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ט הציבורי. היא פ ש מ ם ה ו ח ת ץ ב ל ם א ח נ ט מ פ ו ש ל ה קתו ש סקת בפסי  הרשימה עו

ט פ ו ש ל ה ת גישתו הייחודית ש ת א ו א ט ב מ ת, ה יות אחדו ות מרכז גי ת בסו ד ק מ ת  מ

נה ת ישראל כמדי נ ה של מדי ת ו ה מ , ו ד האדם וחירותו : שפיטות, סבירות, כבו ן  אלו

ותו נ כו דת נ חד במי ו ן איפוק מי ט אלו פ ו ש ה ה ל ג ד גיסא, מ ח ת. מ  יהודית ודמוקרטי

ים. גים כפוליטי ו חד בעניינים המסו ו ת, במי ת של רשויות אחרו ו ט ל ח ה ב ב ר ע ת ה  ל

ט העברי פ ש מ ץ ה ו ליצירת סינתזה ב ל ע פ מ ץ ב ל ט א פ ו ש ט ה ל ו  מאידך גיסא. ב

ה היהודית ת ו ה מ ת ב כו ת הכרו ו ט ל ח ה ב ב ר ע ת ה ותו ל נ ט המדינה, בנכו פ ש מ  ל

ד ח ו י מ ב , ו יות האדם ת מזכו ו ד ח פה על א ו התקי ת נ ג ה ב ת של המדינה, ו קרטי הדמו  ו

. ת ט פ ו ש ת ה ם ביסודם בידי הרשו פקדי  בעניינים המו

 א. פתח דבר
 1. וכה אמר השופט מנחם אלון:

 כלל גדול בידינו, שאץ מערכת משפטית יכולה להתפרנס מגופו של
 הדין בלבד. גופה של מערכת המשפט זקוק הוא לנשמה, דש שאף לנשמה

. 1  יתרה: ״.

 נשמה יתרה כזו מצדה למכביר בפסקי־דינו של המשנה״לנשיא אלון.
 השופט מנחם אלץ בולט בחותם האישי העז שהטביע על המשפט הישראלי.
 הוא מזוהה עם משנה סדורה ומגובשת, המתבטאת בשורה ארוכה של פסקי־דין.
 לא בכל המקרים התקבלה דעתו והפכה להלכה: אך אין בכך כדי לגרוע מתרומתו

 הייחודית למשפטנו.

פה. ניברסיטת חי , או ם י ט פ ש מ ה ל ט ל ו ק פ  * ה

ץ 2) 237, 264 ב בדים בע״מ, פ׳׳ד לח( בץ עו ׳ נ׳ שי ח א ק ו ס ד ס כאל ל מי  1 ע׳׳א 391/30 מירה ו

ת ג-ד. ו תי  האו
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 2. על עיקרים בתפיסת עולמו השיפוטית של השופט אלון אפשר ללמוד כבר
.  מאחד מפסקי־הדין הראשונים שלו שפורסמו — ע״א 566/77 דיקר נ׳ מוך ואח׳ב
 ראשית, למרות שעניינו של פסק־הדין הוא בדיני החתים ולא במשפט הציבורי,
 דבריו של השופט אלץ מתמקדים בהיבטים החוקתיים העקרוניים שעוררה
 ההתדיינות. שנית, השופט אלון מטעים את הזהירות המיוחדת שבה על בית־
 המשפט לנהוג בבואו לקבוע כללים לעניין פסילתם של חוזים הסותרים את תקנת
 הציבור, ויחד עמה הוא מטעים את השפעתה של תפיסת עולמו של השופט על

 תוכנם של כללים אלה. וכך, בין השאר, הוא כותב:

 ...קביעת כללים אלה הריהי משימה גדולה וקשה. לא רק משום — כדברי
 המשל הקדמוני האנגלי — שהמושג ״תקנת הציבור״ הריהו כסוס פרוע
 שרוכבו אינו יודע לאן יובילו, אלא משום שכל הגדרה שהיא, אף אם היא
 לכאורה ברורה ומאוזנת, טומנת היא בחובה גרעין הספק ואי־הוודאות. טול
 למשל דבריו של השופט שמגר.״: ״...תפיסות עולם והשקפות החיים
 המיוחדות למסגרת חברתית או לאומית נתונה... משתנות עם חלוף העתים,
 ומבטאות תמיד את אמונותיה ודעותיה של אותה התקופה״. וכאן ישאל
 השואל: ומה הן אמונותיה ודעותיה של אותה התקופה? הרי קשה, קשה
 מאוד לתת הגדרה אובייקטיבית לאמונות ודעות אלה, ודומה שהשפעה לא
 מבוטלת על כך יש לעולמו הפנימי של מי שקובען ומגדירן. ...ויתרה מזו
 וקשה מזו: בבוא השופט לפרש תקנת הציבור מהי, האם פירושו של דבר
 שעליו לראות בתקנתו של הציבור את שהציבור נוהג ורוצה או אולי שומה'
 על בית־המשפט לעבור חלוץ לפני המחנה ולקבוע מיזמתו ומדעתו הוא,
 לאחר עיון ושיקול מדוקדק, תקנתו של הציבור מהי... דומה אפוא, שהגדרת
 המושג ״תקנת הציבור״, זה ״העצמאי״ שבחוק החתים, תיעשה טיפין
 טיפין, מן הפרט אל הכלל וחוזר חלילה. הכול לפי המעשה המיוחד והעניין

 המסוים3.

 ושלישית, השופט אלון עומד על השימוש הנכבד שעל בית־המשפט לעשות
 במשפט העברי. וכך, בין השאר, הוא כותב בעניין זה:

 בתהליך גיבוש זה של פרשנות המושג ״תקנת הציבור״, שמצווים אנו מכוח
 סעיף 63 לחוק החוזים [(חלק כללי), תשל״ג־1973] ... לפרשו שלא מתוך
 רעייה בשדות זרים, צריך לקבוע ולייחד מקום בראש למסורת המשפט

ן ניתן בתאריך 20.3.78. , 152-149. פסק־הדי ח ק י : ע״א י ד לב>2) 141 (להלן -  פ

: ע׳׳א שפר), ח (1) 87 (להלן ד מ ״ נת ישראל, פ ׳ מדי ר נ פ ו ע׳׳א 506/88 ש  שם, 150-149. השו

ת ד־ה. ו תי  172 בין האו
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 העברי, לעקרונותיו ולהוראותיו. .״פירוש המושג תקנת הציבור על־פי
 יסודות ועקרונות המשפט העברי תמלא תוכן של ממש את מגמת עצמאות
 החוק אשד אנו מצודם עליה מכוח הוראת סעיף 63 של חוק החתים

 האמור״.4.

 יצוין, כי בפםק־דין זה הייתה דעתו של השופט אלון בעניין מעמדו של
 המשפט העברי — שבה תמך, במידה רבה, השופט יצחק כהן — דעת הרוב.
 שופט המיעוט בעניין זה — השופט אשר — ציין שאינו סבור, ״שבבואו לפסוק
 במקרה מסוים יהיה על בית־המשפט לשאוב את השראתו ממקור אחד בלבד,
 ויהיו חשיבותו הלאומית ותוקפו המוסרי מה שיהיו. מהי טובת הציבור יקבע בכל
 מקרה בהתחשב עם התפתחותה התרבותית, הכלכלית והאידיאולוגית של החברה
 הנאורה. על השופט לזכור שמה שנראה היה כשיא ההתפתחות בשנים שעברו אינו

 חייב, בהכרח, להתאים למושגיו של העולם בשנת 8ד19״ג.

 3. ברשימה זו נדון בסוגיות מרכזיות אחדות, המבטאות את גישתו הייחודית של
 השופט אלץ בתחום הביקורת השיפוטית. אין היריעה מספקת לדיץ ממצה בכל
 אחת מן הסוגיות המרכזיות שהשופט אלץ עסק בהן ובכל אחד מפםקי״הדין
 שכתב. דברינו לא יהיו אלא ״הערות שוליים״ תמציתיות בשוליהם של פסקי־דין
 אחדים, בעניינים שבהם אפשר ואף ראד להרחיב את היריעה. כן לא נעסוק
 בביקורת על השקפות אלה ואחרות של השופט אלץ, אלא נתמקד בניסיץ לדלות
 מתוך פסיקתו הענפה בתחום הביקורת השיפוטית מספר עקרונות יסוד, המאירים

 את השקפותיו הוא ואף השקפות חולקות.

 ב. משפט ציבורי וביקורת שיפוטית
 4. רשימה זו עוסקת בפסיקתו של השופט מנחם אלון בתחום המשפט הציבורי.
 דומה בי השופט אלון נוטה לראות את המשפט כולו, על ענפיו השונים,
 באספקלריה של המשפט הציבורי; ואת המשפט הציבורי באספקלריה של

 הביקורת השיפוטית.
 גם כאשר דן השופט אלון בסוגיות השייכות לתחומים מובהקים של המשפט
 הפרטי, הוא רואה אותן, לעתים קרובות, דרך משקפי המשפט הציבורי*. נראה, על

. כ ת א- ו תי ץ האו ׳ 151 כ מ ע : כ ג ות ב־  4 ע׳׳א דיקר, בעמי 150 בין האותי

 5 שם, בעמי 149-148.

ה ושות׳ כע־׳מ. פ״ד מג>1) ש ׳מ נ• רביב מ ים: ד׳׳נ 22/82 בית יולם בע׳ ו , בדיני חו ל ש מ , ל  6 ראו

ד מו(2) 464 ־ , פ ם ו א ב נ ט ס ת ירושלים״ נ׳ ק ל י ה ק א ״ ׳ ה קדישא גחש׳ ר ב  441; ע״א 294/91 ח

ר לט(4) 734. ״ ׳ דרדריאן, פ ה נ ה א א 466/83 ש ־ י נזיקץ: ע נ : ובדי ם) באו : ע׳׳א קםטנ  (להלן
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 כן, כי הרעיון של ״קונסטיטואליזציה של המשפט״7 אינו זר לשופט אלון. בכך
 מגשימה פסיקתו של השופט אלץ את תורת הקונסטיטואליוציה של המשפט.

 השופט אלון נוטה שלא להבחין בין המשפט הציבורי המהותי לבץ הביקורת
 השיפוטית. אחדות זו בפסיקתו של השופט אלון בין משפט ציבורי לבין ביקורת
 שיפוטית על רשויות הציבור, מתבטאת בשני עניינים: ראשית, נראה כי השופט
 אלון סבור שאין להבחין באופן חד בץ הנורמות המשפטיות שהרשויות הציבוריות
 כפופות להן, נורמות המגדירות את זכויותיהן ותובותיהן (המשפט הציבורי
 המהותי), לבץ הכללים המסדירים את התערבותה של הרשות השופטת בפעולתן
 של הרשמות האחרות (תורת הביקורת השיפוטית)*. שנית, השופט אלץ מטעים
 את הקשר ההדוק שבץ תפיסת עולמו ואישיותו של השופט לבין פסיקתו. הוא
 עומד על ״הקשר — הבלתי ניתן לניתוק — בין עולמו של הדין לבין עולמו של
 הדיין, על הקשר וההשפעה החוזרת שבין אישיותו של השופט, השקפת עולמו
 ודעותיו על החברה וערכיה, לבין מילוי תפקידו האובייקטיבי בשבתו על כס
. אישיותו והשקפת עולמו של השופט המופקד על הביקורת השיפוטית  המשפט״9
p המהותי כפי שהוא נוצר או מפורש על ידיו. ואכן,  משפיעות אפוא על ה
 פסיקתו של השופט אלץ רצופה אמירות המבטאות את השקפת עולמו. דומה, כי
 בראש ובראשונה נטל על עצמו השופט אלון את המשימה של הפנמת המשפט

. 1  העברי בשיטת המשפט הישראלית בכלל ובמשפט הציבורי במיוחד0

 ג. שפיטות
 5. השופט אלץ מוצא חשיבות רבה בגבולותיהם של המשפט, השופט ובית־
 המשפט. השקפת עולמו בתחום זה מתבטאת הן בפסיקתו בסוגיות ״דיוניות״ —
 הנוגעות לשיקול הדעת של בית־המשפט אם לדון או לתת סעד בעתירות אלה
, והן בפסיקתו ,  ואחרות — כגץ זכות העמידה בבית־המשפט הגבוה לצדק1
 בסוגיות ״מהותיות״, כגון חובתן של רשרות לפעול בסבירות. דוגמה מובהקת
 לעיונו של השופט אלץ בתחום זה נמצאת בדבריו בסוגיית השפיטות, שלה

M . Kremnitzer "Constitutional Principles and :ט הפלילי פ ש מ ם ה ו ח ת , ב ל ש מ  ל ראו, ל

.Criminal Law" 27 I s r . L . Rev. (1993) 84 

: בג׳׳צ ן להל , פ״ד מה(1) 749 ( ה ואחי ל ש מ מ ש ה א י נ׳ ר ל ס ב ׳ ז ר  8 ראו םנ׳׳צ 1635/90 ד

ת א. ל האו  ז׳דז׳בסקי). 773 מו

ת ז. ו א , בעמ׳ 514 מדל ה ס באו  9 ע״א קםטנ

רסם . שפו ״ ק י ל ע ט ה פ ו ש ל ה ליטיקה ע ת הפו ע פ ש ה נת ברקוביץ׳ ״ ק לעי י א ר  10 ראו דבריו ב

ת מיום 26.11.93. ו ש ד ף ח ס ו מ  ב

, פ׳׳ד ם ואחי י ט פ ש מ ד ה ׳ נ׳ ש ח א ני ו ׳ אלו ח א . בג׳׳צ 852/85, 869, בשג״צ 43/86 ו ל ש מ , ל  11 ראו

 מא(2) 1, 69-65.
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. דעתו של השופט אלון בעניין זה היא, כי , 2  היבטים דיוניים ומהותיים גם יחד
 המשפט, מטבעו, אינו עוסק בכל מכלול הפעילות האנושית. יש פעולות שלגביהן

 קיים ״חלל משפטי״. וכך הוא כותב:

 ...עולמו של המשפט, בתפיסת עולמנו דהעידנא — עולם זה מצומצם הוא,
 במודע ובכוונה מראש לפעולות שהן בעלות משמעות משפטית נורמאטיבית
 בלבד: לעומתן פעולות רבות ומגוונות מוסדרות על פי נורמות מוסריות
. 1  וחברתיות, למיניהן ולסוגיהן, המצויות מחוץ לחלל עולמו של המשפט3

 כץ פעולות אלה, שאינן נתפסות בידי המשפט ובתי־המשפט, מונה השופט
 אלון את היחסים שבץ אדם לחברו בתחום המוסר, וחלק מהפעילות הפוליטית.
 כיצד אפשר להבחץ בין פעילות שפיטה לפעילות בלתי־שפיטה? השופט אלץ
 אינו מציג בעניין זה כללים מנחים. לדבריו, התשובה תיקבע ״לא לפי הגדרות
. לדעתנו, אפשר 1  עיוניות, אלא לפי התחושה שבה נתון המשפטן המומחה״.״4
 שלא בכדי נמנע השופט אלץ מלהציג בעניין זה כללים מנחים כאלה, שכן פרישת
 כללים משפטיים בדבר גבולות המשפט מתקשה להתיישב עם הגרעין המהותי של
 משנתו בעניין גבולות המשפט. גבולות אלה נמנים עם הדברים שלגביהם אין

 המשפט מבקש להכריע.
 עם זאת, מובן שעל בית־המשפט — אף בלא כללים מוגדרים — להכריע אם
 עתירות אלה ואחרות המובאות בפניו הן שפיטות. בדרך זו מצטברות במרוצת
 הזמן קטגוריות של סוגיות לא־שפיטוח, כגץ אופן הניהול של מדיניות החוץ של

. 1  המדינה5
 מעניץ לציין כי דווקא בנושא השפיטות אץ השופט אלץ נדרש למובאות או
 לאסמכתאות מתחום המשפט העברי, אולם הוא עומד על הניגוד הקיים בין עולם
 המשפט לבץ עולם ההלכה. בעוד שהמשפט, ממהותו, הוא מוגבל וגבולותיו
 מוגדרים ומצומצמים, ההלכה, לפי עצם מהותה, משתרעת על פני כל עניין אנושי,
. קביעה זו מתבקשת מהשקפת עולמו הדתית של 1  והמשפט הוא חלק ממנה6

 השופט אלון, והיא עולה בקנה אחד עם דרכו השיפוטית בנושאים אחרים.

ם. ראו בטי י ההי נ ה בין שני סו נ ח ב ה ש ב מ ה יש מ ר ז ש ק ה ב ר ש ב ו ק עצמו אינו ס ל ט א פ ו ש  12 ה

ט שלידה. ס ק ט ה ל הערה 8 ו  לעי

ה. ות ד- ץ האותי , בעמי 767 ב י ק ס ב ׳ ת ׳  13 בג׳׳צ ז

ת ד-ה. ו תי  14 שם, בעמי 773 בין האו

/ ח א ה ו ל ש מ מ ש ה א ׳ נ׳ ר ח א ףישראל ו ׳ אר ר הבית ו , בג״צ 4354/92 תנועת נאמני ה ל ש מ , ל  15 ראו

מתן ו ה להימנע — במשא־ ל ש מ מ ל ה ת ע ו ה עתירה לצו ת ח ד ן זה נ ר מז(1) 37, 43. בפסק־די ״  פ

ת הגולן מ ר ם ב י ח ט ת ש א צ ו ה א ל י ב ה ת שמטרתן ל לו ת פעו ו ש ע ת — ל ל ה נ נלאומי שהיא מ  בי

. ה ל ש מ מ ת ה ו ל ו ע ל פ ת ש ו קי : החו תי ם מהו ע ט ה גם מ ת ח ד p שהעתירה נ צ ות ישראל. י נ בו  מרי

ת ג-ד. ו  16 ראו בג׳׳צ ז׳רז׳בסקי, בעמי 767 בין האותי
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 6. השקפתו של השופט אלון בדבר השפיטות שלובה בדעותיו בעניץ מגבלות
 השופט. אין הוא מהסס לבטא הרהורים נוקבים בדבר קשיי המלאכה השיפוטית
 ובדבר מגבלותיו האנושיות של השופט. צער ותהייה יש במלאכתו של השופט,
. אין זה מפתיע, אפוא, כי  סבור השופט אלץ, צער ותהייה שמא יבוא לידי טעותי1
p כאשר הם נדרשים  לדעתו של השופט אלון, על כורחם יושבים השופטים ב
 להכריע בסוגיות קשות, שחיים ומוות תלויים בהן. לגבי מקרה מסוג זה, שבו

 עמדה על הפרק סוגיית המתת־החסד, כותב השופט אלון:

 מלאך הדין עומד עלינו ואומר: פסוק! ... למען ידע החולה מה זכותו ומה
 חובתו לבקש ולעשות, ולמען ידע הרופא מה אסור, מה מותר ומה חובה
 עליו במלאכתו-אמונתו, ולמען ידעו כל אשר סועדים חולה, בדרך זו או

. 1  אחרת, מה שזכאים ומה שחייבים הם לדעת8

 לא כן כאשר מדובר בעניינים פוליטיים או צבאיים. השופט אינו מחויב לצאת
 מגדרו כדי להורות למדינאים ולאנשי צבא כיצד יפעלו בתחומים מובהקים של

 מומחיותם ואחריותם. וכך כותב השופט אלון:

 מי אנו ומה אנו, מה כוחנו ומה גבורתנו, כשופטים, שנכריע בשאלה
 פוליטית וצבאית... מובהקת? הרי אלה נושאים שמעצם מהותם וטיבם רק
 גופים אחרים ראויים ומיומנים לעסוק בבדיקתם... אך אנו, השופטים, אפילו
 כולנו חכמים וכולנו נבונים, מה לנו ולחי יציאה למלחמה וכניסה

 לדיפלומטיה19 ?

 טעם חשוב נוסף, לצד מוגבלות יכולתם של השופטים, שבגללו — לשיטתו
 של השופט אלץ — ״אין מלאך הדין עומד... ואומר: פסוק!״ בעניינים פוליטיים,
 ובמיוחד בםבירותן20 של הכרעות פוליטיות — הוא הסכנה לפוליטיזציה של

 המשפט ובית־המשפט. בכנות בלתי־שכיחה בפסיקה מודה השופט אלון:

 ...מה אעשה ואני, הדל שבאלפי ישראל, איני חצוב כסלע, ובמקצת חשוף
 אני, על כורחי, גם לרגשות ולרוחות השעה הפוליטיים, ועם כל רצוני

. 2  ומאמצי חש אני בהן, במידה זו או אחרת, גם ביושבי על מרץ1

. ו ות ה־  17 ע׳׳א שפר, בעמי 110 כין האותי

ת א־ג. ו תי ץ האו ׳ 97 ב מ ע  18 שם, ב

ות ד-ה.  19 בג׳׳צ ז׳רו׳בסקי, בעמ׳ 771 בין האותי

, פוטית ראו להלן רת שי קו י לה לב ן בסוגיית אי־הסבירות כעי ט אלו פ ו ש ו של ה ת פ ק ש  20 בעניין ה

 פרק ד.

. ו ת ה- ו תי ק האו ׳ 817 ב מ ע , ב בסקי ׳  21 בג״צ דרז
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 ד. סבירות
 ד. כאמיר, השופט אלון מודע עד מאוד למגבלותיהם של המשפט ושל השופטים.
 ולכך שאין ביכולתם של השופטים לנתק עצמם מתכונותיהם ומתפיסות עולמם
 האישיות. דומה, כי מכאן נגזרת לא רק עמדתו בעניץ השפיטות, אלא גם השקפתו
 בעניין תורת הסבירות המינהלית, או בטרמינולוגיה דיונית: אי־סבירות כעילה

 לפסילת פעולה מינהלית על ידי בית־המשפט.
 גישתו המצמצמת של השופט אלון בנושא השפיטות חלה ביתר 7&את על
 שפיטותן של טענות בדבר חוסר סבירות של פעולות מינהליות. מוגבלותם של
 השופטים והחשש לפוליטיזציה של השפיטה — שבעטיים דוגל השופט אלון
 בהטלת מגבלות על שפיטותס של עניינים אלה ואחרים — רלבנטית במיוחד
 כאשר בית־המשפט מתבקש לפסול פעולה מינהלית אך ורק בשל ״אי־

.2  סבירותה״2
 השופט אלון — הגם שאץ הוא שולל כליל את עילת אי־הסבירות כעילה
 לפסילת החלטות במשפט המינהלי — מבקש לצמצם את תחולת העילה ואת

 השימוש בה. צמצום זה מתבטא בשתי דרכים:
 ראשית, השופט אלון סובר כי יש תחומים מסוימים שבית־המשפט אינו צריך
 ואינו יכול לבחון את סבירות ההחלטות המתקבלות בהם. לפי שיטתו, סבירותן

 של החלטות בתחומים אלה אינה שפיטה. וכך הוא כותב:

 ולעניין בחינה... זו של תקינות דרכי המינהל והשדרה, יש שמצווים אנו,
 בעניינים ובתחומים מסוימים, שלא לשים סבירותנו במקום סבירותם של
. 2  המופקדים על כך, אלא במעט, ולעתים אף לא במעט אלא כל עיקר — לא3

 דוגמה טובה ליישום גישתו האמורה של השופט אלון מצדה בפסיקתו בסוגיה
 של בחינת סבירותם של הסכמים פוליטיים. לדעת השופט אלון, בית*המשפט
 רשאי להידרש לטענות שעל פיהן הסכם פוליטי הוא בלתי־חוקי או שהוא נוגד את
 תקנת הציבור, אך אל לו לבחץ אם ההסכם הפוליטי סביר. ״היעלה על הדעת״,
 שואל השופט אלץ, ״שביודמשפט יבדוק סבירותה של התחייבות פוליטית להציב
 כך וכך אנשים במקומות מסוימים ברשימת המועמדים לכנסת או לרשות מקומית,
 או כמה שרים וסגני שרים יובטחו לכל אחת מהמפלגות הבאות על ההסכם
2 והוא משיב: ״אץ זה מתפקידו של בית־המשפט ואץ זה ביכולתו של  הפוליטי?״4
 בית־המשפט לקבוע סבירותה של התחייבות פוליטית, וכל בדיקה מעין זו יש בה
 משום פוליטיזציה מובהקת של מערכת השיפוט. על סבירות הסכמיו של גוף

ט T >תשמ־ס) 5. פ ש ״ עיוני מ הלי ת כדין המנ רו ת וסבי טו ל שפי ע ד - ר נ , מ׳ ל ו  22 השו

. ה - ת ד ו תי , בעמי 774 בין האו 7 ס ב ׳ ד ד  23 בג״צ ד

ת ו. ל האו ו ׳ 778 מ מ ע  24 שם, ב
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 פוליטי יעמוד גוף זה לדין הבוחרים, למשפט הציבור, אם בסמוך לאחר עשיית
.2  ההסכם ואם בבוא יום הדין בשעת הבחירות״5

 שנית, גם בתחומים שבהם בית־המשפט אינו מנוע מלבתון החלטות מינהליות
 ואף לפסול אותן על יסוד סבירותן (או אי־םכירותן), עליו לעשות זאת במשורה.
 מבחינה זו השופט אלון רואה את עילת אי־הםכירות כעילה פתותת־מעמד לעומת
 עילות אחרות לביקורת שיפוטית, כגון פגיעה בזכויות יסוד, הפליה ושקילת

 שיקולים זרים. וכך הוא כותב:

 בית־המשפט העליון לא ימיר דעתו בשיקול דעתה של הרשות המינהלית.
 על מנת להניע את ביח־המשפט להתערב בפועלה של רשות מינהלית
 ולפםלה, יש לשכנעו תחילה, כי פעולת הרשות סוטה באופן מהותי וקיצוני
 מן הסביר, וכי חוסר ההיגיון הטמון בה יורד לשורשו של עניין. כך הוא
 באשר לרשות מינהלית בכלל, ומכל שכן בך הוא באשר לרשות אשר צריבה

.2  להפעיל את שיקול דעתה המקצועי6

 דוגמה למקרה שבו הביאה אמת המידה האמורה לפסילה של החלטה מינהלית
 מצויה בבג״צ 516/86 שהינו נ׳ בית הדין הארצי לעבודה ואח׳". במקרה זה פסל
 השופט אלון תנאי למתן הלוואה לנכים לשם רכישת רכב, שעל פיו — במקרה
 שהנכה חסר רשיץ נהיגה — ההלוואה תינתן רק אם ברכב ינהג קרוב משפחה
 המתגורר באותו בניין שבו מתגורר הנכה. השופט אלון קבע כי דרישה זאת מהווה
 ״.״גזירה שאין אפשרות לעמוד בה — בחינת ׳מיטת סדום׳, שלא תאמה לא את
 האורח הארוך ולא את הקצר (סנהדרין, קט, ב) — לגבי רוב רובו של ציבור
 הנכים כולו״, והיא אפוא ״בלתי־םבירה לחלוטץ, באשר מפלה היא לרעה ציבור
 ניכר וגדול, שברור מראש שלא יוכל לעמוד בתנאי המגורים באותו בניין, ובאשר
. 2  מערימה היא על כלל ציבור הנכים קושי, שבדרך כלל לא ניתן להתגבר עליו״8

 8. צמצום כפול זה של עילת אי־הםבירות אפשר להסביר באלה:
 (א) השופט אלץ אינו רואה בעילה זו — להבדילה מעילות אחרות לביקורת
 על המינהל הציבורי — כנושאת או מגלמת מטען ערכי. לדעתו, יש בכך כדי

 להפחית מן הצורך לעשות בה שימוש. וכך הוא כותב:

 עקרץ זה [עקרץ הסבירות] אץ מקומו בגלריה הערכית של מערכת המשפט,
 ואין מקורו בתפיסות חרבות ומוסר: עיקרץ זה אינו נמנה על משפחת

ת ז. ו א ת ל ח ת  25 שם, שם, מ

ק , פ׳׳ד מ1(1) 661, 670, ב ׳ ח א ם ו י ג לו כו ם הפסי ק נ ס  26 ע׳׳א 438/88 ברק נ׳ ועדת הרישום ל

ה. ת ב- ו תי  האו

ד מד>1) 143. ־  27 פ

 28 שם, בעמי 149.
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 הצדק, היושר, החירות והשלום, ואף אמו קרוב רחוק של עקרונות יסוד של
 המערכת המשפטית".

 (ב) השופט אלון מפרש את עילת אי־הםבירות פשוטה כמשמעה, כלומר, כעילה
 המאפשרת לבית־המשפט — ולשופטים היושבים בו — לפסול החלטות שאותן הם
 מוצאים לא־סבירות. בניגוד לשופטים אחרים, הרואים בעילת אי־הםבירות עילה
 משפטית אובייקטיבית לא פחות מעילות אחרות, ומבססים את הפעלתה על עולם
 מושגי מוגדר כמו ״מתחם הסבירות״, הנקבע על יסוד תכליותיו של החיקוק שמכוחו
3 — השופט אלון אינו מסווה את היסוד הסובייקטיבי הדומיננטי  מופעלת הסמכות0
 שבעילה ובהפעלתה על ידי השופטים. יסוד סובייקטיבי זה — הנגזר מהשקפותיהם
 של השופטים, להבדילן מתכלית התחיקה — הוא המחייב זהירות ואיפוק מרביים
 בשימוש בעילת ביקורת זאת, כדי לא להשליט את השקפותיהם של השופטים ואת

 דעותיהם על סמכויות שהופקדו בידי רשויות אחרות.

 ה. כבוד האדם וחירותו
 9. עוד לפני קבלת חוק־יסוד: כבוד האדם וחירותו, ייחם השופט אלון חשיבות
 מרכזית הן לזכות לכבוד אנושי בסיסי והן לזכות לחירות וביסס עליהן את
 פסיקותיו, במיוחד לצורך הגנה על זכויותיהם של נאשמים במשפטים פליליים.
 יסוד בולט בפסיקתו של השופט אלון הוא הרגישות לזכויותיו של ״...היחיד
 הבודד וה׳אפור׳, שהרבים, לעתים קרובות, אדישים כלפיו, והוא נשכח במאבקו,

. 3  שלא תישלל חירותו ושלא ייפגע חופשו״1

 10. בעיניו של השופט אלון, זכותו של היחיד לחירות אישית עדיפה ועליונה על
3, שזכה למעמד של זכות־על בפסיקותיהם  פני זכויות אחרות, ובהן חופש הביטוי2

3. וכך הוא כותב:  של שופטים אחרים3

 חכמינו הורונו: ״חביב אדם שנברא בצלם״ (אבות, ג יד). ערך יסוד זה
 שבעולמה של יהדות הוא הוא התשתית, לב לבו של עקרק חירות האדם.
 חביבותה של חירות כל יחיד ויחיד, של חופש כל אדם באשר הוא אדם,

, ת ג-ד. ׳ ו תי , בעמי 774 בין האו בסקי ׳  29 בג׳׳צ דרז

ק ד ה ־ ק ם , פ׳׳ד לה(1) 421, פ ר ואחי ת השידו מ נ׳ רשו ׳ ב בע׳ ה , בג״צ 389/80 דסי ז ל ש מ , ל  30 ראו

ט ברק. פ ו ש ל ה  ש

: ב״ש דננאשוילי), ׳ נ׳ מדינת ישראל, פ׳׳ד מא(2) 281 (להלן אח י ו ל י ו ש א נ  31 ב׳׳ש 16,6,1/87 ת

ת ג. ו א ל ה ו  289 מ

 32 ראו שם, שם.

ט פ ו ש ה ד ז 871, 878 ( ״ ׳ נ׳ שד הפנים, פ ח א ״ ו ם ע ׳קול ה ת ׳ ר ב , בג׳׳צ 73/53 ח ל ש מ , ל  33 ראו

ל לישראל בע׳׳מ מ ש ח ת ה ר ב ׳ נ׳ ח ח א מ ו ״ ע ״ ב ץ ר א ה ן ־ : ע׳׳א 723/74 הוצאת עתו  אגרנט)

רת קו ה לבי צ ע ו מ אח׳ נ׳ ה ר ו ו א : בג־צ 14/86 ל פט שמגר) , פ׳׳ד לא(2) 281, 295 (השו אחי  ו

. פט ברק) , פ״ד מא(1) 421, 432 (השו ת ואחי ו ז ח מ ם ו  סרטי
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 ממנה פינה וממנה יתד לחביבותם של חירות הביטוי וחופש ההפגנה.
 ...שמירת זכות זו קודמת — ובבחינת תנאי־בל־יעבור — לזכות חירות
 הביטוי של היוצר והאמן ולחופש ההפגנה של בעלי דעה פוליטית והשקפת
 עולם, שהציבור חש בקיומם ועוקב אחר פעילותם ולא ייתן להם להישחק

.3  מעין הרואה ולהיעלם מהיד הכותבת4

 נראה לנו, כי מלבד האנושיות העומדת ביסודה של גישה זאת, אפשר
3 היא בעיקר בקשר למעצר חשודים  להסבירה גס בכך שההיזקקות לחירות האדם5
 ונאשמים בפלילים36. סמכות המעצר היא, בעיקרה, סמכות של בית־המשפט, ולא
 סמכותן של רשויות מינהליות. ייתכן כי מטעם זה רואה עצמו השופט אלון חופשי
 לקבוע אמות מידה דווקניות בעניין השימוש בסמכות זאת, שכן בפעולת בית־
 המשפט בתחום זה אין משום כניסה לתחום המסור לטיפולן של רשויות אחרות.
 בתחום המסור לטיפולן של רשויות אחרות סובר השופט אלון, כאמור, כי על
 הרשות השופטת לנהוג באיפוק, אולם סמכות המעצר היא תחום המסור מעיקרו

 לרשות השופטת.
 מרכזיותו של עקרון כבוד האדם הוטעמה על ידי השופט אלון לפני קבלת

.3  חוק־יםוד: כבוד האדם וחירותו", וכמובן אף אחריה8

 34 כ-ש מבאשוילי, כעמ׳ 289 בין האותיות ב-ד. ראו גם בש-פ 335/89 מדינת ישראל נ׳ לבן,
 פ׳׳ר מג(2) 410, 419-418.

 35 הגם שלעתים אף כבודו של החשוד או הנאשם, ולא רק חירותו, מביאים את בית־המשפט
 לחפש ולמצוא חלופה למעצר. ראו בש״פ 3734/92 מדינת ישראל נ׳ עזאזמי, פ׳׳ד מו(5) 72

 (להלן: בש״פ עזאזמי), 85 בץ האותיות ד-ה.
 36 אמנם, אף בתחום זה עומד השופט אלק על הצורך לאזן בין הזכות לחימת לבין שיקולים
 אחרים — ובהם הצורך להבטיח את שלום הציבור, לאפשר את החקירה, למנוע שיבוש של
 הליכי המשפט ולהבטיח את עמידת הנאשם לדין. הוא עומד אף על הצורך לאזן בין הזכות
 לחירות ובק דעת הציבור, הנרתעת ממצב שבו נאשם בעבירות חמורות יתהלך חופשי. עם
 זאת, לדעתו של השופט אלץ אץ בשיקול אחרץ זה — בדבר דעת הציבור — כדי להביא
 לשלילת חירותו של אדם באמצעות מעצר. אף כי במקרים מסוימים יש בו כדי להצדיק את
 הגבלתה על ידי ״מעצר בית׳׳. ראו, למשל, בש׳׳פ 3691/91 מדינת ישראל נ׳ וישניצקי, פ׳׳ד
 מה(4) 567 ,- בש״פ 2169/92 סורסה נ׳ מדינת ישראל, פ׳׳ד מו(3) 338 (להלן: בש׳׳פ סוויסה).
 בחו־ק־יסוד: כבוד האדם וחירותו, דואה השופט אלץ חמוק לגישתו השיפוטית בעניץ
 מעצרים. •נישה זו לבעיית המעצר בטרם משפט הורתה בחקיקתו השיפוטית של בית־
p הפלילי (תיקח מס׳ 9), תשמ־ח-1988, וגידולה  המשפט העליץ, לידתה בחוק סדר ה
 וחיזוקה עם היכנס לתוקפו חיק־יסוד: כבור האדם ותירותו׳׳: כש׳׳פ עזאזמי, בעמ׳ 76 מול

 האות ז. ראו גם בש׳׳פ סוויסה (לעיל).
 37 ראו, למשל, בג״צ 670/89 עודא ואח׳ נ׳ מפקד כוחות צה׳׳ל באזור יהודה ושומרון ואח׳, פ״ד

 מג(4) 515.
 38 ראו, למשל, בש׳׳פ 4145/92 מדינת ישראל נ׳ גואטה, פ״ד מו(5) 704 (להלן: בש״פ גואטה),
 714 מול האות ב: ״השמירה על כבוד האדם וצנעתו... מחויבת היא במיוחד מעת חקיקתו

 של חוק־יםוד: כבוד האדם וחירותו־
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 11. לפי השקפתו של השופט אלץ, ההגנה על זכויות האדם חשובה לא רק כדי
 לגונן על הפרט עצמו, אלא משום שבאמצעות הגנה זו גשמרים צביונה האנושי

. 3  וכבודה של החברה כולה9
 אף בעניין זה, כמו בתחומים רבים אחרים הנידונים בפסיקתו, משתלבת
 השקפתו המשפטית של השופט אלון בתפיסות המשפט העברי. מבחינת ההלכה
 היהודית, ״יסוד היסודות לעקרוךהעל של כבוד האדם הוא שהאדם נברא בצלם
 אלוקים... פגיעה בכבודו היא פגיעה בצלם האלוקים, ועל כך מצווה כל אדם, ואף
 הארס המבזה את עצמו״״*. במעשה הפוגע בכבודו ובצנעתו של אדם יש אפוא

.4  ״...משום ביזוי דמות אנוש וכבודו שאין החברה םובלתו״1

 ו. מדינה יהודית ודמוקרטית
 12. הצירוף ״מדינה יהודית ודמוקרטית״ הופיע בתתיקה הישראלית לראשונה

 בסעיף 1 (כיום סעיף 1א) לחוק־יםוד: כבוד האדם ותירותו, שבו נקבע:

 חוק־יסוד זה, מטרתו להגן על כבוד האדם וחירותו, כדי לעגן בחוק־יםוד
 את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית42.

 בסעיף 7א לחוק־יםוד: הכנסת, שהתקבל עוד בשנת 1985, נקבע כין השאר:

.  רשימת מועמדים לא תשתתף בבחירות לכנסת אם יש במטרותיה או
 במעשיה, במפורש או במשתמע, אחת מאלה:

 (1) שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינתו של העם היהודי;
 (2) שלילת האופי הדמוקרטי של המדינה; ...

 השופט אלון גילה עניין רב בהוראות אלה — ובמיוחד באמור בהן בדבר
 המהות היהודית והדמוקרטית של מדינת ישראל — ולא אחת הוא נזקק להן

 39 שם, בעמי 725 בין האותיות 1-ד.
 40 שם, שם, מול האות א.
 41 שם, שם, מול האות ד.

 42 צירוף זה מופיע גם בסעיף 5 לחוק המפלגות, התשנ״ב-ג199, שהתקבל זמן מה לאחר חוק
 יסוד: כבוד האדם וחירותו, ובו נקבע כין השאר:

 לא תירשם מפלגה אם יש במטרה ממטרותיה או במעשיה, במפורש או
 במשתמע, אחת מאלה:

 (1) שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית:

 כן ראו חוק־יםוד: חופש העיסוק, סעיף 2.
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 בפסקי־דיבו. בהיזקקות זו חשף השופט אלץ את השקפת עולמו הציונית־
/ 3  דתית

 הרושם הוא, כי השופט אלון לא ראה בסוגיה זו סוגיה פוליטית, שלפי שיטתו
. ההיפך הוא הנכון: 4 4  על בית־המשפט לגלות איפוק מהירות מרביים בעיסוקו בה
 השופט אלון הסתייג מן הדעה, שכאשר בית־המשפט העליון דן בערעור על
 החלטה של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת לאשר רשימת מועמדים בטענה שהיה
 על הוועדה לפסול את הרשימה על פי סעיף 7א הנ״ל לחוק־יםוד: הכנסת,
 ״.״צריך.״ שיתקיימו תנאים כבדי־משקל ביותר, שדווקא בית־המשפט ישלול
/ בדברי הסתייגותו כתב השופט אלון 5  מאותה סיעה את הכרטיס שכבר ניתן לה״

 משפטים אלה:

 ...תחום החערבותנו בהחלטת ועדת הבחירות רחב הוא, ובמיוחד ראד שכך
 יהא בגלל הרכבה של הוועדה. ...לדעתי, עובדה זו של ההרכב הפוליטי של
 הוועדה, פרט ליושב הראש שלה, מחייבת בדיקה עניינית של החלטת
 הוועדה מטעם בית־משפט זה, כדי למנוע התגברות שיקולים פוליטיים על

 בדיקה משפטית אובייקטיבית6/

 מדוע סוגיית המהות היהודית והדמוקרטית של המדינה לא נתפסה על ידי
 השופט אלץ כדבר הנתון ביסודו להכרעתן של הרשויות הפוליטיות? נראה לנו, כי
 ביתן להציע לבך שני הסבתם: ראשית, אפשר כי השופט אלץ לא ראה בסוגיה זו
 עניין ״פוליטי״, במשמעות של עניין השנוי במחלוקת לגיטימית בין גופים
 פוליטיים שונים. כל רשויות המדינה והמפלגות הפועלות בה כפופות לערכי היסוד
 של מדעת ישראל כמדינה יהודית־דמוקרטית, המגלמים את מהות המדינה ואת
 טעם קיומה. על כן, אץ מקום להשאיר להכרעתן הסופית של הרשויות הפוליטיות
 את הפעלתם של ערכי היסוד שהן כפופות להם. דווקא בית־המשפט הוא שיוכל

 43 הוראה רלבנטית נוספת היא סעיף 1 לחוק יסודות המשפט, התש״ם-1980, שבו נקבע:
 דאה בית־המשפט שאלה פרשנית הטעונה הכרעה, ולא מצא לה תשובה
 בדבר חקיקה, בהלכה פסוקה או בדרך של היקש, יכריע בה לאור

 עקרונות החירות, הצדק, היושר והשלים של מורשת ישראל.
 השופט אלץ מפרש הוראה זו כמורה על חובת היזקקות למשפט העברי כמקרים של לקתה
 (ובכללם כשהחוק כולל מושנים ערכיים, כנץ צדק, יושר, תום לב, תקנת הציבור וכיוצא
 באלה). בכך אץ כדי לגרוע, על פי שיטתו, ממעמדו של המשפט העברי כמקור השראה
 ראשץ במעלה לצורכי פרשנות. ראו מ׳ אלץ המשפט העברי(מהדורה שלישית, תשמ״ת)

 1537 ואילך.
 44 ראו לעיל פרק ג.

 45 דברי השופט שלמה לרן בע׳־ב 2/88 בן שלום ואת׳ נ׳ ועדת הבחירות המרכזית לכנסת
 השתים־עשרה ואחי, פ׳׳ד מג(4) 221 (להלן: ע׳׳ב בן שלום), 251 מול האות ז.

 46 שם, בעמ׳ 279 בין האותיות כ-ד.
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 ״למנוע התגברות שיקולים פוליטיים על בדיקה משפטית אובייקטיבית״'*. שנית,
 לפי השקפתו של השופט אלץ, ערכיה הדמוקרטיים של המדינה, ובמיוחד ערכיה
 היהודיים, אינם רלבנטיים רק בקשר להחלטות ״פוליטיות׳׳. השופט אלץ 0ובד כי
 ערכים אלה — ובכללם ״מורשת ישראל״, המוזכרת בסעיף 1 לחוק יסודות
 המשפט, התש״ם־1980, כאחד ממקורות המשפט בישראל — הם יסוד לפרשנותו
 של המשפט הישראלי בכללותו ולהשלמת החסרים שבו. בית־המשפט אינו יכול
 אפוא להימנע מלפסוק בדבר מהותם ובדבר תחומי התפרשותם של ערכים אלה,
 שכן פסיקה זו דרושה לו לצורך מילד תפקידו השיפוטי, לא רק במשפט החוקתי

 והמינהלי, אלא גם כמשפט הפלילי ובמשפט האזרחי.

4 נסב הדיון על החלטתה של ועדת הבחירות  13. בפםק־הדין הנ״ל בע״ב בן שלום'
 המשיבה לאשר את השתתפותה של הרשימה המתקדמת לשלום בבחירות לכנסת.
 המערערים טענו כי היה מקום לפסול את הרשימה מן הטעם שיש במטרותיה
 ובמעשיה משום שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינתו של העם היהודי,
 כאמור בסעיף דא(1) הנ״ל לחיק־יסוד: הכנסת. בית־המשפט העליון דחה את
 הערעור ברוב דעות. השופט אלץ נמנה עם שופטי המיעוט, וסבר כי יש לקבל את
 הערעור ולפסול את הרשימה מהשתתפות בבחירות לכנסת. דעתו של השופט אלץ
 — שנומקה, כדרכו של השופט אלץ, בפירוט ומתוך היזקקות למקורות
 היסטוריים והלכתיים — הייתה, כי עניינו של ״קיומה של מדינת ישראל כמדינתו
 של העם היהודי״ הוא בזיקת הגומלין שבץ המדינה לבץ יהודי התפוצות. לדבריו,

 זיקת גומלין זו מקורה, יסודה והשראתה בעקרון־העל ש״כל ישראל ערבים
 זה לזה׳׳ (סנהדרין, כז, ב; שבועות, לט, א), עיקרון המבטא תפיסת עולם
 שהיא תשתית ויסוד בעולמה של יהדות ואבן פינה בהיסטוריה של עם
 ישראל לדורותיו ולצרותיו, לתקופותיו ולמצוקותיו. ערבות וו הדדית היא
 — ערבותה של מדינת ישראל לקיומם ושלומם של בני העם היהודי בכל
 גלויותיו, וערבותה של האומה היהודית בכל תפוצותיה לקיומה ולשלומה

.4  של מדינת ישראל, מדינת העם היהודי5

 יצוץ, כי בפםק־p זה לא התמקד השופט אלון בסוגיית היחס בץ זיקתה של
 מדינת ישראל לעם היהודי לבין אופיה הדמוקרטי. עם זאת, השופט אלץ היה
, שבו צוין — מפי הנשיא שמגר — כי אין כל סתירה 5  שותף לפסק־דין קודם0
 בין סעיף קטן (1) של סעיף דא לחוק־יסוד: הכנסת (שעניינו קיום המדינה

 47 שם, שם.
 48 לעיל הערה 45.

 49 שם, בעמ׳ 274 בין האותיות א-ד.
 50 ע׳׳ב 1/88 נייp ואח׳ נ׳ יו״ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השתים־עשרה, פ׳׳ד מב>4) 177;

 וראו שם, בעמי 189, מדבריו של השופט אלק בע׳׳ב 32/84.
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 במדינתו של העם היהודי), לבין סעיף קטן (2) (שעניינו אופיה הדמוקרטי של
 המדינה).

 14. תשומת לב מיוחדת העניק השופט אלץ לאמור בסעיף 1 לחוק־יסוד: כבוד
 האדם וחירותו, בדבר ״ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית״51.
 לדעת השופט אלון, משמעותה של הוראה זו יוצאת מעבר לתפקיד שיוחד לה
 בסעיף 8 לחוק־היסוד, שבו נקבע כי אין לפגוע בזכרות שלפי חוק־היםוד אלא
 ׳׳בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל״ (כמדינה יהודית ודמוקרטית).
 לשיטתו של השופט אלץ, ״...פרשנות ההוראות של חיק־יסוד זה צריך שתהא

 הולמת תכלית דרערכית של מדינה יהודית ודמוקרטית״52.
 ייתכן כי כך אפשר להסביר את עמדתו של השופט אלון בע״א קםטנבאום,
 שבו הסתמך השופט על סעיף 1 לזזוק־יסוד: כבוד האדם וחירותו, לא כדי למנוע
 פגיעה בזכותו הנטענת של המשיב, אלא כדי להגבילה על מנת לאפשר את
 הגשמתו של ערך, שאינו זכות אדם — השימוש בשפה העברית והכיתוב בשפה

 זו — המהווה ״ערך יסוד... בערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית״".

 15. השופט אלון מדגיש את החידוש שבהוראה, שעל פי פירושו קובעת כי את
 זכדות היסוד של האדם בישראל, את תוכנן ואת מגבלותיהן יש לפרש לא על פי
 ערכי הדמוקרטיה בלבד, כפי שנהגו עד כה מרבית השופטים, אלא אף על יסוד

 ערכי המדינה כמדינה יהודית. וכך, בין השאר, כתב בעניין זה:

 פרשנות זו בסוגיית זכויות היסוד של האדם במדינת ישראל לפי המתחייב
 מהיות מדינת ישראל מדינה דמוקרטית, ומדינה דמוקרטית בלבד,
 חלפה־עברה, ושוב אינה יכולה לעמוד בבדידות ובצמצום העולים הימנה.
 בניסוחו של הסעיף הראשון בחוק החוקתי של מדינת ישראל (והסעיף
 השמיני שבו), בחוק־יסוד: כבוד האדם וחירותו, מודגש ומפורש — בלשץ
 שאינה משתמעת לשתי פנים — כי הפרשנות של מכלול ההוראות
 שבסוגיית זכרות היסוד של האדם במדינת ישראל מורכבת על שני ראשים...
 השלובים זה בזה, ובא זה ולימד על זה, היינו, על ערכיה של מדינה יהודית
 ודמוקרטית. שילוב מאלף זה ייחודי הוא למדינת ישראל, היא המדינה
 היהודית, ומתוך כך, ייחודי הוא לפרשנות של סוגיית זכרות האדם
 היסודיות שבמערכת משפטה. מעתה, מצורם שופטי ישראל, בדונם בזכויות
 היסוד שבחוק־יםוד: כבוד האדם וחירותו, לפרש הוראות חוק־יסוד זה, הן

ר — מ א מ ה אטה, ו ו פ עזאזמי ובש״פ ג ־ ש ם, ב באו ־הדץ — ע״א קסטנ , בפםקי ל ש מ , ל  51 ראו

ט יז פ ש ־ עיוני מ תו רו חי ם ו ד א ד ה ר: כבו ר חוק־יסו ת לאו קרטי דמו ל מרינה יהודית ו  ׳׳ערכיה ש

׳ב-תשנ״נ) 659. ׳  (תשנ

ר שם, בעמי 666. מ א מ  52 ב

ת ב-ב. ו תי , בעמי 513 בין האו ם  53 ש
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 מבחינת הגדרתן של זכרות היסוד והן לעניין עקרץ תאמץ בזכויות
 היסוד״., לא רק לפי ערכיה של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית שוחרת
 חופש, אלא גם, בעת ובעונה אחת, לפי ערכיה של מדינת ישראל כמדינה

.5  יהודית4

 יחד עם זאת, האמת ניתנת להיאמר, כי השופט אלץ עצמו — ערד לפגי
 חקיקת חוק־יסוד: כבוד האדם וחירותו ואף לפני חקיקת חוק יסודות המשפט,
 התש״ם־551980 — פירש את חוקיה של מדינת ישראל ופיתח את משפטה בראש

.5  ובראשונה על יסוד המשפט העברי6

 16. עניינם של אחדים מפסקי־הדץ החשובים ביותר של השופט אלון — שבהם
 מודגמת גישתו בדבר הזיקה p ההלכה היהודית לבין משפט המדינה — הוא

. 5  בסוגיות של דת ומדינה7
 המכנה המשותף למרבית פסקי־דין אלה הוא בכך, שהשופט אלון אינו מסתפק
 בדינים הכלליים של המשפט הציבורי הישראלי, אלא טורח לבסס את התוצאה על
 עמדת ההלכה היהודית, האת בסוגיות שונות, ובמיוחד בסוגיות של דת ומדינה.
 כך, למשל, בבג״צ שקדיאל קיבל השופט אלץ עתירה כנגד סירוב לשתף את
 העותרת במועצה דתית בשל היותה אישה. השופט אלץ לא הסתפק בציץ
 הסכמתם של המשיבים לכך שההלכה אינה אוסרת השתתפות של אישה במועצה
 דתית, אלא טרח ופירט את ההשקפות ההלכתיות השונות בסוגיה, שמהן עולה
 ״שלדעת רבים וגדולים מן הראר הוא שלא לפסול את העותרת מלכהן כחברה

. 5  במועצה הדתית גס מבחינת עולמה של הלכה״8

 17. דומה כי השופט אלץ אינו מוכן לקבל את הדיכוטומיה המתבטאת בדבריו
 המפורסמים של השופט זילברג: ״ישראל — אינה מדינה תיאוקרטית, כי לא הדת

 54 מ׳ אלק, לעיל הערה 51, בעמי 668.
 55 ראו לעיל הערה 43.

 56 ראו, למשל, דבר השופט אלץ מתוך ע״א דיקר, שצוטטו לעיל. בסעיף 2.
 57 ראו, למשל, בג׳׳צ 153/87 שקדיאל נ׳ השר לענייני דתות ואח/ פ׳׳ד מב(2) 221 (להלן: בג׳׳צ
 שקדיאל): בג׳׳צ 47/82 קץ התנועה ליהדות מתקדמת ואח׳ נ׳ שר הדתות ואח׳, פ״ד מג(2)
 661; ב1״צ 264/87 ואח׳, בשג־צ 186/88 ואח׳ התאחדות הספדדיס שומרי תורה — תנועת
 שיים ואח׳ נ׳ מנהל מינהל האוכלוםץ במשרד הפנים ואחי, סייר מג(2) 723 (להלן: בג׳׳צ
 התאחדות הספרדים); בגיצ 265/87; כשג״צ 211/87 ואח׳ ג׳ בדספורד ואח׳ נ׳ משרד הפנים,
 פ־ד מג(4) 793 (להלן: כב״צ ברםפורד): בג׳׳צ 1025/89, 955. 699 הופמן ואח׳ נ׳ מועצת
 עירית ירושלים ואח׳, פ׳׳ר מח(1) 678; בג׳׳צ 257/89: 2410/90 הופמן ואח׳ נ׳ הממונה על

 הכותל המערבי ואחי, פ״ד מח(2) 265 (להלן: בג־־צ הכותל המערבי).
 58 ראו בג׳׳צ שקדיאל, כעם׳ 246 ואילך.
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 מסדירה בה את חיי האזרח, אלא החוק״". אמירות ברוח זו אינן נכללות בפסקי־
 הדין של השופט אלץ. דומה שהשופט אלון אינו מוכן להשלים עם מצב שבו
 יהודי ישראלי לא יוכל להיות שלם הן במחויבותו לשלטון החוק הישראלי והן
 במחויבותו לקיום מצוות הדת היהודית. תפיסת עולמו הציונית־דתית של השופט
 אלץ מתבטאת בסינתזה שבץ ההלכה היהודית — ובתוכה המשפט העברי —
 לבץ המשפט הישראלי. כדי להגיע לסינתזה כזאת עושה השופט אלון מאמץ
 פרשני דו־סטרי: את המשפט הישראלי הוא חותר לפרש כתואם את ההלכה
 היהודית, ואילו את ההלכה היהודית הוא משתדל לפרש כתואמת את המשפט

 הישראלי.
 עם זאת, כותב השופט אלון:

 אץ אני מתיימר לפסוק את הדין בשאלה זו או אחרת המובאת בפנינו
 מבחינת עולמה הפסיקתי של ההלכה. לא פוסק ולא בן פוסק אנוכי; מעיין
 אני בדבריהם של חכמים ופוסקים, והוגה אני בהגותם והגיגיהם של בעלי

. 6  מחשבה והוגים, ומביע אני את דעתי אני בנדון0

 לפי תפיסתו, סינתזה בץ החוק לבץ ההלכה — במובן של יישוב ביניהם —
 ולא ״חוק חילוני״ גרידא, היא היוצרת מכנה משותף המאפשר חיים יחדיו לכל בני
 הציבור. וכך, בין השאר, הוא כותב בעניין זה בפסק־דץ (שבו הוא מצא עצמו

 במיעוט) שעסק ברישום במרשם האוכלוסין על יסוד גיורים רפורמיים:

 ...כנסת ישראל הריבונית קבעה בחוקיה — לאחר לבטים וחילוקי דעות
 נוקבים ועמוקים ובניגוד לפסיקת הרוב של בית המשפט העליון במדינת
 ישראל — שהגדרת ״יהודי״ לצורך חוקי מדינת ישראל מושתתת על
 מרכיבים אובייקטיביים-נורמאטיביים, שנתקבלו ונתקדשו במשך אלפי שנות
 קיומה של אומה זו, ועלינו לקבל את דינה של הכנסת של מדינת ישראל,
 שהוא דינה של כנסת ישראל ההיסטורית, המבוסם על דיני ישראל
 שבמערכת ההלכה, מדור דור ומקדמת דנא. ...חיוני הוא, ובנפשנו הוא, כי
 אקט ההצטרפות לעם היהודי ייעשה על פי מכנה משותף לכל הגוונים
 והזרמים שבתוך עם ישראל, ובעניין גורלי זה ננהג על פי קנה מידה שכל
 חלקי העם יכולים להסכים לו. הליכי הגיור ההיסטוריים ההלכתיים, הם ורק
 הס יכולים לשמש מכנה וקנה מידה משותפים אלה לכל חלקי העם, וקבלת

 59 בג־צ 72/62 רופאיזן נ׳ שר הפנים, פ׳׳ד טז «242, 2439 מול האות כ. יצp כי השופט אלק
 — כאשר נודp לו למן בכך בכג״צ ברספורד — הסתייג מן הדוגמה שהביא השופט דלברג
 לניגוד כין החוק הישראלי לבק הדת היהודית, דוגמה שנגעה לשאלת היותו של מומר-מרצק

 יהודי, ראו שם, כעמ׳ 829-827.
 60 בג״צ הכותל המערבי, בעמ׳ 298 בק האותיות ה-ו.
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 עולם של הליכים אלה אין בה כדי למנוע את זכותו ורשותו של כל אחד
 ואחד לחיות על פי אמונתו ואורחותיו61.

 יחד עם זאת, השופט אלץ מודה כי לעתים הסינתזה בץ ערכיה של מדינה
 יהודית לבין אלה של מדינה דמוקרטית אינה אפשרית. הוא מציין כי אף במקרים

. 6  שבהם היא אפשרית, דורשת עריכתה ״הרבה עיץ ויישוב הדעת והלב״2

 ז. סוף דבר
 18. נראה לנו, כי אץ להצמיד לשופט אלץ תוויות גורפות של ״שמק״ או של
6. מחד גיסא, הוא מגלה איפוק מיוחד במידת נכונותו להתערב  ״אקטיביסט״3
 בהחלטות של רשרות אחרוח, במיוחד בעניינים המסווגים כעניינים פוליטיים.
 איפוק זה מתבטא הן במחסומים מפני עצם ההכרעה השיפוטית — כגון מתסומים
 המתבססים על אמות מידה של שפיטות ומעמד — והן בזהירות ובריסץ בהפעלת
 העילות המהותיות לביקורת שיפוטית, וביניהן עילת אי־הםבירות. מאידך גיסא,
 בולט השופט אלון במפעלו ליצירת סינתזה בץ המשפט העברי למשפט המדינה,
 בנכונותו להתערב בהחלטות של רשויות — ובתוכן לעתים אף רשמות פוליטיות
 — הכרוכות במהותה היהודית והדמוקרטית של המדינה, ובהגנתו התקיפה על
 אחדות מזכרות האדם, במיוחד בעניינים המופקדים ביסודם בידי הרשות השופטת.
 אפשר שייחודו של השופט אלץ הוא ביחס הבלתי אמצעי שבץ אלץ האדם
 לבץ אלון השופט. פסיקתו משמשת בידיו כלי לביטר אישיותו. את הצער
 והתהייה שבמלאכת השיפוט מיישב השופט אלון ״בהכרעה מצפונית אישית של

.6  ׳מה שעיניו רואות׳״4

ם, בעמ׳ 738-737. ת הספרדי ו ד ח א ת  61 בג׳׳צ ה

ת ז. ל האו ו  62 ע״א שסר, בעמי 168 מ

, א׳ ברק ״על ת ״אקטיביזם״ שיפוטי ראו מ ו ע פוטית ל ״ שי ת ו ת מ ש ת של ״ ו ת ת ש  63 להגדרו
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