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 ?מי היה רוצה לחיות במדינה כזאת

 
 אלכסנדר יעקובסון

 
316..60.31 

אין 6 ואסור לפגוע ביכולתו לעשות זאת, ץ להגן על שלטון החוק ועל זכויות האדם"תפקידו של בג
צריך להודות שהגבול בין שני התחומים אינו תמיד 6 המדינהזה מתפקידו לנהל את ענייני 

לכל שלטון יש נטייה טבעית לחשוב שכל הגבלה משפטית של פעילותו פוגעת ביכולתו 6 חד־משמעי
אבל ברור שמגבלות משפטיות על , במובן מסוים זה גם נכון6 לנהל את המדינה כראות עיניו

היא ממסד , ובראשה בית המשפט העליון ,המערכת המשפטית, מנגד6 השלטון הן חיוניות
לעתים )זוהי אשליה לחשוב שממסד זה פטור מהסכנות הרגילות של תיאבון־יתר לכוח ; רב־עוצמה

האורבות לכל מי ( קרובות מתוך אמונה שלמה שהכוח הזה נחוץ למען מטרה ציבורית חשובה
לא פעם  .כן, לדעתי? בהם ץ התערב בעניינים שלא היה ראוי להתערב"האם קרה שבג6 שהכוח בידו

בלי לפגוע קשות ביכולתו , האם אפשר למנוע זאת בחקיקה, השאלה היא6 ולא פעמיים חשבתי כך
 .התשובה היא שאי־אפשר6 של בית המשפט להגן על זכויות האדם

להכריח את שר האוצר להעלות את מחיר  ץ"מדוע היה צריך בג: הנה דוגמה מימים אלה
ולשר האוצר לא , ועדת המחירים המקצועית המליצה על ההעלאה? מה לו ולמחיר החלב ?החלב

על יכול להיות ששר האוצר פ, מה6 לדחות את ההמלצה, פסקו השופטים, היו סיבות טובות
שיקולים פוליטיים בקביעת המחירים של  —מי שמע על דבר כזה , באמת? משיקולים פוליטיים

זוהי דוגמה מובהקת להתערבות משפטית בנושא שעיקר עניינו , לעניות דעתי! מוצרי היסוד
 .מדיניות ולא שלטון החוק

, "מידתיות" או" סבירות"כמו , יש הטוענים ששורש הרע הוא בקריטריונים רחבים ומעורפלים
הדבר מאפשר התערבות־יתר בנושאים של מדיניות : ץ מיישם כשהוא בוחן את מעשי השלטון"שבג

אין אפשרות להגן על זכויות  ,ואולם האמת היא שבלי שימוש בקריטריונים כאלה6 ציבורית
החוק מסמיך את מפקד המחוז במשטרה לסרב לתת 6 נניח שאדם רוצה לארגן הפגנה6 האדם

ץ אינו יכול לבחון "אם בג6 גנה מטעמים של סיכון ביטחון הציבור או הסדר הציבורירישיון להפ
הרי מפקד המחוז פעל במסגרת 6 אין חופש הפגנה בישראל —את סבירות הסירוב לאשר הפגנה 

אין הוכחה 6 לא הופר שום נוהל6 הוא שקל והשתכנע שיש סכנה לסדר הציבורי .סמכותו החוקית
מישהו בחן כליות ולב וראה מה היו 6 אף פעם אין הוכחה לשיקולים זריםכמעט 6 לשיקולים זרים

המניעים להחלטה ואיך הם קשורים לדעותיו הפוליטיות של מפקד המחוז או של השר הממונה 
 ?עליו

שהסדר הציבורי  ,לפעמים ניכרת, הרי תמיד יש סכנה כלשהי6 גם אין בהכרח צורך בשיקולים זרים
ולמפקד המחוז יש תמיד משימות חשובות 6 בנושא מעורר מחלוקת יופר כאשר מדובר בהפגנה

השאלה היא אם סביר למנוע את חופש  .מאשר לשמור על עוד הפגנה מעצבנת, יותר בשביל שוטריו
ואין שופט שיכול לבחון , אם החלטת המשטרה בעניין זה היא סוף פסוק6 ההפגנה בנסיבות כאלה

6 זה לא מדע מדויק6 וייתכן בהחלט שהשופטים ייטעו6 אין חופש הפגנה בישראל —את סבירותה 
כשהכריח  ץ טעה"ובג, המשטרה צדקה כשסירבה לאשר לכהניסטים להפגין באום אל־פחם ,לדעתי

ושלחו , המשקל הראויהשופטים לא נתנו לביטחון הציבור ולסדר הציבורי את  .אותה לעשות זאת
אם חושבים שההחלטה )יש בזה משהו מקומם 6 את השוטרים לספוג אבנים באום אל־פחם

ץ היה רוצה לחיות "אבל האם מישהו מכל אלה שמציעים היום לקצץ את כנפיו של בג(6 מוטעית
 ?במדינה שבה אין ביקורת שיפוטית אפקטיבית על החלטת המשטרה לאסור הפגנה

חוקים 6 כל הזכויות והחירויות שלנו מותנות בה —ה אין בלי ביקורת שיפוטית לא רק חופש הפגנ
ולממשלה כולה , לשרים ,לפקידים, לקציני משטרה —שונים מעניקים לרשות המבצעת בישראל 

; תוך החרמת רכושם, להוציא אל מחוץ לחוק כל ארגון או עמותה; את הזכות לסגור עיתון —
לאסור על אדם לנסוע לחוץ ; להפקיע רכוש פרטי; וע ציבורילסגור כל משרד ולאסור כל איר

סמכויות הרגולציה 6 להגביל את חופש התנועה שלו בישראל או לעצור אותו במעצר מינהלי; לארץ
6 הבטיחותי והסביבתי מאפשרות להרוס כל עסק ולרושש כל אדם, החברתי ,בתחום הכלכלי

ר לוותר על הביקורת השיפוטית גם בתחום אבל אי־אפש, במחיר החלב לא צריך להתערב לדעתי
 .אין גבול ברור וחד־משמעי, וגם כאן; הסמכויות הכלכליות של השלטון
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תחומי 6 המדינה המודרנית מתערבת באינספור תחומים שבהם המדינה לא התערבה בעבר
ת העילות להפעל .רישוי וויסות לגורמי השלטון, התערבות אלה מעניקים אינספור סמכויות פיקוח

היא מאפשרת גם ניצול ; הסמכות השלטונית מנוסחות תמיד בלשון כללית המאפשרת שיקול דעת
בישראל יש לשלטון גם סמכויות נרחבות במיוחד שנועדו לאפשר 6 אין מנוס מכך —לרעה של כוח 

הדרך היחידה לשמור על זכויות הפרט בתנאים אלה היא באמצעות 6 לו להגן על ביטחון המדינה
המוסמכת להתערב בהחלטות השלטון בעילות שגם הן , ט חזקה ובלתי תלויהמערכת משפ

או " סכנה לסדר הציבורי"כנגד , "מידתיות"ו" סבירות" —מוכרחות להיות רחבות ומעורפלות 
ממשלת ישראל הוציאה בעבר אל מחוץ לחוק את תנועת "6 סכנה לביטחון המדינה"
" קורבנות"בשני המקרים ה .את הפלג הצפוני של התנועה האיסלאמית — ולאחרונה ,"כך"

הם העדיפו 6 מן הסתם מאחר שהעריכו שהעתירה תידחה, ץ"העדיפו שלא לערער על ההחלטה בבג
במקום לקבל , "ללא משפט"דיכוי ממשלתי להרשים נשמות טובות ורגישות בתלונות מרות על 

שתי ההחלטות היו , לדעתי6 פסק דין המסביר למה היה מוצדק להוציאם אל מחוץ לחוק
אבל מי היה רוצה לחיות במדינה 6 והעובדה שלא הוגשו עתירות מחמיאה לבית המשפט, מוצדקות

 ?שבה אי־אפשר לערער בבית המשפט על החלטת ממשלה מסוג זה

היא מגמה כללית בעולם , על התועלת שבו ועל הפרזותיו, טיביזם השיפוטיהתגברות האק
הן , מגמה זו קשורה הן בעליית מרכזיותו של רעיון זכויות הפרט6 הדמוקרטי בעשורים האחרונים

, וכן —המחייבת פיקוח שיפוטי רחב יותר , בהרחבה של תחומי הפעילות והסמכויות של השלטון
ץ שנראו לי "גם לי יצא לומר על פסיקות בג"6 עם האוכל"שבא , גם בתיאבון שיפוטי לכוח

אבל כשבודקים לעומק "6 אין בית משפט בעולם שמתערב בדברים כאלה" —מדי " מתערבות"
בנושאים מסוימים יש היום בעולם בהחלט אקטיביסטים גדולים ; רואים כמעט תמיד שיש ויש

הוא גם ; ים רחוק מדי בשם זכויות הפרטהליברליזם בימינו הולך לפעמ ,אכן6 ץ הישראלי"מבג
כאילו מדובר  —זכות הבחירה הכללית והשווה  —נוטה לעתים לזלזל בבסיס של הדמוקרטיה 

האזרח "את כבוד האדם של , בעוד שמדובר בעיקרון המייצג את ערך השוויון, בלבד" טכני"בעניין 
נו לא היה רוצה לוותר על אבל איש ממבקרי הליברליזם בימי6 ואת חירותו של העם, "הפשוט

ולחזור לרמת ההגנה של זכויות הפרט שהתקיימה  ,למרות הפרזותיו, הישגיו בעשורים האחרונים
 .במדינות ליברליות בעבר

עיקרון שאומץ בעשורים האחרונים , זה נכון גם בתחום הביקורת השיפוטית על חוקי הפרלמנט
התנאים , לדעתו ,בעמודים אלה מהםגדי טאוב הסביר 6 באופן כמעט גורף בעולם החופשי

( אשר666 )או חוקי יסוד ברורים ,חוקה"ובין היתר הוא דורש , לביקורת שיפוטית סבירה על חוקים
, "את בית המשפט להציל(" "על בית המשפט לכבד את לשונם המפורשת ולא להתחכם להם

, לא יהיה מקום לפרשנויות רחבות, מספיק" מפורשת"הוא מניח שאם לשון החוקה תהיה  ). 1.63
זכויות האדם המופיעות בכל חוקה מודרנית 6 זוהי אשליה6 של בית המשפט, "מתחכמות"

 6הנותנת לשופטים שמפרשים אותם כר נרחב לפרשנות, מנוסחות תמיד בלשון של עקרונות כלליים
שהתיקון הראשון לחוקת , "חופש הדיבור והעיתונות"האם יש משמעות ברורה ומפורשת לביטוי 

? האם שופט מסוגל בכלל לפרש מונחים כאלה במנותק מהשקפת עולמו? ב אוסר לפגוע בהם"ארה
בחוקות אירופיות ? האם דורות של שופטים ליברלים ושמרנים לא נחלקו בפרשנותם בנושא זה

גם ההגדרות וגם העילות 6 בצורה מפורטת יותר את הזכויות ואת העילות להגבלתןנוהגים להגדיר 
, והאם המצב שונה במשפט רגיל6 וניתנות לפרשנויות שונות מאוד, מנוסחות בהכרח בלשון כללית

, המנותקת מהשקפת העולם של הפרשן ,יש משמעות פשוטה ומפורשת, למשל, האם? לא חוקתי
 ?כשמדובר בפיזור הפגנהלמשל , "כוח סביר"לביטוי 

ההשפעה הציבורית הראויה על המערכת המשפטית בנויה על ביקורת 6 אין חוק בלי פרשנות
ועל הליך של מינוי שופטים שיש בו איזון בין עצמאות המערכת לבין הצורך בלגיטימיות , ציבורית

לא היתה , על דרישות אלה, באופן עקרוני, אלמלא ענתה הוועדה לבחירת שופטים6 דמוקרטית
איילת שקד יכולה להתפאר היום בכך שבתוך שנים ספורות היא מינתה שופטים רבים בכל 

ץ מנע עד היום מהימין הישראלי לנהל את המדינה לפי השקפת "ומה בדבר הטענה שבג6 הערכאות
אך הדבר מצריך התייחסות , טענה זו אינה נכונה, לדעתי? בהתאם למנדט של הבוחר, עולמו
 .נפרדת
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