בג" 3267 / 97
בג" 715 / 98

א

ב

ג

ד

 .1אמנו רובינשטיי
 .2חיי %אורו
 .3ברק כ
 .4יוסי נחושת
 .5ברו אולשק
 .6אלו פורת
 .7איל פרידמ

בג" 3267/97

 .1רס" )מיל'( יהודה רסלר
 .2אגודת הסטודנטי %החדשה של אוניברסיטת תלאביב
 15,604 .3סטודנטי %ממוסדות שוני %להשכלה גבוהה באר
 1,100 .4תלמידי תיכו מבתי ספר תיכוניי %שוני %באר
בג" 715/98
 .5רס" )מיל'( אהוד פלג
נגד
שר הביטחו

ה
בביתהמשפט העליו בשבתו כביתמשפט גבוה לצדק
][9.12.1998
ו

לפני הנשיא א ' ברק ,המשנה לנשיא ש ' לוי

והשופטי %ת ' אור ,א ' מצא ,מ ' חשי ,י ' זמיר ,ט ' שטרסברג כ ה ,
ד ' דורנר ,י ' טירקל ,ד ' ביניש ,י ' אנגלרד

ז

השאלה שהועמדה לדיו בעתירה היא חוקיותו של ההסדר שלפיו ניתנת דחייה משירות צבאי
לתלמידי %הלומדי %בישיבות .הדחיות משירות ניתנות עלפי סמכותו של שר הביטחו לפי
סעי 36 0לחוק שירות בטחו ]נוסח משולב[ ,תשמ"ו) 1986להל – חוק שירות בטחו(.
העותרי %הציגו לביתהמשפט נתוני %שלפיה %מספר הנהני %מהסדר הדחייה גדל במהל
העשור האחרו באופ משמעותי ,והגיע לכדי  8%מכלל מחזור הגיוס בשנת .1997
נ
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פ"ד נב)481 (5
ביתהמשפט העליו פסק:
א (1) .כלל בסיסי של המשפט הציבורי בישראל קובע ,כי מקו %שפעולת שלטו מעוגנת
בתקנה או בהוראת מינהל ,מ הראוי הוא כי המדיניות הכללית ואמותהמידה
העקרוניות המונחות ביסוד הפעולה יעוגנו בחקיקה ראשית ,שמכוחה הותקנה התקנה
או נעשתה הוראת המינהל .היינו" ,הסדרי %ראשוניי "%הקובעי %את המדיניות
הכללית ואת העקרונות המנחי – %צריכי %להיקבע בחוק של הכנסת ,ואילו התקנות
או הוראות המינהל צריכות לקבוע א "הסדרי %משניי502) "%א – 503ג(.
) (2הטעמי %המונחי %ביסוד כלל בסיסי זה ה %שלושה :הפרדת הרשויות ,שלטו החוק
ותפיסתה של הדמוקרטיה .דמוקרטיה משמעותה שלטו הע ,%ועלפיו ההכרעות
העקרוניות והמהותיות לחיי האזרחי %צריכות להתקבל עלידי הגו 0שנבחר עלידי הע%
לקבל הכרעות אלה .בבסיס הדמוקרטיה עומדות ג %זכויות האד ,%שהפגיעה בה צריכה
להיקבע בחוק הקובע את ההסדרי %הראשוניי ,%ואי להסתפק בהסמכתה הפורמאלית
של הרשות המבצעת למעשה חקיקה )503ד505 ,ד – ה508 ,ב – ו512 ,ו – 513ו(.
) (3לא פע %יש מקו ,%משיקולי %של יעילות ,להתפשר בכל הנוגע לקיו %תורת ההסדרי%
הראשוניי %במלוא היקפה ,א במישור העקרוני ,אי בכ כדי לגרוע מכוחו ומתוקפו
של הכלל הבסיסי ,וג %מבחינה מעשית יש גבול לפשרה .במקרי %מיוחדי %וקיצוניי,%
אפשר שהכלל הבסיסי יגבר על שיקולי יעילות ,וראוי יהיה לבטל הסדרי %משניי %מ
הטע %שאי לה %יסוד בהסדרי %ראשוניי516) %ו – 517א(.
) (4בדר כלל ,עיקר פעולתו של הכלל בדבר הסדרי %ראשוניי %הוא ככלל פרשנות,
המביא לצמצו %היקפה של הסמכות שהוענקה לרשות המבצעת .תחולתו של הכלל
הבסיסי ,ככלל חוקתי ,המביא לבטלות %של חוקי %המסמיכי %את המינהל לקבוע
הסדרי %ראשוניי ,%היא מצומצמת )517ד – ה(.
ב (1) .עד לחקיקת %של חוקי היסוד החדשי %בדבר זכויות האד ,%היווה הכלל בדבר
הסדרי %ראשוניי %כלל פרשני ,שיצר א חזקה ,שהמחוקק היה רשאי לסתור אותה
)517ז – 518ג519 ,ה(.
) (2ע %חקיקת %של חוקיסוד :כבוד האד %וחירותו וחוקיסוד :חופש העיסוק חל שינוי
מהותי במעמד של זכויות האד %שעוגנו בחוקי %אלה .ה קיבלו מעמד חוקתיעל
חוקי .שינויי %אלו משפיעי %על מעמדו של הכלל הבסיסי האמור .יש בחוקי היסוד
בדבר זכויות האד %כדי לחזק את הכלל ,יש בחוקי יסוד אלו ג %כדי להשפיע על דרכי
פרשנות %של חוקי %שנחקקו לפני מועד קבלת חוקי היסוד ,ובכלל %חוק שירות
בטחו )521ז522 ,ז – 523א(.
) (3אכ ,הסמכה שבחוק לקביעת %של הסדרי %ראשוניי %בחקיקת משנה ,שנקבעה
בחקיקה שקדמה לחוקי היסוד בדבר זכויות האד ,%עומדת בעינה .ע %זאת – בהיעדר
הוראה מפורשת לסתור – יש לעשות מאמ פרשני עלמנת לתת להסמכה זאת
פרשנות מצמצמת ,באופ שהיא תופעל ברוח הכלל הבסיסי בדבר הסדרי %ראשוניי.%
ברוח זאת ,יש מקרי %שבה %הרשות המבצעת צריכה להימנע מהכרעות עקרוניות
בסוגיות חברתיות בסיסיות ,השנויות במחלוקת ציבורית קשה ,ולהניח את ההכרעה
לרשות המחוקקת )523ב – ג(.
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פ"ד נב)481 (5
ג (1) .שאלת דחיית הגיוס של תלמידי ישיבה ש"תורת %אומנות "%שנויה במחלוקת אידאולוגית
בישראל ,וכרוכה בהתנגשות בי זכויות אד %בינ לבי עצמ .מחד גיסא ,עומד עקרו
השוויו .מאיד גיסא עומדת הזכות בדבר חופש הדת )527א – ד528 ,א – ב(.
) (2בנוס 0לכ  ,הפכה סוגיה זו לבעיה חברתית ממדרגה ראשונה ,לאור הגידול הרב
בהיק 0המספרי של מספר הנהני %מדחיית השירות בשני %האחרונות .עקב ההסדר
הקיי ,%נוצרה אוכלוסיה שלמה שאינה משתלבת בשוק העבודה ,והמגבירה את העוני
ואת התלות בהקצבות הבאות מהמדינה ומגורמי %פרטיי .%שאלת גיוס %של תלמידי
ישיבה ש"תורת %אומנות "%מעוררת ג %בעיה חברתיתצבאית מורכבת )528ב – ו(.
) (3ההכרעה בשאלות מורכבות אלו צריכה להיעשות עלידי המחוקק ,ובהתא %לקביעה
עקרונית זו יש לפרש את היק 0סמכותו של שר הביטחו עלפי החוק )529ב – ד(.
) (4המסקנה היא ,שהפעלת הסמכות בידי שר הביטחו בעניי דחיית השירות של בחורי
ישיבה היא שלא כדי ,וכ א 0ההחלטות המתקבלות עלידיו .ע %זאת ,בהיעדר
אפשרות לעבור מיד מההסדר הקיי %להסדר חלופי ,אי כל אפשרות לקבוע כי ההסדר
הקיי %בטל באופ מיידי .תוצאת ההחלטה של ביתהמשפט מושהית אפוא ב12
חודשי530) %ו – 531א ,ג(.
ד) .אליבא דשופט מ' חשי(:
) (1המסקנה כי פטור כה נרחב הנית לבני ישיבה חייב שייעשה בחוק נדרשת לא רק מעקרונות
היסוד של השיטה החוקתית אלא ג %מחוק שירות בטחו עצמו )536ז – 537ג(.
) (2כש %שחיוב עקרוני וכללי לשירות בצבא חייב שיבוא א ורק בחוק ,כ יהא דינו של
פטור עקרוני וכללי משירות בצבא )538ג – ו(.
) (3כש %שסמכות לצוות צווי %כלליי %אינה כוללת סמכות לצוות צווי %אינדיווידואליי,%
כ סמכות לצוות צווי %אינדיווידואליי %אינה כוללת סמכות לצוות צווי %כלליי.%
)539ה – ו(.
) (4הסמכות הניתנת בהוראת סעי (1)36 0לחוק שירות בטחו "לפטור יוצאצבא מחובת
שירות סדיר ,או להפחית את תקופת שירותו" ,אינה אלא סמכות להוצאת צווי%
אינדיווידואליי .%שר הביטחו לא קנה סמכות להוציא צו פטור כללי .מסקנה זו
מתבקשת ג %לאור סעי)54 0א( לחוק ,שעלפיו רשאי שר הביטחו לאצול לאד %אחר
את סמכותו להעניק פטור משירות עלפי סעי 36 0לחוק .פירוש נוגד לחוק יוביל
למסקנה כי לא רק שר הביטחו ,אלא ג %כל מי שהוא אוצל לו את סמכותו ,מוסמ
להעניק פטור כללי משירות צבאי .פירוש כזה הוא בלתי מתקבל על הדעת
)538א ,ז – 539ג(.
) (5אפשר שלימוד בישיבה יהווה נימוק למת דחיית שירות .א הסדר שבו מספר הדחיות
לא הוגבל ,לא מראש ולא בדיעבד ,ושבמסגרתו הדחיות הופכות ,למעשה ,לפטורי,%
אינו יכול לעמוד במבח ביתהמשפט )541א – ג(.
) (6שאלה היא א %יש בכוחה של הכנסת עצמה ,בי בחוק ובי בחוק יסוד לפטור בני
ישיבות משירות בצבא )541ד – ה(.
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בג" 715/98 ,3267/97
פ"ד נב)481 (5

חוקי יסוד שאוזכרו:
חוקיסוד :הכנסת.
–
חוקיסוד :כבוד האד %וחירותו ,סעי.8 0
–

חוק יסוד :חופש העיסוק ,סעי.4 0
–

חוק יסוד :הממשלה.
–

א

נ

ב

ו

נ

חקיקה ראשית שאוזכרה:
חוק שירות בטחו ]נוסח משולב[ ,תשמ"ו ,1986סעיפי,40 ,39 ,(1)36 ,36 %
–
)54א(.55 ,
חוק המעבר ,תש"ט ,1949סעי.1 0
–
פקודת סדרי השלטו והמשפט ,תש"ח ,1948סעי)7 0א(.
–
חוק שירות בטחו ,תש"ט.1949
–
חוק שירות ביטחו )הוראת שעה( ,תשנ"ה.1995
–
חוק שירות ביטחו )הוראת שעה( )תיקו( ,תשנ"ז.1997
–

ב

ב

ו

ד

הצעות חוק שאוזכרו:
הצעת חוק שירות בטחו )תיקו מס'  ,(6תשנ"ד.1994
–
פסקידי של ביתהמשפט העליו שאוזכרו:
] [1בג"  910/86רסלר ואח' נ' שר הביטחו ,פ"ד מב).441 (2
] [2בג"  337/81מיטרני ואח' נ' שר התחבורה ואח' ,פ"ד לז).337 (3
] [3בג"  266/68עירית פתח תקוה ואח' נ' שר החקלאות ,פ"ד כב).824 (2
] [4
ע"א " 525 ,524/88פרי העמק" – אגודה חקלאית שיתופית בע"מ ואח'

ה

נ' שדה
יעקב – מושב עובדי של הפועל המזרחי להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ
ואח' ,פ"ד מה).529 (4

] [5
] [6
] [7
] [8
] [9

ואח',

בג" 2740/96
פ"ד נא).491 (4
בג"  5434 ,5090 ,5025 ,5016/96חורב ואח' נ' שר התחבורה ואח' ,פ"ד נא).1 (4
ע"פ  53/54אש"ד ,מרכז זמני לתחבורה נ' היוע המשפטי ,פ"ד ח .785
בג"  3806/93מנינג ואח' נ' שר המשפטי ואח' ,פ"ד מז).420 (3
ע"א  825/88ארגו שחקני הכדורגל בישראל – עמותה נ' ההתאחדות לכדורגל
בישראל ואח' ,פ"ד מה).89 (5
שנסי נ' המפקח על היהלומי ,משרד המסחר והתעשייה
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א

][10
][11
][12

ב

][13
][14
][15
][16
][17

ג
][18
][19

ד

ה

][20
][21
][22
][23
][24
][25

ו

][26
][27
][28
][29

ז

][30
][31

בג"  144/50שייב נ' שר הבטחו ואח' ,פ"ד ה .399
בג"  113/52זקס נ' שרהמסחר והתעשיה ,פ"ד ו .696
בג"  365 ,146/96 ,7765 ,7649 ,7523 ,7351/95נבואני נ' השר לענייני דתות
ואח' ,פ"ד נ).89 (4
בג"  2994/90פורז נ' ממשלת ישראל ואח' ,פ"ד מד).317 (3
בג"  105 ,98/54לזרובי ואח' נ' המפקח על המזונות ,ירושלי ,פ"ד י .40
בג"  3872/93מיטראל בע"מ נ' ראש הממשלה ושר הדתות ואח' ,פ"ד מז)(5
.485
ע"א  ,6821/93רע"א  3363 ,1908/94בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' מגדל כפר
שיתופי ואח' ,פ"ד מט).221 (4
בג"  693/91אפרת נ' הממונה על מרש האוכלוסי במשרד הפני ואח' ,פ"ד
מז).749 (1
בג"  1/88 ,953/87פורז נ' ראש עירית תלאביביפו ואח'; סיעת העבודה בעירית
תלאביביפו ואח' נ' מועצת עירית תלאביביפו ואח' ,פ"ד מב).309 (2
בג"  122/54אקסל ואח' נ' ראש העיר ,חברי המועצה ובני העיר של אזור נתניה,
פ"ד ח .1524
בג"  200/57ברנשטיי נ' המועצה המקומית ביתשמש ,פ"ד יב .264
בג"  124/70שמש ואח' נ' רש החברות ,פ"ד כה).505 (1
בג"  144/72ליפבסקי – הליפי נ' שר המשפטי ,פ"ד כז).719 (1
בג"  333/85אביאל ואח' נ' שר העבודה והרווחה ואח' ,פ"ד מה).581 (4
ע"א  723/74הוצאת עיתו "האר" בע"מ ואח' נ' חברת החשמל לישראל בע"מ
ואח' ,פ"ד לא).281 (2
ד"נ  9/77חברת החשמל לישראל בע"מ ואח' נ' הוצאת עיתו "האר" בע"מ ואח',
פ"ד לב).337 (3
בג"  301/63שטרייט נ' הרב הראשי לישראל ואח' ,פ"ד יח).598 (1
בג"  249/64ברו! נ' מנהל המכס והבלו ואח' ,פ"ד יט).486 (1

בג"  3914/92לאה לב ואח' נ' בית הדי הרבני האזורי בתלאביב יפו ואח' ,פ"ד
מח).491 (2
בג"  454 ,453/94שדולת הנשי בישראל נ' ממשלת ישראל ואח' ,פ"ד מח)(5
.501
בג"  5394/92הופרט נ' "יד וש" ,רשות הזיכרו לשואה ולגבורה ,פ"ד מח)(3
.353
בג"  878 ,726/94כלל חברה לביטוח בע"מ ואח' נ' שר האוצר ואח' ,פ"ד מח)(5
.441
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בג" 715/98 ,3267/97
פ"ד נב)481 (5

][32
][33
][34
][35
][36
][37
][38
][39
][40
][41
][42
][43
][44
][45
][46
][47
][48
][49
][50
][51
][52
][53

בג" " 1255/94בזק" ,החברה הישראלית לתקשורת בע"מ נ' שרת התקשורת ,פ"ד
מט).661 (3
בג"  5707 ,5706 ,5319/97קוג ואח' נ' הפרקליט הצבאי הראשי; זמוטובסקי
ואח' נ' מדינת ישראל ואח'; קאופמ ואח' נ' הפרקליט הצבאי הראשי ואח' ,פ"ד
נא).67 (5
בג"  83/95 ,1064/94קומפיוטסט ראשל"צ ) (1986בע"מ ואח' נ' שר התחבורה
ואח' ,פ"ד מט).808 (4
ע"א " 239/92אגד" אגודה שיתופית לתחבורה בישראל בע"מ נ' משיח ואח' ,פ"ד
מח).66 (2
בג"  4541/94מילר נ' שר הבטחו ואח' ,פ"ד מט).94 (4
בש"פ  537/95גנימאת נ' מדינת ישראל ,פ"ד מט).355 (3
בג"  4562/92זנדברג נ' רשות השידור ואח' ,פ"ד נ).793 (2
בג"  8195 ,7111/95מרכז השלטו המקומי ואח' נ' הכנסת ואח' ,פ"ד נ).485 (3
בג"  3434/96הופנונג ואח' נ' יושבראש הכנסת ואח' ,פ"ד נ).57 (3
בג"  5503/94ל' סגל ואח' נ' יושבראש הכנסת ואח' ,פ"ד נא).529 (4
בג"  450/97תנופה שרותי כוח אד ואחזקות בע"מ ואח' נ' שר העבודה והרווחה,
פ"ד נב).433 (2
ד"נ  2/82רסלר ואח' נ' שר הביטחו ,מר אריאל שרו ,פ"ד לו).708 (1
בג"  98/69ברגמ נ' שר האוצר ואח' ,פ"ד כג).693 (1
בג"  ,114/78המ'  510 ,451/78בורקא נ' שר האוצר ואח' ,פ"ד לב).800 (2
ע"ב  2/88ב שלו ואח' נ' ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השתיעשרה ואח',
פ"ד מג).221 (4
בג"  153/87שקדיאל נ' השר לענייני דתות ואח' ,פ"ד מב).221 (2
בג"  373 ,391 ,370 ,355/79קטל ואח' נ' שירות בתי הסוהר ואח' ,פ"ד לד)(3
.294
בג"  1715/97לשכת מנהלי ההשקעות בישראל ואח' נ' שר האוצר ואח' ,פ"ד
נא).367 (4
בג"  40/70בקר נ' שר הביטחו ואח' ,פ"ד כד).238 (1
בג"  448/81רסלר ואח' נ' שר הביטחו ,מר אריאל שרו ,פ"ד לו).81 (1
בג"  179/82רסלר ואח' נ' שר הביטחו ,פ"ד לו).421 (4
רע"פ  1127/93מדינת ישראל נ' קליי ואח' ,פ"ד מח).485 (3
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רובינשטיי ואח' נ' שר הביטחו

715/98 ,3267/97 "בג
481 (5)פ"ד נב

: שאוזכרו%פסקידי אמריקניי
[54]

א

Mistretta v. United States 488 U.S. 361 (1989).

[55]

Industrial Union Dept. v. American Petrol. Inst. 448 U.S. 607 (1980).

[56]

Rapp v. Carey 44 N.Y. 2d 157 (1976).

[57]

United States v. Robel 389 U.S. 258 (1967).

[58]

American Textile Mfrs. Inst. v. Donovan 452 U.S. 490 (1981).

[59]

Myers v. United States 272 U.S. 52 (1926).

[60]

Kent v. Dulles 357 U.S. 116 (1958).

[61]

Shuttlesworth v. Birmingham 394 U.S. 147 (1969).

[62]

Wayman v. Southard 23 U.S. 1 (1825).

[63]

Ashwander v. Tennesse Valley Authority 297 U.S. 288 (1936).

ב

ג

: שאוזכרו%פסקידי בינלאומיי
[64]

The Sunday Times v. The United Kingdom (1979) 2 E.H.R.R. 245.

[65]

Malone v. United Kingdom (1984) 7 E.H.R.R. 14.

[66]

Leander v. Sweden (1987) 9 E.H.R.R. 433.

ד

: שאוזכרו%פסקידי גרמניי
[67]

8 BVerfGE 274 (1958).

[68]

33 BVerfGE 125 (1972).

[69]

34 BVerfGE 52 (1972).

[70]

49 BVerfGE 39 (1978).

ה

: שאוזכרו%פסקידי קנדיי
[71]

Irwin Toy Ltd. v. Quebec [1989] 1 S.C.R. 927.

, כר ב,5 )מהדורה

מדינת ישראל

: שאוזכרו% ישראליי%ספרי
[ א' רובינשטיי המשפט הקונסטיטוציוני של72]
.( תשנ"ז,בהשתתפות ב' מדינה
.( תשמ"ז,[ ב' ברכה משפט מינהלי )כר א73]
.( תשנ"ו,[ י' זמיר הסמכות המינהלית )כר א74]
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פ"ד נב)481 (5

] [75י' דות הנחיות מינהליות )תשנ"ו(.
] [76א' ברק פרשנות במשפט ,כר ב ,פרשנות החקיקה )תשנ"ג(.
] [77ב' אקצי תורת המשטרי )מהדורה  ,2כר א ,תשכ"ח(.

א

מאמרי %ישראליי %שאוזכרו:
] [78י' זמיר "חקיקה מינהלית :מחיר היעילות" משפטי ד )תשל"בתשל"ג( .63
] [79י' ה' קלינגהופר "שלטו החוק וחקיקת משנה" ספר קלינגהופר על המשפט
הציבורי )י' זמיר עור  ,תשנ"ג( .105
] [80ב' ברכה "חקיקת משנה" משפט וממשל א )תשנ"בתשנ"ג( .411
] [81ב' ברכה "לקראת פיקוח פרלמנטרי על חקיקתמשנה?" עיוני משפט ז )תשל"ט
תש".390 (%
] [82א' ברק "פיקוח בתי המשפט על חקיקת המשנה" הפרקליט כא )תשכ"ה( .463
] [83ק' קליי "על ההגדרה המשפטית של המשטר הפרלמנטרי ועל הפרלמנטריז%
הישראלי" משפטי ה )תשל"גתשל"ד( .308
] [84י' זמיר "הנחיות היוע המשפטי לממשלה – חקיקת משנה :נוהל והנחיות"
עיוני משפט יא )תשמ"ותשמ"ז( .339
].A. Barak “Subordinate Legislation” 16 Scripta Hierosolymitana (1966) 219 [85
] [86פ' רדאי "חוקתיזציה של דיני העבודה" שנתו משפט העבודה ד )תשנ"ד( .151
] [87ר' בישראל "השלכות חוקי היסוד על משפט העבודה ומערכת יחסי העבודה",
שנתו משפט העבודה ד )תשנ"ד( .27
] [88א' יור "המהפיכה החוקתית במיסוי בישראל" משפטי כג )תשנ"ד( .55
] [89א' ברק "הקונסטיטוציונליזציה של מערכת המשפט בעקבות חוקיהיסוד
והשלכותיה על המשפט הפלילי )המהותי והדיוני(" מחקרי משפט ג )תשנ"ו
תשנ"ז( .5

B. Schwartz Administrative Law (Boston, New York, Toronto, London,
3rd ed., 1991).

][90

D.P. Kommers The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic
of Germany (Durham, 2nd ed., 1997).

][91

D. Schoenbrod Power Without Responsibility (New Haven, 1993).

][92

L.H. Tribe American Constitutional Law (Mineola, 2nd ed., 1988).

][93
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D.P. Currie The Constitution of the Federal Republic of Germany
(Chicago, 1994).

][94

P.W. Hogg Constitutional Law of Canada (Toronto, 3rd ed., 1992).

][95

A.C. Aman, W.T. Mayton Administrative Law (St. Paul, 1993).

][96

U. Kischel “Delegation of Legislative Power to Agencies: A Comparative
)Analysis of United States and German Law” 46 Admin. L. Rev. (1994
213.

][97

א

מאמרי %זרי %שאוזכרו:

ב

ג

שונות:
][98

דו"ח ועדת המשנה לבחינה מחודשת של הפטור מגיוס לתלמידי הישיבות

)תשמ"ח(.
][99

מבקר המדינה

–

דוח שנתי  39לשנת  1988ולחשבונות שנת הכספי 1987

)תשמ"ט(.
] [100מבקר המדינה – דוח שנתי  48לשנת  1997ולחשבונות שנת הכספי ) 1996תשנ"ח(.

ד

ה

מקורות המשפט העברי שאוזכרו:
]א[ שבת ,קלב ,א.
]ב[ ירושלמי ,יומא ,ח ,ה.
התנגדות לצועלתנאי מיו 29.5.1997 %ועתירה למת צועלתנאי .העתירה בבג"
 715/98נדונה כאילו נית צועלתנאי .העתירות נתקבלו .הצועלתנאי נעשה מוחלט.
תוקפו של פסקהדי הושעה לתקופה של שני%עשר חודשי %עד ליו.9.12.1999 %

ו
רענ הרזהב ,ליאור כ ,ציפי נגלאדלשטיי – בש %העותרי %בבג" ;3267/97
יהודה רסלר ,אהוד פלג ,יאיר שגיא – בש %העותרי %בבג" ;715/98

ז

עוזי פוגלמ ,מנהל מחלקת הבג"צי %בפרקליטות המדינה – בש %המשיב.
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בג" 715/98 ,3267/97
פ"ד נב)481 (5

הנשיא א' ברק

פסק  ד י

א

הנשיא א' ברק
דחיית שירות הביטחו של תלמידי ישיבות אשר "תורת %אומנות "%נבחנה עלידי
ביתמשפט זה בבג"  910/86רסלר ואח' נ' שר הביטחו )להל – פרשת רסלר ] .([1על
פי הנתוני %שהוצגו לביתהמשפט בפרשת רסלר ] ,[1מתו המחזור המתגייס לצה"ל ב
 1987קיבלו דחיית גיוס  1,674תלמידי ישיבות )שה 5.4% %מכלל המחזור( .המספר
הכולל של תלמידי הישיבות שנמצא אותה שנה בהסדר של דחיית הגיוס היה .17,017
על רקע זה נקבע בפרשת רסלר ] [1כי שר הביטחו הוסמ לדחות את גיוס %של תלמידי
הישיבה ,וכי הפעלת שיקולהדעת הייתה במסגרת מיתח %הסבירות .בפסקדיני ציינתי,
כי:
"...יש חשיבות ,בסופו של חשבו ,למספר %של בחורי הישיבה שגיוס%
נדחה .קיי %גבול ,שאותו אי שר ביטחו סביר רשאי לעבור .הכמות עושה
איכות" )ש ,בעמ' .(505
מאז אותה פרשה חלפו למעלה מעשר שני .%מספר %של תלמידי הישיבות
המשתתפי %בהסדר דחיית השירות הל וגדל .עלפי הנתוני %שהוצגו בפנינו קיבלו ב
 1997כ 8%מכלל המחזור דחיית גיוס בשל הטע %שה %תלמידי ישיבה ש"תורת%
אומנות ."%המספר הכולל של תלמידי הישיבה המצויי %בהסדר בשנה זו הוא 28,772
)נכו לאוגוסט  .(1997ההשלכות החברתיות של ההסדר ה מרחיקות לכת :נוצר קרע
עמוק בחברה הישראלית ,תו תחושה הולכת וגוברת של חוסר שוויו .חלק %של
תלמידי הישיבות – אלה שאינ %מצליחי %להשתלב בצורת הלימודי %של "תורת%
אומנות – "%נקלעו למצב ללא מוצא; ה %אינ %לומדי ,%שכ ההסדר אינו מתאי %לה;%
ה %אינ %עובדי ,%שכ אי ה %רוצי %לחשו 0את איעמידת %בתנאי ההסדר .התוצאה
הינה הפרת חוק נמשכת ,דלות אישית ופגיעה בשוק העבודה .השאלה הניצבת לפנינו
היו %הינה ,א %השלכות אלה ואחרות אינ חוצות את הגבול שבו "הכמות עושה
איכות" .הא %לא מתבקשת מהמצב הסבו שאליו נקלעה החברה הישראלית המסקנה,
שהסוגיה כולה שוב אינה יכולה למצוא את הסדרה הנורמטיבי בדחיית גיוס הניתנת
עלידי שר הביטחו? הא %לא נובע מהמציאות הניצבת בפנינו כיו ,%כי הסוגיה
כולה
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א

הנשיא א' ברק

צריכה למצוא את פתרונה בדבר חקיקה של הכנסת ,אשר יוכל להתמודד ע %מלוא
המורכבות של הבעיה? אלה ה השאלות הקשות הניצבות לפנינו היו.%
העובדות

ב

ג

ד

ה

ו

ז

 .1ההיסטוריה של דחיית שירות %בצבא של תלמידי ישיבה ש"תורת %אומנות"%
– שעליה עמדנו בפרשת רסלר ]) [1בעמ'  – (449451היא כהיסטוריה של מדינת ישראל
עצמה .היה זה שר הביטחו הראשו ,דוד בגוריו ,אשר הורה על דחיית גיוס %של
תלמידי ישיבות אשר "תורת %אומנות "%משירות בצבא .באותה עת שוחררו תלמידי%
שלמדו במספר קבוע ונתו של ישיבות כאשר מספר המשוחררי %לא עלה על כארבע
מאות ) (400תלמידי ישיבה בשנה .מספר זה של דחיות התמיד עד ל .1970מאותה שנה
חלו שינויי %בהסדר הקיי .%ההגבלה על מספר הישיבות בוטלה .מספר תלמידי הישיבה
שזכו לדחייה עלה .ב 1975נקבעה מכסה של  800תלמידי ישיבות בשנה שיזכו בדחיית
השירות .בעקבות ההסכ %הקואליציוני מ 1977הוסרה ההגבלה על מספר מקבלי
הדחייה .הורחב היק 0הזכאי %לדחיית השירות .נכללו בה ,%בי השאר ,בעלי תשובה,
מורי %בחינו העצמאי ובוגרי בתי ספר תיכוניי %ומקצועיי %דתיי .%כ הוקלו הדרישות
מבעלי הדחייה .כ  ,למשל ,תלמידי ישיבה ש"תורת %אומנות ,"%וה %מעל לגיל
שלושי %שנה ,הורשו לתת שיעורי תורה ולקבל תמורת %מלגות צנועות .דומה שאותה
עת חל שינוי בטעמי %המונחי %ביסוד ההסדר .הטע %המקורי להסדר היה הרס הישיבות
באירופה בשואה ,והרצו למנוע סגירת של הישיבות בישראל בשל גיוס %של תלמידי
הישיבה לצבא .כיו %טע %זה שוב אינו קיי .%הישיבות פורחות בישראל ,ואי חשש
רציני שגיוס תלמידי ישיבה ,עלפי מתכונת זו או אחרת ,יביא להיעלמותו של מוסד זה.
אכ ,הטע %הקיי %כיו %ביסוד ההסדר הינו ,מחד גיסא ,הרצו לאפשר לתלמידי ישיבה
להמשי בתלמוד ,%ומאיד גיסא ,התפיסה כי יעילות שירות %של תלמידי ישיבה
מוטלת בספק עקב קשיי ההסתגלות שלה %לצבא ושל הצבא אליה.%
 .2ההסדר שעליו הורה דוד בגוריו – ואשר אומ עלידי שרי הביטחו
שאחריו – עורר ויכוחי %ציבוריי %נרחבי .%הוא נדו פעמי %רבות בכנסת )ראו פרשת
רסלר ] ,[1בעמ'  .(450נעשו ניסיונות אחדי %לעתור בעניי זה לביתהמשפט העליו
)ראו ש ,בעמ'  .(453ניסיונות אלה נכשלו ,לאור עמדתו של ביתהמשפט העליו ,כי
לעותרי %אי מעמד בדי וכי הנושא אינו שפיט .שינוי בעמדתו של ביתהמשפט העליו
בא בפרשת רסלר ] .[1ביתהמשפט ציי כי לעותר מעמד בדי ,וכי עתירתו שפיטה
)נורמטיבית ומוסדית( .לגופה של העתירה נקבע ,כי דחיית השירות הניתנת עלידי שר
הביטחו לתלמידי ישיבה ש"תורת %אומנות "%היא בגדר סמכותו של השר ואינה
חורגת ממיתח %הסבירות .ע %זאת נקבע ,כי "א %מספר %של אלה ששירות %נדחה בשל
לימודי
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תורה ייל ויגדל ,עד שהוא יקי 0מספר רב ביותר של יוצאי צבא ,באופ שהביטחו
נפגע ,יגיע בוודאי רגע שבו נאמר ,כי ההחלטה לדחות את הגיוס הינה בלתי סבירה
ודינה להיפסל" )פרשת רסלר ] ,[1בעמ'  .(506507ברוח דומה ציינה המשנה לנשיא
השופטת בפורת ,כי "ייתכ ,שבעתיד יגיעו מימדי הדחיות לכדי שיקול רציני באשר
לסבירות גישתו של שר הביטחו ,עד כדי הצדקה להתערבותו של ביתמשפט זה" )ש,
בעמ'  .(512ביתהמשפט הדגיש כי שיקולדעתו של שר הביטחו הוא נמש  ,וחובת
שיקולהדעת נמשכת והולכת .עמד על כ הנשיא שמגר ,בציינו:
"...הנושא צרי להיבדק לא רק עלפי מראיתו ,על רקע התפתחותו מעת
קו %המדינה ועד עתה ,אלא ג %לפי מהותו המתמשכת ועלפי המשמעויות
וההשלכות הדבקות בו משנה לשנה ,לעתיד לבוא .פירוש %של דברי %הוא,
כי מה שאנו קובעי %עתה לגבי תוקפו המשפטי של ההסדר ,כאשר הוא
מועבר לראשונה בשבט הביקורת השיפוטי הענייני ,איננו בא לפטור את
הרשות המבצעת מ החובה להוסי 0ולבחו ולשוב ולבחו מעת לעת את
המשמעויות של הענקת פטור למספרי %הולכי %וגדלי %של יוצאי צבא...
אי המדובר איפוא בנתוני %יציבי %אלא בעובדות ,המשתנות והמתחדשות
מדי שנה .משמע ,על הרשות המוסמכת מוטלת החובה לבחו את הנתוני%
מדי שנה ולתת את הדעת על שאלת זיקת %של נתוני הרקע האחרי) "%ש,
בעמ' .(524525
 .3הדיו הציבורי בשאלת דחיית גיוס %של תלמידי ישיבה ש"תורת %אומנות"%
נמש ג %לאחר פסקדיננו בפרשת רסלר ] .[1בסמו לאחריו פורס) %באוגוסט (1988
די וחשבו של ועדת משנה של ועדת החו והביטחו .ועדת המשנה קבעה ,כי ההסדר
בעניי דחיית גיוס %של תלמידי ישיבה מחייב שינוי עלידי קביעת מסגרות המשלבות
שירות צבאי ע %לימוד תורה .תשומתהלב הופנתה לדג %של "ישיבות ההסדר" .כ
הומל על האפשרות לפטור כמאתיי (200) %תלמידי %מצטייני %משירות צבאי .שאר
תלמידי הישיבה יחוילו בהגיע %לגיל עשרי %וארבע .ה %יעברו תקופת אימוני %קצרה
וישרתו שירות מקוצר ב שנה .לדעת ועדת המשנה ,מחובתה של הכנסת לנקוט עמדה
מפורשת בשאלת דחיית השירות של תלמידי הישיבה .ועדת המשנה פנתה לשר
הביטחו "ליזו %בהקד %הצעת חוק שתסדיר את שירות תלמידי הישיבות בצה"ל ברוח
המסקנות וההמלצות של הוועדה" )דו"ח ועדת המשנה לבחינה מחודשת של הפטור מגיוס
לתלמידי הישיבות ] ,[98בעמ' .(42
 .4סדרי דחיית גיוס %של תלמידי ישיבות לשירות ביטחו שימשו נושא לדוח
שנתי מס'  39של מבקר המדינה )מבקר המדינה – דוח שנ תי  39לשנת  1988ולחשבונות
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שנת הכספי " .([99] 1987הביקורת העלתה ,שאי פיקוח מניח את הדעת על ביצוע
תנאי ההסדר כהלכת .%אי מידע שוט ,0סדיר ושל %על מעבר תלמידי %מישיבה
לישיבה ,ואי פיקוח יעיל א %תלמידי הישיבות הנהני %מההסדר אינ %עוסקי %בעבודה
אחרת בשכר .יתר על כ ,הצבא אינו אוכ 0במידה מספקת את ההתייצבות של תלמידי
הישיבה במועד לש %חידוש דחיית הגיוס .אי ,לדעת הביקורת ,הצדקה להתייחס
בסלחנות לזלזול בתנאי ההתייצבות במועד" )ש ] ,[99בעמ'  .(908לדעת הביקורת ,מ
הראוי ,שבחינה מחודשת של הנושא אכ תיער  ,וכי הנושא "...יידו בכנסת ,מתו
הכרה בחשיבותו הציבורית הרבה" )ש( .הוועדה לענייני ביקורת המדינה דנה )באפריל
 (1991בדוח הביקורת .הוועדה ראתה בחומרה את הליקויי %שהתגלו בפיקוח של
מינהל הגיוס על קיו %ההסדר לדחיית גיוס %של תלמידי הישיבות .הוועדה סברה ,כי
"לנוכח צורכי הבטחו הקיומיי %של מדינת ישראל ולנוכח הנטל הכבד שבו נושאי%
אזרחי המדינה בתחו %השירות הצבאי ,אי הצדקה למצב שבו עשרות אלפי אזרחי%
יקבלו דחייה ממושכת ,שמשמעותה המעשית ,ברוב המקרי ,%הוא פטור משירות
הבטחו".
 .5ב 24.7.1992מינה שר הביטחו ועדה לבחינת הסדר דחיית השירות של
תלמידי ישיבה ש"תורת %אומנות ."%בראש הוועדה עמד עוזר שר הביטחו והמשנה
למנכ"ל משרד הביטחו ,מר ח' ישראלי .הוועדה נתבקשה לבדוק את הנהלי ,%את
אמותהמידה ואת דרכי הפיקוח על הסדר דחיית שירות לתלמידי ישיבה ש"תורת%
אומנות ."%הוועדה הגישה המלצותיה )באוגוסט  (1995לשר הביטחו .הוועדה
המליצה על אמצעי בקרה ופיקוח להבטחת הגשמתו של ההסדר .בי השאר הציעה
ועדת ישראלי לקצר את תקופת הדחייה לתלמידי %עד גיל  25לחצי שנה ,כ שיתייצבו
בלשכות הגיוס פעמיי %בשנה; לקבוע מתכונת של דיווח קבוע עלידי ראשי הישיבות
לצה"ל פעמיי %בשנה; לקבוע הלי ביטול הכרה בישיבה אשר אינה ממלאת את תנאי
ההסדר ולשפר את דרכי האכיפה עלידי העברת מידע למשטרה ולפרקליטות ,אשר
יטפלו בתלמידי ישיבה המפירי %את כללי ההסדר.
 .6מבקר המדינה חזר לסדרי דחיית גיוס %של תלמידי ישיבות לשירות ביטחו
בדוח השנתי מס' ) 48מבקר המדינה – דוח שנתי  48לשנת  1997ולחשבונות שנת הכספי
 .([100] 1996אותה עת עמד מספר %של תלמידי הישיבות שגיוס %נדחה על .28,772
תלמידי הישיבות ששירות %נדחה היוו  7.4%מכלל השנתו שהתגייס ב .1996הודגש
בדוח כי לא נער פיקוח יזו ,%מקי 0ורצי 0על קיו %התנאי %של "תורתו אומנותו" בקרב
אוכלוסיית תלמידי הישיבות שגיוס %נדחה .כל עוד זה מצב הדברי – %קובע מבקר
המדינה – לא נית לדעת אל נכו א %יש הטועני %ש"תורת %אומנות ,"%א למעשה
אינ %לומדי ,%ומה שיעור %של אלה מכלל אוכלוסיה זו .כל שנית היה לקבוע הוא כי
נכו למארס  ,1997מכלל תלמידי הישיבות שגיוס %נדחה ) (28,547הצטרפו ב1996
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לשירות בצה"ל  2.8%מהתלמידי .%כמו כ לא נעשה כל ניסיו לבחו עד כמה תלמידי
ישיבה ש"תורת %אומנות – "%ואשר עלפי ההסדר חייבי %ללמוד בישיבה ואינ%
רשאי %לעסוק בשו %עבודה או עיסוק – אינ %עובדי %ואינ %מתפרנסי %לנפש .%כמו כ
הודגש בדוח ,כי במערכת הביטחו לא נער דיו שיטתי ורצי 0בבחינת המשמעות של
הענקת דחייה למספרי %הולכי %וגדלי %של יוצאי צבא ,שה %תלמידי ישיבות ,בגדר
"תורת %אומנות ."%בסיומו של הדוח נקבע כי "נוכח ממצאי בדיקת המעקב ,על רקע
צורכי הביטחו דהיו ...%הסיכו %של דוח הביקורת הקודמת ...לא רק שלא איבד
מתוקפו ,אלא שהדברי %שנאמרו ש %קיבלו היו %משנה תוק ;0ואוששו ביתר שאת את
ההמלצה לערו דיו מעמיק בנושא דחויי הגיוס ש'תורת %אומנות) "'%ש ] ,[100בעמ'
.(1011
 .7דחיית גיוס %של תלמידי ישיבה אשר "תורת %אומנות "%נדונה מספר רב של
פעמי %במליאת הכנסת .ביו 11.3.1992 %דנה הכנסת בשמונה הצעות חוק פרטיות
לתיקו חוק שירות בטחו ]נוסח משולב[ ,תשמ"ו) 1986להל – חוק שירות בטחו(.
ההצעות ביקשו להגביל את מש הדחייה ששר הביטחו רשאי להעניק ואת מספר
מקבלי הדחייה .כ הוצע אימו מתכונת שירות לתלמידי ישיבות ש"תורת %אומנות"%
הדומה לזו של תלמידי "ישיבות ההסדר" .כל ההצעות הוסרו מסדר היו .%בחודש
נובמבר  1993דנה הכנסת בהצעה לתיקו חוקיסוד :הכנסת .ההצעה התנתה את מת
הזכות לבחור ולהיבחר במילוי חובת שירות לאומי ,תו צמצו %עד למספר מזערי את
הפטורי %משירות ביטחו ,הניתני %לתלמידי ישיבות .ההצעה הוסרה מסדר היו .%על
שולחנה של הכנסת הארבעעשרה הונחו שמונה הצעות חוק פרטיות בעניי גיוס %של
תלמידי ישיבה ש"תורת %אומנות ."%ההצעות מבקשות לקבוע מכסה למספר מקבלי
דחיית שירות ,הגבלות על מש הדחייה וחובת שירות מילואי %מלאה למי ששירותו
נדחה .שלוש מהצעות אלה הוסרו )ביו (8.7.1998 %מסדר יומה של הכנסת.

א

ב

ג

ד

ה

המצב הקיי

 .8עלפי מצב הדברי %הקיי ,%ניתנת דחייה משירות ביטחו למי ש"תורתו
אומנותו" .התנאי להצטרפות לקטגוריה זו הוא כי המועמד לשירות ביטחו למד באופ
רצו 0מגיל  16בישיבה תורנית ,תיכונית או מקצועית .כ רשאי להצטר 0לקטגוריה זו
מועמד לשירות ביטחו אשר למד בבית ספר תיכו דתי ,וניגש לבחינת בגרות בתלמוד
ברמה של חמש יחידות .בקטגוריה של מי ש"תורתו אומנותו" כלולי %ג %בעלי תשובה.
תנאי הוא ,כי מי שכלול בקטגוריה של "תורתו אומנותו" אינו עוסק בשו %עבודה או
עיסוק אחר שמקובל לקבל בעבורו תמורה .חריג לתנאי זה הוכר לגבי תלמידי ישיבות
המועסקי %במשרה תקנית של מורה בבתי ספר של הרשתות של הזרמי %השוני %בעדה
החרדית .אלה רשאי %לקבל שכר בעבור עבודת %זו .הוא הדי בתלמידי ישיבה מגיל
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עשרי %ותשע ומעלה המלמדי %בתלמודי תורה ,שבה %לומדי %ילדי %עד גיל שלוש
עשרה וב"מגידי שיעור" .אלה האחרוני %ה %מורי %בני עשרי %ותשע ומעלה המלמדי%
בישיבות ,אשר בה גיל התלמידי %הינו משלושעשרה עד שבעעשרה ,או ישיבות
שבה גיל התלמידי %הוא משמונהעשרה ואיל  .דחיית השירות מסתיימת ,והמועמד
לשירות ביטחו ש"תורתו אומנותו" מקבל פטור משירות ביטחו ,א %הגיע לגיל
שלושי %וחמש ויש לו ארבעה ילדי ,%או בהגיעו לגיל ארבעי %ואחת .עלפי הנתוני%
המעודכני %כיו %נכללי %בהסדר למעלה מ 28,000איש מכל שנתוני הגיוס ,שגיוס%
נדחה .נתוני %אלה מצביעי %על עלייה מסוימת בהיק 0דחויי הגיוס .כ  ,למשל ,בעוד
שבשנת  1995עמדה מצבת תלמידי הישיבות במעמד "תורתו אומנותו" על 26,262
איש ,הרי שבשנת ) 1996בנתוני %הנכוני %ליו 31 %במארס  (1997עמדה המצבה על
 28,547איש .בשנת  1995היק 0המצטרפי %להסדר עמד על כ 6.4%מתו שנתו
הגיוס ,ואילו בשנת  1996היה היק 0דחויי הגיוס במסגרת "תורתו אומנותו" כ7.4%
משנתו הגיוס ,וב 1997הוא עמד על  8%משנתו הגיוס.
 .9תלמיד ישיבה המיועד לשירות ביטחו ,והנכלל בקטגוריה של "תורתו
אומנותו" ,העוזב קטגוריה זו – א %מיוזמתו שלו וא %עלפי החלטת מנהל הגיוס –
נקבעת מחויבותו בשירות צבאי בהתא %לגילו ולמצבו המשפחתי .אכ ,מצבת השוהי%
במסגרת הסדר דחיית השירות אינה סטטית .קיימת תנועה של הצטרפות ועזיבה במהל
כל שנתו .כ למשל ,לגבי השנתו הבסיסי של ילידי שנת  ,1973בשנת ) 1991בהגיע%
לגיל גיוס( עמד שיעור המצטרפי %להסדר על  .6%לגבי אותו שנתו ,בהגיעו לגיל 21
לער )בשנת  (1994עמד שיעור בני השנתו השוהי %בהסדר על .4.8%
 .10עלפי ההסדרי %הנהוגי ,%מפקד לשכת הגיוס מאשר את ההצטרפות
לקטגוריה של "תורתו אומנותו" למועמד לשירות ביטחו הלומד באחת הישיבות
המוכרות עלידי ועד הישיבות בארישראל ,לאחר שעבר את תהליכי ההתייצבות,
ולאחר שהצהיר כי "תורתו אומנותו" ,וכי איננו עובד בעבודה או בעיסוק כלשה ,%בי
בתמורה ובי שלא בתמורה ,פרט ללימודיו בישיבה .המיועד לשירות ביטחו מתחייב,
כי א %במועד כלשהו תו כדי תקופת דחיית ההתייצבות לשירות ביטחו לא יתקיי%
אחד מתנאי המעמד ,יתייצב מיד בלשכת הגיוס ויודיע על כ  .כמו כ הוא מתחייב
לדווח ללשכת הגיוס על כל מעבר ללימודי %בישיבה אחרת .על גבי הצהרה זו של
תלמיד הישיבה )שאמורה להיות מוגשת כל שנה מחדש( ובהמש לה ,חות %ראש
הישיבה על הצהרה מטעמו ולפיה הוא מתחייב ,כי א %התלמיד יפסיק את לימודיו
במהל השנה ,הוא יודיע על כ תו שלושי %יו %למזכיר ועד הישיבות בארישראל.
מזכיר ועד הישיבות מאשר כי התלמיד עונה על הקריטריוני %הנדרשי %להצטר0
למעמד "תורתו אומנותו" ,ומצהיר כי "א %נקבל הודעה כי הנ " ל הפסיק את לימודיו
בישיבה
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במהל שנת הלימודי ,%הנני מתחייב להודיע על כ מיד למפקד לשכת הגיוס".
המועמד לשירות ביטחו מקבל דחיית גיוס שנתית .מדי שנה הוא נדרש לשוב ולחדש
את מעמדו ולבקש דחיית גיוס לשנה נוספת .עליו להציג בלשכת הגיוס אישור עדכני על
המש לימודיו מראש הישיבה וממזכיר ועד הישיבות ולהתחייב מחדש לקיי %את כל
התנאי %הנובעי %מהסדר "תורתו אומנותו".

א

העתירות

 .11שתיי %ה העתירות המונחות בפנינו .האחת הינה עתירת %של חברכנסת
אמנו רובינשטיי ,חברכנסת חיי %אורו ואחרי) %בג"  .(3267/97השנייה הינה
עתירת %של רס" )מיל'( יהודה רסלר ואחרי) %בג"  .(715/98בעתירה הראשונה
מתבקש שר הביטחו לבוא ולית טע %מדוע לא תיקבע מכסה מקסימלית סבירה של
תלמידי ישיבות שלה %ניתנת דחיית שירות צבאי .העתירה השנייה מבקשת משר
הביטחו לבוא ולית טע %מדוע לא ייקבע כי אי לשר הביטחו סמכות לדחות את
מועד התייצבות %של תלמידי ישיבות לשירות סדיר .שתי העתירות מתארות את מצב
הדברי %בעבר ובהווה בעניי דחיית שירות %של תלמידי ישיבה ש"תורת %אומנות."%
בשתי העתירות נטע ,כי ההסדר הקיי %פוגע בעקרו השוויו ,חורג ממיתח %הסבירות
ונעדר מידתיות .בעתירה השנייה נטע ,כי שר הביטחו אינו מוסמ כלל להסדיר העניי
בחקיקת משנה ,וכי מ הראוי שהסוגיה כולה תוסדר בחקיקה הראשית.
 .12בדברי תשובתו ציי שר הביטחו כי בבואו לבחו את הפעלת סמכותו לדחיית
שירות %של תלמידי ישיבה ש"תורת %אומנות ,"%הוא שב ובח את המסגרת המשפטית
שנקבעה בפרשת רסלר ] .[1שר הביטחו סבור כי השיקולי %שהנחו שרי ביטחו קודמי%
בהפעלת סמכות ,%כוח %יפה ג %כיו .%בעניי זה ציטט שר הביטחו את השיקולי%
הבאי – %המובאי %בפרשת רסלר ] – [1שעמדו לנגד עיניו של שר הביטחו ,בתשובתו
לעתירה בפרשת רסלר ]:[1
"א' .העובדה שאורח החיי %של תלמידי הישיבות הינו דתי קיצוני ביותר
ועקב כ ההליכה לצבא גורמת לה %בעיות חמורות בהסתגלות לחברה
ולתרבות זרות לה ,%וקשיי %בשמירה קפדנית על מצוות הדת .כ ,
למשל ,אי ה %מכירי %בהכשר של הרבנות הראשית לישראל ,כשה%
עצמ %מתפצלי %להכרה במספר הכשרי %מיוחדי %של רבני %שוני,%
ונוהגי יו %יו %אחרי %שלה %עלולי %להערי %קשיי %רבי %בהערכות
צה"ל לשילוב %במסגרותיו'.
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'העובדה שיעילות שירות %מוטלת כל כולה בספק עקב הקושי הנפשי
שלה %להתבטל מתלמוד תורה ועקב חינוכ %ואורח חייה %המיוחד'.
'איש אינו יכול להתנבא ,א %גיוס אלפי %רבי %של תלמידי ישיבות,
אשר יראו בגיוס %לצבא פגיעה ביסוד אמונת ,%לפיה תלמוד תורה
קוד %לחובה לשרת בצבא ,יוסי 0לכח הלחימה של צה"ל ,או חלילה,
יפגע בכוח זה .אי כל בטחו שגיוס כזה ,ג %א %יגדיל מבחינה מספרית
את כוחו של הצבא ,לא יהיו לו השלכות שליליות מרחיקות לכת על
חוסנה הפנימי והחיצוני של המדינה' )ראה בג"  448/81רסלר נ' שר
הבטחו ,פ"ד לו).(86 ,81 (1
'כבוד מחויבות %הרוחנית וההיסטורית של לומדי %ומלמדי%
ש'תורת%אמנות '%להמשי ברציפות את קיו %הער של לימוד תורה'.
'הרצו שלא לפגוע בעקרו האמור שהוא נעלה ומקודש לחלק
מהאוכלוסיה בישראל ובתפוצות'.
'הכרה ברגישות הציבורית העמוקה של נושא השנוי במחלוקת
אידיאולוגית בקרב הציבור בישראל ,ובצור באיזו ממלכתי עדי של
מחלוקת מסוג זה'".

בהמש תשובתו ציי שר הביטחו כי לאחר ששקל את מכלול השיקולי %והנתוני,%
במסגרת שנקבעה בפרשת רסלר ] ,[1כאשר צורכי הביטחו מהווי %את השיקול
הדומיננטי – ולאחר שנוע בראשהממשלה – הוא הגיע לידי מסקנה כי לאור
השיקולי %שפורטו ,הרי במצב הקיי %כיו %לא קיימת פגיעה משמעותית בצורכי
הביטחו .לדעת שר הביטחו ,בסוגיה אשר אי בה הסכמה לאומית והיא נתונה
למחלוקת חריפה ,אי לנקוט צעד שעלולות להיות לו תוצאות קשות ה במישור הפרטי
וה מבחינת היערכות הצבא ,נוכח השיקולי %שעליה %עמד ,כאשר לא ברור כי תצמח
תועלת של ממש לביטחו המדינה מקבלת החלטה בנושא מעורר מחלוקת זה.
 .13בגדר בחינת הנושא ,נת שר הביטחו דעתו לשאלה – אשר עלתה בעתירה
הראשונה מבי שתי העתירות שלפנינו )בבג"  – (3267/97א %יש מקו %לקבוע מכסה
שנתית למצטרפי %להסדר .לדעת שר הביטחו ,בשלב זה ,ההסדר במתכונתו הנוכחית –
אי בו פגיעה מהותית בצורכי הביטחו ,ואי מקו %להחליפו במכסה שנתית .עמדתו של
שר הביטחו הינה כי קביעת מכסה תצרי  ,בי היתר ,קביעת קריטריוני %להבחנה בי
הראויי %להיכלל במכסת המצטרפי %להסדר ,לבי אלה אשר לא יימצאו ראויי %לכ
ויגויסו גיוס רגיל .קביעת קריטריוני %כאלה ,על רקע השיקולי %לקיומו של ההסדר,
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מעוררת לדעת השר קשיי %משפטיי %וציבוריי %ניכרי .%בשל כ – בשלב הנוכחי – אי
לנקוט צעד זה.
 .14שר הביטחו ציי בכתבתשובתו ,כי החליט לאמ את המלצות ועדת ישראלי
וליישמ .הוא הנחה את גורמי משרד הביטחו והצבא לפעול לקידו %הפיקוח על קיומו
התקי של ההסדר ,שנועד לוודא כי הדחייה איננה מנוצלת לרעה ,והיא נתונה לפיקוח
ובקרה .בנושא זה מינה שר הביטחו צוות ליישו %ההמלצות ,ובה עיגו עיקרי ההסדר
בתקנות; הסדרה של התחייבות ראשי הישיבות כלפי צה"ל; הגשת תצהירי %מצד
תלמידי הישיבה; קביעת קריטריוני %להכרה בישיבות ובכוללי ;%הגדלת מספר
ההתייצבויות של תלמידי %צעירי) %גילאי (1820 %לפעמיי %בשנה והגברת הסנקציות
כנגד מפירי ההסדר ,ה בהעמדה לדי של המפירי %וה בקביעת הלי לביטול הכרה
בישיבה שאינה ממלאת אחר תנאי ההסדר .שר הביטחו קבע ,כי לאחר יישו %ההמלצות
הלכה למעשה ,תיבח השפעת על מספר המצטרפי %להסדר .השר הוסי ,0כי מערכת
הביטחו תוסי 0לעקוב מעת לעת אחר התפתחות היק 0השוהי %בהסדר ומשמעויותיו
השונות ,עלמנת ששר הביטחו יוכל לשקול את השפעתו על ביטחו המדינה ,ואת
הצור בקביעת מכסה שנתית מרבית למצטרפי.%
 .15בטיעוני %בעלפה חזרו באיכוח הצדדי %על עמדותיה %הבסיסיות .עור די
פוגלמ ,שטע לשר הביטחו ,הדגיש כי השיקול הדומיננטי של שר הביטחו הוא
השיקול הביטחוני .במסגרת שיקול זה ציי את חוסר האפקטיביות של השירות הצבאי
של תלמידי ישיבה ש"תורת %אומנות ."%שיקול זה היה רלוונטי לעניי הטעמי%
המקוריי %להסדר ,והוא ממשי להיות רלוונטי לטעמי %החדשי %להסדר .בעניי זה
ציי מר פוגלמ ,כי ראשהממשלה ביקש למנות ועדה ציבורית ,בראשותו של שופט
ביתהמשפט העליו בדימוס ,השופט צ' טל ,אשר תבח מחדש את ההסדר .בשל
הסתייגות של חלקי %מהציבור החרדי ,לא מומשה הצעה זו .שאלנו את מר פוגלמ ,א%
לא היה זה מ הראוי כי גופי %המייצגי %את האוכלוסיה החרדית יהיו מיוצגי %בפנינו.
עור הדי פוגלמ השיב ,כי הציבור החרדי בכלל וכ ועד הישיבות בארישראל
מודעי %לדיו בעתירות ,ואילו חפצו בכ היו רשאי %לבקש הצטרפות לדיו שבפנינו.
ביקשנו מעור די פוגלמ להפנות את תשומתהלב של הגורמי %האמורי %לדבר
קיומה של העתירה ,והוא הבטיח לעשות כ.
 .16עור די הרזהב )שטע לעותרי %בבג"  (3267/97הדגיש בדבריו בפנינו,
כי לא נעשתה כל בדיקה המבססת את הטענה כי שירות %הצבאי של תלמידי הישיבה
לא יהיה אפקטיבי .לטענתו ,האוכלוסיה הכלולה בהסדר אינה עשויה מעור אחד ,ואי
כל סיבה ששירות %של רבי %מתוכה לא יהיה אפקטיבי .כ ציי עור די הרזהב ,כי
עמדת
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שר הביטחו מדגישה שבמצב הקיי %כיו %לא קיימת פגיעה משמעותית בצורכי
הביטחו .מכא למד עור די הרזהב ,כי לדעת שר הביטחו קיימת פגיעה בצורכי
הביטחו שאינה משמעותית .די בפגיעה לא משמעותית זו ,כדי להצדיק קביעתה של
מכסה ,כמבוקש בעתירה .ע %זאת ,מציי עור די הרזהב ,כי עמדת העותרי %הינה,
שבהסדר הקיי %יש פגיעה משמעותית בצורכי הביטחו .לטענתו ,תחושת הסולידריות
של הע %היא חלק מתורת הביטחו .תחושה זו נפגעת קשות בשל האופי המפלה של
ההסדר .ג %עור די רסלר )שטע לעותרי %בבג"  (715/98טע לאופי מפלה של
ההסדר .לטענתו ,שר הביטחו כלל אינו מוסמ לית דחייה לתלמידי ישיבה ש"תורת%
אומנות ,"%ועניי המכסה אינו מעלה ואינו מוריד .ג %לדעתו ,נית להבי מדברי שר
הביטחו כי ההסדר פוגע באופ לא משמעותי בצורכי הביטחו .הנטל בעניי זה,
להוכיח כי אי פגיעה בצורכי הביטחו ,מוטל על שר הביטחו .מר רסלר חזר והדגיש,
כי לדעתו ההסדר כולו צרי למצוא ביטויו בחקיקה ראשית ולא בפטור עלידי שר
הביטחו .הוא ציי ,כי זו הייתה ג %המלצתה של ועדת המשנה של ועדת החו
והביטחו ].[98
פרשת רסלר

ד

ה

ו

 .17בפרשת רסלר ] [1החליט ביתהמשפט – לאחר שקבע כי לעותרי %מעמד בדי
ועתירת %שפיטה )נורמטיבית ומוסדית( – כי דחיית השירות של תלמידי ישיבה
ש"תורת %אומנות "%היא חוקית .מסקנה זו נגזרה משלוש "החלטות ביניי "%שאות
קיבל ביתהמשפט .כל אחת משלוש "החלטות הביניי "%היא חוליה הכרחית בשרשרת,
שמסקנתה חוקיות החלטת שר הביטחו" .החלטת הביניי "%הראשונה קבעה כי נית,
עקרונית ,לקבוע את כל ההסדרי) %הראשוניי %והמשניי (%בדבר דחיית גיוס %של
תלמידי ישיבה ש"תורת %אומנות "%בחקיקת משנה ,וכי אי זה הכרחי ,מ הבחינה
המשפטית ,לעג את הסדריו הראשוניי %של הסדר זה בחקיקה הראשית; החלטת
הביניי %השנייה קבעה ,כי סעי 36 0לחוק שירות בטחו מהווה מקור משפטי להסדרת
דחיית שירות %של תלמידי ישיבה .וזו לשונו של סעי 36 0לחוק שירות בטחו:
"סמכות לפטור
משירות
ולדחות שירות

ז

 .36שר הבטחו רשאי בצו ,א %ראה לעשות כ מטעמי%
הקשורי %בהיק 0הכוחות הסדירי %או כוחות
המילואי %של צבאהגנה לישראל ,או מטעמי%
הקשורי %בצרכי החינו  ,ההתיישבות הבטחונית או
המשק הלאומי ,או מטעמי משפחה או מטעמי%
אחרי– %
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) (1לפטור יוצאצבא מחובת שירות סדיר ,או
להפחית את תקופת שירותו;
) (2לפטור יוצאצבא מחובת שירות מילואי%
לתקופה מסויימת או לחלוטי;
) (3לפי בקשת יוצאצבא או מיועד לשירות בטחו
שאינו יוצאצבא ,לדחות בצו ,לתקופה שיקבע
בו ,את מועד ההתייצבות שנקבע לאותו אד%
לפי חוק זה לרישו ,%לבדיקה רפואית או
לשירות בטחו או להמש שירות זה א %כבר
החל בשירות".
נפסק ,בגדרי החלטת הביניי %השנייה ,כי דחיית השירות של תלמידי ישיבה –
המבססת עצמה על שיקולי %ביטחוניי %ודתיי %ג %יחד – הינה "מטעמי %הקשורי%
בהיק 0הכוחות הסדירי %או כוחות המילואי ...%או מטעמי %הקשורי %בצרכי החינו ...
או מטעמי %אחרי ."%החלטת הביניי %השלישית והאחרונה ,בחנה את שיקולדעתו של
שר הביטחו בהפעילו את סמכותו .נפסק ,כי הפעלת שיקולהדעת הינה "סבירה" ,וכי
האיזו בי השיקול הביטחוני )הדומיננטי( לבי השיקול הדתי )הלברביטחוני( נופל
במסגרת מיתח %הסבירות .כל אחת משלוש "החלטות הביניי "%הללו ביססה עצמה על
המציאות החברתית והביטחונית ,כפי שזו הוצגה לביתהמשפט .ביתהמשפט חזר
והדגיש כי החלטתו היא פרי מציאות זו ,וכי שינוי במציאות עשוי לגרור אחריו שינוי
במסקנות המשפטיות .חזרתי והדגשתי בפסקדיני ,כי "יש חשיבות ,בסופו של חשבו,
למספר %של בחורי הישיבה שגיוס %נדחה .קיי %גבול ,שאותו אי שר ביטחו סביר
רשאי לעבור .הכמות עושה איכות" )פרשת רסלר ] ,[1בעמ'  .(505עתה הוצגה בפנינו
מציאות חדשה .כפי שראינו ,מספר %של תלמידי הישיבות ששירות %נדחה מטעמי %של
"תורת %אומנות "%גדל באופ משמעותי )ב 1987היה מספר %הכולל  ;17,017ב1997
מספר %הכולל הוא  .(28,772שיעור מקבלי הדחייה מכלל מחזור המתגייסי %השנתי
גדל באופ ניכר )ב 1987היה שיעור 5.4% %מכלל המחזור; ב 1997שיעור %הוא 8%
מכלל המחזור( .ההתנגדות להסדר הדחייה הלכה וגברה; הניכור בי האוכלוסיה אשר
בניה מתגייסי %לצבא לאוכלוסיה שבניה זוכי %לדחיית שירות – שסופה פטור משירות
– הל וגדל .על רקע זה מתעוררות מחדש השאלות הישנות :הא %נית להמשי
ולהסדיר את דחיית שירות %של תלמידי ישיבה ש"תורת %אומנות "%באמצעות הסדרי%
ראשוניי %שאינ %מעוגני %בחקיקה ראשית? הא %נית לראות בהסמכה הקבועה
בסעי 36 0לחוק שירות בטחו מקור משפטי מספיק לדחיית גיוס %של תלמידי
הישיבה? הא %ההחלטה על דחיית השירות של אלה אשר "תורת %אומנות "%ממשיכה
להיות החלטה סבירה? כל אחת מהשאלות הללו מעוררת בעיות קשות של משפט.
לאור
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מסקנתי בפסקדיני זה באשר לחוליה הראשונה – שעניינה השאלה א %ההסדר בעניי
דחיית שירות %הצבאי של תלמידי הישיבות צרי להיות מוסדר בחקיקה ראשית –
אוכל להשאיר את השאלות המתעוררות בחוליות האחרות לעת מצוא .אפנה אפוא
לחוליה קריטית זו.
עיגו ההסדרי הראשוניי בדבר דחיית גיוס בחוק הכנסת

ב

ג

ד

 .18הנית לעג את כל ההסדר בדבר דחיית שירות %של תלמידי ישיבה ש"תורת%
אומנות "%על הסמכה כללית של שר הביטחו בחוק שירות בטחו ,בלא לקבוע בחוק
עצמו את העקרונות ואת אמותהמידה שעלפיה %תיעשה הדחייה? הנית להעניק לשר
הביטחו את ההכרעה בשאלה זו ,בלא שהכנסת תאמר את דברה )מעבר להסמכה
הכללית המצויה בסעי 36 0לחוק שירות בטחו להעניק דחיית שירות "מטעמי%
אחרי ?("%כפי שראינו ,שאלה זו התעוררה בפרשת רסלר ] .[1ציינתי באותה פרשה ,כי:
"...מכוח עקרו שלטו החוק ראוי הוא ,כי 'הסדרי %ראשוניי '%ייקבעו
בחקיקה הראשית ובמפורש ,ושלא תוענק הסמכה כללית למחוקק
המשנה לקבוע בעצמו את ההסדרי %הראשוניי) "...%פרשת רסלר ],[1
בעמ' .(502
הוספתי וציינתי ,כי:

ה

ו

ז

"...רצוי היה הדבר ,מכוח עקרונותיו של 'משטר דמוקרטיפרלמנטרי
אמיתי' ,כי הכנסת תנקוט עמדה מפורשת בשאלת דחיית גיוס %של
בחורי ישיבות ,ולא תסתפק בהסמכה כללית וגורפת של שר הביטחו
לית דחיית שירות 'מטעמי %אחרי) "...'%ש(.
ע %זאת סברתי ,שלא נית לומר "...שהימנעותה של הכנסת מלקבוע ההסדרי%
הראשוניי %והימנעותה מהטלת פיקוח על הסדריו של שר הביטחו ,משמעות שלילתה
של אותה הסמכה כללית) "...ש( .סברתי ,כי "משקבע המחוקק ,כי 'טעמי %אחרי'%
עשויי %לשמש עילה לדחיית שירות ביטחו ,ממילא הסמי בכ את שר הביטחו
לקבוע ,מה ה %טעמי %אחרי %אלה" )ש( .הא %נית להתמיד במסקנות אלה לאור
המציאות החדשה? לש %מת תשובה לשאלות אלה ,יש לעמוד על העיקרו המשפטי
בדבר עיגו הסדרי %ראשוניי %בחקיקה הראשית .לאור היק 0פריסתו וכוחו של עיקרו
זה יש לבחו את תחולתו של עיקרו זה בסוגיה של דחיית גיוס %של תלמידי ישיבה
ש"תורת %אומנות ."%נפנה עתה לכל אחת מהבעיות הללו.
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עיגו הסדרי ראשוניי בחוק

 .19כלל בסיסי של המשפט הציבורי בישראל קובע ,כי מקו %שפעולת שלטו
מעוגנת בתקנה או בהוראת מינהל ,מ הראוי הוא כי המדיניות הכללית ואמותהמידה
העקרוניות המונחות ביסוד הפעולה יעוגנו בחקיקה ראשית שמכוחה הותקנה התקנה או
נעשתה הוראת המינהל .בלשו "טכנית" יותר קובע הכלל הבסיסי ,כי "הסדרי%
ראשוניי "%הקובעי %את המדיניות הכללית ואת העקרונות המנחי – %צריכי %להיקבע
בחוק של הכנסת ,ואילו התקנות או הוראות המינהל צריכות לקבוע א "הסדרי%
משניי) "%ראו :י' זמיר "חקיקה מינהלית :מחיר היעילות" )להל – זמיר ,חקיקה
מינהלית ] ;([78א' רובינשטיי המשפט הקונסטיטוציוני של מדינת ישראל )כר ב( )להל
– רובינשטיי ] ,([72בעמ'  .(803עמד על כ פרופ' קלינגהופר ,בציינו:
"...כל אקט מינהלי ,בי א %הוא דבר חקיקת משנה ובי א %הוא אקט
אינדיבידואלי ,צרי להיקבע ,מבחינת תכנו על כל חלקיו העיקריי,%
עלידי נורמה שצורתה צורה של חוק .במוב זה אפשר לומר כי
במדינה בה שורר שלטו החוק ,הסמכות לקביעת הסדרי %ראשוניי%
)פרימאריי (%מסורה למחוקק ,בעוד שאורגני המינהל רשאי %לקבוע
הסדרי %משניי) %סקונדאריי (%בלבד ,במסגרת החוק" )י' ה'
קלינגהופר "שלטו החוק וחקיקת משנה" )להל – קלינגהופר ],([79
בעמ' .(108
דברי %אלה צוטטו עלידי מ"מ הנשיא השופט שמגר ,אשר הוסי 0כי:
"מבחינת המדיניות החקיקתית הרצויה בכל הנוגע לחלוקת תחומי%
בי המחוקק הראשי לבי מחוקק המשנה ,מקובלת עלי השקפתו של
פרופ' ה' קלינגהופר) "...בג"  337/81מיטרני ואח' נ' שר התחבורה
ואח' )להל – פרשת מיטרני ] ,([2בעמ' .(357

א

ב

ג

ד

ה

ו

ברוח זו חזרו בתיהמשפט והדגישו כי ההסדרי %הראשוניי %צריכי %להיקבע על
ידי הכנסת ואילו מחוקק המשנה צרי לעסוק בהסדרי %המשניי) %ראו :בג" 266/68
עירית פתח תקוה ואח' נ' שר החקלאות )להל – פרשת עיריית פתח תקוה ];([3
ע"א " 525 ,524/88פרי העמק" – אגודה חקלאית שיתופית בע"מ ואח' נ' שדה יעקב –
מושב עובדי של הפועל המזרחי להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ ואח' )להל –
פרשת "פרי העמק" ] ,([4בעמ'  .(552עמד על כ חברי השופט חשי ,בציינו:
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"'...הסדרי %ראשוניי '%חייבי %למצוא את מקומ %בחוק הכנסת ...תקנות
לא נועדו ,בעיקר ,אלא לביצוע %של חוקי %בלבד .זה עמודהאש ,זה
עמודהענ ,המורי %אותנו הדר לילה ויו – %ובעקבותיה %נל " )בג"
 2740/96שנסי נ' המפקח על היהלומי ,משרד המסחר והתעשייה ואח' )להל
– פרשת שנסי ] ,([5בעמ' .(504
וברוח דומה ציינתי בפרשה אחרת:
"מ הראוי הוא ...כי המחוקק הראשי יקבע את ההסדרי %הראשיי ,%וישאיר
למחוקק המשנה א את הקביעה של ההסדרי %המשניי .%כ ראוי לנהוג
בדמוקרטיה חוקתית) "...בג"  5434 ,5090 ,5025 ,5016/96חורב ואח' נ' שר
התחבורה ואח' )להל – פרשת חורב ] ,([6בעמ' .(7576
נכנה זאת הכלל הבסיסי בדבר ההסדרי %הראשוניי.%
 .20הטעמי %המונחי %ביסוד כלל בסיסי זה ה %שלושה :הטע%
בעקרו הפרדת הרשויות )ראו) B. Schwartz Administrative Law :להל – Schwartz
] ,([90בעמ'  43וכ .(Mistretta v. United States (1989) [54], at p. 371 :עלפי עיקרו
זה ,חקיקת %של חוקי %הוא תפקידה של הרשות המחוקקת" .אי מחוקק מבלעדי
המחוקק ,ולו לבד נתכנו עלילות החקיקה" )השופט זילברג בע"פ  53/54אש"ד ,מרכז זמני
לתחבורה נ' היוע המשפטי ] ,[7בעמ'  .(819בישראל מצא עיקרו זה את ביטויו בחוק
יסוד :הכנסת ,הקובע כי "הכנסת היא בית הנבחרי %של המדינה" )סעי .(1 0היא מהווה
את "בית המחוקקי) "%סעי 1 0לחוק המעבר ,תש"ט (1949ואת "הרשות המחוקקת"
)סעי)7 0א( לפקודת סדרי השלטו והמשפט ,תש"ח) (1948ראו בג"  3806/93מנינג
ואח' נ' שר המשפטי ואח' ] ,[8בעמ'  .(425מכוח עיקרו זה מופקדת סמכות החקיקה
בידי הכנסת .עמידה דווקנית על עיקרו זה הייתה צריכה להוביל למסקנה ,כי הכנסת
אינה רשאית להפקיד כלל סמכות חקיקה בידי הרשות המבצעת .למסקנה דומה הגיע
ביתהמשפט העליו של ארצותהברית במאה התשעעשרה ,בציינו כי המחוקק קיבל
את תפקיד החקיקה מהע ,%ואי הוא מוסמ להעבירו לאחר )ראו ,[90] Schwartz
בעמ'  .(43גישה דווקנית זו אינה מקובלת – לא בארצותהברית ולא בישראל .המציאות
המודרנית – בעיקר זו של מדינת הסעד – חייבה הסמכה נרחבת של הרשות המבצעת
לביצוע פעולות חקיקה )ראו דברי הנשיא שמגר בע"א  825/88ארגו שחקני הכדורגל
בישראל – עמותה נ' ההתאחדות לכדורגל בישראל ואח' ] ,[9בעמ'  .(105דבר זה איפשר
ג %גמישות בהסדרי ,%ואפשרות של הכנסת שינויי %עלפי צורכי הזמ והמקו) %ראו
ב' ברכה משפט מינהלי )כר א( )להל – ברכה משפט מינהלי ] ,([73בעמ'  .(82בצדק
ציי
הראשו

ד

ה

ו

ז
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פרופ' זמיר ,כי "הרשות המחוקקת ...אינה מסוגלת לחוקק במהירות הראויה,
ובמומחיות הנדרשת ,את כל החקיקה הנדרשת לביצוע התפקידי %שהיא מטילה על
הרשות המבצעת .במיוחד כ בישראל ,שצרכי %בלתירגילי %של ביטחו לאומי,
קליטת עליה ובניית המשק ,דורשי %ג ,%לטובת הציבור ,סמכויות בלתי רגילות"
)י' זמיר הסמכות המינהלית )כר א( )להל – זמיר הסמכות המינהלית ] ,([74בעמ' .(68
עקרו הפרדת הרשויות הועמד אפוא בפני דילמה .זו "הדילמה בי השאיפה להגביל את
כוחו של המינהל לבי הצור! לאפשר לו להפעיל כוח כזה ,על מנת להשיג מטרות

חברתיות באופ יעיל ככל שנית" )י' דות הנחיות מינהליות ] ,[75בעמ'  .(310פתרו
הדילמה נמצא באמצעי %שוני %ומגווני .%במסגרת %מונחת התפיסה כי לקיו %סמכות
לחקיקת משנה בידי הרשות המבצעת אי להתייחס "...כאל רעה שראוי להלח %בה א0
לא כאל רע הכרחי ,אלא כאל התפתחות חיובית המקדמת את החברה" )זמיר ,חקיקה
מינהלית ] ,[78בעמ'  .(65חלק %של האמצעי %אינו נוגע לעתירות שלפנינו ,ועניינו גישה
הדורשת אישור הכנסת לחקיקת משנה )ראו ב' ברכה "חקיקת משנה" ] ,[80בעמ' ;413
ב' ברכה "לקראת פיקוח פרלמנטרי על חקיקתמשנה?" )להל – ברכה ,פיקוח
פרלמנטרי ] ,([81בעמ'  ,(392והרחבת העילות לביקורת שיפוטית על חקיקת המשנה
)ראו א' ברק "פיקוח בתי המשפט על חקיקת המשנה" ] ,[82בעמ'  .(465בי האמצעי%
שנמצאו ראויי %מצויה ג %תפיסה המאפשרת חקיקה של המינהל ,א המגבירה את
הפיקוח של הרשות המחוקקת במסגרת החקיקה הראשית עצמה על החקיקה של
הרשות המבצעת .במסגרת זו התפתחה הגישה ,שלפיה הענקת סמכויות חקיקה לרשות
המבצעת מותרת היא ,ובלבד שהרשות המחוקקת קובעת את הפרמטרי %העקרוניי%
שבמסגרת %מוסמכת הרשות המבצעת לחוקק .עמד על כ השופט  ,Rhenquistבציינו:
“...the most that may be asked under the separation-of-powers
doctrine is that Congress lay down the general policy and standards
that animate the law, leaving the agency to refine those standards, ‘fill
the blanks’ or apply the standards to particular cases” (Industrial
Union Dept. v. American Petrol. Inst. (1980) [55], at p. 675).

מכא הרציונל – המעוג בתפיסה מודרנית של הפרדת רשויות – המונח ביסוד
הכלל ,ולפיו חקיקה ראשית ,המסמיכה את הרשות המבצעת לפעולות חקיקה או מינהל,
צריכה לקבוע את ההסדרי %הראשוניי %שבגדר %תפעל הרשות המבצעת..." .א %הכנסת
הינה 'הרשות המחוקקת' ,הרי כ הסמכה לחקיקת משנה המבצעת את העקרונות ואמות
המידה הבסיסיות )ההסדרי %הראשוניי (%שנקבעו בדבר החקיקה הראשי ,עולה בקנה
אחד ע %עיקרו זה" )א' ברק פרשנות במשפט ,כר ב ,פרשנות החקיקה )להל – ברק
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פרשנות במשפט ] ,([76בעמ'  .(528לעומת זאת ,א %החקיקה הראשית מסמיכה את
מחוקק המשנה לקבוע הסדרי %ראשוניי ,%בלא כל הכוונה והדרכה ,יש בכ פגיעה
בעקרו הפרדת הרשויות" .בהתערטלותה של הכנסת מגלימת המחוקק ובהעברתה
לידיו האמונות של המינהל הציבורי פוגעת הרשות המחוקקת באורח חמור בעקרו
הפרדת הרשויות" )ברכה ,פיקוח פרלמנטרי ] ,[81בעמ'  .(395ברוח דומה ציי בית
המשפט החוקתי הגרמני:
“If [a statute] does not adequately define executive powers, then the
executive branch will no longer implement the law and act within
legislative guidelines but will substitute its own decisions for those of
”the legislature. This violates the principle of the separation of powers
(8 BVerfGE 274 (1958) [67] trans. D.P. Kommers The Constitutional
– Jurisprudence of the Federal Republic of Germany ([91] Kommers
), at p. 138).להל

 .21הטע %השני לכלל הבסיסי בדבר ההסדרי %הראשוניי %מעוג בעיקרו של
שלטו החוק .זהו עיקרו סבו  ,אשר לו היבטי %שוני) %ראו רובינשטיי ],[72
בעמ'  .(227אחד מהיבטיו של עקרו שלטו החוק הוא שהחקיקה צריכה לקבוע אמות
מידה ועקרונות לפעולות אנשי הרשות המבצעת .החקיקה הראשית צריכה לקבוע את
ההסדרי %הראשוניי ,%ואילו חקיקת המשנה והאקטי %האינדיווידואליי %צריכי %לעסוק
בהסדרי ביצוע .עמד על כ פרופ' קלינגהופר ,בציינו:
"...יש להבחי בי המושג העיוני של חוקיות המינהל ,המסתפק בכבילה
פורמלית בלבד של המינהל עלידי החוק ,לבי מושג הליגאליות
הספציפית ,הדרושה להגשמת שלטו החוק ,מושג שמשמעותו כבילה
מכסימלית של המינהל עלידי החוק...
...שלטו החוק ...אינו מרשה למחוקק לוותר לטובת המינהל על סמכותו
לקבוע הסדרי %ראשוניי ,%דהיינו ,להעביר אליו סמכות זו .כל מסירה של
הסמכות האמורה לרשות מינהלית מנוגדת לשלטו החוק .מקו %בו שורר
שלטו החוק ,אי המחוקק חפשי לבחור בי שתי הדרכי ,%דהיינו לכבול
בעצמו את המינהל עלידי חקיקת הסדרי %ראשוניי ,%או להסמי את
המינהל לעשות תחתיו מלאכה תחיקתית זו; אלא שומה עליו לקבוע
הסדרי %אלה בכבודו ובעצמו .עקרו שלטו החוק דורש כי כל פעולה
מינהלית תהא מושרשת ,בכל אשר לתכונותיה העיקריות והחשובות,
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בהסדרי %ראשוניי %שנקבעו בחוק פורמלי ,וכי קביעת אות %הסדרי %תהא
בסמכותו היחודית של המחוקק ולא תועבר אל שלטונות מינהליי"%
)קלינגהופר ] ,[79בעמ' .(108

א

וברוח דומה ציי פרופ' זמיר:
"...העקרו של שלטו החוק מחייב כי הרשות המחוקקת תקבע היא בעצמה
את העקרונות ,את ההסדרי %הראשוניי ,%ואילו המינהל יוסמ לקבוע בדר
של חקיקה רק את פרטי הביצוע ,את ההסדרי %המשניי) "%זמיר ,חקיקה
מינהלית ] ,[78בעמ' .(70
גישה זו אינה א פרי האקדמיה .היא אומצה עלידי הפסיקה .כ  ,למשל ,ציי חברי
השופט חשי ,כי:
"עקרו שלטו החוק במובנו המהותי מורנו ,כי 'הסדרי %ראשוניי '%חייבי%
למצוא את מקומ %בחוק הכנסת ,וכי תקנות לא נועדו ,בעיקר ,אלא
לביצוע %של חוקי %בלבד" )פרשת שנסי ] ,[5בעמ' .(504

ב

ג

ד

וא 0אני ציינתי באחת הפרשות:
"...עקרו שלטו החוק במובנו המהותי ...משמעותו ,בי השאר ,כי
ההסדרי %החוקיי %יבטיחו איזו ראוי בי זכויות הפרט לבי צורכי הכלל.
איזו זה מצדיק ,בתחו %חקיקת המשנה ,כי ההסדרי %הראשוניי %ייקבעו
עלידי המחוקק הראשי ולא עלידי מחוקק המשנה) "...פרשת "פרי העמק"
] ,[4בעמ' .(553

ה

גישה זו אינה חדשה .היא עוברת כחוט השני בפסיקתו של ביתהמשפט העליו
מקו %המדינה .ידועי %דבריו של השופט אולש ,אשר ציי:

ו

"...לו היינו מסרבי %להזקק לבקשת המבקש היינו מסייעי %לכ
שעקרו 'שלטו החוק' השולט במדינה ייעשה פלסתר .משמעותו
היסודית של עיקרו זה היא ,שההגבלות – שאי להמנע מלהטיל על
חירות הפרט ,כדי שחירות זו לא תהיה עשויה לפגוע בחירות הזולת
או באינטרסי %של החברה – צריכות להקבע על ידי החוק ,כלומר על
ידי החברה המשקפת את דעתה בחוקי %הנחקקי %בבית המחוקקי%

ז
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המייצג אותה ,ולא על ידי השלטו המנהלתי ,שתפקידו הוא רק לבצע
את הטלת ההגבלות האלה ,בהתא %לחוקי %הנ"ל" )בג" 144/50
שייב נ' שר הבטחו ואח' ] ,[10בעמ' .(411
ובפרשה אחרת ציי השופט אולש:

ב

ג

ד

ה

ו

ז

"...לפי העקרו של 'שלטו החוק' שומה בעצ %על המחוקק לקבוע
בחוק ולפרט בו את המקרי %בה %יש להעניק או לסרב רשיונות ,באופ
שלרשות המבצעת יישאר רק התפקיד להוציא את הוראות החוק מ
הכוח אל הפועל .לפי זה צריכה מלאכת החקיקה להיעשות כ
שהאזרח יוכל למצוא בחוק גופו את התשובה לשאלה מה אסור ומה
מותר ,ושלא יהיה תלוי בנדו זה בשיקול דעתו של השלטו המבצע.
אול %עקב שינוי המשטר החברתי בדורנו והתערבות המדינה בכל
שטחי החיי – %ולא רק במדינתנו אנו – אי כל אפשרות למחוקק
לחזות מראש כל מקרה ומקרה ולפרט בחוק הוראות מפורשות לכל
מקרה ומקרה .לכ מסתפק המחוקק בקביעת עקרונות כלליי) %א 0זה
לא תמיד נעשה( בחוק ,ואשר לפרטי %ולאופ השימוש בעקרונות
כלליי %אלה גבי כל מקרה מסויי – %הוא מוסר %לשיקול דעת הרשות
המוסמכת ,כלומר הוא מעניק לרשות המוסמכת את הכוח להשלי %את
אשר הוא ,המחוקק ,החסיר) "...בג"  113/52זקס נ' שרהמסחר
והתעשיה ] ,[11בעמ' .(702
אכ ,מעקרו שלטו החוק בשלטו מתבקש כי ההסדרי %הראשוניי ,%ואמותהמידה
העקרוניות ,ייקבעו בחוק ,ואילו סמכות המינהל תהא להגשי %הסדרי %ראשוניי %אלה,
בדר של קביעת הסדרי %משניי %ודרכי ביצוע .בלשונו של ביתהמשפט העליו של
מדינת ניויורק:
“Without such standards, there is no government of law, but only
government by men left to set their own standards, with resultant
authoritarian possibilities” (Rapp v. Carey (1976) [56]).

עמד על כ ביתהמשפט החוקתי בגרמניה ,בציינו:
“The basic tenets of the rule of law require that an empowering
statute adequately limit and define executive authorization to
issue burdensome administrative orders according to content,
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]subject matter, purpose, and scope... so that official action [will
be comprehensible and to a certain extent predictable for the
citizen” (8 BVerfGE 274 (1958) [67] Trans. Kommers [91],
at p.138).

 .22הטע %השלישי לכלל הבסיסי בדבר ההסדרי %הראשוניי %מעוג בתפיסתה של
הדמוקרטיה עצמה )ראו .(D. Schoenbrod Power Without Responsibility [92], at p. 14
"...העיקרו הדמוקרטי" – כתב חברי השופט חשי – "באשר הוא – מחלחל בכל שיטת
המשפט בישראל ,ומצר 0הוא עצמו לצופ הגנטי של כל הנורמות המחייבות במשפט
ישראל" )בג"  365 ,146/96 ,7765 ,7649 ,7523 ,7351/95נבואני נ' השר לענייני דתות
ואח' )להל – פרשת נבואני ] ,([12בעמ'  .(121טע %זה חופ 0במידה רבה את שני
הטעמי %הראשוני – %היונקי %א 0ה %את חיות %ממהותה של הדמוקרטיה – א הוא
מדגיש אות %מנקודת מבט נוספת .נקודת מבט זו היא הדמוקרטיה עצמה .מושג
הדמוקרטיה הוא מושג מורכב .הדמוקרטיה מבוססת על שני אדני %עיקריי :%רצו הע%
המתבטא בעקרו הייצוגיות וערכי יסוד ,כגו שלטו החוק והפרדת הרשויות .במרכז%
של ערכי %אלה עומדות זכויות האד .%אכ" ,דמוקרטיה אינה רק דמוקרטיה
פורמאלית ...שבה ההחלטות נופלות עלפי דעת הרוב .דמוקרטיה היא ג %דמוקרטיה
מהותית ...שבה הרוב אינו רשאי לפגוע בזכויות אד) "%פרשת חורב ] ,[6בעמ' .(45
הכלל הבסיסי בדבר ההסדרי %הראשוניי %יונק חיותו משני אדניה של הדמוקרטיה ג%
יחד .עלפי האד הראשו ,דמוקרטיה משמעותה שלטו הע .%בדמוקרטיה ייצוגית,
הע %בוחר את נציגיו ,הפועלי %בגדריו של הפרלמנט )ראו ק' קליי "על ההגדרה
המשפטית של המשטר הפרלמנטרי ועל הפרלמנטריז %הישראלי" ] .([83ההכרעות
המהותיות באשר למדיניותה של מדינה וצרכיה של חברה צריכות להתקבל עלידי
נציגיו הנבחרי %של הע .%גו 0זה נבחר עלידי הע %לחוקק את חוקיו ,והוא נהנה אפוא
מלגיטימיות חברתית בפעולתו זו )ראו ב' אקצי תורת המשטרי ] ,[77בעמ' .(244 ,238
אכ ,אחד מהיבטיה של הדמוקרטיה הינו התפיסה ,כי ההכרעות העקרוניות והמהותיות
לחיי האזרחי %צריכות להתקבל עלידי הגו 0שנבחר עלידי הע %לקבל הכרעות אלה.
המדיניות של החברה צריכה להתגבש בגו 0המחוקק .עמדו על כ השופטי זוסמ
וויתקו ,בציינ:%
"חקיקתמשנה בעני עקרוני ורב חשיבות ,מכוח חוק הסמכה ,עלולה
להביא עלינו משטר דמוקרטיפורמלי גרידא .משטר דמוקרטיפרלמנטרי
אמיתי מחייב שחקיקה תיעשה בביתהמחוקקי) "%פרשת עיריית פתחתקוה
] ,[3בעמ' .(831
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: בציינו,(Brennen) עמד על כ השופט ברנ
“Formulation of policy is a legislature’s primary responsibility,
entrusted to it by the electorate, and to the extent Congress delegates
authority under indefinite standards, this policy-making function is
passed on to other agencies, often not answerable or responsive in the
same degree to the people” (United States v. Robel (1967) [57],
at p. 276).

, המונח ביסוד הגישה האמריקנית% כי הטע,Rhenquist וברוח דומה ציי השופט
 כי ייקבעו אמותמידה, כתנאי להעברת סמכויות חקיקה לרשות המבצעת,הדורשת
: הינו כי דרישה זו,( בחקיקה הראשיתstandards)
“...ensures to the extent consistent with orderly governmental
administration that important choices of social policy are made by
Congress, the branch of our Government most responsive to the
popular will” (Industrial Union Dept. [55], at p. 685, See also
American Textile Mfrs. Inst. v. Donovan (1981) [58], at p. 543).

א

ב

ג

ד

:Tribe ועל אותו רעיו עמד פרופסור
“...Broad delegations are politically objectionable because, by
enabling Congress to pass the buck on hard choices, and to leave such
choices to administrative or executive processes less open to inputs
from affected groups, such delegations may short-circuit the pluralist
processes of interest accommodation usually structuring legislative
decision making” (L.H. Tribe American Constitutional Law [93],
at p. 365).

ה

ו

 בציינו כי המחוקק הוא שצרי,גישה דומה נקט ביתהמשפט החוקתי בגרמניה
:0 וביתהמשפט הוסי. פגיעה בחירות של הפרט% מצדיקי%לקבוע אילו אינטרסי
“The democratic legislature may not abdicate this responsibility at its
pleasure. In a governmental system in which the people exercise their
sovereign power most directly through their elected Parliament, it is
rather the responsibility of this Parliament above all to resolve the
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481 (5)פ"ד נב
open issues of community life in the process of determining the public
will by weighing the various and sometimes conflicting interests” (33
BVerfGE 125 (1972) [68], at p. 159 trans. by D.P. Currie The
Constitution
of
the
Federal
Republic
of
Germany
([94] Currie – )להל, at p. 132).

:ובפרשה אחרת קבע ביתהמשפט

ב

ג

ד

ה

ו

ז

“In a free democratic and constitutional system, parliament has the
conustitutional task of enacting laws. Only Parliament possesses the
democratic legitimacy to make fundamental political decisions. To be
sure, the Basic Law approves... of a ‘delegated’ legislation by the
executive. However, the executive can legislate only within limits
which the legislature prescribes. Parliament cannot neglect its
responsibility as a legislative body by delegating part of its legislative
authority to the executive without beforehand reflecting upon and
determining the limitations of these delegated powers. If the
legislature does not satisfy this requirement, then [it] will shift
unfavorably the balance of powers presupposed by the basic law in
the area of legislation” (34 BVerfGE 52 (1972) [69] trans. by
Kommers [91], at pp. 145, 147).

 מאופיו הדמוקרטיייצוגי של המשטר מתבקשת המסקנה כי חקיקת,הנהכיכ
משנה והוראות מינהל של הרשות המבצעת צריכות למצוא את עיגונ – הפורמאלי
 אל לו למחוקק. פרי רוחו של המחוקק הראשי, יחד – בחקיקה הראשית%והמהותי ג
 זו% א% ג.להעביר את ההכרעות הגורליות והקשות לרשות המבצעת בלא להנחותה
 – כפי שהדבר אצלנו לגבי ראשהממשלה – תפקידה הוא%נבחרת ישירות עלידי הע
: כי, בצדק ציי פרופ' זמיר.– כפי ששמה מעיד עליה – הביצוע
 במידת האפשר בנסיבות, רצוי שהמחוקק עצמו יקבע,"באופ עקרוני
 ולא יניח עניי,% הראשוניי% ואת ההסדרי% את העקרונות הכלליי,העניי
 מחייב שהעקרונות, עלפי מהותו, המשטר הדמוקרטי.זה למתקי התקנות
 על, ייקבעו דר כלל בחקיקה ראשית,% את אורח החיי% הקובעי,%הכלליי
 על י די המינהל ציבורי" )י' זמיר, ולא בחקיקה משנית,%ידי בית הנבחרי
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"הנחיות היוע המשפטי לממשלה – חקיקת משנה :נוהל והנחיות" )להל
– הנחיות היוע ] ,([83בעמ' .(345
ובמקו %אחר הוא ציי:

ב

ג

ד

ה

ו

ז

"...הכנסת אינה מסוגלת ומסתמא א 0אינה צריכה לעסוק בפרטי הביצוע
של עקרונות כלליי ,%במיוחד כאשר קביעת הפרטי %דורשת מומחיות
מיוחדת ,כאשר ה %צפויי %לשינויי %תכופי ,%או כאשר ה %צריכי %להיקבע
במהירות יחסית .א הכנסת יכולה וחייבת למלא את התפקיד המרכזי שלה,
בלעדיו אי כמעט טע %לקיומה ,והוא התפקיד של קביעת העקרונות
הכלליי %בדר של חוק .א %הרשות המחוקקת תתחמק מטע %כלשהו
מתפקיד זה היא תחטא לשליחותה ,תחתור תחת עצ %קיומה ,ויתירה מזאת,
תשמיט את הבסיס לאופי הדמוקרטי של המשטר .משטר בו הרשות
המחוקקת מעבירה את תפקיד החקיקה ,במוב זה של קביעת עקרונות
כלליי ,%לידי המינהל הציבורי ,ישאר משטר דמוקרטי רק בש %ותדמית,
ולא למעשה" )זמיר ,חקיקה מינהלית ] ,[78בעמ' .(70
גישה זו – המבקשת לשמור על מעמדה של הכנסת ועל מעמדו של העיקרו
הדמוקרטי של ייצוגיות המונח ביסודה – אינה מוגבלת א לעניי הדרישה כי ההסדרי%
הראשוניי %ייקבעו בחקיקה הראשית .רצו זה לשמור על מעמדה הר %של הכנסת הוא
בעל תחולה כללית..." .מצווי %אנחנו ועומדי %להקפיד על כ הקפדה יתירה שלא
תושג גבולה של הכנסת ,וכתורת הדמוקרטיה ייעשה" )השופט ח' כה בפרשת עיריית
פתחתקוה ] ,[3בעמ'  .(833עלכ ,נפסק בביתמשפט זה ,מפי חברי השופט ש' לוי,
לעניי תקנות שעת חירו ,%כי "מקו %שבו קיימת אפשרות של חקיקה סדירה ומהירה
עלידי הכנסת ,חייבת סמכות החקיקה של הרשות המבצעת לסגת מפניה ,שהרי באורח
עקרוני יש להיזקק לסמכות של חקיקה לשעת חירו %רק כאשר אי אפשרות להמתי עד
לקיומ %של תהליכי החקיקה של הכנסת" )בג"  2994/90פורז נ' ממשלת ישראל ואח'
] ,[13בעמ'  .(322בדומה ציי השופט ברנזו בפרשה שעניינה היה איסור גידול החזיר
באר:
"ייתכ והשגת מטרה זו היא דבר טוב ורצוי מבחינה מדינית ולאומית,
ויתרונותיה מבחינה זו עולי %על מגרעותיה מבחינה משקיתכלכלית
טהורה שבאכוח המבקשי %הוקיעו %לפנינו .מאיד ודאי ישנ %רבי%
הרואי %במעשי השלטונות כפיה דתית מסויימת ,לפחות בעקיפי .א %כה
וא %כה הדבר ,אי זה מתפקידנו לחוות דעה על כ  ,א אי זה ג %מתפקידו
של המשיב לפתור בעיות דתיות ולאומיות באמצעי %אדמיניסטרטיביי%
שניתנו
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לו לתכליות ולמטרות לגמרי אחרות ...הבעיה היא בעיה ארצית ולא
מקומית ופתרונה בידי ביתהמחוקקי ,%שבכוחו – א %הוא רואה צור בכ
– להגביל את חופש הפרט) "...בג"  105 ,98/54לזרובי ואח' נ' המפקח על
המזונות ,ירושלי ] ,[14בעמ' .(56
בדומה ,נפסק כי הגבלות או איסורי %על חופש הדת או על חופש מדת של אזרחי
המדינה ,צריכות להיות מעוגנות בחקיקה ראשית .כותב חברי השופט אור:
"המדובר באפשרות פגיעה בזכויות הנמנות ע %מגילת זכויות היסוד
החשובות והרגישות ביותר ,הזכויות לחופש הדת והמצפו ,ולכ מ הראוי
שהמחוקק הוא שיכריע בה .הטע %לכ נעו בכ שרק המחוקק יוכל
לבטא את הקונצנזוס האופטימלי שיאפשר חיי %בצוותא לבני דתות
ואמונות שונות" )בג"  3872/93מיטראל בע"מ נ' ראש הממשלה ושר הדתות
ואח' )להל – פרשת מיטראל ] ,([15בעמ' .(498

א

ב

ג

וברוח דומה ציי חברי השופט חשי באותה פרשה:
"...אי כופי מצוות דת על מי שאינ %שומרי מצוות ועל מי שאינ %רוצי%
בקיו %מצוות דת; אי כופי – %לא במישרי ולא בעקיפי – אלא עלפי
דבר המחוקק הראשי ,הוא הכנסת .עקרו הפרדתה של דת ממדינה את
חוקי %יתהל ועמה %ישרה .רק עלפי חוק הכנסת – ברמה כלל ארצית –
נית לכפות מצוות דת) "...ש ,בעמ' .(507
העניי שלפנינו אינו קשור לתקנות שעת חירו ,%ואינו נוגע לענייני %שנידונו
בפסקיהדי שהובאו עלידינו ,א המשות 0לכל המקרי %הללו הינה הגישה ,שלפיה
ענייני %מסוימי %ראוי לה %להיקבע עלידי הרשות המחוקקת ,המייצגת את הע,%
הנבחרת עלידיו למטרה זו ,ושבידה הכוח לבחור מבי אפשרויות שונות את הראויה
ביותר.
 .23האד השני שעליו נשענת הדמוקרטיה )המהותית( הוא שלטונ %של ערכי,%
ובה %הערכי %של הפרדת רשויות ושלטו החוק שעליה %עמדתי .על אלה יש להוסי0
ער שלישי ומרכזי ,הלא הוא זכויות האד .%בי כל אלה קיימי %קשרי %הדוקי.%
הפרדת הרשויות אינה ער בפני עצמה .היא לא נועדה להבטיח יעילות .מטרתה של
הפרדת הרשויות היא הגברת החירות ומניעת ריכוז כוח בידי גור %שלטוני אחד באופ
העשוי לפגוע בחירות הפרט .עמד על כ השופט  ,Brandeisבציינו לעניי הפרדת
הרשויות:
“
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The purpose was, not to avoid friction, but, by means of the inevitable
friction incident to the distribution of governmental powers among
three departments, to save the people from autocracy” (Myers v.
United States (1926) [59], at p. 293).

הוא הדי באשר לעיקרו של שלטו החוק .עיקרו זה לא בא א להבטיח את
חוקיות המינהל; הוא בא להג על חירותו של הפרט .עמד על כ פרופ' קלינגהופר,
בציינו:
"לאור ההתפתחות ההיסטורית של שלטו החוק ,לא היוותה הדמוקרטיה
מטרתו העיקרית של זה ,אלא אמצעי להשגת מטרה עיקרית אחרת ,והיא:
הבטחת חירות הפרט" )קלינגהופר ] ,[79בעמ' .(107
הנהכיכ ,זכויות האד %מהוות את האד המרכזי של הדמוקרטיה .אי דמוקרטיה
בלא זכויות אד .%אי זו דמוקרטיה א %הרוב שולל מהמיעוט שלא כדי את זכויותיו.
כמוב ,זכויות האד %אינ מוחלטות .דמוקרטיה )מהותית( רשאית לפגוע בזכויות אד%
כדי להגשי %את מטרותיה ,ובלבד שהפגיעה היא בחוק )או עלפיו(; היא מקדמת את
ערכיה של המדינה; היא לתכלית ראויה ולא מעבר למידה הדרושה )ראו :סעי8 0
לחוקיסוד :כבוד האד %וחירותו; סעי 4 0לחוקיסוד :חופש העיסוק וכ ע"א ,6821/93
רע"א  3363 ,1908/94בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' מגדל כפר שיתופי ואח' )להל –
פרשת בנק המזרחי המאוחד ] .(([16רגישות זו לזכויות האד %מובילה למסקנה כי
הפגיעה בזכויות האד ,%אפילו היא מקדמת את ערכיה של המדינה ,אפילו היא לתכלית
ראויה ,ואפילו היא לא מעבר למידה הדרושה – צריכה להיקבע בחוק הקובע את
ההסדרי %הראשוניי %ואי להסתפק בהסמכתה הפורמאלית של הרשות המבצעת
למעשה חקיקה .הנהכיכ ,הדרישה כי החקיקה הראשית תקבע את ההסדרי%
הראשוניי %וחקיקת המשנה או הוראות המינהל יעסקו א בהסדרי הביצוע ,מעוגנת
בצור להג על חירותו של הפרט .אמת ,במשטר דמוקרטי יש לא פע %צור – למע
הגשמת אינטרס הכלל – בפגיעה בזכויות הפרט .ע %זאת ,דרישה היא כי פגיעה זו,
אפילו מוצדקת היא ,תיקבע בחקיקה הראשית ,ולא תימסר לידיה של הרשות המבצעת
עצמה )ראו  ,[90] Schwartzבעמ'  .(61באחת הפרשות האמריקניות נדו חוק שהסמי
את הרשות המבצעת לתת דרכו לאזרח או לסרב לתתו .ביתהמשפט פסק כי יש בכ
פגיעה בחירות הפרט .פגיעה כזו תתאפשר רק א %החוק הפוגע – הוא ולא הרשות
המבצעת – קובע את אמותהמידה העקרוניות להפעלת הסמכות .כותב השופט
:Douglas
“
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715/98 ,3267/97 "בג

הנשיא א' ברק
481 (5)פ"ד נב
The right to travel is a part of the ‘liberty’ of which the citizen cannot
be deprived without due process of law under the Fifth Amendment...
If that ‘liberty’ is to be regulated, it must be pursuant to the lawmaking functions of the Congress... And if that power is delegated,
the standards must be adequate to pass scrutiny by the accepted tests”
(Kent v. Dulles (1958) [60], at pp. 125, 129; See also Shuttlesworth v.
Birmingham (1969) [61]).

 עלפי ה.גישה דומה נוקט ביתהמשפט העליו של קנדה
% הקבועי% התנאי% מוגנת בהתקיי% נית לפגוע בזכות אדRights and Freedoms
 הללו קבוע התנאי כי ההגבלה% בי התנאי.( לצ'רטר1 0בפיסקת ההגבלה הקנדית )סעי
 כי דבר החקיקה, נפסק כי משמעותה של הוראה זו הינה.“prescribed by law” תהיה
P.W. Hogg הראשי חייב לקבוע את אמותהמידה העקרוניות והבסיסיות )ראו
 שהענקת הסמכות לפגוע, מכא.(Constitutional Law of Canada [95], at p. 862
 ובלבד שהיא נעשית במסגרת אמותמידה הקבועות, מוגנת מותרת היא%בזכות אד
:Wilson וLamer ,Dickson  השופטי% כותבי.בחקיקה הראשית
Canadian Charter of

ג

ד

ה

ו

ז

“Where there is no intelligible standard and where the legislature has
given a plenary discretion to do whatever seems best in a wide set of
circumstances, there is no limit ‘prescribed by law’” (Irwin Toy Ltd.
v. Quebec [1989] [71], at p. 982).
The Sunday Times : )ראו%וברוח דומה פסק ביתהמשפט האירופאי לזכויות האד
v. The United Kingdom (1979) [64], at p. 270; Malone v. United Kingdom
 גישתו של בית% זו ג.((1984) [65], at p. 40; Leander v. Sweden (1987) [66]
: כותב ביתהמשפט החוקתי.(132 ' בעמ,[94] Currie המשפט החוקתי בגרמניה )ראו
“Today it is firmly established by the decisions that – without regard
to any requirement of an incrusion [into individual freedom] – in
basic normative areas, and especially when the exercise of basic rights
is at stake, the legislature is required... to make all essential decisions
itself” (49 BVerfGE 39 (1978) [70], at pp. 126-127).

–  העיקרו הדמוקרטי על כל היבטיו – ה זה הייצוגי וה זה הערכי,הנהכיכ
( צריכות% הראשוניי% הוא למסקנה כי אמותהמידה העקרוניות ) ההסדרי0מוביל א
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א

הנשיא א' ברק

להיקבע בחקיקה הראשית .חקיקת המשנה של המינהל והאקטי %האינדיווידואליי%
שלו )הסדרי %משניי (%חייבי %לבצע את אמותהמידה העקרוניות הקבועות בחקיקה
הראשית .מה ה %הסדרי %ראשוניי %אלה ,וכיצד ה %נקבעי ?%לבחינתה של שאלה זו
נפנה עתה.
הסדרי ראשוניי – מה ה?

ב

ג

ד

ה

ו

ז

 .24הכלל הבסיסי בדבר ההסדרי %הראשוניי %קובע ,כפי שראינו ,כי חקיקת משנה
או אקטי %אינדיווידואליי %של המינהל ,המעוגני %בדבר חקיקה ראשי ,צריכי %לקבוע
הסדרי ביצוע )הסדרי %משניי ,(%ואילו המדיניות הכללית ואמותהמידה העקרוניות
)הסדרי %ראשוניי (%צריכות להיקבע בדבר חקיקה ראשי .הטעמי %המונחי %ביסוד
הבחנה זו שבי הסדרי %ראשוניי %למשניי ,%קובעי %את היק 0הפריסה של כל אחד
מה .%שיקולי %של הפרדת רשויות ,שלטו החוק ודמוקרטיה )במובנה הייצוגי והמהותי
ג %יחד( מובילי %למסקנה כי מ הראוי שדבר החקיקה הראשי – המסמי את הרשות
המבצעת לקבוע חקיקת משנה או הוראות מינהל – יקבע את התכנית הכללית ,כ
שחקיקת המשנה והוראות הביצוע יגשימו את שהוסדר באופ עקרוני בחקיקה הראשית.
החוק הוא זה שאמור לקבוע אמותמידה לפתרונ של הכרעות גורליות ,עקרוניות
ומהותיות לחיי הפרט .אכ ,הסדר ראשוני קיי %מקו %שמתו החוק עצמו – עלפי
פרשנותו בדרכי הפרשנות המקובלות – נית להסיק את המיתח %שבגדריו פועלת
הרשות המבצעת ,ואת הכיוו ,העיקרי %או התכלית שאמורי %להנחות את הרשות
המבצעת בפעולתה .עד כמה שהסדרת תחו %מסוי %מחייבת הכרעות עקרוניות ,שיש
בה כדי לקבוע דפוסי %מהותיי %לחיי אד %או חברה ,ראוי שההכרעות ייעשו בדבר
החקיקה הראשי עצמו .אכ ,הסדר ראשוני קיי ,%מקו %שהחוק עצמו קובע עקרונות או
אמותמידה )סטנדרטי (%ברמה גבוהה שצרי להגשי %אות %ברמה נמוכה יותר .רמת
ההפשטה של ההסדר הראשוני משתנה מעניי לעניי .ככל שהפגיעה בחירותו של
הפרט גדולה יותר ,כ אי להסתפק ברמת הפשטה גבוהה מדי ,ונדרש הסדר בחקיקה
הראשית הקובע ,ולו רק באופ כללי ,את מהות הפגיעה או את היק 0הפגיעה בחירות.
כאשר אובייקט ההסדר הוא נושא מורכב ,הדורש מומחיות רבה ,נית לא פע %להסתפק
ברמת הפשטה גבוהה )ראו ,[94] Currie :בעמ'  ,[90] Schwartz ;125בעמ'  42וכ U.
Kischel “Delegation of Legislative Power to Agencies: A Comparative Analysis
”) of United States and German Lawלהל – .(([97] Kischel

 .25בעניי זה ,מ הראוי הוא להעיר שתי הערות :ראשית ,ההבחנה בי הסדר
ראשוני למשני אינה חדה .קיימת איבהירות רבה בקביעת הגבול המבחי בי שני סוגי
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ההסדרי .%כבר ב 1825ציי נשיא ביתהמשפט העליו האמריקני ,השופט ,Marshall
כי:
“The line has not been exactly drawn which separates those important
subjects, which must be entirely regulated by the legislature itself,
from those of less interest, in which a general provision may be made,
and power given to those who are to act under such general
provisions, to fill up the details” (Wayman v. Southard (1825) [62],
at p. 19).

א

ב

וברוח דומה ציי פרופ' קלינגהופר:
"...הגבול המושגי המפריד בי הסדר ראשוני למשני אינו נית להגדרה
כללית ,בדר של חשיבה מופשטת .הוא תלוי בטיבו ובמהותו הספציפית
של העניי המהווה נשוא ההסדרה ,ולכ הקביעה א %הסדר מסויי %הינו
ראשוני או משני לא תיתכ אלא בדר אינדוקטיבית ,שצרי ללכת בה לפי
השכל הישר וחוש ההגיו" )קלינגהופר ] ,[79בעמ' .(122

ג

ד

עמד על כ פרופ' זמיר ,בציינו:
"שאלה קשה היא מה ההבדל ,או מה הגבול ,בי הסדרי %ראשוניי %לבי
הסדרי %משניי .%במידת מה התחומי %מעורבי %זה בזה .הקפדת יתר על
החלוקה בי התחומי %עלולה לשבש את הפעילות המינהלית ולפגוע
בטובת הציבור .לכ ,במקרי גבול צרי יהיה להשיב על השאלה בעיקר על
יסוד איזו בי המשקל של צורכי המינהל וטובת הציבור לבי מידת
הפגיעה בעקרו של שלטו החוק" )זמיר ,הנחיות היוע ] ,[84בעמ' .(354
אכ ,מהות ההסדר ,השלכותיו החברתיות ,מידת פגיעתו בחירות הפרט – כל אלה
משפיעי %על היקפו של ההסדר הראשוני ועל מידת הפירוט הנדרשת ממנו .זאת ועוד:
צורכי המציאות מחייבי %פשרה בי העקרונות לבי חיי היו%יו .%במשטר דמוקרטי
מודרני קשה לקיי %את תורת ההסדרי %הראשוניי %במלוא היקפה .לא פע %מתפשרי%
בשל דרישות היעילות המינהלית ,וזאת כדי להבטיח את טובת הציבור .ע %זאת,
מבחינה עקרונית אי בכ כדי לגרוע מכוחו ומתוקפו של הכלל הבסיסי ,וג %מבחינה
מעשית יש גבול לפשרה ,ובמקרי %מיוחדי %וקיצוניי %אפשר שהכלל הבסיסי יגבר על
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ג

ד

ה
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שיקולי יעילות ,וראוי יהיה לבטל הסדרי %משניי %מ הטע %שאי לה %יסוד בהסדרי%
ראשוניי.%
 .26שנית ,בקביעת של אמותהמידה העקרוניות וקווי המדיניות הכללית ,יש
להכיר במרחב התמרו של המחוקק .כפי שראינו ,ההבחנה בי הסדר ראשוני להסדר
משני אינה ניתנת להגדרה מדויקת .היא משתנה מעניי לעניי .מציאות החיי %מחייבת
לא פע %פשרה בי הכלל הבסיסי לבי צרכי %ושיקולי %אחרי ,%ובעיקר שיקולי יעילות.
אכ ,המחוקק מכיר היטב את המאטריה ,את מידת יכולתו לדו בה לאור הזמ העומד
לרשותו ,ואת הצור להעביר לרשות המבצעת את קביעת %של הסדרי %הדורשי %ידע
ומקצועיות .אי להקפיד בעניי זה ע %המחוקק יתר על המידה .לא פע %יש להסתפק
ברמת הפשטה גבוהה למדי של אמותהמידה וקווי המדיניות .אכ ,בארצותהברית –
שבה נוהג הכלל הבסיסי בדבר ההסדרי %הראשוניי – %הכירו בתיהמשפט לא פע%
ברמות הפשטה גבוהות – שמידת ההכוונה שבה אינה ניכרת – כמקיימות את דרישות
הכלל הבסיסי )ראו ;A.C. Aman, W.T. Mayton Administrative Law [96], at p. 9
 .(Schwartz [90], at p. 42עיקר פועלו של הכלל הבסיסי בדבר ההסדרי %הראשוניי%
לא היה בשלילת כוחה של האצלת סמכות לרשות המבצעת בשל איקיו %דרישות בדבר
פירוט ההסדרי %הראשוניי %בחקיקה הראשית .עיקר פועלו של הכלל הבסיסי בדבר
ההסדרי %הראשוניי %היה במת פירוש מצמצ %להאצלה שהמחוקק קבע )ראו Kischel
 .([97], at pp. 220-223אכ ,בשיטות המשפט שבה מוכר הכלל הבסיסי בדבר
ההסדרי %הראשוניי ,%עיקר פעולתו הינו ככלל פרשנות ,המביא לצמצו %היקפה של
הסמכות שהוענקה לרשות המבצעת .תחולתו של הכלל הבסיסי ככלל חוקתי ,המביא
לבטלות %של חוקי %המסמיכי %את המינהל לקבוע הסדרי %ראשוניי ,%היא מצומצמת.
מעמדו המשפטי של הכלל הבסיסי בישראל

ו

ז

 .27מהו מעמדו המשפטי של הכלל הבסיסי בדבר ההסדרי %הראשוניי %במשפט
הישראלי? בעניי זה יש מקו %להבחי בי שתי תקופות עיקריות :הראשונה ,עד
לחקיקת %של חוקי היסוד בדבר זכויות האד %ופירוש %עלידי ביתמשפט זה בפרשת
בנק המזרחי המאוחד ] ,[16והשנייה ,לאחר חקיקת %של חוקי היסוד בדבר זכויות האד,%
כפי שפורשו עלידינו באותה פרשה.
 .28בתקופה הראשונה היווה הכלל הבסיסי בדבר ההסדרי %הראשוניי %אחד
מכללי המשפט הציבורי בישראל .הוא היה חלק מהמשפט המקובל "נוסח ישראל".
הוא היווה ,בעיקרו של דבר ,כלל של פרשנות .על פ יו ,חזקה פרשנית היא כי
הסמכת
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המינהל לחקיקת משנה או להוראות מינהל ,היא הסמכה לקביעת %של הסדרי %משניי%
בלבד )ראו רובינשטיי ] ,[72בעמ'  .(361על חזקה פרשנית זו עמדתי ,בצייני:
"...משהוענקה סמכות לחקיקת משנה לרשות המבצעת ,ההנחה צריכה
להיות ,כי סמכות זו נועדה לביצוע ההסדרי %הקבועי %בחקיקה הראשית.
החזקה היא איפוא ,כי סמכות לחקיקת משנה היא סמכות להתקי תקנות
ביצוע ) .(secundum legemאי להניח כי תכליתה של הענקת הסמכות
לחקיקת משנה הינה להסמי את המנהל לחקיקת משנה 'מחו לחוק'
) (praeter legemאו לחקיקת משנה 'בניגוד לחוק' ) .(contra legemאכ ,א%
הכנסת הינה 'הרשות המחוקקת' ,הרי רק הסמכה לחקיקת משנה המבצעת
את העקרונות ואמות המידה הבסיסיות )ההסדרי %הראשוניי (%שנקבעו
בדבר החקיקה הראשי ,עולה בקנה אחד ע %עיקרו זה .על כ יש להעמיד
את המחוקק בחזקת מי שמסמי את מחוקק המשנה לקבוע הסדרי%
המבצעי %את העקרונות ואמות המידה הקבועי %בחקיקה הראשית
)'הסדרי %משניי ('%בלבד .כמוב ,חזקה זו ניתנת לסתירה" )ברק פרשנות
במשפט ] ,[76בעמ' .(528
זאת ועוד :ביטוי ממשי לחזקה זו נית למצוא ג %במקרי %שבה %פירש בית
המשפט את לשו החוק על רקע עקרונות היסוד של שיטת המשפט .עקרונות אלה
כללו ,בי השאר ,את העקרונות בדבר הפרדת הרשויות – תו הפרדה בי סמכות
הכנסת כפי שהיא מוצאת ביטוי בחוקיסוד :הכנסת לסמכות הממשלה כפי שהיא
מוצאת ביטוי בחוקיסוד :הממשלה – שלטו החוק והדמוקרטיה )הפורמאלית
והמהותית ג %יחד( .כל אלה היוו "תכלית כללית" של כל דבר חקיקה ,אשר בית
המשפט נת לה משקל פרשני )ראו בג"  693/91אפרת נ' הממונה על מרש האוכלוסי
במשרד הפני ואח' ] ,[17בעמ'  .(769ע %זאת ,תכלית כללית זו עשויה לסגת מקו %שבו
היא מתנגשת ע %תכלית מיוחדת ונוגדת )ראו בג"  1/88 ,953/87פורז נ' ראש עירית תל
אביביפו ואח'; סיעת העבודה בעירית תלאביביפו ואח' נ' מועצת עירית תלאביביפו
ואח' )להל – פרשת פורז ] ,([18בעמ'  .(329הכנסת הייתה רשאית אפוא ,שלא להתחשב

א

ב

ג

ד

ה

ו

בכלל הבסיסי ,ולדחות אותו .היא הייתה מוסמכת להעניק לרשות המבצעת את הסמכות
לקבוע הסדרי %ראשוניי .%בצדק ציי פרופ' קלינגהופר ,כי:
"...בהעדר חוקה ,המחוקק הוא כליכול ,ולכ רשאי הוא להעניק למינהל
כוחות חקיקת משנה כטוב בעיניו .אי הוא מנוע ,מבחינה משפטית ,מללכת
בדר של דלגציות פורמליות :א %הוא יסתפק בכ שיציי בחוק ענייני%
מסויימי %ויסמי את המינהל להסדיר %הסדר תחוקתי באופ חפשי
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לחלוטי ,בלי שהחוק יסדיר %באופ כלשהוא ,אזי לא יהיה בכ כל פג%
משפטי" )קלינגהופר ] ,[79בעמ' .(117
אכ ,בצד ההכרה בכלל הבסיסי בדבר ההסדרי %הראשוניי %ציינו בתיהמשפט ,כי
הכנסת רשאית להסמי את המינהל לקבוע הסדרי %ראשוניי) %ראו ,למשל :בג"
 122/54אקסל ואח' נ' ראש העיר ,חברי המועצה ובני העיר של אזור נתניה )להל – פרשת
אקסל ] ,([19בעמ'  ;1531פרשת עיריית פתחתקוה ] ,[3בעמ'  .(831עמד על כ מ"מ
הנשיא השופט שמגר ,בציינו:
"...הקו ,לפיו יש להגביל את מחוקק המשנה לקביעת הסדרי %משניי%
בלבד ,אינו מאומ תדירות עלידי המחוקק הראשי ,א עלא 0העובדה,
שתופעה זו אינה רצויה מבחינת קיומו של שלטו החוק המהותי ,אי בה
כשלעצמה כדי לפגו %בתקפותה של חקיקת משנה .אמת המידה לתקפותה
של חקיקת משנה עולה בכל מקרה מדברו של המחוקק הראשי; הוא
שמתווה למחוקק המשנה את תחומי הפעולה עלידי הקניית סמכות
פוזיטיבית לבצע אקטי %של חקיקת משנה בנושאי %מוגדרי) "...%פרשת
מיטרני ] ,[2בעמ' .(357
המחוקק רשאי היה אפוא להתעל %מהכלל הבסיסי .הוא היה רשאי להסמי את
הרשות המבצעת לקבוע בחקיקת משנה או בהוראות מינהל הסדרי %ראשוניי .%אכ,
עיו בספר החוקי %מלמד ,כי רבות ה ההסמכות שהמחוקק הראשי הסמי את הרשות
המבצעת לקבוע הסדרי %ראשוניי) %ראו זמיר ,חקיקה מינהלית ] ,[78בעמ'  ;70ברכה
משפט מינהלי ] ,[73בעמ'  .94ראו ג.( [85]”A. Barak “Subordinate Legislation %
הנהכיכ ,החזקה הפרשנית הייתה חזקה הניתנת לסתירה .היא נסתרה בכל אות%
המקרי %שבה %פרשנות החוק המסמי – על רקע תכליותיו המיוחדות והחזקות
הפרשניות האחרות הנוגעות לעניי – הביאה את ביתהמשפט למסקנה ,כי תכליתו
)הכוללת( של החוק הייתה להסמי את הרשות המבצעת לקבוע את ההסדרי%
הראשוניי .%בתקופה ראשונה זו הונחו היועצי %המשפטיי %של משרדי הממשלה על
ידי היוע המשפטי לממשלה לנסח את הצעות החוק ,כ שה תקבענה את ההסדרי%
הראשוניי ,%וכי סמכות הרשות המבצעת תהיה סמכות לקביעת %של הסדרי ביצוע
בלבד .עמד על כ היוע המשפטי לממשלה )פרופ' זמיר( בהנחיה שהוציא ,ובה נאמר,
בי השאר ,כי:
"מ הראוי שהנסחי %של הצעות חוקי %במשרדי הממשלה יתנו דעת,%
לגבי כל הצעת חוק ,לשאלת היחס הראוי בי חקיקה ראשית לחקיקה
משנית.
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העקרו המנחה לעניי זה הוא ,שרצוי כי החוק עצמו יקבע את ההסדרי%
הראשוניי ,%ככל שהדבר נית עלפי מהות הנושא בנסיבות העניי ,ואילו
מתקי התקנות יוסמ לקבוע בתקנות רק הסדרי %משניי) %כלומר ,תקנות
ביצוע(" )זמיר ,הנחיות היוע ] ,[84בעמ' .(346

א

ע %זאת ,הייתה זו "הנחיה" שהכנסת הייתה רשאית לסטות ממנה.
 .29הנהכיכ ,בתקופה הראשונה ,השאלה המרכזית שהתעוררה לא הייתה א%
רשאית הרשות המחוקקת להסמי את הרשות המבצעת לקבוע הסדרי %ראשוניי.%
התשובה הברורה על שאלה זו הייתה בחיוב .בתקופה זו ,השאלה המכרעת הייתה ,א%
הרשות המחוקקת הסמיכה ,הלכה למעשה ,את הרשות המבצעת לקבוע הסדרי%
ראשוניי .%הייתה זו אפוא שאלה שהתשובה עליה הינה בפרשנותו של החוק המסמי .
בעניי זה ,גדר הספקות היה ,מהי עוצמתה של החזקה ,שלפיה ההנחה הינה כי המחוקק
הראשי לא הסמי את מחוקק המשנה לקבוע הסדרי %ראשוניי .%שאלת המפתח הייתה
אפוא ,כיצד נית לסתור את החזקה כי ההסדרי %הראשוניי %צריכי %להיקבע עלידי
הכנסת עצמה.
 .30לשאלה זו לא נתנה ההלכה הפסוקה תשובה כוללת .דומה שהתפתחה הבחנה
בי חקיקת משנה והוראות מינהל שאינ פוגעות בזכויות אד %לבי חקיקת משנה
והוראות מינהל הפוגעות בזכויות אד .%בחקיקת משנה והוראות מינהל מהסוג הראשו,
עוצמתה של החזקה בדבר ההסדרי %הראשוניי %הייתה חלשה למדי .לא כ בחקיקת
משנה והוראות מינהל הפוגעות בזכויות האד .%כא התפתח קו ברור של פסיקה אשר
קבע כי במקו %שההסדר החקיקתי פוגע בחירותו של הפרט ,נדרש בדר כלל כי
הסמכתו של המינהל בחקיקה הראשית תהא ברורה ,מפורשת וחדמשמעית .עמד על
כ מ"מ הנשיא השופט שמגר ,לעניי חקיקה ראשית המסמיכה חקיקת משנה לפגוע
בחופש העיסוק:
"...הסמכה לעניי זה משמעותה 'הסמכה מפורשת' וכשלעצמי כוונתי בכ
א ורק למקרה ,בו אומר המחוקק הראשי ברורות ומפורשות ,כי הוא
מסמי את מחוקק המשנה להתקי תקנות הקובעות איסורי %או הגבלות על
העיסוק במקצוע פלוני...
...לאור העדרה של חוקה ,הקובעת מעמד המשפטי של זכויות היסוד
האזרחיות  ,אי כיו %הגבלה על ההוראות  ,אות נית לכלול ב חקיקה
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הראשית הרגילה )למעט תחומי %מעטי – %ראה למשל סעי 4 0לחוקיסוד:
הכנסת( ,א חקיקת משנה שואבת כוחה א ורק מדבר ההסמכה של
המחוקק הראשי ,וכאשר מדובר על נושאי ,%שעניינ %הגבלת של חירויות
היסוד ,אי מחוקק המשנה מוסמ לפעול ,לדעתי ,בתחו %האמור ,אלא א%
הוקנתה לו עלידי המחוקק הראשי סמכות ברורה ,גלויה ומפורשת לטפל
בסוגיה האמורה בדר! ההגבלה או האיסור ,לפי העניי) "...פרשת מיטרני
] ,[2בעמ' .(358359

גישה זו אינה מוגבלת א לחקיקה ראשית המסמיכה את מחוקק המשנה לפגוע
בחופש העיסוק .גישה זו הינה – כפי שנקבע בפרשת מיטרני ] – [2בעלת אופי כללי,
וחלה בכל מקרה שבו ההסמכה היא לפגיעה בחירויות יסוד של האד) %ראו :פרשת
אקסל ] ,[19בעמ'  ;1531בג"  200/57ברנשטיי נ' המועצה המקומית ביתשמש ],[20
בעמ'  ;268בג"  124/70שמש ואח' נ' רש החברות ] ,[21בעמ'  ;513בג" 144/72
ליפבסקי – הליפי נ' שר המשפטי ] ,[22בעמ'  ;723בג"  333/85אביאל ואח' נ' שר
העבודה והרווחה ואח' )להל – פרשת אביאל ] ,([23בעמ'  ;600פרשת "פרי העמק" ],[4
בעמ'  .(561עלכ הוחלה גישה זו – הדורשת הסמכה ברורה ,מפורשת וחדמשמעית,
כדי להסמי את הרשות המבצעת לפגוע בחירותו של הפרט – ג %לעניי פגיעה בחופש
הביטוי )ראו :ע"א  723/74הוצאת עיתו "האר" בע"מ ואח' נ' חברת החשמל לישראל
בע"מ ואח' ] ,[24בעמ'  ;295ד"נ  9/77חברת החשמל לישראל בע"מ ואח' נ' הוצאת עיתו
"האר" בע"מ ואח' ] ,[25בעמ'  ,(359בזכות לשוויו )ראו בג"  301/63שטרייט נ' הרב
הראשי לישראל ואח' ] ,[26בעמ'  ,(639ובזכות הקניי )בג"  249/64ברו! נ' מנהל המכס
והבלו ואח' ] ,[27בעמ'  ;489פרשת אביאל ] ,[23בעמ'  .(595קו פסיקה זו הביא להגנה
מוגברת על חירותו של הפרט .הסמכתו של המחוקק הראשי התפרשה בדר כלל
כמאפשרת פגיעה בחירות הפרט רק א %ביטויה היה מפורש ,ברור וחדמשמעי .ע%
זאת ,במקו %שההסמכה הייתה מפורשת ,ברורה וחדמשמעית – כגו ,שהחקיקה
הראשית קבעה כי מחוקק המשנה רשאי להגביל עיסוק פלוני – זו התפרשה כסמכות
לחקיקת משנה הכוללת בחובה ג %את הכוח לקבוע הסדרי %ראשוניי) %ראה פרשת
מיטרני ] ,[2בעמ' .(358359
 .31התקופה השנייה מתחילה ע %חקיקת %של חוקי היסוד בדבר זכויות האד%
ופירוש %בפרשת בנק המזרחי המאוחד ] .[16אכ ,ע %חקיקת %של חוקיסוד :כבוד
האד %וחירותו וחוקיסוד :חופש העיסוק חל שינוי מהותי במעמד של זכויות האד%
שעוגנו בחוקי %אלה .ה קיבלו מעמד חוקתיעלחוקי )ראו :פרשת בנק המזרחי
המאוחד ] [16וכ :בג"  3914/92לאה לב ואח' נ' בית הדי הרבני האזורי בתלאביביפו
ואח' )להל – פרשת לב ] ,([28בעמ'  ;503בג"  454 ,453/94שדולת הנשי בישראל נ'
ממשלת
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ישראל ואח' ] ,[29בעמ'  ;526בג"  5394/92הופרט נ' "יד וש" ,רשות הזיכרו לשואה
ולגבורה ] ,[30בעמ'  ;362363בג"  878 ,726/94כלל חברה לביטוח בע"מ ואח' נ' שר
האוצר ואח' ] ,[31בעמ'  ;465בג" " 1255/94בזק" ,החברה הישראלית לתקשורת בע"מ נ'
שרת התקשורת ] ,[32בעמ'  ;680בג"  5707 ,5706 ,5319/97קוג ואח' נ' הפרקליט הצבאי
הראשי; זמוטובסקי ואח' נ' מדינת ישראל ואח'; קאופמ ואח' נ' הפרקליט הצבאי הראשי
ואח' ] ;[33בג"  83/95 ,1064/94קומפיוטסט ראשל"צ ) (1986בע"מ ואח' נ' שר התחבורה
ואח' ] ,[34בעמ'  ;814815ע"א " 239/92אגד" אגודה שיתופית לתחבורה בישראל בע"מ נ'
משיח ואח' ] ,[35בעמ'  ;71בג"  4541/94מילר נ' שר הבטחו ואח' ] ,[36בעמ' .(131 ,110
אכ ,בעקבות שני חוקי היסוד בדבר זכויות האד %והפירוש שנית לה %בפרשת בנק
המזרחי המאוחד ] [16התרחשה קונסטיטוציונליזציה של המשפט הישראלי )ראה:
פ' רדאי "חוקתיזציה של דיני העבודה" ] ;[86ר' בישראל "השלכות חוקי היסוד על
משפט העבודה ומערכת יחסי העבודה" ] ;[87א' יור "המהפיכה החוקתית במיסוי
בישראל" ] ;[88א' ברק "הקונסטיטוציונליזציה של מערכת המשפט בעקבות חוקי
היסוד והשלכותיה על המשפט הפלילי )המהותי והדיוני(" ] .([89זכויות האד%
החוקתיות מקרינות עצמ )במישרי או בעקיפי( לכל ענפי המשפט )ראה פרשת לב
] ,[28בעמ'  .(503על משמעותה של קונסטיטוציונליזציה זו עמדתי באחת הפרשות,

בצייני:

א

ב

ג

ד

"משמעותה של קונסטיטוציונליזציה זו היא ,כי כל ענ 0משפטי וכל נורמה
משפטית מושפעי %מההסדרי %החוקתיי %בדבר זכויות האד .%זכויות
האד %החוקתיות מקרינות עצמ על כל ענפי המשפט ומשפיעות על כל
הנורמות המשפטיות" )בש"פ  537/95גנימאת נ' מדינת ישראל ] ,[37בעמ'
.(421

ה

ובפרשת בנק המזרחי המאוחד ] [16ציינתי:
"התרחשה קונסטיטוציונליזציה של המשפט הישראלי .זכויות האד%
החוקתיות מקרינות עצמ לכל ענפי המשפט )הציבורי והפרטי( ומשפיעות
על מהות .%א %בעבר נגזרו זכויות האד %מההסדרי %בענפי המשפט
השוני ,%הרי מעתה ייגזרו ענפי המשפט השוני %מזכויות האד %החוקתיות"
)ש ,בעמ' .(447
שינויי %אלה משפיעי %על "מעמדו" המשפטי של הכלל הבסיסי ,שלפיו ההסדרי%
הראשוניי %צריכי %להיקבע בחקיקה ראשית .על מלוא היקפ %של שינויי %אלה אי לנו
צור לעמוד בפסקדיננו זה ,שהרי סמכותו של שר הביטחו מעוגנת בדבר החקיקה
שקד %לשינויי %החוקתיי ,%ואשר תוקפו נשמר כחלק מהדי היש .עלכ ,אי לנו צור
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לנקוט עמדה באשר ליחס שבי הפעלת סמכותו של שר הביטחו לבי הזכויות
המעוגנות בחוקי היסוד .די א %נציי כי יש בחוקי היסוד על דבר זכויות האד %כדי
לחזק את הכלל הבסיסי .חיזוק זה מתבטא בכ כי החזקה הפרשנית ,שלפיה ההנחה
הינה שתכליתו של החוק לא הייתה להעניק לרשות המבצעת סמכות לקבוע הסדרי%
ראשוניי %מקבלת עוצמה נוספת .אכ ,הסמכה שבחוק לקביעת %של הסדרי %ראשוניי%
בחקיקת משנה עומדת בעינה .תוקפה לא נפגע .חוקי היסוד החדשי ,%עלפי פירוש%
בפרשת בנק המזרחי המאוחד ] ,[16אי בכוח %לפגוע בתקפותה של ההסמכה הישנה .ע%
זאת – בהיעדר הוראה מפורשת לסתור – יש לעשות מאמ פרשני – במקו %שהוא
אפשרי – עלמנת לתת להסמכה זאת פרשנות מצמצמת ,באופ שהיא תופעל ,ככל
שנית ,ברוח הכלל הבסיסי בדבר הסדרי %ראשוניי .%ברוח זאת ,יש מקרי %שבה%
הרשות המבצעת צריכה להימנע מהכרעות עקרוניות בסוגיות חברתיות בסיסיות,
השנויות במחלוקת ציבורית קשה ,ולהניח את ההכרעה לרשות המחוקקת .טול ,למשל,
דחיית שירות לנשי %אשר שירות בשנה פלונית אינו דרוש .דבר זה נתו הוא לשיקולו
של שר הביטחו .תהא זו החלטה בעלת אופי פרגמטי ,המעוגנת בצרכי %של שנה
פלונית ,ולא החלטה שנועדה לפתור באופ עקרוני וכללי את הסוגיה החברתית הקשה
והשנויה במחלוקת בדבר השירות של נשי %בצבא .אכ ,השר אינו רשאי לקבל הכרעה
כוללת שלפיה נשי %בכלל ,או נשי %נשואות ,או נשי %שטעמי %שבהכרה דתית מונעי%
מה מלשרת שירות ביטחו ,לא תשרתנה בצבא .עניי זה הוא לכנסת ,אשר צריכה
לקבוע ,כחלק מההכרעות החברתיות המוטלות עליה ,את עמדת המדינה בעניי זה.
אכ ,דר זו נקטה הכנסת לעניי פטור משירות של נשי %נשואות )סעי 39 0לחוק שירות
בטחו( או של נשי %המבקשות פטור מטעמי %של הכרה דתית )סעי .(40 0הוא הדי
לעניי דחיית שירות %של גברי .%עד כמה שהשיקול הוא בעל אופי פרגמטי – שעשוי
להשתנות מעת לעת – הוא יוכל להתקבל עלידי שר הביטחו .א עד כמה שהשיקול
נועד לפתור בעיה חברתית כללית השנויה במחלוקת ציבורית קשה ,הוא צרי להיות
מעוג בהסדר ראשוני שבחקיקה הראשית .ודוק :גישתנו זו אי משמעותה שהרשות
המבצעת אינה רשאית לקבוע מדיניות כללית להפעלת סמכותה .בדר כלל קביעתה של
מדיניות כללית עלידי הרשות המבצעת מותרת היא וראויה .גישתנו הינה ,כי יש
ענייני ,%מיוחדי %במינ ,%שבה %לא קנתה הרשות המבצעת סמכות לקבל הכרעות
עקרוניות בשאלות יסוד המפלגות את החברה הישראלית .יש ענייני %כאלה ,שבה%
ההכרעות צריכות להתקבל בכנסת ,תו שהרשות המבצעת צריכה להסתפק במדיניות
לביצוע .מבחינה מעשית ,פירוש הדבר ,בדר כלל ,שביתהמשפט נות פירוש צר
לסמכות שהחוק מעניק לרשות המבצעת .כ נוהגי %בתימשפט ג %באות שיטות
משפט שבה לכלל הבסיסי תוק 0חוקתי ולא רק תוק 0פרשני .כותב  Kischelלעניי
הגישה המקובלת בארצותהברית:
“
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פ"ד נב)481 (5
The question whether a delegation is so broad that its constitutionality
becomes doubtful, depends first on an interpretation of the exact
scope of the statutorily conferred powers. Here, it is of course
possible for a court to accept a very broad interpretation, and to then
declare even this maximum to be constitutional. Today, however, the
Court takes the opposite path. The Court circumvents possible
delegation problems by making a narrow interpretation of statutory
language, thus using the delegation doctrine as an Ashwander like
principle“ (Kischel [97], at p. 222).

ורוח דומה נוקטי %בתיהמשפט הגרמניי ,[97] Kischel) %בעמ'  .(232א 0אנו נקטנו
גישה זו ,תו אימו הילכת Ashwander v. Tennesse Valley Authority ) Ashwander
] ,((1936) [63היא ההלכה הקובעת כי יש לעשות כל מאמ פרשני לגיטימי ,כדי למנוע
בטלותו של חוק .בצטטו הלכה זו ציי הנשיא שמגר ,בפרשת בנק המזרחי המאוחד ],[16
בעמ'  ,350כי "כאשר תוקפו של חוק ...מועלה לדיו ,ואפילו א %מועלה ספק רציני
בדבר חוקתיותו ,הרי כלל מנחה מרכזי הוא שבית המשפט יבדוק תחילה א %אפשרית
פרשנות סבירה ,אשר לאורה נית להימנע מ ההכרעה בשאלה" .ביתמשפט זה נוהג
עלפי גישה פרשנית זו בפרשו דבר חקיקה )ראו :בג"  4562/92זנדברג נ' רשות השידור
ואח' ] ,[38בעמ'  ;815 ,814 ,810בג"  8195 ,7111/95מרכז השלטו המקומי ואח' נ' הכנסת
ואח' ] ,[39בעמ'  ;496בג"  3434/96הופנונג ואח' נ' יושבראש הכנסת ואח' ] ,[40בעמ'
 ;67בג"  5503/94ל' סגל נ' ואח' יושבראש הכנסת ואח' ] ;[41בג"  450/97תנופה שרותי
כוח אד ואחזקות בע"מ ואח' נ' שר העבודה והרווחה ] .([42כמוב ,נית יהא לנקוט גישה
זו רק א %לשו החוק מאפשרת פירוש מצמצ %זה .אי לאנוס את לשו החוק ואי לעוות
את כללי הפרשנות .א במסגרת כללי הפרשנות המקובלי ,%יש לבחור באותה אופציה
פרשנית העולה בקנה אחד ע %הכלל הבסיסי בדבר הסדרי %ראשוניי.%

א

ב

ג

ד

ה

ו

מ הכלל אל הפרט

 .32חוק שירות בטחו קובע את חובת שירות הביטחו )שירות סדיר או שירות
מילואי .(%הוא קובע את היק 0החובה ואת דרכי הגשמתה .בצד הוראות אלה קבועה
סמכותו של שר הביטחו לדחות שירות ביטחו או לפטור ממנו .הוא רשאי לעשות כ:
"...מטעמי %הקשורי %בהיק 0הכוחות הסדירי %או כוחות המילואי %של
צבאהגנה לישראל ,או מטעמי %הקשורי %בצרכי החינו  ,ההתיישבות
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הבטחונית או המשק הלאומי ,או מטעמי משפחה או מטעמי %אחרי"...%
)סעי 36 0לחוק שירות בטחו(.
הא %רשאי שר הביטחו לעשות שימוש בסמכותו זו ,ולדחות את שירות הביטחו
של תלמידי ישיבה ש"תורת %אומנות "%בהיק 0ובמידה שאליה %הגענו כיו ?%שאלה זו
עניינה בחלוקת הסמכויות בי הרשות המחוקקת לרשות המבצעת ,והיא מתמקדת
בשאלה א %קביעת העקרונות ואמותהמידה המכריעי %בשאלה החברתית בדבר דחיית
שירות %של תלמידי ישיבה ש"תורת %אומנות ,"%לא צריכה להיקבע עלידי הרשות
המחוקקת עצמה ,כחלק מההסדרי %הראשוניי %שעליה לקבוע.
 .33שאלה זו אינה חדשה עמנו .עמד עליה הנשיא לנדוי בעתירה הנוגעת לדחיית
גיוס %של תלמידי ישיבה ש"תורת %אומנות "%ושקדמה לפרשת רסלר ] .[1הנשיא לנדוי
– בגדר בקשה לדיו נוס – 0העמיד את השאלה א" %העני דנ היה טעו ...הכרעה
בחוק מפורש ,אחרי דיו ממצה בכנסת ,ואי להכריע בו בהחלטה מינהלית של שר
הביטחו וא 0לא בהחלטת הממשלה כרשות המבצעת ,לש %ביצוע ההסכ%
הקואליציוני" .הוא ציי ,כי "זו ...טענה ,שלדעתי ראויה היתה להישמע" )ד"נ 2/82
רסלר ואח' נ' שר הביטחו ,מר אריאל שרו ] ,[43בעמ'  .(711712היא לא הוכרעה על
ידיו ,שכ היא לא נידונה בפסקהדי נושא העתירה לדיו הנוס 0והיא לא נכללה
בבקשה לדיו נוס.0

ה

 .34בפרשת רסלר ] [1נידונה שאלה זו .ציינתי בפסקדיני ,כי מכוח עקרו שלטו
החוק ראוי הוא כי "הסדרי %ראשוניי "%ייקבעו בחקיקה הראשית ובמפורש ,ושלא
תוענק הסמכה כללית למחוקק המשנה לקבוע בעצמו את ההסדרי %הראשוניי) %פרשת
רסלר ] ,[1בעמ'  .(502הוספתי בפסקדיני ,כי:

ו

"...רצוי היה הדבר ,מכוח עקרונותיו של 'משטר דמוקרטיפרלמנטרי
אמיתי' ,כי הכנסת תנקוט עמדה מפורשת בשאלת דחיית גיוס %של בחורי
ישיבות ,ולא תסתפק בהסמכה כללית וגורפת של שר הביטחו לית דחיית
שירות 'מטעמי %אחרי) "...'%ש ,בעמ' .(502

ז

ע %זאת הדגשתי כי "אי אני סבור ,כי נית לומר ,שהימנעותה של הכנסת מלקבוע
ההסדרי %הראשוניי %והימנעותה מהטלת פיקוח על הסדריו של שר הביטחו,
משמעות שלילתה של אותה הסמכה כללית" )ש( .הדגשתי כי "משקבע המחוקק ,כי
'מטעמי %אחרי '%עשויי %לשמש עילה לדחיית שירות ביטחו ,ממילא הסמי בכ את
שר הביטחו לקבוע ,מה ה %טעמי %אחרי %אלה" )ש( .ציינתי ,כי "'הטעמי %האחרי'%
אינ %קשורי %בטעמי ביטחו דווקא ,וה %משתרעי %ג %על טע %לא בטחוני .בי אלה
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)ש ,בעמ'

נכללי ,%לדעתי ,ג %טעמי %שבדת"...
הזכרתי את פרשת רסלר ] ,[1תו שציינתי:

 .(502503בפרשה מאוחרת יותר

א

"רבי %ה %הענייני %בחיינו ,שבעבר הוסדרו בחקיקת משנה ,ושמ הראוי
להסדיר %בחקיקה ראשית .די א %אזכיר את שאלת הגיוס של בחורי
הישיבה לצבא .נטע בפנינו ,בעניי אחרו זה ,כי עניי חשוב הוא ,ומ
הראוי שיוסדר בחקיקה הראשית .הסכמנו לכ  .ע %זאת קבענו ,כי היעדר
קיומ %של הסדרי %ראשוניי %בחקיקה הראשית אינו פוסל את חקיקת
המשנה בעניי זה) "...פרשת חורב ] ,[6בעמ' .(76
הנהכיכ ,הדי בעניי זה נפסק בעבר .השאלה הניצבת בפנינו הינה א %הנסיבות
החדשות – בי אלה העובדתיות )שעניינ הגידול במספר תלמידי ישיבה ששירות%
נדחה והרחבת היק 0הזכאי %לדחייה( ,ובי אלה המשפטיות )חיזוק כוחו הפרשני של
הכלל הבסיסי( – מצדיקות מסקנה שונה .הדגשנו בפרשת רסלר ]) [1לעניי סבירות
החלטתו של שר הביטחו( כי "הכמות עושה איכות" )ש ,בעמ'  .(505כיצד משפיעי%
כל אלה על השאלה הניצבת עתה לפנינו? לבחינתה של שאלה זו אעבור עתה.
 .35נקודת המוצא שלי הינה – בעקבות פסקהדי בפרשת רסלר ] – [1כי הסמכות
הנתונה לשר הביטחו לדחות את שירות הביטחו בשל "טעמי %אחרי ,"%כוללת
בחובה ג %את הסמכות לדחות את שירות הביטחו של תלמידי ישיבה ש"תורת%
אומנות ."%אמת ,חוק שירות בטחו אינו כולל אמותמידה שבגדריה תופעל הסמכות
האמורה .לפנינו מקרה קיצוני ביותר של האצלה לרשות המבצעת ,בלא שהחקיקה
הראשית תכלול בחובה הנחיה כלשהי לשר הביטחו באשר להסדרי %הראשוניי.%
במסגרת פרשנותה של הוראה זו כיו ,%מקובל עליי כי עקרונית ,שר הביטחו רשאי
לדחות גיוס %של תלמידי ישיבה ש"תורת %אומנות ."%ע %זאת ,שיקולדעתו צרי
להיות מופעל תו התחשבות בכלל הבסיסי בדבר ההסדרי %הראשוניי .%זהו כלל
פרשני ,המשפיע על השיקולי %שאות %צרי שר הביטחו להביא בחשבו .בעניי זה
מתבקשת המסקנה הפרשנית ,כי היק 0שיקולדעתו של שר הביטחו הוא במסגרת
הכלל הבסיסי .בכוחו לית דחיית שירות לתלמידי ישיבה ש"תורת %אומנות ,"%א
דחייה זו צריכה להתקבל במסגרת הכרעה לאומית אשר הכנסת צריכה לקבל באשר
לעמדתה של מדינת ישראל בסוגיה החברתית השנויה במחלוקת שעניינה גיוס %של
בחורי ישיבה ש"תורת %אומנות ."%הננו סבורי %כי לאור אופייה המיוחד של שאלת
גיוס %של בחורי הישיבה ש"תורת %אומנות ,"%ההכרעה העקרונית בה צריכה להיעשות
עלידי בית הנבחרי ,%ולא עלידי שר הביטחו .שיקולדעתו של שר הביטחו צרי
להיות מופעל בסוגיות הפרטניות ,במסגרת ההכרעה העקרונית שנתקבלה עלידי
הכנסת.
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ההכרעה הלאומית

א

ב

ג

ד

ה

 .36דחיית הגיוס של תלמידי ישיבה ש"תורת %אומנות "%שנויה במחלוקת
בישראל .אי בה הסכמה לאומית .אי זו רק מחלוקת בי דתיי %לשאינ %דתיי .%במחנה
הדתי עצמו קיימות דעות שונות ומגוונות .עמדתי על כל אלה בפרשת רסלר ] ,[1בצייני:
"יש הגורסי ,%כי המדינה לא תיכו בלעדי דחיית גיוס ,%ויש הגורסי ,%כי
המדינה לא תיכו בלעדי גיוס .%יש הרואי %בדחיית גיוס %מעשה אציל,
ויש הרואי %בכ מעשה שפל .אי בסוגיה קונסנסוס חברתי" )ש ,בעמ'
.(505
הקרע אינו א אידאולוגי .הוא קשור בהתנגשות בי זכויות אד ,%בינ לבי עצמ.
מחד גיסא עומד עקרו השוויו ,שעלפיו צריכי %כל בני החברה לתרו %באופ שווה
לביטחונה .המצב הקיי ,%שבו חלקי %ניכרי %אינ %מסכני %את חייה %למע ביטחו
המדינה ,גור %להפליה קשה ולתחושת קיפוח עמוקה .אכ ,השוויו הינו "...מנשמת
אפו של המשטר החוקתי שלנו כולו" )השופט לנדוי בבג"  98/69ברגמ נ' שר האוצר
ואח' ] ,[44בעמ'  .(698זהו עיקרו "...השלוב ושזור בתפיסות היסוד המשפטיות שלנו
ומהווה חלק בלתינפרד מה" )השופט שמגר בבג"  ,114/78המ'  510 ,451/78בורקא נ'
שר האוצר ואח' ] ,[45בעמ'  .(806בצדק ציי המשנה לנשיא השופט אלו ,כי:
"...העיקרו של שוויו זכויות וחובות לכל אזרחיה של מדינת ישראל הוא
ממהותה ומאופיה של מדינת ישראל" )ע"ב  2/88ב שלו ואח' נ' ועדת
הבחירות המרכזית לכנסת השתיעשרה ואח' ] ,[46בעמ'  ;272ראו ג %פסק
דינו בבג"  153/87שקדיאל נ' השר לענייני דתות ואח' ].([47
ובפרשה אחרת ציינתי:

ו

ז

"...השוויו הוא ער יסודי לכל חברה דמוקרטית' ,אשר המשפט של כל
מדינה דמוקרטית שוא ,0מטעמי %של צדק והגינות ,להמחישו... '...הפרט
משתלב למירק %הכולל ונושא בחלקו בבניית החברה ,ביודעו שג%
האחרי %עושי %כמוהו .הצור להבטיח שוויו הוא טבעי לאד .%הוא
מבוסס על שיקולי %של צדק והגינות .המבקש הכרה בזכותו ,צרי להכיר
בזכותו של הזולת לבקש הכרה דומה .הצור לקיי %שוויו הוא חיוני
לחברה ולהסכמה החברתית שעליה היא בנויה .השוויו שומר על השלטו
מפני השרירות .אכ ,אי ל גור %הרסני יותר לחברה מאשר תחושת בניה
ובנותיה ,כי נוהגי %בה %איפה ואיפה .תחושת חוסר השוויו היא מהקשה
שבתחושות.
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היא פוגעת בכוחות המאחדי %את החברה .היא פוגעת בזהותו העצמית של
האד) "...%פרשת פורז ] ,[18בעמ' .(332
מאיד גיסא עומדת הזכות בדבר חופש הדת .חופש זה כולל בחובו ,בי השאר ,את
החופש לקיי %את מצוות הדת ודרישותיה .יש טענה שגיוס כפוי של בחור ישיבה
ש"תורתו אומנותו" יכול לפגוע בחופש הדת שלו .הוא עשוי לפגוע ג %ברגשותיו
הדתיי ,%אשר ג %בה %יש להתחשב )ראו פרשת חורב ].([6
 .37שאלת גיוס %של תלמידי ישיבה ש"תורת %אומנות "%אינה א בעיה
אידאולוגית שזכויות האד %מתנגשות בה .זו הפכה להיות בישראל לבעיה חברתית
ממדרגה ראשונה .תלמידי ישיבה ש"תורת %אומנות ,"%המקבלי %דחייה של שירות%
הצבאי ,אינ %רשאי %לעבוד .האמצעי %העומדי %לרשות – %ולרשות משפחותיה– %
ה %דלי .%העוני הוא נחלת .%אי ה %משתלבי %במעגל העבודה .ג %אלה שנושרי%
מההסדר אינ %נקלטי %בשוק העבודה ,שכ חוששי %ה %מגיוס %לצבא ,והבטלה היא
א %כל חטאת .נוצרת אוכלוסיה שלמה שאינה משתלבת בשוק העבודה והמגבירה את
העוני ואת התלות בהקצבות הבאות מהמדינה ומגורמי %פרטיי .%נוצרת אפוא בעיה
חברתית ממדרגה ראשונה.
 .38גיוס %של תלמידי ישיבה ש"תורת %אומנות "%מעורר ג %בעיה חברתית
צבאית לא פשוטה .היא קשורה לשיקולי %הצבאיי %שבקליטת %של מתגייסי %אלה.
הא %רצוי הוא לצבא לגייס תלמידי ישיבה אלה? הא %יעיל הוא לגייס ?%הא %רצוי
ויעיל הוא לגייס חלק מה ,%כגו אלה שיימצאו כשירי %לשירות צבאי או אלה שנפלטו
בפועל מ הישיבות? וא %תאמר שגיוס %אינו יעיל ,מה משקלו של שיקול זה לעומת
השיקולי %האחרי %שעליה %עמדנו? לא פע %מגייס הצבא יוצאי צבא א 0שהיעילות
הצפויה של שירות %נמוכה ואפילו נמוכה מאוד .הוא עושה כ מטעמי %שוני .%האי
לנקוט ג %בעניי שלפנינו דר דומה? והאי אפשרות להגביר את היעילות עלידי
הכנת של מסגרות מיוחדות לתלמידי ישיבה? הא %כדאי מאמ זה בהתחשב באורח
חייה %של תלמידי הישיבות?
 .39הפתרו לבעיות אינו פשוט כלל ועיקר .הוא מעורר שאלות עקרוניות,
חברתיות וצבאיות סבוכות .גישתנו הינה כי ההכרעה בשאלות אלה צריכה להיעשות
עלידי הרשות המחוקקת .בשאלה לאומית נוקבת זו צריכה להכריע הכנסת .רק כ נית
יהיה לבטא "...את הקונצנזוס האופטימלי שיאפשר חיי %בצוותא) "...חברי השופט אור
בפרשת מיטראל ] ,[15בעמ'  ;(498רק כ נית יהיה "...לבחו את הסוגיה על כל
היבטיה ,תו בדיק ה של האלטרנטיבות השונות" )בג"  373 , 391 , 370 ,355/79קטל
ואח' נ'
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שירות בתי הסוהר ואח' ] ,[48בעמ'  .(303אכ ,אל לה לכנסת להעביר את ה” “buckלשר

א

ב

ג

ד

ה

ו

ז

הביטחו .עליה להכריע בשאלה כדי .כ פועלת שיטת משפט הנאמנה להפרדת
הרשויות ,המקיימת שלטו חוק ,ושהשיקול הדמוקרטי הוא חלק מה"][צופ הגנטי של
כל הנורמות המחייבות במשפט ישראל" )חברי השופט חשי בפרשת נבואני ],[12
בעמ'  .(121למותר לציי ,כי לגו 0השאלות הצריכות הכרעה איננו נוקטי %כל עמדה,
ואי בציו האופציות החברתיות השונות משו %נקיטת עמדה באשר לחוקתיות .זו
תיבח עלפי המסגרת החוקתית אשר בגדריה ישתבצו ההסדרי %החברתיי.%
 .40הא %מתיישבת גישתנו זו ע %סמכותו של שר הביטחו לדחות שירות צבאי
בשל "טעמי %אחרי ?"%ניצבי %אנו בפני בעיה פרשנית .עלינו לפרש את סמכותו של
שר הביטחו על רקע הצור להגשי ,%בדר פרשנית ,את הכלל הבסיסי בדבר הסדרי%
ראשוניי .%פרשנות זו מובילה אותנו למסקנה כי סמכותו של שר הביטחו צריכה
להיות מופעלת בעקבות ההכרעות החברתיות הקשות שיתקבלו אצל המחוקק .שר
הביטחו עצמו אינו רשאי ליטול לעצמו סמכות הכרעה זו .אכ ,הבעיה האידאולוגית
והחברתית הקשורה בגיוס %של תלמידי ישיבה ש"תורת %אומנות "%והפתרונות
השוני %לה ,צריכה למצוא את פתרונה עלידי פעולות חקיקה של הגו ,0שעלפי מבנה
המשטר הדמוקרטי שלנו ,צרי להתמודד ע %בעיות מסוג זה .גו 0זה אינו הרשות
המבצעת .גו 0זה בישראל הוא הרשות המחוקקת.
 .41הא %מתיישבת מסקנתנו זו ע %פסקדיננו בפרשת רסלר ] ?[1דומה בעיניי
שהתשובה היא בחיוב .הדגשנו בפרשת רסלר ] [1כי "הכמות עושה איכות" )ש,
בעמ'  .(505מאז פסקדיננו בפרשת רסלר ] [1גדל היקפו של ההסדר ,עד שהוא הפ
לבעיה לאומית .הוא לא הוצג בפנינו בתור שכזה בפרשת רסלר ] .[1עיקר מעייננו
בפרשת רסלר ] [1היו בעיות המעמד והשפיטות .גופה של הבעיה בדבר גיוס תלמידי
הישיבה לא הוצג בפנינו כבעיה לאומית בעלת דחיפות ממדרגה ראשונה .מאז פרשת
רסלר ] [1גדל מספר %של תלמידי ישיבה ששירות %הצבאי נדחה .שיעור יוצאי הצבא
ששירות %נדחה מטע %זה מכלל המתגייסי %הל וגדל .המגמה נמצאת בעלייה ,ויש
בסיס להניח כי היא תמשי כ בעתיד .ג %סוג יוצאי הצבא המקבלי %דחיית שירות
השתנה במובני %מסוימי .%כ  ,למשל ,הורחב ההסדר למי שלא למדו בישיבה אלא
בבית ספר תיכו דתי ,וניגשו לבחינת בגרות בתלמוד ברמה של חמש יחידות .כ הורחב
ההסדר לבעלי תשובה .כמו כ הורחב ההסדר כ שהוא חל ג %על מי שאי לומר עליו
ש"תורתו אומנותו" ,אלא אומנותו ,שממנה הוא מתפרנס ,היא תורתו .בשלב מסוי,%
הופכת הכמות הגדולה החלה על סוגי %נרחבי %של יוצאי צבא לאיכות שונה .זאת
ועוד :מאז פסקדיננו בפרשת רסלר ] [1חל שינוי מהותי בתפיסתנו את המבנה החוקתי
שלנו .הכלל הבסיסי ב דבר ההסדרי %הראשוניי %התחזק ,והדבר משפיע על
פרשנותה
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של הסמכות שהוענקה בחוק שירות בטחו לשר הביטחו ועל הבנתה של הפסיקה
שפירשה סמכות זאת .עוצמתו של הכלל הבסיסי גברה ,ועמה המשקל הפרשני שיש
לתת לו בפרשנות סמכותו של שר הביטחו .כל אלה מהווי" %נסיבות חדשות"
המצדיקות פרשנות חדשה לסמכות הישנה .א יהא עניי זה כאשר יהא ,משוכנע אני כי
מצב הדברי ,%כפי שהוא ניצב בפנינו היו ,%מחייב פתרו חקיקתי מבית מדרשה של
הרשות המחוקקת .על רקע מספר %ההול וגדל של תלמידי ישיבה ש"תורת%
אומנות "%המקבלי %דחיית שירות צבאי ,ולימי %פטור משירות צבאי; על רקע הקרע
בחברה הישראלית בשאלת דחיית גיוס %של תלמידי ישיבה ש"תורת %אומנות ;"%על
בסיס הבעיות המשפטיות והרקע האידאולוגי והחברתי הקשה שבבסיס ,ולאור הצור
לתת לה פתרו לאומי כולל ,נדרשת מעורבותה של הכנסת למצוא פתרו לבעיה קשה
זו.
 .42הגענו למסקנה כי דחיית שירות %של בחורי ישיבה ש"תורת %אומנות "%כפי
שהיא נעשית עלידי שר הביטחו ,אינה כדי .לאור מסקנתנו זו אי לנו צור לנקוט
עמדה באשר לאופ השימוש בשיקולהדעת של שר הביטחו .נציי א זאת ,כי שיקול
דעתו של שר הביטחו ,כפי שעלה מהתשתית העובדתית שהונחה בפנינו ,הוא בעייתי:
ה מבחינת הספק הקיי %א %אמנ %השיקול הביטחוני היה השיקול הדומיננטי; ה
מבחינת החשש כי בשל הגידול הרב במקבלי דחיות שירות ,ובשל הצטרפות של
קטגוריות חדשות של מקבלי דחיות שירות ,נפר מיתח %הסבירות ,מבחינת "הכמות
עושה איכות" )פרשת רסלר ] ,[1בעמ'  (505וה מבחינת המשקל שראוי היה לתת – ולא
נית – לעקרו השוויו .א כאמור ,כיוו שהחלטנו כי אי בידי שר הביטחו סמכות
לקבל הכרעה עקרונית בסוגיה זאת ,אי צור שנעסיק עצמנו בשאלה א %שיקולהדעת
של שר הביטחו הופעל כדי.

א

ב

ג

ד

ה

הסעד

 .43מסקנתנו הינה ,כי עלפי המצב כיו ,%שר הביטחו מפעיל את סמכותו בעניי
דחיית השירות של בחורי ישיבה ש"תורת %אומנות ,"%עלפי הכרעה עקרונית
שהסמכות לקביעתה היא בידי הכנסת .הפעלת סמכות זו ,במתכונת זו ,היא אפוא שלא
כדי .בהתא %לכ  ,ההחלטות המתקבלות עלידי שר הביטחו בדבר מת דחיית שירות
לתלמידי ישיבות א 0ה מתקבלות שלא כדי .ע %זאת ,אי אפשרות מעשית לשנות את
המצב הקיי %בעניי זה ,זמ רב כל כ  ,מהיו %למחר .יש לאפשר לשר הביטחו או
לכנסת לקיי %דיו ענייני ומסודר בסוגיה זו ,על כל השלכותיה .זאת ועוד :א %יוחלט על
שינוי המצב הקיי ,%יש להכי את המסגרות הנדרשות לכ  .אי כל אפשרות לעבור ב
יו %מההסדר הקיי %להסדר חלופי .בנסיבות אלה ,אי כל אפשרות לקבוע כי ההסדר
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א

הנשיא א' ברק

הקיי %בטל באופ מיידי .עלינו להשעות את תוצאות החלטתנו .על סמכותנו לעשות כ
עמדנו בפרשה אחרת ,ובה קבענו:
"סמכותנו להשעות את מועד כניסתה לתוק 0של הצהרת בטלות מבוססת
היטב ...סמכות דומה נתונה ,במשפט המשווה ,לביתמשפט המצהיר על
בטלותה של חקיקה ראשית...

ב

ג

...
די דומה חל בישראל .למותר לציי ,כי ביתהמשפט יעשה שימוש
בסמכות ההשעיה הנתונה לו רק במקרי %מיוחדי %המצדיקי %זאת" )בג"
 1715/97לשכת מנהלי ההשקעות בישראל ואח' נ' שר האוצר ואח' ] ,[49בעמ'
.(416
המקרה שלפנינו מצדיק שימוש בסמכות האמורה .לאחר ששקלנו באשר לתקופת
ההשעיה ,הגענו לכלל מסקנה כי ההשעיה הראויה היא לשני%עשר חודשי %מיו %מת
פסקדיננו זה ,כלומר עד ליו.9.12.1999 %

ד

לפיכ הוחלט כאמור בסעי 43 0לפסקהדי.
המשנה לנשיא ש' לוי

ה

אני מסכי.%
השופט ת' אור

ו

אני מסכי.%
השופט א' מצא

ז

אני מסכי.%
השופט י' זמיר
אני מסכי.%
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השופט מ' חשי

השופטת ד' דורנר

א

אני מסכימה.
השופט י' טירקל

ב

אני מסכי.%
השופטת ד' ביניש

ג

אני מסכימה.
השופט י' אנגלרד

ד

אני מסכי.%
השופט מ' חשי
התופעה ימיה כימי המדינה; והתופעה היא :דחיית שירות צבאי ופטור משירות
צבאי הניתני %לבניישיבות שתורת%אומנות .%תופעה חריגה זו מלווה אותנו כל
השני %ולרבי %וטובי %הסבה ומסבה היא אינחת .כיצד זה ,שואלי %השואלי ,%שחלק
מ האוכלוסיה נושא בעול הכלל ואילו חלקה האחר פטור מעול א נהנה מהמשא
המונח על שכמי אחרי ?%האומנ %כ נכו וראוי בחברה שהכול אמורי %להיות בה
ערבי %זהבזה? רבי %לא השלימו ע %חיזיו יחידומיוחד זה ,וכ נתגלגלה החבילה אל
פתחו של ביתהמשפט הגבוה לצדק .למצער חמש פעמי %נדרש ביתהמשפט לעתירות
בנושא הדחייהפטור לבניישיבות ,וחמש פעמי %הושבו פניה %של עותרי %ריק.%
 .2בראשית עלה העניי לפני ביתהמשפט
)פרשת בקר ] .([50אותה עת – עלפי הנטע בעתירה – שוחררו משירות צבאי 5,000
בניישיבה .בקשת העותר הייתה כי ישוחרר א0הוא מחלק מתקופת שירותושלו ,כדי
החלק שהוס 0על שירותו בשל שחרור %של אות 5,000 %בניישיבה .ביתהמשפט א0
לא הטריח את באיכוח המשיבי %להתייצב לפניו – להסביר עלשו%מהולמה נעשה
מה שנעשה ,ולא נעשה מה שלא נעשה – והחליט לדחות את העתירה עלהס 0מפאת

ה

ו

בבג"  40/70בקר נ' שר הביטחו ואח'
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א

ב

ג

ד

ה

השופט מ' חשי

היעדר מעמד לעותר ובשל אישפיטות הנושא .השופט ויתקו אפיי את העתירה
כעתירה "ציבורית )קולקטיבית(" ,ומטע %זה ,כ החליט ,אי מקו %להידרש לה .בי
השאר אמר השופט ויתקו )בעמ'  (247כי על ביתהמשפט להיזהר "....מלהיגרר לוויכוח
ציבורי כללי ,שהוא כולו ויכוח לשמו ,ושמוטב להשאירו בידי הגורמי %הפוליטיי%
האחראי %לכ  ...כא הנושא הוא בעל צביו פוליטי מובהק ,ומכא הצור להחמיר
בדרישה שלעותר תהיה זכות עמידה ."...השופט י' ַַ 3ה הסכי %להנמקתו של השופט
ויתקו ,והוסי 0כי "מ המפורסמות הוא ,שהנימוק שמובא לדחיית שירות תלמידי
ישיבות ,הוא הצור לשמור על מוסדות לימוד תורה ,אחרי חורב מרכזי לימוד בעת
השואה" )ש ,בעמ' .(249
אודה ואתוודה :ג %לעת שנית היה פסקדי זה מדרש פליאה בעיניי .האמירה כי
הנושא הוא "בעל צביו פוליטי מובהק" וכי מטע %זה ראוי לו לביתהמשפט ִל ְרח7ק
ממנ ,:קשתה עליי בזמנו וקשה היא עליי א 0כיו .%וכי שירות בצה"ל הוא נושא
"פוליטי"? הֲסבר ביתהמשפט כי על דר של הסכמי %פוליטיי – %באשר ה – %נית
לפטור צעירי %משירות בצה"ל? יתרעלכ :לו דובר בפטור ל 50,000בניישיבה,
הג %אז היה ביתהמשפט אומר את שאמר? ולו אמר אחרת במקרה זה האחרו ,הא%
"צביונו" של הנושא – צביו פוליטי או צביו שאינו פוליטי – היה משתנה א בשל
מספר הזוכי %בפטורדחייה? אשר להנמקתו )הנוספת( של השופט ַַ 3ה – לעניי שמירת
הגחלת – ַ
אומר :על יסוד הנחה שהשופט ַַ 3ה צדק בדבריו ,וכי משימה לאומית אמנ%
הוטלה עלינו לשק %ולהעמיד על תל %מרכזילימוד תורה שאבדו :הא %לא ראוי היה
להוסי 0ולבדוק א %נכו היה ְלזַ=7ת בניישיבה כה רבי 5,000 – %במספר – בפטור
דחייה? הא %לא ראוי היה ,למצער ,לשמוע את שיש בפי המשיבי %לומר? כולנו נדע כי
פסקדי מעיזה לא היה נית כהיו %הזה ,וכשאני לעצמי דומני כי ג %לזמנו היה פסק
הדי חריג קיצוני.
 .3שאלת הדחייהפטור לבניישיבות שבה ועלתה לפני ביתהמשפט
 448/81רסלר ואח' נ' שר הביטחו ,מר אריאל שרו ] ,[51ושוב הושבו פניו של העותר
ריק .%ביתהמשפט הסתמ על פסקהדי שנית בפרשת בקר ] ,[50והחליט לשלח את
העותר לביתו על סמ אות %טעמי %שבקר שולח לביתושלו .ובלשונו של מ"מ הנשיא
השופט ַַ 3ה" :לדעתי לא הצליחו העותרי %לבסס זכות עמידה ,אשר מצדיקה דיו בבית
משפט זה בנושא שעלפניו נראה כבלתישפיט" )ש ,בעמ'  .(86מ"מ הנשיא ַַ 3ה מוסי0
עוד ואומר ,כי "...העתירה בענייננו אינה יכולה לעמוד ,כי הנושא שלה אינו מ
הענייני %שיכולי %להיות נדוני %בבית המשפט .השאלה ,א %יש או אי לגייס תלמידי
ישיבות ,היא שאלה ,שלגביה אי בידי בית המשפט קני מידה משפטיי ,%שנית לבסס
עליה %הכרעה בביתמשפט" )בעמ'  .(88ובהמש )ש(:
בבג"

ו

ז
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השופט מ' חשי

"...א 0לו היו העותרי %מוכיחי %באותות ובמופתי ,%וכפי שכבר אמרתי,
לדעתי הוכחה זו היא בלתי אפשרית ,ששירות %במילואי %היה מתקצר עקב
גיוס תלמידי ישיבות ,לא הייתי רואה בכ כל עילה למת צועלתנאי,
מכיוו שהשאלה ,א %יש או אי לגייס תלמידי ישיבות ,היא ביסודה בעיה
ציבורית ,שיש להשאיר את פתרונה בידי הגורמי %הפוליטיי ,%שמתפקיד%
להכריע בעניי זה .ההסדר של דחיית שירות %של תלמידי ישיבות קיי %מאז
הקמת המדינה ,והמשיב לא חידש בו כל דבר בעל משמעות".

א

ב

עוד אמר מ"מ הנשיא ַַ 3ה ,כי:
"בולטת בעתירה המגמה לגרור ביתמשפט זה לוויכוח ציבוריפוליטי
בנושא רגיש ומסעיר ,שבו קיימי %חילוקי דעות חריפי %בציבור .בכ אי
העותרי %יכולי %להצליח ,בי משו %שאי לה %זכות עמידה ובי משו%
שהנושא אינו שפיט ,ובי משו %שה %לא גילו עילה להתערבות בית
המשפט בשימוש בשיקול הדעת שנית למשיב עלידי המחוקק"
)ש ,בעמ' .(89
ג %במקרה זה לא הוזמ איש הפרקליטות להסביר את שראוי היה )לדעתי( כי יסביר.
כיו %יודעי %אנו )מהודעת הפרקליטות( ,כי אותה עת נהנו מפטורדחייה למעלה
 11,500בניישיבה.
מ 11
ג %פסקדי זה ,אודה ,מוקשה בעיניי והיה מוקשה בעיניי ג %לעת שנית .אני נכו
להסכי %כי המדובר בנושא ציבוריפוליטי; עוד אסכי %כי הנושא רגיש ומסעיר; אוסי0
עוד ואסכי %כי נושא זה מעורר חילוקידעות בציבור .אסכי %לכל אלה ,ועדיי נתקשיתי
להבי כיצד יש באות %דברי %כדי לנעול שערי ביתמשפט שעה שהטענה היא כי שר
הביטחו עושה שימוש שרירותי בסמכותו ופוטר משירות ,שלאכדי ,אלפי%אלפי%
של בניישיבה .אמירה כי הנושא "פוליטי" הוא – האומנ %אמירתקס %היא ,אמירה
סוגרתשער? היש בכוחה של אמירה זו כדי לסוכ על שר הביטחו ולהתיר ל ,7ול:
בעקיפי ,לעבור על חוק באורח שיטתי וגור 0ולא יהיה פוצה פה ומצפצ 0בינינו אנשי
המשפט? האומנ %אי כל צד משפטי אמיתי לעשייתו של שר הביטחו? פסקדי זה
בבג" ) 448/81פרשת רסלר הנ"ל ] ([51נית בסו 0חודש דצמבר  ,1981וכולנו ידענו כי
לא חלפו אלא כשישה חודשי ,%ובניגיל %של בניהישיבות יצאו למלחמה .וחלק מה%
לא שבו לבית.%
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א

ב

ג

ד

ה

ו

ז

השופט מ' חשי

 .4העותרי %בפרשת רסלר הנ"ל ] [51לא אמרו די וביקשו עריכתו של דיו נוס:0
ד"נ  2/82רסלר ואח' נ' שר הביטחו ,מר אריאל שרו ] .[43בהחלטתו של הנשיא לנדוי
נושבת לראשונה רוח חדשה .ראשית לכול ,כ אומר הנשיא לנדוי ,הוכחה זכות עמידה
לעותרי ,%ולו מ הטע %כי נית היה להקי" %אוגדה שלמה נוספת" מ המספר המצטבר
של יוצאיצבא הזוכי %לפטור משירות ולדחיית שירות .ע %זאת ,רואה הנשיא לנדוי
לדחות את העתירה מטעמי אישפיטות ,הג %שעושה הוא זאת באירצו בולט .לבסו0
מזכיר הנשיא לנדוי טענה שהועלתה לפניו ,ולפיה נושא הדחייהפטור "...טעו...
הכרעה בחוק מפורש ,אחרי דיו ממצה בכנסת" ,וכי "][אי להכריע בו בהחלטה
מינהלית של שר הביטחו וא 0לא בהחלטת ממשלה כרשות המבצעת ,לש %ביצוע
ההסכ %הקואליציוני" )ש ,בעמ'  .(711712על טענה זו אומר הנשיא לנדוי כי לדעתו
"ראויה היתה להישמע" ,א משלא נקבעה בה כל הלכה בפסקהדי נושא הדיו הנוס,0
ממילא אי היא יכולה לשמש יסוד לדיו נוס .0הטענה נדחתה א הזרע נזרע .שני%
תעבורנה עד שהזרע יפקח עי ,והנה עתה צ נובט הוא מ האדמה.
 .5רסלר וחבריו לא שקטו על מקומ ,%וכחודש לאחר שנדחתה עתירת %לדיו
נוס 0הגישו עתירה חדשה :בג"  179/82רסלר ואח' נ' שר הביטחו ] .[52ואול ,%ג%
עתירה זו נדחתה מ הטע %של היעדר מעמד לעותרי.%
 .6כ הגענו אל פרשת רסלר הבאה ,והיא :בג" ) 910/86פרשת רסלר האחרונה
] .([1זו הפע %קבע ביתהמשפט כי לעותרי %זכותמעמד ,וכי שאלת הדחייהפטור
הינה שאלה הראויה להידו לגופה .משנמצא לו כ  ,נכנס ביתהמשפט אלתו שיקול
דעתו של שר הביטחו לגופו ,והחליט שני אלה :אחד ,כי שר הביטחו קנה שיקולדעת
עלפי חוק להעניק דחייהפטור לבניישיבות ,ושניי ,%כי שיקולדעתו של שר הביטחו
לא חרג ממיתח %הסבירות .אותה עת זכו בדחייהפטור למעלה מ 17,000בניישיבות
– נזכור כי כששעשרה שני %קוד %לכ ,בפרשת בקר ] ,[50דובר על  5,000בניישיבות,
וכי כחמש שני %קוד %לכ זכו בדחייהפטור  11,500בניישיבה – א ביתהמשפט
סבר כי מספר זה של משוחררי %משירות אינו חורג מ המיתח %שהחוק הקצה לשיקול
דעתו של שר הביטחו .ע %זאת ,כ הוסי 0השופט ברק והחליט )בעמ' :(505

"באיזו בי השיקולי %השוני %העומדי %ביסוד שיקולדעתו של שר
הביטחו עלפי סעי 36 0לחוק ]חוק שירות בטחו ]נוסח משולב[ ,תשמ"ו
 – 1986מ' ח'[ השיקול המכריע חייב להיות השיקול הביטחוני .לש %כ
בא שירות הביטחו עצמו ,וברוח זו נוסחו ג %חלק מהפטורי %משירות
הביטחו ... .יש חשיבות ,בס ופו של חשבו ,למספר %של בחורי
הישיבה שגיוס %נדחה .קיי %גבול ,שאותו אי שר ביטחו סביר רשאי
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לעבור .הכמות עושה איכות .בעניי זה לא הרימו העותרי %את הנטל
המוטל עליה %להראות כי הפגיעה בביטחו אינה קלה".

א

ובהמש )בעמ' :(506507
"...א %מספר %של אלה ששירות %נדחה בשל לימודי תורה ייל ויגדל ,עד
שהוא יקי 0מספר רב ביותר של יוצאי צבא ,באופ שהביטחו נפגע ,יגיע
בוודאי רגע שבו נאמר ,כי ההחלטה לדחות את הגיוס הינה בלתי סבירה
ודינה להיפסל".

ב

והוסי 0על כ הנשיא שמגר )בעמ' :(524525
"...מה שאנו קובעי %עתה לגבי תוקפו המשפטי של ההסדר ,כאשר הוא
מועבר לראשונה בשבט הביקורת השיפוטי הענייני ,איננו בא לפטור את
הרשות המבצעת מ החובה להוסי 0ולבחו ולשוב ולבחו מעת לעת את
המשמעויות של הענקת פטור למספרי %הולכי %וגדלי %של יוצאי צבא.

ג

...אי המדובר איפוא בנתוני %יציבי %אלא בעובדות ,המשתנות
והמתחדשות מדי שנה .משמע ,על הרשות המוסמכת מוטלת החובה לבחו
את הנתוני %מדי שנה ולתת את הדעת על שאלת זיקת %של נתוני הרקע
האחרי."%

ד

בקוראי פסקדי זה בזמנו – פסקדי מפואר וייחודי בנושא המעמד והשפיטות –
נתקשיתי בו לאבמעט .שאלתי את עצמי א %אמנ %ראוי הוא פירוש לחוק שלפיו
מוסמ הוא שר הביטחו לפטור למעלה מ 17,000צעירי %משירות בצבא .האומנ%
ראוי כי יינת כוח כהרב בידיו של אד %אחד – שר הביטחו – ולו על דעת הממשלה
או א 0עלפי ציוויה של הממשלה? הא %פירוש לחוק שלפיו הוענקה סמכות כה
מרחיקתלכת לשר הביטחו עולה בקנה אחד ע %מושכלות ראשוני %בדמוקרטיה
פרלמנטרית ,א %תרצה :במדינה יהודיתדמוקרטית? שאלה זו ליוותה ומלווה אותי –
מלווה ואינה ַמ ְר ָ?ה – מאז אות %ימי .%שמא אומר מאז ימי פרשת בקר ].[50

ה

ו

על הסדרי ראשוניי ועל פירוש חוק

 .7חברי הנשיא קובע כי במסגרתחברתית שבה שורר שלטו החוק במובנו
המהותי; במערכתחברתית שבה סמכויות ממשל וכפייה נחלקות בי רשות מחוקקת
לרשות מבצעת; בחברה שבה זכויותאד %צועדות בראש; בכל מערכותחברה ושלטו
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א

ב

ג

על צדי שלי אוסי ,0כי מסקנה זו – היונקת משורשי החברה והמשטר במקומנו –
נדרשת ג %מחוק שירות בטחו ,תש"ט 1949עצמו מאז היותו )כיו :%חוק שירות
בטחו ]נוסח משולב[ ,תשמ"ו (1986ומהתשתית המשפטית שעליה הוא מונח .על שני
אלה נשע )לענייננו( חוק שירות בטחו ]נוסח משולב[ :אחד ,על העיקרו כי יוצאי
צבא חייבי %לשרת שירות ביטחו – שירות סדיר ושירות מילואי – %ושניי ,%על
הסמכתו של שר הביטחו להעניק פטור משירות ביטחו ,להפחית תקופת שירות או
לדחות שירות .לעניי כל אלה קובע סעי 36 0לחוק שירות בטחו ]נוסח משולב[ ,וזו
לשונו:
"סמכות לפטור
משירות
ולדחות שירות

ד

ה

ו

ז

השופט מ' חשי

אלו ,מושכלות ראשוני %יורו אותנו – בלשו חדמשמעית – כי פטור כהנרחב ְ=זֶה
הנית לבניישיבה חייב שייעשה בחוק .אני מסכי %ללא היסוס לדברי חברי.

 .36שר הבטחו רשאי בצו ,א %ראה לעשות כ
מטעמי %הקשורי %בהיק 0הכוחות הסדירי %או
כוחות המילואי %של צבאהגנה לישראל ,או
מטעמי %הקשורי %בצרכי החינו  ,ההתיישבות
הבטחונית או המשק הלאומי ,או מטעמי
משפחה או מטעמי %אחרי– %
) (1לפטור יוצאצבא מחובת שירות סדיר ,או
להפחית את תקופת שירותו;
) (2לפטור יוצאצבא מחובת שירות מילואי%
לתקופה מסויימת או לחלוטי;
) (3לפי בקשת יוצאצבא או מיועד לשירות
בטחו שאינו יוצא צבא ,לדחות בצו,
לתקופה שיקבע בו ,את מועד ההתייצבות
שנקבע לאותו אד %לפי חוק זה לרישו,%
לבדיקה רפואית או לשירות בטחו או
להמש שירות זה א %כבר החל בשירות".

להשלמה נזכיר את הוראת סעי 55 0לחוק ,ולפיה צו לפי סעי 36 0יכול שיהיה
"...אישי או לסוג מסויי ,"...%להבדילו מצווי %לפי הוראות אחרות בחוק שיכולי%
להיות כלליי %או לסוג מסוי %או אישיי.%
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נוסי 0ונזכיר את הוראת סעי)54 0א( רישה לחוק ,ולפיה רשאי שר הביטחו לאצול
לאד %אחר את סמכותו עלפי סעי 36 0לחוק .שר הביטחו עשה שימוש בסמכותו זו,
ואצל את סמכותו לפטור יוצאצבא מחובת שירות סדיר ,להפחית את תקופת שירותו או
לדחות את שירותו לשורה ארוכה של נושאי תפקידי :%עוזר שר הביטחו ,ראש המטה
הכללי ,סג ראש המטה הכללי ,ראש אג" ,%ראש אג 0כוח אד ,%סג ראש אג 0כוח
אד ,%ראש חטיבת תכנו ומינהל כוח אד %באג 0כוח אד ,%ראש חטיבת הסגל ,קצי
שלישות ראשי ,סג קצי שלישות ראשי ,ראש מינהל גיוס באג 0כוח אד ,%סג ראש
מינהל גיוס באג 0כוח אד ,%ראש ענ 0גיוס במינהל גיוס ,מפקד לשכת גיוס אזורית,
מפקד בסיס קליטה ומיו ,ראש ענ 0תגבורת סדיר בבסיס קליטה ומיו ,ראש ענ 0תנועה
ושיבו סדיר בבסיס קליטה ומיו .על כל אלה לימדה אותנו הודעה על אצילת סמכויות
שפורסמה בי"פ )תשנ"ח( ) 202מיו.(4.11.1997 %
 .8כולנו נסכי ,%כי חיוב %העקרוני של יוצאיצבא לשרת בצבא – בשירות סדיר
או בשירות מילואי – %חייב שיבוא בחוק גופו .חיוב לשרת בצבא ,כמוהו כחיוב לשל%
מסי ,%לעול %לא היינו מסכימי – %א 0לא היה עולה על דעת איש – כי יבוא מכוחה של
חקיקתמשנה ,ויהא מחוקק המשנה נעלה ככלשיהא )איננו מדברי ,%כמוב ,בחקיקת
חירו .(%אכ ,משנתברר לה כי נפלה ָלאק:נָה באשר לחובת %של יוצאיצבא לשרת
שירות סדיר ב שלושי %ושישה חודשי ,%נתעשתה הכנסת ,תיקנה את חוק שירות
בטחו ]נוסח משולב[ ,וקבעה בגופו חובת שירות סדיר ב שלושי %ושישה חודשי.%
ראו :חוק שירות ביטחו )הוראת שעה( ,תשנ"ה ;1995הצעת חוק שירות בטחו )תיקו
מס'  ,(6תשנ"ד ;1994חוק שירות ביטחו )הוראת שעה( )תיקו( ,תשנ"ז ;1997א'
רובינשטיי המשפט הקונסטיטוציוני של מדינת ישראל )כר ב( ] ,[72בעמ' .828829
כשאני לעצמי ,לא מצאתי הבחנה בתפועל בי חיוב עקרוני וכללי לשירות בצבא
לבי פטור עקרוני וכללי משירות בצבא .ומה חיוב עקרוני וכללי לשרת בצבא יכול
שיבוא א ורק בחוק ,כ יהא דינו של פטור עקרוני וכללי משירות בצבא ,שא 0הוא
חייב שימצא מקומו בחוק .דוגמה לדבר תימצא לנו בהוראת סעי 40 0לחוק שירות
בטחו ]נוסח משולב[ ,ולפיה מיועדת לשירות ביטחו המצהירה בכתב כי טעמי%
שבהכרה דתית מונעי %אותה משרת בשירות ביטחו; כי שומרת היא על כשרות בבית
ומחוצה לו וכי אי היא נוסעת בשבת ,פטורה מחובת שירות ביטחו .וכ בענייננו:
הסמכות הניתנת בהוראת סעי (1)36 0לחוק שירות בטחו ]נוסח משולב[ "לפטור יוצא
צבא מחובת שירות סדיר ,או להפחית את תקופת שירותו" ,אינה אלא סמכות להוצאת
צווי %אינדיווידואליי :%לראוב ,לשמעו ,ללוי ,ליהודה .שר הביטחו לא קנה סמכות
להוציא צו פטור כללי.
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על צוהמלכות המחייב שירות בצבא חתמה הכנסת .בחותמה על אותו צומלכות,
כמו הוסיפה הכנסת והודיעתנו חגיגית כי ג %על ביטולו של הצו – כולו או מקצתו – רק
בסמכותהשלה לחתו .%הפה שאסר הוא הפה שיתיר.
 .9ע %זאת :כש %שלא נקבל כי הכנסת תקבע חיוב עקרוני לשרת שירות ביטחו,
ואילו שר הביטחו – הוא ולא הכנסת – יקנה סמכות לבטל אותו חיוב עקרוני – כולו
או מקצתו – כ לא יעלה על הדעת ,מטעמי יעילות ,כי המחוקק הראשי בכבודו ובעצמו
יטרח לפטור את היחיד משירות בצבא :את ראוב ואת שמעו ,את לוי ואת יהודה.
עמדה אפוא הכנסת ,גזרה מכוחה ואצלה לשר הביטחו מסמכותה לית פטורי%
אישיי .%ושר הביטחו – עלפי הסמכת הכנסת ,כפי שראינו – הוסי 0ואצל מסמכותו זו
למחזיקיבשררה אלה ואחרי .%ואול %פטור נורמטיבי – פטור משירות לע%רב –
שמרה הכנסת לעצמה בלבד .פירוש אחר כי נית לחוק ,יביאנו הפירוש בהכרח לכלל
מסקנה כי כל אות %נאצליסמכות של שר הביטחו א0ה %בניסמכות לית פטור כללי
משירות בצבא ,ומכל מקו ,%כי שר הביטחו מוסמ לאצול מכוחו הנורמטיבי לתופשי
שררה אלה ואחרי .%פירוש זה לחוק בוודאי אינו מתקבל על הדעת.
 .10שר הביטחו דהאידנא – הוא הדי בכל שרי הביטחו מאז שנת  ,1977קרא:
ממשלות ישראל מאז שנת  – 1977לא הקפיד לנוע בגדרי הסמכות שהוענקה לו .תחת
אשר יית – הוא ושלוחיו – פטור לראוב ולשמעו ,ללוי וליהודה ,פעל שר הביטחו
באורח נורמטיבי והעניק פטור כללי לבניישיבה .כזאת לא הוסמ שר הביטחו לעשות
– לא הוא ולא שרי הביטחו שקדמו לו – ופעולתו חרגה מסמכותו עלפי חוק.
כש %שסמכות לצוות צווי %כלליי %אינה כוללת סמכות לצוות צווי%
אינדיווידואליי ,%כ סמכות לצוות צווי %אינדיווידואליי %אינה כוללת סמכות לצוות
צווי %כלליי .%אמרנו על כ ברע"פ  1127/93מדינת ישראל נ' קליי ואח' ] ,[53בעמ' :510
"...סמכות להתקי תקנות בנותפועל תחיקתי נבדלת מ הסמכות להוציא צו
אינדיווידואלי ,ולא הרי זו כהרי זו .סמכות שקנתה רשות להתקי תקנות
בנותפועל תחיקתי ,אי אותה סמכות – בתורת שכזו – מחזיקה בגופה
סמכות להוצאת %של צווי %אינדיווידואליי .%בוודאי כ ג %להפ  ,שסמכות
להוציא צווי %אינדיווידואליי %אינה מתפרסת על סמכות להתקי תקנות
בנותפועל תחיקתי .תקנה בתפועל תחיקתי הינה מעשה חקיקה עלפי טיבה
ואיכותה ,עומדת היא לעצמה ,ואי היא זהה לס הכולל של הצווי%
האינדיווידואליי %שנית היה להוציא עלפי החוק בזמ נתו .עלפי טבעה,
שקולה תקנה בת פ ועל תחיקתי כנגד עוד ועוד צווי %אינדיווידואליי%
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השופט מ' חשי

העשויי %להיוולד מעת לעת ,וממילא יש לראותה כמעשה מקשה שאינו נית
לפירוק לגורמי) %קרי :לצווי %אינדיווידואליי .(%מאותו טע %עצמו ,ובהיות
הסמכויות שונות באופיי זו מזו ,לא תכלול סמכות להתקנת של תקנות
בנותפועל תחיקתי סמכות להוצאת %של צווי %אינדיווידואליי %א 0ה."%
 .11כלל %של דברי :%בקרבנו מבטנו אל הסדר הפטורדחייה הניתני %לבני
ישיבה כיו ,%המסקנה הנדרשת הינה אחת ויחידה ,לאמור :בניישיבה זוכי %למעשה
בפטורדחייה אוטומטיי ובלבד שתורת %היא אומנות) %איננו מדברי %עתה בפיקוח
הלוקה על שמירת תנאי זה שהוא תנאיבלעדיואי לפטורדחייה( .פטורדחייה אלה
זוכי %לברכתו של שר הביטחו כסמכותו )כביכול( בהוראת סעי 36 0לחוק ,אלא
שהוראתחוק זו אינה נותנת בידו של השר סמכות להעניק פטורי %שהוא מעניק.
סמכותו של השר היא להעניק פטורי %אינדיווידואליי %משירות ,והנה נגלה לעינינו כי
מעניק הוא פטור כללי לבניישיבה .בעשותו את שהוא עושה ,חורג השר מסמכותו
ופטורי%דחיות שהוא מעניק היוכלאהיו.

א

ב

ג

כש %ששר הביטחו לא קנה סמכויות לפטור "חקלאי "%משירות סדיר או משירות
מילואי ,%כ לא קנה סמכות לעשות את הסדר הדחייהפטור לבניישיבה כאשר התיימר
לעשותו .יתרעלכ :ההסדר כפי שהוצג לפנינו ילמדנו כי שר הביטחו בפשטות אינו
שוקל כלל בדעתו בקשות ספציפיות של ראוב ושמעו להסדר של פטורדחייה .הסדר
הפטורדחייה פועל כמומעצמו ,כחי זה הנושא את עצמו ואשר אינו נדרש כלל
לזולתו .בעשותו כ חורג השר הרחק אלמעבר לסמכות שניתנה לו.

ד

 .12נאמר אפוא זאת ,כי פטור "אוניברסלי" ,פטור נורמטיבי משירות בצבא חייב
למצוא מקומו בחוק ,וכי חוק שירות בטחו ]נוסח משולב[ אינו נות כוח בידי שר
הבטחו לפטור בניישיבה משירות בצבא א באשר בניישיבה ה.%

ה

כמות ואיכות

 .13חברי הנשיא אומר כי הכמות עושה איכות ,ומסתבר מדבריו כי מאז פרשת
רסלר האחרונה ] [1עברנו משלב הכמות אל שלב האיכות .כשאני לעצמי ,אספק עצמי
בכמות :כמות זעירה ,כמות בינונית ,כמות גדולה .יש כמות שהיא בבחינת זוטידברי%
– כבטלה בשישי – %ויש כמות שלא נוכל להעלי %עי ממנה .לא הקש הוא ששבר את
גב הגמל אלא המשא שהוטל על גבו קוד %שהוטל עליו אותו קש .דומני כי דחייה
פטור שניתנו ל 17,000בניישיבה – כפי שנגלה לעיני ביתהמשפט בפרשת רסלר
האחרונה ] – [1היו רב למעלהמהמידה .ואול %ג %א %אמרנו אחרת ,בוודאי כ הוא
כיו ,%שמדברי %אנו בכ 29,000בניישיבה הזוכי %לפטורדחייה.
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א

ב

ג

ד

ה

השופט מ' חשי

 .14נבהיר ונפרש :לא אמרנו – א 0לא נאמר – כי לימוד בישיבה אינו נימוק ראוי
למת דחיית שירות .כ נפסק בפרשת רסלר האחרונה ] ,[1והדברי %מקובלי %עלינו
במלוא .%כ די ג %א %יוחלט על דחיית שירות לצור לימוד מחשבי ,%הנדסה או כל
מקצוע אחר שייראה חשוב לצבא ולמדינה .בשניי %אלה מצאנו קושי בענייננו )קושי
ענייני ,בנוס 0לקושי המשפטיהמהותי( :אחד ,בכ שמספר הדחיות לא הוגבל ,לא
מראש ולא בדיעבד ,עד שתפח והגיע לממדיו כיו ,%ושניי ,%בכ שהדחיות הפכו
והופכות ,למעשה ,לפטורי .%פירוש תורתואומנותו הפכו והופכי ,%למעשה – מראש –
לא א לדחיית שירות אלא לפטור משירות .יתרעלכ :השיגרה חרצה בנו בשני%
האחרונות עד שהפכה מעי אורחחיי %מקובל .כדי כ הגיעו הדברי ,%עד שיש הרואי%
את מוסד הפטורדחייה כחלק אינטגרלי ובלתינפרד מחיי החברה במדינה ,והנטל כמו
מוטל הוא עתה על הטועני %כי שר הביטחו עושה שלאכדי ושלאבסמכות .ואנו
נאמר :נהפו הוא.
לעתיד לבוא

 .15אשר לעתיד לבוא :חקיקת משנה אי בכוחה לפטור בניישיבה באורח
נורמטיבי משירות בצבא .על כ הסכמנו כולנו .כשאני לעצמי ,לא אכריע בשאלה –
אשר לא נדרשנו להכריע בה – א %א 0בכוחו של חוק הכנסת לפטור בניישיבה משירות
בצבא .יימצאו מי שיאמרו – ולא נפרט – כי א 0חוק הכנסת אי די בו .ויהיו מי שיוסיפו
ויאמרו ,כי ג %חוקיסוד לא יסכו .ג %לכוחה של הכנסת הושמו גבולות .ראו דברי%
שכתבתי בע"א  ,6821/93רע"א ) 3363 ,1908/94פרשת בנק המזרחי המאוחד ],([16
בעמ'  .526547פיקוח נפש ,כידוע ,דוחה שבת )שבת ,קלב ,א ]א[( .יש אומרי %שא 0ספק
פיקוח נפש דוחה שבת )ירושלמי ,יומא ,ח ,ה ]ב[( .נזכור כי ענייננו שלנו הוא בפיקוח
נפש – לא פחות.
השופטת ט' שטרסברגכה

ו

5129371

אני מצטרפת לפסקדינו של חברי הנשיא וכ להערותיו של חברי השופט חשי.

הוחלט כאמור בפסקדינו של הנשיא.

ז

נית היו ,%כ' בכסלו תשנ"ט ).(9.12.1998
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השופט מ' חשי

מינירציו:
* משפט

חוקתי – הפרדת רשויות – יישומה

הכלל שלפיו הסדרים ראשוניים צריכים להיקבע בחקיקה ראשית בלבד – ככלל
פרשני המשפיע על פרשנות היקף הסמכות לקבוע הסדרים משניים – מעמד הכלל
לאחר חקיקת חוקי היסוד החדשים בדבר זכויות האדם.
* שלטו החוק – הסדרי ראשוניי ומשניי

הכלל שלפיו הסדרים ראשוניים צריכים להיקבע בחקיקה ראשית בלבד – ככלל
פרשני המשפיע על פרשנות היקף הסמכות לקבוע הסדרים משניים – מעמד הכלל
לאחר חקיקת חוקי היסוד החדשים בדבר זכויות האדם.

* משפט

מינהלי – חקיקת משנה – הסדרי ראשוניי ומשניי

הכלל שלפיו הסדרים ראשוניים צריכים להיקבע בחקיקה ראשית בלבד – ככלל
פרשני המשפיע על פרשנות היקף הסמכות לקבוע הסדרים משניים – מעמד הכלל
לאחר חקיקת חוקי היסוד החדשים בדבר זכויות האדם.
* צווי אישיי

האם הסמכות לתת צווים אישיים כוללת גם את הסמכות לקבוע צווים כלליים.
* פגמי בשיקולהדעת – הפליה
אי-סבירות – שיקול-דעת של שר הביטחון בהפעלת סמכותו לדחות שירותם הצבאי
של תלמידי ישיבות ש"תורתם אומנותם".

*

צבא – שירות ביטחו – גיוס תלמידי ישיבות

סמכות שר הביטחון לדחות את שירותם הצבאי של תלמידי ישיבות ש"תורתם
אומנותם" – שיקול-דעת שר הביטחון בהפעלת סמכותו – ההכרח כי דחיית הגיוס
תוסדר בחקיקה ראשית.
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