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  דוקטרית הבעיה הבלתי בשלה
   גוטמן ' היועץ המשפטי לממשלה 3166/14בראי בג"ץ 

    מאת

   *מאור ליברמן והדס רכטמן

ב. קשיי עילת הבשלות כפי שהם  . דוקטרית הבעיה הבלתי בשלה.2. פסק הדין; 1; מבוא. א. רקע
. התחמקות 2רק; . בחיה של הגדרת הערכים והזכויות העומדים על הפ1; משתקפים בפסק הדין

. אופייה המופשט של 4. השלכות תיאורטיות ומעשיות של דחיית העתירה; 3ממבחן התכלית; 
. יישום 2. הצעה למודל חדש; 1; . ג. הצעה למודל מתואם ולחלופה להחלת הדוקטריההמחלוקת

  .ימה. סיכוםהצעותיו בסוגיית העלאת אחוז החס

  מבוא

שתקפה '. בעקבות זאת הוגשה עתירה לבג"ץ %3.25-ל %2-העלה את אחוז החסימה מלחוק הבחירות לכסת  62 'תיקון מס
שופטי בג"ץ דחו את העתירה ברוב דעות של שמוה שופטים למול דעתו החולקת של השופט ג'ובראן.  1את חוקיות התיקון.

שופטי הרוב באשר מתוך שמות שופטי הרוב, חמישה שופטים דחו את העתירה מחמת היעדר בשלות. המחלוקת בקרב 
לאפשרות להחיל את דוקטרית הבשלות על הסוגיה שעלתה בפסק הדין, משקפת כוחה את המחלוקת הכללית באשר לעצם 

    השימוש בעילת הבשלות, יתרוותיה וחסרוותיה. 

שהם ההארה תבחן את עילת הבשלות בראי פסק הדין. בהארה זו בקש לעמוד על הקשיים שמערימה עילת הבשלות כפי 
משתקפים בפסק הדין. ראשית, ציג בקצרה את פסק הדין, את ימוקי השופטים בהכרעתם ואת המחלוקת בקרב שופטי 
הרוב שדו בעתירה. לאחר מכן ציג את עילת הבשלות כפי שהיא משתקפת בפסיקה ובספרות הישראלית, ופרט את 

  מטרותיה. 

. החסימה אחוזות על עילת הבשלות הבאות לידי ביטוי בבג"ץ בחלקה הבא של ההארה עמוד על שלוש ביקורות מרכזי
, שימוש בעילת הבשלות איו מאפשר בחיה עמוקה של הערכים והזכויות שעלולים להיפגע. במסגרת ביקורת זו הראשוה

בחן אם ראוי להשתמש בעילת הבשלות במקרים שבהם הטעה היא לפגיעה בליבתה של שיטת המשטר הדמוקרטי בכלל 
, שימוש בעילת הבשלות מייתר את בחית תכלית החקיקה. במסגרת ביקורת זו בחן אם ראוי השייהזכות הייצוג בפרט. וב

, שימוש בעילת השלישיתלהשתמש בעילת הבשלות כאשר מתעורר חשד ל"תכלית סמויה" לחקיקה המצוי בלב העתירה. 
ית בסוגיה. במסגרת ביקורת זו בחן אם שימוש בעילת הבשלות עלול ליצור, הלכה למעשה, חסם בפי הגשת עתירה עתיד

הבשלות איו יוצר חסם מובה המוע מבית המשפט לקבל עתירה עתידית בושא ואם יש לצמצם את השימוש בעילת 
  הבשלות בהתעורר חשד ל"מעשה עשוי", ובפרט כשמדובר בהכשרת החלטה של כסת ישראל. 

_____________________________________  

  .הארת דיןסיטת חיפה, חברי מערכת בכתב העת סטודטים לתואר ראשון בפקולטה למשפטים אויבר  *
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חן להחלת דוקטרית הבשלות שייתן מעה לביקורות השוות שהוצגו לאורך בחלקה האחרון של ההארה סה להציע מב
ובדוק אם הייתה מתקבלת תוצאה אחרת  החסימה אחוזההארה. בהמשך חיל את המבחן שגובש על המקרה שדון בבג"ץ 

   אילו יושם המבחן המוצע.

רקעא.   

  . פסק הדין1

התיקון לחוק העלה את אחוז החסימה  2לחוק הבחירות לכסת. 26 'הוגשו שתי עתירות לבג"ץ גד תיקון מס 2014בשת 
. טעותיהם המרכזיות של העותרים היו כי העלאת אחוז החסימה תביא לפגיעה בקבוצות %3.25-ל %2-בבחירות לכסת מ

למפלגות כמו כן, ההעלאה תגרום להפליה בין מפלגות ותיקות  3שוות בחברה, ובייחוד במגזר הערבי, בשל הדרתן מהכסת.
וסף על כך טען כי העלאת אחוז החסימה  4חדשות בשל המחסום שיוצב בפי המפלגות החדשות על ידי מפלגות ותיקות.

לבסוף טעו העותרים כי ההעלאה תגרום לפגיעה  5תגרום לאיבוד קולות כשרים ואף תפגע בהשתתפות האזרחים בבחירות.
טעתם העיקרית של  6יסוד: הכסת.-לחוק 4טוי בהוראות סעיף בעקרוות שיטת הבחירות בישראל הבאים לידי בי

הן משום שעשו לתכלית שאיה ראויה הן  –העותרים הייתה כי כלל הפגיעות הללו אין עומדות בתאי פסקת ההגבלה 
  7משום שאין מידתיות.

פוליטיים בתקופת טעתם המרכזית של המשיבים הייתה כי טעות העותרים מתעלמות מההיערכות של השחקים ה
 4פוגע בהוראות סעיף  62 'טרום הבחירות לקראת אחוז החסימה החדש. טעה וספת הייתה כי גם בהחה שתיקון מס

יסוד: הכסת, הפגיעה היא כדין משום שהתיקון התקבל ברוב של חברי כסת בכל שלוש הקריאות וכן היא עומדת -לחוק
   8בתאי פסקת ההגבלה.

בג"ץ, בהרכב של תשעה שופטים,  9וה בבג"ץ הייתה אם העלאת אחוז החסימה היא חוקתית.השאלה המרכזית שד
דחה את העתירה ברוב דעות למול דעתו החולקת של השופט ג'ובראן. עם זאת, שופטי הרוב היו חלוקים באשר לימוקים 

   10ת.לדחיית העתירה ומתוך שמות שופטי הרוב רק חמישה דחו את העתירה מחמת היעדר בשלו

חוות הדעת העיקרית מקרב השופטים שצידדו בדחיית העתירה מחמת היעדר בשלותה הייתה של השיא בדימוס גרויס 
שסבר כי התוים העובדתיים הדרשים לצורך בחית התיקון לחוק צריכים להיות מוכחים ולא ספקולטיביים ובשל כך 

_____________________________________  

 ). 62(להלן: תיקון מס'  347, ס"ח 2014-) התשע"ד62חוק הבחירות לכסת (תיקון מס'   2
 .5, בעמ' 1, לעיל ה"ש אחוז החסימהבג"ץ   3
  .5שם, בעמ'   4
 .6שם, בעמ'   5
 שם.   6
 שם.  7
 .8–7שם, בעמ'   8
 .2שם, בעמ'   9

בשלותה; השופטים פוגלמן, אור וחיות לא הסכימו לעילת - איהשופטים גרויס, מלצר, הדל, דציגר ורובישטיין צידדו בדחיית העתירה בשל   10
 בשלות ודחו את העתירה מטעמים אחרים.ה
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אפשר להכריע על בסיס הערכות מוקדמות כל עוד לא אספה -יקבע כי א 11יוכלו להתברר רק לאחר סיום הליך הבחירות.
   12תשתית עובדתית מספקת.

יתר השופטים סברו מסיבות שוות כי אין להשתמש בעילת הבשלות בעייו. השופט פוגלמן סבר כי ככלל יש לעשות 
וקת כי העלאת אחוז שימוש זהיר ומצומצם בדוקטרית הבשלות ובייחוד לוכח עמדת הכסת עצמה שלפיה אין מחל

השיאה אור הכריעה בעתירה על  13יסוד: הכסת.-לחוק 4החסימה פוגעת, הלכה למעשה, בעקרון היחסיות המעוגן בסעיף 
בסיס העמדה כי אין הצדקה להתערבות בג"ץ בשאלת אחוז החסימה ומשום שההעלאה עומדת בתאי פסקת ההגבלה 

  עמים דומים לטעמיה של השיאה אור.השופטת חיות דחתה את העתירה מט 14השיפוטית.

בשלותה סברו כי העתירה בשלה לדיון על יסוד ההחה כי -דגיש כי שלושת השופטים שדחו את העתירה שלא מחמת אי
יסוד: הכסת. למרות המחלוקת באשר לימוקי ההכרעה, קביעה -לחוק 4בהעלאת אחוז החסימה יש משום פגיעה בסעיף 

הייתה כי דלתו של בג"ץ איה חסומה בפי הגשת עתירה דומה לאחר שתתבררה תוצאות  משותפת לכלל שופטי הרוב
המחלוקת בקרב שופטי הרוב באשר לשימוש בדוקטרית הבשלות בהכרעתם בעתירה מדגימה את הקושי  15הבחירות.

   הטמון בעילת הבשלות כפי שיתואר בהמשך ההארה.

  . דוקטרית הבעיה הבלתי בשלה2

או בשמה האחר "הבעיה הבלתי בשלה", היא עילת סף המאפשרת לבית המשפט לבחון את מוכות העתירה עילת הבשלות, 
ופטי בית המשפט דיוים עקרים בסוגיות שטרם בשלו להכרעה שעילת הבשלות חוסכת מ 16לדיון ולהכרעה שיפוטיים.

כשמדובר בעתירות  17ת גרידא.שיפוטית משום שמסד התוים שאספו באשר לפגיעה הטעת בהם, מבוסס על השערו
חוקתיות התוקפות דבר חקיקה שעתיד לפגוע בזכויות יסוד, בית המשפט, באמצעות עילת הבשלות, דוחה את הדיון בהן 

עם זאת, שימוש בעילת הבשלות איו בגדר חסם בפי הגשת עתירות  18כאשר לא ברור אם החוק יפגע בזכויות האמורות.
   19דתית ברורה וקוקרטית יותר שיהיה בה בסיס ממשי ויציב להכרעה בשאלה המשפטית.עתידיות לכשתתגבש תמוה עוב

שלבי. בשלב הראשון -המודל להפעלת דוקטרית הבעיה הבלתי בשלה, שאומץ מהפסיקה האמריקית, הוא מודל דו
ית המשפט לכן במצבים שבהם ב 20בוחים "האם הוחה התשתית העובדתית החוצה לשם הכרעה בשאלות שבעתירה".

קובע כי השאלה שלפיו היא משפטית בעיקרה, ושהרחבת מסד התוים העובדתיים לא תשפיע על פתרוה, השופטים לא 
יידרשו לעילת הבשלות. מגד, במצבים שבהם דבר חקיקה יתן לפירוש לפי כמה פרשויות אפשריות באופן שותר מרחב 

י תשתית עובדתית עתידית תסייע להכרעת השופטים ותוחל עילת פעולה רחב לרשות המבצעת בעת יישומו, ייתכן כ
   22בשלב השי בוחים אם ישה סיבה המצדיקה בכל זאת דיון בעילה שמצאה לכאורה לא בשלה. 21הבשלות.

_____________________________________  

 . 70, 64, 30, בעמ' 1, לעיל ה"ש אחוז החסימהבג"ץ   11
  .77שם, עמ'   12
  .70–69שם, בעמ'   13
 . 75–74שם, בעמ'   14
 .89, 85, 76, 72, 66, 3שם בעמ'   15
  --  עדיף להפות לפסקאות ולא לעמודים –). 2014.9.17בבו, (פורסם  12, 1סבח ' הכסת  2311/11בג"ץ   16
  .)5.2.2012(פורסם בבו,  12, 1 איגוד האמים בשוק ההון בישראל ' מדית ישראל 3803/11בג"ץ   17
 ). 2012( 435, 419מג משפטים ילה צ'צ'קו "על בשלות וחוקתיות"   18
 ). 5.1.2012(פורסם בבו,  17, 1 בחיפה ' מדית ישראלבוגרי התיכון הערבי האורתודוקסי  3429/11בג"ץ   19
 . 14, בעמ' 16, לעיל ה"ש סבחעיין   20
 שם.   21
 . 90שם, בעמ'   22
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הוצגו שלוש תכליות עיקריות לדוקטרית הבעיה הבלתי בשלה. התכלית הראשוה היא הגברת היעילות  סבחבעיין 
התכלית  23למקד את משאביו המוגבלים של בית המשפט במקרים שהוא יכול להכריע בהם כבר עתה.ומתן אפשרות 

התכלית השלישית  24השייה היא שמירת אמון הציבור במערכת השיפוט, שאיה מתערבת במחלוקת משפטית שלא לצורך.
שהשופטים חשפו למרב המידע עייה טיוב ההכרעות השיפוטיות, שכן לפי הדוקטריה יתקבלו הכרעות אלה רק לאחר 

  25הדרש והעובדות הרלווטיות לביסוס הכרעתם.

עילת הבשלות איה חפה מחסרוות. בחלקה הבא של ההארה עמוד על הקשיים שעילת הבשלות מערימה כפי שהם 
  . החסימה אחוזעולים מבג"ץ 

  הדין בפסק משתקפים הםש כפי הבשלות עילת קשיי. ב

  העומדים על הפרק והזכויות יםהערכהגדרת . בחיה של 1

על הפרק מצויים שבהם הערכים, העקרוות והזכויות שבמקרים  לדעתו מתעוררהחלת דוקטרית הבשלות בקושי ראשון 
בליבת המשטר הדמוקרטי. באותם מקרים, כאשר סכת פגיעה מרחפת מעל זכויות יסוד בסיסיות העלולות לערער את 

בדוקטרית הבשלות אך משום שלא הוחה תשתית עובדתית מספקת להוכחת  שתמשלההמשטר הדמוקרטי במדיה, אין 
במוחים תועלתיים יתן לומר כי אם תוחלת הזק לזכויות ולעקרוות יסוד אשר בליבת המשטר היא גבוהה כל הפגיעה. 

שראה בהמשך, כדי  כך, לא ראוי להמתין להתממשותו של הזק (או אף לסיכוי רב יותר להתממשותו). זאת ועוד, כפי
להתחמק מיתוח תוחלת הזק, בית המשפט דרש להגדיר את הפגיעה בזכות היסוד או בעקרון היסוד באופן הפוגע, בעצמו, 

  באותה זכות או באותו עיקרון, על ידי העדפת היבט אחד על פי היבט אחר.

ת הפגעים לכאורה על ידי התיקון. כאמור, ביקורתו תתמקד אפוא באופן שבו הגדיר בית המשפט את הזכויות והעקרוו
דעת הרוב קבעה שטרם התגבשה תשתית עובדתית המאפשרת להוכיח את הפגיעה בעקרוות היסוד של שיטת הבחירות, או 

לשיטתו, הן הפרשות שהועקה לעקרון הייצוגיות ולזכויות האדם הן המשקל  26את הפגיעה הטעת בזכויות האדם.
, ושעל בסיסם דחתה העתירה, תלויים על בלימה. לצורך כך ציג את היתוח שהוצע על ידי הרוב, שהועק לפגיעה בהם
  ובהמשך את עמדתו.

  יסוד: הכסת-לחוק 4עקרון הייצוג בראי סעיף 

ג . תכליתו של עקרון זה היא "[...] להבטיח ייצויחסיותיסוד: הכסת קובע שהבחירות לכסת יהיו, בין היתר, -לחוק 4סעיף 
במילים אחרות, כסת ייצוגית היא כסת  27יחסי אות ואמיתי של דעות ציבור הבוחרים והשקפותיהם בבית הבחרים".

שיטת בחירות  אפוא מוהגתשבה מכהים בחרי ציבור וסיעות שיחסיותם הולמת את מספר הקולות שלהם זכו. בישראל 
  .יחסית

_____________________________________  

 . 88, בעמ' שם  23
  .89שם, בעמ'   24
 שם.  25
 השופט דציגר והמשה לשיאה רובישטיין (פס' ז' לחוות דעתו). לחוות דעתו); השופט הדל; 4, בהסכמת השופט מלצר (ס' 16שם, פס'   26
 עורך, תש"ג). זמיר יצחק, היסודפירוש לחוקי מסדרת ( 40 יסוד: הכסת- חוק אמון רובישטיין ורען הר זהב  27
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עיקרון מוחלט. כדי להגשים תכליות אחרות של שיטת הבחירות, בדומה ליתר העקרוות, אף עקרון היחסיות איו 
משמש  28קבעים הסדרים המכרסמים מטבעם בעיקרון זה. הסדר אחוז החסימה, אשר עם תכליותיו מה חיזוק המשילות,

דוגמה להסדר אחד כזה, המה עם ההסדרים המבקשים להתמודד עם כשלי השיטה היחסית בהקשרה של הפוליטיקה 
יוער כי גם המבקשים לתקן את כשלי השיטה, לאו דווקא תומכים בפתרון של העלאת אחוז החסימה, התפס  29לית.הישרא

כפתרון שולי וזמי ביחס לפתרון אחר המוצע על ידי חלק מהמלומדים, והוא המרת שיטת הבחירות היחסית בשיטת 
   30בחירות אזורית.

אף אם  31עקרון היחסיות והוא אחד מעמודי התווך של שיטת הבחירות,הה כי כן, עקרון הייצוג מעוגן בשיטתו כחלק מ
, דהייו שמירה על הלימה בין קולות הבוחרים ובין הייצוג ייצוג פורמליאיו מוחלט. לעקרון הייצוגיות שי מרכיבים: 

קבוצות מיעוט,  , דהייו ייצוג של כלל הקבוצות בפסיפס החברתי הישראלי, לרבותיצוג מהותייהיחסי שלהם בכסת, ו
, שכן קולות הבוחרים שהצביעו בייצוג הפורמלי פיחותמוסכם כי אחוז החסימה מביא ל 32קבוצות חלשות וקבוצות בדלות.

אולם כרסום ברכיב הפורמלי הוא בבחית "רע הכרחי", ויתן  33למפלגות שלא עברו את אחוז החסימה, "הולכים לאיבוד".
  יב המהותי איו פגע.לסבול תוצאת לוואי זו כל עוד הרכ

בדוו בטעת הפגיעה בייצוג המהותי, ביקש השיא בדימוס גרויס לעמוד על תכיו ומאפיייו. לשם כך הציג השיא שתי 
", ולפיה ייצוג מהותי ראוי הוא מתן ביטוי בבית הבחרים לאידאולוגיות ולרעיוות השוים ייצוג רעיוותהאחת, " 34גישות:

", ולפיה ייצוג מהותי הוא מתן ביטוי בבית הבחרים לקבוצות שוות הקיימות בחברה, ציגות כוכחותשבחברה. השייה, "
  של עקרון הייצוג וקבע כדלקמן:שלהן מאפייים אידיבידואליים או קולקטיביים שוים. בשלב זה עצר השיא את היתוח 

רון הייצוג במובו החוקתי. זאת, וכח "סבורי כי הכרעה בעתירות דא איה מצריכה הגדרה מקיפה של עק
המסקה שאליה הגעתי, ולפיה לא הוחה בפיו התשתית העובדתית הדרשת כדי לבחון אם העלאת אחוז 

  " .יסוד: הכסת- לחוק 4החסימה פוגעת בעקרון מעקרוות סעיף 

יצוג במובו החוקתי עומדת גישת צעד וסף ולקבוע כי לשיטתו, בבסיס עקרון הי צעודחרף זאת, החליט השיא בדימוס ל
  ":רעיוות ייצוגלגישת " ולא ,", ויש לתת לה בכורהכוכחות ציגות"

רעיוי. אי סבור כי הדגש הוא - לגישתי, ליבו של עקרון הייצוג במובו החוקתי איו בפן האידיאולוגי] ...["
גריים או מאפייי - אידיווידואליםים יצירת התאים לייצוג על בסיס מאפיי –בעיקר על "ציגות כוכחות" 

 כי להבטיח 'חיובית' חוקתית חובה שקיימת לטעון קשה. רעיוות בסיס על ולאהשתייכות קבוצתית, 
  35".מסוימת חברתית או כלכלית, מדיית עולם השקפת תיוצג בפרלמט

משקפת כוחה תפיסה  הצרה מדי, ואיהיא השיא בדימוס  שקטעקרון הייצוג לסוגיית זו  גישהלשיטתו, 
, היא איה על כך את הפוליטיקה הישראלית. וסף ותפוליטית ההולמת את המורכבות והדימיקה המאפיי- פילוסופית

המבקשת לתת ביטוי לכלל ההשקפות הפוליטיות והאידאולוגיות הייחודיות  36אחד עם דמוקרטיה מהותית, בקה עולה

_____________________________________  

 ראובין העלאת אחוז החסימה, ו על היחס בין משילות לביקורת ).315, 321–322 )2010  הפרקליטאמון רובישטיין "דמוקרטיה ומשילות"   28
  .)2018( 216–213, 205 יא ודברים דין 2014 בשת בישראל הציבורי במשפט והתפתחויות חידושים רייכמן אמון
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 (ההדגשה הוספה). 31שם, פס'   35
 ).חוק טל(להלן: עיין  )2006( לפסק דיו של השיא ברק 77פס'  ,619) 1( סאפ"ד  ,השלטון ' הכסת התועה לאיכות 6427/02בג"ץ   36



    )ו"תשעה( 1 יא הארת דין", גוטמן ' היועץ המשפטי לממשלה 3166/14דוקטרית הבעיה הבלתי בשלה בראי בג"ץ , "מאור ליברמן והדס רכטמן

6  

טועים כי בהכרח חלה חובה חוקתית "חיובית" להבטיח ייצוג לתפיסה מסוימת שבפסיפס החברתי בישראל. דגיש, איו 
  , מבלי שפגיעה זו בחת במבחי המידתיות. בייצוג רעיוי קיים לפגוע רשאיתבפרלמט, אך מכך אין להסיק שהכסת 

ה הרעיוית שלה. למעשה, ובייחוד בפוליטיקה הישראלית, לעיתים כל מה שמבחין בין קבוצה אחת לאחרת הוא התפיס
הבדל רעיוי  –שתי המפלגות המרכזיות בבחירות לכסת הראשוה  –למשל, האם אין ההבדל המרכזי בין מפא"י למפ"ם 

במהותו? לדעתו, אין ליצור חיץ והפרדה מלאכותיים בין ייצוג רעיוות לציגות כוכחות, שכן לעיתים מדובר בשי צדדים 
רכיב המהותי, שמהם יוק עקרון הייצוג את חיותו, אים יתים ליתוק, שכן הם טבועים לאותו מטבע. הרכיב הפורמלי וה

בו. זאת ועוד, לעיתים דווקא ההתעקשות על ייצוג כוכחות מיחה מאפייים אלה או אחרים הזרים לתפיסת הייצוג 
גובר על האיטרס הרעיוי של  המהותי. באופן ספציפי, ייצוג כוכחות מיח כי האיטרס הזהותי של הקבוצה כקבוצה

מרכיבי הקבוצה. במילים אחרות, בית המשפט סובר כי מה שחשוב הוא מספר חברי הכסת הערבים שיכהו בכסת, ולא 
ייצוג אותטי של האידאולוגיה בקרב החברה הערבית (או היהודית). בכך בית המשפט מיח כי וכחות "ערבית" חשובה 

אשר כולם מצויים  –סטי אותטי, או ייצוג רעיון דתי אותטי, או ייצוג רעיון לאומי אותטי יותר מייצוג רעיון קומוי
בחברה הערבית (כפי שמצויים בחברה היהודית). מתן עדיפות זה ראה לו לא חוץ, ולעיתים אף בלתי מתיישב עם רעיון 

  הייצוג החופשי.

עולה בקה אחד עם הוראה  חות ובין רעיון איה רצויה,תפיסה הרמוית של עקרון הייצוג, שלפיה הפרדה בין וכ
א, ועייה מיעת השתתפות בבחירות של רשימת מועמדים או מועמד 7יסוד: הכסת, בסעיף -חוקתית מרכזית וספת בחוק

על  לדעתו –המצדדים ברעיון או באידאולוגיה המויים בסעיף, ואשר אותם הסעיף מבקש לשלול. מכלל לאו אתה שומע הן 
  היסוד איו מבקש לשלול, הוא מבקש להגן. הרעיוות והאידאולוגיות שחוק

אשר על כן דעתו היא כי בית המשפט שגה באופן שבו הגדיר את העקרוות והזכויות שעלולים להיפגע על ידי העלאת 
חה דעתו כי על עיקר  אחוז החסימה. באופן ספציפי, משקבע בית המשפט שעקרון הייצוג שען בעיקר על היבט הוכחות,

היתוח להתמקד בפגיעה בשוויון הסיכויים בין הרשימות המתמודדות, וזאת מבלי לבחון לעומק את הפגיעה במגוון הרעיוי 
הגדרה שגויה זו משפיעה, מטבע הדברים, על אופן היישום של עילת  37שעלולה להיות טמוה בהעלאת אחוז החסימה.

  ח בפרק ג.הבעיה הבלתי בשלה, כפי שיווכ

  . התחמקות ממבחן התכלית2

שלבי: -כידוע, בבוא בית המשפט לבחון שאלה חוקתית המתעוררת בשל טעת פגיעה בזכות חוקתית, הוא עזר במבחן תלת
בשלב הראשון בחן קיום פגיעה בזכות חוקתית, בשלב השי בחת פסקת ההגבלה ובשלב השלישי בחת השאלה אם 

במבחן האמור, כאשר אין מצליחים לעבור שלב כלשהו, ממילא אין מקום להתקדם  38מתן סעד.הפגיעה האמורה מצדיקה 
לשלב הבא. לפיכך עילת הבשלות, כפי שהיא מיושמת כיום, מייתרת הלכה למעשה את הצורך לבחון את תכלית החקיקה כל 

ת משום שקיומה של תכלית ראויה עוד לא פרסה התשתית העובדתית הרלווטית להוכחת קיומה של פגיעה בערך מוגן. זא
כפי שראה להלן, תוצאה  39הוא המבחן השלישי של פסקת ההגבלה ותפקידו לבחון אם הפגיעה בזכויות המוגות מוצדקת.

  זו איה רצויה לדעתו.

לעיתים לדבר חקיקה ישן כמה תכליות המוצגות ברמת  40התכלית פורשת את המטרות והיעדים שהחוק מבקש לקדם.
לצורך זיהוי תכלית החוק, עומדים לרשות השופט כמה  42בשל כך מלאכת זיהוי התכלית איה פשוטה. 41שוה.הפשטה 

_____________________________________  

 לפסק דין השיא (בדימ') גרויס. 48, פס' 1, לעיל ה"ש אחוז החסימהבג"ץ   37
 ). 2014( 51, 45לז עיוי משפט ית יישומית או מופשטת" בשלות יחסית: ביקורת שיפוטית חוקתרון פוליאק "  38
 השופט ברק. ו שללפסק די 47, פס' 36, לעיל ה"ש חוק טלעיין   39
  ). פרשות בחקיקה) (להלן: ברק 1994( 209 פרשות החקיקה –, כרך רביעי פרשות במשפטן ברק אהר  40



)ו"תשעה( 1 יא הארת דין ",גוטמן ' היועץ המשפטי לממשלה 3166/14דוקטרית הבעיה הבלתי בשלה בראי בג"ץ , "מאור ליברמן והדס רכטמן   

7  

 44מתוך הלשון יתן להתחקות אחר כווות המחוקק ומטרות החוק. 43מקורות. ראשית, תכלית החוק למדת מלשוו.
תר, ההיסטוריה החקיקתית, הרקע מקורות וספים העומדים לרשות הפרשן המאתר את תכלית החקיקה הם, בין הי

מכך או למדים כי במלאכת איתור התכלית, אין די  45והאווירה החברתית בעת חקיקתו, ועקרוות היסוד של השיטה.
בקריאת לשון החוק הברורה, ויש לרדת לשורשה של תכלית תוך התחשבות באווירה החברתית בעת חקיקת החוק 

  ובמקורות וספים. 

הגברת  46התיקון לחוק, כפי שיתן ללמוד מלשוו, היא "הגברת המשילות וייעול עבודת הממשל". תכליתו הרשמית של
לאורך פסק הדין לא  47המשילות, כך טען, תפחית את הקושי שבהרכבת קואליציה משום שתמע ריבוי מפלגות קטות.

זאת,  48קוית כי התכלית ראויה.בחו השופטים לעומקה את השאלה אם תכלית התיקון היא ראויה והסתפקו בקביעה ל
איה הגברת המשילות אלא פגיעה בייצוג המגזר הערבי (עד כדי הדרתו) כמו  62 'אף שהעותרים טעו כי תכלית תיקון מס

   49גם הצבת מכשול בפי מפלגות חדשות (ובכללן במגזר הערבי).

בחיה מעמיקה של תכלית החקיקה, או סבורים כי השימוש בדוקטרית הבשלות איו צריך להביא לפסיחה על 
בהסתמך על כל המקורות המבססים אותה, כפי שפורטו לעיל. אם פועלה של הדוקטריה הוא פסיחה על כך, מדובר 
בתוצאה בלתי רצויה, שהבעייתיות שבה הומחשה במקרה דן. הסיבה לכך היא החשיבות הרבה שלדעתו יש לייחס למבחן 

שלא לתכלית ראויה, חורגת מסמכותה ובה בעת מערערת את עקרוות היסוד של התכלית. כסת המחוקקת חקיקה 
השיטה. לדעתו יש אפוא חשיבות רבה לביקורת שיפוטית בסוגיה. לכן גם אם לא הוחה תשתית עובדתית המוכיחה את 

השופטים  התממשות הפגיעה בזכות, יש בכל זאת מקום לבחון את תכלית החקיקה ולבדוק אם היא ראויה. התעלמות
מרמזים לתכלית לא ראויה, ופסיחתם על בחיה מעמיקה של התכלית, למעשה עלולות להכשיר חוקים המבוססים על 

  50תכליות בלתי ראויות.

ייתכן שאיתור תכלית החקיקה על פי כמה מהמקורות לבחיתה הייתה מביאה אותו למסקה דומה לזו שהתקבלה 
למשל, בבחית ההיסטוריה החקיקתית, שממה הייו למדים כי למן הקמתה  ולפיה התכלית ראויה. כך –בפסק הדין 

וסף על כך, תוצאה דומה הייתה מתקבלת לו  51ביססה מדית ישראל שיטת בחירות יחסית המהיגה סף חסימה קבוע.
המידה  למדה התכלית מתוך עקרוות היסוד של השיטה. חוק ותכליתו מפורשים לאורן של הסביבה שבה חקק ואמות

עם עקרוות היסוד בשיטתו המשפטית מים עקרון שלטון החוק, עקרון ההגה על קיום המדיה וביטחוה,  52ההוגות בה.

_____________________________________  

 

  .11מ' שם, בע  41
  (תשע"ה). 10, 1ט  הארת דיןאילה שילה וווה דגי "דיון בעקבות מבחן התכלית בבג"ץ המסתים הראשון"   42
 ). 1993( 764, 749) 1פ"ד מז( אפרת ' הממוה על מרשם האוכלוסין במשרד הפים 693/91בג"ץ   43
 שם.  44
 . 204, בעמ' 40, לעיל ה"ש פרשות בחקיקהברק   45
 לפסק דיו של השיא (בדימ') גרויס. 37, פס' 1, לעיל ה"ש אחוז החסימהץ בג"  46
 שם.  47
  השופטת חיות. שלה לפסק די 3השופט פוגלמן; פס'  ו שללפסק די 5השופט ג'ובראן; פס'  ו שללפסק די 38פס'  מהראו לדוג  48
 השיא (בדימ') גרויס. ו שללפסק די 8שם, פס'   49
 . 9, בעמ' 42שילה ודגי, לעיל ה"ש   50
 יירות רקע –שי מפגש  – הפורום לתיקון שיטת השלטון בישראלחן פרידברג, יר אטמור, אה קפלמן "דיאגוזה של שיטת הבחירות בישראל"   51

בתחילה רף החסימה היה מוך מאוד אך  אמם .www.idi.org.il/media/5253/all_book_for_press.pdf) 2010, המכון הישראלי לדמוקרטיה( 81
ות מאדם , יסו למוע ריבוי מפלגות קטות וכיסה לכסת של מפלגות המורכב1%- העלו את אחוז החסימה לשעת ב, חמישיםכבר בראשית שות ה

 או שיים. אחד
  .769, בעמ' 43, לעיל ה"ש אפרתעיין   52
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העבודה הפרלמטרית במשכן  אתכל אלו באים ללמדו כי תכלית החקיקה, הבאה להקל  53עקרון שמירת הדמוקרטיה ועוד.
   .היא תכלית ראויההכסת, 

בחיה מעמיקה של תכלית החקיקה על רקע האווירה החברתית בשעת תיקון החוק, הייתה מביאה עם זאת, ייתכן ש
למסקה אחרת באשר לתכלית החקיקה. ייתכן, למשל, שהייתה מביאה למסקה כי תכלית וספת של החוק היא הדרת 

ש בדוקטרית הבעיה הבלתי כאמור, בחיה זו מעה בשל השימו 54המגזר הערבי מהכסת, כפי שטען על ידי העותרים.
  בשלה.

משום שהוא איו מהווה חסם משמעותי  55לבסוף דגיש כי יש הרואים במבחן התכלית הראויה "חותמת גומי" גרידא,
לפיכך ספק אם מבחן  56בפי פגיעה בזכויות אדם, ולראיה הם טועים כי טרם פסלה חקיקה רק בשל היעדר תכלית ראויה.

ובייחוד כשמדובר רק בחשד לתכלית פסולה. יתן לטעון כי עצם  57א לתוצאה אחרת בפסק הדין,התכלית כשלעצמו היה מבי
החשד לתכלית פסולה סמויה איו אמור להעלות או להוריד במקרה שבו לא הוחה תשתית עובדתית לפגיעה בזכות. עם 

, יש לפסול מלכתחילה את זאת, כפי שציע בפרק השלישי להארה, כאשר מתעורר חשד לתכלית סמויה לדבר חקיקה
השימוש בעילת הבשלות, ולבחון את תכלית החקיקה בד בבד עם מבחים וספים. לדעתו, עצם קיומה של תכלית פסולה 
מערער את חזקת החוקתיות של החוק, ולכן על בית המשפט לגלות מתיות בוגע לשאלת הביסוס העובדתי של הפגיעה 

אקספרסיבי חשוב בכך שבית המשפט מוודא, קבל עם ועדה, כי אין הכסת - סמלי בזכות. זאת ועוד, יש לדעתו היבט
  מחוקקת חוקים לשם השגת תכליות פגומות מבחיה חוקתית. 

  . השלכות תיאורטיות ומעשיות של דחיית העתירה3

ול להביא לשיטתו, יישום דוקטרית הבשלות בעתירות הוגעות לליבת שיטת הבחירות, ובייחוד לאחוז החסימה, על
לתוצאות בלתי הפיכות, שכן דחיית העתירה, והמתה למועד שבו תבשיל עקב השימוש בדוקטריה, מזמיה בהגדרה את 

  מימוש הפגיעה האפשרית הטעת. השלכות גישה זו פועלות בכמה מישורים, ובהן דון בפרק זה. 

_____________________________________  

  .770שם, בעמ'   53
  השיא (בדימ') גרויס. ו שללפסק די 8, פס' 1, לעיל ה"ש אחוז החסימהבג"ץ   54

התוספת שלו} מי שגם  –ייתכן, כאמור, כי היו בכך {בתיקון לחוק ] ...[בלתי מומקת ציין השופט רובישטיין בפסק דיו כי "באמירה מסויגת ו  
מם כך? או ו(בדימ') גרויס. האהשיא  ו שללפסק די 8, פס' 1, לעיל ה"ש אחוז החסימהבג"ץ  –ראו הזדמות לפגוע בייצוג המיעוט הערבי" 

הייתה הדרת המיעוט הערבי. זאת אף שכמובן אין  אוליהתיקון לחוק מעידה כי תכלית החקיקה  חקיקת סבורים כי האווירה החברתית בתקופת
הוגשה מטעם  הדרת מפלגות ערביות מהכסת. הצעת החוק היאמעיד כי תכלית החקיקה הבמצא תיעוד רשמי של מי ממציעי התיקון לחוק 

שקדמו להצבעה על של הכסת מפלגת ישראל ביתו וההצבעה בעייה קבעה במסגרת הסכם קואליציוי. עוד בישיבות ועדת החוקה, חוק ומשפט 
התיקון, אמר על ידי חברת הכסת אורית סטרוק (אז מטעם מפלגת ישראל ביתו) כי "החוק מדיר מהזירה הציבורית והפרלמטרית קבוצות 

על אף התגדותה האישית לתיקון  .)2013.7.30( 10, 1 19-של ועדת חוקה, חוק ומשפט, הכסת ה 49פרוטוקול ישיבה מס'  –יעוט אידיאולוגיות" מ
כשחברי כסת אומרים ] ...[לחוק, חברת הכסת אורית סטרוק הצביעה בעדו בשל "המשמעת הקואליציוית". כפי שאמר בפרוטוקול פסק הדין "

סכימה ההמטרה הפסולה הייתה כל כך שקופה". לדברים אלו  ]...[ ביעים לחוק רק בשל המשמעת הקואליציוית זה לא דבר של מה בכךשהם מצ
העלאת אחוז ל םמתגדיהלפרוטוקול. לבסוף, מקרב  21פרוטוקול בג"ץ, בעמ'  –השופטת אור באומרה כי "החוק מעורר קשיים ואי וחות" 

את יו"ר מפלגת ישראל ביתו, אביגדור ליברמן, כי מיעיו הם להקשות על מפלגות ערביות להיבחר  במישריןתוקפות החסימה שמעו אמירות ה
 )26.12.2013( 7ערוץ  "לערבים' פוליטי 'טרספר" פיוטרקובסקי שלמהאצל כפי שדווחו  דב חין דברי מה,ראו לדוג .לכסת

www.inn.co.il/News/News.aspx/267685ו סבורתיקון לחוק. רק בדיקה מעמיקה של לים כי כל אלו מעידים על קיומה של תכלית סמויה . א
  השימוש בדוקטרית הבעיה הבלתי בשלה, הייתה מביאה לגילויה של תכלית זו. אלמלאשהייתה מבוצעת  תכלית החקיקה,

 ).2007( 559, 521י  משפט וממשלאליה "לקראת וסח הליכי של פסקת ההגבלה" - משה כהן  55
 ).2012( 1112, 1097מב  יםמשפטאריאל בדור וטל סלע "על המידתיות של המידתיות"   56
קבע כי תכלית החקיקה ראויה ולא בחן את שורש טעת  , אולםבחן את פסקת ההגבלה לעומקה אמםפסיקת השופט ג'ובראן ש מה,ראו לדוג  57

  לפסק דיו. 38פס'  –העותרים  ההתכלית הסמויה כפי שהציגו
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הוא  האחדלים שלושה קשיים: הקושי הכרעה בשאלת חוקתיות העלאת אחוז החסימה, עו-בהקשר הספציפי של אי
חוקתיות, ולכך יש השפעה במישור האקספרסיבי על כל דבר -גועה באי 20-שאם התיקון איו חוקתי, משמע הכסת ה

הוא שדחיית העתירה עד שתבוסס תשתית עובדתית לפגיעה בזכות  השיחקיקה שלה ועל כל החלטת ממשלה. הקושי 
יטי והפסיכולוגי של בית המשפט בבוא עתירה בשלה מבחיה עובדתית. במילים אחרות, מביאה להצרת מרחב התמרון הפול

חוקתיות התיקון, יתקשה מאוד בית המשפט להכריז -אם תוצאות הבחירות אכן יבססו בעתיד תשתית עובדתית לאי
. הקושי 20-השהתיקון בטל, וזאת בגלל השלכותיה הפוליטיות הכבדות של החלטה כזאת לאחר שכבר בחרה הכסת 

הוא שדחיית ההכרעה עד שתבשיל העתירה עלולה ליצור חסם בפי הגשת עתירה בעתיד משום שהמעשה העשוי  השלישי
). כפי שראה בהמשך, קשיים אלו path dependentמשפיע על התהגות השחקים. יתן לכות זאת "אירועים תלויי תיב" (

  שלובים זה בזה, אך דון בהם לפי סדרם.

 20-ה בכסת"דופי"  הטלת: ראשון שיקו
יח שאכן תתגבש בעתיד תשתית עובדתית לכך שהעלאת אחוז החסימה פגעה בעקרון היחסיות ובעקרון השוויון כפי שראוי 
לפרשם. מהי הדרך הפתוחה לפי בית המשפט? כאן מתעורר קושי אשר עייו ההשלכות של הטלת דופי בדיעבד בכל מעשה 

. מהו אותו "דופי"? לטעמו, הוא מצוי במישור האקספרסיבי ובחותם השלילי 20-תה של הכסת השהוא פרי התכסו
, וכלה בהגיע שתי 34-שייטבע במעשי הרשות המחוקקת והרשות המבצעת: החל בבחירות, המשך בכיוה של הממשלה ה

אירועים שהם תלויי תיב. לתיב  הרשויות לתום כהותן. הבחירה שלא להכריע כבר עתה בחוקתיות התיקון מביאה לשלל
בבחירות שבהן הוהג אחוז החסימה החדש) תהיה בהכרח השפעה על המשך ההליכה בתיב  20-שבחר (כיון הכסת ה

  עצמו, והוא יוביל לתרחישים שייתכן שלא היו מתקיימים אילו בג"ץ היה בוחר בתיב של היתוח החוקתי.

, מוגשת לבית המשפט העליון עתירה וספת גד 20- אחר כיוה של הכסת היטול לדוגמה מצב שבו כמה חודשים ל
חוקתיות העלאת אחוז החסימה. כעת, משקמה כסת חדשה, התשתית העובדתית מיחה את דעתו של המותב, והוא מכריע 

ידה הדרשת. שהתיקון איו חוקתי, משום שהכסת הפכה לבלתי ייצוגית או משום שהפגיעה בזכויות האדם עולה על המ
להכרזה כזו תהיה כמובן השפעה חמורה על אמון הציבור ברשות המחוקקת, המבצעת והשופטת. וסף על כך, ההכרזה 

  חוקקה, ובכל מעשי הִמהל שביצעה הרשות המבצעת. 20-תפגע בטהרתם של כלל דברי החקיקה שהכסת ה

  העתירה: שדחה אתמתן פסק הדין ההצהרתי  בעתכבר דעת הרוב, אשר הייתה מודעת לבעיה זו, התייחסה לושא 

 אחוז בעיין 62' מס תיקון של וספת תקיפה בפי הדלת את לסגור כדי העתירות של בדחייתן אין ]...["
 לכסת הבחירות ולקראת העשרים לכסת הבחירות של התוצאות שתתבררה לאחר, החסימה
. להתבטל עשויות העשרים לכסת הבחירות תוצאות כי הדבר משמעות אין כי, הדגשו. ואחת-העשרים

]...[".58  

  התייחסות דעת הרוב לושא המעשה העשוי בפסק הדין המומק הייתה אף היא לקוית:

דחיית הביקורת השיפוטית עלולה להוביל למעשה עשוי, וכלל זהו טעם שיש בו כדי להצדיק הכרעה  ]...["
 כלומרעם זאת, יש לזכור כי הכרעתו איה סופית. בשאלה החוקתית טרם יושם החוק הבחן. [...] יחד 

  59."]...[ זמי אופי בעל יהא העשוי המעשה אך, עשוי במעשה שמדובר אפשר

אפשר - , או מתקשים להשתכע מטיעון זה. למעשה העשוי בעייו יש השלכות רוחב ועומק חמורות, ואיהכבודבכל 
כספים שחולקו  עזבו את הזירה הפוליטית; מחוקקיהםש פיע אחרילהגדירן "בעלות אופי זמי". חוקים ממשיכים להש

_____________________________________  

 (ההדגשה הוספה). לפסק דיו של השיא (בדימ') גרויס 4, פס' 1, לעיל ה"ש אחוז החסימהץ בג"  58
  (ההדגשה הוספה). סק דיו של השיא (בדימ') גרויסלפ 60שם, פס'   59
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אים חוזרים למקורותיהם; זכויות שפגעו אין משתקמות במלואן. החשש מפי השלכות אלו היה מתפוגג לו בג"ץ היה 
  .20-בוחן את החוק לפי אמות המידה של פסקת ההגבלה עובר לקיום הבחירות לכסת ה

דוקטרית הבשלות יש לבחון אם ישם טעמים המצדיקים את בירור העתירה גם בהיעדר  כזכור, בשלב השי ליישום
זמיות כללות בקטגוריה זו, בין כשלעצמן בין כחלק -תשתית מתאימה. תפיסתו היא שההשלכות האקספרסיביות העל

  ממכלול הקשיים והסכות העולים מהסוגיה.

גביל את העיתוי לעתירה גד החוק למועד היוודע תוצאות הבחירות ראה כי הדרך היחידה להתמודד עם הטעה היא לה
, אך בטרם תחל זו במלאכת אישור הממשלה, החקיקה וכולי. אלא שבמקרה כזה, מה יהיה הסעד האפקטיבי 20-לכסת ה

, 21- ה שיוכל בית המשפט לתת, שאיו ביטול הבחירות? זאת ועוד, יח שהפגיעה בזכות מתממשת לאחר הבחירות לכסת
בגלל שיויים בדפוסי ההצבעה המביאים לידי כך שמספר הערבים שבחרו לכסת מוך מאוד, באופן שלשיטתו של השיא 

  גרויס, המתמקדת בוכחות, ולא בייצוג רעיוי, מעורר קושי. האם אז יהיה מקום לדון בביטולו של החוק?

  "ץבג בפי מכשולים: שי קושי

ב מאוחר יותר עלולה לעיתים להכריע בפועל את גורלה של העתירה, שכן גם אם מלכתחילה דחיית ההחלטה בסוגיה לשל
היה ראוי לקבלה, בשלב מאוחר יותר הפסיקה עלולה להיות כרוכה בהשלכות פוליטיות או ציבוריות, ובית המשפט יתקשה 

  לקבל את העתירה. 

. לדעתו, לא בקל יכריז בית המשפט העליון על 20- טלו לדוגמה את הקושי הקודם שבו דו, בדבר הטלת דופי בכסת ה
 . 20-החוקתיות של העלאת אחוז החסימה ביודעו שההכרזה עלולה להטיל דופי בכסת ה-אי

דברים אלו תקפים גם ברמה הכללית. הפעלת דוקטרית הבעיה הבלתי בשלה, ודחיית ההכרעה למועד שבו תבשיל, 
ל דין, ביגוד למושכלות היסוד שבבסיס דוקטרית השיהוי האובייקטיבי. יצירת ודאות באשר לתוקפו ש-עלולות ליצור אי

ודאות בוגע לתוקפו החוקתי של דין, הטמוה באסטרטגיית הבשלות, עלולה להקשות את תפקוד הרשות המהלית ואף -אי
ה למאוחרת מדי, ויש עילה לאתגר איטרסים של צדדים שלישיים. מכאן שייתכן שבגין טיעוים אלו ייקבע כי העתירה הפכ

או למצער, הדבר עשוי לבוא לידי ביטוי בשלב הסעד, ובו בית המשפט עלול להותיר על כו חוק שהסב  60לדחייתה על הסף,
   61פגיעה לא מידתית בעקרון הייצוג, מכוח דוקטרית התוצאה היחסית.

  עתידב עתירה הגשת בפי חסם: שלישי קושי

העולם הפוליטי הוא דימי, והשחקים פועלים בסיבות משתות. אחת ההצדקות העיקריות לכיוה של חוקה היא ההחה 
היטיב לתאר זאת השיא בדימוס  62שחברי הרשות המחוקקת פועלים לקידום שאפתות אישית וללא ראייה ארוכת טווח.

  העלאת אחוז החסימה:השלכות  ה שלישל המשחק הפוליטי מקשה בחגרויס, בהתייחסו לכך שאופיו 

_____________________________________  

  ).1994( 641, 630) 5מח(פ"ד , תקווה-חום ' ראש עיריית פתח 2285/93בג"ץ   60
 האופן על לביקורת). 13.11.2018, בבו פורסם( הבריאות שר'  גרמן יעל 5303/16 ץ"בבג האחרוה העת מן פוגלמן השופט של דיו פסק את ראו  61

 .228–226' בעמ, 28 ש"ה לעיל, רייכמן ראו היחסית הבטלות מופעלת שבו
); יואב דותן "חוקה למדית ישראל? הדיאלוג הקוסטיטוציוי 1996( 467–466, 453ג  משפט וממשלדרעי "מהפכה חוקתית: האמם?" יוסף א  62

"[...] סיכוי לגיוי ציבורי יפים לעיין זה דבריו של ג'יימס מדיסון, בשיויים המחויבים:  .)1997( 163, 149כח משפטים לאחר המהפכה החוקתית" 
חוק לא יועיל הרבה לרסן את השלטון מאותן הפרזות שאולי יגיע אליהן מכוח המיעים הוכחיים. הוכל לשער בפשו כי אספה בטווח הר

כך שבחתירתה להשגתו תפרוץ את חישוקי -כדי-מחוקקת, המוה מאה או מאתיים חברים, ואשר תהיה להוטה אחר יעד כלשהו העדיף בעייה עד
עשרה, או עשרים שה? -ידי שיקולים הלקוחים מבדיקה ביקורתית של התהגות חבריה בעתיד, במרחק עשר, חמש-החוקה, תיעצר במרוצתה על

 ).2004(אהרן אמיר מתרגם,  259–258 הפדרליסט[...]" מתוך: אלכסדר המילטון, ג'יימס מדיסון וג'ון ג'יי 
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 מפתחים –מפלגות, בוחרים ומועמדים כאחד  –"השחקים המעורבים במשחק הפוליטי 

 הכללים רקע על בבחירות יעדיהם את להשיג מת על אסטרטגית התהגות דפוסי

  63."החדשים

לא יאפשרו גיבוש מסכת עובדות הה כי כן, שיוי כללי המשחק הפוליטי עלול להביא לידי כך שסיבות המצב החדש 
חוקתיות. תיאורטית, ייתכן שלו המפלגות הערביות היו מעות מלאחד את רשימותיהן ברשימה משותפת, הן -שתבסס אי

חציית אחוז החסימה. -היו יכולות בעתירה "מחודשת" לבסס תשתית ראייתית לפגיעה. דא עקא שבכך הן היו מסתכות באי
ימה משותפת. בכך וצר קושי להוכיח בדיעבד אם הייתה פגיעה באחד מעקרוות שיטת לכן הן בחרו להתאחד ברש

  הבחירות. לפיכך דחיית העתירה בשל חוסר בשלות עלולה ליצור קושי ראייתי בעתירה בעתיד.

 דרך אחרת להבין את הקושי מתמקדת שוב בשיוי התיב. היעדר דיון לגופו של עיין ִאפשר את שיוי התיב הטמון
בחוק, והכריח את המפלגות הערביות להתאחד, וכך להעדיף את ערביותן על פי המחלוקות האידאולוגיות הקשות שבייהן. 

הוודאות אם עתירה גד החוק תתקבל בעתיד אם תתברר ירידה במספר חברי הכסת הערבים. כידוע, -כל זאת, משום אי
ככל שיש ערך של ממש גם  64להרתיע מפי הגשת עתירה וספת. עצם דחיית עתירה, אף אם על בסיס עילה מקדמית, עלול

לייצוג רעיוי, כדעתו, שלא שללה על ידי השיא גרויס, מצב דברים זה איו מתיישב עם עקרוות היסוד של השיטה. לו 
חוקתי המחייב  מדיה דמוקרטית אחרת הייתה פועלת כך כלפי ציבור יהודי, המגוון בדעותיו, הייו רואים בכך טעם לפגם

  דיון לגופו של עיין.

  אופייה המופשט של המחלוקת. 4

בעיצובו של מודל ראוי לדוקטרית הבעיה הבלתי בשלה היא ההבחה בין ביקורת חוקתית מופשטת  אבן דרך וספת
אשר היא לביקורת מהלית מופשטת. השוי בין השתיים מצדיק הסגלה (מודיפיקציה) של דוקטרית הבעיה הבלתי בשלה כ

מיושמת בעתירות חוקתיות בעלות אופי מופשט, שבהן עולה חשש לפגיעה בכללים הבסיסיים של הדמוקרטיה המהותית או 
  בזכויות אדם. 

לטעמו, גישה זאת עולה בקה אחד עם האופן שבו הדוקטריה התפתחה ותפסה במשפט האמריקי. בית המשפט 
דיון שאיו מתאפשר אם  –לאפשר דיון קוקרטי בהשלכות מעשה של המדיה העליון האמריקי קבע כי מטרת הדוקטריה 

מטבע הדברים עולה השאלה אם ככלל יש מקום ליישם את  65בית המשפט מעיק סעד של צו מיעה כלפי סכה מופשטת.
) on its face(דוקטרית הבשלות כעילת סף בביקורת החוקתית, שהיא בעיקרה ביקורת "מופשטת", המוחלת על "פי החוק" 

בין כך ובין כך,  66). שאלה זו כבדת משקל היא, ואין מטרתו בהארה זו לעות עליה.as appliedולא "כפי שהוא מיושם" (
לדעתו אופייה החוקתי והמופשט של שאלת אחוז החסימה מחייבת לכל הפחות יישום אחר, ההולם יותר את טיב השאלה 

  שבמחלוקת. 

י בפסקי הדין שבהם בית המשפט העליון הישראלי יישם את הדוקטריה, ומע דיון בעתירה בקודה זו ראוי לציין כ
לגופו של עיין, היה מדובר בעתירות שעסקו בגופים שאופן הפעלת שיקול דעתם, ובהתאמה ביצוע המעשה המהלי, הוא 

בלה לקבל או לסרב לקבל מועמדים עסק בשיקול דעתן של ועדות ק סבחשהיה עלול לפגוע בזכויות החוקתיות. כך, עיין 
דון שיקול הדעת של גורמי האכיפה בשוק ההון שהסדרי חקיקה  איגוד האמים בשוק ההוןבעיין  67להתגורר ביישובים;

_____________________________________  

  (ההדגשה הוספה). ) גרויסלפסק דיו של השיא (בדימ' 45, פס' 1, לעיל ה"ש אחוז החסימהבג"ץ   63
 ).21.10.1991(פורסם בבו,  סער ' ועדת חוקה חוק ומשפט 4329/91בג"ץ   64
65  Abbott Laboratories v. Gardner, 386 U.S. 136 (1967). 
 .18לדיון רחב יותר בסוגיה, ראו צ'צ'קו, לעיל ה"ש   66
 .16, לעיל ה"ש סבחעיין   67
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יושמה הדוקטריה בהקשר של הפעלת מגון מהלי  חוק החרםבעיין  68חדשים מאפשרים להם לקוט אכיפה מוגברת;
 בוגרי התיכון הערבי האורתודוקסיבדומה, בעיין  69וראים לחרם צרכי על מדית ישראל.לשלילת תקצוב מגופים הק

דחתה עתירה שתקפה את חוקתיות המגון המהלי לשלילת תקצוב גופים אשר הקצו כספים לציון יום הקמת המדיה 
קף החלטה מהלית להעיק דון יישומה של עילת הבשלות בהקשר של הי המועצה המוסלמית ביפובעיין  70כיום אבל;

סבר השופט ג'ובראן בדעת יחיד, שיש לדחות למועד אחר בירור  רחמיבעיין  71הטבות דיור למשרתי מילואים פעילים;
  72טעה גד חוקתיות תקה, המקה שיקול דעת לוועדת המכרזים לחלט ערבות של משתתף במכרז שפעל בחוסר תום לב.

הוא פסק הדין היחיד שבו דעת הרוב סברה שיש לדחות את העתירה  החסימה זאחוהלכה למעשה, פסק הדין בבג"ץ 
בעובדה זו  73מחמת חוסר בשלותה מבלי שדרש יישום של הוראת החוק הדוה על ידי רשות מהלית או גוף מעין שיפוטי.

אידך גיסא, דעתו היא השימוש בדוקטריה בעתירות בעלות אופי חוקתי מופשט. מ אין כמובן כדי לשלול שלילה גורפת את
שיש בה כדי לחדד את ההבחה בין עתירות הדות בחוקתיות הוראת חוק המאפשרת לרשות מהלית להביא לשיוי במערך 
הזכויות והחובות של בעל זכות ספציפי, ובין הוראת חוק אשר כשלעצמה מביאה לשיוי במערך של זכויות ועקרוות 

  חוקתיים. 

היא של צדדים ספציפיים לסכסוך  Abbot74שלבי אשר פותח בפרשת -שוקט המודל הדו זאת ועוד, הטרמיולוגיה
קוקרטי, ולא של צדדים לסכסוך מופשט. בעוד השלב הראשון כאמור מוגדר "בחית בשלות הסוגיות להכרעה השיפוטית", 

סקין בהוראת חוק בעלת כאשר ע 75השלב השי מוגדר "בחית מאזן הסבל בין הצדדים הממתיים להחלטת בית המשפט".
תן את דעתו  סבחתחולה על ציבור בלתי מסוים, מטבע הדברים קשה לצפות את ה"סבל" שייגרם לאותו ציבור. בעיין 

לסוגיה זו השיא גרויס ופירש את השלב השי, שבו בוחים את "מאזן הסבל", כמבחן כללי יותר שבו בוחים "האם ישו 
פרשות זו מקובלת עליו והיא מהווה התאמה ראויה של מבחן "מאזן  76במועד שהוגשה". איטרס ממשי בבירור העתירה

הסבל" לעתירות בעלות אופי חוקתי מופשט. אולם אין בה כדי להתאים את המודל לחלוטין לשאלות בעלות אופי חוקתי 
  חוקתית. מופשט. לדעתו, בצורתו הוכחית הוא עלול להחטיא מצבים שבהם ראוי להמשיך בבחיה ה

הצדקה וספת להגמשת המודל הקיים, המשיקה לטעם להבחה בין ביקורת חוקתית מופשטת לביקורת חוקתית 
יישומית, היא ההבדל בין סדרי הדין בביקורת החוקתית המוהגת בישראל ובין סדרי הדין בביקורת בארה"ב. בישראל 

ת, ובפועל תקיפה ישירה של הוראת חוק עשית כמעט אך מוהגת למעשה (גם אם לא להלכה) ביקורת שיפוטית צטרליסטי
לעומת זאת בארה"ב התפיסה היא שכל בית משפט רשאי לבחון אם הוראת חוק מוגדת  77ורק באמצעות עתירה לבג"ץ.

  הן בית משפט מדיתי הן פדרלי, וגם ערכאות הערעור שמעליהם.  78לחוקה,

עלת אופי חוקתי מופשט, ואילו בארה"ב עתירה שכזאת יכולה על כן בישראל בג"ץ הוא הכתובת היחידה לעתירה ב
לעבור בשלוש ערכאות. בכך מצטמצמת בארה"ב הפגיעה בזכות הטיעון ובזכות הגישה לערכאות השיפוט, שגרמת לעותר 

_____________________________________  

  .17, לעיל ה"ש איגוד האמיםעיין   68
  ).חוק החרם) (להלן: עיין 15.4.2015(פורסם בבו,  אורי אברי ' הכסת 5239/11בג"ץ   69
  .19, לעיל ה"ש רתודוקסיבוגרי התיכון הערבי האועיין   70
 ).7.6.2012לפסק דיו של השופט עמית (פורסם בבו,  15–14 , פס'המועצה המוסלמית ביפו ' ראש ממשלת ישראל 7872/10בג"ץ   71
  ).7.1.2014דיו של השופט ג'ובראן (פורסם בבו,  לפסק 4, פס' רחמי ד.א. עבודות עפר בע"מ ' רשות שדות התעופה 7201/11עע"מ   72
, ובו דוו הוראות חוק לובלעיין  הואבו יושמה דוקטרית הבשלות בהקשר של הוראת חוק ש"על פיה" איה חוקתית, שפסק הדין היחיד הוסף   73

לם במקרה זה הייתה השופטת אור בדעת יחיד המטילות סקציות פליליות וכלכליות על ישראלים השוהים בשטחים מפוים לאחר הפיוי. או
  ).18.1.2006לפסק דיה של השופטת אור (פורסם בבו,  9-4 , פס'לובל ' ממשלת ישראל 7190/05לעיין יישום הדוקטריה. ראו בג"ץ 

  .65לעיל ה"ש , Abbottעיין   74
75   “The problem is best seen in a two-fold aspect, requiring us to evaluate both the fitness of the issues for judicial decision and the hardship 

to the parties of withholding court consideration” ייןע .Abbott 149, בעמ' 65, לעיל ה"ש.  
  לפסק דיו של השיא גרויס. 16, פס' 16, לעיל ה"ש סבחעיין   76
 ).2014( 26–23 ,9טז  משפט וממשלאורי אהרוסון "הטיעון הדמוקרטי בזכות ביקורת שיפוטית ביזורית"   77
  ).2007( 501–500 ,489 י משפט וממשלמבט השוואתי"  –יותיות יואב דותן "הביקורת השיפוטית במסגרת חוקה: שאלת האחר  78
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של בית המשפט בדבר בשלות העתירה תהיה בבחית כאשר עילת הבשלות מיושמת. כן קטה האפשרות שהכרעה שגויה 
ההליכים שהעותר יכול לקוט. ודוק, היעדר זכות עמידה לעותר הציבורי במשפט האמריקי איו מכשיל לחלוטין את  מיצוי

החוקתיות - על ידי בג"ץ מבטל לפרק זמן מוגדר את הזכות להעלות טעה בדבר אי הטיעון שלפיו יישום דוקטרית הבשלות
   79של דבר חקיקה.

  הדוקטריה להחלת חלופהול מתואם למודל הצעה. ג

מטרתו של פרק זה היא להמחיש את פרק הביקורות באמצעות הצעה חדשה ליישום דוקטרית הבשלות. לאחר פירוט 
  הצעתו בחן אם תוצאת פסק הדין משתה בעקבות החלת המודל המוצע.

  . הצעה למודל חדש1

העקרוות והזכויות העתידים  הארתו מציגה שלושה מצבים המעוררים קושי בהפעלת דוקטרית הבשלות: מצב שבו
להיפגע מצויים בלב המשטר הדמוקרטי; מצב שבו מתעורר חשד לתכלית סמויה פסולה ובלתי ראויה; מצב שבו מתעורר 

  חשש להשלכות רוחב ועומק בעקבות דחיית העתירה לזמן אחר. המודל המוצע מורכב מכמה שלבים כדלקמן:

 סיבות, הצדדים טעות על בהסתמךעלולים להתקיים,  לעילויו צש הקשיים םא המשפט ביתיבחן  הראשון בשלב
  .ועוד שיפוטיות ידיעות, המקרה

המוטל  הראיה טל הקלת תהיה התוצאה ,בלבד הקשייםמ אחד מתעורר כי השופטים דעת חה בוש במקרה, השי בשלב
 עתידית לפגיעה טעתם להוכיח ויוכל והעותרים יוקל הראיה טל הכאל במקרים, כלומר. טעתם להוכיח העותרים על

 מספקת. ראייתית תשתית אספה לאאם  גם להיגרם העלולה

התוצאה  בעת ובעוה אחת,בית המשפט כי מתעוררים שיים או יותר מן הקשיים האמורים  יבו ייווכחו שופטשבמקרה 
    טעות.על המדיה יהיה להוכיח כי החוק איו עתיד לפגוע בזכויות הותהא הפיכת טל הראיה 

כאן ראוי להבהיר שהקריטריוים המוצעים ליישום המודל החדש אים מהווים כמובן רשימה סגורה. רשימה זו כפופה 
לפיתוח קריטריוים חדשים או להגמשה של הקיימים. הקריטריוים שהצעו תפרו למידות פסק הדין. עם זאת, עמדתו 

  דומות. היא שהם עתידים לשוב ולעלות בעתירות חוקתיות

  . יישום הצעותיו בסוגיית העלאת אחוז החסימה2

כעת בחן את סוגיית העלאת אחוז החסימה לפי המודל שהצעו ובדוק אם הייתה מתקבלת תוצאה אחרת לו שופטי הרוב 
  בעתירה היו משתמשים במודל שהוצע. 

_____________________________________  

 ).2010( 239מ משפטים אלון הראל "הזכות לביקורת שיפוטית"   79
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המהותי של עקרון הייצוג הוא "ציגות ) כיוון שהיבטו 1 80כזכור, דעת הרוב יישמה את דוקטרית הבשלות באופן הזה:
כוכחות", ולא הוחה תשתית עובדתית להדרת קבוצות מיעוט מהייצוג בכסת, וכיוון שלא הוחה תשתית עובדתית לכך 
שהעלאת אחוז החסימה תביא לאיבוד מספר גדול מספיק של קולות בוחרים שעולה כדי פגיעה בהיבט הפורמלי של 

) בלא שהתבררו תוצאות יישום העלאת אחוז החסימה, 2 81ה באשר לפגיעה בעקרון הייצוג;העיקרון, לא בשלה ההכרע
  82אפשר להכריע בשאלת הפגיעה בשוויון הסיכויים של רשימות בכסת.-אי

לפי המודל המוצע, תחילה על בית המשפט לבחון את שלושת הפרמטרים המעוררים קשיים בהחלת דוקטרית הבשלות. 
ראשית, העקרוות, הערכים והזכויות  –ים, כאמור לעיל, מעוררת את שלושת הקשיים כאחד בחית שלושת הפרמטר

העתידים להיפגע מתיקון החוק מצויים בלב המשטר הדמוקרטי, שכן מדובר בערך הייצוג שבליבת המשטר הדמוקרטי, 
ויה והיא הדרת המגזר הערבי שית, מתעורר חשש שהייתה כאן תכלית סמויה, פסולה ובלתי רא 83בכפוף לפרשות שהצעו.

לבסוף, מתעורר גם חשש ל"מעשה עשוי" של הקמת רשימה משותפת של המפלגות הערביות שתקשה  84מכסת ישראל.
   85גיבוש תשתית עובדתית בעתירה בעתיד.

זמית, יש להטיל על המדיה את -לאחר בחית הפרמטרים על פי המודל, ומשוכחו כי שלושת הקשיים מתעוררים בו
הטל להוכיח כי התיקון לחוק איו עתיד לפגוע בזכויות המויות. היפוך טל הראיה במקרה דן היה מחייב את המדיה 
להתמודד במישרין עם טעות העותרים לפגיעה בזכויות המויות, תוך הצגת ימוקים להצדקת טעתה שלא תהיה פגיעה 

ע יותר, לדעתיתוח משכ י, דווקא בעתיד. דיון זה היה מחייבי עקרון הייצוג הרעיווכחות על פו, גם להעדפת עקרון ה
   בהקשר של מיעוט מובחן כמיעוט הערבי במדית ישראל.

  סיכום

ועמדו על קשייה הבאים לידי ביטוי במחלוקת בקרב השופטים החסימה  אחוזבהארה זו בחו את עילת הבשלות בראי בג"ץ 
  שדו בעתירה.

ימוקי שופטי הרוב, שהיו שותפים לתוצאה אך חלקו בדעתם באשר לאפשרות להחיל את פתחו את הדיון בהצגת 
דוקטרית הבעיה הבלתי בשלה על סיבות המקרה. הראיו כי המחלוקת בין שופטי בג"ץ כשלעצמה מייצגת את המחלוקת 

  הרחבה והביקורת על עילת הבשלות כפי שהיא משתקפת בפסיקה ובספרות.

עילת  כי הראיו. החסימה אחוזיקורות המרכזיות על עילת הבשלות כפי שאלו צפות ועולות בבג"ץ בהמשך הצגו את הב
הבשלות כפי שמיושמת כיום, איה מאפשרת את בחית הערכים והזכויות העתידים להיפגע, בשל החה מלכתחילה השוללת 

ו כי עילת הבשלות מייתרת את הדיון פגיעה ובכך ממילא מייתרת את בחית הזכות העלולה להיפגע. לאחר מכן הראי
בתכלית החקיקה. בחו אם ראוי להשתמש בעילה כאשר מתעורר חשד לקיומה של תכלית סתרת לחקיקה, והשבו 
בשלילה. לבסוף, בחו אם עילת הבשלות יוצרת חסם מובה המוע מבית המשפט לקבל עתירה עתידית בושא, והראיו כי 

  יש טעם לחשש בהקשר זה. 
_____________________________________  

הערה: הפגיעה הטעת בזכות החוקתית לשוויון לא דחתה מחמת חוסר בשלות, אלא מכיוון שדעת הרוב סברה שיש למקד את הדיון בפגיעה   80
לבסס פגיעה בשוויון חוקתי, יש להראות שמיקום הפגיעה בזכות החוקתית לשוויון מקיים קשר  כדישהייתה  התהמקו, בעקרון השוויון בבחירות

 (בדימ') גרויס. לפסק דיו של השיא 20, פס' 1"ש , לעיל האחוז החסימהכבוד האדם. ראו: בג"ץ עם עייי והדוק 
  .49ם, פס' ש  81
 .48שם, פס'   82
  להארה.  1.בראו פרק   83
 להארה.  2.בראו פרק   84
  להארה. 3.בראו פרק   85
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אחר מכן הצעו את מודל ההחלה החלקית של דוקטרית הבשלות. לפיו תחילה יש לבחון את מהות הזכויות העשויות ל
להיפגע על ידי החקיקה, גם אם פגיעה כזאת טרם הוכחה. במקרים שבהם הערכים והזכויות העלולים להיפגע מצויים 

כחה. ראיו כי תכלית סמויה עלולה לגבש הצדקה בליבת המשטר הדמוקרטי, הצעו לבחון אם ראוי להקל את טל ההו
להיפוך טל הראיה. סיבות אלו, יחד או לחוד, מצדיקות לדעתו את צמצום מרחב התמרון החקיקתי. צמצום גבולות 

  המרחב ושיוי טלי ההוכחה ייעשו בהתחשב במשקל הערך שבמחלוקת ובדומיטיות של התכלית הסמויה.

החסימה . טעו כי זכות הייצוג העלולה להיפגע מהעלאת אחוז החסימה אחוזסיבות בג"ץ  לבסוף החלו את המודל על
לקיומה של תכלית סמויה  היא בסיסית וחשובה דיה להקל את טל ההוכחה שהוטל על העותרים. הצגו שוב את החשד

ל פגיעה לכאורה בזכות העולה בבחיה מעמיקה של תכלית החקיקה. שילוב שתי המסקות האמורות, דהייו קיומה ש
לתכלית סמויה לחקיקה, ייתכן שהיה מתב באופן אחר את מסלול  חשד של בסיסית שבלב המשטר הדמוקרטי וקיומו

  לידי מסקה שיש להפוך את טל הראיה, ולהמשיך ביתוח החוקתי. ההכרעה של השופטים והיה מביאם

היבט ההון המוסדי של בית  –וגע לעילות סף באשר הן מפאת מגבלות היקף, בהארה זו לא התייחסו להיבט חשוב ה
אפשר להבין את בית המשפט הישראלי, אשר שאף להרחיק עצמו  86המשפט. היבט זה זכה לדיון במשפט האמריקי.

ממחלוקת אידאולוגית בטרם התגבשה פגיעה ממשית. אולם לדעתו אין להתעלם מן המחיר שבית המשפט משלם באמצו 
  87דרך פעולה זו.

או מאמיים כי עילת הבשלות היא עילת סף חשובה, המיועדת לחסוך זמן שיפוטי יקר ולמוע דיוים משפטיים עקרים 
בעתירות שטרם בשלו להכרעה שיפוטית. עם זאת, לעיות דעתו השימוש בעילה צריך להיעשות במשורה ובזהירות יתרה 

      ה לפגוע בזכויות ליבה מהותיות.בשעה שהחקיקה הזוכה ל"הגה" בחסות עילת הבשלות, עלול

  

_____________________________________  

86  Alexander M. Bickel, Forword The Passive Virtues, 75 Harv. L. Rev. 40 (1961); JESSE H. CHOPER, JUDICIAL REVIEW AND THE 
NATIONAL POLITICAL PROCESS A FUNCTIONAL RECONSIDERATION OF THE ROLE OF THE SUPREME COURT (1980). 

87  Gerald Gunther, The Subtle Vices of the “Passive Virtues” – A Comment on Principle and Expediency in Judicial Review, 64 COLUM. L. 
REV. 1 (1964).  
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