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  ירות בעניי� חוקתיות החוקבעתמעמד הכנסת 

  מאת

  *יגאל מרזל

עת ד� הוא , מאמר זה ד� בשאלה א� יש מקו� לתת לכנסת מעמד לפני בית המשפט

נקבע כי הכנסת , בפסק הדי� בעניי� יועצי ההשקעות. בעתירות לעניי� חוקתיות החוק

. שפטי לממשלהאינה בעלת די� בעתירות מסוג זה ולדיו� יש להזמי� את היוע� המ

נקבע אחרת וכיו� יש בנסיבות מסויימות , 2008בתיקו� לחוק הכנסת משנת , ואול�

הטענה המרכזית . מעמד מוקנה לכנסת בדיוני� בבית המשפט בעניי� חוקתיות החוק

מעמדו של ותורת הפרשנות , במאמר היא כי בשל שיקולי� הקשורי� בהפרדת הרשויות

להקניית מעמד , דקות מספיקות בתאוריה ובמעשההיוע� המשפטי לכנסת קיימות הצ

ספק א� היה צור� בתיקו� החוק , ע� זאת. לכנסת בדיו� בבית המשפט בעתירות מסוג זה

ומכל מקו� לשו� החוק כפי שתוקנה מעוררת בעיות לא , 2008כפי שתוק� בשנת 

  .פשוטות

  
‡Â·Ó .‡ .˙Ò�Î‰ ˜ÂÁÏ ÔÂ˜È˙‰Â ˙ÂÚ˜˘‰‰ ÈÏ‰�Ó ˙ÎÏ‰. 1 .ההשקעותפרשת מנהלי  ;

הפרדת . ÂÁ‰ ˙ÂÈ˙˜ÂÁ ÔÈÈ�Ú· ˙Â¯È˙Ú· ˙Ò�ÎÏ „ÓÚÓ? .1˜. ·; התיקו� לחוק הכנסת .2
תקיפה ישירה ותקיפה . 4; שיטת הפרשנות. 3; עצמאות החוק מ� המחוקק. 2; רשויות
  ; סיכו� ביניי�. 7; הדי� ההשוואתי. 6; חשיבות הייצוג הנפרד של הכנסת. 5; עקיפה

‚. ˙Ò�Î‰ ˜ÂÁ ÔÂ˜È˙ :Ú‰˙È�Â˘‡¯ ‰Î¯. 1 .הא� אכ� היה צור� בתיקו� חוק הכנסת ?  
  .ÌÂÎÈÒ. „; הקשיי� בהסדר החרות שנקבע בתיקו� ופרשנותו. 2

  מבוא

, )1ג(17הוסי� בו את סעי�  �1994,2ד"תשנה,  לחוק הכנסת20081בשנת תיקו� שהתקבל 

, חוקכי נדרש לברר את שאלת תוקפו של , ראה בית משפט בהלי� שלפניו": וזו לשונו

 
סוזי ל ,ברק מדינהל ,חנ� מלצרל ,גאולה לוי�ל ,תודתי לארבל אסטרח�. רש� בית המשפט העליו�  *

 ÌÈËÙ˘Óחברי מערכת . ולקלוד קליי� על הערותיה� המועילותלאליעזר ריבלי�  ,לירו� נעי�ל ,נבות

כ� תודה לרעות לונדי� . ו בידי רבות ועל כ� יבואו על הברכההעירו הערות טובות וחשובות שסייע

 .האמור במאמר מבטא כמוב� את עמדת הכותב בלבד. ולזמר בלונדהיי� על עזרת� במחקר ובעריכה
התיקו� : להל�) (12.2.2008התקבל ביו�  (205ח "ס, 2008� ח"התשס, )23' תיקו� מס(ראו חוק הכנסת    1

תיקו� החוק פורס� ברשומות . 103ח "ח הכנסת התשס"ר פורסמו בהח ודברי הסב"ה). לחוק הכנסת

  . 18.2.2008ביו� 

 ). חוק הכנסת: להל� (140ח "ס, 1994�ד"תשנה, חוק הכנסת   2
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והיא תהיה רשאית להשמיע את טענותיה להוכחת , יזמי� את הכנסת להתייצב בהלי�

 ,המצטר� להוראות אחרות בחוק הכנסת, לכאורה מדובר בתיקו� טכני בעיקרו". תוקפו

  בהוראה דיונית3;ידי היוע� המשפטי לכנסת� הנוגעות בי� היתר לייצוגה בערכאות על
אלא שהעניי� מורכב . המשפט בשאלת תוקפו של חוק הקשורה לניהול הדיו� בבית גרידא

כבר  של בית המשפט העליו� שנקבעה קביעהבתיקו� זה ביקשה הכנסת לשנות . מזה

 Ï‡¯˘È· ˙ÂÚ˜˘‰‰ ÈÏ‰�Ó ˙Î˘Ï.4בפרשת ,  שופטי�11בהרכב מורחב של , 1997בשנת 

ל בו בוטל סעי� בחוק של הכנסת עשמקרה הראשו� כזכר בוודאי י יה זפסק די�, אכ�

פחות ,  ע� זאת5".מהפכה החוקתית"בסיס חוקי היסוד והמעמד שנית� לה� במסגרת ה

בה נטע� בעניי� חוקתיות חוק של שבעתירה לפיה , מוכרת אחת הקביעות הדיוניות בו

המחוקק אינו צד "ממילא . מוסבות הטענות כלפי החוק ולא כלפי הכנסת, הכנסת

כ� אי� לצר� את הכנסת כצד �על. שבו מתבררת שאלת חוקתיותו של חוק, לסכסו�

 לכל דיו� שכזה ,כמוב�. ידי הכנסת� בהליכי� שבה� נדונה חוקתיותו של חוק שחוקק על
 בית המשפט ו שלבעוד גישת,  הנה כי כ�6".יש להזמי� את היוע� המשפטי לממשלה

עתירות בעניי� ב צד להלי�תה כי הכנסת אינה י הי ‰‰˘˜ÈÏ‰�Ó˙ÂÚהעליו� בפרשת 

בא , לעתירות מעי� אלו יש לזמ� את היוע� המשפטי לממשלהכי  ו,החוקחוקתיות 

התיקו� לחוק הכנסת וקבע כי על בית המשפט לזמ� את הכנסת להתייצב בהלי� ולאפשר 

   .לה לטעו� טענותיה להוכחת תוקפו

מאמר זה מבקש לבחו� שינוי זה בחוק הכנסת על רקע ההלכה שנקבעה בשעתו 

כי ,  בראש ובראשונה,סגרת בחינה זו נבקש להראותבמ.  ‰‰˘˜ÈÏ‰�Ó˙ÂÚבפרשת 

 וא� –  בעתירות לעניי� חוקתיות החוקבת מעמדהשאלה א� הכנסת צריכה כלל להיות 

באופ� או ידי היוע� המשפטי לממשלה �סוג זה עלמתביא את דברה בהליכי� הא� , כ�
רורו של  אינה שאלה טכנית ופרוצדורלית אלא שאלה מהותית היורדת לשורש בי–אחר 

עוד נבקש להראות כי התשובה לשאלה זו אינה פשוטה כלל ועיקר וא� . ההלי� החוקתי

לב המאמר לבחו� את  יבקש על רקע זה. במשפט ההשוואתי אי� אחידות בעניי� זה

הטיעוני� התאורטיי� והמעשיי� היכולי� להצדיק כל אחת מ� הגישות השונות שמצאו 

בהמש� לכ� נבקש .  מזה ‰‰˘˜ÈÏ‰�Ó˙ÂÚפרשת ביטוי� בתיקו� לחוק הכנסת מזה וב

 �עמדה התומכי� לכאורה בלטעו� כי למרות עצמת� של הטיעוני� התאורטיי� והמעשיי

 
 . לחוק הכנסת17 'סוראו    3
: להל� ()1997 (367) 4(א"ד נ"פ, ˘¯ ‰‡Ï‡¯˘È· ˙ÂÚ˜˘‰‰ ÈÏ‰�Ó ˙Î˘Ï '¯ˆÂ � �1715/97 "ראו בג   4

  .)˘˜ÈÏ‰�Ó˙ÂÚ ‰‰פרשת 

) 4(ד מט"פ, Ú· „ÁÂ‡Ó‰ ÈÁ¯ÊÓ‰ ˜�·"� Ó 'ÈÙÂ˙È˘ ¯ÙÎ Ï„‚Ó 6821/93 א"עובהתא� לפסיקה ב   5

לעיל ,  ‰‰˘˜ÈÏ‰�Ó˙ÂÚ ג� הפסיקה לגופו של עניי� בפרשת ).·�˜ ‰ÈÁ¯ÊÓפרשת : להל� ()1995 (221

השקטה המהפכה  "קדר) סנדי( ואלכסנדר ראו למשל עלי זלצברגר. הביאה לדיו� לא מבוטל, 4ש "ה

 ). 1998 (489 ד Ï˘ÓÓÂ ËÙ˘Ó" היסוד החדשי�� עוד על הביקורת השיפוטית לפי חוקי–
  .381�380' עמב, 4ש "לעיל ה,  ‰‰˘˜ÈÏ‰�Ó˙ÂÚפרשת    6
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 וזימו� היוע� המשפטי ,לעתירות בעניי� חוקתיות החוקכצד צירו� הכנסת � בדבר אי

נית� לית� בכורה לטיעוני� שכנגד התומכי� דווקא במת� ,  במקומהלממשלה להלי�
.  בעתירות שעניינ� חוקתיות החוק– במקרי� מיוחדי� המתאימי� לכ� –מעמד לכנסת 

אכ� כי בשיטת המשפט בישראל , עליה� נעמודשמטעמי� שוני� ,  אפואטענתנו תהא

מעמד זה נפרד מהשאלה  7.לכנסת מעמד בעתירות לעניי� חוקתיות החוקיהא  כי אפשרי

נטע� בהקשר אחרו� זה . כות זו של מעמדזתמומש אימתי ראוי כי  – החשובה ג� היא –

מימוש ה שאלת היכולת להתייצב לחוד ושאלת אול�; זאתיצדיקו מקרי� חריגי� רק כי 

  .יכולת זו לחודשל 

נבקש להצביע על כ� . לגופועל רקע זה נבקש לבחו� את התיקו� לחוק הכנסת 

� שפרשנות לא היה הכרחי משוהתיקו� לחוק הכנסת , בנוסחו ומתכונתו הנוכחיי�ש

מעבר לכ� .  יכולה הייתה להביא לתוצאה דומהÂÚ˜˘‰‰ ÈÏ‰�Ó˙מרחיבה של הלכת 
כפי שנתפסה , דיונית מסוימתבא אמנ� לפתור בעיה נבקש להראות כי התיקו� לחוק 

א�  ,לפרשנותועיקר בכל הקשור  ב– אול� בה בעת יצר בעיות אחרות, ידי המחוקק� על

 � על לעמודהמאמר יבקש אפוא .  ביישומו בעתידעלולי� להתעוררהקשיי� מעשיי� ג

  . פתרונות אפשריי�להציע לה� כמה בעיות אלו ו

מאמרנו זה עוסק רק בשאלת מעמדה של הכנסת במסגרת הליכי� שעניינ� : יודגש

לא נעסוק במסגרת זו במישרי� בשאלת מעמדה של הכנסת במסגרת . חוקתיות החוק

פרשנות החוק או תוק� של נורמות אחרות הליכי� שבה� עומדות לבחינה שאלות של 

משו� ששאלת מעמדה של הכנסת בהליכי� מעי� , זאת. שאינ� חוק ואינ� נוגעות לכנסת

אלו האחרוני� אוצרת בחובה שיקולי� שוני� והיבטי� אחרי� והיא חורגת ממסגרת 
  . נתרכז אפוא רק בשאלת מעמדה של הכנסת בעתירות שעניינ� חוקתיות החוק8.דיוננו

שתי הגישות נציג את  של המאמר ·ÔÂ˘‡¯‰ ˜ÏÁ: בנה המאמר יהיה כדלקמ�מ

 זו שהובעה – השונות בשאלת מעמדה של הכנסת בעתירות לעניי� חוקתיות החוק

במסגרת זו נבקש .  וזו שבאה לעול� בתיקו� לחוק הכנסת ‰‰˘˜ÈÏ‰�Ó˙ÂÚבפרשת 

ו בעקבותיה עוד  כמו ג� שאלות מסוימות שהתעורר ‰‰˘˜ÈÏ‰�Ó˙ÂÚלהציג את הלכת 

 של ·È�˘‰ ˜ÏÁ. תיקו� לחוק הכנסת והרקע לואת ה נסקור כ� .טר� התיקו� לחוק הכנסת

בעלת  להיות יכולההמאמר נציג את הטיעוני� המרכזיי� בשאלה העקרונית א� הכנסת 

הסדרי� שוני� הקיימי� בכלל זה נציי� ;  א� לאו החוקחוקתיותלעניי�  בעתירות מעמד

משפחת המשפט המקובל והמשפט האמריקני וא� במשפחת � ב א,במדינות אחרות

 
לא נעסוק במסגרת מאמר זה בשאלה המעניינת א� הכנסת או רשויות אחרות כגו� הממשלה יכולות    7

דיוננו יתרכז אפוא בשאלה מהו מעמד . חוקשל תיות חוקהתוק� הלי� של להיות עותרות או יוזמות 

 . בעל די� אחרשהגיש הכנסת במסגרת הלי� תלוי ועומד 
Ï‡¯˘È ı¯‡ ÔÚÓÏ ÈËÙ˘Ó ÌÂ¯ÂÙ  �9843/08 "לעניי� אחרו� זה ראו א� לאחרונה את פסק הדי� בבג   8

Ú"¯ �' ÛÈÚÒ ÈÙÏ ÌÈËÙÂ˘ ˙¯ÈÁ·Ï ‰„ÚÂÂ‰ 4„ÂÒÈ ˜ÂÁÏ ) פרשת : הל�ל) (8.1.2009, פורס� בנבו

ÈËÙ˘Ó‰ ÌÂ¯ÂÙ‰.( 
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 בחלק זה נבקש לבסס את טענתנו כי שיטת המשפט בישראל .קונטיננטליותהמדינות ה

 –כפי שהדבר נעשה , אכ� מאפשרת לית� לכנסת מעמד בעתירות לעניי� חוקתיות החוק

 �י כי תוגש� וזאת בנפרד מ� השאלה אימתי ראו,  בתיקו� לחוק הכנסת–במוב� מסוי
ה מדוקדקת של  והאחרו� יוקדש לבחינ‰È˘ÈÏ˘‰ ˜ÏÁ .זכות זו של הכנסת הלכה למעשה

 ÂÚ˜˘‰‰ ÈÏ‰�Ó˙ ושל הצור� בו לאור פרשנות אפשרית של הלכת התיקו� לחוק הכנסת

, כ� יידונו היבטי� מעשיי�. והפרקטיקה החוקתית שהתגבשה עוד טר� התיקו� לחוק

 לאור הרקע התאורטי שעליו עמדנו בחלקי� המוקדמי� פרשניי� ועיוניי� בתיקו� לחוק

  . של המאמר

   והתיקו� לחוק הכנסתמנהלי ההשקעותהלכת . א

� במצב דברי� ÈÏ‰�Ó˙ÂÚ˜˘‰‰ .9הלכת התיקו� לחוק הכנסת את  שינה ,על פני הדברי

שכ� הכנסת , אחר נית� היה לכאורה לסתו� את הגולל על דברו של בית המשפט בנדו�

לדעתנו לא נית� להבי� , ע� זאת. חוק והוא הדי� החל בעת הזול בתיקו� �אמרה את דבר

את כמו ג� להערי� את התיקו� לחוק הכנסת ו ,הנדונה במאמר זהאת מורכבות הבעיה 

על  ו ‰‰˘˜ÈÏ‰�Ó˙ÂÚעל עיקריה של ההלכה שנקבעה בפרשת י לעמוד  בל,הטעמי� לו

 וממנה נעבור אל  ‰‰˘˜�ÓÈÏ‰˙ÂÚנפתח את מסענו אפוא בפרשת . הבעיות שעלו ממנה

  . התיקו� לחוק הכנסת

  פרשת מנהלי ההשקעות. 1

�, רשות ניירות ער�, שר האוצר: העתירה המקורית בפרשה זו כוונה כנגד ארבעה משיבי

בעתירה נטענו טענות בעניי� חוקתיותו של חוק . ועדת הכספי� של הכנסת והכנסת עצמה

,  ובניהול תיקי השקעותהשקעותבשיווק , הסדרת העיסוק בייעו� השקעות

 2.6.1997בדיו� מוקד� שנער� לפני הרכב של שלושה שופטי� ביו�  .�1995 ה"תשנה

אנו מוחקי� הכנסת וועדת הכספי� "באותו דיו� הוחלט כי . נית� צו על תנאי כמבוקש

 עשר� אחדשנית� בהרכב של , בפסק הדי� הסופי בהלי�.  בלא נימוק לכ�10,"מהעתירה

 
 משו� קביעה לגו� הפסק  ‰‰˘˜ÈÏ‰�Ó˙ÂÚשאלה מעניינת היא א� נכו� לראות בקביעה זו שבפרשת    9

 שעסק בחוקתיות ,יתה מרכזית להלי� עצמויברור כי שאלת מעמדה של הכנסת לא ה. אגב�או אמרת

 ,ת משיבה ומכא�בית המשפט הורה בהחלטה מטעמו על מחיקת הכנסת מתור,  ע� זאת.החוק

 כי יש לראות את ההנמקה שבאה להחלטה זו במסגרת פסק הדי� הסופי כחלק מגו� הפסק ,לדעתנו

מה ג� שספק א� נשמרת , "הלכה"מטע� זה נתייחס לקביעה זו בהמש� דיוננו כ. ולא כאמרת אגב בו

  . אגב בו�כיו� באופ� כה ברור ההבחנה בי� טע� הפסק לבי� אמרת

: להל� ()2.6.1997, פורס� בנבו (˘¯ ‰‡Ï‡¯˘È· ˙ÂÚ˜˘‰‰ ÈÏ‰�Ó ˙Î˘Ï '¯ˆÂ � �1715/97 "בג   10

  .)ÂÚ˜˘‰‰ ÈÏ‰�Ó˙ההחלטה בעניי� 
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� קצרה נקבע כי  בהנמקה2.6.1997.11להחלטה מיו� ר ההרכב המורחב חז, שופטי

 הטענות מכוונות כנגד החוק ולא כנגד  וכימשיצא החוק הוא מנתק עצמו ממחוקקו
"  שבו מתבררת שאלת חוקתיותו של חוק,המחוקק אינו צד לסכסו�"על כ� . הכנסת

 של חוק שחוקק אי� לצר� את הכנסת כצד בהליכי� שבה� נדונה חוקתיותו"וממילא 

 לזמ� לכל דיו� שכזה את היוע� , כמוב�,בית המשפט הוסי� כי יש". ידי הכנסת� על

   12.על הלכה זו חזר בית המשפט בפרשה נוספת. המשפטי לממשלה

 קבעה הלכה ברורה בעניי� שאלת מעמדה של הכנסת  ‰‰˘˜ÈÏ‰�Ó˙ÂÚהג� שהלכת 

ולו , בהירויות שעלו ממנה�איכמה בעתירות לעניי� חוקתיות החוק נית� להצביע על 

  . במישור התאורטי

 חלה רק בכל הנוגע  ‰‰˘˜ÈÏ‰�Ó˙ÂÚלא ברור א� הקביעה שבפרשת , ראשית

או ,  שאל לו לצר� את הכנסת כמשיבה– ידי בעל די��לעתירה המקורית שהוגשה על
, שמא משמעותה היא כי ג� א� תבקש הכנסת להצטר� להלי� בשלב מאוחר יותר

השתלשלות הענייני� בפרשת , כאמור. לא תוכל לעשות כ�היא , אחרבמעמד זה או 

ÈÏ‰�Ó˙ÂÚ˜˘‰‰ תה כזו שצירו� הכנסת כמשיבה לעתירה בא במסגרת י עצמה הי

הכנסת עצמה לא ביקשה להצטר� . ובהקשר זה נקבע כפי שנקבע, העתירה המקורית

. רית מעי� זולהלי� ועל כ� קביעת בית המשפט בנדו� לא נסבה לכאורה סביב בקשה אפש

, תה נחרצת למדיי הי ‰‰˘˜ÈÏ‰�Ó˙ÂÚאי� לכחד כי לשונה של הקביעה בפרשת , ע� זאת

 ניתוק החוק מ� המחוקק והיות העתירה מופנית כלפי – בפסק הדי� ווטעמיה כפי שהובא

 חלי� בי� א� מדובר בכנסת כמשיבה בעתירה מקורית ובי� –החוק ולא כלפי המחוקק 

היקפה , ע� זאת 13.ת יותר של הכנסת להצטר� להלי�א� מדובר בבקשה מאוחר
ומכא� שספק א� ,  לא הועמדו למבח� בהמש�ÂÚ˜˘‰‰ ÈÏ‰�Ó˙ופרשנותה של הלכת 

 
 .381�380' בעמ, 4ש "לעיל ה,  ‰‰˘˜ÈÏ‰�Ó˙ÂÚראו פרשת    11
 נסבו הדברי� יצוי� כי בפרשה זו). 2002 (235) 1(ד נז"פ, ˘¯ ‰˙ÌÁ�Ó '‰¯Â·Á � �4769/95 "ראו בג   12

, כפי שיובהר להל�, לשוני זה יש משמעות.  הכנסת כמשיב בעתירהאשר�שב יוו שלפצירו�סביב אי

כ� יש לציי� .  ותו� ציטוט ממנה,ש�,  ‰‰˘˜ÈÏ‰�Ó˙ÂÚאול� הבסיס העיוני לו היה זהה לזה שבפרשת 

עלה מ� ההנמקה בבירור כי בית , 8ש "לעיל ה, ‰ÈËÙ˘Ó‰ ÌÂ¯ÂÙכי במקרה שנדו� לאחרונה בפרשת 

ודאי במקרי� שבה� , בהליכי� הנדוני� לפניו" טבעית"אה את הכנסת כמשיבה המשפט אינו רו

. השאלה הנדונה אינה חוקתיות החוק אלא פרשנות החוק או סבירות החלטות שאינ� של הכנסת

 . מוצאת את ביטויה ג� בהקשרי� אחרי�ÂÚ˜˘‰‰ ÈÏ‰�Ó˙של הלכת " רוחה"במוב� זה נדמה כי 
במסגרת הדיו� , ראו להל�. ÂÚ˜˘‰‰ ÈÏ‰�Ó˙ משמעותה של הלכת כ� כנראה הבינה ג� הכנסת את   13

 חוק – 2000בשנת (שנחקק לאחר פסק הדי�  ,לחוק הכנסת) ג(17 'סב. ברקע לתיקו� חוק הכנסת

אמנ� נקבע כי היוע� ) 50ח "ס, 2000�א"תשסה, )היוע� המשפטי לכנסת( )10' תיקו� מס(הכנסת 

 בית ו שלאול� התייצבות זו נתונה לשיקול דעת,  לכנסת רשאי לבקש להתייצב בהלי�יהמשפט

ככל שמדובר ש היא  ‰‰˘˜ÈÏ‰�Ó˙ÂÚ ממילא לא היה ברור א� משמעה של הלכת ;המשפט

 מ� הטע� שמלכתחילה ,בהתייצבות בהלי� שעניינו חוקתיות החוק תסורב בקשה מעי� זו מעיקרא

  .צריכה להיות משיבה בהליכי� מסוג זהאינה יכולה ואינה הכנסת 
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לעניי� זה נשוב בהרחבה עת . היה צור� הכרחי בתיקו� החוק לש� הקניית מעמד לכנסת

  . בתיקו� לחוק עצמולמאמר נדו� בחלק השלישי 

 א�  ‰‰˘˜ÈÏ‰�Ó˙ÂÚהיה מ� ההלכה שבפרשת לא ברור , ובהמש� לכ�, שנית
, משמעותה היא שלא נית� להביא את עמדת הכנסת לפני בית המשפט באופ� עקי�

במוב� זה לא ברור . ידי היוע� המשפטי לכנסת� ידי היוע� המשפטי לממשלה או על� על

קבילות סביב טענות של �א� היסוד להלכה שבפסק הדי� היה למעשה מחסו� של אי

ידי בעל די� �  או שמא חס� פרוצדורלי שנית� לעקו� על14,ניי� חוקתיות החוקהכנסת לע

 ÈÏ‰�Óבפרשת ) א: (בשל כמה סיבותתוק� � שאלה זו קיבלה משנה. א כוח חלופיאו ב
˙ÂÚ˜˘‰‰שהכנסת לא תהא , כאמור, נקבע במפורש � יוזמ� להלי� ,צד להלי� כי הג

) ב(; ה להביא דבריה דרכו ויש להניח כי הכנסת יכול15,היוע� המשפטי לממשלה

ג� מעמדו של היוע� המשפטי לכנסת בחוק וע  ‰‰˘˜ÈÏ‰�Ó˙ÂÚמה לאחר הלכת � זמ�

בפועל הובאה ) ג (16;לרבות זכותו לבקש להתייצב בהליכי� ולייצג את הכנסת, הכנסת
ידי היוע� המשפטי �  וא� על17ידי היוע� המשפטי לממשלה�  א� על–עמדת הכנסת 

ובית המשפט לא קבע כי אי� לקבלה או כי , פט בכמה מקרי� לפני בית המש– 18לכנסת

ג� כא� נית� להקשות כבר בשלב זה א� אכ� היה הכרח בתיקו� . אי� לית� לה כל משקל

או שמא די היה בפרקטיקה החוקתית ובספקות , החוק תו� הקניית מעמד לכנסת

י שהיה  כדי להשאיר את המצב המשפטי כפ ‰‰˘˜ÈÏ‰�Ó˙ÂÚהפרשניי� שעלו מפרשת 

  .טר� תיקו� החוק
בהירויות בכל הנוגע למעמדו של היוע� � היו אי, וא� זאת בהמש� לאמור, שלישית

כלו� זימונו הינו כבעל די� לכל דבר . המשפטי לממשלה בהלי� שעניינו חוקתיות החוק

 
ברק : להל� ()1993( ואיל� 37חקיקה הפרשנות  –כר� שני  ËÙ˘Ó· ˙Â�˘¯Ùראו והשוו אהר� ברק    14

ËÙ˘Ó· ˙Â�˘¯Ù( . בקנדה הובעה גישה מצמצמת למדי בכל הנוגע לקבילות של עמדות חברי

 BARRY L. STRAYER, JUDICIAL REVIEW OF ראו, לדיו� בעניי� זה. הפרלמנט בעת הלי� החקיקה

LEGISLATION IN CANADA 163-166 (1968).  

  .381' בעמ, 4ש "לעיל ה,  ‰‰˘˜ÈÏ‰�Ó˙ÂÚפרשת    15

 .להל� בפרק השניבהרחבה דו� יעניי� זה י. 2ש "לעיל ה, לחוק הכנסת) ג(17 ' סוכ�) 4)(ב(17 'ראו ס   16
� "בג ;)28.8.2006, פורס� בנבו (ÈÒ˜Ë"ÊÎ¯Ó‰ "Ú·" Ó� 'Ï‡¯˘È ˙Ò�Î  �8179/05 "בג ראו   17

4885/03 Ú· ˙ÈÙÂ˙È˘ ˙È‡Ï˜Á ‰„Â‚‡ Ï‡¯˘È· ˙ÂÙÂÚ‰ ÈÏ„‚Ó ÔÂ‚¯‡"� Ó 'Ï‡¯˘È ˙Ï˘ÓÓ ,ד "פ

  .)ÂÙÂÚ‰ ÈÏ„‚Ó˙פרשת : להל� ()2004 (34�32, 14) 2(נט

פרשת : להל� ()2002 (640) 3(ד נו"פ, ¯ ‰Á"� ÔÂ¯Â‡ ÌÈÈÁ Î 'ÂÈ"˙Ò�Î �1030/99 " בג, למשל,ראו   18

ÔÂ¯Â‡( ;�3106/04 "בג ÈÂÎÊÏ ‰„Â‚‡‰È· Á¯Ê‡‰ ˙Â� Ï‡¯˘ '˙Ò�Î‰ ,ד נט"פ)בג; )2005 (567) 5" �

5131/03 Á"� ÔÓˆÈÏ ·˜ÚÈ Î '·˘ÂÈ �˙Ò�Î‰ ˘‡¯ ,פרשת : להל�() 2004 (577 )1(ד נט"פÔÓˆÈÏ () ש�

 לעניי� היעדר ÂÚ˜˘‰‰ ÈÏ‰�Ó˙הלכת , אול� כפי שהוסבר לעיל , הכנסת כמשיבשב ראשצוי� אמנ� יו

  ).ומטעמיה, שיב זהמעמד לכנסת אמורה הייתה לכאורה לחול ג� על מ
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 20? או שמא כמייצג של המדינה שהיא בעלת הדי�19וגבלכבעל די� בעל מעמד מ, ועניי�
חילוקי דעות של כיצד יש לפעול במקרה  – התעוררו שאלות נוספות זהבהקשר קרוב ל

 או בינו לבי� הכנסת ,בי� היוע� המשפטי לממשלה לבי� היוע� המשפטי לכנסת
התייצבות �  לעניי� אי ‰‰˘˜ÈÏ‰�Ó˙ÂÚ כלו� ג� אז חלה הקביעה שבפרשת 21?עצמה

  ?הכנסת וזימו� היוע� המשפטי לממשלה
 א� הקביעה שבו לענייננו  ‰‰˘˜ÈÏ‰�Ó˙ÂÚ הדי� בעניי� לא ברור היה מפסק, רביעית

  ‰‰˘˜ÈÏ‰�Ó˙ÂÚבפרשת , כ�. משנה שלה� על הכנסת כאורג� או ג� על אורגניחלה רק 
 ה� הכנסת וה� 22.כוונה העתירה לא רק כנגד הכנסת אלא ג� כנגד ועדת הכספי�, כזכור

פסק ב הקביעה  כלו� הטעמי� שביסוד23.ועדת הכספי� נמחקו מתורת משיבי� בהלי�
שאלה ?  לכנסת חלי� ג� על ועדה מוועדות הכנסתכצד להלי�הדי� לעניי� היעדר מעמד 

 הכנסת ראש� שבדומה נית� לשאול לעניי� אורגני� נוספי� של הכנסת כגו� מעמדו של יו
ת זא.  או של אורגני� נוספי�25 כבעלי די�יחידי� מעמד� של חברי כנסת 24,כמשיב

 
,  דבר ועניי�כלומר כמי שזכאי אמנ� לטעו� במסגרת ההלי� אול� בלא מעמד מלא של בעל די� לכל   19

ראו עוד . אלהבא בלא זכאות וחבות בהוצאות משפט וכיוצ,  בלא זכות לערער על פסק הדי�:למשל

  . השלישילהל� בחלק 

 כמו ,118ח "ס, 1958�ח"תשיה, )המדינה כבעל די�( לחוק לתיקו� סדרי הדי� האזרחי 4� ו3 'וראו ס   20

ה "ח התשכ"ס, ]נוסח חדש[ )צבות היוע� המשפטי לממשלהיהתי( לפקודת סדרי הדי� 2 'סג� את 

כמו (יצוג המדינה או נושא תפקיד בשירות המדינה או אורג� המדינה הפועל מכוח הדי� י לעניי� ,182

 1 'סאת גיסא ראו  מאיד� ;)4730ת "ק, 1984� ד"שמתה,  לתקנות סדר הדי� האזרחי31ג� את תקנה 

מעמדו הוא של בעל די� לכל , א� בהתייצב היוע� המשפטי לממשלה בהלי�, שאלה היא. הלפקוד

˘ÌÈÏ˘Â¯È ˙È¯ÈÚ ' ˙Â‡È¯· È˙Â¯È � 546/04א "וראו לעניי� זה ע(דבר ועניי� או שמא מעמדו מוגבל 

˙ÈÏÏÎ) של מעמד היוע� המשפטי לממשלה בהליכי� כמו , לשאלה זו. ))20.8.2004, פורס� בנבו

 האפשרות לתת סעד ישיר :למשל –יכולות להיות השלכות דיוניות , הליכי� לעניי� חוקתיות החוק

וא� היכולת לחייבו או ) א� ההלי� התנהל בערכאה נמוכה(קיומה של זכות ערעור בידיו , כנגדו

 בחלק� .הסדרי� שוני� בי� הפרובינציותיש  , התעוררה שאלה זוש�, בקנדה. לזכותו בהוצאות משפט

ולו לעניי� , הינו כבעל די�) Attorney General(ברור כי מעמדו של היוע� המשפטי לממשלה 

הבאת עמדתו ולא בהיותו בברור כי כל מעמדו מתמצה במעורבות בהלי� וובחלק� , חוקתיות החוק

 .PETER W 2 כ� ראו.  ואיל�43'  בעמ,14ש "לעיל ה, STRAYERראו בעניי� זה . בעל די� של ממש

HOGG, CONSTITUTIONAL LAW OF CANADA §§ 59-24–59-25 (4th ed. 1997).  

 –מעמדה של הכנסת בעתירות לפסילת חוקי� "ראו לעניי� זה התיאור המובא אצל מיכאל אית�    21

  ).2006 (109�108, 91 ד ‰‡¯˙ „ÔÈ" טחו�ישר הב'  עדאלה נ�8276/05 "בעקבות בג

 .שנותרו לבסו� המשיבי� היחידי� להלי�, כמו ג� כנגד שר האוצר והרשות לניירות ער�   22
 .10ש "לעיל ה ,ÂÚ˜˘‰‰ ÈÏ‰�Ó˙ ההחלטה בפרשת ראו   23
 כדי לבסס את המסקנה  ‰‰˘˜ÈÏ‰�Ó˙ÂÚאוזכרה ההלכה שבפרשת , 12ש "לעיל ה, ÌÁ�Óבפרשת    24

ג� , ע� זאת. על הנימוקי� שבה, רה הכנסת מתורת משיב בעתיראש�שבלפיה יש למחוק את יו

 הכנסת ראש�שבבהקשר זה יכולות להתעורר טענות לא פשוטות באשר למעמדו החוקתי של יו

 . נטי במסגרת תקיפה של חוקוובה� יהיה משיב רלשמקרי� לו
). 2000 (255) 2(ד נה"פ, ÔÈÈË˘�È·Â¯ '·‰ ¯˘ÈÔÂÁË � �3267/97 "ראו לעניי� זה חילוקי הדעות בבג   25

 הכרזת ה שלחברי כנסת לדיו� בשאלת השעייתכמה שיא ברק היה בדעה כי אי� מקו� לצירופ� של הנ
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על פג� בהלי� להתבסס חוקתיות החוק יכולה � ורה באילא פע� טענה הקש: ועוד
 ההלכה שנקבעה בשעתו חלה ממילא לא ברור א� ג� במצב דברי� זה 26.החקיקה
  .  ‰‰˘˜ÈÏ‰�Ó˙ÂÚבפרשת 

בה� ש חלה רק בעתירות  ‰‰˘˜ÈÏ‰�Ó˙ÂÚלא ברור היה א� ההלכה שבפרשת , לבסו�
 נדירות באופיי� –בעתירות או שמא חלה היא ג� , נטע� בעניי� חוקתיות חוק של הכנסת

 כלו� היה מקו� להבי� את ההלכה 27. לעניי� פרשנות חוק יסוד או הלי� תיקונו–

 הפע� – כקובעת כי במקרה מעי� זה לא תצור� הכנסת  ‰‰˘˜ÈÏ‰�Ó˙ÂÚשבפרשת 

  28?בכובעה כרשות מכוננת

 או –הכנסת בעתירות לעניי� חוקתיות החוק של בכל הקשור למעמדה , הנה כי כ�

 ברורה  ‰‰˘˜ÈÏ‰�Ó˙ÂÚיתה הלכת י ה–  לכאורה של מעמד מעי� זהו להיעדר:יתר דיוקל

. תאורטיותג� א� , וררה שאלות לא פשוטותעאול� , פי לשונה וטעמיה�לכאורה על

יצוג הכנסת יהוראות לעניי� ה והוספת 2000ע� תיקו� חוק הכנסת בשנת , מעבר לכ�

 היה לצפות כי תתעורר השאלה א� יש נית�, בערכאות ומעמד היוע� המשפטי לכנסת
דיו� , למיטב ידיעתנו . ‰‰˘˜ÈÏ‰�Ó˙ÂÚבשינוי זה של הדי� החרות כדי לשנות מהלכת 

שנית� היה להעלות על פי  א� על,  על כ�נוס�.  או בספרותבפסיקההתעורר מעי� זה לא 

ת הדעת כי קביעה כה משמעותית לעניי� היעדר מעמד לכנסת בהליכי� לעניי� חוקתיו

 
אמנ� בסיס ההנמקה של הנשיא ברק היה . השופט חשי� סבר כי יש מקו� לעשות כ�ואילו  ,הבטלות

, העובדה כי חברי הכנסת האמורי� ביקשו להצטר� לאחר מת� פסק הדי� לדיו� מאוחר בעניי� הסעד

 הנשיא ו של כעולה מעמדת;יתה להתעורר ג� במסגרת פסק הדי� עצמוי ברי כי השאלה יכולה האול�

א� . היה מוצא מקו� לאפשר שמיעת� של חברי הכנסת האמורי� במסגרת ההלי� עצמושיתכ� י, ברק

 ÂÚ˜˘‰‰ ÈÏ‰�Ó˙בשי� לב להלכה שנקבעה בפרשת , היה מתעורר קושי לאפשר זאתשיתכ� י, כ�

ולכאורה ג� לאורגני� חוקתיי� שבה כגו� חברי הכנסת , מעמד לכנסת כצד להלי�לעניי� היעדר 

 .עצמ�
� "בג; 17ש "לעיל ה, ÂÙÂÚ‰ ÈÏ„‚Ó˙פרשת ; 18ש "לעיל ה, ÔÓˆÈÏפרשת  , למשל,לעניי� זה ראו   26

4927/06 � Ï‡¯˘È· ˙È‡ÂÙ¯‰ ˙Â¯„˙Ò‰‰ '‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰) 25.9.2007, פורס� בנבו.(  

פרשת : להל� ()1996 (15) 5(ד נ"פ, Ï‡¯ËÈÓÚ·" Ó� 'Ï‡¯˘È ˙Ò�Î  �4676/94 "בג , למשל,ראו   27

Ï‡¯ËÈÓ( ;�1368/94 "בג � ˙¯ÂÙ 'Ï‡¯˘È ˙Ï˘ÓÓ ,ד נז"פ)92/03ב "ע; )1994 (913) 5 � ÊÙÂÓ '

·˘ÂÈ� ˘‡¯˘˘‰ ˙Ò�ÎÏ ˙ÈÊÎ¯Ó‰ ˙Â¯ÈÁ·‰ ˙„ÚÂ �‰¯˘Ú ,2003 (793) 3(ד נז"פ .( 
 הג� שהעובדות יכלו ,לה כי שאלה זו לא באה לכדי בירורעו� מ בית המשפט העליו שלעיו� בפסיקת   28

Ï‡¯˘È· ÔÂËÏ˘‰ ˙ÂÎÈ‡ ÔÚÓÏ ‰ÚÂ�˙‰ ' ˙„ÚÂ � �5160/99 "בפסק הדי� בבג, כ�. להצדיק את בירורה

ËÙ˘ÓÂ ˜ÂÁ ‰˜ÂÁ ,פרשת : להל�() 1999 (92) 4(ד נג"פÔÂËÏ˘‰ ˙ÂÎÈ‡ ÔÚÓÏ ‰ÚÂ�˙‰ ( צוי� אורג�

לאחר שהלי� , משיב להלי� שעיקרו שימוש בסמכות המכוננת כ–עדותיה ו ועדה מו–של הכנסת 

, פורס� בנבו( ¯‡˘ ‰Á" ¯Â„‚È·‡ Î� ÔÓ¯·ÈÏ '‰Ï˘ÓÓ �5163/99 "ראו ג� בג. החקיקה נסתיי�

� ˘"Á ˙ÚÈÒ„ �2257/04 "וכ� בג; )ÔÓ¯·ÈÏפרשת : להל�) (5.8.1999Ú˙"� Ï '˙·˘ÂÈ� ˙„ÚÂ ˘‡¯

‰ ˙Ò�ÎÏ ˙ÈÊÎ¯Ó‰ ˙Â¯ÈÁ·‰�  ). 2004 (685) 6(ד נח"פ, 17
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שלמעשה נראה כי קביעה זו הרי  29,ולו אקדמי, של ממשהחוק תעורר הדי� ודיו� 

ביטוי מעניי� לכ� נית� אולי למצוא .  נותרה כמעט עלומה ‰‰˘˜ÈÏ‰�Ó˙ÂÚשבפרשת 
בה� רבות שעתירות ב, כמו כ� 30;כמעט ולא חזרועל הלכה זו , למיטב ידיעתנובכ� ש

הכנסת ,  ‰‰˘˜ÈÏ‰�Ó˙ÂÚ לאחר הלכת ונדונו, הועלתה טענה בעניי� חוקתיות החוק

 ÈÏ‰�Óלמרות פסק הדי� בפרשת  , בלא התייחסות לכ� בפסק הדי�,מופיעה כמשיבה
˙ÂÚ˜˘‰‰.31 כאמור לעיל: זאת ועוד ,�תייחס בית המשפט לעמדת ה בפסקי די� שוני

 –ידי פרקליט מפרקליטות המדינה �  א� על,הכנסת כפי שהובאה לפניו בדרכי� שונות

 –מכא� . ידי היוע� המשפטי לכנסת� א� על ו– ידי היוע� המשפטי לממשלה�  על:כלומר

  .לתיקו� לחוק הכנסת

  התיקו� לחוק הכנסת. 2

 ÈÏ‰�Ó בשונה מהלכת –ובו נקבע תיקו� לחוק הכנסת   נתקבל12.2.2008ביו� , כאמור
˙ÂÚ˜˘‰‰ – כי  � תוזמ� הכנסת להלי� ותוכל ,שאלת תוקפו של חוקאת בהליכי� המעלי

  ".טענותיה להוכחת תוקפו"יע את להשמ

עיו� בהיסטוריה החקיקתית של התיקו� האמור מאפשר ללמוד על הטע� המרכזי 

 שגויה  ‰‰˘˜ÈÏ‰�Ó˙ÂÚ חלק מחברי הכנסת כי הלכת ה שלתחוש –שעמד ביסוד התיקו� 

בה� עולה שאלת חוקתיותו של שלכנסת מעמד במסגרת הליכי� שלא יהיה תכ� יוכי לא י

 כי היא באה לעג� את זכותה של הכנסת 33 החוק נאמר לעניי� זה בהצעת32.החוק

 
בעניי�  כמו ג� ,וזאת בשי� לב במיוחד לכתיבה הענפה בעניי� המהפכה החוקתית והשלכותיה   29

  .כנסתל בית המשפט העליו� � בי�יחסיה

 .12ש "לעיל ה, ÌÁ�Óפרשת    30
� ÈÈ¯ÈÚ˙ ·‡¯ �4947/03 "בג; 17ש "לעיל ה, ÈÒ˜Ë"ÊÎ¯Ó‰ "Ú·"Ó פרשת ,  למשל,ראו   31� Ú·˘ '

Ï‡¯˘È ˙Ï˘ÓÓ) �1661/05 "בג; )10.5.2006, בופורס� בנ ‰ÊÚ ÛÂÁ ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰�  ' ˘‡¯

‰Ï˘ÓÓ‰,�5026/04 "בג; )2005 (481) 2(ד נט" פ  ÔÈÈÊÈ„22 –Ú· ÌÈËÈ‰¯ Ò˜ÂÏ„ ˜¯‡˘ "� Ó 'Ú¯" Ô

 ˙·˘· ‰„Â·Ú È¯˙È‰–‰ÁÂÂ¯‰Â ‰„Â·Ú‰ „¯˘Ó ÁÂ˜ÈÙ‰ Û‚‡  ,�5304/02 "בג; )2005( 38) 1(ד ס"פ 

‡Â ‰„Â·Ú ˙Â�Â‡˙ ÈÚ‚Ù� ÔÂ‚¯‡� Ï‡¯˘È· ‰„Â·Ú ÈÚ‚Ù� ˙Â�ÓÏ 'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó ,Ï‡¯˘È ˙Ò�Î ,ד "פ

‰ÈÓÂ˜Ó‰ ‰ˆÚÂÓ˙  �7138/03 "בג; 17 ש"הלעיל , ÂÙÂÚ‰ ÈÏ„‚Ó˙פרשת ; )2004 (135) 2(נט

ÁÂ�‡È�‚' ˙ ‰ˆÚÂÓ‰ È¯·ÁÂ� 'ÌÈ�Ù‰ ¯˘ ,�24/01 "בג; )2004 (709) 5(ד נח"פ � ¯ÏÒ¯ 'Ï‡¯˘È ˙Ò�Î ,

לעיל , ÔÓ¯·ÈÏפרשת ; 28ש "לעיל ה, ‰ ÚÂ�˙‰ÔÂËÏ˘‰ ˙ÂÎÈ‡ ÔÚÓÏפרשת ; )2002 (699) 2(ד נו"פ

, פורס� בנבו (‰Ó '˙Ò�Î˘‚· � �102/99 "בג; )ביטול תיקו� לחוק יסודשל בהקשר  (28ש "ה

�˘·Ú Â·‡‡� ¯ 'ÂÈ¯ �4513/97 "בג; )17.1.1999¯˘‡˙Ò�Î‰  ,1998 (26) 4(ד נב"פ.(  

‰‡¯˙ במאמר שפורס� בכתב העת מופיע  ביטוי נוס� ולא שגרתי להיסטוריה החקיקתית של החוק   32

ÔÈ„על  �. בו הוא מסביר את הרקע לתיקו� החוקש, מיוזמי התיקו� לחוק,  מיכאל אית�בר הכנסתידי ח

  .21ש "לעיל ה, אית�ראו . המאמר נכתב טר� השלמת הלי� החקיקה והושל� במקביל לקבלת החוק

2008� ח"התשס, ) בעניי� תוקפו של חוקצבות בהלי�יהתי( )25' תיקו� מס(ראו הצעת חוק הכנסת    33 ,

 נייצג את עצמנו בבית המשפט ללא היוע� :כי� אישרו טרומית"הח"שחר איל� ראו ג� . 103ח "ה
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 ההלכה שנקבעה כדי להתגבר על וזאת ,להתייצב לפני בית משפט הד� בחוקתיות החוק

 – חוק ו שלבה� עלתה שאלת חוקתיותשמקרי� בהמש� ל ו, ‰‰˘˜ÈÏ‰�Ó˙ÂÚבפרשת 

 המשפט ביתשל  בהתייחס להנמקות 34.הכנסת נשמעה בהלי�בלא ש –וחוק נפסל 
עניינ� עצמאות החוק מ� המחוקק ע� סיו� ש,  ‰‰˘˜ÈÏ‰�Ó˙ÂÚהעליו� לעמדתו בפרשת 

מ� . דברי� אלה של בית המשפט מעוררי� קושי"כי   נרש� בדברי ההסבר,הלי� החקיקה

הראוי שבהלי� שבו נטענות טענות נגד תוקפו של חוק תהא הכנסת כרשות המחוקקת 

ת לאור ההלכות שהרחיבו את זכות העמידה בפני הדבר נכו� ביתר שא. רשאית להישמע

 הכפי שעול, טעמי� נוספי� לצור� שראתה הכנסת בתיקו� החוק". בית המשפט העליו�

היו מצבי� של חילוקי דעות בי� היוע� המשפטי ,  של החוקת החקיקתיהמ� ההיסטורי

משפטי ידי היוע� ה� ראוי של הכנסת עללא יצוג י והחשש ל,לממשלה לבי� עמדת הכנסת

 
 ברי הכנסתמטע� ח(בנוסח הראשוני של הצעת החוק  .אı¯‡‰ 24.10.2007, 9" המשפטי לממשלה

הצעת , ) אילטוב ואלכסנדר מילר רוברט, מיכאלי� אברה, יעקב מרגי, אביגדור יצחקי,מיכאל אית�

 )17/2937/פ (2007�ז"תשסה, ) ייצוג הכנסת בערכאות משפטיות–תיקו� (חוק הכנסת 

)www.knesset.gov.il/privatelaw/data/17/2937.rtf (היה הניסוח שונה מזה שנדו� לאחר מכ� ,

ניי� הנוגעי� ראה היוע� המשפטי לכנסת כי הלי� שלפני בית משפט מעלה שאלה או ע"פיו �ועל

, לרבות הלי� שנדונות בו טענות הנוגעות לחוקתיותו של חיקוק, לכנסת או יכולי� להשפיע עליה

החוק שהתקבל שונה , כפי שנית� לראות". רשאי הוא להתייצב באותו הלי� ולהשמיע את דברו

; המעמד שנית� הינו לכנסת ולא ליוע� המשפטי לכנסת: בשלושה ענייני� מרכזיי�מנוסח זה 

בה� מדובר ה� רק הליכי� הנוגעי� לתוקפו של חוק ולא כל שאלה או עניי� היכולי� שההליכי� 

והכנסת מוגבלת ; שהוא כמוב� נוסח רחב בהרבה, תוקפו של חיקוקעל להשפיע על הכנסת או 

יתה יכי ה, יצוי�.  רק בטיעו� לעניי� הוכחת תוקפו של החוק–פי החוק שנתקבל �  על–צבותה יבהתי

זו  הצעה ; עוד טר� ההכרה בדי� החרות במעמדו של היוע� המשפטי לכנסת,הצעת חוק דומהבעבר 

:  בלא היתר בית המשפט,פי שיקול דעתו�קבעה כי היוע� המשפטי לכנסת יוכל להתייצב בהלי� על

כי חוקתיותו של חיקוק מושפע או כרו� או עלול להיות מושפע או , ראה היוע� המשפטי לכנסת"

להתייצב באותו הלי� ולהשמיע , לפי ראות עיניו, רשאי הוא, פלוני שלפני בית משפטכרו� בהלי� 

, ועל בטלותו בפרט, הצהרה על מעמדו של חיקוק בכלל"צוי� כי להצעה  בדברי ההסבר ."דברו

מ� הראוי כי יתאפשר לרשות המחוקקת לומר את , לאור זאת. משליכה ישירות על הרשות המחוקקת

ראו הצעת חוק סדרי הדי� ". באמצעות היוע� המשפטי לכנסת, ד בעניי�ג� כשאינה צ, דברה

 מיו� 2065/כ חנ� פורת פ"הצעת חוק של ח (1998�ח"התשנ, )יצבות היוע� המשפטי לכנסתיהת(

  ).עשרה�הכנסת הארבע, 16.3.1998

  ‰ÏÏ‡„Ú –˙ÂÈÂÎÊÏ ÈËÙ˘Ó‰ ÊÎ¯Ó‰ �8276/05 " המובאת בהקשר זה בהצעת החוק הנה בגההדוגמ   34

Ï‡¯˘È· È·¯Ú‰ ËÂÚÈÓ‰�  '·‰ ¯˘ÈÔÂÁË )על טיעו� זה חזר מציג החוק ). 12.12.2006, פורס� בנבו

 של הכנסת 207' פרוטוקול ישיבה מס ראו .יה והשלישיתיבמסגרת הדיו� בכנסת בקריאה השנ

להרחבה ניכרת  .www.knesset.gov.il/plenum/data/01663908.doc ,)12.2.2008( עשרה�השבע

לרבות טיעו� בשאלה מדוע ראוי היה לאפשר ייצוג של עמדת הכנסת דווקא במסגרת , ושל עמדה ז

 .21ש "לעיל ה, אית�ראו , הלי� זה
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 היועצת המשפטית ה של כעולה מעמדת,טע� של כבודשהיה א� ייתכ�  35;לממשלה

במקו� שהכנסת עומדת כעני בפתח "התיקו� לחוק רצוי שכ� שהוסיפה כי , לכנסת בדיו�
  36".היא הולכת בדר� המל�

פער בי� הטעמי� שביסוד הלכת יש כי , קדי� את המאוחרלהובלי , יצוי� כבר עתה

ÈÏ‰�Ó˙ÂÚ˜˘‰‰  שהובילו לתיקו� חוק הכנסת �לפחות לפי ההיסטוריה , לבי� הטעמי

 , נסמכה על טעמי� תאורטיי� ‰‰˘˜ÈÏ‰�Ó˙ÂÚבעוד שהלכת , כ�.  שלותהחקיקתי

 �התיקו� לחוק מבוסס בעיקר על טעמי� , לעצמאות החוק מ� המחוקקבעיקר� הקשורי

� למצב של חילוקי פתרובהכנסת לפני בית המשפט וייצוגה של מעשיי� הקשורי� באופ� 

  . דעות אפשריי� בי� היוע� המשפטי לממשלה לבי� הכנסת

להבדיל מפרשנות , ספק א� היה צור� בתיקו� החוק דווקא, כאמור לעיל :זאת ועוד

  ‰‰˘˜ÈÏ‰�Ó˙ÂÚנוכח השאלות שעלו מפרשת אל  וזאת , ‰‰˘˜ÈÏ‰�Ó˙ÂÚשל פרשת 
צירו� �  א� אי ‰‰˘˜�ÓÈÏ‰˙ÂÚלא ברור היה מהלכת שעמדנו על כ� , למשל, כ�. עצמה

 וא� המשמעות היא כי ג� א� תבקש הכנסת להצטר� ,קבילות� נו כלל של איהכנסת ה

 – במישרי� או בעקיפי� –עוד ראינו כי בפועל נשמעה עמדת הכנסת . הדבר לא יתאפשר

�יתכ� כי א� היו עומדות למבח� היה י ו,למבח�לא עמדו שאלות אלו . בלא מעט מקרי

 ועל כ� נרחיב בפרק האחרו� של מאמר זה – יתרה מכ� 37. בתיקו� החוקמתייתר הצור�

 ÈÏ‰�Óהבהירויות שעלו מהלכת �לכאורה את מכלול אי התיקו� לחוק הכנסת לא פתר –
˙ÂÚ˜˘‰‰, בהירויות משל עצמו� יה� אילע ובמידה רבה א� הוסי� .  

 וזו ÈÏ‰�Ó˜˘‰‰ ˙ÂÚפרשת העולה מ זו –על רקע שתי הגישות השונות , הנה כי כ�

 עולה הצור� בהערכת גישות אלו ובמת� –שבאה לעול� במסגרת התיקו� לחוק הכנסת 
הא� בהליכי� הנוגעי� לשאלת חוקתיות החוק אכ� יש : תשובה לשאלה ברמה העקרונית

היוע�  תתייצבו או שמא אי� לצרפה להלי� ודי בה–  לית� מעמד לכנסת בהלי�אפשרות

ברור כי :  ודוק.נעבור עתה, מאמרה עיקרו של  שהיא,לשאלה זו? המשפטי לממשלה

; המצב המשפטי הנוהג כיו� בשאלה זו ברור למדי וזאת אל נוכח התיקו� לחוק הכנסת

לדעתנו עדיי� יש לבחו� א� התיקו� היה במקומו מלכתחילה או שמא לא היה , ע� זאת

יקו� הת, כמו כ�.  ‰‰˘˜ÈÏ‰�Ó˙ÂÚמקו� לשנות מההלכה שעלתה מפסק הדי� בעניי� 

 כמו ג� על –עמידה על שאלות אלו , לדעתנו. לחוק הכנסת מעורר שאלות פרשניות רבות

 קשורה קשר הדוק לשאלה א� התיקו� לחוק היה נדרש א� לאו –פתרונות אפשריי� לה� 

 נדו� תחילה בהיבט העקרוני של הסוגיה ולאחר מכ� נעבור , אפוא,לש� כ�. ובאיזה אופ�
  .ליישומה הלכה למעשה

 
24.12.2007( 17�הכנסת ה, ועדת הכנסת של 186' ישיבה מסראו פרוטוקול    35( www.knesset.gov.il/ 

protocols/data/html/knesset/2007-12-24.html.  

11.2.2008( 17�הכנסת ה, ועדת הכנסת של 206' ישיבה מסראו פרוטוקול    36( www.knesset.gov.il/ 
protocols/data/html/knesset/2008-02-11.html. 

  .השלישי למאמרלהל� בחלק וראו על כ� בהרחבה    37
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  ? עתירות בעניי� חוקתיות החוקבכנסת מעמד ל .ב

 בעתירות שעניינ� בעלת מעמדשהכנסת תהא אפשר א� העקרונית התשובה לשאלה , אכ�
טיעוני� יש .  אינה פשוטה כל עיקר,כפי שאכ� נקבע בתיקו� לחוק הכנסת, חוקתיות החוק

מהטיעוני� חלק  ; כנגדוקל מעי� זה וטיעוני� כבדי משאפשרות למעמדכבדי משקל בעד 

חלק מצאו ביטוי דווקא ,  ‰‰˘˜ÈÏ‰�Ó˙ÂÚמצאו ביטוי והסבר בפסק הדי� בעניי� 

 – בי� בעד מת� המעמד לכנסת ובי� כנגדו –וחלק נוס� , בהצעות לתיקו� החוק בנדו�

ג� . מצאו ביטוי בדי� הקיי� בהקשרי� קרובי� לסוגיה כמו ג� בספרות העיונית בנדו�

  . ה זו תשובות מגוונותבמשפט ההשוואתי ניתנו לשאל

זה שנבקש להציג בחלק זה, על רקע דברי� אלה ֵ                       זו הת  להלכה שנקבעה בפרשת :     

ÈÏ‰�Ó˙ÂÚ˜˘‰‰  במסגרת � היה יסוד מבורר בכמה דוקטרינות המקובלות עד היו

תורת הפרשנות התכליתית , ובכלל זה עצמאות החוק, המשפט החוקתי בישראל
ג� הדי� הנוהג ברוב . נוספי� שעליה� נעמודוכ� שיקולי� חשובי� ) האובייקטיבית(

מסקנתו של בית , למרות זאת. מדינות המשפט המקובל תמ� בהלכה שנקבעה בה

ככל שיש לקרוא אותה כשוללת בכל מקרה מעמד של ,  ‰‰˘˜ÈÏ‰�Ó˙ÂÚהמשפט בפרשת 

מ� . הייתה אולי מצמצמת יתר על המידה, הכנסת בעתירות בעניי� חוקתיות החוק

ÈÏ‰�Ó מסקנתנו היא כי אפשר היה לקרוא את הלכת , באו ביתר פירוט להל�הטעמי� שיו
˙ÂÚ˜˘‰‰ לעניי� חוקתיות החוק באופ� המקנה לכנסת מעמד � בהקשר זה .בהליכי

יתבסס דיוננו על הבאת מכלול השיקולי� הרלוונטיי� ועל המסקנה העולה מ� העימות 

�שבה� נדו� בשאלה שהצגנו חלק מ� השיקולי� : זאת ועוד. פי עמדתנו�על, ביניה

יכולי� לבסס ה� את המסקנה כי יש להעניק לכנסת מעמד בהליכי� לעניי� חוקתיות החוק 
בדיו� שלהל� נבקש לחדד שניות זו ולהסביר . וחלק� יכולי� לבסס את המסקנה ההפוכה

לפיה אכ� אפשרי היה לית� מעמד , ידינו�מדוע בכל זאת עדיפה המסקנה המוצעת על

שאלה נפרדת היא א� קבלת מסקנתנו זו בדבר . ירות לעניי� חוקתיות החוקלכנסת בעת

מת� המעמד לכנסת הצריכה בהכרח את שינוי החוק או שאפשר היה להסתפק בפרשנות 

  .שאלה זו תידו� כאמור בפרק השלישי למאמר.  ‰‰˘˜ÈÏ‰�Ó˙ÂÚמרחיבה של הלכת 

  רשויותהפרדת . 1

מת� מעמד לכנסת בהליכי� לעניי� � � באיאחד הטעמי� המשמעותיי� לכאורה התומכי
של הלי� : הטיעו� בנדו� הוא זה. חוקתיות החוק הוא העיקרו� בדבר הפרדת רשויות

זהו הלי� שבסמכותה של הרשות . ביקורת שיפוטית על חוקתיות החוק אינו הלי� חקיקה

לפרשנות החוק .  במסגרת תפקידה במכלול הרשויות ובהתא� להפרדה ביניה�,השופטת

אול� אי� ה� חלק , כמו ג� להכרזה על בטלות של חוק יש כמוב� תוצאות נורמטיביות

ממילא יש למנוע .  הרשות המחוקקתשבסמכותה שלאינטגרלי מהלי� החקיקה 

בו זירת החקיקה מועברת לבית המשפט על דר� של טיעו� של שמלכתחילה מצב 
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הליכי� בשל רשויות שונות  תו� עירוב לא רצוי והכול, המחוקק עצמו לפני בית המשפט

� ואילו תפקידו של בית המשפט הוא ,תפקידו של המחוקק הוא לחוקק את החוק. שוני
 ממילא אי� זה ראוי כי 38.המחוקק לא אמור להיות פרש� של חוקיו הוא. לפרש את החוק

הנדרש לפרשנות החקיקה לש� הכרעה , בית המשפט ":יהיה בעל די� בהלי� שזהו עיקרו

זהו הדי� הנוהג בכל הקשור בפרשנות  39".וע� לש� כ� במחוקקוינו רשאי להיא, בסכסו�

 40.ולכנסת אי� ברגיל מעמד בהליכי� אלו שה� עניי� של יו� ביומו בבית המשפט, החוק

תפיסה זו של ? מדוע אפוא שיחול די� שונה בכל הקשור בעתירות לעניי� תוק� החוק

ת השופטת לשפוט בלא מעורבות של  לפיה על הרשו– הפרדת רשויותבדבר קרו� יעה

� יהמחוקק בהליכי� תלוישל מעורבות � לעניי� איבכללי� תימוכי� מוצאת  –המחוקק 

על שופטי� במעורבות בהליכי המוטלות  ובמגבלות 41,ועומדי� לפני בתי המשפט מזה

א� ביקשה הכנסת לשנות מפסיקת בית ,  זהטיעו� בהמש� לקו 42.חקיקה בכנסת מזה
במסגרת הלי�   אול�43,פי תנאיו של חוק היסוד�לה לעשות כ� עלוכיהיא המשפט 

בית המשפט אינו מתבקש . לפני בית המשפטהצטרפות להלי� חקיקה ולא במסגרת 

ברגיל להביא את עמדתו לפני הכנסת במסגרת דיו� בחקיקה הבאה בעקבות פסק די� של 

 45,ולא בתוכ� פנימה נער� אפוא בי� הרשויות השונות 44הדיאלוג החוקתי. בית המשפט

ולא היה מקו� , וממילא אי� מקו� וצור� בצירו� הכנסת לעתירות שעניינ� חוקתיות החוק

ולפיו אי� לית� לכנסת ,  זהו מהל� הטיעו� בעניי� זה.וצור� בתיקו� חוק הכנסת בנדו�

הא� יש בטיעו� זה כדי להצדיק שלילה של כל . מעמד בהליכי� לעניי� חוקתיות החוק

  ?ובפרט בהליכי� לעניי� חוקתיות החוק, סתמעמד לכנ

 
  .383, 377 'בעמ, 14ש "לעיל ה, ËÙ˘Ó· ˙Â�˘¯Ù ראו ברק   38

 153עקרונות יסוד : כר� א ˙ÂÁ‰ ËÙ˘Ó‰Ï‡¯˘È ˙�È„Ó Ï˘ È˜אמנו� רובינשטיי� וברק מדינה    39

 ˘ÈË¯˜ÂÓ„ ‰¯·Á· ËÙÂ˙ראו עוד אהר� ברק ). רובינשטיי� ומדינה: להל�() 2005, מהדורה שישית(

377) 2004.(  

 .8ש "לעיל ה, ‰ÈËÙ˘Ó‰ ÌÂ¯ÂÙראו פרשת    40
 שמעו� :מדבה� הכנסת יכולה לדו� בהלי� תלוי ועוששטרית במקרי� '  דיונו של פרופ, למשל,ראו   41

˘Á· ËÙÂ·¯‰  כ� ראו ברק; )ËÈÙ˘‰ ÏÚ :ËÙ˘Ó· ˜„ˆ‰ ˙Î¯ÚÓ 420�415) 2004‰שטרית 

˙ÈË¯˜ÂÓ„ ,146' בעמ, 39ש "לעיל ה, מדינהרובינשטיי� ו; 389' בעמ, 39ש "לעיל ה. 
לעיל ,  שטרית, למשל,ראו. יתה מעורבות שופטי� בהליכי חקיקהיבה� השא� כי היו מקרי� נדירי�    42

ËÙ˘Ó " חופש העיסוק: על התיקוני� בחוק יסוד"ראו עוד אהר� ברק ; 344�343' מבע, 41ש "ה

Ï˘ÓÓÂ 1994 (545 ב.( 
 .27ש "לעיל ה ,Ï‡¯ËÈÓוראו פרשת , כגו� פסקת ההתגברות   43
 .בהמש�ראו " דיאלוג החוקתי"לרעיו� ה   44
די� של בית רשויות השלטוניות בעקבות פסק ההדיאלוג מתבטא בתגובה האפשרית של כל אחת מ"   45

וחוזר , בתגובת� של הרשויות השלטוניות לתגובה זו, בתגובתו של בית המשפט לתגובה זו, המשפט

  . 379' בעמ, 39ש "לעיל ה, ˘ÈË¯˜ÂÓ„ ‰¯·Á· ËÙÂ˙ ברק". חלילה
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. אי� בו כדי להצדיק מסקנה זו, על כל משקלו, טיעו� זה של הפרדת הרשויות, לדעתנו

בכ� שבית המשפט  – הפרדת רשויות � שלבמונחי – קושי  הדברי� אי�על פני, ראשית

 � כדבר טדיו� מעי� זה מתקיי� בבית המשפ. בו הכנסת הנה בעלת די�שד� בהלי� מסוי
 �. בה� הכנסת או אורגני� שוני� שלה ה� בעלי די�ששבשגרה בשורה ארוכה של הליכי

 הליכי חקיקה בבחינה של 46;לעניי� החלטות שהכנסת מקבלת במליאתה, הלדוגמ, כ�

 48;שיפוטיי� כגו� הסרת חסינות� בעתירות שעניינ� הליכי� מעי� 47;מקדמיי� בכנסת

 החלטות של ראשי ועדות בביקורת 49;הכנסת ראש� שבכנגד החלטות של יובעתירות 

 בית המשפט ו שלבכל אלו עולות שאלות לא פשוטות לעניי� התערבות.  ועוד50בכנסת

בשי� לב לאופי המיוחד של הכנסת ולהפרדת הרשויות , פרלמנטריי�� כי� פני�יבהל

 לראות ,קטגורית, יתה כי אי� מקו�י בית המשפט לא הו שלמסקנת,  ע� זאת51.בנדו�

מת� מעמד לכנסת בעתירות .  בעתירות אלוי�מי מהאורגני� שלה משיבבסת או בכנ

הכרה במעמד אפשרי לכנסת ג� .  אינו שונה על פניו מענייני� אלולעניי� חוקתיות החוק
 אפוא מטעמי� של תתבקשמ, בהקשרי� של ביקורת שיפוטית על תוקפו של החוק

  .ת מעמד ע� הליכי� אחרי� שבה� יש לכנסקוהרנטיות חוקתית

, שבו נית� מעמד לכנסת, בהלי� של ביקורת שיפוטית על חוקתיות החוק, שנית

סמכות הביקורת השיפוטית נשארת בידיו של בית המשפט כש� שסמכות החקיקה 

מת� המעמד בהלי� לרשות האחרת אינו משנה את חלוקת הסמכויות . נשארת של הכנסת

, הפתרו� לקושי שבדיו� בתוק� החוק. תהמונחת ביסוד העיקרו� בדבר הפרדת רשויו, הזו

אינו צרי� אפוא להיות בשלילת , שעה שהמחוקק מתייצב בהלי� השיפוטי שבנדו�

המעמד של הכנסת אלא במסגרת הפעלה זהירה של שיקול הדעת בעצ� ההחלטה 

ג� במסגרת הדיו� , אכ�. כמו ג� בתיחו� זהיר של היק� הטיעו� –להתייצב בהלי� 
 במונחי� של –ת השיפוטית על חוקתיות החוק נמצאה נקודת האיזו� בתוקפה של הביקור

 
ד "פ, ¯ ‰ÙÓ‰ ˙ÚÈÒ"� ÈÁ¯ÊÓ‰ ˙ÈÓÂ‡Ï ˙È˙„‰ ‰‚ÏÙÓ‰ Ï 'ÂÈ"˙Ò�Î„ �9577/02 " בג, למשל,ראו   46

 ).2002 (710) 1(נז
 ). 7.2.1999, פורס� בנבו(Â·Î· „Â·ÚÏ Â�˙ ˙˙ÂÓÚ ' Ï‡¯˘È ˙Ï˘ÓÓ„ � �856/99 " בג, למשל,ראו   47
 ). 1995 (661) 1(ד מט"פ, Á" Ï‡Ù¯ Î� ÈÒÁ�Ù 'Ï‡¯˘È ˙Ò�Î �1843/93 "ראו בג   48
�˘·Á" ¯È‡Ó Î� ‡�‰Î 'ÂÈ �400/87 " בג, למשל,ראו   49¯˘‡˙Ò�Î‰  ,בג; )1987 (729) 2(ד מא"פ" �

669/85 ¯‰ ¯È‡Ó ·‡�‰Î ,¯·Á-˙Ò�Î�  'ÏÏ‰ ‰ÓÏ˘ ,ÂÈ"˙Ò�Î‰ ¯ ,1986 (393) 4(ד מ"פ.( 
 ).2001 (800) 4(ד נה"פ, ¯Á"Î  ¯ÂÓÈÏ� ˙�·Ï 'Á" Î ÔÂ�Ó‡ÔÈÈË˘�È·Â �9070/00 "בג   50
עיו� מחודש בפיקוח השיפוטי על : 'שריד'עשרי� שנה למבח� "וראו בהרחבה לעניי� זה סוזי נבות    51

 Suzie Navot, Judicial Review of; )2003 (721 יט ˜¯ÁÓËÙ˘Ó È" הליכי� פרלמנטריי�
Legislative Process, 39 ISR. L. REV. 182 (2006) ; פרשתÔÓˆÈÏ ,בג;18ש "לעיל ה " �

1139/06 Á" Î „ÚÏ‚� Ô„¯‡ 'ÂÈ˘‡¯ ·˘ÌÈÙÒÎ‰ ˙„ÚÂ  )�5853/07 " בג;)12.12.2006, פורס� בנבו 

 ‰�ÂÓ‡– � ˙ÈÓÂ‡Ï ˙È˙„‰ ‰˘È‡‰ ˙ÚÂ�˙ '‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ )6.12.2007, פורס� בנבו.(  
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 לא בשלילת הסמכות לביקורת שיפוטית אלא בהפעלה זהירה שלה –הפרדת רשויות 

   52".איזוני� והבלמי�"כחלק ממנגנוני ה
לדעתנו יש לראות בהכרה במעמד אפשרי של הכנסת בהליכי� לעניי� , שלישית

, וב בתפיסה המודרנית יותר של הפרדת הרשויותחוקתיות החוק משו� מרכיב חש

המכירה בכ� שלמעשה מנגנו� האיזוני� והבלמי� שבעיקרו� בדבר הפרדת רשויות מוצא 

ביטוי לא בפעולות מנותקות זו מזו של כל רשות ובהפרדה מוחלטת שלה� האחת 

 53.רבות כבר נכתב על הדיאלוג החוקתי וחשיבותו, אכ�. מרעותה אלא בדיאלוג חוקתי

בעיקר בכל הקשור ,  יחסי הגומלי� בי� הרשויות בהקשר החוקתיה של ראיי–עיקרו 

לכל רשות .  על שיח מתמש� והדרגתיי�כמבוסס, לביקורת השיפוטית על חוקתיות החוק

 אול� השימוש –  א� סמכות חקיקה וא� סמכות שפיטה–יש את הסמכות שבידה 

ביא לידי ביטוי מיידי בכל מצב את שנעשה בסמכות זו מטע� הרשויות השונות אינו מ
לפגוע המצב בלא של לאפשר תיקו� ושינוי כדי  , זאת. אלא רק חלק ממנה�מלוא עצמת

 
ראו " (נשק לא קונבנציונלי"מוכרות בהקשר זה אמירות לפיה� יש לראות בצעד של ביטול חוק משו�    52

ראו ; )1996 (485) 3(ד נ"פ, ‰ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘‰ ÊÎ¯Ó '˙Ò�Î � �7111/95 "דברי השופט זמיר בבג

הריסו� ). 259�256' בעמ, 39ש "לעיל ה, מדינהרובינשטיי� ו; 447' בעמ, 41ש "לעיל ה, עוד שטרית

Î˘Ï˙  �1548/07 " בג:למשל(ביקורת שיפוטית על חוקתיות החוק לשבית המשפט נוקט בכל הנוגע 

� Ï‡¯˘È· ÔÈ„‰ ÈÎ¯ÂÚ '·Ï ¯˘‰ÈÌÈ�Ù ÔÂÁË) מ� פרשני ניכר למנוע א� במא, )14.7.2008, פורס� בנבו

) 2(ד נ"פ, ¯˘Á" Î ¯ÊÚÈÏ‡� ‚¯·„�Ê '¯Â„È˘‰ ˙Â �4562/92 " בג:למשל(חוקתיות �תוצאה של אי

�˘·Ï‚Ò 'ÂÈ � �5503/94 " בג;)1996 (793˘‡¯˙Ò�Î‰  ,�9098/01 " בג;)1997 (529) 4(ד נא"פ  ÒÈ�‚

� 'ÔÂÎÈ˘‰Â ÈÂ�È·‰ „¯˘Ó ,א� בקבלת עתירות בתחו� זה לעתי� נדירות ,))2004 (241) 4(ד נט"פ 

בוטלו סעיפי חוק " מהפכה החוקתית"וה, 5ש "הלעיל , ·�˜ ‰ÈÁ¯ÊÓ פרשתפסק הדי� במאז (למדי 

ד "פ, ˘¯ ‰·ÁÓˆ 'ÔÂÁË � �6055/95 "בג; 4ש "לעיל ה,  ‰‰˘˜ÈÏ‰�Ó˙ÂÚפרשת : בחמישה מקרי�

; 31ש "לעיל ה, ‰ÊÚ ÛÂÁ ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰פרשת ; 18ש "לעיל ה, ‡ÔÂ¯Âפרשת ; )1999 (241) 5(נג

 לבתי משפט אחרי� המקיימי� ואהבהשושיעור זה נחשב נמו� . 34ש "לעיל ה, ÏÏ‡„Ú‰פרשת 

דברי  (בית המשפט העליו� כבית משפט לחוקה"ראו אהר� ברק . ביקורת שיפוטית על חוקתיות החוק

: להל� ()2003 (318, 315ו Ï˘ÓÓÂ ËÙ˘Ó " )1.11.2001הנשיא בכנס במכו� הישראלי לדמוקרטיה 

, מסגרת עתירות מסוג זהלא פע� ב" מתוני�"וא� בשימוש בסעדי� ; ))"בית משפט לחוקה"ברק 

ËÙ˘Ó " השעיית הכרזת הבטלות" לעניי� זה ראו יגאל מרזל . הכרזת הבטלותה שלדוגמת השעי

Ï˘ÓÓÂ בעקבות  – יושר וסעד ,צדק, החוק: גשרו� צר מאוד"כ� ראו אמנו� רייכמ� ; )2005 (39 ט

עומדת לחוק חזקת מעבר לכ� ). 2007 (751�741, 701 לז ÌÈËÙ˘Ó" 'קיו� בנגב�הפורו� לדו'פרשת 

, ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘‰ ÊÎ¯Óפרשת (לפיה חזקה היא כי החוק חוקתי אלא א� כ� הוכח אחרת שחוקתיות 

  . פגיעה לא חוקתית,פניועל , שיש לכאורהלהראות , הנטל בנדו� הוא אפוא על העותר). ש�

השעיית "מרזל ; )2007 (392�371, 349 לז ÌÈËÙ˘Ó" שלושה מודלי� של חוקה"ראו גדעו� ספיר    53

הדיאלוג הקונסטיטוציוני לאחר ? חוקה למדינת ישראל"יואב דות� ; 52ש " לעיל ה,"הכרזת הבטלות

 'בעמ, 39ש "לעיל ה, ˘ÈË¯˜ÂÓ„ ‰¯·Á· ËÙÂ˙ ברק; )1997 (149 כח ÌÈËÙ˘Ó" 'המהפכה החוקתית'

ל  ביקורת שיפוטית בישרא–עוצמה והפרדת רשויות , סמכות"כ� ראו מנח� הופנונג . 389�376

  ).1997 (229, 211 כח ÌÈËÙ˘Ó" בפרספקטיבה השוואתית
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חוק כצעד של לא יכריז בית המשפט על בטלות ,  למשל,כ�. מרק� העדי� בי� הרשויותב

א� פירוש זה אינו מקובל על המחוקק הוא . שיהא חוקתיכ� ראשו� אלא ינסה לפרשו 

בית שיתכ� י, וכשלב נוס� בדיאלוג, רק אז. ול לחוקק את החוק מחדש באופ� שונהיכ
כלפי " ר�"אול� לא פע� יבחר בית המשפט בסעד , חוקתיות החוק�המשפט יכריז על אי

 קריאה 55,"פטור חוקתי" או סעדי� אחרי� כגו� 54השעיה של הכרזת הבטלות – המחוקק

 –ו לא יקבל את פסיקתהמחוקק החוק ואת היה ויבטל בית המשפט  56.לתו� החוק ועוד

וכ�  בהמש� ול לפרשכובית המשפט יו, יכול המחוקק להביא לשינוי בחוק היסוד

 יש חשיבות רבה לקיו� דיאלוג 58,עליה� עמדנו ג� במקו� אחרש מטעמי� 57.הלאה

הקשור במחלוקת שקמה סביב , בישראלהשורר חוקתי מעי� זה בייחוד במצב המשפטי 

עובדה שסממניו ב כמו ג� , מדמוקרטיה פרלמנטרית לדמוקרטיה חוקתיתהמעבר שנעשה

   59.של מעבר זה טר� הכו שורש כבמדינות אחרות

על רקע זה יש לראות בהכרה במעמד אפשרי של הכנסת בהליכי� לעניי� , לדעתנו
 �נכו� כי עיקר . בתו� שלבי סול� הדיאלוג החוקתי" שלב ביניי�"חוקתיות החוק משו

בית המשפט מגיב למחוקק :  בי� סמכויות,כלומר, תבצע בי� רשויותוג מהדיאל

זו דר� המל� וכ� עול� המשפט נוהג ). בחקיקה(והמחוקק מגיב לבית המשפט ) בפסיקה(

כל עוד נשמרת הפרדת הסמכויות במוב� זה שבית המשפט עוסק , אול�. מימי� ימימה

 לשלול כליל את הדיאלוג מדוע מוצדק, בעיקר בשפיטה והמחוקק עוסק בעיקר בחקיקה

�? במסגרת ההלי� המתקיי� בכל רשות ורשות בגדרי סמכותה: כלומר, ג� ברמת הביניי

 להביע את עמדתה – במקרי� מיוחדי� המצדיקי� זאת –מדוע אי� לאפשר לכנסת 

לדיאלוג , אכ�? במסגרת הלי� של ביקורת שיפוטית במסגרת סמכותו של בית המשפט

. ככל שהוא נעשה באופ� מצומצ� ומבוקר, עתנו תועלת אפשריתברמת ביניי� זו יש לד
 ואת החיכו� הנוצר 60יש בדיאלוג כזה כדי למת� את האפקט הדרסטי לעתי� של הדיאלוג

שמיעה של עמדת הכנסת יכולה אפוא . ביניה� כשכל אחת מה� פועלת במנותק מהשנייה

כיב דיאלוג עדי�  כמר–ודאי שלא כעניי� שבשגרה ,  בנסיבות מיוחדות–להיחשב 

ממרכיבי� בעלי תוק� נורמטיבי חזק יותר כגו� חוק המשנה מפסיקת בית המשפט או 

 
  .52ש "לעיל ה, "ית הכרזת הבטלותיהשע"ראו מרזל    54

 . ואיל�741' עמב, 52ש "לעיל ה, ראו רייכמ�   55
תרופות "עמנואל גרוס ; )1994 (759 פרשנות חוקתית –כר� שלישי  ËÙ˘Ó· ˙Â�˘¯Ùראו אהר� ברק    56

 ).1998 (433 ד Ï˘ÓÓÂ ËÙ˘Ó" חוקתיות
 . 53ש "לעיל ה ,ראו בהרחבה דות�   57
 .52ש "לעיל ה, "ת הכרזת הבטלותיהשעי"ראו מרזל    58
וראו לעניי� זה הדיוני� המקיפי� שנערכו בשני� האחרונות לעניי� השלכותיה של המהפכה    59

; )2004 (3 א ÌÈ˜ÒÚÂ ËÙ˘Ó"  מצווהת ב–המהפכה החוקתית " אהר� ברק ,למשל, ראו ;החוקתית

 59 א ÌÈ˜ÒÚÂ ËÙ˘Ó" סוגיות פתוחות ביישומה של המהפכה החוקתית: מילדות לבגרות"סומר הלל 

)2004 .( 
  .121�118' בעמ, 21ש "לעיל ה, אית�ראו עוד והשוו    60
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תהא לעמדת הכנסת השלכה על המידע המובא שיכול : זאת ועוד. תיקו� של חוק היסוד

במקרי� מסוימי� כי תכ� י ובכ� י,לפני בית המשפט במסגרת העתירה והתשתית לה
יתאימו יותר לתהלי� של דיאלוג בי� , יעניקש והסעד ,פטאליה יגיע בית המששהתוצאה 

 אפילו סלהיתפלעתי� עלול ה ,ניה� להבדיל מתהלי� דיוני המבוסס על נתק בי– הרשויות

   .כעימות

המסקנה היא אפוא כי אי� בתורת הפרדת רשויות ככזו משו� מניעה מוחלטת למת� 

יש : מעבר לכ�; תיות החוקמעמד לכנסת בהליכי� המתנהלי� בבית המשפט לעניי� חוק

במסגרת  – ובנסיבות מסוימות א� מועיל –לראות מת� מעמד מעי� זה כשלב אפשרי 

ברי כי יש להפריד בי� , כפי שכבר נרמז לעיל, ע� זאת. הדיאלוג החוקתי שבי� הרשויות

רעיו� הדיאלוג הוא .  של הכנסת בהלי� לבי� מימושה של יכולת זותיכולת ההתייצבו

 הוא מבטא אירועי� מיוחדי� וחריגי� של מעורבות הרשות האחת בענייניה  א�–חשוב 
 של הכנסת תיוחד תממילא חשוב כי מימושה של יכולת ההתייצבו. של הרשות האחרת

, עצ� ההתייצבות בהלי� אינה סו� פסוק: זאת ועוד. רק למקרי� החריגי� המצדיקי� זאת

הנחת המוצא . יצבות מעי� זושכ� אז תעלה השאלה מה יהא הטיעו� המתאי� להתי

והוא זה שיכול וצרי� לחל� בי� היתר , שלפיה בית המשפט הוא המופקד על פירוש החוק

 מצדיקה צמצו� – ולא המחוקק עצמו בטיעו� לפני בית המשפט –את כוונת המחוקק 

ניכר של קשת המקרי� שבה� תוכל הכנסת להתייצב בהלי� המתנהל לפני בית 

  . לא–שלילת היכולת להתייצב ;  כ�–ו� קשת המקרי� צמצ,  א� כ�61.המשפט

הכרה ביכולתה של הכנסת להתייצב בנסיבות מיוחדות בעתירות לעניי� , רביעית

חוקתיות החוק עולה בקנה אחד ע� העיקרו� בדבר הפרדת רשויות במוב� של ההכרה 
 יש למחוקק כנציגו הנבחר של הע� הריבו�, אכ�. במעמד של רשות אחת ברשות האחרת

על ניהולו ,  למעמד זה יש לית� ביטוי לא רק בשמירה על עצמאותו62.מעמד מיוחד

אלא ג� בהכרה בו , כנגזר מהתורה בדבר הפרדת רשויות, הפנימי ועל עיקר סמכויותיו

בי� היתר יש לית� משקל בהקשר . כאחת משלוש רשויות השלטו� על כל המשתמע מכ�

עמדתה בבית המשפט במסגרת ההלי� עצמה רואה בייצוג זה לחשיבות שהכנסת 

כ� עולה בעיקר . תקשורתבהמשפטי ולא רק בזירות אחרות כגו� דיוני� פנימיי� בכנסת ו

של תיקו� מהעליו עמדנו לעיל כמו ג� שמ� הרקע לחקיקתו של התיקו� לחוק הכנסת 

 וההכרה במעמד נפרד של יוע� משפטי לכנסת שיוכל לייצג את 2000אותו חוק בשנת 

לא בנקל נית� להתעל� אפוא מרצונו של המחוקק להביא את דברו  63. בערכאותהכנסת

 
 . 8ש "לעיל ה, ‰ÈËÙ˘Ó‰ ÌÂ¯ÂÙראו פרשת    61
 ).1998 (505�503, 481) 5(ד נב"פ, ˘¯ ‰·ÔÈÈË˘�È·Â¯ 'ÔÂÁË � �3267/97 "ראו למשל בג   62
ואול� רשאי , ייצג את הכנסת בערכאות"לחוק הכנסת נקבע כי היוע� המשפט לכנסת ) 4)(ב(17 'סב   63

או , ידי פרקליטות המדינה�לבקש כי הכנסת תיוצג על, בהסכמת היוע� המשפטי לממשלה, הוא

ה רא"מוסי� וקובע כי  לאותו חוק) ג(17 'ס". לייפות את כוחו של עור� די� אחר לייצג את הכנסת
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חיזוק אפשרי למסקנה זו נית� אולי למצוא בעובדה שעליה עמדנו . לפני בית המשפט

 ÈÏ‰�Óפרשת מאז במקרי� רבי� שנדונו לפני בית המשפט העליו� פיה � על, לעיל
˙ÂÚ˜˘‰‰אלה ;ת נשמעה עמדת הכנס אכ� ועסקו בחוקתיות החוק �א� צוינה , במקרי

 ÈÏ‰�Óלמרות הלכת ,  ממנהלא נמחקההיא , בעתירה כמשיבהבכל זאת הכנסת 
˙ÂÚ˜˘‰‰ .  

הכנסת נטולת כל מעמד בהליכי� לפני בית  קביעה קטגורית לפיה, על רקע זה

אינה , תבקש להצטר� להלי� בשלב מאוחר ואפילו א�, המשפט שעניינ� חוקתיות החוק

� להתעל� ממשמעות אפשרית של קביעה מעי� זו במישור היחסי� אי. פשוטה כל עיקר

 ובמידת מה מהשלכותיה האפשריות על הלגיטימיות של הלי� הביקורת ,בי� הרשויות

דווקא על רקע זה נית� לדעתנו להכיר .  ולו כפי שזו נתפסת בעיני המחוקק– השיפוטית

של הכנסת במשולש  החשובמעמדה את  הכרה מעי� זו מבטאת. במעמד הכנסת בהלי�

בסוג מיוחד הכנסת לחלק מהלי� הביקורת השיפוטית עמדת  בכ� את כתהרשויות והופ
אפילו לא , תו� הגברת הלגיטימיות שלו דווקא –זה של עתירות שעניינ� חוקתיות החוק 

כאשר בית המשפט ד� : יש לזכור 64.תתקבל עמדת הכנסת לגופה במקרה זה או אחר

אי� הוא פוגע בכבודה של הכנסת ומתערב באופ� לא , בנדו�בחוקתיות החוק ומחליט 

בבחינת תוקפו של החוק לאור חוקי היסוד בית המשפט משו� ש, זאת. ראוי בענייניה

כפי שהובע בחוקי היסוד שלאור� , מכבד לכאורה דווקא את רצונה של הכנסת עצמה

  65.נבחנת החוקתיות

לאור הליברליות תחייב לכאורה מת� המעמד לכנסת וכיבוד מעמדה מ: לא זו א� זו

הכרה באפשרות של מעמד � אי, אכ�. במשפט הישראלי) standing(בדיני המעמד שהרבה 

חוסר סימטריה בי� לכנסת בהליכי� לעניי� חוקתיות החוק יכולה להביא למצב של 
�בו ש הרחבת דיני המעמד בישראל מביאה למצב דברי� 66.הכנסת לבי� בעלי די� אחרי

 
כי הלי� שלפני בית משפט כרו� בשאלה משפטית הנוגעת לכנסת או משפיע , היוע� המשפטי לכנסת

 ."להתייצב באותו הלי� ולהשמיע את דברו, באישור בית המשפט, רשאי הוא, עליה
 מחזק את הבסיס לביקורת – לרבות הדיאלוג בי� השופט למכונ� –דיאלוג בי� השופט למחוקק "   64

 ראו מנגד .385' בעמ, 39ש "לעיל ה, ˘ÈË¯˜ÂÓ„ ‰¯·Á· ËÙÂ˙ ברק; "תיות החוקהשיפוטית על חוק

למקרה שבו בית המשפט לא , 8ש "לעיל ה, ‰ÈËÙ˘Ó‰ ÌÂ¯ÂÙאת העמדה המסויגת שהובעה בפרשת 

 .יקבל את עמדתה של הכנסת
� א כר ÌÈ·˙Î ¯Á·Ó" יסודותיה של ביקורת שיפוטית על חקיקת הכנסת"לטיעו� זה ראו אהר� ברק    65

ההבחנה �אימוב� שיש בטיעו� זה קושי לאור ). 2000, כה� ויצחק זמיר עורכי�' חיי� ה (310, 309

  .בי� כובעה של הכנסת כרשות מכוננת לבי� כובעה כרשות מחוקקתהפרסונלית לפחות 

 שכ� העותר ימצא עצמו ,ע� זאת יש הטועני� כי דווקא הקניית המעמד לכנסת תיצור חוסר סימטריה   66

עדת הכנסת ובעה במסגרת דיו� בוועמדה זו ה. רק אל מול הממשלה אלא ג� אל מול הכנסתלא 

פורו� , 3.2.2008מיו� (È�ÈÏ ˘‚Â‰˘ ‰„ÓÚ ¯Â ˙Ò�Î‰ ˙„ÚÂב, הדי��ידי לשכת עורכי� עלבהצעת החוק

 ומכל מקו� ,לדעתנו אי� מדובר בקושי של ממש). עותק בידי המחבר( )משפט חוקתי וזכויות אד�

 . מעמד מ� הכנסתאת הבגינו מוצדק לשלול מלכתחילה שר בקושי אי� מדוב
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 יכול לעתור כנגד חוקתיות – ובכלל זה ג� חבר כנסת בכובעו ככזה – עותר ציבורי

לא : זאת ועוד? מדוע לא תוכל הכנסת עצמה להיות בעלת מעמד בהלי� מעי� זה 67.החוק
 לשנות את �כנגד חוקתיות החוק משו� ניסיויחיד פע� יש לראות בעתירה של חבר כנסת 

�בה כוחו רב שת הדיו� לזירה אחרת פרלמנטריי� על דר� של העתק� יחסי הכוחות הפני

קושי מסוי� בכ� שזירה זו של יש זהו מצב הדברי� ש בהנחה 68.בית המשפט –יותר 

 בעוד חבריה יכולי� לשמש כעותרי� ,המאבק המשפטי תיחס� בפני הכנסת דווקא

הכרה הולכת וגוברת בדי� יש  בשני� האחרונות ,מעבר לכ� 69.בעתירות מעי� אלה

 תו� מת� זכות טיעו� למי שאינו בעל אינטרס ,"ידיד בית המשפט "הישראלי במוסד של

יש קושי וא�  על פניו 70.ישיר בהלי� אול� יש תועלת לדיו� בשמיעת עמדתו

 ואילו לכנסת, להצטר� להלי�" ידיד בית המשפט" בכ� שיתאפשר לי�סימטריה בולט� אי

 להיות הדתה יכולושלעמ,  את החוק נשוא ההלי�שחוקקה שהיא הרשות המחוקקת וזו –
ולו במקרי� חריגי� , מעמד במסגרתוכל  לא נית� – רלבנטיות מסוימת בהלי� עצמו

  .המצדיקי� זאת

מסקנתנו היא שאי� לראות בעיקרו� בדבר הפרדת רשויות משו� חס� , הנה כי כ�

יש טעמי� : להפ�; המצדיק שלילת כל מעמד מ� הכנסת בעתירות לעניי� חוקתיות החוק

ישור העיוני וה� במישור המעשי להכרה במעמד מעי� זה דווקא במסגרת טובי� ה� במ

ביטויו העיקרי של העיקרו� בדבר הפרדת הרשויות צרי� . העיקרו� בדבר הפרדת רשויות

אפוא לבוא לידי ביטוי לא בשלילת מעמדה של הכנסת בהליכי� לעניי� חוקתיות החוק 

גבלת� למקרי� מיוחדי� שבה� אלא בתיחו� המקרי� שבה� יוכר מעמד מעי� זה ובה

 
 דיני המעמד הובאה ג� כאחד הנימוקי� � שלהרחבת. 18ש "לעיל ה, ‡ÔÂ¯Â פרשת , למשל,ראו   67

ראו הצעת חוק הכנסת .  שעמדה בבסיס התיקו� לחוק הכנסת, אית�בר הכנסתבהצעת החוק של ח

 .103ח "ה, 2008� ח"התשס, ) תוקפו של חוקצבות בהלי� בעניי�יהתי( )25' תיקו� מס(
תופעה זו של גרירת בית המשפט לסכסו� פוליטי על דר� של עטיפתו במחלוקת משפטית מהותית    68

‰Â‚ÏÙÓ Ï˘ È˙˜ÂÁ‰ „ÓÚÓ˙ ראו יגאל מרזל . מוכרת בתחו� הליטיגציה של מפלגותהיא תופעה 

˙ÂÈËÈÏÂÙ 183�182) 2004 .( 
כדי היא א� יש מקו� לצירו� חברי כנסת כמשיבי� נפרדי� לעתירה שאלה מעניינת שטר� הוכרעה    69

, 25ש "לעיל ה, ¯ÔÈÈË˘�È·Âלעניי� זה ראו פרשת .  החוקו שלאת עמדת� בשאלת חוקתיותשיביעו 

השאלה א� יכלו חברי כנסת ממפלגות חרדיות להצטר�  –בלא הכרעה מחייבת  –בה התעוררה ש

בה צומצמה במקצת שמעניינת בהקשר זה פרשה . ל בנדו�כבעלי די� להלי� ולהג� על החוק שנתקב

' Á" Ì‰¯·‡ Î� Ê¯ÂÙ �3262/95 "בג (Ê¯ÂÙפרשת  – יכולת הטיעו� של עותר ציבורי שהוא חבר כנסת

Ï‡¯˘È ˙Ï˘ÓÓ, הובעה עמדה מסתייגת ממת� פירוש בפרשה זו . ))1995 (163, 153) 3(ד מט"פ

היוע�  "גביזו�ביקורת על פסיקה זו ראו רות ל. ידי עותר שהוא חבר כנסת�להליכי החקיקה על

 ).1996 (108�103, 27 ה ÌÈÏÈÏÙ" בחינה ביקורתית של מגמות חדשות: המשפטי לממשלה
כ� ראו מיכל אהרני ; )1999 (553, 529) 1(ד נג"פ,  Î� ÈÏÊÂ'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó 7929/96ח " מ, למשל,ראו   70

� קווי� לדמותו של ה–הידיד האמריקני "Amicus Curiae) ידיד בית המשפט "(ËÙ˘Ó‰ 255 י 

)2005.(  
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שלא , מוצדק להביא את דבר הרשות המחוקקת לעניי� חוקתיות החוק לפני בית המשפט

  . על דר� של חקיקה

  עצמאות החוק מ� המחוקק. 2

י� היעדר מעמד לכנסת בעתירות י לענ ‰‰˘˜ÈÏ‰�Ó˙ÂÚאחד הנימוקי� לקביעה בפרשת 

. ניתק טבורו מיוצרו,  מביתו של מחוקקבצאתו של החוק"שעניינ� חוקתיות החוק היה כי 

העיקרו� לפיו החוק עצמאי מרגע ,  אכ�71". מולידוו שלחוק שיולד אי� הוא עוד ברשות

כדי  לא פע� נעשה בעיקרו� זה שימוש בעיקר 72.הלי� חקיקתו מוכר זה מכברנסתיי� ש

ד  החוק עומ73.להצדיק את כוחו הבלעדי של בית המשפט לפרש את החוק פירוש מחייב

מכא� ג� שבית המשפט יכול . אפוא על רגליו הוא ואי� הוא תלוי עוד במי שחוקק אותו

 ומכא� ג� נית� לטעו� שבית המשפט יכול לבחו� טענות ,וחייב לפרש אותו באופ� עצמאי
במסגרת לעתי�  בדיוק כש� שהוא פועל ,לעמדת הכנסתישיר בעניי� חוקתיותו בלא קשר 

  74.משיבה לעתירה שלפניותהיה הכנסת בכ� שצור� י� וודאי שא ודאי .פרשנות החוק

האמנ� די בטע� זה כדי להצדיק את התוצאה שלפיה אי� לית� לכנסת כל מעמד 

עניי� אחד הוא , כאמור לעיל. ספק בעינינו א� כ� הדבר? בהליכי� לעניי� חוקתיות החוק

הוא עניי� אחר ; ההכרה בכוחו העיקרי של בית המשפט כפרש� המוסמ� של החוק

 את עמדת הכנסת עצמה – במקרי� החריגי� המתאימי� לכ� –השאלה א� נית� לשמוע 

אול� מסקנה , נכו� כי החוק עצמאי מרגע סיו� תהלי� החקיקה. בשאלת תוקפו של החוק

משנה או אקטי� � דומה אפשר לבסס ג� בכל הנוגע לנורמות אחרות כגו� חקיקת

�תקנה , לדוגמה, טלו. חליט ויש החלטהג� באלו האחרוני� יש מ. נורמטיביי� אחרי

 
�˘·ÂÈ' ‡¯„ � �7157/95 "בג   71¯˘‡˙Ò�Î‰ , פרשת ; )1996 (611, 573) 1(ד נ"פÈÏ‰�Ó˙ÂÚ˜˘‰‰  ,

  .)1994 (485) 3(ד מח"פ ,˜Ï‡¯˘È ˙�È„Ó 'ÔÈÈÏ � 1127/93פ "רעכ� ראו ; 380' בעמ, 4ש "לעיל ה

, "תנורו של עכנאי"פי המקרה הידוע של � על,מקובל להביא בהקשר זה את עמדת המשפט העברי   72

˘ËÙÂ  ראו ברק. לפיה נית� הכוח לפרש את חוקי האל לבני האד� עצמ�, ב"ע, בבא מציעא נט, בבלי

˙ÈË¯˜ÂÓ„ ‰¯·Á· ,378�377' בעמ, 39ש "לעיל ה.  

 648, 625) 4(ד נג"פ, ‰ÚÂÂ‰‰ÈÏˆ¯‰ ‰ÈÈ�·ÏÂ ÔÂ�Î˙Ï ˙ÈÊÂÁÓ„‰ ' �˜¯ � 3213/97א " ע, למשל,ראו   73

 .52ש "לעיל ה, Ï‚Ò עניי�; )1999(
קרו� זה של עצמאות הנורמה ממי ימעניי� לציי� כי ע. 8ש "לעיל ה, ‰ÈËÙ˘Ó‰ ÌÂ¯ÂÙראו עוד פרשת    74

�שופט אינו בעל די� ,  למשל,כ�. קיי� ג� בהקשרי� אחרי�מת, במסגרת הליכי תקיפה, שקיבל

או בית די� שפסק די� או החלטה שלו  וכ� ג� בית משפט ,במסגרת ערעור על פסק דינו) משיב(

 פו שלתוקעל חלק מהרציונלי� לכ� דומי� לאלו הקשורי� בביקורת . עומדי� לביקורת שיפוטית

 ועיקר� העובדה כי הסכסו� הנו בי� בעלי הדי� לבי� עצמ� ולא בי� בעל הדי� לבי� הערכאה ,חוק

ה צריכי� להתברר בי� בעלי הדי�  ומכא� שג� הליכי הערעור וההשג– שקיבלה את ההחלטה בעניינו

, ע� זאת. בלא מעורבות של הערכאה או השופט שקיבלו את ההחלטה נשוא העניי�, בסכסו� העיקרי

 � למקרי� של תקיפה עקיפה של חוקתיות החוק ולא לתקיפה ישירה בעיקרנדמה כי רציונל זה תק

 . ק זהחל ל4' סב, לעניי� זה ראו עוד להל�. שלו
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אי� חולק כי א� מתעוררת שאלה לעניי� חוקתיותה או חוקיותה יהא השר : שמתקי� שר

: זאת ועוד ?במה שונה מעמדה של הכנסת כמחוקקת של חוק ראשי בהקשר זה. משיב
בית המשפט העליו� נדרש לא פע� לבחינת החלטות של אורגני� שוני� בכנסת פנימה 

בענייני� אלו הכנסת או אורגני� מטעמה ה� . חינת החלטות של הכנסת במליאתהוא� לב

במה שונה חוק ראשי של הכנסת בנדו� בכל הקשור במעמדה . במעמד משיבי� להלי�

נראה כי עיקר המשמעות של עצמאות החוק , אכ�? של הכנסת בהלי� לפני בית המשפט

במוב� זה , חוקק בהלי� הפרשנימ� המחוקק היא במשקל המוגבל שיש לית� לכוונת המ

עוד מבטא עיקרו� זה של . שהחוק מדבר בעד עצמו ואינו כבול עוד למחוקק ולרצונו

בי� היתר במוב� זה , עצמאות החוק את תפקידו הייחודי של בית המשפט בפרשנות החוק

שאת כוונת המחוקק בית המשפט לומד לא מטיעו� של המחוקק לפני בית המשפט אלא 

אי� בהכרח להסיק מעצמאות זו של החוק היעדר כל , ע� זאת. ה החקיקתיתמההיסטורי
עניי� אחרו� זה , אכ�. מעמד לכנסת במסגרת הלי� בבית המשפט שעניינו חוקתיות החוק

 קשור קשר ישיר לשיטת – של עמדת הכנסת במסגרת ההלי� המתנהל בבית המשפט –

 נעבור אפוא לטיעו� המלא .הפרשנות שבית המשפט נוקט בהלי� הביקורת השיפוטית

  .בעניי� זה

  שיטת הפרשנות. 3

השאלה א� לתת מעמד לכנסת בהלי� לעניי� ביקורת תוקפו של חוק יכולה להיתקל 

מהו הטע� מלכתחילה לית� מעמד לכנסת בהלי� בבית ?  מעמד לש� מה–בשאלת הנגד 

נית� , ותאחת התשובות לשאלה זו היא כי בהתא� לשיטות פרשנות שונ? המשפט בנדו�
וזאת ככל שנית� לייחס משקל לכוונת , להלו� מעמד או היעדר מעמד לכנסת בהלי�

  . המחוקק במסגרת שיטת הפרשנות הנוהגת

הא� שיטת הפרשנות הנוהגת במשפט הישראלי אכ� מובילה למסקנה כי אי� לית� 

רה ועיק, התשובה לשאלה זו היא מורכבת? מעמד לכנסת בהליכי� לעניי� חוקתיות החוק

הוא ששיטת הפרשנות הנוהגת אכ� אינה מותירה מקו� של ממש לשמיעת טיעו� של 

נבקש להסביר מדוע למרות נקודת , ע� זאת). או המכונ�(הכנסת בדבר כוונת המחוקק 

 שמכוח� נית� להצדיק מת� מעמד –פרשניי� �  חלק� לבר–עדיי� יש טעמי� , מוצא זו

� בלא לשנות משיטת הפרשנות הנוהגתג, לכנסת בעתירות שעניינ� חוקתיות החוק .  

ולפיו בשל שיטת הפרשנות , כדי להסביר עמדתנו זו נעמוד קוד� על הטיעו� הנגדי
אי� חולק : זהו הטיעו�. בישראל אי� לית� מעמד לכנסת בהליכי� לעניי� חוקתיות החוק

קנתה אחיזה משמעותית בפסיקת בתי המשפט בשני�  תורת הפרשנות התכליתיתכי 

אמנ� מקצה מקו� לממד סובייקטיבי הקשור בכוונת תורת פרשנות זו  75.ונותהאחר

 
 ו כËÙ˘Ó È�ÂÈÚ" עלייתה של שיטת הפרשנות התכליתית בישראל: המהפכה הפרשנית"ר ראו ניר קיד   75

 :)13.2.2008, פורס� בנבו (�˜¯' ÂÂ˜˙ Á˙Ù ˙ÈÈ¯ÈÚ‰ � 3862/04א " ע, למשל,כ� ראו). 2002 (737



  ע"תש לט משפטי	  יגאל מרזל

368  

מרכיב זה של כוונת המחוקק אינו ש אול� יש להכיר בכ� ,המחוקק עת חוקק את החוק

קביעת התכלית ב במסגרת התכליות השונות הנשקלות ,וא� לא מרכזי, מרכיב מכריע

 במסגרת תורת ,יקטיבית מעמד מוגבל זה של התכלית הסובי76.הסופית של החוק
חלק� קשורי� . שוני� מנומק בטעמי�, הפרשנות התכליתית הנוהגת במשפט הישראלי

לא ברור  אול� 77 הכנסת היא אמנ� אורג� הנפרד מחבריו:כוונת המחוקקלזהות בקושי 

נית� לייצג את לא  וממילא 78, לזהות כוונה ברורה אחת של המחוקקי� כול�כיצד נית�

 חלק אחר של הטעמי� לעניי� 79.תאחכמקשה  שהצביעו בעד החוק אות� חברי הכנסת

מעמדה המוגבל של כוונת המחוקק במסגרת ההלי� הפרשני קשור בכ� ששאלת 

יחוד במסגרת יב, חוקתיותו של חוק או פרשנותו באה למבח� שני� רבות לאחר שחוקק

 ואפילו –מחוקק כוונת הההיזקקות ל, במצב דברי� זה. תקיפה עקיפה של הוראותיו

,  יטע� הטוע�80.הפכת לבעייתיתנ –כוונתו בפועל את שלא להזכיר , לכוונתו המשוערת

מעבר ? עתירות מסוג זהלמה טע� מעשי יהא אפוא בצירו� הכנסת הנוכחית , בהתאמה
בעיקר במסגרת תקיפה אמורה להתעורר  החוק ו של העובדה כי שאלת חוקתיות,לכ�

משמעה כי לבחינה עומדת פעולת הרשות , הל�כפי שעוד יובהר ל, עקיפה של החוק

ה לכוונת המחוקק בהקשר זה יכולה לעורר קושי יפני. המבצעת המפעילה את החוק

דרכו תבקר הרשות שהפ� לכלי יבית המשפט ישהרי  –  הפרדת הרשויות� שלבמונחי

�וזאת במקו� , המחוקקת את פעולת הרשות המבצעת בביצוע חוקיה שלה ובפרשנות

�לזו במישור היחסי� בי� הרשות המחוקקת הפועלי�  והבלמי� האחרי� האיזוני

תורת הפרשנות התכליתית מבוססת במידה רבה על ראיית הנורמה ,  לבסו�.המבצעת

המתנגדי� למת� . המבוסס על ערכי היסוד של השיטה, כחלק ממארג נורמטיבי כולל

כנסת המחוקק וכוונתו אל מעמד לכנסת בהליכי� לעניי� תוקפו של חוק יכול שיטענו כי ה
תשנה מדר� הפרשנות , והפרשנות שבגדריה, מרכזו של הלי� הביקורת השיפוטית

  .הנוהגת ותעמיד בספק את היכולת להשעי� את הפרשנות על אות� תכליות אובייקטיביות

, למרות משקלו הרב, לדעתנו. מדובר בטיעו� כבד משקל היורד לשורש העניי�, אכ�

די לבסס את המסקנה כי אי� לית� מעמד לכנסת בהלי� לעניי� חוקתיות לא די בטיעו� זה כ

 
 לפסק דינו 16' בפס, ש� ("הפרשנות התכליתיתהיא בשיטתנו  המקובלתפרשנות החקיקה , כידוע"

 ). 2000 (358, 349) 4(ד נד"פ, Â�ÓÂ¯ 'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó � 9140/99פ "ראו עוד רע. )של השופט חשי�
 .198�196 ,187' בעמ, 39ש "לעיל ה, ˘ÈË¯˜ÂÓ„ ‰¯·Á· ËÙÂ˙ ברק , למשל,ראו   76
 .הכנסת: ק יסוד לחו37 'סראו  לעניי� רציפות הכנסת   77
לעיל , ‰ÈËÙ˘Ó‰ ÌÂ¯ÂÙכ� ראו פרשת ; )ËÙ˘Ó· ˙È˙ÈÏÎ˙ ˙Â�˘¯Ù 175�174) 2003ראו אהר� ברק    78

 .8ש "ה
, אהר� ברק וטנה שפני� עורכי� (86, 79כר� ב  ÔÈ„È È¯Â‡ ¯ÙÒ" חומר הכנה"כה� ' הראו חיי�  עוד   79

1990.(  

לעיל , ‰ÈËÙ˘Ó‰ ÌÂ¯ÂÙפרשת ; 244�243' בעמ, 78ש "לעיל ה, ËÙ˘Ó· ˙È˙ÈÏÎ˙ ˙Â�˘¯Ùברק ראו    80

 לית� משקל לפירוש –באיזה אופ� , א� כ� ו– שאלה מיוחדת בהקשר זה היא א� בכלל נית� .8ש "ה

  . 408' בעמ, ש�ראו על כ� . מאוחר של המחוקק לחוק מוקד� יותר שלא הוא בהכרח חוקק
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 –כל הטעמי� שהובאו לעיל מובילי� בעיקר למסקנה כי לכוונת המחוקק ככזו . החוק

 אי� לית� –ובעיקר לעמדת הכנסת עצמה כבעלת די� באשר לזיהוי כוונה זו ותוכנה 
 תחלופת חברי הכנסת ובי� בי� מטעמי� מעשיי� כגו� קשיי זיהוי או, משקל מכריע

�ממילא טעמי� אלו יכולי� ג� לעמוד ביסודה של עמדה מצמצמת . מטעמי� עקרוניי

בכל אלו אי� לדעתנו . ביותר בכל הקשור במעמדה של הכנסת בשאלות של פרשנות החוק

 –כדי לשלול מלכתחילה את היכולת לאפשר במקרי� מסוימי� שמיעה של עמדת הכנסת 

ת כוונת המחוקק או המכונ� אלא לש� הגשמת תכליות אחרות שה� לא כדי להוכיח א

מת� מעמד לכנסת כבעלת די� בעתירות לעניי� , במילי� אחרות. פרשניות�למעשה לבר

, שלא כדי להביא את כוונת המחוקק או המכונ� אלא לצרכי� אחרי�, חוקתיות החוק

  .אינה סותרת את תורת הפרשנות הנוהגת

אכ� אי� משקל מכריע , כאמור לעיל,  לכוונת המחוקקכיבראש ובראשונה נציי� 
. משקל במסגרת קביעת התכלית של החוק, כמוב�,  א� יש לה–בתורת הפרשנות הנוהגת 

 שיש להתחשב בה למרות כל , כוונה הניתנת לזיהוי– בה� כוונת המחוקקשהקשרי� יש 

 �. קשרי� אחרי� יכולה להיות בעלת משקל רב יותר מאשר בה– 81בכ�הכרוכי� הקשיי

בעתירה מעי� זו , אכ�. אחד מהקשרי� אלו הנו דווקא עתירות שעניינ� חוקתיות החוק

פרשנות של החוק שחוקתיותו : בית המשפט צרי� לעבור הנו כפולשהמהל� הפרשני 

בה בעת ג� פרשנותה של ההוראה החוקתית שלאורה נבחנת חוקתיות ו ,עומדת למבח�

 ,ל המחוקק בחקיקת החוק היא חלק מפרשנות החוקהתכלית הסובייקטיבית ש. החוק

 חוק היסוד היא חלק מפרשנות אוואילו התכלית הסובייקטיבית של מכונ� החוקה 

טעמי� כבדי משקל להתחשבות מוגבלת בכוונת המחוקק יש ג� א� , על רקע זה. החוקה
טעמי� אלו מקבלי� גוו� אחר ומשקל אחר שעה שמדובר בפרשנות , בחקיקת החוק

במיוחד  כ� 82.לכוונת המכונ�ג� פרשנות החוקה נית� משקל לבהקשר , אכ�. וקההח

 �בה� השאלה החוקתית העומדת על הפרק אינה שאלה של עקרונות כגו� שבמקרי

�אלא שאלות הנוגעות לכללי� הנוגעי� לחלק המוסדי של , היקפ� של זכויות האד

נראה כי עמדת , וני� אלו בענייני� אחר83.החוקה בדמות הסדרי המשטר ושיטת הממשל

 
וויכוח העקרוני יותר באשר ל. 191�190 'בעמ, 39ש "לעיל ה, ˘ÈË¯˜ÂÓ„ ‰¯·Á· ËÙÂ˙ ראו ברק   81

נטיות וחשיבות לכוונת יוצרו ראו אנדרי מרמור וועצמו או שיש רלבלשאלה א� החוק צרי� לדבר 

כוונת המחוקק וחקיקה "רמי וולדרו� 'ג; )1991 (593טז ËÙ˘Ó È�ÂÈÚ " כוונת המחוקק וסמכות החוק"

ות המחוקק וחקיקה נטולת על סמכ"אנדרי מרמור ; )1994 (437 יח ËÙ˘Ó È�ÂÈÚ" נטולת כוונות

  ). 1997 (63 כא ËÙ˘Ó È�ÂÈÚ" דרו�לתשובה לפרופסור וו: כוונות

א� כי בהתנגשות בי� כוונה זו לבי� , 186' בעמ, 39ש "לעיל ה, ˘ÈË¯˜ÂÓ„ ‰¯·Á· ËÙÂ˙ ראו ברק   82

  .187' בעמ, ראו ש�. יקטיבית גוברתייקטיבית דעתו של ברק היא כי התכלית האוביהתכלית האוב

  . 197' בעמ, ש�   83
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�וזאת מבלי , המכונ� וכוונתו יכולי� לזכות למשקל גדול יותר מאשר בהקשרי� אחרי

   84. של התכלית האובייקטיבית– ולעתי� א� העדי� –לגרוע ממשקלה החשוב 
לא ? עתירות שעניינ� חוקתיות החוקלהא� נובע מכא� שיש מקו� לצירו� הכנסת 

ה בדבר מידת ההתחשבות בכוונת המחוקק במסגרת תורת יש להבחי� בי� השאל. בהכרח
ג� א� יש לית� משקל . הפרשנות הנוהגת לבי� שאלת אופ� הגילוי וההוכחה של כוונה זו

כביטוי של (בחוקתיות חוק או בפרשנות החוקה , רב יותר לכוונת המחוקק בפרשנות חוק
, מקורות העומדי� לפניועדיי� ברור כי בית המשפט הוא זה שיבח� את ה, )כוונת המכונ�

. כדי לחל� את כוונת המחוקק והמכונ�, ובעיקר� ההיסטוריה החקיקתית והחוקתית
לא התייצבות הכנסת כבעלת די� היא שאמורה להביא את כוונת המחוקק או , ככלל

מהי התועלת בצירו� הכנסת : חזרה אפוא קושיא לדוכתא. המכונ� לפני בית המשפט
  ? חוקתיות החוקכמשיבה בעתירות שעניינ�

 יש להכיר בכ� ששמיעה של עמדת הכנסת בהליכי� תשובתנו לשאלה זו היא כי
לעניי� חוקתיות החוק חורגת מעבר למשקלה של הכוונה הסובייקטיבית במסגרת הלי� 

כלל הוא שעל ": שמירה על זכות הטיעו�, למשל, כ�. הפרשנות שעור� בית המשפט
 החלטתו של בית המשפט עלולה לפגוע העותר לצר� כמשיבי� את כל אלה אשר

� במוב� של שינוי מצב – לכאורה נית� לטעו� כי הכנסת אינה נפגעת 85."בזכויותיה
 העתירה תוקפת את החוק ולא 87: במסגרת עתירה לעניי� תוקפו של החוק– 86זכויותיה

לא פע� ההכרעה בעתירות מעי� אלו כוללת ש יש להכיר בכ� ע� זאת 88.את המחוקק
 הכנסת ביקשה להגשי� תכלית מסוימת 89.רבות משמעות על הכנסת ופעולתההשלכות 

 
 .188�187 'בעמ ,ש�   84
אליעד ; והאסמכתאות ש�) Ï ‰Â·‚‰ ËÙ˘Ó‰ ˙È·· ÔÈ„‰ ¯„Ò 36�34) 1991ˆ„˜זהב �ראו רענ� הר   85

  ).2008 (303כר� ב  ÈÏ‰�ÈÓ‰ ËÙ˘Ó‰– ÛÒ‰ ˙ÂÏÈÚ שרגא ורועי שחר 

 ;ההופלדיאנימצב הזכויות פורש לא פע� בהקשרי� קרובי� כשינוי במצב הזכויות של שינוי המבח�    86

È˜Ò�È¯Èˆ ' Ô‚Ò � �188/96 "ראו בעניי� זה בג. במסגרת ההכרה בזכותו של אד� לערער, ה לדוגמ,כ�

È· ‡È˘�˙�˘ÓËÙÌÂÏ˘‰ ‰¯„Á·  ,1998 (747�746, 721) 3(ד נב"פ(. 
 6 'סבבתי המשפט לענייני� מנהליי� קובע : הכלל א� משתמע מהוראות הדי� החרות שלעניי�   87

משיבי� "תחת הכותרת , 171ת "ק, 2000�א"התשס, )סדרי די�( לעניני� מינהליי� תקנות בתי משפטל

כל רשות אחרת , המשיבי� בעתירה יהיו הרשות שנגד החלטתה מכוונת העתירה) א("כי , "בעתירה

בכל שלב משלבי , בית המשפט רשאי) ב(. וכ� כל מי שעלול להיפגע מקבלת העתירה, הנוגעת בדבר

, או להורות על צירופו של עותר או משיב, חיקת עתירה א� לא צור� משיב ראוילהורות על מ, הדיו�

 תנראה כי הכנסת נופלת לאח הדברי�  על פני."וכ� על מחיקת משיב או עותר שצור� לעתירה

, "נוגעת בדבר"בהיותה ) החוק(בי� א� היא הרשות שקיבלה את ההחלטה , משנה אלו�מקטגוריות

הנדונה לפני בית המשפט , בתקיפה ישירה של החוק. מ� ההחלטה" עלהיפג"בהיותה עלולה בי� ו

יחולו אמנ� תקנות סדר הדי� בבית המשפט הגבוה , השפיטה:  לחוק יסוד15 'סהגבוה לצדק מכוח 

 'ספי � ועל,אול� בתקנות אלו אי� הוראה לעניי� מיהות המשיב, 2321ת "ק, 1984�ד"תשמה, לצדק

  .בבית המשפט המחוזייחולו הכללי� החלי�  לה�) ב(20
 .4ש "לעיל ה,  ‰‰˘˜ÈÏ‰�Ó˙ÂÚראו פרשת    88
 .108�107' בעמ, 21ש "לעיל ה, אית�ראו עוד    89
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 לעניי� הוצאת צו , למשל,כ�. תוקפהב ועל כ� יש לה אינטרס ישיר בקיומה ו,בחקיקה
שמשמעו  וכ� בוודאי לעניי� הסעד הסופי ככל 90,ביניי� בעתירה לעניי� חוקתיות החוק

שמיעת עמדתה של הכנסת יכולה . ותו ובטלחוקתיות החוק� קבלת העתירה והכרזה על אי
ידי �כמו ג� להשלכות של בחירה בפרשנות זו או אחרת על, אפוא להועיל לגופו של עניי�

על פגמי� שנפלו נסבה  חוקתיות החוק ה בדברשאלה לעתי� :זאת ועוד. בית המשפט
 כמו ג� מסקנות , במקרי� מעי� אלו עצ� הדיו� בעתירה91.בהלי� החקיקה עצמו

 92 השלכה של ממש על הניהול הפנימי של הכנסתי בעל�ה, יות העולות ממנהנורמטיב
 נית� אפוא להלו� מעמד מובנה של הכנסת 93."מרק� החיי� הפרלמנטרי�"על ו

יש במקרי� אחרוני� אלו , כמו כ�. אפשרית מה�" נפגעת"בהליכי� מסוג זה בהיותה 
 לפני בית  ותביא דבר�,דתי ולו במישור העוב,יתרו� בכ� שהכנסת עצמה תברר עניי� זה

הכנסת מחוקקת חוקי� ש יש נוס� על כ�. בירור זה יכול שיסייע להלי� הפרשני. המשפט
בו ש, במצב דברי� זה.  כגו� חסינות חברי כנסתהפנימיי�שכל מטרת� הסדרת ענייניה 

יש ממד משמעותי לפעולת הכנסת לא רק בבעיות שבקבלת , "מחוקקת לעצמה"הכנסת 
, לבסו� .נחוצה יותר בהלי�ככנסת את ה ועל כ� נית� לראות , ג� בתוצאותיו אלא94החוק

לא פע� יש לפסיקת בית המשפט , במסגרת הדיו� בסעד בעתירות לעניי� חוקתיות החוק
עתירה תטע� כי חוק אינו שיכול , למשל, כ�. השלכות מעשיות ומיידיות על הכנסת

רזת הבטלות למש� זמ� מה כדי את הכוישעה חוקתי ובית המשפט יקבל את הטענה 
את לראות נית�  במצב דברי� זה 95.לאפשר לכנסת לתק� את החוק ולהצילו מבטלות

 שצריכה לבחור בי� ביטול החוק לבי� חקיקה ,סעד כפועל ולו בעקיפי� כלפי הכנסתה
תהא חלק מ� ההלי� בנדו� ותשמיע וממילא להצדיק במקרי� המתאימי� כי , מחדש
�  96.דבר
 

לעיל , ‡ÔÂ¯Âפרשת ; 4ש "לעיל ה,  ‰‰˘˜ÈÏ‰�Ó˙ÂÚלעניי� צו מעי� זה והתנאי� לנתינתו ראו פרשת    90

 .18ש "ה
‰‰È‡ÂÙ¯‰ ˙Â¯„˙Ò˙  פרשת ;17ש " הלעיל, ÂÙÂÚ‰ ÈÏ„‚Ó˙פרשת ; 18ש "לעיל ה, ÔÓˆÈÏראו פרשת    91

Ï‡¯˘È· ,26ש "לעיל ה . 
נקבעו כללי� , 17ש "לעיל ה, ÂÙÂÚ‰ ÈÏ„‚Ó˙ ובפרשת, 18ש "לעיל ה, ÔÓˆÈÏ תבפרש, למשל, כ�   92

 חופש , השוויו�,חשובי� ביותר לעניי� זכויות היסוד של חברי הכנסת ובכלל זה זכות ההשתתפות

יגאל מרזל ; 51ש "לעיל ה, Navot , בי� היתר,ראו יי� זהעוד לענ.  הזכות למידע ועוד,הביטוי

 .)2008( 217לח  ÌÈËÙ˘Ó" המעמד החוקתי של האופוזיציה הפרלמנטרית"
�˘·Á" Î ÈÒÂÈ� „È¯˘ 'ÂÈ �652/81 "שנקבע בבג, כמאמר מבח� שריד המפורס�   93˘‡¯˙Ò�Î‰  ,ד "פ

 ).1982 (204, 197) 2(לו
" כמגבלה חוקתית בפסיקת בית המשפט העליו�' קה העצמיתהחקי'איסור "ראו והשוו יואב דות�    94

ÌÈËÙ˘Ó לבי� מפלגה בי� הנאמנות ל: ניגוד ענייני� של חברי כנסת"יגאל מרזל ; )2001 (771 לא

דפנה ( ÌÈ�ÈÈ�Ú „Â‚È�È¯Â·Èˆ‰ ·Á¯Ó·  – ËÙ˘Ó ,˙Â·¯˙ ,‰˜ÈËÈÏÂÙÂ ‰˜È˙‡ 389" ?ציבורהנאמנות ל

 ). 2009, עורכי�קרמניצר ומרדכי נבות דורו�  ,ארז�ברק
 .52ש "לעיל ה, "ת הכרזת הבטלותיהשעי"לעניי� זה ראו בהרחבה מרזל    95
ידי בית המשפט �שתקופת ההשעיה הנקבעת עלכ בעל משמעות מעשית לא פע� עניי� אחרו� זה הוא   96

במצב .  וכשהכנסת אינה כלל צד להלי�,בלא שמיעת טיעו� בנדו�ברגיל כדי לאפשר חקיקה נקבעת 
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� אנו סבורי� כי למת� מעמד לכנסת בהליכי� לעניי� חוקתיות החוק יש הנה כי כ
, כמוב� קשר לשיטת הפרשנות ולמשמעויות של צירו� מעי� זה לעניי� אופי ניהול ההלי�

אול� במצב המשפטי הנוהג אי� לגזור בהכרח משיטת הפרשנות כי לכנסת אי� כל מעמד 
תו� , שרות טיעו� בעניי� כוונת המחוקקצירו� הכנסת להלי� אינו מחייב מת� אפ. בהלי�

בית . גריעה מתפקידו של בית המשפט כפרש� המחל� כוונה זו מ� ההיסטוריה החקיקתית
תו� מת� מעמד , המשפט יכול אפוא להמשי� ולקיי� את תורת הפרשנות הנוהגת

למחוקק בעתירות שעניינ� חוקתיות החוק לטעו� באופ� שאינו עומד בסתירה לתורת 
  . ת ולתפקידו של בית המשפט בהקשר זההפרשנו

  תקיפה ישירה ותקיפה עקיפה. 4

שאלת מעמדה של הכנסת בעתירות לעניי� חוקתיות החוק יכול ב רשיקול נוס� בכל הקשו
 מיהות המשיב –  וכנגזרת מכ�,להיות זה המבוסס על אופ� התקיפה של חוקתיות החוק

עתירה כנגד ,  במצב הנוהג בישראל,מבחינה מעשית ,אכ�. נטי לעתירות מסוג זהווהרל
תקיפה ישירה של חוקתיות : באחת משתי דרכי� עיקריות נית� להגיש חוקתיות החוק

בבית המשפט הגבוה בדר� כלל  שתהא – בתקיפה ישירה 97.החוק או תקיפה עקיפה שלו
 בתקיפה עקיפה ;יישומו בפועלל יעמוד החוק למבח� בלא קשר ישיר להפעלתו ו–לצדק 

במסגרת סכסו� הקשור כטענת הגנה  :כלומר, שאלת חוקתיות החוק באופ� עקי�תתעורר 
פי המצב הנוהג יכולה � מעי� זו והכרעה בה עלת הגנהטענ 98.יישומובבהפעלת החוק או 

   99.להתעורר בכל בית משפט

 
מש� הזמ� שנקצב אינו הול� את כש בעיקר ,מעי� זה יכולות להתעורר בעיות לא פשוטותדברי� 

ההצעה לקיי� דיו� נפרד בשאלת על וכ� , ש�ראו על כ� . הצרכי� החקיקתיי� והאילוצי� שבנדו�

 .98' בעמ, ש�, מש� ההשעיה
 AMNON RUBINSTEIN, JURISDICTION ANDלהבחנה בי� תקיפה ישירה לתקיפה עקיפה ראו   97

ILLEGALITY 5-7 (1965) ; במקו� בטלות יחסית"יואב דות� "ÌÈËÙ˘Ó יצחק ; )1993 (604, 587 כב

 ,Jorn Ipsen, Constitutional Review of Laws; )1975( ואיל� Ó ÌÈ�ÈÈ�Ú· ‰ËÈÙ˘‰ÈÌÈÈÏ‰� 19זמיר 

in MAIN PRINCIPLES OF THE WEST GERMAN BASIC LAW 107, 111 (Christian Starck ed., 

1983).  

או חוקתיות החוק דבר להכריע במחזיק בסמכות בית המשפט העליו� ה א� רק עיקר הוויכוח בשאל   98

ברור שהרי , ביקורת העקיפה על חוקתיות החוק עוסק בכלל בתי המשפטשמא נתונה סמכות זו ל

. ד בלבבית המשפט העליו� ו שלבידינתונה לכאורה כי בכל הקשור לביקורת הישירה הסמכות 

הא� ישראל "יואב דות� ; 52ש "לעיל ה, "בית משפט לחוקה"ברק ,  בי� היתר,לוויכוח האמור ראו

הדר� לביקורת שיפוטית על "זאב סגל  ;)1999 (117 ה Ï˘ÓÓÂ ËÙ˘Ó "?משפט לחוקה�צריכה בית

 )1997 (239 כח ÌÈËÙ˘Ó" ? למי–חוקתיות חקיקה � הסמכות להכריז על אי–חוקתיות של חוקי� 

È¯˜ÁÓ !"  שלא כצעקתה:די� לחוקה�בית"קלוד קליי� ; ")הדר� לביקורת שיפוטית"סגל : להל�(

ËÙ˘Ó 2003 (497 יט.( 
 , למשל,לדעות השונות בעניי� זה ראו. 333 'בעמ, 39ש "לעיל ה, ˘ÈË¯˜ÂÓ„ ‰¯·Á· ËÙÂ˙ ראו ברק   99

 .98ש "לעיל ה, "הדר� לביקורת שיפוטית "סגל
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בתקיפה . אופ� התקיפה של חוקתיות החוק עשוי להשפיע על מעמד הכנסת בהלי�

יש , בלא שאלת יישומו בפועל בהכרח, וק עצמו עומדת למבח�שבה חוקתיות הח, ישירה
בחינת חוקתיות החוק . טע� והיגיו� רב יותר בהכרה במעמד אפשרי של הכנסת בהלי�

במסגרת תקיפה עקיפה מועלית טענת , לעומת זאת. לובשת במצב דברי� זה אופי מופשט

י� שבו מבצע  לרוב בהל–חוסר החוקתיות במסגרת הלי� שהחל בלא קשר למחוקק 

המאשימה במסגרת הלי� פלילי או שר במסגרת : למשל, החוק הוא בעל הדי� שכנגד

הרלוונטיות של הכנסת ומעמדה , במצבי� אלו. הפעלת סמכותו מכוח חוק של הכנסת

אלא ג� , לא רק בגלל שאי� היא קשורה ישירות להלי�, בהלי� פחותי� במידה ניכרת

ובשל , שהוא לא פע� מרוחק ממועד החקיקה, קבגלל שלב הבירור של חוקתיות החו

אופ� הבירור הכור� בחובו שאלות לגבי יישו� החוק וביצועו ולאו דווקא שאלות לגבי 

המשיב הטבעי לעתירה אינו מי בתקיפה עקיפה של חוקתיות החוק , אכ�. חקיקתו עצמה
אחר  הממשלה או גו� :כלומר, פיו� אלא מי שפועל על –  הכנסת– את החוק שחוקק

, שכ� מטבע הדברי� מדובר בהלי� שבו הופעל החוק כלפי פלוני, זאת. שהוסמ� לכ�

 והישייכול אמנ� לכנסת . וטענת ההגנה שלו כלפי מפעיל החוק היא כי החוק אינו חוקתי

המתעורר בבית המשפט אינו בי� הנפגע ) lis(אול� לכאורה הסכסו� , עמדה ועניי� בהלי�

במצב כזה נחלש מאוד הטיעו� . ע לבי� המפעיל את החוקלבי� המחוקק אלא בי� הנפג

   . מעמד לכנסת בהלי� מעי� זהבעד הענקת

נכו� לעת הזו נית� לתקו� את חוקתיות החוק בישראל ה� בתקיפה , כאמור לעיל

מכא� לכאורה שאי� בעניי� זה כדי להצביע באופ� מובהק על . ישירה וה� בתקיפה עקיפה

מבחינה מעשית ברור כי . לדעתנו לא כ� הדבר. יכי� אלושאלת מעמד� של הכנסת בהל

רוב� של ההליכי� העוסקי� בחוקתיות החוק בישראל באי� לבית המשפט העליו� �רוב

בלא ,  אמת100.במסגרת תקיפה ישירה של החוק, בשבתו כבית המשפט הגבוה לצדק

רג� מעט מעתירות אלו נוסח הצו המבוקש באופ� עקי� במוב� זה שהסעד התבקש מאו

 אול� אי� בכ� כדי לשנות מ� העובדה כי התקיפה הייתה של 101,ביצועי ולא מ� הכנסת

 
 , למשל,ראו. כרעו טענות לעניי� חוקתיות החוק במסגרת תקיפה עקיפה נטענו והוספורי�רק במקרי�    100

È�ÂÏÙ  6659/06פ "ע; )14.4.2003, פורס� בנבו (‰�„Ï‡¯˘È ˙�È„Ó �' ÔÓÏ 4696/01) א"שלו� ת(פ "ת

� 'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó) �2055/02 " כ� ראו והשוו בג.)11.6.2008, פורס� בנבו � „ÈÈ·ÂÚ 'ÔÂÁË·‰ ¯˘ 

  ).12.12.2002, פורס� בנבו(

 עצמה כוונה העתירה ג� כנגד שר האוצר וכנגד ,4ש "לעיל ה,  ‰‰˘˜ÈÏ‰�Ó˙ÂÚבפרשת ,  למשל,כ�   101

בה� שעיו� במקרי� נוספי� . שה� שהפעילו את החוק שחוקתיותו הותקפה, הרשות לניירות ער�

 ·¯‚ÔÓבפרשת כבר  .עלתה טענה לעניי� חוקתיות החוק מראה מציאות וא� מסורת משפטית דומה

בו בוטל חוק ש שהיא המקרה הראשו� ,))1969 (693) 1(ד כג"פ, ˘¯ ‰‡ÔÓ‚¯· '¯ˆÂ � �98/69 "בג(

נוסח הצו על תנאי שהוצא . הופנתה העתירה כנגד שר האוצר ומבקר המדינה, בשל סתירה לחוק יסוד

 " לחוק הבחירות לכנסת6 'ספי לימנע מכל הוצאה  לה]שר האוצרעל [יינת� צו לפיו מדוע לא "היה 

 בלא ביטול , הצו על תנאי נעשה מוחלט אול� במוב� הביצועי בלבד:זאת ועוד). 695' בעמ, ש�(
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�לדעתנו פרקטיקה חוקתית זו מחזקת את . הנורמה הראשית עצמה ולא של הפעלת

   102.חשיבות ההכרה בכנסת כמשיבה אפשרית בעתירות מעי� אלו

ביקורת עקיפה על יש אולי יסוד וטע� לטענה שכעניי� עקרוני יש עדיפות ל: ודוק

מטעמי� , למשל, כ�. ולא לביקורת ישירה דווקא, במסגרת ביצועו, חוקתיות החוק

, פי קו מחשבה זה� על: הקשורי� בריסו� וזהירות בכל הקשור בקביעה כי חוק אינו חוקתי

 תבוא במסגרת סכסו� קונקרטי המעורר בעיה כי חוק אינו חוקתיקביעה ראוי לכאורה ש

 לא פע� :זאת ועוד. מופשט ולא כעניי� , הכרעה בשאלת החוקתיותקונקרטית המחייבת

פי הדי� � על, ע� זאת 103.קשה להכריע בחוקתיות החוק בלא בחינה מעשית של יישומו

וכאמור זהו האופ� השכיח של ההתדיינות בעתירות , הקיי� נית� לתקו� חוק באופ� ישיר

  . ליכי� אלובכ� יש לחזק את מעמד� האפשרי של הכנסת בה. מסוג זה

  חשיבות הייצוג הנפרד של הכנסת. 5

לפיה אי� לראות את הכנסת כצד  –  ‰‰˘˜ÈÏ‰�Ó˙ÂÚ של הקביעה בפרשת חלקה השני

 היה כי יש לזמ� להליכי� אלו את היוע� המשפטי – להליכי� לעניי� חוקתיות החוק

מבוסס  נית� להניח כי הטע� לכ� היה  א�הדבר לא נאמר מפורשות בפסק הדי�. לממשלה

 
 של חוק המימו� 6 'ספי �יפעל על, הוא שר האוצר, במוב� זה שהמשיב הראשו�" וזאת ,החוק עצמו

 או א� יתוק� החוק על מנת להסיר את ,רק א� הוראות המימו� שבחוק יוחקו מחדש ברוב הדרוש

בעתירות לעניי� חוקתיות החוק שבאו היה מצב דברי� דומה ). 700' בעמ, ש�" ( השוויו� שבוחוסר

לעתי� באופ� יצירתי , משיבי� שה� מבצעי החוק ולא המחוקקלעתירת�  העותרי� בחרו :לאחר מכ�

� "בבג). 1981( 1) 4(ד לה"פ, ¯˘ı¯‡ Í¯„ ˙„Â‚‡ '¯Â„È˘‰ ˙Â � �246/81 "ראו למשל בג(למדי 

141/82 Á" ÔÂ�Ó‡ Î� ÔÈÈË˘�È·Â¯ '˙Ò�Î‰ ˘‡¯ ·˘ÂÈ ,י� אמנ� יושב צו,)1983 (141) 3(ד לז"פ�ראש 

˜�Ï‡È  �148/73 "בג (˜�Ï‡Èבפרשת , לדוגמה .)אול� עמו צוי� כמשיב ג� שר האוצר, הכנסת כמשיב

� 'ÌÈËÙ˘Ó‰ ¯˘ ,במשרד " רשומות"עור� , בי� היתר,  צוינו כמשיבי�))1973 (794) 1(ד כז"פ

 .  ונתבקש צו שימנע את פרסו� החוק ברשומות, ומנהל המדפיס הממשלתיהמשפטי�
˘Á· ËÙÂ·¯‰  ראו עוד ברק(ההסבר לפרקטיקה חוקתית זו הוא מורכב וחורג מגדריה של רשימה זו    102

˙ÈË¯˜ÂÓ„ ,לאחר חמישי� –� במרק� החברה הישראלית "בג"זאב סגל ; 333' בעמ, 39ש "לעיל ה 

תקיפת חלק שנית� להניח כי הדבר נבע משילוב העובדה )). 1999 (279, 235 ה Ï˘ÓÓÂ ËÙ˘Ó "שנה

 כמו ג� ממסורת משפטית ,�"מהנורמות האמורות באות� מקרי� יכלה מלכתחילה להיות רק בבג

 . יהיהכ� � ג� א� אי� הכרח ש"דווקא בבגלהיער� לפיה דיו� בחוקתיות החוק צרי� 
 פורס� (ÚÂ�˙‰� Ï‡¯˘È· ÔÂËÏ˘‰ ˙ÂÎÈ‡Ï '˙Ò�Î‰, 26�22‰  �6427/02 "ראו דעת הנשיא ברק בבג   103

 פורס� (˘¯ ‰‡È˙¯·Á ˜„ˆÂ ÌÂÏ˘Ï ˙Â·ÈÂÁÓ ˙˙ÂÓÚ '¯ˆÂ � �366/03 "וכ� בג; )11.5.2006 ,בנבו

בסיס קונקרטי ולא בתקיפה �חסרונות שבבירור סכסו� עללליתרונות ו ).12.12.2005 ,בנבו

" המשפט הגבוה לצדק�יתביקה שיפוטית בעתירה כללית ופוליט"אבסטרקטית ראו והשוו יואב דות� 

ËÙ˘Ó È�ÂÈÚ על הקושי בבירור אבסטרקטי . 116' בעמ, 21ש "לעיל ה,  אית�עוד ראו; )1996 (93 כ

 JAMES P. CASEY, CONSTITUTIONAL LAW IN IRELAND באירלנד , למשל,של חוקתיות החוק ראו

267-271 (2nd ed. 1992).  
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ידי היוע� המשפטי � המיוצג על(על ראיית ההלי� כמופנה ממילא כנגד הגו� הביצועי 

יציג אותה , על ההנחה כי ככל שיש לכנסת עמדה בנשוא העניי�כמו ג� , )לממשלה

הא� . נמקד מבטנו לעבר נימוק אחרו� זה. לפני בית המשפט היוע� המשפטי לממשלה

להוות אכ� יכול רות לעניי� חוקתיות החוק מת� מעמד ליוע� המשפטי לממשלה בעתי

  ?תחלי� מלא למת� מעמד כאמור לכנסת בפני עצמה

 בלא מת� מעמד ,במת� מעמד ליוע� המשפטי לממשלה. ספק בעינינו א� כ� הדבר

מעבר לכל אלו יש . עליה� עמדנושכדי להגשי� את מלוא התכליות בהכרח אי� , לכנסת

בה� יהיו חילוקי דעות מהותיי� בי� עמדת היוע� ש יתכנו מצבי�ילית� משקל לעובדה כי 

שנודעת חשיבות וככל , במקרי� אלו. המשפטי לממשלה לבי� עמדת הכנסת בנדו�

 העצמאי של הכנסת להכיר במעמד�במקרי� המתאימי� יש , שטענו כפי ,לעמדת הכנסת

  . ידי היוע� המשפטי לממשלה�באופ� עקי� עלרק  ולא ,בהלי�

 עוד קוד� הה העצמאי של הכנסת בערכאות משפטיות התעורריצוגישאלת , אכ�

 104.ההכרה במעמדו של היוע� המשפטי לכנסתטר�  ו)2000משנת  (לתיקו� חוק הכנסת
עדה הציבורית לבחינת דרכי המינוי של היוע� המשפטי והושל במסגרת די� וחשבו� , כ�

 מאיר שמגר וסבראשות הנשיא בדימ, )1998(לממשלה ונושאי� הקשורי� לכהונתו 

עדה לשמור על העיקרו� לפיו היוע� המשפטי וביקשה הו, )ח ועדת שמגר"דו: להל�(

ה ג� לפני בתי  אותייצגשלממשלה הוא הפרש� המוסמ� של הדי� ג� כלפי הכנסת והוא 

התעוררה בוועדה השאלה א� יש מקו� לאפשר ייצוג לרשויות ,  ע� זאת105.המשפט

   בייחוד במצבי� ,צד היוע� המשפטי לממשלהממלכתיות אחרות לפני בית המשפט ל

ח ועדת שמגר קבע בהקשר זה כי חילוקי דעות כאמור יכולי� "דו. של חילוקי דעות

  – להתעורר

מול טענה בדבר חקיקה , בעיקר בתחו� יישו� זכויות היסוד החוקתיות
רגילה שאינה מקיימת את הכללי� שבסעיפי ההגבלה אשר בחוקי היסוד 

 במקרי� כגו� אלה יכול לעלות הרצו� מצד הרשות ].... [1992משנת 

את עמדתה ג� לפרוש , בי� זו המבצעת ובי� זו המחוקקת, הממלכתית

ע� עתירה או תובענה בבית המשפט פני בית המשפט ולהתמודד ב

   106.המוגשת נגד הרשות הממלכתית

 
 . 50ח "ס, 2000�א"תשסה, )היוע� המשפטי לכנסת( )10' � מסתיקו(הכוונה כא� לחוק הכנסת    104
הוועדה הציבורית לבחינת דרכי המינוי של היוע� המשפטי לממשלה ונושאי� הקשורי� לכהונתו    105

Â„" ‰„ÚÂÂ‰ Á51�50) 1998) (ח ועדת שמגר"דו: להל�.(  

היוע� המשפטי לממשלה עו� המשפטי של ימתח זה בי� הי, סבירה רות גביזו�הכפי ש. 73' בעמ, ש�   106

לבי� ייצוג מטעמו היה ממשי פחות בעיד� שטר� ההכרה ביכולת לבקר ביקורת שיפוטית את 

 .108�103 'בעמ, 69ש "לעיל ה, ראו גביזו�. חוקתיות החוק
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ת לבי� ו חילוקי דעות בי� הכנסעכי א� יתגל, בי� היתר, עדהועל רקע זה המליצה הו

 �היוע� המשפטי לממשלה תוכל הכנסת לייצג את עצמה לאחר התייעצות ע� היוע

 עור� די� ידי�ובי� עלידי היוע� המשפטי לכנסת �בי� על, המשפטי לממשלה ובהסכמתו
 ,של חיזוק מעמדה של הכנסת כמיוצגת בנפרד,  מגמה זו107. לפי בחירתה,אחר מטעמה

 לקיבוע – ועדת שמגר ה שלובניגוד לעמדת – בקולות שקראו במפורש �מצאה תומכי

חילוקי הדעות ל בשי� לב לניגודי הענייני� ו,מעמדו העצמאי של היוע� המשפטי לכנסת

 � הביא לידי 2000109תיקו� חוק הכנסת בשנת ,  אכ�108.בינו לבי� הכנסתהפוטנציאליי

ביטוי לא רק את ההכרה במעמדו העצמאי של היוע� המשפטי לכנסת כלפי הכנסת 

 ואת זכותו לבקש להתייצב 110אלא ג� את זכותו לייצג את הכנסת בערכאות, ימהפנ

 יכולת זו 111.בהלי� שמתעוררת בו שאלה משפטית הקשורה לכנסת או משפיעה עליה

 א� 112. היוע� המשפטי לכנסתו של מהסממני� המרכזיי� ביותר לעצמאותיאיצוג הישל 

 של הכנסת להתייצב  בזכות�שהכיר,  הרי שתיקו� חוק הכנסת לאחרונה,לא די בכ�
א� ה� מצביעי� , וההיסטוריה החקיקתית של תיקו� זה, בהליכי� לעניי� תוק� החוק

 וא� בניגוד – ידי הכנסת לייצוגה באופ� עצמאי ובנפרד� בבירור על החשיבות שניתנת על

  .  לייצוג של היוע� המשפטי לממשלה–

כי את , ) ‰‰˘˜ÈÏ‰�Ó˙ÂÚרשת כפי שאכ� נקבע בפ(ובצדק , נית� היה להניח: ודוק

 יוכל לייצג נאמנה היוע� – כמו ג� בענייני� אחרי� –חוקתיות החוק לגבי עמדת הכנסת 

יתכנו י, ע� זאת. באי� חילוקי דעות מהותיי� בי� הגופי� השוני�, המשפטי לממשלה

 � או , של הכנסת תהא שונה מזו של היוע� המשפטי לממשלהבה� עמדת�שמקרי

 במקרי� מעי� אלה 113.ייתפס כעלול להימצא בניגוד ענייני�טי לממשלה שהיוע� המשפ

 כעולה מתיקו� חוק 114; ולו בעיני עצמה,חשיבות לייצוג עצמאי של הכנסתיש ודאי 

 
  .75�74' בעמ, 105ש "לעיל ה, ח ועדת שמגר"דו   107

, 423 מד ‰ËÈÏ˜¯Ù" שלימ המשפט והמ–היוע� המשפטי לממשלה "ראו אריאל בנדור וזאב סגל    108

434�431) 1999(.  

  .104ש "לעיל ה, )10' תיקו� מס(חוק הכנסת    109

  .לחוק הכנסת) 4)(ב(17 'ס   110

  .לחוק הכנסת) ג(17 'ס   111

" � אביבית עטייה" בי� פרשת שדיאל לבג– ר והיוע� המשפטי לממשלה"הפצ"ראו אורי שה�    112

‡·ˆÂ ËÙ˘Ó 16, 203 ,359) 2002.( 
 בי� היתר טע� .109�108' בעמ, 21ש "לעיל ה,  אית�עמדתו שלראו לניגוד ענייני� מעי� זה לדוגמאות    113

אית� לניגודי ענייני� אפשריי� במצבי� שבה� פרקליטי� מפרקליטות המדינה היו שותפי� להלי� 

וכ� במצבי� שבה� בהלי� החקיקה א� , החקיקה וה� נדרשי� לנדו� שוב בהלי� הביקורת השיפוטית

ולאחר קבלת החוק למרות הסתייגות� ה� ,  נציגי מחלקת החקיקה לסעיפי חוק מסוימי�התנגדו

 .נדרשי� נציגי� להג� על תוקפו בבית המשפט
ראו ). 2001 (176, 173 ו Ï˘ÓÓÂ ËÙ˘Ó" צי� בפרקליטות המדינה"מחלקת הבג"ראו עוזי פוגלמ�    114

, )נסת בערכאות משפטיות ייצוג הכ–תיקו� (עוד דברי ההסבר שהובאו להצעת חוק הכנסת 
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תר לה בכל מקרה להתייצב בהלי� ולהוכיח את תוק� העדיפה כי י!אכ� הכנסת , הכנסת

 –עניי� אחרו� זה יודגש כי . ג� בלא חילוקי דעות ע� היוע� המשפטי לממשלה, החוק
ביקורת שיפוטית על חוקתיות של  חשוב במיוחד במסגרת הלי� –צוג נפרד לכנסת ישל י

בו היוע� המשפטי לממשלה אינו מוכ� להג� על החוק וא� תומ� ש מקרה וטל. החוק

נניח ג� כי א� משיב רלוונטי אחר אינו מתייצב להג� על תוקפו של . בקבלת העתירה

? ו� יתקיי� הדיו� בשאלת תוק� החוק בלא שיתייצב מא� דהוא להג� על תוקפוכל. החוק

 – א� תבקש להתייצב בהלי� –לכל הפחות יש מקו� לראות את הכנסת ,  הדברי�פני� על

  115.עתירה בנסיבות מעי� אלואפשרי ב כבעלת מעמד

רק  מעמד עצמאי ולא –מת� מעמד לכנסת בהליכי� לעניי� חוקתיות החוק , הנה כי כ�

 הנפרד  יכול להיות מבוסס ג� על חשיבות ייצוג�–באמצעות היוע� המשפטי לממשלה 

  .של הכנסת בהליכי� מסוג זה
חשוב לציי� כי ההכרה בחשיבות הייצוג העצמאי של הכנסת בהליכי� לעניי�  ע� זאת

חוקתיות החוק אינה עונה לכשעצמה על קשיי� תאורטיי� ומעשיי� בכל הנוגע לאופ� 

 הא� היוע� –מי יופיע בש� הכנסת בעניי� זה , למשל, כ�. א ייצוג זה לידי ביצועשבו יבו

ו לבי� הכנסת בשאלה יתכנו מצבי� של עמדות מנוגדות ביניהרי ? המשפטי לכנסת

הכנסת הרי ? חוקתיות החוקבאשר למי יקבע מהי עמדת הכנסת ו 116.העומדת במבח�

 
הצעה שביקשה לקבוע כי היוע� המשפטי לכנסת יוכל להתייצב בהלי� שעניינו , 2007�ז"תשסה

יש בו שמוב� שיכול להתעורר ג� מצב . בלא צור� בהיתר של בית המשפט, בי� היתר, חוקתיות החוק

ת תוכל להיות סבמצב זה היו שטענו כי הכנ. הסכמה בי� היוע� המשפטי לכנסת לבי� הכנסת�אי

' בעמ, 112ש "לעיל ה, שה�ראו . די� אחר ועמדתה תובא לפני בית המשפט�ידי עור��מיוצגת על

צוג עצמאי של אורגני� יידי היוע� המשפטי לממשלה לבי� י�יצוג עלילחשיבות ההבחנה בי� . 359

וע� המשפטי כאשר הי"פורת �ראו מרי� ב�, נציב תלונות הציבורשאינ� חלק מהרשות המבצעת כגו� 

 ÔÂÊ�¯· ¯ÙÒ" לממשלה ונציב תלונות הציבור חלוקי� בשאלה משפטית או בפירושו של דבר חקיקה

יצוג י לטענה נגד הבלעדיות של .)2000 ,אהר� ברק וחיי� ברנזו� עורכי� (391 בני סברה –כר� שני 

' המחייבת'תו עמד"ידי היוע� המשפטי לממשלה דווקא ראו אית� לבונטי� ורות גביזו� �הממשלה על

, ר המערכת"אהר� ברק יו (261�259, 221מאמרי� : כר� א Ó˘ ¯ÙÒ‚¯" של היוע� המשפטי לממשלה

2003.(  

בית המשפט התיר בה� ש ,מקרי� בקנדהבכמה יתיות היכולה להתעורר במצב זה נמצא יביטוי לבע   115

שהיוע� משו�  ,לטעו� לעניי� חוקתיות החוק כדי להג� על החוק" ידיד בית המשפט"העליו� ל

�ה(המשפטי Attorney General( –לא  –מתייצב בהליכי� מעי� אלו , ולא הפרלמנט ,הואבקנדה  ש

דיו� רחב יותר בריבוי התפקידי� של היוע� המשפטי ללמקרי� אלו ו. מצא מקו� להג� על החוק

 Kent Roach, Not Just the Government’s ראו, בהקשר זה ביחס לממשלה מזה ולחוקה מזה

Lawyer: The Attorney General as Defender of the Rule of Law, 31 QUEEN’S L.J. 598, 606 

 Kent Roach, Theוכ� ראו ; )Roach, Not just the Government’s Lawyer: להל� ((2006)

Attorney General and the Charter Revised, 50 U. TORONTO L.J. 1, 24-25 (2000).  

ני עמדות מנוגדות בי� היוע� המשפטי לממשלה לבי� הכנסת עמד כזכור ביסוד התיקו� החשש מפ   116

את הצעת חוק היוע� , למשל, ראו. אחרי�ועמדו עליו א� בהקשרי� ) 33ש " ה,וראו לעיל(לחוק 
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י שתמ� בחוק היו חברי כנסת וסיעות אול� מ, כמוסד יכולה אמנ� להיות משיבה לעתירה

� כלו� יש לקיי� הלי� נפרד 117? כיצד תגובש אפוא עמדת הכנסת בנדו�– קונקרטיי

 , בשאלה מהי עמדתה בעתירה העומדת לדיו� לפני בית המשפט– כגו� החלטה –בכנסת 
סיעות להופיע לפני בית לנציגי או שמא יש לאפשר לחברי כנסת אינדיבידואליי� ו

 נתטומאפשרות אחרונה זו ? עמדת� ישירותאת  ולהביע 118,בגרמניהכמו , המשפט

בי�  הטבעי משנה לדיוני� שמקומ�� � לזירתיהפי את הסיכו� כי בית המשפט הבחוב

תו� גרירת בית המשפט להלי� שעיקרו והכול , פי כלליה�תלי הרשות המחוקקת ועלוכ

ביותר זו הנה בעייתית תוצאה מעי� . במאבק הפוליטי על קבלת החוק" סיבוב שני"

� שלבמונחי �   .הפרדת הרשויותבמונחי� של  עצמאות בית המשפט כמו ג

�לדעתנו אי� בה� כדי , ע� זאת.  אינ� בטלי� בשישי�119קשיי� מעשיי� אלו ואחרי

, ראשית. להביא למסקנה כי אי� לית� לכנסת מעמד בהליכי� לעניי� חוקתיות החוק

עניי� חוקתיות החוק אלא בכל הלי� שהכנסת קשורה קשיי� אלו חלי� לא רק בעתירות ל
 להכיר במעמד 2000למרות זאת מצא המחוקק כבר בשנת . בו במישרי� או בעקיפי�

 או הכנסת 120תו� שהוא מכיר במעמד היוע� המשפטי לכנסת, הכנסת בהליכי� בכלל

היא . בעיית הייצוג של אורגני� קולגיאליי� אינה ייחודית לכנסת, שנית 121.עצמה

וג� באלה יש , ברשויות מקומיות ובתאגידי�,  בוועדות סטטוטוריות, למשל,מתעוררת

 לכדי עמדה – בנפרד מחבריו היחידי� –הסדרי� שמטרת� לתרג� את רצו� האורג� 

נית� אפוא להלו� כי הכנסת תקבע לעצמה סדרי� פנימיי� . אחודה במסגרת הלי� משפטי

ולא כול� באו , נסת יכול אמנ� לעורר בעיותהייצוג הנפרד של הכ,  הנה כי כ�122.בנדו�

 
ג של חבר הכנסת "הצעה תתתרל, עשרה�הכנסת השתי� (1992�ב"התשנ, המשפטי לכנסת

יתכנו בהחלט מקרי� של ניגודי אינטרסי� בעיקר בבעיה " כי בה נאמר בהקשר זה) וירשובסקי

יטוציוניות בי� הממשלה ובי� הכנסת ובמקרי� אלה על הכנסת לבסס את עמדתה על סמ� חוות קונסט

דעת של משפט� בכיר העומד לרשותה של הכנסת בלבד ושאינו חב חובת נאמנות מקצועית ועניינית 

 ". לגור� אחר כלשהו
 .8ש "לעיל ה, ÈËÙ˘Ó‰ ÌÂ¯ÂÙ‰וראו פרשת    117
 . של פרק זה6 ק"סב, ראו על כ� להל�   118
 ,ה לדוגמ, תהא במעמד של בעל די� לכל דבר ועניי� ובכלל זהת השאלה א� ההתייצבו, למשל,כמו   119

; הזכות לקבל הוצאות משפט או לחוב בה�; )א� היה בערכאה נמוכה(הזכות לערער על פסק הדי� 

יכולת ההיעזרות ;  או הופעה ישירה של חברי הכנסת והאורגני� של הכנסתדי��ידי עורכי� הייצוג על

החובה לצר� תצהיר לכתב ; פה�עלהשאלה א� הטיעו� יוגש בכתב או ; )פרטי(בייצוג חיצוני 

 .בו מוצא צו על תנאי ועודשהטענות במקרה 
 .לחוק הכנסת) ג(17�ו) 4)(ב(17 'ס   120
על ). 2008תיקו� זה בא לעול� בשנת (יוע� המשפטי לכנסת שאינו נוקב ב, לחוק הכנסת) 1ג(17 'ס   121

ידי היוע� � השאלה א� המשמעות היא נטרול יכולת הייצוג עלעל כמו ג� , עניי� זה ומשמעויותיו

 .ראו להל� בפרק השלישי, המשפטי לכנסת
 .8ש "לעיל ה, ‰ÈËÙ˘Ó‰ ÌÂ¯ÂÙמהנמקתו של בית המשפט העליו� בפרשת , ולו במשתמע, כ� עולה   122
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אי� בבעיות אלה כדי להביא ,  ע� זאת123.על פתרונ� במסגרת התיקו� לחוק הכנסת

 כל מקו� למעמד לכנסת במסגרת הליכי� יש לשלול מלכתחילהלמסקנה כוללת לפיה 
  .לעניי� חוקתיות החוק

  הדי� ההשוואתי . 6

, ראויבקש לדו� במסגרת השאלה א� בו נשאחרו� השיקול הוא ההדי� ההשוואתי 

�כעניי� , לית� לכנסת מעמד במסגרת הלי� שעניינו חוקתיות החוק, במקרי� המתאימי

די� בעושר רב יש בהקשר זה כי , יאמר מידי. שבעיקרו� ובלא קשר לתיקו� לחוק הכנסת

ות  הדברי� ניכרפני� על, ע� זאת.  ומדינות שונות נוהגות באופ� שונה בנדו�,ההשוואתי

 בהליכי� המקנה למחוקק מעמדהיא זו  הראשונההגישה .  בנדו�שתי גישות עיקריות

המשפט " תומשפח"מדינות השייכות לבכמה גישה זו נוהגת . לעניי� חוקתיות החוק
הגישה לפי . הגישה שאומצה למעשה במסגרת התיקו� לחוק הכנסת  זו124.הקונטיננטלי

גישה זו רווחת במדינות השייכות .  בהליכי� כאמור אי� מעמד למחוקקהשנייה

 126.שיטה האמריקניתב וכ� 125שיטות מעורבותלעתי� ב, המקובלהמשפט " משפחות"ל

 ובהמש� נדו� בשאלה א� מוצדק ונכו� ,נעמוד בקצרה על הגישות השונותתחילה 

שאלה א� ראוי נדו� ג� ב ממילא ;גישה אחת או אחרתבי� השיטה בישראל ללהשוות בי� 

  . מעמד בעתירות לעניי� חוקתיות החוק א� לאולית� לכנסתהיה 

)‡(È�˜È¯Ó‡‰ ËÙ˘Ó‰Â Ï·Â˜Ó‰ ËÙ˘Ó‰  :˜˜ÂÁÓÏ „ÓÚÓ ¯„ÚÈ‰  
הברית אי� למחוקק מעמד �ככלל נראה כי בארצות המשפט המקובל וכ� בארצות, כאמור

, למשל, כ�. במסגרת הליכי� משפטיי� שבה� עולה לדיו� שאלת חוקתיותו של החוק

 ,ת לחוקה האמריקני3 לפי סימ� שכ� ,משיב בעתירותאינו ק  המחוקהברית� צותבאר

, כ�פי לcontroversy.(127" (סכסו�"מותנית בקיומו של   של הרשות השופטתהסמכות

 בלא שעומדת – חוקתיות החוק� ובכלל זה בטענה לאי– לא נית� לפתוח בהלי�כעיקרו� 

ממילא .  החוק פעולה של מבצע:כלומר, לבחינה פעולה ספציפית השנויה במחלוקת

  . נטיווהמשיב הרלג� המבצע של החוק הוא 

 
 . וראו הדיו� בפרק האחרו� למאמר זה   123
 –שיטת המשפט בישראל "שונות של שיטות משפט ראו אהר� ברק " משפחות"לעניי� החלוקה ל   124

 .41 'בעמ, 65ש "לעיל ה ,ÌÈ·˙Î ¯Á·Óברק " מסורתה ותרבותה
  .אפריקה�כגו� דרו�   125

ביקורת שיפוטית על להבדלי� בי� השיטה האמריקנית לשיטת המשפט המקובל בכל הקשור ל   126

 מבט –שאלת האחריותיות : הביקורת השיפוטית במסגרת חוקה"חוקתיות החוק ראו יואב דות� 

  .")הביקורת השיפוטית במסגרת חוקה"דות� : להל� ()2007 (489 י Ï˘ÓÓÂ ËÙ˘Ó" השוואתי

  .LAWRENCE H. TRIBE, AMERICAN CONSTITUTIONAL LAW 67-68 (2nd ed. 1988) ראו   127
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התאמה של חוק � סמכות� של בתי משפט מסוימי� כוללת הצהרה על אי, באנגליה

 �החוק , כמו כ�). �Human Rights Act, 1998פי ה� על(לאמנה האירופית לזכויות אד

� זאת ע128.קובע כי לכתר יש סמכות להתערב בכל הלי� שבו מתעוררת שאלה בנדו� ,
 בי� היתר שר או מי –החוק מפרט מי זכאי להירש� כצד להלי� בהתערבות מעי� זו 

,  החוק אינו מונה את הפרלמנט כבעל די� אפשרי בהלי� מסוג זה129.ידו� שהוסמ� על

  .שהוא הקרוב ביותר לביקורת שיפוטית על חוקתיות החוק

עומדת לבירור מיוצג ישירות לפני בית המשפט שעה שאינו ג� בקנדה הפרלמנט 

אינטרס כדי לייצג את , מי שיכול להופיע במקרי� אלו.  חוקתיות החוקה בדברשאל

ויש הכרח ליידע אותו על כ� כדי שיתייצב להג� על , �Attorney Generalהוא ה, הציבור

בתור  �Attorney General ה מקובל לציי� את,בדומה,  באירלנד130.אינטרס הממשלה

א� מתעוררת בהלי� , ובדומה לקנדה, כ� כמו. קתיות החוקמשיב בעתירות לעניי� חו

להחליט א� בסמכותו  ו,בכ�אותו יש הכרח ליידע , כלשהו שאלה של חוקתיות החוק
   131.להיות צד להלי�

� חוקתיות החוק חובה ה בדברבו מתעוררת שאלשאפריקה נקבע כי בהלי� � ג� בדרו

וזאת בי� היתר נוכח ,  לביצועולצר� כמשיב לעתירה את אורג� הרשות המבצעת האחראי

 �העובדה כי האורג� המבצע יוכל להביא לפני בית המשפט נתוני� ועובדות החשובי

   132.לש� בחינת השאלה העומדת לדיו�

 
�ל) 1(5' או סר   128Human Rights Act, 1998, c. 42, § 4 (Eng.).  

 STEPHEN GROSZ, JACK BEATSON & PETER J. DUFFY, HUMAN RIGHTS: THE 1998ראו עוד    129

ACT AND THE EUROPEAN CONVENTION 56 (2000); CHRISTOPHER BAKER, HUMAN RIGHTS 

ACT 1998: A PRACTITIONER’S GUIDE 19-20 (1998).  

 .www.scc-csc.gc לכללי הפרוצדורה של בית המשפט העליו� של קנדה) 4(61�ו) 2(61 י�ראו כלל   130
ca/ar-lr/rules-regles/2006/index-eng.asp .59-25 – 59-22 ;59-2, 20ש "לעיל ה, כ� ראו הוג 

(Volume 2) ;STRAYER ,י יתיות העולה מהופעת היוע� המשפטילבע. 48�39' בעמ, 14ש "לעיל ה

ידיד בית "די� כ�של מינוי עור�פתרו� שאומ� במקרי� מסוימי� לבעייתיות ב ובכלל זה ,בתיקי� אלו

, 115ש " לעיל ה,Roach, Not Just the Government’s Lawyerשיג� על החוק ראו כדי " המשפט

  .606' בעמ

�ל 60 'סראו    131Rules of Superior Courts) מצויי� באתר www.courts.ie/rules.nsf/8652fb610b0b 
37a980256db700399507/7ee127313f77352c80256d2b0046b3f0?OpenDocument .(כ� ראו 

JAMES CASEY, CONSTITUTIONAL LAW IN IRELAND 272 (1987).  

המופיע באתר , Mabaso v. Law Society 2005 (2) SA117 (CC) (S. Afr)ראו פסק הדי� בעניי�    132

www.constitutionalcourt.org.za/Archimages/2175.DOC.PDF) ו12' בעיקר פס �  ). לפסק הדי�13



  ירות בעניי� חוקתיות החוקבעתמעמד הכנסת   ע"תש לט משפטי	

    

381  

 כמו ג� במשפט ,במדינות השייכות בעיקר� למסורת המשפט המקובל, הנה כי כ�

 וכמשיב ,סוג זההפרלמנט אינו משיב לעתירות מש נית� לראות ככלל 133,האמריקני
  .�Attorney Generalההאורג� המבצע של החוק או מופיע 

)·(ÈÏË��ÈË�Â˜‰ ËÙ˘Ó‰  :˜˜ÂÁÓ‰ „ÓÚÓ· ‰¯Î‰   
במדינות המשפט הקונטיננטלי נראה כי הגישה לעניי� מעמד המחוקק בהליכי� של 

בלא מעט ממדינות אלה יש בחוקה או בחקיקה . ביקורת על חוקתיות החוק היא שונה

 �  . המקני� במפורש מעמד למחוקק בהליכי� מעי� אלוהסדרי

, במסגרת הלי� של תקיפת חוק. עליה נבקש לעמוד היא גרמניהשראשונה ה הדוגמה

אורג� שקיבל את חובת התייצבות של האי� , )1949(לחוק היסוד ) 1(93על יסוד סעי� 

ית� הצהרה תינת� הזדמנות לאותו אורג� לכי כללי הפרוצדורה קובעי� , ע� זאת. החוק
  הוא– אותו אורג�  וכי א� ירצה בכ�134,ידו�קבע עליבמועד שי, בנדו� לבית המשפט

הפרלמנט לפני בית הדי� " התייצב"בה� שמקרי� בכמה  כ� אירע 135.יצור� כצד להלי�

 �Civilבמקרה המוכר כ. י� חוק� שלחוקתיותבאשר ללחוקה ומסר את עמדתו 

Partnership Case136מניעת  עמדה לדיו� חוקתיו �תו של חוק שקבע הסדרי� שמטרת

לפני בית הדי� לחוקה נטע� כי החוק אינו חוקתי בשל . זוג מאותו מי�� הפליה של בני

הוראות ל הסתירעמידתו ב כמו ג� בשל ,פגמי� פרוצדורליי� שנפלו בהלי� חקיקתו

אורגני� ניתנה כמה בפסק הדי� ציי� בית הדי� לחוקה כי ל. מהותיות בחוק היסוד

בית בי� השאר ל ,)comment on the proceedings" (להעיר על ההליכי�"דמנות הז

 ,ממשלה הפדרליתל ,)הבונדסראט(בית העליו� ל ,)הבונדסטאג(התחתו� של הפרלמנט 
 ה� , העמדה שהביע הבונדסטאג בכתבהבפסק הדי� צוינ. ממשלות המדינתיות ועודל

עוד צוי� בפסק הדי� . הפגמי� המהותיי�לעניי� הפגמי� הפרוצדורליי� שנפלו וה� לעניי� 

 מפלגות ארבעחברי פרלמנט מכמה פני בית הדי� לחוקה התייצבו בפה � עלבכי לדיו� 

�לבסו� דחה בית הדי� לחוקה את העתירה מנימוקי� שוני� . שונות והביעו את עמדת

אול� ההלי� שהתקיי� בנדו� מצביע על אפשרויות שונות לשילוב , שאינ� מענייננו

חוקתיות בשל פגמי� � ה� בטענות של אי,  כחלק מ� ההלי�רלמנט וגופי� נוספי�הפ

ה� בטיעו� בכתב וה� בטיעו� ; בקבלת החוק וה� בשל סתירה להוראות מהותיות בחוקה

  . פה�בעל

 
מינוי ל השיטה , למשל, כמו–בהיבטי� שוני� הקשורי� לביקורת השיפוטית על חוקתיות החוק    133

ראו לעניי� זה בהרחבה .  יש הבדלי� בי� מדינות המשפט המקובל לבי� הדג� האמריקני–שופטי� 

  . 126ש "לעיל ה, "במסגרת חוקההביקורת השיפוטית "דות� 

�ל) 1(94 'ס   134Federal Constitutional Court Act, 1993 ,התרגו� מצוי באתר www.iuscomp.org/ 
gla/statutes/BVerfGG.htm.  

  .)5(94 'ס, ש�   135

136   1 BvF 0001 01)  בידי המחברנמצא תרגו� לאנגלית של פסק הדי�.( 
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 במקרה זה הוגשה �Aviation Security Case.137הנו הבגרמניה מקרה מוכר אחר 

תיר לכוחות המזויני� של גרמניה ליירט מק הבה נטע� כי חושעתירה  לבית הדי� לחוקה

 שנעשה בו שימוש למטרות פגיעה בבני אד� אחרי� , ובכלל זה מטוס אזרחימטוס
חוקתי בשל הפגיעה שיש בכ� � נו בלתי ה,)הברית�צות באר"אסו� התאומי�"כדוגמת (

  צוי� בפסק הדי� כי הוגשו טיעוני� מצדהג� במקרה ז. בחיי חפי� מפשע שיהיו במטוס

 הבית התחתו� הגיש :)הבונדסטאג(אורגני� שוני� ובה� הבית התחתו� של הפרלמנט 

מטעמה אחר טיעו� הגישה אחת מסיעות הבית ואילו , ות החוקחוקתיאת טיעו� המנמק 

פה לפני בית �עלעוד צוי� בפסק הדי� כי במהל� הדיו� ב. בו טענה כי החוק אינו חוקתיו

בסופו של . ית השונות והביעו את עמדת� באשר לחוקהדי� התייצבו נציגי� של סיעות הב

אול� , הנימוקי� לקביעה זו אינ� מענייננו. כי החוק אכ� אינו חוקתיבמקרה זה נפסק  דבר

 , את עמדת המחוקק כפשוטה לפני בית הדי� לחוקהלשמוענכונות עצ� ההחשיבות היא 

  .ת הפרלמנטריותהסיעושל אחת חוות דעת חולקת הנכונות לשמוע  ג� – ובמקרה זה
 �פרלמנט במסגרת עתירות לעניי� חוקתיות ו של המעמדאחרות מכירות במדינות ג

 ההלי� לאורג� שקיבל את עלנקבע כי בית הדי� לחוקה יודיע , למשל, בסלובניה. החוק

 במקרה זה 138: בית הדי� רשאי לבקש הבהרותעוד נקבע כי;  ובכלל זה הפרלמנט,החוק

 139.ידי המחלקה המשפטית של הפרלמנט�בית המשפט עלתובא עמדת המחוקק לפני 

באסטוניה נקבע במפורש כי בעל הדי� בעתירה לבית המשפט העליו� בעניי� חוקתי יהא 

  באלבניה נקבע כי בהלי� החוקתי140.נציג מטע� האורג� שקיבל את החוק נשוא ההלי�

 ישיר בעניי� הגופי� שכנגד� מכוונת העתירה או שיש לה� אינטרס, בי� היתר, ישתתפו

יש  ג� בפולי� 141.נשוא ההלי�) Act( וכ� הגו� שקיבל את הנורמה ,נשוא המחלוקת

האורג� שקיבל את ישתת�  הקובעת כי בהלי� לפני בית הדי� החוקתי ,הוראה דומה
 )�Sejmה(הבית התחתו� של המחוקק שכאשר  עוד נקבע 142;הנורמה נשוא ההלי�

 
137   BVerfGE 1, 357) בידי המחברנמצאל פסק הדי� תרגו� לאנגלית ש .(  

�של ה) 1(56 'סראו    138Constitutional Court Act, 1994כפי שמופיע באתר  www.us-rs.si/ 
en/index.php?sv_path=3583,3519,3532,3542&lang=1 .ג� בלטביהנוהג , כ� נראה, די� דומה. 

 כפי שמופיעי� באתר, לכללי הפרוצדורה של בית הדי� לחוקה) 1(88 ' סוכ�) 2(75 'סראו 

www.satv.tiesa.gov.lv/?lang=2&mid=10.  

 ,Official Gazette RS, Nos. 35/02 , לכללי הפרוצדורה הפרלמנטרית של סלובניה265 'סראו    139

60/04.  

 באתרמופיע תרגו� לאנגלית ( )1993(פרוצדורה בענייני� חוקתיי� ל  האסטונילחוק) 2(14 'ס   140

www.servat.unibe.ch/law/icl/en02000_.html.(  

�ל 39 'סראו    141Law on the Organization and Operation of the Constitutional Court of the 

Republic of Armenia) 2000) ( במאגר נמצא תרגו� לצרפתית ; בידי המחברנמצא עותק באנגלית

CODICESשל ועידת ונציה של האיחוד האירופי .(  

�ל 27 'סראו    142Polish Constitutional Court Act, 1997)  מופיע באתרwww.trybunal.gov. 
pl/eng/index.htm.(  
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 הסדר זהה של 143.פי בחירתול נציג מטעמו ידי�  הוא ייוצג על,משתת� בהלי� כאמור

 מתקיי�,  ובכלל זה סוגיית הייצוג של הפרלמנט בהלי� לפני בית הדי� לחוקה,הסוגיה
  144.סלובקיהב

)‚(Ï¯ È˙‡ÂÂ˘‰ ÔÈ„ ‰ÊÈ‡ ÂÂÏ‡¯˘È· ÔÈ„Ï ÈË�?  
כי עצ� העובדה שבשיטות מסוימות נוהג הסדר אחד ובשיטות אחרות נוהג , ברור מאליו

המשפט . חייבת בפני עצמה אימו� של הסדר זה או אחר במשפטנוהסדר אחר אינה מ

לאימו� הסדרי� אלו .  א� ככלל אי� הוא מקור מחייב,ההשוואתי הוא כלי עזר לשופט

 � איזו 145. שנצבר� כמו התאמת מאפייני� של שיטה או ניסיו–ואחרי� צרי� שיהיה טע

  ?שיטה מתאימה יותר לישראל בהקשר זה

הבדל בי� יש מדוע אכ�  להציג במסגרת בחינה זו היא השאלה הראשונה שנבקש
 בעתירות לעניי� ת דווקא בהקשר זה של מעמד המחוקקהאמורוהמשפט " משפחות"

דמיו� ברור שיש בעוד : בנתו� הבאנעוצה לכ� אפשרית לשיטתנו סיבה ? חוקתיות החוק

 סמכות השונות בענייני� כגו� קיו� חוקה נוקשה ועליונה וקיומה שלהשיטות בי� 

שה� למעשה תנאי� הכרחיי� לקיו� הבעיה שבה , לביקורת שיפוטית על תוקפו של חוק

מבלי למצות .  בעלי רלוונטיות לנושא דיוננוהבדלי�יש ביניה� ג� כמה , עוסק מאמר זה

 נראה לנו כי שלושה מאפייני� בולטי� מבחיני� 146הבדלי� אלו בתחו� הדי� החוקתי

ריכוז הביקורת ) ב(; קיומו של בית די� לחוקה) א( :נותשיטות השוהבהקשרנו אנו בי� 

קיומה של ביקורת שיפוטית ) ג(;  חוקתיות החוק בבית הדי� לחוקההשיפוטית על

  . אבסטרקטית
המוסד , ככלל נית� לקבוע כי במדינות השייכות למשפחת המשפט הקונטיננטלי, אכ�

 ולא מערכת בתי ,חוקההמקיי� ביקורת שיפוטית על חוקתיות החוק הנו בית די� ל

� החוק מרוכזת חוקתיות הסמכות לביקורת שיפוטית על : זאת ועוד147.המשפט הרגילי

 
143    “In the proceedings before the Tribunal, the Marshal of the Sejm, the Sejm or a group of 

deputies being the applicant shall act through a deputy being a representative designated by 

themselves”) ש�(.  

�ל 21 'סראו    144Actor on the Organization of the Constitutional Court of the Slovak Republic, 

  ). www.concourt.sk/A/a_index.htm מופיע באתר (1993

, 39ש "לעיל ה, ˘ÈË¯˜ÂÓ„ ‰¯·Á· ËÙÂ˙ להרחבה בעניי� זה ולגורמי� נוספי� להשוואה ראו ברק   145

 .294�290' בעמ
המודל : בית המשפט העליו� על פרשת דרכי�" שמעו� שטרית , למשל,להבדלי� אלו ואחרי� ראו   146

 S.E. FINNER, VERNON;)2006 (23 ה ËÙ˘Ó È�Ê‡Ó" בישראלעל חוקי� הראוי לביקורת שיפוטית 

BOGDANOR & BERNARD RUDDEN, COMPARING CONSTITUTIONS 29 (2nd and revised ed. 

1995).  

בדמוקרטיות החדשות אוסטריה וכ� ב, צרפתב, גרמניהב, איטליהב,  בספרד, למשל,כ�   147

 .הונגריה ועוד, סלובניה,  פולי�� ובכלל,אירופה�במזרח
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במדינות אלו סמכות לבית הדי� לחוקה לבקר את יש לרוב , לבסו�. רק בבית הדי� לחוקה

וכטענת הגנה  לא במסגרת סכסו� קונקרטי :כלומר, תקפות החוק בביקורת אבסטרקטית

משפט הבמדינות ,  בשונה148.אלא בתקיפה ישירה, וקתיות החוקח� של הטוע� לאי
דר� כלל לפני מתקיימת בהביקורת השיפוטית , כמו ג� במשפט האמריקני, המקובל

הסמכות מבוזרת בי� בתי . מערכת בתי המשפט הרגילי� ולא במסגרת בית די� לחוקה

 ישירה תקיפה, כמו כ�.  כגו� בית המשפט העליו�,המשפט ולא רק בערכאה אחת

  149.אבסטרקטית של החוק אינה מקובלת

 ריכוז , קיומו של בית די� לחוקה או היעדרו–כיצד יש בנתוני� אחרוני� אלו 

ערכאות וקיומה או היעדרה של כמה הביקורת השיפוטית בערכאה אחת או ביזורה ב

 כמשיב מחוקקלהשלי� על שאלת מעמדו של הכדי  –תקיפה ישירה של חוקתיות החוק 

  ?  חוקתיתלעתירה

 , במידה מסוימת,קונטיננטלי טבעי הואבשיטות המשפט ה, פי החלוקה שלעיל� על
 הנערכי� בבית די� ,שבמסגרת הליכי ביקורת שיפוטית אבסטרקטית על חוקתיות החוק

ה הבסיסית של קיו� בית די� לחוקה היא סשכ� התפי, זאת. מחוקקיהיה מעמד ל, לחוקה

צמאי ונפרד ממערכת השפיטה הרגילה הפועלת מכוח קיומה של חוקה והצור� באורג� ע

,  אפוא כאורג� חשובס המחוקק נתפ150.אורג� שיג� על החוקה והוראותיה, חקיקה רגילה

בית הדי� לחוקה אמור להכריע . פני בית הדי� לחוקה�אול� לא כאורג� עליו� על

� יותר במסגרת זו קל. ל במסגרת שמירת החוקהו והכ,בסכסוכי� שג� המחוקק צד לה

שיש  שעה :זאת ועוד.  בהלי� לפני בית הדי� לחוקהכבעל מעמדלראות את המחוקק 

יהיה צד להלי� מחוקק טבעי הוא כי ה, הלי� מוכר של תקיפה ישירה של חוקתיות החוק

שיקולי� של הפרדת שהיות , לבסו�. נטיווזה לפני בית הדי� לחוקה שכ� הוא המשיב הרל
בה� סמכות הביקורת ש ,ברי כי בשיטות אלו, די משקלהרשויות וכיבוד המחוקק ה� כב

מחוקק לפיו השתקבל ביתר קלות הרעיו� י, השיפוטית מרוכזת בבית הדי� לחוקה בלבד

 
יש . 4' סב, ק זהחלמשמעות� ראו לעיל בל ו– הישירה והעקיפה –להבחנה בי� סוגי התקיפות    148

לא פע� . נה מעמד לכל אחד לתקו� את החוק באופ� כזהלהדגיש כי אי� הכרח שהתקיפה הישירה תק

 ובכלל זה מספר ,מוגבל המעמד לפני בית הדי� לחוקה באפיק זה לאורגני� ספציפיי� המנויי� בחוקה

 . ועוד, הממשלה,מסוי� של חברי פרלמנט
 ראו ,תלאפיוני� אלו של ריכוזיות והיכולת לתקו� חוקתיות בתקיפה ישירה או עקיפה בשיטות השונו   149

 :MAURO CAPPELLETTI & WILLIAM COHEN, COMPARATIVE CONSTITUTIONAL LAW למשל

CASES AND MATERIALS 84-85 (1979) . מנגנוני� המביאי� את בית לעתי� יצוי� כי קיימי�

כגו� (להידרש לחוק שלא במסגרת סכסו� קונקרטי  –מקובל המשפט הג� בשיטות  –המשפט 

�הReference Casesאול� מנגנו� זה שונה מזה הקיי� בתקיפה ישירה במדינות הקונטיננט, )דה בקנ, 

מת� : במילי� אחרות ו,יחס בי� החוק לחוקהבנוגע ל עמדת בית המשפט ה שלעניינו בקששהיות 

  .ולא תקיפה שלו,  ותוקפוהחוקחוקתיות לעניי� של בית המשפט יעו� י

 ANDRAS SAJO, LIMITING GOVERNMENT: AN INTRODUCTION TOראו למשל    150

CONSTITUTIONALISM 233 (1999).   
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ולא לפני כל (הנער� רק לפני בית הדי� החוקתי בהלי� שיפוטי יהיה בעל מעמד וישתת� 

  .)ערכאה
 בהליכי וקקמח הו שלבהמש� לקו מחשבה זה משתנה התשובה לשאלת מעמד

המשפט " משפחת"תקיפה של חוקתיות החוק שעה שמדובר במדינות השייכות ל

בתי המשפט , בית די� לחוקהבה� אי� שבמדינות , אכ�. המקובל וכ� במשפט האמריקני

 ,אות� בתי משפט. הביקורת השיפוטית על חוקתיות החוקמבצעי� את " רגילי�"ה

 �יש בכ� . שי� במקביל לבחו� את חוקתיותונדר,  לפרש את החוק ולהפעילוהואשתפקיד

 לבי� בתי המחוקק ובשל כ� ההפרדה בי� ,משו� מתח רב יותר ע� הרשות המחוקקת

 מחוקקעניי� זה משלי� השלכה ישירה על שאלת מעמדו של ה. המשפט היא נוקשה יותר

ובמסגרת ביקורת שיפוטית על חוקתיות , במסגרת הליכי� שלפני בית המשפט בכלל

בה� ככלל אי� אפשרות לתקיפה ישירה של ש,  במדינות אלו:זאת ועוד. פרטהחוק ב
 טבעי ונדרש בהליכי� הקשורי� בעל מעמדאי� לראות בפרלמנט , חוקתיות החוק

 טע�נטי מוומשיב רל יש – שהיא השכיחה –לחוקתיות החוק שכ� בתקיפה עקיפה 

 הפעלת החוק החוקתיות היא אפוא טענת הגנה כנגד� וטענת אי, הרשות המבצעת

קתיות החוק היא ומשעה שהסמכות לקיי� ביקורת שיפוטית על ח, לבסו�. ידיה� על

 מחוקקקושי במת� מעמד למתעורר , יה ואינה מרוכזת בערכאה אחתיביזורית באופ

 תו� פגיעה מסוימת במעמדו – חלק� ערכאות ראשונות –בדיוני� בערכאות שונות 

  .שמדובר בשאלה קרדינלית של חוקתיות החוקכבעיקר  ,הפרדת רשויותבדבר קרו� יובע

 מזה  ‰‰˘˜ÈÏ‰�Ó˙ÂÚ בהתעל� מהלכת ,מהו הדי� הראוי בישראל –לאור כל אלה 

לשיי� את נציי� כי הג� שבהקשרי� רבי� נהוג  תחילה?  מזההתיקו� לחוק הכנסתמו
 הרי שבתחו� המשפט החוקתי והביקורת 151,ישראל למדינות המשפט המקובל

 152.מסיבות שונות, משמעית� אינה חדקפ� של חוקי� התשובה השיפוטית על תו

במצב : עליה� עמדנושבהירות זו מוצאת ביטוי ג� במסגרת בחינת המאפייני� � אי

 �סמכות הביקורת השיפוטית מסורה ו 153, אי� בישראל בית די� לחוקההנוכחיהדברי

�די� בעת הזו לכאורה ה,  הביקורת השיפוטיתה שלאשר לריכוזיות. לבתי המשפט הרגילי

 אול� יש הסוברי� כי יש לייחד – הסמכות מסורה לכל בתי המשפט על דרגותיה�הוא ש

 והלכה למעשה העתירות בתחו� זה 154,סמכות זו בעת הזו רק לבית המשפט העליו�

 
  . 230�229 'בעמ, 39 ש"לעיל ה, ˘ÈË¯˜ÂÓ„ ‰¯·Á· ËÙÂ˙ ראו ברק   151

הביקורת השיפוטית במסגרת "דות� עוד ראו והשוו ;  ואיל�503' בעמ, 98ש "לעיל ה, ראו קליי�   152

 .אחריותיותבהקשר ה, 126ש "לעיל ה, "חוקה
˘Á· ËÙÂ·¯‰   ראו זה ברק.היו בנדו� הצעות חקיקה כמו ג� דיו� ער בכתיבה האקדמיתא� כי    153

˙ÈË¯˜ÂÓ„ ,הדר� "סגל ; 52ש "לעיל ה, "בית משפט לחוקה"ברק ; 334' בעמ, 39ש "לעיל ה

 .98ש "לעיל ה, קליי�; 98ש "לעיל ה, "לביקורת שיפוטית
ביקורת שיפוטית על "ברק ; 334�333 'בעמ, 39ש "לעיל ה, ˘ÈË¯˜ÂÓ„ ‰¯·Á· ËÙÂ˙ ראו ברק   154

 .)2005 (13 ח Ï˘ÓÓÂ ËÙ˘Ó)" מבוזרת(צנטרליסטית �או דה) ריכוזית(צנטרליסטית : חוקתיות החוק
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שנית� היה לצפות כי עיקר ההתדיינות הג� , לבסו�. מתרכזות בבית המשפט הגבוה לצדק

 במסגרת תקיפה עקיפה בערכאות הדיוניות וכטענת הגנה בתחו� של חוקתיות החוק תהא

יה הישירה ינוכח הפנאל  ;ומטשטש  בפועל הול� הגבול בעניי� זה,אינצידנטלית
בה� מוכרע שמיעוט ההליכי� אל נוכח ו, לבית המשפט הגבוה לצדק בנדו�והשכיחה 

דיינות תהולכת ומתאפיינת הה, תוק� החוק בתקיפה עקיפה בבתי משפט בדרגות אחרות

הטיעו� בבית המשפט העליו� מתמקד  155.בהקשר זה כתקיפה ישירה של חוקתיות החוק

אול� באופ� מעשי נראה כי לא פע� התקיפה כוללת , לכאורה בטענות כנגד ביצוע החוק

באופ� המקרב את הלי� הביקורת , מרכיב אבסטרקטי מובהק כטענת חרב ולא כטענת מג�

ורת האבסטרקטית הנוהגת בבתי די� לחוקה במדינות השיפוטית על חוקתיות החוק לביק

  . קונטיננטליות
בהקשר הנדו� שיטת המשפט כי למסקנה תמונת מצב זו מובילה לדעתנו , אכ�

וכי ג� , בישראל דומה במאפייני� לא מעטי� דווקא למשפחות המשפט הקונטיננטלי
ינ� חוקתיות מטע� זה אפשר היה לית� לכנסת מעמד בפני בית המשפט בהליכי� שעני

 ערכאה : כלומר–נטי כמעט רק בבית המשפט הגבוה לצדק וורלזה מעמד ממילא . החוק
שניי� מתו� שלושת הסממני� . בעלת סממני� מופשטי� ובמסגרת תקיפה – ייחודית

יננטליות בהקשרנו אנו מתקיימי� אפוא בצורה זו טהמייחדי� דווקא שיטות משפט קונ
 והביקורת השיפוטית , בשיטת משפטנו בית די� לחוקהאי�, ע� זאת. או אחרת בישראל

 נראה כי .מבוצעת ככלל בבית המשפט העליו� בשבתו כבית המשפט הגבוה לצדק
 השונה מהנהוג בשיטות המשפט הקונטיננטלי ודומה לנהוג בשיטות –מאפיי� אחרו� זה 
. מחוקק אינו משמעותי דיו כדי להצדיק מסקנה דומה בעניי� מעמד ה–המשפט המקובל 

ובמניעת מצב שבו המחוקק נדרש , ככל שעניינו של מאפיי� זה במת� כבוד למחוקק
אי� יסוד מעשי רב למצב זה , להתייצב לדיו� לפני ערכאות שאינ� הערכאה העליונה

, כמו כ�. בשי� לב לריכוז הביקורת השיפוטית בבית המשפט הגבוה לצדק, בישראל
. ול דעת א� להתייצב בהלי� ולא כפה זאת עליוהתיקו� לחוק הכנסת הותיר למחוקק שיק

הכרה במעמד למחוקק א� הוא חפ� להתייצב בהלי� אינה עומדת אפוא בסתירה חזיתית 
על כ� נית� להוסי� כי במידה מסוימת נגזרת . לעובדה שבישראל אי� בית די� לחוקה

וראות  מה– בבית המשפט הגבוה לצדק –הסמכות לביקורת שיפוטית על חוקתיות החוק 
בכ� יש משו� מת� מעמד חוקתי . השפיטה:  לחוק יסוד15כקבוע בסעי� , החוקה עצמה

מיוחד לבית המשפט העליו� בשבתו כבית המשפט הגבוה לצדק בסוגיות של חוקתיות 
  .החוק

בשאלת מעמדו של המחוקק בהליכי� לעניי� חוקתיות החוק יש הסדרי� , הנה כי כ�
י� בדמיו� או בשוני בי� השיטות די לביסוס מסקנה אחת ייתכ� שא. שוני� במדינות שונות

יש טעמי� אפשריי� להכרה במעמד המחוקק , כאמור לעיל, הג� שלשיטתנו, ויחידה
ייתכ� שטעמי� . בשל דמיו� מסוי� בהקשר זה דווקא לשיטות המשפט הקונטיננטליות

 
  . לפרק זה4ק "סדיוננו בב ,וראו על כ� לעיל   155
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ב� זה משקלו ובמו, אלו אינ� כבדי משקל כמו השיקולי� האחרי� שנדונו לעיל בפרק זה
ולו לגישה התומכת במת� מעמד לכנסת  –" תנא דמסייע"של המשפט ההשוואתי כ

נראה כי לפחות בכל הקשור .  אינו חזק במיוחד–בהליכי� שעניינ� חוקתיות החוק 
 של המחוקק להתייצב והאופ� ‰ÏÂÎÈ˙במוב� , באפשרות המעשית להקנות מעמד מעי� זה

 שנצבר �נית� ללמוד מניסיו, שפטי בנסיבות אלושבו בית המשפט יכול לקיי� דיו� מ
ובכ� לחזק את הטענה שהובאה בפרק זה לפיה , בנדו� במדינות המשפט הקונטיננטלי

  . אכ� אפשר היה לית� מעמד לכנסת בהליכי� מסוג זה

  סיכו� ביניי�. 7

, כעניי� שבעיקרו�, דיוננו בפרק זה ביקש לבסס את הטענה כי בישראל אכ� אפשר היה

. נות מעמד למחוקק במסגרת הליכי� לעניי� ביקורת שיפוטית על תוקפו של החוקלהק

שיקולי� הקשורי� בהפרדת : השיקולי� השוני� שסקרנו לעיל תומכי� במסקנה זו

; "עצמאות החוק מ� המחוקק"מיתו� הטע� שעניינו ; הרשויות ובדיאלוג החוקתי

שיבות הייצוג העצמאי של ח; תקיפה ישירה ותקיפה עקיפה; פרשניי�� שיקולי� לבר

השלב הבא בבחינתנו הוא התיקו� לחוק . הכנסת וכ� שיקולי� מתחו� הדי� ההשוואתי
הא� האופ� שבו תוק� החוק לעניי� ?  הא� היה צור� בתיקו� החוק בנדו�–הכנסת עצמו 

הא� ההסדר שנקבע בנדו� וטיב ? מעמד הכנסת משק� נאמנה את מורכבות הסוגיה

לשאלה זו ? ת מקדמי� את השיקולי� והתכליות שעליה� עמדנוהמעמד שנית� לכנס

  . נעבור עתה

   הערכה ראשונית: תיקו� חוק הכנסת.ג

 נקרב שוב 12.2.2008.156ביו�  – לא רב יחסיתהתיקו� לחוק הכנסת התקבל לפני זמ� 
כי נדרש לברר את שאלת , ראה בית משפט בהלי� שלפניו: "מבטנו אל נוסחו הקצר למדי

והיא תהיה רשאית להשמיע את , יזמי� את הכנסת להתייצב בהלי�, חוקתוקפו של 

חוק טר� זכה לפרשנות  התיקו� זה של, למיטב ידיעתנו, אכ�". טענותיה להוכחת תוקפו

נית� , ע� זאת נראה כי לאור הרקע שנפרש לעיל.  או בספרות157בפסיקהשל ממש 

 נבקש .מסקנות ובעיות העולות מ� התיקו� האמור לחוקכמה להצביע כבר בשלב זה על 

 
 ח"ס (18.2.2008פורס� ברשומות ביו� ) 2008�ח"התשס, )23' תיקו� מס(חוק הכנסת (תיקו� החוק    156

205 .(  

עולה לכאורה רוח , 8ש "לעיל ה, ÈËÙ˘Ó‰ ÌÂ¯ÂÙמפסק דינו של בית המשפט העליו� בפרשת ה: ודוק   157

נדמה כי עיקרה של נטייה , ע� זאת. צוננת למדי כלפי מת� מעמד לכנסת בהליכי� לפני בית המשפט

ות של פרשנות החוק או זו היה קשור לא בהליכי� של חוקתיות החוק אלא דווקא בהתייצבות בשאל

 .סבירות� של החלטות שאינ� של הכנסת עצמה
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 בחינה זו תאפשר לנו ג� להסיק מסקנות בכל הנוגע לשאלה 158;לעמוד עליה� בקצרה

במסגרת עתירות לעניי� חוקתיות הוא הכרה במעמדו בדר� המיטבית לא� בחר המחוקק 

קו� החוק על דר� הכלל ייאמר כבר עתה כי כלל לא ברור שאכ� היה צור� בתי .החוק
, נוס� על כ�; ÂÚ˜˘‰‰ ÈÏ‰�Ó˙במקו� לנקוט פרשנות מרחיבה של הלכת , דווקא

באופ� מפורש שיקול  במסגרת החוק עצמו מוטב היה לבחור כלל המקנה לבית המשפט

פי � פי בקשה של הכנסת או על�  א� על–דעת בשאלת צירופה של הכנסת כצד להלי� 

ונית� , ופעל תדיר בעניי� צירו� בעלי די�שיקול דעת מעי� זה מ. יזמה של בית המשפט

היה להפעילו מתו� נקודת המוצא שא� אכ� נדרש בירור של תוק� החוק נית� לאפשר 

 לא לש� הבאת כוונת המחוקק אלא לש� טיעו� באות� ענייני� –צירו� של הכנסת 

בה בעת אי� הכרח בזימו� הכנסת לכל תיק שבו מועלית . פרשניי� שעליה� עמדנו� לבר

בשי� לב ג� לשיקולי� נוספי� הקשורי� למהל� הדיו� , זאת. אלה של חוקתיות החוקש

הוא : במסגרת תיקו� חוק הכנסת בחר המחוקק דר� אחרת, כאמור. ולשלב שבו הוא נתו�
ובה בעת חייב זימו� של הכנסת , לא העניק לכאורה שיקול דעת לבית המשפט בנדו�

הערכה  –כיצד יש אפוא להערי� . ות החוקכמעט לכל הלי� שבו מתעוררת שאלת חוקתי

  ? תיקו� זה של חוק–ראשונה 

  

  ?הא� אכ� היה צור� בתיקו� חוק הכנסת. 1

ג� א� מקובלת מסקנתנו כי ראוי שבנסיבות מסוימות יהא לכנסת מעמד בעתירות 

. ספק א� היה צור� לש� כ� בתיקו� חוק הכנסת כפי שאכ� נעשה, שעניינ� חוקתיות החוק
נית� היה ,  נחרצת למדי ‰‰˘˜ÈÏ‰�Ó˙ÂÚהג� שלשונה של הלכת , אשונהבראש ובר

נית� היה , למשל, כ�. לפרש אותה באופ� המקנה לכנסת מעמד אפשרי בהליכי� כאמור

 אול� לא כחוסמת בקשה –לפרש את הקביעה שבפסק הדי� כחלה רק בעת הגשת ההלי� 

ודת מוצא אול� לא כנק: לשו� אחר, של הכנסת להביע עמדתה בשלב מאוחר יותר

� בכ� שהלכה למעשה 159,כפי שראינו, חיזוק אפשרי לפרשנות זו נמצא. כמחסו

ועמדת הכנסת אכ� ,  ככתבה וכלשונהÂÚ˜˘‰‰ ÈÏ‰�Ó˙בעתירות רבות לא יושמה הלכת 

לפרשנות מעי� זו היו יכולי� להיות יתרונות מעשיי� לא . נשמעה בדר� זו או אחרת

�ג� א� מדובר בהלי� סרק וחסר , הכנסת לכל הלי� והלי�במקו� לזמ� את , כ�. מבוטלי

נית� היה להלו� פירוש שלפיו היוע� המשפטי , סיכוי ובכ� אולי א� לפגוע במעמדה

 
 ה של שאלת מעמד– דיוננו יתמקד כמוב� רק בהשלכות החוק על השאלה העומדת לבירור במחקר זה   158

,  נציי� רק אחת מה�; השלכות נוספות, כמוב�,לחוק זה יש. הכנסת בהליכי� לעניי� חוקתיות החוק

 –  לאו דווקא בית המשפט העליו�–  מ� החוק בסמכותו של בית המשפטוהיא ההכרה העולה לכאורה

עצ� קבלת החוק היא אפוא התפתחות מעניינת במישור הדיאלוג החוקתי . לבטל חקיקה של הכנסת

 . אי� לבית המשפט העליו� סמכות לבטל חקיקהכי הטענות שנשמעו בעבר ובמישור 
 .31ש "בטקסט שליד ה, לעילראו    159
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ובמקרי� ,  מיזמתה–וא� תבקש להצטר� , לממשלה יעדכ� את הכנסת על ההלי�

� זה ג� פירוש מעי, לדעתנו.  בקשתה תיעתר או תישקל בחיוב–החריגי� המתאימי� לכ� 
היה מביא לתוצאה סבירה יותר המונעת סרבול של ההלי� שלא לצור� וזימו� שווא של 

לדעתנו מוטב היה ליל� בדר� זו ולא לבטל באמצעות מעשה . המחוקק לבית המשפט

  . ידי הרכב מורחב של שופטי��חקיקה הלכה שנקבעה על

 לא הייתה ˜ÈÏ‰�Ó˘‰‰ ˙ÂÚמוצעת זו של הלכת �ג� א� פרשנות מרחיבה: מעבר לכ�

לדעתנו היה יסוד מספיק לפרש אותה , אפשרית בשל לשונו הנחרצת למדי של פסק הדי�

 וההכרה במעמדו של היוע� המשפטי 2000באופ� זה לאחר תיקו� חוק הכנסת בשנת 

 בכל תכמו ג� אל נוכח סמכותו לבקש התייצבו, לכנסת כמייצג את הכנסת בערכאות

 על רקע זה לא ברור מדוע מצאה הכנסת 160.שפיע עליההלי� משפטי הנוגע לכנסת או מ

   .ולו כעניי� מעשי, לתק� את החוק
�ÈÏ‰�Ó בהבנה של הלכת , ראשית: ייתכ� כי הצור� בתיקו� החוק נעו� בשניי

˙ÂÚ˜˘‰‰2000וזאת על א� התיקו� לחוק הכנסת משנת ,  כשוללת כל מעמד מ� הכנסת 

 �בשוני אפשרי בי� מעמד הכנסת עצמה , יתשנ; לחוק הכנסת) ג(�17 ו) 4)(ב(17וסעיפי

 לבי� מעמדו של היוע� המשפטי – שלכאורה לא היה אפשרי עד לתיקו� החוק –בהלי� 

אנו סבורי� כי בשי� לב , תהא הסיבה לכ� אשר תהא. שייתכ� שהיה שונה, לכנסת

ספק א� , כמו ג� היעדר צור� מעשי של ממש, לאופציות הפרשניות שעמדו על הפרק

כ� ג� בשי� לב לתפיסה העקרונית . ה מקו� וצור� בתיקו� החוק כפי שנעשהכלל הי

אי� הוא אמור להיעשות כדבר שבשגרה , שלפיה ג� א� צירו� הכנסת להלי� הוא אפשרי

 המשק� –ביקורתנו זו אינה על עצ� הרעיו� שביסוד התיקו� לחוק :  ודוק161.אלא כחריג
ד לכנסת בהליכי� לעניי� חוקתיות החוק לפיה אפשר כי יהיה מעמ, ג� את עמדתנו שלנו

 ג� על נוסחו –וכפי שיובהר להל� ,  אלא על עצ� הצור� בתיקו� החוק דווקא–

מוטב היה א� התוצאה הייתה שהכנסת לא תזומ� מלכתחילה להלי�  לדעתנו. ומתכונתו

והעניי� היה , אלא תוכל לשקול היטב בדבר ולבקש במקרי� חריגי� להתייצב בהמשכו

לדעתנו תוצאה זו הייתה מובילה לאיזו� נכו� . כאמור לשיקול דעת בית המשפטמסור 

ובכלל זה , יותר בי� השיקולי� השוני� שעליה� עמדנו בחלקו השני של המאמר

יתר �בשמירה על כבוד הכנסת ובמניעת סרבול, לשיקולי� הקשורי� בהפרדת הרשויות

  .של ההלי� לפני בית המשפט

  שנקבע בתיקו� ופרשנותוהקשיי� בהסדר החרות . 2

עיו� בתיקו� לחוק . מעבר לשאלת הצור� בתיקו� החוק עולות בעיות מנוסח החוק עצמו

ויש להניח כי חלק� או , בהירות וא� קושי� מצביע על כמה ענייני� שבה� קיימי� אי

 
 . בהתאמה, לחוק הכנסת) ג(17�ו) 4)(ב(17 'ס   160
 .8ש "לעיל ה, ‰ÈËÙ˘Ó‰ ÌÂ¯ÂÙוראו פרשת    161
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מקד בהיבטי� להתנבקש , לא להארי�כדי , בשלב זה. רוב� א� יתעוררו בהמש�

  .העיקריי� בעינינו

)‡ (˜ÂÁÏ ÔÂ˜È˙‰ Ï˘ ÂÙ˜Â˙   

נית� אולי לטעו� לספק באשר לתוקפו הנורמטיבי של ? הא� נפל פג� בתיקו� החוק

 נית� במסגרת עתירה  ‰‰˘˜ÈÏ‰�Ó˙ÂÚיש לזכור כי פסק הדי� בעניי� . התיקו� לחוק

באופ� תאורטי נית� לראות את הקביעה של בית המשפט , א� כ�. לעניי� חוקתיות החוק

 –חופש העיסוק עצמו : הנוגע להיעדר מעמד הכנסת כפרשנות של חוק יסודהעליו� בכל 

, לדעתנו. בדומה לחוק היסוד עצמו, חוקי�ולטעו� כי יש לקביעה זו מעמד חוקתי על

היות שבית המשפט , לפירוש שבית המשפט מעניק לחוק יסוד יש מעמד של חוק יסוד

תיות החוק יכולות להופיע  בפסק די� העוסק בחוק162.הוא הפרש� המוסמ� של החוקה

וה� לעניי� פרשנות חוק , שמעמד� כמעמד החוק, קביעות ה� לעניי� פרשנות החוק עצמו

שינוי של קביעה מעי� זו . שמעמד� הנורמטיבי כהוראת החוקה עצמה, היסוד או החוקה

על רקע זה יש . האחרונה יכול להיעשות רק בתנאי� הקבועי� בחוקה לעניי� שינויה

אלה א� ההסדר שנקבע בחוק הכנסת לאחרונה לא צרי� היה להיקבע בחוק לכאורה ש

   163.ולו במישור התאורטי, בעיקר בשל השלכותיו הנרחבות, יסוד דווקא

מבלי לקבוע מסמרות או להביע עמדה מחייבת בטענה אפשרית זו נראה לנו כי 

� צירו� יש לראות הוראות פרוצדורליות כגו, ובהיעדר הסדר אחר בחוקה, מלכתחילה

כבעלות מעמד נורמטיבי של חוק רגיל ולא מעמד , אפילו בתחו� החוקתי, בעלי די�

ידי בית המשפט אינה נושאת מעמד נורמטיבי � ממילא פרשנות� על164.חוקי� חוקתי על

כפי שהדבר , והכנסת יכולה אפוא לשנות את פסיקת בית המשפט בחוק רגיל, חוקי� על

  .רה זהבלא שנפל פג� בדבר במק, אכ� נעשה

  

 
, צפוי להתפרס� (‡�‚ÙÒÙÂ¯Ù „Â·ÎÏ '„¯Ï¯ " על התנגשות� של זכויות חוקתיות"ראו אהר� ברק    162

 ).2010, ארז וגדעו� ספיר עורכי��דפנה ברק
לעניי� מעמדו של , 2000נסת משנת לפיה התיקו� לחוק הכשביחס לפרשנות לעלות אותו ספק יכול    163

 .  ‰‰˘˜ÈÏ‰�Ó˙ÂÚשינה את הלכת , היוע� המשפטי לכנסת
 ,חוקה קובעת הוראות פרוצדורליותג� נציי� רק כי לעתי� . פיתוחו של רעיו� זה חורג ממסגרת הדיו�   164

ות דר� כלל נית� למצוא את עיקר ההוראות הפרוצדורליות בחקיקה רגילה או בתקנות הקשורג� א� ב

עליה� עמדנו בפרק שההוראות השונות את  , למשל,ראו. לבית המשפט העליו� או לבית הדי� לחוקה

נובע הדבר שיש להניח . מעמד� הנורמטיביאת שני למאמר זה בכל הנוגע למעמד הפרלמנט וה

. יכולת לשנות בקלות יחסית את ההוראות בלא צור� בשינוי החוקהלגמישות והנודעת לחשיבות מה

 שיצריכו הגנה – א בזאת כגו� זכות הגישה וכיוצ–כי יהיו ענייני� פרוצדורליי�  להניחת יש בה בע

  . השפיטה לעניי� זכות הערעור:  לחוק יסוד17 'סראו והשוו . חוקי�בעלת אופי חוקתי על
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)· (ÍÈÏ‰Ï ˙Ò�Î‰ ÔÓÂÊ˙ È˙Ó ?  
זכותה של הכנסת להצטר� להלי� מותנית בכ� שנדרש לברר את תוקפו של , כאמור בחוק

" נדרש" בשאלה אימתי נכו� לקבוע כי תיכולות להתעורר בעתיד התדיינויו, לדעתנו. חוק

וק הא� די בכ� שהעתירה טוענת כי הח, למשל, כ�. לברר את שאלת תוקפו של החוק

ניסוח זה ? אינו חוקתי כדי לחייב את בית המשפט לזמ� את הכנסת להתייצב בהלי�

רק , חוקתיות החוק� מעלה קושי מיוחד א� נזכור כי אל נוכח הנטל הכבד על הטוע� לאי

ולא פע� נדחות עתירות מעי� אלו , לעתי� נדירות נער� בירור של ממש לעניי� החוקתיות

לא נראה כי מטרת� של הכנסת בתיקו� החוק , אכ�. נאית� על הס� או בלא שהוצא צו על

 טענה לעניי� – ולו בחצי פה –הייתה כי הכנסת תזומ� לדיו� בכל פע� שבעל די� מעלה 

ג� מטע� זה עדי� היה לדעתנו לאמ� פתרו� המעניק לבית המשפט . חוקתיות החוק

" נדרש"ש את התיבה על רקע זה יש לפר, לדעתנו. שיקול דעת בעניי� זימו� הכנסת לדיו�
ובית המשפט מתכוו� לברר , כמקרה שבו אכ� יש שאלה של ממש באשר לתוק� החוק

לאחר תגובה מקדמית בלא או לדחות את העתירה על הס� , למשל,  ולא–עניי� זה לגופו 

החוק תק� בלא או תו� שבית המשפט מגיע למסקנה פרשנית כי , שהוצא צו על תנאי

פירוש זה של התיקו� לחוק הכנסת מתחייב א� כעניי� , תנולדע. שאלה של ממש בנדו�

א� על יסוד שיקולי� של הפרדת רשויות וא� כדי למנוע סרבול דיוני , של כבוד למחוקק

על בית המשפט להפעיל . מיותר וא� זילות של הלי� הביקורת השיפוטית על תוק� החוק

 לא יהא מקו� –ב ההליכי�  וא� ברו–ובהחלט ייתכ� שבהלי� מסוי� , שיקול דעת בנדו�

בית המשפט לבחו� את " נדרש"מש. לזמ� את הכנסת בתחילת ההלי� אלא רק בהמשכו

 –עוד יש לזכור שכל עוד לא זומנה הכנסת להלי� . תזומ� הכנסת להלי�, חוקתיות החוק
 –בפרשנותו , למשל, החוק אלא" תוק�"שכ� הדבר לא נדרש או שהעניי� אינו קשור ב

 �המשפטי לכנסת יכול לבקש מבית המשפט להתייצב בהלי� מכוח סעי� עדיי� היוע

 בכ� יכול 165.פי שיקול דעתו� ובית המשפט יחליט בבקשה על, לחוק הכנסת) ג(17

  166.להינת� ביטוי ראוי ואפשרי לעמדת הכנסת

)‚ ( ÍÈÏ‰· ·ˆÈÈ˙‰Ï ˙Ò�Î‰ Ï˘ ‰˙ÂÎÊ ˘ÂÓÈÓ  
במוב� זה שהוא מעניק לכנסת יש לזכור כי ההסדר שנקבע בתיקו� לחוק הוא אופציונלי 

, כ�. לנתו� זה השלכות דיוניות מספר. את האפשרות לבחור א� להתייצב בהלי� א� לאו

נובע ממנו כי ג� לאחר התיקו� לחוק לא תהא הכנסת חלק מבירור עתירה , למשל
בחירה זו של הכנסת היא פרי . שעניינה חוקתיות החוק אלא א� כ� בחרה להתייצב בהלי�

 
 יופעל בזהירות במוב� זה שעצ� – 8ש "לעיל ה, ‰ÈËÙ˘Ó‰ ÌÂ¯ÂÙ כעולה מפרשת –שיקול דעת זה    165

 . ות הכנסת בהלי� לפני בית המשפט היא צעד חריגהתייצב
לחוק ) ג(17 'ספי �  א� יופיע היוע� המשפטי לכנסת לאחר קבלת אישור בית המשפט על:זאת ועוד   166

המצוינת וזאת להבדיל מ� המגבלה , טיעו�לאופי המגבלה באשר לכאורה לא תהא עליו , הכנסת

  . וכחת תוקפו של החוק המחייבת אותו לטעו� רק לה,תיקו� לחוק הכנסתב
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המשק� את , שיקול דעת זה ראוי לו שיופעל באופ� זהיר.  שיקול דעתהפעלה של

 ועליו ,א צעד חריגוהעיקרו� כי עצ� התייצבותה של הכנסת בהלי� לפני בית המשפט ה

בשי� לב לנקודת המוצא שלפיה אי� מטרת , לבטא צור� ותועלת ייחודיי� בהצטרפות
ת הכוונה בית המשפט מחל� א. ההתייצבות הבאה של כוונת המחוקק לפני בית המשפט

 לשק� את המשקל הסגולי המיוחד של תעל ההתייצבו;  החקיקתיתהברגיל מ� ההיסטורי

ממילא נדרש כי החלטה להתייצב . הכנסת מזה ומשקלו הסגולי של בית המשפט מזה

בהלי� תשק� את המשמעות הייחודית של הצטרפות מעי� זו במונחי המתח שבי� 

תחת המתנה לפסק דינו , של דיאלוג חוקתי בנסיבות אותו מקרההרשויות והצור� בקיומו 

על ההתייצבות להתקיי� רק במקרי� : זאת ועוד. של בית המשפט בלא מעורבות בהלי�

למשל במקרי� שבה� לב העניי� , החריגי� שבה� יש חשיבות ויתרו� לעמדת הכנסת ככזו

  .הנו פגמי פרוצדורה בקבלת החוק וכיוצא באלה

 הכנסת בהלי� תי לא ברורה לגמרי המשמעות הנורמטיבית של התייצבונציי� עוד כ
בעיקר לא ברור א� מעמד� הנו בדומה לזה של בעל די� לכל . פי התיקו� לחוק הכנסת� על

ידי היוע� המשפטי �כ� שהכנסת נהפכת למשיבה בהלי� והיא מיוצגת על, דבר ועניי�

סת בלא צירופה כצד להלי� או שמא מדובר בהבאת עמדתה של הכנ, לכנסת או אחר

   167.להבחנה זו יכולות כמוב� להיות השלכות דיוניות שונות. עצמו

)„ (˜ÂÁÏ ÔÂ˜È˙‰ ¯Â‡Ï ‰¯È˙ÚÏ ÌÈ·È˘Ó‰ Ì‰ ÈÓ?  
שעיקרו מת� הודעה לכנסת וזכותה של , המצב הנורמטיבי העולה מ� התיקו� לחוק

נה נוספת מוביל למסק, הכנסת להתייצב בהלי� בנסיבות החריגות המצדיקות זאת

, על כ�.  נותר על כנו ‰‰˘˜ÈÏ‰�Ó˙ÂÚבמישור הדיוני והיא כי ההיגיו� הדיוני של הלכת 
בעל די� המגיש עתירה כנגד חוקתיות החוק צרי� לציי� כמשיבי� את , וכעיקרו�

 רק לאחר זימו� הכנסת 168.המבצעי� של החוק ולא את הכנסת או אורגני� פנימיי� בה

מצורפת , לחוק) ג(17פי בקשה מכוח סעי� �או על,  לחוקמטע� בית המשפט לפי התיקו�

  . היא להלי� על דר� של התייצבותה

 ÈÏ‰�Óלדעתנו אי� לראות את התיקו� לחוק כמייתר את הקביעה בפרשת : זאת ועוד
˙ÂÚ˜˘‰‰ המשפטי לממשלה לכל דיו� שבו מתעוררת שאלת חוקתיות � לפיה יזומ� היוע

ולייצוג האינטרס , להלי�" טבעיי�"ה� משיבי� בשי� לב לכ� שמבצעי החוק . החוק

 
;  השאלה א� נתונה לכנסת זכות לערער על פסק דינה של ערכאה ראשונה שדנה בנדו�, למשל,כמו   167

.  היכולת לחוב בהוצאות משפט ולזכות בה� ועוד;תנאי�החובה לית� תצהיר תשובה א� נית� צו על

� שעניינו כאשר היוע� המשפטי לממשלה מתערב בהליש באוסטרליה נקבע ,לש� ההשוואה

ראו עוד . לעניי� חיובו בהוצאות משפטובכלל זה מעמדו יהא כשל בעל די� לכל דבר ועניי� , חוקתיות

  .Enid Campbell, Intervention in Constitutional Cases, 9 PUB. L. REV. 255, 257 (1998)והשוו 

נטיות וושאז אולי יש רל, התוצאה צריכה להיות שונה כשמדובר בטענה לפג� בהלי� החקיקהשיתכ� י   168

  . ושהיו קשורי� ב" פנימיי�"למשיבי� ה
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ראוי כי בית המשפט ימשי� ויזמ� להליכי� , ידי היוע� המשפטי לממשלה� הציבורי על

  . לעניי� חוקתיות החוק בראש ובראשונה את היוע� המשפטי לממשלה

)‰ (˙Ò�Î‰ ˙„ÓÚ ˙‡ ‚ˆÈÈ ÈÓ?  
להופיע מטע� הכנסת בהירות מסוימת בשאלה מי בדיוק אמור � התיקו� לחוק יוצר אי

 מחד גיסא ברורה לשו� החוק לפיה תזומ� הכנסת להתייצב בהלי� ולהשמיע 169.בהלי�

 מאיד� גיסא ברור מחוק הכנסת כי המייצג את הכנסת בערכאות הנו 170;את טענותיה

 התיקו� לחוק הכנסת א� הוס� כסעי� קט� באותה הוראה 171;היוע� המשפטי לכנסת

, בהירות זו עלתה א� בדיוני� שקדמו לחוק�  אי172.נסתהמסמיכה את היוע� המשפטי לכ

 ג� עיו� בפסיקתו של בית המשפט העליו� לאחר התיקו� 173.אול� לא זכתה למענה ברור

בהתא� "במקרה אחד נרש� בהחלטה כי . משמעית בנדו�� לחוק אינו מעלה תשובה חד
המתקיי� מוזמנת הכנסת להתייצב בהלי� , �1994ד"התשנ, לחוק הכנסת) 1ג(17לסעי� 

ולהשמיע את טענותיה ככל שה� נוגעות לבירור שאלת תוקפו של , בעתירות אלה

מצביעה על זימו� של הכנסת עצמה ולא של היוע� , למצער,  לשו� ההחלטה174".החוק

אנו מורי� להעביר "אול� במקרה מאוחר יותר נרש� בהחלטה כי ; המשפטי לכנסת

שקל התייצבות ית על מנת שתלידיעת היועצת המשפטית של הכנסת את העתירו

מהחלטה זו עולה כי דווקא היוע� המשפטי לכנסת ,  א� כ�175".כוח הכנסת בדיו�� באת

  .הוא הנמע� הרלוונטי והוא שאמור להופיע בהלי�

ועל כ� נבקש להשאירה בצרי� , ההכרעה בשאלה זו חורגת מגדריו של מאמר זה, אכ�

י הזימו� של בית המשפט יישלח ליוע� נציי� כי מחד גיסא נראה ראוי כ ע� זאת. עיו�
 וכי א� אכ� תחליט הכנסת להשמיע את טענותיה בהלי� לעניי� 176,המשפטי לכנסת

 הכול בהתא� להסדרי� –ידי מי מטעמו � ידיו או על�חוקתיות החוק ייעשה הדבר על

 
 על הליכי� , למשל, היא יכולה להשלי�.בהירות זו אינה קשורה רק לעצ� ההופעה בהלי��אי   169

אינו יודע למי עליו וקושי מעשי העותר ניצב בפני  תו� ש,�"יה מוקדמת או קד� בגימקדמיי� כגו� פנ

  .יתו בנדו�ילהפנות את פנ

  .לחוק הכנסת) 1ג(17 'ס   170

  .לאותו החוק) ג(17 'ס כ� ראו .לחוק הכנסת) 4)(ב(17 'ס   171

 . לחוק) 1ג(17 'סהתיקו� לחוק הכנסת בא כ   172
 של 186' ישיבה מספרוטוקול (עדת הכנסת וה ושלישית בוי בדיו� בהכנה לקריאה שני, למשל,ראו   173

 ).35ש "לעיל ה, )24.12.2007( 17�הכנסת ה, ועדת הכנסת
 ).12.3.2008,  בנבופורס� (‰Á" Î ‰·‰Ê� ÔÂ‡Ï‚ '‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ �466/07 "ראו בג   174
 ). 18.11.2008, פורס� בנבו (Ò� 'Ï‡¯˘È ˙Ï˘ÓÓ¯ � �8300/02 "ראו בג   175
" � את הכנסת והמבקר"היוע� לא ייצג בבג"להצעה רחבה יותר בנדו� ראו הדיווח של תומר זרחי�    176

ı¯‡‰ 8.7.2008, יז� שר המשפטי� שינוי כולל באופ� הייצוג של רשויות על הדיווח לפי.14א  �ידי 

א� זומנה רשות לדיו� תישלח ההזמנה לגור� זה במישרי� ,  בי� היתר.היוע� המשפטי לממשלה

 . באמצעות היוע� המשפטי של כל מוסד
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הקבועי� ממילא בחוק הכנסת עוד קוד� לתיקונו ובהתא� לאופ� שבו הדבר נעשה עד 

אה זו חשובה ג� בכל הקשור בשמירה על מסגרת הדיו� המשפטי בהלי�  תוצ177.עתה

כמו ג� למניעת סרבול שלו ולמניעת הפיכתו של בית המשפט לזירת מאבק , מעי� זה
מאיד� גיסא אי� להתעל� מכ� שלשו� החוק נקבה במפורש בכנסת ולא ביוע� . פוליטית

מדתו של היוע� המשפטי וכי ייתכנו מצבי� שבה� יהיה מתח בי� ע, המשפטי לכנסת

 ואולי מטע� זה יש לפרש את – או מי מחבריה וסיעותיה –לכנסת לבי� הכנסת עצמה 

ידי היוע� �שלא על, התיקו� לחוק הכנסת כמאפשר לכנסת עצמה להתייצב בהלי�

 א� זו תהא הפרשנות ייתכנו קשיי� מעשיי� ודיוניי� לא פשוטי� 178.המשפטי לכנסת

בתו� הבית "בחלו� הזמני� תצטר� הכנסת לגבש עמדה נראה כי . באשר ליישומה

כמו ג� לעניי� , באשר להחלטה א� אכ� להתייצב באופ� חריג ומיוחד בהלי�" פנימה

 במקביל ייתכ� כי בית המשפט יידרש להכריע 179.אופי הטיעו� לפני בית המשפט

� על כ� נוס. פי התיקו� לחוק הכנסת�בשאלה זו של אופ� ההתייצבות והטיעו� לפניו על
יש לציי� כי ג� לאחר תיקו� החוק עדיי� לא ברור א� נית� לצר� להליכי� לעניי� חוקתיות 

את ועדות הכנסת , ראש הכנסת� כגו� את יושב,החוק אורגני� נוספי� של הכנסת

 
 כאמור לכנסת יקבע מועד זימו�שנוסי� ונציי� כי ראוי . לחוק הכנסת) ג(17וכ� ) 4)(ב(17 'סוראו    177

 ידעו – בעלי הדי� ובית המשפט – כ� שכל הנוגעי� בדבר ,יחסות הכנסת להזמנת בית המשפטילהת

  . א� הכנסת אכ� מבקשת להתייצב בהלי� ולטעו� בו

מתח כאמור יכול . 8ש "לעיל ה, ‰ÈËÙ˘Ó‰ ÌÂ¯ÂÙראו עוד ודוק הנסיבות שהתעוררו בפרשת    178

ע� לכנסת שלא לקבל חוק בנוסח מסוי� והיא יע� המשפטי לכנסת י שעה שהיו, למשל,יתעוררש

 או שלמקרא עתירה מסוימת כנגד חוקתיות החוק יסבור היוע� ,החוק בניגוד לדעתואת חוקקה 

  .המשפטי לכנסת כי אכ� נפל פג� בחוקתיות החוק בעוד הכנסת עצמה תחשוב אחרת

עניי� זה או הכרה בעצמאותו של היוע� המשפטי  על דר� של קביעת פרוצדורה בנדו� רק ל, למשל,כ�   179

הנוגע למעמדו העצמאי של היוע� המשפטי לכנסת , עניי� זהבצרי� עיו� נבקש להשאיר . לכנסת

אול� בהצעות חוק שונות בנדו� נית� , נציי� כי חוק הכנסת אינו כולל הוראה לעניי� זה ע� זאת. ככלל

 צוי� 20.1.1992וק של חבר הכנסת וירשובסקי מיו� בהצעת הח,  למשל,כ�. למצוא התייחסות לנושא

 5 'ס" (במילוי תפקידו ובמת� עצותיו והדרכתו יונחה היוע� המשפטי על ידי החוק בלבד"כי 

היוע� המשפטי יפעל לפי הנחיות יושב ראש הכנסת ונשיאותה ומתו� קשר "ובה בעת כי , )להצעה

, הצעת חוק היוע� המשפטי לכנסת(וחרת יותר בהצעת חוק מא). להצעה) א(6 'ס" (ע� ועדות הכנסת

כי ") אי תלות"תחת הכותרת ( נקבע בהקשר זה ))11.7.1994, כ מג� וצוקר"ח (1994�ד"התשנ

ראו ). 6 'ס" (במילוי תפקידיו ובמת� עצותיו והדרכתו לא יונחה היוע� המשפטי אלא על ידי החוק"

1999�ט"התשנ, )היוע� המשפטי לכנסת( )6' תיקו� מס( להצעת חוק הכנסת 12 'סהוראה דומה ב, 

 1899/פ, כ דוד צוקר"ח( )6 'ס (1998�ח"התשנ, וכ� בהצעת חוק היוע� המשפטי לכנסת; 377ח "ה

הצעת חוק פרטית של  (1997�ח"התשנ, בהצעת חוק היוע� המשפטי לכנסת). העשר�הכנסת הארבע

היוע� " כי) 10 'סב( נקבע )24.11.1997מיו� , העשר� הכנסת הארבע1774/פ, כ שאול יהלו�"ח

ד ארבל "תודתי לעו". המשפטי לכנסת יפעל לטובת הציבור בנאמנות ובדר� שאי� בה ניגוד ענייני�

  .אסטרח� מלשכת היוע� המשפטי לכנסת על סיועה הרב באיתור הצעות החוק השונות



  ירות בעניי� חוקתיות החוקבעתמעמד הכנסת   ע"תש לט משפטי	

    

395  

כ� לא ברור א� יש להבחי� בנדו� .  וכדומה180חברי כנסת יחידי�, הראש שלה��ויושבי

  ".רשות מחוקקת"או שמא כ" רשות מכוננת" כבי� הצטרפות הכנסת בכובעה

)Â (ÍÈÏ‰· ˙·ˆÈÈ˙Ó ˙Ò�Î‰ Â·˘ ‰¯˜Ó· ÔÂÚÈË‰ Û˜È‰    
של (" להוכחת תוקפו"פי לשו� התיקו� לחוק תוכל הכנסת להשמיע את טענותיה � על

בראש ובראשונה יצוי� כי על פניו נוסח זה רחב דיו כדי . לשו� זו מעניינת במיוחד. )החוק

 אלא ג� מקרי� שבה� ,חוקתיות לאור חוקי היסוד�  במקרה של אילכלול לא רק טיעו�

מקרי� של פגמי פרוצדורה בהלי� קבלת , למשל, הטענה היא למעשה לחוסר תוק� כמו

  . החוק

הטיעו� לפני בית , כעניי� שבעיקרו�: לשו� זו מתיישבת ע� האמור לעיל, שנית

שכ� ") כוונת המכונ�"ו את א" (כוונת המחוקק"המשפט בהקשר זה אינו אמור להביא את 
הטיעו� לפני בית המשפט צרי� להיות בהיבט . זו נלמדת מ� ההיסטוריה החקיקתית

, המשפטי הקשור בתוק� החוק או בהיבטי� עובדתיי� שאינ� קשורי� בכוונת המחוקק

א� יש בה� כדי להשפיע על תוק� החוק כגו� פגמי� פרוצדורליי� שנפלו בקבלת החוק 

תוקפו של " הוכחת"לשו� החוק קובעת כי הטיעו� יהיה בכל הנוגע ל: דוקו. וכיוצא בזאת

אול� ברוב המקרי� הטיעו� באשר לחוקתיות ; כאילו מדובר בעניי� ראייתי בלבד, החוק

ספק א� המחוקק כיוו� לצמצ� . החוק הנו בעל אופי נורמטיבי משפטי ולא ראייתי דווקא

י� רק לענייני� שבעובדה הדורשי� את יכולת הטיעו� של הכנסת כ� שתתייצב בהל

או להשלכות העובדתיות של החוק העומד , הוכחה כגו� פגמי� בהלי� החקיקה

   181.למבח�
יוש� אל לב כי לשו� החוק מגדירה למעשה מראש את היק� הטיעו� רק , שלישית

לשו� זו , כעולה מ� ההיסטוריה החקיקתית של החוק, אכ�. לכזה התומ� בתוק� החוק

� הנחה שיש לאפשר ליוע� המשפטי לכנסת להתייצב בהלי� רק לש� הגנה נבחרה מתו

ככל שיש לאמ� פירוש ,  לדעתנו182.על תוק� החוק ולא לש� טענה כי החוק אינו תק�

 
תעוררה בלא  הש�, 25 ש"לעיל ה, ¯ÔÈÈË˘�È·Âלהופעה מעי� זו ראו הנסיבות שהתעוררו בפרשת    180

 להצטר� כבעלי די� להלי� ולהג� על מסוימותהכרעה מחייבת השאלה א� יכלו חברי כנסת ממפלגות 

 הובעה עמדה מסתייגת ממת� פירוש ש� ,69ש "לעיל ה, Ê¯ÂÙפרשת ראו  כ� ;החוק שנתקבל בנדו�

  .ידי עותר שהוא חבר כנסת� להליכי החקיקה על

הבאות לפני בתי משפט הדני� בתיקי� " עובדות חברתיות "בהקשר אחרו� זה מוכרת הדוקטרינה של   181

יש בה� כדי לסייע לבית המשפט לבחו� א� אכ� החוק עומד בתנאי ו ,שעניינ� חוקתיות החוק

' בעמ, 5ש "לעיל ה, ·�˜ ‰ÈÁ¯ÊÓ דברי הנשיא שמגר בפרשת , למשל,ראו(המידתיות בעיקר 

יעו� של הכנסת בישראל רק לטיעו� מעי� זה ספק א� יש טע� לצמצ� את זכות הט, כאמור. )441�439

 . א� לכ� התכוו� המחוקקספק ו
מיו� ) ח"התשס (28, 207כ "ד (ה והשלישית במליאת הכנסתיכ סער בדיו� בקריאה השני"ראו דברי ח   182

נאמר שהכנסת תוכל לטעו� להוכחת תוקפו של , בנוסח שסוכ� בוועדה: ")34ש "לעיל ה, 12.2.2008
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א� : יש בו כדי לבטא כרסו� מסוי� בעצמאות מעמדו של היוע� המשפטי לכנסת, זה

הוא חייב לטעו� כי , כנסתהחליט היוע� המשפטי להתייצב בהלי� מכוח התיקו� לחוק ה

 הוראה דומה לא מצינו בכל הנוגע לטיעוניו של היוע� המשפטי לממשלה 183.החוק תק�
נית� היה לצפות כי דווקא אל נוכח החשיבות . א� בהקשר לתוק� החוק א� בהקשר אחר

שנמצאה בעיגו� מעמדו של היוע� המשפטי לכנסת על כל הרקע שקד� לה תישמר 

טענה של ,  מעבר לכ�184 .אול� לשו� החוק מעוררת ספק בנדו�, עצמאותו בהקשר זה

ג� א� ). בחוקי היסוד(חוקתיות החוק הנה למעשה טענה של הפרת הוראה בחוקה � אי

חוקתיות יש להכיר בכ� שטענה זו � הרי כאשר נטע� לאי, עומדת לחוק חזקת החוקתיות

להיעדר תוקפו בשל  והכנסת תטע� לאו דווקא לתוק� החוק אלא –יכולה להיות ממשית 

מטע� עקרוני זה נראה כי מוטב היה אילולא . ההגנה על הוראות החוקה וחוקי היסוד

  . הוגבל היק� הטיעו� לטיעו� בדבר תוק� החוק בלבד

אמנ� התוצאה כי : נבקש לסכ� את עמדתנו באשר לתיקו� החוק ולנוסחו של התיקו�
א� ספק א� הדר� ,  ראויה כעיקרו�נית� מעמד לכנסת בהליכי� לעניי� חוקתיות החוק היא

 היא הדר� המיטבית – תיקו� החוק בנוסח שנתקבל לבסו� –שנבחרה לעשות זאת 

. להשגת תוצאה המאזנת כראוי בי� השיקולי� השוני� העומדי� על הפרק בסוגיה זו

 כמקנה שיקול דעת לבית המשפט  ‰‰˘˜ÈÏ‰�Ó˙ÂÚלדעתנו עדי� היה לפרש את הלכת 

או אפילו להסתפק בתיקו� החוק כ� שיקנה לבית המשפט שיקול , נסתבעניי� צירו� הכ

 
כיוו� שההסמכה כפי שנקבעה בנוסח הזה מחייבת את היועצת , לא תוכל להתנגדמכא� שהיא . חוק

  ."המשפטית להג� על החקיקה

צב ולטעו� רק לתוק� החוק ולא  הכנסת להתייה שלצמצו� יכולתשיתכ� יבמישור התאורטי    183

היא לממש עמדה זו הדר� , בכ� שא� הכנסת רוצה לטעו� כי חוק אינו תק�טמונה חוקתיותו �לאי

  .  חוק חדש המבטל את החוק הקוד�תקיחק

 –לחוק הכנסת ) ג(17 'סיצבות של היוע� המשפטי לכנסת יכולה להיות ג� מכוח ייש לזכור כי ההת   184

המשמיע כלשו� ( זה הנו בבירור של היוע� המשפטי לכנסת סעי�פי �טיעו� על. באישור בית המשפט

כלשו� התיקו� , שיהא רק להוכחת תוק� החוקהטיעו� כ� אופי  ואי� מגבלה על ,")דברו"החוק את 

יצב הכנסת בהלי� לש� הוכחת תוקפו של יבו תתשיתכ� מצב לא פשוט יבאופ� תאורטי . לחוק הכנסת

ואילו היוע� המשפטי לכנסת יבקש את רשות בית המשפט להתייצב , פי התיקו� לחוק�  על,החוק

ההיסטוריה החקיקתית של התיקו� לחוק . �לחוק כדי לטעו� כי החוק אינו תק) ג(17 'ספי � בהלי� על

 , כאמור, זו;בו היוע� המשפטי לכנסת לא יבטא את עמדת הכנסתשחשש ממצב מעלה כי היה הכנסת 

במצב . פי התיקו� לחוק הכנסת רק להוכחת תוקפו של החוק�אחת הסיבות לצמצו� היק� הטיעו� על

כי התיקו� לחוק הכנסת יצר � יהיה לטעו� נית – טענה זו ה של ומבלי להכריע בדבר עצמת–דברי� זה 

ההצטרפות להלי� אפשרית רק מכוח , עולה שאלת תוקפו של חוקשפיו במקרה �  ועל,הסדר שלילי

) ג(17 'ספי � ואי� ליוע� המשפטי לכנסת סמכות לבקש הצטרפות להלי� על,התיקו� לחוק הכנסת

 . לטעו� כי החוק אינו תק�יוכל לא הוא  ממילא ;לחוק
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בדומה להסדר הקיי� לעניי� התייצבות הכנסת בהליכי� אחרי� , דעת מעי� זה

   185.שבערכאות

  סיכו�. ד

לעניי� חוקתיות  בעתירה כצד בכל הנוגע להיעדר מעמד לכנסת , ‰‰˘˜ÈÏ‰�Ó˙ÂÚהלכת 

, הפכה למורכבת יותר בחלו� הזמ�זו נאלה  ש.עוררה לדעתנו שאלה לא פשוטה, החוק

 וא� ,מעמד היוע� המשפטי לכנסתההכרה בדי� החרות בא� בשל שינויי חקיקה כגו� 

סיומה של תנודת מטוטלת זו נתו� בינתיי� . בשל התפתחויות אחרות במשפטנו החוקתי

בתיקו� שנתקבל בחוק הכנסת והקנה לכנסת זכות להתייצב בהלי� המעורר את שאלת 
  ‰‰˘˜ÈÏ‰�Ó˙ÂÚלנתח את המהל� שהתרחש מפרשת במאמר זה ביקשנו . וקפו של חוקת

ובעיקר לדו� בשאלה העקרונית א� אכ� ראוי כי הכנסת תהיה בעלת , ועד התיקו� לחוק

מהטעמי� , הייתה בחיוב תשובתנו לשאלה זו. מעמד בהלי� לעניי� חוקתיות החוק

 של הוראה זו בחיי המעשה אינו הומייש, ע� זאת. שהובאו ובסייגי� שעליה� עמדנו

וספק א� התיקו� שנעשה לאחרונה בחוק הכנסת מבטא את המורכבות הרבה של , פשוט

  . התפתחות זו במשפט החוקתי הדיוני

 רבותא יש לעיסוק כה נרחב בשאלה שהיא בסופו של דבר אימ  נית� להקשותייתכ� כי

אי� . כלל את הדיו� במשפט החוקתיוזאת בשי� לב לפ� המהותי המאפיי� כ, דיונית גרידא

 סדרי די� בענייני� חוקתיי� ה שלדומה כי העיסוק בשאל, אכ�. בידינו לקבל עמדה זו
 שאלה –  ‰‰˘˜ÈÏ‰�Ó˙ÂÚ השאלה שהתעוררה כבדר� אגב בפרשת .אינו מפותח דיו

 היא לדעתנו שאלה קרדינלית – יו� בהליכי� שוני�� המתבררת יו�,יהידיונית באופ

עקרונות יסוד שבלבו של המשפט החוקתי כגו� שיטת הפרשנות החוקתית כמה בהנוגעת 

באופ� רחב יותר נית� לטעו� כי יש להשקי� על , לדעתנו. הפרדת רשויות ועוד, הנוהגת

 �לא נית� לנתק את . כענ� דיוני בתו� המשפט החוקתיסדרי הדי� בענייני� חוקתיי

� חוקתיות החוק מהיבטי� אנליטיי� ההכרעות הדיוניות בהקשר זה של עתירות בעניי

 הכנסת ה שלהדיו� בשאלת מעמד. ומעשיי� הקשורי� בטבורו של המשפט החוקתי

עתירות בעניי� חוקתיות החוק מהווה אפוא נדב� אחד מבי� נדבכי� שוני� ורבי� של ב

יש לצפות כי הדיו� . תאוריה ופרקטיקה בסדרי די� מיוחדי� שיש לפתח בהקשר מיוחד זה
�  186.תפוס מקו� גדל והול� במסגרת המשפט החוקתי חשוב זה יבתחו
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