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  ההנצחה�חופש המימו� ועקרו� אי, חופש הביטוי

  מאת

   *אד� שנער

 החובה כלומר,  משאבי ביטוישאלתל נוגע העיסוק בחופש הביטוי מ
 קט
 א� חשוב חלק

 סוגיה זו בושהמקרה הפרדיגמטי . לסייע ביצירת במה לביטוי) אתככל שיש כז(השלטונית 

הגישה הנוהגת בפסיקה , ככלל. נותמתעוררת הוא מימו
 ציבורי של פעילויות תרבות ואמ

 המדינה כאשרו,  כי קיימת זכות פוזיטיבית לתמיכה שלטונית בביטוי פרטיקבוע לשלאהיא 

 לפעול באופ
  גורסת כי על המדינההפסיקה, מקצה כספי� לפעילויות תרבות ואמנות

 . מבקשי המימו
כלפישוויוני וניטרלי 
 באמצעות ,ת על שוויו
 ועקרו
 הניטרליות המבוסס, יבקר את הדוקטרינה הקיימתהמאמר

 
הרעיו
 .  גורמי� בממשלהידי המקוד� בימי� אלה על" חופש המימו
"דיו
 ביקורתי ברעיו

 אי
 א�,  אי
 למדינה בדר� כלל סמכות לצנזר דוברי�אומנ� חופש המימו
 הוא ששביסוד

. מבקשת לקד� היא אות�שהיא חייבת לממ
 ביטויי� הנוגדי� את המדיניות והערכי� 

. כוחו בפועל מוגבל, אול� כפי שאראה, עקרו
 השוויו
 נות
 מענה לעמדה זו, לכאורה

ועל הממשלה ,  עקרו
 השוויו
 לא יספיקבה�ש מקרי� ישנ�הטיעו
 המרכזי במאמר הוא ש

ערכי� ודעות ,  רעיונותמקדמי�ה חוקתית לממ
 ביטויי� חובה מוטלתעשויה להיות 

 לפיוו, ההנצחה�טיעו
 זה מבוסס על עקרו
 אי. לה מעוניינת לקד�הסותרי� את אלו שהממש

 הפוליטי כדי למנוע את הפיכתו של מיעוט פוליטי לרוב כוחהלממשלה אסור להשתמש ב

, ביטויי� ורעיונות הנוגדי� את עמדת הממשלה עלול לעלות,  דעותמימו
�אי. פוליטי

כש� שממשלה אינה .  את כוחהכדי ניסיו
 פסול של הממשלה להנציח, במקרי� מסוימי�

אטע
 כי אסור לה להנציח את כוחה , יכולה לקבוע שתכה
 פרק זמ
 ארו� מתקופת כהונתה

 בכ�אינו רק " חופש המימו
 "רעיו
בלפיכ� הקושי .  ביטוימימו
בלמשל , באמצעי� דומי�

 אלא,  שיקולי� שוויוניי�פי  הממשלה לתמו� בביטויי� מכל הסוגי� והגווני� עלשעל

 חובה זו. שבמקרי� מסוימי� עשויה לקו� כלפיה חובה לתמו� בביטויי� אופוזיציוניי�

 של בחינה שלאא.  שבית המשפט לרוב נרתע ממנוהל�מ,  בחינה של תוכ
 הביטוימצריכה

  . היא בלתי נמנעתההנצחה� חובת אי את קיו�וודאתוכ
 הביטוי כדי ל

ארצות . 2; ישראל. 1; ל ביטוי פרטי מימו� ציבורי ש–הסדרת משאבי ביטוי . א .מבוא

עקרו
 . 3 ;מדינה וממשלה. 2; הקושי בדי
 הקיי�. 1; ההנצחה�עקרו� אי. ב. הברית

  .סיכו�. ההנצחה�אי

  

  

 
שעזר , תודתי נתונה לאליאב ליבלי�. המרכז הבינתחומי הרצליה, בית ספר רדזינר למשפטי�, מרצה בכיר  *

כ
 אני מודה לנעה ניצ
 על . ובלעדיו המאמר לא היה נכתב, לי רבות בליבו
 הרעיו
 שבבסיס מאמר זה
 .עזרה מסורה במחקר ולליאת דאשט ולמערכת משפטי� על אתר על הערות מעמיקות ומועילות
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  מבוא

 הוא הזדמנות טובה לא רק להבי� את התפתחות 1החדש והמצוי� של ברק מדינה ספרו

, נהוג לחשוב. דה של הגנה זוההגנה על זכויות אד� בישראל אלא ג� להרהר על אודות עתי

סממני� , אמת. כי ישראל היא מדינה דמוקרטית ליברלית, לפחות בקרב ישראלי� רבי�

. בי� היתר ההגנה המשפטית הרחבה שלה זוכה חופש הביטוי, רבי� מצביעי� על היותה כזו

היק� ההגנה על חופש הביטוי הוא נייר לקמוס להיותה של מדינה , כפי שטוע� מדינה

ע� הפסקה של  (3קול הע�החל מפרשת , בית המשפט העליו�,  ואכ�2.קרטיה ליברליתדמו

 פיתח וביצר מערכת 5,שניצר ו4כהנאוהמש� בפסקי הדי� בעניי� ) כמה עשרות שני� באמצע

של כללי� משפטיי� אשר בהקשרי� רבי� מכירי� בהגבלה על חופש הביטוי רק בהתקיי� 

 נוסחת איזו� זו נבלעה אל תו� 6.ינה ובשלו� הציבורלפגיעה בביטחו� המד "ודאות קרובה"

למבחני , בי� היתר,  והוכפ�7פסקת ההגבלה משעה שחופש הביטוי הוכר כזכות חוקתית

  8.המידתיות

,  אי� בישראל9.חופש הביטוי חל על כל ביטוי, לפי פסיקתו של בית המשפט העליו�

אי� הדבר ). unprotected speech(קטגוריה של ביטוי לא מוג� , בשונה מארצות הברית למשל

 10,שכ� היק� ההגנה אינו שקול להיק� הכיסוי, אומר כמוב� שכל ביטוי יזכה להגנה חוקתית

אלא א� אינטרסי� ציבוריי� כבדי משקל , אול� כל ביטוי זכאי לכאורה להגנה חוקתית

 11,הפוליטיעל חופש הביטוי , בי� היתר, על רקע כללי� אלה הג� בית המשפט. גוברי� עליו

  13. ועל חופש הביטוי המסחרי12על חופש הביטוי האמנותי

 
 ).2016 (בישראלדיני זכויות האד� ברק מדינה   1
2  Barak Medina, The Unintended Consequences of Prohibiting Advocacy of Hatred and 

Regulating Campaign-Finance: The Weakening Status of Freedom of Speech in Israel 2 
(forthcoming), https://ssrn.com/abstract=3039940. 

 ). 1953 (871 ד ז"פ, שר הפני�' מ נ"בע" קול הע�"חברת  73/53� "בג  3
 ).1987 (255) 3(ד מא"פ, הוועד המנהל של רשות השידור' חבר הכנסת הרב מאיר כהנא נ 399/85� "בג  4
 ). 1989 (617 )4(ד מב"פ, הצנזור הצבאי הראשי'  שניצר נ680/88� "בג  5
. וררצינית וחמורה ברגשות הציב,  כאשר יש פגיעה קשהלאחר מכ
 הוכרה ג� הגבלה על חופש הביטוי  6

 ). 1999 (837–836, 817) 3(ד נג"פ, רשות השידור' נ סנש 6126/94� "ראו בג
המפקד " 10203/03� "בג; )1996 (153–152, 136 )4(ד נ"פ, שירות בתי הסוהר' גול� נ 4463/94א "עע  7

 לפסק דינה של השופטת 27–24 'פס, 715 )4(ד סב"פ, היוע� המשפטי לממשלה' מ נ"בע" הלאומי
 ).2008 (נאור) כתוארה אז(

ראו . יש הסבורי� כי מבחני� אלה מגיני� במידה פחותה על חופש הביטוי בפרט ועל זכויות אד� בכלל  8
Moshe Cohen-Eliya & Gila Stopler, Probability Thresholds as Deontological Constraints in 

Global Constitutionalism, 49 COLUM. J. TRANSNAT'L L. 75, 77–78 (2010). 
9   
 .283' בעמ, 4ש "לעיל ה, כהנאעניי

' עדאלה המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ 7052/03� "בג ;283' בעמ,  ש�ראו למשל  10
 ).2006( לפסק דינו של הנשיא ברק 105' פס ,202) 2(ד סא"פ, שר הפני�

11   
 .3ש "לעיל ה, הע�קול עניי
חברת סטייש�  4804/94� "בג; )2003 (249) 1(ד נח"פ, המועצה לביקורת סרטי�' נ בכרי 316/03� "בג  12

 ). 1997 (661) 5(ד נ"פ, המועצה לביקורת סרטי�' מ נ"פיל� בע
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לצד ההגנה החוקתית על חופש הביטוי קיימי� בישראל כמה מנגנוני� שמשפיעי� על 

במישור הפלילי חוק העונשי� מפליל ביטויי� : למשל. היק� ההגנה על חופש הביטוי

 15.ויי� המעודדי� טרור חוק מאבק בטרור מפליל ביט14;המסיתי� לגזענות ולאלימות

) וג� חוק המפלגות באשר לרישומ� של מפלגות(הכנסת : יסוד�במישור החוקתי חוק

מאפשר פסילה של מועמדי� ורשימות אשר שוללי� את קיומה של ישראל כמדינה יהודית 

מסיתי� לגזענות או תומכי� במאבק מזוי� של מדינה או של ארגו� טרור נגד , ודמוקרטית

 מאפשר שלילת 17,לצד חוקי� אחרי�, ור המנהלי חוק יסודות התקציב במיש16.ישראל

שלילת קיומה של ישראל כמדינה , תקציבי� ציבוריי� בשל הסתה לאלימות או גזענות

תמיכה במאבק מזוי� של מדינה או , לגזענות ולטרור, הסתה לאלימות, יהודית ודמוקרטית

 18.או יו� העצמאות כיו� אבלשל ארגו� טרור נגד ישראל וציו� יו� הקמת המדינה 
מה ג� שבישראל , מטרתו של מאמר זה אינה לבחו� את חוקתיות� של הסדרי� אלה

 19.על מכלול היבטיו, קיימות ספרות ופסיקה ענפות העוסקות בהגנה על חופש הביטוי

לעומת זאת יש מעט מאוד ספרות ופסיקה העוסקות בשאלות המתעוררות כאשר המדינה 

ועצ� אקט התקצוב עלול , וי ישירות א� מתקצבת פעילות אקספרסיביתאינה מגבילה ביט

,  כפי שמדינה מכנה זאת בספרו20.להוביל להעדפה של ביטוי מסוי� על פני ביטוי אחר

 מלבד חופש הביטוי העומד לרשות� של כל 21".משאבי ביטוי"הסוגיה המתעוררת היא של 

 22.תמיכה שלטונית כלכלית, ותפעמי� רב, זו מצריכה. ביטוי מצרי� במה, אחת ואחד

כעניי� שבשגרה המשטרה נדרשת לאבטח . הדוגמה הפרדיגמטית היא חופש ההפגנה

א� מחשש לאלימות נגד המפגיני� וא� כדי להסדיר את התנועה ברחובות , הפגנות רבות

פעולות אלה מצריכות הקצאת משאבי� כלכליי� כדי לממש את חופש . הסמוכי�

 
א "ע; )1994 (1) 2(ד מח"פ, רשות השידור'  נמ"בע) 1981(לות "קידו� יזמות ומו 606/93� "בג  13

 ). 30.4.2017, פורס� בנבו (לשכת סוכני ביטוח בישראל' מ נ"איי די איי חברה לביטוח בע 3322/16
 .1977–ז"התשל,  לחוק העונשי
2ד144 ,ב144' ס  14
 .2016–ו"התשע,  לחוק המאבק בטרור24' ס  15
ועדת הבחירות  11280/02ב "א; 1992–ב"התשנ,  לחוק המפלגות5' ס; הכנסת :יסוד�א לחוק7' ס  16

 ). 2003 (1) 4(ד נז"פ, טיבי' עשרה נ�המרכזית לכנסת השש
 . 2011–א"התשע,  לחוק למניעת פגיעה במדינת ישראל באמצעות חר�4' ראו ס  17
 . 1985–ה"התשמ, ב לחוק יסודות התקציב3' ס  18
 .  והפניות ש�3 פרק ,1 ש"לעיל ה, מדינה, כמוב
, לסקירת הספרות והפסיקה ראו  19
20   
פגיעה ברגשות והשפעה על תרבות בחברה , הקצאת משאבי ביטוי"לחריגי� חשובי� ראו איל
 סב

 משאבי"פסח  גיא; )2010 (473 לג עיוני משפט" תיאטרו
 עירוני בעיר מתחרדת: שסועה העוברת שינוי
התרבות המשפטית  !מדברי� , שקט–משפט חברה ותרבות " הקצאת�ומתווה ל לדמות�  קווי�–ביטוי 

פסח אינו ד
 במימו
 ציבורי של  ע� זאת). 2006, מיכאל בירנהק עור� (299של חופש הביטוי בישראל 
הדגש במאמרו הוא ההחלטה להפו� משאב ביטוי לזכות קניינית כלכלית במקו� למקמה בנחלת . ביטוי
אול� חלק קט
 יחסית מוקדש לשאלת מימו
 ציבורי , כות למשאבי ביטויג� מדינה מתייחס בארי .הכלל

 . של ביטוי הנמצא במוקד מאמר זה
 . ש�, ראו ג� פסח וסב
. 558' בעמ, 1ש "לעיל ה, מדינה  21
  .1ש "לעיל ה, מדינה  22
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מימושו של חופש הביטוי תלוי בהוצאה כספית מטע� השלטו� כדי  במקרי� אלו 23.ההפגנה

יש היבטי� " שליליות"ג� לזכויות הנחשבות .  אי� בכ� כמוב� כל חדש24.לאפשר את קיומו

  25.חיוביי�

הקשר בי� תקצוב ממשלתי לבי� חופש הביטוי מעורר את השאלות הסבוכות ביותר 

אי� נובע מכ� ,  לאד� זכות לחופש ביטויג� א� נאמר שיש. ולא בכדי, בתחו� חופש הביטוי

ההבחנה בי� , ואכ�. שקיימת זכות שהביטוי שהוא מבקש להשמיע מזכה במימו� ממשלתי

לבי� ההיבט החיובי של ) החובה שלא להתערב ולצנזר(ההיבט השלילי של חופש הביטוי 

דיק משמשת בשני� האחרונות את הממשלה כדי להצ) החובה לממ� ולתמו�(חופש הביטוי 

בעיקר קידומ� של ביטויי� העולי� בקנה אחד ע� , מדיניות של תמיכה סלקטיבית בביטוי

ומנגד ניסיו� לשלול , המדיניות שהממשלה מבקשת לקד� או שנועדו לבצר את שלטונה

פגיעה במדיניות ובערכי� שבה� , לדעת הממשלה, מימו� מגופי� ומביטויי� אשר מבטאי�

� בי� היתר הניסיונות לשלול או להפחית מימו� מתיאטרו� על רקע זה מגיעי. היא תומכת

שמתארת את חוויותיו של וליד , "הזמ� המקביל"אשר הציג את ההצגה , מידא� בחיפה�אל

  אסיר ביטחוני המרצה מאסר עול� בגי� פיקוד על חוליית מחבלי� שחטפה ורצחה , דקה

מטק תל אביב בשל  הניסיו� לשלול או להפחית תמיכה מסינ26;את החייל משה תמ�

 הניסיו� לבחו� מחדש את תקצוב סינמטק 27;"נכבה"החלטתו לערו� פסטיבל סרטי 

 מבחני תמיכה המתמרצי� גופי תרבות 28;"בצל�"ירושלי� בשל הקרנה של סרטי� של 

 הניסיונות 29;ומנגד מפחיתי� מימו� לגופי� אשר מסרבי� לעשות כ�, להופיע בהתנחלויות

בעבור תרומות לגופי� אשר מפרסמי� פרסומי� המאשימי� את לשלול בחקיקה פטור ממס 

  30.ישראל בביצוע פשעי מלחמה ואשר משתתפי� בקריאה לחר� על ישראל

 
יבת להעמיד לרשות הציבור שטחי� ציבוריי� שבתחו� אחריותה כדי רשות שלטונית חי, בדומה לזה  23

 המועצה האזורית משגב' קול אחר בגליל נ �3307/04 "ראו עע. לאפשר פעילויות ציבוריות שונות
 ). 4.4.2005, פורס� בנבו(

 לפסק דינו של הנשיא ברק 17–14 'פס, 200) 1(ד סב"פ, משטרת ישראל' מטה הרוב נ 2557/05� "בג  24
)2006 .( 

מזכויות חברתיות לממד החברתי של : כלכליות בשיח החוקתי החדש�זכויות חברתיות"גיא מונדלק   25
 .STEPHEN HOLMES & CASS R; )1999 (96–93, 65 ז שנתו� משפט העבודה" זכויות האד�

SUNSTEIN, THE COST OF RIGHTS: WHY LIBERTY DEPENDS ON TAXES 35–48 (2000).  
האר� " המחוזי חייב את עיריית חיפה להחזיר לו את התמיכה: מידא
�ניצחו
 לתיאטרו
 אל "נעה שפיגל  26

)4.11.2015( https://goo.gl/4D5S6e. 
27   
מירי רגב חזרה בה מהחלטתה לבקש לקנוס את סינמטק תל אביב בגלל פסטיבל סרטי "נירית אנדרמ

 .https://goo.gl/6Sn7FC )8.12.2015(האר� " הנכבה
" 'בצל�'משרד התרבות קורא לבחו
 את תקצוב סינמטק ירושלי� כי הוקרנו בו סרטי� של " שטר
 איתי  28

  .https://goo.gl/VNydyQ )24.8.2017(האר� 
" העליו
 ביקש ממשרד התרבות לשקול מחדש קנסות על הימנעות מהופעות בהתנחלויות"יאיר אשכנזי   29

 מבחני� לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות ראו .https://goo.gl/VyvMtd )31.7.2017(האר� 
 ).10.5.2016 (7462' עמ, 7276פ "י, והספורט למוסדות ציבור שה� להקות מחול

האר� " לא תזכה לפטור ממס' הפועלות נגד ישראל בעול�'תרומה לעמותות : השרי� אישרו"יהונת
 ליס   30
)1.3.2017( https://goo.gl/XaxzFW. 
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אשר הומשגה , נוכח מציאות זו קמה ועלתה בשני� האחרונות טענה חדשה בישראל

 על פי 31".חופש המימו�"תחת הש� , בצורה הברורה ביותר בפי שרת התרבות מירי רגב

אול� היא רשאית לתמו� , המדינה אינה רשאית לצנזר ביטוי על בסיס תוכנו, יעו� זהט

והדבר בא לידי , בביטויי� העולי� בקנה אחד ע� המדיניות שאותה היא מבקשת לקד�

שלילת מימו� או הפחתתו אינ� פוגעות , לפי תומכי טיעו� זה. ביטוי בתקצוב דיפרנציאלי

אי� מניעה , למשל. השלטו� אינו מונע מאיש להתבטאשכ� במקרי� אלה , בחופש הביטוי

. המדינה לא תתערב בחופש זה. לצל� סרט או לצייר ציור, להעלות מחזה או הופעת מחול

אול� אי� לאד� זכות קנויה לסיוע מ� השלטו� להוציא מהכוח אל הפועל את רעיונותיו 

ורה שאומנות זו פוגעת סרט או ציור א� הממשלה סב, אי� חובה לממ� מחזה, כ�. ודעותיו

 .עקרו� חופש המימו�, בתמצית, זהו. בערכי� שאות� היא מעוניינת לקד�
הוא מתיישב ע� האינטואיציה שלנו באשר . לעקרו� חופש המימו� יש כוח שכנועי רב

יש לו הצדקה דמוקרטית ; להבחנה בי� זכות שלילית לזכות חיובית ובי� הפרטי לציבורי

דוקטרינת חופש ,  ואול�32.� מסוי� במשפט החוקתי האמריקאיא� יש לו עיגו; מסוימת

הדוקטרינה . המימו� במובנה החזק נדחתה בפסיקתו של בית המשפט העליו� בישראל

תמיכות ממשלתיות . נדחתה לא מטעמי� של חופש הביטוי אלא בעיקר מטעמי� של שוויו�

כאשר אי� שוני , לא לאחר מת� תמיכה לאחד ו33.צריכות להיעשות על פי תבחיני� שוויוניי�

הטיעו� בדבר איסור הפליה הוא קל יותר מבחינה . היא הפליה פסולה, רלוונטי ביניה�

הוא אינו מעורר את השאלות הסבוכות של חופש הביטוי . אנליטית בעבור בית המשפט

לקביעה כי חופש הביטוי כולל זכות פוזיטיבית לקבל תמיכה , אולי, אשר היו מובילות

  .שלטונית

במאמר זה אני מבקש להציג טיעו� חדש המצדיק את דחייתה של דוקטרינת חופש 

ההנמקות הקיימות כיו� בספרות ובפסיקה אשר מתמקדות בעקרו� השוויו� . המימו�

מספקות א� מענה חלקי , ובניטרליות בה המדינה מחויבת כאשר היא מעניקה מימו� ציבורי

נניח למשל שהממשלה הייתה מחליטה . לאתגר שאותו מציבה דוקטרינת חופש המימו�

למשל חיזוק , אשר עולה בקנה אחד ע� מדיניותה הכללית, לממ� רק תחו� פעילות אחד

נניח שהממשלה הייתה קובעת תבחיני� שוויוניי� , במסגרת אותו תחו�. המורשת היהודית

  ?תהא� נאמר במקרה כזה שאי� פגיעה חוקתי. וניטרליי� לפי הדרישות שפורטו בפסיקה

 
האר� " אסור לפגוע בדגל או לציי
 את הנכבה :טריוני� של מירי רגב לתמיכההקרי"יאיר אשכנזי   31

)2.9.2015( https://goo.gl/K3FpHL .חופש הביטוי ", לדבריה של רגב 
אני עושה הבחנה ברורה בי

למדינה הזכות שלא לממ
 , חופש הביטוי הוא ער� עליו
 במדינת ישראל וע� זאת. לחופש המימו

 ". תחת היותה מדינה יהודית ודמוקרטיתגורמי� אשר חותרי�
 . National Endowment for the Arts v. Finley, 524 U.S. 569 (1998)ראו למשל   32
 –ציבור �תמיכת המדינה במוסדות"הרטו� �אמנו
 דה; 1985–ה"התשמ, לחוק יסודות התקציב) ד(א3' ס  33

) 4(ד מב"פ, שר האוצר' נ צב� 59/88� "בג; )1998 (83–82, 75 כט משפטי�" לבלוב הכספי� הייחודיי�
 ). 1999 (360, 337) 5(ד נג"פ, השר לענייני דתות' התנועה המסורתית נ 1438/98� "בג; )1989 (705
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וזאת באמצעות ,  מטרת מאמר זה היא להסביר מדוע34.לטעמי התשובה היא בשלילה

 הטיעו� שלי אינו כופר 35".ההנצחה�עקרו� אי"פיתוחו של עקרו� שאותו אני מכנה 

ברצוני להוסי� נדב� תאורטי כדי לחזק . בחשיבותו של עקרו� השוויו� ואינו מבקש להחליפו

 של הממשלה אינה מתמצה א� בגישה ניטרלית את הפסיקה הקיימת ולהראות שחובתה

אלא  ,ומשכ� עליה לתמו� בפעולות ביטוי בשוויוניות, כלפי דעות שונות בשוק הדעות

ברעיונות ובדעות , שאפשר שתקו� לממשלה חובה פוזיטיבית לתמו� דווקא בערכי�

ר חובה פוזיטיבית זו קמה ועולה כאש. החותרי� תחת המדיניות שהממשלה מבקשת לקד�

ובכ� , הממשלה מבקשת להשתמש בכוחה ההקצאתי כדי לבצר את שליטתה הנוכחית

 .למנוע מהמיעוט הפוליטי להפו� לרוב הפוליטי
חלק א יפרט על אודות המסגרת המשפטית הקיימת : המש� המאמר יהיה כדלקמ�

. בישראל להסדרת� של משאבי ביטוי בכל הקשור לתמיכת המדינה בפעולות ביטוי שונות

הבחירה בארצות הברית במקרה . � בישראל יושווה לאותה דוקטרינה בארצות הבריתהדיו

זה אינה נובעת מהקרבה החוקתית בי� שתי המדינות אלא ראשית מפני שארצות הברית 

; התמודדה ע� סוגיית משאבי הביטוי במידה המקיפה ביותר מבי� המדינות המוכרות לי

 חלק ב 36.נת בי� היתר על הניסיו� האמריקאימפני שההצדקה של חופש המימו� נשע, שנית

ההסתמכות הכמעט בלעדית . יפתח בדיו� קצר על אודות החסרונות של הדוקטרינה הקיימת

על עקרו� השוויו� עלולה להביא לפסיקה שטחית ברובד התאורטי והתעלמות מהצדקות 

 לחסרונות במענה. יותר המעוגנות בזכות לחופש ביטוי ובמבנה המשטר הדמוקרטי "עבות"

  .כדי להוסי� על ההצדקות הקיימות, ההנצחה�את עקרו� אי, בבחלק , אלה יציג המאמר

אשר פעמי� , ההנצחה נשע� על ההבחנה בי� ממשלה למדינה�עקרו� אי, בקליפת אגוז

ובמוב� מסוי� היא אינה מייצגת , הממשלה אינה המדינה. רבות אי� מבחיני� ביניה� בבירור

במדינה . של המדינה, חשובה מאוד כמוב�,  מניפסטציה אחתאלא היא, את המדינה

כדי שדמוקרטיה תתקיי� . דמוקרטית ממשלה אינה רשאית לפעול כדי להנציח את כוחה

. יש חובה על הרוב הפוליטי לקיי� תנאי� המאפשרי� התמודדות בי� רוב למיעוט, ותישמר

 
שלה היא לטעו
 שבשל חשיבותה של תרבות בחברה יש לממ, שאותה אינני מפתח כא
, אפשרות אחת  34

שכ
 , שלא לתמו� בתרבות כלל היא לא חוקתיתהחלטה , לפי גישה זו. חובה לתמו� בפעילויות תרבות
משו� שרק כאשר אנשי� פועלי� בתנאי� , יש למדינה חובה לפתח חיי� נאותי� עבור אזרחיה ותושביה

לבחו
 בביקורתיות את אמונותיה� ולממש את מה שה� תופסי� , של גיוו
 ה� יכולי� לפתח את אישיות�
" תמיכת המדינה באמנויות בלא להתערב בתכנ
"ראו מנח� מאוטנר , לגישה זו. כחיי� הטובי�

ICON-S-IL Blog )23.6.2017( https://goo.gl/aMZUcf ;
רמז לגישה . 490' בעמ, 20 ש"לעיל ה, סב
שר החינו� ' אגודה רשומה נ, גוש קרית יערי��פסטיבל למוזיקה אבו 175/71� " בבג�זו נית
 למצוא ג

 ). 1971 (828, 821 )2(ד כה"פ, והתרבות
 ,Michael J. Klarman, Majoritarian Judicial Review: The Entrenchment Problemבהקשר זה ראו   35

85 GEO. L.J. 491 (1997); JOHN HART ELY, DEMOCRACY AND DISTRUST: A THEORY OF 

JUDICIAL REVIEW (1980) .אול� לא בהקשר של , צות הבריתהדוקטרינה קיימת כיו� באר, כפי שאראה
 .חופש הביטוי

36  
הדבר . נאמנות למדינה היא ער� בסיסי ואי
 בו כל חידוש: "ראו למשל דבריו של חבר הכנסת דוד ביט
היא , בתקופה הזו שבה אנחנו נלחמי� בהסתה. נעשה ג� במדינות דמוקרטיות אחרות כמו ארצות הברית

 אי
 –אי
 נאמנות : של רגבהחוק החדש ", מור
 אזולאי". בותיכולה ג� לבוא לידי ביטוי בפעולות תר
 .YNET )26.1.2016( https://goo.gl/9vFLkv" תקציב לתרבות
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יר ובכ� למנוע ממיעוט להפו� מכא� נובע כי רוב פוליטי אינו רשאי לבצר את כוחו בכל מח

, צדדית ברעיונות�דר� אחת להנציח את שלטונו של הרוב היא באמצעות תמיכה חד. לרוב

תו� כדי שלילת מימו� של רעיונות , בדעות ובערכי� העולי� בקנה אחד ע� אלה של הרוב

 פועל יוצא של טיעו� זה הוא 37.המזוהי� ע� עמדותיו של המיעוט הפוליטי או הפחתתו

ראוי לקבוע כי במקרי� מסוימי� קמה לממשלה חובה חוקתית לתמו� , באופ� פרדוקסליש

  .דווקא במסרי� ובגופי� המתנגדי� למדיניות שהיא מבקשת לקד�

  מימו� ציבורי של ביטוי פרטי– הסדרת משאבי ביטוי. א

 ישראל. 1

במאמר  ?ויכיצד מוסדרת הקצאת משאבי ביטוי בישראל בכל האמור למימו� ציבורי של ביט

למשל באמצעות , זה אי� בכוונתי להתייחס למכלול התמיכה שהמדינה מעניקה לביטוי

מאמר זה מצומצ� . הקצאת תדר ברדיו או הגנה משפטית על זכויות יוצרי�, אבטחת הפגנות

אשר , מנותי או תרבותיובראש ובראשונה ביטוי א, לתחו� של מימו� ציבורי של ביטוי פרטי

 טענתי בחלק זה היא שכאשר נבחנת .הטענה בדבר חופש המימו� עולהבהקשר שלו 

היא מתבצעת באמצעות , חוקתיותה של הקצאה כספית שלטונית לתמיכה בביטוי פרטי

  . לחופש הביטוי, עד כמעט לא קיי�, תו� כדי ייחוס משקל זניח, עקרו� השוויו�

 לבי� תפיסת נקודת המוצא היא שמדינה ליברלית שואפת להפריד בי� תפיסת הזכות

ה� מאפשרות לו ;  זכויות האד� מאפשרות לפרט לבחור את החיי� הטובי� לו38.הטוב

המדינה אינה רשאית להעניק מעמד . לפעול למימוש תפיסת הטוב שאותה הוא בוחר

היא אינה רשאית לכפות את תפיסת הטוב שלה על ; "חיי� טובי�"פריבילגי לסוג מסוי� של 

שכ� אי אפשר לפתח סביבה , רלית כלפי תפיסות טוב שונותועליה להיות ניט, אזרחיה

 כפייה 39.פלורליסטית וחופשית מקו� שבו השלטו� קובע מה ראוי לאזרחי� לראות ולדעת

והיא , חותרת תחת החופש של כל אחד ואחת מאיתנו לבחור ולפעול" חיי� טובי�"של 

נו בכבוד ובדאגה שווה את חובתה של המדינה להתייחס אלי, בלשונו של דבורקי�, מפירה

)equal concern and respect.(40ממשלה נבחרת בדיוק מהטע� שהיא תוכל לקד� את ,  מנגד

 
ומתייחסת בחומרה רבה יותר לאקט של " הגבלה"לבי
 " שלילה"הפסיקה מבחינה בי
 , באופ
 דומה  37

במסגרת מאמר זה לא , חתהא� שאני מסכי� כי המשמעות של שלילה חמורה יותר מזו של הפ. שלילה

לפסיקה המבחינה בי
 שלילה . ההנצחה�שכ
 לשתיה
 פוטנציאל להפר את עקרו
 אי, אבחי
 ביניה

5975/12� "בג; )2002 (261–259, 235 )1(ד נז"פ, שר התחבורה' מנח� נ 4769/95� "ראו בג, להגבלה 
 לפסק דינו של הנשיא גרוניס 9 'פס, משרד הבריאות' חטיבת מפיצי הסיגריות במכוניות אוטומטיות נ

 . 793–791' בעמ, 1 ש"לעיל ה, מדינהראו ג� ). 3.7.2013, פורס� בנבו(
 ,Michael J. Sandelראו ג� . JOHN RAWLS, A THEORY OF JUSTICE 30–32, 446–451 (1971)ראו   38

Political Liberalism, 107 HARV. L. REV. 1765, 1766 (1994). 
שלטו
 הנוטל לעצמו את הרשות לקבוע מה טוב "כשכתב כי ,  עמד על כ� השופט לנדוי�1962עוד ב  39

, ואי
 סתירה גדולה מזו לדמוקרטיה אמיתית; סופו שהוא קובע ג� מה טוב לאזרח לחשוב, לאזרח לדעת
 2416, 2408ד טז "פ, גרי' מ נ"אולפני הסרטה בישראל בע 243/62� "בג". מלמעלה' מודרכת'שאינה 

)1962.( 
40  RONALD DWORKIN, TAKING RIGHTS SERIOUSLY 180–183 (1978).  
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, הדבר כולל תמיכה כלכלית במטרות, על פני הדברי�. המדיניות שבוחריה מעונייני� לקד�

מה , שא� לא כ�. בערכי� ובתוכניות העולי� בקנה אחד ע� העמדה המועדפת על הממשלה

אשר בה� כרו� בי� היתר , � בבחירות א� הממשלה אינה יכולה לקד� את מטרותיההטע

  ?כיצד יש להכריע בי� טיעוני� אלה? תקצוב סלקטיבי

, לפי התפיסה הראשונה". שוויוניות"שתיה� , נית� לחשוב על שתי תפיסות של ניטרליות

אחת ולא אחרת שכ� עצ� מימו� פעולה , על המדינה להימנע לחלוטי� מכל מימו� כלשהו

, כ�. העדפה של תפיסת טוב אחת על פני אחרת�כבר סוטה מעקרו� הניטרליות המחייב אי

יימצא שהמדינה מעדיפה אופרה , אבל לא תממ� כדוריד, א� המדינה תממ� אופרה, למשל

נית� לכנות . ובכ� תפגע בתפיסת הטוב של אלה המעונייני� לשחק כדוריד, על פני כדוריד

שכ� במצב זה המדינה מסרבת לשחק תפקיד , "סה שוקית באשר לביטויתפי"תפיסה זו 

הבעיה היא . כלשהו בשוק הרעיונות התרבותי ומותירה אותו ליחסי הכוחות השוקיי�

ללא הכוונה . לא כל שכ� שוויוניי�, שאות� יחסי כוחות שוקיי� אינ� בהכרח מגווני�

ני החוזי� והקניי� יביאו לכ� שרק והתערבות יחסי כוחות שה� תוצאה של כללי הרקע של די

אשר יש ,  המסרי� של הצד החזק כלכלית–מסרי� מסוג מסוי� יושמעו ויקבלו תהודה 

  41.באפשרותו לממ� את ביטוייו

אשר ממעיטה בחומרת הסיכו� שהשלטו� , בישראל נהוגה תפיסה אחרת של ניטרליות

על המדינה להיות , פיסה זו לפי ת42.ישתמש בכוחו כדי להשפיע על התכני� שיופצו לציבור

אול� הדר� להגשי� ניטרליות זו אינה באמצעות , ניטרלית כלפי תפיסות הטוב של אזרחיה

הימנעות מתמיכה אלא דווקא במת� תמיכה כספית כדי לייצר תנאי� שיאפשרו לפרטי� 

,  כשהממשלה תומכת בפעילות ביטוי באמצעות הקצאת כספי�43.להשתת� בשיח הציבורי

עשרות מיליוני שקלי� מועברי� כל . ומעצבת אותו פת בשוק הדעות והרעיונותהיא משתת

תערוכות ושלל פעולות , סרטי�, לטובת הצגות, שנה לאומני� ולמוסדות תרבות ואומנות

ברור כי השיקולי� .  חלק מהמימו� נית� למוסדות וחלק ממנו נית� ליחידי�44.תרבות

הסתה , פגיעה ברגשות הציבור, טחו� המדינהבי, שלו� הציבור(העיקריי� להגבלת ביטוי 

. בדר� כלל אינ� מתקיימי� במקרה של הקצאת כספי� לפעולות ביטוי) לאלימות או גזענות

רוב רוב� של אלה המבקשי� תמיכה מהמדינה אינ� כאלה שהשלטו� היה רשאי להגביל� 

 להבטיח  התמיכה בתרבות ובאומנות מבוססת אפוא על הרצו�45.לו היו מתבטאי� בעצמ�

 
 Robert L. Hale, Coercion and Distribution in a Supposedlyעל הרקע התאורטי לטיעו
 זה ראו   41

Non-Coercive State, 38 POL. SCI. QTLY. 470 (1923) . 
ונות לא שוק הרעי"כפי שטוע
 איל
 סב
 .)491' בעמ, 20ש "לעיל ה, סב
(" יתגוו
 א� המדינה לא תסייע בגיוונו

 .583'  בעמ,1 ש"לעיל ה, מדינה  42
פטור ממס והקלות , הנחות(או בעקיפי
  )מת
 כס�(יש להדגיש כי תמיכה יכולה להיעשות במישרי
 . ש�  43

שכ
 בסופו של דבר פטור ממס מותיר בידי הגו� את אותו , אי
 הבדל בי
 שני הסוגי�). רגולטוריות שונות
 . סכו� שהיה יכול להתקבל בתמיכה ישירה

" 2018–2017הצעת תקציב לשנת הכספי� "התרבות והספורט , משרדי המדע הטכנולוגיה והחללראו   44
  .https://goo.gl/NBzUDp )2016אוקטובר (

חיזוק לטיעו
 זה נית
 ללמוד ג� מהעובדה שבכל המקרי� שהגיעו לתקשורת בשני� האחרונות שבה�   45
אומנ� יש . ניסה משרד התרבות למנוע מימו
 לא נעשה ניסיו
 כזה של העמדה לדי
 פלילי או צנזורה


 אלה המנחי� אותה לבי) הקצאת כספי�(הבדל בי
 השיקולי� המנחי� את המדינה במישור המנהלי 
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שהוא תנאי בסיסי ליכולתו של אד� לבחור את החיי� הטובי� , שוק דעות ורעיונות שוקק

ה� כדי לעצב את אישיותו , אותו שוק דעות חייב לספק מגוו� רחב של רעיונות וערכי�. לו

מכא� נובעת ג� דרישת הניטרליות של . של האד� וה� כדי שהאד� יבח� מחדש את אמונותיו

רק דעות ורעיונות מסוג , שא� לא כ�, ה על תמיכה שוויונית ולא מפלהבהקפד ,המדינה

לשיח ציבורי אלא הגמוניה ולא יתקיימו שוק דעות ואפשרות , מסוי� יקבלו מימו�

 46.יות מחשבתיתתומונולי
איל� סב� למשל טוע� כי על המימו� ? כיצד אפוא מחולק המימו� הציבורי לביטוי הפרטי

קהילתי המסייעת �מחד תמיכה שלטונית בביטוי פני�:  דואליהציבורי להיות בעל מבנה

ומאיד� , בעיקר א� מדובר בקהילה או בתרבות מיעוט, לאד� לשמור על תרבותו וקהילתו

נודעת חשיבות לחשיפת . אפשרות של המימו� הציבורי לשרת רק מטרות קהילתיות�אי

מש את האוטונומיה כדי שיוכלו למ, פרטי� דווקא לעמדות המאתגרות את תפיסותיה�

 47.ובכלל זאת את זכות היציאה ממסגרות קהילתיות, שלה� לטובת תפיסת הטוב שלה�

כדי " במה"תרבותיות ועל חובתה של המדינה לייצר �הדגש של סב� הוא על זכויות אד� ורב

מכא� שאפשר . והאמנות וה� רביזיה של אות� העדפות והאמנותלאפשר ה� פיתוח העדפות 

אבל ככלל אי� לקשור בי� תוכ� הביטוי , ודות המינוני� של ביטוי כזה או אחרלהתווכח על א

לאו דווקא (המשמעות של ניטרליות היא בהענקת במה , במילי� אחרות. לבי� תמיכה בו

על . בעקבות זאת מבחי� סב� בי� מת� במה לבי� דוברות. למכלול הדעות בחברה )שווה

הרוב ג� רשאי להשתמש בכוחו כדי לבטא את אול� , המדינה להעמיד במה לדעות שונות

  48.העדפתו

החוק והפסיקה אימצו את המודל הניטרלי המעניק תמיכה המנותקת מתוכ� , ואכ�

פסטיבל המוסיקה , בפסק הדי� הראשו� שעסק בנושא טע� העותר, למשל. הביטוי

ת כי משרד החינו� והתרבות סירב לתמו� בפסטיבל משו� שהמוסיקה המנוגנ, גוש�באבו

בדעת ,  השופט חיי� כה� קבע49).טענה שהמשיב לא הכחיש" (מוסיקה כנסייתית"היא 

 משו� החשש 51, כי טיב היצירה אינו יכול לשמש קריטריו� למת� תמיכה50,מיעוט

אליבא , התערבות פוליטית. מהתערבות פוליטית באומנות ובחופש הביטוי האומנותי

שיש בה ניסיו� לכפות על האומ� " טיכל התערבות מטע� גו� פולי"היא , דהשופט כה�

 
אול� מהעובדה שלא נעשה ולו ניסיו
 אחד להעמיד לדי
 נראה כי אי
 , )העמדה לדי
(במישור הפלילי 

 .מדובר בביטויי� פליליי� כשלעצמ�
שוויו
 כלכלי הביא �החשש מפני אי. עקרו
 דומה חל במימו
 ציבורי של מפלגות ותעמולת בחירות  46

ימו
 פרטי ומערכת של מימו
 ציבורי המבקשת לחשו� את הציבור לרגולציה המצמצמת את המקו� של מ
 .3.116' בס, 1ש "לעיל ה, מדינהראו . למגוו
 דעות

47  
 .492' בעמ, 20ש "לעיל ה, סב
 .501' בעמ, ש�  48
49   
 .823' בעמ, 34ש "לעיל ה, גוש�אבועניי
השופט קיסטר סבר כי . ובדעת יחיד לעניי
 ההנמקה, השופט כה
 היה בדעת מיעוט לעניי
 התוצאה. ש�  50

והשופט זוסמ
 סבר , אול� קיבל על עצמו את עיקרי דיני השוויו
 בסוגיה, לא התקיימה הפליה מחמת דת
א� , 1971פסק הדי
 נית
 בשנת . אית לחלק תמיכות לפי שיקול דעתה הבלעדיכי הרשות המנהלית רש

 .היא כדעת המיעוט של השופט כה
, שלאחר מכ
 עוגנה בחוק יסודות התקציב, ההלכה כיו�
 .827' בעמ, ש�  51
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,  זאת ועוד52".שלא הוא בחר בה� מרצונו החפשי שלו, דעה או אמונה, מעשה או מחדל"

הוא הכיר בכ� שמוסדות מדע ואומנות . השופט כה� שלל את תפיסת הניטרליות השוקית

 אול� פועל יוצא של היות מדינה דמוקרטית הוא, נזקקי� לתמיכה ממשלתית כדי לשרוד

  :כפי שכתב השופט כה�. שעל המימו� הממשלתי להינת� מבלי לפגוע בחופש הביטוי

 אינ� והכס� שהכוח בכ� אחרות שלטו��מצורות נבדלת שלנו הדמוקרטיה"

 לקניה ניתני� שאינ� ערכי� יש אלא, הכל את קוני� ואינ� הכל על עוני�

. ההממשל של ועצמתה וכספה כוח מפני א� החוק מג� ועליה�, ולהמרה

 האמנותי הביטוי חופש את להמיר יכולה הממשלה אי� כשלנו במדינה

 מת� מתנה כשהיא. בזה זה ולקשור ולהתנות לתלות רשאית היא ואי�, בכס�

 דרכי בשל תמיכה מת� מסרבת כשהיא או, לה רצויות ביטוי בדרכי תמיכה

 העדיפויות בסול� תמיכה מת� דוחה כשהיא א� או, לה רצויות�בלתי ביטוי

 שהיא בלבד זו לא – האמנותי הביטוי בדרכי מוצאת שהיא פג� חמתמ

 מסמכותה חורגת היא אלא, לה שהוענק הדעת�בשיקול לרעה משתמשת

  53."החוקית

 לתוכ� במישרי� נוגעי� שאינ�, שוויוניי� קריטריוני� לפי אפוא להינת� צרי� ציבורי מימו�

 מהי, ובאמנות בתרבות שעוסק במוסד מדובר א� לשקול רשאי השר היה, למשל. היצירה

 מקורות לפסטיבל יש א�, הפסטיבל של הגאוגרפי מיקומו, בפסטיבל הציבורי העניי� מידת

 הביטוי בחופש פוגעי� שאינ� רלוונטיי� שיקולי� אלה כל. באלה וכיוצא חלופיי� הכנסה

  54.מוגבלי� משאבי� של בעול� עדיפויות בסדר מהצור� ונובעי�

 הרשות של הבלעדי דעתה שיקול לפי נית� ציבורי מימו�, גוש�אבו בעניי� הדי� לפסק עד

 כי נקבע בו אשר, תמימי� תומכי ישיבת די� פסק ובעקבות זה די� פסק בעקבות. הרלוונטית

 היוע� פרס� 55,ושוויוניי� ענייניי�, ברורי� קריטריוני� בסיס על להינת� צריכות תמיכות

 אלה היו אול� 56.תמיכות במת� שוויו�ה חובת את שמבססת הנחיה לממשלה המשפטי

 המעוגנת הפליה אבל, מנהלית הפליה לפסול נית� היה. החוקתית המהפכה שלפני הימי�

 כוח בצידה מרכזת כספי� חלוקת שאפשרות מכיוו�. שיפוטית מביקורת חסינה הייתה בחוק

 למטרות תמיכות לחלק, התקציב חוקי באמצעות, הכנסת חברי החלו, ניכר פוליטי

. שוויוניי� שלא וודאי, ברורי� קריטריוני� ללא, שלה� הפוליטיי� לאינטרסי� המקורבות

 כפופי� שהיו ממשלה ממשרדי המגיעות תמיכות, אחד מסלול: מסלולי� שני נוצרו כ�

 הכנסת שחברי ספציפיי� לגופי� שהגיעו" ייחודיי� "כספי�, שני מסלול; השוויו� לעקרו�

  57.ראשית חקיקה באמצעות ביקר� חפצו

 
 .828' בעמ, ש�  52
 .829–828' בעמ, ש�  53
 .830–829' בעמ, ש�  54
 ).1984 (273) 2(ד לח"פ, מדינת ישראל'  נישיבת תומכי תמימי� מרכזית 780/83� "בג  55
 .83' בעמ, 33ש "לעיל ה, הרטו��דה  56
לעיל , צב�להתגבר על בעיה זו נעשה בפסק הדי
 בעניי
 ) ולא מוצלח(ניסיו
 חלקי . 84–83' בעמ, ש�  57

� כי תמיכה ממשלתית צריכה להיעשות רק כאשר התמיכה נעשית לטובת מטרה "ש� קבע בג, 33ש "ה
 .86–85' בעמ, 33ש "לעיל ה, הרטו��ראו ג� דה. שיש לציבור עניי
 בה
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א לחוק 3הביקורת הציבורית על מסלול הכספי� הייחודיי� הובילה לחקיקתו של סעי� 

) ד(א3סעי�  58.יסודות התקציב ולעיגונה החקיקתי של חובת השוויו� בחלוקת כספי המדינה

הסכו� שנקבע בסעי� תקציב לסוג של מוסדות ציבור יחולק "לחוק יסודות התקציב קובע כי 

קובע כי ) ה(א3וסעי� , " הנמני� ע� אותו סוג לפי מבחני� שוויוניי�בי� מוסדות ציבור

מבחני� , בהתייעצות ע� היוע� המשפטי לממשלה, הממונה על סעי� התקציב יקבע"

". שוויוניי� לחלוקת הסכו� שנקבע באותו סעי� תקציב לצור� תמיכה במוסדות ציבור

וק יסודות התקציב כעליונות באקט משלי� פירש בית המשפט העליו� את הוראותיו של ח

במוב� זה שהוראה בחוק התקציב עלולה להתבטל א� היא , על פני חוקי התקציב השנתיי�

א לא מנע קיומ� של 3 מוב� שסעי� 59.נמצאה סותרת את הוראותיו של חוק יסודות התקציב

 ומוב� 60.או מבחני� שהיו ניטרליי� לכאורה א� הפלו בפועל" תפורי�"מבחני תמיכות 

בעיות הרגילות בזיהוי קבוצת השוויו� והצור� לקבוע א� ההבחנות מוצדקות נותרו שה

הפ� לעקרו� המנחה בחלוקת , ולא הזכות לחופש ביטוי,  אבל עקרו� השוויו�61.בעינ�

  62.בי� היתר במוסדות תרבות ואומנות, תמיכות ממשלתיות

המקו� שנית� ו, מראשיתה אפוא נבחנה סוגיית התמיכה בביטוי דר� עילת השוויו�

המחשה למעמדו הנחות של חופש הביטוי בסוגיית . לחופש הביטוי היה זניח עד לא קיי�

כול� מקרי� שבה� הייתה . המימו� הציבורי נית� לראות בשלושה מקרי� מהעת האחרונה

. א� הדבר לא יצא לפועל, הזדמנות לפתח את סוגיית חופש הביטוי בתחו� המימו� הציבורי

שוני� ה� פסקי הדי� של בית המשפט העליו� שבה� בית המשפט העדי� שני המקרי� הרא

במקרה הראשו� . להסתמ� על עילת הבשלות כעילת ס� על פני דיו� מהותי בחופש הביטוי

ב לחוק יסודות התקציב המאפשרת לשר האוצר לשלול מימו� 3הותקפה ההוראה בסעי� 

 63.ו� הקמת המדינה כיו� אבלמגו� מתוקצב א� הגו� מציי� את יו� העצמאות או את י

במקרה השני הותקפה הוראה דומה בחוק למניעת פגיעה במדינת ישראל באמצעות חר� 

 
 מקפידי� על קריטריוני� דר� אחרת למימו
 היא באמצעות חלוקת כספי� דר� גופי� מתווכי� אשר  58

כ� למשל מחולק תקציב . ובכ� מנוטרלת ההשפעה הפוליטית בנוגע לתכני� הממומני�, מקצועיי�
ת "אול� לא הוא אמו
 על חלוקתו אלא הות, רוב התקציב מגיע ממשרד החינו�. האוניברסיטאות

, לפי תפיסה זו. שהוא הגו� המקצועי האמו
 על השכלה גבוהה בישראל, שבמועצה להשכלה גבוהה
א� כי כמוב
 ). א� כי היא יכולה לתמר� אפיקי מחקר מסוימי�(הממשלה אינה קובעת מה ראוי לחקור 

לעיל , השוו מאוטנר. ולכ
 ג� כא
 הניטרליות אינה מושלמת, המדינה מתמרצת אפיקי מחקר מסוימי�
 .1958–ח"התשי, לחוק המועצה להשכלה גבוהה 15' ראו ג� ס. 34ש "ה

59   
 .358–355' בעמ, 33ש "לעיל ה, התנועה המסורתיתעניי
60   
" ניטרלי" הוא דוגמה למקרה שנעשה בו שימוש בקריטריו
 גאוגרפי התנועה המסורתיתפסק די

 .אורתודוקסיי��שבפועל הפלה זרמי� לא
הבית  �343/09 "עע; )2010 (142) 1(ד סד"פ, השר לענייני דתות' נ יקותיאלי 4124/00� "ראו למשל בג  61

 ).2010 (1) 2(ד סד"פ, עיריית ירושלי�' הפתוח בירושלי� לגאווה וסובלנות נ
� "ראו בג, לפסקי די
 נוספי� העומדי� על חשיבותו של עקרו
 השוויו
 כאשר מדובר במימו
 ציבורי  62

� "בג; )1997 (280, 274, 259) 4(נא ד"פ, שרת המדע והאמנויות' תאטרו� ארצי לנוער נ 3792/95
 לפסק דינה של הנשיאה 11 'פס, המשרד לקליטת עליה 'התנועה ליהדות מתקדמת בישראל נ 11585/05

 ). 19.5.2009, פורס� בנבו(ביניש 
). 5.1.2012, פורס� בנבו (שר האוצר' בוגרי התיכו� הערבי האורתודוכסי בחיפה נ 3429/11� "בג  63

 .453'  בעמ,1 ש"לעיל ה, מדינהלביקורת על פסק הדי
 ראו 
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המאפשרת בי� היתר לשר האוצר לשלול הכרה כמוסד ציבורי לפי פקודת מס , )4סעי� (

לשלול זכאות לכספי� של מפעל הפיס או לשלול הכרה כמוסד ציבור לפי חוק , הכנסה

יב ממי שפרס� קריאה פומבית להטלת חר� על ישראל או ממי שהתחייב יסודות התקצ

במקרה הראשו� .  בשני מקרי� אלה מקומו של חופש הביטוי היה שולי64.להשתת� בחר�

במקרה השני נפסק . שכ� הסנקציות טר� ננקטו, הכריע בית המשפט על בסיס עילת הבשלות

א� בית המשפט קבע , המידתיותכי הפגיעה בחופש הביטוי הינה קטנה ועומדת בתנאי 

וכי יש להמתי� למקרי� קונקרטיי� במסגרת , בסופו של דבר כי הסוגיה לא בשלה להכרעה

 טענות העותרי� בדבר יצירתו של אפקט מצנ� מעצ� קיומ� 65".יישומית"ביקורת שיפוטית 

  66.של הסנקציות לא זכו להתייחסות משכנעת

הגישה לאחרונה האגודה לזכויות האזרח המקרה השלישי אינו פסק די� אלא עתירה ש

,  העתירה תוקפת שלושה מבחני תמיכה של משרד התרבות67.מירי רגב, נגד שרת התרבות

בונוס לגופי� המופיעי� , בי� היתר,  המבחני� מעניקי�68.לתיאטרו� ולמחול, למוסיקה

נת לטע. בהתנחלויות ומפחיתי� מימו� לגופי� אשר מצהירי� שלא יופיעו בהתנחלויות

מלבד הפגמי� המנהליי� השוני� יש במבחני� אלה משו� פגיעה בחופש הביטוי , האגודה

אול� עיו� בעתירה מלמד כי החלק היחסי . האומנותי והפוליטי ופגיעה בזכות לשוויו�

בחלק הרלוונטי .  עמודי�23 שני עמודי� בלבד מתו� –המוקדש לחופש הביטוי הוא קט� 

 ומאזכרת את חובת גוש�אבוהשופט כה� בפסק הדי� בעניי� חוזרת העותרת על קביעתו של 

מאז האמירות הנחרצות של . ולא בכדי,  אי� דיו� מעמיק בחופש הביטוי69.הניטרליות

 בחר בית המשפט העליו� להתמקד בזכות לשוויו� ולניטרליות מצד 1971�השופט כה� ב

כה הפוזיטיבית של א� לא באופ� שבו הזכות לחופש ביטוי ממומשת דר� התמי, המדינה

ביסס זאת על אדניו , בהגנו על חופש הביטוי, ע� זאת בל נשכח שג� השופט כה�. המדינה

מטרתו הייתה להג� על חופש הביטוי . ההתערבות על בסיס תוכ��של עקרו� הניטרליות ואי

ובכ� ג� לפגוע , האומנותי מהתערבות שלטונית אשר עלולה להשפיע על שוק הדעות

  .ל היוצרי�באוטונומיה ש

לא די , חשובה מאודגוש �אבו אטע� כי א� שההגנה שמעניק פסק הדי� בעניי� בבחלק 

התמקדות בשוויו� ובניטרליות בלבד אגב ייחוס משקל זניח לחופש הביטוי וביסוסו על . בה

משעינה את דוקטרינת המימו� , חופש הביטוי האומנותי בלבד ולא על שיקולי� דמוקרטיי�

, בקצרה, ראוי לבחו�, בא� בטר� אגיע לחלק . טוי פרטי על אדני� חלקיי�הציבורי של בי

בעשורי� האחרוני� פיתח בית המשפט העליו� . את המצב המקביל בארצות הברית

האמריקאי דוקטרינה מורכבת המנסה לתת מענה לאתגרי� החוקתיי� שבמימו� ציבורי של 

 
 ). 15.4.2015, פורס� בנבו (הכנסת' אבנרי נ 5239/11� "בג  64
 .מלצר) כתוארו אז( לפסק דינו של השופט 60–59' פס, ש�  65
א� , לא זכתה הטענה להתייחסות כלל ,63 ש"לעיל ה, בוגרי התיכו� האורתודוכסייי
 בפסק הדי
 בענ  66

 ש"לעיל ה, אבנריבפסק הדי
 בעניי
 ).  לפסק דינה של הנשיאה נאור14' פס(שנטענה על ידי העותרי� 
שבה דחה את עילת חוסר הבשלות , מיעוט של השופט דנציגרזכתה הטענה להתייחסות בדעת ה, 64

 .) לפסק דינו של השופט דנציגר50–49' פס, ש�(
 ).29.9.16, פורס� בנבו (שרת התרבות והספורט' האגודה לזכויות האזרח בישראל נ 7647/16� "בג  67
 .29 ש"למבחני� ראו לעיל ה. https://goo.gl/dFm9V9לנוסח העתירה ראו   68
 .81–80' ס, 68ש "לעיל ה, נוסח העתירה  69
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ת פעמי� רבות באמצעות ההפניה בישראל הטענה בדבר חופש המימו� מוצדק. ביטוי פרטי

אול� היא מתעלמת , טענה זו איננה משוללת יסוד, כפי שאראה. לניסיו� האמריקאי

ג� הדוקטרינה בארצות הברית אינה נותנת , וכפי שאראה, ע� זאת. מהניואנסי� שפותחו ש�

מענה לחשש הדמוקרטי מפני שימוש לרעה בכוחו של הרוב באמצעות מימו� ציבורי של 

  .י פרטיביטו

  ארצות הברית. 2

, אחת ההצדקות לעקרו� חופש המימו� נשענת על התמיכה שהעקרו� זוכה לה, כאמור לעיל

א� כי יש דמיו� מסוי� בי� חופש המימו� לדוקטרינה . במשפט האמריקאי, כ� נטע�

חלק זה יטע� כי בית המשפט העליו� הפדרלי לא הביע , המקבילה במשפט האמריקאי

, וא� יש בפסיקה האמריקאית משו� תמיכה ברעיו� חופש המימו�, רו� זהתמיכה מלאה בעק

  .וממילא אינה דומה לרעיו� המקוד� בישראל, תמיכה זו אינה בהירה כל צורכה

הפסיקה האמריקאית מבחינה בי� רגולציה של ביטוי לבי� מצבי� שבה� הממשלה היא 

ת ניטרלי כלפי עמדות שונות על השלטו� להיו, כאשר מדובר ברגולציה של ביטוי. הדוברת

והוא אינו רשאי להעדי� ביטוי אחד על פני ביטוי אחר א� בשל העמדה , אלה מאלה

�זוהי דוקטרינה הידועה כ. שבבסיס הביטויviewpoint neutrality.70 אבל כאשר הממשלה 

ולכ� , שכ� היא מקדמת מדיניות ספציפית, אי� באפשרותה להישאר ניטרלית, היא הדוברת

ח הביטוי שלה מבכר עמדה מסוימת על פני עמדות אחרות שהיא אינה מעוניינת בהכר

�העדפה זו מותרת על בסיס הדוקטרינה הידועה כ. לקדמ�government speech . השאלה היא

, ומתי נאמר שהממשלה היא הדוברת, כמוב� מתי נאמר שמדובר ברגולציה של ביטוי

 .מדובר בביטוי של הממשלה,  את הביטויובייחוד א� נוכל לומר שכאשר הממשלה מממנת

הא� הביטוי הופ� לביטוי  ?הא� עובדת היות הביטוי ממומ� משפיעה ג� על זהות הדובר

  ?של הממשלה א� משו� שהוא בא לעול� בעקבות המימו� שהיא נותנת

, הרעיו� הבסיסי הוא שכאשר הממשלה היא שמדברת, כאמור. אלה שאלות מורכבות

 שאלת המימו� מסבכת את ההבחנה הלכאורה 71.ישת הניטרליותאי� היא כפופה לדר

הפסיקה האמריקאית נתנה בעניי� זה ? מיהו הדובר, שכ� א� הביטוי נוצר ממימו�, פשוטה

בפסק די� , למשל. אשר חלק� מצאו את מקומ� ג� בפסיקה הישראלית, תשובות שונות

Pico72החליט המחוז הבית �תי הספר בנימוק ספרי להוציא כמה ספרי� מספריות ב

בקובעו , בית המשפט העליו� פסל את ההחלטה. שהספרי� ה� סרי טע� ואינ� מוסריי�

שא� המניע להחלטה הוא הרצו� לדכא רעיונות ולמנוע גישה של תלמידי� לרעיונות א� 

, השופט בלקמו�. יש בכ� פגיעה בחופש הביטוי, משו� שהמחוז אינו מצדד ברעיונות אלה

ועל , סבר כי בהוצאת הספרי� יש ג� משו� הפליה בי� רעיונות, שהצטר� לפסק הדי�

לעומת זאת דעת המיעוט פיתחה את מה . המדינה לשמור על ניטרליות כלפי רעיונות

 
70  Police Dep’t of Chicago v. Mosley, 408 U.S. 92, 95–96 (1972). 
71  Adam Shinar, Public Employee Speech and the Privatization of the First Amendment, 46 

CONN. L. REV. 1, 25 (2013). 
72  Board of Education, Island Trees Union Free School District No. 26 v. Pico, 457 U.S. 853 

(1982). 
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כאשר המדינה פועלת בכובעה , על פי דעת המיעוט". חופש המימו�"שלימי� יהפו� לרעיו� 

 ג� א� ההחלטה מבוססת על היא רשאי לקבוע אילו ערכי� להעביר לתלמידי�, כמחנכת

ההבחנה החשובה של דעת , לענייננו. פוליטיי� או מוסריי�, חברתיי�, טעמי� אישיי�

הוא אינו מונע , כאשר בית הספר מחליט להוציא ספר מהספרייה: המיעוט הייתה כזו

וכאשר . ספרית�אלא רק קובע שהספר לא יוחזק בספרייה הבית, מאזרחי� לקנותו ולקוראו

  .אי� זה מעורר את אות� קשיי� מקו� שבו המדינה פועלת כריבו�, פועלת כמחנכתהמדינה 

ג� תומכי הטיעו� של חופש המימו� אינ� רואי� עצמ� . הדמיו� לחופש המימו� ברור

כ� , כש� שבתי הספר אחראי� לחינו�. מצנזרי� אלא אחראי� לשימוש ראוי בכספי ציבור

כלכלית או , חברתית, זו מדיניות פוליטיתותהא , הממשלה אחראית למימוש מדיניותה

לכ� מה שהשופט בלקמו� ראה כהפליה אינה נתפסת כלל ככזו בדעת המיעוט בפסק . מוסרית

 .הדי� ובקרב תומכי חופש המימו�
במקרה ש� התארגנה  Regan.73דוקטרינת חופש המימו� קיבלה חיזוק ניכר בפסק די� 

ה פטור ממס כמקובל בעניינ� של ארגוני� קבוצת אזרחי� כחברה ללא כוונת רווח וביקש

, רשויות מס ההכנסה סירבו להעניק פטור. שאינ� עוסקי� בפעילות פוליטית או בתעמולה

ובכ� הפכה לגו� לוביסטי שאינו זכאי , מהטע� שהקבוצה ניסתה לקד� שינויי חקיקה

קול מת� פטור ש�כי אי, האחת: הקבוצה טענה בתביעתה שתי טענות. לסבסוד מהמדינה

אשר עוסקות ג� בפעילות , שקבוצות של וטרני�, השנייה; לפגיעה בחופש הביטוי שלה

אשר . בית המשפט העליו� דחה את התביעה פה אחד. מקבלות פטור ממס, לוביסטית

ואי� במניעת פטור ממס , נקבע כי אי� חובה לממשל לספק כס� לחברה, לחופש הביטוי

כ� נקבע שאי� הפליה בכ� שקבוצות וטרני� . משו� פגיעה ביכולתה של החברה להתבטא

משו� שהקונגרס רשאי , זאת. אפילו א� ה� עוסקות בפעילות פוליטית, מקבלות פטור

וכ� כי הפטור , להבחי� בי� מטרות שלדעתו על כל האזרחי� לסבסד לעומת מטרות אחרות

� הזה הוא ניטרלי ובמוב, אלא לכל ביטוי של ארגוני וטרני�, אינו מכוו� לסוג אחד של ביטוי

 .כלפי תוכ� הביטוי
א� כי לא בש� (ואשר קיבע סופית את עקרו� חופש המימו� , פסק הדי� המוביל בסוגיה

 במקרה ש� קבע חוק פדרלי כי כספי� פדרליי� שמיועדי� Rust. v. Sullivan.74הוא , )הזה

. � הניתני�לתוכניות לתכנו� משפחה לא יועברו לתוכניות שבה� הפלה היא אחד מהשירותי

מאוחר יותר הוספו תקנות אשר שללו מימו� ג� מגופי� אשר נתנו ייעו� בנוגע להפלה או 

וכ� מגופי� אשר מעודדי� הפלות כאמצעי לתכנו� , הפניה לביצוע הפלה במקו� אחר

. הפצת מידע וייזו� ליטיגציה, ובכלל זאת פעילות לוביסטית, משפחתי או מצדדי� בה�

עתרו נגד התקנות בטענה כי אלה פוגעות בחופש הביטוי , פאי�מרפאות ורו, התובעי�

בית ). תמיכה או מת� מידע בנוגע להפלות(שלה� על בסיס העמדה שאותה ה� מביעי� 

בית המשפט לא מצא באיסור משו� הפליה . דחה את תביעת�, בדעת רוב, המשפט העליו�

בית המשפט חזר . ת אחרתעל בסיס עמדה אלא רק בחירה לממ� פעילות אחת על פני פעילו

 :שלפיה, על ההלכה שנקבעה בפסק די� אחר

 
73  Regan v. Taxation with Representation of Washington, 461 U.S. 540 (1983). 
74  Rust v. Sullivan 500 U.S. 173 (1991). 
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“There is a basic difference between direct state interference with a 

protected activity and state encouragement of an alternative activity 

consonant with legislative policy”.75 

היא  .למדינה יש העדפה ערכית שלפיה היא נגד הפלות: מימו� כולהוהרי לנו תורת חופש ה

 אול� היא 76.שכ� איסור כזה נוגד את החוקה, אינה יכולה לאסור באופ� מוחלט על הפלות

רשאית להשתמש בכוחה ההקצאתי כדי לקד� מדיניות נגד הפלות וכדי לעודד נשי� שלא 

שכ� לאלה ,  הרופאי� ושל המרפאותאי� בכ� משו� פגיעה בחופש הביטוי של. לבצע הפלה

וכל עוד היא אינה אוסרת עליה� מלהתבטא או , אי� זכות שהמדינה תממ� את הביטוי שלה�

, לממשלה יש חובה לקד� את המדיניות שלשמה נבחרה, מנגד. אי� בכ� פסול, לבצע הפלות

 לקד� ולכ� מוצדק כי תשתמש בכוח הכלכלי העומד לרשותה כדי, בי� היתר מניעת הפלות

  .מדיניות זו

נניח למשל שהמדינה מקימה קר� לטובת מלחמה . יש היגיו� מסוי� בכלל זה, ואכ�

הא� בש� עקרו� הניטרליות וחופש הביטוי חובה עליה כעת לממ� ג� גופי� . בעישו�

אליבא דבית המשפט  ?אול� מדוע, ברור שהתשובה שלילית? המעונייני� לקד� עישו�

אי� היא חייבת לתקצב , � שהמדינה בוחרת לתקצב מטרה מותרתמכיוו, העליו� האמריקאי

בפסיקה מאוחרת יותר הבחי� בית המשפט בי� מצב שבו המדינה מקצה . ג� מטרות מנוגדות

לבי� ) בי� דוברי�" להפלות"שאז היא רשאית (כספי� כדי לקד� מדיניות שהיא מעוניינת בה 

י� לטובת מטרה שבה היא תומכת מצב שבו המדינה עצמה אינה מדברת או מעבירה כספ

שאז אי� היא יכולה להבחי� , אלא מעבירה כספי� רק כדי לעודד פלורליז� של דעות ועמדות

 Rustהבעיה ע� פסק די� ,  אבל כפי שהעירו מלומדי�77.בי� עמדות ועליה להיות ניטרלית

 לבצע אלא שנוס� על זה היא מבקשת, ודומיו היא לא שהמדינה בוחרת לקד� נושא מסוי�

  78.ובכ� כופה את עמדתה על הציבור הרחב, מניפולציה על התבטאות� של דוברי� פרטיי�

 רחב מדי והחל Rustעניי� בתו� זמ� קצר הבי� בית המשפט העליו� שהכלל שנקבע ב

אסר הקונגרס על  Velazquez79בפסק די� . מהל� זה הוביל לבלבול ניכר. בניסיו� לצמצמו

�עורכי די� שעובדי� עבור הLegal Services Corporation , גו� המעניק סיוע משפטי למעוטי

לטעו� בבית משפט טענות המאתגרות את חוקי הרווחה או , יכולת שהוק� על ידי הקונגרס

היא , הרציונל של הקונגרס היה כי מכיוו� שהמדינה מממנת את הייצוג. תובעות לשנות�

בית המשפט היה , Rust  פסק די�לפי, ורהלכא. רשאית לקבוע אילו טענות יטענו עורכי הדי�

ולכ� יכולה , משו� שכש� שהמדינה מממנת רופאי�, צרי� לדחות את טענת הסיוע המשפטי

כ� היא יכולה לכוו� את טענותיה� של , לכוו� את פעילות� לסיוע ולייעו� בנושא הפלות

משפט הבחי� אול� בית ה. שלה� היא משלמת לייצג נזקקי�, עורכי הדי� מהסיוע המשפטי

 לא היה הביטוי של הרופאי� שיי� לה� אלא למדינה Rustבמקרה של . בי� שני המקרי�

 
75  Maher v. Roe, 432 U.S. 464, 475 (1977). 
76  Roe v. Wade, 410 U.S. 113, 164–166 (1973). 
77  Rosenberger v. Rector and Visitors of University of Virginia, 515 U.S. 819, 839–840 (1995). 
78  Martin H. Redish & Daryl I. Kessler, Government Subsidies and Free Expression, 80 MINN. 

L. REV. 543, 576–577 (1996). 
79  Legal Services Corp. v. Velazquez, 531 U.S. 533 (2001). 
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שכ� ממילא , לכ� לא הייתה ש� הפרה של חופש הביטוי. שניסתה לקד� מדיניות נגד הפלות

כי , לעומת זאת הביטוי של עורכי הדי� היה ביטוי פרטי. אי� לה� חופש ביטוי במקרה הזה

ניסיו� הקונגרס לצמצ� את מרחב הטענות שלה� . ברו בש� הלקוחות שלה�עורכי די� די

כמוהו , אינ� מותרות) אלה התוקפות את חוקי הרווחה(בקביעה כי רק טענות מסוימות 

בית המשפט עמד על הפגיעה בעבודתו של עור� הדי� שלא יוכל . כהפרת עקרו� הניטרליות

אול� לא הסביר אי� זה שחשש , נות נוספותלייצג את לקוחו נאמנה א� לא יורשה לטעו� טע

זה אינו מתעורר כאשר רופאי� אינ� מורשי� להסביר למטופלותיה� על אודות האפשרות 

. רק הביא לבלבולו, במקו� להבהיר את המצב המשפטי, Velazquez  עניי�.של ביצוע הפלה

, ה חסרת תקדי� עמדה על נקודה זו וטענה כי מדובר בהחלטVelazquezעניי� דעת המיעוט ב

 .שכ� זו הפע� הראשונה שהממשלה תוגבל בקידו� המסרי� שברצונה להעביר
שכ� ה� ממחישי� , שני פסקי די� נוספי� הקרובי� לענייננו מסבכי� את המצב א� יותר

את חוסר היכולת של בית המשפט העליו� האמריקאי לגבש גישה אחידה להבחנה בי� ביטוי 

 עסק בחלוקת כספי� על ידי Finley,80, המקרה הראשו�. פרטי לבי� ביטוי של הממשלה

�הNational Endowment of the Arts ,שהיא רשות פדרלית עצמאית התומכת באומנות .

ארוטית ותמונה שהציגה את הצלב בתו� שלולית �בעקבות חלוקת כספי� לאומנות הומו

מלבד , מכות לשקולשינה הקונגרס את החוק המסדיר את פעילות הרשות והעניק לה ס, שת�

ג� שיקולי� של הגינות וכבוד לאמונות ולערכי� שוני� של הציבור , מצוינות אומנותית

 כשולל את –השאלה שעמדה במוקד הדיו� היא כיצד לפרש את החוק המסמי� . האמריקאי

או , סמכותה של המועצה לחלק כספי� ליצירות העומדות בקריטריוני� שבחוק המתוק�

בית המשפט בחר . א� אלה אינ� מחייבי� לפסול יצירה, שנית� לשקולכמוסי� שיקולי� 

ואי� , "לפסול"לבי�  "לשקול"בעקבות זאת נקבע שיש הבדל בי� . באפשרות השנייה

בית , במילי� אחרות. בקריטריוני� החדשי� משו� רצו� לפסול עמדה או דעה ספציפית

  .המשפט לא מצא הפרה של עקרו� הניטרליות

 פסק הדי� מבטא את הגישה 2013.81משנת  Open Alliance וא פסק הדי�המקרה השני ה

: בתמצית. עד שאי� בצידה הדרכה ברורה, א� ההלכה היא כה לוליינית, העדכנית ביותר

במסגרת החוק הקצה הקונגרס . הקונגרס חוקק חוק שנועד להילח� במחלת האיידס

אחד מהתנאי� . יסייעו במאבקמיליארדי דולרי� שיינתנו לארגוני� לא ממשלתיי� כדי ש

לקבלת הכספי� היה כי הכספי� לא יינתנו לארגוני� שאי� לה� מדיניות מפורשת המתנגדת 

חלק מהארגוני� סירבו לאמ� את המדיניות הזו בטענה של פגיעה . לזנות או לסחר באנשי�

מחשש שלא יזכו לשיתו� פעולה ממשלתי במדינות שבה� ה� , בחופש הביטוי שלה�

כ� חששו שהדרישה . במיוחד פעילות� בקרב נשי� בזנות, ובכ� תיפגע פעולת�, �פועלי

דוחות , למשל כינוסי�, תאל� אות� לצנזר את פעילות� הממומנת ממקורות פרטיי�

, השאלה בפסק הדי� הייתה א� הממשלה יכולה להתנות מימו� בביטוי .ופרסומי� אחרי�

  .� מה לומר כאשר אי� עניי� של מימו�שכ� ברור שהממשלה אינה יכולה להורות לאנשי

 
80   
 .32 ש"לעיל ה, Finleyעניי
81  Agency for International Development v. Alliance for Open Society International, Inc., 570 

U.S. 205 (2013). 
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בפסק די� מורכב קבעה דעת הרוב כי הממשלה אינה יכולה למנ� מימו� כדי להסדיר 

הבעיה בהתניית המימו� לא , לפי בית המשפט. ביטוי המצוי מחו� לתוכנית הממשלתית

 אלא שהיא דורשת ממנו לדחות בפועל עמדה, הייתה שהארגו� לא יעודד מדיניות מסוימת

כלומר לדרישת  ).עמדה כלפי זנות, במקרה הזה(שהארגו� רוצה להיות ניטרלי בעניינה 

�  .את עמדת הממשלה כלפי זנות, כעמדה משלו, המימו� מתלווה דרישה שהארגו� יאמ

בית המשפט קבע שאי . אול� היא קורסת במהרה, יש אלגנטיות מסוימת בהלכה זו

אבל לא , פל מחו� לתוואי התוכנית הממשלתיתמימו� כדי להסדיר ביטוי שנו" למנ�"אפשר 

הא� התוצאה הייתה שונה לו הייתה : למשל. ברור מה ייחשב לחלק מהתוכנית ומה לא

בית המשפט סבר כי הקונגרס לא ? תכליתה של תכנית המימו� להילח� בזנות ולא באיידס

שלה משהממ, זאת ועוד. אבל לא הסביר מדוע, יוכל לשחק בתכלית בכל מקרה ומקרה

ותכלית זו היא כאמור קריטית כדי לקבוע מה נית� , עצמה קבעה את התכלית הממשלתית

ושוב , אנו נותני� לממשלה כוח עצו� לקבוע את גבולות סמכותה שלה, לומר ומה לא

שכ� ברגע שפעולה מסוימת , מוצאי� עצמנו ע� הבעיות הרגילות מתחו� חופש הביטוי

  82.התניה שכזו עלולה לעלות כדי כפייהכל , נסמכת כמעט בלעדית על מימו�

אשר דוחה מפניו , הפסיקה האמריקאית מכירה בדוקטרינה של ביטוי ממשלתי, לסיכו�

כאשר הממשלה או המדינה . דרישות של ניטרליות הקיימות בהסדרה ישירה של ביטוי

 הבחנה זו קיימת ג�. ה� רשאיות להתבטא באופ� המבכר דעה אחת על פני רעותה, מדברות

 ,Rustאול� כפי שמדגימי� פסקי הדי� בעניי� . בתחו� המימו� הציבורי של הביטוי הפרטי

Velazquez, Finleyו �Open Alliance , בית המשפט לא השכיל לגבש כלל מנחה ברור

לבי� מצבי� שבה� מימו� מחייב שינוי , ולכ� אסור, המבחי� מתי מימו� ייחשב לכופה ביטוי

ג� בארצות הברית עקרו� הניטרליות הוא עקרו� , כמו בישראל. אול� מותר, של הביטוי

אי� , וכאשר גו� עומד בדרישות קריטריוני� ענייניי� ושוויוניי�. חשוב בחלוקת תקציבי�

. בחלוקת תקציבי� לאומנויות השיקול האומנותי הוא הקובע: למשל. מקו� להפלותו

 לא נפסל בבית המשפט Finleyהשיקול של הגינות וכבוד לערכי� שוני� שהתווס� בפרשת 

רק משו� שהוא פורש כשיקול ניטרלי שאינו מדיר עמדה מסוימת מהשיח הציבורי 

  .והאומנותי

נית� לראות אפוא כי ההישענות הישראלית על המשפט האמריקאי כמביע תמיכה 

, המשפט האמריקאי מביע תמיכה מסויגת בעקרו� זה. בעקרו� חופש המימו� היא מוקשית

טעות היא אפוא לסבור שהדיו� מסתיי� בהשוואה . ה זו אינה בהירה כל צורכהוג� תמיכ

בהמש� המאמר ברצוני להציע חשיבה מחודשת על עקרו� חופש . לדוקטרינה האמריקאית

אול� לטעמי עקרונות , איני חולק על דרישות השוויו� והניטרליות בחלוקת תמיכות. המימו�

, על החובה לחלק כספי� חלוקה שוויונית והוגנתנוס� . אלה אינ� מספיקי� "ניטרליי�"

בחלק הבא . לפעמי� חשוב לחלק כספי� דווקא לביטויי� מסוימי�, במנותק מתוכ� הביטוי

מטרתי היא להצביע על . א� אומר כבר כעת שאי� בידי נוסחה ברורה, אנסה לפתח כיוו� זה

בוא� להכריע עקרו� שצרי� לכוו� את שיקול דעתה של הממשלה ושל בית המשפט ב

 
 & .Joseph Blocher, New Problems for Subsidized Speech, 56 WMראו ,  ואחרותלבעיות אלה  82

MARY. L. REV. 1083 (2015). 
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זהו עקרו� של תאוריה חוקתית . בסוגיות הקשורות למימו� ציבורי של ביטוי פרטי

  .ודמוקרטית שאינו מיתרג� בנקל לכללי� פרטיקולריי�

 ההנצחה�עקרו� אי. ב

1 . הקושי בדי� הקיי

, למעט אמירות בודדות. הדגש בדי� הקיי� אינו על חופש הביטוי אלא על שוויו� וניטרליות

ובראש� א� יש , המשפט מעדי� שלא לדו� בשאלות מורכבות מתחו� חופש הביטויבית 

שמחייב , הפליה�קל בהרבה להסתמ� על איסור אי. חובה פוזיטיבית לממ� ביטוי פרטי

בראש ובראשונה , ועל החובות החלות על הפעלת שיקול הדעת המנהלי, מבחני� שוויוניי�

  83. זרי� ועל משוא פני�עקרו� החוקיות ואיסור על שקילת שיקולי�

עקרונות המשפט המנהלי החלי� כבר כיו� על מימו� ציבורי הולכי� כברת דר� ארוכה 

אול� הבעיה בטיעוני� אלה היא שה� אינ� תופסי� את . במת� מענה לטיעו� חופש המימו�

לש� המחשה הבה נניח כי הממשלה מחליטה לממ� מחזות . גודל הקושי שבדוקטרינה זו

ואכ� מדובר , היא קובעת לש� כ� מבחני�. יזוקה של מורשת ישראל והיהדותהקשורי� לח

שמחלקי� תמיכות לכל מי שמעלה מחזה העומד בקריטריוני� , במבחני� שוויוניי�

נניח שמחזאית מבקשת לקבל תמיכה למחזה שעניינו המורשת . המקצועיי� והניטרליי�

הא� . עד לקידו� מורשת יהודיתבאומרו שהתקציב מיו, משרד התרבות מסרב. הפלסטינית

שכ� עקרו� השוויו� מופעל על תוכ� המבחני� עצמ� , ככל הנראה לא ?בית המשפט יתערב

  84.ולא על ההחלטה לקד� תחו� תרבותי מסוי� על פני אחרי�

ה� אינ� , וכפי שטענתי, במקרה זה הטענות נגד חופש מימו� אינ� עושות עבודה מספקת

, כפי שאטע� בחלק הבא. טענה על אודות חופש המימו�תופסות חלק חשוב מהבעיה ב

ובעשותה , הבעיה האמיתית בטענת חופש המימו� היא שהיא מבלבלת בי� ממשלה למדינה

חופש המימו� בעייתי במיוחד כאשר . כ� מונעת מהמיעוט הפוליטי להפו� לרוב פוליטי

י כדי להנציח את המתקיי� בממשלה משתמש בכוחו ההקצאת) הקונטינגנטי(הרוב הפוליטי 

לא רק , מת� מוב� מלא לחופש הביטוי. ובכ� למנוע מהמיעוט להפו� לרוב, ולבצרו מעמדו

 
83   
ג� הכתיבה על אודות חופש המימו
 מתמקדת בעקרו
 החוקיות ובאיסור הפליה אגב ייחוס משקל קט

 )11.4.2017(האר� " 'חופש מימו
'אי
 דבר כזה "עמיר פוקס , ראו לאחרונה. יחסית לחופש הביטוי
https://goo.gl/a39abJ. 

84   
המדינה , יש להדגיש: " לפסק דינו21' פס, 64ש "לעיל ה, אבנריכ� למשל טע
 השופט דנציגר בעניי
בי
 היתר באמצעות , היא רשאית לקד� את מדיניותה. א� לא באחרת, רשאית לתמו� בפעילות כזו

תהא , משבחרה המדינה לתמו� בפעילות, אול�. י� למטרות השנויות במחלוקת בציבורהעברת כספ
אי
 היא רשאית להבחי
 בי
 גופי� העוסקי� בפעילות זו על בסיס שיקולי� , שנויה במחלוקת ככל שתהא

המדינה , למשל, כ�. שאינ� רלוונטיי� לתכלית התמיכה ואשר יש בה� כדי לפגוע בזכויות חוקתיות
,  אול�]... [נושא שיתכ
 שהינו שנוי במחלוקת בציבור, העביר כספי� לקידו� מוסדות תורניי�רשאית ל

המדינה אינה רשאית להבחי
 בי
 מוסדות הפועלי� בנושא זה ללא הצדקה עניינית הקשורה לתכלית 
, ותלרבות במעלותיה� התורני, להבחי
 בי
 שני מוסדות הזהי� בכל, לדוגמה, היא אינה רשאית. התמיכה

מלבד העובדה שאחד מ
 המוסדות מבטא בפומבי את עמדותיה הפוליטיות של מפלגת השלטו
 או את 
 ".והאחר אינו עושה כ
, אלה של מפלגה החברה בקואליציה
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עשוי לחייב אפוא דווקא תמיכה ברעיונות , במובנו האומנותי אלא ג� במובנו הדמוקרטי

במקרי� מסוימי� אפוא אפשר . ובערכי� של המיעוט הפוליטי אשר מתנגדי� לשלטו�

ולפיה על השלטו� לתמו� , תית אשר במבט ראשו� נראית פרדוקסליתשתקו� חובה חוק

, חובה זו אינה נגזרת מעקרו� הניטרליות. בגופי� המבטאי� רעיונות המבקרי� את השלטו�

  85.שיידו� להל�, ההנצחה�אלא מעקרו� אי

 מדינה וממשלה. 2

 קרובות משמשות לעיתי�" מדינה"ו" ממשלה"בשיח הפופולרי וג� בשיח המשפטי המילי� 

מקובל כי , � נגד גופי� ברשות המבצעת"כאשר מוגשת עתירה לבג, למשל. תחלי� זו לזו

ולפיכ� נכתב בפסקי (א� שרק הרשות המבצעת מעורבת , "מדינה"הפרקליטות מייצגת את ה

 stateג� בספרות האמריקאית משמשות המילי� ). הדי� שהמדינה טוענת כ� או אחרת

�וgovernment ברור לכול כי אי� זהות בי� ממשלה . הסיבה אינה נובעת מכשל. ביהבערבו

 –הממשלה מייצגת את המדינה , אכ�. המדינה היא ס� האורגני� הפועלי� בה; לבי� מדינה

 אבל הממשלה היא לא המדינה אלא רק –לאומי או בהלי� הפלילי �למשל במשפט הבי�

שכ� ברור שאי� זהות , נה בעייתית בדר� כלל ההאחדה בי� מדינה לממשלה אי86.חלק ממנה

 .אול� מטעמי נוחות אי� מבחיני� ביניה�, בי� השתיי�
ע� זאת הענייני� מסתבכי� כאשר ההאחדה הרטורית ממונפת כדי לשרת מטרות 

סיבו� זה חל במלוא חריפותו כאשר נטענת טענת חופש . פוליטיות החותרות תחת ההבחנה

 voice of the" (ע�"משמשת פה ל ,ורק היא ,משלההמשכ� ביסודה עומד הרעיו� ש, המימו�
people .(היא מבלבלת בינה , "ע�"הקושי הוא שמכיוו� שההמשלה מזהה את עצמה ע� ה

על גווניו , היא האורג� אשר בו משתק� הע�) ולא הממשלה(שכ� המדינה , המדינהלבי� 

קד� את מכוח ההאחדה של הממשלה ע� הע� הממשלה סבורה שהיא רשאית ל. השוני�

ע� זאת פועל . מדיניותה ובתו� כ� להשמיע את הטענה שלמעשה היא עושה זאת כמדינה

 
טיעו
 המבוסס , החורג מגדר מאמר זה, כנגד עקרו
 השוויו
 והניטרליות נית
 לטעו
 ג� טיעו
 מסוג אחר  85

, הבה נניח כי הממשלה מחליטה. בית לתמו� באומנות ובתרבות באשר היאעל קיומה של חובה פוזיטי
ולכ
 מצהירה כי , כי אי
 די כס� בתקציב המדינה לתמו� במחזות ובתיאטראות, משיקולי תקציב ענייניי�


, לממשלה יש סמכות לא לחלק תמיכות בתחו� מסוי�. השנה לא תחלק תמיכות כלל בתחו� התיאטרו
במצב זה הטענות המקובלות נגד חופש המימו
 .  קשה לומר כי הופר עקרו
 השוויו
,ומשעה שאי
 חלוקה

כדי לחייב את המדינה לתמו� בענ� מסוי� . מושתתות על חופש הביטוי, ככלל, שכ
 ה
 אינ
, מסתיימות
אנו זקוקי� אפוא לטיעו
 מתחו� חופש הביטוי אשר בליבו תעמוד החשיבות החברתית של אומנות 

, ההנצחה�טיעו
 זה חורג מעקרו
 אי. י חשיבות זו מצמיחה חובה פוזיטיבית לתמיכה כלכליתוכ, ותרבות
. וא� יכול לחפו� אותו ההנצחה�אול� יש להדגיש כי טיעו
 זה אינו סותר את עקרו
 אי, ולכ
 לא אדו
 בו

היה , הואלו היו נוטי� לטובת עמדות הממשל, משק� פערי כוחות ניכרי�" חופשי"היה והשוק ה, למשל
שכ
 אלמלא אותה תמיכה יפעל השוק החופשי להנצחת , נית
 לטעו
 כי על המדינה לתמו� באותו תחו�

ע� זאת פעולות אומנותיות רבות אינ
 קשורות במישרי
 לתמיכה במסרי הממשלה או . הסטטוס קוו
רו
 ולכ
 הטיעו
 בדבר חשיבותה של אומנות ככזו מצרי� הצדקה רחבה מזו שעק, להתנגדות לה�

 .ההנצחה יכול לספק�אי
 ,Montevideo Convention of Rights and Duties of States art. 1, Dec. 26בהקשר זה ראו למשל   86

1933, 165 L.N.T.S 19 ,הארבעה הוא כי תהיה . הקובע את התנאי� לקיומה של מדינה 
תנאי אחד מבי
 . ללמד� שקיומה של ממשלה אינו חופ� את המדינה, ממשלה
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יוצא של חשיבות ההבחנה בי� מדינה לממשלה היא הלגיטימציה המוגבלת שיש לית� 

ולכ� מייצגת לכאורה את אות� , הממשלה מתכוננת מכוח הרוב בכנסת, אכ�. לממשלה

" מייצגת"אול� הממשלה . את הממשלה הרכיבו בוחרי� שהצביעו למפלגות שלאחר מכ�

,  היתר באמצעות הממשלהבי�,  המדינה87.ת אלה שלא הצביעו בעבור אות� מפלגותג� א

בי� על אלו שהצביעו עבור הממשלה ובי� על , מפעילה כוח על כלל הסובייקטי� בתחומה

ווקא לכ� ד". ע�"הממשלה אינה ה; המדינה היא יחידה הגדולה מהממשלה. אלה שלא

שכ� ה� חותרי� , הניסיונות להאחדה בי� הע� לבי� עמדות הממשלה טומני� בחוב� סכנה

מטרת� להשליט מונוליתיות ולדכא רעיונות המנוגדי� ; תחת הרעיו� של פלורליז� מחשבתי

אני עושה מה ("מזהי� את עצמ� ע� הע� , או גו� בתוכה, א� הממשלה. לעמדת הממשלה

הרי שיש כא� קפיצה ובלבול בי� ממשלה , ")ת רצונו של הע�אני משק� א", "שהע� רוצה

וא� ממילא הממשלה תופסת ". ע�"כמייצגת חלק מהציבור לבי� מדינה הכוללת את כל ה

? אז מה הטע� בדעות אופוזיציוניות או בביקורת, רוצה" הע�"את עצמה כמייצגת את מה ש

הזהות בי� , כאמור, שהרי? כיצד בכלל יכולה להתקיי� ביקורת א� אי� איש שמחזיק בה

  .היות שהממשלה מייצגת אותו" ע�"הע� לממשלה משמעה שלא תיתכ� ביקורת מה

בעייתית לא , אשר בה הממשלה מחליפה עצמה ע� המדינה, ההאחדה בי� ממשלה לע�

. אלא ג� במישור ההקצאתי, כאשר היא מכוונת להשתקה של ביקורת, רק במישור הרטורי

חוק התקציב . קצה כספי� ומחליטה על אודות סדרי העדיפויותבפועל הממשלה היא המ

, הממשלה ממלאת את התפקיד הדומיננטי בעיצובו, אבל כידוע, אומנ� נחקק בכנסת

 אבל משו� שאי� 88".רגיל"ובי� היתר מטע� זה אי� הוא נחשב לחוק , בתכנונו ובהעברתו

ל הרוב הפוליטי שממנו הכספי� שהיא מקצה אינ� שלה או ש, זהות בי� הממשלה למדינה

והיא מחזיקה אות� , הכספי� שהממשלה מוציאה ה� כספי הציבור כולו. היא מורכבת

 התפיסה כי 89.עליה� לשרת את כלל הציבור ולא רק את מטרותיה הבלעדיות; בנאמנות

הממשלה מייצגת את הע� עלולה להוביל אפוא את הממשלה לסבור שדי בהקצאה 

  ".ע�"מילא מטרותיה ה� מטרות השכ� מ, המשרתת את מטרותיה

  ההנצחה�עקרו� אי .3

פועל יוצא של יחסי הנאמנות שהמדינה חבה לאזרח הוא שעל הממשלה לדאוג לכלל 

שאותה הבאתי , דרישת השוויו� והניטרליות. בכ� אי� כל חדש. המדינה ולכלל הציבור

, הציבור כבשלההממשלה אינה יכולה לעשות בכספי . מבוססת בדיוק על היגיו� זה, לעיל

על מבחני התמיכה להיות ניטרליי� , ובהקשר של ביטוי. אלא עליה לחלק� חלוקה שוויונית

החשש מפני ההאחדה של הממשלה . אול� אי� די בכ�. ולהתבסס רק על שיקולי� ענייניי�

 
א� על פי שהיא נהנית מלגיטימציה , ברור ג� שהממשלה. יש מידה רבה של הפשטה בדברי� אלה  87

בהכרח ג� את הרצונות של אלה שבחרו במפלגות שלאחר  "מייצגת"אינה , דמוקרטית בדמות בחירות
 .44 'בעמ, 71ש "לעיל ה, Shinar ראו .לקשר המורכב בי
 בחירות לממשלה. מכ
 הרכיבו ממשלה

. אלא הרשאה להוציא כספי�, במוב
 של הכוונת התנהגות, הוראותיו של חוק התקציב אינ
 נורמטיביות  88
 
 . 356' בעמ, 33ש "לעיל ה, התנועה המסורתיתראו למשל עניי

 ). 13.8.2017, פורס� בנבו( לפסק דינה של הנשיאה נאור 22'  פס, האוצרשר' שפיר נ 8749/13� "בג  89
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. למימו� של דעות ביקורתיות ואופוזיציוניות, עמוק יותר, ע� המדינה מעלה נימוק נוס�

  .ההנצחה� נובע מעקרו� אינימוק זה

, יונותרעב, דווקא בדעות, במקרי� מסוימי�, ההצדקה המוצעת להטלת חובה לתמו�

 נובעת לא רק מהחובה לשמור על ניטרליות להשתיקמנסה הממשלה ובפעילויות אשר 

 משו� שה� , פסולי� השתקה של תכני� ביקורתיי�ניסיונות. כשמדובר בתוכ� אומנותי

 כדי למנוע מהמיעוט – הממשלה הנוכחית –חו של הרוב הקונטינגנטי מנסי� להשתמש בכו

כאשר הממשלה מקצה כספי� לטובת אני מבקש לטעו� ש, במילי� אחרות. להפו� לרוב

חובה חוקתית לתמו� דווקא באות� פעילויות תרבות אפשר שתקו� כלפיה , ביטוי פרטי

. וצ� נגד המדיניות הממשלתיתרעיונות וערכי� אשר יוצאי� ח, עקרונות, המבטאות מסרי�

עקרו� המוב� הרגיל של לפי ). anti-entrenchment(ההנצחה �עקרו� זה מבוסס על עקרו� אי

אסור לה לפעול כדי להנציח א� , לשמה נבחרהשמותר לממשלה לקד� את המדיניות , זה

  . את החלפתהלמנועובכ� את כוחה ולבצר 

בנק  אומנ� בפסק דינו בעניי� 90.וקתי הוא עקרו� מוכר במשפט החהנצחהה�איעקרו� 

 91,לא הכריע בית המשפט העליו� בשאלה א� המשפט הישראלי אימ� עקרו� זההמזרחי 

. אימ� מוב� אחד שלו בהקשר של בחירות, כפי שאתאר להל�, הכנסת: יסוד�אול� חוק

. ההנצחה מיוש� ברשות המחוקקת ובדר� פעולת� של מחוקקי��ברגיל עקרו� אי, ואכ�

ההנחה היא . ר זה ברצוני ליישמו בהקשר של הרשות המבצעת וחופש הביטויבמאמ

אבל . כלומר משקפי� את רצו� בוחריה�, שמחוקקי� פועלי� לפי השיטה הרובנית

נבחרי ציבור מעונייני� , אחת: משתי סיבות, רובני�למחוקקי� יש פיתוי לפעול באופ� אנטי

 בדרכי� הסוטות מרצונותיה� של אלה רצו� זה עלול לגרו� לה� לפעול. להיבחר מחדש

 הסיבה השנייה 92;שקיימת ג� במערכת הפוליטית, זוהי בעיית הנציג הרגילה. שבחרו בה�

עלול לנסות בהווה לשריי� את ) ה� בחברה וה� בבית המחוקקי�(היא שרוב פוליטי זמני 

ול לסטות ג� במצב זה הוא על. כוחו כאשר הוא סבור שבעתיד הוא לא ייהנה מרוב פוליטי

 93.מרצו� הבוחרי�
הענקת סמכות לבית , אחד :הפתרונות המוסדיי� למצבי� אלה ה� בעיקר� שניי�

כללי� משפטיי� שמטרת� למת� את , השני; המשפט לבצע ביקורת שיפוטית על חקיקה

 שעליה אומר –אשר לביקורת שיפוטית . הסכנה שיש במחוקק המבקש להנציח את כוחו

 כוחו של הרוב להנציח את מעמדו משמש אחת ההצדקות  החשש מפני–מעט מאוד 

 
90  Eric A. Posner & Adrian Vermeule, Legislative Entrenchment: A Reappraisal, 111 YALE L. J. 

1665, 1665 (2002). 
דינו של  לפסק 66' פס, 221) 4(ד מט"פ, מגדל כפר שיתופי' בנק המזרחי המאוחד נ 6821/93א "ע  91

 ). 1995(הנשיא ברק 
 DANIEL A. FARBER & PHILIP P. FRICKEY, LAW AND PUBLIC CHOICE: Aראו באופ
 כללי   92

CRITICAL INTRODUCTION (1991). 
י חשש מפני אובד
 כוח עשו. 498' בעמ, 35 ש"לעיל ה, Klarmanראו , לתיאור ולפיתוח של בעיות אלה  93

כאשר רוב בגו� אחד סבור שגו� אחר יוכל להג
 על האינטרסי� , להוביל ג� לחיזוק
 של רשויות אחרות

זהו הסבר אפשרי מדוע מחוקקי� מעונייני� בביקורת שיפוטית על . שלו לאחר אובד
 כוחו בגו� הראשו

 Matthew C. Stephenson, “When the Devil Turns…”: The Political Foundations ofראו . חקיקה
Independent Judicial Review, 32 J. LEG. STUD. 59, 62 (2003). 
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ו� הארט אילי פיתח ' ג94.רובני�המקובלות לביקורת שיפוטית וטיעו� נגד לכשל האנטי

שבמרכזה עמד הרצו� להבטיח הלי� דמוקרטי , תאוריה שלמה להצדקת ביקורת שיפוטית

שיפוטית כאמצעי שהצדיק ביקורת , למשל,  בניגוד לדבורקי�95.תקי� והשתתפות פוליטית

סבר אילי שביקורת , ובראש� זכויות אד�, של דמוקרטיה" מהותיי�"להגנה על ערכי� 

של " כללי המשחק"שיפוטית אינה צריכה להתערב בהכרעות מהותיות אלא רק לוודא ש

מעמיד כדי למנוע  אילי היה מוטרד מחסמי� שהרוב, במילי� אחרות. הדמוקרטיה נשמרי�

כללי בחירות אשר מנעו בפועל משחורי� , למשל. ו� לרובמהמיעוט להשתת� ולהפ

חוקי� מפלי� אשר הדירו , כללי� אשר מנעו ממיעוטי� לייצג או להיות מיוצגי�, להצביע

על .  כל אלה פוגעי� בדמוקרטיה הייצוגית–מיעוטי� ממוסדות ציבור ומהחיי� הפוליטיי� 

כל עוד . א שכללי המשחק נשמרי�הוא לווד, לפי אילי, כ� תפקידה של הביקורת השיפוטית

בית המשפט אינו צרי� להתערב בהכרעות המהותיות שאותה , נשמרת הדמוקרטיה הייצוגית

  .דמוקרטיה מייצרת

 דר� שנייה היא 96.ביקורת שיפוטית היא דר� אחת למנוע מהרוב להנציח את כוחו

אחד , ללמש. באמצעות הסדרי� ספציפיי� המבקשי� למנוע מהרוב לשריי� את מעמדו

הכללי� האקסיומטיי� של משטר פרלמנטרי הוא שפרלמנט אחד אינו יכול לחייב את 

את החוקי� של הפרלמנטי� , או לתק�, כל פרלמנט יכול לבטל. הפרלמנט שבא אחריו

 הגבלה 97.אלא בנורמה חוקתית, ושו� פרלמנט אינו רשאי לכבול את קודמו, שקדמו לו

הכנסת : יסוד� לחוק8סעי� , למשל. ל פרלמנטמקובלת נוספת עוסקת במש� הכהונה ש

החשש מפני הנצחת ". תקופת כהונתה של הכנסת תהיה ארבע שני� מיו� היבחרה"קובע כי 

הכנסת לא תארי� את "הקובע כי , )א(א9כוחו של הרוב בא לידי ביטוי במיוחד בסעי� 

ו נסיבות תקופת כהונתה אלא בחוק שנתקבל ברוב של שמוני� חברי הכנסת וא� נתקיימ

תקופת ההארכה לא תעלה על הזמ� המתחייב ; מיוחדות המונעות עריכת בחירות בעית�

שכ� היא , דרישת הרוב של שמוני� חברי כנסת היא קריטית..." מהנסיבות האמורות

דרישה זו נובעת . הסכמה של חלק מהמיעוט הפוליטי לדחיית הבחירות, בפועל, מחייבת

  . כוחו כדי לשריי� את מעמדו באמצעות דחיית הבחירותמהחשש שהרוב הפוליטי ישתמש ב

ההנצחה הוא עקרו� חוקתי מבני הנגזר מתאוריה דמוקרטית ולא �עקרו� אי, לדעתי

בדמוקרטיה . הרציונל שבבסיסו הוא זה שבבסיס הדמוקרטיה כולה. מחוקה כזו או אחרת

 שמקבלת הכנסת או המנדט. אי� לית� לרוב פוליטי קונטינגנטי לחס� עצמו מפני שינויי�

וכדי , כדי שהשלטו� יזכה ללגיטימציה. לא רק בחוק אלא ג� בזמ�, הממשלה הוא מוגבל

חובה לקבוע מועדי� קבועי� לעריכת בחירות כדי שיהיה נית� , שעקרו� ריבונות הע� ימומש

שורה של הסדרי� חוקתיי� , ואכ�). ולמצער לפי רובו(להחלי� את השלטו� לפי רצו� הע� 

ובמדינות רבות קיימת הגבלת כהונה של משרות , � כל כמה זמ� יש לערו� בחירותקובעי

בכירות מתו� מחשבה כי זמ� רב מדי בשלטו� עלול להביא לקונסולידציה של מער� כוח 

 
 ALEXANDER M. BICKEL, THE LEAST DANGEROUSלניסוח המפורס� ביותר של קושי זה ראו   94

BRANCH: THE SUPREME COURT AT THE BAR OF POLITICS 16–17 (1962). 
95  ELY ,104–73' בעמ, 35ש "לעיל ה. 
 .539–528' בעמ, 35 ש"לעיל ה, Klarmanראו , לדוגמאות  96
 . 90ש "לעיל ה ,Posner  &Vermeule ראו. יש החולקי� על כלל זה  97
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אי� היגיו� להגביל את עקרו� , לטענתי. מסוי� שיבקש לשמר ולהנציח את מעמדו

א� , סדירי� הנחוצי� בדמוקרטיהאשר ברגיל מאפשר חילופי שלטו� , ההנצחה�אי

כל אימת : הבחינה צריכה להיות מהותית. ייצוג והגבלת כהונה, להקשרי� של בחירות

שהרוב מבקש להנציח ולבצר את שלטונו לזמ� רב מתקופת כהונתו יש לשקול את הפעלתו 

מוב� שאי� זה אומר שהרוב אינו רשאי לקד� את המדיניות שלשמה . ההנצחה�של עקרו� אי

המגול� (א� בתו� זאת יש לתת תשומת לב מיוחדת לניסיונות של הרוב הפוליטי . וא נבחרה

בי� היתר באמצעות שלילת מימו� , להשתיק עמדות ביקורתיות) בממשלה ובכוחה ההקצאתי

הדבר נכו� במיוחד כאשר מדובר בתחומי . הענקתו מלכתחילה�הפחתתו או אי, מדינתי

ימה משמשי� זירה ביקורתית על התפיסות הנוהגות אשר מימי� ימ, האומנות והתרבות

שבו תחומי אומנות רבי� נסמכי� על , חיזוק נוס� לעמדה זו נובע מהמצב כיו�. בחברה

  .שבלעדיו לא יוכלו לשרוד , מימו� מדינתי כדי להתקיי�

בהקשר הנוכחי הוא קובע כי יש . ההנצחה ראוי שיוחל בהקשרי� נוספי��עקרו� אי

להשתמש בכוחה ההקצאתי כדי למנ� את עמדותיה באופ� שימנע למנוע מהממשלה 

במיוחד כאשר עמדות המיעוט יוצאות חוצ� נגד , מהמיעוט הפוליטי להתבטא ולהפו� לרוב

דווקא בשל מעמדה המיוחד של הממשלה בשוק הדעות ובשל , אכ�. עמדות הממשלה

ו� בביטויי� על הממשלה לתמ, הסתמכות� של גופי תרבות רבי� על מימו� מדינתי

במיוחד כאשר , המכווני� לעידודה של חברה דמוקרטית המבוססת על שלטו� עצמי

  98.המסרי� מבקשי� להתנגד לערכי הרוב הפוליטי והממשלה עצמה

נניח שהממשלה משתמשת בכוחה . ההנצחה ג� מהיבט כלכלי�נית� לחשוב על עקרו� אי

כדי לתמו� רק במדיניות ההקצאתי ובמשאבי� הכספיי� העצומי� העומדי� לרשותה 

מכיוו� שפעולות אומנות ותרבות נסמכות במידה רבה על . שאותה היא מעוניינת לקד�

או (נית� לטעו� שקניית המרחב הציבורי לטובת מערכת עמדות אחת , תמיכה ממשלתית

משעה שנוצר . מביאה למונופול על שוק הדעות) עמדות שאינ� מאתגרות את השלטו�

 
שבא לידי , ההנצחה יכול להסביר את הבלבול שהצגתי לעיל בפסיקה האמריקאית� עקרו
 אי,למשל, כ�  98

 
. לא צרי� להיות הבדל בי
 שני המקרי�, לכאורה. Velazquez לפסק די
 Rustביטוי במתח שבי
 פסק די
רופאי� (בשניה� דובר על ניסיונות של הממשלה להגביל את הביטוי של בעלי מקצועות חופשיי� 

בהבחינו בי
 שני פסקי הדי
 קבע בית המשפט כי במקרה של עורכי הדי
 מדובר ). בהתאמה, רכי די
ועו
ואילו הרופאי� היו ממומני� על ידי , ולכ
 אסור לממשלה להגבילו, מטע� לקוחות" פרטי"בביטוי 

הו מ. שכ
 התשלו� לעורכי די
 הגיע מהקופה הציבורית, אבל הבחנה זו אינה מחזיקה מי�. הממשלה
בפסק ). שלא קיבל ביטוי בפסק הדי
(ההנצחה �התשובה היא עקרו
 אי? אפוא ההבדל בי
 שני המקרי�

 
 ניסה הרוב הפוליטי למנוע מעורכי די
 לעתור נגד חוקי הרווחה ובכ� לשנות את חלוקת Velazquezדי
כדי להנציח למעשה פועלת , ממשלה אשר מונעת מעורכי די
 לטעו
 טענות מסוימות. המשאבי� בחברה

ומטרתו הייתה ,  היה של הרוב הפוליטיVelazquez עניי
האיסור ב, במילי� אחרות. את הסטטוס קוו
. למנוע מהמיעוט הפוליטי לנסות ולשנות את המצב המשפטי ולאתגר את מדיניות הממשלה עצמה

ע� אותו לעומת זאת מניעה מרופאי� הממומני� על ידי המדינה לייע� באשר להפלות אינה מתנגשת 
עצמי �כלומר היא אינה משרתת את הנצחת הסטטוס קוו וכ� ג� אינה משפיעה על שלטו
, אינטרס

על חופש ). א� כי הגבלה זו פסולה מסיבות אחרות הקשורות לחופש ביטוי של בעלי מקצוע(דמוקרטי 
 .Claudia E. Haupt, Professional Speech, 125 YALE L.Jבכלליות  הביטוי של אנשי מקצוע ראו

 בי
 ספרת הניהול לבי
 ספרת השיח Robert Postראו ג� בהקשר זה את ההבחנה של . (2016) 1238
 Robert C. Post, Subsidized Speech, 106 YALE L.J. 151, 164–165 (1996). הציבורי
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וא� יש לו נטייה טבעית להנציח את כוחו ומעמדו , שי לפרק אותוקיי� קו, מונופול

יש לו ג� , חשוב מזאת. ההנצחה מבקש למת� את בעיית המונופול�עקרו� אי. המונופוליסטי

שכ� ראינו כי הניטרליות צריכה להתקיי� רק בתו� קבוצת , יתרו� על פני עקרו� הניטרליות

 אינה מחייבת את הממשלה לתמו� בתוכ� א� עדיי�, הפעילות שמקבלת תמיכה ממשלתית

. של עקרו� הניטרליות הוא בהתעלמותו משיקולי� תוכניי�) א� ג� חולשתו(חוזקו . ביקורתי

אול� דווקא בשל כ� יכול להיווצר מצב שבו ביטוי ביקורתי לא יזכה למימו� מבלי שתהיה 

 להפר את עקרו� כלומר נית� לעצב את מבחני התמיכה מבלי, הפרה של עקרו� הניטרליות

ההנצחה מחייב אותנו לשקול �עקרו� אי. א� בהשתקת� של תכני� ביקורתיי�, הניטרליות

תמיכה בביטויי� ביקורתיי� בדיוק כאשר החשש מפני כוחה המונופוליסטי של הממשלה 

  99.ויש לבחו� ג� את תוכ� הביטוי, במקרי� אלו כוחה של הניטרליות מוגבל. גובר

ההנצחה מספק הסבר אחר מדוע יש לתמו� דווקא בפעילות �רו� איעק, לסיכו� נקודה זו

הוא מוסי� על הדוקטרינה . הסבר זה נטוע בתאוריה הדמוקרטית עצמה. ביקורתית

. אשר מתמקדת בלעדית בעקרו� השוויו� והניטרליות, המקובלת בבית המשפט העליו�

,  של כוח ממשלתיההנצחה מחבר את הזכות לחופש ביטוי ע� תפיסה פוליטית�עקרו� אי

אלא הוא מגל� את הרצו� להפריד בי� מי , ולכ� המוקד שלו אינו רק ביטוי כזה או אחר

כדי שמי ששולט בביטוי לא , ששולט בביטוי באמצעות הכוח ההקצאתי לבי� מי שמתבטא

  .יפעל להנציח את כוחו

� שבו שכ� כאמור לא בכל מקו, ההנצחה�שאלה אחרת היא כיצד יש לייש� את עקרו� אי

ושהפרתו מקימה , הממשלה מקדמת את המדיניות שלשמה נבחרה נאמר כי העקרו� מופר

, ואכ�. ג� א� מדיניות זו תשרוד את הממשלה שקידמה אותה, חובה פוזיטיבית למימו�

נראה לי כי ברוב רוב� של המקרי� יהיה קשה לומר מתי פעולה הקצאתית מוגבלת לקידו� 

במיוחד א� נסכי� כי הקו , ההנצחה�� פוגעת בעקרו� איומתי אותה פעולה ג, מדיניות

נראה לי כי בחלק גדול מהמקרי� יהיה נית� להסתפק , בנוס�. המבחי� עצמו מטושטש

מוב� שקביעה כי עקרו� . בעקרונות השוויו� והניטרליות כדי להצביע על הקצאות בעייתיות

ובמוב� , ו ממקרה למקרהאשר ישתנ, ההנצחה מופר יצרי� בדיקה מורכבת של הנסיבות�אי

  . זה אי� הוא שונה מהותית מעקרונות יסוד אחרי� במשפט הציבורי

במסגרת מאמר ראשוני זה אינני מעוניי� לקבוע מסמרות באשר ליישו� עקרו� 

ע� זאת ברצוני לסמ� כמה אפשרויות בדבר אופ� הפעלתו העתידי ולהבחי� בי� . ההנצחה�אי

היא להבי� את ) שאותה קידמתי במאמר זה (שרות אחתאפ. כמה אפשרויות שונות להבנתו

, )פעולה אסורה(ההנצחה כאיסור על פעולה המבצרת את שליטתה של הממשלה �עקרו� אי

כאשר הממשלה מנסה לבצר את ). פעולה מותרת(בשונה מפעולה המקדמת את מדיניותה 

ה מימו� מפחית/א� באמצעות הקצאה סלקטיבית וא� באמצעות הוראה השוללת(שליטתה 

דרישה אחת תהיה לחדול מההקצאה : אפשר שתקו� אחת משתי דרישות, )ממסר ביקורתי

 
 בארצות הברית הכלל המקובל הוא שהגבלות על ביטוי צריכות להיות ניטרליות באשר, לש� השוואה  99

למשל ביטוי של אנשי (ע� זאת בשני� האחרונות נשמעת הטענה כי בהקשרי� מסוימי� . לתוכ
 הביטוי
 .Claudia Eראו למשל. וכי התוכ
 רלוונטי לבחינה החוקתית, יש לבחו
 ג� את תוכ
 הביטוי) מקצוע
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שתנטרל , תהיה הטלת חובה פוזיטיבית להקצאה סותרת, חלופית, דרישה שנייה; המבצרת

א� הממשלה מקצה כספי� לטובת מחזות . את כוחה המנציח של ההקצאה המבצרת

תידרש , נמצא שמדובר בהקצאה מבצרתו, המעלי� על נס את ההתיישבות בשטחי�

או למת� את מידת נתינתה אופ� נתינתה כדי שלא תעלה כדי (הממשלה להפסיק הקצאה זו 

. או להקצות כספי� לטובת מחזות המבקרי� את מפעל ההתנחלויות, )הקצאה מבצרת

עולה מיד השאלה כמה להקצות לטובת המסר , בהנחה שנבחרת האפשרות השנייה

שכ� , אלה שאלות סבוכות ?דמיו� בהקצאות ? הא� נדרוש שוויו� בהקצאות– האופוזיציוני

אי� כמוב� בנמצא תשובה אחת . כאמור הממשלה רשאית לקד� ולהעדי� את מדיניותה

ואלה ישתנו ממקרה , אול� ברי כי יש להביא בחשבו� את כל הנסיבות, המתאימה לכל מקרה

  .למקרה

ולבחו� א� המצב בו משק� מצב אסור " שישוק החופ" היא להתמקד באפשרות שנייה

שכ� היא אינה שואלת א� פעילותה , אפשרות זו שונה מהאפשרות הראשונה. בשוק הדעות

אלא א� יש לה חובה לתמו� במסרי� אופוזיציוניי� כדי , של הממשלה הייתה אסורה

ללא , שמשק�, אפילו א� היא עצמה אינה אחראית לשוק הדעות, שהחלפתה תתאפשר

ייתכ� שקיימת , א� לממשלה אסור להנציח את עצמה,  אכ�100.את עמדותיה, בותהמעור

עליה חובה פוזיטיבית לעצב את שוק הדעות ולתמו� בדעות אופוזיציוניות המתנגדות 

נניח שללא התערבות ממשלתית יחסי , למשל. למסרי� שאות� היא מבקשת להנחיל

 להקצות קמה לממשלה חובה הא� ג� במצב זה. הכוחות הפוליטיי� משועתקי� בשוק

אלו התומכי� באפשרות השנייה ישיבו ? כספי� כדי למת� את ההשפעה הרובנית של השוק

  .בחיוב

לא זו בלבד שלממשלה קמה חובה לתת במה .  הולכת רחוק יותרהאפשרות השלישית

אלא שלפי תומכי , לביטויי� אופוזיציוניי� שאינ� מקבלי� במה מספקת בשוק החופשי

ובכ� , א� יש לממשלה חובה לתת במה שתיצור שוק דעות שוויוני,  השלישיתהאפשרות

ההבדל בי� האפשרות השנייה . להתגבר על פערי השוק הקיימי� ללא התערבות ממשלתית

ואילו לפי האפשרות , לאפשרות השלישית הוא שהאפשרות השנייה מחייבת תמיכה כלשהי

א� לא היא האחראית להיווצרותו של אפילו , השלישית הממשלה צריכה לחתור לשוויו�

ההבדל בי� . והוא נובע מפערי� כלכליי� בי� דעות הרוב לדעת המיעוט, השוויו��אי

האפשרות הראשונה לשתי האחרונות הוא שהאחרונות מבקשות להתמודד ע� מצב שבו 

להבדיל (המדינה מחליטה שלא לממ� כלל בתחו� תרבותי מסוי� או שלא להתערב בו 

העקרו� מצומצ� רק , ואילו לפי האפשרות הראשונה, )סוימת בתו� התחו�מפעילות מ

  .למקרי� שבה� הממשלה בוחרת לממ� מסר מסוי�

ולכל אחת קשיי� , ההנצחה�כל אחת מאפשרויות אלה מנביעה מוב� אחר של עקרו� אי

המוב� הראשו� מצומצ� יותר ומוגבל למצבי� שבה� הממשלה ביצעה פעולה . משלה

.  יוצא של אפשרות זו הוא ג� הקלות היחסית של הפעלת העקרו� ויישומופועל. אסורה

שכ� ה� מצריכות קביעה כי שוק , לעומת זאת שתי האפשרויות האחרונות מורכבות יותר

קביעה זו אפשרית . ההנצחה�עשוי להפר את עקרו� אי, א� ללא תמיכה ממשלתית, הדעות

 
וזאת משו� שכל , מוב
 שקשה עד בלתי אפשרי לתאר מצב בו לממשלה אי
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ואז , להסכי� עליו) או בלתי אפשרי(קשה אול� היא מצריכה ביסוס עובדתי שיהיה , כמוב�

למשל שיעור המימו� הנדרש כדי לרפא את הפגיעה (לגזור ממנו מסקנות אופרטיביות 

  ).ההנצחה�בעקרו� אי

מטרתו של מאמר זה אינה לפתח דוקטרינה מקיפה על אודות אופ� ההפעלה של , כאמור

ת השימוש בכוח ההקצאתי אלא לבסס את עצ� קיומו כעקרו� המגביל א, ההנצחה�עקרו� אי

את . ולא מכוח עקרונות הקיימי� כיו� בפסיקתו של בית המשפט העליו�, של הממשלה

ההנצחה יש להביא בחשבו� בזמ� גיבושה של ההחלטה המנהלית על אודות �עקרו� אי

הוא עקרו� שעל בית המשפט להביא בחשבו� כאשר הוא מזהה ניסיו� ; תמיכה ממשלתית

ממשלה החורג מקידו� מדיניות גרידא ופולש אל תו� שינוי תנאי למנ� את כוחה של ה

על כ� חשיבותו היא בעיקר . השיח הציבורי כדי להדיר דעות ופעילויות אופוזיציוניות

  .במקרי� שבה� מבחני התמיכה צולחי� את מבחני הניטרליות

  סיכו�

ית על דעות בשני� האחרונות אנו עדי� לניסיונות הולכי� וגוברי� של צנזורה ממשלת

צנזורה זו , בשונה מהעבר. ופעילויות אשר אינ� תואמות את דעתה של הממשלה הנבחרת

הסרטת סרטי� , העלאת מחזות, איסור על השמעת דעות, בדר� כלל, אי� בה. אינה ישירה

אשר רותמת את המשאבי� הכלכליי� שברשות , זוהי צנזורה מסוג חדש. וכיוצא בזה

ת� פעולות אקספרסיביות אשר אינ� עולות בקנה אחד ע� ערכי הממשלה למניעת מימו� מאו

כי בהיעדר מימו� ממשלתי לא יראו יצירות ביקורתיות ) מבוססת(מתו� הנחה , הממשלה

יוצרי� או מוסדות יכוונו מראש את . של הסנקציה היא בעצ� קיומה" יעילותה. "רבות אור

  .או לשלילתו יא להפחתת המימו�פעילויותיה� כדי שאלה לא יעוררו מחלוקת העלולה להב

בספרות ובפסיקה ) חלקית(נדחתה , "חופש המימו�"אשר זכתה לש� , מדיניות זו

קיי� טע� נוס� , אול� כפי שמאמר זה ביקש להראות. מטעמי� של ניטרליות ושוויו�

 מהמיעוט ממשלה המבקשת לשמר את כוחה באמצעות מניעה. המצדיק את דחייתה

בכ� לחסו� את הדר� לשינוי  ו, פועלת כדי להנציח את שלטונה,הפוליטי להפו� לרוב

 בכל המשטרי� הדמוקרטיי� קיימות מגבלות שונות על יכולת� של ממשלה ושל .דמוקרטי

. אול� מגבלות אלה מתרכזות בדר� כלל בדיני הבחירות, רשות מחוקקת להנציח את שלטונ�

הביטוי והכוח ההקצאתי של ההנצחה ג� לתחו� �מאמר זה ביקש להרחיב את עקרו� אי

כדי לטעו� שלא זו בלבד שהממשלה אינה רשאית למנוע תמיכה ממסרי� , הממשלה

אופוזיציוניי� אלא שבנסיבות מסוימות ג� חלה עליה חובה לתמו� במסרי� המתנגדי� 

  .למדיניות שאותה היא מבקשת לקד�




