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  *הזכות לביקורת שיפוטית

  מאת

  **אלו� הראל

, ככל הנראה. ונגד במאמר זה אבח� את הטיעוני� בעד ביקורת שיפוטית על חוקי�

בפרק השני למאמר אבח� באופ� .  משני צדי המתרס�מסקנתי תרגיז את הפולמוסני

הגורסת כי מת� סמכות לבתי , ביקורתי את ההצדקה המסורתית לביקורת שיפוטית

בדר� כלל הנחה זו מבוססת על יכולת� . בטיח הגנה טובה על ערכי� חשובי�המשפט י

הצדקה , לטענתי. לזהות את היק� הזכויות ואת משקל� היחסיהעדיפה של בתי המשפט 

  . ומקוממת מסוכנת לתפקוד המוסד שיפוטי, שגויה מבחינה עובדתית זו

 טיעו� –ל חוקי� בפרק השלישי למאמר אפתח טיעו� אחר בזכות ביקורת שיפוטית ע

הצדקת הביקורת השיפוטית על חוקי� איננה מחייבת הנחות . המבוסס על זכות השימוע

בדבר האיכות המיוחדת של החלטות שיפוטיות או היכולת העדיפה של שופטי� לקבל 

התפקיד של ביקורת שיפוטית הוא להבטיח לאנשי� הטועני� . החלטות נכונות וראויות

להבטיח שטענות , רו� שבמסגרתו יוכלו להעלות את טענותיה�כי זכויותיה� נפגעו פו

הלי� זה איננו  .ל"אלה ייבחנו וכ� להבטיח שקילה מחדש של ההחלטה לאור הטענות הנ

מבטיח בהכרח החלטות טובות יותר או מוצלחות יותר מאלו שהיו מתקבלות על ידי 

לה שאיננו מותנה בעלת ער� מש זכות –כל שהוא מבטיח הוא הזכות להישמע ; המחוקק

  . בטענה שבתי המשפט טובי� יותר או מוצלחי� יותר מ� המחוקקי�

הוא בית ) כעניי� מושגי(לטענתי המוסד היחיד המסוגל לקיי� שימוע : יתר על כ�

לשמוע הסברי� , זכות השימוע מאפשרת לאד� הסבור כי נפגע להגיש קובלנות. המשפט

הלי� הזהו בדיוק . דש של ההחלטהמ� הרשות המוסמכת וכ� ליהנות מבחינה מח

ככל שמוסד יהיה אפקטיבי יותר בהגנה על זכות השימוע כ� הוא ידמה יותר . השיפוטי

  .לבית המשפט

  

 
ט " קודמות של מאמר זה הוצגו בהרצאה שנישאה בטקס פתיחת שנת הלימודי� התשסגרסאות  *

באוניברסיטת ) 2008(בטקס מת� פרס צלטנר , בפקולטה למשפטי� באוניברסיטה העברית בירושלי�

אוניברסיטת בבמרכז הבינתחומי בהרצליה וכ� בסמינר המחלקתי בפקולטה למשפטי� , אביב�תל

, אני מודה לאריאל ענברכמו כ� . במסגרת פורומי� אלהשקיבלתי אני מודה על ההערות . ל�אי�בר

 לי רבות קור� סייעו�ונטע ברקצבי �עמרי ב�. אס� שרו� על הערותיה�לריבי וויל ול, יובל איילו�ל

 .במחקר שקד� לכתיבת המאמר
אוניברסיטה העברית ה, הפקולטה למשפטי�,  ואסטל מיזוק' פיליפ פ�של נושא הקתדרה ע   **

 .בירושלי�
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‡ .‡Â·Ó .· .ÌÈ˜ÂÁ ÏÚ ˙ÈËÂÙÈ˘ ˙¯Â˜È· : ÚÂ„Ó Ï˘Î�ÈÏË�ÓÂ¯ËÒ�È‡‰ ÔÂÚÈË‰ ?
‚. ÚÂÓÈ˘‰ ˙ÂÎÊÂ ˙ÈËÂÙÈ˘ ˙¯Â˜È·. 1 .וע זכות השימ. 3; זכות השימוע. 2; מבוא

  .?Â Ì‡ËÒÈÏË�ÓÂ¯ËÒ�È‡ È�‡ ÏÂÎ‰ ˙Â¯ÓÏ .„; הלי� השיפוטיוה

  מבוא. א

ציבורי נתונה כיו� ה� � בתי המשפט בהחלטות בעלות אופי פוליטישל מעורבות ה
רבי� סבורי� כי בתי המשפט מעורבי� יתר . בישראל וה� בעול� תחת התקפה ציבורית

. לי� הפוליטי הדמוקרטיעל המידה בהחלטות שצריכות להיות מוכרעות במסגרת הה
 ;ביטוי אחד לסנטימנט זה הוא ההתנגדות ההולכת וגוברת לביקורת שיפוטית על חוקי�

ביטוי בולט אחר הוא ההתנגדות לאקטיביז� שיפוטי הכולל פרשנות תכליתית או 
ת כמתנגשת ע� כוונת המחוקק או ע� רצונה או החלטתה של הרשות ס הנתפ,יצירתית

את ת לעתי� קרובות כמשקפת את העמדות הפוליטיות וסנתפפרשנות כזו . המבצעת
  . הגחמות האידאולוגיות של השופטי�

ביחס לשתיה� ניכרת נטייה הולכת וגוברת ,  ע� זאת;שתי שאלות אלה שונות זו מזו
בו ה� מפעילי� שלהתבונ� בחשדנות ה� על הסמכויות של בתי המשפט וה� על האופ� 

.  קונסרבטיביי�התקפה זו איננה מוגבלת לחוגי�, קובלתבניגוד לעמדה המ. סמכויות אלה
רמי 'ליברלי� כמו ג, למשל, שותפי� לה הוגי דעות מכל קצוות הקשת הפוליטית כולל

הוגי דעות קונסרבטיביי� כמו בורק , כמוב�, מארק טושנט ולארי קרמר וכ�, ולדרו�
ג� הוגי דעות מ�  א� באר� שותפי� לה רבי� מתומכי הימי� והיהדות הדתית 1.וסקליה

  2.המרכז והשמאל
 נושאת "כוח היתר השיפוטי של בתי המשפט בישראל"ההתקפה על מה שמכונה 

 ההתקפה על –הברית � צותבאירופה ובארבניגוד למתרחש  –בישראל . אופי מיוחד
 "האקטיביז� השיפוטי של בתי המשפט"הביקורת השיפוטית בכלל ועל מה שמכונה 

 
 .JEREMY WALDRON, LAW AND DISAGREEMENT (1999); MARK Vלביקורת מ� השמאל ראו   1

TUSHNET, TAKING THE CONSTITUTION AWAY FROM THE COURTS (2000); MARK V. 

TUSHNET, WEAK COURTS, STRONG RIGHTS: JUDICIAL REVIEW AND SOCIAL WELFARE 

RIGHTS IN COMPARATIVE CONSTITUTIONAL LAW (2008); LARRY D. KRAMER, THE 

PEOPLE THEMSELVES: POPULAR CONSTITUTIONALISM AND JUDICIAL REVIEW (2004) .

 ANTONIN SCALIA, A MATTER OF INTERPRETATION: FEDERALלביקורת מ� הימי� ראו 

COURTS AND THE LAW (1997) ,וכ� Robert H. Bork, Our Judicial Oligarchy (1996) 

www.leaderu.com/ftissues/ft9611/articles/bork.html. 
מסע ההתנתקות של בית המשפט "ראו חיי� שיי� . בימי� שות� לביקורת זו חיי� שיי�,  למשל,כ�  2

הפוליטיקה של  "ראו רונ� שמיר.  לה רונ� שמיר�בשמאל שות; )2006( 105 ה ËÙ˘Ó È�Ê‡Ó "העליו�

 .)Â˜È·Â ‰È¯Â‡È˙ 5, 7) 1994¯˙ "שיקול דעת ככוח שיפוטי: ותהסביר
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הרשו לי להסתכ� ולומר כי מקצת מ� . וללת על בתי המשפטבפרט היא חלק ממתקפה כ
הטעמי� העמוקי� של ההתקפה על בתי המשפט מעוגני� בפסיכולוגיה של המתקיפי� 

 ההתקפה על בתי המשפט מעוגנת בזע� אותנטי של :ולא בחטאיה� של המותקפי�
ש� הזע� שהצטבר במ, מסיבות שונות". אליטות"קבוצות פוליטיות וחברתיות נגד ה

 מתנקז בעת –" אליטות"ות שלא בצדק כסוג� נגד קבוצות הנתפ –השני� נגד האליטות 
 הזע� המופנה כיו� כלפי בתי המשפט 3.האחרונה לכדי שנאה יוקדת נגד בתי המשפט

 
3   �מתנגדי הביקורת השיפוטית בי� האליטות לבי� בתי שעושי� עובדה זו מסבירה את הקישור הנפו

יש משהו מתעתע באופ� שבו נאבקה האליטה החדשה לבסס " סבור כי , למשל,גדי טאוב. המשפט

באקטיביז� שיפוטי שנועד להפקיע כוח פוליטי , ית ימניתבעודה תומכת במדיניות כלכל; את כוחה

ובעודה ,  ולהפקידו בידי שופטי בית המשפט העליו�– כלומר מידי הכנסת –מידי ההלי� הדמוקרטי 

הישראליות היא לא "ראו גדי טאוב . "]... [מטפחת רמת חיי� בנוסח המעמדות העליוני� במערב

ועוד לפני שפצה , מתמנה שר משפטי� חדש"כור סבור כי גיא ב. )ı¯‡ ˙¯Á‡ 45 ,30 )2008 "אנחנו

, באקדמיה ובתקשורת, שמוקד הכוח שלה� בבית המשפט העליו�, את פיו כבר האליטות הישנות

ראו דבריו של שופט בית המשפט העליו� עד לא מזמ� מישאל חשי� , נכנסות להיסטריה של ממש

כ� מתבטא שופט . פט העליו� הוא הבית שלובית המש. 'בית שלו' של מי שיפגע ב'יגדע את ידו'ש

שפסל , ועדיי� לא שכחתי את הנשיא הקוד� ברק? שג� אביו היה שופט ש�, בבית המשפט העליו�

מדינה שהברכה " ראו גיא בכור ."נדה'כאילו לו לא היתה אג, 'נדה'יש לה אג'רות גביזו� כי ' את פרופ

  .www.gplanet.co.il/prodetailsamewin.asp?pro_id=226&mark) 2007" (נטשה אותה

גיא בכור מזהה , "האליטה החדשה"לציי� כי שעה שגדי טאוב מזהה את בית המשפט ע�  מעניי�  

 אי� ניסיו� רציני , ג� א� בתי המשפט מזוהי� ע� אליטות כלשה�."האליטות הישנות" דווקא ע� ואות

  .� ומה סוד כוחות מורכב� ממי ה,ואלה האליטות �לזהות מיה

 מנח� , למשל,ראו. קשר לכאורי זה בי� האליטות לבי� בתי המשפט נדו� ג� בכתיבה האקדמית  

עלה מאוטנר את הבמאמר זה . )2002 (645כו  ËÙ˘Ó È�ÂÈÚ " שנות החרדה–שנות השמוני� "מאוטנר 

החברתית , אליה נקלעה ההגמוניה הפוליטיתשהאקטיביז� השיפוטי הוא תוצר של חרדה שההשערה 

החרדה הכתיבה את דרכי  ",לדעתו של מאוטנר. ת של תנועת העבודה בשנות השבעי�והתרבותי

השימוש בבית המשפט העליו� כזירה לפעילות ]. חילונית ליברלית, היהודית[הפעולה של הקבוצה 

התמיכה הנרחבת של קבוצה זו בבית המשפט העליו� והיעדר הביקורת בקרב , ומצד אחר, פוליטית

יחסו את עלייתה יג� תאורטיקני� זרי� שבחנו את המצב בישראל . "א מעטותהקבוצה במש� שני� ל

סיסטית קמר�עלה היפותזה נאוה , למשל,מנדל. של הביקורת השיפוטית לאינטרסי� של אליטות

 Michael Mandel, A Briefראו. לפיה הביקורת השיפוטית היא מכשיר להגנה על הקניי� הפרטיש

History of the New Constitutionalism, or “How We Changed Everything so that Everything 

would Remain the Same”, 32 ISR. L. REV. 250, 250-253 (1998): “judicial review is […] the 

opposite of democracy, and not just in the familiar, definitional way of unelected judges 

overruling elected legislatures […] I want to argue that the new constitutionalism was 

intended to operate as an antidote to democracy, that it was meant to preserve the oligarchy 

of private property from the mortal danger posed by representative institutions elected by 

people without property […] As long as representative institutions were kept the personal 

possessions of the rich […] their constitutional theorists sang the praise of parliamentary 
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 ".לא"ראשונה במילה לנתקלי� המזכיר יותר מכל את בכיי� של תינוקות מפונקי� בקניו� 
 הנדרש ,פופולרית של ההורה� הלאויותר לעמדה בתי המשפט בישראל נדחקי� יותר 

ללמד את הוא תפקידו כפוי הטובה של ההורה . להציב גבולות לילדיו שאיבדו שליטה
הורי� . סיפוק מיידיבילדיו שלא כל גירוי ראוי למימוש ולא כל רצייה צריכה לזכות 

ית החברה הישראלאיבדה  וא� יש דבר מה ש– ‰‰„Á˜‰חונכי� את ילדיה� במלאכת 
  . בשני� האחרונות הרי הוא היכולת להדחיק את יצריה

 טיעוני� תאורטיי� בזכות מעורבות רבה יותר של בתי המשפט ,בהינת� עובדות אלה
העובדה כמו ג� , הכוחות הרוחשי� מתחת לפני השטח. נראי� חיוורי� ומיותרי�

, גבולות את היכולת להציב לעצמה –ית ומטאפורית ז פי– שהחברה הישראלית איבדה
דנה את טיעוניו של התאורטיק� הפוליטי בזכות המעורבות השיפוטית בהחלטות 

 למרות להט היצר המעוור את קול התבונה והופ� את ,בכל זאת. המחוקק לתהו� הנשייה
את ,  ראוי לבחו� באופ� אקדמי קר ואנליטי את תפקידה,טיללא רלוונהעיו� האקדמי 

  .בות בתי המשפט בחברה ליברליתהיקפה הראוי של מעוראת חשיבותה ו
פע� את המתדייני� � שתי השאלות המרכזיות שנזכרו לעיל מעסיקות כיו� יותר מאי

שאלה אחת היא עצ� הלגיטימציה של בית המשפט . הביקורת השיפוטית בישראלבנושא 
 להחיל ביקורת שיפוטית על חוקי� שהתקבלו :דהיינו, להתערב בהחלטות המחוקקי�

 אחרי� 5; יש הגורסי� כי אי� מקו� לביקורת שיפוטית על חוקי� כלל4.באופ� דמוקרטי

 
sovereignty. But the moment […] (that has changed – A. H.) these same theorists started 

worrying about the “tyranny of the majority” the way they never worried about the tyranny 

of the minority. They went to the drawing board and came back with judicial review. They 

changed everything […] so that everything […] would remain the same” .  

 Looking at judicial review over the“,לדידו.  מרק טושנט טענות דומותהי העלנבהקשר האמריק  

course of U.S. history, we see the courts regularly being more or less in line with what the 

dominant national coalition wants” .ראו MARK TUSHNET, TAKING THE CONSTITUTION 

AWAY FROM THE COURTS 153 (1999).  

להגנה על . היסוד� חוקיה שלחקיקהישראלי בשנות התשעי� בעקבות בנושא זה העסיק את הציבור   4

ËÙ˘Ó " זכויות אד� מוגנות: המהפכה החוקתית "אהר� ברק ראו "המהפכה החוקתית"מה שכונה אז 

Ï˘ÓÓÂ  רות גביזו�לביקורת חריפה על המהפכה החוקתית ראו  .)1992( 9א ˙È˙˜ÂÁ‰ ‰ÎÙ‰Ó‰ :

ˆÚ ˙‡ ‰ÓÈ˘‚Ó‰ ‰‡Â·� Â‡ ˙Â‡ÈˆÓ ¯Â‡˙‰Ó?) 1998.(  לתיאור הסערות הפרלמנטריות והציבוריות

: כר� א‰Ï‡¯˘È ˙�È„Ó Ï˘ È˙˜ÂÁ‰ ËÙ˘Ó אמנו� רובינשטיי� וברק מדינה  ,ה לדוגמ,נושא ראוב

פוזיטיביז� משפטי , אקטיביז� שיפוטי" עדי פרוש ;)2005, מהדורה שישית (173עקרונות יסוד 

 זלצברג עלי ;)1992 (717  יזËÙ˘Ó È�ÂÈÚ"  השופט ברק ודוקטרינת הכנסת הכל יכולה–עי ומשפט טב

"  עוד על הביקורת השיפוטית לפי חוקי היסוד החדשי�–המהפכה השקטה "קדר ) סנדי(אלכסנדר ו

Ï˘ÓÓÂ ËÙ˘Ó הביקורת השיפוטית על חוקיות חוקי�" זמיר צחק י;)1998 (489 ד "Ï˘ÓÓÂ ËÙ˘Ó א 

" ריבונות הכנסת וביקורת שיפוטית" מעוז שרא; ")הביקורת השיפוטית"זמיר : להל�( )1993 (395

ËÈÏ˜¯Ù‰ 1996 (25 מג( ;ביקורת שיפוטית בישראל" מרמור נדריא "Ï˘ÓÓÂ ËÙ˘Ó 133 ד) 1997( 
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משנה בתחומי� � גורסי� כי יש מקו� לביקורת שיפוטית על חוקי� ואפילו על חקיקת
 אחרי� גורסי� כי יש מקו� לביקורת שיפוטית על חוקי� בכל 6;מסוימי� א� לא באחרי�

 
" הכנסת וחוקי היסוד על זכויות האד�" רובינשטיי� מנו�א; ")ביקורת שיפוטית"מרמור : להל�(

Ï˘ÓÓÂ ËÙ˘Ó 1999 (339 ה.(  

 הדוגמ". ל יכולהוהכנסת הכ"מש� שני� רבות וכונתה גישת בעמדה זו שלטה בפסיקה הישראלית   5

�"למצוא בדברי השופט ברנזו� בבגאפשר לכ�  188/63 � ÏÂˆ· 'ÌÈ�Ù‰ ¯˘,349, 337) 1(ד יט" פ 

ידי �לאול� עודנה נישאת ע, שפט העליו�עמדה זו איבדה את הבכורה בקרב שופטי בית המ. )1965(

ההתנגדות שלנו מתמצה בכ� שאיננו ": כ שאול יהלו�" דבריו של חאת,  למשל, ראו.חברי כנסת

מעונייני� שבית המשפט העליו� יהיה בעל סמכות לבטל חקיקה ראשית של הכנסת או של כל בית 

 – „‚ÈËÂÙÈ˘ ˙¯Â˜È· Ï˘ ÌÈÓ˙המכו� הישראלי לדמוקרטיה  ("משפט כפי שהדבר נעשה היו�

ˆ‰ ‰ˆÚÂÓ‰˙È¯Â·È :È˘ÈÓÁ‰ ÒÂ�ÈÎ‰ 62) להל�)) (ב"התשס :˙ÈËÂÙÈ˘ ˙¯Â˜È· Ï˘ ÌÈÓ‚„(.  במידה

ראוי ) דוגמת ישראל(הסבורה שבמדינה שאי� בה חוקה נוקשה , גביזו�' רבה זו ג� עמדתה של פרופ

: להעמיד את החלטות המחוקק הראשי לביקורת ולבטל� בכלי� משפטיי�שלא תהיה אפשרות 

שיפוטית לבטל חוקי כנסת לאחר �של סמכות שיפוטית או מעי�, ת הזאתבנוגע לשאלה המצומצמ"

אני מציעה שבמסגרת הסדר חוקתי של� נשקול באופ� מאוד רציני את האופציה , שחקיקת� הושלמה

ובמקו� , )40 'בעמ, ש�" (שיפוטי את הסמכות הזאת�שבשלב הזה לא נית� לא� גו� שיפוטי או מעי�

אבל בשיטה כזאת אי� עליו מגבלות . ו שאי� למחוקק מגבלותאי� פירושה של עמדה ז: "אחר

˙ÂÈËÙ˘Ó] מעורבות "רות גביזו� " (הניתנות לאכיפה באמצעות בית המשפט, ]'ה'  א,ההדגשה במקור

 ·ÈËÂÙÈ˘ ÌÊÈ·ÈË˜‡ :„‚�Â „Ú· – ‚· Ï˘ ÂÓÂ˜Ó"ı ‰¯·Á" מבט ביקורתי: �"ציבורית של בג

˙ÈÏ‡¯˘È‰ 69 ,95) הספר להל�)) (2000, עורכי�יצר ויואב דות� מרדכי קרמנ, רות גביזו� : ÌÊÈ·ÈË˜‡

ÈËÂÙÈ˘ :„‚�Â „Ú·(. 
 ,) שפיטות–תיקו� ( השפיטה :יסוד� חוקתזכיר. עמדה זו זוכה לאחרונה לפופולריות בכנסת  6

בית משפט לא ידו� ולא : " קובעלתזכירא 15סעי� .  נמצא כיו� על שולח� הכנסת2008�ח"התשס

בהתא� לאופי הדומיננטי של השאלה הטעונה הכרעה אי� הוא מתאי� יית� סעד בכל נושא אשר 

החלטה בתחו� יחסי החו� של המדינה לרבות החלטה לכרות או לא ) 1ובכלל זה , להכרעה שיפוטית

החלטה לנקוט סנקציה כנגד מדינה או רשות שלטונית זרה או החלטה בדבר , לכרות הסכ� בינלאומי

החלטה להקי� או להימנע ) 3 ;לטה בדבר יציאה לפעולה צבאיתהח) 2; כינו� יחסי� דיפלומטיי�

החלטה בדבר היק� ) 4; מלהקי� ועדת חקירה או ועדת בדיקה על ידי הממשלה או שר משריה

  ]". ... [הוצאות המדינה או סדרי העדיפויות בהקצאת מקורות מתקציב המדינה

ר הצעת החוק סומ� את ההצדקה תזכי.  חלקיות ולא גלובליות,ב קובע הגבלות נוספות15סעי�   

על , סכנת הטעות של בית המשפטעל , עקרו� הפרדת הרשויותעל כוח� של בתי המשפט להגבלת 

פגיעה על הנמנע בפעולות הרשות המבצעת הנגר� עקב עתירות לבית המשפט וכ� �עיכוב הבלתיה

חוק , וועדת חוקהשהציע בדיו� ב, כ גפני"זו ג� עמדתו של ח. באמו� הציבור במערכת השיפוטית

ועדת  של 331' ישיבה מספרוטוקול (ימנע מלפסוק בנושאי� ערכיי� ודתיי� יומשפט כי בית המשפט 

 בהסכ� קואליציוני ברוח זו עסקה ג� פרשת )).2.7.2001 (28, 15�הכנסת ה, חוק ומשפט, חוקהה

�"בג, ולנר המפורסמת 5364/94 � ¯�ÏÂ 'ÂÈ" ¯‰„Â·Ú‰ ˙‚ÏÙÓ˙ÈÏ‡¯˘È‰ ,1995 (758) 1(ד מט" פ .(

 הביאה להצעה , שאפשרה לפלסטיני� לנסוע בכביש זה,443ההחלטה של בית המשפט בנושא כביש 

. פרטיקולרית שנועדה בי� היתר להקשות על ביקורת שיפוטית בנושא הסדרת תנועה מטעמי ביטחו�
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ת שיפוטית על חוקי� אלא איננה מוגבלת לביקורהאחרת  השאלה 7.תחומי המשפט
משנה � ביקורת שיפוטית על חקיקתוכ� שאלות של מקיפה ג� שאלות של פרשנות חקיקה 

 נוגעת לעומק הביקורת – שאלת האקטיביז� השיפוטי –שאלה זו . החלטות מנהליותעל ו
 ומהי בה בית המשפט נוהגש לשאלה מהי מידת הקפדנות והנוקשות :דהיינו, השיפוטית

ה� באמצעות שימוש נרחב בעילת הסבירות וה� באמצעות  –ו להתערב נכונותמידת 
שו� ומימוש של יפרשנות יצירתית או תכליתית לצור� הגשמת ערכי צדק או לצור� י

 לעתי� ההאשמות בדבר מעורבות היתר של בית המשפט מתמקדות 8.מדיניות ראויה
 חוקי� בתחומי� בעצ� הסמכות הפורמלית של בית המשפט לפסול חוקי� ולכל הפחות

 לעתי� הביקורת מתמקדת ;שצריכי� לדעת המבקרי� להיות חסיני� מביקורת שיפוטית
 הנוגדת או מעוותת לדעת המבקרי� את כוונת המחוקק" יצירתית"בפרשנות תכליתית או 

  אואו מהווה התערבות בוטה מדי בהחלטות מנהליות,  את לשונו של החוקאו
למרות . של בתי המשפט בפרשנות חוזי�" יתר"ת  או אפילו מעורבו,משנה� בחקיקת

נית� . שאלות אלו ה� שאלות שונות והתשובות עליה� יכולות להיות שונות, הקשר ביניה�
בה הוא שלתמו� בביקורת שיפוטית על חוקי� א� לבקר את בית המשפט על הנוקשות 

ילת חוקי� להתערב ה� באמצעות פס) לדעת� של המבקרי�(הנכונות הקלה מדי על נוהג ו
ג� להתנגד לביקורת שיפוטית על חקיקה ראשית א� לתמו� אפשר . וה� באמצעי� אחרי�

במעורבות רחבה של בית המשפט בחקיקה או בהחלטות הרשות המבצעת תו� שימוש 
  . בטכניקות פרשניות יצירתיות ובאמצעי� אחרי�

 
2010�ע"תשה, הצעת חוק הביטחו� בדרכי�ראו  www.uriorbach.co.il/637 .ר להצעה בדברי ההסב

נאמר כי הסמכת הכנסת להטיל הגבלות עשויה ) רכי ביטחו�ושתאפשר הגבלת תנועה בדרכי� לצ(

מקצועיי� במהות� לפתחו של �לצמצ� במידה רבה את הצור� בהבאת נושאי� שהינ� ביטחוניי�"

  ."בית המשפט

,  ˘Ú· „ÁÂ‡Ó‰ ÈÁ¯ÊÓ‰ ˜�·"� Ó '¯ÙÎ Ï„‚ÓÈÙÂ˙È 6821/93א "עראו פסק דינו של הנשיא ברק ב  7

הביקורת השיפוטית של חוקתיות החוק נגזרת מעקרו� " :79 'ובפרט פס, )1995 (221) 4(ד מט"פ

לש� כ� מוסמכת היא לפרש את . סמכותה של הרשות המחוקקת היא לחוקק חוקי�. הפרדת הרשויות

מוטל , ולש� הכרעתו יש לפרש את החוקה, כאשר מתעורר סכסו� בי� בעלי די�. החוקה לעצמה

פרשנות החוקה היא תפקידו . פירושו של בית המשפט הוא המחייב. קיד הפירוש על בית המשפטתפ

  ".של בית המשפט בהפרדת הרשויות

אודות תועלתו של האקטיביז� השיפוטי נשע� פעמי� רבות על חוסר הסכמה בנוגע על הוויכוח   8

פט ושיפוט ואקטיביז� עול� בדבר מש�על השקפת" אהר� ברק ,ה לדוגמ,ראו. להגדרה של התופעה

משמעי � הינו רב" אקטיביז� שיפוטי"הדיבור  "– )1993( 476, 475 יז ËÙ˘Ó È�ÂÈÚ" שיפוטי

: אקטיביז� שיפוטי"יצחק זמיר : השוו". חוקרי� ושופטי� נותני� לו משמעות שונה. ומעורפל

" הינטי"בטא לדעתו של זמיר האקטיביז� מ .)1993 (650�649, 647 יז ËÙ˘Ó È�ÂÈÚ" החלטה להחליט

קל לזהות שופטי� , שקשה להגדיר את התופעהפי �על�א� , לכ�.ופחות תוצאה" מצב נפשי"או 

,  ·ÈËÂÙÈ˘ ÌÊÈ·ÈË˜‡:„‚�Â „Úלדוגמאות נוספות להגדרות של אקטיביז� שיפוטי ראו . אקטיביסטי�

 .)1993, ור�אריאל פורת ע ( ‡˜ÈËÂÙÈ˘ ÌÊÈ·ÈË ג�ורא. 5 ש"לעיל ה
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 ביקורת בח� את הטיעוני� ה� בעד וה� נגדאבמאמר זה אתמקד בשאלה הראשונה ו
מצד .  משני צדי המתרס�מסקנתי תרגיז ככל הנראה את הפולמוסני. שיפוטית על חוקי�

אטע� כי הביקורת השיפוטית על חקיקה ראשית היא מוצדקת אלא שהצדקתה שונה אחד 
כי רוב הטיעוני� הנשמעי� בעד הביקורת מ� הצד האחר אטע� ; מ� ההצדקות המסורתיות

הטענה המרכזית בזכות ביקורת שיפוטית . � ומקוממי�מסוכני, השיפוטית ה� שגויי�
לעתי� . גורסת כי מת� סמכות לבתי המשפט תבטיח הגנה טובה על ערכי� חשובי�

קרובות הנחה זו מבוססת על יכולת� העדיפה של בתי המשפט לזהות את היק� הזכויות 
סד מסוכנת לתפקוד המו,  הצדקה זו שגויה מבחינה עובדתית9.ואת משקל� היחסי
בצדק נגד אליטה שיפוטית המצדיקה את  חוגי� רבי� מתקוממי�. השיפוטי ומקוממת

 
 Owen Fiss, Two Models of Adjudication, in HOW DOES THE CONSTITUTION,  למשל,ראו  9

SECURE RIGHTS? 36, 43 (Robert A. Goldwin & William A. Schambra eds., 1985) (“The 

capacity of judges to give meaning to public values turns not on some personal moral 

expertise, of which they have none, but on the process. […] One feature of that process is 

the dialogue judges must conduct. […] Another is independence: the judge must remain 

independent of the desires or preferences both of the body politic and of the particular 

contestants before the bench”); Owen Fiss, Forward: The Forms of Justice, 93 HARV. L. 

REV. 1, 12-13 (1979) (“Their [the judges’] capacity to make a special contribution to our 

social life derives not from any personal traits or knowledge, but from the definition of the 

office in which they find themselves and through which they exercise power”) . ראו ג�

MICHAEL J. PERRY, THE CONSTITUTION, THE COURTS, AND HUMAN RIGHTS: AN INQUIRY 

INTO THE LEGITIMACY OF CONSTITUTIONAL POLICY MAKING BY THE JUDICIARY 102 

(1982) (“As a matter of comparative institutional competence, the politically insulated 

federal judiciary is more likely, when the human rights issue is a deeply controversial one, 

to move us in the direction of a right answer (assuming there is such a thing) than is the 

political process left to its own devices, which tends to resolve such issues by reflexive, 

mechanical reference to established moral conventions”); LAWRENCE G. SAGER, JUSTICE 

IN PLAINCLOTHES: A THEORY OF AMERICAN CONSTITUTIONAL PRACTICE 199 (2004) 

(pointing out “structural features of a constitutional judiciary that make it a promising 

environment for the contestation of rights”) .ראו. טענות דומות בישראל טענו משפטני� בכירי�, 

הניסיו� : "29�28' בעמ, 5 ש"לעיל ה, „‚ÈËÂÙÈ˘ ˙¯Â˜È· Ï˘ ÌÈÓ˙ את דברי אהר� ברק בתו� ,למשל

רגישי� לזכויות , ובראש� שופטי בית המשפט העליו�,  שנות עצמאות הראה כי שופטי ישראל53של 

ה� הגנו על זכויות האד� לפני חקיקת� של חוקי יסוד בדבר זכויות האד� וה� מסוגלי� להג� . האד�

הוא מצוי . שופט בישראל אינו נתפס כביורוקרט[...]  בחוקי יסוד היטב על זכויות האד� המעוגנות

ומה שמכשיר אותו לשיפוט החוקתי , הוא נבחר מבי� טובי המשפטני�, מחו� למסגרת הביורוקרטית

, 4ש "לעיל ה, "הביקורת השיפוטית "מירז ראו ג� ."סיונו המקצועייתפיסת עולמו ונ, הוא אישיותו

: ‡˜ÈËÂÙÈ˘ ÌÊÈ·ÈË "כתב הגנה: צ והתפיסה הרחבה של תפקידו"בג "מרדכי קרמניצר; 397' בעמ

„‚�Â „Ú· ,165' בעמ, 5ש "לעיל ה.  
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הכוחות שלה על בסיס טענות בדבר היכולת המיוחדת והעדיפה לכאורה של שופטי� 
חלק לא מבוטל מ� האש� בהתקפות על .  צודקות או ראויות,להחליט החלטות נכונות

  . אלהא בטיעוני� בתי המשפט ועל הביקורת השיפוטית נעו� דווק
כמרכזי ה� מאמר יוקדש לבחינה ביקורתית של הטיעו� הנתפס ההפרק השני של 

לפיו ההצדקה לביקורת שהטיעו�  – הידי יריבי�וה� עלידי חסידי הביקורת השיפוטית � על
 ,פי טענה זו�על. המיוחדת של החלטות בתי המשפטשיפוטית על חוקי� היא האיכות 

צלחי� יותר משו� שיש לה� יכולת טובה יותר להחליט בתי המשפט ה� מוסדות מו
בסיו� פרק זה . הגנה על חירויות יסוד ועוד,  זכויות מיעוטי�� כגו�החלטות בנושאי

ביקורת האטע� כי מתנגדי הביקורת השיפוטית צודקי� בכ� שה� דוחי� טיעו� זה בזכות 
זכות ביקורת מאמר יפתח טיעו� שונה בההפרק השלישי של . שיפוטית על חוקי�ה

אטע� כי הצדקת הביקורת .  טיעו� המבוסס על זכות השימוע–שיפוטית על חוקי� 
השיפוטית על חוקי� איננה מחייבת הנחות בדבר האיכות המיוחדת של ההחלטות 

התפקיד . השיפוטיות או היכולת העדיפה של השופטי� לקבל החלטות נכונות וראויות
נשי� הטועני� כי זכויותיה� נפגעו פורו� שיפוטית הוא להבטיח לאהביקורת השל 

יבחנו וכ� להבטיח ילהבטיח שטענות אלה , במסגרתו יוכלו להעלות את טענותיה�ש
או ( הלי� זה איננו מבטיח בהכרח 10.ל"שקילה מחדש של ההחלטה לאור הטענות הנ

צלחות יותר מאלו שהיו מתקבלות החלטות טובות יותר או מו) אפילו כעניי� מסתבר
בעלת ער� , לדעתי, וזו –כל שהלי� זה מבטיח הוא הזכות להישמע . י המחוקקיד� על

בתי המשפט טובי� יותר או מוצלחי� יותר מ� שלפיה  ער� שאיננו מותנה בהנחה ,משלה
   .המחוקקי�

  : ביקורת שיפוטית על חוקי
. ב
  ?הטיעו� האינסטרומנטלינכשל מדוע 

, אחרי הכול. דמוקרטית� טיהיא אנש להאשמה הביקורת שיפוטית חשופה מטבע
 החלטה שיפוטית לפסול חוק היא פגיעה בזכות ההשתתפות  ולכ�השופטי� אינ� נבחרי�

 יו של תוצאות12.פגיעה זו ע� זכויות אחרות" לאז�" יש שיאמרו כי יש 11.הפוליטית

 
 Alon Harel & Yuval Eylon, The Right toראו . שונה במקצת של עמדה זוגרסה בעבר הגנתי על   10

Judicial Review, 92 VA. L. REV. 991 (2006), available at ssrn.com/abstract=906460; Alon 

Harel & Tsvi Kahana, The Easy Core Case for Judicial Review, 2 J. LEGAL ANALISYS 227 

(2010). 
 את ביקורתו של ,למשל ,ראו. טענה זו מושמעת רבות בישראל. 11פרק ב ,1ש "לעיל ה, ולדרו�  11

742/84� "המשנה לנשיא אלו� על המפנה ביחסי הרשות המחוקקת והשופטת בישראל בבג � ‡�‰Î '

ÂÈ"˙Ò�Î‰ ¯,ב, את דבריה של גביזו�; )1985 (85) 4(ד לט" פÈËÂÙÈ˘ ÌÊÈ·ÈË˜‡ :„‚�Â „Ú· , לעיל
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ת לזכות ההשתתפות ותלויות כמוב� בחשיבות ובמרכזיות המיוחסכאמור איזו� 
  :קבע) William Cobett(ליא� קובט יו . מיוחדזו סטטוסזכות יש ל� לדעת רבי. הפוליטית

The great right of every man, the right of rights is the right of having a 

share in the making of the laws to which the good of the whole makes it 

his duty to submit.13 

רמי 'אימ� הפילוסו� הפוליטי ג" זכות של הזכויות"כאת התיאור של זכות ההשתתפות 
 ביקורת שיפוטית היא 14.ולדרו� וראה בה את הבסיס להתקפתו על הביקורת השיפוטית

. עוצמת�על פגיעה בזכות היסוד של האזרחי� להשתת� בהחלטה על היק� הזכויות ו
אזרחי� ידי ה�לעוצמת� צריכות להיות מוכרעות עלמחלוקות ביחס להיק� הזכויות ו

 חלק ממדעני המדינה רואי� את הביקורת ,ברמה מופשטת פחות. בהלי� הדמוקרטי

 
כ שאול יהלו� והשרה ציפי ליבני "ח, ר ד� אבנו�" דואת דבריה� הבאי� של; 97�93' בעמ, 5ש "ה

„‚Â˜È· Ï˘ ÌÈÓ¯˙ בתו� , בכינוס החמישי של המועצה הציבורית של המכו� הישראלי לדמוקרטיה

˙ÈËÂÙÈ˘ ,5ש "לעיל ה:  

בוד האד� כ: יסוד בחוק" יהודית ודמוקרטית"יחס לפרשנות התיבה ימת, 66' בעמ, ר ד� אבנו�"ד  

מצוי במתח המתמיד ) כחברה וכמדינה(נית� א� לטעו� כי לב הדיאלוג בישראל המתהווה " :וחירותו

בקרבו של כל פרט ובי� קבוצות ונציגיה� באשר לפשר היותה של מדינת ישראל ה� מדינת הע� 

חברה מה פתאו� נלקח דיו� מתוח ומפרה זה מרשות היחיד ומרשות ה. היהודי וה� מדינה דמוקרטית

  ."?והועבר להכרעת רשות שיפוטית

, של השפעה, של פשרה, חקיקת הכנסת היא תוצאה של מעורבות: "63�62' בעמ, כ שאול יהלו�"ח  

לכ� כל חוק צרי� להיות . שיח של נציגי החברה הדמוקרטית שנבחרו בתהלי� דמוקרטי�של דו

נו מסכימי� שמוסד חסר איזו� לכ� אינ. [...] תוצאה של איזו� חברתי דמוקרטי של מדינת ישראל

  ."ידי מוסד שכולו איזו� דמוקרטי�חברתי מעצ� הגדרתו יבטל חוקי� שהתקבלו על�דמוקרטי

, מצטיי� במקצועיות ]'ה'  א;בית המשפט העליו�[נכו� שהמוסד הזה : "311' בעמ, השרה ציפי ליבני  

 העובדה שבית המשפט איננו אלא שזה איננו מאפיל על, שאי� דופי בתהלי� הבחירה של המכהני� בו

כי , אבל היא בעייתית, לעובדה זו יתרונות במה שנוגע לשפיטה. חייב במת� די� וחשבו� לציבור

. מדובר בגו� שקובע ערכי� של ציבור שלא בחר בו ומה עוד שאיננו חייב די� וחשבו� לציבור זה

 ".בתהלי� הזה אי� דיו� ציבורי, בעצ�
 CORRY BRETTSCHNEIDER, DEMOCRATIC RIGHTS: THE SUBSTANCE OF SELF ראו  12

GOVERNMENT, ch. 7 (2007) .לביקורתי על עמדה זו ראו Alon Harel, Judicial Review and the 

Value Theory of Democracy: A Response to Corey Brettschneider Chapetr 7, 

publicreason.net/author/msalon.  

צוטט , ,William Cobbett, Advice to Young Men and Women, Advice to a Citizen (1829)ראו   13

 Jeremy Waldron, Participation: The Right of Rights, in 98 PROCEEDINGS OF THEבמאמר 

ARISTOTELIAN SOCIETY 307 (2003).  

‡˜ÌÊÈ·ÈË התקפה דומה נית� למצוא בדבריה של גביזו� ב.  ואיל�232 'מבע, 1ש "לעיל ה, ולדרו�ראו   14

ÈËÂÙÈ˘ :„‚�Â „Ú· ,94�93' בעמ, 5ש "לעיל ה.  
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השיפוטית כמכשיר של אליטות חברתיות המבטיח את הדומיננטיות הפוליטית שלה� ג� 
ביקורת שיפוטית שלפיה  ה� הטענה 15.איבדו את השליטה במנגנוני� פוליטיי�לאחר ש

א משמשת את האליטות מושמעות ג� הישפוגעת בזכות ההשתתפות וה� הטענה 
  16.בשיח הציבוריכמו ג� אקדמית � בישראל ברמה התאורטית

התגובה הסטנדרטית של חסידי הביקורת השיפוטית לטיעו� הדמוקרטי היא שביקורת 
 של תההצדקה האינסטרומנטלי. שיפוטית היא מכשיר להבטחת תוצאות ראויות או נכונות

 17. השיפוטיתת קונטינגנטיות רצויות של הביקורתביקורת שיפוטית מבוססת על תוצאו
לפיה� בית שמרבית הטענות האינסטרומנטליות מבוססות על טענות מריטוקרטיות 

 
בית המשפט : ")Á‡Â ÌÈ¯˘Ú‰ ‰‡Ó‰ Á˙Ù· Ï‡¯˘È· ˙Â·¯˙Â ËÙ˘Ó 17 )2008˙מנח� מאוטנר   15

שסיפקו לה� את התשתית , שוויי�את ההגמוני� לשעבר במערכת של טקסטי� עכ] צייד[

: 18 'בעמ ו."ואשר סביב� יכול היה מאבק זה להתגבש, האינטלקטואלית לצור� מאבק� התרבותי

במקו�  – ש העליו�"הפכה את ביהמ, בוצה חברתית שמצאה עצמה מאותגרת פוליטית ותרבותיתק"

 ראו ג� אור� ".שלה לאתר חשוב לפעילות הפוליטית –שבה איבדה חלק משמעותי מכוחה , הכנסת

 .)2001 (663 כד ËÙ˘Ó È�ÂÈÚ "ביקורת שיפוטית בחברה מקוטבת"סופר וגבריאלה פיסמ� 
ËÙ˘Ó  "?יהודי ודמוקרטי או ליברלי ודמוקרטי": הציבור הנאור" ד� אבנו�לטענה התאורטית ראו   16

Ï˘ÓÓÂ שיפוטי בלי אקטיביז�"לטענה הזו ברמת השיח הפוליטי ראו גדי טאוב . )1996 (427, 417 ג 

עיתונו של המאיו� ": www.gaditaub.com/hblog/?p=271) 2008 (" ההמצאה של זאב סגל–גבול 

צעד צעד האקטיביז� הזה מבקש לכבוש . תומ� זה זמ� רב באקטיביז� השיפוטי, ‰‡¯ı ,העליו�

צגת יהמאיו� הזה מרגיש שמערכת המשפט מי. המגמה ברורה. שטחי� מ� הפוליטי לטובת המשפטי

מעל הרשויות , שאינה נבחרת, ולכ� הוא תומ� בהצבת הרשות השופטת, טוב יותר את ערכיו

  .15ש "לעיל ה,  ראו ג� מאוטנר."הנבחרות

 ADRIANראו . מבטאי� בולטי� של עמדה אינסטרומנטליסטית ה� אדריא� ורמוייל ורונלד דבורקי�  17

VERMEULE, JUDGING UNDER UNCERTAINTY: AN INSTITUTIONAL THEORY OF LEGAL 

INTERPRETATION 5 (2006) (“My premises are thus firmly consequentialist. Indeed they are 

rule-consequentialist: judges should interpret legal texts in accordance with rules whose 

observance produces the best consequences overall”); RONALD DWORKIN, FREEDOM’S 

LAW: THE MORAL READING OF THE AMERICAN CONSTITUTION 34 (1996) (“I see no 

alternative but to use a result-driven rather than a procedure-driven standard for deciding 

them. The best institutional structure is the one best calculated to produce the best answers 

to the essentially moral questions of what the democratic conditions actually are, and to 

secure stable compliance with those conditions”). בישראל נציגה הבולט של עמדה זו הוא 

בלמי� ואיזוני� ובקרה הדדית של רשויות השלטו� היא א� אמנ� שיטה של : "מרדכי קרמניצר

וג� התפקיד המבקר של הרשות , ברור כי לרשות המבצעת אי� כמעט תפקיד מבקר, מיסודות המשטר

המחוקקת הוא שולי ולא נית� לסמו� עליו כמספק בשל זיקה אישית ואינטרסנטית של המחוקק כלפי 

כעצמאית מ� , עמדה המיוחד ויוצא הדופ�על רקע זה מתבלטת הרשות השופטת במ. הממשלה

רמת� המקצועית , ובשל יושר� האישי של השופטי�, בשל כ�. ומשתי הרשויות האחרות, השלטו�

מעוז הבטוח "ה� נהני� מאמו� מיוחד של הציבור כ, הגבוהה והיות� נטולי אינטרסי� ושיקולי� זרי�

  .170' בעמ, 9ש "לעיל ה, קרמניצר ."מפני שרירות שלטונית" והאובייקטיבי ביותר של האזרח
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הסיבה . המשפט מקבל החלטות נכונות יותר וראויות יותר מאלה שמקבל בית המחוקקי�
עדיפה שבית המשפט צפוי לממש ערכי� חוקתיי� באופ� מוצלח במיוחד נגזרת מהיכולת ה

. של השופטי� או של בתי המשפט להחליט החלטות בתחומי� מסוימי� כמו זכויות אד�
להבטחת צדק , הטענות שלפיה� ביקורת שיפוטית היא חיונית להגנה על זכויות אד�

להגנה על הדמוקרטיה או להבטחת מידה של יציבות חוקתית ה� כול� תאוריות , למיעוטי�
מריטוקרטיות יש תאוריות �ליותאינסטרומנט ההתאוריותבצד , ע� זאת. אינסטרומנטליות

לפיה תפקידה של החוקה הוא שהתפיסה , למשל, כ�. ליות לא מריטוקרטיותאינסטרומנט
לייצר דיאלוג בשאלות יסוד חוקתיות ולהבטיח דיו� ציבורי מעמיק ג� היא תאוריה 

קורת השיפוטית לית הנשענת על התוצאות החיוביות הקונטינגנטיות של הביאינסטרומנט
לפיה שעמדה זו איננה מבוססת על טענה , ע� זאת). איכותו של הדיו� הציבורי(

 הוא הדי� בתאוריה הגורסת כי 18.ככלל השופטי� מחליטי� החלטות טובות יותר
תפקידה של החוקה הוא להשתיק מחלוקות כדי למנוע חוסר יציבות פוליטי או כדי 

   19.מערכת הפוליטיתלהבטיח שימוש אפקטיבי במשאבי� של ה
ליות כול� הוא ההבחנה החדה בי� שני שלבי� של אינסטרומנטהמשות� לתאוריות ה

 יש , למשל,כ�. בשלב הראשו� התאורטיק� בוח� את תכליתה של החוקה. הניתוח
אחרי� גורסי� כי ; הטועני� כי החוקה מיועדת להג� על זכויות מיעוטי� בפני הרוב

להבטיח דיאלוג ציבורי פורה , מוקרטיה והשיטה הרובניתתכלית החוקה היא להג� על הד
ועשיר או להסיר מעל סדר היו� הציבורי סוגיות שנויות במחלוקת המסכנות את היציבות 

בשלב השני התאורטיק� החוקתי מזהה מהי המערכת המוסדית המסוגלת . החברתית
מבטיח הלמוסד הכוח לפרש את החוקה צרי� להינת� . לממש טוב יותר את הערכי� הללו

   20.יותר של הערכי� המגולמי� בחוקהבמוצלח המימוש את ה
, ליות רבות המנסות להצדיק את הביקורת השיפוטיתאינסטרומנטשעה שיש תאוריות 

ה� )  במיוחדבישראלבכלל ובעול� (ליות הדומיננטיות אינסטרומנטהתאוריות ה
רסות כי המימוש המוצלח תאוריות אלו גו. התאוריות האינסטרומנטליות המריטוקרטיות

טות יותר של הערכי� המגולמי� בחוקה נגזר מ� האיכויות המיוחדות של ההחל
שופטי� מחליטי� החלטות טובות , פי תאוריות אלו�על, במילי� אחרות. השיפוטיות

  .יותר מ� המחוקק לפחות בכל הנוגע לתחומי� מסוימי�
סבורי� כי תכליתה של ) �אחרירבי� כמו הוגי� (המילטו� ודבורקי� , למשל, כ�

 גורס כי תכליתה של )Ely(אלי  התאורטיק� החוקתי 21.החוקה היא להג� על זכויות

 
 392�371, 349 לז ÌÈËÙ˘Ó "שלושה מודלי� של חוקה "לסקירה מקיפה של עמדה זו ראו גדעו� ספיר  18

)2007 .(  

  . 411�393' בעמ, ש�  19

  .10ש " הלעיל,  Harel & Kahanaשלבי� בניתוח האינסטרומנטליסטי ראו הלניתוח מפורט של שני   20

 This independence of the Judges is equally requisite to guard the“ :המילטו�פי �על  21

Constitution and the rights of individuals from the effects of those ill humors, which the 
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 ואילו אקרמ� 22;החוקה היא להג� על הדמוקרטיה ועל זכות ההשתתפות הדמוקרטית
סבור כי תכלית החוקה היא להג� על פוליטיקה חוקתית בפני ביצת הפוליטיקה הדלוחה 

 התאורטיקני� הללו ,החוקה מקדמתשר זיהוי הער� או הערכי�  לאח23.של היומיו�
מזהי� את בית המשפט כמוסד הצפוי לממש באופ� מוצלח את התכליות החוקתיות בשל 

שעושות כ� העובדה שהחלטות השופטי� מקדמות את התכליות החוקתיות הללו יותר מ
ד לפרש את עתיהפרשנות החוקה צריכה להיות מוענקת למוסד . החלטות המחוקקי�

הגנה על  ואהגנה על הדמוקרטיה , החוקה באופ� שיבטיח הגנה על זכויות אד�
 חסידי הביקורת השיפוטית טועני� כי מסיבות המעוגנות 24.הפוליטיקה החוקתית

השופטי� ה� המוסד הטוב , בהכשרה של השופטי� או במבנה המוסדי של בתי המשפט
 :דהיינו, ידי� לפרש טוב יותר את החוקהביותר לפרשנות חוקתית פשוט מכיוו� שה� עת

  . הערכי� החוקתיי� הללואחד או יותר מבי�באופ� המממש באופ� מוצלח יותר 
 –מריטוקרטית אחת �ליתאינסטרומנטבפרק זה ברצוני להתמקד רק בתאוריה 

 ,פי תאוריה זו�על. ית במסגרת התאוריות החוקתיותהתאוריה המריטוקרטית הדומיננט
משו� שה�  ·�Ì„‡ ˙ÂÈÂÎÊÏ ÌÈÚ‚Â�‰ ÌÈ‡˘Âיטי� החלטות טובות יותר בתי המשפט מחל

ברצוני . ניחנו ברגישות מיוחדת להגנה על זכויות שאיננה נחלתה של הרשות המחוקקת

 
arts of designing men, or the influence of particular conjunctures, sometimes disseminate 

among the People themselves, and which […] have a tendency […] to occasion dangerous 

innovations in the Government and serious oppressions of the minor party in the 

community [...] But it is not with a view to the infractions of the Constitution only, that the 

independence of the Judges may be an essential safeguard against the effects of ill humors 

in the society. These sometimes extend no farther than to the injury of private rights of 

particular classes of citizens, but unjust and partial laws” . ראוAlexander Hamilton, The 

Federalist No. 78, in ALEXANDER HAMILTON, JAMES MADISON & JOHN JAY, THE 

FEDERALIST PAPERS 468 (Clinton Rossiter ed., 2003) . עכשווית של עמדה זו לגרסה

 RONALD DWORKIN, LAW’S EMPIRE 356 (1986): “The United States is a more justראו

society than it would have been had its constitutional rights been left to the conscience of 

majoritarian institutions”, כ� וRONALD DWORKIN, TAKING RIGHTS SERIOUSLY 133 (1977).  

 JOHN HART ELY, DEMOCRACY AND DISTRUST: A THEORY OF JUDICIAL REVIEW 74 ורא  22

ÈÊÎ¯Ó‰ ˙Â¯ÈÁ·‰ ˙„ÚÂ˙  11280/02ב "בבית המשפט הישראלי אומצה עמדה דומה בא. (1980)

˘˘‰ ˙Ò�ÎÏ�� ‰¯˘Ú 'È·ÈË „ÓÁ‡ ˙Ò�Î‰ ¯·Á,לא הרי החלטה של ועדת "): 2003( 61, 1) 4( נז

ועמד מלהשתת� הבחירות למנוע ממועמד מלהשתת� בבחירות כהרי החלטתה שלא למנוע ממ

א� תפקידו המיוחד בא לידי , בית המשפט חייב להג� על הדמוקרטיה בשני המצבי� הללו. בבחירות

  ".ביטוי בהגנה על היחיד ועל המיעוט

23  1 BRUCE A. ACKERMAN, WE THE PEOPLE: FOUNDATIONS (1991).  

   .10ש "לעיל ה,  Harel & Kahanaלתיאור מפורט יותר ולאסמכתות ראו   24
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 מסקנת הדיו� איננה 25.טית הזוטוקרמרי�ליתאינסטרומנטלבחו� ולהפרי� את הטענה ה
 אלא שלשאלה ,הגנה על זכויותשבתי המשפט נחותי� או אינ� טובי� יותר מ� המחוקק ב

 :יתר על כ�. )שאיננה תלויה בזמ� או במקו�(מי מחליט טוב יותר אי� תשובה כללית 
 לא נובעת , יותר"טובי�"לפיה בתי המשפט שלבסס את העמדה א� אפשר אפילו 

  .סמכות לפסול חוקי�לה� לפיה ראוי לתת שמעמדה זו המסקנה 
לפרטי� על כ� שיש רטיק� פוליטי החולק אי� כיו� תאו. נתחיל במושכלות יסוד

 מתנגדי הביקורת השיפוטית אינ� 26.המדינה חייבת להג� על זכויות אלושזכויות ו
אלא על הטענה , בה�אסור למדינה לפגוע ש לפרטי� זכויות ושישחולקי� על כ� 

 חשיבות� של 27.המוסד הראוי ביותר להגנה על הזכויות הוא דווקא המוסד השיפוטיש
 אד� במער� החוקתי איננה מספקת לכשעצמה כדי לבסס צידוק לביקורת זכויות

השופטי� טובי� יותר או שיש לכל הפחות להצביע על כ� על כ� נוס� . השיפוטית
  . מוצלחי� יותר בהגנה על זכויות אד�

חסידי הביקורת השיפוטית מציעי� שני הסברי� אפשריי� ליכולת העדיפה של 
יש תאורטיקני� המאמיני� כי את עליונות השופטי� יש לייחס . השופטי� להג� על זכויות

מקצוענות זו . הגנה על זכויות מחייבת מקצוענות משפטנית. למקצוענות השיפוטית
השופטי� ה� פשוט מומחי� . נרכשת ע� ההכשרה המשפטית או ע� הניסיו� המשפטי

ופטי� לזהות ההכשרה המשפטית או השיפוטית מעצימה את היכולת של ש. לזכויות אד�
בי� שיקולי לנכונה את ההיק� ואת העוצמה היחסית הראויה של זכויות ולאז� נכונה בינ� 

 הוגי דעות אחרי� סבורי� כי יכולת� המיוחדת של שופטי� להג� על זכויות 28.מדיניות

 
של בתי מעטה  המצדדת במעורבות ,הדומיננטיות של תאוריה זו כה רבה עד שאפילו רות גביזו�  25

ראו . לבתי המשפט תפקיד חיוני בשל כושר� ויכולת� העדיפהיש  גורסת כי בענייני זכויות ,המשפט

  .97' עמב, 5ש "לעיל ה, ·ÈËÂÙÈ˘ ÌÊÈ·ÈË˜‡ :„‚�Â „Ú בדבריה

 Alon Harel, Rights-Based Judicial Review: a,  למשל,נזוס סביב עמדה זו ראוסלקונ  26

Democratic Justification, 22 L. & PHIL. 247, 250-251 (2003) ,נזוס המפורש המובע סוכ� הקונ

 בי� קרמניצר מצדו אחד של המתרס ,166�  ו72' בעמ, 5ש "לעיל ה, ·ÈËÂÙÈ˘ ÌÊÈ·ÈË˜‡ :„‚�Â „Úב

  .לגביזו� מצדו השני

 ואת טענותיה של רות גביזו� , ואיל�232 'בעמ, 1ש "לעיל ה,  את טענותיו של ולדרו�, למשל,ראו  27

  . ואיל�93 'עממ, 5ש "לעיל ה, ·ÈËÂÙÈ˘ ÌÊÈ·ÈË˜‡ :„‚�Â „Úב, ברוח זו

 CHARLES BLACK, A NEW BIRTH OF FREEDOM: HUMAN RIGHTS, NAMED AND,  למשל,ראו  28

UNNAMED 125 (1997) (“Human Rights claims are made in the name of the law, as the 

outcome of reasoning from commitment; judges are practiced in this kind of reasoning and 

some of them are expert at it”) .למשל,כ�. טענה זו זוכה לאהדה רבה בבית המשפט הישראלי , 

אנו מומחי� להיבטיו . תווה גדר ההפרדהיהמפקד הצבאי הוא המומחה לטיבו הצבאי של מ: "נקבע

אנו .  זו מומחיותו.המפקד הצבאי קובע היכ� בהר ובמישור תעבור גדר ההפרדה. ההומניטאריי�

�" בג;"זו מומחיותנו. תווה זה בתושבי� המקומיי� היא מידתיתייעתו של מבוחני� א� פג 2056/04 

� ˜È¯ÂÒ ˙È· ¯ÙÎ‰ ˙ˆÚÂÓ'Ï‡¯˘È ˙Ï˘ÓÓ , ברוח דומה נקבע).2004 (847�846, 807) 5(נחד "פ  :
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נגזרת לא מ� המומחיות המיוחדת של השופטי� אלא מאופיו של המוסד השיפוטי 
 טיעו� 29.סית של השופטי� באילוצי� פוליטיי� וסקטוריאליי�התלות היח� אימובמיוחד 

 �. המחוקק או המבצעזה מבוסס לעתי� קרובות על ניתוח התמריצי� הפועלי� על הגו
מדגישה היא הרשות המחוקקת מייצגת את הרוב ועל כ� מטבע הדברי� , פי עמדה זו� על

 בבסיס עמדות 30.עוטשיש קונפליקט בי� הרוב לבי� המיכאת האינטרסי� של הרוב ג� 
ההחלטות בעניי� זכויות אד� צריכות להתקבל במסגרת שלפיה אלה עומדת התפיסה 

 משו� שמסגרת זו מבטיחה הגנה טובה יותר , מקצוענית ולא פוליטית,מוסדית משפטנית

 
בחינתה של . הביקורת השיפוטית אינה בוחנת את תבונתה של ההחלטה לקיי� פעילות צבאית"

 מניחי� אנו כי הפעולה הצבאית ,על כ�. ינה חוקיותה של הפעילות הצבאיתהביקורת השיפוטית ה

השאלה הניצבת בפנינו הינה א� פעילות צבאית זו . שבוצעה ברפיח דרושה היא מהבחינה הצבאית

עצ� . מקיימת את אמות המידה הלאומיות והבינלאומיות הקובעות את חוקיותה של אותה פעולה

אכ� איננו . ור הצבאי אי� פירושה שהיא חוקית במישור המשפטיהעובדה שפעילות מתבקשת במיש

אנו . זו מומחיותו. מחליפי� את שיקול דעתו של המפקד הצבאי בכל הנוגע לשיקולי� הצבאיי�

  ".זו מומחיותינו. טרייבודקי� את תוצאותיה� במישור הדי� ההומנ

' בעמ, 9ש "לעיל ה, קרמניצר� ראו ג, 9ש "לעיל ה, Fissראו את שתי ההתייחסיוית ממאמריו של   29

מהות , אי תלות�, מקור כוחו העיקרי של בית המשפט הוא בכ� שלאור אופ� בחירת השופטי� ("179

פרנסס ; ")פוליטי�בית המשפט נתפס כא, מקצועיות� וחכמת�, תפקיד� והדר� בה ה� ממלאי� אותו

התקווה למיעוטי� וג� התקווה  ":400 ' בעמ,5ש "לעיל ה, „‚ÈËÂÙÈ˘ ˙¯Â˜È· Ï˘ ÌÈÓ˙ בתו� ,רדאי

�לא ; פי זכויות האד�� י לשמו שהוא הרכב משפטי שפוסק עלהיא רק בית משפט ראו, לנשי� באר

כ� טוענת ". ולכ� מייצג את המיעוט בכנסת בתור מיעוט, בית משפט חוקתי שמייצג פלגי� של הכנסת

, הרשות השופטת,  היסטוריתמבחינה: ")184' בעמ, ש�(זלצברגר � עוזניהר פ"ג� ההיסטוריונית ד

פוליטי של קבוצות הכוח השונות �איננה בנויה על שיקו� מספרי או סוציו, שלא כרשות המחוקקת

 ייצוג מדויק של –או אוטופי מזה , יצוג מדויק של חת� הכוחות בכנסתי לא שוכנעתי ש אני.בע�

תר של זכויות המיעוטי� יבטיח הגנה טובה יו, סדרי הכוחות המספריי� של האוכלוסיה הישראלית

   ."בבית משפט חוקתי מאשר קבוצה הומוגנית יחסית של אנשי משפט

30  LAURENCE H. TRIBE, AMERICAN CONSTITUTIONAL LAW 896 (1978; 3rd ed. 2000) 

(“Subject to all of the perils of anti majoritarian judgment, courts and all who take 

seriously their constitutional oaths – must ultimately define and defend rights against 

government in terms independent of consensus or majority will”); Jesse H. Choper & John 

Yoo, Wartime Process: A Dialogue on Congressional Power to Remove Issues From the 

Federal Courts, 95 CAL. L. REV. 1243, 1246-7 (2007): (“I begin from the proposition that 

the paramount justification for vesting the federal courts with the awesome power of 

judicial review is to guard against governmental infringements of individual liberties 

secured by the Constitution”) ; ביקורת שיפוטית על חוקתיות החוק"אהר� ברק "Ï˘ÓÓÂ ËÙ˘Ó ג 

, וכל שיש לו זו עצמאותו ואי תלותו, שאי� לו חרב ואי� לו ארנק, דווקא השופט: ")1996 (414, 403

, שאינו מחפש כוח ואינו תאב שלטו�, דווקא שופט. מסוגל וראוי לשק� את תפיסות היסוד של הע�

לדיו� ". ל לתת ביטוי לערכי� שה� חיצוניי� לו המשקפי� את תפיסות היסוד של החברהמסוג

  .159�152' בעמ, 4ש "לעיל ה, "ביקורת שיפוטית"ביקורתי בטענה זו ראו מרמור 
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בה� ש הנסיבות המוסדיות :אחרתגרסה פי � ועל –המקצוענות של השופטי� . על זכויות
לזהות טוב יותר את היק� הזכויות ואת משקל� לה� פשרי� מא –שופטי� מתפקדי� 

ביקורת שיפוטית מוצדקת משו� שהיא צפויה לתרו� להגנה על זכויות בי� באופ� . היחסי
בדר� של מניעה , עקי�באופ� ובי� , בדר� של תיקו� חוקי� הפוגעי� בזכויות אד�, ישיר

שפט עשויה להיות מביכה שהרי פסילת חוק בבית המ(מוקדמת של חקיקת חוקי� כאלה 
לפיה אילוצי� חוקתיי� מיועדי� בראש ובראשונה שהעמדה ). עבור הרשות המחוקקת

להבטיח את ההגנה האפקטיבית של זכויות כנגד המחוקק נהנית מדומיננטיות בי� 
 מ� המתנגדי� הנחרצי� לביקורת ,הפילוסו� הפוליטי ולדרו�. התאורטיקני� החוקתיי�

  : קבע,שיפוטית

The concern most commonly expressed about legislation is that 

legislative procedures may give expression to the tyranny of the 

majority and that legislative majorities are constantly – and in the 

United Kingdom, for example, endemically and constitutionally – in 

danger of encroaching upon the rights of the individual or minorities. So 

widespread is this fear, so familiar an element is it in our political culture, 

that the need for constitutional constraints on legislative decisions has 

become more or less axiomatic.31 

 �  : העיוניתהשופט ברק ביטוי להצדקה זו ה� בפסקי דינו וה� בכתיבתו נת� באר

דמוקרטיה היא ג� שלטונ� של ערכי ; דמוקרטיה אינה רק שלטו� הרוב
הביקורת השיפוטית על חוקתיות ] ... [ובראש� זכויות האד�, החוקה

ודור אכ� כל דור ] .... [החוק שומרת על ההיבט המהותי של הדמוקרטיה
באמצעות הביקורת השיפוטית אנו נשארי� . מכונ� מחדש את החוקה

המשקפי� את מהותנו , נאמני� לערכי היסוד שהטלנו על עצמנו בעבר
כדי שטיעו� זה שלי יתפוס נדרש [...]  .ואשר ידריכו אותנו בעתיד, בהווה

בביקורת השיפוטית על . אובייקטיביות שיפוטית: קיומו של תנאי חיוני
  32. לשק� את תפיסות העומק של החברה ולא את השקפותיו שלוהשופט

את אידאל האובייקטיביות  מהמוסד המחוקקהמוסד השיפוטי יכול לממש טוב יותר 
  : בשל החינו� ואורח החיי� השיפוטי וכ� בשל העובדה שהשופט איננו עומד לבחירה

שביסודה עומד , רק שופט שכל חינוכו מביא אותו לחשיבה מופשטת
משקל הטיעו� ולא זהות הטוע� יוכל להגשי� תפקיד , יו� ולא הכוחההג

 
  .11' בעמ, 1ש " הלעיל, ולדרו�  31

  ).ÈË¯˜ÂÓ„ ‰¯·Á· ËÙÂ˘ 324�323) 2004˙אהר� ברק   32
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רק שופט החי יו� יו� את המתח שבי� העיקרו� המופשט לבי� ; זה
ד במשימה ויוכל לעמ, הפעלתו בחיי המעשה כלפי בשר וד� העומד לפניו

לש� כל אלה נדרשת רשות שיפוטית עצמאית ובלתי תלויה . קשה זו
א� שאינה , ת הקונסנזוס החברתי הבסיסיהמשקפת א, הצומחת מהע�

  33.כפי שחברי הכנסת עומדי� לבחירה, נבחרת כל מספר שני�

הנחת היסוד של טיעו� . קשיי�לא מעט בחינה שיטתית של טיעו� זה חושפת , אול�
דמוקרטית הבשיטה ש –הרשות המחוקקת שלפיו , טיטוקרמרי�ליאינסטרומנטהזכויות ה

דומה כי . עתי� קרובות בנטייה לפגוע בזכויות מיעוטי�לוקה ל –ייצוג לרוב בה יש 
חסידי הביקורת .  ברורה מאליה ואינה שנויה במחלוקת, מוכרת היטבהנחת יסוד זו

השיפוטית חושפי� בכישרו� רב את הבעיות של ההלי� הרובני ואת נטייתו לתת משקל 
נטימנטי� של של מיעוטי� דורסניי� ולסלאלה סביר לאינטרסי� של הרוב ולעתי� לא 

   34.משקל זה פוגע באופ� ממשי בזכויות הפרטכש ג� ,הרגע
כדי להצדיק ביקורת שיפוטית אי� די בקביעה שהרשות המחוקקת איננה רגישה דיה 

ראשית יש לבסס את . כדי להנביע מסקנה זו נחוצות שתי הנחות נוספות. לזכויות אד�
 שנית יש לזכור כי ;ופטי�מחוקקי� נוטי� לפגוע בזכויות יותר מששלפיה הטענה 

לביקורת שיפוטית יש מחיר באשר בתי המשפט עלולי� לזהות באופ� שגוי עתירות 
ביקורת , לפיכ�. מסוימות כמבוססות על זכויות ולהג� עליה� ללא הצדקה ראויה

טעויות מסוג זה . שיפוטית עלולה להזיק בשל טעויות שיפוטיות הנוגעות להיק� הזכויות
מריטוקרטית � האינסטרומנטליתחסיד התאוריה. הלגיטימית של המחוקקפוגעות בסמכות 

מוצדקת לא טעויות של התערבות שיפוטית (טעויות אלו שלפיה צרי� לבסס את הטענה 
פגיעה בזכויות אד� במסגרת שיטה  –מסוכנות פחות מ� הסכנה ההפוכה ) בחקיקה

  35.שאיננה מכירה בביקורת שיפוטית
. מודעי� לעתי� לנחיצות של הנחות אלו ומגני� עליה�תומכי הביקורת השיפוטית 

לבסס את ההנחה הראשונה בדבר רגישות היתר של השופטי� לזכויות אפשר , למשל, כ�
הניתוק של השופטי� מ� הלחצי� . האד� על בסיס מאפייני יסוד של הרשות השופטת

שות של הפוליטיי� והציבוריי� והרציונליות של ההלי� השיפוטי מחזקי� את הרגי
מפני השופטי� לחשיבות של זכויות האד� ומחסני� אות� מפני היסטריה פופוליסטית ו

בדבר הסכנה למעורבות יתר של בתי  –יה יג� הטענה השנ. כניעה לסנטימנטי� של הרגע
החולשה היחסית של המוסד . איננה סבירה לדעת תומכי הביקורת השיפוטית –המשפט 

 
 לפסק 81' פס, 221) 4(ד מט"פ, Ú· „ÁÂ‡Ó‰ ÈÁ¯ÊÓ‰ ˜�·"� Ó 'ÈÙÂ˙È˘ ¯ÙÎ Ï„‚Ó 6821/93א "ע  33

  ).1995( דינו של הנשיא ברק

מציינת כי תחו� ) 103' בעמ, ש�(מעניי� לראות כי ג� רות גביזו� . 167' בעמ, 9ש "לעיל ה, קרמניצר  34

 הוא הגדול הפוליטי המנגנוני� הפוליטיי�התחו� בו החשש לכשל מערכתי של "זכויות האד� הוא 

  ".תות הפוליטיובעיקר כאשר מדובר במיעוטי� שאינ� מיוצגי� די הצור� במערכ, ביותר

  .26ש " הלעיל,  Harelראו   35
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במידה ניכרת מבטיחות כי השופטי� לא יפגעו השיפוטי והפגיעות היחסית שלו 
בהחלטות לגיטימיות של רשויות אחרות ולפיכ� ממזערת את הסכנה של מעורבות יתר 

  .של השופטי� בהחלטות הנתונות באופ� לגיטימי למחוקק
ג� הבחינה ההיסטורית וג� הבחינה התאורטית אינ� תומכות באופ� , למרבה הצער

בתי המשפט שויות ההיסטוריות אינ� תומכות בטענה  העד36.משמעי בהנחות אלו� חד
לדעת� של ,  מדגי�„¯„ ËÂ˜Òבעניי� י נ פסק הדי� האמריק37.מגני� טוב על זכויות האד�

כי בתי המשפט לא ניחנו בתבונה הנדרשת לזהות נכונה מה� זכויות היסוד , הספקני�
הוא דוגמה ) ושבאו בעקבותינוספי� רבי� פסקי די� ו (�ÎÂÏ¯ פסק די� 38.החוקתיות

 נתפסבתי המשפט יכולי� להג� באופ� קנאי מדי על מה ששהמבססת ג� את הטענה 
 לדעת� של 39.בטעות כזכויות ולפגוע אגב כ� בסמכויות הלגיטימיות של רשויות אחרות

 
 NEIL K. KOMESAR, IMPERFECT ALTERNATIVES: CHOOSING INSTITUTIONS IN,  למשל,ראו  36

LAW, ECONOMICS, AND PUBLIC POLICY 256-261 (1997) ; כמו כ� ראוVERMEULE ,ש "לעיל ה

  .243' בעמ, 17

37  DAVID M. RABBAN, FREE SPEECH IN ITS FORGOTTEN YEARS 131 (1997) (“The historical 

record poses a substantial challenge to current constitutional theorists who identify an 

independent judiciary as the best protection for individual rights in a democracy”) ;ולדרו� ,

 he record on judicial review is far from perfect […] ;Wojciech[T]“: 288' בעמ, 1ש "לעיל ה

Sadurski, Judicial Review and the Protection of Constitutional Rights, 22 OXFORD J. 

LEGAL STUD. 275, 278 (2002) (pointing out that there are many cases “implicating 

important issues of rights in which the legislature was more rights-protective than the 

Supreme Court...”).  

38  Dred Scott v. Sandford, 60 U.S. (19 How.) 393 (1857) .תבע , ינשהיה עבד ממוצא אפריק, סקוט

. את חירותו ממעבידתו על סמ� העובדה שהתגורר זמ� ניכר במדינה ובטריטוריה חופשיות מעבדות

סקוט אינו אזרח אמריקני ולפיכ� אי� לו כי  הברית�צותבהחלטתו פסק בית המשפט העליו� של אר

 בטריטוריות אי� סמכות לאסור עבדותושממילא לקונגרס האמריקני ,  בפני בית המשפטזכות עמידה

  .אד� חופשי, ולא יכול להיות,  ולפיכ� סקוט אינו–הברית �צותהשונות של אר

39  Lochner v. New York, 198 U.S. 45 (1905) .העליו� של ת המשפט ביבפרשה זו ביטל 

שנועד להגביל את מספר שעות העבודה במאפיות במטרה , יורק�  חוק של מדינת ניוהברית�צותאר

החופש של מעסיק ומועסק להתקשר (משו� התנגשותו ע� חופש החוזי� , להג� על בריאות העובדי�

 ת המשפטבי. ה לחוקעשר�ארבעה כמעוג� בתיקו� הית המשפטאותו ראה בש, )ביניה� בחוזה עבודה

החוק נועד להג� על בריאות העובדי� וקבע שהניסיו� לבצע לפיה יורק ש� דחה את טענת מדינת ניו

פסק די� זה נתפס כפרדיגמה . חריגה מסמכות המדינההיא רגולציה לשעות העבודה של המועסקי� 

 CHRISTOPHER,  למשל,ראו. של התערבות גסה של השופטי� בתחומי� פוליטיי� שאינ� מעניינ�

WOLFE, THAT EMINENT TRIBUNAL JUDICIAL SUPREMACY AND THE CONSTITUTION 154 

(2004) (explaining that the court erred in Lochner by overextending rights protection 

beyond the provisions of the constitution); WILLIAM M. WIECK, LIBERTY UNDER THE 

LAW: THE SUPREME COURT IN AMERICAN LIFE 123-125 (1988) (“Lochner has become in 
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ארועי� אלה מדגימי� כי ההצלחה של בתי המשפט בהגנה על זכויות בלי לפגוע , רבי�
טימיות של מוסדות אחרי� תלויה בהתקיימות� של שלא בצדק בסמכויותיה� הלגי

בתי המשפט ה� טובי� יותר ש שהטענה ,מכא�. נסיבות פוליטיות וחברתיות מסוימות
 :ממוסדות אחרי� בהגנה על זכויות לא יכולה לבסס הצדקה כללית לביקורת שיפוטית

Before accepting [the authority of the court] […] it is necessary to ask 

about judicial competence to evaluate moral arguments of this sort, and 

also to ask about facts and incentives. Perhaps the Court is not especially 

well equipped to evaluate those arguments; and if consequences matter, 

the moral arguments might not be decisive[…]40  

ג� בחינה תאורטית של השאלה מעלה ספקות תאורטיי� ביחס לעליונות של המוסד 
השאלות  ":אנדריי מרמורציי� כפי ש, ראשית נטע�. השיפוטי ביחס לגו� המחוקק

ה� פשוט לא שאלות [...] ש נדרש להכריע בה� בענייני� חוקתיי� קלאסיי� "שביהמ
 לפיכ� אי� סיבה par excellance".41אלה ה� שאלות מוסריות ופוליטיות . משפטיות

 חוקרי� :זאת ועוד. להאמי� כי לשופטי� יכולת עדיפה לזהות את היק� הזכויות או תוכנ�
לשופטי� יכולת עדיפה לזהות את אי� לפיה שאחרי� ניסו לבסס לא רק את הטענה רבי� 

היק� הזכויות או את תוכנ� אלא ששופטי� ה� נחותי� ביכולת� להחליט החלטות משו� 
 בניגוד – השופטי�נטע� כי . מגדריות או כלכליות, שה� שייכי� לאליטות חברתיות

משקפי� את העמדות של כוחות דומיננטיי� או אליטות חברתיות  – למחוקקי� הנבחרי�
. אתני או מגדרי של השופטי� מטה את השיפוט שלה�, מעמדי, הרקע התרבותיכי ו

 
modern times a sort of negative touchstone. Along with Dred Scott, it is our foremost 

reference case for describing the Court’s malfunctioning […] we speak of ‘lochnerizing’ 

when we wish to imply that judges substitute their policy preferences for those of the 

legislature”).  

40  VERMEULE ,ראו ג� ; 242' בעמ, 17ש "לעיל הKOMESAR, 36 ש"ה לעיל )disputing the view that 

judges are “preferred searchers for moral principles and fundamental values”( ;Sadurski ,

 arguing that “[I]t might be rational to support judicial review if the:299' בעמ, 37ש "לעיל ה

institutional particularities of judicial institutions compared with those of the political 

branches, render courts more sensitive to rights considerations in general. But this 

judgment will be contingent on specific institutional comparisons and cannot be made in 

abstraction from the particular circumstances in a particular country” ;MARK TUSHNET 

RED, WHITE AND BLUE: A CRITICAL ANALYSIS OF CONSTITUTIONAL LAW 120 (1988) 

(“Those who write about constitutional law tend to ignore or discount the moral rhetoric 

that pervades politicians’ discourse, but there seems to be little reason to be any more 

skeptical about politicians’ sincerity in using that language than about judges”).  

  . 154 'בעמ, 4ש "לעיל ה, "ביקורת שיפוטית"מרמור   41
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 חשפו חוקרי המערכת , למשל,כ�. המחקרי� אמפיריי� תומכי� א� ה� במסקנות אל
 א� 42.ערבי�להמשפטית בישראל כי המערכת המשפטית מפלה באופ� בוטה בי� יהודי� 

שהמחקר לא התמקד בביקורת חוקתית יש להניח כי אפליה זו עלולה ג� להטות את 
הפמיניז� המשפטי חש� את העובדה . ההחלטות המשפטיות בנושאי� חוקתיי�

היא איננה מגנה דיה על האינטרסי� של שה בהטיה גברית והמערכת המשפטית לוקש
 כמו כ� נטע� כי המערכת השיפוטית עלולה להיות רחוקה ומנותקת וכי 43.הנשי�

עצמאותו . מ� הציבור הרחב עלול לעוות את תפיסותיו] של המוסד השיפוטי[ריחוקו "
 הכרעת .עשויה להביא את חבריו לידי גבהות לב והעדפת האינטרס המוסדי שלה�

הציבור תבטא אמיתות שנעלמות מעיני קבוצות חכמי� החובשי� את ספסלי 
 הריחוק היחסי והניתוק של הערכאות השיפוטיות גדול במיוחד : יתר על כ�44".ש"ביהמ

  : ולדרו� ציי�. בערכאות הגבוהות דווקא

By the time cases reach the high appellate levels we are mostly talking 

about in our disputes about judicial review, almost all trace of the 

original flesh-and-blood right-holders has vanished, and argument such 

as it is revolves around the abstract issue of the right in dispute.45  

 
 Gideon Fishman & Arye Rattner, Crime and the Criminal Justice מחקר� של , למשל,ראו  42

System in Israel – A Socio Historical Perspective, 13 J. QUANTITATIVE CRIMINOLOGY 

(1997).  

למחקר אמפירי מקי� על אפליית נשי� בבתי . )ÊÈ�ÈÓÙÌ ,ËÙ˘ÓÂ ˙ÂÈÂÎÊ) 2002 ראו אורית קמיר  43

  �˘ÓÓÂËÙ˘: ‡˙ÈÈÏÙÏ‡¯˘È· ËÙ˘Ó È˙·· ÌÈ‚„¯  יאיח� דו�רחל  ו בוגוש רינההמשפט בישראל ראו

)1999.(  

רבות נטע� . )2003 (476 ,461  יטËÙ˘Ó È¯˜ÁÓ" ההלי� החוקתי כהלי� פוליטי" גדעו� ספיר ורא  44

� ת המשפטשבי, כ� נטע�. ששופטי� מייצגי� רק את פלח האליטה הכלכלית הגברית והחילונית באר

È�ÂÈÚ " חופש הדת לעומת החופש מדת"ו�  מירשמחה ראו – מג� רק על חופש הדת של חילוני�

ËÙ˘Ó נרתע מלהג� על זכויות האד� של פלסטיני� תושבי ת המשפטשבי; )1973 (426, 414 ג 

בשולי ובשבילי הפסיקה של בית : גבול האקטיביז� הוא הקו הירוק" ראו ליאו� של� – השטחי�

יתו ינטע� שהט; )1993, ר�אריאל פורת עו (ÈËÂÙÈ˘ ÌÊÈ·ÈË˜‡ 287 "המשפט הגבוה לצדק בשטחי�

אי� הרגה הסבירות את " וראו אורית קמיר –  גברית ובאה על חשבו� הנשי�ת המשפט היאשל בי

"  בדוקטרינת הקינטור בהלכת אזואלס'הישראלית המצויה' ו'האד� הסביר' חו� דמ� של :האישה

 ÌÈÏÈÏÙ בכל הקשור לזכויות  מגלה פסיביות שיפוטית ת המשפטנטע� שביו; )1997( 156�155, 137ו

ÈËÂÙÈ˘ ÌÊÈ·ÈÒÙÂ ÌÊÈ·ÈË˜‡:‚· ÔÁ·Ó· " ˙È·Â ı ראו זאב סגל וליל� ליטור – חברתיות וכלכליות

‰„Â·ÚÏ Èˆ¯‡‰ ÔÈ„‰ )2008(; יובל אלבש� ËÙ˘Ó· ÌÈ¯Ê) 2005( ,165�128 'במיוחד בעמ.  

 Jermey Waldron, The Core Case for Judicial Review, 115 YALE L.J. 1346, 1379-1380ראו   45

(2006).  
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�נמנעת � כי ההתמקדות הבלתיכמה ממבקריו החריפי� של בית המשפט מצייני�, לבסו
של בתי המשפט במילי� של מגילת הזכויות מביאה בעקבותיה להכרעות פורמליסטיות 

בתי המשפט . נוקשות ולגליסטיות בהשוואה לאלו שהיו מתקבלות בבתי המחוקקי�
 וכ� Due process נשעני� בהחלטותיה� על הניסוחי� הקנוניי� המופיעי� בחוקה כמו

Equal protection .על חשבו� ההדבקות בסמנטיקה המשפטנית ובפלפול המשפטי בא 
 הניסיו� ,לדעת� של המתנגדי�. דיו� מוסרי שאותו יכולי� לקיי� רק המחוקקי�

פוליטי שאולי היה יכול להתקיי� בבית � מדגי� את הנזק בכ� שדיו� מוסריניהאמריק
תשומת הלב של . פורמליסטי וסמנטי� הפ� בבתי המשפט לדיו� משפטנינ ,המחוקקי�

בתי המשפט למילי� המדויקות של החוקה דוחקת לקר� זווית את השאלות 
 מבקרי � שלדעתל. פוליטיות ומתמקדת בסמנטיקה של הטקסטי� של החוקה� המוסריות

 מגבלה זו של ההלי� השיפוטי הופכת את ההלי� השיפוטי לנחות ,בית המשפט
   46.בהשוואה להלי� החקיקתי
 אלו ונניח כי בתי המשפט אכ� טובי� יותר מ� המחוקק בזיהוי אפילו א� נדחה טענות

אי� זה ברור כי בתי המשפט יכולי� להבטיח תוצאות טובות יותר , ובהגנה על זכויות
הצלחת� היחסית של בתי המשפט בהגנה על זכויות תלויה לא רק . המחוקקמאלה של 
אופי העתירות המובאות זהות טוב יותר מ� המחוקקי� את הזכויות אלא ג� בלביכולת� 

 מ� המקרי� המובאי� לפניה� ואילו �70%ג� א� בתי המשפט מחליטי� נכונה ב. לפניה�
מת� כוח לבתי המשפט יביא לתוצאות טובות , �50%המחוקקי� מכריעי� נכונה רק ב

 מ� העתירות המובאות לבתי המשפט אינ� 99%אליה� יגיעו המחוקקי� א� שפחות מאלו 
  . או נכונותראויות , צודקות

עליה� שיש ספקות כבדי� ביחס להנחות האמפיריות שמסקנת הדיו� היא , לפיכ�
טי כמו ג� ביחס לטיעוני� התאורטיי� בדבר טוקרמרי�מבוסס הצידוק האינסטרומנטלי

כי אי� חברות או מדינות , כמוב�, אינני אומר. עליונות בית המשפט על המוסד המחוקק
מחוקק התר לזכויות אד� ולהגנה על ערכי הדמוקרטיה מבה� המוסד השיפוטי רגיש יוש

 יש אפילו שיאמרו כי במצב הענייני� כיו� בישראל השופטי� ;הרשות המבצעתמאו 
 לכל היותר ה� – אינ� נדרשי� לסטנדרטי� גבוהי� במיוחד כדי להתעלות על המחוקקי�

 ולא רק חמלה נדרשי� לעשות שימוש במעט היגיו� בריא ולגלות מדי פע� חמלה אנושית
בישראל של ש העובדה ,אול�. הדתית או החברתית, המכוונת רק אל קבוצת� האתנית

 השופטי� ה� ככל הנראה טובי� לאי� שיעור מ� המחוקקי� איננה מבטיחה 2010שנת 
לפיה ש אי� בסיס עובדתי לטענה :במילי� אחרות. שכ� יהיה המצב לאחר הבחירות

קשה שמסקנת הדיו� היא . ת טובות יותר מ� המחוקק מייצר החלטוÊÎÎ‰המוסד השיפוטי 
קושי זה נגזר מ� . לקבוע מי משתי הרשויות טובה יותר –אפשרי � וככל הנראה בלתי –

 התומכות בכל אחת מ� , ה� תאורטיות וה� אמפיריות,יש טענות משכנעותשהעובדה 
יתר על . המסקנות ואי� דר� משכנעת לשקלל את המשקל היחסי של הטענות המנוגדות

 
  .1381' בעמ, ש�  46
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הרשויות טובה יותר משתנה מעת לעת וממערכת משפטית איזו משאלה תשובה ל ה:כ�
לי כמו ג� המבנה המוסדי משפיע באופ� דרמטי על איכות פרסונההרכב ה. לאחרתאחת 

  . ההחלטות של שני המוסדות
היה לבסס את הטענה שהחלטות השופטי� טובות יותר אפשר ג� א� כעניי� עובדתי 

לפיה יש שיש ספקות רבי� ביחס למסקנה , וקקי� בנושאי זכויות אד�מאלו של המח
מגדולי הלוחמי� , רמי ולדרו�'ג. להעניק לשופטי� זכות וטו על החלטות המחוקקי�

 , לדידו של ולדרו�47.טע� באריכות נגד המסקנה הנורמטיבית הזו, כנגד ביקורת שיפוטית
 הביקורת ,משקל� היחסיאת ת וג� א� בתי המשפט מזהי� טוב יותר את היק� הזכויו

בחברה דמוקרטית יש ויכוחי� עזי� . השיפוטית פוגעת בזכות ההשתתפות הפוליטית
זכות ההשתתפות הפוליטית היא הזכות . להיק� ולעוצמה של זכויות האד�, ביחס לתוכ�

מכא� שאי� ליטול מ� וההיק� והעוצמה של זכויות האד� , להשתת� בקביעת התוכ�
ההיק� והעוצמה של זכויות ,  והנבחרת את הזכות לקבוע את התוכ�הרשות המחוקקת

.  השופטי� עתידי� להחליט החלטות מדויקות יותר ונכונות יותר‡Ì‡ ÂÏÈÙ –האד� 
,  ע� זאת48.מדתו של ולדרו� חשופה ללא ספק לביקורות קשות מסוגי� שוני�ע

ות מאתגרת באופ� אמיתי את תאוריית הזכויהטענתו ניצבת עמדה  בבסיס
  . מריטוקרטית� האינסטרומנטלית

. מריטוקרטי מזיק לתפקוד המוסד השיפוטי� ליאינסטרומנט הטיעו� ה:יתר על כ�
הד לחשש מביטחו� היתר של . עלול להביא בעקבותיו לגבהות לב שיפוטיתזה טיעו� 

למצוא ג� בהתבטאויותיו הציוריות אפשר השופט בכוחותיו וקריאה לצניעות שיפוטית 
  : שי�של השופט ח

-+ב *ָמה �ִהִ&יד ְלָ� !ָד� ַמה: "את הנפלא במאמרי� השמיענו מיכה הנביא
" ֱאלֶֹהיָ�� ֲעD+ת ִמְ=Cָט ְוBֲהַבת ֶחֶסד ְוַהְצֵנַע ֶלֶכת ִע�� ?+ֵר= ִמְ>ָ� ִ/י ִא�' ה
את החסד נאהב . משפט הוא משפט ונעשה משפט]). א[ח , ו, מיכה(

 המוסר של והצנע לכת ע� –סר שלישי מו. ונשפיע חסד על זולתנו

 
  . ואיל�232 'בעמ, 1ש " הלעיל, ולדרו�ג� ראו .  ואיל�1386' בעמ, ש�  47

(3)39�הסימפוזיו� שנער� באוניברסיטה העברית על ספרו של ולדרו� ואשר פורס� ב, למשל, ראו  48 

ISR. L. REV. 13-69 .אפשר למצוא הדי� לטענה זו בדבריה של גביזו� בבא �: ‡˜ÈËÂÙÈ˘ ÌÊÈ·ÈËר

„‚�Â „Ú· ,הדיו� העיקרי שלי : "[...] 150' בעמ, 5ש "לעיל הÂ�È‡ ברמת השאלה א� ההחלטות בה� 

, ג� כא�(� טובות יותר "של בגאו א� החלטותיו , )בדר� כלל התשובה חיובית(� ה� רעות "מתערב בג

השאלה העיקרית היא אי� מותאמי� המוסדות הפוליטיי� , לטעמי). התשובה חיובית, בדר� כלל

השאלה איננה , ברוב המקרי� של ביקורת שיפוטית. די� הייחודיי� שלה�ילתפק, במוב� הרחב, שלנו

החלטות בה� אנו עוסקי� כל ה. מה היא ההחלטה הטובה יותר אלא בידי מי צריכה להיות ההחלטה

בידי רשות פוליטית , בכוונת מכוו�, ה� החלטות שהופקדו, למעט פסיקה בסכסוכי� ספציפיי�, כא�

 ).ההדגשה במקור(" השונה מ� הרשות השופטת
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, חוששני כי מתקשי� אנו.  הוא בבחינת כל התורה כולה–אלוהי� 
   49.להצניע לכת ע� אלוהי�, מתקשי� אנו במאוד

מאחורי קריאתו של השופט חשי� לצניעות שיפוטית מסתתרת תובנה פסיכולוגית 
 והשופט ברק דבורקי�, שעשויה לערער על הפיתוי הגלו� בביטחו� של המילטו�

שופט המכיר בחולשותיו הוא שופט חדור חרדה מפני טעות . במריטוקרטיה השיפוטית
שיפוטית ולכ� הוא נמנע מלממש את מלוא סמכותו ונזהר כשהוא בוח� החלטות של 

 עליונות הנשענת על הטיעו� – דווקא שופט החדור ביטחו� בעליונותו. רשויות אחרות
שופט חשי� חושש דווקא משופטי� חדורי אמונה כזו ה.  עלול להיכשל– המריטוקרטי

  . ומאמי� כי השיפוט חייב להתבסס על הנחות ספקניות בדבר היכולות השיפוטיות
�שופטי� הפוסלי� חוק משו� שה� . ה הוא טיעו� מקומ�ז אמרתי ג� כי טיעו� ,לבסו

אלו של טובי� יותר מתבססי� על ההנחה שהחלטותיה� נכונות יותר או צודקות יותר מ
אפילו א� נניח כי השופטי� טובי� יותר בהחלטות בנושאי זכויות . בני תמותה אחרי�

שיש להעניק לה� כוחות להכריע ) ולדרו�ציי� כפי ש(קשה מאוד להסיק מעובדה זו , אד�
או נציגיו הרבי� עלי ', ג� א� יוכח מעבר לכל ספק סביר כי הרבי מלובבי�. בשאלות אלו

, ג� א� ירצו, לא יוכלו אזרחי ישראל –ולמיי� לענייני השטחי� ה� מומחי� ע, אדמות
 מת� כוח כזה איננו מתיישב ע� 50.להפקיד בידיה� את הכוח להכריע בענייני השטחי�

לפיה כולנו בני אנוש שניחנו בתבונה אנושית ומסוגלי� לבצע הכרעות שה תפיסה
ג� א� . המוסד השיפוטיהוא הדי� ג� בטענות המוסדיות בדבר העליונות של . מוסריות

ההשראה ,  באותות ובמופתי� כי האינטליגנציה שלה�יוכיחומועצת גדולי התורה חברי 
ממנה ה� נהני� או אפילו המבנה המוסדי שלה� מבטיחי� הכרעות נכונות שהאלוהית 

. לא יהיה זה ראוי להעניק לה� כוח לפסול החלטות פוליטיות, וראויות בענייני השטחי�
או למועצת גדולי התורה ' רבי מלובבי�לממשיכי דרכו של מת� כוח שה הטענה איננ

להכריע בענייני השטחי� ולשופטי� בענייני זכויות איננה מתיישבת ע� הנחות יסוד של 
או ' רבי מלובבי�ממשיכי דרכו של המת� כוח לש הטענה היא ;הדמוקרטיה המודרנית

ËÂ˘Ù  ÌÂ˘Óפטי� בענייני זכויות למועצת גדולי התורה להכריע בענייני השטחי� ולשו
¯˙ÂÈ ÔÂÎ� ÔÙÂ‡· ËÈÏÁ‰Ï ÌÈÏ‚ÂÒÓ Ì‰˘במילי�.  איננה מתיישבת ע� ערכי� אלה 

 לטיעו� הדוק באופ� הקשור קושי הוא המשפט לבתי כוח במת� הקושי ,אחרות
 ÏÚ ÒÈÒ· ‰˜„ˆ‰‰ ÛÂ‚˘ ‰Ê ËÈÏÁÓ נבחר לא לגו� כוח לתת הוא הקושי. המריטוקרטיה

˙ÂËÏÁ‰ ˙Â·ÂË ¯˙ÂÈ מ� �  .הנבחר הגו

 
�"בג  49 7367/97 � ÔÂËÏ˘‰ ˙ÂÎÈ‡Ï ‰ÚÂ�˙‰ '‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ,לפסק 6' פס, 547) 4(ד נב"פ 

אנו עומדי� , כל יו� שבו אנו השופטי� יושבי� למשפט, אכ�: "השוו. )2008(דינו של השופט חשי� 

 ˆ�È˙·˘ÁÓ ˙ÂÚÈ˙, ישרה אינטלקטואלית, ות שיפוטיתאנעשה מלאכתנו מתו� עצמ. למשפט

" בית המשפט העליו� ואמו� הציבור "אהר� ברק ("וחוש היסטורי וחברתי, ]'ה' א, הוספהההדגשה [

 ÌÈ·˙Î ¯Á·Ó2000, כה� ויצחק זמיר עורכי�'  החיי� (969, 965 כר� א((.  

  .45ש "לעיל ה, ראו ולדרו�  50
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בצד הרצו� .  להבי� את אלו הזועקי� חמס כנגד כוחו של בית המשפטאפשר, לפיכ�
 יש צדק רב בטענת� של ,ה� חפצי� לממשש הפוליטיי� �אלייהטבעי לממש את האיד

בתי המשפט בהכרח מחליטי� טוב יותר שלפיה אי� זה נכו� שאויבי הביקורת השיפוטית 
שראוי   ג� א� יוכח שבתי המשפט טובי� יותר אי� זה אומרמ� המחוקקי� ובטענה שלפיה
מריטוקרטית � ליתאינסטרומנט ההנחת היסוד, באופ� אירוני. להעניק לה� כוחות מיוחדי�

ה� תומכי . השגויה של הפולמוס משותפת לרבי� מתומכי הביקורת וכ� לרבי� ממתנגדיה
בי היחיד היכול להצדיק הביקורת השיפוטית וה� מתנגדיה סבורי� כי הבסיס הנורמטי

ביקורת שיפוטית הוא היכולת העדיפה של בתי המשפט להחליט החלטות נכונות 
. הגנה על מיעוטי� והגנה על הדמוקרטיה, וראויות בתחומי� מסוימי� כגו� זכויות אד�

 ,לפיה בתי המשפט טובי� יותר מ� המחוקקשאול� לא רק שאי� בסיס לטענה העובדתית 
·˘�ÚË Ì‰ להצדיק אי אפשר היה  –היה להוכיח כי ה� טובי� יותר א� אפשר אלא שג� 

 ÂÊאת מוסד הביקורת השיפוטית.  
ע את ההצדקה לביקורת לי איננו בהכרח מקעקאינסטרומנטכישלונו של הטיעו� ה

 ביקורת שיפוטית היא הכרחית וחיונית לכל משטר המבוסס על ,פי הבנתי� על. שיפוטית
ת שיפוטית איננו צידוק אינסטרומנטלי ואי� הוא נוגע כלל  אלא שהצידוק לביקור;זכויות

טיעו� זה איננו נשע� על . יכולת העדיפה של בתי המשפט להחליט החלטות כלשה�ל
הנחות בדבר האיכות המיוחדת של ההחלטות השיפוטיות או היכולת המיוחדת של 

קה ההצד. המוסד השיפוטי להכריע בשאלות של זכויות אד� או בכל שאלה אחרת
ההתדיינות המשפטית . "זכות השימוע" במה שאכנה צההאמיתית לביקורת שיפוטית נעו

 ההפריבילגי: בדבר הזכות איננה אלא מימוש של פריבילגיה יחידה במינה וחשובה
לתבוע מ� הקולקטיב הסבר וצידוק להחלטות אלו , לערער על ההחלטות של הקולקטיב

  . בפרק הבאעל טענה זו אג�. ותיוולחייב את הקולקטיב לשקול מחדש את החלט

  ביקורת שיפוטית וזכות השימוע. ג

  מבוא . 1

ראשית עלי להג� ולעג� את זכות . טענתי בזכות הביקורת השיפוטית נחלקת לשניי�
ביקורת שיפוטית היא על כ� ש שנית עלי להצביע ;השימוע כזכות יסוד הראויה להגנה

 של ההלי� תת השימוע מעוגנת בפרוצדורו זכו: דהיינו,מכשיר להגנה על זכות השימוע
 עלי להראות כי ההלי� השיפוטי הוא דר� אפקטיבית להבטיח ,במילי� אחרות. השיפוטי

לפיה ביקורת שיפוטית היא ש בפרק זה ג� אג� על הטענה :יתר על כ�. את זכות השימוע
בניגוד . וע להגנה על זכות השימ‰ÈÁÈ„‰ הדר� – קונטינגנטיכעניי� כעניי� מושגי ולא  –

 למימוש זכות ת ביקורת שיפוטית איננה אינסטרומנטלי,לטיעו� האינסטרומנטלי
בפרק זה  2סעי� . קורת שיפוטית היא עצמה בגדר מימוש של זכות השימועיב; השימוע
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הלי� ה יבסס את הקשר המושגי בי� זכות השימוע לבי� 3 סעי� ;יצדיק את זכות השימוע
  .השיפוטי

  זכות השימוע . 2

 טרוניות ה של ביקורת שיפוטית מיועדת לאפשר העלאשלפיהצעתי מבוססת על הטענה ה
זכות השימוע כוללת שלושה מרכיבי� . וקובלנות באמצעות הגנה על זכות השימוע

ההזדמנות להעלות קובלנה או טרוניה בשל מה שנתפס בעיני פרט כהפרת : מובחני�
נתפסת כהפרת זכות והחובה החלטה  בעקבות הנמקהההזדמנות לקבל הסבר או ה, זכותו

 זכות השימועאטע� כי . לשקול מחדש את ההחלטה שהביאה בעקבותיה את הקובלנה
 איננה תלויה היא: ליתר דיוקו( היא איננה תלויה :ליאינסטרומנטהיא בעלת ער� לא 

בשאלה א� ההחלטות שתתקבלנה בעקבות השימוע מגנות טוב יותר על ) באופ� בלעדי
  . מההחלטות שתתקבלנה ללא שימוע) או על כל ער� אחר (זכויות האד�

זכות שימוע תלויה בהתקיימות� של נסיבות ? מתי ומדוע יש לפרטי� זכות שימוע
זכות השימוע מניחה , לפיכ�. המעלות טענה סבירה מצדו של אד� לכ� שזכותו הופרה

 מחלוקות נית� להבחי� בי� שני סוגי� של. מחלוקת מוסרית ביחס לקיומה של זכות
 prima)קיימת זכות לכאוריתשבו יש הסכמה שהסוג האחד הוא מקרה . מוסריות כאלה

facie right)  א� . יש מחלוקת בשאלה א� הזכות הזו נהדפת עקב שיקולי� מתנגשי�א�
את הוויכוח היא לשאול א� הפגיעה בזכות היא פגיעה מוצדקת  דר� אחת לתאר, כ�

(justified infringement)מוצדקת לא פרה  או ה(unjustified violation) . במקרה מעי� זה
הפרט המעלה את הקובלנה טוע� כי הפגיעה בזכותו איננה מוצדקת בהינת� הנסיבות 

 משו� שהפגיעה נחוצה ,למשל(ואילו הפוגע טוע� כי הנסיבות מצדיקות פגיעה כזו 
ותפת ה� לפוגע הנחת היסוד המש). לביטחו� המדינה או לערכי� אחרי�, להצלת חיי�

וזכות השימוע מיועדת לאפשר לבעל הזכות  –לנפגע זכות לכאורית שיש וה� לנפגע היא 
האחר כולל מקרי� שבה� הסוג . איננה מוצדקתבה הפגיעה את הטענה שהזדמנות לבסס 

הפרט טוע� כי זכות כזו קיימת וכי . לקיו� של זכות לכאוריתאשר יש מחלוקת אמיתית 
במקרה כזה זכות השימוע מיועדת לבסס את קיומה . פרה של הזכותההחלטה היא בגדר ה

 באמיתות או ,זכות השימוע איננה תלויה בנכונות בשני המקרי�כי , אטע�. של הזכות
  .  ג� א� הפרט שוגה בקובלנתו הוא זכאי לשימוע:בצדקת הקובלנה של הפרט

סרי לפגיעה המקרה הראשו� הוא מקרה של מחלוקת בדבר התקיימותו של צידוק מו
במקרה זה ה� הפרט הקובל וה� הגו� המחליט מסכימי� כי לפרט יש זכות . בזכות

והיא לפיכ� בגדר (שנפגעה אלא שהפרט הקובל סבור שהפגיעה בזכות איננה מוצדקת 
, למשל, כ�. בעוד הגו� המחליט סבור שהיא מוצדקת בנסיבות העניי�) הפרה של הזכות

צר להציל ילד טובע וכתוצאה מזאת מאחר לפגישה א� בדרכי לפגישת צהרי� אני נע
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אליבא , פגיעה זוא� אותו הבטחתי לפגוש נפגעת שזכותו של האד� , שנקבעה מראש
   51".נהדפה" זכותו של הפרט ,במלי� אחרות .היא פגיעה מוצדקת, דכול�

בחינה זהירה של מקרה כזה מעידה כי הקובל על פגיעה בזכות עשוי להעלות שני 
 : דהיינו,מוצדקתאינה הפגיעה ש סוג אחד מבוסס פשוט על הטענה :תסוגי טענו

כאשר . הוא פרוצדורליהאחר הסוג . מוצדקת של הזכותלא שהפגיעה היא בגדר הפרה 
קרב� הפגיעה עשוי לא להתקומ� על הפגיעה עצמה אלא על כ� , אד� פוגע בזכות

חייבת , )כרו לעילכמו הצלת ילד טובע בנסיבות שאוז(א� שהיא מוצדקת , שהפגיעה
 :למשל, קרב� ההפרה עשוי למחות ולומר. להיעשות בשיתו� פעולה ע� קרב� ההפרה

השימוש במושג ". ·Ù‰‰ È�ÙÏ ÈÓÈÚ ıÚÂÂÈ˙˘ ÈÏ¯‰אי� ל� זכות להפר את ההבטחה "
בזכות ) אמיתית או מדומה(קרב� של פגיעה שלפיה כא� מבטא את האינטואיציה " זכות"

 שלהגיב עליה וא� י,  את ההזדמנות לשטוח את קובלנתוזכאי לכ� שהמפר יית� לו
לא משו� שהשימוע  –כל זאת . ל"לשקול מחדש את החלטתו לאור השיג והשיח הנ

לחשוב על א� אפשר במקרי� קיצוניי� . מבטיח החלטה נכונה יותר או ראויה יותר
 כאלה ג� במקרי�. בה� ההתדיינות תגדיל דווקא את סיכויי ההפרה של הזכותמצבי� ש

עמדה זו איננה . האינטואיציה אומרת כי קרב� ההפרה זכאי ליהנות מזכות השימוע
ג� . מבטאת רק רחשי לב של פילוסופי� של המוסר היושבי� בהיכלות הש� האקדמיי�

בפסק . ‡·�ÏÚ בפסק הדי� ,נזיקי�  בהקשר המנהלי,בית המשפט הישראלי אימ� עמדה זו
ות טיעו� לכשעצמה פוגעת בפרט וגורמת לו נזק בר די� זה קבע הנשיא ברק כי שלילת זכ

שלא הוכח כי שלילת זכות הטיעו� במקרה הנדו� הביאה פי � על�א�,  זאת52.פיצוי
  .צודקתלא בעקבותיה להחלטה שגויה או 

 ,לאמתו של דבר. מנביעה חובת שימוע) כולל פגיעה מוצדקת בזכות(פגיעה בזכות 
 הוא בגדר נייר לקמוס "הזכות לשימוע"י מכנה תאורטיקני� של זכויות טענו כי מה שאנ

. בה� זכות לכאוריתאי� כלל ש בי� פגיעות בזכות לכאורית לבי� מקרי� המשמש להבחנה
  :  פיליפ מונטגיוקבע,  למשל,כ�

If Jones has a right to do A and is prevented from acting, then he is owed 

an apology at least. But if Jones has only a prima facie right to do A, so 

that preventing him from acting is permissible, then whoever prevented 

him from acting has no obligation to apologize. He almost certainly 

 
 Judith Jarvisמוצדקת של זכות לכאורית ראו לפגיעה לא בחנה בי� פגיעה מוצדקת העל ה  51

Thomson, Some Ruminations on Rights, 19 ARIZ. L. REV. 45, 50 (1977); Alon Harel, 

Theories of Rights, in THE BLACKWELL GUIDE TO LAW AND LEGAL THEORY 189-199 

(Martin P. Golding & William A. Edmundson eds., 2004); John Oberdiek, Lost in Moral 

Space: On the Infringing/Violating Distinction and its Place in the Theory of Rights, 23 

LAW & PHILOSOPHY 325 (2004).   

  .)2005 (204, 193) 5(נטד "פ ,Ú· ‰ˆÙ‰Ï ‰¯·Á ÏÚ�·‡"Ï‡¯˘È ˙�È„Ó „‚� Ó 1081/00א "ראו ע  52
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owes Jones an explanation, however. And this obligation to explain 

strikes me as sufficient to distinguish situations in which prima facie 

rights are infringed from situations in which no rights – not even prima 

facie rights – are at stake.53  

זכות השימוע במקרי� של מחלוקת הנוגעת להצדקת הפרה מניחה את קיומה המוקד� 
ידי שיקולי� �  הוא על השאלה א� הזכות נהדפת על כשהוויכוח,של זכות לכאורית

מעניקה לבעל ) לקיו� ההבטחה במקרה שלפנינו(הקיו� של הזכות הלכאורית . מתנגשי�
, של יו�בסופו , בה�שת ג� בנסיבות  היק� הזכוה שלהזכות פריבילגיה להשתת� בקביע

זכויות מגנות על , הכולככלות . ידי שיקולי� מתנגשי��הזכות הלכאורית נהדפת על
 המחליט הסופי , תחו� שביחס אליו בעל הזכות הוא האדו�– מרחב שיש לכבדו

כוחו של בעל הזכות איננו פג לחלוטי� שזכות השימוע היא ביטוי לכ� . והאחרו�
 זכות השימוע היא ביטוי ,לי� אחרותי במ.ידי שיקולי� מתנגשי��ת עלכשהזכות נהדפ

כאשר יש מחלוקת על . או נהדפתקמה לכ� שבעל הזכות הוא שות� בקביעה א� הזכות 
יש להבחי� בי� השאלה א� ההפרה , קיומה של הצדקה להפרה של הזכות הלכאורית

כאי להשתת� בהחלטה  ז:דהיינו, מוצדקת לבי� השאלה א� בעל הזכות זכאי לשימוע
העובדה שהפגיעה מוצדקת איננה מאיינת את זכות ההשתתפות של . בדבר הפגיעה בזכות

) המוקנה לו בגי� היותו בעל זכות לכאורית( של בעל הזכות סטטוסה. בעל הזכות
באמצעות זכות , תבה� הזכות נהדפשג� במקרי� ) א� א� במידה מוגבלת(מתממש 

.  זכות שביטויה הממשי הוא השימוע–ולות הזכות ההשתתפות הפעילה בקביעת גב
פגיעה בזכות השימוע היא לפיכ� פסולה ג� א� הזכות שבגינה בעל הזכות תובע שימוע 

הזכות הלכאורית ( של בעל הזכות סטטוסמשו� שפגיעה כזו איננה מכבדת את ה, נהדפת
  ).שנהדפה

: יני� של זכות זובעבודה קודמת זיהיתי שלושה מאפי? ממה מורכבת זכות השימוע
החובה של הפוגע בזכות לספק הסבר , ההזדמנות לקרב� ההפרה להשמיע את קובלנתו

ונכונות עקרונית לכבד את הזכות א� אכ� נתגלה במסגרת ההתדיינות כי הפגיעה בזכות 
הניחו :  הבאהה כדי לבסס מאפייני� אלה חישבו על הדוגמ54.איננה מוצדקת אחרי הכול

קוד� הפגישה התקשר יואב . ח לחנו� לפגוש אותו לארוחת צהריי�לרגע כי יואב הבטי
הניחו ג� כי חנו� . וביקש לבטל את הפגישה בשל אזכרה למכר המתקיימת באותה שעה

ארוחות של הפגוע מתקומ� על החלטתו של יואב וגורס כי אזכרות אינ� מצדיקות ביטול 
  . צהריי�

 
53  Phillip Montague, The Nature of Rights: Some Logical Considerations, 19 NOUS 365, 368 

 ,Phillip Montague, When Rights Are Permissibly Infringedראו ג�). ההדגשה הוספה ((1985)

53 PHILOSOPHICAL STUDIES 347, 350 (1988).  

  .10ש "ה לעיל,  Harel & Eylonראו  54
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 ,טירלוונת הפרת הבטחה מ� הסוג הנראה כי ג� א� חנו� טועה וכי אזכרות מצדיקו
חובה זו איננה חובה להתנצל על חוסר הנעימות אלא ג� . יואב חב חובת שימוע לחנו�

 – וג�, להצדיק את החלטתו בפני חנו�, חובה לשמוע בסבלנות את טרונייתו של חנו�
 זכות זו איננה נגזרת מ�.  לשקול מחדש את החלטתו לאור ההתדיינות– אולי חשוב מכול

הסיבה האמיתית . הטע� שדיו� כזה עשוי להבטיח החלטה נכונה יותר או צודקת יותר
אפילו א� מדובר בזכות (בהיותו בעל זכות , לחובת השימוע היא העובדה שחנו�

‚Ï˘ ‰ËÏÁ‰‰˘Î Ì צרי� להיות שות� מלא בהחלטה של יואב לפגוע בזכותו , )שנהדפה
˙˜„ˆÂÓ ‡È‰ ˙ÂÎÊ· ÚÂ‚ÙÏ ·‡ÂÈ .ו� הפגוע יש זכות שימוע בשל הפרת  א� לחנ,אול�

 מדוע תישלל זכות זו מאזרח שנמנעה ממנו הזכות לגור ע� אשתו – יאליתבהבטחה טרי
שמשמעותו לעתי� קרובות סכנת (או מעובד זר המועמד לגירוש , תושבת השטחי�

או שחלקת האדמה שהיא מקור לחמו , ביתו נהרסש ,או מאזרח שרכושו מופקע, )חיי�
שקובלנתו לכ�  בעל הזכות זכאי ,ג� א� החלטת הרשות ראויה ונכונה? נגזלה ממנו

  . תידו� ותישקל,תישמע
 ההזדמנות לשטוח את – המרכיב הראשו�.  זכות השימועה שלנבח� לרגע את מרכיבי

כדי . המרכיבי� השני והשלישי תובעי� הבהרה.  נראה ברור ומוב� מאליו– הקובלנה
לאחר שחשב על (הניחו כי יואב מודיע לחנו� כי בעבר להבי� את אופי החובות של יואב 

במקרה של קונפליקט בי� שלפיו עליו לפעול תמיד לפי הכלל שהגיע למסקנה ) כ� רבות
מדקל� יואב כאשר חנו� תובע הסבר . ארוחת צהריי� לאזכרה עליו ללכת לאזכרה

יות והישימות את הרלוונטלבחו� באוזניו את הטיעוני� ששכנעו אותו לאמ� כלל זה בלי 
התנהגות כזו פוגעת בזכות השימוע שאני סבור . של הטיעוני� הללו לאירוע הנוכחי

 הזכות של חנו� שיואב יספק הסבר –ובמיוחד במרכיב השני של זכות השימוע 
 של הנסיבות המצדיקות את ההחלטה ˜ÈË¯˜�Â˙זכות זו מחייבת שקילה . להחלטתו

קורית לאמ� את הכלל היא שגויה או לא משו� שההחלטה המ. השנויה במחלוקת
תכ� ג� כי ייתכ� כי השקלא והטריא שהביאו לאימו� הכלל ה� נכוני� וראויי� ויי ;פסולה

החובה . פי כלל אוטומטי כזה� להבטיח החלטה נכונה היא לפעול עלהדר� הטובה ביותר 
את או אפילו להגדיל (לית המיועדת להבטיח אינסטרומנטלהבטיח שימוע איננה חובה 

 המיוחד סטטוסהחובה היא חובה הנגזרת מ� ה. להחלטה נכונה או ראויה) ההסתברות
   .תשזכות זו נהדפכשל בעל זכות ג� 

 הנכונות לשקול מחדש באופ� :דהיינו, לבסו� חישבו על המרכיב השלישי והאחרו�
הניחו כי יואב מוכ� . חנו�ל בהתחשב בהתדינות בי� יואב ,אמיתי וכ� את ההחלטה

אלא שהוא מודיע ,  לחנו� להשמיע את טרונייתו וא� מוכ� להסביר את החלטתולאפשר
ניתנת ולא כי החלטתו היא סופית )  מחליט בלי להודיע מראש– ואפילו גרוע מכ�(מראש 
תי מחייב נכונות ישימוע אמ.  זכות השימועה שלברור לחלוטי� כי מדובר בהפר. לשינוי
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 לא משו� שנכונות כזו מבטיחה , זאת55". ובנפש חפצהפתוחבלב "לשקול מחדש 
יתכ� אפילו שנכונות כזו י ;נכונה יותר או ראויה יותר מצדו של יואב, החלטה טובה יותר

 סטטוסנכונות כזו היא חובה הנגזרת מה. מקטינה את הסיכויי� להחלטה נכונה או ראויה
  . המיוחד של חנו� כנושא הזכות

ויכוח לא ביחס לשאלה מצב שבו יש  –הזכרנו לעיל שנבח� עתה את המקרה השני 
. א� הפגיעה בזכות מוצדקת א� לאו אלא ביחס לשאלה א� בכלל יש זכות לכאורית

 הוא יביא את חנו� לשדה ÈÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈÓÚË ¯„Ú·‰הניחו כי יואב הבטיח לחנו� כי 
לפני הטיסה יואב מתקשר לחנו� ומבשר לו כי בשל כאב גרו� ספורות שעות . התעופה

יואב סבור " עדר טעמי� מיוחדי�יבה"בהינת� התנאי . כל לקיי� את הבטחתוהוא לא יו
  . למימוש ההבטחה) אפילו לא לכאורית(כי לחנו� אי� כל זכות 

הוויכוח בי� יואב לחנו� איננו על השאלה א� שיקולי� , שלא כבמקרה הקוד�
ית מתנגשי� מביסי� את החובה של יואב אלא על השאלה א� יש ליואב חובה לכאור

התנאי� המקדמיי� התמלאו  על השאלה א� :דהיינו, לקחת את חנו� לשדה התעופה
ועל כ� הוא מאמי� כי " טע� מיוחד"יואב סבור כי כאב גרו� הוא . למימוש ההבטחה
חנו� חולק על הטענה הזו . למימוש ההבטחה) אפילו לא לכאורית(לחנו� אי� זכות 

ג� . ולפיכ� יש לו זכות למימוש ההבטחהוסבור כי כאב גרו� איננו בגדר טע� מיוחד 
 יש לחנו� ,במקרה זה נראה כי ללא קשר לשאלה מי צודק בוויכוח הניטש בי� יואב לחנו�

 עוול שאיננו תלוי בשאלה מי צודק –כיבוד זכות זו הוא עוול � זכות שימוע וכי אי
 החובה :יתר על כ�. בוויכוח וא� לחנו� יש אכ� זכות שיואב יסיע אותו לשדה התעופה

של יואב לכבד את זכות השימוע איננה תלויה בשאלה א� השימוע ממקס� את הסיכוי 
  .של יואב להגיע להחלטה הנכונה או הראויה

הזכות לשימוע דומה במבנה הכללי שלה לזכות לשימוע במקרה הקוד� , במקרה זה
ג� . קתשאלה א� הפגיעה בזכות לכאורית היא מוצדניטש סביב הבו הוויכוח ש המקרה –

יואב חייב לאפשר לחנו� להעלות , ראשית: שלושה מרכיבי�כוללת כא� הזכות לשימוע 
יואב חייב לספק הסבר להחלטתו ולבחו� את ישימות ,  שנית;את טרונייתו ולנמקה

כל "ראוי א� יואב פשוט יסתמ� על כלל כי לא לכ� יהיה זה . ההסבר למקרה הקונקרטי
, מימוש ההבטחה� המצדיק את אי"  בגדר טע� מיוחדהוא, קל ככל שיהיה, מחוש גופני

 
5933/98� "ראו דברי השופט חשי� בבג  55 � ÌÈÈ¯Ë�ÓÂ˜Â„‰ ÌÈ¯ˆÂÈ‰ ÌÂ¯ÂÙ '‰�È„Ó‰ ‡È˘�, 496) 3(נד 

של �עצות חייבת שתהא התייעצותיהתי: "מנהלייעצות במשפט היבהתייחסו לחובת ההת, )2000(

ובתמי� לשמוע לעצתו של הזולת כדי שיידע מה דר� יל� �התייעצות של אד� המבקש באמת, אמת

התייעצות , התייעצות בלב פתוח ובנפש חפצה, ההתייעצות חייבת שתהא התייעצות ממשית; בה

חייבת שתהא התייעצות , פשוטה כמשמעה, התייעצות: במלה אחת; ברצו� טוב ובנפש קולטת

א "בע, את דבריה של הנשיאה ביניש בעניי� חשיבות נכונות זו בהלי� השיפוטיראו כ� . "לב�בתו�

6093/08 ˘.Ú· ¯· ‰Â� Ó"� Ó 'Ú· Ï‡¯˘È· ÔÂÎÈ˘Ï ˙ÈÓÂ‡Ï‰ ‰¯·Á‰ ¯„ÈÓÚ" Ó)פורס� בנבו ,

9.12.2008.( 
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 על יואב ,לבסו�.  הנסיבות�בלי לבחו� את השאלה א� הכלל הזה אכ� מוצדק בהינת
 ובנפש פתוחרק נכונות לפעול בלב . לשקול מחדש את החלטתו לאור ההתדיינות הזו

  .חפצה בהתא� לתוצאות ההתדיינות מבטיחה מימוש מלא של זכות השימוע
זכות השימוע חלה לא רק במקרי� שזו תומכת באופ� אינטואיטיבי בטענה  הדוגמ

בה� ששאלה א� הפגיעה בזכות היא מוצדקת אלא ג� במקרי� בבה� הוויכוח הוא ש
נראה כאילו קשה יותר להצדיק את זכות . שאלה א� יש זכות לכאוריתבהוויכוח הוא 

הקובל הוא בעל שלפיו  במקרה הקוד� נסמכנו על הנימוק. זהאחרו� השימוע במקרה 
מקימה את זכות ) שנויה במחלוקת ג� א� נהדפהשאינה ( הזכות הלכאורית :זכות

לא נית� לבססה על הסכמה ביחס לקיומה א� כיצד נית� לבסס את זכות השימוע . השימוע
מהי התשתית התאורטית המצדיקה את קיומה של זכות שימוע ? של זכות לכאורית

  ?במקרה מעי� זה
,  המיוחד של נושאי זכות ככאלהסטטוסמעוגנת בהיא , כות שימוע במקרה זהא� יש ז

כמו במקרה , ולא(הקובל הוא נושא זכויות בכלל ש בעצ� העובדה הנורמטיבית :דהיינו
, פי עמדה זו� על). כות הפרטיקולרית נשוא הדיו�בגי� העובדה שהוא נושא את הז, הקוד�

 לבסס את אמונת� הכנה בקיומה של זכות ישויות הנושאות זכויות זכאיות להזדמנות
) בה� אמונה זו שקריתשג� במקרי� (שלילת זכות כזו . רית שנויה במחלוקתטיקולפר

 ,מכא�.  שלה� כנושאי זכויותסטטוסאיננה צודקת משו� שהיא איננה מכבדת את ה
טביעת "מותירה ) ג� כאשר שיקולי� מתנגשי� גוברי� עליה(שכש� שזכות לכאורית 

 של זכות הכ� ויכוח ביחס להתקיימות, בדמותה של זכות שימוע"  נורמטיביתאצבעות
ג� א� בסופו של  –לכאורית מותיר טביעת אצבעות נורמטיבית בדמותה של זכות שימוע 

  .שעליה דובר לא הייתה ולא נבראה" זכות"יו� יתברר כי ה
� בי� הא� הדוגמאות שהבאנו ישימות לא רק ליחסי� בי� פרטי� אלא ג� ליחסי

בו פרט פוגע בפרט אחר לבי� שהא� יש הבדל בי� מקרה פרטי ? הפרט לבי� המדינה
 אינני מוצא סיבה להבחי� בי� ?בו מדובר בפגיעה של המדינה בזכות של הפרטשמקרה 

ג� המשפט� החוקתי , למשל, כ�. מסורת פוליטית ארוכת ימי� תומכת במסקנתי. השניי�
בהקשר � בקיומה של זכות כזו בהקשר הפוליטי ולא י הנודע לורנס טרייב תומנהאמריק

 56. ורואה בה נדב� מרכזי של התאוריה החוקתית שלו,האישי
לחלוק על התחולה של זכות השימוע בהקשר הפוליטי ולטעו� כי ייתכ� שאפשר 

המעבר מזכות השימוע בי� פרטי� אל היחסי� ע� המדינה איננו מעבר פשוט ונטול 
איננה רשאית לשקול א� ורק את טובתו של הפרט ,  לפרט הפוגעבניגוד, המדינה. קשיי�
עליה לשקול כיצד ישפיע מימוש הזכות של פרט אחד על טובת�  בי� היתר. שנפגע

זכות של כיבוד . בחינה זהירה תגלה כי זהו קושי מדומה .וזכויותיה� של שאר הפרטי�
למותר . פרטי� אחרי�השימוע איננו פוגע לכשעצמו באפשרות להג� על האינטרסי� של 

 
56  LAURENCE H. TRIBE, AMERICAN CONSTITUTIONAL LAW 503 (1st ed. 1978).  
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לציי� כי אחת מטענות ההגנה שהמדינה יכולה להעלות היא העובדה שקובלנתו של 
טי איננה מוצדקת משו� שקובלנה זו מתעלמת או פוגעת בזכויותיה� או רלוונהפרט ה

 והזכויות או האינטרסי� הללו גוברות על זכותו ,באינטרסי� חשובי� של פרטי� אחרי�
חייב כמוב� ) למשל, בתי המשפט(� המקיי� את הלי� השימוע הגו. של הפרט הקובל

של ) או אינטרסי�(להביא בחשבו� בהחלטתו את ההשפעות האפשריות על זכויות 
העובדה שהקובלנה מופנית כלפי המדינה מחייבת את הגו� השומע . פרטי� אחרי�

 �פרטי�  לעלהביא בחשבו� את ההשפעה של החלטתו על אזרחי המדינה כול� ואולי א
 אול� אי� ,עובדה זו עשויה להשפיע על היק� הזכויות של הפרט הקובל. שאינ� אזרחי�

  .היא מאיינת את החובה לקיי� הלי� שימוע
יש שני מקרי� . דומה שעיקרי עמדתי בעניי� זכות השימוע ברורי� עתה דיי�

לאד� זכות יש מקרה האחד ב :המצדיקי� ביקורת שיפוטית של החלטות חקיקתיות
במקרה זה הוויכוח הוא . ידי המחוקק�נפגעת על) בצדק או שלא בצדק( זו כאורית וזכותל
יש ויכוח בשאלה א� יש האחר מקרה ב. שאלה א� הזכות הלכאורית נהדפת א� לאוב

 :שלושה מרכיבי�מ בשני המקרי� זכות השימוע מורכבת 57.זכות לכאורית מלכתחילה
ת לשטוח את קובלנתו להסביר את עמדתו יש למדינה חובה לאפשר לנושא הזכו, ראשית

 :דהיינו, על המדינה לגלות נכונות לספק הסבר מדוע הקובלנה שגויה,  שנית;ולהצדיקה
 ובנפש פתוחעל המדינה לשקול בלב ,  שלישית;מדוע הייתה פעולת המדינה מוצדקת
השקלא והטריא הנדרשי� מ� המדינה , יתר על כ�. חפצה את ההחלטה לאור ההתדינות

ה� חייבי� להביא בחשבו� . ינ� מופשטי� או כלליי� אלא קונקרטיי� ואינדיבידואליי�א
  . את הנסיבות הקונקרטיות של האירוע נשוא הדיו�

יתר על . ביקורת שיפוטית איננה מיועדת לשפר את איכות ההחלטה, פי עמדה זו� על
ית המכירה מערכת משפט. אי� זה ברור כי היא אכ� תשפר את איכות ההחלטהכלל  :כ�

או הגנה טובה , בביקורת שיפוטית איננה בהכרח מבטיחה הגנה טובה יותר על זכויות

 
 בקנדה ,בתי המשפט בישראל. בחנה בי� שני מקרי� אלה מוכרת למשפט� החוקתיהה  57

בקנדה התשתית החוקתית מעוגנת . אפריקה מבחיני� בי� שני שלבי� של בחינה חוקתית� ובדרו�

 PETER W. HOGG, CONSTITUTIONAL LAW OF CANADA 808 , למשל, ראו;רטר' לצ1בסעי� 

(2nd ed. 1985) (“Because of s. 1, judicial review of legislation under the Charter of rights 

is a two-stage process. The first stage of judicial review is to determine whether the 

challenged law derogates from a Charter right […] the second stage is to determine 

whether the law is justified under s. 1 as a reasonable limit prescribed by law that can be 

demonstrably justified in a free and a democratic society”) . ראובדרו� אפריקה M.H. 

CHEADLE ET AL., SOUTH AFRICAN CONSTITUTIONAL LAW: THE BILL OF RIGHTS 696 

(2002) (“A limitation clause necessarily gives rise to two stages of analytical enquiry. The 

first stage is to determine whether the right in question is infringed. The second is to 

determine whether that infringement can be justified as a reasonable limitation of the 

right”).  
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הביקורת השיפוטית היא . יותר על הדמוקרטיה מאשר מערכת ללא ביקורת שיפוטית
דחיית הגישה .  זכות השימוע–ראויה פשוט מכיוו� שהיא מהווה מימוש של זכות 

לית אינסטרומנטו מפני ההתנגדויות לגישה ההאינסטרומנטלית מחסנת את העמדה הז
חשיבותה של הביקורת השיפוטית היא שהיא מגנה על זכות . שנדונו בפרק הקוד�

 הזכות לבחו� ולשקול את הצדק שבהחלטות המדינה לאור הנסיבות –השימוע 
  .הפרטיקולריות של המקרה

 הרשו לי זכות השימועשל קוד� שנבח� בפרוטרוט את תפקיד בית המשפט במימוש 
כפי שטענו . לבחו� שוב את שאלת הקשר בי� זכות השימוע לאיכות ההחלטה השיפוטית

לי להגנה על זכויות או לערכי� אינסטרומנט זכות השימוע איננה תלויה בערכה ה,לעיל
 זכות השימוע מניחה כי קובלנות בגי� הפרת :אי� זה אומר שאי� קשר בי� השניי�. אחרי�

ובנפש חפצה את  פתוח וכי המוסדות הרלוונטיי� בוחני� בלב זכות נדונות ברצינות
שעה שתפיסתי בעניי� זכות השימוע דוחה את התפיסה . הקובלנות הללו

לפיה על ביקורת שיפוטית למקס� את ההסתברות להחלטה נכונה  ש–לית אינסטרומנטה
 שיקול .יני אני עדיי� סבור כי מימוש זכות השימוע מחייב שיקול דעת כ� ורצ– או ראויה

פי עמדתי � א� א� על(ל הגנה על זכויות האד� דעת כזה ודאי מבטיח מידה מסוימת ש
כמו ). יתכ� כי הגנה זו עלולה להיות פחותה מזו שהייתה מתממשת ללא זכות השימועי

הבניה של המוסדות הרלוונטיי� בבבחינת הפרוצדורות השיפוטיות הראויות ו, כ�
כמו הגנה אפקטיבית על זכויות  (�לייאינסטרומנטשיקולי� לשקול המדינה צריכה 

האופ� והמנגנוני� המוסדיי� המבטיחי� ). צדק למיעוטי� והגנה על הדמוקרטיה, האד�
את התממשות זכות השימוע צריכי� להיות מעוצבי� באופ� שיבטיח במידת האפשר את 

זי בהגנה על כל שאני טוע� הוא כי למערכת השיפוטית יש תפקיד מרכ. ההגנה על זכויות
זכות השימוע וכי תפקיד זה אינו תלוי בכישורי� היחסיי� של המחוקק ושל בית המשפט 

  .להכריע באופ� נכו� וצודק

 זכות השימוע וההלי� השיפוטי. 3

זכות זו באה לעול� כשזכויות . לפרטי� זכות שימועשיש עד עתה הגנו על הטענה 
באשר ת מוצדקת או כשיש מחלוקת נפגעות ויש מחלוקת א� הפגיעה בזכויו) אחרות(

באיזה אופ� ? מה הקשר בי� זכות זו לביקורת שיפוטית). אחרות(לעצ� קיומ� של זכויות 
הא� נית� להחלי� את הביקורת ? יכולה זכות השימוע להצדיק את הביקורת השיפוטית

שאלה זו מאתגרת את התשתית ? השיפוטית בביקורת חקיקתית או בביקורת לא שיפוטית
. �לייאינסטרומנטלא לצידוקי�  �לייאינסטרומנטבחנה בי� צידוקי� הורטית של ההתא
ליי� המבוססי� על המידה אינסטרומנט משו� שהניסיו� להחלי� את הטיעוני� ה,זאת

כמו הגנה על זכויות או על  –בה ביקורת שיפוטית מממשת ערכי� חשובי� ש
שלפיו  מבוסס על הרעיו� ,)מועזכות השי(ליי� אינסטרומנטבטיעוני� לא  –הדמוקרטיה 

) כעניי� מושגי(אפשר � איזכות השימוע איננה תכלית חיצונית לביקורת השיפוטית ו
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אפשר , בניגוד לטענה זו, א�. לממש את זכות השימוע בלי להבטיח ביקורת שיפוטית
להמיר ביקורת שיפוטית בביקורת חקיקתית בלי לפגוע בזכות ) לפחות כעניי� מושגי(

 וא� תומכי הטיעו� ;נשאלת השאלה מדוע להבטיח ביקורת שיפוטית דווקא ,השימוע
בתי המשפט מגני� באופ� טוב יותר שטענה בבדבר זכות השימוע יגנו על בתי המשפט 

לי אינסטרומנטהפ� הטיעו� בדבר זכות השימוע לטיעו� נ, על זכות השימועמהמחוקקי� 
לית כזו של אינסטרומנטה תפיספי �על. ' בדא ונחש� לכל הטענות שהועלו בפרקיגר

המוסד המבקר את החוקי� צרי� להיות המוסד שמבטיח את המימוש , זכות השימוע
 ·‰Á¯Î אי� הוא , ג� א� מוסד זה בשיטתנו הוא בית המשפט;של זכות השימועהמרבי 

דחינו ש �לייאינסטרומנטאי� הבדל יסודי בי� הטיעוני� ה, א� כ� הדבר. בית המשפט
 שהרי הטיעו� בדבר זכות השימוע ,י� הטיעו� המבוסס על זכות השימועבפרק הקוד� לב

  .ליאינסטרומנטהוא בסופו של יו� טיעו� 
כי להראות לית יש אינסטרומנטזכות השימוע איננה זכות שכדי לבסס את טענתנו 

כעניי� (ה� המוסד היחיד המסוגל  – ההלי� השיפוטי ,ולכל הפחות –בתי המשפט 
ביקורת שיפוטית איננה מוסד טוב יותר לממש , לפיכ�. זכות השימועלהבטיח את ) מוסדי

בגדר המימוש הבלעדי של זכות ) מושגי�כעניי� לוגי( היא לכשעצמה ;את זכות השימוע
לבסס טענה זו אטע� כי באופ� טיפוסי ההלי� השיפוטי הוא בעצ� הלי� כדי . השימוע

 אלא שא� יבצעו אותו ,ימועמוב� שג� מוסדות אחרי� יכולי� לבצע הלי� ש. שימוע
ה� יהפכו , במילי� אחרותוהיטב ה� יאמצו את המרכיבי� היסודיי� של ההלי� השיפוטי 

 כ� ידמה יותר ,ככל שהמימוש של זכות השימוע טוב יותר. למוסד משפטילמעשה 
  .ההלי� להלי� שיפוטי

 תי המשפטעל כ� שב אי� מחלוקת :חשבו על הפרוצדורות הנהוגות בבית המשפט
 בחינת קובלנות אלו כוללת שלושה 58.בוחני� קובלנות של פרטי�) במובח� ממחוקקי�(

ההלי� השיפוטי מעניק ,  ראשית:מרכיבי� המוכרי� לנו מ� הדיו� בדבר זכות השימוע
על מטיל חובה על המדינה או ההלי� השיפוטי ,  שנית59;קול לקובלנותיה� של האזרחי�

 
: ש� הודגש (ALEXANDER BICKEL, THE LEAST DANGEROUS BRANCH 173 (1962) ראו  58

“[C]ourts of general jurisdiction [...] sit as primary agencies for the peaceful settlement of 

disputes […]”( ;Donald Horowitz, The Judiciary: Umpire or Empire, 6 LAW & HUMAN 

BEHAVIOR 129, 131 (1982) (“For, at bottom, the adjudicative mode – particularly, the 

resolution according to law of controversies between individual litigants – lies at the core 

of what courts do and are expected to do”); Richard H. Fallon, Jr., Reflections on the Hart 

and Wechsler Paradigm, 47 VAND. L. REV. 953, 958 (1994) (citing Henry Hart and 

Herbert Wechsler maintaining that “courts were good at, and indeed essential for, resolving 

concrete, narrowly focused disputes”).  

: ש� אושר (Mullane v. Hanover Central Bank & Trust Co., 339 U.S. 306, 313 (1950) ראו  59

“Many controversies have raged about the cryptic and abstract words of the Due Process 

Clause but there can be no doubt that at a minimum they require that deprivation of life, 
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 הוא מחייב בחינה , שלישית60;הביאה לקובלנהישויות אחרות לספק הצדקה להחלטה ש
כל אלה ה� ,  בסופו של יו�61. להביא לשינויהי� עשוי ואלהושיקול מחדש של ההחלטה

  !המרכיבי� היסודיי� של זכות השימוע

 
liberty or property by adjudication be preceded by notice and opportunity for hearing 

appropriate to the nature of the case”( ;Boddie v. Connecticut, 401 U.S. 371, 377 (1971) 

(“[D]ue process requires, at a minimum, that absent a countervailing state interest of 

overriding significance, persons forced to settle their claims of rights and duty through the 

judicial process must be given a meaningful opportunity to be heard”) . תמיכה לעמדה זו

�"בג , למשל,ראו.  ג� בפסיקה הישראליתמופיעה 3/58 ÔÓ¯· � '¯˘�ÌÈ�Ù‰ ,1493) 2(ד יב"פ ,

לעותר זכות להישמע ג� א� נראה כי לא יהיה בכ� בכדי : ודוק": )1958( 1509�1508� ו1504�1503

�"בגדברי השופט ברק בראו ג� ; "לשנות את החלטת הרשות 5194/03 � ÔÓÒÂ¯‚ 'ÔÂÁËÈ·‰ ¯˘,ד" פ 

עניי� זה מקובל עליי כי זכותו של עותר להישמע מופרת ג� א� לכאורה ל): "2003 (430, 426) 4(נז

לפיכ� יש תועלת . השמיעה כשלעצמה היא תכלית"זמיר כי '  ציי� פרופבצדק. מיעאי� לו מה להש

‰ÈÏ‰�ÈÓ‰ ˙ÂÎÓÒ˙ , זמיר' י" (בשימוע אפילו נראה כי אי� בשימוע כדי לשנות את החלטת הרשות

ÈÓÚ‰ ˙ÂÎÊ„‰  סגל אבז; 154�146' בעמ, 44ש "לעיל ה,  סגל וליטור עוד ראו))".1996', כר� ב (810

‰ ËÙ˘Ó‰ ˙È··˜„ˆÏ ‰Â·‚ 240�239 )1994, מהדורה שנייה(.  

 Daniel L. Shapiro, In Defense of Judicial Candor, 100 HARV. L. REV. 731, 737 (1987)ראו  60

(“[R]easoned response to a reasoned argument is an essential aspect of that [judicial] 

process. A requirement that judges give reasons for their decisions – grounds of decision 

that can be debated, attacked and defended – serves a vital function […]”); Scott C. 

Idelman, A Prudential Theory of Judicial Candor, 73 TEX. L. REV. 1307, 1309 (1995) 

(“[T]he basic rule that judges ought to be candid in their opinions that they should neither 

omit their reasoning nor conceal their motives seems steadfastly to have held its ground” ;

Fallon ,966' בעמ, 58ש "לעיל ה.  

 א לחוק לתיקו� סדרי המינהל2ו) א(2' סב, במשפט הישראלי דרישה זו קבועה בחוק במפורש  

�"בגדברי השופט זמיר באת  ראו בהקשר זה .1958�ט"התשי, )החלטות והנמקות( 2159/97  ‰ˆÚÂÓ

� ÔÂÏ˜˘‡ ÛÂÁ ˙È¯ÂÊ‡ 'ÌÈ�Ù‰ ¯˘, אמנ� ספק א� השר היה חייב במת�  "):1998 (89, 75) 1(נבד "פ

א� לא מכוח , אול�. 1958�ט"תשיה, )החלטות והנמקות(נימוקי� לפי חוק לתיקו� סדרי המינהל 

כ� התבקש . מחויב בה, כמו כל רשות מינהלית, היה עליו לתת נימוקי� מכוח ההגינות שהוא, וקהח

למועצה האזורית ולחברת , בנסיבות המקרה נוכח המחלוקת הקשה והממושכת שבי� העירייה

ראוי היה כי . במיוחד כ� כאשר ההחלטה התקבלה בניגוד להמלצה של ועדת החקירה. החשמל

מה הוביל , ולו רק בתמצית, ידעו בסופה של דר�, ליוו את ההלי� בדר� ארוכההגופי� המעורבי� ש

' Á¯ÙÈ � 300321/97ע "ג� ע ו רא."היעדר הנמקה הוא פג� בהחלטה. את השר להחלטה שקיבל

˙Â·È˙� ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰ˆÚÂÓ‰) 19.2.2002, פורס� בנבו.(  

 .Herbert Wechsler, Toward Neutral Principles of Constitutional Law, 73 HARV. L. REV ראו  61

1, 19 (1959) (“The courts have both the title and the duty when a case is properly before 

them to review the actions of the other branches in light of constitutional provisions, even 

though the action involves value choices, as invariably action does”); STEVEN J. BURTON, 
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להדגי� באמצעות אפשר את הקשר האמי� בי� בתי המשפט לבי� זכות השימוע 
כישלו� כזה שונה . זכות השימוע של בית משפט שנכשל בהגנה על סטטוסבחינה של ה

כישלו� מהסוג השני . ביסודו מכישלו� של בית משפט להחליט החלטה נכונה או ראויה
שופטי� , כל גו� אחרכ.  של בית המשפט כמוסד שיפוטיסטטוסאיננו מקעקע את ה

בתי משפט שאינ� מכבדי� את זכות השימוע אינ� , בניגוד לכ�. עלולי� לטעות
ה� אינ� מתפקדי� באופ� שיפוטי שהרי מהות התפקיד השיפוטי . טמתפקדי� כבתי משפ

 של לשקול אות� ולהכריע באופ� המשק� את כוח� היחסי, היא להאזי� לטיעוני�
  .הטיעוני�

זכות של מימוש ה לצור� ,האי� די –הספק� עלול להקשות בשלב זה ולשאול 
� שוב ושוב להצדיק הרי המחוקקי� שלנו נדרשי?  בדיו� בגו� המחוקק עצמו,השימוע

בי�  ;היא ג� מועדו� דיוני� מרתק, תפקידה כמחוקק לענוס� , הכנסת. את החלטותיה�
דיוני� אלה הוא לשמש פה לאזרחי� שזכויותיה� תיפגענה בעקבות תפקיד� של , היתר

הייחוד . אלא שג� א� הייתה הכנסת משמשת פה לאזרחי� לא היה בכ� די. החקיקה
זכות השימוע , כפי שציינו לעיל, רק זכות השימוע אלאבמוסד השיפוטי איננו 

 על ,טרונייתו הפרטיקולריתתישמע  ש, זכות הניתנת לקרב� ההפרה גופו–הפרטיקולרית 
יואב לא יכבד את זכות השימוע של חנו� א� לאחר שישמע נציגי� של . צבעיה וגווניה

פי � שהוא פועל על קרבנות ארוחות צהריי� שבוטלו לרגל אזכרות הוא יסתפק בהכרזה
בכל מקרה של קונפליקט בי� ארוחת צהרי� לבי� אזכרה יש הקובע כי כלל מנומק 

על יואב לשמוע את טרונייתו הפרטיקולרית של . ארוחת הצהריי�מלהעדי� את האזכרה 
  .הוא הדי� במדינה. חנו�

זכות . עדיי� נראה כי בתי המשפט אינ� נחוצי� לצור� הגנה על זכות השימוע
לכאורה אי� כל סיבה .  שימועתוע תובעת קיומו של מוסד המסוגל לקיי� פרוצדורוהשימ

תו של ילאמ.  כאלותלחשוב כי בית המשפט הוא המוסד היחיד המסוגל לקיי� פרוצדורו
אי� דבר המונע מ� .  אפילו המחוקק יכול לקיי� פרוצדורת שימוע,באופ� תאורטי, דבר

 
JUDGING IN GOOD FAITH 36-37 (1992) (“The good faith thesis maintains, in brief that the 

judicial duty to uphold the law requires judges to act on the reasons provided by the law”) .

�"בגבראו את דבריו של השופט שמגר  297/82 � ¯‚¯· 'ÌÈ�Ù‰ ¯˘, 1983 (47, 29) 3(לזד "פ( 

לשקול את עצ� הצור� וההצדקה להפעלתה [מקבלת החובה , כפי שנאמר כבר ":)ההדגשות הוספו(

פי � ידי הפרט להפעיל כוחו על�כאשר מתבקש בעל הסמכות על,  לבוש מוגדר ומוחשי]של סמכות

 לפי הלשו� שנקט 'בנפש קולטת'או (בלב פתוח , ול עלינכמקוב, בשלב זה עליו לטפל בפנייה. די�

עליו , קרי). 141' בעמ, ]12 [265/58צ "בבג, בנושא קרוב א� לא זהה, )כתוארו אז(השופט זוסמ� 

Â˙Ú„· ¯Ó‚ ¯·Î Ì‡ ,˘‡¯Ó , ÈÎ. לדו� בעניי� בלי דעות קדומות פסולות ולטפל בבקשה באופ� הוג�

‰ÈÈ�Ù‰ ˙‡ ‰Á„È ,‰È ¯˘‡ ‰ÈÓÚË ÂÈ‰ÈÂÈ ,¯‰ ¯‡Â˙‰ È'Ô‚Â‰ ÔÂÈ„'˙Â·ÈÒ�‰ ˙‡ ÌÏÂ‰ Â�È‡  ]...[ אי� 

, נטול האיפיו� של השלילה מראש, צור� להוסי� כא� דברי� על חשיבותו של השיקול הענייני

3872/93� "בג; 60ש "לעיל ה, Á¯ÙÈ פרשת כ� ראו". הסוגרת את עצמה בפני כל נימוק וניסיו� שכנוע 

‡¯ËÈÓÚ· Ï"� Ó '‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯, 1993 (504�502, 485) 5(ד מז"פ.(  
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לקיי� ) חוק שהוא הבסיס לקובלנה של האזרחשהוא ג� הגו� האחראי ל(המחוקק עצמו 
להאזי� , שימוע ולאפשר לאזרח להעלות את קובלנתו הפרטיקולרית בפני המחוקק

  62.לקובלנה ולבחו� אותה בזהירות
זהותו של המוסד הרלוונטי המקיי� שימוע ש היא , שנרמזה בתחילת הפרק,תשובתי

 היא אופיי� של הפרוצדורות הנקודה המרכזית לצור� הדיו�. איננה חשובה לענייננו
בי�  (ימוסד השימוע ההיפותט. בגו� זהמי יושב שהגו� השומע מקיי� ולא השאלה 

יצטר� ) מדובר בגו� חדש שאיננו בית המשפט ואיננו המחוקקשמדובר במחוקק ובי� ש
מוסד , במילי� אחרות.  זהות לאלו המאפיינות כיו� את בתי המשפטתלקיי� פרוצדורו
לענות לקובלנות אלו ובעיקר לשקול מחדש את , פשר הגשת קובלנותכזה יצטר� לא

מוסדות של הרשות : למשל –" לא שיפוטיי�"מוסדות . ההחלטה שגררה את הקובלנה
יחקו את  למעשה –) ערכאות מנהליותכגו� ( שיבטיחו את זכות השימוע ,המבצעת

גנה על זכות ככל שמוסדות אלה יהיו אפקטיביי� יותר בה. פעולת� של בתי המשפט
זכות השימוע אינה מצדיקה רק , א� כ� 63.השימוע כ� ה� ידמו יותר לבתי המשפט

 
מדובר בגו� היפותטי שמדובר במחוקק עצמו ובי� שבי� (למותר לציי� כי הגו� שיוק� לצור� שימוע   62

ג� א� שאי� ספק . צרי� שיהיה מסוגל לקיי� שימוע הוג�) אחר שאיננו בית משפט ואיננו המחוקק

 העובדה שה� עצמ� היו מעורבי� בהלי� ,לקיי� שימוע הוג�ישתדלו המחוקקי� כמיטב יכולת� 

 יש קונפליקט בי� תפקיד המחוקק :יתר על כ�. כזה להקשות עליה� לקיי� שימוע ההחקיקה עלול

תפקיד הנציג . המחוקקי� ה� לעתי� קרובות נציגי� של אינטרסי� או קבוצות לח�. תפקיד השופטל

לפיכ� ברור כי בית המחוקקי� עצמו .  העוסק בשימועתפקיד הנדרש מ� הגו�האיננו מתיישב ע� 

לומר כי הפרטי� המכהני� בבית המחוקקי� אפשר לכל היותר . איננו יכול לממש את זכות השימוע

הצעה כזו מחייבת כמוב� דיו� בדבר ). שלא במסגרת תפקיד� כמחוקקי�(יוכלו ג� לבצע שימוע 

א� הכישורי� שוני� . מש את זכות השימועהכישורי� הנדרשי� ממחוקקי� ומ� הגו� הנדרש למ

.  יש טעמי� אינסטרומנטליי� למנוע מ� המחוקקי� לממש את פרוצדורת השימוע,מאוד זה מזה

 טיעוני� שאינ� תלויי� ביכולת של המחוקק – לבסס טיעוני� לא אינסטרומנטליי� , כמוב�,ברצוני

  .לקיי� שימוע

ידי זכות � למוסד השיפוטי שאינ� מוסברי� עליפוטי אוהא� אי� רכיבי� הכרחיי� נוספי� להלי� הש  63

 הוא שבתי משפט אינ� נבחרי� כי א� ממוני� על בסיס יקרו� יסודי נראה כי ע, למשל,כ�? השימוע

א� מוסדות נבחרי� יכולי� ג� ה� לממש את זכות השימוע נובע כי גופי� השוני� באופ� . כישורי�

יכולי� ) � שלא כבתי המשפט השופטי� בה� נבחרי�משו(מהותי מבתי המשפט שאנחנו מכירי� 

 חלק �בהש יש מדינות ,ראשית. הרשו לי להשיב על כ� שלוש תשובות. לממש את זכות השימוע

 ההצדקה המבוססת על זכות השימוע , שנית;הברית�צות אר,למשל,  כמונבחרי�אכ� מהשופטי� 

כי שופטי� נבחרי� לא יממשו את להניח  בה עקרוניתיאי� ס. שופטי�של מינוי האיננה עוסקת באופ� 

יש קונפליקט מובנה בי� תפקידו של נציג לבי�  62ש " מסיבות שצוינו בה,ע� זאת. זכות השימוע

כל עוד השופט פועל כנציג אי� הוא פועל . תפקידו של שופט הנדרש לממש את זכות השימוע

יש להניח כי שקונפליקט זה מנביע את המסקנה . ינטרסי� של בוחריו שכ� הוא מייצג את הא,כשופט

 ג� א� ההצדקה הבסיסית , שלישית.שופטי� נבחרי� לא יממשו באופ� ראוי את זכות השימוע

 המבנה המוסדי של המוסדות השיפוטיי� ,לביקורת שיפוטית על חקיקה איננה אינסטרומנטלית
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היא מחייבת הקמת� של מוסדות דומי� ; הקמת מוסד שיבטיח מימוש של זכות שימוע
כי זכות בפשטות לומר שאפשר כה דומי� ה� לבתי המשפט עד . בתי המשפט...ל

 שהרי עו� ההול� כמו ברווז ומקרקר כמו ברווז –בתי משפט ... להקי�השימוע מחייבת 
   64.איננו אלא ברווז

. הניחו כי את� מאמצי� בשתי ידיי� את ההסבר המוצע המבוסס על זכות השימוע
הביקורת "נראה כי  לכאורה? הא� באמת זכות השימוע יכולה לבסס ביקורת שיפוטית

זכות השימוע . יסטיתמינימלהנדרשת כדי להבטיח את זכות השימוע היא " השיפוטית
 יוכלו ‰ÂÚ‚Ù� Ì‰È˙ÂÈÂÎÊ ÈÎ ¯È·Ò ÔÙÂ‡· ÌÈ�ÚÂË Â‡ ÂÚ‚Ù� Ì‰È˙ÂÈÂÎÊ˘ ÌÈË¯Ùקובעת כי 

 מבחינה מחדש של ההחלטה תלקבל הסבר מתאי� וליהנו, להעלות את קובלנת�
מדוע ? אבל מדוע שהחלטה זו תחייב ג� במקרי� עתידיי�. שהביאה בעקבותיה לקובלנה

 בהגנה על הפרט הרלוונטי בלי להרחיב – השיטה הרומית תפקה כפי שהס– לא להסתפק
ידי פסילת � חיב את ההגנה ג� לפרטי� אחרי� על מדוע יש להר65?אותה לפרטי� אחרי�

  ?החוק
רבות מ� ההצדקות המסורתיות לביקורת . יש מידה רבה של אמת בהתנגדות זו

שהמורכבות של אלא , שיפוטית מסתפקות בהצדקה פשוטה ויחידה לביקורת שיפוטית
העול� מעלה את האפשרות שהצדקה של ביקורת שיפוטית מערבת אולי כמה שלבי� 

 ההסבר המבוסס על זכות השימוע יכול רק להצדיק הגנה על ,אכ�. מובחני� זה מזה
". ביקורת שיפוטית מינימלית"לכנות שיטה כזו אפשר . הפרט הקובל שזכותו נפגעה

הטריבוני� להטיל וטו על יכלו בה ש ,יטה הרומיתביקורת שיפוטית מינימלית דומה לש

 
 הנוגעי� לערכי� ה הנוגעי� לזכות השימוע ובי� כאלהל בי� כא,מושפע משיקולי� אינסטרומנטליי�

  . חשובי� אחרי�

 בתי משפט ה שלהקמבדבר עו� בעניי� זכות השימוע איננו עומד בניגוד לרעיו� ימכא� ג� נובע כי הט  64

 בתי ה שלההתנגדות להקמ.  בתי משפט שיעסקו א� ורק בהתדינויות חוקתיות–חוקתיי� בישראל 

תכלית שהוא )  ככל הנראה,המבוסס(החשש .  איננה עקרונית אלא פרגמטיתמשפט חוקתיי� בישראל

 בתי המשפט החוקתיי� היא לקעקע את מעמד� של בתי המשפט ולהבטיח בתי משפט � שלהקמת

על התגלגלות הרעיו� בדבר בית משפט . נוחי� יותר לאינטרסי� של הרשות המבצעת או של המחוקק

זכויות : יסוד�את הצעת חוק, 1992, 1978, 1975שני� הקיקה מהח: יסוד�ת חוקוחוקתי ראו את הצע

 „ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ עדה לבדיקת מבנה בתי המשפט הרגילי� בישראלוהו וכ� את 1971� א"התשל ,האד�

הביקורת "בתי המשפט החוקתיי� ראו זמיר ה של הקמהעל הוויכוח בעניי� . ")ועדת אור) ("1997(

 קרמניצר רדכימ,  קליי�לודק,  ברקהר�את דבריה� של א; 410�408' בעמ, 4ש "לעיל ה, "השיפוטית

 57�56, 55�51, 39�35, 34�27' עמ, 5ש "לעיל ה, „‚ÈËÂÙÈ˘ ˙¯Â˜È· Ï˘ ÌÈÓ˙:  סגל בתו�אבוז

הכנסת , חוק ומשפט, החוקהועדת  של 331' ישיבה מספרוטוקול המופיע בויכוח ווכ� ה; בהתאמה

2.7.2001 (28, 15�ה.(  

65  H.F. JOLOVICZ & BARRY NICHOLAS, HISTORICAL INTRODUCTION TO THE STUDY OF 

ROMAN LAW 12 (3rd ed. 1972).  
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א� לא יכלו לפסול את החוק  –פעולה של הרשות המבצעת שפגעה שלא בצדק באזרח 
  66.שעל בסיסו נעשתה פעולה זו

יש שיקולי� . אליה� יכולה להיקלע שיטה מסוג זהשקל להראות את הבעיות , ע� זאת
 בעלות השלכות החורגות מההגנה מכריעי� מדוע החלטות בתי המשפט צריכות להיות

קואורדינציה ועוד מספקי� טעמי� , ציפיות, שיקולי ודאות. על העותר הפרטיקולרי
זכות השימוע היא רק , לפיכ� 67.כלליי� מדוע החלטות שיפוטיות ה� בעלות ער� תקדימי

תחילתו של טיעו� שמסקנתו מצדיקה ביקורת שיפוטית מינימלית מ� הסוג שהתקיי� 
 אלא שביקורת מינימלית מסוג זה איננה מתיישבת ע� ערכי יסוד ;קה הרומאיתברפובלי

  .אחרי� של השיטה המשפטית
שאלה אחרת היא א� זכות השימוע מתיישבת ע� שיטת התקדי� המחייב המקובלת 

בה התקדי� ש לכאורה נראה כי בשיטה משפטית .בשיטת המשפט שלנו ובשיטות אחרות
מוע אמיתי שהרי קיומו של תקדי� ימנע שקילה עניינית אד� לא יכול לקבל שי, מחייב

וה� של הגו� המקיי� את פרוצדורת ) המדינה( ה� של הפוגע – ההנמקה. של הטענות
 תתבסס בעיקר על התקדי� ולא על טיעוני� לגופה של – )בית המשפט(השימוע 

  . העתירה
קרובות ל אד� תלויות לעתי� ש יוזכויותשטיעו� נגד זה מתעל� מ� העובדה 

. בקונבנציות חברתיות ובמיוחד ה� תלויות בשאלה כיצד החברה מטפלת בשאלות דומות
זכויותיו של אד� תלויות בי� היתר ג� . לאד� זכותיש תכלית השימוע היא לבחו� א� 

שיטת התקדי� המחייב מבוססת . בו מטפלת השיטה המשפטית במקרי� דומי�שבאופ� 
. דדית בי� הזכויות המוענקות לפרטי� שוני�על הנחות מסוימות בדבר התלות הה

ההסתמכות על תקדי� איננה לפיכ� בהכרח בגדר שלילת זכויות של הפרט ושימוש 
  . ע� זכות השימוע"בלתי מתיישב"איננו  –מחייב התקדי� הואפילו בשיטת  –בתקדי� 

�יש שיאמרו כי זכות השימוע איננה מתיישבת ע� השיטה הישראלית ובמיוחד , לבסו
שימוע כפי שמוצג במאמר זה . � ההחלשה או אפילו הביטול של דרישת זכות העמידהע

בו אד� הסבור שזכותו נפגעה עותר לבית המשפט שמתיישב ע� המקרה הפרדיגמטי 
 

בית המשפט שמעניק מרבית התרופות . הברית�זו ג� השיטה בארצות, לפחות באופ� תאורטי. ש�  66

כי החוק הרלוונטי לא בית המשפט האמריקני למעשה קובע , שותו כ�בע.  ”as applied“ � הניהאמריק

הוא מכריז כי החוק עצמו , facial remedyכאשר בית המשפט מעניק , לעומת זאת. יחול על העותר

ההבדל הפרקטי בי� השניי� הוא שעותר עתידי של תרופה מ� הסוג . אינו חוקתי ביחס לכולי דעלמא

 עותר ואילו, ו דומה לזה של העותר ביחס אליו הוכרע כי החוק לא חלהראשו� יצטר� להראות כי מצב

  .עתידי של תרופה מ� הסוג השני לא צרי� להראות מאומה

 ,Gerald J. Postema, Some Roots of Our Notion of Precedent, in PRECEDENT IN LAW 9ראו   67

15 (Laurence Goldstein ed., 1987) (describing the rationales underlying the following of 

precedents in terms of “certainty and predictability of decisions […] and in terms of 

utilitarian benefits of coordination of social interaction and respect for established 

expectations”).  
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 ,זכות השימוע היא זכותו של הנפגע ולא זכות� של ארגוני זכויות אד�. ומקבל תרופה
 68.ודל הקלאסי של הקרב� העותראלא שהפרקטיקה המשפטית הולכת ומתרחקת מהמ

רית בזכותו של עותר טיקול העותר שעניינו המרכזי איננה הפגיעה הפר–העותר הציבורי 
 קיבל בשני� האחרונות מעמד – הפגיעה בזכות : דהיינו,זה או אחר אלא העניי� העקרוני

 זכות ה בדברדרישה החלשת 69.מרכזי ה� בעול� וה� בשיטת המשפט הישראלית
  .עתירה הפרטיקולריתבי� היתקה את הקשר בי� קרב� ההפרה להעמידה נ

אינני מחויב להג� במאמר זה על כל אחד מ� , ראשית. תשובתי לאתגר זה כפולה
יתכ� כי זכות השימוע איננה י. ההיבטי� הדוקטרינריי� של שיטת המשפט הישראלית

וב� את המסקנה אפשרות זו איננה מנביעה כמ". עותר ציבורי"יכולה להג� על מוסד של 
אלא רק כי ההצדקה למוסד זה איננה יכולה להיות , שמוסד העותר הציבורי איננו מוצדק

� הגנה אפשרית על מוסד העותר הציבורי במונחי, כמו כ�. במונחי� של זכות השימוע
הנגישות ש כמו העובדה � זכות השימוע עשויה להתבסס על שיקולי� פרגמטיישל

ייבת יצירת מנגנוני� אלטרנטיביי� המאפשרי� ומקלי� המוגבלת למערכת המשפט מח
מנגנוני� אלה נועדו להבטיח נגישות קלה יותר ונוחה יותר למערכת . על הגשת עתירות

מוסד העותר הציבורי מבוסס על זכות השימוע שאיננה יכולה להתממש , לפיכ�. המשפט
  .ללא הכרה במוסד של עותר ציבורי" בעול� האמיתי"בפועל 

יתר על .  בזכות מת� זכות שימוע משכנעי� ומאירי עיניי�יולו לרגע כי טיעוניהניחו 
. כי זכות השימוע יכולה להצדיק את הביקורת השיפוטית) רק לצור� הדיו�(הניחו ג� , כ�

הא� זכות ? כיצד עלינו לשקלל את זכות השימוע ע� שורה ארוכה של שיקולי� אחרי�
הא� זכות השימוע גוברת ? ליה דיברנו קוד�עשהשימוע גוברת על הזכות להשתתפות 

  ?צדקת ההחלטות כמו ג� הסכנות שבאליטיז� השיפוטי, על שיקולי יעילות של המערכת
אי� בכוונתי לתת תשובה מלאה לשאלת האיזו� הנאות בי� זכות השימוע לבי� 

אומר רק כי הקונפליקט בי� זכות השימוע לזכות . מערכות שיקולי� מורכבות אחרות
א� הפרט הקובל צודק בקובלנתו כי זכותו . תתפות הפוליטית הוא מדומהההש

 עניי� –בו מדובר הוא עניינו הוא שהעניי� שטענתו ממילא היא , הופרה) החוקתית(
הפררוגטיבה של זכות ההשתתפות . מ� הציבור, לפחות כעניי� עקרוני, המופקע

 
�"בג , למשל,ראו  68 651/03 ÎÊÏ ‰„Â‚‡‰� Ï‡¯˘È· Á¯Ê‡‰ ˙ÂÈÂ 'ÂÈ"˙Ò�ÎÏ ˙Â¯ÈÁ·‰ ˙„ÚÂ ¯,ד " פ

 ד בהלכהומא עד הרחיב המשפט�בית "):2003 (יה' לפסק דינה של השופטת פרוקצ7 'פס, 62) 2(נז

 ציבורי אופי בעל �ייבענ שמדובר מקו� כ� עשה הוא. הציבורי העותר של העמידה זכות את פסוקה

 כמכריע רק לא המשפט�בית של תפקידוב הרואה רחבה מתפיסה חלק היא המעמד הרחבת [...]

 בהכרעה כרו� אינו זה תפקיד כאשר ג�, החוק שלטו� שמירת על כמופקד ג� אלא צדדי� בי� בסכסו�

  ."צדדי� שני בי� בסכסו�

�"אקטיביז� שיפוטי בבג"יואב דות�   69 "ÈËÂÙÈ˘ ÌÊÈ·ÈË˜‡ :„‚�Â „Ú· ,13' עמב, 5ש "לעיל ה :

. צ"ההתפתחות החשובה ביותר בתחו� המעמד היא פיתוח ההכרה במעמדו של העותר הציבורי בבג"

  ".קשה להגזי� בחשיבותה של התפתחות זו בדיני המעמד על החיי� הציבוריי� בישראל[...] 
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.  הפרטי� מעורבות דומהבה� לכלשהפוליטית נוגעת כעניי� עקרוני לאות� ענייני� 
הפרט ממילא מערער על , בו אנו עוסקי� כא�שכאשר פרט מעלה טענה חוקתית מ� הסוג 

בה מדובר יש לו עניי� מיוחד שביחס לסוגיה שטענתו היא . זכות ההשתתפות הפוליטית
הוא ; הפרט הקובל עלול כמוב� לטעות. ילגיה מיוחדתב עניי� מ� הסוג המצדיק פרי–

 את טענת הזכות שלא בצדק בי� משו� שזכותו נהדפה ובי� משו� שלא עלול להעלות
 אול� נראה כי בהיעדר הכרעה ביחס לצדקתה של הקובלנה אי� כל ;הייתה זכות מעול�

  .קיומה של זכות השתתפות פוליטית ביחס לסוגיה הנדונהאת פריורית � סיבה להניח א
הביטוי שנגד המדינה ולפרטי� זכות שימוע כשיש , לפיכ�, מסקנת פרק זה היא

להבטיח  –כעניי� מושגי  –הדר� היחידה . המוסדי של זכות זו היא הביקורת השיפוטית
הסבר זה איננו . זכות השימוע היא לקיי� הלי� שיפוטישל התממשות האת 

. ליאינסטרומנטהקשר בי� זכות השימוע לבי� ההלי� השיפוטי איננו ולי אינסטרומנט
 הטיעו� המוצע מ� הפגמי� המאפייני� את הטיעוני� עובדה זו היא המחסנת את

  .ליי�אינסטרומנטה

  ? למרות הכול אני אינסטרומנטליסטא
 ו. ד

 קול המלווה ג� בנכונות ,הביקורת השיפוטית היא מכשיר למת� קול לקרבנות החקיקה
 לשנות את ההחלטה א� ,"בלב פתוח ובנפש חפצה" מהסוג שהמשפטני� מכני� ,אמיתית

לפיה מת� שס הטענה וסי הוקדש לביעיקר דברי. פרטיקולרי מחייב מסקנה כזוהבירור ה
 הוא התפקיד המרכזי של ביקורת – איכות ההחלטותשל  ולא שיפור – שימוע

ההלי� .  להבטיח שימוע, כעניי� מושגי,כ� טענתי כי רק ההלי� השיפוטי יכול. השיפוטית
כעניי� מושגי הוא ; שימועהשיפוטי איננו מכשיר למקס� את המימוש של זכות ה

  . ההתממשות הבלעדית והיחידה האפשרית לשימוע
למתנגדי יש בדר� כלל מקובל לחשוב כי . מהגישה המקובלתסוטה עמדתי זו 

לתומכי שו,  הזכות להשתתפות פוליטית–לי אינסטרומנטהביקורת השיפוטית טיעו� לא 
 בדר� כלל על איכות ליי� המבוססי�אינסטרומנטהביקורת השיפוטית יש טיעוני� 

לי אינסטרומנטהטיעו� המבוסס על זכות השימוע הוא טיעו� לא . ההחלטות השיפוטיות
  .יחודויבזכות הביקורת השיפוטית ובכ� 

�מת� קול כזה תפקיד מרכזי יש לכי אוסי� , ליסטי� האדוקי�אינסטרומנט לטובת ה,לבסו
 ,קל לו. המחוקקי� לא של השופטי� אלא דווקא של – בשיפור איכות ההחלטות

 לשכוח ,גוריו� בירושלי��ת ב�ילמחוקק הספו� באול� האב� האטו� והמאובטח שבקרי
הביקורת השיפוטית מספקת הזדמנות . את אלה שחייה� וזכויותיה� נפגעי� מ� החקיקה

 לפגוש באולמות בית המשפט את ההשלכות האמיתיות , כמו ג� לציבור,למחוקק
. מחוקק נאור החרד לתוצאות החלטותיו שלא ירצה בכ�אי� . האנושיות של החקיקהו
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מפגש כזה בי� המדינה לבי� אזרחיה העותרי� בבית המשפט הוא חיוני לאיכות 
שיקולי� . לא של השופטי� אלא של המחוקקי� דווקא,  כאמור–ההחלטות 

אינסטרומנטליי� הנוגעי� לאיכות החלטותיו של המחוקק מבססי� את החיוניות של 
  .השיפוטיתהביקורת 




