'  ,758( 1, פ"ד מט)ראש מפלגת העבודה הישראלית-ולנר נ' יושב 5364/94בג"ץ  רות". ראו,אח

 (.1994) השופט חשין
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מקובל להבחין בין שני ענפים מרכזיים של המשפט הציבורי: משפט ציבורי מוסדי ודיני זכויות האדם. 

האינטרס  הגנה עללשם  ןבעיקרו של דבר, התחום הראשון מסדיר את פעילותן של רשויות השלטו

אינטרסים פרטיים מסוימים. לשם הגנה על השני מגביל את כוחו של השלטון  התחום הציבורי, ואילו

ההבחנה בין שני התחומים אינה חדה, שכן ביסוד ההכרה באילוצים שונים הנובעים מדיני זכויות האדם 

ורי אינו אלא אוסף של אינטרסים עומדים לא אחת גם אינטרסים ציבוריים, ובה בעת, האינטרס הציב

פרטיים. עם זאת, להבחנה זו יש בסיס רחב. מבחינה עיונית, התכלית העיקרית של דיני זכויות האדם היא 

הגנה על אינטרסים חשובים במיוחד של הפרט, דווקא משום שהם מובחנים מן האינטרס הציבורי הכללי. 

ות כוללות לרוב עיגון נפרד של הסדרים העוסקים מבחינה פוזיטיבית, חוקותיהן של מדינות דמוקרטי

שעיקרם עיגון המחויבות לשלטון החוק, לעקרונות יסוד של משטר דמוקרטי ולחובה  – בהיבטים מוסדיים

 מהסדרים שעוסקים בחובה לכבד את זכויות האדם. – לפעול לקידום האינטרס הציבורי

וקרטיה ליברלית, כולל אוסף רחב למדי של כל דמ ּה, כמו משפטשל מדינת ישראלהמשפט הציבורי 

יסוד: -יסוד: הכנסת ובחוק-. חלקן מעוגן במפורש בחוקי היסוד, בעיקר בחוק"מוסדיות"של נורמות 

 מעמד החוקתיהגם  היסוד הם בעלי מעמד חוקתי,-כל חוקי בנק המזרחישמאז הלכת משום הממשלה, ו

כוללות, בין היתר, את ההסדרים באשר ה אלנורמות  18.אינו שנוי במחלוקת ממשית של נורמות אלו

לשיטת הבחירות לכנסת ולשיטת הממשל, עקרונות יסוד בדבר אופן פעולתה של הכנסת, הוראות בדבר 

, אופן בחירתם וסמכויותיהם של נשיא בכנסת ובממשלהחקיקת חוק תקציב שנתי, תנאי הכשירות לכהונה 

המשפט העליון ועוד. בצד -סמכויותיו של בית, טיםהמדינה ושל מבקר המדינה, הסדרים בדבר בחירת שופ

להן ביטוי מפורש בחוקי היסוד ין אששורה של נורמות מוסדיות נוספות,  פסיקהב נורמות אלה הוכרה

מגבילות את כוחה של הרשות בעבר נקבע שנורמות אלה  )ובמקרים רבים, אף לא בחקיקה "רגילה"(.

גוברת הנטייה לקבוע שיש לרבות מהן מעמד חוקתי,  במסגרת המהפכה החוקתית, אך המבצעת בלבד

העיגון לפי הגישה שהפכה מקובלת בפסיקה, הן תוחמות גם את סמכותה של הרשות המחוקקת.  ובכך

חוקי היסוד החוקתי של הנורמות הללו אינו תוצאה של פרשנות מרחיבה של הוראות מתאימות ב

שלה. הבסיס לעיגון החוקתי הוא הקביעה שלכל אדם יסוד: הממ-יסוד: הכנסת וחוק-, כמו חוקה"מוסדיים"

המוסדיות האמורות, ושאינטרס זה מוגן מכוח בהתאם לנורמות  ושלטון יפעלרשויות השבחברה אינטרס 

 הזכות החוקתית לכבוד האדם.

המחייב של הנורמות המוסדיות שאינן מנויות במפורש בחוקי היסוד מעוררת החוקתי ההכרה בתוקף 

התשובה אם במעמד החוקתי של נורמות אלה?  להכיר הקיימת הצדקיקריות. האחת, האם שתי סוגיות ע

. שצריכות לשמש בסיס לכך היסוד-מהן ההוראות המתאימות בחוקיהשאלה השנייה היא יא בחיוב, כך הל

יסוד: -ראוי לעגן במסגרת חוק שאינן מנויות אילו מבין הנורמות המוסדיות היא סוגיה השנייההבפרט, 

מקומן בחוקי היסוד האחרים. עיקר ענייננו בחיבור מהן ד האדם וחירותו, כפי שנעשה בפסיקה, ואילו כבו

 לסוגיה הראשונה.גם נתייחס בקצרה  דון בהזה בסוגיה האחרונה, אך בטרם נפנה ל

 מנויות"-ש"אינן . הכרה במעמד חוקתי של נורמות מוסדיות1

חוקתי של הנורמות המוסדיות שאינן מנויות במפורש הצדקה להכרה במעמד קיימת סוגיה אחת היא אם 

נועדה להגביר את את הנורמות המוסדיות חוקתית לכבד -חובה משפטיתבחוקי היסוד. ההכרה בקיומה של 

ידועים מתוך כפי שציין ג'יימס מדיסון, בדברים  ראויות. תהיינההסיכוי שההכרעות השלטוניות 

ע הציבור לתמוך בהצעת החוקה ורת המסע לשכנ"פדרליסט" )סדרת מאמרים שפורסמה במסגה

(, "אילו משלו מלאכים בבני האדם לא היה צורך בשום ריסון לשלטון. ]...[ אין 1788האמריקנית, בשנת 

ספק שתלות בעם היא הרסן הראשון במעלה לשלטון, אך הניסיון מלמד את האנושות על נחיצותם של 

באופן עקיף, באמצעות מות המוסדיות מושגת בחלקה הגברת הציות לנור 19אמצעי זהירות נוספים".

ידי הציבור -לא אחת נתפס המשפט על ."הנגשה" של המוסר לציבור הרחב ולנושאי משרות שלטוניות

צפוי להגביר  נורמות המוסדיותמידה המחייבת את השלטון יותר מן המוסר, ולכן ה"משפוט" של ה-כאמת

כמעשה בלתי את הנורמות המוסדיות ל החובה המוסרית לכבד ִאפיון הפרה שמעבר לכך, את הציות להן. 

כדי להרתיע את  םהחשש מפניי צפוי לגרור גינוי וסנקציות חברתיות ופוליטיות, שלעיתים די בתחוק

בצד זאת, חלק לא מובטל מן הנורמות המוסדיות הן פרי בחירה חברתית  רשויות השלטון מלנהוג כך.

                                                             
, שם נראה כי לשיטתו 12, בפס' 16, לעיל ה"ש ופנונגה. עם זאת, ראו את עמדתו של השופט זמיר בעניין 4ראו לעיל, ה"ש  18

 הסוגיה טרם הוכרעה באופן סופי.

 (.1788( )2001, מתרגם )אהרן אמיר 262, עמ' 51מס'  הפדרליסטאלכסנדר המילטון, ג'יימס מדיסון וג'ון ג'יי  19
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ך בקביעה שלהן מראש, מאחורי "מסך בערות", באופן שאינו ניתן מסוימת, ובמקרים אלה ברור הצור

לבסוף, העיגון החוקתי של נורמות מוסדיות נחוץ כדי  20לשינוי בהתאם לאינטרסים צרים של רוב מזדמן.

 לאפשר לאכוף את חובת הציות להן בדרך של ביקורת שיפוטית. 

את כלל רשויות  , כך שתחייבתיחוק-בעלת מעמד משפטיכנורמה מסוימת יש להכיר בהקביעה כי 

צריכה היא פרי פרשנות חוקתית, שהצדקה זו  הנורמה.אותה השלטון, טעונה הצדקה שנובעת מתוכנה של 

להתבסס על ההערכה של מידת ההכשר הדמוקרטי שיש להכרה שכזו. הכשר דמוקרטי מושג בהצטרפם 

שני המרכיבים הראשונים  21.והכשר מוסרי ציבורי: הכשר הליכי, הכשר יחד של שלושה מרכיבים

קיים  הליכי הכשר. נורמות מסוימותעוסקים בתפיסות הציבור באשר לחובה המוטלת על הכנסת לכבד 

זו יש עיגון סביר בטקסט החוקתי. ההכרה בחשיבותה של זכות ההשתתפות השווה של  חובהכאשר ל

נורמות מסוימות ית לכבד מוליכה לכך שתוכנה של החובה המשפטבהכרעות חברתיות ציבור האזרחים 

ידי נציגיו. לאור ההליך שבו נקבע הטקסט -ידי ציבור האזרחים או על-אמור להיקבע במסמך שנקבע על

החוקתי, ובכלל זה המוסד שקבע את החוקה, חזקה שהטקסט החוקתי מבטא את תפיסות הציבור ולפיכך 

הכשר . חוקי היסוד ןלשוסביר של היא לגיטימית אם היא עולה בקנה אחד עם המובן ה חוקתית פרשנות

מקובלת באשר לפרשנות החוקה. במסגרת זו, אף שהפרשנות החברתית הלתפיסה  חשיבותמייחס  ציבורי

ידי גורמים -המשפט, ניתן משקל נורמטיבי גם לפרשנות החוקה על-המוסמכת של החוקה מסורה לבית

עמדה שמייחסת משקל רב לפרשנות פוליטיים כאחד. בראש ובראשונה, זוהי -אחרים, פוליטיים ולא

ההנחה שההסדרים שנקבעים בחוק מבטאים את עמדת המחוקק תחת  ,החוקה כפי שהיא מתבטאת בחקיקה

נבחנת גם לפי  פרשנות חוקתית ,אלה סוגי הצדקות בנוסף לשני 22באשר לפירושה הראוי של החוקה.

אם היא ניתנת להצדקה כלומר  ההערכה אם היא עולה בקנה אחד עם המוסר, פי-על ,המוסרי ּההכשר

השילוב של שלושת סוגי ההצדקות מכונן את הלגיטימציה של פרשנות חוקתית. אלה הן הצדקות  תבונית.

מצטברות, ולפיכך ככל שההכשר ההליכי חלש יותר, כלומר ככל שהטקסט החוקתי מבטא באופן משתמע 

ים יותר לשם הצדקת הקביעה שלנורמה ומוסרי חזקציבורי בלבד את הנורמה הנדונה, כך נדרשים הכשר 

 מעמד חוקתי.

 אינן מנויות במפורש בחוקי היסוד. לפיכך, העיגון עומדות במוקד דיוננוהנורמות המוסדיות ש

שלהן מחייב פרשנות חוקתית מרחיבה של הוראות מתאימות בחוקי היסוד, ומכאן ההכשר ההליכי  החוקתי

משקל מכריע לדרישה להכשר ישה אחת, ראוי להעניק המצומצם שיש להכרה במעמדן החוקתי. לפי ג

שתיקתה של ן להסתפק ביסוד של נורמה מסוימת, ואי-בחוק מפורשת הליכי שניתן בדרך של קביעה

איננו שותפים לעמדה זו, לפחות לא בהקשר הנדון כאן.  23פרשנות חוקתית.בעריכת הרשות המכוננת 

לל במפורש בחוקי היסוד או שנקבעו לגביהן הוראות ראשית, אין המדובר בנורמות שמעמדן החוקתי נש

יסוד: כבוד האדם וחירותו, -שמלמדות על הסדר שלילי. בשונה מן ההיסטוריה הידועה של חקיקת חוק

                                                             
 64, 21כח  משפטיםהחוקתית: תיאור המציאות או נבואה המגשימה את עצמה?"  ראו, למשל, רות גביזון "המהפכה 20

 (.2003) 509ו  משפט וממשל(; ברק מדינה "גבולות סמכותה של הכנסת לקבוע הוראות שריון" 1997)

IVING L ,ALKINBACK Jלדיון בשלושת המרכיבים הללו של "הכשר דמוקרטי" לביקורת שיפוטית חוקתית ראו, למשל,  21

ORIGINALISM 64-73 (2011); Richard H. Fallon Jr., Legitimacy and the Constitution, 118 HARV. L. REV. 

1787 (2005). 

רובינשטיין נ'  3752/10בג"ץ -מעמד החקיקה בפרשנות חוקתית נדון, אגב דיון בהיקפה של הזכות החוקתית לחינוך, ב 22

ת החוקתית לחינוך "כוללת את כל תקופת לימודי החובה של התלמיד בישראל" (. השופטת ארבל קבעה כי הזכו2014) הכנסת

כך ש"החוקים העוסקים בחינוך במדינת ישראל ]...[ מצביעים על תפיסתו של המחוקק הישראלי -וזאת בהתבסס, בין היתר, על

ינינו הרואות, המציאות ושל החברה הישראלית את חינוך החובה כחלק בסיסי ומחייב כל ילד ותלמיד בישראל. ]...[ ע

(. לעומתה, הנשיא 43הנורמטיבית בישראל רואה עצמה מחויבת להענקת תכני לימוד בסיסיים לכל ילד בגיל חינוך חובה" )פס' 

גרוניס נקט גישה מצמצמת יותר. הוא ציין אמנם כי "בגישה זו קיים קושי רב. הזכות לכבוד האדם היא זכות חוקתית. משכך, 

(; אך גם הוא הסכים שהחקיקה היא מקור 27יר את היקפה בהתאם להוראות בדין ב'רמה' נמוכה יותר" )פס' קיים קושי להגד

נורמטיבי רלוונטי: "ודוקו, ייתכן, שבקביעת היקפה של זכות חוקתית, ניתן להתחשב בדין הקיים כנתון מבין מכלול הנתונים, 

וככאלה הן עשויות להשפיע על היקף הזכות. אולם קיים קושי  שיש בהם כדי ללמד על מהותן של תפיסות חברתיות מקובלות

(. ראו גם: 28חוקתית, כמורות במדויק על היקפה של הזכות החוקתית" )פס' -רב, לטעמי, לראות בהוראות בדין ברמה תת

(: "]בפרשנות חוקתית[ ניתן להיעזר בהוראות של חוק 1998רק )דינו של הנשיא ב-לפסק 5, פס' 4, לעיל ה"ש אבניעניין 

הפרשנות, עד כמה שהן משקפות תרבות משפטית המשותפת לקהילייה המשפטית הישראלית. סיוע זה יהא בעל אופי כללי ולא 

 טכני".

, 257כח  שפטיםממנויות: על היקפה של המהפכה החוקתית" -לעמדה ברוח זו ראו, למשל, הלל סומר "הזכויות הבלתי 23

 (.2012) 161–159, 155 משפט ועסקים יד(; הלל סומר "בזכות הריסון השיפוטי בתחום החוקתי" 1997) 314–304
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במסגרתה נמנע במכוון עיגון של זכויות מסוימות, אף אין המדובר כאן בהכרעה מכוונת של הכנסת שלא 

שנית, וזה העיקר, ההכרה במעמד החוקתי של הנורמות  24י היסוד.לכלול נורמות מוסדיות מסוימות בחוק

הנדונות זוכה למידה רבה של הכשר ציבורי ושל הכשר מוסרי, המביאה למידה מספקת של הכשר 

 דמוקרטי לפרשנות חוקתית זו.

בישראל קיים צורך ניכר בהסדרה חוקתית של פעילות רשויות השלטון. התרבות  השורריםבתנאים 

אינה מאופיינת לרוב בהכרעה מאחורי "מסך בערות". תחת לוקה לעיתים בהיעדר ממלכתיות ו הפוליטית

טעמים קואליציוניים, קידום סיכויי הבחירה וזאת על יסוד אינטרסים צרים,  ה שלהעדפ זאת, ניכרת

 בשל כך, יש חשיבות רבה 25.עודבבחירות מקדימות במפלגות, עוינות כלפי קבוצות חברתיות מסוימות ו

מידה המחייבות את הכנסת, ולא רק את הממשלה, להקצות משאבים ציבוריים בהתבסס -בקביעת אמות

ולהימנע מהעדפת אינטרסים צרים משיקולים שאינם מבטאים את האינטרס  ,על שיקולים ענייניים בלבד

 משפטה-עומק התערבותו ותחומי התערבותו של ביתכך בדברים הבאים: "-הציבורי. השופט חשין עמד על

, בין השאר]...[ שלטון מנהג דרכיו , כן-כי-פי דרכי הנהגתו של השלטון. הנה-במעשי השלטון ייקבעו על

תרבות  מושג השאוב מתחום. ]זהו[ כך לא ייעשה. ’it isn’t done‘: בהישמעו לכלל המורה אותנו

ייעשו. אשריה יעשה באשר מעשים הם אשר לא  לא ירושו הוא כי יש מעשים ששלטון]...[ ופ השלטון

 משפט שלא הוטל עליו-וטמעת באורחות השלטון שבה. אשריו ביתמ it isn’t done-חברה שתרבות ה

ייחודן של  26."מרחיקה היא אותה מחצרו ריעה בהם, ובעצם הכרעתה]זו[ מכ להכריע בנושאים שתרבות

נות שנועדו להבטיח הנורמות המוסדיות הוא בכך שהן קובעות בעיקר "כללי משחק" פוליטיים, קרי עקרו

את ההגינות של ההכרעות השלטוניות. ההגבלה הנובעת מהן היא במידה רבה באשר לסוג השיקולים שיש 

לשקול, ובמידה פחותה בלבד הגבלה על תוכנן של ההכרעות המותרות. בשל יחסן הניטרלי של הנורמות 

הציבור ביחס מצד עקרונית המוסדיות לתוכן ההחלטות החברתיות ניתן לצפות למידה רבה של הסכמה 

 27אליהן, יהיו האינטרסים שלו ועמדותיו האידיאולוגיות אשר יהיו.

על  שאינן מנויותמוסדיות הנורמות חלק מן הבפסיקה הוצע לעיתים לבסס את המעמד החוקתי של 

 המיעוט שלו בפרשתהמשנה לנשיא חשין, בדעת  סבר ,למשל ,עקרונות יסוד "בלתי כתובים". כך

טור משירות בצה"ל בחוקתיות של חוק שלפיו הוענק פ ה(, שעסק2006)לאיכות השלטון התנועה 

"הפרתה הקשה של האמנה כי דינו של חוק זה בטלות, מחמת  לתלמידי ישיבות. השופט חשין קבע

המרכז האקדמי פרשת גם ב 28.החברתית המשמיעה אותנו חובה של שוויון בנשיאה בנטל הקיום"

ידי המשנה לנשיאה ריבלין, שהצטרף להכרעת הרוב כי החוק שנדון שם -מה עלבוטאה עמדה דו( 2009)

-פוגעת לא רק בזכויות חוקתיות שמעוגנות בחוקהפרטה של סמכויות שלטוניות מסוימות  ,שיטתו. לבטל

 של בשורש ]...[ ]ש[נוגעת "פגיעהגם גורמת יסוד: כבוד האדם וחירותו, כפי שקבעה עמדת הרוב, אלא 

, היסוד חוקי של למישור מעבר אל נוסף צעד שהולכת בפגיעה מדובר ]...[. הדמוקרטי תיהחוק המבנה

 סותרת]הנורמה הנדונה[ . המדינה של קיומה ביסוד העומדת החברתית האמנה של במישור ומצויה

ההיזקקות למקור זה,  29.עליהם" נשען כולו והחוקתי החברתי שהמבנה ראשוניים יסוד עקרונות

-הכנסת קובעת בחוק כאשרבלתי נמנעת ר כליל על הצורך בהכשר הליכי, עשויה להיות שמשמעותה ויתו

קביעה שהכנסת . דוגמה אפשרית לכך היא ההסדר שסותר נורמה חוקתית , ולא בחקיקה "רגילה",יסוד
                                                             

 –יסוד: כבוד האדם וחירותו -יסוד: כבוד האדם וחירותו ראו: יהודית קרפ "חוק-לדיון בהיסטוריה החקיקתית של חוק 24

יא  משפט וממשל" ?(; גדעון ספיר "המהפכה החוקתית: איך זה קרה1993) 323א  משפט וממשלביוגרפיה של מאבקי כוח" 

(; אוריאל לין ושלומי לויה "כיצד 2012) 79יד  משפט ועסקיםהיסוד" -(; אמנון רובינשטיין "סיפורם של חוקי2008) 571

יד שפט ועסקים מעשרה במקום שבו נכשלו אחרים: דגשים והרהורים לגבי העתיד" -הצליחה ועדת החוקה בכנסת השתים

261 (2012.) 

(; 2012) 559יד  משפט ועסקיםלדיון מפורט בעניין זה ראו, בין היתר, מנחם מאוטנר "משבר הרפובליקניות בישראל"  25

נשתי ומיכל ; איל בנב115–113 , בעמ'20לעיל ה"ש  (; גביזון,2011) 117–110ממלכתיות ישראלית אבי בראלי וניר קידר 

, 207ז משפט וממשל גינוסר נוי "הבחירות המקדימות במפלגות לקראת הבחירות לכנסת והשפעתן על הדמוקרטיה בישראל" 

216–222 (2004.) 

(. הדברים 2003) 918–917, 817( 6, פ"ד נז)התנועה למען איכות השלטון בישראל נ' ראש הממשלה 1993/03בג"ץ  26

 תפקיד שר של אדם שמואשם בפלילים.נאמרו ביחס להגבלת כהונה ב

AWLSROHN J ,. ראו ”overlapping consensus“ידי ג'ון רולס, בהתייחסו למה שכינה -ביטוי מפורט לגישה זו ניתן על 27

POLITICAL LIBERALISM (2005) . 

 . 52, 47, 40, פס' 9, לעיל ה"ש התנועה לאיכות השלטון בישראלעניין  28

 הדין של המשנה לנשיאה ריבלין.-, פסק7, לעיל ה"ש המרכז האקדמיעניין  29
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או הענקת כוח לרוב בכנסת להרחיק  30,תידרש לאשר את חוק התקציב רק אחת לשנתיים ולא אחת לשנה

, וזהו המקרה "רגילה" אולם, כאשר ההסדר הנדון נקבע בחקיקה 31נסת בשל עמדותיו.כ-ממנה חבר

לבסס את המעמד  את העמדה המקובלת בפסיקה, שלפיה יש טעמים טובים להעדיף קיימיםהטיפוסי, 

יזקק החוקתי של הנורמה המוסדית הנדונה על פרשנות מרחיבה של הוראה מתאימה בחוקי היסוד ולא לה

 32ד בלתי כתובים.לעקרונות יסו

מסוימת בחוק היסוד, אף  טעם אחד לתמיכה בעמדה המוצעת הוא ההערכה שעיגון הנורמה בהוראה

ידי -לכך שהנורמה תזכה להכרה רבה על פעםאם הדבר כרוך בפרשנות מרחיבה שלה, מועיל לא 

ות אדם, ברוח עמדתו של יוסף רז באשר לחשיבות של ההכרה בחובה לכבד זכויהרשויות הפוליטיות. 

יסוד עשויה להועיל בגיבוש הסכמה ה ית בחוקומסוימ ותהקביעה שהנורמות המוסדיות מעוגנות בהורא

דוגמה ידועה לכך, שתידון בפירוט בהמשך,  33חברתית רחבה לגביהן, ובדרך זו להגביר את הציות להן.

זו, שלפיה ה הוראשיסוד: הכנסת. הקביעה -לחוק 4לסעיף שניתנה בפסיקה היא הפרשנות המרחיבה 

הכנסת לשקול שיקולים עניינים בקביעת הסדרים על הנורמה שמעגנת את הבחירות לכנסת יהיו "שוות", 

כנסת, תרמה רבות, -בתחום הבחירות, ולהימנע מלהעדיף אינטרסים של מועמדים שכבר מכהנים כחברי

שני, והוא העיקרי, טעם  .במערכת הפוליטית ובציבור בכללו ה של נורמה זועכך אפשר להניח, להטמ

הקביעה שבצד הוראות חוקי היסוד יש גם נורמות . עמדה המוצעתעוסק במידת ההכשר הדמוקרטי של ה

, שלפיו תחת עקרון יסוד של המהפכה החוקתית עלולה לחתורכתובים -חוקתיות שנובעות מעקרונות בלתי

המעמד החוקתי  בה לעגן אתחוהכנסת, בכובעה כרשות מכוננת, היא שקובעת את הנורמות החוקתיות. ה

, אף אם זו פרשנות מרחיבה שחורגת מן המובן הרגיל של הנורמות השונות בדרך של פרשנות חוקי היסוד

 היותהמתוקף  להגיב לפרשנות השיפוטית כרשות מכוננת הכרה בכוחה של הכנסת תמבטא של הטקסט,

  34.רשות השלטונית בעלת המילה האחרונהה

אנו סבורים שלפחות בכל הקשור לנורמות המוסדיות שנדונות כאן, שנהנות ממידה רבה של הכשר 

ציבורי ושל הכשר מוסרי, אין לייחס משקל מכריע להיעדרו של הכשר הליכי ניכר לשם קביעה שהן 

אות מתאימות פרשנות מרחיבה של הורבעלות מעמד חוקתי. אין מניעה עקרונית לנקוט במהלך של 

מהן ההוראות אפוא השאלה שמעסיקה אותנו היא כדי למצוא בהן עיגון לנורמות המוסדיות.  היסוד-בחוקי

 בחוקי היסוד שבהן רצוי למצוא את העיגון החוקתי לנורמות המוסדיות. לכך נפנה כעת.

 מתודולוגיה חוקתית: דיני זכויות אדם ונורמות מוסדיות. 2

היסוד ראוי למצוא את העיגון החוקתי -ספקות באשר לשאלה באיזה מבין חוקיבפסיקה התעוררו לא אחת 

של נורמות מוסדיות שונות. אפשרות אחת שהועלתה היא פרשנות מרחיבה של הוראה מתאימה באחד 

יסוד: הממשלה. לפי אפשרות אחרת מוטב -יסוד: הכנסת וחוק-מחוקי היסוד ה"מוסדיים", בעיקר חוק

יבה של הזכות לכבוד האדם. ההכרעה בעניין זה אינה יכולה להתבסס אך ורק להתבסס על פרשנות מרח

                                                             
שנתי, -בר חקיקת חוק תקציב דו, שם נדחתה עתירה כנגד תוקפה של הוראת שעה בד4, לעיל ה"ש און-ברראו עניין  30

יסוד. הנשיאה ביניש ציינה כי "אין חולק כי מערכת היחסים שבין הממשלה והכנסת בהליך אישור תקציב -שנקבעה בחוק

המדינה היא מערכת יחסים חשובה מאוד המבטאת את עקרון הפרדת הרשויות. אין גם חולק כי פיקוח הכנסת על הממשלה הוא 

(. עם זאת, הנשיאה קבעה כי אין המדובר במקרה בו נכון להחיל את 34הפרדת הרשויות" )פס' חלק מהותי של עקרון 

ספר דוקטרינת התיקון החוקתי הלא חוקתי. לדיון בדוקטרינה זו ראו, למשל, אהרן ברק "תיקון של חוקה שאינו חוקתי" 

 (.2011לקח ומיכאל בך עורכים, -דנה כהן ,)דוד האן 361 גבריאל בך

א)ג( לחוק היסוד. במועד כתיבת שורות אלה 42, ובו נקבע סעיף 2016(, שנחקק בשנת 44וד: הכנסת )תיקון מס' חוק יס 31

 טרם הוכרעה סוגית תוקפה של הוראה זו.

יסוד: כבוד האדם -כות על חוק, שם קבעה השופטת חיות כי ההסתמ7, לעיל ה"ש המרכז האקדמיראו, ברוח זו, עניין  32

נמנעת, שכן אחרת תידרש פנייה לדוקטרינה של -וחירותו לעיגון מעמדו החוקתי של האיסור להפריט סמכויות כליאה היא בלתי

"חוקה בלתי כתובה", מהלך שיש לנקוט בו "רק במצבים חריגים וקיצוניים במיוחד, ]כאשר החוק הנדון[ מזעזע את אמות 

 (.3החוקתי והדמוקרטי כולו ומאיים למוטט אותו" )פס' הספים של המבנה 

33  181 (1986): “The fact that practical arguments proceed REEDOMFORALITY OF MHE T, AZROSEPH J

through the mediation of intermediate stages so that not every time a practical question arises does one 

refer to ultimate values for an answer is [...] of crucial importance in making social life possible, not 

only because it saves time and tediousness, but primarily because it enables a common culture to be 

formed round shared intermediate conclusions, in spite of a great degree of haziness and disagreement 

concerning ultimate values” ,ראו גם, ברוח דומה .ALON HAREL, WHY LAW MATTERS (2014). 

 (.2010) 256-261, 219-222המהפכה החוקתית: עבר, הווה ועתיד ראו בעניין זה, למשל, גדעון ספיר  34
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על לשון הטקסט החוקתי, שכן, כאמור לעיל, ענייננו בנורמות מוסדיות שאין להן עיגון מפורש בחוקי 

היסוד, הן אלה העוסקים בזכויות אדם והן אלה שמסדירים היבטים אחרים. כמפורט בהמשך, בפסיקה 

 האפשרות השנייה. הועדפה במובהק

יסוד: כבוד האדם וחירותו -בפסיקה נקבע כי הבסיס לעיגון החוקתי של נורמות מוסדיות שונות בחוק

שלכל אזרח במדינה אינטרס, שמוגן מכוח הזכות לכבוד האדם, בפעילות התקינה של רשויות העמדה הוא 

חוק היסוד, להצדקת ביטול השלטון. מקורה של גישה זו בתפיסה שבוטאה בפסיקה עוד קודם לחקיקת 

המשפט -בית (.1980) מרכז הקבלניםהדין בעניין -בפסקהדרישה לזכות עמידה. ביטוי מפורש לכך ניתן 

החלטת הממשלה להתקשר בהסכם עם חברות זרות שעוסקות בייצור מבנים טרומיים. בהסכם דן שם ב

זדמנות שווה לזכות בתנאים הטבות שונות, בלא שניתנה לחברות ישראליות ההזרות הוקנו לחברות 

בחופש באופן ממשי המשפט דחה את טענתן של החברות הישראליות כי מדיניות זו פגעה -דומים. בית

להן. אולם, השופט ברק הוסיף כי אין נובעת מכך ים שאחראינטרסים פרטיים מוגנים העיסוק או ב

]של טוני: "אין בכוחם המסקנה שאין לעותרות זכות באשר לאופן ההפעלה של שיקול הדעת השל

להצביע על זכות אשר כנגדה עומדת חובתה של המדינה להתקשר עמם, ואין ביכולתם להראות העותרים[ 

זכותם המהותית כי חופש העיסוק שלהם נפגע פגיעה חמורה. אך בכך לא נסתם הגולל על עתירתם. ]...[ 

פי הכללים המהותיים -ין, כלומר עלהיא כי החלטתה של המדינה שלא להתקשר עמם בחוזה תהא החלטה כד

, כך עניינם של "הכללים המהותיים והדיוניים" הללו 35".והדיוניים החלים על הפעלת שיקול דעת מינהלי

ובתום לב, אסור לה למדינה  ]...[לפעול בסבירות, ביושר "שלטונית הרשות של ה בחובתהנקבע שם, 

החשיבות של מהלך זה אינה  36."ניםיב של ניגוד עניאו להימצא במצ ]...[להפלות, לפעול מתוך שרירות 

כבר בפסיקה  שצוינהדווקא בקביעת החובה המוטלת על המדינה לפעול בהגינות, בשוויון ואף בסבירות, 

קודמת. החידוש הוא בהכרה בכך שזוהי חובה שכנגדה עומדת זכות של הפרט שמושפע מאופן פעולתו של 

וההבחנה בינה  "זכות מהותית" לכך שהממשלה תפעל בסבירות,לפרט שמשמעותה של הקביעה  השלטון.

פכה גישה שהעמדה זה סימנה את האך  ;הדין-בפסק ולבין זכויות אדם כמו חופש העיסוק, לא הובהר

 .יסוד: כבוד האדם וחירותו-מאוחר יותר, בעקבות חקיקת חוקנפוצה 

שעניינו הגבלת חירויות, כמו  לפי הגישה הנוהגת כיום, תנאי להפעלת כוח שלטוני, יהא זה כוח

במקרה של הפעלת סמכויות כליאה, או כוח בדבר הקצאת המשאבים הציבוריים והענקת פטור מחובות 

שונות, הוא שהסמכות תופעל בהתאם לכללים שנועדו לקדם תכליות שמבטאות את האינטרס של כלל 

הדין הוא שהפרת  37(.reason publicהציבור )ובהתבסס על מה שמקובל לכנות, בעקבות ג'ון רולס, 

ניח, בלא לפרט, כי כל מהמשפט -ביתפגיעה בזכות חוקתית, לרוב הזכות לכבוד האדם. מהווה תנאי זה 

פוגעת בכבוד האדם,  מידה ענייניות או לפי נורמות מוסדיות אחרות-לפי אמות הפרה של החובה לנהוג

אנשים מסוימים, כלפי מבטאת יחס פוגעני  הפגיעה היא באינטרס פרטי אובלא להבחין בין מקרים שבהם 

באחד המקרים ציין המשנה לנשיאה ריבלין לבין מקרים שבהם המדובר בהפרה של נורמות מוסדיות. 

"אין מקום לעשות הבחנה בין פגיעה בשוויון 'שיש לה זיקה לכבוד האדם' ופגיעה אחרת במפורש כי 

לא  לאמור, אבחנה מטעמים –אפליה מכל סוג  בשוויון. כל פגיעה בשוויון גורעת מכבוד האדם; כל

לפי גישה זו, אחד  38.יש בה פגיעה בכבוד האדם ולפיכך יש בה פגיעה בזכות חוקתית" –ענייניים 

שהחלטות שלטוניות שמשפיעות עליו יתקבלו על יסוד שיקולים  הואיחס של כבוד אל הפרט מהיבטיו של 

 39.ענייניים בלבד

                                                             
( )השופט ברק( 1980) 745, 729( 3, פ"ד לד)ישראל נ' ממשלת ישראלמרכז הקבלנים והבונים ב 840/79בג"ץ  35

 )ההדגשה הוספה(.

 .744שם, בעמ'  36

37 (expanded ed. 2005) John Rawls, Political Liberalism. 

 (.2011) 3, פס' שליטנר נ' הממונה על תשלום גמלאות 6784/06בג"ץ  38

כב  מחקרי משפטד כאידיאלים מתחרים: השופטת דורנר בעניין אליס מילר" ראו ברוח זו, למשל, יצחק בנבג'י "שוויון וכבו 39

 –(: "כשהפרט ]...[ נפגע מהתייחסות לא־שוויונית שאינה מותרת לפי עיקרון ]השוויון[ האריסטוטלי 2006) 460, 445

, 109יז פט ועסקים משההתייחסות הזאת משפילה"; מיטל פינטו "מהותו של השוויון המהותי בעקבות עניין פרוז'אנסקי" 

(: "חלוקת משאבים על בסיס קריטריון שרירותי אינה נוהגת כבוד בפרטים המובחנים כאשר היא נעשית 2013) 120-119

ללא צידוק, קרי, ללא רציונל שיצדיק את השימוש שנעשה בקריטריון המבחין. ]...[ יחס של כבוד מחייב סיבה או הנמקה 

אנשים אחדים אך לא על אחרים". לביקורת על עמדה זו ראו: אביחי דורפמן "כבוד האדם מובנת להחלת נורמות מסוימות על 

 (.2013) 111לו  עיוני משפטוהמשפט החוקתי הישראלי" 
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 מבטאת דחייה לא רק של עמדה כמו זו של השופט חשין,לת בפסיקה, , שכאמור הפכה מקובגישה זו

אלא גם של העמדה שיש  40בדבר הכרה במעמדם החוקתי של עקרונות בלתי כתובים, שהוצגה לעיל,

בחוקי היסוד שאינם עוסקים בזכויות האדם. העמדה נורמות המוסדיות שאינן מנויות ל חוקתי למצוא עיגון

הסוהר: "עקרון -הפרטת בתי ענייןבדעת המיעוט שלו ב, ופט לויידי הש-להאחרונה בוטאה, למשל, ע

ייחודו של הכוח השלטוני לרשויות  –סוהר -היסוד עליו מבססת עצמה ההתנגדות להפרטתם של בתי

אף שאין הוא נוגע במישרין לזכויות אדם. ]...[ אולם ]...[  ,עשוי להיתפש כעקרון יסוד חוקתי –השלטון 

א[ כי עקרונות אלה ודומיהם ימצאו את עיגונם באיזו מבין הוראותיהם של חוקי היסוד התנאי לכך ]הו

ת ועמד ונותר אלו ותעמדשתי כאמור,  41)שאינם חוקי היסוד: כבוד האדם וחירותו וחופש העיסוק(".

 מיעוט. 

הגישה הנוהגת, שלפיה הפרה של נורמות "מוסדיות" פוגעת בכבוד האדם, מעוררת שני קשיים 

יים: האחד עוסק במהותן של זכויות אדם חוקתיות והאחר במתודולוגיה החוקתית. במישור אחד, גם עיקר

אם מקבלים את העמדה שכבודו של אדם נפגע מכך שהכרעות שלטוניות אינן נעשות בהתאם לנורמות 

מובנן המוסדיות, יש להכיר בכך שזוהי פגיעה ששונה במהותה מזו שמפניה נועדו להגן זכויות חוקתיות ב

הקלאסי. מהבדל זה צריכה לנבוע המסקנה שפגיעה מן הסוג השני טעונה הצדקה נפרדת להכרה בה 

יסוד: כבוד האדם וחירותו. המאפיין הבסיסי של זכויות אדם במובנן -כנורמה חוקתית שמעוגנת בחוק

בצד הרגיל הוא הצורך בהתחשבות מיוחדת באינטרסים מסוימים של אנשים כפרטים. התפיסה היא ש

סמכותו של השלטון לפעול לקידום האינטרס הציבורי, מוטלים עליו אילוצים באשר לדרכים שבהן הוא 

רשאי לפעול לקידום טובת הכלל ובאשר לסוג ולעוצמת הפגיעה שמותר לגרום אגב כך לאנשים כלשהם. 

שאיפה ההחובה לכבד זכויות אדם, שמשמעותה הגבלת כוחו של הרוב, מבוססת בראש ובראשונה על 

, וכן על החשש שלאור כך שהפגיעה עלולה להיגרם לאנשים מסוימים הפרט יחס פוגעני כלפי למנוע

בלבד, הכרעת הרוב לא תבטא התחשבות נאותה באינטרסים הללו. מאפיינים אלה מוליכים לכך שלרוב 

ל ציבור לא אין מוכרת פגיעה בזכות חוקתית כאשר מעשה )או מחדל( שלטוני גורע מאינטרסים מוגנים ש

 42מסוים של אנשים, למשל כאשר אין ננקטים צעדים מסוימים שעשויים היו להגביר את בטחון הציבור

ייחודם של מעשים שמוכרים כפגיעה בזכות חוקתית הוא בכך שכרוך בהם  43או לצמצם את זיהום האוויר.

לפיהם, התייחסות יחס פוגעני כלפי אנשים כלשהם, יחס שיש בו ביטוי של מסר בדבר חוסר כבוד כ

 44אליהם כאל מי שאינם שווים לאחרים, פגיעה באוטונומיה שלהם וכדומה.

מאפיינים אלה אינם מתקיימים בהכרח במקרים של הפרה של נורמות מוסדיות. כעניין תוצאתי, 

הפרה של נורמה מוסדית עלולה אמנם להוביל לגריעה מאינטרסים חשובים של הפרט, בדומה לזו 

פגיעה בזכויות חוקתיות במובנן הרגיל. אך לרוב נעדר מהפרה כזו היסוד של יחס פוגעני, שנגרמת בגין 

לאנשים כלשהם . הדבר נובע מעצם הגדרתה של נורמה המבטאת חוסר כבוד של התייחסות של השלטון 

 –מוסדית כנורמה שעניינה חובתו של השלטון לפעול לקידום האינטרס הציבורי. ההפרה של נורמה זו 

                                                             
 .29, 28ראו לעיל, ה"ש  40

 .17, 16, פס' 7, לעיל ה"ש האקדמיהמרכז עניין  41

כי "ההכרעה  המשפט-בית (, שם קבע2011) אלמגור ארגון נפגעי טרור נ' ראש הממשלה 7523/11למשל, בג"ץ  42

שראל בהיותה אחראית בדילמות ]בדבר שחרור אסירים במסגרת עסקה לשחרור חייל שנתון בשבי האויב[ נתונה לממשלת י

לביטחון המדינה ולחיי אזרחיה וחייליה", ולא הכיר בכך ששחרורם של מי שהורשעו בעבירות הקשורות לטרור פוגע בזכויות 

חוקתיות של מי שעלולים להיות בעתיד הקורבנות של מעשי טרור שייגרמו עקב השחרור. ראו גם, בעניין דומה, בג"ץ 

 (.2016הדין של השופט ג'ובראן )-לפסק 19, פס' שראלגונן נ' ראש ממשלת י 5212/16

, 503( 3, פ''ד נח)נ' ראש ממשלת ישראל אדם טבע ודין, אגודה ישראלית להגנת הסביבה 4128/02למשל, בג"ץ  43

(. השופט ברק הסתפק שם בקביעה שהאינטרס בדבר שמירה על איכות הסביבה אינו מהווה זכות חוקתית, 2004) 519-517

. יר בזכות "פסיקתית" לסביבה נאותהיסוד: כבוד האדם וחירותו, ונמנע מלהכריע אם יש להכ-ות המוגנת מכוח חוקכלומר זכ

( 2004) 228, 210( 2, פ"ד נט)אדם טבע ודין, אגודה ישראלית להגנת הסביבה נ' עיריית רעננה 8676/00ראו גם בג"ץ 

ארקים ציבוריים ושל שטחים פתוחים לאיכות החיים ולרווחת המשפט ב"חשיבות קיומם של פ-)השופט עדיאל(, שם הכיר בית

התושבים", אך נמנע מלראות בכך אינטרס שמוגן מכוח זכות אדם, והסתפק בבחינת הסבירות של ההחלטה לגבות תשלום 

פי בכניסה לפארק ציבורי ממי שאינם תושבי הרשות המקומית שמפעילה את הפארק. לדיון בעניין זה ראו, למשל, מרשה גל

(; אריה ונגר וגלעד 2006) 199ה מאזני משפט לאיכות סביבה ראויה בישראל" "ההצדקה העקרונית לכינון זכות חוקתית 

 (. 2009) 39ב מעשי משפט אוסטרובסקי "שיח הזכויות ואיכות הסביבה: הילכו שניים יחדיו?" 

 136-140, 97מא  משפטיםריים כזכויות חוקתיות?" אייל ואמנון רייכמן "אינטרסים ציבו-לדיון בסוגיה זו ראו: אורן גזל 44

 40-42מו  משפטיםמחדש של מהותם של איזון אנכי ואופקי" -(; ברק מדינה והגר שגב "'התנגשות' בין זכויות: אפיון2011)

 (.2016) ]לעדכן עמודים לפי גרסת פרסום: סוף פרק ד' של המאמר[
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למי שעברו עבירות על רקע התנגדותם רק שהיה, למשל, כאשר נחקק חוק שמכוחו הוענקה חנינה  כפי

פוגעת בכלל הציבור, וממילא אין נלווה לה היסוד של מסר פוגעני כלפי קבוצת  –לתכנית ההתנתקות 

 היא למעשה ]...[ קבוצת השוויון הרלוונטיתהמשפט, "-אנשים מסוימת. בנסיבות אלה, כך קבע בית

קביעה שאינה עולה בקנה אחד עם האפיון המקובל של זכויות האדם בכלל ושל הזכות  45",הציבור כולו

דין שעסקו בגישה מרחיבה לעניין -ניתן להדגים זאת גם בהתייחס לכמה פסקי 46החוקתית לשוויון בפרט.

לתלמידי ישיבה,  מגזר החרדי, בעיקרבני הכי הטבות שונות שניתנו להזכות לשוויון. במספר מקרים נקבע 

הוא שאין הצדקה "עניינית" להענקת של מדיניות זו . הפגם המשוער פוגעות בזכות החוקתית לשוויון

ההטבה לתלמידי הישיבה. החשש הוא שמדובר בהחלטה שהיא תוצאה של מה שלעיתים רואים בו כשל 

משקל רב מזה הראוי להם יתר ולפיכך מקבלים -זוכים לייצוגשאינטרסים יש של ההליך הפוליטי, שבגינו 

כלומר הפרה של נורמה שהיא מוסדית  במכלול השיקולים שאמור לבטא את האינטרס הציבורי,

הקביעה שהפרה של נורמה זו צריכה להיחשב גם היא פגיעה בכבוד האדם, ומצדיקה לפיכך  47.בעיקרה

טעונה הצדקה נפרדת , על הכנסת את הגבלת כוחו של הרוב ואכיפת ההגבלה בדרך של ביקורת שיפוטית

בהתאם לכך, ספק אם ניתן להסתפק בהצדקה  48מזו המקובלת ביחס לפגיעות "רגילות" בזכויות חוקתיות.

המשפט את הקביעה -הצדיק בית התנועה לאיכות השלטוןבפסיקה. למשל, בעניין  סוגיה זושניתנה ב

[ פוגע במעמדו א: "]הפטורפוגע בכבוד האדם באופן הב הפטור משירות בצה"ל שניתן לתלמידי ישיבהש

של האדם המחויב בשירות צבאי כשווה בין שווים, על יסוד השתייכותו החברתית, אמונתו הדתית 

הטלת חובה זו על האחד ושחרור ממנה של האחר פוגעת קשות בזהותו העצמית של [ ...]ואורחות חייו. 

י בשל ההפליה הקשה שהיא יוצרת היא פוגעת בכל אחד מקבוצת הרוב המחויב בשירות צבא[ ...]האדם. 

שמתאימה לפגיעה בקבוצת מיעוט. אין די בה כדי הנמקה זוהי  49כלפיו לעומת מי שתורתו אומנותו".

דומה  להצדיק את האפיון של העדפה שניתנת לקבוצת מיעוט כפגיעה בכבוד האדם של בני קבוצת הרוב.

הכנסה לתושבי יישובים אחדים בלבד, -לכך ההנמקה שניתנה בהקשר אחר, בהתייחס להענקת הנחה במס

התעלמות מן המאפיינים של תושבי רשויות מקומיות "המשפט קבע כי -ללא הצדקה עניינית לכך. בית

פני -שעה שהכנסת מבקשת ליתן הטבות מס ליחידים פוגעת בכבודם של אותם יחידים הזכאים, על

שוללת את [ ...] ת מהדמיון בין השנייםהדברים, לקבל הטבות מס בדומה לשכניהם הדומים להם. התעלמו

האוטונומיה של האדם שהודר. הפליה כאמור מעבירה מסר חברתי מקפח ומבטל לכל אותם נישומים 

יש בכך משום זלזול בוטה [ ...]שהטבת המס דילגה מעל ראשיהם, ללא כל הצדקה או הבחנה עניינית. 

התייחסות פוגענית בסיס נאות לקביעה ש קייםאכן ספק אם  50במעמדו השווה של האדם בעיני הרשויות".

הענקת הטבות ו לאדם מחמת היותו ערבי )למשל, נקיטה באמצעי בידוק מחמירים יותר בשדה התעופה(

מס לתושבי יישוב אחד אך לא לתושבי היישוב השכן, שאינם משתייכים לקבוצות חברתיות מובהקות 

 ן גם בזכות החוקתית לשוויון.אופן דומה בכבוד האדם ולכב שתיהןשונות, פוגעות 

למשל, החובה לפעול לפי שיקולים ענייניים  –אין נובעת מכך המסקנה שהפרה של נורמות מוסדיות 

. הקביעה כי הפרטה של סמכויות כליאה פוגעת בזכויות בהכרח אינה פוגעת בכבוד האדם –בלבד 

על אסירים שיהיו נתונים על ההשפעה הישירה שיש למהלך זה  , לפחות בחלקה,חוקתיות התבססה

למרותם של מי שמועסקים בתאגיד הכליאה הפרטי, כלומר על אפיון השלכות ההפרטה על זכויות 

אין יסוד לקבוע שכבודו של אדם נפגע בשל בהכרח חוקתיות. כמו כן, אין נובעת מן הדיון לעיל המסקנה ש

א שנדרש להבחין בין שני סוגי הפעלה של סמכות שלטונית שלא בהתאם לנורמות מוסדיות. הטענה הי

הפגיעות בזכויות החוקתיות. הבחנה שכזו נחוצה, בראש ובראשונה, לביסוס ההצדקה של התפיסה 

ההבחנה נחוצה משום שכל אחת מן ההצדקות להכרה בפגיעה בזכות חוקתית  מעבר לכך, המרחיבה.

ופן ההצדקה האפשרי של אשל ובעיקר  ,מוליכה לאפיון שונה של התנאים שבהם תוכר פגיעה בזכות

 טעם זה להבחנה נובע מהקושי השני בגישה הנוהגת. .עצמה פגיעהה

                                                             
 (.2012לפסק הדין של הנשיאה ביניש ) 16, פס' ראש הכנסת-ניר נ' יושב 1213/10בג"ץ  45

המשפט העליון: כבוד האדם, האינטרס הציבורי וצדק -להרחבה, ראו, ברק מדינה "הזכות החוקתית לשוויון בפסיקת בית 46

 .)להלן: מדינה "הזכות החוקתית לשוויון"( (2016) 68-64, 63יז  משפט וממשלחלוקתי" 

 ד. -ראו בעניין זה להלן פרקים ג ו 47

 .141-144, בעמ' 39עמדה דומה ראו: דורפמן, לעיל ה"ש ל 48

לפסק דינו של הנשיא ברק. גישה זו יושמה גם בעניין  41-42, פס' 9, לעיל ה"ש התנועה לאיכות השלטון בישראלעניין  49

 .5עיל ה"ש , לרסלר

 הדין של הנשיאה ביניש.-לפסק 46, פס' 5, לעיל ה"ש נסרעניין  50
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קושי שני בגישה שאומצה בפסיקה קשור למתודולוגיה החוקתית. הכללת הנורמות המוסדיות 

שלבי לבירור תוקפו של מעשה -להחלת מבחן דו , כמובן מאליו,במסגרת דיני זכויות האדם מוליכה

ולה עמן בקנה אחד. זוהי תוצאה שלפחות ביחס לחלק מן הנורמות המוסדיות הללו אינה שלטוני שאינו ע

רצויה. אנו סבורים שהכרחי לסווג את הנורמות המוסדיות בהתאם לשאלה מהי המתודולוגיה החוקתית 

ביניים בדבר -כקובעת רק מסקנת הנורמכל אם ראוי לאפיין הבחינה הנחוצה היא . לשם יישומןהמתאימה 

היא  –או הפרת הנורמה המוסדית  –את התנאים שבהם הפגיעה בזכות  החוקתיות ולפיכך מתוו-אי

מוצדקת, או כקובעות מסקנה סופית שהמעשה השלטוני אינו כדין. בהתאם לכך ראוי להבחין בין נורמות 

יל יסוד: כבוד האדם וחירותו או להח-שמוטב לעגן את מעמדן החוקתי בדרך של פרשנות מרחיבה של חוק

לבין נורמות שהמקום המתאים להן הוא בהוראות בחוקי היסוד  ,ביחס אליהן פסקת הגבלה "שיפוטית"

 האחרים, ה"מוסדיים".

והדבר  –לפי הגישה המקובלת במגילות זכויות האדם המודרניות, החובה לכבד זכויות אדם חוקתיות 

 52אינה מוחלטת. – 51שלבי-בחן חדתקף גם בשיטות משפטיות, כמו זו האמריקנית, שבהן מוחל לכאורה מ

ביניים בלבד, -הקביעה שמעשה שלטוני כלשהו "פוגע" בזכות חוקתית מוליכה להחלת חזקה, מסקנת

הביניים הזו היא -מוצדק מבחינה מוסרית ולכן אינו תקף. משמעותה של מסקנת-שהמעשה הוא בלתי

ידי -ידי הרוב בציבור ונקבע על-שלשם הכרה בתוקפו של המעשה השלטוני אין די בכך שהוא מועדף על

המתייחסת  מהותית הביניים נדרשת הצדקה-לשם הפרכת מסקנתנבחרי הציבור, בדרך של חקיקת חוק. 

לתוכן ההחלטה, שלפיה בנסיבות המקרה הנדון, לאור מכלול האינטרסים הרלוונטיים, הפגיעה בזכות היא 

ם פגיעה בזכות חוקתית היא מותרת נעשית הגורם העיקרי בהקשר הנדון כאן הוא שהקביעה א 53מוצדקת.

שלבי, שלפיו בוחנים -מבחן דוממקרה למקרה, בהתאם למכלול הנסיבות הרלוונטיות. מכאן ההחלה של 

תחילה אם ֶהסדר גורע מאינטרסים מוגנים, כלומר אם נגרמת "פגיעה" או "הגבלה" של הזכות )במינוח 

אם כן, מבררים אם הפגיעה בזכות רק (; וinterferenceאו  infringementהמקובל במשפט המשווה, 

(, justified infringementהיא כדין, כלומר אם היא מקיימת את התנאים שבהם מותר לפגוע בזכויות )

או שאינה כדין, כלומר "פגיעה בלתי מוצדקת" בזכות  שעיקרם הסמכה בחוק, תכלית ראויה ומידתיות,

(violation.)54 ו מעוגנת בפסקת ההגבלה המפורשת והמבחן המשולש שלבית ז-מתודולוגיה דו

לפיכך,  55שבמרכזה, אשר מהווים כ"אמצעי העיקרי שבעזרתו נקבע אופייה היחסי של הזכות החוקתית".

היא מוחלטת רק במובן זה שתמיד מוחלת הדרישה להצדקה מיוחדת חוקתיות החובה לכבד זכויות אדם 

ובן של קביעה כללית, שמעשים מסוימים הם בהכרח , אך לא במהןלשם הכרה בתוקפה של פגיעה ב

 56אסורים.

היא טיבה של נורמה  הןהסיבה לכך שהחובה לכבד זכויות אדם אינה מטילה איסור מוחלט לפגוע ב

עוסקות בהגנה  הןזו. קיימות גישות שונות באשר למהותן של זכויות האדם, אך משותפת לכולן התפיסה ש
                                                             

 .14ראו לעיל, ה"ש  51

ת האקדמית הוצעו גם גישות אחרות. למשל, דבורקין, נוזיק והאברמס טענו כי החובה לכבד יש לציין, עם זאת, כי בספרו 52

זכויות אדם היא מוחלטת או כמעט מוחלטת. הגישות של דבורקין ושל נוזיק נבדלות זו מזו בהיבטים חשובים. נוזיק מתייחס 

כמעט על כוחה של המדינה לחדור -ים מוחלטיםל"בעלות" של הפרט על אוסף של אינטרסים מסוימים, ומאפיין זכויות כאילוצ

. לעומת זאת, ROBERT NOZICK, ANARCHY, STATE, AND UTOPIA, ch. 3 (1974)אל המרחב המוגן של הפרט: 

דבורקין מגדיר זכויות כטעמים מוציאים, כלומר כטעמים אשר שוללים את כוחה של המדינה לפגוע באינטרסים חשובים 

פי החלטת הרוב, לפגוע באינטרסים המוגנים -ת מסוימות; אך אינו שולל את כוחו של השלטון, עללאנשים לשם קידום תכליו

 RONALD DWORKIN, TAKING RIGHTS SERIOUSLY 277מכוח זכויות אם הפגיעה מבוססת על תכליות מותרות: 

(1977); Ronald Dworkin, Rights as Trumps, in THEORIES OF RIGHTS 152, 164 (Jeremy Waldron ed. 

 Jeremy Waldron, Pildes on Dworkin's Theory of Rights, 29 J. LEGAL STUD. 301. לדיון ביקורתי ראו (1984

 JÜRGEN HABERMAS, BETWEEN FACTS AND NORMS: CONTRIBUTIONS TO A. לגישתו של האברמס ראו (2000)

DISCOURSE THEORY OF LAW AND DEMOCRACY 258-254 (William Rehg trans., 1996). 

להדגשת מאפיין יסודי זה של ההכרה בזכויות אדם ראו, למשל, אסא כשר "מדינה יהודית ודמוקרטית: סקיצה פילוסופית"  53

 .48-14, בעמ' 33 , לעיל ה"שHAREL(. ראו גם 1995) 732–730, 729יט  עיוני משפט

 .41לעיל ה"ש , Schauerלהרחבה ראו  54

 .14ברק, לעיל ה"ש  55

(; אלון הראל "הזכות 2012) 317טו משפט ועסקים אליה "מידתיות ותרבות ההצדקה אצל אהרן ברק" -למשל, משה כהן 56

 Mattias Kumm, The Idea of Socratic Contestation and the(; וכן 2011) 239מ  משפטיםלביקורת שיפוטית" 

Right to Justification: The Point of Rights-Based Proportionality Review, 4 LAW & ETHICS OF H.R. 142 

(2010). 
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ההגנה היא על אינטרסים, כלומר על "תביעות" של הפרט, כגון:  .על אינטרסים מסוימים של אנשים

לחופש פעולה בתחומים מסוימים, להגנה על חייו ועל שלמות גופו, לאפשרות ליהנות ממשאבים 

אך בצד האינטרסים שעליהם מגנות זכויות האדם  שברשותו ולנגישות למשאבים שאינם ברשותו, ועוד.

. לעיתים ידם צריכה להיות על העליונהים, שבמקרים מסוימים מוכרת חשיבותם של אינטרסים אחר

מוטלת חובה, מכוח דיני זכויות האדם עצמם, לפעול להגנתם של אינטרסים אלה, לרבות בדרך של פגיעה 

בזכויות של אחרים )"איזון אופקי"(; אך גם אם אין מוטלת חובה כזו, מוכר כוחו של השלטון לפעול כך, 

מכאן שהחובה היא  57ת הנורמטיבית של האינטרסים הללו )"איזון אנכי"(.מתוקף ההכרה בחשיבו

בעיקרה להתחשב באינטרסים המוגנים מכוח הזכויות, לייחס להם משקל נורמטיבי מתאים, להימנע 

. ובעיקר, מכאן התפיסה הםמפגיעה לא הכרחית בהם וכדומה, ולא החובה להימנע באופן גורף מפגיעה ב

ם בעלי מאפיין מובהק של סטנדרטים ולא של כללים: אין לפגוע באינטרסים שדיני זכויות האדם ה

. במסגרת בהתחשב במכלול הגורמים הרלוונטייםהמוגנים מכוח זכויות אדם אם אין הצדקה מספקת לכך 

 "תכליות ראויות"אמנם כללים מסוימים, בעיקר באשר לשאלה אילו תכליות הן קיימים דיני זכויות האדם 

ויות, ובמסגרתם באים לידי ביטוי לעיתים גם "טעמים מוציאים", ששוללים התחשבות לפגיעה בזכ

הנסיבות  מרביתאך בעיקרו של דבר הבחינה היא ממקרה למקרה, בהתאם לפחות ל 58בשיקולים מסוימים;

. שיקולים של "סדר שני", כלומר של ההשלכות הצפויות של הכרעה במקרה נתון על שייכות לענייןה

הם אמנם רלוונטיים אך אינם מוכרים לרוב  ,תידית של גורמי שלטון ושל גורמים פרטייםהתנהגות ע

כשיקולים מכריעים, שמצדיקים התעלמות מנסיבותיו של המקרה הנדון. כך, למשל, בפסיקה יש מחלוקת 

בשאלה באילו מקרים הרתעה כללית צריכה להיחשב תכלית ראויה לפגיעה בזכויות חוקתיות; אך גם לפי 

עמדה שאין זו תכלית ראויה, כלומר הרתעת אחרים אינה מספיקה, כשהיא לעצמה, כדי להצדיק פגיעה ה

בזכויות, הרי שאם התכלית העיקרית של המעשה השלטוני היא ראויה, אין מניעה להתחשב גם בהרתעה 

 59הפגיעה במסגרת הערכת התועלת החברתית של המעשה השלטוני.עקב הכללית שמושגת 

, אלה ה זו למתודולוגיה החוקתית אינה היחידה האפשרית. נורמות חוקתיות לא מעטותואולם, גיש

חובה מוחלטת על רשויות השלטון. אלה הן נורמות  הטילאמורות ל שאנו מציעים לסווג כ"מוסדיות",

שעיקרן קביעה של "כללי משחק" פוליטיים. גם הנורמות הללו מגנות על אינטרסים שחשובים לפרט, אך 

שות זאת באופן עקיף בלבד: הנורמות מחייבות את רשויות השלטון לפעול בהתאם להסדרים הן עו

אף שהסדרים אלה -מסוימים שצפויים להניב, במרבית המקרים, הכרעות שרצויות לכלל הציבור. על

מביאים בסופו של דבר להגנה ראויה על אינטרסים שחשובים לפרט, האפיון שלהם אינו כולל התייחסות 

ההגנה על האינטרסים השונים שנובעת מהחלתם בכל מקרה ומקרה. הבחנה זו באה לביטוי בעצם  למידת

קביעת תוכנן של הנורמות מסוג זה, בין במפורש ובין בדרך של פרשנות חוקתית, על יסוד מה שמקובל 

מה, הכרעה דיוניים וכדו-לכנות "תוצאתנות של כללים", כלומר קביעת הסדרים כלליים, מוסדות, כללי

ההסתמכות על כללים אלה  60שצפויים להוביל במרבית המקרים לתוצאה הרצויה מבחינה חברתית.

רצויה; אך שיקולים בלתי פיהם תוביל לתוצאה -נעשית מתוך הכרה בכך שאמנם יהיו מקרים שפעולה על

אה של "סדר שני" מוליכים למסקנה שמוטב להימנע ממתן היתר לחרוג מן הכללים כאשר מתברר שהתוצ

הנובעת מהם אינה רצויה. עם שיקולים אלה נמנים, בין היתר: קושי להעריך אם תוצאה מסוימת היא 

הטובה ביותר האפשרית; שאיפה להימנע מלהעניק לגורם כלשהו סמכות הכרעה בדיעבד, כאשר אין 

נמצאים עוד מאחורי "מסך בערות", מהי דרך הפעולה הרצויה, בשל חשש מהטיות ומכשלים 

פני שיקולים אחרים. -יביים; והעדפת ודאות משפטית ועידוד הסתמכות על כללים ידועים מראש עלקוגניט

-היא עניין לעיסוק הצופה פני –או מהפרתן  –ההערכה של התוצאות שנובעות מיישום הנורמות הנדונות 

                                                             
 .י גרסה לפרסום: פרק ב' למאמר[_ ]לעדכן לפ, בעמ' 44לדיון בסוגיה זו ראו: מדינה ושגב, לעיל ה"ש  57

 ,Avoiding Balancing: The Role of Exclusionary Reasons in Constitutional Richard H. Pildesראו:  58

Law, 45 HASTINGS L.J. 711, 724 (1994): “Rights are the tools [...] created for judicially policing the 

reasons excluded from being legitimate justifications for state action in different spheres” ;JOSEPH RAZ, 

PRACTICAL REASON AND NORMS 37-39 (2nd. ed., 1990) "יח המשפט ; חיים גנז "כללים מחייבים וטעמים מוציאים

25 (2013 ;)Pildes (1994 :ליישומה של גישה זו ראו, למשל .)Iddo Porat, The Dual Model of Balancing: A 

Model for the Proper Scope of Balancing in Constitutional Law, 27 CARDOZO L. REV. 1393 (2006) ראו .

 . EYAL ZAMIR AND BARAK MEDINA, LAW, ECONOMICS, AND MORALITY (2010)גם:

 .243-247"ש פרק ח', הטקסט שאליו נלוות ה ראו להלן 59

, והמקורות 196-198, 24-27, בעמ' 58, לעיל ה"ש Zamir and Medinaלדיון ב"תוצאתנות של כללים" ראו, למשל,  60

 המוזכרים שם.
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מוצדקת  עתיד, שעניינו ניסוח מחדש של הנורמות הרצויות, ולא לצורך הקביעה אם במקרה נתון כלשהו

 סטייה מן הנורמות הקיימות.

דוגמאות פשוטות לנורמות מסוג זה הן הקביעה של שיטת הבחירות ושל שיטת המשטר. ייתכנו 

רובנית או שיטה -שיטה אזורית כגוןשנובעת מהחלת שיטת בחירות מסוימת,  מקרים שבהם התוצאה

טחת ייצוג הולם לעמדות השונות יחסית, אינה מיטבית, למשל בכל הקשור להשגת היעדים של הב-ארצית

בציבור, בחירת נושאי המשרה הטובים ביותר וכדומה. אך עובדה זו, כשהיא לעצמה, אינה מצדיקה כמובן 

בדרך שונה תקבענה הכרה בתוקפו של שינוי בדיעבד של כללי המשחק שנקבעו, כך שתוצאות הבחירות 

הנחוץ באשר לחוקיות של תוצאות הבחירות פי הנורמה החוקתית הרלוונטית. הדיון -מזו שמוסדרת על

שנקבעו מראש ולא בשאלה אם יש מקום להצדיק סטייה מהם. החוקתיים רק ביישום הכללים  אפוא הוא

בדומה לכך, דיני המכרזים מבטאים העדפה מובהקת לכללים שנקבעים מראש, ואין מוצדקת סטייה מהם 

עלת חברתית גדולה יותר. באופן כללי יותר, העיסוק גם אם הדבר עשוי היה להניב, ביחס למקרה נתון, תו

כולל בעיקרו של דבר את קביעת תוכנה של הנורמה ובחינה אם מעשה חוקתיות בנורמות מוסדיות 

שלטוני מסוים עולה עמה בקנה אחד, ולא בבחינה אם הפרת הנורמה היא מוצדקת לאור מכלול הנסיבות 

 של המקרה הנדון.הרלוונטיות 

הללו אינה חדה, וכפי שכבר הובהר לעיל, ישנם טעמים טובים לשלב הנורמות שני סוגי ההבחנה בין 

היבטים מסוימים של כללים גם במסגרת דיני זכויות האדם. חרף זאת, נראה שניתן להצדיק את ההבחנה 

הגנה ישירה על אינטרסים  –של הנורמות השלטוניות הנדונות מהותן בין שני סוגי המקרים בהתבסס על 

סוימים, או שימוש ב"תוצאתנות של כללים" שמניבה הגנה עקיפה בלבד על אותם אינטרסים. אנו מ

לשאלה באיזו הוראה בחוק יסוד ראוי לעגן את המעמד  במענה בסיסכסבורים שהבחנה זו צריכה לשמש 

ית החוקתי של נורמה מסוימת. הבחירה איזו הוראה בחוקי היסוד היא המתאימה, בדרך של פרשנות חוקת

מרחיבה, לשמש עוגן לנורמה מבין הנורמות המוסדיות החוקתיות שנדונות כאן, צריכה להתבסס לא רק 

על לשונן של הנורמות השונות הבאות בחשבון ומובנן הסביר, אלא גם על בחירה במתודולוגיה החוקתית 

שלבית של -ה הדוהמתאימה. נורמות מסוימות מתאימות יותר, מבחינת מאפייני היסוד שלהן, למתודולוגי

דיני זכויות האדם. אלה הן נורמות שכוללות התייחסות ישירה לאינטרסים פרטיים, כלומר לאפיון סוגים 

מידה להערכת מעשה שלטוני לפי תוצאתו ולפי -מסוימים של פגיעות אפשריות בפרט, ואשר קובעות אמת

-תאימות יותר למתודולוגיה חד. לעומת זאת, נורמות אחרות מאליומכלול הנסיבות הרלוונטיות ביחס 

שלבית, שמוחלת מחוץ לדיני זכויות האדם. אלה הן נורמות שאינן כוללות התייחסות ישירה לאינטרסים 

המידה להערכת מעשה -ים שלפיהם על השלטון לפעול. מכוחן, אמתיפרטיים, אלא קובעות הסדרים כלל

עשה צפוי להניב, לפחות במרבית המקרים, שלטוני אינה תוצאתו אלא הבחינה אם האופן בו הוחלט על המ

 תוצאה רצויה אם לאו. 

בפרט, אנו סבורים שיש בסיס סביר לעמדה שנורמות מוסדיות אחדות מתאימות להיכלל בקבוצה 

יסוד: כבוד האדם וחירותו. עם אלה נמנות הנורמות בדבר -הראשונה, ויש הצדקה למצוא להן עיגון בחוק

בתו של האיסור לקדם מטרות דתיות מכוח חו, לציבור אפשר פרסום מידעהחובה לשלטון החוק המהותי, 

, והיבטים מסוימים של הגנה על הזכות להיבחר. אך נורמות "מוסדיות" אחרות, השלטון לניטרליות

, מתאימות להיכלל דווקא בקבוצה השנייה, ולהן מוטב למצוא עיגון בהוראה עליהן מורחב הדיון במאמרש

 להעדיף והאיסור ענייניים שיקולים פי-על לפעול החובהד האחרים. אלה כוללת את מתאימה בחוקי היסו

 מחוקקת"וכ לכנסת הבחירות בתחום הסדרים לקבוע הכנסת של סמכותה על הגבלות, צרים אינטרסים

 סמכויות של הפרטההאיסור על ו ראשוניים הסדרים בדבר והכלל המינהל חוקיות עקרון, "לעצמה

ביתרת הדברים ננסה להדגים את התזה הכללית הזו, באמצעות דיון מפורט בכל אחת . מסוימות שלטוניות

 מן הנורמות המוסדיות הללו.

 הוא התזה המוצעתטיעון מרכזי שניתן להעלות נגד  הבהרה חשובה. בטרם ניגש למלאכה נחוצה

נדרשת , יסודה-במפורש בחוקי ככל שהדיון עוסק באפיון הרצוי של נורמות חוקתיות שאינן מנויותש

 ואילומנת לקבוע אילו הן הנורמות שתוכתרנה ככללים -עלמידה בלתי מבוטלת של הפעלת שיקול דעת 

המשפט הוא -נדרש להצדיק את ההנחה שביתבהתאם לכך ניתן להקשות בשניים: ראשית,  כסטנדרטים.

הצדקה ניתן לבסס  ושנית, אף אם ;שצריך להכריע מהו האפיון הנכון של הנורמות שאינן מנויות הגורם

אינה שוללת את  עמדתנו כזו הרי שיכולה להיות מחלוקת סבירה באשר לאפיון הרצוי של כל נורמה.

שיקול דעת שיפוטי, הן בקביעת תוכנן של הנורמות המוסדיות שאינן מנויות והן בהכרעה בהפעלת הצורך 

נורמות לאפיין  מדוע ראוי מפרטים אנובמסגרת חיבור זה . יםאו ככלל יםאם לאפיין אותן כסטנדרט
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היא שאין מקום  ה לא פחות חשובה. טענאחד בלבד של טיעוננו נדבךזהו  אך ,ככלליםמוסדיות אחדות 

ומנוסחות  תשלבי-דו תודולוגיהמוחלות במ צריכות להיות להניח, כמובן מאליו, שכל הנורמות החוקתיות

רט עלול לטשטש את העובדה שההכרה שלהן כסטנד הגורף למעשה, דווקא האפיון 61לפיכך כסטנדרט.

הטעם לכך  .כדי לזכות בהכשר דמוקרטי שהופעל תוצאה של שיקול דעת שיפוטי נההי מעמדן החוקתיב

קביעה מפורשת בדבר עדיפות נורמטיבית של ערכים מסוימים  הוא שסטנדרט, מעצם הגדרתו, אינו כולל

את  לקרן זווית לעיתיםמדחיקה , יובות. ההכרעה ממקרה למקרה, בהתחשב במכלול נסיפני אחרים-על

 ללא מתן ,שנקבעה בדרך של פרשנות שיפוטית חוקתית המשפט מיישם למעשה נורמה-העובדה שבית

ככללים או מוסדיות אפיון של נורמות חוקתיות הצדיק את החיוב לטלת . המהותית לכך הצדקה

לבירור ו המאפייני היסוד שללקביעת נורמה, כל לתרום לבחינה יסודית של תוכנה של  העשוי כסטנדרטים

 מידת ההכשר הציבורי והמוסרי לקביעתה.

 משיקולים קואליציוניים ג. האיסור להעדיף אינטרסים צרים

דוגמה מובהקת למגמה שנדונה בחיבור זה היא הקביעה שהאיסור על רשויות השלטון להעדיף ללא 

מעוגן בזכות אדם חוקתית. תחילה, עד שלהי  אינטרסים של קבוצות שיש להן כוח פוליטי עניינית הצדקה

על  ּהלפעולותיה של הרשות המבצעת, בלא להחיל זושנות השמונים לערך, הוגבלה תחולתה של נורמה 

חקיקה ראשית. במהלך הדרגתי הוחלה הנורמה גם על הרשות המחוקקת, לאחר שנקבע שהיא בעלת 

מסגרת חוק התקציב השנתי שלא על יסוד הגבלות על הקצאת תקציבים ב וטלוה תחילהמעמד חוקתי. 

מאוחר יותר הנורמה בחוק יסודות התקציב; אך באמצעות עיגון  מידה כלליות )"כספים ייחודיים"(-אמות

בשורות הבאות נדון בקצרה בתוכנה  בזכות החוקתית לשוויון. הבאופן גורף, תוך עיגונ ה הנורמההוחל

ולבסוף נציע דיון ביקורתי בגישה הנוהגת.  חוקתיהשל הנורמה, נבחן את התפתחות ההכרה במעמדה 

טענתנו היא כי מוטב לעגן את המעמד החוקתי של נורמה זו בדרך של פרשנות מרחיבה של הוראות 

 מתאימות בחוקי היסוד ה"מוסדיים".

 . הנורמה המוסדית1

ת להיות הכרעות שלטוניות, בדבר פגיעה בחירויות הפרט ובדבר הקצאת משאבים ציבוריים, צריכו

. קיימת מחלוקת בדבר היקפו המדויק של האיסור להעדיף וענייניים מוצדקות על יסוד שיקולים כלליים

 הרצוי בשאלה מהו היחס הוא המחלוקתשורש ללא הצדקה נאותה לכך אינטרסים של גורמים מסוימים. 

ן לפעול לקידום בין עקרון הייצוג, שעליו מושתת המשטר הדמוקרטי, לבין חובתן של רשויות השלטו

אינטרסים של אנשים מסוימים  קדםאך גם התומכים בכוחם של נבחרי ציבור ל 62האינטרס הציבורי.

מכירים בכך שכוח זה צריך להיות מוגבל. בה בעת, המציאות הפוליטית, בעיקר במשטר של ריבוי 

'יימס מדיסון עמד אתגר ניכר במימוש אידיאל זה. ג תמפלגות שמבוסס על הסכמים קואליציוניים, יוצר

: "בכל מקום נשמעות 10עשרה, בדבריו הידועים ב"פדרליסט" מס' -כך כבר בשלהי המאה השמונה-על

תלונות מפי אזרחינו השקולים והמוסריים ביותר ]...[ שבמאבקים בין מפלגות יריבות מתעלמים מטובת 

י כוחו העדיף של רוב מתנשא פ-, ושלעיתים קרובות מדי מתקבלות החלטות לנקיטת צעדים ]...[ עלהכלל

. ]...[ רוח של פלגנות הכתימה ]...[ את מוסדות הציבור שלנו. ]זוהי תוצאת פעולתם של[ עניין-ובעל

אזרחים, בין שהם רוב ובין שהם מיעוט בתוך הכלל, המאוחדים והפועלים מכוח דחף משותף של להט 

או לאינטרסים הקבועים והכלליים של  פנימי או של אינטרס, המנוגד לזכויותיהם של אזרחים אחרים

                                                             
על רמה  –ולא רק אלה הדנים בזכויות אדם  –י היסוד כולם "עם העמדתם של חוקעמדה ברוח זו ניסח אהרן ברק כך:  61

חוקית, מתחייבת ההכרה בפסקאות הגבלה שיפוטיות בכל אותם המקרים שבהם חוקי היסוד הללו קובעים זכויות -על-חוקתית

ה אדם. הרמוניה חוקתית מצדיקה פיתוח פסקאות הגבלה שיפוטית אלה לאור ההנחיה החוקתית הקבועה בפסקאות ההגבל

הקבועות במפורש בחוקי היסוד בדבר זכויות האדם. כאשר ההסדר החוקתי אינו נוגע כלל לזכויות אדם אין כל סיבה להניח 

 352 שופט בחברה דמוקרטיתאהרן ברק יפוטית ויש לבחון כל מקרה לגופו". ראו, מראש קיומה של פסקת הגבלה ש

(2004.) 

Is Public Choice Immoral? The an & James M. Buchanan, Geoffrey Brennלדיון בסוגיה זו ראו למשל:  62

Case for the “Nobel” Lie, 74 VA. L. REV. 179 (1988) ;MANCUR OLSON, THE LOGIC OF COLLECTIVE 

ACTION 10-36 (1965); JERRY L. MASHAW, GREED, CHAOS, AND GOVERNANCE: USING PUBLIC CHOICE 

TO IMPROVE PUBLIC LAW (1997);Steven Croley, Interest Groups and Public Choice, in RESEARCH 

HANDBOOK ON PUBLIC CHOICE AND PUBLIC LAW 49, 72-78 (DANIEL A. FARBER & ANNE JOSEPH 

O’CONNELL EDS., 2010) "אוריאל פרוקצ'יה עורך,  565 הגישה הכלכלית למשפט. ראו גם: ברק מדינה "משפט ציבורי(

2012.) 
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בהתאם לכך מוכר במשטרים דמוקרטיים רבים הצורך בהגבלה חוקתית על כוחן של רשויות  63הציבור".

 מקובל במשפט החוקתי הגרמני כך אינטרסים של קבוצות מסוימות. עניינית השלטון להעדיף ללא הצדקה

 65.פי תפיסה זו-י מונחה בשנים האחרונות עלנקהמשפט העליון האמרי-ביתגם שויש הסבורים  64,וההודי

בעיקר בהסדרים שצפויים להרעיף תועלת על  לאכיפת הנורמה הנדונה נחוצהשיפוטית הביקורת ה

יתר של קבוצות אינטרסים על ההחלטה -קבוצה מוגדרת של אנשים, שאז קיים חשש מוגבר להשפעת

 בדבר פי זהותם של האנשים הנוגעים-על חברתית עלולות לשקף הכרעהשאלו הן החלטות  66.השלטונית

 .העומדים על הפרקהמשקל הראוי של האינטרסים  כשקלול, לפי מבחן אובייקטיבי כלשהו, שלולא 

 . הגישה שקדמה למהפכת זכויות האדם2

 יהסמכויותאת להפעיל , מוטלת על רשות שלטונית החובה שפותחה במסגרת המשפט המינהלילפי הגישה 

במסגרת זו, אסורה  67שיקולים זרים.פעול על יסוד ל, כלומר להימנע מענייניים בלבד בהתחשב בשיקולים

אלא אם יש העדפת אינטרסים של ציבור הבוחרים במפלגה מסוימת, למשל בשל שיקולים קואליציוניים, 

המשפט -שאינם תחומים לאינטרסים הצרים של מי שזוכים ליחס המועדף. ביתכלליים להעדפה זו טעמים 

אפיין לעיתים את החובה הזו במסגרת האיסור על הפליה או מה שכונה "עקרון השוויון", אך  אמנם

חובה לא עמדה ההגנה על האינטרסים של הפרט שקופח. לפי הדין שהיה מקובל בפסיקה, הביסודה של 

 יהנדרש בהקשר זה "איזון" בין האינטרסים של הפרט לבין האינטרס הציבורי. במקום זאת, הבירור הלא 

רק אם ההחלטה השלטונית עולה בקנה אחד עם הדרישה להתחשב בשיקולים ענייניים בלבד. אם 

חוקי, תהא הפגיעה הנובעת מכך באינטרסים של הפרט  יהבחיוב, המעשה השלטוני ה תההתשובה לכך הי

-הן לצורך פרשנות החוק והן כקנה –"יש להבדיל תמיד אשר תהא. הנשיא אגרנט סיכם הלכה זו כך: 

בין הפליה פסולה  –מידה לסבירות הפעולה המינהלית של רשות ציבורית בעלת סמכות דיסקרציונית 

לבין הבחנה מותרת. עקרון השוויון ]...[ משמעותו כי יש להתייחס, לצורך המטרה הנדונה, יחס שווה אל 

                                                             
התנועה המסורתית נ' השר  1438/98. ראו גם דבריו של השופט זמיר בבג"ץ 44-45, בעמ' 19, לעיל ה"ש הפדרליסט 63

 בשעתם היו משרדי הממשלה נוהגים לתת תמיכה כספית למוסדות ציבור(: "1999) 343-344, 337( 5, פ"ד נג)לענייני דתות

פי שיטה זאת, ועדת הכספים של הכנסת הייתה קובעת מדי שנה בשנה, לאחר משא ומתן -פי שיטת הכספים הייחודיים. על-על

בין נציגי הסיעות, רשימה של מוסדות, כל אחד נקוב בשמו, שיקבלו תמיכה מכספי המדינה ולאחר מכן הייתה הכנסת מעגנת 

חוק התקציב השנתי  הכספים הייחודיים אפשר היה לומר כי היא לעג לרש:זאת בחוק התקציב השנתי. ]...[ אכן, על שיטת 

נעשה, ביודעין ובגלוי, מכשיר לחלוקה של כספי המדינה, כאילו היו שלל בחירות, באופן שקיפח מוסדות טובים וראויים 

 לתמיכה, רק משום שלא היו מקורבים למלכות".

על בטלותן של הוראות, בעיקר בתחום המיסוי, לאור הקביעה  המשפט הגרמני לחוקה-דין הכריז בית-במספר פסקי 64

. ברוח זו פסק גם BvL 21/12 (17/12/2014) 1בהן מפלים, למשל בין סוגי עסקים שונים. לדוגמה,  יםשההסדרים הקבוע

ם משמעותה שאין להקצות משאבי "equality before the law"המשפט העליון של הודו, כי ההוראה בחוקה בדבר -בית

 State and/or its agencies/instrumentalities cannot give largesse to any person"ציבוריים באופן שרירותי: 

according to the sweet will and whims of the political entities and/or officers of the State" :ראו .Akhil 

Bharatiya Upbhokta Congress v. State of Madhya Pradesh (2011) 5 SCC 29, §31. 

 ,UPS, 1995 Affirmative Action and the Public InterestDavid A. Strauss. כך ראו -לטענה זו ולביקורת על 65

CT. REV. 1, 3 (1995); Bertrall L. Ross II, Democracy and Renewed Distrust: Equal Protection and the 

Evolving Judicial Conception of Politics, 101 CAL. L. REV. 1565 (2013) ההצלחה של נציגים של קהילות .

בקידום האינטרסים שלהן אינה ייחודית לישראל. לדיון בחוקיות  ,בפרק זה( 5)ראו להלן סעיף  כמו הציבור החרדי ,תרבותיות

 Bd. of Educ. of Kiryas Joel Village ספר ציבורי לילדים עם צרכים מיוחדים בני קהילה חסידית ראו-של הקמת בית

512 U.S. 87 (1994) Sch. Dist. v. Grumet, ,לדיון בעניין זה מנקודת המבט של תיאורית קבוצות האינטרסים ראו .Saul 

Levmore, Precommitment Politics, 82 VA. L. REV. 567, 599–606 (1996) לדיון מנקודת המבט של דת ומדינה .

גוטפלד "פלורליזם וקהילות של מיעוטים תרבותיים: ההתנגשות בין עקרון חובת ההפרדה של הדת מהמדינה ובין ארנון  ,ראו

 (.2014) 107נג  הפרקליטעקרון טובת הילד בפרשת קרית יואל נ' גרומט" 

Theory , Politics without Romance: Implications of Public Choice William N. Eskridge, Jrראו, למשל,  66

for Statutory Interpretation, 74 VA. L. REV. 275 (1988); Jonathan R. Macey, Promoting Public-

Regarding Legislation through Statutory Interpretation: An Interest Group Model, 86 COLUM. L. REV. 

 317יא  משפט וממשלרה הציבורית ופרשנות תכליתית" . ליישומה של גישה זו בישראל ראו עמיחי כהן "הבחי(1986) 223

 .62, לעיל ה"ש "משפט ציבורי" (; מדינה2007)

, 185-189, 165ה משפט וממשל לסקירה של פסיקה המבטאת גישה זו ראו יצחק זמיר ומשה סובל "השוויון בפני החוק"  67

195-192 (2000 .) 
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אם ההבדל או בני אדם, אשר לא קיימים ביניהם הבדלים של ממש, שהם רלוונטיים לאותה מטרה. ]...[ 

  68ההבדלים בין אנשים שונים הינם רלוונטיים למטרה הנדונה, אזי תהיה זו הבחנה מותרת".

הנורמה שחייבה לפעול לפי שיקולים ענייניים בלבד, ובמסגרת זו גם האיסור להפלות, אופיינה 

 ל הפרטלהגן על אינטרסים ש לא היתההעיקרית  הכהסדר של משפט ציבורי מוסדי, במובן זה שתכלית

הדבר התבטא במאפיינים אחדים של  69אלא לפקח על תקינות פעילותן של רשויות השלטון. באופן ישיר

רחבה, במובן זה שהאיסור להפלות, כלומר להעדיף אדם מסוים )או  תההנורמה. מצד אחד, הנורמה הי

הבסיס להבחנה  יהא יחס שונה לאנשים,מקרה של כל בחל ענייניים בלתי לפגוע בו( על יסוד שיקולים 

קבוצה חברתית אדם ל לש והשתייכותעל יסוד  תהנעש לאאם ההבחנה אף ביניהם אשר יהא. בפרט, 

כרוך ביחס השונה ממד לא היה אם  גם כלומר כמו היותו ערבי או יהודי, גבר או אישה וכדומה, מובהקת,

כמו כן,  .צה מסוימתוחשש מעיגון סטיגמות חברתיות שליליות נגד בני קבו של פגיעה בכבוד האדם

באנשים העדפה לאחדים ולא רק על פגיעה ישירה  על מתן נבע גם האיסורהחובה שלא להפלות מ

מגבלה על השימוש בהבחנה  ללהצרה יחסית, וזאת משום שהיא לא כ תההי מסוימים. מצד שני, הנורמה

ינטרסים של הפרט על אבאופן ישיר עניינית. העובדה שהנורמה הנדונה לא נועדה להגן כאשר היא 

הובילה לכך שבמקרים שבהם נמצא כי ההבחנה שקובעת הרשות המינהלית היא עניינית, אין נדרשת כלל 

מוצדקת או  תהאלכך שההבחנה  מספקת הסתברות שנועדו להבטיח הסמכה בחוק ואין מוחלות דרישות

משנמצא שהפקעת באשר לאיזון בין האינטרס הציבורי לזה הפרטי. בהתאם לכך נפסק, למשל, כי 

קרקעות בעיר נצרת, שנועדה להקמת היישוב נצרת עילית, נעשתה משיקולים ענייניים, אין כל חשיבות 

לא נבחנה סבירותה של אף ערבים ובבעלותם של אזרחים לעובדה שכמעט כל הקרקעות שהופקעו היו 

עצמו, לא נחשב לעוול, יחס שונה לאנשים, לכש 70ההחלטה )או, במינוח המקובל כיום, אם היא מידתית(.

ולא הוטלו על השלטון מגבלות באשר לסוגי התכליות שלשם השגתן מותר לנקוט יחס שונה, מעבר לאלה 

שלבי: -המאפיין העיקרי של המבחן שהוחל הוא היותו חד החלות בכל מקרה של הפעלת סמכות שלטונית.

ענייניים, -ת הנורמה הנדונה, כלומר ביסוס ההכרעה השלטונית על שיקולים לאמעשה שלטוני שמפר א

תמציתה של הגישה המסורתית היא אפוא אינו תקף, בלא שנדרש לבחון אם ניתן בכל זאת להצדיקו. 

 הפליה, במובנה ה"מוסדי", היא בהכרח פסולה.ש

 יבחוקתי של הנורמה המוסדית במסגרת חוק יסודות התקצ-. עיגון מעין3

תקופה שקדמה למהפכה החוקתית, הנורמה הנדונה מהלך הנורמות אחרות של המשפט הציבורי בלבדומה 

ל מעשיה של הרשות ערק לא הוכרה כבעלת מעמד חוקתי. לפיכך, היא שימשה בסיס לביקורת שיפוטית 

על הלכה מי שטוען הפליה, אין בידו להישען המבצעת ולפרשנות החקיקה. בלשונו של השופט ויתקון: "

המשפט מעביר -אך מקום שבית .כל שהיא הכתובה בחוקה, וגם בספר החוקים לא ימצא איסור מפורש

הלי, רשאי הוא לשאול אם יש במעשה המבוקר משום הפליה, שכן אם לא נרתו מעשה מיותחת שבט ביק

תי של חוקה האולם, במהלך הדרגתי הוכר מעמד 71".לב-לב היא, לפחות יש בה רמז לשרירות-שרירות

                                                             
 (.1971) 35, 7( 1, פ''ד כה)נובסקי נ' הרב הראשי לישראלבורו 10/69ד"נ  68

( )השופט ברק(: "יש להכיר 1991) 204, 191( 1, פ"ד מו)חוקה למדינת ישראל נ' שר האוצר 637/89למשל, בג"ץ  69

בת במעמד של פלוני בפני בית המשפט הגבוה לצדק, המלין על הפליה כנגדו, גם אם תוצאתה של עתירתו לא תהא בהענקת טו

הנאה 'חיובית' לו, אלא ב'שלילת' טובת הנאה שניתנה שלא כדין לאחרים. תהא זו נחמתו של פלוני, שאף כי לא זכה לעצמו, 

זיכה את המדינה ברשות שלטונית המקיימת את החוק. אכן, עקרון השוויון בסיסי הוא בשיטתנו, ומאבני היסוד של המבנה 

 יפעל בשוויון". החוקתי שלנו הוא. לכל אדם הזכות שהשלטון

( )השופט ויתקון(: 1955) 1266, 1261, פ"ד ט ועדה להגנה על אדמות נצרת המופקעות נ' שר האוצר 30/55בג"ץ  70

"לא די להם למבקשים לבוא ולטעון כי ערביים הם וכי נרכשו אדמותיהם של ערביים בלבד, בה בשעה שאפשר היה לרכוש 

ממשלה. עליהם היה להראות כי העובדה שערביים הם, היא ולא עובדה אחרת, ערביים או להשתמש באדמות ה-אדמות של לא

שהניעה את המשיבים לרכוש את אדמותיהם דווקא. דבר זה לא הוכח. אין לנו כל יסוד להניח שהמשיבים בחרו באדמות 

הם הראו בהצהרתם המבקשים, לא לשם הגשמת המטרה הציבורית המוצהרת ]...[ כי אם כדי לפגוע בתושבי העיר הערביים. 

ובעדותו של מנהל רשות הפיתוח, שבחרו במקום בו בחרו ]...[ מתוך שיקולים הקשורים לגופו של ענין. לכן אין הוויכוח שבין 

 המשפט מוסמך לדון בהן". -בעלי הדין אלא ויכוח על גוף המטרה הציבורית ]אך[ שאלה זו יוצאת מגדר השאלות שבית

( )השופט לנדוי(: 1969) 698, 693( 1, פ"ד כג)האוצר-נ' שר ברגמן 98/69דומה, בג"ץ  . ראו, ברוח1265, בעמ' שם 71

משתרע גם על הזכות להיבחר, הוא חייב להתבטא גם בשוויון הסיכויים  יסוד: הכנסת[-]לחוק 4"אם עקרון השוויון שבסעיף 

עולה בקנה  4מהוראות השוויון שבסעיף של רשימות המועמדים השונות המתחרות בבחירות. ]...[ פרשנות המלמדת גם זאת 

אחד עם עקרון היסוד של שוויון הכל בפני החוק. ליתר דיוק, הוא מיישם את העקרון הכללי הזה, בחינת אמנציה ממנו, בשטח 

המיוחד של דיני הבחירות. אבל הוא יכול להתקיים גם בפני עצמו, בלי להישען על סעיף בחוקה כתובה, הקובע במפורש את 

יסוד, -ון של שוויון הכל בפני החוק. אצלנו אין סעיף מפורש מה, לא בחוקה כתובה ואף לא בסעיף 'משוריין' של חוקהעקר
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נורמה  , ולפיכך החלהלכך ללא הצדקה נאותה ת אינטרסים של אנשים מסוימיםהנורמה האוסרת על העדפ

 . מהלכיםנאכפת גם על הרשות המחוקקת. התפתחות זו נעשתה בשני  זו

חוקתית, שעסקה בהקצאת משאבים כספיים במסגרת  ההראשון כלל פיתוח של דוקטרינ מהלךה

זו, אסורה הקצאת משאבים, אפילו היא נעשית בחוק התקציב  חדשה נורמה הסכמים קואליציוניים. לפי

ובהתאם להסכם קואליציוני, לשם העדפת אינטרסים שמפלגה מסוימת מבקשת לקדם. הגורם החשוב 

של משפט חוקתי מוסדי.  הסדרנורמה לא עוגנה בגדר הזכות לשוויון אלא כהלהקשר הנדון כאן הוא ש

רי על יסוד שיקולים קואליציוניים היא פסולה בלא שנדרש כלל להצביע על מכאן, שהקצאת תקציב ציבו

פגיעה באינטרס פרטי כלשהו שנפגע עקב כך. די בכך שהמעשה השלטוני אינו מבוסס על שיקולים 

כספי כך: " השופט ברק (, שם קבע1989)צבן הדין בעניין -ו בפסקז גישהה של כלליים וענייניים. תחילת

מדינה. רשויות השלטון המוסמכות לפעול בהם אינן רשאיות לעשות בהם כטוב התקציב הם כספי 

בעיניהן. רשויות השלטון הן נאמני הציבור, והוצאתם של כספים אלה וחלוקתם צריכות להיעשות בדרך 

העולה בקנה אחד עם נאמנות זו. מבחינת המהות, מחייבת דרך זו שכנוע, כי המטרה שלשמה נועדו 

שיש למדינה עניין לתמוך בה. התמיכה צריכה להיעשות על־פי עקרונות של סבירות  הכספים היא מטרה

חייבים להיקבע קריטריונים ברורים וגלויים,  מבחינת הצורה, ]...[ומתוך שיקולים ענייניים. ]...[  ושוויון

ת שעל פיהם תיעשה ההחלטה באשר לתמיכה הכספית, תוך קביעת מנגנוני בקרה, כי הכספים משמשים א

תעודתם. רק בדרך זו תיעשה התמיכה באופן המתיישב עם חובת הנאמנות של השלטון. רק בדרך זו 

נורמה זו  72."מובטח אמון הציבור, כי תמיכת המדינה נעשית לפי משקל העניין ולא לפי משקל המעוניין

בהליך זוכים על יסוד הייצוג לו הם מניעת העדפה של אינטרסים  אחד במבנה רחב יותר, בדברנדבך היא 

היבט אחר של מגמה זו הוא, למשל, החלת ביקורת שיפוטית על הסכמים קואליציוניים, הפוליטי. 

    73מפלגות לקדם אינטרסים של ציבור הבוחרים בהן. שלשמגבילה, לפחות להלכה, את כוחן 

 בו, ש1985-א לחוק יסודות התקציב, תשמ"ה3בסעיף  צבן ת, עוגנה הלכ1992מאוחר יותר, בשנת 

כי בחוק התקציב ייקבע רק הסכום הכולל לתמיכה בסוג מסוים של מוסדות, בעוד אופן החלוקה  כתבנ

ידי השר הנוגע בדבר, בהתייעצות עם -על וייקבעש" לפי מבחנים שוויונייםשלו בין המוסדות תיעשה "

צמה, בחוק היועץ המשפטי לממשלה. זהו הסדר יוצא דופן, שמפקיע מידי הכנסת את הסמכות לקבוע בע

מידה לתקצוב, -אמותהסמכות לקבוע בחוק התקציב התקציב, לאילו מוסדות תינתן תמיכה ואף את 

מידה -לידי הרשות המבצעת, בהתבסס על ההנחה שהדבר נחוץ כדי להבטיח הקצאה לפי אמות ּהומעביר

ו לפי הוראה המשפט החיל מאז, כעניין שבשגרה, ביקורת שיפוטית על המבחנים שנקבע-בית 74ענייניות.

                                                                                                                                                                               

כן מן הדין הוא שבמקרי -כן רעיון זה, שאינו כתוב על ספר, הוא מנשמת אפו של המשטר החוקתי שלנו כולו. על-פי-על-ואף

שני פירושים, נעדיף אותו פירוש המקיים את שוויון הכל בפני החוק ואינו גבול דווקא, כאשר הוראה של החוק החרות ניתנת ל

 שם אותו לאל".

-(. לאור הזמן שעבר בין הגשת העתירה למתן פסק1989) 706-707, 705( 4, פ"ד מב)צבן נ' שר האוצר 59/88בג"ץ  72

, ולפיכך נאמרו הדברים המצוטטים המשפט נמנע מלהחיל ביקורת שיפוטית על חוק התקציב שעמד במוקד העתירה-הדין, בית

ישיבת תומכי תמימים מרכזית נ'  780/83אך כהנחיית רשויות השלטון לגבי העתיד. קדמה לכך ההכרעה בעניין בג"ץ 

ביניים שימנע מן הכנסת לחוקק את הצעת חוק התקציב לשנת -(. שם נדונה בקשה למתן צו1984) 273( 2, לח)מדינת ישראל

-מידה ברורות. בית-ם נועד לעגן חלוקת כספי מענקים במסגרת חוק התקציב, ללא קביעת אמות, שלטענת העותרי1984

פעולה מנהלית שכפופה לחובה לנהוג בשוויון, אך כידי הממשלה -המשפט לא שלל את האפשרות לראות בהגשת הצעת חוק על

 הביניים מכוח העיקרון בדבר ריבונות הכנסת.-הוא נמנע מהוצאת צו

(, שם 1990דינו של השופט ברק )-לפסק 12, פס' 749( 1, פ"ד מה)ז'רז'בסקי נ' ראש הממשלה 1635/90ץ למשל, בג" 73

 5364/94בג"ץ  ,נקבע שאין תוקף להתחייבויות בהסכם קואליציוני שאינן עולות בקנה אחד עם האינטרס הציבורי; וכן ראו

 (.1994) 815, 795, 758( 1, פ"ד מט)ראש מפלגת העבודה הישראלית-ולנר נ' יושב

, 1991-תשנ"א(, 3)תיקוני חקיקה( )מס'  חוק הסדרים במשק המדינה כך, למשל, נכתב בעניין זה בדברי ההסבר להצעת 74

: "התיקון המוצע נועד לענות על הביקורת על אופן הקצבת הכספים הייחודיים בתקציב המדינה בשנים 381 בעמ' ,2079ה"ח 

, 382, בעמ' 63, לעיל ה"ש התנועה המסורתיתהאחרונות, העומדת בסתירה לעקרונות שנקבעו בפסיקת בג"צ". ראו גם עניין 

רוח שנשבו בממשל ובכנסת קודם היותו. מעיקרו נועד הוא -תזה להלכי-א הוא "בבחינת אנטי3שם ציין השופט חשין כי סעיף 

בעת יועד הוא להציב -פעולה פסולים שקנו להם שביתה בחוקי התקציב שחוקקו מידי שנה בשנה, ובה-לשרש מנהגות ודרכי

פרוטקציוניזם ומהפליה". אגב, הקונגרס האמריקאי קבע הוראה דומה, במסגרת הביקורת על דוקטרינה לדרכי פעולה נקיות מ

חל איסור להקצות בחקיקה או בחוק התקציב משאבים כספיים לפרויקטים מסוימים  2011התפיסה של פלורליזם. החל משנת 

ות אינטרסים" שהובילו להקצאת (, וזאת כדי לצמצם את החשש מפני השפעתן של "קבוצ”earmarks“)הקצאה המכונה שם 

-Marianoמשאבים שאינה ניתנת להצדקה על סמך שיקולים ענייניים. לסקירה התפתחות הדין בנושא זה ראו, למשל, 

Florentino Cuéllar, Earmarking Earmarking, 49 HARV. J. LEGIS. 249 (2012). 

http://www.nevo.co.il/law/http:/www.nevo.co.il/links/law/?link=%E7%E5%F7%20%E4%E4%F1%E3%F8%E9%ED%20%E1%EE%F9%F7%20%E4%EE%E3%E9%F0%E4
http://www.nevo.co.il/law/http:/www.nevo.co.il/links/law/?link=%E7%E5%F7%20%E4%E4%F1%E3%F8%E9%ED%20%E1%EE%F9%F7%20%E4%EE%E3%E9%F0%E4
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 75, וזאת בהתבסס על החובה לפעול לפי שיקולים ענייניים בלבד.שכמובן אינם במעמד של חקיקהזו, 

, שנקבעה בו הוראה שהפרה את עצמו המשפט אף החיל ביקורת שיפוטית על חוק התקציב השנתי-בית

מה הנדונה מעמד מאפשר להעניק לנור זהסעיף אולם,  76א לחוק יסודות התקציב.3סעיף ההסדר הקבוע ב

"מעין חוקתי" בלבד: הוא מגביל את כוחה של הכנסת לקבוע הוראות בחוק התקציב השנתי, אך לאור כך 

שאינו כלול בחוק יסוד, אין בו כדי להגביל את כוחה של הכנסת לקבוע הסדרים בחקיקה ראשית 

 "רגילה". 

 ון. עיגון חוקתי של הנורמה המוסדית במסגרת הזכות החוקתית לשווי4

אחר החל בסמוך לשמהלך של הנורמה הנדונה. ב המעמד הנורמטיביחל שינוי באפיון  ההאחרונ עתב

זכות לשוויון כזכות חוקתית שנגזרת מן הזכות לכבוד הוכרה היסוד: כבוד האדם וחירותו, -חקיקת חוק

 אתה גם באופן שהביא לעיגון במסגרת לשוויון זכותה, בשנים האחרונות, הורחבה , ולאחר מכןהאדם

 קואליציוניים.-הנורמה ה"מינהלית" בדבר איסור העדפת אינטרסים על יסוד שיקולים פוליטיים

, והביטוי (1988) פורזהדין בעניין -פסקציון הדרך הראשון לפיתוח הזכות החוקתית לשוויון הוא 

ת שונה בקביעה שהתייחסו יה. החידוש ה(1995) מילר ענייןב הדין-פסק הוא התפתחות זו שלשלם ה

( ומשירות בצה"ל פורזבמקרים הללו, הדרה של נשים מחברות בגוף הבוחר את רב העיר ) –מסוג מסוים 

-ביתהדין -פסק. בשני ההתייחסות השונה אסורהשביניים -מוליכה למסקנת –( מילרבתפקיד טייסות )

כלית שלשמה המשפט נכון היה להכיר בכך שההבחנה בין נשים לבין גברים היא רלוונטית להשגת הת

כדי להצדיק את  המיניםשאין די בכך שקיימת שונות רלוונטית בין , אך נקבע הרשות המינהלית עלהפ

גם המדיניות שננקטה. מדיניות אשר מבחינה בין גברים לנשים יכולה להיות מוצדקת רק אם היא עומדת 

 ההלכהד האדם וחירותו, יסוד: כבו-חוקהוכרעה לפני חקיקת , שפורזבפרשת  77בתנאי דרישת המידתיות.

על "עקרון השוויון", שהוא, כך נפסק, עקרון יסוד של השיטה, אשר בהיעדר קביעה עדיין הושתתה 

, שנפסקה לאחר חקיקת חוק היסוד, מילרהלכת  78מפורשת אחרת בחקיקה מחייב את הרשות המינהלית.

רישת המידתיות שבפסקת ד, ובהתאם הוחלה שם מבוססת במפורש על ההכרה בזכות החוקתית לשוויון

באשר למעמדה של  מילרהדין בעניין -הקביעה בפסק 79יסוד: כבוד האדם וחירותו.-ההגבלה שבחוק

, שכן לא נדרשה שם החלת ביקורת בלבד הזכות לשוויון כזכות חוקתית הייתה למעשה אמרת אגב

המשפט -. ביתאלהעדהדין בעניין -, בפסק2006זה נעשה רק בשנת  צעדשיפוטית על חוק של הכנסת. 

, פוגע בזכות 2003-קבע שם כי ההסדר שנקבע בחוק האזרחות והכניסה לישראל )הוראת שעה(, תשס"ג

 80החוקתית לשוויון, לאור העובדה שהשפעתו השלילית היא כמעט אך ורק על אזרחים ישראלים ערבים.

עלת מעמד חוקתי, , לקביעה שהזכות לשוויון היא במילרבפרשת בפסיקה, במיוחד  ההנמקה שהובאה

לקבוצה חברתית  םהבחנה בין אנשים על יסוד השתייכותבמקרים קודמים נפסק ש. חשובה במיוחד

                                                             
( )השופט חשין(: "המשיבים 1995) 50, 45( 5פ"ד מט) ,יקותיאלי נ' השר לענייני דתות 6634/94ראו, למשל, בג"ץ  75

אינם כופרים כלל בטיעון כי הקריטריונים נגזרו ונתפרו לפי מידתה של המשיבה, קרן התרבות דגל ירושלים. לשון אחר: 

כי  שבמיוחדים אשר נמנו במשיבה, אך תחת אשר ייאמר בפה מלא-המשיבים בדקו ונמצא להם מה הם אותם מאפיינים מיוחדים

המשיבה תזכה בתמיכת המדינה, נעטפו ה'קריטריונים', כביכול, בעטיפה נורמאטיבית, והקורא בהם עשוי לסבור לתומו כי הנה 

תחיקתי. ]...[ מערכת עובדות דומה -פועל-נקבעה נורמה המכוונת פניה אל עבר הציבור בכללו, והיא על דרך של נורמה בת

של  Doublethinkזוסמן דברים חריפים עד למאוד, בהשוותו מעשה מעין זה לשפת עלתה בעבר ]בפסיקה[ ועליה אמר השופט 

 ג׳ורג׳ אורוול, ]...[ 'ואין הוא אלא מעשה חקיקה פיקטיבית'". 

שיב להקצות תמיכה ציבורית , שם נקבע כי מוטלת על המ360, בעמ' 63, לעיל ה"ש התנועה המסורתיתראו, למשל, עניין  76

, (2010) יקותיאלי ענייןבאופן שוויוני, אף אם הדבר אינו עולה בקנה אחד עם ההוראה שנקבעה בחוק התקציב השנתי; וכן 

הנורמטיבית , שם הוכרז על בטלותה של הוראה בחוק התקציב השנתי, קביעה שהתבססה, בחלקה, על העליונות 5לעיל ה"ש 

 א על חוק התקציב השנתי. 3של סעיף 

מילר נ' שר  4541/94(; בג"ץ 1988) 336, 309( 2, פ"ד מב)יפו-אביב-פורז נ' ראש עירית תל 953/87בג"ץ   77

 (.1995) 119, 94( 4, פ"ד מט)הביטחון

עירייה, שלפיה לא תשתתפנה באסיפה הבוחרת נשים, בשל היותן : "החלטת מועצת 333, בעמ' 77"ש , לעיל הפורזעניין  78

כן היא חורגת ממטרותיה של החקיקה, המעניקה למועצת העירייה את -נשים, אינה עולה בקנה אחד עם עקרון השוויון, ועל

 הסמכות לפעול".

 .141 ,124, בעמ' 77"ש , לעיל המילרעניין  79

(. עמדה זו זכתה 2006הדין של הנשיא ברק )-לפסק 39-40, פס' 202( 2, פ"ד סא)עדאלה נ' שר הפנים 052/037בג"ץ  80

 עשר השופטים. עם זאת, עמדת הרוב היתה כי הפגיעה בזכות לשוויון היא כדין.-לתמיכתם של לפחות שמונה מבין אחד
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 מילרלעומת זאת, בעניין  81חשד שההבחנה מבוססת על שיקולים שאינם רלוונטיים.מעוררת מובהקת 

 , מבוסס על כך בין קבוצות שונות חובה לנטרל את השונותהאיסור להפלות, שעשוי לכלול גם נפסק ש

"סוגים מסוימים של הפליה לרעה על רקע קבוצתי, ובתוכם הפליה מחמת מין, כמו גם הפליה שביסוד 

 82עומד ייחוס מעמד נחות למופלה, מעמד שהוא פועל יוצא ממהותו הנחותה כביכול".]...[  מחמת גזע

שתי מטרות: להדין -זה של הפליה על יסוד השתייכות לקבוצה חברתית מובהקת שימש בפסק אפיון

כלל בגדר הזכות החוקתית לשוויון המוגנת מכוח חוק היסוד, כלומר לצורך מה נהקביעה  ביסוסהאחת, 

החלת דרישת הצדקה מהותית ל הספקת ,קביעת היקף הביקורת השיפוטית על חקיקה ראשית. השנייה

  החובה להתעלם משונות רלוונטית.בכללה והמידתיות 

יקה ובספרות האקדמית ההבחנה בין שוויון חוקתי לשוויון מינהלי: רק בהתאם לכך התגבשה בפס

פגיעה בזכות החוקתית לשוויון מקימה עילה לביקורת שיפוטית על חקיקה ראשית, וזו תחומה למקרים 

השוויון המינהלי עקרון של הבחנה פוגענית על יסוד השתייכות לקבוצה חברתית מובהקת; לעומת זאת, 

ולא על  בלבד חל על רשויות המינהל המקרה אך ורק על יסוד שיקולים ענייניים, אך זמחייב לפעול בכל 

"ישנן פגיעות בשוויון אשר מקימות עילה להתערבותו של בית בלשונו של הנשיא גרוניס,  83.הכנסת

המשפט במעשה מינהלי, מכוח סמכותו לפקח על הרשות המבצעת, אך אינן מקימות עילה להתערבותו 

הזכות החוקתית לשוויון היתה אם כן בעלת שלושה  84ית בהתבסס על חוקי היסוד".בחקיקה ראש

מאפיינים ייחודיים: ראשית, היא חלה רק ביחס להבחנה בין אנשים )או להסדר שתוצאתו הבחנה כזו( 

שמבוססת על השתייכותם לקבוצה חברתית מובהקת, ולכן במובן זה הזכות החוקתית לשוויון צרה יותר 

ן השוויון המנהלי. המדובר בהבחנה שבגינה נגרמת פגיעה בכבודם, באוטונומיה שלהם מאשר עקרו

ועלולה להעצים דעה קדומה שלילית בציבור נגד בני הקבוצה. במקרים אלה מוכרת פגיעה בזכות גם אם 

ההבחנה מבוססת על שיקולים ענייניים, ולפיכך בהיבט זה הזכות החוקתית רחבה מהעיקרון המינהלי. 

שלבי, שמכוחו תוקפו של מעשה -, במקרים שבהם נפגעת הזכות החוקתית לשוויון מוחל מבחן דושנית

שלטוני שפוגע בזכות מותנה בקיומה של הסמכה מפורשת בחוק להבחין כך בין אנשים ובקיום הדרישות 

 בדבר תכלית ראויה ומידתיות. לבסוף, לאור מעמדה החוקתי חלה נורמה זו גם על חקיקת הכנסת. 

ההבחנה בין שוויון ולם, לא היה זה סוף פסוק. בשנים האחרונות שונתה ההלכה ובוטלה במידה רבה א

שלפיה חובה על רשות שלטונית  – להעניק לנורמה המוסדיתהדבר נעשה כדי חוקתי לשוויון מינהלי. 

שת בפרבעוד ש .מעמד חוקתי, כך שתחול גם על חקיקת הכנסת – לפעול לפי שיקולים עניינים בלבד

בעניין  85,ל"ייחוס מעמד נחות למופלה"מוגבלת רק ( נקבע כי הזכות החוקתית לשוויון 1995) מילר

 די ישיבותמיתלפטור משירות בצה"ל להחוק שעיגן את ה , שבו נדון(2006) התנועה לאיכות השלטון

שהיא  גם אם "אין עמה השפלה, ובלבד יא פגיעה בזכות החוקתיתנקבע שהפליה ה, "םאומנתם ש"תורת

תהא קשורה בקשר הדוק לכבוד האדם כמבטא אוטונומיה של הרצון הפרטי, חופש בחירה וחופש 

                                                             
( )השופט בך(: 1990) 761, 749( 4, פ"ד מד)הנבו נ' בית הדין הארצי לעבוד 104/87לגישה זו ראו למשל בג"ץ  81

"כאשר בית המשפט נתקל בהבחנה בין קבוצות, עליו לבחון בשבע עיניים, אם אין הבחנה זו מבוססת על תפיסות כוללניות 

 .225-224בעמ'  ,67לעיל ה"ש  ,"השוויון בפני החוק" סטריאוטיפיות, שאין מקורן אלא בדעה קדומה". ראו גם זמיר וסובל

 )השופטת דורנר(.  132, בעמ' 77"ש , לעיל המילרעניין  82

הדין של -לפסק 40(, פס' 2010) הבית הפתוח בירושלים לגאווה וסובלנות נ' עיריית ירושלים 343/09למשל, עע"ם  83

א הפליה נגזרת ]...[ מעקרון השוויון, והפגיעה בשוויון נתפסת בנסיבות השופט עמית: "החובה לחלק תמיכות בשוויון ולל

מסוימות גם כפגיעה בזכות חוקתית. ]...[ החובה המנהלית לנהוג בשוויון רחבה מההגנה על הזכות החוקתית לשוויון, במובן זה 

ודה לזכויות האזרח בישראל נ' האג 6924/98שהיא כוללת מצבים בהם ההפליה לא פוגעת בזכות החוקתית לשוויון"; בג"ץ 

המשפט -( )השופט זמיר( )אגב דיון במקרה שבו דובר בהפליה נגד ערבים(: "בית2001) 27, 15( 5, פ"ד נה)ממשלת ישראל

אדם על יסוד -דין והחיל אותו כמעט על כל סוג של הבחנה בין בני-נתן מובן רחב לעקרון השוויון במספר רב של פסקי

אולם המובן המקורי של עקרון השוויון, ודומה שהוא גם המובן המדויק, הוא מובן צר יותר. במובן זה,  שיקולים זרים. ]...[

המקובל במדינות אחרות, עקרון השוויון מתייחס לרשימה מוגבלת של עילות מוגדרות שאפשר לקרוא להן עילות השוויון 

הן, לדוגמה, הדת, הגזע, הלאום והמין. ]...[ עקרון השוויון הקלסיות, והשופט מ' חשין קורא להן עילות שוויון גנריות. כאלה 

במובן זה, להבדיל מן המובן הרחב, נחשב במדינות רבות, וראוי להיחשב, זכות חוקתית". להבחנה בין שני ההיבטים הללו של 

 –יקול דעת שלטוני (; אריאל בנדור "שוויון וש2010) 680-678 משפט מינהליארז -חובת השוויון ראו גם, למשל, דפנה ברק

(; מיכל טמיר "הזכות 2003)מאמרים חלק א', אהרון ברק ואח' עורכים,  277 ספר שמגרעל שוויון חוקתי ושוויון מנהלי" 

 (.2001) 114-109, 94מה  הפרקליטלשוויון של הומוסקסואלים ולסביות" 

 (.6.6.2013) 17, פס' ועקנין נ' שר האוצר 2021/11בג"ץ  84

 .82 "שראו לעיל, ה 85
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, שמבטא, לשיטתו, "מודל מילרלכת מבחן שנקבע בההנשיא ברק דחה שם במפורש את ה 86פעולה".

המבחן  87מצמצם", ש"מתרכז בגרעין של כבוד האדם, שעניינו פגיעות נפשיות או השפלה והשמצה".

ל תבחינים אסורים מסוימים. בפסיקה מאוחרת ע הסתמכותי נוסח באופן עמום, והושמטה ממנו החלופ

בעוד שלמעשה זוהי  ,"גישת הביניים" שזכתה אמנם לכינוי זו עמדה חדשההמשפט -ביתשב ויישם יותר 

, ובפרט מהם המקרים שבהם תידחה מּההבהיר מהו אופן יישו טרםהמשפט -. ביתלמדי גישה מרחיבה

נה להפליה, במובן של פגיעה בזכות החוקתית לשוויון, אף אם יש בהם הענקת עדיפות לאנשים הטע

 עיגון, נראה שניתן לאפיין דפוס מסוים בפסיקה, שעיקרו על כל פנים 88ללא הצדקה עניינית לכך. אחדים

בעבר אשר יוחדה  – שאוסרת על העדפת אינטרסים מסוימים ללא הצדקה עניינית לכך המוסדית הנורמה

 במסגרת הזכות החוקתית לשוויון. – להגבלת כוחן של רשויות המינהל בלבד

בקיומה המשפט הכיר -ביתהגישה המרחיבה יושמה בעשור האחרון בשורה ארוכה למדי של מקרים. 

אשר כאף  , שמגבילה לפיכך גם את סמכות החקיקה של הכנסת,פגיעה בזכות החוקתית לשוויוןשל 

הדין -יעם ההכרעות העיקריות נמנים פסקהשתייכות לקבוצה חברתית מובהקת. ההבחנה לא התבססה על 

 וענקוה השמכוחפקודת מס הכנסה חוק לתיקון ב ה( הוכרז על בטלות הורא2012) נסרבעניין הבאים: 

ולא נמצאה שונות רלוונטית בין היישובים שזכו  ,אחדים אך לא לאחריםהטבות מס לתושבי יישובים 

חובת השירות הצבאי לא ( הוכרז על בטלות חוק שלפיו 2012) רסלרבעניין  89;להטבות לאלה שלא

למי רק  בחקיקה כללית חנינההענקת ( הוכרה הטענה ש2012)ניר בעניין  90תלמידי ישיבה; להוחלה ע

 91לשוויון; החוקתית בזכות תשהפר את החוק על רקע התנגדותו לתכנית ההתנתקות מרצועת עזה פוגע

ט נמנע לרוב מלהבחין במפורש בין סוגים שונים של פגיעה בזכות לשוויון. בחלק מן בית המשפ 92ועוד.

השופטת חיות: "אינני משוכנעת כי בבואנו  כגון דבריה הבאים של ,המקרים הדבר אף נאמר במפורש

 לבחון את חוקיותה או סבירותה של פעולת הרשות מן הראוי להפריד ולבצע בהקשר זה בדיקה מדורגת

ן שיקולים הנוגעים לשוויון באספקלריה חוקתית לשיקולים הנוגעים לשוויון באספקלריה בי [...]

מינהלית. שוויון הוא שוויון ולטעמי אין ולא צריכה להתקיים הפרדה דיכוטומית בין 'שוויון חוקתי' 

 93ו'שוויון מינהלי'".

ז על בטלות הוראה הוכר , שם(2010) יקותיאליבעניין הדין -כרעה מעניינת בהקשר זה היא פסקה

בעוד תלמידים במוסדות  בחוק התקציב השנתי שמכוחה הוענקו קצבאות הבטחת הכנסה לתלמידי ישיבה

הוא בעל  א לחוק יסודות התקציב3סעיף , שלפיה לעיל השהוזכרההלכה אחרים לא זכו לקצבה. חרף 

קרה זה בעיקר על המשפט העדיף להסתמך גם במ-ביחס לחוק התקציב השנתי, בית חוקתי-מעמד מעין

החובה לחלק את : "א3הזכות החוקתית לשוויון ולא )רק( על הנורמה ה"מוסדית" שקבועה בסעיף 

תמיכות המדינה בשוויון וללא הפליה היא נגזרת של הזכות לשוויון, אשר הוכרה במשפטנו כזכות חוקתית 

, חוק יסודות התקציבא ל3חוקית. ייחודה הוא בכך שנקבעו לגביה, בפסיקת בית משפט זה ובסעיף -על

החובה לחלק את תמיכות המדינה  .התנאים הנחוצים להגשמתה בהקשר של חלוקת תמיכות המדינה

לבחון אם  . ]לפיכך יש[]...[ בשוויון נסמכת גם על אופיה החוקתי של הזכות, היא חלק אינטגרלי ממנה

                                                             
 .דינו של הנשיא ברק-לפסק 38, פס' 9לעיל ה"ש  ,התנועה לאיכות השלטון בישראל עניין 86

 הנשיא ברק.דינו של -לפסק 36-40שם, פס'  87

ן ובאשר להרחבת היקף הפרישה של הזכות לביקורת על חוסר הבהירות הקיים במבחן הנוהג באשר לזכות החוקתית לשוויו 88

 445כב  מחקרי משפטראו, בין היתר, יצחק בנבג'י "שוויון וכבוד כאידיאלים מתחרים: השופטת דורנר בעניין אליס מילר" 

 109יז משפט ועסקים עקבות עניין פרוז'אנסקי" ; מיטל פינטו "מהותו של השוויון המהותי ב39דורפמן, לעיל ה"ש (; 2006)

הזכות  –ואפרת חקאק "האם נפגעה זכות חוקתית? הצורך בקביעת גדרים ברורים לזכות חוקתית  קוגוט (; סיגל2013)

 .46",  לעיל ה"ש (; מדינה "הזכות החוקתית לשוויון2014) 99ז  שערי משפטהחוקתית לשוויון כמשל" 

 .5ה"ש  , לעילנסר עניין 89

 .5, לעיל ה"ש רסלר עניין 90

 . כאן נקבע שהפגיעה בשוויון היא כדין.45, לעיל ה"ש נירעניין  91

-ינטרסים של קבוצה מסוימת שלא על יסוד שיקולים פוליטייםגישה זו יושמה גם בתחומים שבהם ניתנה העדפה לא 92

, לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראל נ' היועץ המשפטי לממשלה –לה"ב  6304/09קואליציוניים. למשל, בג"ץ 

ארגון נכי צה"ל נ'  8487/03(; בג"ץ 2011) שליטנר נ' הממונה על תשלום גמלאות 6784/06(; בג"ץ 2010) 92-91פס' 

; בג"ץ 697-696 בעמ' ,7לעיל ה"ש  ,המרכז האקדמי למשפט ועסקים עניין(; 2006) 296( 1, פ"ד סב)ר הביטחוןש

 (.2009הדין של השופטת נאור )-לפסק 44, פס' לוי נ' ממשלת ישראל 1662/05

 .1, פס' 83 , לעיל ה"שהבית הפתוחעניין  93
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לשוויון שיוצרת התמיכה באברכים על פי העיגון בחוק התקציב עולה בקנה אחד עם פסקת הפגיעה בזכות 

 94".יסוד: כבוד האדם וחירותו-חוקההגבלה שב

באשר לזכות ה"קלאסית" המידה של הגישה -פי אמות-בהפליה על לא עסקו הללו כל המקרים

יסוד על פוגענית  בחנהכי כאשר אין המדובר בה דומה. מילר, כפי שנקבעה בעניין ןהחוקתית לשוויו

ההכרה בכך שבכל זאת נפגעת  שיש בה ייחוס מעמד נחות למופלה, השתייכות לקבוצה חברתית מובהקת

-תוצאה של "סחר מעשה השלטוני הואקיים חשש ממשי שהכשנעשית בעיקר הזכות החוקתית לשוויון 

תכליתה ואולם, זאת יש לזכור:  .ענייניים בלתיכקולים אחרים שנתפסים ו הסתמכות על שימכר" פוליטי א

אינה דווקא להגן על אינטרסים של מי שלא זכה בהטבה או בפטור מחובה,  הנדונההמוסדית של הנורמה 

שהכרעות חברתיות יתקבלו בצורה מושכלת, ולא בדרך של מיקוח המבוסס על הכוח  הבטיחאלא ל

נימק את נכונותו להניח בית המשפט  נירכך, למשל, בעניין  95.כלשהםשל נציגי אינטרסים  הפוליטי

פוגע בזכות  ,של אנשיםבלבד חנינה לקבוצה מסוימת , שבו ניתנה שהחוק הנדון ,()מבלי להכריע בכך

ן פי החוק הנדון היא קשה ואינה שוויונית, כיוו-"התוצאה הנגרמת עלבאופן הבא:  ,החוקתית לשוויון

שהיא מייחדת קבוצה אחת בחברה הישראלית ומחריגה אותה מהדין הפלילי. קבוצת השוויון הרלוונטית 

בנסיבות אלה היא למעשה הציבור כולו, החשוף להעמדה לדין, או שהועמד כבר לדין בגין עבירות 

בוצה "קהמשפט ציין במפורש כי הדבר נובע מן ההערכה שההסדר הנדון נועד להעדיף -בית 96דומות".

העדפה שהיא הנהנית מתמיכתו של רוב פוליטי בכנסת", [ ...] מובחנת ומובהקת, פוליטית ואידיאולוגית

 97"שיקול זר להחלת הדין הפלילי".בגדר 

שלפיה  המוסדית לשוויון מספקת עיגון חוקתי לנורמה החוקתית הגישה הנוהגת היא שהזכותאם כן, 

טרסים של קבוצת אנשים מסוימת על יסוד שיקולים אין להעדיף, ללא הצדקה עניינית לכך, אינ

קואליציוניים או שיקולים אחרים הנובעים מן הכוח הפוליטי של נציגי הקבוצה בכנסת. אנו סבורים 

 .ים, שבגינם מוטב לנקוט עמדה שונהשגישה זו מעוררת קשיים ניכר

 גישה הנוהגת והצעה לעיגון חוקתי "מוסדי"של ה תביקורתיהערכה . 5

הנוהג מעורר מספר קשיים, חלקם נובע מאופן ההנמקה של ההלכה וחלקם נובע מן ההחלה של מבחן  הדין

שלבי במסגרת היישום של הנורמה המוסדית. לאור קשיים אלה אנו סבורים שמוטב למצוא את העיגון -דו

מות יסוד: כבוד האדם וחירותו אלא במסגרת הוראות מתאי-החוקתי של הנורמה הנדונה לא בגדר חוק

 .ביישומּה שלבי-היסוד המוסדיים, ולהחיל באופן מפורש מבחן חד-בחוקי

 טעונותלפיכך שונות במהותן, ושקושי אחד בגישה הנוהגת נובע מן הכריכה יחדיו של שתי נורמות 

המשפט מסתפק -ביתנורמה המוסדית, ה יישום של. במסגרת הלהכרה במעמדן החוקתי הצדקה נפרדת

אינטרסים של קבוצה מסוימת מחמת כוחה הפוליטי פוגעת בכבוד האדם. כך,  לרוב בקביעה כי העדפת

כי הענקת הנחות במס הכנסה לתושבי יישובים  נסרהמשפט בעניין -למשל, כפי שכבר הוזכר, ציין בית

מעבירה מסר חברתי מקפח ומבטל לכל מסוימים בלבד, ככל הנראה בהתבסס על הייצוג שזכו לו בכנסת, "

יש בכך משום [ ...]שהטבת המס דילגה מעל ראשיהם, ללא כל הצדקה או הבחנה עניינית. אותם נישומים 

הצדקה זו, שהיא המקובלת לביסוס העיגון  98זלזול בוטה במעמדו השווה של האדם בעיני הרשויות".

, אינה מתאימה למקרים שעליהם חלה הנורמה הנדונה. הזכות במובנה הקלאסי החוקתי של הזכות לשוויון

מחמת השתייכותו לקבוצה  אותו מפלהש נישלטו מיחסויון נועדה להגן על אדם מפני פגיעה שנגרמת לשו

בשל השילוב של שני גורמים: ראשית, יחסו  הפגיעה בכבוד האדם נגרמתבנסיבות אלו חברתית מובהקת. 

א ייחוס מבט ואאו שה קבוצתונועד לפגוע בבני  הקבוצתית ועל השתייכותשל השלטון אל הפרט בהתבסס 

                                                             
 616/11דינה של הנשיאה ביניש. ראו באופן דומה גם בג"ץ -לפסק 43, פס' 5, לעיל ה"ש (2010) יקותיאלי עניין 94

(, שם הוכרז על 2014דינו של השופט רובינשטיין )-, פס' ס' לפסקהתאחדות הסטודנטים בישראל נ' ממשלת ישראל

שלה להעניק מלגה לתלמידי ישיבה שישתלבו במסגרת של הכשרה תעסוקתית, מחמת כך שהיא פוגעת בטלותה של החלטת ממ

 יסוד: האדם וחירותו.-בזכות החוקתית לשוויון, שלא בהתאם לתנאיה של פסקת ההגבלה שבחוק

ניתן פוליטיים בשמירה על חוקי המשחק הלכך שהוחלה כאן גישה בדבר שוויון כאמצעי לקידום האינטרס הציבורי  ביטוי 95

, שציינה כי עם הטעמים להכרעה הנדונה נכללת "ההגנה על 70פס'  ,5 , לעיל ה"שרסלרבדבריה של הנשיאה ביניש בעניין 

 ההליך הדמוקרטי התקין".

 ביניש.הדין של הנשיאה -לפסק 16פס'  ,45, לעיל ה"ש נירעניין  96

 .14-15שם, פס'  97

 הדין של הנשיאה ביניש.-לפסק 46, פס' 5 , לעיל ה"שנסרעניין  98
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מסוכנּות או נכונות רבה מהממוצע לפגוע באחרים, יכולת מנטלית  :, כגוןלגביהםשל תכונות שליליות 

באשר  הסתמכות על דעות קדומותשנית, המעשה השלטוני מבטא  99ירודה, כישורים לקויים וכדומה.

ה או לחיזוק שהמדיניות השלטונית תביא להטמעוקיים חשש ממשי , לתכונות שליליות של בני הקבוצה

 מוחשיים של-בקרב הציבור, ובכך תגרום, באופן עקיף, לפגיעה באינטרסים מוחשיים ולא אלושל דעות 

אינם  אלומאפיינים שני  ישירות עקב המדיניות עצמה. להם לפגיעה הנגרמת מעבר, בני הקבוצה

ת כוחם הפוליטי מתקיימים במקרים הטיפוסיים שבהם ניתנת העדפה לאינטרסים של אנשים כלשהם, מחמ

זוכה  אינומסר בדבר התייחסות לשאר הציבור, ש כזו ההעדפאין נלווה לכלל -בדרךשל נציגיהם בכנסת. 

ההעדפה אינה נעשית על רקע דעות קדומות שליליות נגד הציבור שלא ולהטבה, כבעל מעמד מוסרי נחות, 

זאת ועוד, אף אם העדפה  זו. זוכה להטבה וממילא אין לצפות להשפעות שליליות עקיפות של מדיניות

מסוג זה פוגעת בכבוד האדם אין ספק בכך שמדובר בפגיעה שהיא שונה באופן יסודי משזו שנגרמת בגין 

 הפליה בהתבסס על השתייכות לקבוצה חברתית מובהקת.

שעליה מזו מסוג אחר  מהותית הצדקהאפוא  מחייבתהכרה במעמד החוקתי של הנורמה הנדונה ה

כך שהחובה לכבד זכויות אדם חלה -קשה לחלוק על. חובה החוקתית לכבד זכויות אדםב מבוססת ההכרה

שונים . כךעל כל רשויות השלטון, והעובדה שהכנסת מורכבת מנציגי הציבור אינה בעלת חשיבות רבה ל

על הרשות גם , החלתה . לאור עקרון הייצוגלעניין תחולתה של הנורמה הנדונה כאן הם פני הדברים

הקביעה שהכנסת, חרף המשטר . ת במהותן מהחלתה על הרשות המבצעתקת מעוררת סוגיות שונוהמחוק

להעדיף אינטרסים שמייצגות המפלגות החברות בקואליציה,  תמיד הקואליציוני הנוהג בה, אינה רשאית

ר אינה מובנת מאליה והיא טעונה הצדקה. זוהי סוגיה שעיקרה הבחנה בין שתי תפיסות פרדיגמטיות באש

למהותה של דמוקרטיה, "פלורליזם" )במובנו במדע המדינה( מזה, ו"רפוליקניזם" מזה, ובחירה ביניהן על 

 ננואיחשוב להדגיש, יסוד מכלול השיקולים הרלוונטיים לביסוס הכשר דמוקרטי להכרעה בין הגישות. 

אינטרסים  חוקתי של הנורמה שאוסרת העדפה בלתי מוצדקת שלהשאין להכיר במעמד  מצדדים בכך

דרשת הצדקה מסוג שונה מזו שמוענקת להכרה לשם כך נטענתנו היא ש. מחמת שיקולים קואליציוניים

אפיון  הצדקה זו צריכה להתבסס עללשוויון או של זכויות אדם אחרות, ובמעמד החוקתי של הזכות 

 מתאים של עקרון הייצוג.

המשפט אמנם אינו נוטה לציין זאת -. ביתהמוחלת המתודולוגיה החוקתית הנוגע לסוג נוסף קושי ךלכ

. שנפגע שוויוןהלמד כי אופן היישום של פסקת ההגבלה מותאם לסוג מבמפורש, אך עיון בפסיקה 

, כאשר המדיניות השלטונית מבטאת התייחסות "קלאסי"במקרים של פגיעה בזכות לשוויון במובנה ה

המשפט בוחן אם -שלבי. בית-מוחל מבחן דופוגענית לאדם מחמת השתייכותו לקבוצה חברתית מובהקת, 

תכליתה של המדיניות המפלה היא ראויה, ואם כן, האם הפגיעה היא מידתית. בהתאם למבחן זה נדחו 

להגן על אינטרסים של אנשים דתיים, על יסוד ההכרה  העתירות בעניין הפליה נגד נשים שנועדמשל ל

המשפט נמנע עד כה מלפסול הסדרים שונים -בית 100בכך שההפליה נועדה לתכלית ראויה והיא מידתית;

וגם הפליה נגד הציבור הערבי אינה מסווגת  101שמבטאים הפליה נגד אנשים מחמת נטייתם המינית;

התפיסה היא שהאיסור להפלות במובנו ה"קלאסי" אינו מוחלט. הוא כפוף אמנם  102בהכרח כפסולה.

לעומת זאת, במקרים ימות ניתן להצדיקו. למבחן המחמיר שנקבע בפסקת ההגבלה, אך בנסיבות מתא

מחיל למעשה, מבלי לציין המשפט -בית ,פר את הנורמה המוסדית שנדונה כאןהשבהם המעשה השלטוני 

אינטרסים של אנשים  תהעדפ השלבי, שלפי-למבחן חד הבמהות השקרוב דוקטרינהזאת במפורש, 

 כלשהם מחמת שיקולים פוליטיים היא בהכרח פסולה. 

                                                             
 ,FFAIRSA .UBP & .HILP, 5 Groups and the Equal Protection ClauseOwen M. Fiss  148 ,107למשל,  99

(1976); Jack M. Balkin & Reva B. Siegel, The American Civil Rights Tradition: Anticlassification or 

Antisubordination? 58 U. MIAMI L. REV. 9 (2003) קוגוט וחקאק, לעיל 135, בעמ' 39. ראו גם דורפמן, לעיל ה"ש ;

 .135–133בעמ' , 88ה"ש 

מנכ"ל משרד ראש  4128/00(; דנג"ץ 2008) עמותת מבוי סתום נ' הוועדה למינוי דיינים 8756/07למשל, בג"ץ  100

הדין של -לפסק 14, פס' פינקל נ' ראש ממשלת ישראל 3895/13(;  בג"ץ 2003) 289( 3, פ"ד נז)הממשלה נ' הופמן

 (.2013השופט סולברג )

(; בג"ץ 2002) 462, 419( 1, פ"ד נז)חה חדשה נ' הוועדה לאישור הסכמים לנשיאת עובריםמשפ 2458/01למשל: בג"ץ  101

 (.2010) פנקס נ' הוועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים 1087/10

' נ סבית 840/97ץ "(; בג2006) בשארה נ' שר הבינוי והשיכון 11956/05; בג"ץ 80 , לעיל ה"שעדאלהלמשל, עניין  102

 (.2015) האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' רשות שדות התעופה 4797/07; בג"ץ (2003) ישראל ממשלת
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בהם נדון תוקפה של חקיקה שמכוחה הדין ש-שלבית במהותה ניתן בפסקי-חדשהיא גישה ביטוי ל

טענו נציגי המדינה כי תכליתם של ההסדרים  אלו דין-פסקיהטבות שונות לציבור החרדי. בהוענקו 

, בכל הקשור לפטור משירות בצה"ל, בדומה, ותילקדם את האינטרס הציבורי בלימוד ישיב היא שוניםה

אין מדובר בהפליה אלא בהבחנה ש מכאן. הזכות לתרבות ולחופש דת של הציבור החרדילכבד את 

לרציונליזציה או השפט ניסיונות אלה -בשורה של מקרים דחה ביתואולם, המבוססת על שונות רלוונטית. 

נקבעו על יסוד תפיסה של ייצוג אינטרסים במערכת , לאור ההערכה שהם סדריםהבדיעבד של ה-הצדקהל

 ןת שלפיהוה הטענה שהתכליתדחנ, לפיכך. ההרצוי המדיניותשל  ענייניתיטית ולא על יסוד בחינה הפול

זכות לתרבות של בלימודים תורניים ואינטרס הציבורי בקיום הכרה ב ןיש לברר את תוקף ההסדרים ה

 רסלר-והתנועה לאיכות השלטון ובפרשות  103הדבר נקבע במפורש יקותיאליהחברה החרדית: בפרשת 

המשפט הניח שלהסדרים הנדונים תכליות שעולות בקנה אחד עם -במקום זאת בית 104באופן משתמע.

נמצא  קביעה זועקרונות יסוד כלליים, כמו סיוע שוויוני לכל מי שנזקק לכך ושוויון בגיוס לצה"ל. בהינתן 

ו שניתן ( ארסלראינם תקפים, שהרי אינם מקדמים את התכלית המיוחסת לחוק ) נדוניםשההסדרים ה

 (. יקותיאלילהשיג את התכלית באמצעות קביעה של הסדר שאינו מפלה )

הלגיטימיות של הענקת העדפה לקבוצת  – היא הימנעות מדיון בסוגיות הליבהשל גישה זו התוצאה 

. לפחות בכל הקשור ולחופש דת הכרה בזכות קבוצתית לתרבותמכוח אינטרס ציבורי או על יסוד מיעוט, 

אות, להסדר הנדון אין השלכות חמורות כלפי מי שלא זכו לקצבה, מעבר לפגיעה באינטרס לתשלום הקצב

שעניינן הגנה על  הכלכלי הישיר שלהם בקבלת הקצבה, וקשה לקבוע, לפחות בלא לנמק זאת, שתכליות

אינן יכולות להספיק כדי להצדיק הסדר האינטרסים של הציבור החרדי כקבוצת מיעוט תרבותית 

. הסיבה לכך היא וז סוגיההמשפט ב-בית הכרעות ניתן להצדיק אתאנו סבורים שף זאת, חר 105שכזה.

על יסוד  מלכתחילה טענו נציגי המדינה לא היו אלא הצדקות בדיעבד להסדרים שנקבעולהן שהתכליות ש

ההסדרים שמכוחם הוענקה העדפה לתלמידי ישיבה לא היו תוצאה של דיון בכנסת  אינטרסים פוליטיים.

ר למכלול האינטרסים הרלוונטיים והשקלול הראוי שלהם. כך, למשל, ביחס לחוקי התקציב שנדונו באש

, הכנסת לא דנה, וממילא לא קבעה, יעדים לאומיים ביחס לערך הנטען של עידוד יקותיאליבפרשת 

, לא הלימוד התורני. לא נקבע מהו מספר התלמידים שאליו יש לשאוף ואיזה סוג לימודים מבקשים לעודד

למשל, פיקוח למניעת הפליה על רקע עדתי. כך הם , נקבעה כל מסגרת של פיקוח על הלימודים בישיבות

גם פני הדברים ביחס לגיוס לצה"ל. הכנסת לא קבעה אם היעד הוא פטור מלא לכל בני החברה החרדית 

ש, ההסדרים המשפט, אף שזו לא בוטאה במפור-או רק לקבוצה מתוכם. אין זאת אלא שלפי עמדת בית

 הציבור החרדי מקח וממכר פוליטיים, שנבעו מכוח המיקוח הפוליטי של נציגיהם תוצאה של הנדונים 

, אלא בכך השלטונית , שקופח עקב ההחלטהכלשהובכנסת. כלומר, הקושי אינו דווקא הפגיעה בגורם 

                                                             
בתגובה לטענת נציגי המדינה שמטרת הענקת הקצבאות לתלמידי הישיבה היא "אידיאולוגית", כלומר "עידוד הלימוד  103

יב בהתבסס על ההנחה שתכליתו היא "מתן סיוע כלכלי המשפט שיש לדון בתוקפו של חוק התקצ-התורני", קבע בית

 יקותיאלי לאוכלוסיות נזקקות, והיא מבוססת על תפיסת המדינה כמדינת רווחה, אשר מספקת רשת מגן למי שנזקק לה": עניין

"ש , לעיל ההתאחדות הסטודנטיםבעניין הדין של הנשיאה ביניש. גישה שונה ננקטה -לפסק 37, פס' 5, לעיל ה"ש (2010)

הדין של השופט רובינשטיין. שם נקבע שעידוד לימודים בישיבה, כמו גם עידוד השתלבות תלמידי -ע"ח לפסק–, פס' ע"ו94

-זכות לשוויון. ביתלהצדקת הפגיעה ב ותת ראויותכליכישיבות בשוק העבודה, הם אינטרסים לאומיים שיכולים להיחשב 

המשפט אמנם קבע שההסדר שנדון שם אינו עומד בדרישת המידתיות, אך הכיר באופן עקרוני בחוקיות של הענקת מלגות 

 לימודים למספר מצומצם של תלמידי ישיבות "מתמידים".

"הכרה בהתבסס על  הצבאי המשפט הכיר בכך שההסדר שנקבע ב"חוק טל" נועד לאפשר את דחיית השירות-בית 104

, התנועה לאיכות השלטון בישראלבייחודיותה של החברה החרדית ובתרבותה, והכרה בערך הלימודים התורניים": עניין 

 המשפט הוסיף שתכלית זו משתלבת עם תכלית אחרת, שהיא-הדין של הנשיא ברק. אולם, בית-לפסק 55, פס' 9לעיל ה"ש 

"להביא ליתר שוויון בחלוקת נטל השירות הצבאי בחברה הישראלית, במובן זה שיותר גברים בני הקהילה החרדית ישרתו 

בסופו של יום בשירות צבאי" )שם(. התכלית האחרונה היא שעמדה ביסוד הקביעה שיש כאן פגיעה בזכות לשוויון, שכן הדיון 

( להשגת התכלית של הגדלה 2012( או הוביל בפועל )בשנת 2006יל )בשנת התמקד כולו בשאלה באיזו מידה החוק צפוי להוב

כי "חוק  רסלרשיעור בני הקהילה החרדית שמשרתים בצבא. לאור כך ששיעור זה נותר נמוך למדי, נקבע בפרשת בניכרת 

ו כדי להגשים את דחיית השירות אינו עומד במבחן המידתיות על פי מבחן המשנה הראשון, כלומר אין באמצעים שנקבעו ב

הדין -לפסק 61, פס' 5, לעיל ה"ש רסלר תכליותיו, והוא הפך למעשה לכלי להנצחת המצב שהיה קיים עובר לחקיקתו": עניין

 של הנשיאה ביניש.

. לדיון בהצדקות אפשריות לפטור משירות בצה"ל 119–117, בעמ' 88לעיל ה"ש , לביקורת ברוח זו ראו קוגוט וחקאק 105

שהוענק לתלמידי הישיבות ראו, למשל, גדעון ספיר "גיוס בחורי ישיבות לצה"ל: הצעת מתווה לשיקולים הנורמטיביים 

 (.2000) 217ט  פלילים הרלוונטיים"
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אינטרסים בהתאם להערכה מהו האינטרס הציבורי, תוך בחינה של מכלול ה נעשתהשההחלטה לא 

  106הרלוונטיים.

 –החוקתיות על יסוד שיקולים אלה, אנו סבורים שיש מקום להבחין באופן מפורש בין שתי הנורמות 

לפי שיקולים ענייניים ציבוריים החובה לכבד את הזכות החוקתית לשוויון מזה, והחובה להקצות משאבים 

 מתודולוגיהפי ה-עלהיות מיושמת אחת מהן צריכה ל-ן נדרשת הצדקה נפרדת וכלהמזה. לכל אחת מ

שלבי. -שלבי, כמקובל בדיני זכויות האדם, והאחרת במבחן חד-פי מבחן דו-על ראשונהה –שמתאימה לה 

מחוץ לדיני זכויות  מוסדיתלעגן את המעמד החוקתי של הנורמה ה מוטבכך, אנו סבורים שבהתאם ל

אינטרסים של מי שלא זכה בהטבה או אינה להגן על של נורמה זו ה תמטרהסיבה לכך היא שהאדם. 

שהכרעות חברתיות יתקבלו בצורה מושכלת, ולא בדרך של מיקוח המבוסס הבטיח בפטור מחובה, אלא ל

בהוראה חוקתית . זוהי נורמה מוסדית שראוי לעגנה כלשהםעל הכוח הפוליטי של נציגי אינטרסים 

 . מוסדית

חוקתי" -ציב, שתחולתו מוגבלת ומעמדו "מעיןא לחוק יסודות התק3אנו מכירים בכך שמלבד סעיף 

בלבד, אין הוראה בחוקי היסוד המוסדיים שיש בה עיגון מפורש של הנורמה הנדונה. ובכל זאת, לא 

. העיגון הרצוילשם  צריכה להיות מניעה עקרונית לפרש הוראות מתאימות בחוקי היסוד בדרך מרחיבה

יסוד: -)א( לחוק1פרשנות מרחיבה של הקביעה בסעיף אפשרות אחת היא  .לכךנציין כאן כמה חלופות 

משק המדינה, שלפיו "מסים, מילוות חובה ותשלומי חובה לא יוטלו, ושיעוריהם לא ישונו, אלא בחוק או 

פיו". יש מקום לפרש את הדרישה כי הטלת מסים, וממילא הענקת הקלות במס לקבוצות מסוימות, -על

 ,למשל .מהותיים. יש לאפשרות זו תמיכה בספרות האקדמית תיעשה "בחוק", ככוללת גם מאפיינים

", שקבועה בחוקשפגיעה בזכות חוקתית תיעשה "הדרישה  הפרשנות הראויה שלש עמדההובעה 

גם היבטים מהותיים ולא רק  שעוסקים בזכויות אדם, כוללת יסודה-ית ההגבלה שבחוקאובפסק

קיים היבטים שעניינם כלליות, פומביות, תחולה חקיקה צריכה ל, כלומר שהפורמאליים של שלטון החוק

יש מקום להחיל פרשנות מסוג זה גם לעניין אנו סבורים ש 107פרוספקטיבית ולא תחולה למפרע וכדומה.

הדרישה  108הדרישה שקביעת מסים ותשלומי חובה תיעשה בחוק, וזאת לאור תכליתה של דרישה זו.

באופן ענייני, ולא לקידום אינטרסים צרים של נה תעשלהסמכה בחוק נועדה להבטיח שההכרעות בנושא 

 בנושא תבטאנההנורמות המשפטיות ש היא הדרישהשל משמעותה  ,לפיכךקבוצות מסוימות בחברה. 

על זהויותיהם של  תתבססנהעמדה עקרונית באשר לדרך ההתנהגות הראויה במצבים כלשהם ולא 

ים כשאיפה שההכרעות החברתיות יתקבלו האנשים אליהן מכוונות הנורמות. דרישה זו מנוסחת לעת

בין אם הם  –חקיקה "פרטית" )או "אישית"(, המכוונת לאנשים מסוימים  109מסך בערות"."מאחורי 

נמנים במפורש בשמותיהם ובין אם מדובר בהגדרה שהיא כללית למראית עין בלבד, אך מכוונת למעשה 

קיקה אישית מגבירה את החשש כי החקיקה עומדת בסתירה לעקרון שלטון החוק. ח – מסוימיםלאנשים 

הכנסת באשר -בכנסת מושפעת מאינטרסים צרים של קבוצות כוח שונות, ואינה מבטאת הערכה של חברי

יסוד: משק -לחוק 1יתרונה של ההסתמכות על סעיף  רצוי לאור שיקולים כלליים.חברתי הלהסדר ה

שלבי, ולהימנע ממבחני האיזון -מבחן חד על הנורמה הנידונההוא, כאמור, האפשרות ליישם  המדינה

 110.לאור פסקת ההגבלה הקיימת בו יסוד: כבוד האדם וחירותו-שמקובלים במסגרת חוק

בתחום זה, נדרש להסתמך על  הקלותבתחומים אחרים, שאינם עוסקים בהטלת מסים ובקביעת 

בית הנבחרים של  הכנסת היאיסוד: הכנסת, שלפיו "-לחוק 1הוראות כלליות יותר, בעיקר: סעיף 

יסוד: הממשלה, שלפיו "הממשלה היא הרשות המבצעת של המדינה". אף -לחוק 1המדינה"; וסעיף 

יכול לשמש בסיס  אפיון הכנסת והממשלה כמוסדות "של המדינה" ,הן הצהרתיות בעיקרןהוראות אלה ש

האינטרס הציבורי  מעןלמוטלת על רשויות השלטון החובה לפעול  פורמלי לעיגון חוקתי של הנורמה לפיה
                                                             

)אהרן ברק וחיים ברנזון  302–301, 297ב  ספר ברנזון חיים ה' כהן "כפייה דתית בישראל" ראו: ברוח דומהלביקורת  106

 227כב  מחקרי משפטארז "גיוס בחורי הישיבות: בין דילמת השפיטות לדילמת האזרחות" -(; דפנה ברק2000עורכים, 

(2006.) 

 –ראו גם יניב רוזנאי "רטרואקטיביות . 156–152בעמ'  ,6לעיל ה"ש  ,מידתיות במשפטברק  לתמיכה בעמדה זו ראו 107

 (.2008) 395ט משפט ועסקים על ניתוח חקיקה רטרואקטיבית בעקבות בג״ץ גניס" יותר מאשר 'רק עניין של זמן': מחשבות 

 (.2004) 110–108 יסוד: משק המדינה-חוקלגישה ברוח זו ראו יוסף מ' אדרעי  108

,Yale L.J. 399, 399Rules in Constitutional Law Veil of Ignorance Adrian Vermeule 111 ,– 426למשל,  109

 .20, לעיל ה"ש ; מדינה "גבולות סמכותה של הכנסת לקבוע הוראות שריון"(2001)

 .93–91, בעמ' 108ה"ש לעמדה דומה ראו אדרעי, לעיל  110
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כאמור, העיגון  111אינטרסים כיתתיים צרים. כי הן אינן רשאיות להשתמש בסמכותן לשם קידוםו

אינו תחליף לצורך בהצדקה מהותית להכרה במעמד החוקתי של הנורמה המוסדית  מוצעהפורמאלי ה

בהנחה אך זו. הכשר מוסרי לקביעה של הכשר ציבורי והן של הן בביסוס הנדונה, שעיקרה הצורך 

להשלים אותן בהכשר הליכי שמבוסס על ההוראות הכלליות  לדעתנו שהצדקות אלה קיימות, ניתן

היסוד המוסדיים העיקריים. גם כאן, היעדרה של פסקת הגבלה אינו צריך להיחשב חסרון אלא -שבחוקי

לבסוף, אפשרית גם  יסוד: כבוד האדם וחירותו.-דווקא יתרון של הסתמכות על הוראות אלה ולא על חוק

המשפט -יסוד: השפיטה, שבה נקבע כי בית-)ג( לחוק15הסתמכות על ההוראה הכללית עוד יותר שבסעיף 

מספר הגבוה לצדק "ידון בעניינים אשר הוא רואה צורך לתת בהם סעד למען הצדק". הוראה זו, שב

 עיגוןמטרה דומה גם ליכולה לשרת  112שימשה בסיס לעיגון חוקתי של נורמות אחדות, דין כבר-פסקי

 הנורמה המוסדית שנדונה כאן.

בירור תוקפו של מעשה שלטוני, ובכלל זה לשם  לסיכום, לפי הגישה שמוצעת כאן, הבחינה הנחוצה

-הדומיננטית היא קידום אינטרסים כיתתיים משיקולים פוליטיים ותכליתאם  ראשית כל חוק, היא

הסובייקטיבית והן בתכלית האובייקטיבית של ההסדר  קואליציוניים. לשם כך יש להתחשב הן בכוונה

פסול, בלא לברר כלל אם  המעשה השלטוניהנדון. אם מתברר שזו אכן התכלית העיקרית, יש לקבוע כי 

רשות השלטונית ניתן להצדיקו לאור תכלית מיוחסת כלשהי ולאור התוצאות הצפויות מהחלתו. ה

 אמנם ייתכנואכן, . וענייניים תבסס על שיקולים כללייםבה ההסדרתידרש לשוב ולבחון את  הרלוונטית

מקרים שבהם תימצא לאותו הסדר עצמו, או לפחות קרוב לו, הצדקה עניינית, כפי שארע, למשל, בעת 

המידה -פי אמות-על ינהמקום לבח אולם רק לגביהם יש 113שהכנסת חוקקה את חוק השוויון בנטל.

אחת מן -המתודולוגיה שבה יש להחיל כל. יקר הזכות לשוויון, בעהמקובלות במסגרת דיני זכויות האדם

היא מוחלטת,  המוסדיתנורמה ה: יםשונ םהנורמות הללו, וממילא גם העיגון החוקתי של כל אחת מהן, ה

והעיגון המתאים לה הוא בהוראה מתאימה בחוקי היסוד המוסדיים; והאחרת אינה מוחלטת אלא כפופה 

-הוא בזכות החוקתית לשוויון שמוגנת מכוח חוק עבורה הולםלה, והעיגון הלמבחני האיזון שבפסקת ההגב

 יסוד: כבוד האדם וחירותו.

 של גורמים עסקיים . האיסור להעדיף אינטרסים צריםד

 המוסדית . הנורמה1

בתחומים  בהכרעות שלטוניותשל הנורמה האוסרת להעדיף אינטרסים צרים דיון נפרד נדרש בגרסה 

מתעורר באופן מובהק החשש מפני השפעות אפשריות  . בתחומים אלהם לקביעת מדיניות כלכליתהקשורי

בדבר היקף חופש  שלטוניות של "קבוצות אינטרסים" על הכרעותיהן של רשויות השלטון. להכרעות

להיות לא אחת  ותעל מתחריהם צפוי תוטלנההפעולה של גורמים הפועלים בשוק או בדבר ההגבלות ש

על רווחיהם של תאגידים. לפיכך יש לגורמים אלה אינטרס כלכלי להשקיע סכומים  משמעותיות השלכות

 הביא להשפעה מסוג זה. הניסיונות להפוליטיותכספיים ניכרים בניסיון להשפיע על תוכנן של ההכרעות 

שיח כוללים מגוון רחב של אמצעים. אלה כוללים אמצעים שאין עוררין על חוקיותם, כמו השתתפות ב

ציבורי או הצגת נתונים עובדתיים והערכות של מומחים באשר לתוצאות הצפויות מהחלת הסדרים 

הבטחה לממן הוצאות בחירות )או איום  כגוןחלופיים שונים; אך גם אמצעים שחוקיותם מוטלת בספק, 

הפרטי לפעול לפרסום שלילי על מועמדים בבחירות(, הפעלת שדלנים ואף הבטחה להציע משרות במגזר 

. תתקבלנהלנושאי משרות שלטוניות לאחר סיום תפקידם, המותנית בתוכנן של ההכרעות השלטוניות ש

                                                             
המעוגנת בסעיף  חוקתית בדבר כהונת הממשלה מכוח אמון הכנסת,-ה בנוגע לפרשנות הנורמה המוסדיתטענה קרובה נטענ 111

יסוד: הממשלה. פרשנות מרחיבה של נורמה זו, כך נטען, לפיה מדובר ביחסי אמון נמשכים ולא רק כפעולות של מינוי -לחוק 3

ות הממשלה לפעול בהתאם לאמון הציבור ברשויות או סיום כהונת הממשלה, נדרשת בהקשרים מסוימים לשם הגשמת מחויב

שנער -)רות פלאטו 205-202 חובות אמון בדין הישראליהשלטון. ראו יגאל מרזל "חובת האמון של הממשלה כלפי הכנסת" 

 (. 2015ויהושע )שוקי( שגב עורכים, 

וף לחוק ולביקורת שיפוטית. ראו, דמוקרטי שלפיו כל מעשה שלטוני כפהמשטר הדוגמה מובהקת לכך היא עקרון יסוד של  112

( 1, פ"ד נז)עשרה-ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השש-חרות התנועה הלאומית נ' יושב 212/03למשל: בג"ץ 

' פקידת הלפרין נ 6654/98; בג"ץ 953, בעמ' 4, לעיל ה"ש סלאמה(; עניין 2003דינו של הנשיא ברק )-לפסק 4, פס' 750

(. הוראה זו שימשה בסיס גם לביקורת שיפוטית על מדיניות 1998) 355, 348( 5, פ"ד נב)הבחירות לעיריית הרצליה

, שם חויבה המדינה להקים בדחיפות 107 , בעמ'4לעיל ה"ש  ,"הפורום לדו קיום בנגב"עמותת  ענייןשלטונית. למשל, 

 פי חוקי התכנון והבניה.-הושגו ההיתרים הדרושים לכך עלשהספר, אף בטרם -עבר בטוח של תלמידים לביתגשרון שיאפשר מ

 .2014-(, התשע"ד19חוק שירות ביטחון )תיקון מס'  113
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( פותחו תובנות public choice theoryבמסגרת תחום המחקר הידוע בשם "תורת הבחירה החברתית" )

 114.וןרשויות השלטרבות באשר לתנאים שבהם צפויים גורמים בעלי אינטרסים להצליח להשפיע על 

של קבוצות אינטרסים שונות סיבה מכרעת  שפעתןמנקור אולסון, ובעקבותיו גם אחרים, ראה בה

  115לקריסתן הכלכלית של חברות דמוקרטיות.

 רשויות השלטון הנורמה המוסדית העיקרית שרלוונטית להתמודדות עם התופעה היא האיסור על

סמכויות שלטוניות, ובכלל זה ההחלטה אם . הפעלת בקביעת מדיניות כלכלית התחשב בשיקולים זריםל

להיעשות בהתחשב אך ורק בשיקולים  לפיכך וכיצד להגביל את חופש הפעולה של גופים עסקיים, אמורה

הנורמה אינו דווקא הפגיעה  מוקד גם כאן,ענייניים, כלומר בשיקולים הרלוונטיים מבחינה מוסרית. 

הפגיעה  בעיקר של הענקת הטבות למתחרה עסקי, אלא, כגון בשנגרמת בגין הפרתהבאינטרסים פרטיים 

המוסדית באינטרס הציבורי בהפעלה תקינה של סמכויות שלטוניות. בהתאם לכך, מכוחה של הנורמה 

מעשה שלטוני הוא פסול אם תכליתו העיקרית היא קידום אינטרסים של גורמים עסקיים כלשהם הנידונה 

 לכה של המעשה על אינטרסים פרטיים אשר תהא. שלא על יסוד שיקולים ענייניים, תהא ההש

 חוקתי של הנורמה המוסדית במסגרת הזכות החוקתית לחופש עיסוק עיגון. 2

הוכרה תחילה בפסיקה כנורמה של משפט מינהלי,  הנידונהנורמה הבדומה לנורמות מוסדיות אחרות, גם 

מאז  תי פותחו בפסיקה, בעיקרבאופן הדרג שתחולתה מוגבלת לפעולתן של רשויות המינהל הציבורי.

, ראשית שנות השמונים, דוקטרינות מתחום המשפט המינהלי להסדרת פעילות שלטונית בתחום הכלכלי

 116.בהפעלת סמכויות שלטוניות שבאו בנוסף לדוקטרינה הכללית בדבר איסור להתחשב בשיקולים זרים

ל הקשור להתקשרויות של הרשות החובה להנהיג את שיטת המכרז בכ התפתחותלכך היא  ידועהדוגמה 

מכן בחוק חובת -גישה זו, שאומצה לאחר 117השלטונית עם ספקי שירותים ומוצרים ובמינוי נושאי משרה.

התבסס על קידום האינטרס עיקר ב, והתקנות שהותקנו מכוחו, נומקה בפסיקה ב1992-מכרזים, תשנ"ב

לאור החשש משחיתות ומפעולה על יסוד הציבורי בתקינות הפעלת סמכויות שלטוניות בתחום הכלכלי, 

 הזדמנותלכבד אינטרסים פרטיים, כמו הזכות לעל יסוד החובה  בלבד שיקולים זרים, ובמידה פחותה

  118שווה. עסקית

מוסדית בחיבור זה, בפסיקה נמצא עיגון חוקתי גם לנורמה ה מאופיינתלמגמה ש כביטוי נוסף

של חופש העיסוק כזכות  ובטרם הוכר מעמד ,בעברחופש העיסוק. זכות לב וזאת בעיקר הנוכחית,

בלא שהיה לאיסור עיגון שבהם נמנע מאדם לעסוק בעיסוק מסוים,  למקרים תוהוגבל היקף פריש חוקתית,

 ביטוי 120או מכוח הענקת זיכיון בלעדי לעוסקים אחדים. 119,בז'רנוכפי שהיה למשל בעניין  ,בחוק החרות

, שם נקבע שהענקת הטבות לעוסקים לעילשהוזכרה  ,הקבלניםמרכז א ההכרעה בעניין ולגישה זו ה

 לאחר, כיוםאולם,  121אחדים בלבד, ללא מכרז, אינה פוגעת בחופש העיסוק של העוסקים האחרים בענף.

כל הגבלה על אופן העיסוק בתחום כלשהו, ובעיקר הענקת הטבה או פטור מחובה  המהפכה החוקתית,

פי פסקת ההגבלה. תחילתו של -ופש העיסוק הטעונה הצדקה עללעוסקים אחדים, מוכרות כפגיעה בח

                                                             
 .573–568בעמ'  ,62לדיון ראו ברק מדינה "משפט ציבורי", לעיל ה"ש  114

115 AND  ,TAGFLATIONS ,ROWTHGCONOMIC E :ATIONSNECLINE OF DISE AND RHE T ,LSONOUR ANCM

SOCIAL RIGIDITIES (1982) :ראו גם .John O. McGinnis, The Decline of the Western Nation State and the 

Rise of the Regime of International Federalism, 18 CARDOZO L. REV. 903 (1996). 

 (.2010) 635-671כרך ב משפט מינהלי ארז -ראו, למשל, דפנה ברק 116

(. לכך נוספות 1980) 421( 1, פ"ד לה)דפי זהב בע"מ נ' רשות השידור 389/80הדין העיקרי בעניין זה הוא בג"ץ -פסק 117

( 2, פ"ד מו)כוןפורז נ' שר הבינוי והשי 5023/91גם ההלכה שקבעה חובת פרסום מכרז בהקצאת קרקעות ציבוריות: בג"ץ 

(; והקביעה של חובה לערוך מכרז למינויים בשירות הציבורי ואיסור על מינויים על בסיס זיקה פוליטית לגורם 1992) 793

(, שם נשלל תוקפו 1998) 111( 5, פ"ד נב)הסתדרות העובדים הכללית החדשה נ' מדינת ישראל 154/98הממנה: בג"ץ 

 משום שהמינוי נעשה ללא מכרז. של מינוי אדם למשרת יועץ לסגן השר,

משפט ארז -(; דפנה ברק2004) 261–203 א מכרזיםלדיון בהתפתחות החובה לפרסם מכרז ראו, למשל, עומר דקל  118

 (. 2013) 52–46 מינהלי: משפט מינהלי כלכלי

, פ"ד ' שר הבטחוןשייב נ 144/50(. ראו גם, ברוח זו, בג"ץ 1949) 82, 80, פ"ד ב בז'רנו נ' שר המשטרה 1/49בג"ץ  119

 (.1983) 356, 337( 3, פ"ד לז)מיטרני נ' שר התחבורה 337/81(; בג"ץ 1950) 410, 399ה 

 (.1957) 1500, 1490, פ"ד יא האוצר-אניות מיכל ומשא בע"מ נ' שר 125/57למשל, בג"ץ  120

 .35לעיל, ה"ש ראו  121
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(, שם נקבע כי חוק שלפיו יוענק סיוע ציבורי רק לקרנות פנסיה "ותיקות" 1994)כלל מהלך זה בעניין 

מאז יושמה  122חדשות, ולפיכך כפוף לביקורת שיפוטית.פש העיסוק של בעלי קרנות פנסיה פוגע בחו

יסוד: חופש -הגישה הנוהגת בפסיקה, בעיקר מאז חקיקת חוקלפי דין. -גישה זו בעשרות רבות של פסקי

בצדו היקף הגנה מצומצם למדי על אך , רחב מאד אמנם הוא פרישה של חופש העיסוקההעיסוק, היקף 

 המקרים נקבע שהפגיעה בחופש העיסוק היא מוצדקת. כמעט כל , ולפיכך בהזכות

תן וליל רשויות השלטון להצדיק את פעעחיוב טלת הלהקנות הכשר דמוקרטי לנועד  הנדוןמהלך ה

-אף שביתולהחלת ביקורת שיפוטית לבירור תוקפה של ההצדקה המוצעת.  ,בקביעת מדיניות כלכלית

ערכה אם ההוא ה הכרעות שיפוטיות בסוגיהבשהגורם המכריע נראה המשפט אינו מציין זאת במפורש, 

יש  . כאשר, למשל בהשפעת לחצם של עוסקים בענףהמדיניות הנדונה נעשתה על יסוד שיקולים זרים

פגיעה בחופש העיסוק ועמה החובה לבסס את המדיניות על הסמכה מפורשת  מוכרתיסוד סביר להניח כך, 

כאשר הממשלה מעניקה תנאים מועדפים ולהצביע על הצדקה מהותית לנקוט בה. כך, למשל,  בחוק

החלטת הרשות להתקשר רק כמו כן,  123ק של האחרים.בלבד, היא פוגעת בחופש העיסו לאנשים מסוימים

עם מספר מצומצם של ספקים, כמו גם הקביעה של תנאי סף להשתתפות במכרז שבגינם נמנעת 

פגיעה במקרים מתאימים  יםחשבנההשתתפות במכרז מגורמים אחדים שעוסקים בתחום הרלוונטי, 

עביר סמכויות שלטוניות לידיו של מטעם דומה, גם החלטה לה 124בחופש העיסוק של עוסקים כאמור.

בעבור הרשות  מסוימתקביעת תנאים שמכוחם אדם אינו רשאי לעסוק בפעילות או גורם פרטי מסוים 

עיגון  של מרכזיתהחשיבות המכל מקום,  125.בחופש העיסוק שלו , עשויה להיחשב פגיעההשלטונית

 אורון, למשל, ההסבר לקביעה בפרשת הגבלת כוחה של הכנסת. זהול יסוד נוגעתה-הנורמה הנידונה בחוק

במשך חמש שנים  (, כי החוק שנדון שם, שבו נקבע כי יש לראות תחנות שידור אחדות ששידרו2002)

המשפט, -כפי שנימק ביתללא קבלת זיכיון כמי שקיבלו רישיון, פוגע שלא כדין בחופש העיסוק.  לפחות

יבורי בתקינות אופן הפעלת שיקול הדעת הפגיעה העיקרית שנגרמה עקב חוק זה היא באינטרס הצ

הסיווג של ההסדר כפוגע בחופש העיסוק נועד להקנות הכשר דמוקרטי  126.ובשלטון החוק השלטוני

הגבלת סמכות החקיקה של הוחלה פרשנות מרחיבה זו לשם טרם עם זאת, עד כה  להכרזה על בטלותו.

 127בשירות הציבורי. "מינויים פוליטיים"להתיר  הכנסת

סדרה השלטונית אשעצם ה ההנחהאין מונחת חופש העיסוק הזכות לפרשנות המרחיבה של ד הביסו

. אין דבר רע כשלעצמו, אף לא , כנהוג בדיני זכויות האדםמוצדקת-של פעילות כלכלית היא לכאורה בלתי

                                                             
 (. 1994) 441( 5, פ"ד מח)בע"מ נ' שר האוצר כלל חברה לביטוח 726/94בג"ץ  122

למשל, אף שאין מוטלת על הממשלה החובה לסייע לעבודתם של עיתונאים, לאור העובדה שהיא בוחרת לעשות כן  123

באמצעות הנפקת תעודת עיתונאי לעיתונאים מסוימים, שההחזקה בה מעניקה הטבות, אי הענקת התעודה לאדם שעוסק בתחום 

(; 1981) 589( 3, פ"ד לה)יונס נ' מנכ"ל משרד ראש הממשלה 509/80עת בחופש העיסוק שלו. ראו: בג"ץ העיתונות פוג

, פ"ד סייף נ' לשכת העיתונות הממשלתית 5627/02(; בג"ץ 2002) סרי נ' לשכת העיתונות הממשלתית 7093/02בג"ץ 

 (.2008) תשורת הדין נ' לשכת העיתונות הממשלתי 10324/07(; בג"ץ 2004) 70( 5נח)

, משרד המשפטים, אגף שומת מקרקעין לשכת שמאי המקרקעין בישראל נ' 6464/03ראו בעניין זה, למשל, עע"מ  124

( )השופטת חיות(: "הפגיעה האפשרית הנובעת מקביעתה של הגבלה מספרית מחריפה שעה 2004) 303, 293( 3פ"ד נח)

רת המכרז הוא נתח עיקרי מכלל השירותים בענף הרלוונטי, שכן ידי משרדי הממשלה[ במסג-שהיקף השירותים המוזמנים ]על

ברמתו, באיכותו ובמחירים שהציע מאלמוני  אז עלולה ההגבלה לפגוע באופן שרירותי בעיסוקו של פלוני אף שאין הוא נופל

נ' המוסד עמותת חברות הסיעוד בישראל  7217/95ב'מאגר' המיוחל"; בג"ץ  אשר גורלו שפר עליו, והוא זכה להיכלל

( 4, פ"ד נג)לם נ' מנכ"ל משרד החינוך, התרבות והספורט 5936/97(. בג"ץ 1997) 574, 561( 3, פ"ד נא)לביטוח לאומי

(. לדיון 2004) 890( 5, פ"ד נח)בקמן נ' שר העבודה והרווחה 5636/01(. לגישה שונה ראו בג"ץ 1999) 681, 673

נ  הפרקליטבקמן נ' שר העבודה והרווחה"  5636/01רות: בעקבות בג"ץ בפרשה זו ראו מיכל טמיר "על חוקתיות ועל סבי

185 (2008.) 

(. לגישה שונה ראו בג"ץ 1995) 819, 808( 4, פ"ד מט)( נ' שר התחבורה1986קומפיוטסט ראשל"צ ) 1064/94בג"ץ  125

 (.1992) 550, 543( 1, פ"ד מו)התאחדות סוכני נסיעות ותיירות בישראל נ' שר התחבורה 2505/90

המשפט אמנם הכיר בכך שבחוק הנידון -(. בית2002) 664, 640( 3, פ"ד נו)ראש הכנסת-אורון נ' יושב 1030/99בג"ץ  126

הדין -יש "פגיעה בחופש העיסוק של מתחרים פוטנציאליים בלי לקדם יעד חברתי כלשהו" )שם(, אך, כאמור, נראה מפסק

 הדעת השלטוני ושלטון החוק. -ן הפעלת שיקולשהפגיעה העיקרית היתה בנורמה המוסדית בדבר אופ

לחוק שירות המדינה  21דוגמה לכך הוא ההיתר לקבוע "משרות אמון" מסוימות, שהמינוי להן נעשה ללא מכרז )סעיף  127

(. עם זאת, מוחל פיקוח שיפוטי על אופן הפעלת שיקול הדעת גם באשר למינויים למשרות אמון. 1959-)מינויים(, תשי"ט

(, שם בוטל, על יסוד החשש 2009) התנועה למען איכות השלטון בישראל נ' ממשלת ישראל 5657/09ג"ץ למשל, ב

 שמדובר במינוי פוליטי, מינויו של אדם לתפקיד מנכ"ל משרד ממשלתי.
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לכאורה, במשטר רישוי, בהגבלת מונופולים וכדומה. החשש הוא שלאור קיומן של קבוצות אינטרסים 

השפעה, המדיניות השלטונית בתחומים כלכליים, יהא תוכנה אשר יהא, לא נועדה לקדם -אורגנות ורבותמ

אסדרה ה את ייחוד את האינטרס הציבורי אלא את האינטרסים של גורמים מעוניינים. היבט זה מסביר

אסדרה  לעומת, שמסווגת באופן כמעט אוטומטי כפגיעה בחופש העיסוק, שלטונית של פעילות כלכליתה

שלגביהן אין מתעורר כנראה משום , שאינן נחשבות לרוב פגיעה בזכות חוקתית של פעילויות אחרות

 יתר של קבוצות אינטרסים.-באותה עוצמה החשש מפני השפעת

המשפט מכיר בקיומו של -בית גישה מרחיבה באשר להיקף הפרישה של הזכות,ההחלה של בצד 

לקבוע הסדרים שפוגעים בחופש  , ובראשן הכנסת,ת המאסדרותשל שיקול דעת לרשויומתחם רחב למדי 

מומחיות מקצועית . הגורם המכריע בעניין זה הוא ההערכה אם ההסדר הנדון נקבע על יסוד העיסוק

יחס הסף שמקובלות ב-ההימנעות מהחלת דרישות ביטוי מובהק לכך הוא. בהתבסס על שיקולים עניינייםו

ודאות ממשית -אי קיימתא שאם וה. במקרים מן הסוג האחרון הדין אחרות לפגיעה בזכויות חוקתיות

, לא כך ביחס לחופש העיסוק .באשר לשאלה אם הפגיעה בזכות החוקתית מוצדקת, הפגיעה אינה חוקתית

היא לרוב הפוכה, ואם אין יסוד מוצדק לסברה  לטעות . הקצאת הסיכוןלפחות במקרים מן הסוג שנדון כאן

אותו , מוכר תוקפה של הפגיעה בחופש העיסוק בגין ההסדר השלטונילהחלת  שקיימת חלופה סבירה

. הביקורת השיפוטית מתמקדת בבחינה של אופן הפעלת שיקול הדעת השלטוני במקרים קונקרטיים, הסדר

שוויונית, ובהערכה ביקורתית של -הוא כדין ואינו נעשה בדרך לא ההסדריישום עצם כלומר בבחינה ש

 אות המעבר, שעניינן ההחלה של תנאים חדשים על מי שכבר עוסקים במקצוע הנדון.סבירותן של הור

לשכת פרשת דוגמה לכך היא  128היא מצומצמת למדי. ההסדריםהביקורת על תוכנם של לעומת זאת, 

י אין להחיל את אחת מדרישות הרישוי שנקבעו המשפט אמנם קבע כ-. בית(1997) מנהלי ההשקעות

הדרישה לעמידה בבחינות  – 1995-ייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"הבחוק הסדרת העיסוק ב

על מי שכבר עסק במקצוע זה לפני כניסתו של החוק  – הסמכה כתנאי לעיסוק בניהול תיקי השקעות

המשפט הכיר בכך שמכלול הדרישות -ביתלמרות ש, שתוארה בדומה למגמה הכלליתאולם, לתוקף. 

קבע שפגיעות אלה הן מוצדקות, ובכלל זה  הואישוי פוגע בחופש העיסוק, שנקבעו במסגרת משטר הר

הדרישה לעמוד בבחינות  –החלתן גם על עוסקים ותיקים, והסתפק בפסילת ההחלה של תנאי אחד בלבד 

חרף ההכרה בהיקף פרישה רחב של חופש כלומר,  129ואף זאת רק לגבי עוסקים ותיקים. –ההסמכה 

כך שההסדר הנדון נועד לקדם אינטרס ציבורי ראוי כדי להוביל להכרה בכך העיסוק, כמעט תמיד די ב

 היא כדין. החריגים לגישה זו הם מצומצמים למדי.  זכותשהפגיעה ב

, למשל ריסון שיפוטיהיקף ההגנה המצומצם על חופש העיסוק אינו נובע רק משיקולים שמחייבים 

ליעילותם של אמצעים חלופיים להגנה  םולהשוות הקושי להעריך את יעילותם של תנאי הכשירות השונים

חופש העיסוק היקף הפרישה של . הטעם העיקרי לכך הוא שהגישה המרחיבה לעל אינטרסים ציבוריים

פעילות  תהכרה בחשיבות רבה במיוחד של האינטרסים הפרטיים שנפגעים עקב אסדרנובעת מאינה 

הנורמה המוסדית שעיקרה מניעת השפעה בלתי עסקית. הבסיס לגישה המרחיבה הוא עיגון חוקתי של 

. אם אין השלטונית ראויה של בעלי אינטרסים כלכליים על הגורמים שמופקדים על קביעת המדיניות

מתעורר חשש להשפעה פסולה, ממילא אין מוטלת מכוח הנורמה המוסדית  הגבלה על היקף שיקול הדעת 

חופש העיסוק הזכות החוקתית למהשלטון שנובעת  של הכנסת ושל רשויות המינהל. ההגבלה על רשויות

תחומה, מחוץ לגדרה של הנורמה המוסדית הנדונה, למקרים שבהם ההסדר השלטוני מונע מאדם להמשיך 

. באופן דומה, ההכרזה לעסוק במקצועו, ולפיכך פוגע באוטונומיה שלו ולא רק באינטרסים כלכליים שלו

הפרטי של  על האינטרס ההגנה יסוק מתמקדת במקרים שבהםעל בטלות של הסדרים הפוגעים בחופש הע

כפי אינה מחייבת ביטול של המדיניות הכללית, אלא רק קביעת חריג לה, אדם להמשיך לעסוק במקצועו 

כאמור, מעבר למסגרת צרה זו אין מוטלת הגבלה של ממש על . לשכת מנהלי ההשקעותת שנקבע בפרש

עשרה השנים -בחמש. בהתאם לכך, ויית מדיניות כלכליתבהתו חופש הפעולה של רשויות השלטון

                                                             
 ( )הנשיא שמגר(: "]לפי החוק[,1991) 815, 807( 5, פ"ד מה)מדינת ישראל נ' סלוק 762/90ראו ברוח זו, למשל, ע"א  128

פרטי. ]...[ העיסוק כחוקר פרטי איננו  חוקר המבקש רשות להקים משרד לחקירות פרטיות חייב לעבוד חמש שנים כחוקר

להפקיד ענייני  אפשרי ]לצורך צבירת הניסיון הדרוש לפי החוק[ במסגרת השירות הציבורי, והוא גם מתיישב עם מטרת החוק

זה הולם ]...[ את המדיניות הכללית בדבר  רות המנוסים בתחומם. פירושלקוחות פרטיים בידי חוקרים פרטיים ומשרדי חקי

על ניהול העסקים במסגרות אלה. ]...[ החוקים הללו קובעים תנאים שונים כדי  דרכי ההסדרה של מקצועות חופשיים ופיקוח

( 2מח), פ"ד יני דתותהשר לענינ'  כהן 6500/93ץ "בגהציבורי";  מנת להגן על האינטרס-לפקח על העיסוק, ובעיקר על

 ; ועוד.(1994) 842, 837

 (. 1997) 367( 4, פ"ד נא)לשכת מנהלי ההשקעות בישראל נ' שר האוצר 1715/97בג"ץ  129
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המשמעות המעשית של  בחופש העיסוק. תוהאחרונות לא הוכרז על בטלותו של דבר חקיקה מחמת פגיע

שלבי, שבו עיקר הבחינה היא -למעשה של מבחן שקרוב במהותו למבחן חד-היא החלההגישה שתוארה 

של  השהיתה לגורמים עסקיים בעיצובו, ולאו דווקא הערכמהי תכליתו של ההסדר הנדון ומידת ההשפעה 

 סבירותו או של עוצמת הפגיעה שנגרמת כתוצאה ממנו באינטרסים פרטיים שונים.

 והצעה לעיגון חוקתי "מוסדי" של הגישה הנוהגת . הערכה ביקורתית3

ים של הענקת מעמד חוקתי לנורמה שאוסרת העדפת אינטרסים צר , בדברשמיושמת בפסיקה הגישה

, מעורר קשיים הדין הנוהג. אולם, רצויה, מובילה לתוצאה גורמים עסקיים על יסוד שיקולים לא ענייניים

בדרך של פרשנות מרחיבה של חופש  אינוהעיגון החוקתי הרצוי של הנורמה שבגינם אנו סבורים ש

 בדרך של פרשנות מרחיבה של הוראות מתאימות בחוקי היסוד המוסדיים. אלא העיסוק

היבט אחד, שדומה לזה שנדון לעיל באשר לפרשנות המרחיבה של הזכות לשוויון, הוא ההכרח 

התכלית היסודית של ההגנה  להבחין בין תכליות שונות של ההכרה במעמד החוקתי של חופש העיסוק.

החוקתית על חופש העיסוק היא הגנה על חופש הבחירה של הפרט באשר לתחומי העיסוק שלו. במקרים 

זהות והוא מרכיב מרכזי בהגשמת האוטונומיה של -מעטים העיסוק המקצועי הוא בעל היבטים מכוננילא 

הפרט. בלשונו של אהרן ברק, "באמצעות העיסוק האדם מעצב את אישיותו ואת מעמדו החברתי. טול 

 לכלול תכלית זו של חופש העיסוק אינה מצדיקה 130".ופש העיסוק ונטלת ממנו צלם האדםמהאדם את ח

 על מנת בגדרו כל הגבלה שהיא על אופן העיסוק. הסדר שלטוני שלפיו נדרש לקיים תנאים כלשהם

אמנם צפוי להשפיע על התועלת הכספית שתופק מן הפעילות העסקית, אך  לעסוק בפעילות מסוימת

בהגנה מגולמים רכושיים ש-במקרה הטיפוסי אין בכך כדי לפגוע באפשרות המימוש של האינטרסים הלא

לפיכך, הקביעה שגם אינטרסים אחרים של הפרט מוגנים מכוח  ל חופש הבחירה של הפרט במה לעסוק.ע

-יתר על חופש העיסוק טעונה הצדקה נפרדת, שעיקרה, כאמור, הגנה על האינטרס הציבורי ולא הפרטי.

על ד במיוחשל ההכרה בזכות חוקתית לחופש העיסוק מחייבת הספקת הגנה רחבה  יסודיתהתכלית ה ,כן

האינטרסים המוגנים מכוחה, בדומה להיקף ההגנה שמקובל על זכויות אחרות שמגנות על האוטונומיה של 

של  הנדונה ההרחבהלעומת זאת, חופש הביטוי, חופש דת וכדומה.  גוןאישיות, כפיתוח הפרט ועל זכותו ל

טרסים של הפרט אלא אינעל  ןגלמטרה שונה. היא לא נועדה לה היקף הפרישה של חופש העיסוק נועדה

אין הצדקה משום כך,  פקח על פעילותו של השלטון בכל הקשור להסדרת פעילות בתחום הכלכלי.ל

הגנה על האינטרס הציבורי שהכרעות שלטוניות ל בכל הקשורלקבוע היקף הגנה זהה לחופש העיסוק 

  על יסוד שיקולים ענייניים.תעשנה 

ובלת בפסיקה. גם אם נניח שיש הצדקה למצוא עיגון אופן היישום של הגישה המקהוא  ניהיבט ש

היקף הפרישה לנורמה המוסדית הנדונה במסגרת חופש העיסוק, אין זה ברור שהגישה הנוהגת באשר ל

מכוח התכלית מצד אחד, בהיבטים אחדים היקף הפרישה הוא רחב מדי.  .היא זו המתאימה הזכותשל 

חופש העיסוק רק במקרים שבהם יש יסוד סביר לחשד הנדונה יש להכיר בכך שמעשה שלטוני פוגע ב

ידי קבוצות אינטרסים, לאור המטרות -שההחלטה השלטונית הושפעה באופן ממשי מלחצים שהופעלו על

ידי גופים -הפעלת סמכות שלטונית עלבמקרה של למשל,  131שביסוד ההסדר הנדון או לאור תוצאותיו.

ואים עצמם מופקדים, בין היתר, על הגנת האינטרסים של הדין או מועצת השמאים, שר-כמו לשכת עורכי

העוסקים בתחום זה, שהתוצאה הנובעת ממנה היא החמרת התנאים לעיסוק במקצוע, יש יסוד לחשש מפני 

אך ספק אם יש מקום להרחיב זאת  132שיקולים זרים שמצדיק את סיווג ההחלטה כפגיעה בחופש העיסוק.

עם תכליות ההכרה בזכויות יים, שכן הדבר אינו עולה בקנה אחד לכל פעולה הקשורה לאינטרסים כלכל

                                                             
)הנשיא ברק(:  383, בעמ' 129"ש , לעיל הלשכת מנהלי השקעות. ראו גם, ברוח דומה, עניין 583(, בעמ' 1994ברק ) 130

ופש העיסוק כזכות חוקתית נגזר מהאוטונומיה של הרצון הפרטי. הוא ביטוי להגדרתו העצמית של האדם. באמצעות חופש "ח

העיסוק מעצב האדם את אישיותו ואת מעמדו ותורם למרקם החברתי. ]...[ המלאכה מייחדת את האדם ומהווה ביטוי לצלם 

, פ"ד דות צנרת בנין ופיתוח בע"מ נ' שר התעשייה והמסחראיגלו חברה קבלנית לעבו 1452/93אלוהים שבו"; בג"ץ 

( )השופטת דורנר(: "הראציונאלים העומדים בבסיס חופש העיסוק הם עניינו של האדם להתפרנס 1993) 617, 610( 5מז)

מעמד ולהגשים את כישרונותיו, אישיותו ומאווייו. העיסוק שבוחר האדם לפרנסתו מאפשר את קיומו הפיסי, הוא מקנה לו 

 וקובע את איכות חייו".

 .66לעיל, ה"ש ראו,  131

 2832/96(; בג"ץ 1990) 236( 2, פ"ד מד)מוסקוביץ נ' מועצת השמאים 571/89למקרים מסוג זה ראו, למשל, בג"ץ  132

 מי ישמור על שומרי המשפט? (. ראו גם נטע זיו1996) 582( 2, פ"ד נ)בנאי נ' המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין

(2015.) 
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מצד שני, , שעניינן הגנה על אינטרסים פרטיים שמוכרים כחשובים במיוחד מבחינה מוסרית. חוקתיות

ההסתמכות על חופש תחומים שבהם נחוצה דווקא הרחבה של היקף הפרישה המוכר כיום. קיימים 

האינטרס הציבורי את  דםעל רשויות השלטון לנהוג בסבירות ולקהעיסוק לשם אכיפת החובה המוטלת 

 זכותאינה מבטיחה באופן מלא את השגת יעדיה. הסיבה לכך היא שבפסיקה אין מוכרת בדרך כלל פגיעה ב

הימנעות מהגבלת כוחו של גורם שיש לו כוח כך, למשל, כאשר המדינה אינה מתערבת בשוק. 

 רים שנועדו לעודד תחרות בענף אינן מוכרות כפגיעה בחופש העיסוקמונופוליסטי או מנקיטה בצעדים אח

חשש להשפעה בלתי  קיים. אולם, אלה הם המקרים המובהקים ביותר שבהם או בזכויות חוקתיות אחרות

רצויה של בעלי אינטרסים. הפעלת לחץ על רשות שלטונית כדי שזו לא תנקוט צעדים של אסדרה או 

ות חוק ההגבלים העסקיים הוא אמצעי מקובל לניצול עמדות השפעה של תעניק פטור מכפיפות להורא

 דווקא החלטות מסוג זה פטורות מביקורת ומן החובה לספק הצדקה.כך יוצא שגורמים עסקיים, ו

אנו סבורים שמוטב לייחד את הזכות החוקתית לחופש עיסוק לשם הגנה על בשל קשיים אלו 

שולל מאדם רית רבה, כלומר למקרים שבהם המעשה השלטוני אינטרסים פרטיים שיש להם חשיבות מוס

לקבוע היקף הגנה נדרש . במקרים אלה את האפשרות לעסוק במקצוע כלשהו ובכך פוגע באוטונומיה שלו

שלבי. לעומת זאת, -על חופש העיסוק, בדומה לזה שמקובל ביחס לזכויות אחרות, ולהחיל מבחן דונרחב 

מחוץ לחופש העיסוק. כזכור, עניינה של  הנידונה מוטב לעגן מוסדיתאת המעמד החוקתי של הנורמה ה

נורמה זו אינו ההגנה על אינטרסים פרטיים, והבירור הנחוץ במסגרתה הוא של תקינות ההחלטה 

השלטונית. לפיכך, הבחינה העיקרית שנדרשת אינה מהי עוצמת הפגיעה באינטרסים פרטיים, אלא מהי 

שלבי, שבמסגרתו -ה או המחדל השלטוני. לעניין זה מוטב להחיל מבחן חדהתכלית הדומיננטית של המעש

של התוכן טיב אכן, ההכרעה השלטונית מקדמת רווחה חברתית או פוגעת בה. ם אין מקום להעריך א

הדומיננטית היא קידום אינטרסים צרים, אך  וההחלטה השלטונית הוא גורם חשוב בהערכה אם תכלית

פסול או תקין הוא תכליתה של ההחלטה ולא התוצאה שנובעת ממנה. דוגמה  הבסיס לקביעה אם המעשה

יסוד: חופש העיסוק, -( שהוזכרה לעיל, שאמנם התבססה על חוק2002) אורוןלכך היא ההכרעה בעניין 

ייראו תחנות רדיו ששידרו ללא היתר במשך לפחות חמש שנים  לפיו חוק המשפט דן בתוקפו של-בית שם

לאור כך שמדובר בתכלית פרטית, בעיקר  ,קבע שאין זו תכלית ראויה המשפט-בית. יוןכאילו קיבלו זיכ

  133קרי הטבה עם גורמים אחדים, על חשבון אחרים.

הנורמה החוקתית היא לפיכך בעיקרה מוסדית: מוטלת על רשויות השלטון, ובכללן הכנסת, החובה 

אין  .בעת קביעת מדיניות כלכלית אוילהתחשב במכלול האינטרסים הרלוונטיים ולהעניק להם משקל ר

לקבוע הסדרים או להפעיל סמכויות לשם קידום אינטרסים צרים של עוסקים מסוימים. זוהי נורמה 

ככל שמדובר באסדרה  134שהוזכרו לעיל. ההסדרים המוסדיים דשהעיגון החוקתי המתאים לה הוא באח

)א( 1על פרשנות מרחיבה של סעיף  שמבוססת על הטלת תשלומי חובה, לרבות אגרות, מוטב להתבסס

הכנסת יסוד: הכנסת, שלפיו "-לחוק 1יסוד: משק המדינה; ובתחומים אחרים, יש להסתמך על סעיף -לחוק

יסוד: הממשלה, שלפיו "הממשלה היא הרשות -לחוק 1היא בית הנבחרים של המדינה"; ועל סעיף 

, יכולות לשמש בסיס לקביעה כי מוטלת הצהרתיות בעיקרן המבצעת של המדינה". הוראות אלה, אף שהן

על רשויות השלטון החובה לפעול לקידום האינטרס הציבורי ולא אינטרסים עסקיים צרים. במסגרת זו 

 שלבי.-שלבי ולא דו-מוטב להחיל, כאמור, מבחן חד

סמכותה של הכנסת לקבוע הסדרים בתחום הבחירות לכנסת הגבלות על . ה

 וכ"מחוקקת לעצמה"

רחב מסור לכנסת במסגרת סמכותה לקבוע את שיטת הבחירות, שיטת המשטר והיבטים  שיקול דעת

, מערכת ענפה של נורמות חוקתיות מוסדיות מסדירה ומגבילה כוח זה של הרשות . אולםנלווים לכך

המעמד  , שכןלעיל ושנדונ ותהתפתחות הפסיקה בתחום שונה מזו שמאפיינת את הנורמהמחוקקת. 

-לחוק 4סעיף  – יסוד "מוסדי" עוגן תחילה בחוק שמגבילות את סמכות המחוקקת החוקתי של הנורמו

גם בהקשר המהפכה החוקתית ניכר תהליך של הסטת מוקד הדיון  לאחריחד עם זאת, . יסוד: הכנסת

יסוד: כבוד האדם וחירותו, ובכלל זה -לזכויות חוקתיות, תוך החלה, במישרין או בהיקש, של חוקהנוכחי 

"לנוכח המשפט המשפט ציין כי מהלך זה נדרש -שלבית. בית-של בחינה דו החוקתית ודולוגיההעדפת המת

                                                             
 .664בעמ'  ,126לעיל ה"ש  ,אורוןעניין  133

 ]שני העמודים האחרונים של הפרק, לעדכן לפי עימוד סופי[ 5ראו לעיל, פרק ג. 134
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ידור בכפיפה אחת עם חוקי יסוד: הכנסת "-כדי שחוק, וכן "החוקתי הקיים כיום לאחר המהפכה החוקתית

נן בשורות הבאות נאפיין בקצרה את תוכ 135"., ובכך תהא הרמוניה חוקתית]...[ יותר 'חדשים'היסוד ה

נציע מהו העיגון החוקתי ולבסוף  ן החוקתיננצביע על ההתפתחות בפסיקה באשר לעיגו ,של הנורמות

 .שלהן הרצוי

 . הנורמה המוסדית1

שיטת המשטר מוגבל מכוח להבחירות לכנסת ואשר לשיטת שיקול הדעת של הכנסת בקביעת הסדרים ב

הרוב  :ת המותרות של הפעלת הסמכותתכליועוסק ב האחד. מוסדיות נורמות חוקתיות שני סוגים של

הם בכנסת אינו רשאי לקבוע הסדרים שתכליתם העיקרית היא קידום אינטרסים שלו, כמו הגדלת סיכויי

מבוססות שני מסוג  ותהגבל 136קוו מסוים.-מחדש או הנצחת סטטוס-להיבחר של חברי הכנסת המכהנים

, שממנו נובעות ון הייצוג הדמוקרטיהחובה לכבד עקרונות מהותיים, שהעיקרי שבהם הוא עקר על

 137.עודדרישות שונות, ובהן שוויון הבחירות, חשאיותן ו

כוחה של הכנסת לשלול את הזכות להיבחר המגבלות הללו חלות במגוון תחומים. דוגמה אחת היא 

 מגבלת למשל, עבר פלילי, ,בגין עילות מסוימות ,כשר או כראש ממשלהלכהן את האפשרות או  לכנסת

 תמוגבל המחוקקשל  וז סמכות. , כהונה במשרות ציבוריות בכירות, עמדות פוליטיות מסוימות וכדומהגיל

 םתכליתאם  מסוג זהראשית, הרוב בכנסת אינו רשאי לקבוע הסדרים  :הנורמות שהוזכרו סוגי ינמכוח ש

ה וכללית דרש שתחולתו של ההסדר תהיה רחבלשם כך נמאדם מסוים. את הכהונה למנוע היא  העיקרית

ואף  ,ולא למפרע –תוך קביעת הוראות מעבר מתאימות  –וחל באופן פרוספקטיבי יא ושהוולא פרטית, 

תיעשה במידה הקביעה של "כללי המשחק" גרום לכך של נועדורישות שאלה הן ד 138.מיידי באופןלא 

ת של ספקמ מסך בערות", כלומר בתנאים שבהם יש מידה"שתהא קרובה ככל האפשר להימצאות מאחורי 

 139הכנסת.-ודאות באשר להשפעתו של ההסדר הנדון על אינטרסים אישיים או סיעתיים של חברי-אי

במשך לא יותר משתי אפשרית כראש הממשלה  כהונהלקבוע כי למשל בהתאם לכך, הרוב בכנסת רשאי 

ש לתפקיד , לשם מניעת היבחרו מחדתקדנציות רצופות, אך אין בכוחו של הרוב להחיל הסדר זה מיידי

של הרוב לקבוע הסדרים מסוג  סמכותו. שנית, בעת קביעת ההסדר החדש שכבר מכהן במשרה זו מישל 

להצביע על זו מוטלת על הכנסת החובה  מכוח נורמהגם מכוח החובה לכבד את עקרון הייצוג.  תזה מוגבל

הציבור לקבוע מי יהיו  להצדיק הגבלות שמונעות מןבכדי שיקולים בעלי חשיבות נורמטיבית רבה במיוחד 

  140נציגיו.

לכהן כמועמד  ותשונ הגבלותשל  ןתוקפהמשפט נורמות מוסדיות אלה לבחינת -לא אחת יישם בית

, אך זאת לאור כך שנמצא כי ההסדרים םנשלל תוקפ טרםאמנם בבחירות לכנסת שנקבעו בחקיקה. עד כה 

ביטוי . רשות המחוקקתשל ה מוגבל-בלתית ולא על יסוד הכרה בשיקול דעת נורמועולים בקנה אחד עם ה

לפיו ראשי רשויות נדון תוקפו של חוק ש , שם(1996) מרכז השלטון המקומיבעניין  ניתן כךמפורש ל

כנסת לא יוכלו לכהן בשני התפקידים אם ייבחרו לכהן -מקומיות שלא כיהנו בעת חקיקת החוק כחברי

אותה עת בשתי המשרות יהיו רשאים להמשיך בכנסת הבאה, ואילו ראשי רשויות מקומיות שכיהנו ב

, זההשופט חשין ביסס את עמדת המיעוט שלו, שלפיה יש להכריז על בטלותו של חוק בשני התפקידים. 

"עד הנה הכריז בית המשפט, כמה וכמה פעמים, כי חוק כנסת לעיל:  ןשאופיי ןהראשו ותהנורמסוג על 

יסוד: הכנסת. ]...[ בחינה -לחוק 4רון השוויון שבסעיף פלוני בטל הוא מעיקרו אך באשר פוגע הוא בעק

פי אותו דגם. הדגם הוא, שהכנסת קבעה -מקרוב של פרשות אלו תגלה לנו כי ברובן חוקקה הכנסת על

נורמות לעצמה )מימון, זמני שידור(, ובקובעה נורמות שקבעה עשתה היא מעשה הפליה על דרך הענקת 

בענייננו עדים אנו לאותה תופעה עצמה:  ממי שאינם חבריה. ]...[ הטבות לחבריה ושלילת אותן הטבות

                                                             
 17, פס' 16, לעיל ה"ש מופזופט ג'ובראן. ראו ברוח זו גם עניין הדין של הש-לפסק 16פס'  ,16לעיל ה"ש  ,גוטמןעניין  135

 הדין של השופט מצא.-לפסק

"איסור  ; יואב דותן525-526, בעמ' 20, לעיל ה"ש מדינה "גבולות סמכותה של הכנסת לקבוע הוראות שריון"למשל,  136

 .(2001) 771לא  משפטיםעצמאית' כמגבלה חוקתית בפסיקת בית המשפט העליון" 'החקיקה ה

 (.2005) 644-649 : עקרונות יסודהמשפט החוקתי של מדינת ישראלאמנון רובינשטיין וברק מדינה  137

 .538-540, בעמ' 20, לעיל ה"ש מדינה "גבולות סמכותה של הכנסת לקבוע הוראות שריון"למשל,  138

 .538-540, בעמ' 109לעיל ה"ש  ,Adrian Vermeuleלמשל,  139

 . ,U. Chi. L. Rev. 83 (1998) Are Term Limits Undemocratic?Einer Elhauge 64למשל,  140
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 141הכנסת מחוקקת לעצמה, תוך שהיא מיטיבה עם חבריה ובה בעת מרעה היא עם מי שאינם חבריה".

ע וב, שם נקבע כי כוחה של הכנסת לק(2003)מופז בפרשת המשפט נדרש לסוג השני של המגבלות -בית

לכבד את זכותו של כל אזרח מוגבל מכוח חובתה  לכנסת בחירותמועמד בהכשירות להיות בעניין תנאים 

 גוטמןבעניין גם המגבלות הללו הובא  סוגי ינדיון מפורט בש 142.ומכוח עקרון הייצוג להתמודד בבחירות

גרוניס עמד שם בפירוט על החובה שמוטלת על הכנסת  אחוז החסימה. הנשיא(, שעסק בהעלאת 2015)

נובעת חובה ליצור תנאים שיאפשרו ייצוג של "עקרון הייצוג החוקתי", שממנו "כ אפייןלכבד את מה ש

הוא , בציינו כי ןהראשומהסוג ואילו השופט רובינשטיין הדגיש את המגבלה  143";קבוצות מיעוט בכנסת

]התיקון לחוק[ חשש כי לפחות במידה מסוימת לאור "]ה[ ,אינה כדין העלאת אחוז החסימהנטה לסבור ש

עמים לא כשרים של הדרת הרשימות הערביות, וזו יכלה להיות גם התוצאה בפועל אף לגבי מי נבע מט

 144."שנעדר כוונות כאלה

הקדים או להחלטות ל נוגעתמיושמות הנורמות המוסדיות שנדונות כאן  השב המקרים שניקבוצת 

א)א( 9עיף הארכת תקופת הכהונה נקבעה במפורש בס עללדחות את מועד הבחירות לכנסת. הגבלה 

"הכנסת לא תאריך את תקופת כהונתה אלא בחוק שנתקבל ברוב של שמונים  ולפייסוד: הכנסת, -לחוק

תן; תקופת ההארכה לא תעלה על יחברי הכנסת ואם נתקיימו נסיבות מיוחדות המונעות עריכת בחירות בע

שיפוטית על קביעה  המשפט העליון מוסמך להחיל ביקורת-המתחייב מהנסיבות האמורות". נראה כי בית

מיוחדות המונעות עריכת נסיבות אכן התקיימו "כי   כהונתהבחוק המאריך את תקופת  של הכנסת 

. כפי שציין השופט חשין בהקשר קרוב, "העיקרון המורה אותנו על עריכתן של בחירות בחירות בעיתן"

תית, וכוחו נעלה על כל לאחר תקופת כהונה הקצובה מראש ובמועדים קבועים מראש הוא עקרון התש

הקדים את מועד הבחירות הכנסת לסמכותה של במסגרת  145".עקרונות והוראות במשפט הבחירות שאר

החשש העיקרי הוא שמועד הבחירות ייקבע לפי אינטרסים צרים של רוב  ובכך לקצר את תקופת כהונתה

נסת לקבוע את מועד הבחירות מכות הכ(, כי "ס1999) משגבבהקשר זה, בעניין  צייןהמשפט -. ביתמזדמן

", אם כי לא מוגבלת-יסוד: הכנסת, אף היא, ככל סמכות, אינה בלתי-לחוק 35לכנסת הבאה, לפי סעיף 

 146מצא פגם במועד שנקבע באותו מקרה.נ

בפסיקה, עוסק בהגבלות על כוחה של הכנסת לקבוע הסדרים  בהרחבה ןשלישי, שנדותחום לבסוף, 

תעמולת הבחירות.  הקצאת זמני, למשל בתחום הקצאת מימון המפלגות וביחס לאופן עריכת הבחירות

 הנורמות שהוזכרו. ראשית, הרוב סוגי ינמכוח ש גם הוא כוחה של הכנסת לקבוע הסדרים מסוג זה מוגבל

מסוימות, למשל סיכויי ההצלחה בבחירות של רשימות הגדלת לשם אינו רשאי להשתמש בכוחו  בכנסת

פני רשימות חדשות, או להעדיף את האינטרסים של מפלגות -מיוצגות בכנסת עללהעדיף רשימות שכבר 

תכליתם העיקרית היא העדפת אינטרסים נמצא כי בהתאם לכך, הסדרים ש .פני מפלגות קטנות-גדולות על

הדגיש בית המשפט כי הכרעתו בדבר שלילת תוקפו ( 1992) כהןכך, למשל, בעניין ם. הוכרזו בטליצרים 

דרך ובעניין  147נובעת ממסקנתו כי ההסדר החדש נקבע כדי לסייע לסיעה מסוימת; דון שםשנשל ההסדר 

ביסס הנשיא לנדוי את מסקנתו בדבר בטלותו של חוק שנועד לשנות את אופן הקצאת ( 1981) ארץ

שבמסגרת הדיון בכנסת לא הובעה כל התייחסות לאינטרסים של כך -לעמכסת שידורי התעמולה בעיקר 

                                                             
 (.1996ן של השופט חשין )הדי-לפסק 20, פס' 485( 3, פ"ד נ)מרכז השלטון המקומי נ' הכנסת 7111/95בג"ץ  141

 .809, בעמ' 16לעיל ה"ש , מופזעניין  142

 .34פס' , 16לעיל ה"ש , טמןוגעניין  143

 שם, פס' א'. 144

ב, כי כאשר אין המדובר (. השופט חשין ציין, באמרת אג1998) 65, 49( 2, פ"ד נב)מואסי נ' שר הפנים 1913/97דנג"ץ  145

בשעת חירום, חוק המאריך את תקופת כהונתה של כנסת פלונית "יהיה בלתי חוקי בעליל ]...[ ואפילו יצביעו עבורו כל מאה 

דה דומה . לעמ544 בעמ' ,2לעיל ה"ש  ,בנק המזרחי נייןשלהם": ע-ועשרים חברי הכנסת אשר יאמרו להאריך את כהונתם

-David Kretzmer, Judicial Review of Knesset Decisions, 8 TEL-AVIV U. STUDIES IN LAW 95, 144ראו 

155 (1988). 

 (.1999הדין של השופט זמיר )-לפסק 6, פס' משגב נ' הכנסת 102/99בג"ץ  146

דברג(: "סבורני, כי עלה בידי ( )השופט גול1992) 322, 319( 4, פ"ד מו)ראש הכנסת-כהן נ' יושב 2060/91בג"ץ  147

העותרים לבסס את טענתם העובדתית, לפיה לא באה ההגדלה של יחידת המימון אלא לגרום לכיסוי גירעונות הבחירות שצברה 

 סיעת הליכוד. ]...[ איש מבין המשיבים ]...[ לא הציג בפנינו כל הסבר עובדתי אחר, שהיה בו להצדיק את ההגדלה האמורה".
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לעיתים מנוסחת דרישה זו בפסיקה כמכוונת לכך שההסדר  148דשות, שאינן מיוצגות בכנסת.רשימות ח

שנית, הקביעה של הסדרים אלה כפופה גם לחובות הנובעות מעקרון הייצוג הדמוקרטי.  149יהיה "הוגן".

הקצאת המשאבים הציבוריים בין הרשימות צריכה להיעשות באופן "שוויוני", או ש העיקרון המנחה הוא

היא כי אין  אומצה בפסיקהאופן המבטיח "מתן הזדמנות שווה" או "שוויון בסיכויים". התפיסה שב

בשוויון "פורמאלי", כלומר בהקצאה אחידה של משאבים בין כל הרשימות, אלא בשוויון אמנם המדובר 

 150צרכים של הרשימות השונות.יש להתחשב ב"מהותי", במסגרתו 

, אשר שימשו לא אחת להחלת מוסדיות ל נורמות חוקתיותהמדובר אם כן באוסף רחב למדי ש

ביקורת שיפוטית על הכרעותיה של הכנסת. כידוע, אלה הן הנורמות היחידות שמעמדן החוקתי הוכר עוד 

ובעיקר, כאמור, מהי  –לפני המהפכה החוקתית, והספקות הם מהו העיגון החוקתי המתאים להן 

עד כה טרם  יסוד: כבוד האדם וחירותו.-לאחר חקיקת חוק –המתודולוגיה החוקתית שבה יש ליישמן 

שמתחרות על  נראה שניתן לאפיין שלוש גישות עיקריותו התקבלה בפסיקה הכרעה ברורה בשאלה זו,

החוקתי באמצעות פרשנות מרחיבה של סעיף  ןהבכורה: הסתמכות על עקרונות בלתי כתובים, עיגון מעמד

 יסוד: כבוד האדם וחירותו.-קיסוד: הכנסת, והחלה של חו-לחוק 4

  יסוד: הכנסת-בחוקבעקרונות בלתי כתובים ו . עיגון של הנורמה המוסדית2

טרם אומצה באופן  ,בלתי כתוביםחוקתיים -יסוד עלהסתמכות על עקרונות ר בהגישה הראשונה, בד

ל גישה זו דובר מובהק ש .מקרים מתאימים בעתידלאך היא שבה ומוזכרת בפסיקה כבסיס אפשרי  ,מעשי

בסמכויות הכנסת  [...] "]כאשר[ מדברים אנו , למשל, הוא קבע כיבנק המזרחיבעניין  .היה השופט חשין

יש בנמצא כוחות 'נסתרים', כוחות הטבועים בעצם קיומה  [...] לעצמה ולא כמחוקקת לזולתה-כמחוקקת

ם הנשיא שמגר והנשיא ג 151".]...[ לחוקק חוקים של הכנסת, ואשר יש בהם כדי להגביל את סמכותה

 152על כוחה של הכנסת כרשות מכוננת. בלתי כתובות אפשרות להכיר בהגבלותאת הברק לא שללו שם 

המשפט וביטא נכונות עקרונית ליישם גישה זו במקרים מתאימים, כדי לאכוף -בפסיקה מאוחרת שב בית

כאמור,  153".הודית ודמוקרטיתביסודות בסיסיים של המדינה כמדינה יאיסור שמוטל על הכנסת "]לפגוע[ 

חשיבותה העיקרית של חלופה זו היא בכך שמכוחה עשויות להיות מוטלות מגבלות על כוחה של הכנסת 

חוקתיות  מוסדיות נורמות ניצבותבמוקד הדיון בחיבור זה  עם זאת, 154.הסדרים בחוקי יסוד גם בקביעת

                                                             
( )הנשיא לנדוי(: "כשלעצמי, מוכן הייתי 1981) 9, 1( 4, פ״ד לה)אגודת דרך ארץ נ׳ רשות השידור 81246/בג״ץ  148

להרחיק לכת בקבלת הכרעתה של הכנסת, ]...[ באין לפנינו נתונים בדוקים, אם עשר דקות )לפי החוק המקורי( הן זמן מספיק 

דקות הן מתחת לגבול המספיק והסביר. ]...[ במה דברים וסביר לשם תעמולתה של רשימה חדשה בטלוויזיה ואילו שמונה 

אמורים: כאשר יש לנו סימן כלשהו, שהכנסת אכן נתנה את דעתה על זכויותיהן של רשימות חדשות. לזה לא מצאתי סימן 

וכח כלשהו ב'היסטוריה החקיקתית' הקצרה של חוק התיקון. ]...[ דווקא הן הנפגעות העיקריות מן ההסדר החדש. ]...[ נ

הדברים הללו ראיתי עצמי נאלץ להסיק את המסקנה, שהצעת חוק התיקון ]...[ הוצגה לפני הכנסת, בכל הקריאות, תוך 

התעלמות גמורה מן הבעיה החשובה של שמירת שוויון הסיכויים של רשימה חדשה. ]...[ מכיוון שכך, אין לדון בה בעתירות 

 ".פי החזקה, שהכנסת לא חרגה ]מסמכותה[-אלה על

)השופט זמיר(: "שאלת המפתח היא, עדיין, אם נפגע השוויון בסיכויים  65 , בעמ'16לעיל ה"ש  ,הופנונג ענייןלמשל,  149

שבין רשימות המועמדים. על שאלה זאת יש להשיב, אם לפי השכל הישר ואם לפי חוש המומחיות, על יסוד הנסיבות המיוחדות 

יין, תוך התייחסות לערכים שיש להם חשיבות בהקשר זה: מהות הדמוקרטיה, שעליה לתת הזדמנות נאותה לדעות של כל ענ

כוח על ידי גופים חזקים וללא קיפוח של -ואינטרסים שונים להגיע לכלל ייצוג והשפעה, באופן הוגן, ללא ניצול של עמדות

 קבוצות חלשות".

)השופט לנדוי(: "על כורחך אתה אומר, שהשוויון, עליו מדובר  8, בעמ' 148ש "הלעיל , דרך ארץאגודת למשל, עניין  150

של חוק היסוד ]...[ אינו יכול להיות אלא שוויון מהותי, תוך התחשבות ראויה בנתונים המבדילים בין רשימה חדשה  4בסעיף 

 לגה קטנה, מאלה הקיימות מכבר".לבין מפלגה גדולה או אף בין רשימה חדשה לבין מפ

התנועה למען איכות השלטון בישראל נ'  971/99. ראו גם, ברוח זו, בג"ץ 545בעמ'  ,2לעיל ה"ש  ,בנק המזרחי נייןע 151

העצמית' כמגבלה (; דותן "איסור 'החקיקה 2002דינו של השופט חשין )-לפסק 51, 40, פס' 117( 6, פ"ד נו)ועדת הכנסת

ראו סוזי נבות "קביעת שכרם גישה זו . לביקורת על 781-783, בעמ' 136, לעיל ה"ש המשפט העליון"-חוקתית בפסיקת בית

לטענת נבות אין הצדקה ליצור קטגוריה של "כנסת  (.2003) 253ט המשפט  'המחליטים הם גם הזוכים'" של חברי הכנסת:

חוקקת לעצמה" כבסיס להגבלת כוחה של הכנסת הואיל ומדובר בקטגוריה צרה מדי שמביאה לפגיעה קשה בעקרון עצמאות מ

 הרשות המחוקקת, ומכל מקום ניתן להסתפק בעילות הקיימות להחלת ביקורת שיפוטית על פעילותה של הכנסת.

 )הנשיא ברק(. 394)הנשיא שמגר(, ובעמ'  327, בעמ' 2, לעיל ה"ש בנק המזרחיעניין  152

; וכן 31-34פס' במוזכרים שם, הדין של הנשיאה ביניש. ראו גם המקורות ש-לפסק 34פס'  ,4לעיל ה"ש  ,און-בר עניין 153

 .74בעמ'  ,137לעיל ה"ש  ; רובינשטיין ומדינה,381-379 , בעמ'30, לעיל ה"ש ברק "תיקון של חוקה שאינו חוקתי"

  .30ראו לעיל, הטקסט שליד ה"ש  154
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ואשר מגבילות את כוחה של  לא במפורש,, גם אם חוקתיות"(, שמעוגנות בחוקי היסוד עצמם-)ולא "על

למשל  –לא מעט מן ההסדרים הרלוונטיים נקבעים בחקיקה רגילה כמו כן,  הכנסת כרשות מחוקקת.

לעניין אופן ניהול הבחירות לכנסת, מימון המפלגות, דרכי תעמולה, הגבלות על הזכות להיבחר, חסינות 

מגבילות אשר ן החוקתי של הנורמות הנדונות כאן, יש חשיבות לבירור מעמדולפיכך  – כנסת ועוד-חברי

 .את כוחה של הכנסת. בכך עוסקות שתי הגישות האחרות שניתן למצוא בפסיקה

יסוד: -לחוק 4המסורתית, העיגון החוקתי של הנורמות הנדונות הוא בסעיף  שנייה, היא זו גישהלפי 

שוות". גישה זו יושמה  ]...[ תבחירוהכנסת תיבחר ב"בהוראה הקבועה שם שלפיה  בפרטהכנסת, ו

שם הוכרז על בטלותו של חוק שמכוחו הוענק מימון ציבורי רק  (,1969) ברגמןלראשונה בפרשת 

"אין ]לקבל[ את הטענה שסעיף : קבע בעניין זה כך השופט לנדוילמפלגות שהיו מיוצגות בכנסת היוצאת. 

ירות. מוכנים אנו להניח שמחוקקי הסעיף היסוד קובע רק הוראות טכניות ביחס לביצוע הבח-של חוק 4

הזה ראו לנגד עיניהם בראש ובראשונה את העיקרון של 'קול אחד לכל אחד', שעה שקבעו כי הבחירות 

תהיינה 'שוות'. אבל אין אנו סבורים שבכך מתמצית משמעותה המלאה של הקביעה הפרוגרמטית הזאת 

 חייב משתרע גם על הזכות להיבחר, הוא 4סעיף עקרון השוויון שבאם  [...]היסוד. -המופיעה בחוק

-בית 155תבטא גם בשוויון הסיכויים של רשימות המועמדים השונות המתחרות בבחירות לכנסת".לה

חוק שפוגע בעקרון השוויון בבחירות לכנסת יהיה תקף רק , 4כי לאור הסיפה של סעיף שם  קבעהמשפט 

דין. -בשורה של פסקייושמה עמדה זו  156הקריאות.כנסת לפחות בכל שלוש -חברי 61אם נחקק בתמיכת 

בארבעה מקרים נוספים הוכרז על בטלותם של הסדרים, שלושה מהם כללו הכרזה על בטלות חוק ואחד 

  157החלטה של ועדת הכספים של הכנסת.בטלות הכרזה על 

 , הנורמה החוקתית4לגישה זו שלושה מאפיינים עיקריים: ראשית, לאור ההסתמכות על סעיף 

 ענקאינו עולה בקנה אחד עם הדרישה שתושהסדר ב כאשר מדוברמגבילה את כוחה של הכנסת רק 

היבחר, אך לאו דווקא בתחומים האחרים שבהם עשויות הזדמנות שווה ללכנסת מתמודדים בבחירות ל

-שנית, מוחל מבחן חד לחול הנורמות הנדונות כאן, כגון לעניין כשירות לכהונה בכנסת או בממשלה.

. לבי, שבו מבררים אם ההסדר הנדון פוגע בעקרון השוויון אם לאו, בלא לברר אם הפגיעה מוצדקתש

-חברי 61הוא בכל זאת תקף, אם תמכו בו לפחות הסדר שפוגע בשוויון שלבי, -חרף המבחן החד, לבסוף

, אך 4 פוגעים בעקרון השוויון שמעוגן בסעיףאמנם  מסוימיםים נקבע שחוקים דבמקרים אחכנסת. כך, 

 4סעיף ההסתמכות על  158, הפגיעה בשוויון היא כדין.לפחות כנסת-חברי 61לאור כך שאלה זכו לתמיכת 

רשות להעניק תוקף חוקתי לנורמות שמגבילות את כוחה של ה אמנם אפשרה יסוד: הכנסת-לחוק

, הן 4 הבחירות לכנסת. עם זאת, לשונו של סעיף שיטתבקביעת הסדרים בתחומים הקשורים ל המחוקקת

הובילה לצמצום  קושי זה, על שני חלקיו,, אינה מתאימה לכך באופן מלא. ההכרה בהסיפבוהן  הרישב

-, ולעיגון גובר והולך של העקרונות החוקתיים הנדונים כאן במסגרת חוק4ההיזקקות בפסיקה לסעיף 

 ד: כבוד האדם וחירותו.יסו

 יות האדם. עיגון חוקתי של הנורמה המוסדית במסגרת דיני זכו3

ההסתמכות הגוברת, באופן הדרגתי מאז המהפכה החוקתית, על דיני זכויות האדם גם בכל הקשור 

שמגבילות את כוחה של הכנסת כ"מחוקקת לעצמה", נעשתה בשני היבטים עיקריים:  מוסדיותלנורמות ה

כות על , והחלה תחתיו של פסקת הגבלה "שיפוטית"; והסתמ4ביטול ההסתמכות על הסיפה של סעיף 

יסוד: כבוד האדם וחירותו לעיגון הנורמות הנדונות בתחומים שאינם עוסקים ישירות בבחירות -חוק

 לכנסת.

 שלבי של פסקת ההגבלה-הוא החלת המבחן הדו 4שבו צומצמה ההסתמכות על סעיף ראשון היבט 

יעה שהבחירות ובכלל זה את הקבלשנות" את האמור ברישה, אין "סעיף נקבע כי ה. בסיפה של במסגרתו

                                                             
 .698 , בעמ'71לעיל ה"ש  ,ברגמן עניין 155

 .700שם, בעמ'  156

; (1983) 141( 3, פ"ד לז)ראש הכנסת-רובינשטיין נ' יושב 141/82; בג"ץ  148"ש הלעיל  ,ץאגודת דרך ארעניין  157

(. במקרה הרביעי נפסלה מטעם דומה החלטה 1990) 529( 3, פ"ד מד)ראש הכנסת-תנועת לאו"ר נ' יושב 142/89בג"צ 

 .147 לעיל ה"ש ,כהן ענייןשל ועדת הכספים של הכנסת: 

, פ"ד ראש הכנסת-בלום נ' יושב 410/91(; בג"ץ 1973) 794( 1, פ"ד כז)קניאל נ' שר המשפטים 148/73ראו בג"ץ  158

 סער נ' ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת 4329/91יסוד: הכנסת; בג"ץ -(, לעניין תיקון לחוק1992) 201( 2מו)

 .25, פס' 157"ש , לעיל התנועת לאו"רוכן עמדת השופט ברק בעניין  ת אחוז החסימה;(, לעניין העלא1991)
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כנסת. לפני המהפכה החוקתית שימשה -חברי 61בחוק שזכה לתמיכתם של לפחות אלא שוות, לכנסת יהיו 

כוחה של הכנסת אף בלא הכרעה בדבר מעמדן החוקתי של כלל  ה צורנית עלהוראה זו בסיס להגבל

שזו תכלול גם  לשם כך, ננקט פירוש מרחיב של התיבה "אין לשנות", כך 159היסוד.-ההוראות שבחוקי

"פגיעה" בלבד בעקרון השוויון, כלומר קביעת הסדר בתחום הבחירות, כגון ביחס למימון המפלגות או 

להקצאת זמני תעמולת הבחירות, שיש בו הפרה של הדרישה להעניק הזדמנות שווה לכל המתמודדים 

את כוחה של הכנסת מגבילה  4של סעיף  רישהבבחירות. לאחר המהפכה החוקתית, שבה נקבע שהוראת ה

מהיצמדות ההגבלה, שכן  שלחליש מ לגורם דווקאהפך סיפה יסוד, ה-מעצם כך שהיא נכללת בחוק

בע היתר גורף לכנסת לסטות מן העקרונות החוקתיים הנדונים, ובלבד שתומכים בכך ונפירוש הקודם ל

ה מפני גנה נאותה תמספק האינ בססה העמדה שפרשנות זו של הסעיף. בפסיקה התהחברימ 61לפחות 

. תחתיו 4של סעיף  סיפהתוקפו של השימוש לרעה בכוחו של הרוב, ולפיכך, במהלך הדרגתי, נשלל 

 , בהתאם למבחני פסקת ההגבלההבחירות לכנסת דרישה להצדקה מהותית לפגיעה בשוויוןמוחלת כיום ה

 יסוד: כבוד האדם וחירותו.-שבחוק

(, 1990) תנועת לאו"רידי הנשיא ברק כבר בעניין -הקושי שבהסתפקות במבחן "צורני" בוטא על

כיסוי הגירעונות שצברו שם שעסק בשימוש לרעה בכוחו של הרוב להגדיל למפרע את מימון המפלגות ל

(, בעניין שלילת 1992) בלוםשחרגו מן התקציב שנקבע להן; ושוב בעניין לאחר המפלגות הגדולות 

כי  בשני המקריםמלבד זו הישראלית. הנשיא ברק ציין  אזרחות נוספתב המחזיקהזכות להיבחר מאדם 

אין לכן , ווהכנסת אינה מספיקה לשם הצדקת-מיכת רוב חבריהעובדה שחוק שפוגע בשוויון נחקק בת

פי הנורמות הנדונות כאן, -את החובה לפעול על גם בנסיבות אלה לשלול את האפשרות לאכוף על הכנסת

באשר לתפקידו  ר יהיה בבחינת חריגה מן "הקונצנזוס החברתיאך נמנע מליישם זאת בשל החשש שהדב

, דין הנוהגאולם, בסמוך לאחר המהפכה החוקתית שונה ה 160".בחברה הישראלית ולכוחו של שופט

 הופנונג. תחילה, בעניין יסוד: כבוד האדם וחירותו-בהתבסס על חוק עמדתו של הנשיא ברק אומצהו

יסוד: כבוד האדם וחירותו -להחיל את פסקת ההגבלה שבחוק תאת האפשרוהשופט זמיר  העלה(, 1996)

 161בעקרון השוויון.כדין פוגע  – 4שלא עמד במבחן ה"צורני" שבסיפה של סעיף  –כדי לברר אם חוק 

יסוד: הכנסת היא כדין אם -לחוק 4בעקבות זאת התגבשה ההלכה שפגיעה בעקרון השוויון שמעוגן בסעיף 

 .יסוד: כבוד האדם וחירותו-חוקשל פסקת ההגבלה שב ורק אם היא מקיימת את תנאיה

נדחתה הטענה לפגיעה  (2003)מופז בעניין נציין שני ביטויים עיקריים להלכה החדשה בעניין זה: 

נהנה ולא  זכויותב ע, אף שההסדר שנדון שם פגבבחירות שוויוןבזכות להיבחר ובזכות לשלא כדין 

כי הבירור הנחוץ הוא אם הפגיעה בשוויון נועדה לתכלית  המשפט קבע-הכנסת. בית-תמיכת רוב חברימ

עמד מקרה, נדחתה הטענה לבטלות החוק שאותו ראויה והיא מידתית, ומשנמצא כי כך הם פני הדברים ב

שגם  בקביעהל פסק הדין היא עיקרית שהחשיבות ה 162, חרף פגיעתו בשוויון הבחירות לכנסת.על הפרק

                                                             

לא )תשס"א( משפטים והשיח החוקתי בישראל"  ברגמןדין -ראו בעניין זה, למשל, אריאל בנדור "שריון וחוקה: פסק 159

קבע בית המשפט רק את  ברגמן, לפיה "בפרשת 2, פס' 2עיל ה"ש , לבנק המזרחי. ראו גם עמדת השופט זמיר בעניין 821

העיקרון של כבילה צורנית, כלומר, כבילה הדורשת רוב מיוחד של חברי הכנסת. עכשיו עומדת על הפרק כבילה מהותית, 

 .58י היסוד החדשים". ראו גם שם, פס' כלומר, כבילה הדורשת התאמה של חוק רגיל לערכים ולעקרונות שנקבעו בחוק

 .205, עמ' 158, לעיל ה"ש בלום; עניין 555, עמ' 157, לעיל ה"ש לאו"ר תנועתעניין  160

דינו של השופט זמיר. קיים ספק בנוגע לעמדתו של השופט זמיר: מצד אחד, -לפסק 12, פס' 16, לעיל ה"ש הופנונגעניין  161

אינו צריך הגנה מוחלטת, מעבר להגנה המוקנית לזכויות היסוד של האדם, שכן גם ]בבחירות לכנסת[ הוא ציין כי "השוויון 

)שם(. כלומר, החלת פסקת ההגבלה נועדה לקביעת היקף השוויון, כמו זכויות היסוד של האדם, אינו בגדר זכות מוחלטת" 

. מצד שני, בהמשך אותה פיסקה נראה שהשופט זמיר מתייחס להיקף הפרישה של בבחירות לכנסת ההגנה של הזכות לשוויון

ש: הזכות: "פגיעה בשוויון המהותי, בהקשר של הבחירות לכנסת, היא פגיעה בשוויון הסיכויים שאינה עומדת במבחן המשול

ההחלה, בהיקש, של פסקת ההגבלה צריכה להיעשות לשם שערכי המדינה, תכלית ראויה ומידתיות". הנשיא ברק הבהיר שם 

 (.75בעמ' שלבי, כמקובל ביחס לזכויות האדם )שם, -בירור אם הפגיעה בשוויון היא כדין, כלומר כי יש להחיל מבחן דו

 .110, ה"ש 92, 81-79, בעמ'  14להרחבה בעניין זה ראו, ברק, לעיל ה"ש 

הדין נידונו שתי טענות כנגד -הדברים הם מעט מורכבים יותר. בפסק-. פני804-812עמ' ב, 16, לעיל ה"ש מופזעניין  162

: פגם אחד נובע מכך 2001-ה(, תשס"אלחוק תקופת צינון למשרתים בכוחות הביטחון )תיקוני חקיק 1תקפותו של סעיף 

, שמכוחו הוארכה תקופת הצינון שבמהלכה אין אדם רשאי להיות מועמד בבחירות לכנסת, לא זכה לתמיכת למעלה 1שסעיף 

שוויון יסוד: הכנסת בדבר -לחוק 4אינו עולה בקנה אחד עם ההוראה החוקתית בסעיף  כנסת, ולאור כך שההסדר-חברי 60-מ

לחוק היסוד. שבוע לאחר חקיקת  7-ו 6פים סותר גם את סעי 1, הוא אינו תקף. פגם שני נובע מכך שסעיף הבחירות לכנסת

בדרך של  ,כנסת, ונועד לתקן את הפגם השני-חברי 61(, שנחקק ברוב של 33יסוד: הכנסת )תיקון מס' -נחקק חוק 1סעיף 

ן את הפגם השני אזי ממילא הוא תיקן גם את הפגם היסוד אכן תיק-. בית המשפט הניח שאם התיקון לחוק7תיקון סעיף 
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 גוטמןבעניין לכך נוספת ההכרעה  163היסוד המוסדיים הן זכויות יחסיות.-הזכויות הקבועות בחוקי

העלאת אחוז החסימה כי קבעה  הנשיאה נאור, שעסק בהעלאת אחוז החסימה בבחירות לכנסת. (2015)

יסוד: הכנסת, והוסיפה, עמדה שזכתה לתמיכת רוב -לחוק 4קבוע בסעיף " שעקרון השוויון"פוגעת ב

גם כאשר העלאת אחוז החסימה נעשית ברוב מיוחס, עדיין על ההוראה לעמוד במבחני כי " השופטים שם,

כי מהלך זה נדרש שם המשפט ציין -כאמור בפתח הדיון בסוגיה זו, בית 164".פסקת ההגבלה השיפוטית

, ובכך תהא הרמוניה ]...[ יותר 'חדשים'ידור בכפיפה אחת עם חוקי היסוד הת "יסוד: הכנס-כדי שחוק

ההלכה כיום היא שתוקפו של חוק שנטען כי יש בו פגיעה בעקרון השוויון בהתאם לכך,  165".חוקתית

; ואם פוגע בשוויוןהחוק  ש להכריע אםשלבי: תחילה י-ייקבע לפי מבחן דו יסוד: הכנסת-לחוק 4שבסעיף 

, כדי לבחון אם הפגיעה יסוד: כבוד האדם וחירותו-לכך היא בחיוב, תוחל פסקת ההגבלה שבחוקהתשובה 

 בין אם החוק נחקק בתמיכת רוב חברי הכנסת ובין אם לאו. וזאת, בשוויון מוצדקת

הנורמות הנדונות  עיגוןלנוגע יסוד: הכנסת -לחוק 4היבט שני שבו צומצמה ההסתמכות על סעיף 

מאפייני היסוד של שיטת קובע את  4. הרישה של סעיף סקים ישירות בבחירות לכנסתשאינם עובתחומים 

די בהוראה זו כדי לעגן את זה ברור אם ן . אייהיו "שוות" לכנסת הבחירות, ובכלל זה כי הבחירות

-מניעת שימוש לרעה בכוחם של חבריו הבטחת עקרון הייצוג הנדונים כאן, בדברהעקרונות החוקתיים 

הגבלות על הזכות של אנשים מסוימים ו כלול התחומים שהוזכרו, ובהם קביעת אחוז חסימהבמ הכנסת

גישה מרחיבה לעניין תחילה בפסיקה ננקטה  .או על משך הכהונה של הכנסת וחבריה להיות מועמדים

לא רק "קול אחד לכל  להבטיחנקבע שמכוחה נדרש משמעותה של הקביעה שהבחירות יהיו "שוות", ו

המשפט נוטה להסתמך -אולם, בשנים האחרונות בית 166.הזדמנות שווה לכל הרשימות גם אחד" אלא

במידה גוברת והולכת על דיני זכויות האדם דווקא, בעיקר על הזכות החוקתית לשוויון שנגזרת מן הזכות 

 לכבוד האדם, ועל הזכות החוקתית לבחור ולהיבחר.

למעשה של הסיפה של -עיל באשר לביטולזה היא מובהקת פחות מזו שתוארה ל היבטההכרעה ב

 , שבו(1996) הופנונגעניין , אך יש לה ביטויים לא מעטים בפסיקה. נציין את העיקריים שבהם: ב4סעיף 

המשפט כי היקף ההגנה על עקרון השוויון בבחירות -, קבע ביתנבחן תוקפו של חוק שעסק במימון מפלגות

ות החוקתית לשוויון, ויש לפיכך מקום להתבסס על ההלכות הזכ עללכנסת צריך להיות דומה לזה שמוחל 

, (1996) מרכז השלטון המקומיבעניין דברים מפורשים יותר נקבעו  167שנקבעו לעניין זה בפסיקה.

חשד לשימוש לרעה בכוחו של הרוב  לגביוזכות להיבחר ואשר התעורר פגע בבתוקפו של חוק ש שעסק

המשפט דחה את -. ביתפני אלה של מועמדים חדשים-הנים עלכנסת מכ-לשם העדפת אינטרסים של חברי

רה ללא הכרעה, כי יש בהסדרים הנדונים פגיעה בעקרון השוויון שמעוגן יאו לכל הפחות הותהטענה, 

זכות החוקתית ההזכות להיבחר )או על במקום זאת, נקבע כי ההכרעה צריכה להתבסס על  4.168בסעיף 

                                                                                                                                                                               

המשפט פסקת הגבלה שיפוטית לבירור תוקפו של -הדין החיל בית-הדין(. אולם, בהמשך פסק-לפסק 12הראשון )ראו פס' 

שלבי של פסקת -לחוק, כדי לבחון האם פגיעתו בעיקרון השוויון היא כדין. מכאן שאין זה ברור אם החלת המבחן הדו 1סעיף 

; או שהדבר הופנונג, כפי שהיה בעניין 4ההגבלה נועדה להצדיק פגיעה בשוויון שלא נחקקה ברוב הנחוץ לפי הסיפה של סעיף 

בפסיקה מאוחרת הועדפה הפרשנות השנייה. עוד ראו כמפורט בגוף המאמר, נעשה חרף כך שהחוק התקבל ברוב הדרוש. 

יסוד: הכנסת" -לחוק 4סעיף ספר רובינשטיין: על פירושו העדכני של  בעניין זה אביגדור קלגסבלד "מהלכת רובינשטיין עד

 (.2012) 183יד  עיוני משפט

 .78, בעמ' 14לעיל ה"ש  ,ברק 163

)ב(; 6 , פס'; מלצר12-16. ראו ברוח זו, בין היתר, עמדת השופט ג'ובראן, פס' 2פס' , 16 , לעיל ה"שגוטמןעניין  164

 רובינשטיין, פס' א'. השופטים פוגלמן וחיות הותירו עניין זה ללא הכרעה.

 ג'ובראן.לפסק דינו של השופט  16, פס' שם 165

 7-8, בעמ' 148 , לעיל ה"שדרך ארץאגודת  ; עניין698-699עמ' , ב71 , לעיל ה"שברגמן ראו, למשל: עניין 166

, לעיל מרכז השלטון המקומי ; עניין149-148 בעמ' ,157לעיל ה"ש , רובינשטיין ענייןברק(;  )השופט 15לנדוי(,  )הנשיא

רובינשטיין ומדינה,  . ראו גם67-65 , בעמ'16, לעיל ה"ש הופנונג ; ענייןדינו של השופט חשין-לפסק 13-12פס' , 141 ה"ש

-לפסק 2, פס' 147לעיל ה"ש  ,כהן ; עניין538, עמ' 157, לעיל ה"ש לאו"ר תנועתעניין ; 642-649בעמ' , 204 לעיל ה"ש

 .דינו של השופט גולדברג

הוא )השופט זמיר(: "האם, מבחינה זאת, דין אחד הוא לפגיעה בזכות יסוד ודין אחר  12, פס' 16, לעיל ה"ש הופנונגעניין  167

אף ההבדל בלשון החוקים, לעניין זה, לא צריך להיות הבדל -לפגיעה בעקרון השוויון בבחירות לכנסת? אני נוטה לחשוב שעל

במשמעות החוקים. אכן, השוויון בבחירות הוא ערך מרכזי, והוא ראוי להגנה מרבית, כמו החשובים שבערכים החוקתיים, כגון 

 ". אדם וכבוד האדםהאדם, כמו חירות הזכויות היסוד של 

)השופט גולדברג(: "שוויון התחרות בין המבקשים להיבחר  8, בעמ' 141 , לעיל ה"שמרכז השלטון המקומיעניין  168

בל יסוד: הכנסת, ועל־כן חוק הפוגע בשוויון זה אינו חייב להתק-לחוק 4כמועמדים לרשימה לכנסת אינו נכנס לגדרו של סעיף 

http://www.nevo.co.il/law/72242/4
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שעסק בסוגיה  (,2003) מופזעניין בדומה לכך, ב 169.פסקת ההגבלהבעניינה מוחלת בהיקש ש ,(לשוויון

כפופה לדרישה שהבחירות יהיו "שוות" להיבחר המשפט נמנע מלהכריע אם הגבלת הזכות -בית ,קרובה

יסוד: כבוד האדם -חוק, והחיל ביקורת שיפוטית על החוק בהסתמך, בהיקש, על 4שקבועה בסעיף 

לפגוע בקבוצות היתה שעלולה  ,העלאת אחוז החסימהב שעסק(, 2015) גוטמןבעניין  לבסוף, 170.וחירותו

מיעוט בחברה, בעיקר בציבור הערבי, קבעו לפחות חלק מן השופטים כי יש לבחון את תוקפו של ההסדר 

מגמה דומה עולה גם מן הגישה שננקטת  171הנדון מנקודת מבט של הפגיעה בזכות החוקתית לשוויון.

שלילת הזכות ל בנוגעיסוד: הכנסת, -א לחוק7התייחס ליישום הוראת סעיף בשנים האחרונות בפסיקה ב

להיבחר. גוברת המגמה להכיר בכך שהפעלת הסמכות מכוח הוראה זו פוגעת בזכויות חוקתיות, ולפיכך 

 172.במסגרת זומוחלים הדינים המקובלים 

 ת של הגישה הנוהגת והצעה לעיגון חוקתי "מוסדי"ביקורתי הערכה. 4

-. אימאז המהפכה החוקתית בהירות-מאופיינת באיבאשר לנורמות שנדונות כאן נוהגת בפסיקה הגישה ה

ן החוקתי והן את המבחן שיש להחיל ביחס להוראות חוק שנמצא כי אינן נהבהירות אופפת הן את עיגו

נה הבהירות הזו, באמצעות הבח-בקנה אחד. נראה כי יש מקום לצמצם, ולו במידת מה, את איעמן עולות 

 בין שתי הנורמות החוקתיות שתוארו, כך שביחס לכל אחת מהן תוחל מתודולוגיה חוקתית מתאימה.

לקבוע הסדרים בדבר שיטת תכליות המותרות של הפעלת הסמכות עוסקת בהיא זו ה אחת נורמה

הרוב בכנסת אינו רשאי לקבוע הסדרים שתכליתם העיקרית כאמור, הדין הוא שהבחירות ושיטת המשטר. 

מחדש או הנצחת -להיבחר הם של חברי הכנסת המכהניםיא קידום אינטרסים שלו, כמו הגדלת סיכוייה

לעניין זה נראה שיש מקום לפסוע בעקבות הגישה המסורתית, וברוח הדיון שהובא קוו מסוים. -סטטוס

, זודית שלבי. העיגון המתאים לנורמה מוס-לעיל ביחס לנורמות המוסדיות האחרות מוטב להחיל מבחן חד

יסוד: הכנסת. -לחוק 4בהסדרים הקשורים במישרין או בעקיפין לבחירות לכנסת, הוא ברישה של סעיף 

יסוד: הכנסת, בכל הנוגע לזכות לבחור -לחוק 5זה גם על סעיף  בהקשרבמקרים מתאימים ניתן להסתמך 

ן הוא ההחלה של מבחן לחוק היסוד, לעניין הזכות להיבחר. הגורם החשוב כא 7-ו 6לכנסת, ועל סעיפים 

שלבי, שמשמעותו שהנורמה היא מוחלטת. הכנסת אינה רשאית לקבוע הסדרים בתחום הבחירות -חד

לכנסת שתכליתם העיקרית היא קידום אינטרסים של הרוב בכנסת, תהא התועלת הציבורית שנובעת 

יסוד, בדבר לחוק ה 4מהסדרים אלה אשר תהא. באותה מידה, ההוראות שקבועות בסיפה של סעיף 

, לעניין 7האפשרות "לשנות" את עקרון השוויון, בחוק שהתקבל בתמיכת רוב חברי הכנסת, ובסעיף 

האפשרות לקבוע בחוק הגבלות של הזכות להיות מועמד בבחירות לכנסת, צריכות להתפרש באופן שאינו 

רים את עקרון שולל את המעמד החוקתי המוחלט של הנורמה הנדונה. משמעות הדרישה שהסדרים שמפ

השוויון בבחירות לכנסת או פוגעים בזכות לבחור ולהיבחר תיעשה ב"חוק" צריכה להיות כי תנאי הכרחי 
                                                                                                                                                                               

ברוב של חברי הכנסת". השופט זמיר הסתפק בקביעה שבכל מקרה החוק שנדון שם לא פגע בעקרון השוויון ולפיכך נמנע 

באופן מרחיב ולכלול בו גם  4, ורק השופט חשין, בדעת מיעוט, קבע שיש לפרש את סעיף (4)שם, פס'  מלהכריע בסוגיה זו

פריסתו  לא נמצא לנו כל טעם ראוי לצמצם את תחום(: "13)שם, פס'  רהגבלה על כוחה של הכנסת לשלול את הזכות להיבח

וך הוא: משקלו להבדילם מן המועמד הבודד; נהפ, לאיסור הפליה בין רשימות מועמדים דווקא יסוד: הכנסת-חוקל 4 של סעיף

תחולה בכל תחום מתחומי הבחירות. וככל שירבה ויפרוץ כן ייטב -הסגולי הכבד מאוד של עקרון השוויון יחייבנו לראותו כבר

 ."לנו

 השופט גולדברג.לפסק דינו של  12-13פס' שם,  169

 . 806, בעמ' 16, לעיל ה"ש מופזעניין  170

, השופט הנדל: "]הנשיא גרוניס[ הדגיש במפורש כי הביקורת החוקתית שערך נשענת על סעיף 16לעיל ה"ש  ,גוטמןעניין  171

לחוק יסוד: הכנסת, ולא על הזכות לשוויון הנגזרת מכבוד האדם. ]...[ אינני חולק על כך במקרה הנדון, גם מפני שכרגע אין  4

ה בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. עם זאת, חשוב להבהיר, גם לגבי מקרים עתידיים, שיתכן מצב שבו בסיס לקבוע שיש פגיע

שינוי של עקרונות כיום, יהיה מה לומר בסוגיית שינוי השלטון. ]...[  –בהיבט השוויון  –גם לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו 

וי להיכנס תחת המטריה של פגיעה בכבוד האדם ובשוויון". עש –על הקשר ההדוק שלו לזכויות האדם  –המשטר הדמוקרטי 

בהעלאת אחוז גם , שעסק 158"ש , לעיל הסערהדין של השופט פוגלמן. לעומת זאת, בעניין -לפסק 1ראו גם שם, פס' 

סימה עלולה לפגוע בעקרון השוויון, המשפט כי "יש לכאורה יסוד לטענתו של העותר כי קביעת אחוז ח-החסימה, ציין בית

לחוק יסוד הכנסת", אך דחה את העתירה לאור כך  4שהוא מרכיב רב חשיבות בשיטת הבחירות לכנסת כפי שנקבעה בסעיף 

 הכנסת.-שהחוק זכה לתמיכת רוב חברי

עשרה -ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השש 1280/021; א"ב 802-803 , בעמ'73לעיל ה"ש  ,ולנר ענייןראו, למשל:  172

 7, פס' עשרה נ' זועבי-ועדת הבחירות המרכזית לכנסת התשע 9255/12(; א"ב 2003) 22, 18, 16, 1( 4, פ"ד נז)נ' טיבי

-327(, 55)ה"ש  179 בעמ' ,6לעיל ה"ש  ,מידתיות במשפטברק  :(. עוד ראו בעניין זה2013דינו של הנשיא גרוניס )-לפסק

328. 
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לתוקפם של הסדרים אלה הוא שתכליתם העיקרית היא כללית ואינה קידום אינטרסים של הרוב בכנסת. 

ותי ולא רק פורמאלי, כך במילים אחרות, יש מקום לפרש את הדרישה לקיומו של "חוק" גם כעניין מה

שלעניין זה, הסדר שנקבע לשם קידום אינטרסים צרים אינו מקיים את הדרישה האמורה. משום כך, גם 

כנסת, אין בכך כדי לרפא את הפגם שעניינו הפרת -חברי 61-אם תמכו בהצעת חוק מסוימת למעלה מ

בהוראת נוקשות בלבד, כלומר  4התוצאה היא שעניינה של הסיפא של סעיף  הנורמה החוקתית הנדונה.

 173., ואין לראות בו פסקת התגברותיסוד של ההסדר שקבוע ברישא-בשינוי בחוק

חובה לכבד עקרונות מהותיים, שהעיקרי שבהם הוא עקרון הנורמה החוקתית השנייה עוסקת ב

רים זוהי דרישה עצמאית, שמתווספת לדרישה הראשונה, והיא רלוונטית לכן במק .הייצוג הדמוקרטי

שבהם נמצא שתכליתו העיקרית של ההסדר הנדון היא ראויה, כלומר עניינה קידום אינטרס ציבורי ראוי 

שלבי, וזאת משום -נורמה זו בלתי נמנעת החלה של מבחן דול בנוגעולא אינטרסים של הרוב בכנסת. 

ימת סמכותה של שבצד עקרון הייצוג מוכרים עקרונות יסוד חוקתיים נוספים, שאף בהם יש להתחשב בתח

שבמסגרתו יש להתחשב בעקרונות  –ולא כלל  –הסתפק בקביעת סטנדרט ל הכרחיהכנסת. בהקשר זה 

היסוד השונים, שעלולים להוליך לתוצאות מנוגדות. כך, למשל, העלאת אחוז החסימה עלולה להיות 

לשם הגדלת כוחן נחוצה מכוח עקרונות בדבר הגברת המשילות ויציבות הממשלה, ובמקרים מסוימים אף 

להתמודד במסגרת רשימת מועמדים משותפת. לעניין זה יש  תידרשנההפוליטי של קבוצות מיעוט, ש

עקרון הייצוג יש להעניק ליסוד: כבוד האדם וחירותו. -הצדקה להחיל, בהיקש, את פסקת ההגבלה שבחוק

הקביעה שחוק פוגע בזכות  לחובה לכבד זכויות חוקתיות. כאמור לעיל, ןשנית המעמד נורמטיבי דומה לז

ביניים או חזקה שהחוק פסול. נובעת מכך גם הקצאה מסוימת של הסיכון -חוקתית משמעותה מסקנת

לטעות, הקצאה של נטל ההוכחה על הטוען לפגיעה מוצדקת בזכות החוקתית, ועוד. לאור מעמדו הייחודי 

ט גישה דומה בנוגע להסדר שסותר של עקרון הייצוג בשיטת המשטר הדמוקרטית, אנו סבורים שיש לנקו

חוקתיות, שמשמעותה דומה, ובכלל זה הקצאה מתאימה של -את הנורמה הזו. יש לקבוע לגביו חזקת אי

הסיכון לטעות ושל נטל ההוכחה. בנוגע לנורמה זו אין כנראה חשיבות מכרעת לשאלה אם יש למצוא לה 

יסוד, או ה-לחוק 7-ו 6, 5ימות אותו, בסעיפים יסוד: הכנסת ובהוראות המשל-לחוק 4עיגון חוקתי בסעיף 

יסוד: כבוד האדם וחירותו, מכוח ההכרה בכך שהזכות לכבוד האדם מאגדת בתוכה את -ישירות בחוק

לבחור, הזכות להיבחר, חופש ההתאגדות, חופש הביטוי וזכויות  הרלוונטיות: הזכות תיוהזכומכלול 

רון הייצוג צריכה להיחשב דומה במהותה לפגיעה בזכות חוקתיות אחרות. העיקר הוא בכך שהפגיעה בעק

יסוד: כבוד האדם -חוקתית, ובגין כך יש להחיל, יהא זה במישרין או בהיקש, את פסקת ההגבלה שבחוק

 וחירותו.

 . עקרון חוקיות המינהל והכלל בדבר הסדרים ראשונייםו

שות המחוקקת לרשות המבצעת. היבט מרכזי של עקרון הפרדת הרשויות הוא חלוקת הסמכויות בין הר

לקבוע בחקיקה את סמכויות רשויות המינהל,  הכנסתעל הנורמה המוסדית העיקרית בתחום זה היא ש

עיקרי ההכרעות המהותיות הכרוכות בהפעלת הסמכויות  ה"הסדרים הראשוניים" שהם ובכלל זה את

המכונה "עקרון חוקיות  ,וז נורמהה"מינהלי" של  הנקבע מעמד כבר מראשית ימיה של המדינה 174הללו.

הגבלת כוחה של הרשות המבצעת לפעול בלא הסמכה לכך בחוק. עד המהפכה  השעניינ המנהל",

החוקתית היו לעקרון זה שני מאפיינים עיקריים: מצד אחד, הוכרה תחולה רחבה שלו, שהתבטאה בכך 

אלא על כל מעשה שלטוני  םאדשהוא חל לא רק על הפעלת סמכויות שלטוניות שיש בהן פגיעה בזכויות 

עקרון, כך שלא היה בו להגביל את הבעל חשיבות ציבורית רבה; מצד שני, לא הוכר מעמדו החוקתי של 

 כוחה של הכנסת לאצול לרשות מינהלית סמכות לקבוע הסדרים ראשוניים. 

ר, המשפט אמנם הכי-בעקבות המהפכה החוקתית ניכר בפסיקה שינוי בשני המאפיינים הללו. בית

(, במעמדה החוקתי של הדוקטרינה בדבר הסדרים ראשוניים, וזאת בהתבסס 1998) רובינשטייןבפרשת 

                                                             
 .224-226בעמ'  לעיל ה"ש _, . לגישה שונה ראו וינטל,184-186בעמ'  לעיל ה"ש _, ראו ברוח זו ברק, מידתיות במשפט, 173

להרחבה על התפתחות הדוקטרינה במשפט הישראלי ודיון במעמד הדוקטרינה בשיטות משפט אחרות, ראו: גדעון ספיר  174

 379מב  משפטים(; יואב דותן "הסדרים ראשוניים ועקרון החוקיות החדש" 2010) 5לב  עיוני משפטוניים" "הסדרים ראש

(; דפנה 2010) 50-54כרך א הסמכות המינהלית צחק זמיר ; י163-171מ' , בע137(; רובינשטיין ומדינה, לעיל ה"ש 2012)

 (.2010) 325כרך א משפט מינהלי ארז -ברק
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הדוקטרינה, ולפי הגישה  תאך בשנים האחרונות צומצם היקף תחול 175יסוד: כבוד האדם וחירותו;-על חוק

ות. הדוגמה המקובלת כיום היא חלה כמעט אך ורק על הפעלת סמכויות שיש בהן פגיעה בזכויות חוקתי

במדיניות הממשלה ביחס למשק הגז הטבעי, לאחרונה הדין שעסקו -המובהקת למגמה זו היא שני פסקי

הכללית כלומר, בשונה מן המגמה  176בלא שההסדרים הראשוניים בנושא עוגנו בחקיקה. בוצעהש

קטרינה של הדו ביחס לעקרונות אחרים של המשפט החוקתי המוסדי, העיגון החוקתי עד כה אופיינהש

לצמצום היקפה. בשורות הבאות נאפיין בקצרה דווקא יסוד: כבוד האדם וחירותו הוביל -הנדונה כאן בחוק

, תוך הבחנה בין מעמדה המינהלי למעמדה החוקתי, בדבר הסדרים ראשונייםאת תוכנה של הדוקטרינה 

 החוקתי הרצוי. נּהת עיגוידון בסוגיובעקבות זאת נ

 ית. הנורמה המוסד1

היעדים העומדים ביסוד עקרון  יבטיה של הדוקטרינה בדבר הסדרים ראשוניים נועדו להגשים אתשני ה

נהל והשאיפה למסור הכרעות ערכיות בסוגיות השנויות פיקוח על פעילות רשויות המִ  –שלטון החוק 

אין היבט אחד, שעיקרו מינהלי, במובן זה ש .בו ניתן ייצוג לעמדות הציבורשבמחלוקת ציבורית לגוף 

חוקיות  עיקרוןלפי מינהלית. הרשות הסמכותה של היקף נובעת ממנו הגבלה על כוחה של הכנסת, עוסק ב

 ידי הכנסת-על רשות מינהלית אינה רשאית לפעול בתחומים מסוימים אלא אם הוסמכה לכךנהל המִ 

היבט ה, בדרך של קביעת העקרונות ואמות המידה הבסיסיים שלפיהם תופעל הסמכות. במפורש בחוק

והוא עוסק בהיקף סמכותה של הכנסת להסמיך במפורש רשות מינהלית לקבוע בעצמה  וקתי,הוא ח שניה

ק שיקול דעת רחב מדי ילהענאת ההסדרים הראשוניים. לפי נורמה חוקתית זו, הכנסת אינה רשאית 

 טים הללו.נעמוד בקצרה על שני ההיב 177לרשות שלטונית להכריע בנושאים בעלי חשיבות ציבורית רבה.

 , המינהלי, שעיקרו הוא פרשנות החוק בנוגע להיקף הסמכות של הרשות המינהלית,ההיבט הראשון

דוקטרינה ה, נוסחה כבר בשנותיה הראשונות של המדינהתחילה, בפסיקה שניתנה  .מפותח למדי בפסיקה

, שם נשלל תוקפה (1949) בז'רנו הדין בעניין-בצורה צרה למדי. הביטוי המובהק לכך הוא פסק הנדונה

"כלל גדול הוא כי לכל אדם  של החלטה שלטונית שפגעה בחופש העיסוק, בשל היעדר הסמכה לכך בחוק:

יד אשר יבחר לעצמו, כל זמן שההתעסקות בעבודה או -קנויה זכות טבעית לעסוק בעבודה או במשלח

צמצמת, וקבע כי המשפט ניסח שם את ההלכה בצורה מ-בית 178יד אינה אסורה מטעם החוק".-במשלח

בטלות ההחלטה המינהלית נובעת משילוב של שני תנאים: האחד, המעשה השלטוני פוגע בזכות יסוד; 

עמדה דומה לכך נקבעה גם  179והשני, היעדרה של אפילו "הסמכה מכללא" בחוק לפגוע בזכות הנדונה.

צומצם היקפם של שני  בפסיקה מאוחרת יחד עם זאת, 180(.1951) שייבבעניין דין נוספים, כגון -בפסקי

 הסייגים הללו לדרישה להסמכה בחוק. 

, ותחתיו מוחלת לפגיעה בזכויות הסייג שלפיו די גם ב"הסמכה מכללא"קה אין מוכר עוד יבפס

(, שבמקרה עסק 1983) מיטרניהדין בעניין -פסקהדרישה להסמכה מפורשת ומפורטת. דוגמה לכך היא 

קביעה של השר שמשרדי הרישוי והמוסכים המורשים אינם  – בז'רנובפרשת  נהשנדו ה סוגיהבאות

רשאים לקבל מסמכים ממגישי בקשות לרישוי רכב שאינם בעלי הרכב. ההבדל היה בכך שבמקרה זה 

, שהותקנו מכוח הוראה בחוק שהעניקה משנה-בתקנות, כלומר בחקיקת הרשות המנהלית עוגנה מדיניות

המשפט נקט בגישה קפדנית לעניין -בקשות. ביתה תלשר סמכות "להסדיר" בתקנות את אופן הגש

                                                             
: "]ה[קונסטיטוציונליזציה של המשפט הישראלי ]השפיעה[ על 'מעמדו' 522בעמ'  ,6, לעיל ה"ש רובינשטייןעניין  175

 המשפטי של הכלל הבסיסי, שלפיו ההסדרים הראשוניים צריכים להיקבע בחקיקה ראשית".

התנועה למען איכות  4374/15(; בג"ץ 2013) סקים נ' ממשלת ישראלהמרכז האקדמי למשפט ולע 4491/13בג"ץ  176

 (.2016) השלטון בישראל נ' ראש ממשלת ישראל

; ברק מדינה "הכלל החוקתי בדבר החובה לקבוע 'הסדרים 399-401, בעמ' 174 לדיון בהבחנה זו ראו דותן, לעיל ה"ש 177

 (.2012) 451-449, 449מב  משפטיםליואב דותן ולגדעון ספיר" ראשוניים' בחוק: תגובה 

 ( )השופט ש"ז חשין(.1949) 82 , בעמ'119לעיל ה"ש , בז'רנועניין  178

: "]אין לראות[ את האיסור שאסרו המשיבים על המבקשים ]...[ כפעולה משטרתית רגילה, אלא כמעשה 84שם, בעמ'  179

בו משום קיפוח אחת מזכויות היסוד של האזרח, וכי בהעדר סמכות מפורשת או מכללא בחוק אין לו, לאיסור, צידוק  אשר יש

כלשהו. אם אמנם אין דרך אחרת לתיקון המצב, אלא הדרך שבה אמרו המשיבים ללכת, על המחוקק להגיד דברו". לדיון 

מאזני בחינה מחודשת"  בית של הביקורת השיפוטית בישראל:בהלכה זו ראו, למשל, יהושע )שוקי( שגב "הדילמה הנורמטי

 (.2005) 303ג משפט 

, נ' כפר שמריהו פרץ 262/62(. ראו, בנוסף: בג"ץ 1950) 410-411, 399, פ"ד ה שייב נ' שר הבטחון 144/50בג"ץ  180

 (.1962) 2114, 2101( 3פ"ד טז)
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 ]...[ יש ללמוד מן ההסמכה של המחוקק הראשיהדרישה להסמכה בחוק, וקבע כי היא מתקיימת רק אם "

כי הייתה מונחת ביסודה הכוונה להעניק למחוקק המשנה את הכוח לשנות מגבולותיה והיקפה הקיימים 

 ם הגבלתן של חירויות יסוד[בנושאים שעניינ] מוסמך לפעולאין מחוקק המשנה " וכן ;"של זכות יסוד

בדרך  ידי המחוקק הראשי סמכות ברורה, גלויה ומפורשת לטפל בסוגיה האמורה-אלא אם הוקנתה לו על

בחוק להסדיר תחום כלשהו אינה כוללת,  ת רשויות המנהלהסמכפי גישה זו, -על 181ההגבלה או האיסור".

הרחבה נוספת של  הסמכות לאסור על הכול לעסוק באותו תחום. בלא לשון מפורשת מתאימה, את

שם נקבע שלשם הכרה בסמכותה של  (.1998) רובינשטייןהדין בעניין -בפסקהנורמה הנדונה נעשתה 

רשות שלטונית לפעול בתחום מסוים אין די בכך שהכנסת הסמיכה אותה במפורש לעשות כן, אלא נדרש 

"החוק הוא זה שאמור לקבוע אמות מידה לפתרונן של ם הראשוניים: גם שבחוק המסמיך ייקבעו ההסדרי

של[ המתחם שבגדריו פועלת בחוק הכרעות גורליות, עקרוניות ומהותיות לחיי הפרט. ]נדרשת קביעה 

הרשות המבצעת, ושל הכיוון, העיקרים או התכלית שאמורים להנחות את הרשות המבצעת 

מתפרש כך שאין מוכרת סמכותה של הרשות המינהלית  אם הכנסת נמנעה מכך, החוק 182.בפעולתה"

לפעול בתחומים שבהם הדבר מבטא "הכרעות גורליות, עקרוניות ומהותיות". בהתאם לכך נקבע שם 

לשר הביטחון לפטור אנשים משירות ביטחון משתרעת רק על הענקת פטור על  בחוק שהסמכות שהוקנתה

למשל מטעמים משפחתיים או בריאותיים, אך אינה כוללת  יסוד טעמים שאינם שנויים במחלוקת ציבורית,

 סמכות להעניק פטור לתלמידי ישיבה ש"תורתם אמנותם".

, שלפיו הדרישה להסמכה בחוק מוחלת בז'רנוגם הסייג האחר שנקבע בעניין צומצם במהלך השנים 

, להסמכה בחוק. במקרים אחדים נקבע כי ביסוד הדרישה ר המעשה השלטוני פוגע בזכות יסודרק כאש

אין עומדים רק טעמים הקשורים להגנה על זכויות אדם אלא גם  כמו גם הכלל בדבר הסדרים ראשוניים,

 עקרוניות ומשמעותיות שיקולים שנובעים ממהותו של המשטר הדמוקרטי, שלפיהם הכרעות חברתיות

ציות יפה שלטונית של ידי גוף ייצוגי. דוגמה מרכזית לכך היא הפסיקה בנושא אכ-צריכות להיעשות על

לעיתים נומקה הדרישה אמנם נורמות דתיות והתחשבות בשיקולים דתיים בהפעלת סמכויות שלטוניות. ל

לעיתים הבסיס לכך היה  ולםא .פגע בזכויות יסוד שלטוניבכך שהמעשה ה בסוגיה זו להסמכה בחוק

הלכת שלו, טעון הסדרה -שהתחשבות בשיקולים דתיים היא עניין שלאור המשמעות החברתית מרחיקת

 183בחקיקה ראשית.

ההיבט השני של הנורמה הנדונה הוא חוקתי, ועניינו, כאמור, הגבלת כוחה של הכנסת לאצול שיקול 

הנשיא ברק קבע  (.1998) רובינשטייןהדין המנחה הוא פרשת -פסק כאןדעת נרחב לרשות מינהלית. גם 

להתעלם מהכלל  ]...[המחוקק רשאי היה ותו "יסוד: כבוד האדם וחיר-שם כי בעוד שעד חקיקת חוק

להסמיך את הרשות המבצעת לקבוע בחקיקת משנה או בהוראות מינהל ]בדבר הסדרים ראשוניים[ ]ו[

הנורמטיבי של הנורמה, והכנסת  ה", הרי שלאחר המהפכה החוקתית חל שינוי במעמדהסדרים ראשוניים

יסוד: -חוקשנחקק החוק שנדון שם נחקק לפני עם זאת, לאור כך ש 184.האינה רשאית עוד לסטות ממנ

                                                             
)השופט שמגר(. בפרט, נפסק כי "הביטוי 'להסדיר' אינו יכול להתפרש  358-359בעמ'  ,119"ש , לעיל המיטרניעניין  181

באופן הכולל את הסמכות לאסור כליל את העיסוק במקצוע פלוני. ]...[ אם התכוון המחוקק הראשי להעניק למשרד התחבורה 

נתו האמורה במלים מפורשות וברורות" )שם, את הסמכות לאסור על המקצוע של מגישי בקשות בתמורה, חייב היה לבטא כוו

חשבון לעסוק -משנה שמכוחה נאסר על רואי-(. ראו גם, ברוח דומה, לעניין שלילת תוקפה של הוראה בחקיקת361-360בעמ' 

ברנשטיין נ'  200/57(. וכן ראו: בג"ץ 1973) 719( 1, פ"ד כז)הליפי נ' שר המשפטים-ליפבסקי 144/72בשמאות, בג"ץ 

 (.1958) 268, 264, פ"ד יב שמש-המקומית ביתהמועצה 

 . 515, בעמ' 6לעיל ה"ש , רובינשטייןעניין  182

( )הנשיא 1954) 1531, 1524, פ"ד ח אקסל נ' עיריית נתניה 122/54למשל, לעניין האיסור על גידול חזיר, בג״ץ  183

לדעתנו בעיה כללית וארצית, שאינה מיוחדת למקום מסוים, ופתרונה נתון לסמכותו הייחודית של אולשן(: "הבעיה הזאת היא 

בהחלטה  .המחוקק הארצי, אלא אם כן מצא המחוקק הארצי לנכון להעביר את כוח ההחלטה בעניין זה לסמכויות המקומיות

העם, ולפיכך הוא מסור למוסד  שאוב מרצוןמעין זו כרוכה שאלת שלילת חופש הפרט. ]...[ הכוח להגביל את חופש הפרט 

(. ראו 1955)  734, פ"ד י אביב-פריידי נ' עירית תל 72/55בית המחוקקים"; בג"ץ  –הרשאי לדבר ולהחליט בשמו, והוא 

(, שם נקבע 1954) 55, 40, פ"ד י לזרוביץ' נ' המפקח על המזונות 98/54גם, לעניין סמכותו של המפקח על המזונות, בג"ץ 

פי הוראות -היה הרצון לספק, על"הנימוק האמיתי" לאיסור על גידול חזיר שהטיל המפקח על המזונות "לאור המסקנה שכי 

הממשלה, את דרישותיהם של חוגים מסוימים לצמצם, מטעמים דתיים טהורים המושרשים עמוק במסורת הלאומית שלנו, את 

נפסק כי בהיעדר הסמכה מפורשת לכך  כך בחוק. במספר מקריםאין לאיסור תוקף, בהיעדר הסמכה ל גידול החזיר בארץ",

רטף, הספקת מזון בע"מ נ' שר המסחר  231/63בחוק, הממשלה אינה רשאית לאסור יבוא מזון שאינו כשר. למשל, בג״ץ 

 .8"ש , לעיל המיטראל(; עניין 1963) 2730, פ"ד יז והתעשיה

 .31, 28, בפס' 6, לעיל ה"ש יןרובינשטיעניין  184
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המשפט נמנע מלקבוע באופן -כבוד האדם וחירותו, כך שתוקפו נשמר מכוח פסקת שימור הדינים, בית

מפורש מהי המשמעות וההיקף של העמדת הנורמה הנדונה במעמד חוקתי. בספרות האקדמית הובעו 

 185עמדות שונות בסוגיה זו.

המשפט -ידי בית-מידת היישום שלהן בפועל עלות עקרוניות אלה, הלכ הקביעה בפסיקה של בצד

חוקתיות, ואף זאת רק ביחס  הוא ביחס למעשים שלטוניים שפוגעים בזכויות מןאחידה. עיקר יישואינה 

להיבט המינהלי של הנורמה הנדונה, כלומר לעניין קביעת סמכותה של רשות מינהלית לפגוע בזכויות, 

הפכה לחלק מן המשפט המקובל  הדרישה להסמכה בחוק. כאמור, ה של הכנסתולא לעניין הגבלת כוח

יסוד: כבוד האדם וחירותו, והיא תקפה ביתר שאת לאחר חקיקת חוק -עוד לפני חקיקת חוק בישראל

כתנאי להכרה בתוקפו של מעשה שם עוגנה במפורש, בפסקת ההגבלה, הדרישה להסמכה בחוק היסוד, 

ים שפגעו בזכויות אדם שלטוני יםשל מעש םלא אחת נשלל תוקפהתאם לכך, בשלטוני שפוגע בזכויות. 

יש אמנם מקרים שבהם לא נאכפה הדרישה  186בחוק. לכך מחמת היעדר הסמכה מפורשת מספיק חוקתיות

ולעיתים נעשה הדבר  187,שפוגע בזכות להסמכה מפורשת בחוק כתנאי להכרה בתוקפו של מעשה שלטוני

 חריגים למגמה הכלליתאך אלה  188כות נועדה להגן על זכות חוקתית אחרת;כך שהפגיעה בז-בהתבסס על

על בטלותו של חוק מחמת כך  הכריז טרםהמשפט -ביתבצד זאת, חרף מגמה זו, במישור החוקתי בפסיקה. 

הפגיעה המותר בזכויות חוקתיות, והסתפק בתחימת מידה מפורטות באשר לאופן -שלא נקבעו בו אמות

 מינהלית באמצעות פרשנות מצמצמת של החוק.סמכותה של הרשות ה

הגישה שהפכה  ,בכל הקשור להפעלת סמכויות שלטוניות שאינן כרוכות בפגיעה בזכויות חוקתיות

דומיננטית בפסיקה בשנים האחרונות מבטאת התייחסות לדוקטרינת ההסדרים הראשוניים כאל דין רצוי 

במפורש את הרשות המינהלית בחוק הסמיכה  בלבד. במישור החוקתי, בהתייחס למקרים שבהם הכנסת

עיון" -הותיר ב"צריךלהחיל ביקורת שיפוטית על החקיקה והמשפט -בית נמנע לקבוע מדיניות עקרונית,

כך -. במקרים אחדים הדבר נעשה בהתבסס עלהדוקטרינהאת השאלה אם יש להכיר במעמד החוקתי של 

לפיכך הוא ממילא מוגן מכוח פסקת שימור הדינים ו יסוד: כבוד האדם וחירותו-שהחוק נחקק לפני חוק

הייעוד  לקבוע את מדיניות מועצת מקרקעי ישראללעניין הסמכתה של , למשל, נקבע. כך היסוד-שבחוק

במקרים אחרים  189מידה מנחות כלשהן.-אמותשנקבעו בחקיקה מדינת ישראל, בלא  של חלק מקרקעות

 שהחוק מתיר להפעילקביעה כי הסמכויות הורמה על הנ היבטה החוקתי של ההימנעות מאכיפת מבוססת

                                                             
: "הוראה מפורשת בחוק עצמו כי ההסדרים הראשוניים 151 בעמ' ,6, לעיל ה"ש מידתיות במשפטברק ראו, מצד אחד,  185

. לעמדה 478-468, בעמ' 177 ; וכן מדינה, לעיל ה"ש149–148ראו גם שם, בעמ' משנה אינה חוקתית". -ייקבעו בחקיקת

 .443, בעמ' 174ש , וכן דותן, לעיל ה"45, בעמ' 174 הפוכה ראו ספיר, לעיל ה"ש

-ו 4(, שם נקבע כי סעיפים 2010לפסק דינו של השופט פוגלמן ) 47, פס' אע נ' רשות המסיםמנ 6824/07למשל, בג"ץ  186

לפקודת המסים )גביה( אינם מקנים סמכות לרשויות הגבייה לגבות חובות מס וביטוח לאומי באמצעות עיכוב החייב במחסום  5

אלת קיומה של הסמכה מפורשת לפגיעה בזכות דרכים ועיקול רכבו של חייב שאינו משלם את חובו על אתר. נקבע שם כי "ש

בגדרו של דבר החקיקה, תילמד תוך איזון בין התכליות השונות העומדות ביסודו, שבגדרו, יילקחו בחשבון, בין היתר, 

; 684, בעמ' 124 , לעיל ה"שלםחשיבותה היחסית של הזכות הנפגעת, מידת הפגיעה בה ומכלול נסיבות העניין". ראו גם עניין 

 (; ועוד.2004) 746( 2, פ"ד נח)האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' השר לביטחון פנים 1437/02בג"ץ 

הוכרה סמכותו של המפקח על התעבורה  (, שם1997) 1( 4פ"ד נא), חורב נ' שר התחבורה 5016/96למשל, בג"ץ  187

טעם של הגנה על רגשותיהם של אנשים דתיים, אף המ ,חבורתיים"לחסום כבישים לתנועה בשבת מטעמים שאינם "ת

( לפקודת התעבורה 1)70שההסמכה בחוק היא כללית מאוד ואינה כוללת הסמכה לחסום כבישים לתנועה מטעם זה )סעיף 

למפקח  (: "השאלה הניצבת בפנינו הינה, אם המשטר המשפטי הקיים, המעניק98]נוסח חדש[(. הנשיא ברק קבע שם כך )פס' 

הוא  –לרבות סגירת רחובות בשבת בשל שיקולים שבדת  –על התעבורה את הסמכות לקבוע הסדרים ראשוניים בעניין תנועה 

בלתי חוקי בשל כך שההסדרים הראשוניים אינם מעוגנים בחקיקה הראשית. על שאלה זו התשובה היא בשלילה. ]...[ פקודת 

נה לקבוע הסדרים ראשוניים. אין זה רצוי. אך זה חוקי. דין זה נשמר גם אחרי התעבורה ]נוסח חדש[ הסמיכה את מחוקק המש

כינונם של חוקי היסוד בדבר זכויות האדם. התרופה היא בידי המחוקק. בכל הנוגע לנו, עלינו לפרש את הדין הקיים, על יסוד 

לסגירת רחובות מטעמים שבדת. זאת ההנחה, כי המפקח על התעבורה הוא בעל סמכות לקבוע הסדרים ראשוניים בכל הנוגע 

אף אם הוא מעניק  –לאור פסקת שימור הדינים  –עשיתי". קביעה זו מסבירה מדוע אין בית המשפט מוסמך לפסול את החוק 

למפקח את הסמכות לקבוע הסדרים ראשוניים, אך אין בפסק הדין הסבר מהו הבסיס לפרשנות כי בסמכותו של המפקח לקבוע 

 ם בהקשר של חסימת כבישים לתנועה לשם הגנה על רגשות דתיים. הסדרים ראשוניי

 התאחדות חברות לביטוח חיים בע"מ נ' הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון משרד האוצר 3430/16למשל, בג"ץ  188

 [3_.]פרק ב., בעמ' 44(. ראו בעניין זה מדינה ושגב, לעיל ה"ש 2016)

(: 2002) 58, 25( 6, פ״ד נו)עמותת שיח חדש, למען השיח הדמוקרטי נ׳ שר התשתיות הלאומיות 244/00 בג״ץ 189

"מועד החקיקה המסמיכה את המינהל ]קודם[ למועד חקיקתם של חוקי היסוד. על כן ]...[ אשאיר את הדיון בשאלת היקף 

 להסדיר 'הסדרים ראשוניים' בצריך עיון".השפעתם של חוקי היסוד על אפשרותה של הכנסת להסמיך רשות מינהלית 
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הסדרים  כהסמכת רשויות המינהל לקבוע אינן בעלות חשיבות חברתית מספקת כדי להיחשב

גם במישור המינהלי, שעוסק בקביעת סמכותה של הרשות המינהלית, ההחלה של הכלל  190ראשוניים.

במקרים גישה זו באה לביטוי ות חוקתית. הנדון מוגבלת למדי בתחומים שבהם אין המדובר בפגיעה בזכ

ברוח דומה ציין  191נקבע כי מחוץ לדיני זכויות האדם הדוקטרינה מבטאת דין רצוי בלבד.בהם לא מעטים 

גם כאשר לא נטענת פגיעה בזכויות אדם עדיין קיימת נפקות לכלל הנשיא גרוניס כי אמנם " בהקשר זה

נת פגיעה בזכויות אדם המוגנות בחוקי היסוד, ניתן לבחון ההסדרים הראשוניים. אלא שבמקרה בו לא נטע

על יסוד עמדה זו נפסק, בדעת רוב, כי קביעת  192את תנאי ההסמכה המפורשת באופן מרוכך יותר".

ידי הממשלה בדבר ההיקף המותר של ייצוא גז טבעי מישראל אינה טעונה הכרעה של -המדיניות על

מאוחר  193".וממשלה עתידית, תוכלנה לשקול שוב את הסוגיה כנסת עתידית,המחוקק, וזאת לאור כך ש"

המשפט כי אין מניעה שהממשלה היא שתקבע הסדרים מרכזיים בתחום משק הגז -יותר שב ופסק בית

הטבעי, בלא צורך בחקיקה של הכנסת לעניין זה, אולם סייג זאת בסייג חשוב: נקבע כי לשם הגבלת כוחה 

המדיניות שנקבעה נדרשת חקיקה מפורשת של הכנסת, ובהיעדר שלה ושל הכנסת בעתיד לשנות את 

חקיקה כזו, הוכרז על בטלותה של התחייבות הממשלה שניתנה לחברות המפיקות את הגז, שלא לשנות 

 194את מדיניותה במשך עשר שנים.

שניות  עה בזכויות חוקתיות ניכרת בפסיקהאם כן, בכל הקשור להפעלת סמכויות שאינה כרוכה בפגי

המשפט מכיר -הדרישה להסמכה מפורשת בחוק וקביעה בו של הסדרים ראשוניים: מצד אחד, ביתי לגב

בכך שלאור שיקולים מוסדיים בדבר הפרדת רשויות ועקרון הייצוג הדמוקרטי, יש להכיר במעמד 

היקף ל אשרמינהלי, לצורך פרשנות חקיקה בהמשפט ה במסגרתהמשפטי המחייב של הנורמה הנדונה, הן 

גביל את כוחה של הכנסת להסמיך כדי להחוקתי, המשפט ה גרתסבמתה של הרשות המינהלית, והן סמכו

את הרשות המינהלית לקבוע בעצמה הסדרים ראשוניים. מצד שני, היישום של דוקטרינה זו הוא מצומצם 

ן למדי, באופן שמוביל להטלת ספק, שצוין במפורש בפסיקה, אם יש לה בכלל תחולה במקרים שבהם אי

 המדובר בפגיעה בזכויות חוקתיות.

 . העיגון החוקתי של הנורמה המוסדית2

 מּההפער בין האפיון התאורטי והעקרוני הרחב של הדוקטרינה בדבר הסדרים ראשוניים לבין יישו

ה שמידת טענה :, ובכללםלפער זה הסבריםמספר בספרות הוצעו המצומצם מאד אינו מניח את הדעת. 

בהתאם  ,כנסתשתחוקק ההחקיקה תהא מה המשפט -ה מושפעת מהערכתו של ביתהאכיפה של הדוקטרינ

והעמדה שהדרישה להסמכה בחוק נאכפת  195;לנסיבות הפוליטיות, אם תידרש להסדיר את הסוגיה הנדונה

המשפט מעדיף להימנע מלקבוע כך במפורש -כאשר נמצא פגם מהותי במעשה השלטוני, אך ביתרק 

                                                             
(: "הכלל הוא 19.8.2009לפסק דינה של השופטת ארבל ) 16, פס' ישראלי נ' משרד החקלאות 6061/08למשל, בג"ץ  190

]...[ כי על הסדרים ראשוניים להיות מוסדרים בחקיקה ראשית ולא בחקיקת משנה. התשובה לשאלה מה דינו של חוק אשר 

שית, המסמיך מפורשות את הרשות המנהלית להתקין הסדרים ראשוניים במהותם, נחלקת לפי שתי תקופות נחקק בחקיקה רא

בהיסטוריה המשפטית של המשפט החוקתי הישראלי: האחת טרם חקיקת חוקי היסוד, והשנייה לאחר חקיקתם. ]...[ הפסיקה 

אשוניים ועל אפשרותה של הכנסת להסמיך רשות הכירה בכך שלחוקי היסוד יש פוטנציאל להשפיע על הכלל בדבר הסדרים ר

מינהלית להסדיר הסדרים ראשוניים, אולם משמעותה והיקפה של השפעה זו נותר בצריך עיון. ]...[ משהגעתי למסקנה, כפי 

ם שיובהר להלן, כי ]החוק הנדון[ אינו מסמיך את המועצה לקבוע הסדרים ראשוניים, לא מצאתי מקום להידרש לסוגיה". ראו ג

 (.2012הדין של השופט מלצר )-לפסק 30–26, פס' המועצה המקומית ראש פינה נ' השר לשירותי הדת 6051/08בג"ץ 

(, שם נקבע כי אף ש"האכסניה הראויה" להסדרת הסוגיה 16.9.2007) פלונית נ' משרד הבריאות 5413/07למשל, בג"ץ  191

פסול את חוזר המנכ"ל שהסדיר את העניין. ראו גם, בהקשר היא בחקיקה, הרי משיקולים של "תקנת הציבור" אין מקום ל

 קריתי נ' היועץ המשפטי לממשלה 4253/02(. בבג"ץ 29.10.2003)גדבאן נ' מדינת ישראל  5785/03דומה, בג"ץ 

ציין בית המשפט כי במקרים מתאימים אפשר להסדיר תחום מסוים באופן זמני בתקנות, ש"לאורן יוכל להיבחן  (,2009)

לפסק דינה של השופטת ברלינר.  48ר, כאמצעי מטרים להסדרתו בחקיקה ראשית, על הצד הטוב ביותר". ראו שם, פס' ההסד

 .דינו של השופט מלצר-לפסק 28, פס' 190"ש , לעיל הראש פינהראו גם עניין 

 .הדין של הנשיא גרוניס-לפסק 26פס'  ,176לעיל ה"ש  ,המרכז האקדמי למשפט ולעסקיםעניין  192

 .34שם, פס'  193

 .176, לעיל ה"ש התנועה למען איכות השלטון בישראלעניין  194

 (.2001) 797לא  משפטיםאיל בנבנשתי "בלמים ואיזונים בחסות בית המשפט"  ,למשל 195
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אנו סבורים כי יש מקום להסבר נוסף לפער זה, שעניינו העוגן החוקתי של  196התבסס על עילה מוסדית.ב

 .בדבר הסדרים ראשונייםהדוקטרינה 

יסוד: כבוד -הקביעה שחוק ואה רובינשטייןהדין בעניין -כאמור לעיל, החידוש החשוב של פסק

נקטה ביחס האדם וחירותו מעניק עוגן חוקתי לדוקטרינה בדבר הסדרים ראשוניים. בדומה לגישה שנ

לדיני זכויות האדם, כלומר  להלכה לנורמות מוסדיות אחרות, גם במקרה זה העיגון החוקתי לא היה מוגבל

רק ביחס להפעלת סמכות שלטונית שכרוכה בפגיעה בזכויות חוקתיות. ההכרעה שההסדר שנדון שם מפר 

ר גורם לכך שזוהי כך שהגידול במספר מקבלי הפטו-את הכלל בדבר הסדרים ראשוניים התבססה על

]...[ בשאלה לאומית נוקבת זו צריכה להכריע הכנסת. סוגיה בעלת חשיבות לאומית רבה. נקבע שם כי "

לשר הביטחון. עליה להכריע בשאלה כדין. כך פועלת שיטת משפט  -’buck’אל לה לכנסת להעביר את ה

יסוד: -י בעקבות חקיקת חוקהקביעה כזאת ועוד,  197".פרדת הרשויות, המקיימת שלטון חוקהנאמנה לה

 ,המשפט-כבוד האדם וחירותו השתנה מעמדה החוקתי של הנורמה הנדונה מעידה כי לשיטתו של בית

הלכה זו  198אלה בדבר הפרדת רשויות ועקרון הייצוג הדמוקרטי מעוגנים בחוק היסוד. כלליים עקרונות

להעניק לו מעמד חוקתי, שאינו להרחיב את הכלל בדבר הסדרים ראשוניים: היא נועדה  אפוא נועדה

יסוד: כבוד האדם -בחוק מוגבל למקרים של פגיעה בזכויות חוקתיות. אולם, נראה שבפועל הבחירה

 של צמצום התחולה של הנורמה –וחירותו כבסיס לעיגון החוקתי של הנורמה הביא לתוצאה הפוכה 

ור הדינים שבחוק היסוד, שבגינה אין . טעם אחד לכך הוא פורמאלי, ועניינו פסקת שימיםהמוסדי בהיבטיה

תחולה להיבט החוקתי של הכלל ביחס לחקיקה שהיתה בתוקף בעת חקיקת חוק היסוד. הטעם השני הוא 

יסוד: כבוד -הסברה שיש מידה מוגבלת בלבד של הכשר דמוקרטי לפרשנות מרחיבה, בדבר החלת חוק

ית. טעם שלישי הוא זה שכבר הוזכר לעיל האדם חירותו במקרים שבהם אין המדובר בפגיעה בזכות חוקת

ביחס לנורמות מוסדיות אחרות: ההסתמכות על חוק היסוד הביאה לכך שגם הדוקטרינה הנדונה מוחלת 

, שלטוניזה, הפרת הדוקטרינה אינה מוליכה בהכרח לקביעה שההסדר ה באופןשלבי. -באמצעות מבחן דו

נו מבוסס על הסמכה נאותה בחוק, הוא פסול, אלא יש יהא זה חוק שמאציל סמכויות או מעשה מינהלי שאי

. כך נקבע, למשל, בפרשות שעסקו בקביעת מדיניות שלטונית מנולהתחשב בתועלת החברתית שנובעת מ

איסור על פרסומת  199ידי רשות מינהלית, ולא בחוק, בסוגיות כמו תרומת איברים מאדם חי,-על

 201ועוד. 200פוליטית,

בחיבור זה, אנו סבורים שהעיגון החוקתי של הנורמה המוסדית הנדונה ברוח הטיעון הכללי שמוצע 

 202יסוד: הממשלה.-לחוק 1יסוד: הכנסת וסעיף -לחוק 1צריך להתבסס על פרשנות מרחיבה של סעיף 

הוראות אלה הן אכסניה מתאימה לעקרונות היסוד בדבר הפרדת רשויות וייצוג דמוקרטי. יש מקום לפרש 

ה של הממשלה תיקבע בכפוף למעמדה כרשות מבצעת, שאינה כוללת סמכות הוראות אלה כך שסמכות

לקבוע הסדרים ראשוניים, וסמכותה של הכנסת, כבית הנבחרים, מחייבת אותה לקבוע בעצמה את עיקרי 

-המבחן שראוי להחיל בהקשר זה הוא חד 203המדיניות השלטונית בסוגיות בעלות חשיבות ציבורית.

                                                             
 .36-42, בעמ' 174 ספיר, לעיל ה"ש 196

 .528-529, בעמ' 6, לעיל ה"ש רובינשטייןעניין  197

; 80-ו 56-59, בעמ' 189 , לעיל ה"שעמותת שיח חדש. לפרשנות דומה של הלכה זו ראו גם, למשל, עניין 528, בעמ' שם 198

 דינה של השופטת ארבל.-לפסק 15, פס' 190 , לעיל ה"שישראלין עניי

 .191דינו של השופט רובינשטיין. וכן ראו את ההפניות האחרות שבה"ש -, פס' ט"ו לפסק191 , לעיל ה"שפלוניתעניין  199

דינה של הנשיאה ביניש -לפסק 12, פס' 715( 4, פ"ד סב)המפקד הלאומי נ' היועץ המשפטי לממשלה 10203/03בג"ץ  200

(2008.) 

, בעמ' 174 ; דותן, לעיל ה"ש22-32, בעמ' 174 ; ספיר, לעיל ה"ש462-468, בעמ' 177 לדיון ראו: מדינה, לעיל ה"ש 201

413-411 . 

הדין שעסק -ידי הנשיא גרוניס בפסק-אפשרות זו לעיגון חוקתי של כלל ההסדרים הראשוניים הועלתה לאחרונה גם על 202

לפסק דינו של  23 , פס'המרכז האקדמי למשפט ולעסקים נ' ממשלת ישראל 4491/13בייצוא הגז הטבעי. ראו, בג"ץ 

כי גם לכלל ההסדרים הראשוניים יש ליתן מעמד חוקתי,  ]...[ לכאורה ניתן לטעון(: "2.4.2014הנשיא גרוניס )פורסם בנבו, 

היינו כי קיים "גרעין קשה" של סוגיות אשר הכנסת, כרשות המחוקקת של המדינה, חייבת להסדיר בעצמה בחקיקה ראשית 

הסמכות לקביעתן לממשלה. זאת, בין אם מכוח חוקי היסוד בדבר זכויות האדם, בין אם מכוח  ואין היא רשאית להאציל את

 ."הכנסת: יסוד-חוקל 1 סעיף

יסוד: הממשלה. פרשנות מרחיבה -לחוק 3הראשוניים היא בסעיף  אפשרות נוספת לעיגון חוקתי מוסדי של כלל ההסדרים 203

של הסעיף מוליכה להחלת חובת אמון ממושכת של הממשלה כלפי הכנסת. נורמה זו מופרת במקרים בהם הממשלה בוחרת 

http://www.nevo.co.il/law/72242/1
http://www.nevo.co.il/law/72242


 47 

תאם לנסיבות המקרה, אם ראוי לסווג את הסמכויות שבהן מדובר כ"הסדרים שלבי. יש מקום לבחון, בה

ראשוניים", לאור חשיבותן. אם כך הם פני הדברים, יש לקבוע שהחובה להסדיר את הסוגיה בחקיקה היא 

להצדיק  יםיכול םחובה מוחלטת. החשיבות של הסדרה מהירה, והקשיים שכרוכים בהליך חקיקה, אינ

 נדונה. הפרה של הנורמה ה

-לחוק 39הקבועה בסעיף  ,ניתן ללמוד בהקשר זה היקש מתחום קרוב שעניינו סמכותה של הממשלה

הן חקיקת משנה, שנועדה להחליף את הצורך  אלולהתקין תקנות שעת חירום. . תקנות  יסוד: הממשלה,

פות מצב ישראל מוכרז ברצימדינת בחקיקה ראשית בעת מצב חירום ואף לשנות כל חוק. לאור כך שב

חירום מאז הקמתה, רבו המקרים שבהם בחרה הממשלה להסדיר תחומים רבים באמצעות תקנות שעת 

חירום במקום להיזקק לחקיקה של הכנסת. אף שחוק היסוד אינו קובע במפורש שהממשלה רשאית 

המשפט פרש כך את סמכות -תקנות שעת חירום רק ככל שהדבר נחוץ לאור מצב החירום, בית התקיןל

. טענות בדבר נחיצותן של תקנות שעת חירום בהקשרים לשם כך שלבי-והחיל למעשה מבחן חד ממשלהה

ן, ולהפר בכך את עקרון הפרדת הרשויות ואת נשונים נדחו, על יסוד הקביעה שהממשלה רשאית להתקי

שרות הכלל בדבר הסדרים ראשוניים, רק אם מצב החירום מונע בפועל את כינוסה של הכנסת ואין כל אפ

זו דוגמה לכך שההסתמכות על הוראה בחוק  204מעשית לחוקק אלא בדרך של התקנת תקנות שעת חירום.

 שלבי, כפי שמתאים לדעתנו גם בהקשר הנוכחי.-יסוד "מוסדי" מוליכה להחלת מבחן חד

 מסוגהקביעה שסמכויות החקיקה מסורות לכנסת דווקא ולא לגורמים ברשות המבצעת היא קביעה 

ידי רשות מינהלית, שאינה כפופה ללחצים פוליטיים -קיימים מצבים שבהם מדיניות שתקבע על כלל. אכן,

ולהשפעותיהם של קבוצות אינטרסים, תהיה טובה יותר, מבחינת האינטרס הציבורי, מזו שתיקבע 

יתרון קיים בחקיקה. הערכה זו יכולה להיות מבוססת על הטיעון שלרשות המבצעת, בהשוואה למחוקק, 

ועי בקבלת החלטות בסוגיות חברתיות מהותיות; ולחלופין על השאלה איזו מבין שתי הרשויות נתונה מקצ

, אין להתעלם מהעובדה שלעיתים סרבולה של החקיקה כמו כן 205יותר להשפעה של גורמי אינטרס.

והצורך לגבש רוב בכנסת גורמים לעיכוב ממושך בהסדרת תחומים חשובים. אולם, הנורמה הנדונה 

וססת על ההערכה שבמרבית המקרים, מוטב להעניק את סמכות החקיקה באופן בלעדי למחוקק, וכי מב

ממקרה למקרה.  –אם עדיפה חקיקה או החלטה מינהלית  –ראוי להימנע מלהותיר את ההכרעה בעניין זה 

ות ביסוד הכלל ניצבים שיקולים דאוטנולוגיים, בדבר הבטחת זכות השתתפות שווה של הציבור בהכרע

חברתיות, באמצעות נציגיו הנבחרים, ושיקולים תוצאתיים, שלפיהם במרבית המקרים התוצאה הרצויה 

מבחינה חברתית תושג בדרך של הכרעה דמוקרטית ולא בדרכים אחרות. לפי תפיסה זו, אין להותיר בידי 

להעביר את גורם כלשהו, אף לא בידי המחוקק עצמו, את ההחלטה אם מוטב לכבד את הכלל הנדון או 

 206סמכות ההכרעה בהסדרים ראשוניים לגורם אחר.

יסוד: כבוד האדם וחירותו כעוגן חוקתי לכלל -מחייב לוותר על ההסתמכות על חוק עמדתנואימוץ 

-בדבר הסדרים ראשוניים, לפחות בנושאים שבהם אין המדובר בפגיעה בזכות חוקתית, ולהסתמך על חוק

שלבי, -כמו כן, מן הראוי ליישם כלל זה באמצעות מבחן חדיסוד: הממשלה. -יסוד: הכנסת וחוק

 שמשמעותו הכרה בחובה מוחלטת לקבוע הסדרים ראשוניים בחקיקה דווקא ולא בהחלטה מינהלית.

 . הפרטה של סמכויות שלטוניותז

                                                                                                                                                                               

" להסדיר עניין כלשהו מבלי קביעת ההסדר הראשוני לכך בחוק. ראו יגאל מרזל "חובת האמון של הממשלה כלפי הכנסת

 (. 2015שנער ויהושע )שוקי( שגב עורכים, -)רות פלאטו 204-203 חובות אמון בדין הישראלי

(; 1990) 464, 456( 1, פ"ד מד)ח.ס.ה. סחר בינלאומי בע"מ נ' שר התעשייה והמסחר 344/89ראו, למשל, בג"ץ  204

, פ"ד פורז נ' ממשלת ישראל 2994/90(; בג"ץ 1997) 481( 4, פ"ד נא)שנסי נ' המפקח על היהלומים 2740/96בג"ץ 

המשפט החוקתי של מדינת ישראל: רשויות השלטון (. לדיון בסוגיה ראו אמנון רובינשטיין וברק מדינה 1990) 317( 3מד)

 (.2005) 957-943 ואזרחות

 .438-439, בעמ' 174ותן, לעיל ה"ש ; ד35-36, 26-28, בעמ' 174 לדיון בטיעון זה ראו, למשל, ספיר, לעיל ה"ש 205

, והמקורות המובאים שם. העמדה שמוצעת שם היא 476-478, בעמ' 177 לדיון מפורט בעמדה זו ראו: מדינה, לעיל ה"ש 206

ל הנורמה הנדונה למקרים של פגיעה בזכויות חוקתיות. שונה מזו הנוכחית, שכן שם מוצע לתחום את אכיפת ההיבט החוקתי ש

הסתמכות עם זאת, יסוד: כבוד האדם וחירותו כעוגן חוקתי לכלל בדבר הסדרים ראשוניים. -ביסוד גישה זו ההסתמכות על חוק

ם על הוראות מתאימות בחוקי היסוד המוסדיים מאפשרת להרחיב את תחולתו של ההיבט החוקתי של כלל זה גם לתחומי

 אחרים. 
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באופן מסורתי  הוכרה ,"(הפרטהההחלטה אם להפעיל סמכויות שלטוניות באמצעות גורמים פרטיים )"

תרמה לכך העובדה . השלטוןרשויות בליבת שיקול הדעת הפוליטי של  הציבורי בישראל כמצויבמשפט ה

על כוחן של הרשות המחוקקת או המבצעת לבצע  היסוד הגבלה מפורשת-כי במישור החוקתי אין בחוקי

והפרטה  "חוקי היסוד אינם תכנית לפעולה מדינית קונקרטית. הלאמהבלשונו של הנשיא ברק,  הפרטה.

( נקבעה הלכה חדשה 2009) המרכז האקדמיהדין בעניין -אולם, בפסק 207".ויות להתקיים במסגרתםעש

בדומה  208בעניין זה, ולפיה קיימת נורמה חוקתית שאוסרת על הפרטה של סמכויות שלטוניות מסוימות.

תי יסוד: כבוד האדם וחירותו לשם עיגון חוק-המשפט על חוק-לדפוס שתואר לעיל, גם כאן הסתמך בית

הדין הזה נדון כבר -שלבי שבפסקת ההגבלה. פסק-של הנורמה, ובהתאם לכך החיל את המבחן הדו

 ולפיכך נסתפק כאן בדיון תמציתי בלבד בסוגיה זו. 209בהרחבה רבה בספרות האקדמית,

 . הנורמה המוסדית1

פועל רשות שלטונית מוסמכת להורות על הפרטה, שעיקרה הענקת שיקול דעת שלטוני לגורם פרטי ש

למטרות רווח. אולם, סמכות זו הוכפפה לשני אילוצים מרכזיים: האחד עוסק באופן שבו צריכה להיות 

 מופעלת הסמכות שהופרטה; והאחר קובע סוגים של סמכויות שלטוניות שאין להפריט כלל.

הגבלה אחת על הסמכות לנקוט הפרטה נועדה לספק מענה לחשש כי אופן ההפעלה של שיקול הדעת 

מסר לגוף פרטי יהיה מוטה, ויגרום בשל כך לפגיעה באינטרסים מוגנים, הן של אנשים פרטיים והן שיי

להסתמך על שיקולים הקשורים להשגת רווח העיקרי הוא שגורמים פרטיים עלולים החשש ציבוריים. 

 אדםכיבוד זכויות הובכלל זה , ולא רק על שיקולים המותרים בתחום הציבורי, םכספי מהפעלת סמכות

העובדה שנושאי המשרה בגופים הפרטיים אינם עובדי מדינה מעצימה חשש  .והגנה על האינטרס הציבורי

זה, משום שהם אינם כפופים לתרבות הארגונית בשירות המדינה ולדין המשמעתי שנוהג בו. עובדי 

במשפט ת בעבודה ומן הכלל הנוהג ּוהתאגיד הפרטי גם אינם זוכים לרוב להגנה שנובעת מן הקביע

הציבורי בדבר עצמאות שיקול הדעת, באופן שעלול לגרום לכך שיהיו נתונים להשפעה של בעלי התאגיד 

לאור זאת, הדין הוא שתוקפה של  210לפעול למקסום רווחיו ולאו דווקא לקידום האינטרס הציבורי.

פרטה כבר הפרטה מותנה בכך שהחשש האמור אינו ממשי. במסגרת זו נדרש לברר, בדיעבד, לאחר שהה

נעשתה, באיזו מידה התממש החשש להפעלה בלתי נאותה של הסמכות השלטונית, ומוחלות נורמות של 

בצד  211המשפט הציבורי, ובכללן החובה לכבד זכויות אדם, על הגוף הפרטי שמפעיל סמכויות שלטוניות.

בלתי להפעלה  זאת, וזו הנורמה העיקרית בהקשר הנדון כאן, נדרש גם לברר מראש מהי עוצמת החשש

נאותה של הסמכות השלטונית עקב ההפרטה. במסגרת זו מוטלת על הרשות המינהלית שמחליטה על 

להקטנת החשש לפגיעה באינטרסים מוגנים, ובכלל זה קביעת מנגנון  מספיקיםההפרטה לנקוט בצעדים 

ה הנדונה חלה על הנורמפיקוח נאות, החלת מערך מתאים של תמריצים לפעולתו של הגורם הפרטי, ועוד. 

לפגוע באינטרסים מוגנים, ובכלל זה: הפרטה שכרוכה בגביית הפרטה של כל סמכות שהפעלתה עלולה 

                                                             
(. דבריו של הנשיא ברק 1997) 386, 367( 4, פ"ד נא)לשכת מנהלי ההשקעות בישראל נ' שר האוצר 1715/97בג"ץ  207

 הברית בדעת המיעוט שלו בפרשת-המשפט העליון של ארצות-מבוססים על קביעה ברוח דומה של השופט הולמס מבית

Lochner v. N.Y. 198 U.S. 45, 75-76 (1905). 

 דינה של הנשיאה ביניש.-לפסק 39, פס' 7 , לעיל ה"שהמרכז האקדמין עניי 208

הדין ראו, למשל: מיכל טמיר ואסף הראל "על כבוד האדם והפרטה" -לדיונים ביקורתיים על הנימוקים להכרעה בפסק 209

 ,Barak Medinaטרם פורסם(; ) ספר בינישהסוהר" -(; גדעון ספיר "הפרטת בתי2011) 663מא  משפטים

Constitutional Limits to Privatization: The Israeli Supreme Court Decision to Invalidate Prison 

Privatization, 8 INT. J. CONST. L. 690, 716-723 (2010) שאול ויסמן "הבג"צ בעניין 'הפרטת בית הסוהר': האם ;

הדין על מישור הזכויות -(. לתמיכה בהסתמכות פסק2011) 131( 3ה) הארת דיןת?" אפשר היה לכתוב את פסק הדין אחר

משפטים על חטיבת זכויות האדם נ' שר האוצר("  2605/05ראו, למשל: אלון הראל "על מגבלות ההפרטה )בעקבות בג"ץ 

 אוסוסקין-פר אליקה ברקסלאומיים" -סיון "הפרטת בתי הסוהר בראי דיני העבודה הבין-(. פאינה מילמן2012) 1ב  אתר

 (.2012)סטפן אדלר ואח' עורכים,  803

 ,ARVH, 116 Privatization and AccountabilityMichael J. Trebilcock & Edward M. lacobucci. למשל,  210

L. REV. 1422, 1435 (2003)עיוניארז "המשפט הציבורי של ההפרטה: מודלים, נורמות ואתגרים" -. ראו גם דפנה ברק 

 (.2008) 482-481, 461ל  משפט

; לתפקיד הפיקוח הציבורי על פעילות פרטית בהקשר כללי יותר ראו: יצחק 489-490בעמ'  ,210לעיל ה"ש  ארז,-ברק 211

 (.2005) 67ב  משפט ועסקיםזמיר "פיקוח ציבורי על פעילות פרטית" 
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והפרטה שעוסקת בהענקת שיקול דעת  212תשלום תמורת שירותים שקודם לכן סופקו במימון ציבורי;

להגבלת חירויות לגוף פרטי להפעיל סמכויות שלטוניות, כלומר סמכויות פיקוח ואסדרה, סמכויות 

 213וסמכויות להקצאת משאבים ציבוריים.

 הנפלינגהפסיקה עשירה בדוגמאות להכרה בהגבלה מסוג זה על סמכות ההפרטה. למשל, בעניין 

ידי אנשים -לעהאוסר על פתיחת בתי עסק בשבתות ומועדי ישראל עזר אכיפת חוק (, שבו נדונה 1982)

הותרת סמכויות הוא אי הכרחי לחוקיות של הסדר כאמור המשפט פסק כי תנ-. ביתשאינם עובדי ציבור

 214להם הואצלו הסמכויות.הפרטיים  יםרמעל מעשיהם של הגובידי הרשות השלטונית שליטה ופיקוח 

רק למען השגתה של התוצאה נחוצה "]לא[ הטלת מרות הרשות על פקחים הפועלים מטעמה נקבע שם כי 

ה הפקידותית, אלא בעיקר למען הגנתו של הציבור הישירה היינו, לשם השלטת מרות בהירארכי

(, בעניין 2009) המרכז האקדמידוגמה אחרת היא עמדתם של חלק מן השופטים בפרשת  215הרחב".

השופטת פרוקצ'יה, בדעת הרוב, והשופט לוי, בדעת ידי תאגיד פרטי. לגישתם של -סוהר על-הפעלת בית

ידי גוף פרטי הוא שאין לעשות כן אם לאור -הר עלסו-המיעוט, האילוץ שחל על הסמכות להפעיל בית

מכלול הנסיבות הרלוונטיות הדבר יוצר סיכון שהפעלת סמכויות כליאה תעשה באופן שיפגע ללא הצדקה 

בזכויות האסירים. לשיטתה של השופטת פרוקצ'יה, בנסיבות שבהן הסיכון הוא רב במיוחד, וזאת, בין 

אחרות בתחום דומה, הסדרי הפיקוח שנקבעו בחוק ומערך היתר, לאור הניסיון שנצבר במדינות 

התמריצים של הזכיין, יש להכיר בפגיעה בזכויות חוקתיות של מי שכפופים לסמכויות שניתנו לזכיין 

לעומתה, לשיטתו של השופט לוי ראוי להמתין להפעלת בית  216הפרטי, אף בטרם הופעלו סמכויות אלה.

הגורם החשוב הוא שלפי גישות אלה, האילוץ על סמכות  217.הכלא ורק אז לבחון אם החשש מתממש

ההפרטה נובע מן ההערכה שקיימת הסתברות גבוהה שאופן הפעלת הסמכות יפגע באינטרסים מוגנים של 

 האסירים. 

הגבלה שנייה על סמכות ההפרטה היא עקרונית וכללית. הדין הוא שרשות שלטונית כלל אינה 

ת מסוימות לידי גורמים פרטיים. הגבלה זו אינה עוסקת, לפחות לא רשאית להעביר סמכויות שלטוניו

ישירות, בהערכת עוצמת הסיכון שהסמכות המופרטת תופעל שלא כראוי, אלא בהערכה אם עצם הפעלת 

ידי גורם פרטי זוכה למידה מספקת של הכשר דמוקרטי. הנשיא שמגר ביטא -הסמכות השלטונית על

"אין זה מתקבל על הדעת, כי סמכויות שהוזכר לעיל, בקביעה כי  פלינגהנדינו בעניין -תפיסה זו בפסק

פי דין או שאינו חלק ממערכת -סטטוטוריות יוענקו לאדם פרטי, שאיננו משרת במערכת שכוננה על

עם זאת, במקרים אחרים ננקטה גישה מרוככת יותר. כך, למשל, בבחינת החוקיות  218".שלטונית מוגדרת

קבע תחילה כי "הכלל נבד ציבור כנציג הרשות המקומית בוועדה לתכנון ולבנייה, של מינוי מי שאינו עו
                                                             

-(; ברק2007) 315-318, 287לז  משפטיםפרטה של אספקת שירותים ציבוריים" יואב דותן וברק מדינה "חוקיות הה 212

 .477עמ' , ב210לעיל ה"ש ארז, 

פיליפוביץ' נ'  2303/90(; בג"ץ 1991) 345, פד"ע כב בנק ישראל –ההסתדרות הכללית  5-4למשל, דב"ע )ארצי( נא/ 213

, 654( 3, פ"ד נז)חיפה כימיקלים נ' היועץ המשפטי לממשלה 1783/00(; בג"ץ 1992) 410( 1, פ"ד מו)החברות רשם

-311מדינה, בעמ' (. וכן ראו: דותן ו2005) 833, 776( 6, פ"ד נט)מדינת ישראל נ' בורוביץ 4855/02(; ע"פ 2003) 655

 לפסק דינו של השופט לוי. 9פס' , 7לעיל ה"ש , המרכז האקדמיראו דוגמאות נוספות המובאות בעניין (. 2007) 308

 (. 1982) 541, 537( 2, לו)הנפלינג נ' ראש עיריית אשדוד 39/82בג"ץ  214

 .540, בעמ' שם 215

פעולות הזכיין  הפיקוח השלטוני עלדינה של השופטת פרוקצ'יה: "-לפסק 26, פס' 7, לעיל ה"ש המרכז האקדמיעניין  216

מעבר לכל  יו. ]...[הדעת ומניע-עליון שאינו מבטיח בקרה יעילה די הצורך על אופן הפעלת שיקול-הוא פיקוח ]...[הפרטי 

הדעת הענייני שיש להפעיל -אלה, הזכיין הפרטי מונחה על ידי שיקולי כדאיות חיצוניים, המכתימים מעצם טיבם את שיקול

נוכח מציאות זו, עוצמת הפגיעה הפוטנציאלית בזכויותיו של האסיר היא ]...[ ורת האיזונים. לצורך השימוש בכח בהתאם לת

-הסכנה כי שיקולים לא ענייניים ידריכו את הגורם הפרטי בביצוע תפקידו, ובהפעלת כח]...[ משקל ומתמשכת. -מהותית, רבת

 ". המרות על האסירים, היא מיידית וממשית

בהנחות תיאורטיות. ]...[  רגל יציב מקום בו מדובר-אינה מספקת מדרך פסקת ההגבלה עיני כי: "עיקר הוא ב9שם, פס'  217

דורשת היא סבירות גבוהה לקיומו של כל אחד מן המרכיבים העומדים לבחינה. היא מבכרת, אך מובן הדבר, בדיקה שכוח 

גיעה בזכויות שנושאת עמה ההפרטה היא הפרספקטיבה בצדה. אלא שעבור חבַרי אין בכך מאום, באשר דומה כי לגישתם הפ

הסוהר הפרטי, -כה חמורה, עד כי אין דבר שיוכל לעמעם אותה. על דרך המשל, אף לו משתה שבעת ימים יבטיח בכנפיו בית

אף בנקודה  לא יימצא מזור להשפלה ולנטילת החירות מנת חלקם של הכלואים בו, עקב היותם נתונים לחסדיו של זכיין פרטי.

פי האופן -אוכל ללכת בדרכם של חבַרי. כשלעצמי, דומה בעיני כי תוצאה אחרת של מאזן תועלות היא אפשרית, הכל עלזו לא 

 בו ייושם ההסדר בעתיד".

 .541בעמ' , 214לעיל ה"ש , הנפלינג עניין 218
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הנוהג במשפט הציבורי הוא כי על נציג של שר ]...[ להיות עובד מדינה ]...[ כך יוכל לייצג את עמדות 

סף בדיון הנואולם,  219.שולחיו וכך יהיה נתון לפיקוח מוסדי וציבורי במילוי שליחותו כמייצג אותו גוף"

כי "מידת מחויבותם של מועמדים חיצוניים לאינטרסים של הרשות אינה אלא  . נפסקשונתה תוצאה זו

כי אין לשלול באופן גורף מינוי של  ענושא עובדתי, הטעון בירור נקודתי ביחס לכל מועמד", ולפיכך נקב

 פרשתהדין ב-בפסקוש כידוע, בעניין זה נקבע חיד 220.בגופים סטטוטוריים גורמים פרטיים כנציגי הרשות

 . 2009הסוהר, שניתן בשנת -הפרטת בתי

הממשלה כרשות המבצעת של ]ש[של סמכויות שלטוניות,  'גרעין קשה'המשפט קבע שקיים "-בית

המשפט נמנע -בית 221".המדינה חייבת לבצע בעצמה ואסור לה להעבירן או להאצילן לידי גורמים פרטיים

ת זו, והסתפק באפיון של סמכויות הכליאה כבאות בגדרו של מלקבוע מהן הסמכויות שנכללות במסגר

ידי -זה, בהתבסס על הגורם האמור של היעדר הכשר דמוקרטי נאות להפעלת סמכות זו על "גרעין קשה"

"כליאתו של אדם בבית סוהר בניהול פרטי מנוגדת לתפיסה : גורם פרטי. בלשונה של הנשיאה ביניש

בדבר אחריות המדינה, הפועלת באמצעות הממשלה, לשימוש בכוח  ]...[ הבסיסית של החברה בישראל

מאורגן כלפי אלה הנתונים למרותה ובדבר היותה של סמכות הכליאה אחת מהסמכויות השלטוניות 

כאשר הסמכות לשלילת חירותו של הפרט ניתנת בידי תאגיד  . ]...[המובהקות המייחדות את המדינה

נפגעת, שכן העונש נאכף על ידי גורם המונע בראש ובראשונה פרטי, הלגיטימיות של עונש המאסר 

משיקולים כלכליים, שהם למעשה שיקולים זרים בכל הנוגע להגשמת מטרות הענישה שהן מטרות 

בהתאם לכך, במקרים מסוימים המגבלה הראשונה שתוארה לעיל, בדבר עוצמת החשש  222.ציבוריות"

"עצם קיום המוסד  ידי הגורם הפרטי, אינה רלוונטית כלל:-לפגיעה בזכויות עקב אופן הפעלת הסמכות על

אינה ]...[ של כלא הפועל למטרות רווח מבטא חוסר כבוד למעמדם של האסירים כבני אדם, ופגיעה זו 

 223תלויה במידת הפגיעה בזכויות אדם המתרחשת בפועל בין כתלי הכלא".

 האדםבמסגרת דיני זכויות  . עיגון חוקתי של הנורמה המוסדית2

הוכר תוקפה המשפטי המחייב של הנורמה המוסדית הנדונה כנורמה  בפסיקה שקדמה למהפכה החוקתית

על  רק "מינהלית" בלבד. לפי גישה זו, ההגבלות על הסמכות לנקוט הפרטה של סמכויות שלטוניות חלות

את הנורמה ציין השופט שמגר במפורש כי הפרטה שמפרה  הנפלינגהרשות המבצעת. כך, למשל, בפרשת 

בהתאם  224.כל עוד לא קבע המחוקק מפורשות אחרת"היא פסולה, ולפיכך אינה תקפה, אך זאת רק "

לכך, במקרים שבהם לא נמצאה הסמכה מפורשת בחוק הביא הדבר לשלילת תוקפם של הסדרים שבהם 

קפה המשפט מלבחון את תו-אולם, כאשר ההפרטה נעשתה מכוח חוק, נמנע בית 225.נקבעה הפרטה כאמור

 לפי הנורמה הנדונה. 

סעיף  –יסוד שקובעת הגבלה כזו, בתחום צר למדי של מקרים -כן, גם ביחס להוראה בחוק-על-יתר

 –שלפיו שר רשאי לאצול סמכות הנתונה לו לפי חוק רק ל"עובד ציבור"  ,יסוד: הממשלה-לחוק)ב( 31

בטלותה של הוראה בחוק התקנים, , שם נטען ל(1974)נגב בעניין נקבע שאין לה מעמד חוקתי. היה זה 

, שבה נקבע כי השר רשאי להעביר ל"ממונה על התקינה" סמכויות מסוימות שניתנו לשר 1953-התשי"ג

בחוק. אף שהיה ספק אם הממונה על התקינה הוא "עובד ציבור", בקביעה לקונית נדחתה הטענה 

 –הפרטה של סמכויות שלטוניות  או לנורמה המוסדית הכללית בדבר איסור על –שלהוראת חוק היסוד 

 על עדיף הממשלה: יסוד-חוק אין זה יןיבעניש מעמד נורמטיבי חוקתי, שמגביל את כוחו של המחוקק: "

 ,כללי חוק שהוא הממשלה: יסוד-חוק לעומת מיוחד חוק התקנים חוק של היותו דבר, להיפך. התקנים חוק

                                                             
 ( )השופטת ביניש(.2000) 38, 5( 3פ"ד נד) ,פריצקי נ' הועדה מחוזית לתכנון ובניה ירושלים 5848/99בג"ץ  219

(. וכן 2005הדין של השופט מצא )-לפסק 16, סעיף 145( 5, פ"ד נט)פלק נ' היועץ המשפטי לממשלה 5361/00דנג"ץ  220

 הדין של השופטת ביניש.-לפסק 4ראו גם שם בפס' 

 של הנשיאה ביניש. הדין-לפסק 63, פס' 7, לעיל ה"ש המרכז האקדמיעניין  221

 של הנשיאה ביניש. הדין-לפסק 29, פס' שם. 222

 הדין של הנשיאה ביניש.-לפסק 36 -ו 30, 21שם, פס'  223

 .541בעמ' , 214לעיל ה"ש , הנפלינגפרשת  224

( 5, פ"ד נח)יניריים בשדה במשרד החקלאותנ' מנהל השירותים הווטר "עמותת "תנו לחיות לחיות 4884/00למשל, בג"ץ  225

(; בג"ץ 1992) 422-420, 410( 1, פ"ד מו)פילופוביץ נ' רשם החברות 2303/90(. ראו גם בג"ץ 2004) 212, 202

 (.1990) 551-550, 543( 1, מו)התאחדות סוכני נסיעות ותיירות בישראל נ' שר התחבורה 2505/90
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 יתן להבין הכרעה זו על רקע העמדה הכלליתנ 226".הכללי החוק פני על המיוחד לחוק עדיפות מקנה

, שלחוקי היסוד אין מעמד חוקתי, ולאור ההערכה שהנורמה המוסדית האמורה אינה חלק מן באותם ימים

"החוקה המהותית" של מדינת ישראל, ולכן אינה מבטאת עקרון יסוד שמגביל לא רק את כוחה של 

 הרשות המבצעת אלא גם את כוחו של המחוקק. 

(. כאמור, 2009) המרכז האקדמיהדין בעניין -המשפט ארע בפסק-י היסודי בגישתו של ביתהשינו

כך הוכרז על בטלותן -נקבע שם כי הנורמה הנדונה, על שני חלקיה, היא בעלת מעמד חוקתי, ובהתבסס על

המשפט בחן שם את -ביתידי תאגיד פרטי. -של הוראות החוק שבהן הוסדרה הפעלת בית סוהר על

יסוד: הממשלה, שקובע כי -לחוק 1ת לעגן נורמה זו בדרך של פרשנות מרחיבה של סעיף האפשרו

יסוד: -לחוק 1סעיף הנשיאה ביניש ציינה בהקשר זה כך: " הממשלה היא הרשות המבצעת של המדינה"."

הוא סעיף הצהרתי בעיקרו, שנועד לקבוע באופן עקרוני את תפקידיה של הממשלה בשיטת ]...[  הממשלה

 ובמיוחד בהתחשב בתפיסתנו בדבר הפרשנות המרחיבה שיש ]...[יחד עם זאת,  ]...[טר בישראל. המש

יסוד: הממשלה באופן -לחוק 1אנו נוטים לפרש את הוראת סעיף  ,ליתן להוראות בעלות מעמד חוקתי

 הממשלה כרשות המבצעת]ש[של סמכויות שלטוניות,  'גרעין קשה'המעגן ברמה החוקתית את קיומו של 

ואולם, למרות  227."של המדינה חייבת לבצע בעצמה ואסור לה להעבירן או להאצילן לידי גורמים פרטיים

בחרה הנשיאה ביניש לבסס את ההכרעה  228שניתן לראות בטיעון המוסדי כבעל הכשר ציבורי רב יותר,

אליה הגענו  נוכח התוצאהיסוד: כבוד האדם וחירותו: "-בדבר המעמד החוקתי של הנורמה הנדונה על חוק

יסוד: הממשלה, וניתן להותיר סוגיה זו -לחוק 1איננו נדרשים לקבוע מסמרות באשר לפרשנותו של סעיף 

יסוד: הממשלה מעורר את השאלה כיצד -בצריך עיון. זאת ועוד, העדרה של פסקת הגבלה מפורשת בחוק

יסוד: -הוראה בחוק, שנטען כי היא מנוגדת ל'רגילה'יש לבחון את חוקתיותה של הוראת חקיקה 

קבע כי הפרטה של סמכויות כליאה פוגעת בזכויות החוקתיות לחירות ולכבוד המשפט -בית 229".הממשלה

בזכות החוקתית לחירות אישית; אולם בנוסף הוא פוגע פגיעה  ]...[ פוגע אמנםהאדם: "]החוק הנידון[ 

יסוד: כבוד -ההסתמכות על חוק 230".האסירים בבית הסוהר בניהול פרטיבכבוד האדם של  ' ]...[עצמאית'

שלבי. מכוחו, משנקבע כי ההפרטה פוגעת בנורמה הנדונה, נבחן -האדם וחירותו הובילה להחלת מבחן דו

פי תנאי פסקת ההגבלה. ביישום המבחן נקבע כי -אם יש הצדקה מהותית לפגיעה בזכויות האסירים, על

ני מבחני המשנה הראשונים של דרישת הפגיעה בזכויות נועדה לתכלית ראויה, וכן מתקיימים ש

  231חוקתי.-המידתיות, אך לאור כך שהחוק אינו מקיים את מבחן המשנה השלישי נמצא החוק בלתי

 והצעה לעיגון חוקתי "מוסדי"גישה הנוהגת ה ת שלביקורתי הערכה. 3

ה האוסרת הנורמיה של בעניין הפרטת בתי הסוהר בישר על שינוי מגמה באשר לאופי הדין-שפסקלמרות 

מכל מקום, על העברת סמכויות שלטוניות לידי גורמים פרטיים, מוקדם עוד לקבוע את היקף השלכותיה. 

אנו סבורים כי לעניין העיגון החוקתי של הנורמה המגבילה את סמכותה של הכנסת לנקוט הפרטה של 

 . היסמכויות שלטוניות שונות הכרחי להבחין בין שני סוגי ההגבלות שנכללים בגדר

הגבלה מסוג אחד עוסקת בחשש, שאת טיבו יש לברר לפי האופן שבו נעשית ההפרטה בפועל, 

ידי גורם פרטי תוביל לפגיעה באינטרסים מוגנים מכוח זכויות חוקתיות. זו היתה, -שהפעלת הסמכויות על

רמה זו הסוהר. העיגון החוקתי של נו-כזכור, גישתם של השופטים פרוקצ'יה ולוי בסוגית הפרטת בתי

                                                             
 (.1974) 642, 640( 1, פ"ד כח)וביל בע"מ נ' מדינת ישראלנגב תחנת שירות לאוטומ 107/73ע"פ  226

 של הנשיאה ביניש. הדין-לפסק 63, פס' 7, לעיל ה"ש המרכז האקדמיעניין  227

 .]לעדכן לפי עימוד סופי[ 2, עמ' 209לעיל ה"ש ספיר,  228

ידי השופטת חיות )פס' -של הנשיאה ביניש. גישה דומה הובעה על הדין-לפסק 63, פס' 7עיל ה"ש , להמרכז האקדמיעניין  229

עיגון חוקתי לסמכות הכליאה כסמכות שלטונית גרעינית שאינה  וד: הממשלהחוק יסל 1סעיף  (: "קיים קושי למצוא בהוראת3

 -ניתנת להעברה. משכך נשאלת השאלה האם הפגיעה בעקרונות היסוד של המשטר הנובעת מהעברת סמכות זו לגורם פרטי 

ל ]החוק הנידון[ אף יש בה כדי להוביל לבטלותו ש -על כל המשמעויות הכרוכות בכך מנקודת ראותו של הציבור בכללותו 

שעקרונות אלה אינם מעוגנים בחוקי היסוד. ]...[ גם על פי הגישה שאינה מוציאה מכלל אפשרות כי בית משפט זה יכריז 

במקרה ראוי על בטלותו של חוק הפוגע בעקרונות היסוד של השיטה שאינם מעוגנים בחוקי היסוד, מדובר במקרים חריגים 

 17הסיפים של המבנה החוקתי והדמוקרטי כולו ומאיים למוטט אותו". כמו כן, ראו שם, פס'  ביותר ובחוק המזעזע את אמות

 לפסק דינו של השופט לוי, שאף הוא בחן את הטיעון המוסדי אך לבסוף דחה אותו.

 של הנשיאה ביניש. הדין-לפסק 39שם, פס'  230

 של הנשיאה ביניש. הדין-לפסק 44-56שם, פס'  231

http://www.nevo.co.il/law/73690/1
http://www.nevo.co.il/law/73690
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יסוד: כבוד האדם וחירותו אינו מעורר קושי עקרוני. היבט זה של הנורמה הנדונה מבטא ההגנה על -בחוק

והוא מתאים  –במקרה האמור, החשש מפגיעה בזכויות חוקתיות של האסירים  –אינטרסים פרטיים 

יש לקבוע כי נפגעה לבחינה במסגרת דיני זכויות האדם. אכן, נדרשת בעניין זה הכרעה באשר למועד שבו 

מן ההפרטה, ובאשר למועד  זכות חוקתית, וזאת בהתאם להערכה מהו הסיכון שנשקף לזכויות חוקתיות

אך  232שבו מתאים להחיל ביקורת שיפוטית לבירור תוקפה של פגיעה זו, בהתאם לדרישת ה"בשלות".

טוניות אחדות לגורם בעיקרו של דבר זהו מקרה מובהק שבו הכרעה שלטונית, של הענקת סמכויות של

פרטי, מעוררת חשש לפגיעה באינטרסים פרטיים מוגנים והיא צריכה להיעשות בהתאם למתודולוגיה 

החוקתית המקובלת במסגרת דיני זכויות האדם. יש לשקול אם הפגיעה בזכויות החוקתיות היא מוצדקת, 

רה של הפרטת בתי הסוהר, לאור היתרונות שעשויים לצמוח ממנה, הן לזכויות חוקתיות )כגון, במק

לאינטרסים מסוימים של האסירים עצמם, שעשויים לזכות בתנאי כליאה משופרים( והן לאינטרסים 

 ציבוריים )כגון, החיסכון במשאבים כספיים(.

"כליאתו של אדם לא כך בעניינו של סוג ההגבלה השנייה שהוזכרה לעיל. כזכור, לפי מגבלה זו 

]...[ בדבר אחריות המדינה,  וגדת לתפיסה הבסיסית של החברה בישראלבבית סוהר בניהול פרטי מנ

הפועלת באמצעות הממשלה, לשימוש בכוח מאורגן כלפי אלה הנתונים למרותה ובדבר היותה של סמכות 

זוהי קביעה שמבטאת נורמה  233הכליאה אחת מהסמכויות השלטוניות המובהקות המייחדות את המדינה".

עניינה כלל שלפיו אין להפעיל סמכויות שלטוניות מסוימות בידי גורמים  שהיא "מוסדית" במהותה.

המשפט -פרטיים, תהא התועלת החברתית שעשויה לנבוע מכך בהקשר מסוים אשר תהא. כפי שציין בית

במפורש, לעניין הקביעה שההפרטה מפרה את הנורמה החוקתית אין כל חשיבות לשאלה מהי מידת 

ל האסירים או מהי התועלת שעשויה לצמוח להם מן ההפרטה. ביסודה של החשש לפגיעה באינטרסים ש

ידי גורם שלטוני ולא -לסמכויות שיש להפעיל עלההגבלה החוקתית הנדונה עומד אינטרס ציבורי, באשר 

. המתודולוגיה החוקתית ההולמת כלל זה אינה זו שמוחלת במסגרת דיני זכויות ידי גורם פרטי-על

ידי גורם פרטי אינה זוכה -על תפיסה עקרונית שלפיה הפעלת סמכויות אחדות עלהכלל מבוסס  234האדם.

למידה מספקת של הכשר דמוקרטי. קשה אפוא למצוא הצדקה לתפיסה שלפיה בצד הקביעה שהפרטה של 

סמכות מסוימת מפרה את הנורמה הנדונה, יש להוסיף ולבחון אם הפגיעה מוצדקת, וזאת לאור התועלת 

כך, לאינטרסים פרטיים או לאינטרס הציבורי. משמעות הגדרת נורמה זו ככלל ולא שעשויה לנבוע מ

כסטנדרט היא שעיצובה נעשה בהתחשב בהערכה כוללת של ההשלכות הצפויות של הפרטה של סמכויות 

 אין מקום לברר את טיבה של הפרטה מסוימת ואת התועלות הצפויות ממנה. לכן שלטוניות מסוג כלשהו, ו

הסוהר, היא -המשפט בפרשת הפרטת בתי-ל הימנעות מהבחנה זו, כפי שנקט ביתהמשמעות ש

בניגוד למשמעות לחירות ולכבוד להיבטים שלא נידונו לפני כן בפסיקה. החוקתיות הרחבת הזכויות 

המסורתית של זכות אדם כמגינה על הפרט מפני הכרעה שלטונית מנקודת המבט של האינטרסים המוגנים 

שיופעלו כלפיו סמכויות כך משפט הכריע כי זכות אדם מגינה על הפרט גם מפני ה-בית ,של הפרט

אנו סבורים שככל שמדובר בסוג  ידי גורמים פרטיים הפועלים לתכלית של הפקת רווחים.-שלטוניות על

יסוד: -המוחלט של הגבלה על הסמכות לנקוט מדיניות של הפרטה, העיגון החוקתי המתאים אינו בחוק

יש בעיגון שכזה ביטוי לתפיסה  235יסוד: הממשלה.-לחוק 1וחירותו אלא דווקא בסעיף כבוד האדם 

שההגבלה נובעת מאפיון מסוים של מהותה של הרשות המבצעת ושל סמכויות הליבה שמסורות לה. מכאן 

יסוד: הממשלה אינו צריך להיתפס כמכשול -לחוק 1שגם במקרה זה העדרה של פסקת הגבלה בסעיף 

. המרכז האקדמיהיסוד המוסדי, כפי שנקבע בפרשת -יקורת שיפוטית בהסתמך על חוקמפני החלקת ב

                                                             
(; רונן פוליאק "בשלות 2016) 33ח משפטים על אתר ת ראו ,למשל, אריאל בנדור "בשלות ועוד" לדיון בהלכת הבשלו 232

(; ילנה צ'צ'קו "על בשלות וחוקתיות" 2014) 45לז  עיוני משפטיחסית: ביקורת שיפוטית יישומית או אבסטרקטית" 

 (.2012) 419מג  משפטים

 של הנשיאה ביניש. הדין-לפסק 29, פס' 7, לעיל ה"ש המרכז האקדמיעניין  233

בספרות האקדמית נטען לא אחת כי שזירת הטיעון המוסדי אל תוך טיעון הזכויות הביא להכרעה שיפוטית שאיננה  234

פט המש-פי תאוריות של זכויות אדם, ואילו היה נערך ניתוח לפי מבחני המידתיות המקובלים בית-מתחייבת מניתוח הסוגיה על

 משפטיםהסוהר. ראו מיכל טמיר ואסף הראל "על כבוד האדם והפרטה" -עשוי היה להגיע להכרעה המכשירה את הפרטת בתי

 .209, לעיל ה"ש הסוהר"-(; ספיר "הפרטת בתי2011) 663מא 

 ,Barak Medinaרם פורסם(; )ט משפטיםלתמיכה באפשרות זו ראו, למשל, אלון הראל "הפרטה רדיקאלית"  235

Constitutional Limits to Privatization: The Israeli Supreme Court Decision to Invalidate Prison 

Privatization, 8 INT. J. CONST. L. 690, 716-723 (2010)לעיל ה"ש הסוהר"-. לגישה שונה ראו: ספיר "הפרטת בתי ,

 .4עמ' ב, 209
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-שלבית ולא דו-יש בכך כדי לבטא תפיסה שהמתודולוגיה החוקתית שיש להחיל היא חד –בדיוק להפך 

הדין היא היחידה -המסקנה שהתוצאה שנקבעה בפסק עמדתנואין נובעת מחשוב להדגיש,  236שלבית.

שלבי, היא אם ההפרטה מן הסוג שבו מדובר מפרה -הנדרשת, גם במסגרת מבחן חדהאפשרית: הבחינה 

את הנורמה הנדונה, ובהקשר זה עשויה להיות חשיבות להיקף שיקול הדעת שנמסר לגורם הפרטי. אך 

משנמצא כי זהו מהלך שמפר את הנורמה, אין מקום לבחון אם ההפרטה עשויה להיות מוצדקת, לאור 

 שהיא צפויה להניב. התועלות האפשריות

 ח. במקום סיכום: כללים, סטנדרטים וערכים בפסיקה במשפט ציבורי

חיבור זה נועד להצביע על החשיבות שבהתוויה מחדש של ההבחנה בין משפט חוקתי מוסדי לדיני זכויות 

 כי מאפיין מרכזי של התפתחות המשפט הציבורי בישראל למן ביקשנו להראותהאדם. במישור הפוזיטיבי 

הנורמות המוסדיות המרכזיות.  אתגם  מכילותהמהפכה החוקתית הוא פירוש זכויות האדם החוקתיות כ

במישור הנורמטיבי טענו כי ראוי שמהפכה חוקתית תעסוק לא רק בעיגון המעמד החוקתי של החובה 

לכבד את זכויות האדם, אלא גם בעיגון נפרד ועצמאי של המעמד החוקתי של הנורמות המוסדיות 

"כללי המשחק" של המשטר הדמוקרטי; קובע את העיקריות. הסיבה לכך היא שהמשפט החוקתי המוסדי 

משטר, ואפיון מפורט של הוראותיו, בדרך של קביעת הסדרים מתאימים בחוקי ההוא התשתית של שיטת 

רה פרי פיתוח הפסיקה, הוא בעל חשיבות רבה לשם כינון חב הולמת היסוד ובאמצעות פרשנות חוקתית

 צודקת. 

בהתאם לכך, אנו סבורים שקיימת הצדקה רבה לגישה שמוחלת באופן גובר והולך בפסיקה, להכיר 

המשפט הציבורי המוסדי. בה בעת, אין הצדקה בעינינו לעמדה מן במעמד החוקתי של נורמות שונות 

יסוד: כבוד -שהעיגון החוקתי של הנורמות המוסדיות שאינן מנויות במפורש בחוקי היסוד נמצא בחוק

האדם וחירותו דווקא ולא בחוקי היסוד ה"מוסדיים". עמדה זו, שהוחלה בפסיקה לרוב באופן משתמע 

שחלקן הוצגו באופן מפורט ברשימה זו. עליהן ניתן  ,ובלא דיון מפורש, יושמה על מגוון רחב של נורמות

ובהן, בין היתר: נורמות להוסיף שורה של נורמות מוסדיות אחרות שאף לגביהן הוחלה גישה דומה, 

, לרבות האיסור על החלה למפרע של נורמות המהותי החוק שלטון עקרוןמוסדיות שנכללות בגדר 

, לרבות האינטרס של הציבור לציבור מידע םופרסאפשר ל החובה 237;מסוימות, הדרישה לכלליות ועוד

זכות חוקתית ל"חופש בקבלת מידע שמצוי בידי רשויות השלטון, שמקובל לאפיין כנכללים בגדר 

 השלטון של חובתו מכוח דתיות, מטרות להפעיל סמכויות שלטוניות לשם קידום האיסור 238;מידע"

כלל בגדר דיני זכויות האדם, מכוח הזכות ל"חופש -, שאף מעמדו החוקתי מעוגן בדרךלניטרליות

                                                             
 495 ,461ל  עיוני משפטארז "המשפט הציבורי של ההפרטה: מודלים, נורמות ואתגרים" -דפנה ברקלעמדה שונה ראו  236

: "גם אם תתקבל העמדה שלפיה יוזמת הפרטה מסוימת היא בתחומו של הגרעין הביצועי, וכי גרעין זה אסור להפרטה (2008)

יין להתמודד עם השאלה אם ניתן לחרוג מן הנורמה החוקתית תוך עמידה בדרישותיה יסוד: הממשלה, יהיה צריך עד-לפי חוק

 של פסקת הגבלה שיפוטית".

הן במישור האזרחי והן בפלילי, עוגן  ,כך, למשל, בניגוד למקובל במדינות רבות, בשיטת המשפט הישראלית לא קיים 237

 3יש לנורמה זו ביטויים רק בחקיקה רגילה, למשל, סעיף . חוקתי ישיר לנורמה המוסדית שאוסרת על חקיקה רטרואקטיבית

לפי  לפקודת הפרשנות. 17, וסעיף 1948-)א( לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח10, סעיף 1977-לחוק העונשין, תשל"ז

נאי היסוד העוסקים בזכויות האדם. ראו: יניב רוז-ההגנה החוקתית על נורמה זו נגזרת מחוקיהגישה שמקובלת בפסיקה, 

משפט על ניתוח חקיקה רטרואקטיבית בעקבות בג״ץ גניס" יותר מאשר 'רק עניין של זמן': מחשבות  –"רטרואקטיביות 

 (. 1994) 55כג  משפטים(; אהרן יורן "המהפכה החוקתית במיסוי בישראל" 2008) 429-419, 395ט ועסקים 

ל האוטונומיה של הפרט והן על האופי הדמוקרטי של חופש הביטוי עוסקות בהגנה הן ע החובה לכבד אתההצדקות של  238

. Kent Greenawalt, Free Speech Justifications, 89 COLUM. L. REV. 119 (1989)ראו, למשל,  .חברה נתונה

בפסיקה שחופש הביטוי הוא היבט של העיקרון החוקתי  נקבעכחלק מן המהפכה החוקתית, בדומה למגמה הנידונה במאמר זה, 

, וכי הזכות החוקתית לחופש הביטוי מגנה גם על היבטים יסוד: כבוד האדם וחירותו-בוד האדם, וככזה חוסה תחת חוקבדבר כ

נורמה המוסדית בדבר החובה של השלטון לאפשר פרסום מידע לציבור, שנובעת שעיקרם אינטרסים ציבוריים. למשל, ה

((, מוגנת 1990) 361, 353( 3, פ"ד מד)שליט נ' פרס 1601/90מהאינטרס הציבורי בקבלת מידע )שהוכרה למשל בבג"ץ 

תנועת נאמני הר הבית  3989/11בג"ץ חופש הביטוי )למשל, , שנכלל בגדר כיום מכוח הזכות החוקתית ל"חופש מידע"

הוא  כך(. ביטוי מרכזי ל(2012הדין של השופט דנציגר )-לפסק 7, פס' בארץ ישראל נ' ועדת הכנסת לביקורת המדינה

, "לאור 1958-)א( לחוק מבקר המדינה, התשי"ח17מבחן הוודאות הקרובה גם על סירוב למסור מידע מכוח סעיף  החלת

 (.17החיוניות של הזכות למידע לתקינות ההליך הדמוקרטי והקשר ההדוק שבינה לבין חופש הביטוי" )שם, פס' 
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בחופש הביטוי ובהקשר דומה, האיסור המוטל על השלטון מכוח חובתו לניטרליות לפגוע  239מדת";

 240הפוליטי עקב העדפת עמדות פוליטיות מסוימות, שמעוגן בזכות החוקתית לחופש הביטוי.

הפרשנות החוקתית של זכויות האדם מבטאת אם כן גישה מרחיבה לא רק במובן הידוע של קביעת 

וד היס יהיקף הפרישה של הזכות לכבוד האדם, שמכוחה גם זכויות אדם שאינן מנויות במפורש בחוק

, מעבר להגנה על פרישתו של עצם המונח זכות אדםזכויות חוקתיות. ההרחבה היא גם של היקף כ מוכרות

להיות הבחירה השיטתית של בית עשוי הצענו כי ההסבר המרכזי לכך  פרטיים. שהם במובהק אינטרסים

עמדה זו באה שלבי. -המשפט להעדיף להחיל ביקורת שיפוטית בתחום המשפט הציבורי בדרך של מבחן דו

"פסקת ההגבלה הפכה מכבר לעקרון איזון שפרץ את גדרות חוקי היסוד שקבעו אותה. לידי ביטוי בכך ש

היא הופעלה על מעשי הרשות גם ; היא הוחלה על פגיעה בחוקי יסוד, שבהם היא אינה מצוינת במפורש

היא למעשה רק ביטוי  שלבי-טענו כי הנטייה להחיל מבחן דו 241מחוץ לגדר התחולה של חוקי היסוד".

כמעט שניתנת בפסיקה בישראל, בעיקר במשפט הציבורי, להסתמכות על -אחד לעדיפות המוחלטת

סטנדרטים ולא על כללים. בשורות הבאות אנו מבקשים להרחיב מעט את הדיון בבחירה זו בין כללים 

ת לעסוק בכמה מן לסטנדרטים, שהיא בעלת חשיבות רבה בעיצוב המשפט החוקתי. זו תהא גם הזדמנו

 242."ירידת הפורמליזם ועליית הערכים במשפט הישראלי"ידי מני מאוטנר במאמרו -התובנות שפותחו על

החיבור הנוכחי נכתב לציון ארבעים שנה לכתב העת "עיוני משפט", ואך טבעי שגם הוא יתכתב עם מאמר 

אל מבין מאות המאמרים זה של מאוטנר, שהוא המצוטט והמשפיע ביותר על החשיבה האקדמית בישר

 שפורסמו באכסניה חשובה זו.

לבחירה בין סטנדרטים לכללים תפקיד מרכזי בעיצוב שיטת המשפט. במסגרת המשפט הציבורי 

מטיל על הרשות השלטונית את החובה לבחון, בכל מקרה ומקרה לפי מכלול השימוש בסטנדרטים 

. לעומת זאת, השימוש בכללים ּהשמא מוצדק להפרת הנדונה או , אם ראוי לציית לנורמה החוקתייונסיבות

להטיל על רשויות השלטון חובה מוחלטת לפעול בהתאם לנורמה שנקבעה. רשויות השלטון אינן נועד 

, במסגרת אם המעשה השלטוני תקף רשאיות, הן בעת ההכרעה כיצד לפעול והן בעת ההערכה בדיעבד

הדרישה  ההפרה.מר ההשלכות החברתיות הצפויות הביקורת השיפוטית, להצדיק הפרה של הנורמה לאו

אינה נובעת  בהכרעה כיצד על השלטון לפעול מגדר אלה שבהם יש להתחשב מסוימיםשיקולים "להוציא" 

מאפיון הטעמים הללו כפסולים כשהם לעצמם, אלא בהתבסס על שיקולים של "סדר שני", כלומר על 

 ות במרבית המקרים, להכרעה שגויה.ל, לפחאלה עלולה להובי טעמיםהערכה שעצם ההתחשבות ב

, ועצמאותה מעצם מומחיותה מבין רשויות השלטון הרשות השופטת,, ניתן לסבור של זאתואולם, בכ

צפויה פחות לקבל הכרעות שגויות גם בבחינה של מקרים לגופם. אם כך צפה ועולה השאלה מדוע 

המחוקקת תוחלנה ככללים גם על הרשות נורמות שרצוי לנסח ככללים עבור הרשות המבצעת והרשות 

השופטת. על כך יש להשיב בפשטות שביקורת שיפוטית המחילה נורמה כסטנדרט, למרות שנוסחה 

                                                             
 רשאיתהפרדת הדת מהמדינה, המדינה אינה בדבר ניטרליות מבחינה דתית של השלטון, שמכונה  מכוחה של התפיסה 239

לפי הגישה הנוהגת בפסיקה בישראל, עקרון . פני אחרים-להזדהות עם דת מסוימת ולהעניק עדיפות למאמיני דת אחת על

זכות חוקתית ל"חופש מדת". זכות זו מגנה על האינטרס של הפרט שלא להיות כפוף נכלל בגדר הניטרליות של השלטון 

שמופעלת מטעמים דתיים, אף אם מבחינת תוכנו אין המעשה השלטוני מגביל אינטרס שמוגן מכוח זכות  לסמכות שלטונית

זו עוד קודם למהפכה החוקתית, אך גישה זו לא הוליכה להחלת ביקורת שיפוטית על ברוח המשפט החזיק בעמדה -חוקתית. בית

מיטראל בע"מ נ' ראש הממשלה ושר  3872/93ץ הפעלת סמכויות חקיקה בהסתמך על שיקולים דתיים. ראו, למשל, בג"

המשפט הכיר בכך שהחופש מדת נכלל בגדר הזכות -ה החוקתית ביתכפלאחר המה (.1993) 507, 485( 5, פ"ד מז)הדתות

לכבוד האדם, אולם הביקורת השיפוטית שהוחלה בעקבות זאת על חקיקה לא הוחלה על כך שהמניע לחקיקה הוא דתי אלא על 

הנדימן עשה זאת בעצמך בע"מ נ' מדינת  10687/02למשל, רע"פ ראו, יות חוקתיות שנובעת מהחקיקה. הפגיעה בזכו

, שארק דלוקס רהיטים בע"מ נ' ראש ענף היתרי עבודה בשבת, 22דיזיין  5026/04(; בג"ץ 2003) 1( 3, פ"ד נז)ישראל

 (. 2005) אגף הפיקוח משרד העבודה והרווחה

( נבחן תוקפו של החוק למניעת פגיעה במדינת ישראל באמצעות 2015)אבנרי נ' הכנסת  5239/11כך, למשל, בבג"ץ  240

, שמטיל אחריות נזיקית וקובע הגבלות מנהליות שונות כנגד מי שמפרסם ביודעין קריאה פומבית להטלת 2011-חרם, התשע"א

בלות על חופש הביטוי הפוליטי בחוק חרם על מדינת ישראל, כמשמעו בחוק. בעיני השופט דנציגר, שהיה בדעת מיעוט, ההג

של שוק הדעות.  'רגולטור'הנידון "]מפרות את[ הניטראליות אשר צריך שתהא מנת חלקה של המדינה בעת שהיא פועלת כ

מסכנת את שוק הדעות ואת זרימת המידע החופשית. היא פוגעת בהליך הדמוקרטי. היא חותרת  'כללי המשחק'התערבות זו ב

(. חרף אפיון זה של החוק גם השופט דנציגר בחן 19-18פס' שם, ) " קנה חופש הביטוי מפני עריצות הרובתחת ההגנה אשר מ

 יסוד: כבוד האדם וחירותו.-פי מבחני פסקת ההגבלה שבחוק-את החוק על

 .84-78, בעמ' 14, לעיל ה"ש (. ראו גם ברק2006) 96–95, 39ט  משפט וממשליגאל מרזל "השעיית הכרזת הבטלות"  241

 (.1993) 503יז עיוני משפט מנחם מאוטנר "ירידת הפורמליזם ועליית הערכים במשפט הישראלי"  242
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מלכתחילה ככלל, אינה יכולה לעלות בקנה אחד עם הציפייה מרשויות המנהל והמחוקק לציית לנורמה 

רטים באפיון נורמות במסגרת דיני זכויות לבחירה בין כללים לסטנד חשיבות מכרעתקיימת  באופן מוחלט.

החלטה שלטונית להרוס האדם. נסתפק בדוגמה אחת לכך. שאלה היא מהי הנורמה שלאורה יש לבחון 

חוקתיות לשם הרתעה כללית, כלומר כדי להניא ה יופגיעה חמורה בזכויותל ביתו של אדם ובכך להביא

רך מסוימת, למשל לרצוח אנשים במעשה טרור. ולא את האדם שזכויותיו נפגעות, מלפעול בד ,אחרים

לפי העמדה שיש להחיל סטנדרט, הדין הוא שכל תועלת חברתית שעשויה להיות מושגת בזכות הפגיעה 

המעשה השלטוני, ולפיכך אין מניעה להכיר בהרתעה תוקפו של בזכויות היא רלוונטית להכרעה בדבר 

לעומת זאת, תיתכן גם עמדה  243לפגיעה בזכות. כללית, שנועדה להציל חיי אדם, כ"תכלית ראויה"

הפוכה, שיש להחיל כלל שלפיו הרתעה כללית אינה יכולה לשמש הצדקה לפגיעה חמורה בזכויות, שלא 

אגב הליך שיפוטי נאות. ביסודו של כלל זה עשויים לעמוד שיקולים שונים: שיקול דאונטולוגי, שלפיו 

חות ככל שמדובר בפגיעה בחייו, בשלמות גופו או בחירות קיים אילוץ מוסרי השולל פגיעה באדם, לפ

, לכך נוסף שיקול תוצאתני 244מלעשות מעשה מסוים. הימנעממעצר, שתכליתה הנעת אחרים לפעול או ל

ביחס לגורמים  להשגת התכלית של הרתעת אחרים כלשהוקושי לברר את יעילותו של אמצעי שעוסק ב

מידע מבוסס בדבר פרטיה של "פונקצית ההרתעה", כלומר  חסרכמעט תמיד  כך, למשל, .רבים אחרים

לפיכך, הכרה בכך שפגיעה  245הרתעת אחרים בגין כך.בין מידע על הקשר בין החמרת הפגיעה באדם ל

בזכויות אדם לשם הרתעה היא לתכלית ראויה עלולה להוביל להצדקת פגיעות רבות, בהיעדר אפשרות 

ביניים, שלפיה הרתעה כללית אינה -רית בעניין זה גם גישתאפש 246מעשית להחיל את דרישת המידתיות.

תכלית ראויה, ולפיכך פגיעה בזכויות שזו תכליתה העיקרית היא פסולה; אך אם למעשה השלטוני תכלית 

עיקרית אחרת, ניתן להתחשב גם בהרתעה כללית במסגרת הערכת התועלת החברתית שתושג באמצעות 

כאמור, אין זו אלא דוגמה אחת מיני רבות  247חלת דרישת המידתיות.הפגיעה בזכות החוקתית, במסגרת ה

להשלכות הבחירה בין אפיון נורמה חוקתית בדרך שקרובה יותר לכלל "סגור" או בדרך של סטנדרט 

 "פתוח".

הבחירה בין כללים לסטנדרטים נדונה בהרחבה רבה בספרות האקדמית. חלק אחד של הדיון, שהובא 

שני סוגים של ל הקשר בין בחירה זו הכלכלי של המשפט, מוקדש להצבעה עלבעיקר במסגרת הניתוח 

יעדים חברתיים של המשפט: מצד אחד, כללים מובילים למידה רבה יותר של ודאות באשר לתוכנו של 

הדין, ולפיכך הם מאפשרים להשיג מידה רבה יותר של הכוונת הפרטים ורשויות השלטון לנהוג בדרך 

של הפרטים על התנהגותם בעתיד של זולתם, על התועלות  הדדית תורה, הסתמכותהרצויה, שמאפשרת, ב

שנובעות מכך. מצד שני, סטנדרטים מניבים, כך הטענה, מידה רבה יותר של הלימה בין ההסדר הרצוי 

לבין תוכנו של הדין, בזכות האפשרות לקבוע את הנורמה המשפטית בהתחשב במכלול הנסיבות 

היבט אחר של הדיון בסוגיה זו מעניק חשיבות לאפשרות שגם מי שמופקד על  248.הרלוונטיות של המקרה

קביעת הכללים או על הפעלת שיקול הדעת ביישום הסטנדרטים, בעיקר השופטים, עלול לשגות ואף 

                                                             
 לפסק דינה של השופטת נאור 5, פס' אבו דהים נ' אלוף פיקוד העורף 9353/08בג"ץ , למשל, ליישום עמדה זו ראו 243

עליו להעמיד לנגד עיניו תכלית ראויה.  ]להריסת בתי מחבלים[ וח הנתון לובטרם יפעיל בעל הסמכות את הכ: "(2009)

המוקד להגנת הפרט נ' שר  8091/14בג"ץ "; על פי מבחן של מידתיות בקביעת האמצעי ההרתעתי על בעל הסמכות לפעול

ישראלית נ' ממשלת  איתן מדיניות הגירה 7385/13בג"ץ ; (2014) פס' כ"ד לפסק דינו של השופט רובינטשיין, הביטחון

 .(2014) פסק דינו של השופט עמיתל 10, פס' ישראל

ראו בנוסף את הטענה  . ,FFAL ’NTI &THICS E, 19 Just Cause for WarJeff McMahan. (2005) 16 ,1למשל,  244

 ,Carol S. Steiker, Noכי עונש מוות הוא בלתי חוקתי בהתבסס על שלילת לגיטימיות התכלית של השימוש באמצעי זה:

Capital Punishment is not Morally Required: Deterrence, Deontology, and the Death Penalty, 58 

STAN. L. REV. 751, 756-764 (2005)   

 ,Torture, Terror, and the Inversion of Moral PrincipleAdil Ahmed Haque 10 ,: להדגשת יסודות אלה ראו 245

NEW CRIM. L. REV. 613, 643-662 (2007) . 

 ל.לפסק דינו של השופט הנד 15, פס' 243, לעיל ה"ש איתןראו, למשל, עניין  246

( )הנשיא ברק(: "המפקד 2002) 374, 365( 6, פ"ד נו)עג'ורי נ' מפקד כוחות צה"ל בעזה 7015/02למשל, בג"ץ  247

ום מקום המגורים בשל טעמים של הרתעה כללית בלבד. עם זאת, כאשר בשל מסוכנותו הצבאי אינו רשאי לנקוט צעד של תיח

של אדם תיחום המגורים מוצדק הוא, ]...[ אין כל פגם בכך שהמפקד הצבאי ישקול גם שיקולים של הרתעת הרבים. כך, 

, לעיל ה"ש איתןאו גם, עניין ר למשל, עשוי שיקול זה להיות מובא בחשבון בבחירה בין מעצר לבין תיחום מקום מגורים".

 לפסק הדין של השופטת ארבל. 5, פס' 243

 ,L.JUKE D , 42Rules Versus Standards: An Economic AnalysisLouis Kaplow. (1992) 557; למשל,  248

Eric Posner, Standards, Rules, and Social Norms, 21 Harv. J. Law & Pub. Policy 101 (1997). 
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 249להטיות שנובעות מכשלים קוגניטיביים שונים, מלחצים פוליטיים ומגורמים אחרים. ןלהיות נתו

הנחוצה בין כללים לסטנדרטים נעשית בעיקרה בהתבסס על שיקולים מ"סדר בהתאם לכך, ההכרעה 

להעריך בצורה נאותה את ההשלכות  השוואת כשירותם של מוסדות חברתיים שונים כגוןשני", 

. אך דומה שהדיון המעניין ביותר בסוגיה זו, שרלוונטי במידה רבה החברתיות של הכרעות שלטוניות

רי, הוא זה שפותח במסגרת הגישה הביקורתית למשפט, שאליה משתייכת תחום המשפט הציבולבמיוחד 

 גם כתיבתו של מאוטנר, ועניינו מקומם של ה"ערכים" בעולם המשפט. 

מדרשו של רונאלד דבורקין, היא שכל ענף של המשפט, הכולל אוסף נתון -התפיסה הבסיסית, מבית

של ערכים. בהתאם  כלשהימערכת  כלומר על מסוימת, של נורמות משפטיות, מבוסס על תיאוריה מוסרית

 best“לכך, התיאוריה המוסרית הנכונה לפירושו של דין כלשהו היא זו שמתאימה במידה הרבה ביותר )

fit” לאוסף של הנורמות המשפטיות שאליו משויך הדין, אך גם זו שהיא עדיפה מנקודת מבט )

רבה בתגובה לאחת התובנות העיקריות עמדה ידועה זו של דבורקין פותחה במידה  250ביקורתית.

(, שפרחה בעשור Critical Legal Studiesשהתגבשה במסגרת מה שנודע כגישה הביקורתית למשפט )

כך -שהחל במחצית השנייה של שנות השבעים של המאה הקודמת. עיקרה של גישה זו הוא ההצבעה על

על הבחירה בין גישה שנורמות משפטיות מבוססות על הכרעות ערכיות מסוימות, למשל 

אינדיבידואליסטית לגישה אלטרואיסטית בדיני חוזים, או בין תפיסות שונות של שוויון או של חופש 

ביטוי בדיני זכויות האדם. לפי גישה זו, הבעיה היסודית בתפיסה המשפטית המקובלת )באותה עת( היא 

פורש בנורמות המשפטיות שמנוסחות שההכרעות הערכיות הללו נותרות סמויות, משום שאין להן ביטוי מ

בדרך של כללים משפטיים "סגורים". הכללים המשפטיים אינם כוללים אזכור מפורש של מערכת 

ליצור הפרדה בין הנורמות המשפטיות  היאעצם התכלית בקביעתם משום ש הערכים שעליה הם מושתתים

, בהסתרה של מערכת הערכים , אך מחירה של גישה זו, כך הטענהלהכרעות הערכיות שהובילו להן

פני -. מכאן צמחה הביקורת על העדפת השימוש בכללים עלשעליה מושתתת הפרשנות השיפוטית

 סטנדרטים בעולם המשפט. 

 Form and Substance in Privateשל דנקן קנדי,  דרך-ביטוי מרכזי של ביקורת זו הוא מאמרו פורץ

Law Adjudicationהמשפטיים המשפיעים ביותר שנכתבו במחצית השנייה  , שהוא כנראה אחד החיבורים

כך שהבחירה בין כללים לסטנדרטים בדיני חוזים )שאופיינה -קנדי עמד על 251של המאה העשרים.

כבחירה בין נורמות שעניינן "צורה" לאלה שעוסקות ב"מהות"( היא בעלת השלכות פוליטיות ניכרות. 

יקריות: האחת, שתקפותה מוגבלת לתחומי משפט מסוימים, קביעתו של קנדי נומקה על יסוד שתי טענות ע

היא שעצם הבחירה לאפיין נורמות משפטיות בדרך של כללים סגורים משקפת תפיסה של צדק היסטורי, 

בעוד שאפיונן של הנורמות כסטנדרטים פתוחים מבטאת העדפה של תפיסת צדק אלטרואיסטית, שעיקרה 

שר הנדון כאן חשובה מכך טענתו השנייה של קנדי, שהיא כללית שיקולי צדק חלוקתי והגינות. אך להק

יותר, ולפיה הבחירה להתבסס על כללים נועדה להסתיר את ההכרעות הערכיות שעומדות ביסודה של 

היבטים של "צורה" בדיני חוזים, היא זו למשל בחירה זו. לשיטתו, ההסתמכות על כללים "סגורים", 

דק פסולה או לכל הפחות שנויה במחלוקת, בחירה שלא היתה שאפשרה לשופטים לאמץ תפיסת צ

אפשרית מבחינה ציבורית ופוליטית לו נאלצו השופטים להודות במפורש כי זוהי תפיסת הצדק שמנחה 

אותם. הביקורת אינה מכוונת לכך שלשופטים מסור שיקול דעת לבחור מערכת ערכים מסוימת. קנדי 

מתאפשר להסתיר את העובדה שאכן מופעל שיקול דעת  הוטרד מכך שבאמצעות השימוש בכללים

הכרעה בהעדפת ערכים מסוימים, ובעיקר את תוכנה של מערכת הערכים שנבחרה, בלא צורך לספק, בכל 

מחדש, הצדקה לבחירה זו. כאמור, דבורקין סבר שלמרות זאת אין מניעה לזהות את תפיסות הצדק 

                                                             
, EVR L.OWA I92 Probability Thresholds, Jonathan S. Masur,  ;Zamir and Medina. (2007) 1293 למשל, 249

 .206–195 , בעמ'58לעיל ה"ש 

,A judge should ask (1975) , __. 1057EVR L. .ARVH88  ,Hard Cases Ronald Dworkin]“ :למשל,  250

f all the possible interpretations of the law that I could adopt as the basis for my decision, oherself] 

When the judge . […] [the existing legal landscape fits which one is consistent with the theory that best

had identified the alternatives that meet the criterion of fit she should ask herself] of the interpretations 

of the existing law that fit the constitution, statutes, and case law, which is the best interpretation? 

Which of the possible legal rules that I could adopt is most consistent with the normative theory that 

?”for the law as a whole justification provides the best. 

251 . 1685 EVR L. .ARVH, 89 Form and Substance in Private Law AdjudicationDuncan M. Kennedy, 

(1976). 
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ות בחינה של מכלול הנורמות הרלוונטיות בתחום שעליהן מסתמכים השופטים בהכרעותיהם באמצע

הברית. אך זוהי בחינה -מסוים. למעשה, כך בדיוק עשה קנדי בעצמו כאשר בחן את דיני החוזים בארצות

. מכאן קצרה הדרך לתזה "הרקולס משפטי"שכרוכה בקשיים ניכרים, מלאכה שמיועדת ל ,מורכבת

להעדיף שימוש בסטנדרטים פתוחים, הן משום שהם  היסודית של הגישה הביקורתית למשפט, שלפיה יש

מאפשרים ליישם תפיסות צדק שמדגישות שיקולי הוגנות וצדק חלוקתי, אך בעיקר משום שהם הופכים 

את ההכרעות הערכיות של השופטים לגלויות, דבר המוליך לכך שהם חשים מחויבים להצדיק כל פסיקה 

 צדק הבאות בחשבון ובחירה ביניהן.ופסיקה בדרך של היזקקות מפורשת לתפיסות ה

", פסע צעד נוסף "ירידת הפורמליזם ועליית הערכים במשפט הישראלימני מאוטנר, במאמרו החלוצי 

כך שהגישה הנוהגת בפסיקה בישראל החל מראשית שנות השמונים לערך -בכיוון זה. מאוטנר הצביע על

במובן זה שניכרת בפסיקה היזקקות מבטאת, הלכה למעשה, אימוץ של הגישה הביקורתית למשפט, 

א מתן ביטוי מפורש למערכת הערכים יה כךמ תבלתי נמנע תוצאהגוברת לשימוש בסטנדרטים פתוחים, ש

המשפט בהכרעותיו. כמו מאמרו של קנדי, חלק הארי של מאמרו של מאוטנר עסק -שמנחה את בית

המאמר תקפה גם במשפט  שהתזה הכללית שלשם במשפט הפרטי. עם זאת, בשולי הדברים נטען 

, זמן קצר לפני המהפכה החוקתית, ובמידה לא מעטה הוא חזה 1991הציבורי. המאמר פורסם בשנת 

אותה, לפחות בכל הקשור להתחזקות הצפויה במעמדן של זכויות האדם החוקתיות במשפט הציבורי 

מעמדן של זכויות שהתחזק  עליית הערכים במשפט הישראלי פירושהבישראל. לשיטתו של מאוטנר, "

 252".במשפט הישראלי ]...[ האזרח

: בסיסייםבעיקרו של דבר, הטיעון של מאוטנר ביחס למשפט הציבורי כלל שלושה מרכיבים 

המשפט מצא שהגיעה העת לשנות את תפיסת היסוד שלפיה עוצב המשפט הציבורי בישראל. -ראשית, בית

מהכרה במגבלות חוקתיות על סמכותה. ביסודה התפיסה המקורית ביטאה את ריבונות הכנסת והימנעות 

המשפט -אולם, בית 253של גישה זו העמדה ש"הרשות השופטת ]אינה[ אמורה לעסוק בהכרעות ערכיות".

הכיר בכך שהכנסת אינה צפויה להשלים את כינון החוקה, ובעיקר התגבר הצורך, מנקודת מבטה של 

בהגבלת כוחן של רשויות השלטון. מאוטנר עמד המשפט העליון, -תפיסת העולם הערכית של שופטי בית

פוליטיקה ס' באינטר קבוצות'שנות השמונים התאפיינו בעלייתם של פרטיקולריזם קיצוני וכך ש"-על

והממכר הקואליציוני והתקציבי, שהתנהל בצורות שונות כמעט בלא הפסקה במשך כל -הישראלית, המקח

הוק, לא לצורך קידומן של מטרות -אליציות ובריתות אדפעולה המתאפיין ביצירת קו-העשור, גילה דפוס

 254."ציבוריות כלליות, אלא לצורר קידום אהדדי של מטרותיהם הפרטיקולריות השונות של השותפים

לכך נוספה ההערכה, שמאוטנר הדגיש בכתיבה מאוחרת יותר, שעם חילופי האליטות בחברה הישראלית 

לטון לעקרונות היסוד הליברליים, ובראשם החובה לכבד את אין מובטחת עוד המחויבות של רשויות הש

לפיכך, וזהו המרכיב השני  255זכויות האדם, להתייחס לכל בני האדם כאל שווים ולנהוג בסובלנות.

המשפט לנטוש את דרך ההנמקה הפורמליסטית ולהיזקק לסטנדרטים. -בטיעונו של מאוטנר, נדרש בית

ם לכן עוצבו על רקע תפיסת עולם שלא התאימה עוד לנסיבות הכללים של המשפט הציבורי שנהגו קוד

היה לקבוע מערכת נורמות חדשה ולהצדיק את השינוי באמצעות היזקקות מפורשת  חוץהחדשות, ונ

לבסוף, מאוטנר סבר שהמסגרת העיקרית  256המשפט.-למערכת הערכים שאמורה להנחות מעתה את בית

 257א דיני זכויות האדם.שבאמצעותה הוחלו הנורמות החדשות הללו הי

המשפט -אפיון זה של התפתחות הפסיקה שימש מקור לא אכזב לניתוחים רבים, ולהשוואות בין בית

משמעית בספרות -המשפט ה"חדש", שאחרי שנות השמונים, ואין הסכמה חד-ה"ישן", הפורמליסט, לבית

הוא במישור הנורמטיבי האקדמית באשר למאפיינים שונים של ההשוואה הזו. אך עיקר ענייננו כאן 

                                                             
 .525עמ' ב, 242מאוטנר, לעיל ה"ש  252

 .543עמ' שם, ב 253

 .585שם, בעמ'  254

 .(2012) 559יד  משפט ועסקיםמנחם מאוטנר "משבר הרפובליקניות בישראל"  255

פורמליסטית בפסיקה של שנות השמונים, -"במסגרת התחזקותה של הגישה הלא :585עמ' , ב242מאוטנר, לעיל ה"ש  256

-טווח ובלתי-אמונה ארוכי-אוד את חשיבותם של הערכים והעקרונות הכלליים, האמורים לשמש עיקריהמשפט מ-הדגיש בית

-המשפט להכפיף את המערכת הפוליטית והשלטונית לאמות-משתנים של ישראל. הדגשה זו יכולה להיתפס כניסיון של בית

 פיהן יישפטו מעשיה".-מידה כלליות, שעל

 .543למשל, בעמ' שם,  257
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שבאפיון שהציע מאוטנר להתפתחות הגישה הנוהגת בפסיקה בתחום המשפט הציבורי. אנו חולקים על 

הסברה כי אפיון הנורמות החוקתיות ככללים משמעותו בהכרח כבילה מועטה יותר של רשויות השלטון 

, וזאת בעיקר ביחס לעומת זו שמושגת באמצעות השימוש סטנדרטים. למעשה, במקרים לא מעטים

 לנורמות מוסדיות, ההפך הוא הנכון.

הסתמכות על כללים "סגורים" אמנם מאפשרת לשופטים לנקוט ריסון שיפוטי, בלא צורך להצדיק 

זאת באמצעות הפנייה למערכת ערכים מתאימה, אך בה בעת היא מאפשרת גם גישה הפוכה, שמבטאת 

בהשקפה שמכירה בהצדקה להחיל אילוצים מוחלטים על  ריסון של הרשויות הפוליטיות. בהינתן בחירה

הרשויות הפוליטיות, ובכללן הכנסת, לשימוש בכללים יש יתרונות מובהקים. כאמור לעיל, הכללים 

מספקים הנחייה ברורה יותר לרשויות השלטון ולציבור הרחב באשר למותר ולאסור. ככל שמדובר 

ת רבה להטמעה של מערכת ערכים מסוימת, אלא רק בתחום של קביעת נורמות מוסדיות, אין חשיבו

להכרה בכך שיש לכבד את כללי המשחק שנקבעו מראש ואת הדרישה לכלליות. החשיבות של הספקת 

כך, השימוש בכללים נועד -הכוונה ברורה יותר היא רבה במיוחד בהקשר של משפט ציבורי. נוסף על

המשפט מן הצורך לבחון אם -ים פוטרים את ביתהמשפט עצמו. כלל-לכבול גם את שיקול הדעת של בית

עצמית -שיקולים חזקים מספיק שעשויים להצדיק הפרה של כללי המשחק במקרה נתון. כבילהקיימים 

מסוג זה עשויה להועיל לכך שלא יוכר תוקפן של הפרות בלתי מוצדקות, על יסוד לחצים פוליטיים או 

המשפט ובמערכת הערכים -ערעור האמון הציבורי בביתהמשפט. על רקע -הטיות שונות בפעולתו של בית

דווקא להגביר את האפקטיביות של  הכללים עשויכ בחירה לאפיין נורמות חוקתיות מוסדיותהליברלית, ה

 המשפט בהגבלת כוחן של רשויות השלטון.-בית

 


