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הא� הדחה שיפוטית של ראש ממשלה בישראל היא 
  ?חוקתית

   *רבקה ווייל

ברבות מהדמוקרטיות בעול
 אישי ציבור מתפטרי
 מיוזמת
 כאשר עולה 

מדינות אלה נשענות על מוסכמה חוקתית . חשד שה
 עברו עברה פלילית

משפט לא יאכו� חובה ציבורית � שלפיה יש לנהוג בדר� מסוימת ג� א� בית

אישי ציבור אינ� מתפטרי� מרצונ� ג� , זה שני� רבות, ישראלא� ב. זו

המשפט � בשנות התשעי� בחר בית. משפט� משהוגש נגד� כתב אישו� בבית

 
העליו� להתערב ולכפות על גופי
 ציבוריי
 לפטר אישי ציבור שחשודי

לרבות החלת חובה על ראש ממשלה לפטר שרי� וסגני , בעברות חמורות

הא
 יש להחיל די� דומה על ראש ממשלה שחשוד . שרי� בנסיבות אלה

ההיסטוריה , טענת מאמר זה היא כי לשו� החוקה? בעברה חמורה

המשפט יימנע �החוקתית ומבחני איזו� האינטרסי� מחייבי� שבית

מלתרו
 במישרי� או בעקיפי� לחילופי שלטו� בישראל באמצעות הדחה 

ה כל נושא הינו שב, ג� בשיטתנו החוקתית. שיפוטית של ראש ממשלה

ראוי שהדחת ראש ממשלה תיוותר בידי ההליכי� הפוליטיי� לפני , שפיט

  .הרשעה סופית של ראש ממשלה בעברה שיש עימה קלו�

_____________________________________  

מאמר זה מבוסס על . המרכז הבינתחומי הרצליה,  הארי רדזינר למשפטי�ספר
 בית,  חברסורפרופ   *
בסימ� אחריות שלטונית תחת הלי� פלילי ורפורמות  "11
הרצאה שנתתי בכנס חיפה למשפט ה

ההרצאה ניתנה . www.youtube.com/watch?v=wGtMlOwXZtMראו . 14.11.2019, "במשפט
 לאחר ,� נגד ראש הממשלה בנימי� נתניהובטר� החליט היוע� המשפטי על הגשת כתב אישו

14.11.2019
המאמר היה נגיש במרשתת מ.  שנער� לוהשימוע) papers.ssrn.com/ 
sol3/papers.cfm?abstract_id=3551603 .(עדי� "רבקה ווייל : חלק מדבריי פורס� בעיתונות

-www.haaretz.co.il/opinions/.premium )17.11.2019( האר�" � לא ידיח ראש ממשלה"שבג
 האר�" נגד שלטו� החוקשלטו� החוק אבירי : חקיקה פרסונלית"רבקה ווייל ; 1.8135586

)8.3.2020( www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.8639819 .חלק אחר פורס� בבלוגי� :
 ICON-S-IL Blog" על ראש ממשלה נאש� בפלילי�: 'הביטה וראה את חרפתנו' "רבקה ווייל

ממלא מקו� ראש ממשלה , על ראש ממשלה: 'השילוש הקדוש'על "רבקה ווייל ; )2.4.2020(
מהלכת "רבקה ווייל ; )ICON-S-IL Blog) 5.5.2020" הנאשמי� בפלילי�' ראש ממשלה חלופי'ו

 ICON-S-IL Blog" על הפער בי� הנמקתה של הלכת נתניהו לתוצאתה: דרעי להלכת נתניהו
' לפרופאני מודה . אוליאל על ההזמנה להשתת� בכנס
דניאל ב�' ה לפרופאני מוד. )25.6.2020(

שוש� ולאור� רובי� על העזרה 
לשקד ב�ו, ר עילי אהרנסו� על הערותיה�"ולד אמנו� רובינשטיי�
  .המסורה במחקר
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: יסוד�חוק. 2; 2001הממשלה משנת : יסוד�חוק. 1 :פרשנות הטקסט החוקתי. א .מבוא
�דינה של ממשלת. ג .פרשנות שתיקת הכנסת. ב. פרשנות תכליתית. 3; 1992הממשלה משנת 

  .דבר�סו�. ד .מעבר

 מבוא

. יסוד של משטרנו החוקתי�נסיבות היסטוריות מזמנות לפתחנו לעיתי� עיו� מחודש בשאלות
כאלה ה� השאלות העולות על רקע החשדות הפליליי� הכבדי� נגד ראש הממשלה בנימי� 

 1.ודמיו בתפקידאשר מכה� כראש ממשלה באופ� מצטבר תקופה ארוכה יותר מכל ק, נתניהו
 אביחי ר"ד, היוע� המשפטי לממשלה. אנחנו בימי די� של המערכות הציבוריות בישראל

 2. כתב אישו� נגד ראש הממשלה בנימי� נתניהו לאחר השימוע שנער� לוהגיש ,יטלמנדלב
החלטת לנוכח  3.מרמה והפרת אמוני�, רות של שוחדבעבבפלילי� נאש� ראש הממשלה 

שראש הממשלה יתפטר בורית יהיה ראוי מבחינה מוסרית וצ, עמדה לדי� על ה המשפטיהיוע�
  .מתפקידו

. ראש הממשלה החליט להמשי� בתפקידו חר� הקולות הציבוריי� הקוראי� להתפטרותו
הציבור העניק ,  מבחינתו4.ובכ� שאי� במעשיו כדי להצדיק את התפטרותו, הוא מאמי� בחפותו

נוכח העובדה שבשלוש מערכות הבחירות שהתקיימו במיוחד ל, לו מנדט להמשי� בכהונתו
היה ידוע לציבור טיב החשדות , 2020 למר� 2019בי� אפריל , עשר חודשי��תו� שני�

אלא , הזרוע המבצעת אינה נבחרת ישירות,  בשיטה הפרלמנטרית הישראלית5.הפליליי� נגדו
 לפיכ� ראשי ממשלה 7.ולא אישי�, הציבור בוחר מפלגות,  יתר על כ�6.תלויה באמו� הכנסת

אי� ספק , ע� זאת. היותר עקי��אלא לכל, בישראל אינ� יכולי� לטעו� למנדט ישיר לכהונת�
  .שזהות האישי� העומדי� בראש המפלגות הגדולות משפיעה על הצבעת הציבור

עובר לבחירות מר� � "הוגשו עתירות לבג, החלטת ראש הממשלה לדבוק במשרתולנוכח 
, � דחה את העתירות על הס�"בג 8.ורה על העברת ראש הממשלה מתפקידוי� "בגכדי ש 2020

מתייתר , שתוצאת� אינה ידועה, לנוכח עריכת� של בחירות חדשות במועד קרוב"בנמקו כי 

_____________________________________  

 מעריב" גוריו�
נתניהו שבר את שיא מש� הכהונה של ב�: עשה היסטוריה"אריק בנדר   1
)20.7.2019( www.maariv.co.il/news/politics/Article-708917. 

הוגש כתב האישו� נגד ראש הממשלה "מור� אזולאי וגלעד מורג , יעל פרידסו�, טובה צימוקי  2
 .ynet )28.1.2020( www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5667830,00.html" נתניהו

הצהרתו המלאה של היוע� המשפטי לממשלה בנוגע " פרקליטות המדינה –משרד המשפטי�   3
אתר השירותי� והמידע  "להחלטתו להגיש כתב אישו� נגד ראש הממשלה בנימי� נתניהו

 .www.gov.il/he/departments/news/21-11-2019-04 )21.11.2019( הממשלתי
 21.11.2019 האר�" זו תפירת תיקי�, אנחנו עדי� לניסיו� הפיכה שלטונית: נתניהו"יהונת� ליס   4

www.haaretz.co.il/news/law/.premium-1.8161523. 
החלטת היוע� המשפטי לממשלה בתיקי החקירה בה� נחקר ראש "היוע� המשפטי לממשלה   5

 .pic-upload.ynet.co.il/news/yoamash.pdf )28.2.2019( "הממשלה כחשוד
 .הממשלה: יסוד
 לחוק3' ס  6
 .1969–ט"תשכה, ]נוסח משולב[לחוק הבחירות לכנסת  5–4' ס  7
 .ראש הממשלה' רפול נ �7871/19 "גכתב עתירה בב  8
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 זו א� הייתה עמדת היוע� המשפטי לממשלה 9".הצור� כי בית המשפט יכריע כעת בסוגיות
 מטרתו 2020.11וקר שלמחרת בחירות מר� � בב" המאבק המשפטי התחדש בבג10.�"לפני בג

  .של מאמר זה היא לנתח את הדי� החל בשאלת ההדחה השיפוטית של ראש ממשלה בישראל
היא כי חובה על ראש ממשלה  12בגיליו� זהאוליאל במאמרו �דניאל ב�'  פרופו שלעמדת

� כדי איהתפטרות בנסיבות אלה עולה �אי. להתפטר מתפקידו א� הוגש נגדו כתב אישו� חמור

אוליאל מציע שכש� שהפסיקה דרשה � ב�. �"המצדיקה את התערבותו של בג, סבירות קיצונית
או (משפט �מראש ממשלה לפטר שרי� וסגני שרי� שהוגש נגד� כתב אישו� חמור לבית

 ואולי א� –כ� מ� הראוי לנהוג , ג� בהעדר די� מפורש בעניי�) לכנסת לצור� הסרת חסינות
הפיטורי� /אוליאל רואה בדרישת ההתפטרות� ב�.  לראש הממשלה עצמו ג� ביחס–ביתר שאת 

של ראש ממשלה שהוגש נגדו כתב אישו� חמור משו� תחולה של עקרונות הדמוקרטיה 
דמוקרטיה צריכה להג� על עצמה מפני שחיתות ציבורית שעלולה לכרס� . המתגוננת

מכה� שהוגש נגדו כתב ג� באמצעות הדחה שיפוטית של ראש ממשלה , ביסודותיה מבפני�
  .מאמר זה מציע עמדה שונה. אישו� חמור

. פרק א מנתח את הטקסט החוקתי החל על העמדה לדי� של ראש ממשלה שנאש� בפלילי�
, חוק ומשפט בנושא, המאמר פונה בעיקר לדיוניה של ועדת החוקה, כדי לפרש את הטקסט

חברי הכנסת ביקשו להבחי� , רלטענת המאמ. אוליאל�אשר אינ� נדוני� כלל במאמרו של ב�
. בי� הדי� החל על שרי� שחשודי� בפלילי� לבי� הדי� החל על ראש ממשלה שחשוד בפלילי�

, אוליאל במאמרו כי אי� לראות את הטקסט החוקתי כקובע הסדר שלילי� בניגוד לטענתו של ב�
שלה הממשלה ביקשו חברי הכנסת לקבוע הסדר שלילי המונע הדחת ראש ממ: יסוד�בחוק

  .בשלב הגשת כתב אישו� נגדו
פרק ב מניח כי לנוכח תפיסת הפרשנות התכליתית בישראל יש מקו� לבחו� את שאלת 

�בהנחה שבית, ההדחה השיפוטית של ראש ממשלה במקרה של הגשת כתב אישו� נגדו

אוליאל סבור כי יש ֶחסר חקיקתי � בעוד ב�: ודוק. היסוד כשותק בסוגיה� המשפט יפרש את חוק
 הפרק מציע כי אי� 13.ולא של ֶחסר חקיקתי, הניתוח כא� הוא של פרשנות שתיקה, שאבנו

הטענה היא כי במבח� איזו� . להקיש מהדי� החל על שרי� לדי� שראוי כי יחול על ראש ממשלה
  .המשפט להימנע מלהביא לידי חילופי שלטו� בישראל�האינטרסי� על בית

� בתקופת כהונתה של ממשלת– להיות שונה  או צרי�–פרק ג בוח� א� הדי� החל שונה 

הטענה היא כי ה� הדי� המצוי וה� הדי� . אוליאל�נושא זה לא נבח� במאמרו של ב�. מעבר
�המשפט מלהדיח ראש ממשלה אפילו בתקופת ממשלת�הרצוי תומכי� בהימנעות של בית

_____________________________________  

ראו  ).12.12.2019 ,פורס� בנבו( הדי�
  לפסק13' פס, ראש ממשלת ישראל' רפול נ �7871/19 "בג  9
 ).2.1.2020, בנבופורס�  (היוע� המשפטי לממשלה' ברי נ �8145/19 "ג� בג

 .הדי�
 לפסק9' פס, 10ש "לעיל ה, רפוללכת ה  10
, בנבופורס�  (היוע� המשפטי לממשלה' שראל נהתנועה למע	 איכות השלטו	 בי �1648/20 "בג  11

טר� פורסמו שכ�  ,העתירה נדחתה על הס� תו� יממה בהנמקה שהיא מוקדמת מדי). 4.3.2020
 .ע� סיעות הביתטר� נוע� הנשיא רשמיות של הבחירות והתוצאות ה

 .בגיליו� זה" העברת ראש ממשלה תחת כתב אישו� מתפקידו"אוליאל 
ב�דניאל   12
היצירה השיפוטית "סר ראו אהר� ברק שתיקת המחוקק לבי� מילוי חֶ של ל ההבחנה בי� פרשנות ע  13

 ).1990 (267ט ל הפרקליט" השלמת חסר ופיתוח המשפט, פרשנות: לסוגיה



  �"תש כא משפט וממשל  רבקה ווייל

52  

, המשפט�פרק ד חות� בהציעו כי הגשת כתב אישו� נגד ראש ממשלה מחייבת את בית. מעבר
ולית� למערכות הפוליטיות בישראל להגיב על הפ� , להתרכז בדי� הפלילי, לפי הדי� הקיי�

  .הציבורי של הנושא

  פרשנות הטקסט החוקתי. א

  2001שנת הממשלה מ: יסוד�חוק. 1

הממשלה קובע כי הכנסת : יסוד�חוק. ההמשפט היא לשו� החוק�ביתבנקודת המוצא לדיו� 
 שיש רההורשע בעבר שאלהעביר מכהונתו ראש ממשלה , "בריהברוב ח"בהחלטה  ,רשאית

הממשלה שכ�  ,הוראה זו מיותרת,  לכאורה14.הדי� לסופי�הפ� פסקנא� בטר� , מה קלו�יע
סיו� כהונתה של ידי  וממילא הכנסת רשאית בכל עת להביא ל,נשענת על אמו� הכנסת

החידוש של ההוראה . ה של ראש ממשלה בדי�א� א� אי� הרשע, הממשלה והעומד בראשה
מה י שיש ערהבעבשל ראש ממשלה במקרה של הרשעה בפלילי� שהממשלה הוא : יסוד� בחוק

, אמו� בראש הממשלה ובממשלתו ג� מבלי להביא רוב לממשלה חלופית�קלו� נית� להביע אי
 15.צב את השלטו� בישראליימצנו כדי לישא" האמו� הקונסטרוקטיבי�אי"כנדרש תחת שיטת 

 דרושה ,דר� הכלל� על,כיו�, ממשלההנפילת ידי היה די בהצבעה נגטיבית להביא לא� בעבר 
�אי"שיטת . ממשלה אחרתג� הצבעה פוזיטיבית בעד זמנית �בו אלא ,לא רק הצבעה נגטיבית

קל יותר שהרי  , ולקד� יציבות משטריתלמנוע בחירות תכופותנועדה " האמו� הקונסטרוקטיבי
. ממשלה חלופיתתמו� בול" בעד"להצביע אשר נפילת ממשלה מידי ולהביא ל" נגד"להצביע 
הכנסת , מה קלו�י שיש ערהבמקרה של ראש ממשלה שסרח והורשע בפלילי� בעב, ע� זאת

 חברי 61ובלבד שרוב של , הדי� לסופי� הפ� פסקנמוסמכת להדיחו בהצבעה נגטיבית א� בטר� 
  .אזי יתקיימו בחירות,  חלופית א� לאחר ההדחה לא יהא רוב לממשלה16.כנסת יתמו� בהדחה

מה קלו� ייש עש רהההרשעה בפלילי� בעבר שאהממשלה ממשי� וקובע כי כ: יסוד�חוק
 ראש הממשלה והממשלה � שלכהונת, עוד לערער עליהאפשר �שאיכ� , סופיתל תהפכנ

ג� . דעת הרוב בכנסת�קולישאינה נתונה לש,  מדובר בהדחה אוטומטית17.ת לאלתרונפסק
 ,אי� חובה לקיי� בחירות,  ראש הממשלהו שלמשנפלה הממשלה בשל הרשעת, במקרה זה

  . לבחירותלביוממשלה חלופית יבהקמת שלו� יא� כ. אלא נית� להקי� ממשלה חלופית
החוק אינו מסדיר מפורשות את הדי� שאמור לחול במקרה של הגשת כתב אישו� נגד ראש 

 כ� ,הרשעה כהסדר ממצהשל ה הא� יש לראות את ההסדר החוקתי החל במקר. הממשלה
של ביחס למצב " שותק"כלראותו  או שמא יש ,הרשעהלפני להדיח ראש ממשלה אפשר �שאי

 ריבלי� הציע שהכנסת )רובי(ראוב� נשיא המדינה שא� ? הגשת כתב אישו� נגד ראש הממשלה
בשנת שיטת המשפט הישראלית מצאה את עצמה בו שמצב המיוחד לדעתה את לא נתנה 

_____________________________________  

 .הממשלה: יסוד
לחוק) א(18' ס  14
 .הממשלה: יסוד
 לחוק28' ס  15
� " בגראו. ברי כנסת לפחות ח61פירושה החלטה בתמיכת� של " ברוב חבריה"החלטת כנסת   16

 ).1969( 693) 1(ד כג"פ, שר האוצר' ברגמ	 נ 98/69
 .הממשלה: יסוד
לחוק) ד(18' ס  17
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חוק ומשפט , חוקההועדת ו לדיוני� ב,כחבר כנסת, פעיל למעשה הוא היה שות� 2019,18
חשוד שעל ראש ממשלה שיחולו  על ניסוח ההסדרי� 2001שנת ב) ועדת החוקה: להל�(

כבר אז הועלתה האפשרות הקונקרטית של ראש ממשלה שחשוד , יתר על כ�. בפלילי�
אשר לא בשלו ,  הממשלה בנימי� נתניהובפלילי� תו� התייחסות לחקירות מ� העבר נגד ראש

כ יאיר "אביו של ח, כ טומי לפיד"א� ח, טר� נוסדה" יש עתיד "19.לכלל הגשת כתב אישו�
דיוניה של ועדת החוקה היוו . היסוד�נטל חלק פעיל בדיוני� והשפיע על נוסחו של חוק, לפיד

כזיי� בזירה הפוליטית והשחקני� המר, במידה רבה דיו� מקדי� לדיו� הנוכחי המתקיי� כיו�
השוני הגדול הוא שדיוניה של ועדת החוקה . של היו� נטלו חלק פעיל בזירה המכוננת דאז

במוב� זה שה� לא נועדו באותו מועד להיטיב או להרע ע� , "מס� בערות"התקיימו מאחורי 
  20.איש קונקרטי

הממשלה : סודי�הכנסת סברה כי לפי חוק, ראשית:  המסקנות הבאותותמדיוני� אלה עול
לא היה בסמכותה להדיח ראש ממשלה אפילו , שקד� לבחירה הישירה לראשות ממשלה, היש�

את הכנסת הניע ממשלה הבחירות ישירות לראשות מעבר ל ה21.א� הוא הורשע בפלילי�
 ,ע� ביטול הבחירות הישירות. להסדיר הדחה של ראש ממשלה במקרה של הרשעה בפלילי�

לשמר את סמכותה להדיח ראש ממשלה מתפקידו במקרה של ת ביקשה הכנס, 2001שנת ב
הסמכנו את : "הסביר, אמנו� רובינשטיי�' פרופ, ראש ועדת החוקה� יושב.הרשעה בפלילי�

נכו� שזה . לסלק ראש ממשלה שהורשע בעבירה שיש עמה קלו�, בחוק החדש, הרוב בכנסת
  22". ממשלהאבל זה רלוונטי לכל ראש, היה קשור לבחירה הישירה

 לנפילת לביוהכנסת שקלה א� הדחת ראש ממשלה בשל הרשעה בפלילי� ת, שנית
רובינשטיי� ' פרופ. הממשלה כולה או שמא נית� להציע אד� אחר ממפלגתו של ראש הממשלה

הדחת ראש את והכנסת בחרה לראות , כ ריבלי� גברה" אבל עמדתו של ח,תמ� בגישה האחרונה
 הרכבת תמחייבכלנפילת הממשלה כולה וכמובילה  ,הרשעהשל במקרה אפילו  ,הממשלה

  23.ממשלה חדשה
 מנעה הדחה אוטומטית של 2001שנת ההצעה המקורית של משרד המשפטי� ב, שלישית

היועצת המשפטית . מו קלו�ידי� שיש ע�ראש ממשלה אפילו במקרה של הרשעה סופית בפסק
משפט הוא זה שמעביר את �וצא שביתי ":נימקה זאת כ�, ד סיגל קוגוט"עו, של ועדת החוקה

, יוצא ששופט שמחליט א� יש קלו� או אי� קלו� ...ולא רצינו את זה, ראש הממשלה מכהונתו

_____________________________________  

 כל את אתכ� תגררו אל אבל תשתגעו ?להשתגע רוצי� :ריבלי�" MivzakLiveמערכת חדשות   18
 .MivzakLive )4.12.2019( 311159/archives/il.co.mivzaklive.www חדשות "המדינה

ר "היו ()26.2.2001 (8, 15
הכנסת ה, חוק ומשפט,  של ועדת החוקה266' פרוטוקול ישיבה מס  19
 ). של ועדת החוקה266ישיבה : להל�) (אמנו� רובינשטיי�

20  JOHN RAWLS, A THEORY OF JUSTICE 136–41 (1971). 
ג� . סברה זו בטעות יסודה, לדעתי. 15–14' בעמ, 19ש "לעיל ה,  של ועדת החוקה266ישיבה   21

ידי הכנסת 
לפני הבחירות הישירות לראשות ממשלה לא היה קושי בהדחת ראש ממשלה על
שהרי  ,א� א� לא היה סעי� מפורש שהסדיר את סמכות ההדחה, במקרה של הרשעה בפלילי�

 .ממשלהנפילת הידי  ובכ� להביא ל,מו�א
יתה מוסמכת להביע אייהכנסת ה
 .15' בעמ, ש�  22
 .17' בעמ, ש�  23
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משפט �אנחנו לא רוצי� שבית: " היא הוסיפה והבהירה24".יודע שהוא מדיח ראש ממשלה
וט ד סיגל קוג"ועו,  חברי הכנסת שבו ודרשו הבהרות25".אוטומטית ידיח ראש ממשלה

. זה בא לכנסת להחלטה, א� יש עבירה שיש עמה קלו�: "הבהירה את עמדת משרד המשפטי�
ראוי אולי כי חברי כנסת סברו ר שאכ, יתר על כ� 26".משפט רק מחליט א� יש קלו�ה�בית

משפט �הבעיה שבית: "ד קוגוט"הבהירה עו, חלוטלהפ� נהדי� �להנהיג די� אחר אחרי שפסק
 המשנה ליוע� 27".היה לערכאה ראשונה או לערכאה שנימדיח ראש ממשלה לא קשור

רציתי להעיר שההצעה שלנו באה : " המשי� והבהיר,ד יהושע שופמ�"עו, המשפטי לממשלה
אלא בי� השאר להג� על , מושחתת, חלילה, או, מערכת משפטית מתנכלתשחשש הלא בגלל 

בו שנחרצת נגד מצב תה יועדת החוקה היועמדת המשפטני� ב,  כלומר28".המערכת המשפטית
  .הדחת ראש ממשלה בישראלידי המשפט יביא ל�בית

גישת המשפטני� ולהסמי� את הכנסת להדיח ראש את הכנסת בחרה לאמ� , רביעית
ימסר יה� ביקשו שכוח ההדחה . מה קלו�י שיש ערהממשלה לאחר הרשעה בפלילי� בעב

 ה� ביקשו להג� על 29.אל איזוני� ובלמי� בי� מערכות השלטו� בישר� שללכנסת משיקולי
ולא , ידי הע�� ה של הדמוקרטיה הישראלית כשיטה המונהגת עלימעמדה של הכנסת ועל אופי

זה כי יהא ה� ג� סברו .  ה� ראו בכ� חלק הכרחי מעקרו� הפרדת הרשויות30.ידי האליטות�על
  שהביעוכאלה היו 31.בורית בישראלילשימו במוקד המחלוקת הצ" המשפט�שירות רע לבית"

היו א� שסברו כי  32.ידי המערכת המשפטית בישראל�חשש מרדיפה של ראש הממשלה על
הכנסת עשויה לתמו� בראש ממשלה שהורשע בפלילי� בשל צורכי השעה מבחינה בטחונית 

  33.ראוי�א� היותו אד� לא�על, היה המנהיג הדרוש לדור" יפתח הגלעדי"כפי ש, או אחרת
להחמיר על עמדת משרד המשפטי� ולקבוע הדחה זאת �בכלחברי הכנסת בחרו , חמישית

ו היה גישה זגיו� מאחורי יהה. מה קלו�י שיש ערהאוטומטית במקרה של הרשעה סופית בעב
את האפשרות  נסתכבר די� סופי מונעת מח�מה קלו� בפסקי שיש ערהשהרשעה בעבשכש� 

כ� היא צריכה , לרו� לכנסת א� הושת עליו מאסר בפועל לתקופה העולה על שלושה חודשי�
אפשר להיות ראש ממשלה �אי 34.להמשי� בתפקידואת האפשרות למנוע מראש הממשלה 

 ראוי אפוא לשמר קוהרנטיות ביחס לראש ממשלה המורשע 35.בישראל מבלי להיות חבר כנסת

_____________________________________  

 .18' בעמ, ש�  24
 .19' בעמ, ש�  25
 .ש�  26
 .28' בעמ, ש�  27
 .30' בעמ, ש�  28
 ).רובי ריבלי�כ "ח (20' בעמ, ש�  29
 .ש�  30
 ).אוכ עוזי לנד"ח (25' בעמ, ש�  31
 .)כ רובי ריבלי�"ח (26
 ו21' בעמ, ש�  32
 ).כ עוזי לנדאו"ח (25' בעמ, ש�  33
 .)כ טומי לפיד" חו שליפי לבני בהערת הבהרה להצעתכ צ"ח (27' בעמ, ש�  34
 .הממשלה: יסוד
לחוק) א(21
ו) ב(5' ס  35
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א� החוק מונע ממנו את האפשרות לרו� לבחירות . די� סופי בעברה שיש עימה קלו��בפסק
  .להדיחו משהורשע באופ� שאינו נית� עוד לערעור יש א� 36,בכנסת הבאה

: יסוד� לחוק18 נחקק סעי�כאשר , 2001שנת חוק ומשפט ב,  ועדת החוקהה שלדיוני
כי ה� חברי הכנסת וה� אנשי משרד המשפטי� היו נחרצי� שהסדר זה אפוא מלמדי� , הממשלה

. סופית בפלילי�הרשעה לפני משפט מעביר ראש ממשלה מתפקידו �בו ביתשבא למנוע מצב 
לפי הסטנדרט . של הגשת כתב אישו�לשלב  ,קל וחומרדר� �על ,להסיק מכ�לכאורה נית� 

; לצור� הגשת כתב אישו� נגד ראש הממשלה די בראיות לכאורה נגדו, המקובל בדיני העונשי�
היוע� המשפטי לממשלה עשוי לגלגל , בהתקיי� סטנדרט זה. די שיש סיכוי סביר שהוא יורשע

יש צור� , כדי להרשיע ראש ממשלה,  לעומת זאת37.משפט�הכרעה לפתחו של ביתאת ה
� א� אפילו במקרה של הרשעה ביקשו מנסחי חוק38.שהאשמה תוכח מעל לכל ספק סביר

קל וחומר שה� ביקשו למנוע מת� כוח זה , היסוד להותיר את ההדחה להכרעת הרוב בכנסת
  .ישו�המשפט בשלב הלכאורי של הגשת כתב א�בידי בית

חברי הכנסת ג� הבהירו כי לדעת� הדי� החל על ראש ממשלה צרי� להיות שונה מהדי� 
א� , משפט מוסמ� להדיח שר משהוגש נגדו כתב אישו� חמור� ה� סברו כי בית. החל על שרי�

ה� , להבדיל מדינו של ראש ממשלה,  נוס� על כ�39.אי� להחיל די� דומה על ראש ממשלה
א� בטר� , מטית כבר משלב ההרשעה בדי� בעברה שיש עימה קלו�חוקקו כי שר מודח אוטו
כ דוד טל " חברי הכנסת ג� שקלו ודחו מפורשות את הצעתו של ח40.נהפכה ההכרעה לסופית

�ה� הסדירו את זהות בית,  להפ�41.להדיח ראש ממשלה משלב ההגשה של כתב אישו� נגדו

� צפו כי ייתכ� שיוגש כתב אישו� וא, המשפט שידו� בתיקיו הפליליי� של ראש ממשלה מכה�
ה� הסדירו את ניהול המשפט הפלילי ג� נגד . נגד ראש ממשלה בטר� החל לכה� בתפקידו

  42.מועמד לראשות ממשלה אשר נאש� בפלילי�

  1992שנת הממשלה מ: יסוד�חוק. 2

 בנושא הדחת ראש ממשלה על רקע פלילי נשענות 2001הממשלה משנת : יסוד�הוראות חוק
ישראל את �שנחקק כאשר אימצה מדינת, 1992הממשלה משנת : יסוד�דרי� של חוקעל ההס

, לפיכ� עיינתי א� בדיוני הכנסת בשנות התשעי�. שיטת הבחירה הישירה לראשות הממשלה
. כדי ללמוד על ההיגיו� שהנחה את חברי הכנסת בעיצוב הסדרי ההדחה של ראש ממשלה

_____________________________________  

 .הכנסת: יסוד
לחוק 6' ס  36
" ראיות מספיקות לאישו�"די ב (1982–ב"תשמה, ]נוסח משולב[ לחוק סדר הדי� הפלילי 62' ס  37

) 1997 (10, 1) 3(אד נ"פ,  המדינהתפרקליט' ניהב  �2534/97 "בג; )אד� לדי�לצור� העמדת 
 ).סטנדרט של סיכוי סביר(

לא יישא אד� באחריות פלילית לעבירה אלא א� כ�  ("1977–ז"תשלה, כב לחוק העונשי�34' ס  38
 ").היא הוכחה מעבר לספק סביר

ר "היו ()27.2.2001 (16, 15
הכנסת ה, חוק ומשפט,  של ועדת החוקה268' פרוטוקול ישיבה מס  39
 .) של ועדת החוקה268ישיבה : להל�) (אמנו� רובינשטיי�

 .הממשלה: יסוד
 לחוק23' ס  40
 .18' בעמ, 39ש "לעיל ה,  של ועדת החוקה268ישיבה   41
 .2001–א"תשסה,  לחוק הממשלה4' ס; הממשלה: יסוד
 לחוק17' ס  42
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תחלה מוסרת חסינותו של ראש : "הבהיר, ל לי�אוריא, חוק ומשפט, ראש ועדת החוקה�יושב
בשלב הבא הוא . לאחר מכ� מתנהל משפט במש� תקופה מסויימת. בלי המשפט, הממשלה

כ "כאשר תהה ח,  יתר על כ�43".הוא עדיי� מתפקד כראש הממשלה, לאחר שהורשע... מורשע
יבת להעביר את הכנסת אינה חי: "הראש�  ענה יושב44,"'?רשאית הכנסת'מה פירוש "יצחק לוי 

: כ לוי" בתגובה נזעק ח45".אולי היא רוצה איש פלילי כראש ממשלה. ראש הממשלה מכהונתו
 על כ� השיב 46".מדובר בעבירה שיש עימה קלו�. אני המו�, רבותי. אני לא מבי� אי� אפשר"
אבל אנחנו הולכי� לתק� : "כ לוי לא ויתר" ח47".זה ג� המצב היו�: "כ אמנו� רובינשטיי�"ח

קוד� כל זה : "כ רובינשטיי� הסביר" אול� ח48".זה לא מוב� לי. את המצב הקיי� בחוק יסוד
 –הדבר המקובל בכל הפרלמנטי� בעול� שבה� יש משטר נשיאותי ותהלי� של הדחה 

IMPEACHMENT .הברית � זאת אומרת שהקונגרס האמריקני אינו חייב להדיח את נשיא ארצות
צרי� לומר שבמקרה כזה , לא: "כ לוי התעקש" ח49".� ביותרג� א� הוא נתפס בדברי� החמורי

בלי תהלי� של הדחה , כלומר: "כ רובינשטיי� בפליאה" על זאת השיב ח50".הוא מודח מאליו
  51".אי� דבר כזה בשו� מקו� בעול�? על ידי הכנסת

להבהיר , רחל מלחי, בישיבה נוספת של הוועדה ביקשה היועצת המשפטית של הוועדה
כ לוי ג� דרש " ח52".כשיש קלו�... שמדובר בהעברה מכהונה רק במקרה של הרשעה"בניסוח 

ולא ברוב מוחלט של , שיהיה אפשר להדיח את ראש הממשלה ברוב רגיל לאחר הרשעה בקלו�
 חברי כנסת להדחת ראש 61היסוד רוב של � אול� בסופו של דבר דרש חוק53. חברי כנסת61

כ "פי הצעתו של ח� על54.כ ד� מרידור"שפטי� חוזאת בשל דרישתו של שר המ, הממשלה
הכנסת לא יחולו : יסוד�ב לחוק�42א ו42רובינשטיי� הוכנסו א� הוראות מפורשות כי סעיפי� 

בשעה שחבר כנסת שהורשע בעברה שיש עימה קלו� מושעה ,  הנה כי כ�55.על ראש הממשלה
כ רובינשטיי� "ביקש ח 56,הדי� נהפ� לסופי�וא� נפסקת חברותו בכנסת משעה שפסק, לאלתר

א� ישעו אותו ", כ רובינשטיי�"בלשונו של ח. להימנע מהחלת די� דומה לגבי ראש הממשלה
  57".הרי דינו כאילו התפטר מתפקיד ראש הממשלה, בתור חבר הכנסת

_____________________________________  

11.12.1990 (23, 12
הכנסת ה, חוק ומשפט,  של ועדת החוקה200' פרוטוקול ישיבה מס  43.( 
 .25' בעמ, ש�  44
 .ש�  45
 .ש�  46
 .ש�  47
 .ש�  48
 .ש�  49
 .26' בעמ, ש�  50
 .ש�  51
: להל�) (21.5.1991 (26, 12
הכנסת ה, חוק ומשפט,  של ועדת החוקה258' פרוטוקול ישיבה מס  52

 ). של ועדת החוקה258ישיבה 
 .28' בעמ, ש�  53
2.7.1991 (21, 12
הכנסת ה, משפטוחוק ,  של ועדת החוקה276' פרוטוקול ישיבה מס  54.( 
 .32' בעמ, 52ש "לעיל ה,  של ועדת החוקה258ישיבה   55
 .הכנסת: יסוד
ב לחוק42
א ו42' ס  56
 .32' בעמ, 52ש "לעיל ה,  של ועדת החוקה258ישיבה   57
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מכיוו� שחברי הכנסת ביקשו שראש הממשלה ימשי� בתפקידו ג� במהל� המשפט הפלילי 
ה� קבעו שיהא הרכב של , ראשית. י� לגבי אופ� ניהול המשפטה� קבעו הסדרי� מפורט, נגדו

בנושא משרה בעלת חשיבות , כיוו� שמדובר באד� שנבחר על ידי הע�", שלושה שופטי�
שכאשר יושבי� שלושה " ה� סברו 58". מדובר כא� ג� בתדמיתה של המדינה–לאומית עליונה 

  59".ר כאשר יושב שופט אחדשופטי� הסיכויי� שתתקבל החלטה נכונה יותר גדולי� מאש
חברי הכנסת קבעו כי הערכאה הראשונה שתדו� בעניינו של ראש ממשלה שהוגש , שנית

בכ� ה� רצו למנוע . אפילו א� מדובר בעוו�, משפט מחוזי�נגדו כתב אישו� לעול� תהא בית
כי , וכל הע� יעמוד ויחכה", מצב שבו עניינו של ראש הממשלה מתברר בשלוש ערכאות

  60".הוא ח� מפשע והוא ממשי� לתפקד, כל עוד הוא לא מורשע, י�בינתי
כ "ח. המשפט המחוזי בירושלי��חברי הכנסת קבעו כי כתב האישו� יוגש לבית, שלישית

ומקו� מושבה של הממשלה הוא , כי הוא ראש הממשלה? למה בירושלי�: "דוד ליבאי הסביר
, גדו הוא מפסיק לכה� כראש ממשלהלו היית� אומרי� שע� הגשת כתב אישו� נ... ירושלי�

 ואינני רוצה שהוא יפסיק –אבל א� הוא לא מפסיק לכה� , אולי הייתי שוקל שוב את הדברי�
 אינני רוצה שהוא יצטר� לבקש חסדי� –ייתכנו כל מיני מצבי� , לכה� רק על סמ� כתב אישו�
  61".כדי שישפטו אותו בירושלי�

כ מרדכי וירשובסקי "הפציר ח, 1992 בשנת ,היסוד�במועד הקריאה השלישית של חוק
לקבוע הדחה אוטומטית של ראש הממשלה במקרה של הרשעה , בפע� האחרונה, בחבריו

 כאילו 62,"דיקטטוריאלי"הוא טע� כי כל הסדר אחר הוא . בפלילי� בעברה שיש עימה קלו�
 התריע כי  הוא63".הוא לא יכול לטעות, הוא לא יכול לחטוא, האפיפיור"ראש הממשלה הוא 

 61 אול� הכנסת בחרה לקבוע כי רק רוב של 64".מפלצת קונסטיטוציונית קפקאית"מדובר ב
וג� זאת רק , חברי כנסת רשאי להדיח ראש ממשלה שהורשע בפלילי� בעברה שיש עימה קלו�

 החמירה הכנסת ע� ראש הממשלה 2001בשנת ,  מבחינה זו65.הדי� נהפ� לסופי�לאחר שפסק
הכנסת . ומטית לראש הממשלה משהורשע סופית בעברה שיש עימה קלו�בקובעה הדחה אוט

א� הסיכו� המוסדי שא� היא לא תצליח להביע אמו� � הייתה נכונה לקבוע הדחה אוטומטית על
בתקופת הבחירות הישירות , לעומת זאת. יגרור הדבר בחירות לכנסת, בממשלה חלופית
די� סופי � הרשעה בפלילי� בפסקהחלטה על הדחת ראש ממשלה בגי�, לראשות הממשלה

� משכ� היא הייתה יוצרת אי66.דלב בהייתה מחייבת בחירות מיוחדות לראשות הממשלה

_____________________________________  

ר "היו) (9.7.1991 (28, 12
הכנסת ה, חוק ומשפט, חוקה של ועדת ה279' פרוטוקול ישיבה מס  58
 .)יצחק לוי

 ).רחל מלחיועדה והיועצת המשפטית של ה (29' בעמ, ש�  59
 ).באיכ דוד לי"ח (29' בעמ, ש�  60
 .ש�  61
 .2024ב "כ התשנ"ד, )6.1.1992 (12
 של הכנסת ה367' פרוטוקול ישיבה מס  62
 .ש�  63
 .ש�  64
 ). שאינו בתוק�,1992שנת היסוד מ
 מדובר בחוק( 214 ב" התשנח"ס, הממשלה: יסוד
  לחוק26' ס  65
 .ש�  66
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אבל לא הייתה יוצרת סיכו� אישי מיידי לחברי הכנסת שה� לא , ודאות במערכת הפוליטית
  .ייבחרו מחדש לכנסת

  פרשנות תכליתית. 3

באמצעות  ת של ראש ממשלה בישראלעד כה ניתחנו את הדי� החל בשאלת ההדחה השיפוטי
ה של הפסיקה הישראלית תגישאול� . היסוד ובהיסטוריה החקיקתית שלו�עיו� בלשו� חוק

 ואפילו דיוני הכנסת ה� רק היסוד�לשו� חוק.  אלא תכליתית,לפרשנות אינה טקסטואלית
המדינה נית� לערכי , בנושאי� חוקתיי�במיוחד , משקל מכריע. תחילת הדיו� בפרשנות הדי�
  67.כמדינה יהודית ודמוקרטית

הפסיקה התקדימית בעניי� הדחת� של נבחרי ציבור שהואשמו בפלילי� ניתנה באותו יו� 
השר אריה דרעי וסג� השר רפאל , ס"בשתי פרשות שעסקו בעניינ� של שני חברי מפלגת ש

חד של א�שתיה� ניתנו בהסכמה פה. כשכל אחת מה� מפנה אל רעותה ומסתמכת עליה, פנחסי
 והשופט ברק כותב את 68דרעיהדי� העיקרי בפרשת �כשהנשיא שמגר כותב את פסק, ההרכב

הממשלה לא כלל : יסוד� שתיה� ניתנו במועד שבו חוק69.פנחסיהדי� העיקרי בפרשת �פסק
המעורבי� בפרשיות ) להבדיל מראש ממשלה(הוראות באשר לדינ� של חברי ממשלה 

היעדר הוראות מפורטות מתיר העברה מתפקיד ", די��סקילגישת השופטי� באות� פ. פליליות
במיגוו� רחב יותר של מקרי� מאשר אלו המפורטי� בחוקי� הדני� בנבחרי� אחרי� או בנושאי 

  70".משרה ממוני�
התייחס , ג� כאשר בחרה הכנסת להסדיר תנאי העברה מהתפקיד בשל מעורבות בפלילי�

�תפקיד או תנאי כשירות לתפקיד משו� תנאילסעיפי� הקובעי� תנאי העברה מהמשפט �בית

 בעת הגשת כתב �להחיל חובת פיטוריאת האפשרות המשפט �שאינ� שוללי� מבית, מינימו�
ידי �הנבחרי� ישירות על, המשפט ביחס לראשי ערי�� כ� נהג בית.אישו� בנסיבות חמורות

) קתי או החוקיקבועי� בטקסט החוה( הפסיקה הבחינה בי� תנאי כשירות לתפקיד 71.הציבור
נתו� לביקורת אשר  (ותפקידמשרה מ�נושאא� להעביר של גו� מנהלי הדעת �קולילבי� ש

נגדו שהוגש מ ותפקידשל איש ציבור מהעברה �הפסיקה נקטה עמדה שאי). המשפט המנהלי
מצד באופ� קיצוני מידתי �סביר או לא�דעת לא�קולישהיא בגדר  חמורות רותכתב אישו� בעב

 ובי� , המוסמכת להעביר ראש עיר מתפקידו,דובר במועצת העירמבי� ש – יוהממוני� על

_____________________________________  

 ).1994 (98–89  פרשנות חוקתית–כר� שלישי  פרשנות במשפטאהר� ברק   67
) 1993 (404) 5(ד מז"פ, ממשלת ישראל' התנועה למע	 איכות השלטו	 בישראל נ �3094/93 "בג  68

 ).דרעיפרשת : להל�(
ד " פ,ראש ממשלת ישראל' רחי� למע	 מינהל תקי	 וטוהר המידות נ אז–אמיתי  �4267/93 "בג  69

 ).פנחסיפרשת : להל�) (1993 (441) 5(מז
 ).הנשיא שמגר (421' בעמ, 68ש "לעיל ה, דרעיפרשת   70
אש עיריית רמת ר' נומשפטי אזרחי� למע	 מנהל תקי	 וצדק חברתי  –� "אומ �4921/13 "בג  71

הדגישה כי , הדי� העיקרי
שכתבה את פסק, ה לנשיא נאור המשנָ .)2013( 135) 3(ד סו"פ ,השרו�
 והאחרו� יכול א� לפזר את המועצה המקומית ולמנות ,השלטו� המקומי כפו� לשלטו� המרכזי

 ).דינה
פסק ל35' פס, ש�(ועדה קרואה לניהולה 
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 השיקול המכריע בכל 72.�מתפקידאו סג� שר  המוסמ� להעביר שר ,ממשלההשמדובר בראש 
�בית 73.די� היה הגנה על אמו� הציבור ביושרה של המערכת הציבורית בישראל�אות� פסקי

, ו על שלא התפטרו מיוזמת� לנוכח הנסיבותהמשפט ביקר פעמי� רבות את אישי הציבור הלל
 בעוד במדינות רבות אחרות הנוהג החוקתי מדרב� 74.א� לא הותיר סוגיה זו למשפט הציבור

המשפט לאכו� נורמה זו על � בישראל בחר בית75,אישי ציבור להתפטר על רקע חשדות נגד�
  .אישי ציבור באמצעות המשפט המנהלי
דינו של הנשיא �המשפט נית� למצוא בפסק�ל ביתכרסו� מסוי� בעמדה עקבית זו ש

טר� אדרש . "2014כ צחי הנגבי לסג� שר החו� בשלהי "גרוניס בעניי� מינויו של ח) 'בדימ(
כשירות 'אבקש להעיר כי נית� להטיל ספקות בתחולתה של ההלכה שלפיה ... לשאלת סבירות

ראשונות שניתנו בסוגיה נתקבלו כי ההלכות ה, יש לזכור. על ענייננו' דעת לחוד�לחוד ושיקול
היסוד אינ� מהווי� �נקבע כי חוקי, נוכח חלל חקיקתי זה. היסוד�על רקע חוסר חקיקתי בחוקי

� גרוניס כתב את פסק) 'בדימ( הנשיא 76".אול� בענייננו לא קיי� חלל חקיקתי... 'הסדר שלילי'

ק� הסתייגו מהביקורת חל. דינו�וכל השופטי� הצטרפו לתוצאת פסק, הדי� העיקרי בפרשה זו
, הנשיא גרוניס ג� הדגיש. אגב זו�א� לא התייחסו לאמרת, הכללית שלו על עילת הסבירות

את התוצאות האבסורדיות המתקבלות מהדי� ההלכתי , �"אומבפסיקת המיעוט שלו בפרשת 
, שבמסגרתו נבחרי ציבור מועברי� מתפקיד� בשל כתבי אישו� חמורי� א� נית� עדיי�, הקיי�

. לבחור בה� מחדש בבחירות מקומיות או ארציות לפני הרשעת� בדי�, פי אותו די� הלכתיל
תוצאות אבסורדיות אלה מלמדות כי ספק א� יש מקו� להעביר אישי ציבור מתפקיד� , לשיטתו

  77.בשל כתבי אישו� לפני הרשעה בדי�
 את הזכות הפסיקה אינה נכונה לשלול מחשודי� בפלילי�, לפי הדי� הקיי�, מכל מקו�

� לפיכ� גישתו של ב�. יסוד� להיבחר למוסדות השלטו� בהעדר הוראה מפורשת בחוק או בחוק

המרחיבה את תפיסת הדמוקרטיה המתגוננת למקרי� של חשדות למעשי שחיתות של , אוליאל
א� לא המרכזי ,  אחד המנגנוני� המרכזיי� של דמוקרטיה מתגוננת78.היא בעייתית, אישי ציבור

הוא פסילת מפלגות ומועמדי� מלחדור למוסדות השלטו� ולהרוס את הדמוקרטיה , מביניה�
 א� אפילו הפסיקה המרחיבה בנוגע להעברה מכהונה מקפידה להג� על הזכות 79.מבפני�

הפסיקה הקיימת אינה רואה אפוא באישו� פלילי סיכו� . לבחור ולהיבחר לפני הרשעה בפלילי�

_____________________________________  

 .1פרק ב
תת, 12ש "לעיל ה, אוליאל
ב�ראו לסקירת הפסיקה   72
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Balances, 19(2) THEORETICAL INQ. LAW 705 (2018). 
המסקנה ("דינו של השופט רובינשטיי� 
ד לפסק'  פס,71ש "לעיל ה, �"אומפרשת , למשל, ראו  74
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דינו של הנשיא 
  לפסק24' פס, שר החו�' התנועה למע	 איכות השלטו	 בישראל נ �3997/14 "בג  76
 ).12.2.2015, פורס� בנבו( גרוניס )'בדימ(

 . של הנשיא גרוניסנויד
פסק, 71ש "לעיל ה, �"אומפרשת   77
 .12ש "לעיל ה, אוליאל
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היא אינה רואה אפוא בחשד . פסילה מלרו� בבחירותלדמוקרטיה המצדיק התגוננות בדמות 
יש לזכור כי אחת הדרכי� השכיחות של משטרי� . לפלילי� משו� עניי� לדמוקרטיה מתגוננת

 80.דמוקרטיי� למנוע תחרות על הכוח היא האשמת גורמי� אופוזיציוניי� במעשי שחיתות� לא
 בהעדר רות לפני הרשעה בדי�לא בכדי ראוי שהפסיקה תמשי� להג� על הגישה למערכות הבחי

  .חקיקה מפורשת אחרת

  הכנסתפרשנות שתיקת . ב

ביחס לשאלת  –קובע הסדר שלילי כולא  –הממשלה כשותק : יסוד�א� נית� לקרוא את חוק
יש לפנות להסדרי� אזי ,  ראש ממשלה במקרה של הגשת כתב אישו� נגדוו שלהדחת

ידי הציבור לעמוד בראש �באופ� ישיר עלבה� הנשיא נבחר ש, בשיטות נשיאותיות. משלימי�
דר� הכלל באופ� מפורש את אופ� הדחת הנשיא במקרי� �חוקות מסדירות על, הזרוע המבצעת

ה� . א� כי המעשה אינו חייב לעלות כדי עברה פלילית,  כגו� בגידה,של מעשי� חמורי�
יטות  בש81.מחוקקב, או אפילו רוב מיוחד, מוסרות את תהלי� ההדחה להחלטת רוב

 ,המונעת את העמדתו לדי�,  במדינות רבותטריות ראש ממשלה נהנה מחסינות דיוניתנפרלמ
היא תהלי� המסור של חבר פרלמנט הסרת חסינותו הדיונית . מכוח היותו חבר פרלמנט

 לדי� פלילי בזמ� ולהעמידאפשר �איללא הסרת החסינות הדיונית . לשליטת הרוב הפוליטי
את  לדי� משסיי� ולהעמידאפשר יהיה ו ,ישנות נפסקי מרו� ההת82.חה וממילא אי� הד,הכהונה
ת ו הרשות המבצעת והרשות השופטת בפעול� שלהתערבותאת  הרעיו� הוא למנוע 83.כהונתו

 משו� שדעותיו פרלמנטהיסטורית הרצו� היה ג� למנוע התנכלות לחבר מבחינה . הפרלמנט
ה� שיטות נשיאותיות וה� שיטות  84.תאינ� נוחות לרוב הפוליטי או לאליטות המקצועיו

ה� . פרלמנטריות מאפשרות אפוא הדחה של ראש הזרוע המבצעת בפיקוח רוב של המחוקק
א� דורשות אישור רוב , מכירות בכ� שלעיתי� יש להדיח את ראש הזרוע המבצעת בי� בחירות

_____________________________________  

80  Miriam Berger, Saudi Arabia’s Crackdown on Dissent Keeps Going. Here are the Latest 
Arrests, WASH. POST (Nov. 26, 2019), www.washingtonpost.com/world/2019/11/26/saudi-
arabias-crackdown-dissent-keeps-going-here-are-latest-arrests/; Iran Arrested 7,000 in 
Crackdown on Dissent During 2018 – Amnesty, BBC NEWS (Jan. 24, 2019), www.bbc.com/ 

news/world-middle-east-46984649. 
שני שלישי�  דורשת רוב של אית החוקה האמריק.U.S. CONST. art. I, §3 cls. 6–7, למשל, ראו  81

ההדחה מאפשרת להעמיד את הנשיא  . הנוכחי� בדיו� כדי להרשיע ולחייב בהדחהטמחברי הסנ
 ).ש�(למשפט פלילי 

82  European Parliament, Parliamentary Immunity in the Member States of the European 
Community and in the European Parliament (Directorate-General for Research, Working 

Paper, 1993).תחת המודל של וסטמינסטר ,  ע� זאת)Westminster( , חברי פרלמנט אינ� נהני�
 .100' בעמ, ש�. מחסינות דיונית

חוק חסינות חברי : להל� (1951–א"תשיה, זכויותיה� וחובותיה�, חוק חסינות חברי הכנסת ל6' ס  83
 ).הכנסת

84  Simon Wigley, Parliamentary Immunity: Protecting Democracy or Protecting 
Corruption?, 11 J. POL. PHIL. 23 (2003). 
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חוקק בצוק העיתי� הרוב של המ. של המחוקק כדי להקנות למהל� לגיטימציה דמוקרטית
  .מקנה לגיטימציה להתערבות בתוצאות הבחירות בדר� של הדחה

בפלילי� גררו לעיתי� שנחשדו  חברי כנסת � שלחסינותבנוגע לכנסת של הבאר� החלטות 
 ,�" בעקבות התערבות בג,2005שנת  ב85.פג� בקבלת ההחלטה� בעילה של "בגשל התערבות 

 1951–א"התשי, זכויותיה� וחובותיה�, כנסתההחליטה הכנסת לשנות את חוק חסינות חברי 
כנסת חסינות דיונית אלא א� ההמחדל כיו� היא שאי� לחברי �רתבר 86.)חוק החסינות: להל�(

 חשוב להבי� שתהו� פעורה בי� שני 87. לה�הה� דורשי� חסינות כזו והרוב מחליט להקנותכ� 
לא להעניק הוא ר אחודבר , לשלול מאד� חסינות שהוא נהנה ממנההוא דבר אחד : ההסדרי�

למ� , אכ�. מאד� חסינות המוקנית לו היא חמורה יותרל החלטה לשלוה. לו חסינות שאי� לו
 והכנסת אינה נוהגת לית� ,לבקש החלת חסינות, א� בכלל, שינוי הדי� חברי הכנסת ממעטי�

לא דנה הכנסת במקרה המיוחד של העמדה , 2005שנת נה חוק החסינות בש�ר שא כ88.חסינות
לפיכ� חוק החסינות מאפשר הגשת כתב אישו� נגד ראש הממשלה . י� של ראש ממשלהלד

אבל אי� חוק החסינות מסדיר א� יש להדיח , תחליט הכנסת להקנות לו חסינותכ� אלא א� 
  .ראש ממשלה משהוגש כתב האישו� נגדו

ולא מוש� , חסינות מהכנסתלבקש ראש הממשלה נתניהו התעקש  אילוההנחה היא שג� 
 לבקשתו ובי� היה שועה בי� משו� שהרוב לא , לטובתוהייתה עומדתהיא לא , ת בקשתוא

 העילות .ת חסינות לפי הדי� החדש החל בסוגיהיתקיימו העילות המצדיקות הקניהמשו� שלא 
ולא ", �"דעת מהותי מעבר למה שִאפשר בג�החדשות נועדו לאפשר לכנסת להפעיל שיקול

יו מחייבות את  עילות אלה ה89".ו של היוע� המשפטי לממשלהלהיות מוגבלת לבחינת שיקולי
שהעברות שבה� הואש� חוסות תחת החסינות : ראש הממשלה להוכיח אחת מאלה בענייננו

או שאי� אינטרס ציבורי ; לב או תו� הפליה�שכתב האישו� הוגש בחוסר תו�; המהותית
 ג� 90.של ממש לייצוג הבוחרי�משמעותי בבירור כתב האישו� ואילו ניהול ההלי� יגרו� נזק 

המשפט � יש סיכוי שבית, פי אחת מעילות אלה� אילו הקנתה הכנסת חסינות לראש הממשלה על
  .היה מתערב בעילה של פג� בקבלת ההחלטה

_____________________________________  

) 2005 (865) 5(ד נט"פ, דת הכנסתוע' התנועה למע	 איכות השלטו	 בישראל נ �11298/03 "בג  85
ד "פ, כנסת ישראל' פנחסי נ �1843/93 "בג ;)� ההצבעות הכפולותי בעניגורולובסקיפרשת (

 ).1995 (661) 1(מט
, )חסינות בפני די� פלילי) (34' תיקו� מס(זכויותיה� וחובותיה� , הצעת חוק חסינות חברי הכנסת  86

 .) חוק חסינות חברי הכנסתהצעת: להל� (172, 170ח "ה, 2005–ה"התשס
החלטתה , א� ועדת הכנסת מחליטה לדחות בקשת חסינות. חוק חסינות חברי הכנסתל 13
 ו4' ס  87

אישור רוב במליאת ג� נדרש , עתר לבקשהיא� היא מחליטה לה. ))1ג(13' ס, ש�(היא סופית 
 .))ו(–)ה (13'  ס,ש� (הכנסת בהצבעה גלויה

המשרוקית . נתניהו רוצה חסינות כמו פע�: צי� וקניית זמ�"בג, סחבת"יפתח בריל ודרור שרו�   88
 .www.globes.co.il/news/article )17.5.2019( גלובס" של גלובס בדקה מי עשה זאת לפניו

aspx?did=1001285971) כ סעיד נפאע ביקש חסינות מהכנסת בגי� כתב אישו� על פגישה ע� "ח
 ועדת הכנסת להקנות ה שלבהקשר זה החלטת).  בקשתוועדת הכנסת דחתה את �,סוכ� זר בסוריה

ועדת הכנסת אישרה את בקשת החסינות "ראו עקיבא נוביק (היא חריגה כ חיי� כ� "חסינות לח
-13news.co.il/item/news/domestic/crime-law/haim-katz )4.2.2020( 13חדשות " של חיי� כ�

immunity-999475.( 
 .86ש "לעיל ה, סתהצעת חוק חסינות חברי הכנ  89
 .לחוק חסינות חברי הכנסת) 3)(א(4' ס  90
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ראש , לכאורה? החל על שרי� לדי� החל על ראש ממשלהההלכתי מהדי� הקיש הא� יש ל
� את ראש "ייב בג ביחס לשרי� ִח 91.ווי� בי� שרי הממשלההממשלה הוא ראשו� בי� ש

 אמו� הציבור � של משיקולי, חמורותרותהממשלה לפטר� משהוגש נגד� כתב אישו� בעב
הדי� ביחס לשרי� התפתח במקורו בהלכת , ע� זאת 92.ביושרת המערכת השלטונית בישראל

אול� . דהיסו� א� א� הוא נותר על מכונו ג� משהוסדר הנושא בחוק,  על רקע ֶחסר חקיקתידרעי
, יתר על כ�. ומכא� שאי� מקו� להיקש, אי� ֶחסר חקיקתי ביחס לראש ממשלה שנאש� בפלילי�

אי� מקו� , ג� אילו הנחנו שקיי� ֶחסר חקיקתי ביחס להגשת כתב אישו� נגד ראש ממשלה
שר מפנה את ר שאכ. להקיש מהדי� ההלכתי החל על שרי� לדי� שראוי להחיל על ראש ממשלה

, ראש הממשלה מתפטר או מודחר שאכ, לעומת זאת. ה ממשיכה לתפקדהממשל, מקומו
חס לזהותו יהממשלה בחר להתי: יסוד�חוק. הממשלה: יסוד�הממשלה כולה נופלת לפי חוק

ההנחה היא . של ראש הממשלה כקריטית ליציבותה של הקואליציה ולאמו� הכנסת בממשלה
 לו אוטומטית תמיכת הקואליציה או י� לא מובטח,שא� אד� אחר יעמוד בראשות הממשלה

נבצרות של , בי� מחמת פטירה –בה� מוחל� ראש ממשלה ששלל המצבי� י בלג. אמו� הכנסת
הממשלה כי יש לראות את הממשלה כולה כאילו : יסוד�קבע חוק –התפטרות או הדחה , קבע

על ראש הממשלה החדש לבקש ו ,ממשלה חדשהשל  הנדרשת הרכבבמצב זה  93.התפטרה
הממשלה היא שריד לשיטת : יסוד�גישה זו של חוק. ממשלתובאמו� הכנסת פעיל את אופ� ב

�נשיאותית בשיטת �היא מותירה סממ� של שיטה מעי�. הבחירות הישירות שנהגה באר
זכה שבו אמו� בשמעו� פרס לא זכה . סטורי הישראלייהיא נתמכת בניסיו� הה. המשפט שלנו

 שהחליפה את אהוד אולמרט בראשות תנועת ,י� בציפי לבני הוא הד94.רבי� מהציבור הישראלי
הממשלה לא ִאפשר פיטורי שר ללא : יסוד�בתקופה שבה חוק, 1981לפני , למעשה 95.קדימה

  96.המשיכו שרי� בכהונת� בתקופת המשפט הפלילי נגד�, נפילת הממשלה כולה
ל הגשת המשפט מבקש לפרש את שתיקת המחוקק ביחס לדי� החל במקרה ש�ביתר שאכ

א� . פרשנותנטרסי� כחלק ממלאכת הי עליו לערו� איזו� א,כתב אישו� נגד ראש הממשלה
 לאומיי� של ישראל� הבי�יפגעו המוניטי� יאזי , המשפט יותיר את ראש הממשלה בתפקידו� בית

. הכפיי� הציבורי� יפגע נקיו�כ� י� כמו. בראש המדינה עומד לדי� פלילישהניצב  לנוכח העובדה
העומד בראש המערכת ר שאכ, בור בפרטיולעובדי הצ, בור כולוי שלילית לצהזו דוגמ

ידי �החלטות עלהחשש לניגוד ענייני� בקבלת ג�  יש 97.השלטונית בישראל חשוד בפלילי�

_____________________________________  

דינה 
 לפסק16' פס, ראש ממשלת ישראל' מפלגת יש עתיד בראשות יאיר לפיד נ �3132/15 "בג  91
המשפט החוקתי של  אמנו� רובינשטיי� וברק מדינה ;)13.4.2016 ,פורס� בנבו(של הנשיאה נאור 

 .)2005, מהדורה שישית (834  רשויות השלטו� ואזרחות–ישראל 
 .68 ש"לעיל ה, דרעיפרשת   92
בה� הממשלה נחשבת כמתפטרת בשל שהממשלה מפנה לשלל המצבי� : יסוד
לחוק) א(30' ס  93

 .השינוי בזהות ראש הממשל
 News!וואלה" ל פרס לראשות הממשלהדרכו רצופת הכישלונות ש: ?'אני הפסדתי'"אלי אשכנזי   94

)1.10.2016( news.walla.co.il/item/3001597. 
 מעריב" בנילהעשור האבוד של ציפי : מהניצחו� על נתניהו ועד הפרישה מהפוליטיקה"אייל לוי   95

)9.2.2019( www.maariv.co.il/elections2019/opinions/Article-683956. 
 .414' בעמ, 68ש " לעיל ה,דרעי פרשת  96
על ) (גנוסרפרשת ) (1993 (262, 229) 2(ד מז"פ, שר הבינוי והשיכו	' אייזנברג נ �6163/92 "בג  97

 ).יושרה של הרשות המבצעתאמו� הציבור בשל חשיבות ה



  ?הא� הדחה שיפוטית של ראש ממשלה בישראל היא חוקתית  �"תש כא משפט וממשל

63  

שלו� או יציאה למלחמה בדבר כריתת הסכ� עלול לקבל החלטות שכ� הוא  ,ראש הממשלה
סכנה שענייני ג�  יש 98.הקהל בעניינו�ל דעתכדי להשפיע ערק , שאינ� מיטיבות ע� הציבור

יפגעו היעילות ובתו� כ� י ,טיפול הראוי כי ראש הממשלה עסוק בפלילי�בהמדינה לא יזכו 
לו איבורית היה עדי� ימבחינה מוסרית וצ, אכ�. הזרוע המבצעתוהאפקטיביות של עבודת 

יש ו ,שו� נגדומתפקידו משהוחלט להגיש כתב איבנימי� נתניהו ראש הממשלה התפטר 
  99.תפטר מעצמוהלא מש והמשפט להדיח�ביתאת  חייבוקולי� אלה יהסבורי� כי ש

אזי במקו� ,  שחשוד בפלילי�המשפט יורה על הדחת ראש ממשלה�א� בית, מאיד� גיסא
וזאת  ,המשפט� ידי בית� יוכתבו עלה� , ידי הבוחר� יקבעו עלישזהות הממשלה והעומד בראשה 

. זו סכנה גדולה ה� למשטר הדמוקרטי וה� למערכת המשפטית בישראל. הרשעה בדי�עוד לפני 
המשפט העליו� האמריקאי �רונלד דוורקי� ביקר קשות את בית' פרופ. בלהות חוקתי�זה חלו�

בוש הב� כמנצח בבחירות ' ורג'שהובילה להכרה בג, על עצירת הספירה החוזרת בפלורידה
ממשלה לפני הרשעה בדי� היא התערבות  הדחה שיפוטית של ראש ה2000.100שנערכו בשנת 

 Bush v. Goreדי� �ישירה משמעותית יותר במערכת הפוליטית מזו הגלומה בפסק
המשפט יוכל להוציא את ראש הממשלה � ביתשיש ג� חשש שהציבור לא יאמי�  101.האמריקאי

כרסו� חמור בלגיטימציה של הרשות השופטת וחשש  ויהא , מתפקידו אותוזכאי לאחר שהדיח
המשפט לא ידיח ראש ממשלה בישראל �בי� שתי האפשרויות הללו עדי� שבית. לעיוות די�

  .בשלב הגשת כתב אישו�
 זו ,פ�לה. אי� ג� לחשוש לפגיעה בעקרו� שלטו� החוק א� ראש הממשלה לא יודח

 ירכי� ראש ויעמוד , בתפקידו ככזה,ראש ממשלה. עוצמתה של מערכת שלטו� החוק בישראל
ג� מלכי בית דוד בדי� העברי עמדו לדי� לפני דייני . רכאות השיפוטיותפני העללדי� 

עמד לדי� ר שא ג� באיטליה המשי� ראש הממשלה ברלוסקוני בתפקידו א� כ102.ישראל
  103.פלילי

.  מאליהתאי� היא מובנ. העמדה לדי� של ראש ממשלה מכה�האי� להקל ראש במשמעות 
עמדת משרד המשפטי�  104,מחלוקת משפטיתא� שהנושא שנוי ב, למשל, איתבשיטה האמריק

_____________________________________  

תקופת "ו רבקה ווייל ראש ממשלה סבור כי זו הקדנציה האחרונה שלו ראשעל בעיית הנציג מקו�   98
ווייל : להל� ()2010 (167 יג משפט וממשל" מעבר
על סמכויותיה של ממשלת: בי� השמשות

 .")תקופת בי� השמשות"
 .2פרק ב
תת, 12ש "לעיל ה, אוליאל
ב�  99

100  Ronald Dworkin, A Badly Flawed Election, N.Y. REV. BOOKS (Jan. 11, 2001), 
www.nybooks.com/articles/2001/01/11/a-badly-flawed-election/ .ורקי� פיתח את שדו א�

המשפט 
הדי� ביטוי לאינטרס מוסדי של בית
הוא ראה בפסק, תפיסת הפרשנות התכליתית
 Charles Fried, with reply by ראו . שיש לו השפעה על מינוי שופטי�,בהשפעה על זהות הנשיא

Ronald Dworkin, ‘A Badly Flawed Election’: An Exchange, N.Y. REV. BOOKS (Jan. 22, 
2001), www.nybooks.com/articles/2001/02/22/a-badly-flawed-election-an-exchange/.( 

101  Bush v. Gore, 531 U.S. 98 (2000). 
 ).ה"תשנה (132 טו תורה חברה ומדינה – תחומי�" רי ציבורחסינות משפטית לנבח"יהודה זולד�   102
103  Brianne Biggiani, Designs for Immunity: A Comparison of the Criminal Prosecution of 

United States Presidents & Italian Prime Ministers, 14 CARDOZO J. INT’L & COMP. L. 209 
(2006). 

 Akhil Reed Amar & Brian C. Kalt, The Presidential Privilege Against Prosecution, 2ראו   104
NEXUS 11 (1997) )כי איסבורי� ה
 .Laurence Hהשוו ו ;)להעמיד לדי� פלילי נשיא מכה�אפשר 
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ה עבודתבפגע שהדבר י מכיוו� ,להעמיד לדי� פלילי נשיא מכה�אפשר �אי כי א היאיהאמריק
 המסר של השיטה 105.פגיעה בעקרו� הפרדת הרשויותג� הא בכ� ות, הזרוע המבצעת של

עומד לדי�  ראש ממשלה מכה� פילוכ� שא, פני החוקל הוא של שוויו� ,לעומת זאת, הישראלית
  . פליליותרותעבשהוא עבר פלילי א� יש חשד סביר 

ראש הממשלה בזמ� של נבצרות בדבר נשיא המדינה רעיו�  העלה 2019בספטמבר 
בתקופת חקירותיו של ראש , 2008הצעה מעי� זו הועלתה ג� בשנת  106.ההעמדה לדי�

משלה עשוי המשפט העליו� כי היוע� המשפטי למ�ואז קבע בית, הממשלה אהוד אולמרט
ע� זאת .  של ראש הממשלה בשל מעורבות בפלילי�זמניתלהיות מוסמ� להצהיר על נבצרות 

 2019 הקושי במתווה הנשיא משנת 107.המשפט להותיר סוגיה זו למישור הפוליטי� העדי� בית
מדובר בנבצרות של , יו�נמשכת יותר ממאה נבצרות א� ה, הממשלה: יסוד�לפי חוקהיה ש

היה  , כדי לאמ� את מתווה הנשיא108.ה כולה כאילו התפטרה מתפקידהודי� הממשל, קבע
בי� באופ� , תקופהאותה  בהיסוד� חוקשל כל שינוי אלא ש. הממשלה: יסוד� לתק� את חוקצור� 

מעורר שאלות היה , שהיה מרע לו ובי� באופ� בנימי� נתניהוטיב ע� ראש הממשלה ימשהיה 
תיקו� הנושא אופי פרסונלי ורטרואקטיבי . קטיביתחוקתיות קשות של חקיקה פרסונלית ורטרוא

מנע משינוי מפורש של כללי המשחק י עדי� לה109. בעקרונות שלטו� החוקותקשפוגע היה 
  110.המשפט�ולהותיר את הדי� הקיי� לפרשנות בית, זוכבעת 

  מעבר�דינה של ממשלת. ג

ממשלת נתניהו ,  לכאורה.מעבר� מדובר בממשלתר שאנשאלת השאלה א� ראוי לנהוג אחרת כ
 111.שלטוני בישראלִריק למנוע במטרה  ,מכוח עקרו� הרציפותכיהנה במש� תקופה ארוכה 

נפלה לפני הוא עמד בראש ממשלה ש, כאשר הוחלט להגיש כתב אישו� נגד ראש הממשלה

_____________________________________  

Tribe, Yes, the Constitution Allows Indictment of the President, LAWFARE (Dec. 20, 2018), 
www.lawfareblog.com/yes-constitution-allows-indictment-president) להעמיד ניתכי סבור ה �

 ).לדי� פלילי נשיא מכה�
105  Randolph D. Moss, A Sitting President’s Amenability to Indictment and Criminal 

Prosecution (Memorandum Opinion for the Attorney General), 24 OPINIONS OF THE OFFICE 

OF LEGAL COUNSEL 222 (2000). 
 האר�" שני ראשי ממשלה יכהנו בו זמנית: ההצעה של ריבלי� לנתניהו ולגנ�"יהונת� ליס   106

)25.9.2019( .79089001-premium/.elections/news/il.co.haaretz.www. 
 ).4.8.2008, פורס� בנבו (ראש ממשלת ישראל' יצחק נ �6231/08 "בג  107
 .הממשלה: יסוד
לחוק) ב(20
ו) ב(16' ס  108
דינה של 
 לפסק9 'פס, היוע� המשפטי לממשלה' מ נ"בע" המפקד הלאומי" �10203/03 "בג  109

הא� המחוקק ירה בתותח כדי '" ראו ג� רבקה ווייל .)20.8.2008 ,פורס� בנבו(יניש בהנשיאה 
 ).2012 (413, 337 טו משפט ועסקי�"  על מידתיות במשפט'?לפגוע בזבוב

חברי הכנסת הכותבת חתמה על עצומה נגד הצעות הליכוד לתק� את חוק חסינות : גילוי נאות  110
 .וק שלטו� הח� של משיקולי,טיב ע� ראש הממשלה בדיעבדילמפרע באופ� המ

 .הממשלה: יסוד
 לחוק30' ס  111
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� ממשלת 112. ממשלה חלופיתייצרטר� הצליחה להמערכת הפוליטית  ו,מערכות בחירותשתי 

המשפט על הדחת �ורה ביתאילו הג� , לכאורה, במצב זה 113.� הכנסתמעבר אינה נהנית מאמו
 בתקופת  כי הממשלה כבר נפלה, לנפילת ממשלהלבימוהדבר לא היה , ראש הממשלה

יתר . אולי קל יותר מבחינה חוקתית להעביר ראש ממשלה מתפקידובמצב זה . מעבר�ממשלת
הקובע כי א� , הממשלה: יסוד�לחוק) ג(30נית� א� לטעו� כי יש להחיל את סעי� , על כ�

תקבע הממשלה שר אחר שהוא , מחמת עבירה] מעבר�של ראש ממשלת[הופסקה כהונתו "
לכה� כראש הממשלה בפועל עד שתיכו� , חבר הכנסת וחבר סיעתו של ראש הממשלה

 סעי� זה מאפשר לכאורה שינוי בזהות ראש הממשלה ללא נפילת 114".הממשלה החדשה
  .הממשלה כולה

מעבר מלמדת כי א� ראש הממשלה �טקסטואלית של הדי� החל על ראש ממשלתבחינה 
ייתכנו ,  ע� זאת115.אזי עליו להמשי� בתפקידו עד כינו� ממשלה חדשה, מתפטר מרצונו

נבצרות של קבע או הדחה אוטומטית , כגו� פטירה, מצבי� שה� מעבר לשליטת ראש הממשלה
 במצבי� אלה נית� להחלי� 116.עימה קלו�היסוד בשל הרשעה סופית בעברה שיש �מכוח חוק

  .את ראש הממשלה בחבר מסיעתו
המעבר ג� �אלא יש לבחו� את סוגיית ממשלת, א� אי� להסתפק בבחינה טקסטואלית

ה יאליו נקלענו בראישראוי לבחו� את המשבר החוקתי בהקשר זה . באמצעות פרשנות תכליתית
, 2040 או 2030סטורית בשנת יה הי בראייבח�יחשוב לשקול כיצד המשבר הנוכחי . סטוריתיה

יצחק ראש הממשלה . נמנעת� היא בלתי1977ההשוואה לשנת . כאשר הרוחות אינ� לוהטות
אהר� ברק הודיע לו כי הוא ' פרופהיוע� המשפטי לממשלה . מעבר�רבי� עמד בראש ממשלת

כי הוא ו,  בניגוד לחוקי המטבע של אותה תקופהריתהב� צותחשוד בהחזקת חשבו� דולרי� באר
 הממשלה ותראשליזיה על הסרת מועמדותו ורבי� הודיע בטלו. מתעתד להגיש כתב אישו� נגדו

אי� יוצא " כי באותו מועד , הוא לא היה רשאי להתפטר117.בחירות הקרובותבמטע� המער� 
רבי� . מעבר� לפטר או להתפטר בממשלת, למנותהיה אפשר לא . מעבר� בממשלת118"ואי� בא

 ,מהפ� שלטוני בישראלהתרחש בחירות ב. פקידו מילא בפועל שמעו� פרסאת תו ,יצא לחופשה
ג� במקרה של  119.קו� המדינהלמ� י בהנהגת המדינה "אחרי שליטה כמעט מוחלטת של מפא

ג� . מעבר� בתקופת ממשלת כתב אישו� נגדוגישהלהיוע� המשפטי לממשלה החליט נתניהו 

_____________________________________  

 ynet" המתנה ארוכה או חקיקת בזק:  לוח הזמני�– 2020בחירות "מור� אזולאי ואמיר אלו�   112
)20.11.2019( www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5629068,00.html. 

תקופת "מעבר ראו ווייל 
 ת הנציג של ממשלתית העדר הלגיטימציה הדמוקרטית ובעיילדיו� בבעי  113
 .98ש "לעיל ה, "בי� השמשות

 .הממשלה: יסוד
לחוק) ג(30' ס  114
 .הממשלה: יסוד
רישא לחוק) ג(30' ס  115
 .הממשלה: יסוד
סיפא לחוק) ג(30' ס  116
117  H.D.S. Greenway, Yuval Elizur & Washington Post Foreign Service, Rabin Quits over 

Illegal Bank Account, WASH. POST, Apr. 8, 1977; William E. Farrell, Rabin Fined $1,500 
for Bank Accounts; Wife to Stand Trial, N.Y. TIMES (Apr. 12, 1977). 

 .1 יהושע ו ;)1977 (5, 3) 2(ד לא"פ, קול' מדינת ישראל נ �623/76 "בג  118
 מעריב" חזרה אל מאחורי הקלעי� של המשדר ההיסטורי:  שנה למהפ�40"כרמית ספיר וי�   119

)17.5.2017( www.maariv.co.il/news/israel/Article-584784. 
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ת הזו מאס חלק גדול מהע� בשלטו� הליכוד ג� בע. המקו��רעיו� הנבצרות ומילוילגביו עלה 
החשדות נגד נתניהו חמורי� . התמשכות אחיזת� בשלטו�לנוכח , מר נתניהו בפרטבו, בכלל

נתניהו טוע� בעוד , כפי שהיה ראוי, רבי� הודה באשמה. נגד רבי�שעלו י� ערו� מהחשדות לא
מעבר יש �פת ממשלת מלמד כי ג� בתקו1977סיפורה של שנת . לרדיפה פוליטית ומשפטית

לדמות העומדת , א� שהציבור מצביע למפלגה. החשיבות קריטית לזהות העומד בראש הממשל
לכ� ראוי . בראשות המפלגה ביו� הבחירות יש השפעה דרמטית ביותר על בחירת האזרחי�

  .המשפט יימנע מהחלטה שתוביל למהפ� פוליטי על בסיס כתב אישו��שבית
הרשעה של ראש לפני  לחילופי שלטו� בישראל לביו שתטיתשיפוזהר מהתערבות ייש לה

פיטורי הדי� המחייב מכיוו� שדווקא . מעבר�וזאת ג� בתקופת ממשלת ,בפלילי� ממשלהה
יש , שהינו מושג ערטילאי, אישי ציבור על רקע הגשת כתב אישו� מבוסס על אמו� הציבור

ה כדי לחזק את האמו� של צד כל החלטה יש ב. מנע מלבסס עליו חילופי שלטו� בישראלילה
�ג� בית. אחד של המפה הפוליטית ולהקטי� את האמו� של צידה האחר של המפה הפוליטית

וא� הוא מצוי בניגוד ענייני� מוסדי בשאלת זהותו של ראש , המשפט זקוק לאמו� הציבור
המשפט הכיר בעבר בשיקול של אמו� הציבור כשיקול המהווה מגבלה א� על �בית. הממשלה

, כמהי� להחלפת השלטו� באר�מאיתנו ג� א� רבי�  120.המשפט עצמו�כוחו המוסדי של בית
. זו הצרי� לתת למערכות הפוליטיות בישראל לעשות את עבודת� בעת. אי� תחלי� לדי� הבוחר

  .י�גורלה של הדמוקרטיה הישראלית על כפות המאזני

  דבר�סו�. ד

, אובייקטיבי, דעת מקצועי� קולי להפעיל שנויש סוגיות חוקתיות שמאתגרות במיוחד את יכולת
משפט להדיח ראש ה� ביתשל כזו היא השאלה א� יש להכיר בסמכות . קולי� פוליטיי�ינקי מש

יו� נאש� ראש שכ במחשבה ,כ� חובה עלינו לעשות כ��פי�על�א�. נאש� בפלילי�שממשלה 
 אש ממשלה מצידהמחר עלול לעמוד לדי� ראילו  של המפה הפוליטית ואחדממשלה מצידה ה

  .האחר
סגני שרי� או ראשי ערי� במקרי� של הגשת כתב , המחוקק נמנע מלחייב פיטורי שרי�

המשפט מלדרוש מהגופי� הממוני� על אות� � עובדה זו לא מנעה את בית121.אישו� נגד�
בכל אות� מקרי� התבססו . אישי ציבור לפטר� משהוגש נגד� כתב אישו� חמור בפלילי�

_____________________________________  

בשל ) (1995 (758) 1(ד מט"פ,  הישראלית מפלגת העבודהאשר�שביו' ולנר נ �5364/94 "בג  120
שמשמעותו א�  ,משפט מלהתערב בהסכ� קואליציוניה
אמו� הציבור נמנע ביתשל שיקול ה
�שביו' לב אחד ורוח חדשה נ – ר"תנועת לאו �142/89 "בג ;)�"החלטות בגשל  היתה עקיפיה
 בדעת ,אמו� הציבור נמנע השופט ברקהשיקול של בשל ) (1990 (529) 3(ד מד"פ,  הכנסתאשר

ד "פ, שר הביטחו�' רסלר נ �910/86 "בג; )העל של השיטה
 מלבטל חוק מכוח עקרונות,מיעוט

יא לידי איהשופט ברק מכיר באמו� הציבור כשיקול שעשוי להב) (1988 (496, 441) 2(מב

 ).שפיטות מוסדית של סוגיה
בחירת ראש הרשות (א לחוק הרשויות המקומיות 19' ראו ס. שי הערי� שונה החוקלמ� פרשת רא  121

 ראשי רשויות בשל � שלהמסדיר הקמת ועדה לבחינת השעיית, 1975–ה"התשל, )וסגניו וכהונת�
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המשפט מצא �בית. דעת מנהלי לא לפטר איש ציבור�ערבות שיפוטית בשיקולההלכות על הת
בכל המקרי� הללו ההתערבות . סביר באופ� קיצוני�הדעת המנהלי היה בלתי�כי שיקול

א� שהיו מקרי� שבה� . הדעת של גור� חיצוני לחשוד בפלילי��השיפוטית הייתה בשיקול
המשפט �בחר בית, ל איש הציבור עצמוהמשפט כי יש לאכו� חובת התפטרות ע�נטע� בבית

א� הוא טוע� כי אי� ,  מאמר זה אינו קורא תיגר על ההלכה הקיימת122.לנקוט גישה שונה
כאשר דנה הכנסת כרשות מכוננת . להרחיבה ולהחילה על ראש ממשלה שחשוד בפלילי�

כתב היא בחרה ביודעי� לדחות רעיו� של הדחת ראש ממשלה ע� הגשת , הממשלה: יסוד� בחוק
הכנסת א� בחרה במפורש ליצור דיני� שוני� לשר מזה ולראש הממשלה מזה . אישו� נגדו

המשפט רשאי להדיח שר במקרה של הגשת �היא סברה כי בית. בהקשר של עברות פליליות
וכי בכל מקרה יש להדיחו אוטומטית במקרה של הרשעה בעברה שיש , כתב אישו� חמור נגדו

קבעה הכנסת , לעומת זאת, באשר לראש ממשלה. הדי� לסופי� פסקא� בטר� נהפ� , עימה קלו�
הכנסת ג� . במפורש כי הוא יודח אוטומטית רק לאחר הרשעה חלוטה בעברה שיש עימה קלו�

די� � המשפט את האפשרות להדיח ראש ממשלה בטר� נית� פסק� ביקשה מפורשות למנוע מבית
 מפורשות את דעתה לכ� שייתכ� כי הכנסת ג� נתנה. חלוט המרשיעו בעברה שיש עימה קלו�

ג� א� ניֵת� ללשו� החוקה . יכה� כראש ממשלה או ייכנס לתפקיד זה חשוד בפלילי�
�אי� זה ראוי שבית, בשל שיטת הפרשנות התכליתית, ולהיסטוריה החוקתית הזו משקל !ח�ת

  .משפט יוביל או אפילו יתרו� לחילופי שלטו� בישראל
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