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   בכלי� מוסדיי�שיח�דו:  החוקתיהדיאלוג

  מאת

   *סוזי נבות

,  ומאז המהפכה החוקתית בנק המזרחינית� פסק הדי� בעניי� מעשרי� שנה חלפו מאז יותר

 הביקורת השיפוטית עצמה. שביססו את הסמכות לביקורת שיפוטית מהותית על חוקי�

מעותה של המהפכה מנ� הפנימה את משוהכנסת א. בריסו� ובאיפוקמאז מאופיינת 

א� נדמה שהיא מנהלת לעיתי� שיח צור� ע� הרשות השופטת סביב הפעלתה , החוקתית

  . של הביקורת השיפוטית

מאז המהפכה החוקתית הדיו� בדיאלוג בי� הרשויות מתמקד בדר� כלל בביקורת השיפוטית 

בט זו מנקודת מ. ותמנקודת המבט של הפרדת רשויות וממוסגר כדיו� שעוסק ביחסי כוח

מטוטלת הכוח נעה ו ,שינתה המהפכה החוקתית את מאז� הכוחות החוקתי שבי� הרשויות

חוקי היסוד בדבר זכויות שאז לכיוונו של בית המשפט באמצעות ההצהרה של בית המשפט 

  . האד� מניחי� סמכות לביקורת שיפוטית על חקיקה של הכנסת

הרשות המחוקקת והרשות המבצעת מאמר זה בוח� את הדיאלוג בי� הרשות השופטת לבי� 

כלי� ה"מטרתו למק� את הדיו� ב. בהקשר החורג מדיו� בביקורת השיפוטית גרידא

המאמר מנתח את יחסי . הרשויות� כל אחת מבואופ� השימוש בה� " החוקתיי� המוסדיי�

בכלי� " אופ� השימוש"הגומלי� שבי� בית המשפט העליו� לבי� המחוקק דר� הפריזמה של 

דיו� . י� העומדי� לרשות� של רשויות אלה והשלכתו על הדיאלוג החוקתי ביניה�המוסדי

   .מאפשר ללמוד על איכותו של הדיאלוג, ותבניגוד לפריזמת יחסי הכוח, מנקודת מבט כזו

מטרת המאמר להציע את פריזמת הדיאלוג כמסגרת תאורטית לדיו� במכניזמי� המוסדיי� 

סדיי� מאפשרי� העשרה של הדיאלוג לא רק הכלי� המו, כפי שנראה. ובמשמעות�

 יצירת קשת רחבה של באמצעותביטול אלא מזה הנגר� מ חלשבאמצעות יצירת חיכו� 

מאפשרת תוצאות " ספקטרו�"בחינה על פני .  החוקתי"ספקטרו�"אמצעי� על פני ה

   ".בטלות–כשרות"החורגות מנקודת המבט הבינארית של 

אופ� השימוש בו ,  במקרה הקונקרטיהמשמש המוסדי  הכלימוצג הטיעו� שעל פיו רבמאמ

יש בה� כדי לאפיי� את איכותו של הדיאלוג , ומידת השימוש בו מבחינת תדירות ועוצמה

. החוקתי הישראלי ולמק� את השיח החוקתי על פני ספקטרו� של חוקתיות בכל רגע נתו�

ת שעל הספקטרו� החוגה הדמיוני. בעיצומו" משחק"ה, נראה כי מאז המהפכה החוקתית

 
הרשימה  .המסלול האקדמי המכללה למינהל, ש שטריקס"בית הספר ע, פרופסור מ� המניי� למשפטי�  *

,  באוניברסיטת חיפה2016 במאי �27ב" עשרי� שנה לבנק המזרחי"הרצאות שניתנו בכינוס  מבוססת על
  ובטקס2016למשפט ציבורי בישראל שנער� בזיכרו� יעקב בחודש דצמבר  של העמותה בכינוס השנתי

 �ש "תודה לתלמידי הסמינר המחקרי בבית הספר למשפטי� ע. 2017קבלת פרס צלטנר בחודש מר
 על הערותיה� משפטי� על אתרתודה לחברי מערכת . שטריקס על הערותיה� לטיוטת המאמר

המעשירות והמצוינות לטיוטת המאמר ותודה מיוחדת לרוזה פלדמ� על תרומתה הייחודית בעבודת 
 .מחקר מעולה
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 וכ� יהיה כל עוד לא תושל� החוקה ובמסגרתה ההסדרי� –נמצאת בתנודה מתמדת 

  . המוסדיי� הראויי� באשר ליחסי הגומלי� בי� בית המשפט לבי� הכנסת

המאמר מבהיר תחילה מה� הכלי� המוסדיי� העומדי� לרשותה של כל אחת מהרשויות או 

 מופיעי� שה�בי� , מוסדיי�" כלי�"ורה של  ומראה כי לכל רשות ששהיא פיתחהכאלה 

הכלי המוסדי שנבחר במקרה . נקבעו באמצעות פרשנות או נוהגש ובי� ותבחוקה מפורש

המדויק שבו מתנהל " גאוגרפי"הקונקרטי מסייע למק� את הדיאלוג בי� הרשויות במיקו� ה

תקיי� בשלב  א� השיח מלהבחי�מנקודת המבט של הכלי� המוסדיי� נית� , למשל". שיח"ה

יש כלי� המשמשי� בשלב הראשו� של הבחינה החוקתית . הפגיעה או בשלב מידת הפגיעה

 כגו� –ויש כלי� שמשמשי� על מנת לבחו� את מידת הפגיעה  – כגו� היעדר הבשלות –

  . מבחני המידתיות

את , חלקו הראשו� של המאמר בוח� את השני� הראשונות שלאחר המהפכה החוקתית

 של בית – המאופקת והמרוסנת –כנסת למהפכה החוקתית ואת עמדתו  של התגובתה

עשור לבנק המזרחי הלקראת תו� . המשפט העליו� בכל הנוגע לביקורת השיפוטית עצמה

 בעיקר בהרחבה פרשנית שיפוטית של שהתבטאה, שקטה של זכויות אד�" מהפכה"החלה 

  .  אחרותמסוימי� של זכויותהיבטי� במסגרת כבוד האד� לכלול ואפשרה מושג כבוד האד� 

תקופה שבה הכנסת משתמשת בכלי , החלק השני עוסק בעשור השני למהפכה החוקתית

במובני� של דיאלוג חוקתי יש לחקיקה הזמנית .  החקיקה הזמנית–מוסדי שצובר תאוצה 

נראה שהכנסת מודעת לא רק למהפכה החוקתית אלא א� למהפכת הזכויות . משמעות רבה

 זאת היא מאותתת לבית המשפט העליו� כי בכל הנוגע להגבלת זכויות אד� ע�. המתרחשת

בית המשפט העליו� ". רכי השעהוצ"בבחינת ,  מיוחדי�לעיתי� צרכי�, לכנסת,  יש לה–

לצד . המשי� ג� בעשור השני לנהוג בזהירות בכל הנוגע לשימוש בסעד של בטלות חקיקה

השעיית הצהרת של כגו� סעד , תיות חוקחוק� הוא פיתח את תורת הסעדי� בגי� איזאת

  . בטלות ומודל הבטלות יחסית שמתמקד בתוצאת הפג�

בבטלות היחסית ומצידה של , עלייה בשימוש בהשעיית הצהרת הבטלותה בד בבד ע�

ניכרת עלייה בשימוש של בית המשפט העליו� בעילת הבשלות  – בחקיקה זמנית –הכנסת 

ספק א� יש לדוקטרינה זו מקו� במשפט החוקתי . "דוקטרינת הבעיה הבלתי בשלה"או 

א� ג� א� נית� להצדיק את הפעלתה של הדוקטרינה כדי להימנע מביקורת , ישראליה

העמדה המובעת במאמר היא כי לא נית� להיזקק לדוקטרינת הבשלות , שיפוטית על חוק

 הוא מהווה .תיקו� לחוק יסוד הוא לעול� בשל. כאשר בית המשפט עוסק בתיקו� לחוק יסוד

על כ� הוא לעול� בשל לדיו� בפני . ופריסתההיקפה , שינוי של גבולותיה, שינוי של החוקה

  .בית המשפט העליו�

חלקו השלישי של המאמר בוח� את הכלי� שפותחו בתקופה האחרונה ונושא מבט אל 

 שנועד, בשני� האחרונות אנו עדי� לכלי מוסדי חדש שפיתח בית המשפט העליו�. העתיד

זהו הכלי של .  כי החלטותיה בעייתיות–לה א� לא רק  –לאותת בעיקר לרשות המבצעת 

כאשר חוק . חקיקה של הכנסתב כשמדובר אפשרי ג� זהשימוש בכלי ". התראת בטלות"

 כגו� השעיית – בית המשפט שפיתחהכלי� המוסדיי� , שנחקק פוגע בזכויות האד�

� מבקש שלא "בה� בגש טובה למקרי�  נותני� תשובה–הבטלות ודוקטרינת הבשלות 

או במקרה , בה� נופל פג� בהלי� החקיקה היורד לשורש ההלי�שאול� במקרי� . להתערב

עשוי הכלי של התראת בטלות לספק פתרו�  –של חקיקת חוק יסוד בעייתי ובהוראת שעה 

בצד איתות ברור ומפורש בנוגע להתערבות , מתאי� למניעת ההתערבות במקרה הראשו�

  .כפי שאכ� קרה, תידיתע

הדיאלוג החוקתי שבי� הרשות המחוקקת לבי� הרשות השופטת מאופיי� בשימוש , לסיכו�

. ביקורת שיפוטית על חקיקה, הלכה למעשה,  מוסדיי� שרוב� ככול� נועדו למנועבכלי�
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מנ� הכירה בסמכותו של בית המשפט העליו� והמהפכה החוקתית בדבר זכויות האד� א

אול� המאמר מראה כי הכלי� המוסדיי� שפיתחו הרשויות , טית על חקיקהלביקורת שיפו

 –בית המשפט ב בעיקר –הכלי� המוסדיי� שפותחו . מפחיתי� את השימוש בסעד הבטלות

מהמודל הבינארי של כאמור יוצרי� בפועל ספקטרו� של התערבות בחקיקת הכנסת שחורג 

" מטוטלת הדיאלוג החוקתי" ממוקמת היכ�, בכל רגע נתו�, בטלות ומאפשר לבחו�–כשרות

  .שבי� הרשויות

: תגובת הכנסת למהפכה החוקתית. 1. המזרחיהשני� הראשונות שלאחר בנק . א. מבוא

 צפירת –גישתו של בית המשפט העליו� . 2; בצד בחינה של חוקתיות החוק" דממת חוקה"

  ;  מידתיואה זמני: הכנסת. 1.  העשור השני למהפכה.ב; הרגעה בצד מהפכות חדשות 

העשור השלישי ומבט אל : במקו� סיכו�. ג;  לא פוסל–לא בשל :  בית המשפט העליו�.2

התראת : בית המשפט העליו�. 2?; "דממת החוקה"האומנ� סו� ל: הכנסת. 1. העתיד

  .בטלות

  מבוא

 1, ומאז המהפכה החוקתיתהמזרחי בנק בעניי� הדי� נית� פסקיותר מעשרי� שנה חלפו מאז 
  2.ביססו את הסמכות לביקורת שיפוטית מהותית על חוקי�ש

אבל , מהפכה מוסדיתדה יורה בפרספקטיבה של עשרי� שנה המהפכה החוקתית הייתה 
 הביקורת השיפוטית עצמה מאופיינת 3. הייתה בעיקרה מהפכה של זכויות אד�דה פקטו

עות השלמת חוקי  באמצ– תהלי� השלמת החוקה על ידי הכנסת 4.מאז בריסו� ובאיפוק רב

 
 ).1995 (221) 4(ד מט"פ, מגדל כפר שיתופי' מ נ"בנק המזרחי המאוחד בע 6821/93א "ע  1
, שר האוצר' ברגמ� נ 98/69� "בג (ברגמ� עניי�הביקורת השיפוטית על חקיקה ראשית החלה כידוע ב  2

טוב �סימ��לדיו� בהתפתחות במודלי� לביקורת שיפוטית בישראל ראו איתי בר)). 1969 (693) 1(ד כג"פ
די� בנק המזרחי בהתפתחות המודלי� של ביקורת שיפוטית �מקומו של פסק? הפכה א� המשכיותמ"

 ). 2018 (271 יט משפט וממשל" בישראל
במוב� זה שההכרה בסמכות לביטול חוקי� היא מוסדית , המהפכה החוקתית הייתה מהפכה מוסדית 3

על כ� שלא בהכרח קיימת . ות האד�בסופו של דבר הביאה המהפכה החוקתית לפיתוח של זכוי. באופייה
שגב ) שוקי(ראו יהושוע " מהפכת הזכויות"לבי� ) המוסדית(חפיפה מלאה בי� המהפכה החוקתית 

האמנ� תרמה המפכה החוקתית להגנה : העצמת שיח הזכויות החוקתיות בעקבות המהפכה החוקתית"
 ). 2013 (235 טז משפט ועסקי�" ?על זכויות האד�

אלה היו . � ביטל חוקי� קט� מאוד"מספר המקרי� שבה� בג, שלאחר המהפכה היהבעשור הראשו�  4
וכמעט כל פסקי הדי� הראשוני� שביטלו חוקי� התאפיינו בכתיבה כמעט , בעיקר סעיפי� קטני� ושוליי�
 עניי�ומאז ,  ארבעה ביטולי�2005עד לשנת ).  להל�אורו� עניי�ראו למשל (פורמליסטית וקצרה במיוחד 

לשכת מנהלי ההשקעות  1715/97� "בג: ועד היו� פחות מעשרי� ביטולי�) 1ש "לעיל ה (מזרחיבנק ה
 לחוק הסדרת העיסוק 48' ביטול הוראת המעבר בס) (1997 (367) 4(ד נא"פ ,שר האוצר' בישראל נ

שקבעה חובת מבח� לעוסקי� למטה משבע , 1995–תשנ�הה ,השקעות תיקי בייעו� השקעות ובניהול
תיקו� (ביטול חוק השיפוט הצבאי ) (1999 (241) 5(ד נג"פ, שר הביטחו�'  צמח נ6055/95� "גב; )שני�

אשר קבע כי תקופת המעצר המרבית של חייל לא תהיה , 278ח "ס, 1998–ח"התשנ) תיקו�) (32' מס
ד "פ, ר הכנסת"יו' אורו� נ 1030/99� "בג; )לפני הבאה בפני שופט"  שעות96"אלא " ארבעה ימי�"
 )7(3' סהתיקו� בוצע באמצעות הוספת  (1982–ב"תשמה , לחוק הבזקביטול תיקו�( )2002 (640) 3(נו

) תיקוני חקיקה (1998במסגרת החוק להגברת הצמיחה והתעסוקה ולהשגת יעדי התקציב לשנת הכספי� 
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 הכנסת אומנ� הפנימה את משמעותה 5. נדמה שמעול� לא היה איטי יותר–היסוד החסרי� 
 א� נדמה שהיא מנהלת לעיתי� שיח צור� ע� הרשות השופטת 6,של המהפכה החוקתית

 
דיו למי אשר העניק רישיו� וזיכיו� להפעלת תחנת שידור לשידורי ר, )122ח "ס, 1999–ט"התשנ, )תיקו�(

זאת בשל , שהפעיל במש� חמש שני� רצופות תחנה כזו אשר שידוריה נקלטו במרבית שטחי ישראל
) 2(ד נט"פ, כנסת ישראל' המועצה האזורית חו� עזה נ 1661/05� "בג; )פגיעה בזכות לחופש העיסוק

: 2005–ה"שסהת, ביטול הוראות הנוגעות לחוקתיות הפיצוי בחוק יישו� תכנית ההתנתקות() 2005 (481
 כגיל המינימו� לזכאות למענק אישי 21ביטול ההסדר הקובע את גיל , לחוק) ג(37, )ה(37, 135, 134' ס

את חישוב הוותק " היו� הקובע"וביטול ההסדרי� המגבילי� עד למועד ,  לחוק46' בשל ותק לפי ס
 1' ס(רי� במסלול ב הפיצוי בשל בית מגו; ) לחוק46' ס( המענק האישי בשל ותק :לענייני� הבאי�

 לפיו הוותק יחושב עד ליו� הפינוי –  לחוק52' ס(מענק ההסתגלות לעובדי� ; )לתוספת השנייה לחוק
; )ובלבד שיו� זה לא יהא מאוחר מ� היו� האחרו� שנקבע לפינוי בצווי הפינוי, ולא לפי היו� הקובע

) 1(ד סב"פ, שר הביטחו�' ראל נ המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי ביש–עדאלה  8276/05 �"בג
 ,)7' תיקו� מס) (אחריות המדינה(ג לחוק הנזיקי� האזרחיי� 5' ביטול ס) (עדאלהעניי� : להל�) (2006 (1

' חטיבת זכויות האד� נ, המרכז האקדמי למשפט ועסקי� 2605/05� "בג; )953ח "ס, 2005–ה"התשס
' מס (  החוק לתיקו� פקודת בתי הסוהרביטול ) (טה ההפרעניי�: להל�) (2009 (545) 2(ד סג"פ, שר האוצר

מדינת ' פלוני נ 078823/פ " בש;) שאפשר הקמת בית סוהר פרטי ,348ח "ס,  2004–ד"התשס, )28
) עצור החשוד בעבירת ביטחו�( לחוק סדר הדי� הפלילי 5' סביטול )) (2010 (500) 3(ד סג"פ, ישראל

: להל� ()21.2.2012, פורס� בנבו (כנסת ישראל' רסלר נ 07/6298� "בג ;)2006–ו" התשס,)הוראת שעה(
 –ב " התשס,הבית המשפט קבע כי חוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורת� אומנות( )רסלר עניי�
המוסד לביטוח ' חס� נ 0410662/� "בג ;20121.8. ותוקפו יפוג ביו� ,במתכונתו אז לא יואר�, 2002

אשר הביא , 1980–א"התשמ, חוק הבטחת הכנסהל) ב(א9' סביטול () 2012 (782) 1(ד סה"פ, לאומי
8300/02� "בג; )פרט לחריגי� שבחוק(לשלילה מלאה של הגמלה מהבעלי� של הרכב או המשתמש בו  

, )146' מס(ביטול החוק לתיקו� פקודת מס הכנסה ) (22.5.2012, פורס� בנבו( ממשלת ישראל' נסר נ
' אד� נ 7146/12� "בג; ) ביטול חלק ב לתוספת הראשונה בפקודהולמעשה, 658ח "ס, 2005–ה"התשס
א לחוק למניעת 30' ביטול ס) ( חוק ההסתננות הראשונהעניי�: להל�) (16.9.2013, פורס� בנבו (הכנסת

שאפשר החזקה של , 119ח "ס, 2012–ב"התשע, ) והוראת שעה3' תיקו� מס) (עבירות ושיפוט(הסתננות 
, 10–1' פס ,ממשלת ישראל'  מדיניות הגירה ישראלית נ–אית�  7385/13� "גב; )שלוש שני� במשמורת

פורס� ( לפסק דינו של הנשיא גרוניס 60–49, 2–1' פס,  לפסק דינו של השופט פוגלמ�214–192, 26–24
א שתוק� לפי חוק למניעת הסתננות 30' ביטול ס) ( חוק ההסתננות השנייהעניי�: להל�) (22.9.2014, בנבו

שאפשר החזקה של שנה ( 74ח "ס, 2013–ד"התשע, ) והוראת שעה4' תיקו� מס) (ות ושיפוטעביר(
, פורס� בנבו(הכנסת ' אבנרי נ 5239/11� "בג; )וביטול פרק ד לתיקו� שעסק במתק� שהייה) במשמורת
; )2011–א"התשע, לחוק למניעת פגיעה במדינת ישראל באמצעות חר�) ג(2' ביטול ס) (15.4.2015

)  חוק ההסתננות השלישיתעניי�: להל�) (11.8.2015, פורס� בנבו (הכנסת' דסטה נ 8665/14� "בג
 שקבעו את התקופה 1954–ד"התשי, )עבירות ושיפוט(כא לחוק למניעת הסתננות �32ו) א(ד32' ביטול ס(

 ד" פ,השר לענייני דתות' יקותיאלי נ 4124/00� "בג; ) חודשי�20 –המרבית להחזקה במרכז השהייה 
 לא תעמוד עוד התמיכה באברכי כוללי� מכוח 2011נקבע כי החל משנת התקציב ) (2010 (142) 1(סד

�כנסת ' קוונטינסקי נ 1610042/� "גב; ) בחוקי התקציב השנתיי�21�38�20' תקציבי מס סעי
 ב לחוק ההתייעלות הכלכלית"ביטול הסדר מס ריבוי דירות שבפרק י ()6.8.2017, פורס� בנבו( ישראל

� "בג; )217ח "ס, 2016–ז"התשע, )�2018 ו2017תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב (
 1ביטול פרק ג) (12.9.2017, פורס� בנבו (הכנסת' נ בישראל השלטו� איכות למע� התנועה 1877/14

סקי� המרכז האקדמי למשפט ולע 8260/16� "בג; )1986–ו"התשמ, ]נוסח משולב[לחוק שירות ביטחו� 
 ). 2 שנתי�הדו התקציב עניי�: להל�) (6.9.2017, פורס� בנבו ( ישראלכנסת' נ

אופיינה במה שהשופט רובינשטיי� כינה , תגובת הכנסת בשני� הראשונות לאחר המהפכה החוקתית  5
ח לפסק דינו של ' פס, 275) 3(ד סד"פ, כנסת ישראל' או� נ�בר 4908/10� "ראו בג. "דממת חוקה"

הכנסת בחרה שלא להשתמש ). שנתי� התקציב הדועניי�: להל�) (2011(רובינשטיי� ) וארו אזכת(השופט 
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בחינת הדיאלוג בי� הרשות השופטת לבי� , למעשה. סביב הפעלתה של הביקורת השיפוטית
ות המבצעת מנקודת המבט של שיח בכלי� חוקתיי� מראה כי הרשות המחוקקת והרש

וכי הפנמת המצב החוקתי נותרה בעיקרה , לעיתי� מדובר א� במראית עי� של דיאלוג
   .כפי שיתואר להל�, במישור הטכני וטר� חלחלה להיבט התוכני והמהותי

ט של הדיו� בדיאלוג בי� הרשויות מתמקד בדר� כלל בביקורת השיפוטית מנקודת המב
מנקודת מבט זו המהפכה החוקתית . הפרדת רשויות וממוסגר כדיו� שעוסק ביחסי כוחות

ומטוטלת הכוח נעה אז לכיוונו של בית , שינתה את מאז� הכוחות החוקתי שבי� הרשויות
באמצעות הצהרתו של בית המשפט שלפיה חוקי היסוד בדבר זכויות האד� , המשפט

  . ל חקיקה של הכנסתמניחי� סמכות לביקורת שיפוטית ע
 נוס� רובד לשיח יחסי 7,קוונטינסקי בייחוד לאחר פסיקת בית המשפט בעניי� ,לאחרונה

הכוחות בדמות תפקידו של בית המשפט כמאז� בי� הרשות המבצעת לבי� הרשות המחוקקת 
להשקי� על פסיקת בית  מנקודת מבט זו נטע� כי אפשר 8.וכמשיב את מאז� הכוחות על כנו

 נקודת 9.נועדה להג� על הרשות המחוקקת מפני הרשות המבצעתפרשה זו ככזו שבהמשפט 

 
בסמכותה כדי להשלי� את המפעל החוקתי בשל החשש הנטע� בנוגע לפרשנות שיקבלו חוקי היסוד 

ומאז כמעט כל ההסכמי� הקואליציוניי� כוללי� סעי� שלפיו כל שינוי בחוקי היסוד , בידי בית המשפט
ס אריה דרעי תמצת את האידאולוגיה הזאת "ר ש"יו. ה בהסכמה של כל חברי הקואליציה לשעברייעש

הוא יצביע נגדה בשל החשש מפרשנות , שג� א� יביאו את עשרת הדיברות כהצעת חוק יסוד באמירה
לדיו� במחלוקת על הלי� )). 19.2.1996 (100, �13 של הכנסת ה423'  ישיבה מספרוטוקולראו  (�"בג

 תיאור המציאות או נבואה המגשימה את –המהפכה החוקתית "ת החוקה בישראל ראו רות גביזו� קבל
היסוד על �הכנסת וחוקי"ולעומתה ראו אמנו� רובינשטיי� ; )1997 (140–134, 21 כח משפטי�" ?עצמה

 ).2000 (339 ה משפט וממשל" זכויות האד�
בתגובה על מאמרי הביקורת של רוברט בורק  (ארבעה מיתוסי� על ביקורת שיפוטית"ראו ברק מדינה   6

מדינה : להל�) (2007 (407, 399 ג די� ודברי�)" רד פוזנר על האקטיביז� השיפוטי של אהר� ברק'וריצ
הפרקטיקה המקובלת בשני� האחרונות בכנסת היא כי יש לבחו� : "מדינה טוע� כי"). ארבעה מיתוסי�"

מתוק� ההכרה בעליונות חוקי היסוד לעומת ,  היסודאת התאמתה של חקיקה מוצעת להוראות חוקי
הכנסת ג� קיבלה בהסכמה ברורה את הכרעותיו של בית המשפט שבה� הוכרזה ". רגילה"חקיקה 

מנגנו� הבדיקה הוא ". בטלות� של הוראות בחקיקה מחמת הפגיעה הנובעת מה� בהוראות חוקי היסוד
בטענה כי יש להשאיר עניי� זה , ו� לעגנו בתקנו� כשלניסי. במעמד של נוהג ואינו מעוג� בתקנו� הכנסת

 לגבי ההתייחסות של הייעו� המשפטי .)352' בעמ, 5 ש"לעיל ה, ראו רובינשטיי�(לבתי המשפט 
. 258–351' בעמ, ש�לדוגמאות ליישו� הנוהג ראו .  והטקסט הנלווה אליה9ש " ה,ש�לממשלה ראו 

 נאה דורש ונאה –חוקי היסוד בדבר זכויות האד� והלי� החקיקה בכנסת "כה ראו יניב רוזנאי לגישה הפו
רוזנאי גורס כי אי� להסתפק בנוהג וכי יש לעג� את מנגנו� ). 2012 (199 יד משפט ועסקי�" ?מקיי�

 יהיה בכ� כדי לשפר את האחריותיות ולחזק את ההגנה על, לגישתו. הביקורת הפרלמנטרית בתקנו�
 .זכויות האד�

 .4ש "לעיל ה, קוונטינסקי עניי� ראו  7
 Yaniv Roznai, The Israeli Supreme Court as ראו .ג� במחוזות המשפט המשווה" נשמע"שיח זה   8

Guardian of the Knesset, 51(3) VERFASSUNG UND RECHT IN ÜBERSEE (forthcoming 2018) ;
� קוונטינסקי נ� הכנסת �מיני" יניב רוזנאי� )ICON-S-IL Blog )2018" הקדמה –סימפוזיו� בעקבות בג

http://bit.ly/2PeWAI8) סימפוזיו�" רוזנאי: להל�.(" 
בית המשפט העליו� כבל� מפני השתלטות עוינת של הממשלה על סמכויות "גילה שטופלר ; ש�  9

המינהליזציה של המשפט "ת עידו פור ;IL Blog-S-ICON) 2018(NnCPMM 2/ly.bit://http" הכנסת
 .IL Blog-S-ICON) 2018( qZ061C2/ly.bit://http" פרלמנטרי�החוקתי ואקטיביז� פרו
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 בעניי�מבט זו מצטרפת לעקרונות המארגני� הנוספי� שהוצעו במסגרת הדיו� 
לבי� ) �"בעיקר בכובעו כבג( לבחינת הדיאלוג בי� בית המשפט העליו� 10,קוונטינסקי

 את הלי� החקיקה במסגרת הוצע להדגיש, למשל. הרשות המחוקקת והרשות המבצעת
 ותובעילהשיח הישיר בדבר יחסי הכוחות בי� הרשות השופטת לבי� הרשות המחוקקת 

שאלה א� מבח� ההתערבות של בית המשפט הורחב או להתמקד ב 11,לביקורת השיפוטית
   13.עקרו� ההשתתפות עצמואת בפ� ההשוואתי כ� הוצע לבחו�  12.בפרשה זו

בדיאלוג בי� הרשות השופטת לבי� הרשות המחוקקת יו�  את הדלבחו� אציעברשימה זו 
אני מבקשת למק� את . והרשות המבצעת בהקשר החורג מדיו� בביקורת השיפוטית גרידא

הדיו� בדיאלוג בי� הרשויות מתו� נקודת המבט של הכלי� החוקתיי� המוסדיי� והשימוש 
מאפשר ,  יחסי הכוחותבניגוד לפריזמת, דיו� מנקודת מבט כזו. בה� בכל אחת מהרשויות

לטעו� שהדיאלוג החוקתי המוסדי  מטרתי איננה: ודוק. ללמוד על איכותו של הדיאלוג
 את פריזמת הדיאלוג  אלא להציע14"הפיל במלואו"מאפשר תמונה מלאה בבחינת הופעת 

הכלי� המוסדיי� ,  לשיטתי15.תאורטית לדיו� במכניזמי� המוסדיי� ובמשמעות�מסגרת כ
 של הדיאלוג לא רק באמצעות יצירת חיכו� חלש מזה הנגר� מביטול מאפשרי� העשרה

אלא ביצירת קשת רחבה של אמצעי� על פני , )רובני�ואשר מעורר את הטיעו� האנטי(
מאפשרת תוצאות החורגות מנקודת המבט " ספקטרו�"בחינה על פני . הספקטרו� החוקתי

   ".בטלות–כשרות"הבינארית של 
זו רשימה זו איננה עוסקת בשינויי� הפוליטיי� של השני� כפועל יוצא מנקודת מבט 

כגו� הגברת , האחרונות או בתופעות פוליטיות שונות המתייחסות לדיאלוג שבי� הרשויות
האיומי� על בית המשפט העליו� מצידה של המערכת הפוליטית או ירידת האקטיביז� 

ע� זאת אתמקד כאמור . יטיאי� בכ� כדי לומר כי אני מתעלמת מ� המשתנה הפול. השיפוטי
  16.בהפניית הזרקור אל ההשלכות המוסדיות ולא אל המניעי� שבבסיס השימוש בה�

כמו כ� אי� מטרתה של הרשימה להצי� מחדש את הוויכוח על מהותה של המהפכה 
וא� נדמה כי ג� בחלו� חצי יובל שני� היד עוד , שעליה נכתבה ספרות ענפה, החוקתית

המחלוקת . של הדיו� היא כי בישראל התרחשה מהפכה חוקתיתהנחת המוצא . נטויה
בי� ,  כ�17.עוסקת בעיקר בשאלה מי היה הגור� למהפכה, כ� מתברר, העיקרית סביבה

 
 . 8ש "לעיל ה, "סימפוזיו� "רוזנאי  10
 .IL Blog-S-ICON) 2017( ODeqHT2/ly.bit://http" יותהרשו והפרדת חקיקה הליכי"אריאל בנדור   11

? הנאות החקיקה הלי� לדוקטרינת ההשתתפות עקרו� בי� החומה נותצה הא�"טוב �סימ��יתי ברא 12 
 .IL Blog-S-ICON) 2017 (rU9zVi2/ly.bit://http "קוונטינסקי �"בג בעקבות הערות

 IL -S-ICON"העליו� המשפט בית לפסיקת ריהעב המשפט תרומת :ההשתתפות עקרו� "תבנימי� פור  13
Blog) 2018( aeXn6y2/ly.bit://http . 

14 Osgood . James R: Boston( 259 AXESODFREY GOHN JOF  OEMSPHE T ,AXESODFREY GOHN J
 RwUvJa2/ly.bit://http available at, )1873. and Co. 

וליטית במוסדות והבנת המכניזמי� דרכ� ראו למשל מהל� דומה בנוגע להתמקדות של התאוריה הפ  15
 Waldron :(JEREMY WALDRON, POLITICAL(כפי שמציע וולדרו�  מוגשמי� עקרונות היסוד

POLITICAL THEORY: ESSAYS ON INSTITUTIONS (2016).   
 .EVR .L .EXT84 , The Politics of Judicial Review ,Barry Friedman. 257 )2005( ראו למשל  16
 בת –המהפכה החוקתית "זו ראו אהר� ברק " מהפכה"קירה על השימוש הראשוני בטרמינולוגיה של לס  17

מאזכר ברק חיבורי� של ,  והטקסט הנלווה לה��5 ו4ש "בה) (2004 (5, 3 א משפט ועסקי�" מצווה



   בכלי� מוסדיי�שיח�דו:  החוקתיהדיאלוג  ט"עתש על אתר יב משפטי�

    

105  

של הכרעה ציבורית " אקרמני"במוב� ה" רגע חוקתי"שמדובר באלה הגורסי� כי מדובר ב
 הרי –פוטית במהותה מודעת ובי� שמדובר באלה הגורסי� כי מדובר בהכרעה שהייתה שי

ג� אלה הסבורי� כי בית המשפט הוא שגר� . שאלה וג� אלה מצביעי� על שינוי חוקתי
" מניחי�" נהני� מעליונות נורמטיבית ו1992 בהצהרתו כי חוקי היסוד משנת 18למהפכה

העניקה " וג� אלה הסבורי� כי הכנסת גרמה למהפכה והיא שלמעשה 19ביקורת שיפוטית
 אינ� חולקי� על – בכוננה את חוקי היסוד 20"ילת זכויות אד� חוקתיתלמדינת ישראל מג

המחלוקת בי� שתי . עצ� קיומו של אירוע היסטורי ששינה את השיח החוקתי בישראל

 
ת� מ" משה לנדוי ועוד רא .כמקור לטרמינולוגיה זו) בהתאמה(קלוד קליי� ' מר ופרופ'דוד קרצ' פרופ

מת� חוקה "לנדוי : להל�) (1996 (697 ג משפט וממשל" המשפט�חוקה לישראל בדר� פסיקת בית
) 2000 (249 ה המשפט לאחר שלוש שני�� – פסק די� בנק המזרחי: רב שיח"משה לנדוי ; ")לישראל

רב השיח התקיי� במושב הפתיחה בכנס השנתי של העמותה למשפט ציבורי שהתקיי� בטבריה (
" ? אי� זה קרה–המהפכה החוקתית "גדעו� ספיר ; 5ש "לעיל ה, גביזו�; )1998נובמבר  ב28–�26ב

 הסמכות המכוננת בראי –בעקבות פסק די� בנק המזרחי "קלוד קליי� ; )2008 (571 יא משפט וממשל
) 348' בעמ, ש�(קליי� ' הציטוט של פרופוראו את , )1997 (341 כח משפטי�" המשפט העליו��בית

בהתייחס לאמירה שלפיה הכנסת לא היתה מודעת להיותה , מאת מולייר" א� הוא באצילי�"מהמחזה 
  : בעלת סמכות מכוננת ולעובדה שבעת חקיקת חוקי היסוד היא פועלת בסמכות זו

   ?אתה רוצה רק פרוזה: מורה לפילוסופיה"  
  . פרוזה ולא חרוזי�לא, לא אינני רוצה: ג�ורד�  
  .א� יש הכרח שיהיה זה אחד מ� השניי�: מורה  
   וכי למה: ג�ורד�  
  .זאת מפני שנית� להתבטא רק בפרוזה או בחרוזי�! אדוני: מורה  
  ?יש רק פרוזה או חרוזי�: ג�ורד�  
  .כל שאינו פרוזה הוא חרוזי� וכל שאינו חרוזי� הינו פרוזה, לא אדוני: מורה  
  ; זה למעלה מארבעי� שנה שאני מדבר פרוזה בלי לדעת!!!  אדירי�אלוהי�: ג�ורד�  
  הנני אסיר תודה ל� כי לימדתני זאת   
טועני� כי , )29ש "להל� ה(ויילר ולוסטיג ". ?!כלו� יש צור� בפרשנות נוספת)9תמונה , 2מערכה .... (  

 בגלל יחסי הגומלי� בי� סמכות שיפוטית אחת לאחרת בעול� באמצעות הביקורת השיפוטית אומצה
 איבוד האמו� במחוקק וברשות המבצעת –חיקוי ולא בשל גורמי� פנימיי� כפי שהוצע במחקר עד עתה 

 .התאוריה הפונקציונלית והסברי� אסטרטגיי� ליברליי� פוליטיי�, במדינות הציר
דינו �המשפט העליו� בפסק�בישר לנו בית 9.11.1995ביו� : "ימשה לנדוי למשל גרס כ) 'בדימ(השופט   18

שע� , )הדי� סת��שאקרא לו להל� פסק(בפרשת בנק המזרחי המאוחד ואח� נ� מגדל כפר שיתופי ואח� 
, הברית�נולדה לנו חוקה קשיחה נוסח ארצות) היסוד�חוק: להל�(כבוד האד� וחירותו : יסוד�חקיקת חוק

 .)697' בעמ, 17ש "לעיל ה, "מת� חוקה לישראל"ראו לנדוי " (ע� פיקוח שיפוטי על חוקי הכנסת
גרסה כי לכנסת , א� לא דעת רוב, דעת הרבי�) 1ש "לעיל ה (בנק המזרחי עניי�ב, לגישתה של ווייל  19

וכי היא השתמשה , )מצא וזמיר, שיא ברק הצטרפו השופטי� לוי�לגישתו של הנ, לדידה(סמכות מכוננת 
דות� סבור כי , לעומת זאת). 513' בעמ, 33ש "להל� ה, Weillראו ( בסמכות זו כשכוננה את חוקי היסוד

ראו ) ( ברקהוא גורס כי ג� השופט גולדברג הצטר� לגישתו של הנשיא(היה רוב בפסק הדי� לגישה זו 
, 1ש "לעיל ה (בנק המזרחי עניי�וראו את עמדתו של השופט גולדברג ב). 173 'בעמ, 25ש "להל� ה, דות�
 . ית ואקטיביז� שיפוטיהערה זו צרה מלהכיל את הכתיבה הענפה על ביקורת שיפוט). 572' בעמ

 1992כ� ראו ציטוט מדבריו שנאמרו בשנת ; )353' בעמ, ש� (בנק המזרחי עניי�כדברי הנשיא ברק ב 20
א� לאחרונה התחוללה , לא הכל מודעי� לכ�: "ש� הוא אומר בי� היתר כ�, באוניברסיטת חיפה ואומר

המשפט �בית, מעתה. [...]  גרמה–�  כגו� המכונ–אשר הכנסת , זוהי מהפיכה חוקתית, מהפיכה בישראל
בכ� העניק הע� לשופטיו . אלא ג� להצהיר על בטלותו, יוכל לא רק לפרש חוק הנוגד את עקרונות היסוד

המהפיכה "אהר� ברק ("  נעשה את המלאכה–עתה שנת� לנו הע� את הכלי� . מכשיר רב עוצמה
  .))2000, צחק זמיר עורכי�כה� וי' חיי� ה (353, 250–249כר� א  מבחר כתבי�" החוקתית
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 של הביקורת השיפוטית באמצעות מסגור הדיו� לפי 22 מתמקדת בלגיטימיות21התפיסות
כוח מ� הכנסת לבית המשפט ובכ� מזינה את השיח של העברת ה, עקרו� הפרדת הרשויות

  ).באמצעות נטילת הסמכות לביקורת שיפוטית(העליו� 
ולכנסת , למעשה במצב החוקתי הנוכחי פסיקת בית המשפט אינה סו� פסוק חוקתי

 על רקע 23.עומדת הסמכות להשיב את המצב לקדמותו א� הפסיקה אינה מקובלת עליה

 
מי חולל את המהפכה החוקתית נחלקו הדעות אלא ג� בשאלה א� מדובר במהפכה  לא רק בשאלה  21

המחזיקי� בגישת הספקטרו� גורסי� כי ראוי , בניגוד לתזת המהפכה .או באבולוציה )רבולוציה(
! שגיאהש "להל� ה, Weillראו למשל (אבולוציוני , להשקי� על התהלי� החוקתי כעל תהלי� דינמי

המציע ג� הוא לראות , 88–87' בעמ, 32ש "להל� ה, Edrey; 568–567' בעמ, .הסימניה אינה מוגדרת
 ,בנק המזרחי עניי�רי הנשיא ברק בכ� ראו את דב). במהל� אבולוציה חוקתית במקו� רבולוציה חוקתית

 החוקה –ספרד , שוודיה,  כגו� קנדה–כמו במדינות רבות אחרות : " לפסק דינו52' פס, 1 ש"לעיל ה
' רבולוציה'מתמשכת ולא ' אבולוציה'היא תוצאה של . שלנו הינה פרי התפתחות חברתית טבעית

 הייתה חלק מהתפתחות 1992נת קבלת חוקי היסוד בדבר זכויות האד� בש, לגישת�". פעמית�חד
73/53� "אגרנט בבג) כתוארו אז(ראו למשל את דברי השופט . חוקתית שהחלה עוד לפני קו� המדינה 

� "בג ראו בנוגע לזכות לחופש העיסוק; )1953 (871) 2(ד ז"פ, שר הפני�' מ נ"בע" קול הע�"חברת 
זכויות יסוד : המהפכה החוקתית" ברק אהר�; )1949 (83–82 ,80פ�ד ב , המשטרה�בז�רנו נ� שר 1/49

 לאור אופיה הדמוקרטי של המדינה –בית המשפט הניח ): "1992 (11–10, 9 א משפט וממשל" מוגנות
עוד ראו את דברי השופט ". בעניי� זה' חלל'וכי אי� ,  כי העול� הנורמטיבי שלנו מלא זכויות אד�–
אלא ה� נובעות במישרי� מאפיה ', ינ� כתובות על ספרשא'לאות� זכויות יסוד : "[...]לנדוי) כתוארו אז(

משפט זה זכויות יסוד אלו נר לרגליו �בפסיקתו ש� בית .של מדינתנו כמדינה דמוקרטית השוחרת חופש
אולפני הסרטה  243/62� "בג" (חוקי� ובביקורתו על מעשיה� של רשויות המינהל במדינה בפירוש

 היא חלק 1992כ� ג� קבלת חוקי היסוד משנת  על)). 1962 (2415 ,2407פ�ד טז , בישראל בע�מ נ� גרי
ראו (בהיות� חוקי� הצהרתיי� אשר לא יצרו את הזכויות הלכה למעשה , מהרצ� ההתפתחותי הזה

Edrey ,1' פס, 1ש "עיל הל (בנק המזרחי עניי�ג� השופט זמיר גרס ב). 120–121' בעמ, 32ש "להל� ה 
. כשנחקקו חוקי היסוד בדבר זכויות האד�, המהפכה החוקתית לא התחוללה עכשיו: "כי, )לפסק דינו

אפילו , באותה פרשה, חשי�) כתוארו אז(לדעת השופט ". בפרשת ברגמ�, היא התחילה לפני שנות דור
של ' פנימית'כנדרשת מתו� סמכותה ה"אלא נית� לראות בהכרעה ש� , ווה מהפכה אינה מהברגמ� עניי�

 �61כנגזרת מסמכותה של הכנסת לכבול את סמכותה ולשריי� חוק מפני רוב הפחות מ, לאמור, הכנסת
  ). לפסק דינו95' פס, ש�, בנק המזרחי עניי�ראו " (כנסת�חברי

" מהפכה החוקתית"עשור ל"ביות חוקתית ראו אור בסוק על היחס שבי� לגיטימציה ציבורית לבי� אפקטי  22
). 2003 (451 ו משפט וממשל" השוואתית� בחינת התהלי� החוקתי בישראל דר� הפריזמה ההיסטורית–

, )ו"תשכה( כר� ב תורת המשטרי� אקצי� בנימי�את ) 461–460' בעמ, ש�(בסוק מאזכרת בחיבורה 
עליה ליהנות מזיקה  – ריסו� כוחו של השלטו� –זית הגורס כי כדי שהחוקה תשיג את מטרתה המרכ

כ� . לאוכלוסייה בכללותה ומזיקה לאליטה בפרט משו� שרק זיקה רחבה תרתיע את השלטו� מהפרתה
אינ� יעילות כשלעצמ� ללא קונצנזוס כלפי , כגו� ביקורת שיפוטית, סנקציות מוסדיות, לפי גישה זו

לעיל , וגעת ליחס להלי� קבלת החוקה בישראל ראו גביזו�למחלוקת הנ. החוקה בציבור על כל רבדיו
  .5ש "לעיל ה, לדעה נגדית ראו רובינשטיי�; 5ש "ה

נוסח [ודת מס הכנסה בעקבות פסיקה שאפשרה ניכוי הוצאות הטיפול בילדי� תוקנה פק, כ� למשל 23
אומר בית , )23.2.2011,  בנבופורס� (שר האוצר' שדולת הנשי� בישראל נ 6795/09� "בבג]. חדש

כמסתבר , ניתנה על א� אהדתנו לטיעוניה, למותר לציי� כי המלצתנו לחזרה מהעתירה: "המשפט
ראינו בחקיקת הכנסת רק בשי� לב למשוכה החוקתית ש; הדי� שנית� בעניי� על ידי בית משפט זה�מפסק

כי לפחות , בשלב זה, אי� לנו אלא להביע תקווה. נקטנו עמדה זו, הדי��שביטלה את תוצאות פסק
, הצעדי� המעטי� שנקבעו בחוק כדי להקל על משפחות תו� התחשבות בהוצאות הטיפול בילדי�

: יסוד�כנסת את חוקמדוע לא ביטלה ה"כ� ראו אורי אהרונסו� ; ) לפסק הדי�1' פס" (ייושמו ויוגשמו
  ).2016 (509 לז עיוני משפט" רובני�קוו כקושי אנטי�על הסטטוס? כבוד האד� וחירותו
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דיי� שבה� משתמשי� בית המשפט הנקודה הגאומטרית הזו אבקש להצי� את הכלי� המוס
.  במסגרת הדיאלוג ביניה�1992והכנסת מאז קבלת חוקי היסוד בדבר זכויות האד� בשנת 

אני מבקשת לבחו� את הדיאלוג בהקשרו הרחב ובהדגשת חשיבותה של ההרמוניה , כאמור
וא� בהרמוניה חוקתית .  ההרמוניה שבי� יסודות המשטר החוקתי– 24במובנה המוסדי

אציע שנקשיב ה� לצלילי� וה� לרגעי השקט העולי� מנגינת שני המוסדות ג� יחד , �עסקינ
   . בבחינת התזמורת כולה–

  ? מהו –דיאלוג בכלי� מוסדיי� 

 שבא 25נית� לאפיי� את הדינמיקה שבי� הרשות השופטת לבי� הרשות המחוקקת כדיאלוג
 סידור נורמטיבי זה מניח 26.כלי� מוסדיי� הקבועי� בדר� כלל בחוקהשימוש ב בלידי ביטוי

 
 הרמוניה פנימית בי� –השתרשו שני מובני� של הרמוניה , נראה כי ה� בפסיקה וה� בכתיבה האקדמית 24

� "בג � ראו למשללמוב� הראשו. הוראות החוקה עצמה והרמוניה בי� יסודות המשטר החוקתי במדינה
, אכ�): "1996( לפסק דינו של הנשיא ברק 19' פס, 15) 5(ד נ"פ, כנסת ישראל' מ נ"מיטראל בע 4676/94

 בי� שה� במסמ� אחד ובי� שה� –הפרשנות החוקתית צריכה לשאו� לכ� שההוראות החוקתיות השונות 
3434/96� " וראו בג."וקתית ישתלבו זו בזו ויקדמו את האחדות ואת ההרמוניה הח–במסמכי� שוני�  

, ייתכ� אפוא): "1996( לפסק דינו של השופט זמיר 12' פס, 57) 3(ד נ"פ, ראש הכנסת�יושב' הופנונג נ
היא פגיעה בשוויו� הסיכויי� , בהקשר של הבחירות לכנסת, שיש מקו� לומר כי פגיעה בשוויו� המהותי

פרשנות כזאת תביא הרמוניה . יה ומידתיותתכלית ראו, ערכי המדינה: שאינה עומדת במבח� המשולש
פסקת "שרו� וינטל ; "בקרב החוקי� הקובעי� את הערכי� החוקתיי�, שהפרש� שוא� אליה, ראויה

על  ).2014 (177 ט מאזני משפט" על היק� ההגנה הראוי לעקרונות חוקתיי� מופשטי�: הגבלה שיפוטית
, 253 א משפט וממשל" ההיק� וההגבלות: וגנותזכויות אד� מ"הרמוניה במובנה השני ראו אהר� ברק 

להביאו �לידי  הוא, שעה שהוא מפרש חוק קונסטיטוציוני, הפרש��תפקידו של השופט): "1992 (263
�" על החשיבה הקונסטיטוציונית"אהר� ברק ; הרמוניה ע� יסודות המשטר החוקתי הקיי� במדינה�

): 1969 (306, 292 א משפטי�" בעשיית משפטהלכה ושקול דעת "משה לנדוי ; )1993 (45 א המשפט
על מנת להביאו לידי הרמוניה ע� יסודות , תפקידו של שקול הדעת השיפוטי כמפרש המשפט "[...]

פסקת הגבלה משתמעת "על הסינתזה של שני המובני� ראו אהר� ברק ". ההמשטר החוקתי הקיי� במדינ
 ). 2015, עורכי�' אהרו� ברק ואח (88, 77 ספר אליהו מצא)" שיפוטית(

 מאזני משפט" שותפות ודיאלוג בי� הרשות המחוקקת והמבצעת לבי� הרשות השופטת"אהר� ברק  ראו  25
המהפכה ' הדיאלוג הקונסטיטוציוני לאחר –? חוקה למדינת ישראל"יואב דות� ; )2005 (51ד 

" מבט לעתיד –המשפט העליו� �הפרלמנט ובית"אהר� ברק ; )1997 (149 כח משפטי�" 'החוקתית
 דיאלוג ומאבק בטרור, בית המשפט העליו�: קולו הז� של הפיקולודוד זכריה ; )2000 (5מה הפרקליט 

)2012( ;Caroline Eoine, Dialogue Isn’t Working: The Case for Collaboration as a Model of 
Legislative-Judicial Relations, 36 LEGAL STUD. 209 (2016); Mark Dawson, Constitutional 
Dialogue Between Courts and Legislatures in the European Union: Prospects and limits, 19 
EUR. PUB. L. 369 (2013); T.R.S Allan, Constitutional Dialogue and the Justification of 
Judicial Review, 23 OXFORD J. LEGAL STUD. 563 (2003); CONSTITUTIONAL DIALOGUE IN 

COMPARATIVE PERSPECTIVE (Sally J. Kenney, William M. Reisinger & Jon C. Reitz eds., 
ובבעייתיות " דיאלוג"למשמעויות השונות של המושג דיאלוג ולשימושי� השוני� במושג . (1999

 Anne Mauwese & Marnix Snel, Constitutional Dialogue: Anהמתודולוגית הנובעת מכ� ראו 
Overview, 9 UTRECHT L. REV. 123 (2013).  לתאוריות הנשענות על נימוקי� הליכיי� להצדקות

 Ittai Bar-Siman-tov, The Puzzling Resistance to Judicial Review of theלביקורת שיפוטית ראו 
Legislative Process, 91 B.U. L. REV. 1915, 1958–1962 (2011)) להל�: Bar-Siman-tov, The 

Puzzling Resistance(. 
  .5ש "לעיל ה, ראו גביזו�  26
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מכא� . חלוקה של הכוח השלטוני בי� שלוש הרשויות ומתחייב מעקרו� הפרדת הרשויות
אלא מדובר במערכת הפועלת , נובע כי אי� בנמצא רשות המחזיקה בידיה כוח מוחלט

 הדיו� במערכת יחסי� זו נסב בדר� כלל על תופעת החוקתיות 27.באמצעות איזוני� ובלמי�
)Constitutionalism(28 �לאחר מלחמת העול� ,  הראשו�– שעלתה על מפת העול� בשני גלי

 התופעה 29.לאחר יציאת� לעצמאות של המדינות שהשתייכו לגוש הסובייטי, השני; השנייה
מאופיינת באימו� של חוקה המייסדת משטר דמוקרטי הכולל בתוכו על פי רוב ג� ביקורת 

ופעת החוקתיות בעיקרו על מערכת היחסי� שבי� בעקבות זאת נסב הדיו� בת. שיפוטית
 ובתפקיד� 30)החוקה כמגבילה את המחוקק שנבחר על ידי רוב הע�(חוקה לבי� דמוקרטיה 

   31).ביקורת שיפוטית מצד גו� שאינו נבחר(של בתי המשפט 
, כפי שטוענת למשל וייל, וע� זאת, נהוג לקשר את הביקורת השיפוטית לחוקה פורמלית

שלפיה ייתכנו א� מצבי� של חוקה עליונה ע� מנגנו� של ביקורת , אריתהגישה הבינ
 –שיפוטית או היעדר מוחלט של חוקה עליונה ומכא� היעדר מוחלט של ביקורת שיפוטית 

השאלה אינה א� יש חוקה פורמלית אלא איזה סוג של חוקה , לגישתה. אינה מדויקת

 
 פרשנות במשפטברק : להל� ()1994 (38 פרשנות חוקתית :כר� שלישיפרשנות במשפט ראו אהר� ברק  27

שיפוטית בישראל בפרספקטיבה  ביקורת –עוצמה והפרדת רשויות , סמכות"מנח� הופנונג ; )ג
  ).1997 (211 כח משפטי�" השוואתית

המציע  (Bruce Ackerman, The Rise of World Constitutionalism, 83 VA. L. REV 771 (1997)  ראו  28
 "). התחלות חדשות"ו" פדרליז� "–ניתוח של חוקתיות לפי העקרונות המארגני� 

עיוני " מבט תלוי הקשר על המהפכה החוקתית בישראל: ב באמצעמקו� טו"יוס� ויילר ודורי� לוסטיג  29
 מטפורת –עיקרו� מארג� כללי : ויילר ולוסטיג מציעי� התקדמות בשלושה גלי� .)2016 (419 לח משפט

ובייחוד אימו� הביקורת ,  לש� ניתוח והסבר של תהליכי החוקתיות שפקדו את העול�–הגלי� 
� הכותבי� מבקשי� לאתגר את העיקרו� המארג� בכ. השיפוטית כחלק מהמודל החוקתי

כ� לדעת , היסטורי שהוצע במחקר לבחינת התופעה של החוקתיות בעול� בשל היותו�הלינארי
המתואר , הגל הראשו�. הסבר חסר בעול� מורכב יותר שאינו פועל למעשה לינארית, הכותבי�

מעורר את הבעיה של , נייהשל מהפכות חוקתיות שהחל בסופה של מלחמת העול� הש" צונאמי"כ
לאומי �שימוש במשפט הבי�, הגל השני חופ� בחלקו את הגל הראשו�". הגירעו� הדמוקרטי"

 ולכ� מעורר את בעיית הפגיעה בזהות , כבסיס לביקורת שיפוטית בעלת אופי חוקתי–על �כמשפט
 תהלי� של – הגל השלישי הוא תגובה לשני הגלי� הקודמי�. הערכית של קהילת הלאו� המדינתית

על סמ� ניתוח זה הכותבי� . לאומי עצמו�החלת הביקורת השיפוטית על נורמות של המשפט הבי�
טועני� כי הביקורת השיפוטית אומצה בגלל יחסי הגומלי� בי� סמכות שיפוטית אחת לאחרת באמצעות 

רשות המבצעת  איבוד האמו� במחוקק וב–חיקוי ולא בשל גורמי� פנימיי� כפי שהוצע במחקר עד עתה 
 .התאוריה הפונקציונלית והסברי� אסטרטגיי� ליברליי� פוליטיי�, במדינות הציר

 RAN HIRSCHEL, CONSTITUTIONAL THEOCRACY (2010); Jeremy Waldorn, The Core Caseראו   30
Against Judicial Review, 115 YALE L.J. 1346 (2006); Jeremy Waldorn, Can There be a 
Democratic Jurisprudence?, 58 EMORY L.J. 675 (2008), available at http://bit.ly/2zVzOzC; 
Ronald Dworkin, Equality, Democracy, and Constitution: We the People in Court, 28 ALTA. 
L. REV. 324 (1990); BRUCE ACKERMAN, WE THE PEOPLE: FOUNDATIONS 6 (1991); 
SANDRINE BAUME, HANS KELSEN AND THE CASE FOR DEMOCRACY 53–54 (John Zvesper 
trans., 2012); Joel I. Colon-Rios, The End of the Constitutionalism-Democracy Debate, 28 

WINDSOR REV. LEGAL SOC. ISSUES 25 (2009), available at http://bit.ly/2BYAtC6. 
 ). 1997 (13 כא עיוני משפט" המשפט העליו� בחברה דמוקרטית�ביתתפקידו של "ראו אהר� ברק   31



   בכלי� מוסדיי�שיח�דו:  החוקתיהדיאלוג  ט"עתש על אתר יב משפטי�

    

109  

קתיות הנע על הסקאלה שבי� חוקתיות קיי� ספקטרו� של חו, כ� לפי וייל,  למעשה32.קיי�
   33.חלשה לבי� חוקתיות חזקה המשפיעה על סוג הביקורת השיפוטית

 –הדיו� בדיאלוג בכלי� מוסדיי� מאפשר להציג נקודת מבט החורגת מהדיו� בחוקתיות 
 רשימה זו בוחנת את יחסי הגומלי� שבי� 34. ומהביקורת השיפוטית גרידא–חלשה או חזקה 
בכלי� המוסדיי� " אופ� השימוש"ליו� לבי� המחוקק דר� הפריזמה של בית המשפט הע

  . העומדי� לרשות� של רשויות אלה ואת השלכתו של אופ� השימוש על הדיאלוג החוקתי
שהיא מה� אות� כלי� מוסדיי� שעומדי� לרשותה של כל אחת מהרשויות או כאלה 

,  בחוקהמפורשותפיעי� אלה מוש בי� ,מוסדיי�" כלי�"לכל רשות שורה של ? פיתחה
נקבעו ש ובי� ,השפיטה: יסוד� לחוק15וסעי� , הכנסת: יסוד� לחוק1למשל בסעי� 

   .באמצעות פרשנות או נוהג
 את ההגנה על זכויות האד� – 35 באמצעות פרשנות–כ� למשל פיתח בית המשפט 

 נקט  במסגרת הדיאלוג בינו לבי� הרשות המחוקקת36.באמצעות ביקורת שיפוטית על חוקי�

 
היא רק אחת מארבע תאוריות המתחרות על ) המודל האמריקני(רבקה וייל תורת הסמכות המכוננת  32

 מציע עיקרו� מארג� המבוסס על תוכ� החוקה ולא על Edrey, בניגוד לווייל. ההסבר להתפתחות החוקה
 ,Yoseph M. Edrey, The Israeli Constitutional Revolution/Evolution  ראו.הגו� שיצר אותה

Models of Constitutions, and a Lesson from Mistakes and Achievements, 53 AM. J. COMP. L. 
הוא מבחי� בי� חוקות מינימליסטיות הכוללות מגילת זכויות בסיסית המאופיינת בזכויות , כ� .(2005) 77

לבי� חוקות , )114–112' בעמ, ש�(ליליות מהדור הראשו� כמי� אמנה חברתית כתובה פוליטיות ש
  ).117–114' בעמ, ש�(כלכלי הכוללות ג� זכויות חברתיות מהדור השני והשלישי �במודל החברתי

מחד גיסא לבי� חוקתיות ) במודל האמריקני(כ� שבי� שני המודלי� הקלאסיי� של עליונות החוקה   33
המאפשר ) Commonwealth model(קיי� מודל ביניי� , ומאיד� גיסא) � ריבונות המחוקקעקרו(חלשה 

 הרשות השופטת –א� עדיי� מכיר בכ� שהרשויות , הגנה טובה יותר על זכויות ממודל ריבונות המחוקק
ואז זכות המילה האחרונה תינת� ,  עשויות שלא להסכי� על פרשנות החוקה–והרשות המחוקקת 

 Rivka Weill, The New Commonwealth Model of Constitutionalism  ראו.בחרותלרשויות הנ
Notwithstanding: On Judicial Review and Constitution-Making, 62 AM. J. COMP. L. 127, 

, איטליה ובמידה מסוימת ג� אוסטרליה, ניו זילנד, בריטניה, ווייל מציינת את קנדה. (2014) 130–128
). 128' בעמ, ש�) (Commonwealth model (– שבה� המודל החוקתי הוא מודל הביניי� כמדינות

 Rivka Weill, Reconciling Parliamentary Sovereignty and Judicial Review: On Theבחיבורה 
Theoretical and Historical Origins of the Israeli Legislative Override Power, 39 HASTINGS 

CONST. L.Q. 457 (2012) , גורסת ווייל כי ביקורת שיפוטית ועקרו� ריבונות הכנסת אינ� מוציאי� זה
ולכ� ביקורת שיפוטית יכולה להתקיי� בהיעדר חוקה פורמלית שאותה מגדירה וייל כניתנת , את זה
י ישראל קובעת ווייל כ, לפי נקודת מבט זו). 459–457' בעמ, ש�(עליונה נורמטיבית ויציבה , לזיהוי

 ).461' בעמ, ש�(תואמת את מודל הביניי� של החוקתיות 
לסקירה על ביקורת . הכוונה במאמר זה לביקורת שיפוטית במוב� של ביקורת שיפוטית מופשטת 34

  .25ש "לעיל ה, Bar-Siman-tov, The Puzzling Resistanceשיפוטית מסוגי� אלה ואחרי� ראו 
, טל חוק עניי�: כבוד האד� וחירותו: יסוד�לפרשנות הזכות לכבוד שבחוק" מודל הביניי�"ראו למשל   35

הכללת היבטי� מסוימי� של הזכות לשוויו� במסגרת ( לפסק דינו של הנשיא ברק 33' פס, 50ש "להל� ה
ש "להל� ה, הלאומי המפקד עניי�; )עוד ה� קשורי� בקשר ענייני והדוק לכבוד האד�הזכות לכבוד כל 

הכללת הזכות לחופש ביטוי הפוליטי במסגרת (נאור ) כתוארה אז( לפסק דינה של השופטת 26' פס, 51
 ). הזכות לכבוד

אלא , 1992מת הגנה על זכויות אד� בטר� חקיקת חוקי היסוד משנת אי� זה אומר כמוב� שלא הייתה קיי  36
זכויות : המהפכה החוקתית"ראו ברק ( הגנה זו לא באה לידי ביטוי בביקורת שיפוטית על חקיקה ראשית
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 באמצעות העברת מרכז – באמצעות שימוש בכלי� מוסדיי� –בית המשפט גישה מרסנת 
במרוצת השני� פיתח . או באמצעות יבוא הדוקטרינה של היעדר בשלותהדיו� למידתיות 

" מבח� שריד"בית המשפט העליו� כלי� מוסדיי� בתחו� עילות הביקורת השיפוטית כגו� 
התראת  הדוקטרינה של – 38ובתחו� הסעדי� החוקתיי� 37,"פג� בהלי� החקיקה"ועילת ה

  39.בטלות
. בכובעה כמחוקק פיתחה הכנסת א� היא שורה של כלי� מוסדיי� בתחו� החקיקה

 וכידוע אי� ,הכנסת אינו קובע את אופ� קבלתה של החקיקה: יסוד� לחוק1סעי� , למשל
 כ� פיתח המחוקק בשל. החקיקה: יסוד�בנמצא ג� כלי חוקתי מוסדי פורמלי בדמות חוק

הצעת חוק תידו� בכנסת  שלפיותקנו� הכנסת ב המבוסס על האמור הישראלי הלי� חקיקה
 40.חוק יתקבל בקריאה השלישיתו , ג� בדיו� המוקד�–והצעת חוק פרטית , בשלוש קריאות

של " זמניות"התקנו� אינו כולל הסמכה מפורשת או סייגי� הנוגעי� לממד ה, יתרה מכ�
מתאפשרת בישראל חקיקה קבועה בצד חקיקה התאפשרה וכ� ב ו,ה מוסדיתהחקיקה מבחינ

והשריו� הפורמלי ") פסקת ההגבלה("ג� השריו� המהותי . זמנית וא� חקיקת יסוד זמנית
 נתה� כלי� מוסדיי� שהכנסת פיתחה בכובעה כמכונ) קביעת הרוב הדרוש לתיקו� חוקתי(

   .ואשר קבועי� במפורש בחוקה
אופ� השימוש בו ומידת ,  במקרה הקונקרטיששימשכי הכלי המוסדי ברשימה זו אטע� 

יש בה� כדי לאפיי� את איכותו של הדיאלוג החוקתי , השימוש בו מבחינת תדירות ועוצמה
נראה כי . הישראלי ולמק� את השיח החוקתי על פני ספקטרו� של חוקתיות בכל רגע נתו�

דמיונית שעל הספקטרו� נמצאת החוגה ה. בעיצומו" משחק"מאז המהפכה החוקתית ה
ההסדרי� המוסדיי�  וכ� יהיה כל עוד לא תושל� החוקה ובמסגרתה –בתנודה מתמדת 

  . הראויי� באשר ליחסי הגומלי� בי� בית המשפט לבי� הכנסת
הכלי המוסדי שנבחר במקרה הקונקרטי מסייע למק� את הדיאלוג בי� הרשויות במיקו� 

 נית� מוסדיי�מנקודת המבט של הכלי� ה, למשל". שיח" המדויק שבו מתנהל ה"גאוגרפי"ה
הכלי� שבה� , כאמור.  א� השיח מתקיי� בשלב הפגיעה או בשלב מידת הפגיעהלהבחי�

 יש כלי� המשמשי� בשלב הראשו� של .משתמש בית המשפט אינ� עשויי� מקשה אחת
 את מידת לבחו�על מנת יש כלי� שמשמשי�  ו–כגו� היעדר הבשלות  – הבחינה החוקתית

כ� למשל בכל פע� שהמחוקק מחוקק ". מבח� שריד" או 41כגו� מבחני המידתיות – הפגיעה
 א� זו פגיעה מידתית ,מנ� קיימת פגיעהולבית המשפט שא" מאותת"הוא , חקיקה זמנית

כי  – באמצעות נציגיו בבית המשפט – ג� כאשר המחוקק טוע�. שבה" זמניות"בשל ה
 הוא – ) שתידו� להל�קוונטינסקי בעניי�כפי שאירע  (לותהסעד המתאי� הוא התראת בט

 
 713 לז עיוני משפט" תיהמנהליזציה של המשפט החוק"עידו פורת ; 21ש "לעיל ה" יסוד מוגנות

)2016 .(( 
ש "להל� ה, העופות מגדליארגו�  עניי�; )1982 (197) 2(לו ד"פ, ר הכנסת"יו' שריד נ 652/81� "ראו בג  37

47 . 
 ). 2017 (301 כ משפט ועסקי�" על תורת הסעדי� החוקתיי�"להרחבה ראו אהר� ברק   38
 . מלצר) כתוארו אז( לפסק דינו של השופט 2' פס, 4ש "לעיל ה, 2 שנתי הדו התקציב עניי�או ר  39
 .לתקנו� הכנסת) א(74' ס  40
אחרי '"להרחבה על דוקטרינת המידתיות והזיהוי שלה ע� מבחני המידתיות בישראל ראו מרגית כה�   41

 ). 2018 (229 יט משפט וממשל" רהורי� על מוסכמות מקובלות בשיח המידתיותה: 'עשרי� שנה



   בכלי� מוסדיי�שיח�דו:  החוקתיהדיאלוג  ט"עתש על אתר יב משפטי�

    

111  

את בשלב זה דורשות האי� מדובר בנסיבות וע� זאת  ,מודה למעשה שהפגיעה מתרחשת
 מקרי� –כ� ג� בכל פע� שבית המשפט משתמש בכלי של היעדר בשלות . הסרת הפגיעה

  לפגיעה בזכותמאותת כי לא שוכנע שהפעלת האמצעי החקיקתי תוביל בהכרחשבה� הוא 
 ועימה אולי את הפעלת הסמכות לביקורת –וכי מוטב להותיר את ההתערבות , בעת הזו

  .  לימי� אחרי�–שיפוטית 
בכ� יעסקו ?  ובאילו אופני� היא באה לידי ביטוי בחיי המעשה,כיצד החלה דינמיקה זו

   .הפרקי� הבאי�

   המזרחי בנק שלאחר הראשונות השני	. א

 חוקתיות של בחינה בצד" חוקה דממת: "החוקתית מהפכהל הכנסת תגובת  .1

  החוק

 מלבד תחושת ההל� של –התגובה של הכנסת בשני� הראשונות לאחר המהפכה החוקתית 
דממת "והיא אופיינה במה שהשופט רובינשטיי� כינה ,  הייתה מורכבת–חלק מחברי הכנסת 

השלי� את המפעל כדי ל" מכוננת" הכנסת בחרה שלא להשתמש בסמכותה ה42":חוקה
היא דווקא הפנמה של המשמעויות הטמונות בחקיקת " דממת החוקה"ייתכ� כי . החוקתי

ואולי היא נובעת מ� החשש הנטע� בנוגע לפרשנות שיקבלו חוקי היסוד בבית , חוקי יסוד
  : בלשונו של השופט רובינשטיי�. המשפט

ו של מפעל אסיי� בהצטרפות לדברי חברתי הנשיאה לעניי� הצור� בהשלמת
הטע� העיקרי לאי השלמתו עד : אומר באופ� חד ובוטה במקצת. החוקה

 ונזכיר כי מזה כמעט שני עשורי� לא נחקק ולו ג� –כ� נראה בעיניי , הנה
אלא ככל הנראה ,  הוא לא מה ייכתב בחוקה–חר� מאמצי� , חוק יסוד אחד

א� , 1992חוקי היסוד האחרוני� באו לעול� בשנת . השאלה מי יפרש אותה
,  נית� פסק הדי� בפרשת בנק המזרחי הקובע את הסמכות החוקתית1995�ב

להבדיל מהצעות מהצעות  ,במוב� האופרטיבי" דממת חוקה"ומאז שוררת 
דומה כי חלקי� בכנסת אינ� מאושרי� מ� הסמכות החוקתית של בית . שונות

. ווחוששי� ה� פ� טקסטי� חוקתיי� נוספי� יעצימו את כוח, משפט זה
כי לא זו בלבד שהסמכות לביקורת חוקתית מופעלת , ארשה לעצמי לומר רק

אלא הבוח� אותה ימצא כי , על ידי בית המשפט בזהירות ובמשורה
היה הדבר בתחומי� שעל פי רוב לא ה� המדאיגי� את , משהופעלה

  43.הדואגי�

 ממדי של שתיקה רועמת�ע� זאת טעות היא לראות בשתיקתה של הכנסת מהל� חד
בצד שתיקתה של הכנסת בכל הנוגע , אכ�. ומוחלטת בכל החזיתות בכובעה כמכוננת

) ה� בהשלמת פרק הזכויות וה� בהשלמת הפרק המוסדי בחוקה(להשלמת מפעל החוקה 

 
 . 5ש " לעיל ה, התקציב הדו שנתיעניי� ראו  42
 . רובינשטיי�) כתוארו אז(ח לפסק דינו של השופט ' פס, ש�  43
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הבחינה . היה נדמה שהכנסת הפנימה את המהפכה החוקתית ואת ההגבלות שהוטלו עליה
הפרקטיקה המקובלת בשני� : "קתיהחוקתית של חוקי� הפכה לחלק מ� ההלי� החקי

, האחרונות בכנסת היא כי יש לבחו� את התאמתה של חקיקה מוצעת להוראות חוקי היסוד
הכנסת ג� קיבלה בהסכמה . 'רגילה'מתוק� ההכרה בעליונות חוקי היסוד לעומת חקיקה 

ברורה את הכרעותיו של בית המשפט שבה� הוכרזה בטלות� של הוראות בחקיקה מחמת 
 חוקקה הכנסת ללא קושי 1992מאז ,  מנגד44".עה הנובעת מה� בהוראות חוקי היסודהפגי

ובפרק זמ� קצר , לעיתי� בשל צרכי� ספציפיי�, מספר גדל והול� של תיקוני� לחוקי היסוד
 הקלות הבלתי נסבלת של התיקוני� לחוקי היסוד מבטאת אולי יותר מכול את 45.במיוחד

 ,Yes“בבחינת מסר של , ול נפגעה במהפכה החוקתיתיחסה של הכנסת לריבונותה שכביכ

we can”. �לא נדרש מהכנסת אלא רוב רגיל על מנת לתק� את חוקי היסוד שאינ� משורייני ,
, לתיקונ� של חוקי יסוד משורייני� –) שהוא רוב קואליציוני פשוט( חברי כנסת 61ורוב של 
  . הממשלה: יסוד�כגו� חוק

  חדשות מהפכות בצד הרגעה צפירת – יו�העל המשפט בית של גישתו. 2

בעשור הראשו� שלאחר המהפכה החוקתית התאפיינו יחסיו של בית המשפט העליו� ע� 
בנק פסק הדי� בעניי� . בזהירות מיוחדת– בכל הנוגע לבטלות� של חוקי� –הכנסת 

דחה את הערעור ולא ביטל , א� שקבע את הסמכות לביקורת שיפוטית על חוקי� 46,המזרחי
בזה מצטר� פסק הדי� לשורה ארוכה של פסקי די� שבה� קובע . ת החוק שנדו� במסגרתוא

או א� עילות חדשות , בית המשפט העליו� הלכה חוקתית חדשה או מבחני� חדשי�
פסיקה זו  47.שמסדירה את החידוש מתקבלת כל זאת בלא שהעתירה –לביקורת שיפוטית 

לפסיקה החוקתית החשובה " תבנית"עי� כי זה שני� קיימת ממעניינת במיוחד ומגלה 

 
  .407' בעמ, 6ש "לעיל ה, "ארבעה מיתוסי�"ראו מדינה   44
 ובשנת 1999הממשלה תוק� בשנת : יסוד� לחוק33' ס; הכנסת תוק� ארבעי� וחמש פעמי�: יסוד�חוק  45

: יסוד�חוק; מנת לאפשר מינוי של שרי� רבי� יותר בעת הרכבת הממשלה לאחר הבחירות על (2015
. הממשלה תוק� בעניי� סגני שרי�: יסוד�חוק; חת חברי כנסתהכנסת תוק� כדי לאפשר הלי� של הד

  ).1995 (447–444, 443 ב משפט וממשל" היסוד�פגמי� בחקיקת חוקי"להרחבה ראו אריאל בנדור 
  .1ש "לעיל ה, בנק המזרחי עניי�ראו   46
' פס, 529) 3(ד מד"פ, ראש הכנסת�יושב'  חדש ורוח חדשה נ לב–ר "תנועת לאו 142/89� "למשל בג  47

התקציב  עניי�; 24 ש"לעיל ה ,מיטראל עניי�; )1990(ברק ) כתוארו אז( לפסק דינו של השופט 30–27
מ "ארגו� מגדלי העופות בישראל אגודה חקלאית שיתופית בע 4885/03� "בג; 5ש "לעיל ה, הדו שנתי

פסק דינו של ,  לפסק דינה של הנשיאה ביניש31–30, 25–6' פס ,14) 2(ד נט"פ ,ממשלת ישראל' נ
,  מדינת ישראל–לממשלה  היוע� המשפטי' גוטמ� נ 3166/14� "בג; )2004( חשי�) כתוארו אז(השופט 

פורס� (וברא� ' לפסק דינו של השופט ג21–4' פס,  לפסק דינו של הנשיא גרוניס68–41, 14–8, 3–1' פס
, שריד עניי�; )1.2.2017, פורס� בנבו (שרת המשפטי�' אביר� נ 9029/16� "בג; )12.3.2015, בנבו

יש כמוב� . 129ש "להל� ה, 1 יש עתיד עניי�; 129ש "להל� ה, ההסתדרות הרפואית עניי�; 37ש "לעיל ה
אשר בה� הפסיקה קבעה מבחני� חדשי� או הלכה חדשה וג� יישמה אות� , חריגי� בולטי� לגישה זו

� "בג; )1993 (229) 2(ד מז"פ, שר הבינוי והשיכו�' זנברג נאיי 6163/92� "בג: אלו ה�, באותו המקרה
� "בג; )1993 (404) 5(ד מז"פ, ממשלת ישראל' התנועה למע� איכות השלטו� בישראל נ 3094/93
 441) 5(ד מז"פ, ראש ממשלת ישראל'  אזרחי� למע� מינהל תקי� וטוהר המידות נ–אמיתי  4267/93

 ).1988( )4(ד מב"פ, עשרה�עדת הבחירות המרכזית לכנסת השתי�ר ו"יו' ניימ� נ 1/88ב "ע; )1993(
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התפתחות , אימו� או דחייה של דוקטרינה זו או אחרת, שבמסגרתה נקבעי� מבחני� חדשי�
. בלא לקבל את העתירה – פיתוח של המשפט החוקתי המוסדי, בכללי הביקורת השיפוטית

זהו כלי מוסדי . בכל המקרי� האלה דחה בית המשפט את העתירה בלא כל התערבות
 א� בלא שנוצר ,הצהרתי מעניי� שבאמצעותו בית המשפט מפתח את המשפט החוקתי

הוא מאפשר לבית ,  על זהנוס�. המבצעתע� הרשות עימות מיידי ע� הרשות המחוקקת או 
או , המשפט העליו� לאותת לרשויות המחוקקת והמבצעת בדבר ההתפתחות החדשה

  .ות של רשויות אלה החלטות עתידיבדבר" התראת בטלות נסתרת"בבחינת 
טר� פיתוח� של הכלי� הדיאלוגיי� המוסדיי� המתייחסי� לביקורת השיפוטית 

� ביטל " המקרי� שבה� בגמספרהיה  – בעשור הראשו� שלאחר בנק המזרחי –המהותית 
כמעט כל פסקי ו ,אלה היו בעיקר סעיפי� קטני� ושוליי�, כאמור לעיל . קט� מאודחוקי�

 48.התאפיינו בכתיבה כמעט פורמליסטית וקצרה במיוחד  חוקי�הדי� הראשוני� שביטלו
 יו� נשק"בבחינת , צעד חריג למדיהמסר לכנסת היה כי הסמכות לביקורת שיפוטית היא 

על כ� הכנסת אינה צריכה . והיא איננה עניי� שבשגרה, תופעל במקרי� יוצאי דופ�, "הדי�
פסק די� ופסק די� מתבססת ע� זאת בכל . לחשוש מהפעלתה של הביקורת השיפוטית

  49.הסמכות עצמה
ע� זאת דממת הכנסת בחזית השלמת החוקה בכל הנוגע לזכויות האד� לא נותרה בלא 

, וקשה לאור� זמ�, חוקי היסוד בדבר זכויות האד� מוני� זכויות אחדות בלבד. מענה
לקראת , כ�. להותיר את מגילת זכויות האד� רזה כל כ�, במדינה המגדירה עצמה דמוקרטית

הדבר מתבטא בעיקר . שקטה של זכויות אד�" מהפכה"תו� עשור לבנק המזרחי החלה 
 המאפשר 50,ביישו� של מודל הביניי�, "כבוד האד�"בהרחבה פרשנית שיפוטית של מושג 

 
  .4ש "לעיל ה, אורו� עניי�ראו למשל   48
מפיו של , )1996 (496, 485) 3(ד נ"פ, הכנסת' מרכז השלטו� המקומי נ 7111/95� "למשל ראו בג  49

 ".וקי היסוד הקנו לבית המשפט סמכות לבטל חוקי�כיו� ההלכה היא שח: "השופט זמיר
הזכות לכבוד האד� מהווה אגד של זכויות ששמירת� נדרשת כדי לקיי� את : "מודל הביניי� גורס כי  50

) 2006 (685, 619) 1(ד סא" פ,הכנסת' התנועה לאיכות השלטו� בישראל נ 6427/02� "ראו בג, "הכבוד
נכלל בזכות ) עקב חוק טל(די לענות על השאלה א� השוויו� שנפגע כ, בפרשה זו). חוק טל עניי�: להל�(

כבוד , פיו�על. מודל אחד הוא המודל המצומצ�: "לכבוד ד� הנשיא ברק בשלושה מודלי� פרשניי�
[...] של כבוד האד� " האד� משתרע רק על הפגיעות המובהקות בכבוד הקשורי� לאנושיותו של האד�

השמצה וכיוצא בה� פגיעות המצויות בגרעי� ההגנה על כבוד , השפלה, ותאלה ה� פגיעות גופניות ונפשי
וכול� , על פיו כבוד האד� הוא הבסיס לכל זכויות האד�. המודל השני והנוגד הוא המודל הרחב. האד�

על פיו כבוד האד� אינו מוגבל א� לפגיעות בגרעי� כבוד . מודל שלישי הוא מודל ביניי�. כלולות בו
, על פי מודל זה, כבוד האד� כולל.  אינו משתרע על כל זכויות האד� שנית� לגזור ממנוהוא ג�. האד�

 33' פס, ש�" (בקשר ענייני הדוק) א� בגרעינו וא� בשוליו(רק אות� זכויות אשר קשורות לכבוד האד� 
: ד�כבוד האראו אהר� ברק ( ברק בוחר בסיכומו של דבר את מודל הביניי�). לפסק דינו של הנשיא ברק
: להל�) (2014( והטקסט הנלווה לה 690'  בעמ36ש "וכ� ה, 690–689 כר� ב הזכות החוקתית ובנותיה

בנוגע להיק� הזכות לשוויו� כפי שבאה לידי " הגישה הקלאסית"מדינה מבחי� בי� )). כבוד האד�ברק 
 הפליה על רקע –) 1995 (94) 4(ד מט"פ, שר הביטחו�' מילר נ 4541/94� "בג (מילר עניי�ביטוי למשל ב

ש� נקבע שהפליה , )ש� (חוק טל עניי�שהוחלה ב" הגישה המרחיבה"בי� ל, )השתייכות קבוצתית
ובלבד שאותו היבט שנפגע יהיה קשור בקשר ענייני והדוק , מתפרסת ג� על מצבי� החורגי� מהשפלה

ראו ברק (מרחיבה  מדובר למעשה בגישה –" מודל הביניי�"מדינה גורס כי למרות שמו . לכבוד האד�
; 286' בעמ, לביקורת על עמימות המודל ראו ש�)). 2016 (286–285דיני זכויות האד� בישראל מדינה 
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. לכלול היבטי� מסוימי� של זכויות ככל שה� קשורות בקשר ענייני והדוק לכבוד האד�
הזכות לחופש ביטוי : ד� החוקתי של זכויות נוספותבזהירות א� בהתמדה הוכר מעמ

במרכיביה הגרעיניי� הקשורי� להגנה על החירות ועל " הזכות להלי� הוג� 51,פוליטי
 והיבטי� של הזכות לשוויו� ככל שה� קשורי� בקשר ענייני והדוק לכבוד 52"הכבוד
   54. בד בבד מועבר מרכז הדיו� לעבר המידתיות53.האד�

עות פיתוחה של הזכות לכבוד האד� באה לידי ביטוי ג� בפסיקה הרחבת החוקה באמצ
המתודולוגיה הבסיסית שהונחה בפרשת התנועה : "אהר� ברק' לדברי פרופ. מאוחרת יותר

 56,)איחוד משפחותפרשת  (עדאלה עניי� על 55".למע� איכות השלטו� בישראל נשמרת
לגזור מכבוד האד� את דומה שמרבית השופטי� הכירו באפשרות "ברק כי ' כותב פרופ

   57".הזכות לחיי משפחה ואת הזכות לשוויו�
המהפכה החוקתית היא שאפשרה בישראל את מהפכת זכויות האד� ואת ההכרה 

השלמת זכויות האד� בחוקה על דר� . ההדרגתית במעמד החוקתי של זכויות לא מנויות
, ברק' פה של פרופהכתיבה הענ. אפשרית וא� מתבקשת, א� שאינה נטולת קשיי�, פרשנית

מבססת את המהל� מבחינה תאורטית ומבחינת , במיוחד מאז פרישתו מבית המשפט העליו�
, הד� בזכות החוקתית לכבוד ובבנותיה,  ספרו על אודות כבוד האד�58.המשפט המשווה

  59.זו" מהפכה"מאפשר הצצה להיקפה האפשרי של 

 
, על היעדר הבחנה ברורה בגדריו בי� השלב הראשו� לשני בבחינת מבחניה של פסקת ההגבלה ראו ש�

, הגנה על הזכות לשוויו�ועל הבחנה נוספת בי� הגישה המרחיבה לגישה הקלאסית להיק� ה; 413' בעמ
  .413' בעמ, ראו ש�

 לפסק 26' פס, 715) 4(ד סב"פ, היוע� המשפטי לממשלה' מ נ"בע" המפקד הלאומי" 10203/03� "בג 51
 ).2008(נאור ) כתוארה אז(דינה של השופטת 

 .נו של המשנה לנשיאה ריבלי� לפסק די17' פס, 4ש "לעיל ה, פלוני עניי� 52
 .  לפסק דינו של הנשיא ברק40 ,38' פס, 50ש "לעיל ה, חוק טל עניי� 53
, 45 לז עיוני משפט" ביקורת שיפוטית חוקתית יישומית או מופשטת: בשלות יחסית"ראו רונ� פוליאק  54

 לפסק דינו של הנשיא 21' פס, 529) 5(נוד "פ, מדינת ישראל' ילגדו נס 4424/98פ "ע; )2014 (56–55
א� הכרעה בו אינה , )'פגיעה'שלב ה(טכניקה מקובלת היא לדלג על השלב הראשו� ): "2002(ברק 

פסקת (קיומו של השלב השני �שכ� נית� לדחות הטענה החוקתית בשל אי, פשוטה ואינה נחוצה
גישה זו תואמת את גישתו העקרונית של  [...]זה פעמי� מספר משפט �כ� נהג בית בית). ההגבלה

אלא א� כ� הדבר דרוש באופ� החלטי לצור� הכרעה , 'המשפט שלא לדו� בשאלה בעלת אופי חוקתי�בית
 288, 281 טו משפט ועסקי�" 'ראויה תכלית'בזכות חוקתית ועל ' פגיעה'על "ברק מדינה ; "'בעניי�

העמדה שלפיה "של ברק לשלב הפגיעה ) לדעתו(של גישתו המרחיבה ש� קובע מדינה כי ב, )2012(
נגרמת פגיעה בזכות חוקתית בכל מקרה שבו נגרע אינטרס חשוב כלשהו של הפרט מוליכה להחלה 

ולהגבלת כוח� של הרשות המחוקקת והרשות , רחבה של עקרו� המידתיות ככלל ההכרעה החברתי
 של גישה זו קשה לתחו� את היקפ� של הזכויות מכוחה, למעשה. המבצעת במקרי� רבי� למדי

 ". החוקתיות
 . 50ש "לעיל ה, חוק טל עניי�; 156' בעמ, כר� א, 50ש "לעיל ה, כבוד האד�ברק   55
 .70ש "להל� ה, איחוד משפחות עניי�  56
 .167' בעמ, כר� א, 50ש "לעיל ה, כבוד האד�ברק   57
 בזכות החוקתית  הפגיעה–מידתיות במשפט אהר� ברק ; 27ש "לעיל ה , גפרשנות במשפטלמשל ברק  58

; 50ש "לעיל ה, דיני זכויות האד� בישראלמדינה ; )מידתיות במשפטברק : להל�) (2010 (והגבלותיה
 . 50ש "לעיל ה, כבוד האד�ברק 

 .ראו ש� 59
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א� . לה קשה הרבה יותראלא שהשלמת החוקה על דר� פרשנית בהיבטי� המוסדיי� ש
 לכדי ביקורת שיפוטית של חלק� לא בשלו, מוסדיות" מהפכות" מיני"המשפט שנעשו בבית 

 שהכירה באפשרות העתידית לתקו� חוקי� חורגי� 60,מיטראל בעניי�כ� היה : ממש
 שינוי מוסדי מסוי� עולה ג� מ� האפשרות 61.הסותרי� את עקרונות היסוד של השיטה

פרשות למשל ב (62אל עבר זכויות המצויות בחוקי היסוד המוסדיי�" בלהנדידת פסקת הג"ל
  ). פרשת אחוז החסימה– 65גוטמ� בעניי� ובמיוחד 64הופנונג 63,מופז

 ליצמ� עניי�שכתבה הנשיאה ביניש וב מגדלי העופות ארגו� בעניי�כ� היה עד לאחרונה 
 עד לאחרונה היה וכ� 66.פשרות לבטל חוק בשל פג� בהלי� פסקי די� שפיתחו את הא–

   68. שפתחה פתח לביקורת שיפוטית על חוק יסוד67,או��בר בעניי�

 
 . 24ש "יל הלע, מיטראל עניי�ראו   60
 כי קיימי� עקרונות יסוד ומטרות אשר חוק חורג אינו יכול – בלא להכריע בדבר –ג� א� נניח , אכ�" 61

לרבות חוקי , הרי אלה ה� בוודאי עקרונות יסוד ומטרות אשר כל המבנה החוקתי שלנו, לפגוע בה�
 לפסק דינו של 16' פס, ש�" (ואשר הפגיעה בה� היא מהותית וקשה, עליה�מושתתי� , היסוד עצמ�
לאזכור הראשו� בקשר לביקורת שיפוטית מהותית בשל פגיעה בעקרונות היסוד של ). הנשיא ברק
  .ברק) כתוארו אז(ט  לפסק דינו של השופ30–27' פס, 47ש "לעיל ה, ר"לאו עניי�השיטה ראו 

מידתיות ברק ; )2003 (306, 305 ו משפט וממשל" ?ארבע מהפכות חוקתיות"ראו אריאל בנדור   62
לדיו� ביבוא פסקת . 24 ש"לעיל ה, )"שיפוטית(פסקת הגבלה משתמעת "ברק ; 58 ש"לעיל ה, במשפט

 לפסק דינו של 16' פס, 4 ש"לעיל ה, ההפרטה עניי� במצב של פגיעה בעקרונות חוקתיי� ראו הגבלה ג�
הואיל וסבורני כי עקרו� הכבילה משתרע על כל אות� ערכי� שהכנסת , כשלעצמי: "השופט אדמונד לוי

�,  שו� עקרו� אינו מוחלט כי א� יחסיוכי, מחד גיסא, סברה כי ראוי להג� עליה� מפניו של רוב חול
מהות �לא ראיתי מקו� לעריכתה של אבחנה בי� ערכי� הקשורי� בזכויות אד� לבי� ערכי, מאיד� גיסא

כוחה יהא יפה , כדמותה השגורה במשפטנו החוקתי, מוכ� הייתי להניח כי פסקת הגבלה. אחרי�
 ג� על ערכי� חוקתיי� המבטאי� –לאמור , בהתווית גבולותיה של ההגנה על כל אות� ערכי� חוקתיי�

 ,Suzie Navot; 24ש "לעיל ה, לדיו� בהקשר זה ראו וינטל". אינטרס ציבורי חשוב שאי� ענינו בזכויות
The Migration of Proportionality: From Human Rights to the Principle of Equality in 

 :ORLDWONTEMPORARY CIGHTS IN RUMAN Hin ,  The Case of Israel–ts Electoral Righ
)2017, .deMarek Zubik (ARLICKI GESZEK LROFESSOR PONOUR OF HSSAYS IN E. 

 לפסק 17' פס, 793) 3(ד נז"פ, עשרה�ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השש"יו' מופז נ 92/03ב "ע  63
 ).2003(מצא ) כתוארו אז(דינו של השופט 

יש לשי� לב כי בניגוד לשימוש הרווח .  לפסק דינו של השופט זמיר12' פס, 24ש "לעיל ה, הופנונג עניי�  64
הרי שבפרשה זו משתמע כי הייבוא נעשה לש� , בפסקת ההגבלה לש� קביעת מידת הפגיעה בזכות

 . וער כי ייבוא פסקת ההגבלה הושאר בצרי� עיו�עוד י. קביעת היקפה של הזכות
. גרוניס משאיר את שאלת ייבוא פסקת הגבלה בצרי� עיו�) 'בדימ(הנשיא . 47ש "לעיל ה, גוטמ� עניי�  65

תקבל ברוב וברא� גורס כי יש לייבא פסקת הגבלה שיפוטית א� במצב שבו החוק הפוגע ה'השופט ג
' מלצר מאמ� את גישתו של פרופ) כתוארו אז(השופט ; מיוחס בהמש� להבחנה שבי� שינוי לבי� פגיעה

השופט פוגלמ� משאיר את ; ברק בדבר ייבוא פסקת הגבלה ללא קשר לרוב שבו התקבל החוק הפוגע
 של פסקת א� לגופו של עניי� לדידו החוק עומד בתנאיה, שאלת ייבוא פסקת ההגבלה בצרי� עיו�

השופטת ; ג� א� החוק התקבל ברוב מיוחס, הנשיאה נאור תומכת בייבוא פסקת הגבלה; ההגבלה
א� נוטה לכיוו� זה ג� במצב שבו החוק , חיות אינה מכריעה בשאלת ייבוא פסקת ההגבלה) כתוארה אז(

ההגבלה והמשנה לנשיאה רובינשטיי� סבור כי אי� מקו� עתה להידרש לפסקת ; התקבל ברוב מיוחס
 .השיפוטית

ד "פ, ראש הכנסת�יושב' כ ליצמ� נ"ח 5131/03� "בג; 47ש "לעיל ה, מגדלי העופותארגו�  עניי�ראו   66
, הקודמת בזמ�, ליצמ� עניי�ב(פסקי הדי� ניתנו בפער זמ� של יותר מחודש זה מזה ). 2004 (577) 1(נט
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השימוש בכלי� מוסדיי� במסגרת דיאלוג ,  שנראה להל�כפי, בעשור השני למהפכה
   . מעניינתשבי� הרשויות מקבל תפנית

   למהפכה השני העשור. ב

  מידתי ואה זמני: הכנסת. 1

 במובני� של דיאלוג 69.וש של הכנסת בחקיקה זמניתבעשור האחרו� ניכרת עלייה בשימ
נראה שהכנסת מודעת לא רק למהפכה החוקתית . יש לחקיקה הזמנית משמעות רבה, חוקתי

ע� זאת היא מאותתת לבית המשפט העליו� כי בכל . אלא א� למהפכת הזכויות המתרחשת
צורכי "בבחינת , לעיתי� צרכי� מיוחדי�, לכנסת,  יש לה–הנוגע להגבלת זכויות אד� 

ובשני� האחרונות היא עושה זאת בכלי , בזכויות האד�" לפגוע"הכנסת נאלצת ". השעה
ובכ� נדמה , הכנסת מחוקקת חוקי� בהוראות שעה. חקיקה זמנית: מוסדי שצובר תאוצה

".  מידתיזמני הוא: "שהיא מניפה כלפי בית המשפט העליו� דגל שעליו מתנוססת הכתובת
המונע איחוד משפחות ע� , )הוראת שעה(וקקה את חוק האזרחות כ� עשתה הכנסת בח

שהסדיר את הפטור לבחורי הישיבות מגיוס , )הוראת שעה( את חוק טל 70;פלסטיני�

 
שתי ). 27.9.2004 נית� ביו� מגדלי העופותארגו�  עניי� ופסק הדי� ב17.8.2004ית� ביו� פסק הדי� נ

א� בית המשפט הכיר באפשרות לביקורת שיפוטית בשל פג� בהלי� החקיקה היורד , העתירות נדחו
 Bar-Siman-tov, The לדיו� בעילת הביקורת השיפוטית על פג� בהלי� החקיקה ראו. לשורש ההלי�

Puzzling Resistance ,25ש "לעיל ה. 
 .5ש "לעיל ה, התקציב הדו שנתי עניי� 67
אומנ� בית המשפט אינו מכריע בשאלת היק� תחולתה של הדוקטרינה בדבר התיקו� החוקתי   68

, א� אני סבורה כי קיימי� עקרונות יסוד, אכ�: "זאת קובעת הנשיאה ביניש כי וע�, חוקתי בישראל�הלא
אשר פגיעה בה� תעורר שאלות קשות של סמכות ובכלל זה , העומדי� בבסיס קיומנו כחברה ומדינה

 ומוטב א� לא יתרחש –במקרה כזה . ספקות א� בשינוי החוקה מדובר או בכינונה של חוקה חדשה
המשפט להכריע הא� הכנסת חרגה מסמכותה המכוננת ופגעה ביסודות בסיסיי� של יידרש בית  –לעול� 

לדיו� ).  לפסק דינה34' פס, ש�" (המקרה שלפנינו אינו מקרה כזה. המדינה כמדינה יהודית ודמוקרטית
 ספר גבריאל ב�" תיקו� של חוקה שאינו חוקתי"חוקתי ראו אהר� ברק �בדוקטרינת התיקו� החוקתי הלא

 YANIV ROZNAI, UNCONSTITUTIONAL; )2011, לקח ומיכאל ב� עורכי��דנה כה�, ד הא�דו (361

CONSTITUTIONAL AMENDMENTS: THE LIMITS OF AMENDMENT POWERS (2017)) להל� :
ROZNAI, UNCONSTITUTIONAL CONSTITUTIONAL AMENDMENTS .(התקציב  עניי�אדגיש רק כי ב

 .נחקק בהוראת שעהדובר בחוק יסוד ש) ש� (הדו שנתי
 Ittai Bar-Siman-tov, Temporary Legislation, Better Regulation and Experimentalist ראו  69

Governance: An Empirical Study, 12 REG. & GOV’T 192, 197–198 (2018) . במסגרת המחקר
 ועד הכנסת – 1949 –במסגרתו נבחנה חקיקה מהכנסת הראשונה (טוב �סימ��האמפירי שעשה איתי בר

כי נצפתה ,  מהחקיקה הישראלית היא זמנית8.7%אומנ� נמצא כי רק , )2015 אוקטובר –התשע עשרה 
וכי החקיקה הזמנית הייתה , עשרה השני� האחרונות�מגמת עלייה בשימוש בכלי החקיקה הזמנית בחמש

 .  מס� החקיקה בכנסת זו15.41%
העתירה נגד החוק נדחתה ברוב דעות ; 2003–ג"התשס, )ההוראת שע(חוק האזרחות והכניסה לישראל  70

ד "פ ,שר הפני�'  המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ–עדאלה  7052/03� "בבג) 6:5(
 ). איחוד משפחותעניי�: להל�) (2006 (202) 2(סא
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המונע הבאת חשוד בעבירות ביטחו� ,  את התיקו� לחוק סדר הדי� הפלילי71;ל"לצה
תיקוני (כלכלית  חוק ההתייעלות ה73;"המסתנני�" חוקי 72;)הוראת שעה(להארכת מעצר 

  עד כדי כ� היה הכלי של הוראת שעה75. ועוד74,)חקיקה ליישו� חוק ההתייעלות הכלכלית

 
עתירה . 2001–א"התשס, )הוראת שעה(חוק דחיית שירות ביטחו� לתלמידי ישיבות שתורת� אומנות�   71

כנסת ' רסלר נ 24/01� "שהוגשה נגד החוק נדחתה מבלי שנקבע דבר באשר לחוקתיות החוק בבג
, מצא) כתוארו אז(מפי השופט , בית המשפט). 1רסלר  עניי�: להל�) (2002 (699) 2(ד נו"פ, ישראל

ק דחיית שירות החוק הזמני בוטל בחו).  לפסק דינו18–15' פס(התייחס ישירות לסוגיית זמניות החוק 
ש "לעיל ה, חוק טל עניי�אשר הותק� בעתירה ב, 2002–ב"התשס, לתלמידי ישיבות שתורת� אומנות�

50 .( 
, )2006–ו"התשס(, )הוראת שעה) (עצור החשוד בעבירת ביטחו�( לחוק סדר הדי� הפלילי 5' ראו ס  72

: בית המשפט קבע כי ההוראה. מעצר של חשוד בעבירת ביטחו� שלא בנוכחותושאפשר דיו� בהארכת 
כבוד האד� : אינה יכולה לעמוד בשל שהיא נוגדת את עקרונות היסוד החוקתיי� הקבועי� בחוק יסוד"

 ). משנה לנשיאה ריבלי� לפסק דינו של ה35' פס, 4ש "לעיל ה, פלוני עניי�" (וחירותו
אשר נחקק , 2013–ג"התשע, ) והוראת שעה3' תיקו� מס) (עבירות ושיפוט(החוק למניעת הסתננות   73

פשר להחזיק במשמורת יהתיקו� א. 1954–ד"התשי, )עבירות ושיפוט(כתיקו� לחוק למניעת הסתננות 
ש "לעיל ה (ננות הראשונה חוק ההסתבפרשת. מסתנני� שהוצא נגד� צו גירוש לתקופה של שלוש שני�

אינה חוקתית משו� שהיא , כאמור בחוק למניעת הסתננות, נקבע כי תקופת משמורת של שלוש שני�, )4
 ושב ,תוק� החוק, בעקבות פרשת זו. א לתיקו�30' ובוטל ס, כבוד האד� וחירותו: יסוד�סותרת את חוק

ג� . 2013–ד"התשע, ) והוראת שעה4' תיקו� מס) (עבירות ושיפוט(וק למניעת הסתננות והתקבל הח
' א ופרק ד30' בוטלו ס) 4ש "לעיל ה (חוק ההסתננות השנייהובעתירה בפרשת , �"תיקו� זה הותק� בבג

נחקק מחדש , שהוכרז כבלתי חוקתי בפרשת אד�, לחוקא 30' ס, האחד: עיקרי התיקו� היו שניי�: "לחוק
והסעי� , כ� שהתקופה המרבית המותרת להחזקה במשמורת מכוחו קוצרה משלוש שני� לשנה אחת

בגדר השינוי . הוחל רק על מסתנני� שהסתננו למדינת ישראל לאחר כניסתו לתוק� של התיקו� החדש
שבו ישהו מסתנני� ' מרכז שהייה'תק� מסוי� כעל אשר מאפשר להכריז על מ', השני הוס� לחוק פרק ד

 לפסק 8' פס" (ושלא נית� להרחיק� מישראל בעת הזו, 4' שהגיעו לשטח ישראל בטר� נחקק תיקו� מס
נחקק החוק למניעת הסתננות ולהבטחת יציאת� של מסתנני� , בהמש�). דינו של השופט פוגלמ�

אשר פרק א שלו תיק� את החוק , 84ח "ס, 2014–ה"התשע, )תיקוני חקיקה והוראות שעה(מישראל 
ונקבעו הוראות שמכוח� נית� להחזיק מסתנני� במשמורת לתקופה של עד שלושה , למניעת הסתננות

ראו בהקדמה לפסק דינה (חודשי� ולהורות על שהיית� במרכז שהייה לתקופה של עד עשרי� חודשי� 
 בית המשפט בדעת רוב קבע בפרשת). 4ש "הלעיל ,  חוק ההסתננות השלישיתשל הנשיאה נאור בפרשת
אשר קבעו את התקופה המרבית להחזקה במרכז , כא לחוק�32ו) א(ד32'  כי סחוק ההסתננות השלישית

 . סיכו�ה, ש�לפירוט הדעות בפסק הדי� ראו .  בטלי�–השהייה 
, )�2018 ו2017 חקיקה ליישו� המדיניות הכלכלית לשנות התקציב תיקוני(חוק ההתייעלות הכלכלית   74

 .217ח "ס, 2016–ז"התשע
, ) הוראת שעה–היוועדות חזותית) ( מעצרי�–סמכויות אכיפה(ראו למשל חוק סדר הדי� הפלילי   75

השר ' לשכת עורכי הדי� בישראל נ 1548/07� "אשר הותק� בעתירה בבג, 93ח "ס, 2007–ז"התשס
הסדר ניסיוני לעריכת דיוני� משפטיי� בבקשות : "החוק קבע). 14.7.2008, פורס� בנבו (ני�לביטחו� פ

טר� הגשת כתב , להארכת מעצר או בבקשות לשחרור בערובה של חשודי� בגירי� בהליכי� ראשוניי�
 לפסק דינה של השופטת 1' פס, ש�)" (Video-Conference(באמצעות היוועדות חזותית , אישו�
לא עמדה בנטל השכנוע , כתוכנה לעת הזו, העתירה שלפנינו: "העתירה נדחתה מ� הטע� כי). יה'פרוקצ

להצביע על קיו� פגיעה חוקתית מהותית בזכויות חשודי� בהפעלת שיטת ההיוועדות החזותית במער� 
 ). יה' לפסק דינה של השופטת פרוקצ22' פס, ש�" (התנאי� כפי שנקבעו בחוק
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 בי� היתר ג� חוק יסוד 76,שהכנסת החליטה להפעילו ג� כדי לחוקק חוקי יסוד, מוצלח
  77.ולא פע� אחת אלא פעמיי�, שנתי בהוראת שעה�הקובע תקציב דו

 
הצעות חוק והסתייגויות שבביצוע� כרוכה עלות (משק המדינה : יסוד� את חוקכ� למשל חוקקה הכנסת  76

כי הצעת חוק , לתקופת ניסיו� של שנה, ש� נקבע", 478ח "ס, 2002–ב"התשס, )הוראת שעה) (תקציבית
, לאחר כשנה הוטמע הסדר זה.  חברי כנסת לפחות50תקציבית לא תתקבל בכנסת אלא בקולותיה� של 

לעיל , שנתי�הדו התקציב עניי�ראו " (משק המדינה: א לחוק יסוד3'  בהוראותיו של ס,בשינויי� אחדי�
היסוד לקריאה �מבט בפרוטוקול הדיו� לקראת הכנת חוק). לפסק דינה של הנשיאה ביניש. 8' פס, 5ש "ה

 –היסוד ולתפקידה של הכנסת � למעמד� של חוקיחוש� את מודעות� של חברי הכנסת, שנייה ושלישית
כ� ). 5ש "לעיל ה (2שנתי �הדו התקציב עניי�וכ� ליחסי הכוחות שלה ע� הממשלה שהדהדו כבר אז את 

אומנ� לא במסגרת , יסוד�מדובר כאמור בתיקו� לחוק: " אמר,כ פינס"חה, ר הוועדה"למשל יו
אבל עדיי� , אלא כא� זה עניי� כלכלי, משורייני�ג� לא בסעיפי� ה, היסוד הרגילי� המהותיי��חוקי
כי מחר יתקנו את , זה תקדי� מסוכ�: "כ יוסי כ� התבטא באמירה נבואית כמעט"חה; "יסוד�חוק
אני לא : "כ שאול יהלו� אמר"חה; "ואתה לא תוכל להגיד כלו�, יסוד הממשלה בהוראת שעה�חוק

יסוד �יחוקקו חוק, אמונה על חקיקת חוקי יסודש, בוועדת חוקה, לא יכול להיות שכא�. מציע כלו�
ועדת , 500' ראו פרוטוקול ישיבה מס" (זה דבר שמנוגד לכל הגיו� ולבסיס של חוקי היסוד. כהוראת שעה

הכנסת העבירה את , בנוס�). http://bit.ly/2NtiOEs) 3.7.2002(, �15הכנסת ה, חוק ומשפט, חוקה
המוציא מתחולה , 188ה "ח התשע"ס, )�20ת שעה לכנסת ה והורא3' תיקו� מס(הממשלה : יסוד�חוק

) ד(25' סאת  ו,)18הקובע כי מספר השרי� לא יעלה על (היסוד �לחוק) ו(5'  את ס�20לגבי הכנסת ה
3234/15� "התיקו� הותק� בבג). הקובע כי מספר סגני השרי� לא יעלה על ארבעה(היסוד �לחוק 

העותרת העלתה שלוש " ):9.7.2015, פורס� בנבו (הכנסת ר"יו' נ לפיד יאיר בראשות עתיד יש מפלגת
, יסוד�לטענת העותרת אסור לממשלת מעבר ליזו� תיקו� בחוק, ראשית. טענות עיקריות כנגד התיקו�

העותרת טענה כי לא נית� , שנית; אשר באמצעותו היא כובלת את שיקול דעתה של הממשלה העתידית
העותרת , לבסו�; היסוד�וזאת בשל מעמד� של חוקי, ראת שעהיסוד בדר� של הו�לתק� הוראות בחוק

הצביעה על מספר פגמי� בהלי� החקיקה אשר לטענתה יורדי� לשורשו של ההלי� ומצדיקי� את 
וקידו� ההלי� בוועדה , סדרי הדיו� המיוחדי� שננקטו, ובה� סד הזמני� שבמסגרתו עבר התיקו�, ביטולו

ובית , העתירה נדחתה).  לפסק דינה של הנשיאה נאור7' פס" (משפטחוק ו, המיוחדת ולא בוועדת החוקה
ולא הייתה פגיעה בעקרו� , מפי הנשיאה נאור קבע כי לא נפל פג� היורד לשורש הלי� החקיקה, המשפט

בית המשפט חזר על הלכת , היסוד בהוראת שעה�באשר לתיקו� חוק). ש�(ההשתתפות של חברי הכנסת 
שלפיה אי� די בכ� שהתיקו� נעשה על דר� של הוראת שעה וכי , )ש�, שנתי�והתקציב הד עניי�( או��בר

א� מדובר בנסיבות (הנשיאה ביניש באותה הפרשה  לפי המבחני� שהציעה, יש לבחו� כל מקרה לגופו
היסוד ומהי מידת  מהי המאטריה שאותה מסדיר חוק, עהפני חקיקה קבו�שבגינ� עדיפה חקיקה זמנית על

ואשר , היסוד המתוק� עומד במבחני��לגישת בית המשפט חוק). ת משטריי� וזכויותהפגיעה בעקרונו
הרי שבית המשפט קבע כי משהחוק התקבל במליאת הכנסת שזה עתה , לטענה על ממשלת מעבר

 ). לפסק דינה של הנשיאה נאור14' פס, ש�(אי� מקו� לטענה זו , נבחרה
ע "ח התש"ס, )תיקו�) (הוראת שעה) (הוראות מיוחדות( �2010 ו2009תקציב המדינה לשני� : יסוד�חוק 77

יסוד  חוק. שנתי שייקבע בחוק אחד� יהיה תקציב דו�2012 ו2011שקבע כי תקציב המדינה לשני� , 550
תקציב המדינה : יסוד� חוק–ג� הוא בהוראת שעה , זה בהוראת שעה היה המש� של חוק יסוד קוד�

אשר קבע כי התקציב יהיה , 134ט "ח התשס"ס, )הוראת שעה() הוראות מיוחדות (�2010 ו2009לשני� 
: יסוד� לחוק3' ג� חוק יסוד זה שינה הוראות בס, כמו חוק היסוד הקוד�. 2010–2009שנתי לשני� �דו

 לפסק דינה של הנשיאה 1' וראו פס, שקובעות כי תקציב המדינה ייקבע למש� שנה אחת, משק המדינה
ג� לאחרונה נחקק חוק . היסוד אשר נדחתה העתירה נגד חוק, )ש� (ישנת�התקציב הדו עניי�ביניש ב

, )הוראת שעה) (הוראות מיוחדות (�2018 ו2017תקציב המדינה לשני� : יסוד� חוק–יסוד תקציב זמני 
, נגד הארכת הוראת השעה הוגשה עתירה של המרכז האקדמי למשפט ולעסקי�. 1182ו "ח התשע"ס

התקציב  עניי�(צאת התראת בטלות בשל שימוש לרעה בסמכות המכוננת שהובילה בסיכומו של דבר להו
העותרי� טענו כי הכנסת פעלה בחוסר סמכות כשקבעה את תיקו� , בתמצית). 4ש "לעיל ה, 2שנתי �הדו
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 עיו� בעתירות 78.בדיוק כפי שהכנסת ציפתהמתברר שבית המשפט הגיב לחקיקה זו 
מעלה כי בפע� הראשונה שהוגשה עתירה נגד הוראת השעה נמנע בית המשפט מהתערבות 

נדמה   תגובתו של בית המשפט79).לבד מבמקרה קיצוני במיוחד והוא חוק ההסתננות(
א� , חקיקה זמנית איננה חסינה מהתערבות שיפוטית: "שתאמה את רצונה של הכנסת

ראתה כי " מעניי� כי כאשר הכנסת 80".תח� התערבות בה עשוי להיות צר מ� הרגילשמ
. חסינות זו מפני התערבות שיפוטית נמוגה, את הוראת השעה) כמה פעמי�(והאריכה " טוב

 וכ� היה באשר לתיקו� לחוק סדר הדי� הפלילי 81,כ� היה בחוק טל שבסופו של דבר בוטל
התקציב  בעניי� כ� היה לאחרונה ג� 82.עבירות ביטחו�בעניי� הבאת חשוד להארכת מעצר ב

במקרה זה (!) יסוד בהוראת שעה שהוארכה בפע� החמישית�באמצעות חוק, 2שנתי �הדו
 בשל 83"שמשמעותה מובהקת' התראת בטלות'"בדמות " כרטיס אדו�"הוציא בית המשפט 

  . תבמצב שבו אי� מתקיימות נסיבות חריגו" יסוד�חוק"שימוש לרעה בכותרת 
  : השופט רובינשטיי�) בדימוס(יפי� לעניי� זה דבריו של המשנה לנשיאה 

 
" יסוד�חוק"מוש לרעה בכותרת ו� מהווה שיהואיל ותיק, משק המדינה באמצעות תיקו� זמני: יסוד�חוק

 . וכי הוא תיקו� לא חוקתי לחוקה
 . 23ש "לעיל ה, לניתוח הדינמיקה מהפ� המוסדי ראו למשל אהרונסו�  78
: ית המשפט את העתירות נגד חוק דחיית שירות וקבע כידחה ב) 50ש "לעיל ה (חוק טל עניי�כ� למשל ב  79

מתבקשת המסקנה כי לא , טר� הגיע העת להכרעה בשאלת חוקתיותו של חוק דחיית השירות "[...]
הצבענו . עמדנו על הבעייתיות החוקתית של החוק, ע� זאת. וכי די� העתירות להידחות, הגענו לשלב זה

היינו מכריזי� על בטלות הסדריו של חוק ,  מצב הדברי� עתהעל כ� כי אילו החלטנו להכריע על פי
יהא מקו� , ציינו כי קיי� חשש כי א� לא יחול שינוי מהותי בתוצאות הפעלתו של החוק. דחיית השירות

שכ� לעת הזו לא נוכל להכריע , בצד החלטתנו כי העתירות נידחות, הנה כי כ�. לשקול את הכרזתו כבטל
, משיכי� וקובעי� כי א� תימש� המגמה ולא יהיה שינוי משמעותי במצב הדברי�הננו מ, באי חוקתיות�

קביעתנו היו� הינה כי חוק דחיית השירות , אכ�. קיי� חשש כי חוק דחיית השירות יהפו� לבלתי חוקתי
א� כי קיי� חשש כי הוא עשוי להיות לבלתי חוקתי א� לא יחול שינוי , הוא עוד לא בלתי חוקתי

 ).  לפסק דינו של הנשיא ברק70' פס, ש�" (צאות הגשמתו הלכה למעשהמשמעותי בתו
עוד אומרת . יה' לפסק דינה של השופטת פרוקצ20' פס, 75ש "לעיל ה, לשכת עורכי הדי� בישראלעניי�   80

בריסו� שיפוטי רב , מלכתחילה, פטנוהג בית המש, בבחינת חוקתיות של חוק הכנסת: "ש� השופטת כי
לא על נקלה יכריז בית המשפט כי חוק שחוקקה הכנסת הינו . בבואו להפעיל את ביקורתו השיפוטית

 .העומדת ביסוד המשטר הדמוקרטי בישראל, עיקרו� זה נטוע בתורת הפרדת הרשויות[...] בלתי חוקתי 
קיימת חשיבות להיבט זמניותו של החוק , חוקבהפעלת הביקורת השיפוטית על חוקתיותו של , יתר על כ�

להצר עוד יותר את נכונותו של בית המשפט להתערב בחקיקת , במקרי� מסוימי�, כשיקול העשוי
אינני אומר כי בעצ� הגבלת תוקפו של מעשה חקיקה כלשהו  ':עמד על כ� השופט מצא באומרו. הכנסת

א� פגיעה .  החקיקה מפני ביקורת חוקתית יש כדי לחס� את מעשה– 'הוראת שעה' או בהגדרתו כ–
וחוק , אינה פגיעה מותרת,  בזכות חוקתית שאינה לתכלית ראויה או שמידתה עולה על הנדרש'זמנית'

על יסוד שיקולי� של , המשפט�א� ייתכנו מקרי� שבה� יחליט בית. הפוגע פגיעה כזאת עלול להיפסל
 בלי –ועל יסוד זה להניח ,  כנימוק למידתיותו'מניז' של חוק 'זמניותו'להתחשב ב, מדיניות שיפוטית

הציטוט ,  לפסק דינה18–17' ראו פס" (' כי החוק עומד ביתר מבחניה של הביקורת החוקתית–לפסוק 
 ).  לפסק דינו17–15' פס, 71ש "לעיל ה, 1רסלר  עניי�של השופט מצא מתו� 

 . 4ש "לעיל ה, רסלר עניי�  81
 . 4ש "לעיל ה, פלוני עניי�  82
  .רובינשטיי�) 'בדימ (לד לפסק דינו של המשנה לנשיאה' פס, 4ש "לעיל ה, 2התקציב הדו שנתי  עניי�  83
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מהתראת הבטלות  התראת הבטלות בענייננו מבקשת לצעוד צעד מה נוס�
ביקשנו  , ש�– )"סג� שר במעמד שר"(שנקבעה בעניי� הסתדרות הרופאי� 

 ,משנקבע כי המדיניות דאז צלחה, )'בפסקה מ, ש�( "תמרור לעתיד"להציב 
 בעניי� יש עתיד "יו� פקודה"א� בא ; את הס� החוקי התקי�, א� בקושי ג�

� בר" משהסוגיה כבר נדונה בבג– בענייננו. השני� מבקשי� אנו –או� 
בשעה , בחינת נורית אזהרה מהבהבת יהא; "כרטיס אדו�"להוציא 

  84.הנוכחית שהמערכת תשקול דרכיה בסו� הוראת השעה

 נדמה כמרענ� את כללי המשחק ג� ,והטעי�בדברי� אלה  השופט רובינשטיי� לא הסתפק
כי אי� משמעות הדברי� שתיקו� של קבע יהיה חוקתי א� בשל , א� בלא לטעת מסמרות

המכוננת יש  תכיפות התיקוני� החוקתיי� על ידי הרשות" גרס כי, ויתרה מכ�, היותו קבוע
 נוקטת הרשות אותה סו�הרי"וכי , "בה כדי להשפיע על מידת התערבותו של בית המשפט

ואול� נדמה שההמש� הטבעי ; המכוננת בתיקו� החוקה מחייב ג� ריסו� מצד בית המשפט
הוא שככל שהרשות המכוננת אינה נוקטת היא עצמה ריסו� של ממש בבואה , לדברי� אלה

,  רחבה יותר–נכונותו של בית המשפט לבקרה , לתק� את עקרונותיה החוקתיי� של המדינה
רי כי עדיי� תהא מצומצמת מהביקורת אותה נוקט בית המשפט כלפי חקיקה ג� א� ב

  85".שג� היא מצומצמת מעיקרא, במעמד נורמטיבי רגיל
הטומנת בחובה , התראת הבטלות במקרה זה, מנקודת המבט של דיאלוג בכלי� מוסדיי�

היא למעשה מענה של בית המשפט לטענת המחוקק , מסר נורמטיבי חרי� כלפי הכנסת
לא בהכרח היה , שא� לא כ�, חקיקה שג� המחוקק תופס כפוגענית(דבר מידתיות החקיקה ב

, ערכי�היחס בי� זמניות לבי� מידתיות איננו חד). בוחר בכלי המוסדי של החקיקה הזמנית
ולכ� אי� די בהיותה , ונית� לומר כי מדובר א� במאפיי� שעשוי להיחשב למקרי� על מידתיות

וכ� (כשמדובר בחקיקת יסוד , יתרה מכ�.  להיחשב למידתית בהכרחשל חקיקה זמנית כדי
, הזמניות היא בעוכריה, )רובינשטיי�) בדימוס(עולה מפורשות מדבריו של המשנה לנשיאה 

בנקודה גאומטרית זו . שכ� תיקוני� תכופי� מקריני� על מידת מעורבותו של בית המשפט
 חסרונו של –ובמקרה הישראלי , �בא לידי ביטוי חסרונ� של כללי המשחק המוסדיי

  : החקיקה: יסוד�חוק

בשולי הדברי� נחזור על שנאמר בבית משפט זה לא אחת בדבר הצור� 
את מעמד� של חוקי , בי� היתר, אשר יסדיר, החקיקה: יסוד�של חוק בקיומו

כי , דעת לנבו� נקל, מחד גיסא[...] ישראל והאפשרות לתקנ�  היסוד במדינת
פרלמנטרית מתוקנת שהסדרת נושא החקיקה  מוקרטיהאי� זה בריא בד

, מאיד� גיסא. רשות ותפקידה�רשות ;תיעשה א� על ידי הרשות השופטת
הרלבנטית ממלאת את תפקידה  מקו� שאי� הרשות, כפי שיארע לא אחת

. מפעולת הרשות האחרת אי� מנוס, והצור� המשפטי קיי� במובהק, כדבעי
מחוקקת  כרשות, החקיקה של הכנסתבבואנו לבחו� את תקינות עבודת 

. איננו יכולי� להתעל� מפגמי� מהותיי� הנופלי� בה, ומכוננת כאחת

 
 . ש�  84
 . רובינשטיי�) בדימוס(לה לפסק דינו של המשנה לנשיאה ' פס, ש�  85
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אול� עד שזה יזכה , החקיקה: הראוי הוא א� כ� בכינו� חוק יסוד הפתרו�
אי� מנוס מקביעת כללי� מנחי� לש� שמירה על  ,ויר העול�ולהגיע לא

ידי כ� לכבד �ועל, ישראליהפרלמנטרי ה עקרונותיו הבסיסיי� של המשטר
לכבד את עקרונות המשטר  , לכבד את עבודתה ואת תוצריה–את הכנסת 

  86.החוקתי

  פוסל לא – בשל לא: העליו� המשפט בית. 2

 בית המשפט העליו� לנהוג בזהירות בכל הנוגע לשימוש השני למהפכה המשי�ג� בעשור 
כגו� , חוקתיות חוק�י� בגי� אילצד זאת הוא פיתח את תורת הסעד. בסעד של בטלות חקיקה

ברטוריקה .  ומודל הבטלות היחסית שמתמקד בתוצאת הפג�87סעד השעיית הצהרת בטלות
או ', חלל חקיקתי'למנוע "של בית המשפט השימוש בסעד של השעיית הצהרת בטלות נועד 

   89. או לתת בידי המחוקק תקופת זמ� מספקת לתיקו� הפג� החוקתי88,"נזק לציבור
 מבחי� כאמור בי� הפג� או 90,אשר נולד במשפט המנהלי, טלות היחסיתמודל הב

א� " מדגישה הנשיאה ביניש כי העופותמגדלי  בעניי�כ� למשל . ההפרה לבי� תוצאתו
המשפט מגיע למסקנה כי נפל בהלי� החקיקה פג� היורד �באות� מקרי� נדירי� שבה� בית

לעניי� זה יש . המוחלטת של החוקאי� בכ� כדי להביא בהכרח לבטלותו , לשורש ההלי�
לבי� ' פג� היורד לשורש ההלי�'להבחי� בי� השאלה א� נפל בהלי� חקיקתו של חוק 

התשובה לשאלה . השאלה מהי התוצאה הנובעת מקיומו של פג� מסוג זה בהלי� החקיקה
הרי שלעניי� חוק אשר נפסל בשל פג� [...] פי מודל הבטלות היחסית �אחרונה זו תקבע על

אי� כל מניעה שהמחוקק יחוקק מחדש את אותו חוק ממש תו� שהוא , הלי� חקיקתוב
  91".מקפיד הפע� לחוקקו בהלי� תקי�

 
 .רובינשטיי�) בדימוס(לו לפסק דינו של המשנה לנשיאה ' פס, ש�  86
מרזל טוע� במאמרו כי בבסיס ). 2005 (39) 1( טמשפט וממשל" השעיית הכרזת הבטלות"יגאל מרזל   87

 מת� אפשרות לרשות האחרת –והשני ,  מניעת חלל חקיקתי–הראשו� : ונלי�הסעד מצויי� שני רצי
מרזל מציע להכפי� את . להסדיר את העניי� לפי הרציונל של הפרדת רשויות וכיבוד הרשות המחוקקת

השעיית הכרזת הבטלות תהא סעד ראוי אפוא רק א� תפגע באופ� : "כ�, הסעד לדרישות המידתיות
לשכת מנהלי  עניי�; 4ש "לעיל ה, צמח עניי� וראו .)40' בעמ, ש�" (ל הפרטמידתי בזכויות היסוד ש

 .4ש "לעיל ה, ההשקעות
 .  לפסק דינו של הנשיא ברק69' פס, ש�  88
הצהרה של , כידוע: " לפסק דינו כי44' פסב  קבע השופט זמיר,4ש "לעיל ה ,צמח עניי�ב, כ� למשל  89

היא יכולה . אינה חייבת להיכנס לתוק� באופ� מיידי, או הוראה בחוק, המשפט על בטלות חוק�בית
ויה לקראת כדי לאפשר היערכות רא, א� הנסיבות מצדיקות זאת, )פרוספקטיבית(להיות עתידית 

כדי , הנסיבות מחייבות לדחות את מועד הכניסה לתוק� של הצהרת הבטלות, במקרה זה. [...] הבטלות
לתת סיפק בידי הכנסת לדו� כנדרש , לתת סיפק בידי המשיבי� להגיש את הצעת החוק הנדרשת לכנסת

. קיקה הצפויהובי� לבי� לתת סיפק בידי המשיבי� להכי� את הצבא כנדרש לקראת הח, בהצעת החוק
בהתא� לכ� אנו קובעי� כי הצהרת הבטלות תיכנס לתוק� רק בתו� שישה חודשי� מיו� מת� פסק די� 

 ". זה
 .  לפסק דינו של הנשיא ברק15' פס, 66ש "לעיל ה, ליצמ� עניי�  90
 . ביניש) כתוארה אז( לפסק דינה של השופטת 17' פס, 47ש "לעיל ה, מגדלי העופותארגו�  עניי� 91
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בבטלות היחסית ומצידה של , בד בבד ע� העלייה בשימוש בהשעיית הצהרת הבטלות
 ניכרת עלייה בשימוש בית המשפט העליו� בעילת הבשלות או – בחקיקה זמנית –הכנסת 

 עילת הבשלות חוסה תחת The Ripeness Doctrine.92 –"  הבעיה הבלתי בשלהדוקטרינת"
שבית המשפט משתמש בה� לש� הכרעה , המטרייה הרחבה של משפחת עילות הס�

נית� לראות בבשלות . בשאלה א� יש לדחות עתירה על הס� או שיש מקו� לבררר� לגופה
אלא ה� , הס� אינ� קבועות בחוקעילות . מקרה פרטי של עילת הס� בדבר העתירה המוקדמת

לפי הוראת סעיפי� , המבוססת על סמכותו של בית המשפט הגבוה לצדק יצירה שיפוטית
לדו� בענייני� שהוא רואה צור� לתת בה� סעד למע� , השפיטה: יסוד�לחוק) ד(�ו) ג(15

עילת הבשלות משמשת לבחינת . הצדק ואשר אינ� בסמכותו של בית משפט אחר
א� לא , דוקטרינת הבשלות נועדה לשימוש במיוחד. של עניי� להכרעה שיפוטית" �וכנות"ה

, ולא נית� לקבוע, אינו מעורר פגיעה חוקתית" על פני הדברי�"במצב שבו החוק הנבח� , רק
במצב טיפוסי זה העתירה אינה . א� יש בו כדי לפגוע בזכות חוקתית, מבלי שהחוק ְיי#ש�

מערכת עובדתית " להכריע בה מבלי שתהא לפניו כיוו� שבית המשפט נדרש, בשלה
   93."החיונית לצור� מת� הכרעה שיפוטית עקרונית, ברורה ושלמה ,קונקרטית

ובמיוחד בכשליה , לא זה המקו� לדיו� מעמיק בתורה זו ובהתאמתה לדי� הישראלי
למשל בפרשות ( היא אומנ� קנתה לה אחיזה בשורה ארוכה של פסקי די� 94.ובבעיותיה

 
 8–3' פס, ממשלת ישראל' לובל נ 7190/05� "בג; 26' בעמ, 4ש "לעיל ה ,עדאלהראו למשל עניי�  92

שר ' לקסר נ 6972/07� "בג; )18.1.2006, פורס� בנבו(ור נא) כתוארה אז(לפסק דינה של השופטת 
בוגרי התיכו�  3429/11� "בג; )22.3.2009, פורס� בנבו( לפסק דינו של השופט דנציגר 26' פס, האוצר

איגוד הנאמני�  3803/11� "בג; )5.1.2012, פורס� בנבו (שר האוצר' הערבי האורתודוקסי בחיפה נ
המועצה המוסלמית  7872/10� "בג; )5.2.2012, פורס� בנבו (ישראלמדינת ' בשוק ההו� בישראל נ

� "בג; )7.6.2012, פורס� בנבו( לפסק דינו של השופט עמית 14' פס, ראש ממשלת ישראל' ביפו נ
 לפסק דינה של 8–1' פס,  לפסק דינו של הנשיא גרוניס28–11, 7–1' פס, הכנסת' סבח נ 2311/11

 לפסק 8–3' פס, יח לפסק דינו של השופט רובינשטיי�, טו–יד, ח' פס, רנאו) כתוארה אז(המשנה לנשיא 
 לפסק דינו של השופט 2' חיות ופס) כתוארה אז( לפסק דינה של השופטת 3' פס, דינו של השופט הנדל

 לפסק דינו של 68–41, 14–8, 3–1' ספ, 47ש " לעיל ה,גוטמ� עניי�; )17.9.2014, פורס� בנבו(מלצר 
 60, 4, 2–1' פס ,4ש "לעיל ה, אבנרי עניי�; וברא�' לפסק דינו של השופט ג21–4' פס, הנשיא גרוניס

 דינו ד לפסק"י' פס,  לפסק דינו של השופט דנציגר50–49' פס, מלצר) כתוארו אז(לפסק דינו של השופט 
. 54ש "לעיל ה, פוליאק;  לפסק דינו של השופט עמית47–45' של המשנה לנשיאה רובינשטיי� ופס
 והטקסט הנלווה לה 1ש "ה, 33 ח משפטי� על אתר" בשלות ועוד"לדוגמאות נוספות ראו אריאל בנדור 

 להתייחסות לדוקטרינת הבשלות כפרקטיקה חדשה של בית המשפט ).לרשימת פסקי די� נוספי�) (2016(
על בשלות "קו 'צ'ראו ילנה צ, אשר אינה מייצגת את הפרקטיקה הנהוגה בביקורת שיפוטית בישראל

, "בשלות ועוד", לדוקטרינת הבשלות כהלכה חדשה ראו בנדור). 2012 (419 מג משפטי�" וחוקתיות
 עתירה מוקדמת ועתירה –ביסס הלכה זאת על עילות ס� מוכרות א� שבית המשפט : "35–34' בעמ, ש�

,  הרי שלפחות בהקשר של ביקורת שיפוטית על חוקתיות חוקי� היא נתפסת כעילת ס� חדשה–כוללנית 
לדיו� ". המעוררת שיקולי מדיניות ייחודיי� החורגי� מעילות הס� המסורתיות של המשפט המנהלי

 מבט אחר על –� "החזרת עטרה ליושנה בעילות הס� של בג"נער בדוקטרינת הבשלות ראו ג� אד� ש
לדיו� בעילת הבשלות בהקשר  .https://bit.ly/2BDhex5) 2012(הטרקלי� " פסק הדי� בעניי� חוק הנכבה

" עשרי� שנה לקעדא�) בקרוב (–הניחו לוועדות הקבלה "ספציפי של חוק ועדות קבלה ראו נטע זיו 
 .http://bit.ly/2C1N3Af) 2014 (35  מבזקי הארות פסיקה– זכויות אד�: ברשת" המשפט"

 . לפסק דינו של הנשיא גרוניס2' פס ,92ש "לעיל ה, סבח עניי� 93
 . http://bit.ly/2y46cib) 2015 (14, 27 עור� הדי�" מגרדי� את אחוז החסימה"סוזי נבות  ראו למשל  94
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א� , ) ועוד98 פרשת אחוז החסימה97,"חוק החר� "96,"חוק הנכבה "95,"ק ועדות קבלהחו"
  . ספק בעיניי א� יש לה מקו� במשפט החוקתי הישראלי

הטיעוני� הנורמטיביי� שיוצגו להל� ה� בבחינת הערות בנוגע לדוקטרינת הבשלות 
פחית ביקורת המראות כי מדובר בכלי מוסדי שנועד לה, כמודל יישומי לביקורת שיפוטית

  .ובכ� לצמצ� את החיכו� שבי� הרשות השופטת לרשות המחוקקת, שיפוטית
לחוקק חוק הפוגע בזכויות , לכאורה, דוקטרינת הבשלות מאפשרת לכנסת, ראשית

במסגרת השלב הראשו� של . שבחוקי היסוד בלא שהוא עומד בתנאיה של פסקת ההגבלה
הרי שמשמעות , וא� הזכות מוכרת,  מוגנתהבחינה החוקתית נבחנת השאלה א� נפגעה זכות

 לא ברור כיצד דוקטרינת 99.הדבר היא כי כל דבר חקיקה פוגע לכאורה בזכויות האד�
 שהרי נית� לטעו� כי משמעותה של הדוקטרינה 100,היעדר הבשלות מתיישבת ע� תפיסה זו

 101.היא כי הכנסת מוסמכת לחוקק חוק הפוגע בעת חקיקתו בזכות פגיעה לא מידתית
. הלכת הבשלות מאפשרת הפחתה דרמטית של הביקורת השיפוטית על חקיקה, כלומר

 שאינה יוצרת בהכרח זיקה – 102הלכת הבשלות מונעת ביקורת שיפוטית מופשטת, שנית
שבה נוהגת הביקורת השיפוטית , "דר� המל�" בניגוד ל– 103בי� חוקתיות לבי� יישו�

יי� של הדוקטרינה מתעל� מ� הצור� שימוש בהיבטי� הטכנ,  שלישית104.בישראל עד כה
דוקטרינת ,  רביעית105.בביקורת שיפוטית על חקיקה המתחייבת מהיבטיה המהותיי�

 
 .92ש "לעיל ה, סבח יי�ענ  95
 . 92ש "לעיל ה, בחיפההאורתודוקסי בוגרי התיכו� הערבי  עניי�  96
 . 4ש "לעיל ה, אבנרי עניי�  97
 .47ש "לעיל ה, גוטמ� עניי�  98
 . 68–67, 57–56, 52–51' בעמ, 58ש "לעיל ה, מידתיות במשפטברק   99

טי� לפיה השלב הראשו� של הבחינה החוקתית אינו מופשט לחלוש לדיו� בטענה .לפחות בפ� הפרקטי 100
 . 53' בעמ, 54ש "לעיל ה, ראו פוליאק

 . 92ש "לעיל ה, "בשלות ועוד"בנדור  101
לבי� ) על פני הדברי�( בי� ביקורת שיפוטית מופשטת לעניי� ההבחנה) 92ש "לעיל ה (סבח עניי�ראו  102

ובית המשפט , בישראל לא מוכרת הבחנה זו: "ש� קבע הנשיא גרוניס כי, ביקורת שיפוטית יישומית
" )אבסטרקטית(ער� במרבית המקרי� ביקורת חוקתית מופשטת , בבוחנו עתירות חוקתיות, הגבוה לצדק

 ).  לפסק דינו19' פס, ש�(
 לפסק דינה של הנשיאה 33' פס, משטרת ישראל' נ האגודה לזכויות האזרח בישראל 3809/08 �"ראו בג 103

 .  והטקסט הנלווה לה9ש "ה, 422' בעמ, 92ש "לעיל ה, קו'צ'צ; )28.5.2012, פורס� בנבו(ביניש ) 'בדימ(
בנדור . 53' בעמ, 92ש "לעיל ה, "בשלות ועוד"ראו בנדור , קתיותלביקורת על הקשר בי� יישו� לבי� חו 104

. ההפ� הוא הנכו�. להשלי� על עצ� חוקתיותו, ככלל, האופ� שבו חוק מיוש� אינו אמור: "גורס כי
 לקבוע –הוא אכ� חוקתי וא� , התשובה לשאלה א� מותר לייש� את החוק אמורה לקבוע את חוקתיותו

עצ� העובדה שנית� להפר חוק באמצעות שקילת שיקולי� זרי� או בהפעלת הסמכות . את אופ� יישומו
אינה עילה , מפלה או כזה שפגיעתו בחופש הביטוי כחלק מכבוד האד� אינה מידתית מכוחו באופ�

בניגוד ללשונו , באופ� מפלהג� א� יתברר כי חוק ועדות הקבלה מיוש� , כ�. לבטלות חוקתית של החוק
הסעד ההול� לא יהיה ביטול החוק [...] כבוד האד� וחירותו : המפורשת של החוק וא� בניגוד לחוק יסוד
 ).ש�" (כי א� ביטול� של החלטות הסותרות אותו

הדוקטרינה בארצות הברית כוללת היבט מהותי כ� למשל . 445–444' בעמ, 92ש "לעיל ה, קו'צ'ראו צ  105
טענה על בסיס . �First Amendment Overbreadth כ� למשל דוקטרינת ה–של הבחנה בי� מדרג זכויות 

וזכויות אחרות (חוקתיות על כל חקיקה המגבילה את חופש הביטוי �דוקטרינה זו יוצרת חזקה של אי
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הבשלות מאפשרת לרשות המבצעת ליטול חלק מתפקיד בית המשפט בביקורת החוקתית 
 106.היינו קו הגנה נוס� להסרת פגמי� חוקתיי�, בכ� שתאמ� פרשנות סבירה לריפוי הפג�

המשפט מפחית את הביקורת השיפוטית ומונע חיכו� בינו לבי� הרשות המחוקקת כ� בית 
� ממק� "בג. בהעבירו אותו במידה רבה ליחסי� שבי� הרשות המחוקקת לרשות המבצעת

נית� לומר כי . "להנחלת ערכי� חוקתיי�' קו ההגנה הראשו�'�אפוא את הרשות המבצעת ב
לטובת ריסו� חקיקה פוגענית של , ברית�תכבעל, אליו את הרשות המבצעת' מקרב'� "בג

במוב� , קירוב זה עשוי להביא לידי חיזוק מעמדה של הרשות המבצעת. הרשות המחוקקת
לחקיקה " (� לקבוע בעצמה את הפרשנות הראשונית"זה שהיא נהנית מלגיטימציה מטע� בג

   107).הנחזית להיות בעייתית
להצדיק את הפעלתה של הדוקטרינה ג� א� יהיה נית�  – לו ואולי החשוב מכ,חמישית

סבורני כי לא נית� להיזקק לדוקטרינת הבשלות  ,כדי להימנע מביקורת שיפוטית על חוק
הוא מהווה .  תיקו� לחוק יסוד הוא לעול� בשל,לשיטתי. כאשר עסקינ� בתיקו� לחוק יסוד

הוא מינורי  ועל כ� ג� א� השינוי ,היקפה ופריסתה, שינוי של גבולותיה. שינוי של החוקה
הוא לעול� בשל לדיו� בפני בית המשפט  – ואיננו בבחינת תיקו� לא חוקתי לחוקה

ובא בפני בית  הכאשר דוקטרינת הבשלות מעול� לא הופעלה , למיטב ידיעתי108.העליו�
בית די� חוקתי במקו� ב או , הדוקטרינהמקו� הולדתה של, בארצות הברית(משפט עליו� 

  .קהתיקו� של החו) אחר בעול�
הכנסת העוסק : יסוד�לאחרונה נידו� בבית המשפט העליו� בישראל תיקו� שנעשה לחוק

 נגד התיקו� לחוק היסוד וכ� נגד התיקו� לחוק הכנסת 109. של חבר כנסתבהלי� של הדחה
שראוי לדיו� מעמיק במסגרת ,  בפסק הדי�110.נדחתה פה אחדוהיא , �"הוגשה עתירה לבג

א� רק שופט אחד מבי� תשעת . וקטרינת הבשלותעסקו השופטי� בעיקר בד, אחרת
את השאלה המכרעת ) והותיר בצרי� עיו�(העלה לדיו�  – השופט סולברגוד  כב–השופטי� 

  :תחולתה במקרה של תיקו� לחוקהלבאשר לדוקטרינה זו ו

בדבר התאמתה , עיו��שאותיר בצרי�, הערה זו נאמרת בכפו� לשאלה[...] 
ביקורת שיפוטית על התיקו� רמטיבית של של עילת הבשלות למסגרת הנו

  111.החוקתי

 
ועדה להתמודד ע� החשש שחקיקה שעולה בקנה אחד הדוקטרינה למעשה נ). הקבועות בתיקו� הראשו�

 . ע� החוקה עלולה להגביל התנהגות מותרת
 . 62' בעמ, 54ש "לעיל ה, ראו פוליאק  106
 .63–62' בעמ, ש� 107
ש "לעיל ה, ROZNAI, UNCONSTITUTIONAL CONSTITUTIONAL AMENDMENTSדיו� בסוגיה זו ראו   108 

 KEMAL GöZLER, JUDICIAL REVIEW OF;68ש "לעיל ה, "תיקו� של חוקה שאינו חוקתי"ברק ; 68

CONSTITUTIONAL AMENDMENTS: A COMPARATIVE STUDY (2008). 
 המסמי� את הכנסת) ג(א42' במסגרתו הוס� ס, 1086ו "ח התשע"ס, )44' תיקו� מס( הכנסת: יסוד�חוק  109

בו נקבעו ש, 1087ח "ס, 2016–ו"התשע) 43' תיקו� מס(וחוק הכנסת ; חברותו של חבר כנסת את להפסיק
 .א לחוק8' הוראות בס, בהתא�

 ). 27.5.2018, פורס� בנבו (הכנסת' ב� מאיר נ 5744/16� "בג  110
 . לפסק דינו של השופט סולברג14' פס, ש�  111
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א� שהוא עוסק  מפיה� של השופטי� עצמ�" חוק ההדחה"זכה לש� , אגב, נושא העתירה
  112.בחוק יסוד ולא בחוק רגילבעיקרו 

ראוי להדגיש כי מנקודת המבט של הביקורת השיפוטית בדיאלוג שבי� בית , מכל מקו�
טרינת היעדר הבשלות טקטיקת הימנעות של בית המשפט לבי� הכנסת יש הרואי� בדוק

 בית 113.ולמעשה צמצו� היקפה של הביקורת השיפוטית, המשפט מביקורת שיפוטית
יש הגורסי� כי בדוקטרינה קיי� ,  מנגד114.איננו מסכי� ע� קביעה זו, אגב, המשפט עצמו

ת במוב� זה שהיא מאפשרת לבית המשפט להרחיב את הביקור, דווקא ממד אקטיביסטי
אי� לראות בדוקטרינה טקטיקת הימנעות , לפי גישה זו. השיפוטית הנוגעת ליישומו של חוק

 קבע הנשיא גרוניס כי חוק שאינו סבח בעניי� כ� למשל 115.אלא הזמנה לביקורת שיפוטית
מעלה פגמי� חוקתיי� עשוי ביישו� עתידי לפגוע פגיעה בזכות שאינה עומדת בתנאיה של 

   116.פסקת ההגבלה
 אני מציעה לראות בדוקטרינת הבשלות כלי מוסדי שבמסגרתו בית המשפט על כ�

ובכ� כמוב� , )ועל חקיקה בלבד(העליו� מקטי� את מידת הביקורת השיפוטית על חקיקה 
שתי " בבחינת –מקטי� את מידת החיכו� והמתח בינו לבי� הרשות המחוקקת והמבצעת 

 בציטוט מדבריו של השופט פוגלמ� באשר לדוקטרינה עצמה אסתפק". ציפורי� במכה אחת
דוקטרינת הבשלות אמנ� קנתה שביתה : " דוקטרינה זושל ,י לדעתי הראו–בדבר מיקומה 

א� לא הייתי מציע כי נעשה בה שימוש כל אימת שאי� בידנו נתוני� מוחלטי� , בפסיקתנו
ת משפט תפקידו של בי. ודאות גמורה אינה תמיד מנת חלקנו[...] ביחס לשאלות חוקתיות 

ויש , דוקטרינת הבשלות היא חריג לכלל זה. זה הוא להכריע בעתירות הבאות לפתחו
   117[...]".ליישמה בצמצו� ובזהירות 

 
הכנסת ואת ההוספה של : יסוד�ההחלטה לכרו� יחד את התיקו� לחוק. ואי� זו הערה טכנית בלבד. ש�  112

, לטעמי,  יש לה–" חוק ההדחה"הלי� ההסדרה בחוק הכנסת ולכנות את שניה� בש� אחד והוא 
שוני המשפיע על הנמקת פסק , �היא מטשטשת את השוני הנורמטיבי שבי� שני ההסדרי. משמעות רבה

והראיה היא שרוב השופטי� לא , הדיו� בטענת הבשלות נעשה כאילו היה מדובר בחקיקה רגילה. הדי�
הבהירות �אי. התייחסו כלל להבחנה שבי� חוק יסוד לחוק רגיל בכל הנוגע לתחולתה של טענת הבשלות

 פסק די� –אול� כאמור , מסגרת פסק הדי�באשר לשוני הנורמטיבי בא לידי ביטוי ג� בהיבטי� אחרי� ב
 .זה ראוי לדיו� נפרד

 . 92ש "לעיל ה, ראו שנער 113
שימוש בעילת חשוב להבהיר כי ה: " לפסק דינו של הנשיא גרוניס22' פס, 92ש "לעיל ה, סבח עניי�ראו   114

כפי [...] מדיו� בחוקתיות החוק העומד לבחינת בית המשפט ' טכניקת הימנעות'הבשלות לא נועד להוות 
, החלטה לדחות את ההכרעה במקרה שהובא לפני בית המשפט ':נאור בעניי� לובל' שציינה השופטת מ
 לפסק דינה 7פס� (' העשויה לעכב את ההכרעה א� לא בהכרח למנוע אות, הבשלות על יסוד דוקטרינת

לא יעסוק בבירור� , במשאביו המוגבלי�, השימוש בעילת הבשלות נועד להבטיח שבית המשפט.]). .[.
במצבי� מסוימי� עשוי השימוש בעילת הבשלות , יתירה מכ�. של טענות היפותטיות ותיאורטיות

נדו� על פניו אינו כרו� בפג� וזאת במקרי� בה� החוק ה, ולמנוע דחייתה לגופו של עניי�, עתירה' להציל'
אול� יישו� עתידי שלו עשוי להצביע על כ� שהחוק פוגע בזכות חוקתית פגיעה שאינה מותרת , חוקתי

 ".לפי תנאי פיסקת ההגבלה
 השיפוטית ראו ג� אצל הדי� להרחבת הביקורת. 51–50' בעמ, 92ש "לעיל ה, "בשלות ועוד"בנדור  ראו 115

 .  והטקסט הנלווה אליה13ש "ה, 423' בעמ, 92ש "לעיל ה, צקו'צ
 .  לפסק דינו של הנשיא גרוניס22' פס, 92ש "לעיל ה, סבח עניי� 116
 . לפסק דינו של השופט פוגלמ�2' פס, 47ש "לעיל ה, גוטמ� עניי�  117
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מאפשרת ג� היא " הליכי� מתגלגלי�"הטכניקה המכונה , בדומה לדוקטרינה הבשלות
ות ובמקו� זאת להעיר לרשוי, לבית המשפט העליו� שלא לפסוק בהלי� של חוקתיות חוק

 גישה זו מעוררת 118.ולהעניק זמ� לתיקו� המצב, ולהפנות את תשומת ליב� לשינויי� רצויי�
 בעניי� כפי שעולה מדבריו של המשנה לנשיא ריבלי� 119,א� היא קשיי� לא מבוטלי�

  120:התנועה להגינות שלטונית

 להיעתר שהיו נכוני� החיובית של המשיבי� בשל חשיבות המטרה ועמדת�

 אני סבור כי אי�, ברגיל; "שמרטפות"תי יד לפעולת הנת, להמלצותינו

 מעקב של הרשויות ולקיי� "שמרט�" המשפט לשמש מעי��תפקידו של בית

 סבור אני כי ברגיל מוטלת על . אחר התנהגות�"עתירה מתגלגלת"במסגרת 

 קיומה של עילת התערבות במחלוקת משפטית בית המשפט החובה לבחו�

  .מניה וביה – ולכא�  לכא�–ולהכריע בה 

משמעותו של השימוש בטכניקה של הוראת שעה מצידה של הכנסת והשימוש בכלי של 
צעד "מצידו של בית המשפט היא שכל רשות נסוגה " הלי� מתגלגל"בשלות וא� של 

בכ� מרחיקות הרשויות בפועל את הפוטנציאל לחיכו� . ביחסה ע� הרשות השנייה" לאחור
הכלי� , היינו.  את האפשרות לביקורת שיפוטית על חוקי�ביניה� ומקטינות עד למינימו�

חלש מזה " חיכו�"המוסדיי� החדשי� מאפשרי� העשרה של הדיאלוג החוקתי במחיר של 
נית� כמוב� להתווכח א� התוצאה של הימנעות . שנגר� בהחלטה על בטלות חקיקה

 בעשור השלישי כפי שמצטייר" המינימליז� השיפוטי"וא� , מביקורת שיפוטית היא ראויה
נית� לראות בכ� , תהא הגישה אשר תהא. למהפכה החוקתית תור� לחיזוקה של החוקתיות

" דיאלוגית"כשכל רשות תורמת את חלקה לאיזו� המוסדי באמצעות הפעלה , פתרו� הרמוני
  . של הכלי� המוסדיי� העומדי� לרשותה) להבדיל מאידאולוגית(

  אל העתיד העשור השלישי ומבט : במקו� סיכו�. ג

  ?"דממת החוקה"האומנ� סו ל: הכנסת. 1

בחינה של יחסי הרשויות ממעו� הציפור מלמדת כי ג� כיו� בית המשפט העליו� שומר על 
,  הניתני� היו�הסעדי� א� ג�. בהיבט של ביטול חקיקה ו ע� הכנסתיריסו� ואיפוק ביחס

 יותר הרבה גדולה מאפשרי� לבית המשפט מעורבות, הדיאלוגיי�לאחר פיתוח הכלי� 
 קט�עד היו� בוטל בישראל מספר  .חוקי� מביטול להימנע ממשי� הוא זאת בכל – מבעבר

דוקטרינת הבשלות שפותחה בשני� האחרונות מצמצמת עוד יותר את . ביותר של חוקי�
  . פוטנציאל החיכו� שבי� הרשויות הנובע מביטול הוראת חוק

 
 יד משפט וממשל" בי� משפט לשפיטה: מגמות במשפט ציבורי בישראל" ראו אריאל בנדור �לדיו� על כ 118

ש "ל הלעי, יקותיאלי עניי�כגו� " (הליכי� מתגלגלי�"המציג דוגמאות רבות ל, )2012 (389–379, 377
4.(  

 .ש�  119
 ). 9.6.2009, פורס� בנבו (משרד התחבורה' התנועה להגינות שלטונית נ 1527/06� "בג 120
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. משמעות החוקתית של הסמכות המכוננתהכנסת הפנימה את המהפכה החוקתית ואת ה
12�כ� למשל הכנסת חוקקה ב � שנה בדיוק לאחר שנחקק חוק היסוד 22, 2014 במר

 נחקק 2018 ביולי 19�ב. משאל ע�: יסוד�הוא חוק,  במספר12�את חוק היסוד ה, האחרו�
 בכ� נית�.  מדינת הלאו� של הע� היהודי–ישראל : יסוד�חוק,  במספר13�חוק היסוד ה

שנתי כאל חוק �תקציב דו: יסוד�איני מתייחסת לחוק(לטעו� כי תמה השתיקה החוקתית 
במוב� , בלא לעסוק בשאלת תבונת� או חיוניות� של שני חוקי היסוד). יסוד במוב� המהותי

, הפנמה של המדרג הנורמטיבי: המסר מבחינתה של הכנסת הוא ברור,  החוקתישל הדיאלוג
משאל ע� נחקק לאחר שהכנסת : יסוד�חוק. עי� של הכנסתולמעשה של תורת שני הכוב
 עוד בטר� בח� בית המשפט העליו� את חוקתיותו של 121.חוקקה חוק רגיל למשאל ע�

 מהל� זה מקפל בתוכו את ההבנה כי יש 122.החליטה הכנסת לחוקקו כחוק יסוד, החוק
עלול , ה זאתוא� תעש, נושאי� שהכנסת איננה ריבונית לטפל בה� במסגרת חקיקה רגילה

בדיוק כפי שקיימת במשפט החוקתי . בסמכות המחוקקת" שימוש לרעה"הדבר להיחשב 
הסדרי� "כ� ראוי להכיר בדוקטרינה של , הישראלי תורת ההסדרי� הראשוניי�

   123".חוקתיי�
הבהיר בית , שנתי�בעקבות חקיקה נוספת של חוק יסוד העוסק בתקציב דו, לאחרונה

המשיכה ,  מלבד זאת2.124 התקציב הדו שנתי בעניי�, ה לעילשנידונ, המשפט את עמדתו
ובתקופה קצרה יחסית נחקקו תיקוני� , הכנסת בחקיקה תכופה של תיקוני� לחוקי היסוד

 תיקו� העוסק באצילת 125,)מספר השרי� וסגני השרי� בממשלה(הממשלה : יסוד�לחוק

 
ח "ס, 2010–א"התשע, )תיקו�) (השיפוט והמינהל, ביטול החלת המשפט(חוק סדרי השלטו� והמשפט   121

58. 
חוק סדרי השלטו� : "ובה� נאמר כדלקמ�,  נגד החוק כולל א� שתי פסקאותפסק הדי� בעתירה שהוגשה  122

אשר קבע כי החלטת , 2010–א"התשע, )1תיקו� מספר ) (ביטול החלת המשפט והמינהל(והמשפט 
השיפוט והמינהל של מדינת ישראל לא , לפיה המשפט, במסגרת הסכ� או באופ� חד צדדי, הממשלה

העתירה העלתה טענות כנגד תוכנו של . ישור הכנסת ועריכת משאל ע�טעונה את א, יחולו עוד על שטח
 נית� בעתירה צו על תנאי 20.11.2012ביו� . יסוד ולא בחוק, ההסדר וכנגד אופ� הסדרתו בחקיקה ראשית

 היש מקו� –וא� כ� , הא� ההסמכה לעריכת משאל ע� אינה חייבת להיות מעוגנת בחוק יסוד'בשאלה 
 12.3.2014ואול� ביו� , 17.6.2014 הדיו� בהתנגדות לצו על תנאי נקבע ליו� .'להתערבות שיפוטית

אשר עיג� את ההסמכה לעריכת משאל ע�  ,משאל ע�: יסוד�התקבל בכנסת בקריאה שנייה ושלישית חוק
 כנסת ישראל' ותד נ 9149/10� "בג" (ויש למחוק אותה, הכל מסכימי� כי העתירה התייתרה. יסוד בחוק

  דעות– חדשות – nrg"  רק בחוק יסוד–משאל ע� "ראו ג� סוזי נבות ; ))13.5.2014, ופורס� בנב(
)9.12.2009 (http://bit.ly/2BXn25n. 

 .הנושא ראוי להתייחסות נפרדת והוא מצוי בשלבי מחקר  123
 . 4ש "לעיל ה, 2 שנתי�הדו התקציב עניי�ראו   124
שקבע מגבלה על מספר השרי� וסגני , )�20 והוראת שעה לכנסת ה3' תיקו� מס(הממשלה : יסוד�וקח  125

בשל האילוצי� הפוליטיי� : "בדברי ההסבר להצעת חוק היסוד נכתב כ�). 76ש "ראו לעיל ה. (השרי�
עדיי� לא נית� לייש� את , יעות ומפלגות רבותהמתבססת על ס ,�34הכרוכי� בהקמת הממשלה ה

נוכח הצור� לתת את הייצוג המתחייב לחברות הקואליציה ,  לחוק היסוד1' ההסדרי� שנקבעו בתיקו� מס
אשר על כ� מוצע לתק� את חוק . ולקיי� ממשלה יציבה לקראת המשימות והאתגרי� הניצבי� בפניה

 לחוק היסוד יחולו רק על ממשלה 1' שנקבעו בתיקו� מסוכ� לקבוע כי חלק מההסדרי� , הממשלה: יסוד
 והוראת שעה לכנסת 3' תיקו� מס(הממשלה : יסוד�ראו דברי הסבר להצעת חוק" (�21שכוננה מהכנסת ה
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ו� העוסק בסגני  תיק126,סמכות לעניי� הכרזת מלחמה או נקיטת פעולה צבאית נרחבת
  128).א7ותיקו� לסעי� , הדחת חברי כנסת(הכנסת : יסוד� וכ� תיקוני� לחוק127השרי�

 
התיקו� קובע כי יהיה נית� למנות , כ� כמו. )http://bit.ly/2zVp6cu ,588ה "ח הממשלה התשע"ה, )�20ה

 )).ג(5' ס(שר בלי תיק 
סמכויות לעניי� פתיחה במלחמה או נקיטת פעולה ) (5' תיקו� מס(הממשלה : יסוד�ו הצעת חוקרא  126

במסגרת חוק , לצד זאת .http://bit.ly/2y4eNSj ,204 ח"ח הממשלה התשע"ה) צבאית משמעותית
: ק ב הקובע כי"והוס� לו ס,  לחוק6' תוק� ס, 637ח "ס, 2018–ח"התשע, )12' תיקו� מס(הממשלה 

' לפי ס,  סמכות הממשלה להחליט על פתיחה במלחמה או על נקיטת פעולה צבאית משמעותיתאצילת"
 ". תהיה לוועדת השרי� לענייני ביטחו� לאומי, היסוד�לחוק) 1א(40

. 212ח "תשעהח הממשלה "ה) אצילת סמכות לסג� שר) (6' תיקו� מס(הממשלה : יסוד�ראו הצעת חוק  127
כיה� ראש הממשלה כשר הממונה על : "ולפיו, 1ק ג"היסוד ס�ק לחו33' הוס� לס, במסגרת התיקו�

ג� לסג� שר באותו , )ג(או ) ב(בהתא� להוראות סעיפי� קטני� , רשאי הוא לאצול את סמכותו, משרד
: ונאמרו עליו בי� השאר הדברי� הבאי�,  מתנגדי�5 תומכי� מול 8התיקו� התקבל ברוב של ". משרד

החוק ישפר את המצב במוב� שהוא נות� יותר סמכויות לסג� שר  ':כ סלומינסקי"ר הוועדה חה"יו
ליצמ� מכר את השבת בנזיד עדשי� והממשלה ': כ גרמ�"חה'; הבריאות במשרד חשוב מאי� כמוהו

מתו�  ("'התיקו� לא מכשיר את היותו סג� שר במעמד שר': ד בליי"ש הוועדה עו"יועמ'; הלכה ע� זה
 הודעות –הכנסת " 'חוק ליצמ�'יה ושלישית את החוק המכונה ועדת החוקה אישרה לקריאות שני"

 ). http://bit.ly/2Qzfeuy) 10.1.2018( הכנסת
,  חברי הכנסת90ברוב של , הכנסת רשאית"כי ) 1()ג(א42' קובע בס, )44' תיקו� מס(הכנסת : יסוד�חוק  128

, רה של אותה כנסתלאחר היבח, להחליט להפסיק את חברותו של חבר הכנסת א� קבעה שהתקיי� בו
 �) 45' תיקו� מס(הכנסת : יסוד�בדברי ההסבר להצעת חוק". לגבי מועמד) 3(או ) 2)(א(א7האמור בסעי

) � 75, 74ו "ח הכנסת התשע"ה, )א7השעיית חבר הכנסת שהתקיי� בו האמור בסעי
http://bit.ly/2NsxOT8 ,ל בניגוד כיו� אי� אפשרות לפעול נגד אד� שנבחר לכנסת הפוע: "נאמר כי

 �א האמור ולא מקבל עליו את הגבולות החיוניי� של הפעילות הלגיטימית 7לעקרונות הקבועי� בסעי
ויש להמתי� ולראות א� יציג את מועמדותו לקראת , אלא א� כ� מעשהו מגיע לכדי עבירה פלילית

בכנסת אלא ג� יש בכ� לא רק פגיעה חמורה בכנסת ובאמו� הציבור . הבחירות הבאות כדי לפעול כלפיו
לחוק ) 1ט(57שלפי הוראות הסעי� האמור וסעי� , הפרת התחייבות ברורה של אותו נבחר ציבור

אני מתחייב ': מצהיר בכתב ההסכמה שלו למועמדות, 1969–ט"התשכ, ]נוסח משולב[הבחירות לכנסת 
 �מי . 'הכנסת: יסוד�א לחוק7לשמור אמוני� למדינת ישראל ולהימנע מלפעול בניגוד לעקרונות סעי

לפי המבחני� שנקבעו בבית , שבאופ� ברור מפר את העיקרי� החיוניי� שעליה� מושתתת המדינה
עוד נאמר בדברי ההסבר ". ג� א� כבר נבחר לכנסת, אינו ראוי להיות חבר הכנסת, המשפט העליו�

המוצע חוק ומשפט של הכנסת ערה לרגישות הרבה של ההסדר , ועדת החוקה: "להצעת חוק היסוד כי
ולצור� לתת ביטוי בהוראות חוק היסוד לאיזו� המתחייב בי� הערכי� החשובי� המתנגשי� ולזכויות 

�בעת הכנת הצעת חוק היסוד לקריאה השנייה ולקריאה השלישית , לפיכ�. החוקתיות המוטלות על הכ
חה בהלי� ובה� הרוב הדרוש לפתי, תדו� הוועדה בסוגיות שעלו בדיו� בעת הכנתה לקריאה הראשונה

מידת המעורבות של בית , הסוגיה של הדחת חבר הכנסת לעומת השעייתו, ושיתו� האופוזיציה בו
השעיית חבר "שכותרתה , בניגוד להצעת חוק היסוד". המשפט בהלי� והוראת תחילה לתיקו� המוצע

ב גדול וקובע כי לפתיחת ההלי� נדרש רו" הפסקת כהונה"חוק היסוד נוקט כאמור את המילי� " כנסת
החלטה : "לחוק) 2)(ג(א42' לפי ההלי� הקבוע בס).  חברי כנסת61(מזה שהיה קבוע בהצעת חוק היסוד 

על , תתקבל לפי הצעת ועדת הכנסת שהתקבלה ברוב של שלושה רבעי� מחבריה) 1(כאמור בפסקה 
  לפחות חברי כנסת בסיעות שאינ� צדדי� להסכמי�10מתוכ� ,  חברי הכנסת70בסיס בקשה של 

, )46' תיקו� מס(הכנסת : יסוד�חוק, 2017במסגרת התיקו� האחרו� משנת ". המחייבי� תמיכה בממשלה
בהצעת ". לרבות בהתבטאויותיו"א לחוק יסוד הכנסת בהוספת המילי� 7' תוק� ס, 516ז "ח התשע"ס

ז "ח התשע"ה, )מניעת השתתפות בבחירות בשל התבטאות מועמד) (47' תיקו� מס(הכנסת : יסוד�חוק
52 http://bit.ly/2E0MF7K ,בהצעת החוק המתפרסמת בזה מוצע להבהיר כי בעילות כאמור : "נאמר כי
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  התראת בטלות : בית המשפט העליו�. 2

שנועד לאותת , בשני� האחרונות אנו עדי� לכלי מוסדי חדש שפיתח בית המשפט העליו�
מה לכלל בדבר בדו.  כי החלטותיה בעייתיות– א� לא רק לה –בעיקר לרשות המבצעת 

בכמה החלטות ". התראת בטלות"השעיית הבטלות פיתח בית המשפט העליו� את הכלי של 
  .רגישות מבחינה פוליטית נקט בית המשפט כלי זה

 השנייה עוסקת במספר 129,הראשונה בחנה את שאלת מעמדו החוקתי של סג� שר
נוהג "קיי�  והשלישית עוסקת בשאלה א� 130,רשאי להחזיק התיקי� שבה� ראש ממשלה

 131.באשר להכללתו של כבר כנסת מ� האופוזיציה בוועדה לבחירת שופטי�" חוקתי
 ע� זאת כדאי לשי� לב 132.בשלושת המקרי� דחה בית המשפט העליו� את העתירה

במיוחד בפרשה האחרונה בעניי� נציג האופוזיציה בוועדה , לרטוריקה של בית המשפט
  : לבחירת שופטי�

. א� החכ� עיניו בראשו. תשובות לה� מעלות מורכבותה. השאלות אינ� קלות
 ויתכ� שא� מעבר –נאמר שבמבט צופה פני עתיד ומבחינת הממשל הרצוי 

 נכו� לשמור על הנוהג לפיו סיעות האופוזיציה מיוצגות בוועדה –לכ� 
אי� אנו מתערבי� במקרה : נאמר זאת בצורה ברורה. לבחירת שופטי�

 
 �א לחוק היסוד נכללות לא רק פעילות 7למניעת השתתפות של מועמד יחיד בבחירות לכנסת לפי סעי

ונות היסוד פעולות שעשויות לפגוע בעקר, על פי רוב, שכ�, אלא ג� התבטאויות, מעשית של אותו יחיד
ולכ� גישה שמוציאה את ההתבטאויות הללו מגדרי , של מדינת ישראל כאמור נעשות באמצעות דיבור

 אשר לדיאלוג החוקתי מעניי� כי ."הסעי� עלולה לרוק� במידה רבה מתוכ� את העילות הקבועות בו
ישה המקובלת יובהר כי התיקו� המוצע מעג� במפורש את הג"בדברי ההסבר מבקש המכונ� להבהיר כי 

, כמו כ�. א לחוק היסוד נכללות ג� התבטאויות7לפי סעי� ' מעשי�'אשר לפיה ב, בפסיקה בעניי� זה
 �א לחוק היסוד תיעשה בצמצו� 7התיקו� לא נועד לשנות את פסיקת בית המשפט ולפיה הפעלת סעי

 ". ובאופ� דווקני כדי להג� על האינטרסי� החיוניי� ביותר של המדינה
) 23.8.2015, פורס� בנבו (ראש ממשלת ישראל' מפלגת יש עתיד בראשות יאיר לפיד נ 3132/15� "בג  129

פסק הדי� שקבע את התראת ). בעניי� מעמדו החוקתי של סג� שר במעמד שר) (1 יש עתידעניי� : להל�(
ראש ממשלת ' ההסתדרות הרפואית בישראל נ 3002/09� "בבג, 2009הבטלות בעניי� זה נית� בשנת 

 ). 9.6.2009, פורס� בנבו( ראליש
) 13.4.2016פורס� בנבו  (ראש ממשלת ישראל' מפלגת יש עתיד בראשות יאיר לפיד נ 3132/15� "בג  130

 ). בעניי� מספר התיקי� שבה� ראש הממשלה רשאי להחזיק(
שאלת מספר התיקי� שאות� רשאי ראש ממשלה להחזיק וג� מעניי� כי ג� ב. 47ש "לעיל ה, אביר� עניי�  131

ייתכ� ". נוהג חוקתי" הרכב הוועדה לבחירת שופטי� עוסק בית המשפט בעצ� בקיומו של עניי�ב
שאפשר להסתכל על הפסיקה הזו כנכונות של בית המשפט לבחו� לא רק את חוקתיות� של חוקי� אלא 

 .את עקרונות היסוד של השיטה ואת העקרונות המוסדיי�  לפתח– אולי –ובכ� , ג� של נהגי� חוקתיי�
א� במסגרתה נקבע כי ,  אומנ� נדחתה2009העתירה משנת ) 129ש "לעיל ה (ההסתדרות הרפואית עניי�ב  132

נראה כי המוסד של  [...]' התראת בטלות'ואכנה זאת , בסופו של יו� נאמר דברינו במבט צופה פני עתיד"
של סג� שר הממלא את פונקציות השר עד קצה גבול היכולת הפורמלית כשהשר המכה� הוא ', כאילו'

על המערכת . הוא מוסד הקרב לתו� דרכו, להבדיל מסג� שר במתכונתו הבסיסית, ראש הממשלה
מהוה , ח הרקע שתוארא� א� לא הביא להתערבות שיפוטית נוכ, הממשלתית לית� דעתה כי פסק די� זה

 שוב �20לאחר שבכנסת ה). רובינשטיי�) כתוארו אז(מא לפסק דינו של השופט ' פס" (תמרור לעתיד
יש עניי� (וביטל את מינויו , הפעיל בית המשפט את התראת הבטלות, מונה סג� השר ליצמ� כסג� שר

 ).129ש "לעיל ה, 1עתיד 
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ט הכנסת בבחירות הבאות לוועדה לבחירת היה ותחלי, ע� זאת. הנוכחי

שופטי� שלא למנות מטעמה בעת הבחירות לוועדה נציג מסיעות 

נית� לסבור , זאת ועוד.  תעמוד בפניה משוכה משפטית רצינית–האופוזיציה 
. כי טוב תעשה הכנסת א� תית� דעתה לגיבוש הכלל העמו� לכדי כלל ברור

  .טענות הצדדי� שמורות לה�, זההיה ויוחלט לסטות מנוהג , כ� או אחרת

 עדינה, תוכנה על, זו עתירה כי ש� הובהר. הדברי� לפתח בחזרה ונסיי�
 במינוי תפקידה במילוי, הכנסת לבי� המשפט בית בי� היחס: היא ורגישה
 של סוג נוצרה – נראה שיותר ממתח א�. שופטי� למינוי לוועדה נציגי�

קיבלה על עצמה את הנוהג במש�  נהגה הכנסת כשיפה. נורמטיבית הרמוניה
 כיהודית החברה לפיתוח דוגמא שימשה בכ�. ראוי כ�. שני� 25

   133.ודמוקרטית

נית� לטעו� כי א� . הבוחרת את נציגיה לוועדה לבחירת שופטי�, החלטה זו מכוונת לכנסת
הוא למעשה מקבל אותה בכוללו אמירה ברורה ומפורשת , שבית המשפט דוחה את העתירה

 יש להניח כי א� בכנסת הבאה ייבחרו שוב 134.ויו של חבר אופוזיציה נתפס כחריגמינ�שאי
בדיוק כפי שעשה , יבטל בית המשפט את ההחלטה, שני נציגי� מ� הקואליציה לוועדה זו

לאחר שניתנה לממשלה התראת בטלות ) בפועל במעמד שר(במקרה של מינוי סג� שר 
 הוא, שיפוטיתא� א� לא הביא להתערבות , � זהעל הכנסת לית� דעתה כי פסק די. בעניי� זה

 כלי מוסדי נוס� שמונע התערבות איההתראת הבטלות :  הרואותעינינו. תמרור לעתיד
, בסוגיה חוקתית ומזכיר את אמירותיה� של שופטי� רבי� באשר לחקיקה זמנית בעייתית

  . תבוטל בעתיד–שא� לא תשונה 
כאשר חוק . שמדובר בחקיקה של הכנסתשימוש בכלי של התראת בטלות אפשרי ג� כ

 כגו� השעיית –אזי הכלי� המוסדיי� שפיתח בית המשפט , שנחקק פוגע בזכויות האד�
� מבקש שלא " נותני� תשובה טובה למקרי� שבה� בג–הבטלות ודוקטרינת הבשלות 

או במקרה , אול� במקרי� שבה� נופל פג� בהלי� החקיקה היורד לשורש ההלי�. להתערב
פתרו�  עשוי הכלי של התראת בטלות לספק –קיקת חוק יסוד בעייתי ובהוראת שעה של ח

בצד איתות ברור ומפורש בנוגע להתערבות , מתאי� למניעת ההתערבות במקרה הראשו�
. שמונה בעקבות פסק הדי�,  מעמדו של סג� השר ליצמ�עניי�כפי שהיה הדבר ב, עתידית

שביקשה לבטל את , קוונטינסקי עניי�האחת  – רונה פסק די� לאח בעניינ�שתי עתירות שנית�
התקציב הדו  עניי�השנייה  – 135חוק המס על דירה שלישית בשל פג� חמור בהלי� החקיקה

 
  .)נ"ס, שלי ההדגשה( 47ש "לעיל ה, אביר�עניי�   133
עלי ספר : א� מפורשות, רוב שופטי ההרכב חשבו שמוטב שהנושא יוסדר, מבחינת ההסדרה העתידית  134

בשימוש (וא� בקווי� כלליי� , ) לפסק דינו3' פס, ש�, למשל השופט עמית(בחקיקה או למצער בתקנו� 
או באמירה כללית הגורסת שמוטב שהכנסת ; בפסק דינו, ש�, למשל השופט פוגלמ�, "הסדרה"בתיבה 

 ).  לפסק דינו19' פס, ש�,  השופט הנדל–תקבע כלל ברור במקו� הכלל העמו� 
 .4ש "לעיל ה, קוונטינסקי עניי� 135
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יפקו  ס– 136נתי בהוראת שעהש�דותקציב : יסוד� חוקשתקפה את חקיקתו של, 2שנתי 
   .תשובות באשר לתחולה של התראת הבטלות על חקיקה

 .2שנתי �הדוהתקציב  עניי� בקשר בי� שתי העתירות הללוא� בית המשפט עצמו 
 עניי� לפסיקת בית המשפט ב של דבריוהתייחס בסיפההמשנה לנשיא רובינשטיי� 

  : קוונטינסקי

כדברי , המשות� לשניה� הוא הגדשת הסאה או חציית הקווי� האדומי�
ו� עקר, וכפי שתיאר השופט סולברג בהרחבה; הנשיאה בעניי� ריבוי הדירות

 וקריאת הציטוטי� –הופר , החיוני כל כ� בדמוקרטיה, ההשתתפות
על זילות , למרבה הצער הכ� ,מפרוטוקול ועדת הכספי� בפסק הדי� מצביעה

הקושי בענייננו שלנו נובע א� הוא מאותו מקור כללי של יחס . הלי� החקיקה
וראו הערות (וחוק ההסדרי� הוא חלק קבוע הימנו , הממשלה לכנסת

יחסה של הממשלה ). 2–1פסקאות , ת חיות לעניי� חוק ההסדרי� ש�השופט
 נושא רב שני� שאינו קשור כלל ועיקר לזהותה הפוליטית של –לכנסת 

אטעי� . לשו� המעטה,  כעולה משני התיקי� טעו� שיפור רב–הממשלה 
כי ,  בעניי� ריבוי הדירות40כדברי השופט סולברג בפסקה , בהסכמה

היא ; כלפי הכנסת 'לעומתית'ל הליכי החקיקה אינה ביקורת שיפוטית ע"
ל היא נעשית תו� הקפדה על איזו� עדי� וזהיר להבטחת עצמאותה ש. בעדה

ש� הודגש כי אי� התיק עוסק , אכ�. "רו� מעמדה ודרכי פעולתה, הכנסת
אלא , א� ג� בענייננו הדגש לאמיתו אינו תוכני, בביקורת על תוכ� החוק

 [...]כטקסטי� חוקתיי� , ומעמד� ככאלה, חוקי יסודמוש� על המסגרת של 
אינה צריכה להיות כזאת , הכנסת אינה חותמת גומי של הממשלה, ואכ�

א� לקח עניי� ריבוי הדירות , כלל� של דברי� [...]ואסור שתהיה כזאת 
וענייננו שלנו יהיה טיוב ושיפור בעבודה הפרלמנטרית וביחס הממשלה 

   137.והיה זה שכרנו, לכנסת

 בעניי� :לכלי של התראת בטלותזה באשר מזה שוני� נראי� שו� שני פסקי הדי� ממבט רא
 בעניי�ואילו  , בית המשפט מפעיל את הכלי של התראת בטלות2 שנתי�הדוהתקציב 

בבית המשפט אשר הפעיל  והוא נדחה ,סעד זהג� הכנסת עצמה ביקשה  קוונטינסקי
הג� ,  פג� היורד לשורש הלי� החקיקהלראשונה את עילת הביקורת השיפוטית בשל
שכתב את דעת הרוב וגרס כי מדובר א� , שבפסק הדי� נחלקו הדעות בי� השופט סולברג

אשר גרס כי מדובר , לבי� השופט מזוז בדעת המיעוט, מגדלי העופותבליטוש של הלכת 
  . בסטייה מההלכה שנקבעה בפרשה זו

נקודת המבט של הדיאלוג בכלי� מ, אבקש להעיר שלוש הערות קצרות בעניי� זה
מדובר א� באחד מאות� המקרי� שבה� לראשונה קבע בית , ראשית: חוקתיי� מוסדיי�

 
 .4ש "לעיל ה, 2 שנתי�הדו התקציב עניי�  136
מנקודת מבט של השימוש . השופט רובינשטיי�) בדימוס(לח לפסק דינו של המשנה לנשיאה –לז' פס, ש�  137

וזהו חוט , הרי ששני פסקי הדי� ה� יישו� והפעלה של כלי� שנדונו בפסיקה קודמת, בכלי� מוסדיי�
 .מקשר נוס� ביניה�
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ובפע� השנייה נעשה , קרי העתירה נדחית, המשפט כללי משחק בעבר בלא להפעיל אות�
 א� – מנקודת מבט זו במחלוקת שבי� השופטי� סולברג ומזוז 138.השימוש במבח� שפותח

 נדמה לי שעמדתו של השופט –ללטשה ולהתאימה , הלכה כלשונה או לפתחהלהשתמש ב
אינני רואה סטייה מהותית . שכ� פיתוח ההלכה הוא עניי� שתמיד מתבקש, סולברג עדיפה

   .אלא יישו� מתבקש מגדלי העופותמההלכה שנקבעה ב
ו נדמה שג� במקרה זה בחר בית המשפט בשימוש בעילה טכנית ולא עסק בתוכנ, שנית
  .  פסילה טכנית לעומת מהותית–מדובר בכלי מוסדי מרס� . של החוק

 כחלק מהרצ� של הדיאלוג קוונטיסנקי בעניי�נית� לראות את פסק הדי� , שלישית
א� על פי שבית המשפט לא השתמש מפורשות במילי� . החוקתי בהקשר של התראת בטלות

התראת בטלות "נשא אופי של שפסק הדי�  נדמה ,מגדלי העופות בעניי�" התראת בטלות"
במוב� זה שקבע את כללי המשחק בהלי� החקיקה ואותת על גבולות , "נסתרת"או " פנימית

פסק הדי� של הנשיאה , לשיטתי .קוונטיסנקי בעניי�שיושמו מאוחר יותר , הגזרה שלה�
יש לראות בו ככולל התראת בטלות ג� א� מילי� אלה לא  מגדלי העופות בעניי�ביניש 

  .רו בו במפורשנאמ
חצי יובל שני� עברו מאז חקיקת� של חוקי היסוד שאפשרו את המהפכה , לסיכו�

נית� לטעו� כי הדיאלוג החוקתי שבי� הרשות המחוקקת לבי� הרשות השופטת . החוקתית
ביקורת , הלכה למעשה, מאופיי� בשימוש בכלי� מוסדיי� שרוב� ככול� נועדו למנוע

החוקתית בדבר זכויות האד� אומנ� הכירה בסמכותו של המהפכה . שיפוטית על חקיקה
הכלי� המוסדיי� , אול� כפי שהראיתי, בית המשפט העליו� לביקורת שיפוטית על חקיקה

לא . שפיתחו הרשויות מפחיתי� את השימוש בסעד הבטלות שנוסד במהפכה החוקתית
מאמ� למניעת נדמה שעיקר ה. בטוח שכל רשות תורמת את חלקה בצורה מאוזנת למצב זה

הכלי� המוסדיי� שפיתח בית . החיכו� נופל על כתפיו של בית המשפט העליו� דווקא
המשפט נועדו ליצירת ספקטרו� של התערבות בחקיקת הכנסת שחורג מהמודל הבינארי של 

גישת הספקטרו� כאמור מעמעמת את החיכו� מנקודת המבט של הטיעו� . בטלות–כשרות
שה מודל פונקציונלי של ביקורת שיפוטית מהותית בשימוש הרובני וע� זאת יוצרת למע

 קוונטינסקי בעניי� פסקי הדי�ה מעניינת היא א� ע� זאת שאל. בארסנל של כלי� מוסדיי�
מספקי� תובנות חדשות באשר למיקומה העכשווי של אכ�  2שנתי �הדוהתקציב  בעניי�ו
  .ימי� יגידו. שבי� הרשויות" מטוטלת הדיאלוג החוקתי"
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