
הכנסתינ'ועדתבישראלהשלטוולאיכותהתנועה 971/99בג"צבעקבות

מבואא.

הקדמה . 1

בכנסתשכיהנוהכנסתלחבריקצבהלהעניקהחליטההכנסתועדת

המשפטביתשנימ,ארבעכיהנוכאילוקצבהבלדב,שנימשלוש

חדשהנורמהנקבעההדיןבפסקאחד,פהזוהחלטהביטלהעליון

כמקורבכנסתחברותואתלהפוךהכנסתלחברלו"אסורשלפיה

כלכיחשין,השופטמפינקבע,עוד , 2אישיות"הנאהטובותלהפקת

עניינימבניגודהנגועימבנושאימ"לעצמה"תחוקקשהכנסתאימת

בתחומירקלאחידושימכוללהדיןפסקלהתערב,בג"צעשויחריף,

בתחומאףאלאהכנסת,ולוועדתהכנסתלחבריוהאסורהמותר

הכנסת,בכותליהמשפטביתשלההתערבות

בפסקבמסגרתו,החידושימואתהדיןפסקאתבוחנתזורשימה

שלההתערבותכללינידונימתחילהעיקריימ:חלקימשניהדין

שללבטלותההעילותמכןולאחרהכנסת,בהחלטותהמשפטבית

למבנההמסגרתאתגמתהווהזוחלוקההכנסת,ועדתהחלטת

הרשימה,

המקרהעובדות . 2

הוראתבמסגרתהכנסת,ועדתשלהחלטתהעלנסובההעתירה

שלושבכנסתשכיהנוכנסתחברישלקבוצהבגמלהלזכותשעה,

העודבות:עיקריואלה ,שנימארבעכיהנוכאילובלדב,שנימ

חברזכה , 1999בשנתהארבע-עשרה,הכנסתשללפיזורהעד

בתנאיאחוזימ,שמונהשלבקצבהבכנסתאחתכהונהשכיהןכנסת

אתהמעמידזה,הסדרלפחות,שנימארבעכנסתכחברשכיהן

לשנה,אחוזימשנישלבסיסעלהכנסתחברישלהגמלהשיעור

המלצותיהבעקבותהכנסתועדתידיעלונקבעיחסית,חדשהוא

הפרישההשכר,תנאיאתשדבקהרוזן-צבי)(ועדתציבוריתועדהשל

 , 3הכנסתחברישלוהגמלאות

שלושכעבורזמנה,טרמהתפזרההארבע-עשרהשהכנסתאלא

לכנסתנבחרו(שלאהכנסתחבריצברולאכךובשלבלדב,שנימ

אילולהןזוכימשהיוהגמלהזכויותמלואאתהחמש-עשרה)

מספרשלפנייהבעקבותשנימ,ארבעשלכהונההכנסתהשלימה

 : 4כדלקמןהקובעתהחלטההכנסתועדתקיבלההכנסת,חברי

תודהלמינהל.המכללהשלהאקדמיהמסלוללמשפטים,הספרביתבכירה,מרצה

במחקר.העזרהעלזכאיםליעלתודההחשובות.הערותיועלמדינהברקלד"רמיוחדת
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שנבחרעשרההארבעהכנסתחברשללקצבהזכותוחישוב"לצורך

תקופתאתיראושלאחריהילכנסתנבחרולאכהונתהראשיתעמ

לחוק 8בסעיףהקבועהכתקופהעשרההארבעהכנסתשלכהונתה

 ,הכנסת"יסוד:

הכנסתשלכהונתה"תקופתכיקובעהכנסתלחוק-יסוד: 8סעיף

כדיזובהחלטהישכיאפואיוצאהיבחרה",מיומשנימארבעתהיה

החמש-עשרהלכנסתנבחרושלאהכנסתחבריקצבתאתלהעלות

לפילו,זכאימהיוהכנסתשחבריהקצבה(סכומאחוזיממשישה

אחוזימ,לשמונהכהונה)לשנתאחוזימשנישלבסיס

עלנהגההכנסתחדשה,איננהזובהחלטההמשתקפתהמדיניות

כעשרימבמשךזההסדרפי

ועד 1976משנתהחלשנה,

בעקבותשבאההחלטהלאותה

בשנתצבי,רוזןועדתדו"ח

51996 , 

עסקינןשבההעתירה

ובמסגרת , 1999בשנתהוגשה

בג"צשופטיהציעוהדיון

עד-כההמסורת"שכמיטב

בלתי-ציבוריתועדהתמונה

בהחלטהתדוןאשרתלויה

ותמליץבמחלוקתהשנויה

דאז,הכנסתיו"ר , 6המלצותיה"

מקומאיןכיסברתיכון,דן

-ציבוריתועדהלמינוי

לדעתו,שכן-בג"צכהצעת

בדברהכנסתועדתהחלטת

החלטההיאהקצבההגדלת

דחייתבעקבותוראויה,נכונה

ציבורית,ועדהלמינויההצעה

תנאי,עלצובג"צהוציא

ביקשה 2001ינוארבחודש

שלהמלצתהאתהכנסתועדת

לתשלומבאשרךאלוניועדת

במקרההכנסת,לחבריהקצבה

שלכהונתהתקופתשנתקצרה

המליצה,אלוניועדתהכנסת,



 1999משנתהשעההוראתאתמעיקרהלבטל , 2001מאיבחודש

לחברימועדלאותועדששולמוהכטפיםהשבתלדרושמבלי(אולם

הכנטת,ועדתלפניהובאואלוניועדתשלהמלצותיההכנטת).

ולהשאירההמלצותאתלדחות , 2001ביולי 9ביוםהחליטה,אשר

 ... 8כנהעלהשעההוראתאת

הכנסת"נתפזרה : 1976משנתבהחלטהנאמרוכךבענייננו.העתירהנשואבהחלטה

לחברקצבהתשלוםלצורךיראוהכנסת,בחוק-יסודהקבועהכהונתהתקופתגמרלפני

כהונתהתקופתאתשלאחריה,לכנסתנבחרולאכהונתהראשיתעםשנבחרהכנסת,

בשנתבוטלזההסדרכאמור,הכנסת",בחוק-יסוד:הקבועהכתקופהכנסתאותהשל

1996 , 

 , 1 3 1בע' , 1הערהלעילהכנטת,חבריגמלאותפרשת 6

היתר,ביןוהוסמכה, , 1999דצמברבחודשהוקמהציבורית,ועדההיאאףאלוני,ועדת

הכנסת,חבריובהםהשלטון,ברשויותמשרהלנושאיתשלומיםלענייןהמלצותלהמליץ

לחבריהסתגלות""מענקהענקתבענייןהכנסת,ועדתשלאחרתהחלטהדבקההוועדה

הכנסתועדתאימצהזהבענייןההסתגלות,מענקהסדריאתלבטלוהמליצההכנסת,

(חבריהשלטוןברשויותמשרהלנושאיגמלאותהחלטתראו:אלוני,ועדתמסקנותתא

מס'תש"ס,ק"ת ,-2000תש"ס)(ביטול), 2שעה)(מס'(הוראתושאיריהם)הכנסת

ראוההסתגלותמענקבענייןההחלטהסביבהאירועיםהשתלשלותלתיאור , 6047

 , 135- 133בעי , 1הערהלעילהכנטת,חבריגמלאותבפרשתחשיןהשופטדברי

שאול(דבימוס)השופטשלהתפטרותואתיותר,מאוחרימיםשלושהשגררה,החלטה

 ,הוועדהמראשותאלוני

היאזוגרסההרשימה,נשואהדיןלפסק 153בע'חשין,השופטדברימתוךהכותרת ••

ט,יתפרסםבהמשפטהמלאבנוסחוהמאמר ,המקוריהמאמרשלמקוצרתגרסה

971בג"צ / (להלן: 117 ) 6נו(פ"דהכנט,תדעותנייבשראלהשלטוןלאיכותהתנועה 99

הכנטת),חביוגמלאותפרשת

 , 146בע'שם,חשין,השופטדברי

גמלאותבהחלטתהכנסתועדתידיעל,אומצה 996-1במסקנותיההגישהרוזן-צביועדת

תשנ"ו- ,) 2מס'(תיקוןושאיריהם)הכנסת(חבריהשלטוןברשויותמשרהלנושאי

 , 5770ק"ת, 1 996

הכנסת(חבריהשלטוןברשויותמשרהלנושאיגמלאותבענייןהחלטה

 , 5985ק"ת ,-1999תשנ"טושאיריהם)(תיקון),

ברשויותמשרהלנושאיגמלאותבענייןהכנסתועדתלהחלטת 1976משנתבתיקון

הכנסתועדתשקבעהדביוקהסדראותונקבעושאיריהם)הכנסת(חבריהשלטון

ממשלתיתעיתוכותלשכתצילום:פרת,יו 7טו Dטרציה: Dאילו
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השלטוןלאיכותהתנועההכבסת,חברינמלאותבפרשתהעותרת

הכנסת.ועדתהחלטתשלבטלותהעלשיורהמבג"צביקשהבישראל,

אתאחדפהבג"צביטל , 2002באוגוסט 20ביומשניתןהדין,בפסק

מרכזיות,דעתחוותשתיכוללהדיןפסקהכנסת.ועדתהחלטת

חבריולמסקנתהצטרףאורהשופטוריבלין.חשיןהשופטיממפי

ההחלטה.ולתוצאות

הדיונ.פסק

כלליאתחשיןהשופטסוקרהעודנות,השתלשלותהצגתלאחר

הקביעהאתומאמץהכנסת,בהליכיהנוהגימהשיפוטיימההתערבות

כזו.להתערבותסמכותהמשפטלביתקיימתשלפיההעקרונית

קבעהמשפטביתכיהשופטמזכירסמכות,שלקיומהלמרות

והקימהכנסת,להליכימיוחדימהתערבותכלליהשנימבמרוצת

שלהמיוחדמעמדהלאורהתערב,בטרמוסייגיממחסומימלעצמו

הכנסתשבהמיוחדתפעילותבאותהמתמקדחשיןהשופטהכנסת.

ובייחודענייניה,אתהכנסתמסדירהכאשרלעצמה":"מחוקקת

עולהחסינות,ובענייניחבריהשלשכרבנושאיהיאעוסקתכאשר

חשיןהשופטזו.בפעילותהקיימהחריףהעניינימניגודומזדקר

הביקורתכיבאומרוהכנסתועדתבהחלטתההתערבותאתמצדיק

צריך"מובנה"עניינימניגודקיימשבהןהחלטותעלהשיפוטית

מתייחסעניינימ,ניגודשללעילהבנוסףומעמיקה.צפופהשתהא

הכנסתועדתהחלטתכיוקובעההחלטה,לסבירותחשיןהשופט

לתקופתבהתאממשתלמתקצבהשלפיוהמקובלהכללמןסוטה

זוכהאינובמשקאחרעובדשאףבהטבהלדבריו,מדובר,השירות.

עלבהתבססומסמכות,חריגהשלהעילהאתהשופטבוחןעודבה.

החלטהלהיותהמאד"הקרובהבהחלטהמדוברכיכך

לחבריגמלאותבנושאלהחליטהכנסתשלסמכותהאינדיבידואלית".

בסמכותהואיןמשנהלחקיקתהיא-חשיןהשופטקובע-הכנסת

ההנמקותשלושלאוראינדיבידואליימ.אקטימליצורהכנסתשל

וסבירה,ראויההצדקההכנסתלהחלטתאיןכיהיאמסקנתולעיל,

בטלה.כןועל

ביןהגישותהבדליולמרותמסקנה,לאותהמגיעריבליןהשופט

השופטשלדעתובחוותהמוזכרותההנמקותשלושהשופטימ,

בג"צלהתערבותכתנאיריבלין.השופטאצלגממופיעותחשין

החלוקהאתריבליןהשופטמאמץבכנסתהפנימיימבהליכימ

בבג"צנקבעהשזוכפילקטגוריות,הכנסתפעילותשלהמסורתית

652 / הכנסת,ועדתהחלטתשלמהותהעל . 9הכבסתר Rבייושדיר 81

משנית","נורמהבגדרשהיאבהחלטהמדוברכיריבליןהשופטקובע

אופיבעלתבהחלטהמדוברשהושלמה"."חקיקהזוהיוכי

השופטקובעזה,לסממן"מעין-אישי".סממןבעלתאינדיבידואלי,

ההנמקותלשלושהדומימשונימ,מישורימבשלושההשלכותריבלין,

רףעלמשפיעהאח,דחשין:השופטשלדעתובחוותהמוזכרות

דווקניתלבדיקהההחלטהאתלהכפיףונועדהשיפוטיתהביקורת

החוקבמסגרתהתכוונההכנסתאמבשאלהעוסקהשני,יותר.
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פרטנית.נורמהלהסדירהכנסתלוועדתסמכותלהעניקהמסמיך,

קובעריבליןהשופטההחלטה.שלהסבירותלשאלתנוגעהשלישי,

בהחלטהשמדוברהרימסמכות,חריגהכאןהייתהלאאמאףכי

סממןבעלתהחלטההיותהבשלהןהסבירות,ממתחמהחורגת

חריף,עניינימניגודבעלתהחלטההיותהבשלוהןאינדיבידואלי,

הכנסתחברישלהחובהוהפרתהציבורבאמוןפגיעהבהשישכזו

הציבור.כנאמנילשמש

הראשוןצירימ:שניעלכאמור,סובבת,השופטימשלהדעתחוות

השניבכנסת.הליכימעלהשיפוטיתהביקורתלשאלתמתייחס

הכנסת.ועדתהחלטתשללבטלותההמשפטיימבצידוקיממתמקד

בהתאמ.הדיוןאתואחלקהשופטימשלדנרכמאניאףאלך

שלגפרדתלקטגוריהמקוםהישב.
 ? 10ת Oהכגבהליכיהתערבות

המסורתיתהעמדה-הכגסתבהליכיהתערבות . 1

פנימ-בהליכימלהתערבמוסמךשבג"צכךעלחולקיןאין

306בבג"צעודנקבעהזהבענייןההלכהבכנסת.פרלמנטריימ / 81 

חשיןהשופטחוזרזוקביעהעלהכבסתןן.ודעתבישרוופלאטו

כי:בקובעוהכבסת,חברינמלאותבפרשת

-העיקרוןדרךעלשוב:-הואומוסמךרשאיהמשפט"בית

כךתעשהלאכיאותעשהכיומימשלמדינהרשותכלעללצוות

יסוד:לחוק 15סעיףהוראתמפורשותאותנומורהכךואחרת.

עקרוניהמדינה,בתורתעקרוני-יסודאותנומורימגמכך ...השפיטה

 • 12יבשראל"והמימשלהמדינהבתורתמכברזהעלינושנתקבלו-יסוד

שאלה"אינהבכנסתפנימיימבהליכימהשיפוטיהפיקוחשאלת

סמכותואתיפעילבטרמ . 13דעת"שיקולשלשאלהאלאסמכות,של

מעמדהלאור 14וכבלימ"ריסונימ"סייגימ,בג"צלעצמויקימלהתערב,

עצמהעלחוזרתוריסון,איפוקשלזו,גישההכנסת.שלהמיוחד

 • 15השמונימשנותמאזבישראלהחוקתיתבפסיקההשניכחוט

הכנסת:בהליכיבג"צלהתערבותבפסיקההוצעומבחנימשני

יתערבפיוועל , 16שרוופלאטובפרשתכהןי'השופטקבעהאחדאת

וככלפונקציונלית,מסמכותחריגהשלבמקרהרקהמשפטבית

האחר,מעין-שיפוטי.בתפקידשימושעושההכנסתכאשררקהנראה

חלוקהעלמבוססדאז),(כתוארוברקהשופטשקבעשדיר,מבחו

החקיקתית,הפעילותקטגוריות:לשלושהפרלמנטריימההליכימשל

הביקורתכינקבעהמנהלית.והפעילותהמעין-שיפוטיתהפעילות

הביקורת,ואילו 17"צרה"היאהכנסתשלהחקיקההליךעלהשיפוטית

אוחסינותהסרתבנושאהחלטות(כגוןמעין-שיפוטיהליךעל

הביקורתלעומתן,"רגילה".ביקורתהיאכנסת)חברשלהשעיה

"מידתלפיכאמורתיעשהמנהלי,אופיבעלתפעילותעלהשיפוטית

הפגיעהשלהשפעתהומידתהפרלמנטריימהחיימבמרקמהפגיעה

 • 18שריד")"מבחן(להלן:החוקתי"המשטרשלהמבנהביסודות

באותההחוקתית".ה"מהפכהלפניניתןשרידבפרשתהדיןפסק

פרטחוק,שלתוכנועלשיפוטיתביקורתקיימתהייתהלאתקופה



חלומאזו. 9בחוק-יסודמשוריינתלהוראההמנוגדחוקשללמקרה

היסודובעקרונותהישראליהחוקתיבמשפטלכתמרחיקישינויים

העיסוקחופשחוק-יסוד:שלחקיקתם . 20עליהםמבוססהדיןשפסק

חוקיםעלשיפוטיתלביקורתהיבאווחירותו,האדםכבודוחוק-יסוד:

 • 2אלהובחוקי-יסודהמוגנותבזכויותהפוגעים

9070בבג"צ / מכיר 22ימשפטחיקחיקהרדעתיי"רנילבנת 00

אתגםהפונקציונלית,לחלוקהמעברלבחון,באפשרותברקהנשיא

ההליך:שלהתוצאתיהממד

סופיתמינהלית)אושיפוטיתכעין(חקיקתית,החלטההרי"לא

המעוגנתבזכותהפוגעתבכנסתפעולההרילא ...יבנייםהחלטתכהרי

בסדריאוהכנסתתקנוןבהוראותהפוגעתפעולהכהריבחוק-יסוד

אתגםלבחוןישהפעולהשללאפיונה"בנוסף ; 23מינהל"

 • 24תוצאותיה"

ההלי,ןשלתוצאתירכיבגםהקלסיהמיוןלמבחןמצטרףבכך

בחוק-המעוגנתבזכותהפוגעתפעולהשונהבאופןלבחוןהמאפשר

מנהלי.אומעין-שיפוטיחקיקתי,אקטשזהוביןיסו,ד

והצדקותיוחשיןהשופטידיעלהמוצעהמיון . 2

כל-וריבליןחשיןהשופטיםמקבליםזורשימהנשואהדיןבפסק

חשיןהשופטשריד.פרשתשלהבסיסיתהקביעהאת-לחודאחד

בפרשתברקהנשיאשלדינובפסקהאמוראתגםזהלענייןמאמץ

מציגהקלסיים,ההתערבותלמבחניהתייחסותובצדאולם . 2Sלבנת

כה.עדשנקבעומאלהשונותמיוןדרכיחשיןהשופט

בכנסתהפעילותחלוקתאתעקרוניבאופןמקבלחשיןהשופט

נוספת,חלוקהמציעובצדהשיר,דבפרשתשהותווהמהפיעל

השופטהנדון.הנושאשלאופיואתהבוחנת"מהותי",אופיבעלת

שנועדההפרלמנטריתהעשייהאתלעילהקטגוריותמןמפריד

הכנסת"תארגןבבחינתעצמה,הכנסתשלפעילותהדרכיאתלהסדיר

הפונקציהאתבוחנתאינהזוקטגוריהעצמה".אתבראשית

אתאושריד)בפרשתשנקבעהקלסי(המיוןהכנסתשממלאת

אתאלאלבנת),מפרשתהחדשה(הקטגוריההפעילותתוצאת

לשיטתומהותית.מבחינהלהסדיר,הכנסתביקשה"מה"השאלה

הואהכנסתשלהרגילהלפעילותהמקדמישלבחשין,השופטשל

סמכותהאתהכנסתתפעיל"כיצד"השאלהאתלהסדירשנועדזה

הכנסתב"חקיקתמדוברהממשלה.עלובפיקוחחוקיםבחקיקת

לעצמה":

המשימותלקראתעצמההכנסתומארגנתמסדירה"כיצד

פעילויותעלוהפיקוחהחקיקהמשימות-עליהשהוטלוהעיקריות

חוקי-יסוד-ראשיתחקיקהשלבדרךאמור:אתהאףהממשלה?

שלבדרךלמיניה;משנהחקיקתשלבדרךמן-המניין;וחוקים

זהסוגהמייחדהגורםבאלו.כיוצאדרכיםובעודוציוויים,החלטות

ועדותעלהכנסת,עלהןסבותכולןשהנורמותהוא,נורמותשל

אחריםדבריםכלועלהכנסתמנגנוןעלהכנסת,חבריעלהכנסת,

 • 26בכנסת"הקשורים

השופטמיוחד.ביקורתמבחןמוצעלאלעצמההכנסתלחקיקת

לשיטתו:וקבוע.אחדבמבחןלנהוגשלאדווקאמציעחשין

חומרנעשולאלעצמההכנסתחקיקתשלאלופעילויות"גם

 .משלהאופימשלה,צבעמשלה,תכליתופעילותפעילותלכלאח.ז

מפעילותשוניםיהיובג"ץשלכלי-הפיקוחגםהטבעובדרך

 ~ • 27לפעילות"

652בג"צ / שדיר).פרשת(להלן: 197 ) 2לו(פ"דהכנסת,יו"רנישדיר 81

ראולהרחבה .בקצרהכאןאליואתייחסכןועלעטיפריבמאמרבהרחבהנידוןהנושא 1 0

הליכיםעלהשיפוטיבפיקוחמחודשעיוןשריד:למבחןשנה"עשריםנבותטי

 • 721(תשט"ג)יטמשפטמחקירפרלמנטריים"

306בג"צ 11 / פלאטופרשת(להלן: 118 ) 4לה(פ"דהכנס,תדעותנישרןופלאטו 81

 ·שרון)

 • 1 40בעי , 1הערהלעילהכנסת,חבריגמלאותפרשת 12

 • 201- 200בע' , 9הערהלעילשרי,דבפרשתהשמוניםבשנותעודשנקבעכפי 13

 . 140בע' , 1הערהלעילהכנס,תחבריגמלאותבפרשת ,חשיןהשופטכדברי 14

השמוניםשנותמאזהפטיקהולניתוחלהתערבבג"צשלהרצוןלחוטרהשיקוליםלניתוח 1 5

ההליכיםאי-שפיטות"בעייתצמחייש'ראוכן . 10הערהלעילנבות,ראוהיוםועד

 . 754 , 752(תשל"ג)גמשפטיעוניהפרלמנטריים"

 . 1 1הערהלעיל ,שרוןפלאטופרשת 16

 . 202בע' , 9הערהלעילשדיר,פרשת 17

 . 204בע'שם, 18

98בג"צ 19 / ברגמן).פרשת(להלן: 693 ) 1כג(פ"דהאוצר,שרניברגמן 69

 . 770בע' , 10הערהלעילנבות,ראו 20

6821ע"אראו 21 / פרשת(להלן: 221 ) 4מט(פ"דשיתופי,כפרמגדלניהמזרחיבנק 93

6055בג"צהזמרחי);בנק / 1715בג"צ ; 241 ) 5נג(פ"דהיבטחון,שרניצמח 95 / 97 

אורון 9910301בג"צ ; 367 ) 4נא(פ"דהאוצר,שרניבישראלההשקעותמנהלילשכת

 . 640 ) 3נו(פ"דהכנסת,יו"רני

9070בג"צ 22 / פרשת(להלן: 800 ) 4נה(פ"דומשפט,חוקחקוה,דעותיו'רנילבנת 00

 .לבנת)

 . 804בע'שם, 23

 . 815בע'שם, 24

של"היקפה : 809בע' , 1הערהלעילחשין,השופטכותבכך . 810-809בעישם, 25

גםאלאהכנטת)(ובענייננו,המדוברבהלרשותרקלאקשורהשיפוטיתהביקורת

המשפטביתשלבפטיקתועוברתהשניכחוטאכן,לבחינה.העומדתהפעילותלטוג

פעולתשלמהותהפיעלמשתנההשיפוטיתהביקורתהיקףכיהתפישה,לצדקהגבוה

הכנטתשלשיפוטיותכעיןהחלטותעלהשיפוטיתהביקורתהיקףהרילא ...הכנטת

המהוותמינהליותהחלטותעלהשיפוטיתהביקורתהיקףכהריחטינות),נטילת(כגון

 ...ועדה)אוהמליאהשליומהטדרקביעת(כגוןהכנטתעניינישלפנימיניהולשלעניין

בהוראותהפוגעתפעולהכהריבחוק-יטו,דהמעוגנתבזכותהפוגעתבכנטתפעולההרילא

מינהל".בטדריאוהכנטתתקנון

 • 143בעי , 1הערהלעילהכנטת,חבריגמלאותפרשת 26

שללגישתונוטףביטוטבהלראותניתןבמיוחד.מעניינתזו.קביעה 144בע'שם, 27

ממבחניםלהתרחקיששלפיהדין,פטקיבמטפרביטוילידישבאהחשין,השופט

חשיןהשופטטיטואציה.ולכלנושאלכל Ad Hocמבחניםבמקומםולאמץנוקשים

4804בבג"צלמשל,ראו,המולקוליזציה"."דרךאוהאטומיזציה","דרךזאתמכנה / 94 

 , 709,696,689,661 ) 5נ(פ"ד ,סרטיםליבקורתהמוצעהניבע"מפילםטטיישןחברת

714 . 
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חקיקתמעגלבתוךתת-מעגלמהווהעניינימניגודמתוךהכנטתחברי

לעצמה.הכנטת

בענייניהכנטתהחלטותעלהשיפוטיתהביקורתלכלליאשר

פוקדותאלו"החלטותכיחשיןהשופטקובעיתר,וזכויותשכר

גמהמשהמחליטימהטעממןולושבהחלטותהחשופותעמעצמן

היאהביקורתהמובנה,העניינימניגודבשל . 30הזוכימ"

מדובראיןכילהטיקניתןמכאןומעמיקה"."צפופה

ברקהשופטשהציעכפי"רגילה",שיפוטיתבביקורת

שיפוטיתבביקורתשמדובראלאשרי,דבפרשת

ביתיבחןשבמטגרתהבמיוח,דודקדקניתאינטנטיבית

כדיעדנימוקיה,ואתהוועדהשיקוליאתהמשפט

שעודכפיההחלטה,שלאי-חוקיות""חזקתשליצירתה

בהמשך.נראה

כלעללעצמה"מחוקקת"הכנטתטוגיית

חבריקצבאותבענייןהדיןבפטקנידונהלאהיבטיה

חשיןהשופטשלדינובפטקעודהובהרהרעיוןהכנטת.

 • 29דותןשלבמאמרובהרחבהונותח , 28חמזרחיגנקבפרשתעצמו,

הכנטתחקיקתשלבמעגללהיכללהעשויימהנושאימכלמבין

עצמו"המייחדאחדנושאבענייננוחשיןהשופטמאירלעצמה,

העניקהשהכנטתהיתרוזכויותהזכויותנושאוהואאחרימ"מנושאימ

לאהבוד,דהכנטתחברהואזהחלקהמאפייןלחבריה.ומעניקה

מיוחדות",לזכויותהזוכה"כאדמהכנטתחבראלאבכנטת,בפעילותו

זה,פנימיבמעגללכלולמאפשרתזוהגדרה . ad personamזכויות

ובענייניגיטא,מחדחטינותבענייניהכנטתחקיקתאתאחת,בנשימה

השופטקובע-בשניהמגיטא.מאידךממוןוזכויותקצבהמשכורת,

פעילותהיינועניינימ.ניגודשלבמיוחדגבוהמינוןמצוי-חשין

שיפוטיתלביקורתמקוםאיומדוע . 3

לעצמה"?כמחוקקתת O"הכנעלמיוחדת

כמכשירהלעצמה"מחוקקת"הכנטתשלהקטגוריה

הכנטת,כותליביןבנעשהאינטנטיביתשיפוטיתביקורת

ובעקרוןהכנטתשלבעצמאותהקשהפגיעהפוגעת

ביתשלומעמיקה""צפופהביקורתהרשויות.הפרדת

מבחינתראויהאיננהבכנטתהפנימיימבהליכימהמשפט

לשופטת,המחוקקתהרשותשביןהיחטיממערכת

פיקוחהמקיימותמדינותבאותןלאאףמקובלתואיננה

פרלמנטריימ.הליכימעלשיפוטי

והממשלהמשפטבשיטת-הצדקה"ישכיכותב,במאמרודותן

פעולותעלאינטנטיביתשיפוטיתביקורתשללקיומה-שלנו

הצידוק ...עצמיתייחקיקההמהוותהכנטתשלהחלטותועלחקיקה

הרשויות,הפרדתשלהיטודלעיקרוןמתייחטכזולגישההעיקרי

מוגבלובלתימוגזמכוחריכוזשלאפשרותמניעתהיאשמטרתו

הואהרשויותהפרדתעקרוןלדעתי, . 31מטוימת"רשותשלבידיה

כזו.צפופהשיפוטיתביקורתלמנועהעשוירציונלדווקא

במאמרו.דותןשהעלההטענותמןניכרחלקעממטכימהאני

מחוקקת"כנטתשלהקטגוריהיצירתעצמעללחלוקאבקשאולמ

שיפוטיתהתערבותהמצדיקהומהותיתנפרדתכקטגוריהלעצמה"

הכנטתבדברהקטגוריהראשית,הבאימ:הטעמיממןצפופה,

בעיקרהומתייחטתבאופייה,פרטיקולריתהיאלעצמהכמחוקקת

הנופלימרבימנושאימחבריה.ועמהכנטתעמהמיטיבהלחקיקה

להיוותרעלולימשיפוטית,התערבותוהמצדיקימזה,למעגלמחוץ

ושונהמיוחדדיןלקביעתלדעתי,הצדקה,קיימתלאהתערבות.ללא

הכנטת.פעילותשלאחרימבתחומימהתערבותלגביהנהוגמזה

שבהמלמקרימגמראויפתרוןנותנימהקיימימההתערבותכללי

עלהשיפוטיתהביקורתמדועברורלאלעצמה.מחוקקתהכנטת

ביקורתמצדיקהעצמיתחקיקהמשומבהשישהכנטתהחלטת

פרלמנטרי,במיעוטלמשל,הפוגעת,הכנטתהחלטתואילו"צפופה"
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שלבמאמרוהמובאותהדוגמאותרובאתאותה,מצדיקהאיננה

לפתור,ניתןלעצמהכמחוקקתהכנטתשלהקטגוריהלהמחשתדותן

תוךהקיימימ,ההתערבותמבחניבאמצעותבהמשך,שאדגימכפי

שכית,הישראלי,החוקתיבמשפטשחלולהתפתחויותהתאמתמ

הביקורתמכללימנותקתלעצמה"מחוקקת"הכנטתקטגוריית

בכללילהרמוניהלשאוףרצויבישראל,הקיימימחוקעלהשיפוטית

הביקורתכלליביןלהתאמהלשאוףבכנטת,השיפוטיתהביקורת

כלפיהכנטתועלחקיקה,עלקרי:חוץ,כלפיהכנטתעלהשיפוטית

הפנימיימ,ההליכימעלקרי:פנימ,

התאמהליצורישהכנטת,בהליכילהתערבותהנוגעבכללטענתי,

השיפוטיתהביקורתכללילביןחוקעלהשיפוטיתהביקורתכלליבין

חוקימעלהשיפוטיתהביקורתכלליבכנטת,הפנימיימההליכימעל

דבברלחוקי-היטודבהתאמשיפוטיתביקורתרדבימ:משנימורכבימ

שלהיטודעקרונותעלהמבוטטתשיפוטיתוביקורתהאדמזכויות

חוק-הנוגדחוקעלהשיפוטיתלביקורתהעיוניהבטיט , 32השיטה

לביןהכנטתשלהמחוקקתטמכותהביןבהבחנהנמצא 33יטוד

הובהרו,זומגישההנובעימהביקורתכלליהמכוננת,טמכותה

 , 34חמזרחיגכקבפרשתבחלקמ,

היטודלעקרונותהמנוגדחוקעלשיפוטיתלביקורתהאפשרות

שלבלשונומדובר,תאורטית,אפשרותבגדרעדייןהיאהשיטהשל

בפטיקתואחתלאשאוזכרוהמטא-טקטטואליימ,בעקרונותדותן,

 , 36השיטהשלהמטגרת""כלליהמאלה , 35העליוןהמשפטביתשל

המאולמ , 3 ?להמהמנוגדחוקמלבטלהמשפטביתנמנעכהעד

הכנטת,שלהחקיקהכוחעלמהותיתמגבלהמהווימ

מח,דההגבלהבפטקתהגלומימהמבחנימכיהיאטענתי

אתלהגבילכדיבהמישמאיד,ךהשיטהשלהיטודובעקרונות

הדומהפרטנית,ולאעקרוניתהגבלההפנימיימ,בהליכיהגמהכנטת

גמומקובלתהכנטת,שלהחקיקהכוחעלהקיימתלזובמהותה

פנימ-בהליכימשיפוטיתהתערבותנוהגתבההזרהדבוקטרינה

 , 38פרלמנטריימ

היבקורתכלליאתקונטפטואלית,מבחינה"לייבא",ניתןלשיטתי,

הדיוןהכנטת,שלהפנימיותהמטגרותתוךאלחוק,עלהשיפוטית

שלממטגרתהחורגחקיקהעלהשיפוטיתלביקורתברציונלימ

שיטותואףמדינותהחוצהלכך,הבטיטיהצידוקואולמהרשימה,

כילטעוןניתןעליונה,חוקתיתנורמהשלבקיומהמצוימשפט,

הביקורתמבחנילביןחוקעלהשיפוטיתהביקורתכלליביןהאנלוגיה

בפועל,כברנעשתהפנימ-פרלמנטריות,החלטותעלהשיפוטית

ועדתשלהחלטהשביטלהבג"צפטיקתבבטיטשעמדהוהיא

2060בבג"צ , 39מפלגותמימוןהגדלתבענייןהכטפימ / כיכחן 91

שקבעההכנטת,שלהכטפימועדתשלהחלטתהנידונה 4חככס>ךןר nין

הטמיך 1973-תשל"גמפלגות,מימוןחוקהמימון,יחידתשלהגדלה

המימון","יחידתגובהאתלקבועהכנטתשלהכטפימועדתאת

זכאיותשהטיעותהבחירותומימוןהשוטףהמימוןנקבעימפיהשעל

הטמכותכאןגמענייננו,נשואלטוגיהבדומה , 41המדינהמקופתלו

מקרהבאותומעין-חקיקתית,טמכותהיאהכטפימלוועדתשניתנה

שנוצרוגירעונותלכטותשנועדההכטפימועדתשלהחלטהנידונה

המשפטביתהמקורי,המימוןמתקציבחריגהעקבהבחירותבתקופת

 ,הכטפימועדתהחלטתאתביטלגולדברג,השופטמפיהעליון,

ההתערבותלמבחניהתייחטותכלאיןהדיןבפטקכילצייןמעניין

המובטחבבחירות,השוויוןבעקרוןמתמקדהדיון ,הכנטתבהליכי

הפטיקהאתמיישמהמשפטביתבחוק-יטו.דמשורייןטעיףבמטגרת

למטקנהומגיעהשוויון,בעקרוןשפגעוחוקימשלבבטלותמשעטקה

שהיאבכךרטרואקטיבית,השפעההכטפימועדתלהחלטתכי

בהחלטהלנו"ענייןכינקבעהמשחק",כלליאתלמפרע"שינתה

שאיןהכנטת,יטוד:לחוק 4טעיףבהוראתלפגועכדיבהשיש

 ", 42כנטת"חברישלברובשנתקבלבחוקאלאבמשתמע,אףלשנותה

 . 21הערהלעילהמזוחי,בנקפרשת 28

העליון"המשפטביתבפטיקתחוקתיתכמגבלההעצמית'יהחקיקה"איטורדותןי'ראו 29

 • 771(תשט"א)לאמשפטים

 • 1 53בעי , 1הערהלעילהכנטת,חבויגמלאיתפרשת 30

 . 794בע' , 29הערהליעלדותן, 31

"החוקהמדינהוב'רובינשטייןא'ראוכתוביםהבלתיהיטודבעקרונותמפורטלדיון 32

 . 311- 299בעי , 291(תשט"ג)חהמשפטישראל"מדינתשל

"לייבא"לאפשרותהנוגעבכלבעיקרזה,בתחוםהקיימתהגדולההוודאותחוטרלמרות 33

3434בג"צראואחרימ.לחוקי-יטודההגבלהפטקתאת / פ"דהכנטת,יי'וניהיפניגנ 96

 . 57 ) 3נ(

 . 21הערהלעילהמזוחי,בנקפרשת 34

בטמכות"תורתיי,'באופןהמכירות,שיפוטיותאמירותשלשורההישראליתבפטיקהיש 35

בערכיחמורהפגיעההפוגעחקיקהמעשהעלאוהחלטהעלשיפוטיתלביקורת

שלבטלותועללהצהירכוחהמשפטלביתשלפיההעקרוניתהתפיטההדמוקרטיה.

למשלהחוקתית.המהפכהלפניעודהוכרההשיטה,שלהיטודערכיאתהנוגדחוק

/1בע"ב השופטשלדינובפטק , 365 ) 3יט(פ"דהבחיוית,וערתיי'ונייוריו 65

142בג"צראוכןזוטמן; / (להלן: 554 , 529 ) 3מד(פ"דהכנטת,יי'ונילאי'ותניעת 89

4676בג"צלאי'ו);פרשת / לעילדותן, ; 15 ) 5נ(פ"דישואל,כנטתנימיטואל 94

 . 6שולייםבהערת , 773-772בע' , 29הערה

 . 299בע' , 32הערהלעילומדינה,רובינשטיין 36

עלבעיקרמוטדיימ,שיקולימעלמבוטטתהזוהרתיעהכיטבורימומדינהרויבנשטיין 37

שם,בישראל.החברהשלהיטודעקרונותשללתוכנמבאשרלאומיתהטכמהשאיןכך

 • 300בעי

בהליךההתערבותמבוטטתהמשווהבמשפט . 10הערהלעילנבות,ראולהרחבה 38

מעשהעלהשיפוטיתלביקורתדבומה"חוקתיות,"שלעילהעלמ-פרלמנטריהפני

החקיקה.

הכנטת,לחוק-יטוד: 4בטעיףהמובטחבבחירות,השוויוןבעקרוןשעטקוהדיןלפטקי 39

ליעלבוגמן,פרשתראו 4לטעיףבטתירההעומדימחוקיםשלביטולםולאפשרות

246בג"צ ; 19הערה / 141בג"צ ; 1 ) 4לה(פ"דהשדייו,שריתניאוץדןואגורת 81 / 82 

 . 35הערהליעללאי'ו,פרשת ; 141 ) 3לז(פ"דהכנטת,יי'וניוייבנשיטין

2060בג"צ 40 / כהן).פרשת(להלן: 319 ) 4מו(פ"דהכנטת,יי'וניכהן 91

במטגרתחיצונית,ליועדהוהועברההכטפיםמוועדתדברשלבטופוהיצאהזוטמכות 41

 . 1994-תשנ"ד ,) 1 0מט'(תיקוןמפלגותמימוןלחוקתיקון

 . 329בע' , 40הערהלעילכהן,פרשת 42

 63המשפט
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הליכימעלהשיפוטיתהביקורתבמבחנידיוןכלללאכן,כיהנה

הכנטתשלמעין-חקיקתיתהחלטהזכתהבכנטת,פנימיימ

משוריין,בטעיףכדיןשלאהפוגעחוקבגדרהייתהכאילולהתייחטות

חוקתיתנורמהשלקיומהלעיל:האמוראתממחישזהמקרה

הפנימ-פרלמנטרי,ההליךעלשיפוטיתביקורתלהצדיקעשויעליונה

חוקימ,עלהשיפוטיתהביקורתמכלליהיקשתוך

כיומ,הישראליבמשפטעליונהחוקתיתנורמהשלקיומהלמרות

היקףאתרואהעדייןהעליוןהמשפטביתעלהמקובלתהגישה

הפעילותטוגשלכפונקציההכנטתהליכיעלהשיפוטיתהביקורת

הקטגוריותלשלושהפונקציונליהמיוןלפיכ,ךלבחינה,העומדת

החוקתיימלשינויימהתייחטותהיעדרבשלדווקאבחטר,לוקה

43משנתחוקי-היטודלאחרשנוצרהולמציאות 1992 , 

ההלי,ךטוגאתרקולאהפגיעהטוגאתלבחוןישלשיטתי,

שיפוטיתלהתערבותכתנאיחוקתית""פגיעהשלברעיוןולהכיר

פנימ-פרלמנטריימ,בהליכימ

חוקתית""פגיעהשלהרעיון

שללמצבמתייחטתלעיל,לרציונלימבהתאמחוקתית","פגיעה

בעקרונותפגיעהשללמצבאוהכנטת,חברשליטודבזכויותפגיעה

תפקידיוכיהיאזולתזההיטודהנחתהמשטר,שלהמוטדיימהיטוד

מימושן,לשמיטודזכויותשלקיומןמניחימהכנטתחברשלהשונימ

חברשממלאלתפקידהנלוותיטוד""זכויותקיימותשלפיוהרעיון

הנובעותהזכויותבין , 44מוגבללדיוןזכהאולמבפטיקה,אוזכרכנטת

לכהןהזכותאתהיתר,ביןלמנות,ניתןהכנטתחברשלמתפקידו

לטדר,הצעותאי-אמון,להציעחוק,הצעותליזומהזכותבתפקי,ד

ואףוהמצפוןהביטויחופשכגוןהכלליותהזכויותוכןשאילתות,

אולמ-להגבילןניתןמוחלטות,זכויותאינןאלהההצבעה,חופש

ההגבלה,טיבעללפקחוניתן-לחלוטיןאותןלשלולבהכרחלא

במקרהשיפוטיתהתערבותתחייבכנטתחברשלבזכויותפגיעה

כיומהקבועההחוקתיתהמידהאמתאתתואמתאינהשהפגיעה

שלהפעלתהוחירותו,האדמכבודחוק-יטוד:שלההגבלהבפטקת

הפנימ-פרלמנטריימההחלטותעלאוההליכימעלההגבלהפטקת

בדינימהרמוניהתיצורהכנטתחברשלבזכויותיוהפוגעימ

הביקורתכללילביןההליךעלהביקורתכללייבןואחידותהחוקתיימ,

התוצר,על

שלבמקרהשיפוטיתהתערבותיצדיקהחוקתית"ה"פגיעהרעיון

בעקרונותעקיפהאוישירהפגיעההגוררימפנימיהליךאוהחלטה

הכנטת,שללפעילותההיטודעקרונותה"מוטדיימ":המטגרת

 , 45והפרלמנטריהדמוקרטיהחוקתי,המשטרשליטודעקרונות

פגיעהיטו.דעקרונותעלמבוטטהדמוקרטי-פרלמנטריהמשטר

יטודעקרונותביןשיפוטית,ביקורתמצדיקהבהמוקשהמהותית

למנותניתןמערביותפרלמנטריותבדמוקרטיותהמוכריממוטדיימ

שוויוןעקרוןנובעשממנו-השוויוןעקרוןהייצוגיות;עקרוןאת

 , 46ועודהחופשיהמנדטעקרוןהרוב;עקרוןהפוליטי;ההזדמנויות

 64המשפט

המשפטעלויישומוהדמוקרטיהרעיוןשלפיתוחואלאאינמאלה

מאפשרתבחלקמ,אואלה,יטודבעקרונותהכרההחוקתי-פרלמנטרי,

"זכויותאףאוליהפרלמנטרי,במישורוחובותזכויותאףלגזור

בטפרדנעשהשהדברכפילדוגמה,הכנטת,לחבריחדשותיטוד"

וממנוהיחטיות,עקרוןאתהייצוגמעקרוןלגזורניתןובגרמניה,

בוועדהלהשתתףנבחרלכללאפשרהקונקרטיתהחובהאת

לפחות,אחתפרלמנטרית

השיפוטיתהביקורתכלליאתלהתאימיששלפיהלגישתיתימוכין

מוצאתאניחוקעלהשיפוטיתהביקורתלכלליהפנימ-פרלמנטרית

ריבליןהשופטהרשימה,נשואהדיןבפטקריבליןהשופטשלבגישתו

החוקתילעידןשרידבפרשתשנקבעוההתערבותכלליאתמתאימ

הפעילותעל"צרה"שיפוטיתביקורתעודלאהישראלי,המשפטשל

שללעיקרוןהמותאמתשיפוטיתביקורתאלאהחקיקתית,

המהלךאתריבליןהשופטמשלימבכךוחוקיות,"חוקתיות"

עלהשיפוטיתהביקורתבכללישחלוהשינויימלאורשהתבקש

ההתערבותלכלליאשרשדיר,בענייןהדיןפטקניתןמאזחוקימ

"מדודה",התערבותתהאזוכיריבליןהשופטקובעראשית,בחקיקה

זבברימחוקי-היטוד,שלההגבלהבפטקתהקבועההמידהפיועל

עלהשיפוטיתהביקורתביןלאנלוגיהנוטףבטיטלראותניתןאלה

הפרלמנטרי,ההליךעלהשיפוטיתהביקורתלביןחוק

מהותיבאופןהפוגעתבכנטתפנימיתהחלטהלשיטתי,לפיכ,ך

בזכויותאוהדמוקרטי-פרלמנטריהמשטרשלהיטודבעקרונות

החלטות , 47שיפוטיתהתערבותמצדיקההכנטת,חברישלהיטוד

לביקורתממילאנתונימלחוק,אולחוקי-היטודהמנוגדימהליכימאו

 , 4Sרגילהשיפוטית

"חקיקתלרעיוןמקבילההזרזביןמצאתילאכילהזכיראבקשעוד

בהליכימיוחדימהתערבותבכלליהמזכהכקטגוריהלעצמה"הכנטת

המשפטיתהתאוריה , 49כזהפיקוחשמקיימותבמדינותהפרלמנט,

כליצרהלא 50הפרלמנטבהליכילהתערבותעיוניבטיטשהיוותה

השיפוטיתהביקורת , 51להתערבותכתנאי"מהותית"קטגוריזציה

ההתערבותבבטיטחוקתיות,שלרעיוןעלמבוטטתהמשווהבמשפט

ובטפרדבאיטליהבגרמניה,הפנימ-פרלמנטריימבהליכימהשיפוטית

ללמדכדיבכךישהמשטר,ושלהחוקהשלהיטודעקרונותעומדימ

כלליעמלהרמוניההדרישהועלכללייממבחנימשלחשיבותמעל

חקיקה,עלהשיפוטיתהביקורת

השופטשיצרלהיקשגמבקצרהאתייחטזה,חלקנטיימבטרמ

חשין:השופטאומרהשכר,קביעתכללילביןהחטינותביןחשין

למותרהוא,הנמשלכמשל,אלאהחטינותנושאאתהבאנו"לא

הכנטתחבריבידיהכנטתלחבריוגימלאותמשכורתקביעתלומר,

 , 52עצממ"

הקמתהבעתידלאפשרעשויהשכר,לביןחטינותביןזו,אנלוגיה

חטינות,בענייניחקיקהאףאוהחלטותלגביחוקיות"אי"חזקתשל

ומעמיקה""צפופהשיפוטיתביקורתשללהפעלתהשתביאאףוייתכן

המובנה,העניינימניגודבשל



אינההכנסת,חבריושכרחסינותהמאטריות,שתיביןהשוואה

"קשראותוהסוגיותשתיביןקייםלאדעתי,לעניותמאליה.מובנת

53ממשגנטי מבחנים.אותםפיעלשיפוטיתביקורתלהצדיקהעשוי 11

חסינות . in pari materiaנושאיםשלקלסיבמקרהמדובראין

מהותי.באופןמזהזההשוניםהסדריםהםהכנסתחבריושכר

הקונספטואליותלמסגרותהשייךחוקתימוסדהיאהחסינות

חשיבותבעלתיתר"זכותהיא . 54החוקתיהמשפטשל

55ראשונהממדרגהקונסטיטוציונית I1 . החסינותשלתכליותיה

המצהירותהמודרניותהמערביותהמדינותברובהן,דומותומטרותיה

דומיםהחסינותהסדריגם . 56חוקתיתבמסגרתהחסינותעל

החסינותנושאבעודכיהיא,המערביבעולםהתפיסה . 57במהותם

נושאבו,להתערביכולהמחוקקיםביתאיןוברגיל I1חוקתי I1הוא

לפירמידתבאנלוגיההמחוקקים.ביתשלפנימיענייןהואהשכר

בקדקודה-עקרונית-מצויהשהחסינותהריהקלזיאנית,הנורמות

זהאוהחקיקתיברובדנמצאיםהשכרהסדריואילוהפירמידה,של

כלעלשיחולוהפרשנותכלליעלהמשליךדבר , 58לחוקשמתחת

מהן.אחת

המערביות,החוקותברובלשכר,הזכותבדברהחוקתיתהקביעה

המודרניתמטרתה . 59המנדטבתפיסתהיסטורייםבשינוייםמקורה

וביטול"אישי",באופןהנבחרעצמאותעלשמירהבעיקרההיא

העומדותהתכליותחינם/.ייצוג I1בדברישנותהיסטוריותתפיסות

ממדינהבמהותןשונותהבית,חברישללשכרהזכותשלבבסיסה

להשיגשמבקשיםהמטרותשכר.לקביעתההסדריםגםכךלמדינה.

לשמרהמבקשותמדינותישהן.אףשונותהשכר,כלליבאמצעות

דווקאמבקשותאחרותהנבחרים.ביתשלהעצמאותעקרוןאת

הבאיםהנבחרים,ביןשוויוןלקדםעניינים,ניגודשלמצבלדכא

בכלדומיםשכרתנאיליצוראו , 60שונהוממעמדמרקעלעתים

מוסדהוא(החסינות) I1משל I1הכיסבורני,הציבורי.הסקטורנדבכי

מטרותיוקבועים.חוקתייםיסודובעקרונותבערכיםהעוסקחוקתי,

מוסדהוא(השכר) I1נמשל I1ההמדינות.בכלדומיםוהסדריוזהות

המושפעיתר,נמוכהנורמטיביתברמהלעתיםהמצויחקיקתי

למדינהממדינהשוניםהסדריומשתנות.וממטרותשונותמתכליות

לקביעתו.המודליםגםוכך

בפרדתבקטגוריהצורראיוהפרט:אלהכללמו . 4

שכרבעבייביבהחלטותיההכבטתלבקרת

לכלליהנדרשתוהתאמתםכיוםהקיימיםההתערבותמבחניסמךעל

לתוצאותנגיעהחוקתית),(הפגיעהחקיקהעלהשיפוטיתהביקורת

"כנסתשלהקטגוריההפעלתתוךהמתקבלותלאלהדומותמשפטיות

באמצעותזאתנדגיםלה.להיזקקצורךבלאאךלעצמה/,מחוקקת

המתייחסת 61במאמרודותןשמביאהדוגמאותמןלאחתהפנייה

מאודהקרובה,דוגמהר-50%בהביתחברישכרהגדלתשללמקרה

הכנסתחברי"כאשרכידותןמצייןזהבמקרההרשימה.לנושא

 ..עצמםשללפריבילגיותהנוגעיםהחלטהמקבליםאוחוקמחוקקים

 . 10הערהלעילנבות,ראו 43

במקרים-השיפוטיהריסוןאףלע-להתערבהעליוןהמשפטביתשללנכונותורמז 44

לבנ,תבפרשתברקהנשיאשלדכבריולמצואניתןהמוגנות,היסודבזכויותפגיעהשל

הפוגעתבכנסתפעולההרי"לאהתוצאתי:לרכיבהמתייתסים 810בע' , 22הערהלעיל

בסדריאוהכנסתתקנוןבהוראותהפוגעתפעולהכהריבחוק·יסו.דהמעוגנתבזכות

המינהל".

הפוגעותאוהפרלמנטרי,המשחקבכלליהפוגעתהחלטותלמשל,ייכללו,זהסוגבמסגרת 45

תברישליסודבזכויותפגיעהבהכרחגוררותואינןהממשלה,עלהפיקוחביכולת

במסגרתלהיכללעשויפרלמנטריהמשטרבעקרונותהפוגעבתקנוןתיקוןאףכנסת.

זו.

 . 787בע' , 10הערהלעילנבות,ראולהרתבה 46

שלהיסודערכיסמךעלהכנסתשלפנימיתהתלטהלבטלמאפשרכאןהמובאהטיעון 47

המנוגדחוקשלבטלותועלכהעדהצהירלאהמשפטביתאםגםזאתוהשיטה,

חשובאמצעיהםהמשפטשלהמהותייםהיסודעקרונותכימוסכם .אלהלעקרונות

הנורמהשלפיהתפיסהבמובהק"מבטאתזופרשניתגישהתקיקה.דברישלבפרשנות

 . 306בע' , 32הערהלליעומדינה,רובינשטייןמהותיים".עקרונותגםכוללתהבסיסית

 . 22הערהליעללבנת,פרשת 48

 . 10הערהלעילנבות,ראוהשוואתיתבאספקלריההנושאלבחינת 49

 . 740-735בע'שם, . intema corporisה-שלהדוקטרינה 50

המשפטבמסגרתבעיקרקיימתבפרלמנטפנימייםהליכיםעלשיפוטיתביקורת 51

שלקטגוריזציהליצורניסיוןנעשההספרדיתדכוקטרינהלמשלכךהקונטיננטלי.

מפרשתשעולהכפיהישראלילניסיוןהדומהשיפוטית,להתערבותכתנאיהליכים

 E.A. Alvarez Los Aclos Pariamentarios noשל:ספרולמשלראושרי.ד
) 1998 , Normalivos y su Conlroi J!lrisdiccionai (Madrid שם)בתרגוםהספר

ספרהואתעליהם);השיפוטיוהפיקותלא-נורמטיבייםפרלמנטרייםאקטים :חופשי

 A.N. Castillo Ei Conlro/ Jurisdiccionai de !os Aclos Par!amenlariosשל:

) 2000 , sin va!or de Ley (Madrid שם)השיפוטיהפיקוחתופשי:בתרגוםהספר

הדוקטרינהשביןהקרבהועלהקשרעלחוק).בגדרשאינםפרלמנטריםאקטיםעל

 . 10הערהלעילנבות,ראוהישראליהדיןלביןזהבענייןהספרדית

 . 146בע' , 1הערהלעילהכנסת,חבריגמלאותפרשת 52

סעיףלביןהכנסתלחוק-יסוד:א 7סעיףשביןהיחסעלחשיןהשופטשלדבריומתוך 53

7504רע"אהמפלגות.לתוק 5 /  . 45 ) 2נ(פ"דהמפלנות,שרםנייאיסו 95

שלהמשפטיתלמהותהמתייחסתהזרה,הדוקטרינהשלברובההמקולבתהדעהזו 54

הכנסתחבירלש(מקצויעת)עהנייניתהחיסנותנבותסיראווהרחבהלפירוטהחסינות.

 .) 1997העבריתהאוניברסיטהלמשפטים,דוקטורתוארקבלתלשם(חיבור

255בע"פאגרנטהנשיא 55 /  . 439 , 427 ) 2כב(פ"דמשה,זבנימ'י 68

ראואנגלו-אמריקניותולמדינותהקונטיננטלמדינותהמתייחסהמחקרתוצאותעל 56

 . 54הערהלעילנבות,

המגינה"פיזית"תסינותלחסינות:מרכזייםמודליםשניקיימיםגבוהההכללהברמת 57

התפקידעלהמגינה"פונקציונלית",ותסינותהמחוקקים,ביתבמסגרתהתבטאויותעל

מתבצע.הואשבומקוםבכלהנבחר,של

E .ראו:תוקה.להוראותכפוףהאתרוןוזהלתוק,כפופהשכר,בענייןהביתהחלטת 58 .J 

Aparicio Regimen Juridico de !as Retrib!lciones de !os Dip!llados y 

424 ) 1994 , Senadores (Madrid שם)שלהמשפטיההסדרתופשי:בתרגוםהספר

הנבתרים).ביתולתברילסנטוריםהניתנותההטבות

הייתה-19ההמאהבמהלךלנבתרים."פיצוי"לשלםהיהנהוגבאנגליההבינייםבימי 59

"לפצות"נהגואולםחינם,ייצוגהואהפוליטיהייצוגשלפיה ) dogma (הדוגמהבתוקף

השכררעיוןאתשקבעההראשונההייתההאמריקניתהחוקהשונות.הוצאותעבור

שזכהבייצוג,הכרוכותהוצאותעבורפיצוינקבעהמהפכהימישלבצרפתגםלנבחרים.

אירופהבתוקותונקבעשינוי,חל-20הבמאה . 1848משנתבחוקהבמפורשלהידון

המנדטעבורהוצאות)עבורפיצוירקולא(תשלוםדכברהכלליהחוקתיהעיקרון

 . Aparicio, supra note 58, at pp . 397-428ראו:ההיסטוריברקעלדיוןהפוליטי.

 . Aparicio, ibid, at p . 425ראו:האיטלקי.דכיןבמפורשלמשלכך 60

המובאותהדוגמאותמןאחתללכפתרוןלהציעניתןלשיטתי, . 29הערהליעלדותן, 61

החוקתיתהפגיעהלרעיוןהתאמתםתוךהקיימיםההתערבותכלליבמסגרתבמאמר

לעצמה.מחוקקתכנסתשללקטגוריהבהיזקקותורךצוללא

 65המשפט
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המשקפיימדרךפעולתמאתלבחוןמקומשישייתכןכנסת,כחברי

השאלהאתלקביעתו.מסכימהאני . 62העניינימ"ניגודאיסורשל

פנימ-החלטותלביטולעילהלהוותיכולעניינימניגודאמ

בדברבהחלטה .הרשימהשלהשניבחלקהלהלן,אבחןפרלמנטריות

הפגיעהמידתאתלבחוןראוי I150ססב-הכנסתחברישכרהגדלת

דבברהחלטהלדעתי,הפרלמנטרי.המשטרשלהיסודבעקרונות

לכאורה,הכנסת,חברישלשכרמבתנאילכת)מרחיק(ואףשיפור

הפרלמנטרי.המשטרשלהמוסדיימהיסודבעקרונותפוגעתאיננה

מהשימושהנובעתאי-הנוחותכלועמזו,שבקביעההקושיכלעמ

החלטהלגביכשרות""חזקתקמההכנסת,שלבסמכויותיהה"ציני"

השיפוטיתההתערבותכלליקרי:עסקינן,שבובנושאזו.מעין

 , intema corporis-החזקתקמהחקיקתי,אופיבעליבהליכימ

ואשרפנימיות,תוצאותיהשכלפנימית,החלטהזושלפיהחזקה

בהחלטהמדוברככלל,זה,במקרה . 63שיפוטיתלביקורתניתנתאינה

הדמוקרטיימהתיקוןמנגנוניבמסגרתשיטופלוראוישתוצאותיה

חזקתאך , 65כיעור"בה"ישזוהחלטה . 64המשפטיבמישורולא

בהליכימההתערבותכללימבחינתלטובתה.פועלתהתקינות

לשיקולהנתוןטעמ,של"ענייןהיאהכנסתועדתהחלטתהפנימיימ,

הציבורשללמבחנוהסתמ,מןושיעמו,דהכנסת,ועדתשלדעתה

 • 66העת"בבוא

השכרלהגדלתנגעהההחלטהלומגיעימהיינוזההלמסקנה

מבחינתעצממ.הכנסתלחברידווקאולאואחרת,בכירימלקבוצת

חקיקתי,מעיןאופיבעלתבהחלטההפנימי,בהליךההתערבותמבחן

בעקרונותמהותיבאופןפוגעתואינהחוקתיותבזכויותפוגעתשאינה

צריךשיפוטית.התערבותכנגדחזקהקמההכנסת,שלהמוסדיימ

לסתרהיהיהשניתןכדידופןויוצאותמיוחדותנסיבותשיתקיימו

נגועהתהאשההחלטהצריךהשיפוטית.הביקורתאתולהכשיר

חזקתלמרותהמצדיק,עניין,שללשורשוהיורדמהותיבפגמ

פסילתה.אתהכשרות,

הגמלאות.בנושאהכנסתהחלטתאתהצעתנופיעלעתהנבחן

להעניקהחלטההכנסתועדתקיבלהשבוהנוכחי,המקרהנופללאן

בכנסת?שלמהקדנציהשירתושלאכנסתלחבריגמלה

גמלההסדרילקבועהמוסמכתהיאמוועדותיה,ועדהאוהכנסת,

קובעכךהכנסת.חבריובכללמהשלטון,ברשויותמשרהלנושאי

(להלן:-1969תשכ"טהשלטון,ברשויותלנושאי-משרהגמלאותחוק

הגמלאות"):"חוק

מאוצרישולמו,ולשאיריהמבתוספתהמפורטימהמשרה"לנושאי

בהחלטותשייקבעכפינוספימאחרימותשלומימגמלאותהמדינה

מועדותיה".ועדהלכךלהסמיךרשאיתוהיאהכנסת

הגמלאותענייןאתלהסדירהכנסתועדתאתהסמיכההכנסת

שלפנינובנושאאיןכיעולהההסדרמןראשית,הכנסת.לחברי

ועדתשלהפורמליתסמכותהעלחולקיןאיןסמכות.שלשאלה

הגמלההסדריאתלקבועחוק,פיעלהמוסמך,הגוףהיאהכנסת.

הגמלה.זכויותמערךאתלגרועאולהיטיבמשמע:הכנסת.חברישל

 66המשפט

המחזיקהכיבאומרו ...הכנסתיו"ר"צדקחשיןהשופטכדברי

גמלאותבנושאיהמחליטההיאוכיהכנסת,ועדתהיאבסמכות

 • 67לחברי-כנסת-לשעבר"

משנה,חקיקתלסמכותהיאנדמיתגמלאותשלהקביעהסמכות

השניבחלקהנתעכבכךועלוריבלין,חשיןהשופטימשקבעוכפי

אחרותהחלטותכגון"אישי"אופינושאתאיננההיאהרשימה.של

שלהדיוניתחסינותוהסרתעלהחלטה(למשלהכנסתועדתשל

הכנסתועדתהחלטותאתלסווגכדיזהבמיוןדיכנסת).חבר

בעיקרהדין,בפסקשנעשהכפיבדיוק"חקיקתי",אופיבעלכעניין

אחרתקטגוריהכלשלביצירהצורךוללאריבלין,השופטידיעל

הביקורתלענייןמשנה,זהאיןפונקציונלי.מיוןעלמבוססתשאיננה

שלהפנסיהתנאיאתלקבועמוסמכתהכנסתועדתאמהשיפוטית,

ברשויותאחריממשרהנושאישלהפנסיהתנאיאתאוהכנסתחברי

השלטון.

מצדיקחשיןהשופטידיעלהמוצעהמיוןכינצייןמוסגרבמאמר

שכרלקביעתסמכותהלביןהכנסתלחברישכרקביעתביןהבחנה

בקטגוריהנופלתהקבוצותמשתיאחתרקאחרימ.משרהנושאישל

תחולהכנסתחברילגבירקכןועללעצמה.מחוקקתכנסתשל

ביןנשתנה""מההשאלהנשאלתכאן"צפופה".שיפוטיתביקורת

כמובן)(היפותטית,קביעהלביןהכנסת,ועדתשלהנוכחיתהקביעה

לחוקבתוספתהמפורטימאחרימ,משרהנושאילגביזהה

לבכירימלהעניקמחליטההייתההכנסתועדתכינניח . 68הגמלאות

במשק"ל"מקובלבהתאמשלאגמלהכנסת,חברישאינמאחרימ,

אזהיהמההשירות".לתקופתבהתאמ"קצבהשלהכלללפיושלא

בהחלטה?ההתערבותמבחן

חקיקתי.אופיבעלתהיאההחלטההמקרימבשניכיסבורני

"כוח"או"מעמד"בעלתנורמההכנסתועדתיוצרתהמקרימבשני

ראויבשניהמהפורמלי.במובןחוקאיננההיאאמגמחוק,של

זהימ.שיפוטיתביקורתכללישיחולו

אתתבחןזוהחלטהעלה"חוקתית"הביקורתכללישלהפעלה

אמכן,ואמהיסו,דבזכויותמהותיתפגיעהבהישאמהשאלה

החלטתלדעתי,ההגבלה.פסקתלתנאיבהתאמכדין,היאהפגיעה

המשטרשלהמוסדיימהיסודבעקרונותפוגעתאינההכנסתועדת

הגדלתבדברלהחלטתהדבומהיסוד.בזכויותלאואףהפרלמנטרי,

"חזקתלהקמהאך"ראויה"אינהזוהחלטההכנסת,לחבריהשכר

והיאפנימיות,תוצאותיהשכלהחלטהזושלפיהחזקהכשרות":

שיפוטית.לביקורתניתנתאינה

סממנימבעלתהייתהלאהכנסתועדתהחלטתאילוכןעל

עניינימ,ניגודדבברבכללקשהפגיעהבההיהולא , 69אינדיבידואליימ

ומתקבלתכללי,אופיבעלתהייתהאילובה.להתערבהיהראוילא

נימ,ענייניגודמפניהחששאתהמקטיניממנגנונימהפעלתתוך

אזקמההייתהלא- 70ההחלטהלגביבערות"של"מסךוהיוצרימ

שלהמיוחדותהנסיבותבשלדווקאשיפוטית.להתערבותעילה

עלדברשלבסופותקלחקיקתיתמעיןכהחלטהסיווגההמקרה,



וכמוהוענייןשללשורשוהיורדהחקיקה,בהליךפגמפטילתה,

 ; 71I"רגילימשיפוטיתביקורתכלליהפעלתמאפשרמטמכות,כחריגה

שללפטילתואומשנהחקיקתשללפטילתהמביאימשהיוכאלה

השני,החלקבמטגרתנתייחטלכךחוק,

הכגטתועדתהחלטתלביטולג.העילות
שכרבעגייגי

איגדיבידואליימסממגימבעלתמשגהחקיקת . 1

עלמבוטטהכנטת,ועדתבהחלטתלהתערבותהנימוקימאחד

נורמהלהיותההקרובהכנורמהוטיווגהההחלטהשלאפיונה

החלטותיהכיהיאהמשפטביתשלהיטודהנחתאינדיבידואלית,

 , 72I1משנהחקיקת IIככמוהןהגמלאותחוקמכוחהכנטתועדתשל

אינדיווידואליימאקטימלעשייתבטמכותמחזיקההיאאין IIכןועל

 , 7311טפציפיותנורמותלקביעתאו

הכנטת:ועדתהחלטתכיקובעחשיןהשופט

בשמונוקבתהיאאיןשהריכללית;הוראהלהיותההיא"נחזית

היא,כלליתנורמטיביתלשוןולשונהפלוניחבר-כנטת-לשעברשל

הכנטתועדתהחליטהמועדובאיזהנטיבותבאלוביודענוובכל-זאת,

קרובהההחלטהכימהתרשמותלהשתחררקשהשהחליטה,החלטה

מהחלטהלהבדילהאינדיווידואליתהחלטהלהיותהמאד

 , 7411נורמטיבית

לאופייהבאשרברורהקביעהמלקבועכאןנמנעהמשפטבית

ולמשמעותה,ההחלטהשלהאינדיבידואלי

חדהאיננהאינדיבידואליתנורמהלביןכלליתנורמהביןההבחנה

נידוןהנושא , 7Sמהןאחתכללהגדיררבימניטיונותונעשווברורה,

שללמושגבהתייחטובעיקרשונימ,בהקשרימהישראליתבפטיקה

II חריגהשלהעילהטביבנטובהדיוןעיקר , 7611תחיקתיפעלבתתקנה

מאפשרתאיננהכלליתנורמהלעשייתשניתנתטמכותמטמכות:

ברע"פלמשל,כ,ך , 77ולהפךאינדיבידואלית,נורמהשלקביעתה

27 /  : 78קלייןנימייי " 93

הטמכותמןנבדלתתחיקתיבנות-פועלתקנותלהתקין"טמכות

רשותשקנתהטמכותזו,כהריזוהריולאאינדיבידואלי,צולהוציא

בתורת-טמכותאותהאיןתחיקתי,בנות-פועלתקנותלהתקין

צווימשללהוצאתמטמכותבגופהמחזיקה-שכזו

 , 7911אינדיבידואליימ

אינדיבידואליותהןנורמותשלפיה Rossשלהגדרתואתמציגגנז

אינהבהשהחברותקבוצהלאמור,טגורה,"קבוצההמנתיניהמאמ

יכולאינושאישקבוצההיינו,הזמן";עמלהשתנותהגיוניתיכולה

 ", 80אליהלהתווטףעודיכולאינוואישבמותו)(אלאממנהלצאת

 . 790בע'שם, 62

 . 10הערהליעל , interna corporisה-רבברהתאוריהעל 63

ייהנהזומעיןבהחלטהבהתערבותדווקאשלפיהדותןשללדעתומסכימהשאניאף 64

הערת 794בע' , 29הערהליעל ,דותןראוהתערבות.שללמהלךמלניטימציהבנ"צ

 . 54שוליים

7367בבנ"צחשיןהשופטכדברי 65 /  ) 4נב(פ"דהי'מ,ניהשלטוןאיכותלמעןהתנועה 97

שישבעברהבפליליםשהורשעמילמנותהכנסתוערתלהחלטתבהתייחסו . 562 , 547

הכנסת.ועדתיו"רלתפקידקלון,עמה

הכנסתחברישכרהעלאתכדיעדהדונמה,אתמקציניםהיינושלומובן . 559בעישם, 66

 3267/97בנ"צמתוךאיכות",עושה"הכמותנםאזיהקיימ,למצבמעברמונימעשרות

ניוספרשת(להלן: 530 , 529 , 526 , 505 , 481 ) 5נב(פ"דהבטחון,שרנירויבנשטיין

שללרעיוןהשיטה,שלהיסודלעקרונותלהיזקקהיהניתןכזהבמקרהישיבות).בחויר

 .בהמשךזהלרעיוןנשובעודההחלטה.לביטולכמקורהציבור"כ"נאמןכנסת

 • 1 54בעי , 1הערהלעילהכנסת,חברינמלאותפרשת 67

לעילותולאהשיפוטית,הביקורתמבחנישללהיבטרקכמובן,מתייחסת,שאלתי 68

עצמן.ההתערבות

חרנהמ,אינדיבידואלייסממנימבעלתהחלטהבהיותה ,הכנסתועדתשלהחלטתה 69

ועלהחלטה,שלביטולהלהצדיקכדיבההיהדיזו,עילהכמשמעו.פשוטומסמכות,

בהמשך.נדוןכך

אותםומנסחתהבאה,הכנסתמןרקהכלליםאתמחילההוועדההייתהלולמשל 70

כוללני.באופן

 . 22הערהליעללבנת,פרשת 71

למותרוכמותה,-הכנסתלחברינימלאותבנושאלהחליטהכנסתשל"סמכותה 72

שללקביעתןקרא:לחקיקת-מישנה,היאסמכות-הכנסתועדתשלסמכותהלומר,

דבריעליוי.'לחולאמורותנורמותשאותןמיכלעלתחולנהאשרכלליותנורמות

למלא"בבואה . 160בע' , 1הערהלעילהכנסת,חברינמלאותבפרשתחשיןהשופט

יחקיקה'זוהימשנית.נורמהלהציבהוועדהביקשההנמלאותחוקהוראותאתבתוכן

המקובלימהכללימפיעלשיפוטיתלביקורתהיאעומדתמשהושלמהעתה ....שהושלמה

 . 170בע'שם,ריבלין,השופטדבריהמשנה."חקיקתשלחוקיותהבחינתלעניין

 . 160בע'שם,חשין,השופט 73

 .שםשם, 74

טזמשפטיעונימשפטיות"נורמותשלכלליותן"עלננזחיאצלראוההנדרותלפירוט 75

ואילך. 579(תשנ"ב)

213ע"פראו 76 / "שלטוןקליננהופרי'ה'ראוכן . 695יאפ"דאלכסנדרוביץ,ניחי'מ 56

תשנ"נ)עורך,זמיר 'י(הציבוירחמשפטעלקליננהופרספרמשנה"וחקיקתהחוק

 . 463(תשכ"ה)כאהפרקליטהמשנה"חקיקתעלהמשפטבתי"פיקוחברקא' ; 1 05

973בנ"צוכן . 539בעי , 66הערהליעליישבות,בחוריניוספרשתלמשלראו 77 / 925 

 . 267 ) 1מז(פ"דהיבטחון,שרנייבשראלהאזרחלזכרירתהאנדוה

1127רע"פ 78 /  • 485 ) 3מח(פ"דקליין,נימי" 93

ישיברת,בחרירנירסבפרשתנמחשיןהשופטידיעלצוטטוהדברימ . 510בע'שם, 79

 . 539בע' , 66הערהלעיל

 . 582בע' , 75הערהליעלננז, 80

 67המשפט
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ועדתשלהחלטתהשלפיהלקביעהביסוסלמצואאפשרזובהגדרה

מאפשרתהיאאינדיבידואלית.נורמההיאהנידוןבמקרההכנסת

היאעסקינןשבההכנסתחבריקבוצתכיקושיכלללאלהסיק

החלטתאליה.להצטרףאו/וממנהלצאתיכולאינושאישקבוצה

נבחרושלאהארבע-עשרה,הכנסתחבריעלמדברתהכנסתועדת

מתוכםכנסת,חבריעשרים-ושנייםהכולסךשלאחריה.לכנסת

"חדשים".כנסתחבריושמונה"ותיקים"כנסתחבריארבעה-עשר

היאתחולתהעדייןכללי,באופןמנוסחתהנורמהאםגם

השופטשלדבריויפיםסגורה.קבוצההםונתיניהםאינדיבידואלית,

להוראת-דומההכנסתועדתהחלטתשלמהותהכיהמסבירחשין

וכךכךלשלםישושלפיההכנסת,ועדתמלפנישיצאהתשלום

אופיבעלתכמובן,זו,ואחרים.אלהלשעברכנסתלחברי

מסמכות.חריגהמשוםבההיה-ניתנהלו-כןועלאינדיבידואלי

כנורמההכנסתועדתהחלטתשלסיווגהזאת:אךאוסיף

גםומתוכנה.מאופייהההחלטה,מטיבמושפעאינואינדיבידואלית

השופטמדברי(בפרפרזהלעצמה"לאהכנסתב"חקיקתמדוברהיהלו

כךובשלאינדיבידואלי,אופיבעלתהנורמההייתהעדייןחשין),

בהטבות"לקצץ"הכנסתועדתבהחלטתדוברלומסמכות.חורגת

שכיהנואלה(נניח, 81כנסתחברישלסגורהקבוצהשלבשכראו/ו

אולכנסת),שניתנבחרוולאהארבע-עשרהבכנסתאחתקדנציה

אינושאישקבוצהאחרים,בכיריםשלסגורהקבוצהעםלהיטיב

חקיקהזוהייתהאזגםלה,מתווסףאינוואישממנהיוצא

בהחלטתגםזהבהקשרניגע . 82מסמכותהחורגתאינדיבידואלית

מימוןלחוקבהתאםהמימוןיחידתהגדלתבענייןהכספיםועדת

תכליתהכינטעןמקרהבאותו . 831991בשנתבבג"צשנידונהמפלגות,

שנוצרוהליכודסיעתגירעונותכיסוילבדב:אחתהייתהההחלטהשל

אתקיבלהמשפטביתהשתים-עשרה.לכנסתהבחירותבתקופה

ועדתהחלטתשללבטלותהלהביאכדיבכךדילדעתי,הטענה.

ומאחוריכללית,נורמהשלקביעתהמסמיךהחוקאםהכספים.

מסתתרתזהחוקשלמכוחושהותקנה-כביכול-הכלליתהנורמה

חריגהמשוםבכךלראותישאינדיבידואליים,סממניםבעלתהחלטה

שלסיווגהדבברהמסקנהשיפוטית.התערבותהמצדיקהמסמכות

לסוגיהקשרכלללאעומדת,בעינהאינדיבידואליתכנורמהההחלטה

לעצמה.מחוקקתכנסתשל

הכנסת,בהליכיההתערבותמבחניבענייןלעיללמסקנתידבומה

הכנסתועדתשלהפונקציהמסמכות,חריגהדבברהעילהלענייןגם

הכנסת"חברישל"לטובתםהחקיקהשלהיותההמכרעת.היא

אינדיבידואליתנורמהשלחקיקתהמורידה.ואינהמעלהאינה

 • 84מסמכותחריגהמהווהגמלאותבחוקשהוענקההסמכותבמסגרת

שלפנינובמקרההכנסתועדתשלמסמכותחריגהבהוכחתדיהאם

הפיקוחההחלטה?לביטולבג"צהתערבותאתלהצדיקמנתעל

במקריםייעשההכנסתמוועדותועדהשלמשנהחקיקתעלהשיפוטי

89בבג"צגולדברגהשופטכךעלאומר .וקיצונייםנדירים / כילוי 83

 : 85הככסתשלהכספיםודעת

 68המשפט

לחקיקתהנוגעבכלשנקבעהכלל,אתלהחילישזה"לעניין

שלהתערבותוכידהיינו,הכנסת,שלועדהלאישורשזכתהמשנה,

 • 86וקיצוניים"נדיריםבמקריםאלאתהיהלאהמשפטבית

מפיהשיצאהמשנהבחקיקתההתערבותכיהמשפטביתקביעת

בעיניי,קשהוחריגים,קיצונייםבמקריםאךתיעשההכנסתועדתשל

המעיןהפונקציהדווקאכינדמההכנסת.עםהמידהעליתרומקלה

הנוגעבכל"רגיל",שיפוטיפיקוחמחייבתהכנסתשלחקיקתית

הסבירות.מעילתלהבדילואולימסמכות,חריגהשללעילה

לחוק.כפופיםהפנימייםוגופיההכנסתשלהחקיקתיותסמכויותיה

מרשויותאחרתשרשותכשםמהן,לחרוגרשאיתאיננההכנסת

 • 87כןלעשותרשאיתאינההמדינה

חברישלהגמלאותבענייןהמשפטביתלהחלטתובהתאםלדעתי,

אקטיםלעשייתסמכותמחזיקההכנסתועדתאיןהכנסת,

החורגתכזוהחלטהכללי.לבושהואלבושםאםגםאינדיבידואליים,

ביתהחלטתאתלהצדיקכדיבכךדיומבוטלת.בטלהמסמכות,

זו.בפרשההמשפט

הטבירותעקרוו . 2

השופטקבעהגמלאות,בענייןהכנסתועדתהחלטתשלבדביקה

הכלל-והמקובלהעקרוניהכלל"מןסטתההכנסתועדתכיחשין

אניחהדיון,המשךלצורך . 88השירות"לתקופתבהתאםקיצבהשל

ועדתבהחלטתלהתערבותהיחידההעילההיאהסבירותעילתכי

היותהבשללאבהחלטה,להתערבניתןלאוכיהכנסת,

עניינים.בניגודנגועההיותהבשלולא"אינדיבידואלית"

בהליכיהיתערבשבג"צככלל,ראוי,זהאיןכילדעהנוטהאני

לבההיאהכנסתסבירות.חוסרשלבעילההכנסתשלהפנימיים

"סבירות".בהכרחאינןפוליטיותוהחלטותהפוליטית,הזירהשל

"שאלה"שפיטות",כגוןדוקטרינותפיתחוהשונותהמדינות

התערבותלמנועכדי " interna corporis acta "-ופוליטית"

הרשותכותליביןהמתקבלותבהחלטותבעיקרשיפוטית

כגוןפנימיות,רשויותאוגופיםשלהחלטותישנן . 89המחוקקת

מןחלקהןאךתקינות,אוראויותאינןשהןשייתכןועדות,ראשי

הרציונלזהועצמה.אתלנהלרשאיתהכנסתשלפיוהבסיסיהרעיון

 internaה-דבברהדוקטרינהשלבבסיסהכיוםהעומדהמרכזי
corporis בהליכיההמחוקקתלרשותהמתירההקונטיננט,במדינות

המדינותרובאחרת.לרשותבהכרחניתןשאינוחופשהפנימיים,

באותןהפרלמנט.שלהפנימיבהליךמתערבותאינןכללבעולם

השניכחוטעובדתבכללן,וישראלהתערבות,קיימתשבהןמדינות

השינוייםבאופיין.חוקתיותבעילותתהיהההתערבותשלפיההגישה

שלהיותהעובדתאתשינולאהישראליהחוקתיבמשפטשחלו

ההפרהשלבגדרההבאיםהמקריםהנבחרת.הרשותהכנסת

היסודבעקרונותבחוק,בחוקה,פוגעתשאינהכזוה"פנימית",

שללתיקונושיפוטיתהתערבותמחייביםאינםהיסו,דובזכויות

הנשיאכדבריעצמה.הכנסתבמסגרתשיתוקנולהםוראויעוול,

ברק:



הכנסת ..הכנסת,שלהפנימיימבענייניהמדובריומשל"בסופו

פעולותיהאתהמסדירימבסיסיימבכללימחייבת-מוסדככל-

אוטונומיהשלבחשיבותהההכרהאתמכ,ךוכנגזרהשונות,

 , 90אלו"כללימשלבהפעלתמ

שאי-הסיברותיכולדיה,ברורהאינהאי-הסבירותשלפנינו,במקרה

והמקובל,העקרוניהכללמןסטתההכנסתשוועדתבכןמתבטאת

בהטבהשמדוברבכןאוהשירות;לתקופתבהתאמקצבהשלהכלל

נובעתשאי-הסבירותיכול , 91בה"זוכהאינובמשקאחר"שעודב

בצורה"המתעלמתהכנסת,ועדתשלמאוזנת""הבלתימגישתה

הכרוכותבשאלותלדוןשקמהציבוריתועדהשלמהמלצותיהבוטה

 , 92זו"בהחלטה

שלהמצטברכוחמדבברהשופטימשלקביעתמלדעתיראויה

לעמודיכולההסבירותשעילתבכןבטוחהאינניאולמהפגמימ,

איננהבמשקהמקובלימהתנאיממןהסטייהעצמה,בזכותכאן

דובראילואיכות,עושהלאהכמותכאןקיצוני,באופןסבירהבלתי

האחרימ,הפגמימשנישלקיוממללאאי-סבירות,שלזהבפגמאן

התערבותההחלטה,לבטלותלהביאכדידיבכןהיהלאכינדמה

למקרימשתישמרראויסבירותשלבעילהבכנסתפנימיימבהליכימ

ממשיבאופןהפוגעתכזוקיצונית,סבירותבחוסרמדוברשבהמ

בכנסת,הציבורבאמון

 9עניינימ[ניגודבדברהכללנ,

פעולהשמבצעמיכיקובעתפקידבמילויעניינימניגודדבברהכלל

עלולשבובמצבלהימצאלואסורזולתו,עבורתפקידממלאאו

לביןפועלהואשלמענוזהשלהאינטרסביןאינטרסימניגודלהיות

ביתשלבפסיקתועמוקמושרשהכלל , 94כלשהואחראינטרס

הוא , 95בלעדיהמ"נוכלשלאהטבעיהצדקמכללי"והיאהמשפט,

הכלללתחולתאשר , 96יחדגמוהציבוריהפרטיהמשפטבתחומיחל

351בבג"צברקהשופטאומרפוליטי,גוףעל /  Rהליכדו Rסיעת 79

כי: , 97פתדרתקווהעירייתמועצתניפתח-תקווהבעיריית

לשלולכדיבהאיןנבחרפוליטיבגוףלנועניןכיהעודבה"עצמ

הציבורמשרתיכלענינימ,ניגודבדברהכללימשלתחולתמאת

הציבור,נבחריעלבמיוחדחלזהודברענינימ,מניגודלהימנעחייבימ

 , 98לציבור"דוגמאלשמשוהחייבימהציבורלעיןהחשופימ

מסגרתהמעניקותוהמשפטיות,העקרוניותהקביעותלמרות

הפעלתוהריהכנסת,חבריעלעניינימניגודבדברהכלללהפעלת

 , 99רבימקשייממעוררתלמעשההלכה

החלטהכיחשיןהשופטקובעזורשימהנשואהדיןבפסק

עצממ,הכנסתחבריבידיהמתקבלתהכנסת,חבריבשכרהמיטיבה

יימצאו"לא :במיוחדססןוחריף"מובנה"עניינימניגודשלמצביוצרת

נגועימהגימלהבנושאיהמחליטימהכנסתשחבריכןעלגמחולקימ

חריף"ןסן,עניינימבניגוד

בהקמתןשנימ,לפניעודנמצא,זהעניינימניגודלמצבהפתרון

תשלומימבנושאהכנסתלוועדתהממליצותציבוריותועדותשל

הקיימימהמפורשימלאיסורימבניגודואולמהכנסת,לחברישונימ

בוישאמכנסתלחברנוסףעיסוקדבברהאיסור(כגוןבנושא

אינןהציבוריתהוועדההחלטותהרין) 02עניינימניגודשלאפשרות

המלצותיהן,לאמץחייבותאינןהכנסתוועדתוהכנסתמחייבות,

המלצותיהלדחותהכנסתועדתמוסמכתכאמור,סמכות,מבחינת

במקרהאפשרות,מעלהחשיןשהשופטאלאהציבורית,הוועדהשל

ועדתלהחלטתאי-חוקיות""חזקתלהקימההמלצות,דחייתשל

החלטותיהשלותקינותסבירותדבברהקיימתלחזקהבניגודהכנסת,

החוקיותחזקתאמספקשיטילומי"יהיומוסמכת,רשותשל

מכריעאינוחשיןהשופטן, 03אלו"בהחלטותתתפושוהסבירות

 ~זו,באפשרות

 ,לקנייןהזכותכגוןיסודבזכויותפגיעהשללאפשרותלהתייחסבלא 81

זאת,אינדיבידואלית.חקיקהלאפשרהייתההמחוקקכוונתכילהניחשאיןמשום 82

אופיבעלותשהןכנסת,חברישכרבענייני ,כנםתועדותשלאחרותמסמכויותלהדביל

שלילתבעניין ,הכנסתחברישלהאתיקהועדתשלהחלטותכגוןאינדיבידואלי,צושל

 •-1951תשי"אוחובותיהם)(זכויותיהםהכנסתחבריחסינותלחוקד 13סיראו .שכר

יחידתגובהאתלקבועוהסמכותהחוק,תוקןכאמו,רמאז, . 40הערהלעילכהו,פרשת 83

צונית.יחלוועדההועברההמימון

הנדמיתבהחלטהולא ,בחוקהכנסתועדתהחלטתעוגנהלוכיאוסיףמוסגרבמאמר 84

אינדיבידואליתהטבההמעניקבחוקדוברלו .שונהתשובתיהייתהמשנה",ל"חקיקת

שלהעילהקמההייתהלאכנסת,חברישלסגורהלקבוצהאואח,ראוזהכנסתלחבר

הכנסתחקיקתשלהקטגוריהחקיקה.מעשהלביטולכעילה"אינדיבידואלית"נורמה

אולם, .זהמעיןחוקעלצפופהשיפוטיתביקורתמאפשרתכנראההייתהלעצמה

הקיימים,החוקתייםהכלליםפיעלאןאפשריתחוקעלשיפוטיתביקורתלשיטתי,

בעקרוןכדיןשלאפוגעהואכיבטענההחוקאתלתקוףאוליהיהתןינ .לעילשנידונו

לביטולעילהלכשעצמומהווההשוויוןעקרוןכי(בהנחההכנסתחברישביןהשוויון

מדוברכינקבעהיהאילואולםסופית)הוכרעשטרםנושאהכנסת,שלחקיקהמעשי

לבטלו.היהניתןלאבהפליה,ולאמותרת"ב"הבחנה

89בג"צ 85 /  • 488 ) 2לח(פ"דהכנסת,שלהכספיםדערתיו'רנילוי 83

 . 495בע'שם, 86

חרגואםעליון,אינוהמשנהמחוקקכימסכימים,"הכל :בספרוברקאהרןפרופיכדברי 87

רשאיוהשופטבטלההמשנהחקיקתהראשי,המחוקקדייעללושהוענקהמסמכות

הכללית)הפרשנותתורתא:כרן(תשנ"ב,במשפטפשרנותברקאיכן."עללהצהיר

563 . 

 • 155בעי , 1הערהלעילהכנסת,חבריגמלאותפרשת 88

 . 10הערהלעילנבות,ראולהרחבה 89

 • 813בעי , 22הערהליעללבנ,תפרשת 90

 • 157בעי , 1הערהלעילהכנסת,חבריגמלאותבפרשתחשיןהשופטדברי 91

 . 162בע'שם, 92

דיוןכוללת(תשס"ד),טבהמשפטתפורסםשכאמורהמאמר,שלהשלמההגרסה 93

המתייחסהדיוןרקנכללזובגרסההכנסת.חברישלענייניםניגודשלבסוגיהמקיף

השכר.לנושא

 • 11(תש"מ)ימשפטיםתפקיד"במילויאינטרסים"ניגודברקאי 94

 • 149בעי , 1הערהלעילהכנסת,חבריגמלאותפרשת 95

המוזכרתוהפסיקה 512חוקתית)פרשנותג:כרן(תשנ",דבמשפטפשרנותברקאי 96

 . 42שולייםבהערת

 • 566 ) 2לד(פ"דפתדןתקווה,יעיריתמועצתניפתדןתקווהביעירית'הליכדו'סיעת 97

 . 579בעישם, 98

להיווצרעלולשבהםהמקריםוכמותרחבה,הכנסתחברשלהפרלמנטריתפעילותושכן 99

ודוגמאותלפירוט .רבהואזהחששקייםשבהםהתחומיםומגווןענייניםניגודשלמצב

ואילן. 466 , 457(תש"ן)כמשפיטםחברי-כנסת"שלעניינים"ניגודניצןשיראו

המטילחוקבחקיקתעוסקהכנסתחברכאשרהקייםענייניםניגודשלממצבולהדביל 100

עםלהיטיבשנועדחוקשלחקיקתועתאוהכנסת;חבריעללחולאמורזהומסמס,

שללדידואולםעניינים,ניגודישאלהבמקריםגם .הנגבאישהואהכנסתוחבר ,הנגב

הכנסת,חבריגמלאותפרשתלהשליםי.'למדנואלהענייניםניגודי"עםחשיןהשופט

 • 150בעי , 1הערהלעיל

 . 152בעישם, 101

 . 1951תשי"א-וחובותיהם)(זכויותיהםהכנסתחבריחסינותלחוקא 13סי 102

 • 153בע' , 1הערהלעילהכנסת,חבריגמלאותפרשת 103

 69המשפט
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אמצעימבדמותכלשהיהגבלהללא-שכרקביעתכיספקאין

עניינימניגודשלבולטתדוגמהמהווההשכר,מקבלבידי-מאזנימ

לעולמהיאשכרמבקביעתהכנסתחברישלריבונותמבמיוח.דחריף

שתקומצריךשלפיהחשיןהשופטשלקביעתוראויהכןעלמוגבלת,

דבברהכללהחלתואולמאלה,החלטותלגביאי-חוקיות""חזקת

ראויפנימ-פרלמנטריותהחלטותלביטולכמכשירהעניינימניגוד

וקשה,מהותיתהיאבכללהפגיעהשבהמחריגימ,במקרימשיופעל

וכימחיר,בכללהשיגשישמטרהאיננההעניינימניגודכילזכוריש

בחינת , 104עניינימ"ניגודשלהואמובנהמצבהכנסתחברשל"מצבו

אףהראויימאחרימ,באינטרסימלפגועעשויהבלדבהזוהמטרה

"מגבלותכלהופעלולאהנוכחיבמקרהשנראה,כפילהגנה,המ

אתלהקטיןניסיוןכלנעשהלאהכנסת,ועדתהחלטתעלמרסנות"

מסקנותאתאימצהלאהכנסתהכבד:נימענייהניגודמפניהחשש

מידיתוהוחלההשכראתמגדילהעצמהההחלטההציבורית;הוועדה

ההחלטהפגעהבכךכללית,החלטהבגדרהייתהלאוהיאהנהנימ,על

שמצדיקהפגיעהנימ,ענייניגודדבברבכללוקשהמהותיתפגיעה

ההחלטה,ביטולאת

לראשונה,כאן,קיבלהציבורכנאמןלפעולהכנסתשלהחובה

דבברהכללשלקשההפרהברורה,אופרטיביתמשמעותכמדומני,

שלהחלטתהבטלותמצדיקההאמון,מחובתהנובענימ,ענייניגוד

לשמשמחובתמ"להתערטלרשאימאינמהכנסתחבריהכנסת,

מהותאתהסותרתזו,חובתמשלקשההפרה , 105הציבור"כנאמני

להתבטל,דינה-בכנסתשליחותמ

T . 2000תשס"ב ) 17(תיקווהכנסתחוק-: 
ראוי?פתרווהאמ

טיפרקאתמוסיף-2002תשס"בו) 7מסי(תיקוןהכנסתחוק

אתומבטלהמתוקן")"החוק(להלן:ו-994תשנ"דהכנסת,לחוק

"להקימנועדהחדש,ההסדרו 949משנתהכנסתחברישכרחוק

ותשלומימשכרלקביעתסמכויותבידהולהפקידציבוריתועדה

שלהמיוחדימבמאפיינימבהתחשבבלדב,הכנסתלחבריאחרימ

בפועלהחדשהחוקפישעלהרילעיל,הנוסחלמרותתפקידיהמ",

 , 106הוועדההמלצותאתלקבלשלאהכנסתועדתבידיהכוחשמור

נשואהדיןבפסקחשין,השופטאומרהחדשלחוקבהתייחסו

עניינינו:

ציבוריתועדהבידיאמנממפקידאינוכלשונו,החדש,"החוק

ואולמהכנסת,חברישכראתלקבועבלעדיתסמכותתלויהבלתי

סמכויותחוקאותועל-פילקומהאמורהציבוריתלוועדההואמעניק

אתלאיעדריךמשפרהחדשהחיקובנות-משקל,נרחבותהמלצה

 , lךסס,נ,)יי-שלי(ההדגשותהכנסתחבירשלשכרםלקיבעתההליך

יצירתשלהמטרהראוי,אכןהואהחדשההסדראמהיאשאלה

הקטנתשתהאצריךהמחוקקתהרשותשלשכרלקביעתכללימ

עקרוןאתלשמרלשאוףישעצמה,במאטריההטבועימהסיכונימ

אתהאפשרככללהקטיןניסיוןתוך , 108הפרלמנטריתהעצמאות

ו Oהמשפט

המגדילהעצמיתשכרחקיקתמפניוהחששענייניממניגודהחשש

גיסא,מחדשונימ:"סיכונימ"ביןלאזןבצורךמדובר , 109השכראת

שמירתמחייבהמחוקקתהרשותבעצמאותפגיעהמפניהחשש

קביעתגיסא,מאידךעצמה,רשותאותהבידישכרהלקביעתהכוח

לחקיקהוסיכוןנימ,עניילניגודסיכוןיוצרתרשותאותהבידיהשכר

עצמאותלשמרהצורךביןתמידימתחקיימהשכר,להגדלתעצמית

איןהשכרבענייןשייקבעוהכללימעניינימ,ניגודלמנועהרצוןובין

כלהשכר,בנושאלרעהלשימושהסיכונימאתלמנועביכולתמ

 , llלנטרלוסלאאךהסיכון,אתלהקטיןהואשביכולתמ

לוועדהאףאואחרת,לרשותשכרלקביעתהסמכותהעברת

כדבריושהרי,הסיכונימ,ביןהמאזןפתרוןאיננהחיצונית,ציבורית

עלשליטהמשמעהאדמשלמחייתועל"שליטההמילטון,של

יכולהשכרלקביעתמהסמכותהשתחררותתאורטי,באופן , lllרצונו"

כמכשירהשכרבכלילהשתמשהניסיוןוהואאחר,סיכוןליצור

l1אחרתרשותשלכוחהלהגדלת 2 , 

לדכאצריכהנאותהשכרקביעתשיטתגבוהה,הכללהברמת

האפשר,ככלתבטיח,שהיאכךידיעלעניינימניגודשלמצב

האישייממהאינטרסיממושפעותתהיינהלאשכרבעניינישהחלטות

שלהתערבותותמנעהעצמאותעקרוןאתתשמרהמחליטימ,של

אנשימהמחוקקתהרשותתוךאלתמשוךעתובאותהאחרת,רשות

יח,דגמהמטרותכלאתלמקסמניתןלא , l13קומהשיעורבעלי

מטרותביןלאזןניסיוןאלאאינהשונותשיטותביןהבחירהולכן

"הוצאתשלחשין,השופטשלמדבריוהעולההפתרוןמתנגשות,

איזון,שלפתרוןבהכרחאיננועצמה,הכנסתשלמידיההסמכות"

שלהשכרטהורה,תאורטיתמבחינהשבה,שיטהלדמייןניתן

המחוקקתהרשותחבריידיעלורקאךנקבעהמחוקקתהרשותחברי

לפלושאחרותמרשויותומונעעצמאותמקדמהיההדברעצממ,

עליהולשלוטולנסותהמחוקקתהרשותשלסמכויותיהלתוך

שלכדבריואפשרית,אינהזהבמודלבחירהשכר,באמצעות

There is a seeming impropriety in leaving :Madison " 

any set of men without control to put their hand into the 

public coffers, to take out money to put in their 
14 1 " pockets , 

 , Vermeuleידיעלכמוצעלמשל,ובלמימאיזונימשלשיטה

אחרת,רשותשלשכרהאתלקבועאחתלרשותמאפשרתהייתה

הרשותחברישלשכרמאתתקבעהמבצעתהרשותלמשל,כ,ך

במקרהרקאפשריכזהמודללשיטתו,אולמולהפך,המחוקקת,

המבצעתהרשותשבהבשיטהעצמאית,מבצעתרשותשקיימת

אתלבחוןאפשרהפרלמנטרית)השיטה(כמועצמאיתאינה

זויקבעוהשופטתוהרשותהמחוקקתהרשותשלפיההאפשרות

לפתרון Vermeuleמתייחסהנושא,עלבמאמרו , l15זושלשכרהאת

ובחקיקההאמריקניתלחוקה 27בתיקוןשאומץכפיהאמריקני

הרצוןושלעניינימניגודשלהסיכוןאתלצמצמהמנסהנוספת,

לחברימעניקהאמריקניתלחוקה 6פסקהוסעיףהשכר,להגדלת



11בחקיקהשכרמ,לקביעתהטמכותאתוהטנאטהנבחרימבית 6 • 

אושרראולמ 1791בשנתכברשנוטחהאמריקנית,לחוקה 27תיקון

11בשנתרק כי:קובע , 71992

No law, varying the compensation for the services of " 

the Senators and Representatives, shall take effect, until 

• 18 
1 " an election ofRepresentatives shall have intervened 

11בערותשלמטך- Vermeuleשללשיטתו-יוצרהטעיף 9 , 

הכנטתבאמצעותהמחליטימשלהאינדיבידואליהרצוןאתהבולמ

הנובעותההטבותולחלוקתההחלטהלתוצאותבאשראי-ודאות

עדהשכראודותההחלטהיישומאתמשהההתיקוןההחלטה.מן

יצירתעצמית".ל"חקיקההטיכוןמוקטןובכךהבאות,לבחירות

שלתנאימלהכניטכאמור,שנועדה,אטטרטגיההיאבערותמטך

-ה"טקטיקות"בעתי.דההטבותלחלוקתבאשרודאותחוטר

ביןהמ,אי-ודאותלהשגתהאמצעימאו- Vermeuleשלכלשונו

קביעתההחלטה,השעייתשלמנגנונימפרוטפקטייבת,קביעההיתר:

מודגמתזואחרונהדרישהדווקאלכלליות.והדרישהההחלטהמשך

מונעתטפציפיתמחקיקהלהימנעותהדרישהשלפנינו.במקרההיטב

הטבותלהשיגכדילהמהדרושהמידעאתההחלטותממקבלי

כללית,בצורהחוקימלנטחמחויבפלונימחוקקאמ . 120אישיות

טיכוי)(אוטיכוןקיימשלו,למידותיוהחוקמ"תפירת"להדביל

החוק.שלבגדרוייפולעצמוהואכיבלדב

בטוגייתהפועלימהאינטרטימביןלאיזוןשוניממודלימקיימימ

ישנמהעניינימ.ניגודשלהצירטביבטובבתמידלאהדיוןהשכר.

מדינותלקידומ.הראויותאחרותמטרותאואחרימאינטרטימ

העניינימ,ניגודמפניבחששלאהדיוןאתממקדותבעולמאחדות

מפניבחששאודווקא,השוויוןבעקרוןפגיעהמפניבחששאמכי

למשל,כ,ךהשכר.שללגובהואובייקטיביימקריטריונימהיעדר

בחוק,נקבעהפרלמנטימחברישלשכרמאירופהמדינותברוב

 • 12הציבוריןבטקטורהבכירימלשכראחרתאוזובצורהוקשור

שלבטופו"יחטיות".שלמנגנוןלקבועברצוןנעוצהלכךהטיבה

מבצעובאמצעותמציבור""אישיהמהפרלמנטחבריגמיומ

יתרכלשללביצועןבדומההציבורי,תפקידואתהפרלמנט

בפתרוןישהאחרות.השלטוןרשויותידיעלהשלטוניותהפונקציות

(היחטיהשוויוןעקרוןועמונשמר,היחטיותשעקרוןבכךיתרונותזה

להערכתאובייקטיביכלישלקיומומאפשראפילווהדברכמובן),

 ~והשכר.הצרכימהתפקי,ד

 • 150בעישם,חשין,השופטכדברי 104

 . 171בע'שם,ריבלין,השופטדברי 105

מוחזרותהציבורית,הוועדהשלהמלצותיהאתלקבלשלאמחליטההכנסתועדתאם 106

ואםשוב,המלצותתגישהציבוריתהוועדה .מחדשלדיוןהציבוריתלוועדהההמלצות

הציבורית,לוועדההדיוןחוזרהמלצותיה,אתלקבלשלאשובמחליטההכנסתועדת

המתוקן.לחוק 55סעיףראוחלילה.וחוזר

 . 161בע' , 1הערהלעילהכנסת,חבירנמלאותפרשת 107

שללשכרםהמתייחס)לחוקה, 3 ( 48בסעיףלמשל,בגרמניה,במפורשהקבועעיקרון 108

הבית:חברי

Members shall be entitled to remuneration adequate to insure their " 

" independence . לאנגלית:הרשמיהתרגוםמתוךBasic Law for the Federal 

, Republic OfGerrnany (Bonn, C. Tomuschat & D.P. Curry translators 

 .)" Basic Law for the Federal Republic OfGermany "(להלן: 1998 ( 60

פדרלי,בחוקייקבעהביתחברישכרשלפיוהעיקרוןאתרקלאמסדירהגרמניהחוקת

 .הנבחרשלהעצמאותהבטחתוהיאהשכרקביעתשלהמטרהאתגםאלא

109 02 1 " A. Vermeule "The Constitutional Law of Official COlnpensation 

501 ) 2002 ( . Colum. L. Rev . 

הכנסתשלהחקיקהבסמכותלרעהשימוששלהחששלהקטנתהדרכיםעםהשוו 110

על . 295בע' , 32הערהליעלומדינה,רובינשטייןאצלהדמוקרטיההכרעההליךבענייני

סמכותה"גבולותמדינהב'ראוהכרעהכללילקבועבסמכותלרעהשימושמפניהחשש

 • 721(תשס"ג)ווממשלמשפטשריון"הוראותלקבועהכנסתשל

 • 393תשס"ב)אמי,רא'ידיעל(תורגםהפדלריסטואח'המילטוןא' 111

 . Vermeule, Sllpra note 109, at p . 501ו 12

113 505 . Jbid, at p 

114 440 1 Annals ofCong , שלמאמרומתוך. Verrneule, supra note 109, at p 

13 . 506, n . 

115 507 . Vermeule, supra note 109, at p . 

 " The Senators and Representatives shall receive aבמקור:הנוסח 116

compensation for their services to be ascertained by Law, and paid out of 

" the Treasury ofthe United States . ה-מכונהזהסעיףAscertainment Clause . 

 C. Klein Theorie et Pratiqueשל:בספרוראו 27תיקוןשלהחוקתיתהבעייתיותעל 117

22-27 ) 1996 , du Pouvoir Constitllant (Paris . 

 R.B. Bemstein ,וכן ; Verrneule, supra note 109ראו:זהבתיקוןמפורטלדיון 118

The Sleeper Wakes: The History and Legacy of the Twenty-Seventh " 

497 ) 1992 ( . Amendment" 61 Ford. L. Rev . ,הנבחריםשכרקביעתבהליךבפועל

 Federal Salaryה-עצמו.הנשיאוגםחיצונייםגופיםגםמעורביםבארצות-הברית

Act דעתומגבשהנשיאלנשיא.מסקנותיהאתומגישההשכראתהבוחנתועדהמקים

מגבשכןאםאלאחוק,שלתוקףיקבלושםלקונגרס,המועברותהמלצותיו,וממליץ

ביןאיזוןמנגנוןניכרהאמריקניבמודלהנשיא.המלצתאתהדוחההחלטההקונגרס

להימנעאךגיסא,מחדעצמאיתשכרקביעתלאפשרהרצוןביןאיזוןוגםשונותרשויות

 .גיסאמאידךענייניםניגודשלממצב

 A. Verrneule "Veil of Ignorance Rules in Constitutional Law "ראו:להרחבה 1 19

399 ) 2001 ( 111 Yale L.J . מבחיןזהבמאמרVerrneule מסךהיוצריםכלליםבין

אותהלהשגתפועליםהכלליםשניעניינים.ניגודהמונעיםכלליםלביןבערותשל

מכוונותהחלטותמקטיניםבערותמסךהיוצריםכלליםהפוכים:באמצעיםאולםמטרה,

ההחלטה.מןייהנהמילשאלהבאשראי-ודאותשלגורםהכנסתידיעלאישיות,למטרות

מהחלטתו.ייהנהלאהמחליטכימפורשתבצורהקובעיםענייניםניגודהמונעיםכללים

120 412 . Jbid, atp 

החוקה . Aparicio, sllpra note 58, at p. 425 :E. Aparicioשערךהמחקרמתוך 121

בחוקיוסדרהנבחריםשכרוישלפהעיקרוןאתקובעת , 1958משנתלמשל,הצרפתית,

 Une loi organique fixe la duree des pouvoir de chaqueאורגני:

assemble ... leur indemnite . שנועדמיוחדמעמדבעל(חוקהאורגניהחוקבהמש,ך

אתכבסיסקובע ) 1985בשנת(שתוקן 1958משנתהחוקה)הוראותאתלהשלים

 , 1958בדצמבר 13מיום Order 58-1210ראו: .הציבוריבשירותהמכהניםשלשכרם

האיטלקיההסדר . 1985ביולי 10מיום 85-689שמספרוהאורגניבחוקותיקונה

אודותמקיףמחקרהשופטים.שללשכרםהפרלמנטחברישכרשלחלקואתמצמיד

 The Europeanידיעלהאחרונהבשנהנערךאירופהבמדינותהנהוגיםהשכרהסדרי

Centre for Parliamentary Research and Documentation )ה-ECPRD (. 

ו 1המשפט
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גוףאלהפרלמנטמןההחלטהאתמוציאלמשל,האנגליהדין

בשנתהופקדהפרלמנטחברישכראתלקבועהתפקיד . 122חיצוני

עלכללבדרךמתקבלותומטקנותיה , 123חיצוניתועדהבידי 1970

עקרוניבאופןצמודהשכרקלימ.בשינויימלעתימהפרלמנט,ידי

נידונותהוועדההמלצותאולמהציבורי,בשירותהבכירימשללשכרמ

 .ההמלצותאתלשנותיכולכמובןוזההביתבמטגרת

ידיעלבמפורשנדחהאחרימבכירימלשכרה"הצמדה"רעיון

התערבשמשכןלענייננו,במיוחדמענייןהגרמניההטדרהגרמני.הדין

לחוקה 48טעיףהבית.חברישלהשכרבכלליהחוקתיהדיןבית

 ) 3 (קטןטעיף . Bundestagה-חברילזכויותמתייחטהגרמנית

 : 124לאנגלית)הרשמי(בתרגומקובע

Members shall be entitled to remuneration adequate " 

to ensure their independence. They shall be entitled to 

. the free use of all publicly owned means of transport 

." Details shall be regulated by a federallaw 

הבטחתוהיאהשכר,שלהמטרהבקביעתמתאפייןהטעיף

 Compensationהביטויהשנימ,עמהפרלמנט.חברשלעצמאותו

 Salaryשלמשמעותקיבל ,) Entschadingung(בגרמנית:

השינויאתבפטיקתואימץהחוקתיהדיןבית .) Gehalt(ובגרמנית:

שלחוקתיותושאלתהתעוררה 1975בשנת . 125המושגבמשמעות

החוקתיהדיןבית . 126Saarlandבמדינתהפרלמנטלחברישכרהטדר

נבחרשכלמחייבלחוקה ) 3 ( 48בטעיףהגלומהעיקרוןכיקבע

אוקודמימ,מעיטוקימלהכנטותיוקשרכלללאשווה,שכריקבל

בפרלמנט:שמשקיעלזמן

-Representatives are entitled ... to a suitable and as " 

-sured income, for the sake oftheir independence ... More 

over, this (income) must be keyed to the significance of 

the office, the burden and responsibility connected with 

-it, and the proper rank of the office within the constitu 

tional structure. The income must be at a level that will 

. 127 " ensure the representative's freedom of action 

חברישכראתלהצמידאיןשלפיהקביעהגמכוללהדיןפטק

אתמטכןהדברהציבורי.השירותשלהשכרלטולמותהפרלמנט

אתלשרתיכולתמאתומכשיל-הדיןביתקבע-עצמאותמ

 . 128הציבור""כללשלהאינטרטימ

(תיקוןהכנטתבחוקשאומץהישראליהמודלזו,נקודהלטיכומ

בידיהכוחשמירתתוךחיצונית,ועדהבידיהפיקוחאתמשאיר ) 17

ההחלטהשלפיההקביעההוועדה.המלצותאתלקבלשלאהכנטת

די.בהאיןאולמבעיני.ראויההיאהכנטתבידינתונההטופית

מןאחתאתהפחות,לכללאמץ,היהניתןהכנטתלחוק 17בתיקון

למשלהעניינימ,ניגודמפניהחששלהקטנתלעילה"טקטיקות"

האמריקני.הדיןידיעלשאומץכפיהפרוטפקטיבית,התחולהרעיון

ביכולתהביטוילידיבאהמחוקקתהרשותעצמאותדבברהעיקרון

מבחינהוהןתקנוניתמבחינההןעצמה",את"לארגןהכנטתשל

 72המשפט

מפחיתהחיצונית,ועדהדבמותחיצוני,גורמשלשיתופותקציבית.

החיצוניתהוועדהעניינימ.ניגודמפניהחששאתעיןלמראית

הכנטת.בידינתונההטופיתוההחלטהדבר,שלבטופוממליצה,

עליהלציבור.וחשבוןדיןלתתועליההציבור""נאמןהיאהכנטת

באחריותהנושאתהיאהחלטותיה.עלהציבורלביקורתלעמוד
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ראויבכךבכלל.בישראלולדמוקרטיההרשויותהפרדתולעקרון

 •נפרדדיוןלקיימ

 E. Mayראו:האנגלידביןהשכרלקביעותההיסטוריהרקעבענייןלהרחבהו 22

. Aparicio, supra note ;Parliamentary Practice (22od ed., 1997) 18 et seq 

397 . 58, at p . ראו:המעודכניםהשכררכיביכלשלמקיפהלבחינהParliamentary 

) 87/2001 ent Rates (Research Paper number חPay and Allowances: CU . 

במערכת).שמור(עותק

 . Review Body on Senior Salaries. May, sllpra note 122, at p . 19ו 23

בחינהתיערךשניםלשלושאחתשלפיההמלצהכללוו 996משנתהוועדההמלצות

היבת.חברישכרשלורביזיה

 " Basic Law for the Federal Republic OfGeחany", supra note 108, at nו 24

60 . p . 

 D.P. Kommers The Constitutiona/ Jurisprlldence ojthe Federa/ Repub/icו 25

133-137 ) 1997 ,. ojGermany (Durban, 20d ed . 

להוצאותמענקהיהאחרים,בפרלמנטיםגםכמותקופה,באותהנהוגשהיהההסדרו 26

אחרים,ממקורותמהכנסותשנהנורבים,פרלמנטלחבריהתאיםזההסדר .ממספטור

עםיחדהזה,ההסדרלחוקתיותנדרשהחוקתיהדיןבית .הרגיליםעיסוקיהםכגון

הציבור.יבשירותלכןקודםששירתופרלמנטלחברישניתנופנסיותשלביטולן

 . Kommers, supra note 125, at p . 135ו 27

ועדההוקמההדיןפסקבעקבותוכירבה,לביקורתזכההדיןפםקכימציין Kommersו 28

אתהקושרחוקלהעיברמפלגותכמהניסוו 985בשנתהשכר.כללילבחינתציבורית

לתוקפולהיכנסאמורהיה(החוקהפדרלייםהשופטיםבכירישללשכרבפרלמנטהשכר

לשכרהשכראתאוטומטיבאופןהקושרלחוקהתנגד Bundesratה- .) 2000בשנת

הפרלמנט.חברשלהשכרמבנהלבחינתחדשהועדהמונתהדברשלובסופוהשופטים,

 'ח(במראתתחברתהליברלי"המשפטשלהפוליטיקהרייבו:יו"פרלמנטריזםברזיליג'ו 29

 . 359 ) 2000עורכת,הרצוג

בהן,שחלוומהשינוייםהגדולותהמפלגותשלהכוחמאבדןהיתר,ביןהנובעת,עלייהו 30

העליון.המשפטביתשלובכוחובמעמדוהמתמדתומהעלייההחוקתיתמהמהפכה

לביןמפלגתיתקיטוביותשלהתופעהביןהקושרברזילי,גדשלגישתומעניינת

השיפוטיהאקטיביזםלדעתו,הישראלית.בחברההעליוןהמשפטביתשלהדומיננטיות

ירידתהמפלגתית,המפהמבנהישינו .הפוליטיהכוחיבמוקדצוליפשלתולדההוא

ביתשלכוחועלייתאתאפשרוהכנסתשלהאפקטיביותוירידתהמפלגותשלכוחן

מפלגתית"מהגמוניהמעברזאתמכנה.ברזיליהשמוניםמשנותהחלהעליוןהמשפט

חברתי"ושינוימפלגתיתקיטוביותשיפוטית,"הגמוניהברזיליג'שיפוטית".להגמוניה

 .ו 29הערהלעילברזילי,וכן, ; 35 , 3וו) 998 (פולייטקת

נןהמשפט


