זכויות האד ונטילת סיכוני :על דמוקרטיה,
"תיוג אתני" ומבחני פסקת ההגבלה
)בעקבות פסק די חוק האזרחות והכניסה לישראל(
מאת
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**

נקודת המוצא של המאמר היא חוק האזרחות והכניסה לישראל )הוראת שעה(,
התשס"ג 2003ופסק הדי שנית באשר לתוקפו .החוק הוא מהל של "תיוג"
) ,(profilingשבו המדינה פוגעת בבני אד תו הסתפקות בהשתייכות לקבוצה
שמבחינה סטטיסטית טמו בה סיכו גבוה בהשוואה לכלל האוכלוסייה .במאמר מוצגת
תפיסה באשר לאופ שבו יש לבחו את החוקיות של הסדר מסוג זה ,וממנה נגזרת ג
הצעה לאפיו חדש של ההחלה של פסקת ההגבלה שבחוקיסוד :כבוד האד וחירותו.
אשר למדיניות של תיוג ,הגישה המוצעת היא כי א מתלווה למדיניות התיוג לפחות
אחד משני מאפייני ,אזי נית להכיר בחוקיותה רק א הסיכו הנשק מכל אחד מאלה
הנמני ע הקבוצה הרלוונטית הוא ניכר .מאפיי אחד שמקי את דרישת הסיכו
האינדיבידואלי הוא כשמדיניות התיוג גוררת פגיעה ממשית באינטרס המוכר כזכות יסוד
חוקתית; המאפיי האחר הוא מדיניות תיוג המבטאת ייחוס של חשד לכל אחד מבני
הקבוצה הנפגעת ,שהיא קבוצה מודרת ומקופחת בחברה ,ובני האד מושאי המדיניות
נחשדי ומזוהי על יסוד השתייכות הקבוצתית בלבד .טיעו זה מוביל למסקנה כי
הפגיעה של חוק האזרחות והכניסה לישראל בזכות היסוד לחיי משפחה ובשוויו היא
בלתי חוקתית; הוא מוביל ג לשלילת הלגיטימיות של מדיניות התיוג של אזרחי
ערבי הנהוגה בנמלי התעופה בישראל.
במישור הכללי מוצגת במאמר עמדה בשאלת ההבחנה בי זכויות יסוד לבי אינטרסי
ציבוריי ,כמו ג עמדה באשר לדרישה בדבר "תכלית ראויה" שבפסקת ההגבלה.
בהקשר האחרו ,הטענה היא שחתירה לתכלית של "ביטחו מוחלט" – הימנעות מכל
סיכו ,ול ג זניח – אינה תכלית ראויה .חוק נועד לתכלית ראויה רק א הוא נועד
למנוע סיכו אישי ממשי הנשק מכל אחד מהפרטי שבזכויותיה הוא פוגע .לעניי זה
יש השלכה חשובה ג באשר לאופ היישו של מבח המשנה השני של דרישת
ה"מידתיות" .פגיעה בזכות יסוד אינה מותרת א יש אמצעי פוגעני פחות ,שא א אינו
* פרופסור חבר ,מופקד הקתדרה על ש  ,Lawrence D. Bieleהפקולטה למשפטי ,האוניברסיטה
העברית בירושלי.
** מרצה ,הפקולטה למשפטי ,אוניברסיטת חיפה .אנו אסירי תודה לחברינו ליאב אורגד ,דוד אנו,
יואל באור ,דפנה ברקארז ,גיא דוידוב ,אלו הראל ,איל זמיר ,ד יקיר ,משה כהאליה ,יגאל מרזל
ורביע עאסי על הערותיה המצוינות לטיוטות קודמות .המאמר נמסר לפרסו בחודש פברואר .2009
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מאפשר למת את הסיכו באותה מידה שמאפשרת הפגיעה הנבחנת ,הוא עדיי מפחית
את רמת הסיכו הנשקפת מהאד אל מתחת לס הסיכו המהווה תנאי לאותה פגיעה
במדינה דמוקרטית.
‡ .1 .(profiling) ‚ÂÈ˙ Ï˘ ˙ÂÈÈ„ÓÂ ÌÈÂÎÈÒ ˙Î¯Ú‰ .· .‰Ó„˜‰ .אמצעי מניעתיי
והמבח ההסתברותי;  .2מדיניות תיוג הגורמת פגיעה ממשית בזכות יסוד;  .3מדיניות
תיוג הפוגעת בקבוצת מיעוט;  .4בחינת תוקפו של חוק האזרחות והכניסה לישראל לאור
המבח ההסתברותי; ‚„ÂÒÈ ˙ÂÎÊ Â‡ ¯Â·Èˆ‰ Ï˘ Ò¯ËÈ‡ :"ÔÂÁËÈ·ÏÂ ÌÈÈÁÏ ˙ÂÎÊ‰" .
˘Á¯Î‰· "Ï‡¯˘ÈÏ ÔÂÁËÈ· ÁÈË·‰Ï" ‰„ÚÂ˘ ˙ÂÈÂÎÊ· ‰ÚÈ‚Ù Ì‡‰ .„ ?„ÈÁÈ‰ Ï
" .1 ?"‰ÈÂ‡¯ ˙ÈÏÎ˙"Ï ‰˘È¯„‰ ˙‡ ˙ÓÈÈ˜Óחוק שנועד לתכלית ראויה" :מטרות
מגוונות וכורח האיזו ביניה; " .2תכלית סובייקטיבית ראויה" :חובת המחוקק לשאו
לאיזו בי מכלול ערכי היסוד; " .3תכלית אובייקטיבית ראויה" :בחינה אפריורית של
אמצעי;  .4הזיקה בי הדרישה ל"תכלית ראויה" לבי דרישת ה"מידתיות";
.ÌÂÎÈÒ ˙Â¯Ú‰Â ÂˆËÓ¯Â˜ ˙˘¯ÙÏ ‰‡ÂÂ˘‰‰ .‰

מי בתוכנו אינו מתענה בלילות ללא שינה ,כאשר מ האפלה המעיקה
עולה הסיוט של הגדולה שבאירוניות ,והנה היא מתגלגלת באורח אכזרי,
שלכאורה אי מנוס ממנו :גבורה עילאית וכשרונות מדהימי של אומה
דחוקה ונלחצת ,כיסופי עמוקי לשלו טבועי בנפשה ,והיא מתחבטת
לשווא אל מול יעדאילהשיגו ,ודמיה ניגרי והולכי ] [...חברה
אוהבת חירות נידונה לענות באות ענייני דוחי ומזוהמי בריגול,
שיטור ,דיכוי ,לשי ילדות ביתספר מאחורי מנעול ובריח ולהטיל
"עונשי סביבתיי" ] [...אומה אשר יותר מכל השתוקקה להימלט מפני
גורלה – גורל היות תמיד פועל יוצא מקיומו של זולתה ,להיות הוויה
שאינה תכלית לעצמה ,אלא בעיה ,אב נג ,נוכחות בלתי רצויה ,סכנה
"פ ירבו" – והנה היא אנוסה לנהוג בזולתה ,הע השכ ,ברוח זה עצמו.
יעקב טלמו ) 42 ˙È¯ÂËÒÈ‰ ‰·ÈË˜ÙÒ¯Ù· ÌÈÓÈ‰˙˘˘ ˙ÓÁÏÓ· ÔÂÁˆÈ‰סדרת עימות:
דעות על הציונות ,ההסתדרות הציונית העולמית ,ירושלי.(1970 ,
[I]f any fundamental assumption underlies our system, it is that guilt is
personal and not inheritable.
Korematsu v. United States, 323 U.S. 214, 243 (1944) (Jackson, J., dissenting).
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א .הקדמה
מכוח חוק האזרחות והכניסה לישראל )הוראת שעה( ,התשס"ג 1,2003שר הפני אינו
רשאי להעניק לתושב פלסטיני של יהודה ,שומרו או חבל עזה אזרחות ,תושבות או
רישיו לישיבה בישראל ,א א המבקש נישא לאזרח או לתושב ישראל או א הבקשה
באה בש ילדו של תושב ישראל ,שמסיבות שונות אינו זכאי להיות רשו במרש
התושבי של ישראל .במאי  2006דחה בית המשפט הגבוה לצדק ,ברוב של שישה
שופטי מול חמישה ,עתירות נגד החוק )להל" :פסק הדי" או "עניי  2.("‰Ï‡„Úלאחר
שנית פסק הדי הואר תוקפו של החוק ונקבעו בו כמה שינויי 3.במועד כתיבת של
שורות אלה תלויות ועומדות כמה עתירות נגד החוק בנוסחו המתוק4.
פסק הדי כולל שלוש עמדות עיקריות :חמישה שופטי – המשנה לנשיא חשי
והשופטי ריבלי ,גרוניס ,נאור ועדיאל – קבעו כי יש לדחות את העתירה ,בי משו
שהחוק אינו פוגע בזכויות המוגנות מכוח חוקיסוד :כבוד האד וחירותו ובי משו
שהפגיעה בזכויות היא כדי; חמישה שופטי אחרי – הנשיא ברק והשופטי ביניש,
פרוקצ'יה ,ג'וברא וחיות – קבעו כי החוק פוגע שלא כדי בזכויות יסוד המוגנות מכוח
חוקיסוד :כבוד האד וחירותו )הזכות לחיי משפחה והזכות לשוויו( ,ולפיכ יש
1
2
3

4

ס"ח .544
בג" ) ÌÈÙ‰ ¯˘ ' È·¯Ú‰ ËÂÚÈÓ‰ ˙ÂÈÂÎÊÏ ÈËÙ˘Ó‰ ÊÎ¯Ó‰ ‰Ï‡„Ú 7052/03פורס בנבו,
.(14.5.2006
תוקפו של החוק כלשונו הואר פעמיי מאז נית פסק הדי )צו האזרחות והכניסה לישראל )הוראת
שעה( )הארכת תוק החוק( ,התשס"ו ,2006ק"ת  ;1002צו האזרחות והכניסה לישראל )הוראת
שעה( )הארכת תוק החוק( ,התשס"ז ,2007ק"ת  .(470במרס  2007התקבל בכנסת נוסח מתוק של
החוק ובו הואר ג תוקפו של החוק :חוק האזרחות והכניסה לישראל )הוראת שעה( )תיקו מס' ,(2
התשס"ז ,2007ס"ח  .295בעקבות התיקו נקבע בס'  5לחוק כי "החוק יעמוד בתוקפו עד יו כ"ח
בתמוז התשס"ח ) 31ביולי  ,(2008ואול רשאית הממשלה ,באישור הכנסת ,להארי בצו את תוקפו,
לתקופה שלא תעלה בכל פע על שנה אחת" .החוק המתוק כולל שני רכיבי חדשי :ראשית,
הקמת ועדה מקצועית שתבח א מתקיימי טעמי הומניטאריי מיוחדי המצדיקי היענות
לבקשה ,אול נקבע במפורש כי "העובדה כי ב משפחתו של מבקש ההיתר או הרישיו ,השוהה
כדי בישראל ,הוא ב זוגו ,או כי לבני הזוג ילדי משותפי ,לא תהווה כשלעצמה טע הומניטרי
מיוחד" )ס' 3א)1ה() ;((1שנית ,ההגבלה על איחוד המשפחות הורחבה וכעת היא חלה לא רק על ב
זוג שהוא "תושב האזור" )קרי :יהודה ושומרו( אלא ג על ב זוג שהוא אזרח או תושב של מדינה
המנויה בתוספת לחוק וכ על תושבי רצועת עזה .התוספת מונה את אירא ,לבנו ,סוריה ועירק .ב1
ביולי  2008אישרה הכנסת את הארכת תוקפו של החוק המתוק בשנה נוספת ,והוא יהיה בתוק עד
יולי ) 2009צו האזרחות והכניסה לישראל )הוראת שעה( )הארכת תוק החוק( ,התשס"ח ,2008ק"ת
.(1134
בג"  ;‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ' ÔÂ‡Ï‚ ‰·‰Ê Î"Á 466/07בג" ˙ÂÈÂÎÊÏ ‰„Â‚‡‰ 544/07
 ;ÌÈÙ‰ ¯˘ ' Ï‡¯˘È· Á¯Ê‡‰בג" .ÌÈÙ‰ ¯˘ ' ‰ÏÈ·Ë 830/07
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להכריז על בטלותו; ואילו שופט אחד ,השופט לוי ,הצטר לעמדה כי החוק פוגע שלא
כדי בזכויות מוגנות ,א קבע כי אי להכריז על בטלות החוק שכ יש לאפשר לכנסת
"להעמיד הסדר משופר" בתו תשעה חודשי 5.א כ ,מבחינה מהותית מצויה כא
עמדה )שהתגבשה ברוב קט( כנגד חוקתיותו של חוק האזרחות והכניסה לישראל .לב
הוויכוח בי השופטי נגע לשאלה א תוספת הביטחו המושגת באמצעות הוויתור על
בדיקה אינדיבידואלית של פלסטיני המבקשי את איחוד ע בני זוג הישראליי,
לטובת  ˙Ù¯Â‚ ‰Ï·‚‰על כניסת של בני זוג פלסטיני )ובמדויק יותר :בני זוג גברי
שה מתחת לגיל  35ובנות זוג שה מתחת לגיל  (25עומדת בדרישת ה"מידתיות"
שבפסקת ההגבלה בחוקיסוד :כבוד האד וחירותו.
פסק הדי כולל חוות דעת של כל אחדעשר השופטי ומשתרע על כ 280עמודי.
הוא בעל חשיבות רבה ,ה בשל הקביעות העקרוניות שבו באשר לזכויות היסוד הזוכות
להגנה חוקתית ,ה באשר למרכיביה של הביקורת השיפוטית על חקיקה הפוגעת בזכויות
יסוד חוקתיות ,וה בשל השלכותיו האפשריות של ההסדר שנדו בו על יחסי יהודי
וערבי במדינת ישראל .בשל משמעותו הרבה ,פסק הדי כבר נדו במספר לא מועט של
מאמרי שהאירו סוגיות חשובות  6.ברשימה זו אנו מבקשי לדו בכמה היבטי
5

6

לגישתו של השופט לוי]" ,אי[ מנוס מהכנסת בו ]בחוק האזרחות והכניסה לישראל[ של שינויי
אשר ימזערו את פגיעתו ]בזכויות יסוד[ .בר ,הואיל ועל גיבושה של הצעת חוק מתוקנת להיעשות
בשו שכל ועליסוד עבודתמטה מורכבת ,ומאחר ומנגד מקנ החשש כי יימצא מי שיבקש לנצל את
המצב כדי לפגוע בביטחונ של תושבי ישראל ,עמדתי היא כי יש להותיר עד להשלמתה של מלאכת
החקיקה ומחמת החשש מפני חסר נורמטיבי ,את החוק ואת ההסדרי הקיימי מכוחו על כנ" )עניי
 ,‰Ï‡„Úלעיל ה"ש  ,2בפס'  1לפסק דינו של השופט לוי( .בשולי הדברי נציי כי עמדה זו מבטאת
חריגה מ הנוהג שהתגבש בשני האחרונות ,לפיו החשש מפני היווצרות "חסר נורמטיבי" בתקופה
שבי מועד ההכרזה על בטלות החוק )או מעשה שלטוני אחר( ועד לגיבושו של הסדר חדש אינו
סיבה להימנע מהכרזה על בטלות החוק ,שכ בכוחו של בית המשפט להורות על השעיה של תוצאת
הבטלות של החוק לתקופה הנחוצה לגיבוש חוק חדש .לדיו בנוהג זה ראו יגאל מרזל "השעיית
הכרזת הבטלות"  Ï˘ÓÓÂ ËÙ˘Óט  .(2005) 39למעשה ,בפסק הדי בעניי  ,‰Ï‡„Úחמשת השופטי
שסברו כי יש להכריז על בטלותו של החוק תמכו בהשעיה של תוצאת הבטלות )ראו ש ,בפס' 114
לפסק דינו של הנשיא ברק(.
ע המאמרי המוקדשי לדיו בפסק הדי נמני המאמרי הבאי :ליאב אורגד "הגירה ,טרור
וזכויות אד :מדיניות הכניסה לישראל בעתות חירו )בעקבות בג"  7052/03עדאלה נ' שר
הפני("  ËÙ˘Ó È¯˜ÁÓכה )טר פורס(; יעקב בשמש "זכויות חוקתיות ,הגירה ודמוגרפיה:
בעקבות בג" חוק האזרחות והכניסה לישראל"  Ï˘ÓÓÂ ËÙ˘Óי  ;(2006) 47יפה זילברש "על
הגירת זרי שאינ יהודי לישראל – פתיחת דיו :בעקבות בג" חוק האזרחות והכניסה לישראל"
 Ï˘ÓÓÂ ËÙ˘Óי  ;(2006) 87אייל גרוס "מאוהב לאויב :צדק ,אמת ,יושר ושכל ישר בי ישראל
לאוטופיה בבג" חוק האזרחות"  ;(2007) 79 ,23 ËÙ˘Ó‰וכ באנגלית ראו Nimrod H. Aviad,
Liberty and Higher Risk-Taking: The Nationality Law Case and the Supreme Court of
Israel’s Jurisprudence of Risk (2006), available at http://works.bepress.com/
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עקרוניי של ההגנה על זכויות האד בישראל בתחו המאבק בטרור ,תו הדגמת
באמצעות התייחסות לפסק הדי.
לפי ההסדר שנדו בפסק הדי ,נמנעת מאזרחי ישראל האפשרות לקיי בישראל חיי
משפחה ע ב זוג שהוא פלסטיני תושב השטחי .ביסוד מדיניות זו ,כ טענה המדינה,
הצור להתמודד ע הסכנה כי פלסטיני תושבי השטחי שיקבלו מעמד בישראל מכוח
איחוד משפחות יסייעו לביצוע פעולות טרור בישראל .המחלוקת המרכזית שהתעוררה
בפסק הדי היא מה התנאי שבה קמה יכולת לנקוט מדיניות זו של תיוג והגבלה .לפי
הנתוני שהציגה המדינה ,מתו רבבות הפלסטיני שקיבלו מעמד חוקי בישראל מכוח
איחוד משפחות מאז  1994ועד המועד שבו הוכרעה העתירה ,ב ,2006היו מעורבי
בסיוע לטרור )וליתר דיוק :נחשדו במעורבות כזו( לכל היותר  26אנשי 7.לפי עמדת
nimrod_aviad/3; Yoav Peled, Citizenship Betrayed: Israel’s Emerging Immigration and
Citizenship Regime, 8 THEORETICAL INQUIRIES IN L. 603 (2007); Na’ama Carmi, The
Nationality and Entry to Israel Case Before the Supreme Court of Israel, 22 ISRAEL
STUDIES FORUM 26 (2007); Daphne Barak-Erez, Israel: Citizenship and Immigration Law
).in the Vise of Security, Nationality, and Human Rights, 6 INT’L J. OF CON. L. 184 (2008

פסק הדי זכה לביקורת חריפה במאמר המערכת של עיתו האר" :אות קלו לעליו" ı¯‡‰
 15.5.2006ב .1הוא נדו ג במאמרי נוספי ,אגב דיו בסוגיות אחרות .ראו ,בי היתר ,ר
גרינשטיי "על אזרחות ואינטגרציה פוליטית :הא נוכל להפיק לקחי מעלייתו ונפילתו של משטר
האפרטהייד?"  Ï˘ÓÓÂ ËÙ˘Óי Daphne Barak-Erez, Terrorism and ;(2006) 144143 ,117
;)Profiling: Shifting the Focus from Criteria to Effects, 29 CARDOZO L. REV. 1 (2007
Michael G. Kagan, Destructive Ambiguity: Enemy Nationals and the Legal Enabling of
).Ethnic Conflict in the Middle East, 38 COLUM. HUM. RTS. L. REV. 263, 310-316 (2007

7

בריאיו ע השופט חשי לאחר פרישתו הוא התייחס לטענות ביקורת שונות שהושמעו ביחס
להכרעתו בפסק הדי ולנימוקיה )טל כהנא ואילנה פרנקל "ריאיו ע המשנה לנשיא )בדימוס(
השופט מישאל חשי" „ ÌÈ¯·„Â ÔÈג  .((2007) 195לדיו בחוק האזרחות והכניסה לישראל שהתקיי
קוד לפסק הדי ראו גיא דוידוב ,יונת יובל ,איל סב ואמנו רייכמ "מדינה או משפחה? חוק
האזרחות והכניסה לישראל )הוראת שעה( ,תשס"ג Ï˘ÓÓÂ ËÙ˘Ó "2003ח ) (2005) 643להל:
דוידוב ,יובל ,סב ורייכמ "מדינה או משפחה?"(; אמנו רובינשטיי וליאב אורגד "זכויות אד,
ביטחו המדינה ורוב יהודי – המקרה של הגירה לצורכי נישואי"  ËÈÏ˜¯Ù‰מח  ;(2006) 315חיי
גנז  ˙ÂÈÏ‡¯˘È ¯Â·Èˆ ˙ÂÈÚ· Ï˘ ÈÙÂÒÂÏÈÙ ÁÂ˙È – ‰·È˘‰ ˙ÂÎÊ „Ú ¯‚‡Â „¯ÎÈ¯Óפרק ;(2006) 5
אמנו רובינשטיי וברק מדינה  Ï‡¯˘È ˙È„Ó Ï˘ È˙˜ÂÁ‰ ËÙ˘Ó‰כר א :עקרונות יסוד 408407
)מהדורה שישית ;(2005 ,רונ שמיר "ישראל במשפחת העמי :כמה הערות על התנתקות כמשטר
תנועה גלובלי"  Ï˘ÓÓÂ ËÙ˘Óח  ;(2005) 608607 ,601רות גביזו "איחודי משפחות בשתי
מדינות"  24 ,5.8.2003 ˙ÂÂ¯Á‡ ˙ÂÚÈ„Èשעות .11
המדינה טענה כי מספר של מקבלי ההיתרי בתקופה זו הוא כ 130אל איש .הנתוני בדבר מספר
החשודי במעורבות בטרור ובדבר מספר מקבלי ההיתרי מבוססי על ס'  31לתשובת המדינה מיו
 7.2.2006ועל דברי המשנה דאז ליוע המשפטי לממשלה ,מני מזוז ,וראש מנהל האוכלוסי במשרד
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השופטי שאישרו את תוקפו החוקתי של החוק ,הנתוני הללו מלמדי כי א תחודש
המדיניות הקודמת ויינת מעמד חוקי בישראל לעוד אלפי פלסטיני ,נית לצפות כי
יימצאו מתוכ אנשי נוספי שיסייעו לטרור .לעומת זאת ,לפי גישת השופטי שמצאו
את החוק לא חוקתי ,נתוני אלה מחייבי את המסקנה כי המדיניות הנדונה אינה
חוקתית ,שכ ה מלמדי שהסיכו הנשק מכל אחד ממבקשי המעמד בישראל הוא
נמו מאוד )קונקרטית כא – רק כמה מאיות האחוז(.
לפיכ ,הסוגיה הראשונה ,בה נדו בפרק ב ,היא האופ שבו יש לבחו מדיניות
שלטונית של תיוג ,המטילה מגבלה על כל מי שנמנה ע קבוצה מסוימת :הא יש
להתבסס על הערכה של מידת המסוכנות הנשקפת מ הקבוצה כולה או שמא יש תנאי
הכרחי שלפיו נחוצה הערכה של הסיכו הנשק מכל אחד ואחד מ הפרטי הנמני ע
הקבוצה? עמדתנו היא כי א מתלווה למדיניות התיוג לפחות אחד משני המאפייני
הבאי ,כי אז חובה לפעול לפי הגישה השנייה ,ולהכיר בחוקיות של מדיניות תיוג ¯˜ ‡Ì
 .¯ÎÈ ‡Â‰ ˙ÈËÂÂÏ¯‰ ‰ˆÂ·˜‰ ÌÚ ÌÈÓ‰ ‰Ï‡Ó „Á‡ ÏÎÓ Û˜˘‰ ÔÂÎÈÒ‰מאפיי אחד
שמקי את דרישת הסיכו האינדיבידואלי הוא מדיניות תיוג הגוררת פגיעה ממשית
באינטרס המוכר כזכות יסוד חוקתית .כ ,למשל ,לפי מבחני האיזו המקובלי ,אסור
בתכלית לעצור אד במעצר מנהלי רק משו שהוא נמנה ע ציבור מסוי של אנשי
שידוע כי אחדי מה צפויי לפגוע באחרי .לש הצדקת המעצר יש להראות כי
הפני ,בישיבת ועדת הפני ואיכות הסביבה של הכנסת מיו ) 14.7.2003פרוטוקול מס'  ,(47כפי
שצוטטו בפסק הדי )עניי  ,‰Ï‡„Úלעיל ה"ש  ,2בפס'  112לפסק דינו של המשנה לנשיא חשי; ש,
בפס'  5לפסק דינו של השופט גרוניס; ש ,בפס'  2לפסק דינה של השופטת חיות; וש ,בפס' 13
לפסק דינה של השופטת פרוקצ'יה( .נתוני אלה שנויי במחלוקת; ראו  ,Peledלעיל ה"ש  ,6בעמ'
 ;615גיא דוידוב ,יונת יובל ,איל סב ואמנו רייכמ "מדינה או משפחה? חוק האזרחות והכניסה
לישראל )הוראת שעה( ,התשס"ג ÔÈ„ ˙¯‡‰ "2003א  62ה"ש ) (2004) 111להל :דוידוב ,יובל ,סב
ורייכמ( .בי היתר ,יש הסבורי כי הקביעה כי  26אנשי מבי תושבי השטחי שקיבלו מעמד מכוח
איחוד משפחות היו מעורבי בסיוע לטרור היא מופרזת ,וכי מספר של המעורבי בפיגועי נמו
בהרבה ,ומביאי כראיה לכ את העובדה שכלל לא הוגשו כתבי אישו בגי סיוע לטרור כנגד מקבלי
מעמד בישראל מכוח איחוד משפחות .הטיעו המובא כא מבוסס על ההנחה כי הנתוני שסיפקה
המדינה ה נכוני ,והוא חל ,מכוח קל וחומר ,א מספר המעורבי במעשי טרור הוא למעשה נמו
יותר .ג מספר של מקבלי מעמד מכוח איחוד משפחות שנוי במחלוקת ,בעיקר משו שהוא כולל
ג את הילדי שנולדו כתוצאה מאיחוד המשפחות ,והוא כולל כנראה ג את בני הזוג הישראליי
ואת בני הזוג הפלסטיני מירושלי המזרחית שנישאו לפלסטיני מהשטחי .על כ סביר להניח כי
מספר של מי שקיבלו מעמד בישראל מכוח איחוד משפחות בשני האמורות היה נמו במידה
ניכרת מ 130אל איש .א כ ,מופיעה כא הפרזה כפולה בנתוני המדינה ,אלא שהפרזה זו פועלת
בשני כיווני נוגדי ,המקזזי לכאורה האחד את רעהו מבחינת מידת הסיכו הנשקפת .על כ נותרת
בעינה העובדה כי תמונת הנתוני משקפת סיכו בדרגת הסתברות נמוכה מאוד מהצפוי מכל אחד
מבני הזוג הפלסטיני שהוגשה בעניינ בקשה לאיחוד משפחות.
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הסיכו הנשק  „Á‡ ÏÎÓמ האנשי שמבקשי לעצור – במונחי של ההסתברות כי
יפגע באחרי א לא תוגבל חירותו – הוא סיכו ניכר .זהו ביטוי לתפיסה כי הזכות
לכבוד האד משמעה חובה המוטלת על החברה לא להפו חלק מחבריה לאמצעי
בשירות תכליותיו של חלק אחר של בני החברה ,וזהו ביטוי לחובתה של חברה
דמוקרטית לחיות ע סיכו מסוי הנשק מכל אחד מחבריה ,כל עוד הסיכו הזה נופל
מס מסוי .עמדתנו היא כי טיעו זה מוביל למסקנה כי הפגיעה של חוק האזרחות
והכניסה לישראל בזכות היסוד לחיי משפחה )בהיקפה המוג בגדר הזכות החוקתית
ל"כבוד האד"( היא בלתי חוקתית .זאת ,משו שמ הנתוני שהוצגו בפסק הדי בעניי
 ‰Ï‡„Úעולה כי הסיכו הנשק מב זוג שהמידע היחיד הידוע לגביו הוא כי הוא
פלסטיני תושב השטחי הוא סיכו קלוש ביותר .הטענה של רשויות הביטחו – כי
באמצעי הקיימי לא נית להבחי בי מבקשי המעמד השוני ,ולכ נהיר כי מבי
האלפי שיזכו למעמד בישראל צפויי להסתנ ג אנשי )שלא נית לאתר מראש(
הצפויי לסייע למעשי טרור – אינה מספיקה כדי להצדיק את החלת האיסור הגור על
איחוד של אזרחי או תושבי ישראליי ע בני זוג הפלסטיני כשהסיכו הנשק מב
הזוג הפלסטיני הוא כה קלוש.
מאפיי אחר של מדיניות תיוג ,שיחייב אותה להצביע על סיכו אינדיבידואלי ממשי
הנשק מכל אחד ממושאיה ,הוא מדיניות תיוג המבטאת ייחוס של חשד לכל אחד מה
כי הוא מבקש לפגוע באחרי )או לפחות כי הוא אדיש לפגיעה כזו( ,ובני האד מושאי
המדיניות נחשדי ומזוהי על יסוד השתייכות הקבוצתית בלבד )כגו היותו של אד
ערבי או ממוצא עדתי מסוי וכדומה( .תנאי זה מתגבש לפחות במצבי שבה
ההשתייכות הקבוצתית הנדונה היא "השתייכות חשודה" בחברה הנבחנת .טענתנו היא
כי יש להחיל את הדרישה ההסתברותית ביחס לחוק האזרחות והכניסה לישראל ג על
יסוד טע זה ,ה משו שהחוק מבטא מדיניות ישירה של תיוג כנגד הפלסטיני תושבי
השטחי וה משו שהוא מבטא מדיניות עקיפה של תיוג כנגד אזרחי ישראל הערבי.
הסוגיה העקרונית השנייה ,בה אנו דני בפרק ג ,עוסקת בעמדה שביטאו חלק מ
השופטי בפרשת  ,‰Ï‡„Úלפיה הפגיעה בזכות לחיי משפחה מתאזנת אל מול זכות
היסוד לחיי של כלל אזרחי המדינה ,שעליה היא באה לגונ באמצעות פגיעתה בזכות
האחרת .לדעתנו עמדה זו שגויה .לשיטתנו ,אימו עמדה זו ,השוללת את ההבחנה בי
זכויות יסוד לבי אינטרסי ציבוריי ,חותר תחת הטעמי שביסוד ההכרה בזכויות יסוד,
ועל כ לא ראוי וא מסוכ להכיר באינטרס בדבר ביטחו הציבור כאוס של זכויות
יסוד.
הסוגיה השלישית והאחרונה ,בה אנו דני בפרק ד ,עוסקת במהותה של הדרישה לכ
שהפגיעה בזכות היסוד החוקתית תוסדר ב"חוק ] [...שנועד לתכלית ראויה" .לעתי
מזומנות הדרישה בדבר "תכלית ראויה" מחלת ביחס לשאלה א „ÂÒÈ‰ ˙ÂÎÊ· ‰ÚÈ‚Ù‰
נועדה להשיג מטרה חשובה דיה .פסק הדי בעניי  ‰Ï‡„Úהוא דוגמה מובהקת לכ,
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שכ נקבע ש כי החוק נועד ל"תכלית ראויה" משו שהוא "נועד להבטיח ביטחו
לישראל על ידי הפחתה ,ככל האפשר ,של הסיכו הביטחוני הנשק מבני זוג פלסטיני
החיי יחד ע בני זוג הישראלי" 8.אנו סבורי כי גישה זו שגויה .לשיטתנו ,תכליתו
של חוק הפוגע בזכויות יסוד היא ראויה רק א היא מבטאת שאיפה לאיזו בי האינטרס
והזכות העומדי על הפרק ,וכי שאיפה זו זכתה ,פע אחר פע בפסיקת בתי המשפט,
למענה בדמות "מבחני איזו" .משמע ,חוק נועד לתכלית ראויה רק א הוא נועד למנוע
סיכו אישי ממשי הנשק מכל אחד מ הפרטי שבזכויותיה הוא פוגע .לעניי זה
השלכה חשובה ג ביחס לאופ היישו של מבח המשנה השני של דרישת ה"מידתיות".
החיפוש אחר האמצעי החלופיי תר אחר אמצעי פוגעניי פחות ,שא א אינ
מאפשרי למת את הסיכו באותה מידה שמאפשר אמצעי אחר ,ה עדיי מפחיתי את
רמת הסיכו הנשקפת מהאד אל מתחת לס הסיכו המהווה תנאי לאותה פגיעה
במדינה דמוקרטית.
הניתוח בפרקיו השוני של המאמר מאפשר להצביע בפרק הסיכו על לב הקשיי
הטמוני בעמדת של אות שופטי בפסק די  ‰Ï‡„Úשלא מצאו פג בחוק .בתמצית,
עמדת היא כי החוק אמנ פוגע בוודאות בבני אד חפי מפשע ,א זאת כדי למנוע
פגיעה ודאית בבני אד חפי מפשע אחרי )אזרחי החברה הישראלית(; ומכיוו שעל פי
הטענה לא נית לאתר באופ יעיל את אות אלמוני מסוכני בתו הקבוצה החשודה,
אזי יש הכרח בהגבלה קולקטיבית שתוטל על מכלול חברי הקבוצה ועל אחרי שקשרו
עמ את גורל .יש בעמדה זו שלושה חידושי שמטלטלי בעצמה את יסודותיה של
מדינה דמוקרטית .ראשית ,עמדה זו ויתרה על ההבחנה בי זכות אד לבי אינטרס
ציבורי לטובת מטאפורה של זכויות יסוד המתנגשות משני צדי האיזו; שנית ,עמדה זו
ויתרה על מבח האיזו ,קרי :על הדרישה כי יתגבש ס נדרש של סיכו הנשק מהאד
שבו היא פוגעת .היא עשתה כ – הכשירה פגיעה ודאית באד ,א שההסתברות לכ
שהוא מסוכ היא קלושה – באמצעות פנייה מסוכנת מהתמקדות בפרט לטובת התמקדות
בקולקטיב שאליו הוא משתיי; שלישית ,עמדת השופטי מאשרי החוק התקבלה א על
פי שמי שנפגעו מהחשד הקבוצתי היו לא רק מי שנתפסו על ידי המדינה כ"זרי" לה
אלא ג אזרחיה שלה.
הקשיי העמוקי הללו – מעבר מאינטרס לזכות ,מעבר מאד לקולקטיב ,ומעבר
מ"זר" לאזרח – עוררו השוואה בתו פסק הדי לפרשה אפלה בהיסטוריה האמריקנית:
מעצר האזרחי ממוצא יפני בתקופת מלחמת העול השנייה ,והאישור שנת לכ בית
המשפט העליו האמריקני באות ימי .השוואה זו עוררה ויכוח בפסק די  ‰Ï‡„Úבי
שלושה מהשופטי .שניי מה גרסו ש"מרחק שנות אור" מפריד בי שתי הפרשיות.
דעתנו אינה כדעת .כפי שנפרט ,אנו מוצאי דמיו טורד מנוחה בי פרשת ‰Ï‡„Ú
לפסק הדי בעניי  Korematsuשהוזכר בה ,ובעיקר בינה לבי פסק הדי בעניי
8
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 9Hirabayashiשקד ל˜ ÂˆËÓ¯Âופילס לו דר È˘‡È‡·‡¯È‰ .היה הצומת שבו עמד בית
המשפט ,התלבט ,ובחר במדרו שבהמשכו ˜.ÂˆËÓ¯Â
תחזית העתיד אינה בידינו .טיעו "המדרו החלקלק" שביסוד ההשוואה לפרשת
˜ ÂˆËÓ¯Âהוא קונטינגנטי ,משמע :תלויחברה ותלוי נסיבותיה המיוחדות .הוא קשור
לקיומ או להיעדר של נקודות עצירה – קוגניטיביות ,מוסריות ,תועלתניות – בחברה
הנבחנת ,בעת שלחצי שוני דוחפי אותה במדרו .תחזית העתיד נוגעת על כ בתולדה
של השילוב בי עצמת הפחד שתאחז בציבור הישראלייהודי ובמנהיגיו בשני הקשות
שלפנינו לבי המעצורי המשפטיי ,המוסריי והתועלתניי ,הפנימיי והחיצוניי,
שעשויי לבלו את הפנייה לאמצעי דרקוניי כנגד "האחרי" ,במאמ להשקיט את
הפחד.

ב .הערכת סיכוני ומדיניות של תיוג )(profiling
 .1אמצעי מניעתיי והמבח ההסתברותי
אחד המאפייני המרכזיי של המאבק בטרור הוא ההערכה שבמקרי רבי האיו
להטיל סנקציות על מי שיהיה מעורב במעשי טרור אינו מרתיע במידה מספקת .הניסיו
מראה שהאיו כי יוטלו עונשי מאסר ארוכי )וכ אמצעי עונשיי אחרי( מוביל
להרתעה חלקית בלבד של המעורבי בטרור .הערכה זו ,והנזק הכבד ,הישיר והעקי,
שנגר עקב מעשי הטרור ,גורמי לכ שמדינות נכונות לעתי לנקוט ג אמצעי מנע
קשי ,שנועדו למנוע את האנשי שכלפיה מופעלי אמצעי אלה מלבצע מעשי טרור
)או לפחות להקשות עליה לעשות כ( .האמצעי העיקריי שננקטי בהקשר זה ה
צווי הגבלה ,מעצר מנהלי ולעתי א חיסול של חשודי בפעילות טרור ,בצד אמצעי
אחרי כגו גירוש ואיסור על כניסה למדינה  10.ההצדקות הניתנות לצור במניעה
9
10

).Hirabayashi v. U.S., 320 U.S. 81 (1943
לדיו באמצעי מסוג זה ראו ,למשלALAN M. DERSHOWITZ, PREEMPTION: A KNIFE THAT ,
CUTS BOTH WAYS (2007); PHILIP B. HEYMANN & JULIETTE N. KAYYEM, PROTECTING
) .LIBERTY IN AN AGE OF TERROR (2005ההערכה המקובלת היא כי לאחר סדרת מעשי הטרור

שאירעו בארצות הברית ב 11בספטמבר  2001גברה הנכונות של בתי המחוקקי במדינות
דמוקרטיות להסמי את רשויות הביטחו לנקוט צעדי מסוג זה .לסקירה ראו ,למשלTERRORISM ,
CHALLENGE FOR NATIONAL AND INTERNATIONAL LAW: SECURITY VERSUS
LIBERTY? (CHRISTIAN WALTER, SILJA VÖNKEY, VOLKER RÖBEN & FRANK SCHORKOPF
EDS., 2004); Kent Roach, Sources and Trends in Post 9/11 Anti-Terrorism Laws, in
).HUMAN RIGHTS AND SECURITY 227 (Benjamin J. Goold & Liora Lazarus eds., 2007
AS A

במקרי מסוימי ננקטו ג אמצעי מניעתיי בלא הסמכה לכ בחוק .ראו ,למשל ,ביחס להחזקת
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ואיהיכולת להסתמ רק על מערכת הדי הפלילית ה תכופות רבותכוח :גודל הסכנה,
מהירות התרחשותה ,קשיי באיתורה המוקד ,הצור לגונ על מקורות מידע סודיי
ועוד .אול ,מנגד ,הפעלת אמצעי אלו יוצרת קשיי מוסריי ומשפטיי יסודיי.
מבחינת ההסדרה המוסדית ,נקיטת האמצעי האמורי אינה נקבעת בעקבות הלי
שיפוטי מהימ לבירור האשמה של האד שבו פוגעי ,ועל כ מתגבש כא כר נרחב
לטעויות קשות ,פרי רשלנות ולעתי א פרי שיקולי זרי .מבחינה מהותית ,אמצעי
אלה ננקטי בטר בוצע המעשה האסור ,ולכ קיימת לא אחת מידה רבה של איודאות
באשר לשאלה א האד שחירויותיו הוגבלו הוא אכ מסוכ ,וא אכ היה נוטל חלק
בפגיעה בזולת אלמלא ההגבלה .לפיכ ,יסוד מרכזי באיזו בי שני קוטבי המתח האלה
הוא הקפדה על התניה של האמצעי המניעתי בהערכה של עצמת הסיכו הנובע מהאד
שכלפיו מופעל אמצעי זה .ה"פשרה" המתקבלת בהקשר זה היא שאי מחילי את
הדרישה החמורה של הדי הפלילי כתנאי להרשעתו של אד – כי האשמה תוכח מעל
לכל ספק סביר )ואי מחילי את סדרי הדי המסנני ראיות וחושפי את מכלול העדויות
לחקירה נגדית(; א מנגד נדרש כי עצמת הסיכו הנשקפת מ הפרט שכלפיו מבקשי
לנקוט אמצעי מניעתי היא גבוהה במידה המצדיקה את הפגיעה11.
 ¯Ó‡Ó‰ „ÂÒÈ·˘ ‰Ï‡˘‰היא מה דינה של נקיטת האמצעי המניעתי כלפי ˆÏ˘ ¯Â·È
‡˘ – ÌÈפעולה שאינה מבוססת על הערכה אינדיבידואלית של הסיכו הנובע מכל אחד
חשודי במעצר מנהלי וחקירת במדינות שלישיותTHE COMMITTEE ON LEGAL AFFAIRS AND ,
HUMAN RIGHTS OF THE EUROPEAN PARLIAMENT, REPORT OF THE ALLEGED SECRET
DETENTIONS AND UNLAWFUL INTER-STATE TRANSFERS OF DETAINEES INVOLVING
COUNCIL OF EUROPE MEMBER STATES (12.06.2006), available at http://assembly.coe.int/
.main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc06/edoc10957.old.htm

 11ראו ,למשל ,את דבריו של הנשיא ברק בדנ"פ  ,ÔÂÁËÈ·‰ ¯˘ ' ÌÈÂÏÙ 7048/97פ"ד נד)741 ,721 (1
)" :(2000נית לאפשר – במדינה דמוקרטית שוחרת חופש וביטחו – מעצר מינהלי של אד אשר
ממנו עצמו נשקפת סכנה לביטחו המדינה ,א אי להרחיב אפשרות זו לעבר מעצרו של אד שממנו
עצמו אי נשקפת ]סכנה["; עמ"  ,ÔÂÁËÈ·‰ ¯˘ ' ÔÓ¯„Ù 8788/03פ"ד נח)(2003) 188 ,176 (1
)השופט גרוניס(" :הואיל וצו המעצר המינהלי בא לקד פני סכנה עתידית ,עלינו לעשות שימוש
במבח הסתברותי ,היינו יש לבחו את מעשיו ודבריו של העצור כפי שה עולי מ החומר ...נראה
כי המבח הראשו ,זה של אפשרות סבירה ,אינו יכול לשמש כאמת מידה ראויה .מבח זה אי בו די
כאשר מדובר במעצר מינהלי .המבח המקובל בפסיקה הינו זה של ודאות קרובה"; ע"פ 6659/06
 ,Ï‡¯˘È ˙È„Ó ' ÈÂÏÙפס'  18לפסק דינה של הנשיאה ביניש )פורס בנבו" :(11.6.2008 ,מושכלות
יסוד ה בשיטתנו המשפטית כי מעצר מינהלי מותנה בקיומה של עילת מעצר הנובעת ממסוכנותו
האינדיבידואלית של העצור לביטחו המדינה" .ראו ג את דבריו בעלי התחולה הרחבה יותר של
הנשיא שמגר בע"ב  ,‰¯˘Ú˙Á‡‰ ˙ÒÎÏ ˙ÈÊÎ¯Ó‰ ˙Â¯ÈÁ·‰ ˙„ÚÂ ¯"ÂÈ ' ÔÓÈÈ 2/84פ"ד לט)(2
" :(1985) 267 ,225אי שוללי חירות כלשהי מראש אלא בהקשר לקיומה של ודאות קרובה ובלתי
ניתנת למניעה של ביצוע עבירה או של פגיעה בביטחו או בשלו הציבור" .ראו ג Jonathan S.
).Masur, Probability Thresholds, 92 IOWA L. REV. 1293 (2007
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מה ,אלא על הערכה כי הסיכו הממוצע הנשק מכל מי שנמנה ע ציבור זה הוא גבוה
מ הסיכו הממוצע בכלל האוכלוסייה )" ,profilingתיוג"(? כאמור ,ההסדר שנקבע בחוק
האזרחות והכניסה לישראל מבטא אמצעי כזה .עקרונית ,נית לבחו מדיניות של תיוג
בשתי דרכי שונות .דר אחת מבוססת על  :˙ÈÏ‡Â„È·È„È‡ ÔÂÎÈÒ ˙Î¯Ú‰המדיניות
עשויה להיות מוצדקת רק א הסיכו הנשק  ÏÎÓפרט הנמנה ע הקבוצה שנגדה מוחל
האמצעי המניעתי )למשל :ההסתברות כי הוא זומ להרע( עולה על ס מסוי .דר
אחרת מבוססת על  :˙È˙ˆÂ·˜ ÔÂÎÈÒ ˙Î¯Ú‰על פי תפיסה זו ,לש הצדקת המדיניות די
בכ שהסיכו הנשק מ הקבוצה כולה גבוה במידה המצדיקה את הפגיעה בכל בני
הקבוצה.
בדר הראשונה ,הבחינה היא א מוצדק לנקוט את האמצעי המניעתי כלפי אד
מסוי .מכיוו שמדיניות התיוג מוחלת באופ בלתי מובח על כל מי שנמנה ע הקבוצה
הרלוונטית ,ההערכה של הסיכו עשויה להתבסס על נתוני סטטיסטיי בדבר הסיכו
הממוצע הנשק מכל אחד מחברי הקבוצה ,א היא תהא מוצדקת רק א סיכו ממוצע
זה גבוה מס מסוי .במילי אחרות ,הערכת סיכו אינדיבידואלית אינה שוללת על הס
את הלגיטימיות של מדיניות המחילה אמצעי מניעתי כלפי ציבור של אנשי ,ולפיכ היא
אינה מחייבת בהכרח את השלטו לבחו באופ נפרד את הסיכו הנשק מכל אחד ואחד
מ האנשי שהוגבלו .הדרישה הנובעת מ הגישה שאנו מכני "הערכת סיכו
אינדיבידואלית" היא כי הבחינה של חוקתיות המדיניות שננקטה תיעשה בהתא לקביעה
מהו הסיכו הנשק מכל אחד מחברי הקבוצה ,ולא מ הקבוצה כולה .כ ,למשל ,א
נתח את קבוצת ההתייחסות שלנו לחברי פעילי בתנועת החמאס ,ייתכ כי בהווה
הסתברות הסיכו הנשק מקבוצה זו היא כה גבוהה עד שפירוש הדבר שהסתברות
הסיכו הממוצעת מכל אחד מחברי קבוצה זו עוברת את ס "הסיכו )האינדיבידואלי(
הניכר" הנדרש כתנאי לפגיעות מסוימות באד )למשל :הגבלת זכותו לאיחוד משפחות,
א לא הריגתו או מעצרו(.
מנגד ,בדר השנייה – הערכת הסיכו הקבוצתית – הבחינה אינה מהי מידת הסיכו
)ול הממוצע( הנשק מכל אחד מנפגעי המדיניות המופעלת ,אלא א מוצדק לנקוט את
המדיניות בכללותה ,בהתחשב בס התועלת הצפויה ממנה )למשל :הסיכוי למנוע את
מעשי הטרור הצפויי על ידי אחדי מחברי הקבוצה הנדונה( לעומת עלותה )בעיקר
סיכו הפגיעות בחירויות של כל מי שנמנה ע הקבוצה(.
כפי שנראה מיד ,יש הבדל מהותי בי שתי הדרכי הללו .קוד לכ נציי כי שתי
הדרכי נבדלות ג במישור הרטורי ,והבחירה ביניה עשויה להשפיע על גיבוש עמדות
ביחס ללגיטימיות שבהחלת המדיניות הנדונה .כפי שראינו ,הערכת סיכו אינדיבידואלית
מציגה את המדיניות ככזו הצפויה להניב תועלת )מניעת מעשה טרור( בהסתברות נמוכה;
לעומת זאת ,לפי הערכת סיכו קבוצתית ,ככל שמדובר בקבוצה גדולה דיה של אנשי,
הפקת התועלת היא ודאית .מחקרי שוני הראו כי הבחירה בי שתי דרכי אלה של
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אופ ההצגה של דילמה חברתית משפיעה במידה ניכרת על עמדותיה של אנשי
המתבקשי לקבוע עמדה ביחס אליה .אחת ההטיות הקוגניטיביות הידועות במחקר
הפסיכולוגי היא ההתייחסות הייחודית למעבר מאיודאות לעבר ודאות ).(certainty bias
כ ,למשל ,הסכו שאד נכו לשל כדי להקטי את הסיכו כי ייפגע )בגופו או
ברכושו( מ 2%ל 1%נופל במידה ניכרת מהסכו שהוא נכו לשל כדי להקטי מ1%
ל 0%את הסיכו כי יספוג פגיעה זהה 12.באופ דומה ,הנכונות של אד לשל כדי
להביא לכ שהסיכוי להתרחשות אירוע מסוי )שממנו יפיק תועלת( יגדל מ80%
ל 90%נמוכה בהרבה מנכונותו לשל כדי להגדיל את הסיכוי לכ מ 90%ל.100%
נטייה אנושית זו לייחס משקל גדול במיוחד לתוצאות ודאיות גורמת לכ שאופ הצגת
הדילמה – הא הבחירה היא בי תוצאה ודאית לבי תוצאה שתתרחש בהסתברות נמוכה
כלשהי )הערכת סיכו אינדיבידואלית( ,או שבפנינו בחירה בי תוצאה ודאית אחת לבי
תוצאה ודאית אחרת )הערכת סיכו קבוצתית( – עשוי להשפיע במידה מכרעת על
עמדותינו בשאלה א המדיניות הנדונה היא מוצדקת .זוהי תופעה המכונה "תלות
בהיצג" )או "מסגור"( 13.על כ נוס ג הקושי של בני אד להבי את משמעות של
הסתברויות להתרחשותו של מאורע מסוי ,ובמיוחד הקושי להבי את משמעות של
הסתברויות נמוכות מאוד 14.קושי זה עשוי א הוא לתרו להשפעה של אופ הצגת
הדילמה על עמדותינו ביחס אליה.
כאמור ,הערכת סיכו אינדיבידואלית מבטאת באופ מפורש את העובדה שהסיכוי
למימוש התועלת מהחלת ההגבלה )מניעת הסיוע לטרור באמצעות שלילת האפשרות
 12הביטוי הקלאסי לתופעה זו נית על ידי עמוס טברסקי ודניאל כהנמ במסגרת האפיו הכללי שהציעו
לקבלת החלטות בתנאי איודאות ,הידוע כ” .“prospect theoryראו ,למשלAmos Tversky & ,

13

14

Daniel Kahneman, Judgment Under Uncertainty: Heuristics and Biases, in JUDGMENT
UNDER UNCERTAINTY: HEURISTICS AND BIASES 3, 20-22 (Daniel Kahneman, Paul Slovic
& Amos Tversky eds., 1982); Daniel Kahneman & Amos Tversky, Prospect Theory: An
).Analysis of Decision Making Under Risk, 47 ECONOMETRICA 263, 267 (1979
התופעה של "תלות בהיצג" )” (“framing effectמבטאת את העובדה שאופ ההצגה של נתוני זהי

עשוי להשפיע על השיפוט של האנשי המתבקשי להערי מהי דר הפעולה הרצויה .תופעה זו
תועדה רבות בספרות הפסיכולוגית .לסקירה של מחקרי מסוג זה ראו ,למשלAmos Tversky & ,
Daniel Kahneman, Rational Choice and the Framing of Decisions, 59 J. OF BUS. S251,
).S252 (1986
מרבית האנשי נוטי להתעל מאירועי הצפויי להתרחש בהסתברות נמוכה .ראו ,למשלColin ,
F. Camerer & Howard Kunreuther, Decision Processes for Low Probability Events: Policy
) .Implications, 8 J. OF POL’Y ANALYSIS & MGMT. 565, 570 (1989מקובל לסבור כי זהו אחד

ההסברי העיקריי לנכונות המועטה מאוד של אנשי להיחגר בחגורות בטיחות כשהדבר אינו
מעוג בחובה מכוח חוקRichard J. Arnould & Henry Grabowski, Auto Safety Regulation: :
).An Analysis of Market Failure, 12 BELL J. OF ECON. 27, 28-29 (1981
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לאיחוד משפחות( הוא נמו מאוד .עקב כ ,הצגה זו של הדילמה יוצרת הטיה לטובת
העמדה כי האמצעי המניעתי הנדו אינו מוצדק .אכ ,שלא במפתיע ,השופטי שתמכו
בפרשת  ‰Ï‡„Úבעמדה כי ההסדר שנקבע בחוק אינו תק בחרו להציג את הדברי
באופ שנית להבינו כמבטא הערכת סיכו אינדיבידואלית .למשל ,השופטת ביניש קבעה
בהקשר זה כ:
כאשר קיי סיכו קונקרטי לביטחו ולחיי ,האינטרס הציבורי אכ גובר
על זכויות האד המוגנות ,וכ ג המצב כאשר קיי פוטנציאל קונקרטי
לסיכו לחיי .ואול ,הפוטנציאל האמור צרי להתבטא ·¯Ï˘ ‰Ó
˜ ‰ÈˆÊÈË¯˜Âמעבר לעובדה כי מבקש היתר הכניסה הוא פלסטיני תושב
האזור.
וכ:
הנתוני שהוצגו לפנינו מצביעי על אחוז קט ביותר – מזערי – של בני
זוג שניצלו את מעמד בישראל לצור מעורבות בפעילות טרור ][...
חסימה גורפת של אפשרות הכניסה לישראל מהאזור המונעת כניסה מכל
בזוג של אזרח ישראלי ] [...אינה מעניקה משקל הול ליחס שבי מידת
הסיכו הביטחוני למידת הפגיעה בזכויות האד ,יחס המתחייב
מעקרונותיה הדמוקרטיי של שיטתנו15.
באופ דומה פסק הנשיא ברק:
אכ ,מקובל עלי כי א מעמידי חיי מול איכות חיי – יד החיי על
העליונה .א הא זו ההשוואה הראויה? ] [...אי להעמיד קיו החיי
לעומת מרק החיי .בהעמדת דברי זו ,יד החיי תמיד על העליונה,
ותוצאתה הימנעות מכל פעולה המסכנת חיי אד .כ חברה אינה יכולה
לתפקד – לא בעת שלו )למשל לעניי נפגעי תאונות דרכי( ולא בעת
לחימה )למשל לעניי נפגעי פעולות איבה( .ההעמדה הראויה של
השאלה הינה ברמה של הסיכוני ושל הסתברות התרחשות ,ושל
השפעת על חיי החברה כמכלול [...] .השאלה הינה מה ההסתברות כי
ייפגעו חיי אד א נתמיד בבדיקה האינדיבידואלית לעומת ההסתברות
כי ייפגעו חיי אד א נעבור לאיסור גור ,והא תוספת הסתברותית זו

 15עניי  ,‰Ï‡„Úלעיל ה"ש  ,2בפס'  11לפסק דינה של השופטת ביניש )ההדגשה הוספה(.
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שקולה כנגד הוודאות שבהגדלה הנגרמת על ידי כ לפגיעה בזכויותיה
של בני זוג אזרחי המדינה16.
עמדה דומה לזו של השופטי ביניש וברק באה לידי ביטוי בפסקי הדי של השופטי
פרוקצ'יה ,ג'וברא ,חיות ולוי17.
לעומת זאת ,עמדת של חמשת השופטי שלא מצאו פסול חוקתי בחוק התבססה –
שוב ,שלא במפתיע – על החלת מבח המבטא הערכת סיכו קבוצתית ,המציגה את
הדילמה כבחירה בי שתי תוצאות ודאיות באופ היוצר הטיה לטובת הצדקה של
המדיניות שננקטה בחוק האזרחות והכניסה לישראל .השופט גרוניס ביטא זאת באופ
מפורש:
בעניי שעל הפרק לא מתעוררת ,לטעמי ,שאלה של הסתברות בכל הנוגע
לפגיעה בחיי אד .הנתוני שהובאו בפנינו מלמדי כי עשרי ושישה
בני זוג פלשתינאי שנכנסו ארצה כדי בהלי של איחוד משפחות היו
מעורבי בפיגועי טרור [...] .על יסוד נתוני אלה יש לדעתי לומר ,כי
˜ ˙Â‡„Â ˙ÓÈÈשכניסה של אלפי בני זוג נוספי תביא בעקבותיה פגיעות
בחיי אד ,וזאת א א תיער בדיקה ביטחונית ביחס לכל אחד ואחד.
] [...המשוואה אינה מורכבת ,איפוא ,מיסוד הסתברותי בצידה האחד
ומיסוד של ודאות בצידה האחר ,אלא משני מרכיבי ודאיי :פגיעה בחיי
אד לעומת פגיעה בחיי משפחה .נית לתמצת את גישתו של חברי
הנשיא א' ברק בביטוי 'ברי ושמא – ברי עדי' .לעומת זאת ,על פי גישתי
שלי המצב הוא של 'ברי וברי' ,ולכ מתחייבת תשובה שונה18.

 16ש ,בפס'  110לפסק דינו של הנשיא ברק.
 17ש ,בפס'  8ו 9לפסק דינה של השופטת פרוקצ'יה" :במתח הקיי בי ער בטחו החיי לבי
זכויות אד אחרות ,ובכלל הזכות למשפחה ,גובר שיקול הבטחו מקו שישנה וודאות או הסתברות
קרובה לוודאות כי א לא תינקט פעולה הכרוכה בגריעה מזכות האד ,כי אז ייפגעו חיי אד[...] .
באיזו בי הבטחו לבי זכות האד איננו עוסקי בערכי מוחלטי [...] .אנו עוסקי בהסתברות
של מידת הסכנה ,ואותה אנו אומדי כנגד הפגיעה בזכות האד [...] .הנטל על המדינה לשכנע כי
] [...ההסתברות להתממשות הסכנה הבטחונית הינה כה גבוהה עד כי היא מחייבת נקיטת צעדי
מפירי זכויות כפי שעוגנו בחקיקה הפוגעת [...] .מקו שמער ההסתברויות להתממשות הסיכו הינו
נמו ,יתכ כי ער הבטחו לא יצדיק פגיעה כלשהי בזכות האד ,או אפשר שיצדיק פגיעה פחותה
בלבד" .ראו ג ש ,בפס'  .5ראו עוד ש ,בפס'  23לפסק דינו של השופט ג'וברא; ש ,בפס' 4
לפסק דינה של השופטת חיות; ש ,בפס'  8לפסק דינו של השופט לוי.
 18ש ,בפס'  5לפסק דינו של השופט גרוניס.
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ג המשנה לנשיא חשי התייחס בפסק דינו ל"פגיעה המצטברת" 19הצפויה מהתרת
הכניסה לישראל של מבקשי המעמד מכוח איחוד משפחות ,וקבע כי ההשוואה הנדרשת
היא רק בי התועלת לבי העלות הנובעות מהחלת המדיניות על הקבוצה כולה:
הרווחה והתועלת שחוק האזרחות והכניסה לישראל משפיע על ביטחונ
ועל חייה של תושבי ישראל ,גוברות על הפגיעה שהחוק פוגע במיקצת
מאזרחי ישראל שנישאו ] [...לתושבי האזור ,והמבקשי לחיות ע בני
זוג בישראל .אכ ,בהניחנו על כפות המאזניי ,מזה ומזה ,את זכות של
אזרחי ישראל לחיי ולביטחו ואת זכות של מיקצת מאזרחי ישראל
להינשא לתושבי האזור ולהתגורר בישראל – כ ראשונה תכריע20.
גישה דומה באה לידי ביטוי בפסקי הדי של השופטי נאור ,עדיאל וריבלי21.

כהערה שאיננה מרכזית לטיעונינו נעיר כ :אנו סבורי שהעמדה )שמצאה ביטוי
אפילו אצל חלק מהשופטי שביקשו להורות על פסלות החוק( כי הצגת הדילמה בדר
של הערכת סיכו קבוצתית מוליכה · Á¯Î‰למסקנה כי יש להצדיק את המדיניות
הנדונה 22היא שגויה .הער של הצלת חיי אד הוא בוודאי חשוב ,א חברה דמוקרטית
אינה נכונה להקריב למענו כל מחיר שהוא .היה זה דווקא השופט גרוניס שהודה בכ
בפה מלא:
קיימי מצבי שוני בה הער של חיי אד עומד כנגד ערכי
ואינטרסי אחרי ולמרות זאת מתקבלת החלטה ,לעיתי מושכלת
ולעיתי אינטואיטיבית ,להעדי את הער או האינטרס האחר .כ,
למשל ,לא יהא ויכוח כי איסור מוחלט על תנועת כלי רכב מנועיי
בכבישי וחזרה לימי הכרכרות יקטינו באופ משמעותי את מספר

19
20
21

22

ש ,בפס'  115לפסק דינו של המשנה לנשיא )בדימוס( חשי.
ש ,בפס'  2לפסק דינו של המשנה לנשיא )בדימוס( חשי.
ראו ש ,בפס'  19ו 20לפסק דינה של השופטת נאור" :ברור לכל שלחשד ]בתמיכה בטרור[ אי
בסיס לגבי מרבית המכרעת של תושבי האזור .גישת החוק איננה אינדיבידואלית )פלוני חשוד
כטרוריסט( אלא קולקטיבית )פלוני נמנה ע ציבור שממנו באי טרוריסטי או למצער טרוריסטי
בכח( .גישה זו ,א שחיציה מופני אל הזרי ורק בעקיפי אל תושבי ישראל ואזרחיה ,אכ מעוררת
קושי [...] .ואול ,המשיבי מסבירי לנו כי אי אפשרות לברר ,לעת הזו ,פרטי על אודות תושבי
האזור עמ מבקשי הישראלי להתאחד [...] .המדובר הוא בחוסר יכולת מבצעית להשיג
אינפורמציה ...] .לכ ,אי לחייב[ עריכת 'בחינה אינדיבידואלית' ]שכ[ יביא הדבר למניעת הגשמתה
של מטרת החוק' [...] ,להקטי ככל האפשר את הסיכו הביטחוני הנשק מבני הזוג'" .ראו ג ש,
בפס'  6לפסק דינו של השופט עדיאל; וש ,בפס'  17לפסק דינו של השופט ריבלי.
ראו ,למשל ,דברי הנשיא ברק שצוטטו לעיל ,הטקסט הנלווה לה"ש .16
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ההרוגי והפצועי בתאונות דרכי .א על פי כ ,אי להניח שהצעה
בכיוו האמור תתקבל בחברה מודרנית23.
לש הצדקת המדיניות הנדונה בפסק הדי אי די בכ שהיא צפויה להביא ,לפי הטענה,
למניעת  26פיגועי ,שהרי נית בהחלט לסבור כי המחיר הכרו בהחלת מדיניות זו הוא
גבוה מדי – ובכלל זה בגי ההשלכות שלה על בני הזוג ועל המשפחות הנוגעות בדבר,
על הציבור הערבי בישראל ועל היחס אליו מצד הציבור היהודי ,ובשל השלכותההמש
של כל אלה.
ע זאת נניח לצור הטיעו כי הבחינה של הסוגיה בדר של הערכת סיכו קבוצתית
אכ מוליכה למסקנה כי מדיניות התיוג מוצדקת ,כלומר :כי מניעה של  26מעשי טרור
מצדיקה את הפגיעה הנובעת משלילת אפשרות של רבבות בני אד להתאחד ע ב זוג,
ילד או הורה .אול ,הא הקביעה כי מניעה של  26מעשי טרור מצדיקה את הפגיעה
ברבבות בני אד מחייבת ג את המסקנה – הנדרשת על פי הערכת סיכו אינדיבידואלית
– כי סיכו בשיעור מאיות אחוז ספורות שאד מסוי ,המבקש מעמד בישראל ,יסייע
לביצוע מעשה טרור א אכ יקבל היתר שהייה בישראל – מצדיק את הפגיעה בו ובב
זוגו הנובעת משלילת הבקשה לאיחוד משפחות? במילי אחרות :הא מציאת הצדקה
למדיניות על פי הערכת סיכו קבוצתית פירושה מניה וביה כי היא זוכה להצדקה ג על
פי הערכת סיכו אינדיבידואלית? א התשובה לכ היא בשלילה ,ובנסיבות העניי
הערכת סיכו אינדיבידואלית מוליכה דווקא למסקנה כי המדיניות האמורה אינה
מוצדקת ,אזי קמה שאלה שנייה :מהי הדר הראויה להכרעה – הערכת סיכו
אינדיבידואלית או קבוצתית?
עמדתנו היא כי יש הבדל מהותי בי שתי הדרכי לבחינת מדיניות של החלת אמצעי
מניעתי מהסוג המופיע כא על קבוצה של אנשי .אליבא דשתי הגישות ,השלטו רשאי
לפגוע באינטרס של הפרט רק בנסיבות שבה התועלת המופקת מכ )קידו אינטרס
חברתי כלשהו( עולה על העלות )הפגיעה באינטרס של הפרטי הנפגעי( .ההבדל בי
הגישות הוא בשאלה א תוצאה מעי זו היא תנאי מספיק לפגיעה בפרט ,ובשאלת
ההתייחסות למרכיב איהוודאות שבמצב הנדו .הערכת סיכו קבוצתית "פותרת" את
מרכיב איהוודאות במונחי של תוחלת ,כלומר :מכפלה של התועלת שתופק מהגבלת
הפרט ושל ההסתברות כי הטלת האמצעי המניעתי אכ תהיה נחוצה להשגת תועלת זו.
ההתמקדות של הערכת הסיכו הקבוצתית בשאלת הסיכו הנשק מקבוצה מסוימת
הופכת לבלתי רלוונטית את איהוודאות ביחס לשאלה מי מבי הפרטי הנמני ע
הקבוצה יהיה מעורב בטרור .לעומת זאת ,הערכת סיכו אינדיבידואלית מחייבת לקבוע
עמדה ביחס לשאלה בדבר  .˙Â‡„ÂÂ‰È‡ ·ÈÎ¯Ó Ï˘ ˙È·ÈËÓ¯Â‰ ˙ÂÚÓ˘Ó‰תשובתה
נקשרת בעצמת איהוודאות .על פי תפיסתה ,מעשה שלטוני עשוי להיות בלתי מוצדק א
 23עניי  ,‰Ï‡„Úלעיל ה"ש  ,2בפס'  5לפסק דינו של השופט גרוניס.
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א תוחלת התועלת שהוא צפוי להניב גבוהה מ העלות הכרוכה בפגיעה באינטרסי
מוגני ,וזאת משו שהסיכו הנשק מהפרט הנפגע נופל מס מסוי ,ובמילי אחרות:
איהוודאות בעניי אשמו של האד היא ממשית ולכ לא ראוי לפגוע בו.
כ ,למשל ,נניח כי מוצדק לגרו פגיעה מסוימת באד רק א ההסתברות שהוא
"מסוכ" היא מעל ס מסוי ,למשל  24.75%נניח עוד שידוע לנו בוודאות כי אחד משני
אנשי מסוימי הוא "מסוכ" והאחר "אינו מסוכ" ,א איננו יודעי מיהו מי .החלה של
הערכת סיכו אינדיבידואלית תחייב את המסקנה כי אסור לפגוע באיש מ השניי ,שהרי
לפי המידע שבידינו ההסתברות שאד הנמנה ע קבוצה זו הוא "מסוכ" היא רק .50%
לעומת זאת ,הערכת סיכו קבוצתית מביאה להתעלמות ממגבלה זו :במקרה הנדו קיימת
ודאות כי אחד מחברי הקבוצה "מסוכ" ,ולכ ההסתברות שמישהו מבי חברי הקבוצה
הוא "מסוכ" היא גבוהה מ הס שנקבע כנחו לש הצדקת הפגיעה.
הבחירה בי שתי הדרכי המתחרות צריכה להיות תוצאה של ההכרעה א המגבלה,
המתנה פגיעה באד בכ שישתק בו עצמו סיכו בהסתברות מסוימת ,אכ חלה
בנסיבות העניי .במקרי שבה מוצדק לפגוע באד רק א ההסתברות שהוא "מסוכ"
במוב האמור היא מעל ס מסוי ,יש להחיל הערכת סיכו אינדיבידואלית; ואילו
במקרי שבה אי תחולה למגבלה זו נית להחיל הערכת סיכו קבוצתית ,ולפיכ יש
להסתפק בהשוואה בי התועלת הכוללת המופקת באמצעות הפגיעה בחברי הקבוצה
לבי העלות הנגרמת עקב כ 25.עמדתנו היא כי יש להחיל את המגבלה ההסתברותית
הנזכרת )הערכת הסיכו האינדיבידואלית( לפחות בשני סוגי של מקרי :ראשית,
כשמדיניות התיוג גוררת פגיעה ממשית באינטרס המוכר כזכות יסוד; שנית ,כשמדיניות
התיוג מבטאת ייחוס של חשד וסיכויתר ,ובני האד מושאי המדיניות מזוהי כחשודי
יותר רק על יסוד השתייכות הקבוצתית – וזיהוי זה צפוי לחזק הדרה חברתית ואפליה
הרווחת כלפי בני אותה קבוצה בחברה נבחנת .בשורות הבאות נדו בשני המקרי הללו.
בעקבות זאת נטע כי יש להחיל את המגבלה ההסתברותית במקרה כמו זה שנדו בפרשת
.‰Ï‡„Ú
 .2מדיניות תיוג הגורמת פגיעה ממשית בזכות יסוד
מקרה מסוג אחד הוא זה שבו המדיניות גורמת לפגיעה ניכרת באינטרס המוכר כזכות
יסוד חוקתית .טלו ,לדוגמה ,את ההלכה שלפיה אי לפגוע בחופש הביטוי אלא בנסיבות
24
25

יש המכני ס מסוג זה "ודאות מוסרית"; ראו Ron Aboodi, Adi Borer & David Enoch,
Deontology, Individualism, and Uncertainty: A Reply to Jackson and Smith, 105 J. OF
).PHILOSOPHY 259 (2008
לדיו בעובדה שהאפיו של הסיכו הוא תוצאה של הכרעה ערכית ראו  ,Aviadלעיל ה"ש  ,6בעמ'

.3529
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שבה קיימת "ודאות קרובה" )או "קרבה לוודאות"( כי הביטוי יביא לפגיעה ממשית
בשלו הציבור או בביטחו המדינה; 26או את ההלכה שלפיה על בית המשפט לאשר צו
מעצר מנהלי רק א הוא משתכנע כי "קרוב לוודאי שהעצור יבצע עבירות חמורות אלא
א תוגבל חירותו על דר מעצר" 27.לכאורה ,הדרישה הזו – שהסיכו כי הפרט יגרו
לפגיעה באינטרס הציבורי יהיה גבוה מאוד – היא בעייתית .תועלת גבוהה דיה )כגו
מניעת פגיעה בחיי אד( יכולה להביא לכ שתוחלת התועלת תהיה גבוהה מ העלות
אפילו א ההסתברות להפקת התועלת היא נמוכה .אכ ,אי לדרישות אלה מקו א
מוחלת הערכת סיכו קבוצתית .נניח ,למשל ,כי מתו  100התבטאויות נפרדות ובלתי
תלויות של תמיכה פומבית באלימות יש לצפות כי התבטאות אחת תוביל למעשה
אלימות חמור .החלה של הערכת סיכו קבוצתית עשויה להצדיק הטלת איסור על כל 100
ההתבטאויות )בהנחה שלא נית לדעת מראש איזו מה תוביל למעשה האלימות( ,א
שההסתברות לכ שכל אחת מ הקריאות תוביל לתוצאה היא רק אחוז אחד 28.הדרישות
האמורות להוכחת "ודאות קרובה" מבטאות את התפיסה כי לש הצדקת מדיניות
הפוגעת בחופש הביטוי או בחירות ממעצר אי די בכ שתוחלת התועלת ממנה גדולה
מעלותה ,ויש למלא ג את התנאי הנוס – כי הסיכו הנשק מכל אחד מ האנשי
שבה מבקשי לפגוע גבוה מס מסוי.

 26ראו ,למשל ,בג"  ,È˘‡¯‰ È‡·ˆ‰ ¯ÂÊˆ‰ ' ¯ˆÈ˘ 680/88פ"ד מב)) (1988) 634 ,617 (4הנשיא
ברק(" :תקנות ההגנה המנדטוריות מתפרשות על רקע ערכיה של מדינת ישראל .בפירוש יש לאז בי
ביטחו המדינה והסדר הציבורי מזה לבי חופש הביטוי מזה .איזו זה משמעותו ,כי נית להגביל את
חופש הביטוי ,כאמצעי אחרו ,רק מקו שקיימת ודאות קרובה לפגיעה ממשית בביטחו המדינה
ובסדר הציבורי"; בג"  ,ÌÈÙ‰ ¯˘ ' Ó"Ú· "ÌÚ‰ ÏÂ˜" ˙¯·Á 73/53פ"ד ז  .(1953) 871בס'
144ד)2א( לחוק העונשי ,התשל"ז ,1977נקבע איסור על פרסו "קריאה לעשיית מעשה אלימות או
טרור ,או דברי שבח ,אהדה או עידוד למעשה אלימות או טרור ,תמיכה בו או הזדהות עמו ] ,[...ועל
פי תוכנו של הפרסו המסית והנסיבות שבה פורס ,יש אפשרות ממשית שיביא לעשיית מעשה
אלימות או טרור" .לפי הגישה המקובלת בארצותהברית נדרש להראות כי הביטוי צפוי להוביל
באופ "אימננטי" לתוצאה השליליתBrandenburg v. Ohio 395 U.S. 444, 447 (1969): “[The :
state may not] forbid or proscribe advocacy of the use of force or of law violation except
where such advocacy is directed to inciting or producing imminent lawless action and is
”.likely to incite or produce such action

 27עניי  ,ÔÓ¯„Ùלעיל ה"ש  ,11בעמ' ) 188השופט גרוניס(.
28

לעמדה ברוח זו ראו ,למשלRICHARD A. POSNER, NOT A SUICIDE PACT: THE CONSTITUTION ,
IN A TIME OF NATIONAL EMERGENCY 124 (2006): “[…] when one reflects that there are
several million Muslims in the United States and that a tiny number of terrorists may be
able to cause catastrophic harm to a nation, the government should not have to stand by
”.helplessly while radical imams convert a multitude to their radical creed
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באופ דומה ,הדי לפיו אי מוציאי לב זוג צו הרחקה מהבית במקרי שבה לא
מוכחת הסתברות גבוהה כי יסכ את ב הזוג האחר )"סכנה ממשית"( 29,אינו מבוסס רק
על ההערכה כי האיזו בי האינטרסי של בני הזוג נוטה לכיוו זה .סביר להניח כי
המחיר הכרו בטעות לכיוו אחד – איש שיפגע פגיעה חמורה באשתו – הוא גבוה
במידה רבה מ המחיר הכרו בטעות לכיוו ההפו – הרחקה מ הבית של איש שלא
היה פוגע באשתו ג אלמלא הורחק .לכ ,אילו היינו מסתפקי בהשוואה בי
האינטרסי ,אפילו הסתברות נמוכה לפגיעה באשה הייתה מספיקה כדי להצדיק הוצאת
צו הרחקה .ההכרה בכ שהרחקת ב הזוג מ הבית מבטאת פגיעה בזכות יסוד שלו
מוליכה להחלת הדרישה לס סיכו מסוי ,נוס על השוואה בי תוחלת התועלת של
הפגיעה בזכות היסוד לבי עלות הפגיעה .בדומה לכ ,אנו מעדיפי את זכותו של חשוד
או נאש לחירות על פני ההגנה על הרכוש ולעתי א על החיי של קרבנותבכוח שלו,
בלא להשוות כלל בי התועלת שבמעצר )במונחי של הגנה על זכויותיה של הקרבנות(
לבי העלות ,בכל מקרה שבו הסיכו הנובע מ החשוד או הנאש אינו מגיע לרמת ס
מסוימת 30.הדרישה כי הסיכו הנשק מ האד שבו מבקשי לפגוע יחצה ס מינימו
מבטאת קביעה של תנאי ס להצדקת הפגיעה31.
 29בס'  (2)3לחוק למניעת אלימות במשפחה ,התשנ"א ,1991ס"ח  ,138נקבע כי בית המשפט רשאי
לתת צו הגנה מפני אד א "התנהגותו נותנת בסיס סביר להניח כי הוא מהווה סכנה גופנית ממשית
לב משפחתו או שהוא עלול לבצע בו עבירת מי".
 30ראו ,למשל ,דנ"פ  ,Ï‡¯˘È ˙È„Ó ' ˙‡ÓÈ‚ 2316/95פ"ד מט)) (1995) 640 ,589 (4השופטת
דורנר(" :לזכות יסוד ,מעצ מהותה ,יש מחיר חברתי [...] .אכ ,אפשר כי מעצר מניעתי של אד
שעדיי לא ביצע עבירה ,ביטולה של חזקת החפות והחלפת מידת ההוכחה המחמירה הנהוגה
במשפט הפלילי במידה המקובלת במשפטי האזרחיי היו מקטיני את ממדי העבריינות ותורמי
תרומה ניכרת להגנה על שלו הציבור .א במשטרנו הדמוקרטי ,שבו מוכרת חירות הפרט כזכות
יסוד ,מוותרת החברה על מקצת מ ההגנה האפשרית על שלו הציבור .נאש יוצא זכאי בדינו ג א
בית המשפט מוצא כי מאז ההסתברות נוטה לטובת הגירסה המרשיעה .שכ ,עקרו יסוד חוקתי
במשפטנו הפלילי הוא שאי להרשיע ולהעניש אלא מי שאשמתו הוכחה מעל לכל ספק סביר ,א
שמשמעות הדבר היא זיכוי ושחרור של נאשמי שככל הנראה ביצעו את העבירות המיוחסות
לה ,ובעקבות זאת פגיעה בשלו הציבור".
 31להדגמתה של גישה זו ראו את פסק הדי האמריקני Edmond v. Goldsmith, 183 F.3d 659 (7th
) .Cir. 1999ש בח בית המשפט את חוקיות מדיניות המשטרה לעצור באקראי נהגי ולערו חיפוש
במכוניותיה .דעת המיעוט )השופט  (Easterbrookקבעה כי די בכ שהוכח שהחיפושי מוליכי
לגילוי פשעי בשיעור סביר )במקרה שנדו ש ,בכ 10%מ המקרי נמצאו בחיפוש ראיות לביצוע
עבירה( כדי להכיר בחוקיותה .עמדת הרוב דחתה יישו זה של מבח הסיכו הקבוצתי וקבעה כי
לש הצדקת החיפוש ,המהווה פגיעה בזכות יסוד ,על המשטרה להוכיח שיש יסוד סביר להניח,
ביחס לכל מקרה בנפרד ,כי בוצעה עבירה .לדיו בהלכה זו ראו Bernard E. Harcourt, Judge
Richard Posner on Civil Liberties: Pragmatic Authoritarian Libertarian, 74 U. CHI. L.
).REV. 1723 (2007
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ההחלה של תנאי הס הזה מבטאת את העמדה כי ההכרה בזכות יסוד יוצרת חזקה
)פרזומפציה( לא חלוטה נגד הלגיטימיות של מעשה שלטוני שיש בו משו פגיעה בזכות
היסוד .ניסיו החיי מלמד אותנו שכמעט בכל חברה יהיו מי שינצלו לרעה את החופש
המוקנה לה ויפגעו באחרי .אול ,תורת זכויות האד קובעת כי א אי לנו מידע כי
הסיכו שאד מסוי יפגע באחרי עולה על ס מסוי ,איננו רשאי להגביל את חופש
הפעולה שלו 32.כפי שציי הנשיא ברק" ,אוי לה לזכויות האד הבסיסיות א יינת לה
פירוש מצמצ רק בשל החשש לניצול לרעה" 33.חברה המעריכה חירות לא יכולה
לשמור עליה אלא בדר של נטילת סיכו המותיר מרחב ראוי לחירות של בני האד
לפעול ,ובתו כ ג לשגות ולעשות את הרע )שעדיי לא ָג!ה לעצמה המחייבת את
איסורו( .אי זה מציאותי כלל להניח את קיומה של חברה אנושית רחבה והטרוגנית שבה
שוררי "ביטחו מוחלט" ומציאות "נטולת סיכוני" .חברה שכזו ,שתחתור חתירה
נמרצת מדי לביטחו מוחלט ,לא תשרור בה חירות34.
טע חשוב נוס המונח ביסודה של תורת זכויות האד הוא ההכרה בכ שחברה
ליברלית אינה רק רודפת חירות אלא ג חותרת לשוויו ולהוגנות .איהוודאות באשר
לתוצאה שתיגר א לא תוגבל חירותו של אד גורמת לכ שכל החלטה שלטונית
 32אגב ,בשני הקשרי עיקריי נטושה מחלוקת בסוגיה א יש מקו להחיל מבח הסתברותי :פסילת
רשימות מועמדי בבחירות לכנסת ,מכוח ס' 7א לחוקיסוד :הכנסת ,והאיסור על הסתה לגזענות,
מכוח ס' 144א ו144ב לחוק העונשי .המצדדי בעמדה כי אי להחיל מבח הסתברותי בהקשרי
אלה מתבססי על האפיו של ההתנהגות או ההתבטאות הרלוונטית כראויה לגינוי כשלעצמה ,ואת
האיסור המוחל לגביה – כשאיפה להימנע ממת הכשר לעמדות אלה .ראו ,למשל ,א"ב 11280/02
 ,È·ÈË ' ‰¯˘Ú˘˘‰ ˙ÒÎÏ ˙ÈÊÎ¯Ó‰ ˙Â¯ÈÁ·‰ ˙„ÚÂפ"ד נז)) (2003) 90 ,1 (4השופטת פרוקצ'יה(:
"הוקעתה של ההסתה לגזענות ]היא [...ער העומד לעצמו ,בלתי מותנה ובלתי מסויג ג מקו שלא
מתלווה הסתברות כלשהי למימוש הסיכו שהיא אוצרת בתוכה [...] .ההסתה לגזענות מוקעת כער
במורשת האוניברסלית והלאומית ,והיא עומדת מחו ומעבר לבחינה הסתברותית של סכנה הצפויה
ממנה עלפי אמת מידה כזו או אחרת" .ראו ג ש ,בעמ' ) 81המשנה לנשיא בדימוס ש' לוי(; ש,
בעמ' ) 9896השופטת דורנר(; ש ,בעמ' ) 10099השופט מצא(; בג" „ÚÂÂ‰ ' ‡‰Î 399/85
 ,¯Â„È˘‰ ˙Â˘¯ Ï˘ Ï‰Ó‰פ"ד מא)) (1987) 319312 ,255 (3השופט ב(; ע"פ ' ‰·Ï‡ 2831/95
 ,Ï‡¯˘È ˙È„Óפ"ד נ)) (1996) 257 ,221 (5השופט מצא( .א א מקבלי עמדה זו בהקשרי אלה,
ואנו איננו מקבלי ,אי בכ כדי להצדיק הימנעות מהחלה של המבח ההסתברותי בהקשרי מ
הסוג הנדו כא ,שבה המעשה עצמו – איחוד בי בני זוג או הגירה לצורכי נישואי – ודאי אינו
ראוי לגינוי ,ולא נלווה להתרתו כל סיכו של הכשר.
 33בג"  ,ÌÈÙ‰ ¯˘ ' ÌÈÈ·˘ÂË 2597/99פ"ד נח).(2004) 431 ,412 (5
 34בלשונה של השופטת חיות בעניי  ,‰Ï‡„Úלעיל ה"ש  ,2בפס'  4לפסק דינה" :הדמוקרטיה על פי
מהותה כרוכה בנטילת סיכוני"; ביטוי תמציתי לכ נית ג בדבריו של פרופ' סיו ,שצוטטו ג על
ידי הנשיא ברק ,ש ,בפס'  82לפסק דינו“liberty is about higher risk-taking” (MILITANT :
)) .DEMOCRACY 217 (Andras Sajo ed., 2004לטיעו דומה ראו בשמש ,לעיל ה"ש  ,6בעמ'
.6058
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בהקשר זה תטיל נטל מסוי .מחד גיסא קיי סיכוי שהגבלת החירות של אד תגרו
לפגיעה בלתי מוצדקת בו ,וזאת בנסיבות שבה הוא לא היה פוגע בזולתו ג אלמלא
הוגבלה חירותו; מאיד גיסא קיי ג סיכוי שא לא תוגבל החירות של אד הוא יגרו
נזק לזולתו .בהיעדר מנגנוני לפיצוי נאות בגי פגיעה בלתי מוצדקת מהסוג האחד או
מהסוג האחר ,יש טעמי טובי שיצדיקו כי ההכרעה השלטונית תתבסס לא רק על
השוואה שעניינה איזו מבי הפגיעות הבלתי מוצדקות היא גדולה יותר )חישובי
עלותתועלת( ,אלא תעסוק ג בסוגיית ההוגנות ,ובתו כ במידת הפיזור של הנזק .יש
לשאו לכ שהנטל הנגר עקב הפגיעות הבלתי מוצדקות האמורות יתחלק באופ הוג
בי כלל הפרטי בחברה .במקרי שבה הפגיעה בחירות – שנועדה להתמודד ע סיכו
שיוצרת ההתנהגות הרלוונטית – מוטלת על כלל האוכלוסייה ,אכ נית להצדיק
הסתפקות בחישובי עלותתועלת ,ולפיכ להימנע מהחלת תנאי הס של הסתברות סיכו
גבוהה הטמונה בבני האד שחירות הוגבלה )למשל :הטלת איסור על נשיאת נשק על
כלל בני החברה ,למעט בעלי תפקידי בתחו שמירת הביטחו והסדר הציבורי( .אול,
לא כ במקרה הטיפוסי של פגיעה בחירויות יסוד ,שבו הפגיעה בחירות ממוקדת
בקבוצה מצומצמת של אנשי משו שה שוני בדר כזו או אחרת או נתוני
בקונפליקט ע הקבוצה ההגמונית באותה חברה )למשל :פגיעה בחירות הביטוי בדר
של איסור על התבטאויות מסוימות או מעצר מנהלי של אד( .במקרי מסוג זה ,הקביעה
כי לש הצדקת הגבלת החירות די בכ שתוחלת הנזק שייגר לזולת א לא תוגבל
החירות עולה על העלות הכרוכה בהגבלת החירות ,תביא לכ שנטל משאה של הפגיעה
הבלתי מוצדקת יוטל על מספר מצומצ של אנשי .החלת תנאי הס שלפיו יש להגביל
את חירותו של אד רק א ההסתברות כי יגרו לפגיעה בזולת א לא תוגבל חירותו היא
גבוהה ,מבטיחה הקצאה הוגנת יותר של הנטל לשאת בפגיעות בלתי מוצדקות הנובעות
מאיהוודאות.
זאת ועוד :דרישה זו – לחלוקת נטל הוגנת – נחוצה ג משיקולי של "סדר שני",
שעניינ החשש כי גורמי שלטוניי )שמטבע הדברי אינ נמצאי מאחורי "מס
בערות"( יעדיפו להטיל את הנטל על קבוצה מצומצמת של אנשי – קבוצה שאי ה
תופסי את עצמ או את הקרובי ללב כמשתייכי אליה – באמצעות הגבלת חירות,
וזאת במקו לפזר את הנטל בי כלל הציבור .הנטל שבו מדובר הוא ג במידת הסיכו
שחברה נוטלת על עצמה כדי לגונ על ערכיה ועל זכויות בני האד הנתוני לשליטתה,
וג במשאבי הכרוכי בניסיונות לאז כראוי בי הרצו לצמצ את הסיכו לבי הצור
לגונ על ערכי וזכויות .הרי הערכת סיכו קבוצתית "פוטרת" את המדינה מלהקדיש את
משאבי איסו המידע והחקירה שהערכת הסיכו האינדיבידואלי תובעת .במילי אחרות:
דרישת ס הסיכו הגבוה נגזרת ג מהמדעות לנטייה האנושית )במיוחד בחברות
שסועות( למחלוקת בשאלת זיהויו של הראוי ואופ השגתו ,ובשאלת זיהויו של המסוכ
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ואופ בלימתו ,ומהמודעות לנטייה האנושית לגלגל את הסיכו על "האחר" – על
המשתיי לקהילת המיעוט התרבותי באותה חברה.
שיקול ההוגנות פועל בכיוו נוס .הוא אינו קובע כי חלוקה הוגנת של הנטל תלויה
רק באופ הפיזור של הפגיעות הבלתי מוצדקות הנובעות מהגבלת חירויות הפרט
במצבי של יצירת סיכו )קרי :א הפגיעה בחירויות מוטלת על כלל הציבור או על
קבוצה מצומצמת בלבד( ,אלא הוא פונה לעיי ג בכיוו הדברי המשלי ,משמע :אופ
הפיזור של הנטל או הסיכו שייגר לזולת דווקא א לא יוגבלו חירויות הפרט .במקרה
שבו מימוש חירות יסוד של אד אחד יוצר סיכו לאד מסוי אחר כגו ב זוגו ,או
לקבוצה מצומצמת של אנשי להבדיל מהציבור הרחב ,הרי שהשאיפה להבטיח הקצאה
הוגנת של הנטל לשאת בפגיעות בלתי מוצדקות עשויה לחייב באות נסיבות הנמכה של
ס הסתברות הנדרש לש הצדקת הפגיעה בחירות הפרט .באופ זה נית להסביר,
למשל ,את ההלכה שנקבעה בפרשת  ,ÌÈÂ·Ëשבה נדונה בקשה של קרובי משפחתו של
אד שהיה נתו בשבי כי ייאסר פרסו של מידע שלפי הטענה עלול היה לסכ את חייו.
בית המשפט קבע ש כי במקרה זה "לא נדרשת הוכחה ברמה של 'ודאות קרובה' בדבר
הסיכו לפגיעה בחיי ובשלו הגו של טננבוי ,כדי שהמערערי יזכו בסעד המבוקש
עלידיה"  35.בית המשפט הוסי כי "בגלל עוצמת הזכות ,מושא ההגנה ,די בכ
שקיימת אפשרות סבירה לפגיעה בה כדי שביתהמשפט יפעל להגנה עליה" 36.לשיטתנו,
הגור הרלוונטי להבחנה בי מקרה זה של התלבטות בשאלה א להגביל או להימנע
מלהגביל ביטוי ,לבי מקרה טיפוסי יותר של התלבטות כזו שבו אנו דורשי הוכחה
ברמה של "ודאות קרובה" כי הפרסו יגרו לפגיעה בחייה של אזרחי ,הוא העובדה
שבפרשת  ÌÈÂ·Ëהקרבבכוח של התממשות הסיכו הוא אד ספציפי ולא ציבור בלתי
מסוי של אנשי.
לבסו ,שיקול ההוגנות בפיזור הסיכו להיפגעות בלתי מוצדקת מקי הצדקה נוספת
להחלת תנאי הס האמור של הסתברות ממשית לסכנה כתנאי לפגיעה שלטונית באד.
הצדקה זו היא ההערכה כי פגיעה בחירות בנסיבות המבטאות ייחוס בלתי מוצדק של
"אשמה" לפרט שחירותו מוגבלת – בי במוב הפורמלי של הטלת אחריות פלילית ובי
במוב מוסרי רחב יותר ,שעניינו זיהוי כוונה לפגוע באחרי או לפחות אדישות לכ –
היא פוגענית במיוחד .היא שונה מהגבלת חירות שנועדה למנוע פגיעה בלתי מכוונת.
הגבלה מהסוג האחרו אינה כרוכה בדר כלל בפגיעות נוספות מלבד אלה הישירות
הנובעות מהגבלת החירות עצמה ,ומכא הנטייה להסתפק במקרי כאלה בהשוואה בי
תוחלת הנזק לבי העלות )כפי שמקובל ,למשל ,בדיני נזיקי ,ביחס לקביעת אחריות בגי
מעשה רשלני( .לעומת זאת ,כאשר הגבלת החירות נועדה למנוע סיכו לפגיעה מכוונת
בזולת ,אזי במקרה שבו האד שחירותו הוגבלה לא היה פוגע בזולתו ג אלמלא הוגבלה
 35ע"א  ,Ó"Ú· ı¯‡‰ ÔÂ˙ÈÚ ˙‡ˆÂ‰ ' ÌÈÂ·Ë 9185/03פ"ד נח).(2003) 366 ,359 (1
 36ש.
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חירותו ,הפגיעה הבלתי מוצדקת בו היא עמוקה ורחבה יותר מחמת המשמעויות הנלוות
להגבלתו.
לאור כל זאת ,יציקת תוכ להכרה בזכויות יסוד מחייבת לקבוע כי אי להגביל את
חירותו של אד בנסיבות שבה הסיכו שהוא יוצר לאחרי נופל מס מסוי ,וכי
ה"אש" המצדיק פגיעה בזכות יסוד הוא אש אישי – לא קולקטיבי ,לא תורשתי ,ועל
כ ג לא שרירותי – בגי מעשה שנעשה או כזה הצפוי להיעשות ברמה ניכרת של
הסתברות37.
 .3מדיניות תיוג הפוגעת בקבוצת מיעוט
סוג שני של מקרי שבה יש להחיל את הדרישה כי הסיכו הנשק מ הפרט יעלה על
ס מסוי כתנאי למדיניות של תיוג שחלה עליו מכוח תחולתה על הקבוצה אליה הוא
משתיי – הוא זה שבו התיוג מייחס לחברי הקבוצה סיכו שהוא גדול יותר מזה הנשק
מיתר האזרחי ,בנסיבות שבה הקבוצה המתויגת היא קבוצת מיעוט הסובלת מקיפוח,
מהדרה או מחשד בחברה הנבחנת .סוג מקרי זה נובע מהנקודה שבה דנו זה עתה –
השאיפה להוגנות ,והמודעות לכ שהכוחות הפועלי כנגד הוגנות ה חזקי במיוחד
בחברה שסועה .חברה שסועה ליברלית תיזהר שקו הגבול המתוח בה בי המותר
לאסור לא ישורטט באופ המטיל את עיקר משא ההגבלה – היינו :מחיר מניעת הסיכו –
על המיעוט; חברה כזו ג תיזהר מפני חיזוק הכוחות החברתיי והפסיכולוגיי
המעמיקי את השסע ודוחקי להדרה ולקיפוח נוספי של המיעוט.
מעשית אנו פוגשי שני סוגי מקרי שבה מדיניות מוחלת באופ גור על קבוצה
של אנשי ,בלא לערו בדיקה אינדיבידואלית של הסיכו הנשק מכל אחד מה .בסוג
 37ראו הדיו ב"עקרו הנזק" :ג'ו סטיוארט מיל  ˙Â¯ÈÁ‰ ÏÚפרק ד' ,ובמיוחד בעמ' ) 162160עפר
קובר מתרג .(2006 ,השיקולי הנזכרי ה שהובילו את בית המשפט העליו להגיע לתוצאה אחרת
מזו שאליה הגיע בעניי  ,‰Ï‡„Úוזאת בפרשה חשובה שיש בה קווי ממשיי של דמיו לעניי
 – ‰Ï‡„Úעניי  ,ÔÂÁËÈ·‰ ¯˘ ' ÌÈÂÏÙלעיל ה"ש  .11באותו מקרה נשללה חוקיות החלטתה של
המדינה לוותר על דרישת הסיכו האישי בשמו של טע ביטחוני דוחק – שחרור שבויי והחזרת
נעדרי של ישראל באמצעות שימוש במעצר מנהלי של עצירי מלבנו כ"קלפי מיקוח" .הנשיא ברק
נימק את הכרעתו בדברי הבאי )ש ,בעמ' " :(742741המעבר ממעצרו המינהלי של אד שממנו
נשקפת סכנה לביטחו המדינה למעצרו המינהלי של אד שממנו אי נשקפת סכנה לביטחו המדינה,
אינו מעבר 'כמותי' .זהו מעבר 'איכותי' .המדינה עוצרת ,באמצעות הרשות המבצעת ,אד שלא ביצע
כל עבירה ,ואשר אי נשקפת ממנו כל סכנה ,וכל 'חטאו' – בהיותו 'קל מיקוח' .הפגיעה בחירות
ובכבוד היא כה מהותית ועמוקה ,עד שאי לסבול אותה במדינה שוחרת חירות וכבוד ,ג א נימוקי
של ביטחו המדינה מובילי לנקיטת צעד זה [...] .איש בעוונו ייעצר ואיש בחטאו יוחזק במעצר
מינהלי .אי עוצרי במעצר מינהלי אלא את מי שעצמו ,במעשיו שלו ,מהווה סכנה לביטחו המדינה.
כ במצב הדברי שקד לחקיקתו של חוקיסוד :כבוד האד וחירותו .כ בוודאי לאחר שחוקיסוד
זה נחקק ,והעלה את חירותו של אד ואת כבודו לרמה חוקתיתעלחוקית".
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אחד של מקרי הקבוצה שעליה מוחלת המדיניות הנדונה נקבעת על פי שיקולי
"ניטרליי" ,שאינ קשורי לזהות של הפרטי הרלוונטיי .דוגמה לכ היא עריכת
חיפוש בכליו של כל מי שמגיע למקו מסוי .עריכת החיפוש אמנ מבטאת חשש כללי
כלפי כל הפרטי שעליה מוחלת מדיניות זו ,א ההחלה הגורפת של המדיניות על כל
מי שמגיע למקו ,ללא הבחנה המבוססת על מאפייני אישיי של הפרט ,מקהה את
הפגיעה .במקרי מסוג זה די בהסתברות נמוכה לכ שכל אחד מ הפרטי הרלוונטיי
יבקש להסתיר בכליו חפ מסוכ כדי להצדיק מדיניות של בדיקה פשוטה ולא פולשנית.
משמע ,כאשר הפגיעה באינטרס המוג עצמו – הזכות לפרטיות – היא זניחה ,וכאשר
המדיניות הנבחנת אינה כרוכה בפגיעות נוספות שכ היא ננקטת על בסיס "אוניברסלי"
או רנדומלי ,נית לוותר על דרישת הסיכו האינדיבידואלי 38.לא כ כאשר הפרטי
הנמני ע הקבוצה שעליה מוחלת מדיניות התיוג נבחרי בהסתמ על מאפייני
המבטאי השתייכות קבוצתית שלה כגו היותו של אד ערבי ,ב דת מסוימת או
ממוצא עדתי מסוי; לא כ כאשר מאפייני אלה היוו ומהווי בסיס מתמש באותה
חברה להדרה ולאפליה של בני הקבוצות הללו .במקרי כאלה ,א המדיניות מבקשת
לסמ את אלה שה חשודי יותר מאחרי בנכונות לפגוע ,להפר את החוק וכדומה ,כי
אז הפגיעה הנוצרת היא מורכבת ורבת עצמה 39.פגיעה זו היא בעצ הסתעפות של
האפיו הראשו המקי את הדרישה לרמת ס של סיכו אינדיבידואלי ,קרי :מצב שבו
מדיניות התיוג פוגעת בזכות יסוד של המתויג – במקרה זה ,זכות היסוד לשוויו.
דוגמה מוכרת למדי היא הבדיקה המוגברת של נוסעי ערבי וכבודת בנמלי
התעופה 40.מגוו של פגיעות נולדות בעטיה של פרקטיקה זו .ראשית ,פגיעה בפרטיות:
 38השוו לפסק הדי האמריקני  ,Edmondלעיל ה"ש .31
 39לביקורת על השימוש במדיניות של תיוג על בסיס אתני ולאומי בשל ההשלכות השליליות העקיפות
הקשות הכרוכות בה ראו ,למשל ,Barak-Erez ,לעיל ה"ש DANIEL MOECKLI, HUMAN RIGHTS ;6
).AND NON-DISCRIMINATION IN THE ‘WAR ON TERROR’ 202-208 (2008
 40אי זה ברור עד תו מהי המדיניות המוחלת בפועל ,שכ המדינה סירבה עד כה לפרט מה
אמותהמידה המוחלות .ראו בש"א ) ‰ÙÂÚ˙‰ ˙Â„˘ ˙Â˘¯ ' Ë‡ÈÎ 6763/06פורס בנבו,
 ;(28.11.2006עת"מ )ת"א( ) ‰ÙÂÚ˙‰ ˙Â„˘ ˙Â˘¯ ' Ú„ÈÓ‰ ˘ÙÂÁÏ ‰ÚÂ˙‰ 1555/06פורס בנבו,
 .(15.11.2006מידע אנקדוטלי רב מופיע בדו"ח הבא :טארק איבראהי "חשודי בהיות ערבי,
איפיו גזעי של נוסעי בנתב"ג ובחברות תעופה ישראליות" ÊÎ¯Ó‰Â Ì„‡‰ ˙ÂÈÂÎÊÏ ˙È·¯Ú‰ ‰„Â‚‡‰
www.arabhra.org/Hra/SecondaryArticles/SecondaryArticlePage. (2006) ˙ÂÚÊ‚· ˜·‡ÓÏ
 .aspx?SecondaryArticle=1336ההערכה כי היותו של אד ערבי היא גור החור את )או לפחות
משפיע באופ ניכר על( ההחלטה א לנקוט כלפיו בדיקה קפדנית יותר מזו הנהוגה לגבי אזרחי
ישראליי אחרי מבוססת לא רק על מידע אנקדוטלי :בתגובתה לעתירה שבה התבקש בית המשפט
להכריז כי מדיניות התיוג האתנית בשדות התעופה אינה חוקית ,נמנעה המדינה מלטעו כי תיוג כזה
אינו מוחל .המדינה ציינה כי היא מתחייבת באופ כללי לעשות מאמ "למעט ככל האפשר בהבחנות
בי אזרחי המדינה" )ס' )25ד( לתגובה מקדמית מטע המשיבי ,מיו  ,12.3.2008בג" 4797/07
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ההשתייכות הקבוצתית מנתבת לעתי לבדיקה שהיא פולשנית יותר .שנית ,הבדיקה
המוגברת הסלקטיבית נעשית לעתי בפני אחרי ,וכאשר אי מדובר בפרוצדורה
אקראית )רנדומלית( אלא בפרוצדורה תלוית חשד אזי נלווה לה ג ממד של השפלה או
תיוג פומביי .שלישית ,יש בה ייחוס ¯˘ ÈÓשל חשד מוגבר המופנה כלפי אזרחי
מקבוצה אחת – האזרחי הערבי – בהשוואה לבני החברה האחרי .ייחוס של חשד
מוגבר לנכונות להרוג חפי מפשע הוא פוגעני מאוד 41.רביעית ,תיוג זה של גורמי
הביטחו הרשמיי של ישראל גורר השלכות על מידת הפליית )ובאופ כללי על
שבריריות מעמד( של בני קהילת המיעוט ,שכ הוא משפיע כמעט בהכרח על עמדת
והתנהגות של בני קהילת הרוב כלפי בני קהילת המיעוט באינטראקציות השונות
ביניה :בחיפוש של האחרוני אחר מקו עבודה או דירה להשכרה ,בבקש להיכנס
למרחבי ציבוריי שוני וכדומה 42.משו כ ,א א יופעלו אמצעי טכנולוגיי
שיצמצמו את הבדיקות הפומביות לנוסעי 43,אי בכ כדי להקהות באורח ניכר את מרב
השלכותיה הקשות של מדיניות זו .חלק חשוב מההשלכות הקשות של מדיניות זו נובע
מה"מדעות" לה ,להבדיל מאופ הפעלתה .הכוונה למודעות של האזרחי הערבי
לכ שמדינת שלה מבדלת אות ומסווגת אות רק בשל מוצא כמסוכני יותר
 .(‰ÙÂÚ˙‰ ˙Â„˘ ˙Â˘¯ ' Ï‡¯˘È· Á¯Ê‡‰ ˙ÂÈÂÎÊÏ ‰„Â‚‡‰א כ ,אי בדברי אלה כל הכחשה של
הטענה כי בגדר ה"ההבחנות" האמורות נכללת ג העובדה שהנוסע הוא ערבי .בהתחשב בעובדה
שזה מוקד הדיו בעתירה ,מכלל הלאו שומעי את הה.
 41להצבעה על ההשלכות השליליות העקיפות הקשות הכרוכות במדיניות זו ראו יור מרגליות "הפליה
סטטיסטית בשירות הביטחו"  ÌÈ˜ÒÚÂ ËÙ˘Óה  .(2006) 339336 ,323ע זאת ,ביקורתו של
מרגליות על התיוג האתני מתונה משלנו; דומה כי עמדתו פותחת לתיוג זה פתח שאינו צר.
 42מעבר לארבעת סוגי הנזקי שהוזכרו ,שה מובהקי למדי ,יש סוג נזק נוס ,שהתרחשותו והיקפו
ספקולטיביי יותר .כוונתנו להשפעתה האפשרית של מדיניות התיוג על התנהגות של הפרטי
השוני שה מושאיה .השפעה אפשרית אחת היא "אפקט פיגמליו" במהופ – נבואה רעה
המגשימה את עצמה – משמע :החשדה ופגיעה בחפי מפשע כמקורות לתסכול ,להתנגדות
ולהצטרפות לפשע .השפעה אפשרית אחרת ,בכיוו אחר ,היא מיקוד של מאמצי האכיפה )למשל
כנגד סחר בסמי( ביחידיה של קבוצה מסוימת עשוי להגביר את הנטייה של מי שאינו נמנה ע
קבוצה זו להפר את החוק .לדיו בדוגמה האחרונה ראו ,למשלJohn Knowles, Nicola Persico & ,
Petra Todd, Racial Bias in Motor Vehicle Searches: Theory and Evidence, 109 J. OF POL.
).ECON. 203 (2001

 43בתשובתה לעתירה תלויה ועומדת כנגד התיוג בשדות התעופה ,בג" ˙ÂÈÂÎÊÏ ‰„Â‚‡‰ 4797/07
 ,‰ÙÂÚ˙‰ ˙Â„˘ ˙Â˘¯ ' Ï‡¯˘È· Á¯Ê‡‰הבטיחה המדינה למת את הפגיעה בפרטיות ואת ההשפלה
הנלוות לבדיקה שונה ולא רנדומלית שהיא פומבית ,וזאת בהדרגה ,עד ינואר  .2011המדינה דיווחה
כי יוכנסו לשימוש מכשירי שיקו משוכללי והבדיקה המיוחדת של "כבודת הבט" של הנוסע
הערבי )המטע הנשלח לבט המטוס( תיעשה שלא בנוכחות הנוסעי האחרי .אשר לבדיקה של
כבודת היד ושל הנוסע עצמו ,המדינה הסתפקה ,כאמור לעיל ,בהבטחה כללית לעשות מאמ "למעט
ככל האפשר בהבחנות בי אזרחי המדינה".
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וכחשודי יותר מאחרי בנכונות להרוג חפי מפשע; ולמודעות של בני קהילת הרוב
לאופ שבו רשויות הביטחו מסווגות את האזרחי הערבי .שו מכונת שיקו לא
תעלי את שתי הבעיות הללו.
יש המציעי לנפגעי לא להיפגע אישית אלא לראות את הדברי כ"מדיניות יעילה
של ניהול סיכוני ,הפועלת לטובת כול" .זוהי גישה לא ראויה .ראשית ,היא משיבה
בטע של "יעילות" לשאלה מדוע לא לנקוט בדיקה אוניברסלית ,קרי :בדיקה זהה לכל
האזרחי הישראליי העולי לטיסה )או בדיקה קפדנית רנדומלית( ,בהתבסס על ההנחה
כי בדיקה אוניברסלית תצרי עוד בודקי ולחלופי תהא כרוכה בזמ המתנה ממוש
יותר בהליכי טרו הטיסה .אול ,חיסכו בזמ או חיסכו במשאבי אינ תשובה
מספקת לפגיעה ממשית בזכויות אד .שנית ,תשובה מעי זו נתקלת בקושי מוגבר
בחברה שסועה ,שהרי היא נעדרת "מס בערות" 44.השסע האתנילאומי הוא חד ,ואי
השתייכויות צולבות שמקהות אותו .ההשתייכות ניתנת לזיהוי קל באמצעות שפה,
מבטא ,ש המופיע בדרכו וכדומה .בנסיבות מעי אלה ,שיקולי של חיסכו בזמ
ובמשאבי אל מול משא הבדיקה המתייגת מתפצלי באורח חד .דפוס ההתמודדות ע
הסכנה מוכרע באמצעות גלגולה של עלות ההתמודדות באופ מוטה כנגד בני קבוצה
שאליה לא ישתייכו מקבלי ההכרעות לעול.
זהו הטע המרכזי שבשלו האמנה הבינלאומית לזכויות אזרחיות ופוליטיות משנת
 1966קובעת ,בוזמנית ,כי נית להגביל את היקפ של רוב הזכויות והחירויות במצבי
חירו לאומי ,אול אי בשו אופ לגר#ע או להתנות על הזכות לאיסור האפליה )סעי
 4לאמנה( .במילי אחרות :בני אד אינ רשאי לנסות לקנות את ביטחונ על ידי
פגיעה מפלה באחרי ,ואי ה רשאי להפו בני אד אחרי לאמצעי להשגת
ביטחונ .ה רשאי )בסייגי של מידתיות( לשנות את "שולי הסיכו" שה נוטלי
בעת חירו ,משמע :לפגוע יותר מהמותר בימי שלו בחופש התנועה ,בחופש הביטוי,
בפרטיות ,בקניי וכדומה ,א ה צריכי להחיל את השינוי הזה על הכול ,ללא הפליה.
בתמצית ,ההיתר לשנות את "שולי הסיכו" .È·ÈË˜ÏÒ Á¯Â‡· ÔÎ ˙Â˘ÚÏ ¯ÂÒÈ‡· ‚ÈÂÒÓ
נאסרת לפיכ הטיה על בסיס השתייכות קבוצתית ,ובתו כ נאסר המעבר ממבח סיכו
" 44מס בערות" הוא תפיסה היפותטית לזיהוי התנאי שיהפכו החלטה הקצאתית לצודקת והוגנת
באופ מלא .תפיסה זו גובשה על ידי רולס בספרו הקלסי JOHN RAWLS, A THEORY OF JUSTICE
) .(1971בעול הריאלי לא נית כמוב לגבש את התנאי המתקיימי מאחורי מס בערות ,א יש
נסיבות שמתקרבות לכ יותר מאחרות .כ ,למשל ,אנו מדברי על בתי משפט כמוסדות המחויבי
להקשיב ובאופ מעמיק לקולות שוני ,וכמוסדות שבפועל חשופי ליותר זוויות ראייה מרשויות
הביטחו – ולכ ג כמוסדות טובי יותר במלאכת האיזו שבדר כלל מתקיימת כא .כמו כ ,חברת
אנושיות שבה ההשתייכויות השונות של חבריה ה צולבות ,להבדיל מחופפות )כמו בישראל( ,יש
בה באופ חד פחות הבחנה בי "אנחנו" ל"ה"' ,ויותר "בערות" ביחס להשתייכות ,ועל כ סיכוי רב
יותר להוגנות.
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אישי למבח סיכו קולקטיבי .אשר על כ איננו מסכימי ע העמדה כי לש הצדקה של
תיוג אתני די בהצבעה על כ שהתועלת הנובעת מהחלת מדיניות זו עולה על עלותה45.
תיוג הכולל יסוד אתני ומופיע בחברה שסועה יהא מוצדק רק א הערכת סיכו
אינדיבידואלית תומכת בו ,קרי :הסיכו )ג א הממוצע( הנשק מכל אחד ממושאי
התיוג הוא ניכר.
הטיעוני שפרסנו זה עתה מסייעי להשיב לכמה טיעונינגד המופיעי בכתיבה
שביקשה להצדיק תיוג או לתמו בתוצאתו של פסק די חוק האזרחות והכניסה לישראל.
טיעו אחד נוגע לכשרות של תחשיבי אקטוארי ,הנשעני ומסתפקי ב"ראיות
סטטיסטיות" .על פי תפיסתנו ,הנכונות הקיימת להסכי ע פרמיית ביטוח רכב
דיפרנציאלית – כזו המעדיפה נשי נהגות מנהגי גברי ,או נהגי מבוגרי מנהגי
צעירי – כלל אינה מכשירה את קבלתו של תיוג ביטחוני של אזרחי ערבי.
הדיפרנציאציה בפוליסת הביטוח מגלמת מצב שבו "הקבוצה החשודה" – הנשי – היא
דווקא המוטבת של אותה דיפרנצאציה .בדוגמה השנייה ,הדיפרנציאציה משקפת יחס
מטיב לנהגי המבוגרי ,שהיו פע צעירי ועתה יש לה ילדי צעירי שבהמש
ייהפכו למבוגרי וייהנו מאותה הטבה; אבל אי יהודי שהיו ערבי או שיהיו ערבי,
ועל כ ההחלטות הפוגעות באחרוני צריכות להיבח תחת חשד 46.באופ דומה ,אי ג
כוח רב להיקש אחר שהוצע – לחקיקה שקובעת באופ חד דרישת גיל ,דוגמת הגיל שבו
מתגבשת הזכות לבחור ,תו ויתור על היכולת להוכיח התגבשותה של בגרות או בשלות
בגיל שהוא צעיר מדרישת הס 47.דרישות מעי אלה ה ‡ ˙ÂÈÏÒ¯·ÈÂועל כ אינ
מעוררות את החשד שמתעורר בענייננו .נקודה חשובה נוספת :מה שמחדד עוד את קשיי
ההיקש כלפי הדוגמה של גיל ההצבעה או כלפי הדוגמה של רמת הסיכו הנשקפת
באורח ממוצע מנהגות בהשוואה לנהגי ,או מנהגי מבוגרי בהשוואה לנהגי צעירי,
הוא שכול דוגמאות למצבי שבה התמונה הסוציולוגית מאשרת ,ברמה של מובהקות,
את שמבקשי לבסס עליה .אשר על כ ,ההסדר המתבסס על אותה תמונה אמנ פוגע
שלא בצדק בכמה בני אד ,א זהו מיעוט קט בקרב הקבוצה )למשל :אות נהגי
צעירי שה זהירי ברמה הדומה לנהגי מבוגרי( .משמע ,הסדר זה מגיב באורח
הול לרוב הגדול של המקרי שעליה הוא חל .אול במקרה של חוק האזרחות
והכניסה לישראל ,כמו ג בדוגמת התיוג בשדות התעופה ,מצב הדברי הפו בתכלית:

 45לעמדה מסוג זה ,שהיא כאמור שגויה בעינינו ,ראו ,למשל ,מרגליות ,לעיל ה"ש  ,POSNER ;41לעיל
ה"ש  ,28בעמ'  ,HEYMANN & KAYYEM ;120116לעיל ה"ש  ,10בעמ' .108101
 46השוו ע דבריו של הנשיא ברק בפרשת ˜" :Ô‡„Úטיפול שונה בשל דת או לאו הוא טיפול 'חשוד'
והוא לכאורה טיפול מפלה" .בג"  ,Ï‡¯˘È ÈÚ˜¯˜Ó Ï‰ÈÓ ' Ô‡„Ú˜ 6698/95פ"ד נד)276 ,258 (1
).(2000
 47להיקש זה ראו אורגד ,לעיל ה"ש .6
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הנפגעי שלא בצדק אינ א מיעוט קט של המקרי הנופלי בגדרו של ההסדר
החוקי; ה הרוב המוחלט שלו.
 .4בחינת תוקפו של חוק האזרחות והכניסה לישראל לאור המבח ההסתברותי
לאור הטיעו שהובא לעיל ,לש הערכתו של הסדר שלטוני יש לבדוק א מתקיי בו
לפחות אחד משני המאפייני שתוארו לעיל ,באופ המחייב את החלת הערכת הסיכו
האינדיבידואלית – המבח ההסתברותי – כתנאי להכרה בתוקפו של הסדר זה .בשורות
הבאות נבקש להצביע על כ ששני המאפייני כאחד מתקיימי בהסדר שנקבע בחוק
האזרחות והכניסה לישראל .ה מופיעי בעניינו ומאתגרי אותו במצטבר.
)‡( ‰ÁÙ˘Ó ÈÈÁÏ „ÂÒÈ‰ ˙ÂÎÊ· ‰ÚÈ‚Ù
כל שופטי ההרכב בפסק הדי בעניי  ‰Ï‡„Úהסכימו כי חוק האזרחות והכניסה לישראל
גור לפגיעה בזכות היסוד לחיי משפחה .המחלוקת ביניה בהקשר זה נגעה ל‰„ÓÚÓ
של זכות זו :הא היא זכות חוקתית שהפגיעה בה כפופה לביקורת שיפוטית חוקתית?
בפסק הדי יש רוב מכריע – שמונה שופטי מול שלושה – לעמדה שלפיה המדיניות
שנקבעה בחוק האזרחות והכניסה לישראל פוגעת בזכות היסוד החוקתית לחיי משפחה
של ב הזוג הישראלי ,המוגנת מכוח הזכות לכבוד האד .תמכו בעמדה זו ששת
השופטי שסברו כי החוק אינו חוקתי ,ושני שופטי נוספי ,השופטי עדיאל
וריבלי 48.רק שלושה מבי אחדעשר השופטי – המשנה לנשיא חשי והשופטי
גרוניס ונאור – התנגדו לקביעה זו וקבעו כי א שהזכות לחיי משפחה היא זכות יסוד,
הזכות לממש אותה במדינת אזרחותו של ב הזוג הישראלי אינה זוכה למעמד חוקתי.
אשר למחלוקת בשאלת ההגנה החוקתית על זכות זו אנו סבורי כי העמדה שזכתה לרוב
ניכר בפסק הדי היא נכונה ומנומקת היטב .ע זאת ,משו שסוגיה זו נדונה כבר
בהרחבה בספרות 49,לא נדו בה כא 50.כ או כ ,לצור טיעוננו לא נדרש כי זכות
 48עניי  ,‰Ï‡„Úלעיל ה"ש  ,2בפס'  3לפסק דינו של השופט עדיאל; ש ,בפס'  8לפסק דינו של השופט
ריבלי.
 49ראו ,בי היתר ,דוידוב ,יובל ,סב ורייכמ "מדינה או משפחה?" ,לעיל ה"ש  ,6בעמ' ;665659
בשמש ,לעיל ה"ש  ,6בעמ' .8264
 50בשולי הדברי אנו מבקשי לציי כי הנימוק שהציע המשנה לנשיא חשי לעמדתו – כי אי להקנות
מעמד חוקתי לאותו היבט של זכות היסוד לחיי משפחה העוסק בזכות הבחירה של בני הזוג לחיות
יחדיו במדינתו של אחד מה – מעורר לא מעט תמיהות .לשיטתו של המשנה לנשיא" ,האינטרס
החזק והמכריע של המדינה בשמירה על זהותה של החברה בישראל יש בו כדי לגבור ] [...על עוצמת
הזכות לחיי משפחה ככל שהדברי אמורי בהגירתו של ב זוג זר לישראל" )עניי  ,‰Ï‡„Úלעיל
ה"ש  ,2בפס'  62לפסק דינו( .לפי גישה זו" ,הכרה בקיומה של חובה חוקתית המוטלת על המדינה
להתיר כניסת של בנימשפחה זרי ,פירושה אינו אלא העברת הריבונות לידי כל אזרח ואזרח
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היסוד הנפגעת תהא בעלת מעמד חוקתי .די בהיותה זכות יסוד .אשר על כ ,בהינת
ההכרה בכ שמניעת כניסה של ב זוג זר לאר והשתקעות בה פוגעת פגיעה ממשית
בזכויות יסוד של ב הזוג הישראלי ,תנאי הכרחי ללגיטימיות של הסדר זה הוא כי הסיכו
הנשק לביטחו המדינה מב הזוג הזר עולה על ס מסוי.
במסגרת ההערכה של הסיכו הנשק מב הזוג יש מקו להתחשב בעובדת היותו של
אד תושב של מדינת אויב .אול ,עובדה זו כשלעצמה אינה מקיימת את הדרישה כי
הפגיעה בזכות היסוד תיעשה רק א הסיכו הנשק מב הזוג הוא  51.¯ÎÈכאמור לעיל,
הדרישה הנובעת מ הגישה שאנו מכני "הערכת סיכו אינדיבידואלית" היא כי בחינת
החוקתיות של המדיניות שננקטה תיעשה בהתא לקביעה מהו הסיכו הנשק מכל אחד
מחברי הקבוצה ,ולא מ הקבוצה כולה .לכ ,א אי מקיימי בחינה נפרדת של כל
מבקש מעמד ,לש אמד הסיכו הטמו בו ,הרי שבחינת תוקפו של החוק מחייבת
לפחות להערי מהו הסיכו הנשק מאד שהמידע היחיד הידוע לגביו הוא היותו תושב
בנפרד ,וממילא פוגעת היא ביכולתה של המדינה להתוות את דרכה ולכבד את מורשתה" )ש ,בפס'
 .(55אי זה ברור מכא מדוע "האינטרס החזק והמכריע של המדינה בשמירה על זהותה של החברה
בישראל" ,ג א מכירי בו ,מצדיק את שלילת ההכרה בזכותו של אזרח ישראל כי בקשתו לצר
אליו לאר את ב זוגו לא תידחה בנסיבות שבה הסיכו הנשק מב הזוג הוא קלוש .יתר על כ:
קשה להבי מדוע האינטרס "בשמירה על זהותה של החברה" ראוי למעמד "מכריע" ,השולל הכרה
במגבלות חוקתיות כלשה המוטלות על כוחו של הרוב לפגוע בזכות של אזרח ישראלי לקיי חיי
משפחה בישראל ע ב זוגו הזר .כידוע ,התפיסה המקובלת היא כי העובדה שהכרה בזכויות יסוד
חוקתיות עלולה למנוע מימוש מלא של אינטרסי ציבוריי חיוניי אינה מספיקה כדי לשלול את
הצור בסייגי חוקתיי על הגבלת .תפיסת "החוקתיות" מבוססת על קיומ המשולב של אינטרסי
ציבוריי חיוניי ,של זכויות יסוד חוקתיות ,ושל הכרה בכ שזכויות אלו אמנ אינ מוחלטות א
גבולותיה קבועי בחוקה ופגיעה בה צריכה להיות כפופה לפיכ לבקרה בדמות ביקורת שיפוטית
על חקיקה .לביקורת דומה ראו בשמש ,לעיל ה"ש  ,6בעמ' .7864
 51סוגיה דומה נדונה לאחרונה במסגרת בחינת תוקפו של חוק כליאת של לוחמי בלתי חוקיי,
התשס"ב ,2002ס"ח  ,192ש נקבע ,בס'  ,7כי "יראו אד שנמנה ע כוח המבצע פעולות איבה נגד
מדינת ישראל או שנטל חלק בפעולות איבה של כוח כאמור ,בי במישרי ובי בעקיפי ,כמי
ששחרורו יפגע בביטחו המדינה כל עוד לא תמו פעולות האיבה של אותו כוח נגד מדינת ישראל,
וזאת כל עוד לא הוכח אחרת" .בית המשפט קבע כי "סעי  7לחוק אינו מאיי את החובה המוטלת
על המדינה להוכיח את מסוכנותו ]האינדיבידואלית[ של העצור" :עניי  ,Ï‡¯˘È ˙È„Ó ' ÈÂÏÙלעיל
ה"ש  ,11בפס'  21לפסק דינה של הנשיאה ביניש .יש לשי לב כי הוראה זו חמורה פחות מזו שבחוק
האזרחות והכניסה לישראל ,שכ היא קובעת חזקה הניתנת לסתירה )בניגוד לחזקה החלוטה בדבר
מסוכנות ב הזוג הזר הקבועה בחוק האזרחות והכניסה לישראל( ,והיא מתייחסת למי שנמנה ע
ארגו טרור )להבדיל מהסתפקות בהיות ב הזוג הזר תושב ישות מדינית עוינת( .בית המשפט הותיר
בצרי עיו את השאלה א החזקה שנקבעה בס'  7תקפה חוקתית ,א זאת לאור הפרשנות שהוא נת
להוראה הנזכרת ככזו המחייבת הוכחת מסוכנות אינדיבידואלית של העצור ,ולאור הצהרת המדינה
כי היא נמנעת משימוש בחזקת המסוכנות )ש ,בפס' .(24
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או אזרח של מדינת אויב מסוימת )וכ היותו בטווח גילאי מסוי( .יש לבחו בהקשר זה
בעיקר את הנתוני הידועי מניסיו העבר באשר לתושבי אותה מדינה שהיגרו לישראל
במסגרת איחוד משפחות.
איננו שותפי כלל לעמדתו של המשנה לנשיא חשי כי "הלכה טבעית ופשוטה זו –
כי אזרח זר שנשק ממנו סיכו לביטחו המדינה לא יורשה להיכנס אל תו המדינה –
גוזרת מעצמה ,כמו מאליה ,מסקנה כי בעת מלחמה לא יורשו אזרחי אויב להיכנס אל
המדינה ,שכ חזקה עליה כי מסכני ה את ביטחוהמדינה ואת ביטחוהציבור"52.
זילברש תומכת בעמדה דומה ,בהתבסס על הטענה כי "הנחתהמוצא במקרה כזה היא
שאזרחיה של מדינה הנמצאת במלחמה ע מדינה אחרת אינ נאמני למדינה שאליה
ה מבקשי להיכנס .ה אזרחי של מדינת אויב ,ונאמנות למדינת אזרחות גוררת
באופ ישיר העדר נאמנות למדינה שאליה ה מבקשי להגר" 53.לעניות דעתנו ,עמדה זו
מתעלמת משורה של משוכות הניצבות בדרכה.
ראשית ,היא מתעלמת משינויי שהתחוללו במשפט הבינלאומי מאז מלחמת העול
השנייה ,דווקא בשל מה שאירע בה בהקשר זה – שינויי שהביאו לצמצו ניכר בהיקפה
של הדוקטרינה בדבר "נתיני אויב" ,ובוודאי לביטול החזקה החלוטה בדבר הסיכו
הנשק מה וההצדקה האוטומטית להטלת הגבלות עליה 54.שנית ,יש להבחי היטב
בי זר "סת" לבי זר שב זוגו ו/או ילדיו נמצאי באר אחרת שבשעריה הוא מבקש
 52עניי  ,‰Ï‡„Úלעיל ה"ש  ,2בפס'  78לפסק דינו של המשנה לנשיא חשי.
 53זילברש ,לעיל ה"ש  ,6בעמ'  .102לעמדה דומה ראו ג  ,Carmiלעיל ה"ש  ,6בעמ'  ;44אורגד,
לעיל ה"ש John Finnis, Nationality, Alienage and Constitutional Principle, 123 L. Q. ;6
).REV. 417 (2007
 54בי היתר ,אמנת ז'נבה הרביעית משנת  1949בדבר הגנת אזרחי בימי מלחמה מגדירה "נתיני אויב"
כ"אנשי מוגני" לצור האמנה ,וקובעת כי "אי לצוות על עצירת של מוגני או על ייחוד מקו
מגורי לה ,אלא א כ בטחונה של המעצמה העוצרת מצרי את הדבר לחלוטי" )ס'  ;(42נקבע
ש ג כי "כל מוג שהוש במעצר או שייחדו לו מקו מגורי ,יהיה זכאי לכ ,שבית משפט מתאי
או ועדה מינהלית מתאימה ] [...ידונו מחדש בפעולה זו בהקד האפשרי" )ס'  ,(43וכי יש לקיי
בחינה תקופתית ,לפחות פעמיי בשנה ,בדבר הצדקת המש ההגבלות )ס'  .(43כפי שציי כג,
הוראות אלה מלמדות על כ שהדי הבינלאומי אינו מכיר עוד בכ שעצ היותו של אד "נתי
אויב" מהווה בסיס מספיק להטלת מגבלות על חירותו ,אלא נדרשת הערכה של הסיכו הנשק מכל
אד באופ אישי .ראו  ,Kaganלעיל ה"ש  ,6בעמ'  .284זו ג עמדת הצלב האדו בעניי זה:
“When the Convention stipulates that the position of an enemy alien must not be
considered solely in the light of his legal nationality, it in fact invites belligerents to take
into consideration a whole set of circumstances which may reveal what might be called the
‘spiritual affinity’ or ‘ideological allegiance’ of a protected person” (INTERNATIONAL
COMMITTEE OF THE RED CROSS, COMMENTARY, CONVENTION (IV) RELATIVE TO THE
PROTECTION OF CIVILIAN PERSONS IN TIME OF WAR art. 44(2) (12.08.1949) available at
.www.icrc.org/ihl.nsf/COM/380-600050?OpenDocument
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לבוא .הזכות לחיי משפחה היא זכות אד ,לא זכות אזרח דווקא ,ועומדת לו לאד
בגדרה היכולת "ללכת אחרי" ב זוגו למקו שבו ה בוחרי לבסס את חייה .הזוגיות,
ולמצער הנישואי ,הופכי את ב הזוג הזר לשונה מהותית מאד המידפק על שערי
המדינה בחיפוש אחר פרנסה ,למשל .על כ ,א תפיסתו של המשנה לנשיא חשי
מבוססת על "היעדר זכות" לזראויב ,ואפילו היינו מקבלי מרכיב זה של עמדתו ,הרי
שהוא מתעל מייחודו של הזראויב המסוי הנפגע כא .שלישית ,עמדה זו פוסחת ג
על כ שסיווג של הפלסטיני כ"זראויב" הוא בעייתי ,שכ ישראל חבה כלפיה
חובות מיוחדות ,ה כ"נתיניה המוגני" תחת משטר כיבושה ,וה מכוח העובדה
שכיבושה מתמש כמעט שני דורות ,ובמהלכו התקיימו ומתקיימי יחסי גומלי טבעיי
בינ לבי בני עמ ,האזרחי הערביפלסטיני של ישראל 55.רביעית ,קשה לקבל
עמדה שאינה מבחינה בי חובת הנאמנות הפורמלית של אזרח למדינתו לבי השאלה
העובדתית למי נתונה נאמנותו של אד .העמדה האמורה מבוססת ,כ נראה ,על החזקה
החלוטה כי הנאמנות של אד לאר המוצא שלו עומדת בעינה ג א בחר להגר
למדינתו של ב זוגו ולהתאזרח בה .איננו סבורי כי יש מקו לחזקה חלוטה מסוג זה56.
חמישית – וזו הנקודה שבה עמדתו הנזכרת של המשנה לנשיא חשופה לקשיי בצורה
הגלויה ביותר – עמדה זו מתעלמת מכ שג אילו היינו מקבלי טענה בדבר "היעדר
זכות" כשהיא מושמעת על ידי הנתי שהוא זראויב ,עדיי קמה טענת זכות מובהקת של

 55דוידוב ,יובל ,סב ורייכמ "מדינה או משפחה?" ,לעיל ה"ש  ,6בעמ'  ;696695בשמש ,לעיל ה"ש
 ,6בעמ'  ;8483גרוס ,לעיל ה"ש  ,6בעמ'  ,Peled ;8483לעיל ה"ש  ,6בעמ' ,Kagan ;617616
לעיל ה"ש  ,6בעמ'  .297כמו כ ראו את דבריה של השופטת )בדימוס( דורנר בריאיו קצר ,שנית
סמו לאחר מת פסק הדי )אורית שוחט "דורנר :דברי חשי אומללי – שופטי חייבי לקחת
סיכוני" " :(25.5.2006 ı¯‡‰אנחנו מדברי על נישואי בי ערבי פלשתינאי בני ע אחד,
לפעמי בני משפחה אחת ,לפעמי רק גדר עוברת ביניה ,לפעמי זה בכלל כפר אחד ,וה'אויב' הזה
שמדובר בו עובד כא ,ואנחנו נותני לו שירותי רפואה ,ויש לנו אפשרות לבדוק ]כל אחד מאלה[
שמתחתני ומבקשי לגור בישראל ,כמו שעשינו עד היו" .והיא מוסיפה ש נקודה אחרת ,המטילה
צל על תכליתו המוצהרת של החוק" :למה דווקא תעודת הזהות שתהיה לה היא המסכנת את
ביטחו המדינה ולא התעודה הכחולה של  231אל הפלשתינאי שסיפחנו במזרח ירושלי?".
 56לביקורת דומה ראו  ,Kaganלעיל ה"ש  ,6בעמ' “The enemy nationals rule is rooted in a :287
historical era in which civilian status during warfare was bound up in the assumption that
citizens are inexorably linked to their sovereign governments. […] The enemy nationals
concept is even more artificial in the context of conflict with non-state organizations such
as those involved in the War on Terror. It makes little sense to presume automatic loyalty
between citizens and a sovereign government in a conflict defined by the prominent role of
” .non-state actorsראו ג דוידוב ,יובל ,סב ורייכמ "מדינה או משפחה?" ,לעיל ה"ש  ,6בעמ'
 Barak-Erez, ;698696לעיל ה"ש  ,6בעמ'  ,MOECKLI ;4לעיל הערה  ,39בעמ' .191180
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האזרח או התושב שנמנע ממנו איחודו ע אותו ב זוג זר 57.זכות זו מקימה ·‰ÓˆÚ ÈÙ
את הדרישה שהצגנו כהכרחית – הצור להראות כי הנפגע הוא מסוכ או נושא סיכו
)כא ,מכוח התא המשפחתי שהוא יוצר( וזאת בהסתברות של ממש.
מעבר לכל אלה ,כפי שנראה בפרק ד להל ,א א הסיכו הנשק מב זוג מסוי
הוא ניכר דיו ,יש להוסי ולהוכיח כי אמצעי פוגעניי פחות אי בה כדי להפחית את
הסיכו הנשק מב הזוג אל מתחת לס הנדרש כדי להצדיק את הפגיעה בזכות היסוד.
אמצעי כאלה יכולי להיות ,למשל ,דרישה לניתוק הקשר הפורמלי של ב הזוג הזר ע
מדינת המוצא שלו ,החלת פיקוח מוגבר על ב הזוג הזר בשני הראשונות לשהותו באר
)ואפילו הלי אזרוח ממוש יותר( ,ולכל הפחות מת אישורי כניסה קצרי לשהייה
בישראל בדומה לאלה הניתני לתושבי השטחי המבקשי לעבוד בישראל.
)·( ËÂÚÈÓ ˙ˆÂ·˜· ˙Ú‚ÂÙ‰ ‚ÂÈ˙ ˙ÂÈÈ„ÓÎ ˙ÂÁÙ˘Ó „ÂÁÈ‡ ÏÚ ¯ÂÒÈ‡‰
טע נוס – מצטבר – המצדיק את ההחלה של הדרישה ההסתברותית ביחס לחוק
האזרחות והכניסה לישראל הוא אפיו של החוק כמגבש תיוג אתני אסור .הדיו בפסק
הדי בעניי  ,‰Ï‡„Úבהפליה על בסיס של השתייכות קבוצתית ,התמקד בעיקרו בהיבט
אחד הנובע מ ההסדר שנקבע בחוק האזרחות והכניסה לישראל .שבעה מהשופטי
קבעו כי החוק פוגע בזכות החוקתית של אזרחי ישראל הערבי לשוויו  58.כפי
שהסביר הנשיא ברק:
הרוב המוחלט של הישראלי הנישאי לבני זוג פלסטיני תושבי האזור
הינ ערבי אזרחי ישראל או תושביה .פגיעתו של החוק ממוקדת א כ
בערבי הישראלי .אמת ,ג ישראלי שאינ ערבי אינ רשאי לחיות
בישראל יחד ע בני זוג פלסטיני תושבי האזור .אול מספר של אלה
בטל בששי .המסקנה היא שחוק האזרחות והכניסה לישראל מגביל,
הלכה למעשה ,את זכות של ערביי ישראל ,ושלה בלבד ,לממש את
זכות לחיי משפחה59.
עניינו של היבט זה הוא בהפליה בהקצאת משאב חברתי )היתרי הגירה( ובהפליה
בחלוקת הנטל שבו נדרשי אזרחי מקבוצה מסוימת לשאת )פגיעה בזכות לחיי
משפחה( לש קידו ההגנה על ביטחו המדינה .אנו מבקשי להעיר הערה קצרה ביחס
 57דוידוב ,יובל ,סב ורייכמ "מדינה או משפחה?" ,לעיל ה"ש  ,6בעמ'  ;397בשמש ,לעיל ה"ש .6
 58עניי  ,‰Ï‡„Úלעיל ה"ש  ,2בפס'  5246לפסק דינו של הנשיא ברק; ש ,בפס'  7לפסק דינה של
השופטת ביניש; ש ,בפס'  1816לפסק דינו של השופט ג'וברא; ש ,בפס'  4לפסק דינה של
השופטת חיות; ש ,בפס'  1לפסק דינה של השופטת פרוקצ'יה; ש ,בפס'  9לפסק דינו של השופט
ריבלי; וש ,בפס'  7לפסק דינו של השופט לוי.
 59ש ,בפס'  46לפסק דינו של הנשיא ברק.
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לסוגיה זו וכ לטעו כי החוק מפלה ג במוב נוס .החוק יוצר תיוג כפול – תיוג ישיר
של התושבי הפלסטיני ותיוג עקי של אזרחי ישראל הערבי – וג משו כ יש
להחיל לגביו את הדרישה ההסתברותית שתוארה לעיל.
בפסק הדי התגלעה מחלוקת בי השופטי בשאלה א החוק כלל נושא הפליה נגד
אזרחי ישראל הערבי ,או שמא מופיעה כא "הבחנה רלוונטית" בי בני זוג זרי שה
נתיני אויב לבי מי שאינ כאלה .לגישת של השופטי שקבעו כי החוק תק:
חוק האזרחות והכניסה לישראל ]קובע [...הבחנה ראויה ומותרת היא בי
מי שנישאו לזרי שה פלסטיני 'נתיני אויב' וחזקה עליה כי מהווי
ה פוטנציאל לסיכוני ביטחו לתושבי המדינה ,לבי מי שנישאו לזרי
שאינ 'נתיני אויב' [...] .מניעה ]של הגירת פלסטיני תושבי האזור
לישראל[ פוגעת אמנ בקבוצת מיעוט שרוב מכריע בה ה ערבי ,א
פגיעה זו נגזרת היא מנישואיה לנתיני האויב העלולי לסכ את הציבור
בישראל ולא מהיות ערבי60.
לעומת זאת ,השופטי שסברו כי החוק מפלה שלא כדי קבעו כי לאור האופי הגור של
האיסור אי לראותו כמבטא "הבחנה רלוונטית":
"ההבחנה עליה מושתת חוק האזרחות והכניסה לישראל ] [...היא
ההבחנה בי בני זוג זרי של ישראלי שה פלסטיני תושבי האזור,
לבי בני זוג זרי של ישראלי שאינ .ביסוד הבחנה זו לא עומד הסיכו
הביטחוני הנשק מב הזוג הפלסטיני מהאזור ,שכ ג א אי כל נתו
באשר לסיכו הנשק ממנו ,ואפילו מוכח הלכה למעשה שאינה נשקפת
ממנו סכנה ,כניסתו לישראל אסורה .מסקנתי היא ,א כ ,שפגיעתו הקשה
של חוק האזרחות והכניסה לישראל במימוש זכות של בני הזוג
הערביהישראלי ,ושלה בלבד ,לחיי משפחה בישראל ,אינה נשענת
על הבחנה רלוונטית61.
אכ ,אי להכחיש שיש הבדל בי הסיכו הנשק מבני זוג שה "נתיני אויב" לבי מי
שאינ כאלה ,כ שההבחנה המוחלת בחוק האזרחות והכניסה לישראל היא הבחנה
רלוונטית לעניי הקטנת הסכנה לביטחו הציבור .אול ,השאלה היא א די בעובדה זו
כדי לקבוע כי מדיניות זו אינה מפלה .פגיעת החוק בשוויו היא בלתי חוקתית משו
שהשונות בי קבוצת בני הזוג הזרי שה "נתיני אויב" לבי מי שאינ כאלה אינה

 60ש ,בפס'  92לפסק דינו של המשנה לנשיא חשי.
 61ש ,בפס'  50לפסק דינו של הנשיא ברק.
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גדולה במידה שדי בה כדי להצדיק את הפגיעה בחפי מפשע ואת הפגיעה בשוויו
שהיא תולדת מדיניות זו .כפי שהסביר זאת הנשיא ברק:
הדי היה ע המדינה אילו קבע חוק האזרחות והכניסה לישראל כי ב זוג
ישראלי )יהודי או ערבי( אינו רשאי לממש את חיי המשפחה בישראל
במקו שנשק מב הזוג הזר סיכו ביטחוני .במצב דברי זה היה נוצר,
אמנ ,הלכה למעשה ,שוני בי בני הזוג הישראליהיהודיי )אשר
זכות לממש את חיי הנישואי לא הייתה נפגעת עלידי החוק( לבי בני
הזוג הישראליהערבי )אשר היה נמנע מה לממש את חיי הנישואי
שלה בישראל ע בני זוג הערבי שבאזור המהווי סיכו ביטחוני(.
ע זאת ,שוני זה היה רלוונטי להשגתה של המטרה המונחת ביסוד
ההסדר62.
כאמור ,לשיטתנו יש לומר כי הנימוק להכרה בחוקתיות של הסדר היפותטי זה ,ולפיכ
להכרה בלגיטימיות של ההפליה ,הוא כי התוצאה הבלתי שוויונית נובעת מהחלת הבחנה
שהיא רלוונטית במידה מספקת להשגת המטרה שביסוד ההסדר .אלא שכא בחר
המחוקק לפטור את המדינה מהדרישה להוכיח כי טמו בב הזוג סיכו ממשי .המחוקק
יצר חזקה חלוטה של סיכו ממשי שכזה .והנה ,כפי שכבר ראינו לעיל ,לאור הנתוני
העובדתיי שהוצגו בפסק הדי ,הסיכו הנובע מאד שכל שידוע לגביו הוא שהוא "נתי
אויב" הוא כה נמו עד שהשוני בינו לבי ב זוג זר שאינו "נתי אויב" אינו רלוונטי
במידה מספקת להצדקת ההחלה של מדיניות שתוצאתה כה בלתי שוויונית וכה פוגעת
בזכות לחיי משפחה.
כאמור לעיל ,אנו סבורי כי החוק מגבש תיוג אתני אסור .הוא עושה כ כלפי
הפלסטיני תושבי השטחי ,והוא מבטא – א א בעקיפי – מדיניות של תיוג אתני נגד
אזרחי ישראל הערבי 63.אשר לפלסטיני תושבי השטחי ,נאמר בקצרה ,כי בעינינו
מופרכת ופוגענית הקביעה שכל מי שנמנה ע ציבור זה הוא אויב של מדינת ישראל,
שיש להחיל לגביו חזקה חלוטה של מסוכנות ,א א הוא חי או מבקש לחיות במדינת
ישראל לצד ב זוגו וילדיה .נוס על כ נלוות למדיניות תיוג זו ג פגיעה באזרחי
 62ש ,בפס'  49לפסק דינו של הנשיא ברק.
 63נקודה זו עולה ,ג א לקונית ,בדבריו של השופט ג'וברא ,ש ,בפס'  23לפסק דינו]" :באיסור
הגור[ יש לא רק משו פגיעה חמורה ומוגזמת במי מאזרחי ישראל שמבקש לקיי חיי משפחה יחד
ע ב זוגו ,ילדו או הורהו תושב האזור ,אלא ג משו הכללת הציבור של אזרחי ישראל הערבי,
כמי שקיי חשש לסיועו ,הג שבעקיפי ,לפעילות עוינת למדינת ישראל" .כ אפשר להבי ג את
קביעתו של השופט לוי ,ש ,בפס'  9לפסק דינו ,כי "פגיעתו ]של חוק האזרחות והכניסה לישראל[
אינה רק בבני הזוג המבקשי להינשא ,כי א ג בצביונה הדמוקרטי של מדינת ישראל ,ובמרק
היחסי העדי ע ציבור לא מבוטל החי בתוכה".
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ישראל הערבי .זאת ,משו שכאשר המדינה קובעת באופ גור ,בלא כל בדיקה של
מאפייני אישיי ,כי כל ב זוג פלסטיני של אזרח ישראל הוא מסוכ לביטחו המדינה,
המדינה אינה מתבססת על מידע שאינו ידוע לבני הזוג אזרחי ישראל; ממילא המשמעות
הנובעת מ ההסדר שקובע החוק היא חוסר אמו גור באזרחי ישראל הערבי ,ששיעור
מסוי מה בוחר להינשא לבני זוג תושבי השטחי ,כי לא יבקשו לסכ באופ מודע את
ביטחו מדינת בהחלטת זו .לכ ההסדר מטיח בה ,ולו במשתמע ,האשמה וחשד
בנכונות לסייע לפגיעה בביטחו המדינה )או לפחות חשד באדישות לכ שמעשיה
עלולי לגרו לכ( .יתרה מכ :א תושבי השטחי מוגדרי כמסוכני א ורק בגי
היות פלסטיני – ג א בחרו להינשא לאזרח ישראל וה מבקשי לחיות במדינה
היהודית ,ואי כל בדל של חשד נגד כי ה מתכווני לסייע לטרור או אפילו כי ה
תומכי במעשי טרור – הרי הקו המבחי בינ לבי הפלסטיני אזרחי ישראל נהפ דק.
כ ,למשל ,המשנה לנשיא חשי נימק את הייחוס של מידה גבוהה של מסוכנות למבקשי
המעמד הפלסטיני בדברי הבאי:
תחושת נאמנות זו של אד לעמו ולמולדתו תחושה טבעית היא ][...
ומתעצמת היא שבעתיי במקו שבו מותיר אד מאחוריו – וזה המקרה
השכיח – הורי ,אחי ,אחיות ,בנימשפחה אחרי ,חברי וידידי.
והנה ,במקו שבו נקלעי שני העמי – הע שבמולדת בהמשפחה
והע שבקרבו הוא יושב עתה – לעימות מזוי זהעזה ,עשוי אד
להידרש להכריע למי נתונה נאמנותו ולמי יסייע .ולא אחת יתמו הוא
במולדתו ויבקש לסייע לה בדר זו או אחרת64.
דברי אלה כוונו ,כפי פשוט ,אל בני הזוג תושבי השטחי ,המבקשי לזכות במעמד
בישראל .אול ,א אד הוא מסוכ מעצ היותו ב הע הפלסטיני ,ומתוק כ שיש לו
קרובי משפחה בשטחי ,וזאת א א בחר לבקש לחיות במדינת ישראל – המסקנה
הבלתי נמנעת ,אליבא תפיסה זו ,היא כי לא רק בני הזוג תושבי השטחי ה מסוכני
אלא ג הפלסטיני שה אזרחי ישראל מכוח לידה בה.

ג" .הזכות לחיי ולביטחו ":
אינטרס של הציבור או זכות יסוד של היחיד?
סוגיה עקרונית שנייה המודגמת בפסק הדי בעניי  ‰Ï‡„Úהיא האפיו של האינטרס
בדבר מניעת מעשי טרור .לפי גישת של כמה שופטי ,אי מקו להבחנה בי "זכות
יסוד" מצד אחד ,לבי "אינטרס ציבורי" מצד שני ,שהרי ג "האינטרס הציבורי" אינו
 64ש ,בפס'  78לפסק דינו של המשנה לנשיא חשי.
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אלא אוס של אינטרסי שלפחות רוב נהני ממעמד של זכות יסוד .המשנה לנשיא
חשי ביטא עמדה זו בפסק דינו:
בענייננו שלנו מדברי אנו בזכות לקיי חיי משפחה ,והיא זכות
שעוצמתה רבה וקרינה חזקה בוקעת מתוכה ] ...אול [,כנגד זכות
בתעוצמה זו ,ניצבת עומדת זכות שאהיא בתעוצמה רבה ,הלא היא
זכות של כלל התושבי לחיי ולביטחו [...] .זכותו זו של היחיד לחיי
ולביטחו עוצמה רבה לה .ראשונה במלכות היא במיסדר זכויותיו של
היחיד ,וברי כי מישקלה הכבד יש בו כדי להשפיע באורח מכריע על
האיזו שבי הנזק לבי התועלת"65.
השופטי ריבלי וגרוניס ביטאו עמדה דומה 66.דומה שזה ג כיוו עמדתו של הנשיא
שמגר בפרשת ‚ ,˙‡ÓÈביחס לשאלה באילו נסיבות נית להצדיק מעצרו של חשוד עד
תו ההליכי:
חוקיסוד :כבוד האד וחירותו נושא עמו בשורה חוקתית חקוקה לכל
פרט בחברה ,אול בשורה זו נועדה לכל החברה ולא רק לעברייני שבה.
קורב העבירה בפועל ובכוח וכל אזרח תמידר זכאי הגנה על כבוד
ועל חירות מפני פחד ,אימה ופגיעה ,לא פחות מ הנאש .זכותה של
אישה שלא לשוב ולהיות מושא למכות ולהשפלות אינה פחותה מזכות
בעלה המכה לחירותו .זכותה של צעירה הנעה לתומה בדרכי שלא
להיות קורב לאונס נוס ,אינה פחותה מזכות הנאש שלא להיעצר[...] .
הקניית זכויות מכוח חוק היסוד דינה שתחול על הכול ,האזרח והגר,
התושב והמבקר ,הנאש והקורב67.
 65ש ,בפס'  120לפסק דינו של המשנה לנשיא חשי.
 66השופט ריבלי קבע כ" :כאשר בביטחו הציבור עסקינ ,אינטרס ציבורי בלשוננו ,דוברי אנו בלא
אחרת מאשר הזכות לחיי ולשלו הגו של כל אחד מבני הציבור [...] .במקרה שלפנינו ][...
מתחדדת דמות הציבור ומתמקדת הסכנה .לא ציבור ערטילאי רואי אנו לנגד עינינו כי א את פניה
הנוגי של מי שעלולי להיפגע במעשה הטרור הבא" )ש ,בפס'  1615לפסק דינו של השופט
ריבלי( .ברוח דומה ציי השופט גרוניס כי "אפילו מקבלי את גישתו המרחיבה של חברי הנשיא
בכל הנוגע לזכות לחיי משפחה ,עשויה לעלות הטענה שבמקרה הנוכחי מתנגשת זכות זו בזכות
חוקתית אחרת ,היא הזכות לחיי )סעי  2לחוקיסוד :כבוד האד וחירותו( [...] .התשובה
להתנגשות בי שתי זכויות חוקתיות מצויה במה שמכונה לעיתי 'איזו אופקי' [...] .כמוב ,שאותה
בחינה תוביל בהכרח לצמצומה של אחת מ הזכויות המתנגשות על חשבו חברתה" )ש ,בפס' 2
לפסק דינו של השופט גרוניס(.
 67עניי ‚ ,˙‡ÓÈלעיל ה"ש  ,30בעמ'  .616ראו ג ,ביחס למעצרי מנהליי ,בג" ' ÈÂÏÙ 9441/07
 ,˘"ÂÈ‡· Ï"‰ˆ ˙ÂÁÂÎ „˜ÙÓפס' י לפסק דינו של השופט רובינשטיי )פורס בנבו:(20.12.2007 ,

82

משפטי לט תשס"ט

זכויות האד ונטילת סיכוני

גישה דומה בוטאה ג בהקשרי אחרי ,ובכלל זה במסגרת דיו בלגיטימיות של פגיעה
בחופש הביטוי לש הגנה על ביטחו המדינה 68,וביחס לחוקיות של שיטת הבידוק
הננקטת בשדות התעופה בישראל69.
אנו סבורי כי גישה זו שגויה .אנו שותפי לעמדה שהביעה בהקשר זה השופטת
דורנר בפרשת ‚:˙‡ÓÈ
הקניית מעמד של זכות יסוד למכלול האינטרסי הפרטיי המאוגדי
בער הכללי של 'שלו הציבור' ] [...עשויה להביא לשלילת המשמעות
של זכויות היסוד של הפרטי האינדיווידואליי [...] .בכ שהציבור
מורכב מפרטי ,וצורכי הציבור מגלמי את צורכי הפרטי ,אי כדי
לשלול את הדיכוטומיה האמורה בי צורכי הפרט לבי צורכי הכלל,
שעליה מבוססת תורת זכויות היסוד של האד מעיקרה70.

"אגב אורחא ,אעיר ,כי הביטוי הרווח בשיח המשפטי 'זכויות מול ביטחו' יש בו קושי לעצמו ,שכ
ג זכויות הקרבנות – והציבור כולו – לביטחו ולחיי זכויות ה ,א מצויות ה בצד ה'ביטחוני' של
המשוואה ,וא כ אולי הביטוי הנכו הוא זכויות מול זכויות ,או מאז זכויות יחיד וזכויות ציבור
במלחמה בטרור".
 68בג"  ,Ï"‰ˆ Ï˘ ÈÏÏÎ‰ ‰ËÓ‰ ˘‡¯ ' ˘¯È˜ 2753/03פ"ד נז) ,(2003) 359 (6בעניי ההחלטה
להפקיע את כל שידורי הרדיו והטלוויזיה במקרה של התקפת טילי על ישראל .בעניי זה קבע
השופט טירקל כי האינטרס הציבורי המתחרה ע חופש הביטוי אינו אלא "הזכות לחיי והחובה
להג על החיי" )ש ,בעמ'  ,(377וא הוסי כי "כאשר מדובר בהגנה על חיי אד ,במצב של פיקוח
נפש ,אי מקו לעשיית איזוני ולשקילת ערכי מתחרי .אמות המידה החוקתיות שמציבה פיסקת
ההגבלה בס'  8לחוקיסוד :כבוד האד וחירותו ונוסחאות האיזו הפסיקתיות אינ ישימות ואינ
הולמות שעה שחיי אד – חיי ציבור של! – מונחי על הכ" )ש ,בעמ'  .(380ראו עוד בג"
 ,‰¯Â·Á˙‰ ¯˘ ' ·¯ÂÁ 5016/96פ"ד נא)) (1997) 182 ,1 (4השופט טל(" :מול 'חופש התנועה',
שהיא זכות יסוד חשובה ,עומדת 'שבת קדש' שהיא חובתו וזכותו הכמעט אבסולוטית של ע
ישראל".
 69ת"א )שלו חי'(  ,Ó"Ú· ÌÈÈÏ‡¯˘È ‰ÙÂÚ˙ ÈÂ˜ ÚÈ˜¯‡ ' ÈÂ‡Ï˙ 18147/98פס'  31לפסק דינה של
השופטת פריאל )פורס בנבו ,(18.12.2003 ,ש נדחתה תביעתו של אזרח ישראלי ערבי בגי
ההשפלה שנגרמה לו עקב החלת בדיקות ביטחוניות קפדניות בשדה התעופה" :התגברות הטרור
והסיכוני האורבי לחיי אד ] [...מחייבי את האחראי על הבטחו בתעופה האזרחית לנקוט
צעדי אשר נועדו להג בעיקר על החיי ] ...של[ המשתמשי בתעופה האזרחית .חיפוש בגופו של
אד ,בבגדיו או בכליו ] [...מהווי אחת הדרכי להשגת מטרה זו [...] .אי חולק שיש בכ משו
פגיעה בפרטיות ] [...בר ,אי זכויות מוחלטות [...] .במקרה דנ יש לאז בי זכויות מתנגשות אלו.
בי זכות הפרטיות לבי זכות החיי ,ידה של האחרונה על העליונה".
 70עניי ‚ ,˙‡ÓÈלעיל ה"ש  ,30בעמ' .640
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את תמיכתנו בעמדה זו הבענו ונימקנו לעיל; 71כעת ניגע בתמצית הנימוקי ונוסי
עליה באמצעות שרטוט של שני טעמי עיקריי – האחד "מוסדי" והאחר "מהותי".
ראשית ,במישור המוסדי ,אימו העמדה השוללת את ההבחנה בי זכויות יסוד לבי
אינטרסי ציבוריי חותר תחת הטעמי שבבסיס ההכרה בזכות יסוד .ההכרה המשפטית
באינטרס מסוי כזכות יסוד ובחובה המוטלת על השלטו לכבדו נועדה לספק לאינטרס
זה הגנה מפני פגיעה בלתי מוצדקת בו .יעד זה אמור להיות מושג בדרכי שונות :ההכרה
באינטרס כזכות יסוד עשויה להיות בעלת ער חינוכי ,המופנ בתרבות הפוליטית
והביורוקרטית וממת את הסיכו לפגיעה באינטרס הנדו; כמו כ ,המעמד של עקרו
שאפיו של החלטה שלטונית הפוגעת באינטרס המוג כמעשה
שלטו החוק גור לכ ִ
בלתי חוקי ,משו שהיא מהווה פגיעה בזכות יסוד ,צפוי )על פי המקווה( לגרור גינוי
ותגובה פוליטית כלפי רשויות השלטו; יתר על כ :הקביעה כי פגיעה באינטרס מהווה
פגיעה בזכות יסוד יוצרת הצדקה להתערבות מוסדית .הכוונה היא להחלה של ביקורת
שיפוטית ,שפירושה בחינה של גור בקרה בעל מידה של עצמאות א החלטתה של
המערכת הפוליטית לפגוע באינטרס המוג היא מוצדקת .מדוע אינטרסי מסוימי זוכי
לסיווג של זכויות יסוד ,המעניק לה את ההגנות המיוחדות הנזכרות? שני יסודות
מצטברי מסבירי זאת :החשיבות של אינטרס זה כציר או כביטוי של "האוטונומיה
האנושית" ,וההערכה הפוליטית ,שהיא מטבעה קונטינגנטית ,בשאלה מהו הסיכו כי
רשויות השלטו הפוליטיות יבקשו לפגוע ללא הצדקה באינטרס הזה דווקא 72.והנה,
העמדה שעליה אנו חולקי ,המבקשת להכתיר אינטרס ציבורי כאוס של זכויות יסוד,
מבטאת התעלמות מ היסוד השני שכ היא מתבססת א ורק על החשיבות של אינטרסי
אלה לרווחת האד ולאוטונומיה שלו ,בלא שמתקיי לגביה ג החשש כי לא יזכו
להגנה נאותה במערכת הפוליטית 73.היישו של העמדה האמורה )האינטרס הציבורי
כאוס של זכויות יסוד( אמנ אינו מונע ביקורת שיפוטית לבחינת ההצדקה של הפגיעה
בזכות היסוד מכוח אינטרס אחר המוכר על פי עמדה זו כזכות יסוד ,א עמדה זו מערערת
את הלגיטימיות של הביקורת השיפוטית ,משו שהיא זונחת את התבססותה על החשש
כי דווקא סוג מסוי של אינטרסי לא יזכה להגנה נאותה בהלי הפוליטי .יתר על כ:
עמדה זו מחלישה מאוד את האפשרות לממש את הדרכי האחרות לאספקת הגנה נאותה
על זכות היסוד .כ ,למשל ,הער החינוכי של ההכרה בחובה המשפטית לכבד זכויות
יסוד מתערער א האינטרס הציבורי ,שבשמו מבקשי לפגוע בזכות היסוד ,מוכר א
הוא כזכות יסוד .או אז שיח זכויות האד נהפ כמעט למסגרת ריקה.
 71הטקסט הנלווה לה"ש .3832


 72ראו ,למשל ,רות גביזו "על היחסי בי זכויות אזרחיות פוליטיות ובי זכויות חברתיות כלכליות"
) 25 Ï‡¯˘È· ˙ÂÈ˙Â·¯˙Â ˙ÂÈ˙¯·Á ,˙ÂÈÏÎÏÎ ˙ÂÈÂÎÊיור רבי ויובל שני עורכי.(2004 ,
 73לדיו בסוגיה זו ראו אור גזלאייל ואמנו רייכמ "אינטרסי ציבוריי כזכויות חוקתיות?" )טר
פורס(.
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הקושי השני שבאימו העמדה כי יש להכיר באינטרסי הניצבי משני צדי המתרס
כזכויות יסוד נוגע לאיודאות .יש אמנ מקרי שבה ההתנגשות בי האינטרסי
המתחרי היא ודאית )או קרובה לוודאית(; כזה הוא ,למשל ,מקרה שבו מפגיני
מבקשי לקיי תהלוכה שתשבש את התנועה )ותפגע לכ בחופש התנועה( או תפגע
בקניי פרטי או בזכות לפרטיות .א תחסו המדינה את התנועה כדי לאפשר למפגיני
לקיי תהלוכה – תיגר פגיעה בחופש התנועה ,וא תמנע המדינה את קיו התהלוכה
כדי לאפשר את זרימת התנועה – תיגר פגיעה בזכות להפגי .במקרי אלה ,הפגיעה
שהאד עלול לגרו כתוצאה מפעולתו בגדר זכות היסוד שלו היא  ,˙È‡„Âאלא א כ
תוגבל .יתר על כ :ודאות זו ג מסמנת תכופות את האנשי הקונקרטיי שבה תפגע
אותה פעולה )כגו שכניה של האישיות הציבורית שבפתח ביתה נערכת הפגנה( .אשר על
כ ,האפיו של הסוגיה כמבטא התנגשות בי זכויות )"איזו אופקי"( עשוי להיות
במקומו ,שכ מימוש של זכות יסוד על ידי אד אחד באה באות נסיבות על חשבו
האפשרות של אד קונקרטי אחר לממש זכות יסוד המוקנית לו 74.נקודה זו מסבירה
מדוע "האיזו האופקי" נפרד לרוב מהמבח ההסתברותי :הוא פועל בסיטואציה
שמאופיינת בוודאות ,להבדיל מסיכו ,ובצור הנגזר ממנה בסוג של פשרה בי שתי
פגיעות ודאיות.

אול ,לא כ כשיש אי ודאות לגבי עצ התרחשותה של הפגיעה האפשרית )עצמת
הסיכו שבמעשה( ,לגבי זהות העושה ,לגבי מצבו הנפשי של העושה ביחס לפעולה
)רשלנות או כוונה( ,לגבי זהותו הקונקרטית של הנפגע או לגבי כל אלה .איהוודאות
לגבי משתני רלוונטיי אלה מחדדת את סוגיית ההצדקה לפעולתנגד מגבילה כזו או
אחרת של המדינה .איודאות זו מובילה להבחנה בי ההכרה בכ שלכל אד זכות יסוד
לחיי לבי הקביעה כי לאד יש ג זכות יסוד כי לא יהיה חשו  Â‰˘ÏÎ ÔÂÎÈÒÏכי אד
אחר יפגע בו – זכות שמטילה חובה על המדינה להגביל בני אד אחרי באופ גור

 74להבחנה בי "איזו אופקי" לבי האיזו הפרדיגמטי" ,האיזו האנכי" ,ראו בי היתר דיו אנליטי
מוקד יחסית המופיע בבג"  ,ÌÈÏ˘Â¯È ÊÂÁÓ „˜ÙÓ ' ÔÈÈ„ 2481/93פ"ד מח) .(1994) 456 (2לדיו
בקשיי המתעוררי במקרי שבה מוחל "איזו אופקי" ראו Daphne Barak-Erez & Ron
).Shapira, The Delusion of Symmetric Rights, 19 OXFORD J. OF LEGAL STUD. 297 (1999
הוודאות הנלווית למצבי שבה מתבהרי הנפגעי )או הנפגעי הפוטנציאליי( הקונקרטיי
משנה את אופי הסיטואציה לפחות מטע אחד נוס .הקונקרטיזציה מעוררת חשש מפני איהוגנות
והפליה אפשריות ,משו שחברה ליברלית אומרת ליחידיה :יש נטל בשמירת החירות ,וההגינות
מחייבת שכל אחד מאיתנו ישתת בנטל הזה .כל אחד מאיתנו יספוג נזק קט זהה – למשל ,הגבלת
חופש התנועה באזורי הפגנה או תהלוכה ,וכל אחד מאיתנו יישא בסיכו קט )זהה( לנזק גדול –
למשל ,פושעי שישתחררו בגלל חזקת החפות יחזרו לפגוע .אול ,כאשר יש קונקרטיזציה של
נפגעי פוטנציאליי ,מס הבערות מוסר ויש יותר סיכו שנחטא באיהוגנות ובאדישות ,שהרי
אנחנו יודעי שאיננו "ה" ,הנתוני בסיכו.

85

ברק מדינה ואיל סב

משפטי לט תשס"ט

וללא אש או סיכו מספיק מצד 75.טלו ,למשל ,אפילו מקרה שבו מסתמ רק משתנה
אחד של איודאות :מקרה של אד שנטע כי הוא מאיי לפגוע באחר .האינטרסי
הרלוונטיי של הקרבבכוח – בעיקר ,השמירה על חייו ,על גופו ועל כבודו – מוכרי
כזכויות יסוד; אול מכא אי נובעת המסקנה כי בהכרח קמה ההצדקה להגבלת זכות
התוקבכוח לחירות ממעצר .ההצדקה תתגבש רק א הסיכו הנשק ממנו לחייו או
לשלמות הגופנית או הנפשית של הקרבבכוח הוא גבוה מס מסוי .גישה שונה – כמו
זו העולה מ העמדה שתוארה לעיל מפי חלק מהשופטי – תביא לריקו מתוכ את
המשמעות של ההכרה באינטרס של התוקבכוח לחירות ממעצר כזכות יסוד ,הכרה
שנועדה לחזק את מעמדו של אינטרס זה בהשוואה בינו לבי אינטרסי מתחרי ,כמעי
הוספת "לחיצת אגודל" על צד המאזניי המייצג את האינטרס המוכר כזכות יסוד .נקל
לשער כי המימוש של זכויות יסוד יהיה כרו ביצירת סיכו כלשהו לאינטרסי של אד
אחר כלשהו ,המוכרי א ה כזכויות יסוד .לכ ,א יצירת כל סיכו שהוא לאינטרס
המוכר כזכות יסוד תיחשב כפגיעה בזכות היסוד המצדיקה התערבות מגבילה של
המדינה ,לא נית יהיה להשיג את המטרה שביסוד ההכרה בזכות היסוד של יוצר או נושא
הסיכו.
לאור כל זאת ,במקרה כמו זה של ההסדר שנקבע בחוק האזרחות והכניסה לישראל,
אי מקו להכיר באינטרס בדבר ביטחו הציבור כאוס של זכויות יסוד ,ואי מקו
להכיר בכ שהפגיעה בזכות היסוד לחיי משפחה ובזכות היסוד לשוויו ,בנסיבות שבה
הסיכו הנשק מכל אחד מ הפרטי שחירות מוגבלת הוא קלוש ,נועדה להג על זכות
היסוד לחיי של אזרחי המדינה .מטע זה אי ג בסיס לטענה כי המדינה הייתה פוגעת
בזכות לחיי א לא הייתה מחוקקת את ההסדר שנקבע בחוק האזרחות והכניסה
לישראל והייתה מעניקה מעמד לב זוג פלסטיני תושב השטחי 76.בהינת העובדה
שהסיכו הנשק מב הזוג הוא קלוש ,הענקת המעמד לא יכולה להיחשב כפגיעה בזכות
לחיי של אזרחי ישראל ,וודאי לא כפגיעה המצדיקה את ההגבלה שהטילה המדינה כא
על זכויות היסוד לחיי משפחה ולשוויו .על כ יש להוסי כי העמדה שלפיה מחדלה
של המדינה מלהגביל את חירות של תוקפיבכוח צריכה להיחשב ל"פגיעה" בזכויות
 75כ ,למשל ,רוברט נוזיק מציי שכאשר מבקשי לקבוע מה אות פעילויות היוצרות סיכו שראוי
לאפשר ומה אלה שיש לאסור ,יש לקבוע מהי רמת הסיכו )במונחי של הסתברות לנזק ושל היק
הפגיעה( שממנה והלאה מוצדק להגביל את חופש הפעולה של פרט אחד לטובת הגנה על פרט אחר,
כ שהימנעות מכ מהווה "פגיעה" שלטונית בזכות יסוד .ראו ROBERT NOZICK, ANARCHY,
) .STATE AND UTOPIA 73-74 (1974ראו ג אריאל פורת "פיצוי בגי יצירת סיכו ופגיעה בסיכוי"
 ËÙ˘Ó ÈÂÈÚכג .(2000) 605
 76זו טענתה החדשה של המדינה בתשובתה לעתירה שהוגשה נגד חוק האזרחות והכניסה לישראל
בנוסחו המתוק )ס'  118ו 119לתגובת המדינה מיו  16.9.2007לעתירה בעניי ‚ ,ÔÂ‡Ïלעיל ה"ש
.(4
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יסוד של הקרבנותבכוח מבטאת התעלמות מ ההבחנה היסודית בתורת המוסר –
ההבחנה בי פגיעה מכוונת באינטרסי המוכרי כזכויות יסוד לבי פגיעה שאינה אלא
תוצאת לוואי של מעשה77.

ד .הא פגיעה בזכויות שנועדה "להבטיח ביטחו לישראל"
בהכרח מקיימת את הדרישה ל"תכלית ראויה"?
" .1חוק שנועד לתכלית ראויה" :מטרות מגוונות וכורח האיזו ביניה
הטיעו שהובא לעיל בפרק ב הוא כי פגיעה בזכות יסוד היא בלתי מוצדקת ג
כשתועלתה גדולה מעלותה ,א הסיכו הנשק לאינטרס הציבורי )או לזכויות יסוד של
אחרי( מהפרט שבו מבקשי לפגוע אינו ניכר דיו .למעשה ,טיעו זה הוא חלק ממכלול
רחב יותר של עילות לשלילה ‡ ˙È¯ÂÈ¯Ùשל הלגיטימיות של פגיעה בזכויות יסוד .בפרק
זה אנו מבקשי להצביע על מאפייני היסוד של עילות אלה ,ועל כ שמקומ הראוי הוא
במסגרת הדרישה ל"תכלית ראויה" הקבועה בפסקת ההגבלה שבחוקיסוד :כבוד האד
וחירותו.
לפי הגישה המוחלת לעתי קרובות בפסיקת בית המשפט העליו ,הדרישה בדבר
"תכלית ראויה" מוחלת ביחס לשאלה א המטרה שאותה מבקשי לקד באמצעות
הפגיעה בזכות היסוד היא חשובה דיה .במילי אחרות ,הבחינה היא א הפגיעה בזכות
היסוד נועדה להשיג תכלית ראויה .פסק הדי בעניי  ‰Ï‡„Úהוא דוגמה מובהקת לגישה
זו .הנשיא ברק קבע ש:
כאשר הפגיעה היא בזכות מרכזית – כגו הפגיעה בכבוד האד – תכליתו
של החוק הפוגע תצדיק הפגיעה א התכלית מבקשת להגשי מטרה
חברתית מהותית ,או צור חברתי לוח78.
לגישתו ,ששיקפה בעניי זה את העמדה של תשעה מבי אחדעשר השופטי:
חוק האזרחות והכניסה לישראל נועד להבטיח ביטחו לישראל על ידי
הפחתה ,ככל האפשר ,של הסיכו הביטחוני הנשק מבני זוג פלסטיני
החיי יחד ע בני זוג הישראלי .הוא נועד להג על חייה של כל
77

לדיו ביקורתי בהבחנה זו ראו ,למשלSHELLY KAGAN, THE LIMITS OF MORALITY 128-182 ,
) .(1989ראו ג ,בהקשר קרוב לזה הנדו בטקסטCarol S. Steiker, No, Capital Punishment is :
Not Morally Required: Deterrence, Deontology, and the Death Penalty, 58 STAN. L. REV.
).751 (2005

 78עניי  ,‰Ï‡„Úלעיל ה"ש  ,2בפס'  63לפסק דינו של הנשיא ברק.
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השוהי בישראל .הוא נועד למנוע פגיעות בחיי אד .אלה ה תכליות
ראויות79.
לפי עמדה זו,
נקיטה באמצעי המקטיני ככל האפשר את הסיכו של ]ה[טרור ][...
הינה מטרה חברתית מהותית .היא צור חברתי לוח .הנה כי כ דרישתה
של פסקת ההגבלה כי תכליתו של החוק הפוגע תהא 'ראויה' התמלאה80.
אנו סבורי כי גישה זו ,המוליכה להסטה של מרכז הכובד של הבחינה החוקתית כמעט
באופ בלעדי לדרישת המידתיות ,היא שגויה.
הדרישה ל"תכלית ראויה" צריכה להיות מוחלת ,כפי שעולה ג מלשו פסקת
ההגבלה ,ביחס לשאלה א  – ˜ÂÁ‰ Ï˘ ‰¯ËÓ‰ולא רק המטרה שאותה מבקשי לקד
באמצעות הפגיעה בזכות היסוד – היא ראויה )"אלא בחוק ...שנועד לתכלית ראויה"(.
יש לציי כי פסיקת בית המשפט העליו אינה עקיבה בעניי זה .אפילו בפסק הדי בעניי
 ‰Ï‡„Úעצמו השמיע הנשיא ברק עמדה שונה מזו שציטטנו זה עתה ,בציינו:
תכליתו של חוק הפוגע בכבוד האד ,היא ראויה א היא נועדה להגשי
מטרות חברתיות העולות בקנה אחד ע ערכיה של המדינה בכלל,
והמגלות רגישות למקומ של זכויות האד במער החברתי הכולל81.
באופ דומה נקבע בפרשה אחרת )ש נדו צו לסגירת בית קפה ,מחמת הסיכו הביטחוני
הנשק מהפעלת המקו( ,כי
השאלה א תכלית היא ראויה נבחנת ,בי השאר ,בשני מישורי .במישור
הראשו ,תכלית היא ראויה א היא מקיימת את האיזו הראוי בי
האינטרס הציבורי לבי זכויות האד .לענייננו ,האיזו הראוי כולל בחובו
מבח הסתברותי של 'ודאות קרובה' .במישור השני ,התכלית היא ראויה
א הצור בהגשמתה הוא חשוב לערכיה של החברה והמדינה82.
79
80

81
82
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ש ,בפס'  82לפסק דינו של הנשיא ברק.
ש ,בפס'  83לפסק דינו של הנשיא ברק .לגישה דומה ראו ,למשל ,בג" ' Ì‚È„Ó Â·‡ 2887/04
 ,Ï‡¯˘È ÈÚ˜¯˜Ó Ï‰ÈÓבפס'  32לפסק דינה של השופטת ארבל )פורס בנבו" :(15.4.2007 ,תכלית
של חוק תחשב ראויה א היא משרתת מטרה ציבורית שהגשמתה עשויה להצדיק פגיעה בזכויות
יסוד".
עניי  ,‰Ï‡„Úלעיל ה"ש  ,2בפס'  62לפסק דינו של הנשיא ברק.
בג"  ,Ï‡¯˘È ˙¯Ë˘Ó ÈÏÏÎ‰ Á˜ÙÓ‰ ' ÔÈÈË˘ 951/06פס'  18לפסק דינו של הנשיא ברק )פורס
בנבו .(30.4.2006 ,הנשיא ברק הוסי בהקשר זה כ )ש ,בפס'  19לפסק דינו(" :לענייננו ,צו סגירה
נועד למנוע סכנה לבטחו המדינה או לבטחו הציבור הנשקפת מפעילות ארגו הטרור וחבריו[...] .
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לגישה זו ,שכאמור לא יושמה בפרשת  ,‰Ï‡„Úשורה של השלכות חשובות .בפרק זה
נעמוד בקצרה על כמה מה ,שהמשות לה הוא המסקנה כי לא די בקביעה שפגיעה
בזכויות יסוד נועדה "להבטיח ביטחו לישראל" כדי לקיי את הדרישה כי החוק "נועד
לתכלית ראויה".
הטיעו המובא כא מבחי בי שני מישורי של חובה החלה על מחוקק בבואו
לפגוע בזכויות יסוד באשר ליישו של הדרישה לתכלית ראויה .המישור האחד נוגע
ל"תכלית הסובייקטיבית" של החוק :הדרישה כי ביסודו תהא מודעות של המחוקק
ושאיפה שלו לאז בי מכלול ערכי היסוד של החברה ,ובכלל זה הכיבוד של זכויות
היסוד .אשר על כ ,הסדר הפוגע בזכות יסוד ,שכוונת מחוקקו היא למנוע באמצעותו
באופ מוחלט סיכו לביטחו המדינה ,אינו יכול להיחשב כחוק שנועד לתכלית ראויה,
שכ התכלית האחת והיחידה והמוחלטת מעידה על התעלמות מתכליות חשובות אחרות.
המישור האחר הוא בחינה א תכלית החוק היא ראויה מתו פרשנותו של החוק ומתו
האמצעי שבחר בה החוק לשרת את תכליתו או תכליותיו .נית לכנות זאת "התכלית
האובייקטיבית" של החוק ,ובהקשר זה טענתנו היא ,בי היתר ,כי הבחינה א תכליתו
של החוק ראויה צריכה לכלול ג את השאלה א האמצעי שננקט לש השגת תכליות
כאלה ואחרות הוא  ÌÈÚˆÓ‡‰ ‚ÂÒÓשיש להכיר בה ,כעניי אפריורי ,כאמצעי
שעשויי להיות לגיטימיי בחברה דמוקרטית .לעניי זה יש השלכה חשובה ג לעניי
התכלית היא לשמור על בטחו המדינה ושלו הציבור ,א בה בעת לשמור ולכבד את זכויות הפרט.
ביסוד הפעלת שיקול הדעת בדבר סגירת מקו מונח השיקול הבא למנוע סכנה מהארגו ומחבריו
בקשר ע אותו מקו .הדרישה בדבר תכלית ראויה מחייבת קיומו של סיכו הנשק מעצ הפעילות
במקו נשוא צו הסגירה [...] .מהי רמת הסיכו ומה מידת הסתברותה? לא די בסיכו של מה בכ.
לאור אופיו המיוחד של אמצעי זה נית לנקוט אותו רק א קיימות ראיות מינהליות ברורות
ומשכנעות ,שא לא יינקט האמצעי של סגירת מקו ,יש וודאות קרובה כי תהא נשקפת ממנו סכנה
ממשית לפגיעה בשלו ציבור" .יש לציי ,ע זאת ,כי מיד לאחר מכ )ש( הוסי הנשיא ברק כי
"אמצעי של סגירת מקו נועד למגר את תשתית של ארגוני טרור .הוא נועד לקד מטרה חברתית
מהותית ,וצור חברתי לוח ,של התמודדות ע ארגוני טרוריסטיי במטרה לחסל .זו וודאי
תכלית ראויה" .ספק א התוספת הזו עולה בקנה אחד ע החלק הראשו של הדברי .לביטויי
נוספי של הגישה האמורה ראו ג ,למשל ,בג"  ,˙ÒÎ‰ ¯"ÂÈ ' ÔÂ¯Â‡ 1030/99פ"ד נו),640 (3
) (2002) 665השופט אור(]" :תכלית היא ראויה א היא[ מכוונת להגשי יעדי חברתיי חשובי,
אשר השגת עולה בקנה אחד ע אופייה של החברה כמגנה על זכויות האד"; בג" 5026/04
„‰„Â·Ú‰ „¯˘Ó ÁÂ˜ÈÙ‰ Û‚‡ – ˙·˘· ‰„Â·Ú È¯˙È‰ "Ú¯ ' Ó"Ú· ÌÈËÈ‰¯ Ò˜ÂÏ„ ˜¯‡˘ ,22 ÔÈÈÊÈ
 ,‰ÁÂÂ¯‰Âפ"ד ס) ,38 (1פס'  19לפסק דינו של הנשיא ברק )" :(2005תכלית היא ראויה א היא
מבקשת לאז בי האינטרסי של הכלל לבי הפגיעה בפרט [...] .בבחינת השאלה א תכלית היא
ראויה יש לבחו שני היבטי :ההיבט  ,„Á‡‰עניינו תוכ התכלית .תכלית היא ראויה א היא מטרה
חברתית הרגישה לזכויות האד או א היא נועדה להשיג תכליות חברתיות ,כגו מדיניות רווחה או
שמירה על אינטרס הציבור; ההיבט  ,È˘‰עניינו מידת הצור בהגשמת התכלית .תכלית היא ראויה
א הצור בהגשמתה הוא חשוב לערכיה של החברה והמדינה".

89

ברק מדינה ואיל סב

משפטי לט תשס"ט

היישו של מבחהמשנה השני של דרישת המידתיות ,בדבר קיומ של אמצעי
חלופיי לזה שננקט בחוק – פוגעניי פחות בזכויות יסוד – העשויי להגשי את
התכלית שביסוד החוק .כדי לקיי את הדרישה לתכלית ראויה מ ההכרח לקבוע ,כאמור
לעיל ,כי תכליתו אינה למנוע באופ  ËÏÁÂÓסיכו לביטחו המדינה – ואז ממילא
האמצעי החלופיי שיש לבחו אינ אמורי להגשי את התכלית )הבלתי ראויה( של
השגת "ביטחו מוחלט" ,אלא איזו ראוי בי מכלול הערכי הרלוונטיי והתכליות
הרלוונטיות .ביתרת הפרק הזה נדו בטענות הללו.
" .2תכלית סובייקטיבית ראויה":
חובת המחוקק לשאו לאיזו בי מכלול ערכי היסוד
פסקת ההגבלה שבחוקיסוד :כבוד האד וחירותו נועדה לבסס מישור חשוב של
הביקורת השיפוטית ,שעניינו בחינה של אופ פעולתו של המחוקק .ביסודו של מישור זה
ההערכה כי דר מרכזית להבטיח כיבוד של זכויות היסוד של האד בישראל היא התוויה
של הליכי נאותי לקביעת הסדרי שלטוניי שיש בה משו פגיעה בזכויות יסוד.
הדרישה היסודית בהקשר זה היא כמוב שהסדר שיש בו משו פגיעה בזכות יסוד לא
יתקבל "אלא בחוק ...או לפי חוק ,מכוח הסמכה מפורשת בו" .דרישה זו מבטאת את
התפיסה כי אי להעניק כוח בלתי מוגבל לבעלי התפקידי ברשות המבצעת אלא
להכפיפ לפיקוחה של הרשות המחוקקת ,ואת השאיפה כי ההכרעות הערכיות הכרוכות
בהפעלת סמכויות שלטוניות ייעשו במידה רבה ככל האפשר על ידי גו שיש בו ייצוג
לעמדות הציבור ,כלומר :על ידי בית המחוקקי 83.ג הדרישה כי החוק "נועד לתכלית
ראויה" צריכה להתפרש כמבטאת – נוס על ההיבטי הנדוני בהמש – התוויה של
דרישה המופנית למחוקק וקשורה להלי החקיקה של הסדר הפוגע בזכויות יסוד.
על פי תפיסתנו ,הדרישה כי החוק – וכאמור ,לא רק הפגיעה בזכות היסוד – "נועד
לתכלית ראויה" מורה למחוקק להעמיד לנגד עיניו את  ˙ÂÈÏÎ˙‰ ÔÂÂ‚Óהרלוונטיות
לתחו המוסדר על ידו ואת שאלת איזונ .דרישה זו דומה לחובה המוכרת המוטלת על
הרשות המנהלית להעמיד לנגד עיניה את מכלול השיקולי הראויי ואת מכלול
 83ראו ,למשל ,בג"  ,Ë¯ÂÙÒ‰Â ˙Â·¯˙‰ ,ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó Ï"ÎÓ ' ÌÏ 5936/97פ"ד נג) ,673 (4פס' 9
לפסק דינה של השופטת דורנר )" :(1999דווקא 'סרבולה' של פעולת החקיקה הראשית ,והתנאתה
של קבלת חוק בהשגת רוב בקרב נבחרי הע ,מהווי ערובה מוסדית מסוימת לכ שזכויותיסוד לא
ייפגעו אלא כאשר הדבר דרוש" .כ ,למשל ,נפסק ביחס להפעלת כוח בחקירה ,כי "מת סמכות
לחוקרי השב"כ להפעיל כוח פיזי במהל חקירה של חשודי ] [...מעוררת שאלות יסוד של משפט
וחברה ,של מוסר ומדיניות ,של שלטו חוק ובטחו .שאלות אלה והתשובות לה צריכות להיקבע על
ידי הרשות המחוקקת" )בג"  ,Ï‡¯˘È ˙Ï˘ÓÓ ' Ï‡¯˘È· ÌÈÈÂÈÚ „‚ È¯Â·Èˆ‰ „ÚÂÂ‰ 5100/94פ"ד
נג) ,817 (4פס'  37לפסק דינו של הנשיא ברק ) .((1999בהקשר קרוב ראו ג בג" ‰„Â‚‡‰ 1437/02
 ,ÌÈÙ ÔÂÁËÈ·Ï ¯˘‰ ' Ï‡¯˘È· Á¯Ê‡‰ ˙ÂÈÂÎÊÏפ"ד נח).(2004) 746 (2

90

משפטי לט תשס"ט

זכויות האד ונטילת סיכוני

התכליות הרלוונטיות להכרעתה ,ובתוכ החובה לשמור ככל האפשר על זכויות האד,
משמע :לשמור על האיזו הראוי בינ לבי התכליות האחרות ,ככל שה מתחרות .אמנ
קווי הגנה נוספי מגונני מפני טעות או זדו מצד הרשות ,ועילות ביקורת מסוג
הסבירות והמידתיות נקראות לבחו את האיזו שננקט בפועל ,אול חובת הרשות
לשקול את מכלול תכליותיה ואת איזונ היא עצמאית ומצטברת ,וכאשר הופרה היא
עשויה להוביל כשלעצמה לבטלות פעולתה של הרשות 84.הנמקה בהירה לכ נתנה
השופטת דורנר בעניי :ÌÂ‡·ÏÒÎÈÂ
ההבחנה בי החובה להתחשב בכל השיקולי הרלוואנטיי לבי חובת
הסבירות היא חשובה ,ואי לטשטשה .ככלל ,החלטה של רשות מינהלית
תיפסל עקב חוסר סבירות רק א הרשות סטתה ממתח ההחלטות
הסבירות באופ מהותי ,ויש הגורסי – קיצוני .הטע לכ הוא ,שמקו
בו הופקד שיקולדעת בידי רשות מינהלית ,וזו התחשבה בכל השיקולי
שלעניי ולא התחשבה בכל שיקול זר ,החלטתה מוחזקת ככשרה זולת א
היא לוקה בחוסר סבירות ברור ומובהק .לעומת זאת ,החלטה שנתקבלה
מבלי להתחשב בשיקול שלעניי היא פגומה בשל כ בלבד ,ולש
פסילתה לא נדרש כי היא תהיה בלתיסבירה במידה קיצונית או
בלתיסבירה בכלל85.
מעשית וג עקרונית הביקורת השיפוטית מהססת לבדוק את השאלה הסובייקטיבית
"הא הכנסת כמחוקק העמידה לנגד עיניה את מכלול התכליות הרלוונטיות החלות על
התחו שאותו החוק מסדיר ואת מבח האיזו הראוי ביניה" .ככלות הכול ,מחוקק אינו
רשות מנהלית – הוא גו קולגיאלי ,שבו מתקבלות הכרעות שלעתי תכופות שיקוליה
מסועפי ולעתי מצועפי ,והוא ג גו הסמו לראש פירמידת המוסדות במשפטה של
חברה דמוקרטית .אלא שיש להבחי בי שאלת החובה החלה על המחוקק לבי אופ
בדיקת התממשותה; יתר על כ :ג א הביקורת השיפוטית נזהרת מלבחו ישירות את
 84ראו ,למשל ,את דברי השופט ברק בעניי  ,‡‰Îלעיל ה"ש  ,33בעמ' " :310309רשות השידור
רשאית שלא לשדר דעות והשקפות של העותרי ,א לדעת הרשות יש בשידור אות דעות והשקפות
משו ודאות קרובה של פגיעה ממשית בסדר הציבורי .כפי שכבר ציינו ,שיקול זה של השפעת דברי
העותרי על הסדר הציבורי לא נשקל כלל עלידי רשות השידור .חזרנו ושאלנו את באכוח הרשות,
א עמדתה מעוגנת בתפיסתה ,כי בשידור דעות העותרי יש משו ודאות קרובה של פגיעה בסדר
הציבורי .התשובה שקיבלנו הייתה ,כי שיקול זה לא הובא כלל בחשבו .בכ טעתה הרשות .עליה
להתחשב בשיקול זה [...] .גישתי זו אינה מבוססת על התפיסה ,כי דעות והשקפות העותרי אי בה
ודאות קרובה של סכנה ממשית לסדר הציבורי .כפי שציינתי ,שאלה זו לא נדונה כלל עלידי רשויות
רשות השידור ,וממילא לא נדונה כלל עלידיי".

 85דנג"  ,ÔÂÁË·‰ ¯˘ ' ÌÂ‡·ÏÒÎÈÂ 3299/93פ"ד מט) ,195 (2פס'  7ו  9לפסק דינה של השופטת
דורנר ).(1995
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"תכליתו הסובייקטיבית" של המחוקק ,הרי היא מזהה היטב את החובה האמורה והיא
מסייעת תכופות ליישומה בנתיב שונה א מרכזי מאוד – הנתיב הפרשני .הביקורת
השיפוטית עושה ניסיו ראשוני ומקי לאתר את קיומה של "תכלית ראויה" באמצעות
"הפרשנות התכליתית" .זו מבקשת להבי את תוכנו של החוק מתו שילוב בי תכליותיו
המיוחדות לבי התכליות הכלליות המלוות כל נורמה משפטית בישראל .שילוב זה,
המתקיי כל עוד המחוקק נמנע ממאמ ברור לחסו את תחולת של התכליות הכלליות,
מוביל להתחשבות במכלול התכליות שמחוקק בחברה דמוקרטית אמור לשמור,
ובמצבי של הגבלת זכות אד שילוב זה מוביל תכופות ג להפנמתו של מבח האיזו
הראוי בגדרו של החוק.
בתו שלב זה אנו ניצבי מול שתי שאלות :הא התכלית שאותרה היא ראויה ,והא
האמצעי שנקט החוק בשירותה ה מידתיי? א מצאנו כי התכלית שעמדה לנגד עיניו
של המחוקק בקובעו את ההסדר הפוגע בזכויות היא א ורק קידו האינטרס הציבורי
)כגו השאיפה לביטחו מוחלט( ,משמע כי אי לראות את תכלית החוק כ"תכלית
ראויה" .בדומה לכ ,א בחר המחוקק בבירור לדחות את הדרישה כי לא תוגבל חירותו
של אד שהסכנה הנשקפת ממנו אינה ניכרת דיה – למשל ,בקובעו הסדר השולל
במובהק את הצור להוכיח מבח איזו הסתברותי כתנאי לפגיעה באד שנטע כי נשק
ממנו סיכו לאינטרס הציבורי ועל כ יש להגבילו – די בכ כדי לשלול חוקתית את
תוקפו של ההסדר שנקבע.
לסיכו נקודה זו :הדרישה בדבר "תכלית ראויה" נועדה לספק "קו הגנה ראשו"
לזכויות היסוד ,ג מכוח חיובו של המחוקק להעמיד לנגד עיניו – כבר ברמת עיסוקו
במטרת מדיניותו – את מכלול התכליות שרשות שלטונית במדינה דמוקרטית אמורה
לשקול ,וכ להעסיק את עצמו )בדומה לכל רשות שלטונית אחרת( ביישו האיזו הראוי
בי התכליות המתחרות תכופות.
" .3תכלית אובייקטיבית ראויה" :בחינה אפריורית של אמצעי
הדרישה כי חוק הפוגע בזכות יסוד יהיה חוק שנועד ל"תכלית ראויה" נועדה לספק קו
הגנה חשוב לזכויות היסוד באמצעות הצבת "קווי אדומי" ,השוללי מלכתחילה את
הלגיטימיות של הסדרי מסוימי הפוגעי בזכויות יסוד .דרישה זו מוחלת בראש
ובראשונה ביחס למטרה שהמדיניות השלטונית נועדה להשיג באמצעות הפגיעה בזכות
היסוד .הבחינה הנדרשת היא א תכלית הפגיעה בזכות היסוד היא מסוג התכליות
המוכרות כראויות בחברה דמוקרטית .התפיסה המקובלת בהקשר זה היא כי אחת
ההשלכות החשובות של הכרה בזכות יסוד היא שלילה של הלגיטימיות של פגיעה בה
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לש קידו מטרות מסוימות 86.במוב זה ,ההכרה באינטרס כזכות יסוד היא "טע
מוציא" ) (exclusionary reasonביחס למטרות חברתיות מסוימות 87.כ ,למשל ,ההכרה
בזכות היסוד לחופש ביטוי מביאה לכ שאי זה לגיטימי כלל להגביל חירות זו לש
מניעת ביקורת כנגד השלטו ,ואי כל צור בעריכת "איזו אינטרסי" .באופ דומה ,אי
מקו לערו "איזו" בי הפגיעה בשוויו הנגרמת עקב הפליה בעבודה נגד בני קבוצה
מסוימת בחברה לבי האינטרס של המעביד להפלות מחמת אידאולוגיה גזענית שבה הוא
דוגל 88.תפיסה זו מתמקדת בתכלית של הפגיעה בזכות היסוד ,והיא זו שבאה לידי ביטוי
בדברי שצוטטו לעיל מפסק די  ,‰Ï‡„Úלפיה "כאשר הפגיעה היא בזכות מרכזית –
כגו הפגיעה בכבוד האד – תכליתו של החוק הפוגע תצדיק הפגיעה א התכלית
מבקשת להגשי מטרה חברתית מהותית ,או צור חברתי לוח"89.
אנו סבורי כי לדרישה בדבר "תכלית ראויה" נועד תפקיד נוס ,שעניינו שלילה
אפריורית של הלגיטימיות של נקיטת הסדרי מסוימי הפוגעי בזכויות יסוד .לפי
הגישה הרווחת כיו בפסיקה ,מעת שהוכרה תכלית של הסדר כ"ראויה" ,הבחינה של
חוקתיות ההסדר מתמקדת בשאלה א האמצעי שננקט לש הגשת התכלית הוא
"מידתי" .בחינה זו מבוססת על הערכת הנסיבות הקונקרטיות של ההסדר הנדו ,והיא
כוללת שלושה מרכיבי :הערכה א האמצעי שננקט אכ מאפשר להשיג את התכלית;
הערכה א האמצעי נחו להשגת התכלית או שמא נית להשיגה בדר פוגענית פחות;
והערכה א המידה שבה האמצעי מקד את השגת התכלית היא ניכרת במידה המספיקה
כדי להצדיק את המחיר החברתי הכרו בפגיעה בזכות היסוד עקב השימוש באמצעי זה.
כאמור ,אנו סבורי כי לפני שעוברי לבחינה מסוג זה יש לשלב בחינה אפריורית של
ההסדר שהוחל ,וזאת עדיי במסגרת הדרישה לקיומה של "תכלית ראויה" .בחינה זו
כוללת שני מרכיבי עיקריי :ראשית ,יש לבחו א האמצעי שננקט הוא מסוג
האמצעי שעשויי בכלל להיות מותרי בחברה דמוקרטית לאור הפגיעה הנובעת ממנו
בזכויות יסוד; ושנית – או בתו כ – יש לבחו א האמצעי שננקט מקיי את הדרישה
כי הסיכו הנשק מ הפרט הוא מעבר לס הנדרש כתנאי להצדקת הפגיעה שלו בזכות
יסוד.
86

87

ראו ,למשלRichard H. Pildes, Avoiding Balancing: The Role of Exclusionary Reasons in ,
Constitutional Law, 45 HASTINGS L. J. 711, 724 (1994): “Rights are the tools […] created
for judicially policing the reasons excluded from being legitimate justifications for state
”.action in different spheres
ראו ) .JOSEPH RAZ, PRACTICAL REASON AND NORMS 37-39 (1975ליישו גישה זו ראו,
למשלIddo Porat, The Dual Model of Balancing: A Model for the Proper Scope of ,
).Balancing in Constitutional Law, 27 CARDOZO L. REV. 1393 (2006
).Mark G. Kelman, Market Discrimination and Groups, 53 STAN. L. REV. 833 (2001

88
 89עניי  ,‰Ï‡„Úלעיל ה"ש  ,2בפס'  63לפסק דינו של הנשיא ברק.
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המרכיב הראשו המוצע כא לדרישה ל"תכלית ראויה" עוסק בהערכה עקרונית של
האמצעי שננקט לש השגת התכלית .יש לבחו א האמצעי שננקט הוא מסוג האמצעי
העשויי להיות לגיטימיי כעניי אפריורי .טלו ,למשל ,את שאלת החוקתיות של עונש
מוות .אי מחלוקת כי התכלית של הטלת עונש מוות – הרתעת רוצחיבכוח – היא
ראויה .חר זאת עונש מוות נתפס במרבית המדינות הדמוקרטיות בעול כאמצעי בלתי
חוקתי .הסיבה לכ אינה בהכרח ההערכה כי מידת התועלת של אמצעי זה )הרתעת
רוצחיבכוח( נופלת מעלותו )הפגיעה בזכות לחיי של הרוצח( ,כלומר :כי אמצעי זה
"אינו מידתי" במוב של חישובי עלותתועלת; עונש המוות נתפס כבלתי חוקתי
בהתבסס על שלילת הלגיטימיות של השימוש באמצעי זה ,כלומר :של הרתעה באמצעות
הריגה מכוונת של אנשי 90.במינוח שאנו מציעי כא ,חוק הקובע עונש מוות הוא
בלתי לגיטימי משו שאי לראות בו חוק שנועד לתכלית ראויה .דוגמה אחרת היא
הוויכוח בשאלה איזה אמצעי מותר לנקוט במסגרת המאבק במעשי טרור של מחבלי
מתאבדי .למשל ,הא מותר לנקוט מדיניות של הריסת ביתו של מחבלמתאבד? הא
מותר לפגוע בקרובי משפחתו ,למשל באמצעות הריסת בית ,מאסר ,גירוש ושמא א
הריגת? 91נקל להסכי כי ככל שהתכלית של אמצעי מדיניות מסוג זה היא מניעת מעשי
טרור על ידי מחבלימתאבדי ,מדובר ב"מטרה חברתית מהותית" או ב"צור חברתי
לוח" .ע זאת ,יש להוסי ולברר א ג הרתעה באמצעות איו בפגיעה או פגיעה
בפועל בחפי מפשע ,שגורל יקר למי ששוקל לבצע פיגוע התאבדות ,היא מסוג
האמצעי שנית לנקוט כעניי אפריורי בחברה דמוקרטית .התפיסה המקובלת היא כי
עינויי ,לקיחת בני ערובה ופגיעה ניכרת אחרת בחפי מפשע ה פסולי לא רק משו
היות לא מידתיי ,אלא משו שאינ יכולי להיות פועל יוצא של תכלית ראויה של
מחוקק דמוקרטי92.
 90ראו ,למשל ,Steiker ,לעיל ה"ש  ,77בעמ' .764756
 91ראו בהקשר זה את דבריו של סג השר לביטחו פני באותה עת ,גדעו עזרא ,בריאיו טלוויזיה )כפי
שצוטטו במאמרו של עקיבא אלדר "הטיפול המשפחתי של גדעו עזרא"  21.08.2001 ı¯‡‰ב:(3
"גאולה אב :רק שנייה ,אתה אומר שא יתברר שחיסול אביו של המחבל המתאבד ימנע את הליכתו
לאותו דיסקוטק בניסיו לפוצ את עצמו בקרב הרוקדי ,צרי לחסל את הוריו? סג השר גדעו
עזרא :ללא ספק כ .את צריכה לדעת שאנחנו שילמנו במחיר של ילדי וזקני וט ] [...יידע
המתאבד שבני משפחתו ייפגעו ויחוסלו ,וזה עדי על כ שהוא לא ייצא ולא ייהרגו ויהיה שלו".
 92ע זאת ראוי להבהיר כי בחרנו כא שלא להכריע בטענה סבוכה ,לפיה האיסורי האמורי אינ
מוחלטי ,כ שייתכנו נסיבות קיצוניות במיוחד של סכנה לחייה של אנשי רבי מאוד שבה
עשויה להיות מוצדקת הפרה של המגבלות האמורות .לדיו בתפיסה זו של "דאונטולוגיה מתונה"
ובאופ שבו יש לקבוע את ה"ס" ) (thresholdשמעבר לו עשויה להיות הצדקה להפרת מגבלות
דאונטולוגיות ,ראו ,למשלMichael S. Moore, Torture and the Balance of Evils, 23 ISRAEL L. ,
REV. 280 (1989); Eyal Zamir & Barak Medina, Law, Morality, and Economics: Integrating

) .Moral Constraints with Economic Analysis of Law, 96 CAL. L. REV. 323 (2008לפיכ,
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נית להדגי היבט זה באמצעות התייחסות אל התכלית הדמוגרפית של חוק
האזרחות והכניסה לישראל – שימור הרוב היהודי בקרב אזרחי ישראל .בקרב השופטי
התגלעה מחלוקת בשאלה מהי תכליתו של חוק האזרחות והכניסה לישראל .תשעה
שופטי סברו כי התכלית היא ביטחונית )הפחתת הסיכו כי יבוצעו בישראל מעשי
טרור(; ואילו שניי )השופטי ג'וברא ופרוקצ'יה( סברו כי התכלית היא ג או בעיקר
דמוגרפית )מניעת גידול בשיעור באוכלוסייה של אזרחי ישראל הערבי( .שני הצדדי
למחלוקת ביססו את עמדת על נתוני שעניינ הכוונה הסובייקטיבית של המחוקק .כ,
למשל ,קבע הנשיא ברק:
תכליתו של חוק האזרחות והכניסה לישראל היא ביטחונית ] [...תכליתו
של החוק אינה מבוססת על שיקולי דמוגרפיי .מסקנה זו מעוגנת
בהיסטוריה החקיקתית ובתוכ הסדריו של החוק93.
השופטת פרוקצ'יה ,שדגלה בגישה הפוכה ,ביססה את הנמקתה על טיעוני מאותו סוג:
אי להתעל מכ כי בנקודות זמ שונות במהל הליכי החקיקה של החוק
ותיקונו הועלה ונדו הנושא הדמוגרפי ברקע האיסור הגור על כניסת בני
זוג פלסטיני מהאזור לישראל .אמנ ,המדינה בהציגה את החוק
הצביעה על השיקול הבטחוני כשיקול יחידי .ע זאת ,מדיוני הכנסת
עולה כי הנושא הדמוגרפי ריח על פני הליכי החקיקה כל העת ,והיווה
נושא מרכזי בדיוני בועדת הפני של הכנסת ובמליאה94.

איננו מכריעי כא בטענה כי האמצעי שתוארו בטקסט ה אסורי כעניי אפריורי אלא א נועדו
למנוע קטסטרופה של ממש .אימו טענה כזו מחייב הבחנה )עמומה ,קונטרוברסלית א ‡ ÈÏÂכזו
שאי מנוס ממנה( בי שני סוגי של חוקי הפוגעי בזכות יסוד :האחד ,חוק שנועד לתכלית ראויה;
והאחר ,חוק שתכליתו היא ראויה רק א הוא נועד למנוע קטסטרופה של ממש .לכ יש כמוב
השלכה יסודית על אופ היישו של מבח המידתיות ,כמפורט בתתהפרק הבא.
 93עניי  ,‰Ï‡„Úלעיל ה"ש  ,2בפס'  79לפסק דינו של הנשיא ברק.
 94ש ,בפס'  14לפסק דינה של השופטת פרוקצ'יה .ראו ג ש ,בפס'  24לפסק דינו של השופט
ג'וברא" :שלילת הסמכות משר הפני ,מלכתחילה ,מלבחו את האפשרות שמא יש לית אזרחות
למי מבי תושבי האזור ,לש מימוש זכותו של אזרח ישראלי לחיי משפחה ,בהתעל מנסיבותיו
הפרטניות של המקרה ,מעלה את החשש ,שמא השיקול הביטחוני איננו השיקול היחידי העומד
מאחורי קבלת החוק ומעלה תהיות אודות המדיניות אותה מבקש חוק זה להגשי .חשש זה א
מתחזק ,מתו סקירת ההיסטוריה החקיקתית אשר הובילה לקבלת החוק ,אשר בי א במובלע ובי
א באופ מפורש ,קושרת את החוק למדיניותה הדמוגראפית של הממשלה".
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אי בכוונתנו לדו כא במחלוקת זו לגופה 95.נסתפק בעניי זה בציו עמדתנו כי ספק א
יש מקו להסתפק בהקשר זה בהערכה מה הייתה הכוונה הסובייקטיבית של המחוקק,
ולהימנע מלייש ג את הגישה המקובלת בפרשנות החקיקה ,לפיה תכליתו של חוק היא
המטרה המושגת כעניי אובייקטיבי באמצעות ההסדרי הקבועי בו 96.השאלה אליה
אנו מבקשי להתייחס היא :אילו הוכרה התכלית הדמוגרפית כאחת התכליות של החוק
– הא היא הייתה תכלית ראויה?
אנו סבורי כי ראוי להבחי בי שני ענייני .מצד אחד נית להסכי כי בנסיבות
המיוחדות של מדינת ישראל ,האינטרס בדבר שימור קיומו של רוב יהודי בקרב אזרחי
המדינה מהווה ,ול בהווה" ,תכלית ראויה" של מדיניות ההגירה של ישראל 97.יש חשש
ממשי כי אבד הרוב היהודי במדינת ישראל יביא לא רק לשלילת האפשרות לממש
במסגרת המדינה היבטי משמעותיי של זכותו של הע היהודי להגדרה עצמית ,אלא
א יגרו לסכנה קיומית לאזרחי היהודי .הסיבה לכ היא הסכסו היהודיפלסטיני
והיהודיערבי העקוב מד ,וכפי שציי גנז" ,כל עוד לא הסתיי הסכסו וכל עוד לא
נוצרו יחסי אמו בי צדדיו] ,היהודי[ מוכרחי להסתמ על כוח ] ...כלומר[ ה
מוכרחי להתקיי במסגרת מדינה בעלת עוצמה צבאית שבה יש לה הגמוניה" 98.מצד
שני ,מכא עדיי רב מאוד המרחק עד למסקנה כי אמצעי שוני שננקוט לש שימור
קיומו של רוב יהודי ,הכרוכי בפגיעה בזכויות יסוד של אזרחי ישראל ,ייפלו בגדר
אמצעי שנועדו ל"תכלית ראויה" .כ ,למשל ,עידוד של אזרחי ישראל הערבי להגר
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96
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לעמדה כי התכלית העיקרית של חוק האזרחות והכניסה לישראל היא התכלית הדמוגרפית ראו
בשמש ,לעיל ה"ש  ,6בעמ'  ;7876גרוס ,לעיל ה"ש  ,6בעמ'  ;84גרינשטיי ,לעיל ה"ש  ,6בעמ'
" :144השופטי ] [...לא הביאו בחשבו את האפשרות שהדגש שהוש בביטחו נועד אולי להסוות
שיקולי אתניי ודמוגרפיי .באופ כללי ה הצליחו להכחיש את מה שברור לכל צופה ,בלי קשר
לעמדתו לגבי הפסיקה"; יצחק לאור "זה לא טיק ,זו קריצה"  15.5.2006 ı¯‡‰ב ;1מירו בנבנישתי
"אסור להודות בגזענות"  19.5.2006 ı¯‡‰ב .1לעמדה נוספת ,החושדת בכ שהתכלית הדמוגרפית
היא תכלית מרכזית ,ראו דוידוב ,יובל ,סב ורייכמ "מדינה או משפחה?" ,לעיל ה"ש  ,6בעמ'
.669668
למשל ,אהר ברק  ËÙ˘Ó· ˙Â˘¯Ùכר ב :פרשנות החקיקה " :(1993) 149148תכלית החקיקה היא
המטרה אשר דבר החקיקה מגשימה .אלה ה האינטרסי הנאבקי על הבכורה ,ואשר הפשרה
ביניה עומדת ביסוד החקיקה .זהו הווקטור במקבילית הכוחות המעצבי את החקיקה; זוהי
המדיניות אשר החוק מעצב ואלה הערכי שהוא מגשי .אלה הפונקציות החברתיות – סוציאליות,
כלכליות ,ואחרות – אשר החוק מגשי; זהו השינוי החברתי שהחוק מכניס לדי הקיי"; אהר ברק
˘.(2004) 189183 ˙ÈË¯˜ÂÓ„ ‰¯·Á· ËÙÂ
ראו בהקשר זה רובינשטיי ומדינה ,לעיל ה"ש  ,6בעמ' .412402
גנז ,לעיל ה"ש  ,6בעמ' .185
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למדינות ערב 99הוא אמצעי שאינו עומד בדרישה זו .עצ ההצעה להעניק תמריצי
לאזרחי )אזרחי בכלל ,וקל וחומר כשהתמריצי מכווני א לאזרחי שה בני
קבוצת המיעוט( כדי שיעזבו את המדינה אינה יכולה להיות הסדר שנועד ל"תכלית
ראויה" של מחוקק במדינה דמוקרטית 100.בדומה ,אנו סבורי כי המדיניות של שימור
רוב יהודי באמצעות שלילת זכות של אזרחי ישראל להקי משפחה בישראל בעקבות
נישואי לב זוג פלסטיני אינה יכולה להיחשב לכזו שנועדה ל"תכלית ראויה" .א א
ההסדר היה נחו לשימורו של רוב יהודי )מה שאינו מצב הדברי ,לאור המספרי
הנמוכי יחסית של הבקשות לאיחוד משפחות מסוג זה( ,עדיי לא הייתה מתגבשת כא
"תכלית ראויה" ,שכ יש כא התעלמות מקיפה מעצמת הפגיעה בחירויות היסוד של
חלק מאזרחי ישראל הנגרמת בהסדר זה101.
גביזו טענה בהקשר זה:
צידוקו ]של חוק האזרחות והכניסה לישראל[ מעוג בהיותו חלק מ
המאמ להמש השימור של ישראל כמדינה שבה מממש הע היהודי את
זכותו להגדרה עצמית ,על רקע התנאי המתקיימי באזור בזמ הזה[...] .
מי שרוצה בפתרו יציב של שתי מדינות לשני עמי אינו יכול לדרוש
הכרה בזכות של פלסטיני לאיחוד משפחות לפני לגבולות ישראל.
באורח עקרוני ,משפחות פלסטיניות אמורות להתאחד במדינת ,ואילו
משפחות יהודיות יתאחדו בזו שלה102.
אנו דוחי עמדה זו .כפי שציי גנז,
מי שרוצה בפתרו יציב של שתי מדינות לשני עמי אפשר שג אינו יכול
לדרוש הכרה בזכות של פלשתיני להוליד ילדי בתו גבולות ישראל.
99
100
101

102

הצעה מסוג זה ,שהוגשה על ידי חבר הכנסת קליינר – הצעת חוק לעידוד ההגירה למדינות ערב,
התשס"א – 2001נפסלה על ידי נשיאות הכנסת בהיותה הצעה גזענית .ראו בעניי זה חוות הדעת
מיו  7.11.2001של היועצת המשפטית לכנסת )לא פורסמה(.
גנז מצביע על בעייתיות נוספת של הצעת החוק הזו" :סבסוד כזה משגר מסר בוטה מטע המדינה אל
אזרחי מסוימי שלה על כי בגי השתייכות האתנותרבותית ה אינ רצויי במקומות שבה
נולדו או/ו שבה ארוגי חייה [...] .מדובר במסר פוגעני במיוחד" .גנז ,לעיל ה"ש  ,6בעמ' .1901
לטיעו דומה ראו דוידוב ,יובל ,סב ורייכמ "מדינה או משפחה?" ,לעיל ה"ש  ,6בעמ' .685679
ראו ש ג את הדיו בעמ'  ,690689העוסק בדוגמה של צפו אירלנד ,ומצביע על כ שלמרות
שלדמוגרפיה יש ש משמעות קריטית )בהינת שהמיעוט הקתוליאירי מהווה יותר מ40%
מהאוכלוסייה( ,הרי שבכל שנותיה של צפו אירלנד – למ הקמתה ב 1921כחלק מהממלכה
המאוחדת – השיקול הדמוגרפי לא היה מעול חלק ממדיניות איחוד המשפחות ש .ראו ג דוידוב,
יובל ,סב ורייכמ ,לעיל ה"ש  ,7בה"ש .111
גביזו ,לעיל ה"ש .6
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ברוח הדברי של גביזו הוא יכול לומר כי פלשתיני אמורי להוליד
ילדי במדינת ,ואילו יהודי יולידו ילדי במדינת שלה103.
אנו שותפי לעמדתו של גנז כי זכויות האד הבסיסיות ,לרבות הזכות לקיי חיי
משפחה "במקומות גידול ובסביבה שלתוכה ארוגי חייה" ,מטילות מגבלה "על
אמצעי הויסות הדמוגרפי שמדינות רשאיות לנקוט אות כדי לקד באמצעות את זכות
ההגדרה העצמית של קבוצות אתנותרבותיות הנהנות במסגרת מ הזכות הזו"104.
הסינתזה "יהודית ודמוקרטית" מוליכה אמנ להכרה בלגיטימיות של היעדר שוויו
ביחס לחלק מ הזכויות הקיבוציות של אזרחי המדינה ,א היא מחייבת שוויו מוחלט
במישור זכויות הפרט ,דהיינו :הזכויות המשותפות של האזרחות .ידועה בהקשר זה
קביעתו של הנשיא ברק בפרשת ˜:Ô‡„Ú
יהודי ולאיהודי ה אזרחי שווי זכויות וחובות במדינת ישראל[...] .
משהוקמה המדינה ,הרי היא נוהגת שוויו בי אזרחיה [...] .כל אחד מבני
המיעוטי החיי בישראל נהנה משוויו זכויות גמור .אמת ,מפתח מיוחד
לכניסה לבית נית לבני הע היהודי )ראו חוק השבות] ,התש"י.([1950
א משמצוי אד בבית כאזרח כדי ,הוא נהנה מזכויות שוות כמו כל בני
הבית האחרי105.
הזכות להקי משפחה ע בחירלב זר היא במובהק זכות פרט ולא זכות קיבוצית; ועל
כ ,כפי שקבע השופט חשי בפרשה אחרת ,פרשת :‰˜ÓËÒ
לא יימצא לנו כל הצדק להעדי יהודי היושב לבטח בארצו עלפני מי
שאינו יהודי – שהראשו יוכל להקנות שבות לבזוג לאיהודי ואילו
אחרו לא יוכל [...] .כי נכיר בזכותו של יהודי אזרח ישראל לזכות את
בזוגו הלאיהודי בזכותשלשבות ,ובהבעת נשלול זכות זו מאזרח
ישראל לאיהודי ,נעשה מעשה חמור של הפליה ותכלית ראויה למעשה
לא מצאנו106.

103
104
105
106
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בג"  ,ÌÈÙ‰ ¯˘ ' ‰˜ÓËÒ 3648/97פ"ד נג) .(1999) 759758 ,728 (2ראו ג דוידוב ,יובל ,סב
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המרכיב הנוס השני המוצע כא לדרישה בדבר "תכלית ראויה" מבוסס על הטיעו
שהוצג בפרק ב לעיל .הסדר הפוגע בחופש הביטוי לש הגנה על ביטחו המדינה
בנסיבות שבה לא מתגבש סיכו ניכר לכ שהביטוי יביא לפגיעה בשלו הציבור ,אינו
הסדר שנועד לתכלית ראויה .כאמור לעיל ,הפג במדיניות שלטונית שכזו אינו מבוסס
על הקביעה שהתועלת מ הפגיעה בחופש הביטוי נופלת מעלותה .הפג הוא בכ
שהאמצעי שננקט לש קידו האינטרס בדבר שלו הציבור – פגיעה בחופש הביטוי
בנסיבות שבה הסיכו הנשק מ הפרט שחירותו הוגבלה הוא נמו כגו קביעת הסדר
בחוק המסתפק ב"מבח הנטייה הרעה" ,של חשש ,ול קט ,כטע להגבלת ביטוי
פוליטי – תגרו לכ שלא נוכל לראות בחוק זה חוק שנועד לתכלית ראויה 107.כאמור,
מטע זה אנו סבורי כי אי לראות בחוק האזרחות והכניסה לישראל חוק שנועד
לתכלית ראויה .נית בהחלט להסכי שמניעת מעשי טרור באמצעות מניעת כניסה
לישראל של מי שחשוד בכ שהוא עשוי לסייע לטרור היא תכלית ראויהÒÁÈ· ÍÎ ‡Ï .
‰ÎÒ‰˘ ÈÓ· Ì‚ ‰ÚÈ‚Ù Ï˘ Í¯„· ‰È„Ó‰ ÔÂÁËÈ· ÏÚ ‰‚‰ ‡È‰ Â˙ÈÏÎ˙˘ ˜ÂÁÏ
.‰˘ÂÏ˜ ‡È‰ ÂÓÓ ˙Ù˜˘‰

לסוגיה זו השלכה חשובה לעניי אופ היישו של מבח המשנה השני של דרישת
ה"מידתיות" בדבר קיומ של אמצעי חלופיי לאמצעי שננקט בחוק ,שה פוגעניי
פחות בזכויות יסוד ,ועשויי להגשי את התכלית שבבסיס החוק .לאור הקביעה כי
תכלית ראויה של חוק הפוגע בזכויות יסוד היא מניעת  ¯ÎÈ ÔÂÎÈÒלאינטרס ציבורי חיוני,
אנו סבורי ,ולכ אנו באי עתה ,כי ההערכה הנדרשת במסגרת מבחהמשנה השני
צריכה להתייחס לשאלה א יש אמצעי חלופיי ,פוגעניי פחות מ הפגיעה הנגרמת
עקב המדיניות השלטונית הנבחנת ,העשויי להקטי את הסיכו הנשק מ הפרט אל
מתחת לס האמור – ס הסיכו הניכר המצדיק את הפגיעה.
 .4הזיקה בי הדרישה ל"תכלית ראויה" לבי דרישת ה"מידתיות"
לפי הגישה המופיעה תכופות בפסיקה ,הבחינה היא א נית להשיג ·‡ ‡ÏÓ ÔÙÂאת
התכלית של הפגיעה בדר חלופית ,הגורמת לפגיעה מופחתת בזכויות יסוד .דר חלופית
המאפשרת להשיג באופ חלקי בלבד את התכלית של הפגיעה ,תו פגיעה פחותה
בזכויות יסוד ,אינה נחשבת רלוונטית לשאלה הבוחנת את קיומה של חלופה פחותה
בחומרתה ,זאת בשל חלקיות הישגיה במימוש "התכלית" כולה .השוני בי גישתנו לבי
גישה זו נית להדגמה באופ הבא :נניח שהסיכו הנשק מאד מסוי ,א יהא חופשי,
הוא ניכר דיו ,באופ המחייב את המסקנה כי מעצרו של אד זה נועד ל"תכלית ראויה".
השתנה שינוי מהותי בעקבות ]חוק האזרחות והכניסה לישראל[" .לעמדה דומה ראו בשמש ,לעיל
ה"ש  ,6בעמ' .7877
 107ראו בהקשר זה עניי ˘ ,ÔÈÈËלעיל ה"ש  ,82בפס'  18לפסק דינו של הנשיא ברק.
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אול ,א נית להפחית את הסיכו הנשק ממנו אל מתחת לס האמור באמצעות
שימוש בחלופת מעצר כלשהי )כגו מעצר בית( ,הרי שלפי שיטתנו יש בכ כדי לשלול
את ההצדקה של הפגיעה בחירות ממעצר ,א א רק המעצר מאפשר למנוע לחלוטי את
הסיכו .זאת ,משו שהמעצר אינו מקיי את דרישת הצור )מבחהמשנה השני של
דרישת המידתיות( :הצור מוגדר על ידי "ס סיכו" ולא על ידי היעדר מוחלט של
סיכו.
ההבדל העיקרי בי הגישה הרווחת יותר המופיעה בפסיקה לבי הגישה המוצעת כא
הוא שהגישה הרווחת בפסיקה מצמצמת מאוד את הדרישה לתכלית ראויה ואת
מבחהמשנה השני של דרישת המידתיות ,ושמה יהבה בעיקר על מבחהמשנה
השלישי .בגדר גישה זו בוחני רק במסגרת מבחהמשנה השלישי של דרישת המידתיות
את השאלה א אי ראוי להסתפק בדר חלופית המאפשרת להשיג באופ חלקי את
תכליתה של הפגיעה ,תו פגיעה פחותה בזכויות יסוד ,על א שאי היא "אמצעי חלופי"
העונה למבחהמשנה השני .לעומת זאת ,לגישתנו יש להעמיק את היקפ של הדרישה
ל"תכלית ראויה" ואת מבחהמשנה השני של דרישת המידתיות ,ולהפו את
מבחהמשנה השלישי של דרישת המידתיות למסגרת שיורית שנועדה להתמודד ע
מצבי חריגי ויוצאי דופ ,שה נדירי מטבע 108.טענתנו היא כי ביסוד ההשוואה בי
האמצעי הננקט לבי חלופה פוגענית פחות כלשהי ,עומדת התפיסה שיש ‡˙ÂÙÈˆ¯È
במדרג האמצעי והמטרות .א אמצעי חלופי מאפשר להפחית את הסיכו לאינטרס
הציבורי אל מתחת לס הסיכו הרלוונטי ,הרי שנקיטת האמצעי הפוגעני יותר אינה
מוצדקת ,וזאת לא משו שהעלות השולית עולה על התועלת השולית )מבחהמשנה
השלישי של דרישת המידתיות( ,אלא משו ˘ ˙ÙÒÂ‰ ‰ÚÈ‚Ù‰לא עונה עוד לדרישת
התכלית הראויה )מבחהמשנה השני של דרישת המידתיות(.
 108גיא דוידוב עמד על כ שגישה זו היא המקובלת בקנדה .ראו Guy Davidov, Separating Minimal
Impairment from Balancing: A Comment on R. v. Sharpe (B.C.C.A), 5 REV. OF CONST.
) .STUD. 195 (2000היבטי מסוימי של הגישה המוצעת כא דומי לזו שהציע גדעו ספיר .ספיר

סבור א הוא כי יש להרחיב את מבחהמשנה השני של המידתיות]" :יש לפרש את[ מבח
המידתיות השני ] [...כמחייב לברור בי האמצעי ,תו התחשבות ה במידת הגשמתה של התכלית
וה במידת הפגיעה בזכות ,הכרוכות בבחירתו של כל אמצעי ואמצעי [...] .במסגרת פשרה זו יהיה
צור לבחו את כל האופציות הפתוחות ליישוב הקונפליקט בי הזכויות לאינטרסי ,ובמקרי רבי
להעדי אופציה שתג על האינטרס בצורה מושלמת פחות א במחיר של פגיעה מופחתת בזכות"
)גדעו ספיר "יש מול חדש – על איזו אנכי ומידתיות"  ËÙ˘Ó È¯˜ÁÓכב .((2006) 477 ,471
לשיטתו ,מבחהמשנה השלישי "מחייב לבחו בסו היו ג אפשרות להעדפה מוחלטת של
הזכות" ,ולפיכ השימוש בו צרי להיות נדיר )ש ,בעמ'  ;(478ראו ג גדעו ספיר "מידתיות
ופשרה" ) 397 ¯¯Â„ ‰ÈÏ„ ¯ÙÒשולמית אלמוג ,דורית ביניש ויעד רות עורכי .(2009 ,ע זאת,
גישתו של ספיר שונה משלנו ביחס לתוכנה של הדרישה כי החוק נועדה ל"תכלית ראויה" .ראו להל,
הטקסט הנלווה לה"ש .120
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לפני שנפנה לנמק את העדפתנו אנו מבקשי להדגי את ההבדל בי שתי הגישות.
זאת נעשה באמצעות שני פסקי די – זה שבו אנו מתמקדי ,פרשת  ,‰Ï‡„Úופסק הדי
בפרשת · .˜È¯ÂÒ˙Èבשני המקרי קבע הנשיא ברק כי המעשי השלטוניי שנדונו
מקיימי ה את דרישת התכלית הראויה וה את מבחהמשנה השני של דרישת
המידתיות ,א אינ מקיימי את מבחהמשנה השלישי ולפיכ ה בלתי חוקתיי .לפי
גישתנו ,ראוי היה לבסס תוצאה זו על שתי הדרישות הראשונות דווקא.
השאלה העיקרית שנדונה בפרשת  ‰Ï‡„Úהייתה ,כזכור ,א אי להסתפק בבחינה
אינדיבידואלית של כל אחד ממבקשי המעמד בישראל – בחינה שאינה יכולה להוביל
אמנ למניעה מוחלטת של הסיכו )שהרי מספר מסוי מבי מקבלי המעמד צפוי לסייע
לטרור( ,א די בה כדי להביא להפחתה של הסיכו הנשק מכל אחד ממקבלי המעמד
ולהביא לכ שיהיה קלוש עוד יותר מכפי שהוא כעת .כמעט כל שופטי ההרכב – לרבות
אלה שסברו כי החוק אינו חוקתי – הסכימו כי החוק מקיי את דרישת התכלית הראויה
ואת מבחהמשנה השני האמור של דרישת המידתיות ,וזאת בהתבסס על האפיו של
התכלית של החקיקה כהשגת ביטחו מרבי .בלשונו של הנשיא ברק:
התכלית ]של חוק האזרחות והכניסה לישראל[ הינה להפחית ככל האפשר
את הסיכו הביטחוני הנשק מבני הזוג הזרי המשתקעי בישראל .על
רקע תפיסה זו של התכלית ,הא האיסור הגור והבדיקה האינדיבידואלית
מקיימי את התכלית במידה שווה? ] [...תהא יעילות ]של הבדיקות
האינדיבידואליות[ ככל שתהא ,ה לא תוכלנה להשתוות לתוספת
הביטחו שהאיסור הגור מביא .נמצא ,כי לאור הער המרכזי של חיי
אד שהחוק בה להג עליו ,ברי כי האיסור הגור יהא תמיד יעיל יותר –
מבחינת הגשמת המטרה של הקטנת הסיכו הביטחוני ככל האפשר –
מהבדיקה האינדיבידואלית109.
הגדרה זו של התכלית של החקיקה חייבה את המסקנה כי "הבדיקה האינדיבידואלית
אינה מגשימה את התכלית החקיקתית באותה מידה כמו האיסור הגור .אי חובה ,על
כ ,במסגרת האמצעי שפגיעתו פחותה ,להיעצר בדרגה זו ,והמחוקק רשאי היה לבחור
באיסור הגור בו בחר" 110.הנשיא ברק דחה את הטענה כי אי לראות בתכלית האמורה
משו תכלית ראויה" :יטע הטוע :הקטנת הסיכו הביטחוני ככל האפשר אינה תכלית
'ראויה'; אי היא רגישה מספיק לזכויות האד .התשובה על טיעו זה הינה כי אי לראות
ברצו להשיג ביטחו ככל האפשר – ביטחו שנועד להג על חיי אד – כתכלית שאינה
ראויה" 111.לשיטתו" ,המקו הגאומטרי" לבחינת הטענה כי התכלית אינה ראויה משו
 109עניי  ,‰Ï‡„Úלעיל ה"ש  ,2בפס'  89לפסק דינו של הנשיא ברק.
 110ש.
 111ש ,בפס'  90לפסק דינו של הנשיא ברק.
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שאי היא מתחשבת באופ מידתי בהיק הפגיעה בזכויות האד" ,אינו במסגרת השאלה
א התכלית היא 'ראויה' ,אלא במסגרת השאלה א האמצעי שנבחר הוא מידתי )במוב
הצר("112.
כאמור ,הנשיא ברק ,ועמו חמישה שופטי נוספי ,פסקו כי ההסדר אינו מידתי –
וכול ,למעט השופט לוי שהדגיש דווקא את מבחהמשנה השני של דרישת המידתיות,
פסקו כ משו שההסדר אינו עומד במבחהמשנה השלישי:
תוספת הביטחו שהאיסור הגור מביא עימו אינה מידתית ביחס לתוספת
הנזק הנגרמת לחיי המשפחה ולשוויו של בני הזוג הישראלי .אמת,
האיסור הגור נות עימו יותר ביטחו :א הוא מושג במחיר כבד מדי.
] [...המטרה הראויה של הגברת הביטחו אינה מקדשת פגיעה קשה
בחייה של אלפי רבי של אזרחי ישראלי113.
אנו סבורי כי יש לסווג את הפג החמור הזה שבחוק האזרחות והכניסה לישראל בדר
שונה .לשיטתנו "הקטנת הסיכו הביטחוני ככל האפשר" בדר של פגיעה בזכויות יסוד
מסוג הפגיעה הנגרמת כא ,אינה תכלית ראויה 114.יתר על כ :א א נניח לצור
הטיעו כי תכליתו של החוק הנבח אכ הייתה להגביל רק את חירותו של מי שנשק
ממנו סיכו ניכר ,ולפיכ תכליתו ראויה ,אזי ההסדר שנקבע בחוק אינו עומד
במבחהמשנה השני של דרישת המידתיות .החלופות להסדר שנקבע בחוק האזרחות
והכניסה לישראל – למשל :בדיקה אינדיבידואלית של כל ב זוג מבקש או הטלת
מגבלות שונות עליה בהיות בישראל – אינ יכולות אמנ להביא להפחתה של הסיכו
הנשק מב הזוג הזר לרמה המושגת באמצעות מניעה מוחלטת של כניסתו; אול
מבחהמשנה השני של המידתיות מחייב להראות כי חלופות אלה א אינ יכולות
להפחית את הסיכו אל  .¯È·Ò ÔÂÎÈÒ ÛÒÏ ˙Á˙Óהמדינה לא עמדה בנטל להראות כי
אמצעי פוגעניי פחות ,כגו דרישה לניתוק הקשר הפורמלי של ב הזוג הזר ע מדינת
המוצא שלו; "הצהרת אמוני" לחוקי המדינה; החלת פיקוח מוגבר על ב הזוג הזר
בשני הראשונות לשהותו באר )ואפילו החלת הלי אזרוח ממוש יותר(; ולכל הפחות
 112ש.
 113ש ,בפס'  9392לפסק דינו של הנשיא ברק.
 114לעמדה דומה ראו בשמש ,לעיל ה"ש  ,6בעמ' " :5958ספק א ראוי לקבל את העמדה שתכליתו
של חוק האזרחות והכניסה לישראל היא  ÔÈËÂÏÁÏ ÚÂÓÏאת הסכנה הבטחונית הנשקפת מכניסת
של פלסטיני לישראל [...] .מדינה דמוקרטית אשר רגישה לזכויות האד אינה חופשית לקד את
הגשמת של תכליות ציבוריות באופ טוטלי ,יהא המחיר אשר יהא ,ותהא הפגיעה בזכויות האד
קשה ככל שתהא .תכליות טוטליות סופ פרקטיקות טוטליטריות .ספק א חוק שנועד להגשי את
תכליתו באופ מרבי הינו חוק שנועד לתכלית ראויה ,וזאת א א תכליתו ,כשלעצמה ,הינה תכלית
ראויה".
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מת אישורי כניסה קצרי לשהייה בישראל ,בדומה לאלה הניתני לתושבי השטחי
המבקשי לעבוד בישראל ,אינ עשויי להיות יעילי בהפחתה כאמור של הסיכו
הנשק מב הזוג .כלומר :לשיטתנו ,העמדה כי לש שלילת תוקפו של החוק יש צור
להצביע על אמצעי חלופיי ,פוגעניי פחות ,המאפשרי להפחית את הסיכו
הביטחוני · ,‰‰Ê ‰„ÈÓהיא שגויה .די בכ שקיימי אמצעי כאמור המאפשרי
להפחית את הסיכו אל  ÔÂÎÈÒ‰ ÛÒÏ ˙Á˙Óהאינדיבידואלי היכול להצדיק פגיעה בזכות
יסוד115.
ביקורת זו תקפה ג נגד ההנמקה שניתנה בפרשת · ˜È¯ÂÒ˙Èלהחלטה כי התוואי של
גדר ההפרדה אינו חוקתי מחמת הפגיעה שהוא גור לזכויות יסוד של התושבי
הפלסטיני המתגוררי באזור .בפרשה זו הרחיב הנשיא ברק את ההגדרה שהייתה
מקובלת עד אז למבחהמשנה השלישי של דרישת המידתיות 116.לפי גישה זו ,אי
הכרח לייש מבח זה "ב'ערכי מוחלטי' ,כלומר בהשוואה ישירה של יתרו הפעולה
השלטונית לעומת הנזק הנובע ממנה"; 117ונית ליישמו ג בהשוואה לחלופה כלפי
המדיניות שננקטה:
נית ג להפעיל בחינה 'יחסית' של המידתיות במוב הצר ] ...בה[ נבחנת
הפעולה השלטונית לעומת חלופה אפשרית לה ,שתועלתה תהא פחותה
במידתמה מ הפעולה השלטונית המקורית .הפעולה השלטונית
המקורית תהא בלתי מידתית ] [...א הפחתה מסוימת ביתרו המושג מ
הפעולה המקורית ,למשל באמצעות נקיטה בחלופה האפשרית ,תבטיח
הפחתה משמעותית בנזק שנגר מ הפעולה המקורית118.
בהתא לכ נעשתה השוואה בי התוואי שנקבע לבי תוואי חלופי שהוצע מטע
העותרי ,ונקבע כי התוואי המקורי אינו עומד בדרישה זו:
על פי המוצע תורחק גדר ההפרדה ה ממזרח לכפר בית סוריק ה
ממערבו .עלידי כ תקט הפגיעה באדמות החקלאיות באופ משמעותי
ביותר .משוכנעי אנו ,כי היתרו הביטחוני המושג בתוואי שקבע המפקד
הצבאי בהשוואה לתוואי החלופי אינו שקול כלל ועיקר לתוספת הפגיעה
115
116
117
118

לש הדיוק :א יש אמצעי שמאפשר הפחתה של הסיכו אל מתחת לס הסיכו האינדיבידואלי,
המשמעות היא כי הפגיעה בזכות היסוד היא בלתי מוצדקת ,אלא אולי א היא נועדה למנוע
קטסטרופה של ממש )ראו לעיל ה"ש .(92
ראו בהקשר זה משה כהאליה "המוב הפורמלי והמוב המהותי של מבחני המידתיות בפסיקת
בג" בעניי גדר הביטחו"  ËÙ˘Ó‰יא .(2007) 473
בג"  ,Ï‡¯˘È ˙Ï˘ÓÓ ' ˜È¯ÂÒ ˙È· ¯ÙÎ‰ ˙ˆÚÂÓ 2056/04פ"ד נח) ,807 (5פס'  41לפסק דינו של
הנשיא ברק ).(2004
ש.
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בחיי התושבי המקומיי הנגרמת בשל צו זה [...] .על המפקד הצבאי
] [...ליצור הסדר ,שימנע את עיקרי הפגיעות הקשות בתושבי
המקומיי ,ולו במחיר הפחתה מסוימת בדרישות הביטחו119.
ג במקרה זה עמדתנו היא כי ה"מיקו" הראוי של בחינה זו הוא מבחהמשנה השני
של דרישת המידתיות .התכלית הראויה של הקמת הגדר היא הפחתת הסיכו הביטחוני
לרמה סבירה ,בהתחשב בפגיעה בזכויות הנגרמת עקב הקמת הגדר .כדי להימנע מסיבו
הדיו על ידי עיסוק בשאלת הצדקתה של הקמת גדר ביטחו שלא בתוואי הקו הירוק,
נניח לצור הדיו כי הסיכו הביטחוני הכרו בהימנעות מוחלטת מהקמת המכשול הוא
ניכר דיו יחסית לפגיעה בזכויות הכרוכה בהקמת הגדר .אול ,הבחינה הנחוצה הנוספת
היא מהו הסיכו הביטחוני הכרו בהקמת הגדר בתוואי החלופי ,הפוגעני פחות .א
מתברר ,כפי שאכ נקבע בפסק הדי ,כי הסיכו הביטחוני הנוצר עקב הסתפקות בתוואי
החלופי הוא נמו מ הס המצדיק פגיעה בזכויות יסוד ,אזי הקמת הגדר בתוואי המקורי
אינה יכולה להיחשב לכזו המשרתת תכלית ראויה .במילי אחרות :תכלית ראויה היא
תכלית מאזנת ,ולאור קיומה של חלופה פוגענית פחות – כזו המאפשרת להפחית את
הסיכו אל מתחת לס המצדיק פגיעה בזכויות – הפגיעה בזכויות הנגרמת בגי הקמת
הגדר בתוואי המקורי אינה עומדת במבח הנחיצות )מבחהמשנה השני של דרישת
המידתיות( ,היינו :הצור לשרת את התכלית .לא נחו כא לפיכ ניתוח הממשי אל
ההשוואה בי התועלת השולית – ההפחתה הנוספת בסיכו שתושג באמצעות הקמת
המכשול בתוואי המקורי במקו בתוואי החלופי ,לבי העלות השולית – החמרת הפגיעה
בזכויות עקב הבחירה בתוואי המקורי במקו בתוואי החלופי120.
ביתרת הדברי אנו מבקשי לעמוד בקצרה על הטעמי שביסוד גישתנו ,המדגישה
את דרישת התכלית ואת מבחהמשנה השני של המידתיות .כאמור ,היבט אחד של גישה
זו הוא כי במסגרת הדרישה ל"תכלית ראויה" יש לקבוע דרישות ס ,ובכלל זה הקביעה
כי בסוגי מסוימי של מקרי פגיעה בזכות יסוד מוצדקת רק א היא נועדה למנוע
סיכו ניכר דיו הנשק לאינטרס ציבורי מ הפרט שבזכויותיו מבקשי לפגוע .זוהי
דרישה לאיזו המטרות המתחרות באותו הקשר ,ובניסוח אחר :זוהי דרישה להעמיד
"מבח איזו הסתברותי" בעת עיצוב ההסדר החוקי .ספיר טע נגד גישה מסוג זה .עמדתו
היא כי ג א האינטרסי המתמודדי – האינטרס הציבורי מזה וזכות היסוד מזה –
אינ שווי מעמד ,עדיי ה מייצגי שני ערכי מוכרי וראויי ,ולפיכ אי מקו
להכתיב באופ אפריורי הכרעה לטובת אחד מה ,ומוטב לבחו א אפשר להג על
שניה במידה מסוימת תו ויתור סביר מצד כל אחד מה .לשיטתו" ,יש ]לדחות את[...
ההכרעה בעניי לסו תהלי הבירור ולא להקדימה לתחילתו ,שכ הקדמה כזאת עלולה
 119ש ,בפס'  71לפסק דינו של הנשיא ברק.
 120ראו בעניי זה ג לעיל ,ה"ש .115
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להוביל לתוצאה קלישאית" 121.אנו מתקשי לקבל עמדה זו ,במיוחד ככל שהיא נוגעת
למצבי בה האינטרס הציבורי המתעורר הוא ביטחוני ,העת נתפסת כשעת חירו,
והחברה שסועה באופ עמוק .במצבי מעי אלה יש טעמי חשובי שבגינ רצוי לבצע
חלק ממלאכת ההכרעה בדילמות באופ אפריורי ,בדר של נוסחה עקרונית )כאשר
החלק המשלי של ההכרעה יופיע בעת שהנוסחה העקרונית תיוש בנסיבות
הקונקרטיות של מקרה נבח( .נוסחה עקרונית זו – המופיעה בדמות של איסורי
אפריוריי מסוג של פסילת תכליות שונות על הס ,או בדמות "מבח איזו" המציב ס
הסתברות של סיכו הטמו באד כתנאי לפגיעה בו – עדיפה מהכרעה שהאופי
הדומיננטי שלה הוא אדהוקי ,כמוצע על ידי ספיר .הכרעה אדהוק אינה נהנית ממרחב
הזמ ,משיקול הדעת ,ומ"מס הבערות" החלקי הנלווה להכרעות המתקבלות מראש.
היא מתקבלת על ידי מי שמוצאי עצמ בזירה סוערת ,רווית סיכוני )קיומיי
ופוליטיי( ,שבה ברור למדי מי יסבול מההכרעה ומי יהיה מוטבה" .שירת הסירנות"
מפתה כא במיוחד ,ומקבלי ההחלטה מתקשי להתמודד ע הטיות פסיכולוגיות שונות
הפועלות עליה בלהט הרגע 122.כפי שכבר טענו לעיל ,במסגרת הדיו ב"איזו אופקי",
הביקורת השיפוטית ביחס למעשי שלטוניי הגורמי פגיעה בזכויות יסוד אמורה
להיקבע לא רק בהתא לחשיבות של כל אחד מ האינטרסי המתחרי ,אלא ג לאור
החשש הנשק לפגיעה בלתי מוצדקת דווקא באחד מה על ידי מקבלי ההחלטות
במערכת הפוליטית .הקביעה האפריורית של דרישות ס נחוצה כדי להשיג מטרה זו.
ההיבט השני של הגישה המוצעת על ידינו הוא כי "המיקו הגאומטרי" של הבחינה
של אות חלופות למדיניות השלטונית הפוגעת בזכות יסוד ,המאפשרות להשיג רק
 121ראו ספיר "מידתיות ופשרה" ,לעיל ה"ש  ,108בעמ' .402
 122השוו לדיו בחשש "המדרו החלקלק" ,בפסק הדי האוסר על "נוהל שכ" )או נוהל "אזהרה
מוקדמת"( ,שבאמצעותו ביקש הצבא להסמי מפקדי להסתייע בתושב פלסטיני מקומי כדי לתת
באמצעותו אזהרה מוקדמת למי שמבקשי לעוצרו מפני פגיעה אפשרית בו ובמי שמצוי עמו .בג"
,Ï"‰ˆ· ÊÎ¯Ó „Â˜ÈÙ ÛÂÏ‡ ' Ï‡¯˘È· È·¯Ú‰ ËÂÚÈÓ‰ ˙ÂÈÂÎÊÏ ÈËÙ˘Ó‰ ÊÎ¯Ó‰ – ‰Ï‡„Ú 3799/02
פס'  5לפסק דינה של השופטת ביניש )פורס בנבו" :(6.10.2005 ,בפעילות מבצעית יש למפקד
הצבאי שיקול דעת רחב לקבל החלטות בשטח ,ועליו לעשות כ בתנאי לח .עליו הנטל להערי את
מידת הסיכו הנשק למתבקש – התושב המקומי – ובה בעת להערי את הסיכוני ליושבי הבית
שהפעולה מכוונת כנגדו .וכמוב שעליו הנטל הכבד להערי כיצד להפחית את הסיכו לחיי חייליו.
בנסיבות אלה ,נטילת הסיכו לחייו של התושב היא נטילת סיכו של ממש שאינו עומד ביחס הול
לתכלית הקבועה בנוהל – מזעור הפגיעה בחיי התושבי התמימי" .ראו ג את עמדתו החדה של
הנשיא שמגר בפרשת  ÔÓÈÈהראשונה" :הכרעות שיפוטיות בנושאי חוקתיי בדי שיעוצבו א
במקרי קשי מכוח של עקרונות ועל יסוד ולא עלפי טעמיה ומניעיה של מדיניות ,הבנויה על
מה שנראה כרצוי מבחינת צורכי הרגע או רגשות הרוב ] [...וא נאמ אמות מידה קזואיסטיות
בנושאי חוקתיי ובעיקר בנושאי של חירות הפרט וזכויותיו ,נחטיא את המטרה ונחטא לנושא"
)עניי  ,ÔÓÈÈלעיל ה"ש  ,11בעמ' .(261260
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באופ חלקי את התכלית שהרשות העמידה בלב מדיניותה )לענייננו" ,ביטחו הציבור"(,
הוא במסגרת מבחהמשנה השני של דרישת המידתיות ולא במסגרת מבחהמשנה
השלישי ,כפי שנעשה בעניי  .‰Ï‡„Úהמאפיי של מבחהמשנה השלישי הוא בכ
שבמסגרתו הבחינה היא אינקרימנטלית ,כלומר :א תוספת העלות הכרוכה בהחמרה
מסוימת של הפגיעה בזכות היסוד )"העלות השולית"( היא מוצדקת לאור תוספת
התועלת הנובעת מכ )"התועלת השולית"( .לפי גישה זו יש רציפות במדרג האמצעי
והמטרות שנית להשיג ,והבחינה היא מהו האיזו האופטימלי בי העלות לבי התועלת.
כפי שציי כהאליה ,בחינה מסוג זה מעוררת קושי באשר ללגיטימיות של הביקורת
השיפוטית 123.היא יוצרת רוש כי מדובר בבחינה המבוססת על "איזו אופקי" ,כלומר:
השוואה בי ערכי שווימעמד ,הנערכת בלא אמותמידה כלליות היכולות להנחות את
בית המשפט )או את המחוקק( בקביעת נקודת האיזו הראויה 124.לעומת זאת ,לפי
גישתנו ,ביסוד ההשוואה בי האמצעי הננקט לבי אמצעי פוגעני פחות ,המושמע
כחלופה אפשרית ,עומדת התפיסה שיש אירציפות במדרג האמצעי והמטרות .א
האמצעי החלופי מפחית את הסיכו במידה מספקת ,הוא שולל את הלגיטימיות של
נקיטת האמצעי המקורי 125.במוב זה ,הגישה המוצעת כא יוצרת זיקה הדוקה בי
הדרישה ל"תכלית ראויה" לבי מבח המידתיות .התכלית הראויה היא מניעת סיכו ניכר
לאינטרס הציבורי ,להבדיל ממניעת כל סיכו; והבחינה הנדרשת לפיכ היא א סיכו זה
ייוותר בעינו א תינקט מדיניות חלופית כלשהי ,שתגרו פגיעה בזכויות יסוד – פגיעה
פחותה מזו שגור ההסדר הנבח.
על כ ,יתרונה של הגישה המוצעת נעו בכ שהיא מאפשרת התאמה בי שני חלקי
מרכזיי של פסקת ההגבלה ,והיא מבטיחה מידה רבה יותר של יכולת לנבא את גבולות
הפגיעה המותרת בזכויות יסוד .אי מדובר עוד ב"איזו" בי תועלות שוליות לבי עלויות
שוליות )מבח המידתיות השלישי( ,אלא בבחינה א קיימת חלופה המאפשרת להפחית
את הסיכו לאינטרס הציבורי במידה מספקת ,תו פגיעה פחותה בזכויות יסוד .אמנ אי
לשלול את האפשרות כי במקרי מתאימי יוחל ג מבחהמשנה השלישי של דרישת
המידתיות כדי לבחו א העלות השולית הנובעת מ הפגיעה בזכות יסוד עולה על
 123ראו משה כהאליה "הפרדת רשויות ומידתיות :בעקבות David Beatty, The Ultimate Rule of
) Ï˘ÓÓÂ ËÙ˘Ó "Law (Oxford, 2004ט  ;(2005) 297כהאליה ,לעיל ה"ש  .116לביקורת מסוג זה
על הלגיטימיות של הביקורת השיפוטית ראו  ,Carmiלעיל ה"ש  ,6בעמ' .45

 124לפי ביקורת הקרובה לשלנו ,ההתמקדות של בית המשפט בדרישת ה"מידתיות" ולא בדרישה בדבר
"תכלית ראויה" ובהערכה א החוק עולה בקנה אחד ע ערכיה של מדינת ישראל ,עלולה ליצור
רוש שגוי כי ההכרעה היא טכנית בעיקרה ואינה מבטאת הכרעות מוסריותערכיות .ראו ,למשל,
 ,Aviadלעיל ה"ש  ,6בעמ'  ;12מיכאל ד בירנהק "הנדסה חוקתית :המתודולוגיה של ביתהמשפט
העליו בהכרעות ערכיות"  ËÙ˘Ó È¯˜ÁÓיט .(2003) 591
 125ליתר דיוק :לפי אחת התפיסות ,הדבר מביא לכ שנקיטת האמצעי המקורי תהא מוצדקת רק א
מוכח כי היא נועדה למנוע קטסטרופה של ממש .ראו לעיל ,ה"ש  92ו.115
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התועלת השולית בהשוואה לחלופה מסוימת ,וזאת כשאותה חלופה אינה מאפשרת
להפחית את הסיכו אל מתחת לס הסיכו המצדיק את הפגיעה בזכות היסוד .אלה יהיו
מקרי נדירי מטבע ,השוני במהות מ המקרי שתוארו לעיל ,שה הטיפוסיי
יותר.

ה .ההשוואה לפרשת קורמטצו והערות סיכו
מאז שנת  2002מגבילה ישראל הגבלה גורפת את איחוד המשפחות בי אזרחי המדינה
לבי תושבי פלסטיני תושבי השטחי .אופייה הגור של ההגבלה נעו בכ שהיא
פוטרת עצמה מהצור לבדוק א אכ טמו סיכו ביטחוני קונקרטי בב הזוג הפלסטיני.
היא יוצרת "חזקת מסוכנות" המלווה כל פלסטיני תושב השטחי באשר הוא )א הוא
גבר מתחת לגיל  35או אישה מתחת לגיל  ,(25והיא עושה חזקה זו .‰¯È˙ÒÏ ˙˙È È˙Ï·Ï
בכ פוגעת מדיניות זו באורח קשה מאוד בזכות לנישואי ותכופות ג בזכות להורת של
אזרחי ישראל .יתר על כ :פגיעה זו נוגעת הלכה למעשה באזרחיה הערבי של ישראל,
להבדיל מאזרחיה היהודי ,וכ היא מולידה ג הפליה על בסיס לאומי.
הדיו לעיל הוביל למסקנה כי ההצדקה להסדר שכזה מותנית ,בי היתר ,בשלושת
התנאי המצטברי הבאי :ראשית ,הסיכו הנשק מכל אחד מבני הזוג מבקשי המעמד
הדחויי הללו הוא סיכו ניכר; שנית ,לא נית להפחית את הסיכו הנשק מכל אחד
ממבקשי המעמד בישראל אל מתחת לס הסיכו שהוא תנאי לפגיעה באמצעות נקיטה
של אמצעי פוגעניי פחות; ושלישית ,התועלת הצפויה מהחלת מדיניות זו על כלל
הקבוצה הרלוונטית של מבקשי המעמד עולה על עלותה .אשר על כ ,אפילו קיבלנו את
עמדת של השופטי שתמכו באישור החוק ,כי מטעמי שוני קטנה מאוד
האפקטיביות של בדיקה אינדיבידואלית של כל אחד ממבקשי איחוד המשפחות )עמדה
שעליה אנו חולקי( ,עדיי לא מולאו שני התנאי המקדמיי האחרי .לפי הנתוני
שסיפקה המדינה עצמה ,הסיכו הנשק מכל אחד ממבקשי המעמד בישראל הוא זניח;
כמו כ ,לא הוכח כי אמצעי פוגעניי פחות אינ צפויי להועיל להפחתה נוספת א
בסיכו זניח זה.
בהינת החשיבות של הזכות לחיי משפחה ושל הזכות לשוויו ,במיוחד בחברה
הישראלית השסועה ,הרי שהמסקנה הנזכרת הופכת את חוק האזרחות והכניסה לישראל
ואת פסק הדי שהותירו על כנו להתפתחויות משפטיות מהחמורות שהתרחשו בישראל.
הטע להתנסחותנו הקשה נעו בתוצאות פסק הדי )תוצאתו הישירה ותוצאתו במונחי
היחסי הביקהילתיי בישראל( ,והוא נעו ג בהנמקות שנתנו השופטי מאשרי
החוק להחלטת .הנמקות אלה פותחות את הפתח ל"מדרו חלקלק" בכל הנוגע לפגיעה
קולקטיבית עתידית ,ה בפלסטיני תושבי השטחי ,ה בפלסטיני תושבי מזרח
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ירושלי וה בפלסטיני אזרחי ישראל .אמנ ,הנמקותיה של אות שופטי אינ
הלכה; נהפו הוא ,ה נדחו על ידי שישה מהשופטי בפרשת  ;‰Ï‡„Úאול ה מבטאות
תבנית חשיבה שגורה ודומיננטית בציבור הישראלי ,תבנית שיש לה כמעט הגמוניה
בקרב הרשויות הפוליטיות .יתר על כ :להנמקות של השופטי מאשרי החוק יש ביטוי
ג בפסיקה שניתנה לאחרונה126.
כפי שאמרנו בפתח המאמר ,יש בעמדת השופטי מאשרי החוק שלושה חידושי
שמטלטלי בעצמה יסודות של מדינה דמוקרטית :ראשית ,עמדה זו ויתרה על ההבחנה
בי זכות אד לבי אינטרס ציבורי לטובת מטאפורה של זכויות יסוד המתנגשות משני
צדי האיזו .שנית ,עמדה זו ויתרה על מבח האיזו ,קרי :על דרישת התגבשות ס נדרש
של סיכו הנשק מהאד שבו היא פוגעת ,באמצעות פנייה מסוכנת מהפרט אל
הקולקטיב שאליו הוא משתיי .שלישית ,עמדת השופטי מאשרי החוק התקבלה על א
שמי שנפגעו מהחשד הקבוצתי היו לא רק מי שנתפסו על ידי המדינה כ"זרי" לה ,אלא
ג אזרחיה שלה.
המאמר הוא ניסיו להאיר את הכשלי הללו ולשכנע בהכרח הדחו לבולמ .פרק ב
של המאמר הסביר מדוע התאוריה הליברלית מחייבת להחיל מבח איזו שלפיו פגיעה
באד ,שנועדה למנוע סכנה הנשקפת ממנו לאחרי ,יכולה להיות מוצדקת רק א
הסיכו הנשק מאותו אד קונקרטי הוא ממשי .פרק ג עמד על תכליתה של ההבחנה בי
זכות אד לבי אינטרס ציבורי ,זאת כדי למנוע השוואה פשטנית ביניה וכדי לשמר את
מבחני האיזו האנכיי ברוב רוב של המקרי .פרק ד ניסה להבהיר כיצד כל אלה
מוצאי ביטוי ביסודותיה של פסקת ההגבלה .תמכנו בפרשנות לפיה מבח האיזו
)הדרישה להשתקפותו של סיכו אישי מהאד שזכותו מוגבלת( מעוג ה בדרישת
"התכלית הראויה" וה במבח השני של דרישת המידתיות .מהל זה עומד בניגוד
למגמה הרווחת יותר בפסיקה ,לנתב חלק מרכזי של ההגנה על זכויות למבח המידתיות
השלישי.
השופטת פרוקצ'יה הייתה זו שנקטה את הלשו הישירה ביותר בביקורתה על
ההתפתחויות שטמונות בהכרעת ובהנמקת של השופטי תומכי חוק האזרחות
 126ראו ,למשל ,בג" ) ÔÂÁË·‰ ¯˘ ' ‰ÏÏ‡ËÚ 5539/05פורס בנבו ,(3.1.2008 ,ש נדחתה עתירה
נגד המדיניות האוסרת באופ גור על פלסטיני תושבי השטחי לנהוג בישראל ,בלא שמתקיימת
בדיקה אינדיבידואלית של הסיכו הנשק מתושב השטחי השוהה כדי בישראל ואשר מבקש לנהוג
בה ברכב מנועי .בית המשפט ,מפי השופט גרוניס ,קבע ,תו הפניה לפסק הדי בעניי  ,‰Ï‡„Úכי
מדיניות זו היא סבירה בהסתמ על "הערכת של גורמי הביטחו לגבי הסיכו הטמו בהענקת רישיו
נהיגה לתושבי האזור" )ש ,בפס'  10לפסק דינו( .ראו ג בג" „Â˜ÈÙ ÛÂÏ‡ ' Ô‡„ÓÁ 11120/05
) ÌÂ¯„‰פורס בנבו ,(7.8.2007 ,שבו נדחתה עתירה נגד ההחלטה למנוע מסטודנטי לריפוי בעיסוק
מאזור עזה להיכנס וללמוד בישראל מכיוו שה נחשבי חלק מ"קבוצת סיכו" בהיות צעירי
ואקדמאי.
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והכניסה לישראל .בי היתר ,היא ערכה אנלוגיה בי חוק זה וטיעוני המדינה להגנתו
)ובמשתמע ,ג טיעוני השופטי מאשרי החוק( לבי פרשת מעצר של האזרחי
האמריקניי ממוצא יפני במלחמת העול השנייה:
עלינו להישמר מסכנה אורבת הטמונה בפגיעה גורפת בבני אד
המשתייכי לציבור מסוי על ידי הדבקת תווית של סיכו בלא אבחנה,
ומפני החשש הכרו בשימוש בטענת הביטחו כעילה לפסילה כוללת של
קהילה שלמה .זכורי מקרי מ ההיסטוריה בה הדבר ארע ,ובחשיבה
חוקתית מאוחרת הוכרה הטעות בכ ,טעות הניכרת על פניה .די להביא
דוגמא אחת לכ מהפרשה הידועה בעניי U.S. v. Korematsu, 323 U.S.
) ,214 (1944בה הובלו תושבי ואזרחי אמריקניי ממוצא יפני ,החיי
בארצות הברית ,להסגר במדינת ה ,בעת מלחמת העול השנייה,
כאשר ארצות הברית נלחמה נגד יפ .היו יחידי מאותו ציבור שנחשדו
בחוסר נאמנות למדינה .בעקבות כ ,הוטלה סנקציה כללית של הסגר על
ציבור של .אמצעי גורפי אלה אושרו ברוב דעות בבית המשפט
העליו האמריקאי .המיעוט סבר אחרת [...] .הנסיבות באותה פרשה
שונות בתכלית מאלה העולות בענייננו ,א הרוח המנשבת ברקע התפיסה
החוקתית שהוחלה ש בדעת הרוב אינה זרה לטענות שנשמעו מפי
המדינה בסוגיה שלפנינו .נישמר אנו מעשיית טעויות דומות .נימנע
מפגיעה גורפת בציבור של החי בתוכנו הראוי להגנה חוקתית על
זכויותיו; נג על בטחו חיינו באמצעות אמצעי פיקוח אינדיבידואליי ג
א יש בכ כדי להעמיס עלינו מעמסה נוספת ,ואפילו א משמעות הדבר
הותרת שוליי מסוימי של הסתברות לסיכו .נג בכ לא רק על חיינו
אלא ג על ערכי חיינו127.
שניי מהשופטי שכלפיה כוונה הביקורת הגיבו לה ,כל אחד בסגנונו ,ודחו אותה
בהחלטיות .התשובה המפורטת יותר הייתה של השופטת נאור:
בפרשת  ,Korematsuכמאה ועשרי אל אזרחי ארצותהברית ותושביה
ממוצא יפני שהתגוררו לאור האוקיינוס השקט )"החו המערבי"( נעקרו
ממקו מגוריה ופרנסת והושמו במחנות מעצר במדבריות אמריקה.
רוב שהו בה יותר מארבע שני ] [...כיצד נית בכלל להשוות פגיעות
אלו לפגיעה באזרח הישראלי ,באשר הוא ,שלעת הזו אי מאפשרי לו –
א ב זוגו הוא תושב האזור ובטווח גילאי מסוי – "איחוד משפחות"
בישראל? הדברי רחוקי זה מזה מרחק שנות אור [...] .אכ ,מ החוק
 127עניי  ,‰Ï‡„Úלעיל ה"ש  ,2בפס'  21לפסק דינה של השופטת פרוקצ'יה.
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משתמעת הכללה לפיה תושבי ה"אזור" בגילאי מסוימי מהווי קבוצת
סיכו ולכ יש למנוע ,לעת הזו ,את כניסת .ואול ,וכפי שבארה המדינה
בתשובתה ,על רקע העבר ,אי היו דר מעשית יעילה לבודד בי
המסוכני ובי אלה שאינ מסוכני באמצעות בדיקה אינדיבידואלית.
על כ ,וכפי שבארתי ,לעת הזו ,אי להתערב בהכללה אותה משקפת
הוראת החוק128.
המשנה לנשיא חשי הוסי את הדברי הבאי:
ההיסטוריה האנושית כר נרחב היא למבקש לערו השוואות ,חלק
ראויות וחלק שאינ ראויות .ואול כביתמשפט נטל הוא המוטל עלינו
ללמוד מ ההיסטוריה ולהימנע מטעויות העבר .אלא שבלימוד זה
נדרשי לדוק פורתא ולבחו נסיבותיו של כל מקרה ומקרה לגופו פ
נחטא לאמת ולמציאות החיי המורכבת שלפנינו .אשר לענייננושלנו,
המרחק בי אותה פרשה היסטורית קשה עצובה לבי ענייננושלנו מרחק
שנות אור הוא ] [...די א נזכיר כי בפרשת  Korematsuדובר בשלילת
חירות של למעלה ממאה אל אזרחי ארה"ב מבלי שהוכחו סיכוני
ביטחו הנשקפי מה .ענייננושלנו הוא ,נזכור ,במניעת כניסת ]של[
אזרחי זרי שעה שהוכחו סיכוני ביטחו ואזרחי ישראל רבי נרצחו
ונפגעו .ההבדל בי המקרי כה זועק הוא עד שאי צור להרחיב בו129.
אנו התקשינו לראות את המרחק הקוטבי בי שתי הפרשות .יש לפחות ארבע נקודות
דמיו המגשרות חלקית על המרחק .ראשית ,המשנה לנשיא לא דק פורתא בהציגו את
נושא "סיכוני הביטחו" כא וש .אי בהקשר זה כל הבדל משמעותי בי שתי הפרשות.
כש שבשל חטא של מעטי ממוצא יפני שעסקו או נחשדו בריגול או בחבלה נשללה
חירות של רבי שהיו שותפי לה א במוצא האתני 130,כ הוגבלה בענייננו הזכות
לחיי משפחה של אזרחי ולאאזרחי ממוצא פלסטיני .שנית ,ש ככא מדובר בהסדר
פוגע שלא תח לרגע זמ אחד חריג ביותר ,אלא שהוצמד לקיומ של נסיבות חירו
מסוימות ,שבהקשר שלנו נראות כאופק פתוח )וקודר( המלווה את חיינו .שלישית ,כא
כש אי דר להפרי את חזקת המסוכנות המתייגת כל פרט בקבוצה .בלשונו של
 128ש ,בפס'  2322לפסק דינה של השופטת נאור.
 129ש ,בפס'  136לפסק דינו של המשנה לנשיא חשי.
 130בפסק הדי בעניי  Korematsuציי בית המשפט כי “[I]t is intimated, though not directly
charged or proved, that persons of Japanese ancestry were responsible for three minor
isolated shellings and bombings of the Pacific Coast area, […] as well as for unidentified
))radio transmissions and night signaling” (Korematsu v. U.S., 323 U.S. 214, 239 (1944

)להל :עניי ˜.(ÂˆËÓ¯Â
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המשנה לנשיא" :וג א ברגע נתו נית יהיה לקבוע כי תושב פלוני מ האזור אינו
משיי עצמו לתומכי בטרור ,מי לידנו יתקע כי מחרמחרתיי ,משיזכה להיתר המיוחל,
לא ישנה מדעתו ומדרכו?" 131המשנה לנשיא ציטט כא מטיעוני המדינה ,כי "מבחינת
ארגוני הטרור יש עדיפות לשימוש במי שארגו הטרור מערי שאי לישראל מידע
ביטחוני שלילי אודותיו" 132.זהו סב קפקאי ,הדומה מאד לזה שעליו מצביע אחד
משופטי המיעוט בפרשת ˜ ,ÂˆËÓ¯Âהשופט :Murphy
The Final Report [of the Commanding General], p. 34, makes the
amazing statement that as of February 14, 1942, “The very fact that no
sabotage has taken place to date is a disturbing and confirming
indication that such action will be taken.” Apparently, in the minds of
the military leaders, there was no way that the Japanese Americans
could escape the suspicion of sabotage.133

רביעית ,השופטי מאשרי החוק התעלמו מהממד התקדימי של חוק האזרחות והכניסה
לישראל ושל נימוקיה לאישורו .פרשת פסקי הדי של בית המשפט העליו האמריקני
בנושא האזרחי האמריקני ממוצא יפני היא כר נרחב ללקחי ביחס ל"מדרו חלקלק".
פרשת ˜ ÂˆËÓ¯Âהיא פסק די מאוחר יחסית ,שעסק במה שהיווה את שיאה של המדיניות
שהופעלה כלפי האזרחי האמריקני ממוצא יפני :מעצר במחנות הסגר .המהל
הראשו שננקט כלפיה היה מתו יותר :הטלת עוצר לילי בי השעות שמונה בערב לשש
בבוקר .זרע הפורענות נבט על כ לא בפסק הדי בעניי ˜ ÂˆËÓ¯Âאלא באישור שקיבל
שנה וחצי לפני כ אותו צעד מוקד וקיצוני פחות של הגבלה ,בפרשת 134.Hirabayashi
בית המשפט העליו האמריקני קיבל ש לראשונה את הנמקת של רשויות ההגנה
האמריקניות ,הזהה לטיעונה של המדינה בענייננו; זהו הטיעו שאזכרה ואימצה
השופטת נאור בדבריה ,בדבר איהיכולת להסתמ על בדיקה אינדיבידואלית שתאתר את
אות מעטי מסוכני בי חברי הקבוצה:
[W]e cannot reject as unfounded the judgment of the military
authorities and of Congress that there were disloyal members of that
population, whose number and strength could not be precisely and
quickly ascertained. We cannot say that the war-making branches of the
Government did not have ground for believing that in a critical hour

131
132
133
134

עניי  ,‰Ï‡„Úלעיל ה"ש  ,2בפס'  110לפסק דינו של המשנה לנשיא חשי.
ש ,בפס'  111לפסק דינו של המשנה לנשיא חשי.
עניי ˜ ,ÂˆËÓ¯Âלעיל ה"ש  ,130בעמ'  ,241ה"ש .15
עניי  ,Hirabayashiלעיל ה"ש .9
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such persons could not readily be isolated and separately dealt with, and
constituted a menace to the national defense and safety.135

 שיהיה אחר כ אחד משופטי המיעוט,È˘‡È‡·‡¯È‰ לפחות אחד מהשופטי בפרשת
:Murphy  זהו השופט, הבי חלקית את שהתחולל כא,ÂˆËÓ¯Â˜ בפרשת
Today is the first time, so far as I am aware, that we have sustained a
substantial restriction of the personal liberty of citizens of the United
States based upon the accident of race or ancestry.136

 את אותו קוצר ראייה שבוJackson  בי&ה שופט המיעוטÂˆËÓ¯Â˜  בפסק הדי בעניי,אכ
 משלא זיהו את הכוח התקדימי המסוכ,לקו הוא וחבריו משלא הבחינו במדרו החלקלק
:"של המעבר )שאותו אישרו( מדרישת "הסיכו האישי" ל"סיכו קולקטיבי
[The government] argues that we are bound to uphold the conviction of
Korematsu because we upheld one in Hirabayashi […], when we
sustained these orders in so far as they applied a curfew requirement to a
citizen of Japanese ancestry. I think we should learn something from
that experience. […] However, in spite of our limiting words we did
validate a discrimination on the basis of ancestry for mild and temporary
deprivation of liberty. Now the principle of racial discrimination is
pushed from support of mild measures to very harsh ones, and from
temporary deprivations to indeterminate ones. And the precedent which
it is said requires us to do so is Hirabayashi. The Court is now saying
that in Hirabayashi we did decide the very things we there said we were
not deciding.137

אנו מצטרפי על כ לאזהרתהתחינתה של השופטת פרוקצ'יה כי נלמד את לקחי פרשת
.מעצר של האמריקני ממוצא יפני
 הוא תלוי: טיעו "המדרו החלקלק" הוא קונטינגנטי,כפי שציינו בפתח המאמר
–  הוא קשור לקיומ או להיעדר של נקודות עצירה.חברה ותלוי נסיבותיה המיוחדות
 בעת שלחצי שוני דוחפי, תועלתניות – בחברה הנבחנת, מוסריות,קוגניטיביות

.(Stone  )מפי זק השופטי99 ' בעמ, ש135
.111 ' בעמ, ש136
.247246 ' בעמ,130  לעיל ה"ש,ÂˆËÓ¯Â˜  פרשת137
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אותה במדרו 138.כיצד יפעל השילוב בי הגור המקצי – עצמת הפחד שתאחז בציבור
הישראלייהודי ובמנהיגיו בשני הקשות שבפנינו ,לבי הגור הממת – המעצורי
המשפטיי ,המוסריי והתועלתניי ,הפנימיי והחיצוניי ,שעשויי לבלו את הפנייה
לאמצעי דרקוניי כנגד "האחר" במאמ להשקיט את הפחד?
האמצעי הדרקוניי העתידיי עלולי להופיע בכל אחד משלושת הכיווני
הבאי :כלפי הפלסטיני תושבי השטחי; כלפי הפלסטיני תושבי ירושלי המזרחית
)שה תושבי ישראל ,על פי משפטה הפנימי(; וכלפי הערביהפלסטיני אזרחי ישראל.
אמצעי כאלה מופעלי במינו מסוי מזה זמ בהקשר של הפלסטיני בשטחי .אשר
לירושלי המזרחית ,נעשה בה לעתי שימוש בתקנה  119לתקנות ההגנה )שעת חירו(,
 ,1945לצור הריסת בתי ,ושר הפני הפעיל לאחרונה מהל של שלילת התושבות של
התושבי הפלסטיני שלה ,שה נציגי פוליטיי של החמאס ,ושלילה זו היא מבוא
לגירוש מירושלי 139.בישראל ,בשעת המבח של אוקטובר  ,2000התגלתה לעי כל
דקיקת מעטה ההגנה שהאזרחות הישראלית מספקת לאזרחיה הערבי ,ופגיעות
התבלטה עוד משמתבונני בגורלו של דו"ח ועדת החקירה הממלכתית שמונתה לחקור
את לקחיה של אותה שעת מבח 140.למרבה העצב ,פרשת חוק האזרחות והכניסה
לישראל מחדדת מאוד את תמונת הפגיעת ,שכ  ÏÎרשויות השלטו חברו בה להסדר
שנקבע :הממשלה ,המחוקק ,ובית המשפט העליו שלא הורה על בטלות ההסדר.
הא הדברי יחמירו עוד? כאמור לעיל ,יומרתנו לנבא קטנה ,וכבני החברה הזו אנו
משתדלי לשמור על תקווה .ייתכ כי חברה שיש בה יסודות – ג א לא חזקי – של
תרבות דמוקרטית ,ויש בה )עדיי( מוסד בקרה בדמות בית המשפט העליו ,והיא תלויה
בסביבה מדינית ובתרבות גלובלית המציבות ערכי דמוקרטיי במקו גבוה יחסית
בדרישותיה ממנה – ייתכ שחברה כזו יכולה עדיי לבלו את התדרדרותה ,אבל דבר
לא מובטח.

 138לדיו נרחב יותר במשתני המשפיעי על סכנת "המדרו החלקלק" ,ראו איל סב "לאחר
הברבריות? תחיקת ביטחו ,סמכויות שעת חירו ויישומ בבוקר שלמחרת" Ô„ÈÚ :˙¯ÁÓÏ ¯˜Â·‰
) 7963 ,63 ‰ÈÙÂËÂ‡ ‡Ï – ÌÂÏ˘‰מירו בנבנשתי עור.(2002 ,
 139ראו עתירה תלויה ועומדת שאליה הצטרפו כ"ידידי בית המשפט" ארגו עדאלה והאגודה לזכויות
האזרח :בג" .ÌÈÙ‰ ¯˘ ' ‰Ù¯Ú Â·‡ 7803/06
 140ועדת החקירה הממלכתית לבירור ההתנגשויות בי כוחות הבטחו לבי אזרחי ישראלי באוקטובר
) ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ 2000תאודור אור יו"ר הוועדה ,(2003 ,שהוא הדיו הרשמי המפוכח ביותר שהוציאה
החברה הישראלית תחת ידיה בכל הנוגע ליחסי יהודיערבי בתוכה.
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