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 652/81' צ מס"בג

 כ יוסי שריד"ח

 נגד

 ראש הכנסת מנח� סבידור�יושב

 

 משפט גבוה לצדק�בבית המשפט העליו# בשבתו כבית

] 2.12.81, 1.3.82[ 

 לוי#' ד, ברק' א, פורת�ב#' לפני השופטי� מ

 

 

�ז"תשי, טחוק בתי המשפ�148, )246ב "תשל פ" ינ:תוק#) (א(36, )ג(27סעיפי� , 590ח "פ תשכ"י, תקנו# הכנסת
, 2ח "נ ,]נוסח חדש[ פקודת הפרשנות �19סעי- , 69ח "ח תשי"ס,  הכנסתב:חוק יסוד -)2)(ב(7סעי- , 148ח "ס, 1957
 .)302א "ח תשמ" סו:בוטל, "די#"המונח (1סעי- 

 
 :רציו�מיני
  תקנו# הכנסת– כנסת –משפט חוקתי * 
  ביקורת שיפוטית– שלטו# החוק –משפט חוקתי * 
  סמכותו– בג� –י משפט מינהל* 
  הליכי� פנימיי� של הכנסת– שפיטות –משפט מינהלי * 
 

העותר טוע# כי . 17:00ידי המשיב ליו� המחרת בשעה �נקבע על, שהגישה סיעה בכנסת, אמו# בממשלה�הדיו# בהצעת אי
קבועה מאז ומתמיד וזו , אמו# בישיבה הרגילה הקרובה של הכנסת�לתקנו# הכנסת יש לדו# בהצעת אי) א(36פי סעי- �על

, התומכי� בממשלה, כנסת�דחה המשיב את שעת הישיבה כדי לאפשר לחברי, לטענת העותר. ביו� המחרת 11:00לשעה 
 .הדיו# בעתירה נסב על מידת שיפוט� של הליכיה הפנימיי� של הכנסת.ל ולהשתת- בהצבעה"להספיק לחזור מחו

 
 :בית המשפט הגבוה לצדק פסק

זמניה של ישיבה הוא ממלא תפקיד ציבורי  ובהחלטתו לשנות את, סת הוא אחת מרשויות המדינההכנ יושב ראש) 1. (א
 . הוא תקנו# הכנסת�פי די# �על
 1957.�ז"תשי, לחוק בתי המשפט) 2)(ב(7צ לדו# בעתירה דנ# היא מכוח סעי- "סמכות בג, לפיכ%) 2(
צ מפעיל על אופ# "אשר בג,  להיק- הביקורת השיפוטיתגוניות באשר�גוניות בתפקידי הכנסת גוררת אחריה ג� רב�הרב. ב

 .א� בוועדות וא� באמצעות נושאי משרה אחרי�,  א� במליאה�המוטלי� על הכנסת , ביצוע התפקידי�
שעניינ� יחסי הגומלי# הפוליטיי� שבי# , הכנסת בפתרונה של שאלת הביקורת השיפוטית על הליכיה הפנימיי� של) 1. (ג

 .י� לידי התנגשות שני שיקולי� נוגדי�בא, הכנסת לממשלה
וא� תקנו# , והוא חל ג� על הכנסת, לזרועות השלטו# עומד עקרו# שלטו# החוק המופנה ה# לפרט וה#, מחד גיסא) 2(

, הוראות התקנו# משקפות את הדי#. פיה#�על רשויות הכנסת לנהוג על, הכנסת קובע הוראות בקשר להליכי� הפנימיי�
הפרת . ולמת# הזדמנות לחברי הכנסת למלא את שליחות� המדינית,  לניהול חייה הפרלמנטריי�שנראה ראוי לכנסת

 .והביקורת השיפוטית חיונית למניעת הפגיעה, התקנו# פוגעת בכל אלה
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לרשות המחוקקת  השיי% מבחינת הפרדת הרשויות, סדרי עבודתו של בית הנבחרי� ה� עניי# פנימי שלו, מאיד% גיסא) 3(
כ# מ# הראוי שהרשות השופטת תכבד את ועל, אשר בידיה ג� כלי� לבחינה ולבדיקה עצמית של החלטותיה שלה, עצמה

 .ענייניו הפנימיי� של הגו- המחוקק ולא תתערב בה�
אשר מ# הראוי , החלטות הכנסת בכל הנוגע ליחסי הגומלי# שבינה לבי# הממשלה טעוני� לרוב מטע# פוליטי כבד) 4(

 .השופטת תמשו% ידה ממנו כדי למנוע עד כמה שנית# פוליטיזאציה של השפיטהכי הרשות , הוא
ה� שמצדיקי� משיכת , והצור% להג# על הרשות השופטת מזה, הצור% לכבד את מעמדה של הרשות המחוקקת מזה) 5(

 .לבי# הממשלהיד� של השופטי� מעיסוק בביקורת על דרכי ניהולו של בית המחוקקי� בכל הנוגע ליחסי הגומלי# שבינו 
האיזו# הראוי בי# הצור% להבטיח את שלטו# החוק לבי# הצור% לכבד את ייחודה של הכנסת בהחלטותיה בענייניה ) 6(

המתחשבת במידת הפגיעה הנטענת במירק� החיי� הפרלמנטריי� ובמידת , ידי אימו� אמת מידה�יובטח על, הפנימיי�
 .חוקתיהשפעתה על הפגיעה ביסודות המבנה של משטרנו ה

פרלמנטריי� היא קלה ואינה משפיעה על יסודות המבנה של שיטתנו �כאשר הפגיעה הנטענת בהסדרי� הפני�) 7(
שהרשות השופטת תמשו% ידה מדיו# , ומוצדק הוא, כי אז גובר השיקול של עצמאותה וייחודה של הכנסת, הפרלמנטרית

ויש בה פגיעה בערכי� מהותיי� של משטרנו , יא ניכרתלא כ# כאשר הפגיעה הנטענת ה. בעניי# שהוא פוליטי במהותו
 .במצב דברי� זה גובר הצור% להבטיח את שלטו# החוק. החוקתי

פי �ידי בית המשפט על�ואשר תוכנו והיקפו ייקבעו על, שאינו נית# מטבעו להגדרה מדויקת, המבח# הוא מבח# גמיש) 8(
 .צורכי הזמ# והעניי#

שחייבת למצוא את , הרי הייתה זו סטייה קלת ער%, המשיב מהוראות תקנו# הכנסתאפילו א� סטה , במקרה דנ#) 9(
 .פרלמנטריי� עצמ��פתרונה בהליכי� הפני�

 

 נ:די# של בית המשפט העליו# שאוזכרו�פסקי

 141.) 2(ד כד"פ, שר המשטרה' נ 'חוגי� לאומיי� אגודה רשומה ואח) 15/69' המ (222/68צ "בג] 1[

 118.) 4(ד לה"פ, ועדת הכנסת' טו שרו# נ פלא306/81צ "בג] 2[

 2.541ד יז "פ, עזר'  עזוז נ228/63א "ע] 3[

 337.) 1(ד יט"פ,  ’שר הפני� ואח' נ'  בצול ואח188/63צ "בג] 4[

 442. )2(ד כד"פ, שר האוצר' נ'  מנור ואח108/70צ "בג] 5[

 693.) 1(ד כג"פ,  ’שר האוצר ואח'  ברגמ# נ98/69צ "בג] 6[

 .1) 4(ד לה" פ,רשות השידור' נ' אגודת דר% אר� ואח260, 246/81 צ"בג] 7[

 )2(ד ל"פ' ר ועדת הכספי� של הכנסת ואח"יו' צבעוני נ'; שר האוצר ואח' רסלר נ566, 563/75צ "בג] 8[
.337 

 442.) 2(ד לד"פ,  ’שר החקלאות ואח'  יצחק נ637/79צ "בג] 9[

 813.) 4(ד לד"פ,  ’סת ואחראש הכנ�יושב' נ'  כה# ואח248/80צ "בג ]10[
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 429.) 4(ד לד"פ, שר הפני�'  סגל נ217/80צ "בג ]11[

 399.ע ד " פ;801 ד ה"פ, נשיא מדינת ישראל' נ' בוטינסקי ואח' ז65/51צ "בג ]12[

 

 ב:די# אמריקניי� שאוזכרו�פסקי

.)1961 (. 186U.s 369baker v. Carr]13[ 

.)1951 (. 123U.s 341fascist committee v. Mcgrath- joint anti]14[ 

.)1969 (. 486U.s . 395Powell et al. V. Mccormack et al]15[ 

.)1961 (. 497U.s 367poe v. Ullman]16[ 

 

 ו:הערות

 k.b. viscount kilmiur - נ:ג� ראה, התערבות בתי המשפט בהליכיו הפנימיי� של המוסד המחוקק� לאי1.
the law of parlamentary privilege 1 

]1935 [r.v. graham campbell ex p. Herbert;)1959) (1939 (. 433U.s 307coleman v. 
.miller;594 

 

 ב: לשאלת השפיטות וחשש מפוליטיזאציה של הרשות השופטת ראה2.

) 1976,detroit( y. Zemach, political questions in the courtsהעתירה . תנאי�על� עתירה למת# צו
 .נדחתה

 

 בש� �צי� בפרקליטות המדינה "מנהלת מחלקת הבג, ביניש' ד ; בש� העותר�לור% ' א, שחל' מ, גנוסר' א
 .המשיב

    

    

    די#די#די#די#����פסקפסקפסקפסק

 

אמו# �הגישה סיעת המער% הצעת אי, בבוקר11 נ:40בשעה , �1.12.81 ביו� שלישי הו:ברק' השופט א
וכי שעת פתיחת הישיבה , �2.12.81ה, כי הצעת אי האמו# תידו# ביו� רביעי, ראש הכנסת קבע�יושב. בממשלה

. כנגד קביעת זמ# הישיבה לשעת אחר הצהריי� עתר לפנינו חבר הכנסת שריד. תהא חמש אחר הצהריי�
וישיבה זו , "בישיבה הרגילה הקרובה"האמו# תידו# הצעת אי, לתקנו# הכנסת) א(36פי סעי- �על, לטענתו

האיחור בפתיחת הישיבה נועד , לטענתו של העותר. בוקרב11 ב:00קבועה מימי� ימימה ליו� רביעי בשעה 
שהניע , וכי שיקול זה, לשוב לאר� בעוד מועד לשעת ההצבעה, התומכי� בממשלה, כנסת�לאפשר למספר חברי

העותר ". מכשיר בידי הממשלה"ראש הכנסת משמש בכ% �שכ# יושב, שיקול פסול הוא, ראש הכנסת�את יושב
כי ביו� רביעי מתקיימת אזכרה למר , היה, ראש הכנסת להחלטתו�שנת# יושב, מוקכי הני, ציי# אמנ� בעתירתו

 .אי# זה הנימוק האמיתי, לדעת העותר, א%, גוריו# המנוח�דוד ב#

  ,משפט זה ביו� שלישי בערב�העתירה שלפנינו הובאה לעיונו של שופט בית2.
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תו% הזמנת נציג היוע� המשפטי  , שופטי�ידיו לדיו# ביו� רביעי בבוקר בהרכב של שלושה�והיא הועברה על
בשל . ביניש בש� היוע� המשפטי לממשלה' וכ# גב, כוחו�העותר ובאי ביו� רביעי התייצבו לפנינו. לממשלה

כי לדעתה , ביניש' בפתח דבריה ציינה הגב. ביניש להכי# תצהיר בכתב' דחיפות העניי# לא היה סיפק בידי הגב
כי , ראש הכנסת�על דעת יושב, אשר לצד העובדתי נאמר לנו.  בלתי שפיטהשכ# היא, יש לדחות את העתירה

, ראש הכנסת מכוח הסמכות�ידי יושב�עשרה לשעה חמש נעשה על�שינוי זמ# הישיבה ביו� רביעי משעה אחת
הטע� לשינוי ". ראש הכנסת רשאי לשנות זמניה של ישיבהיושב"לפיו , לתקנו# הכנסת) ג(27הנתונה לו בסעי- 

 ו:היה לכ% טע� נוס- והוא זה, ע� זאת. גוריו# המנוח�בקיו� האזכרה למר ב#, בראש ובראשונה ,ור מקורוהאמ
שר , בש� הממשלה, בשל מחלתו של ראש הממשלה ולאור אופי הנושא אמור להשיב על הצעת אי האמו#

 .הריי�הברית והאמור לשוב לישראל לכל המוקד� לקראת הישיבה אחר הצ�המצוי בארצות, הביטחו#

במחלוקת זו לא נית# היה להכריע . ראש הכנסת�קמה איפוא מחלוקת עובדתית באשר לשיקוליו של יושב3.
פה ולא נתמכו �ראש הכנסת נמסרו לנו בעל�ביניש באשר לשיקוליו של יושב' שכ# דבריה של הגב, באותו שלב

, ביניש' רותיה העובדתיות של הגבכי הוא מוכ# לקבל את הצה, כוח העותר�במצב דברי� זה הצהיר בא. בתצהיר
פי �שכ# על, ראש הכנסת פסולה היא�ג� במצב דברי� זה החלטתו של יושב, לטענתו. כאילו נכללו בתצהיר

ראש �היה על יושבלתקנו#) ג(27 והוראה ספציפית זו מוציאה את הוראת סעי- �לתקנו# הכנסת ) א(36סעי- 
 הדר% היחידה להביא, פי קו מחשבה זה�על. ה בבוקרעשר�הכנסת לקבוע את פתיחת הישיבה לשעה אחת

 לפיו, לתקנו148#פי הוראת סעי- �לשינוי במועד פתיחתה של הישיבה הרגילה הוא בהחלטת ועדת הכנסת על

אלא א� כ# דנה , מהתקדימי� או, הכנסת לא תדו# בשו� עניי# בצורת דיו# החורגת מהוראות התקנו#"
סרבה להתערב בהחלטתו של ", שלפניה הובא העניי#, כי ועדת הכנסת, עקאדא ". והחליטה ועדת הכנסת על כ%

כי , ביניש' לעומת טענות אלה ציינה הגב". ראש הכנסת בטענה כי הדבר בסמכותו ולא לה לדו# בכ%�יושב
ומתו% שיקולי� , לתקנו#) ג(27פי סעי- �על, במסגרת סמכותו, ראש הכנסת כדי# ניתנה�החלטתו של יושב

כ# �ועל, ראש הכנסת אינה שפיטה�כי החלטתו של יושב, ביניש בטענה'  את עיקר מאמציה ריכזה הגב.ענייניי�
שכ# , סדרי עבודתה של הכנסת ה� ענייני� בלתי שפיטי�, לטענתה. אל לו לבית המשפט לדו# בעתירה לגופה

כי החלטתו ,  של העותרכוחו�בא, לעומתה טע# מר שחל. ה� עניי# ריבוני של הכנסת ובעלי אופי פוליטי מובהק
�כ# היא נתונה לביקורתו של בית�ועל, והיא בעלת אופי מינהלי גרידא, ראש הכנסת מעוגנת בדי#�של יושב
 .ראש הכנסת יקיי� את הדי#�כי יושב, ידי כ% נית# להבטיח�שכ# על, ביקורת זו חשובה היא. משפט זה

שעניינה ,  המשפט הגבוה לצדק ידו# בעתירהשבית, א� מ# הראוי הוא, קמה איפוא בכל חריפותה השאלה4.
, שנדו# בעתירה" א� מ# הראוי הוא", אמרתי. ראש הכנסת באשר לסדרי עבודתה של הכנסת�סמכותו של יושב

 שכ# השאלה הניצבת לפנינו אינה 
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סמכותו ). 164' בעמ, ]1) [15/69' המ (222/68צ " בגנ:ראה(דעת �אלא שאלה של שיקול, שאלה של סמכות
לפיה , 1957 �ז"תשי, לחוק בתי המשפט) 2)(ב(7משפט זה לדו# בעתירה קמה מכוח הוראת סעי- �ביתשל 

, "הממלאי� תפקידי� ציבוריי� על פי די#"הגבוה לצדק לית# צווי� לרשויות המדינה  מוסמ% בית המשפט
לא תפקיד ובהחלטתו לשנות את זמניה של הישיבה הוא מי, ראש הכנסת הוא אחת מרשויות המדינה�יושב

וראה ( הכנסת ב:לחוק יסוד19ידיה מכוח הוראת סעי- �שנקבע על,  הוא תקנו# הכנסת�" די#"פי �ציבורי על
אכ# הוראות התקנו# באשר לסדרי עבודתה של הכנסת ]). נוסח חדש[לפקודת הפרשנות 1בסעי- " די#"הגדרת 

מחקרי " על סדרי העבודה של הכנסת", לחובסקי'  או:ראה( מהוות חלק מהדי# הקונסטיטוציוני הנוהג במדינה
כ# סמכות לדו# בעתירה מצויה בידנו �על). 380) ד"תשכ, טדסקי עור%' ג, ל מאגנס"י(משפט לזכר רוזנטל 

ראש �א� לאור אופיה המיוחד של החלטת יושב, א% עדיי# מתעוררת השאלה]). 2 [306/81צ " בגנ:ראה(
 אשר עניינה הוא, הכנסת

מ# , )142' בעמ, הנזכר] 2 [306/81צ "כלשונו של השופט שמגר בבג" (נטריי�פרלמ�בהליכי� הפני�"
 .הדי# הוא שנדו# בעתירה לגופה

הכנסת מחוקקת את . ומוטלי� עליה תפקידי� רבי� ומגווני�, "בית הנבחרי� של המדינה"הכנסת היא 5.
 בתהלי% �ות השונות  א� במליאתה וא� בוועד�היא משתתפת לעתי� ; חוקי היסוד ואת החוקי� הרגילי�

, על הממשלה, אמו# וכיוצא בה��הצעת אי, ההצעה לסדר, היא מפקחת באמצעות השאילתה; חקיקת המשנה
�כעי#" מספר תפקידי� � א� במליאה וא� בוועדות �היא ממלאת ; המכהנת כל עוד היא נהנית מאמו# הכנסת

כנסת או העברתו מכהונה �תו של חברנטילת חסינות והשעיי, כגו# החלטה בערעורי בחירות, "שיפוטיי�
, 3מהדורה , שוק#(המשפט הקונסטיטוציוני של מדינת ישראל , רובינשטיי#'  אב:ראה(במקרי� מיוחדי� 

על ההגדרה המשפטית של המשטר הפרלמנטרי ועל הפרלמנטירז� ", קליי#' ק; 296, 291, 81) א"תשמ
 גוניות �בתפקידיה של הכנסת גוררת אחריה א- רבגוניות זו �רב). 308) ד"ל�ג"תשל(משפטי� ה " הישראלי

א� ,  א� במליאה�אשר בית המשפט מפעיל באשר לאופ# בו מבצעת הכנסת , באשר להיק- הביקורת השיפוטית
הביקורת  היקפה של, אכ#. את התפקידי� המוטלי� עליהבוועדות וא� באמצעות נושאי משרה אחרי� 

פי מהות �אלא היא משתנה על, אינו נית# למיצוי בנוסחה פשוטההשיפוטית על פעולות הכנסת והחלטותיה 
 .את פעולת החקיקה של הכנסת, למשל, טול. התפקיד נושא הביקורת

 228/63א "בעוד שבדר% כלל חוק אינו נתו# לביקורת באשר לחוקיות תוכנו ע

 -הרי בית, )445' בעמ, ]5 [108/70צ "בג; ]4 [188/63צ "בג ;2545' בעמ ,]3[

זה העביר תחת שבט ביקורתו את חוקיותו של חוק באשר ליחסי� שבינו לבי# הוראה משוריינת בחוק משפט 
 260, 246/81צ "בג; ]6[98/69צ "בג(יסוד 

א% בעצ� הדיו# , משפט זה בצרי% עיו# את שאלת סמכותו לעשות כ#�בית, אמנ�,בעשותו כ# השאיר .])7[
; משפט זה לשאלת תחימת הסמכויות החוקתיות�של בית משו� ראשית ביטוי לגישתו, לפחות"וההכרעה יש 
שעניינה , משפט זה לטפל בצורה כלשהי בעתירה�וכי אל לו לבית, רשות נוגעת ברעותה שאי#, שהרי לו סבר

  משפט�היה בית, הכנסת וועדותיה
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פרשנות גופה יש לה השלכות על ה ג� עצ� הנכונות להיכנס לשאלה, הווה אומר; זה מעלה שאלה זו מיזמתו
כנגד ביקורת צרה זו של ). 141' בעמ, ]2 [306/81צ "שמגר בבג דברי השופט" (של סמכויותיה# של הרשויות

 �משפט זה באשר להחלטות כעי#�החקיקה עצמו עומדת ביקורתו הרגילה של בית הלי%

צ "בג(כנסת �כגו# החלטה בדבר העברה מכהונה או השעיה של חבר, שיפוטיות של הכנסת או ועדותיה
א� בוועדות וא� ,  א� במליאה�השיפוטית באשר להחלטות הכנסת  כ# מופעלת הביקורת). ל"הנ] 2[306/81

מימו# , כגו#, או החלטות אחרות בעלות אופי מינהלי,  שעניינ# חקיקת משנה�של ארגוני� אחרי� של הכנסת 
 ].10 [248/80צ "בג; ]9 [637/79צ "בג; ]8[566, 563/75צ " בגו:ראה(מפלגות 

כי , באשר לביקורת השיפוטית על החלטות הכנסת הוא, בדר% ההכללה, כל שנית# לומר: סיכומו של דבר
כהרי החלטה " חקיקתית"לא הרי החלטה . מהות ההחלטה המבוקרת פי�היקפה של ביקורת זו משתנה על

 �כעי#"

 .שעניינה ביקורת הכנסת על פעולות הממשלה, ולא הרי שני אלה כהחלטה; "שיפוטית

ראש הכנסת באשר לסדר עבודתה של הכנסת בכל הנוגע �העתירה שלפנינו עניינה החלטתו של יושב6.
מה היק- הביקורת . על הממשלה, אמו#�באמצעות המכשיר של הצבעת אי, לפיקוח אשר הכנסת מפעילה

 א- אי# אלה; "חוק"אי# אלה החלטות הלובשות צורת ? ראש הכנסת�השיפוטית על החלטות אלה של יושב
עניי# לנו כא# בהחלטה בעלת אופי . או החלטות במסגרת הליכי חקיקת משנה" שיפוטיות�כעי#"החלטות 

 -מההליכי� הפני� הנעשית כחלק, מינהלי

הא� החלטה מסוג זה נתונה . שעניינ� יחסי הגומלי# הפוליטיי� שבי# הכנסת לבי# הממשלה, פרלמנטריי�
. שכ# בפתרונה באי� לידי התנגשות שני שיקולי� נוגדי�, כלל ועיקרשאלה זו אינה קלה 7. ?לביקורת שיפוטית

כי כל הגורמי� במדינה חייבי� , אשר בהיבטו הפורמאלי משמעותו, מחד גיסא עומד העיקרו# של שלטו# החוק
והוא חל ג� על בית הנבחרי� , עקרו# שלטו# החוק מופנה ה# לפרטי� וה# לזרועות השלטו#. לכבד את החוק

פרסומי (זילברג בספרו כ% דרכו של תלמוד ' כלשונו של השופט מ" (שלטו# החוק במחוקק"ינת בח, עצמו
א� תקנו# הכנסת קובע , כ#�על). 70) ד"תשכ, 2מהדורה , הפקולטה למשפטי� של האוניברסיטה העברית

וראות פי ה�עליה# לפעול על, של הבית" הפנימיי�"פיה# על רשויות הכנסת לנהוג בהליכי� �שעל, הוראות
כ# , ידי הרשות השלטונית�כיבוד החוק על�משפט זה מפעיל סמכותו בכל מקרה של אי�וכש� שבית, התקנו#

שא� לא כ# נמצא את המחוקק עצמו , שעניינ# ניהולו של הבית,  כיבוד הוראות התקנו#�עליו לעשות לעניי# אי
ולמת# , ניהול חייה הפרלמנטריי�שנראה כראוי לכנסת ל, הוראות התקנו# משקפות את הדי#. מפר את הדי#

והביקורת השיפוטית , הפרת התקנו# פוגעת בכל אלה. הזדמנות לחברי הכנסת למלא את שליחות� המדינית
נפג� עקרו# שלטו# , ובמקו� שבית המשפט אינו מתערב, שכ# בלא דיי# אי# די#, חיונית למניעתה של פגיעה זו

כי סדרי עבודתו של בית הנבחרי� ה� , % גיסא עומד העיקרו#מאיד). 441' בעמ, ]11[80/ 217צ "בג(החוק 
 אשר בידה ג� הכלי� לבחינה , השיי% מבחינת הפרדת הרשויות לרשות המחוקקת עצמה, עניי# פנימי שלו
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כי הרשות השופטת תכבד את ענייניו , כ#�על, מ# הראוי הוא. עצמית ולבדיקה עצמית של החלטותיה שלה
החלטותיה של הכנסת בכל הנוגע ליחסי הגומלי# : זאת ועוד. קק ולא תתערב בה�הפנימיי� של הגו- המחו

כי הרשות השופטת תמשו% ידיה , אשר מ# הראוי הוא, שבינה לבי# הממשלה טעוני� לרוב מטע# פוליטי כבד
פוליטיקה ומשפט , ויתקו#' כלשונו של השופט א" (פוליטיזציה של השפיטה"ממנו כדי למנוע עד כמה שנית# 

בעצמאות , טעמי� עליוני� שבהפרדת הרשויות"כי , נמצא). 58) ה"תשכ, האוניברסיטה העברית בירושלי�(
כי הכנסת תיהנה מחופש פעולה לנהל , מחייבי�, ובכבוד הדדי שראוי שישרור בי# רשויות המדינה, הפרלמנט

משפט את עצמו �ביתא� ישי� . בלא שתבואנה רשויות חו� ותפשפשנה במעשיה, את הליכיה כראות עיניה
שתעשינה , המשפט יוצ- בהתדיינויותוג� בית, לא תוכל זו למלא תפקידיה כראוי, פוסק בתקינות הליכי הכנסת

" שפיטות ההליכי� הפרלמנטריי��בעיית אי", צמח' ש' י" (תמיד של מאבקי� פוליטיי� ונוהליי��אותו לזירת
והצור% , לכבד את מעמדה של הרשות המחוקקת מזההצור% , אכ#). 753, 752) ד"ל�ג"תשל(עיוני משפט ג 

ה� שמצדיקי� משיכת יד� של השופטי� מעיסוק בביקורת על דרכי ניהולו של , להג# על הרשות השופטת מזה
 .בית המחוקקי� בכל הנוגע ליחסי הגומלי# שבינו לבי# הממשלה

כי אי# מקו� לקביעתה של , ליכ# נראה �על. ומ# הראוי שנתחשב בה�, שיקולי� נוגדי� אלה נכבדי� ה�8.
הגישה המקובלת , אכ#. הלכה גורפת באשר להיק- התערבותו של בית המשפט בסדרי עבודתה של הכנסת

�ובית, לא נתקבלה בישראל, לפיה ההליכי� הפרלמנטריי� מוצאי� מתחומי הביקורת השיפוטית, באנגליה
כאשר החלטה זו , ותו כלפי החלטת הכנסתשבית המשפט לא יפעיל את סמכ, שאי# כל סיבה", משפט זה קבע

שבו דנה , שבה� העניי#, למעט מקרי�(נתקבלה מתו% הפרת החוק או מתו% הפרת עקרונות הצדק הטבעי 
ההלכה , ע� זאת). 132' בעמ, ]2 [306/81צ "כה# בבג' השופט י, מ הנשיא"דברי מ)" (איננו שפיט, הכנסת

אלא , "שיפוטית�כעי#"שאינה , ילו אנו עניי# לנו בהחלטהוא, " שיפוטית�כעי#"האמורה עניינה החלטה 
ראש הכנסת �החלטתו של יושב, אמת הדבר. פרלמנטריי��שעניינה תחו� החיי� הפני�, בהחלטה מינהלית

פי אמות מידה �שנית# להכריע בחוקיותה על, במוב# זה" שפיטה"לדחות את מועד הישיבה לאחר הצהריי� היא 
, שהרי עניינו ג� ביחסי הגומלי# ובכבוד ההדדי, א מתמצה עקרו# אי השפיטותא% בכ% בלבד ל, משפטיות

כי , נראה ליbaker v. Carr]13[ )1961 (.9: שרוחשות זו לזו הרשות המחוקקת והרשות השופטת ראה
השיקולי� הנוגדי� האמורי� בדבר שלטו# החוק מחד גיסא וכיבוד ייחודה של הכנסת מאיד% גיסא מחייבי� 

ריסו#  .שאינו מגיע לידי כבילה מוחלטת, המבוסס על ריסו# עצמי של הרשות השופטת, זו# שיפוטייצירת אי
, משפט זה�בה� לא יתערב בית, אשר תקבע תחו� ענייני�, עצמי זה צרי% להתבסס על קביעתה של אמת מידה
 יתערב בית המשפט אשר בו, ואשר תקבע את תחו� הענייני�, תו% כיבוד ייחודה של הכנסת כגו- הנבחר של ע�

קביעתה של אמת מידה זו מלאכה קשה היא ומחייבת היא שימוש . לש� שמירה על שלטו# החוק במחוקק
 , "חוש המומחיות של המשפט#"באותו 
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ואשר  )fascist committee v-joint anti ,Mcgrath]14[ )1951.בפרשת frankfurterעליו כתב השופט 
' בעמ, ]12[65/51צ "בג" (ח ביותר להגדרת התחומי# של הכוח השיפוטיביטוי מוצל"בו ראה הנשיא זמורה 

לבי# הצור% לכבד את ייחודה של " שלטו# החוק במחוקק"האיזו# הראוי בי# הצור% להבטיח את , לדעתי). 813
המתחשבת במידת הפגיעה , יובטח א� נאמ� לעצמנו אמת מידה, הכנסת בהחלטותיה בענייניה הפנימיי�

. � החיי� הפרלמנטריי� ובמידת השפעתה של הפגיעה ביסודות המבנה של משטרנו החוקתיהנטענת במירק
ואי# בה כדי להשפיע על יסודות המבנה של , פרלמנטריי� היא קלה�כאשר הפגיעה הנטענת בהסדרי� הפני�

, חוקפני השיקול של שלטו# ה�כי אז גובר השיקול של עצמאותה וייחודה של הכנסת על, שיטתנו הפרלמנטרית
לא כ# כאשר הפגיעה הנטענת . שהרשות השופטת תמשו% ידה מדיו# בעניי# שהוא פוליטי במהותו, ומוצדק הוא
במצב דברי� זה גובר השיקול בדבר הצור% . ויש בה פגיעה בערכי� מהותיי� של משטרנו החוקתי, היא ניכרת

שר עניי# לנו בפגיעה בזכות של חבר כא, כש� שצור% זה גובר, להבטיח את שלטו# החוק על פני כל שיקול אחר
 .powell v )1969] (15[הנזכר וכ# ] 2 [306/81צ "בג: ראה(שיפוטי �הכנסת כפרט בדר% של הלי% כעי#

Mccormack(. ברצוננו , המתחשבת במידת הפגיעה ובאינטרס הנפגע, בקבענו את אמת המידה האמורה
פי �ידי בית המשפט על� אשר תוכנו והיקפו ייקבעו על,שאינו נית# מטבעו להגדרה מדויקת, להציב מבח# גמיש
 .)at]16[ )1961( poe v. Ullman ,509: השווה(צורכי הזמ# והעניי# 

ראש הכנסת �אפילו סטה יושב, כי בעניי# שלפנינו, בהציבנו לנגד עינינו אמות מידה אלה נראה לנו10.
שחייבת למצוא ,  הרי זו סטייה קלת ער%�ה  ובעניי# זה אי# אנו מביעי� כל עמדה לגופ�מהוראות התקנו# 

כמו זו שעשויה הייתה להתרחש , אי# לפנינו כלל פגיעה מהותית. פרלמנטריי� עצמ��פתרונה בהליכי� הפני�
ואשר , אמו# בממשלה�רצינית האפשרות לקיי� הצבעת אי5129371אילו נשללה לחלוטי# או נפגעה בצורה 

מ# הראוי לה# שיתבררו בבית הנבחרי� ,  מסוג זה שעתירה זו מעלהטרוניות. התערבותנו הייתה מצדיקה את
 .אי# עתירה זו מצדיקה את התערבותנו. במסגרת מוסדותיו שלו כחלק מניהולו הפנימי, עצמו

 

 .את העתירה2.12.81מטעמי� אלה דחינו עוד ביו� 
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