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  המתח שבין החלטת בית המשפט העליון שלא לפסול את חברת הכסת

  חין זועבי מלהתמודד בבחירות לכסת ובין ההחלטה שלא להתערב

  בהרחקתה מפעילות הכסת

  מאת

   ****עדי יפה, אורן אברהם ושאול אשחר

פסילה  –התערבות בג"ץ -הרחקה ואי –מבוא. א. השתלשלות האירועים על פי ציר הזמן: פסילה וביטולה 
לפסול את מועמדותה של  19-החלטת ועדת הבחירות לכסת ה – 9255/12וא"ב  6/19. פ"ר 1; אישורה- ואי

 16/19. החלטה 2חברת הכסת זועבי והחלטת בית המשפט העליון שלא לאשר את החלטת ועדת הבחירות; 
דחיית  – 6706/14בג"ץ . 3של ועדת האתיקה להרחיק את חברת הכסת זועבי מישיבות המליאה והוועדות; 

 20-החלטת ועדת הבחירות לכסת ה – 1095/15וא"ב  4/20, פ"מ 3/20. פ"מ 4העתירה לביטול ההרחקה; 
   לפסול את מועמדותה של זועבי והחלטת בית המשפט העליון שלא לאשר את החלטת ועדת הבחירות.

סילת מועמד בבחירות לכסת; (א) . פ1; ב. הליכים ועילות של פסילת התמודדות לכסת והרחקת חבר כסת
ג. המתח בין  . הרחקת חבר כסת מפעילות.2עילות הפסילה; (ב) הדרישה הראייתית; (ג) דין משווה; 

  .החלטות בית המשפט העליון. סיכום

  מבוא

החלטה לפסול את חברת הכסת  1הבחירות) (להלן: ועדת קיבלה ועדת הבחירות המרכזית 19- טרם הבחירות לכסת ה

על פי החוק, וכפי שיובהר במאמר, החלטה מסוג זה דורשת את אישור בית  2ין זועבי (להלן: זועבי) מלהתמודד בבחירות.ח

מסיבות דומות לאלו שבגין הוגשה בקשת הפסילה,  3.השתכללה לא ההחלטה המשפט העליון. האישור לא יתן, ולפיכך

אשר  יקה) קובלות רבות גד זועבי, ובעקבותיהן התקיים דיוןהאת (להלן: ועדת 19-הוגשו לוועדת האתיקה של הכסת ה

עתירה לבג"ץ גד  4ובוועדות למשך שישה חודשים. במליאה דיוים: הרחקה מגדהסקציה חמורה  לקוטהוחלט  בסופו

י ההיסטוריה חזרה כאשר בקשה לפסול את מועמדותה של זועב 5החלטת ועדת האתיקה דחתה, וההחלטה ותרה על כה.

_____________________________________  

  .סטודטים למשפטים, חברי מערכת "הארת דין" בשת הלימודים תשע"ה  *

הקובע  ,")לכסת הבחירות: "חוק להלן( 1969–מוסד ועדת הבחירות המרכזית מעוגן בפרק ד' לחוק הבחירות לכסת [וסח משולב], התשכ"ט  1

שיפוטיות לשם אכיפת  מערכת הבחירות, לרבות סמכויות מעיןשל יהול לוגעים לארגון ומערכת בחירות. תפקידיה  כל שהוועדה תקום בתחילת

יש שחברי מפלגות,  35–30-עדה מורכבת מכובבחירות. הו מלהשתתףמועמדים ורשימות  לפסולסמכות בחוק הבחירות, כאשר הדגש לעייו הוא 

ייצוג, המחושב לפי גודל הסיעה בכסת, דבר המשמר יתרון מספרי לסיעות  מפתח על פיכל מפלגה קבע  שלהציגים  מספרסיעה בכסת. להם 

ב"גוף  ,לדעת בית המשפט העליון ,מדובר .בוועדה היחידהפוליטית -הלא הדמות למעשה והואועדה עומד שופט עליון מכהן, וגדולות. בראש ה

הפסילה  בעילותו ראיותב כלי יגוח פוליטי, תוך עיסוק מועטוטה להפוך ל, אשר הדיון בו בושא פסילת רשימות ומועמדים פוליטי מובהק"

גוף פוליטי או בלתי  –. להרחבה בושא ראו, דה בלאדר "ועדת הבחירות המרכזית שבחוק (אשר יפורטו להלן), כפי שהתפרשו על ידי בית המשפט

 .www.idi.org.il/articles/3744 )12.2.2015( המכון הישראלי לדמוקרטיהתלוי?" 

  .ח"כ אופיר אקויס ' ח"כ חין זועבי 6/19 רפ"  2

 ).עיין זועבי הראשון(להלן:  )20.8.2013פורסם בבו, ( עשרה ' ח"כ חין זועבי-ועדת הבחירות המרכזית לכסת התשע 9255/12א"ב   3

 .)29.07.2014 (פורסם בבו, של ועדת האתיקה בעיין קובלות גד חברת הכסת חין זועבי 16/19החלטה מס'   4

 ).ח"כ זועבי ' ועדת האתיקה) (להלן: עיין 10.2.2015(פורסם בבו,  זועבי ' ועדת האתיקה של הכסתחין "כ ח 6706/14בג"ץ   5



חין זועבי מלהתמודד בבחירות לכסת  חלטת בית המשפט העליון שלא לפסול את חברת הכסתהמתח שבין ה" ,עדי יפה, אורן אברהם ושאול אשחר
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בהארה זו טען כי יש מתח בין  7ולאחר מכן לא אושרה בבית המשפט העליון. 6התקבלה על ידי ועדת הבחירות, 20-לכסת ה

 ובין ההחלטההתהגות מסוימת,  בית המשפט העליון שלפיהן חברת הכסת כשירה להתמודד בבחירות למרות החלטות

  .היא גם סבירה , בגין התהגות דומה,הכסת מפעילות הממושכת רחקתההש

' ציג את ב בפרק. בעייה העליון המשפט בית והחלטות, זועביבהצגת יסיוות הפסילה וההרחקה של  תיפתח ההארה

החוקית להליך החריג,  ההסמכה את המקה, הכסת: יסוד-לחוקא 7 סעיף של גלגוליו לרבות, לכסת מועמד פסילת הליך

 במסגרת. בעשותו כן בקש להראות כי הפסילה עילות להתקיימות בפסיקה ושפותח המחמירים הראייתיים ואת המבחים

 מצמצם פועלן אשרתכלית -חזקות בהפעילו, הפסילה לעילות באשר קפדית וקט גישההמשפט  ביתהפרשות התכליתית 

 בשיטות הפסילה סמכות בעיין השוואתית סקירה ערוך כך בתוך. אדם של מועמדתו תיפסל שבהם המצבים קשת את

 כסת חבר הרחקת הליך את סביר מכן לאחר. הפסילה עילות להתקיימות הראייתיים במבחים ותמקד, אחרות משפט

את טעתו בדבר  עלה' ג. בפרק בפסיקה לוועדת האתיקה, המוסמכת להרחיקו שהועק הדעת שיקול מרחב ואתמפעילות, 

. זועבי של בעייה האתיקה וועדת הבחירות ועדת בהחלטותתו התערבו באופןבית המשפט העליון  שיצרהמתח הייחודי 

ההחלטות  כי טען כן. להיבחר הזכות ובין לבחור הזכות ביןיריבות  יוצרות אלותעמוד הטעה כי החלטות  הארתו במוקד

   של בית המשפט. מסוים עקיבותמלמדות על חוסר 

 – "ץבג התערבות-ואיהרחקה  – וביטולה פסילההאירועים על פי ציר הזמן:  השתלשלות. א
  אישורה- ואי פסילה

החלטת ו זועבי ברת הכסתלפסול את מועמדותה של ח 19-החלטת ועדת הבחירות לכסת ה – 9255/12 בא"ו 6/19 ר. פ"1

  הבחירות ועדת תחלטה את לאשר שלאבית המשפט העליון 

. זובבחירות לכסת  זועבי ע את השתתפותה שללמו 19- ההבחירות המרכזית לכסת  ועדת החליטה 2012דצמבר  בחודש

 הפוסלות, הכסת: יסוד- לחוקא 7 סעיףעילות מתוך  שתיעל  סמכה והיאחברי כסת,  כמהידי  בקשת הפסילה הוגשה על

שלילת קיומה של מדית ישראל כיהודית  כדי במעשיהם או במטרותיהם יש אשר רשימה או אדםבבחירות  מלהתמודד

הטעה להתקיימות העילה האחרוה תמכה בעיקר  8ה במאבק מזוין של ארגון טרור גד מדית ישראל.ודמוקרטית ותמיכ

כיסתה לתוקף של החלטת ועדת הבחירות  10לפי לשון החוק, 9בעובדת השתתפותה של זועבי במשט ה"מאווי מרמרה".

  דרשה את אישורו של בית המשפט העליון, והוא החליט פה אחד שלא לִתתו. 

 ההשתתפות לזכות רב משקל המעיק אופןב א7 סעיף הוראותלפרש את  ישתכליתו,  לאור כי קבע העקרוית ברמה

 להסתפק אפשר-אי שבהםעשה במקרים חריגים יקיצוית ות אהתמודד הילכי ההחלטה לפסול מועמד מפסק ו בבחירות,

_____________________________________  

ו, פורסם בב(חבר הכסת יריב לוין ' חברת הכסת חין זועבי  4/20פ"מ -חבר הכסת אביגדור ליברמן ' חברת הכסת חין זועבי ו 3/20פ"מ   6

12.2.2015(. 

 ).זועבי השי) (להלן: עיין 18.2.2015(פורסם בבו,  ועדת הבחירות המרכזית לכסת העשרים ' ח"כ חין זועבי 1095/15א"ב   7

 לתמיכהזועבי ו ברת הכסתמעשיה של חמיתן ללמוד זאת מהצהרותיה ו מגישי הבקשה,לטעת יסוד: הכסת. -) לחוק3א(א)(7-) ו1א(א)(7 ס'  8

כתבה המסקרת דברים  )2; (ישראל מבצעת פשעים ורצח אזרחים בעזה דברי זועבי כי צוטטו בהש, NRGכתבה מתוך ) : )1ספחים וצגוה עהבט

 ;מדיה יהודית וגזעית שגבה את מולדתה היאלאומי בדרום אפריקה גד ישראל ובהם טעה כי ישראל -זועבי בפורום בין חברת הכסתששאה 

, 3, לעיל ה"ש הראשון זועביראו עיין גדירה את ישראל כגזעית וגבת אדמות. האטישמי ובה כביכול סופר בריטי  מאתבה לספר הקדמה שכת) 3(

 .18–17בעמ' 

זה, ובמסגרת השתלטות כוח צה"ל על ח טירקל קבע כי אחת ממטרות המשט הייתה לפרוץ את הסגר הימי שהטילה ישראל על רצועת עדו  9

מסייע לארגוי טרור ואשר בדוח עליו קבע כי הוא , IHH-ה ואה ארגון מרכזי, על ידי שוהלה בין היתר הספיות, קטה גדו אלימות קשה

 ).2011(יואר  אשוןר חלק –וחשבון  דין 2010מאי  31. הוועדה הציבורית לבדיקת האירוע הימי מיום אסלאמיים קיצויים ובהם החמאס

 .א לחוק הבחירות לכסת63ס'   10



ודד בבחירות לכסת חין זועבי מלהתמ המתח שבין החלטת בית המשפט העליון שלא לפסול את חברת הכסת" ,עדי יפה, אורן אברהם ושאול אשחר
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מעשה של ממש,  על פי שהוכחיין קבע כי אף . בסיבות העמחמירה ראייתית דרישה תוך 11,הרגילים הדמוקרטיים בכלים

 12הצטברה מסה קריטית של ראיות המצדיקות את שלילת השתתפותה בבחירות. טרם, גרידא מילוליתהתבטאות מ להבדיל

 13פסיקה "כחוט השי",ב שזורההפרשות המצרה של עילות הפסילה כי אשר גרויס, טען השופט שיא בית המשפט העליון, 

בין פעולות ותיאורטית  אידאולוגיהספק אם לא חצה הקו המפריד בין ותו, וקרה של זועבי דיר בחריפהמ לדעתואך 

  קוקרטיות למימושה.

   14והוועדות המליאהמישיבות  זועבי חברת הכסתתיקה להרחיק את אועדת ה של 16/19. החלטה 2

 ובהןלהתבטאויותיה של זועבי,  בוגע קובלות רבות 19-הוגשו לוועדת האתיקה של הכסת ה 2014בחודש יוי 

יצוין כי במהלך חודש  16ועידוד התגדות פלסטיית ומצור על ישראל. 15הערים" תחטיפתם של "שלושל מקלה התייחסות

פתח חקירה פלילית גד זועבי בגין התבטאויותיה בעיין חוטפי הערים, אך יקבע היועץ המשפטי לממשלה כי לא תיולי 

במסגרת קובלה שהגיש  17במישור הפלילי בלבד, ויש לבחון התהגות זו גם במישור המהלי והאתי. או היהבהיר כי החלטת

טען כי הפיות הרבות שהגיעו אליו בוגע להתבטאויותיה הרבות של זועבי, מלמדות כי  הואאדלשטיין, , יולי יו"ר הכסת

   18יי הציבור.מדובר בהתהגות משכת ומתגרה, העשויה לכרסם במעמד הכסת בע

היא שיש להימע ככל האפשר מהגבלת חופש הביטוי הפוליטי  עקיבהועדת האתיקה צייה בהחלטתה כי עמדתה ה

מביעות והלבטא עמדות חריפות ומקוממות, שאין בקוצזוס  האחרויםוכי זכותם של  ,והאידאולוגי של חברי הכסת

האמור, ועדת האתיקה על אף  19הפרת כללי האתיקה. משום בהן איןביקורת על הממשלה. כל אלו, גם בתקופת לחימה, 

פרשות אם קטת גם  20כמתחייב מכללי האתיקה. דבריה של זועבי אים מתיישבים עם "טובת המדיה", קבעה כי

 21הפרה של חובת האמות החלה על חברי הכסת. משום בהם וישפוגעים באמון הציבור בכסת דבריה , למוחמרחיבה 

להפעיל את וכללי אתיקה,  אלו איעל חבר כסת שהפר  סקציות להטילך החליטה הוועדה להשתמש בסמכותה לפיכ

 מלבדהרחקה מישיבות מליאת הכסת והוועדות,  – כסת חבר על להשית הוסמכה שהוועדההסקציה החמורה ביותר 

   22).2015 ביואר 29- ב כלהו 2014ביולי  30- בהצבעה, למשך שישה חודשים (החל  צורךל

_____________________________________  

ל , בדיון בבקשות הפסילה ש20-בדבריו של השופט ג'ובראן, בכובעו כיו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכסת ה חזרו שאף( אלו דברים להדגיש בקש  11

מדיוי הכסת שקטה כלפי חברת הכסת זועבי  חדת, לדידו, לוכח סקציית ההרחקהאשר קיבלו משמעות מיו ),20-מועמדות זועבי לכסת ה

. יש לתהות אם לתפיסת בית המשפט, השימוש בסקציות מצד ועדת האתיקה של הכסת הוא ראוי ובגדר 20-וה 19- בין בקשות הפסילה לכסת ה

  ייה של ועדת האתיקה כלל)."כלי דמוקרטי רגיל", או אולי יש להסתפק בבחירות ככלי המרכזי להוקעת דעות קיצויות (ואין הן מעי

החלטת היועץ המשפטי לממשלה שלא להגיש כתב  הסתמך בין היתר עלו, IHHארגון בחברה  בית המשפט פסק כי חברת הכסת זועבי איה  12

, לעיל הראשון זועבי). עיין א7תוך הבהרה שקיומו של הליך פלילי איו תאי להפעלת ס' (אך  משט המרמרהבאישום גד המשתתפים הישראלים 

טרם הוכרז  IHH-לפסק דיו של השיא גרויס. כן ראו את פסק דיו של השופט מלצר, אשר הדגיש כי בזמן המשט, ארגון ה 32–30, פס' 3ה"ש 

  בישראל "ארגון טרור", אלא "התאחדות בלתי חוקית בלבד".

  .30שם, פס'    13

  .4, לעיל ה"ש ועדת האתיקה תהחלט  14

, אשר במהלכו חטפו שלושה ערים ישראלים בגוש עציון ורצחו עוד באותו הלילה בידי 2014ביוי  12-"רצח שלושת הערים" הוא אירוע טרור מ  15

הם "אלצים כי כי חוטפיהם אים טרוריסטים ו מרה חברת הכסת זועבישל השלושה, א דבר רציחתםמחבלים מתועת חמאס. בטרם התברר 

 .את סבל האחר" תרגיש ...][ להשתמש באמצעים האלה עד שישראל תתפכח

לחימה בעזה, עודדה את הפלסטיים להכריז על התגדות עממית ולהטיל מצור על ה במהלך זועבי באיטרטחברת הכסת במאמר שפרסמה   16

  .ישראל

 .41, פס' 5, לעיל ה"ש ' ועדת האתיקה זועבי"כ ח עיין  17

 .1, בעמ' 4החלטת ועדת האתיקה, לעיל ה"ש   18

 .3שם, בעמ'   19

 לכללי האתיקה לחברי הכסת, תקון הכסת. א1ס'   20

 .11, פס' 4תיקה, לעיל ה"ש החלטת ועדת הא  21

 (להלן: חוק החסיות). 1951–חברי הכסת, זכויותיהם וחובותיהם, התשי"א ) לחוק חסיות4ד(ד)(13ס'   22
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 ההרחקה  לביטול העתירה דחיית – 6706/1423. בג"ץ 3

עתרה לבג"ץ,  אוקטובר ובחודש 24פי מליאת הכסת על ההחלטה להרחיקה,ל זועביערערה  2014 אוגוסט חודש מהלךב

 25החסיות העייית המועקת לחברי הכסת. בצלבטעה כי ועדת האתיקה חרגה מסמכותה וכי התבטאויותיה חוסות 

הדיון בעתירה הושהה עד  26לחלופין טעה כי העוש שהוטל עליה מפלה ואיו מידתי, שכן הוא חמור מאלו שיתו בעבר.

ההרחקה של  החלטת ותרה בכךו העתירה את"ץ בג דחה 2014 בדצמבר 10-לדחיית הערעור במליאת הכסת ברוב גדול. ב

על ימות הפגרה ובכך שיומיים קודם לפסק הדין  חליכר מהעוש תחשב בכך שחלק שהוא מ ציון תוךהאתיקה על כה,  עדתו

המצדיקה הרחקה  עקרוית אמירה יש בעוש התערבות-האי בעצם, לטעתועם זאת,  19.27- ההתקבל חוק לפיזור הכסת 

 םדבריהכי רוח  מצאהסכמה עם ועדת האתיקה שה הביעהבפסק דיה של השיאה מרים אור, אשר  פורטארוכה, כמ

, לכן 28".פוליטיות מטרות להשגת כדרך, באלימות ותמיכה טרור מעשי עם הזדהות" של היא זועבישפרסמה  מרבמא

יתן לוכח תחולת העוש  הואבהמשך, ואין לפטור אותו באמירה כי  תפורטמצדיק התייחסות פרדת, ש הדין פסק, לטעמו

  הכסת.  לפזר אתהחלקית על ימי הפגרה וההחלטה 

החלטת ו זועבילפסול את מועמדותה של  20- החלטת ועדת הבחירות לכסת ה – 1095/1529"ב וא 4/20פ"מ  ,3/20. פ"מ 4

  הבחירות ועדת החלטת את לאשר שלאבית המשפט העליון 

בבחירות  30של זועבי הבקשות למוע את השתתפותבועדת הבחירות המרכזית של הכסת  דה 2015 בפברואר 12-ב

בבקשות  תמקדרשימות. בהקשר דיוו,  לפסילת וספות ובקשות 31פסילת המועמד ברוך מרזלל הבקש לצד, 20- לכסת ה

שאושרה מועמדותה  מכיוון  ,32גד ישראל.טרור ארגון או אויב מדיתשל  מזוין במאבק תמיכה של בעילה, זועבילפסילת 

ראוי שלא לאפשר את מועמדותה  שבגין סיבות חדשות קיימות כי טעןיריב לוין,  הכסת חבר, מגיש הבקשה, 19- הלכסת 

 את לאפשר שההחלטה כך, 18- התרחש בעת כהות הכסת ה המרמרהמשט  אירוע אמםציין כי  לוין. 20- הפעם, לכסת ה

של פעילות תמיכה בטרור ושלילת קיום המדיה  צברכבר התייחסה אליו, אך בחלוף הזמן וצר  19-ה לכסת התמודדותה

כסת לבבחירות  ההשתתפותעל אודות  הדיון מאז, טען כי ועוד זאתהפעם.  פסילתה את, המצדיק כיהודית ודמוקרטית

   33.זועבי של ועלהפל באשראמירות ברורות ווקבות  כללו והשתיים"ץ, בג ופסיקת האתיקה ועדתהקודמת, תקבלו החלטת 

ר וחוסה של הדמוקרטיה, כמו גם בשל היועץ המשפטי לממשלה הציג את עמדתו כי בשל חשיבות הזכות לבחור ולהיבח

ותר ספק בוגע להתקיימותם של התאים לפסילת מועמד,  34הקובעים מבחים צרים ווקשים, הפסיקתיים המבחים

למרות האמור, חברי הוועדה הצביעו בעד פסילת  35ולפיכך הכף וטה לאפשר את מועמדותה של חברת הכסת זועבי.

דן בית המשפט העליון בהחלטת הפסילה, כדרש בחוק. בשל  2015בפברואר  18-וב גדול. במועמדותה של זועבי לכסת בר

_____________________________________  

 .5, לעיל ה"ש ' ועדת האתיקה זועבי"כ חעיין   23

שזו החליטה, בין היתר, להרחיקו  במקרהפי המליאה על החלטת ועדת האתיקה, לרשאי לערער  חבר הכסתכי לתקון הכסת קובע  43ס'   24

 .או יותרמישיבות הכסת לארבעה ימי ישיבות 

  .חסיותה(א) לחוק 1ס'   25

  .  18–14, פס' 5, לעיל ה"ש ' ועדת האתיקה זועבי"כ חעיין   26

  .44ס"ח , 2014–עשרה, התשע"ה-חוק התפזרות הכסת התשע  27

  . 39, פס' 5, לעיל ה"ש ח"כ זועבי ' ועדת האתיקהעיין    28

  , ולכך תייחס בהמשך.10.02.15ימוקי השופטים בעיין הדיון בוועדת האתיקה פורסמו ביום . 7, לעיל ה"ש השי זועביעיין   29

חבר הכסת יריב לוין ואח' ' חברת הכסת חין זועבי  4/20פ"מ -וחבר הכסת אביגדור ליברמן ואח' ' חברת הכסת חין זועבי ואח'  3/20פ"מ   30

  .ואח'

  .גזעות ' מר ברוך מרזלהמטה למאבק ב 5/20פ"מ   31

 הכסת. :יסוד-א לחוק7ס'   32

  .חבר הכסת יריב לוין ואח' ' חברת הכסת חין זועבי ואח' 4/20פ"מ לפרוטוקול הוועדה בעיין  9עמ'   33

 וראו דיון בפרק הבא.  34

 דה.לפרוטוקול הווע 14–12עמדת היועץ המשפטי לממשלה, כפי שבאה לידי ביטוי בדיון בוועדה, בעמ'   35
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החליט בית המשפט ברוב דעות שלא לאשר את החלטת ועדת  36,החובה ליתן פסק דין בתוך זמן קצוב, ולפי הבחירות

השיאה  2015.38בדצמבר  10- ב הימוקים יתו 37את החלטתו, אלא קבע כי ימוקים ייתו בפרד. הבחירות, אך לא ימק

אור, בהסכמת הרוב המוחלט של חברי ההרכב, מצאה כי התבטאויותיה של זועבי מתקרבות מאוד לגבולות עילות הפסילה, 

אך לא חוצות אותם. למסקה האמורה הגיעה השיאה בהתחשב בהסבריה של זועבי בפי בית המשפט, כמו גם בהחלטת 

י למשך שישה חדשים ובהחלטת היועץ המשפטי לממשלה להגיש כתב אישום בגין חלק ועדת האתיקה להשעות את זועב

  39מהמעשים שבגים הוגשו בקשות הפסילה.

  סתכ ברהתמודדות לכסת והרחקת ח תפסילשל ועילות  ם. הליכיב

קר בין שכוה האמרה שלפיה "כל הארץ משפט" ובין לאו, התפיסה המקובלת כיום היא שבית המשפט מוסמך לב

המשך בפסילת רשימות  40פעולות שבוצעו בכל שלביו של ההליך הפוליטי, החל ברישום מפלגות על ידי רשם המפלגות,

 43וסקציות של ועדת האתיקה 42עבור לכשרותם של הסכמים קואליציויים 41ומועמדים על ידי ועדת הבחירות המרכזית,

עם זאת, היקף הביקורת  44של ביטול חקיקה ראשית.וכלה בפעולותיה המהותיות של הכסת, לרבות גולת הכותרת 

היא  השיפוטית השיפוטית על כל הליך איו זהה. לעייו, בו בזמן שעל הליכי פסילת מועמד בבחירות לכסת הביקורת

ת ועדת והחלט בעיין הפסילה, מעשה את לאשר העליון משפטבית ה את הסמיך שהמחוקק לאחר, בהיקפה דופן יוצאת

להלן דון בהרחבה בשי ההליכים הללו, ותייחס  45תהיה מצומצמת יחסית. יהןכי הביקורת השיפוטית על סקפהאתיקה 

, לאור מעמדן הייחודי זאת כל. במיוחד להליך פסילת מועמד, המעורר סוגיות מעייות ברמה המהותית והמוסדית כאחד

. בעשותו כן וטיותהק, הן בעלות סמכויות מעין שיפשל ועדת הבחירות וועדת האתיקה, אשר למרות הרכבן הפוליטי המוב

. מגמת הצמצום תשמש תשתית מועמד פסילת לעילות מצמצת של פרשות ייותבקש להראות כי בית המשפט וקט מד

  בין שיקול הדעת הרחב שמקה בית המשפט לכסת בהליך ההרחקה.ולביסוס המתח שבין צמצום הליך הפסילה 

  לכסת ותבבחיר מועמד פסילת. 1

 46יסוד: הכסת"-א לחוק7לקבוע כי מועמד מוע מלהשתתף בבחירות לכסת לפי סעיף  בקשהמבחית הליך הפסילה, "

לעיין התקיימות עילות הפסילה  הוועדה במליאת תידון ואז, המרכזית הבחירות ועדת מחברי שליש יידלהיחתם על  צריכה

עליה יתן לערער בזכות לבית המשפט שהחלטה על פסילת רשימה, כ שלא. הצבעה ותיערך, הכסתיסוד: - חוקא ל7שבסעיף 

 אישורכי החלטה על פסילת מועמד מצריכה  קובע הכסת: יסוד- חוקשם מתקיים דיון בהרכב של שלושה שופטים, והעליון, 

היא  הסמכות לאשר את ההחלטה לפסילת מועמד 47של בית המשפט העליון, אשר ידון בה בהרכב של תשעה שופטים.

 ביקורתמ במהותו שוה השיפוטית הבחיההכסת, והיקף  סמכות "מיוחדת במיה" שיתה לבית המשפט העליון על ידי

 הוועדה של קיימת מבקר החלטה המשפט ביתעל פסילת רשימה,  הלהחלט באשר 48.רגילה שלטוית החלטה עלשיפוטית 
_____________________________________  

 שלפי יום הבחירות לכסת. 23-קובע חובה ליתן את פסק הדין לא יאוחר מהיום ה א(ה) לחוק הבחירות לכסת63ס'   36

  .7, לעיל ה"ש השי זועביעיין   37

 .)ימוקים –השי  זועבי) (להלן: עיין 10.12.2015רסם בבו, (פו ועדת הבחירות המרכזית לכסת העשרים ' ח"כ חין זועבי   1095/15ב "א  38

 לפסק דיה של השיאה אור. 76–75שם, פס'   39

 ).)2 (45 )1996"ד פ, יאסין ' רשם המפלגות 7504/95"א רע  40

ועדת הבחירות המרכזית לכסת  11280/02א"ב ); ירדור(להלן: עיין  )1965( 365) 3, פ"ד יט(ירדור ' יו"ר ועדת הבחירות המרכזית 1/65ע"ב   41

 ).בשארה(להלן: עיין  )2003( 1 )4, פ"ד ז(עשרה ' ח"כ אחמד טיבי- השש

  .)ולר (להלן: עיין )1995( 801–800 ,758) 1, פ"ד מט (ראש מפלגת העבודה הישראלית-ולר ' יושב  42

 .3, לעיל ה"ש הראשון זועביעיין   43

 ).1995( 221) 4, פ"ד מט(בק המזרחי המאוחד בע"מ ' מגדל כפר שיתופי 6821/93ע"א   44

  .28, עמ' 3, לעיל ה"ש הראשון זועביעיין   45

 א לחוק הבחירות לכסת.63ס'   46

 ד: הכסת.יסו- ) לחוק1א(א7לחוק הבחירות לכסת; ס'  64ס'   47

 לפסק דיו של השיא ברק. 23, פס' 41, לעיל ה"ש בשארהעיין   48
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, מועמד פסילתשל  בהליך ואילוהחלטה,  ותהא היה מקבל א, אף אם הוא עצמו לסבירות חוסר של במקרה רק בה ויתערב

 אכן, בית 49.סבירה רק ולא, בעייואם ההחלטה ראויה  ייתן אשר, המשפט בית של באישורו רק משתכללת הוועדה החלטת

: הכסת יסוד- לחוק 35 תיקון התקבל ומאז, הפסילה החלטות את לאשר שלא בסמכותו להשתמש מהסס איו המשפט

הבחירות המרכזית לא אושרו בבית  ועדתכל החלטות הפסילה שהתקבלו בו פשר פסילת מועמדים,, שִא 2002בשת 

      50המשפט.

  ) עילות הפסילה א(

כרקע לטעתו בפרק הבא, בעיין המתח שבין החלטות בית המשפט בשי סוגי ההליכים, בקש לדון לגופם בעילות 

 לאהליך הרחקת חבר כסת מפעילות.  ולאחר מכן סביר בקצרה על אודותהפסילה ובמבחים הראייתיים להתקיימותן, 

 של וסחואלא ביא את  51,ולגלגוליו הכסת: יסוד- לחוק א7רחיב את הדיבור בעיין הרקע ההיסטורי לחקיקת סעיף 

  , הקובע כדלקמן: כיום הסעיף

בבחירות לכסת, אם יש  מועמדים לא תשתתף בבחירות לכסת ולא יהיה אדם מועמד רשימת  (א) א.7"

 :מאלה אחד, במשתמע או במפורש, העיןבמטרותיה או במעשיה של הרשימה או במעשיו של האדם, לפי 

  ;ודמוקרטית יהודית כמדיה ישראל מדית של קיומה שלילת  )1(

_____________________________________  

  לפסק דיו. 24–20שם, פס'   49

עיין , ו3, לעיל ה"ש הראשון זועבילעיין וברוך מרזל), ועבור  רה(שעסק בפסילתם של אחמד טיבי, עזמי בשא 41, לעיל ה"ש בשארההחל בעיין   50

 (שעסק הן בפסילתה של חין זועבי הן בפסילתו של ברוך מרזל). 7, לעיל ה"ש השי זועבי

, ראשית. תועלתו על עולה זקו אין ואם, הוכחית במתכותו הפסילה הליך של לחיצותו בוגע, עייו מעיקר איה אשר, תמיהה עולההאמור  מן  

 המחזק, רובי ייצוג מפתחפי על  מורכב אף אשר, פוליטי גוף של בידיו ולהיבחר לבחור הזכות שבהפקדת הדמוקרטיות למידת בוגע השאלה עולה

 המתגות הדמוקרטיה עקרון על מתבססת כשלעצמה הפסילה(פחות  מקובלות דעות בעלות מפלגות התמודדות קשהומ, הקיימות המפלגות את

)Gregory H. Fox & George Nolte, Intolerant Democracies, 36 HARV. INT’L L.J. 1, 14 (1995)( .יתית, השימוש, שיכר בראייה תוצאתשל ה 

דומה שהמתכות הוכחית גורמת להקצת עמדות , שלישית. כולו ההליך מייתר את, הוועדה חלטתאת ה לאשר שלא בסמכותו המשפט בית

 בתקופת פוליטי הון גריפת המעורבים ולייתור התכליות שבבסיסו. כך למשל, ראה כי חברי הוועדה מקציים ואף משים את עמדותיהם לשם

. )3-4/20"מ בפ זועבי של בפסילתה תמכו אשר, העבודה מפלגת ציגי למשלהחלטה (ייאשר ה ולא בחירות, בידיעה שבית המשפט כבר "יעשה סדר"

מזווית אחרת יתן לראות דווקא את בית המשפט מקצין ומקשיח את עמדותיו כחלק מהתמודדותו עם ההקצה הפוליטית בוועדה, כפי שהוא 

 של המוסדי בהון לפגיעה גורם הדבר אך)", המשפט(בית  חסר איו וזה(הכסת)  הה"זה  שבה מוסדית בסיטואציה מדובר תופס אותה. לכאורה

כסת, לצד ההקצה והלהטת הרוחות הציבורית שגרמת מדיוי הוועדה והחלטותיה, "הקרקס" שמתהל בדיוים, המלווה ל אשר הרשויות: שתי

הציבור איו מודע לדקות השוי בסמכויות בית  בביטול קבוע של החלטות ועדת הבחירות, פוגע במעמדה הרעוע ממילא. באשר לבית המשפט,

המשפט במקרה של אישור פסילת מועמד לעומת ביקורות שיפוטיות אחרות, וההחלטות תפסות כאקטיביזם שיפוטי וסף, אשר עלול להגדיש את 

 בעקרון הפרדת הרשויות. מחד ות, פוגעממלאים , הפוקציות הייחודיות שבית המשפט והכסתהואחרו רביעיתהסאה בעיי חלק מהציבור. 

, בית המשפט מקבל לידיו סמכות שלטוית גיסא , הכסת ממלאת תפקיד מעין שיפוטי של שמיעת ראיות ופסילת מועמדים לכהן בה. מאידךגיסא

ל זכות הצבעה ואף כך הוא מכווין את פעולת הוועדה, בעושל אישור החלטה ואף שולח ציג למלא את תפקיד יו"ר הוועדה ובעל סמכות הצבעה, 

יחיד שאו מוצאים בהליך פסילת מועמד במתכותו הוכחית, הוא תפיסת -אחראי לאשר את החלטה שהתקבלה. לאמיתו של דבר, היתרון הכמעט

חר, מיימלית בזכות לבחור ולהיבציגי הציבור את "הקיצויים", אך תוך פגיעה דווקא בו מוקיעים שהרציול של הליך הפסילה כאקט סמלי 

שיפוטית של פסילת -לתת בידי המחוקק את הסמכות המעין צריךידי בית המשפט. עם זאת, לשם מימוש תכלית זו, לא היה  ששמרת על

     המועמדות.

51
, ללא הסמכה בעילת חתירה תחת קיום המדיהשימה ) אושרה בבג"ץ פסילת ר41(לעיל ה"ש  1965משת  הידוע ירדורעיין בקצרה זכיר כי ב  

פסילת רשימות  הבוטל ) 1יימן(להלן: עיין  )1985( 225) 2, פ"ד לט(עשרה-לכסת האחת יימן ' יו"ר ועדת הבחירות המרכזית 2/84ע"ב בחוק. ב

מעבר לעילת חתירה  ירדורחיב את הלכת סק כי אין להרפ, ושל היעדר הוראת חוק מסמיכה מצבב שםגם  הרשימה המתקדמת לשלום""כ"ך ו

המתיר פסילת רשימות בעילות של  א7 עיףס) ועיגה את 9יסוד: הכסת (תיקון - לפסיקה תיקה הכסת את חוקבתגובה . תחת קיום המדיה

 177) 4, פ"ד מב(עשרה-תיםיימן ' יו"ר ועדת הבחירות לכסת הש 1/88ע"ב שלילת קיום המדיה כמדיה יהודית ודמוקרטית והסתה לגזעות. ב

) 31.121992פורסם בבו, ( עשרה-רשימת כך ' יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכסת השלוש 2805/92) וכן בע"ב 2יימן  ) (להלן: עיין1988(

חוקקה הכסת  2002אושרו בפעמים הראשוות והיחידות עד כה פסילות של רשימות בעילות גזעות ושלילת אופייה הדמוקרטי של המדיה. בשת 

. עם זאת, קבע כי פסילת מועמד רשימה לצדשל מועמד יחיד  תואפשר פסילהמ באופן א7שוה וסח ס'  ובו יסוד: הכסת-לחוק 35תיקון את 

 .העליון ת המשפטבי ו שלאישור טעוה



ודד בבחירות לכסת חין זועבי מלהתמ המתח שבין החלטת בית המשפט העליון שלא לפסול את חברת הכסת" ,עדי יפה, אורן אברהם ושאול אשחר

 תשע"ה)( 66י  הארת דין ",בהרחקתה מפעילות הכסת ובין ההחלטה שלא להתערב

59  

  ;לגזעות הסתה  )2(

  .ישראל מדית גד, טרור ארגון של או אויב מדית של, מזוין במאבק תמיכה  )3(

 רשימת הגשת למועד שקדמו השים בשבע כדין שלא אויב במדית ששהה מועמד יראו, זה סעיף לעיין  )1א(

  .אחרת הוכיח לא עוד כל, ישראל מדית גד מזוין במאבק תמיכה משום במעשיו שיש כמי המועמדים

  .העליון שפטהמ בית אישור טעוה בבחירות מלהשתתף מוע מועמד כי המרכזית הבחירות ועדת החלטת  (ב)

]...[".  

בפסיקה של בית המשפט העליון בעיין פסילת רשימות ומועמדים יכרת מגמת הצרה ברורה של עילות הפסילה 

והשימוש בהן, הן בדרך של צמצום תוכן העילות הן בדרך של החמרת המבחן הראייתי להוכחת התקיימותן של העילות. 

 במבחן שימוש היא, הוכחתן , המצויה בטווח שבין תוכן העילות ובין דרךטכיקת בייים לצמצום השימוש בסמכות הפסילה

במידה מסוימת על אופן  משפיעבאשר להתקיימות עילות הפסילה. מבחן אחרון זה דחה בפסיקה, אולם עדיין  הסתברותי

  יישום הדוקטריה.

בות הזכות לבחור ולהיבחר, הפעלת קבע כי לאור חשי הראשוןיימן  בעיין 52,בפסיקה העילות פרשות אופן לעיין

עילת ל אשר 53, ופרשות עילות הפסילה תהיה דווקית ומצומצמת.לבדב חריגיםעשה במקרים יא ת7 עיףהסמכות לפי ס

, על ידי שיא בית המשפט בדימוס 54(ואולי הגבוה ביותר מבין העילות) גבוה רף קבע שלילת קיום המדיה כמדיה יהודית

משמעי שביטול מאפייי הגרעין של - שימה או מועמד לא ישתתפו בבחירות אם יתן להוכיח באופן חדר ולפיו, ברק אהרן

המדיה של  םחגיהו םסמליהה לארץ, רוב יהודי, עברית כשפה רשמית, עיקר י: זכות עלילפי פירושוהמדיה היהודית (

ליטיות ושהם פועלים במרץ להגשמת הוא מאפיין מרכזי של שאיפותיהם הפו 55ומורשת ישראל בפן הדתי והתרבותי)

כפי  או" (לאומיהיון "מדית כל כחתירה לבזה דה הפסיקה בסוגיית זכות השיבה הפלסטיית ו בהקשר 56שאיפות אלו.

את קיומה של המדיה  לשלול עשוי מימושן אשר עמדותמדית "כל אזרחיה") כ –שבטעות השתרש ביטוי זה בשיח הציבורי 

מאז הלכת אף (ואולי בגלל) כרסום מתמשך בהגדרת יהדות המדיה בפסיקת בית המשפט העליון  על 57יהודית. כמדיה

 58לא אושרה פסילת רשימה או מועמד בעילת "היהודיות". ,ירדור

_____________________________________  

 ).פסילת רשימות צריקרמ ) (להלן: ,2005ייר עמדה המכון הישראלי לדמוקרטיה( 43–39 פסילת רשימות צריקרממרדכי   52

 .42, לעיל ה"ש ולרעיין  ;187, עמ' 51, לעיל ה"ש  1יימןעיין   53

ת עילות הפסילה. הוא טוען כי בו בזמן ששאלת קבלת מבחן לעיין זה ראו את יתוחו של פרופ' קרמיצר בושא קבלת מבחן הסתברותי להתקיימו  54

הסתברותי לכלל העילות ותרה ב"צריך עיון", ישה מגמה רמוזה של שימוש במבחן הסתברותי (המצמצם את יכולת השימוש בסעיף) דווקא 

  בעילת היהודיות.

 .271עמ' , ב51, לעיל ה"ש  2יימןיסוד: הכסת; עיין -) לחוק1ס"ק (א)(  55

 .187עמ' ב שם,  56

קבע שזכויות שיבה ), 1988( 241 )4, פ"ד מג(עשרה-בן שלום ' יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכסת השלוש 2/88בע"ב ב לעיין זכות השיבה,  57

 )1996( 549 )2, פ"ד (איזקסון ' רשם המפלגות 2316/96רע"א בו ואילעילת פסילה,  תאת הקיום היהודי ומהווות מקבילות לשי הלאומים שולל

. )40, עמ' 41, לעיל ה"ש בשארה(עיין  ר בזכות שיבה פלסטיית לעיין זהיבית המשפט לא מצא פסול ביסיון להכ ,המאוחרים בשארהוכן בעיין 

מצא שכל עוד אין  איזקסוןבעיין  ואילו, )236עמ' ב( קבע שמדובר בעילת פסילה בן שלום", בעיין לאומיהדית כל יון "מכחתירה לאשר ל

 לדבוקמשיך השיא ברק ה בשארהבעיין  .)549עמ' ב( הצהרה מפורשת השוללת את קיום המדיה כיהודית, יש לאפשר התמודדות בבחירות

את אופי המדיה כמדית  ולהכווה היא לשלכן ה, אלא אם ימושג מדיה יהודית למושג מדית כל אזרחבין ה הכרחיתאין סתירה כי  תפיסתוב

השופט לוין סבר  ,. לעומתו))2000( 283–282, 258) 1, פ"ד ד(קעדאן ' מיהל מקרקעי ישראל 6698/95בג"ץ (להרחבת תפיסה זו ראו העם היהודי 

החלפת המדיה כן להמדיה כבית הלאומי של העם היהודי ווכל אזרחיה" הוא כסות לביטול הציוות "מדית  וחשבכל הוגע למפלגת בל"ד, המ

ם יהוא ואחרו בזמן שחוסר אמון בכות הצהרותיה של המפלגה, במהיהודית באחרת. פרופ' קרמיצר סובר שהשלילה איה עקרוית אלא ובעת 

, פסילת רשימות (קרמיצר מדית כל אזרחיה בהיותה דרישה דמוקרטית לגיטימיתכ אללהגדרת מדית ישרה אים מוצאים פגם של ממש בקריא



חין זועבי מלהתמודד בבחירות לכסת  חלטת בית המשפט העליון שלא לפסול את חברת הכסתהמתח שבין ה" ,עדי יפה, אורן אברהם ושאול אשחר

  תשע"ה)( 66י  הארת דין ",בהרחקתה מפעילות הכסת ובין ההחלטה שלא להתערב

60  

זו  59יש לתת למושג "דמוקרטית" פרשות מצמצמת. כי, קבע שלילת קיום מדית ישראל כמדיה דמוקרטיתלעיין 

לרבות רשות  –ת וושוות, הכרה בגרעין של זכויות אדם לרבות כבוד ושוויון, קיום הפרדת רשוי תכלול בחירות חופשיות

 בהכרח לא המדיה למשפט והפיכתו העברי המשפט קידום כולל שמצעה מפלגה גם, כךושלטון חוק.  ,שופטת עצמאית

עילת ההסתה רוות המשפט העברי. בין עקו, כל עוד יתן ליישב פרשית בין גרעין הדמוקרטיה זה סעיף פי על תיפסל

גדר בפסיקה הו "גזעות"מוח ה 60היא גזרת של היסודות הדמוקרטיים של המדיה, אך היא זכתה לאזכור מיוחד. לגזעות

ביזוי מכוון ושל זכויות  אלימהקריאה לשלילה  קרי: ,פילוגלאתי הגורם לשאה ו- כליבוי יצרים שיטתי על בסיס לאומי

  61יה, המאובחים על בסיס אתי.יאוכלוס ושיטתי של חלקי

תמיכה  62.בשארהבעיין  ה, דועילת תמיכה במאבק מזוין של מדית אויב או של ארגון טרור, גד מדית ישראל

לקיחת חלק בארגון המהל מאבק גד המדיה, תמיכה חומרית ופוליטית  ,ברקבדימוס השיא  לדברי ,במאבק כוללת

כהן עולה כי הימעות מגיוי מעשי טרור - מדברי השופטת שטרסברג 63 .תן לגיטימציה למאבקו, לרבות משכזה בארגון

ואילו השיא ברק דורש התקיימות  64אף תמיכה כללית בטרור עולה כדי האמור בחוק,ועשויה אף היא להוות תמיכה, 

   65תמיכה בארגון מסוים.

אותה מבקשים ש, מטרות הרשימה ראשיתהעילות.  חלות על כללההכלליות  המידה אמות את ציין זה פרק לסיום

של  בפעילות או בשאיפות ומרכזית דומיטיתלהיות  העילה וכן על ,לכלול אחת או יותר מהעילות שבחוקצריכות לפסול, 

 מסתברות וממסקות מפורשות מהתבטאויות. שית, יש ללמוד על מטרות רשימה, או על פועלו של מועמד, הרשימה

, לא די בכך שהם מחזיקים מטרותיהם את לפועל להוציא. שלישית, על הרשימה או המועמד לסות משמעיות-וחד

. אלו הם בקיצויותה חמורה להיות וכן, מקרית או ארעית ולא ושית חוזרתבתיאוריה גרידא. כמו כן, על הפעילות להיות 

  עיל.המרכיבים שאותם יש להוכיח באשר לכל אחת מעילות הפסילה אשר דוו ל

  ) הדרישה הראייתית  ב(

וזאת  66בהן, השימוש ואת בחוק שקבעו הפסילה עילותברורה של בית המשפט לצמצם את  מהיתוח דלעיל עולה טייה

לאור חשיבותה של הזכות הדמוקרטית להיבחר. שאלה חשובה לא פחות היא כיצד פירש בית המשפט את אופן הוכחת 

הראיות המבוקש  משקל מה לברר הכרחי –מה שיש להוכיח  –בעילות הפסילה  הדיוןעילות הפסילה. במילים אחרות, לצד 

  .להוכיח יש רמה באיזו –

חבר הכסת  של הפרסולית להתמודדותו באשר להכריע העליון המשפט בית התבקש, 2003בשת  שדון, בשארה בעיין

 התבטאויות מגוון, שכללה בין היתר מסיביתהוצגה מסכת ראייתית  המשפט בבית. 16- ה לכסת בבחירות בשארהעזמי 

_____________________________________  

 

בהקשר זה, כאמור, הביטוי מדית "כל לאומיה" מתאים יותר, שכן הוא מאתגר את מדית ישראל כמדית הלאום של  ).43, בעמ' 52לעיל ה"ש 

 ק בתור שכזו.העם היהודי, ור

אמון ( ש האידאולוגיה שלהואמצעים אלימים למימ לקוטתה כוות יתה שהוכח כי לרשימה הפסלת הייסילה זו היפהסיבה ליש טעה כי   58 

 )). תשס"ההמהדורה שישית, ( 8.52–8.51 ס' המשפט החוקתי של מדית ישראל רובישטיין וברק מדיה

 . 23, בעמ' 41, לעיל ה"ש בשארהעיין יסוד: הכסת; -) לחוק1א(א)(7 ס'  59

 .57עמ' ב ,52, לעיל ה"ש פסילת רשימות קרמיצריסוד: הכסת; -) לחוק2א(א)(7 ס'  60

 .25עמ' , ב41, לעיל ה"ש בשארהעיין   61

  .41, לעיל ה"ש בשארהיסוד: הכסת; עיין -) לחוק3א(א)(7 ס'  62

  .27עמ' שם, ב  63

  .75–74 עמ'שם, ב  64

 .32שם, בעמ'   65

פסילת רשימות, ים בעילות אלו. להרחבה ראו קרמיצר מרחיבה של בית המשפט להיבטים מסוימ עם זאת, פרופ' קרמיצר דווקא מזהה גישה  66

 ואילך. 34, בעמ' 52לעיל ה"ש 
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 את לשות שאיפתו בעיין, סיעתוחברי  יתרבשארה ו השתתפו שבהםסגורים  שאמרו בכסיםודיווח על דברים  גלויות

הוצגו ראיות  כן. אלו תפיסותבפועל  לממש שועדו הסיעהחוק של  הצעותהוצגו  כן כמו. המדיה של היהודי אופייה

  התומכות בטרור גד המדיה.  להתבטאויותיו

 תהייה שהראיות דרש וכן, ראיות של" קריטית"מסה  דרושהכי בית המשפט  קבע, השי יימן עייןמבחי  על פי

 חריפות התבטאויות לרבות, בשארה של בהתהגותואף ההחרפה  עלפסק כי  העיין בסיבותמשמעיות. - ברורות וחד

 קריטית ראייתית מסה הוצגה לאקבע כי ו, בבחירות התמודדותו את יש להתיר, יושאיפותהגשמת  למעןשקט  ופעולות

     67ורשימות. של מועמדים להתהגותומקל  מחודשקו גבול  המשפט בית קבע למעשה. בכך דיה

 אקטיבית פעולה קטה זועבי, טען בבית המשפט העליון כי 19-לכסת הבבחירות התמודד למ זועבילפסול את  בבקשה

את השתתפותה בבחירות.  למוע יש ולפיכך, המדיה גד מזוין במאבק תמיכה, שעולה כדי המרמרה במשט שהשתתפהת עב

. משתה את להציג ועדו אשרשל חברת הכסת,  פה ובעל בכתב התבטאויות עלהוצגו ראיות וספות  המשפט בבית בדיון

המדיה  של והדמוקרטי היהודי אופייהשתי העילות (שלילת ל ובוגע, בשארהשעה על שקבע בעיין  המשפט בית פסיקת

, תיאורטי רעיון ליישוםית ז, שהציגו פעולה פיגבוהה-הדיהראיות  איכות אף על כי קבעהמדיה)  גד מזויןתמיכה במאבק ו

לבחור  כותהזעליוותה של  לאור זאת. בבחירות השתתפותכדי למוע  החוצההוכחה המסה הראייתית הקריטית  לא עדיין

  . במשט וכח לטרור שסייע IHH-ה ארגוןלא חברה ל זועבי עצמו במשט כי המשפט בית קביעת ובשלולהיבחר 

משמעיות ומשכעות, המעידות על - לומר ראיות איכותיות, חדכה"מסה הראייתית הקריטית" ( שדרישת אפוא ראה

עד כי  68ועמום, גבוהרף ראייתי  מציבה –עילת הפסילה יות ליישום הרעיון התיאורטי) לשם הוכחת התקיימות זפעולות פי

 הוראות החוק בדבר פסילת מועמדיםשל  הפיכתןלהביא לעלול בית המשפט  בכך. בו עמודליכולת ל באשר ספק מעלההוא 

  .לאות מתה

הקצה ל בפועל להביא עלולה, קבלתהידי ואת עוצמתה על  ההתהגות סוג את המכשירהמחמירה זו,  דרישה, מזו יתרה

 בית עסק ארליך בעייןשהובאו לעיל:  הפסיקות שביןהגומלין  בקשרילראות זאת  יתןאישי ציבור.  של בהתהגותם

 בשארהבעיין  69.בבחירות השתתפותוולהתיר את  הובחר לשגר לעברו אזהר הכסת חברשל  יחידהבהתבטאות  המשפט

ובכל זאת החליט  בפועליות זראשיתן של פעולות פיעם  ואף התבטאויות קיצוית יותר מסכת עם המשפט בית התמודד כבר

במשט  זועבישל  השתתפותה והוא ממש של אתגר בפי המשפט בית עמד הראשון זועבי עייןלאפשר את ההתמודדות, וב

 ידיו על שקבע גבוללהזיז את ה אלץ המשפט ביתכי  ראה. בבחירות התמודדותה את לאשר החליט, זאת ובכל, טרור

  . ורשימות מועמדים מלפסול להימע להמשיך וכדי, החדשות בסיבות בהתחשב למקרה קרהממ

לשם שלילת השתתפות בבחירות.  הסתברותי מבחןבקיצור מרץ את הדיון בפסיקה בשאלת אימוצו של  זכיר לבסוף

 רציות במידת רק לא, מועמד או מועמדים רשימת פסילת לאשר אם שוקל שהוא בעת להתחשב, המשפט בית על האם

, יוגשמו אכן שכווותיהם רציית אפשרות של קיומה בשאלת גם אלא), בפסיקה(כדרש  כווותיהם להגשים את שאיפתם

_____________________________________  

עשתה זאת על ידי שימוש במבחן הסתברותי  ,ושהביאה לצמצום ההלכה בשארהיתן לטעון כי הטכיקה שקט השיא ברק בפסק דיו בעיין   67

לו רשימה או מועמד אם אין הסתברות כלשהי למימוש השאיפות או המטרות הפסולות בחוק. להמשך דיון ראו: משה גורלי שלפיו לא ייפס

 .www.haaretz.co.il/misc/1.886908 )8.6.2003( הארץ"בשארה התקרב לגבול האסור, אבל ברק הזיז את הגבול" 

היועץ המשפטי לממשלה ' רשימת  6709/98רע"א בעקבות  –) ארליך (להלן: עיין 43, 38) 3, פ"ד ג(ארליך ' יו"ר ועדת הבחירות 2600/99ע"ב   68

 צריך הראיות במסכת המתעורר ספק כל"קבע כי  –) 1999( 361 351) 1, פ"ד ג(עילית-צומת לבחירות לרשויות המקומיות, צרת-גשר- מולדת

, הייתה שבעילות 41, לעיל ה"ש בשארהוגישתו של השופט אגלרד בעיין  בבחירות" מועמדים רשימת של השתתפותה מיעת גד כימוק להתפרש

 הסתה לגזעות ותמיכה במאבק מזוין תידרש רמת ראיות שתתקרב לזו הפלילית משום שמעשים אלו עשויים לבסס אישום פלילי עצמאי.

, להכריע אם התבטאויות קיצויות של חבר הכסת בשארה שלפיהן 15-, התבקש בית המשפט טרם הבחירות לכסת ה68, לעיל ה"ש ארליך בעיין  69

ליהודים אין זכות להגדרה עצמית במדית ישראל או סטטוס לאומי כלשהו, עולות כדי פסילת רשימת סיעת בל"ד מלהתמודד לכסת. חרף 

הסכמת השופטים טירקל וקדמי בדיון כי ככל הראה הדברים שאמרו אכן שוללים את זכותו של העם היהודי למדיה ועל כן מתקיימת לכאורה 

 עילת פסילה, התירו האחרוים לרשימת בל"ד להשתתף בבחירות.
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הדעת ותת שאימוץ מפורש של מבחן הסתברותי יביא לצמצום  70ראוי?-יצליחו לממש את המצע הבלתי שאכן הם, כלומר

 ירדורבעיין הפסילה, ושל האפשרות הריאלית לפסילת רשימות ומועמדים. וסף (על זה שכבר קיים בפסיקה) של עילות 

 השי יימןבעיין  71.עשה רק כדי למוע "סכה ברורה ומיידית" לקיום המדיהיהציע השופט חיים כהן כי שלילת רשימה ת

דאות קרובה , החמיר כשדרש ולעומתו ,השיא שמגר 72הציע השופט ברק מבחן של אפשרות סבירה להגשמת המצע.

תהליכים  התרחשות סיכוייהשופט אלון סבר שמבחן הסתברותי ידרוש מבית המשפט לתח את  73להתממשות הסיכון.

רעיון אימוץ  דחה השי יימן עייןבסופו של דבר, ב 74, ולכן התגד לרעיון.עשותחברתיים בעתיד, דבר שהוא איו מסוגל ל

 עיין, המבחן לא עלם. בזאתאשר תוארו לעיל. עם  הראייתייםהמבחים אימוץ ב הסתפקה והפסיקה 75מבחן הסתברותי,

במאמרו, זיהה שימוש במבחן  רקרמיצ המלומד 76."עיון ב"צריךשאלה את ה גרויס הותיר השיא הראשוןזועבי 

בעיין ו 78שתמש השיא שמגר במבחן של ודאות קרובהה בן שלום, בעיין זכורכ 77הסתברותי דווקא בעילת "היהודיות".

בסופו של דבר, כאמור, המבחן  79.שתמש השופט קדמי במבחן הסיכון הממשי לשם שלילת השתתפות בבחירותה ארליך

ההסתברותי מרחף ברקע הדברים, אף שעל פי ההלכה כלשוה, בית המשפט, והרשויות הפועלות על פי דין, צריכים לפעול על 

  .השי יימןין פי המבחים המהותיים והראייתיים אשר פורטו בעי

  משווה דין) ג(

בחית ההסדרים הקיימים בשיטות משפט שוות ברחבי העולם מגלה כי פסילת מפלגות או רשימות מטעמים מהותיים 

א בחוק 7 שבסעיף לזה מקביל או ערכיים, להבדיל מימוקים טכיים, היא מגון מוכר, אף שאיו שכיח. עם זאת, הסדר

 בוגע דומה מיעה או, לחלוטין לפרקה מבליבבחירות,  התמודדותה בעתשל רשימה  שתתפותהה מיעת שעייוהישראלי, 

בהליך  ההשתתפות אתהמסייגים מהותית  הסדריםה 80ככל הידוע לו, איו קיים בדיים מקבילים. – יחיד למועמד

, או ופעילותה קיומה במשך או רישומה בעת של מפלגה הפסילל או לפירוק מתייחסיםעליהם עמוד להלן, שהדמוקרטי, 

  81.עת לבכ שוים מסוגיםעוסקים בהגבלת התאגדויות 

 קבוצת הראשוה היא הקבוצה .לחלק את המדיות הדמוקרטיות לשתי קבוצות יתןגס  בחיתוך, קרמיצר שמציין כפי

 82,ערכי יסוד על ותמפלג לפסילת משפטיים הסדריםלזהות בהן  אפשר-איכמעט  אשרויציבות,  ותיקותדמוקרטיות  מדיות

למשל,  כך, דמרק ועוד. שוודיה, אגליה, קדה"ב, ארה את למצוא יתן זו בקבוצה 83.בכוחאלא במצבים של סיכון לשימוש 

 בין וכולליםבעיקרם  פרוצדורליים הם מפלגות פסילתי מגלה כי ההסדרים המשפטיים שעיים דין האמריקב התבוות

_____________________________________  

 לפסק דיו של השיא ברק. 8, פס' 41"ש ה, לעיל בשארה עיין  70

 .381עמ' , ב41, לעיל ה"ש ירדורעיין   71

 .310עמ' , ב51, לעיל ה"ש  2יימןעיין   72

 .279עמ' שם, ב  73

 .297עמ' שם, ב   74

השאר בכך  יןב התגדותו לאימוץ מבחן הסתברותי אתימק לוין ש' השופט , 41, לעיל ה"ש בשארהבעיין . 187עמ' , ב51, לעיל ה"ש  2יימןעיין   75

חשש שהסתברות גבוהה להתממשות הסיכון תתרחש כשהמפלגה תצבור  הביעהכהן - השופטת שטרסברג , ואילוא7 עיףשמבחן כזה איו עולה מס

  למיעת הסכה. להיות מאוחר מדי עלול שלב זהח, ווכ

  .34פס' , 3, לעיל ה"ש הראשון זועביעיין   76

 .67מ' , בע51, לעיל ה"ש פסילת רשימותקרמיצר   77

 .249עמ' , ב57לעיל ה"ש  ,שלום בןעיין   78

 .48, בעמ' 68, לעיל ה"ש ארליך עיין  79

  .23, בעמ' 52, לעיל ה"ש פסילת רשימותקרמיצר   80

81   ,ב 5זכיר את ס' עם זאת"סת) בעת 7, שמעמיד סייגים לרישום מפלגה (הדומים לאלו של ס' 1992–לחוק המפלגות, התשא לחוק יסוד: הכ

  רישומה של מפלגה. 

) כגון חובת 19, בעמ' 52, לעיל ה"ש פסילת רשימותמדיות אלו מאופייות גם בדרישות פרוצדורליות מוכות יחסית ממפלגות (ראו קרמיצר   82

 רישום, הגדרת מטרות או ביסוס מצע וכולי.

 Communist Partyלצד ארה"ב, גם קדה ואוסטרליה חוקקו חוקים שביקשו להוציא מפלגות קומויסטיות אל מחוץ לחוק בשים הללו. ראו   83

Dissolution Act, 1950  יצר20, בעמ' 52, לעיל ה"ש ותפסילת רשימבאוסטרליה; קרמ. 
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" ערכית" לפסילה ההוראות ליבת 84המפלגה.של מבה המוסדות והמפלגה, חובת הגדרת החיות לרישום תקין של  השאר

 עיים אשרו הקרה, המלחמהשל  בשיאה, הש שישיםמ שחקקו לפי יותרחוקים  הבשלוש מצויהמפלגה  של" מהותיתאו "

או חבירה לארגון  85ח,בכושימוש  תוך" ארה"ב"הפלת  שמטרתה התאגדות. כך למשל, שוים מסוגיםהתאגדויות  הגבלת

בהסדר  ההוכחהתמקד בהיבט  אם 86.מיוחדמערכת ממשלתית לפיקוח  על ידי מבוקרת ופעילותןאסורות בחוק  ,"חתרי"

 ממשי או מיידי איוםמפלגות "חתריות" וזאת ללא הוכחת  רישום של חוקית הגבלה מאפשרתהפיקוח  מערכתי, האמריק

"סכה  של מבחן ומחיל האמור למגון מצמצמת גישה וקט האמריקי משפטה בית. עם זאת, הדמוקרטית על השיטה

   87.השיפוטית הביקורת בעת הפעלת לפיו וצגהמ הראיות חומר בבחית" וברורה מיידית

 ולכן דמוקרטי, לא או יציב לא היסטוריבעלות עבר  חלקןצעירות,  דמוקרטיות הן השייה המדיות השייכות לקבוצה

לידי ביטוי בין היתר  ושמירה זו באהדמוקרטיים, -אטי יסודות מפי הדמוקרטיה יותר על הדוק באופן ורלשמ הן בוחרות

 ומדיות טורקיה, ספרד, איטליה, גרמיהאת  למות יתןזו  עם המדיות בקבוצהיסוד "ערכי".  על מפלגות לפסול סמכותב

   88.שוות אירופה מזרח

לעגן את  והיא בחרה 89,לקריסתה בעברדמוקרטי שהביא -אטי כוח צמח שבקרבה לדמוקרטיהדוגמה  גרמיה היא

 הרפובליקה וסיכון הדמוקרטי המשטר הרס או איום: עילות ובשתי, הפדרלית בחוקה מפלגה לפסילתההסדר המשפטי 

 חוקית שהיא בלתי מפלגהלהצהיר על  המוסמך הבלעדיהגורם  הואהחוקתי בגרמיה  הפדרליהמשפט  בית 90.הגרמית

 אקטיביות פעולות בשילוב הדמוקרטיה להריסת ברורה מטרה לאתר דורש, והוא הגרמי המחוקקמצד  פייהוזאת לאחר 

הגרמי כי  המשפט בית קבע מוקדמת בפסיקהעל ידי המפלגה.  עקיבכל זאת, תוך קיטת קו חוש ו 91.זה מצע להגשמת

   92את בחיתו. לצלוח כדי, ולכבוד ייםדמוקרט לעקרוות" בשתיקהלכל הפחות "להסכים  חייבת מפלגה

 של חובתן את בחוקתה עיגה היאומבוססת, כלול בקבוצה זו היות ש ותיקה דמוקרטיה היותה אף על, צרפת את גם

ובחרה להסדיר בחוק מגון משפטי המסמיך את שיא  93,הצרפתית והדמוקרטיה הריבוות לדבוק בעקרוות מפלגות

בית המשפט המהלי הגבוה בצרפת, בביקורתו  94ליות המסיתות לאלימות, גזעות או אפליה.הרפובליקה לפרק קבוצות בד

איו דורש הוכחה של מעשים הוא ו ,בבחית מצע הקבוצה ומטרותיה ולהסתפק בהרחבהאת החוק  לפרשהשיפוטית, בחר 

  95פסולים בפועל.

לפרק או להשעות  יתןלפיו שבחוק הסדר דיקטטורי מהעבר הקרוב, בחרה לעגן  שלטון של היסטוריה, בעלת ספרד

 2002שתקבלו לחוק בשת  תיקוים 96.הפלילי הדין לפי חוקית בלתיביצעה פעילות  אוביגוד לדמוקרטיה  פעלה אםמפלגה 

_____________________________________  

 ). 1993(ד' אבון עורך,  22–19, 17 חוק המפלגות בישראלבר חקיקה בושא מפלגות במדיות דמוקרטיות  עליזה  84

85  The Alien Registration Act, 1940, 18 U.S.C. § 2385.  

86  The Internal Security Act of 1950, 64 Stat. 987.  

 ,Dennis v. United Statesבית המשפט האמריקי אישר את חוקיותן של הוראות חוק שהוציאו מחוץ לחוק מפלגות קומויסטיות בארה"ב. ראו   87

341 U.S. 494 (1951).   

; להשלמת התמוה ציין את ייחודה של הוגריה שבחרה דווקא ללכת בכיוון מוגד לזה שבחרו 20 , בעמ'52, לעיל ה"ש פסילת רשימותקרמיצר   88

מדיות אחרות: בשל עברה הטוטליטרי, ביקשה הוגריה להתיר חופש התאגדויות וחירויות פרט מרביים וכך אסרה בחוקתה רק השתתפות 

  מפלגות המצדדות בקיטת אלימות.

תה חשוב לציין כי גם בחוקה של רפובליקת ויימר היה הסדר משפטי שלפיו יתן להוציא מחוץ לחוק מפלגות שהתגדו למען הצגת התמוה בשלמו  89

  לערכי המשטר, אלא שהסדר זה החמיץ דווקא את המפלגה האצית.

  ).www.btg-bestellservice.de/pdf/80201000.pdf) לחוקה הפדרלית הגרמית (הזמיה בתרגום בתוך: 2(21ס'   90

  .BverfGE 85 (1956) 5ראו את פסיקת בית המשפט הגרמי בעיין המפלגה הקומויסטית:   91

  .BverfGE 1(1952) 2סוציאלית: -ובעיין המפלגה הרייך  92

  .21' , בעמ52, לעיל ה"ש פסילת רשימותכמפורט אצל קרמיצר  1958-לחוקה הצרפתית מ 4ס'   93

  שם, שם.  94

95  Fox & Nolteיצר 28, בעמ' 50 , לעיל ה"ש21, בעמ' 52, לעיל ה"ש פסילת רשימות; קרמ.  

  . 25, בעמ' 52, לעיל ה"ש פסילת רשימותיצר כפי שמצוטט אצל קרמ Ley De Los Partidos (1978)חוק המפלגות הספרדי:   96
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תמיכה  וכןאדם  בזכויות שיטתית פגיעה, הדמוקרטיה בעקרוות הפוגעת פעילותמפלגה:  לפסילת מגווים טעמים כוללים

מטרות אלא ב אואיו מסתפק ברעיוות  החוק 97.פוליטיים רווחיםגריפת  לשם להם לגיטימציהמתן  לימות אובטרור ובא

 בהרכב, הספרדי העליון המשפט בית. הדמוקרטיים בעקרוות ברורה פגיעהדורש פעילות ממשית, חמורה וחוזרת שמבטאת 

 ידי עלהוקמה  שהמפלגה היותכי  קבעהוא  הבסקית ההמפלג ובעייןההסדר, את ל ילהפע היחידהמוסמך  הגוף וא, המיוחד

   .98כסיה וכיוס פירוקה על ולכן הורה זה,ת בארגון ותומכ ופעילותה שמטרותיה למדארגון טרור, יש בכך כדי ל

 בלתי יהיו לא מפלגהשל  תוכיותאו  חוקיםבחוקתה ולפיו  הדון בושא המשפטי ההסדר את לעגן בחרה טורקיה

, זכויות אדם, ריבוות לאומית, עקרוות של דמוקרטיה להפרדה יתת שאיה שלמותה, המדיה צמאותעעם  מתיישבים

 פעילותעל פירוק מפלגה אם מצא  להכריזהחוקתי בטורקיה  המשפט ביתאת  מסמיכהגם  החוקה 99ורפובליקה חילוית.

האירופי לזכויות אדם. כמו  הדין תמצד בי. על פסיקה זו מתקיימת ביקורת שיפוטית מורואיטסיבית מהסוג הא מרכזית

 על שמירהלדמוקרטיה,  אמות: במפלגה רכיבי ליבה של קיום דורש 100הטורקי לרגולציה של מפלגות פוליטיות החוקכן 

היא תיחשף לסקציות מרחיקות  ,אלו בתאים מפלגהתעמוד  לאאם  101.ואחדותה קיומה על והגה הרפובליקה חילויות

 לשמש מהיגיהעל  פרסוליכספיה לאוצר המדיה ואיסור  העברת, מוסדותיה פירוק: בישראל לור לכת יותר מהמוכ

 בהסתמך, מפלגה של פירוקה על הטורקי המשפט בית הורה שבהן פסיקות בכמהזאת,  עם 102.אחרת במפלגה דומה בתפקיד

, פוליטיות זכויות ולתבוע יחד לחבור למיעוטים שקראודברי מהיגיה  על כןו 103מצעה אותקוה  בחיתהמפלגה,  שםעל 

 מספיק איו מפלגה שםכי  קבע הואהמדיתי הטורקי.  המשפט בית פסיקת אתהאירופי לזכויות אדם  הדין בית הפך

 מהווה ואיה הטורקיים הדמוקרטיה בכללי פגיעה או הסתה איהמיעוט במדיה לעצמאות של במאבק  תמיכה וכי, לפסילה

 פסיקה אדם לזכויות האירופי הדין ביתבעיין אחר ביטל  104.לגיטימית פוליטית דרישה אלא, תלאלימו קריאה בהכרח

, פוליטי כאמצעי בטרור תמכו אשרמפלגה  מהיג של הכרזותכי  וקבעהטורקי בדבר פירוק מפלגה,  המשפט ביתוספת של 

, זאת עם 105.וכתב אישום פלילי גד להסתפק בהגשת ורצוי היה יתןהמפלגה אלא של  ופירוק רחבה פגיעה והצדיק לא

הטורקי שהורה, על ידי שימוש במבחן  המשפט בית פסיקת אתהאירופי לזכויות אדם  הדין בית אישראחר  במקרה

את כוח  שבחו לאחר, הדין ובית המשפט ביתהחילוי של טורקיה.  אופייהפירוק מפלגה שאיימה על על הסתברותי, 

לממש  הפוטציאלית יכולתהזה מעיד על  כוח, קבעו כי בפרלמט המושבים ברוברות שזכתה בבחי ,ההשפעה של המפלגה

  106דמוקרטיים.- האטי רעיוותיהאת 

 במדיותאו  צעירות דמוקרטיות במדיותדבר מקובל  היאמפלגות  של ערכי בסיס על פסילהלראות כי  יתן, לסיכום

בקיום  לפגיעה וגעות הערכית הפסילה עילותאלו  במדיות. שלטון סמכותי זה או אחר של התקופ ישרחוק - הלא שבעברן

שמתקיים בין בתי המשפט  שיח-הדו דווקאבאלימות.  ולשימושערכיה בו הבסיסיים הדמוקרטיים בעקרוותיההמדיה, 

 קבוצות של השתתפות במיעתהוא  אףמכיר  לאומי-הבין המשפט גיסא כי מחדבית הדין האירופי מלמד ובין המדיתיים 
_____________________________________  

  .25, בעמ' 52, לעיל ה"ש פסילת רשימותלחוק כפי שמצוטט אצל קרמיצר  9.2ס'   97

 .Tribbunal Supremo, Sala Especial Art. 61 L.O.P.J Autos acumulados nums המפה אל ,26–25, בעמ' 52, לעיל ה"ש פסילת רשימותקרמיצר   98

6/2002 y 7/2002.  

לחוקתה המצוטט  2). טורקיה מייחסת חשיבות רבה לעקרוות אלו. ראו ס' Constitution of the Republic of Turkeyלחוקה הטורקית ( 68.4ס'   99

  .27–26, בעמ' 52, לעיל ה"ש פסילת רשימותאצל קרמיצר 

  .27, בעמ' 52, לעיל ה"ש פסילת רשימותהמתואר אצל קרמיצר  2820החוק לרגולציה של מפלגות פוליטיות, מספר   100

 .27, בעמ' 52, לעיל ה"ש פסילת רשימותבהתאמה לחוק המצוטטים אצל קרמיצר  83–79-ו 86, 78ס'   101

  .27, בעמ' 52, לעיל ה"ש פסילת רשימותלחוק לרגולציה של מפלגות פוליטיות המצוטטים אצל קרמיצר  107-ו 103 'לחוקה הטורקית, וס 69.8ס'   102

 The United Communist Partyקומויסטית. ראו בהחלטת בית הדין האירופי לזכויות אדם: -פירוק על סמך שם מפלגה, עיין המפלגה הטורקית  103

of Turkey v. Turkey 19392/92.   

דמוקרטית. ראו החלטת בית הדין האירופי -תביעת זכויות פוליטיות, עיין המפלגה הסוציאלפירוק על סמך קריאה למיעוטים לחבור למען   104

  . 25.5.1998, החלטה מיום The Socialist Party and Others v. Turkey 21237/93לזכויות אדם בעיין: 

. בית הדין האירופי 10.12.2002, החלטה מיום Dicle for the Democratic Party (DEP) of Turkey v. Turkey 25141/94עיין מפלגת דמוקרטיה,   105

קט מעין מבחן הסתברותי לבחית פוטציאל הזק וקבע כי היות שההכרזה הייתה מחוץ לטורקיה, לא בשפה הטורקית ואל מול קהל שאיו 

  הפוטציאל האמור קטן. –מעורב בהתרחשויות בטורקיה 

106  Refah Partisi (Prosperity Party) and Others v. Turkey 41340/98 13.2.2003, ומיום 31.7.2001, החלטה מיום.  
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 בקשת הכרה כדי עד ולהיבחר, לבחורלזכות  היתתעל החשיבות גיסא  אידךומ 107דמוקרטיות בתהליך הדמוקרטי,-אטי

  ומקובלים.  דמוקרטיים, לגיטימיים מעשים, כבמדיהאתי  הזכות להגדרה עצמית של מיעוט, לרבות מעשיםרחבה של 

רמת להפסילה ו לעילות המשפט בית של הפרשות ופיא על משפיעה בישראל החקיקתי ההסדר של סיווגו ששאלת ראה

 הוא הישראליההסדר המשפטי אולם בין מדיות הקבוצה השייה,  הואשל ישראל  שמקומה ראה אמםההוכחה הדרשת. 

(רק  108המפלגה כשרות של הבחיה מועדמתון יחסית מבחית  הישראלי ההסדרמדיות אלו.  שלהמשפטי  בוףיוצא דופן 

 השתתפות(מיעת  הקטות הסקציות ומבחית) אחרות כבמדיות עת בכל ולא, בחירות טרםאו  109ם המפלגהבעת רישו

 במפלגה להתמודד אדם על אישי איסור והטלת מוסדותיה פירוק, מפלגה כסי הלאמת לעומת, ובמקום בזמן קודתית

 מתון הוא, המשפטי בוף ייחודי שהוא םהג, מרשימה להבדיל מועמד, פסילת של ההסדר אף). אחרות כבמדיות, אחרת

 של היבטיםלמצוא  יתן. העליון המשפט בית של אישור ודורש המפלגה חברי יתר, בכך שהוא מאפשר את התמודדות יחסית

המדיות השייכות לקבוצה השייה באשר להתקיימות  מן חלק שלהמשפט  בתי בפסיקותלשון החוק לפרשות מרחיבה 

הולמת  איה ורשימות מועמדים לפסילת בוגעהמחמירה של בית המשפט העליון  שגישתו ייתכןכך יולפ 110עילות הפסילה,

משחק  כלליהשסעים המאפייים אותה, אשר אולי דווקא דורשים הצבת גבולות וקביעת  םאת אופייה הצעיר של המדיה, ע

  .ברוריםפוליטי 

  מפעילות חבר כסת הרחקת. 2

שבין הליך פסילת מועמד בבחירות לכסת ובין הליך הרחקת חבר כסת מכהן מפעילות, לצורך הדיון בקשרי הגומלין 

ככלל, לחבר כסת מועקת חסיות פרט מעט על אודות סמכות ועדת האתיקה של הכסת להטיל סקציות על חברי כסת. 

, אם הם אמרו או עשו במסגרת מעשיולדבריו וללא יישא באחריות פלילית ואזרחית  שלפיהעייית) (המכוה גם מהותית 

עם זאת, מעשה והתבטאות שאים אקראיים, והעוים על אחת  111.ומילוי תפקידו כחבר כסת או למען מילוי תפקיד

  לחסיות:   יזכובחוק החסיות, לא  המפורטותמהחלופות 

  (א) ... .1"

שיש בהם אחד  הסר ספק, מעשה לרבות התבטאות, שאים אקראיים, של חבר הכסת למען  )1(א

סעיף זה, כהבעת דעה או כמעשה העשים במילוי תפקידו או למען מילוי  לעיןמאלה, אין רואים אותם, 

 תפקידו כחבר הכסת:

  ;היהודי העם של כמדיתו ישראל מדית של קיומה שלילת  )1(

  הדמוקרטי של המדיה; אופיה שלילת  )2(

  אתי;- לאומי למוצא וא לגזע השתייכות או צבע בשל לגזעות הסתה  )3(

_____________________________________  

 .22, בעמ' 52, לעיל ה"ש פסילת רשימותלאומי ויחסו לעיין, ראו אצל קרמיצר -עוד על המשפט הבין  107

  בחירות מסוימות היא הפגיעה החמורה ביותר בזכות להיבחר.  מצד אחר יש שייטעו כי דווקא פגיעה בזכות להיבחר טרם  108

 .1992–לחוק המפלגות, התש"ב 5ס'   109

 לצד היבטים אחרים בפסיקות בתי המשפט, של צמצום מסוים. כאן זכיר את גישתו המצמצמת והדווקית של בית הדין האירופי לזכויות אדם.   110

ורלית היתת בעת הכהוה בלבד, מפי מעצר או חיפוש דפרוצ-חסיות דיויתוזאת להבדיל מיות; חסה(א) לחוק 1יסוד: הכסת; ס' -לחוק 17ס'   111

, חסיות מפי דיון פלילי 2005שת ב, ללא קשר למילוי תפקידו. מאז התיקון לחוק החסיות חבר הכסתלעבירות לכאורה שבוצעו על ידי  יםהוגע

 מהכסת. חבר הכסתבקשת  על פייתת 
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 או יהודים גד או ישראל מדית גד טרור במעשי או אויב מדית של מזוין במאבק תמיכה  )4(

  .לארץ בחוץ או בארץ, ערבים או יהודים היותם בשל ערבים

]...[".  

(א) אמורה 7 עיףאפשרות הפסילה לפי ס, שצויו לעיל, ויסוד: הכסת- א לחוק7 לעילות סעיףכמעט זהות עילות הסעיף 

 כסת ברחבחית זה לחסיות. עם זאת, יתן להבין הוראה זו של חוק החסיות כמסת וספת להסייג הלייתר לכאורה את 

בשל הקצה  וביןבשל טעות של ועדת הבחירות או בג"ץ,  בין, כמועמדלא פסל בכל זאת ו מתקיימת בו העילות שאחת

   112לאחר הבחירות. בהתבטאויותיובמעשיו או 

חוק החסיות מסמיך  113,עבודתהוכגזרת מהסמכות החוקתית של הכסת לקבוע את סדרי  ,לצד החסיות המהותית

תכלית  114את ועדת הכסת להתקין כללי אתיקה לכסת, ואת ועדת האתיקה לשפוט חבר כסת שהפר את כללי האתיקה.

אמון הציבור ועל כבודו של מוסד הכסת והמידות על התהגות אותה של חברי הכסת, על טוהר  לשמורכללי האתיקה היא 

   116ועדת הכסת לדון בו.ואיה מועת מ ,יצוין כי החסיות המהותית החלה על מעשה או ביטוי 115.וב

את חובת חבר הכסת לייצג את בוחריו בצורה שתשרת "את כבוד האדם, קידום קובעים בין השאר, כללי האתיקה 

אמון הציבור את  לקדםבדרך ההולמת חברי כסת, ו להוגרה על כבוד הכסת וחבריה, החברה וטובת המדיה", תוך שמי

הם עקרוות דומים, כגון חובת  אף כולליםכללי האתיקה האגליים ו, תישראל איה מיוחד זה בעיין 117במוסד הכסת.

מוגבלת להתהגות בלתי  סמכות ועדת האתיקה איה 118חברי הפרלמט להתהג באופן התואם את האיטרסים של האומה.

 119ראויה במשכן הכסת בלבד, אלא כוללת גם התבטאויות פוליטיות של חברי הכסת, אם כי ראה שבאופן מצומצם.

לפיו כללי האתיקה מיועדים להסדרת התהגות חברי ש לעיקרון קובעים חריג בריטייםבדומה, גם כללי האתיקה ה

 מידהפוגעת בההתהגות חבר פרלמט  זה כללי האתיקה חלים גם עלולפי חריג מהלך השהות בפרלמט, ב הפרלמט

   120משמעותית במויטין וביושרה של הפרלמט.

ועדת האתיקה מתכסת בעיין  121.כסת חבר על קובלה להגיש יכולים וארגון אדם כל, ההרחקה הליך מבחית

לתקופה מוגבלת, לרבות זיפה, שלילת  ותסקצי, היא רשאית להטיל חבר הכסת שקבלו עליוהקובלה, ולאחר שמיעת 

הרחקה מישיבות המליאה  –ולעייו עדות, איסור הגשת הצעות חוק, שלילת שכר, ווברשות דיבור במליאת הכסת ו

מהחלטת ועדת  איו מרוצה סתכ בראם ח 122עדות עד חצי שה, מבלי ליטול מחבר הכסת את סמכות ההצבעה.ווהו

ר ועתל רשאי הוא, דחה הערעורואם  ,פי מליאת הכסתל, הוא יכול לערער כלפיוקטה האתיקה, לרבות הסקציה ש

   123לבג"ץ.

_____________________________________  

 עיףמען הסר ספק" (לא תיתן חסיות במקרים ה"ל), כלומר בהמשך לסלהפותחת את הסייג לחסיות במילים " ,ות זו תמכת בלשון החוקפרש  112

  תוך מודעות לייתור לכאורה של הסייג.מא ו7

 .יסוד: הכסת-לחוק 19ס'   113

 .12עמ' ב, 3, לעיל ה"ש הראשון זועביעיין ; לחוק החסיות ד13ס' ו ה(א)13ס'   114

 .18עמ' ב ,3, לעיל ה"ש הראשון זועביעיין   115

 .)מח'ול) (להלן: עיין 2005( 325) 2, פ"ד ס(מח'ול ' הכסת 12002/04בג"ץ   116

  לכללי האתיקה. )4א(1-ו )2א(1כלל   117

118  U.K. Code of Conduct for Members of Parliament (passed pursuant to the Resolution of the House of Jul. 19, 1995)  להלן: כללי האתיקה)

  .4-7 §§ ,ם)יהבריטי

 ).1.1.2002פורסםבבו, לפסק דיה של השופטת אור ( 22, פס' יפו ' שפטל-הועד המחוזי של לשכת עורכי הדין בתל אביב 1734/00על"ע   119

  .19–17 עמ'ב ,3לעיל ה"ש  ,הראשון זועביעיין ; 3–2 ס' ,118לעיל ה"ש  ם,יכללי האתיקה הבריטי  120

121  main.knesset.gov.il/Activity/committees/Ethics/Pages/CommitteeAreasOfConcern.aspx. 

  ) לחוק החסיות.(ד13 ס'לכללי האתיקה;  19כלל   122

 .7, בעמ' 3, לעיל ה"ש זועבי הראשוןעיין ; לתקון הכסת 43 ס'  123
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שיפוטית. עם זאת פסק כי הביקורת התחת שבט  להעבירהיתן והחלטה מעין שיפוטית,  אועדת האתיקה הי תהחלט

 שיפוטיים מעיןהליכים ביקורת על יחסית ל םמצומצבדרך כלל  ההחלטות ועדת האתיקה יהי עלהיקף הביקורת השיפוטית 

מרחב אולם  125מתחם המידתיות של העוש, הוא רחב. בעייןעדה, לרבות והמוקה לוהדעת שיקול מרחב ו 124אחרים,

עדה. בית המשפט עשוי להתערב ווהטיל תהעוש ש חומרתושפע מי שייתן בית המשפט לוועדת האתיקה שיקול הדעת

כן כמו  126תוך הפרת כללי הצדק הטבעי. שהתקבלהבזכות להליך הוגן או או יסוד  פוגעת בזכויותהבהחלטה המפרה חוק, 

 במרקם ממש של פגיעה תפגע הגיעה שאליה התוצאה אם האתיקה ועדת המשפט בהחלטת יתערב בית כי ראה מתבקש

  127.הפרלמטריים החיים

  העליון המשפט בית החלטות בין מתח. הג

עולה מתח בעייתי בין הליך פסילת מועמד לכסת ובין  128זועביהמשפט בעיין  לעיות דעתו, מסדרת ההחלטות של בית

 בחירותמערכות  שתיב חברת הכסת זועבי הליך הרחקת חבר כסת מכהן. בית המשפט העליון ִאפשר את השתתפותה של

 התערב לאבו בזמן שבשל פעולות דומות, אם לא זהות, הוא  129שיוחסו לה, וההתבטאויות המעשיםעוקבות על אף 

המשפט מקשה על חברת  וצר מצב שיתן להביו ככולל סתירה פימית: בית 130בהרחקתה מדיוי הכסת לתקופה מרבית.

לרוץ לכסת  לזועבי התירהמשפט  בית .לכסת להתמודד לה אישר הוא בשמה אשרהכסת לממש את האידאולוגיה 

 וכאשר, עמדותיה אתוהגת לבטא  היא שבהכפרובוקטיבית מודעות לדרך התפסת  מתוךאידאולוגיה מסוימת,  כמייצגת

 אשר הערכים את לקדם להמשיךממה  עההחלטה שמ לביטול עתירה דחההמשפט  בית, זו בצורה התהלה אכן היא

סקציה האתית כלי את הראה בקיומה של האפשרות לקוט  ,מפי השופטת אור ,בית המשפט ,זו אף זו לא. בחרה למעם

אלא שלא ברור אם החשיבה המידתית מתאימה כאן: משאושרה  131.חברת הכסת זועביתר מאישור פסילתה של דתי יוימ

האם אין לפיו חתירה תחת ערך  – מתוך הכרה באפשרות להצר צעדיה בכסת בעתידמועמדותה של חברת הכסת זועבי 

של הציבור שמאמין בדרכה, להתמודד בבחירות הייצוגיות, אשר בשמו הגן בית המשפט על זכותה של חברת הכסת זועבי, ו

  לכסת?

הסלמה בהתהגותה  של במצב אפשר לפתור את המתח בין ההחלטות בטעה שמדובר-חשוב לשים לב שאי

עידוד מו הערים חטיפת מהצדקתמעשה קל  היא המרמרהבמשט  השתתפותה אם ספק, ראשית. של זועבי ובהתבטאויותיה

אישור הפסילה - איל הביאוחמורים מהמעשים ש להרחקתה שהביאו המעשים אמם אם, שיתה"התגדות" לישראל. 

_____________________________________  

 וכן לעומת הליך אישור החלטת פסילת המועמדות הקפדי.  124

 .28, בעמ' 3"ש , לעיל ההראשון זועביעיין   125

  .343עמ' , ב116לעיל ה"ש , מח'ולעיין   126

ארגון  4885/03ץ "בגמ ). בהקשר זה יתן להקיש גם1982( 205, 197) 2, פ''ד לו(ראש הכסת מחם סבידור-ח"כ יוסי שריד ' יושב 652/81ץ "בג  127

), שבו פירט בית המשפט פגיעה זו למרכיביה 2 (14 )2004ט( פ"ד ,מגדלי העופות בישראל אגודה חקלאית שיתופית בע"מ ' ממשלת ישראל

ר בהקשר בהקשר של הליך החקיקה. משיתן פירוט כאמור, ראה שלא יהיה כון לומר שכל עוש שתטיל הוועדה אפשרי, שכן ייתכו עושים אש

ר) מסוים יביאו לפגיעה ביסודות דמוקרטיים, ובהם ייצוגיות (על ידי פגיעה בביטוי עמדה אותטית מסוימת באופן שמייצג את כוחה היחסי בציבו

 .))1985( 85) 4לט(פ"ד , הרב מאיר כהא ' שלמה הלל, יו"ר הכסת 742/84בג"ץ  או ביכולתו של חבר הכסת להשפיע על הליכי הכסת (ראו

 כמפורט בפרק א'.  128

, למרות אמירות "משמעותיות ומטרידות ביותר" (לדעת היועץ המשפטי 19-, אושרה התמודדות לכסת ה3, לעיל ה"ש הראשון זועביכזכור, בעיין   129

גין השתתפותה במשט המרמרה אשר אורגן על ידי ארגון טרור לשם סיוע ) וב17) בגות מדית ישראל כפושעת וגזעית (פס' 19לממשלה, פס' 

, למרות הצטברות ראיות על העשה בכסת הקודמת, כגון עידוד 20-בוטלה פסילתה מהתמודדות לכסת ה 1095/15לארגון טרור אחר; בא"ב 

  ההתגדות לישראל והצדקת החוטפים והרוצחים של "הערים".

בהרחקה בגין אמירות כמעט זהות לאלו שלא הספיקו לפסילה מלהתמודד  התערב לא"ץ , בג5לעיל ה"ש  ,ועדת האתיקהח"כ זועבי ' בעיין   130

  .20-לכסת ה

  פסק דיה של השיאה אור.ל 76, בפס' 38, לעיל ה"ש ימוקים – השי זועביעיין   131
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 דבר אם, לחלופין) זמן קצר לאחר מכן. 20- (לכסת ה שית התמודדותה את לאפשרשלא לתהות מדוע  אפשר- איהראשוה, 

   .132בחרה היא ןובשמ שבגללן הדעות בשם לפעול האפשרות הכסת מחברת שתימע ייתכן כיצד לתהות יש, השתה לא

, לכסת התמודדותה אתאת ההחלטה לפסול לאשר  לאאך  מכלול ההחלטות של בית המשפט "לאשר" את ההרחקה

 עוסקהשי  הקושיו בעייולזכות הציבור לבחור במועמד הטוב  כאמור וגע הראשון הקושישלובים.  קשיים שי יוצר אפוא

  חוסר קוהרטיות בפסיקה.  המבטאתהפסילה,  עילות אתהמשפט  בית של הפרשות בדרך

יריבות בין הזכות לבחור  ביצירת הוא העליון המשפט בית של לטותלדעתו במקבץ ההח הראשון הקושי, לעיל שצוין כפי

לבחור מועמדת אשר תתקשה להביא לידי ביטוי את  זועבי של לבוחריה ִאפשרהמשפט  ביתלזכות להיבחר. זאת מאחר ש

 הזכות מימוש בשם כי ראה. אם כך, ידיושהתמודדותה אושרה על  אף על פיהרחקתה, וזאת  המצע שלשמו בחרה, בשל

 הבחרידי על  מיוצג להיות, בית המשפט פוגע בזכות זועביוהערב את התמודדותה של  השכם אישרבגיה ש, ולהיבחר לבחור

מצב זה, ייתכן שלבוחריה של ב, לדעתו. ביותר הבסיסיות הדמוקרטיה לותאחת ממושכ שהיא(שעבר את אחוז החסימה), 

מועמד בעל דעות  לבחירתפיהם הדלת לפתחת  הייתה ואזמוטב היה לו בית המשפט היה מוע ממה לרוץ לכסת,  זועבי

  לפעול, הלכה למעשה, באופן חופשי ובמלוא העוז לקידום עמדתם הפוליטית.  יוכלדומות, אשר 

י טעת המידתיות. כפי שציון לעיל, יתן לטעון לשוי בין החלטות בית המשפט כאמור, יתן להתבון בשאלה גם במשקפ

במקרי הפסילה ובין ההחלטה בעיין ההרחקה: בו בזמן שפסילה של מועמד שוללת ממו וממצביעיו לחלוטין את הזכות 

, להצבעות ולא(לדיוים  וקודתית) שה חצי(עד  זמית היא כסת חבר אותו של להיבחר ולבחור במועמד מסוים, הרחקה

עם זאת, ראה שדווקא הכשרת ההתמודדות של זועבי בבחירות תפגע פגיעה בלתי  133.יותר היא מידתית כן ועל) העיקר שהן

 המשחק גבולות מידתית בזכות בוחריה להיות מיוצגים על ידי הבחר, וייתכן שדווקא פסילתה של חברת הכסת, במסגרת

  מאפשרת ייצוג ראוי על ידי מועמד כלשהו, אשר צעדיו לא היו מוגבלים. הייתהוקק, המח ידי על שקבעו הפוליטי

ביכולתו לייצג את  ותקש פוגעתחשוב להדגיש כי הרחקת חבר כסת, גם אם זכותו להצביע איה שללת,  זה בהקשר

 בבית הציבורי יחלש המיוצג הציבור של קולו הבאת לשם הן, רבה דמוקרטית חשיבות יש הביטוי ליכולתבוחריו. 

 בחר של יכולתו כאשר, קיצויות בדעות כשמדובר שאת ביתר כון הדבר. דעותיו בצדקת שכוע לשם והן, המחוקקים

. העמדה הבעת יכולת היא במליאה וכחותו של המשמעות ועיקר, מוכה היא כמותו להצביע למשכן לחבריו לגרום הציבור

כי אלו הכירו את  הגד בטעת, זועביהפגיעה במצביעיה של חברת הכסת  דברבטעה העל  במידת מהאפשר להשיב  אולי

 זאתו"ידעו מה מצפה להם", ובכל זאת, ואולי דווקא מסיבה זו, בחרו להצביע לה ולמפלגתה.  זועבידעותיה והתהלותה של 

יחדיו  זועבי)מויטין של שדווקא ההד התקשורתי סביב הליכי ההרחקה והפסילה מקדם את דעותיהם (ואת ה ייתכן, ועוד

   134לולא בחרה, ובכך ממומשת באופן מיטיבי זכותם לבחור במועמד כלבבם. קידומםמ יותר עשרת מוים

 השאר בין ובע, הקודם בפרק תואר אשר, הראייתית הדרישה והחמרת הפסילה עילות פרשות הצרת הליך כי דומה

 לאזרחים לאפשר כדי, מיעוטים בן מועמד מלפסול ולהימעערבי - דיהיהו השסע טיפות בין להלך המשפט בית של מיסיוו

עם זאת, במצב שוצר בית המשפט עלול דווקא לחזק  135ממלכתי.- הפוליטי במגרש לדעותיהם אמה שותפות הערבים

_____________________________________  

 מגד, ועדת האתיקה פירשה מעשים אלו לא כחמורים יותר כשלעצמם, אלא כמתווספים ל"צבר" פעולות העולה כדי הצורך בהרחקתה.  132

 זאת ועוד, אף אם תבחר ועדת האתיקה להמשיך ו"להעיש" את חברת הכסת זועבי, בג"ץ עשוי לבטל את ההרחקה השייה.   133

 את לחזק כדי בי בחרו לא שלי"המצביעים : 3, לעיל ה"ש הראשון זועבילפסק דיו של השיא גרויס בעיין  17טט מפי זועבי בפס' וכפי שצו  134

 ."שלי המצע לפי שאאבק כדי אלא, הכיבוש מדייות את או הציוות

). בדומה, 7, לעיל ה"ש השי זועבי(עיין  1096/15א"ב ת מיעוט אחרות, כגון באישור מועמדתו של מרזל בוהוא הדין ביסיוות ההכלה של דעו  135

ד מרזל , ושל טיבי ובשארה לצ2015פוליטית תראה באישור ההתמודדות של חברת הכסת זועבי לצד התמודדותו של מרזל בבחירות -תפיסה ריאל

, יסיון של בית המשפט להביא לפשרה חברתית, ולטרל את "הפצצה הפוליטית" שבפסילת מועמדים באמצעות פסיקה מאוזת 2003בבחירות 

 מבחיה פוליטית (אם כי פסיקה שעשויה לגרום עוול לציבור או למי מהמועמדים, משיקולים שאים רלווטיים אליהם).
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 תשע"ה)( 66י  הארת דין ",בהרחקתה מפעילות הכסת ובין ההחלטה שלא להתערב

69  

יטי זאת בשל הפגיעה האמורה בזכות לבחור, אשר איה מאפשרת ביטוי פולותפיסות קיצויות בקשר למעמדה של המדיה, 

  לגיטימי לחלק ממגוון הדעות.

 שבין העקיבות בחוסר ועוסק זועבימסדרת החלטותיו של בית המשפט העליון בעיין  העולה השי קושיל באשר

בין סוגי ההחלטות (פסילה והרחקה) איה "קייה". מבחיה  שההשוואה לו ידוע אמםכי וציין קדים  הפסיקות,

קבלת ההחלטה  בהליךהמשפט מעורב  בו בזמן שבית :הליכיםין שי ההשיפוטית ב תמעורבומשפטית יש שוי בהיקף ה

של ועדת האתיקה  להחלטותיה באשר, ההחלטה לסבירות בוגע שיפוטית ביקורת מבצע רק, ולא בבחירות מועמד לפסול

 :הרחקהבהתערבות - האילא זו אף זו, בית המשפט ציין את סיבות  136פסק כי שיקול הדעת המוקה לה הוא רחב היקף.

  .כבר ודע על הקדמת הבחירות קודם למתן פסק הדיןו הפגרה ימי על חלחלק יכר מהעוש 

מהותית את החלטת ועדת האתיקה, אשר קבעה  מבחיה אישר, בג"ץ דבר של בסופו. עומד בעיו המתח לדעתו, זאת עם

פרסם בג"ץ ימוקים לדחיית  2015 בפברואר 10-לא עמדה בחובתה לפעול לטובת המדיה. האם סביר הדבר שב שזועבי

 137,אזרחים ובהרג בטרור כתמיכהמאמרים שוים בדבריה בראיוות ו תפיסת עם מזדההשהוא  תוך, זועביעתירתה של 

א, 7, הוא ִאפשר את התמודדותה של זועבי, לאור צליחתה את עילות סעיף 2015בפברואר  18- כשבוע לאחר מכן, בואילו 

מראית  הפחות לכל יוצר זהמצב  תמיכה במאבק מזוין, של מדית אויב או של ארגון טרור, גד מדית ישראל?הלרבות עילת 

בעת  הייחודיות בדבר הסיבות אולדעתו די בטיעון בדבר שוי בהיקפי הביקורת השיפוטית,  אין לפותרה כדיעין בעייתית. 

  138.פסק הדין מתן

שבמגמת ההצרה הפרשית של עילות הפסילה, לצד החמרת הדרישה ות את הבעייתי ףמשק המצבשל דבר,  סיכומו

הראייתית להוכחת התקיימות העילות, היכרת בבית המשפט העליון. היסיון להימע מלפגוע בזכות להיבחר, לא זו בלבד 

לקבוע כללי יסוד: הכסת, אשר ביקשו - שהוא גורם לפגיעה בזכות לבחור, אלא שייתכן שהוא אף מייתר את הוראות חוק

קשה להבין באילו סיבות יפסול בית המשפט מועמד, אם שוב ושוב הוא מצמצם  139משחק למגרש הדמוקרטי הישראלי.

 יותר את מבחי העילות, מחמיר את הדרישות הראייתיות והלכה למעשה מכשיר את אופי ההתהגות המובא לפתחו. אם

דרך של הרחקה בבמשחק הפוליטי  לשחקאת זכותה  פסלהמשפט  תבי ,התבטאויות ופעולות מסוימות של חברת כסת בגלל

זוכרים את השוי  בעודו( בבחירות התמודדותה, אישר את זהות עד דומות אף התבטאויות עלבפועל ממשכן הכסת, אך 

עד  כל כך להוכחה של התקיימות עילות הפסילה הוא גבוה הראייתית הדרישה רף כי ראה ,בהיקפי הביקורת השיפוטית)

 ההחלטות צבר השפעת בדבר לעיל טעתו על האמור וסף כל 140לפסילת מועמד. אפשרות כלבפועל  מועלמעשה  הואאשר 

את מבכר על פיה , בית המשפט והשלכותיה שוצרה היריבות את לבחון ובלי משים שבלי דמה כאשר, לבחור הזכות על

 הזכות להיבחר. 

_____________________________________  

 .28, עמ' 3ה"ש  , לעילזועבי הראשוןבעיין   136

 לפסק דיה של השיאה אור. 39 ', פס5"ש ה, לעיל ' ועדת האתיקה זועבי"כ ח עיין  137

פסק הדין עוסק במישור הפרת כללי האתיקה בלבד, וייתכן שכוותו כי ציין  שכןבית המשפט היה מודע לבעייתיות הטעת שבפסיקה,  גםש ייתכן  138

  שם. , הייתה לדיון בושא פסילת המועמדות, שהיה עתיד להיערך עשרה ימים לאחר פרסום הימוקים. ראו שם

ת ועדת הבחירות כללי האתיקה, ולא רק למישור סמכו הפרתמאידך גיסא, בדברי ההקדמה להחלטה צוין כי פסק הדין יתייחס גם לשאלת   

). אם אכן קוים דיון מהותי בדבריה של חברת הכסת זועבי (ועל אף לפסק דיה של השיאה אור 36' פסב שם,להחליט את שהחליטה (

הטרמיולוגיה המבלבלת של השיאה, ראה שהוא אכן קוים), איו רואים טעם שלא לערוך השוואה עם החלטות אחרות (תוך שמירה על 

 משפטית" בין המקרים).ההבחה "ה

אף שהמחוקק היח בידיו של בית המשפט את הסמכות לאשרר את ההחלטה בעיין פסילת מועמד, החלטת בית המשפט צריכה להיעשות לפי   139

הוראות חוק היסוד, שהרי הפה ש"התיר" לבית המשפט לאשר את ההחלטה, הוא הפה שקבע בקווים כלליים את אופי החיקוק (על פי הכלל 

 למודי במסכת כתובות, כב, ע"א), ואין מקום להחמרה הרבה מאוד שוקט בית המשפט בפרשות דבר החיקוק. הת

הכסת -חברת , פס' ב' לפסק דיו של המשה לשיאה רובישטיין (דעת מיעוט):"לדידי המסקה כי38, לעיל ה"ש ימוקים –זועבי השי עיין   140

זועבי תומכת פוליטית במאבק מזוין ובטרור גד ישראל משתמעת באופן חד משמעי מהתבטאויותיה וממעשיה, ומצבור הראיות מלמד, כי אין 

הכסת זועבי את הגבול, ולמיטב -מדובר אך בהיבט שולי בפעילותה הפוליטית; היועץ המשפטי דיבר על התקרבות לגבול, אך לדעתי חצתה חברת

  בתי אין רבים שבאמת ובתמים יחלקו על כך, אלא שהמדייות השיפוטית הלכה לעבר הספק, ואכי הקטן סבור כי חלפו על פי שלב הספק".ה



חין זועבי מלהתמודד בבחירות לכסת  חלטת בית המשפט העליון שלא לפסול את חברת הכסתהמתח שבין ה" ,עדי יפה, אורן אברהם ושאול אשחר
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  סיכום

חלטות שהתקבלו בבית המשפט העליון בעייה של חברת הכסת חין זועבי. ההארה בהארה זו דו במתח העולה מהה

, 19- החלטת ועדת הבחירות המרכזית לפסול את התמודדותה של זועבי לכסת ה –פתחה בהצגת ההחלטות שבמוקד הדיון 

קה להשעות את אשר לא אושרה בבית המשפט העליון, החלטת בית המשפט העליון שלא להתערב בהחלטת ועדת האתי

זועבי ממליאות הכסת למשך חצי שה והחלטת בית המשפט שלא לאשר את החלטת ועדת הבחירות לפסול את מועמדותה 

. בתוך כך לכסת מועמדים פסילת עילותוכן את  הזכרותהסמכויות התוות לוועדות  את . בחו20- של זועבי לכסת ה

"ץ לאשר פסילת מועמדים בפועל. בג כוות בדבר ספקמעלה הג"ץ, באופן ידי ב על העילות פרשות בוקשותה של הבחו

טעתו בדבר המתח  פירטו את לבסוףפסילת מועמדים במדיות שוות. ב העוסקערכו סקירה השוואתית של הדין ו הוספו

 לאישור פההצטר, במועמד לפסול. במישור אחד, הימעות בית המשפט מהעליון המשפט בית של ההחלטות ממקבץשוצר 

להיבחר על פי הזכות לבחור ויצרה מצב לא פשוט שבו את הזכות  למעשה ביכרהמתפקידו כחבר כסת,  להרחיקו ההחלטה

ציג מכהן איו יכול לפעול בצורה מלאה ויעילה לטובת ציבור בוחריו. במישור שי טעו כי ישה התגשות מהותית בין 

זה סברו כי  לעייןדומה.  עובדתי מסדל בוגע מוגדות קביעות כוללות הן ם בייהן,ההחלטות, כאשר על אף סמיכות הזמי

הוכחת החמרת הדרישה הראייתית לשל הוא תולדה של מגמת ההצרה הפרשית של עילות פסילת מועמד ו הזכרהמתח 

    .ורשימות מועמדים סילתפ בעיין הכסתיסוד: -חוק הוראות של לתוחלת באשר לטעתו שאלה עולה לפיכךהתקיימותן. 

  




