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  מעבר�על סמכויותיה של ממשלת: תקופת בי� השמשות

  *רבקה ווייל

ומש� כהונתה הממוצע , מעבר הינה תופעה שכיחה באר��ממשלת

מעבר הינה חשובה במיוחד �סוגיית סמכויותיה של ממשלת. משמעותי

, על רקע התרבות השלטונית הבעייתית שהתפתחה באר� בתחו� זה

מליזו� מבצעי� צבאיי� או מעבר אינ� נרתעות �ממשלותשבמסגרתה 

כי נטע� מאמר ב. גורל�פעולות מדיניות או חברתיות הרותמלעשות 

מעבר סובלת ה� מלגיטימציה דמוקרטית חלשה וה� מבעיית �ממשלת

שממנה עולה כי , את הפסיקה הקיימתנסקור מכ� �לאחר. נציג מוגברת

א� מותר לה לנהל , מינויי� ציבוריי�לערו� מעבר �אסור לממשלת

ציע הסברי� אפשריי� לתוצאות השונות של נ. ומת� לשלו��שאמ

� את הבעייתיות הטמונה בנימוקי� אלהושנחו, הפסיקה .�, יתר על כ

לעיתי� הדי� הקיי� מתיר את שיש לאסור ואוסר את שיש נטע� כי 

ציע את נ, על רקע הקשיי� הקיימי� במציאות הפוליטית ובדי�. להתיר

  .והדי� הרצוי בסוגיה חשובה ז

‡Â·Ó .‡ .˙Ï˘ÓÓ Ï˘ ‰˙�Â‰Î· ̇ ÂÈ˙ÈÈÚ·‰�¯·ÚÓ: 1 .בעיית הנציג.2 ;רעו� הדמוקרטייהג  .
�שאניהול מ – ÒÈÈÂהלכת . 2 ; ההכרח ברציפות– ועדת ברנזו�. ÌÈÈ˜‰ ÔÈ„‰ ¯Â‡È˙: 1. ב

_____________________________________  

, אני מודה לחבריי אהר� ברק. המרכז הבינתחומי הרצליה, ספר רדזינר למשפטי
	בית, מרצה   *
, יה'אוריאל פרוקצ, משה פיינטו�, נת� לרנר, עמיר ליכט, מרגית כה�, אס� יעקב, רות זפר�

אמנו� רובינשטיי� ויור
 שחר על הערותיה
 המועילות , מרגליות	שרו� רבי�, אלו� קלמנט
ספר רדזינר 	מאמר זה הוצג בסמינר המחלקתי של בית. לטיוטות מוקדמות של מאמר זה

העשירו מאמר ר שא , ואני מודה לכלל המשתתפי
 על הערותיה
,2009למשפטי
 בנובמבר 
קוראי
 ול Ï˘ÓÓÂ ËÙ˘Óחברי מערכת ל, ורי'פאדי חל, זו זכות מיוחדת להודות לאיל� סב�. זה

, לבסו�. העבודה היסודית שהושקעה במאמר זהעל האנונימיי
 על הערותיה
 המאתגרות ו
חוק סדרי  .עיד� ריבה על עזרת
 המסורה במחקרלהיא גולדנברג ו	ליל, תודה ליונת� ברוורמ�

ח "ס, 2010–א"התשע, )תיקו�) (השיפוט והמנהל, ביטול החלת המשפט(השלטו� והמשפט 
לא נידונות , לכ�. לאחר שמאמר זה הוכ� לדפוס, 2010 בנובמבר 22	התקבל בכנסת ב, 58

� "כנגד חוקתיותו של חוק זה תלויה ועומדת עתירה לבג. השלכותיו של חוק זה במאמר
חוק משאל הע
 אינו : �"עתירה לבג"גלעד גרוסמ� : ראו. ותד. ר מוחמד ס"שהוגשה על ידי ד

  .Â˘„Á ‰Ï‡ÂÂ  13.12.2010 news.walla.co.il/?w=/1/1767132˙" י ויש לבטלוחוק
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̇ ‰Â�Â˘ ‰˜ÈÒÙ˙ . ‚.  יישומה של הלכת וייס בהלכות מאוחרות.3 ; לשלו�ת�ומ Â‡ˆÂ˙ ÚÂ„Ó
˙Â�Â˘‰ ̇ ÂÈ¯Â‚Ë˜·? 1 .חשיבות ייצוג דעתו של הע�:  סוגיית המנדט.2 ;תשאלת ההפיכ�; 

הא�  .ÈÂˆ¯‰ ÔÈ„Ï ‰ÂÂ˙Ó: 1. „. קיומ� של מנגנוני ביקורת חלופיי�. 4 ;תסוגיית השפיט�. 3
פרשנות מחודשת של הדי� . 2? מעבר צריכה להשפיע על הדי� החל�העילה ליצירת ממשלת

  .„·¯�ÛÂÒ. ‰? נוי הלכה הא� דרושה חקיקה או די בשי.3 ;הקיי�

  מבוא

�המשפט הגבוה לצדק נדרש בחודשיי� האחרוני� שלפני �א� בית, לא רבי� מודעי� לכ
לכמה עתירות , 2009–2008בחודשי� דצמבר וינואר , עשרה�הבחירות לכנסת השמונה

המעבר בראשותו של אהוד �ידי ממשלת� החלטות שהתקבלו על� שלשעניינ� חוקתיות
במינוי המש� ,  החל בשחרור אסירי� פלסטיני�, נסבו על מגוו� נושאי�העתירות. אולמרט
ומת� על �שאלת ניהול משאוכלה ב, קיו� בחירות בה�בחוד מועצות מקומיות ויבא, שופטי�

 1.מעבר� ממשלתה שלקבע ע� הפלסטיני� בתקופת כהונת�הגול� ע� סוריה ועל הסדר�רמת
 2. שאלת מינויו של מנהל הטלוויזיה בערביתהדי� הארצי לעבודה נדרש לנושא בגי��א� בית

המשפט נתפס �בית. אי� תקדי� לריבוי העתירות בנושא בהיסטוריה המשפטית הישראלית
� ממשלתיה של סמכויותתכמוסד החברתי הראוי להסדרפע� אחר פע� ידי העותרי� �על

ה  ולא דחה אות,המשפט לעתירה לגופה�ביתנדרש בכל המקרי� . יהולפיקוח על מעבר
בכ� ביטא .  ואחרות התקבלו,חלק מהעתירות נדחו לגופו של עניי�. שפיט�ת�איבטענת 

 תהמשפט את עמדתו כי במצב הדברי� המשפטי הקיי� הוא אכ� המוסד הראוי להסדר�בית
  .סוגיה זו

� ממשלתה שלנציג את הבעייתיות הטמונה בפעולת, ¯‡˘È˙: למאמר זה מטרות אחדות

 ופעולותיה עלולות ,דמוקרטי מוגבל לכהונתהיש מנדט מעבר �ממשלתל, גיסאמחד . מעבר
 אלא לאפשר את רציפות רהאי� בר, גיסאמאיד� .  בעיית הנציגה שללבטא את התממשות

 ונטע� כי קיי� חוסר ,על רקע מורכבות זו נבח� את הפסיקה, ˘�È˙.  הממשלהה שלפעולת
נטע� . ÒÈÈÂהיא הלכת , חו�המשפט מייש� את ההלכה המרכזית בת�בו ביתשאחידות באופ� 

 לעיתי� לביונוס� על כ� נטע� כי הדי� הקיי� מ. כי ספק א� חוסר אחידות זה מוצדק
_____________________________________  

10357/08� "בג  1 � Ï‡¯˘È ı¯‡ ÔÚÓÏ ÈËÙ˘Ó ÌÂ¯ÂÙ 'Ï‡¯˘È ˙Ï˘ÓÓ) בנבו 
, פורס
10357/08� "בג: להל� ()9.12.2008 ÈËÙ˘Ó ÌÂ¯ÂÙ( ;בג" �9843/08  ÔÚÓÏ ÈËÙ˘Ó ÌÂ¯ÂÙ

� Ï‡¯˘È ı¯‡ 'ÌÈËÙÂ˘ ˙¯ÈÁ·Ï ‰„ÚÂÂ‰) 
9843/08� "בג: להל� ()8.1.2009,  בנבופורס 
ÈËÙ˘Ó ÌÂ¯ÂÙ( ;בג" �10466/08 � È�ÈÈÁÏ‡ '‰ˆ ˙ÂÁÂÎ „˜ÙÓ"ÂÈ· Ï"˘) בנבו 
, פורס

9202/08� "בג; )‡È�ÈÈÁÏעניי� : להל� ()19.1.2009 Á"� ˙�·Ï Î '‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯)  
פורס
�"ראו ג
 בג.  בהתאמה,)Ï·�˙ או פרשת Ï·�˙הלכת : להל� ()4.12.2008, בנבו 9627/08  ¯·Ò

� 'Ë¯ÂÙÒ‰Â ˙Â·¯˙‰ Ú„Ó‰ ¯˘) בנבו 
  ).18.2.2010, פורס
¯˘Â˙ עניי� : להל� ()27.1.2009 ,פורס
 בנבו(  ˙·Â„È˘‰ ˙Â˘¯ –¯Â¯ 672/08) ארצי(ע "ע  2

¯Â„È˘‰(.  
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, יתר על כ�. באוסרו את שיש להתיר ובהתירו את שראוי לאוסרו, לתוצאות שאינ� רצויות
דומה . לתוצאות המקוות מבחינת התנהגות� של רשויות השלטו�מוביל ספק א� הדי� הקיי� 

 3."מחטפי� פוליטיי�"מעבר טר� הפנימו כי בתקופת בי� השמשות אי� לבצע �כי ממשלות
˙È˘ÈÏ˘ ,נציע הסדר הול� יותר , על רקע הבעייתיות בדי� ובמציאות הפוליטית הנוכחיי�

הסדר זה יכלול פרשנות מחודשת . יסוד של משטרנו החוקתי�לסוגיה על בסיס עקרונות
  .י והצעה לשינוי חוקתÒÈÈÂלהלכת 

כי רק היסוד קובע �חוק. מעבר�הממשלה למהותה של ממשלת: יסוד�אי� הגדרה בחוק
לפיכ� ממשלה קיימת ממשיכה בכהונתה עד לכינו� ממשלה . קיימת רציפות שלטונית

מעבר כממשלה המתפקדת לאחר בחירות ועד לכניסת � במאמר זה נגדיר ממשלת4.חדשה
לפני תו� ארבע השני� הקבועות ימה הסתיכהונתה שממשלה חדשה לתפקידה או ממשלה 

: יסוד� הגדרה זו עולה בקנה אחד ע� לשונו של חוק5.בחוק לעריכת בחירות בישראל
 החל בהצבעת ,כוללות קשת רחבה של מקרי�בטר� עת  העילות לסיו� הכהונה 6.הממשלה

 וכלה בהתפרקות הקואליציה בשל ,מעבר חוק תקציב�אמו� בממשלה בכנסת או אי�אי
מו ידי� סופי שיש ע�בפלילי� בפסקתו מוות של ראש הממשלה או הרשעאו ת התפטרו

  7.קלו�
�חוק, לכאורה. מעבר לא תאפיינה את שיטת המשטר באר��ממשלותשהיינו מצפי� 

היא  – של הממשלהג� נגזר מכ� כ ו– תקופת כהונתה של הכנסתקובע כי הכנסת : יסוד
רדות מעבר לתקופה של כעשרי� ושניי� אינ� שוישראל בפועל ממשלות אול� . ארבע שני�

שלושי� עשרה הכנסות האחרונות התחלפו �בשמונה. קו� המדינהלמ� חודשי� בממוצע 
 ת הנובע,יציבות שלטונית�מאי ישראל סובלת אפוא שני� רבות 8.ממשלות בישראלושתיי� 

שי רא. 2%לוב של שיטה פרלמנטרית ע� שיטת בחירות יחסיות ואחוז חסימה נמו� של ימש
ממשלת� על קואליציה את  ונדרשי� לבסס ,ממשלה אינ� נהני� ממנדט משלה� מהע�

א� בשל ריבוי החברות בקואליציה והעדר מנדט נפרד . מרובת מפלגות שמגבשת רוב בכנסת
 – בוריהמייצגות אחוז קט� מהצג� כאלה  – חברות קואליציה, מהע� לראשי הממשלה

_____________________________________  

9577/02� " השופטת דורנר בבגה שללקוח מדברי" תקופת בי� השמשות"הביטוי   3  ˙ÚÈÒ
„ÙÓ‰" ˙ÈÓÂ‡Ï ˙È˙„‰ ‰‚ÏÙÓ‰ Ï� ÈÁ¯ÊÓ‰ '˙Ò�Î‰ ˘‡¯ ·˘ÂÈ2002 (714, 710) 1(ד נז" פ( 

̇ ‰ÙÓ„פרשת : להל�( ÚÈÒ"Ï( . ונועד לתאר זמ� , מקורו במשפט העברי"בי� השמשות"המושג 
שבת , בבלי" (לילה – שהשל, בי� השמשות – 
שני, יו
 –כוכב אחד . "שבי� יו
 לבי� לילה

  ).ב"ע, לה
 .158א "שסח הת"ס ,הממשלה: יסוד	לחוק) ב(30' ס  4
תקופת כהונתה של הכנסת תהיה ארבע " קובע כי ,69ח "ח התשי"ס, הכנסת: יסוד	 לחוק8' ס  5

  ."שני
 מיו
 היבחרה
 ...ע
 בחירת כנסת חדשה או התפטרות הממשלה"הממשלה קובע כי : יסוד	לחוק) ב(30' ס  6

  ."תמשי� הממשלה היוצאת במילוי תפקידיה עד שתיכו� הממשלה החדשה
  . הממשלה:יסוד	לחוק 29–28, 21–18' ס  7
  .www.knesset.gov.il/govt/heb/GovtByNumber.asp: הנתוני
 מבוססי
 על אתר הכנסת  8
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א� לאחר , יתר על כ�. פות הליכה לבחירותנפילת הממשלה ולכידי יכולות להביא ל
עד . יצליח להרכיב ממשלההגדולות  ותמפלגה יראשמי מבי� הבחירות לא ברור תמיד 

� עלר! משימה העלולה להת�– להצלחת המועמד במלאכה הקשה של הרכבת הקואליציה

תקופת המעבר . מעבר�בתפקידה כממשלתממשיכה  הממשלה היוצאת – פני שבועות רבי�
בחירות לפני ה עד כמחצית השנה :פני חודשי� רבי�� אפוא עלר!ישראל עלולה להת�ב
  9.יה�לאחראחדי� חודשי� ו

פועלות במש� תקופה משמעותית הישראל רבות בממשלות של כ� נולדה התופעה 
פרלמנטרית ע� בחירות הלשיטה מייחסת ספרות ההשוואתית אכ� ה. מעבר�כממשלות

 נטע� כי 1991 בשנת 10. שלה� ארו�המעבר וה� מש� כהונ�ותממשלשל יחסיות ה� ריבוי 
אתרי ב � המופיעי�נתוניסמ� �על חישוב 11.מעבר� מהזמ� מכהנת בישראל ממשלת10%

).  שבועות�11כ (ו� י�80מעבר מכהנות בממוצע כ�ממשלותמעלה כי הכנסת והממשלה 
ונת� ה�  מזמ� כה�13%כ,  חודשי��22מכיוו� שממשלות ישראל מכהנות בממוצע כ

הנו בתקופת מעבר עד י ממשלות בישראל כ11, ביתר פירוט. מעבר�מתפקדות כממשלות
 ממשלות כיהנו 6 ;חודשי� 4 ממשלות כיהנו בתקופת מעבר בי� חודש לבי� 13 ;חודש ימי�

 �10 ל8 ממשלות כיהנו בתקופת מעבר בי� �2ו ;דשי�וח �6 ל5בתקופת מעבר בי� 
  12.חודשי�

 11 – נוחות ע� תקופת המעבר הארוכה�הברית רבי� חשי� אי�בארצות, לש� השוואה
 מזמ� שהנשיא נבחר – )מעבר באר��לזמ� הכהונה הממוצע של ממשלותדומה (שבועות 

 א� שכל נשיא נבחר באופ� עצמאי מהקונגרס לתקופת כהונה ,זאת. ועד שהוא נכנס לתפקידו
דט נפרד מהע� עד לסו� לכאורה א� הנשיא הפורש נהנה ממנכ� ש ,מלאה של ארבע שני�

 שותהנפר, מעבר מכהנת תקופות קצרות בלבד� בבריטניה ממשלת13.נבחרשאליה הכהונה 

_____________________________________  

הליכה לבחירות מוקדמות בדר� על סיו
 כהונתה ולפני הכנסת יכולה להחליט על התפזרותה   9
 35' ס(שי
 שה חודיתו� חמבאז מוטלת על הכנסת החובה לקבוע בחירות 	או. של חקיקת חוק

נשיא המדינה עשוי , מת או הורשע בפלילי
, ראש הממשלה מתפטרא
 ). הכנסת: יסוד	לחוק
סיונות להקי
 ממשלה הנא
 לא צלחו אול
 . להטיל את תפקיד הרכבת הממשלה על אחר

תו� בתתקיימנה בחירות , מחודשיי
יותר פני 	 עלר�תקופה שעשויה להת�במש� חלופית 
 
תפקיד את בחירות נית� להטיל הא� לאחר ). הממשלה: יסוד	 לחוק30	ו 11' ס(תשעי
 יו

פני חודשי
 	 באופ� שעלול להשתרע על,מועמדי
 בשלושה סבבי
כמה הרכבת הממשלה על 
 
  .)הממשלה: יסוד	 לחוק10–8' ס(אחדי

 Jonathan Boston et al., Caretaker Government and the Evolution of :למשל, ראו  10
Caretaker Conventions in New Zealand, 28 VICTORIA U. WELLINGTON L. REV. 629, 631 

(1998).  
  ).ÈÏ‡¯˘È ‰ÈË¯˜ÂÓ„ 137) 1991˙זאב סגל   11
  .www.pmo.gov.il/PMO/History/Former+Governments; 8ש "ראו לעיל ה  12
13  Chris Smith, Move On Up: The Case for Having the Inauguration Right After New 

Year’s, THE NEW REPUBLIC, Dec. 30, 2008; Sanford Levinson, Presidential Elections 
and Constitutional Stupidities, 12 CONST. COMMENT. 183 (1995).  
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�, ההכרזה על בחירות ועד להיוודע תוצאות הבחירותלמ� שבועות  �3כפני �כלל על�בדר
 עד 5פני � התהלי� עלשבה� נפרשהתרחשו מקרי� , ע� זאת. בשל שיטת הבחירות הרובית

 לשיטה של בחירות 1996שיטת הבחירות בשנת שונתה מאז , זילנד�בניו 14. שבועות8
�ממשלתכיהנה בה� שהתקיימו מצבי� , )Mixed Member Proportional(יחסיות מעורבות 

בה� מש� שע� קבוצת המדינות נמנית א� כ�  ישראל 15.שבועות לאחר בחירות 9מעבר עד 
  .מעבר הוא ארו�� ממשלות� שלכהונת

 תכופות להכריע מה� ונדרש, המשפט�ובעקבותיו בית, לממשלההיוע� המשפטי 
�ביקשו ממשלותרבי� במקרי� בשל העובדה ש, זאת 16.מעבר� ממשלתיה שלסמכויות

 בטר� , בי� בתחו� המינויי� ובי� בתחו� יחסי הפני� והחו�,מעבר לקבוע עובדות בשטח
צי� את הכור ראש הממשלה מנח� בגי� הפ, למשל, כ�. את מוסרות השלטו�תאבדנה 

בגי� עשה . אותו חודשב �30 סמו� לבחירות שהתקיימו ב,1981 ביוני �7הגרעיני בעיראק ב
�הממשלה בראשות פרס לא תהיה " ו,זאת בשל החשש כי השלטו� יעבור לראשות המער

ראש כי היה ידוע לבגי� ש הדבר נעשה א� 17."מסוגלת לקבל החלטה כזו ולבצע אותה
ראש הממשלה בנימי� נתניהו באופ� דומה ביקש  18.תנגד למהל�האופוזיציה שמעו� פרס מ

הממשלה בראשותו של אולמרט ו ,לסגור את האוריינט האוס ימי� מספר לפני הבחירות
 החלטות שנויות 19.מעבר�בעזה בזמ� כהונתה כממשלת" עופרת יצוקה"יצאה למבצע 

פע� אחר פע�  התקבלו) או ההתיישבות(במחלוקת עזה מבית ומחו� בתחו� ההתנחלות 
אדומי� לירושלי� או הצבת �החלטה על חיבור מעלההכגו� , לפני בחירותאחדי� ימי� 
מעבר � אלה דוגמאות אחדות מני רבות לאופ� פעולת� של ממשלות20. בחברו�ני�קרוו

מעבר הינה חשובה אפוא במיוחד על רקע התרבות � ממשלתיה שלסוגיית סמכויות. בישראל
  .פתחה באר� בתחו� זההשלטונית הבעייתית שהת

�המשפט העליו� בשאלת סמכויותיה של ממשלת�במאמר זה נבח� את פסיקתו של בית

מינויי� ופעולות במגזר : המשפט לשלושה תחומי��נחלק את פסיקתו של בית. מעבר
נטע� כי למרות השימוש . ומת� לשלו�� וניהול משא; חלוקת טובי� חומריי�;הציבורי

המשפט פוסק �בפועל בית, מעבר� ממשלתיה של� סמכויותבמבח� עקרוני אחיד בתחו

_____________________________________  

14  RODNEY BRAZIER, CONSTITUTIONAL PRACTICE 44–45 (3rd ed. 1999).  
15  Boston et al. ,639' בעמ, 10ש "לעיל ה.  
	מה, )ט"התשנ (Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ˙ÂÈÁ�‰ 1.1501‰" מינויי
 בתקופת בחירות"ראו   16

 /www.justice.gov.il/NR כתובתנגיש ב, 2005 ועדכונ� בהנחיה מנובמבר ,26.1.1999
rdonlyres/EFAE93AC-98F6-409C-B3DD-B5A501BC8D49/12491/C11501.pdf .תרגומ� 

  .רוט במאמר זהדוני
 בפיהנהדי� 	של הנחיות אלה לשפת הביצוע היווה נושא לרבי
 מפסקי
  ).Â·‰Ï· ÊÂÓ˙ : È˜‡¯ÈÚ‰ ¯ÂÎ‰ ˙ˆˆÙ‰–Úˆ·Ó‰ ¯ÂÙÈÒ  209) 1993˙שלמה נקדימו�   17
  .229–192' בעמ, 
ש  18
  .2גפרק 	ראו דיו� להל� בתת  19
‰˘Ï‡¯˘È· ÔÂËÏ˘ È¯·ÚÓ : ‰�·Ó ÏÚ ˙ÂÚÙדוד נחמיאס ודורו� נבות , ראו אשר אריא�  20

Â„Â˜Ù˙Â Ï˘ÓÓ‰) 2000.(  
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�המשפט מתירי� לממשלות�בתי, מחד גיסא. ומת� לשלו��אחרת בסוגיית ניהול המשא

ה� אוסרי� עליה� למנות כמעט כל סוג של , ומאיד� גיסא, ומת� לשלו��מעבר לנהל משא
סיבותיו ב,  זההספרות המשפטית הקיימת אינה דנה כלל בחוסר אחידות. מינוי ציבורי

המידה �הדי� העקרוני שהתווה את אמות�הספרות התמקדה בניתוח פסק. בעייתיות שבווב
� א� זאת מבלי לדו� בהלכה זו על רקע פסקיÒÈÈÂ,21הלכת , מעבר� ממשלתיה שללסמכויות

�שטרית טוע� להגבלת סמכויותיה של ממשלת' מאמרו של פרופ. הדי� שניתנו בעקבותיה

 במאמר זה 22.שפיטותה של הסוגיה כולה�מעוז טוע� לאי'  של פרופ ואילו מאמרו,מעבר
, יתר על כ�.  עולה כדי חוסר עקביותÒÈÈÂהלכת למ� נטע� כי חוסר האחידות בפסיקה 

על רקע קשיי� אלה נציע פרשנות . רצויות�לא לתוצאות לביוהדי� הקיי� מ, לטענתנו
מעבר ה�י� את סוגיית ממשלתיישומה א� תותיר עדיאת תקל ר שא ,ÒÈÈÂמחודשת להלכת 

ראוי לציי� ג� כי . הסמכותעל ולא ,  של הממשלההדעת�כסוגיה המשליכה על מתח� שיקול
בספרות ההשוואתית עמדו כותבי� מרכזיי� על כ� שאי� כמעט כתיבה בנושא סמכויותיה 

  23.מעבר�של ממשלת
ח� את פרק ב בו. מעבר�פרק א מגדיר את הבעייתיות הטמונה בכהונתה של ממשלת
פרק ג מציע הסברי� . הפסיקה הקיימת בכל אחד משלושת התחומי� שהוגדרו לעיל

הסברי� אלה כוללי� את . המשפט בקטגוריות השונות�חלופיי� לפסיקתו השונה של בית
את , חשיבות ייצוג דעתו של הע� בנושא הקונקרטיאת , דו�הנ של המעשה וסוגיית הפיכות

. המשפט�ומ� של סעדי� חלופיי� להתערבותו של ביתקיכ� שאלת שפיטותה של הסוגיה ו
נסביר מדוע לדעתנו כל אחד מנימוקי� אלה אינו משכנע כבסיס להבחנה בתוצאות פסיקתו 

 כי חוסר האחידות בפסיקה עולה כדי �טענלפיכ� . המשפט בקטגוריות השונות�של בית
. מעבר� ממשלת שליהפרק ד מציע את המתווה לדי� הרצוי בשאלת סמכויות. חוסר עקביות

מעבר וה� ע� החשש כי �רעו� הדמוקרטי של ממשלותינועד להתמודד ה� ע� הגמתווה זה 
די� זה משק� . פעולותיה� תתקבלנה על בסיס שיקולי� זרי� של בחירות או אובד� השלטו�

_____________________________________  

5167/00� "בג  21 � ÒÈÈÂ 'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó Ï˘ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ ,לעיל  ()2001 (455) 2(ד נה"פ
  .)ÒÈÈÂ או פרשת ÒÈÈÂהלכת : ולהל�

, ËÙ˘Ó ÏÚ ¯ÈÓÊ ˜ÁˆÈ ¯ÙÒ" מגבלותיה של ממשלת מעבר"שמעו� שטרית , למשל, ראו  22
‰¯·ÁÂ Ï˘ÓÓ 737) יואב דות� ואריאל בנדור
צ ויחסי החו� "בג"אשר מעוז ; )2005,  עורכי

‰ËÙ˘Ó ראו ג
 אמנו� רובינשטיי� וברק מדינה ). 2005 (85 ד ËÙ˘Ó È�Ê‡Ó" של המדינה
Ï‡¯˘È ˙�È„Ó Ï˘ È˙˜ÂÁ‰ ב �  ).2005, מהדורה שישית (834–831 כר

23  Boston et al. ,630' בעמ, 10ש "לעיל ה) “The international academic literature on 
caretaker government is exceptionally thin”(; Michael Laver & Kenneth A. Shepsle, 

Cabinet Government in Theoretical Perspective, in CABINET MINISTERS AND 

PARLIAMENTARY GOVERNMENT 292 (Michael Laver & Kenneth A. Shepsle eds., 1994) 
(“Surprisingly, this is a matter that has been more or less totally ignored by the literature 

on government formation”).  
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פיינו ולדעתנו את האיזו� הראוי בי� ההכרח ברציפות שלטונית לבי� הרצו� להג� על א
  .פרק ה מסכ� בתמצית את קודמיו. טיתכחברה דמוקר

  מעבר�הבעייתיות בכהונתה של ממשלת. א

פיינת מתאתקופת המעבר , ע� זאת. אי� חולק כי חייבת תמיד לפעול ממשלה בישראל
מעבר פועלת על �ממשלת, ראשית: הבעייתיות היא כפולה. ייחודיות להשבבעיות חוקתיות 

� ממשלתיה שלפעולותשי� חשש משמעותי קי,  שנית;בסיס לגיטימציה דמוקרטית חלשה

  .להל� נדו� בכל אחת מבעיות אלה בפירוט. מעבר תנבענה ממניעי� פסולי�

1 .„‰ ÔÂÚ¯È‚‰ÓÈË¯˜Â  

אי� בחירות . אנו בוחרי� פרלמנט בלבדהוא שרושה ישפ, בישראל נהוגה שיטה פרלמנטרית
נהגו הובה� ש, 2003–1996למעט הבחירות שהתקיימו בשני� , נפרדות לרשות המבצעת

הממשלה מכהנת מכוח ", הממשלה: יסוד�פי חוק� על24.בחירות ישירות לראשות הממשלה
דינה כדי� , משאיבדה הממשלה את אמו� הכנסת. פ� א� הוא נכו�הה 25."אמו� הכנסת

ומותנה , בכנסתקרי ,  המנדט של ממשלות ישראל מקורו בנבחרי הע�26.ממשלה שהתפטרה
) accountability(ציבורית אחריות , שטר של דמוקרטיההיסוד למ�אלה אבני. נ�באמו

  27.ישראלבוייצוגיות 
ידי  החל בקיומ� של בחירות שהביאו ל,אובד� אמו� הכנסת יכול לנבוע מסיבות שונות

המש� , )ועד שהממשלה החדשה נכנסת לתפקידה(חלוקה מחדש של הכוח השלטוני 
 וכלה בהתפרקות הקואליציה ,יבמעבר חוק תקצ�אמו� בממשלה בכנסת או אי�בהצבעת אי

מו ידי� סופי שיש ע� בפלילי� בפסקתואו הרשעשל ראש הממשלה מוות או בשל התפטרות 
� מסיבות שאינ� מלמדות בהכרח על איתמעבר נוצר�חשוב להדגיש כי א� א� ממשלת. קלו�

מעבר �משעה שהממשלה מכהנת כממשלת, כגו� פטירת ראש הממשלה, הכנסתשל אמו� 
א� הממשלה קובע כי : יסוד� לחוק28סעי� . אמו� בה�להבעת אימעשית משמעות אי� עוד 

רואי� את הממשלה כאילו התפטרה ע� קבלת  ",אמו� בממשלה� הכנסת להביע איהטיהחל

_____________________________________  

  .823–822' בעמ, 22ש "לעיל ה, רובינשטיי� ומדינה  24
 קובע את עקרו� האחריות המשותפת של 4' ס). ד(13' ראו ג
 ס. הממשלה: יסוד	 לחוק3' ס  25

  .הממשלה לכנסת
  .הממשלה: יסוד	 לחוק28' ס  26
27   
 ,COLIN TURPIN & ADAM TOMKINS: בשיטה הפרלמנטרית הבריטית ראולעקרונות דומי

BRITISH GOVERNMENT AND THE CONSTITUTION 565–571 (6th ed. 2007).  
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 כבר סיימה ,התהגדרמעצ�  ,שהרי זו, מעבר� הכנסת אינה יכולה לפטר ממשלת."ההחלטה
  28.מעבר�אמו� בממשלת�� מביעי� איאישכ� �הפרקטיקה בישראל היא על. את כהונתה

�להפיכת ממשלה לממשלתכמובילי� לעיל שצוינו בכל אחד מהמקרי� , יתר על כ�

הממשלה : יסוד�א� חוק. היסוד קובע כי די� הממשלה כדי� ממשלה שהתפטרה�חוק, מעבר
היסוד עצמו מגדיר �חוקשמשמע , דורש הקמת ממשלה מחדש באמצעות קבלת אמו� הכנסת

מדובר : ודוק. הממשלה הקיימת אינה נהנית עוד מאמו� הכנסתבה� ת ככאלה שאת הנסיבו
הטע� היחיד לדרוש . בהקמת ממשלה חדשה במועד מוקד� יותר מהקבוע בחוק לבחירות

קיימת הממשלה רואה את ההקמת ממשלה חדשה בשיטה פרלמנטרית הוא א� החוק אינו 
מעבר �כל ממשלתשל  נהדי, ני שלנומבחינת הניתוח העקרו, לפיכ�. אמו� הכנסתכנהנית מ
ג�  בסוגיה זו נרחיב 29.הכנסתשל נעדרת אמו� אל ומ� הראוי להתייחס אליה כ, הוא אחד

  30.בהתייחסנו לדי� הרצוי
 ,שבה אנו בוחרי� כאמור כנסת, מכיוו� שאנו פועלי� תחת שיטת משטר פרלמנטרית

, לעומת זאת. ע�הכנסת אי� לממשלה מנדט משלה מהשל בהעדר אמו� , ולא ממשלה
תלויות בגו� �עצמאיות ובלתי, הנשיא נבחר בבחירות ישירות, בשיטה נשיאותית טהורה

 המתחרה במנדט ,הנשיא נהנה ממנדט נפרד משלו מהע�. המחוקק לתקופה קצובה ומוגדרת
לעיתי� הנשיא אפילו מזוהה ע� מפלגה שאינה . המחוקקי� בבחירות�שקיבלו חברי בית

המחוקקי� אינו יכול �בית. וטורייפידי  א� אי� הדבר מביא ל,המחוקקי��מחזיקה ברוב בבית
הקדמת ידי וא� אינו יכול להביא ל, אמו��להפיל נשיא באמצע כהונתו באמצעות הצבעת אי

  31.הבחירות לנשיאות
בעבר היה נהוג ? אמו� של הפרלמנט בממשלה בשיטה פרלמנטרית�מה משמעות האי

 , בהאמו�� הדבר לימד על אי,ת פריט מדיניות מרכזי בפרלמנט בהעברה כשלהא� ממשלש
ממשלה עלולה להיכשל בהעברת פריט מדיניות שמכ� התפתחה התובנה �לאחר. נפלהוהיא 

 �כדי להפיל שכ� כיו� מקובל �על. בהמש� כהונתהעדיי� הפרלמנט חפ� שיתכ� ימרכזי א
מעבר חוק תקציב �כולל אי(אמו� � של איי�מוגדרהליכי�  יש לפעול באמצעות ,ממשלה

_____________________________________  

לצור� נזיפה אפילו " אמו�	אי"להשתמש באפשר קלינגהופר הציע כי יהיה ' פרופ, ע
 זאת  28
Á·Ó¯ " מעבר בישראלעל ממשלות "קלינגהופר ' יצחק ה. מעבר	כאשר מדובר בממשלת
 ‡ÓÂÈ„ È‡˘Â�· ˙ÂÓÈ˘¯1970–1979 64 ,70) החלטות של הכנסת ). ט"התשל 
א� ספק א

לדיו� ראו . מעבר	קל וחומר על ממשלת, יכולות להוות פיקוח פרלמנטרי יעיל על כל ממשלה
  .4גפרק 	תתלהל� 

 ,John Wilson, The Status of the Caretaker Convention in Canada : למשל,לתימוכי� ראו  29
18 CAN. PARL. REV. 12, 14, 16 (1995–1996).  

  .1דפרק 	בתתראו דיו� להל�   30
 Introduction, in PARLIAMENTARY VERSUS PRESIDENTIAL GOVERNMENT 2–5:  למשל,ראו  31

(Arend Lijphart ed., Oxford University Press 1992)  
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הפרלמנט אינו תומ� שאמו� פירושו �אי. אמו� נותרה זהה�משמעות האי, ע� זאת 32).שנתי
במדיניות הממשלה בנושאי� העיקריי� שעל הפרק או אינו סומ� על השרי� שמנהלי� את 

של הציבורית ני� על עקרו� האחריות יבאמצעותו מגשאמו� הוא המכשיר �אי. המדינה
, הפרלמנטשל כ� בהעדר אמו� �על. פני הע�לובסופו של דבר , מנטפרלהפני לממשלה ה

 John Stuart הפילוסו� האנגלי 33.הלגיטימציה הדמוקרטית של הממשלה הינה חלשה ביותר

Mill וב� תקופתו Walter Bagehot הפליגו בשבחי השיטה הפרלמנטרית בהשוואה 
למנט כי ביכולתו לגרו� לנפילת אנשי� מתענייני� בדיוני הפר. לנשיאותית מסיבה זו בדיוק

 כדאי ג� לזכור כי א� לא קמה ממשלה 34.יש השלכות מעשיות לדיוניו, כלומר. ממשלות
 לכ� חברי הפרלמנט משתמשי� בסמכות זו 35. הפרלמנט כולו הול� לבחירות,חלופית

  .ה��דינ�ג� אלא , חברי הממשלה עלול להיחר� בבחירותשל  נ�לא רק דישהרי  ,במשורה
אומר את "בור יכי בשיטתנו הפרלמנטרית הדר� היחידה שבה הצג� להדגיש ראוי 

 הנציגי� ועמדותיה� בנושאי� � שלהבחירות מוכרעות על בסיס זהות. היא בבחירות" דברו
 אלא בנושאי ,הע� אינו מכריע בבחירות בענייני זוטות: ודוק. החשובי� בחיי האומה

 36.עשרה�שמקורה עוד במאה התשע, הכלליתזו תורת המנדט הבסיסית . מדיניות מרכזיי�

_____________________________________  

 ANDREW HEARD, CANADIAN CONSTITUTIONAL CONVENTIONS: THE : למשל,ראו  32

MARRIAGE OF LAW AND POLITICS 68–75 (1991)) הממשלה נכשלת שיתכ� הגורס כי י 
א
 עליה לבחו� מפורשות א
 נותר לה עדיי� אמו� ,בהעברת פריט מדיניות מרכזי בפרלמנט

  ).הפרלמנט
לת מיעוט ממש. אמו� לבי� ממשלת מיעוט	חשוב להבחי� בי� ממשלה שנפלה בהצבעת אי  33

אול
 , הכנסת מבחינת הרכבה הפנימי	שאינה נהנית מתמיכת רוב חבריפירושה ממשלה 
 
. באופ� המונע את נפילתה, מבלי להיות חברי
 בה, "מבחו�"תומכי
 בה שכנסת 	חבריקיימי

זו תופעה . הוק בכל נושא ונושא כדי לא ליפול בכנסת	ממשלה כזו נדרשת להגיע להסכמות אד
כלל כתוצאה מפרישה של חלק מחברי 	מתרחשת בדר�היא  ו,בישראלנדירה יחסית 

: ממשלות מיעוט"ראו המכו� הישראלי לדמוקרטיה . הקואליציה במהל� כהונת הממשלה
 /www.idi.org.il נגיש בכתובת, )Ë�ÓÏ¯Ù 30 ,1) 2000" ?הכלל או היוצא מ� הכלל

Parliament/2000/Pages/2000_30/A_30/Parliament_Issue_30_A.aspx.  
 WALTER BAGEHOT, THE; )1984, יוס� אור מתרג
 (ÌÈ‚Èˆ� Ï˘ Ï˘ÓÓ  101מיל' ו� ס'ג  34

ENGLISH CONSTITUTION 72–73 (Oxford University Press 1963) (1826).  
35  �כדי להפיל , כלומר. אמו� קונסטרוקטיבי	 מוחלת הדרישה של אי, בדומה לגרמניה,באר

כנסת התומ� במועמד חלופי 	 חברי61 להיות רוב של  חייב,אמו�	ממשלה בהצבעת אי
 �משילותו �דרישה זו נועדה לחזק את יציבות). הממשלה: יסוד	 לחוק28 'ס(להרכבת ממשלה 

. מעבר	ממשלותשל  התופעהצמצו
 ידי הביא מנגנו� זה לאכ� בגרמניה . של ממשלות ישראל
Laver & Shepsle ,292' בעמ, 23ש "לעיל ה . 
אמו� 	באר� נית� לעקו� את מנגנו� האיאול

הצלחת המועמד החלופי להקי
 	 ואי, גיסא מחד,הקונסטרוקטיבי באמצעות הפלת הממשלה
  ).הממשלה: יסוד	לחוק) ו(28 'ס(גיסא  מאיד� ,ממשלה אחרת

כי בנושאי
 חשובי
 יכריע הע
 דורשת ר שא ,תורת המנדט המתוחכמת הספציפית יותראי� זו   36
 .C.S: למשל, על תורת המנדט הכללית ראו.  ולא באמצעות בחירות כלליות,באופ� ספציפי

EMDEN, THE PEOPLE AND THE CONSTITUTION (2nd ed. 1959).  
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 רק ברגעי� 37. הכנסת–  הע� פועל רק באמצעות הגו� הייצוגי לבחירותבי� בחירות
 �כ� לא � על38.ואו בניגוד ללחוק חוקתיי� נית� לטעו� כי הע� פועל דר� מנגנוני� שמחו

 ,טריבמשטר פרלמנ. מעבר מייצגת את הע� טוב יותר מהפרלמנט�תתקבל טענה כי ממשלת
  .מביע את דעת הע�המחוקקי� �ביתרק כלל �בדר�, לבחירותבי� בחירות 

� מעבר נהנית מלגיטימציה דמוקרטית שמקורה בשיקולי�הא� ממשלת: יקשה השואל
לגיטימציה דמוקרטית במוב� של הסכמת נשלטי� לכוח שלטוני יכולה ?  יעילות ורציפותשל

 מבי� שלושת 39.מקצועיות ויעילות, גיותייצו: להיות מושתתת על שלושה בסיסי� עיקריי�
נשענת בתיאוריה החוקתית , שהינה בעלת החרב, סמכותה של הממשלה, הללובסיסי� ה

ידוע לכולנו כי בראש המדינה עומד גו� שאינו בהכרח המקצועי . דווקא על בסיס הייצוגיות
 40.נבחר א� סמכותו השלטונית מקובלת על האזרחי� משו� שהוא גו� ,או היעיל ביותר

תורמות היבטי� ) המשפט�דוגמת בית(רשויות שלטוניות אחרות , לעומת הרשות המבצעת
 דווקא בשל היות� גו� מקצועי שאינו נבחר ,אחרי� ללגיטימציה הדמוקרטית של המשטר
מעבר נהנית אפוא מלגיטימציה �ממשלת. ואשר הכרעותיו אינ� עומדות לדי� הבוחר

  .ה הצור� למנוע חלל שלטוני ולהבטיח רציפות שעניינ,דמוקרטית מוגבלת ביותר
 הא� היה ,במילי� אחרות? להתגבר על בעיית הלגיטימציה בחקיקהאפשר הא� היה 

היא כי  ו,מעבר דינה ככל ממשלה רגילה�לחוקק בשיטה פרלמנטרית כי ממשלתאפשר 
ת הייתה נוגד, לו התקבלהאי, חקיקה כזאת? נהנית מלגיטימציה דמוקרטית שמקורה בחוק

מקור הסמכות הדמוקרטי של ממשלה בשיטה זו הוא . את כל מהות שיטתנו הפרלמנטרית
שחקיקה ממש כש�  ,חקיקה מסמיכה אינה תחלי� לאמו� הפרלמנט. בחירות ואמו� הכנסת

 של תוחיי כהונאת לגו� אחר או להארי� לאלתר חקיקה אינה יכולה להאציל סמכות 
  41.פרלמנט אלא בנסיבות קיצוניות ביותר

מעבר לאחר בחירות סובלת �ממשלת, רעו� דמוקרטיימעבר סובלת מג�א� כל ממשלת
דומה שג� מקו� .  ואי� לסכל את רצונו,הבוחר כבר אמר את דברו. רעו� החמור ביותרימהג

_____________________________________  

 A.V. DICEY, INTRODUCTION TO THE STUDY. סית של ריבונות הע
 לפי דייסיהקלזו ההבנה   37

OF THE LAW OF THE CONSTITUTION 27–28 (8th ed. 1915) .ראולפרשנות אחרת  :Rivka 
Weill, Dicey was not Diceyan, 62 CAMBRIDGE L.J. 474 (2003).  

 BRUCE ACKERMAN, WE THE PEOPLE: FOUNDATIONS (1991); BRUCE :למשל, ראו  38

ACKERMAN, WE THE PEOPLE: TRANSFORMATIONS (1998).  
 ROBERT A. DAHL, AFTER THE REVOLUTION? (rev. ed., Yale University Press : למשל,ראו  39

1990) (1970); Bruce Ackerman, The New Separation of Powers, 113 HARV. L. REV. 633 
(1999–2000).  

40  
 Alexander Hamilton, The Real Character of the Executive, in THE :ראו ג
. ש

FEDERALIST 462 (Jacob E. Cooke ed., Wesleyan University Press 1961)) פדרליסט מס '
  ).THE FEDERALIST: הספר להל�) (69

̃ ‰Ú· „ÁÂ‡Ó‰ ÈÁ¯ÊÓ 6821/93א " ע, למשל,ראו  41 �·"� Ó 'ÈÙÂ˙È˘ ̄ ÙÎ Ï„‚Ó ,221) 4(פד מט ,
̃ ‰ÈÁ¯ÊÓפרשת : להל� ()1995 (545–544 �·( .
 J.W. GOUGH, FUNDAMENTAL LAW: ראו ג

IN ENGLISH CONSTITUTIONAL HISTORY 180–186 (photo. reprint 1961) (1955).  
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�קוויאת לדעת בוודאות את הרכב הממשלה ואפשר �אי, כי מפלגת השלטו� נותרה זהה

 סנאטלאחר הבחירות התבטא חבר השפה על התקו. היסוד שלה עד היכנסה לתפקיד
 or a person to continue to represent a constituency after[F]“ : באומרוSumnersהאמריקאי 

his defeat, is contrary to the whole plan and philosophy of a representative system of 

government”.42  

2 .‚Èˆ�‰ ˙ÈÈÚ·  

קיי� פער בי� האינטרסי� של הנציג שמבטאת את הסכנה ) agency problem(בעיית הנציג 
 ולכ� הנציג עלול לקבל החלטות המקדמות את האינטרסי� ,אינטרסי� של המיוצגבי� הל

החשש . מעבר� בעיה זו חריפה במיוחד בתקופת ממשלת43.של המיוצגאלה חשבו� �שלו על
שאינ� , יקולי� זרי�מהלכי� בשל שותעשנה מעבר תקבלנה החלטות �ממשלותהוא ש

ננתח סכנות אלה תו� חלוקה לתקופה שלפני בחירות להל� . משקפי� את טובת הכלל
  .ולתקופה שלאחר בחירות
מעבר עלולות לנסות להארי� את מש� כהונת� באמצעות קביעת �לפני בחירות ממשלות

 �12במצאנו כי . חשש זה נית� לבדיקה באופ� אמפירי. תארי� בחירות מאוחר ככל האפשר
 ,מעבר היה ארו� במיוחדה� ממשלתה שלמש� כהונת, בה� הוקדמו הבחירותשהמקרי� 

 כפול מתקופת המעבר הממוצעת לכלל ממשלות ,דהיינו,  ימי��160פני כ�והשתרע על
ה  ממש� כהונת�74% כ,דהיינו,  הימי� קדמו לבחירות160 מתו� �118כ ,כ� יתר על. ישראל

מעבר �כי החשש שממשלותמעידי� הממצאי� . חירות לפני במוהמעבר התקיי�ממשלת של
א� המנדט הדמוקרטי �על, תבקשנה להחזיק במוסרות השלטו� זמ� ארו� ככל האפשר

  .מתממש בפועל באר�, החלש לכהונת�
�מעבר עלולות לנקוט פעולות דרסטיות מתו� רצו� להשפיע על �ממשלות, נוס� על כ

�ה להכריז על שמורותר$קלינטו� ִהמריקאי האהנשיא , למשל, כ�. תוצאות הבחירות עצמ�

ל החשש  ככל שגֵד44. מתו� רצו� לסייע לו בבחירות,ל גורטבע בתקופת מסע הבחירות של &
המעבר תנקוט מהלכי� �ממשלתשהסיכו� ג� ל  גֵד�בחר שנית כימפלגת השלטו� לא תש

לעומת . רותרות הפעולה בבחייהיא תקטו� את פ, א� תצליחש מתו� תקווה ,מסוכני� יותר
  .בבחירותממילא  שכ� ההנחה היא כי זו תפסיד ,אי� למפלגתה מה להפסיד, כשליא� ת, זאת

_____________________________________  

42  John Copeland Nagle, The Lame Ducks of Marbury, 20 CONST. COMMENT. 317, 332 
(2003).  

 „Ï‡¯˘ÈÏ ÌÈ˘„Á ˙Â¯·Á È�È„–‚‰Â� ÔÈ„  ,‰˜È˜ÁÏ Í¯„‰Â ÈÂˆ¯ ÔÈ יה 'ראו אוריאל פרוקצ  43
  ).1993, ה שנייהמהדור (339–338

44  Jack M. Beermann, Presidential Power in Transitions, 83 B.U. L. REV. 947, 976–980 
(2003).  
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ברור כי ראש הממשלה או אישי� מרכזיי� שהחשש משיקולי� זרי� גבוה במיוחד מקו� 
רות קלו� בעֵבא� בשל הרשעה בפלילי� , ידי הע��בממשלה אינ� יכולי� להיבחר שוב על

, כפי שקיי�(גבלה חוקתית המונעת התמודדות מחדש לתפקיד הפילו א� בשל מחלה או או
 חשש זה מתעצ� מקו� 45).הברית ביחס לנשיאי� שכיהנו שתי קדנציות�בארצות, למשל

מאוד במפלגת� ואינ� חשי�  י�ראש הממשלה או אישי� מרכזיי� בממשלה אינ� מעורבש
צחו� בנ ,באופ� עמוקלפחות לא  ,אינ� חפצי� בהכרחה� כ� ש, עמוקה עימההזדהות 

בה יש תנודתיות רבה ומעברי� של ש, דבר זה רלוונטי במיוחד בישראל. יורשיה� במפלגה
התובנה מתחו� תורת המשחקי� היא שכאשר . אישי� מרכזיי� בי� מפלגות שלטו� שונות

א� עבורו א� ב הוא יבחר באסטרטגיה הטובה ביותר ,מדובר בשחק� במשחק שאינו חוזר
לא יזכו בתקופת כי  על אות� ראשי מדינה אשר ברור 46.בית מבחינה חברתיתהיא אינה מיט

  :האבות המייסדי� של החוקה האמריקאית� מ, כהונה נוספת כתב אלכסנדר המילטו�

Another ill effect of the exclusion would be the temptation to sordid 

views, to peculation, and, in some instances, to usurpation. An avaricious 

man, who might happen to fill the office, looking forward to a time when 

he must at all events yield up the emoluments he enjoyed, would feel a 

propensity, not easy to be resisted by such a man, to make the best use of 

the opportunity he enjoyed while it lasted, and might not scruple to have 

recourse to the most corrupt expedients to make the harvest as abundant 

as it was transitory; though the same man, probably, with a different 

prospect before him, might content himself with the regular perquisites of 

his situation, and might even be unwilling to risk the consequences of an 

abuse of his opportunities.47 

איבדה את היא מעבר כי �שברור לממשלתרגע הוא הדי� בתקופה שלאחר בחירות ומ
 חוששות מעבר עלולות להגיע להסדרי� מבלי שה��במצבי� אלה ממשלות. השלטו�

אינ� , בדמות די� הבוחר,  שכ� מנגנוני הפיקוח הדמוקרטיי� הרגילי�,מתוצאות מעשיה�
נמצא כי נשיאי� שהפסידו בבחירות נתנו , למשל, הברית�בארצות 48.חלי� עליה� עוד

_____________________________________  

 .U.S. CONST. amend; הכנסת: יסוד	 לחוק6 'ס; הממשלה: יסוד	 לחוק21	 ו18, 6 'ראו ס  45
XXI. או במינוח האנגלי "  הקדנציה האחרונהתבעיי" בעיה זו מכונה בספרות– “last-term 

effects”.  
46  DOUGLAS G. BAIRD, ROBERT H. GERTNER & RANDAL C. PICKER, GAME THEORY AND THE 

LAW 6–49 (1994).  
47  THE FEDERALIST ,72' פדרליסט מס (489–488' בעמ, 40ש "לעיל ה.( 
48  John Copeland Nagle, A Twentieth Amendment Parable, 72 N.Y.U. L. REV. 470, 479 

(1997).  
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 49.בבחירותההפסד ספק א� היו ניתנות אלמלא כ� שי דהיו שנויות במחלוקת עד כשחנינות 
מהלכי� שנויי� במחלוקת כדי לעשות ת עד לאחר הבחירות כדי לעיתי� ממשלות ממתינו

מעבר יודעות כי לא ה� תצטרכנה �ממשלות, יתר על כ�. שמפלגת� לא תינזק מדי� הבוחר
בזבוז ל מותחלק מפעולותיה� א� גור.  אלא השלטו� הנכנס,להתמודד ע� תוצאות מעשיה�

  50. השלטו� החדשידי�ברור כי הפעולות תבוטלנה לאלתר עלשמקו� , משאבי�
מעבר �ממשלותלהניע עלולה א� בלבד הידיעה כי השלטו� ביד� לתקופה קצובה קצרה 

כינוי בהברית �פעולות שזכו בארצותנעשות בלח� הזמני� . לשקול שיקולי� שאינ� ראויי�
“midnight actions” תחושה של , קרי ,"אפקט סינדרלה" או ��ממשלתפעולות שנעשות מתו

פעולותיה עד חצות ביו� כניסת הנשיא החדש את לסיי� להספיק כי עליה מעבר ה
 או להכ"הכרעות מהסוג של ידי למעבר �ממשלות הזמ� הדוחק עלול להביא 51.לכהונתו

מעבר � ממשלתה של לעיתי� פעולת."כדי להצילה" כולל סיכו� עתיד המדינה ,"כלו��לא
משלה הנבחרת מה טוב לפיו היא יודעת טוב יותר מהע� ומהמש, א� תנבע מפטרנליז�

הנשיא אדמס שבי� כהונתו של נכתב ביחס לתקופת הדמדומי� , למשל, כ�. עבור המדינהב
 A desire to save the nation from itself operated as the“ :פרסו�'נשיא גבי� זו של הל

animating principle throughout the lame duck period”.52של  תחושת גודל הרגע או הרצו �
 י�עלול) legacy(קברניטי הממשלה להיכנס לספרי ההיסטוריה בכל מחיר ולהשאיר מורשת 

  53.במחיר משכו� עתידו של הע�לעלות 
ה תממשלה לחלוש על עמדות השפעה מעבר לתקופת כהונתבקש פעמי� אחרות 

 54. או לנצל את תקופת הכהונה לצור� חלוקת שלל שעוד נותר,באמצעות מינויי� פוליטיי�
ואינטרסי� מסוימי� שיכולי� לסייע מגזרי� צות ַרהחלטות עלולות א� להתקבל כדי ְל
  :חשש זה נוסח בקונגרס האמריקאי באופ� הבא. לאנשי השלטו� ע� יציאת� לאזרחות

A Lame duck is a wild bird that has been hit with a bullet by a hunter and 

is brought down. It is not killed, merely lamed and wounded. It is usually 

tractable, docile, and is easily tamed. So it is with lame ducks in this 

House and probably in the other House. They have been hit with the shot 

_____________________________________  

49  William G. Howell & Kenneth R. Mayer, The Last One Hundred Days, 35 
PRESIDENTIAL STUD. Q. 533, 550 (2005).  

50  Beermann ,952–951' בעמ, 44ש "לעיל ה.  
51  
  .956–947' בעמ, ש
52  Nagle ,329' בעמ, 42 ש"לעיל ה.  
 :Margaret Tseng, Lame Duck Presidents and the Use of Unilateral Power :ראו  53

Examining Monument Proclamations, paper presented at the annual meeting of the 
American Political Science Association (2003), available at www.allacademic.com/ 

meta/p64764_index.html.  
54  Nagle ,331–330' בעמ, 42ש "לעיל ה.  
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of defeat by their constituents, and they have become very lame, docile, 

and tractable, and when they have jobs dangled before them they do the 

bidding of the Executive or those who may be in power.55 

קבלת החלטות ידי הפעולות תחת סד זמני� מוגדר עלול להביא לעשיית עצ� , יתר על כ�
  56.דעת מעמיק�ללא שיקול

המנדט ומעקרו� הדמוקרטיה �  מובהקת יותר לחריגה מהאנו נוהגי� לחשוב שאי� דוגמ
שאליה מבקשות להארי� לאלתר את תקופת כהונת� מעבר לתקופה הכנסת וממשלה אשר מ

יש דע� כי וגורל בי�מעבר מנסות לקבוע עובדות בנושאי� הרי�ממשלותר שא א� כ57.נבחרו
או לאחר שהבחירות כבר , בחרנה שוב בבחירות הקרובותילא תה� סיכויי� משמעותיי� ש

ולעיתי� א� בניגוד , א� בכ� יש ניסיו� להכתיב מהלכי� היסטוריי� ללא מנדט, הוכרעו נגד�
�ממשלות הבאות אחריה� באופ� לאה ה� שלת ידיכבילמשו�  יש בכ� 58. שנית� לה�למנדט

ה� נוטות לפעול באופ� , הוא מוגבלבפרלמנט מעבר �מכיוו� שכוח� של ממשלות. דמוקרטי
�בארצות. פעולה מצד הפרלמנט�שיתו�מחייבות צדדי תו� ניצול סמכויות שאינ� �חד

, דיניות חו� נשיאי� נוטי� לעשות שימוש נרחב יותר בסמכויותיה� לנהל מ,למשל, הברית
מינויי� או לית� לערו� , להעביר רגולציה, ותטבע או להקי� אנדרט�להכריז על שמורות

משמעותי את באופ� הברית מצא כי נשיאי� מגבירי� �המחקר בארצות,  יתר על כ�59.חנינות
כ� . הפסידו בבחירות ומועמד המפלגה היריבה נבחר לשלטו�א� ה� צדדית �פעילות� החד

צדדית בתקופה זו אכ� ניתנת לייחוס לתקופת � להתגברות הפעילות החדנמצא כי הסיבה
 ,ידי השלטו� הנכנסאת  מטרת הפעילות היא לכבול ,דהיינו. אובד� השלטו�להדמדומי� ו

  60.רעו� דמוקרטייפעילות זו משק� גוקיו� 
באמצעות עיקור הכרעות , הדבר א� עלול לסכל את תוצאות הבחירות שכבר התקיימו

המעבר הודחה �הבחירות נסבו על נושאי� מוגדרי� וממשלתשמקו� , מתוכ�מסוימות 
הציבור עלול א� לחוש כי ערכ� של הבחירות כמבטאות את עמדת הע� . באות� בחירות

רק כדי להקשות על השלטו� החדש לממש את נעשות לעיתי� הפעולות ,  יתר על כ�61.נפגע
_____________________________________  

55  Tseng ,53ש "לעיל ה.  
56  
  .ש
57  GOUGH , פרשת ; 186–180' בעמ, 41ש "הלעילÈÁ¯ÊÓ‰ ˜�· ,ס. 41ש "לעיל ה 
א 9 'ראו ג

	חברי 80 ברוב של כהונת הכנסת בחוק שהתקבלשל  המאפשר הארכה ,הכנסת: יסוד	לחוק
  . נסיבות מיוחדות המונעות עריכת בחירות במועדתקיימוא
  ורק ,כנסת

58  Beermann ,952–951' בעמ, 44ש "לעיל ה.  
59  Tseng ,53ש "לעיל ה ;David A. Crockett, “An Excess of Refinement”: Lame Duck 

Presidents in Constitutional and Historical Context, 38 PRESIDENTIAL STUD. Q. 707 
(2008).  

60  Howell & Mayer ,49ש "לעיל ה; Beermann ,952–951' בעמ, 44ש "לעיל ה.  
61  Nina A. Mendelson, Agency Borrowing: Entrenching Policies and Personnel Before a 

New President Arrives, 78 N.Y.U. L. REV. 557, 565 (2003).  
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�ממשלתשל  יהי א� ראה בפעולותפרסו� האמריקא' הנשיא ג62.נבחרהיו� שלמענו �סדר

 כאשר החלטות בנושאי� רגישי� 63.אדיבות ובניגוד לצדק�לא, הוגנות�מעבר פעולות לא
מחט� "תחושה של אצל חלק מהציבור  עלולה להיווצר ,מעבר�ידי ממשלות�מתקבלות על

  .א� לפגו� באחדותו של הע�ולפגוע באמו� הציבור בשלטו� והדבר עלול , "פוליטי
הדי� המוחל על שרצוי , מעבר�דונה לעיל בפעולתה של ממשלתשנעייתיות הבלנוכח 

רעו� דמוקרטי ושיקולי� ימעבר ימנע ככל האפשר את התממשות הסכנות של ג�ממשלת
  .בפרק הבא נבח� את הדי� הקיי� באר� בסוגיה. זרי�

  תיאור הדי� הקיי�. ב

אלא , מעבר� ממשלת שליה לא הגדיר מפורשות מה� סמכויותהממשלה: יסוד�מכיוו� שחוק
ממשלה הבמילוי תפקידיה עד שתיכו� "מעבר ממשיכה �הסתפק בקביעה כי ממשלת

הדי� העקרוני בתחו� נית� �פסק. המשפט� התגלגלה הסוגיה לפתחו של בית64,"חדשהה
ועדה ציבורית של  חדי� זה הושפע מדו� פסק65.ומת� לשלו��בהקשר של משא ÒÈÈÂבפרשת 

קבע כי אי� מנוס מלהכיר בסמכות בו נ ו,נכתב בשנות השבעי� ש,בראשות השופט ברנזו�
 ועדת ח דוה� שלקריילהל� נביא את ע. לכל ממשלה רגילהמו מעבר כ�מלאה לממשלת

:  בשלושה תחומי�ÒÈÈÂמכ� נדו� בפסיקה שיישמה את הלכת �לאחר. ÒÈÈÂהלכת של ברנזו� ו
נטע� כי הפסיקה . ומת� לשלו��חלוקת טובי� חומריי� וניהול משא, מינויי� במגזר הציבורי

א� ניתוח הפסיקה מלמד כי די� שונה מוחל , ÒÈÈÂיצרה רטוריקה אחידה המיישמת את הלכת 
  .בפועל בכל אחת מהקטגוריות

1 . ÔÂÊ�¯· ˙„ÚÂ–˙ÂÙÈˆ¯· Á¯Î‰‰   

עמדו על כ� האבות . דווקא ברשות המבצעת אנו מבקשי� להבטיח יציבות ויעילות
ה בגו� המבצע היא הכרחית לממשל י בכותב� כי אנרגי,יקאיתהמייסדי� של החוקה האמר

ועדת ברנזו� כי המליצה  מטעמי� דומי� 66.התקפות מבית ומחו�מפני טוב ולהגנת הקהילה 
  :בלשו� הוועדה.  כל ממשלה רגילהיה שלכסמכויותתהיינה מעבר � ממשלתיה שלסמכויות

_____________________________________  

62  Beermann ,960–958' בעמ, 44ש "לעיל ה; Nagle ,42ש "לעיל ה.  
63  Nagle,317' בעמ, 42ש " לעיל ה.  
  .הממשלה: יסוד	לחוק) ב(30' ס  64
  .21ש "לעיל ה, ÒÈÈÂהלכת   65
66  THE FEDERALIST ,471' בעמ, 40ש "לעיל ה.  
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, ל המדינהמטעמי� שבמעשה ולאור תנאיה המיוחדי� ש, הועדה החליטה
מעבר תהיה רשאית לפעול  כי הקטנת התחומי� הפונקציונאליי� שממשלת

תפגו� , מעבר בה� תגרו� למפנה דרסטי מדי מממשלה סדירה לממשלת
בתפקודו התקי� של הממשל והיא עלולה לפגוע בפעילות החיונית של 

נוסחאות ערטילאיות כמו . מוסדות המדינה במקרה של משבר פתאומי
 אי� בה� כדי להבטיח את מידת הוודאות הדרושה "וטפי�ענייני� ש"

  67.לפעילות קונסטיטוציונית תקינה

לכאורה עמדה זו מתחזקת  ÒÈÈÂ.68דברי� אלה של ועדת ברנזו� צוטטו בהסכמה בפרשת 
  .מעבר בישראל ומש� כהונת� הארו�� ממשלות� שלתכיפות כהונתלנוכח 

 הקשה מאוד לזהות מתי פעולה� שו עמדה זבתמיכה כנימוקי� נוספי� שנית� להעלות 
שיקולי� פסולי� ומתי עניינה בפעילות שלטונית רגילה ידי �עלנעת מעבר מ��ממשלתשל 

יש הטועני� ברוח אליטיסטית כי דווקא השחרור מדי� הבוחר יכול , נוס� על כ�. ולגיטימית
החלטות הה�  �א� א� אי, עבור הע�בלסייע לממשלה לקבל את ההחלטות הטובות ביותר 

שהתנהלו לאור� " תיקי� פתוחי�"כ� יש לאפשר לממשלה לסיי� �כמו. הפופולריות ביותר
לעודדה לעשות שעשוי חיובי מהווה גור� " הרגע האחרו�" ודווקא הלח� של ,הכהונה

 בתנאי� ,מעבר יכולי��נטע� כי דווקא מינויי� ורגולציה של ממשלת,  יתר על כ�69.זאת
של היו� �בסדרדיו� הציבורי באמצעות העמדת קולות מתחרי�  לתרו� להגברת ה,מסוימי�

  70.השלטו� הנכנס

2 . ÒÈÈÂ ˙ÎÏ‰–‡˘Ó ÏÂ‰È� -ÌÂÏ˘Ï Ô˙ÓÂ  

)‡ (È˙„·ÂÚ Ú˜¯  

מעבר הוא � ממשלתיה שלבא לאחר ועדת ברנזו� בנושא סמכויותשהדר� העיקרי �ציו�
ידי הדי� �עלממשלה זו נשלטה .  ממשלת אהוד ברקה שלמדובר בתקופת כהונת. ÒÈÈÂהלכת 

�ועידת קמפוערב יציאתו של ברק ל. בחירה ישירה של ראש הממשלהשכלל , שנהג אז
_____________________________________  

67   
ת משרד יעותק מצוי בספרי ()Â„"¯·ÚÓ ˙Ï˘ÓÓ ÔÈÈ�Ú· ‰„ÚÂ‰ Á 6) 1977משרד המשפטי
מעבר 	הוועדה מונתה כדי לדו� בהקפאת הרכבה של ממשלת. )המשפטי
 ובידי המחברת

הממשלה ה� : יסוד	הוראות חוקמנעו באותה תקופה . 1976בעקבות המשבר שנוצר בדצמבר 
. מעבר	 ממשלתה של או התפטרות של שרי
 וה� מינוי שרי
 חדשי
 בזמ� כהונת
פיטורי
623/76� "הדי� שדנו בפרשה ראו בג	לפסקי � Ï‡¯˘È ˙�È„Ó 'ÏÂ˜ ,1977 (3) 2(ד לא"פ( ;

621/76� "בג � Ï‚Ò 'Ï‡¯˘È ̇ Ï˘ÓÓ ,נה חוקמאז ש!). 1977 (8) 2(ד לא"פ	אי� ,היסוד 
 וכיו
  .מעבר	מניעה לשנות את הרכבה של ממשלת

  .467–466' בעמ, 21ש "לעיל ה, ÒÈÈÂפרשת   68
69  Beermann ,954–952' בעמ, 44ש "לעיל ה ;Nagle ,483–482' בעמ, 48ש "לעיל ה.  
70  Mendelson ,61ש "לעיל ה.  
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ברק .  מהממשלה"ישראל בעליה"ס ו"ש, ל"התפטרו שרי המפד, 2000 בתחילת יולי ,ווידידי
אמו� שהוגשה נגד ראש הממשלה � הצעת אי71.כנסת� חברי�30נהנה מתמיכה של פחות מ

 �7ו מתנגדי� 52כנסת מול � חברי54 זכתה ברוב של ,2000 ביולי �10 ב,ידי סיעת הליכוד�על
 2000בספטמבר . הממשלה לא נפלה, כנסת� חברי61א� מכיוו� שלא תמכו בהצעה . נמנעי�

  72.אקצה�פרצה אינתיפאדת אל
 בשל 2000 בדצמבר �10ראש הממשלה ברק התפטר ב, ÒÈÈÂ פרשתהדי� ב�פי פסק�על

ניהול ", הדי��בלשו� פסק. יכה בכנסת לפעולות הממשלהת על רקע העדר תמחוסר משיל�
על . ותכניו שנויי� במחלוקת חריפה בישראל] לשלו� ע� הרשות הפלסטינית[המשא ומת� 

 התפטר ראש הממשלה מר אהוד ברק מתפקידו – ועל רקע ענייני פני� אחרי� –רקע זה 
. 2001בפברואר  6 בחירות ישירות לראשות הממשלה נקבעו לתארי� 73."כראש ממשלה

מדובר . ומת� לשלו� ע� הפלסטיני��המשיכה ממשלת ברק לנהל משא, א� ההתפטרות�על
 מתו� ,עשר יו� לפני הבחירות�שני�עד  �ונמש� א, ומת� שהתנהל חודשי� רבי��במשא

  .מטרה להגיע להסכ� לפניה�
מו� אאשר אינה נהנית מ� בטענה כי אי� זה סביר שממשלה "הלל וייס עתר לבג' פרופ

בסמיכות , ויתורי� טריטוריאליי� כואבי�והכרו� ב, ומת� כה עקרוני�הכנסת תנהל משא
במיוחד אי� הדבר סביר בשעה שהכנסת אינה יכולה לפקח על פעילות . קרובה לבחירות

 וממילא לא יכלה לפטר ממשלה שהינה כבר ,הכנסת בפגרההייתה באותו מועד . הממשלה
" שוטפי�"סמכות מוגבלת לטפל בענייני� יש עבר מ�נטע� כי לממשלת. מעבר�ממשלת

תבקש המשפט ה�בית 74."בענייני� עקרוניי� בעלי השלכות ארוכות טווח"ולא , בלבד
  .בחירותהומת� עד לכינו� ממשלה חדשה לאחר �לממשלה להפסיק את ניהול המשאלהורות 

פות עקרו� הרצילתחולתו של טע� , בתשובתו בש� המדינה, היוע� המשפטי לממשלה
כ� נטע� . מעבר נהנית מאות� סמכויות כממשלה רגילה�ממשלת, לדבריו. בעבודת הממשלה

שורי� של הכנסת ילא יתקבלו האכל עוד לא יחול בדי� הפנימי ממילא , א� יושג, כי ההסכ�
, כמקובל לגבי הסכמי� מסוג זה" הובטח כי 75.כנדרש בחוק לש� שינויי� טריטוריאליי�

_____________________________________  

71  Emanuele Ottolenghi, Explaining Systemic Failure: The Direct Elections System and 
Israel’s Special Elections of February 2001, 8 ISR. AFF. 134 (2002).  

  .22ש "לעיל ה, ראו מעוז  72
 .463' בעמ, 21ש "לעיל ה, ÒÈÈÂהלכת   73
74  
 .466' בעמ, ש
	ט"התשנ, )השיפוט והמינהל, ביטול החלת המשפט( לחוק סדרי השלטו� והמשפט 2' ראו ס  75

השיפוט והמינהל של מדינת , החלטת ממשלה לפיה המשפט" הקובע כי ,86ח "ס, 1999
 ,"טעונה אישור של הכנסת בהחלטה שתקבל ברוב חבריה, ישראל לא יחולו עוד על שטח

משאל : יסוד	לו נחקק בישראל חוקאי. כנסת	 חברי61 ההחלטה דורשת תמיכה של ,דהיינו

רוב הקולות הכשרי
 של  ההסכמג
 החלטה כאמור של הכנסת מחייבת הייתה , ע

, המשפטעליה
  והוחלעל שטחי
 שחשוב להדגיש כי חוק זה חל רק . אלהמשתתפי
 במש
� "ראו בג. אינו חל על יהודה ושומרו�הוא כ� 	 ועל,ישראל	נהל של מדינתהשיפוט והִמ
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שלפיה  נוס� על כ� צוי� כי ההסכ� עצמו יכלול תניה 76." הכנסתההסכ� יובא א� לאישור
 77."אישורי� הנדרשי� על פי הדי� הפנימי"לא יתקבלו כל הכל עוד יכנס לתוק� ילא הוא 

�. ולא משפטי, ציבורי�צוי� כי הפיקוח על פעולת הממשלה צרי� להיות פוליטי, לבסו
ר "ד,  כי אותו יוע� משפטי לממשלה לא נכתבÒÈÈÂבפרשת הדי� �בשו� מקו� בפסקמעניי� ש

אי� זה כי , 2000 בדצמבר �26 כבר ב,דעתו לממשלת ברקאת חיווה , אליקי� רובינשטיי�
  78.מעבר�ומת� כה גורלי בזמ� כהונתה כממשלת�תקיי� משאשהיא ראוי 

 תו� שהוא מצר על מש� הזמ� הקצר ,� את העתירה"בגדחה די� מפי הנשיא ברק �בפסק
על דעת כל שופטי ,  נפסק79.ור� הכרעה בסוגיה כה עקרונית וחשובהשעמד לרשותו לצ

 תשבעמבי� שישה . כל ממשלה רגילהמו לאות� סמכויות כיש מעבר �ממשלתלכי , ההרכב
עומד , מעבר להפעיל את סמכויותיה�כי בבוא ממשלתלצד זה שופטי� הוסיפו וקבעו ה

 80. לפחות בענייני� מסוימי�,לרשותה מתח� סבירות צר מזה העומד לרשות ממשלה רגילה
שה יש. הדי��השופטי� היו חלוקי� ה� באשר להנמקה וה� באשר לתוצאת פסק, ע� זאת

 א� רק ארבעה ביססו דחייה זו לגופו ,שופטי� סברו כי יש לדחות את העתירהה תשבעמבי� 
 ובכ�, שנית� להגדיר� כהעדר שפיט�ת, ס��שניי� נוספי� עשו זאת בשל עילות. של עניי�

 שופט המיעוט טירקל הסכי� להנמקה 81.נמנעו ממת� לגיטימציה לפעולת הממשלה לגופה
  .לדעתו ההנמקה חייבה דווקא את קבלת העתירה. הדי��א� לא לתוצאת פסק

)· (·Â¯‰ ˙Ú„  

 בקובעו כי ,הממשלה מעג� את עקרו� הרציפות: יסוד�בדעת הרוב קבע הנשיא ברק כי חוק
היסוד � אי� בחוק82. תפקידה עד לכינו� ממשלה חדשההממשלה היוצאת ממשיכה במילוי

�כ� ציי� בית. מעבר לענייני� שוטפי� בלבד� ממשלתיה שלסמכויותאת לשו� המגבילה 

מעבר ה� � ממשלתיה שלסמכויותאת המשפט כי ועדת ברנזו� דחתה את הרעיו� להגביל 

_____________________________________  

1661/05 � ‰ÊÚ ÛÂÁ ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰ 'Ï‡¯˘È ˙Ò�Î,פרשת : להל� ()2005 (481) 2(ד נט" פ
‰ÊÚ ÛÂÁ(. על	פי חוק	בירת : יסוד 
העברת סמכויות , 186
 "ח התש" ס,ישראלירושלי

יסוד שיתקבל ברוב של 	יסוד בחוקה	חוקשל שינוי מחייבת " ירושלי
 המאוחדת"שלטוניות ב
  .כנסת	 חברי61

 .464' בעמ, 21ש "לעיל ה, ÒÈÈÂהלכת   76
77  
  .ש
מ גורלי "הודעת אליקי
 רובינשטיי� הכופר בסמכות הממשלה לנהל מו" �אליקי
 רובינשטיי  78


-News1 1.1.2001 www.news1.co.il/Archive/0019-D-60-00.html?tag=16" ע
 הפלשתיני
02-04.  

  .ברקהנשיא דינו של 	מצא ואנגלרד הסכימו לפסק, השופטי
 אור  79
  . זו� לא הביע דעה מפורשת בסוגיהרק המשנה לנשיא שלמה לוי  80
  .נה לנשיא שלמה לוי� והשופט זמירהמש  81
	 לחוק30'  א� נוסח דומה מצוי בס,הממשלה היש�: יסוד	על חוקאומנ
 הדי� נשע� 	פסק  82

 .הממשלה הנוכחי: יסוד
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ר המעב�לממשלתאפשר שהגבלה כאמור לא תאינו ישי� וה� משו� הדבר משו� ש
 יה שלהגבלת סמכויות, המשפט�קבע בית, כ�� על83.להתמודד כראוי ע� משבר פתאומי

  84.דר� פסיקה�ולא על, חקיקהשל עשה בדר� ימעבר מ� הראוי שת�ממשלת
בתחו� "מעבר יתבטא �המשפט קבע כי אופייה של הממשלה כממשלת�בית, ע� זאת

מעבר �וא ממשלת בב85.הדעת השלטוני�בהפעלת שיקול" פריסתו של מבח� הסבירות
עומד לרשותה מתח� סבירות צר מזה העומד לרשות ממשלה , להפעיל את סמכויותיה

בי� יציבות והמשכיות לבי� ארעיותה של הממשלה ומקור סמכותה שבמתח . רגילה
צור� ציבורי חיוני "קיי� כ� מעבר לנהוג באיפוק בפעולותיה אלא א� �על ממשלת, הבעייתי
. עליה לפעול להגשמתו במידתיות, מתקיי� צור� חיוניר שא כג�, יתר על כ� 86."בעשייה

 אלא א� הנסיבות ,המשפט הדגיש כי המבח� אינו א� הפעולה היא שוטפת או חריגה�בית
של  נהחובת האיפוק גוברת במיוחד לאחר הבחירות ועד לכינו. מחייבות עשייה או איפוק

  87.ממשלה חדשה
 זו הנוצרת – מעבר�ממשלתשל אחת צורה המשפט ביקש להתמקד ב�ראוי לציי� כי בית

לא נימק מדוע העילה ליצירת המשפט �אול� בית 88.ראש הממשלהשל בעקבות התפטרות 
� ממשלתה שלעל מתח� הסבירות של פעולת, א� בכלל, מעבר עלולה להשלי��ממשלת

  89.מעבר
עשר יו� לפני �ומת� לשלו� שני��בניהול משא" צור� ציבורי חיוני"נקבע כי קיי� 

המשפט הדגיש את מהותה של �בית. הגובר על המנדט המוגבל של הממשלה, הבחירות
: יסוד�פי חוק� שהינה בסמכותה של הממשלה על– ניהול יחסי חו� וביטחו� –הסוגיה 

�א� בית, הממשלה אינו מתייחס מפורשות לתחו� יחסי החו�: יסוד�חוק, מנ�וא. הממשלה

לה ה� בשל היותה הרשות המבצעת של המשפט קבע כי נושא זה הוא בסמכות הממש
ה� בשל היותה בעלת הסמכות השיורית וה� בשל היותה הגו� השלטוני המוסמ� , המדינה

משפט ה�ידי בית� ניהול יחסי החו� והביטחו� של המדינה נתפס על90.לפתוח במלחמה
 על 91.דעת רחב�ממתח� שיקולנהנית במסגרתו  אשר כל ממשלה ,כנושא פוליטי מובהק

לא . לפקח על פעולות הממשלה בתחו� רגיש זה –המשפט �ביתעל לא ו –  והציבורהכנסת
, ע� זאת. דו�הנהמעבר במקרה � ממשלתה שלנמצא כי הכנסת אינה יכולה לפקח על פעילות

_____________________________________  

  .466' בעמ, 21ש "לעיל ה, ÒÈÈÂפרשת   83
84  
 .467' בעמ, ש
85  
 .468' בעמ, ש
86  
 .469' בעמ, ש
87  
  .ש
88  
  .ש
  .1דפרק 	בתתלגישה אחרת ראו דיו� להל�   89
הממשלה : יסוד	סעיפי
 מקבילי
 היו קיימי
 ג
 בחוק. הממשלה: יסוד	 לחוק40	 ו32, 1' ס  90

  .היש�
 .472–471' בעמ, 21ש "לעיל ה, ÒÈÈÂפרשת   91
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לו יהמשפט לא פירט א� בית92.�ניטל מהכנסת הכלי של פיטורי, המשפט�ג� לדעת בית
  93.מעבר� ממשלתיה שלכדי לפקח על פעולותאמצעי� אפקטיביי� אחרי� יש בידי הכנסת 

בעבר נדחו . התערבותו עולה בקנה אחד ע� פסיקה קודמת�המשפט סבר כי אי�בית
שחרור על הגול� או א� �רמתעל , ומת� על הסכמי אוסלו�עתירות בעניי� ניהול משא

 ההמשפט לא ראה לנכו� לנקוט מדיניות שונה רק משו� שמדובר בפעול� בית94.מחבלי�
בה� ש, המשפט ציי� כי אפילו במדינות הקונטיננט�בית, ל כ�עיתר . מעבר�משלתמשל 

אכיפת הדוקטרינה , מעבר לענייני� שוטפי��מקובלת גישת הסמכות המוגבלת של ממשלת
התערבותו �המשפט הדגיש כי אי�בית,  ע� זאת95.לא שיפוטיתו, מסורה לביקורת פוליטית

המשפטי לממשלה כי א� ייחת� הסכ� בי� ישראל  היוע� ו של על הצהרת,היתר בי� ,נשענת
  96.לאומי�שור הכנסת לש� תקפותו במישור הבי�י הוא יהא מותנה בא,לרשות הפלסטינית

, ) שהינו יחסי חו�,כגו� אופי הנושא(מעניי� שדעת הרוב העלתה נימוקי� של שפיט�ת 
 �היא מצאה כי .  ולא מטעמי� של שפיט�ת,בפועל דחתה את העתירה לגופו של עניי�א

 א� ,זאת. ומת� המדיני כה סמו� לבחירות�בניהול המשא" צור� ציבורי חיוני"מתקיי� 
וא� , ומת��המשפט לא ד� כלל באופ� מפורט בנסיבות הקונקרטיות של ניהול המשא�ביתש

בתגובתו , לממשלהא� היוע� המשפטי , למעשה. ומת� לעת הזו�ה� מצדיקות ניהול משא
. ומת� לעת הזו� לא הדגיש נסיבות מיוחדות המצדיקות ניהול משא,עתירה הלעהראשונה 

חלו� הזדמנויות נדיר "רק בתגובתו המשלימה ציי� היוע� המשפטי כי לדעת הממשלה קיי� 
המשפט לא סבר כי מתפקידו להטיל ספק �ביתש דומה 97."ומחוייב המציאות בעת הזו

  .בהצהרה זו של הממשלה

)‚ (ËÂÚÈÓ‰ ˙Ú„  

היה ראוי , לדעתו. התוצאה של הכרעת הרובע� סכי� ע� ההנמקה א� לא השופט טירקל ה
ממשלה של  נהומת� עד לכינו� ולהורות לממשלה להימנע מניהול משא,לקבל את העתירה

המידה של הנשיא ברק בדבר �השופט טירקל את אמתקיבל קרו� יבע. בחירותהחדשה לאחר 
 לייש� מבח� ובבואאול� . מעבר�שלתכתנאי לחריגה מאיפוק של ממ" צור� ציבורי חיוני"

ומת� �הוא קבע כי הממשלה לא הוכיחה כלל צור� בניהול משא, זה על עובדות המקרה
  :בלשונו של השופט טירקל. עשר יו� לפני בחירות�שני�

_____________________________________  

92  
  .473' בעמ, ש
  .4גפרק 	תתמגבלותיה
 ראו להל� בלדיו� בכלי
 אפשריי
 ו  93
 .472' בעמ, 21ש "לעיל ה, ÒÈÈÂפרשת   94
95  
  .473–472' בעמ, ש
96  
 .473' בעמ, ש
97  
 .472' בעמ, ש
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 – בעיניי השאלה שיש להכריע בה היא א� קיי� צור� ציבורי חיוני
·˙˜ÙÂ‰ ומת�  לנהל משא – א� קיי� צור� ציבורי חיוני ביותר, ולשיטתי

‡˜ÂÂ„ ˙‡Ê . �באי כוחה של הממשלה שטחו טעמי� רבי� ושוני� מדוע אי
א� לא , לכבול את ידיה� של ראש הממשלה המתפטר ושל שרי ממשלתו

 שיש בו –לא הראו טע� כלשהו ,  ובעצ�–הצביעו על צור� ציבורי חיוני 
  98...כדי להצדיק ניהול משא ומת� כה חשוב וגורלי

יש בו משו� , א� ללא הסכ�, ומת��השופט טירקל הערי� כי עצ� ניהול המשא, ל כ�נוס� ע
  .בחריעלול לכבול את ידי הממשלה הבאה שתהוא  ו,שינוי המציאות

� ביתו שלכיצד השופט טירקל מצדיק את התערבות, האחת: נותרו עדיי� שתי שאלות

קוח בידיה של ית הפמדוע אי� הוא מותיר א, האחרתו? המשפט בענייני חו� וביטחו�
של  נוקבע השופט טירקל כי אי� הוא מתערב בתוכ, אשר לשאלה הראשונהב? הכנסת
מעבר מעיד על חוסר �ידי ממשלת� אלא רק מכריע בשאלה א� מועד ניהולו על,ומת��המשא

השופט טירקל כי בפועל אי� הכנסת מסוגלת לממש ציי� , אשר לשאלה השנייהב. סבירות
עושה המעבר �ממשלתששימוש הכעדות לכ� הוא רמז על . להקוח שיאת סמכות הפ

א� ,  זאת99.בשליטתה בוועדות הכנסת כדי לטרפד חקיקה המנסה להגביל את פעולותיה
  .היטרפוד זה אינו מלמד בהכרח כי הרוב הפרלמנטרי בידש

אריאל שרו� זכה  2001 בפברואר �6מעניי� שבבחירות לראשות הממשלה שהתקיימו ב
הפסד לברק תוצאות אלה מלו לדעת פרשני� סי.  לאהוד ברק37.6%ד  כנג�62.4%ב

  100.מאשר ניצחו� לשרו�יותר ולמדיניותו 

3 .˙Â¯ÁÂ‡Ó ˙ÂÎÏ‰· ÒÈÈÂ ˙ÎÏ‰ Ï˘ ‰ÓÂ˘ÈÈ  

)‡ (‡˘Ó ÏÂ‰È��ÌÂÏ˘Ï Ô˙ÓÂ  

המעבר �שעה שממשלתב, 2008 התעוררה מחדש בדצמבר ÒÈÈÂדונה בפרשת שנאותה סוגיה 
, ומת� לשלו� ע� סוריה וע� הרשות הפלסטינית�ל משאבראשות אולמרט המשיכה בניהו

ומת� התנהל א� שאולמרט �המשא. ירושלי�והגול� �רמתעתיד� של בנוגע לובכלל זה 
שרת החו� ציפי , מחליפתו של אולמרט מטע� מפלגתוא� ש ו,התפטר מראשות הממשלה

את � דחה "בג. כשלה בהרכבת ממשלה חדשה והתעורר הצור� ללכת לבחירות, לבני
ומת� לשלו� בתנאי� � ניהול משאו של לימור לבנת נגד סבירותנסתכה�ברתעתירתה של ח

_____________________________________  

98  
  .)ההדגשה במקור (476' בעמ, ש
99   
  "). ההצעה בנבכי הכנסת וועדותיה'תקועה'בפועל ("ש

100  Ottolenghi ,71ש "לעיל ה.  
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 פסיקה מאוחרת פירשה אפוא ÒÈÈÂ.101בפרשת תקדי� התו� שהוא מסתמ� ישירות על , אלה
�ידי ממשלת�ומת� לשלו� על� לגיטימציה כללית לניהול משאהכמעניק ÒÈÈÂהלכת את 

המשפט את פסיקתו בכ� שא� ייחת� הסכ� �תנה בית לא הÏ·�˙בפרשת , יתר על כ�. מעבר
המשפט �כל שאמר בית. לאומי�שור הכנסת לש� תקפותו במשפט הבי�יהוא יהיה מותנה בא

על פי חוק החלטות הממשלה בנוגע לשינוי : "לתקפות ההסכ� במישור הפנימיהתייחס 
 102."..יההגול� או של ירושלי� מחייבות את אישור הכנסת ברוב חבר במעמד� של רמת

כמחווה לחג , עתירה שהוגשה באותו חודש נגד שחרור אסירי� פלסטיני�, באופ� דומה
המשפט �ידי בית�נדחתה א� היא על, ומת� ע� הפלסטיני��הקורב� וכחלק מניהול המשא

  103.ומאותו נימוק
�המשפט את המבח� העקרוני כי ממשלת� טבע ביתÒÈÈÂבעוד שבהלכת נית� לסכ� כי 

המשפט �בפועל בית, "צור� ציבורי חיוני בעשייה"קיי� כ� וק אלא א� מעבר חייבת באיפ
מקיימי� את דרישת הצור� אשר נושאי� אל ומת� מדיני כ� משא� שלמתייחס לנושאי

לפיכ� . מעבר א� בסמיכות של ימי� אחדי� לבחירות�ממשלתשל  ההחיוני ומצדיקי� פעול
בוודאי ו ,ומת� מדיני�ת של כל משאהמשפט אינו בוח� בפירוט את הנסיבות הקונקרטיו�בית

  .ומת� במועד נתו��אינו מעמיד בסימ� שאלה את עמדת הממשלה כי יש לנהל משא
ומת� מדיני �שמשאהוא המשפט כי העיקרו� �אמירה עקרונית מצד ביתשו� אי� 

 � ;קרו� כללי זהיפניו הינו חריג לעשלשוכנע שהמקרה הוא בסמיכות לבחירות אינו סביר א
�ממשלתשעקרוני לא סביר באופ� כי המשפט �של ביתאמירה מרוככת יותר ו� ג� שאי� 

אינו רוצה להתערב או לא שוכנע בדבר הצור� הוא ומת� מדיני א� �מעבר תנהל משא
 ,המשפט במקרי� אחרי��רטוריקה הדרגתית כזו נקט בית. בהתערבותו במקרה הקונקרטי

,  בהעדר אמירה עקרונית כזו104.הגיורסוגיית לגיוס בחורי הישיבות או בהתייחסו לכגו� 
ומת� מדיני מוא� בזמ� �המשפט מתפרשת כמת� לגיטימציה לניהול משא�פסיקתו של בית

  .כפי שאכ� קורה פע� אחר פע� בישראל, מעבר�ממשלות
  

_____________________________________  

  .1ש "לעיל ה, Ï·�˙הלכת   101
102  
  .5' פס, ש
10357/08� "בג  103 ÈËÙ˘Ó ÌÂ¯ÂÙ ,1ש "לעיל ה.  
910/86� "בג: לעניי� גיוס בחורי ישיבות, למשל, ראו  104 � ¯ÏÒ¯ 'ÔÂÁË·‰ ¯˘ ,441) 2(פד מב 

בע כי הכמות עושה  א� קו,מתערב בדחיית הגיוסאינו � "בג() ¯ÏÒ¯הלכת : להל�() 1988(
3267/97� "בג; )חוקית	עניי� של זמ� עד שהדחייה תיהפ� ללארק זה כי ו, איכות  ÔÈÈË˘�È·Â¯

� 'ÔÂÁËÈ·‰ ¯˘ ,פרשת : להל�() 1998 (481) 5(ד נב"פÔÈÈË˘�È·Â¯ ()מחייב את הכנסת "בג �
6427/02� "בג; )ולא בצו של שר הביטחו�, ת הגיוס לבחורי ישיבות בחוקידחיאת להסדיר  

� Ï‡¯˘È· ÔÂËÏ˘‰ ̇ ÂÎÈ‡Ï ‰ÚÂ�˙‰ '˙Ò�Î‰ )בנבו 
‰˙�ÚÂ‰ עניי� : להל�( )11.5.2006, פורס
Ï‡¯˘È· ÔÂËÏ˘‰ ̇ ÂÎÈ‡Ï ()אינו פוסל חוק לדחיית שירות בחורי ישיבות"בג �את  א� מגביל ,

  ).ישומו של החוקיתחולת פסיקתו בזמ� עד שיתברר אופ� 
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)· (È¯Â·Èˆ‰ ¯Ê‚Ó· ˙ÂÏÂÚÙÂ ÌÈÈÂ�ÈÓ  

זר מעבר התעוררה בישראל א� בהקשר של מינויי� במג� ממשלתיה שלשאלת סמכויות
מינויי� ציבוריי� ) 1: (נחלק את הדיו� בתחו� המינויי� לשלוש קטגוריות. הציבורי

מינויי� שלגביה� אי� לממשלה השפעה ) 2(; שלגביה� אי� לממשלה רוב בגו� הממנה
הפסיקה השתמשה ברטוריקה . מינויי� שלגביה� יש לממשלה השפעה מכרעת) 3(; כלל

כל המשפט אסר את � בית:אות דומות בכול� והגיעה לתוצ,דומה בכל שלושת התחומי�
  .מעבר� ממשלתה של בתקופת כהונתי�המינוי

  מינויי� ציבוריי� שלגביה� אי� לממשלה רוב בגו� הממנה) 1(

מעבר למנות ה� רבני� ראשיי� וה� �המשפט נדרש לשאלת סמכותה של ממשלת�בית
בשני שא� , ההמינויי� עד לבחירתה של ממשלה חדשעוכבו בשני המקרי� . שופטי�

  .המצבי� אי� לממשלה רוב בגו� הממנה
מינוי ל נגד מינוי רבני� ראשיי� ו" עתרה מפלגת המפדÒÈÈÂבפרשת הדי� �בסמיכות לפסק

 ÒÈÈÂהלכת סמ� � על105.מעבר� ממשלתה שלמועצת הרבנות הראשית בזמ� כהונתל �חברי
" ורי חיוני בעשייהצור� ציב"קיי� כאשר כי רק , מפי הרכב שופטי� אחר, המשפט�ביתקבע 

עמדתו באופ� את המשפט �ביתנימק לכאורה אפוא . לא חלה חובת איפוק על ממשלה יוצאת
המשפט למסקנה שונה לחלוטי� מזו שהתקבלה � את ביתלהביוהנמקה זו ה, ע� זאת. עקבי

. מינוי רבני� ראשיי� הינו סופי ולתקופה ארוכה של עשר שני�כי הפע� נמצא . ÒÈÈÂבפרשת 
 106.בוריראוי שהגו� הממנה ייצג את הרכב הדעות העדכני בצ, המשפט� קבע בית,כ��על

מעבר מאשר �ידי ממשלת�המשפט א� סבר כי חשוב יותר שלא ימונו רבני� ראשיי� על�בית
נוס� . ראשיי�הרבני� ה � שללקיי� על קוצו של יוד את הוראות החוק בדבר מועד בחירת

 �  – כי  בקובעו,ÒÈÈÂיו מ� המקרה שנדו� בפרשת שלפנמקרה המשפט את ה�הבחי� ביתעל כ

. ויש לה אופי סופי, בחירת הרבני� על פי מהל� הדברי� הרגיל אינה הפיכה
� "בכ� שונה המצב מ� הנסיבות שנדונו בבגÒÈÈÂ , �ש� הצהיר היוע

נציגי הממשלה ] ידי על[א� ייחת� הסכ� כלשהו "המשפטי לממשלה כי 
כי תנאי לתוקפו של ההסכ� במישור , ייקבע בהסכ� עצמו ...היוצאת

  107."..יאושר על ידי הממשלה ועל ידי הכנסת... הבינלאומי הוא שההסכ�

במהל� . המעבר בראשות אולמרט� ממשלתה שלסוגיה דומה התעוררה שוב בתקופת כהונת
שר המשפטי� דניאל פרידמ� למנות שופטי�  ביקש 2008החודשי� ספטמבר ואוקטובר 

_____________________________________  

  .3ש "לעיל ה, ÙÓ‰ ˙ÚÈÒ"Ï„פרשת   105
106  
  .714' בעמ, ש
107  
  .716' בעמ, ש
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 לכאורה התקיי� אפוא 108.אד� שיפוטי�כוחב� ממחסור חמור  הסובלי,המשפט�לבתי
הרכב . לש� כ� ביקש השר לכנס את הוועדה לבחירת שופטי�. במינוי" צור� ציבורי חיוני"

שניי� הינ� שרי� ושניי� הינ� ,  מתו� תשעה חברי�:הוועדה כולל מיעוט פוליטיקאי�
 לשכת � שלושני נציגי שלושה שופטי� –  שאר החברי� הינ� מקצועיי�;כנסת�חברי
כיו� דרוש רוב , 2008המשפט משנת �בעקבות תיקו� בחוק בתי,  יתר על כ�109.הדי��עורכי

כ� � על110.המשפט העליו�� חברי הוועדה לש� מינוי שופטי� לביתתשל שבעה מתו� תשע
למרות הרכב זה . לחברי הוועדה המקצועיי� יש יכולת לחסו� כל מינוי שאינו ראוי בעיניה�

שני שופטי עליו� אחרי� והמשפט העליו� �נשיאת ביתהביעו , ועדה לבחירת שופטי�של הו
ה בטענה שאי� למנות שופטי� בתקופת כהונת,  לכינוס הוועדהתהחברי� בוועדה התנגדו

הנשיאה ביניש נקטה עמדה זו א� שהיא עצמה מונתה בתקופת . מעבר� ממשלתשל
� נגד הוועדה לבחירת " עתירה לבגÒÈÈÂ.111א� כי בתקופה שקדמה להלכת , מעבר�ממשלת

, סמ� עמדת חבריה�שנמנע מלכנס את הוועדה על, שר המשפטי�, שופטי� והעומד בראשה
משפט הכיר בכ� ה�א� שבית. המשפט קבע כי החלטת הוועדה הינה סבירה�בית. נדחתה

 ,מינוי�שמדובר באילנוכח העובדה  הוא נמנע מהתערבות 112,שיש צור� חיוני במינוי
ת מינוי השופטי� החדשי� מצויה במרכז מחלוקת יסוגי"העובדה שולנוכח  ,ל ממינוילהבדי

  113".פוליטית�ציבורית

  מינויי� שלגביה� אי� לממשלה השפעה כלל) 2(

מינויי� במגזר הציבורי בתקופת כהונתה של ייערכו המשפט כי לא �הקפדתו של בית
שאי� לממשלה כל השפעה לכת עד כדי כ� שהיא יושמה א� מקו� �מעבר מרחיקת�ממשלת

הדי� �ביתנדרש המעבר בראשות אולמרט � ממשלתה שלכהונתבעת , למשל, כ�. על המינוי
מינוי מנהל . מנהל הטלוויזיה בערבית בתקופה זוהארצי לעבודה לסוגיית מינויו של 

בדומה , בדר� של מכרז אלא נער� ,ידי הממשלה�הטלוויזיה בערבית אינו נעשה על
, א� כשל המכרז בהבאת מועמדי� מתאימי�. יי� אחרי� בשירות המדינהלמינויי� מקצוע

 באותו מקרה התעוררה בעיית ניגוד ענייני� בהליכי 114.המינוי נעשה באמצעות ועדת איתור
_____________________________________  

 /Â˘„Á ·È¯ÚÓ 27.2.2007 www.nrg.co.il˙" הציגו ציוני
? מועמדי
 לשפיטה"שני מזרחי   108
online/1/ART1/549/844.html:"  כל הדיו� �לחצה בייניש ] בוועדה לבחירת שופטי
[לאור

 ."'לל מחסור בכח אד
המערכת קורסת בג'למנות שופטי
 רבי
 בטענה כי 
  .78ד "ח התשמ" ס,השפיטה: יסוד	 לחוק4' ס  109
  .813ח "ח התשס" ס,)55' תיקו� מס(חוק בתי המשפט   110
9843/08� "על התנגדות
 של השופטי
 לכינוס הוועדה ראו בג  111  ÌÂ¯ÂÙÈËÙ˘Ó ,1ש "לעיל ה ,

 Â�Â¯Á‡ ˙ÂÚÈ„È˙" ביניש מונתה בזמ� ממשלת מעבר: פרידמ� תוק�"אביעד גליקמ� ; 1' פס
22.9.2008 www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3600572,00.html.  

9843/08� "בג  112 ÈËÙ˘Ó ÌÂ¯ÂÙ ,13' פס, 1ש "לעיל ה.  
113  
  .12' פס, ש
  .2ש "לעיל ה, ¯˘Â„È˘‰ ˙Â¯עניי�   114
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 מנהל ו שלפסילת מינוי. הדי� לעבודה� א� לא מסיבה זו נפסל ההלי� בבית,ועדת האיתור
 ה שלבתקופת כהונתעל העובדה שהוא נער�  ,קרי, הטלוויזיה בערבית התבססה על עיתויו

פי שאי� הממשלה מוסמכת למנות או להתערב בהליכי �על�א�: ודוק. מעבר�ממשלת
לא הובאו א� כל ראיות להשפעה או . מעבר�ממשלתנפסל המינוי כי הממשלה הינה , המינוי

 כא�היא שמילאה  מראית פני הצדק 115.דו�שנסיו� השפעה של הממשלה על המינוי לנ
 שאי� הממשלהבהינת�  ,לא ברור איזו מראית נפגעהש א� ,תפקיד מכריע בתוצאת העתירה
  .בי� בתקופת מעבר ובי� בתקופת כהונה רגילה, מוסמכת להתערב באותו מינוי

המשפט �ספק א� פסיקה זו עולה בקנה אחד ע� פסיקה קודמת של בית, יתר על כ�
� "בבג. העליו� באותו עניי�Á"‰ÈÚ˘Â‡ Î הראשו� של דונהנ � שאלת מינוי� של מנהל הערו

מדובר "נקבע כי . רשות השידור ומנהל חטיבת החדשות בטלוויזיה בתקופת בחירות
 כ� נקבע כי 116.א� בתקופת בחירותלעשות� שיש צור� " במינויי� מקצועיי� מובהקי�

חברי� במליאת רשות השידור ובוועד ...  כאמור בחוק–אפילו א� הממשלה מינתה "
עדיי� אי� בכ� כדי להצביע על אי תקינות , החברי� ממילא ג� בוועדת המכרזי�, להמנה

המשפט דרש ראיות להוכחת התערבות פוליטית � בית117...".הליכי המינוי בוועדה עצמה
  .ואלה לא נמצאו, דונושנפסולה במינויי� הספציפיי� 

  מינויי� שלגביה� יש לממשלה השפעה מכרעת) 3(

�מועצות דתיות בתקופת ממשלתחברי� ל דומה לעניי� מינוי המשפט פסק באופ��בית

וא� על , כמעטמחצית הרכב המועצה במכיוו� שלממשלה יש שליטה ישירה . מעבר
מעבר �בתקופת ממשלתכי המשפט �מצא בית, המחצית הנותרת יש לה השפעה מכרעת

יקולי המשפט קבע כי רב החשש שש� בית118.מועצות דתיותל �עדי� להימנע ממינוי חברי
 דומה כי בעיני 119.ידי הציבור�הממשלה במינוי יהיו פסולי� או לפחות ייתפסו ככאלה על

 חברי המועצה הדתית לממשלה המייצגת את � שלהמשפט היה חשוב להותיר את מינוי�בית
הובהר , 1997שנית� בספטמבר , די� מוקד� יותר�בפסק. דעתו העדכנית ביותר של הציבור

 ההמשפט נת� גושפנק�בית. ה� לגיטימיי� במינוי מועצות דתיותכי שיקולי� פוליטיי� 

_____________________________________  

115   
  ).הדי� האזורי לעבודה	 נדחה ערעור נגד פסיקת בית, מפי הנשיא אדלר,בדעת רוב(ש
10134/02� "בג  116 Á"� ‰ÈÚ˘Â‡ Î '‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ ,2003 (53, 49) 2(ד נז"פ.(  
117  
  .54' בעמ, ש
 מחברי 45%, 130ח "ס, 1971	א"התשל, ]נוסח משולב[ירותי הדת היהודיי
 פי חוק ש	על  118

ידי 	על – 10%	 ו;ידי הרשות המקומית	על – 45% ;ידי שר הדתות	המועצה מוצעי
 על
 הרשויות ה� שלבשלב השני כל רשות מחווה את דעתה על מועמדי. הרבנות המקומית

בשלב האחרו� . ראשות ראש הממשלהמכריעה בנושא ועדת שרי
 ב, א
 אי� הסכמה. האחרות
להכרעת הדבר יובא ואז  , ועדת השרי
ה שלרשאי שר משרי הממשלה לערער על החלטת

  .הממשלה כולה
8815/05� "בג  119 ÂÚ"� ÔÈÈË˘„�Ï „ 'ÂÚ"¯Ï‚ÈÙ˘ „ )בנבו 
  ).26.12.2005, פורס
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מועצה כתוצאה מכ� שחברי� קיימי� אינ� מייצגי� עוד את המפלגות הלשינוי בהרכב 
השפעה מכרעת ראוי להותיר לממשלה יש ו לממשלה יבשלג עולה כי מינוי 120.מה� באוש

  .בתקופת מעברהאפשר מלעשותו  ולהימנע ככל ,הנכנסת
. ידי הממשלה או מי משריה ערב בחירות הוא פסול�שלא כל מינוי שנעשה עלמעניי� 

� של חברי מועצה �המשפט את מינוי� אישר ביתÒÈÈÂ להלכתדי� שקד� � בפסק, למשל,כ
 א� שה� הקמת המועצה וה� מינוי חבריה נעשו יו� לפני הבחירות ,מקומית ממוני� בזרזיר

המשפט �בית. ות ביקש לנקוט מדיניות אחרתומחליפו של שר הפני� לאחר הבחיר, לכנסת
ראה במעשהו של שר הפני� היוצא משו� ביטוי לכבוד ראוי שהוא רוחש לרגשותיה� של 

ולא ראה בכ� מחט� פוליטי הנעשה סמו� , ל"תושבי המקו� הבדווי� המשרתי� בצה
. ופיות הלגיטימיות של חברי המועצה שמוניפסיקה זו הסתמכה על הגנה על הצ. לבחירות

ידי  אי� כל טענה שאלה מונו לתפקיד� על"ש הנוס� על כ� התבססה פסיקה זו על העובד
  121." מפלגתיי� או אחרי�– פוליטיי� –קולי� זרי� כלשה� יסמ� ש השר הקוד� על

מעבר בתחו� הציבורי באו לידי ביטוי ג� � ממשלתה שלהגבלות משמעותיות על פעולת
המשפט �אגב ציי� בית� באמרת122.ביהודה ושומרו�בעתירה בנושא איחוד רשויות מקומיות 

 –המפקד הצבאי ביהודה ושומרו� ,  באמצעות ידו הארוכה–משרד הפני� שראוי אי� זה כי 
זאת א� ו, מעבר� ממשלתה שלשלי� את הלי� האיחוד של רשויות מקומיות בתקופת כהונתי

  123.מעבר�הפכה הממשלה לממשלתנכל ההחלטות העקרוניות בנושא התקבלו בטר� ש
אי� . הדי� בתחו� המינויי� והעשייה במגזר הציבורי הוא ברור�המסר העולה מפסקי

 – חברי מועצות דתיות או מנהל טלוויזיה בערבית, רבני� ראשיי�, למנות שופטי�
 – בשירות המדינה או ברשויות המקומיות, מינויי� משמעותיי� ברשות השופטת, ובהרחבה

בי� משו� שחשוב שהגו� : הטעמי� לכ� מרובי�. מעבר� ממשלתה שלבתקופת כהונת

_____________________________________  

ת בתקופת אי� זה ראוי למנות למועצות דתיוכי המשפט נחר� 	ביתא� לא היה באותו מועד   120
ההסבר לכ� הוא אזי , המשפט סבר כי א
 הדבר מוצדק	ביתאול
 . מעבר	 ממשלתה שלכהונת

שראוי כי ההרכב ייצג ככל האפשר את דעת הציבור העדכנית כביטויה בבחירות האחרונות 
5621/96� "בג. לכנסת � ÌÈ˜ÙÂ‡ ˙ÈÈ¯ÈÚ ˘‡¯ '˙Â˙„ È�ÈÈ�ÚÏ ¯˘‰ ,1997 (791) 5(ד נא"פ.(  

5240/96� "בג  121 ‚'� ÒÈÓÚÂ 'ÌÈ�Ù‰ ¯˘ ,השוו בג).1997 (300, 289) 1(ד נא"פ " �4065/09 
ÂÚ"� Ô‰Î „ 'ÌÈ�Ù‰ ¯˘) בנבו 
שבו נפסל מינוי הממונה על מחוז הדרו
 , )20.7.2010, פורס

המשפט קבע כי היה על הממשלה 	בית. במשרד הפני
 משו
 שהוא נעשה בתקופת מעבר
קבע עד לכינונה של ממשלה 	ולא למנותו במינוי, מקו
 זמני	להשאיר את הממונה כממלא

  .חדשה
  .1ש "לעיל ה, ‡È�ÈÈÁÏעניי�   122
123  
באותו מקרה ביקש משרד הפני
 לדחות . יה'דינה של השופטת פרוקצ	 לפסק24' פס, ש

המשרד נימק . יומ� של בחירות למועצה אזורית ביהודה ושומרו�דשי
 את מועד קובשלושה ח
, הוא מבקש לקיי
 הלי� בחירות משות�לפיכ� ו, המועצה תאוחד ע
 אחרתשצופה כי הוא 

המשפט 	בית. בו יוכלו להשתת� כלל התושבי
 המשתייכי
 לרשות האזורית המאוחדתש
,  הזכות לבחור ולהיבחרה שלקיבל את העתירה נגד דחיית מועד הבחירות בשל חשיבות

  .יסתיי
 במהרהאכ� , ע השני
 האחרונותפני ארב	שנפרש על, ולנוכח ספקותיו שהלי� האיחוד
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בציבור יתפס עלול להבי� משו� שהמינוי , בוריהממנה ישק� את דעתו העדכנית של הצ
המשפט כעניי� �ובמיוחד משו� שהמינוי נתפס בעיני בית, שיקולי� פסולי�ידי �עלנע כמ�

מייש� אותה א� הוא כ� שי דהמשפט אדוק בגישתו זו עד כ�בית. סופי שאי� חזרה ממנו
עוט בהרכב המחליט על יממהווה תפקיד במינויי� או ממלאת כל הממשלה אינה שמקו� 
המחוקק כי לדעתו אופיו של המינוי אינו גילה לכאורה בשני מקרי� אחרוני� אלה . המינוי
  .הפסיקה נקטה גישה אחרתאול� , פוליטי

)‚ (¯Â·ÈˆÏ ÌÈÈ¯ÓÂÁ ÔÈ·ÂË ˙˜ÂÏÁ  

בשאלת סמכותה של ועדת סל התרופות להתכנס ערב הבחירות הדי� שעסק �דומה כי פסק
� ממשלתה שלידי השלטו� בתקופת כהונת�לכנסת עניינו בחלוקת טובי� חומריי� על

 א� הותר , נאסר על ועדת הסל להתכנס לפני הבחירות:לכאורהתמוה הדי� � פסק124.מעבר
הדי� כי �הודגש בפסק, יתר על כ�. ובטר� תיכו� ממשלה חדשה, יה�לה להתכנס מייד לאחר

של  ועדת הסל בדר� יה שלהחלטותאת לאמ� , לאחר הבחירות, המעבר�מותר לממשלת
 ה של ועדת הסל נבע מזהותה שלהרי א� איסור התכנסות?  הכיצד125.הרחבת סל התרופות
זהות זו אינה משתנה א� לאחר הבחירות ועד שתיכו� אזי , מעבר�הממשלה כממשלת

מעבר לעשות לפני הבחירות � אפוא כי מה שנאסר על ממשלתהיינו מצפי� .ממשלה חדשה
רשאית מעבר �ממשלתש מתח� הסבירות 126.ביתר שאת לאחר הבחירותא� ייאסר עליה 

 והצור� באיפוק –נעשה צר יותר ", ÒÈÈÂבלשונו של הנשיא ברק בהלכת ,  במסגרתולפעול
והכול , ר בכהונתוובטר� יחל ראש הממשלה הנבח,  לאחר הבחירות–ובריסו� נדרש יותר 

  .הדי� בעניינו של סל התרופות מורנו אחרת� א� פסק127."כפו� לצורכי הציבור החיוניי�
 א� –המשפט בנושא סל התרופות � ביתו שללפיכ� דומה כי מה שעמד ביסוד החלטת

, ובעקבותיה הממשלה, א� ועדת הסלש הוא החשש –ידיו מפורשות �הדבר לא נאמר עלש
בחירות וניסיו� �יהווה הדבר מעי� שוחד,  על הרחבת סל התרופותלפני הבחירותתחלטנה 

יתכ� י 128.כדי לחזק את תמיכת הע� בשלטו� הקיי�, לחלק טובי� חומריי� בדמות תרופות

_____________________________________  

2453/06� "בג  124 � Ï‡¯˘È· ˙È‡ÂÙ¯‰ ˙Â¯„˙Ò‰‰ '‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ )בנבו 
, פורס
  .)‰‰È‡ÂÙ¯‰ ˙Â¯„˙Ò˙הלכת : להל� ()21.3.2006

125  
  .דינה של השופטת נאור	 לפסק3' פסו, ניסדינו של השופט גרו	 לפסק4–3' פס, ש
ראו דיו� לעיל . הדבר נכו� א� א
 דומה מתוצאות הבחירות כי מפלגת השלטו� נותרה זהה  126

  .1אפרק 	תתב
 .470' בעמ, 21ש "לעיל ה, ÒÈÈÂהלכת   127
היא מייעצת לממשלה ולמועצת . ידי שרי הבריאות והאוצר	לועדת סל התרופות ממונה ע  128

רק  אלא ,גו� רשמי בחוקיאי� לה ע. הרכב הסללהרחבת סל הבריאות ובנוגע להבריאות 
9370/07� "בגב. בהחלטת ממשלה � È‡ÂÙ¯ ˜„ˆÏ ·ÏÂ„ Ô¯˜ '˙Â‡È¯·‰ ¯˘) בנבו 
, פורס

29.12.2009 ( 
וסמכותה מעוגני
 בחוק הרכבה ר שא – כי מועצת הבריאותטענו העותרי
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הוא על כ� שהחלטת ממשלה לה , המאבק האמיתי"שלכ� רומזת השופטת נאור בכותבה כי 
ירות ואז יגבר הסיכוי שהממשלה תינת� עוד לפני הבחירות ובלח� הבח, שואפי� העותרי�

 מכיוו� שמדובר בסכנה של חלוקת טובי� 129."תקבל את המלצתה הצפויה של ועדת הסל
לאסור את לנכו� המשפט �ראה בית, חומריי� כאמצעי להשפעה על תוצאות הבחירות

משנעל� החשש שההחלטה ,  א� התיר זאת לאחר הבחירות,הרחבת הסל לפני הבחירות
  .בחירות�תהווה מעי� שוחד

�ידי בית� לא נתפסה על– להבדיל מעיתויה –עצ� ההחלטה להרחיב את סל התרופות 

משו� , מעבר עד שתיכו� ממשלה חדשה�ידי ממשלת�המשפט כעניי� המחייב איפוק על
עובדה בלגישה זו נית� למצוא תימוכי� ג� . בעשייה מצילת חיי�" צור� ציבורי חיוני"שקיי� 

רופות אינה מהווה חריגה של ממש מניהולה השוט� של שההחלטה על הרחבת סל הת
אי� זו חריגה , א� א� מדובר בחריגה מתקציב הסל המקורי שתוכנ� לשנה, לפיכ�. המדינה

  .כה משמעותית המחייבת המתנה לממשלה חדשה
לסווגו כשיי� לתחו� זה של חלוקת טובי� חומריי� ערב אולי נית� שדי� נוס� �פסק
ועדות חקירה לשר הפני� בעניי� חלוקת הכנסות ושינוי של  יה�קנותהגשת מסעסק בבחירות 

יה� המשפט כי המלצות�בעניי� זה קבע ביתמכיוו� שג� , זאת. גבולות בי� רשויות מקומיות
הדגש כא� הוא ,  שוב130. הוועדות לא תוגשנה עד לאחר הבחירות לרשויות המקומיותשל

  .ת עצמ�הוגנת על הבחירו�רצו� למנוע השפעה לאבכנראה 
המשפט סבור כי קיי� חשש שפעולה נעשית במגזר �ביתשמצאנו אפוא כי מקו� 

הציבורי ערב בחירות מתו� רצו� להשפיע בעקיפי� על תוצאות הבחירות באמצעות חלוקת 
וא� ,  א� מתיר אותה לאחריה�,הפעולה לפני הבחירותאת עשיית אוסר הוא , טובי� חומריי�

 פעולהבולא , עיתוי הפעולה ערב בחירותהוא בהדגש כא� . בטר� תקו� ממשלה חדשה
�ביתשראוי . ממשלההעניי� שבסמכותה השוטפת של מעיקרה יכולה להיות ר שא, עצמה

 הידינו ה� אכ� אל�א� השיקולי� המוצעי� עלויבהיר ,  את הנמקתוירבסיטיב להיהמשפט 
  .שעמדו ביסוד הכרעותיו בנושא רגיש זה

חלוקת טובי� חומריי� שונה מסוגיית המינויי�  של הסוגיהנשאלת השאלה במה 
 אהתשובה הי. בחלוקת טובי� ערב בחירותבשני המקרי� מדובר ,  לכאורה.הציבוריי�

אל  א� ההשלכות על הציבור חורגות ,ההנאה היא אולי לממונה�במינוי ציבורי טובתש
ו� ציבורי י�לקבוע ולהכריע בסדר, אמצעי להשפיעהוא המינוי . מעבר לתקופת הבחירות

והשפעתו אינה , הממונה מוסמ� להחליט לכל אור� כהונתו. המנדטמעבר לתקופת 
לכ� אי� לראות במינוי ציבורי . אלא נמשכת ג� מעבר לה, מצומצמת אפוא לתקופת המעבר

_____________________________________  

בה
 שהחליט בנושאי
 אמורה להיא ש – 156ח "ס, 1994	ד"התשנ, ביטוח בריאות ממלכתי
  . העתירה נדחתה.דנה ועדת הסל

  .השופטת נאורשל  נהדי	 לפסק4' פס, 124ש "לעיל ה, ‰‰È‡ÂÙ¯‰ ˙Â¯„˙Ò˙הלכת   129
6413/08� "בג  130 Ï·Á ˙È¯ÂÊ‡ ‰ˆÚÂÓ� ÔÈÚÈ„ÂÓ  'ÌÈ�Ù‰ ¯˘) בנבו 
  ).1.12.2008, פורס
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עצ� החלוקה היא , בחלוקת טובי� חומריי�, לעומת זאת. עניי� של היגיינה ציבורית גרידא
לאחר הבחירות אי� בחלוקה כדי . בחירותלפני הנעשית היא ק א� רמשפיעה היא . לציבור

�כ� לאחר בחירות אי� בחלוקה כדי להוות שוחד�על. להשפיע על בחירות שכבר הוכרעו

עמדה זו מתחזקת לנוכח העובדה שאנשי� נוטי� להעדי� שיקולי� לטווח קצר על  .בחירות
�שפעתה של חלוקה לאחר בחירות כ� לא ברור כלל מה תהיה ה�ועל, שיקולי� לטווח ארו

מכא� הדי� השונה שחל בשתי . המעבר בעתיד� הפוליטיי� של ממשלתהעל סיכויי
חלוקת טובי� ואילו  ,במינויי� ציבוריי� יש להמתי� עד שתיכו� ממשלה חדשה. הקטגוריות
  .לאחר בחירותלעשותה  א� נית� ,לפני בחירותלעשות אפשר �חומריי� אי

�ביתש אפוא אמעבר הי� ממשלתיה שלה בתחו� סמכויותהתמונה העולה מהפסיק

סבור כי יש להמתי� שהוא המעבר מלפעול מקו� �המשפט אינו מהסס להגביל את ממשלת
. מינויי� במגזר הציבורישל בנושא , למשל –ע� הפעולה עד לכינונה של ממשלה חדשה 

ת� לנהל בכל ומת� לשלו� ני�המשפט סבור כי משא�הקושי הגדול הוא להבי� מדוע בית
�הסברי� אפשריי� לגישתו של ביתכמה בפרק הבא נציע .  לא–א� מינויי� ציבוריי� , מועד

  . ונבקר אות�,המשפט

  ?מדוע תוצאות הפסיקה שונות בקטגוריות השונות. ג

סוגיית : ומת� לשלו��משאבי� נימוקי� להבחנה בי� מינויי� לכמה מהפסיקה עולי� 
שאלת השפיט�ת , שוב שדעתו העדכנית של הע� תיוצגעד כמה ח,  של ההחלטהההפיכות

 ההא� נימוקי� אלה אכ� תומכי� בתוצא. וסוגיית קיומ� של מנגנוני ביקורת חלופיי�
 למנות , באופ� גור� כמעט,ומת� לשלו� א� אסור לה�מעבר רשאית לנהל משא�ממשלתש

  .לבחינת נימוקי� אלה נעבור עתה? לתפקידי� ציבוריי�

1 .ÎÈÙ‰‰ ˙Ï‡˘˙e  

הסכ� שלו� בעוד , בנימוק שמינויי� הינ� סופיי�, היתרבי� ,  בי� המקרי�הניבחמהפסיקה 
של  ה הא� גישה זו מעניקה לגיטימציה לפעול131.נית� להתנות באישור הכנסת והממשלה

  ?ומת� המדיני�מעבר בתחו� המשא�ממשלת
י בי� לאומ�המשפט נסמ� כא� על ההבחנה הרווחת כיו� במשפט הבי��בית, למעשה

, בחתימהדי שבעבר היה בעוד . לאומיי��שלב החתימה לבי� שלב האשרור של הסכמי� בי�
הטע� לשינוי . לאומי�כיו� ההנחה היא שדרוש אשרור כדי שהאמנה תחייב במשפט הבי�

בעבר . עקרו� הפרדת הרשויותמשחל בדי� נובע במידה רבה מהתפתחות הדמוקרטיה ו

_____________________________________  

  .716' בעמ, 3ש "לעיל ה, ÙÓ‰ ˙ÚÈÒ"Ï„ פרשת  131
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לאומי לא צפה �כ� המשפט הבי��על.  השליט ועושי דברוומת� היו נציגיו של�מנהלי המשא
הייתה חריגה כ�  חותמי ההסכ� אלא א� יה� שלפער בי� עמדות השליט לבי� עמדות

, בתקופה המודרנית התגבשה ההכרה כי הגו� הביצועי של המדינה, לעומת זאת. מסמכות
 לפיכ� הפער בי� . הגו� המחוקקיו שלעלול לא לייצג את דעות, ומת� מדיני�המנהל משא

 של הגופי� החוקתיי� �אישורבשלב החתימה לשלב האשרור נועד לוודא שההסכ� זוכה 
 ראוי ג� להדגיש כי פעמי� רבות ה� החתימה וה� 132. מדינות רבותיה� שלכנדרש בחוקות

�הדי� הפנימי מחייב את אישור ביתשא� מקו� , ידי הרשות המבצעת�עלנעשי� האשרור 

רכי המשפט וידי הרשות המבצעת לצ�קוד� לאשרור על, קרה האחרו�אלא שבמ. המחוקקי�
המחוקקי� כמתחייב בדי� �הרשות המבצעת מבקשת את הסכמת בית, לאומי�הבי�

  133.הפנימי
הרי נית� להתנער ש ,אי� משמעות רבה לשלב החתימה על הסכמי�, אפוא, לכאורה

מאות אמפיריות רבות קיימות א� דוג. �אשרור�ידי אי�לאומיות על�מהתחייבויות בי�
א� לדעתנו יהא זה מוטעה להמעיט . חתמו עליה�ידי מדינות ש�עלשררו ולא אלהסכמי� ש

ההבחנה בי� שלב , ¯‡˘È˙ .סיבות הכמלאומי מ� שלב החתימה על הסכ� בי�ו שלבחשיבות
מדינה ,  אמנות כאלה לגבי134.צדדיות�אמנות רבלהחתימה לשלב האשרור רלוונטית בעיקר 

אינה מדינה היא במיוחד א� ( המיקוח שלה קט� יותר חכו, רבי�מני  דאח� רק שחקהיא 
לקבל את כדי עליה לחזור ע� הנוסח המוצע למדינתה ממילא ברור ש ו,)השפעה�רבת

צדדיות ההבחנה בעייתית �באמנות דו, לעומת זאת. שורי הגופי� הפנימיי� הרלוונטיי�יא
. מלכתחילהאליו  בידה לא להצטר� הרהבר, א� ההסכ� אינו לרוחה של המדינה. יותר

מדינה תחתו� שראוי ואי� זה , הלב כחובה מרכזית�לאומי מכיר בחובת תו��המשפט הבי�
המחוקקי� כדרוש בדי� הפנימי �שעה שידוע לגו� המבצע כי אי� לו תמיכה מביתבעל הסכ� 

הלב �לקיי� את חובת תו�האפשרות תמיד עומדת לממשלה , כמוב�. רכי אשרור האמנהולצ
שורו י וכי א,כי היא פועלת בניגוד לעמדת הפרלמנט באותו עניי�האחר באמצעות יידוע הצד 

�יאות לנהל משאהאחר יא� במצב זה ספק א� הצד . דרוש לצור� מת� תוק� מחייב להסכ�

ומתני� �במשאי�הדבר עלול לפגו� במעמדה של הממשלה ולהחלישה , יתר על כ�. ומת�
  .יי�עתיד

_____________________________________  

 .John Eugene Harley, The Obligation to Ratify Treaties, 13 AM. J. INT’L L :למשל, ראו  132
389 (1919); Cuttis A. Bradley, Unratified Treaties, Domestic Politics, and the U.S. 

Constitution, 48 HARV. INT’L L.J. 307 (2007).  
הלכת : להל� ()1968 (123–120, 58) 2(ד כב"פ, ÈÓ˜ 'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó‡¯ � 131/67פ "ע  133

¯‡ÈÓ˜(.  
 Joanna Harrington, Redressing the Democratic Deficit in Treaty Law :למשל, ראו  134

Making: (Re-)Establishing a Role for Parliament, 50 MCGILL L.J. 465, 472 (2005); 
Edward T. Swaine, Unsigning, 55 STAN. L. REV. 2061 (2003).  
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˙È�˘ ,פי �על. לאומי�ביניי� במשפט הבי��ימה כשלעצמו יוצר התחייבויותשלב החת
בשלב שבי� החתימה , לאומי מנהגי�שנחשבת בעלת מעמד של משפט בי�, אמנת וינה

 18בלשו� סעי� . מדינה להימנע מצעדי� שעלולי� לפגוע במטרת ההסכ�הלאשרור על 
 A State is obliged to refrain from acts which would defeat the object and“: לאמנת וינה

purpose of a treaty”.ונית� להתנות אחרת ,הביניי��התחייבות זו קמה רק בשלב, מנ�ו א 
אינה מאשררת את היא התחייבות זו בטלה משהודיעה המדינה כי , כ��כמו. בהסכ� עצמו

�כ� בי�ביניי� זו מעניקה נפקות משפטית לאקט החתימה על הס�א� עצ� מחויבות. האמנה

נקט הנשיא בוש הב� צעד חסר תקדי� של , ביניי� אלה�כדי להתנער ממחויבויות, כ�. לאומי
. לאומי הפלילי�המשפט הבי��על אמנת רומא בדבר הקמת בית) unsigning(טול החתימה יב

הוטחה נגדו אכ�  ו,הנשיא קלינטו� חת� על אמנת רומא בשלהי הקדנציה שלושמעניי� 
  135.יעשה כ� בתקופת הדמדומי� של ממשלושהוא ראוי ה הילא לפיה ביקורת ש

˙È˘ÈÏ˘ ,לאחריו ההחלטה א� . שלב החתימה מגבש את נוסחו הסופי של ההסכ�
. צדדיי��במיוחד בהסכמי� דו, "כלו��הכל או לא" מהסוג של ,לאשררו היא בעיקרה בינרית

 136.ומת��בו נית� אפוא להשפיע על תוכנו של ההסכ� הוא שלב המשאשהשלב העיקרי 
לכאורה , הפרלמנט לש� אשרור ההסכ�של א� ידוע לממשלה כי דרוש אישור , כמוב�

שני לנוכח א� הנחה זו בעייתית ביותר . עמדת הפרלמנט תשפיע כבר על ניסוח ההסכ�
  .באי�ההשיקולי� 
˙ÈÚÈ·¯ ,�הממשלהידי �עללאומי שנחת� �כאשר הפרלמנט מחליט לא לאשרר הסכ� בי ,

הדבר . ומת� בעתיד�לאומי של המדינה וליכולתה לנהל משא�וניטי� הבי�הדבר גורר נזק למ
 �לעיתי� יעדי� פרלמנט לאשר הסכ, כ��על. צדדיי��לאומיי� דו�נכו� במיוחד בהסכמי� בי�

  137.לא ייחת� כללהוא העדפתו הראשונית הייתה ששלאומי א� מקו� �בי�
˙È˘ÈÓÁ ,�יתי� להזיק למדינה לאומי עלולה לע�החלטת מדינה לא לאשרר הסכ� בי �א

עימ� חתמה על שהדבר עלול לדרדר את יחסיה ע� המדינות . מעבר לפגיעה במוניטי� שלה
�פורמליות נגדה מצד הקהילה הבי��לגרו� לנקיטת סנקציות פורמליות או לאוא�  ,הסכ�ה

_____________________________________  

135  Swaine ,
  .ש
 .untreaty.un) 1969	נפתחה לחתימה ב( לאמנת וינה בדבר דיני אמנות 19' פי ס	על, מנ
וא  136

org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_1_1969.pdf) מדינה , )אמנת האמנות :להל�
א� הסתייגות זו אפשרית רק א
 הדבר לא . יכולה להסתייג מחלק מההסכ
 בשלב האשרור

אמנת וינה , יתר על כ�. וההסתייגות אינה נוגדת את מהות האמנה ומטרתה, נאסר באמנה
 
 וברור ,של מדינות מתקשרותמדובר במספר מצומצ
 שמוסיפה וקובעת מפורשות כי מקו

האמנה תיוש
 שמטרתה כי תנאי להסכמת המדינות המתקשרות הוא מממהות האמנה ו
  ). לאמנת האמנות)2(20' ס(כדי להסתייג מהאמנה האחר הסכמת הצד את יש להשיג , במלואה

 :לאומיות ראו	מבצע בכריתת אמנות בי�בי� הגו� הבי� הגו� המחוקק לשמיקה בדינלדיו�   137
LISA L. MARTIN, DEMOCRATIC COMMITMENTS: LEGISLATURES AND INTERNATIONAL 

COOPERATION (2000).  
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יש בו החותמת היא מדינה קטנה ולהסכ� שבמיוחד במצב נכוני� דברי� אלה . לאומית
  .מעותיות על מדינות אחרותהשלכות מש

מעבר מצייני� כי דווקא �לא בכדי כותבי� מרכזיי� בתחו� סמכויותיה של ממשלת
 דווקא בתחו� זה על 138.מעבר לנהוג בריסו��ניהול יחסי החו� על ממשלתשל בתחו� 

�יציבות שמחייב  שכ� זהו תחו� ,המחוקקי��פעולה ע� בית�ממשלות לפעול בשיתו
. שפעה בו מוכתבת במידה רבה מהמוניטי� של המדינה ומאמינותה ויכולת הה,המשכיותו

�  :בירמ� ומרשלכותבי� , למשל, כ

Midnight presidential action in foreign relations can be much more 

damaging to the interests of the United States and the principles of 

presidential succession than late term conduct in the domestic sphere. As 

a general matter, the ability of the United States to engage in foreign 

relations depends to a great extent on its reliability as an international 

partner. Abrupt changes in foreign policy can do great damage to the 

country's ability to advance its interests internationally. Because of this, 

once an outgoing administration makes a commitment, it may be very 

difficult for the incoming administration to reverse course... In our view, 

these special factors in the foreign relations context give rise to a duty on 

the part of an outgoing administration to refrain from engaging in 

avoidable significant foreign policy initiatives during the transition period 

and perhaps during the lead up to the election.139 

לאומי לבי� עקרונות בסיסיי� של �י� מתח מובנה בי� המשפט הבי�כדאי ג� להדגיש כי קי
�פי המשפט הבי��על, שלטו� הרוב מחייב לאפשר לרוב לשנות את חוקיובעוד . הדמוקרטיה

 א� חלו חילופי שלטו� �א, צדדי�לאומי אי� צד יכול לסגת מהתחייבויותיו באופ� חד
של וג מסמכותה דווקא בתחו� המעבר לא תחר�ממשלתשכ� חובה להקפיד �על. במדינתו

�בענייני פני� עומדי� לרשות ממשלה חדשה בעוד .  להבדיל מענייני הפני�,ניהול יחסי החו

_____________________________________  

138  Nagle ,340' בעמ, 42ש "לעיל ה ;Nancy Amoury Combs, Carter, Reagan, and Khomeini: 
Presidential Transitions and International Law, 52 HASTINGS L.J. 303 (2001); Ryan 
Patrick Phair, The Lame Duck Presidency: A Case for Restraint on ‘Midnight’ Actions 
During the Transition Period (2008), available at www.acslaw.org/files/Phair 

%20Issue%20Brief.pdf.  
139  Jack M. Beermann & William P. Marshall, The Constitutional Law of Presidential 

Transitions, 84 N.C. L. REV. 1253, 1281–1282 (2006).  
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 ניהול ענייני החו�של בתחו� , מעבר�כלי� רבי� לביטול החלטות אחרונות של ממשלת
  140.עומדי� לרשותה כלי� מעטי� בלבד

ישראל על �מדינתשל תימה אפשרית כיצד שיקולי� אלה באי� לידי ביטוי בהקשר של ח
ישראל : היה בי� שני צדדי�, לו נחת�אי, ÒÈÈÂדו� בפרשת שנהסכ� השלו� ? הסכ� שלו�

ה� בשל הנזק , להתנער ממנו לאחר שנחת�קשה לכנסת ישראל היה . והרשות הפלסטינית
�למוניטי� וה� בשל העובדה שהדבר היה עלול לגרור סנקציות נגדה מצד הקהילה הבי�

כ� ספק א� �על. כ� היה הדבר עלול לדרדר את יחסיה ע� הרשות הפלסטינית�כמו. ומיתלא
כדי לפתור את בעיית העדר הלגיטימציה היה בהתניית אשרור ההסכ� באישור הכנסת 

ומת� �היא שמנהלת משא, אינה נהנית מאמו� הכנסתר שא, מעבר�הנובעת מכ� שממשלת
  .וחותמת על הסכ� שלו�

�ומת� �פעמי� רבות משא, ומתני� במזרח התיכו��משאי�של האות מציב, נוס� על כ
היוע� המשפטי הזהיר , למשל,  כ�141.ונותני� קודמי��בה סיימו נושאי�שנפתח מהנקודה 

תנהל היא ראוי שאי� זה  כי ,2001 בתחילת ,לממשלה אליקי� רובינשטיי� את ממשלת ברק
�שר להסכמות טנטטיביות במשאישראל באנסיונה של , לדבריו. ומת� בתקופת מעבר�משא

קרי קשה מאוד לחזור ממה שהוב� כויתור , 'הסכמה משוחררת לא תוחזר'"שומת� הוא 
הברית ברק אובמה לראש הממשלה �נשיא ארצותהבהיר לאחרונה דומה אופ�  ב142."מ"במו

לא נסכי� לזרוק את הרקורד ההיסטורי , המשא ומת� לא יתחיל מנקודת האפס"נתניהו כי 
כ� � על143."יש רקורד היסטורי של כל המשא ומת� שהתנהל בעבר", פי אותו מקורל ."לפח

  .ישראל ייהנו ממנדט מהע��ונותני� בש� מדינת�הנושאי�שחשוב 
או (משעה שממשלת ישראל חתמה ואישרה , פי הדי� הנוהג בישראל�על, יתר על כ�

 הכנסת מתנגדת א� א�, לאומי�ישראל במשפט הבי��זו מחייבת את מדינת, אמנה) אשררה
  :�"ישראל בעניי� זה לאו� זו א� ההצהרה בכתב שנתנה מדינת144.לאמנה

The position can therefore be summarized in the following way: (A) the 

legal power to negotiate, sign and ratify international treaties on behalf of 

Israel is vested exclusively in the government of Israel and is in the 

charge of the minister for foreign affairs; (B) where the Knesseth has 

_____________________________________  

  .340–329' בעמ, 138 ש"לעיל ה, Combsלתימוכי� ראו   140
141   �ידעו הישראלי
 ) ("ÌÂÏ˘ ÈÏ·Á : ÌÈ·¯Ú‰Â Ï‡¯˘È)1948–2003( 138) 2004איתמר רבינובי

אי� , שמרגע שוויתור מסוי
 או רעיו� כלשהו הונחו על שולח� המשא ומת�, י
 כאחדוהפלסטינ

  .")חזרה באורח פורמאלי' נמשכו'א� א
 , עוד לבטל את רישומ

  .78ש "לעיל ה, �רובינשטיי  142
‰‡¯ı " אני מתחיל לאבד סבלנות: נתניהו ועבאסאובמה ל"ברק רביד ונטשה מוזגוביה   143

Online 23.9.2009 www.haaretz.co.il/hasite/spages/1116331.html.  
  .97' בעמ, 133ש "לעיל ה, ˜ÈÓ‡¯הלכת ; 924–914' בעמ, 22ש "לעיל ה, רובינשטיי� ומדינה  144
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given its approval to the ratification of the treaty, the act of ratification is 

signed by the president of the state.145 

יחתו� על אמנות ע� מדינות חו� "ה קובע כי נשיא המדינה נשיא המדינ: יסוד�חוק: ודוק
כמחייב רק  פירשו סעי� זה , והפסיקה בעקבותיה, א� הממשלה146."שאושרו על ידי הכנסת

הסעי� לא פורש . פקטו�דהאישרה אותה הכנסת שמקו� על אמנה הנשיא של  החתימ
ישראל כלפי �זה המצג שיצרה מדינת. הסכמת הכנסת לש� אשרור אמנותאת כמחייב 

בספרות הועלתה הטענה כי קיי� , מנ�ו א147.ומת��מ� היא מנהלת משאיעשמדינות אחרות 
 148,הכנסתשל  ההסכמי שלו� הכוללי� שינויי טריטוריה מחייבי� הסכמשלפיו מנהג חוקתי 
ומת� �כ� שינוי הדי� הנוהג ביחס למשא� על149. עולה כי לא הוכח מנהג זהÒÈÈÂא� מהלכת 

הכנסת כתנאי לתוק� ההסכ� במישור של  ה כ� שנדרשת הסכמ,ניתע� הרשות הפלסטי
 ואולי א� –האחר היה מחייב את ישראל להצהיר על כ� מפורשות לצד , לאומי�הבי�

הלב בניהול � כדי לקיי� את חובת תו�,זאת. ומת�� כבר בשלב המשא– �"למוסדות האו
תוק� ההסכ� באישור ת א� כי ממשלת ישראל תתנה "פני בגלדי בהצהרה אי� . ומת��משא

  150.הכנסת
מוסדות את והאחר הצד את  לא דרש מהממשלה כי תיידע ÒÈÈÂהמשפט בפרשת �א� בית

�הסכמת הכנסת כתנאי לתקפות ההסכ� במישור הבי�את החובה להשיג בדבר � "האו

 הכנסת � שלשוריבא, לו נחת�אי, תוק� ההסכ�את המשפט א� לא התנה �בית. לאומי
בו לא רק שההסכ� היה נחת� שלכ� נית� לדמיי� מצב . בחירותהאחר  ל‰�ÂÒ�Î˙והממשלה 

אשר המנדט , Â‡ˆÂÈ˙ידי כנסת וממשלה �אלא אשרורו היה נעשה על, מעבר�ידי ממשלת�על
 לכלול ÒÈÈÂבפרשת התחייב כאמור היוע� המשפטי לממשלה ,  יתר על כ�151.לפעולת� חלש
לא אול� , פי הדי� הפנימי�שי� עלשורי� הנדריתלוי באיהיה תוקפו שלפיה בהסכ� תניה 

_____________________________________  

 .104' בעמ, 133ש "לעיל ה, ˜ÈÓ‡¯הלכת   145
  .118ד "ח התשכ"ס, נשיא המדינה: יסוד	לחוק) 5)(א(11 'ס  146
 כריתת אמנות"עד נוע
 	ראו ג
 גיל. 105–103, 96' בעמ, 133ש "לעיל ה, ˜ÈÓ‡¯הלכת   147

�Ï‡¯˘È ˙�È„Ó· ˙Â�Ó‡ ˙Â¯ÎÏ ˙ÂÎÓÒ‰ : ‰Úˆ‰Â È˙¯Â˜È· ÁÂ˙È" הדי� המצוי: בישראל
‰Ó¯ÂÙ¯Ï 31) 2009 (law.huji.ac.il/upload/Treaties.doc)  כולו �̇ Â¯ÎÏ˙ : להל�המסמ ÂÎÓÒ‰

˙Â�Ó‡.(  
  ).1985 (349 לו ‰ËÈÏ˜¯Ù" תפקיד הכנסת בכריתת אמנות"שמעו� שטרית   148
 ברק מדינה ויובל שני ;147ש "לעיל ה, ראו ג
 נוע
. 468' בעמ, 21ש " לעיל ה,ÒÈÈÂפרשת   149

‰ÂÎÓÒ˙ " עקרונות יסוד: לאומיות	חלוקת סמכויות בהלי� התקשרות המדינה באמנות בי�"
˙Â�Ó‡ ˙Â¯ÎÏ ,נפסקה הלכה חד ("10' בעמ, 5, 147ש "לעיל ה 
משמעית בשאלה הא
 	טר

�לאשר את התקשרות , מבחינת המשפט החוקתי בישראל, הכנסת היא אמנ
 הגור
 המוסמ
  .")המדינה באמנות בעלות חשיבות מדינית וציבורית

לעיל , ˜ÈÓ‡¯הלכת ; 132ש "לעיל ה, Bradley , למשל, ראוהאחריידוע הצד של חשיבות העל   150
  .147ש "לעיל ה,  נוע
;129–126' בעמ, 133ש "ה

  .)ג(2ד' בסיוצאת ראו דיו� להל� בי� כנסת על ההבחנה בי� כנסת נכנסת ל  151
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של שור י החוק מחייב א152.פי הדי� הפנימי�ברור כלל מה� אות� אישורי� הנדרשי� על
השיפוט , המשפטעליה� הוחלו לגבי שטחי� ש א� רק ,שינויי� טריטוריאליי�להכנסת 

ככל שמדובר בפגיעה בזכויות ,  ע� זאת153. לא ביחס ליהודה ושומרו�,קרי, נהלוהִמ
כ� תידרש חקיקה של הכנסת לש� אות של אזרחי ישראל שהתיישבו ביהודה ושומרו� חוקתי

המשפט בהלכת � בית, ברוח זו154).לאומי�בי�די� הלהבדיל מה(תקפות ההסכ� בדי� הפנימי 
˙�·Ï לא פירש כלל את הלכת ÒÈÈÂ155.שור הכנסתיהסכ� באהת י כנשענת על התני  

שלו� באישור הכנסת כדי לרפא את הסכ� של  פונסכ� כי ספק א� יש בהתניית תוק
אמו� שאינה נהנית ממעבר �ידי ממשלת�ומת� לשלו� על�הפג� הבסיסי של ניהול משא

משקל על �חתימה על ההסכ� יש השלכות כבדותולומת� �עצ� ניהול המשאל. הכנסת
על שאלת הטלת� של סנקציות , ומת� בעתיד�משאלנהל  היכולתעל המוניטי� של ישראל ו

על הצור� להצביע על ההסכ� כמקשה אחת בכנסת בלי , ת א� לא יאושר ההסכ�לאומיו�בי�
�ועל חובות, צדדי�ומת� דו�הלב בניהול משא�על קיו� חובת תו�, יכולת להשפיע על תוכנו

  .הסכ�הלאומי מעצ� החתימה על �הביניי� הקמות במשפט הבי�

2 .Ë„�Ó‰ ˙ÈÈ‚ÂÒ :ÌÚ‰ Ï˘ Â˙Ú„ ‚ÂˆÈÈ ˙Â·È˘Á  

דעתו העדכנית של הע� תיוצג במינויי� שהמשפט �ביתהקפיד  �ÂË˜Ù„‰מהפסיקה עולה כי 
 המנדט בכל אחת ו שללהל� נבח� את חשיבות. ומת� לשלו��יותר מאשר בניהול משא

  .מקטגוריות אלה

)‡ (‡˘Ó-ÌÂÏ˘Ï Ô˙ÓÂ  

ההכרעות העקרוניות "המשפט העליו� כי �ביתקבע  ,את הדמוקרטיה הישראליתבאפיינו 
זרחי� צריכות להתקבל על ידי הגו� שנבחר על ידי הע� לקבל הכרעות והמהותיות לחיי הא

 דברי� אלה נאמרו בהקשר 156."המדיניות של החברה צריכה להתגבש בגו� המחוקק. אלה
דרישה כי ה התוח� את סמכויות הממשלה באמצעות ,של כלל ההסדרי� הראשוניי�

המשפט א� �בית. משלה ולא המ,הכנסתתכריע בנושאי� העולי� כדי הסדרי� ראשוניי� 

_____________________________________  

	 הסכ
 במישור הבי�ו שלות המבחינה בי� תקפ,"דואליסטית"על הכרסו
 שחל בגישה ה  152
ראו , תקפותו במישור הפנימי עד חקיקת הכנסת	איבי� ידי הממשלה ל	לאומי משאושרר על

 .924–921' בעמ, 22ש "לעיל ה,  רובינשטיי� ומדינה;149ש "לעיל ה, מדינה ושני
  .75ש "ראו לעיל ה  153
 .)א(2ג' בסראו דיו� להל�   154
  .)א(3ב' בסראו דיו� לעיל   155
  .508' בעמ, 104ש "לעיל ה, ¯ÔÈÈË˘�È·Â פרשת  156
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רצו� זה לשמור על " אלא ,הדגיש כי גישה זו אינה ייחודית לכלל ההסדרי� הראשוניי�
  157."מעמדה הר� של הכנסת הוא בעל תחולה כללית

. מדובר בהחלטות על שינויי� טריטוריאליי�שגישה זו מתחייבת ביתר שאת מקו� 
, יטוריה נחשבי� פעולות מכוננותויתור על סמכות שלטונית ושינויי טר, בחשיבה החוקתית

של כלי הלא אומ� עד כה , לעומת זאת,  בישראל158.הסכמה מיוחדת מהע�המחייבות 
המשפט כחיונית לש� �ידי בית�נתפסת עלאינה  והסכמה ישירה של הע� א� ,ע��משאל

ומתני� ע� �משאי�הא שומהטריטוריה של ארי ה�חלק,  יתר על כ�159.שינוי טריטוריאלי
 ,המשפטלא הוחלו עליו  וא� ,ישראל�לא סופח מעול� לשטחה של מדינתהפלסטיני� 
כדי� ולא  ,"תפיסה לוחמתית"שטח הנתו� בכדי� כ� דינו �על. נהל של המדינההשיפוט והִמ

מכיוו� שאזרחי ישראל התיישבו בחלק ,  ע� זאת160.בריבונותה של המדינההמצוי שטח 
הכנסת שנדרש , ד ממשלות ישראלעי� מצ�פעולה או העלמת�תו� שיתו�, מהטריטוריה

 161.תהיה שותפה מלאה למהלכי� העלולי� לפגוע בזכויות חוקתיות רבות של אזרחי�
 ��לנהל משאי�, מנדט היומיומי שלה מוגבלהאשר אפילו , מעבר�ממשלתהסמכת לפיכ

מהלכי� העושה מדובר בממשלה ר שאקל וחומר כ.  הינה בעייתיתומתני� בנושאי� כאלה
ואשר , שנויי� במחלוקת ציבורית קשהתופס אות� כ, ÒÈÈÂ בפרשת ,צמוהמשפט ע�ביתש

  162.גרמו לנפילתה של הממשלה ומהווי� נושא מרכזי בבחירות
 ,התייחסות מיוחדת של הכותבי� בהקשר של מנדטב ולא רק שינויי� טריטוריאליי� זכ

נטרית נועד אמו� בשיטה פרלמ� כי איכתב, למשל, Bagehot. חו� בכללהניהול יחסי ג� אלא 
 163.חו�המרוצי� מהחלטותיו בתחו� יחסי אי�  במיוחד כאשר ,להחלי� ראש ממשלה

 נכתב כי תהלי� ההדחה ,שבה נהוגה שיטה נשיאותית, הברית�אפילו בארצות
)impeachment (לשמש מקבילה לאי �ויש להשתמש בו , פרלמנטריתהאמו� בשיטה �צרי

ו� הפרדת הרשויות והאיזוני� והבלמי� מהותי את עקרבאופ� הנשיא מפר ר שאדווקא כ
�אפקטיבי על באופ� לפקח את האפשרות  באופ� המונע מהקונגרס ,בתחו� ניהול יחסי החו

�  164.ניהול יחסי החו

_____________________________________  

157  
  .511' בעמ, ש
158  A.V. DICEY, ENGLAND'S CASE AGAINST HOME RULE (photo. reprint 1973) (1886); A.V. 

DICEY, A LEAP IN THE DARK (1893); JOHN LOCKE, TWO TREATISES OF GOVERNMENT the 
Second Treatise §141 (Peter Laslett ed., 1988); REFERENDUMS AROUND THE WORLD: 
THE GROWING USE OF DIRECT DEMOCRACY (David Butler & Austin Ranney eds., 1994).  

  .566' בעמ, 75ש "לעיל ה ,ÊÚ ÛÂÁ‰פרשת   159
160  
  .778–774' בעמ, ש
, מיעוט של השופט לויהדעת את א� ראו . 516–514' בעמ, ש
161  
  .560' בעמ, ש
  .2בפרק 	תתראו דיו� לעיל ב  162
163  BAGEHOT ,79–78' בעמ, 34ש "לעיל ה.  
164  Lori Fisler Damrosch, Impeachment as a Technique of Parliamentary Control over 

Foreign Affairs in a Presidential System? 70 U. COLO. L. REV. 1525 (1999).  
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ידי �על המעבר לנהוג באיפוק אינה מוט� ממשלות� שלחשוב ג� להדגיש כי חובת
לטת ראש הממשלה הוגשה עתירה נגד הח, למשל, כ�. אידיאולוגיה של ימי� או שמאל

נטע� כי ההחלטה התקבלה כדי בעתירה . נתניהו לסגור את האוריינט האוס סמו� לבחירות
�ביתהוציא במקרה זה . דמי��היא עלולה לגרור שפיכותכי  ו,להשפיע על תוצאות הבחירות

למעשה ובכ� נת� , את סגירת האוריינט האוסלמש� שבוע ביניי� המונע �המשפט צו
  165. שכ� באותו שבוע התקיימו בחירות,בעתירהשביקשו  הסופי לעותרי� את הסעד

�בית.  ניהול מלחמהאהראי של ניהול הסכ� שלו� הי�נית� א� לתהות א� תמונת

, בי� היתר, ומת� לשלו�� אכ� גזר את סמכותה של הממשלה לנהל משאÒÈÈÂהמשפט בהלכת 
 נרתעה מליזו� מעבר לא� לאחרונה היינו עדי� לכ� שממשלת166.מסמכותה לנהל מלחמה

סמכותה לעשות כ� עולה ,  לכאורה167".עופרת יצוקה"שכונה את המבצע הצבאי בעזה 
א� כ� אנו רואי� . ומת� לשלו�� לנהל משא,המשפט�פי בית� על,בעקיפי� מסמכותה

. במידה יוצאות למבצעי� צבאיי��ומתני� לשלו� ובה�מעבר מנהלות משאי��שממשלות
לאחר , בלבדמוגבל יש מנדט ממשלה שלשעה ביתיי� א� אלה כאלה עלולי� להיות בעי

, המציאות�נעיר כי ג� א� מבצעי� צבאיי� אלה היו מחויבי. אמו� הכנסתשאיבדה את 
 לצאת ,מעבר�ממשלתכ ,ראש א� ראוי לה�מעבר לשקול בכובדה� על ממשלתהלפחות הי

הכור  את כפי שמעידי� דבריו של בגי� בתוקפו ,ספק א� הדבר נעשה. לפעולות כאלה
המעבר של � ממשלתה של וכפי שמעיד העדרו של כל דיו� ציבורי בנושא סמכות,בשעתו

 נעשה "עופרת יצוקה"דומה כי מבצע ,  ע� זאת168."עופרת יצוקה"אולמרט לצאת למבצע 
 הסכמה על המבצע 169.כ� לא היה שנוי במחלוקת ציבורית�בהסכמתה של האופוזיציה ועל

 ה של מבצע כזה בתקופת כהונתו שלטמונה בעצ� ניהוליש בה כדי למת� את הבעייתיות ה
  .בהגיענו לדי� הרצוישנטע� ביתר הרחבה להל�  כפי ,מעבר�ממשלת

 ÒÈÈÂ� את הלכת יבחאפשר לההיה , לדעתנו? ÒÈÈÂכיצד אפוא נית� להסביר את הלכת 
� ממשלתה שלומת� מדיני בזמ� כהונת�שתיה� עוסקות בניהול משאשא� , Ï·�˙מהלכת 

בראשה עמד ראש ממשלה שמעבר �ניתנה ביחס לממשלת ÒÈÈÂהלכת : באופ� הבא, מעבר

_____________________________________  

המשפט במקרה 	אליה� הגיע ביתשמעוז מבקר את התוצאות השונות . 22ש "לעיל ה, ראו מעוז  165
	מול מקרה המשא לא) פקטו	עתירה מצד שמאל של המפה שהתקבלה דה(האוריינט האוס 

 
  ).י של המפה שנדחתהעתירה מהצד הימנ(ומת� לשלו
 .471' בעמ, 21ש "לעיל ה, ÒÈÈÂהלכת   166
.  הגיש ראש הממשלה אולמרט את מכתב התפטרותו לנשיא המדינה2008 בספטמבר 21	ב  167

 Â�Â¯Á‡ ˙ÂÚÈ„È˙" אולמרט הגיש מכתב התפטרות לנשיא: עיד�ת
 "ראו רונ� מדזיני 
21.9.2008 www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3599974,00.html . עופרת יצוקה"מבצע" 

 10	הבחירות לכנסת התקיימו רק ב. 2009 בינואר 21	 לבי� ה2008 בדצמבר 27	נמש� בי� ה
  .2009בפברואר 

  .אהמבופרק לעיל את ראו   168
 הטילי
 יגיעו לתל אביב: מפלגות הימי� נגד הפסקת האש" ורביב דרוקר ' ליבובי�רונ�  169

  .nana10 17.1.2009 news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=610288" ולדימונה
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שיטת המשטר שלנו הייתה באותה תקופה . שנבחר בבחירות ישירות לראשות הממשלה
ראש הממשלה ממנדט נפרד נהנה  לפיכ� 170.נשיאותית�פרלמנטרית ומעי�� מעי�– מעורבת

א� שאיבדה הממשלה , לפיכ�. התחרה ע� המנדט שקיבלה הכנסת בבחירותר שא, מהע�
פשר לממשלתו ִאר שא ,עדיי� נהנה ראש הממשלה ממנדט נפרד מהע�, את אמו� הכנסת

ג� שבאותו �מה ,מעבר�ומת� ע� הפלסטיני� למרות היותה ממשלת�ניהול המשאב� יהמשל
מועד טר� התקיימו בחירות שהיה בתוצאותיה� כדי לערער את המנדט הישיר שממנו נהנה 

, בה נהוגה שיטת משטר נשיאותיתש, הברית�בארצות, דומהאופ� ב.  ברקראש הממשלה
את מכלול ,  א� לאחר שנבחר נשיא חדש ועד לתחילת כהונתו,יחס לנשיא היוצאינהוג ל

ידועה בהקשר זה אמירת� של . כל נשיאהמצויות בידיו של הסמכויות הנשיאותיות המלאות 
הסיבה לגישה זו .  והוא הנשיא המכה�,"יש רק נשיא אחד בתפקיד"נשיאי� נכנסי� כי 

ונהנה ממנדט עצמאי לארבע שני� , ידי הע� בנפרד�נעוצה בכ� שנשיא אמריקאי נבחר על
  171.מלאות

 תקופת בחירות ישירות לראשות – הייתה נכונה לתקופתה ÒÈÈÂהלכת שיתכ� ימבחינה זו 
ות לראשות לא ביססו את פסיקת� על אופי הבחירבפרשה זו  א� שהשופטי� – הממשלה
לאחר שבוטלו הבחירות הישירות , 2008ניתנה בדצמבר  Ï·�˙הלכת , לעומת זאת. הממשלה

משאיבדה הממשלה , בשיטה זו. ונותרנו ע� שיטה פרלמנטרית טהורה, לראשות הממשלה
שיש ומת� �נהל משאשהיא תראוי אי� זה כ� �על. אי� לה מנדט נפרד מהע�, את אמו� הכנסת

,  לא ער� הבחנה זוÏ·�˙המשפט בפרשת �א� בית. ל על עתיד הע�גור�השלכות הרותלו 
 להביוא� שההבחנה המוצעת הייתה מ, ÒÈÈÂהלכת מזו של ולא הגיע לתוצאה שונה 

  .שני המקרי�בלתוצאות שונות 

)· (ÌÈÈÂ�ÈÓ  

 ומנע מינויי� א� ,יתר�המשפט הקפיד הקפדת�דווקא בסוגיית המינויי� דומה כי בית
של המינוי בתקופת עריכתו שאלת , לדעתנו. לממשלה להתערב במינויאסור שממילא מקו� 

בהרכב שמקו� .  הממשלה על המינויה שלהדמדומי� צריכה להיות תלויה במידת השפעת
דומה כי המחוקק עצמו סבר שסוגיית , הגו� הממנה אי� רוב לנציגי הרשויות הנבחרות

כרעה תתקבל על בסיס ענייני  אלא דרש שהה,הייצוגיות אינה המכרעת לצור� המינויי�
  כהונתה שלבמקרה כזה ספק א� ראוי לעצור את המינוי בתקופת.  ולא פוליטי,מקצועיו

  .מעבר�ממשלת

_____________________________________  

  .689–688' בעמ, 22ש "לעיל ה, רובינשטיי� ומדינה  170
ג
 בשיטה האמריקאית נהוג שהנשיא היוצא אינו מחל ביוזמות חדשות שאי� ביכולתו , ע
 זאת  171

נשיאי
 יוצאי
 נוהגי
 להיווע� , נוס� על כ�.  הנשיא החדש לתפקידוו שללסיי
 לפני כניסת
 .Ivo H :ראו.  ולתא
 עמדות,ע
 נשיאי
 חדשי
 נבחרי
 בנושאי
 קריטיי
 שעל הפרק

Daalder & James M. Lindsay, Lame-Duck Diplomacy, 24 WASH. Q. 15 (2001).  
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��עלולא ,  רבני� ראשיי� מוכתב לכאורה מכוח הוראות חוק� שלמועד מינוי, למשל, כ

כנסת ה –אי� לרשויות הנבחרות , נוס� על כ�. רצו� שרירותי של ממשלה יוצאתפי 
 הבוחרת פה חברי� באס150מתו� .  רוב בגו� הממנה את הרבני� הראשיי�–ממשלה הו

החוק קובע את זהות� של החברי� .  הינ� נציגי ציבור�70 הינ� רבני� ו80, רבני� ראשיי�
 חברי� 27 ומותיר בידי הממשלה והכנסת יכולת להשפיע על זהות� של , הבוחרתפהבאס

שאר לגבי . כנסת�שה חבריי� אלה כוללי� רק שני שרי� וחמ חברי27,  יתר על כ�172.בלבד
שכ� זו  ,אי� לממשלה ולכנסת לכאורה השפעה על אופ� הצבעת�,  משמונו,החברי�

דעתו כי ייצוג הע� במינוי הרבני� את  בכ� לכאורה הביע המחוקק 173.מתקיימת בחשאי
ל נציגי ציבור ידי קשת רחבה ש� אלא על,ידי הממשלה והכנסת� עלואינו נעשה בעיקר

 ה שלרבני� ראשיי� בתקופת כהונתלמנות ספק אפוא א� יש מניעה . מסוגי� שוני�
. אי� להסתפק רק בלשו� החוק, ע� זאת. המשפט�גישתו של ביתבניגוד ל, מעבר�ממשלת

השפעה מכרעת על זאת �יש בכללממשלה ולכנסת שככל שבפועל הדברי� מתנהלי� באופ� 
  174.ד לאחר הבחירות יש להמתי� עימו ע,המינוי
טענה דומה הועלתה שמעניי� , מעבר�ידי ממשלת�אשר לאיסור מינוי שופטי� עלב

�פרופסורי� בעלי. בוש הב�' ורג'הברית בתקופת הקדנציה הראשונה של הנשיא ג�בארצות

עצירת ולנוכח  ,ש� למשפט חוקתי טענו כי מכיוו� שנותר ספק באשר לתוצאות הבחירות
אי� לנשיא בוש מנדט , המשפט העליו� האמריקאי�ידי בית�ידה עלהספירה החוזרת בפלור

  175.המשפט העליו� האמריקאי�למנות שופטי� לבית
�שופטי� בתקופת ממשלתבמינוי  ותבעייתייש אכ� , כאשר שיטת המינוי היא פוליטית

 לידתה של פרשת Marbury v. Madison.176כפי שמוכיח המקרה המפורס� של , מעבר

_____________________________________  

 הרבני
 ,בקווי
 כלליי
. 90ח "ס, 1980	
"התש, ת הראשית לישראל לחוק הרבנו8–7' ס  172
 רבני עיר מהמועצות המקומיות 14,  רבני עיר מ� הערי
 הגדולות30 הבוחרת כוללי
 פהבאס

רב ,  רבני
 מהמושבי
 הגדולי
8, ת הגדולות רבני
 אזוריי
 מהמועצות האזוריו2, הגדולות

 10, שבע	חיפה ובאר, יפו–אביב	תל, השכונה הוותיק מכל אחת מארבע הערי
 ירושלי

 ראשי הערי
 25את נציגי הציבור כוללי
 . הרב הצבאי הראשי וסגנו, הדייני
 הוותיקי
 ביותר
 14, אזוריות הגדולות ראשי המועצות ה4,  ראשי המועצות המקומיות הגדולות6, הגדולות

 ראשי המועצות הדתיות של המועצות 4, ראשי המועצות הדתיות של הערי
 הגדולות
יקבע לפי מספר ימועצה או אזור , עירשל גודל ה החוק א� קובע כי .המקומיות הגדולות

  .התושבי
 היהודיי


השפעה על מינוייש  הבוחרת שלממשלה ולכנסת פה החברי
 באס27  173
� על  נוס, כוללי
  .ר שימנה שר הדתות באישור הממשלה אנשי ציבו10	 רבני
 ו10 ג
 ,המצוי� בטקסט

על הפער המצוי לעיתי
 בי� לשו� החוק לבי� המציאות בפועל בכל הקשור להשפעה פוליטית   174
6673/01� "בג, למשל, על מינויי
 ראו � Ï‡¯˘È· ÔÂËÏ˘‰ ˙ÂÎÈ‡ ÔÚÓÏ ‰ÚÂ�˙‰ ' ¯˘

‰¯Â·Á˙‰,2001 (815, 799) 1( פד נו.(  
 .Bruce Ackerman, The Court Packs Itself, THE AMERICAN PROSPECT, Feb :למשל, ראו  175

12, 2001, at 48.  
176  Marbury v. Madison, 5 U.S. 137 (1803).  
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Marburyפרסו� לבטל מינויי� חפוזי� אחרוני� ' המפורסמת של הנשיא הנכנס ג בהחלטתו
המעבר של קודמו אדמס מתו� רצו� לחלוש על עמדות השפעה �ידי ממשלת�שנעשו על

 �Judiciary Act ofאת האדמס העביר , הפסיד בבחירותשלאחר . מעבר לתקופת המנדט שלו

לגבי מספר קט� של . א� אייש אות�ו, יצר משרות שיפוטיות חדשות רבותבאמצעותו  ו,1801
�ידי הנשיא אדמס ואושרו בחות� על�עלנערכו המינויי� . מינויי� התעוררה הבעיה הבאה

 שכיה� ,ו� מרשל'המשפט העליו� ג�נשיא ביתאשר אחר מלא היה ש, ידי מזכיר המדינה
פרסו� 'ג. פרסו� למשרתו'כתב המינוי לא נמסר לממוני� בטר� נכנס גאול� . בכפל תפקידי�

עתר ר שא ,בי� הנפגעי� היה מרבורי. ביטל מינויי� אלה או סירב להכיר בה� כתקפי�
המשפט העליו� �שנשיא ביתא� . בטענה כי קמה לו זכות קניינית למשרתובעקבות זאת 

ובכ� , הוא נמנע מלית� לו סעד, קמה למרבורי הזכות למשרתוכי אכ� האמריקאי מרשל סבר 
 לרקע הבעייתי Marbury אי� כל אזכור בהלכת 177.משל החדשנמנע מעימות ישיר ע� המ

לא למעורבותו האישית של א�  ו,מחט� בתקופת מעברשל  שנעשה בדר� ,של המינוי
  .הנשיא מרשל במינוי

מעבר � ממשלתה שלשאלה א� יש למנות שופטי� בזמ� כהונתתשובה לבישראל ה
ככל . יטת מינוי השופטי�אנו רואי� את שמ� האופ� שבו  , בי� היתר,צריכה להיגזר

 178. אי� צור� לעכב את המינוי, ולא פוליטית,שלדעתנו מדובר בשיטת מינוי מקצועית
 ,הנעת ומושפעת באופ� מובהק מהפוליטיקאי� היושבי� בככל שהוועדה מ�, לעומת זאת

  .יש להמתי� ע� המינוי עד לאחר הבחירות, שיקוליה ה� פוליטיי�ככל שו
השלכותיה� של הסכמי שלו� על כל שה דמוקרטית דומה מסקנתנו היא כי מבחינ

של  �וא, מינוי רבני� ראשיי�ההשלכות של עור על י לאי� שותטחוננו עולובאורחות חיינו 
 חשוב , יותר מאשר לגבי מינויי�,�סכמי שלוה לגבי. המשפט העליו��ביתל �מינוי שופטי

� לכנסת ולממשלה השפעה אישמקו� , יתר על כ�. שפעולת הממשלה תייצג את דעת הע�
  .מעבר� ספק א� יש מקו� לעכבו א� בתקופת ממשלת,מכרעת על המינוי

3 .˙eËÈÙ˘‰ ˙ÈÈ‚ÂÒ  

ומת� לשלו� לבי� מינויי� פוליטיי� �הסבר אפשרי אחר לפסיקה המבחינה בי� ניהול משא
המשפט מבקש להימנע מלהתערב בנושאי חו� �בית, פי הסבר זה�על. סוגיית השפיט�תהוא 

בה� מסור לרשות ש ורואה סוגיות אלה כענייני� ,ומת� לשלו��דוגמת ניהול משא, טחו�יבו
_____________________________________  

 ,James M. O’Fallon, The Politics of Marbury : למשל,הדי� ראו	לרקע ההיסטורי של פסק  177
in MARBURY VERSUS MADISON: DOCUMENTS AND COMMENTARY 17 (Mark Graber & 

Michael Perhac eds., 2002).  כ� ראוNagle,42ש " לעיל ה.  
 ‰ÔÈÁÂÔÂ·˘ ‰¯ÈÁ·‰ È¯„ÒÏ ‰„ÚÂÂ „רו� 	אמנו� רובינשטיי� ויור
 גיא, יצחק זמיר,  למשל,ראו  178

ÌÈËÙÂ˘ Ï˘ )2001 (news1.co.il/Archive/004-D-250-00.html?tag=08-58-57)  המכונה 
ג
  )." ועדת זמירחדו"
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יתקשה למצוא החלטה הוא כ� � על179.דעת�סבירות ושיקולרחב ביותר של המבצעת מתח� 
סוגיות אלה מאפיי� מנ� אינו והמשפט א�בית. סבירה�חשב לאישתיפול מחו� למתח� ות

ת בפסיקה הישראלית לראות כמעט כל נושא  בהתא� למגמה הכללי,"שפיטות�לא"כ
 180.א� תוצאות פסיקתו מלמדות על ריסו� עצמי מרבי מהתערבות בסוגיות אלה, כשפיט

משפטי יסבירו כי תוצאות הפסיקה השונות הריאליז� ה מחנה �אלה מאיתנו הנמני� ע
ו�  מהרגישות הפוליטית ומהסיכותומתני� לשלו� נובע�במקרי מינויי� בהשוואה למשאי�

  .המשפט דווקא בנושא האחרו��ביתשל בהתערבות הטמו� 
ידי � לא התבקש עלÏ·�˙ וÒÈÈÂהמשפט בפרשות �בית. ספק א� גישה זו מוצדקת, לדעתנו

.  אלא רק על הסמכות לנהלו בשל עיתויו,ומת��העותרי� לחוות דעה על תוכנו של המשא
�לב סמכותו של ביתבמצוי הסמכות החוקתית של הרשויות האחרות של  פהשרטוט היק

התייחס מפורשות לסוגיית , ÒÈÈÂ שכתב את דעת הרוב בפרשת ,ברקהנשיא . המשפט
, ג� לעניי� מלחמה ושלו� יש לקבוע"כי בה קבע ש, המוקדמת יותר ¯ÏÒ¯השפיט�ת בפרשת 

). איסור שחיתות אישית, למשל(ומהו טיב שיקוליו , מהו האורג� המוסמ� לקבל ההחלטה
 כי שאר הלכות שיקול הדעת המנהלי –ושאלה זו פתוחה היא וקשה  – ענית� כמוב� לקבו

  181."אינ� חלות
חקיקתיי� של �כדאי ג� לזכור כי נושאי� רבי� שהוסדרו בעבר כענייני� פנימיי�

הרשות שקיי� חשש ממשי לפיכ� . לאומיי��המדינה מוסדרי� כיו� באמצעות הסכמי� בי�
שהיו בעבר , מחוקק באמצעות הסדרת נושאי�חשבו� הגו� ה�המבצעת תאדיר את כוחה על

שורו של יא� הרשות המבצעת תפעל בתחומי� אלה ללא א. לאומי�באופ� בי�, א חקיקהשומ
�כ� מומחי� למשפט בי�� על182.קשה" רעו� דמוקרטייג"הדבר עלול ליצור  ,הגו� המחוקק

יחסי של ול ניההקוח על סמכויות יהמשפט לא יסלקו יד� מתחו� הפ�לאומי מציעי� כי בתי
  183.העברת סמכויות ריבוניות בפרטעל חו� בכלל וה

_____________________________________  

10357/08� "בג  179 ÈËÙ˘Ó ÌÂ¯ÂÙ ,1ש "לעיל ה.  
ראו , מאוד הנושאי
 שייחשבו שפיטי
	פיה רבי
 עד	שעל, על מהפכת השפיט!ת הישראלית  180

1635/90� "בג; 104ש "הלעיל , ¯ÏÒ¯הלכת  Ê'Ê¯'� È˜Ò· '‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ ,749) 1(ד מה"פ 
כדי משתמש בה� המשפט 	ביתאשר  ,"טכניקות הימנעות"מופיעות במקביל , ע
 זאת). 1991(

�"אקטיביז
 שיפוטי בבג" ראו יואב דות� .לעקו� החלטות רגישות במיוחד " ÌÊÈ·ÈË˜‡
ÈËÂÙÈ˘ : „Ú·„‚�Â –‚· Ï˘ ÂÓÂ˜Ó "˙ÈÏ‡¯˘È‰ ‰¯·Á· ı 65–68) מרדכי , רות גביזו�


" הערכת מצב: מהפכת השפיטות"ארז 	דפנה ברק; )2000, קרמניצר ויואב דות� עורכי
ËÈÏ˜¯Ù‰2008 (3) 1( נ.(  

  .488' בעמ, 104ש "לעיל ה, ¯ÏÒ¯הלכת   181
 הלכה –כריתת אמנות במדינת ישראל "תומר ברודי ; 149ש "לעיל ה, שניומדינה , למשל, ראו  182

  .48, 147ש "לעיל ה, ‰Â�Ó‡ ˙Â¯ÎÏ ˙ÂÎÓÒ˙, "למעשה
 Jide Nzelibe, The Uniqueness of Foreign Affairs, 89 :למשל, לסקירת הספרות בתחו
 ראו  183

IOWA L. REV. 941 (2003–2004).  
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טחוניי� המעלות סוגיות של זכויות אד� אי� בבעתירות בנושאי� ? מה הדבר דומהְל
 אלא ,טחוניי�בשאי� הוא מתערב בנושאי� בטענה המשפט מדיר עצמו מהכרעה בה� �בית

המשפט בסוגיות �ביתתערב ה, למשל, כ�. אד� היא חוקתיתהבוח� א� הפגיעה בזכויות 
נוהל "בסוגיית  ו"הסיכולי� הממוקדי�"סוגיית ובכלל זה ב ,אופ� ניהול מלחמההנוגעות ב

אי� הוא מנהל את הצבא או את מדיניות , המשפט� הסביר בית,בעשותו כ� 184."שכ�
תכובדנה  אלא רק מבטיח כי ג� במסגרת מדיניות הביטחו� של ישראל ,הביטחו� של ישראל

המשפט בהבטחה כי רשויות השלטו� אינ� חורגות �תפקיד דומה שמור לבית. אד�הזכויות 
אי� ר שאהמשפט דרושה כ�קל וחומר שהתערבותו של בית. פעולת� סבירהכי מסמכות� ו

 אלא בשמירה על ,מדובר רק בתיחו� הסמכויות השלטוניות החוקתיות בי� הרשויות השונות
במקרי� . טחו�יוע את הסדריו בנושאי שלו� וב זכותו של הע� לקב–לב ההלי� הדמוקרטי 

ידיו כלב �המשפט כי שמירת אופייה הדמוקרטי של המדינה נתפסת על�ביתהדגיש אחרי� 
יסוד לא יסכו� לבטל את הדמוקרטיה או �אפילו חוקכ� שי דתפקידו וכעיקרו� חשוב עד כ

יל ביקורת המשפט להפע�סמכותו של ביתבעוד ,  יתר על כ�185.לשנות שינוי מהותי בה
 the(רובני �מעוררת בתיאוריה החוקתית ויכוחי� רבי� לגבי אופייה האנטישיפוטית 

counter-majoritarian difficulty( ,הדמוקרטי והגנ�שמירת בית � על תוהמשפט על ההלי
  186.ת את הדמוקרטיהות כמחזקועקרו� הכרעת הרוב נתפס

 אלא כי ,הנושא אינו שפיטלא קבעה כי  ÒÈÈÂפרשת דעת הרוב ב: חשוב ג� להדגיש
שנוי במחלוקת ציבורית וא הא� ש – עשר יו� לפני בחירות�ומת� לשלו� שני��ניהול משא

חשש ממשי כי מוסרות השלטו� תוחלפנה וקיי� שהממשלה נפלה בגי� נושא זה  וא� עזה
עלול המשפט � בכ� בית187. אינו חורג ממתח� הסבירות– )כפי שאכ� קרה(בבחירות 

מעבר � משי� לגיטימציה לתרבות שלטונית של פעולות חפוזות מצד ממשלותמבלילהעניק 
�א� המסר מאחורי פסיקתו של בית. שנויי� במחלוקת פוליטית עזהאשר בתחומי� רגישי� 

_____________________________________  

769/02� "ראו בג  184 � Ï‡¯˘È· ÌÈÈÂ�ÈÚ „‚� È¯Â·Èˆ‰ „ÚÂÂ‰ 'Ï‡¯˘È ˙Ï˘ÓÓ) בנבו 
, פורס
3799/02� "בג; )14.12.2006 ‰Ï‡„Ú – � Ï‡¯˘È· È·¯Ú‰ ËÂÚÈÓ‰ ̇ ÂÈÂÎÊÏ ÈËÙ˘Ó‰ ÊÎ¯Ó‰ '

‰ˆ· ÊÎ¯Ó „Â˜ÈÙ ÛÂÏ‡"Ï ,2005 (67) 3(ד ס"פ.(  
, ‰˙�Ï‡¯˘È· ÔÂËÏ˘‰ ˙ÂÎÈ‡Ï ‰ÚÂעניי� , ל"לצהבעניי� גיוס בחורי הישיבות , למשל, ראו  185

, יש מקו
 לתפיסה כי חוק או חוק יסוד ":דינו של הנשיא ברק	 לפסק84' פס ,104ש "לעיל ה
לדברי
 אלה ." אינו חוקתי, אשר ישללו את אופייה של ישראל כמדינה יהודית או דמוקרטית

עיקרי
 אלה שבדמוקרטיה נעלי
 ה
 "כי  בכותבו ,עוטיבדעת מהסכי
 המשנה לנשיא חשי� 
, ש
" (אי� הכנסת מוסמכת לבטל את הדמוקרטיה או לשנות שינוי מהותי בה ...מחוקי יסוד

  ).דינו	 לפסק28' פס
186  JOHN HART ELY, DEMOCRACY AND DISTRUST: A THEORY OF JUDICIAL REVIEW (1980).  
ראו . דינו לשיטת הבחירות הישירה שנהגה בזמ� ממשלת ברק	פסקאת המשפט לא סייג 	בית  187

  .)א(2ג' בסדיו� לעיל 
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�היה על ביתאזי , חו�הבתחו� ניהול יחסי כלל יתערב שהוא ראוי אי� זה המשפט הוא כי 

  188.יטהנושא אינו שפכי ברור באופ� המשפט לומר 
נושא אל מעבר כ� ממשלתיה שלבמדינות רבות אכ� נהוג להתייחס לנושא סמכויות

�ידי בית�חוקתיות שאינ� נאכפות עללמוסכמות נושא שמסור מעיקרו כאל שאינו שפיט או 

לרבות לעניי� ,  בכללותומעבר� של ממשלתיהבאות� מדינות נושא סמכויותאול� . המשפט
 ,באות� מדינות לא בוטלה כמעט כליל דוקטרינת השפיט�ת, יתר על כ�. אינו שפיט, מינויי�

ספק א� יש הצדקה , שפיטנחשב בה כמעט כל נושא ש,  בישראל189.כפי שנעשה בישראל
�ידי ממשלת�ומת� לשלו� על�ניהול משאשל נושא הלהוציא מכלל השפיט�ת דווקא את 

 וההנחה ,השלטו� רשויות � של שפיט משפיעה על התנהגותלהתפיסה כי כמעט הכ. מעבר
  :Thayerבלשונו של . ההתנהגות ראויהש משמע ,מתערבאינו המשפט �היא שא� בית

No doubt our doctrine of constitutional law has had a tendency to drive 

out questions of justice and right, and to fill the mind of legislators with 

thoughts of mere legality, of what the constitution allows. And moreover, 

even in the matter of legality, they have felt little responsibility; if we are 

wrong, they say, the courts will correct it.190 

המשפט העליו� הישראלי להכתיב במקרי� אחרי� �דווקא בשל מציאות זו לא היסס בית
ה כיצד לנהוג כדי לקיי� תרבות ציבורית ראויה בהעדר מעצורי� טבעיי� משל לממשל

המשפט כי חובה על הממשלה והעומד בראשה לפטר שרי� �קבע בית, למשל, כ�. עצמה
 דומה כי די� דומה צרי� לחול ביחס 191.כתבי אישו� חמורי� בפלילי�נגד�  וגשוהא� 

  .מעבר� ממשלתיה שללסמכויות
מעבר במנותק �אפשר לדו� בסוגיית הביקורת השיפוטית על ממשלת�מסקנתנו היא כי אי

שפיטי� נחשבי� פיה נושאי� כה רבי� �עלש, הביקורת השיפוטית בכללותהמדיניות מ
של  המחייבת התערבות ,לאומית�לדו� בה ג� בהתעל� מהמציאות הבי�אפשר �אי. בישראל

_____________________________________  

לעיל ,  ראו מעוזÒÈÈÂהמשפט בפרשת 	 ביתו שללטענה כי זו אכ� הייתה צריכה להיות עמדת  188
  .22ש "ה

189  Beermann & Marshall ,1270' בעמ, 139ש "לעיל ה) “There are no cases addressing 
presidential duties and obligations with respect to transition, and even if a legal dispute 

developed, it is likely that a court would find it nonjusticiable”) .
 Glyn Davis et: ראו ג
al., Rethinking Caretaker Conventions for Australian Governments, 60(3) AUST. J. PUBL. 

ADMIN. 11 (2001).  
190  James Bradley Thayer, The Origin and Scope of the American Doctrine of 

Constitutional Law, 7 HARV. L. REV. 129, 155–156 (1893).זאת 
 טע� זאת Thayer,  ע
להבדיל  ,המשפט בפעולת המחוקק	 בתי
 שלכסימוכי� לכ� שצרי� לצמצ
 את מעורבות

  .מאמר זהב נומטענת
  .845–839' בעמ, 22ש "לעיל ה, ראו רובינשטיי� ומדינהבהקשר זה לסקירת הפסיקה   191



  א"תשע יג משפט וממשל  רבקה ווייל

210 
z:\books\mishpat umimshal\2010\2010-12-13\05-weill.doc 1/31/2011 8:21:00 AM  

 אובד� יכולת ההשפעה של פייה הדמוקרטי של מדינת� מפניואלהג� על המשפט כדי �בתי
  .לאומיי��הע� ונציגיו הנבחרי� מול התגברות כוח� של גופי� ותהליכי� בי�

4 .ÌÈÈÙÂÏÁ ˙¯Â˜È· È�Â�‚�Ó Ï˘ ÌÓÂÈ˜  

הכנסת ש אהתערבותו הי�הדגיש כי אחת הסיבות המרכזיות לאי ÒÈÈÂהמשפט בהלכת �בית
משפט במדינות �י� בתילעיתמניע שיקול זה . מעבר� ממשלתיה שליכולה לפקח על פעולות

את להל� נבח� את הדרכי� העומדות לרשות הכנסת ו. שפיטה�אחרות להכיר בסוגיה כלא
  .מידת יעילות�

�קוח על פעולות ממשלה הוא מכשיר האייהמכשיר הראשוני והעיקרי של הכנסת לפ

פעולות תעשה היא לא , ממשלה יודעת כי כהונתה מותנית באמו� הכנסתש מכיוו� 192.אמו�
משעה שממשלה , ע� זאת. חיי��ממשלה חפצתא� היא  ,רומנה לאובד� האמו� בהשתג

סיו� ידי אפשר להביא ל�אי. כל עוקצואמו� �מכשיר האיניטל מ ממילא ,מעבר�הינה ממשלת
  . ממשלה שכהונתה כבר הסתיימהה שלכהונת

 או אפילו סת� החלטה של הכנסת לבקר ,אמו� כמכשיר נזיפה�הא� מכשיר האי, ע� זאת
? מעבר� ממשלתיה שלקוח על פעולותיאמצעי פלשמש די אי� בה� כ ,פעולת הממשלהאת 

של הכנסת או של החלטות . הכנסת יכולה לחייב את הממשלה רק באמצעות חקיקת חוקי�
ראוי ואי� זה  ,הכנסת היא גו� מחוקק. ועדותיה אינ� מחייבות נורמטיבית את הממשלה

נזיפה זו אינה מחייבת , ו תנזו� הכנסת בממשלהאפיל, כ�� על193.תפעל כגו� מבצעהיא ש
 שונה הדבר מקו� שחוק קובע כי דרושה 194.פי הוראות הכנסת�את הממשלה לפעול על

אז מקור תוקפה הנורמטיבי �או. החלטה לש� מעשה ביצועשל הכנסת בדר� של  ההסכמ
  .של החלטת הכנסת בחוק

 א� רק לגבי שטחי� ,הכנסתשל שור ישינויי� טריטוריאליי� אכ� נדרש אשל  הבסוגי
. יהודה ושומרו�יחס ל לא ב,דהיינו, נהל של ישראלהשיפוט והִמ,  עליה� המשפטוחלהוש

 אלא רק לפני ,הכנסת לפני חתימת ההסכ�של החוק אינו מחייב אישור , יתר על כ�
א� . מדובר בפגיעה בזכויות חוקתיות הנובעות מפינוי שטחי�ש הוא הדי� מקו� 195.יישומו

_____________________________________  

192  
  .745' בעמ, ש
193  Roy Gregory, Parliamentary Control and the Use of English, 43(1) PARLIAMENT. AFF. 

59 (1990).  
טי של החלטות ועדות המעמד המשפ"ראו ג
 . 747' בעמ, 22ש "לעיל ה, רובינשטיי� ומדינה  194

 /www.knesset.gov.il) 19.3.2007, דעת של היועצת המשפטית של הכנסת	חוות" (הכנסת
LegalDept/heb/Publications3.pdf . דנציגר 
חיזוק מעמד� של החלטות "לדעה אחרת ראו יור

ת חיזוק מעמד� של החלטו" יור
 דנציגר ;)1982 (212 לד ‰ËÈÏ˜¯Ù)" חלק א(? כיצד – הכנסת
  .)1982 (413 לד ‰ËÈÏ˜¯Ù)" חלק ב(? כיצד – הכנסת

  .75ש "ראו לעיל ה  195
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 לפיכ� 196.חקיקה זו אינה דרושה לפני חתימת ההסכ�, הכנסתשל  החקיקמחייב  שהדבר
ידי �הסכ� שלו� עלשל  ובעצ� חתימתהטמונה אי� באלה כדי לפתור את הבעייתיות 

  .דו� לעילשנ כפי ,מעבר�ממשלת
נציגי הממשלה , ראשית? פעולת הממשלהאת מה בדבר חקיקה שתגביל , א� כ�

� וביכולת� להקפיא או לעכב כל חקיקה ,הכנסת החשובותכלל בוועדות �שולטי� בדר
 דומה כי כ� קרה ביחס להצעות החוק 197.רוח� למש� תקופה ממושכת�שהינה למורת

 198.ומת� לשלו��לנהל משאשל ברק מעבר ה� ממשלתה שלסמכותאת שביקשו להגביל 
רה ולא להסדיר מק, כלל לטפל במקרה הכללי� נועדה בדר�, מעצ� מהותה,חקיקה, שנית

כ� מכשיר החקיקה אינו המכשיר הרצוי לפיקוח ולתגובה על פעולות � על199.קונקרטי
, לאומי�ומת� בי��מדובר בניהול משאר שאדווקא כ, שלישית. ספציפיות של הממשלה

�קשה לכנסת לדעת מה מתרחש בחדרי המשא. קוח של הכנסת מוגבלת ממילאיסמכות הפ

 �הכרחי אפוא שהממשלה . פעילבאופ� יזו� ו לכנסתומת� א� הממשלה אינה מדווחת על כ
  .מעבר�ולא ממשלת, ומת� תהא לפחות ממשלה הנהנית מאמו� הכנסת�המנהלת את המשא

בבחירות הקרובות הוא בעייתי כנימוק המאפשר לממשלה " ישפוט הציבור"א� הטיעו� 
המשפט נדרש �בית,  ראשית200.ומת� לשלו� עד ימי� ספורי� לפני הבחירות�לנהל משא

מעבר סמכות חוקתית להכריע �יש לממשלת) ex ante (מלכתחילההכריע בשאלה א� ל
הכרעה בסוגיה זו הייתה מדריכה את התנהגות הממשלה מראש . ומת� לשלו��בנושאי משא

 ex(שאלה נפרדת היא מה הדי� שצרי� לחול בדיעבד . מעבר�בתקופת כהונתה כממשלת

post( אפילו בחר הציבור בממשלה , ית שנ201.המעבר כרתה הסכ� שלו��א� ממשלת
? מעבר�הסכ� שלו� שכבר נחת� ואולי א� אושרר בתקופת ממשלתשל  נומה די, חלופית

�על. כפי שהוסבר לעיל, לאומי�ישראל במישור הבי��הסכ� זה היה עדיי� מחייב את מדינת

  .לספק תרופה לחריגה מסמכותה של הממשלהכדי כ� אי� בדי� הבוחר 
התערבותו �המשפט לאי�ידי בית�מוקי� השוני� שהוצעו עלמסקנתנו היא כי הני

 שאלת –מעבר �ידי ממשלות� על, להבדיל ממינויי�,ומת� לשלו�� ניהול משא� שלבנושאי
סוגיית השפיט�ת ושאלת , חשיבות ייצוג דעתו של הע� בעניי�,  של ההחלטהההפיכות

_____________________________________  

  .75ש "לעיל ה, ÊÚ ÛÂÁ‰פרשת   196
197  
רוב חברי הוועדה יכולי
 . יומה של הוועדה	 קובע את סדרראש ועדה	יושב, בקווי
 כלליי

 , לתקנו� הכנסת103' ס (אשר	שבא� הוא יידו� רק לאחר הנושאי
 שקבע היו, להוסי� נושא
 הוועדה חייב אשר	שביו, עוכבה הצעת חוק שישה חודשי
 בוועדהא
 ). 590ח "פ התשכ"י
 ).סת לתקנו� הכנ112' ס( הכנסת אשר	שבהסבר בכתב ליומת� ב

  .22ש "לעיל ה, ראו ג
 מעוז. 2בפרק 	בתתראו דיו� לעיל   198
  .296–284' בעמ, 22ש "לעיל ה, רובינשטיי� ומדינה,  למשל,לדיו� ראו  199
  ).השופט זמיר (479' בעמ, 21ש "לעיל ה, ÒÈÈÂהלכת   200
אלו� קלמנט , למשל,  של כללי
 ראוex anteלבי� השפעות  ex postהשפעות על ההבחנה בי�   201

 75 ז ÌÈ˜ÒÚÂ ËÙ˘Ó"  גישה פרשנית חדשה–יעילות וצדק בסדר הדי� האזרחי "ורועי שפירא 
)2007.(  
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�ניהול משאשל א בתחו�  כל אלה מצביעי� כי דווק–קיומ� של מנגנוני ביקורת חלופיי� 

 או לפחות ,המשפט דרושה יותר מאשר בשאלת המינויי��ומת� לשלו� התערבותו של בית
, לטענתנו, המשפט עולה�חוסר האחידות בתוצאות פסיקתו של בית. נדרשת באותה מידה

עלול לתרו� לתרבות שלטונית אשר מאפשרת הוא , יתר על כ�. כדי חוסר עקביות
. גורל השנויי� במחלוקת ציבורית עזה� באי� מפריע בתחומי� הרימעבר לפעול�לממשלות

  .בפרק הבא נדו� במתווה לדי� הרצוי בסוגיה

  מתווה לדי� הרצוי. ד

.  ללא תלות בעילה ליצירת�,מעברה�די� אחד יחול על כל ממשלותשבפרק זה נציע כי ראוי 
ליישומו של העיקרו�  באמצעות הצבת פרמטרי� ÒÈÈÂדי� זה יכלול פרשנות מחודשת להלכת 

 על ."חיוני בעשייהציבורי צור� "קיי� כ� מעבר לנהוג באיפוק אלא א� �כי על ממשלת
בי� הפרמטרי� . הלכת ההסדרי� הראשוניי�מהיקש דר� ה�עלפרמטרי� אלה נית� ללמוד 

 הגישהמלהבדיל  ,מידה זו יוצב עקרו� הפעולות השוטפות�המרכזיי� ליישומה של אמת
  .ÒÈÈÂבהלכת 

1 .˙Ï˘ÓÓ ˙¯ÈˆÈÏ ‰ÏÈÚ‰ Ì‡‰-ÏÁ‰ ÔÈ„‰ ÏÚ ÚÈÙ˘‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ¯·ÚÓ?  

 – מעבר� ממשלתיה שלדינו לאחת מצורות�צמצ� את תחולת פסק ÒÈÈÂהמשפט בהלכת �בית
�המשפט לא הסביר במה ממשלת� א� בית202.זו הנוצרת בעקבות התפטרות ראש הממשלה

נוצרת מעילות מעבר ה�מעבר הנוצרת בעקבות התפטרות ראש הממשלה שונה מממשלת
עילה  הלש ללא כל בחינה ÒÈÈÂבפסיקה מאוחרת יותר יושמה הלכת , יתר על כ�. אחרות

  . אליהאו התייחסות מעבר�ליצירת ממשלת
היה , המעבר בעילה ליצירת� ממשלתיה שללדעת המצדדי� בהתניית היק� סמכויות

. חינהמקו� להמשי� לבחו� מדוע התפטרה הממשלה בכל אחד מהמקרי� העומדי� לב
די� שונה צרי� להיות לראש ממשלה המתפטר מסיבות משפחתיות או בריאותיות , לכאורה

א� בדיקה כזו היא . לעומת ראש הממשלה המתפטר מסיבות של העדר קואליציה יציבה
הא� ממצאיה ניתני� להוכחה ? הא� הבדיקה ישימה: ספקות רבי� עולי�ו ,בעייתית ביותר

המשפט לנקוט עמדה �ביתח העובדה שהיא מחייבת את לנוכהא� היא רצויה ? משפטית
  ?בשאלות פוליטיות מובהקות

מעבר בעילה � ממשלתיה שלהיק� סמכויותאת סיבה נוספת לעמדתנו כי אי� להתנות 
ממשלה הייתה יכולה להתפטר .  מניפולציהשותקל מאוד לעשבמצב כזה היה  היא הליצירת

_____________________________________  

  .2בפרק 	בתתראו דיו� לעיל   202
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, למעשה. ב את סמכויותיה בתקופת המעבררחילהובכ� , אמו� צפוי�כתרופה מקדימה לאי
מיוזמת� מעבר �פכות לממשלותנהו" תרופה למכה"פעמי� רבות ממשלות אכ� מקדימות 

אכ� איבדו רשמית את אמו� ה� כדי להימנע מהמחיר הפוליטי הכרו� בתפיסת הציבור כי 
 שלה נפילתידי במסגרתו הביא פרס לש ,"התרגיל המסריח"רק בעקבות ,  למעשה203.הכנסת

הופלה ממשלה בישראל , ממשלת אחדות לאומית מאחורי גבו של ראש הממשלה שמיר
 שכיהנה , באותו מקרה א� הצליח שמיר להרכיב ממשלה מחדש204.אמו��בהצבעת אי

  .שנתיי� נוספות בטר� הלכו לבחירות
קבע של ראש ממשלה �מעבר שנוצרה בעקבות פטירה או נבצרות�ממשלתשל  נההא� די

�מועד פטירה או נבצרותלגבי  מניפולציה שותאפשר לע�אי, לכאורה? נהצרי� להיות שו

אמור להשפיע על שאינו פוליטי �אומדובר באירוע אובייקטיבי . קבע של ראש ממשלה
ג� , היסוד�פי חוק�על. הממשלה קבע אחרת: יסוד�א� חוק.  הממשלהה שלהמש� כהונת

די� ממשלה ממשלה כקבע של ראש ממשלה די� ה� פטירה או נבצרות� שלבמקרי
עומד הזהותו של שהיסוד הוא �ביסוד עמדתו של חוקש דומה כי הרציונל 205.מתפטרת

הרכבת ממשלה מחדש וזכייה מחייבת החלפתו כ� שי דעד כחשובה בראשות הממשלה 
מכיוו� שלא מובטח ליורשיו של ראש ממשלה שנפטר כי אכ� . באמו� מחודש של הכנסת

זו . מעבר אחרת�מעבר בתקופה זו כדי� כל ממשלת�ממשלתשל  נהדי, יזכו באמו� הכנסת
  .הממשלה: יסוד�פי קביעותיו של חוק�אמו� הכנסת עלאינ� נהנות מזו מו כ

 פטירה או נבצרות של ראשי ממשלה בישראל הוחלפו ראשי � שלמעניי� שבמקרי
כ� תקופת המעבר � על206.ידי בכירי� ממפלגת��הממשלה באופ� חלק וללא משבר על

פקטו בכל אחד �ראוי ג� לציי� כי דה, ע� זאת.  קצרה ביותר בכל אחד מהמקרי�הייתה
בי� משו� שתארי� הבחירות , ממקרי� אלה התקיימו בחירות מחודשות לכנסת באותה שנה
אמו� יציב מצד הקואליציה בהיה קבוע מראש ובי� משו� שיורש ראש הממשלה לא זכה 

  .הכנסת בעקיפי�מצד במישרי� ו
מעבר כדי להבחי� בי� � הטיעו� כי יש להשתמש בעילה ליצירת ממשלת,יתר על כ�

מעבר שונות נשע� על ההנחה כי העילה משליכה על מידת � ממשלותיה� שלסמכויות

_____________________________________  

  ).Ï˘ÓÓ‰ 113 ,125–134 ,147) 1980‰גד יעקבי   203
 ראו דני קור� "התרגיל המסריח" לפרטי
 על .745' בעמ, 22ש "לעיל ה, רובינשטיי� ומדינה  204

¯ÂÙ‡· ÔÓÊ :ÈÓÂ‡Ï‰ ˙Â„Á‡‰ ˙Ï˘ÓÓ ˙1984–1990) 
  ).1994, עמנואל לוט
 עור� ומתרג
 Adam M. Dodek, When Death Strikes the :לעמדה אחרת ראו. הממשלה: יסוד	 לחוק20 'ס  205

Nation: The Assassination of Prime Minister Rabin and the Problem of Succession, 19 
LOY. L.A. INT’L & COMP. L.J. 57 (1996) . ראוי שהחוק , לדעת הכותב, של פטירהבמקרה

מנת 	עלוזאת  ,מעבר	 לממשלת�הפיוהממשלה לא ת, יגדיר יורש ברור לראש הממשלה
  .להבטיח יציבות לשיטה

הפ� לראש נ פרס ;והקבע של	די להזכיר כי אולמרט תפס את מקומו של שרו� בעקבות נבצרות  206
  .שכול בעקבות פטירתויפה את לוי אגולדה מאיר החלו ;ממשלה בעקבות רצח רבי�
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 ,א� העילה אינה משליכה בהכרח על בעיית הנציג. הלגיטימציה הדמוקרטית לכהונה
  .מעבר�גלומה בכל ממשלתה

מעבר � ממשלותיה� שלסמכויותגבי יני� שוני� לראוי אפוא ליצור דאי� זה לדעתנו 
 להיות ותמעבר עשוי� ממשלתה שללעילה ליצירת,  ע� זאת207.�עילה ליצירתהתא� לב

 הממשלה לקבל את תמיכת הכנסת מראש למהלכי� שוני� ה שלהשלכות מעשיות על יכולת
  208.כפי שיובהר להל�, בתקופת המעברלעשות שהיא מבקשת 

2 .‰ Ï˘ ˙˘„ÂÁÓ ˙Â�˘¯ÙÌÈÈ˜‰ ÔÈ„  

.  ממשלה רגילהיה שלמעבר כסמכויות� ממשלתיה של קבעה פה אחד כי סמכויותÒÈÈÂהלכת 
חיוני ציבורי צור� "קיי� כ� מעבר לנהוג באיפוק אלא א� �היא א� קבעה כי על ממשלת

�ג� בפסקי� כמו,הדי� עצמו� בפסקÒÈÈÂישומו של מבח� י, כפי שהראינו,  ע� זאת."בעשייה

מעבר � מלמד כי המבח� אינו נות� כלי� מנחי� מספקי� לממשלות,רדי� מאוחרי� יות
  ?כיצד אפוא ראוי לפרש את הדי� הקיי�. בפעולותיה�

)‡ (˙Ó‡�‰˙ÂÙËÂ˘ ˙ÂÏÂÚÙ Ï˘ ‰„ÈÓ  

. מידה זו� לדעתנו חיוני לאמ� אמת,דחתה את מבח� הפעולות השוטפות ÒÈÈÂא� שהלכת 
ציבורי צור� "קיי� כ� וק אלא א� מעבר צריכה לנהוג באיפ� קבעה כי ממשלתÒÈÈÂהלכת 

מעבר �לקבוע מתי ממשלתמאפשרת המידה של פעולות שוטפות � אמת."חיוני בעשייה
 209.פעולות שוטפותנוקטת היא ר שאכהיא אינה נדרשת לכ� : אינה נדרשת לנהוג באיפוק

  ?מה נית� להביא כתימוכי� למבח� זה
˙È˘‡¯ ,הגישה . ות ברחבי העול�המבח� הוכיח את עצמו כישי� בשיטות משפט רב

מעבר לעסוק בנושאי� �השכיחה בקרב שיטות משפט פרלמנטריות היא כי על ממשלת
 כדי ,”caretaker government“מעבר מכונה באות� שיטות � ממשלת210.שוטפי� בלבד

כנסה של ממשלה נבחרת ישמרטפית בלבד עד להכמקו� ו�ממלאתכלהביע את מעמדה 
  :ליי�ק' בלשונו של פרופ. לתפקידה

_____________________________________  

, Laver & Shepsleראו . גישתנו עולה בקנה אחד ע
 הגישה השכיחה במדינות מערב אירופה  207
 .292' בעמ, 23ש "לעיל ה

 .)ג(2דפרק 	להל� תתלדיו� ראו   208
מעבר 	 ממשלתיה שלשטרית תומ� בהגבלת סמכויות' פרופ. 22ש "לעיל ה, השוו שטרית  209

שטרית תומ� . כמצדיק פעילות חריגה" הצור� החיוני" בכפו� לעקרו� ,לענייני
 שוטפי
 בלבד
 ונות� ,ÒÈÈÂשנקבע בפרשת נשאר נאמ� למבח� הסבירות שלנו מבחננו בעוד  ,בהגבלת סמכות

  .תוכ� קונקרטי למבח� זה
210  Laver & Shepsle ,ה (292' בעמ, 23ש "לעיל ה 
זו הגישה השכיחה במדינות מערב כי כותבי

  ).ותאירופה הפרלמנטרי
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Thus, it would appear that the “expédition des affaires courantes” is, 

under one form or another, the most accepted practice in parliamentary 

régimes, as regards the status and powers of a continuing government.211 

ו� צרפת בתקופת הרפובליקה הרביעית ובלגיה  כג–המשפט ברחבי העול� �בתי, יתר על כ�
לא נקבעה בחוקתה שזו א� מקו� , לאכו� אותה בפסיקהו לא היססו ליצור דוקטרינה זו –

קרו� טבוע הנובע יע" פעולות השוטפותה"המשפט ראו במגבלת �בתי. הרשמית של המדינה
סקת מעבר מתע� בבריטניה מקובל שממשלת212.מאופייה הפרלמנטרי של שיטת המשפט

. מוב� מאליודבר אלא מיוש� כ, דו� כללנשנושא זה אינו עד כדי כ� , רק בדברי� שוטפי�
  :טיב לתאר זאת כ�יברזייר ה' פרופ

[A] Prime Minister whose authority is in question by virtue of a 

dissolution or his impending retirement (whether voluntary or otherwise) 

has been entirely able to preside over routine matters of government... 

[C]aretaker governments have worked well in Britain, although we have 

not tended to recognize caretaker governments as such, rather as 

Monsieur Jourdain spoke prose most of his life without knowing it.213 

מעבר להתמקד בנושאי� �זילנד ובאוסטרליה על ממשלת�ניוב, בקנדהג� , דומהאופ� ב
זה הדי� החל ה� על מינויי� פוליטיי� חשובי� וה� על חתימת הסכמי� . שוטפי� בלבד

  214.משמעותיי�
˙È�˘ ,/וח בעול� המשפט בתחומי� שוני�מבח� הפעולות השוטפות הוא מבח� ר .

הוא , המשפט לקבוע א� נוצלה הזדמנות עסקית של החברה� בבוא בית, חברותבדיני, למשל
 215."מהל� העסקי� הרגיל של החברה"המשרה היא בתחו� �ח� א� העסקה שביצע נושאוב

עניי� חריג שהוא " הדירקטוריו� על כל אשר�שבל החברה חייב להודיע ליו"מנכ, כ��כמו
כעסקה שאינה במהל�  ",בי� היתר ,עסקה חריגה מוגדרת, לבסו� 216."מהותי לחברה

_____________________________________  

211  Claude Klein, The Powers of the Caretaker Government: Are They Really Unlimited? 12 
ISR. L. REV. 271, 282 (1977).  

 בתקופת ,בצרפת. 71–70' בעמ, 28ש "לעיל ה, ראו ג
 קלינגהופר. 281–279' בעמ, 
ש  212
לעיל , Laver & Shepsle. הפרלמנט על הממשל בתקופות מעברהשתלט , הרפובליקה הרביעית

משה סיבה מרכזית יצמת הפרלמנט שוחולשת הממשלה אל מול ע. 292' בעמ, 23ש "ה
 ANDREW KNAPP & VINCENT WRIGHT, THE. הרפובליקה הרביעיתשל  נהשלולכ

GOVERNMENT AND POLITICS OF FRANCE 49 (4th ed. 2001).  
213  BRAZIER ,45' בעמ, 14ש "לעיל ה. 
214  Boston et al. ,638' בעמ, 10ש "לעיל ה.  
 ‰ËÈÏ˜¯Ù"  אמצעי להגנת עסקיה של חברה–דוקטרינת ההזדמנות העסקית "ראו יהודית קור�   215

  ).2001–2000 (360, 350מה 
  .)חוק החברות: להל� (189ח "ס, 1999	ט"התשנ,  לחוק החברות122' ס  216
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שליטה �משרה או בעל�א� היא נערכת בי� נושא,  עסקה כזו217."העסקי� הרגיל של החברה
,  בדיני קניי�218. יותר כתנאי לביצועהי� וקפדניי�אישור מיוחדהליכי מחייבת , לבי� החברה

 של כל דבר הנוגע לניהול הרגיל"סמכויות הרוב בניהול מקרקעי� משותפי� חלות על 
,  בוחני�,"הכנסה חייבת"לצור� הגדרת ,  בדיני מיסי�219."המקרקעי� ולשימוש הרגיל בה�

במהל� הרגיל של ניהול "א� ההכנסות שהופקו וההוצאות שהוצאו היו , בי� היתר
רחבות בתחומי משפט מעשיות השלכות יש מבח� זה אפוא כי ל ותרואעינינו ה 220."העסק
הפסיקה . אינו ישי�הוא בניגוד לטענה כי , סמכויותהגדרת של ובמיוחד בתחו� , שוני�

פעמי� רבות התקיי� לגביו הכלל כי א� ו, פי הנסיבות�פיתחה מבח� זה ממקרה למקרה על
  I know it when I see it”.221“, א� הנושא קשה להגדרה

˙È˘ÈÏ˘ , העסקי� הרגיל"מבח� הפעולות השוטפות או �אינו רק מבח� שכיח " מהל
בה� אנו חוששי� לניצול לרעה של ש� מצבי� וכלי לאבחאלא ג�  ,השוני�בתחומי המשפט 

בה� אי� מדובר בפעולות שאלה המצבי� . סמכות הנציג בניגוד לאינטרסי� של המיוצגי�
כגו� , כי אירועי� מהותיי� אורגניי� בחיי החברהקובעי� לפיכ� דיני החברות . שוטפות

הוא .  הכלליתפהשורי� מיוחדי� של האסיאי� מחייב, זוגי� או מכירת עיקר נכסי החברהימ
 � 222. חריגות שאינ� במהל� העסקי� הרגילות לעסקי�שור מיוחדיאבהליכי הדי� בצור

הנציג לנוכח בעיית  223.רגל�פשיטתבדיני עקרונות דומי� חלי� ג� בדיני מקרקעי� ו
  .רמעב� ראוי להחיל די� דומה ג� על ממשלת,דו� לעילכנ ,מעבר�ממשלתשל בתקופות 

˙ÈÚÈ·¯ ,כביטויה בפסיקה,מבח� זה מתיישב ע� התפיסה הדמוקרטית הישראלית , 
  224.ידי הגו� המחוקק הנבחר�עלצריכות להתקבל ההכרעות המהותיות בחיי האומה שלפיה 

)· (˙ÂÙËÂ˘ ˙ÂÏÂÚÙ ¯„‚· Â�È‡ ‰Ó?  

�המידה שקבע בית� נית� להיעזר באמות,"פעולות שוטפות"בגדר כדי להבי� מה אינו 

נושאי� העולי� כדי הסדרי� דרש שהמשפט �בית. ט בהקשר של הסדרי� ראשוניי�המשפ
�ידי הממשלה בדר� של חקיקת�ולא על, ידי הכנסת בדר� של חקיקה�יקבעו עליראשוניי� 

_____________________________________  

  . לחוק החברות1 'ס  217
  ).2007, מהדורה רביעית (Á‰ ˙Â¯·Á‰ ˜ÂÁ 457–460„˘לפירוט ראו יוס� גרוס   218
 .259ח "ס, 1969	ט"התשכ, לחוק המקרקעי�) א(30 'ס  219
̇ ÌÈÒÓ È�È„]‰Ò�Î‰ ÈÒÓ :[‰Ò�Î‰ ÒÓ ,¯ ÒÓÂ ראו אהר� נמדר   220 Â¯·Á ÒÓÔÂ‰ ÈÁÂÂ 113 חלק א–

114 ,253–254) 1993.(  
ר שאקשה להגדירה א� נית� לזהותה כר שא ,מרה מפורסמת זו נאמרה ביחס לפורנוגרפיהִא  221

  .Jacobellis v. Ohio, 378 U.S. 184, 197 (1964) :ראו. נתקלי
 בה
  .212–189' בעמ, 43ש "לעיל ה, יה'פרוקצ  222
  ).ÌÈÎ¯„ ˙˘¯Ù ÏÚ ÔÈÈ�˜ 339–343) 2005 חנו� דג�, למשל, ראו  223
  .508' בעמ, 104ש "לעיל ה, ¯ÔÈÈË˘�È·Â פרשת  224
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 ממשלה ה שלסמכותבתחימת  ותהמידה של הסדרי� ראשוניי� מסייע�ות א� אמ225.משנה
�אמות. מעבר� ממשלתה שלפעולתבתיחו�  כדי לסייע � לכאורה קל וחומר שיש בה,רגילה

  :מידה אלה ה� כדלקמ�

�, נבח� את מידת השפעתו של ההסדר על הציבור בישראל] 1[, בי� השאר, כ
וקרובה היא  – וברי כי אי� די� פעולה שנועדה לתכלית מצומצמת ונקודתית

 כדי� פעולה שיש בה כדי להשפיע על מיגזר –פי טיבה לסמכויות ביצוע  על
 ומקרבת היא עצמה כ� להסדר ראשוני על –אפשר על החברה כולה  – של�

א� נועדה היא לתכלית , את תכלית הפעולה, למשל, נבח�] 2... [פי הגדרתו
 תכלית העלולה לעורר זע� ומירמור בקרב –שנויה במחלוקת בציבור 

עלותה של ] 3... [ או שמא זוכה היא להסכמה ציבורית רחבה–חלקי� בע� 
 �וברי כי אי� די� פעולה שהשלכותיה , היא תשפיע על מהותההפעולה א

הכספיות מיזעריות כדי� העברת� של עשרות מיליוני שקלי� מקופת הציבור 
מידת מעורבותו של המחוקק בפעולה והשפעתו עליה ] 4... [למיגזר פלוני

] 5... [תשלי� א� היא על השאלה א� מדובר בהסדר ראשוני או מישני
לא נוכל , למשל, כ�. פענה א� ה� על טיבו של ההסדרנסיבות העני� תש

 א� לפני מעשה או –המשפט  להתעל� מ� השלב בו הובא העניי� לפני בית
 שכ� לא הרי ביקורת והכוונה שלפני מעשה כהרי ביקורת –לאחר מעשה 

 א� –ייבח� הצור� בדחיפותה של הפעילות ] 6... [והכוונה שלאחר מעשה
משלה נדרשת לעשותה בהיותה הרשות מדובר בפעולה דחופה שהמ

או בקביעתה של מדיניות ארוכת טווח שהכנסת , המבצעת של המדינה
יינת� משקל להסתמכות הציבור על ] 7... [דרש לה�ילה וצריכה להויכ

אי� היא רשימה , למותר לומר, רשימת השיקולי�. ועוד, הבטחת הממשלה
  226...ו�לשכל הישר ולהיגי, כאמור, ההכרעה נתונה. סגורה

זילנד �ניו, לרבות קנדה, מעבר יושמו במדינות שונות�מידה דומות לפעולת ממשלת�אמות
שאינ� , מעבר תפעל רק בנושאי� דחופי� או שגרתיי��ממשלתשבכול� מצפי� . ואוסטרליה

  227.ההפיכאשר ההחלטה בה� שנויי� במחלוקת ו

_____________________________________  

225  
11163/03� "בג; ש � Ï‡¯˘È· ÌÈ·¯Ú È�ÈÈ�ÚÏ ‰�ÂÈÏÚ‰ ·˜ÚÓ‰ ̇ „ÚÂ 'Ï‡¯˘È ̇ Ï˘ÓÓ ̆ ‡¯ ,
ÚÂ„˙ פרשת : להל� ()27.2.2006, פורס
 בנבו(ינו של המשנה לנשיא חשי� ד	 לפסק40–38' פס

‰�ÂÈÏÚ‰ ·˜ÚÓ‰( ;בג" �6061/08 � ÈÏ‡¯˘È '˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘Ó ,לפסק18–12' פס 	דינה של 
  ).19.8.2009, פורס
 בנבו(השופטת ארבל 

̇ ‰�ÂÈÏÚ‰ ·˜ÚÓ‰פרשת   226 „ÚÂ ,

 המספרי(חשי� המשנה לנשיא דינו של 	לפסק 39–38' פס, ש
  ).'ו'  ר–הוספו 

227  Boston et al. ,632' בעמ, 10ש "לעיל ה.  
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במה דינה שונה  אזי, מעבר מוגבלת להסדרי� משניי� בלבד�א� ממשלת: יקשה השואל
 כי אתשובתנו הי.  לכלל ההסדרי� הראשוניי�ותזו כפופמו זו כהרי ? מדי� ממשלה רגילה

� להגביל את ממשלתומתחו� זה נועדמידה �אמותהסדרי� ראשוניי� וגזירת מההיקש 

. פעולתה הכוללת כרשות מבצעתג� ב אלא ,משנה�רק בפעולתה בחקיקתלא המעבר 
 ה שללחייב את הכנסת לחוקק בתחומי� אלה כתנאי לפעולתנועד ג� לא השימוש בהיקש 

�ממשלתשאינה , תכריע ממשלה רגילהשללמוד באילו נושאי� ראוי אלא  ,מעבר�ממשלת

כ� �על. של ממשלה" פעולות שוטפות"ההיקש נועד לסייע במת� תוכ� למונח . מעבר
צרי� להיות דה המי�אמותישו� יא� . כלל ההסדרי� הראשוניי�מ יהתוהצעתנו שונה בתכלי
ממשלה רגילה באשר אשר ע� מעבר מ�יש להקפיד יותר ע� ממשלת. שונה בשני המקרי�
הלגיטימציה הדמוקרטית החלשה ובעיית לנוכח  ,אלהמידה �אמות של �לשאלת התממשות
  228.מעבר�הנציג של ממשלת

משליכה על ש, טווח�מדובר בפעולה בעלת השלכות ארוכותשמניתוח זה עולה כי מקו� 
, מחלוקת ציבורית עזהשקיימת לגביה , החברה בכללותהעל  �זרי� שלמי� או אמג
 אי� –ה דעתה נגדאת הכנסת הביעה אשר אינה הפיכה וש, משליכה על זכויות חוקתיותש

ערב הנערכי� ומתני� לשלו� �כלל במשאי��זה המצב בדר�. מדובר בפעולה שוטפת
פעולות "בגדר דווקא ה� בחירות ערב הנעשי� חלק מהמינויי� , לעומת זאת. בחירות

 הדבר נכו� במיוחד מקו� שהמינויי� אינ� שנויי� במחלוקת ולממשלה יש משקל ."שוטפות
במצבי� אלה . אי� לממשלה סמכות להתערב במינויר שאקל וחומר כ. מועט בלבד במינוי

  .אי� סיבה לשתק את המהל� הרגיל של ניהול ענייני המדינה

)‚ (Â�· ÏÂÚÙÏ Ô˙È� È˙ÓÌÈÙËÂ˘ Ì�È‡˘ ÌÈ‡˘?  

מעבר רשאית לפעול א� בענייני� שאינ� שוטפי� א� מדובר בצור� חיוני בעשייה �ממשלת
  .התקבל אישור מראש של הכנסת לפעולה חריגהא� או 

_____________________________________  

דוקטרינה מקבילה לכאורה לכלל ההסדרי
 הראשוניי
 קיימת הברית 	ראוי לציי� כי בארצות  228
)non-delegation doctrine ( ההסב.  כמעטאינה מיושמתאשר
 ,היתר בי� ,רי
 שניתנו לכ� ה

של  מוישוי הרשות המבצעת והקושי בה שלהמחוקקי
 להישע� על מומחיות	הצור� של בתי

הדוקטרינה . הברית עלולה להטעות	השוואה זו לארצות, ע
 זאת. כלל ההסדרי
 הראשוניי

הברית היא שימוש בכלל ההסדרי
 הראשוניי
 כדי לבטל 	בארצותכמעט אינה מיושמת ש
חלופות דוקטרינריות , לעומת זאת. יתר לרשות המבצעת	קיקה ראשית המעניקה סמכותח

 הרשות המבצעת בצמצו
 ובכ� ה שלסמכותאת  בדמות כללי
 פרשניי
 המפרשי
 ,אחרות
הצלחה בזוכות , המחוקקי
 לחוקק מפורשות הסדרי
 ראשוניי
	 בעקיפי� את ביתי
מחייב

. Cass R. Sunstein, Nondelegation Canons, 67 U. CHI. L. REV. 315 (2000). רבה יותר
בפרשת וה� ) 104ש "לעיל ה (¯ÔÈÈË˘�È·Â שכ� ה� בפרשת ,מבחינה זו הדמיו� לישראל הוא רב

·˜ÚÓ‰ ˙„ÚÂ‰�ÂÈÏÚ‰ ) ביתביטל ) 225ש "לעיל ה	
ולא חקיקה , המשפט הסדרי
 משניי
  .בשל כלל ההסדרי
 הראשוניי
, ראשית
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מעבר מוסמכת להגיב � מוב� שבהתעורר צור� חירו� ממשלת– צור� חיוני בעשייה  .1
 מתייחסות למצב החירו� ומתחייבות  בתנאי שפעולותיה,זאת. בדיוק כמו ממשלה רגילה

  229.יש קשר סיבתי בי� מעשיה לבי� מצב החירו�בתנאי ש , דהיינו,ממנו
 ה שלדעת�פי שיקול�עלא� . הממשלה מוסמכת לפעול א� במקרי� הנופלי� מחירו�

ככל ולעשות עליה להיווע� ע� האופוזיציה , פעולה שאינה שוטפתלעשות הממשלה הכרחי 
זילנד באמצע �קשה שפקד את ניוהפיננסי הבמשבר , למשל, כ�. מהפעולות בהסכהאפשר 
 הממשלה הנכנסת בנושא ניהולו של ה שלהמעבר לתכתיבי�נכנעה ממשלת, שמוני�שנות ה
,  משבר דומה אירע באוסטרליה באותה תקופה230. וביצעה פיחות במטבע המדינה,המשבר

א� שזו טר� , בחרת הממשלה הנה שלפי תכתיבי�וא� ש� פעלה הממשלה היוצאת על
 מכיוו� שהאחריות הסופית לפעולה היא על הממשלה ,לדעתנו,  ע� זאת231.נכנסה לתפקידה
את  א� אי� היא מחויבת לקבל ,ע� האופוזיציהאומנ� חובה עליה להיווע� , המכהנת בלבד

יש רק ממשלה מכהנת בכל זמ� נתו� . אוסטרליהבזילנד ו�מהניסיו� בניולהבדיל , התכתיבי
  .פקידאחת בת
. הטווח של מעשיה�צור סייגי� להשלכות ארוכותימעבר לנסות ל�על ממשלת, כ��כמו

��תוות נוהגות להסמי� ממשלאחדמדינות , מדינההשיתוקה של את כדי למנוע , למשל, כ

 י�הארוכ� ל, של עד שלושה חודשי�בלבד לתקופה קצובה א�  ,מינויי�לערו� מעבר 
  232. בלבדלתקופה קצרהאול� ג� כא�  ,מד לפוגועתוקפ� שוחוזי� מינויי� 

מעבר יכולה להתגבר על �הא� ממשלת –אישור מראש של הכנסת לפעולה חריגה   .2
מעניי� ? המנדט המוגבל ובעיית הנציג באמצעות בקשת אישורה של הכנסת לפעולה חריגה

הכנסת רש� ח� בדיוני הכנסת באשר לניסוחה של חוקה �ידי חבר�רעיו� זה הועלה עלש
קליי� במאמרו משנת ' ידי פרופ� רעיו� שונה מעט הועלה בעבר על233.מה רחבהבהסכ
מעבר מוסמכת לפעול בכפו� להוראות מהכנסת �קליי� סבר כי ממשלת' פרופ. 1977

_____________________________________  

אלא במידה שמצב  ...לא יותקנו תקנות שעת חירו
: "הממשלה: יסוד	לחוק) ה(39 'השוו ס  229
  ."החירו
 מחייב זאת

230  Boston et al. ,644–634' בעמ, 10ש "לעיל ה; GEOFFREY PALMER & MATTHEW PALMER, 
BRIDLED POWER: NEW ZEALAND'S CONSTITUTION AND GOVERNMENT 46 (4th ed. 2004) .

פי 	מעבר חייבת לפעול על	ממשלתש אזילנד הי	בניוהמוסכמה המחברי
 כותבי
 כי 
  .גורל שאינ
 סובלי
 דיחוי	
 הרי הממשלה הנכנסת בנושאיה שלתכתיבי

231  Boston et al. ,636' בעמ, 10ש "לעיל ה.  
 ,Anne Tiernan & Jennifer Menzies, Caretaker Conventions in Australasia :לפירוט ראו  232

available at epress.anu.edu.au/caretaker_citation.html.  
ש "לעיל ה, .Davis et alראו ג
יה גבלות החלות על סמכויותהמפרטי
 את ההזילנד יש נהלי
 כתובי
 	ניובאוסטרליה ו ב.189
של העבודה הלי ונבבכללי העבודה וא�  ותעמופימההגבלות חלק . מעבר	 ממשלתשל

  .הקבינט
 ,)8.10.2003 (27, 16	הכנסת ה, חוק ומשפט,  החוקהשל ועדת 75' ראו פרוטוקול ישיבה מס  233

' רופפ. www.knesset.gov.il/protocols/data/html/huka/2003-10-08.htmlנגיש בכתובת 
  .אריאל בנדור תמ� ברעיו� זה
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מעבר מוסמכת � הכלל הוא שממשלת, דהיינו,האוסרות עליה לפעול בנושאי� מסוימי�
אינה תומכת במהלכי היא כי  פעילהבהירה הכנסת באופ� שהחריג הוא מקו� ו ,לפעול

הדר� היחידה של הכנסת , מדובר בממשלה רגילהר שאקליי� סבר כי כ' פרופ. הממשלה
מעבר ממילא אינה �מכיוו� שממשלת, א�. אמו��לית� לה הוראות היא באמצעות הצבעת אי

הדר� שנותרה לכנסת לפקח על פעילותה היא באמצעות הוראות , נהנית עוד מאמו� הכנסת
, א� הוראות אלה לא תחייבנה את הממשלה. ות עליה לפעול בנושאי� מסוימי�האוסר
מעבר רחבות � ממשלתיה שלבו סמכויותשמצב אבסורדי , קליי�' לדעת פרופ, ייווצר

אינה תלויה עוד , מהאחרונהלהבדיל , הראשונהשכ�  , ממשלה רגילהיה שלמסמכויות
 א� סבר כי ,קליי�' דה זו של פרופהתייחס לעמ ÒÈÈÂהמשפט בפרשת � בית234.באמו� הכנסת

  235.החקיקה הקיימת לש� כ�של  אלא נדרש תיקו� ,לאמצה בדר� של פרשנותאפשר �אי
פי � על–קליי� ' פרופ. קליי�' נית� להעלות קשיי� נוספי� ביחס להצעתו של פרופ

ורק בדיעבד , המעבר פועלת�בה� ממשלתש מתייחס למצבי� – שהוא מביאהדוגמאות 
 שכ� ,א� מצב דברי� זה הוא בעייתי. אינה מאשרת את פעולתההיא  לה כי הכנסת מורה

מדובר שבי� , יצרה מצג כלפי צדדי� שלישיי� והסתמכות עליוכבר פעולת הממשלה 
שור ידומה חוסר פעולה מראש של הממשלה בשל העדר אאי� . באזרחי� או בממשלות זרות

  .לת ממשלה שכבר נעשתה לפעוידי הכנסת�אישור בדיעבד עלמת� �הכנסת לאימ
קליי� כמאפשרת לכנסת לאסור מראש על ' א� א� נפרש את כתיבתו של פרופ, יתר על כ�

מעבר מוסמכת לפעול אלא א� כ� �ממשלת, פי גישתו�על, עדיי�, מעבר לפעול�ממשלת
מעבר �א� הכנסת עשויה לא לאסור פעולה חריגה של ממשלת. המחוקק מורה לה אחרת

פגרה או שליטה ,  למשל– מעידות בהכרח על הסכמתה לאותה פעולה מסיבות רבות שאינ�
  .כנסת מהקואליציה בוועדות הכנסת מבלי שה� מייצגי� רוב�של חברי

 –שאינ� שוטפות ,  קרי–מעבר לנקוט פעולות חריגות �ראוי לאסור על ממשלת, לדעתנו
� ה� אושרו מראש אלא א� כ, "הצור� ציבורי חיוני בעשיי"אשר אינ� מוצדקות מטעמי� של 

הכלל הוא שפעולות , להבדיל מגישתו של קליי�, פי גישתנו�על: ודוק. ידי המחוקק�על
 והחריג הוא מקו� שהתקבל אישורה של הכנסת, מעבר ה� אסורות�חריגות של ממשלת

  . מראש

_____________________________________  

234  Klein ,פרופ. 286–285' בעמ, 211ש "לעיל ה 
של ספרו במהדורה מוקדמת , רובינשטיי�' ג
, ע
 זאת. להוראות הכנסת, להבדיל מממשלה רגילה, מעבר	סבר כי יש לכפו� ממשלת, סיהקל

ראו אמנו� . אי� הוא מפרט א
 מדובר בהוראות מראש או בדיעבד של הכנסת לממשלה
̇ Ï‡¯˘Èרובינשטיי�  �È„Ó Ï˘ È�ÂÈˆÂËÈËÒ�Â˜‰ ËÙ˘Ó‰ 310–311) 1980, מהדורה שלישית .(

 ELIAHU S. LIKHOVSKI, ISRAEL’S: לדעה חולקת ראו. 194ש "לעיל ה, רזו ג
 דעתו של דנציג

PARLIAMENT: THE LAW OF THE KNESSET 138–139 (1971))  הוא �אפשר 	שאיהטע
 לכ
  ).החלטות של הכנסתאותה לייש
 פות אפשר לכ	כ� אי	עלו ,מעבר	לפטר ממשלת

 .468' בעמ, 21ש "לעיל ה, ÒÈÈÂפרשת   235
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מעבר בענייני� � ממשלתה שלא� בהנחה שיתבקש אישורה של הכנסת מראש לפעולת
מעבר לפני � ממשלתה של� בי� פעולתיבחלהקו� לשקול א� ראוי יש מ, שאינ� שוטפי�

�חבריג� בחירות פני סמו� ל, בשיטה פרלמנטרית. בחירות לבי� פעולתה לאחר בחירות

כ� אולי �עלו ,בסו� דרכו א� הואמצוי א� כ� שלה� המנדט . הכנסת עצמ� עומדי� לבחירות
יש ,  ומשכוננה כנסת חדשה,ת לאחר בחירו236.יאשרו פעולות חריגותה� ראוי שאי� זה 

מכיוו� שבשיטתנו . מעבר� ממשלתה שלמשמעות לאישורה של כנסת נכנסת לפעולת
ה  כנסת נכנסת לפעולה שלאישור, הפרלמנטרית סמכות� של ממשלות תלויה באמו� הכנסת

סביר ג� . הכנסת בממשלה לצור� אותו עניי�של אמו� כמוה כמעבר � ממשלתמסוימת של
ג� על דעת נעשית הפעולה אזי ,  פעולה מסוימתסת הנכנסת מאשרתלהניח שא� הכנ

נית� לסכ� כי . תלויה א� היא באמו� הכנסת ושולטת ברוב בכנסתאשר , הממשלה הנכנסת
שר פ כדי לא–יוצאת זו ה להבדיל מ, במיוחד זו הנכנסת–כנסת באישור מראש של היש 

  . לעשות פעולה חריגהמעבר�ממשלתל

)„ (Ó‚Â„‰ÌÂ˘ÈÈÏ  :ÌÈÈÂ·˘ ˙˜ÒÚ  

בימי הקדנציה , המעבר בראשותו של אולמרט�סיונה של ממשלתנאת , הלדוגמ, טלו
לסכ� עסקת , בו הושבעה ממשלתו של נתניהו אמוני� בכנסתשבאותו שבוע , האחרוני�

שעה שרבי� תומכי� ב. טחוניי� כבדי�בשבויי� ע� חמאס תמורת שחרור מאות אסירי� 
טחוניי� ב כי שחרור מאות אסירי� י�ענורבי� אחרי� ט, ר חייל חטו� בכל מחיו שלבשחרור

נגד רבי� פיגועי טרור ולהוביל לשינוי אסטרטגי במצבה של ישראל חולל כבדי� עלול ל
שחרורו של החייל ידי חובתה המוסרית של ממשלת ישראל להביא ל. אזרחי� וחיילי�

יה במחלוקת ציבורית שנואשר מדובר בעסקת שבויי� , ע� זאת. החטו� גלעד שליט ברורה
  .עזה

העסקה תיסגר בימיה האחרוני� שהמעבר וה� לממשלה הנכנסת היה נוח �ה� לממשלת
ממשלת אולמרט הייתה , מכיוו� שרק ממשלה אחת מכהנת בתפקיד. של ממשלת אולמרט

שכ�  ,פוליטית לא נותר לה מה להפסידמבחינה  א� ,נושאת באחריות הפורמלית לעסקה
ממשלת הימי� של נתניהו לא הייתה נדרשת ,  גיסאמאיד�. ו נגדההבחירות כבר הוכרע

ומת� �דומה שהמשא, יתר על כ�.  שכ� היא טר� כיהנה,לשאת באחריות הציבורית לעסקה

_____________________________________  

חוק זה יצר הבחנה ברורה . The Parliament Act 1911 (U.K.) מעניינת בהקשר זה היא הדוגמ  236
הגביל את סמכות החקיקה של ו ,הנבחרי
 התחתו�	מנדט יש� של ביתבי� בי� מנדט טרי ל

 Parliament Bill, 1947: Agreed Statement: ראו. 
 האחרונות לכהונתוהבית התחתו� בשנתיי
on Conclusion of Conference of Party Leaders February–April, 1948, Cmd. 7380 .השוו: 

BRUCE ACKERMAN, THE CASE AGAINST LAMEDUCK IMPEACHMENT (1999))  
קרא ש
אחר מ , בנושא הדחתו של הנשיא קלינטו�להחלטה מחדש של הבית התחתו� הנבחרהמחבר 

  ).סמכותו בשל בחירותאת י בית שאיבד יד	שהחלטת ההדחה התקבלה על
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 �הידיעה כי ספק רב א� בממשלה הנכנסת יש רוב התומ� לנוכח על עסקה זו הוא
ספק א� היה , במקרה זהנער� תיאו� ע� האופוזיציה אילו  ג� , במילי� אחרות237.בעסקה

עלול מעשה כזה היה . ידי הממשלה היוצאת בימיה האחרוני��עליושל� המהל� שראוי 
בו איש לא היה נושא באחריות ציבורית ש, מצב של חוסר תקינות דמוקרטית משוועליצור 

  .לעסקת שבויי� כה גורלית
אכ� היה אזי , חוי ללא דיהעסקהביצוע ייב את חל באותו מועד שינוי בנסיבות שִחאילו 

לא נמסר כי אירוע חריג כזה אכ� אול�  ,)בתיאו� ע� האופוזיציה(מקו� לחרוג ולקיימה 
מעבר �כלל דיו� ציבורי בעובדה שמדובר במהל� של ממשלתהתנהל לא , למעשה. התקיי�

לעשותה ת הנכונ�, ללא תלות בעמדתנו באשר לטיבה של עסקת שבויי� זו. בימיה האחרוני�
פיקוח העדר . מעבר� ממשלתה שלבפעולתהגלומה את הבעייתיות ממחישה תוי באותו עי

 ,אחריות ציבורית ועקרו� הרוב, של ייצוגביותר בסיסיי� ההעקרונות לסכל את עלול 
  238.דמוקרטיהההיסוד של �אבניאת המהווי� 

3 .‰ÎÏ‰ ÈÂ�È˘· È„ Â‡ ‰˜È˜Á ‰˘Â¯„ Ì‡‰?  

לבי�  ראוי בי� הצור� ברציפות שלטונית  מהווה איזו�ÒÈÈÂפרשנות מחודשת זו של הלכת 
מעבר בתקופה שבה המנדט �הפיכות של ממשלת�החובה למנוע הכרעות גורליות ובלתי

: יסוד�חוקשל אימוצה אינו מחייב שינוי . שלה מוגבל והיא עלולה לפעול משיקולי� זרי�
של  הותמידה לבחינת סביר�אמותבדברה על  ÒÈÈÂ שכ� היא נשארת נאמנה להלכת ,הממשלה

  .ולא על סמכות הפעולה שלה, מעברה�פעולת ממשלת
הארו� ביותר כהונת�  כי מש� נוממצאולנוכח , א� נוס� על פרשנות מחודשת של הדי�

מעבר בישראל הוא דווקא במצבי� של הקדמת בחירות ובתקופה הקודמת �של ממשלות
 ולקבוע ,ממשלהה: יסוד�חוק הכנסת ו:יסוד� אנו מציעי� א� לשנות את חוק239,לבחירות
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  .Â„È˘‰ ˙Â˘¯ –  ıÂ¯Ú1 16.3.2009¯" מהדורת מבט"  237
לאומי ע
 	הנשיא קרטר להסכ
 בי�הגיע  ,ביו
 האחרו� לכהונתו, 1981בינואר , לש
 השוואה  238

ומת� נוהל 	המשא. ה בקונסוליה האמריקאית באירא�הערוב	האיראני
 לפתרו� משבר בני

תו� שהוא ,  קרטר בנושא זהו שלובמערכת הבחירות התנגד רייג� למדיניות, חודשי
 רבי

עמדת רייג� א� המריצה את שיתכ� י.  אלא יפעל בכוח,ומת� ע
 אירא�	מצהיר כי לא ינהל משא
ולא , ור משבר זה בהסכמהלפתאפשר רק ע
 קרטר יהיה שהאיראני
 להגיע להסכ
 מחשש 

תלוי 	הברית נשיא נבחר באופ� בלתי	יש לזכור כי בארצות. 138ש "לעיל ה, Combsראו . בכוח
מנדט לפעול יש כ� לנשיא 	על. להקדי
 את הבחירותאפשר 	ואי, בקונגרס לארבע שני
 מלאות

קיימת אזי , מתוא
 ע
 רייג�	קרטר באופ� לאפעל אכ� א
 , ע
 זאת. במש� כל תקופת כהונתו

 ע
 רייג�א
 הדבר תו$, לעומת זאת. בעייתיות רבה בסגירת ההסכ
 לפני חילופי השלטו� ,


 כמפורט , כנסת נכנסתה שלהסכמת רייג� להסכמתאת נית� לדמות אזי , כפי שיש הטועני
  .לעיל

  . לעיל2אפרק 	תתראו דיו� ב  239
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זמ� קצוב וקצר של �תו� פרקבחובה לקיימ� , כי מקו� שהוחלט על הקדמת הבחירות
של  התופעההיסוד ברוח זו יסייע בצמצו� משמעותי של ממדי � תיקו� חוקי240.חודשיי�
  . על הקשיי� החוקתיי� שה� מעוררות,מעבר�ממשלות

  דבר�סו�. ה

ואור� למדי בפסיקה לנוכח ריבוי� מעבר נהפכו לנושא שכיח �סמכויותיה של ממשלת
 � שלבכהונתהטמונה מוד על הבעייתיות לעבמאמר זה ביקשנו . מעבר�כהונת� של ממשלות

סקרנו את . מעבר ה� מההיבט של תורת המנדט וה� מההיבט של בעיית הנציג�ממשלות
 :ווני�י וטענו כי הפסיקה הקיימת חוטאת לשני הכ,הפסיקה לפי שלוש קטגוריות עיקריות

מינויי� שאינ� מערבי� את הממשלה או מערבי� אותה (היא אוסרת את שנית� להתיר 
הצענו כי הדי� ). ומת� לשלו��ניהול משא(ומתירה את שיש לאסור )  בלבדבמידה מועטה

ציב את מבח� הפעולות שי באופ� ,ÒÈÈÂהרצוי צרי� לכלול פרשנות מחודשת של הלכת 
טענו כי , יתר על כ�. מעבר� ממשלות� שלעולתמידה מרכזית לסבירות פ�השוטפות כאמת

�בו ביתשאופ� מ� ההיקש דר� �עלמבח� הפעולות השוטפות של  נונית� ללמוד על תוכ

  .המשפט מגדיר מה� הסדרי� ראשוניי�
שנויי� במחלוקת ציבורית שבנושאי� מלפעול מעבר להימנע �על ממשלת, תחת מבחננו

. טווח�בעלי השלכות ארוכותהפיכי� ו�בלתיובמיוחד להימנע מלנקוט בה� צעדי� , עזה
בניגוד . שור מראש של הכנסתיבאלהיות מותני� החריגי� צריכי� להתייחס לצור� דחו� או 

ממצאינו האמפיריי� כי לנוכח . הכנסת לאחר בחירותשל שור ירצוי דווקא א, לאינטואיציה
ראוי א� לתק� את מ� ה, מעבר נוטות לנצל במיוחד את התקופה שקודמת לבחירות�ממשלות

זמ� מרבי של חודשיי� מרגע �תו� פרקב באופ� שיחייב קביעת בחירות הממשלה: יסוד�חוק
בדמוקרטיות הפרלמנטריות ברחבי העול� מקובל להגביל . שהוחלט על הקדמת הבחירות

הגיע הזמ� שנצטר� . ענייני חירו�למעבר לנושאי� שוטפי� או � ממשלתיה שלפעולותאת 
ציבורית אחריות , של ייצוגביותר בסיסיי� הא מג� על הערכי� הדמוקרטיי�  שכ� הו,למנהג�

  .ושלטו� הרוב
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בחירות לפני מעבר 	 ממשלתה של הציע להגביל את מש� כהונת,למשל, קלינגהופר' פרופ  240
 ותשוריי� מפני שינוי ,דרישה זו תופיע מפורשות בחוקשראוי כי הוא א� סבר . חודשיי
 ימי
ל

להבדיל , קלינגהופר' רופהצעתו של פ. 68' בעמ, 28ש "לעיל ה, קלינגהופר. ברוב רגיל
  .קולי
 אמפיריי
שילא נבעה מ, מהצעתנו


