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 מרשם רשמי של בעלויות), מוטל עליו לשאת בסיכון, וזאת על
 ידי מתן עדיפות, במקרה של תחרות, לבעלים המקורי; ובמקרים
 ההפוכים, בהם עלות השגת המידע על ידי הקונה היא הגבוהה
 (למשל כאשר מדובר בכסף או במסמך סחיר), מוטל הסיכון על

 הבעלים והעדיפות ניתנת לקונה.
 תפיסה מסוג זה מבוססת, למעשה, על ההנחה כי באמצעות
 נקיטה ב״אמצעי זהירות״ מתאימים, יכול כל אחד מן הצדדים
 לבטל כליל את הסיכון להתרחשותה של התחרות בין הצדדים
 תמי הלב. גם אם במקרים מסוימים ניתן למצוא ביסוס להנחה
 מסוג זה, הרי שבמרבית המקרים אין היא נראית סבירה. במיוחד
 כך לאור העובדה שהיקף ההשקעה ב״אמצעי הזהירות״ האמורים
 הנו מוגבל בהתאם לתוחלת הנזק אשר מבקשים למנוע. במקרים
 מסוג זה אין מקום לדבר עוד לכן על ״המונע״ הזול, אלא על
 דרכים להקטנה יעילה של הסיכון מצד אחד, בצד הכללת העלות
 הנובעת מפגיעה בסחירותה של הזכאות שבה מדובר, מצד שני.

 הדיון המובא כאן נועד להוסיף על הספרות הקיימת בשני
 היבטים עיקריים: ראשית, ביחס לדרכים להקטנה יעילה של
 הסיכון; ושנית, בהצעת אמת מידה להערכת יעילותם של ההסדרים
 המשפטיים הבאים בחשבון בעניין, המשלבת את שני היעדים

 האמורים.
 במישור הראשון, הטיעון המקובל הוא, כאמור, כי יש לבחור
 מי מבין הצדדים יהיה זה שיידרש לשאת בעלויות המניעה. למעשה,
 ניתן לאפיין דרך שלישית, בה מושגת הכוונת התנהגותם של שני
 הצדדים גם יחד. זו הדרך המבוססת על התנייתה של העדיפות
 הניתנת לקונה, בכך שהשקיע באופן סביר בהשגת מידע. הכללתם

 I מרצה, בית־הספר למשפטים של המסלול האקדמי של המכללה למינהל. אני
 מודה לעמרי בן-שחר, עופר גרוסקופף, עמרי ידלין, עמיר ליכט, אוריאל פרוקצ׳יה,
 לואיס קפלו, יורם מישר ולמשתתפי הסדנא במשפט וכלכלה בבית הספר לכלכלה
 ע״ש ברגלס באוניברסיטת תל-אביב על הערותיהם המועילות לטיוטות קודמות

 של עבודה זו.
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 הקדמה
 זכויותיו של אדם בנכס מסוים, מוחשי או בלתי מוחשי, הנן
 מושג משפטי־ערטילאי. לפיכך כאשר מציע אדם להעביר זכות
 כלשהי לאחר, נדרש הניצע להשקיע בהשגת מידע; עליו לברר
 האמנם המציע הנו בעליה של הזכות הנדונה (או האם הוא הוסמך
 על ידי הבעלים להעביר את הזכות). במקרים מסוימים מדובר
 בהשקעה זניחה. כך, למשל, כאשר מדובר בזכות הצמודה לחזקה
 בנכס, או כאשר קיים מרשם רשמי של הזכויות. במקרים אחרים,
 ההשקעה הדרושה לשם השגת המידע הנה בעלת היקף משמעותי.
 כך הדבר, למשל, ביחס למסמכים סחירים. קיימים מקרים בהם
 השקעה בהיקף סביר (ביחס לשווי הזכות בה מדובר) בהשגת מידע
 מן הסוג האמור אין די בה כדי להסיר את הסיכון כי העסקה בה
 מוצע לקונה להתקשר איננה נעשית בהסכמת הבעלים של הזכות

 בה מדובר.
 במצבים בהם מתקשר אדם בעסקה לרכישת זכות אשר נעשתה,
 כך מתברר בדיעבד, שלא בהסכמת הבעלים של אותה זכות, נוצרת
 ״תחרות״ בין שני צדדים, שניהם ״תמי לב״ על פי ההנחה כאן;
 הקונה מצד אחד, והבעלים המקורי מצד שני. תום לבם של שני
 הצדדים מקשה על הכרעת הסוגיה תוך שימוש באמות מידה
 מופשטות של צדק והגינות, בשל הצורך להשוות את מידת
 ה״אשמה״ של כל אחד מן הצדדים1. הדברים מוליכים להעדפת
 השימוש באמות מידה אחרות לשם הכרעה בסוגיות מסוג זה,
 שעניינן השפעתם של דיני התחרות על מכלול העסקאות במשק,

 הנעשות על רקע החשש שהסיכון האמור יתממש.
 ההתפתחות ההיסטורית של הדין בהקשר זה מוסברת במידה
 רבה על יסוד שיקולים שתכליתם הכוונת התנהגות. ניתן לאפיין
 שני שיקולים מרכזיים בהקשר זה: האחד, הבטחת הסחירות של
 הזכויות בהן מדובר; והשני, צמצום המקרים של ביצוע עסקאות
 בזכויות שלא בהסכמת הבעלים של אותן זכויות. עיקר הדיון
 בספרות הניתוח הכלכלי של המשפט התמקד ביסוד השני דווקא,
Calabresi אשר עניינו מזעור עלויות. בדומה לניתוחו הקלאסי של 
 בתחום של תאונות בדיני נזיקין2, ההכרעה בתחרות שבין הקונה
 לבין הבעלים נעשית, כך הטענה, על פי ההערכה מי מהם הוא
 ״המונע הזול״ של הסיכון להתרחשות התנגשות הזכויות. באותם
 הקשרים בהם הקונה נתפס כ״מונע הזול״ (למשל כאשר קיים

 העדפת הבעלים המקור*, במו
 גם העדפתו של הקונה בתום
 לב, עשויות להיות, צל אמת

 בתודה, עדיפות, בהינתן עתים
 מסוימים לפרמטרים

 הרלבנטיים
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 היקפה האופטימלי מבחינה חברתית של ההשקעה באמצעי
 הזהירות על ידי הקונה נקבע בהתאם להגדרתו של הנזק הנובע
 מן הסיכון אותו מבקשים להקטין. כפי שנראה בפרק ג׳ להלן,
 הנזק הנגרם לחברה כתוצאה מן החשש מפגיעה בזכות הקניין
 נובע מן הטעמים העומדים ביסודה של הקצאת זכות הקניין עצמה.
 אם בעליה של הזכות חשוף לסיכון כי זו תינטל ממנו בלא לפצותו
 בגין כך, היקפה של הזכות המוקנית לו מצטמצם, ועמו היתרונות
 הנובעים מהקנייתה של הזכאות. מבחינה חברתית יש לפיכך
 אינטרס להקטין את הסיכון לו חשוף בעליה של.הזכות, כי זו
 תינטל ממנו שלא בהסכמתו. הדרך המרכזית להתמודד עם סיכון
 זה היא כמובן באמצעות הטלת סנקציות פליליות ואזרחיות על
 הנוטל. עם זאת, אמצעים ישירים אלה אשר נועדו להרתיע את
 העבריינים־בכוח, אינם מספיקים לעתים קרובות, בעיקר עקב
 עלויות אכיפה גבוהות שתוצאתן אכיפה בלתי מלאה של הוראות
 הדין כלפי המפרים אותן. דרך מרכזית אחרת להתמודד עם הסיכון
 האמור הנה ניהולו של מרשם זכויות5. עם זאת, במקרים רבים

 ניהולו של מרשם שכזה אינו אפשרי או אינו יעיל6.
 מכאן הצורך באמצעים עקיפים אשר עניינם, בעיקרו של דבר,
 מתן תמריצים לקורבנות־בכוח של מעשי העבריינות לנקוט
 באמצעים לשם הגדלת העלות בה נדרש לשאת העבריין־בכוח,
 לשם ביצוע העבירה7. לכאורה נראה, כי כדי לתת לקונה־בכוח
 תמריץ להשקיע באמצעי זהירות לשם הקטנת ההסתברות שתתרחש
 תחרות בינו לבין הבעלים המקורי(ובפרק זה אני מתמקד בפעולות
 אותן יכול הקונה בלבד לנקוט לשם הקטנת הסיכון), יש להטיל
 עליו לשאת בעלות במקרה של התממשות הסיכון. כלומר, לכאורה
 נראה כי אם היעד הוא להבטיח כי לקונה יהיה תמריץ להשקיע
 בהשגת מידע בטרם רכישת הנכם, במקרה של תחרות יש להעניק
 עדיפות לבעלים המקורי. ואכן, ברוח זו נטען בספרות כי אם
 מוענקת עדיפות לקונה, הסיכון של גניבת נכסים צפוי להיות
 גבוה יותר, וזאת משום שאז קל יותר למכור סחורות גנובות.
 תחת כלל זה הקונה אף יהיה מוכן לכן לשלם מחיר גבוה יותר
 בעד הנכס, כך שהביקוש לנכסים גנובים ־ ולכן גם התמריץ

 לגנוב ־ צפוי להיות גבוה יותר8.
 ניתן לבקר מסקנה מסוג זה במספר מישורים: ראשית, עצם
 העובדה שהעדפת הקונה צפויה לפגוע בתמריצים שלו להשקיע
 באמצעי זהירות אינה מספקת להצדקת המסקנה שיש לבחור בכלל
 ההפוך. השאלה היא הרי מהי העלות הכרוכה בנקיטה באמצעי
 זהירות על ידי כל אחד מן הצדדים ומהי היעילות הצפויה של
 אמצעים אלה. בלא בחינה מסוג זה לא ניתן לקבוע כי יש להעדיף
 דווקא את הבעלים המקורי ולהטיל את הסיכון על הקונה. שנית,
 הטענה כי עצם העלייה בביקוש לזכאות הרלבנטית היא תוצאה
 שלילית של העדפת הקונה אינה הכרחית. הנחת המוצא של כל
 הדיון היא כי הקונים אינם יכולים להבחין בין נכסים המוצעים
 למכירה בהסכמת הבעלים לבין נכסים גנובים. במצב כזה, לא
 ניתן לראות בעצם העלייה בביקוש תוצאה שלילית של ההסדר
 המשפטי שנבחר. אכן, הענקת הגנה קניינית לקונה בתום לב
 צפויה להעלות את המחיר אותו יהיו הקונים מוכנים לשלם בעד
 הנכס; ומשום כך היא צפויה להביא גם לעליה בתועלת מביצוען
 של גניבות. אולם אין זו אלא השפעת לוואי, ואין זה ברור כי
 היא בעלת עוצמה רבה יותר מן היתרון הנובע מהגברת סחירותו
 של הנכס. שלישית, אין זה הכרחי כי העדפתו של הקונה צפויה
 לגרום לו להשקיע בהיקף נמוך מזה האופטימלי לשם בירור מידע
 על זכויותיו של המוכר. טענה זו מבוססת על התייחסות בלעדית
 למודעותו של הקונה כתנאי לזכייתו בעדיפות. במקרה זה, לקונה
 אכן אין תמריץ לנקוט באמצעי זהירות, היינו לברר מהן זכויותיו
 של המוכר. השקעה בהשגת מידע תתבטא בעלות גבוהה יותר

 של תנאים אובייקטיביים במסגרת דרישת קיומו של ״תום לב״
 מצדו של הקונה - כדוגמת התנאים של ״תקנת השוק״ ־ משקפת
 גישה מעין זו. כך ניתן לגרום לקונה להשקיע באופן אופטימלי
 בהשגת מידע, ובה בעת להבטיח כי גם לבעלים יהיה תמריץ נאות
 להשקיע משאבים בהקטנת הסיכון של היווצרות מצב של תחרות.
 במישור השני, הסיכון לו חשוף הקונה (כי הבעלים המקורי
 ייטול מידיו את הזכאות אותה ביקש הקונה לרכוש, בלא שיוכל
 להיפרע מן המוכר) משתקף, למעשה, בשוויה של זכות הבעלות
 על הזכאות בידי בעליה. שווי זה מושפע ממידת הסחירות של
 הזכאות, וזו נקבעת, בין היתר, על פי הסיכון לו חשוף הקונה
 הפוטנציאלי; שוויה של זכות הבעלות משקף כמובן גם את עלותם
 של אמצעי הזהירות בהם נדרש לנקוט הבעלים; ובסיכון לאבדן
 הזכאות עקב נטילתה שלא כדין על ידי אחר. הבחירה בהסדר
 המשפטי אשר יחול במקרה של תחרות כאמור צפויה להשפיע על
 שיעורם של כל אחד מן הגורמים הללו. בהתאם, על פי אמת
 המידה המוצעת כאן, הבחירה בין ההסדרים המשפטיים הבאים
 בחשבון יכולה להתבסם על השוואת שווי זכות הבעלות הצפוי

 בכל אחד מהם.
 תוצאת הדיון היא כי אין הסדר משפטי אותו ניתן להגדיר
 כדומיננטי. העדפת הבעלים המקורי, כמו גם העדפתו של הקונה
 בתום לב, עשויות להיות, כל אחת בתורה, רצויות, בהינתן ערכים
 מסוימים לפרמטרים הרלבנטיים. ואכן, תוצאה זו עולה בקנה אחד
 עם גיוון ההסדרים המשפטיים המוחלים בעניין בשיטות משפטיות
 שונות. תרומתם של הדברים היא, כאמור, בהצבתה של אמת מידה
 נוספת להערכתם של ההסדרים החלופיים הבאים בחשבון;
 ובהפרכתם של מספר טיעונים אינטואיטיביים אשר הועלו בספרות
 ביחס להשפעה הצפויה של כל אחד מן הכללים על שוויה של
 זכות הבעלות, ושל היתרון אשר יוחס בספרות זו למתן עדיפות

 לבעלים המקורי.

 השגת מידע על זפדותמ של
 המוכר בנכס המוצע למפירה

 הדיון המובא כאן מתמקד בתחרות ביחס לבעלות על נכס
 מיטלטלין(למעשה, מסגרת המקרים בהם עשויה להתעורר תחרות
 בין הקונה בתום לב לבין הבעלים הנה כמובן רחבה בהרבה).
 לצורך הדיון אניח כי במקרה של תחרות על זכות הבעלות בין
 הקונה לבין הבעלים המקורי, הצד המפסיד לא יוכל להיפרע מאת

 המוכר3.
 ההשוואה היא בין שני הסדרים מרכזיים באשר לתנאים הדרושים
 להעברת הבעלות בזכאות (היינו, בין שני ״כללי העברה״); האחד
 מונע את אפשרות העברתה של הזכאות ללא הסכמתו של בעליה;
 והשני מאפשר לקונה לרכוש בעלות בזכאות גם אם המוכר לא
 היה כלל בעליה של הזכאות ולא פעל בשמו של הבעלים, וזאת
 אם הקונה פעל בתום לב ובתמורה. הקונה־בכוח יכול לנקוט
 באמצעי זהירות שונים, שתכליתם הקטנת ההסתברות של התקשרות
 בעסקה לרכישת זכות הנעשית שלא בהסכמת בעליה של אותה
 זכות. עיקרם של אמצעי זהירות אלה הנו השקעה בהשגת מידע
 בדבר זכויותיו של המוכר בנכס המוצע למכירה4. התמריץ של
 הקונה לנקוט באמצעי הזהירות תלוי בחשיפתו לסיכון: ככל שגדל
 הסיכון לו הוא חשוף ־ וזאת, בהתאם לכלל המשפטי המוחל ־ כן
 גדל התמריץ שלו להשקיע בהשגת מידע, בטרם התקשר בעסקה.

 התמריץ של הקונה לנקוט
 באמצעי הזהירות תלוי

 בחשיפתו לסיכון: ככל שיגדל
 הסיכון לו הוא חשוף כן גדל

 התמריץ שלו להשקיע בהשגת
 מידע, בטרם התקשר בעסקה

 לכאורה נראה כי אם היעד הוא
 להבטיח כי לקונה יהיה תמריץ
 להשקיע בהשגת מידע בטרם

 רכישת הנכס, במקרה של
 תחרות יש להעניק עדיפות

 לבעלים המקורי

 המרשם מכיל כיום תיאור של כ- 60,000 יצירות אמנות אשר נגנבו או אבדו
 לבעליהן, והוא נועד למנוע מקונים־בכוח של יצירות אמנות לרכוש ב״תום לב״

 יצירות שהוצאו מרשות בעליהן שלא כדין, וזאת באמצעות עידודם לבדוק קודם
 לרכישה האם היצירה המוצעת להם רשומה שם. עם זאת, אין זה ברור מאליו,

 מבחינה משפטית, כי כחלק מדרישות תום הלב מוטל על הקונה לברר, קודם
 לביצוע הרכישה, האם היצירה רשומה במרשם היצירות הגנובות (בשונה ממרשם

S.A. Bibas "The Case against Statutes of רשמי של זכויות). ראו בעניין זה 
 Limitations for Stolen Art" 103 Yale L. J. (1994) 2437 (שם נטען כי יש לדרוש
 מקונה לבדוק האם היצירה שאותה הוא מבקש לרכוש רשומה במרשם היצירות

 הגנובות, כתנאי להכרה בו כמי שפעל בתום לב, וכי יש לשלול את תחולתו של
W.M. Landes :חוק ההתיישנות בתביעה להשבת נכס שנרשם במרשם זה). כן ראו 

& R.A. Posner "The Economics of Legal Disputes Over the Ownership of 
Works of Art and Other Collectibles" The Economics of the Arts (V.A. 

 Ginsburgh& P.M. Mengereds., 1996) 177. הדין בישראל הוא כי מחדל לבדוק
 רישום של זכויות במרשם רשמי אינו שולל בהכרח את תום לבו של הקונה: ע״א

. 7 1 6 / 7  רוזנשטריין נ׳ חגרה א״י לאוטומוגילים בעי׳מ, פ״ד כז(2) 709 2

O. Ben-Shahar & A. Harel :  I לניתוח של סוגיה זו בהיבט רחב יותר ראו 7
"Blaming the Victim: Optimal Incentives for Private Precautions against 

.Crime" 11 J. Law, Econ. & Org. (1995) 434 

R.A. Posner Economic Analysis of Law (New York, 5th e d . , , 8  ראו למשל 1
91 (1998; H.R. Weinberg "Sales Law, Economics, and the Negotiability of 

 I 3 למעשה, אין זו הנחה, אלא רק פישוט של אופן ההצגה של הדברים: הצדדים
 חשופים לסיכון כי לא יוכלו להיפרע מן המוכר-הגנב, אם אמנם ייאלצו לעשות

 כן. מובן כי רק אם סיכון זה הוא משמעותי, יש חשיבות לשאלה מהו ההסדר
 המשפטי ומי מן הצדדים יגבר בתחרות על זכויות הבעלות בנכס, שהרי רק אז

 יאלץ הצד המפסיד לספוג את ההפסד. הניתוח המובא כאן מתמקד בסיכון זה.

 I 4 כך למשל, אם מדובר במצב בו הקונה יכול לבחור מבין מספר עסקאות
 שונות המוצעות לו על ידי מוכרים שונים (ואז הוא צפוי לרכוש את הנכס, בהינתן

 שאר הגורמים הרלבנטיים, מן המוכר אשר ההסתברות האמורה המתאימה לו
 היא הנמוכה ביותר). לכן אם היקף ההשקעה בהשגת מידע נקבע על פי מספר

 הנכסים השונים אותם יבדוק הקונה, ניתן להניח כי קיים יחס הפוך בין היקף
 ההשקעה לבין ההסתברות שהנכס אותו יבקש הקונה לרכוש הנו גנוב (וכי בעליו

 המקורי יוכל למצוא אותו). לחלופין, אם הקונה מעריך, בטרם השקיע בהשגת
 מידע, שההסתברות עשויה להיות ״גבוהה״, ואז הוא יעדיף שלא לרכוש את הנכס,

 או ״נמוכה״, ואז ירכוש את הנכס, ניתן להניח כי ככל שגדלה ההשקעה בהשגת
 מידע קטנה השונות של הערכת ההסתברות. לפיכך אם הקונה החליט לרכוש את
 הנכס, הרי שבתוחלת, ההסתברות שהנכס המוצע הוא גנוב הנה נמוכה יותר ככל

 שההשקעה בהשגת המידע היא גבוהה יותר.

D. Baird & T. Jackson "Information, Uncertainty, and the Transfer:^ 51 
.of Property" 13 J. Leg. Stud. (1984) 299 
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 הסדר משפטי לפיו במקרה של

 תחרות יזכה הקונה בעדיפות,

 אם נקט באמצעי זהירות

 "סבירים", עשוי להיות ההסדר

 המביא להשקעה של הקונה

 בהשגת מידע בהיקף הקרוב

 ביותר לזה הרצוי מבחינה

 חברתית

 המחיר הנדרש בעד הנכס עשוי

 לשמש, במקרים מסוימים,

 כאיתות לקונה באשר

 להסתברות שמדובר במכירה

 על ידי מי שאינו מורשה לכן

 מטעם הבעלים

 הייתה במהלך הרגיל של עסקיו״ (סעיף 34 לחוק המכר,
 תשכ״ח־1968< ־ אינם מתייחסים באופן ישיר לבחינת היקף
 ההשקעה של הקונה בהשגת מידע; אין ספק גם כי הם עשויים
 לשרת מטרות נוספות, מעבר לזו הנדונה כאן״. עם זאת, נראה
 כי ניתן לפרש את היקף תחולתם הראוי במקרים קונקרטיים
 בהתאם לאמת המידה שהוצעה לעיל, היינו האם נסיבות הרכישה
 מצביעות על השקעה נאותה של הקונה ב״אמצעי זהירות״, קרי
 בהשקעת משאבים להשגת מידע בדבר זכויותיו של המוכר בנכס
. כך גם לגבי הדרישה של רכישה ״בתום לב 1  המוצע למכירה4
adequate)ובתמורה״: יסוד ה״תמורה״ פורש כמחייב תמורה ממשית 
 value), אשר תהא לפחות קרובה (גם אם לא בהכרח שווה) לערך
 השוק של הנכס15. המחיר הנדרש בעד הנכס עשוי לשמש, במקרים
 מסוימים, כאיתות לקונה באשר להסתברות שמדובר במכירה על
 ידי מי שאינו מורשה לכך מטעם הבעלים16. ואילו יסוד ״תום הלב״
 כולל לא רק חוסר מודעות סובייקטיבית לפגם בזכויותיו של
 המוכר, אלא גם העדר חשד(suspicion) מצדו של הקונה לאפשרות
 שכזו. אמת המידה לבחינת העדרו של חשד כאמור הנה אובייקטיבית.
 כאשר הנסיבות האופפות את העסקה הנן מן הסוג אשר היה מביא
 אדם סביר לחשוד בקיומן של זכויות קודמות, הקונה אינו נחשב
 למי שפעל בתום לב. אף כי אין המדובר בדרישה מאת הקונה
 לערוך בדיקה מדוקדקת (due diligence) הרי שהתנאים בהם

 I 12 זו נחוצה, כשלעצמה, משום שאם בידי הקונה מידע (או חשד ממשי) כי
 הנכס נמכר לו שלא בהסכמת בעליו של הנכס, הוא יכול למנוע את התממשות

 הסיכון בלא צורך לשאת בעלות כלשהי.

 I 13 כך למשל, רכישה בתנאים של ״שוק פתוח״ מגדילה את הסיכוי שהבעלים
 המקורי יוכל להיפרע, במידת הצורך, מן המוכר.

United States of America 339/90 (ת״א) 141 דיון מסוג זה התעורר בת״א 
,United States of America נ׳ כנען, פ״מ תשנ״ד(1) 397; ע״א 5664/93 כנען נ׳ 
 פ״ד נא(1) 114. שם נדונה מחלוקת על תמונה שנרכשה מאת רוכלת בשוק הפשפשים
 ביפו, בין הקונה לבין המבטחת של התמונה עבור הבעלים. לביקורת על פסיקתו
 של בית המשפט (בה נקבע כי הרכישה לא נעשתה בתנאי ״תקנת השוק״) ראו א׳

 זמיר ״תקנת השוק, טעות משותפת, עשיית עושר ועוד״ משפטים כו(תשנ״ו) 359;
 ע׳ גרוסקופף ״יחסי קונה-מוכר וזכויות הבעלים המקורי״ המשפט ד (תשנ״ט)

.202 

R. Cunningham et al. The Law of Property (1984) , 1 5  ראו למשל 1
.783; Mautner, supra note 1, at pp. 110-111 

 161 לתיאור סיטואציות בהן המחיר יכול לשמש כמנגנון ל״איתות״ על טיבו
A. Wolinsky ,של הממכר (ובכלל זה, ״טיבן״ של זכויות הבעלות בו) ראו למשל 
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 לקונה, בלא תועלת הצפויה מכך. היא אף עלולה להביא לאבדן
 ״תום הלב״ שלו, אם המידע יטיל ספק ביחס לזכויותיו של המוכח.
 אולם ניתן להוסיף ליסוד הסובייקטיבי גם תנאים אובייקטיביים,

 כתנאי להעדפת הקונה10.
 יתר על כן, הדרך האחרונה אף עשויה להיות עדיפה ־ בכל
 הקשור להבטחת השקעה בהשגת מידע על ידי הקונה, בהיקף
 האופטימלי מבחינה חברתית ־ על פני זו של העדפת הבעלים
 המקורי, וחיובו של הקונה ״להפנים״ את העלות הכרוכה בסיכון
 של רכישת נכס גנוב. הסיבה לכך היא פער אפשרי בין היקף
 ההשקעה האופטימלי מנקודת מבטו של הקונה לבין זה הרצוי
 מבחינת האינטרסים של החברה בכללה. אם הקונה חשוף לסיכון
 של אבדן הנכס לבעלים המקורי, הוא צפוי לבחור בהיקף השקעה
 כאמור בהתאם לחלק בלבד מן הסיכון שהעסקה המוצעת לו אינה
 נעשית בהסכמת הבעלים ־ הסיכון שהבעלים יוכל לאתר את
 הנכם ולהוכיח את בעלותו עליו. מאידך, מנקודת מבט חברתית,
 התועלת מהשקעה באמצעי זהירות נובעת מההשפעה על ההסתברות
 של רכישת נכס גנוב באופן כללי, שהרי האינטרס החברתי הוא,
 כאמור, להקטין את המקרים בהם ניטלת זכאות מידי בעליה בלא

 קבלת הסכמתו לכך.

 מעבר לכך, שיעור הגניבות מושפע מרמת הזהירות הממוצעת
 או המקובלת. אולם בהינתן מספר רב של פרטים, כל אחד מהם
 צפוי להעריך כי התנהגותו לא תשפיע על רמת הזהירות הכללית.
 הוא יכול ליהנות מכירותיה של רמת זהירות כללית גבוהה ־
 המתבטאים בהסתברות נמוכה של רכישת נכס גנוב ־ מבלי
 לתרום את חלקו בהשגתה של רמת זהירות זו. ההשקעה באמצעי
 זהירות היא לפיכך בעלת מאפיינים של ״מוצר ציבורי״. סיבה
 נוספת להשקעה נמוכה מדי בהשגת מידע על ידי הקונה נעוצה
 בעובדה שבשלב בו נדרש הקונה־ בכוח לבחור ברמת הזהירות בה
 ינקוט, נקבע כבר שיעור הגניבות (וממילא ההסתברות לרכישת
 נכס גנום. שיעור זה נקבע על סמך ציפיותיהם של העבריינים־בכוח
 באשר לרמת הזהירות בה ינקטו הקונים. לכן לכל אחד מן
 הקונים-בכוח אין כל תמריץ לנקוט ברמת זהירות הגבוהה מזו
 האופטימלית עבורו, בהינתן הסתברות כלשהי לרכישת נכס גנוב.
 הקונה צפוי לקחת בחשבון רק את השפעת אמצעי הזהירות שהוא
 נוקט על הסיכון הספציפי לו הוא חשוף, ואשר מתייחס ל״נטילות״
 שכבר התרחשו, ולא את ההשפעה העשויה להיות לאמצעי זהירות
 אלה על התמריץ של אחרים ״ליטול״ זכאויות שלא כדין בעתיד״.

 מכאן, שהסדר משפטי לפיו במקרה של תחרות יזכה הקונה
 בעדיפות, אם נקט באמצעי זהירות ״סבירים״, עשוי להיות ההסדר
 המביא להשקעה של הקונה בהשגת מידע בהיקף הקרוב ביותר
 לזה הרצוי מבחינה חברתית. כלומר, הטענה היא כי אין להסתפק
 בדרישה לקיומו של ״תום לב״ סובייקטיבי של הקונה כתנאי
 להעדפתו על פני הבעלים המקורי12. מובן שהערכת היקפה של
 ההשקעה האופטימלית מבחינה חברתית בהשגת מידע הנה מורכבת.
 היא אף מחייבת היזקקות להערכות ערכיות, כגון ביחס לשאלה
 האם לכלול ברווחה החברתית אף את התועלת מן הנכס לגנב
 (או את התועלת לגנב מן התמורה שקיבל תמורת הנכם מידי
 קונה בתום לב). אתייחס לחלק מן הקשיים הכרוכים בהערכה זו
 בפרק הבא. עם זאת, במישור העקרוני לפחות, הטענה היא כי
 דרך זו עשויה להיות זו הרצויה, ככל שמדובר ביעד של הבטחת

 היקף השקעה אופטימלי בהשגת מידע על ידי הקונה.

 כך למשל, ניתן להסביר את התנאים בהם זוכה הקונה לעדיפות
 במסגרת ״תקנת השוק״. המדובר בפירוט של הנסיבות בהן
 התרחשה הרכישה, אשר תכליתו לכוון את התנהגותו של הפרט
 בטרם ביצע את הרכישה. אכן, התנאים המקובלים לעניין זה ־
 רכישה מ״מי שעוסק במכירת נכסים מסוגו של הממכר והמכירה

" 9 J. Leg. Stud. (1980) 569,577; S. Levmore "Variety and UniformityGoods 
in the Treatment to the Good-Faith Purchaser" 16 J . Leg. Stud. (1987) 43, 

. L a n d e s & Posner, supra note ;46 6 

 I 9 התמריץ השלילי לרכוש מידע בנסיבות אלה דומה לתמריץ השלילי הקיים
 כאשר המדובר בנכס אשר הבעלות עליו רשומה במרשם רשמי, אולם קיימת

 אפשרות של טעות במרשם. במקרה שכזה, אם הדין ייקח בחשבון גם מידע פרטי
 שיש לקונה בדבר הבעלים האמיתי של הנכס, השונה מזה הרשום במרשם, לקונה
 יהיה תמריץ שלילי להשיג מידע. טיעון זה הוליך להערכה כי אין זה יעיל להתחשב

. a t pp, 5 :314. Baird & Jackson, supra note במידע פרטי מעין זה 

 I 10 האבחנה היא בין"innocent acquirer" אשר אינו יודע, לפחות לא ברמת
"good ודאות גבוהה, כי קיים פגם בזכותו של המוכר בנכס המוצע למכירה, לבין 
 "faith purchaser, שהנו בעל ידיעה סובייקטיבית דומה, אולם נלווית לה בדיקה

 סבירה מבחינה אובייקטיבית של זכותו של המוכר.

 111 הגורמים שצוינו פועלים כולם בכיוון אחד - של השקעת־חסר בהשגת מידע
 מצדו של הקונה-בכוח. בפועל, עשויים לחול גם גורמים הפועלים בכיוון ההפוך.
 כך, השקעה בהשגת מידע מניבה, בדיעבד, תועלת לקונה בלבד: היא עשויה להביאו

 להחליט שלא לרכוש את הנכס, אולם אין היא מבטלת את הסיכון שקונה
 פוטנציאלי אחר ירכוש את הנכס. אני מעריך כי השפעתם של שלושת הגורמים
 שצוינו בטקסט, ואשר צפויים להביא דווקא להשקעת-חסר, היא הדומיננטית.
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 בחשיפת בעליו של הנכס לסיכון של אובדנו לגנב ובחשיפת
 הקונה לסיכון של רכישת הנכס מגנב (ואיבדנו לטובת הבעלים
 המקורי). הסיכון הראשון מבטא פגיעה בהיקפה של זכות הבעלות.
 זכות הבעלות על נכס מקנה לבעליה תמריץ לעבוד, כדי להשתכר
 ולרכוש בתמורה לעבודה זכויות בנכסים מהם ניתן להפיק תועלת;
 לבעלים יש תמריץ לשמר ולשפר נכסים בני קיימא אשר בבעלותו,
 משום שהוא מצפה שיוכל ליהנות מהם באופן בלעדי ולהפיק מהם
 תועלת; ועוד22. לפיכך, ברור כי אם ההקצאה של הזכאות הנה
 רצויה מבחינה חברתית, נדרש הדין גם לספק הגנה מפני פגיעה
 בזכות זו. אם בעליה של הזכאות חשוף לסיכון כי זו תינטל ממנו
 ללא הסכמתו ובלא לפצותו בגין כך, היקפה של הזכאות המוקנית
 לו מצטמצם. החשש מפני אבדן הזכות גורם לכך שבעליה יפחית
 את הערך שהוא מייחס לזכאות ־ בהתאם להערכתו את הסיכון

 ־ ולכן להחלשת היתרונות החברתיים הנובעים מהקנייתה.
 אכן, מנקודת מבטה של החברה בכללה, אין המדובר כאן בסיכון
 לאובדנו של הנכס. המדובר באפשרות כי הזכאות בגינו תינטל
 מידיו של פרט אחד(הבעלים) לטובתו של פרט אחר(הגנב). אולם
 ההתייחסות אל סיכום שוויו של הנכס לכלל הפרטים בחברה אינה
 מספקת. הגורם הרלבנטי הוא השפעת שוויו של הנכם על התמריצים
 של הפרט לשמר את הנכס ולהשביחו, כאמור לעיל. כאשר ערך
 זה מחולק לשני גורמים ־ תוחלת התועלת לבעלים בתוספת
 תוחלת התועלת לגנב ־ הרי שאף בהנחה שסך כל התועלות
 המהוונות אינו נמוך מן התועלת אלמלא הסיכון, התמריץ לשמר
 ולהשביח את הנכס נפגע. כך למשל, כאשר ההחלטה האם להשקיע
 בשיפור הנכס תלויה בערך מינימום כלשהו, השקעה יעילה עלולה
 שלא להתבצע, שהרי הערך הרלבנטי הוא רק התועלת המופחתת23.
 הסיכון השני לו חשופים הקונים־בכוח של הנכם, מבטא פגיעה
 בסחירות של סוג הנכסים הנדון. אם הקונה אינו זוכה לעדיפות
 הוא חשוף לסיכון כי יאבד את כספו. כמו קודם, מבחינת החברה
 בכללה אין המדובר אלא בהעברת סכום כסף מפרט אחד (הקונה)
 לאחר (הגנב). אולם למעשה, הסיכון להתרחשות תוצאה זו גורם
 אף לעלות חברתית, אותה יש לקחת בחשבון; העלות נובעת מכך
 שהסיכון עלול למנוע את העברת זכויות הבעלות בנכס לידיו של
 קונה-בכוח, העשוי אמנם להפיק מן הנכס תועלת גבוהה יותר
 מאשר הבעלים, אך נאלץ להוון ערך זה בשל החשש מפני רכישת
 נכס גנוב. הפער במידע המצוי בידי בעליו של הנכס לבין זה
 שברשות הקונה־בכוח עלול למנוע עסקאות יעילות. התוצאה
 האפשרית היא עיוות בהקצאת המשאבים, באופן שזכאויות
 (ובהקשר הנדון כאן, נכסים) לא יימצאו בידי מי שצפוי להפיק

 מהם תועלת מרבית.
 אגב, בספרות הניתוח הכלכלי נטען כי ההכרעה מי יזכה
 בעדיפות במקרה של תחרות בין הבעלים לבין הקונה אינה צפויה
 להשפיע כלל על סחירותו של הנכס. גישה זו מבוססת על סימטרייה
 לכאורה במצבם של שני הצדדים; הקונה צופה כי הוא יהפוך
 לבעלים, ולפיכך כל יתרון המוקנה לקונה - ואשר בא לידי ביטוי
 בביטול הצורך להפחית את השווי אותו הוא מוכן לשלם - בא
 על חשבון הבעלים. לכן הקונה יקזז כל יתרון המוענק לו בתור
 קונה, בצפייה שיהיה עליו לשאת בתוצאות הנובעות מן הכלל
 לכשיהיה הבעלים24. אולם ניתן להראות כי תקפותה של טענה זו
 אינה מובנת מאליה. הסיכון לו חשוף הבעלים (הנוכחי או העתיד
 לבוא) של הנכס ־ כי הנכס ייגנב מידיו ויימצא רק לאחר שנמכר
 לקונה בתום לב - אינו זהה לסיכון(ולמעשה נמוך מן הסיכון)
 לו חשוף הקונה בתום לב ־ כי הנכס המוצע לו הוא גנוב, וכי

 לאחר שירכוש את הנכס הוא יאותר על ידי הבעלים המקורי.
 מסיבות אלה, אין זה נראה סביר בעיני להתעלם מהשפעות
 אלה של הבחירה בהסדר המשפטי על הרווחה החברתית. תכליתה
 של הגישה המוצעת כאן היא לפיכך לכלול בניתוח העלות החברתית

."Toward a Theory of Property Rights" 57 Amer. Econ. Rev. (1967) 347 

,  I או באופן דומה, כאשר נדרשת חזקה בנכס כדי לפעול לשימורו ולהשבחתו 2 3
 שאז שוב, הערך הרלבנטי הוא רק שוויו המהוון של הנכס לבעלים, המבטא את

 הפחתת השווי עקב הסיכון לאבדן הנכס לגנב.
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.Weinberg, supra note 8, at pp. 591 : 2 6  לטיעון קרוב ראו 1

 נערכה העסקה יבואו לידי ביטוי בהערכת ״תום הלב״ של הקונה17.
 אכן, המחוקק ובית המשפט נמנעים בדרך כלל מהטלת חובה
 מפורשת על הקונה לנקוט ב״רמת זהירות סבירה״ ולהימנע
 מלהתרשל. עם זאת, איני סבור שהסיבה לכך היא, בגישתו של
 מאוטנר, שבמרבית המקרים יכולתו המעשית של הקונה להשיג
1. עצם הטלת הדרישות  את המידע הרלבנטי הנה שולית בלבד8
 הנוספות, מעבר לדרישה לקיומו של תום לב סובייקטיבי של
 הקונה, עשויה ללמד על הערכה שונה. ניתן להסביר את הטלת
 הדרישות בהערכה של המחוקק כי אלו הם הצעדים המתאימים,
 במקרה הטיפוסי לפחות, להשגת מידע על ידי הקונה. העדפה זו
 של הגדרת הדין בצורת ״כלל״ ולא בצורת ״עיקרון״(כפי שנעשה
 ביחס לעוולת הרשלנות בדיני נזיקין) עשויה להיות מוסברת
 בעובדה שהמקרים הבאים בגדרה של התחרות הנדונה כאן הנם
 בעלי דפוס דומה לרוב. כך ניתן לחסוך בעלויות הנובעות מהחלתו
1, באמצעות הגדרה  של עיקרון כללי שאינו ברור וחד משמעי9
 מראש מהי דרך ההתנהגות האופטימלית מבחינה חברתית ביחס

 לקבוצה שלמה של מקרים.
 המשך הטיעון מבוסם לכן על המסקנה הבאה; התניית העדפתו
 של הקונה בתום לב בקיום יסודות אובייקטיביים עשויה לשמש
 לא רק כאמצעי ראייתי לבחינת תום לבו הסובייקטיבי של הקונה,
 אלא אף כדי להביא את הקונה לנהוג ברמת הזהירות האופטימלית
 מבחינה חברתית. ברור, עם זאת, כי זהו גורם אחד בלבד על פיו
 יש להעריך את כללי התחרות השונים, שהרי עצם ההשקעה בהשגת

 מידע טומנת בחובה עלות, אשר אף אותה יש לקחת בחשבון.

ת על שוויה ו ר ח ת ת כללי ה ע פ ש  ה
ת ו ל ע ב ת ה ו נ  של ז

 כאמור, בספרות יושמה בהקשר הנדון כאן גישת ״המונע הזול״
 (the least cost avoider)20. עם זאת, אין זו אמת מידה הכרחית,
 שהרי, כאמור לעיל, ניתן לכוון התנהגות לא רק באמצעות הפנמה
 של העלות העלולה לנבוע אם יתממש הסיכון, אלא גם באמצעות
 מתן עדיפות בתחרות על זכות הבעלות, המותנית בנקיטה באמצעי

 זהירות סבירים.
 מעבר לכך, הבחירה בכלל התחרות הרצוי מחייבת להגדיר מהי
 ה״עלות״ הכרוכה בנשיאה בסיכון. מקורה של גישת ״המונע הזול״
 בתחום של תאונות, שם העלות היא ברורה, שהרי ״תאונה״
 מוגדרת כאירוע בו נגרם נזק, היינו אבדן של משאבים. לעומת
 זאת, בהקשר הנדון כאן, קיים קושי להגדיר מהו ה״נזק״ מבחינה
 חברתית; הנכס עצמו אינו אובד, שכן הבחירה היא רק למי מן
 הצדדים תוקנה זכות הבעלות עליו. במובן זה, גם אם מתרחשת
 ״תאונה״, היינו נוצרת תחרות בין הבעלים לבין הקונה, לא נגרם
 לכאורה נזק כלשהו מבחינה חברתית. זוהי למעשה גישתו של
 Becker, ולפיה עצם ביצוען של עסקאות ברכוש הזולת, כמו
 למשל גניבה, אינו כרוך בעלות חברתית; המדובר בהעברה של
 עושר מפרט אחד בחברה לאחר21. העלות החברתית הנובעת
 מביצוען של גניבות ומנטילה של זכויות שלא בהסכמת הבעלים
 הנה, לפי גישה זו, אך ורק זו הגלומה בהשפעות הלוואי שלה,
 כלומר, בעלות המניעה של גניבות ובמשאבים המושקעים בביצוען
 של גניבות. עלויות אלה מושקעות לשם חלוקה שונה של העושר
 בין הפרטים בחברה, ולפיכך הן נתפסות, בבחינה כוללת של

 העלות החברתית, כהפסד רווחה.
 אולם חסרונה של גישה זו בהתעלמותה מן העלות הכרוכה

U האמריקאי, אדם נחשב (לצרכים שונים מאלה . C . C . - 1  I כך למשל, לפי ה 7
"honesty in fact הנדונים כאן) כמי שפעל ב״תום לב״, אם הוא פעל בנסיבות של 
and the observance of reasonable commercial standards of fair dealing in the 

.trade": 1-201(29)( 1990) 

.Mautner, supra note 1, at pp. 117 181 

L. Kaplow "A Model of the Optimal , 1 9  לדיון בעלויות אלה ראו למשל 1
.Complexity of Legal Rules" 11 J. Law, Econ. & Org. (1995) 150 
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supra note 8; A. Schwartz & R.E. Scott Commercial Transactions (2nd. 

.ed., 1991)491 

G.S. Becker "Crime and Punishment: An Economic Approach" 76 J. 211 
Pol. Econ. (1968) 169; G. Tullock "The Welfare Costsof Tariffs, Monopolies, 

and Thef 5 Econ. Inquiry (1967) 224. 
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The History of an Idea (1951); L. De Alessi "The Economics of Property 
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 העדפת הקונה משמעה כי

 הבעלים ״משלם״ פרמיה

 (המתבטאת בהפחתת שוויה

 של זכות הבעלות, כל עוד זו

 ברשותו), כדי להבטיח לעצמו

 את האפשרות למכור את זכות

 הבעלות תמורת שווי גבוה יותר

 ערכים אלה של ההסתברויות. גם מבחינת הקונה, כאשר ההסתברות
 שקונה תם לב אחר ייכנס לתמונה אחריו(אם הנכס ייגנב ממנו)
 היא נמוכה, העלות של העדפת הקונה אינה גבוהה. כלומר, העלות
 הכוללת של העדפת הקונה נמצאת ביחס ישר לערכה של ההסתברות
 שהנכס, אם ייגנב, יימצא על ידי הבעלים רק לאחר לנרכש כבר
 על ידי קונה תם לב. מאידך גיסא, העדפת הקונה צפויה להניב
 תועלת (בהינתן ההנחה שהעברת הבעלות אל הקונה היא יעילה)
 אשר אינה תלויה בערכי הסתברות זו. התוצאה היא אם כן יחס
 הפוך בין ההסתברות המותנית שקונה תם לב ירכוש את הנכס,
 בהינתן שהנכס נגנב אך ניתן לאתרו, לבין השינוי ברווחה החברתית
 כתוצאה מהעדפת הקונה. ככל שהסתברות זו נמוכה יותר, רב
 הסיכוי שתהא עלייה ברווחה החברתית כתוצאה ממעבר להעדפת

 הקונה בתום לב.
 הדברים כמובן מסתבכים עוד יותר אם לוקחים בחשבון גם את
 השפעת הבחירה בכל אחד מן הכללים על שיעור הגניבות. במסגרת
 זו יש לקחת בחשבון את השפעת כלל התחרות הנבחר לא רק על
 הקונה, כפי שנעשה בפרק ב׳ לעיל, אלא אף על הבעלים. בהקשר
 זה הועלו בספרות שני טיעונים עיקריים: מצד אחד נטען כי כאשר
 ניתנת עדיפות לקונה תם לב, הבעלים חשוף לסיכון גבוה יותר
 של אבדן הנכס, ולפיכך התמריץ שלו להשקיע משאבים להגנה
 עליו הנו גבוה יותר. כלומר, לפי טענה זו, הטלת הסיכון על
 הבעלים צפויה להקטין את שיעור ביצוען של עסקאות ברכוש
 הזולת27. מצד שני נטען גם כי כאשר הכלל הוא מתן עדיפות
 לבעלים המקורי, הגנבים חשופים למאמצי חיפוש אינטנסיביים
 יותר של הבעלים (שכן די בכך שימצאו את הנכס, כדי שיוכלו
 לקבלו חזרה לבעלותם). לכן הסיכון לו חשופים הגנבים כי ייתפסו
 הנו גבוה יותר ומכאן שהתמריץ שלהם לגנוב יהיה נמוך יותר28.

 הכללתם של גורמים מסוג זה מסבכת, כאמור, במידה משמעותית
 את הניתוח, באופן שתוכנה של התוצאה היעילה רגיש לערכים

 של שורה ארוכה של פרמטרים.

ם ו כ י  ס
 הכלל של ״תקנת השוק״, המקנה עדיפות לקונה נכס בתום לב
 ובתמורה על פני הבעלים המקורי, גם אם הנכס נרכש ממי שלא
 היה רשאי למכרו, הנו בעל מקורות עתיקים29. ההנחה ביישומו
 הייתה כי יתרונותיו גדולים מעלותו. יתר על כן, נטען כי יישומה
 של ״תקנת השוק״ לפני זמן כה רב מעיד על היותה פתרון הכרחי.
 עם זאת, נכונותה של גישה זו אינה ברורה מאליה30, והעובדה
 ששיטות משפטיות רבות בחרו שלא לאמצה, עשויה להעיד על

 כך״.
 התוצאות השונות האפשריות מסבירות את הגיוון של ההתייחסות
 לנושא בשיטות משפטיות שונותFuller .32 הביא את התפתחות
 ההלכה בסוגיה הנדונה כאן כדוגמא להתפתחותו של המשפט
 המקובל ממקרה למקרה33. השאלה האם הבחירה של הכלל המשפטי
 אכן משקפת בחירה ״רציונלית״, על יסוד שיקולים מורכבים של
 התוצאה המועדפת מבחינה חברתית, אשר כלל אינה ברורה,
 נותרת פתוחה. ברור עם זאת, כי הגדרתה של התוצאה העדיפה
 היא מורכבת בהרבה ממה שניתן לסבור במבט חטוף34. מובן גם
 כי הכללת שיקולי צדק, המבוססים על בחינת התנהגותם של
 הצדדים, ושיקולי יעילות המוחלים בדיעבד (העדפת הצד הצפוי
 לשאת בעלות גבוהה יותר אם יוטל עליו לשאת בסיכון) עשויים

 אף הם להיות רלבנטיים בדיון מסוג זה35.

 לא רק את עלותם של האמצעים הננקטים להפחתת הסיכון(ועלות
 ביצוען של הגניבות), אלא גם את העלות הנובעת מן הלקיחה
 עצמה. כלומר, בקביעת ההסדר המשפטי מבקשים להשיג תכלית
 כפולה: הבטחת התועלת הנובעת מהקצאת זכאויות, היינו הקטנה
 של הסיכון לו חשוף בעליה של הזכות כי זו תינטל ממנו שלא
 בהסכמתו(ולכן יש להעדיף את ההסדר המשפטי הצפוי להביא
 להסתברות נמוכה יותר לביצוע פעולות שתכליתן ניסיון ליטול
 זכות מבעליה, כגון גניבת הנכס); והגנה על האפשרות להעברה,
 בהסכמה, של הזכאות מידי בעליה לידיו של אחר, היינו הגברת

 סחירותה של הזכאות.
 למעשה, ניתן למזג את שני השיקולים הללו: בעוד הראשון
 מתייחס להשפעת ההסדר המשפטי שנבחר על ערכה של הזכות
 בידיו של בעליה, הרי שהשני ־ ההשפעה על סחירותה של הזכאות
 ־ משתקף למעשה בהשפעת ההסדר המשפטי על הערך אשר הקונה
 מייחס לאותה זכאות. זוהי לניעשה שוויה של האופציה שבידי
 הבעלים למכור את הנכם לאחר. השילוב של שני השיקולים מוליך
 להתמקדות בשוויה של זכות הבעלות על הנכס. שווי זה כולל את
 שוויה של הזכאות המתבטא באפשרות להשתמש בנכס ולהפיק
 ממנו תועלת; ואת הסכום בו ניתן למכור את הנכס, אם אחר יוכל

 להפיק ממנו תועלת גדולה יותר.
 באמת המידה שתוארה לא נלקחת בחשבון התועלת אותה צפוי
 להפיק מן השימוש בנכס מי שמבקש ליטול אותו מבעליו25. נוסף
 על כך, שיעור נתון של סיכון לנטילת הזכאות בלא הסכמת
 הבעלים משקף עלות חברתית הנובעת מן המאמצים המושקעים
 לשם מניעת הנטילה ומן המאמצים לביצועה. עלויות אלה אינן
 נלקחות בחשבון על פי אמת המידה שתוארה. ניתוח מלא צריך
 לכלול כמובן גם את העלויות הללו. עם זאת, בשל הקושי להעריך
 את שיעורן, אני משתמש בשווי של זכות הבעלות באומדן מקורב
 להשפעה הכוללת של כל אחד מן הכללים על הרווחה החברתית.
 שיעור גניבות גבוה יותר יבוא לידי ביטוי בהפחתה משמעותית
 יותר של שווי זכות הבעלות, וכיוון שתכליתו של הניתוח היא
 השוואתם של שני הכללים הבאים בחשבון, בהקשר הנדון כאן
 אין חשיבות רבה לערכה המוחלט של העלות החברתית הנובעת

 מן הסיכון האמור.
 בשל קוצר היריעה, אסתפק בדיווח תמציתי של תוצאות החלתה
 של אמת המידה שתוארה. מתן עדיפות לקונה אכן מביאה ל״תיקון
 השוק״, במובן זה שהיא עשויה להביא להסרת מכשולים על
 המסחר. במובן זה, אם הבטחה של סחירותו של הנכם היא בעלת
 חשיבות מרכזית ביחס לסוג מסוים של נכסים, יש אכן מקום לתת
 עדיפות לקונה. זהו ההסבר, כך נראה, לבחירה האוניברסלית
 במתן עדיפות לקונה בתום לב של שטרות ומסמכים סחירים
 אחרים26. העדפת הקונה משמעה כי הבעלים ״משלם״ פרמיה
 (המתבטאת בהפחתת שוויה של זכות הבעלות, כל עוד זו ברשותו),
 כדי להבטיח לעצמו את האפשרות למכור את זכות הבעלות תמורת
 שווי גבוה יותר. כדאיותו של ״תשלום״ זה תלויה בערכי הפרמטרים
 הרלבנטיים, ובכלל זה הסיכוי לביצוע עסקה למכירת הנכס,
 וההסתברות של אבדן הנכס לגנב ושל רכישתו על ידי קונה תם

 לב.
 בפרט, העדפת הקונה היא רצויה אם, בהינתן שהנכס נגנב,
 סביר יותר שניתן יהיה לאתר אותו ולהוכיח את הבעלות המקורית
 עליו עוד בטרם רכש אותו קונה תם לב, מאשר שניתן יהיה
 לעשות זאת רק לאחר שקונה תם לב רכש את הנכס. האינטואיציה
 העומדת מאחורי תוצאה זו היא כדלקמן: בהתקיים התנאי האמור,
 קיים סיכוי גבוה יותר שאם הנכס ייגנב, ניתן יהיה להשיבו לרשות
 הבעלים המקורי שלו, גם אם לא תינתן עדיפות לבעלים המקורי,
 משום שרוב הסיכויים הם שקונה תם לב לא ייכנס לתמונה. לכן
 העלות הצפויה של מתן עדיפות לקונה תם לב אינה גבוהה בהינתן
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 הפורמלית לא שלל את הדיון בשאלת שיקול הדעת, פםק הדין
 האחרון הסתפק בשלב הכשירות הפורמלית בלבה

 ניתן להבין מכך כי מרגע שנקבע כי חבר כנסת כשיר לשמש
 בתפקידו, לא מוקנה כל שיקול דעת למאן דהוא, בכל הנוגע
 למינויו לתפקיד זה או אחר במסגרת הרשות המחוקקת42. הכיצד
 זה ניתן ליישב מסקנה זו עם ההנמקה בפרשות הקודמות, שבהן
 נאמר מפורשות כי למרות שהאישים הנדונים היו ״כשירים״ למלא
 את תפקידים, בכל זאת מוקנה שיקול דעת, שעליו ניתן להעביר

 ביקורת שיפוטית, בנוגע למינויים ולהפסקת כהונתם?
 לדעתי, לא ניתן ליישב בין ההנמקה בפסיקה הקודמת, הבוחנת
 באופן מהותי את שיקול הדעת, לבין ההנמקה בפרשת פנחםי
 (מינויו לתפקיד יו״ר ועדת הכנסת), המסתפקת בבחינה של שלב

 הכשירות הפורמלית בלבד.
 ניסיתי לבחון האם בכל זאת קיים הבדל לעניין שיקול הדעת,
 שעליו ניתן, אולי, לבסס אבחון בין פסק הדין בפרשת פנחםי
 (מינויו לתפקיד יו״ר ועדת הכנסת) לבין פסקי הדין בפרשות

 גנוםר ודרעי.
 מצאתי כי בפרשות גנוסר ודרעי קבע בית המשפט כי לא היו
 כלל ״דיני כשירות״ סטטוטוריים. היינו, לא הייתה קיימת ״מניעת
 סף״ למינוי או להמשך הכהונה. בית המשפט הסיק מכך, כאמור,

 כי אין לראות בכך הסדר שלילי לעניין הפעלת שיקול הדעת.
ו לתפקיד יו״ר ועדת הכנסת) לעומת י ו נ  בפרשת פנחםי(מי
 זאת, קיימים דיני כשירות סטטוטוריים. קיימת ״מניעות סף״. על
 כן, ניתן לטעון כי המחוקק עצמו איזן בין השיקולים וקבע כי
 בהתקיים תנאים מסוימים, אין אדם כשיר להמשיך במשרתו או

 בכהונתו. כדברי השופטת דורנר:
 ״חוק־יםוד: הכנסת העמיד איפוא את נקודת האיזון להפסקת
 כהונתו של חבר־ הכנסת אשר נמצא אשם בפלילים בהטלת עונש

 מאסר בפועל של שנה ומעלה״43.
 לכאורה, די בקיומו של הסעיף כדי ״להשיג את האפקט שהמחוקק
, ואם כבר נדרש בשלב זה שיקול דעת, זה רק כדי 4  רצה בו״4

 לקבוע אם תנאי הכשירות התקיימו.
 השופט ברק התייחס מפורשות ליחס בין הכשירות לשיקול
 הדעת בסעיף 42א(א< בפרשת פנחםי(המשך כהונתו כסגן שר).

 וכך קבע:
 ״לעתים נדרשת הפעלת שיקול־דעת של גורם מוסמך כדי
 להשיג את האפקט הראוי(׳הכנסת רשאית, בהחלטה, להעביר
 חבר כנסת...׳: סעיף 42א(א< לחוק יסוד: הכנסת). כאשר נדרש
 בהקשר זה שיקול-דעת, הוא מכוון לשאלה אם תנאי הכשירות
 (או אי־הכשירות) התקיימו. אין הוא מכוון לשאלה אם ראוי הוא
 למנות אדם לכהונה או להפסיק את מינויו אם תנאים אלה
 התקיימו, ואין הוא מכוון לעריכת איזון בין השיקולים השונים
 הבאים בחשבון בעניין זה. המחוקק עצמו ערך את האיזון וקבע
 כי בהתקיים תנאים מסוימים אין מקום למינוי לכהונה או להמשכת
 כהונה. אין בעניין זה שיקול־דעת לרשות שלטונית כלשהי, פרט
 לשיקול הדעת המצוי, לעתים, בקביעת התנאים שקבע המחוקק.
 לא כן לעניין שיקול הדעת במינוי או בבחירה לכהונה או בהפסקתה.
 בהיעדר דיני כשירות אין ׳מניעת סף׳... על בעל הסמכות לשקול
 בדבר. עליו לאזן בין השיקולים השונים שיש לקחתם בחשבון״45.
 האם ניתן לראות באמירה זו בסיס עיוני להחלטה של בית
 המשפט בפרשת פנחםי האחרונה להסתפק בבחינת כשירות
 המינוי? האם ניתן לומר כי בסעיף 42א(א) המחוקק עצמו ערך
 את האיזון ועל כן ״אין בעניין זה שיקול־דעת לרשות שלטונית

 כלשהי״?46
 לדעתי, התשובה לשאלה זו היא שלילית. אכן, מקובלת עלי
 הערתו לעיל של השופט ברק במלואה. גם אני סבורה כי אם
 התקיימו תנאי הכשירות, אין בעניין זה שיקול דעת לרשות כלשהי
 שכן המחוקק קבע במפורש כי אין מקום להמשך הכהונה. כך יש

 להבין, לדעתי, את ההערה לעיל.
 אולם אין לקרוא לתוכה את אשר אין היא כוללת. ההערה
 מכוונת למקרים בהם תנאי הכשירות התקיימו. שהרי נאמר: ״אין
 הוא [שיקול הדעת] מכוון לשאלה אם ראוי הוא למנות אדם
4 7  לכהונה או להפסיק את מינויו אם תנאים אלה התקיימו״

 (ההדגשה שלי ־ ס.נ.).
 השופט ברק מתייחס, לדעתי, למקרה שבו אכן מורשע חבר
 כנסת בעבירה שיש עמה קלון ונידון למאסר בפועל של שנה או
 יותר, היינו למקרה שבו תנאי אי-הכשרות התקיימו. לגבי מקרה

 421 להבדיל מתפקיד של שר או סגן שר, כפי שעולה מפסקי הדין הנדונים כאן.

 I 43 לעיל הערה 2, פסקה 7 לפסק דינה של השופטת דורנר.

 441 לעיל הערה 7, בע׳ 458.

 451 שם, בע׳ 459.

 461 ש0, שם.

 I 47 שם, שם.

ת גנוסד ש ר פ  מ
ת פנחס• ש ר פ  ל

ד 37 ך מעמו ש מ  ה

 פנחסי להמשיך ולכהן בתפקידו כחבר כנסת.
 מבחינה זו, הניתוח המשפטי בפסק הדין בפרשת פנחםי(מינויו
 לתפקיד יו״ר ועדת הכנסת), זהה לאופן הניתוח של שלושת פסקי
 הדין הקודמים. הערתה האחרונה של השופטת דורנר, על פיה
, זהה 3  ״אין חולקין כי המשיב כשיר להמשיך ולכהן בתפקידו״6
 למסקנה הראשונה של כל השופטים בפרשות גנוםה דרעי ופנחםי

 (המשך כהונתו כסגן שר).
 אולם, בשלושת פסקי הדין המוקדמים יצר בית המשפט הבחנה
 ברורה בין עניין ה״כשירות״ לתפקיד לבין שאלת שיקול הדעת,

 במובן ״כשירות לחוד ושיקול־דעת לחוד״37.
 בפרשת גנוסר נאמר כי:

 ״עלינו להבחין בין שאלות של כושר (או סמכות) לבין שאלות
 של שיקול־דעת. היעדרה של הוראת חוק מפורשת בעניין פסילתו
 של בעל עבר פלילי מקיימת את כשירותו של המועמד, אך אין
 היא שוללת את האפשרות להתחשב בעברו בגדר השימוש בשיקול

 הדעת המינהלי הנתון לרשות הממנה״38.
 ובפרשת פנחסי(המשך כהונתו כסגן שר), הפעם מפיו של

 השופט ברק:
 ״... גיבושו של כתב־אישום בעבירה שיש עמה קלון או אף
 הרשעה בעבירה שיש עמה קלון אינם שוללים, כשלעצמם, את
 כשירותו של סגן השר להמשיך בתפקידו... אך היעדרן של הוראות
 ׳כשירות׳ אינו שולל (בבחינת ׳הסדר שלילי׳) את שיקול הדעת
 הנתון לרשויות השלטון בגיבוש עמדתן באשר למינוי לכהונה או

.3  הפסקת כהונה״9
 בפרשת פנחסי נשוא דיוננו, ברוח דומה, קובע כאמור בית
 המשפט כי ״אין חולקין כי המשיב כשיר להמשיך ולכהן בתפקידו״40.
 אך, באורח מפתיע, מסתיים בכך בעצם כל הדיון בשאלת מינויו
 של ח״כ פנחסי לתפקיד יו״ר ועדת הכנסת. ואנו נותרנו ממתינים
 למשפט המתבקש הבא, הלא הוא זה הקובע כי ״אולם כשירות
 לחוד ושיקול דעת לחוד״. משפט זה לא נכתב, וגם לא אחר שיזכיר
 את סוגיית שיקול הדעת שכביכול צריך להיות מופעל לאחר

 מבחני הכשירות.
 הייתכן כי הסיבה לכך היא שיש ״הסדר שלילי״ בנוגע להפעלת
 שיקול דעת, ודוק: שאין כל מקום להפעיל שיקול דעת בשלב

 המינוי לתפקיד יו״ר ועדה?
 על שאלה דומה ענה זה מכבר השופט ברק, ודווקא בפרשת

 פנחםי(המשך כהונתו כסגן שר) בלשון ברורה:
 ״כלום יעלה על הדעת לטעון כי קיומו של הסדר מפורש בדבר

 הכשירות מהווה הסדר שלילי בדבר שיקול הדעת?״׳4.
 ,עינינו הרואות, שבעוד שבפסקי הדין הקודמים נושא הכשירות

 הניתוח המשפטי בפסק הדין

 בפרשת פנחםי(מינויו לתפקיד

ו ועדה) זהה לאופן הניתוח ר  י

 של שלושת פסקי הדין

 הקודמים: ח״כ פנחסי כשיר

 להמשיך ולכהן בתפקידו. אך

 אן באורח מפתיע מסתיים בכן

 כל הדיון בשאלת מינויו

 לתפקיד יו״ר ועדת הכנסת, ואנו

 נותרנו ממתינים למשפט

 המתבקש הבא, זה הקובע כי

 ׳׳כשירות לחוד ושיקול דעת

 לחוד״

 361 לעיל הערה 15.

 371 לעיל הערה 7, בע׳ 457.

 381 לעיל הערה 1, בע׳ 257-256.

 391 לעיל הערה 7, בע׳ 457.

 I 40 לעיל הערה 15.

 411 לעיל הערה 7, בע׳ 458.
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 ח״כ רפאל פנחסי

 חוק יסוד: הכנסת אינו מונע

 מעגריין מורשע לכהן בחגו

 כנסת. המחוקק כנראה אינו

 חרד מן האפשרות שענריינים

 יסתובבו גכותלי הכנסת. אס

 חלק של הצינור, ואפילו חלק

 קטן, בחר בעבריין לייצגו, יש

 לכבד רצונו

 גם אם יכול עבריין לכהן

 בכנסת, מבחינת כשירותו,

 עדיין מוסמכת הכנסת להפעיל

 שיקול דעת בכל הנוגע למינויו

 של חבר הכנסת לתפקידים

 שונים... הכנסת, על רשויותיה,

 מוסמכת ורשאית להפעיל

 שיקול דעת בהתאם לכללים

 החלים על הרשות המנהלית

 אך גם אם יכול עבריין לכהן בכנסת, מבחינת כשירותו, עדיין
 מוסמכת הכנסת להפעיל שיקול דעת בכל הנוגע למינויו של חבר
 הכנסת לתפקידים שונים: החל מתפקיד יו״ר הכנסת וסגניו וכלה
 בתפקידים במסגרת הרשות המבצעת (כגון שר או סגן שר), ואף
 במסגרת הרשות המחוקקת בתפקידים ייצוגיים או מעין שיפוטיים
 (כגון יו״ר ועדת הכנסת). לכנסת גם תפקיד ממנה, במסגרתו
 חייבת להפעיל שיקול דעת ראוי. הכנסת יכולה, ואטען להלן כי
 אף חייבת, להימנע ממינויו של אדם בעל עבר פלילי, לתפקיד
 כלשהו במסגרת הכנסת. אין הכנסת יכולה להוציא חבר כנסת
 משורותיה. אולם הכנסת חייבת להבהיר לציבור כי גם אם יכול
 עבריין לשבת בספסל המחוקקים, אין הוא זוכה בפרס על התנהגותו.

 כללי שיקול הדעת שעל הכנסת להפעיל במקרה של מינוי ח״כ
 שהורשע לתפקיד יו״ר ועדת הכנסת, הובהרו היטב בשלושת פסקי

 הדין שקדמו לפרשת פנחםי האחרונה.
 יכול שייטען כי שלושת פסקי הדין מטילים חובות של אתיקה
 ציבורית אך ורק על הרשות המבצעת. פסקי הדין של דרעי ושל
 פנחסי עסקו בתפקידי שר וסגן שר, ופרשת גנוסר עסקה בתפקיד
 של מנכ״ל משרד ממשלתי. ואילו אנו עסקינן בתפקיד יו״ר ועדת
 הכנסת. יכול שייטען שכללי שיקול הדעת שהוחלו על הרשות
 המבצעת אין מקומם ברשות המחוקקת. כפי שאראה להלן,
 התערבותו של בית המשפט בפסקי הדין של פנחםי. דרעי וגנוסר
 הושתתה על רעיון אמון הציבור ברשות השלטונית. אטען כי בסיס
 עיוני זה קיים גם במקרה שהכנסת פועלת כגוף מעין שיפוטי

 וברשות ממנה.

 פסקי הדין המנחים בפרשות דרעי, גנוםר ופנחסי (המשך
 כהונתו כסגן שר) מדגישים את הממד הערכי והמוסרי של השלטון
 ושל אלה הפועלים בשמו. המשותף לשלושת פסקי הדין הוא,
 כאמור, הנמקתם, המבוססת על עקרונות וערכים, על טוהר
 המידות ועל תקינות המינהל. בית המשפט התערב במינוי שאינו
 ראוי ובהמשך הכהונה של השר וסגן השר, שכן הבטחת אמון
 הציבור בשלטון חייבה התערבות זו. המינוי והמשך הכהונה חייבו
 הפעלת שיקול דעת, שאותו יש להפעיל בהגינות ובסבירות. בגדרו
 של שיקול הדעת, השיקול בדבר אמון הציבור הוא מכריע. שיקול
 זה קיים לא רק בפעולתה של הרשות המבצעת, אלא גם בפעולותיה

 של הרשות המחוקקת.

 אבחן להלן את השיקולים שהנחו את בית המשפט בשלושת
 פסקי הדין המוקדמים, תוך ניסיון ליישמם על מינוי של ח״כ
 פנחסי לתפקיד יו״ר ועדת הכנסת. כן אתייחס לאיזון בין השיקולים

 השונים.

 חלק של>ש>: על השיקולים הראויים
 והאיזון ביניהם

 הנחת היסוד בחלק זה מבוססת על הצורך בהפעלת שיקול דעת
 בעת מינויו של ח״כ פנחםי לתפקיד יו״ר ועדת הכנסת. סמכות
 המינוי, המוענקת לוועדת הכנסת במסגרת תקנון הכנסת, מחייבת
 הפעלת שיקול דעת. ״כל סמכות שניתנה לרשות השלטונית חייבת
 להיות מופעלת בהגינות ובסבירות״52. עיקרון זה חל, לדעתי, גם
 על הכנסת כרשות ממנה. שיקול הדעת אינו ״מוחלט״. כדברי

 זה, ורק לגביו, אין לרשות שיקול דעת.
 אולם מה הדין אם תנאי אי-הכשירות לא התקיימו, כמו
 שאכן קרה במקרה פנחםי(מינויו לתפקיד יו״ר ועדת הכנסת)

 שלפנינו?
 גם למקרה זה מצאנו התייחסות בדבריו של השופט ברק:

 ״טול מקרה, שבו קיימת הוראה בדבר כשירות, שלפיה
 אדם אינו כשיר להתמנות למשרה פלונית אם טרם עברו חמש
 שנים מאז שהורשע בעבירה שיש עימד. קלון. נניח כי עברו
 שש שנים מאז הורשע מועמד בעבירה שיש עימה קלון. פשיטא,
 שאותו מועמד כשיר להתמנות לאותה משרה. האם נובע מכך
 שהרשות הממנה אינה רשאית להתחשב בעברו הפלילי בעשותה
 את המינוי? האם לא חייבת הרשות המינהלית לקחת גורם
 זה בחשבון שיקוליה? כלום יעלה על הדעת לטעון כי קיומו
 של הסדר מפורש בדבר הכשירות מהווה הסדר שלילי בדבר

. 4  שיקול הדעת?״8

 דוגמה זו כאילו חזתה מראש את פרשת פנחםי הנוכחית.
 ארשה לעצמי ליטול מדבריו של השופט ברק, ו״להלבישם״
 בלבוש העובדות של פרשת פנחסי(מינויו לתפקיד יו״ר ועדת

 הכנסת).
 כך תיראה, לדעתי, יישומה של הדוגמה המובאת על ידי

 השופט ברק:
 טול מקרה, שבו קיימת הוראה בדבר כשירות, לפיה אדם
 אינו כשיר לכהן כחבר כנסת אם הורשע בפסק דין סופי
 בעבירה פלילית (שיש עמה קלון) והוטל עליו עונש מאסר
 בפועל של שנה אחת. ונניח כי לא הוטל על חבר הכנסת
 עונש של מאסר בפועל בשל אותה עבירה שיש עמה קלון.
 פשיטא, שהוא כשיר להמשיך בכהונתו כחבר כנסת. האם
 נובע מכך שוועדת הכנסת (״הרשות הממנה״) אינה רשאית
 להתחשב בעברו הפלילי בעשותה את המינוי(ליו״ר ועדת

 הכנסת). האם לא חייבת הרשות לקחת גורם זה בחשבון שיקוליה?
 כלום יעלה על הדעת לטעון כי קיומו של הסדר מפורש בדבר

 הכשירות מהווה הסדר שלילי בדבר שיקול הדעת?

 סבורני, שאין ללמוד מתנאי הכשירות לכהן כחבר כנסת לעניין
 הפעלתו של שיקול דעת ראוי, לפני המינוי לתפקיד יו״ר ועדת
 הכנסת. לדעתי, לא יכול להיות מוטל ספק בקיומו של שיקול
 דעת המתבקש לאור ניסוחו של סעיף 42א(א< לחוק יסוד: הכנסת,
 במקרים בהם לא התקיימו התנאים המפורטים, קרי במקרים
 ה״נופלים״ בחומרתם מאלה המנויים בסעיף. כאמור, שיקול הדעת
 אינו מתייחס לאפשרות של הפסקת כהונה. הכנסת אינה רשאית
 להפסיק כהונתו של חבר כנסת, שאינו נופל לגדר התנאים המנויים

 בסעיף 42א(א).
 אולם הכנסת יכולה וחייבת להפעיל את שיקול דעתה בכל
 הנוגע למינויים הפנימיים שלה, כדוגמת המינוי לתפקיד יו״ר

 ועדה.
 תנאי הכשירות הפורמלית אינם חזות הכל. נכון הוא כי חוק
 יסוד: הכנסת אינו מונע מעבריין מורשע לכהן כחבר כנסת.
 המחוקק כנראה אינו חרד מן האפשרות שעבריינים יסתובבו
 בכותלי הכנסת. אם חלק של הציבור, ואפילו חלק קטן, בחר
 בעבריין לייצגו, יש לכבד רצונו. בהקשר זה יפים דבריו של

 השופט (בדימוס) חיים ה׳ כהן במאמרו49:
 ״יש נבחרי־ ציבור אשר עמהם מקפיד המחוקק הקפדה רבה על
 רמתם המוסרית. עם הפסולים לכהן כחברי מועצות מקומיות
 נמנים לא רק חולי-רוח ופושטי-רגל, כי אם גם מי שחויב בדין,
 בפםק-דין סופי, על עבירה שיש בה קלון, תוך חמש שנים הקודמות
 להיבחרו, או שחויב בדין כאמור לאחר שהיה חבר מועצה... אילו
י ׳ההיקש׳ מן פ ־ ל  מותר היה לפרש את חוק־היסוד: הכנסת ע
 המועצות המקומיות, צריכים היו חברי־כנםת מקל וחומר, להיפסל
 לבחירה ולכהונה, אם הם חולי-רוח, פושטי־רגל או עבריינים
 מורשעים. אך משום־מה אין המחוקק (שהוא הכנסת) מקפיד עם
 חברי הכנסת: אם כך רוצה הבוחר, יכולים גם חולי־נפש, גם
 פושטי־רגל, גם עבריינים להימנות עם מחוקקיו. מסתבר שאמון
 הציבור ברשות המחוקקת אינו מושפע, ושום סכנה אינה צפויה
 לו, מהשתתפותם של חולי־נפש, פושטי־רגל ועבריינים פליליים
 בדיוניה ובחקיקתה ־ או כך, על־כל־פנים, סבור המחוקק עצמו״50.

 הערתו זו של השופט חיים ה׳ כהן חשובה במיוחד, ומותחת עד
 לאבסורד של ממש את דרישת הכשירות הפורמלית הקיימת בחוק

.5  יסוד: הכנסת1

 481 שם, בעי 458.

 491 לעיל הערה 21.

 שם, בע׳ 276.

 511 בניגוד גמור, למשל, למקובל בדין האנגלי, הפוסל מועמדים שהם פסולי
E. May Parliamentary Practice (London, :דין, פושטי רגל ועבריינים. ראו 

. n d ed2., ) 199740-46 

 521 לעיל הערה 7, בע׳ 462.
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 בפרשת גנוסר נדון בהרחבה השיקול הקשור לעברו של המועמד60.
 השופט ברק בחן את הבסיס המשפטי לכלל על פיו הרשות
 הציבורית חייבת לקחת בחשבון את עברו הפלילי של מועמד.
 לשיטתו, קיימת ״חזקה״ על פיה הפעלתה של סמכות מינוי חייבת
 להיעשות מתוך התחשבות בעברו הפלילי של המועמד: ״אין
 להניח כי המחוקק ־ שעה שהסמיך רשות שלטונית להפעיל את
 כוח המינוי ־ איפשר הפעלתה של סמכות זו בלא לקחת בחשבון

. 6  את הנתון כי למועמד יש עבר פלילי״1

 על כן, חובה על הרשות השלטונית לשקול את עברו הפלילי
 של מועמד.

 לענייננו, קובע תקנון הכנסת בסעיף 10 (א) כי ״ועדה קבועה
 תבחר לה יושב־ראש מבין חבריה, לפי המלצת ועדת הכנסת״.
 טענתי היא כי השיקול בדבר הרשעתו של ח״כ פנחסי בכלל,
 ובעבירה שיש עמה קלון בפרט, חייב לעמוד לנגד עיני ועדת

 הכנסת בעשותה את המינוי.
 אולם, שיקול לחוד ומשקלו לחוד. עדיין יכול ששיקול זה ייסוג

 מפני שיקולים אחרים כבדי משקל.
 עם זאת, משקלו של שיקול זה בכל הנוגע לכהונה רמה בשירות
 הציבורי, היה מכריע בפרשת גנוסר. אומר על כך השופט ברק:
־ פי השפעתו של הטעמים ל  ״משקלו של שיקול זה משתנה ע
 העומדים ביסוד ההתחשבות בו. לא הרי מי שעבר עבירה בילדותו
 כהרי מי שעבר עבירה לאחר שבגר... לא הרי מי שעבר עבירה
 קלה כהרי מי שעבר עבירה חמורה: לא הרי מי שעבר עבירה
 בנסיבות מקילות כמי שעבר אותה עבירה בנסיבות מחמירות...לא
 הרי מי שעבר עבירה ׳טכנית׳ כהרי מי שעבר עבירה שיש עימד,
 קלון... זאת ועוד: סוג המשרה, אותה אמור עובד הציבור למלא,
 משפיע של משקלו של העבר הפלילי באיושה. לא הרי משרה
 זוטרה כהרי משרה בכירה... לא הרי מי שמשרתו להיות מובל
 כהרי מי שמשרתו להיות מוביל; לא הרי משרה שבעצם מהותה
 אין בה דרישות אתיות מיוחדות מבעל המשרה ומזולתו כהרי

 משרה שכל כולה היא הטפה לרמה אתית גבוהה״62.

 מהם הטעמים המנחים במקרה שלפנינו לעניין משקלו של
 שיקול זה? העובדות המלוות את פרשת פנחםי הרי אינן נתונות
 למחלוקת: העבירה נעברה על ידי ״מי שבגר״. בעבירות בהן
 הורשע ח״כ פנחסי יש משום קלון. הן בפרשת פנחסי(המשך
 כהונתו כסגן שר) והן בית משפט השלום, בגזר דינו, התייחסו
 אל העבירות כבעלות חומרה יתירה63. המדובר במינוי למשרה של
 יו״ר ועדת הכנסת, שהיא לכל הדעות משרה בכירה במסגרת
 הכנסת. אמנם בפרשת מינויו של ח״כ פנחםי קובע בית המשפט
 כי ״לעניין הסמכויות המהותיות של הוועדות בכנסת, לרבות
 ועדת הכנסת, מעמדו של יושב־ ראש הוועדה הינו כשל כל אחד
 אחר מחבריה״64, אולם מסר חשוב יש במינוי. למרות ש״מעמדו
 הפורמלי״ של יו״ר הוועדה הוא כשל כל אחד מחבריה, לא כך
 הוא, לדעתי, ״מעמדו הציבורי והמוסרי״. ועדת הכנסת היא
 המופקדת, בין היתר, על ענייני חסינות חברי הכנסת, על תקנון
 הכנסת ועל התקנת כללי אתיקה לחברי הכנסת65. נדמה לי, כדברי
 השופט ברק, כי ״הוא יתקשה להקרין הגינות, אמון, יוקרה, יושר
 ויושרה(׳אינטגריטי׳) כלפי הציבור הרחב״66. על כן, למרות שעל
 פניו זהו תפקיד בעל אופי ״פורמלי״67, יש חשיבות מיוחדת בעצם
 המינוי ליו״ר הוועדה. לדעתי, כל משרה ייצוגית בכנסת טומנת
 בחובה דרישה אתית ומוסרית מן המדרגה הראשונה, הן כלפי
 הציבור והן כלפי חברי הכנסת עצמם. אם כך הוא לגבי כל משרה
 ייצוגית בכנסת, הרי שלגבי התפקיד של יו״ר ועדת הכנסת,

 מקבלת הדרישה האתית משמעות מיוחדת.

 עולה מן האמור כי לפי כל אחד מן המאפיינים המנחים שנקבעו

 621 שפ, בע׳ 261-260.

 631 לעיל הערה 7, בע׳ 467 שם אומר עליהן השופט ברק:
 ״העבירות המיוחסות לנושא המקרה הן חמורות. הן פוגעות באושיות המבנה

 השלטוני. הן משבשות כל אפשרות של מתן דוגמה ומופת לעובדי המדינה ולציבור
 הרחב, להגינות וליושר... יש בהתנהגותו ׳פגם מוסרי׳... סגן השר פנחסי נמנה עם

 ראשי הפירמידה של השירות הציבורי. הציבור הרחב מזהה אותו עם השירות
 הציבורי עצמו. אם בארזים נפלה שלהבת-מה יעשו אזובי קיר?״

 ובפסק דינו של בית משפט השלום (לעיל הערה 57, פסקה 18 לפסק דינו של
 השופט ד״ר בנימיני), אשר הרשיע את ח״כ פנחסי:

 ״החומרה הנודעת למעשי הנאשמים, ובראשם הנאשם 1 [ח״כ פנחסי] נובעת מן
 הכוונה להטעות את מבקרת המדינה... על רקע זה יש לראות במשנה חומרה את
 התופעה של הטעית מבקר המדינה, כאשר היא באה מצידו של חבר כנסת, אשר
 שימש בתפקידים ציבוריים בכירים... ואשר נשבע לשמור אמונים למדינת ישראל

 ולחוקיה..״.

 I 64 לעיל הערה 2, פסקה 10 לפסק דינה של השופטת דורנר.

 I 65 ראו סעיף 13ה(א) לחוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם,
 תשי״א-1951.

 661 לעיל הערה 7, בע׳ 467.

 671 תפקידו של יו״ר הוועדה מוסדר בתקנון הכנסת וכולל, בין היתר: זימון
 חברי הוועדה לישיבות (סעיף 98) קביעת סדר היום של הוועדה (סעיף 103(א)),

 קריאה לסדר בוועדה (סעיף 104).

 השופט ברק:
 ״ראש הממשלה, הממשלה וכל אחד משריה אינם רשאים לומר:
 ׳החוק העניק לנו סמכות להפסיק כהונתו של סגן שר, ברצותנו
 נפסיק את כהונתו, וברצותנו נימנע מכך. שיקול הדעת הוא שלנו,

. 5  ונפעיל אותו כרצוננו׳״3
 על כן, ובאותה לשון ממש, אניח כי ועדת הכנסת אינה רשאית
 לומר כי סמכות המינוי לתפקיד יו״ר הוועדה הוענקה לה ועל כן
 היא תפעיל אותה כרצונה. בהמשך להבחנה לעיל בין כשירות
 לבין שיקול דעת, אניח כי על ועדת הכנסת להפעיל שיקול דעת
 בעשותה את המינוי, וכי עליה לשקול את השיקולים הרלוונטיים,
 להעמיד את הערכים השונים ־ אלה המתירים את המינוי ואלה
 השוללים אותו ־ על כפות המאזניים וליתן להם את ״המשקל״

 הראוי.
 פסק הדין בפרשת פנחסי(מינויו לתפקיד יו״ר ועדת הכנסת)
 אינו דן בהליך של הפעלת שיקול הדעת. הוא אינו מתייחס
 לשיקולים שנשקלו(או לא) על ידי ועדת הכנסת בעשותה את
 המינוי. הפכתי בו ולא מצאתי אזכור לשיקולים ראויים ושאינם
 ראויים. לא ״איזון״, לא ״משקל״ ולא ״סבירות״. המונח ״שיקול

 דעת״ מופיע רק פעם אחת בפסק הדין, במשפט הבא:
 ״אכן, עשוי להיות מקום לביקורת על הטעם שבבחירת המשיב,
 שהורשע בעבירות שיש עימן קלון, לתפקיד יושב־ראש ועדה
 שלה סמכויות בעלות אופי שיפוטי. אפשר שבחירה זו נושאת
 מסר סמלי שאינו רצוי. אך זהו עניין של טעם, הנתון לשיקול־דעתה
 של ועדת הכנסת, ושיעמוד, מן הסתם, למבחנו של הציבור בבוא

. 5  העת״4
 בכל הכבוד הראוי, אבקש להסתייג מאמירה זו. לעניות דעתי,
 אין המדובר ב״עניין של טעם״, המדובר ב״עניין של סמכות
 וב״עניין של שיקול דעת״. הדבר אינו ״נתון לשיקול דעתה של
 ועדת הכנסת״. ועדת הכנסת אינה יכולה לומר ״שיקול הדעת הוא
, כדברי השופט ברק לעיל. סמכות 5  שלנו, ונפעיל אותו כרצוננו״5
 המינוי כרוכה בשיקול דעת. שיקול הדעת עשוי לעתים לחייב

 תוצאה מסוימת56.
 ואלה השיקולים שאותם ראוי היה לבחון, לדעתי, בעת מינויו

 של ח״כ פנחסי לתפקיד יו״ר ועדת הכנסת.

 1. על השיקול ברבר עבר פלילי ועל משקלו: הרשעה
5  בעבירת שיש עמה קלוף

 כאמור בחלקה הראשון של רשימה זו, על אף הרשעתו של ח״כ
 פנחסי בעבירה שיש עמה קלון, כשיר הוא להמשיך ולכהן כחבר
 כנסת. ואולם כשירות זו אינה שוללת את האפשרות להתחשב
 בעברו זה במסגרת הפעלת שיקול הדעת של ועדת הכנסת, והפעלת
 שיקול הדעת על ידי ועדת הכנסת אינה שוללת ביקורת שיפוטית.
 כבר נפסק בעבר כי השיקול של הרשעה בעבירה שיש עמה
 קלון היא שיקול רלוונטי שהרשות הממנה חייבת לשקול בטרם
 תעשה את המינוי. השופט ברק בבג״צ 58727/88 אמר לעניין

 מינוי של מועמד בעל עבר פלילי כחבר מועצה דתית כי:
 ״...גם מי שהורשע בעבירה שיש עמה קלון כשיר להתמנות
 כחבר מועצה דתית... יחד עם זאת, כשירות המועמד לחוד
כן, אפילו כשיר מי  ושיקול־דעת מינהלי של הממונה לחוד. על־
 שהורשע בעבירה שיש עמה קלון להתמנות כחבר המועצה הדתית,
 אין בכך כדי להכשיר שימוש בשיקול־דעת מינהלי, הממנה אדם
 שעבר עבירה שיש עמה קלון לחבר המועצה הדתית... הרשעה
 בעבירה שיש עמה קלון הינד!, ללא ספק, שיקול רלוואנטי, שכל
 רשות ממנה רשאית וחייבת לקחת בחשבון, בטרם תעשה את

 המינוי״59.

 531 שט, שם.

 541 לעיל הערה 2, פסקה 11 לפסק דינה של השופטת דורנר.

 551 לעיל הערה 7, בע׳ 462.

 561 שם, בע׳ 459.

 571 שתי הערות לכותרת זו. האחת היא כי הדיון בסוגיית הקלון שבעבירה
 חורג ממסגרת הרשימה. השנייה היא כי לצורך הדיון בשיקול זה אקבל כהנחת

 יסוד כי ח״כ פנחסי הורשע בעבירה שיש עמה קלון. הדבר נאמר מפורשות על ידי
 השופט ד״ר בנימיני בגזר דינו של ח״כ פנחסי(ת״פ (ת״א) 8074/96 מ״י נ׳ פנחםי

 (לא פורסם) תקדין שלום 97(4) 15) בפסקה 19 לפסק דינו:

 ״לא נעלמה מעיני התוצאה הנובעת מאישור הסדר הטיעון דלעיל, לאור הוראת
 סעיף 42א לחוק יסוד: הכנסת: הנאשם 1 [ח״כ פנחסי] יוכל להמשיך ולכהן כחבר

 כנסת גם לאחר הרשעתו בעבירות בעלות משמעות חמורה שיש עימן קלון...״.

 581 עות נ׳ השר לענייני דתות, פ״ד מב(4) 487.

 591 שם, בע׳ 491.

 601 לעיל הערה 1, בע׳ 256 ואילך.

 611 שם, שם.

 הכנסת יכולה ואף חייבת

 להימנע ממינויו של אדם בעל

 עבר פלילי לתפקיד כלשהו

 במסגרת הכנסת. הכנסת

 חייבת להבהיר לציבור כי גם

 אם יכול עבריין לשבת בבית

 המחוקקים, אין הוא זוכה

 בפרס על התנהגותו

 למרות שמעמדו הפורמלי של

 ירד הוועדה הוא כשל כל אחד

 מחבריה, לא כך הוא מעמדו

 הציבורי והמוסרי

 כל משרה ייצוגית בכנסת

 טומנת בחובה דרישה אתית

 ומוסרית מן המדרגה הראשונה,

 הן כלפי הציבור והן כלפי חברי

 הכנסת עצמם
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) 

 אמון הציבור ברשויות השלטון

 הוא מנכסיה החשובים של

 הרשות השלטונית ושל

 המדינה

 האם יש בהבדל בין ח״כ

 שנבחר לתפקיד במסגרת

 הרשות המחוקקת לבין ח״כ

 שנבחר לתפקיד במסגרת

 הרשות המבצעת כדי

 "להפחית" את משקלו של

 השיקול בדבר אמון הציבור

 ברשויות השלטון?

 (כגון חברי־כנסת), כהרי משקלו של שיקול זה בתפקיד שבא
. 7  במינוי מטעם נושאי משרה אחרים״0

 הבחנה זו חשובה לענייננו ומתייחסת, כאמור, להבדל הקיים
 מבחינה עובדתית בין שלושת פסקי הדין שנידונו לבין מקרה
 מינויו של ח״כ פנחםי לתפקיד יו״ר ועדת הכנסת. בפרשות דרעי
 ופנחסי(המשך כהונתן כסגן שר< מדובר היה בכהונה בתפקיד
 של שר ושל סגן שר (בהתאמה), תפקיד ביצועי בכיר ברשות
 המבצעת. בפרשת גנוסר דובר במינוי לתפקיד מנכ״ל משרד
 ממשלתי. בית המשפט עצמו ער לאבחנה שבין ״תפקיד ביצועי
 בגדרי הרשות המבצעת״ לבין תפקיד אחר. ואילו כאן, המדובר

 במינויו של ח״כ פנחםי לתפקיד במסגרת הרשות המחוקקת:
 ״אכן, את הלכת גנוסר יש להפעיל מתוך רגישות רבה למהות
 התפקיד, לאיפיונו ולתכונותיו. בפרשה שלפנינו עניין לנו בתפקיד

.7  ביצוע בגדרי הרשות המבצעת״1
 השאלה המתעוררת היא, לפיכך, האם יש בהבדל זה, בין חבר
 כנסת שנבחר לתפקיד במסגרת הרשות המחוקקת לבין חבר הכנסת
 שנבחר לתפקיד במסגרת הרשות המבצעת, כדי ״להפחית״ את

 משקלו של השיקול בדבר אמון הציבור ברשויות השלטון?

 האבחנה בין ״נבחר ציבור״ לבין ״עובר ציבור״ לעניין השיקול
 בדבר אמון הציבור

 לכאורה, ניתן ללמוד מהנמקתו לעיל של השופט ברק על הצורך
 בהבחנה בין נבחר ציבור לבין עובד ציבור, ולענייננו, בין הכהונה
 בתפקיד סגן שר לבין הכהונה בתפקיד חבר כנסת ויו״ר ועדת
 הכנסת. אתייחס ראשית לאבחנה בין חבר כנסת כ״נבחר״ לבין
 עובד ציבור לעניין השיקול בדבר אמון הציבור. כן אבחן את
 השאלה האם יש לראות את ח״כ פנחסי כ״נבחר ציבור״ בתפקידו

 כיו״ר ועדה, או שמא כ״נבחר״ של הכנסת.
 האבחנה בין ״נבחר ציבור״ לבין ״עובד ציבור״ נדונה בפסיקה

 וקיימות לגביה, לדעתי, הערות סותרות.
 מחד גיסא, קיימת התייחסות המחמירה עם עובד הציבור לעומת

 הנבחר. כזו היא למשל האמירה הבאה:
 ״במקרה של עובד המדינה, העומד לדין משמעתי בעקבות

 על ידי השופט ברק בפרשת גנוםר, יש ליתן משקל מכריע לשיקול
 בדבר עברו הפלילי של ח״כ פנחסי.

6  2. על השיקול בדבר אמון הציבור ברשויות השלטון8
 ועל משקלו

 בפסקי הדין בפרשות גנוםר, דרעי ופנחםי(המשך כהונתו
 כסגן שר) דן בית המשפט בהרחבה בשיקול בדבר אמון הציבור

 במערכות השלטון:
 ״אמון הציבור ברשויות השלטון הוא מנכסיה החשובים של
 הרשות השלטונית, ושל המדינה. כאשר הציבור מאבד את אמונו
 ברשויות השלטון, הוא מאבד את אמונו באמנה החברתית המשמשת
 בסיס לחיים משותפים. יש ליתן משקל נכבד לשיקולים הבאים
 לקיים, לשמר ולפתח את תחושת הציבור, כי משרתיו אינם אדוניו
 וכי הם עושים את מלאכתם למען הציבור, מתוך יושר וניקיון־כפיים.
 אכן, טוהר השירות והשורות עומד בבסיס השירות הציבורי ובבסיס

. 6  המבנה החברתי שלנו...״9
 בפרשת פנחםי(המשך כהונתו כסגן שר) יוצר השופט ברק
 הבחנה לעניין שיקול זה בין מי שנבחר לתפקידו לבין מי שממונה

 מטעם נושאי משרה אחרים:
 ״כמובן, שיקול זה [של אמון הציבור] מקבל משקל שונה
 בהקשרים השונים. כך למשל, לא הרי משקלו של שיקול זה לעניין
 תפקיד או משרה שהציבור, כולו או מקצתו, בוחר אדם למלאו

 681 הדיון בסוגיה של אמון הציבור באנשי הציבור בכלל ובחברי הכנסת בפרט,
 לרבות משמעותו של אמון זה, מקורותיו והשלכותיו, חורג ממסגרת הרשימה

 ומהווה נשוא למאמר פרי עטי שיראה אור בקרוב.

 691 לעיל הערה 1, בע׳ 266.

 701 לעיל הערה 7, בע׳ 467.

 711 שם, שם.
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 מסוימים עלולים להיות שיקולים פסולים ־ אינם פסולים בנושא
 הכרוך בחיים הפרלמנטריים פוליטיים, ועל כן יכול ויהיו לגיטימיים.
 גם בפרשת דרעי קבע הנשיא שמגר כי ״אין לשלול את ההבאה

 בחשבון של שיקולים העולים מן הנסיבות הפוליטיות״״.
 (ב) ההחלטה על המינוי נתונה לוועדת הכנסת עצמה

 יש להתחשב גם בכך כי ועדת הכנסת, למרות שהייתה מודעת
 לנסיבות העובדתיות ולמסגרות המשפטיות, החליטה פה אחד
 למנות את ח״כ פנחםי לתפקיד יו״ר הוועדה. בפרשת פנחסי

 (המשך כהונתו כסגן שח העיר השופט ברק כי:
 ״יש להתחשב בכך שמליאת הכנסת סירבה ליטול את חסינותו
 של ח״כ פנחסי. זהו ללא ספק שיקול הפועל ׳לטובתו׳ של ח״כ

 פנחסי״77.
 בהתאמה, ניתן לטעון גם כאן כי זהו רצונה של ועדת הכנסת

 ועל בית המשפט לכבדו.
 שיקול זה נוגע, באופן עקיף, למידת הפיקוח השיפוטי הקיים

 על הליכים הפרלמנטריים בכנסת, ואתייחס לכך בהמשך.
 (ג) אין ליצור חברי כנסת משני סוגים

 על פי נוסחו של חוק יסוד: הכנסת כיום, חבר כנסת שהורשע
 בעבירה שיש עמה קלון ונידון למאסר בפועל, ״תיפסק חברותו
 בכנסת״78. מסעיף זה נובע, כאמור, כי חבר כנסת שלא נידון
 למאסר, כשיר לכהן כחבר כנסת. לפיכך, יכול שייטען כי אין
 להגביל כשירות זו באופן שיפוטי, קרי: אין ליצור על דרך שפיטה
 חברי כנסת משני סוגים: חבר כנסת מסוג א׳ אשר כשיר למלא
 את כל התפקידים, וחבר כנסת מסוג בי, שאמנם יכול לכהן כחבר
 כנסת, אך יהיה מוגבל מליטול על עצמו תפקידים אחדים. יש
 ליתן משקל לעובדה כי התפקיד של חבר כנסת מחייב מגוון

 תפקידים במסגרת הרשות המחוקקת.
 שיקול זה, הפועל נגד יצירתן של שתי קטגוריות של חברי

 כנסת, נרמז בדבריו של השופט גולדברג בפרשת דרעי:
 ״...אם נאמר שבכל מקרה נפגם אמון הציבור במוסדות השלטון,
 עלינו גם לומר כי פגימה זו תהא קיימת גם כלפי הכנסת שעה
 שיכהן בה מי שהורשע ונידון למאסר בפועל בעבירה שיש עימד,
 קלון. חבר־ כנסת כזה לא רק שישתתף במעשה החקיקה וישמש
 בתפקיד מעץ שיפוטי... אלא אפשר שיהא חבר בוועדותיה של
 הכנסת... ככל שמדובר בנבחר הציבור גובר העיקרון הדמוקרטי
 על אינטרס ציבורי אחר, על־אף העובדה שחבר־כנסת גם הוא
 ממלא שירות ציבורי, וכשהכנסת היא אחת מרשויות המדינה״79.
 דברים אלה כאילו נאמרו לתמוך במינויו של ח״כ פנחסי לתפקיד
 יו״ר ועדת הכנסת. והרי לך ההכשר עצמו, מפיו של בית המשפט
 העליון, עוד בטרם הגיע מקרהו של פנחסי לבג״צ. אומר השופט
 גולדברג כי חבר הכנסת יכול להמשיך ולכהן למרות שהורשע
 בעבירה שיש עמה קלון, ואף יכול להיות ״חבר מועדותיה של

 הכנסת״.
 אבקש להציג שתי הערות לאמירה זו.

 ראשית, השופט גולדברג התייחס לתפקיד ״חבר מועדותיה של
 הכנסת״. אין ללמוד מכך כי הוא יהיה הדין גם לתפקיד יו״ר ועדה
 מוועדות הכנסת. אמרנו לעיל כי קיימת חשיבות רבה לתפקיד
 ייצוגי בכותלי הכנסת, כגון תפקיד יו״ר ועדה ותפקיד יו״ר הכנסת.
 לגביהם טענתי כי מיכולתו של חבר כנסת להמשיך בכהונתו
 למרות שהורשע בעבירה פלילית אין לגזור גזירה שווה לגבי

 יכולתו לשמש בתפקיד יו״ר ועדה.
 שנית, שימוש בהערה זו לשם תמיכת הטיעון נגד יצירת שתי
 קטיגוריות של חברי כנסת, יהא מוטעה, לדעתי. אמירתו לעיל
 של השופט גולדברג נועדה ליצור אבחנה בין עובד ציבור, מחד
 גיסא, לבין ״מי שממלא תפקיד פוליטי״ ובכללם חברי כנסת,
 שרים וסגני שרים, מאידך גיסא. מדבריו של השופט גולדברג

 עולה כי גם שר וסגן שר ממלאים תפקיד פוליטי, ועל כן:
 ״האם אין לומר גם במקרה שבו גובש נגד מי מהם כתב־אישום
 בעבירה שיש עמה קלון, כי זה ׳מחיר הדמוקרטיה׳, וכי הביקורת
 על מינוי אשר כזה מסורה לכנסת, אשר בידה להצביע אי־אמון

 בממשלה בשל מינוי שלדעתה אינו תקין?״80
 הערתו של השופט גולדברג אינה מתייחסת כלל, לדעתי,

 791 לעיל הערה 12, בע׳ 429-428.

 801 ש0, בע׳ 429.
 811 לעיל הערה 2, פסקה 8 לפסק דינה של השופטת דורנר.

 821 סיעת ״בך״ נ׳ יו״ר הכנסת, פ״ד לט(3) 141, 164.

 831 כהנא נ׳ יריד הכנסת, פ״ד לט(4) 96-95,85.

 I 84 לעיל הערה 7, בע׳ 464. כן ראו דבריו של השופט ד״ר בנימיני, בגזר דינו
 המרשיע את ח״כ פנחסי על פי עסקת הטיעון. לעיל הערה 57, פסקאות 15 ו-16

 לפסק דינו.

 הרשעה בעבירה פלילית, השיקולים שונים מן השיקולים במקרה
 של נבחר ציבור שמבקשים לפסול אותו לכהונה בשל הרשעה
 בעבירה. לגבי נבחר הציבור עשוי להיווצר ניגוד בין שני אינטרסים
 ציבוריים: אינטרס אחד הוא לאפשר לציבור להיות מיוצג כרצונו,
 על־ידי מי שזכה בבחירות לאמונו; אינטרס שני הוא לשמור על
 רמה מוסרית של נבחרי הציבור ועל תדמית הולמת של המוסדות

 הנבחרים. לעומת זאת, לגבי עובד המדינה אין ניגוד כזה...״72.
 גם הערתו של השופט ברק בפרשת פנחסי(המשך כהונתו כסגן
 שח, יוצרת לכאורה מקום להבחנה על פיה הנורמות שיוטלו על

 עובדי הציבור חמורות יותר מאלה שיוטלו על נבחרים:
 ״על־פי גישה זאת, נבחר ציבור מכהן במשרתו מכוח אמון
 הציבור אשר בחר בו בהליך דמוקרטי, ובידו הכוח והסמכות
 להעבירו מכהונתו באותה דרך. על כן, רק במקרים מיוחדים ־
 כגון הרשעה שיש בה קלון ־ יש מקום להעבירו מכהונתו. אכן,
 מקובל עלינו כי לא הרי נבחר ציבור כהרי עובד ציבור. הראשון
 נבחר על־ ידי העם ועומד לשיפוטו. השני נבחר על-ידי נבחרי

 העם ועומד לשיפוטם...״73.
 מאידך גיסא, הבחנה זו היא לכאורה בלבד. בהמשך דבריו קובע
 השופט ברק מפורשות כי אין כל מקום ליצור דין שונה בין נבחר

 ציבור לבין עובד ציבור, נהפוך הוא. הנה הדברים:
 ״...אך שוני זה אין משמעותו כי נבחר העם עומד לפני דין
 הבוחר בלבד, ורק במקרים חריגים ויוצאי דופן הוא יעמוד גם
 לדין המשפט. דין הבוחר אינו בא במקום דין המשפט ואין הוא
 יכול להחליפו. אכן, דווקא עובדת היותו של אדם נבחר ציבור
 מחייבת אותו ברמת התנהגות קפדנית יותר, אתית יותר, מעובד
 ציבור ירגיל׳. מי שנבחר על־ידי העם צריך לשמש מופת לעם,
 נאמן לעם וראוי לאמון שהעם נתן בו. על־כן, כאשר נתונה לרשות
 שלטונית סמכות הפסקת כהונה, עליה לעשות בה שימוש כאשר
 בעל הכהונה פוגע באמון הציבור בשלטון, בין אם בעל הכהונה
 הוא נבחר (כגון חבר־כנסת המכהן כסגן שר) ובין אם הוא עובד

 ציבור (כגון עובד מדינה ששר מוסמך לפטרו)״74.
 הדברים ברורים וחדים. מי שנבחר על ידי העם צריך לשמש
 מופת לעם. אך האם ח״כ פנחסי ״נבחר על ידי העם״? הוא אכן
 נבחר על ידי העם כחבר כנסת, אך לתפקיד יו״ר ועדת הכנסת
 הוא נבחר ״על ידי הכנסת״. כיצד יש להבין מצב זה ביחס לשיקול
 בדבר ״אמון הציבור״? מחד, ניתן לטעון ־ כדברי השופט ברק
 ־ כי אם היותו חבר כנסת מחייבת אותו ברמת התנהגות אתית
 יותר וקפדנית יותר, הרי שהיותו יו״ר ועדת הכנסת, שהוא תפקיד
 בכיר וייצוגי גבוה מזה של חבר כנסת, מחייבת אמון ברמה גבוהה
 יותר, מקל וחומר. מאידך, ניתן לטעון כי במעשה הבחירה לתפקיד
 יו״ר הוועדה, ״דין הכנסת״ בא במקום ״דין הבוחר״. אמון הציבור
 לא נפגע, שהרי הוא ממשיך להיות נאמן לעם ולאמון שהעם נתן

 בו.
 מבין שתי אפשרויות אלה, אבחר בראשונה. לדעתי, בעשותה
 את המינוי חייבת הכנסת לשמור על רמתה מוסרית ועל תדמית
 הולמת של מוסדותיה הנבחרים. כאשר בוחרים יושב ראש ועדה,
 חבים חברי ועדת הכנסת בחובת אמון לציבור. על כן, כדברי
 השופט ברק, כאשר נתונה סמכות המינוי בידי הרשות הממנה ־
 קרי ועדת הכנסת ־ עליה להימנע משימוש בה אם וכאשר בעל
 הכהונה פוגע באמון הציבור בשלטון. רק את הכלל הזה ביקשנו
 להפעיל, פשוטו כמשמעו, על מינויו של ח״כ פנחסי לתפקיד יו״ר

 ועדת הכנסת.

 3. השיקולים הפועלים ״לטובת(,, של ח׳׳כ פנחסי
 ניתן להעלות שורה של שיקולים הפועלים ״לטובתו״ של ח״כ
 פנחסי, המצדיקים הכשרת כהונתו לתפקיד יו״ר ועדת הכנסת.
 שיקולים אלה עמדו ככל הנראה בפני חברי ועדת הכנסת שעה

 שהחליטו פה אחד שח״כ פנחסי יעמוד בראש הוועדה.

 (א) שיקולים פוליטיים
 בפרשת פנחםי(המשך כהונתו כסגן שר) קבע השופט ברק כי
 השיקול בדבר אמון הציבור במערכות השלטון אינו השיקול היחיד
 שיש לקחתו בחשבון75. שיקולים ״פוליטיים״ ־ אשר בהקשרים

 721 השופט זמיר בעש״מ 4123/95 אור נ׳ מי׳י, פ״ד מט(5) 191,184.

 731 לעיל הערה 7, בע׳ 470.

 I 74 שט, שם.
 751 שם, בע׳ 467.

 761 לעיל הערה 12, בע׳ 420.

 771 לעיל הערה 7, בע׳ 467

 781 סעיף 42א לחוק יסוד: הכנסת.

 לפי כל אחד מן המאפיינים
 המנחים שנקבעו על ידי

 השופט בוק בפרשת גנוסר, יש
 ליתן משקל מכריע לשיקול
 בדבר עברו הפלילי של ח״כ

 פנחסי

V 
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 הפגם שנפל בהחלטה של ועדת

 הכנסת הוא פגם בעל משמעות

. , ולא"פגם עוכל,  "משפטית,

 עניין של סמכות ולא רק עניין

 של טעם

 מי שנבחר על ידי העם צריך

 לשמש מופת לעם. על כן,

, ברק, כאשר  כדברי השופט א

 נתונה סמכות המינוי בידי

 הרשות הממנה ...עליה

 להימנע משימוש בה אם

 וכאשר בעל הכהונה פוגע

 באמון הציבור בשלטון

! 

 מאידך גיסא, ח״כ פנחסי הורשע בעבירה שיש עמה קלון. יש
 להתחשב בעובדה כי העבירות בהן הורשע הן עבירות חמורות
 ״שעניינן הצהרה כוזבת בכוונה לרמות את מבקר המדינה וניסיון
 לקבל במרמה בעבור מפלגתו את מלוא התשלומים לפי חוק מימון

. 8  מפלגות״4
 יש להתחשב במסר הציבורי שבמינוי. ועדת הכנסת, בהחלטה
 למנות את ח״כ פנחסי לתפקיד יו״ר הועדה, קבעה בעצם נורמה.
 נורמה זו גורסת כי אין בכנסת חברי כנסת ״משני סוגים״. חבר
 כנסת הוא חבר כנסת. גם עבריין שנבחר לכנסת יכול לכהן בתפקיד
. נדמה לי 8  יו״ר ועדה מוועדותיה ואולי אף לשמש יו״ר הכנסת5
 כי דווקא לאור דברים אלה יש לתת משקל רב ומכריע לשיקול

 בדבר אמון הציבור בשלטון.
 על שיקול זה הרחבתי לעיל. אוסיף רק מדבריו של השופט ברק

 בפרשת פנחסי(המשך כהונתו כסגן שר):
 ״העבירות המיוחסות לנושא המשרה הן חמורות. הן פוגעות
 באושיות המבנה השלטוני. הן משבשות כל אפשרות של מתן
 דוגמה ומופת לעובדי המדינה ולציבור הרחב, להגינות וליושר...

.8  אם בארזים נפלה שלהבת־ מה יעשו אזובי קיר?״6
 התוצאה המתבקשת, לדעתי, מהעמדת השיקולים אלה מול אלה,
 אחת היא. דווקא משום החשיבות שבשמירת ההיגיינה הציבורית
 על ידי הפוליטיקאים, דווקא משום השפעתן המכרעת של הנורמות
, מן הראוי לקבוע כי החלטתה של 8  בכנסת על האקלים הציבורי7
 ועדת הכנסת פגומה היא מבחינה ציבורית ולוקה בחוסר סבירות.
 ח״כ שהורשע בעבירה שיש עמה קלון לא ראוי שיכהן בתפקיד

 יו״ר ועדת הכנסת.

 סיכום: על התערבות בהליכי הכנסת
 ברשימה זו טענתי כי קיים דמיון ניכר בין הפרשה שלפנינו
 לבין פסקי הדין בפרשות גנוםר. דרעי ופנחסי(המשך כהונתו
 כסגן שר). בכל ארבעת המקרים המדובר במועמדים העומדים
 בתנאי ה״כשירות״ הפורמליים; בכל ארבעת המקרים המדובר
 במשרות שלטוניות רמות; בכל ארבעת המקרים נפגם אמון הציבור
 מהמשך הכהונה או המינוי. עם זאת, קיימים הבדלים בין המקרים.
 אולי ההבדל החשוב ביותר הוא כי ההתערבות שנדרשה מבית
 המשפט בפרשת פנחםי האחרונה, היא התערבות בהחלטה פנימית
 של הכנסת, להבדיל מהתערבויות אצל הרשות המבצעת בשלושת

 המקרים הקודמים.
 ואולי כאן טמון הסוד שביסוד ההחלטה השונה, הרציונל לאבחון

 הפסיקה. בפסק הדין נשוא הרשימה קבע בית המשפט כי:
 ״לנוכח מסקנתי כי לא נפל פגם משפטי בהחלטה נשוא העתירה,
 אין מתעוררת שאלת התערבותו של בית־משפט זה בהחלטות
 בלתי־חוקיות של הכנסת ומוסדותיה. עם זאת יצוין, כי בעבר,
 גם במקרה שבו מצא בית־ משפט זה טעם לפגם בהחלטת הכנסת...

. 8  הוא לא ראה לנכון להתערב בכך״8
 היינו, כיוון שההחלטה היא ״עניין של טעם״ ולא נפל בה פגם
 משפטי, נמנע בית המשפט מלדון בהיקף הביקורת השיפוטית.
 מסקנתו של בית המשפט היא כאמור, כי הנושא שהועלה לדיון

 אינו נושא ״משפטי״ אלא נושא ״ערכי״.
 דיון מקיף בסוגיה של ביקורת שיפוטית על הליכים פרלמנטריים
 חורג ממסגרתה של הרשימה89 וראוי להתייחסות נפרדת. עם זאת,
9  המבחן הננקט על ידי בית המשפט מאז פסק הדין בעניין שריד0
 לשם התערבות בהליכי הכנסת הוא מבחן מידת הפגיעה במרקם
 החיים הפרלמנטריים ומידת ההשפעה של הפגיעה ביסודות המבנה
 של משטרנו החוקתי. מבחן זה, שנקבע עוד בתחילת שנות
 השמונים, מהווה ״פשרה״ בין אקטיביזם שיפוטי מלא לבין גישה

 של איפוק שיפוטי מלאי9.
 ברשימתי זו ניסיתי להראות כי הפגם שנפל בהחלטתה של ועדת
 הכנסת הוא פגם בעל משמעות ״משפטית״ ולא רק ״פגם ערכי״.
 עניין של סמכות, ולא רק עניין של טעם. אך גם לו דעה זו הייתה
 נשמעת, יכול שייטען כי ההחלטה של ועדת הכנסת, הגם שחורגת
 ממתחם הסבירות, אין בה משום פגיעה ממשית במרקם החיים

D. Kretzmer "Judicial Review of Knesset Decisions" 8 : 8 9  להרחבה ראו 1
Tel Aviv Univ. Stud. L (1988) 95; M . Shamgar "Judical Review of Knesset 

;Decisions by the High Court of Justice" 28 Isr. L. Rev. (1994) 43 
 ש׳ צמח ״בעיית אי-שפיטות ההליכים הפרלמנטריים״ עיוני משפט ג(תשל״ג)
 752; א׳ בנדור ״השפיטות בבית המשפט הגבוה לצדק״ משפטים יז(תשמ״ח)

 610,592 ואילך; בג״צ 206/81 שרון נ׳ ועדת הכנסת, פ״ד לה(4) 118; בג״צ 652/81
 שריד נ׳ יו״ר הכנסת, פ״ד לו(2) 197 (להלן: עניין שריד); בג״צ 742/84 לעיל

 הערה 83; בג״צ 73/85 לעיל הערה 82; בג״צ 1843/93 לעיל הערה 5.

 901 עניין שריד, לעיל הערה 89.

 911 לעיל הערה 82, בע׳ 159-158.

 להגבלתו של חבר כנסת מלמלא תפקיד מסוים, אלא מתמקדת
 בסוגיית הביקורת השיפוטית הראויה בעניינים בעלי אופי פוליטי.
 מן הנאמר לעיל עולה כי ככל הנראה לא היה מתערב השופט
 גולדברג בהמשך כהונתו של השר דרעי, אלמלא היה זה מקרה
 שבו, כדבריו, סטתה הרשות ״סטייה קיצונית ממידת הסבירות״.
 היינו, למרות קיומו של ההיבט הפוליטי, חומרת המקרה שבו
 דובר בפרשת דרעי היא שאפשרה התערבות של בית המשפט
 בהחלטה. מכאן ניתן ללמוד כי השופט גולדברג יוצר בעצם ״כלל״
 שעל פיו כאשר המדובר באישים הממלאים תפקיד פוליטי, ובכללם
 חברי כנסת, לשיקול הפוליטי יש משקל מכריע. אולם לכלל זה
 ישנו חריג, ואף הוא מן הדין שיחול על חברי הכנסת, על פיו
 התערבותו של בית המשפט בשיקול דעתו של בעל סמכות המינוי
 או ההעברה מצומצמת למקרים בהם ״חומרת הנסיבות של העבירה

 אינה יכול להתיישב עם המשך התפקיד״.
 סבורני כי פרשת פנחםי נופלת בסיפא של דברים אלה.

 בפסק הדין של בית המשפט העליון בקשר למינויו של ח״כ
 פנחםי לתפקיד יו״ר ועדת הכנסת, נידון במפורש השיקול שעל

 פיו יש להימנע מיצירת שתי קטיגוריות של חברי כנסת:
 ״בהעדר הוראה חרותה מפורשת אין להפריד בין כשירותו
 הבסיסית של אדם לכהן כחבר־כנסת... לבין כשירותו לבצע את
 תפקידיו של חבר־כנסת. כך למשל, לא ניתן לשלול מחבר־הכנסת
 את האפשרות להשתתף ולהצביע בישיבות מליאת הכנסת, ליזום
 הצעות־חוק, שאילתות והצעות לסדר היום, ולהגיש הצעות
 אי־אמון בממשלה, ואף לא ניתן למנוע ממנו לכהן כחבר בוועדה

. 8  מוועדות הכנסת״1
 הערתה של השופטת דורנר עונה על שאלה נוקבת: הרי אם
 ח״כ פנחסי יכול להיות חבר כנסת, מדוע אין הוא יכול להיות
 יו״ר ועדה? בית המשפט בפרשת פנחםי זו קובע כי לא קיימת
 אפשרות, בדרך של פסיקה, ליצור שני ״מעמדות״ של חברי
 כנסת. מרגע שכשיר אדם לכהן כחבר כנסת, קובע בית המשפט,
 ממילא כשיר למלא את כל התפקידים שחבר הכנסת יכול למלא.
 סבורני, כי אכן תפקידו של חבר כנסת הוא בהצבעה, בהשתתפות
 בישיבות מליאת הכנסת, בהגשה של הצעות חוק וכיוצא בזה.
 אולם אינני סבורה כי תפקידו של חבר כנסת מעצם טיבו כולל
 את היותו יו״ר הכנסת או יו״ר של ועדה מוועדות הכנסת. פסקי
 הדין שעסקו בתפקידו של חבר הכנסת לא התייחסו במפורש
 לתפקיד של חבר ועדה או יו״ר ועדה. כך למשל, באשר לאפשרותה

 של סיעה להביע אי־אמון, מעיר השופט ברק בבג״צ 8273/85:
 ״אחד מתפקידיה העיקריים של הכנסת ־ בצד מעשה החקיקה
 ־ הוא בפיקוח ובבקרה על מעשה הרשות המבצעת. שיאו של
 פיקוח זה מתבטא בהצבעת אי האמון... סיעה, שאין לה כוח להציע

 אי־אמון בממשלה, היא בעלת־מום פרלמנטרית...״.
 ובבג״צ 83742/84, שבו נשלל כוחו של ח״כ כהנא להניח על

 שולחן הכנסת הצעות חוק פרטיות, קובע השופט ברק:
 ״החלטה זו יש בה פגיעה עמוקה במירקם החיים הפרלמטריים...
 היא שוללת באופן מהותי את כוחו של חבר־ כנסת מלפעול באופן
 מלא באחת המסגרות העיקריות, שהתקנון(בנוסחו הנוכחי) מעמיד

 לרשותו״.
 אינני בטוחה כי אי־מינויו של ח״כ פנחםי לתפקיד יו״ר ועדה
 יוצר אצלו ״מום פרלמנטרי״, או שהוא ״שולל את כוחו של חבר
 כנסת מלפעול באופן מהותי״. המינוי אינו בגדר זכות מוקנית
 לכל חבר כנסת, זכות שבשלילתה נפגע באושיות התפקיד. חבר
 כנסת יכול למלא תפקידו באופן מלא, אף אם אינו נמנה עם

 יושבי הראש של ועדות הכנסת.

 4. האיזון בץ השיקולים הנוגדים
 מחד גיסא, ראינו כי שיקולים פוליטיים הם שיקולים ראויים
 בקשר למינויו של ח״כ פנחסי לתפקיד יו״ר ועדה. העובדה כי
 ועדת הכנסת עצמה החליטה, פה אחד, למנות את ח״כ פנחסי
 חייבת אף היא להילקח בחשבון. יש להתחשב גם בכך כי ח״כ
 פנחסי כשיר מבחינה משפטית למלא את תפקידו כחבר כנסת,

 על כל המטלות במסגרתו.

 I 85 אם כי קיימת כיום אפשרות להדיח את יו״ר הכנטת. ראו לעניין זה חוק
 הכנסת (תיקון מספר 5), התשנ״ט-1999, ס״ח 74. תיקון זה מתייחס לאפשרות
 העברה והשעיה מכהונה של יו״ר הכנסת או סגן מסגניו, הן מחמת עבירה והן

 שלא מחמת עבירה. בסעיף 8 בתיקון נאמר, למשל, כי ״הכנסת רשאית, בהחלטה
 ברוב של שלושה רבעים מחבריה, להעביר מכהונתו את יושב ראש הכנסת או סגן
 ליושב ראש הכנסת, אם קבעה כי אין הוא ראוי לכהונתו מחמת התנהגות שאינה

 הולמת את מעמדו״.

 861 לעיל הערה 7, בע׳ 467.

 871 ראו לעניין זה מאמרו ש׳
 משפטים יז(תשמ״ח) 250, 64!

 881 לעיל הערה 2, פסקה 12 לפסק דינה של השופטת דורנר.

 I 87 ראו לעניין זה מאמרו של השופט פרופ׳ י׳ זמיר ״אתיקה בפוליטיקה״
 משפטים יז(תשמ״ח) 250, 264.



 חופש הב•
ד 25 ו מ ע ך מ ש מ  ה

 והגיונו הפנימי של חוק איסור לשון הרע ולפיכך עדיפה ,לדעתי,
 בסוגיה זו דעת רוב שופטי ההרכב, הרי לעניין אפשרות קיומה
 של אחריות ברשלנות ובעיקר בכל הנוגע לחובת הזהירות הדרושה
 לביסוס אחריות זו עדיפה בעיני דעת המיעוט על פני זו של הרוב,
 כך שבסופה של הדרך תושג המטרה אליה כוונו שופטי המיעוט

 אף כי בדרך עקיפה.

 על אף הייחוד שבנסיבות העובדתיות שבגינן אמורה האחריות
 ברשלנות להיות מוטלת על הנתבע ועל אף הקושי המשולש הקיים
 כאן - ראשית, מעשה הנובע מאמירה ולא רק מעשייה פיסית
 טהורה75, שנית, אחריות בגין מחדל ־ אי־עדכון עובדתי של פרסום
 משמיץ קודם, ושלישית, נזק שרובו ככולו הוא כלכלי ולא פיסי
 מוחשי, נראה כי מבחינת הדין הקיים, לפחות בדרך של פרשנות
 ויישום שיקולי מדיניות רחבים, ניתן ואף ראוי להכיר באפשרות

 תחולתה של עוולת הרשלנות.

 באשר להתנהגות יוצרת האחריות (verbal tort) יש לזכור כי
 דיני הנזיקין מכירים ללא כל היסוס בקיומה של אחריות נזיקית
 במקרים רבים של גרימת נזק על ידי דיבור. כך בעוולת השקר
 המפגיע ובעוולת גניבת העין שבסעיפים 58 ו־59 לפקודת הנזיקין,
 במקרים מסוימים של גרם הפרת חוזה לפי סעיף 62 לפקודת
 הנזיקין, בחוק הגנת הצרכן וכמובן בחוק איסור לשון הרע עצמו.
 הספקות התייחסו בעבר אך ורק לאחריות בעוולת הרשלנות רחבת
 ההיקף והתמקדו בקושי הפסיכולוגי שבהטלת מגבלות על ״דיבור״
 ככזה, בבחינת גזירה שהציבור אינו יכול לעמוד בה76. ספקות אלו
 מזמן חלפו ובטלו מן המשפט הישראלי, המכיר כיום במצבים רבים
 של גרימת נזק עקב דיבור רשלני במובנו הרחב ביותר, החל
, עבור להיזק 7  מאחריות בגין חיווי דעה רשלני של בעלי מקצוע7
 דיבור שנעשה על ידי רשויות ציבוריות תוך מתן שירות לאזרח78
 וכלה בהוצאת שם רע ברשלנות הנעשית על ידי העברת מסר

 מילולי פוגע לצד שלישי״,

 העובדה שמדובר במקרה הנדון במחדל ולא בפעולה אקטיבית
 גם היא יוצרת קושי לכאורי בלבד. ההצדקה להסתייגותו של הדין
 מהטלת אחריות ברשלנות בגין מחדלים אינה קיימת כאשר מדובר
 בהטלת חובה לפעול שכל מקורה בפעולה אקטיבית קודמת.
 בנסיבות השאלה בה אנו עוסקים אין מדובר בהטלת חובה על
 אמצעי תקשורת לפרסם בכל מקרה עובדות המנטרלות פרסום
 כלשהו שהיה בו, בעבר, כדי לפגוע בשמו של התובע. מדובר
 בשאלה האם, בנסיבות מסוימות, פרסום ־ עשייה אקטיבית -
 מחייב פרסום נוסף. יתר על כן, גם שיטה המסתייגת מהטלת
 אחריות ברשלנות בגין מחדל, מכירה בחריגים בהם קיים קשר
 קודם בין הצדדים לעניין הפעולה יוצרת הסיכון, כפי הנסיבות
 כאן. לפיכך הגדרתה של ההתנהגות יוצרת החובה כמחדל היא

 מטעה80.

 ואשר לסוג הנזק, הרי גם בהנחה, שאינה נקייה מספקות, שהדין
, 8  המקומי מסתייג מהטלת אחריות ברשלנות לנזק כלכלי טהור,
 אין מניעה להכיר בקיומה של אחריות במקרנו שכן סוג הנזק
 הנגרם עקב פגיעה בשמו הטוב של אדם אינו בהכרח כלכלי גרידא,
 אף כי רבים נוטים להתייחס אליו ככזה82. אין ספק כי האבחנה בין
 נזק פיסי לנזק כלכלי טהור, שבכל מקרה הינה עמומה במכוון,
 אינה מחייבת הגדרתה של פגיעה בזכותו של אדם לשם טוב

 ובקניינו בשמו הטוב, במובנו החברתי, האישי וגם הכלכלי כנזק י
 כלכלי טהור83.

 751 אמנם מעשה הפרסום כשלעצמו מהווה עשייה אך הפגיעה נגרמת בשל

 פוטנציאל הפגיעה הכלול בתוכן האמירה ולכן דומה הסיטואציה יותר להיזק

 דיבור ולא למקרי רשלנות פיסית כבנייה או נהיגה.

J. Smith "Liability for Negligent language" 14 Harv.L.Rev. (1900- 761 

 184 (1901; המביא את הדוגמא הידועה של ההבדל בין אחריותו של מי שנפנף

 בעטו וגרם לפגיעה בעינו של שכנו שעמד מאחוריו לבין אחריותו - אם בכלל־ של

H.Street :מי שכתב באותה עט חיווי דעה רשלני בעל פוטנציאל נזק. ראו עוד 

; " M o d . L . R e v 1 4 1950. (Negligent Misstatements, Liability in Tort" ) 345 

 ת׳ גדרון ״חובת הזהירות בעוולת הרשלנות ונזק כלכלי טהור״ הפרקליט מב

 (תשנ״ה-תשנ״ו) 126, 165, 178-176.

ץ נ׳ ר1טנברג, פ״מ ל י  771 גדרון, שם, בע׳ 174-165; ת״א (ת״א) 2189/85 א

 תשנ״ה (3) 23.

, בע׳ 179; י׳ גלעד ״האחריות בנזיקין של רשויות ציבור ועובדי 0  781 גדרון, ש

ל ב(תשנ״ד) 339; י׳ גלעד ״האחריות בנזיקין ש מ מ ט ו פ ש  ציבור (חלק ראשון)״ מ

ק שני)״ משפט וממשל ג(תשנ״ה-תשנ״ו) 55; ל ח ) ר ו ב י  של רשויות ציבור ועובדי צ

ן לציון, פ״ד מהן4) ן ובנייה ראשו ה לתכנו י מ ו ק מ ועדה ה  ע״א 80/87 זלסקי נ׳ הו
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ם פורסם), תקדין מחוזי 96(1) ר ט ) ב י ר ע ר סהר נ׳ מ ג נ  I 79 ת״א(י-ם) 571/94 ע

All.E.R3 . Spring v. Guardian Assurance Pic ( :129) 1 (להלן: 9 9 4 ו ו ש  736; ה

 עניין Gately !(Spring, לעיל הערה 41, בע׳ 14-10.

 I 80 ד׳ מור ״פקודת הנזיקין בראי ארבעים שנות פסיקה״ הפרקליט לט

 הפרלמנטריים. הרי בסך הכל מדובר במינוי לתפקיד שאינו בעל
 משמעות ״משפטית״ אלא, לכל היותר, משמעות ייצוגית.

 לטיעון זה אענה כי בשלושת פסקי הדין שקדמו לפרשת פנחםי
 האחרונה, ביסס בית המשפט העליון את התערבותו על הערך
 בדבר אמון הציבור ברשויות השלטון. נפסק כי אמון הציבור הוא
 מנכסיה החשובים של הרשות השלטונית ושל המדינה92. חשיבותו
 כה מכרעת עד כי האפילה על השיקולים האחרים, ביניהם שיקולים
 פוליטיים. אם זהו הכלל שעובר כחוט השני בפסיקת בית המשפט
 העליון, הרי שיש להסיק ממנו כי פגיעה ממשית באמון הציבור
 ברשויות השלטון כמוה כפגיעה ביסודות המבנה של המשטר

 החוקתי.

 לאמור: העבירות שבהן הורשע ח״כ פנחסי ׳״פוגעות באושיות
 המבנה השלטוני׳, משבשות כל אפשרות של מתן דוגמא ומופת
פגע אמון הציבור 9 ולכן סבורני כי נ  לציבור, להגינות וליושר״3
 ברשויות הציבור. אין זו פגיעה סתמית וקלה. המינוי מקרין על
 יכולתה של הכנסת כולה להוות דוגמא ומופת לאזרחיה המדינה.
 מסקנתי היא אפוא כי מינויו לתפקיד יו״ר ועדת הכנסת פוגע
 באופן ניכר במרקם החיים הפרלמנטריים ובערכים המהותיים של
 המשטר החוקתי. הפגיעה באמון הציבור בכנסת אינה פגיעה של
 מה בכך. ההחלטה בדבר המינוי יוצרת נורמה שלילית. היא אינה
 מוקיעה את חבר הכנסת העבריין; נהפוך הוא, היא מקדמת אותו

 בברכה ומעמידה אותו בראש המחנה.

 על כן, גם אילו הופעל המבחן להתערבות בהליכי הכנסת בפסק
 הדין בפרשת פנחסי, די היה לדעתי, בעובדות המקרה כדי לבססו.
 לסיכום, כל עוד לא אמר המחוקק את דברו וכל עוד יכולים
 עבריינים מורשעים, חולי רוח ופושטי רגל לשמש בין המחוקקים
 במדינה, אין מנוס מיצירת ״דיני כשירות הלכתיים״, על פיהם,
 חבר כנסת שהוא עבריין מורשע יוכל לכהן בתפקידו, להצביע
 ולהגיש הצעת אי-אמון, אך מן הראוי כי לא יינתן לו לייצג את
9 וכי לא יינתן לו למלא תפקיד ייצוגי או בעל  הכנסת כלפי חוץ4

 אופי מעין שיפוטי.

 סבורני כי ראוי לכנסת להסדיר בעצמה סוגיה זו. אמון הציבור
 ברשויות השלטון בכלל וברשות המחוקקת בפרט מחייב כי יוטלו
 הגבלות על כהונתם של חברי כנסת. ראוי כי הגבלות אלה יבואו

 מן המחוקק עצמו.

 אך דווקא בהיעדר כללים מפורשים הפוסלים את חבר הכנסת
 המורשע בפלילים מכהונה עולים ומזדקרים פסקי הדין בפרשות
 גנוסר, דרעי ופנחסי(המשך כהונתו כסגן שר) במלוא הדרם.
 פסקי דין אלה הם שהדגישו את מעמדם של עקרונות היסוד של
 השיטה החוקתית, ובמרכזם העיקרון בדבר אמון הציבור באישי
 השלטון. פסקי דין אלה הם שהבהירו כי בג״צ לא יעמוד מנגד
 ולא יאפשר לבכירים בעלי עבר פלילי ולחשודים בפלילים להמשיך

 בתפקידם.

 פסק הדין האחרון בפרשת פנחםי(מינויו ליו״ר ועדת הכנסת)
 נראה מעט כ״בן חורג״ לפסיקה מפוארת זו. היעדר ההנמקה שבו
 מעורר קושי עיוני. איננו יודעים האם השיקולים אותם הצגתי
 ברשימתי הועלו ונלקחו בחשבון. לא קיימת התמודדות עם שיקולים
 אלה או אחרים, עם אבחנות אפשריות לפסקי הדין המוקדמים.
 חסרים בו הכלים למחוקק לקראת המקרים שאולי עוד יבואו:
 האם אכן קיימת אבחנה לעניין הטלת חובות אמון בין הרשות

 המחוקקת לבין הרשות המבצעת?

 ניתן להעלות השערות מהשערות שונות באשר לפסק הדין
 ולהחלטתו, אולם אין בכוונתי לעסוק בהן ברשימה95. אציין רק
 כי לא ברורה דיה הרוח הנושבת מההחלטה; האם היא מבטאת
 נסיגה מן הסטנדרטים והעקרונות שנקבעו ביחס לאנשי שלטון
 בכירים. לא ברור היכן הוא אמונו של הציבור ומדוע אינו נפגע
 מכהונתו של מי שהורשע בפלילים בתפקיד יו״ר ועדת הכנסת.
 המינוי הנוכחי ־ קובע בית המשפט - הוא עניין של טעם, שיעמוד
 בבוא העת למבחנו של הציבור. מפסקי הדין המוקדמים למדנו כי
9. ודין המשפט, האם  ״דין הבוחר אינו בא במקום דין המשפט״6

 אינו בנמצא במקרה זה?

 אסיים בדברים שכתב השופט (בדימוס) חיים ה׳ כהן ובתקווה
 שאין הם בגדר נבואה המגשימה את עצמה:

 ״אמונו של >ה<ציבור...עלול להיעלם אם בצמרת השלטון עצמו
 חדלים מלהבחין בעבריינות ובשחיתות העומדות להתפשט ולאכול

 כל חלקה טובה״97.

 921 לעיל הערה 1, בע׳ 266, לעיל הערה 7, בע׳ 466 וכן לעיל הערה 12, בע׳
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 931 כאמור, לשונו של השופט ברק בהתייחסו לעבירות אלה ממש של ח״כ

 פנחסי, לעיל הערה 7, בע׳ 467.

 I 94 מתפקידיו של יו״ר הכנסת על פי תקנון הכנסת.

ג 23.10.1998. י ר ע  I 95 ראו למשל דברים שכתב מ׳ נגבי ׳״ראש קטן׳ בבג״צ״ מ

 961 לעיל הערה 7, בע׳ 470.

 971 לעיל הערה 21, בע׳ 288.

 דווקא משום החשיבות

 שבשמירת ההיגיינה הציבורית

 על ידי הפוליטיקאים, דווקא

 משום השפעתן המכרעת של

 הנורמות בכנסת על האקלים

 הציבורי, מן הראוי לקבוע כי

 החלטתה של ועדת הכנסת

 פגומה היא מבחינה ציבורית

 ולוקה בחוסר סבירות
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 הבעיה העולה מנסיבות פסק

 הדין בעניין קואוס תמצא

 פתרונה הנכון משפטית והצודק

 מוסרית במסגרת עוולת

 הרשלנות ללא כל צורן

 בהקצנה גורפת של ההגנות

 שבסעיפים 14 ו־15 לתוק

 איסור לשון הרע

 השאלה אם להכיר בקיומה של

 חובת זהירות במקרה זה

 מתמקדת בדילמה הערכית לגבי

 המשמעות החברתית

 והכלכלית שתנבע מהמעמסה

 הגדולה שתוטל על אמצעי

 התקשורת במקדה שיחויבו

 בעדכון ידיעות פוגעות אותן

 הם מפרסמים

 המקורי וגם סוגיית ״תום הלב״ תקבל בה משמעות ערכית אמיתית.
 אכן, אין מקום ואין צורך לקבוע כי בכל מקרה בו חל שינוי
 נסיבות עובדתי ומידע חדש, שלא היה קיים בעת הפרסום המכפיש
 המקורי, ושיש בו כדי לנקות את הנפגע מהדופי שהוטל בו, מובא
 לידיעתו של המפרסם, קיימת חובת פרסום. זוהי קביעה ־ בין
 אם כחובה מושגית ובין אם בגיבוש עמדה ערכית טרם ניסוחה
8 ־ המטילה אחריות רחבה מדי.  המשפטי של החובה המושגית9
 נכון יותר יהיה להכיר עקרונית באפשרות קיומה של חובת זהירות
 בכפוף לתנאים מסוימים, ברמת הפשטה שאינה רחבה מדי, כאשר
 בכל מקרה ומקרה יפעיל בית המשפט את שיקול דעתו בהתאם
 לפרמטרים האמורים, המתייחסים לתוכן הפרסום, משכו, מידת
 הטמעת תוכנו בציבור, משך הזמן שחלף בטרם נולדו העובדות

 החדשות ומהות המידע החדש, כאמור לעיל.
 יש להניח כי מערכת האיזונים והשיקולים אותם יפעיל בית
 המשפט יהיה בה כדי להבטיח כי התוצאות החמורות אותן חזו
 שופטי הרוב בדיון הנוסף, בצדק, כעלולות לנבוע מהחמרת תנאי
 ההגנות בחוק איסור לשון הרע, אכן תימנענה כאן וחובת העדכון
 שתוטל על אמצעי התקשורת במקרים מסוימים ומצומצמים לא
 תפגום יתר על המידה בחופש פעילותם ושיקול דעתם שגם הם

 חלק מחפש הביטוי לו חרדים שופטי הרוב.
 יש לזכור עוד כי על מנת להטיל אחריות בעוולת הרשלנות
 דרושה גם הכרעה בשאלת התרשלותו של העיתון. הנכונות
 הערכית להכיר בחובת זהירות אין די בה, כאן, בעיקר, יש מקום
 לשיקולים מערכתיים של עלות המעקב אחר התפתחויות עובדתיות
 בפרשיות עליהן דיווחו אמצעי התקשורת בעבר ועלות חברתית
 של צמצום הדיווח העיתונאי על כל הכרוך בכך לגבי החברה
 הישראלית כאן ועכשיו(שיקול שיש לו פנים לכאן ולכאן) מחד,
 בהשוואה לגודל הנזק העלול להיגרם לנפגע מן הפרסום המכפיש
9. לא  באם לא יתוקן רישומו הראשון על ציבור הקוראים, מאידך0
 בקלות יכריע בית המשפט כי עיתון הפר את חובת הזהירות

 בהתחשב, כאמור, בשיקולים כלכליים וחברתיים אלוי9.
 לסיכום ייאמר כי הבעיה העולה מנסיבות פסק הדין בעניין
 קראום תמצא פתרונה הנכון משפטית והצודק מוסרית במסגרת
 עוולת הרשלנות ללא כל צורך בהקצנה גורפת של ההגנות

 שבסעיפים 14 ו־15 לחוק איסור לשון הרע.

ם ו כ י  • ס
 אין ספק ששני פסקי הדין בהם עסקתי בקליפת אגוז, המכילים
 תכנים ורעיונות חשובים לעניין הזכות לחופש הביטוי ואיזונה
 עם הזכות לשם טוב, מהווים צעד משמעותי בדרכה של הפסיקה
 הישראלית. עד כה התקבל הרושם כי לא אחת, לאחר פירעון חוב
 מילולי לחופש הביטוי מיהרו בתי המשפט לאמץ אל חיקם את
 הזכות לשם טוב והעניקו לה את הבכורה. נראה כי הפעם לפחות,

 זכה דווקא חופש הביטוי לאוזן קשבת וטוב שכך.
 עם זאת דומה כי הבעיות שהתעוררו בשני פסקי הדין, ואף
 באלו ששמשו להם רקע, היו זוכות לפתרונות נכונים וצודקים
 לא פחות לו נידונו ונפתרו במסגרת עוולת הרשלנות. הצעתי
9 כי יוכר השימוש בעוולת מסגרת זו לצד ־  כבר במקום אחר2
 ואולי אף במקום, במקרים מסוימים ־ התביעה לפי חוק איסור
 לשון הרע. דומה כי לאחר קריאת הפסיקה האחרונה, המתלבטת
 בסד ההגדרות וההגנות של חוק זה, לא צריך להיות עוד ספק

 בנכונותה של דרך זו.

״ משפטים א ת נזיקין במשפט הישראלי ן ודין אבו  I 86 מ׳ חשין ״דין נזיקי
 (תשכ״ט) 346, 347; מור, לעיל הערה 80, בע־ 366-365.

ה 60 לפסק דינו של השופט חשין ופסק דינו של השופט גולדברג. ק ס  871 פ

ק דינו של השופט זמיר העומד גם על הקלות מחד וה״סכנה״ ס  I 88 ראו פ
ת להפוך לחובה משפטית. י ת  לעיתונות מאידך, שבה יכולה חובה א

סודותיה של דותיה של העוולה ראו י׳ גלעד ״על י סו  891 לניתוח מקיף של י
 עוולת הרשלנות במשפט הנזיקין הישראלי״ עיוני משפט יד (התשמ״ט) 319.

ימת חובת עדכון ם קי י המידה על פיהם יחליט בית המשפט א  901 ברשימת קנ
ומה של ים לבדיקת הצורך בקי ם לאו מעורבים בצוותא הן שיקולים הרלבנטי  א
ם ההתרשלות, היינו קביעת מהותה ו ח ת  חובת זהירות והן שיקולים הלקוחים מ
 ומשמעותה של ההתרשלות. ראו בעניין זה א׳ פורת ״עוולת הרשלנות על פי פסיקתו
״ ספר השנה של המשפט ת י ט ר ו א י ט ת ב ת מ ד ו ק נ  של בית המשפט העליון מ

 בישראל (א׳ רוזן צבי עורך, תשנ״ו) 373, 394.

ה ומקרה ר ק ק בית המשפט בכל מ י ס ת אותן י ו  911 בנוסף, כמובן, למסקנ
ם הספציפית שבין התובע לאמצעי התקשורת הנתבע. ראו בנוגע י ס ח י  ממערכת ה

ומה של ק לגבי קי ה 9 לפסק דינו, לא ר ק ס פ ותו של השופט ש׳ לוין, ב  לכך ספקנ
א גם לקיומה של חובה קונקרטית. שיקוליו אלו של השופט ש׳ ל  חובה מושגית א

 לוין בדבר היעדר דרישה מצדו של הנפגע לפרסם תיקון או התנצלות רלבנטיים
ם שם. מ ו ק  לא פחות לעניין ההתרשלות ואולי עדיף מ

 921 גדרון, לעיל הערה 4.

 השאלה אם להכיר בקיומה של חובת זהירות במקרה זה מתמקדת
 בדילמה הערכית לגבי המשמעות החברתית והכלכלית שתנבע
 מהמעמסה הגדולה שתוטל על אמצעי התקשורת במקרה שיחויבו
 בעדכון ידיעות פוגעות אותן הם מפרסמים. עמדנו כבר על
 הרתעת היתר העלולה לנבוע מכך, על שינוי עצם הפעילות ורמת
 הפעילות של אמצעי התקשורת ועל הפגיעה, או לפחות הצמצום,
 הצפוי עקב כך בכמות הדיבור ואף בחופש הדיבור. אין ספק

 שתוצאה זו אינה רצויה.
 אולם דומה כי תחזית קודרת זו של הצפוי לאמצעי התקשורת
 וגם לחברה בכללותה נובעת מראיית החובה הנדונה באספקלריה
 של חוק איסור לשון הרע ולא באספקלריה הנכונה של עוולת

. 8  הרשלנות4
 הן ההגדרות והן ההגנות בחוק איסור לשון הרע משקפות אמות
 מידה חוקיות קבועות מראש שמידת שיקול דעתו של בית המשפט
 לגביהן מוגבלת יחסית. דווקא הואיל וחוק זה משקף את פרי
 הפשרה בין זכותו של אדם לשם טוב מחד, וחופש הביטוי והזכות
 לקבלת מידע מאידך, מידת ההתערבות הפסיקתית באיזון עדין
 זה צריכה להיות מינימלית והיקף הזכויות והחובות בהן עוסק
 החוק צריך להיות מוגדר היטב מבחינה תיאורטית, ויציב וניתן
 להערכה מראש מבחינה יישומית מעשית. לא בכדי הוגדרו נסיבות
 ההגנות שבסעיפים 13 ו־15 לחוק בצורה מפורטת הן מבחינת

 הנסיבות העובדתיות והן מבחינת הרכיבים המשפטיים.
 לעומת תכונות אלו של נוקשות ודיוק, בולט אופיה הרחב,
 המקיף והערכי במובהק של עוולת הרשלנות. כאן אין סיטואציות
 עובדתיות מוגדרות. כאן האחריות היא פרי יצירתו של בית
 המשפט על פי מבחנים גמישים המאפשרים להכניס לתחום
 תחולתה של עוולה זו אותם מצבים עמם סבור בית המשפט
 ששיטת המשפט מוכנה ובשלה להתמודד85. זוהי בעיקרה האבחנה
 בין עוולת הוצאת לשון הרע כעוולה פרטיקולרית לבין עוולת

. 8  הרשלנות בעוולת מסגרת6
 וכאן, לדעתי, נעוצה התשובה הראויה המיישבת בין תחושתם
 של שופטי הרוב לגבי חוסר ההגינות וחוסר המוסריות בהתנהגותו
 של ״ידיעות אחרונות״ מחד, לבין סירובם לקרוא לתוך עוולת
 לשון הרע הגנות שהמחוקק לא רצה בהן מחשש להחמרה גורפת
 בסיכון שיוטל על אמצעי התקשורת והרתעת היתר שתנבע מכך.
 מיקום חובת העדכון במסגרת עוולת הרשלנות תאפשר הגבלתה
 של חובה זו למקרים מיוחדים ויוצאי דופן בלבד. זו גם הייתה
 עמדתם ומטרתם של שופטי המיעוט בעניין קראום, כשהגבילו
 את ההכרה בחובה זו רק למצבים מצומצמים ובכפוף לתנאים
 מיוחדים הקשורים למשך הפרסומים, למספר הכתבות, לעוצמת
 הפרסום, לסוג המדיום, לאופי הנושא וזהות הנפגע, למשך הזמן
 שחלף בין הפרסום המכפיש ועד שנתגלה המידע ״המטהר״
8. חובה תלוית־נסיבות עד כדי כך אין  ולחשיבותו של מידע זה7
 מקומה במסגרת הגנת ״אמת בפרסום ועניין לציבור״ שבסעיף
 14 לחוק איסור לשון הרע ואף לא במסגרת שלילת ״תום הלב״
 של המפרסם מתוך היקש לסעיף 17 לחוק איסור לשון הרע. מיקום
 כזה הוא גם מסובך מבחינה משפטית, בהכניסו מרכיב יחסי
 וסובייקטיבי להגדרת האמת; גם בלתי מדויק מבחינה אנליטית,
 בהופכו אמת לשאינו אמת על פי קביעה בדיעבד ובהופכו את
 יסוד תום הלב לנובע מהיקש שלא ברור מתי ייעשה; גם יקר
 ומסובך מבחינת הדיון המשפטי, וגם מיותר ובזבזני מבחינת

 אפקט ההרתעה שיש בו על אמצעי התקשורת.
 מקומה הראוי של חובה כזו - שבהחלט אין מקום להשאירה
8 ־ בעוולת הרשלנות שבפקודת הנזיקין,  להסדרי אתיקה בלבד8
 שם תהיה לה חיות מנותקת משאלת הגדרת ה״אמת״ בפרסום

,Markesinis & Deakin :השוו ;  (תשמ״ט-תשנ״א) 375,344 והערת שוליים 220 שם
 לעיל הערה 41, בע׳ 143-129.

 811 גדרון, לעיל הערה 76.

, לעיל הערה 41, בע׳ 19. ״הוכשרה״ התביעהSpringבעניין I 8 2 Gately 
ר לשון הרע על ידי קביעה כי סו  ברשלנות תוך עקיפת מגבלות ההגנות שבחוק אי
ם השונים י ט ק פ ס א ם המוגנים על ידי שתי העוולות שונים במהותם. ל י ס ר ט נ י א  ה
J.H.Scolnick "Forward: The Sociological Tort of של הפגיעה בשם הטוב ראו 

. C a l i f . L . R e v 7 4 " ) 1986. (Defamation677 

ת ברשלנות ללא כל ו י ר ח , לעיל הערה 79 הוטלה א ר ה  831 בעניין ענבר ס
ס ר ט נ י א זק האמור. לעניין סיווג הפגיעה על פי ה ק - לסוג הנ ד צ ת - ב ו ס ח י י ת  ה

nd ed2, :,.P. Cane Tort Law and Economic Interests ( O x f o r d ו א  המוגן ר
P.Cane The Anatomy of Tort Law (Oxford,1997) 134-139 ;1996) 5-17 

, גם שגה השופט אור בקבעו גזירה שווה לשינוי האיזונים בין  I 84 ובכך,לדעתי
ר לשון הרע ובעוולת הרשלנות - שבשניהם כל שינוי סו  זכויות היסוד בחוק אי

 צריך להיעשות, לגישתו, על ידי המחוקק.

 I 85 כך, למשל בעניין ע״א 518/82 זייצוב נ׳ כץ, פ״ד מ(2) 85 בסוגיה הערכית
 של ״טוב מותי מחיי״; כך בע״א 593/81 מפעלי רפב אשדוד גע״מ נ׳ ציזיק, פ״ד
ם ה ם ב י ר ח ם א י ר ק מ ם בנמל וכך ב רות של שובתי  מא(3) 169 בעניין חובת הזהי

 מדובר בהכרעה ערכית עקרונית.
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