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מבוא.א

הקדמה.1
,בלבדשניםשלושבכנסתשכיהנוהכנסתלחברילהעניקהחליטההכנסתועדת
.אחדפהזוהחלטהביטלהעליוןהמשפטבית.שניםארבעכיהנוכאילוקצבה
חברותואתלהפוךהכנסתחברהואאסור"שלפיהחדשהנורמהנקבעההדיןכפסק
כלכי,חשיןהשופטמפי,נקבעעוד.2=אישיותהנאהטובותלהפקתכמקורבכנסת
ץ"בגעשוי,חריףענישיםבניגורהנגועיםבנושאים"לעצמה"תחוקקשהכנסתאימת

הכנסתלחבריוהאמודהמותרבתחומירקלאחידושיםכוללהדיןפסק.להתערב
.הכנסתבכותליהמשפטביתשלההתערבותבתחוםאףאלא,הכנסתולוועדת

שניהדיובפסק.במסגרתוהחידושיםואתהדיןפסקאתבוחנתזורשימה
בהחלטותהמשפטביתשלההתערבותכללינידוניםתחילה:עיקריםחלקים
.הכנסתועדתהחלטתשללבטלותההמשפטייםהצידוקיםמכןולאחר,הכנסת
.הרשימהלמבנההמסגרתאתגםתהווהזוחלוקה

התערבכהעד.הפנימייםבהליכיםההתערבותכלליאתבוחןהראשוןהחלק
סיווגעלהתבססוההתערבותמבחני.ובריסוןבאיפוקהכנסתבהליכיץ"בג

השיפוטיתוהביקורתבכנסתופעילותפעילותכל:קרי,בכנסתהפנימיתהפעילות

עלוביקורתפיקוחכהריפלוניתפעילותעלוביקורתפיקוחהרילא".שלה

ההליכיםשלחלוקהעלמבוסס"קטגוריזציה"שלהרעיון.3"אלמוניתפעילות
שיפוטית-המעיןהפעילות,החקיקתיתהפעילות:קטגוריותלשלושהפרלמנטריים

הדיןבפסק.שונההתערבותמבחןהקטגוריותמןאחתלכל.המנהליתוהפעילות
היא,פרלמנטרייםהליכיםשלמיוחדתקטבוריהחשיןהשופטיוצרהרשימהנשוא

תהאהמשפטביתשלביקורתואלהבעניינים."לעצמהכמחוקקתהכנסת"פעילות

מדוברלא-"לעצמההכנסתחקיקת"בדברהמינוחלמרות."ומעמיקהצפופה"
יששבההחלטהבכל-הנראהככל-אםכי,באופייםחקיקתייםבהליכיםרק

המבחןאתנאפייןהראשוןהחלקבמסגרת.ענייניםוניגודאישיתנגיעההכנסתלחברי
מבוססתהחדשההתערבותמבחןעלהביקודת.לקביעתוהרציונליםואתהחדש

קטגוריהשביצירתובחסרונותביתרונותדנההראשונה:עיקריותטענותשלושעל
המצדיקיםרציונליםעללהצביעקשהביאטען.להתערבותכתנאיפיטיקולדית

דנההשנייה.המקובליםההתערבותמכלליובמהותהבאופייההשונהקטגוריה
כיאטען.הכנסתחברישלהחסינותלענייניהשכרהסדריביןשנעשתהבאנלוגיה
.מוצדקאיננואףואולימאליומובןאיננוהשכרענייניעלהחסינותמדיניההיקש

הבנסתחקיקת"לרעיוןמקבילההזרבדיןנמצאשלאכךעלמבוססתהשלישית

.(חשיןהשופטדברי)146'בע,שם2
,808(4)נהד"פ,ומשפטחוקחוקהועדתר"יו'נלכנת00/9070ץ"בבגברקהנשיאדברי3

.(לבנתפרשת:להלן)809
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באותן,הפרלמנטבהליכימיוחדיםהתערבותבכלליהמזכהכקטגוריה"לעצמה

ההתערבותבמבהנישימושכיאראהזהחלקלסיכום.כזהפיקוחשמקיימותמדינות
עלהשיפוטיתהביקורתולעקרונותהחוקתייםלשינוייםהתאמתםתוך,המקובלים

הבעייתיותאולי,פותריםלאמצבים)המצביםרובאתלפתורכדיבויש,חוקים
.לעצמהמחוקקתהכנסתשבהם(המקריםברובאוהמצביםברוב

שיפוטיתלהתערבותהקשורבכלוהתאמההרמוניהשתיווצרראוי,לשיטתי
עלשיפוטיתשבביקורתוביןחוקעלשיפוטיתבביקורתשמדוברבין,בכנסת
.פנימייםהליכים

.הכנסתועדתהחלטתלביטולבעילותמתמקדהרשימהשלהשניהחלק
הובילונימוקיםשלושה,בהתאם.הכנסתועדתבהחלטתנפלו"פגמים"שלושה

;ענייניםניגודכדברהכללהפעלת,הראשון:ההחלטהאתלבטלץ"בגשופטיאת

משנהבחקיקתמדוברבעצםכיהקביעה,השלישי;הסבירותעקרוןהפעלת,השני
שנפלוהפגמיםשלושתמביןשנייםכיאטען.אינדיבידואלייםסממניםבעלת

בסיווגדיכיאטען.להתערבץ"בגהחלטתאתלבססבהםהיהדיבהחלטה

עוד.מסמכותחריגהשלבעילהביטולהלהצדיקכדימשנהכחקיקתההחלטה
לבטלותלהביאכדיבהישענייניםניגודבדברהכללשלקשההפרהכיאטען

שלהחדשההקטגוריהביצירתצורךכלללא,זאת.הכנסתועדתשלהחלטה

שלעילההנוכחיבמקרהלבססקושיקייםכיאטעןכן."לעצמההכנסתחקיקת"
וראויבמיוחדבעייתיבכנסתלהתערבותכעילהזובעילהשימושוכי,סבירות
.כזהאיננו-דעתילעניות-שלפנינוהמקרה.בלבדקיצונייםלמקריםשיישמר
,הכנסתחברישלשכרםקביעתבדברהחדשההסדראתבוחןהשלישיהחלק

החדשיםבכלליםכיהיאמסקנתי.המשווהבמשפטהקיימיםההסדריםלאור
האינטרסיםבין,חלקיאך,ראויאיזוןניכרהכנסתחברישלשכרםלקביעת
שתיביןאיזוןשיבטאצריךהכנסתחברישלשכרםלקביעתהסדר.השונים
ככל,שיבטיחכךידיעלענייניםניגודשלמצבלדכאצריךהוא.מנוגדותתכליות
שלהאישייםמהאינטרסיםמושפעותתהיינהלאשכרבעניינישהחלטות,האפשר

ביןתמידימתחקיים.מאידךאחרתרשותשלהתערבותוימנע,מחדהמחליטים
איןהשכרקביעתכללי.ענייניםניגודלמנועהרצוןוביןעצמאותלשמרהצורך

הואשביכולתםכל.השכרכנושאברעהלשימושהסיכוניםאתלמנועביכולתם
לרשותשכרלקביעתהסמכותהעברתכיאטען.לנטרלולאאך,הסיכוןאתלהקטין
.הסיכוניםביןהמאזןפתרוןבהכרחאיננה,חיצוניתציבוריתלוועדהאףאו,אחרת
כלפיהשמופניתבמצבאףאו,כשלשלבמצבנתקלתשהכנסתאימתכלכינדמה

הפתרון,ענייניםניגודלהוותשעלולבנושאעיסוקהעצםעלציבוריתביקורת
גם.אחרותמאזנותחלופותבחינתבלא,מידיה"הסמכותהוצאת"הואהמוצע

הכנסתאתלנתקהיאהקריאה,שיידונואחריםבנושאיםכמו,עסקינןשבובנושא
.הכנסתחברישלשכרםלקביעתהסמכותמן
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רקלאומסוכנתמדאיגההיא,מגמהעלללמדכדיבהשישככל,זותופעה
הרשויותהפרדתלעקרוןבנוגעגםאלא,הכנסתשלהמוסדילמעמדהבנוגע

.הסיכוםבדבריבכךאדון.בישראלולדמוקרטיה

המקרהעובדות.2
לזכות,שעההוראתבמסגרת,הכנסתועדתשלהחלטתהעלנסובההעתירה
כיהנוכאילו,בלבדשניםשלושבכנסתשכיהנוכנסתחברישלקבוצהבגמלה
:העובדותעיקריואלה.שניםארבע

שכיהןכנסתחברזכה,1999בשנת,עשרה-הארבעהכנסתשללפיזורהעד
ארבעכנסתכחברשכיהןבטנאי,אחוזיםשמונהשלבקצבהבכנסתאחתכהונה
בסיסעלהכנסתחברישלהגמלהשיעוראתהמעמיד,זההסדר.לפחותשנים
בעקבותהכנסתועדתידיעלונקבע,יחסיתחדשהוא,לשנהאחוזיםשנישל

הפרישה,השכרתנאיאתשבדקה(צבי-רוזןועדת)ציבוריתועדהשלהמלצותיה
.הכנסת4חברישלוהגמלאות
ובשל,בלבדשניםשלושכעבור,זמנהטרםהתפזרהעשרה-הארבעשהכנסתאלא

זכויותמלואאת(עשרה-החמשלכנסתנבחרושלא)הכנסתחבריצברולאכך
פנייהבעקבות.שניםארבעשלכהונההכנסתהשלימהאילולהןזוכיםשהיוהנמלה

:5כדלקמןהקובעתהחלטההכנסתועדתקיבלה,הכנסתחברימספרשל

עםשנבחרעשרההארבעהכנסתהברשללקצבהזכותוחישובלצורך.1"
שלכהונתהתקופתאתיראו,שלאחריהלכנסתנבחרולאכהונתהראשית
."הכנסת:יסודלחוק8בסעיףהקבועהכתקופהעשרההארבעהכנסת

ארבעתהיההכנסתשלכהונתהתקופת"כיקובעהכנסת:יסוד-לחוק8סעיף
חבריקצבתאתלהעלותכדיזובהחלטהישכיאפואיוצא."היבחרהמיוםשנים

היוהכנסתשחבריהקצבהלסכום%6-מעשרה-החמשלכנסתנבחרושלאהכנסת
.%8-ל(כהונהלשנת%2שלבסיסלפי,לוזכאים

זההסדרפיעלנהגההכנסת.חדשהאיננהזובהחלטההמשתקפתהמדיניות
ח"דובעקבותשבאההחלטהלאותהועד1976משנתהחל,שנהכעשריםבמשך
.19966בשנת,צבי-רוזןועדת

גמלאותבהחלטתהכנסתועדתידיעלאומצו,1996בשנתהוגשואשר,צבי-רוזןועדתמסקנות4
,1996-ו"תשג,(2'מסתיקון)(ושאיריהםהכנסתחברי)השלטוןברשויותמשרהלנושאי

.5770ת"ק
,(תיקון)(ושאיריהםהכנסתחברי)השלטוןברשויותמשרהלנושאיגמלאותבענייןהחלטה5

.5985ת"ק,1999-ט"תשנ
השלטוןברשויותמשרהלנושאיגמלאותבענייןהכנסתועדתלהחלטת1976משנתבתיקון6

נשואבהחלטההכגסתועדתשקבעהבדיוקהסדראותונקבע(ושאיריהםהכנסתחברי)
כהונתהתקופתגמרלפניהכנסתנתפזרה":1976משנתבהחלטהנאמרוכך.בענייננוהעתירה
ראשיתעםשנבחר,הכנסתלחברקצבהתשלוםלצורךיראו,הכנסת:יסוד-בחוקהקבועה
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ץ"בגשופטיהציעוהדיוןובמסגרת,1999בשנתהוגשהעסקינןשבההעתירה

בהחלטהתדוןאשדתלויה-בלתיציבוריתועדהתמונהכה-עדהמסורתשכמיטב"
איןביסבר,דרכוןדן,דאזהכנסתר"י.7"המלצותיהותמליץבמחלוקתהשנויה
הכנסתועדתהחלטת,לדעתושכן-ץ"בגכהצעת-ציבוריתועדהלמינוימקום
למינויהפוצידחיתבעקבות.ודמויהנכונההחלטההיאהקצבההגדלתבדבר
הכנסתועדתביקשה2001ינוארבחודש.תנאיעלצוץ"בגהוציא,ציבוריתועדה
במקרה,הכנסתלחבריהקצבהלתשלוםבאשראלוני8ועדתשלהמלצתהאת

,2001מאיבחודש,המליצהאלוניועדת.הכנסתשלכהונתהתקופתשנתקצרה

הכספיםהשבתלדרושמבליאולם)1999משנתהשעההוראתאתמעיקרהלבטל
לפניהובאואלוניועדתשלהמלצותיה.(הכנסתלחברימועדלאותועדששולמו

ולהשאירההמלצותאתלדחות,2001ביולי9ביום,החליטהאשר,הכנסתועדת
.9כנהעלהשעההוראתאת

,בישראלהשלטוןלאיכותהתנועה,הכנסתחבריגמלאותבפרשתהעותרת
שניתן,הדיןבפסק.הכנסתועדתהחלטתשלבטלותהעלשיורהץ"מבגביקשה
הדיןפסק.הכנסתועדתהחלטתאתאחדפהץ"בגביטל,2002באוגוסט20ביום
הצטרףאורהשופט.וריבליןחשיןהשופטיםמפי,מרכזיותדעתחוותשתיכולל

.ההחלטהולתוצאותחבריולמסקנת

הדיןפסק.3
ההתערבותכלליאתחשיןהשופטסוקר,העובדותהשתלשלותהצגתלאחר

קיימתשלפיההעקרוניתהקביעהאתומאמץ,הכנסתבהליכיהנוהגיםהשיפוטיים
.כזולהתערבותסמכותהמשפטלבית
בנושאשיפוטיתביקורתבהפעלתהבעייתיותעלחשיןהשופטמעיר,זאתעם

:הכנסתחברישלשכרםקביעת

-ביתלכותלימחונןלמכאוביהמזורתמצאכילהראויהיהזועתירה"

הקבועהכתקופהכנסתאותהשלכהונתהתקופתאת,שלאחריהלכנסתנבחרולאכהונתה
.1996בשנהבוטלזההסדר,כאמור."הכנסת:יסוד-בחוק

.131'בע,1הערהלעיל,הכנסתגמלאותחכויפרשת7
,היתרבין,והוסמכה,1999דצמברבחודשהוקמה,ציבוריתועדההיאאף,אלוניועדת8

.הכנסתחבריובהם,הכנלסוןברשתותמשרהלנושאיתשלומיםלענייןהמלצותלהמלקן
לחברי"הסתגלותמענק"הענקתכעניין,הכנסתועדתשלאחרתהחלטהבדקההוועדה
אתהכנסתועדתאימצהזהבענחן.ההסתגלותמענקהסדריאתלבטלוהמליצה,הכנסת
הכנסתחברי)השלטקברשויותמשרהלנחבאיגמלאותהחלטתראו.אלוניועדתמסקנות

השתלשלותלתיאור.6047ת"ק,2000-ס"תש,(ביטול)(2'מס)(שעההוראת)(ושאיריהם
גמלאותבפרשתחשיןהשופטדבריראוההסתגלותמענקבענייןההחלטהסביבהאירועים

.133-135'בע,1הערהלעילהכנסועחברי
טלורקרסול(שדימוס)זהיחשטזולהתפטוזדןאת,יוחדמאסתרימיםהילחצה,שגדדהשקלטה9

.הוועדהמראשות
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ידונוכילהםראויהעסקתםותנאי,הםהציבורנבחריהכנסת-חברי.המשפט

.10"משפטיתבמסגרתולאציבוריבדיוןוילובנו
השניםבמרוצתקבעהמשפטביתכיהשופטמזכיר,סמכותשלקיומהלמרות

בטרםוסייגיםמחסומיםלעצמווהקים,הכנסתלהליכימיוחדיםהתערבותכללי
פעילותבאותהמתמקדחשיןהשופט.הכנסתשלהמיוחדמעמדהלאור,התערב
,ענייניהאתהכנסתמסדירהכאשד:"לעצמהמחוקקת=הבנסתשבהמיוחדת
ומזדקרעולה,חסינותובענייניחבריהשלשכרבנושאיהיאעוסקתכאשרובייחוד

ההתערבותאתמצדיקחשיןהשופט.זובפעילותהקייםהחריףהענייניםניגוד
קייםשבהןהחלטותעלהשיפוטיתהביקורתכיבאמרוהכנסתועדתבהחלטת

ניגודשללעילהבנוסף.ומעמיקהצפופהשתהאצריך"מובנה"ענייניםניגוד
הכנסתועדתהחלטתכיוקובע,ההחלטהלסבירותחשיןהשופטמתייחס,עניינים
,מדובר.השירותלתקופתבהתאםמשתלמתקצבהשלפיוהמקובלהכללמןסוטה

אתהשופטבוחןעוד.בהזוכהאינובמשקאחרעובדשאףבהטבה,לדבריו
מאדקרובה"הבהחלטהמדוברכיכךעלבהתבססו,מסמכותחריגהשלהעילה
גמלאותבנושאלהחליטהכנסתשלסמכותה.11"אינדיבידואליתהחלטהלהיותה

שלבסמכותהואיןמשנהלחקיקתהיא-חשיןהשופטקובע-הכנסתלחברי
כיהיאמסקנתו,לעילההנמקותשלושלאור.אינדיבידואלייםאקטיםליצורהכנסת

מגיעריבליןהשופט.היאבטלהכןועל,וסבירהראויההצדקההכנסתלהחלטתאין
המוזכרותההנמקותשלוש,השופטיםביןהגישותהבדליולמרות,מסקנהלאותה
להתערבותכתנאי.ריבליןהשופטאצלגםמופיעותהשיןהשופטשלדעתובחוות

שלהמסורתיתהחלוקהאתריבליןהשופטמאמץבכנסתהפנימייםבהליכיםץ"בג
.הכנסתהר"יו'נשריד81/652ץ"בבגנקבעהשזוכפי,לקטגוריותהכנסתפעילות

בהחלטהמדוברכיריבליןהשופטקובע,הכנסתועדתהחלטתשלמהותהעל

בעלתבהחלטהמדובר."שהושלמהחקיקה"זוהיוכי,"משניתנורמה"בגדרשהיא

,ריבליןהשופטקובע,זהלסממן."אישי-מעין"סממןבעלת,אינדיבידואליאופי
בחוותהמוזכרותההנמקותלשלושהדומים,שוניםמישוריםבשלושההשלכות

להכפיףונועדהשיפוטיתהביקורתרףעלמשפיע,האחד:חשיןהשופטשלדעתו
התכוונההכנסתאםבשאלהעוסק,השני.יותרדווקניתלבדיקהההחלטהאת

.פרטניתנורמהלהסדירהכנסתלוועדתסמכותלהעניק,המסמיךהחוקבמסגרת
לאאםאףכיקובעריבליןהשופט.ההחלטהשלהסבירותלשאלתנוגע,השלישי
הן,הסבירותממתחםהחורגתבהחלטהשמדוברהרי,מסמכותחריגהכאןהייתה
בעלתהחלטההיותהבשלוהן,אינדיבידואליסממןבעלתהחלטההיותהבשל

.138'בע,1הערהלעיל,הכנסתחברגמלאותפרשת10
.161'בע,שם11
.(שרידפרשת:להלן)197(2)לוד"פ,הכנסתר"יו'נשריד81/652ץ"בג12
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חברישלהחובהוהפרתהציבורבאמוןפגיעהבהשישכזו,חריףענייניםניגוד
.הציבורכנאמנילשמשהכנסת
מתייחסהראשון:ציריםשניעל,כאמור,סובבתהשופטיםשלהדעתחוות
המשפטייםבצידוקיםמתמקדהשני.בכנסתהליכיםעלהשיפוטיתהביקורתלשאלת

אתואחלקהשופטיםשלבדרכםאניאףאלך.הכנסתועדתהחלטתשללבטלותה

.בהתאםהדיון

?!הכנסתיבהליכיהתערבותשלנפרדתלקטגוריהמקוםהיש.ב

המסורתיתהעמדה-הכנסתבהליכיהתערבות.1

.בכנסתפרלמנטריים-פניםבהליכיםלהתערבמוסמךץ"שבגכךעלתולקיןאין
על.!הכנסת4ועדת'נשרוןפלאטו81/306ץ"בבגעודנקבעהזהבענייןההלכה
:כיבקבעו,הכנסתחבריגמלאותבפרשתחשיןהשופטחוזרזוקביעה

לצוות-העיקרוןדרךעל:שוב-הואומוסמךרשאיהמשפטבית"
כך.ואחרתכךתעשהלאכיאותעשהכיומימשלמדינהרשותכלעל

מוריםגםכך...השפיטה:יסודלחוק15סעיףהוראתמפורשותאותנומורה
מכברזהעלינושנתקבלויסוד-עקרוני,המדינהבתורתיסוד-עקרוניאותנו
.!5"בישראלוהמימשלהמדינהבתורת

,סמכותשלשאלהאינה"בכנסתפנימייםבהליכיםהשיפוטיהפיקוחשאלת
לעצמויקים,להתערבסמנותואתיפעילבטרם.!6"דעתשיקולשלשאלהאלא
שלזוןגישה.הכנסתשלהמיוחדמעמדהלאור7ן"וכבליםריסונים,סייגים"ץ"בג

שנותמאזבישראלהחוקתיתבפסיקההשניכחוטעצמהעלחוורת,וריסוןאיפוק
.!8השמונים
קבעהאהדאת:הכנסתבהליכיץ"בגלהתערבותבפסיקההוצעומבחניםשני
במקרהרקהמשפטביתיתערבפיוועל,שרון9ןפלאטובפרשתכהן'יהשופט

בתפקידמשמשתהכנסתכאשררקהנראהוכבל,פונקציונליתמסמכותחריגהשל

'סראולהרחבה.בקצרהכאןאליואתייחסכןועלעטיפריבמאמרבהרחבהנדוןהנושא13
"פרלמנטרייםהליכיםעלהקצפותיבפיקוחמחודשעיף:שרידלמבחןשנהעבדים"נבות

.721(ג"תשס)יטמשפטמחקרי
.(שרוןפלאטופרשת:להלן)118(4)להד"פ,הכנסתועדת'נשרוןפלאטו8/306!ץ"בג14
.140'בע,1הערהלעיל,הכנסתחבריגמלאותפרשת15
.200-201'בע,12הערהלעיל,שרידבפרשתהשמוניםבשנותעודשנקבעכפי16
.140'בע,!הערהלעיל,הכנסתחבריגמלאותפרשת,חשיןהשופטכדברי17
ועדהשמוניםשנותמאזהפסיקהולניתוחלהתערבץ"בגופלהרצוןלחוסרהכתקוליםלניתוח18

"הפרלמנטרייםההליכיםשפיטות-איבעיית"צמח'ש"ראוכן.13הערהלעיל,נבותראוהיום

.752,754(ג"תשל)גמשפטעיוני
.14הערהלעיל,שרוןפלאטופרשת19
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מבוסס,(דאוכתוארו)ברקהשופטשקבע,שרירמבחן,האחר.שיפוטי-מעין
,החקיקתיתהפעילות:קטגוריותלשלושהפרלמנטרייםההליכיםשלחלוקהעל

עלהשיפוטיתהביקורתכינקבע.המנהליתוהפעילותשיפוטית-המעיןהפעילות

שיפוטי-מעיןהליךעלהביקורתואילו,20"צרה"היאהכנסתשלהחקיקההליך
."רגילה"ביקורתהיא(כנסתחברשלהשעיהאוחסינותהסרתבנושאהחלטותכגון)

לפיכאמורתיעשה,מנהליאופיבעלתפעילותעלהשיפוטיתהביקורת,לעומתן

ביסודותהפגיעהשלהשפעתהומידתהפרלמנטרייםהחייםבמרקםהפגיעהמידת"
.י2("שרידמבחן":להלן)"החוקתיהמשטרשלהמבנה
לאתקופהבאותה."החוקתיתהמהפכה"לפניניתןשרידבפרשתהדיןפסק
המנוגדחוקשללמקרהפרט,חוקשלתוכנועלשיפוטיתביקורתקיימתהייתה

החוקתיבמשפטלכתמרחיקישינוייםחלומאז.יסוד22-בהוקמשוריינתלהוראה

:יסוד-חוקשלחקיקתם.23עליהםמבוססהדיןשפסקהיסודובעקרונותהישראלי

חוקיםעלשיפוטיתלביקורתהביאו,וחירותוהאדםכבוד:יסוד-וחוקהעיסוקחופש

.24אלהיסוד-בחוקיהמוגנותבזכויותהפוגעים
מכירברקהנשיא25ומשפטחוקחוקהועדתר"יו'נלבנת00/9070ץ"בבג

שלהתוצאתיהממדאתגם,הפונקציונליתלחלוקהמעכר,לבחוןבאפשרות
:ההליך

כהריסופית(מינהליתאושיפוטיתכעין,חקיקתית)החלטההרילא"
יסוד-בחוקהמעוגנתבזכותהפוגעתבכנסתפעולההרילא...בינייםהחלטת

בנוסף".26"מינהלבסדריאוהכנסתתקנוןבהוראותהפוגעתפעולהכהרי

.27"תוצאותיהאתגםלבחוןישהפעולהשללאפיונה
לבחוןהמאפשר,ההליךשלתוצאתירכיבגםהקלאסיהמיוןלמבחןמצטרףבכך

,חקיקתיאקטשזהובין,יסוד-בחוקהמעוגנתבזכותהפוגעתפעולהשונהבאופן
.מנהליאושיפוטי-מעין

.202'בע,12הערהלעיל,שרידפושת20
.204'בע,שם21
.(ברגמןפרשת:להלן)693(1)כגר"פ,האוצרשר'נברגמן69/98ץ"בג22
.770'בע,13הערהלעיל,נבותראו23
בנקפרשת:להלן)221(4)מטד"ת,שיתופיכסרמגדל'נהמזרחיבנק93/6821א"עראו24

מנהלילשכת97/1715ץ"בג;241(5)נגד"פ,הביטחוןשר'נצמה95/6055ץ"בג;(המזרחי
ד"פ,הכנסתר"יו'נאורון99/1030ץ"בג;367(4)נאד"פ,האוצרשר'נכישראלההשקעות

.640(נת3
.3הערהלעיל,לבנתפרשת25
.804'בע,שם26
.815'בע,שם27
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והצדקותיוחשיןהשופטידיעלהמוצעהמיון.2
לחודאחדכל-וריבליןחשיןהשופטיםמקבליםזורשימהנשואהדיןבפסק
אתגםזהלענייןמאמץחשיןהשופט.שרידפרשתשלהבסיסיתהקביעהאת-

למבחניהתייחסותובצראולם.28לבנתבפרשתברקהנשיאשלדינובפסקהאמור
.כהעדשנקבעומאלהשונותמיתדרכיחשיןהשופטמציג,הקלאסייםההתערבות
מהפיעלבכנסתהפעילותחלוקתאתעקרוניבאופןמקבלחשיןהשופט
,"מהותי"אופיבעלת,נוספתחלוקהמציעובצדה,שרידבפרשתשהותווה
אתלעילהקטגוריותמןמפרידהשופט.הנדוןהנושאשלאופיואתהבוחנת
,עצמההכנסתשלפעילותהדרכיאתלהסדירשנועדההפרלמנטריתהעשייה
אתלאבוחנתאינהזוקטגוריה."עצמהאתבראשיתהכנסתתארגן"בבחינת

פךוהקלאסיהמיון)הכנסתשממלאתהפונקציה

~

אתלאואף(שרידבפרוסתצך2י

"מה"השאלהאתאלא,לבטאמפרשתהחדשההקטגוריה)הפעילותתוצאת
מקדמישלב,חשיןהשופטשללשיטתו.מהותיתמבחינה,להסדירהכנסתביקשה

תפעיל"כיצד"השאלהאתלהסדירשנועדזההואהכנסתשלהרגילהלפעילותה
חקיקת"במדובר.הממשלהעלובפיקוחחוקיםבחקיקתסמכותהאתהכנסת
:"לעצמההכנסת

שהוטלוהעיקריותהמשימותלקראתעצמההכנסתומארגנתמסדירהכיצד"
אתהאף?הממשלהפעילויותעלוהפיקוחהחקיקהמשימות-עליה
בדרך;המניין-מןוחוקיםיסוד-חוקי-ראשיתחקיקהשלבדרך:אמור
כיוצאדרכיםובעוד,וציווייםהחלטותשלבדרך;למיניהמשנהחקיקתשל

הןסבותכולןשהנורמות,הואנורמותשלזהסוגהמייחדהגורם.באלו

כלועלהכנסתמנגנוןעל,הכנסתחבריעל,הכנסתועדותעל,הכנסתעל

.29"בכנסתהקשוריםאחריםדברים

דווקאמציעחוריןהשופט.מיוחדביקורהמבחןמוצעלאלעצמההכנסתלחקיקת
:לשיטתו.וקבועאחדבמבחןלנהוגשלא

לכל.אחדחומרנעשולאלעצמההכנסתחקיקתשלאלופעילויותגם"

זהשופטבנתבכד.809-810בנך,שט28
~

,1חסיהלעיל,כנסת"חבריגמלאותכפדחתשץ
,ובענייננו)המדוברבהלרשותרקלאקשורהשיפוטיתהביקורתשלהיקפה":141'בע

ביתשלכפסיקתועוברתהשניכחוט,אכן.לבחינההעומדתהפעילותלסוגגםאלא(הכנסת
שלמהותהפיעלמשתנההשיפוטיתהביקורתהיקףכי,התפישהלצדקהגבוההמשפט
הכנסתשלשיפוטיותכעיןהחלטותעלהשיפוטיתהביקורתהיקףהרילא...הכנסתפעולת

ענייןהמהוותמינהליותהחלטותעלהשיפוטיתהביקורתהיקףכהרי,(חסינותנטילתכגון)
הרילא...(ועדהאוהמליאהשליומהסדרקביעתכגון)הכנסתעניינישלפנימימהולשל

תקנוןבהוראותהפתעתפעולהכהרי,יסוד-בחוקהמעוגנתבזכותהפוגעתבכנסתפעולה
."מינהלבסדריאוהכנסת

.143'בע,1הערהלעיל,הכנסתחכריגמלאותפרשת29
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גםהטבעובדרך.משלהאופי,משלהצבע,משלהתכליתופעילותפעילות

.30"לפעילותמפעילותשוניםיהיוץ"בגשלהפיקוח-כלי
בענייןהדיןבפסקנידונהלאהיבטיהכלעל"לעצמהמחוקקתהכנסת"סוגיית

,עצמוחשיןהשופטשלדינובפסקעודהובהרהרעיון.הכנסתחבריקצבאות
הנושאיםכלמכין.דותן32שלבמאמרובהרחבהונותח,3!המזרחיבנקבפרשת
בפרשתנוחשיןהשופטמאיר,לעצמההכנסתחקיקתשלבמעגללהיכללהעשויים

היתרוזכויותהזכויותנושאוהוא"אחריםמנושאיםעצמוהמייחד"אחדנושא
לא,הבודדהכנסתחברהואזהחלקהמאפיין.לחבריהומעניקההעניקהשהכנסת
adזכויות,"מיוחדותלזכויותהזוכהכאדם"הכנסתחבראלא,בכנסתבפעילותו

personam.חקיקתאת,אחתבנשימה,זהפנימיבמעגללכלולמאפשרתזוהגדרה
מאידךממוןוזכויותקצבה,משכורתובענייני,גיסאמחדחסינותבענייניהכנסת
ניגודשלבמיוחדגבוהמינוןמצוי-חשיןהשופטקובע-בשניהם.גיסא

בתוךמעגל-תתמהווהענייניםניגודמתוךהכנסתחבריפעילותהיינו.עניינים
.לעצמההכנסתחקיקתמעגל

,יתרוזכויותשכרבענייניהננסתהחלטותעלהשיפוטיתהביקורתלכלליאשר
ולושבהחלטותהחשופותעםעצמןפוקדותאלוהחלטות"כיקובעחשיןהשופט

הבנקורת,המובנההעניעיםבגודבשל.33"דוווכיםגםהםשהמחליטיםהטעםמן
שיצטיתבביקורתמדובראיןכילהסיקמתןמכאן."ומעמיקהצפופה"היא

שיפוטיתכביקורתשמדובראלא,שרידכפרשתברקהשופטשהציעכפי,"רגילה"
הוועדהשיקוליאתהמשפטביתיבחןבמסגרתה,במיוחדודקדקניתאינטנסיבית

שעודכפי,ההחלטהשל"חוקיותאיחזקת"שליצירתהכדיעד,נימוקיהואת
.בהמשךנראה

?"לעצמהכממודהההכנסת"עלמיוחיהשיפוטיתשבמידהמקוםאיןמדוע.3

השיפוטיתהביקררההחלת-לאיהפעמים11

אינטנסיביתשיפוטיתביקורתכמכשירה"לעצמהמחוקקתהכנסת"שלהקטגוריה

הפדדתובעקרוןהכנסתשלבעצמאותהקשהפגיעהפוגעת,הכנסתכותליביןבנעשה

בכנסתהפנימייםבהליכיםהמשפטביתשל"ומעמיקהצפופה"ביקורת.הרשויות

השופטשללגישתונוסףכיסוסבהלראותנחזן.במיוחדמעניינתזוקביעה.144'בע,שם30
ולאמץנוקשיםממבחניםלהתרחקיששלפיה,דיןפסקיבמספרביטוילידישבאה,חשין

דרך"זאתמכנהחשיןהשופט.סיטואציהולכלנושאלכל00Adאמבחניםבמקומם
פילםמ2ן"סטחכרת94/4804ץ"בבג,למשל,ראו."המולקוליזציהדרך"או,"האטומיזציה

.661(א5ר"פ,סרטיםלביקורתהמועצה'נמ"כע
.471-571'בע,24הערהלעיל,המזרחיבנקפרשת31
"העליוןהמשפטביתבפסיקתחוקתיתכמגבלה'העצמיתהחקיקה'איסור"דותן'יראו32

.771(א"תשס)לאמשפטים
.153'בע,1הערהלעיל,הכנסתחכריגמלאותפרשת33
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ואיננה,לשופטתהמחוקקתהרשותשביןהיחסיםמערכתמבחינתראויהאיננה
.פרלמנטרייםהליכיםעלשיפוטיפיקוחהמקיימותמדינותבאותןלאאףמקובלת
-שלנווהממשלהמשפטבשיטת-הצדקהיש"כי,כותבבמאמרודותן
שלהחלטותועלחקיקהפעולותעלאינטנסיביתשיפוטיתביקורתשללקיומה
לעיקרוןמתייחסכזולגישההעיקריהצידוק...'עצמיתחקיקה'המהוותהכנסת
מוגזםכוחריכוזשלאפשרותמניעתהיאשמטרתו,הרשויותהפרדתשלהיסוד
הואהרשויותהפרדתעקרון,לדעתי.34"מסוימתרשותשלבידיהמוגבלובלתי
.כזוצפופהשיפוטיתביקורתלמנועהעשוירציונלדווקא
אבקשאולם.במאמרודותןשהעלההטענותמןניכרחלקעםמסכימהאני
נפרדתכקטגוריה"לעצמהמחוקקתכנסת"שלהקטגוריהיצירתעצםעללחלוק

,ראשית:הבאיםהטעמיםמן,צפופהשיפוטיתהתערבותהמצדיקהומהותית
ודנה,באופייהפרטיקולריתהיאלעצמהכמחוקקתהכנסתבדברהקטגוריה
מחוץהנופליםרביםנושאים.חבריהועםהכנסתעםהמיטיבהבחקיקהבעיקרה
אין.התערבותללאלהיוותרעלולים,שיפוטיתהתערבותוהמצדיקים,זהלמעגל
בתחומיםהתערבותלגביהנהוגמזהושונהמיוחדדיןלקביעת,לדעתי,הצדקה
גםראויפתרוןנותניםהקיימיםההתערבותכללי.הכנסתפעילותשלאחרים
השיפוטיתהביקורתמדועברורלא.לעצמהמחוקקתהכנסתשבהםלמקרים

"צפופה"ביקורתמצדיקהעצמיתחקיקהמשוםבהשישהכנסתהחלטתעל
.אותהמצדיקהאיננה,פרלמנטריבמיעוט,למשל,הפוגעתהכנסתהחלטתבעוד
הכנסתשלהקטגוריהלהמחשתדותןשלבמאמרוהמובאותהדוגמאותרובאת

ההתערבותמבחניבאמצעות,בהמשךשאדגיםכפי,לפתורניתןלעצמהכמחוקקת
,שנית.הישראליהחוקתיבמשפטשחלולהתפתחויותהתאמתםתוך,הקיימים
חוקעלהשיפוטיתהביקורתמכללימנותקת"לעצמהמחוקקתהכנסת"קטגוריית

,בכנסתהשיפוטיתהביקורתבכללילהרמוניהלשאוףרצוי.בישראלהקיימים
על:קרי,חוץכלפיהכנסתעלהשיפוטיתהביקורתכלליביןלהתאמהלשאוף
.הפנימייםההליכיםעל:קרי,פניםכלפיהכנסתועל,חקיקה

כלליביןהתאמהליצוריש,הכנסתבהליכילהתערבותהנוגעבכל,לטענתי
ההליכיםעלהשיפוטיתהביקורתכללילביןחוקעלהשיפוטיתהביקורת
:רבדיםמשנימורכביםחוקיםעלהשיפוטיתהביקורתכללי.בכנסתהפנימיים

שיפוטיתוביקורת,האדםזכויותבדברהיסוד-לחוקיבהתאםשיפוטיתביקורת
השיפוטיתלביקורתהעיוניהבסיס.35השיטהשלהיסודעקרונותעלהמבוססת

לביןהכנסתשלהמחוקקתסמכותהביןבהבחנהנמצאיסוד36-חוקהנוגדחוקעל

.794,בע,32הערהלעיל,דותן34
שלהחוקה"מדינה'וברובינשטיין'אראוכתוביםהבלחיהיסודבעקרונותמפורטלדיון35

.291,300-312(ג"תשס)חהמשפט"ישראלמדינת
את"לייבא"לאפשרותהנוגעבכלבעיקר,זהבתחוםהקיימתהגדולההוודאותחוסרלמרות36

.57(א3ד"פ,הכנסתר"יו'נהופמנג96/3434ץ"בגראו.אחריםיסוד-לחוקיההגבלהפסקת
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בפרשת,בחלקם,הובהרוזומגישההנובעיםהביקורתכללי.המכוננתסמכותה
.37המזרחיבנק

השיטהשלהיסודלעקרונותהמנוגדחוקעלשיפוטיתלביקורתהאפשרות
-המטאבעקרונות,דותןשלבלשונו,מדובר.תאורטיתאפשרותבגדרעדייןהיא

הםאלה.38העליוןהמשפטביתשלבפסיקתואחתלאשאוזכרו,טקסטואליים
,40להםהמנוגדחוקמלבטלהמשפטביתנמנעכהעד.39שיטהשל"המסגרתכללי=

.הכנסתשלהחקיקהכוחעלמהותיתמגבלהמהוויםהםאולם
היסודובעקרונות,מחדההגבלהבפסקתהגלומיםהמבחניםכיהיאטענתי

.הפנימייםבהליכיהגםהכנסתאתלהגבילכדיבהםיש,מאידךהשיטהשל
שלהחקיקהכוחעלהקיימתלזובמהותההדומה,פרטניתולאעקרוניתהגבלה
בהליכיםשיפוטיתהתערבותנוהגתבההזרהבדוקטרינהגםומקובלת,הכנסת
.41פרלמנטריים-פנים

השיפוטיתהביקורתכלליאת,קונספטואליתמבחינה,"לייבא"ניתן,לשיטתי
לביקורתברציונליםהדיון.הכנסתשלהפנימיותהמסגרותתוךאל,חוקעל

,לכךהבסיסיהצירוקואולם,הרשימהשלממסגרתהחורגחקיקהעלהשיפוטית
.עליונהחוקתיתנורמהשלבקיומהמצוי,משפטשיטותואףמדינותהחוצה
מבחנילביןחוקעלהשיפוטיתהביקורתכלליביןהאנלוגיהכילטעוןניתן

והיא,בפועלכברנעשתה,פרלמנטריות-פניםהחלטותעלהשיפוטיתהביקורת
הגדלתבענייןהכנסתועדתשלהחלטהשביטלהץ"בגפסיקתבבסיסשעמדה
ועדתשלהחלטתהנדונה43הכנסתר"יו'נכהן91/2060ץ"בבג.מפלגות42מימון

.24הערהלעיל,המזרחיכנקפרשת37
בסמכות,"תורתי"באופן,המכירותשיפוטיותאמירותשלשורההישראליתבפסיקהיש38

.הדמוקרטיהבערכיחמורהפגיעההפוגעחקיקהמעשהעלאוהחלטהעלשיפוטיתלביקורת
ערכיאתהנוגדחוקשלבטלותועללהצהירכוחהמשפטלביתשלפיההעקרוניתהתפיסה
ר"יו'נירדור65/1ב"בעלמשל.החוקתיתהמהפכהלפניעודהוכרה,השיטהשלהיסוד
כן;זוסמןהשופטשלדינובפסק,365(3)יטד"פ,השישיתלכנסתהמרכזיתהבחירותועדת
;(ר"לאופרשת:ולהלן529,554(3)מדד"פ,הכנסתר"יו'נר"למותנועת89/142ץ"בגראו

,772-773'בע,32הערהלעיל,דותן;15(5)נד"פ,ישראלכנסת'נמיטראל94/4676ץ"בג
.שם6שולייםלהערתבסמוךהמוזכרתוהפסיקה

.300'בע,35הערהלעיל,ומדינהרובינשטיין39
כךעלבעיקר,מוסדייםשיקוליםעלמבוססתהזוהרתיעהכיסבוריםומדינהרובינשטיין40

.301'בע,שם.כישראלהחברהשלהיסודעקרונותשללתוכנםבאשרלאומיתהסכמהשאין
ההתערבותמבוססתהמשווהבמשפט.740-767'בע,13הערהלעיל,נבותראולהרחבה41

מעשהעלהשיפוטיתלביקורתבדומה,"חוקתיות"שלעילהעלפרלמנטרי-הפניםבהליך
.החקיקה

,הכנסת:יסוד-לחוק4בסעיףהמובטח,בבחירותהשוויתבעקרתשעסקוהדיןלפסקי42
;22הערהלעיל,ברגמןפרשתראו4לסעיףבסתירההעומדיםחוקיםשלביטולםולאפשרות

'נרובינשטהן82/141ץ"בג;1(4)להד"פ,השידוררשות'נארץדרךאגודת81/246ץ"בג
.38הערהלעיל,ר"לאופרשת;141(לע3ד"פ,הכנסתר"יו

.(כהןפרשת:להלן)319מתאד"פ,הכנסתר"יו'נכהן91/2060ץ"בג43
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,מפלגותמימוןחוק.המימוןיחידתשלהגדלהשקבעה,הכנסתשלהכספים
יחידת"גובהאתלקבועהכנסתשלהכספיםועדתאתהסמיך1973-ג"תשל

לוזכאיותשהסיעותהבחירותומימוןהשוטףהמימוןנקבעיםפיהשעל,"המימון
לוועדתשניתנההסמכותכאןגם,עניינינונשואלסוגיהבדומה.44המדינהמקופת
הכנסתועדתשלהחלטהנדונהמקרהבאותו.חקיקתית-מעיןסמכותהיאהכנסת
המימוןמתקציבחריגהעקבהבחירותבתקופתשנוצרוגירעונותלכסותשנועדה

.הכנסתועדתהחלטתאתביטל,גולדברגהשופטמפי,העליוןהמשפטבית.המקורי
הדיון.הכנסתבהליכיההתערבותבמבחנינגיעהכלאיןהדיןבפסקכילצייןמעניין
.יסוד-בחוקמשורייןסעיףבמסגרתהמובטח,בבחירותהשוויוןבעקרוןמהמקר

בעקרוןשפגעוחוקיםשלבבטלותםשעסקההפסיקהאתמיישםהמשפטבית
בכך,רטרואקטיביתהשפעההכנסתועדתלהחלטתכילמסקנהומגיע,השוויון
בהשישבהחלטהלנועניין"כינקבע."המשחקכלליאתלמפרעשינתה"שהיא

אלא,במשתמעאףלשנותהשאין,הכנסת:יסודלחוק4סעיףבהוראתלפגועכדי
.45"כנסתחברישלברובשנתקבלבחוק

פנימייםהליכיםעלהשיפוטיתהביקורתבמבחנידיוןכלללא,כןכיהנה
בגדרהייהרכאילולהתייחסותהכנסתשלחקיקתית-מעיןהחלטהזכתה,בכנסת
:לעילהאמוראתממחישזהמקרה.משורייןבסעיףכדיןשלאהפוגעחוק

ההליךעלהןשיפוטיתביקורתלהצדיקעשויהעליונהחוקתיתנורמהשלקיומה
.חוקיםעלהשיפוטיתהביקורתמכלליהיקשתוך,פרלמנטרי-הפנים

הגישה,כיוםהישראליבמשפטעליונהחוקתיתנורמהשלקיומהלמרות
השיפוטיתהביקורתהיקףאתרואהעדייןהעליתהמשפטביתעלהמקובלת

המיון,לפיכך.לבחינההעומדתהפעילותסוגשלכפונקציההכנסתהליכיעל
התייחסותהיעדרבשלדווקא,בחסרלוקההקטגוריותלשלושהפונקציונלי

.199246משנתהיסוד-חוקילאחרשנוצרהולמציאותהחוקתייםלשינויים
שלברעיוןולהכיר,ההליךסוגאתרקולאהפגיעהסוגאתלבחוןיש,לשיטתי

.פרלמנטרייםפניםבהליכיםשיפוטיתלהתערבותכתנאי"חוקתיתפגיעה"

"חוקתיתפגיעה"שלהרעיון2.3

יסודבזכויותפגיעהשלבמצבדנה,לעיללרציונליםבהתאם,"חוקתיתפגיעה"
.המשטרשלהמוסדייםהיסודבעקרונותפגיעהשלבמצבאו,הכנסתחברשל

שלקיומןמניחיםהכנסתחברשלהשוניםתפקידיוכיהיאזולתזההיסודהנחת
לתפקידהנלוות=יסודזכויות"קיימותשלפיוהרעיל.מימושםלשםיסודזכויות

תיקףבמסגרת,חיצוניתלוועדהוהועברההבחירותמוועדתדברשלבסופוהוצאהזוסמכות44
.1994משנתמפלגותמימוןלחוק

.329'בע,43הערהלעיל,כהןפרשת45
.767-788'בע,13הערהלעיל,נבותראו46
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הנובעותהזכויותבין.47מוגבללדיוןזכהאולם,בפסיקהאוזכרכנסתחברשממלא
הזכות,בתפקידלכהןהזכותאת,היתרבין,למנותניתןהכנסתחברשלמתפקידו

הכלליותהזכויותוכן,שאילתות,לסדרהצעות,אמון-אילהציע,חוקהצעותליזום
.מוחלטותוכויותאינןאלה.ההצבעהחופשואףוהמצפוןהביטויחופשכגון
עללפקחוניתן-לחלוטיןאותןלשלולבהכרחלאאולם-להגבילןניתן
במקרהשיפוטיתהתערבותתחייבכנסתהברשלבזכויותפגיעה.ההגבלהטיב

ההגבלהבפסקתכיוםהקבועההחוקתיתהמידהאמתאתתואמתאינהשהפגיעה
עלאוההליכיםעלההגבלהפסקתשלהפעלתה.וחירותוהאדםכבוד:יסוד-חוקשל

הרמוניהתיצורהכנסתהברשלבזכויותיוהפוגעיםפרלמנטריים-הפניםההחלטות
עלהביקורתכללילביןההליךעלהביקורתכלליביןואחידות,החוקתייםבדינים
.התוצר

אוהחלטהשלבמקדהשיפוטיתהתערבותיצדיק"החוקתיתהפגיעה"רעיון

:"מוסדיים"ההמסגרתבעקרונותעקיפהאוישירהפגיעההגורריםפנימיהליך

,החוקתיהמשטרשליסודעקרונות,הכנסתשללפעילותההיסודעקרונות

.יסודעקרונותעלמבוסספרלמנטרי-הדמוקרטיהמשטר.48והפרלמנטריהדמוקרטי
מוסדייםיסודעקרונותבין.שיפוטיתביקורתמצדיקהבהםוקשהמהותיתפגיעה

;הייצוגיותעקרוןאתלמנותניתןמערביותפרלמנטריותבדמוקרטיותהמוכרים

;הרובעקרון;הפוליטיההזדמנויותשוועןעקרוןנובעשממנו-השוויוןעקרון

הדמוקרטיהרעיוןשלפיתוחואלאאינםאלה.ועוד49החופשיהמנדטעקרון
,בהלקטו",שלהיסודבעקדומחהכדה.החיקתרפדלמנטדיהמשפטעלוייכרמו
"יסודזכויות"אףאולי.הפרלמנטריבמישורוחובותזכויותאףלגזורמאפשרת
לגזורניתן,ובגרמניהבספרדנעשהשהדברכפי,לדוגמה.הכנסתלחבריחדשות
נבחרלכללאפשרהקונקרטיתהחובהאתוממנו,היחסיותעקרוןאתהיצוגמעקרון

.לפחותאחתפרלמנטריתבוועדהלהשתתף
-הפניםהשיפוטיתהביקורתכלליאתלהתאיםיששלפיהלגישתיתימוכין
השופטשלבגישתומוצאתאניחוקעלהשיפוטיתהביקורתלכלליפרלמנטרית

ההתערבותכלליאתמתאיםריבליןהשופט.הרשימהנשואהדיןבפסקריבלין
ביקורתעודלא.הישראליהמשפטשלהחוקתילעידןשרידבפרשתשנקבעו
המותאמתשיפוטיתביקורתאלא,החקיקתיתהפעילותעל=צרה"שיפוטית

שהתבקשהמהלךאתריבליןהשופטמשליםבכך.וחוקיות"חוקתיות"שללעיקרון

במקרים-השיפוטיהריסוןאףעל-להתערבהעליוןהמשפטביתשללנכונותורמז47
לעיל,לבנתבפרשתברקהנשיאשלבדבריולמצואניתן,המוגנותהיסודבזכויותפגיעהשל

המעוגנתבזכותהפוגעתבכנסתפשלההרילא":התוצאתיברכיבהדנים,810'בע,3הערה
."המינהלבסדריאוהכנסתתקנוןבהוראותהפוגעתפעולהכהרי,יסוד-בחוק

הפוגעותאו,הפרלמנטריהמשחקבכלליהפוגעתהחלטות,למשל,ייכללוזהסוגבמסגרת48
אף.כנסתחביישליסודבשבוחפגיעהבהכרחגיררחתוטען,הממשלה2להפיקוחביכדלח
.זובמסגרתלהיכללעשויפרלמנטריהמשטרבעקרונותהפוגעבתקנוןתיקון

.778'בע,13הערהלעיל,גבותדאולהרחבה49
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ניתןמאזחוקיםעלהשיפוטיתהביקורתבכללישתלוהשינוייםלאור,להשלים
השופטקובע,ראשיתבחקיקהההתערבותלכלליאשר.שרידבענייןהדיןפסק

ההגבלהבפסקתהקבועההמידהפיועל,"מדודה"התערבותתהאזוכיריבלין

הביקורתביןלאנלוגיהנוסףבסיסלראותניתןאלהבדברים.היסוד-חוקישל
.הפרלמנטריההליךעלהשיפוטיתהביקורתלבץחוקעלהשיפוטית
היסודבעקרונותמהותיבאופןהפוגעתבכנסתפנימיתההלטה,לשיטתי,לפיכך

מצדיקה,הכנסתחברישלהיסודבזכויותאופרלמנטרי-הדמוקרטיהמשטרשל
נתונים,לחוקאוהיסוד-לחוקיהמנוגדיםהליכיםאוהחלטות.50שיפוטיתהתערבות
.51רגילהשיפוטיתלביקורתממילא
הכנסתחקיקת"לרעיוןמקבילההזרבדיןמצאתילאכילהזכיראבקשעוד
במדינות,הפרלמנטבהליכימיוחדיםהתערבותבכלליהמזכהכקטגוריה=לעצמה

להתערבותעיוניבסיסשהיוותההמשפטיתהתאוריה.כזה52פיקוחשמקיימות

.להתערבות54כתנאי"מהותית"קטגוריזציהכליצרהלאהפרלמנט53בהליכי
בבסיס.חוקתיותשלרעיוןעלמבוססתהמשווהבמשפטהשיפוטיתהביקורת

וכספרדבאיטליה,בגרמניהפדלמנטדהם-הפתםליכים"בהשיפוטיתההתערבות

חשיבותםעלללמדכדיבכךיש.המשטרושלהחוקהשלהיסודעקרונותעומדים
עלהשיפוטיתהביקורתכלליעםלהרמוניההדרישהועלכללייםמבחניםשל

.חקיקה

והנמשלהמשל-והשכרהחסינותעל3.3

לביןהחסינותביןחשיןהשופטשיצרבהיקשבקצרהאדון,זהחלקנסייםבטרם

:חשיןהשופטאומר.השכרקביעתכללי

שלהיסודערכיסמךנצלהכנסתשלפנימיתהחלטהלבטלמאפשרכאןהמובאהטיעון50

לעקרונותהמנוגדחוקשלבטלותועלכהעדהצהירלאהמשפטביתאםגםוזאת,השיטה
דברישלבפרשנותחשובאמצעיהםהמשפטשלהמהותייםהיסודעקרונותכימוסכם.אלה

גםכוללת"הבסיסיתהנורמה"שלפיהתפיסהבמובהקמבטאת"זופרשניתגישה.חקיקה
-.306'בע,35הערהלעיל,ומדינהרובינשטיין."מהותייםעקרונות

.806-808'בע,3הערהלעיל,לבנתפרשת51
.740-767'בע,13הערהלעיל,נבותראוהשוואתיתבאספקלריההנושאלבחינת52
co-השלהדוקטרינה53

~

oris1735-740'בע,שם,8תזשת.
.הקונטיננטליהמשפטבמסגרתבעיקרקיימתבפרלמנטפנימייםהליכיםעלשיפוטיתביקורת54

,שיפוטיתלהתערבותכתנאיהליכיםשלקטגוריזציהליצורניסיוןנעשההספרדיתבדוקטרינה
ספרולמשלראו.12הערהלעיל,שרידמפרשתשעולהכפיהישראלילניסיךהדומה

Nornwtivos:של ( su Contr~l Jwrisdiccional0מilvalez Los

.

Actos Parlan~entarios.1.א
(1998,Madrid((והפיקוחנורמטיביים-לאפרלמנטרייםאקטים:חופשיבתרגוםהטפךשם

Actos105Jarisdiccional:שלספרהואת;(עליהםהשיפוטי de921(חלג"דCastillo.1,.א
)ooo2,Parlamentarios ssn valor de Qy (Madridהפיקוח:חופשיבתךגוםהמפךישם

הדוקטרינהשביןהקרבהועלהקשרעל.(חוקבגדרשאינםפרלמנטריםאקטיםעלהשיפוטי
.744-745'בע,13הערהלעיל,נבותראוהישראליהדיןלביןזהבענייןהספרדית
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,לומרלמותר,הואהנמשל.כמשלאלאהחסינותנושאאתהבאנולא"
.55"עצמםהבנמתחבריבידיהבנסתלהבריוגימלאותמשבההתקביעת

שללקטגוריהכדוגמההכנסתחברישלחסינותםנושאאתמציגחשיןהשופט

לבטלבעתידיהיהומהןיכולכידעתועלמרמזבכך."לעצמההכנסתחקיקת"
אתשמלווהלוודומההנמקהבסיסעל,חסינותבנושאהחלטותאוחקיקה

עשויה,שכרלביןחסינותבין,זואנלוגיה.הגמלאותבנושאבעניינינוההחלטה
בענייניחקיקהאףאוהחלטותלגבי"חוקיותאיחזקת"שלהקמתהבעתידלאפשר
"ומעמיקהצפופה"שיפוטיתביקורתשללהפעלתהשתביאאףוייתכן,חסינות

.המובנההענייניםניגודבשל
שלפיההתחושהאתמצדיק"לעצמההכנסתחקיקת"שלהמאפיין,לכאורה

עצמםהכנסתבחבריעסקינןהסוגיוהבשתי.בשתיהןנתיניםניגודשלמצבקיים
חברילרבות,עלמאכוליכלפיהמופנהחקיקהשלרגילממצבלהבדיל,בלבד
שתיביןהשוואהאולם."הזוכיםגםהםהמחליטים",הסוגיותבשתי.הכנסת

לא,דעתילעניות.מאליהמובנתאינה,הכנסתחבריושכרחסינות,המאטריות
שיפוטיתביקורתלהצדיקהעשוי56"ממשגנטיקשר"אותוהסוגיותשתיביןקיים
pariנושאיםשלקלאסיבמקרהמדובראין.מבחניםאותםפיעל materia1ח.

.מהותיבאופןמזהזההשוניםהסדריםהםהכנסתחבריושכרחסינות
המשפטשלהקונספטואליותלמסגרותהשייךחוקתימוסדהיאהחסינות

.58"ראשונהממדרגהקונסטיטוציוניתהשיבותבעלתיתרזכות"היא.החוקתי57
המודרניותהמערביותהמדינותברוב,הןדומותומטרותיההחסינותשלתכליותיה
.במהותם60דומיםהחסינותהסדריגם.חוקתית59במסגרתהחסינותעלהמצהירות
איןוברגיל"חוקתי"הואהחסינותנושאבעודכי,היאהמערביבעולםהתפיסה

.המחוקקיםביתשלפנימיענייןהואהשכרנושא,בולהתערביכולהמחוקקיםבית
-עקרונית-מצניחשהחסינותהדי,מת%זי%%דהנורמותלפידמידתבאנלוגיה

.148'בע,1הערהלעיל,הכנסתחבייגמלאיתפרשת55
5סעיףלכעהכנסת:יסוד-לחוק7אסעיףשבץהיחסעלהשיןהשופטשלדבריומתוך56

.73-74(2)נר"פ,המפלגותרשם'ניאסין95/7504א"רע.המפלגותלחוק
.החסינותשלהמשפטיתלמהותחסת=המת,הזרההדוקטרינהשלברובההמקובלתהדעהזו57

לשםחיבורהכנסתחברישל(מקצועית)הענייניתהחסינותנכות'סראווהרחבהלפירוט
.(1997)העבריתהאוניברסיטה,למשפטיםדוקטורתוארקבלת

.427,439(2)כבד"פ,מקוהבן'ני"מ68/255פ"בעאגרנטהנשיא58
,נבותראואמריקניות-אנגלוולמדינותהקונטיננטלמדינותהמתייחסהמחקרתוצאותעל59

.57הערהלעיל
עלהמגינה"פיזית"חסינות:לחסינותמרכזייםמודליםשניקיימיםגבוהההכללהברמת60

שלהתפקידעלהמגינה,"פונקציונלית"וחסינות,המחוקקיםביתבמסגרתהתבטאויות
.מתבצעהואשבומקוםבכל,הנבחר
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דבר,61לחוקשמתחתברובדנמצאיםהשכרהסדריואילו,הפירמידהשלבקדקודה
.מהןאחתכלעלשיחולוהפרשנותכלליעלהמשליך

מקורה,המערביותהחוקותברוב,לשכרהזכותבדברהחוקתיתהקביעה
שמירהבעיקרההיאהמודרניתמטרתה.המנדט62בתפיסתהיסטורייםבשינועם

ייצוג"בדברישנותהיסטוריותתפיסותוביטול,"אישי"באופןהנבחרעצמאותעל
שונות,הביתחברישללשכרהזכותשלבבסיסההעומדותהתכליות."חינם

שמבקשיםהמטרות.שכרלקביעתההסדריםגםכך.למדינהממדינהבמהותן
עקרוןאתלשמרהמבקשותמדינותיש.הןאףשונות,השכרכלליבאמצעותלהשיג

,ענייניםניגודשלמצבלדכאדווקאמבקשותאחרות.הנבחריםביתשלהעצמאות
תנאיליצוראו,שונה63וממעמדמרקעלעתיםהבאים,הנבחריםביןשוויוןלקדם
מוסדהוא(החסינות)"משל=הכיסבורני.הציבוריהסקטורנדבכיבכלדומיםשכר

והסדריוזהותמטרותיו.קבועיםחוקתייםיסודובעקרונותבערכיםהעוסק,חוקתי
ברמהלעתיםהמצויחקיקתימוסדהוא(השכר)"נמשל"ה.המדינותבכלדומים

שוניםהסדריו.משתנותוממטרותשונותמתכליותהמושפע,יתרנמוכהנורמטיבית
.לקביעתוהמודליםגםוכךלמדינהממדינה

בהחלטותיההכנסתלבקרתנפרדתבקטגוריהצורךאין:הפרטאלהכללמן.4
שכרבענייני

הביקורתלכלליהנדרשתוהתאמתםכיוםהקיימיםההתערבותמבחניסמךעל
דומותמשפטיותלתוצאותלהגיעניתן,(החוקתיתהפגיעה)חקיקהעלהשיפוטית

בלאאך,"לעצמהמחוקקתכנסת"שלהקטגוריההפעלתתוךהמתקבלותלאלה
.להלהיזקקצורך

:במאמרו64דותןשמביאהדוגמאותמןלכמההפניהבאמצעותזאתנדגים

לכהונהעצמהאתבוחרת"הכנסתשבובמקרהדנההראשונההדוגמה.א

[.נ.:ראו.חוקהלהוראותכפוףהאחרוןוזה,לחוקכפופה,שכרבענייןהכיתהחלטת61
,Senadores (MadridןAparicio Riginsen Juniiico dk tas Retribuciones de les Diputados

למנטוריםהניתנותההטבותשלהמשפטיההסדר:חופשיבתרגוםהספרשם)1994)424
.(הנבחריםביתולחברי

בתוקףהייתה19-ההמאהבמהלך.לנבחרים"פיצוי"לשלםהיהנהוגבאנגליההבינייםבימי62
הוצאותעבור"לפצות"נהגואולם,חינםייצוגהואהפוליטיהייצוגשלפיה)dogma(הדוגמה
בצרפתגם.לנבחריםהשכררעיוןאתשקבעההראשונההייתההאמריקניתהחוקה.שונות
בחוקהבמפורשלהידוןההכה,בייצוגהכרוכותהוצאותעבורפיצוינקבעהמהפכהימישל

בדברהכלליהחוקתיהעיקרוןאירופהבחוקותונקבע,שינויחל20-הבמאה.1848משנת
:ראוההיסטוריברקעלדיון.הפוליטיהמנדטעכור(הוצאותעבורפיצוירקולא)תשלום

,81,61Aparicioן.ך9ן-ן%4 supra

I

note.
,61Aparicio,אקע.416-415:ראו,האיטלקיבדיןבמפורשלמשלכך63 sapra note.
המובאותהדוגמאותמןאחתלכלפתרתלהציעניתן,לשיטתי.780'בע,32הערהלעיל,דותן64

וללאהחוקתיתהפגיעהלרעיוןהתאמתםתוךהקיימיםההתערבותכלליבמסגרתבמאמר
.לעצמהמחוקקתכנסתשללקטגוריהכהיזקקותצורך
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שלדבריויפים.הפוליטיותהיסודבזכויותחמורהפגיעהישזהבמקרה.65"נוספת
:ולפיהםזהלענייןדותן

וכבודהפרטשלהיסודוכויותעלוהשמירהמהותישוויוןשלהעקרונות"
דמוקרטיהבכלכמובישראלהממשלשיטתבבסיסעומדים,שלוהאדם

להתערבותצידוקלהוותעשויהאלובעקרונותהפגיעה.אחרתליברלית
דוקטרינתשלמטרתהכלאם...הפוגעתהפעולהולפסילתמשפטבית

היסודבחירויותכאלובוטותפגיעותלמנועהיאהעצמיתההגבלהאיסור
.66"מיותרתשהיאדומה,הבסיסיותהפוליטיות

.למסקנתומצטרפתכמובןאני
הכנסתחברישלמספרםאתשיפחיתחוקבחקיקתדנההשנייההדוגמה.ב

היאהפגיעה,דותןכדברי.כאןגם.(היחסיותעקרוןעלשמירהתוך)90-ל
לאלתר'הביתהשולחת'הכנסתשבוחוק":הייצוגיהמשטרשלהיסודבעקרונות

בעקרונותהפגיעה.67"הציבורבהבחרפיו-שעלהמנדטאתמפרמחבריה30
לאהשיפוטיתלהתערבותהבסיס,כאןגם.ניכרתהיאהחוקתיהמשטרשלהיסוד
הפגיעהעצםעל,כאמור,אלא,העצמיתהחקיקהאיסוררעיוןעלשיתבססצריך

.המשטרשלהיסודבעקרונות
באמצעות,במימנןפעריםבהגדלתדנותהרביעיתוהדוגמההשלישיתהדוגמה

לחברייתרוןהנותנתולחקיקה,המכהנותלסיעותהמפלגותמימוןאתהמגדילחוק
לאהדוגמאותמןאחתאף.בעתיד68שיכהנואלהפניעל,כיוםהמכהניםכנסת

שלהיסודמעקרונותאחדהואהפוליטיהשוויוןעקרון.קושיכללדעתימעוררת
,הכנסת:יסוד-לחוק4סעיףשלבמסגרתומעוגןאךהואאצלנו.המשטר

~
R1m

לסיעותהמפלגותמימוןהקטנתהן"כיבאמרובכךגםדןדותן.משורייןסעיף
המכהניםהכנסתלחבריהכהונהכפליתרוןהענקתוהןלכנסתמחוץשנמצאות

כיסבוריםומדינהרובינשטיין.69"...בבחירותהשוויוןבעקרוןפגיעהמהוויםכיום
המנוגדיםחוקיםשלבטלותםעללהכריזהעליוןהמשפטביתהסכיםשבהםהמקרים
בלתיאו)"טבועותמגבלות"לדוגמהמבטאים,הכנסת:יסוד-לחוק4סעיףלהוראות
שלפיהטענתיאתלחזקכדיבהיש,זוגישה.הכנסת70שלסמכותהעל(כתובות

אתשחוקקהשהכנסתכך,שניםכארבעהבחירותמועדאתהדוחהחוקמחוקקתהכנסת65
.("הבחירותלביטולחוק":דותןשלכלשונו,להלן)ארבעבמקוםשניםשמונהתכהןהחוק
.301'בע,35הערהלעיל,ומדינהרובינשטייןגםראו

.780'בע,32הערהלעיל,דותן66
.782'בע,שם67
המכהנותלסיעותלכנסתהבחירותמימוןאתלהגדילמחליטההכנסתהשלישיתבדוגמה68

עלהאוסרחוקמחוקקתהכנסתהרביעיתבדוגמה.(מימוןפערילהגדלתחוק:להלן)בכנסת
החוקאתמחילהאך,לכנסתהיבחרםעםבכהונהלהמשיךעריםכראשיהמכהניםכנסתחברי
.(מכהניםכנסתלחבריבבחירותעדיפותלהענקתחוק:להלן)חדשיםכנסתחבריעלרק

.780'בע,32הערהלעיל,דותן69
לכבולהכנסת:יסוד-לחוק4סעיףהוראתשלבכוחהישכיהניחהמשפטשביתמשוםוזאת70
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,הפוליטיתבייצוגיותשוויון:תרצהאם,בבחירותהשוויוןבעקרוןמהותיתפגיעה
וביןלעצמההכנסתחקיקתמהווהשהחוקבין,זאת.שיפוטיתהתערבותמצדיקה
,הביתשלפנימיותבהחלטותדובראילובתוצאההבדליהאלא,לגישתי.שלאו
.בחקיקהולא,סמכותבמסגרתשנעשו

דוגמה,%150-בהביתחברישכרהגדלתשלבמקרהדנההחמישיתהדוגמה
הכנסתחבריכאשר"כידותןמצייןזהבמקרה.הרשימהלנושאמאודהקרובה
,כנסתכחבריעצמםשללפריבילגיותהנוגעיםהחלטהמקבליםאוחוקמחוקקים

.7!"הענייניםניגודאיסורשלהמשקפייםדרךפעולתםאתלבחוןמקוםשישייתכן
לביטולעילהלהוותיכולענייניםניגודאםהשאלהאת.לקביעתומסכימהאני

.הרשימהשלהשלישיבחלקה,להלןאבחןפרלמנטריות-פניםהחלטות
אתלבחוןראויאחוזים150-בהכנסתחברישכךהגדלתבדברבהחלטה

בדברהחלטה,לדעתי.הפרלמנטריהמשטרשלהיסודבעקרונותהפגיעהמידת
פוגעתאיננה,לכאורה,הכנסתחברישלשכרםבתנאי(לכתמרחיקואף)שיפור

שבקביעההקושיכלעם.הפרלמנטריהמשטרשלהמוסדייםהיסודבעקרונות

קמה,הכנסתשלבסמכויותיה"ציני=המהשימושהנובעתהנוחות-איכלועם,זו
ההתערבותכללי:קרי,עסקינןשבובנושא.זומעיןהחלטהלגבי"כשרותחזקת=

finterna~-החזקתקמה,חקיקתיאופיבעליבהליכיםהשיפוטית corporisחזקה
לביקורתניתנתאינהואשר,פנימיותתוצאותיהשכל,פנימיתהחלטהזושלפיה

במסגרתשיטופלוראוישתוצאותיהבהחלטהמדובר,ככלל,זהבמקרה.72שיפוטית

,4ד"כיעודבהיש"זוהחלטה.הכהמפטיי7במישורולאהדמוקרטייםהתיקוןמנגנדני
,הפנימייםבהליכיםההתערבותכללימבחינת.לטובתהפועלתהתקינותחזקתאך

,הכנסתועדתשלדעתהלשיקולהנתון,טעםשלעניין"היאהכנסתועדתהחלטת
.75"העתבבואהציבורשללמבחנו,הסתםמן,ושיעמוד

בנקבפרשת.ntDSSnההגבלהשלבתוקפהלהכרההעיוניבבסיסדיתכלללא,הכנסתאת

בתוקפהלהכרהחגבישהיוותההיאהכנסתשלהמכוננתסמכותה-זאתלכסמת-המזרחי
'בע,35הערהלעיל,ומדינהרובינשטייןראו.החדשיםהיסוד-שבחוקיהעצמיתהכבילהשל

301-302.
.790'בע,שם7!

interna~-הבדברכתאוריהדיון72 corporis,735-740'בע,3נהערהלעיל.
ץ"בגייהנהזומעיןבהחלטהבהתערבותדווקאשלפיהדותןשללדעתומסכימהשאניאף73

.שם54שגלעםוהערת794'בע,32הערהלעיל,דותןראו.התערבותשללמהלךמלגיטימציה
,547(4)נבר"פ,מ"הי'נהשלטוןאיכותלמעןהתנועה97/7367ץ"בבגחשיןהשופטכדברי74

,קלוןעמהשישבעברהבפליליםשהורשעמילמנותהכנסתועדתבהחלטתבדיונו.562
.הכנסתועדתר"יולתפקיד

הכנסתחברישכרהעלאתכדיעד,הדוגמהאתמקציניםהיינושלומובן.559'בע,שם75
97/3267ץ"בגמתוך,"איכותעושההכמות"גםאזי,הקייםלמצבמעברמוניםעשרות

כזהבמקרה.(הטיבותבחוריגיוספרשת:להלן)481(5)נבד"פ,הכטחוןשר'נרובינשטיין
במקור"המהנודכמאמןכנסתוללדציהן,השיטהשלהיסודלעקדתותלמחוקקאיהניתן

.בהמשךזהלרעיוןנשובעוד,ההחלטהלביטול
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בכיריםלקבוצתהשכרבהגדלתנגעהההחלטהלומגיעיםהיינוזההלמסקנה
,הפנימיבהליךההתערבותמבחןמבחינת.עצמםהכנסתלחברידווקאולאו,אחרת

פוגעתואינהחוקתיותבזכויותפוגעתשאינה,חקיקתימעיןאופיבעלתבהחלטה
.שיפוטיתהתערבותכנגדחוקהקמה,הכנסתשלהמוסדייםבעקרונותמהותיבאופן
ולהכשירלסתרהיהיהשניתןכדידופןויוצאותמיוחדותנסיבותשיתקיימוצריך
לשורשוהיורדמהותיבפגםנגועהתהאשההחלטהצריך.השיפוטיתהביקורתאת
.פסילתהאת,הכשרותהזקתלמרות,המצדיק,ענייןשל

נופללאן.הגמלאותבנושאהכנסתהחלטתאתהצעתנופיעלעתהנבחן
שלאכנסתלחבריגמלהלהעניקהחלטההכנסתועדתקיבלהשבו,הנוכחיהמקרה
?בכנסתשלמהקדנציהשירתו

משדהלנושאיגמלההמדדילקבועהמוסמכתהיא,מוועדותיהועדהאו,הכנסת
משרה-לנושאיגמלאותחוקקובעכך.הכנסתחבריובכללם,השלטוןברשויות

:("הגמלאותחוק":להלן)1969-ט"תשכ,השלטתברשויות

המדינהמאוצר,ישולמוולשאיריהםבתוספתהמפורטיםהמשרהלנושאי.1"
והיאהכנסתבהחלטותשייקבעכפינוספיםאחריםותשלומיםגמלאות
."מועדותיהועדהלכךלהסמיךרשאית

.הכנסתלחבריהגמלאותענחןאתלהסדירהכנסתועדתאתהסמיכההכנסת
חולקאין.סמכותשלשאלהשלפנינובנושאאיןכיעולהההסדרמן,ראשית

לקבוע,חוקפיעל,המוסמךהגוףהיא.הכנסתועדתשלהפורמליתסמכותהעל
זכויותמערךאתלגרועאולהיטיב:משמע.הכנסתחברישלהגמלההסדריאת

בסמכותהמחזיקהכיבאומרו...הכנסתר"יוצדק"חשיןהשופטכדברי.הגמלה
.76"לשעבר-כנסת-לחבריגמלאותבנושאיהמחליטההיאוכי,הכנסתועדתהיא

שקבעוכפי,משנהחקיקתלסמכותהיאנדמיתגמלאותשלהקביעהסמכות
השופטים

חשיי
איננההיא.הרשימהשלהשניבחלקהנתעכבכךועל,וריבלין

עלהחלטהלמשל)הכנסתועדתשלאחרותהחלטותכגון"אישי"אופינושאת
ועדתהחלטותאתלסווגכדיזהבמיוןדי.(כנסתחברשלהדיוניתחסינותוהסרת
עלבעיקר,הדיןבפסקשנעשהכפיבדיוק,"חקיקתי"אופיבעלכענייןהכנסת

מבוססתשאיננהאחרתקטגוריהכלשלביצירהצורךוללא,ריבליןהשופטידי
הכנסתועדתאם,השיפוטיתהביקורתלעניין,משנהזהאין.פונקציונלימיוןעל

נושאישלהפנסיהתנאיאתאוהכנסתחברישלהפנסיהתנאיאתלקבועמוסמכת
.השלטון,ברשויותאחריםמשרה

ביןהבחנהמצדיקחשיןהשופטידיעלהמוצעהמיקכינצתןמוסגרבמאמד
.אחריםמשרהנושאישלשכדלקביעתסמכותהלביןהכנסתלחברישכרקביעת

כןועל.לעצמהמחוקקתכנסתשלבקטגוריהנופלתהקבוצותמשתיאחתרק

.154'בע,1הערהלעיל,הכנסתחבריגמלאותפרשת76
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השאלהנשאלתכאן."צפופה"שיפוטיתביקורתתחולהכנסתחברילגבירק

,היפותטית)קביעהלבין_הכנסתועדתשלהנוכחיתהקביעהבין"נשתנהמה"
.הגמלאות77לחוקבתוספתהמפורטים,אחריםמשרהנושאילגביזהה(כמובן
,כנסתחברישאינם,אחריםלבכיריםלהעניקמחליטההייתההכנסתועדתכינניח
לתקופתבהתאםקצבה"שלהכלללפיושלא=במשקמקובל=לבהתאםשלאגמלה

?בהחלטהההתערבותמבחןאזהיהמה."השירות

המקריםבשני.חקיקתיאופיבעלתהיאההחלטההמקריםבשניכיסבורני
איננההיאאםגם,חוקשל"כוח"או"מעמד"בעלתנורמההכנסתועדתיוצרת
.זהיםשיפוטיתביקורתכללישיחולוראויבשניהם.הפורמליבמובןחוק

אםהשאלהאתתבחןזוהחלטהעל"חוקתית"ההביקורתכללישלהפעלה

בהתאם,כדיןהיאהפגיעהאם,כןואם,היסודבזכויותמהותיתפגיעהבהיש

היסודבעקרונותפוגעתאינההכנסתועדתהחלטת,לדעתי.ההגבלהפסקתלתנאי
.הכנסתחברישלהיסודבזכריותלאואף,הפרלמנטריהמשטרשלהמוסדיים

"ראויה"אינהזוהחלטה,הכנסתלחבריהשכרהגדלתבדברלהחלטתהבדומה
,פנימיותתוצאותיהשכלהחלטהזולפיהחזקה:"כשרותחזקת"להקמהאך

.שיפוטיתלביקורתניתנתואינה
,78אעדיבידואלייםסממניםבעלתהייתהלאהכגסתועדתהחלטתאילוכןעל

.בהלהתערבהיהראוילא,ענייניםניגודבדברבכללקשהפגיעהבההייתהולא
החששאתהמקטיניםמנגנוניםהפעלתתוךומתקבלת,כלליאופיבעלתהייתהאילו
קמההחתהלא-79ההחלטהלגבי"בערותשלמסך"והיוצרים,ענייניםניגודמפני
סיווגה,המקרהשלהמיוחדותהנסיבותבשלדווקא.שיפוטיתלהתערבותעילהאז

,החקיקהבהליךפגם.פסילתהעלדברשלבסופותקלחקיקתיתמעיןכהחלטה
ביקורתכלליהפעלתמאפשר,מסמכותכחריגהוכמוהוענייןשללשורשוהיורד

לפסילתואומשנהחקיקתשללפסילתהמביאיםשהיוכאלה;80"רגילים"שיפוטית
.השניהחלקבמסגרתנתייחסלכך.חוקשל

שכרבענייניהכנסתועדתהחלטתלביטולהעילות.ג

שלההחלטהלפסלותהשיןהשופטמציגבמהותןשונותהנמקותשלוש
הפעלת,השנייה.ענייניםניגודבדברהכללהפעלת,הראשונה.הכנסתועדת

ההתערבותלעילותולא,השיפוטיתהביקורתמבחנישללהיבטרק,כמוכן,מתייחסתשאלתי77
.עצמן

,מסמכותחרגה,אינדיבידואלחםסממניםכעלתהחלטהכהיותה,הכנסתועדתשלהחלטתה78
.בהמשךנשובכךועל,החלטהשלביטולהלהצדיקכדיבההיהדי,זועילה.כמשמעופשוטו

באופןאותםומנסחת,הבאההכנסתמןרקהכלליםאתמחילההוועדההייתהלולמשל79
.כוללני

.3הערהלעיללבנכןפרשת80
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סממניםבעלתמשנהבחקיקתמדוברכיהקביעה,השלישית.הסבירותעקרון
,שונים"פגמים"בהחלטהנפלוכיקובעריבליןהשופטגם.אינדיבידואליים

המאפייניםאת,הענייניםניגודבדברהפגםאתומונה,ההחלטהלבטלותהמביאים
.בההטבועהסבירותחוסרואתההחלטהשלהאינדיבידואליים

כדיבההיהודי,עצמהבזכותלעמודאולייכלהההנמקותמשלושאחתכל
ובמהותןבאופייןשונותהנמקותשלושהצגת.להתערבץ"בגהחלטתאתלבסס

בהפרהדיהאם:בעתידההלכהתחולתלגבישאלותומעוררת,בעינייבעייתית

?הכנסתועדתשלהחלטהלבטלותלהביאכדיענייניםניגודבדברהכללשלקשה

?שיפוטיתלהתערבותלהביאכדיהכנסתועדתשל"סבירהלא"בהחלטהדיהאם

בהחלטותץ"בגהתערבותתגרוראינדיבידואלייםסממניםבעלתנורמהכלהאם
?הכנסתועדת

של81"המצטברכוחם"כיוקבע,אלהלשאלותמענהנתןלאהמשפטבית
.ההחלטהלבטלותשהביאהואהפגמים
:ההנמקותלשלושדעתיאתמראשאציג

כמוההכנסתועדתהחלטתשלפיה,לכאורה"פורמלית"הבהנמקהדי.1

הדגהאינדיבידואליתסממניםנעלתהחלטהומשנקנעהמשנהכדקיקת

.הדיןפסקשלהתוצאהאתלבססכדי,מסמכותההוועדה
ועדתהחלטתעלהסבירותעילתאתלהפעילראויכיסבורהאינני.2

.הכנסת
לעמודהואאףיכולהענייניםניגודבדברהכלל,דנןהמקרהבנסיבות.3

קשההפרה.הכנסתועדתשלהחלטתהלביטולכבסיסעצמובזכות
התערבותמצדיקענייניםניגודעלאיסורבדברהכללשלומהותית
.זומעיןבהחלטה

אינדיבידואלייםסממניםבעלתמשנהחקיקת.1
ההחלטהשלאפיונהעלמבוסס,הכנסתועדתבהחלטתלהתערבותהנימוקיםאחד

היאהמשפטביתשלהיסודהנחת.אינדיבידואליתלנורמההקרובהכנורמהוסיווגה

,82=משנהחקיקת"ככמוהןהגמלאותחוקמכוההכנסתועדתשלהחלטותיהכי

.173'בע,1הערהלעיל,ריבליןהשופטשלדבריומתוך81
,לומרלמותר,וכמותה-הכנסתלחבריגימלאותבנושאלהחליטהכנסתשלסמכותה"82

נורמותשללקביעתן:קרא,מישנה-לחקיקתהיאסמכות-הכנסתועדתשלסמכותה
חשיןהשופטדברי."עליולחולאמורותנורמותשאותןמיכלעלתחולנהאשרכלליות
חוקהוראותאתבתוכןלמלאבבואה".160'בע,1הערהלעיל,הכנסתחבריגמלאותבפרשת

משהושלמהעתה....שהושלמה'חקיקה'זוהי.משניתנורמהלהציבהוועדהביקשההגמלאות
חקיקתשלחוקיותהבחינתלענייןהמקובליםהכלליםפיעלשיפוטיתלביקורתהיאעומדת
.170'בע,שם,ריבלץהשופטדברי."המשנה
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לקביעתאואינדיווידואלייםאקטיםלעשייתבסמכותמחזיקההיאאין"כלועל

.83"ספציפיותנורמות
:הכנסתועדתהחלטתכיקובעחשיןהשופט

שלבשמונוקבתהיאאיןשהרי;כלליתהוראהלהיותההיאנחזית"
,זאת-ובכל.היאכלליתנורמטיביתלשוןולשונהפלונילשעבר-כנסת-חבר

,שהחליטההחלטההכנסתועדתהחליטהמועדובאיזהנסיבותבאלוביודענו
החלטהלהיותהמאדקרובהההחלטהכימהתרשמותלהשתחררקשה

.84"נורמטיביתמההלטהלהבדילהאינדיווידואלית

שלהאינדיבידואלילאופייהבאשרברורהקביעהמלקבועכאןנמנעהמשפטבית
אינדיבידואליתנורמהלביןכלליתנורמהביןההבחנה.ולמשמעותהההחלטה

נדוןהנושא.85מהןאחתכללהגדיררביםניסיונותונעשו,וברורהחדהאיננה
פעלבתתקנה"שללמושגבהתייחסובעיקר,שוניםבהקשריםהישראליתבפסיקה

שניתנתסמכות:מסמכותחריגהשלהעילהסביבנסובהדיוןעיקר.86"תחיקתי
.87ולהפך,אינדיבידואליתנורמהשלקביעתהמאפשרתאיננהכלליתנורמהלעשיית

:קליין88'ני"מ93/1127פ"ברעלמשלכך

צולהוציאהסמכותמןנבדלתתחיקתיפועל-בנותתקנותלהתקיןסמכות"
תקנותלהתקיןרשותשקנתהסמכות.זוכהריזוהריולא,אינדיבידואלי

בגופהמחזיקה-שכזובתורת-סמכותאותהאין,תחיקתיפועל-בנות
.89"אינדיבידואלייםצוויםשללהוצאתםסמכות

נתיניהםאםאינדיבידואליותהןנורמותשלפיהRossשלהגדרתואתמציגגנז

להשתנותהגיוניתיכולהאינהבהשהחברותקבוצה,לאמור,סגורהקבוצה"הם

אינוואיש(במותואלא)ממנהלצאתיכולאינושאישקבוצההיינו;"הזמןעם
שלפיהלקביעהביסוסלמצואאפשרזובהגדרה.אליה90להתווסףעודיכול

מאפשרתהיא.אינדיבידואליתנורמההיאהנדוןבמקרההכנסתועדתשלהחלטתה

.(חשיןהשופטדברי)160'בע,שם83
.שם,שם84
טזמשפטעיוני"משפטיותנורמותשלכלליותןעל"גנז'חאצלראוההגדרותלפירוט85

.579(ב"תשנ)
החוקשלטון"קלינגהופר'ה'יראוכן.695יאד"פ,ן"אלכסנדרוב'נמ"הי56/213פ"עראו86

ברק'א;105(ג"תש2,עורךזמיר'י)הציבוריהמשפטעלקלינגהופרספר"משזהוחקיקת

.463(ה"תשכ)כאהפרקליט"המשנהחקיקתעלהמשפטכתיפיקוח"
האגודה92/5973ץ"בגוכן.539'בע,75הערהלעיל,ישיבותבחוריגיוספרשתלמשלראו87

.267(1)מזר"פ,השיטחוןשר'נכישראלהאירחכויות*
.485(3)מחד"פ,קליין'ני"מ93/1127פ"רע88
'בע,75הערהלעיל,ישיבותכחוריגיוסבפרשתגםחשיןהשופטידיעלצוטטוהדברים89

539.
.582'בע,85הערהלעיל,גנז90
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אינושאישקבוצההיאעסקינןשבההכנסתחבריקבוצתכיקושיכלללאלהסיק

הכנסתבחברידנההכנסתועדתהחלטת.אליהלהצטרףאוממנהלצאתיכול
,כנסתחבריושניים-עשריםהכולסך.שלאחריהלכנסתנבחרושלא,עשרה-הארבע
אםגם."חדשים"כנסתחבריושמונה"ותיקים"כנסתחבריעשר-ארבעהמתוכם
הםונתיניהם,אינדיבידואליתהיאתחולתהעדיין,כלליבאופןמנוסחתהנורמה

השופטשלדבריויפים.סגורהקבוצה
חשיי

ועדתהחלטתשלמהותהכיהמסביר

סכוםלשלםישושלפיה,הכנסתועדתמלפנישיצאהתשלום-להוראתדומההכנסת
ועלאינדיבידואליאופיבעלת,כמובן,וו.ואחריםאלהלשעברכנסתלחברימסוים

שלסיווגה:זאתאךאוסיף.מסמכותחריגהמשוםבההיה-ניתנהלו-כן
מאופייה,ההחלטהמטיבמושפעאינואינדיבידואליתכנורמההכנסתועדתהחלטת
השופטמדבריכפרפרזה)"לעצמהלאהכנסתחקיקת"במדוברהיהלוגם.ומתוכנה

.מסמכותחורגתכךובשל,אינדיבידואליאופיבעלתהנורמההייתהעדיין,(חשין
שלסגורהקבוצהשלבשכראובהטבות"לקצץ"הכנסתועדתבהחלטתדוברלו

נבחרוולאעשרה-הארבעבכנסתאחתקדנציהשכיהנואלהנניח)כנסתהחברי
אינושאישקבוצה,אחריםבכיריםשלסגורהקבוצהעםלהיטיבאו,(לכנסתשנית
החורגתאינדיבידואליתחקיקהזוהייתהאזגם,להמתווסףאינוואישממנהיוצא

המימוןיחידתהגדלתבענייןהכנסתועדתבהחלטתגםזהבהקשרניגע.מסמכות92

נטעןמקרהבאותו.199193בשנתץ"בבגשנדונה,מפלגותמימוןלחוקבהתאם

שנוצרוהליכודסיעתגירעונותכיסוי:בלבדאחתהייתהההחלטהשלתכליתהכי
,לדעתי.הטענהאתקיבלהמשפטבית.עשרה-השתיםלכנסתהבחירותבתקופה

סמכותיוצרהחוקאם.הכנסתועדתהחלטתשללבטלותהלהביאכדיבכךדי
שהותקנה-כביכול-הצלליתהנורמהומאחורי,נלליתנודמהשללקביעתה

לראותיש,אינדיבידואלייםסממניםבעלתהחלטהמסתתרתזהחוקשלמכוחו
סיווגהבדברהמסקנה.שיפוטיתהתערבותהמצדיקהמסמכותחריגהמשוםבכך
כנסתשללסוגיהקשרכלללאבעינהעומדתאינדיבידואליתכנורמהההחלטהשל

.לעצמהמחוקקת
לענייןגם,הכנסתבהליכיההתערבותמבחניבענייןלעיללמסקנתיבדומה

היותה.המכרעתהיאהכנסתועדתשלהפונקציה,מסמכותהריגהבדברהעילה
שלחקיקתה.מורידהואינהמעלהאינה"הכנסתחברישללטובתם"החקיקהשל

.לקנייןהזכותכגוןיסודבזכויותפגיעהשללאפשרותלהתייחסבלא91
להבדיל,זאת.אינדיבידואליתחקיקהלאפשרהייתההמחוקקכוונתכילהניחשאיןמשום92

צושלאופיבעלותשהן,כנסתחברישכרבענייני,כנסתועדותשלאחרותמסמכויות
'סראו.שכרשלילתבענין,הכנסתחברישלהאתיקהועדתשלהחלטותכגון,אינדיבידואלי

.1951-א"תשי,(וחובותיהםזכויותיהם)הכנסתחבריחסינותלחוק713
יחידתגובהאתלקבועוהסמכות,החוקתוקן,כאמור,מאז.43הערהלעיל,כהןפרשת93

.חיצוניתלוועדההועברההמימון
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חריגהמהווהגמלאותבחוקשהוענקההסמכותבמסגרתאינדיבידואליתנורמה

.94מסמכות
מנתעלשלפנינובמקרההכנסתועדתשלמסמכותחריגהבהוכחתדיהאם
משנהחקיקתעלהשיפוטיהפיקוח?ההחלטהלביטולץ"בגהתערבותאתלהצדיק

השופטכךעלאומר.וקיצונייםנדיריםבמקריםייעשההכנסתמוועדותועדהשל
:הכנסת95שלהכספיםועדת'נלוי83/89ץ"בבגגולדברג

שזכתה,משנהלחקיקתהנוגעבכלשנקבע,הכללאתלהחילישזהלעניין"
תהיהלאהמשפטביתשלהתערבותוכי,דהיינו,הכנסתשלועדהלאישור

.96"וקיצונייםנדיריםבמקריםאלא

הכנסתועדתשלמפיהשיצאהמשנהבחקיקתההתערבותכיהמשפטביתקביעת
עםהמידהעליתרומקלה,בעינייקשה,וחריגיםקיצונייםבמקריםאךתיעשה
פיקוחמחייבתהכנסתשלחקיקתיתהמעיןהפונקציהדווקאכינדמה.הכנסת

מעילתלהבדילואולי,מסמכותחריגהשללעילההנוגעבכל,"רגיל"שיפוטי
.לחוקכפופיםהפנימייםוגופיההכנסתשלהחקיקתיותסמכויותיה.הסבירות
אינההמדינהמרשויותאחרתשרשותכשם,מהןלחרוגרשאיתאיננההכנסת

.97כןלעשותרשאית
אין,הכנסתחברישלהגמלאותבענייןהמשפטביתלהחלטתובהתאם,לדעתי

לבושןאםגם,אינדיבידואליותהחלטותלהחליטסמכותמחזיקההכנסתועדת
כדיבכךדי.ומבוטלתבטלה,מסמכותהחורגתכזוהחלטה.כללילבושהוא

.זובפרשההמשפטביתהחלטתאתלהצדיק

הסבירותעקרון.2
ועדתכיחשיןהשופטקבע,הגמלאותבענייןהכנסתועדתהחלטתשלבבדיקה
לתקופתבהתאםקיצבהשלהכלל-והמקובלהעקדוניהכללמן"סטתההכנסת

חקיקת"להנדמיתבהחלטהולא,בחוקהכנסתועדתהחלטתעוגנהלוכיאוסיףמוסגיבמאמר94

אוזהכנסתלחבראינדיבידואליתהטבההמעניקבחוקדוברלו.שונהתשובתיהייתה,"משנה
"אינדיבידואלית"נורמהשלהעילהקמההייתהלא,כנסתחברישלסגורהלקבוצהאו,אחר

מאפשרתכנראההיתהלעצמההכנסתחקיקתשלהקטגוריה.חקיקהמעשהלביטולכעילה
אפשריתחוקעלשיפוטיתביקורת,לעיסתי,אולם.זהמעיןחוקעלצפופהושפוטיתביקורת

כטענההחוקאתלתקוףאוליהיהניתן.לעילשנדונו,הקיימיםהחוקתייםהכלליםפיעלאך
מהווההשוויוןעקרוןכיבהנחה)הכנסתחברישביןהשוויוןבעקרוןכדיןשלאפוגעהואכי

אילואולם,(סופיתהוכרעשטרםנושא,הכנסתשלחקיקהמעשילביטולעילהלכשעצמו
.לבטלוהיהניתןלא,בהפליהולא"מותרתהכחנה"במדוברכינקבעהיה

.488(2)לחר"פ,הכנסתשלהכספיםועדתר"יו'נלוי83/89ץ"בג95
.495'בע,שם96
חרגואם,עליוןאינוהמשנהמחוקקכי,מסכימיםהכל":בספרוברקאהרן'פרופכדברי97

להצהיררשאיוהשופטבטלההמשנהחקיקת,הראשיהמחוקקידיעללושהוענקהמסמכות
.563(הכלליתהפרשנותתורת:אכרך,ב"תשנ)במשפטפרשנותברק'א."כךעל
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היחידההעילההיאהסבירותעילתכיאניח,הדיוןהמשךלצורך.98"השירות
היותהבשללא,בהחלטהלהתערבניתןלאוכי,הכנסתועדתבהחלטתלהתערבות

.ענייניםבניגודנגועההיותהבשלולא"אינדיבידואלית"
הפנימייםבהליכיהיתערבץ"שבג,ככלל,ראויזהאיןכילדעהנוטהאני
,הפוליטיתהזירהשללבההיאהכנסת.סבירותחוסרשלבעילההכנסתשל

דוקטרינתפיתחוהשונותהמדינות."סבירות"בהכרחאינןפוליטיותוהחלטות
interna'"-ו"פוליטיתשאלה","שפיטות"כגון co

~

oris acta"התערבותלמנוענדי
ישנן.המחוקקת99הרשותכותליביןהמתקבלותבהחלטותבעיקרשיפוטית
ראויותאינןשהןשייתכן,ועדותראשיכגון,פנימיותרשויותאוגופיםשלהחלטות

זהו.עצמהאתלנהלרשאיתהכנסתשלפיוהבסיסיהרעיוןמןחלקהןאך,תקינותאו
interna~-הבדברהדוקטרינהשלבכסיסהכיוםהעומדהמרכזיהרציונל corporis

שאינוחופש,הפנימייםבהליכיההמחוקקתלרשותהמתירה,הקונטיננטבמדינות
הפנימיבהליךמתערבותאינןכללבעולםהמדינותרוב.אחרתלרשותבהכרחניתן
כחוטעוברת,בכללןוישראל,התערבותקיימתשבהןמדינותבאותן.הפרלמנטשל

שחלוהשינויים.באופייןחוקתיותבעילותתהיהההתערבותשלפיההגישההשני
.הנבחרתהרשותהכנסתשלהיותהעובדתאתשינולאהישראליהחוקתיבמשפט
,בחוק,בחוקהפוגעתשאינהכזו,"פנימית"הההפרהשלבגדרההבאיםהמקרים

שללתיקונושיפוטיתהתערבותמחייביםאינם,היסודובזכויותהיסודבעקרונות
:ברקהנשיאכדברי.עצמההכנסתבמסגרתשיתוקנולהםוראויעוול

ככל-הכנסת...הכנסתשלהפנימייםבענייניהמדובריוםשלבסופו"
וכנגזר,השונותפעולותיהאתהמסדיריםבסיסייםבכלליםחייבת-מוסד
.00ן"אלוכלליםשלבהפעלתםאוטונומיהשלבחשיבותהההכרהאת,מכך

מתבטאתהסבירות-שאייכול.דיהברורהאינההסבירות-אי,שלפנינובמקרה
בהתאםקצבהשלהכלל,והמקובלהעקרוניהכללמןסטתההכנסתשוועדתבכך

.10!"בהזוכהאינובמשקאחרכעובד,"בהטבהשמדוברבכךאו;השידותלתקופת
המתעלמת",הכנסתועדתשל"מאוזנתהבלחי"מגישתהנובעתהסבירות-שאייכול

בהחלטההכרוכותבשאלותלדוןשקמהציבוריתועדהשלמהמלצותיהבוטהבצורה
.הפגמיםשלהמצטברכוחםבדברהשופטיםשלקביעתםלדעתיראריה02ן,,זו

הסטייה.עצמהבזכותכאןלעמודיכולההסבירותשעילתבכךבטוחהאינניאולם
אינההכמותכאן.קיצוניבאופןסבירהבלתיאיננהבמשקהמקובליםהתנאיםמן

הפגמיםשנישלקיומםללא,סבירות-אישלזהבפגםאךדובראילו.לאיכותמביאה

.156'בע,1הערהלעיל,הכנסתחבריגמלאותפרשת98
.!3הערהלעיל,נבותראולהרחבה99

.813'בע,3הערהלעיל,לכנתפרשת100
.157'בע,1הערהלעיל,הכנסתחבריגמלאותבפרשתחשיןהשופטדברי101
.163'בע,שם,ריבליןהשופטדברי102
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בהליכיםהתערבות.הההלטהלבטלותלהביאכדידיבכךהיהלאכינדמה,האחרים
בחוסרמדוברשבהםלמקריםשתישמרראויסבירותשלבעילהבכנסתפנימיים

.בכנסתהציבורבאמוןממשיבאופןהפוגעתכזו,קיצוניתסבירות

ענייניםניגודבדברהכלל.3
ממלאאופעולהשמבצעמיכיקובעתפקידבמילויענייניםניגודבדברהכלל
אינטרסיםניגודלהיותעלולשבובמצבלהימצאלואסור,זולתועבורתפקיד

הכלל.'כלשהו03אחראינטרסלביןפועלהואשלמענוזהשלהאינטרסבין
נוכלשלאהטבעיהצדקמכלליוהיא",המשפטביתשלבפסיקתועמוקמושרש

לתחולתאשר.05ןיחדגםוהציבוריהפרטיהמשפטבתחומיחלהוא.04ן"בלעדיהם
בעיריית"הליבור"סיעת79/351ץ"בבגברקהשופטאומר,פוליטיגוףעלהכלל
:כי,!תקווה06-פתחעירייתמועצת'נתקווה-פתח

אתלשלולכדיבהאיןנבחרפוליטיבגוףלנועניןכיהעובדהעצם"
להימנעחייביםהציבורמשרתיכל.עניניםניגודבדברהכלליםשלתחולתם

לעיןהחשופים,הציבורנבחריעלבמיוחדחלזהודבר,עניניםמניגוד
.07ן"לציבורדוגמאלשמשוהחייביםהציבור

בדברהכלללהפעלתמסגרתהמעניקות,והמשפטיותהעקרוניותהקביעותלמררת
.08ירביםקשייםמעוררתלמעשההלכההפעלתוהרי,הכנסתחבריעלענייניםניגוד

חבריבשכרמיטיבההחלטהכיחשיןהשופטקובעזורשימהנשואהדיןבפסק
"מובנה"ענייניםניגודשלמצביוצרת,עצמםהכנסתחבריביריהמתקבלת,הכנסת
בנושאיהמחליטיםהכנסתשחבריכךעלגםחולקיםיימצאולא":!09במיוחדוחריף

.10י"חריףענייניםבניגודנגועיםהגימלה

שלבנושאמקיףדיון.11(מ"תש)ימשפטים"תפקידבמילויאינטרסיםניגוד"ברק'א103
.הרשימהשלממסגרתהחורגכנסתחברישלעניינםניגוד

.149'בע,1הערהלעיל,הבנסתחבריגמלאותפרשת104
בסמוךהמוזכרתוהפסיקה,512(חוקתיתפרשנות:גכרך,ד"תשנ)במשפטפישתתברק'א105

.שם42שולייםלהערת
ר"פתקווהי-סתתעירייתמהצצת'נתקווה-פתחבעיטות"הליכוד"סיעת97/351ץ"בג106

.566(2)לד
.579'בע,שם107
להיווצרעלולשבהםהמקריםוכמות,רחבההכנסתחברשלהפרלמנטריתפעילותושכן108

ודוגמאותלפירוט.רבהואזהחששקייםשבהםהתחומיםומגווןענייניםניגודשלמצב
.ואילך457,466(ן"חש)כמשפטים"כנסת-חברישלענייניםניגוד"ניצן'שראו

מקגששרחןזגשתעשקיש"כעבודיםקלםנמלחילש1

"
מקהממלנזקת

וחבר,הנגבעםלהיטיבשנועדחוקשלחקיקתועתאו,הכנסתחבריעללחולאמורזהומס
עם"חשיןהשופטשללדידואולם,ענבריםניגודישאלהבמקטםגם.הנגבאישהואהכנסת
.150'בע,1הערהלעילהכנשחחמץגטלשתפרשת."להשליםלמדנואלהעניניםניגודי

.152'בע,שם110
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ועדותשלבהקמתן,שניםלפניעוד,נמצאזהענייניםניגודלמצבהפתרון

ואולם.הכנסתלחברישוניםתשלומיםבנושאהכנסתלוועדתהממליצותציבוריות
לחברנוסףעיסוקבדברהאיסורכגון)בנושאהקיימיםהמפורשיםלאיסוריםבניגוד
הציבוריתהוועדההחלטותהרי(111ענייניםניגודשלאפשרותבוישאםכנסת
מבחינת.המלצותיהןלאמץחייבותאינןהכנסתוועדתוהכנסת,מחייבותאינן

.הציבוריתהוועדהשלהמלצותיהלדחותהכנסתועדתמוסמכת,כאמור,סמבות
חזקת"להקים,ההמלצותדחייתשלבמקרה,אפשרותמעלהחשיןשהשופטאלא

ותקינותסבירותבדברהקיימתלחזקהבניגוד.הכנסתועדתלהחלטת"חוקיות-אי
החוקיותחזקתאםספקשיטילומייהיו",מוסמכתרשותשלהחלטותיהשל

השופט.112"אלובהחלטותתתפושוהסבירות
חשיי

.זובאפשרותמכריעאינו
-מאזניםאמצעיםבדמותכלשהיהגבלהללא-שכרקביעתכיספקאין
ריבונותם.במיוחדחריףענייניםניגודשלבולטתדוגמהמהווה,השכרמקבלבידי
שלקביעתוראויהכןעל.מוגבלתלעולםהיאשכרםבקביעתהכנסתחברישל

ואולם.אלההחלטותלגבי"חוקיות-איחזקת"שתקוםצריךשלפיהחשיןהשופט
פרלמנטריות-פניםהחלטותלביטולכמכשירהענייניםניגודבדברהכללהפעלת

לזכוריש.וקשהמהותיתהיאככללהפגיעהשכהם,חריגיםבמקריםשיופעלראוי
חברשלמצבו"וכי,מחירבכללהשיגשישמטרהאיננההענייניםניגודכי

עשויהבלבדהזוהמטרהבחינת.113"ענייניםניגודשלהואמובנהמצבהכנסת
לאהנוכחיבמקרה,שנראהכפי.להגנההםאףהראויים,אחריםבאינטרסיםלפגוע
להקטיןניסיוןכלנעשהלא.הכנסתועדתהחלטתעל"מרסנותמגבלות"כלהופעלו

הוועדהמסקנותאחאימצהלאהכנסת:הכבדהעניניםניגודמפניהחששאת
לאוהיא,הנהניםעלמידיתוהוחלההשכראתמגדילהעצמהההחלטה;הציכודית

בדברבכללוקשהמהותיתפגיעהההחלטהפגעהבכך.כלליתהחלטהבגדרהייתה
.ההחלטהביטולאתשמצדיקהפגיעה,ענייניםניגוד

,כמדומני,לראשונה,כאןקיבלהציבורכנאמןלפעולהכנסתשלהחובה
הנובע,ענייניםניגודבדברהכללשלקשההפרה.ברורהאופרטיביתמשמעות

דשאיםאינםהכנסתחברי.הכנסתשלהחלטתהבטלותמצדיקה,האמקמחובת

הסותרת,זוחובתםשלקשההפרה.ן14"הציבורכנאמנילשמשמחובתםלהתערטל"
.להתבטלדינה-בכנסתשליחותםמהותאת

?ראויפתרוןהאם:2002-ב"תשס(17תיקון)הכנסתחוק.ד

,הכנסתלחוק'טפרקאתמוסיף2002-ב"תשס(17'מסתיקון)הכנסתחוק
הכנסתחברישכרחוקאתומבטל("המתוקןהחוק":להלן)1994-ד"תשנ

.1951-א"תשי,(וחוכותיהםזכויותיהם)הכנסתחבריחסינותלחוקא13'ס111
.154'בע,1הערהלעיל,הכנסתתכריגמלאותפרשת12י .150'בע,שם,חשיןהשופטכדברי113
.(ריבליןהשופטדברי)171'בע,שם114
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בידהולהפקידציבוריתועדהלהקים"נועדהחדשההסדר.![19495משנת
במאפייניםבהתחשב,בלבדהכנסתלחבריאחריםותשלומיםשכרלקביעתסמכויות
בפועלהחדשהחוקפיגועלהרי,לעילהנוסחלמרות."תפקידיהםשלהמיוחדים

.הוועדה6ן1המלצותאתלקבלשלאהכנסתועדתבידיהכוחשמור
:עניינינונשואהדיןבפסק,חשיןהשופטאומרהחדשלחוקבהתייחסו

בלתיציבוריתועדהבידיאמנםמפקידאינו,כלשונו,החדשהחוק"
הואמעניקואולם,הכנסתחברישכראתלקבועבלעדיתסמכותתלויה
נרחבותהמלצהסמכויותחוקאותופי-עללקוםהאמורהציבוריתלוועדה
שלשכרםלקביעתההליךאתערוך-לאיןמשפרהחדשהחוק.משקל-ובנות

.117"(.נ.ס-שליההדגשה)הכנסתהברי
שכרלקביעתכלליםיצירתשלהמטרה.ראויאכןהואהחדשההסדראםהיאשאלה

.עצמהבמאסריההטבועיםהסיכוניםהקטנתשתהאצריךהמחוקקתהרשותשל
ככללהקטיןניסיוןתוך,1'הפרלמנטרית8העצמאותעקרוןאתלשמרלשאוףיש

אתהמגדילהעצמיתשכרחקיקתמפניוהחששענייניםמניגודהחששאתהאפשר
פגיעהמפניהחשש,גיסאמחד:שונים"סיכונים"ביןלאזןבצורךמדובר.נהשכרה

שכרםאתלקבועשהוסמכההיאהכנסתועדת,1949משנתהכנסתחברישכרחוקפיעל115
1985בשנתהכנסתר"יומינהולפיכך,ציבוריתלביקורתזכתהזוהסמכה.הכנסתחברישל

בדברלהמליץהיהשמתפקידה,לשעברהמדינהמבקר,נבנצל'יבראשות,ציבוריתועדה
שממליצותציבוריותועדותבפועלמכהנות,היוםועדמאז.הכנסתלחבריהראויהשכר

אומצוהמלצותיהאשר.צבי-רוזןועדתמונתה1993בשנת.הכנסתחברישלשכרםעל
פיעל.1995-ה"תשנ,(15'מסחיקק)וחובותיהםזכויותיהם,הכנסתחבריחסינותבחוק

הןבהתחשב,הכנסתחברישלשכרםאתדרמתיבאופןלשפרהצורךהוכר,הוועדההמלצות
לעודדברצוןוהן,נוסףעיסוקבדברהכנסתלחברישנקבעובאיסוריםהן,שכרםבשחיקת
הננסתחברישכרכיהוועדההמליצהלפיכך.הסוליטיםלחייםמוכשריםאנשיםכניסת
הועדהח"דוראוהוועדותבהמלצותמפורטלדיון.%33וילבשיעורפעמי-חדבאופןיועלה
הועדהח"ודו,86.11.24מיום,נבנצל'יר"דשלבראשותו,הכנסתחברישלשכרםלעניין

.95.2.28מיום,צבי-רוזן'א'פרופבראשות,כ"לחנלוויםותנאיםגמלאות,שכרלבדיקת
מוחזרות,הציבוריתהוועדהשלהמלצותיהאתלקבלשלאמחליטההכנסתועדתאם116

ואם,שובהמלצותתגישהציבוריתהוועדה.מחדשלדיוןהציבוריתלוועדהההמלצות
והוזר,הציבוריתלוועדההדיוןחוזר,המלצוהיהאתלקבלשלאשובמחליטההכנסתועדת
.המתוקןלחוק55'סראו.חלילה

.161'בע,1הערהלעיל,הכנסתחבריגמלאותפרשת117
חברישללשכרםהמתיחס,לחוקה(3)48בסעיף,למשל,בגרמניהבמפורשהקבועעיקרון118

insure:הבית their

;

' independence0!lemunerauon adequate10.Members shall be entifled

Basic(טח80,:לאנגליתהרשמיהתרגוםמתוך Law for the Federal Republic Of

Germany

60(1998,.D.R ctiny trans!1Tomuschat.0.העיקרוןאתרקלאמסדירהגרמניהחוקת
והיאהשכרקביעתשלהמטרהאתגםאלא,פדרליבחוקייקבעהביתחברישכרשלפיו
.הנבחרשלהעצמאותהבטחת

119.Rev.1.Oolum102"Law Of Official Compensation0085660881טVermeule '"The.)ע
501(2002).

281ד"תשסן'טהמשפט



נבותסוזי

רשותאותהבידישכרהלקביעתהכוחשמירתמחייבהמחוקקתהרשותבעצמאות
,ענייניםלניגודסיכוןיוצרתרשותאותהבידיהשכרקביעת,גיסאמאידך.עצמה
עצמאותלשמרהצורךביןתמידימתחקיים.השכרלהגדלתעצמיתלחקיקהוסיכון
למנועביכולתםאיןהשכרבענייןשייקבעוהכללים.ענייניםניגודלמנועהרצוןובין
,הסיכוןאתלהקטיןהואשביכולתםכל.השכרבנושאלרעהלשימושהסיכוניםאת
.לנטרלו120לאאך

,חיצוניתציבוריתלוועדהאףאו,אחרתלרשותשכרלקביעתהסמכותהעברת

מחייתועלשליטה",המילטוןשלכדבריו,שהרי.הסיכוניםביןהמאזןפתרוןאיננה
מהסמכותהשתחררות,תאורטיבאופן.!2!"רצונועלשליטהמשמעהאדםשל

כמכשירהשברבכלילהשתמשהניסיוןוהוא,אחרסיכוןליצוריכולהשכרלקביעת
.'אחרת22רשותשלכוחהלהגדלת
ניגודשלמצבלדכאצריכהנאותהשכרקביעתשיטת,גבוהההכללהברמת

תהיינהלאשכרבעניינישהחלטות,האפשרככל,תבטיחשהיאכךידיעלעניינים

העצמאותעקרוןאתתשמר,המחליטיםשלהאישייםמהאינטרסיםמושפעות

המחוקקתהרשותתוךאלתמשוךעתובאותה,אחרתרשותשלהתערבותותמנע

הבחידהולבןפחדגםהמטרותבלאתלמקסםמתןלא.123לימההניעזרבעליושערם
העולההפתרון.מתנגשותמטרותביןלאזןניסיוןאלאאינהשונותשיטותבין

איננו,עצמההכנסתשלמידיה"הסמכותהוצאת"של,חשיןהשופטשלמדבריו

.איזוןשלפתרוןבהכרח
הרשותחברישלהשכר,טהורהתאורטיתמבחינה,שבהשיטהלדמייןניתן

מקדםהיההדבר.עצמםהמחוקקתהרשותחבריידיעלורקאךנקבעהמחוקקת
המחוקקתהרשותשלסמכויותיהלתוךלפלושאחרותמרשויותומונעעצמאות
כדבריו.אפשריתאינהזהבמודלבחירה.שכרבאמצעותעליהולשלוטולנסות

של

Madison

::

leaving any set of men without1תseeming impropriety815"There

0)take out moneyש,the public coffers0!1תput their hand0!control

.124"their poekts1מק!ח

מאפשרתהייתה,Vermeuleידיעלכמוצע,למשלובלמיםאיזוניםשלשיטה
המבצעתהרשות,למשל,כך.אחרתרשותשלשכרהאתלקבועאחתלרשות

בענייניהכנסתשלהחקיקהבסמכותלרעהשימוששלהחששלהקטנתהדרכיםעםהשוו120
החששעל.296'בע,35הערהלעיל,ומדינהרובינשטייןאצלהדמוקרטיההכרעההליך
הכנסתשלסמכותהגבולות"מדינה'בראוהכרעהכללילקבועבסמכותלרעהשימושמפני

.721(ג"תשס)ווממשלמשפט"שריוןהוראותלקבוע
.393(כ"תשס)הפדרליסט'ואחהמילטון'א121
,119Vermeule,אק.122501 supra note.
.8,4,15(ק.123505
124330Annals of

Cong

,Vermeuleטסם119,אע.505,ם.13:ראו,1 sapra.
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כזהמודל,לשיטתואולם.ולהפך,המחוקקתהרשותתברישלשכרםאתתקבע

המבצעתהרשותשבהבשיטה.עצמאיתמבצעתרשותשקיימתבמקרהרקאפשרי
שלפיההאפשרותאתלבחוןאפשר(הפרלמנטריתהשיטהכמו)עצמאיתאינה

עלבמאמרו.זו25ןשלשכרהאתזויקבעוהשופטתוהרשותהמחוקקתהרשות
האמריקניתלחוקה27בתיקוןשאומץכפיהאמריקניבפתרוןVermeuleדן,הנושא

להגדלתהרצוןושלענייניםניגודשלהסיכוןאתלצמצםהמנסה,נוספתובחקיקה
והסנאטהנבחריםביתלחברימעניקהאמריקניתלחוקה6פסקה1סעיף.השכר

כברשנוסח,האמריקניתלחוקה27תיקון.26יבחקיקה,שכרםלקביעתהסמכותאת
-_.:כיקובע27ן1992בשנתרקאושרראולם1791בשנת

law, varying the compensation for the services of the Senators and0א"

election of Represlsentatil. ves8תט(תמ,ves, shall take effect[4ת56(מ!Repre

.128"shall have intervened

אתהבולם,בערות29ןשלמסך-Vermeuleשללשיטתו-יוצרהסעיף

לתוצאותבאשרודאות-איהכנסתבאמצעותהמחליטיםשלהאינדיבידואליהרצון
יישוםאתמשהההתיקון.ההחלטהמןהנובעותההטבותולחלוקתההחלטה
חקיקה"להסיכוןמוקטן-ובכך,הבאותלבחירותעדהשכראודותעלההחלטה

.Ibid.אק.125507
compensation:במקורהנוסח126 for their8"The Senators and Representatives shall recelve

"be ascertained by Law, and paid out of the Treasury of the United Statesש.services

~~-המכונהזהסעיף Asceftalnment Clause

Pratique:שלבספרוראו27תיקוןשלהחוקתיתהבעייתיותעל127 du,שKlein Thiorie.)

27-22(996],Poavoir Constituant (Paris.--
119:ראוזהבתיקוןמפורטלדיון128

Vermeule

, supra note;וכן,Bernstein "The.8.%

.Ford]6"Sleeper Wakes : The History and Legacy oflthe Twenty-Seventh Amendment

497(1992).Rev.).גםמעורביםהברית-בארצותהנבחריםשכרקביעתבהליך,בפךעל
401Federal-ה.עצמוהנשיאוגםחיצונייםגופים Salaryהשכראתהבוחנתועדהמקים

,לקונגרסהמועברות,המלצותיווממליץדעתומגבשהנשיא.לנשיאמסקנותיהאתומגישה
.הנשיאהמלצתאתהדוחההחלטההקונגרסמגבשכןאםאלא,חוקשלתוקףיקבלושם

קביעתלאפשרהרצוןביןאיזוןוגםשונותרשויותביןאיזוןמנגנוןניכרהאמריקניבמודל
.גיסאמאידךענייניםניגודשלממצבלהימנעאך,גימאמחדעצמאיתשכר

Yale111"Constitutional:ראולהרחבה129 LawחןVermeule "Veil of

Ignorance

Rules.ג
לביןבערותשלמסךהיוצריםכלליםביןVermeuleמבחיןזהבמאמד.ן.1(2001)399

באמצעיםאולם,מטרהאותהלהשגתפועליםהכלליםשני.ענייניםניגודהמונעיםכללים
ידיעל,אישיותלמטרותהמכוונותהחלטותמפחיתיםבערותמסךהיוצריםכללים:הפוכים
ניגודהמונעיםכללים.ההחלטהמןייהנהמילשאלהבאשרודאות-אישלגורםהכנסת
החוקלהצעת7בסעיף.מהחלטתוייהנהלאהמהליטכימפורשתכצורהקובעיםעניינים

חברישלשכרםבנושאשהחלטותלקבועהוצע,להלןשתידון,יחזקאלאברהםכ"חשל
,בערותשלמסךמאחורילהתבצעאמורהשהחקיקהמכאן.הבאהמהכנסתרקיחולוהכנסת
נועדזהגורם.אלומהטבותייהנובהכרחלא,בוועדהכיוםהמכהניםהכנסתחבריכאשר
.האישיתלטובתוחקיקהלביןהכנסתחברביןהאישיתהזיקהאתלהקטין
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תנאיםלהכניס,כאמור,שנועדהאסטרטגיההיאבערותמסךיצירת."עצמית
שלכלשונו-"טקטיקות"ה.בעתידההטבותלחלוקתבאשרודאותחוסרשל

Vermeule,פרוספקטיביתקביעה:היתרבין,הםודאות-אילהשגתהאמצעיםאו,
דווקא.לכלליותוהדרישההההלטהמשךקביעת,ההחלטההשעייתשלמנגנונים
מחקיקהלהימנעותהדרישה.שלפנינובמקרההיטבמודגמתזואחרונהדרישה

הטבותלהשיגכדילהםהדרושהמידעאתההחלטותממקבלימונעתספציפית
"תפירת"מלהבדיל,כלליתבצורהחוקיםלנסחמחויבפלונימחוקקאם.30ןאישיות
שלבגדרוייפולעצמוהואכיבלבד(סיכויאו)סיכוןקיים,שלולמידותיוהחוק
.החוק

הדיון.השכרבסוגייתהפועליםהאינטרסיםביןלאיזוןשוניםמודליםקיימים
מטרותאואחריםאינטרסיםישנם.הענייניםניגודשלהצירסביבסובבתמידלא

בחששלאהדיוןאתממקדותבעולםאחדותמדינות.לקידוםהראויותאחרות

בתששאו,דווקאהשוויוןבעקרוןפגיעהמפניבחששאםכי,הענייניםניגודמפני
מדינותברוב,למשל,כך.השכרשללגובהואובייקטיבייםקריטריוניםהיעדרמפני

אחרתאוזובצורהוקשור,בחוקנקבעהפרלמנטיםחברישלשכרםאירופה
שלמנגנוןלקבועברצוןנעוצהלכךהסיבה.131הציבוריבסקטורהבכיריםלשכר

מבצעובאמצעותם"ציבוראישי"הםהפרלמנטחבריגםיוםשלבסופו."יחסיות"
השלטוניותהפונקציותיתרכלשללביצועןבדומה,הציבוריתפקידואתהפרלמנט

היחסיותשעקרוןבכךיתרונותזהבפתרוןיש.האחרותהשלטוןרשויותידיעל
כלישלקיומומאפשראפילווהדבר,(כמובןהיחסי)השוויוןעקרוןועמו,נשמר

.והשכרהצרכים,התפקידלהערכתאובייקטיבי
.חיצוני132גוףאלהפרלמנטמןההחלטהאתמוציא,למשלהאנגליהדין

.Ibid,8(ק.130412
.8,61Aparicio(ק.Aparicio.8,425שערךהמחקרמחוד131 sapra note.הצרפתיתהחוקה,

סחט:אורגניבחוקיוסדרהנבחריםשכרשלפיוהעיקריךאתקובעת,1958משנת,למשל

durde des pouvoir de chaque assemblE . . . leur indemnitE8]organique fixe01].בהמשך,
המכהניםשלשכרםאתכבסיסקובע(1985בשנתשתוקן)1958משנתהאורגניהחוק

האורגניבחוקותיקונה,1958בדצמבר13מיום58Order-[210:ראו.הציבוריבשירות
חברישכרשלחלקואתמצמידהאיטלקיההסדר.1985ביולי10מיום689-85שמספרו
אירופהבמדינותהנהוגיםהשכרהסדריאודותמקיףמהקר.השופטיםשללשכרםהפרלמנט

Europeanידיעלהאחרונהבשנהנערך Centre for Parliamentary Research and0אז

Documentation(ה-ECPRD(.
שולמה17-ההמאהסוףעד.תפקידםבעבורשכרקיבלותמידלאבאנגליההפרלמנטחברי132

קיומואתלאפשרשנועדה,הישיריםבוחריוידיעלחודשיתקצבהמעיןהפרלמנטלחבר
רפורמייםארגוניםידיעלהפרלמנטחברישלשכרםשולם19-ההמאהבאמצע.הנבחרשל

Metropolitea~-הידיועל,(הלאומיתהדמוקרטיתהליגהכגון) Radical Federation.ההחלטה
,1911בשנתורקאךהתקבלה,הציבורמכספישישולםהפרלמנטלחברישכרמענקעל

דיןפסקמתןלאחרהמשפטיהמצבאתלשנותהלייבורמפלגתשהפעילההלחץבעקבות
Amalgamated:ראו.1909בשנתאוסבורןבפרשתהלורדיםביתשל Society Cf

Railway

A.97(א.[.) .C[1910]Servants. "
O~borne.הסחרארגוןשלבסירובועוסקהדיןפסק
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,!'3חיצוניתועדהבידיהפרלמנטהברישכראתלקבועהתפקידהופקד1970בשנת
השכר.קליםבשינוייםלעתים,הפרלמנטידיעלכללבדרךמתקבלותשמסקנותיה

הוועדההמלצותאולם,הציבוריבשירותהבכיריםשללשכרםעקרוניבאופןצמוד

.!ההמלצות34אתלשנותיכולכמובןוזההביתבמסגרתנדונות
.הגרמניהדיןידיעלבמפורשנדחהאחריםבכיריםלשכר"הצמדה"הרעיון
החוקתיהדיןביתהתערבשםשכן,לעניינינובמיוחדמענייןהגרמניההסדר

חברילזכויותמתייחסהגרמניתלחוקה48סעיף.הביתחברישלהשכרבכללי
:35ן(לאנגליתהרשמיבתרגום)קובע(3)קטןסעיף.Bundestag~-ה

ensure their0!remunerauon adequate0!61104תס"Members shall be

publicly811the free use Of0)independence . They shall be enufled1

federal8Details shall be regulated by.אסק5תפשowned means of

.136"law

חברשלעצמאותוהבטחתוהיא,השכרשלהמטרהבקביעתמתאפייןהסעיף
קיבל,)Entschadingung:בגרמנית)Compensationהביטוי,השניםעם.הפרלמנט

אתכפסיקתואימץהחוקתיהדיןבית.)Gehalt:ובגרמנית)Salaryשלמשמעות

הסדרשלחוקתיותושאלתהתעוררה1975בשנת.!המושג37במשמעותהשינוי
העיקרוןכיקבעהחוקתיהדיןבית.Saarland138במדינתהפרלמנטלחברישכר

לטענת.האיגודאתהמייצגתהלייבורמפלגתמטעםפרלמנטחברשלשכרואתלשלם
הימנעותכיקבעהלורדיםבית.האיגודלעמדתמנוגדותהפרלמנטחברשלדעותיו,האיגוד

מציעהלורדיםבית.הנבחרשלהפעולהבחופשפוגעתהפרלמנטחברשלשכרומתשלום
פסיקה.אחריםגופיםמידיולא,עצמהמהמדינהשנריקבלוהפרלמנטשחבריהדיןכפסק

הקופהמכספילנבחרחודשישכרולהעניק,הקיםהמצבאתלשנותהממשלהאתשכנעהזו
א.May:ראוהאנגליבדיןהשכרלקביעותההיסטוריהרקעבענייןלהרחבה.הציבורית

,8,60Aparicio!.ע.397 supra note:5042"04.,1997)18א

"
.Parliamentary Practice

חס!2004.5.2):וגם

~

visited!85!)]p2age .cfm#pay_-189-_. [http ://www.parliament.uWaq/pay

Parliatnentary::ראוהמעודכניםהשכררכיביכלשלמקיפהלבחינה Pay and Allowan~es

(!200/87Current Rates (Research Paper number.(במערכתשמורעותק).
Salaries!32,אק.13319 . May, supra note50810804)ת0יReview.
ורביזיהבחינהתיערךשניםלשלושאחתשלפיההמלצהכללו1996משנתהוועדההמלצות134

חברישלשכרםאתלהעלותהוועדההמלצתהתקבלה,כןכמו.הביתחברישכרשל
ההצעההתקבלהבנוסף.הממשלהלהמלצתבניגודחאת,%26שלבשיעורהפרלמנט
.בנושאפרלמנטריבדיוןצורךכלללאשנהמדיהפרלמנטחברישלשכרםאתלהעלות
בהמלצותלדיון.הציבוריבמגזרהבכירותהמשרותלעליתבצמודתהאהשנתיתהעלייה
3330Repon:ראוהוועדה Cm*38,1996-Senior Salaries804)חסReview,וגם:HC

0533,128"
.Deb,ץ

.Grundgesetz~-ה135
.60'בע,118הערהלעיל,לאנגליתהרשמיהתרגוםמתוך136
137the Federal Republic Of Gernmny,0Kommers The (onstiwtional Jurirprudence1.ת

137-133(1997,.ed2מא6זטל4,0ח-

פטורלהוצאותמענקהיה,אחריםבפרלמנטיםגםכמו,תקופהבאותהנהוגשהיהההסדר138
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קשרכלללא,שווהשכריקבלנבחרשכלמחייבלחוקה(3)48בסעיףהגלום
:בפרלמנטשמשקיעלזמןאו,קודמיםמעיסוקיםלהכנסותיו

suitable and assured income, for80)"Representatives are entitled

the sake of their independence . . . Moreover, this (income) must be

the significance of the office, the burden and responsibility0)keyed

and the proper rank of the office within the,1connected with

levelאיי that8)8constitutional struc~re . The Income must be
.39!"ensure the representative's freedom of action

לסולמותהפרלמנטחברישכראתלהצמידאיןשלפיהקביעהגםכוללהדיןפסק
-הדיןביתקבע-עצמאותםאתמסכןהדבר.הציבוריהשירותשלהשכר

.140"הציבורכלל"שלהאינטרסיםאתלשרתיכולתםאתומכשיל
הכנסתחברישלשכרםקביעתאופןאתלשנותניסיוןנעשההישראליבדין
יחזקאלכ"חביקשבהצעתו.4ן!יחזקאלאברהםכ"חשלחוקהצעתבמסגרת

אתלהוציא-"השמנתעלששומריםלחתולים"הכנסתחבריאתדימהאשר-
בידיבלעדיבאופןולתיתה,הכנסתמידיהכנסתחברישלשכרםלקביעתהסמכות

.חיצוניתציבוריתועדה
חיצוניתועדההקמתכימוסיף,הרשימהנשואהדיןבפסק,חשיןהשופטאף
:הנהתלויהבלתי

אתהואומגבירשפתייםלזותהואמרחיק:שבחלכלהראויהואנוהג"
.42ן"בנבחריוהציבורשלהאמון

היוזולהצעהכילהזכירראוי.חודשוטרםהופסקיחזקאלכ"חבהצעתהדיון

כגון,אחריםממקורותמהכנסותשנהנו,רביםפרלמנטלחבריהתאיםזההסדר.ממס
שלביטולןעםיחד,הזהההסדרלחוקתיותנדרשהחוקתיהדיןבית.הרגיליםעיסוקיהם
.הציבוריבשירותלכןקודםששירתופרלמנטלחברישניתנופנסיות

137Kommers,אק.139135 . supra note.
140SD Kommers"1ועדההוקמההדיןפסקבעקבותוכי,רבהלביקורתזכההדיןפסקכי

חוקלהעבירמפלגותכמהניסו1985בשנת.135-137'בע,שםהשכרכללילבחינתציבורית
להיכנסאמורהיההחוק)הפדרליםהשופטיםבכירישללשכרבפרלמנטהשכראתהקושר
לשכרהשכראתאוטומטיבאופןהקושרלחוקהתנגדBundesrat~-ה.(2000בשנתלתוקפו

.הפרלמנטחברשלהשכרמבנהלבחינתחדשהועדהמונתהדברשלובסופו,השופטים
ועדת,99פרוטוקול:ראוהחוקבהצעתלדיון.2000-ס"תש,הכנסתחברישכרחוקהצעת141

http;//www.knesset.-.gov.iUprotocols/data/r]/20)13-06-0.ףח:2000.6.13הכנסת
~
ffknesset

(2004.123Iast visited

on(

htp]-:2000.11.21הכנסתועדת,136פרוטוקול;

~

/www.knes

חס2004.5.12)

,

visited1851)21-11.[ףה-a2000lessed1/

set
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[עאא:ס5ם118ששע(6818עאסם0קע4/8011[/2002עס55סח1-:2002.5.20הכנסתועדת,308

.20-05.תא(%1(5.12%visi*d.א21)
.152'בע,1הערהלעיל,הכנסתחכריגמלאותפרשת.142
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משמעההכנסתחברימידיהסמכותשהוצאת,היתרבין,שטענורביםמתנגדים
.הכנסתשלובכוחהבמעמדהלפיחותשתביאמאחריותבריחה

משאיר(17תיקון)הכנסתבחוקשאומץהישראליהמודל,זונקודהלסיכום
אתלקבלשלאהכנסתבידיהכוחשמירתתוך,חיצוניתועדהבידיהפיקוחאת

ראויההיאהכנסתבידינתונההסופיתההחלטהשלפיההקביעה.הוועדההמלצות

,הפחותלכל,לאמץהיהניתןהכנסתלהוק17כתיקון.דיבהאיןאולם.בעיניי
למשל,הענייניםניגודמפניהחששלהקטנתלעיל"טקטיקות"המןאחתאת

בדברהעיקרון.האמריקניהדיןידיעלשאומץכפי,הפרוספקטיביתהתחולהרעיון
,"עצמהאתלארגן"הכנסתשלביכולתהביטוילידיבאהמחוקקתהרשותעצמאות

.תקציביתמבחינהוהןתקנוניתמבחינההן
אתעיןלמראיתמפחיתה,חיצוניתועדהבדמות,חיצוניגורםשלשיתופו

וההחלטה,דברשלבסופו,ממליצההחיצוניתהוועדה.ענייניםניגודמפניהחשש
וחשבוןדיןלתתועליה"הציבורנאמן"היאהכנסת.הכנסתבידינתונההסופית

באחריותהנושאתהיא.החלטותיהעלהציבורלביקורתלעמודעליה.לציבור
שחייבתהיאכןעל.הכנסתחברישלשכרםאתלהיטיבהחלטהכלעלהציבורית
,שכרלקביעתההסדרבתוךלכלולהיהראוי,זויסודהנחתמתוך.בנושאלהחליט

,שתבטיחפרוספקטיביתקביעהלמשל,בערותשלמסךיבטיחואשראלמנטים

מתחילתרקלתוקףייכנסוהכנסתחברישכראתהמגדילותהחלטותכי,למשל
.ההחלטהאתשקיבלההכנסתאחריהבאההכנסתשלכהונתה

העליוןהמשפטביתידיעלנקבעהבשכרהעוסקותבנורמות"כלליות"להדרישה
שלסמכותהאתהמגבילמרסןכוחזולקביעה.זורשימהנשואהגמלאותבפרשת
מרסןמנגנוןזולפסיקהמצרף17תיקת.שכרבענייניאישיותנורמותלחוקקהכנסת
,מקרהבכל.ענייניםלניגודהחששאתהמקטין,הציבוריתהוועדהבדמות,נוסף
המשפטביתשליכולתוגםוכךכנועלנשארהענייניםניגודעלאיסורבדברהכלל

.בכנסתהציבוראמתמהותיבאורחנפגעשבהם,קיצונייםבמקריםלהפעילו

סיכום.ה

השיןהשופטידיעלמוצג,לעצמהלחוקקרשאיתאיננההכנסתביהעיקרון
כנסתבדברהתזהעםמסכימהאני.הכנסתשלכוחהאתלהגבילשנועדכרעיון
מגבלותהכנסתעלקיימותאכן.מוגבלתלעולםהיאמהותיתדמוקרטיה.מוגבלת

מקוםישאםהשאלהאתלהעלותביקשתיזוברשימה.בפעילותה"חוקיות-על"
שלכוחהשלעתידיתלהגבלהכבסיס"לעצמהמחוקקתכנסת"שלקטגוריהליצור
פגיעהפוגעת,באופייהפרטיקולרית,מדיצרהזוקטגוריה,דעתילעניות.הכנסת
.המציאותמחויבתואיננההזרבדיןמקבילהלהאין,הכנסתעצמאותבעקרתקשה

ניגודבדברוהכללהרשויותהפרדתעקרון,בבסיסההעומדיםהמרכזייםהרציונלים
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שלביצירתהצורךבלא,הכנסתשלכוחהלהגבלתבסיסבעצמםמהווים,עניינים
פרלמנטרידמוקרטימשטרשלמהותוכיטענתי.ומצמצמת"מתווכת"קטגוריה

יסודעקרונותממנולגזורניתן.הכנסתשליכולתהעלמהותיתהגבלהיוצר
כנאמןהשלטוןורעיוןהאמוןתורתגם.שיפוטיתבהתערבותתזכהבהםשפגיעה

המכוננתהסמכותואףהמחוקקתהסמכותלהגבלתתאורטיצידוקמהוויםהציבור

פתרוןלמצואיכולותלעצמהמחוקקתכנסתשללמקרההדוגמאות.הכנסתשל
ראויכיטענתי.השיטהשלהיסודובעקרונותהקיימיםההתערבותבכלליראוי

התערבותלכלכבסיסהשיטהשלהיסודעקרונותואתהיסודזכויותאתלהציב
.בכנסתההתערבותבכללינורמטיביתהרמוניהליצוררצויוכי,בכנסתשיפוטית
,עקרוני-תורתיבאופןאפילו,חוקשללבטלותולהביאבכוחםאשרהיסודעקרונות

:הכנסתשלהפנימייםבהליכיהלהתערבץ"בגשליכולתובבסיסגםשיעמדוראוי

.בכנסתשיפוטיתלהתערבותכבסיס"חוקתיתפגיעה"
,ההחלטהשלהאינדיבידואליאופתהלאודבעינימוצדקתהדיןבפסקההחלטה

אמצעיםכלננקטולאבהחלטהכיהעובדהגם.מסמכותחריגהלכדיהמגיע

.הענייניםניגודבדברבכללקשהפגיעהיוצרת,בערותשלמסךמאחורילהעמידה
הרשותצותיותעקרוןביןמאזןמנגנוןשלתחילתובוונקבעבהוקתוקןמאז

שלפיהםחשיןהשופטשלדבריויפים.ענייניםניגודלמנועהרצוןלביןהמחוקקת
אולם.הכנסתחברישלשכרםלקביעתההליךאתערוךלאיןמשפרהחדשהחוק
להקלכדיזאתוכל,נוספיםמרסניםאמצעיםלחוקלהוסיףהיהראוי.דיאיןבכך
,ענייניםניגודשלהסכנהאףעל.שכרבקביעתסמכותהאתלשמרהכנסתעל

דין"ליחןעליה.הכנסתבידילהיוותריכולההשכרקביעתבדברהסופיתההחלטה
.החלטותיהעללבוחר"וחשבון
במצבאףאו,כשלשלבמצבנהקלהוכהכנסתאימתכלכינדמהמהמשום

,ענייניםניגודלהוותשעלולבנהמאעיסוקהעצםעלציבוריתביקורתכלפיהשמופנית

מאסותחלופותבחינתבלא,"הסמנותמןהשתחררות"שלפתרוןהואהמוצעהמתוון
פסילתבענייןלכנסתהמרכזיתהבחירותועדתשללהחלטותבנוגעלמשלכך.אחרות

חסינותבהסרתלעסוקהכנסתלוועדתהקימתלסמכותובנוגע,ורשימותמועמדים
מןהכנסתאתלנהקהיאהקריאה,עסקינןשבובנושאגם.כנסתחברשלדיונית

.ם=חיצונלגופיםולהעבירההכנסתחברישלשכרםלקביעתהסמכות
מבחינת-"בעייתיים"נושאיםלכנסתמחוץאללהוציאראוילאכיבדעהאני
אתהמקטיניםמנגנוניםלקבועזאתבמקוםראוי.בהםהכרוךהענייניםניגוד

תופעהמבטאתהכנסתמןסמכויותלהוצאתהתביעה.ענייניםניגודמפניהחשש
,או,הכנסתשלמעמדההידרדרותשללוואיתוצרעודשזהוייתכן.מדאיגה
.!43"הישראליהפרלמנטריזםהתרסקות",ברזילישלבמילים

'ח)במראההחכרה"הליברליהמשפטשלהפוליטיקה:ויריביופרלמנטריזם"ברזילי'ג143
.359(2000,עורכתהדצוג

288



"הזוכיםגםהםהמחליטים":הכנסתחברישלשכרםקביעת

מנגנוניהידרדרותעלמלמדותהסמכויותבהפעלתונשנותהחוזרותתקלות
עקביתלירידהבמקבילזאתכל.הפוליטייםהמנגנונים,הכנסתשלהפנימייםהבקרה
כרשותהכנסתשלובכוחה,פעילותהשלבאפקטיביות,בכנסתהציבורבאמון
באההכנסתשלבקרנהירידה.המדינהרשויותבין-עליונהלאאם-שווה

.!44והפוליטייםהציבורייםבחייםהמשפטביתשלבמעורבותולעלייהבמקביל
הדוגליםמןחלקמבקשיםכןעל.שלטוניתלאלטרנטיבההפךהעליוןהמשפטבית

שלהניטרליתהתדמית.דווקאהעליוןהמשפטלביתלהעבירם,הסמכויותבהוצאת
שכןבעייתיתהיאהתופעהאולם.זולתופעה,כמובן,תורמתהעליוןהמשפטבית
עלכביכולאותה"מענישים=אנואלא,למעשיההכנסתמן"אחריות"תובעיםאיננו
.הרשויותשביןהעדץהאיזוןנפגעבכך.העליוןהמשפטלביתהסמכותהעברתידי

לכלשלפיההבסיסיתההנחהכי,זהבמובן,נפגעהרשויותביןהסמכויותביזור
לזהותבאשרבהירותחוסרנוצר.נסדקת,מסוימיםבתחומיםייחודיתסמכותרשות

נורמותיקבעהמשפטשביתראויאםבשאלהאיננוכאןהדיון.המדיניותקובעי
.המחוקקשל"מחליפו"ישמשהואכיראויאםאלא,ציבוריות
המשפטביתשלבמעמדו,השמוניםשנותמאז,שחלהשינויאתחוקריםרבים
שלבמעמדהמספקדיוןנערךלאאולם.מכךהנובעותהתוצאותואת,העליון
המחוקקתהרשותשלקרנהלירידתהסיבות.לעילשפורטוהמגמותלאורהכנסת
.נחקרושטרם,מכךהנובעותהמוסדיותמהמשמעויותלהבדיל,בהרחבהנותחו
הממשלהעלהפיקוחעל,החקיקהמלאכתעלהאמונההיאהכנסת,יוםשלבסופו
לבחוןמחייבבמעמדהההידרדרותמגמתהתמשכות.בחברהלשינוייםהדאגהועל
ולדמוקרטיההרשויותהפרדתולעקרון,בפרטכמוסדלכנסתהאורבותהסכנותאת

.נפרדדיוןלקייםראויבכך.בכללבישראל

,בהןשחלוומהשינוייםהגדולותהמפלגותשלהכוחמאבדן,היתרכין,הנובעתעלייה144
מעניינת.העליוןהמשפטביתשלובכוחובמעמדוהמתמדתומהעלייההחוקתיתמהמהפכה

שלהדומיננטיותלביןמפלגתיתקיטוביותשלהתופעהביןהקושר,ברזיליגדשלגישתו
פיצולשלתולדההואהשיפוטיהאקטיביזם,לדעתו.הישראליתבחברההעליוןהמשפטבית

וירידתהמפלגותשלכוחןירידת,המפלגתיתהמפהמבנהשינוי.הפוליטיהכוחבמוקדי
משנותהחלהעליוןהמשפטביתשלכוחועלייתאתאפשרוהכנסתשלהאפקטיביות

ברזילי'ג."שיפוטיתלהגמוניהמפלגתיתמהגמוניה"מעברזאתמכנהברזילי.השמונים

,וכן;31,35(1998)פלסטיקה"חברתיושינוימפלגתיתקיטוביות,שיפוטיתהגמוניה"
.143הערהלעיל,ברזילי
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