
לאומותהדתותהאושהתבועת-אמובה 5853/07בב"ץבעקבות:

 1ס) Oפור(טרסאולמרטאהודמרהממשלה,ראשב'

מבואא.

מגונהמעשהשלבעמהאביבבתלהשלוסמשפטבביתהורשערמווחייס

נגזררמוועל ,-1977התשלייז ,העונשיולחוק )ג( 348טעיףלפי ,הטכמהללא

ראשהחליטזה,עונשריצויתוסעסהציבור,לתועלתשירותשלעונש

משנהשלתוארלוולהעניק ,בממשלהלשררמוואתלמנותהממשלה

בעקבותהכנטת,ידיועלהממשלהידיעלאושרהמינויהממשלה,לראש

משוס ,רמוושלמינויואתלבטלישכינטעושבהעתירההוגשהזאת

קבעווגרוניטיה'פרוקצהשופטיסקיצוני,באופוטבירבלתיהואשהמינוי

אתלקבלשישטברהארבלהשופטתואילוהעתירה,אתלדחותשיש

העתירה,

מייוכללאנטיבותבאילוקובעהממשלהלחוק-יטוד: )ג( 6טעיף

נידווהמורשעאסבממשלה:שרלתפקידלהתמנותבפליליסשהורשע

שגמרמעתשניסשבעחלפוטרסשרלתפקידמינויווביוס ,מאטרלעונש

המאוחר,לפיהכולבעניינו,הדיופטקמתומיוסאומאטרואתלרצות

נגזרלאאךבפליליס,שהורשעשמימהטעיףללמודאפשרהחיובדרךעל

מעתשניסשבעחלפווכברמאטרעונשעליושנגזראו ,מאטרעונשעליו

להתמנותיוכל ,בעניינוהדיופטקשניתומעתאומאטרואתלרצותשגמר

למאטרונידוושהורשעמיכיעודמורההטעיףבממשלה,שרלתפקיד

השניסשבעמועדחלףטרסאסגסבממשלהשרלתפקידלהתמנותיוכל

שבהבעברהכיהמרכזיתהבחירותועדתראשיושבקבעאסוזאתהאמור,

קלוו,משוסהיהלאהמתמנההורשע

וארבליה'פרוקצהשופטותשלדינופטקהתבטטשעליוהמרכזיהציר

מינויובשאלתהמשפטיההטדראתממצהאינוהאמור )ג( 6שטעיףהיה

הטטטוטוריההטדראתלראותיש ,לגישתובפליליס,שהורשעמישללשר

הטבירות:מבחושלהמידהאמותידיעללהשלימושישכמיהאמור

 ,זאתבכללהיפטלעלוללחוק )ג( 6טעיףשלהמידהבאמותהעומדמינוי

מהטבירות,החורגבאופודעתושיקולאתהפעילשהממנהיימצאאס

עמדרמוושלשמינויוטברהפרוקצ'יההשופטת ,דנוהמקרהבנטיבות

טביר,בלתיהיהשהמינויטברהארבלהשופטתואילו ,הטבירותבמבחו

המרכזיהטעס ,פרוקצ'יההשופטתשללמטקנתההצטרףגרוניטהשופט

השופטהכנטת,ידיעלאושררמוושלשמינויוהעובדההיהלמטקנתו

המשפטלביתלואלהמינוי,אתאישרהשהכנטתשמשעהטברגרוניט

המינוי,אתולפטוללהתערב

דניאלעיישהמשפטולתורתהשוואתיאזרחילמשפטהקתדרהמופקדהמניין,מןפרופסור

אביב,תלאונירבסיטתלמשפטיס,הפקולטהרובינשטיין,

וסבורותכשורותב.

לסבירותכשירותביןההבחנה . 1

אמתידיעלמושלמותלמינויכשירותשעניינוחוקשהוראותההלכה
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שמימורהאינושהחוקהעובדהכיברקהשופטקבעזהבמקרה , 2ךתות

 ,מטויסלתפקידלהתמנותיכולאינוקלוועמהשישבעברהשהורשע

כאמוראדסשללמינויוטטטוטורית "מניעת-טףיישאיורקפירושה

צריכהאינההממנהשהרשותהדברמשמעותאיוואולסלתפקיד,

דברההרשעה,אתבחשבווהמביאבאופודעתהשיקולאתלהפעיל

קבעברקהשופט , 3ממינוילהימנעלחובהדברשלבטופולהביאשעשוי

כשירותתנאילקבועאיוטטטוטורייסכשירותתנאיבהעדרייכיאמנס

פתח ,הטבירותלמבחוהממנההרשותאתבהכפיפוואולס , 4 "הלכתייס

ביתבפטיקתשמקורסכשירותתנאישלשורהלהחלתפתחברקהשופט

השופטשיצרההבחנההטטטוטורייס,הכשירותהוראותלצדהמשפט,

לביופטיקתייסכשירותתנאימלהוטיףהמשפטביתהימנעותביוברק

הרשותשלהדעתשיקולהפעלתטבירותעלשיפוטיתביקורתהפעלת

משאלתהמשפטביתהתערבותהעתקתאחרות,במיליס-הממנה

במידה ,אפואהיא-המינוישלהטבירותלשאלתלהתמנותהכשירות

עלהטבירותמבחושלהמידהאמתהחלתמלאכותית,הבחנהרבה,

נוטףהמינוילכשרותמבחניסהוטפתפירושההממנההרשותהחלטת

יה'פרוקצהשופטותמילאושבוהרחבהתוכואכו,בחוק,הקבועיסלאלו

מבחואתרמוןבענייושלהוהדיובפטקירביס)עמודיספני(עלוארבל

מוכיח ,הממנההרשותידיעלהדעתשיקוללהפעלתהנוגעבכל ,הטבירות

 , 5ההבחנהמלאכותיותאת

הדיובפטקוארבליה'פרוקצהשופטותידיעלהוחלההאמורהההלכה

מתקיימיסרמוושבענייואףכיקבעהיה'פרוקצהשופטת ,רמוןבפרשת

סהמינויעלזאתבכל ,בממשלהכשרלמינויוהטטוטורייסהכשירותתנאי

אמונה),עניין(להלן: 3346 ) 4 ( 2007תק-על

 ,) 1989 ( 487 ) 4מב(פייד

 , 491בעמישס,

שס, 4

פיידוהשיכון,הבינוישרנ'אייזנברג 6163/92בבגייץאושרהעוודבענייןשנקבעהההלכה

המידותוטוהרתקיןמינהללמעןאזרחים-אמיתי 4267/93ובבגייץ ;) 1993 ( 229 ) 2מז(

גס:ראואמיתי),עניין(להלן: ) 1993 ( 459-457,441 ) 5מז(פיידישראל,ממשלתראש Iנ

 404 ) 5מז(פיידישראל,ממשלת Iנבישראלהשלטוןאיכותלמעןהתנועה 3094/93בגייץ

 ) 6נז(פיידהממשלה,ראש Iנבישראלהשלטוןאיכותלמעןהתנועה 1993/03בגייץ ;) 1993 (

817 , 867 ) 2003 (, 
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שבסעיףההסדר IIאמרה:ארבלהשופטתלויוא . 6הסבירותבמבחןלעמוד

שלמועמדותולפסילתהעילותאתממצהאינוהיסודלחוקוג) 6

 ,למינויסףמניעתתממתקיישאיןמקוםוגםשרלמשרתאדם

לאחרהמינויבשאלתההחלטהאתלקבלהמוסמךהגורםמחויב

הרלוונטייםהשיקוליםמכלולבחינתשבכללודעתשיקולהפעלת

 . 7I1ביניהםאיזוןועריכת

הסבירותךרישתואימוץפוזיטיביהסךרשלילי,הסךרחסר, . 2

מתעוררת , 9חוזיםשלבפרשנותםאו 8החקיקהבפרשנותעוסקיםאנוכאשר

שמאאוולאקונה) IIחסר IIקייםהנורמטיביבהסדראםהשאלהאחתלא

 . lס IIשליליהסדר IIבאמצעותוליצורביקשוההסדריוצרי

נמנענורמטיביהסדרשליוצרוכאשרקייםחסרשלמצב

האנושי.השכלמגבלותעקב ,מסויםלענייןבנוגע ,הסדרמיצירת

הואברק 'פרופשלכביטויואך ,יכולתוכמיטבעשהההסדריוצר

II נכשלII הסדרידיותחתוהוציאII נכהII שII שלםונאיII II . שלמצב

להחילוהתכווןנורמטיביהסדרשליוצרוכאשרקייםשליליהסדר

באותושאינםבתחומיםמלהחילוולהימנעאחדמוגדרענייןעל

לזוקרובהאודומהבעיהבהםלהתעוררעשויהאםגם ,עניין

עלמכללאאמירה IIהואשליליהסדר . 12המוסדרבתחוםהמתעוררת

שלבמקרה .חשיןהשופטכותב 1311מסוימיםבתחומיםהחוקבלעדיות

או IIמדעתשתיקה IIהיאההסדריוצרשלשתיקתו ,שליליהסדר

ברק. 'פרופשלטו~ויכב , I411מדברתשתיקה"

 ,אדםשללמינויוכשירותתנאישקבע ,סטטוטוריהסדראםהשאלה

 ,נוספיםכשירותתנאישללהחלתםבאשרשליליהסדראוחסריצר

הממוניםשלהכשירותתנאיבשאלתשעסקהבפסיקהגםהתעוררה

השופטעורר ,פנחסיהשרסגובפרשת ,כךבכירים.ומנהלממשללתפקידי

בדברסטטוטוריתהוראהבהיעדרלראותאיןאםהשאלהאתרבק

שלילי.הסדרמשום ,אישוםכתבנגדושהוגששרסגןשלכהונתוהפסקת

קבעשהחוקהעובדה ,לדבריו .בשלילהזושאלהעלהשיבברקהשופט

אמותאתגםלהםבנוסףלהחילמקוםשאיןמשמעהאיןכשירותתנאי

Iנויילמביחססבירותמבחןשלהמידה S . 

השופטתקבעהרמוובפרשתהדיןבפסקגם ,האלהלדבריםבהמשך

לחוק-יסוד:וג) 6בסעיףהנקובותמינויעלשההגבלותמקוםכייה'פרוקצ

לעניין 'שליליהסדר'לפנינוכיהדברפירושאין II ,מתקיימותאינןהממשלה

גם .הואבאשרמינויכלהמכשיר ,הממנההגורםשלהדעתשיקולהפעלת

שיקוללהפעילהסמכותבעלעל ,לכהונהתיסטטוטורמניעות-סףבהעדר

יםיהרלבנטםיקוליהשביןראויאיזוןולאזן ,למינויבאשרסבירדעת

 . 16I1הראויהיחסימשקלםפיעל ,לעניין

 IIשליליהסדר IIהמונחאתנוקטיםה'יופרוקצברקהשופטיםאםספק

הסדריצרלאהסטטוטוריההסדרכיאמנםקובעיםהם .ראויבאופן

הסטטוטוריותהכשירותהוראותאתמשלימיםאינםהםואולם ,שלילי

משלימיםהם ;הפסיקהיצירות ,חדשותכשירותהוראותבאמצעות

סבירותשלזו ,אחרתמשפטיתבגזרהפעולהבאמצעותאלההוראות

שלזהמהלכםכיסבוראניואולםהממנה.הגורםשלהדעתשיקול

ביןהפסיקהשיצרהשההבחנהבקביעתיתומךיה'ופרוקצברקםיהשופט

שלהוספתםלבין ,הפסיקהיצירי ,חדשיםכשירותתנאימהוספתהימנעות

במידההיא ,הממנההגורםשלהדעתשיקולבחינתלצורךסבירותמבחני

 .מלאכותיתרבה

השלמתשלמהלךהפסיקהנקטהמדועלהביןאפשר ,זאתעם

חקיקתהסבירות.מבחןהחלתשלבדרךהסטטוטוריותהכשירותהוראות

תפקידיםבעלישללמינוייםהכשירותתנאיאתהמסדירההכנסת

להניחהיהאפשרשבו ,קודםבעידןנוצרהובמנהלבממשלבכירים

המתמניםהמדינהבמנהלתפקידיםבעליוכן ,ישראליםשפוליטיקאים

בקביעותצורךהיהולא ,ראויותשיותיאסגולותבעלייהיו ,ידםעל

שלמינוייםהדעתעללהעלותשאיןכגון ,מאליוהמובןשלסטטוטוריות

העשוריםשלבעידן .בכיריםוציבורייםפוליטייםלתפקידיםםיעבריינ

Iהאחרונים לאהקודםבעידןשנוצרוהסטטוטוריותהכשירותהוראות , 7

הוספתדרךעל ,הפסיקהבאמצעותלהשלימןצורךוהיה ,עודהתאימו

 . 18הממנההגורםדעתשיקוללסבירותהדרישה

היהלארמוובפרשתשנדוןהסטטוטוריבהסדרכיסבוראני ,ואולם

שקבע ,"בייפוזיטסטטוטוריהסדרייהיה ."ישלילהסדרייהיהולא "חסריי

בממשלה.לשרלהתמנותכשירפליליבדיןשהורשעמיתנאיםבאילו

טענות:שתילטעוןברצוני ,זאתלקביעהבהמשך

ממצהכהסדרלראותוישפוזיטיבי,בהסדרשמדוברמאחר ,ראשית

זההסדרעללהוסיףואי-אפשר ,בפליליםשהורשעמישלמינויויןיענשל

הסבירות.עילתהפעלתדרךעל ,הפסוקהההלכהבאמצעות

השיקוליםשקלולאתהמשקףכהסדרזההסדרלראותיש ,שנית

שלהןהדיןבפסקיוארבליה'פרוקצהשופטותידיעלשהועלוהעיקריים

רמוו.בפרשת

השופטתשלדינהפסקבאמצעותזואחרונהנקודהיםגלהדאפשר

להילקחהצריכיםעיקרייםשיקוליםשלושהמנתהארבלהשופטתארבל.

בפליליםשהורשעשרהממנהגורםשלסבירדעתשיקולבמסגרתבחשבון

 : 19הממשלה :לחוק-יסודוג) 6בסעיףהקבועיםרותיהכשבתנאישעמדאך

ועדהעונשוריצוימההרשעהשחלףהזמןמשךדהיינוהזמן.גורםוא)

בלתישהמינוילקבועהנטייהתגברכךיותרקצרהזמןשמשךככל .למינוי

 .ולהפך ,סביר

תגברכך ,יותררמהלמשרהבמינוישמדוברככל .המשרהרוםוב)

 .ולהפך ,סבירבלתישהמינוילקבועהנטייה

לקבועיהיהנטתגברכך ,יותרחמורהשהעברהככל .העברהאופיוג)

 .ולהפך ,סבירבלתישהמינוי

ףיבסעכברכמגולםאלהמשיקוליםאחדכללראותישיכסבוראני

ףיבסעהקבועההכשירותמגבלתאתלראותשישבאופן ,לחוקוג) 6

 :אלההשיקוליםשלשקלולכמגלמת

משבעפחותשלתקופהחלפהאםכימורהוג) 6סעיףהזמן:גורםוא)

לאאזכיהדיןפסקמתןמאזאומאסרעונששלצויוירתוםמאזשנים

שר.לתפקידלהתמנותאדםיוכל

השולייםוכותרתשרלתפקידבמינויעוסקהסעיף :המשרהרוםוב)

 .) IIשריםשלכשירותםייהסעיף:של
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שנגזרעברה ) 1 ( :ערבותשלסוגיםבשניעוסקהסעיףהעברה:אופי )ג(

שנגזרעברה ) 2 ( ;השנים)שבעלמגבלתתחולה(ישמאסרעונשבעקבותיה

למגבלתתחולה(איןקלוןעמהשאיןנקבעואולםמאסרעונשבעקבותיה

השנים).שבע

שיקולאתדינהבפסקמאודהדגישהיהיפרוקצהשופטתלכ,ךבדומה

מינוי" ,לדבריה !יובנבחריוהציבורבעובדיהציבוראמון IIעלהשמירה

עלול ] ... [מוסריפגםבהםשדבקתפקידיםבעלישלציבוריותלכהונות

במעמדןלשקףהאמורות ,השלטוןבמערכותהציבוראמוןאתלערער

החברהחיימושתתיםעליהםהאתייםהיסודעקרונותאתוברמתן

 )ג( 6סעיףאתלראותאיןאםהיאהמתעוררתהשאלהואולם . 20Ilבישראל

משקללושנתןוכמיזהשיקולבחשבוןשהביאכמיהממשלהלחוק-יסוד:

שבסעיף.הכשירותמגבלתשלקביעתהבמסגרת

החובהאתשלהםהדיןבפסקיהדגישווגרוניסיהיפרוקצהשופטים

איןשלפיההכרעתםבמסגרת .בכנסתכבודלנהוגהמשפטביתעלהמוטלת

משקלידםעלניתןהסבירות,ממידתכחורגרמוןשלמינויואתלראות

מלמדדלעילהניתוחואולם . 2Iהכנסתידיעלאושרשהמינוילעובדהכבד

הכשירותלתנאיבנוסףהסבירותעילתהחלתביסודהעומדהחשיבהשקו

דווקאמבטאהממשלה,לחוק-יסוד: )ג( 6בסעיףהנקוביםהסטטוטוריים

כמהשלשקלולמגלםלחוק )ג( 6סעיףכמחוקקת.לכנסתמועטכבודמתן

תוךעליהםחוזראואלהשיקוליםעלמוסיףהמשפטביתואולם ,שיקולים

הכנסת.זאתשעשתהמזושונהבדרךאותםמשקללשהוא

האחרונותהשניםבשלושים .נוספתמזוויתגםהדבריםאתלהציגאפשר

הואהמשפטביתהעליון.המשפטביתשלהאקטיביזםעלרבותדורב

השלטוןרשויותשלבהחלטותיהןיותרמתערבשהואככלאקטיביסט

ניתנהטרםכישדומהאקטיביזםמגליםרמוןבפרשתהדיןפסקי . 22האחרות

-העליוןהמשפטביתשלהאקטיביזםשעניינםדיוניםבמסגרתהדעתעליו

הוספהתוך ,מפורשחוקסעיףלצדהסבירותמבחןהפעלתדרךעלאקטיביזם

בהוראותהמגולמיםהשיקוליםשלמחדששקלולתוךאוהחוקהוראותעל

/1908א IIרבעשההלכהספקאין . 23החוק מ IIבעהמאוחזהמזרחיבנק 94

שיפוטיתביקורתלהפעילהמשפטלביתשמאפשרת , 24שיתופיכפרמגזל Iנ

שלהשיפוטיהאקטיביזםשיאהייתה ,ביטולהדרךעלהכנסתחקיקתעל

כימסתבררמוןבפרשתארבלהשופטתשלדינהמפסקואולםהמשפט.בית

 ,זאתבמקום ,אפשר .המשפטביתידיעלחוקשלמפורשבביטולצורךאין

באופן-החוקבמקוםלמעשהאך-החוקלצדהסבירותעילתאתלהפעיל

המשפט.ביתידיעלשנקבעובאיזוניםבחוקשנקבעוהאיזוניםאתהממיר

סבירותג.

גרוניסהשופטשלהכפירהזברי . 1

השופטהשמיעזהדיןבפסקנוספת.מסיבהמענייןרמוןבפרשתהדיןפסק

שצמיחתוהמבחן-הסבירותמבחןשלברציותוכפירהדבריגרוניס

כהתפתחות ,ספקללא ,להיחשבצריכיםבפסיקההנרחבתוהפעלתו

האחרונים.העשוריםבשלושתהישראליהמנהליבמשפטביותרהחשובה

המשפטאתלהחזירמאשרפחותלאהציעגרוניסהשופט ,דברשלבעיקרו

 :דבריוואלההסבירות.מבחןלעידןקודםלמצבוהישראליהמנהלי

זאבאוב :כוסיצ .שר.לעבמושמוורםחיי

פרוקצייה.השופטתשלזינהלפטק 15 , 13פטי , 1ה"שלעילאמונה,ענייו

ארבל,השופטתשלזינהלפטק 5 , 3פטישס,

נ'ויזאל 4341/99ע"פ ;) 2000 ( 259 , 240 ) 4 ( 1נפ"זישראל,מזינתנ'פלוני 92/00בש"פ

 , 574,554 ) 6נט(פ"זסולטן,נ'ביטון 9818/01רע"פ ;) 1999 ( 329 ) 3נג(פ"זישראל,מזינת

591-590 , 611 ) 2005 (. 

 ;) l) 282, 299 (1987מא(פ"זזולוטולוב, Iנמ IIבעלטכסטילחברה"אתא" 554/83ע"א

 ) 3מא(פ"זשלמה,בן Iנמ IIבעציבוריתלתחבורהשיתופיתאגוזה"זן" 228/85ע"א

 ) 2004 ( 106 ) 4נח(פ"זשגב,ז IIעו Iנבע"מ ) 1978 (היפמול 9609/01ע"א ;) 1987 ( 40 , 34

היפ).מול:ענייו(להלו

ראו:פרשניתשאלההיאשליליהטזראוחטרהואנורמטיביהטזראסשהשאלהכןעל 10

 .) 2001 ( 141-140החוזהפרשנות-רביעיכרןבמשפטפרשנותרבקאהרו

 . 141,139בעמישס, 11

לעילהיפ,מולענייו ;) 1993 ( 113החקיקהפרשנות-שניכרןבמשפטפרשנותרבקאהרו 12

 . 128בעמי , 9ה"ש

 1פ"מ, IIבעצריכהומוצריאביזריפפורופ Iנוהפצהיצוריבואא.ש.י.ר. 5768/94רע"א 13

 . 402-401,395-394בעמישס,גסראו .).ר.י.ש.אענייו(להלו: ) 1998 ( 394 , 289 ) 4נב(

 . 140בעמי , 10ה"שלעילברק, 14

 , 458-456בעמי , 5ה"שלעילאמיתי,ענייו 15

השופטתזאת,עספרוקצייה.השופטתשלזינהלפטק 24פטי , 1ה"שלעילאמונה,ענייו 16

שיקולמרחבעללהשפיעיכולותלמינויבאשרהטטטוטוריותהמגבלותכיקבעהפרוקצי'ה

הממנה,הגורסשלהזעת

המטזרת"ייהוועזהמשיטתבישראלהמפלגותשללמעברהשינויאתלקשורשניתוייתכו 17

שלהפוליטיתהמערכתאתהשחיתההפריימריזשיטתשלפיולטיעווהפריימריז.לשיטת

ממשללסזריהערות-ישראלמזינתשללשגשוגהתנאיפאבינרישלמהראו:ישראל

 .) 2006וטכנולוגיה,במזעמתקזסלמחקרנאמושמואל(מוטז 9-7בישראל

בכיריס,ציבורייסתפקיזיסבעלישלמינוייסשפטלההעליווהמשפטביתבפטיקתלזיוו 18

 .) 2008 (אחזיעשרפרקותרבותמשפטמאוטנרמנחסראו:זו,בפטיקהולתמיכה

ארבל.השופטתשלזינהלפטק 15 , 13-12פטי , 1ה"שלעילאמונה,ענייו 19

פרוקצייה.השופטתשלזינהלפטק 14פטישס, 20

גרוניט.השופטשלזינולפטק 6-2ופטיפרוקצייה,השופטתשלזינהלפטק 26-25פטישס, 21

 .) 2005 ( 7זמשפטעליהערכה"-שיפוטיייאקטיביזסמאוטנרמנחס 22

הרשותשל ] ...נפועלהייעיקרחשיו:השופטאמר , 412בעמי , 13ה"שלעיל ,.ר.י.ש.אבענייו 23

נתייצבוהרשויותשתיוביולשפוט.הואהשופטתהרשותשלופועלהלחוקק,הואהמחוקקת

כלהו,ועושותלרעותה,אישהמאזינותשופטתורשותמחוקקתרשותהזזייס;יכבוזיחטי

להראוי-יוזעתהרשויותמשתיאחתכליתריעליכו:זולתה.כיבוזתוןבשלה,מהואחת

בפרשתהזיובפטקמתקיימיסאלהזבריסאסטפקגבולותיה".מצוייסהיכו-שתזע

העשוריסבשלושתהישראליהמנהליבמשפטשחלוההתפתחויותשלפיהלטענהרמון,

השלטוורשויותלביוהעליווהמשפטביתשביוהטמכויותבחלוקתשיבושגרמוהאחרוניס

רותביקורתי"מבטבג"ץ:שלציבוריתיימעורבותגביזוורותראו:המזינה,שלהאחרות

בג"ץשלמקומו-ונגזבעזשיפוטי:אקטיביזפזותוויואבקרמניצרמרזכיגביזוו,

מבטבג"ץ:שלציטריתיימעורטתגביזוולהלו:(המאמר(התש"ט) 69הישראליתבחברה

ונגז).בעזשיפוטי:אקטיביזפלהלו:הטפרביקורתי";

 .) 1995 ( 221 ) 4מט(פ"ז 24 0
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אוהסבירותחוסרמעילתלהתעלםעלינוכי ,לומרבכוונתיאיו"

בעילותשימושלהעדיףהואהשקפתיפיעללעשותשראוימה .לבטלה

שיקוליםכמו ,קונקרטיותיותרושהינויחסיתמצומצמתפריסהבעלות

הפשטהברמתנמצאיםאלהפגמיםאועילותאפליה.אוזרהמטרה ,זרים

הדעתשיקולשלהמרחבאתיקטיובהםהשימושכוועליותרנמוכה

חוסרשלבעילההשימוש .המשפטיתהוודאותאתויגבירהשיפוטי

אפשרויותכלמוצוכאשרורקואן ,קיצונייםבמקריםמוצדקיהאסבירות

בפגיעהמדומכאשרובמיוחד ,יותרמדויקותעילותבאמצעותהביקורת

 . /25Iאדםבזכויות

לכןהתשובה ? 26סיגרונהשופטשלזהלכתמרחיקלמהלןגרםמה

השופטמצביעשעליהו ,הסבירותממבחוהעולותבעיותבשלושנעוצה

גרוניס.

השווהגרוניסהשופט .משפטיבלתיאופיבעלהמבחוהיות ,ראשית

עלץ"בגמפקחשבאמצעותםנוספיםמבחניםלשניהסבירותמבחואת

כשמדובר ,לדבריו .דיוניכשלשלוהמבחוסמכותחוסרשלהמבחו :המנהל

המומחיות .המשפטביתשלוייחודויתרונולעיובולט II ,אלהמבחניםבשני

שלבשאלותהינה ,בפרטהמינהליהמשפטובתחום ,בכללהמשפטתיבשל

יתרווהמשפטלביתאיו ,זאתלעומת ] ... [פרוצדורלייםםיפגמושלסמכות

 • 27I1סבירותחוסרשלבנושאעודפתמומחיותאומיוחד

דימולהוא ,מופשטמבחוהואהסבירותשמבחומאחר ,שנית

מעצימההסבירות]מבחו[שלהגבוההההפשטהרמת II .משפטיתאי-ודאות

המשפטית.אי-הוודאותאתמגדילהוממילאהשיפוטיהדעתשיקולאת

יישומהלביוהמשפטיביקוםהגבוהמיקומהביואדירמרחביוצרתהיא

 . 28I1קונקרטיבמקרה

הרשותדעתשיקולבהחלפתכרוכההסבירותמבחוהפעלת ,שלישית

אתחומטיוקבעםלקבלגםצרין" .המשפטביתדעתבשיקולהמנהלית

שיקולאתשםאינוהמשפטביתכי ,זהבהקשרלעיתיםהחוזרתהאמירה

 , /Iההחלטהאתלקבלבדיושהוסמכההרשותשלדעתהשיקולתחתדעתו

בשלבהחלטהמתערבהמשפטביתכאשרלעיתים" .סיגרונהשופטכותב

דעתהשיקולתחתדעתושיקולאתמעמידבהחלטהוא ,סבירותחוסר

שיקולאתמלשיםלהימנעהמשפטביתעל /Iמוסיף:והוא . 29I1הרשותשל

מבחינהגםאלארטוריכענייורקלא ,הרשותשלדעתהשיקולתחתדעתו

יה:'פרוקצהשופטת ,השארביו ,אמרהאלהדבריםעל . 30Ilיישומית

II שיקולבמקום 'ריהסב'דעתושיקולאתיעמידהמשפטביתשמאהחשש

הסמכותבהפעלתלנעליהויכנס ,המנהליתהרשותשל 'סביריהבלת'דעתה

 • 3lIlממנולהתעלםואיובעלמא,חששאינו ,הנתונה

הואהסבירותלתיעלצדגרוניסהשופטשהציבהשאלהסימו

עלהסבירותעילתמלכהעשוריםשלושהכמעטבמשןבעתה.התפתחות

עילתאתגרוניסהשופטמשווהבצדקכולו.הישראליהלינהמהמשפט

3מלכותיתהוראה IIכמכברזהשהוכרה ,הלבתוםלנורמתהסבירות 2 תון , 11

כאדם ,לתוכהבלעה IIהיאהסבירותעילתשלצמיחתהמאזכיכותבשהוא

שלהעילות ,(למשלבעמשהוכרופרטיקולריותעילות ,שובעיודעשאינו

שלושתשלהערכהנדרשתמכברזה . 3311זרים)שיקוליםושלזרהמטרה

כןעללהצרגםאפשר .במשפטנוהסבירותעילתהופעלהשבהםהעשורים

תון ,וחסרונותיהועלהסבירותעילתיתרונותעלהמלמדת ,כזאתשהערכה

האקדמיהידיעלכהעדנערכהלא , IIבלעה IIשהפיקוחלעילותהשוואתה

דווקאהואזהבהקשרמאתגרתחשיבהשמציעשמיגםמענייוהמשפטית.

 . 34אקדמימלומדולא ,שופט

שברצוניכל . 35הבאותבשורותשכזאתהערכהלערוןבכוונתיאיו

לשלושבנוגעראשוניותמחשבותכמההוא ,שכזאתהערכהלקראת ,להציע

הסבירות.מבחובהפעלתהכרוכותגרוניסהשופטעיהצבשעליהוהבעיות

הסבירותבעילתמשפטי"ו"לאיימשפטי" • 2

עילתשלשמבחניההיאגרוניסהשופטהצביעשעליההראשונההבעיה

ביוהבחנהלהציעמבקשאניזהבהקשרמשפטיים.בלתיהםהסבירות

זו ,האחתהדרןאתבפסיקה.הסבירותמבחוהופעלשבהודרכיםשתי

 ."משפטיתסבירות /Iלכנותאפשר ,המקריםבמרביתהמבחוהופעלשבה

לכנותאפשר ,המקריםבמיעוטהמבחוהופעלשבה ,האחרתהדרןאת

 . /36Iמקצועיתסבירות"

בוחוהואמשפטיתכסבירותהסבירותמבחואתמפעיל"ץבגכאשר

המשפטייםלעקרונותראוימשקלהמנהליתהרשותנתנהשבההמידהאת

משפטיתנורמהנמצאהאילו ,כאלהבמקריםלפעולותיה.הרלוונטיים

ואתלשקולהרשותשעלהשיקוליםסוגאתמפורשותהקובעת ,חקוקה

ביתבחינתאזכי ,אלהמשיקוליםאחדלכללתתהרשותשעלהמשקל

הייתההאמורההמשפטיתהנורמהלאורהרשותשלהימעשאתהמשפט

המשפטשביתאומריםהיינוכזהבמקרה ,אכומאליה.כמובנתנתפסת

אתבהפעילואולםתפקידיו.במסגרתמובהקבאופוהנופלתפקידמילא

מעשיאתבוחולאהוא .אחרתבדרן"ץבגפועלתיהמשפטהסבירותמבחו

פעולתכיקובעאלא ,ומפורשתחקוקהמשפטיתנורמהשללאורההרשות

המשפטמתוכניחלקהמהווים ,עקרונותשלשורהידיעלנשלטתהרשות

משקלמתודרןעלהעקרונותביולאזוהמנהליתהרשותעלוכי ,נהיהמדשל

עלהחליםהמשפטייםהעקרונותקביעתבאמצעות .מהםאחדלכלראוי

 ,אלהעקרונותביולאזועליהשבוהאופוקביעתובאמצעות ,הרשותמעשה

 ,מאיוישחדשהפוזיטיביתמשפטיתנורמה ,למעשה ,ץ"בגאפואיוצק

האופואתהיינו ,הרשותפעלהשבההדרןאתבוחוהואלאורהאשר

ואת ,פעולתהעלהחליםהמשפטייםהעקרונותאתהרשותאיתרהשבו

הסבירותשהפעלתעולהגםמכאו . 37אלהעקרונותביואיזנהשבוהאופו

ביחסשיפוטיאקטיביזםשלמהלןהיאהמשפטביתידיעלהמשפטית

 .נבחנתשפעולתההמנהליתלרשותביחסמאשרפחותלאלכנסת

מכנהשאניבדרןהסבירותמבחואתץ"בגמפעילמהמקריםבחלק

בדרןהסבירותמבחואתמפעילהמשפטביתכאשר . IIמקצועיתרותיסב"

םיהנופל ,המנהלרשויותשלהמקצועייםהשיקוליםאתלגופםבוחוהוא ,זו

המפעילשופט .הרשותשלהייחודייםיםיהמקצועוהידעותיהמומחבגדר

מנתעלשלו IIהישרשכל IIבלמעשהמשתמשהסבירותמבחואתזובדרן

 . 38סבירההיאהרשותידיעלהסמכותהפעלתשבההמידהאתלבחוו

שימושעושהאינותיהמקצועהסבירותמבחואתהמפעילשופטמשמע:

בידעמשתמשהוא .כשופטאוכמשפטולוייחודישהואכישורבאיזה

 . 39מסוימתחברתיתקבוצהעםהנמנהכאדםשרכש
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משפטיאינוהסבירותמבחןכיאומרגרוניסהשופטכאשרלפיכ,ך

חוסרשלבנושאעודפתמומחיותאומיוחדיתרוןהמשפטלביתאין"ו

נוגעשהדברככלצודקהואבלבד,חלקיבאופןצודקהוא ,"סבירות

ואולם ,"מקצועיתסבירות"כשלכמבחןהסבירותמבחןשללהפעלתו

 ,"משפטיתסבירות"כדווקאהסבירותמבחןהופעלהמקריםברובכאמור

 ,משפטכביתץ"בגשלהפעילותבתחוםבמובהקהנופלבאופןקרי:

לאי-משפטיותבאשרגרוניסהשופטשלהערתוכיאעירמוסגרבמאמר

שלנוספיםבהקשריםהמתעוררתבעיהעלאורשופכתהסבירותמבחן

כ,ך ,האחרוניםבעשוריםהתפתחשזהכפי ,הישראליהמנהליהמשפט

שמגרהשופטשלעמדתונדחתה ,השפיטותדוקטרינתשלבהקשר ,למשל

/910ץ"בבג ומנהליותפוליטיותהחלטותשלפיה , 40הבטחוושר Iברסלר 86

בתחוםנמצאשלהן "הכובדמרכז"ו ,מצומצםשלהןהמשפטישהממד

תחתשפיטות,לבלתיתיחשבנה ,אחרותמדינהרשויותשלהמומחיות

בעקבות ,"שפיטהכולייעקרונישבאופןהעמדהבפסיקההתקבלהזאת

פוליטיתהחלטהבכלמשפטיממדלאתררבקושישאיןומאחר ,זאת

 ,מנהליתאופוליטיתשאלהבכלהמכריעלגוףץ"בגעצמוהפך ,ומנהלית

באשר "האחרונההמילהיינתונהלהיותעשויההמדינהמוסדותשמביןכך

 ,לבלשיםכדאי ,נכוניםאלהדרבים ,ץ"לבגומנהליותפוליטיותלהחלטות

אוהפוליטיתהמערכתהחלטתאתלהכשירבחרץ"בגשבהםבמקריםגם

הציבורי,המנהל

 ,ץ"לבגנתונהלהיותצריכהאינה "האחרונההמילהיילגישתיואולם

בהמשך ,מנהליתאופוליטיתהחלטהלכלבאשרהמדינה,מוסדותכלמבין

הכובדשמרכזבענייניםכיסבוראנישמגר,השופטשלשלעיללגישתו

אלהרשויות ,אחרותמדינהרשויותשלהמומחיותבתחוםנמצאשלהם

שלושתמבין ,לכךבדומה ,"האחרונההמילהייבעלותלהיותשצריכותהן

אםהבוחן ,השניהמשנהמבחןרק ,המידתיותמבחןשלהמשנהמבחני

מבחןהוא ,לנדרשמעברראוייםבערכיםפוגעשננקטהשלטוניהאמצעי

שנבחרבאמצעיישהאם-הראשוןהמשנהמבחןואילו ,מובהקמשפטי

הפגיעהשביןהיחס-השלישיהמשנהומבחן-המטרהלהשגתלהביא

בהםישאםשספקמבחניםשניהם-בציבורהפגיעהלעומתבפרט

גרוניסהשופטמצביעשעליההבעיהכיעולהאלהמדבריםמשפטי,תוכן

לאמתעוררת-ץ"בגידיעלמשפטייםלאמבחניםהפעלתשלהבעיה-

גםאלא ,)"מקצועיתסבירותיי(שכיניתיהסבירותעילתשלבהקשררק

המידתיות,דוקטרינתשלובהקשרהשפיטותדוקטרינתשלבהקשר

הסבירותעילתבהפעלתאי-ודאות . 3

עילתשללהפעלתהבאשרגרוניסהשופטהצביעשעליההשנייההבעיה

מוליד ,נטעןכךזה,דרבהעילה,שלהמופשטבתוכנהנעוצההסבירות

 , 41משפטיתאי-ודאות

ץ"בגאין ,המשפטיתהסבירותמבחןאתבהפעילוכיטענתיקודם

מאתרשהואעקרונותאלא ,ומפורשתחקוקהמשפטיתנורמהמפעיל

משקלותנותןהואושלהם ,הנדונהלהחלטהכרלוונטייםהמדינהבמשפט

הכרוךאי-הוודאותשורשטמוןזובנקודה ,אכן ,ביניהםומאזןיחסיים

 oשללאיתורםנוסחהבנמצאאיןהמשפטית:הסבירותשלבהפעלתה

גרוניס,השופטשלזינולפסק IIפס' , 1היישלעילאמונה,ענייו 25

זינהלפסק 33פסישס,ראוגרוניס,השופטשללכפירתוהתנגזווארבלפרוקצייההשופטות 26

ארבל,השופטתשלזינהלפסק 19ופס'פרוקצייההשופטתשל

שחלוההתפתחויותבעקבותשלפיולטיעווגרוניס,השופטשלהזיולפסק 9פסישס, 27

יתרוובהסלושאיובזרביסעוסקבגייץהחלהאחרוניסבעשוריסהישראליהמנהליבמשפט

לעילביקורתייי,מבטבגייץ:שלציבוריתיימעורבותגביזווראו:האחרות,השלטוורשויותעל

 , 97-92בעמי , 23הייש

שס, 28

גרוניס,השופטשלזינולפסק 10פסישס, 29

גרוניס,השופטשלזינולפסק IIפסישס, 30

פרוקצי'ה,השופטתשלזינהלפסק 33פסישס, 31

כהווניליפריזמו(זניאל 313גכרןחוזיםמכללאייותנאיסלבייתוסמאוטנרמנחס 32

 ,) 2003עורכיס,

גרוניס,השופטשלזינולפסק 9פסי , 1היישלעילאמונה,ענייו 33

סבירותיישלמושגיסיישניזותויואבאצללמצואניתוכזאתלהערכהראשוניסצעזיס 34

זהמאמרשלמרביתוזאת,עס ,) 2003 ( 459-456 , 417אחלקמאמרים-שמגרספר

הסבירותמבחולהפעלתזהיינו ,ההליכיתייהסבירותייגישתמכנהשהמחברלמהמוקזש

בתוכוולאהמנהלית,ההחלטההתקבלהשבובהליןהמתמקזבאופובגייץיזיעל

להלו, 36היישגסראובפסיקה,הסבירותעילתהופעלהשבוהעיקריהמישור-ההחלטה

שעמזההמבקרות,ראשונתמחרביס,כמהיזיעלהסבירותעילתמקרההשניסבמהלן

מיכלהייתההפעלתה,שלהמוקזמיסבשלביסעוזבעילההכרוכותמהבעיותרבותעל

גס:ראו ,) 1982 ( 102יבמשפטיםהמינהליייבמשפטהסבירותביקורתעלייהערותשקז

 7 , 5וביקורתתיאוריההסבירותיישלהפוליטיקהשיפוטי:ככוחזעתיישיקולשמיררונו

כוכמו(תשמייט), 5יזמשפטעיוניהמנהליייבזיווסבירותשפיטותייעללנזוימשה ;) 1994 (

לטיעוו(תשנייה), 25 , 5וביקורתתיאוריההפוליטיקהיישלייהסבירותמאוטנרמנחסראו:

ההתפתחויותלנוכחתפקיזסאתכיאותמילאולאוהתקשורתהמשפטיתהאקזמיהשלפיו

סומרהללראו:האחרונ,םיבעשוריסישראלשלהציבוריבמשפטשחלוהלכתמרחיקות

מטהפרקליטמכאוי("רואיסלא-משסשרואיסיזרביסרבק:אהרועלפוזנרייריצ'רז

523 , 537-531 ) 2007 (, 

זותויואבראו:בגייץשלהמסורתיותהפיקוחלעילותהשוואתהתוןהסבירותבעילתלזיוו 35

 ; 25-16,5בעמי , 23היישלעילונג,דבעזשיפוטי:אקטיביזםבבגייץיישיפוטיייאקטיביזס

בעזשיפוטי:אקטיביזםהגנהייכתבתפקיזו:שלהרחבהוהתפיסהייבגייץקרמניצרמרזכי

 , 190-187 , 165בעמי , 23היישלעילונגז,

בפתחבישראלותרבותמשפטמאוטנר,מנחס ; 34היישלעילמאוטנר,ראו:נרחבלזיוו 36

אתמחלק , 34היישלעילזותו,גספורסס);(טרס ) 2008 (חמישיפרקואחתהעשריםהמאה

הראשוו,מהסוגבמצביססוגיס,לשניבגייץיזיעלהסבירותעילתהופעלהשבהסהמצביס

המנהליתהרשותאתשהנחוהשיקוליסלבזיקתהופעלהסבירותמבחומהותיתיי,ייסבירות

ובמיוחזהאלה,משיקוליסאחזלכלנתנהשהרשותהיחסיהמשקללבזיקתבהחלטתה,

יושמוהליכיתיי,ייסבירותהשני,מהסוגבמצביסהמנהלית,הרשותהגיעהשאליהלתוצאה

וזאתהמנהלית,ההחלטההתקבלהשבולתהליןבאשרזרישותשלשורהבגייץיזיעל

אתבהפעילוכיטועוזותוהמנהל,בפעולתושיטתיותהוגנותענייניות,להבטיחבמטרה

בהפעילומאשרפחותואקטיביסטייותרצנועבאופובגייץפועלההליכיתהסבירותמבחו

ההליכיתהסבירותזרישתהמעשיתמהבחינהזאת,עסהמהותית,הסבירותמבחואת

המהותית,הסבירותמזרישתיותרתובעניתלהיותעשויה

מקריס,באלפיהמשפטיתהסבירותמבחואתבגייץהפעילהשמוניסשנותראשיתמאז 37

מקריסעשרותבכמההמינהל,רשויותיזיעלשהתקבלוההחלטותאתאישרכללבזרן

חמישי,פרק,שס,מאוטנרראו:נרחבלזיווהרשויות,שלהחלטותיהואתבגייץפסל

38 Clifford Geertz, COlllmon Sense as a Cllitllrai Systenl, in LOCAL KNOWLEDGE 

) 1983 ( 73 FURTHER ESSAYS IN INTERPRETIVE ANTHROPOLOGY -; ,לעילמאוטנר

כמספרישופטיסעלכפייה:לגיטימציה,יישכל-ישר,מאוטנרמנחסרביעי;פרק , 18הייש

 ,) II (1998זפליליםסיפוריס"

סבירותשלכמבחוהסבירותמבחואתבגייץהפעילשבהסהמקריסשלהמכריעברוב 39

מצאמקריסבכמהזאת,עסהמנהל,רשויותשלמעשיהוסבירותאתאישרהואמקצועית

הרשות,שלוהמומחיותהיזעבתחוסהנמצאתמנהלית,רשותיזיעלשהתקבלההחלטהכי

חמישי,פרק , 36היישלעילמאוטנר,ראו:נרחבלזיווסבירה,בלתיהייתה

 ,) 1988 ( 441 ) 2מב(פייז 40

היישלעילקרמניצר,גס:ראו , 458-457 , 438בעמ' , 34היישלעילזותו,ראו:זההלטיעוו 41

 , 226-224,217-216בעמי , 35
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משפטשלהעצוםהתכניםעושרמתוךאחרים,ולא ,מסוימיםעקרונות

 ,מסוימתפוליטיתאומנהליתהחלטהלצורךכרלוונטייםהמדינה,

שאותרומשעה ,לעקרונותיחסייםמשקלותלמתןנוסחהבנמצאואין

 42ולאיזונם.המשפטית,מהבחינהםיכרלוונטי

סטנדרטשלמהסוגמשפטיתנורמהכמובןהיאסבירותמנג,ד

שלהפעלתםכלל,בדרךדיוק).שלנמוכהברמהבהנמסרשתוכנה(נורמה

נמסרשתוכנן(נורמותכלליםשלשורהמולידההפסיקהידיעלסטנדרטים

כדוגמה .הסטנדרטשלקונקרטיזציההמהווים ,דיוק)שלגבוההברמהבהן

-39ו 12שבסעיפיםהלבתוםנורמתשלההפעלהלשמשיכולהבולטת

הפעלתהאם . 43הפסיקהידיעל-1973ג"תשלכללי),(חלקהחוזיםלחוק

בדרךהתפתחההאחרוניםהעשוריםבשלושתץ"בגידיעלהסבירותעילת

מחקרבלאזושאלהעללהשיבמתקשהאניכללים?שלשורהוהולידהזו

להציעמוכןאניואולם ,העילההופעלהשבהםהדיןפסקיאלפישלמקיף

נורמותשלהפעלתןתוךכללבדרךהמתקייםשהתהליךההיפותזהאת

תוךגםהתקיים ,כלליםשלשורהבהתגבשותשסופוסטנדרטמסוג

 .הסבירותעילתשלהפעלתה

שלהפעלתןהאם :נוספתשאלהמעליםגרוניסהשופטשלדבריו

זרים)שיקולים(למשל:המנהליהמשפטשלהאחרותהפיקוחעילות

עללהשיבמתקשהאנייותר?רבהמשפטיתלוודאותלהובילעשויה

שלהפעלתהדרךעיקרשלגישתימאחרכילהעירברצוניואולםזו.שאלה

זושעילהסבוראני ,"משפטיתסבירותייהיאץ"בגיידעלהסבירותעילת

עילותבוחנותשאותםמאלוהמנהליתההחלטהשלאחריםממדיםבוחנת

המנהלי.המשפטשלהמסורתיותהפיקוח

השיפוטיהזעתבשיקולהמנהליהזעתשיקולהחלפת . 4

עילתשלשהפעלתההיאגרוניסהשופטהצביעשעליההשלישיתהבעיה

בשיקולהמנהליתהרשותשלהדעתשיקולבהחלפתכרוכההסבירות

 . 44המשפטביתשלהדעת

שנותסוףעד .גרוניסהשופטשלזוביקורתושורשיאתלהביןנקל

על ."המנהלחוקיותעקרוןייהישראליהמנהליבמשפטשלטהשבעים

שהוענקוסמכויותמאותןאךנהניתמנהליתרשותיי ,זהעיקרוןפי

יוצאתהמוקצב,מהתחוםלחרוגהרשותהתיימרה ] ... [הדיןמכוחלה

ולאכמוהםמעשיה ,זהשלומבחינתו ,הדיןשלהכרתומתחוםהיא

החל ,ץ"בגתפסשבוהאופןנגזרהמנהלחוקיותמעקרון . 45 "היו

המשפטבתחוםתפקידואת ,השבעיםשנותסוףועדהמדינהמקום

עלמהותיתביקורתלהפעילשאמורכמיעצמוראהלאץ"בגהמנהלי:

אתלאתרשצריךכמיעצמוראההוא ;המנהלרשויותשלהחלטותיהן

אםולקבוע ,תפקידיםולבעלילמוסדותקבעשהדיןהסמכותתחום

אפואפעלץ"בגממנו.חרגושמאאו ,זהסמכותתחוםבגדרפעלואלה

בהמשךהמנהלית.לרשותשהוקצתההסמכותשל "הגבולותשומר"כ

הפסילהטעמיאתניסחהואמנהליתהחלטהפסלץ"שבגמקוםלכ,ך

םיהנוגעבמונחיםאלא ,לגופהההחלטהלעצםהנוגעיםבמונחיםלא

התקבלהשההחלטההעובדהדהיינו ,הרשותשלהסמכותלמתחם

 . 46מסמכותבחריגה

שלמקומואתתפסההסבירותעילתכאשרהשתנהזהדבריםמצב

המנהליהמשפטומתפתחצבינשעליוהמרכזיריכצהמנהלחוקיותעקרון

שומריימלהיותץ"בגחדל ,הסבירותעילתשלהפעלתהעםהישראלי.

ההחלטותאתשבוחןלמיעצמווהפך ,מנהליותהחלטותשל "הגבולות

נעשתה ,"מקצועיתסבירות"כהסבירותעילתהפעלתשלבמקרים .גופן

החלפתבדברגרוניסהשופטשלוהערתו ,ההחלטותשללגופןהבחינה

שלבמקריםמוצדקת.-השיפוטיהדעתבשיקולהמנהליהדעתשיקול

שבהםהמקריםרוב(שהם "משפטיתסבירות"כהסבירותעילתהפעלת

הייתההבחינהאך ,גופןהמנהלהחלטותאמנםנבחנוהעילה)הופעלה

שבחינהמשום ,גרוניסהשופטשללביקורתומקוםאפואואין ,משפטית

לגופן.ההחלטותשלבחינהפירושהאין ,החלטותשלמשפטית

םיהעשורשלהשפיטותדוקטרינתשלשהצירוףספקאין ,זאתעם

עילתעםיחד-נושאבכללדיון"ץבגשעריפתיחתדהיינו-האחרונים

בדברהאחרוןההכרעהכוחלבעל"ץבגאתהפך ,המשפטיתהסבירות

ץ"שבגהרושםאתליצורעשוישאכןדבר ,ומנהליותפוליטיותשאלות

 .דעתובשיקולהמנהליהדעתשיקולאתדברשלבסופומחליף

טיכוסד.

יותר.רחבבהקשרומוופרשתאתלמקםהראוימןהדבריםלסיכום

שיאוהיאבממשלהלשררמוןחייםשלמינויונגדשהוגשההעתירה

כמעטהוארל"בצהנהיקצלביןהשרביןשאירעאירועשבותהליךשל

התקייםכאשר ,הראשוןבשלב .המשפטיותמשמעויותיומבחינתלחלוטין

 . 47הפליליהמשפטפיעלהאירועמשמעויותהוארו ,רמוןשלהפלילימשפטו

מוארלהיותהחלהוא ,רועיבאהפליליהטיפולמשהסתיים ,השניבשלב

העתירההוגשהזה(בשלבהמנהליהמשפטפיעלמשמעויותיומבחינת

וביקשהאירועעלהמשפטיהשיחהשתלט ,השלביםבשני .זו)רשימהנשוא

 ,ציבוריותמשמעויותגםהיולאירועואולם .משמעויותיואתלהכתיב

ברגע ,בידיונתוניםגורלייםמדינהשענייני ,כשררמוןשללתפקודושנגעו

המשפטיחיהשהשתלטותלנוכחכידומה .למלחמהיציאהערבשלקריטי

שהיהלמשקלזכולאוהןלשולייםנדחקואלהמשמעויות ,האירועעל

העשוריםשלהשפיטותדוקטרינתכיטענתיזוברשימה .להןלהינתןצריך

באשר "האחרונההמילהיינתונהשלולמוסדץ"בגאתהפכההאחרונים

המתקייםהציבוריבדיוןשגםמסתבר .ומנהליותפוליטיותלהחלטות

 •למשפט. "האחרונההמילהיינתונההמשפטלביתמחוץ
4112ץ"בבגברקהשופטשלזינופטקלשמשיכולבולטתכזוגמה 42 המרכזעדאלה 99/

 .) 2002 ( 393 ) 5נו(ז"פ ,יפואביבתלעיריתנ'המשפטי

-החזשההאזרחיתבחקיקהוטטנזרטיסכלליסיימאוטנרמנחס ; 32ש"הלעיל ,מאוטנר 43

קוזקטיימאוטנרמנחס(תשמ"ח); 321יזמשפטיםהחקיקה"שלתורת-המשפטלשאלת

 .) 2007 ( 199לומשפטים "המקובלהמשפטשל

 . 23בעמי , 35ש"הלעיל ,זותו ; 459-456 'בעמ , 34ש"הלעילזותו,גס:ראוזולנקוזה 44

422יבעמ , 34ש"הלעיל ,זותוגס:ראו .) 1986 ( 35מנהלימשפטדככהברון 45 ,420-419 . 

98ץ"בגלזוגמה:ראו 46 ץ"בג ;) 1956 ( 49 , 40יז"פ ,המזונותעלהמפקחנ'לזרוביץ 54/

261  .) 1961 ( 1169 , 1151טוז"פ ,החברותרשםנ'כרדוש 60/

כיצזיי :יבנטפח ,רביעיפרק 18ש"הלעיל ,מאוטנרראו:האירועשלאלובהיבטיסלזיוו 47

 ."רמון?השרשלהגנתואתלנהלהיהניתו

המשפט 52


