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 במשן ארבעים וארבע שנה שאפנו לחוקק את מגילת זכויות האדם כמסמן
 חוקתי מחייב. לאחר ניסיונות חוזרים ונשנים הושגה פריצת דדן חקיקתית

 בתחום זכויות הפרס עם חקיקת חוקי היסור בעניין כבור האדם וחירותו וחוק
 יסור חופש העיסוק. כל דיון בנושא ״המהפכה החוקתית״ ששני חוקי יסור אלה
 מבשרים הוא 1יון לא שלם, לא מציאותי, ואולי אפילו משהו עקר אם אין כוללים

 בו את ממד ההיסטוריה החקיקתית שקדמה להעברתם של חוקים אלה

 עניין רב קראתי את רב־השיח ״פסק דין בנק המזרחי
 ־ לאחר שלוש שנים״ שהתפרסם בגיליון אפריל 99
 של ״המשפט״׳. רב־השיח עוסק כמעט בכל הסוגיות
^ המרכזיות הנוגעות לשני חוקי היסוד בעניין כבוד * ־ 1 

 האדם, וחירותו2 ובעניין חופש העיסוק3, ותמהתי:
 אימתי כבר יובן בעולם האקדמיה כי כל דיון בנושא ״המהפכה
 החוקתית״ ששני חוקי יסוד אלה מבשרים הוא דיון לא שלם, לא
 מציאותי ואולי אפילו משהו עקר, אם אין כוללים בו את ממד

 ההיסטוריה החקיקתית שקדמה להעברתם של חוקים אלה4.
 ״המהפכה החוקתית״, עם כל הכבוד, לא התחילה בפסק דין
, מגדל כפר  ע״א 6821/93 בנק המזרחי המאוחד בע״מ נ
 שיתופי5 של בית המשפט העליון. היא החלה כאשר כנסת ישראל
 השלימה במרץ 1992 את חקיקת חוק־יסוד: חופש העיסוק ולאחריו

 את חוק־יסוד: כבוד האדם וחירותו.
 ברב־שיח זה, כמו בהרבה דיונים אחרים שכבר קוימו בנושא,

 חסר ההיבט של הליך החקיקה עצמו.
 במשך ארבעים וארבע שנים שאפנו לחוקק את מגילת זכויות
 האדם כמסמך חוקתי מחייב. היו אף כמה יוזמות קונקרטיות כמו
, ח״כ שולמית אלוני ואחרים שנכשלו7.  זו של פרופ׳ קלינגהופר6
 גם יוזמתו של דן מרידוד בשנת 1989, כשכיהן בתפקיד שר

 I * יו״ר ועדת חוקה, חוק ומשפט בכנסת ה-12, אשר חוקקה את חוקי היסוד
 בעניין כבוד האדם וחירותו ובעניין חופש העיסוק. ברצוני להודות לפרופ׳ ברוך

 ברכה על הערותיו המועילות.

I א׳ ברק, מ׳ לנדוי, ז׳ סגל וק׳ קליין ״פסק דין בנק המזרחי - לאחר שלוש I 
 שנים״ המשפט גיליון 9 (אפריל 1999) 4.

 1 2 חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, ס״ח תשנ״ב 150.

 1 3 חוק־יסוד: חופש העיסוק, ס״ח תשנ״ב 114, חוק זה בוטל עם חקיקת
 חוק-יסוד: חופש העיסוק בנוסחו המעודכן בס״ח תשנ״ד 90.

 1 4 ראו בנוסף א׳ לין ״חוק-יסוד: קונסנסוס״ הארץ 27.11.1998, כן דיון בנושא

 עו״ד אוד>אל לין

 בית הספר למשפטים
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 .נ**ן הכגסת, ירושלים.

ם וחירותו ד א  י: כבוד ה

 ״המהפכה החוקתית״, לא

 התחילה עם פסק דין בעניין בנק

 המזרחי של בית המשפט העליון.

 היא החלה כאשר כנסת ישראל

 השלימה במרץ 1992 את חקיקת

 חוק יסוד: חופש העיסוק ולאחריו

 את חוק יסוד: כבוד האדם

 וחירותו

4>> 

 שאלת התיקונים אותם כדאי

 להעביר בעתיד הקרוב והרחוק

 ושאלת השלמתה של החוקה

 הישראלית הם דיונים לא

 מציאותיים אם נעדרת ההבנה

 הראויה מדוע הצליחה ועדת

 החוקה בשנת 1992 במקום שבו

 נכשלו כה רבים לפניה

 עיסוק בשאלות כמו תחומיו הלגיטימיים של חוק היסוד: כבוד
 האדם וחירותו, מהות הקונסנסוס שהושג, שאלת הביקורת השיפוטית
ץ30ומ6זקט8 ^ 110131)1116111), ושאלת סעיף העליונות ( 1 6 \ ^ ) 

 11180<1:<<2י אינן יכולות לקבל תשובה נאותה ומאוזנת בהיעדר
 הבנה מעמיקה יותר של הליכי החקיקה עצמם. שאלת ״הזכויות
 הנסתרות״13 שבחוק היסוד אינה יכולה לקבל מענה הוגן ללא

 הבנת מהות הקונסנסוס שהושג בוועדת החוקה.
 ניסוחם של סעיפים מרכזיים בדרך בה נוסחו אינה מקרית. על
 מנת להבין מדוע הם נוסחו דווקא כך על ידי משפטנים מנוסים,
 צריך להבהיר מה היו בעיות האמת אשר ניצבו בדרך החקיקה.
 שאלת התיקונים אותם כדאי להעביר בעתיד הקרוב והרחוק
 ושאלת השלמתה של החוקה הישראלית הן דיונים לא מציאותיים
 אם נעדרת ההבנה הראויה מדוע הצליחה ועדת החוקה בשנת 1992

 במקום שבו נכשלו כה רבים לפניה.

 אם רוצים לעסוק בדיון של משאלות לב זה עניין אחר.
 אולם אם התכליות האמיתיות של הדיון הן הבנת הבעייתיות
 ובירור הדרכים הנכונות לקידומה של החוקה בישראל הרי שלדיון
 כזה יש ערך רק אם הוא נעשה על רקע הבנת המציאות התרבותית

 ובעיקר הפוליטית בה אנו חיים.
 השופט משה לנדרי סבור כי החוקה בישראל ״היא היחידה בעולם

 1 10 לין, לעיל הערה 4: ״ הסיעות הדתיות כולן, אשר היו מיוצגות בוועדת
 החוקה, שותפו באופן מלא בעבודת החקיקה. אברהם רביץ ייצג את דגל התורה,

 יוסף עזרן את ש״ס ויצחק לוי את המפד״ל. ההבנה הכללית היתה כי שני חוקי
 היסוד לא יעברו בשום פנים בדרך של תמרון ומחטף, אלא רק מתוך מאמץ של

 אמת ליצירת קונסנסוס רחב ככל האפשר״.

 111 רובינשטיין, לעיל הערה 4, בע׳ 925-914.

 1 12 ראו לעיל הערה 1 בדברי השופט מ׳ לנדוי בע׳ 8 וכן בדברי השופט א׳ ברק
 בע׳ 12-10.

 המשפטים, להעביר את הצעת חוק־יסוד: זכויות האדם ירדה מסדר
 היום של הכנסת תוך תקופת זמן קצרה על אף שהייתה זו הצעת
 חוק ממשלתית8. והנה לאחר כל ניסיונות אלה, שלא צלחו, מושגת
 פריצת דרך חקיקתית בתחום זכויות הפרט אולם יש כאלה הסבורים
 שזהו ״נם חקיקתי״9. נסים הם בידי שמים. חוקים עדיין נעשים
 בידי אדם. שום רפורמה אינה מושגת אם אין קבוצה של יחידים

 המצויה במוקדי הכוח הנרתמת לעשייתה.
 האם באמת כה קשה להבין כי חוקים כדוגמת חוק־יסוד: כבוד
 האדם וחירותו אפשר להעביר רק לאחר תכנון קפדני; הצגת יעד
 לטווח ארוך; יצירת תמיכה רחבה בקואליציה ואף מחוצה לה;
 הבטחת קונסנסוס רחב של סיעות הכנסת ושיתוף נציגי המפלגות

 הדתיות10?
 הצעת חוק כזו מטבע הדברים הובילה להתנגשות בלתי נמנעת

 של תרבויות ולסתירה בין השקפות יסוד״.
 היא לא הייתה הופכת לחוק אם לא היינו מצליחים בוועדת
 החוקה לעצב את רשימת הערכים המוסכמים על הכל ואם היינו

 נכשלים בגישור בין השקפות היסוד הסותרות.
 היה צורך ביצירת מערכת איזונים מאוד רגישה. לא כל הדיונים
 יכלו להתקיים במסגרת ועדת החוקה עצמה. יש גם סיעות ויש

 גם הנהלת קואליציה הבוחנת את משמעויות החקיקה.

 131 ראו לעיל הערה 1 בע׳ 6 כדברי פרופ׳ ז׳ סגל ״הזכויות המסתתרות״.

 זה אצל א׳ רובינשטיין המשפט הקונסטיטוציוני של מדינת ישראל(כרך ב׳,
 מהדורה חמישית, תשנ״ז) 925-910 ומאמרה של י׳ קרפ ״חוק-יסוד: כבוד האדם

 וחירותו - ביוגרפיה של מאבקי כח״ משפט וממשל א (תשנ״ג) 323.

 1 5 פ״ד מט(4) 221 (להלן: עניין בנק המזרחי).

 1 6 רובינשטיין, לעיל הערה 4, בע׳ 911.

 1 7 שם, שם.
 81 שם, בע׳ 913.

 1 9 ראו לעיל הערה 1 בע׳ 6.
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 כי בשנת 1787 לארה״ב לא הייתה חוקה.
 פרופ׳ בלושטיין(Biaustien) המנוח״, אחד המומחים העולמיים
 למשפט חוקתי, אמר בהרצאה בניו־יורק בשנת 1990 כי כל חוקה

 חייבת לצמוח מקרקע המציאות של המדינה עליה היא חלה.
 בישראל צומחת החוקה בדרך היחידה בה היא יכולה לצמוח.

 עקב בצד אגודל. צעד אחר צעד. בהרבה סבלנות. כאשר כל
 צעד קדימה מהווה ביצור וחיזוק של מה שכבר הושג. חוק־יסוד:
 כבוד האדם וחירותו על אף שאין הוא חוק משוריין זכה למעמד
 של עליונות לא רק במובן המשפטי אלא גם מחמת יחס הכבוד
 וההערכה שהוגים לו רשויות המדינה, מערכת המשפט, המערכת

 הפוליטית והציבור הרחב. המושגים מחלחלים.
 הדור הצעיר מתחנך על פיהם. נוצרת תרבות חדשה. המפלגות

 המיוצגות בכנסת לומדות להבין את מגבלות החקיקה18.
 מפעם לפעם מובעות משאלות לב על ידי אישים מכובדים

 ויודעי ספר. הם אומרים בערך כך:
 ״הייתי רוצה כי החוקה תתקבל לאחר עבודה מעמיקה של צוות
 רחב של מומחים״. ״הייתי רוצה כי היא תתקבל על ידי האסיפה
1. משאלות לב אלה אשר  המכוננת״. ״הייתי רוצה משאל עם״9
 כאילו אמורות לערער על התוקף החוקתי של מגילת הזכויות
 זוטא של ישראל אינן מקדמות את השלמת החוקה, ערכן לכל
 היותר הוא בכך שהן יכולות לשמש אמתלא וטיעון בידי מי שרוצה

 לבלום את קידומה.
 כל מי שמשכיל להבין ולהעריך נכונה את הכוחות הפועלים
 בחברה הישראלית, כפי שהם משתקפים בעולם הפוליטי, וכל מי
 שמכיר את דרך העבודה של המערכות הפוליטיות חייב גם להבין
 כי הדרך היחידה להשגתה של חוקה שלמה בישראל הנה רק הדרך

 בה היא הושגה עד היום.
 להגיד כי רוצים חוקה בדרך של משאלות לב שאינן יכולות

 להתממש זה שווה לאמירה כי בפועל אין רוצים חוקה.
 חוק־יסוד: כבוד האדם וחירותו וחוק־יםוד: חופש העיסוק
 מהווים ללא ספק מהפכה חוקתית. זו הייתה הפעם הראשונה
 שכנםת ישראל העמידה את חוקי היסוד מעשה ידיה מעל לחוקים
 רגילים וקבעה כי תקפות של חוק רגיל תיבחן על פי המבחנים
 המפורטים בחוקי היסוד. היא פרשה הגנה חוקתית על זכויות

 שנוצרה באמרי פיו של בית המשפט העליון״14.
 אם כך הוא, מה הם, אם כן, חוקי היסוד? אבק נייר? חוקים
 רגילים? סתם הצהרות חוקתיות נחמדות? האם אין הם פרי החלטת
 הררי של הכנסת הראשונה על פיה מסמיכה הכנסת הראשונה את

 ועדת החוקה להכין את חוקת המדינה פרק פרק?
 הרי באותה החלטה עצמה נאמר כי כל חוק־ יסוד יעמוד בפני
 עצמו וכי ״כל הפרקים יחד יתאגדו לחוקת המדינה״15. מתקשה
 אני להבין איך אפשר כיום להטיל ספק כי חוקי היסוד, בפרט
 נוכח חקיקתם בשנת 1992 של חוק־יסוד: הממשלה, חוק־יסוד:
 כבוד האדם וחירותו וחוק־יסוד: חופש העיסוק, הם החוקה הכתובה

 של מדינת ישראל.
 המבחנים באשר למציאותה של חוקה אינם מבחנים אופטיים.
 אין זה חשוב כלל אם החוקה נעשתה באקט חגיגי אחד ובמסמך
 מעוטר אחד. העיקר הם המבחנים המהותיים: הנושאים בהם עוסקת
 חוקה בדרך כלל, שהם נושאי התשתית של הקמת מוסדות המדינה,
 סמכויותיהם, יחסי הגומלין ביניהם, שיטת הבחירות וזכויות היסוד;
 המעמד המשפטי, העליונות של הוראות החוקה על פני הוראות
 חוקים רגילים; הקשיחות של הוראות החוקה, דרישת הרוב המיוחד
 לשינויה בבית המחוקקים. קיים מבחן נוסף שאינו בתחום הפורמלי
 משפטי וזהו יחם הכבוד אשר רשויות המדינה והמערכת המשפטית

 והפוליטית רוחשות להוראות החוקה.
 בהיעדר יחס נאות של כבוד לא תושיע ההגנה הפורמלית.

 על פי ארבעת מבחנים אלה לישראל יש חוקה כתובה. אכן לא
 שלמה, בלתי אחידה באשר למעמדם של כלל חוקי היסוד וחסרה
 בהיעדר מספר זכויות יסוד ברשימת אלה הכלולות בחוק־יסוד:

 כבוד האדם וחירותו.
 אולם אין אני מסכים שזוהי חוקה צולעת או קטועה או נכה16.

 היא פשוט חוקה שטרם הושלמה.
 החוקה האמריקאית המהווה מודל והשראה עבור חוקות רבות
 בעולם עברה בשנת 1787. בצורתה המקורית היא הכירה במוסד
 העבדות; לא היה כל סעיף מפורש שהכיר בכוח הביקורת השיפוטית;
 ונעדר בה באופן בולט הפרק המגדיר ספציפית את מגילת זכויות
 האדם. עניינים אלה הושלמו לאחר מכן אם בדרך של חקיקה ואם
 בדרך של החלטה שיפוטית. איש לא טען אז ואיש לא טוען היום

4 4 4 

 המבחנים באשר למציאותה של
 חוקה אינם מבחנים אופטיים.
 אין זה חשונ פלל אם החוקה

 נעשתה באקט חגיגי אחז
 ובמסמך מעוטי אחד. העיקר הם

 המבחנים המהותיים. על פי
 מבחנים אלה לישראל יש חוקה

 כתובה
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ה ד ן ז  לתכלית ו

 יגהק שמיד
 ראש הנלמשאז

 "United Kingdom... New Zealand and Israel; לאחר שפורסמו חוקי היסוד
 והללו הובאו לידיעתו של פרופ׳ בלושטיין על ידי המחבר שינה הלה את דעתו

 וקבע נחרצות כי".of course Israel has a constitution..." (מתוך מכתב שנשלח
 על ידי פרופ׳ בלושטיין למחבר מתאריך 22 לפברואר 1994).

 I 18 ראו לעיל הערה 1 בע׳ 10 בדברי הנשיא אהרן ברק. ,

 I 19 ראו למשל התייחסותו של הנשיא אהרן ברק לנושא זה שם בע׳ 12.

 201 לדיון נרחב בנושא הכנסת כרשות מכוננת ראו רובינשטיין, לע«ל הערה 4,
 בע׳ 408-397.

 141 ראו לעיל הערה 1, בע׳ 8.

 151 ד״כ תש״י 1743.

 I 16 ראו לעיל הערה 1, בע׳ 8 בדברי השופט משה לנדוי.

 I 17 אף פרופ׳ בלושטיין השמיע את הטענה כי מדינת ישראל היא מדינה חסרת
 חוקה כתובה בספרו

A.P. Biaustien Constitutions of the World (Colorado, 1993) 9 "there are 
only six [nations] which do not have or are not committed to having a one-
document constitution... Three democratic nations omit a written constitution 

and adhere to the principle that parliament alone is supreme: these are the 
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 בית המשפט העליון, ירושלים

 כל מי שמשכיל להבין ולהעריך

 נכונה את הכוחות הפועלים

 בחנוה הישראלית, כפי שהם

 משתקפים בעולם הפוליטי, וכל

 מי שמכיר את דרך העבודה של

 המערכות הפוליטיות חייב גם

 להבין כי הדרך היחידה להשגתה

 של חוקה שלמה בישראל הנה

 רק הדרך בה היא הושגה עד היום

 למושג כבוד האדם יש בהחלט

 להעניק את המובן הרחב

 ׳\17א10ס ולא את המובן הצר

, אך מושג זה אינו יכול מ 0 א 0 £ 

 לחבוק כל זכות יסוד שאינה

 מפורשת בחוק על שום שהיא

 במובן הפילולוגי חלק בלתי נפרד

 של מושג כבוד האדם

 להעיר מרבצה כל התנגדות אפשרית.
 השאלה באיזו מידה, בתקופת שלוש השנים של הליך החקיקה
 התקיים דיון ציבורי רציני, תלויה במידה רבה במידת העניין
 שהציבור, כולל משפטנים ופרופסורים בתחום המשפט, מגלים
 בנושא. נתקיימו מספר דיונים פומביים, אולם התביעה כאילו
 הכנסת אמורה ליזום דיונים ציבוריים בהצעות החוק המוגשות

 בפניה, היא מעט מוזרה.
 בשעת חקיקתם של חוקי היסוד כבוד האדם וחירותו וחופש
 העיסוק נפלה בחלקי הזכות הגדולה לכהן בתפקיד יו״ר ועדת
 החוקה חוק ומשפט. אני אומר זכות גדולה גם מחמת ההרכב האישי
 רב המשקל שהיה לוועדה וגם מחמת הנושאים החקיקתיים עימם
 התמודדה הוועדה. בתוקף תפקידי זה הוטלה עלי האחריות לנווט
 את שני חוקי היסוד האמורים בדיוני הוועדה, בדיוני המליאה וגם
 מול סיעות הקואליציה. אין דבר הרחוק יותר מן האמת והמקומם
 אותי יותר מאשר לקרוא דברי ביקורת בהם נטען כי החוקים
 כאילו התקבלו ב״היחבא״, או כאילו היה זה פרי של ״מחטף

 חקיקתי״26.
 אני נמנע במכוון מלהתייחס לדברי ביקורת סנסציוניים וחריפים
 יותר שלא במסגרת רב־השיח של ״כגנבים בלילה״ או ״מעשי
 רמייה״ שכן לא השכלתי להבין מאיזה מקורות נפשיים הם נובעים.
 הביקורת כאילו חוקים אלה לא התקבלו בהליך חקיקה מסודר

 היא בלתי הוגנת בעליל.
 עם כל הכבוד, יש בה אפילו מידה של בורות בהבנת הליכי

 החקיקה בכלל ובהכרת הליכי החקיקה של חוקים אלו בפרט.
 כבר הזכרתי כי חוקי היסוד הם פרי של הליך חקיקתי ממושך

 שהחל עוד בשנת 1989 ביוזמת שר המשפטים.
 היוזמה חודשה לאחר מכן כסדרה של ארבע הצעות חוק פרטיות
2. דיונים ממושכים נתקיימו במליאת  של ח״כ אמנון רובינשטיין7
 הכנסת בשני הגלגולים של חוקים אלה. ועדת החוקה הייתה צריכה
 להכינם לקריאה ראשונה ולאחר מכן ליצור את הקונסנסוס הנחוץ
 בדיוני הוועדה בהכנה לקריאה שנייה ושלישית. כל נציגי הקואליציה

 והאופוזיציה השתתפו בדיוני הוועדה.
 נציגי שלוש המפלגות הדתיות המפד״ל, ש״ם ויהדות התורה
 נטלו חלק פעיל בדיונים. זהו היה ההישג החשוב הראשון בהשגת
 הקונסנסוס. תרומה מיוחדת הייתה לנציג המפד״ל ח״כ יצחק לוי.
 ההרמוניה שכבר הושגה בעבודתה של ועדת החוקה אז והמשקל
 האישי שהיה לחבריה תרמו אף הם רבות בהשגת הקונסנסוס

.2  הנחוץ8
 התכלית הדו־ ערכית בסעיף המטרה של עיגון ערכיה של מדינת
 ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית הנה תוצאה ישירה של הרצון
2. אותו  להשיג מכנה משותף רחב עם נציגי המפלגות הדתיות9
 הדבר סעיף 10 בדבר שמירת הדינים. סעיף זה היה נחוץ כדי

 היסוד של הפרט וקבעה כי כל מעשה חקיקה איזה שהוא כולל
 חוקי הכנסת, אינו יכול לפגוע בזכויות יסוד אלה אלא אם עמד
 במבחנים הנקובים בסעיף ההגבלה החקיקתית. כך הוצבו זכויות
 היסוד של הפרט בראש הפירמידה של מערכת המשפט בישראל.
 מערכת המשפט כולה הוכפפה לערכי היסוד של חוקים אלה.
 הכנסת במו ידיה הטילה מגבלות על כוח החקיקה הלא מוגבל
 שלה. מהפכה חוקתית זו היא מעשה מודע ומכוון של כנסת ישראל

 עצמה.
 פסק דין בעניין בנק המזרחי הוא בהחלט מסמך חוקתי רב
 עניין. הוא מביא לידי ביטוי את ההכרה של מערכת המשפט
 במהפכה החוקתית שנוצרה על ידי הכנסת והוא גם עוסק במקורות

 הסמכות של הכנסת לחוקק חוקים בעלי מעמד חוקתי.
 השאלה אם סמכות זו מקורה בתורת הריבונות הבלתי מוגבלת
 של הכנסת או בתוקף סמכותה המכוננת הנה שאלה עיונית
 חשובה20. אולם לדעתי המסקנה הסופית אליה הגיע בית המשפט
 העליון הייתה בלתי נמנעת. בית המשפט העליון לא יכול היה
 שלא לתת הכרה מלאה לשני חוקי היסוד על כל סעיפיהם. עקרון
 הפרדת הרשויות הוא חלק בלתי נפרד של שיטתנו הדמוקרטית21.

 תחום החקיקה הנו ברשותה הבלעדי של הכנסת.
 שום חוק, שום מחוקק ושום מסמך בעל אופי חוקתי לא הגביל
 את כוח הכנסת בתחום החקיקה בו יש לה סוברניות מלאה. היא
 מוסמכת לחוקק חוקים רגילים, לחוקק הוראות חוק משוריינות
 ולחוקק חוקים בעלי מעמד חוקתי. במסגרת זו היא גם רשאית
 להגביל את כוח החקיקה שלה עצמה ואף לקבוע מנגנוני פיקוח.
 אין לנו מחוקק אחר. ההכרה המלאה בכל מערכות השלטון בכוחה
 של הכנסת לחוקק חוקי יסוד הנהנים משריון פורמלי היא כבר
 נחלת העבר הרחוק. שני חוקי היסוד של זכויות הפרט הם צעד

 נוסף קדימה.
 מי שטוען שאין לכנסת את הסמכות לחוקק חוקי יסוד בעלי
 מעמד חוקתי הרי שהוא בעצם אומר שאין כל גוף בישראל אשר

 יש לו את הסמכות לעשות זאת.
 אם בית המשפט העליון בפסק הדין בעניין בנק המזרחי היה
 נוטל משני חוקי היסוד את המשמעות החוקתית שלהם הוא היה
 מבטל אקט חקיקתי של הכנסת ופוגע קשות בעקרון הפרדת

 הרשויות.
 חוקי יסוד, אלה בדרך בה נוסחו, אכן מעלים שאלות מורכבות.

 אולם אין גוף בישראל,
 אשר יש לו את הכוח שלא להכיר בתוקפן המלא של הוראות
 חוקים אלה כפי שנוסחו. אם כי לפסק הדין יש חשיבות עצומה
 בהבנת תחומי כוחה של הכנסת, לא פסק הדין בעניין בנק המזרחי

 הוא זה המעניק לחוקי היסוד את המעמד החוקתי הטמון בם.
,  המהפכה החוקתית אף לא התחילה בבג״צ 98/69 ברגמן נ

. 2  שר האוצר2
 את פסק דין זה צריך לקבל במובנו הפשוט. אם קבע המחוקק
 הוראת חוק משוריינת הרי שניתן לבטלה או לסייגה רק מכוח
 הוראת חוק העונה על דרישת הרוב הקבוע בסעיף השריון. אין
 זה משנה אם מדובר בהגנה על זכות יסוד כמו זכותו השווה של
 כל אזרח לבחור ולהיבחר או בכל עניין אחר. חוק שעבר ברוב
 רגיל אינו יכול לפגוע, לצמצם או לרוקן מתוכן הוראת חוק
 שהמחוקק מצא לנכון להעניק לה הגנה מיוחדת. חידושה החשוב
 של ההלכה בעניין ברגמן נעוץ בכך שבית המשפט העליון הוא
 שקבע את בטלותה של הוראת החוק שלא ענתה על דרישת

 השריון23.
 אולם באשר לחוקי היסוד של זכויות האדם המצב החוקתי שונה.
 אפילו יעבור חוק רגיל ברוב מוחלט של חברי הבית הוא לא יבטל
 זכות הכלולה בחוקי היסוד אם לא יענה על דרישות סעיף ההגבלה
 (©1118*0 ן11101*111מם< או על סעיף ההתגברות של סעיף 8 בחוק־יסוד:

 חופש העיסוק. המהפכה החוקתית של הכנסת בשנת 1992 הייתה
 ״מהפיכה חוקתית שקטה״ כהגדרתו של פרופ׳ קלוד קליין24. היא
 הייתה סיומו של תהליך חקיקתי ממושך שהחל עוד בשנת 1989
 עם הגשת הצעת חוק־יסוד: זכויות האדם שהוכנה במשרד המשפטים
 ואשר הוגדרה בצדק על ידי ח״כ דן מרידוד כגולת הכותרת של
 עבודת המשרד. היא קבלה תנופה מחודשת כשהשעה בשלה לכך
2. מנקודת זמן  עם חידוש היוזמה על ידי ח״כ אמנון רובינשטיין5
 זו נמשכה העבודה כשם שהליכי החקיקה מחייבים, אולם ללא
 תרועת חצוצרות ומבלי שלצורך השגת כותרות רעשניות ניסינו

 1 26 ראו לעיל הערה 1 בדברי הפתיחה מאת פרופ׳ זאב סגל בע׳ 7, בדברי
 השופט משה לנדוי בע׳ 8 , וכן בדברי הנשיא אהרן ברק בע׳ 12.

 271 ארבע הצעות חוק אלו היו: הצעת חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו! הצעת
 חוק־יסוד: חופש העיסוק! הצעת חוק-יסוד: חופש ההתאגדות! הצעת חוק-יסוד:

 חופש הביטוי. ראו להלן הערה 37.

 281 לין, לעיל הערה 4.

 291 רובינשטיין, לעיל הערה 4, בע׳ 918-916.

 211 על עיקרון זה ראו רובינשטיין, שם בע׳ 331 ואילך.

 221 פ״ד כג(1) 693 (להלן: עניין ברגמן).

 1 3 2 ראו לעיל הערה 1 בדברי הפתיחה של פרופ׳ ז׳ סגל בהתייחסו לעניין
 גרגמן בע׳ 7 וכן בדברי הנשיא א׳ ברק בע׳ 11.

 1 24 ק׳ קליין ״המהפכה החוקתית השקטה״ מעריב 27.3.1997.

 251 ראו לעיל הערה 4, בע׳ 925-914.

 בימ הספר למעי&מים
£ ₪  המסלול האקדמי של המכללה למינהל ,



 של ועדת החוקה. גם על חוק זה קראתי דברי ביקורת שהוא היה
 פרי מחטף וכי לא התקיים דיון ציבורי מקיף קודם העברתו.

 הבנת מהותו ותחומיו של הקונסנסוס שהושג בוועדת החוקה
 באשר לחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, אינה נחוצה רק לצורך
 הלקח אשר ניתן להסיק לגבי דרך החקיקה העתידית, אלא גם
 חשובה לצורך הענקת פרשנות נכונה לחוק. שאלת ״הזכויות
 הנסתרות״ שאינן כלולות באופן מפורש בחוק היסוד באה על

 פתרונה הנכון בהבנת קונסנסוס זה.
 למושג כבוד האדם יש בהחלט להעניק את המובן הרחב ץ*111§!ס
, אך מושג זה אינו יכול לחבוק כל 9 0 מ 0 ! ״  ולא את המובן הצר ־
 זכות יסוד שאינה מפורשת בחוק על שום שהיא במובן הפילולוגי
 חלק בלתי נפרד של מושג כבוד האדם. זכות חופש הדת, למשל,
 הנה ללא ספק חלק מכבודו וחירותו של הפרט אולם היא אינה
 כלולה בחוק זה שכן היא הושמטה ממנו מלכתחילה במכוון על
 מנת להשיג את הקונסנסוס החקיקתי. כהנחיה עקרונית הייתי
 אומר כי זכות שהייתה כלולה בהצעת חוק היסוד: זכויות האדם
 והיא לא מפורשת בחוק־יסוד: כבוד האדם וחירותו אין להכלילה
 במושג כבוד האדם שבחוק, שכן היא נעלמת ממנו לא על דרך
 המקרה אלא כדי להשיג את ההסכמה הכללית שאפשרה את
 העברתו של החוק. כוונת המחוקק מוצאת את ביטויה הברור

 בהגדרת תחומי ההסכמה32.

 לא הייתי שואף כיום לתקן או לשלב בחוקי היסוד את סעיף
 העליונות (121186כ< ץ30מ161ק811) מאחר שהוא כבר מצוי בהם
 ובצורה מודגשת. מה הם סעיפי עקרונות היסוד והמטרה אם לא
 סעיפים של עליונות שני חוקי היסוד? סעיף האומר לנו כי זכויות
 היסוד של האדם בישראל יכובדו ברוח העקרונות שבהכרזה על
 הקמת מדינת ישראל וסעיף מטרה גורף האומר לנו כי החוק נועד
 ״כדי לעגן בחוק-יסוד את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה
 יהודית ודמוקרטית״ הם סעיפים הצהרתיים חובקי עולם הקובעים

 את עליונות חוקי יסוד אלה.
 אם לא די בכך בא סעיף 8 שהוא סעיף ההגבלה האופרטיבי
 הקובע תנאים לתקפותו של חוק רגיל הגורע מזכויות יסוד שעל
 פי חוקים אלה. כפי שהכל יודעים אין זכויות יסוד מוחלטות.
 הצורך לאזן בין חרות הפרט לצורכי החברה כולה מחייב לצמצם
 את זכויות היסוד לתכליות ראויות. מערכת שלמה של חוקים
 מצרה את תחומיהן של זכויות היסוד ברמתן העקרונית וחוקים
 אלה אם אינם מוגנים מכוח הסעיף של שמירת הדינים חייבים
 לעבור את מבחני סעיף ההגבלה שבחוקי היסוד: להיעשות לתכלית
 ראויה, במידה שאינה עולה על הנדרש, ובאופן ההולם את ערכיה

 של מדינת ישראל״.
 אינני סבור כי עקרון העליונות נוצר מכוח סעיף 5 לחוק־יסוד:
 חופש העיסוק או מכוח סעיף 11 לחוק־יסוד: כבוד האדם וחירותו,

 341 א׳ ברק פרשנות במשפט(כרך ג, תשנ״ד) 446 ואילך. וכן רובינשטיין, שם
 בע׳ 933 ובע׳ 967 בהערת שוליים 180.

 1 35 ראו לעיל הערה 1 בדברי השופט משה לנדוי בע׳ 8 וכן בדברי השופט
 אהרן ברק בע׳ 12.

 361 מתוך פרוטוקול דיוני ועדת חוקה, חוק ומשפט מתאריך 1 ביולי 1992,
 בע׳ 11.

 להרגיע את נציגי המפלגות הדתיות כי חוק היסוד לא יערער את
. למטרה זו הושמטה אף 5  הסטטוס קוו שכבר נוצר בנושאי הדת0

 הזכות של חופש התנועה שהייתה כלולה בנוסח המקורי51.
 זכויות יסוד שפורטו בהצעת החוק הממשלתית כמו חופש הפולחן
 הדתי לא נכללו מלכתחילה בהצעה המחודשת מתוך הבנה שטרם

 בשלה השעה להשיג הסכמה רחבה בעניין זה.
 עבודת שכנוע רבת היקף בוצעה מחוץ לדיוני הוועדה מול סיעות
 הבית על ידי ח״כ אמנון רובינשטיין ועל ידי. בסיועו של שר
 המשפטים דן מרידוד עלה גם בידי לשכנע את הנהלת הקואליציה
 שלא תתנגד להעלאת החוקים לדיון בקריאה שנייה ושלישית. לא
 הייתה סיעה מסיעות הבית שלא הייתה מודעת למועד העלאתם
 של חוקי היסוד לקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת. הועלו
 מספר הסתייגויות של נציגי המפלגות הדתיות. הן לא חתרו לרוקן
 את החוק מכל משמעות אלא התייחסו למידת השריון אשר תוענק
 לו בפני שינויים בעתיד או לרצון לחזק את ההגנה על חוקי הדת
 בעבר ובעתיד. ח״כ יצחק לוי מרצונו שלו אף ויתר על כמה

 הסתייגויות.

 האם להליך חקיקה מסוג זה שכל כולו היה מבוסס על השגת
 קונסנסוס רחב ותמיכת חלק גדול ביותר של הקואליציה והאופוזיציה

 ניתן לקרוא ״מחטף״?
 חלק מהמבקרים נוהג להיתלות במספר חברי הכנסת שנכחו

 במליאה בזמן שחוק־יסוד:
 כבוד האדם וחירותו עבר בקריאה שנייה ושלישית: 32 בעד 21
 נגד. אכן, היה זה יותר נאה אם חוק כזה היה מאושר במספר גדול
 יותר של חברי כנסת. אלא שדבר אחד חייב להיות ברור. החוקן
 זה לא הועלה ברגע האחרון ובדרך של תרגיל לסדר יומה של
 הכנסת. לדעתי, אף אסור ליו״ר הכנסת לנהוג כך. החוק הועלה
 בדרך מסודרת ותוך מתן הודעה מוקדמת לכל חברי הבית. אלה
 שהיו מתנגדים להעברתו היו בוודאי טורחים להופיע ולהצביע
 נגד. ההצבעה בפועל משקפת את יחסיות התמיכה של הכנסת

 כולה.
 בתקופה שבין שנת 1989 לשנת 1992 חוקק אף חוק־יסוד:
 הממשלה על פיו נקבעה שיטת הבחירות הישירה לראשות הממשלה.
 נוכחות חברי הכנסת בזמן הדיונים במליאת הכנסת בסיבוב ההצבעה
 הראשון שבחורף 1991 הייתה מלאה. חוק זה עסק בשיטת הבחירות
 על פיה נקבע הכוח הפוליטי והשלטוני והוא עשוי היה לחרוץ
 גורלן של מפלגות, להשפיע על גודל סיעתן ולשנות את סיכוייהן

 של מפלגות להגיע לשלטון.
 לא היה חוק שזכה לתשומת לב רבה יותר. מעורבות של האקדמיה.
 מאות מאמרים בעיתונות הכתובה. כיסוי נרחב באמצעי התקשרות.
 דיונים סוערים בסיעות הבית. דיונים אל תוך שעות הלילה
 המאוחרות במליאת הכנסת ולא פחות מארבעים וארבע ישיבות

 301 שם, בע׳ 917-916.

 311 שם, שם.

 371 שם, בע׳ 12.

 1 32 ראו לעיל הערה 1 בע׳ 12-11 ההתייחסות לנושא זה בדברי הנשיא אהרן
 ברק וכן רובינשטיין, לעיל הערה 4 בע׳ 970-944.

 331 ראו לעיל הערה 12 וכן רובינשטיין, לעיל הערה 4 בע׳ 998-970.

 חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו

 וחוק יסוד: חופש העיסוק מהווים

 ללא ספק מהפכה חוקתית. זו

 הייתה הפעם הראשונה שכנסת

 ישראל העמידה את חוקי היסוד

 מעשה ידיה מעל לחוקים רגילים

 וקבעה כי תקפות של חוק רגיל

 תיבחן על פי המבחנים המפורטים

 בחוקי היסוד

 הבנת מהותו ותחומיו של

 הקונסנסוס שהושג בוועדת

 החוקה באשד לחוק היסוד: כבוד

 האדם וחירותו, אינה נחוצה דק

 לצורך הלקח אשר ניתן להסיק

 לגבי דדך החקיקה העתידית,

 הוא גם חשוב לצורך הענקת

 פרשנות נכונה לחוק

 בית הספר למשפטים

 •9 המסלול האקדמי של המכללה למינהל



 לא היה חבד בוועדת החוקה

 שהשתתף בדיונים ולא היה מודע

 לכך כי שצי חוקי היסוד מעניקים

 למערכת בתי המשפט את סמכות

 הביקורת השיפוטית על כל דבר

 חקיקה הפוגע בזכויות יסוד שעל

 פי חוקים אלה, כולל חוקים

 רגילים של הכנסת עצמה

 כוונת המחוקק הייתה ליצור

 זכויות יסוד מוגנות. לסעיף

 ההגבלה אשר על פי מבחניו צריך

ץ כל  לבחון תוקפו של חוק רגיל א

 ממשות משפטית אם נעדר מימנו

 כוח הביקורת השיפוטית

 בארבעה מקרים: בעניין ברגמן לעיל; בג״צ 246/81 אגודת
, ; בג״צ 141/82 רובינשטיין נ 3 ׳ ר ו ד י ש  דרך ארץ נ׳ רשות ה
; בג״צ 142/89 תנועת לאו׳יר נ׳ יו״ר הכנסתי4; 4  יו״ר הכנסת0
 ביטל הבג״ץ הוראות חוק רגיל אשר מצאן, לאחר שיקול דעת
 זהיר, כסטייה מהותית מעקרון השוויון הגלום בחוק-יסוד: הכנסת.

 החלטותיו אלו של בית המשפט העליון זכו להכרת הכנסת. לא
 נעשה כל ניסיון חקיקתי לבטלן. הן גם עמדו בפני ועדת החוקה
 בזמן הכנת שני חוקי היסוד של זכויות הפרט לקריאה שנייה
 ושלישית. חוקים אלה הועברו מן הוועדה למליאה כהצעות חוק
 משוריינות. סעיף השריון שהיה כלול בחוק היסוד; כבוד האדם
 וחירותו אכן נפל במליאת הכנסת בקריאה השנייה. אך למרות
 זאת נהנה החוק ממעמד העליונות המוצא את ביטויו בדרך
 דקלרטיבית במסגרת סעיף 1 של עקרונות היסוד, שזכה בחיזוק
 בתיקון מאוחר יותר, ובדרך משפטית מחייבת על פי אמות המידה
 הנקובות בסעיף ההגבלה. סעיף ההגבלה אינו סעיף הצהרתי של
 המלצה לכנסת. היה לחברי הוועדה מספיק ניסיון חקיקתי ופוליטי
 כדי להבין שאם סעיף ההגבלה יישאר בגדר המלצה לכנסת הוא

 יהיה נטול ערך.

 לא יוצב כל בלם בפני פגיעה בזכויות היסוד באקטים חקיקתיים
 של הכנסת עצמה או בחקיקת משנה אשר הייתה מותקנת מכוח
 חוקים כאלה. הוויכוח לא היה אם בית המשפט יוכל לבטל את
 תוקפו של חוק רגיל, אלא האם להעניק את כוח הביקורת
 השיפוטית רק לבית המשפט העליון או למערכת בתי המשפט

 כולה. ההכרעה הייתה בעד מערכת המשפט כולה.

 כוונת המחוקק הייתה ליצור זכויות יסוד מוגנות. לסעיף ההגבלה
 אשר על פי מבחניו צריך לבחון תוקפו של חוק רגיל אין כל

 ממשות משפטית אם נעדר ממנו כוח הביקורת השיפוטית42.

̂•111(1־1̂31  השאלה האם אנו רוצים חוקה במתכונת 
^13ג אינה קיימת יותר שכן התשובה כבר ניתנה על ידי מ80! 4  ג

 הכנסת על דרך החיוב.

 הקובע כי ״כל רשות מרשויות השלטון חייבת לכבד את הזכויות
 שלפי חוק-יסוד זה״. על פי מיטב הבנתי החובות המוטלות על
 בית המחוקקים באו על ביטוים בסעיף ההגבלה החקיקתי בעוד
 שהסעיפים האמורים חלים על רשויות השלטון שבידיהן כוחות
 הביצוע כלפי האזרח. אם כי הפסיקה קבעה כי סעיפים אלו חלים
 על כל רשויות השלטון: המחוקקת, השופטת, והמבצעת34. כוונת
 ועדת החוקה הייתה כי יוטל איסור על הרשות המבצעת שלא
 להפר זכות איזה שהיא, מהזכויות המפורטות בחוקי היסוד.
 לא היה חבר בוועדת החוקה שהשתתף בדיונים ולא היה מודע
 לכך כי שני חוקי היסוד מעניקים למערכת בתי המשפט את
 סמכות הביקורת השיפוטית על כל דבר חקיקה הפוגע בזכויות
 יסוד שעל פי חוקים אלה, כולל חוקים רגילים של הכנסת עצמה35.
 כל המעיין בדיוני ועדת החוקה, חוק ומשפט מיום 1 ביולי
 1991, נוכח לדעת מיד כי נושא זה היה במרכז דיוניה של הוועדה,
 כבר עם הכנת הצעות החוק הפרטיות של ח״כ א׳ רובינשטיין:
 חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו; חוק־יסוד: חופש העיסוק;
 חוק־יסוד: חופש ההתאגדות; חוק-יסוד: חופש הביטוי, לקריאה
 ראשונה. כך ניתן אף לראות בדבריו של ח״כ רובינשטיין: ״בענין
 הבקורת השיפוטית יש בעולם שתי שיטות. יש שיטה
 אנגלו־אמריקאית, שם אין צורך בהוראה מפורשת כדי לפנות
 לבית המשפט על מנת לבטל הוראת חוק שנוגדת את החוקה. כל
 בית משפט שהענין מובא לפניו יכול לפסוק בענין חוקתיות
 ההוראה. כמובן שבסופו של דבר הענין תמיד מגיע לבית המשפט

.3  העליון״6

 כן דברי המחבר, יו״ר הוועדה, באומרי: ״הפתרון הזה לא עומד
 בפנינו במסגרת הצעת החוק שאנחנו דנים בה. המצב עכשיו הוא
 כזה שכל בית משפט יוכל לקבוע שהוראת חוק היא לא תקפה
 משום שהיא פוגעת בזכויות יסוד שנקבעו בחוק זה. זה המצב

. 3  המשפטי לפי ההצעה שלפנינו״7
 ובהקשר זה מעניינים הם דבריו של ח״כ י׳ לוי, שאמר כי: ״אם
 חוק נישואין וגירושין יעמוד מול החוק הזה, אפשר יהיה לטעון
 שהוא לא הולם מדינה דמוקרטית. לאסור על אדם שהוא כהן
 נישואים עם גרושה, אילו הייתי שופט ואילו לא הייתי אדם
 מאמין, הייתי אומר שזה לא הולם מדינה דמוקרטית. הענין הזה
 יעלה להרכב של תשעה שופטים. זה יקעקע דברים שאנחנו רואים
 בהם יסודות של מדינה יהודית אף כי הינה מדינת חוק חילונית.
 אנחנו הולכים על חבל דק, יש לנו חוקים מסוימים שמתאימים
 למדינה יהודית וישראל היא מדינה דמוקרטית. אנחנו תמיד נעים

 בשני צירים ־ מדינה יהודית ומדינה דמוקרטית״38.
 חוקים אלה לא נועדו להיות מסמכים חגיגיים הצהרתיים במובן
 של הכרזה על זכויות האדם, אלא חוקים שנועדו ״לעגן״ במערכת
 המשפט בישראל חלק מזכויות היסוד של הפרט. מול עיני הוועדה
 לא היו רק חוקי הכנסת, אלא גוף רחב ועצום של מעשי חקיקה
 רבים אותם אנו מכנים חקיקת משנה. תקנות, צווים, החלטות
 שלטוניות שונות ברמה של הנחיה כללית וחוקי עזר מוניציפליים.
 כל אלה נוטים שלא לכבד מספיק את זכויות היסוד של הפרט
 ונטייתם הנה להעמיד את האינטרס השלטוני מעל לפרט עצמו.

 היה ברור שצריך להגן על הפרט בפני חקיקה שלטונית ענפה
 וסבוכה זו. בחיי היום יום אלה הן עיקר הבעיות בהן נתקלים
 תושבי המדינה. על שום כך הייתה כוונה מפורשת להעניק לכל
 מערכת בתי המשפט את הכוח לבטל כל דין הסותר זכויות אלה.
 לא ראינו לנכון ליצור בית משפט לחוקה, גם על שום שהדבר
 לא נראה לנו כחיוני או רצוי וגם על שום ששאלה זו מוטב ותידון

 במסגרת חוק-יסוד: החקיקה, לכשתגיע שעתו.

 אם בתי משפט בערכאה נמוכה יפסלו תקפותו של חוק רגיל
 תהיה לפסלות זו ערך תקדימי מוגבל. החלטה כזו מטבע הדברים
 תובא בסופו של דבר להכרעה בבית המשפט העליון בדרך של

 ערעור.

 סמכות הביקורת השיפוטית אכן לא כתובה מפורשות בחוקי
 היסוד בסיפא של סעיף ההגבלה בנוסח כדלקמן: בית המשפט
 רשאי לבטל חוק של הכנסת אם לא עמד במבחנים אלה. היא
 עולה כמסקנה לא נמנעת מנוסח כלל סעיפי החוק ומכוונת
 המחוקק. קודם שהועברו חוקי יסוד אלה והרבה לפני כן כבר
 ביטל הבג״ץ הוראת חוק שהועברה ברוב רגיל על שום שהיא
 סתרה זכות יסוד משוריינת הכלולה בסעיף 4 של חוק־יסוד:

 הכנסת.

 381 שם, בע׳ 15.
 1 39 פ״ד לה(4) 1.

 401 פ״ד לז(3) 141.
 411 פ״ד מד(3) 529.

 ראו לעיל הערה 32.
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 בית הספר למשפטים
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