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*מאורענת

,?הממשלהשלאוהפרלמנטשל-החקיקהיוזמות.א
שליוזמות.2ןמבוא.1;הפרטיתהחקיקהשלהשוואתיתבחינה.ב

;החקיקהשלההשוואתיתהבחינהסיכום.3,פרטיתחקיקה

ונתוניםהמשפטיהמצב-הכנסתשללחוקיםהיזמותמקור.ג
נגיסה.2,בישראלהמחוקקתכרשותהכנסת.1,אמפיריים
לצמיחהההסברים.ד,מחוקקתכרשותהכנסתשלבסמכותה
,בללי.1992-2006,1בשניםבישראלהפרטיתבחקיקההדרמטית

;הפרטיתהחקיקהאתשהעצימופוליטייםמקרושינויים.2

סיכום.ה,בישראלהשלטוןרשויותביןחדשיםאיזונים.3

?הממשלהשלאוהפרלמנטשל-החקיקהיוזמות.א

שכן,ביותרמרכזיערךהחוקיםיצירתלמעשהיש,המודרניתבדמוקרטיה
מאבקיםשלפרי,ציבוריתוצרשהיא,החוקיםמערכת.היסודלבנתהואהחוק

למערכתוהבסיסחברתיתלהסכמהביטויהיא,פוליטיותופשרותדמוקרטיים
הינוהנבחריםבית,הרשויותיהפרדתעקרוןפיעל.החוקואכיפתהמשפט

מופקדתהמבצעתהרשות.ולאישורםהחוקיםליצירתהאחראי,המחוקקתהרשות
על.מהחוקחריגותבדברהכרעותעלמופקדתהשופטתוהרשות,החוקיםיישוםעל

מתוקף,הפרלמנטבידילחקיקההראשיתהסמכותנתונהבדמוקרטיה,זהעיקרוןפי
הבחירות.(המחוקקיםבית)הבלעדיתסמכותוומתוקף(המחוקקתהרשות)הגדרתו

וכך,השונותהמפלגותשלהאידיאולוגיותהעמדותעלבהתבססנערכותלפרלמנט
.האזרחיםריבונותשלהפלורליזםאתהפרלמנטמבטא

מרכזיתפקידהמדינותבמרביתהפרלמנטיםמילאו19-וה18-ההמאותבמהלך

החברהבמדעיומרצהציבוריתלמדיניותדוקטור,לשעברכנסתחברת* .(1998)1'ס,אספרהחוקיםרוחעלמונטסקיהמקדדהדהשרל1
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מאורענת

הצעותשלהעיקרייםהיזמיםשהיוהם,הממשלותולא,הפרלמנטחברי;בחקיקה
,הפרלמנטשלבכוחוירידהחלה20-ההמאהשלהשנייהבמחצית,אולם.2החוק
.החקיקהביוזמותכךובתוך

ובעיקר,אחריםשלטוןגופילטובת,הפרלמנטבכוחירידהעלמצביעים3חוקרים
בזמניםמדיניותלעצבהצורך.המבצעתהרשותהתחזקותשלהבולטהתהליךעל
;דרמטייםעולמייםשינויים-ובעקבותיוהבינגושיהמתח,טכנולוגיתמהפכהשל

חברתייםבמתחים,רבותפעמים,המלוויםהמהיריםהשינויים;המוגברהתיעוש
יותרמהירבאופןהחלטותלקבללצורךהביאואלהכל,ודאותחוסרובתנאי
שלבכוחםלירידהנוסףהסבר.המבצעתלרשותהכוחלהעברתוכך,יותרוריכוזי

במשטר.המפלגותשלובעוצמתןהפרלמנטריהמשטרבמבנהנעוץהפרלמנטים

וחבריהממשלהשראשומאחר,מתוכוהממשלהאתבוחרהפרלמנט,פרלמנטרי
מרכזותשהמפלגותומאחר,המפלגותראשי,כללבדרך,גםהםהמבצעתהרשות
.ביותררבהעוצמההמבצעתהרשותבידימתרכזת,רבפוליטיכוחבידיהן

,בפועל,התהפכושהיוצרותלכךגרמההמבצעתלרשותהכוחמרכזהעברת
בנושאגםרבהסמכותבידיהריכזההמבצעתהרשות.החקיקהיזמותבנושאגם

:אמצעיםבשנישימושידיעלנעשההממשלהבידיהחקיקהסמכותריכוז.החקיקה

היזמות,אמנם.הממשלהבידיבעיקררוכזהחוקהצעותלהכנתהיוזמה-האחד
בפועלאך,המבצעתהרשותלביןהמחוקקיםביןמתחלקתלחקיקההמהותית
,לכךנוסף.ממשלתיתביזמותחוקיםבעיקרהם,דברשלבסופו,שחוקקוהחוקים

.הפרלמנטחברישלפרטיתחוקהצעתבפניגבוהיםחסמיםשמעמידותמדינותיש
השניהאמצעי.מוביללמחוקקולא,בעיקר,חוקיםלמאשרהפרלמנטהפךכך
חקיקתהיקף,המדינותברוב.משנהבחקיקתלעסוקלממשלהסמכותהענקתהוא

מובאתהמשנהחקיקתכאשר,מכךיתירה.הראשיתמהחקיקהגבוההמשנה
.הממשלהשלהקואליציוניכוחהבשלאישורואתמקבלתזו,הפרלמנטלאישור
בנושאגםרבהסמכות,בפועל,בידיהריכזההמבצעתשהרשות,היאהתוצאה
ממשלתיתחקיקהלביןפרטיתחקיקהביןההתפלגותאתעתהנבחן.החקיקה
.פרלמנטיםבכמה

Herbert,:אצלראוהדמוקרטיותבמדינותהחקיקהשלוההסדריםהמהותעל2 Doring

"!,Bay

'ם,
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?1992-2006,בישראלהפרטיתבחקיקההדרמטיתהצמיחהאירעהכיצד

הפרטיתהחקיקהשלהשוואתיתבחינה.ב

מבוא.1
המשטריםשבמרבית,העלתהלחקיקההיזמותאפיקישלהשוואתית4בחינה

"פרטיתיזמות"והממשלהיזמות:יזמותאפיקישנילפחותקיימיםהפרלמנטריים
להלן.בהמשךנעמודעליו,נוסףאפיקקייםהמדינותמןבחלק.הפרלמנטחברישל

:6באירופהפרלמנטרייםמשטריםבמספרהפרטיתהחקיקהשל5השוואתייםנתונים

-אחרתאוממשלתית,"פרטית"שיוזמתהבחקיקהההצלחה:1טבלה
2/2003שנת

הכולסךאחרתכיוזמהחוקיםביוזמהחוקיםביוזמהחוקיםהמדינהשם
שהתקבלו--ממשלתית-פרטית

שהתקבלושהתקבלו

%100(ועדותיוזמת)%51%43%6שראל'

%100(הציבוריוזמת)%35%64%1איטליה

%100-%29%71אנגליה

%100(מפלגותיוזמת)%26%69%5רמניה:

%100-%12%88צרפת

החקיקהשלהעיקריהיזמותאפיק,באירופההגדוליםשבפרלמנטיםמוריםהנתונים
ביוזמתשמקורה,2003בשנתשהתקבלההחקיקה,זאתעם.הממשלהיוזמתהיא

היאאףהוכנסהצרפת)בישראלכמו,פרלמנטרייםמשטריםעםמדינותכוללתההשוואה4
.(חזקופרלמנטרממשלהראששלדפוסעםמשולבבההנשיאותישהמשטרהיות,להשוואה

,הפוליטיתהתרבותעלוההבחנות,בנתוניםבעיקרמתמקדתההשוואה,היריעהקוצרמפאת
.הוכנסולא,וכדומההבחירותשיטת

,הפרלמנטיםחבריכיוזמתשעלוחוקהצעותשלההצלחהלאחוזימתייחסההשוואתיההיבט5
אחוזשכיןבהשוואהולא,אתרתכיוזמהאוממשלתיתכיוזמהשעכרוהחוקלהצעותבהשוואה

לעיסוקרבהחשיבותשאיןמניחהמאמר,דהיינו.שעברוהחוקיםמספרלביןהחוקיםהנחת
להתמקדהראוימןלכךובהמשך,זהנתוןולניתוח,שהונחוהפרטיותהחוקהצעותבמספר
.השונותבמדינותהחייםואורחותהמדיניותעלהמשפיעות,הדרךכלאתשצלחובאלה

h@://www.kne:הכנסתוארכיוןהכנסתשלהסטטיסטיהשנתון-ישראל:לנתוניםהמקור6

(2007.4.2408visited)185)

sset

.gov.iVmainheb/home.asp;;י.1ת0שא1ןעק.שע:אנגליה**
Legislation(visited1851ע2007.5.10) servis, ;:

about

/howflaws/private.cfm4]Factsheet

(2007.5.808visited)185)pdf.

w4

ww.parliament.uk.documents/upload/lo:;גרמניה:.www

(2007.5.108visited1851)

bundestag

.de/htdocsAarliament/index.html;איטליה:.www

(2007.5.100visited)185)documentotesto.asp/9393/9387/

c9383

afaera.it/docestv;צרפת:

(2006,.ed5ש)T .AND .Pobmcs OF

.

FRANCE

I9

Wright, Twi ~GOVERNMEJ,ת800ןל.
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מאורענת

מהחקיקהלשלישמעל,באיטליה:מהחקיקהנכבדחלקמהווה,הפרלמנטחברי
מעטמהווההיאובגרמניהבבריטניה;(%35)הפרלמנטחברישלביזמותמקורה
,יותרנמוךהאחוזבצרפת;(בגרמניה%26;בבריטניה%29)מהחקיקהמרבעיותר
.%12לכדימגיעהואגםאך

השניםבמהלךהפרטיתהחקיקהבאחוזהירידהאוהגידולשלהמגמהבחינת
היוותה,1992-1994-ו,1987-1992השניםשלבקדנציות,שבאיטליהמלמדת
שיעורהירדהאחרוןובעשור;החקיקהמכלל%55-למעלהפרטיתהחקיקה
.(%35)החוקיםמכלללשלישמעלמהווההיאעתהגםאך,בהדרגה

,נעהשנהבכלהפרטיתהחקיקהכאשר,עשוריםלאורךתנודותישנן,באנגליה
החוקיםמספרביןקשרנמצאלא.החקיקהסךמתוך%30-ל%15בין,כללבדרך

שנהבאותה.הממשלהאתהמרכיבההמפלגהלביןכלשהיבשנהשעברוהפרטיים
,1972-1976בשנים%17-מ:האחרוניםבעשוריםמתונהעלייההייתהבגרמניה

תקופותביןהפרטיתהחקיקהביזמותתנודותהיו,בצרפת.2003בשנת%26-ל
מיטראןבתקופת%9-ל;(70-הבשנות)פומפידובימי%16-מ:השונותהנשיאות

2001-ו2000בשנת:עלייהבהתחלההייתהשיראקבתקופת;(80-הבשנות)

עלתההפרטיתהחקיקה,כאמור,בישראל.%12-לשובירד2003וכשנת;%20-כ
.1992בשנת%50-לכ,50הבשנות%2-ממפחותבהדרגה

:פרטית7חקיקהשליוזמות.2

,פרטיותחוקהצעות:חוקהצעותליזוםאפיקיםשלושהקיימים,באיטליה:איטליה

מסלולקייםהפרטיתבחקיקה.הציבורשלחוקוהצעותממשלתיותחוקהצעות
בעליולתיקוניםקצריםלחוקיםמתייחסתזוחקיקה."Leggine"המכונה,חקיקה
סוגיהעל,מקומייםגיאוגרפייםאינטרסיםעל,כללבדרך,העונים,מצומצםטווח

בדרך,מאושרותאלההצעות.מסוימתקבוצהשלהאינטרסעלאו,סקטוריאלית
החקיקהרוב1948-1992בשנים,בפועל.הפרלמנטבבתיולא,בוועדות,כלל

1992-1996בשניםואילו,(ממנה%86)פרלמנטריותבוועדותאושרההפרטית

שלהחלשמעמדהבשל.%52-לירדבוועדותשאושרהפרטיתהחקיקהשיעור
חירוםחקיקתשלבמכניזםניכרשימושהממשלהעשתה,בעברבחקיקההממשלה

)Decree Laws((2990הבשנות538ו;70הבשנות124;50הבשנותחיקים).
האפיק.החקיקהביזמותהמובילהגורםלהיותהממשלהחזרההאחרוןבעשור

ביוזמתחוקיםהוא,לאיטליהייחודיתחקיקהליזוםניתןשבאמצעותו,השלישי
71סעיף)לפרלמנטולהגישהחוקהצעתליזוםרשאיםבוחרים000,50:הציבור

לעיל,Olson:ראוהשונותבמדינותהפרטיתהחקיקהוהליכיהפרלמנטדגמיעלמקורות7

New;3ש"ה Democracy: Ihe SpanishחןםMaurer, Parldenta~y In

~

uence.4ןLynn

(1999)45-24LEGISLAmfE

:

STUDES0יTFni ,,

IOURNALI

(2)5,

Congress

בפרקנעזרנו,כןכמו;
בלאנדרדנה-פרטיתחקיקהקלייןוערןבלאנדרדנהשלבמחקרםההשוואתיההיבטבדבר
.(2002)32עמדהניירנחמיאסדוד'פרופבהנחייתקלוןוערין
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?1992-2006,בישראלהפרטיתבחקיקההדרמטיתהצמיחהאירעהכיצד

אחוזיםעלעולהאינוזובדרךשעברוהחוקיםאחוז,זאתעם.(האיטלקיתלחוקה

.בודדים

פרטיותחוקהצעותלהגשתשוניםערוציםארבעהקיימים,בבריטניה:בריטניה
האנגלי8בפרלמנט

0Standingא.14* Order(41101The-"ההגרלה")-מושבכלבתחילת
400-כ)תוקהצעתלהגיששמעונייניםהפרלמנטחבריביןהגרלהנערכת

רשאים,בהגרלהשזכו,פרלמנטחברי20רק.(להגרלהניגשיםפרלמנטחברי
החוקהצעתקידוםשלבהליךמתחיליםבלבדהזוכים.הצעתםאתלהגיש
הצעותשמניבהעיקריהמסלולזה,בפועל.מוגדרתתקציביתבמסגרת,שלהם
.פרטיותחוק

0Ordinaryא.57* Presentation) Standing Order-"רגילההצגה")-

חוקשהצעותלאחר,זהבערוץחוקהצעותלהעלותרשאיפרלמנטחבר
מאחר.שנייהלקריאההגיעו,בהגרלהשעלו,פרלמנטחברישלפרטיות
השימושעיקר,ביותרקצרהואאלהחוקבהצעותלדיוןהמוקדששהזמן
.מחלוקתמעוררותשאינןתוקהצעותלהעברתנעשהזהבערוץ

0Theא.23* Ten Minutes Rules) Standing Order-הדקות10כלל):

,בפועל.פרטיתחוקהצעתונגדבעדדקותעשרשלדיוןמתאפשר,זובמסגרת
לדיוןעולותפרטיותחוקהצעות,שכן,חקיקהמניבשאינוכמעטזהמסלול

במסלולשעברוהחוקהצעותמספר,לכךבהתאמה.לכךזמןנשאראםרק
.נמוך,זה

אתשעברוחוקהצעותמעליםזהבמסלול-)Lordsגםהמכונה)Peersי
להצעותנחשבותאלההצעות.לפרלמנט,הלורדיםבביתהחקיקהשלביכל

.דברלכלפרטיותחוק

השוניםהמסלוליםמתוךההצלחהאחוז-באנגליההפרטיתהחקיקה:2טבלה
1983-20049

הכולסךבית10""ההצגה""ההגרלה"ההצלחה/המסלול
הלורדים"הדקות

171391252274החוקיםסך

199110096י6296149659באחחים

גש"הלעל,הברשיהפרלמנטשלהאעטתטאתרמתל
.עש,הברשיהפרלמנטשלהאעטתטאתרמתוך
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מאורענת

חברי,הממשלה:חוקהצעותלהגשתאפיקיםשלושהקיימיםבבונדסטאג:גרמניה
שלתמיכהלקבלחייבתהפרלמנטחברישלהחוקהצעת.והמפלגות10הפרלמנט

.(פרלמנטחברי30-כ)הבונדסטאגמחברי%5
אתהמפרטמסמךלצרףישחוקהצעתלכל;תקציביתהיאנוספתהגבלה
אםהמחליטותהןהתקציבוועדתהממשלה.החוקשלהתקציביותההשלכות

.החוקלהעברתפיננסייםמקורותלמצואניתןוהיכן

וחבריהממשלה:חוקהצעותליזוםאפיקיםשניקיימיםהצרפתיבפרלמנט:צרפת
ליזוםהפרלמנטחברירשאיםבהםהתחומיםאתקובעלחוקה34סעיף.הפרלמנט
עקרונות;מיסוי;בחירותחוקי;הפרטבחירויותהנוגעיםנושאים:חוקהצעות
חברי.עבודהחוקי;סוציאליתחקיקה;מקומישלטון;החינוךבתחומיכלליים

אוהממשלהבהוצאותהפחתהשעניינהחקיקהליזוםרשאיםאינםהפרלמנט
הדיוןבהליךרבותסמכויותלממשלהמעניקההחוקה,כןכמו.הכנסותהגדלת
הליך)פרטיותחוקבהצעותדיוןלמנועאמצעיםלממשלהיש,גיסאמחד.בחוקים
שלהחוקהצעתעללהכריזיכולההממשלה,גיסאמאידך,("גליוטינה"המכונה

מתקבלתוהיא,בהצעהדיוןמתקייםאין,כזהבמקרה.בממשלהאמוןכהצבעת
ולקייםהממשלהאתלהפילבפרלמנטהצעהמוגשת,כןאםאלא,אוטומטית
motion(חדשותבחירות of censure(.הןשמתקבלותהפרטיותהחוקהצעות
.לקואליציהשייכיםושיוזמיהןהממשלהלהסכמתשזכוהצעותבעיקר

החקיקהשלההשוואתיתהבחינהסיכום.3
וביזמותממשלתיתביזמותחקיקהקיימתבאירופההמרכזייםבפרלמנטים,ראשית

,שנית.המודרניתבדמוקרטיהבסיסימרכיבשזהנראה.כאחדהפרלמנטחברישל
החוקיםאחוז,באירופהוהמסורתיותהגדולותהדמוקרטיותבמדינותכינמצא

אפיקבאיטליה.זניחאושוליאינו-פרטיתבחקיקהשמקורם-שעוברים
מהווההאחרוןובעשור,לחקיקהראשיאפיק,שנים20-לקרובבמשךהיווהזה

מקורזהאפיקמהווה,ובגרמניהבאנגליה.מהחקיקהמשלישלמעלהזהאפיק
לחקיקהעליונותשלהמגמה,שלישית.2003בשנתמהחקיקהמרבעללמעלה

לחקיקהנכבדמשקלמתןתוך,(שנים20-כבמשךבאיטליהלמעט)הממשלתית
יוצאתישראל,רביעית.'1רביםעשוריםבמשךאירופהבמדינותקיימת,הפרטית

הפרטיתהחקיקהאחוזהיההראשוניםבעשורים.בהשחלההתנודהבמגמתדופן
בשניםבישראלהפרטיתהחקיקהשיעור:מפנהחל,בהמשךאך,זניחבישראל

.%50-ללמעלעלה1992-2006
.בישראלהחקיקהיזמותואפיקיהנתוניםאתלעומקנבחןכעת

.6ש"הלעיל,הבונדסטאגשלהאינטרנטאתרמתור10
בפרלמנטיםהפרטיותהחוקבהצעותהדיוןדרכישללמכניזםנוגעאחרהשוואתיהיבט11

במאמרהדיוןמגדרחורגהפרלמנטחכרישלחוקהצעותהנחתעלההגבלהובסדריהשונים
.נפרדדיוןומצריךזה
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2006ז-1992,בישראלהפרטיתבחקיקההדרמטיתהצמיחהאירעהכיצד

אמפירייםונתוניםהמשפטיהמצב-הכנסתשללחוקיםהיזמותמקור.ג

בישראלהמחוקקתכרשותהכנסת.1
,והמשפטהשלטוןסדרילפקודת7בסעיףמעוגנתהכנסתשלהחקיקהסמכות
,"המחוקקתהרשותהיאהזמניתהמדינהמועצת"כיהקובע,1948-ח"התש
במדינתהמחוקקיםלבית"כיהקובע,1949-ט"התש,המעברלחוק1סעיףומכוח
:יסוד-חוקוהיעדר,בישראלחוקההיעדרבשל,אולם.'"הכנסת'ייקראישראל

.בחוקהיוםעדמעוגניםאינםבישראלהחקיקהוהליכיהחקיקהמערכת,החקיקה
השמיניתבכנסתהחלו,החקיקה:יסוד-בחוקהחקיקההליכיאתלהסדירהניסיונות

מוסדריםהחקיקההליכי,לפיכך.צלחוטרםאך,היוםעדונמשכו!והתשיעית2

מכוח,בההמקובליםובנוהלבנוהגוכן',הכנסתועדתבהחלטות,הכנסתבתקנון
;עבודתהסדריאתתקבעהכנסתכיהקובע,הכנסת:יסוד-לחוק19סעיףהוראות

נקבעולאעודוכל,בתקנוןהכנסתתקבעם,בחוקנקבעולאהעבודהשסדריבמידה
הליכיהסדרת.בההמקובליםוהנוהלהנוהגלפיהכנסתתנהג,כאמורהעבודהסררי

.!3העליוןהמשפטביתשלאישורואתקיבלה,זובדרךהחקיקה
בחוקיםוכן,הכנסת:יסוד-בחוקמוסדריםהכנסתשלועבורתהתפקידיה

שלהנבהריםביתהיאהכנסת",הכנסת:יסוד-לחוק1סעיףפיעל.אחרים14

.חקיקההינוהעיקריתפקידהמחוקקתוכרשות"המדינה
,הכנסתחבריביוזמתחוקהצעות:15חקיקהלייזוםאפיקיםשלושהישבכנסת

,ממשלתיתחקיקההמכונות,הממשלהביוזמתחוקהצעות;פרטיתחקיקההמכונות
.הפרטיתהחקיקהבאפיקנתמקדזהבמאמר.הכנסתועדותביזומתחוקוהצעות
מראשית,הכנסתלחבריהשמורהזכותהיאיחידכנסתחברשלחוקהצעת

הפרלמנט,שכן,בעולםהפרלמנטיםבמרביתקייםזהנוהל,כאמור.הכנסתהקמת
כיחידהכנסתחבר.החוקיםאתהמאשרכגוףרקולא,מחוקקיםשלכגוףנקבע

אומקצועיגורםבכללהיעזררשאיהואאך,החוקהצעתהגשתעלאישיתאחראי
,משותףבאופןגםחוקהצעתלהגישרשאיםהכנסתחברי.בוחרשהואמשפטי
להצעותנאותחקיקההליךלהבטיחמנתעל.לעשרותועדכנסתחברימשניהחל
להבדיל,פרטיותחוקלהצעותהמיוחדיםמוקדמיםהליכיםשנייש,הפרטיותהחוק

הראשון;הכנסתמוועדותועדהשלחוקמהצעותאוממשלתיותחוקמהצעות
למרביתבאשר.!וסגניו6הכנסתר"יוידיעלהחוקהנחתבדברבאישורהצורךהוא

.1975,135-ו"התשלח"ה,החקיקה:יסוד-חוקהצעתהייתהשהונחההראשונהההצעה12
.(1993)91-109אהמשפט"בכנסתהחקיקההליכי"ענברצבי13
המשפטמדינהוברקרובינשטייןאמנוןראובישראלותפקידיההכנסתמהותעלנרחבלדיון14

בנימיןראוכן;(2005,שישיתמהדורה)10פרק,בכרךישראלמדינתשלהקונסטיטוציוני
.(1998)ממשלהמולכנסת4-5יחידות,ופוליטיקהממשלנויברגר

.10בפרקדבסעיף,שם,ומדינהרובינשטיין15
.הכנסתלתקנון(ב)134'ס16
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,החוקיםתוכןעלצנזורהשוםמוטלתאיןשכן,בלבדפרוצדורלישלבזהו,החוקים
חוקהצעתיאשרולאוהסגניםהכנסתראשיושב"שלפיה,בתקנוןהוראהלמעט
כמדינתוישראלמדינתשלקיומהאתשוללתאו,במהותהגזענית,לדעתם,שהיא
.17"היהודיהעםשל

הנקראמוקדםשלבשלקיומוהואפרטיותחוקלהצעותהמיוחדהשניההליך

זוכהההצעהאםלבחוןהיאזהמקדמישלבמטרת.(מקדמי)"טרומידיון"
המקבילהשלב.בכנסתהחקיקהדיונילמערך"כניסהכרטיס"לתזכהמכוחו,לרוב

לעניינישריםבוועדתהמתקייםהדיוןהואזהלשלבממשלתיותחוקבהצעות
כאשר.ראשונהקריאהלקראתהממשלתיותהחוקהצעותמאושרותבה,חקיקה
הנוגעתהכנסתמוועדותלוועדהמועברהוא,הטרומיתהקריאהאתעוברהחוק

בקריאההחוקעלהכנסתבמליאתהדיוןעם.ראשונהלקריאהלהכנה,בדבר

שלחוקלהצעתאוממשלתיתחוקלהצעתמקבילמעמדמקבלהוא,ראשונה

.החקיקה18משלבישלבהואהמוקדםהדיון,זאתעם.הכנסתמוועדותועדה
עלכמותיתמוגבלטרומיתבקריאהלהצבעהלהעלותשניתןהחוקהצעותמספר

.(הקואליציהלאישורהפרטיתהחוקהצעתזכתהכןאםאלא)סיעתיתמכסהידי
המכסהחלוקת.(בכנסתמושב)לשנהחוקים6-8ביןהיאכ"לחהממוצעתהמכסה
נוקטותהסיעות,כללבדרך.הסיעהידיעלאוטונומיבאופןנעשיתהסיעהבתוך
שומרתהסיעה,כמובן.חקיקהשיוזמיםהכנסתחבריביןהמכסהשלשווהחלוקה
כמו,מפלגה/הסיעהלכללמשמעותבעלילחוקיםעדיפותלתתהזכותאתלעצמה
הפרטיתהחקיקהשלוהמכניזםהלגיטימיותשעניינואחרהיבט.בחירותהקדמת

חברישלאקטיביתביזמותהתומכיםשלהמהותיהטיעון.התקציביההיבטהוא
התרומהאתבחשבוןלהביאכדידייםאחראיםהציבורשנבחריהוא,לחוקקהכנסת

מהותיתזכותנגדטיעוןכלוכי,עלותהמולאלהחקיקהשלשלטונית-החברתית
מנת-על,כןכמו.הרשויותהפרדתובעקרוןבדמוקרטיהמהותיתפגיעההואזו

הוחלט,המדינהשלהתקציביתההתנהלותביכולתתפגוםלאהפרטיתשהחקיקה
עללהצביעהחוקהצעתמגישעלשלפיה,פרטיתחוקהצעתבהעברתסייגיםעל

,אלהתנאיםהכנסתחברשמילאלאחרוגם,למימונוהמקורותעל,החוקעלות
.19הבאההתקציבלשנתמוגבלתלתוקףהחוקכניסת

אשר,בלבדספורותחוקהצעותהכנסתנשיאותפסלההיוםעד;הכנסתלתקנון(ג)134'ס17

.ישראלמדינתשלקיומהאתשללואובמהותןגזעניותהיובטעותאובמתכוון
529(3)מדד"פ,הכנסתראשיושב'נחדשהורוחאחדלב-ר"לאותנועת89/142ץ"בג18

(1990).
.הכנסתלתקנון(ג)138-(א)138'ס19
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?1992-2006,בישראלהפרטיתבחקיקההדרמטיתהצמיחהאירעהכיצד

מחוקקתכרשותהכנסתשלבסמכותהנגיסה.2
20משנהחקיקת(א)

הואצלהזוסמכות.משנהבחקיקתלעסוקאחריםגופיםלהסמיךמוסמכתהכנסת

סמכויות,למעשההלכה,האצילההכנסת.המקומיולשלטוןהמבצעתלרשות
:יסוד-לחוק37בסעיףקבועהזוהאצלה.המבצעתלרשותנרחבותחקיקה

:שלפיו,הממשלה

.לביצועותקנותלהתקיןמוסמךחוקשלביצועועלהממונהשר(א)"
בענייןתקנותלהתקיןשראוהממשלהראשאתלהסמיךיכולחוק(ב)

."בהסכמהשנקבע
דיאין,הראשיהמחוקקשהיא,שלכנסתמאחרנעשתההחקיקהסמכויותאצילת

משנהבחקיקתכלליםעיגון,כןכמו.כולההחקיקהבכללעסוקומומחיותזמן
בהתאם,קלותביתרשינויהמאפשרת,גמישותשליותררבהמידהלהםמעניק

'פרופ.י2הכנסתשלהחקיקהבכוחפגיעהבכךיש,זאתעם.הצרכיםלהתפתחות

:כךזאתביטא,ברקאהרן

הנטייהעלבדאגהמשקיףהנניהמחוקקתהרשותשלהבכורהעמדתבשל"
אנימודע.המבצעתלרשותהמחוקקתהרשותשלהחקיקהמסמכותלאצול
לשמורישכילינראהזאתעם,זונטייהביסודהמונחיםהמעשייםלצרכים

כילהבטיחישכךלשם.המחוקקתהרשותשלמעמדהאתמשמרמכל
הסמכותרקתואצלהמשנהולמחוקק,בחוקייקבעוהראשונייםההסדרים
[...]לשמוריששעליוהבסיסיהכללזהו[...].משנייםהסדריםלקבוע

;הרשויותהפרדתעקרוןבגללהןנובעתזהכללעלהשמירהחשיבות

בנוסף.עצמההדמוקרטיהתפיסתשלמהטעםוהן,החוקשלטוןבגללהן
ועדהאוהכנסתשלאישורהאתתקבלהמשנהחקיקתכילהבטיחיש

בלא,משנהלחקיקתתוקףלתתהמבצעתלרשותלאפשראין;מוועדותיה
.22"תוכנהעלדעתהתיתןשהכנסת

הממשלהפריחקיקהיוזמות(ב)
הכנסתלחבריהן,המדינהמקום,הוענקהחקיקהליזוםהסמכות,בישראלאמנם

עזרוחוקיצווים,תקנותהינהמשנהוחקיקת,בכנסתהמתקבליםהחוקיםהינהראשיתחקיקה20
חקיקה-קרי,הראשונייםההסדריםוביצועיישוםהמאפשריםמשנייםכהסדריםהמשמשים

מוועדותועדהלאישורהתקנותאתלהביאהממשלהאתמחייביםרביםחוקים;ראשית
נוספתמשנהחקיקת.עצמםהממשלהמשרדיידיעלמאושרוהצוויםהתקנותרובאך,הכנסת
.מקומייםעזרחוקיהינה

הצדקמערכת:השפיטהעלשטריתשמעון;(2004)דמוקרטיתבחברהשופטברקאהרןראו21
.14ש"הלעיל,ומדינהרובינשטייןוכן;(2004)במשפט

.318-319'בעמ,שם,ברק22
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מרביתהכנסותשברוב,מלמדתבישראלהחקיקהנתוניבחינתאולם,לממשלהוהן
הכנסתחברינטלוואילך1992משנתרק.ממשלתיתבעיקרההייתההחקיקה
.משמעותיתחקיקהיוזמת
כתהליך,לעילעמדנוהמבצעתהרשותבידיהכוחלריכוזההסבריםעל

,השלטוןמפלגתשכן,במיוחדחריףהיההתהליךישראלבמדינת.עולמיכלל
,לכךנוסף.197723לשנתעדמאודדומיננטיתהייתה,העבודהמפלגת/י"מפא
לאורךוהדומיננטיהראשוןהממשלהראש,גוריון-בןשדודגולדברג24השופטטען
.הכנסתמשקלאתלמזערפעל,רבותשנים

המדינהבמשקההסדריםחוק(ג)

,מחוקקכגוףהכנסתבתפקידיפוגע,1985בשנתבישראלשהונהג,ההסדריםחוק
החקיקההליךכלאתשעברוחוקיםשללתוקףכניסתםאתבדחותואובבטלו
.המאמרבהמשךהרחבהביתרכךעלנעמוד.וכדיןכדת

.ממשלתיתהייתההחקיקהעיקרהכנסותשברובמראיםשלהלןבטבלההנתונים
הפרטיתהחקיקה(1940-1955בשנים)השנייהוהכנסתהראשונההכנסתבמהלך
השביעיתהכנסתועדהשלישיתמהכנסת;שהתקבלומהחוקיםבלבד%2היוותה

בשנים)12-ההכנסתעדהשמיניתמהכנסת;%12-ל%7בין-(1974-1955)
,מפנהחל(1988-1992)12-הבכנסתרק.%24-ל%15בין-(1974-1988

ועד13-המהכנסת;שהתקבלומהחוקים%40-כהיוו,פרטיתחקיקהפרי,וחוקים
,לידיהםהחקיקהיוזמתאתהכנסתחברינטלו(1992-2006בשנים)16-ההכנסת

החוקמהצעותיותרגדולנתחהיווהפרטיתהחקיקהבמסלולשהתקבלווהחוקים
הקולקטיביסטיתהחקיקהשלההגמוניה:חשובהמסקנהמכאןעולה.הממשלתיות

.להלןנדוןבכך?זהדרמטישינויחלכיצד.נשברההממשלהשל

קורןדני:ראו,90-השנותועדהיישובבתקופתבישראלהמפלגותשלהאיתןלמעמדן23

דני)251במצוקההישראליתהדמוקרטיה-המפלגותקץ"הכנסתותפקודהמפלגותדעיכת"
פוליטיארגוןשלעוצמתו:ההיסטוריתהעבודהאחדותשפיראיונתן;(1998,עורךקורן

(1975).
24(2003)KNESSET115

'

STG4OLDBERG, BEN-GURION AGAI0104ח.
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(הושלםחקיקתןשהליךחוקהצעות)בישראלהחקיקהמקורותהתפלגות:3טבלה

25עשרההששהכנסתעדהראשונהמהכנסת

חוקיםחוקיםחוקיםכ"סהמשךכהונהסיוםתחילתהכנסת
ביוזמתביוזמתביוזמתחוקיםהכהונהכהונה

ממשלהועדותכים"ח-

%'מס%'מס-
%'מס

11949/2/141951/8/20,
~

2184296146962009296-ונתחמ

----------------------.Dst? ~ln

י274989י2805296109יסמם21951/8/201955/8/154

2882289621962649295-וזמממ31955/8/151959/11/304

חךשט3----------------------

1231210960961%19096ר9יינה41959/11/301961/9/4

חודשים-
"28134-וקעימ51961/9/41965/11/224

12931962448796

חין3----------------------
2341096י%10109,426025יממם61965/11/221969/11/17

32240129631962791796-ועעיס71969/11/171974/1/214

חךשט2-----------------------
36072289500962881096-וקעימ81974/1/211977/6/133

חישת5-----------------------
,3878121962196304996עפים91977/6/131981/7/204
וחיש---------------------- 896י20030159614796156קהים101981/7/201984/8/133

וחודש-
'2927124962196219596-וטיס111984/8/131988/11/214
חךשט3-----------------------

3511434196096208spro-וקעימ121988/11/211992/7/133

חישן8-----------------------
131992/7/131996/6/174D13V48625051961849218396י

.29013848961979613396ממם1999/6/73ד141996/6/1

96נ463235519638896190-וזשממ151999/6/72003/3/173

חישן9----------------------
617496209%31ל1742519947מם162003/3/172006/4/173

וחודש-
5026136127961344963531996כ"סה

החקיקהשלכיכלאתשעברו,פרטיםבחויםרקהםאףמתמקדמשראלבחקיההדמן25
.1949-2006מהשנים.הכנסתארכיון:המקור.החוקיםלספרונכנסו
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מאורענת

1992-2006בשניםבישראלהפרטיתבחקיקההדרמטיתלצמיחהההסברים.ד

כללי.1
:השאלהעולה2006-ל1992השניםבין,פרטיתבחקיקההניכרהגידוללנוכח

?2'זותופעהלהסבירניתןבאמצעותםאשרהגורמיםמהם

הפרטיתבחקיקההניכרהגידולאתלהסבירניתןשבאמצעותםהגורמיםבין
:הבאיםהגורמיםאתלמנותניתן,1992-2006בשנים

הפרטיתהחקיקהאתשהעצימופוליטייםמקרומעדנוייםהנובעיםהסברים(א)

הפרלמנטיםחברייתרשליותררבהבהשתתפותשביטויופוליטי-מקרושינוי*
הירידהעםהתרחשזההליך.פוליטייםיזמיםוהיותם,המדיניותבעיצוב

.הפרלמנטוהיחלשות,המפלגותשלבדומיננטיות
המעבר:90-הבשנותבישראלפוליטיים-מקרוחברתייםערכייםשינויים*
הפוליטיהמישורעלגםפסחולאהאינדיווידואליזםוהתחזקות"פתוחהחברה"ל

.אינדיווידואליסטכיותרהכנסתחברתפישתאתועיצבו
באמצעות)המבצעתהרשותהתחזקות.השלטוןרשויותביןשנוצרחדשאיזון*

האקטיביזםהתרחבותעם)השיפוטיתהרשותוהתחזקות(ההסדריםחוקהעצמת

.יותרעניפהחקיקהפעילותליזוםהכנסתבחבריהאיצו,(השיפוטי

עצמההצמיחהובעקבותכדיתוךשנבעו,הפרטיתבחקיקהלצמיחההסברים(ב)

-1988בשנים,12-הבכנסתהחלה,האיכותיתוהןהכמותיתהן,הדרךפריצת*

Role(חיקוימודלהיוותהההצלחה.1992 model(הבאותבכנסותהכנסתלחברי.
-ערכימענהנתנהפרטיתחקיקה:הכנסתחברישלהערכיתהיזמותחשיבות*

הממשלתישהמענהמשעה.באוכלוסייהרבותלקבוצות,חשוביםלנושאיםציבורי
.הפרטיתהחקיקהעליהבוהציבורשם,חלקיהיה

המדיניותעיצובעלשהתקבלוהפרטייםהחוקיםשלבהשפעהוהגידולהתרומה
האזרחיםלקידוםהביאושהחוקיםוהתשואה,ישראלשלוהשלטוניתהחברתית
.צמיחתהואתהפרטיתהחקיקהשלחשיבותהאתהעצימו,בישראל

משאשלובטקטיקותבאסטרטגיותהחקיקהניהול:הפרטיתבחקיקהההתמקצעות(ג)

פוליטיומתן

מיומנויותופיתוחרכישה,הפוליטיומתןבמשאהכנסתחבריהתמקצעות*

הםהמסביריםהגורמיםכי,נמצאוהפוליטייםתרבותיים-הסוציולוגייםהתהליכיםבבחינת26
ניתוח,המחקרספרותשלבחינהשכללאיכותימחקרידיעלנעשתההבדיקה.ומגווניםרבים
.כנסתחבריעםוריאיונות(שוניםומסמכיםפרוטוקולים,חוקים)מהכנסתמקורותשלתוכן

374



?1992-2006,בישראלהפרטיתבחקיקההדרמטיתהצמיחהאירעהכיצד

אתניכרבאפןהעצימו,חקיקהשלומתןמשאניהולשלובטקטיקותבאסטרטגיות
.הפרטיתהחקיקהשלהיקפיה

קבוצותשלוסיוע,אינטרסקבוצותשללקואליציותכנסתחברישלחבירתם*
.הפרטיתהחקיקהשלניכרלקידוםהביאו,פרלמנטריות-חוץ והשתמשה,הכנסתחברישלהחדשיםהמשחקלכלליעצמההתאימההממשלה.

כל,(ויציבותלויליותיצירת)שלההאינטרסיםלקידוםהפרטיתהחקיקהביזמות
.יעדיהעלערערלאהדברעוד

הגדולותבמפלגותהמקדימותהבחירותבשיטתשחלהשינוישלפיה,ההשערה
החקיקההצלחתאתשהעציםהוא,1992בשנתהפריימריסלשיטתהמעברעם

.אוששהלא,הכנסתחברשלמחדשההיבחרותיעדלהגשמתכאמצעיהפרטית
בפירוטנעמוד.לכנסתמחדשההיבחרותלביןהחקיקההישגיביןמתאםנמצאלא

.27השוניםמההסבריםאחדכלעל

הפרטיתהחקיקהאתשהעצימופוליטייםמקרושינויים.2
פוליטיכיזםהפרלמנטחברלתפישתוהמעברהפרלמנטבתפקידיההתפתחויות(א)

.למדינהמדינהביןשוניםוהכוחהשלטוןדפוסי,הדמוקרטיתהממשלבשיטתגם
Mezey28יוזם-אקטיביפרלמנט:קטגוריותשלושלפיהפרלמנטיםאתחילק,
פרלמנטהואאקטיביפרלמנט.מינימליסטיופרלמנטתגובתי-אקטיבי-רהפרלמנט

המדיניותיישוםועלהממשלהעליעיליםופיקוחבקרהשמפעיל,רבותיוזמותבעל
הממשלהיוזמותעלבעיקרמגיבאשרפרלמנטהואאקטיבי-רהפרלמנט.שלה

בדרך,הממשלהמצליחה,זהמסוגבפרלמנט.משלוורעיונותיוזמותלהעלותוממעט

,יזמותשאיןרקלאהמינימליסטיבפרלמנט.החקיקהיוזמתאתבכוחהלקדם,כלל
טיפוסאבמבחינת.מינימליתהיאהממשלהפעולותעלהבקרהלכךשנוסףאלא

כמודלב"ארהשלהנבחריםביתואתהסנטאתMezeyמציין,השונותלקטגוריות
ואת,תגובתייםכפרלמנטיםהמערביתבאירופההפרלמנטיםרובאת;היוזםהטיפוס

שינויחל90-הבשנות.29מינימליסטייםכפרלמנטיםאירופהבמזרחהפרלמנטים
החוקרים.עולמייםשינוייםעקבהתרחשאשר,העולםבמרביתהפרלמנטבמעמד
,הקרההמלחמההפשרת,הקומוניסטיהגושהתמוטטותשבעקבותכךעלמצביעים
הבינלאומיתהתקשורתשלובנגישותבעוצמהוהגידולהגלובליזציהתהליךהאצת
המפלגותשלכוחן.מדיניים-הפניםהכוחותבמערכישינוייםחלו,מדינתית-והפנים

.הנוספיםההסבריםמכלולמתוךבלבדהסבריםחמישהזהבמאמרנפרטהיריעהקוצרבשל27
28(1979)MICHAEL. ] . MEZEY. COMPAMftVE LEGISLATURES.
Philip:%"וMEMBERSי4PARLIAMENT0ע29 Norton, Roles and Behaviour Of British MP

(1998)31-17WESTERN EUROPE : ROLES AND BEHAWOR,שלמשנהחלוקתעורךנורטק
הפרלמנטשלכוחומהמדינותשבחלק,וטוען,השנייההקבוצהבתוךהתגובתייםהפרלמנטים

מהמדינותובחלק(לדוגמה,גרמניה)בימנימעמדו,מהמדינותבחלק;(שבדיה)יותרחזק
.(ובאירלנדבצרפתכמו)יותרחלשמעמדו
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מאורענת

מצבים.וכלכלייםשלטונייםקשייםעםהתמודדותבפניעמדווהממשלותנחלש30

,פיקוח,חקיקהלתפקידינוסף,המודרניתבתקופהשלפרלמנטלכךהובילואלה
עיצוב:מרכזייםחשוביםתפקידיםשנינוספו-פרלמנטריים-חוץותפקידיםבקרה
.3'המדיניותועיצובהקהלדעת

ובקביעתשונותבסוגיותהקהלדעתבעיצובחשובתפקיד,נבחרכגוף,לפרלמנט
ליוזמותמחוקקתכתובתרקמהווההפרלמנטאין,נבחרכגוף.הציבוריהיוםסדר

נועדיומושסדר,אוטונומיגוףגםאלא,הציבוראתשמייצגגוףרקאוהציבור

הדיוניםשלסיקורםעםהשיבותמשנהשקיבלתפקיד-הקהלדעתאתלעצב
.בתקשורתבפרלמנט
לרשותשייךזהתפקידפורמלישבאופןלמרותהרי,מדיניותלעיצובבאשר
הפרלמנטשלהחדשיםהתפקידיםאחד.אחריםגופיםלושותפים,המבצעת

נוסףתפקידTrocsanyi34~-ו3'אולסוןלדעת.המדיניות32בעיצובשותפותהוא
הפרלמנטשלייצוגיתמתפישהמעברמבטאהוא:ביותרמשמעותיהינוזה

ספרותנוטה,הפרלמנטבתפקידיהשינויבשל.זהגוףשלומעצבתיוזמתלתפישה
,לכךנוסף."קברצתייםכשחקנים"הפרלמנטחבריאתלראותתיאורטיתמחקר

פוליטייםשחקניםהםהפרלמנטחברישלפיה,חדשהפרספקטיבההמציעיםיש
כיחידיםפוליטייםיזמיםהגדירו36וסנדדורון.35פוליטייםיזמיםשמהווים,עצמאים

וביןמדיניותשינויידיעלבין,הפוליטיהמצבאתלשנותהמנסיםכקבוצותאו
שלשוניםודגמיםצורותקיימים,לדעתם.הפוליטיהמשחקכללישינויידיעל

במשא)Middlemen(מתווכיםכגופים,בעיקר,לשמששתפקידם,פוליטייםיזמים

הממשלותכאשרלהתערבהואתפקידם.האורחיםלביןהממשלביןפוליטיומתן

30.AhmsRIcAשCRISIS : PARTY PoLmcsשiiSR1ONALD HREBENAR, PAR1Scorr.שRUTH

STER'S WORLD UNDERSTANDING .POLmcAL ROLESG4, WESIMiS4TEARn.0DONALD;(1979)

(1994).
.3ש"הלעיל,Olson;3ש"הלעילtAIldeweg;29ש"הלעיל,Nortonראו31
Stephenראו,מדיניותכמקדמיהפרלמנטחבריעל32 Levine, Ihe Individual:שFiona Barker

he Changing Role of .New Zealand7:Parliamentaty Member and Intemational Change

(1999)130-105LEGISLATTYE STLIDES0יIOURNAL(3)5,

Members

of Parliament;וכן
Maurer,7ש"הלעיל.

.132-144'בעמ3ש"הלעיל,3301508
34the DemocraticחסLaszlo Trocsanyi, The Right of the Legislative Initiative Seminar

(1996)84-73

EUROPE

י0'

,

Functioning of ~'Parliaments, "! COUNCt.
במאמרך20-ההמאהבראשיתכבדהךפיע)Entreprenew(רהיזם)Enterprise(היזמותמושג35

,עיסקי-הכלכליהפיתוח,התכנוןהיאהיזםרעיוןשלהליבה.וברמקסהנודעהסוציולוגשל
,המותרותמתרבותלהבדיל,וזאת.נוספתתשואהליצורכדיהביצועוכושרההשקעה
וברמקס.ולצמיחהלשגשוגשהביאה,היזמותאתיצרהוההאתוס.והכיבודיםהבזבוזים
עסקה,20-ההמאהכמהלך,בהמשך;(1904)הקאפיטלעםורוחהפרוטסטנטיתהאתיקה
.היזםובתכונותכלכלייםביזמיםבעיקרהמחקרספרות

36.PROCESS4סאTFIEORY, PRACnCE:8440חא41סאSened, PoLmcAL1ש!שGideon Doton

(2001).
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,מהאזרחיםחלקשלבזכויותפגיעתםבגללשליליתשתרומתםחוקיםמציעות
ולא,עצמולממשלמסייעיםהתקנותאווהחוקיםכושלותהממשלותכאשראו

.לאזרחים
הצבת:הפוליטיהיזםשלמגוונותותכונותאפיוניםעלמצביעההמחקרספרות

לתפקדיכולת,סיכויםלקחתנכונות,ואוטונומיהעצמאות,להישגיותשאיפה,חזון
.הפעולהלסביבתהתאמהיכולת,אישיתכריזמה,ודאותחוסרשלבמצבים

הקשרעלעמדקינגטון37.הציבוריתהמדיניותבעיצובמכריעמשקלליזמות

מי.המדיניותעיצובלביןהפוליטיהיוםסדרבקביעתהיזמותביןוהחיוניהמשמעותי
ההבניהשלהראשוניםהמושגיםאתשמעצבזההואחברתיתבעיהראשוןשמזהה

החשובותהדרכיםאחת,הגלובליזציהבעולם.בוהטיפולואופןהנושאשלהחברתית
אינטראקציההיוצרת,38רעיונותנדידתהיאהציבוריהיוםסדרולריענוןלהתחדשות

עלנוצריםהחדשיםהרעיונות.הבינלאומיתוהשיטהפוליטייםמבנים,רעיונותבין
,המדינותביןהניידים"החדשיםהרעיונותשלהנשאים"ידיועלמדיניותיזמיידי

נוצרותכאשרנקלטיםהחדשיםהרעיונות.השונותהחברותוביןהמדינותבתוך
החדשיםהרעיונותשלסיכוייהם.עצמהובמדינההבינלאומיתבסביבההזדמנויות
.הבינלאומייםביחסיםומשכריםיציבותהוסרשלבתנאיםיותרגבוהיםלהיקלט
הגדרהלשםחדשיםרעיונותיחפשוהמדיניותשמעצביהסיכויגדל,אלהבמצבים
.במשולבוהחוץהפניםמדיניותשלמחודשת
עלהשפיעו,בפרט,פוליטיתיזמותושל,בכלל,יזמותשלהתפישות:לסיכום

הכנסתחבריעלגםכמו,בעולםהפרלמנטחבריכללשלהפרלמנטריתהיזמות
הגדולותבמפלגותלפריימריסהמעברעםהתעצמהזועובדה,בישראל.בישראל
לגידול,המפלגותבמעמדרבהלירידהגרמואלה.(1992משנתהחל)בישראל

פוליטייםליזמיםוהפיכתםהכנסתחברישלהפוליטיתובעוצמהבאוטונומיה
ציבורייםמוצריםשלסוגהמהוות,חוקהצעותשלליזמים-כךובתוך,בכלל

.העדיפויותסדריקביעתועלהציבוריהיוםסדרעלוהמשפיעות

37(1997,.ed6"2)KINGDON, AGENDAS, ALTERNAftW AIW .PUBLIC
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"הפתוחהחברה"להמעבר:90-הבשנותבישראלוחברתייםערכייםשינויים(ב)

.20-ההמאהסוףשל90-השנותבמהלךמפליגיםשינוייםעברהישראלמדינת
היחידוהעמדת,"הפתוחההחברה"בכיווןהםשהשינוייםמצייניםולבלטדורון
להסבירניתןשבעזרתהאחידהתיאורטיתמסגרתאיןאםגם,לטענתם.במרכז

הגורמיםביןהסיבתיהקשראתלזהותשקשהולמרות,החברתייםהשינוייםאת
עלהמבוססובידעתיאוריותבחלקיששימושהרי,תוצאותיהםלביןאלהלשינויים

.מקיףחברתישינוישלתמונהיוצריםתצפיות

:הישראליתהחברהעלשעברועמוקיםשינוייםמספרמוניםהחוקרים(ג)

,בישראלשהתחוללביותרהבולטהנורמטיביהשינוי-נורמטיבייםשינויים(1)
לתפישת,מארגןכאתוס,מקולקטיביזםהדרגתיבמעברמתבטא,לתפישתם

.וחובותזכויותבעלתריבוניתכיישותהפרטעומדשבמוקדהליברליתעולם
היה,החברהאתמשרתהואכאשררקייעודואתממלאהאדםשלפיו,הקולקטיביזם

והפוליטיהכלכלי,החברתיהסדרולפיו,היישובבתקופתמרכזיאידיאולוגירעיון
.והפרטיקולריהאישיפניעלהקולקטיביהלאומיהאינטרסאתתמידהעדיף

שלהמואצתצמיחתההואהעיקריהחברתיהשינוי-חברתייםשינויים(2)

שלאהנעשותהחברתיותהפעילויותלכללמתייחסזהמושג."האזרחיתהחברה"
.המסורתיותהמשפחתיותלמסגרותומחוזן,המדינהשלהמוסדילמבנהבכפוף
:השונותהזירותביןההדוקהקשרהפרדתהואהאזרחיתהחברהשלנוסףאפיון

האקדמיתאף,מסוימתובמידה-כלכלית,תקשורתית,תרבותית,חברתית
החלהבישראלהאזרחיתשהחברהגורסקימרלינג40.ביניהןתחרותופיתוח

תנועותהקמתהיהאפיונה.הקודמתהמאהשל80-הבשנותמואץבאופןלהתפתח
מפוארותתנועותצמחוזובתקופה.הפוליטילתחוםמעבררבותפרלמנטריות-חוץ
לשנותשניסו"חדשיםשחקנים"שלוצמיחתם,"אמוניםגוש"ו"עכשיושלום"כמו
.הקייםבסדרובתמיכהבחיזוקיםהסתפקוולא,עליוולהשפיעהחברתיהסדראת

התפישהאימוץהואביותרהמובהקהתרבותיהשינוי-תרבותייםשינויים(3)
אשרלמדינה,ההיתוךכורתפישתאתהדגישהאשרממדינהמעבר.תרבותית-הרב

והמעצימה,תרבותיותרבעלדגשהשמהוהצרפתיתהקנדיתהתפישהאתאימצה
.מיניאולאומי,אתניבסיסעלשונותקבוצותשלהייחודיהביטויאת

למשקריכוזי-ממשלתיממשקעברהישראליהמשק-כלכלייםשינויים(4)
לתעשיותעבודהעתירותמתעשיותעברההתעשייה.41תחרותיויותרריכוזיפחות

.(2005,שנייהמהדורה)שכולשלפוליטיקהלבלואודידורוןגדעון39
.(1995)הפוליטיקהשלסוציולוגיה:לחכרהמדינהביןקימרלינגברוך40
.(2001)1985-1998הישראליהמשקשוקלכלכלתממשלתיתממעורבותבסטבןאברהם41
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מעברהתרחשבבדבד.ויצירתיותטכנולוגיפיתוחעלדגשהשמות,ידעעתירות
עלגםהשפיעזהמעבר.הפרטהולתהליכיפרטיותליוזמותציבוריותמיוזמות

והגברת,השירותלטיבהלבתשומתבהגדלתביטוילידישבאההצריכהתפישת

לתבועהאזרחיםמצדהנכונותועלהרצוןעלהשפעהלכךהייתה.הצרכןמודעות
רפואייםמוסדותכמו,למקודשיםאזעדשנחשבובתחומיםגםושקיפותשירות
.וצבא

-כלכליים,רביםשינוייםעברההתקשורתיתהזירה-תקשורתייםשינויים(5)
המעברעםמהפךעברההתקשורת.ערכייםובעיקר,טכנולוגיים,פוליטיים,מבניים
לריבוי,ובטלוויזיהברדיואחדערוץשלממשלתית-ממלכתיתשידורמרשות
המגוון.ובאינטרנטבמחשובדרמטיגידולהתווסףלכך.ובלוויןבכבליםערוצים

דגשולשימת,התקשורתאמצעישלוהתנהגותיערכילשינויגםהובילווהתחרות
.ושקיפותתחרותיותעליותררב

במערכתמאודהתחזקההליברליתהתפישה-המשפטיתבמערכתשינויים(6)
בסוגיותהייצוגיותהתביעותמספר.20-ההמאהשל90-השנותמאזהמשפטית

עמותותקמו.מאודעלההעליוןהמשפטלביתהמוגשותושלטוניותפוליטיות
האגודה:מובהקיםאזרחייםערכיםלקדםהמחויבותאתדגלןעלשחרתורבות

בעתירהשראו,ואחרותהשלטוןלאיכותהתנועה,הנשיםשדולת,האזרחלזכויות
חקיקת,לכךנוסף.מטרותיהןלהשגתהחשוביםהכליםמביןאחדכליץ"לבג

-העיסוקחופש:יסוד-וחוק,וחירותוהאדםכבוד:יסוד-חוק,היסודחוקישני
אתהמעמידותגישותאימוץ,ולבסוף-"החוקתיתהמהפכה"ביסודשעמדו
המשפטביתנהנהאלהכלבצד.המשפטיתהמערכתידיעלבמוקדהאזרחזכויות
.הציבור42שלרבמאמון90-הבשנות

המעבר:מפליגיםהיוהםאףהפוליטיתבזירההשינויים-פוליטייםשינויים(7)

בחירות"שלפנימיותבחירותשיטתואימוץהממשלהלראשותישירהלבחירה
,המפלגות43שלמעמדןלירידתתרםהדבר,כאמור.(פריימריס)"מקדימות

.חדשיםונושאיםסוגיותשהעלושוניםיזמיםולעלייתהאידיאולוגיהלהיחלשות

,טויכמן-יעראפרים,ברזיליגדראו,הציבורבעיניהעליוןהמשפטביתשלהחזקמעמדועל42
,אריאןאשר;(2004,עורךדרומיאורי)הישראליתהחברהבעיןהעליוןהמשפטביתסגלזאב
פרויקט-2003מעקבח"דו:בישראלהדמוקרטיהשניודניאלנבותדורון,נחמיאסדוד

.(2003)"הדמוקרטיהמדד"
גיורא;23ש"הלעיל,קורןראו,האידיאולוגיהוהיחלשותהמפלגותשלככוחץהירידהעל43

אברהם;(1992)אלקטוראליותלמפלגותהמוןממפלגות-בישראלהמפלגותגולדברג
כראיבחירותמצעי"קנסיודפנהפדהצורעמי;(1988)בישראלובוחריםבחירותדיסקין

"לחברהמדינהביןוהעבודההליכוד:הישראליתהמפלגהשלתפקודהבהיקףלתמורות
.(2001)7,15-31פוליטיקה
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נוגעשהדברככליותרלאקטיבייםבמדינההפרטיםהופכים,אלהשינוייםבצד
לנושאיםבמענההממשלותחייבותלכךהדוקובקשר,ולמחאותיהםלדרישותיהם

.אלההדשים
היו90-הבשנותבישראלתרבותיים-פוליטייםהמקרושהשינוייםראינו,כןאם

בשדרותשוויוניותויתר,פלורליזם,פתיחותעלהקרינוהם.וגדוליםתחומייםרב

,אלהמעמיקותתרבותיותחברתיותשתופעות,היאהמחקרטענת.מהחברהרבות
.הכנסתחברשלתפקידותפישתעלגםהשפיעו

יחסיבה,שונהפוליטיתזירהיצירתעלגםהשפיעולעילשהוצגוהתהליכים
עברהישראלמדינת.השתנו,היחידהכנסתחברלביןהמפלגהביןוהגומליןהכוח

,מאודריכוזיותהיוהןובורבהפוליטיתעוצמהלמפלגותהייתהבוממשטר

.מאודהתחזקהיחידהכנסתחברשלהאינדיווידואלימעמדובהםגומליןליחסי
תפקידוועל,בכללהכנסתחברתפקדיעלדרמטיתהשפעההייתהזהלשינוי

יש,במרכזעומד,והמנגנוןהמפלגהולא,היחידהכנסתכשחבר.בפרטכמחוקק
ולעסוק,אידיאולוגייםעקרונייםבנושאיםגםסעדיםלחפשומחויבותאתגרלו

כיזםהכנסתחבראתיצראשרדבר,המגוונותהאוכלוסייהלשדרותהסדריםבמתן

.פרטיתחקיקהשלוכיוזםפוליטי

בישראלההשלטוןרשויותביןחדשיםאיזונים.3
השלטוןרשויותביןהגומליןביחסישחלושינוייםשניעלנעמודזהבמאמר
חוקחקיקת,הראשון:90-הובשנות20-ההמאהשל80-השנותבסוף,בישראל
,השני.המבצעתהרשותשלכוחההתעצמות-כךועקבהמדינהבמשקההסדרים
,הדרגתיבאופןהתפתחואלוששינוייםאף.השופטתהרשותשלכוחההתעצמות

והרשותההסדריםבחוקגורףשימושעשתההמבצעתשהרשותשמשעההרי
.מחוקקיםכיזמיםפעילותםאתלהגדילהכנסתחבריחתרו,התעצמההשופטת
.בהרחבהאלהתהליכיםשניעלנעמוד,לפיכך

הגורףהשימושוהשלכותהמדינהבמשקההסדריםחוקשלהדמוקרטיתהבעייתיות(א)
בחוק
נועדהחוק.451985בשנתישראלבמדינתהונהגהמדינהבמשקההסדריםחוק

בשנת;1996בשנתבבחירות:הממשלהבראשהבחירהבשיטתמשמעותימבנישינויחל44
לרשותלבחירותבמקביל,2001בשנתהממשלהלראשותהמיוחדותובבחירות;1999

בחירותשלהקודמתלשיטהישראלמדינתשבה2003בשנתשהתקיימובבחירות.המחוקקת
לשינויההחלטותקבלתתהליךכדיתוך,רבותבמחלוקותלווהזהשינוי.מפלגתיותיחסיות
עלגברההביקורתכיעד,השינוייישוםכדיתוךהתעצמוואףפסקולאאשר,השיטה
,הכנסתאתהחלישההישירהשהבחירהשסברויש.בוטלכאמורוהשינוי,הרצוןשביעות

נחקרהזוסוגיה,מקוםמכל.המבצעתהרשותאתדווקאהחלישהשהיא,הפוךשגרסוויש
.נפרדלמחקרראויהוהיאבמעטרק

.(ההסדריםחוק:להלן)15ח"ס,1985-ו"התשמ,המדינהבמשקחירוםלשעתהסדריםחוק45
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מאינפלציההמשקסבלתקופהבאותהשכן,המדינהמשקאתלייצבבמקורו
נקיטת,זמיריצחק,לממשלההמשפטיהיועץאישר,זהבמצב.%400עלשעלתה

הנוגעיםחוקיםלחוקקהממשלהרשאיתשלפיהם,זמניים,חקיקתייםחירוםצעדי
אלא.התקציבלחוקבצמוד,מזורזבאופן,מהתקציבהמתחייבתכלכליתלמדיניות

ככלהן,וגדלהתרחבבושהשימושאלאבוטללאההסדריםשחוקרקלאשמאז
למידתנוגעשהדברככלוהן,באמצעותוהנחקקיםהחוקיםלהיקףנוגעשהדבר
בשלקושימעוררזהדבריםמצב.התקציבמחוקהנחקקיםחוקיםשלחריגתם
ברוחשפרגעלחוקנחשבההסדריםחוק.בדמוקרטיהזהבחוקהטמונההפגיעה

:סיבות46מכמההדמוקרטיהשלובמכניזם

דחייהאוביטולשלבטכניקהשימושהממשלהעושהההסדריםחוקבמסגרת(1)
.ניכרבתקציבכרוכההפעלתםשעלותרביםחוקיםשללתוקףכניסתםשל

,חוקיםשלישירביטולאינה,כללבדרך,נוקטתשהממשלההטכניקה,דהיינו
.לתוקףכניסתםמועדדחייתאלא

ההסדריםחוק.חפוזבאופןחקיקהלהעבירלממשלהמאפשרההסדריםחוק(2)
בלבדחודשייםבמהלך,דהיינו,התקציבחוקשלהזמניםלוחפיעלמתנהל

הולםבלבדחודשייםשלחקיקהשהליךבעוד.(שנהכלשלדצמבר-נובמבר)
שכן,החקיקהבמהותפוגעתנרחבתמזורזתשחקיקההרי,התקציבחוקאת

זהמהיבט.ציבוריתושקיפותדעתשיקול,מקצועיותמאפשראינוהדבר
."חקיקהרומסחוק"הואהחוק

ההסדריםחוק.בלבדהכספיםבווערתההסדריםבחוקהדיוניםכלריכוזיות(3)

פרוטוקול:ההסדריםחוקעלהכנסתר"יוואצלהכנסתכוועדתהדיוניםשלבפרוטוקוליםראו46
של,142'מסישיבהפרוטוקול;(94.10.3)13-ההכנסת,הכנסתועדתשל,209'מסישיבה
הכנסת,הכנסתועדתשל,180'מסישיבהפרוטוקול;(98.2.24)14-ההכנסת,הכנסתועדת

;(98.12.30)14-ההכנסת,הכנסתועדתשל209'מסישיבהפרוטוקול;(98.7.20)14-ה

ישיבהפרוטוקול;(99.11.1)15-ההכנסת,הכנסתועדתשל,24'מסישיבהפרוטוקול
ועדתשל,28'מסישיבהפרוטוקול;(99.11.8)15-ההכנסת,הכנסתועדתשל,26'מס

15-ההכנסת,הכנסתועדתשל,29'מסישיבהפרוטוקול;(99.11.10)15-ההכנסת,הכנסת

פרוטוקול;(99.11.17)15-ההכנסת,הכנסתועדתשל,31'מסישיבהפרוטוקול;(99.11.15)
של,42'מסישיבהפרוטוקול;(99.11.22)15-ההכנסת,הכנסתועדתשל,33'מסישיבה
הכנסת,הכנסתועדתשל,43'מסישיבהפרוטוקול;(99.12.14)15-ההכנסת,הכנסתועדת

;(01.11.19)15-ההכנסת,הכנסתועדתשל,244'מסישיבהפרוטוקול;(99.12.15)15-ה

ישיבהפרוטוקול;(01.11.26)15-ההכנסת,הכנסתועדתשל,247'מסישיבהפרוטוקול
ועדתשל,271'מסישיבהפרוטוקול;(01.12.5)15-ההכנסת,הכנסתועדתשל,253'מס

15-ההכנסת,הכנסתועדתשל,273'מסישיבהפרוטוקול;(02.1.22)15-ההכנסת,הכנסת

פרוטוקול;(02.11.3)15-ההכנסת,הכנסתועדתשל,352'מסישיבהפרוטוקול;(02.1.28)
'מסישיבהפרוטוקול;(02.11.4)15-ההכנסת,הכנסתועדתשל,353,354'מסישיבה

,הכנסתועדתשל,18'מסישיבהפרוטוקול;(02.11.5)15-ההכנסת,הכנסתועדתשל,356
(03.11.12)16-ההכנסת,הכנסתועדתשל,64'מסישיבהפרוטוקול;(03.5.26)16-ההכנסת

htqpמתוך) ://www.knesset .gov. il(.חוקעל)בעלילדמוקרטיבלתיחוק"מאורענתראוכן
.(03.12.28)דעותמדורהארץ"(ההסדרים
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אלא,תחומולפיחוקבכלהדנות,הכנסתשלהמקצועיותבוועדותנדוןאינו
בוועדתהדיונים,מרביתשלאו,כלשלריכוזיות.בלבדהכספיםבוועדת
בעבודתמהותיבאופןפוגעת,התחומיםעלהמופקדותבוועדותולא,הכספים
מהיבט.המחוקקת47הרשותשלכוחהאתמחלישהוכך,ובוועדותיההכנסת

."הכנסתועדותעוקףחוק"הואההסדריםחוק,זה
אותומציבה,המדינהתקציבעללהצבעהההסדריםחוקעלההצבעהכריכת(4)

.רגילהחקיקהעללהצבעהבניגודוזאת,לממשלהאמוןהצבעתשלברמה
היחידהכנסתחברשלדעתושיקולביןענייניםניגודיוצרזהדבריםמצב

פוליטיתמידהלאמתבאופוזיציהאובקואליציהכחברחובתולביןכמחוקק
הכנסתחברבריבונותהפוגעחוק"הינוההסדריםחוקזהבהיבט.כנסתכחבר

."כמחוקק
הגשמתלשםהנדרשיםהחקיקהשינויי,כאמור,היהההסדריםחוקשלהרציונל

החקיקההיקףבדיקת,אולם.1985בשנת,הכלכליהמשברבעת,התקציביעדי
ההסדריםחוק,ראשית:בולטותמגמותשתיעלמעידההשניםלאורךותכניה
החוקיםשלתוכנם,שנית.משמעותיבאופןבהיקפוותפחהלךהמדינהבמשק

שנהשלהתקציבליעדיהכרחייםאונדרשיםלתיקוניםרקקשוראינוהנחקקים
רצוייםשאינםחוקיםלביטולהממשלהבידימכשירמשמשוהחוק,48מסוימת
.49בעיניה

חוקשימשבה,2003שנתלקראתהיהההסדריםבחוקביותרהגורףהשימוש
שביטויוחברתי-כלכלימהפךעשתההממשלה.מדיניותלשינוייאמצעיההסדרים
בהבטחתעמוקקיצוץידיעלהרווחהמדינתשלבעקרונותיהממששלבפגיעה
וללא,דעתחוותשמיעתללא,ומקצועיציבורידיוןכךעללקייםבלי,וזאת.ההכנסה
.שהתעוררוהמחלוקותובחינתהקיצוץנפקויותללימודזמןוהקדשתדעתשיקול
שלדומהממשלהיתמדיניותחזרה2005-ו2004השניםשלההסדריםבחוקי
:הןלכךבולטותדוגמאות.ההסדריםחוקבאמצעותמפליגיםמדיניותשינויי

שלומדיניותהפרטהשלנושאים,מעסיקים-עובדיםליחסיהנוגעיםנושאיםהעלאת

שמורעותק)98.12.30מיום,ענברצביד"עו,לכנסתהמשפטיהיועץשלדעתוחוותראו47
2001.1.30מיום,שניידראנהד"עו,לכנסתהמשפטיתהיועצתשלדעתהוחוות,(במערכת

.(במערכתשמורעותק)
רביןיצחקשלכהונתובתקופת,למשל,כך.ההסדריםחוקהתרחב90-השנותבתחילת48

יעדילהשגתחקיקהתיקוני)המדינהבמשקההסדריםחוקהשתרע,ממשלהכראשל"ז
כראשנתניהובנימיןשלכהונתובעת;עמודים12-כעל,10ח"ס,1992-ג"התשנ,(התקציב
,(1997לשנתהתקציביעדילהשגתחקיקהתיקוני)המדינהבמשקההסדריםחוק,ממשלה
אריאלשלכהונתובתקופת,2003ובשנת;עמודים29-כעלהשתרע,16ח"ס,1996-ז"התשנ
,(חקיקהתיקוני)2005הכספיםלשנתהכלכליתהמדיניותחוקהוכפל,ממשלהכראששרון

.עמודים70-כעלוהשתרע,346ח"ס,2005-ה"התשס
וחוקי;(1999)17עמדהניירלפוליטיקהכלכלהבין:ההסדריםחוקקלייןוערןנחמיאסדוד49

.1996-2003השניםביןהמדינהבמשקההסדרים
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בהם,נוספיםונושאיםחקלאיתתרצרתשלהשיווקמדיניותשינוי,קצבאותתשלומי
.יותרמקיףכלכליתמדיניותעלמדיקחלקרקהתקציביההיבטהיווה

.המשפטיובמישור,עצמההכנסתבתוך:כפולהיהההסדריםחוקנגדהמאבק
החלתוצמצוםכולוההסדריםחוקביטול:מישוריםבכמהבחוקנאבקו,בכנסת
,לתקציבישירותנוגעיםשאינםסעיפיםלהוצאתדרישהתוך,בתוכנוהן:החוק
,כןכמו.השונותהכנסתלוועדותהדיוןפיצולעל,הכמותיהיקפוצמצוםעלוהן

.וכדומה,לרפורמותהצעות,חוקיםשללדחייתםנקודתימאבקהתקיים
מתןידיעלההסדריםחוקאתשהגבילהחוקהצעתלקדםהכנסתהחלה,עתה
שהנושאובלבד,התקציבעםשיידונושונותחוקהצעותלהגישלממשלהאפשרות
המשניםתיקוניםאומבניותרפורמותלקדםנועדאינוהחוקבהצעתהמוסדר
.50בחקיקהיסודעקרונות
כשבחלקן,משפטיותעתירות31הוגשו90-המשנות,המשפטילמישורבאשר

בכלבחקיקהמהותייםפגמיםעקב,בחוקמסוימיםפרקיםשלגורףלביטולנטען
ומהותיבסיסילפגםנטען,למשל,כך.המדינהבמשקההסדריםחוקשלהמכניזם
בנושאיםהוראותשלרבותעשרותכוללאחדשחוקבכךשביטויו,בחקיקהשנפל
.51ביניהםקשרכלאיןאשר,שונים

שישבטענההוגשו2003שנתשלההסדריםחוקנגדנוספותעקרוניותעתירות
סדריכלאתמשנההואשכן,הכלכליתהתוכניתבחוקהחקלאותפרקאתלפסול
דיוןובליהולמיםחקיקהסדריבלי,בישראלהחקלאותענפישלוהשיווקהניהול

,ההסדריםחוקשלמהותיתלפסילהנוספתעתירההוגשה2004בשנת.ציבורית

.53נדחתההיאאולם

אוריתהכנסתחברתשהגישה,(מבניותרפורמות-תיקון)המדינהמשק:יסוד-חוקהצעת50
.17/500/פשמספרה17-הבכנסתנוקד

הקיצוץנגדהיוץ"לבגהעתירות;(1999)640(3)נוד"פ,הכנסתר"יו'נאורון99/1030ץ"בג51

ההסדריםחוקבמסגרת,אלהקיצוציםנעשובוההליךונגד,ההכנסהבהבטחתהדרסטי
על-חק,האוצרשר'נחברתיוצדקלשלוםמחויבותעמותת03/366ץ"בג:המדינהבמשק
למלחמהוהתנועהבישראלהאזרחלזכויותהאגודה03/888ץ"בג;(2005)2605(4)2005
.(2005)2605(4)2005על-תק,האוצרשר'נבעוני

מגדליארגון03/4885ץ"בגהינהההסדריםחוקשלחוקתיותונגדשהוגשהנוספתעתירה52
.(2004)14(2)נטד"פ,ישראלמדינת'נמ"בעשיתופיתאגודהבישראלהעופות

ענייןבאותו.(2005)567(5)נטד"פ,הכנסת'נהאזרחלזכויותהאגודה04/3106ץ"בג53
תקפההעותריםטענת.ההסדריםחוקכלשלמוחלטתלפסילהבבקשהץ"לבגעתירההוגשה

השופטים.נדחתההעתירה.הכלכליתהמדיניותחוקשל"החפוזה"החקיקהתקינותאת
ביתאתהמעורריםהעוצמהמןאוהסוגמןאינםהחקיקהבהליךשנפלושהפגמים,קבעו

שהמשיבים,לקוותאלאנותרשלאציינואך,החוקשלתוקפועלשיפוטיתלביקורתהמשפט
בפרשהלבחינהשעמדהסוגמן,"הסדריםחוקי"בהשימושלצמצוםויפעלובדבריהםיעמדו

.זו
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ועלהדמוקרטיהאושיותעלהמערער,ההסדריםבחוקהגורףהשימוש,כןאם
נוסף,הממשלהעלהפרלמנטריובפיקוחהמדיניותבעיצוב,הכנסתשלמעמדה

חבריאתעודד,אחריםבתחומיםגםמפקחתכרשותהכנסתשלכוחהלהיחלשות
המבצעתהרשותשלהתעצמותהפנימולאל.והשפעהכוחשלנישהלאתרהכנסת
הליךאתעודרוזה,כוחםשלהפוליטיתהזירהאתלהרחיבהכנסתחברינאבקים
ניכרתתרומההייתההמדינהבמשקההסדריםלחוק.הפרטיתהחקיקהשלהיזמות
כוחםמהםנשמטבובמצבויותריותרעצמםמצאוהכנסתחברישכן,זהלתהליך

זהמצבמתוך.הממשלהעלובפיקוחהפוליטייםהעדיפויותסדריבעיצובהפוליטי
באמצעותהיזמותשרביטאתויותריותרהכנסתחברינטלו,"התגוננותעמדת"של

ממאשרי.החקיקה-הלאומיתברמהההחלטותבקבלתביותרהחשובהכלי
שלהתעצמותהאתנבחן,עתה.עצמםהחוקיםליוזמיהכנסתחבריהפכוחוקים
.הפרטיתהחקיקהביזמותלגידולהעקיפההשפעתוואתהשופטתהרשות

20-ההמאהשלהאחרוןבעשורהשופטתהרשותשלכוחההתעצמות(ב)

שלהחזקלמעמדהבאשררחבההסכמהישהקהלדעתובסקריהמחקרבספרות
העליוןהמשפטביתשלוהעמוקותהרחבותההשפעות.בישראל54המשפטמערכת
בתחומיםבולטותהשלישיהאלףובראשיתהקודמתהמאהשלהאחרוןבעשור

כדיתוךאפילו,אדםזכויותעלשמירה;והמדיניהדתי,הפוליטיבתחום:רבים
;ולסביותהומוסקסואליםזכויותעלהגנה;נשיםקידום;הביטחוניהמצבעםעימות

."ועוד,בישראלהערביהמיעוטזכויותעלהגנה
,העליוןהמשפטבביתכיוםהשלטת,הגישהאתמאפייניםרביםחוקרים
נכבדביטויהשיפוטיהפורמליזםקיבל,הדרךבראשית.שיפוטי56כאקטיביזם
הקואתשביטאוהשופטים,בהמשךאולם,הישראלית57המשפטבמערכת

ובעשורים;המדינההקמתעם-אגרנטושמעוןזמורהמשה)האקטיביסטי
העמדה.בולט58באופןזהקועיצבו,(ברקואהרןשמגרמאיר-האחרונים
המתנגדותגישותקיימותאולם,זובגישהתומכתרביםחוקריםבקרבהרווחת

הרשותבתוךגםמאבקקייםאלהכלבצד.המחקר59בקהילתהשיפוטילאקטיביזם

משה;42ש"הלעיל,ושנינבות,נחמיאס,אריאן;42ש"הלעיל,וסגלטויכמן-יער,ברזילי54

בעיןהעליוןהמשפטבית,סגלזאב,יוכטמןיעראפרים,ברזיליגדשלספרםעל"נגבי
.(1995)355,358גוממשלמשפט"הישראליתהחברה

.21ש"הלעיל,שטריתראו,האחרוןבעשורץ"בגשלהנרחבותהתרומותעל55
:שיפוטיאקטיביזםדותןויואבקרמניצרמרדכי,גביזוןרות:השיפוטיהאקטיביזםגישתעל56

הפורמליזםירידתמאוטנרמנחם;(2000)הישראליתבחברהץ"בגשלמקומו-ונגדבעד
חכרה"חכרתיכמעצבהמשפטבית"סגלזאב;(1993)הישראליבמשפטהערכיםועליית
.שם,שטרית;(2000,עורכתהרצוגחנה)297-358במראה

.(1984)491(2)ימשפטעיוני"הבריתבארצותשיפוטיתלביקורתהגישותגוני"להבפנינה57
.(1953)871זד"פ,הפניםשר'נמ"בעחכרההעםקול53/73ץ"בג58
.גביזון'פרופשלגישתה,למשל,כך.56ש"הלעיל,ודותןקרמניצר,גביזון59
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מחברימיעוטגם.שיפוטי60אקטיביזםלביןשיפוטיריסוןבין,עצמההשופטת
.האקטיביסטיתהגישהעלחלקו,בפרטוהימיןהדתיותהמפלגותנציגיובהם,הכנסת

השיפוטיתהביקורתהוא,האחרוןבעשורלמחלוקתמקורשמהווה,אחרנושא
בשנתהיסודחוקישניחקיקתעםהיוםלסדרשעלה,חוקיםשלחוקתיותםעל

שלהעיקרון.העיסוקחופש:יסוד-וחוק,וחירותוהאדםכבוד:יסוד-חוק:1992
המעלהמןדמוקרטיעיקרוןהואחוקיםשלחוקתיותםעלשיפוטיתביקורת

חברירובידיועלהעליוןהמשפטביתיריעלאומצהזוגישה.הראשונה
,גורסיםהשיפוטיתלביקורתהמתנגדים.י6בישראלוהאקדמיתהפוליטיתהקהילה

עומדשאינו,שופטשבומצב:הרשויותהפרדתובעקרוןבדמוקרטיהפוגעתהיאכי
יוסמך,ופוליטיחברתימצעמינויובטרםהעםבפנימציגושאינוהעםלבחירות

,לדידם.הדמוקרטיהעקרונותאתהסותרמצבהוא,חוקקוהעםשנציגיחוקלבטל
בעיקרוןהדבריפגעכןלאשאם,החוקאתלבטלשיוכלראויהמחוקקהגוףרק

.הנבחריםביתשלהייצוגיותובעקרוןהרובשלהדמוקרטי
מאידךוהביקורותוהמחלוקות,גיסאמחדץ"בגשלהמשמעותייםההישגים

.העליוןהמשפטמביתנפרד,לחוקהמשפטביתלהקיםלחציםהולידו,גיסא
עמדותביןהחכירה.15-ההכנסתכמהלךחקיקהניסיונותלכללעדהגיעואלה

ויוקרתומעמדולהחלשת,בכנסתהימיןאנשילביןוהחרדיותהדתיותהמפלגות
בשלבבנדוןפרטיותחוקהצעותשתילאישורהובילה,העליוןהמשפטביתשל
.00.11.6222-ב,הטרומיתהקריאהשל

נגדיתליוזמההובילו-עליהןוהביקורתהחוקלהצעותהנחרצתההתנגדות
מאבקלאחר;הוכרעכך,ואכן.היוםמסדרההצעותאתלהסירהחוקהועדתשל

מסדרהפרטיותהחוקהצעותאתומשפטחוק,חוקהועדתהסירה,למדיצמוד

שלהפורמליסטיתכעמדתהלמצואניתןהשיפוטילאקטיביזםכאשרלמחלוקתדוגמה60
84/2ב"בעושמגרברקהשופטיםשלהאקטיבסטיתעמדתםלמולפורת-בןמריםהשופטת

פסקאתראווכן;(1985)389(2)לטר"פ,11-הלכנסתהמרכזיתהבחירותועדת'נסיימן
.58ש"הלעיל,העםקולבענייןאגרנטהנשיאשלדינו

,השיפוטיתלביקורתצידוקיםשלושהמצייןברק'פרופ.324-326'בעמ,21ש"הלעיל,ברק61
מהאופידווקאכוחהאתשואבתהשיפוטיתהביקורת,ראשית:עצמהכדמוקרטיההטבועים
חקיקתעל"סנקציה"הכיהינההשיפוטיתהביקורתשלמשמעותה;החוקהשלהדמוקרטי

צומחותהיסודולחוקילחוקה.משפטיתגםאלא,פוליטיתרקאינהחוקתישאינוחוק

,הרשויותהפרדתשלדמוקרטיפןמבטאת,כשלעצמה,השיפוטיתהביקורת,שנית."שיניים"
וללא,והאיזוןהריסוןעקרוןבמסגרת,והדמוקרטיההמחוקקעלבקרהשלפונקציהבהיותה

ידיעלהחוקאתלתקןלמחוקקמאפשרתהשיפוטיתהביקורת,ושלישית.יתרהתערבות
'פרופשלגישתואתלראותניתןשונהלדעה;יסוד-חוק/החוקהלביןשבינוהסתירהביטול

לצורךלכנסתהחוקההזרתשלהמכניזםעלבשמירהחשיבותרואהאשר,שטריתשמעת
.21ש"הלעיל,שטרית;המשפטביתידיעלביטולועלבהכרזהרקולא,תיקונו

שולחןעלכהן(יטה'צ)אליעזרהכנסתחברשהניח,לחוקהמשפטבית:יסוד-חוקהצעות62
הכנסתחברשהניח,לחוקהמשפטבית:יסוד-חוקוהצעת,1875/פשמספרה15-ההכנסת
.2186/פשמספרה15-ההכנסתשולחןעלביבייגאל
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מאורענת

ביתשלמעמדואתלקעקעהניסיונותונכשלו,הראשונההקריאהלפניעוד,היום
המשפטביתשלהשיפוטישהאקטיביזם,היאהערכתי,כןאם.העליוןהמשפט

לאתרהכנסתחבריאתעודדו,חוקיםלבטללעצמונטלשזהוהסמכות,העליון
.הפרטיתהחקיקהאתשחיזקדבר,והשפעהכוחשלנישה

1988-1992השניםביןהפרטיתבחקיקההדרךפריצת(ג)

12-הבכנסתחלהבישראלהפרטיתהחקיקהיזמותשלבצמיחתההמפנהנקודת

%40שלגידול)מספריתמבחינהרקלאהתבטאההתפנית.(1988-1992)

,12-ההכנסתבשלהי,יזמיםכנסתחברישלבהצלחתםגםאלא,(הפרטיתבחקיקה
האדםכבוד:יסוד-חוק:ביותרחשוביםיסודחוקישלושהלהעביר,1992בשנת

שיטתאתשהחליף,הממשלה:יסוד-וחוק;העיסוקתופש:יסוד-חוק;וחירותו
ישירהבחירהעלהמבוססתמעורבתלשיטהפרלמנטריממשטרבישראלהממשל
.הממשלהלראשות
פריהינה,אדםלזכויותהנוגעיםהיסודחוקישלהחקיקהבנושאהדרךפריצת

מאז.רובינשטייןאמנון,לשעברהכנסתחברידיעל,פרטיתחקיקהשליזמות
רובםאך,יסוד-חוקי11הכנסתחוקקה(1949-2007)היוםועדהמדינהקום
,פרטיתבחקיקהשמקורם,ניסיונותנעשוהאדםזכויותבנושא.ממשלבסדריעסקו
בשנתהניחקלינגהופרהנסיצחק,הכנסתחבר.האדםזכויותמגילתאתלקדם
,63האדםשלהיסודזכויותמגילת:יסוד-חוקהצעתאתהכנסתשולחןעל1963
שנעשונוספיםניסיונותגם.הכנסתבמליאתטרומיתבקריאהאושרהלאהצעתואך

.1992בשנתהתרחשההדרךפריצת,כאמור.צלחו64לאבהמשך
ולכן,בממשלהגםוכך,להצעהלהתנגדהוחלטחקיקהלענייניהשריםבוועדת

הכנסתחברהחליט,זאתלאור.הכנסתשולחןעלהונחהלאיסוד-חוקהצעת
יסוד-חוקכהצעתהממשלתיתהיסודחוקהצעתאתלהגישרובינשטייןאמנון
לכבוד,העיסוקלחופשבנוגעשונותיסוד-חוקהצעותלארבעפיצולהתוך,פרטית
בקריאהעברוההצעותכל.65הביטויולחופשההתאגדותלחופש,וחירותוהאדם

:יסוד-חוק:חקיקהלכלל1992בשנתהגיעומתוכןושתיים,מתנגדיםללאטרומית

ופרלמנטריחוקתימפנהזההיה.העיסוקחופש:יסוד-וחוקוחירותוהאדםכבוד
מעשהאתהגדיר,ברקאהרן,דאזהעליוןהמשפטביתנשיא,ואכן.ביותרדרמטי

שלהמהפכנילתוכנםמעבר.66"חוקתיתמהפכה"כאלהיסודחוקישלחקיקתם

היסודשחוקי,העובדהשכן,החקיקהבנהלידרךפריצתהתרחשה,אלהיסודחוקי
.פרלמנטרייםבמשטריםתקדיםללאהיא,פרטיתחקיקהיוזמתבעקבותהתקבלו

.1964,784-ד"התשכח"ה,האדםזכויותמגילת:יסוד-חוקהצעת63
,1983,111-ג"התשמח"ה,האדמשלהיסודזכויותמגילת:יסוד-חוקהצעת,לדוגמה,ראו64

.רובינשטייןאמנוןהכנסתחברשהגיש
.1992,60-ב"התשנח"ה65
.(1992)החקיקהפרשנות-אכרךבמשפטפרשנותברקאהרן66
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ז1992-2006,בישראלהפרטיתבחקיקההדרמטיתהצמיחהאירעהכיצד

האסטרטגיותאתבנתחה,67קרפיהודית,דאולממשלההמשפטיליועץהמשנה

חקיקתסביבהכוחמאבקיעלובעומדה,הכנסתחברינקטושאותןוהטקטיקות

חבר,החקיקהיוזםשלבמגעיםטמוןההצלחהשסודגורסת,אלהיסודחוקי
,ליןאוריאל,דאזומשפטחוק,חוקהועדתר"יושל,רובינשטייןאמנוןהכנסת

מוקדיליצורהשכילוהחקיקהיוזמי,להערכתה.מרידורדןדאזהמשפטיםשרושל
.הדתיותהמפלגותשלשנים-רבותהיסטוריותהתנגדויותלפוררשהצליחו,כוח

החקיקהיוזמיליצורשהשכילובריתותשלבדינמיקהטמוןלהצלחהאחרהסבר
הנכונותהייתהלהצלחהשתרמהנוספתאסטרטגיה.בכנסתהשונותהמפלגותעם

כמקשהלהעבירםבמגמה,שהונחוהארבעהבמקום,חוקיםשנירקולקדםלהתפשר
הסיבותאתעמי68בריאיוןמנה,רובינשטייןלשעברהשר,ומובילוהחוקיוזם.אחת

:החקיקהלהצלחתהכאות

תמיד,ראשית;מצטבריםדבריםמספרבגללהפרטיתבחקיקההצלחתיאני"

ערבלהכרעותזאתהבאתי,שנית.בניסוחלפחותאוביוזמה,אחריםשיתפתי
,הממשלהראש.הקואליציהמתפוררתכידועאז,הקדנציהבסוף,בחירות
רקודרש,ויתרהואבסוףאז,להפסידהולךשהואראה,שמיריצחק
הקואליציוניתהמשמעת,כןכמו.הצליחהואובזה,משורייןיהיהלאשזה

כ"ח.ואיתיליןאוריאלעםהלךהליכודמחבריחלק.יותרחלשהזובתקופה
חיונישהמהלךהאמין,(ומשפטחוק,החוקהועדתר"יושהיה)ליןאוריאל
כי,סיכוניםיותרלקחתהיהיכולהוא.עוברהיהלאזהבלעדיו.למדינה

שותפיםעםארוךומתןמשא,שלישית.הבאהבכנסתממשיךלאשהואידע
ליבאידודאתגייסתי,וחירותוהאדםכבודבחוק,למשל.קואליציוניים

,הליכודמטעםהוועדהראשהיהליןאוריאל.ארוכותבשיחותליןואוריאל
מפלגתבתוךגםכנסתחברילשכנעצריךהיהליבאיודוד,התנגדוהליכוד
מספיקהולךלאשאנישחשבה,אלונישולמיתאתלהרגיעוגם,העבודה
לושאיןמי.שיחותשלשעותעשרותאלה.הדתייםאתלגייסוגם,רחוק

הצורך,רביעית.כאלהדבריםלהעביריכוללא,קצרשלווהפתילסבלנות
לאשזהלכתמרחיקתפשרההייתהוחירותוהאדםכבודבהוק.בפשרות

,אדםוזכויותנשים,דתבענייניקיימיםחוקים,דהינו)הקיימתבחקיקהפוגע
שולמית]שולהזהעל.(וחירותוהארםכבודיסורחוקבגיןמתבטליםלא

.נגדפומביתיצאהולא,בעדהצביעההיאבסוףאך.מאודכעסה[אלוני
היאלחםפרוסתחציגםרעבלאדם';ערביפתגםשישאמר,ש"מחדכ"ח

."'חיובידבר

וממשלמשפט"כחמאבקישלביוגרפיה-וחירותוהאדםכבוד:יסודחוק"קרפיהודית67
.(1993)323(2)א

,בהרצליההבינתחומיבמרכזבלשכתוערכתירובינשטייןאמנון'פרופעםהריאיוןאת68
.(במערכתשמורהריאיוןשלעותק)2005בספטמבר
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הכנסתחבר:האמוריםהיסודחוקישלהפוליטייםהיזמיםאתבדק69מידניאסףר"ד
,ליבאידודהכנסתוחברי,במהלךשהחלו,רייכמןאוריאל'ופרופרובינשטייןאמנון
מוטיבציות,פוליטיתאידיאולוגיה:פרמטריםחמישהפיעל,צידוןויואשליןאוריאל

ניסיון,ופוליטיתמקצועיתלפרופסיההשתייכות,אישיתויוקרהעוצמהמיקסוםשל
.הציבורבקרבוהעדפותאמונותושינוי,וניצולםמשברמצביזיהוי,היזםשלעבר

אסטרטגיה.החקיקהלהצלחתפרמטרכלתרומתעלמידניר"דהצביעלכךבהמשך
לביןפוליטיקאיםביןהדוקפעולהשיתוףהייתהההישגאתשאפשרהנוספת

שניהלה,חזקהפרלמנטריתחוץעמותהבאמצעותנעשההדבר.הציבוריתהתמיכה

הופעל.גייסהשאותםגדוליםתקציבייםמשאביםבעזרת,בציבורמסיביקמפיין
חבריעללוביהופעל;הפוליטיקאים,עצמםההחלטותמקבליכלפיאסטרטגיכוח

המפלגהמוסדות,הסיעותראשי)המרכזייםבמוסדותהתמקדותכדיתוך,הכנסת
מיקסום:פוליטיקאיםעלהמשפיעיםלפרמטריםדגשוניתן;(החוקהועדתר"ויו

שהחוקהסיכויאתוהערכתםהניסיון,הפרופסיה,האידיאולוגיה,היבחרותםסיכויי
.יעבור
שביןהגומליןביחסיביותרחשובדרכיםצומתסמנה1992שנת,כןאם

היזמיםהצלחתבשלהן,מכרעתהייתההשפעתה.לממשלתיתהפרטיתהחקיקה
בשלוהן,מהותייםבתחומיםוחוקיםיסודחוקישללחקיקתםלהביאהפרטיים

היוותהזודרךפריצת.אלהיזמיםידיעלשננקטווהטקטיקותהאסטרטגיות

פרטיתלחקיקהבמוטיבציההן,הבאותבקדנציותכנסתלחברי"לחיקוימודל"
.הפרטיתהחקיקהלקידוםאסטרטגיותשלובפיתוחבאימוץוהן

רבותלקבוצותציבורי-ערכימענהשנתנה,הכנסתחברישלהערכיתהיזמותחשיבות(ד)
באוכלוסייה

שלבזהו.החקיקהנושאייזמותשלהשלבהואהחקיקהבתהליךהראשוןהשלב

והנורמותהחוקיםמערךשלהערכיהמימדעלמשפיעהואשכן,ביותרמרכזי
והתהליךהשלב.הציבוריהיוםסדרקביעתועלהמדיניותעיצובעל,במדינה

המדיניותבעיצובביותררבהחשיבותבעליהםהציבוריהיוםסדרקביעתשל
נדחקנושאאיזה,היוםסדרעלעולהנושאאיזהמוכרעזהבשלבשכן,הציבורית
.לשוליים70מועברואיזההחוצה

Putman71באנגליההפרלמנטחברישלועמדותהשקפותביןבמחקרושהשווה
והנורמותהערכיםשלפיה,למסקנההגיע,באיטליההפרלמנטחברישללאלה

.מכריעבאופןהמדיניותעיצובעלמשפיעיםהפוליטיקאיםשלהפוליטיות

.(2006)למשפטחברהביןציבוריתמדיניותמידניואסףמזרמישלמה69
Halper(5ת0111ש!;37ש"הלעיל,GDONK4Bראוהציבוריהיוםוסדרהמדיניותקביעתעל70

CALP1oLE(2)104,Stone. Causal

,

Stories

~

and

i

the Folnmtion ofPolicy

.Ar

gendas.)7Deborah

(1989)301-281

SCIENCE

,

QUARTERLY

.(1989)לישראלרבתיאסטרטגיהיחזקאלדרור;
71(1973)PUTNAM, THE BELEFS

-

OF POLmcIANS.םROBERT.
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1992-2006,בישראלהפרטיתבחקיקההדרמטיתהצמיחהאירעהכיצד

משלושהמורכבתההחלטותמקבלישלהפוליטיתהתרבותשתשתיתמצאהוא
הערכים;ביותרהרחבותהעולםתפישותאתהמהוותהבסיסיותההשקפות:רבדים

הפוליטיותהאמונות;הנורמטיביותהעמדותאתהמהוויםהאידיאלייםהאופרטיביים
את,לדעתו,מאששיםשלוהממצאים.הננקטיםהצעדיםשללנורמותהמתייחסות
התנהלותלביןבאנגליההפרלמנטהתנהלותביןמההבדליםגדולשחלקההשערה
בנושאיהפוליטיקאיםשלבתפישותההבדליםבאמצעותמוסבר,באיטליההפרלמנט
.וליברליזםפוליטישוויון,דמוקרטיה
שלביזמות,עשירערכימימדעלמצביעבישראלהפרטיתהחקיקהניתוח
המבטאות,כנסתחברישלחקיקהיוזמותשלדוגמאותשתינביא.החוקיםמרבית

.היזמיםהמחוקקיםשלעולמםהשקפתאת

199872-ח"התשנ,מיניתהטרדהלמניעתלחוקהערכיתהתשתית(1)

הראשוןבסעיףנפרשתמיניתהטרדהלמניעתההזקשלהעמוקההערכיתהתפישה
:ומקיףרחבבאופן,החוקמטרתאתהמגדיר,שלו

על,אדםשלכבודועללהגןכדימיניתהטרדהלאסורמטרתוזהחוק"
."המיניםביןשוויוןלקדםוכדי,פרטיותוועלחירותו

,החוקיוזמותידיעלשנוסחו,לחוקההסברבדברישהוצגהכפי,החוקמטרת
האדםכבודעקרוןעללהגןהיא,דייןיעלהכנסתחברתובראשן-הכנסתחברות
מלאהעולםכתפישתמופיעמיניתהטרדהמניעתשלהרעיון.בופגיעהולמנוע
:73לחוקההסברמדברימפורשבאופןעולהזותפישה.האישהמעמדעלוכוללת

ובזכותובפרטיותו,בחירותו,הארםבכבודפגיעההיאמיניתהטרדה"
היא.המוטרדשלהחברתיובכבודוהעצמיבכבודופוגעתהיא.לשוויון
כאלהאדםאלהתייחסותידיעלהשארבין,אנושיותואתומבזהמשפילה
גורמת,נשיםכלפימיניתהטרדה...המטרידשללשימושו,מיניאובייקט
שוותבחברותלהשתלבעליהןומקשהלמיניותןאולמינןביחסלהשפלתן

התייחסות.בשוויונןפוגעתהיאובכך,החייםתחומיוביתרהעבודהבעולם
.74"והאינטלקטואליהחברתיבמעמדןפגיעההיא,מיניכאובייקטרקאליהן

כמו,שבישראלהעובדהרקעעלבמיוחדחשובהיהמיניתהטרדהלמניעתהחוק

.1998-ח"התשנ,מיניתהטרדהלמניעתחוק72
.484ח"ה,1997-ז"התשנ,מיניתהטרדהלמניעתחוקהצעת73
Sexualהמונחשלעבריתרגוםהוא"מיניתהטרדה"המונח74 Harassment,שהתפתחכפי

שלההגדרה.מקינוןקתרין'פרופידיעלבעיקר,ב"כארה20-ההמאהשל70-הבשנות
,האישהשלהעצמיבטחונהתחתכחותרת.העצמיובכבודבשוויוןכפוגעתהמיניתההטרדה
.המיניםביןהשוויוןשללתפישהגדולהישגהייתה-בנשיםפגיעהשלמשפטיתוכסוגיה
שינויזהו.זכויותיהןעללהגןכדי,נשיםידיעלשנוצרהמשפטיתקטגוריהנקבעה,לראשונה
.הראשונההמעלהמן,ומשפטיחברתי,תרבותי
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,היותרלכל,בהראו.נפוצהחברתיתתופעההייתהמיניתהטרדה,רבותבמדינות
לתופעההתייחסורבותולעתים,"מזיקהבלתי"ו=טריוויאלית","קטנה"הטרדה

מיניתהטרדהלמניעתשלחוק,נמצא,כןאם.י5וחברמניגברי,חיובידברכאלאף
שקידוםהעובדהאתלהדגישראוי:מכךיתירה.מוצקהתרבותית-ערכיתתשתיתיש

נשיםשלובכבודןגופןבשלמותלפגועשאיןהרעיוןלקידוםהביאזוערכיתתשתית
.החוקהצעתאתשיזמואלוהן,הנשים,הכנסתוחברות.הסכמתןללא

761994-ד"התשנ,משוחרריםחייליםקליטתחוקשלהערכיתהתפישה(2)

מהתפישהכחלקהמשוחרריםהחייליםקליטתחוקאתהציגכהןרענןהכנסתחבר
מענהתיתן,הלאומיהבית,ישראלשמדינתלכךהאחראית,והחברתיתהציונית
בנאומיושלוההנמקותעיקרי.המשוחרריםלחייליםובראשם,שלהלצעירים
החייליםוכיהצעירלדורודאגהקליטהעלדגשלשיםשחייביםהיובכנסה

בנאומיוצייןכהןהכנסתחבר.המדינהשלעתידה,מאתנוחלקהםהמשוחררים
נותןמשוחרריםחייליםקליטתחוק,לדידו.הציונותשלהפטריוטיהנימוקאת

החייליםבקליטתבחשיבותםומוסכמיםחיונייםיעדיםבשלושהומיקודמענה
כלפיהמדינהלחובתמענהמהווהובכך,ודיורתעסוקה,השכלה:המשוחררים

.77החיילים
חוקהיווהמשוחרריםחייליםקליטתחוק,אידיאולוגי-הערכיבמימד,כןאם
היוזםהתנגדשבגינההסיבהגםזו.גרידארווחהחוקולא,ציוני-לאומי-חברתי

,כולושהנושאכךעלועמד,והרווחההעבודהבמשרדיהיהבנושאשהטיפול
זוגדולההצלחה.78הממשלהראשמשרדבמסגרתיטופל,ציבורי-ממלכתיכנושא
פרטיתחקיקהליזוםהכנסתחבריעללחץלהפעילויחידיםגופים,ארגוניםהניעה

הפרטיתשהחקיקהלהדגישחשוב,זאתעם.מהותייםכלכליים-חברתייםבנושאים

;1998.3.10מיוםבכנסתבדיון,נוספיםוחברים,אילוןבניכ"ח,דייןיעלכ"חנתנולכךביטוי75

189-205מיניתהטרדה:האדםכבודיבפרקומשפטזכויות,פמיניזםקמיראוריתראוכן

(2002).
.1994-ד"התשנ,משוחרריםחייליםקליטתחוק76
האלוףעמדובראשה,איש31בתציבוריתמועצההייתהמשוחריםלחייליםבעמותה77

ציבורירקעעםאישיםהיומחבריהרבים.אדםכוחאגףראששהיה,נתיבמשה,כמילואים
'הקליטהסל'רעיוןאתלהביאניסיתי":כךאמרהואנתיבמשהעםבריאיון.ופוליטי
שפותח,חדשדברהיה'הקליטהסל'.היהודיתהסוכנותל"כמנכדאזבתפקידימניסיוני
החדשיםלעוליםונתנוהקליטהתקציבאתגילמו;הרוסיתהעלייהעםהתשעיםבשנות
והחיילמאחר.דוברגדוליםמשאביםבאילוידעתי.ישירהקליטהשלבמסלוללבחוראופציה

שדיברנוברגע.אותוגם'נצייד'שהצעתי,חדשעולהכמו,חייותחילתבפניעומדהמשתחרר
יותרטובנתפסזהכך.משכנעתהקבלההייתהזו,לעלייהמקבילשהוא,'קליטהסל'על

בתשתיתאלא,טובותאובהטבותמדוברכאילוהתנגדותעוררלאזה;חברתיתמבחינה
."בארץדרכםבתחילתהצעיריםשליותרטובהלקליטה

המופקדשהשרנקבע,272ח"מ,1994-ד"התשנ,(תיקון)משוחרריםחייליםקליטתבחוק78
.הביטחוןשרהואהחוקיישוםעל
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חשוביםיתרונותהממשלתיתלחקיקה.הממשלתיתלחקיקה"תחליף"מהווהאינה
,החוקיםלאישוררובלהשיגהיכולת,מדיניותלעצבהממשלהמחויבות:ביותר
.לרשותההעומדיםהמקצועייםוהכליםהממשלהמשרדיביןהבינתחומיתהראייה
עלשאינם,חדשיםנושאיםבהעלאתהינהפרטיתחקיקהשלחשיבותה,להבדיל

שלחקיקהליוזמותלהצטרף,לממשלהזרזבהיותהאו,הממשלהשליומהסדר

.הכנסתחברי

סיכום.ה

20-בבישראלשהתרחשהוחדשהדרמטיתלתופעההלבתשומתאתמפנההמאמר

דרמטיתעלייהחלהבה,הפוליטיקהבעולם,(1986-2006)האחרונותהשנים
רבותהשפעותזולתופעה.(הפרטיתהחקיקה)הכנסתחברישלהחקיקהביזמות

.והמשפטהמדינהמדעימענפישוניםהיבטיםועלהאזרחיתהחברהעל
הפרטיתבחקיקהשחלההדרמטיתלצמיחההסבריםבאיתורעוסקהמאמר
שלמרותמכךלהתעלםניתןלא,זאתעם.ממשלתית79חקיקהמולאלבישראל
שלכלכלית-החברתיתהמדיניותלעיצובהפרטיתשבחקיקההגדולההתרומה
תקציבאתלנהליכולתהואתהממשלהסמכותאתמערערתפרטיתחקיקה,ישראל
:יסוד-בחוק,הפרטיתהחקיקהלהגבלתהממשלהפעלה,יוצאכפועל.המדינה

שחבריטענוהפרטיתהחקיקהמתנגדיכן-כמו.200280בשנתשעבר,המדינהמשק
מנגד.הפוליטיתוהישרדותםהאישיקידומםלצורךבעיקרשימושכהעושיםהכנסת
ובחובההנכותבמהותפרגעתפרטיתחקיקהעלמגבלותשהטלת,הכנסתחבריטענו

חברי.י8במדינהכלכלית-החברתיתהמדיניותאתלעצבהכנסתחבריעלהמוטלת
ובמסווה,ההסדריםבחוקלרעהשימושעושההממשלהכי,וטענוהוסיפואלהכנסת
חברתית-כלכליתמדיניותשלפניהאתמשנה-תקציביתחקיקהעדכוןשל

.ראויציבורידיוןכךעלשמתקייםמבלי,בישראל

הפרלמנטחברשלהתפקידזירתהרחבת:הסבריםחמישהשלהתרומהעלעמדנוזהבמאמר79
הרשותשלורועותיהןהתחזקות,בישראלפתוחהלחברההמעבר,פוליטיתליזמותגם

דרךפריצות,הכנסתחברישלמקבילהליזמותהובילו-השופטתהרשותושלהמבצעת
רחבותשדרותשללצרכיהןהפרטיתהחקיקהותרומת,לחיקוימודלשהיוו,הפרטיתבחקיקה
,ימתןהמשאמיומנויותורכישתהפוליטיומתןבמשאשההתמקצעותנמצא,כןכמו.בציבור
.נפרדבמאמרנדוןכךועל,ולהישגיההפרטיתהחקיקהלגידולרבותהןאףתרמו

הוראת)(תקציביתעלותכרוכהשבביצועןוהסתייגויותחוקהצעות)המדינהמשק:יסוד-חוק80
כנסתחברי50שלברובהצורךהיאהעיקריתההגבלה.478ח"מ,2002-ב"התשס,(שעה
.ח"שמיליון5עלעולההתקציביתשעלותהחוקהצעתלהעבירכדי

לאאך,במחקרנבחןהחקיקההישגילביןמחדשההיבחרותביןהקשרטיבשלהנושא81
בחירותשהנהגת,אחריםמפרלמנטיםוהניסיוןהמהקרספרותפיעל,הייתהההנחה:אושש

תתרום,הגדולותבמפלגותקיימותוהן1992בשנתשהחלו,(פריימריס)פתוחותמקדימות
בנוגעהכנסתחברשלהפוליטיהאינטרסשלהראותמנקודת,הפרטיתהחקיקהלהעצמת

לביןהפרטיתבחקיקהההצלחהביןמתאםמצאלאהמחקר."מחדשלהיבחרצורך"ל
.נפרדבמאמרנידרשזהולדיוןלממצאים.לכנסתהמחודשתההיבחרות
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בישראלהפרטיתהחקיקהשלומעמדהחשיבותהעלשהדיון,כןאם,נראה
שנעשתהכפי,דרקוניתבאופןפרטיתחקיקההגבלת,לטעמי.המציאותמחויב
הרשויותהפרדתבעקרון,הכנסתבסמכותקשהפגיעההיוותה,2002בשנתבחוק

היוםסדרעלוכלכלייםחברתייםנושאיםלהעלאתלתרוםהכנסתשלוביכולתה

,שרוןאריאל,דאזהממשלהראש.האחרוניםהעשוריםבשנישנעשהכפי,הציבורי
לחקיקההקרקעאתשהכשירה,הפרטיתהחקיקההגבלתבעדמובהקתעמדהביטא

:זו

חושבאניאבל,טכנינראההואשאולידברלגבי,משהולומררוצהאני"
אחראיתולאסקטוריאליתפרטיתחקיקהלמנועעלינו[...]:הכרחישהוא

אפשרותשלאחתשנהלמשךהקפאהעלבמאבקעכשיונמצאיםאנחנו[...]
על.שםשישנםהקולותאתיוםכלסופריםואנחנוכאלוחוקיםחקיקת
בהשלכותהטיפולשכלחשוב,הממשלההוצאותעלשליטהשנשיגמנת

רק.בממשלההתקציביהדיוןבמסגרתיהיהפרטיתחקיקהשלהתקציביות
הלאומיהעדיפויותסדרעםמשתלבתהפרטיתשהחקיקהלוודאנוכלכך
לביטחוןכסףעלשתחליטהממשלהשולחןעליהיההכל.הממשלהשל

ואזהשולחןאלהדבריםאתיביאו.אחראוזהפרטילחוקאוולחינוך
שהואברגע,מאחוריושיושבתקבוצהאיזולוויששםשיושבאחדכל
אתכלהורידהאנשיםאתלשכנעבבקשהיועיללהפגעעלולשתקציבוידע

83".שלהםההצעות

הצליח,שלצערי,לשעברהממשלהראששלזועמדתועלנחרצותחולקתאני
עלגזרהוהיא,ומשפטחוק,חוקהועדתראשיכסיוע,הכנסתאתלשכנע

ראשית.חקיקהכמאשרתרקולא,חקיקהכיוזמתבתפקידהקשההגבלההממשלה
בעיצובהכנסתשלהעיקרימתפקידה,במתכוון,מתעלםהממשלהראש,ועיקר

,הציבורכנבחרת,הכנסת.כלכלית-החברתיתהמדיניותשלוהערכיהאידיאולוגי
חקיקהבאמצעותהציבורשלחברתיות-הכלכליותעמדותיואתלייצגאחראית
זכותהוא,השיגבדיעבדולצערנו,ביקשהממשלהשראשמה.הממשלהעלובקרה

,חברתית-אנטילמדיניותשהובילה,ריכוזיתכלכליתמדיניותלהנהיגהממשלהשל
,העונילקומתחתאלוילדיםאזרחיםשלאלפיםמאותשדרדרה,דרוויניסטית
,שנית.הבחירותערב,לעםלהבטחותבניגוד,זאתוכל.ההוןבעליאתוהעשירה

שלקומתהאתגםמגמדהממשלהראש(?בכנסתלאומדוע)"קיסריהבנאום"

תחולשממנוהסכוםאתלהעלות:היוההגבלותלמיתון,בדיוןשעלו,חלופיותהצעות82
לאישורההנדרשהרובאתלהורידאו(ח"שמיליון5במקום)ח"שמיליון30-50-לההגבלה

.(50במקום)כנסתחברי30-לתקציביתכעלותפרטיתחוקהצעתשל
htp::הממשלהראשמשרדמאתרנלקח,2002.7.7,קיסריהבכנסהממשלהראשנאום83

htmת0

"
ast visited.S6957peeches/07/2002///www.pmo.gov. il/PMO/Archive/Speeches

(07/4/30.
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ז1992-2006,בישראלהפרטיתבחקיקההדרמטיתהצמיחהאירעהכיצד

הפרלמנטרייםבחייםחוקלחםכאלהחקיקהעללהצבעותלהתייחסבמקום;הכנסת
הממשלהראש"מתלונן",אלהמשחקלחוקיהממשלהמחויבותושל,מדינהשל

סופריםואנחנו")ליצלןרחמנא,פרלמנטרירובלגייסהצורךשמכבידההכבדהעל
זה."שם"בציניות,ישראלשלהמחוקקיםביתאתומכנה,("הקולותאתיוםכל

שלתפקידה.בכללהדמוקרטיהמשטרוכלפי,הכנסתכלפיהזילותאתמאפיין
תתכבד,בהחלטלגיטימיוהדבר,מסויםלחוקמתנגדתהיאואם,למשולהממשלה
באומרומטעההממשלהראש,שלישית.להעבירושלאהנדרשהרובאתותגייס

חקיקהישכאשר,תקציבהשלהעדיפויותבסדרילשלוטמסוגלתאינהשהממשלה
אלאאחראיתרקלאוהינההיתההגדולשברובה,הפרטיתהחקיקה.עניפהפרטית
עצמהעלגזרה,המדינהשלכלכלי-החברתילקידוםביותרניכרבאופןתרמה

אינההחוקיםעלות,לכן.הבאהשנהשלבתקציברקבפועלהחלהוגםמידתיות

מובאתאלא,תקציבשנתבאמצעהממשלהועלהמדינהתקציבעל"מונחתת"
ראוי,מכךיתירה.לאחריההבאההשנהשלהתקציבבתכנון,מראשבהשבון
שהממשלותבגללגםנבעהפרטיתהחקיקהשלמצמיחתהגדולשחלקלציין

חקיקהביוזמותהמעיטו-(1986-2006)האחרוניםהעשוריםבשניבישראל
שהממשלות(החקיקהמקורותהתפלגותטבלתראו)מוריםהנתונים.ממשלתית

באההפרטיתוהחקיקה,כלכלית-החברתיתהמדיניותעיצובשל"בשמירהנרדמו"
.זהדמוקרטיחסךלהשלים
המתבקשותהמסקנותאחת,לשעברכנסתחברתשהינהכחוקרת,לדעתי,כןאם
.בכנסתהפרטיתהחקיקהעלהחמורהההגבלהאתלבטלהצורךהיאזהממחקר
והתרומה,1986-2006בשניםבישראלהפרטיתהחקיקהשלהדרמטיתצמיחתה
לצרכיםמענהמתןלמעןקיומההמשךאתמצדיקות-שלהכלכלית-החברתית
,המשךבמחקר.המוחלשותהאוכלוסיותשלובמיותר,המדינהאזרחישלהחיוניים

לבין,הכנסתחברישביוזמתהחקיקהבלימתביןהקשרטיבאתלבחוןיהאראוי
,ובמקביל.2002משנתישראלשלכלכלית-החברתיתבמדיניותשחלוהשינויים

ההסדריםחוקשלדמוקרטית-והאנטיהשליליתהשפעתואתלמזעראו,לבטליש
להתקדםהמוחלשותהאוכלוסיותשלביכולתןהואאףהפוגם,המדינהבמשק
.בישראלהפעריםבצמצוםופוגע
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