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השלימה,חדשים3-ושנים3שלעבודהבתקופת,12-ההכנסתשלכהונתהתקופתמשך
קבועיםיעדיםשלכמסגרתעבדההוועדה.חקיקהמעשי95ומשפטחוק,החוקהועדת

שיפור;בפשיעההמאבק:עיקרייםתחומיםבחמישהמשמעותישיפורוהשיגהמראש
ורפורמההעסקיםבעולםהנורמותשיפור;הפרטחירויותביסוס;הדמוקרטיתהשיטה
ואחדאחדבכל.לפועלוההוצאההרבנייםהדיןבתי,המשפטבתיבמערכתמקיפה

פי-ועליסודלתפישותבהתאםחוקיםשלשורהלקדםהוועדהשקדהאלהמתחומים
חקיקהמעשישלננבדהשורההוועדההשלימהבמיוחד.'מרכזייםיעדיםהגדרת

השתיםהכנסתשלכהונתהבתקופתומשפטחוק,חוקהועדתראש-ויושב,לשעברכנסתחבר* .עשרה
זכותהרחבתבענייןהעונשיןלחוק37'מסתיקוןהיההועדהעסקהבוהחשוביםהחוקיםאחד1

.העצמיתההגנה
אפשראשרזכותישאם.בחוקהעיגוןמקבלתהעצמיתההגנהכהכותמקובלכללבדרך

בישראל.זובמסגרתונופלתבוודאיהעצמיתההגנהזכות,הפרטשלהטבעיתכזכותולדאותה
.העונשיןבחוקהוגדרההעצמיתההגנהזכות

ומשפטחוק,החוקהועדתעמהאותוהאחרקהתיקוןעלביקורתנמתחההתקשורתבאמצעי
להביןהיהניתןהמבקריםמדברי.העצמיתההגנהזכותהגדרתשינוישעניינו,העונשיןלחוק
יהיהמותרבכללוכיוברחועורףהפנוהםאםגם,אבניםבמיידילירותמותרמהיוםכאילו

.להרוגמנת-עלומוחלטחופשיבאופןירייהבכלילהשתמש
מןהתקפהורקהתקפהלהדוףרקמאפשרהחוק.החוקכהוראותעיגוןכלהיהלאזולביקורת

פעולתכיקובעגםהחוק.אדםשלרכושואתאוגופו,חייואתפגיעהבסכנתהמעמידהסוג
ככל,לכךמעברלא,סכירהלהיותחייבתוהיאהתקיפהאופיאתתואמתלהיותחייבתההגנה
.נפשועלולנוסלברוחחייבאינושמותקףמי.ההתקפהאתלהדוףמנת-עלהנחוץ
.פליליתכאחריותנושאאינוהעצמיתההגנהבזכותשמשתמשמי.חברתימסרמעבירהתיקון
ראוי,לדעתי.זולתועלמגןהאדםכאשרקיימתהעצמיתההגנהזכותכיקובעגםהחוק

לאנוסאפשרשם,האמריקאיתהחכרההגיעהאליולמצבחגיצלאהישראליתשהחברה
בימחייביםוהצדקהאינטרסיםאיזון.לעזרתויחלץשאישמבליהעירבחוצות,אדםולרצוח
.בסיכוןשיישאזהיהיההתוקףזולתואתתוקףאדםכאשר

סביריםכאמצעיםלהשתמשלאדםטבעיתזכותישכיהואהתיקוןשלהמרכזיהעיקרון
משמעהואיןמניעהפעולתמשמעהאיןהתקפהפעולתהדיפת.התקפהפעולתלהדוףמנת-על

.ההתקפהממעשהשחדלבאדםפגיעה
:הםבחוקהשינוייםעיקרי

:עצמיתהגנה.א

כרוכיםהיואלהנושאיםשני'התיקתעד.הצורךהגנתלביןהעצמיתההגנהביןהפרדה-
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שורתהשלימהוכןבישראליהממשלשיטתואתהדמוקרטיתהשיטהאתהמשפרים

.העונשיןבחוקהמסובכיםהסעיפיםאחדשהיהאחרמורכבבסעיף
פליליתמאחריותאדםלפטורניתןכיבהוקשיאמרכמקום.חברתיומסרערכיתתפישה-

.פליליתבאחריותנושאלאהואכיקובעהחוק,העצמיתההגנהזכותאתמפעילוהואבמידה
.זולתםעליגנושהםואףעצמםעליגנושאנשיםעלייךאינטרסישלחברה

אתלמנועאתרתדרךשמתגונןלמיהיתהלאאםרקקמהההגנהרתכותהתנאיביטול-
.סבירהובלחיתיאורטיתהיאזודרישהמותקףאדםכאשר:התקיפהמעשה
שהנזקהואההגנהזכותלקיוםמהתנאיםאחדהקודםהחוקפי-על:השקילותמבחןביטול-

עומדשאינותיאורטימבחןזהו.למנועניסהשהנתקףהנזקכנגדשקוליהיהלתוקףשנגרם
יכוללאעצמועלהמגןאדם.לתוקףהמותקףמןלהעבירישהסיכוןאת.המציאותבמבחן
.נזקגרימתשלמדויקשקילותבמבחןלעמוד

אםרקנתונהזוזכות,כיום.זולתועלמגןאדםכאשרגםתקוםהעצמיתההגנהזכית-
.עליהםלהגןעליושחובהאלהעלהגנתופורשהמהגונן

:צורך.ב

נתוןהואזהכמצב.אחרשלמתקיפהכתוצאהשלאאדםנקלעאליואובייקטיביכמצבמדובר
.יותרמחמיריםזהבמקרההמבחנים.ברכושואובגופו,בחירותו,בחייופגיעהשלבסכנה
הפגיעהאםורקהפגיעהאתלמנועאחרתדרךהיתהלאאםרקתקוםהמשפטיתההגנה

.למנועשמנסיםלזושקולההיתהשנגרמה
:מופחתעונש.ג

כאשרהמשפטביתדעתשיקולפי-עלמופעללהיותיכולהוא.העונשיןבחוקחדשעקרוןזהו
.דורששהחוקהקפדנייםבמבחניםעמדלאאולם,צורךשלבמצבשפעלאועצמועלהגןאדם

שזהלאחרבמתקיףנוספתפגיעהפוגעהואהמעשהובלהטהמתקיףאתהודףאדם,לדוגמא
אדםשלמעונשולהפחית,המשפט-לביתדעתשיקוליהיהאלהבתנאים.גבואתהפנה

חוקהצעתפי-עלהחדשבחוקנכללזהעקרון.חובהעונשקוצבהחוקכאשרבדיןשהורשע
.ליבאידודהכנסתחברשלפרטית

12-הבכנסתומשפטחוק,החוקהבוועדתשהוכנוהממשלושיטתהדמוקרטיהלשיפורחוקים2

:הכנסתבמליאתסופיתואושרו

קובעהחוק;מפלגהמהיהחוקמגדירראשונהפעם-1992-ב"התשנ,השפלשתחוק-
כפיפות,מוסדותהקמת,תקנוןהגשת,רישוםחובתמטיל;נפרדתמשפטיתכישותמפלגה
.במפלגותהפנימייםבחייםהמידותטוהרוקיוםהמדינהלמבקר

החסימהאחוזהעלאת-1991-ב"התשנ,(23'מסתיקון)לכנסתהבחירותחוק-
אחוזאתלעבורמנת-על12-הלכנסתבבחירותנדרשואשרקולות000,22במקום.%5.1-ל

.קולות000,40-כ13-הלכנסתבבחירותנדרשו,החסימה
מניעת-ציבורנבחרישלבאמץמעילהמניעת-(12'מסנתקון)הכנסת:יסודחוק-

קואליציונייםהסכמיםתוכןעלמגבלות,הנאהטובותתטורתמסיעהפרישהשלתופעות
.יחידסיעותביטול.קואלתניוניםהסכמיםשלפרסומםוהסדרי

ביותרהמקיףהחוק-הממשלהראששלישירהבחירה-הממשלה:יסודחוק-
ראששלבחירתודרךאתקובעהחוק.בישראלהמשטרשיטתלשינויבכנסתשהתקבל
הממשלהראשסמכויותאתמגדיר;וסמכויותיההממשלהמבנהאתמחדשמגדיר,הממשלה
כמובנושאיםהכנסתסמכויותאתומחזקהעםידי-עלישירותשנבחרמישליוצאכפועל
.שרופיטורימשנהחקיקתעלפיקוח,לוועדותשריםזימון,חירוםשעתתקנות
הבחירותחוטאותעלערעורים-1989-ט"התשמ,(19'מסתיקון)לכנסתהבחירותחוק-

.הכנסתועדתבפניולאמיוחדבהרכבבירושליםהמחוזיהמשפטביתבפניידונו
בבחירותהצבעהמאפשר-1991-א"התשנ,(21'מסתיקון)לכנסתהבחירותחוק-

.ל"בחוהמשרתיםהלאומייםוהמוסדותהמדינהעובדילכללל"בחוהשירותבמקום
חרמות,בנדריםשימושאיסור-1991-ב"התשנ,(24'מסנתקון)לכנסתהבחיתיתחוק-
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אולם,מרשיםספקללאהואהוועדהשיבול,לינדמה.הפרטיזכויותאתהמעגניםחוקים

.דופןיוצאיהםהישגיהתחומיםבשני
"השקטההחוקתיתהמהפכה"בשם92.3.27שישיביום"מעריב"בשפורסםבמאמר

במליאתסופיתאושרואשרקונסטיטוציונייםחוקיםלמספרקלייןקלוד'הפרופמתייחס

לא..."לדבריו.לפגרההכנסתיציאתקודם,1992מרץחודששלהאחרוןבשבועהכנסת

,דברשללאמיתו.צודקקליין'פרופ."השלמתהעלאלא,בעתידנדברחוקהקבלתעל
חרותכחוקומעגניםהממשלשיטת,הבחירותשיטתאתהמשניםיסודחוקישורתעקב
.בישראלחוקההמהווההחקיקתיהמערךעוצב,הפרטשלהיסודמנכויותחשובחלק

.הבוחרשלהצבעתואופןעללהשפיעמנת-עלוהשבעות
שריםועדתלהקיםהממשלהעלחובההטלת-(5'מסתיקון)הממשלה:יסודחוק-

.מקצועילייערןמיוחדצוותלקייםוכן,בטחוןלענייני
.שרסגןלפטרהממשלהלראשסמכותמתן-(7'מסתיקון)הממשלה:יסודחוק-
1990-ן"החש,(2'מסתיקון)(כספיםומגביתמפלגתיתפעילותסיוג)המדינהשירותחוק-

הנושאיםשלהבוחרמהגוףהתפטרותחובת.מדינהעובדישלמפלגתיתפעילותאיסור-
מישרהונושאיהמדינהבשירותהעובדיםעלאיסור.המדינהבשירותהגבוהותהדרגותבארבע
המפלגהלמועמדיבאשרהבוחרבגוףאישיתבהצבעהלהשתתףהממשלתיותבחברותבשכר
.ולממשלהלכנסת

סופיתואושרו12-הבכנסתהחוקהכוועדתשהוכנוהפרטזכויותאתהמעגניםחוקים3
:במליאה

שלהיסודחירויותאתהמעגן(משורייןבלתי)יסודחוק-וחירותוהאדםכבודיסודחוק-
.הפרט
;העיסוקחופשאתיסודכזכותהקובע,(משוריין)יסודחוק-העיסוקחופש:יסודחוק-

.לעיסוקרישוילמתןלקבועיכולותהמדינהשרשויותהתנאיםעלמגבלותמטיל
ההגנהזכויותאתמחדשמגדירהחוק-1992-ב"התשנ,(37'מסתיקון)העונקתןחוק-

מקומהבישראל.החוקהבמסגרתאחרותבמדינותמוגדרתכללבדרךזוזכות-העצמית
.העונשיןבחוקהואהמקובל

אתקובעהחוק-1992-כ"התשנ,(אזרחיותתביעות)סביבתייםמפגעיםלמניעתחוק-
הגנתוהיוםעד.סביבתייםמפגעיםבפנישלוהלגיטימייםהאינטרסיםעללהגןהפרטשלזכותו
.המדינהרשויותשלהטובברצונןלחלוטיןתלויההיתההפרטשל
משפטימכשיריצרהחוק-1991-א"התשנ,(חטופיםילדיםהחזרת)האגאמנתחוק-

.מההוריםאחדידי-עלמהארץוהוצאתםילדיםחטיפתשלבמקריםמהירלטיפול
שלניסיוןלתקופתהצנזורהשלהכגעייהקבעההוועדה-מחזותעלהצמורהלביטולחוק-

.מחזותעלהצנזורהאתכלילביטלההתקופהובתוםשנתיים
1989-ן"התש,(5'מס)[חדשמסח](וחיפושמעצר)הפליקיהדיןסדרפקודתלתיקוןחוק-

בכללכתמרחיקישינוייםהקובעתיקוןזהו.בערובהשחרורבהליכילהקלההביאהחוק-
.משפטביתבפנילהביאםצורךיהיהשלאכךבערובהחשודיםבשחרורהקשוריםההסדרים

סודיותעלהוויתורביטול1991-א"התשנ,(5'מסיתקון)(מיפים)המדינהעצרותחוק-
קבלתםקודםלהגישהמדינהעובדישלחובתםבוטלה-פרטייםנכסיםעלוההצהרהרפואית
עלכוללויתורעללחתוםהמדינהעובדישלחובתםבוטלהוכןנכסיהםעלהצהרות,לעבודה
.רפואיתלסודיותזכותם
האלימותקרבןנאלץהיוםעד-1990-ן"התש.במשפחהאלימותלמניצתחוק-

,מאפשרהחדשהחוק.המשפחתיהתאאתלנטושאונגדוהתוקפנותאתלספוגבמשפחה
הגורםאתהמשפחהמתוךלהוציא,המדינהרשויותאוהקרבןפנייתפי-עלאם,מזורזבדיון
.המשפט-ביתצומכוחהאלים
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השריוןשאלתעודוקיימתחקיקהעבודתעודהטעונים,מרכזייםלא,בודדיםנושאיםיש
התשתיתהושלמה,בתפישהוגםבתוכןאולם.יסודחוקימספרשלהמיוחדומעמדם

.בישראלכתובהחוקהליצירתהנחוצה
שלהסכמהדורשחקיקהמעשהכל.פוליטיקונצנזוסשלגיבושמחייבתחקיקה
יסודלחוקיהקשורבכל.הדמוקרטיהשלאפהנשמתשהיא,בכנסתהמיוצגותהסיעות

ועדת.יותרלכתומרחיקהמעמיקהמשמעותםשכן,יותרוכלליתרחבההסכמהדרושה

לרפורמההנחרןהקונצנזוסאתליצורהצליחה12-הבכנסתומשפטחוק,החוקה
.ושיטתיתמאומצתעבודהשלפריהיאזוהצלחה.ההקיקתית

,אולם.הדרךפריצתהושגהכיצדלהסבירגםואשתדלמרכזייםחוקיםבכמהאגע

חזקהמוטיבציהדרושהחריגיםחקיקהיעדילהשיגמנת-על.מובןלהיותאייבאחדדבר

.12-הבכנסתהחוקהועדתשלהאישיבהרכבההתקיימואלהשני.צוותעבודתודרושה

הממשלהראששלישירהבחירה-הממשלה:יסודחוק

אמנון,צידוןיואשהכנסתחברישלפרטיותחוקהצעות4-בזהחוקשללידתו

עםמייד,1989ובתחילת1988שנתבסוףשהוגשוליןואוריאלליבאידוד,רובינשטיין
היא12-הלכנסתהבחירותלאחרההתרחשות.12-ההכנסתשלכהונתהתחילת

בישראלהממשלשיטתאתלשנותישכיהחוקהצעותמגישיאתסופיתששכנעה
.הציבורלכללהקואליציוניומתןמהמשאהממשלהראששלבחירתואתולהעביר

בשיטתלרפורמהלהביאשרצואלהשלעבודתםהתמקדה,11-הלכנסתבבחירות

הבחירותמשיטתלעבורהיההמרכזיהרעיון.לכנסתהבחירותשיטתבשינויהבחירות
שניםשלוששלמאמציםלאחר.ואישיתאזוריתבחלקהשתהיהבחירותלשיטתהיחסית
הכנסתחברימחצית.גרמניהבמערבהמקובלתזואתהתואמתגרסהשללגיבושהגענו
הקצאת,אולם.הארציותהרשימותמתוךתבואהשנייההמחציתבעודבאזוריםיבחרו
הרשימותשלהיחסיותהתוצאותפי-עלרקתעשהורשימהרשימהלכלהמנדטיםמספר

לא,מנדטים3כיוםלהשיש,שמאלמפלגתשלמועמדיהאם,לדוגמא.הארציות
הארציותהרשימותשלהיחסיותהתוצאותפי-עלאולםהאזוריםמןאחדבאףנבחרים
מתוךיבואוהכנסתחבריוכלבכנסתמנדטים3תקבלהיא,מנדטים3להמגיעים
היחסילחלקהבהתאםכי,נניח.העבודהרשימת,אחרתדוגמא.הארציתהרשימה
20כל.ממועמדיה20ננחרובאזורים.מנדטים40להמגיעיםהארציותברשימות

הראשוניםהמועמדים20עודאליהםויתווספוכנסתלחברייהיוהאזוריםמןהמועמדים
בקריאה11-הבכנסתשעברהחוקבהצעתגובשהזובחירותשיטת.הארציתמהרשימה
תביאלאוהיאהיחסיהייצוגעקרוןאתמשנהאינהזושיטהכיברורהיה.ראשונה

.הבאההממשלהשלוהקואליציונימפלגתי-הרבבמבנהלשינוי
שתהיהממשלהלהקיםקשה.יציבהממשלהבישראללהקיםקשההנוכחיתבשיטה

אפשראי.לאומיתמבחינהגורלייםבנושאיםאפילו,הכרעהויכולתתפקודיכולתלה
עללשמירהמזמנםחשובחלקלהקדישיאלצוששריהמבליממשלהבישראללהקים
אחדלכלהעתכלולוותרלהתפשרמבליממשלהלהקיםאפשרואי,קיומהעצם
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עללהתגבראפשראיישראלבמדינתכילמסקנההגענו.הקואליציונייםמהשותפים
כעתידכוהואץאפשרותשאיןשוםעלזאת,הבחירותשיטתשינוידרךאלהמגרעות

הממשלהראששלישירהלבחירהההצעה.היחסיהייצוגעקרוןאתלשנותלעיןהנראה

הקמתולתמידאחתתאפשראשר,האפשרויותכלבחינתלאחר,היחידההדרךהיא

לתפקדוהמסוגלתהעםמןישירותסמכותהאתהשואבת,בישראליציבהממשלה
.ממנהכנדרשהמדינהעניינילניהולזמנהאתולהקדיש
להעבירהואשהכרחידענו1990במרץהלאומיתהאחדותממשלתהפלתלאחרמיד

,90.3.18-בטרומיתבקריאהאושרוהחוקהצעותארבע.הממשלה:יסודחוקאת

הצעותבארבעראשונהבקריאהואושרוהמקוריתבצורתןלמליאההוועדהמןהוחזרו

מגישיארבעת.זהחוקשללהשלמתוהדרךסלולההיתהמכאן.1990במאינפרדותחוק
כמצעומקיפהמגובשתהצעהלכללהשונותההצעותארבעאתלאחדהחליטוההצעה

מחצןנעשתהוהיאימיםחודשארכהזועבודה.ומשפטחוק,החוקהבוועדתלדיון
,הוועדהעבודתשלמזמנהחסךהמשותפתההצעהגיבוש.הוועדהדיונילמסגרת
לאמכןלאחרקוימוהחוקהבוועדת.תמימהשנהלפחות,המקובלתהעבודהבשגרת
אפשרכךומשוםהחוקבהצעתתמךאשרבוועדהברוררובהסתמן.ישיבות40-מפחות

.ורצינייסודי,עניינישיחקיוםתוךהחקיקהאתלקדםהיה
הצטמצמודיוניםשלסיבובבכלכאשרדיוניםסיבוביבשלושהנבחןכולוהחוק

היהוחודשייםשנהלאחרבוועדההושלםהחוקכאשר.הוועדהחבריביןהמחלוקות
.הליכודבשורותהיהההתנגדותעיקר.הפוליטילמישורמוסבהמערכהעיקרכיברור
שלבעיהנוצרה,החוקהצעתנגדגדולברובהליכודתנועתבמרכזההכרעהקבלתעם

שלהאמתמפתמהילהביןגםהיהאפשרההסתייגויותעלההצבעותבמהלך.אמת
בסעיףשימושלעשותהכרחהיה.זהמהפכנילחוקבאשרבמליאההשוררתההסכמה

הצעתפיעללהחליטיכולההמליאהכיקובעזהסעיף.הכנסתתקנוןשל127
לוועדההחוקאתלהחזיר,השנייהבקריאההדיוןשלשלבבכל,הוועדהראש-יושב

.מחודשדיוןלשם
בתוככיעוזובמלואהתנהלהוא.הוועדהלמסגרתמחצןחרגהחוקעלהוויכוח
עממיותבהפגנות;רביםאקדמאייםבסימפוזיונים;בכנסתהמיוצגותהשונותהמפלגות

.התקשורתבאמצעיוהתייחסויותמאמריםובמאות
ראששליכולתו,האחד.עיקרייםנושאיםבשניהתמקדהבמליאהההתנגדות

אמוןאתתקבלשממשלתומבליגםהבחירותלאחרממשלתואתלהרכיבהממשלה
,המקוריתההצעהפי-על.הממשלהבראשהכנסתשלהאמוןאיהבעת,והשנייה.הכנסת
70שלמיוחדברוברקלהיעשותיכולההממשלהבראשהכנסתשלאמוןאיהבעת

בכלעצומהחשיבותבעלאחרשיקולגםהיהלוועדההחוקלהחזרת.הכנסתמחברי
עבודהלאחר,חקיקהדברמשלימיםבאשרגם.העיתוישיקולוהוא.חקיקתיהליך

מונעהנקבעהעיתויאםהשלישיתבקריאהליפולהחוקהצעתעלולה,ומאומצתיסודית

שניבוהוכללולוועדההוחזרשהחוקלאחר.מצפונםפי-עללהצביעהכנסתמחברי
.החוקשלואופיובמהותופגעולאהוועדהחברילדעתאשרתיקונים

בפנייציגהממשלתואתשהרכיבלאחר,הממשלהראשכיהואהראשוןהתיקון
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איהכנסתהצביעה.היחידיהמשמעותיהשינויבעצםזהו.לאמונהזקוקויהיההכנסת
כיטענורבים.הממשלהלראשוגםלכנסתגםמחדשהבחירותתערכנהבממשלתואמון

ממשלהראשאומרהווה.לעומתיתכנסתשלמצבליצורעלולההמקוריתהגרסה

שנעשההשינוי.פעולותיואתהמכשילבכנסתרובמולהעםידי-עלישירותהנבחר
.הממשלהראשמעמדאתהרבהמחלישלאגםוהואלעומתיתכנסתתהיהלאכימבטיח

חייבותהןכיהבחירותלאחרתדענהלממשלהלהצטרףהשואפותבכנסתהסיעותכל
בממשלהאמוןאיהכנסתתצביעבאם.כלתוואיןאחדנבחרעםחיובילסיכוםלהגיע

.הכנסתרצינותאתהמבטיחהביותרהטובהההגנהוזוהילהתפזרחייבתעצמההיא
חברי70שלברובתהיההממשלהבראשאמוןאישהצבעתבמקוםכיהיההשניהשינוי
עיקרוזוהילהתפזרהכנסתאףחייבתזהבמקרהגם.61שלברובתהייההיאכנסת
איתצביעהכנסת.הממשלהלהפלתלמיניהןניסויופעולותחתרנותפעולותבפניההגנה

ללכתהמצדיקעליוןלאומישיקולוכשישחריגיםבמקריםרקהממשלהבראשאמון
זמןמספיקניתןאזעד.14-הלכנסתבבחירותהחוקשלתחילתו.מחדשלבחירות

.זהחשובלשינויבהתאםולהתארגןלהיערך
מבנהאתמגדירגםהחוק.הממשלהראששלבחירתובדרךרקלאעוסקההזק
,ישראללכנסתמיוחדיםכוחותמעניקגםוהואהממשלהראשסמכויותאת;הממשלה

,הוועדותלישיבותשריםלזמןהכוח,למליאההממשלהראשאתלזמןהכוחכמו
יותרטובופיקוח;חירוםשעתתקנותובהתקנת,חירוםמצבבהכרזתיותרטובהשליטה

.פליליתענישהבהשישמשנהחקיקתעל
השיטהמגרעות.בישראלהממשלמשיטתומרירותאכזבההובעוהמדינהקוםמאז

הזמן;הממשלהראשלמשרתנבחרמייודעיםאילהבחירותבתום:ידועותהקיימת
הרובשלמפליגיםלוויתוריםגורםהקואליציונימ"המו;מתארךממשלהלהקיםהנדרש

רבזמןמבזבזיםהשרים.מיציבותנהניתהממשלהאין,הקמתהלאחרגם;המיעוטלמען

במפלגותהתלות.תפקידםאתלבצעבמקוםהממשלהשלקיומהעלבמאבקמדי
אתמערעריםאלהכל.מדירביםהקלקולים.הממשלההחלטותעלמשפיעההמיעוט
.שלנוהדמוקרטיתבשיטההציבוראמון

לצרכיבמיוחדמותאמתחודשיםושלושהשניםשלושארכהשהכנתההחוקהצעת
חוסר,יציבותהיעדר:בישראלהממשלשלהמרכויותהבעיותעלעונההיא.ישראל
.הכרעהכוחוחוסריעילות

וחירותוהאדםכבוד:יסודחוק

חוקבשםהידועהחוקהצעתהמשפטיםמשרדהגיש12-ההכנסתשלכהונתהבתחילת
משרדעבודתשלהכותרתכגולתזוחוקהצעתכינההמשפטיםשר.האדםזכויות:יסוד

מובןשהיהמהלכלמובןשיהיהמנתעלקצרזמןרקחלף.האחרונותבשניםהמשפטים
המבנהעקב,נדוןהואוכיזהחשוביסודחוקלקדםסיכוישוםהיהשלא,לרבים

הןבוונתי,הקואליציוניהמבנהעקבאומראניכאשר.נשיקהמיתתלמות,הקואליציוני
מפלגתבראשותבממשלהמדוברכאשרוהןהליכודבראשותבממשלהמדוברכאשר
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שהןהחרדיותלמפלגותבכתוביםמפורשותהתחייבויותנתנוהמפלגותשתי.העבודה
.זהחוקתקדמנהלא

זכויותיסודחוקאתפרקהוא.ומוצלחמקורירעיוןהגהרובינשטייןאמנוןכ"ח
החלקיםשלהחקיקההשלמתאתשאפשרההיאזוותכניתונפרדיםחוקיםלכמההאדם

אמנוןכ"חשלפרטיותחוקהצעותשתי.האדםזכויות:יסודבחוקהחשובים
בשבועותאושרווחירותוהאדםכבוד:יסודוחוקהעיסוקחופש:יסודחוק,רובינשטיין
.מרץבחודשהמליאהעבודתשלהאחרונים
ביותרהחשובהיסודחוקהוא92.3.17-בשעברוחירותוהאדםכבוד:יסודחוק
מנת-על.בישראלהפרטשלהעיקריותהחירויותאתמעגןוהואהפרטזכויותבתחום
.הוועדהבצבודתהחרדיותהסיעותנציגיאתשיתפנוזהחוקלהעביריהיהשאפשר
רקאלאהאחוזיםבמאתלאהושגאכןזהקונצנזוס.רחבקונצנזוסלהשיגהיתההמגמה
קבלתאתולאפשרהתנגדותןעצמתאתלרכךמנת-עלבכךהיהדיאולם.אחוזבתשעים

זבניותשלקיומןיסודבחוקומגדירהאדםזכויותמגילתגרעיןאתמגלםהחוק.החוק
זכאיאדםכיקובעהואכן.ולכבודלרכוש,גופניתלשלמות,לחייםזכותכמובסיסיות
היציאהזכות,האישיתהחירותזכותאתמגדירגםהחוק.אלהזכויותיועללהגנה

ולהימנעותהיחידלרשותהאדםזכות,החייםוצנעתלפרטיותהזכות,לישראלוהכניסה
.הפרטיתוברשותובגופוחיפושמעריכת

שנכללוסעיפיםבכמהשינוייםוערכנוסעיפיםכמהעלויתרנובוועדההדיוניםבמהלך
,החוקמטרתכיקובע,המטרהסעיףשהואהחוקשלהמרכזיהסעיף.המקוריתבהצעה

.ודמוקרטיתיהודיתכמדינהישראלמדינתשלערכיהאתיסודבחוקלעגן,השארבין
אומקוםבכללנוע,הפרטזכויות.מכרעתחשיבותבעלתהיתה"יהודית"המילההוספת
דרךלמצואהצלחנוולאבישראלמוכרותאלהזכויות.החוקמןנמחקו,מקוםבכללגור

החרדיותהמפלגותחששותאתשיבטלבאופןיסודבחוקאלהזכויותלעיגוןניסוחית
וחגשבתבימידתיותמגוריםלשכונותרכבכליכניסתשיאפשרחוקימצבליצירת
ברורשיהיהכךשונההדיניםשמירתשלהסעיף.דתיותשכונותשלהייחודיותושמירת
יוכלדתבענייניקווהסטטוסשלשינוי.קייםדיןשלבתוקפופוגעאינוהיסודשחוק

יסודבחוקהגלומיםהעקרונותמכוחולאספציפיחוקשלמכוחורקבעתידלהיעשות
רקהחוקאתלשנותיהיהאפשרכיהיתהההצעההעיסוקחופש:יסודלחוקבדומה.זה

להיותמצויןסיכויהיהזהחשובלסעיף.הכנסתחברישלברובהמתקבליסודבחוק
הבחירותעקבהעבודהמסיעתכנסתחבריהיעדרותמחמתאולם,במליאהמאושר

ויהודהשריראברהםכ"ח,הליברליתהמפלגהיוצאישנישלמוזרהוהצבעההמוקדמות
בזכויותפוגעיםאיןכיקובע8סעיף.מוחלטתאינההפגיעה.השריוןסעיףנמחק,פרח

מכאן.ישראלמדינתשלערכיהאתההולםספציפיבחוקאלאזהיסודבחוקשהוגדרו
לעומתעליוןמעמדוחירותוהאדםכבוד:יסודלחוק,השריוןסעיףהעדראףשעל

.רגיליםחוקים
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העיסוקחופש:יסודחוק

אפשראיכיקובעהשריוןסעיף.וענייןדברלכלקלאסייסודכחוקהתקבלזהחוק
מרחיקתהשפעהתהיהזהלחוק.הכנסתחבריברובשיתקבליסודבחוקאלאלשנותו

אתשנתייםשלתקופהבתוםלבחוןיוכלמשפטביתכל.בישראלהיזמותחופשעללכת
.זהיסודחוקלעקרונותהתאמתושלהמבחןפי-עלריןכלשלהתקפותמידת

לעסוקהזכותאתאדםלכלהמעניקהחשובהחוקתיתנורמהלקבועבאהחוק
זכותלהגבילאין.בחירתופי-עלשהיאאיזועסקיתבפעילותאובמקצועאוידבמשלח

העוסקמיוחדסעיףהוכלל.הכללטובתשלמטעמיםאו,ראויהלתכלית,בחוקאלאזו
יכולרשיון.העיסוקחופשלמימושדרישותומציביםתנאיםהקובעיםרשיונותבמתן

איכות,בטיחות,בריאות,המדינהבטחוןשלמטעמיםוכןחוקמכוחרקלהידרש
מרשויותרשותכל.הציבורושלוםהציבורתקנת,הציבוריהמוסרעלהגנה,הסביבה

בתוקףשהיוחיקוקשלהוראות.העיסוקחופשאתלכבדחייבתתהיההשלטון
נעדרתתהיהנוגדתהוראהכלשנתייםבתוםאולם,זהיסודחוקהוראותברוחתפורשנה

.תוקף
יביאגםוהואהעסקיםבעולםהחופשיתהיוזמהלפיתוחעצומהחשיבותישלהוק
.המשקעלהמוטלהביורוקרטיהנטללצמצום

1992-ב"התשנ,המפלגותחוק

כללביןרחבההסכמהתוך,בעולםאחרותבארצותהמקובלתבמתכונתהוכןזהחוק
בעיצובמינימליתבמידהמתערבשהחוקהעמדהלביטוימובאתלכךאי.בכנסתהסיעות
בכנסתהתגבשהמפלגותחוקלחוקקהשאיפה.המפלגותשלהפנימייםהחייםתוכן

לאהפוליטיתהמערכהאולםמחדשפעםמידיהועלתהההצעה.שניםעשרותלפני
הנורמותלשיפוררבותיתרוםהחוק.להשלימוכדיהדרושהקונצנזוסאתלגבשהשכילה

.מפלגתייםהפניםבחייםהמחייבות
:מרכזייםעקרונותכמהעלמבוססהחוק

.מפלגהיהוובכנסתייצוגםשלבדרךחוקיותמטרותלקדםהרוציםאדםבניחברכל
מהווהאינו,המקומיותברשויותהתמודדותלמטרתלהתאגדהרוצהאדםבניחבר

לאחרעצמהלרשוםחייבתתהיהלכנסתשתתמודדרשימהכללכךבהתאם.מפלגה
.כמפלגהשנהחלוף

,מפורטתקנוןתצרףהיאלרישוםהבקשהעםביחד.ברישוםחייבתתהיהמפלגה
.ומטרותיהשמהציון

הסופיתההחלטה.רישוםבקשתעללערעריהיהאפשר.מפלגותרשםשלמוסדיוקם

האסורותמטרותהשגתלשםלהירשםתוכללאמפלגה.העליוןהמשפטביתשלהיא
כמדינההמדינהשלקיומהשלילתאולגזענותהסתהכמו,הכנסת:יסודחוקפי-על

טעםאיןלכנסתהמתמודדתרשימהעלאסורותאלהומטרותמאחר.ודמוקרטיתיהודית
.לכנסתרשימהלהריץהיאתכליתהכלאשרלמפלגהלהתירן
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כלולעשותהתחייבויותלקבלכשריהיהמשפטיתמבחינהאשרתאגידתהיהמפלגה

וכלכלכליתאועסקיתפעילותלנהללמפלגהיהיהאסור.אחרמשפטיכגוףפעולה
.קיימיםמנכסיםהכנסותוכןחוקפי-עלותרומותמימוןכספי,חברמדמייהיוהכנסותיה
בתקנוןתגדירכן.בתקנתהמוסדותסמכויותואתהחבריםזכויותאתתגדירמפלגה

מפלגהכל.וכדומהלכנסתהמועמדיםקביעתדרך,המוסדותשלהעבודהסדריאת
.לביקורתומוסדהנהלה,מרכזימוסד:מינימלימוסדותמספרבקיוםחייבתתהיה

זותהיה.המפלגותשלהפנימייםהחייםטוהראתלקבועבאבחוקמיוחדסעיף
זכותבעלעללהשפיע,רשימותלזייף,אחרעבורהברותדמילשלםפליליתעבירה
,שוחדלהציע,פנימיותבבחירותכדיןשלאלהתערב,הנאהטובותהבטחתתוךהצבעה

.כוזבתהצהרהלתתאו




