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 תוכנו של מסמך צה״לי מסווג על־ידי ח״כ נתניהו, אז יו״ר האופוזיציה,
 בפםק־דין זה יישם בג״צ את המבחנים שנקבעו בפרשת פנחסי, ובהן
 האם על דבר גילויו של המסמך נהנה ח״כ נתניהו מחסינות בשל היותו

 ״מעשה או הבעת דעה במילוי תפקיד״.
 ברשימה זו יוצגו ראשית העובדות ודעות השופטים בשני פסקי-הדין.
 כן ינותחו אמות המידה ומבחני השופטים לקביעת היקפה של החסינות

 במילוי תפקיד, תוך ניסיון להתמקד בשוני הקיים בין המבחנים.
 נראה כי הפעלת מבחנים שונים לסיווג מעשה או התבטאות של חבר
 כנסת, עלולה להביא לתוצאות משפטיות שונות, מבחינת תחולתה של

 החסינות, בכל הנוגע לאותו מעשה.
 נראה, כי על מנת לבחון את השאלה מתי מעשה הוא ״במילוי תפקיד״
 של חבר כנסת, הפעיל בית־המשפט קריטריונים השאובים, לדעתנו,

 מתחום האחריות השילוחית בדיני הנזיקין.

 נטען כי בית-המשפט העליון השווה את המינוח ״מעשה במילוי
 תפקיד״ ל״מעשה תוך כדי עבודתו״ של עובד, לעניין אחריות המעביד

 לעוולה שביצע עובדו.

 נציג את הקשיים הצפויים מהפעלת מבחנים אלה. לא רק בשל
 התוצאות השונות המתקבלות מיישומו של כל אחד מהם. לדעתנו,
 הפעלתם עלולה להפוך את בית־המשפט העליון לזירה המרכזית בה

 תיבחן כלל הפעילות הפרלמנטרית.

ן פנחסי ן בעניי י ד ה - ק ס  פ

 1. עיקרי העובדות

 במקרה זה ביקש היועץ המשפטי לממשלה דאז מר יוסף חריש, להסיר
 את חסינותו של ח״כ פנחסי. לבקשתו של היועץ המשפטי לממשלה,
 שהוגשה ליו״ר הכנסת, צורף כתב אישום. כתב האישום התייחס למערכת
 הבחירות לכנסת ה־ 12 וייחס לח״כ פנחסי, בין היתר, עבירות של
 רישום כוזב במסמכי תאגיד, ניסיון לקבל דבר במרמה, וקשירת קשר

 לביצוע פשע.

 ועדת הכנסת דנה בבקשתו של היועץ המשפטי לממשלה והחליטה

ר ב ח ד ת  , פ

 לאחרונה פסק בית־המשפט העליון בשני מקרים אשר עסקו בהיקפה
 של החסינות המוענקת לחבר כנסת בגין מעשה או הבעת דעה במילוי

 תפקיד.

 מסגרתה הנורמטיבית של חסינות זו קבועה בחוק חסינות חברי הכנסת,
, הקובע בסעיף 1:  זכויותיהם וחובותיהם, תשי״א־ 1951ג

 ״1(א) חבר הכנסת לא ישא באחריות פלילית או אזרחית, ויהיה חסין
 בפני כל פעולה משפטית, בשל הצבעה, או בשל הבעת דעה בעל פה
 או בכתב, או בשל מעשה שעשה ־ בכנסת או מחוצה לה ־ אם היו
 ההצבעה, הבעת הדעה או המעשה במילוי תפקידו או למען מילוי תפקידו,

 כחבר הכנסת.

ם חבר הכנסת אינו חייב להגיד בעדות דבר שנודע לו עקב מילוי ) 
 תפקידו כחבר הכנסת.

 >ג< חסינותו של חבר הכנסת לפי סעיף זה תעמוד לו גם לאחר שחדל
 מהיות חבר כנסת״.

 חסינות זו, המכונה לעתים חסינות ״מהותית״, ״עניינית״ או ״מקצועית״,
 אינה ניתנת להסרה (סעיף 13 (א) לחוק) והיא עומדת לחבר הכנסת גם

 לאחר שחדל להיות חבר כנסת.
 בשני פסקי הדין, אשר ניתנו בהפרש של שנה אחת, עסק בג״צ
 במשמעות שיש לתת לביטוי ״מעשה או הבעת דעה במילוי תפקיד״

 במסגרת סעיף 1(א) לחוק החסינות.

 בפרשת פנחםי נידון כתב אישום נגד ח״כ פנחסי, המייחס לו בין
 היתר עבירות של רישום כוזב במסמכי תאגיד וניסיון לקבלת דבר

 במרמה.
פי כתב האישום ביקש היועץ המשפטי להסיר לח״כ פנחסי את  על־
 חסינותו הריונית. הכנסת החליטה להסיר את חסינותו ועל הליך ההסרה

 הגיש ח״כ פנחסי עתירה לבג״צ.

 בין טענותיו, הועלתה הטענה על-פיה המעשים המיוחסים לו נעשו
 במילוי תפקיד.

ה מבחנים שונים לבחינת ש ו ל  בפרשה זו קבעו שופטי בג״צ ש
 השאלה מתי מעשה נתון של חבר כנסת ייחשב ״במילוי תפקיד״.

 בפסק־הדין השני, פרשת כהן, נידון בבית־המשפט העליון דבר גילוי
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״ן 1^ (§11111 
§1 11111111 

 נפרשת פנחסי גדתה עתירת

 ח״כ פנחסי נגד נטילת

 חסינותו. לגופו של עניין נפסק

 כי נטילת החסינות בסלה,

 אולם כשאלת הסמכות קבעו

 השופטים פה אחד כי

 המעשים שתוארו ככתב

 האישום לא נעשו כמילוי

 תפקידו ולכן אין הוא נהנה

 מחסינות מהותית

 כל גוף מעין שיפוטי ־ לרבות הכנסת ־ לקיים תנאים מינימאלים של
 דיון הוגן. תנאים אלה לא התקיימו בענייננו. מקובל עלינו שלאור
 אופייה המיוחד של הכנסת, אין לקיים לגביה את מלוא הדרישות הריוניות
 הקיימות בגוף מעין שיפוטי...אך קיים מינימום הכרחי, שבלעדיו לא
 נעשה צדק ולא נראה שנעשה צדק. מינימום זה כולל, בין השאר, הצגת
 כתב האישום...מתן הזדמנות נאותה לעיין בפרוטוקולים של ועדת
 הכנסת, אשר דיוניה צריכים להדריך את חברי הכנסת במליאה; מינימום
 זה כולל...גם מתן הזדמנות נאותה לעיין בפרוטוקולים של מליאת
 הכנסת, באופן שחבר כנסת שלא היה נוכח בכל מהלך הדיונים, תהא

 לו הזדמנות לעיין בדברי חבריו.

 דרישות מינימאליות אלה לא קוימו ובכך נפגעה זכותו היסודית של
 העותר לדיון מעין שיפוטי הוגן״5.

 לפיכך פסק בג״צ, עוד ביום 18.7.93 כאמור ברוב דעות, כי החלטתה
 של מליאת הכנסת בדבר נטילת חסינותו של ח״כ פנחסי בטלה.

 בג״צ פסק כי לשם תיקון הפגם אין צורך בחזרה על הליך הסרת
 החסינות מראשיתו, אלא על מליאת הכנסת לקיים דיון מחודש והצבעה

 חוזרת על הסרת החסינות של ח״כ פנחסי.

 בשאלת הסמכות כאמור, לא נחלקו דעות השופטים, והם קבעו פה
 אחד כי המעשים המתוארים בכתב האישום, אם יוכחו כנדרש בהליך
ו במילוי תפקידו, ולפיכך ח״כ פנחסי איננו נהנה ש ע  פלילי, לא נ

 מחסינות מהותית.

 הנימוקים באשר לשאלת הסמכות ניתנו ביום 17.1.95, ובפסק־דין
 זה מוצעים שלושה מבחנים לבחינת החסינות המהותית.

 האחד, בחוות־דעתו של השופט ברק, אליו הצטרפו השופטים דב
 לוין ושלמה לוין. השני, בחוות־דעתו של השופט גולדברג, והשלישי

 מפיו של הנשיא שמגר.

 (ביום 16.3.93) להציע לכנסת להסיר את חסינותו של ח״כ פנחסי
 (חסינותו ה״דיונית״). הדיון במליאה בנושא הסרת החסינות נקבע
 למחרת היום. הכנסת קיימה ביום 17.3.93 דיון והחליטה להסיר את

 חסינותו של ח״כ פנחסי.
 כנגד ההחלטות של ועדת הכנסת ומליאת הכנסת הגיש ח״כ פנחסי

 עתירה לבג״צ.

 שתי טענות עיקריות העלה ח״כ פנחסי:
 הראשונה: טענת הסמכות.

 ח״כ פנחסי טען כי הכנסת לא הייתה מוסמכת ליטול ממנו את
 חסינותו, שכן הוא נהנה, לעניין המעשים המיוחסים לו בכתב האישום,

 מחסינות ״מהותית״. חסינות זו, כאמור לעיל, אינה ניתנת להסרה.

 השניה: טענת הפגמים.
 ח״כ פנחסי טען כי בהחלטות ועדת הכנסת ומליאת הכנסת נפלו
 פגמים. הן פגמים מהותיים, המביאים לבטלות ההחלטות, והן פגמים

 דיוניים אשר גם בהם יש כדי לגרום לבטלות ההחלטות.

 בית־המשפט־הגבוה־לצדק נתן ביום 18.7.93 פסק־דיף ובו דחה, פה
 אחד, את טענת הסמכות. פסק־הדין ניתן בהרכב של חמישה שופטים:
 נשיא בית־המשפט העליון דאז השופט שמגר, המשנה לנשיא השופט

 ברק (כתוארו אז<, והשופטים דב לוין, שלמה לוין וגולדברג,
 באשר לטענת הפגמים, דחה בג״צ פה אחד את טענת הפגמים המהותיים
 אך קיבל, ברוב דעות, כנגד דעתם החולקת של הנשיא והשופט גולדברג,
 את אחת הטענות בדבר הפגמים הריוניים. בג״צ קיבל את הטענה של
־ פיה החומר שהונח על שולחן מליאת הכנסת ביום ההצבעה ל  פנחסי ע

 על הסרת חסינותו לא היה די.

 לעניין זה פסקו שופטי הרוב כי:
 ״מן המפורסמות הוא, כי הליך נטילת החסינות הוא הליך ״מעין
 שיפוטי״, שבו פועלת הכנסת כמעין בית-משפט. בהליך כגון זה חייב

 תקדין-עליון כרך 96 (1) 146. להלן: ״פרשת כהן״.

 31 ס״ח 228. להלן: ״חוק החסינות״.

 41 בג״צ 1843/93 ח״כ רפאל פנחסי נ׳ כנסת ישראל, פ״ד מח(4) 492.

 51 שם, בע׳ 495.

 I * דוקטורנטית במשפטים באוניברסיטה העברית. נושא הדוקטורט: ״החסינות
 המקצועית של חברי הכנסת״. מרצה במסלול האקדמי של המכללה למינהל.

 II בג״צ 1843/93 רפאל פנחס> נ׳ כנסת ישראל, פ״ד מח(4) 492. להלן: ״פרשת
 פנחסי״.

 21 בג״צ 6157,5151/95 ח״כ רן כהן ושמואל כהן נ׳ י״מ (טרם פורסם)
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 שהוא ביצע בפועל, על מנת שיחוב עליה המעביד? התשובה בתחום
 זה היא כי הפעולה שבוצעה בפועל צריכה להיות ״אופן ביצוע בלתי

 נאות״ של הפעולה המוסמכת״.
 פקודת הנזיקין קובעת בסעיף 13 >ם:

 ״רואים מעשה כאילו נעשה תוך כדי עבודתו של עובד, אם עשהו
 כעובד וכשהוא מבצע את התפקידים הרגילים של עבודתו והכרוכים בה
 אף על פי שמעשהו של העובד היה ביצוע לא נאות של מעשה שהרשה
 המעביד, אולם לא יראו כן מעשה שעשה העובד למטרות של עצמו ולא

 לעניין המעביד״(ההדגשה שלנו ־ ס.נ.)
, התייחס פרופ׳ ברק בעצמו לקשר בין 1  בספרו על חוק השליחות5
 שתי הסוגיות, זו של אחריות שילוחית בנזיקין וזו של חסינות עניינית.

 המדובר, לדבריו, ב״בעיה דומה״.
 בדיני הנזיקין, כאמור, תנאי לאחריות המעביד בגין עוולה שביצע
in the)העובד הוא כאמור, כי העובד ביצע עוולה ״תוך כדי העבודה״ 

.course of employment)16 

 תנאי זה מחייב בדיקה כפולה:
 ראשית ־ מהי העבודה של העובד. בדיקה זו קובעת את תחום התפקידים

 המותרים, המוטלים על העובד.
 שנית ־ אם העוולה בוצעה תוך כדי עבודה. עניינה של הבדיקה השנייה
 הוא במציאת המבחן לפיו ייקבע כי המעשה האסור שביצע העובד הינו
 בתחום התפקידים המותרים. כאן נזקקה הפסיקה בנזיקין, בעקבות
 ההלכה באנגליה, למבחן ה״ביצוע הבלתי נאות״. קרי: על מנת להטיל
 אחריות שילוחית יש לבחון האם מעשיו האסורים של העובד הם אופן

 בלתי נאות לביצוע פעולה מותרת״.
 לפנינו, אם כן, שתי סוגיות ובהן הנחת יסוד זהה: הפעולה המוסמכת
 היא פעולה מותרת ואילו הפעולה שבוצעה היא פעולה אסורה. אין לדבר

 על חפיפה בין שתי הפעולות*1.
 הפעולה האסורה של עובד תקים אחריות שילוחית למעביד אם

 היא בגדר ״ביצוע בלתי נאות״ של הפעולה המוסמכת.
 הפעולה אסורה של חבר כנסת תהא חסינה אם היא תחשב ״ביצוע

 בלתי נאות״ של תפקידו כחבר כנסת.
 נדגיש כי פרשנות המונח ״תוך כדי עבודתו״ בדיני הנזיקין מבוססת

 על תכליות שונות מאלה העומדות בבסיסה של החסינות העניינית.
 עקרון האחריות השילוחית סומך על מערכת ערכים ותחום אינטרסים
 שבמסגרתו נראה כי ראוי להטיל על המעביד ״סיכון״ משפטי, המוצדק

 בשיקולים מיוחדים״.
 גם השופט ברק, בפרשת פנחםי, מתייחס במפורש לתכלית המונחת

 ביסוד האחריות השילוחית:
 ״זיקה זו ־ המבוטאת בנוסחה ״עשה את המעשה תוך כדי עבודתו״
 ־ נקבעת על רקע התכלית המונחת ביסוד האחריות השילוחית של
 המעביד לעוולת העובד (שעניינה, בין השאר, ׳פיזור הנזק׳ )״... על־כן
 מטבעות לשון דומות...עשויות לקבל משמעות שונה, אם התכלית

 המונחת ביסוד ההוראות היא שונה״״2.
 אולם נראה, כי למרות השוני הבסיסי בין התכליות השונות של דיני
פט ברק  הנזיקין והחסינות הפרלמנטרית, המבחן ששימש את השו
 להגדרת הפעולה האסורה החורגת מתחום החסינות העניינית, דומה

 במהותו למבחן המופעל בדיני הנזיקין.
 נציג להלן את המאפיינים של מבחן ה״סיכון הטבעי״, על פיו תיקבע
 החסינות העניינית של חבר כנסת, כפי שעולים מחוות-דעתו של השופט

 ברק. כן נשווה בין מאפיינים אלה למאפייני האחריות השילוחית.

 1 ־ הוצאתן של עבירות מתוך מחשבה פלילית אל מחוץ לתחום
 החסינות

 מבחן ה״ביצוע הבלתי נאות״ מוציא מגדר החסינות העניינית מעשים
. 2 1  או ביטויים הנעשים מתוך מחשבה פלילית

 151 א׳ ברק, חוק השליחות, שם, בע׳ 444 בהערה 68.

 161 ג׳ טדסקי(עורך) דיני הנזיקין־ תורת האחריות הכללית, לעיל הערה 14
 בע׳ 451.

 171 לעניין זה אומר מ״מ הנשיא השופט אגרנט בע״א 338/60 מ״י נ׳ מדר, לעיל
 הערה 14, בע׳ 1580:

 ״המעביד ישא באחריות גם למעשים שלא הסמיך את משמשו לעשותם, ובלבד
 שהמעשה הנידון היה כה קשור אל התפקיד״עד כדי שיש לראותו אך ורק כ״אופן

 ביצוע״ של אותו תפקיד, הגם אופן ביצוע ׳בלתי נאות׳..״

 181 א׳ ברק, חוק השליחות, לעיל הערה 14, בע׳ 444, הערה 68. פרופ׳ ברק,
 כאמור, מתייחס לסוגיה של אחריות שילוחית וחסינות עניינית בלשון ״בעיה

 דומה״. השווה גם לדבריו בפרשת פנחסי, לעיל הערה 1, בע׳ 677.

 191 ד׳ פרידמן ״דין הנוהג ברשות שלא ברשות״ הפרקליט לח (1988-89) 537.
 כן ראה:

A.O. Sykes "The Boundaries of Vicarious Liability: An Economic Analysys 
of the Scope of Employment Rule and Related Legal Doctrines" 101 
Harvard L.Rev. (1988) 563. 
Atiya's Accidents, Compensation and the Law (5th. ed., London 1993) 
at 188-189. 

 201 פרשת פנחסי, לעיל הערה 1, בע׳ 677-678.

 211 שם, בע׳ 689. אם כי, לדבריו של השופט ברק, ״עשויות להיות פעולות של
 חבר כנסת הנעשות מתוך מחשבה פלילית, והן בכל זאת נופלות לגדר החסינות

 העניינית״.

 2 גישתו של השופט בדק
 השופט ברק קובע כי החסינות העניינית, כפי ששמה מעיד עליה,
 דורשת קשר ענייני בין הפעולה האסורה של חבר הכנסת לבין תפקידו.
 אין די בקשר של ״זמן״ בלבד. חוק החסינות אינו מעניק חסינות לחבר
 כנסת בגין כל פעולה שבוצעה בזמן היותו חבר כנסת, אלא החוק
 דורש, בו זמנית, שהפעולה האסורה תבוצע בעת היותו של הפועל חבר

 כנסת, וכן שזו תהא ״במילוי תפקיד או למען מילוי תפקיד״.
 נקודת המוצא של השופט ברק היא כי חוק החסינות אינו מניח כי
 תפקידו של חבר כנסת כולל פעולות אסורות. דהיינו- תפקידו של חבר

 כנסת משתרע על פעולות חוקיות בלבד. כדבריו:
 ״הנחתו של חוק החסינות הינה כי תפקידו של חבר הכנסת הוא בביצוע
 פעולות מותרות בלבד. עם זאת, החוק מניח כי בין הפעולה האסורה
 שבוצעה, לבין התפקיד של חבר הכנסת קיימת זיקה העושה את הפעולה

.  האסורה לפעולה שהיא במילוי התפקיד או למענו״6
 מהי מהותה של אותה ״זיקה״ בין המעשה האסור לבין התפקיד?

 על מהות הקשר או ״הקרבה״ הנדרשת בין המעשה האסור לבין
 תפקידו של חבר כנסת יש ללמוד מהתכליות המונחת ביסוד החסינות

 העניינית, וכך קובע השופט ברקף:
 ״לדיבור ׳במילוי תפקידו או למען מילוי תפקידו כחבר הכנסת׳ יש
 ליתן אותה משמעות אשר תגשים את תכליתו. תכלית זו הנה איזון ראוי
 בין הצורך להבטיח את עצמאותו וחופש פעולתו של חבר הכנסת ובכך
 גם את פעולתה התקינה של הכנסת והדמוקרטיה הישראלית, תוך פגיעה
 מועטה ככל האפשר בשלטון החוק ובשיווין הכל בפני החוק, כפי

 שמתבקש במדינה דמוקרטית״*.
 אשר למבחן האיזון באשר לפעולות ולמעשים אשר ייכללו בגדרו של

 ״התפקיד״ של חבר כנסת:
 ״תפקידו של חבר כנסת משתרע על פעולות מותרות בלבד. עם זאת,
 פעולות מותרות אלה יוצרות מטבען אפשרויות של גלישה לביצוען
 הבלתי ראוי והבלתי חוקי. גלישה זו תזכה לחסינות עניינית אך ורק
 באותם מקרים שבהם הפעולה הבלתי חוקית נופלת לגדר מתחם
 הסיכון שהפעילות החוקית כחבר כנסת יוצרת מטבעה ומטיבה״י.

 (ההדגשה שלנו - ס.נ.)
 לגופו של עניין קבע השופט ברק כי התנהגותו של העותר כפי שעולה
 מכתב האישום אינה בגדר ״מילוי תפקידו או למען מילוי תפקידו״.

 פעילות זו, חורגת מעבר לסיכון המקצועי בו נושא חבר כנסת:
 ״חתימה על דין וחשבון כוזב מתוך ידיעה שההצהרה הכלולה בו כוזבת
 ומתוך כוונה לרמות, אינה בגדר הסיכון שתפקידו של חבר כנסת במילוי

. 1  דין וחשבון יוצר מטבעו וטיבו״0

 (א) מבחן ״מתחם הסיכון הטבעי״
 לשיטתו של השופט ברק, פעולה אסורה תהא חסינה אם היא נופלת

 במסגרת ״מתחם הסיכון הטבעי״ שתפקידו של חבר הכנסת יוצר.
 ״מתחם הסיכון הטבעי״ מתייחס לאותן פעולות אשר ניתן לראות בהן

 ״אופן ביצוע בלתי נאות״ של פעולה חוקית״.
 מבחן הביצוע הבלתי נאות משמש מבחן משפטי לבחינת הקשר בין

. 1  פעולה אסורה לבין תפקיד מותר בהקשרים רבים2
ות  השופט ברק מפנה לעניין זה, לשם השוואה, לסוגיית האחרי

 השילוחית של מעביד לעוולה שביצע עובדו״.

 על הקשר בין ״מעשה תוך כדי עבודתו״ של עובד לבין ״מעשה במילוי
 תפקיד״ של חבר כנסת

 פקודת הנזיקין קובעת כי המעביד יהא אחראי לעוולת עובדו אם
 העובד עשה את המעשה ״תוך כדי עבודתו״.

 מה צריך להיות היחס בין העבודה שהעובד הוסמך לבצעה לבין הפעולה

 61 בג״צ 1843/93, לעיל הערה 1, בע׳ 677.

 71 ״התכלית המונחת ביסוד דבר חקיקה היא: המטרות, הערכים, המדיניות,
 הפונקציות החברתיות והאינטרסים אשר דבר החקיקה נועד להגשים...״ שם, בע׳
 678. בין התכליות הספציפיות אשר ביסוד החסינות העניינית מונה השופט ברק
 את הרצון לאפשר פעילות תקינה של הרשות המחוקקת, והרצון להבטיח את

 חופש הפעולה של חבר הכנסת.
 (ראה לעניין זה גם ע״פ 255/68 מ״י נ׳ בן משה, פ״ד כב(2) 427, 439, וכן בג״צ

 620/85 מיעארי נ׳ יר׳ר הכנסת, פ״ד מא(4) 206,205,169.)
 מול תכליות ספציפיות אלה עומדת התכלית הכללית - קובע השופט ברק.

 אלה הם עקרונות היסוד של השיטה אשר יכול ויהיה קיים ניגוד בינם לבין
 התכליות הספציפיות:

 ״מבין התכליות הכלליות, שהן רלוונטיוות לחסינות העניינית ושבינן לבין עצמן
 קיים ניגוד, יש להצביע על שלוש אלה: ראשית, שמירה על האופי הדמוקרטי של
 המדינה...תכלית כללית שנייה המשפיעה במישרין על החסינות העניינית, היא

 שלטון החוק... תכלית כללית שלישית...היא עקרון השיווויון״
 (ההדגשות במקור - ס.נ.) שם, בע> 683 - 681.

 81 שם, בע׳ 685 - 684.
 91 שם, בע׳ 685.

 101 שם, בע׳ 692.

 111 שם, בע׳ 686.

 121 שם, בע׳ 677.
 131 ראה סעיף 13(א)(2) לפקודת הנזיקין.

 141 ע״א 338/60 מ״י נ׳ מדר, פ״ד טו 1569. כן ראה: ג׳ טדסקי(עורך), דיני
 הנזיקין ־ תורת הנזיקין הכללית(ירושלים, 1969) 455 , א׳ ברק, חוק השליחות

 (ירושלים, 1996) 443.

 לשיטת השופט נרק, תפקידו
 של חבר כנסת משתרע על

 פעולות חוקיות נלכד.
 פעולות מותרות שגולשות
 לניצוע נלתי ראוי ונלתי

 חוקי תזכנה לחסינות עניינית
 אן ורק כאשר הפעולה

 הנלתי חוקית נופלת לגדר
׳ שהפעילות  ״מתחם הסיכון,
 החוקית כחנר כנסת יוצרת

 מטנעה ומטינה

 מנחן ״הסיכון הטנעי״ נועד
 להגן על מעשה אסור או

 התנטאות אסורה שנעשו
 כרשלנות. ככלל, החסינות
 העניינית לא תעמוד לחנר
 כנסת מקום שניצע ענירה

 מתון כוונה
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 ח״כ בנימין נתניהו נואם בכנסת

 לא ניתן לדעתנו להשאיר את
 מסגרת הפעילות

 הפרלמנטרית במצב של
 ערפול. חוסר ודאות נאשר

 למעשים המותרים במסגרת
 הכנסת עלול לגרום לריבוי

 פניות ליועץ המשפטי
 לממשלה לחקירת מעשים או
 התבטאויות ולהגשת עתירות

 לבגי׳צ ממניעים פוליטים

 מהסיכון הטבעי שכל חבר כנסת נתון לו.״
 ובעמוד 687:

 ״תחום החסינות העניינית בהקשר זה הוא אותו תחום של פעילות
 אסורה שהיא כה קרובה וכרוכה עניינית ומהותית להבעת הדעה החוקית,
 עד כי ניתן לומר כי היא נופלת לסיכון המקצועי של חבר הכנסת כנואם

 וכמביע דעה...״. (ההדגשות שלנו - ס.נ.)
 בדיני הנזיקין, המבחן המקובל לבחינת הפעילות ״הכרוכה״ בתפקידו

 של עובד הוא מבחן ״בלעדיות המטרה״.
 לשאלה מתי לא תחשב פעולה של עובד לפעולה ״כרוכה״, עונה
 הפסיקה כי מעשה מכוון של עובד, שנעשה למטרותיו שלו בלבד ולא

 לעניין המעביד, לא יקים אחריות שילוחית״.
 עם זאת נדגיש כי בדיני הנזיקין הוכרה אחריות שילוחית בגין מעשים
 מכוונים של עובד, ואפילו בגין מעשים פליליים, אף אם היה בהם

 משום סטייה להוראות המעביד.
 המדובר במקרים אשר בשעת ביצוע הפעולה האסורה היה לעובד

 ״מניע כפול״ ־ ביצוע פעולה פרטית וקידום עסקי המעביד״.
 באשר לחסינות העניינית, עולה מפסק-הדין כי פעולה אסורה של
 חבר כנסת למטרותיו האישיות, אף אם היא נעשתה ״בזמן״ היותו חבר
 כנסת, ממילא אינה קשורה לתפקידו כחבר כנסת, ועל כן אינה חסינה.

 לפנינו שוב פתרון דומה לשני הדינים.
 באשר לפעולות אסורות, הקשורות לתפקידו כחבר כנסת, גישתו
ים  של השופט ברק מצמצמת את תחולת החסינות אף מעבר למבחנ

 בדיני הנזיקין.
 לשאלה מתי יחשב מעשה מכוון אסור של חבר כנסת כחורג ממתחם
 החסינות העניינית, עונה השופט כי המדובר באותם מקרים בהם המטרה
 של חבר הכנסת היא מטרה פסולה, העומדת בפני עצמה. היינו: עבירה
 פלילית עצמאית ומתוכננת, אפילו זו קשורה בתפקידו כחבר כנסת.

 להלן מספר דוגמאות מתוך פסק־דינו של השופט ברק:
 ״...אם בהתנגדותו למדיניות הביטחון של הממשלה הוא עולה על דוכן

 העדים וקורא מתוך רשימה שהכין מראש ידיעות סודיות...״
 ״...אם בהתנגדותו למינוי של שופט פלוני הוא מפרסם הודעה מוכנה

 מראש ובה דברים שהם בגדר זילות בית-דין...״
 ״...אם חבר הכנסת מתכנן מראש השתתפות בהפגנה בלתי חוקית״
 ״...אם בשעת תכנון הנסיעה, זמן רב לפני ביצועה, הוא מודע

 ממכלול הדוגמאות שמביא השופט ברק בפרשת פנחםי עולה כי,
 בדומה למבחן באשר לאחריות השילוחית בנזיקין, החסינות העניינית
 תעמוד לחבר כנסת אשר, תוך כדי מילוי תפקידו כדין, התרשל במעשיו

 או בדבריו ותוך כדי כך עבר עבירה:
 ״...תוך כדי דבריו(של חבר כנסת - ס.נ.) הוא אינו נזהר בלשונו,

. 2  וברשלנותו מוסר ׳ידיעה׳...סודית...״2
 ״...בלהט הויכוח הוא אומר דברים שהם בגדר זילות בית־דין...״

 ״... הוא הדין אם תגובתו הספונטאנית היא מחוץ לכנסת״.״
ט הפעילות, ממשיך להשתתף גם בהפגנה ה ל  ׳׳חבר הכנסת, ב

. 2  אסורה..״3
 ״..חבר כנסת הנואם בענייני חברה עשוי להיקלע לעתים למצב
 דברים שבו דבריו יעוררו ׳מדנים ואיבה בין חלקים שונים של

(ההדגשות שלנו - ס.נ.) 2  האוכלוסין׳...״4
 עולה מהאמור לעיל כי החסינות העניינית תעמוד לחבר כנסת, מקום
 שהפעולה שבוצעה היא פעולה בלתי חוקית אשר נעשתה ברשלנות,

 ובהעדר מחשבה פלילית.
 בכך נקבע הכלל על־פיו: מעשה אסור שנעשה ברשלנות נכלל

 בגדר אופן הביצוע של התפקיד.
 בדיני הנזיקין, אם ביצע העובד את תפקידו באורח רשלני, תחול

. 2  על מעבידו אחריות שילוחית לתוצאת מעשהו של העובד5
 בנקודה זו ישנה זהות מוחלטת בין המבחן המוצע לקביעת החסינות

 לבין המבחן מתחום דיני הנזיקין, לקביעת האחריות השילוחית.

 2 ־ החריג: עבירות מתוך מחשבה פלילית ־ אימתי ייהנו מחסינות
 בדיני הנזיקין נקבעו חריגים לכלל של רשלנות, וישנם מקרים בהם
. על־ פי גישה 2  המעביד ייחוב אף על מעשה עוולה ״מכוון״ של העובד6

 זו:
"Under modern theories of allocation of the risk of the servant's 
misbehavior however, it has been recognized that even intentional 
torts may be so reasonable connected with the employment as to be 
within its "scope", and the present tendency is to extend the employer's 
responsability for such conduct".27 

 נדגיש כי יש קושי רב לקבוע מבחן ברור באשר לשאלה מתי יחשב
 ״המעשה המכוון״ כמקים אחריות שילוחית למעביד*. בכל מקרה ברור

 כי המדובר בחריג לכלל.
 הפסיקה קבעה ״מבחני עזר״ אשר בחנו את מהות ״הסטייה״ מהתפקיד
 המקורי של העוברי2. בין מבחנים אלה הוזכר מבחן ״המטרה הדומיננטית״:
 המעביד ישא באחריות שילוחית כאשר בולט הוא לעין כי המטרה השלטת
 מבין שתי המטרות שעמדו לנגד עיניו של העובד בשעת מעשה, הייתה

. 3  זו הקשורה בשליחות שהטיל עליו מעבידו0
 באשר לאפשרות הפעלת החריגים האלה על הפעולות האסורות של

 חבר כנסת, הנעשות מתוך מחשבה פלילית:
 מדבריו של השופט ברק ניתן להסיק כי מקרים אלה, בהם תחול
 החסינות העניינית על ״מעשה מכוון ומתוך מחשבה פלילית״ יהיו בגדר

.  מקרים חריגים!3
 גם בנקודה זו רב הדמיון בין הפתרונות של שני הדינים: הכרה

 עקרונית בקיומו של חריג אך לא במבחן מוגדר לבחינתו.

 3 - השימוש במבחן עזר: ״המעשה הכרוך״
 מחוות דעתו של השופט ברק עולה כי הפעולה האסורה שתהנה
 מחסינות עניינית תהא זו אשר היא ״כה קרובה מבחינה עניינית לתפקיד

. 3  של חבר הכנסת, עד כי ניתן לומר כי היא כרוכה לה...״2
 המושג ״כרוך״ מופיע בסעיף 13(ב) לפקודת הנזיקין, ובו קבע
 המחוקק מבחן עזר לבחינת השאלה האם מעשה עוולה של עובד נעשה

 ״תוך כדי עבודתו״.
 נראה כי השופט ברק מיישם מבחן זה לבחינת הפעולה שנעשתה
 על-ידי חבר הכנסת. זאת ניתן ללמוד משימוש חוזר במטבע הלשון

 ״כרוך״.
 כך למשל, אומר השופט בעמ׳ 686:

 ״חסינות זו מוענקת לו לעניין כל פעולה בלתי חוקית שניתן לראות
 בה אופן ביצוע בלתי נאות של פעולה חוקית שהיא בגדר תפקידו של
 חבר הכנסת, עד כי ניתן לומר כי היא כרוכה לה והיא מהווה חלק

 והן בדין האנגלי, לבחינת השאלה האם הפעולה שנעשתה היא לעניין המעביד או
 לעניין פרטי. ראה לעניין זה ע״א 338/60 מ״י נ׳ מדר, לעיל הערה 14, בע׳ 1582.

 301 שם, בע׳ 1584.
 311 פרשת פנחסי, לעיל הערה 1, בע׳ 689. ראה נוסח הפיסקה בעניין זה בהערה
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 321 שם, בע׳ 686.
 331 ג׳ טדסקי(עורך) דיני הנזיקין־ תורת האחריות הכללית, לעיל הערה 14,

 בע׳ 457:
 ״כרגיל אין מכירים במשפט המקובל האנגלי באחריות המעביד למעשיו האסורים

 של העובד הנעשים מתוך מניע פרטי בלבד״.
 ראה גם Kiely, לעיל הערה 28, בע׳ 33:

"However, the employer is generally not liable...when the acts complained 
of may be classified as intentional torts, or were otherwise committed 
solely for the employee's benefit". 

 341 ג׳ טדסקי(עורך) שם, בע׳ 456, וכן: Prosser and Keeton, לעיל הערה 27,
 בע׳ 503-505.

 221 פרשת פנחסי, לעיל הערה 1, בע׳ 687-688.

 231 שם, בע׳ 688-689.

 241 שם, בע׳ 687.
 251 ע״א 338/60 מ״י נ׳ מדר, לעיל הערה 14, בע׳ 1581.

 261 דיון נרחב בסוגיה זו חורג ממסגרת הרשימה. עם זאת נציין כי על פי פקודת
 הנזיקין, האחריות השילוחית קיימת גס במקרה שהעובד ביצע עוולה ״עצמאית״,
 אם זו נעשתה לשם קידום עסקי המעביד. ראה פירוט לענין זה אצל ג׳ טדסקי
 (עורך) דיני הנזיקין- תורת האחריות הכללית, לעיל הערה 14, בע׳ 455 -456.

Prosser and Keeton, On Torts (5th ed. 1989) 505 271 

Kiely, Modern Tort Liability: Recovery in the 90s (1990) 33 281 
 לענין זה אומר המחבר:

"The legal result and the application of the general principles depend 
upon the facts and circumstances of each particular case, and no single 
test is conclusive". 
״ לבין ״frolic״ אשר שימשו, הן בדין הישראלי d e t o u r 2 9  האבחנה היא בין ״ 1
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 הנזיקין לבין אלה שהופעלו בפרשת פנחםי.
 האבחנה העומדת בבסיס המבחן של השופט ברק, על־פיה ברגיל
 מעשה או התבטאות אסורים, שנעשו מתוך כוונה פלילית ומתוך מודעות

 לא ייהנו מחסינות, מצמצמת מאוד את היקף החסינות.
 בספק, לדעתנו, אם היא עולה בקנה אחד עם תכליות החסינות.

 היא עשויה אף לסכל את מהות תפקידו של חבר כנסת.
 טול למשל חבר כנסת אשר הגיעה לידיו ידיעה ״סודית״ אודות מעשים
 של שירותי הביטחון, אשר נעשו בהוראת הממשלה, ושאותם היא מסתירה
 מהציבור. מסירה של ידיעה כזו מעל דוכן הנואמים עשויה להיות ״מעשה
 פלילי מודע ומכוון״. טול מקרה של מפגש, מתוכנן מראש, בין חבר

 כנסת לבין נציג של ארגון עוין.
 השופט ברק לא התייחס בפסק-דינו למהות תפקידו של חבר הכנסת
4  וגם לא לשאלה האם מהות זו כוללת, למשל, את ״החובה לדווח״0

 וגבולותיה.
 אנו סבורים כי הכרה בקיומה של חובת הדיווח בין חבר הכנסת לבין
 הציבור עשוי להיות בה כדי להתיר גילוי מידע חיוני, שנמסר במודע

 ובמכוון, אף אם זהו מידע ״סודי״.

 3. גישתו של השופט גולדברג
 השופט גולדברג קובע כי עניינה של החסינות לשמש סייג למימוש
 האחריות הפלילית. על מנת להפעיל את הסייג, חייבת להיות זיקה ישירה

 בין המעשה שעשה חבר הכנסת לבין מילוי תפקידו.
, לשיטתו של השופט גולדברג, אם המעשה של  המבחן על־ פיו יבחן
 חבר הכנסת ייכלל בגדר הביטוי ״במילוי תפקיד או למען מילוי תפקיד״,

 הוא מבחן הרלוואנטיות:
 ״הבעת דעה והמעשה האחר חייבים להיות רלוואנטיים למילוי התפקיד
 או למען מילוי התפקיד. הרלוואנטיות מתקיימת רק כשהפעולה >הבעת
 דעה או מעשה אחר) משרתת את התהליך הדמוקרטי שלשמו קיימת

 הכנסת ושלשמו נבחרו חברי הכנסת.״״ (ההדגשה במקור ־ ס.נ.)
 ״...יסודי הרלבנטיות של המעשה האסור לתפקידו של חבר הכנסת,

 הוא היסוד הדומיננטי להחלת החסינות״״.
 השופט גולדברג מוסיף כי לעניין הבעת דעה של חבר כנסת בעל־פה
 או בכתב(להבדיל ממעשה), הרלוואנטיות בין הבעת הדעה לבין התפקיד

 אינה ניתנת להגדרה ולפיכך מציע השופט להיזקק למבחן הסבירות:
 ״השאלה היא אם חבר כנסת סביר היה מבצע אותה עבירה בנסיבות
 אותו מקרה, במילוי תפקידו או למען מילוי תפקידו, כשכל ספק בעניין
 מחייב מסקנה בדבר קיומה של הדקה בין הבעת הדעה ובין מילוי התפקיד

 או למען מילוי התפקיד״״.
 באשר למעשה של חבר כנסת (להבדיל מהבעת דעה) יש לפרש את

 סעיף 1 לחוק החסינות על דרך הצמצום:
 ״על־ פי מבחן הרלוואנטיות, זיקתה של הבעת דעה אסורה לתפקידו
 של חבר כנסת, הדוקה מדקתו של מעשה אסור...מידת החיוניות כי חבר
 כנסת יבטא עצמו באמצעות מעשה אחר פחותה ממידת חיוניותה של

 הבעת דעה״״. (ההדגשה במקור ־ ס.נ.)
 השופט גולדברג קובע כי החסינות תחול על מעשה של חבר כנסת
וה עבירה שיסוד ה זה מהו ש ע  (להבדיל מהבעת דעה), רק אם מ
ה, כגון עבירת רשלנות ועבירות של אחריות  המודעות נעדר ממנ

 קפידה.
 לאור מבחנים אלה, קובע השופט גולדברג לגופו של עניין כי העבירות
 המיוחסות לעותר אינן נכנסת לגדר העבירות שהן למען מילוי תפקידו.

 (א) מבחן ״הרלוואנטיות״
 השופט גולדברג קובע, כאמור, כי על מנת שהבעת דעה או מעשה
 של חבר כנסת ייהנו מחסינות עניינית, חייבים הם להיות רלוואנטיים
 למילוי התפקיד. הרלוונטיות מתקיימת, בלשונו של השופט גולדברג,
לה(הבעת דעה או מעשה אחר) משרתת את התהליך  ״רק כשהפעו
 הדמוקרטי שלשמו קיימת הכנסת ושלשמו נבחרו חברי הכנסת״״.
 לשיטתו של השופט גולדברג, החסינות העניינית של חבר הכנסת
 נובעת לו מתפקידו. הגדרת תפקידו של חבר כנסת תעשה בצורה רחבה
 ותכלול, לעניין הבעת דעה, את השקפת עולמו הפוליטית והחברתית

 של חבר הכנסת.

 נביא להלן את הפסקה שבמחלוקת, כפי שמופיעה בע׳ 687-688 לפסק-הדין:
 ״חבר כנסת משתתף בדיון בכנסת על מדיניות הביטחון. תוך כדי דבריו הוא אינו

 נזהר בלשונו, וברשלנותו מוסר ״ידיעה״(במשמעות ביטוי זה בסעיף 91 לחוק
 העונשין), סודית. נניח כי במעשיו אלה הוא עבר עבירה פלילית (לפי סעיף 111

 או לפי סעיף 113 לחוק העונשין), החסינות העניינית תעמוד לו. לא כן, אם
 בהתנגדותו למדיניות הביטחון של הממשלה הוא עולה על דו־כן העדים וקורא

 מתוך רשימה שהכין מראש ידיעות סודיות... במקרה הראשון החסינות העניינית
 תעמוד לחבר הכנסת...במקרה השני החסינות העניינית לא תעמוד לחבר הכנסת...״

 401 התייחסות נרחבת לחובת הדיווח כחלק ממהות התפקיד של חבר פרלמנט
 ניתן לראות בדין האמריקאי. ראה למשל:

Kilboum v. Thompson, 103 U.S. 168 (1881), Gravel v. US.. 408 U.S. 
.606 (1972) 

 411 פרשת פנהסי, לעיל הערה 1, בע׳ 720 .

 421 שם, בע׳ 721.
 431 שם, שם.

 441 שם, בע׳ 722.

 451 שם, בע׳ 720.

 לקיומו של צו ומחליט להתעלם ממנו..״
 ״... אסור לו לסייע לפלוני להתאבד...אסור לו לחבר הכנסת להימנע

 מתשלום מם...״״ (ההדגשות שלנו - ס.נ.)
 מהו החוט המקשר בין שלל הדוגמאות? מהו אותו ״מבחן״ אשר על־פיו
 מוציא השופט ברק את המעשים והביטויים לעיל אל מחוץ לתחום

 החסינות העניינית של חבר כנסת?
 המדובר, לדעתנו, במאפיין של ״פעולה פלילית מכוונת״, שנדון

 לעיל. פעולה שנעשתה מתוך מודעות ואף תכנון מראש,
 עולה מדעתו של השופט ברק כי החסינות לא תחול על הבעת דעה
 או על מעשה שמגבש יסודותיה של עבירה פלילית (אף אם זו עבירה
 שמתגבשת ללא יסוד נפשי), אם אותה עבירה נעברה כאשר חבר הכנסת
 היה מודע לכך שהוא עובר עבירה, וממעשיו או מדבריו עולה כי הוא

 ״מנצל״ את מעמדו כחבר כנסת לצורך כך.
 ובדיני הנזיקין? מה יהיה דינו של עובד אשר ינצל את מעמדו כעובד

 לביצוע מעשה פלילי?
 הפסיקה בתחום זה קובעת, כאמור, כי אם העובד ביצע מעשה מכוון,
 ואף מעשה פלילי עצמאי, יחוב בגינו המעביד, אם זה נעשה ׳׳תוך כדי

 עבודתו״ ולעניין המעביד״.
 לפיכך באשר לפעולה פלילית מכוונת, המבחן המוצע על־ידי השופט
 ברק הוא צר אף יותר מזה המקביל בדיני הנזיקין. בעוד שבדיני הנזיקין
 בדרך כלל יחוב המעביד על מעשה פלילי של עובד שנעשה ״תוך כדי
 עבודתו״, לא ייהנה חבר כנסת מחסינות עניינית על מעשה פלילי שעשה,

 אפילו יהיה זה קשור לתפקידו כחבר כנסת.

 (ב) הערות למבחנו של השופט ברק
 ״מתחם הסיכון הטבעי״ מחייב, ראשית, קביעת גבולות ברורים
 לתפקידו של חבר הכנסת (בדיוק כפי שהוא מחייב הגדרת מסגרות

 ״העבודה״ באחריות השילוחית).
 ראשית, הגדרה זו אינה פשוטה כלל ועיקר. אין בנמצא הגדרה
 נורמטיבית אחת ברורה באשר למהות תפקידיו של חבר הכנסת. חוק

 החסינות עוסק ב״מעשה, הבעת דעה והצבעה״.
 הדין הישראלי לא הגביל, למשל, את החסינות על פעולות הנובעות
 במישרין מ״פעולות חקיקתיות״(legislative acts) כדוגמת הדין האמריקאי.

 אין כל התייחסות בחוק לפעילות הפוליטית מחוץ לכתלי הכנסת.
 שנית, השימוש במתחם הסיכון כורך עימו, כפי שהראנו לעיל, בחינת

 השאלה האם המעשה נעשה ״תוך כדי עבודתו״.
 פרופ׳ דניאל פרידמן, בהתייחסו למושג ״תוך כדי עבודתו״, אמר״:
 ״המושג ״תוך כדי עבודתו״ הוכח כקשה ומורכב, והוא אולי מן
 הסבוכים בתחום המשפט, אף שגם ביחס אליו קיים, כמובן, גרעין ברור,
 שהיקפו רחב, ואשר לגביו מעולם לא התעוררה שאלה. הנושא העסיק

 לא אחת את בתי־המשפט והוקדשה לו ספרות ענפה״».
 לא ניתן, לדעתנו, להשאיר את מסגרת הפעילות הפרלמנטרית במצב
 של ערפול(Penumbra). הסיכון של שיבוש פעולותיו של בית הנבחרים

 רב ומסוכן.
 חוסר וודאות באשר למעשים המותרים במסגרת פעילותם של חברי
 הכנסת עלול לגרום לריבוי פניות ליועץ המשפטי לממשלה בבקשות

 חוזרות ונשנות לחקירת מעשה פלוני או התבטאות פלמונית.
 מבחנים מעורפלים יובילו עותרים לבוא בשערי בג״צ. המניעים יכול
 ויהיו מניעים מפלגתיים ובהם הרצון לגרום להסרת חסינות של יריב

 פוליטי.
 בג״צ יהיה זה אשר יקבע כיצד יש לסווג מעשה זה או אחר של חבר
 כנסת, שהרי הסיווג למותר או אסור על־ידי היועץ המשפטי לממשלה

 בהתאם למבחן ה״סיכון הטבעי״ אינו פשוט כלל ועיקרי*.
 הבאת הפעילות הפרלמנטרית חדשות לבקרים בפני בג״צ טומנת

 בחובה סכנה של פגיעה במעמדה ובעצמאותה של הרשות הפוליטית.
 זאת ועוד, השימוש במבחנים המקובלים בדיני הנזיקין אינו בהכרח

 תואם עיסוק בסוגייה חוקתית.
 כאמור, התכליות המונחות בבסיס האחריות השילוחית שונות מאלה
פט בדק אמר זאת  שעקרון החסינות העניינית נועד להגשים. השו

 בעצמו בפםק־דינו.
 אולם ראינו את הדמיון הרב הקיים בין המבחנים המופעלים בדיני

 351 פרשת פנהסי, לעיל הערה 1. הדוגמאות מופיעות בעמודים 688-689
 לפסק־הדין.

 361 ראה Kiely, לעיל הערה 28, בע׳ 33:
"...an employer may be liable for the negligent, willful, malicious, or even 
criminal acts of its employees when such acts are committed in the course 
of employment and in furtherance of the bussiness of the employer". 

 כן ראה A. Sykes , לעיל הערה 19.

 371 ד׳ פרידמן ״לדין הנוהג ברשות שלא ברשות״, לעיל הערה 19, בע׳ 537.

 381 שם, בע׳ 547.
 391 דוגמא טובה לעירפולו של ״מבחן הסיכון הטבעי״, למרות שלל הדוגמאות

 המלוות אותו בחוות דעתו של השופט ברק, ניתן לראות געצם הארועים אשר
 הולידו את העתירה גפרשת כתן.

 לאחר התבטאויותיו של ח״כ נתניהו, ולאחר שנתבקש היועץ המשפטי לממשלה
 לחוות דעתו בנושא, קבע היועץ המשפטי לממשלה כי ח״כ נתניהו נהנה מחסינות
 עניינית בשל דבריו מעל דוכן הנואמים. לעומתו, סבר היועץ המשפטי של הכנסת

 עו״ד ענבר, כי החסינות העיניינית לא חלה במקרה זה.
 הויכוח הוא סביב השאלה האם יש לסווג את המעשה של ח״כ נתניהו לרישא של
 אחת הדוגמאות שאוזכרו גפרשת פגהסי או שמא לםיפא של דבריו של השופט

 ברק.

 השופט גולדברג קבע כי כדי
 שהבעת דעה או מעשה של

 חבר כנסת יהנו מחסינות
 חייבים הם להיות רלוונטיים

 למילוי התפקיד. הפעולה
 רלוונטית רק כשהיא משרתת
 את התהליד הדמוקרטי לשמו
 קיימת הכנסת ושלשמו נבחרו

 חברי הכנסת

 המבחנים שנקבעו בפרשת
 פנחסי שמו דגש על אופן

 ביצוע העבירה ועל ״מצבו
 הנפשי׳׳ של חבר הכנסת.

 גישה זו תחייב את
 בית־המשפט העליון לבדוק

 את אופי הדיונים בכנסת
 וכד להפוד עצמו ל״שומר

 הסף׳׳ על אופי הויכוח
 הפרלמנטרי
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 פרשת נתן מדגישה את
 ההנדלמו נץ דעתו של
 השופט נרק לדעתו של
 השופט גולדנרג נפרשת

 פנחט*. לו היה נקנע, כי ה׳׳נ
 נתנ>הו עשה את המעשה ללא

 שהוא ״נגרר׳/ הר> שלפ>
 רעתו של השופט גולדנרג

 היה זוכה לחסמות ולפ> דעתו
 של השופט נרק לא היה נהנה

 מהטעות

 4. גישתו של השופט שמגר
 הנשיא שמגר קובע כי יש צורך ב״זיקה״ בין
 תפקידו של חבר הכנסת לבין העבירה ה״נמחלת
 עקב החסינות״. הדקה איננה דקה של זמן בלבד,
 אלא זיקה מהותית והגיונית לתפקיד. אין די
 בכך כי חבר הכנסת ביצע עבירה בזמן היותו

 חבר כנסת:
 ״המבחן הוא בהיותו של המעשה, המהווה
 עבירה. חלק ־ אם כי פסול ־ ממילוי התפקיד
 כדין ומשולב בו. עבירה העומדת על רגליה
 שלה ואינה תופעה נגררת ומשנית של מילוי
 תפקיד כדין, אינה מעניקה חסינות, כי לא
 לתכלית זו קבע המחוקק את ההוראות בעניין

 החסינות״״ (ההדגשה שלנו ־ ס.נ.).
 לשיטתו של השופט שמגר, המילים ״במילוי

 תפקיד״ מכוונות למבחן אובייקטיבי של זמן, בעוד שהביטוי ״למען
 מילוי תפקיד״ מפנה למטרה של הבעת הדעה או המעשה, ולפיכך הוא

 סובייקטיבי.
 לגופו של עניין, קובע גם השופט שמגר כי החסינות המהותית אינה

 עומדת לעותר בכל הנוגע למעשים שיוחסו לו.

 (א) מבחן ״המהות״

 גם השופט שמגר, כיתר עמיתיו לדין, קובע כי יש צורך שתהא זיקה
 הגיונית בין התפקיד ומילויו לבין המעשה אשר לגביו מוענקת לו

 החסינות.
 באשר למבחן הראוי לבחון באמצעותו את הזיקה, אומר:

 ״... אין המדובר בעבירה המבוצעת לשמה בעת היותו של המבצע
 חבר-כנסת, אלא בעבירה המתבצעת במהלך הפעילות כחלק אינטגרלי
 מן הפעילות הלגיטימית וכעניין נגרר או משני לה״״ (ההדגשה שלנו

 ס.נ.).
 דומה בעינינו מבחנו של השופט שמגר למבחן שהוצע על-ידי השופט

 ברק.
 גם השופט שמגר מבחין בין פעולות מכוונות לבין פעולות רשלניות:
 ״...אם במהלכו של דיון בכנסת...המוקדש לענייני המוסד, ייפלט מפיו
 שמו החסוי של איש מוסד, יזכה לחיסיון״״ ״...אם בלהט הנאום ישמיד

 מסמך ־ יזכה לחסינות״54.
 לעומת פעולות אלה, לא יזכו לחסינות עבירות פליליות מתוכננות:
 ״אם ללא קשר לנושא הנאום ובמכוון...יעלה על במת הכנסת כדי

 לגלות סודות...־ אינו נהנה מחסינות״(ההדגשות במקור ־ ס.נ,).
 ״חבר כנסת אשר בשעת נאומו יבצע מעשה אלימות יזום...אינו נהנה

 מחסינות...״(ההדגשה שלנו ־ ם.נ.)
 ״חבר כנסת אשר ינצל את שהותו כדין בבניין הכנסת כדי להיכנס
 לחדרו של חבר כנסת אחר, מתוך כוונה לעיין שלא כדין בניירותיו או

 לשלוח בהם יד ־ אינו נהנה מחסינות.״(ההדגשה שלנו - ם.נ.).
 ״חבר כנסת שישרוף חפץ באולם המליאה או יעשה מעשה זדון

 אחר...לא יזכה לחסינות״״ (ההדגשה שלנו - ס.נ.<.
 אולם לא רק בנקודה זו של הבחנה בין מעשה מכוון למעשה רשלני

 דומים המבחנים של שני השופטים.
 ישנו דמיון גם בשימוש שעושה השופט שמגר במטבעות לשון מתחום

 דיני הנזיקין:
 ״ במהלכה ובאופן הכרוך בה״, ״כחלק אינטגרלי״ ״כעניין נגרר או

 משני״, ״חלק ממילוי התפקיד כדין ומשולב בו״.
 אלה מינוחים המופיעים בקביעות בפסקי-הדין העוסקים בכללי האחריות

 השילוחית, כפי שהראנו לעיל.
 למרות השימוש בלשון ״מבחן מהותי״ נראה לנו כי אין הבדלים
 ממשיים בין דעות שני השופטים: השופט שמגר והשופט ברק. מעניין
 לציין כי השופט שמגר לא מבחין בין הבעת דעה לבין מעשה, כפי שעשה

 השופט גולדברג.
 לשיטתו של שמגר, הכלל של פעולה נגררת וכרוכה, שאינה מכוונת,

 מתייחס הן להבעת דעה והן למעשה״.

 5. סיכום המבחנים

 כאמור לעיל, גישתם של השופטים שמגר וברק דומה במהותה.
 על־פי מבחן ״מתחם הסיכון הטבעי״, כלשונו של השופט ברק, לא
 ייהנו מחסינות הבעות דעה ומעשים של חבר כנסת (המהווים עבירה)
 אשר נעשו בזדון, כאשר חבר הכנסת מודע לעובדה כי הוא מבצע עבירה

 פלילית.
 כן לא ייהנו מחסינות מעשים פליליים מכוונים ומתוכננים מראש,
 אשר ניתן לראות בהם משום ניצול לרעה(351180) של החסינות, אף אם

 דוגמאות וגם הוא התייחס למקרה של גילוי סודות רשמיים שנדון מאוחר יותר
 בפרשת פהן.

 521 שם, בע׳ 727.
 531 שם, שם.

 541 שם, בע׳ 728.
 551 כל הדוגמאות שם, בע׳ 728.

 561 אם למשל חבר כנסת ישרוף חפץ באולם או יעשה מעשה זדון אחר, לא יזכה
 לחסינות. אולם אם בלהט הנאום ישמיד מסמך - יזכה לחסינות. דוגמא זו מביאה
 לדעתנו לאותה מסקנה אליה היה מגיע השופט גולדברג על פי מבחניו הוא, הואיל

 והמדובר במעשה רשלני.

 מבחנו של השופט גולדברג לא כולל התייחסות להגדרת התפקיד של
 חבר כנסת, אולם לעניין זה הוא מבחין בין הבעת דעה לבין מעשה.

 לדעתו, ״חבר כנסת ממצה את תפקידו בעיקר בדרך של הבעת דעה״.
 לפיכך, כל הבעת דעה של חבר כנסת תהנה מחסינות, ללא קשר להיותה
 ״מתוכננת״ או ״רשלנית״ בתנאי שקיימת הצדקה עניינית למסירת

 המידע.
 בנקודה זו עולה בברור המחלוקת בין השופט ברק לבין השופט

 גולדברג.
 לשיטתו של השופט ברק, מסירת ידיעה סודית, שתוכננה מראש,
 אינה נהנית מחסינות עניינית, אף אם זו נאמרה במסגרת התנגדותו

 למדיניות הביטחון של הממשלה.
 לשיטתו של השופט גולדברג:

 ״...אם קיימת הצדקה עניינית למסירת המידע, כגון שהדיון
 בכנסת נסב על עניין בטחוני... תעמוד החסינות לחבר הכנסת שמסר
 מידע שהוא חיוני לגיבוש ההחלטה המדינית, אם מסירת המידע הסודי

 תוכננה מראש ואם לאו״״(ההדגשה שלנו ־ ס.נ.).
 אולם, כלל זה לא יחול, לדעתו של השופט גולדברג, אם חבר הכנסת

 ביצע ״מעשה״(להבדיל מ״הבעת דעה״).
 לדעתו, כאמור, חבר כנסת ממצה את תפקידו בעיקר בדרך של הבעת
 דעה. לפיכך, ראוי לצמצם את היקף החסינות המוענקת לחבר כנסת

 בשל ״מעשה״.
 לעניין מעשים של חברי כנסת שמהווים עבירה פלילית, מאמץ בפועל
 השופט גולדברג את מבחנו של השופט ברק בכל הנוגע לאבחנה בין

 ״מעשה מכוון״ ל״מעשה רשלני״:
 ״... יש מקום לפרום את החסינות רק על מעשה (שאינו בגדר הבעת
 דעה) המהווה עבירה שיסוד המודעות נעדר ממנה(דוגמת עבירות רשלנות

 ועבירות של אחריות קפידה)״״.
 הצדקה לנקיטת גישה שונה בין מעשה לבין הבעת דעה מוצא השופט
 גולדברג ב״תקינותו של ההליך הדמוקרטי״. מדבריו עולה כאמור, כי

 עיקר תפקידו של חבר כנסת מתמקד ב״הבעת דעה״.

 (ב) הערות למבחנו של השופט גולדברג

 נקודת המוצא של השופט גולדברג היא כי יש לבחון את החסינות
 בקשר לתהליך הדמוקרטי שלשמו קיימת הכנסת ושלשמו נבחרו

 חברי הכנסת.
 משתמע מגישתו של השופט גולדברג כי לצורך קביעת גבולות
 החסינות יש להפנות את הזרקורים לתפקידו הציבורי של חבר הכנסת,

 השקפת עולמו הפוליטית והחברתית.
 גישה זו חשובה.

 היא מציעה לבחון ראשית את שאלת מעמדו של חבר הכנסת בדין
 הישראלי.

- היא מעמידה מבחן של מהות לקביעת מסגרת התפקיד.
 מעניין לציין כי עמדה זו מגלה מחלוקת נוספת בין גישות שני

 השופטים, המשנה לנשיא והשופט גולדברג.
 נקודת המוצא בגישתו של השופט ברק, היא חוקיותה של הפעולה*־.
 בשאלה כיצד, באיזה אופן, יש לבצע את התפקיד (שלא הוגדר). נדמה
 כי הדגש במבחנו של השופט ברק הוא ביחס בין הפעולה לבין החוק

 (בעיקר החוק הפלילי).
 השופט גולדברג לעומתו עוסק ביחס שבין הפעולה לבין התהליך

 הדמוקרטי.
 אין הוא עוסק בשאלה כיצד על חבר כנסת לבצע את תפקידו, אלא
 יש בדבריו הפניה לשאלה מהו תפקידו של חבר כנסת במשטר דמוקרטי,

 וכנבחר הציבור.
 ואולם, אין כמעט התייחסות בדבריו של השופט גולדברג, כאמור,
 למהותו של התפקיד ולהגבלות הנורמטיביות האפשריות על החסינות.
 עולה מדבריו כי אפילו חופש הביטוי של חבר כנסת אינו מוחלט49 אולם

 הוא איננו מפרט.
 עם זאת, מבחין השופט גולדברג בין הבעת דעה או מעשה בעלי אופי
 פרטי, לבין כאלה בעלי אופי ציבורי(הנובעים מתפקידו כנבחר ציבור).
 אבחנה זו היא מהותית. די בה כדי להוציא אל מחוץ לתחומי החסינות
 העניינית מעשים או הבעות דעה בעלות אופי פרטי, ללא צורך בהפעלת

 מבחן נוסף.
 רק לגבי הבעת דעה ומעשים בעלי אופי ציבורי תקום חסינות

 עניינית, בכפוף למגבלות שנקבעו לעיל.
 השופט גולדברג מאמץ לעניין זה את דבריו של הנשיא אגרנט בע״פ

:"255/68 
 ״זכויות החסינות ... לא הוענקו לחברי הכנסת, בשל עניינו הפרטי
 כביכול של כל אחד מהם ליהנות מהן, אלא רק מחמת האינטרס שיש

 לציבור בפעולתו התקינה של התהליך הדמוקרטי...״.

 461 שם, בע׳ 722.

 471 שם, בע׳ 723.
 481 כדבריו: ״הנחתו של חוק החסינות

 בביצוע פעולות מותרות בלבד״. שם, בע׳ 677.

 491 ״אולם גם חופש זה אינו מוחלט ואינו יכול להתיישב עם שימוש לרעה
 בזכות החסינות״. שם, בע׳ 721.

 501 מ״י ג׳ בן משה, לעיל הערה 7, בע׳ 436.
 511 פרשת פגתס>, לעיל הערה 1, בע׳ 728. הנשיא מדגים את מבחנו במספר



 לשמה; אין היא עומדת על רגליה היא״״.
 גם על־פי מבחנו של השופט גולדברג בפנחםי, מגיע השופט ברק

 למסקנה כי החסינות העניינית עומדת לח״כ נתניהו במקרה זה:
 ״נראה לנו, כי על־פי מבחן הרלבנטיות של השופט גולדברג להיקפה
 של החסינות העניינית, זו משתרעת על התנהגותו של ח״כ נתניהו
 בפרשה שלפנינו. התנהגות זו הינה הבעת דעה (ולא מעשה אחר<.הבעת
 דעה זו רלבנטית למילוי תפקידו של ח״כ נתניהו או למק מילוי תפקידו.
 קיימת ־ על־פי מבחנו של השופט גולדברג ־ ׳הצדקה עניינית למסירת

 המידע׳...״׳*.
 לבסוף, החד השופט ברק על מבחן ״מתחם הסיכוך, כפי שקבע אותו

 הוא עצמו בפרשת פנחםי.
 כן מתייחס לאותה דוגמא, אשר עוד הייתה היפותטית בתקופת פרשת
 פנחםי, ואשר היא היא ליבה של המחלוקת במקרה של ח״כ נתניהו״.

 אז שואל:
 ״לאיזה צד של הגדר נופל המקרה שלפנינו על פי חוות-דעתי בפרשת
 פנחסי?... נראה לי כי הכף נוטה לטובת גישת המשיבים. ח״כ נתניהו
 לא תכנן מראש את הקראת המסמך. הוא נגרר לכך בעקבות דברי
 תשובתו של שר החוץ. הייתה זו תגובה ספונטנית לטענה שהועלתה,
 לפיה המסמך לא היה קיים והוא אינו אלא ״בלוף״... הקראת המסמך
 מהווה תגובה מיידית לאירוע שלא הייתה לחבר הכנסת שליטה עליו,
 ושהכניסה אותו תוך מהלך הדיון הפרלמנטרי למצב נפשי שגרר אותו

 לתגובה״(ההדגשה שלנו ־ ס.נ.<63.
 לאור האמור לעיל, הרי שהעתירה (שכוונה כנגד החלטת היועץ

.6  המשפטי לממשלה שלא להעמיד לדין את ח״כ נתניהח, נדחתה4

 3. הערות לפםק־הדין
 פסק-הדין בעניין כהן ממחיש את ההבדלים המהותיים בין מבחני

 השופטים, כפי שנקבעו בפרשת פנחםי.
 לא ההחלטה לגופו של עניין היא הבעייתית, שהרי לשיטתו של הנשיא,
 כל שלושת המבחנים מובילים לאותה מסקנה אודות דחייתה של העתירה.
 לדעתנו, פסק־הדין העוסק בפרשת ח״כ נתניהו מתמקד באופייה של

 ההתערבות החדשה של בית־המשפט בפעילותה של הכנסת.
 הנשיא ברק בודק לא את טיב העבירה הפלילית שבוצעה, אלא את
 נסיבותיה: האם היא הייתה מכוונת, או שמא רשלנית. לשם כך עליו

 לנתח את השתלשלות העניינים במליאת הכנסת.
 ואכן, הויכוח בין העותרים למשיבים בפרשה זו היה סביב השאלה
 האם גילוי המסמך הסודי היה ״פרי תכנון מוקדם״ או שמא ״תגובה

 ספונטנית ובלתי מתוכננת.״
 עולה מדעתו של השופט ברק כי אילו היה מסווג את המקרה ל״גילוי
 סוד מתוכנן״, גם אם היה הדבר נאמר במסגרת דיון על מדיניות החוץ
 ומתוך מטרה ליידע את הציבור במעשיה של הממשלה, הרי שלא הייתה

 עומדת לח״כ נתניהו החסינות העניינית:
 ״בוודאי שהמקרה שלפנינו אינו דומה לדוגמא המובהקת להיעדרו של
 •סיכון טבעי וכרוך, מקום בו חבר הכנסת, מתוך התנגדותו למדיניות
 החוץ והביטחון של הממשלה, עולה על דוכן הכנסת ומקריא מתוך רשימה

 שהכין מראש ידיעות סודיות״65.
 ההבדל בין דעתו של השופט ברק לבין דעתו של השופט גולדברג

 בפרשת פנחסי מתחדד:
 לו היה נקבע כי ח״כ נתניה ו עשה את המעשה ללא שהוא ״נגרר״,
 הרי שעל־פי דעתו של השופט גולדברג - היה זוכה לחסינות בגין

 גילוי הסוד, שכן ישנה הצדקה עניינית למסירת המידע.
 על־פי דעתו של השופט ברק. כאמור, לא היה נהנה מחסינות.
 נראה לנו כי העיסוק בשאלת ה״הצדקה העניינית למסירת המידע״
 ראוי יותר, מבחינת הביקורת השיפוטית, מהעיסוק במצבם הנפשי של

 חברי הכנסת בשעת נאומיהם.
 פועל יוצא מהגישה שננקטה הוא כי בית-המשפט בוחן את העיתוי

 של מסירת המידע הסודי, ולא את תוכנו ומהותו.
 ניתן להסיק מפסק-הדין כי חבר כנסת יהא חסין מפני העמדה לדין
 על גילוי מידע סודי(בדומה לנסיבות של ״מסמך שטאובר״), אם מסר

 את המידע אחרי שעלה מן דהוא מהאופוזיציה ו״גרר״ אותו לכך.
 ואילו אם חבר הכנסת הוא זה אשר פתח את הדיון, אמר בדיוק את
 אותם דברים, אך מיוזמתו, ללא ש״נגרר״ לכך, אזי יהיה עליו לעמוד

 לדין.
 עולה מגישתו של השופט ברק, כי החסינות לא נועדה לאפשר לו
 דיווח לציבור, שהוא פרי תכנון מראש ובמודע, וכרוך בו עבירה של

 גילוי סודות.
 בכך ישנה התעלמות, לדעתנו, מחובת הדיווח וחובת הגילוי הקיימת

 בין חבר הכנסת לבין הציבור שבחר בו.
 אנו סבורים, כאמור, כי חובת דיווח זו אינה קמה רק לגבי מידע שהוא

 ״חוקי״.
 יפים לעניין זה דבריו של הנשיא שמגר בבג״צ 1/81**, כפי שצוטטו

 621 ראה לעיל ציטוט פסקה זו בהערה 39.

 631 פרשת כהן, לעיל הערה 2, פסקה 11-12 לפסק-הדין.

 641 נציין רק כי בעתירה זו ביקש עוד ח״כ רן כהן כי בג״צ יורה ליועץ המשפטי
 לממשלה לקיים חקירה כנגד החשודים בגילוי המסמך, ולחלק זה של העתירה

 נענה בית-המשפט-הגבוה-לצדק.

 651 פרשת פתן, לעיל הערה 1, בפסקה 12 לפסק-הדין.

 661 ש*רן נ׳ רש1ת השידור, פ״ד לה(3) 365.

 ך,ם קשורים במידה זו או אחרת, לתפקידו של חבר הכנסת״.
 נראה כי המבחנים אשר שימשו את השופט ברק לבחינת הדוגמאות
 עהעלה בפםק־דינו, היו בעיקרם המבחנים המקובלים לבחינת האחריות

 השילוחית בדיני הנזיקין.
 השופט גולדברג מציג עמדה אחרת.

 לשיטתו יש ראשית להבחין בין הבעת דעה של חבר כנסת לבין מעשה
 אחר.

י הבעת הדעה יופעל כלל על־פיו ברגיל הבעת דעה נהנית ב ג ^ | | | ; 
 ממסעות (למעט מקרים חריגים כאשר אין להבעת הדעה ולא כלום עם

 "/§*וי התפקיד).
 לדעתו, אין מקום להבחין בין הבעת דעה(המגבשת עבירה) שנעשתה
 במכוון לבץ זו שנעשתה ברשלנות ואין ליסוד הנפשי כל חשיבות לעניין

 זה.
 החסינות העניינית לא תחול אם הבעת הדעה אינה קשורה כלל
 לתפקידו של חבר הכנסת, דהיינו, אינה משרתת את התהליך הדמוקרטי

 שלשמו הוא נבחר.
 כן קובע השופט גולדברג מעין חזקה: ״כל ספק בעניין מחייב מסקנה
 בדבר קיומה של הזיקה בין הבעת הדעה ובין מילוי התפקיד או

 למען מילוי התפקיד״*־.
 באשר למעשה, החסינות תחול רק על עבירות שלא נדרש בהן יסוד

 נפשי(דוגמת עבירה ברשלנות).
 בכך דומה דעתו של השופט גולדברג לדעת עמיתיו, בהקשר זה, גם
 השופט גולדברג עושה שימוש במבחני ״היסוד הנפשי״ לסיווג מעשה

 כחסין או כחורג ממסגרת החסינות.
 נציץ רק כי לעניין המעשה, בעוד שהשופט ברק משאיר פתח לקביעת

 חריג בנושא״, דווקא השופט גולדברג קובע הלכה נוקשה.

ן בעניין כהן י ד ה - ק ס  פ

 1. עיקרי העובדות
 במקרה זה נדונה התבטאותו של ח״כ דאז בנימין נתניהו במסגרת דיון
 במליאת הכנסת, במהלך דיון בהצעת אי אמון בממשלה התייחס ח״כ
 נתניהו למסמך ברשותו, ממנו עולה, לדבריו, כי הממשלה מתכוונת

 לרדת מרמת הגולן.
 לאחר ששר החוץ השיב על הצעת אי האמון והתייחס למסמך עליו
 דיבר ח״כ נתניהו כ״בלוף״, ציטט ח״כ נתגיהו מתוך המסמך. ח״כ נתניהו
 ציטט סעיפים כתובים שמהם הסיק, כי קיימת אפשרות שצה״ל יעזוב
 את מוצב החרמון וכי תהא הסכמה להצבת כוחות זרים על הגולן, מסמך

 זה זכה לכינוי ״מסמך שטאובר״, על שם מחברו.
 בעקבות דברים אלה פנו מר שמואל כהן וח״כ רן כהן ליועץ המשפטי
 לממשלה וביקשו שהלה יגיש בקשה להסרת חסינותו של ח״כ נתניהו.
 לטענתם, עבר ח״כ נתניהו לכאורה עבירה על סעיפים 111 ו־ 117 לחוק
 העונשין, שכן המסמך ממנו הקריא ח״כ נתניהו את הדברים הוא מסמך

 צה״לי המסווג ״סודי ביותר״.
 היועץ המשפטי לממשלה השיב לשני הפונים כי עומדת לח״כ נתניהו
 החסינות המהותית בגין מעשיו. היועץ המשפטי לממשלה לא חיווה דעה

 לגבי השאלה האם ח״כ נתניהו אמנם עבר עבירה פלילית.
 לאור תשובתו של היועץ המשפטי לממשלה הוגשה עתירה לבג״צ.

 2, דעות השופטים ־ מפי השופט ברק
 בעתירה ישבו נשיא בית־ המשפט העליון השופט ברק, והשופטים אוד

 וזמיר.
 פםק־הדין נכתב ע״י הנשיא ברק, ואל דעתו הצטרפו שני השופטים

 האמורים.
 הוחלט, כי על פי המבחנים שנקבעו בפרשת פנחסי, המעשה שנעשה
 ע״י ח״כ נתניהו היה במילוי תפקידו ולפיכך נהנה מחסינות עניינית ־

 מקצועית. העתירה, לפיכך, נדחתה.
 השופט ברק מתייחס בפסק-דינו להנמקות של פרשת פנחםי, ומנתח

 את התבטאותו של ח״כ נתניהו לאור הנמקות אלה.
 באשר למבחנו של הנשיא שמגר בפנחסי, קובע השופט ברק:

 ״דומה שלא יכול להיות ספק בכך, כי הזיקה המהותית ־ על־פי מבחנו
 של הנשיא שמגר ־ בין הפעולה המותרת לבין העבירה שנעברה, מתקיימת
 בנסיבות שלפנינו. ח״כ נתניהו פעל במילוי תפקידו ולמען מילוי תפקידו
 שעה שנאם מעל בימת הכנסת. העבירה של גילוי סודות רשמיים נעברה
 על ידו - על פי הנחתנו ־ כחלק אינטגרלי מהפעילות הלגיטימית של
 נאום מעל דוכן הכנסת המנמק את עמדת מפלגתו להצעת אי האמון
 שהוגשה על ידה, וכעניין נגרר או משני לה. אין זו עבירה שבוצעה

 571 השופט ברק אמנם קובע, כאמור לעיל בהערה 21, כי:
 ״עשויות להיות פעולות של חבר כנסת הנעשות מתוך מחשבה פלילית, והן בכל

 זאת נופלות לגדר החסינות העניינית״, אולם אין פירוט לגבי אופיים של מקרים
 אלה, ונראה לנו בבירור כי המדובר בהריג.

 581 פרשת פנחסי, לעיל הערה 1, בע׳ 721.

 591 ראה נוסח האמור שם.

 601 פרשת כהן, לעיל הערה 2, בפסקה 7 לפסק-הדין.

 611 שם, בפסקה 9 לפסק-הדין.

 עקרון החסינות הוא
 מיסודותיו של משטר

 רפרזנטטיבי ודמוקרטי.
 החסינות פוגעת בעקרון
 השוויון בפני החוק. היא

 פוגעת בשלטון החוק. היא
 עשויה אן< לפגוע באופייה

 הדמוקרטי של המזינה.
 הגבלתה של החסינות

 מחייבת בחינה זהירה של כלל
 השאלות הקשורות בה

 פסק-הדין העוסק בפרשת
 ח״כ נתניהו ממחיש את

 אופיה של ביקורת שיפוטית
 חדשה: בג״צ בודק לא את

 מהות העברה הפלילית
 שבוצעה עי׳י חבר הכנסת
 אלא את נסיבותיה: האם

 היא מכוונת או רשלנית, האם
 פרי תכנון מראש או שמא

 ״ספונטאנית״
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 האם ראו> נ> נית המשפט

 יזעלימ ילמה מקרוב את

 הפעילות הפוליטית ואף את

 התרבות הפוליטית או שמא

 ״יצירתה ותיקונה של

 התרבות הפוליטית צרין

 שיהיו, בראש ובראשונה,

 בידי הכוחות הפוליטיים

׳!  עצמם,

 ולגיטימי הוא לפנות לדין האנגלו־אמריקאי לקבלת השראה פרשנית
 בכל הנוגע למטרותיה.

 שאלות כגון מעמדו של חבר הכנסת בשיטה הישראלית, מהות המנדט
 שהוא מקבל מהעם, שיטת הבחירות בישראל ומעמדה של מפלגה,

 קשורות קשר הדוק לשאלת היקפה של החסינות.
 שאלות פרשניות והשאיפה ל ״הרמוניה חקיקתית״ בין סעיף 1 לחוק
 החסינות לבין סעיפים אחרים הקשורים לאופייה של הכנסת כבית

. 6  הנבחרים של המדינה, מחייבות דיון מעמיק8
 מבחני האיזון שנקבעו בפרשת פנחםי אינם מתייחסים למכלול שאלות

 אלה.
 בית־המשפט-הגבוה־לצדק בחן את טיבה של הפעולה האסורה

 שנעשתה.
 הדגש הושם, מפי המשנה לנשיא דאז השופט ברק, על ״אופן הביצוע״

 של העבירה ועל מצבו הנפשי של חבר הכנסת.
 הראנו לעיל כי גישה זו תחייב את בית-המשפט העליון לבדוק את
 אופיים של הדיונים בכנסת, לחקור את אופן השתלשלות הדברים
 הנאמרים מעל דוכן הנואמים, ולבחון שאלות של ״תכנון״ מול

 ״ספונטניות״.
 בית-המשפט העליון עלול להפוך ל״שומר הסף״ על אופיו של הויכוח

 הפרלמנטרי,
 האם היה זה ויכוח ״לוהט״ שבו נגרר חבר הכנסת עד כדי כך ש״נפלטו״
 ממנו ידיעות סודיות, או שמא היה זה דיון רגוע עד כדי החלטה שמדובר

 בגילוי מידע ״מתוכנן מראש״.
 נשאל האם ראוי הוא כי ילווה בית־המשפט העליון מקרוב את הפעילות
 הפוליטית, ואף את התרבות הפוליטית, או שמא, כדבריו של השופט
 אלון: ״יצירתה ותיקונה של התרבות הפוליטית צריך שיהיו, בראש

 ובראשונה, בידי הכוחות הפוליטיים עצמם״9*.
 במשטר המבוסס על הפרדת רשויות, ״חשיבות עליונה ומכרעת נועדה
7. ההתערבות השיפוטית  לשמירת חוסנה ומעמדה של הרשות הפוליטית״0

 החדשה בחייים הפרלמנטריים עלולה לפגוע במעמדה זה.
 נסיים בדברים שאמר השופט שמגר, בבג״צ 5364/94:

 ״קיום ושמירה של חופש הפעולה הפוליטי שהוא חלק אינטגרלי וחיוני
 בכל משטר דמוקרטי...שלילתו הבלתי זהירה עלולה לשנות מאופייה של
 הדמוקרטיה... יש מחיר לדמוקרטיה והוא נובע, בין היתר, מן ההשלכות
 הקיצוניות אשר מתלוות לעתים לחירות הביטוי ולחופש הפעולה הפוליטי,
 לרבות המפלגתי, אך מחיר זה הוא ראוי וכדאי כדי לשמור על חיים

 חופשיים״!?,

: 6 7 ידי השופט ברק בעניין שליט נ׳ פרם  על־
 ״שיטת הממשל הדמוקרטית ניזונה מכך - ואף תלויה בכך ־ שמן
 הציבור ואליו תהיה זרימה חופשית של מידע, אשר נסב על הנושאים
כן יש הרואים  המרכזיים, המשפיעים על חיי הכלל ועל חיי הפרט. על־
 בזרימה החופשית של המידע מעין מפתח לפעולתה של המערכת

 הדמוקרטית כולה...״.
 נדמה לנו, כי מן הראוי לבחון שנית את התוצאות העלולות לנבוע
 מהפעלת מבחנים אלה על מעמדם של חברי הכנסת בפרט, על עקרון

 הפרדת הרשויות, ועל תפקודה של הכנסת בכלל.

ף דבר  • * סו
 היקפה של החסינות העניינית המוענקת לחבר כנסת, מחייבת בחינה
 של שאלות משפטיות רבות, ואינה יכולה להצטמצם לשאלות של

 ״עיתוי״ או ״מחשבה פלילית״.
 עקרון החסינות הוא מיסודותיו של משטר רפרזנטטיבי ודמוקרטי.

 החסינות פוגעת בעקרון השוויון בפני החוק. היא פוגעת בשלטון
 החוק. היא עשויה אף לפגוע באופייה הדמוקרטי של המדינה.

 הגבלתה של החסינות מחייבת בחינה זהירה של כלל השאלות הקשורות
 בה:

 שאלות כגון מטרתה של החסינות בשלהי המאה העשרים במשטר
 דמוקרטי. מהי התכלית שהיא ממלאה בפרלמנטריזם הישראלי. האם נכון

 671 בג״צ 1604-1601/90 שליט נ׳ פרס, פ״ד מד(3) 363,353.

 681 דיון מקיף בשאלות אלה חורג ממסגרת הרשימה ומהווה ,כאמור, נשוא
 עבודת דוקטורט.

 691 בג״צ 1635/90 ז׳רז׳גסלף נ׳ ראש הממשלה, פ״ד מה (1) 764,749.

 701 שם, שם.

 711 בג״צ 5364/94 ולנר ואח׳ נ׳ יו״ר מפלגת העבודה, פ״ד מט(1) 758, 780.
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 המאגר המקיף ביותר לדיני עבודה

 הכולל חקיקה, פסיקה, הסכמים

 קיבוציים, מאמרים ועוד

 לפרטים והזמנות:

 הוצאת ״הלכות״ גע׳ימ
 רה׳ התקוה 3, רמת השרון 47212

 טלפון: 03-5490545; פקס: 03-5492687

 • מאגר חקיקה מלא ומעודכן(זהה ל״דיניס״)

 • פסקי דין של בית המשפט העליון שפורסמו בפ״ד החל משנת 1968 (פ״ד כד)

 • פסקי דין של בית המשפט העליון שלא פורסמן בפ״ד החל משנת 1985

 • פסקי דין של בתי המשפט המחוזיים

 • מפתחות חקיקה
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