התנועה לאיכות השלטו בישראל נ' הכנסת

בג 6427/02

בבית המשפט העליו בשבתו כבית משפט גבוה לצדק
בג" 6427/02
בג" 6428/02
בג" 6429/02
בג" 6438/02
בפני:

כבוד הנשיא א' ברק
כבוד המישנה לנשיא )בדימ'( מ' חשי
כבוד השופטת ד' ביניש
כבוד השופטת א' פרוקצ'יה
כבוד השופט א' א' לוי
כבוד השופט א' גרוניס
כבוד השופטת מ' נאור
כבוד השופט ס' ג'וברא
כבוד השופטת א' חיות

העותרת בבג" :6427/02

התנועה לאיכות השלטו בישראל

העותרי $בבג" :6428/02

" .1ישראל אחרת" – אפשר ישראל אחרת,
מתעוררי $ונלחמי $באדישות
 .2ח"כ ר כה
 .3ח"כ נעמי חז
 .4מפלגת מרצ – ישראל הדמוקרטית

העותרת בבג" :6429/02

שינוי – מפלגת המרכז

העותר בבג" :6438/02

יהודה רסלר ,עו"ד ,רס" במיל'
נגד

המשיבי $בבג" :6427/02

 .1הכנסת
 .2שר הביטחו
 .3היוע המשפטי לממשלה

המשיבי $בבג" :6428/02

 .1היוע המשפטי לממשלה
 .2שר הביטחו

המשיבי $בבג" :6429/02

 .1ממשלת ישראל
 .2שר הביטחו
 .3היוע המשפטי לממשלה
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התנועה לאיכות השלטו בישראל נ' הכנסת

בג 6427/02

המשיבי $בבג" :6438/02

 .1כנסת ישראל
 .2שר הביטחו

עתירות למת צו על תנאי
תארי -הישיבה:

י' בכסלו התשס"ו

)(11.12.2005

בש $העותרת בבג" :6427/02

עו"ד אליעד שרגא; עו"ד ברק כלב;
עו"ד צרויה מידד/לוזו

בש $העותרי $בבג" :6428/02

עו"ד אורי קידר; עו"ד זיוו טובי אלימי

בש $העותרת בבג" :6429/02

עו"ד גדעו קור; עו"ד אורי שוור

בש $העותר בבג" :6438/02

בעצמו; עו"ד יפה דולב

בש $המשיבי $בבג" ,6427/02
בבג"  ,6428/02בבג" 6429/02
ובבג" :6438/02

עו"ד אסנת מנדל; עו"ד אבי ליכט

מינירציו:
* משפט חוקתי – זכויות הפרט – שוויו בפני החוק
* משפט חוקתי – זכויות הפרט – שמירת כבוד האד
* משפט חוקתי – חוקי יסוד – חוקיסוד :כבוד האד וחירותו
* משפט חוקתי – חוקי יסוד – מדינה יהודית ודמוקרטית
* משפט חוקתי – חקיקה – ביקורת שיפוטית
.
עתירה כנגד חוקתיותו של חוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורת אומנות )להל  'חוק טל'(.
לטענת העותרי ,חוק טל פוגע בעקרו השוויו.
.
ביהמ"ש העליו ,בשבתו כבג"& ,דחה את העתירה ,ברוב דיעות ,ופסק כי:
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התנועה לאיכות השלטו בישראל נ' הכנסת

בג 6427/02

נקודת המוצא הינה נשיאה שוויונית בשירות הצבאי .זו נשיאה שוויונית במעמסת החובות החברתיי
ובהנאה שווה מזכויות אזרחיות .על רקע זה ,מת דחיית שירות גורפת – שע השני הופכת לפטור
משירות צבאי – לאלפי מיועדי לשירות בטחו א( מטעמי של לימוד בישיבה ,מהווה פגיעה בשוויו של
כל אחד מקבוצת הרוב ,המחוייב בשירות צבאי .הבחנה בי מיועדי לשירות בטחו על בסיס השקפת עול
דתית היא הפליה ללא כל שוני רלבנטי .מכא שחוק טל פוגע בשוויו.
הזכות לכבוד האד מטילה על רשויות השלטו חובה )שלילית( שלא לפגוע בכבוד האד ,וחובה )חיובית(
להג עליו .ה ההיבט הפסיבי וה ההיבט האקטיבי ה חלקי שוני של השל ,שהוא הזכות לכבוד .זכות
זו מהווה אגד של זכויות ששמירת נדרשת כדי לקיי את הכבוד .ביסוד הזכות לכבוד האד עומדת ההכרה
כי האד הוא יצור חופשי ,המפתח את גופו ורוחו על פי רצונו בחברה בה הוא חי; במרכזו של כבוד האד
מונחת קדושת חייו וחירותו .ביסוד כבוד האד עומדי האוטונומיה של הרצו הפרטי ,חופש הבחירה
וחופש הפעולה של האד כיצור חופשי .כבוד האד נשע על ההכרה בשלמותו הפיזית והרוחנית של
האד ,באנושיותו ,בערכו כאד ,וכל זאת בלא קשר למידת התועלת הצומחת ממנו לאחרי.
מודל הביניי אינו מצמצ את כבוד האד א( להשפלה וביזוי ,א( הוא ג אינו מרחיבו לכלל זכויות
האד .על פיו ,נכללי בגדר כבוד האד אות היבטי של כבוד האד אשר מוצאי בחוקות שונות ביטוי
בזכויות אד מיוחדות ,א( המתאפייני בכ( שה קשורי בקשר ענייני הדוק לכבוד האד )א בגרעינו
וא בשוליו( .על פי גישה זו ,נית לכלול בגדרי כבוד האד ג הפליה שאי עימה השפלה ,ובלבד שהיא
תהא קשורה בקשר הדוק לכבוד האד כמבטא אוטונומיה של הרצו הפרטי ,חופש בחירה וחופש פעולה
וכיוצא בה היבטי של כבוד האד כזכות חוקתית .עלפי מודל זה ,פגיעתו של חוק טל בשוויו מקימה
פגיעה בכבוד האד ,ופוגעת בשוויו הבסיסי והאלמנטרי ביותר שבי בני החברה .הפרת השוויו לגבי
חובת השירות הצבאי וביחס להיק* חופש הבחירה הנתו לכל אד מביאה להפליה הפוגעת בכבוד האד.
במקרה דנ ,המדינה נושאת בנטל השכנוע בעניי פסקת ההגבלה :הזכות הנפגעת – שוויו כחלק מכבוד
האד – היא מהחשובה שבזכויות; הפגיעה בה היא קשה; והנתוני העובדתיי על פיה נקבעת חוקתיות
הפגיעה )"מבח הביצוע"( מצויי כול בידי המדינה.
במקרה דנ ,אמת המידה לבחינת השאלה עד כמה חשוב הוא הצור( להשיג את המטרות המונחות ביסוד
חוק טל ,במחיר הפגיעה הקשה בכבוד ,הינה א חוק טל מגשי מטרה חברתית מהותית ) (substantialאו
צור( חברתי לוח& .התכליות העומדות ביסודו של חוק טל ה ראויות  ה נועדו לשלב את המגזר החרדי
במרק חיי המדינה ,ובכ( לסייע לאותו מגזר להפחית את חוסר השוויו ולהגיע להסדר מוסכ בעני זה על
חלקי החברה כול .ה נועדו לחולל שינוי חברתי ארו( טווח ,שיוביל ,בי היתר ,להקטנת מימדי הסדר
דחיית השירות לתלמידי ישיבות .מטרות אלה ,בשילוב זו בזו ,מקיימות את הדרישה בדבר תכלית ראויה.
כאשר התכלית המונחת ביסוד חוק היא להביא לשינוי חברתי ,אשר התרחשותו אינה א( הערכה תיאורתית
אלא נבחנת במבח החיי ,יש לבחו את התאמת האמצעי שנבחרו להגשמת מטרה זו במבח התוצאה.
בנסיבות העניי ,על פי מצב הדברי היו – ולפי מבח התוצאה – לא מתקיי קשר רציונלי בי מטרות
החוק לבי האמצעי להגשמתו .מטרות החוק הוגשמו א( באופ שולי וזניח .מכא שהוא אינו עומד בתנאי
המשנה הראשו של מבח המידתיות .בר ,הואיל ומדובר בשאלה חברתית סבוכה ,יש לתת למבצעי החוק
הזדמנות לתק את שקלקלו .יש לאפשר לחברה הישראלית בכלל ,ולחברה החרדית בפרט ,להפני את
הסדרי החוק ואת דרכי ההגשמה של הוראותיו .מכא שיש להמתי לחלו* חמש השני מאז נחקק החוק.
אז יהא על הכנסת לבחו את הגשמתו הלכה למעשה .החרדי לגורלו של החוק – מכל קצווי החברה
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התנועה לאיכות השלטו בישראל נ' הכנסת

בג 6427/02

הישראלית – צריכי לנצל את הזמ שנותר כדי להביא לשינוי במגמות הקיימות .ואול ,א תימש(
המגמה ולא יהיה שינוי משמעותי במצב הדברי ,קיי חשש כי חוק טל יהפו( לבלתי חוקתי.
הנשיא ברק קבע כי אי צור( להכריע בשאלת היחס בי עקרונות היסוד לבי חוקי היסוד ,ה משו
שהצור( להיזקקות לשאלת החוקתיות של חקיקה מחו& למסגרת של חוקי היסוד קט עד מאוד; וה משו
שלא מדובר במקרה קיצוני של חוק או חוקיסוד ,השולל את אופייה של ישראל כמדינה יהודית או
דמוקרטית ,שאז היה מקו לתפיסה כי מדובר בחוק שאינו חוקתי; חוק טל אינו פוגע בליבת הדמוקרטיה.
הוא אינו שולל את תכונות המינימו הדרושות למשטר דמוקרטי.
הנשיא ברק ציי כי אי לבסס את תורת החוקתיות כולה ,את תורת הפרשנות החוקתית כולה ואת תורת
הביקורת השיפוטית כולה ,על הבחנה בי הגנת המיעוט )הדורשת הגנה חוקתית וביקורת שיפוטית( לבי
הגנת הרוב )שאינה דורשת הגנה חוקתית וביקורת שיפוטית( .תפקיד של שופטי הוא להג על
הדמוקרטיה בהיבטה העשיר והרבגווני .דמוקרטיה היא ג הלי( וג תוכ .על כל אלה יש להג .תפקיד זה
של הגנה משתרע על כל היבטיה של חוקי היסוד ,הזכויות המוגנות בה ,והערכי הסובבי אות.
השופטת פרוקצ'יה ציינה כי האמצעי שחוק טל עיצב לצור( תחילת תהלי( הגישור על פני פער הריחוק
והניכור שבי בני הקהילה החרדית ליתר בני הציבור בישראל וליצירת מעורבות הדרגתית מציד בחיי
החברה ה מינימליסטיי ביותר .ג בהנחה שפתרו סוגיית גיוס בחורי הישיבות לצבא טמו בתהלי(
חברתי מורכב ,שעיקרו בפעולות שנועדו להביא להתערות הדרגתית של בחורי הישיבות בחברה האזרחית,
הרי שנדרשי צעדי ממשיי כדי להתחיל ולהעמיק בתהלי( זה .האמצעי שעוגנו בחוק ספק א ה
מספיקי ,לכשעצמ ,להביא ,ולו להישגי התחלתיי כלשה לגישור על פני הפער החברתי .בהינת
עוצמת הפגיעה בזכות החוקתית ,ובהינת מורכבות הבעיה החברתית ,אפשר והיה מקו כבר בשלב זה
לעצב תשתית אמצעי נמרצת ,מעשית ,ומשמעותית יותר ,לשילוב הדרגתי של בני הקהילה החרדית בחיי
המדינה .יתר על כ ,ג בהינת האמצעי הקיימי על פי החוק ,היק* הפעלת הלכה למעשה היה עד כה
מצומצ ביותר ,זניח במהותו ,ובקצב איטי ביותר .הדברי משתקפי בתוצאות שהושגו בשטח ,המעידות
על היעדר הישג משמעותי כלשהו .במבט צופה פני העתיד ,החוק ודרכי יישומו נגועי כבר עתה ב"וירוס"
אי החוקתיות .ניתנת שהות למדינה להתמודד ע "וירוס" זה ,שמא תוכל לו .הנטל מוטל כולו עליה .הנטל
כבד מאד ,והשעה דוחקת .בה בעת ,יש להכיר בכ( כי המפתח לפתרונה של הדילמה הקשה הוא בהבנת
מורכבות התופעה ,ולא בגינוייה; בהבנה כי מדובר בתהלי( ארו(טווח ,ולא דר( קצרה סלולה שהליכה בה
עלולה להביא למבוי סתו .הכרה ,כי נדרש פתרו שיסודו הבנה מצד אחד ,תו( הצבת גבולות ברורי של
מחוייבות לחברה ולמדינה מצד שני ,גבולות אשר מה אי לסטות .הבנה ,כי מדובר בע אחד ,בעל
שותפות גורל היסטורית ,שעליו לעבור דר( חתחתי לקראת יצירת הרמוניה בי פלגיו השוני ,תו( מיצוי
המשות* והמאחד ,וכיבוד מלא של השונה ,הנבדל ,והייחודי.
המשנה לנשיא )בדימוס( חשי פסק ,בדעת מיעוט ,כי חוק טל בטל מעיקרו ,שכ הוא מנוגד "לכל עקרונות
היסוד הארוגי בחיינו ,לכל האמיתות ,לכל השאיפות ,לכל התקוות שמדינת ישראל המתחדשת בנויה
עליה" .הוא ציי כי במערכות ובאירועי יוצאידופ ,יש שערכיהיסוד עולי מ המעמקי כהרגעש
מתפר& או כגייזר לוהט ,ובחודר מבעד לחוקה ולחוק מכריעי ה במישרי בשאלה בוערת שנתגלגלה אל
פיתחו של ביתהמשפט .קיימת אפשרות  יוצאתדופ ,אמנ  שעיקרייסוד באשר ה יכריעו במחלוקת
משפטית החותכת בערכייסוד של המדינה .במקרה דנ ,חוק טל סותר חזיתית שלושה ערכי :מדינה
יהודית ,מדינה דמוקרטית וער( השוויו .פטור הנית לבני ישיבה משירות בצבא אינו תופעת טבע ,ואי
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בג 6427/02

להשלי ע תופעה חריגה זו .אי לה לכנסת הכוח והסמכות לבטל את המדינה ,וא* לא הכוח והסמכות
לפגוע בכוח המג של המדינה על דר( של שיחרור עשרות אלפי צעירי משירות בצה"ל ,וא* לא הסמכות
להורות כי בנטל ההגנה על המדינה לא ישא הציבור כולו אלא חלקו של הציבור בלבד.
המשנה לנשיא )בדימוס( חשי פסק ,בדעת מיעוט ,כי חוק טל אינו פוגע בכבוד האד כמשמעותו בחוק
יסוד :כבוד האד וחירותו ,שכ יש בכ( הרחבה גדולה מדי של מושג כבוד האד.
המשנה לנשיא )בדימוס( חשי ציי כי נציגיה של בניהישיבה יושבי בכנסת ומחוקקי על כל נושאי
של החברה בישראל; מסיבי ה אל שולח המימשל  המימשל המרכזי והמימשל המקומי  ומחליטי
ה על סידריעדיפויות בכלכלה ,בבניה ,בתשתית ,בחינו(; כ קובעי ה לא יופנו תקציבי  בי השאר
אליה .ועל כל אלה :דעת יכולה שתכריע בנושאי שלו ומלחמה ובשילוח של אחרי למלחמה.
בעשות את שה עושי ,וכפי שה עושי; בתובע לעצמ את שה תובעי; ובקבל את שה
מקבלי; הוציאו עצמ בני העדה מרשות היחיד שלה ובאו אל רשות הרבי .שלא כבני כת האיימיש
אשר נשארו ספוני ברשות היחיד ,בני העדה סמוכי אל שולח הקהל וזוכי ה להטבות מלואהטנא.
ומי שיצא אל רשות הרבי ונהנה משררה ומהטבות ליחיד ,חייב לנהוג כפי שנוהגי ברשות הרבי ולחוב
בחובות שהרבי והיחיד חבי בה .על רקע כל אלה ,היכול מי להעלות על דעתו  בכנות ובאמת  כי בני
אותה עדה שתורתאומנות  וה רבבות רבבות  לא ישרתו כלל בצבא?
המשנה לנשיא )בדימוס( חשי ציי כי לא יעלה על הדעת להיכנע למי שמפירי את החוק ,שכ הדבר יהא
תחילת סופה של הדמוקרטיה במדינת ישראל .יש לה למדינה אמצעי מתאימי להביא לקיו החוק ,א
א( תבקש ברצינות לקיימו .פשוט הוא שהמתחמק מחובתו כלפי הכלל לא יזכה בטובות הנאה מ הכלל.
השופט גרוניס קבע ,בדעת יחיד ,כי אי צידוק להפעיל ביקורת שיפוטית על החוק ,שכ מדובר בחוק שבו
הסכימה קבוצת הרוב ,כחלק מפשרה חברתית ,לית זכות יתר לקבוצת המיעוט .יש לצמצ את הביקורת
השיפוטית על חקיקה רק למצבי שבה יש להג על מיעוט ועל יחידי מפני עריצותו של הרוב .אי זה
מתפקידו של ביתהמשפט לשמש כאפוטרופוס לבני קבוצת הרוב ולהוציא עבור את הערמוני מ האש.
השופט גרוניס ציי עוד כי עמדת השופט חשי מהווה שימוש בנשק לא קונבנציונלי על מנת לטפל בבעיה
הדורשת טיפול עדי.
ביהמ"ש העליו הותיר בצרי( עיו את השאלה על מי מוטל נטל השכנוע בשלב השני )בדיקת יסודותיה של
פסקת ההגבלה( של בדיקת חוקתיותו של חוק.

פסק  די
הנשיא א ' ברק :

חוקיותה וחוקתיותה של דחיית שירות הביטחו של תלמידי ישיבות אשר תורת
אומנות נבחנה בבית משפט זה מספר פעמי  .בבג " &  3267/97רובינשטיי נ' שר הביטחו
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בג 6427/02

)פ " ד נב )  ; 481 ( 5להל  – פרשת רובינשטיי ( קבענו כי שר הביטחו הפעיל את סמכותו
בעניי דחיית השירות של תלמידי ישיבות שתורת אומנות שלא כדי  .קבענו כי הסמכות
לקביעת ההכרעה העקרונית בעניי זה נתונה לכנסת  .לאחר פסק דיננו בפרשת רובינשטיי ,
חוקקה הכנסת את חוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורת אומנות  ,התשס " ב  2002
)להל – חוק דחיית השירות ( .החוק קובע הסדר מיוחד בכל הנוגע לדחיית שירות הביטחו
של תלמידי ישיבות אשר תורת אומנות  .הא הסדר זה – כפי שעוג בחוק – הינו
חוקתי ? זו השאלה המונחת בעתירות שבפנינו .

רקע עובדתי

.1

סו גיית דחיית שירות הביטחו של תלמידי ישיבות שתורת אומנות ימיה כמעט

כימי המדינה ) ראו למשל  :בג "&  910/86רסלר נ' שר הביטחו  ,פ " ד מב )449451 , 441 ( 2
)להל – פרשת רסלר  ;( 1פרשת רובינשטיי  ,עמ'  .( 491492עוד בשנותיה הראשונות של
המדינה הורה שר הביטחו לדחות את גי וס של תלמידי ישיבות שתורת אומנות .הטע
להסדר זה היה הרס הישיבות באירופה בשואה  ,והרצו למנוע סגירת של הישיבות
בישראל בשל גיוס של תלמידי הישיבות לצבא  .באותה עת  ,מספר המשוחררי לא עלה
על כארבע מאות תלמידי ישיבות בשנה שלמדו במספר קבוע ונתו של ישיבות  .בשנ ות ה 
 70התרחב הסדר דחיית שירות הביטחו לתלמידי ישיבות  .מכסת תלמידי הישיבות שזכו
לדחיית השירות גדלה ל  800איש ולבסו* בוטלה  .ההגבלה על מספר הישיבות השותפות
להסדר בוטלה א* היא  .מספר הזכאי להסדר דחיית השירות גדל  .במקביל  ,חל באות
שני שינוי בטעמי שעמדו ביסוד ההסדר  .הטעמי החדשי שעמדו ביסוד ההסדר ה ,
בעיקרו של דבר  ,הרצו לאפשר לתלמידי ישיבות שתורת אומנות להמשי( בתלמוד
והתפיסה כי יעילות שירות הצבאי של תלמידי ישיבה מוטלת בספק )פרשת רובינשטיי ,
עמ ' .( 491
.2

הסדר דחיית שירות הביטחו של תלמידי הישיב ות שתורת אומנות נמצא

במרכזו של דיו ציבורי מתמיד  .הוא נדו פעמי רבות בכנסת )פרשת רסלר  ,1עמ ' ; 450
פרשת רובינשטיי  ,עמ '  .( 494כ נדרשו לו מספר ועדות שמונו לצור( כ(  ,שהעלו הצעות
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בג 6427/02

שונות לפתרו בעיית גיוס של תלמידי הישיבות )ראו למשל  :פרשת רובינשטיי  ,עמ ' .( 492
עניי יישו סדרי דחיית גיוס של תלמידי הישיבות עלה א* מספר פעמי בדו" ח מבקר
המדינה )ש ,עמ '  .( 493במקביל  ,הונחה מספר פעמי בפני בית המשפט העליו שאלת
חוקיותו וחוקתיותו של הסדר זה .הניסיונות הראשוני לתקו* את ההסדר שאימ& שר
הביטחו לא צלחו  ,לאור עמדת בי ת המשפט העליו כי לעותרי אי מעמד בדי והנושא
אינו שפיט ) ראו  :בג "&  40/70בקר נ' שר הביטחו  ,פ "ד כד ) ; 238 ( 1בג " &  448/81רסלר נ'
שר הביטחו  ,פ " ד לו )  ; 81 ( 1ד " נ  2/82רסלר נ' שר הביטחו  ,פ" ד לו ) ; 708 ( 1בג" & 179/82
רסלר נ' שר הביטחו  ,פ " ד לו )  .( 421 ( 4שינוי בעמד ת בית המשפט העליו אירע בפרשת
רסלר  . 1נקבע בה כי לעותר מעמד בדי וכי עתירתו שפיטה ) נורמטיבית ומוסדית ( .לגו*
העתירה נפסק כי דחיית השירות הניתנת על ידי שר הביטחו לתלמידי ישיבות שתורת
אומנות היא בגדר סמכותו של השר ואינה חורגת ממיתח הסבירות  .קביעות אלו
התב ססו על הנתוני העובדתיי שהוצגו באותה פרשה  ,לפיה  ,מתו( המחזור המתגייס
לצה " ל ב  1987קיבלו  1,674תלמידי ישיבות דחיית גיוס )כ  5.4%מכלל המחזור (17,017 .
תלמידי נמצאו בהסדר של דחיית שירות .ע זאת  ,כפי שציינו ש " ,יש חשיבות  ,בסופו
של חשבו  ,למספר של בחורי היש יבה שגיוס נדחה  .קיי גבול  ,שאותו אי שר ביטחו
סביר רשאי לעבור  .הכמות עושה איכות " )פרשת רסלר  ,1עמ ' .( 505
.3

בשנת  1997הוגשה עתירה נוספת לבית המשפט העליו  .נטע בה כי הסדר דחיית

השירות של תלמידי הישיבות שתורת אומנות אינו חוקי )פרשת רובינשטיי (  .לפי
הנתוני שהוצגו בפנינו ,חל גידול עקבי במספר תלמידי הישיבות שגיוס נדחה  .נכו לשנת
 1996היו  " 28,547דחויי שירות " במעמד תורתו אומנותו  .מספר של המקבלי דחיית
שירות מטע זה עמד על כ  7.4%משנתו הגיוס  .בפסק דיננו בפרשת רובינשטיי ) שנית
ביו  , ( 9.12.1998ה תקבלה העתירה  .הגענו למסקנה כי שר הביטחו אינו רשאי עוד ליטול
לעצמו את הסמכות להכריע בסוגית גיוס תלמידי הישיבות שתורת אומנות  .צויי בפסק
הדי כי הבעיה האידיאולוגית והחברתית הקשורה בגיוס של תלמידי ישיבות שתורת
אומנות חייבת למצוא את פתרונה בהסדר ראשוני  ,כלומר בחוק של הכנסת )ש  ,ש ( .ע
זאת  ,ומתו( שסברנו כי " אי אפשרות מעשית לשנות את המצב הקיי בעניי זה ,זמ רב
כל כ(  ,מהיו למחר " )ש  , ( 530 ,החלטנו להשעות את תוצאות הכרעתנו לשנה מיו מת
פסק הדי  .מטרת ההשעיה הייתה " לאפשר לשר הביטחו או לכנסת לקיי דיו עני יני
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ומסודר בסוגיה זו  ,על כל השלכותיה "  ,וכ  ,להכי את המסגרות הנדרשות לשינוי המצב
הקיי א אכ יוחלט על כ( )ש  ,ש (.
השלכות פרשת רובינשטיי והליכי החקיקה שבעקבותיה

באוגוסט  , 1999מינה ראש הממשלה ושר הביטחו דאז ) מר אהוד ברק ( ועדה
.4
לגיבוש ההסדר הראוי בנושא גיוס תלמידי ישיבות שתורת אומנות לצה " ל  .בראשות
הוועדה עמד שופט בית המשפט העליו ) בדימוס ( צ ' א' טל )להל – ועדת טל ( .כ מונו
כחברי הוועדה עו "ד י ' הרצוג  ,עו "ד ד "ר י ' וינרוט  ,מר ח ' ישראלי  ,הרב א ' טננבוי  ,אלו*
) מיל ( מ' נתיב  ,ניצב ) דימ ' ( י ' סד  ,עו" ד ר ' סטוביצקי  ,הרב מ ' קרלי& ועו "ד י ' שופמ.
הוועדה נתבקשה להגיש המלצותיה  ,לעניי " הדר( הראויה בחקיקה ראשית  ...אשר מכוחה
יהיה שר הביטחו מוסמ(  ...לפטור יוצאי צבא  ...או לדחות את שירות  ...מ הטע של
' תורתו אומנותו '" .כ נתבקשה הוועדה להתייחס לכ( " שהפטור או הדחייה האמורי
יוכלו לחול על בני ישיבות  ,ללא הגבלה במספר  ,הואיל וככלל אי כוונה למנוע מבני
ישיבות להמשי( בלימודיה  ,הכול בכפו* לחוק " ) ראו :דו"ח ועדת טל ,בעמ'  .( 1במקביל
לדיוני הוועדה  ,ובשל הצור( לאפשר לוועדה לגבש את המלצותיה ולממשלה ליזו את
הליכי החקיקה הנדרשי  ,החליט בית המשפט להארי( את השעיית תוצאותיו של פסק
הדי בפרשת רובינשטיי עד ליוני ) 2000בג "&  3267/97רובינשטיי נ' שר הביטחו  ,פ " ד
נה )  ; 241 ( 2החלטה מיו .( 6.12.1999
באפריל  2000הגישה ועדת טל לשר הביטחו את המלצותיה  .המלצות אלו התקבלו
.5
על דעת כל חברי הוועדה  ,הג שחלק הוסיפו הסתייגויות להמלצות אלו )דו"ח ועדת טל,
עמ '  .( 109בפתח דבריה ציינה הוועדה כי היא השתכנעה כי עיקר הבעיה בהסדר הקיי
אינה ביטחונית אלא חברתית )ש  ,בעמ '  .( 8אשר לשינוי המצב הקיי  ,ציינה הוועדה  ,כי
יש להכיר בכ( כי " הלימוד בי שיבה הינו סוג יחודי של פעילות אנושית  ,אשר ספק א יש
לה אח ורע בעול כולו  ,ואשר קיי קשר ישיר ומובהק בינה לבי שרידותו של הע
היהודי לאור( הדורות " )ש  ,בעמ '  .( 9עוד צויי  ,כי כל שינוי במצב הקיי צרי( להתבצע
באופ הדרגתי ובהסכמה של תלמידי הישיבות  .גיוס כפוי של תלמידי הישיבות אינו מעשי
ואי בו תועלת ביטחונית ממשית )ש  ,בעמ '  " .( 3הדר( לשינוי המצב עוברת באמצעות
שינויי איטיי ושקולי  ,היוצרי מגמה  ,ולא באמצעות שינויי חדי  ,פתאומיי וכבדי
8
נבו הוצאה לאור בע"מ

nevo.co.il

המאגר המשפטי הישראלי

\C:\Documents and Settings\violetta-a\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK2CC1התנועה למען איכות השלטון בישראל נגד הכנסתdoc.

התנועה לאיכות השלטו בישראל נ' הכנסת

בג 6427/02

משקל  ,ועיקר העיקרי – בהסכמה של עול הישיבות " )ש  ,בעמ '  .( 9לגופ של מסקנ ות
הוועדה והמלצותיה  ,הרי שככלל עמדת הוועדה הייתה  ,שאי לגייס את בחורי הישיבות
בכפייה  .על כ  ,יש להסדיר בחקיקה את האפשרות להמשי( ולדחות את שירות של
תלמידי ישיבות שתורת אומנות המבקשי להמשי( ללמוד  .יחד ע זאת  ,ובשונה מ
המצב שהיה קיי בעת ההיא  ,הציעה הווע דה לכלול בהסדר חלופות נוספות שיועמדו
לבחירת  ,תו( הנהגת " שנת הכרעה " .במהל( " שנת ההכרעה" לא יגוייס תלמיד הישיבה
על א* שאינו לומד בישיבה  .פרק זמ זה עשוי לתרו להסתגלות תלמיד הישיבה למעבר
מעול הלימוד לחיי הצבא  .בסופה של שנה זו יוכל תלמיד הישיבה להחליט א בר צונו
לחזור ללמוד בישיבה תו( המש( דחיית שירותו או שמא להשתלב בצבא בשירות צבאי
מקוצר או במסגרת של שירות אזרחי .הוועדה הדגישה כי המלצותיה ה בגדר מיקשה
אחת  ,ויש חשיבות בישומ המלא והמקביל )ש  ,בעמ '  .( 95יישו ההמלצות יחייב חקיקה
והערכות מנהלית וארגונית  ,ה בצ ה "ל וה מחוצה לו  .כל זאת לש מציאת נקודת איזו
חדשה  ,הפוגעת פחות בעקרו השוויו ,המתחשבת באמונת הדתית של תלמידי הישיבות ,
והיוצרת מארג חברתי חדש )ש  ,בעמ ' .( 97
נוכח הגשת המלצות ועדת טל ,נתבקשנו להארי( את תקופת ההשעיה  .הסכמנו לכ( .
.6
תקופת ההשעיה של הכרזת הבטלות שנקבעה בפרשת רובינשטיי הוארכה על כ פע
נוספת ) ראו בג "&  3267/97רובינשטיי נ' שר הביטחו  ,פ "ד נה ) ; 246 ( 2החלטה מיו
 .( 30.5.2000במקביל  ,ועל בסיס המלצותיה של ועדת טל  ,פורסמה ברשומות )ביו
 ( 27.6.2000הצעת חוק שירות ביטחו )דחיית שירות לתלמיד י ישיבות שתורת אומנות(
) הוראת שעה (  ,תש" ס ) 2000להל – והצעת חוק דחיית השירות ( .ההצעה נועדה לעג
בחקיקה את סמכותו של שר הביטחו לדחות את גיוס של תלמידי ישיבות המקיימי
תנאי מוגדרי ; לאפשר לצה " ל לקלוט תלמידי אלה במסגרות המתאימות לה  ,וכ
להעניק למיועד לש ירות ביטחו שלמד בישיבה במש( חמש שני והגיע לגיל  " , 23שנת
הכרעה " שבסיומה יוכל לבחור א לחזור ללימודיו התורניי בישיבה או להשתלב ,
בהתא לצורכי הצבא  ,בשירות צבאי מקוצר או בשירות אזרחי  ,וכ בשירות מילואי.

לאחר אישורה על ידי מליאת הכנסת בקריאה ראשונה ) ביו  ( 3.7.2000הועברה הצעת חוק
דחיית השירות לעיונה של " ועדה לעניי מסוי " שהוקמה לצור( זה )בג "&  24/01רסלר נ'

כנסת ישראל ,פ" ד נו )  ; 703704 , 699 ( 2להל – פרשת רסלר  .( 2ועדה זו בחנה את סוגיית
גיוס תלמידי הישיבות מראשיתה  .בראש הוועדה הוצב חבר הכנסת ס ' טרי* שהוחל*  ,ב יוני
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 , 2001בחבר הכנסת י ' כ&  .הוועדה ניהלה עשרות דיוני  ,שמעה מומחי שוני וקיימה
סיורי )סיכומי המשיבי מיו  , 25.1.2004פסקה  .( 49בסופ של הדיוני בוועדה הובאה
הצעת חוק דחיית השירות לקריאה שנייה ושלישית )ביו  .( 24.7.2002בתו יו דיוני ער
התקבל החוק בתמיכ ה של  51חברי כנסת  ,למול  41מתנגדי )דברי הכנסת ,חוברת ל " ו,
בעמ '  8584ואיל( (.
יצויי  ,כי במקביל להליכי החקיקה נתבקש בית המשפט להארי( בשלישית את
.7
תקופת ההשעיה  .הבקשה נתקבלה ) בג " &  3267/97רובינשטיי נ' שר הביטחו  ,פ " ד נה ) ( 2
 ;251החלטה מיו  .( 7.9.2000משלא נחקק החוק בתו תקופת האורכה השלישית הוגשה
בקשה רביעית להארכת תקופת ההשעיה  .בקשה זו נדחתה )בג"&  3267/97רובינשטיי נ' שר

הביטחו  ,פ " ד נה )  ; 255 ( 2החלטה מיו  . (19.12.2000בהמש( לכ(  ,חוקקה הכנסת את חוק
שירות ביטחו ) מיועד לשירות ביטחו שתורתו אומנותו ( ) הוראת שעה ( ,התשס " א , 2001
ואת חוק דחיית שירות ביטחו לתלמידי ישיבות שתורת אומנות ) הוראת שעה ( ,
התשס " א  . 2001חוקי אלו באו לעג בחוק את המצב הקיי כפי שהיה טר פסק דיננו
בפרשת רובינשטיי  ,וזאת עד לסיו הדיו בהצעת החוק  .עתירות שהוגשו לבית משפט זה
כנגד חוקת יות של חוקי אלו נדחו )פרשת רסלר  .( 2מבלי להכריע בתוכנ של החוקי
נקבע בנסיבות העניי  ,כי נוכח היות של החוקי שנתקבלו זמניי באופיי  ,וכ נוכח
קיומ של הליכי חקיקה בעניי  ,נית לקבוע כי חוקי אלו עומדי במבחני הביקורת
החוקתית )פרשת רסלר .( 2

החוק נשוא העתירות שלפנינו

ביו  24.7.2002נתקבל בכנסת חוק דחיית השירות .חוקתיותו של חוק זה היא
.8
המונחת ביסוד העתירות שלפנינו  .החוק בא לקבוע הסדר חדש  ,שונה מ ההסדר שהופעל
על ידי שר הביטחו לפני פסק דיננו בפרשת רובינשטיי  ,ומ ההסדר שעוג בחוקי
הזמניי   .ההסדר כולו  ,על פרטיו  ,מצוי בסעיפי  26לחוק דחיית השירות .סעיפי אלה
10
נבו הוצאה לאור בע"מ

nevo.co.il

המאגר המשפטי הישראלי

\C:\Documents and Settings\violetta-a\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK2CC1התנועה למען איכות השלטון בישראל נגד הכנסתdoc.

התנועה לאיכות השלטו בישראל נ' הכנסת

בג 6427/02

קובעי את סמכותו הכללית של שר הבטחו לדחות את השירות של מיועד לשירות ביטחו
הלומד בישיבה ואת התנאי להחלטה על דחייה מעי זו .וכ( נקבע בחוק :
"דחיית שירות

 . 2לבקשת מיועד לשירות ב יטחו ,רשאי השר לדחות,
בצו  ,את מועד התייצבותו לרישו ,לבדיקה רפואית או
לשירות ביטחו ) להל  צו דחיית שירות ( א התמלאו בו
כל אלה :
) ( 1הוא לומד בישיבה באופ סדיר  ,בהיק* שלא
יפחת מארבעי וחמש שעות בשבוע  ,למעט בתקופות
חופשה שקבע השר ;
) ( 2הוא אינו עוסק בכל עיסוק בנוס* על לימודיו
בישיבה ולגבי מיועד לשירות ביטחו שחלו עליו צווי
דחיית שירות במש( ארבע שני לפחות  ,ומלאו לו 23
שני  הוא אינו עוסק בעיסוק נוס* בשעות לימודיו
בישיבה כאמור בפסקה ); ( 1
) ( 3הוא הצהיר  ,בתצהיר שנית בהתא לסעי* 15
לפקודת הראיות ] נוסח חדש [ ,התשל" א  , 1971כי
מתקיימי בו התנאי בפסקאות )  ( 1ו  ) ;( 2
) ( 4ראש הישיבה שבה הוא לומד אישר בכתב כי
מתקיי בו התנאי שבפסקה ) , ( 1והתחייב כי כאשר
יחדל להתקיי בו התנאי האמור יודיע על כ( לפוקד
בתו(  30ימי .
הוראות בדבר מת הצו

 ) . 3א ( צו דח יית שירות יינת לתקופה שלא תעלה על שנה
אחת.
)ב ( השר רשאי לחזור ולתת צו דחיית שירות כאמור
בסעי* קט ) א (  ,ובלבד שהתצהיר והאישור לפי סעי* ( 3 ) 2
ו )  ( 4יינתנו מחדש עובר למת כל צו .
)ג ( צו דחיית שירות יינת לכל מי שמתקיימי בו
התנאי שבס עי*  , 2וכ התנאי המוקדמי שנקבעו לפי
סעי*  ) 13א () , ( 2אלא א כ שוכנע השר שצורכי הביטחו
של מדינת ישראל אינ מאפשרי זאת .
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תנאי לדחיית שירות

 . 4צו דחיית שירות מותנה בכ( שימשיכו להתקיי במי
שהצו חל עליו התנאי האמורי בסעי*  ( 1 ) 2ו  ) ( 2כל עוד
הצו בתוק פו ".
חוק דחיית השירות מוסי* וקובע  ,לצד ההוראות שבסעיפי  , 24הסדרי נוספי ,
.9
חדשי  ,בקשר לדחיית השירות של תלמידי ישיבות שתורת אומנות :
"שנת הכרעה

 ) . 5א ( מיועד לשירות ביטחו שחלו עליו צווי דחיית
שירות במש( ארבע שני לפחות  ,ומלאו לו  22ש ני  ,ולא
מתקיימי בו עוד התנאי שבסעי*  , 2רשאי השר לדחות ,
בצו  ,את מועד התייצבותו לרישו ,לבדיקה רפואית או
לשירות ביטחו  ,לתקופה שלא תעלה על שנה אחת.
)ב ( לא יינת צו לפי סעי* זה למיועד לשירות
ביטחו יותר מפע אחת.
) ג ( על צו לפי סעי* זה יחולו הוראות סעי*  ) 3ג ( ,
בשינויי המחויבי .
) ד ( אי בהוראות סעי* זה כדי לפגוע בסמכות השר
לתת צו דחיית שירות למיועד לשירות ביטחו ששבו
והתקיימו בו התנאי שבסעי* . 2
שירות אזרחי

 ) . 6א ( בסעי* זה  ' ,שירות אזרחי' – שירות למטרות
בריאות  ,רווח ה ,קליטת עליה  ,שמירת הסביבה ובטחו
הפני ושירותי הצלה  ,בהתא לתקנות שקבע שר העבודה
והרווחה בהסכמת השר ושר האוצר  ,בהתייעצות ע השרי
הנוגעי בדבר  ,ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות
של הכנסת .
)ב ( השר רשאי לדחות את מועד התייצבותו לרישו ,
לבדיקה רפ ואית או לשירות ביטחו של מיועד לשירות
ביטחו המשרת בשירות אזרחי.
) ג ( מיועד לשירות ביטחו ששירת שירות אזרחי
במש( שנה לפחות ,פטור מחובת שירות סדיר .
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) ד ( מיועד לשירות ביטחו ששירת שירות אזרחי
במש(  21ימי בשנה לפחות  ,לא ייקרא לשירות מילואי
באותה שנה.
)ה ( סעי* זה לא יחול אלא על מיועד לשירות ביטחו
שחל עליו צו דחיית שירות במש( ארבע שני לפחות ומלאו
לו  22שני  ,ואשר בקשתו לשרת שירות אזרחי אושרה על
ידי השר ".
ההסדר הכולל הקבוע בחוק דחיית השירות דומה  ,ככלל  ,להמלצות ועדת טל  .החוק
. 10
קובע שבהתקיי תנאי מסוימי  ,שר הביטחו רשאי להעניק צו דחיית שירות  ,למש(
שנה  ,לתלמידי ישיבות ) סעיפי  2ו  3לחוק ( .ע תנאי אלו נמני ,בי היתר  ,מכסה
מינימאלית של שעות לימוד לתלמיד ישיבה  ,איסור עבודה בשעות הלימוד בישיבה  ,תצהיר
של תלמיד הישיבה ואישור מראש הישיבה  .החידוש העיקרי בחוק  ,לעומת המצב שקד
לו  ,הוא קיומה של " שנת הכרעה" ) סעי*  5לחוק ( .לפי הסדר זה יכול תלמיד ישיבה שגיוסו
נדחה במש( ארבע שני והוא הגיע לגיל  , 22לקבל צו לדחיית גיוס למש( שנה אחת,
אפילו לא מתקיימי בו התנאי הרגילי לש דחיית השירות  .לאחר " שנת ההכרעה" יוכל
תלמיד הישיבה לבחור הא לשוב למסלול הקוד של לימודי בישיבה – תו( המש(
דחיית השירות הצבאי – או שמא להתגייס למסלול של שירות ביטחו .האפשרות לקבל
" שנת הכרעה " נתונה לכל תלמיד ישיבה פע אחת בלבד  .בד בבד  ,קובע החוק מסלול
חלופי המיועד לבחורי ה ישיבה  ,הוא מסלול של שירות אזרחי ) סעי*  6לחוק ( .שירות זה
הינו חלופי לשירות הצבאי  .האפשרות לבחור בו נתונה רק למי ששירותו נדחה במש(
ארבע שני והוא ב  , 22והוא עומד ממילא ג לרשות אות תלמידי ישיבות ששירות
נדחה למש( שנת ההכרעה ובסופה מבקשי ה לשרת שירות אזרח י  .כפי שנמסר לנו
)בהודעת המשיבי מיו  , ( 9.8.2004ההכרעה בעניי זה בי שירות צבאי ושירות אזרחי
תלויה באישור שלטונות צה " ל ואי היא נתונה בידיו של המיועד לשירות ביטחו בלבד .
מיועד לשירות ביטחו המשרת שירות אזרחי במש( שנה אחת פטור מחובת שירות סדיר .
באופ דומה ,שירות אזרחי עשוי להוות תחלי* לשירות מילואי בשנה מסוימת  .יש לציי ,
כי חלופת השירות האזרחי כפופה להתקנת תקנות מתאימות בידי שר העבודה והרווחה ,
בהסכמת שר הביטחו ושר האוצר  .תקנות אלו טר הותקנו  .לבסו* נזכיר  ,כי החוק פורס
ביו  . 1.8.2002החוק נכנס לתוק* ששה ח ודשי לאחר פרסומו  ,ביו  ) 1.2.2003סעי* 17
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לחוק ( .תוקפו לחמש שני מיו פרסומו )עד ליו  .( 1.8.2007לכנסת נתונה הסמכות
להארי( תוק* החוק  ,בהחלטה  ,לתקופות נוספות של עד חמש שני ) סעי*  16לחוק (.

העתירות לבית משפט זה

. 11

סמו( לאחר חקיקת חוק דחיית השירות )ביו  , ( 24.7.2002הוגשו ארבע העתירות

שלפנינו  .העתירות אוחדו בשל הדמיו ביניה  .בהחלטתנו ) מיו  ( 8.12.2002קבענו כי
התיקי ישמעו על דר( של סיכומי בכתב  ,כאשר לאחר קבלת הסיכומי יוחלט על המש(
הטיפול בעתירות  .באפריל  2004הוגשו הסיכומי האחרוני בעניי  .לאח ר קבלת סיכומי
הצדדי נקבע ) בהחלטתנו מיו  ( 1.6.2004המותב שידו בעתירות  .בהחלטה נוספת ) מיו
 , ( 14.7.2004שניתנה לאחר שמיעת בעלי הדי  ,נקבע כי בהסכמת הצדדי נראה בעתירות
כאילו הוצא בה צו על תנאי  .הורינו למשיבי להמציא לעותרי נתוני מעודכני באשר
להגשמת החוק  .בהודעת המדינה לעניי זה נמסר כי בשנת  2003נמנו ס( הכל 38,449
דחויי שירות  .שיעור של המצטרפי להסדר דחיית השירות עמד על  11%מכלל השנתו.
עוד נמסר כי עד הגשת ההודעה יצאו  464דחויי שירות לשנת הכרעה  .מתוכ  ,סיימו את
שנת ההכרעה  61תלמידי  .מתו( קבוצה זו  19נמצאי בהליכי גיוס  19 ,ביקשו לשוב
למעמד של תורתו אומנותו וחמישה ביקשו להיכנס למסלול של שירות אזרחי  .ע זאת,
מסלול השירות האזרחי טר הוק ולכ חמישה תלמידי אלו שבו למעמד תורתו
אומנותו  ,כלומר לדחיית שירות  .עוד נמסר כי בחודש פברואר  2004הודיע ראש הממשלה
) מר א' שרו ( על מינוי ועדה לבחינת שינויי בחוק בראשות השרה צ ' ליבני  .ביו
 1.8.2004מונתה ועדה לתכנו שירות לאומי אזרחי בישראל בראשות האלו* ) מיל ' ( ד'
עברי .
. 12

בהחלטה נוספת ) מיו  ( 27.2.2005הורינו למדינה להעמיד לרשותנו נתוני

עדכניי באשר לתלמידי ישיבות דחויי שירות וכ נתוני באשר לשנת ההכרעה  .בהודעה
משלימה זו ,השנייה במספר  ,נמסר כי נכו ליו  , 9.5.2005נמצאי במסלול תורתו
אומנותו  41,450דחויי שירות  .באשר לשנת ההכרעה  ,נמסר כי נכו לחודש יולי , 2005
יצאו לשנת הכרעה  1,115דחויי שירות  457 .מתוכ סיימו את שנת ה הכרעה  31 .מתוכ
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התגייסו  178 ,נמצאי בהליכי גיוס  106 ,חזרו למסלול תורתו אומנותו ו  48ממתיני
לשיבו& בשירות האזרחי  .באשר לקיומו של השירות האזרחי  ,נמסר כי ועדת עברי הגישה
המלצותיה בחודש פברואר  . 2005המלצותיה – הכוללות הפעלת מסגרת ממשלתית לטיפול
בשירות הלאומי והאזרחי בישראל – הועברו לטיפול ראש הממשלה ושרת המשפטי  ,גב'
צ ' לבני .

לאחר קבלת ההודעות המשלימות נשמעו )ביו  , ( 10.7.2005העתירות שלפנינו
. 13
בפני הרכב מורחב של תשעה שופטי  .בסיו הדיו הוחלט כי המדינה תגיש הודעה
משלימה נוספת ) שלישית במספר ( באשר ליישומו של החוק  .בהודעה המשלימה ) מיו
 ( 27.9.2005צויי כי נתקיי דיו בראשות ראש הממשלה בהמלצות ועדת עברי  .במהל(
הדיו עלו הקשיי ביישו החוק וסוכ כי שרת המשפטי בשיתו* משרד הביטחו ,תכי
הצעה ליצירת מסלול צבאי מתאי לבוחרי לשרת שירות צבאי בתו שנת ההכר עה  .כ
הוחלט כי יוצגו לראש הממשלה המבנה של השירות האזרחי המוצע  ,והצרכי הנגזרי
ממבנה זה .בהמש( נתקיי דיו בראשות שרת המשפטי וגורמי נוספי וסמו( לאחריו
נשלח מטע שרת המשפטי מכתב לראש הממשלה ) מיו  .( 18.7.2005במכתב עצמו ,
שצור* להודעת המדינה  ,ציינה שרת ה משפטי כי " יישו חוק טל אינו משביע רצו ,
בלשו המעטה  .חלקי בחוק  ,בעיקר נושא השירות האזרחי  ,אינ מיושמי  ,וא* שיעור
המתגייסי לאחר שנת הכרעה נמו( מהמצופה  .על כ יש צור( בשינוי מיידי במצב
הקיי " .במכתב צויי עוד  ,כי הוראות הגיוס הקיימות כיו אינ מתאימות לצ יבור החרדי ,
שכ צעירי המבקשי לעזוב את הישיבה מחוייבי בשירות צבאי מלא במסלול קרבי .
התוצאה היא כי מוגבלת מאוד האפשרות של בחורי הישיבות לעזוב את הישיבה  .במכתב
צויי כי המסקנה הנה כי יש ליצור מסלולי גיוס אטרקטיביי לחרדי ה מבחינת אופי
השירות וה מבחינת או ר( השירות  .במקביל יש לקד את אפשרות הבחירה בשירות
אזרחי  .המדינה הוסיפה בתגובתה  ,כי תוכנ להתקיי דיו בראשות ראש הממשלה בסוגיות
אלו אול דיו זה נדחה בשל צורכי השעה והוא אמור להתקיי בחודש הקרוב .
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ואכ  ,בהודעה האחרונה שהוגשה על ידי המדינה )ביו  ( 9.12.2005הודע כי אכ
. 14
נתקיי דיו אצל ראש הממשלה ) ביו  .( 8.12.2005בדיו זה הובהר כי ראש הממשלה
רואה חשיבות רבה בקידו השירות הצבאי או שירות אזרחי בדגש על כוחות הבטחו
וההצלה  ,של כל המגזרי בחברה הישראלית  ,וזאת במטרה לקד את השוויו בחלוקת
הנטל בחברה  .אי לכ( הורה ראש הממשלה על שינוי הנחיות מנהל גיוס כ( שיוקמו מסלולי
גיוס אטרקטיביי לחרדי מבחינת אופי השירות וכי ישונו הקריטריוני ליציאה לשירות
אזרחי באופ שיאפשר ג לתלמידי ישיבה צעירי יחסית להצטר* למסלול השירות
האזרחי  .אשר למסלול זה של שירות אזרחי – שכאמו ר ג בהודעה זו של המדינה טר
יוש – הורה ראש הממשלה על שורה של צעדי ליישומו של המסלול ובה השלמת
התקנות תו(  45ימי והקמת מינהלת לשירות אזרחי  .סיכו הדיו האמור עתיד היה לבוא ,
על פי ההודעה  ,בפני ממשלת ישראל בישיבתה ביו . 18.12.2005
אשר לנתוני הכמותיי  ,כעולה מהודעת המדינה ) מיו  , ( 9.12.2005נכו לתחילת
. 15
חודש דצמבר  2005עמד מספר של דחויי השירות בהסדר תורתו אומנותו על 45,639
יוצאי צבא  .עד תחילת דצמבר יצאו לשנת הכרעה  1,432דחויי שירות  ,מתוכ  618טר
סיימו אותה ואילו  814סיימו אותה  .מבי אלו שסיימו את שנת ההכרעה  74 ,התגייסו
לשירות צבאי  139 ,קיבלו פטור משירות 238 ,חזרו למעמד של תורתו אומנותו11 ,
נמצאי בחו " ל  ,ו  103ממתיני לשירות אזרחי  .עוד  239דחויי גיוס מצויי בתהליכי
בלשכות הגיוס אול כמובהר בהודעת המדינה  ,אי בכ( כדי לומר כי דחויי גיוס אלו
יגוייס ו בסופו של התהלי(  .בסמו( לאחר קבלת ההודעה קיימנו פע נוספת דיו בעתירות
)ביו .( 11.12.2005
טענות העותרי

. 16

ארבע העתירות שלפנינו תוקפות את חוקתיותו של חוק דחיית השירות או סעיפי

ספציפיי בו  .הטענות בה דומות .על כ  ,נתייחס אליה במאוחד  .טענת הע יקרית של
העותרי היא שחוק דחיית השירות פוגע בעיקרו השוויו .החוק יוצר אפליה בי תלמידי
ישיבות  ,הזכאי להסדר של דחיית שירות ,ובי מי שאינ תלמידי ישיבות  ,המתגייסי
כרגיל לצה "ל  .הבחנה זו נעשית ללא שוני רלוואנטי בי תלמידי ישיבות לצעירי אחרי
בני גיל  .השיר ות בצה " ל לא פוג בהכרח באפשרות של תלמידי הישיבות לקיי את
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מצוות הדת .ג תלמידי ישיבות יכולי לשרת בצבא  ,כפי שאכ נעשה בנח" ל החרדי
ובישיבות ההסדר  .לשיטת של העותרי  ,עיקרו השוויו ,בו פוגע החוק  ,מעוג בהיקפו
המלא בהכרזת העצמאות ובחוק יסוד  :כבוד האד וחירו תו .לחלופי טועני העותרי כי
ההפליה שיוצר החוק עולה כדי השפלת של אות בני החברה האחרי שאינ תלמידי
ישיבה ומתגייסי לצה " ל  .השפלה זו מהווה פגיעה בכבוד האד המעוג בחוק יסוד  :כבוד
האד וחירותו  .בנוס* נטע  ,כי הסדר דחיית השירות הקבוע בחוק דחיית השירות א* פו גע
בזכויות יסוד נוספות של אות בני החברה המחויבי בגיוס לצבא ללא יכולת לדחות את
השירות  .חירויות הפרט שלה נפגעות  ,שכ ה נאלצי לשרת בצבא זמ רב יותר  .הסיכו
לחייה ולשלמות גופ גובר  .הפגיעה בקניינ  ,הנעשית בשל חוסר האפשרות לצבור רכוש
בשירות הצבאי בסדיר וב מילואי  ,מתעצמת  .פגיעות אלו בזכויותיה של אלו שמחו&
להסדר מתגברות ככל שמספר הנכנסי להסדר דחיית השירות רב יותר .

לטענת העותרי  ,בשל הפגיעה בזכויות האד חוק דחיית השירות אינו חוקתי  .הוא
. 17
אינו עומד בתנאי פסקת ההגבלה  .החוק  ,לשיטת  ,אינו הול את ערכיה של מדינת ישראל
לא כמדינה יהודית ולא כמדינה דמוקרטית  .תכליתו של החוק היא לפטור את בני החברה
החרדי משירות צבאי  .תכלית זו – בניגוד לתכלית שעמדה ביסוד הסדר דחיית השירות
בימיה הראשוני של המדינה – אינה ראויה .זאת ועוד  :חוק דחיית השירות אינו מקיי את
דרי שת המידתיות  .אי קשר רציונאלי בי האמצעי שננקט לבי מטרתו המוצהרת של
החוק  ,שהיא שילוב כלכלי  חברתי של הציבור החרדי  .לדעת העותרי האמצעי שננקט –
דחיית השירות הגורפת – לא יגביר את שילוב של החרדי בחברה  .הוא יגביר את הניכור
בינ לבי שאר המתגייסי לצה" ל  .עוד נטע כי האמצעי שננקט אינו האמצעי הפוגעני
פחות  .המשיבי בחרו בדחיית שירות שמשמעותה פטור גור* לתלמידי ישיבות  .נית היה
לכאורה להתחשב בהתאמתו של תלמיד הישיבה ללימודי בישיבה  .נית היה למצוא הסדר
גיוס חלקי שיקל על הסתגלות של תלמידי הישיבות לשירות צבאי  .ההסדר הקבוע בחוק
אינו מידתי ג במובנו הצר  .לדעת העותרי  ,הנתוני שהציגה המדינה בהודעותיה
המשלימות מחזקי את טענותיה .מספר דחויי השירות הול( וגדל  .שנת ההכרעה אינה
משפרת את אי השוויו הבולט  .חלק הארי מבי אלו שסיימו את שנת ההכרעה אינו
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מתגייס  .טר הוק שירות אזרחי חליפי לשירות הצבאי  .העותרי הוסיפו עוד  ,כי החוק
אמנ נחקק לתקופה מוגבלת של חמש שני אול יש בתוכו מנגנו אורכה  .ממילא אי
הצדקה לראותו כהסדר זמני  ,מה ג שקיי חשש שההסדר הזמני יהפו( לקבוע  .אי כל
הצדקה למנוע את התערבותו של בית המשפט בהסדר בלתי חוקתי זה.
תשובת המדינה

המשיבי ביקשו כי נדחה את העתירות  .ה טענו  ,כי יכול וההסדר שעוג בחוק
. 18
דחיית השירות אינו ההסדר האופטימלי בסוגיה הכוללת של שאלת הגיוס של תלמידי
הישיבות  .ע זאת  ,זהו ההסדר הראוי לעת הזו והחוק שמעג אותו הינו חוקתי  .ההסדר
שנתקבל בא לאור נקודת המוצא כי לא נית להביא לגיוס בכפיה של תלמידי הישיבות וכי
הפתרו למצב שנוצר אינו בהחלטה חדה וברורה לכא או לכא אלא במדיניות הדרגתית
שמטרתה להביא לשינוי יסודי בחברה החרדית  ,תו( מת אפשרות אמיתית להשתלבות
תלמידי הישיבות בקרב כלל החברה הישראלית  ,כמו ג בשוק העבודה  .מדיניות הדרגתית
זו הנה פועל יוצא של דיוני מעמיקי ויסודיי ועולה היא בקנה אחד ע המלצותיה של
ועדת טל  .במציאות זו  ,ונוכח שיקולי המדיניות הרבי הקשורי בה  ,ראוי הוא לית
למחוקק מרחב תמרו רחב בסוגיה ולא להתערב במקרה זה .מטע זה יש ג לראות את
ההסדר כזמני  ,דבר העולה ג ממש( תוקפו המוגבל של חוק דחיית השירות לתקופת חמש
השני מעת פרסומו.
לגופו של עניי טענו המשיבי כי אי מקו לקבוע כי חוק דחיית השירות אינו
. 19
חוקתי  .לשיטת  ,אי לראות את ההסדר שבחוק כפוגע בכבוד האד המוג בחוק  יסוד :
כבוד האד וחירותו .זאת למרות שיתכנו מקרי בה פגיעה בשוויו תעלה כדי פגיעה
בכבוד האד  .אי לראות בחוק כפוגע בכבוד האד כפי הפירוש הראוי שיש לית לחוק
היסוד  .זאת ועוד  :החוק נועד לתכלית ראויה  .תכליתו היא להביא לפתרו הבעיה החברתית
שנוצרה כתוצאה מהסדר תורתו אומנות ו א( שלא באמצעות כפיית גיוס על תלמידי
הישיבות  ,להביא לשילוב של הגברי החרדי בשוק העבודה הישראלי ולהביא בהדרגה
ליתר שוויו בחברה הישראלית  .ככל שיש בהסדר פגיעה בזכויות חוקתיות – ואי הדבר כ(
– הרי שהיא נעשית באופ מידתי  .קיימת התאמה בי האמצעי שננקט – דחיי ת שירות
בשילוב ע שנת הכרעה – לתכלית העומדת ביסוד החוק  .המשיבי סבורי כי אי אמצעי
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אחר שפגיעתו פחותה  .כל הסדר חלופי יחייב גיוס כפוי של תלמידי ישיבה לצבא  .א*
העותרי  ,לשיטת המשיבי  ,לא העמידו הסדר מידתי יותר המגשי את אותה התכלית  .ג
במובנו הצר  ,ההסדר הוא מידתי  .התועלת החברתית בפתרו שבחר המחוקק עולה
בעוצמתה על הפגיעה הנטענת בזכויות אלו המגוייסי לצבא ואינ רשאי לדחות את
שירות  .ההסדר נועד לתקופה קצובה  .הוא מידתי ומאוז .יש לבחו אותו במשולב ע
הסדרי אחרי  ,מחו& לחוק דחיית השירות ,שנועדו להגביר את שילובו של המגזר החרדי
בחברה  ,כגו הנח "ל החרדי והשירות הלאומי העתידי  .יש לית להסדר שנקבע בחוק
הזדמנות של ממש להוכיח את עצמו  .ההסדר שנקבע בחוק הוא איפוא חוקתי .
השאלות הטעונות הכרעה

השאלה הניצבת בפנינו עניינה חוקתיותו של חוק דחיית השירות .בחינתה של שאל ה
. 20
זו נעשית בשלושה שלבי ) ראו בג "&  6821/93בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' מגדל כפר
שיתופי ,פ " ד מט )  ; 221 ( 4להל – פרשת בנק המזרחי המאוחד ; בג "&  1715/97לשכת מנהלי
ההשקעות בישראל נ' שר האוצר ,פ " ד נא )  ; 367 ( 4להל – פרשת לשכת מנהלי ההשקעות;
בג "&  6055/95צמח נ' שר הביטחו  ,פ "ד נג )  ;241 ( 5להל – פרשת צמח ; בג "& 1030/99
ח"כ אורו נ' יושב ראש הכנסת ,פ " ד נו ) ; 640 ( 3להל – פרשת ח"כ אורו ; בג "& 4769/95
מנח נ' שר התחבורה ,פ " ד נז ) ; 235 ( 1להל – פרשת מנח ; רע " א  3145/99בנק לאומי
לישראל בע"מ נ' חז  ,פ " ד נז ) ; 397 , 385 ( 5להל – פרשת חז ; בג "&  1661/05המועצה

האזורית חו עזה נ' כנסת ישראל ,פ " ד מט )  , 481 ( 2עמ'  544לפסק דינו של הרוב ; להל –
פרשת המועצה האזורית חו עזה (( .השלב הראשו בוח א החוק פוגע בזכויות אד
המעוגנות בחוק  יסוד  .א התשובה היא בשלילה  ,מסתיימת הבחינה החוקתית לעני חוקי
היסוד ) ראו למשל  ,בג " &  4128/02אד טבע ודי – אגודה ישראלית להגנת הסביבה נ' ראש
ממשלת ישראל ,פ " ד נח ) ; 503 ( 3להל – פרשת אד טבע ודי ; בג " &  366/03עמותת

מחוייבות לשלו וצדק חברתי נ' שר האוצר ) טר פורס ; להל – פרשת עמותת מחוייבות ((.
א התשובה היא בחיוב  ,עוב ר הניתוח המשפטי לשלב הבא  .בשלב השני נבחנת השאלה
א הפגיעה בזכויות האד היא כדי  .בשלב זה נבחנת השאלה א החוק הפוגע מקיי את
דרישותיה של פסקת ההגבלה  .אכ  ,לא כל פגיעה בזכות אד היא פגיעה שלא כדי  .לא
פע פוגע חוק בזכות אד חוקתית  ,א( חוקתיותו של החוק עומדת בעינה  ,שכ הפגיעה
מקיימת את דרישותיה של פסקת ההגבלה ) ראו  ,למשל  ,בג " &  2334/02שטנגר נ' יושב"ראש
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בג 6427/02

הכנסת ,פ "ד נח ) ; 786 ( 1בג " &  5026/04דיזיי  – 22שארק דלוקס רהיטי בע"מ נ' ראש ענ
היתרי עבודה בשבת – אג הפיקוח במשרד העבודה והרווחה ) טר פורס ( ; להל – פרשת

דיזיי ( .א הפגיעה בהסדר החוקתי היא כדי  ,מסתיימת הבחינה החוקתית  .א הפגיעה
אינה כדי  ,עובר הניתוח לשלב הבא  .שלב שלישי זה בוח את תוצאות אי החוקתיות .זהו
שלב הסעד .
חלוקה זו לשלושה שלבי חשובה היא .היא מסייעת בניתוח המשפטי  .היא באה
. 21
" לש בהירות הנית וח ודיוק החשיבה " )בג "&  450/97תנופה שירותי כוח אד ואחזקות
בע"מ נ' שר העבודה והרווחה ,פ "ד נב )  ; 440 , 427 ( 2להל – פרשת תנופה ( .היא מבהירה את
ההבחנה הבסיסית  ,העוברת כחוט השני בתורת זכויות האד  ,בי היקפה של הזכות לבי
מידת ההגנה עליה והגשמתה הלכה למעשה ) ראו א ' ברק  ,שופט בחברה דמוקרטית 135
) ; ( 2004להל – שופט בחברה דמוקרטית ( .היא משמשת בסיס להבחנה בי איזו אופקי
)בשלב הראשו ( לבי איזו אנכי ) בשלב השני ( בי זכויות אד  ,בינ לבי עצמ ובינ לבי
ערכי ואינטרסי חברתיי ) ראו בג "&  1435/03פלונית נ' בית"הדי למשמעת של עובדי
המדינה בחיפה ,פ" ד נח ) ; ( 537 , 529 ( 1היא מסייעת בשרטוט ההבחנה בי תפקידו של בית
המשפט בפרשנות של הזכויות שבחוק היסוד )בשלב הראשו ( לבי תפקידו בבחינת
חוקתיות הפגיעה בה בחקיקה ) בשלב השני ( .היא מסייעת בבחינת של הסדרי במשפט ,
כגו העדפה מתקנת  ,תו( בחינת השאלה א זו נופלת לגדר היקפה של הזכות לשוויו
) שלב ראשו (  ,או שהיא מהווה פגיעה בשוויו המקיימת את דרישותיה של פסקת ההגבלה
) שלב שני ( ) ראו בג " &  10026/01עדאלה ,המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי נ' ראש
ממשלת ישראל ,פ" ד מז )  ; 40 , 31 ( 3להל – פרשת עדאלה ( .היא מבהירה את המחלוקת
בשאלת נטל השכנוע  .על הכל מוסכ  ,כי נטל השכנוע בשלב הראשו ) הפגיעה בזכות
החוקתית ( מוטל על הטוע לאי חוקתיות החוק  " .ההנחה ) הפרזומציה ( הינה כי חוק הוא
חוקתי  ...והמבקש לסתור זאת ,עליו הנטל " )פרשת בנק המזרחי המאוחד ,עמ '  .( 428חילוקי
דעו ת התגלו באשר לנטל השכנוע בשלב השני )קיו יסודותיה של פסקת ההגבלה ( .יש
הסבורי  ,ואני ביניה  ,כי נטל השכנוע בשלב השני מוטל על מי שטוע לחוקתיות
הפגיעה  ,כלומר  ,בדר( כלל  ,הרשות הציבורית )ש ,עמ '  : 428זו היתה ג השקפתו של
השופט ד ' לוי  :ש ,עמ '  . 458זו היא ג ה שקפתו של השופט א ' לוי בפרשת עמותת

מחוייבות ) פסקה  .(( 18יש הסבורי כי ג בשלב השני הנטל הוא על הטוע לאי חוקתיות
) השופט א' גולדברג בפרשת בנק המזרחי המאוחד ,עמ '  ; 577השופט ג' ב(  ,ש ,עמ ' .( 588
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בג 6427/02

בי השתיי קיימת עמדת ביניי  ,לפיה נטל השכנוע בשלב השני מוטל על הטוע
לחוקתיות החוק  ,כלומר בדר( כלל הרשות הציבורית  .ע זאת ,בשאלת המידתיות הנטל
מוטל על מי שטוע כי הפגיעה אינה מידתית )הנשיא מ' שמגר  ,ש ,עמ'  ; 348השופט א'
מצא  ,ש ,עמ '  ; 578דעה דומה הובעה על ידי השופט מ ' חשי  ,ש ,עמ'  .( 570המחלוקת
נשארה ללא הכרעה ) ראו ג בג " &  14/98מנבר נ' מדינת ישראל ,פ " ד נב )  ; 105 , 97 ( 1פרשת
חז  ,עמ'  ; 406בג " &  1711/02עירית חולו נ' ארגו הקבלני והבוני חולו  ,פ "ד נח ) , 933 ( 5
.( 948
. 22

בפרשת צמח העלה השופט י ' זמיר מגוו שיקולי נוס*  ,העשוי להשפיע על נטל

השכנוע בשלב השני :
" ההכ רעה בשאלה זאת ,א* היא עשויה להיות מושפעת מ
המהות המיוחדת של ההלי( המינהלי  .היא עשויה להיות
מושפעת משיקולי של שלטו החוק  ,מחזקת החוקתיות של
חוק ומחזקת החוקיות של החלטה מינהלית  ,מהחשיבות של
הזכות הנפגעת ומעוצמת הפגיעה בזכות  ,מיעילות המינהל
ומאינטרסי ציבור יי אחרי .המשקל היחסי הנית
לשיקולי עשוי לקבוע א נטל ההוכחה יישאר מוטל על
העותר  ,המוציא מ הרשות  ,או שהוא יעבור על הרשות "
)ש ,עמ '  ; 268ראו ג בג " &  8150/98תיאטרו ירושלי
לאמנויות הבמה נ' שר העבודה והרווחה ,פ " ד נד ), 463 ( 4
 ; 445וכ זמיר  " ,ראיות בבית המשפט הגבוה לצדק "  ,משפט
וממשל א ' .(( 1993) 295
כשלעצמי  ,אית אני בדעתי  ,כפי שהבעתי אותה בפרשת בנק המזרחי המאוחד  .עמדה זו היא
ג עמדתו של המשפט הקנדי  ,אשר בו ההבחנה בי שלושת השלבי פותחה באופ המקי*
ביותר ) ראו ) .( P . Hogg, Constitutional Law of Canada 809 ( 20 05 Stud. Ed.זו ג
הגישה המקובלת באנגליה על פי פרשנותו של

ה Human Rights Act, 1998

) ראו

A.

Lester and D . Pannick ( eds .) , Human Rights Law and Practice 91 ( 2 nd . Ed .,

) .( 2004זהו ג הדי על פי פסיקתו של בית המשפט האירופאי לזכויות האד הפוסק על
פי האמנה הא ירופאית בדבר זכויות האד ) ראו Jacobs and White, The European
) .( Convention on Human Rights 5 ( 3rd . ed ., 2002זהו ג הדי בהודו ) ראו
) .( Jain, Indian Constitutional Law 1148 ( 5th . Ed . , 2003ע זאת  ,מוכ אני להניח –
בלא להכריע בדבר – כי לצרכי העתירה שלפנ ינו ננקוט בגישתו של השופט י ' זמיר בפרשת
M.P.
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בג 6427/02

צמח  ,לפיה השאלה על מי מוטל נטל השכנוע תלויה במשקל היחסי הנית לשיקולי של
שלטו החוק ,חזקת החוקתיות של החוק  ,חשיבות הזכות הנפגעת  ,עוצמת הפגיעה בזכות
ואינטרסי ציבוריי אחרי .
השלב הראשו  :הא נפגעה זכות חוקתית המעוגנת בחוק יסוד?
פרשנות חוקתית

. 23

השלב הראשו בבחינה החוקתית בוח את השאלה א החוק  ,שכלפיו נטענת

הטענה החוקתית  ,פוגע בהסדר המעוג ברמה חוקתית  .נטל השכנוע בשלב זה מוטל על
הטוע לפגיעה  .כאשר ההסדר החוקתי עניינו זכות אד  ,השאלה הינה א ז כות האד
הנפגעת מוגנת ברמה חוקתית על חוקית  .אכ  ,ממכלול הזכויות מה נהנה כל אד
בישראל – א מכוח חקיקה וא מכוח הלכות המשפט המקובל הישראלי – הועלו לרמה
חוקתית על חוקית אות זכויות המעוגנות בחוק יסוד  .רק לגביה מתעוררת  ,איפוא ,שאלה
חוקתית  .שאר זכויות האד – עד כמה שאי ה נוגדות את ההסדרי בחוק היסוד –
ממשיכות לעמוד בעינ ,בלא שפגיעה בה תעורר בעיה של חוקתיות החוק הפוגע  .כ( ,
למשל  ,חופש העיסוק של אזרח או תושב מוג ברמה חוקתית על חוקית ) ראו סעי* 3
לחוק יסוד  :חופש העיסוק ( .פגיעה בו בחוק מעוררת בעיה של חוקתיות ה חוק .חופש
העיסוק של אד שאינו אזרח או תושב ממשי( להיות מוג במסגרת המשפט המקובל
הישראלי  .פגיעה בחופש עיסוק זה בחוק אינה מעוררת בעיה של חוקתיות החוק .
התשובה לשאלה הא חוק פוגע בזכות אד המוגנת בחוק יסוד  ,מחייבת מטבעה
. 24
קביעת היקפה של הזכות החוקתית מזה וקביעת היקפה של ההוראה בחוק הפוגעת בה  ,לפי
הטענה  ,מזה .קביעת היקפ של ההסדרי הרלבנטיי היא תהלי( פרשני  .אכ  ,בשלב
הראשו של הבחינה יש לפרש את הוראות חוק היסוד בדבר הזכות מזה ואת הוראותיו של
החוק הפוגע מזה .העתירות שלפנינו אינ מעוררות בעיות סבוכות של פרשנות החקיקה
הפוגעת  .לעומת זאת ,ביסוד העתירות מונחות בעיות לא פשוטות של פרשנות חוק יסוד :
כבוד האד וחירותו בכלל  ,וההוראה בו באשר לכבוד האד בפרט  .על האופ בו יש לפרש
הוראות חוקתיות עמד ממלא  מקו הנשיא ש ' אגרנט לפני למעלה מארבעי וארבע שנה:
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" בשי לב לתכ נו הקונסטיטוציוני המובהק של החוק
האמור  ,ובהתחשב במגמה שמאחורי הניסוח המקוצר
והכללי של הסמכויות המוזכרות בו  ,הריני סבור שהדר(
לפרש את אלה האחרונות אינה חייבת להיות זו של מת
פירוש מצמצ דווקא .בזמנו הזהיר זק השופטי האמריקני
 John Marshallשיש להביא בחשבו  ,שעה שבאי לפרש
חוק זה או אחר מחוקת ארצות  הבית  ,כי ' it is a
 ... ' constitution we are expoundingמשמעות האימרה
הזאת היא  ...כי כאשר העניי נוגע במסמ( הקובע את
מסגרת השלטו במדינה  ,על בית המשפט להשקי* מתו(
' מבט רחב '  ...על הסמכויות האמורות בו " )ד " נ 13/60
היוע $המשפטי לממשלה נ' מתאנה ,פ " ד טז .( 442 , 430
גישה זו – אשר השופט אגרנט החילה על חוק המעבר  ,התש " ט  – 1949חלה כמוב על
פרשנות של חוקי היסוד  .יש לתת ביטוי לאופיי של חוקי היסוד  ,אשר נועדו לעצב את
דמותה של החברה ואת שאיפותיה במהל( ההיסטוריה ; אשר באו לקבוע א ת תפיסותיה
הבסיסיות של המדינה ואת היסוד לערכיה החברתיי ; אשר מבקשי לקבוע את
שאיפותיה  ,מחוייבויותיה ומגמותיה של המדינה  .חוקי היסוד נועדו לכוו את ההתנהגות
האנושית לתקופה ארוכה  .ה משקפי את אירועי העבר; ה מניחי את היסוד להווה ; ה
נועדו לקבוע את פני העתיד  .ה פילוסופיה  ,פוליטיקה  ,חברה ומשפט ג יחד ) ראו א'
ברק  ,פרשנות תכליתית במשפט  ; ( 2003) 435להל – פרשנות תכליתית ( .מכא הצור( לתת
לה פרשנות מתו( מבט רחב  .אכ  " ,יש לפרש הוראה חוקתית ' מתו( תפיסה רחבה  ,ולא
באופ טכני '  ...מכא הגישה המקובלת במדינות דמוקרטיות נאורות – כי הוראות חוקתיות
יש לפרש מתו( ' נדיבות '  ...מתו( גישה מהותית ולא גישה 'לגאליסטית '  ...מתו( גישה
עניינית ולא מתו( גישה ' טכנית' או ' פדאנטית ' " ) בג " &  2481/93דיי נ' מפקד מחוז

ירושלי ,פ " ד מח ) .( 470 , 456 ( 2בפרשת בנק המזרחי המאוחד ציינתי :
" היקפה של הזכו ת נקבע בפרשנותה  .זוהי פרשנות חוקתית .
היא רגישה לאופיו המיוחד של המסמ( המתפרש ...
הפרשנות החוקתית נעשית על פי המידה של התכלית
החוקתית  ...התכלית החוקתית נלמדת מהלשו,
מההיסטוריה  ,מהתרבות ומעקרונות היסוד  .הוראה חוקתית
לא הוחקה בחלל חוקתי  ,והיא איננה מתפתחת באי נקובטור
חוקתי  .היא מהווה חלק מהחיי עצמ  ...פרשנות חוקתית
חייבת להתבסס על אחדות חוקתית ולא על דיסהרמוניה
חוקתית  .היא משקיפה על התפקיד של הטקסט החוקתי
במבנה המשטר והחברה  .היא מעניקה לו מוב המאפשר לו
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בג 6427/02

לקיי את תפקידו בהווה ובעתיד בצורה הראויה ביותר "
)ש ,עמ' .( 429
ובפרשה אחרת הוספתי :
" בפרשנו חוק  יסוד עלינו להגשי את תפקידה של הנורמה
החוקתית  .נורמה זו קובעת את סדרי השלטו והממשל .
נורמה זו מעצבת את זכויות הפרט מעצ טבעה  .היא
משקפת את תפיסות היסוד של החברה  ,המשפט והמשטר.
היא נותנת ביטוי לתפיסותיה הפוליטיו ת הבסיסיות של
המדינה  .היא מניחה את היסוד לערכיה החברתיי  .היא
קובעת את שאיפותיה ומגמותיה  .בפרשנותו של טקסט
חוקתי יש לתת ביטוי לאופי מיוחד זה של הטקסט" ) בג" &
 1384/98אבני נ' ראש הממשלה ,פ "ד נב ) .( 210 , 206 ( 5
אכ  ,חוקי  היסוד מהווי מערכת נורמטיבית חוקתית  על  חוקית  ,ויש לפרש באופ
שיבטא את מעמד זה .
העתירות שלפנינו מעוררות שאלות הקשורות לפרשנות של מספר זכויות אד,
. 25
כגו קניי ) סעי*  3לחוק יסוד  :כבוד האד וחירותו ( וחופש עיסוק ) סעי*  3לחוק יסוד :
חופש העיסוק ( .ע זאת  ,הזכות העיקרית סביבה נסבה המחל וקת המשפטית עניינה הזכות
לשוויו כחלק מהזכות לכבוד האד  .את בחינתנו נצמצ איפוא לזכות לכבוד האד  ,שכ
בסופו של יו  ,על פיה יוכרעו העתירות שלפנינו ) השוו  ,בג "&  4676/94מיטראל בע"מ נ'
כנסת ישראל  ,פ " ד נ )  .( 15 ( 5עיו בשני חוקי היסוד בדבר זכויות האד מצביע על כ( שלא
נכללה בה זכות עצמאית ונפרדת אשר כותרתה " שוויו " .על רקע זה טוענת המדינה  ,כי
ג א חוק דחיית השירות פוגע בשוויו  ,אי הוא מעורר בעיה חוקתית  ,שכ השוויו
הנפגע אינו מעוג בחוק יסוד  .הזכות לשוויו מהווה א( חלק מהמשפט המקובל הישראלי ,
וחוק "רגיל " – הוא חוק דחיית השירות – בכוחו לפגוע בזכות זו  .לעומתה טועני העותרי
כי חוק דחיית השירות אכ פוגע בשוויו  ,ופגיעה זו מעוררת בעיה חוקתית  ,שכ השוויו
הנפגע מעוג ברמה חוקתית  על חוקית  .את עיגונו מוצאי ה בזכות לכבוד האד  .על
רקע מחלוקת זו ניצבות בפנינו בשלב הראשו של הבחינה החוקתית ) שלב הפגיעה בזכות
חוקתית ( שתי שאלות :האחת ,הא חוק דחיית השירות פוגע בזכות לשוויו ? השניה ,הא
הפגיעה בזכות לשוויו מהווה א( פגיעה בשוויו המוכר במשפט המקובל שלנו  ,או שהוא
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בג 6427/02

מהווה פגיעה בכבוד האד המעוג בחוק יסוד  :כבוד האד וחירותו .לבחינת  של שאלות
אלה נפנה עתה  .נפתח בשאלה הראשונה .
שאלה ראשונה :הא חוק דחיית השירות פוגע בשוויו ?

הזכות לשוויו הוכרה כזכות אד בישראל  .כבר במגילת העצמאות נקבע כי מדינת
. 26
ישראל " תקיי שוויו זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת  ,גזע ומי " .
מספר חוקי קבעו שוויו בתחומי מוגדרי )כגו חוק שיווי זכויות האשה  ,תשי" א 
 ; 1951חוק שוויו ההזדמנויות בעבודה  ,תשמ " ח  ; 1988חוק שוויו זכויות לאנשי ע
מוגבלות  ,תשנ "ח  .( 1998עיקר ההכרה בזכות לשוויו מעוגנת במשפט המקובל הישראלי .
ברשימה ארוכה של פסקי די קבע בית המשפט העליו  ,כי שוויו הינה זכות הנתונה לכל
אד בישראל ) ראו זמיר וסובל  " ,השוויו בפני החוק "  ,משפט וממשל ה  ; ( 1999 ) 165רדאי ,
" על השוויו "  ,משפטי כד  ; ( 1994 ) 241בנדור  " ,שוויו ושיקול דעת שלטוני – על שוויו
חוקתי ושוויו מינהלי "  ,ספר שמגר :מאמרי  ) 287חלק א ' .(( 2003 ,בית המשפט העליו
ראה בה מהחשובה שבזכויות האד  .היא מהווה את " נשמת אפו של המשטר החוקתי שלנו
כולו " ) השופט מ' לנדוי בבג "&  98/69ברגמ נ' שר האוצר ,פ "ד כג ) .( 698 , 693 ( 1היא
" עקרו יסוד חוקתי  ,השלוב ושזור בתפיסות היסוד המשפטיות שלנו ומהווה חלק בלתי
נפרד מה " ) השופט מ' שמגר בבג " &  114/79בורקא נ' שר האוצר ,פ " ד לב ).( 806 , 800 ( 2
" השוויו הוא מערכי היסוד של מדינת ישראל  ...כ( מתבקש מאופיה היהודי והדמוקרטי
של המדינה ; כ( נגזר מעקרו שלטו החוק הנוהג במדינה  .השוויו מונח בבסיס הקיו
הלאומי  ...הוא מעמודי התוו( של המשטר הדמוקרטי " ) בג " &  6698/95קעדא נ' מנהל
מקרקעי ישראל ,פ " ד נד )  ; 272 , 258 ( 1להל – פרשת קעדא ; ראו ג בג "&  4112/99עדאלה

המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי נ' עיריית תל"אביב"יפו ,פ " ד נו )  ; 414 , 393 ( 5ראו ג
פרשת עדאלה ,עמ'  .( 39היפוכו של השוויו ה ינו ההפליה ) ראו ד " נ  10/69בורונובסקי נ'

הרבני הראשיי לישראל ,פ "ד כה )  ; 35 , 7 ( 1להל – פרשת בורונובסקי ( .ההפליה הינה
" הרע מכל רע" ) השופט מ ' חשי בבג "&  7111/95מרכז השלטו המקומי נ' הכנסת ,פ " ד
נ ) ; 502 , 485 ( 3להל – פרשת מרכז השלטו המקומי ( .ההפליה " היא נגע היוצר תחושת
קיפוח ותיסכול  .היא פוגמת בתחושת השייכות ובמוטיוואציה החיובית להשתת* בחיי
החברה ולתרו לה " )השופט ג' ב( בבג "&  104/87נבו נ' בית הדי הארצי לעבודה ,פ " ד
מד ) .( 760 , 749 ( 4באחת הפרשות ציינתי :
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בג 6427/02

" השוויו הוא ער( יסוד לכל חברה דמוקרטית  ... ,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 להכיר 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  .היא
פוגעת בכוחות המאחדי את החברה  .היא פוגעת בזכותו
העצמית של האד " ) בג " &  953/87פורז נ' ראש עירית תל"
אביב"יפו ,פ" ד מב ) . 332 , 309 ( 2ראו ג בג " & 1703/92
ק.א.ל .קווי אויר למטע בע"מ נ' ראש הממשלה ,פ " ד נב ) ( 4
 ;203 , 193להל – פרשת ק.א.ל.( .
עמד על כ( חברי  ,השופט מ' חשי ,בציינו כי " הפליה מכרסמת עד כלות ביחסי בי בני 
אנוש  ,ביניה לב י עצמ  .תחושת הפליה מביאה לאובד עשתונות ולהרס מירק היחסי
בי אד לחברו " )פרשת השלטו המקומי ,עמ '  . 503ראו ג בג " &  6741/99יקותיאלי נ' שר

הפני ,פ "ד נה )  .( 688 , 673 ( 3בצדק ציי חברי השופט א' לוי כי " ההפליה היא רעה
החודרת לבסיס המשטר הדמוקרטי  ,מחלחלת ומקע קעת את יסודותיו  ,עד שלבסו* היא
מביאה להתמוטטותו ולחורבנו" ) בג" &  2618/00חברת פארות בע"מ נ' שר הבריאות ,פ " ד
נה )  ; 57 , 49 ( 5להל – פרשת חברת פארות (.
חר* מרכזיותה של הזכות לשוויו אי הסכמה על תוכנה ) ראו בג "& 141/82
. 27
רובינשטיי נ' יושב"ראש הכנסת ,פ " ד לז )  ; 148 , 141 ( 3פרשת ק.א.ל ,.עמ'  .( 230הטע לכ(
נעו&  ,בי השאר  ,במורכבותה של הזכות לשוויו  .בצדק ציי השופט י ' זמיר כי "פני
רבות יש לשוויו " )בג " &  6051/95רקנט נ' בית הדי הארצי לעבודה ,פ " ד נא ) ; 340 , 289 ( 3
ראו ג בג "&  3792/95תיאטרו ארצי לנוער נ' שרת המדע והאמנויות ,פ "ד נא ) ; 283 , 259 ( 4
בג "&  5496/97מרדי נ' שר החקלאות ,פ" ד נה ) .( 555 , 540 ( 4מורכבות זו של הזכות לשוויו
נגזרת מקושי אינהרנטי  " :א בני האד שוני ה  ,כיצד זה נית לקיי ביניה שוויו"
)ש ,ש ( .מורכבות זו של הזכות לשוויו מתבטאת  ,בי השאר ,בכ( כ י לצרכי שוני יש
מקו להיזקק לתפיסות שונות של שוויו ) ראו בג" &  4541/94מילר נ' שר הביטחו  ,פ " ד
מט )  ; 135 , 94 ( 4להל – פרשת מילר ( .אחת מאות התפיסות קובעת כי יש להעניק יחס
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בג 6427/02

שווה לשווי ויחס שונה לשוני במידה יחסית לשוני ביניה )פרשת בורונובסקי ,עמ ' ; 35
בג "&  678/88כפר הורדי נ' שר האוצר ,פ "ד מג ) ;507 , 501 ( 2פרשת חברת פארות ,עמ ' ; 58
בג "&  6924/98האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' ממשלת ישראל ,פ " ד נה )  ; 15 ( 5פרשת
ק.א.ל ; .בג "&  6884/01עתיק נ' שר הפני ,פ " ד נז )  .( 700 , 695 ( 1שוויו אינו מחייב ,
איפוא  ,זהות ) ראו בג" &  528/88אביט נ' מינהל מקרקעי ישראל ,פ "ד מז ) .( 299 , 297 ( 4
" עקרו השוויו אינו שולל דיני שוני לאנשי שוני  .עקרו השוויו דורש כי קיומו של
די מבחי זה יוצדק על פי טיב העניי ומהותו  .עקרו השוויו מניח קיומ של טעמי
ענייני המצדיקי שוני" )פרשת ק.א.ל ,.עמ '  .( 236בצדק ציינה השופטת ד ' דורנר ,כי
" עקרו השוויו אינו פועל בחלל חברתי ריק  .השאלה א במקרה זה או אחר נוהגת הפליה
בי שווי  ,או שמא מדובר ביחס שונה כלפי שוני  ,מוכרעת על סמ( התפיסות החברתיות
המקובלות" ) בג "&  721/94אל"על נתיבי אוויר לישראל בע"מ נ' דנילובי ,$פ "ד מח ) , 749 ( 5
 .( 779לבסו*  ,מבחנו של השוויו הוא בהגשמתו הלכה למעשה  .עמד על כ( השופט א'
מצא בציינו כי " מבחנו האמיתי של שוויו אינו בהכרזות על ההכרה בו  ,אלא בהגשמתו
הממשית ובתוצאותיו המעשיות " )בג "&  453/94שדולת הנשי בישראל נ' ממשלת ישראל,
פ " ד מח )  ; 521 , 501 ( 5להל – פרשת שדולת הנשי (.
הא חוק דחיית השירות פוגע בשוויו ? תשובתנו על כ( הינה בחיוב  .א* המדינה ,
. 28
בתשובתה  ,הכירה בכ(  ,בציינה :
" מוסכ על המשיבי כי ההסדר אינו יוצר שוויו בי
קבוצת הרוב  ,המחוייבת בשירות הצבאי  ,לבי המיעוט
החרדי  ,אשר בכפו* לעמידה בתנאי החוק  ,ניתנת לה
האפשרות לדחות את גיוס" ) סעי*  91לסיכומי המשיבי
מיו .( 25.1.2004
אכ  ,נקודת המוצא הינה כי " השירות הצבאי בישראל הוא חובה אזרחית החלה על כל
יוצא צבא  .חובה זו היא חובה משפטית החלה מכוח החוק  .זוהי ג חובה מוסרית הנובעת
מצרכי קי ומה הראשוני והמיידיי של המדינה  .חובה זו מוטלת באורח שוויוני  ,ועל כל
האזרחי לשאת בה" ) השופטת א ' פרוקצ ' יה בבג" &  2383/04מילוא נ' שר הביטחו  ,פ " ד
נט )  ; ( 166 ( 1נקודת המוצא הינה  ,איפוא  ,נשיאה שוויונית בשירות הצבאי  .זו נשיאה
שוויונית במעמסת החובות החברתיי ובה נאה שווה מזכויות אזרחיות )ש ,וכ רע " פ
 2524/01סדיוק נ' הפרקליט הצבאי הראשי ,פ "ד נח ) .( 285 , 279 ( 4על רקע זה ,מת דחיית
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בג 6427/02

שירות גורפת – שע השני הופכת לפטור משירות צבאי – לאלפי מיועדי לשירות
בטחו א( מטעמי של לימוד בישיבה  ,מהווה פגיעה בשוויו של כל אחד מקב וצת הרוב ,
המחוייב בשירות צבאי  .יש בה הפליה ללא שוני רלבנטי המצדיק אותה  .אכ  ,אי דבר
בדתיותו של אד שימנע ממנו שירות צבאי  .רבי מחיילי צה" ל ה בעלי השקפת עול
דתית  .חלק נמני ג על הקהילה החרדית  .הבחנה בי מיועדי לשירות בטחו על בסיס
השקפת עול דתית היא הפליה ללא כל שוני רלבנטי  .עמדתי על כ( בפרשת רסלר : 1

" דבר אחד הוא לדחות את שירותי הביטחו של סוג פלוני
של יוצא צבא לשנה או לתקופת לימודי קצובה  ,שסופה
שירות ביטחו הלכה למעשה ) כפי שהדבר נעשה  ,למשל ,
ע המשתייכי לעתודה האקדמאית ( ; דבר אחר הוא לדחות
את שיר ות הביטחו לתקופת לימודי בלתי קצובה  ,העשויה
להביא  ,במהלכה הטבעי  ,לפטור משירות הלכה למעשה
)כפי שהדבר קורה לרוב בחורי הישיבה ( .בדומה  ,דבר אחד
הוא לדחות את שירות הביטחו של  800תלמידי ישיבה
)כפי שהדבר היה ב   ; ( 1975דבר אחר הוא לדחות גיוס של
 1,674תלמידי ישיב ה ) כפי שהדבר הוא ב ) "( 1987עמ '
.( 503
הוספתי באותה פרשה 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 ,עמ' .( 503

מאז פרשת רסלר  1הוחמר חוסר השוויו  .א ב  1987נדחה שירות של  5.4%מתו( כלל
מחזור המתגייסי לצה " ל בשל תורת אומנות  ,הרי ב  – 1997שעה שנפסק הדי בפרשת
רובינשטיי

– היה שיעור  8%מכלל השנתו  .על מצב דברי זה אמרתי בפרשת

רובינשטיי :
" המצב הקיי  ,שבו חלקי ניכרי אינ מסכני את חייה
למע ביטחו המ דינה  ,גור להפליה קשה ולתחושת קיפוח
עמוקה " ) עמ ' .( 527
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בג 6427/02

ברוח דומה ציי חברי השופט מ' חשי בפרשת רובינשטיי :
" לא הקש הוא ששבר את גב הגמל אלא המשא שהוטל על
גבו קוד שהוטל עליו אותו קש .דומני כי דחייה  פטור
שניתנו ל  17,000בני ישיבה – כי שנגלה לעיני בית
ה משפט בפרשת רסלר האחרונה – היו רב למעלה מ 
המידה  .ואול ג א אמרנו אחרת  ,כ( הוא כיו ,שמדברי
אנו בכ  29,000בני ישיבה הזוכי לפטור דחייה " )ש ,עמ'
.( 541

מאז פרשת רובינשטיי הלכה כמות מקבלי הדחייה וגדלה  .לפי הנתוני שקיבלנו עמד
שיעור של מקבלי הדח ייה על  11%מכלל השנתו  .א ב  ) 1987עת נפסקה פרשת רסלר ( 1
עמד מספר בחורי הישיבות הנמצאי בהסדר דחיית גיוס על  , 17,017הרי ב ) 1997עת
שנפסק הדי בפרשת רובינשטיי ( עמד מספר על  . 28,547על פי הנתוני האחרוני
שקיבלנו עומד מספר ב  2003על . 38,449
. 29

מס קנתי הינה ,איפוא  ,כי חוק דחיית השירות פוגע בשוויו  .בקביעה זו בלבד אי

כדי לעורר בעיה באשר לחוקתיותו של החוק ) ראו בג " &  120/73טוביס נ' ממשלת ישראל,

פ " ד כז )  ; 759 , 757 ( 1בג" &  246/81אגודת דר& אר $נ' רשות השידור ,פ "ד לה ) ;13 , 1 ( 4
בג "&  60/77רסלר נ' יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ,פ " ד לא )  ;556 ( 2בג " &
 148/73קניאל נ' שר המשפטי ,פ "ד כז ) .( 798 , 794 ( 1על פי גישתו של המשפט המקובל
הישראלי  ,חוק של הכנסת  ,יש בכוחו לפגוע בשוויו ולהביא לתוצאה מפלה  .כל שנדרש
הוא לתת ביטוי לרצו זה באופ ברור  ,חד  משמעי ומפורש ) ראו ב ג "&  301/63שטרייט נ'
הרב הראשי לישראל ,פ "ד יח )  .( 639 , 598 ( 1ציינתי באחת הפרשות :
" על פי התפיסה החברתית והמשפטית המקובלת אצלנו  ,אי
בית המשפט נוטל לעצמו סמכות זו להכריז על בטלותו של
חוק הנוגד עקרונות יסוד של שיטתנו  ...א נעשה כ  ,ניראה
בעיני הציבור כמי שח ורג מהקונצנזוס החברתי באשר
לתפקידו ולכוחו של שופט בחברה הישראלית  ...תפיסת
הציבור היא  ,כי הכרעה כה חשובה ועמוקה צריכה להיעשות
29
נבו הוצאה לאור בע"מ

nevo.co.il

המאגר המשפטי הישראלי

\C:\Documents and Settings\violetta-a\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK2CC1התנועה למען איכות השלטון בישראל נגד הכנסתdoc.

התנועה לאיכות השלטו בישראל נ' הכנסת

בג 6427/02

– בשלב זה של חיינו הלאומיי – על ידי הע ונציגיו
הנבחרי " ) בג " &  142/89תנועת לאו"ר – לב אחד ורוח
חדשה נ' יושב"ראש הכנסת ,פ "ד מד ) .( 554 , 529 ( 3
הכרעה כזו נעשתה בחוק יסוד  :כבוד האד וחירותו  .מספר זכויות הועמדו ברמה חוקתית 
על חוקית  .אכ  ,המבקש לעורר בעיה באשר לחוקתיותו של חוק דחיית השירות ,צרי(
להראות כי הוראותיו המפלות פוגעות בזכות אד הקבועה בחוק יסוד  .הטענה הינה כי
הזכות הנפגעת הי נה כבוד האד  .השאלה הינה א חוק דחיית השירות פוגע בזכות אד
המעוגנת בחוק יסוד  :כבוד האד וחירותו  .חוק יסוד זה אינו כולל זכות עצמאית ונפרדת
אשר כותרתה " שוויו" .ע זאת  ,חוק יסוד זה כולל זכות עצמאית ונפרדת שעניינה כבוד
האד  .הטענה הינה  ,כי השוויו שחוק דחיית השירות פוגע בו הוא חלק מכבוד האד  .הא
טענה זו בדי יסודה? זוהי השאלה השניה הניצבת בפנינו  .לבחינתה נעבור עתה .

שאלה שנייה :הא השוויו הנפגע נכלל בכבוד האד?

. 30

הא השוויו אשר חוק דחיית השירות פוגע בו מהווה חלק מכבוד האד של כל

המחוייב בשירו ת צבאי  ,המעוג והמוג בחוק יסוד :כבוד האד וחירותו? הא ההפליה
שמפלה חוק דחיית השירות היא הפליה הפוגעת בכבוד האד של המגויסי לשירות צבאי ?
את התשובה על שאלה זו עלינו למצוא בפרשנותו התכליתית של חוק יסוד  :כבוד האד
וחירותו בכלל  ,ושל הוראותיו בעניי הזכות לכב וד הפרט  .פרשנות זו צריכה לתת תשובה
לשתי שאלות משנה :האחת  ,מה טבעה של הזכות לכבוד האד ומה גבולות פריסתה ;
השניה  ,הא פגיעה בשוויו כפי שזו נגרמת על ידי חוק דחיית השירות נופלת לגדריה של
הזכות לכבוד האד  .נפתח בשאלת המשנה הראשונה .
. 31

הדיבור "כבוד האד" בחוק יסוד  :כבוד האד וחירותו אינו מבטא א( מדיניות או

אידיאלי  .אי הוא א( תכנית פעולה או מטרה הצריכה לעמוד לנגד עיני רשויות השלטו.
כבוד האד בחוק היסוד קובע מציאות נורמטיבית חדשה ) ראו פרשת עמותת מחוייבות,
פסקה  12לפסק דיני ( .עמדתי על כ( באחת הפרשות :
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בג 6427/02

" מרכזיותו של הער( בדבר כבוד האד אינה מתבטאת א(
ברטוריקה בדבר חשיבותו של ער( זה  .הוא מתורג לשפת
המשפט בתפיסה הפוזיטיביסטית  ,כי כבוד האד מוליד
זכויות וחובות ,קובע סמכויות וכוחות ומשפיע על פרשנותו
של כל דבר חקיקה  .כבוד האד בישראל אינה מטאפורה  .זו
מציאות נורמטיבית  ,ממנה מתבקשות מסקנות אופרטיביות "
)ע " א  294/91חברה קדישא גחש"א "קהילת ירושלי" נ'
קסטנבאו ,פ "ד מו ) .( 524 , 464 ( 2
מציאות נורמטיבית זו מונחת ביסוד כל זכויות האד  .אכ  ,כבוד האד הוא הגור המאחד
את זכויות האד לשלמות  .הוא מבטיח את האחדות הנורמטיב ית של זכויות האד ) השוו
; Feldman “ Human Dignity as a Legal Value ( Part 1 ) ” [ 1999 ] Public Law 682

 .( Feldman “Human Dignity as a Legal Value (Part 2 ) ” [ 2000] Public Law 61א(
כבוד האד בישראל אינו רק בסיס ותשתית לזכויות האד השונות  .כבוד האד בישראל
אינו א( ער( חברתי  .כבוד האד הוא זכות עצמאית  ,העומדת על רגליה היא  .יש לה קיו
בציד של זכויות האד האחרות .חוק יסוד  :כבוד האד וחירותו קובע )סעי* :( 2

"שמירה על החיי ,הגו והכבוד

אי פוגעי בחייו  ,בגופו או בכבודו של אד באשר הוא
אד ".

וסעי*  4מוסי* וקו בע :
"הגנה על החיי ,הגו והכבוד

כל אד זכאי להגנה על חייו  ,על גופו ועל כבודו ".
הזכות לכבוד האד מטילה על רשויות השלטו חובה ) שלילית ( שלא לפגוע בכבוד האד ,
וחובה ) חיובית ( להג עליו  .ה ההיבט הפסיבי וה ההיבט האקטיבי ה חלקי שוני של
השל  ,שהוא הזכו ת לכבוד ) ראו ברק  " ,כבוד האד כזכות חוקתית"  ,מבחר כתבי ; 417
קרפ  " ,מקצת שאלות על כבוד האד לפי חוק יסוד  :כבוד האד וחירותו "  ,משפטי כה
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בג 6427/02

 ; ( 1995 ) 129סומר " ,הזכויות הבלתי מנויות – על היקפה של המהפיכה החוקתית " ,
משפטי כח  ; ( 1997) 257כה  " ,ערכיה של מדינה יהודית ודמוקרטית  :עיוני בחוק יסוד :
כבוד האד וחירותו " ,הפרקליט ספר היובל  ) 9תשנ " ד (; סטטמ  " ,שני מושגי של כבוד " ,
עיוני משפט כד  ; ( 2001 ) 541א' קמיר  ,שאלה של כבוד )  .( 2005ראו ג

F . Eberle, Dignity

and Liberty: Constitutional Visions in Germany and the United Sta tes ( 2002 ) ; R .
E . Laszlo ( eds .) , Human Dignity: This Century and the Next

Gotesky and

(1970); K. Bayertz (ed.), Sanctity of Life and Human Dignity (1996); D. Kretzmer
and E . Klein, ( eds .) , The Concept of Human Dignity in Human Rights Discourse
Israel’s

Modern

to

From

Antiquity

Dignity:

“Human

Englard,

;)(2002

Constitutional Framework ” , 21 Cardozo L . Rev . 1903 ( 2000 ) ; Fletcher, “ Human
Dignity as a Constitutional Value ” , 22 U .W .Ont . L. Rev . 171 ( 1984 ) ; Melden,
“ Dignity, Worth, and Rights ” , in M . Meyer and W . A . Parent ( eds .) , The
Constitution of Rights : Human Dignity and American Values 29 ( 1992 ) ; B . K .
Goldewijk, A . C . Baspineiro, P . C . Carbonari ( eds .) , Dignity and Human Rights :

).( The Implementation of Economic, Social and Cultural Rights ( 2002
מ הו היק* הפריסה של כבוד האד כזכות אד? התשובה על שאלה זו אינה
. 32
פשוטה  .היא נגזרת ה ממורכבותו של המושג " כבוד האד " וה ממקומו בחוק יסוד :
כבוד האד וחירותו .היקפו של כבוד האד ייקבע על פי פרשנותו התכליתית  .פרשנות זו
תתחשב  ,בי השאר  ,במבנה של חוק היסוד  ,בהיסטו ריה שלו  ,בתקדימי שפרשו אותו
בעבר  ,ביחסיו לחוקי היסוד האחרי  ,ובמשפט ההשוואתי .היא תופרה משורשיו הדתיי
אשר יסוד ביהדות ) ראו ע " א  506/88שפר נ' מדינת ישראל ,פ "ד מח )  ; 87 ( 1כה  ,ש ,עמ'
 ; 34אנגלרד  ,ש ( .היא תושפע משורשיו הפילוסופיי בכלל ובכתיבתו של קנט )( E. Kant
בפרט  .ע זאת  ,יש לזכור תמיד כי עלינו להבי את כבוד האד על רקע המציאות
החברתית הקיימת בישראל ועל בסיס ערכי היסוד שלה ) ראו פרשנות תכליתית ,עמ ' .( 435
" יש להתרחק מהנסיו לאמ& השקפות מוסריות של פלוני או תפיסות פילוסופיות של
אלמוני .אי להפו( את כבוד האד למושג קנטיאני " ) בג " &  5688/92ויכסלבאו נ' שר
הביטחו  ,פ " ד מז )  ; 827 , 812 ( 2ראו ג א ' ברק  ,פרשנות במשפט :פרשנות חוקתית ,עמ ' 422
 ; ( 1994) 404להל – פרשנות חוקתית (.
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בג 6427/02

מהו  ,איפוא  ,המסר הנורמטיבי היוצא מהזכות ל " כבוד " בחוק יסוד  :כבוד האד
. 33
וחירותו ? בעניי  זה הועלו בספרות המשפטית שלושה מודלי אפשריי ) ראו פרשנות
חוקתית  ; ( 1994) 413קרפ  ,ש ,עמ '  ; 136סומר  ,ש ( .מודל אחד הוא המודל המצומצ .
על פיו  ,כבוד האד משתרע רק על הפגיעות המובהקות בכבוד הקשורי לאנושיותו של
האד  .זהו  ,בלשונה של י ' קרפ  " ,הגרעי" של כבוד ה אד )ש ,עמ '  .( 137אלה ה פגיעות
גופניות ונפשיות  ,השפלה  ,השמצה וכיוצא בה פגיעות המצויות בגרעי ההגנה על כבוד
האד  .המודל השני והנוגד הוא המודל הרחב  .על פיו כבוד האד הוא הבסיס לכל זכויות
האד  ,וכול כלולות בו .מודל שלישי הוא מודל ביניי  .על פיו כבוד האד אינו מוגבל
א( לפגיעות בגרעי כבוד האד  .הוא ג אינו משתרע על כל זכויות האד שנית לגזור
ממנו  .כבוד האד כולל  ,על פי מודל זה  ,רק אות זכויות אשר קשורות לכבוד האד ) א
בגרעינו וא בשוליו ( בקשר ענייני הדוק .
בית המשפט העליו דחה את המודל המצומצ והרחב  .הוא אימ& את מודל
. 34
הביניי  .בפרשת אד טבע ודי כתבתי :
" פרשנות חוקתית של הזכות לכבוד חייבת לקבוע את
מידותיה החוקתיות  .אי לצמצמה א( לעינויי ולהשפלה ,
שכ בכ( נחטיא את התכלית המונחת ביסודה  .אי להרחיבה
באופ שכל זכות אד תיכלל בה  ,שכ בכ( נייתר את כל
זכויות האד האחרות הקבועות בחוקי היסוד  .פרשנותה
הראויה של הזכות לכבוד צריכה לנווט עצמה בי שני
הקצוות " ) עמ' .( 518

אכ  ,גישה מצמצמת היא צרה מדי  .אי היא מתיישבת ע גישתו של חוק היסוד – אשר על
כבוד האד ייקרא שמו – לפיה " זכויות היסוד של האד בישראל מושתתות על ההכרה
בער( האד  ,בקדושת חייו ובהיותו ב חורי  ,וה יכובדו ברוח העקרונות שבהכרזה על
הקמת מדינת ישראל " ) סעי*  1לחוק יסוד :כבוד האד וחירותו ( .אי היא עולה בקנה אחד
ע הפרשנות החוקתית אשר צריכה להיעשות מתו( " מבט רחב " .אי היא תואמת את
תפיסתנו באשר למקומו של כבוד האד במגילת זכויות האד של כל אד בישראל .
באותה מידה יש להיזהר מהרחבת יתר  .כבוד האד אינו כל הטוב והיפה שבחיי  .כבוד
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האד אינו כלל זכויות האד  .עלינו להבחי בי כבוד האד כמטרה כוללת המונחת ביסוד
כל הזכויות לבי כבוד האד כזכות חוקתית  .כבוד האד לא נועד לייתר את שאר זכויות
האד  .באחת הפרשות התעוררה השאלה א נית לכלול בכבוד האד את הזכות לאיכות
סביבה ראויה  .השבתי על כ( בשלילה :
" איני רואה כל אפשרות 'לדחוס ' לתו( הזכות לכבוד את
הזכות לאיכות סביבה ראויה  .אכ  ,א הזכות לאיכות
סביבה ראויה כלולה בכבוד האד  ,כי אז כל זכויות האד ,
הפוליטיות  ,האזרחיות ,החברתיות והכלכליות נכללות בה .
לא זו הדר( לפרשנות חוקתית ראויה  .אמת  ,הפרשנות
החוקתית אינה פדנטית ,אינה לגליסטית  ...אמת ,הפרשנות
החוקתית נעשית מתו( 'מבט רחב '  ...א( הפרשנות החוקתית
היא פרשנות משפטית; היא חלק מתו( הפרשנות שלנו .
תורה זו אינה אומרת כי הטקסט הוא כחומר ביד היוצר ;
תורה זו אינה קובעת כי נית לדחוס לתו( לשו חוק היסוד
את כל שנראה ראוי ורצוי  .ג לפרשנות יש גבולות קביעה
פרשנית כי הזכות לכבוד האד כוללת בחובה זכות אד
לאיכות סביבה ראויה חורגת מגבול ה פרשנות .אכ  ,המבקש
להכיר בזכות חוקתית לאיכות סביבה ראויה כחלק מחוקי
היסוד צרי( לשכנע את הכנסת לעשות כ " )פרשת אד טבע
ודי  ,עמ ' .( 518
מכא גישתו של בית המשפט העליו  ,כי "בגזירת זכויות ,שאינ מנויות במפורש בחוקי
היסוד בדבר זכויות ,א( נכללות בתו( המושג של כבוד האד  ,לא נית תמיד לתפוס את
מלוא ההיק* שהיה לזכויות ה' נגזרות ' אילו עמדו לעצמ בזכויות 'בעלות ש '  ...הסקת
הזכויות המשתמעות מכבוד האד נעשית איפוא מזווית הראיה של כבוד האד  ,וכדי
ההתאמה למושגיות זו .תפיסה זו קובעת את היקפ של הזכויות המשתמעות  .זאת ה
לעניי הזכויות האזרחיות המשתמעות  ...וזאת  ,ה לעניי הזכויות החברתיות המשתמעות"
)פרשת עמותת מחוייבות ,פסקה  15לפסק דיני ( .ודוק  :הגישה אינה  ,כי אי הכללת
המפורשת של זכויות אד שונות  ,כגו הזכות לאיכות הסביבה  ,מביאה לידי כ( כי אי
לכלל במסגרת הזכות בדבר כבוד האד; התפיסה אינה כי שתיקתו של חוק היסוד לעניי
הזכויות שאינ מפורשות בחוק היסוד  ,כמוה כהסדר שלילי לעניי זכויות אלה  .הגישה
הינה כי הזכות לכבוד האד עומדת על רגליה היא  ,והיא כוללת בחובה את שמטבעו וטיבו
נכלל בה )בי בגרעינה ובי בשוליה (  ,ג א בהסדר חוקתי מלא הוא היה נכלל במסגרת
של זכויות מפורשות אחרות  .התפיסה היא  ,כי אי לעשות את תכליתו של חוק היסוד
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פלסתר  ,ואי לדחוס לתו( כבוד האד את כל הזכויות האזרחיות והחברתיות  ,על כל
היקפ  ,המקובלות במדינות בנות תרבות  .בצדק ציי השופט א ' לוי כי " החיי האנושיי
מבוססי מטבע על פשרה ואיזו בי נטיות ומשאלות  לב שאילוצי ומגבלות  ,וודאי
שלא כל גחמה  ,רצו או צור( שאינ בני מימוש  ,פוגעת בזכות החוקתית של אד לכבוד "
)פרשת עמותת מחוייבות ,פסקה  3לפסק דינו (.
מהו כבוד האד על פי גישתו של בית המשפט העליו ? את התשובה לשא לה זו יש
. 35
לתת על ידי מת פרשנות חוקתית ללשו החוק על רקע תכליתו  .גישה פרשנית זו מתבססת
על ההיסטוריה של ההוראה בחוק היסוד  ,על יחסה להוראות אחרות בחוקי היסוד  ,על ערכי
היסוד של השיטה ועל המשפט המשווה  .היא נותנת משקל מרכזי לפסיקתו של בית משפט
זה באשר להיקפו של כבוד האד  .על יסוד כל אלה מסקנתנו היא כי הזכות לכבוד האד
מהווה אגד של זכויות ששמירת נדרשת כדי לקיי את הכבוד  .ביסוד הזכות לכבוד האד
עומדת ההכרה כי האד הוא יצור חופשי  ,המפתח את גופו ורוחו על פי רצונו בחברה בה
הוא חי ; במרכזו של כבוד האד מונחת קדושת חייו וחירותו .ביסוד כבוד האד עומדי
האוטונומיה של הרצו הפרטי  ,חופש הבחירה וחופש הפעולה של האד כיצור חופשי.
כבוד האד נשע על ההכרה בשלמותו הפיזית והרוחנית של האד ,באנושיותו  ,בערכו
כאד  ,וכל זאת בלא קשר למידת התועלת הצומחת ממנו לאחרי ) ראו פרשת ויכסלבאו,
ע מ '  ; 827בג "&  205/94נו נ' משרד הביטחו  ,פ " ד נ ) ;457 , 449 ( 5להל – פרשת נו ; ע" א
 2781/93דעקה נ' בית החולי "כרמל" ,חיפה ,פ " ד נג ) ; 570 , 526 ( 4רע " א  4905/98גמזו נ'
ישעיהו ,פ "ד נה ) ; 375 , 360 ( 3בג " &  7357/95ברקי פטה המפריס )ישראל( בע"מ נ' מדינת
ישראל ,פ "ד נ )  ; 783 , 769 ( 2פרשת אד טבע ודי  ,פסקה  ; 17דנ " א  7015/94היוע $המשפטי
לממשלה נ' פלונית ,פ "ד נ ) ; 95 , 48 ( 1בג " &  4330/93גאנ נ' ועד מחוז תל"אביב של לשכת

עורכי הדי  ,פ "ד נ )  ; 233 , 221 ( 4ע " א  5942/92פלוני נ' פלונית ,פ "ד מח ); 842 , 837 ( 3
בג "&  3512/04שזיפי נ' בית הדי הארצי לעבודה ) טר פורס ( ; פרשת המועצה האזורית
חו עזה ,עמ'  561562לפסק דינו של הרוב; פרשת עמותת מחוייבות ,פסקאות  14ו 15
לפסק דיני ופסקה  3לפסק דינו של השופט א ' לוי ( .על רקע תפיסה זו של הזכות לכבוד
האד  ,קמה ומתעוררת שאלת המשנה השניה שהצבנו לעצמנו  .שאלה זו הינה א הפגיעה
בשוויו הנגרמת על ידי חוק דחיית השירות נופלת לגדריו של כבוד האד  .לבחינתה של
שאלת משנה שניה זו נפנה עתה .
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הא כבוד האד כזכות חוקתית נפגע על ידי הוראותיו המפלות של חוק דחיית

השירות? כדי להשיב על שאלה זו יש לעמוד על היחס בי כב וד האד לבי השוויו )ראו
כה  ,ערכיה של מדינה יהודית ודמוקרטית ; קרפ  ,ש ; סומר ,ש ,עמ'  ; 274שופט בחברה
דמוקרטית ,עמ '  , 145וכ

Henkin, “Human Dignity and Constitutional Rights”, in M.

Meyer and P . Parend ( ed .) , The Constitution of Rights . Human Dignity and

) .( American values 212 ( 1992יחס זה משתנה על פי המודל הראוי ) המצומצ  ,הרחב ,
מודל הביניי ( להבנת כבוד האד כזכות חוקתית  .כפי שראינו ,המודל המצמצ מתרכז
בגרעי של כבוד האד  ,שעניינו פגיעות נפשיות או השפלה והשמצה  .על פי מודל זה ,
כבוד האד כזכות חוקתית משתרע ע ל אות פגיעות בשוויו הפוגעות בגרעינו של כבוד
האד  .בגישה זו נקטה השופטת ד ' דורנר בפרשת מילר  .באותה פרשה נידונה השאלה א
הפליית אשה באשר היא אשה פוגעת בכבוד האד  .השופטת ד ' דורנר השיבה על כ(
בחיוב  .ואלה דבריה :
" לא יכול להיות ספק כי תכלית חוק היסוד היא לה ג על
האד מפני השפלה  .השפלתו של אד פוגעת בכבודו  .אי
דר( סבירה לפרש את הזכות לכבוד  ,כאמור בחוק היסוד כ(
שהשפלתו של אד לא תיחשב כפוגעת בזכות  .אכ  ,לא כל
פגיעה בשוויו עולה כדי השפלה  ,ועל כ לא כל פגיעה
בשוויו פוגעת בזכות לכבוד  .כ(  ,למשל  ,נפסק כי הפליה
ל רעה של רשימות קטנות לעומת רשימות גדולות או של
רשימות חדשות לעומת רשימות ותיקות פוגעת בעקרו
השוויו  ...ע זאת ,פגיעות כאלה בעקרו השוויו ,שא*
גררו פסילת של חוקי הכנסת  ,לא התבטאו בהשפלה  ,ולכ
א* לא היתה בה פגיעה בכבוד האד  .לא כ הדבר בסוגי
מסויימי של הפליה לרעה על רקע קבוצתי  ,ובתוכ הפליה
מחמת מי  ,כמו ג הפליה מחמת גזע  .ביסודה של הפליה
כזו עומד ייחוס מעמד נחות למופלה  ,מעמד שהוא פועל
יוצא ממהותו הנחות כביכול  .בכ( טמונה ,כמוב ,השפלה
עמוקה לקורב ההפליה  ...חוק היסוד מג מפני פגיעה
בעקרו השוויו כאשר הפ גיעה גורמת להשפלה  ,כלומר
לפגיעה בכבוד האד באשר הוא אד  ,וכ( הוא כאשר אשה
מופלית לרעה בשל מינה" )ש ,עמ '  . 133 , 132ראו ג בג " &
 2599/00יתד – עמותת הורי לילדי תסמונת דאו נ' משרד
החינו& ,פ " ד נו ) ; 843 , 834 ( 5עע " א  4463/04גול נ' שירות
בתי הסוהר ,פ "ד נ )  ; 191 , 136 ( 4להל – פרשת גול ; בג " &
 8238/96אבו עראר נ' שר הפני ,פ " ד נב )  ; 46 , 26 ( 4דורנר ,
" בי שוויו לכבוד האד "  ,ספר שמגר :מאמרי .(( 2003 ) 9
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המודל הרחב גורס כי כבוד האד מונח ביסוד של כל זכויות האד  .על פי מודל

זה נבלעת הזכות לשוויו בתו( כב וד האד  .אכ  ,במספר פסקי די נית למצוא אימרות
אגב לפיה השוויו נכלל בכבוד האד  .אימרות אלה לא הגבילו את השוויו להיבט זה או
אחר שלו  ,ועל כ נית לפרש כתומכות במודל הרחב ) ראו ע " א  105/92רא מהנדסי
קבלני בע"מ נ' עירית נצרת עילית ,פ " ד מז )  ; 201 , 189 ( 5בג " &  5394/92הופרט נ' "יד

וש" ,פ " ד מח )  ; 362 , 353 ( 3בג " &  205/94נוס נ' משרד הביטחו  ,פ " ד נ ); 460 , 449 ( 5
בג "&  721/94אל"על נתיבי אוויר לישראל בע"מ נ' דנילבי ,$פ " ד מח )  ; 760 , 749 ( 5בג " &
 453/94שדולת הנשי בישראל נ' ממשלת ישראל ,פ " ד מח )  ; 521 , 501 ( 5בג " &  726/94כלל
חברה לביטוח בע"מ נ' שר האוצר ,פ " ד מח ) ; 461 , 441 ( 5להל – פרשת כלל ; פרשת גול ,
עמ '  ; 156בג " &  6758/01ליפשי $נ' שר הביטחו ) לא פורס ( ; בג "&  1133/99עדאלה –

המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ' השר לענייני דתות ,פ "ד נד ) .( 186 , 164 ( 2
. 38

מודל הביניי אינו מצמצ את כבוד האד א( להשפלה וביזוי ,א( הוא ג אינו

מרחיבו לכלל זכויות האד  .על פיו  ,נכללי בגדר כבוד האד אות היבטי של כבוד
האד אשר מוצאי בחוקות שונות ביטוי בזכויות אד מיוחדות  ,א( המתאפייני בכ(
שה קשורי  ,על פי תפיסתנו  ,בקשר ענייני הד וק לכבוד האד ) א בגרעינו וא בשוליו (.
על פי גישה זו ,נית לכלול בגדרי כבוד האד ג הפליה שאי עימה השפלה  ,ובלבד שהיא
תהא קשורה בקשר הדוק לכבוד האד כמבטא אוטונומיה של הרצו הפרטי  ,חופש בחירה
וחופש פעולה וכיוצא בה היבטי של כבוד האד כזכות חוקתית .
מהי הגישה הראויה ? בעניי זה טר נפלה הכרעה בפסיקה  .השאלה הושארה
. 39
פתוחה במספר פסקי די  .עמד על כ( השופט י ' זמיר באחת הפרשות  ,בציינו:
" בפסיקה שלאחר חוק יסוד  :כבוד האד וחירותו מפוזרות
אימרות אגב המוצאות פני הרבה בחוק היסוד  .בעיקר כ(
בזכות לכבוד  ,וכ( ג בספרות המשפטית  .יש המוצאי
בכבוד האד את עקרו השוויו  ,יש המגלי בו את חופש
הביטוי  ,ויש התולי בו זכויות יסוד אחרות שלא בא זכר
בחוק היסוד  .מי שמקב& את האימרות האלה יכול להתרש
כי כבוד האד הוא ,כביכול  ,כל התורה כולה על רגל אחת,
וכי נית לומר עליו  ,כמא מר חכמי  ,הפו( בו והפו( בו
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דכולא בו  .ואילו אני מבקש להזהיר עצמי  ,בהקשר זה  ,מפני
אימרות אגב המוצאות דרכ בי השורות של פסקי הדי ,
בנושא עקרוני ויסודי כל כ(  ,ללא דיו עמוק לגופו של
עניי  ,כחלק מתחייב של הפסק  .אני סבור כי א אי צור(
בכ(  ,ועד שיתעורר הצור(  ,מ וטב שלא להתחייב  ,דיה
לבעיה בשעתה  .בבחינת אל תעירו ואל תעוררו עד
שתחפו& " )פרשת שדולת הנשי בישראל ,עמ '  ; 536ראו ג
בג "&  4806/94ד.ש.א .איכות הסביבה בע"מ נ' שר האוצר,
פ "ד נב )  ) 204 , 193 ( 2להל – פרשת ד.ש.א.(( .
לגישה זו הצטר* השופט מ ' חשי  ,בציינו כי " ייש מעו דבריו של השופט זמיר כמו בקעו
מגרוני" ) בג "&  1074/93היוע $המשפטי לממשלה נ' בית הדי הארצי לעבודה ,פ "ד מט ) ( 2
 .( 507 , 485על אותה גישה חזר השופט א' גולדברג בפרשת מרכז השלטו המקומי,
והשופטת ד ' ביניש בפרשת עדאלה נ' השר לענייני דתות ,עמ ' . 186
אני סבור כי המודל הראוי  ,להבניית היחס בי כבוד האד כזכות חוקתית לבי
. 40
השוויו  ,הוא מודל הביניי  .לדעתי  ,אי לאמ& את המודל המצומצ  .הטעמי לכ( ה
שלושה  :ראשית  ,עמדת הביניי התקבלה לעניי קביעת תחו התפרסותו של חוק יסוד :
כבוד האד וחירותו  .נקבע על פיה  ,בי השאר  ,כי את מידותיה החוקתיות של כבוד האד
אי לצמצ א( לעינויי ולהשפלה )פרשת אד טבע ודי  ,עמ '  .( 518איני רואה טע
לצמצ את היבט השוויו שבחוק היסוד להשפלה בלבד ; שנית  ,ההכרזה על הקמת מדינת
ישראל קובעת כי מדינת ישראל " תקיי שוויו זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי
הבדל דת  ,גזע ומי " .דברי אלה – ג א אי בה מקור ישיר לזכות החוקתית לשוויו
) שאלה שכשלעצמה שנויה היא במחלוקת ואשאירה בצרי( עיו ) ראו פרשנות חוקתית ,עמ'
 ;301פרשת כלל ,עמ '  ; 465פרשת מועצה איזורית חו עזה ,עמ '  769לפסק דינו של השופט
לוי ( – בוודא י יש בה כדי להשפיע על פירושה של הזכות לכבוד האד ככוללת היבטי
של שוויו שמעבר להשפלה וביזוי .אכ ,חוק יסוד  :כבוד האד וחירותו קובע במפורש כי
זכויות היסוד של האד בישראל " יכובדו ברוח העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת
ישראל" ) סעי*  ; ( 1שלישית  ,התפיסה הראויה לכבוד האד – המעמידה במרכזו את
האוטונומיה של הרצו הפרטי  ,חופש הבחירה  ,השלמות הפיזית והרוחנית של האד
ומכלול אנושיותו – מצדיקה לכלול בגדרו של כבוד האד אות היבטי של השוויו אשר
מבטיחי את התפיסה הראויה הזו של כבוד האד  .עמד על כ( ח ' כה בציינו :
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" הכבוד ה אסור בפגיעה והזכאי להגנה אינו רק שמו הטוב
של האד  ,כי א ג מעמדו כשווה בי שווי  .הפגיעה
בכבודו אינה רק בהוצאת ש רע או בעלבונות ובגידופי ,
אלא ג בהפליה וקיפוח  ,במשוא פני ובהתייחסות גזענית
או משפילה  .ההגנה על כבוד האד אינה רק באיסור לשו
הרע  ,כי א ג בהבטחת שוויונו בזכויות ובסיכויי ,
ובמניעת הפלייה כלשהי מחמת מי  ,דת  ,גזע  ,לשו ,דעה ,
השתייכות פוליטית או חברתית  ,ייחוס משפחתי  ,מקור
אתני  ,רכוש או השכלה " ) ח ' כה ,ערכיה של מדינה יהודית
ודמוקרטית ,עמ ' .( 32
וכפי שמציי חברי השופט לוי בחוות דעתו " אד  ,המג לה כי לבחירותיו לא נית משקל
שווה לאלו של רעיו  ,הנוכח כי אי יסוד רציונלי לעובדה כי האחר  ,בניגוד אליו  ,זוכה
לממש את העדפותיו  ,המרגיש כי אינו זוכה להכרה  ,ובפרט שעה שבחירותיו משרתות ג
את עניינ של אחרי זולתו  ,והחש עצמו נפגע בגי בחירות שעשה בלא טע ממשי לד בר ,
הוא ללא ספק אד שכבודו נפגע" ) פסקה  4לפסק דינו ( .גישה זו מובילה ג לדחייתו של
המודל הרחב  .כבוד האד אינו " בולע " את כל היבטיו של השוויו כזכות עצמאית
העומדת על רגליה היא  .בצדק ציי השופט י' זמיר כי " ג מי שגורס כי הזכות לשוויו היא
חלק מ הזכות לכבוד  ,א ינו גורס בהכרח שכל פגיעה בשוויו היא ג פגיעה בכבוד "
)פרשת ד.ש.א ,.עמ '  .( 204אי זה מקרי שחוק  יסוד  :כבוד האד וחירותו אינו כולל הוראה
מיוחדת בעניי השוויו ) ראו קרפ  " ,חוק יסוד  :כבוד האד וחירותו – ביוגרפיה של
מאבקי כוח "  ,משפט וממשל א  ) 345 , 323תשנ " ג (; קרפ  ,עמ '  ; 137א ' רובינשטיי וב'
מדינה  ,המשפט הקונסטיטוציוני של מדינת ישראל  ) 955מהדורה חמישית  ,כר( ב '.( 1996 ,
פרשנות חוקתית ראויה אינה מאפשרת אימו& מודל זה.
על פי מודל הביניי  ,פגיעתו של חוק דחיית השירות בשוויו מקימה פגיעה בכבוד
. 41
האד  .החוק פוגע בא ות זכויות וערכי  ,העומדי ביסוד כבוד האד כמבטא הכרה
באוטונומיה של הרצו הפרטי  ,בחופש בחירה ובחופש פעולה של האד כיצור חופשי .
הוא פוגע באותו אגד של זכויות וערכי  ,ששמירת נדרשת כדי לקיי את כבוד האד של
כל אחד מקבוצת הרוב  ,המחוייב בשירות צבאי  .בעוד שמרבית בני החברה מחוייבי
בשירות צבאי מלא וממוש(  ,תו( סיכו לעתי של היקר מכל  ,לתלמידי ישיבות שתורת
אומנות ניתנת האפשרות להשתחרר משירות זה  .מצב דברי זה פוגע בשוויו הבסיסי
והאלמנטרי ביותר שבי בני החברה  .הוא פוגע במעמדו של האד המחויב בשירות צבאי
39
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כשווה בי שו וי  ,על יסוד השתייכותו החברתית  ,אמונתו הדתית ואורחות חייו .הוא מפר
הפרה קשה את השוויו בזכויות ובחובות האזרחיות הבסיסיות  .הוא גור לאפליה וקיפוח.
בפרשת רובינשטיי – שנפסקה בטר הוחק חוק דחיית השירות ,וכשמימדי דחיית השירות
של תלמידי ישיבות שתורת אומנות הי ו קטני מ המימדי המתגלי בעתירות שלפנינו
– ציינתי כי:

" המצב הקיי  ,שבו חלקי ניכרי אינ מסכני את חייה
למע ביטחו המדינה  ,גור להפליה קשה ולתחושת קיפוח
קשה" ) עמ ' .( 527

שכ זאת יש לזכור :שירותו של אד בשירות הצבאי היא זכות וחובה ג יחד  .ח ובת
השירות פוגעת בשורה של חירויות יסוד של הפרט המשרת  .כ( באשר לשירות חובה בכל
צבא  .כ( בוודאי באשר לשירות בצבא ההגנה לישראל  .שירות זה כרו( לא פע בסיכו
זכותו היסודית ביותר של כל פרט – הזכות לחיי ולשלמות הגו* " .ענייננו שלנו הוא
בפיקוח נפש – לא פחות " ) השופט מ ' חשי בפרשת רובינשטיי  ,עמ '  .( 541הפליה באשר
ליקר מכל – החיי עצמ – היא הקשה שבאפליות  .האד מוכ לית חייו להבטחת
מולדתו  .הוא אינו מצפה לכל טובת הנאה מכ(  .הוא מצפה רק לכ( שג אחרי ינהגו
כמוהו.
הטלת חובה זו על האחד ושחרור ממנה של האחר פוגעת קשות בזהותו העצמית
. 42
של האד ; היא " מכרסמת עד כלות ביחסי שבי בני  אנוש " ) השופט מ' חשי בפרשת
השלטו המקומי ,עמ '  .( 503היא פוגעת בכל אחד מקבוצת הרוב המחויב בשירות צבאי
בשל ההפליה הקשה שהיא יוצרת כלפיו לעומת מי שתורתו אומנותו .בעוד שהאחד מחוייב
בשירות צבאי  ,ק שה  ,תובעני וממוש(  ,שירות שיש לו מחיר כלכלי ואישי מובהק  ,והכרו(
לא פע בסיכו החיי ושלמות הגו* ,האחר פטור למעשה משירות זה; בעוד שלאד אחד
לא ניתנת יכולת הבחירה ב " שנת הכרעה " בי גיוס לדחייתו  ,לאד אחר ניתנת הבחירה בי
גיוס לבי דחייתו ) שסופה פטור משירות ( ,א ו בחירה בי גיוס לבי שירות אזרחי  ,או בי
גיוס רגיל לבי מסלול שירות צבאי מיוחד  .האחד חייב ללחו בטר ילמד  .האחר רשאי
40
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ללמוד ולא ללחו .אכ ,הפרת השוויו לגבי חובת השירות הצבאי וביחס להיק* חופש
הבחירה הנתו לכל אד מביאה להפליה הפוגעת בכבוד האד .
שוו בנפשכ  :פלוני לא קיבל מערכת אב " כ המתאימה לו בשל היותו בעל זק.
. 43
נקבע כי כבודו כאד נפגע )פרשת נו ( ; כבודו של אד נפגע א אי מאפשרי כיתוב
מתאי על מצבה של קרוב משלו שנפטר )פרשת ויכסלבאו ,עמ '  ;( 828אד שנאל&
לפרוש בגיל מוקד מזה של חבריו  ,כבודו נפגע ) בג " &  6051/95רקנט נ' בית הדי הארצי

לעבודה ,פ " ד נא ) .( 341 , 329 , 281 ( 3הא לא נובע מכא  ,בחינת קל וחומר  ,כי כבודו של
מי שמתחייב בשירות צבאי תובעני וממוש(  ,תו( סיכו חיי  ,נפגע כאשר אחר זוכה
לדחיית השירות א( בשל היותו בחור ישיבה שתורתו אומנותו ? האי בכ( פגיעה
באוטונומיה  ,בשלמות הפיזית והרוחנית של האד ובמכלול אנושיותו ? ודוק  :הפגיעה
בכבוד האד אינה בעצ הגיוס לצבא והשירות בו .אלה ה זכות וחובה ג יחד; וה
מתעצמי ע גידול הנטל והסיכו האישי  .הגשמת היא כבודו של האד  .הפגיעה בכבוד
האד היא בתחושה הקשה שהאחר אי נו חייב בכ( במידה שווה .
הגענו לסיומו של השלב הראשו בבחינה החוקתית  .מסקנתי הינה כי העותרי
. 44
הרימו את הנטל המוטל עליה  .ה הוכיחו כי חוק דחיית השירות מפלה בי מי שמשרת
בצבא על פי הכללי הרגילי לבי תלמידי ישיבות הזכאי לפטור ולדחייה על פי חוק
דחיית השירות משו שתורת אומנות .בכ( נפגע כבוד האד של כל אחד מקבוצת הרוב,
המחוייב בשירות צבאי  .ע זאת  ,בכ( לא נסתיימה הבדיקה החוקתית  .בחברה מאורגנת
חוקי רבי פוגעי בזכויות אד  .עמדתי על כ( באחת הפרשות:
" רבי ה החוקי הפוגעי בזכויות אד חוקתיות  ,בלא
שבכ( נפגעת חוקתיות  .כ(  ,למשל  ,חוקי העונשי  ,החוקי
בדבר מעצרי והסגרה  ,פוגעי באיסור ליטול או להגביל
' את חירותו של אד במאסר  ,במעצר  ,בהסגרה או בכל דר(
אחרת ' )סעי*  5לחוק יסוד  :כבוד האד וחירותו ( .איש לא
טוע שכל החוקי הללו ה בלתי חוקתיי  ...עלינו להבחי
בי היקפה של הזכות לבי ההגנה עליה; בי פריסתה של
הזכות לבי יכולת מימושה " )פרשת דיזיי  ,פסקה .( 11
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עלינו לעבור  ,עתה  ,איפוא  ,לשלב השני של הבחינה החוקתית  .בשלב זה נבחנת השאלה
א הפגיעה של חוק בזכות אד המוגנת בחוק יסוד  :כבוד האד וחירותו  ,היא כדי.
מי קומה הגיאומטרי של שאלה זו הוא בפסקת ההגבלה שבחוק יסוד  :כבוד האד וחירותו.
לבחינתה של שאלה זו נעבור עתה .
השלב השני :הא הפגיעה בזכות החוקתית היא כדי ?
פסקת ההגבלה :חשיבותה ותפקידה

השלב השני בבחינה החוקתית סובב סביב פסקת ההגבלה ש בחוק  יסוד :כבוד
. 45
האד וחירותו  .זו לשונה :

"פגיעה בזכות

אי פוגעי בזכויות שלפי חוק יסוד זה אלא בחוק ההול
את ערכיה של מדינת ישראל  ,שנועד לתכלית ראויה ,
ובמידה שאינה עולה על הנדרש או לפי חוק כאמור מכוח
הסמכה מפורשת בו ".
הוראה זו היא בעלת תפקיד מרכזי במבנה החוקתי שלנו .היא נקודת האחיזה עליה מונח
האיזו החוקתי בי הפרט לכלל  ,בי היחיד לחברה  .היא משקפת את התפיסה כי בצד
זכויות אד קיימות ג חובות אד ) ראו D . Hodgson, Individual Duty Within a Human
) .( Rights Discourse ( 2003היא משקפת את התפיסה כי זכו יות האד הקבועות בחוק 
יסוד  :כבוד האד וחירותו  ,אינ מוחלטות אלא יחסיות  .ה אינ מוגנות כדי כל היקפ .
פסקת ההגבלה מדגישה את התפיסה כי הפרט חי בגדריה של חברה  ,וכי קיומה של
החברה  ,צרכיה ומסורתה  ,עשויה להצדיק פגיעה בזכויות האד ) ראו פרשת בנק המזרחי
המאוחד ,עמ '  ; 433פרשת לשכת מנהלי ההשקעות ,עמ '  ; 384עע "   4436/02תשעי
הכדורי – מסעדה ,מועדו חברי נ' עיריית חיפה ,פ "ד נח )  ; 803 , 782 ( 3להל – פרשת

תשעי הכדורי ( .עמדתי על כ( בפרשת דייזי :
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" זכויות אד ה זכויותיו של אד כחלק מחברה  .נית
להגביל את זכויות האד כדי ל הגשי מטרות חברתיות  .רק
בהגשמת של מטרות אלה נית יהא לקיי זכויות אד.
' הזכות החוקתית והפגיעה בה יונקי ממקור משות* ' ...
מכא מקומה המרכזי של פסקת ההגבלה " )פרשת דיזיי ,
פסקה .( 11
ברוח דומה ציינה חברתי  ,השופטת א ' פרוקצ ' יה :
" פסקת ההגבלה משקפת איזו בי  האינטרסי החוקתיי
המשתקפי בזכויות היסוד לבי הצרכי המשתקפי
בחקיקה העומדת למבח  .זכויות היסוד  ,ג בהיות זכויות 
על בעלות אופי חוקתי  ,ה אינ מוחלטות  ,אלא צומחות ה
ממציאות חיי המחייבת קיו איזוני  ,בי חובת השמירה
על זכויות פרט חשובות לבי מת מענה ל אינטרסי אחרי
בעלי ער(  ,בי של הפרט ובי של הציבור  .קביעת סדר
הרמוני בי מכלול אינטרסי אלה הוא תנאי לחיי חברה
תקיני ולשמירה על משטר חוקתי  ...פיסקת ההגבלה נועדה
לתחו את הגבולות שבתוכ תוכל לצמוח חקיקה ראשית
של הכנסת  ,ג במקו שיש פגיעה בזכות יסוד  ,ובלבד
שפגיעה זו תימצא במיתח האיזוני הראויי בי ההגנה
על הזכות לבי הצור( בהשגת תכליות חשובות אחרות,
הכרוכות בפגיעה בה" )פרשת חז  ,עמ' .( 400

וחזר על גישה זו חברי השופט א ' לוי בציינו :
" האד אינו עומד לעצמו כפרט בודד  .האד הוא חלק
מחברה  ...זכויות האד ה ינ ,איפוא  ,זכויותיו בחברה
מאורגנת ; ה עוסקות בפרט וביחסיו ע זולתו  .מכא,
שכבוד האד הוא כבודו כחלק מחברה ולא כמי שחי על אי
בודד " )פרשת עמותת מחוייבות ,פסקה  4לפסק דינו (.
אכ  ,רובינזו קרוזו לא היה זקוק לזכויות אד  .קיומ של זכויות אד מניח קיומה של
חבר ה וקיומ של הגבלות על חופש הרצו של הפרט ) ראו שופט בחברה דמוקרטית .( 130
כש שזכויות האד ה תורה אשר לימוד היא צריכה  ,כ( ג ההגבלה על זכויות האד
תורה היא  ,ולימוד היא צריכה ) ראו A . de Mestral et al ( eds .) , The Limitations of
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Human Rights in Comparative Con stitutional Law 1986 ; J . Hiebert, Limiting
Rights : The Dilemma of Judicial Review 1996 ; Kiss, “ Permissible Limitations on
Rights ” , in L . Henkin ( ed .) , The International Bill of Rights : The Covenant on
) and Political Rights 290 ( 1981

 .( Civilהבסיס החוקתי הב סיסי בעניי ההגבלות על

זכויות האד מעוג בפסקת ההגבלה .
תפקידה של פסקת ההגבלה הוא כפול  :מחד גיסא  ,היא באה להבטיח כי זכויות
. 46
האד הקבועות בחוקי היסוד לא ייפגעו אלא בהתקיי התנאי הקבועי בה  .מאיד( גיסא ,
היא באה לקבוע כי בהתקיי תנאיה  ,הפגיעה בזכויות היסוד היא חוקתית  .הנה כי כ,
זכויות האד אינ מוחלטות  .נית להגביל  .להגבלות המוטלות על זכויות האד יש
גבולות  .ה קבועי בפסקת ההגבלה ) ראו פרשת דיזיי  ,פסקה  ; 11בג " &  9333/03קניאל נ'
ממשלת ישראל ) טר פורס  ,פסקה  ;( 17פרשת המועצה האזורית חו עזה ,עמ'  545לפסק
די הרוב (.
 . 47פסקת ההגבלה מעמידה ארבעה תנאי אשר קיומ המצטבר מונע את אי חוקתיותה
של פגיעה בזכויות האד הקבועות בחוק היסוד  .ארבעת התנאי ה  ) :א ( הפגיעה בזכות
האד חייבת להיעשות בחוק או לפי חוק ומכוח הסמכה מפורשת בו ; )ב ( החוק הפוגע
חייב להלו את ערכיה של מדינת ישראל ; )ג ( החוק הפוגע נועד לתכלית ראויה; )ד ( החוק
פוגע בזכות האד במידה שאינה עולה על הנדרש  .הכל מסכימי כי התנאי הראשו
)פגיעה בחוק או על פיו ( מתקיי בעתירות שלפנינו  .הצדדי לא הרחיבו באשר לתנאי
השני ) ערכיה של מדינת ישראל ( ואת הדיו בו נ ית  ,במקרה שלפנינו  ,לאחד ע הדיו
בשאלת התכלית הראויה  .נצא  ,איפוא  ,מתו( הנחה כי תנאי זה מתקיי  ,תו( שנדו
בבעייתיות של הנחה זו במסגרת דיוננו בתנאי השלישי  ,שעניינו קיומה של תכלית ראויה .
עלינו להתמקד  ,איפוא  ,בעתירות שלפנינו בתנאי השלישי )" תכלית ראויה "(  ,ובתנ אי
הרביעי )"במידה שאינה עולה על הנדרש"( .האחד קובע את המטרות המצדיקות פגיעה
בזכות אד  .האחר קובע את האמצעי המצדיקי הגשמת של מטרות ראויות אלה  .לא כל
המטרות ראויות  .מטרות ראויות אינ מקדשות את כל האמצעי )ראו פרשת ח"כ אורו  ,עמ '
.( 665
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פסקת ההג בלה מטילה אחריות כבדה על שכ השופט .לעתי קרובות נית לקיי
. 48
את דרישותיה של פסקת ההגבלה בדרכי שונות  .הבחירה בי האפשרויות השונות היא
בידי המחוקק  .עקרו הפרדת הרשויות העניק את תפקיד הבחירה – הוא תפקיד החקיקה –
לרשות המחוקקת  .עמדתי על כ( בפרשת בנק המזרחי המאוחד :
" השאלה אשר השופט צרי( לשאול את עצמו אינה מהו
החוק אשר מאז כראוי בי צרכי הכלל והפרט שאותו היה
השופט מחוקק אילו היה חבר בבית הנבחרי  .השאלה אשר
השופט צרי( לשאול את עצמו היא  ,א האיזו שנבחר נופל
לגדרו של מיתח ההגבלה  .בית המשפט צרי( לבחו את
חוקת יות החוק  ,לא את תבונתו  .השאלה אינה א החוק הוא
טוב  ,יעיל  ,מוצדק  .השאלה היא א החוק הוא חוקתי .
מחוקק ' סוציאליסטי ' ומחוקק 'קפיטליסטי ' עשויי לחוקק
חוקי שוני ומנוגדי  ,אשר כול ימלאו את דרישותיה של
פיסקת ההגבלה " )ש ,עמ '  ; 438ראו ג פרשת מנהלי
ההשקעות ,עמ '  ;386פרשת המועצה האזורית חו עזה )עמ'
 551לפסק דינו של הרוב ; עמ '  758757לפסק הדי של
השופט א' לוי ((.

ברוח דומה ציינה חברתי השופטת ד ' ביניש בפרשת מנח :
" ביישמו את המבחני החוקתיי הקבועי בפיסקת
ההגבלה על חקיקת הכנסת  ,יפעל בית המשפט באיפוק
שיפוטי  ,ב זהירות ובריסו  .במיוחד כ( הדבר כאשר עניינה
של החקיקה העומדת לביקורת חוקתית הוא בתחומי משק
וכלכלה שכרוכי בה היבטי חברתיי וכלכליי רחבי
היק*  .בתחומי אלה ייתכנו לעתי קרובות כמה מטרות
ודרכי פעולה אפשריות ; ההכרעה ביניה מבוססת לא פע
על הערכה שטמונה בה אי  ודאות  ,והיא כרוכה בתחזיות
ובשיקולי מקצועיי שאינ תמיד בתחו מומחיותו של
בית המשפט .הערכה שגויה של המצב עלולה להוביל
לחוסר יציבות וא* לזעזועי במשק המדינה  ,על כ יש לית
לרשויות המופקדות על המדיניות הכלכלית – הרשות
המבצעת והרשות המחוקקת – מרחב בחירה רחב בהיות
קובעות את המדיניות הכוללת ונושאות באחריות הציבורית
והלאומית למשק המדינה ולכלכלתה  .זאת ועוד  ,הבחירה
בי המטרות ודרכי הפעולה השונות בתחומי משק וכלכלה
עשויה להיגזר מהשקפות חברתיות כלכליות אשר על א*
היות שונות זו מזו וא* מנוגדות – ה עשויות כול
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להתקי י במסגרת חוקי היסוד  .על פי עקרו הפרדת
הרשויות  ,הבחירה ביניה נתונה בידי המחוקק וכל עוד
עומדת החקיקה בתנאי פיסקת ההגבלה " )ש ,עמ'  ; 263ראו
ג בג "&  4885/03ארגו מגדלי העופות בישראל נ' ממשלת
ישראל ,פ" ד נט )  ; 14 ( 2עמ'  6160לפסק דינה של השופטת
ד ' ביניש ((.
על רעיו זה חזרה חברתי השופטת א ' פרוקצ ' יה בפרשת חז :
" בית משפט זה כבר עמד בעבר על כ( כי תפקידו בבחינת
חוקתיות של חוק מחייבת זהירות וריסו רב  .עליו להפעיל
את סמכויותיו  ,תו( הקפדה על עקרו הפרדת הרשויות,
מחד  ,אל מול חובתו לבחו את השאלות החוקתיות כדי
להב טיח הגנה חוקתית ראויה על זכויות האד  ,מאיד(  .אי
זה מתפקידו לעצב מחדש מדיניות חברתית  כלכלית או
להעמידה במבח הביקורת לגופה  ,וא* לא לקבוע לה סדרי
עדיפויות ולשנות את איזוניה הפנימיי  ...תפקידו המוגדר
של בית המשפט הוא בביקורת שיפוטית על חוקיות של
הפעולות השל טוניות ולא בהערכה ערכית של המדיניות
לגופה  .תפקידו הוא לבחו את חוקיותה של המדיניות דר(
האספקלריה של ההגנה על זכויות האד " )ש ,עמ ' .( 407
חברי  ,המישנה לנשיא מ' חשי  ,עמד א* הוא על גישה זו ,לעניי הכרזה על בטלותה של
חקיקה ראשית:
" זהיר  זהיר נל( עד שנור ה על פסלותה של הוראה שבחוק
הכנסת ולו במקו שהדברי אמורי  :בזכויות יסוד של
היחיד  .זהירות יתר זו עטפה עצמה בדוקטרינה  ,ואותה
דוקטרינה מזהירה אותנו באורח מפורש ומפורט מפני
התערבות במעשי חקיקה של הכנסת  ,שמא יעבור בית
המשפט ויחרוש שלא בהיתר בש ָד ה של הרשות המחוק קת ...
לענייננו – שלא ייאמר  ,כי בפגיעה בזכותו של היחיד חייבת
שתהא פגיעה מהותית  ,פגיעה יסודית ועמוקה  ,פגיעה שיש
בה עוצמה שלילית בכמות  ,במשקל ובמידה כדי כ(
שמכריעה היא הוראת  חוק מפורשת " )פרשת עמותת
מחוייבות ,פסקה  5לפסק הדי (.
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גישה זו משתרעת על כל חלקי ה של פסקת ההגבלה  .היא חלה לעניי היות התכלית ראויה
ולעניי מידתיות האמצעי הפוגעת בזכות האד .
מי נושא בנטל השכנוע בעניי פיסקת ההגבלה בעתירות שלפנינו? לדעתנו  ,נטל זה
. 49
מוטל על המדינה  .מגיעי אנו למסקנה זו על בסיס גישתו של השופט י' זמיר בפרשת צמח
)ראו פיסקה  22לעיל ( .הזכות הנפגעת – שוויו כחלק מכבוד האד – היא מהחשובה
שבזכויות; הפגיעה היא קשה  .נוסי*  ,כי הנתוני העובדתיי על פיה נקבעת חוקתיות
הפגיעה )" מבח הביצוע "( מצויי כול בידי המשיבי  .המשקל המצטבר של כל אלה
מטיל  ,לדעתנו  ,את נטל השכנוע  ,להוכחת מרכיביה של פיסקת ההגבלה  ,על המדינה  .נפנה
עתה לבחינתה של פסקת ההגבלה בענייננו  ,תו( שנתמקד בתנאי של " תכלית ראויה "
ופגיעה בזכות האד שעליה להיות "במידה שאינה עולה על הנדרש" .נפתח בתכלית
הראויה .
"תכלית ראויה" מהי?

היק* פריסתו של הדיבור " תכלית ראו יה" נקבע על פי פרשנותו החוקתית  .פרשנות
. 50
זו מתמקדת בפגיעה בזכות האד המוגנת  .היא מבקשת לית תשובה לשאלה א תכליתה
של החקיקה מעניקה צידוק מספיק לפגיעה בזכות האד  .בחינה זו מתמודדת  ,בי השאר,
ע שתי שאלות משנה :האחת  ,מה מאפייניה של התכלית  ,המצדיקי פגיעה בזכו ת
האד; השניה  ,מה מידת הצור( בהגשמתה  ,והא יש בה כדי להצדיק פגיעה בזכות האד
)ראו פרשת חורב ,עמ '  ; 52בג" &  6893/05ח"כ לוי נ' ממשלת ישראל ) טרם פורסם ( פסקה 15
לפסק הדי ; להל – פרשת ח"כ לוי ((.
. 51

תשובה לשאלת המשנה הראשונה מבקשת לקבוע אמות מידה על פיה  נקבע א

תכלית היא ראויה  .שתי אמות מידה קיצוניות נוכל לשלול על  אתר  .מחד גיסא  ,אי לומר
כי חזקה היא – חזקה שאינה ניתנת לסתירה – כי תכליתו של כל חוק היוצא מבית היוצר
של המחוקק  ,היא ראויה  .אילו כ( סברנו היינו שוללי מהדרישה כי התכלית היא ראויה
כל משמעות  .חזק ה שאינה ניתנת לסתירה אינה אלא די  ,ודי לפיו כל תכלית היא ראויה ,
סותרת את הדרישה כי התכלית היא ראויה  .פרשנות כזו היא מופרכת  ,ואי לנהוג על פיה .
מאיד( גיסא  ,אי לומר כי תכלית היא ראויה רק א אי בה פגיעה בזכות אד  .ג פירוש
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זה מרוק את ההוראה מכל משמעות ,שכ  כל כולה באה להבחי בי פגיעות ראויות לבי
פגיעות שאינ ראויות כזכויות אד  .קביעה מראש שכל פגיעה אינה ראויה נוגדת את
תכליתה של ההוראה בדבר תכלית ראויה  ,ואי לנקוט בה .
מתי תכלית היא  ,איפוא  ,ראויה ? כיצד נבחי בי תכלית שהיא ראויה לבי תכלית
. 52
שאינ ה ראויה ? התשובה על שאלות אלה אינה פשוטה כלל ועיקר  .קל לקבוע כי א
התכלית לא נועדה אלא לפגוע בזכויות אד  ,אי היא ראויה  .קשה להלו חקיקה שכזו
במדינה דמוקרטית  .א( מתי נראה את תכליתו של חוק  ,הפוגע בזכויות אד  ,כתכלית
ראויה ? נראה לנו כי תכליתו של חוק הפוגע בזכ ויות אד היא ראויה א היא נועדה
להגשי מטרות חברתיות העולות בקנה אחד ע ערכיה של המדינה בכלל  ,והמגלות
רגישות למקומ של זכויות האד במער( החברתי הכולל ) ראו פרשת בנק המזרחי המאוחד,
עמ '  ; 434פרשת חורב ,עמ '  , 42וכ P . Hogg, Constitutional Law of Canada 823
) .( (2005עמד על כ( השופט ת' אור באחת הפרשות  ,בציינו כי תכלית היא ראויה א

היא :

" מכוונת להגשי יעדי חברתיי חשובי אשר השגת
עולה בקנה אחד ע אופיה של החברה כמגינה על זכויות
האד " )פרשת ח"כ אורו  ,עמ ' .( 662

ברוח דומה ציינה חברתי השופטת ד ' ביניש:
" תכלי ת היא ראויה א נועדה להג על זכויות אד  ,לרבות
על ידי קביעת איזו סביר והוג בי זכויות של פרטי בעלי
אינטרסי מנוגדי באופ המוביל לפשרה סבירה בתחו
הענקת הזכויות האופטימליות לכל פרט ופרט .זאת ועוד ,
תכלית תימצא ראויה א היא משרתת מטרות ציבוריות
חשובות למד ינה ולחברה במטרה לקיי תשתית לחיי
בצוותא ולמסגרת חברתית המבקשת להג על זכויות אד
ולקדמ " )פרשת מנח ,עמ '  ; 264פרשת המועצה האזורית
חו עזה  ,עמ '  802801לפסק דינו של השופט א' לוי (.
מעבר להגדרות כלליות אלה אי זה רצוי  ,בשלב זה של התפתחותנו החוקתית  ,ללכ ת .
במש( השני  ,נית יהא ,כמוב  ,לעד תפיסה זו  ,ולהתאימה לצרכי מיוחדי ומשתני.
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שאלת המשנה השניה בוחנת את הצור( בהגשמתה של התכלית  .היא מעוררת מספר
. 53
שאלות לא פשוטות .לענייננו ,מתעוררת השאלה  ,א לעניי היות התכלית ראויה יש
חשיבות למהותה של ה זכות הנפגעת ולהסתברות הפגיעה בה ? כידוע  ,התפתחה במשפט
החוקתי האמריקני פסיקה עניפה הקובעת רמות בדיקה ) ( levels of scrutinyשונות לעניי
חשיבותה של המטרה בהתחשב בחשיבותה של הזכות )ראו א ' ברק  ,פרשנות במשפט ,עמ '
 .( 522גישה זו לא התקבלה בקנדה  .נקבעה בה אמת מידה א חת לעניי חשיבות המטרה
)ראו הוג ,ש ,עמ '  .( 823הבעיה התעוררה בישראל כבר בפרשת בנק המזרחי המאוחד .
לאחר שהבאתי את המשפט המשווה ואת חילוקי הדעות בי הגישות השונות  ,ציינתי כי
" מוקד מדי להכריע בשאלה מהו הדי בישראל על פי פסקת ההגבלה " )ש ,עמ '  .( 436ע
זאת  ,לצרכי העניי שהתעורר באותה פרשה ציינתי כי " די א נקבע כי תכלית היא ראויה
א היא נועדה להגשי מטרות חברתיות חשובות " .הוספנו כי " המטע הנורמאטיבי של
מהות החשיבות ייקבע במש( הזמ  ,בפסיקתו של בית המשפט העליו " )ש ,ש ( .מאז
פרשת בנק המזרחי המאוחד עברו למעלה מעשר שני  .במספר פסקי די צויי כי התשובה
משתנה על פי מהותה של הזכות הנפגעת " .ככל שהזכות הנפגעת חשובה יותר  ,וככל
שהפגיעה בזכות קשה יותר  ,כ( צרי( אינטרס ציבורי חזק יותר כדי להצדיק את הפגיעה "
) השופט י ' זמיר בפרשת צמח ,עמ '  .( 273צויי כי יש להתחשב " במהותה של הזכות
שהפגיעה בה עומדת על הפרק " ) השופטת ד ' דורנר בפרשת לשכת מנהלי ההשקעות ,עמ'
 ;420ראו ג רע " פ  10687/02הנדימ עשה זאת בעצמ& בע"מ נ' מדינת ישראל ,פ" ד נז ) ,1 ( 2
 .( 16נפסק כי "לעניי ההגנה על זכויות האד בפני פגיעה בדי  ,לא כל הזכויות ה בעלות
מעמד שווה  .לא הרי ה זכות לכבוד האד כהרי זכות הקניי ,ובמסגרתה של אותה זכות
עצמה  ,עשוי להיות שוני במידת ההגנה הניתנת לפגיעה בה  .כ(  ,למשל  ,לא הרי מידת
ההגנה בפני פגיעה בחופש הביטוי הפוליטי  ,כהרי מידת ההגנה הניתנת בפני פגיעה
בחופש הביטוי המסחרי ...במסגרתו של היבט מסויי של זכות )כגו הדיבור הפוליטי (.
לא הרי פגיעה שהיא בגרעינה של הזכות כהרי פגיעה בשוליה " )בג "&  5016/96חורב נ' שר
התחבורה ,פ" ד נא )  ; 49 , 1 ( 4להל – פרשת חורב ( .באותה פרשה נפגע חופש התנועה.
ציינתי לעניי פגיעה זו ,כי " הנחיצות של פגיעה בחופש התנועה – חופש המצוי ברמה
הגב והה ביותר במדרג הזכויות בישראל – היא ברמה הגבוהה ביותר .על כ  ,יש להראות כי
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הפגיעה בחופש התנועה נועדה לש הגשמת מטרה חיונית  ,או צור( חברתי לוח&  ,או עניי
חברתי מהותי " )ש ,עמ '  .( 53צעד נוס* בעניי זה נעשה בפרשת מנח  .כותבת חברתי
השופטת ד ' ביניש:

" אי לגזור את היק* ההגנה על חופש העיסוק על בסיס
טיבה של הזכות כשהיא עומדת לעצמה  ,אלא יש לקבוע את
רמת ההגנה על הזכות החוקתית על פי מכלול פרמטרי
נוספי ובה התחו שהחקיקה הפוגעת עוסקת בו ) כלכלי ,
חברתי  ,סוציאלי  ,ביטחוני ועוד (  ,הטעמי שבבסיס הזכות
המוגנת וחשיבותה החברתית היחסית  ,מהות הפגיעה בזכות
ועוצמתה במקרה הקונקרטי  ,נסיבות הפגיעה והקשרה  ,וכ
מהות הזכויות או האינטרסי המתחרי  .יש להניח כי ע
הזמ תיושמנה אמות מידה אלה בפסיקה בדר( של צעידה
ממקרה למקרה  ,והדבר יסייע לגיבוש היק* ההגנה על חופש
העיסוק החוקתי בשיטתנו המשפטית " )ש ,עמ' .( 258
השאלה התעוררה בפרשת המועצה האזורית חו עזה  .וכ( נאמר בפסק די הרוב :
" השאלות הקשורות במידת חשיבותה של התכלית ויחסה
לחשיבותה של הזכות הנפגעת מעוררות בעיות קשות ...
לדעתנו  ,אי לנו צור( בעתירות שלפנינו  ,להכריע בשאלות
אלה  .מוכני א נו להניח ,בלא לפסוק בדבר  ,כי לאור
הפגיעה הקשה בזכות לכבוד ולקניי  ,יש לנקוט באמת מידה
מחמירה לעניי חשיבותה של התכלית  .אמת מידה זו דורשת
כי הפגיעה בכבוד ובקניי במקרה שלפנינו היא ' לתכלית
ראויה ' א היא מבקשת להגשי מטרה חברתית מהותית  .זו
רמת הבדיקה העליונה בארצות  הברית ; זו הרמה המקובלת
בקנדה  .נראה לנו כי לאור הנסיבות המיוחדות של תכנית
ההתנתקות זו רמת הבדיקה הראויה במקרה שלפנינו " )ש,
עמ '  549לפסק די הרוב (.
ברוח דומה ציי השופט א ' לוי באותה פרשה :
" תכלית היא ראויה א היא משרתת מטרה חברתית חשובה
הרגישה לזכויות אד  ...או שהצור( בהגשמתה הינו בעל
חשיבות חברתית או לאומית" )עמ '  801לפסק הדי (.
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ג בפרשת ח"כ לוי עמדתי על שאלה זו:
" לא כל תכלית ראויה עשויה להצדיק פגיעה בזכויות יסוד .
ייתכ כי הפגיעה בזכויות יסוד חשובות במיוחד תהא
מוצדקת רק א הצור( החברתי שהפגיעה נועדה להגשי
הוא חיוני במיוחד  .מידת חשיבות הצור( הנדרשת על מנת
להצדיק פגיעה  ,עשויה להשתנות לפי מהותה של הזכות
הנפגעת  .בעניי זה נקטנו מספר פעמי – בלא להכריע
בדבר – באמת מידה מחמירה  .על פיה  ,התכלית היא ראויה
א היא נועדה להגשי 'מטרה חיונית ,או צור( חברתי
לוח&  ,או עניי חברתי מהותי ' " )ש  ,עמ '  ;890ראו ג
פרשת חז  ,עמ '  ; 402פרשת עמותת מחוייבות ,פיסקה 15
לפסק דינו של השופט א ' לוי ; פסקה  5לפסק דינו של
המישנה לנשיא מ' חשי (.
הנני סבור כי יש להמשי( בקו מחשבה זה ג בעתירות שלפנינו  .הפגיעה בכבוד האד ה יא
קשה  .בנסיבות אלה  ,ובהתחשב בפרמטרי עליה עמדה חברתי  ,השופטת ד ' ביניש ,
בפרשת מנח  ,אנו קובעי כי אמת המידה לבחינת השאלה עד כמה חשוב הוא הצור(
להשיג את המטרות המונחות ביסוד חוק דחיית השירות ,במחיר הפגיעה הקשה בכבוד ,
הינה א חוק דחיית השירות מגשי מטרה חבר תית מהותית ) ( substantialאו צור( חברתי
לוח&  .על רקע גישתנו זו להיק* פריסתו של הדיבר " תכלית ראויה "  ,עלינו לבחו מה
תכליותיו של חוק דחיית השירות ,והא ה מקיימות את אמות המידה על פיה נקבע א
תכלית היא ראויה  ,ואת הצור( בהגשמתה  .לבחינת של שאלות אלה נעבור עת ה .
"תכלית ראויה" – מ הכלל אל הפרט

. 54

מה תכליתו של חוק דחיית השירות? חוק דחיית השירות הינו פרי פשרה חברתית .

תכליתו הינה לאז ולפשר בי מגמות נוגדות .ביסוד ההסדר מונחות ארבע תכליות
המשולבות זו בזו  .התכלית הראשונה הינה לעג בחוק הסדר של דחיית שירו ת לתלמידי
ישיבות אשר תורת אומנות והמבקשי ללמוד בישיבות  .התכלית השניה הינה להביא
ליתר שוויו בחלוקת נטל השירות הצבאי בחברה הישראלית  ,במוב זה שיותר גברי בני
הקהילה החרדית ישרתו בסופו של יו בשירות צבאי ) רגיל או מיוחד (  ,או לכל הפחות
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ישרתו שירות אזרחי .הת כלית השלישית הינה הגברת השתתפותו של הציבור החרדי
במעגל העבודה  ,בכ( שיותר גברי בני הציבור החרדי ישתלבו בשוק העבודה בישראל .
זאת  ,על רקע המצב שקד לחוק דחיית השירות ,בו דחיית השירות הותנתה בהימנעות
מוחלטת מכל עיסוק מלבד הלימודי בישיבה  ,דבר שהקשה מאוד על פרנ סת של תלמידי
הישיבות וכ הביא לגריעה משמעותית מתוצרתו של המשק הישראלי  .התכלית הרביעית
הינה להביא לפתרו הדרגתי של הקשיי שהיו קיימי בהסדר דחיית השירות של תלמידי
ישיבות  ,וזאת בדר( הדרגתית ובזהירות ,ועל יסוד הסכמה רחבה וללא כפיה ) שאינה
אפקטיבית ( של הגיוס .

הא תכליות אלה ה "ראויות "? לדעתי התשובה היא בחיוב  .ה נועדו לשלב את
. 55
המגזר החרדי במרק חיי המדינה  ,ובכ( לסייע לאותו מגזר להפחית את חוסר השוויו
ולהגיע להסדר מוסכ בעני זה על חלקי החברה כול  .ה נועדו לחולל שינוי חברתי ארו(
טווח  ,שיוביל  ,בי היתר  ,להקטנת מימדי הסדר דחיית השירות לתלמידי ישיבות  .מטרות
אלה  ,בשילוב זו בזו  ,מקיימות את הדרישה בדבר תכלית ראויה  .נקבע הסדר שבאיזונו
הכולל עולה בקנה אחד ע תפיסות היסוד של החברה הישראלית  .התכלית הראשונה
משקפת הכרה בייחודיותה של החברה החרדית ובתרבותה  ,והכ רה בער( הלימודי
התורניי  .היא מגלה הבנה לצרכיה של " החברה החרדית  ,אשר אורח חייה שונה ונפרד
ואשר עוסקת  ,על פי מורשת הסטורית של אלפי בשני  ,במסירות נפש  ,בלימוד התורה,
מתו( ראיה אידאולוגית ומודעות דתית שיש בכ( משו הכרח לקיומו של הע היהודי
כולו " )עמ'  2לדו"ח ועדת טל ( .היא מגלה רגישות וסובלנות למתכונתו הייחודית של עול
הישיבות וחברת הלומדי שהתפתחה סביב  .כ יש בה כדי לכבד את חופש הדת והמצפו
של תלמידי הישיבות עצמ ,את אורחות חייה ואת רגשותיה הדתיי )פרשת רובינשטיי ,
בעמ '  .( 526התכלית השניה נועדה לצמצ את ח וסר השוויו הכרו( בהסדר דחיית השירות
של תלמידי ישיבות שתורת אומנות  .יש בה כדי לקד במידה מסויימת את השוויו,
מתו( כיבוד זכויותיה של הנושאי בנטל השירות הצבאי  ,אשר כבוד נפגע כתוצאה
מהסדר דחיית השירות של תלמידי ישיבות  .אמת  ,חוסר השוויו לא נעל  .הוא עדיי  ניכר .
ע זאת  ,המגמה היא לצמצמו ,תו( שנקבעו הסדרי מעשיי לכ(  .במרכז עומדת " שנת
ההכרעה "  ,שנועדה לאפשר לתלמידי הישיבות בחינה של המש( דרכ והסתגלות למעבר
מאורח חיי של לימודי תורניי לאורח חיי אחר  ,לקראת שירות צבאי או תחליפיו  .כ
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נקבעו הסדרי ליצירת מסגר ות גמישות של שירות צבאי או אזרחי ,כדי לתת מענה
למאפייני של תלמידי הישיבות  .התכלית השלישית נועדה לשפר את המצב הכלכלי של
הפרט ושל המדינה .יש בכ( מרכיב של קידו אינטרס לאומי ,כלכלי ומשקי  .התכלית
הרביעית אמורה להביא לגידול במספר של המשרתי בצבא מקרב הציבור ה חרדי בדר(
מוסכמת  ,ותו( יצירת קונזנסוס ופשרה בנושא הדורש הסכמה לאומית ) ראו ספיר  " ,שאלת
גיוס בחורי ישיבה לצה "ל  :הצעת מתווה לשיקולי הנורמטיביי הרלוונטיי "  ,פלילי ט'
 ) 21תשס " א (( .גיוס בכפייה מעורר בעיות מעשיות קשות הקשורות  ,בי השאר  ,להשגת
שירות צבאי אפקטיב י  .החוק מבקש למצוא פתרו ישי ומעשי  ,ללא ניתו& מרק החיי
של הציבור החרדי  .משקל המצטבר של תכליות אלה  ,ושילוב זו בזו ,מביא לידי כ(
שתכליתו של חוק דחיית השירות היא ראויה  .אכ  ,התכליות של חוק דחיית השירות

מתחשבות במורכבות של הסוגיה ,ובצור( למצוא לה פתרו כולל וארו( טווח ,תו( רגישות
למכלול הבעיות החברתיות שהוא מעורר  .ארבע המטרות ה מטרות חברתיות מהותיות.
קיי אינטרס חברתי חשוב ודוחק למצוא לה פתרו.
. 56

כמוב  ,נית לחשוב על פתרונות שוני ומגווני  ,המשקפי איזוני שוני ופשרות

שונות בי המטרות החברתיות המתנגשות .עני הוא לרשויות השלטו הפוליטיות .אי הוא
עני לרשות השופטת .השאלה הניצבת בפנינו אינה א נית היה למצוא תכליות אחרות ,
או פשרות אחרות ,ראויות א* ה ,או א* ראויות יותר .השאלה הינה ,א התכליות
המונחות ביסוד החוק – והמשקפות את השקפותיו של המחוקק לפ תרו הבעיה החברתית
הניצבת בפניו – ה ראויות  .עמדנו על כ( בפרשת המועצה האזורית חו עזה ,בה נתגלתה
מחלוקת קשה בשאלה  ,א התכלית המונחת ביסוד חוק יישו תוכנית ההתנתקות,
התשס " ה  , 2005היא ראויה  .וכ( נכתב בפסק דינו של הרוב:
" איננו יכולי  ,איננו חייבי ואיננו רש אי להכריע
במחלוקת עמוקה זו .איננו יכולי לקבל הכרעה בשאלות
שבמחלוקת  ,שכ התמונה שהוצגה בפנינו היא מטבעה
חלקית  ,ואי בידינו כלי להערכת של הטיעוני השוני.
איננו חייבי להכריע במחלוקת זו ,שכ השאלה הניצבת
בפנינו איננה איזו משתי העמדות הנוגדות נראית לנו
כר אויה  .השאלה אינה מה היינו אנו מחליטי אילו פעלנו
כחברי כנסת  .איננו רשאי להכריע במחלוקת זו ,שכ כפי
שבית משפט זה חזר ופסק בכל שנות קיומו במאות פסקי
די  ,אי הוא מחלי* את שיקול הדעת של הרשות המחוקקת
53
נבו הוצאה לאור בע"מ

nevo.co.il

המאגר המשפטי הישראלי

\C:\Documents and Settings\violetta-a\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK2CC1התנועה למען איכות השלטון בישראל נגד הכנסתdoc.

התנועה לאיכות השלטו בישראל נ' הכנסת

בג 6427/02

) והרשות המבצעת ( בשיקול דעתו שלו ; כי בחינתו של בית
המשפט אי נה בודקת את תבונתה או את יעילותה של
ההחלטה השלטונית אלא את חוקתיותה או חוקיותה  .נמצא ,
כי איננו רשאי להחליט ' מי צודק '  .אכ  ,השאלה שבה אנו
יכולי וחייבי להכריע היא שאלה שונה  .היא נגזרת
מהמסגרת החוקתית הניצבת בפנינו .השאלה הינה זו :הא
התכליות המונחות ביסוד חוק יישו ההתנתקות ה תכליות
ראויות לעניי פסקת ההגבלה? השאלה היא  ,איפוא  ,א
התכליות של חוק יישו ההתנתקות נועדו להגשי צור(
חברתי חיוני מספיק דיו כדי להצדיק פגיעה קשה בזכויות
האד )בעיקר כבוד האד והקניי ( של הישראלי
המפוני ? " )עמ '  570לפסק די הרוב (.
בפסק דיני בפרשת רסלר  1עמדתי על כ( כי " עצ דחית השירות של בחורי הישיבה הינו
עני השנוי במחלוקת בישראל  .יש הסבורי כי ' אי משמעות לאר& ישראל ולמדינת
ישראל בלי בני לומדי תורה  ,הדבקי בכל לב ובכל נפש במשימת בכל אורח
חייה  ...צה" ל שומר על הגו* והישיבות על הנפש  .צה "ל מג על היהודי והישיבות על
היהדות  ...תלמידי הישיבות ה בגדר חלוצי מתנדבי המוותרי על יתרונות חומריי
פרטיי ומקדישי את עצמ לערכי רוחניי שנשמת האומה תלוייה בה ' ) הרב מ' צ '
נריה "בני הישיבות וגיוס " ...יש הגורסי כי המדינה לא תכו בלעדי ד חית גיוס  ,ויש
הגורסי כי המדינה לא תכו בלעדי גיוס  .יש הרואי בדחית גיוס מעשה אציל  ,ויש
הרואי בכ( מעשה שפל  .אי בסוגיה קונסנסוס חברתי " )פרשת רסלר  , 1בעמ ' .( 505504
בפסק דיני בפרשת רובינשטיי חזרתי וציינתי כי " דחיית הגיוס של תלמידי ישיבה ש ' תורת
אומנות ' שנויה במחלוקת בישראל  .אי בה הסכמה לאומית .אי זו מחלוקת בי דתיי
לשאינ דתיי  .במחנה הדתי עצמו קיימות דעות שונות ומגוונות" )ש ,עמ ' .( 526
הדגשתי כי " הקרע אינו רק אידיאולוגי  .הוא קשור בהתנגשות בי זכויות אד בינ לבי
עצמ " )ש ,ש ( .הוספתי כי שאלת גיוס  של תלמידי הישיבה ש " תורת אומנות"
" 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 איפוא בעיה חברתית ממדרגה ראשונה " )ש ,עמ '  .( 526הוספתי וציינתי בפרשת
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רובינשטיי כי " גיוס 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 כשרי לשירות צבאי או אלה שנפלטו בפועל מ
הישיבות ? וא תאמר שגיוס אינו יעיל  ,מה משקלו של שיקול זה לעומת השיקולי
האחרי שעליה עמדנו ?" )ש ,ש ( .הנה כי כ ,הבעיה שניצבה בפני המחוקק היא קשה
וסבוכה  " .הפתרו לבעיות אינו פשו ט כלל ועיקר  .הוא מעורר שאלות עקרוניות ,חברתיות
וצבאיות סבוכות" )ש ,ש ( .בפרשת רובינשטיי ציינתי כי "גישתנו הינה כי ההכרעה
בשאלות אלה צריכה להיעשות על ידי הרשות המחוקקת  .בשאלה לאומית נוקבת זו צריכה
להכריע הכנסת " )ש ,ש ( .עתה הכריעה הכנסת ; היא לקחה בחשבו את מלוא המורכבות
של הסוגיה ; היא הסתייעה בעבודה של ועדה מקצועית ) היא ועדת טל ( .היא עשתה
הערכות באשר למשקל של השיקולי השוני ובאשר להסתברות התרחשות .מטבע
הדברי  ,יש בעניי זה לכנסת מרחב פעולה חקיקתי ניכר  .עמדתי על כ( במקו אחר :

" שיקולי סבוכי של מדיניות כלכלית או חברתית  ,אשר
לעתי קרובות א* שנויי ה במחלוקת  ,הדורשי
מומחיות ומידע  ,ואשר עשויי לחייב הנחת הנחות
והיפותיזות ,שה מציד מחייבות הנחות נוספות  ,רצוי לו
לשופט להיזהר מהפעלת  .הדר( הבטוחה והסבירה תהיה
לרוב להשאיר את הסוגיה למחוקק  ,אשר יוכל לקבל מידע
מלא מפי מומחי ולגבש מדיניות משפטית התואמת את
הסוגיה בכל היקפה " ) א ' ברק  ,שיקול דעת שיפוטי 255
) ; ( 1987ראו ג פרשת מנח ,עמ '  ; 263פרשת חז  ,עמ '
.( 406
דברי אלה יפי לעניי שלפנינו  .שאלת גיוס של תלמידי ישיבות שתורת אומנות היא
שאלה חברתית ל אומית סבוכה  ,אשר הפתרו לה מוטל על שכ הכנסת  .הכנסת הציבה
לעצמה מספר מטרות .נית היה להציב מטרות אחרות .השאלה הניצבת בפנינו אינה א
המטרות אשר הכנסת הציבה לעצמה ה הראויות ביותר  .השאלה הניצבת בפנינו הינה א
המטרות שהכנסת הציבה לעצמה  ,בשילוב ההדדי  ,נופלות למיתח האפשרויות העומד
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לרשות הכנסת  .השאלה שלפנינו אינה א התכליות שהציב החוק בפניו ה נבונות וטובות.
השאלה שלפנינו הינה א התכליות שקבע המחוקק  ,בשילוב ההדדי  ,נופלות לגדר
התכליות הראויות שמחוקק רשאי לבחור בה .תשובתי על שאלה זו היא בחיוב  ,תהא דעתי
שלי באשר למטרות אלה אשר תהא  .עניי לנו בשאלה חברתית יסודית ; עניי לנו במדיניות
חברתית סבוכה  .האחריות לגיבושה מוטלת על הרשות המחוקקת  .המדיניות שהמחוקק
גיבש בחוק דחיית השירות נופלת למסגרת מיתח ההגבלה העומד לרשות המחוקק  .היא
חלק ממרחב התמרו החקיקתי הנית לו .מסקנתי הינה  ,איפוא  ,כי התכלית של חוק דחיית

השירות הינה ראויה  .הא האמצעי שנקבעו בחוק להשגתה של התכלית הראויה ה
מידתיי? לבחינתה של שאלה זו נעבור עתה .
"במידה שאינה עולה על הנדרש" – מהי?

תנאי הוא לחוקתיות פגיעתו של חוק בזכות אד חוקתית  ,כי הפגיעה בזכות הינה
. 57
" במידה שאינה עולה על הנדרש " .זהו תנאי של מידתיות  .זהו " מבח המינו" ) השופט א'
גולדברג בפרשת בנק המזרחי המאוחד ,עמ '  .( 574אי די בכ( שהתכלית היא ראויה  .יש
להגשימה באמצעי ראויי  .אלה נבחני במסגרתה של המידתיות  .עקרו המידתיות " נועד
למנוע פגיעה ית רה בחירותו של היחיד  .הוא קובע כי האמצעי השלטוני צרי( להגזר
בקפידה כדי להלו את הגשמתה של התכלית  .בכ( בא לידי ביטוי עקרו שלטו החוק
וחוקיות השלטו" )בג "&  3477/95ב "עטייה נ' שר החינו& ,התרבות והספורט ,פ "ד מט ) , 1 ( 5
 ; 11להל – פרשת ב "עטייה ( .במשפט ההשוואתי נעשה נסיו לקונקרטיזציה של דרישת
המידתיות ) ראו

J . Schwarze, European Administrative Law ( 1992 ) ; N . Emiliou,

The Principle of Proportionality in European Law ( 1996 ) ; E . Ellis ( ed .) , The
Principle of Proportionality in Laws of Europe ( 1999 ) ; Marc - Andre Eisse n, “ The
Principle of Proportionality in the Case-Law of the European Court of Human
Rights ” , 125 in R . Macdonald, F . Metscher, H . Petzold ( eds ) , The European
System for the Protection of Human Rights ( 1993 ) ; Michael Fordham and
Thomas de la Mare, “Identifying the Principle of Proportionality”, 27 in Jeffrey
Jowell and Jonathan Cooper ( eds .) , Understanding Human rights Principles
(2001); Kirk, “Constitutional Guarantees, Characterisation and the Concept of
Proportionality” , 21 Melbourne U . L . Rev. 1 ( 1997 ) ; Thomas, “ Legitimate
Expectations and Proportionality in Administrative Law ( 2000 ) ; David Beaty, The
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) .( Ultimate Rule of Law ( 2004בית המשפט העליו  ,בפרשו את דרישת המידתיות
שבפסקת ההגבלה  ,אימ& גישה זו ) ראו פרשת בנק המזרחי המאוחד ,עמ'  ; 436פרשת מנהלי
ההשקעות ,עמ '  ; 385פרשת ח"כ אורו  ,עמ '  ; 665בג " &  987/94יורונט קווי זהב ) (1992בע"מ
נ' שרת התקשורת ,פ "ד מח )  ; 412 ( 5פרשת ב "עטייה ,עמ '  ; 12פרשת מנח ,עמ '  ; 279פרשת

חורב ,עמ '  ; 53פרשת אבו ערער ,עמ '  ; 41בג "& " 1255/94בזק" נ' שרת התקשורת ,פ " ד
מט )  ; 687 , 661 ( 3בג " &  3643/97סטמקה נ' שר הפני ,פ " ד נג )  ; 730 ( 2להל – פרשת
סטמקה ; פרשת תנופה ; בג" &  6971/98פריצקי נ' ממשלת ישראל ,פ " ד נג )  ;768 ( 1בג" &
 4644/00יפאורה תבורי נ' הרשות השנייה ,פ" ד נד )  ;178 ( 4פרשת חז  ,עמ '  ;402בג " &
" 9232/01נח" ההתאחדות הישראלית של הארגוני להגנת בעלי חיי נ' היוע $המשפטי
לממשלה ,פ " ד נז ) ; 261 , 212 ( 6פרשת בצרי ,עמ '  ; 266פרשת תשעי הכדורי ,עמ ' ; 807
בג "&  2056/04מועצת הכפר בית סוריק נ' ממשלת ישראל ,פ "ד נח )) 838 , 807 ( 5להל –
פרשת בית סוריק ( ; פרשת המועצה האזורית חו עזה ; בג "&  7957/04זהרא יונס מראעבה נ'
ראש ממשלת ישראל ) טר פורס ( ; פרשת עמותות מחוייבות ) פיסקה  16לפסק דינו של
השופט א' לוי ( ; ראו סגל  " ,עילת היעדר היחסיות ) ( disproportionalityבמשפט המינהלי " ,
הפרקליט לט  ; ( 1990) 507זמיר  " ,המשפט המינהלי של ישראל בהשוואה למשפט המינהלי
של גרמניה " ,משפט וממשל ב  ; ( 1994) 131 , 109דורנר  " ,מידתיות "  ,ספר ברנזו ) 281כר(
שני  ,תש" ס (( .על פי התפיסה המקובלת  ,קיומה של המידתיות מותנה בקיומ של שלושה
מבחני משנה  ,או שלוש " אונות " במינוחו של חברי השופט חשי ) בפרשת סטמקה ,עמ '
 .( 776רק א שלושת מבחני המשנה מתקיימי  ,נית לומר כי הא מצעי שנקט בו החוק
בהגשמת תכליתו הוא מידתי  .לא די בקיומו של אחד או שניי ממבחני המשנה .נעמוד
בקצרה על מבחני משנה אלה .

. 58

מבח המשנה הראשו למידתיות הפגיעה הוא " מבח ההתאמה" או מבח " הקשר

הרציונלי " .על פי מבח זה נדרש קשר של התאמה בי המטרה לאמצעי  .האמצעי צרי(
להיות גזור להשגת המטרה ) ראו פרשת חז  ,עמ '  .( 405אי הכרח כי יהא אמצעי אחד בלבד
המגשי את התכלית הראויה  .יתכנו לעתי מספר אמצעי שיש ביניה ובי המטרה קשר
רציונלי  .זאת ועוד  :לא נדרש כי האמצעי שנבחר יגשי באופ מוחלט וודאי את המטרה.
" די במידה נ אותה של הסתברות כי הפעולה הפוגעת בזכות או באינטרס המוג תתרו
במידה סבירה להשגת התכלית " ) דורנר  ,מידתיות ,עמ'  .( 289א האמצעי שנבחר אינו
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מקד במידה מספקת את התכלית שבגינה נפגעה הזכות החוקתית המוגנת ,הפגיעה אינה
מידתית  ,שכ לא קיימת התאמה בי המטרה לאמצעי ) ר או פרשת בכרי ,עמ '  .( 268על כ ,
אמצעי שהוא " שרירותי  ,בלתי סביר או בלתי הוג "  ,אינו מקיי מבח משנה זה ) ראו פרשת
מנח ,עמ '  .( 279נדרש  ,איפוא  " ,מתא אמיתי" בי האמצעי הראוי למטרה הראויה )ראו
פרשת ח"כ אורו  ,עמ'  .( 666לבסו*  ,הכרעה שיפוטית בעניי ההתאמה או הקשר הרציונלי
יכולה לעתי להיעשות תו( בחינת הוראות החוק הפוגע עצמו  ,תו( הערכה הגיונית
המתבססת על נסיו החיי והשכל הישר  .לעתי קרובות לא נית להסתפק בכ( .
" רציונאליות דורשת עובדות  ' .התאמה' מחייבת נתוני" ) השופט א' לוי בפרשת עמותת
מחוייבות ,פסקה  19לפסק דינו ( .נ דרשת בחינה של המציאות החברתית  ,אשר החוק ביקש
לשנותה  .המאפיי מקרי אלה הוא  ,שהערכת ההתאמה או הקשר הרציונלי מצויה במידה
רבה בתחו ההערכה באשר לעתיד לבוא  .אלה מקרי בה קיימי מספר משתני היכולי
להשפיע על ההתאמה הסופית של האמצעי למטרה  ,ועל הקשר הרציונלי בינ יה  .ההתאמה
או הקשר הרציונלי נבחני אז על פי " מבח התוצאה " ) השוו פרשת המועצה האזורית חו

עזה ,עמ'  572לפסק דינו של הרוב (.
מבח המשנה השני למידתיות הפגיעה הוא מבח האמצעי שפגיעתו פחותה .זהו
. 59
מבח של צור(  " .האמצעי החקיקתי משול לסול  ,שעליו מטפס המ חוקק להשגת התכלית
החקיקתית  .על המחוקק לעצור באותו שלב משלבי הסול  ,שבאמצעותו מושגת התכלית
החקיקתית  ,ואשר פגיעתו בזכות האד היא הפחותה" )פרשת לשכת מנהלי ההשקעות ,עמ'
 ; 98פרשת חז  ,עמ '  ; 405פרשת בית סוריק ,עמ '  " .( 840על המחוקק להתחיל ב ' מדרגה '
הפוגעת פחות  ,ולעלות אט אט בגר המדרגות עד שהוא מגיע לאותה מדרגה אשר
במסגרתה התכלית הראויה מושגת בלא לפגוע מעבר לדרוש בזכות האד " )פרשת בנק

המזרחי המאוחד ,עמ'  .( 444אכ  ,ביסוד מבח משנה זה עומדת התפיסה כי החוק הפוגע לא
יפגע בזכות החוקתית מעבר לנדרש להשגתה של התכלית הראויה )ראו פרשת מנח ,עמ '
 ;279ראו ג בג "&  6226/01אינדור נ' ראש עיריית ירושלי ,פ " ד נז ) .( 164 , 157 ( 2
. 60

מבח המשנה השלישי למידתיות הפגיעה הוא מבח האמצעי המידתי ) או

המידתיות " במוב הצר "( .הוא בוח את היחס הראוי בי התועלת הצומחת מהשגת
התכלית הראויה לב י היק* הפגיעה בזכות החוקתית  .זהו מבח הבוח את תוצאותיה של
החקיקה  .הוא מתמקד באפקט שיש לה על זכות האד החוקתית ) ראו פרשת בנק המזרחי
58
נבו הוצאה לאור בע"מ

nevo.co.il

המאגר המשפטי הישראלי

\C:\Documents and Settings\violetta-a\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK2CC1התנועה למען איכות השלטון בישראל נגד הכנסתdoc.

התנועה לאיכות השלטו בישראל נ' הכנסת

בג 6427/02

המאוחד ,עמ'  ; 437פרשת לשכת מנהלי ההשקעות ,עמ '  ; 385פרשת ב "עטייה ,עמ' ; 13
פרשת תשעי הכדורי ,עמ '  ; 811פרשת עמותת מחוייבות ,פיסקה  21לפסק דינו של השופט
א ' לוי ( .בחינה זו היא בעלת אופי ערכי  .היא מבוססת על עקרונות של איזו  .היא מבטאת
תפיסה של סבירות ) ראו פרשת ח"כ לוי ,פסקה  16לפסק הדי ( .היא בוחנת את היחס שבי
התועלת )בהגשמת התכלית הראויה ( לבי הנזק ) הפגיעה בזכויות האד ( ) ראו פרשת
סטמקה ,עמ '  ; 776פרשת בית סוריק ,עמ '  .( 850יחס זה צרי( להיות מידתי  .עמדתי על מבח
משנה זה בפרשת בית סוריק :
" מבח משנה זה בוח את התועלת מול הנזק  ...על פיו ,
החלטה של רשות שלטונית צריכה לקיי איזו סביר בי
הצרכי של הכלל לבי הפגיעה בפרט  .מטרת הב דיקה היא
לבחו א חומרת הפגיעה בפרט והטעמי המצדיקי אותה
ה ביחס ראוי זה לזה  .הערכה זו נעשית על רקע המבנה
הנורמטיבי הכללי של מערכת המשפט " )ש ,עמ ' .( 850
נדרש  ,איפוא  " ,יחס סביר בי הפגיעה  ...לבי היתרו החברתי הצומח מ הפגיעה "
) השופטת ד ' ביניש בפרשת מנח ,עמ ' .( 279
. 61

שלושת מבחני המשנה של המידתיות אינ מובילי תמיד לפתרו אחד ויחיד.

לעתי ישנ מספר דרכי שבה נית לצאת ידי חובת המידתיות  .נוצר מעי " מיתח
הגבלה" הדומה למיתח הסבירות  .ההכרעה בי האפשרויות בתוככי המיתח נתונה
למחוקק  .עומד לרשותו " מיתח של התחשבות " ) .( margin of appreciationנתו לו
מרחב של שיקול דעת  ,או מרחב של תימרו חקיקתי )פרשת תשעי הכדורי ,עמ ' .( 812
נתו לו חופש בחירה בי תכלית ראויה לבי אמצעי מידתיי " .לכל מחוקק יש מרחב
סביר של תימרו  ...קביעת המדיניות החברתית – בי בסוגיו ת כלכליות ובי בסוגיות
אחרות – נתונה למחוקק  ,ויש להעניק לו מרחב של תימרו חקיקתי  .בית המשפט אינו
קובע את המדיניות החברתית  .עניי הוא למחוקק  .א( א המדיניות אינה חוקתית  ,זהו
עניי לשופט " )פרשת בנק המזרחי המאוחד ,עמ '  ; 438ראו ג פרשת לשכת מנהלי ההשקעות,
עמ '  ; 386פרשת המועצה האזורית חו עזה ,עמ'  550לפסק דינו של הרוב ; עמ '  812לפסק
הדי של השופט א ' לוי ( " .מבחני המשנה אינ מוחלטי או דווקניי  .לרשויות יש שיקול 
דעת ביישומ  ,ודי כי הפגיעה בזכות תימצא במסגרת ' מיתח המידתיות ' כדי שהנורמה
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תעמוד בדרישות המידתיות " ) השופטת ד ' דורנר בפרשת תנופה ,עמ '  .( 452עמדה על כ(
חברתי השופטת ד ' ביניש בפרשת מנח :
" הדרישה כי על המחוקק לבחור באמצעי הפוגע בזכות
החוקתית במידה שאינה עולה על הנדרש לש השגת תכלית
החוק  ,אי כוונתה כי על המחוקק להיצמד תמיד לדרגה
הנמוכה ביותר שבתחתית הסול  .קב יעה כזו תקשה מדי על
המחוקק  ,אשר לא יוכל לחדור מבעד למחסו הביקורת
השיפוטית  .זאת ועוד  ,שאלת המידתיות היא לרוב מסוג
השאלות שאי עליה תשובה מדוייקת ואחידה ,שכ היא
דורשת מלאכת שקלול והערכה  .ייתכנו מצבי שבה
בחירה באמצעי חלופי הפוגע בזכות החוקתית מעט פחות,
עלולה להביא להפחתה ניכרת במידת ההגשמה של התכלית
או במידת התועלת שתצמח ממנה  ,ועל כ לא יהיה זה מ
הראוי לחייב את המחוקק לאמ& את האמצעי האמור .עקב
כ( הכיר בית משפט זה ב ' מרחב תימרו חוקתי ' המכונה ג
' מיתח המידתיות '  .גבולותיו של מרחב התימרו החוקתי
נקבעי על ידי בית  המשפט בכל מקרה לגופו על פי
נסיבותיו  ,בהתחשב במהות של הזכות הנפגעת ועוצמת
הפגיעה בה אל מול טיב ומהות של הזכויות או
האינטרסי המתחרי  .בית המשפט לא ימיר את שיקוליו
של המחוקק בשיקול דעתו שלו ויימנע מהתערבות כל עוד
האמצעי הנבחר על ידי המחוקק מצוי ב גדרי מיתח
המידתיות  .בית המשפט יתערב רק כאשר האמצעי הנבחר
חורג באופ משמעותי מגדריו של המיתח  ,והוא בלתי
מידתי באופ ברור " )ש ,עמ '  ; 280ראו ג פרשת מרכז
השלטו המקומי ,עמ '  ; 496פרשת תשעי הכדורי ,עמ '
.( 815
עמדנו על מהותה של הדרישה כי חוקתיו תה של הפגיעה בזכות המוגנת בחוק 
. 62
יסוד  :כבוד האד וחירותו תלויה במידתיותה  .ציינו כי דרישה זו של מידתיות אינה מעלה
תמיד אפשרות אחת ויחידה ; כי נוצר לעתי " מיתח של מידתיות "  ,המעניק למחוקק
מרחב של תמרו; כי נטל השכנוע בכל אלה מוטל  ,במקרה שלפנינו ,על המדינה .על ר קע
זה נבח עתה את השאלה  ,א חוק דחיית השירות הוא מידתי ? הא קיי קשר רציונלי בי
הסדריו לבי הגשמת מטרותיו ? הא הפגיעה של החוק בכבוד האד היא מעבר לנדרש
להשגתה של התכלית המונחת ביסוד החוק ? הא היחס בי התועלת הצומחת מהחוק לבי
הפגיעה בכבוד האד הוא יחס סבי ר?
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"במידה שאינה עולה על הנדרש" – מ הכלל אל הפרט

הא מתקיי תנאי המשנה הראשו ) מבח ההתאמה; מבח הקשר הרציונלי ( של
. 63
המידתיות ? הא קיי קשר רציונלי בי מטרותיו של חוק דחיית השירות לבי האמצעי
שבחר בה המחוקק להגשמת המטרות ? לצור( התשובה לשאלה זו אי לבודד כל תכלית
לעצמה  .יש לבחו א קיי קשר רציונלי ) או קשר של התאמה ( בי מטרותיו המשולבות
של חוק דחיית השירות לבי האמצעי להגשמתו  .בחינה זו צריכה להעשות  ,לעני החוק
שלפנינו  ,לא כעני תיאורתי  ,אלא כעני מעשי  ,הנבח בתוצאות הגשמתו  .אכ ,כשאלה
תיאורת ית הנבחנת בעת חקיקת החוק ,יתכ שיש בהסדרי הקובעי בחוק כדי להגשי את
תכליותיו  .על פי בחינה זו רבבות תלמידי ישיבה ייבחרו בשנת הכרעה ; על יסוד הנסיו
שנצבר בשנה זו ,יבחר חלק בהמש( לימודיה בבחינת " תורת אומנות"; חלק יתגייס
לצבא וחלק יבחר בשירות אזרחי  .בכ ( יוגשמו מטרותיו של החוק :תתאפשר דחיית
שירות לבוחרי בכ( ; בה בעת  ,יפנו רבי אל מסלול השירות הצבאי או האזרחי ; חוסר
השוויו יפחת; יתבצע שילוב של גברי חרדי בשוק העבודה ; השינויי יתרחשו באופ
הדרגתי וזהיר  ,ללא כפיה ובהסכמה .
בחינה ) מראש ( זו אינה מ ספיקה  .כאשר התכלית המונחת ביסוד חוק היא להביא
. 64
לשינוי חברתי  ,אשר התרחשותו אינה א( הערכה תיאורתית אלא נבחנת במבח החיי  ,יש
לבחו את התאמת האמצעי שנבחרו להגשמת מטרה זו במבח התוצאה  .זו היתה ג
גישתו של החוק עצמו  .הוא נחקק כהוראת שעה  .סעי*  16לחוק קובע :
"הוראת שעה

) א ( חוק זה יעמוד בתוקפו חמש שני מיו פרסומו .
)ב ( הכנסת רשאית  ,בהחלטה  ,להארי( את תוקפו של חוק זה
לתקופות נוספות  ,שלא יעלו על חמש שני כל אחת; דיו
בהארכת תוקפו של החוק יתקיי בכנסת לא יאוחר מששה
חודשי לפני תו תוקפו ".

בדברי ההסבר להצעת הח וק בעניי זה  ,נכתב:
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" כדי לאפשר מעקב אחר התקדמות המגמות במסגרת הסדרי
דחיית הגיוס לתלמידי ישיבות שתורת אומנות  ,ובעיקר
על השפעת החוק המוצע על היק* תלמידי הישיבות
הכלולי בהסדר  ,מומל& כי תוקפו של חוק זה יהא לחמש
שני  .ע זאת  ,ועדת החו& והביטחו של הכנסת  ,על פי
הצעת הממשלה ,רשאית להארי( את תוקפו כל פע מחדש
לתקופה שלא תעלה על חמש שני כל אחת" ) הצעת חוק
דחיית השירות ,עמ' .( 458
אכ  ,מבחנו של חוק דחיית השירות הוא בהגשמתו  ,הלכה למעשה  .מבחנו הוא בשינוי
החברתי שיושג בפועל .
תוצאותיה של בחינה זו הוצ גו בפנינו על ידי המדינה  .מאז נכנס החוק לתוקפו
. 65
)ביו  ( 1.2.2003ועד למועד הגשת ההודעה האחרונה מטע המדינה ) ביו ( 9.12.2005
עברו שלושי ושלושה חודשי .בתקופה זו יצאו כ  1,432דחויי שירות לשנת הכרעה .
 814מתוכ טר סיימו  ,בעת הגשת ההודעה  ,את שנת ההכרעה  .מבי אלה שסיימו את שנת
ההכרעה  74 ,בחרו להתגייס לשירות צבאי  103 .ממתיני לשירות האזרחי  239 .מצויי
אמנ בתהליכי גיוס  ,א( כלל לא ברור א יגוייסו בסופו של הלי(  13% .דחויי שירות
קיבלו פטור משירות וכ  238חזרו למעמד של תורתו אומנותו  11 .מצויי בחו "ל  .אכ,
בעוד שמספר דחו יי השירות עולה  ,ועומד נכו לחודש דצמבר  2005על  45,639איש ,
קרוב ל – 1,400איש יצאו לשנת הכרעה  .המדובר בפחות מ – 3%מכלל דחויי השירות.
נתוני אלה קשי ה  .אי לראות בנתו של  1,432בחורי ישיבות שתורת אומנות
היוצאי לשנת ההכרעה כמקיי קשר רציונלי בי התכלית של החוק ובי האמצעי שנבחר .
מסקנה דומה עולה מניתוח הנתוני הקשורי במסיימי את שנת ההכרעה  .על פי הנתוני
בהודעת המשיבי מדצמבר  , 2005רק  74מבי  814מסיימי שנת ההכרעה – כ – 9%מה
בקירוב – בחרו להתגייס  103 .דחויי שירות נוספי ממתיני אמנ לשירות אזרחי .אול
בחלו * למעלה משלוש שני למ פרסו החוק  ,טר הותקנו התקנות הנוגעות לעניי ורק
עתה מתחיל התהלי( של הקמת מנהלת  .שאר מסיימי שנת ההכרעה חזרו רוב ככול –
למעט כמה המצויי בהליכי גיוס אול מעמד הסופי לא הוברר ולא ברור כלל א
יתגייסו – למסלול " תורתו אומנותו"  ,או שקיבלו פטור מ השירות הצבאי  .ה לא
השתלבו בחברה הישראלית ובשוק העבודה  .הנה כי כ  ,מטרותיו של החוק אינ
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מתגשמות .מסקנה זו מקבלת משנה משמעות נוכח התחזית באשר למספר האנשי
הצפויי להיכלל בהסדר " תורתו אומנותו " בשני הבאות :על פי נתוני שהובאו בפני
ועדת טל  ,בשנת  2007יגיע מספר דחויי השירות לס( של  14.2%משנתו הלידה  ,העולה
כדי  46,900יוצאי צבא שלא יגוייסו  .בשנת  2012יגיע שיעור דחויי השירות ל – 15%
משנתו הלידה ויעמוד על  59,880יוצאי צבא שלא יגוייסו .

. 66

מהי המסקנה העולה מנתוני אלה בכל הנוגע לקשר הרציונלי בי מטרות חוק

דחיית השירות לבי האמצעי שנבחרו על ידו להגשמת של מטרות אלה? המסקנה הינה
כי על פי מצב הדברי היו – ולפי מבח התוצאה – לא מתקיי קשר רציונלי בי מטרות
החוק לבי האמצעי להגשמתו .מטרות החוק הוגשמו א( באופ שולי וזניח .אמת,
תכליתו הראשונה של ה חוק מתגשמת .מספר גדול של תלמידי ישיבה מצויי בהסדר
דחיית השירות  .א( בכ( לא די  .תכליתו המרכזית והכוללת של חוק דחיית השירות לא היתה
להגדיל את מספר האנשי בהסדר דחיית השירות  .תכליתו הייתה לקד פשרה ואיזו בי
התכליות הנוגדות .לצד עיגונו של הסדר דחיית השירות ב חוק  ,וכחלק בלתי נפרד ממנו,
נועד החוק לקד את השוויו  ,ולשלב גברי חרדי במשק העבודה הישראלי  .תכליות
אלה  ,לנוכח הנתוני שבפנינו  ,אינ מתגשמות  .בהינת הקשר ההדוק בי תכליותיו השונות
של החוק  ,אי מנוס מהמסקנה שתכליתו המרכזית והכוללת של חוק דחיית השירות אינה
מ תגשמת.
בטיעוני לפנינו ביקשו המשיבי להטיל את האש למצב דברי זה לא על החוק
. 67
עצמו  ,אלא על ההסדרי להגשמתו .ה הדגישו כי מסגרות השירות האזרחי והתקנות
הקשורות בביצועו לא התממשו  .מסלולי צבאיי המתאימי למי שבחרו לשרת שירות
צבאי בתו שנת ההכרעה לא נקבעו )ראו מכתבה של שרת המשפטי לראש הממשלה
מיו  , 18.7.2005פסקה  13לעיל ( .הא רק באלה האש  ,או שמא האמצעי שנקבעו בחוק
– ובמרכז " שנת ההכרעה " ותוצאותיה – אי בכוח להגשי את מטרותיו ? על שאלה זו
קשה לנו להשיב היו  .על רקע מחדלי הממשלה בהכנת הכלי הראויי שיאפשרו את
הגשמת החוק  ,נתקשה להשיב א הפג הוא " גנטי"  ,בעצ הסדרי החוק  ,או שמא התקלה
היא מינהלית? אי לשכוח כי הזמ שעבר אינו רב – שלושי ושלושה חודשי בלבד מאז
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נכנס החוק לתוקפו ) עד להודעה האחרונה של המדינה ( .יהא עניי זה כאשר יהיה  ,על פי
מצב הדברי היו  ,אי התאמה בי מטרות החוק לאמצעי להגשמתו  .ע זאת  ,אי
לשכוח כי השינוי שוועדת טל המליצה עליו  ,ושהכנסת ביקשה להגשימו  ,הוא שינוי
הדרגתי  ,המבוסס על הסכמה  .נותרה כשנה ומחצה עד לסיו תוקפו של החוק  .האי
להמתי ולראות כיצד יתפתחו הדברי ? האי לתת הזדמנות – אשר הח וק עצמו צפה את
הצור( בה – עד לחלו* חמש השני לחיי החוק?
אלה ה השאלות שהטרידו אותנו .אכ  ,אילו בחנו התוצאות כפי שה ליו מת
. 68
פסק דיננו – ועל רקע הנטל המוטל על המדינה לשכנע כי הפגיעה בכבוד האד היא
מידתית – מסקנתנו היתה כי אי חוק דחיית השירות מקיי את מבח המשנה הראשו של
המידתיות  .אי בהסדריו קשר רציונלי בי מטרותיו לבי האמצעי שנקבעו בחוק להגשמת
המטרות  .הא נית להגיע למסקנה סופית כבר היו ? חוק דחיית השירות עוסק בבעיית
יסוד של החברה הישראלית  ,שאי לפתרה בהינ* קולמוס ; הוא עוסק בעניי רגיש  ,המח ייב
הבנה והסכמה ; הוא מבקש לתת פתרונות שאינ קלי ואינ פשוטי ; הוא נחקק מראש
כהוראת שעה  .המחוקק ביקש זמ לבחינת ההתאמה של מטרות החוק לאמצעי שנקבעו
ולהגשמת .עניי לנו בשאלה חברתית סבוכה  .זמ ההמתנה של חמש שני נופל לגדר
מרחב התימרו החקיקתי של המחוקק  .כל אלה מחייבי אותנו להמתי במסקנתנו  .יש לתת
למבצעי החוק הזדמנות לתק את שקלקלו  .יש לאפשר לחברה הישראלית בכלל  ,ולחברה
החרדית בפרט  ,להפני את הסדרי החוק ואת דרכי ההגשמה של הוראותיו  .כל אלה
מצביעי על כ( כי יש להמתי לחלו* חמש השני מאז נחקק החוק  .אז יהא על הכנסת
לבחו את הגשמתו הלכה למעשה  .יהא עליה לבדוק א הזמ שחל* מאז פסק דיננו זה,
שינה באופ מהותי את התמונה .
. 69

הא מתקיי תנאי המשנה השני ) מבח הצור( ; מבח האמצעי שפגיעתו פחותה (?

היינו בוחני שאלה זו ,אילו סברנו כי האמצעי שנבחרו מתאימי להגשת המטרה  .לאור
הספיקות הקשי בעניי זה  ,הופ( הדיו בתנאי המשנה השני  ,בשלב זה של הבחינה
החוקתית  ,לתיאורתי  .זאת ועוד :מחדלי הממשלה הביאו לכ(  ,שלא הוצגה לנו תכנית
ברורה של מסלולי השירות הצבאי המיוחד שייקבעו לאלה אשר יחליטו  ,בתו שנת
ההכרעה  ,להתגייס לצבא  .כמו כ  ,לא הוצגו לנו ההסדרי בעניי השירות האזרחי .במצב
דברי זה  ,לא נוכל לנקוט עמדה בשאלה א מכלול הסדרי אלה – שנת הכרעה  ,שירות
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סדיר מיוחד  ,שירות אזרחי – הוא ראוי  ,או שמא קיי הסדר חלופי  ,שיש בו כדי להגשי
את מטרות החוק ואשר פגיעתו בכבוד האד קטנה יותר .אכ  ,ההכרעה ב אשר לקיומו של
אמצעי פוגע פחות תלויה במידה רבה במידת פגיעתו של האמצעי שנבחר  ,ובקיומו של
אמצעי חלופי שיש בו כדי להגשי את מטרות החוק  .על כל אלה לא נוכל להשיב  ,על רקע
הכשלונות בהגשמת האמצעי שנבחר  .יכולנו ,כמוב  ,להכריע בשאלה הניצבת לפנינו  ,על
פי הדיני בדבר נ טל ההוכחה  .נטל זה מוטל בעניי תנאי המשנה השני על המדינה  .על פי
מצב הדברי כפי שהוא היו  ,היא לא עמדה בו  .ע זאת  ,לאור גישתנו כי לא בשל הזמ
להכרעה באשר למידתיות הפגיעה של החוק בכבוד האד  ,וכי ההכרעה באשר לחוק דחיית
שירות צריכה להתקבל בחלו* חמש שני לחקיקתו  ,אי מקו לעת הזו לנקוט עמדה באשר
לתנאי המשנה השני  .משיקולי אלה עצמ  ,לא תבח ג השאלה א החוק מקיי את
תנאי המשנה השלישי )יחס ראוי בי תועלת לנזק ( .תשובה לשאלה זו – כמו לכל שאר
מרכיבי המידתיות – יש לית על רקע תמונה ברורה של המציאות " בשטח " .בשל האופ
הבלתי ראוי לביצוע החוק  ,תמונה כזו אינה בנמצא .
השלב השלישי :תוצאות אי החוקתיות

השלב השלישי של הבחינה החוקתית בודק את תוצאות אי החוקתיות  .לאור
. 70
מסקנתנו כי טר הגיע העת להכרעה בשאלת חוקתיותו של חוק דחיית השירות  ,מתבקשת
המסקנה כי לא הגענו לשלב זה  ,ו כי די העתירות להידחות  .ע זאת  ,עמדנו על הבעייתיות
החוקתית של החוק  .הצבענו על כ( כי אילו החלטנו להכריע על פי מצב הדברי עתה ,
היינו מכריזי על בטלות הסדריו של חוק דחיית השירות  .ציינו כי קיי חשש כי א לא
יחול שינוי מהותי בתוצאות הפעלתו של החוק  ,יהא מקו לשק ול את הכרזתו כבטל  .הנה
כי כ  ,בצד החלטתנו כי העתירות נידחות ,שכ לעת הזו לא נוכל להכריע באי חוקתיות,
הננו ממשיכי וקובעי כי א תימש( המגמה ולא יהיה שינוי משמעותי במצב הדברי ,
קיי חשש כי חוק דחיית השירות יהפו( לבלתי חוקתי  .אכ  ,קביעתנו היו הינה כי חוק
ד חיית השירות הוא עוד לא בלתי חוקתי  ,א כי קיי חשש כי הוא עשוי להיות לבלתי
חוקתי א לא יחול שינוי משמעותי בתוצאות הגשמתו הלכה למעשה ) השוו פרשנות
במשפט ) 757כר( שלישי .(( 1994 ,
הערות לחוות הדעת של חבריי ,המישנה לנשיא מ' חשי והשופט א' גרוניס
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בג 6427/02

עיי נתי בחוות דעת של חברי  ,המישנה לנשיא מ' חשי והשופט א' גרוניס  .צר לי ,
. 71
א( אי בידי להסכי לעמדת  .השופט מ ' חשי מרחיב  ,לדעתי  ,יתר על המידה את היק*
הביקורת השיפוטית על חוקתיות החוק  .לעומתו השופט א ' גרוניס מצמצ אותה  ,לדעתי ,
מעל ומעבר לנדרש  .מוצא אני עצמי  ,איפוא  ,בי שתי הגישות הללו  .אעמוד בקצרה על
עיקרי הביקורת שלי על גישת של כל אחד מחברי .
הערות לחוות דעתו של המישנה לנשיא מ' חשי

. 72

המישנה לנשיא מ ' חשי קובע כי חוק דחיית השירות בטל מעיקרו  ,שכ הוא מנוגד

" לכל עקרונות היסוד הארוגי בחיינו ,לכל האמית ות  ,לכל השאיפות  ,לכל התקוות
שמדינת ישראל המתחדשת בנויה עליה" ) פסקה  6לפסק דינו ( .חברי מציי  ,כי " אי לה
לכנסת הכוח והסמכות לבטל את המדינה .באותה רוח נאמר  ,כי אי לה לכנסת הכוח
והסמכות לפגוע בכוח המג של המדינה על דר( של שיחרור עשרות אלפי צעירי משירות
בצה "ל ) פסקה  .( 13חברי מוסי* ומציי  ,כי " חוקי היסוד – בוודאי כ( חוקי מ המניי –
שואבי את כוח מעיקרי הדמוקרטיה  ,וממילא קדי ומשתחווי ה לפני אות עיקרי "
)פסקה  28לפסק דינו ( .גישה זו אינה מוגבלת א( לחוקי שהכנסת מחוקקת לעצמה  ,אלא
ג "בכנסת המחוקקת בנושאי של המשטר במדינה וזכויות היסוד של האד " ) פסקה .( 29
בעניינו נוגד חוק דחיית השירות את עקרו השוויו המצמיח לא רק זכויות אלא ג חובות
)פסקה  .( 33החוק מפר את האמנה החברתית " המשמיעה אותנו חובה של שוויו בנשיאה
בנטל קיו " ) פסקה  .( 40בית המשפט רשאי לבטל חוק הפוגע בשוויו זה  ,ג א שוויו
זה לא מצא את מקומו בחוק יסוד  .אכ ,לדעת חברי  " ,אי כל כוח אפריורי  ,בוודאי שאי
הצדק ראוי  ,כ( לצמצ את סמכותו של בית המשפט לבטל דבר חוק של הכנסת  .יש
עיקרי יסוד בחיי המדינה שלא נוכל בלעדיה ואי אנו זכאי להתעל מה  .שא נעבור
ונתעל  ,אנו לא עוד נהיה אנו " ) פסקה .( 47
חוות דעתו של חברי  ,השופט מ' חשי ,באשר ליחס בי עקרונות היסוד לבי חוקי
. 73
היסוד  ,מעוררת בעיות רבות וקשות ) ראו רובינשטיי ומדינה  ,ש ,עמ'  .( 61ה התעוררו
במדינות מספר וכמה בתי משפט נתנו עליה את הדעת ) ראו למשל פסק דינו של בית
המשפט החוקתי הגרמני בפרשת אלפי ) , 6 Bverf GE32 (1957וכ מספר פסקי די של בית
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בג 6427/02

המשפט העליו של הודו :ראו ,למשל ,

Kesavananda Bharati v . State of Kerala

; ( 1973 ) S . C . R . 1 ; Indira Nehru Gandhi v . Raj Narain , AIR 1975 S . C . 2299
Minerva Mills Ltd v . Union of India , AIR 1980 S . C . 1789 ; Waman Rao v . Union of
India , AIR 1981 S . C . 271 ; Jain, “ The Supreme Court and Fundamental Rights ” ,
in S . K . Verma, Kusum ( eds .) , Fifty Years of the Supreme Court of India : Its

)  .( Grasp and Reach 8 ( 2000על חלק עמדתי בפסקי די אחדי ) ראו  ,למשל  ,פרשת
תנועת לאו"ר ; פרשת אפרת ; פרשת ולנר ,עמ '  ; 802בג " &  410/91בלו נ' יושב ראש הכנסת,

פ " ד מו )  ; 205 , 201 ( 2פרשת בנק המזרחי המאוחד ,עמ'  .( 546 , 469 , 394על חלק עמדתי
בכתיבתי המדעית ) ראו א ' ברק  ,פרשנות במשפט :תורת הפרשנות הכללית  ) 626כר( ראשו ,
 ; ( 1992שופט בחברה דמוקרטית  .( 98לדעתי  ,אי לנו צור( להכריע בשאלות אלה בעתירות
שלפנינו  ,וזאת משני טעמי  :ראשית  ,עלינו לעשות ככל יכולתנו להכריע בשאלות
החוקתיות של חוק הנוגד ערכי יסוד במסגרת הכרעה בחוקתיות החוק ביחסיו ע חוק 
יסוד  .ישראל מצויה עתה בעיצ ומו של מהל( חוקתי  ,המתבצע באמצעות חוקי יסוד  .יש
לעשות כל מאמ& פרשני להכריע בשאלת חוקתיות החוק במסגרת ההסדרי הקבועי
בחוקי היסוד  .עמדתי על כ( בפרשת תנועת לאו"ר ,בצייני :
" לאור התפיסות החברתיות  משפטיות הנהוגות בישראל ,
ולאור הפסיקה העקבית של בית משפט זה במש( השני ,
אי זה ראוי ,כי נסטה מגישתנו המקובלת והמשקפת את
המסורת המשפטית פוליטית שלנו ,ואי זה ראוי  ,כי נאמ&
גישה חדשה  ,המכירה בכוחו של בית המשפט להצהיר על
בטלותו של חוק – שאינו סותר הוראה משוריינת בחוק 
יסוד – והנוגד עקרונות יסוד של השיטה .א נעשה כ,
ניר אה בעיני הציבור כמי שחורג מהקונצנזוס החברתי באשר
לתפקידו ולכוחו של שופט בחברה הישראלית  .תפיסת
החברה הישראלית את התפקיד השיפוטי אינה עולה בקנה
אחד ע פסיקה מרחיקת לכת זו .נראה לי  ,כי תפיסת
הציבור היא  ,כי הכרעה כה חשובה ועמוקה צריכה להיעשות
– בשלב זה של חי ינו הלאומיי – על ידי הע ונציגיו
הנבחרי " )ש ,עמ ' .( 554
דברי אלה נכתבו לפני חקיקת של חוק יסוד :כבוד האד וחירותו וחוק יסוד  :חופש
העיסוק  .ה נאמרו לפני פסק דיננו בפרשת בנק המזרחי המאוחד  .ה מקבלי משנה תוק* –
לעניי כל חוק יסוד  ,בי " משוריי " ובי " שאינו משוריי" – לאחר חקיקת של חוקי
היסוד בדבר זכויות האד  ,ולאחר פסק הדי בפרשת בנק המזרחי המאוחד  .אלה העניקו
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בג 6427/02

לחוקי היסוד מעמד חוקתי על חוקי  .ה איפשרו בדיקת חוקתיות של חוקי הנוגדי
ערכי יסוד ועקרונות יסוד הקבועי בחוקי היסוד  .זאת  ,בי א הקביעה בחוקי היסוד היא
מפורשת )כגו פגיעה בכבוד האד או בפרטיות (  ,ובי א היא משתמעת ) כגו פגיעה
בעקרו הפרדת הרשויות ועצמאות הרשות השופטת ( .כתוצאה מכ(  ,הצור( להיזקק
לשאלת החוקתיות של חקיקה מחו& למסגרת של חוקי היסוד קט עד מאוד  .צור( זה אינו
קיי במקרה שלפנינו  .זאת  ,מש ו שבפסק דיננו קבענו כי השוויו – עד כמה שיש בו
ביטוי לאוטונומיה של הרצו הפרטי  ,חופש בחירה וחופש פעולה – נכלל בכבוד האד  .כ
קבענו כי לשוויו זה מוענק מעמד חוקתי על חוקי  .מכוחה של הכרעה זו קבענו כי חוק
דחיית השירות פוגע בכבוד האד  .הוספנו וקבענו כי חוקתיו תו תיקבע על פי מידתיותו.
במצב דברי זה אי מקו לבחו את חוקתיותו של חוק דחיית שירות ביחס לערכי
ולעקרונות שאינ מהווי חלק מחוקי היסוד .
שנית ,ג א קיי תחו צר שבמסגרתו נית לבחו את חוקתיותו של חוק שלא
. 74
במסגרת חוקי היסוד  ,המקרה שלפנינו אינו נ ופל לתחו זה  .במקו אחר עמדתי על הגבלה
המוטלת על הכוח לשנות חוקה ) בעיית השינוי החוקתי הלא חוקתי (  ,תו( שציינתי :
" הגבלה זו על כוחו של המחוקק חלה במקרי מיוחדי
ויוצאי דופ שבה השינוי החוקתי פוגע בליבת הדמוקרטיה
ושולל את תכונות המינימו הדרושות למשטר דמוקר טי "
)שופט בחברה דמוקרטית .( 99
באחת הפרשות  ,נטע כי חוק שפגע בחופש העיסוק שבחוק יסוד  :חופש העיסוק  ,ושאינו
עומד בתנאיה של פסקת ההגבלה  ,אינו חוקתי חר* העובדה שהוא עומד בתנאיה של פסקת
ההתגברות )" חוק חורג "(  .אי החוקתיות שנטענה היתה בהיות החוק נוגד את ערכי ה של
מדינת ישראל  .בדחותי טענה זו כתבתי :
" ג א נניח – בלא להכריע בדבר – כי קיימי עקרונות
יסוד ומטרות אשר חוק חורג אינו יכול לפגוע בה  ,הרי
אלה ה בוודאי עקרונות יסוד ומטרות אשר כל המבנה
החוקתי שלנו  ,לרבות חוקי היסוד עצמ  ,מושתתי עליה ,
ואשר הפגיעה בה היא מהותית וקשה " ) בג" & 4676/94
מיטראל בע"מ נ' כנסת ישראל ,פ " ד כ ).( 28 , 15 ( 3
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בג 6427/02

על כ  ,יש מקו לתפיסה כי חוק או חוק יסוד  ,אשר ישללו את אופייה של ישראל כמדינה
יהודית או דמוקרטית  ,אינו חוקתי  .הע  ,הריבו  ,לא הסמי( לכ( את הכנסת שלנו  .זו
הוסמכה לפעול במסגרת עקרונות היסוד של המשטר  .היא לא הוסמכה לבטל  .המקרה
שלפנינו אינו נופל למסגרת צרה זו .הוא רחוק ממנה מרחק רב  .חוק דחיית שירות אינו פוגע
בליבת הדמוקרטיה  .הוא אינו שולל את תכונות המינימו הדרושות למשטר דמוקרטי .
אמת  ,הוא פוגע פגיעה קשה בכבוד האד  .פגיעה זו נעשית במסגרת ההסדר הדמוקרטי
שלנו  .אי כל פגיעה בליבת הדמוקרטיה א המדינה מחליטה לצמצ או להרחיב את הגיוס
לצבאה  .אמת  ,השוויו בי אזרחי נפגע במקרה שלפנינו ; כבוד האד נפגע ; הפגיעה היא
קשה  .א( מכא ועד למסקנה כי פגיעה זו מהווה פגיעה בליבת הדמוקרטיה  ,ובדרישות
המיני מו לאופייה של מדינה כדמוקרטית  ,רחוקה הדר(  .פגיעתו של חוק דחיית השירות

אינה שונה באופ מהותי מפגיעות רבות אחרות בזכויות אד הנבחנות במסגרת חוקי
היסוד על דבר זכויות האד .
הערות לחוות דעתו של השופט א' גרוניס

חברי השופט א' גרוניס חורג א* הוא ,כמ ו חברי השופט מ' חשי  ,מהמסגרת
. 75
הרגילה של הבדיקה החוקתית  .בעוד שחברי  ,המישנה לנשיא ,מרחיב את היקפה של
ביקורת זו ,חברי השופט א ' גרוניס מצמצ אותה עד מאוד  .על פי גישת חברי השופט א'
גרוניס  " ,הצור( המרכזי לקיומה של ביקורת שיפוטית על חקיקה הינו הצור( להג על
מיעוט ועל יחידי מפני עריצותו של הרוב " )פסקה  13לפסק דינו ( .בכ( בא לידי ביטוי
" תפקידו של בית המשפט בשמירה על כללי המשחק הדמוקרטי" ) פסקה  .( 7בכ( הוא
סומ( עצמו בעיקר על פרופ ' אילי ) , ( Elyאשר פיתח תיאוריה זו ) ראו
) .( Democracy and Distrust ( 1980לדעתי  ,התיאוריה של אילי שגויה מתוכה ; היא
מבוססת על תפיסה צרה ובלתי ראויה של הדמוקרטיה; היא אינה מקובלת בארצות הברית
J . H . Ely,

ש נוצרה  ,ובמדינות אחרות בה נוהגת ביקורת שיפוטית ; היא זרה למבנה החוקתי שלנו
וסותרת את כל פסקי הדי החוקתיי שלנו  .אל( מהקל אל הכבד .
 . 76על פי גישתו של חברי  ,השופט א ' גרוניס  ,יש להבחי בי הגנה על הרוב לבי הגנה
על המיעוט ; יש להבחי בי הגנה על מהותה של הדמוקרטיה לבי הגנה על הליכי קבלת
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בג 6427/02

ההחלטות בה  .חברי אינו מסביר מה אמות המידה להבחנות אלה  .כיצד נבחי בי הרוב
למיעוט? וכיצד נבחי בי המהות ל הלי(? כ( למשל  ,במשטר פרלמנטרי רב מפלגתי
המבוסס על קואליציות  ,מיהו הרוב ומיהו המיעוט ? מפלגה קטנה המשמשת לשו מאזניי
בקואליציה – הא מצביעיה ה חלק מהרוב או מהמיעוט ? הא פגיעה בחופש הביטוי
היא פגיעה במהות הדמוקרטיה  ,או בהלי( הדמוקרטי ? הא הקפדה על השוויו ב זכות
לבחור ולהיבחר מגנה על ערכיה המהותיי של הדמוקרטיה  ,או שמא מגנה היא על ההלי(
הדמוקרטי? )ראו

Process-Based

of

Persistence

Puzzling

"The

Tribe,

 ; Constitutional Theories, 89 Yale L. J. 1063 ( 1981) , 1071 - 2להל  טרייב ( .ולבסו* ,
על פי אילו אמות מידה נבחי ב י פגיעה במיעוט שהיא חלק מההלי( הדמוקרטי התקי ,
ומתי נאמר שהפגיעה במיעוט הינה ביטוי של " עריצות הרוב "? כדברי טרייב:
"Which groups are to count as 'discrete and insular
minorities'? Which are instead to be deemed
appropriate losers in the ongoing struggle for
)political acceptance and ascendancy?" (1073

כמוב  ,איני שולל את זכותו של מיעוט להגנה חוקתית  .הנני סבור  ,ע זאת  ,כי אי לבסס
את תורת החוקתיות כולה  ,את תורת הפרשנות החוקתית כולה ואת תורת הביקורת
השיפוטית כולה  ,על הבחנה בי הגנת המיעוט ) הדורשת הגנה חוק תית וביקורת שיפוטית (
לבי הגנת הרוב ) שאינה דורשת הגנה חוקתית וביקורת שיפוטית (.
גישתו של חברי  ,השופט א' גרוניס  ,מכירה בכוחו של בית המשפט להג על
. 77
הדמוקרטיה  .ע זאת  ,גישתו לדמוקרטיה היא צרה יתר על המידה  .דמוקרטיה לגביו היא
שלטו הרוב  .על פי גישתו  ,תפקידו של בית המשפט  ,בביקורת השיפוטית  ,היא להג על
המיעוט ועל יכולתו להשתת* בהלי( הדמוקרטי  :זו כמוב מטרה ראויה .יש לעשות הכל
כדי לאפשר למיעוט ולכל אחד מיחידיו ליטול חלק מלא בתהלי( הדמוקרטי  ,להשמיע את
קולו ולהיות חלק בלתי נפרד מהחברה כולה  .ואול  ,דמוקרטיה אינה רק שלטו הרוב
ואינה א( הלי( ראוי של גיבוש רצו החברה באמצעות נציגי בגו* המחוקק  .דמוקרטיה
היא הרבה יותר מזה  .דמוקרטיה היא ג זכויותיו של כל אד ואד  ,בי א הוא חלק
מהרוב ובי א הוא חלק מהמיעוט; דמוקרטיה היא ג הפרדת רשויות  ,שלטו החוק
) הפורמאלי והמהותי ( ועצמאות הרשות השופטת .אכ  ,עולמה של הדמוקרטיה הוא עשיר
70
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בג 6427/02

ורב פני  .היא מבוססת על מרכזיות החקיקה ועל ערכי דמוקרטיי  .במרכז עומדי
זכויות האד  .עמדתי על כ( בפרשת בנק המזרחי המאוחד:
" ביקורת שיפוטית על חוקתיות החוק היא חלק אינטגרלי
של מהות הדמוקרטיה  ,ש כ דמוקרטיה אינה רק שלטו
הרוב  .דמוקרטיה היא חלק אינטגרלי של ערכי היסוד
וזכויות האד כפי שנתגבשו בחוקה  .דמוקרטיה היא איזו
עדי בי שלטו הרוב לבי ערכי היסוד של החברה
השולטי על הרוב  .אכ  ,הדמוקרטיה אינה רק דמוקרטיה
'פורמאלית ' ) שעניינה תהלי( הבחירה בה שול ט הרוב (.
דמוקרטיה היא ג דמוקרטיה ' מהותית ' ) שעניינה הגנה על
זכות האד כפרט ( ...טול מהדמוקרטיה החוקתית את
שלטו הרוב  ,ופגעת בעצ מהותה .טול מהדמוקרטיה
החוקתית את שלטונ של ערכי היסוד  ,ופגעת בעצ
קיומה " )ש ,עמ'  . 423ראו ג שופט בחברה דמוקרטית, 90 ,
. ( 330322
תפקיד של שופטי הוא להג על הדמוקרטיה בהיבטה העשיר והרב גווני  .אכ  ,א
החוקה או חוקי היסוד ה דמוקרטיי  ,ג ההכרעה השיפוטית שחוק נוגד חוקה בטל היא
דמוקרטית  .כאשר שופטי מבטלי חוקי הפוגעי בחוקי יסוד  ,ה נותני ביטוי לערכי
היסוד של החברה כפי שאלה ה תגבשו בחוקי היסוד  .בכ( ה שומרי על הדמוקרטיה
החוקתית  ,על כל היבטיה  .בכ( ה מקיימי את האיזו העדי שעליו הדמוקרטיה
מושתתת  .תפקיד של גורמי השלטו הוא לשמור על החוקה וערכיה  .תפקיד של הכנסת
וחבריה  ,הממשלה ושריה והרשות השופטת ושופטיה  ,הוא לשמור על חוקי היסו ד  ,ערכיה
והגשמת .תפקיד זה אינו מוגבל א( לשמירת עקרו הייצוגיות והשוויו בהשתתפות
בקבלת ההכרעות הדמוקרטיות .אלה חשובות ,ובלעדיה אי דמוקרטיה .ה תנאי הכרחי,
א( לא מספיק  .דמוקרטיה היא ג הלי( וג תוכ  .על כל אלה יש להג  .תפקיד זה של הגנה
משתרע על כל היבטי ה של חוקי היסוד  ,הזכויות המוגנות בה  ,והערכי הסובבי אות .
גישתו של פרופ ' אילי – עליה סומ( חברי – ביקשה להסביר את פירושה של
. 78
החוקה האמריקנית  .היא נועדה להיות תורה פרשנית באשר לזכויות האד  .באמריקה
עצמה נמתחה עליה ביקורת קשה )ראו טרייב  ,לעיל ;

R . Dworkin, A Matter of Principle

55 (1985); Tushnet, Symposium on Democracy and Distrust: Ten Years Later:
Foreword ” , 77 Va . L. Rev . 631 ( 1991 ) ; Posner, “ Democracy and Distrust
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Revisited ” , 77 Va . L . Rev . 641 ( 1991 ) ; Dorf, “ New Perspectives on John Hart
Ely: Democracy and Distrust : The Coherentism of Democracy and Distrust ” , 114
) L . J . 1237 ( 2005

 .( Yaleהדעה המקובלת הינה  ,כי אי בה הסבר ראוי למעמדה של

החוקה האמריקנית ולפרשנותה  .בית המשפט העליו האמריקני  ,בכל דורותיו  ,לא קיבל
אותה ) ראו Boyton, “Democracy and Distrust After Twenty Years: Ely’s Process
Theory and Constitutional Law From 1990 to 2000 ” , 53 Stan . L . Rev . 397

) .( (2000גישתו של אילי לא התקבלה בקנדה או במדינות אירופאיות .
תהא גישתו של אילי אשר תהא  ,לא נית לעגנה במבנה החוקתי של ישראל  .חברי
. 79
השופט א ' גרוניס לא הסביר כלל  ,כיצד זה נית לאמצה בישראל ? לא הוסבר כלל  ,כיצד
נית לישבה ע פסיקת ו של בית משפט זה מאז פרשת בנק המזרחי המאוחד  .הא הבנקי
והנושי של המגזר החקלאי אשר חוק הסדרי במגזר החקלאי המשפחתי ) תיקו (  ,תשנ "ג 
 1993פגע בה  ,ה קבוצת מיעוט שיש להג עליה? הא זהו ההגיו המונח ביסוד כל
חוות הדעת שניתנו בפרשה זו ? והא יועצי ההשקעות אשר נפגעו מהוראות חוק הסדרת
העיסוק בייעו& השקעות ובניהול תיקי השקעות  ,תשנ " ה  , 1995ה קבוצת מיעוט ? כיצד
מסביר חברי את פסק דינו של בית המשפט העליו בבג " &  1715/97לשכת מנהלי ההשקעות
בישראל נ' שר האוצר ,פ" ד נא )  ?367 ( 4הא החייל שנעצר והוחזק בכלא חמישה ימי על
פי ה וראות חוק השיפוט הצבאי  ,תשט" ו  , 1955שיי( לקבוצת מיעוט שעליה יש להג ?
כיצד מסביר חברי את הביקורת השיפוטית בפרשת צמח  ,וכיצד מסביר חברי את הביקורת
השיפוטית בפרשת ח"כ אורו ובפרשת המועצה האזורית חו עזה ?
אכ  ,המבנה החוקתי שלנו מעניק הגנה לכל אד בא שר הוא אד  .הוא " מושתת
. 80
על ההכרה בער( האד  ,בקדושת חייו ובהיותו ב חורי" )סעי*  1לחוק יסוד  :כבוד האד
וחירותו ( .הוא מג על זכותו של כל יחיד  ,בי א הוא חלק מקבוצת מיעוט ובי א הוא
חלק מקבוצת רוב  .אכ  ,כל אד עומד לעצמו  .בהיבטי מסויימי הוא שיי( לרוב פלונ י .
בהיבטי אחרי הוא שיי( למיעוט אלמוני  .חוקי היסוד שלנו עוסקי באד על כל
היבטיו  .פגיעתו של חוק דחיית השירות אינה בקבוצת הרוב  .פגיעתו אינה קבוצתית  .פגיעתו
היא אישית  .על זכות אישית זו מגיני חוקי היסוד שלנו .נית לפגוע בה א מתקיימות
תנאיה של פסקת ההגבלה  .זוהי המסגרת החוקתית  ,לפיה נבחנת חוקתיות של חוקי
בישראל  .אינני סבור שיש מקו לסטות ממנה .זאת ועוד  ,ג על פי תורתו של אילי  ,אי
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בג 6427/02

להצדיק את גישתו של חברי  ,השופט א ' גרוניס  .תורתו של אילי היא תורה פרשנית  .הוא
מבקש לפרש באמצעותה את הוראות התיקוני לחוקה האמריק אית העוסקי בזכויות
האד  .יתכ ואילי היה קובע  ,על פי תורתו  ,בנתוני העתירה שלפנינו  ,שהזכות החוקתית
לשוויו לא נפגעה  .א( אילי היה מכיר בוודאי בביקורת שיפוטית  ,אילו סבר שהשוויו
נפגע  .והנה ,חברי קובע – ולדעתי בדי קובע – כי לצרכי הדיו שלפנינו יש בחוק דחיית
שירות משו "פגיעה מסויימת בשוויו " )פסקה  4לחוות דעתו ( .על רקע קביעה זו של
חברי  ,כיצד נית למנוע את בדיקתה של הפגיעה על פי יסודותיה של פסקת ההגבלה ? כיצד
נית לשלול את זכותו של כל אחד שזכות השוויו שלו נפגעה  ,א במעט וא בהרבה  ,כי
פגיעתו תיבדק במסננת של פסקת ההגבלה ?
חבריי המישנה לנשיא מ' חשי והשופט א ' גרוניס נוקטי עמדות השונות אלו
. 81
מאלו  .ע זאת ,לשניה משותפת התפיסה כי את חוקתיותו של חוק דחיית שירות יש לבחו
על פי אמות מידה שמחו& לחוק יסוד  :כבוד האד וחירותו  .שניה סבורי ג שאת
ההכרעה בעתירות י ש לקבל כבר עתה  ,בלא שיש רלבנטיות לעניי זה לפסקת ההגבלה .
לדעתי  ,אי לנקוט בגישות אלה  .את חוקתיותו של חוק דחיית שירות יש לבחו לאור
הוראות חוק יסוד  :כבוד האד וחירותו  ,ולא מכוח של דוקטרינות  ,שה חיצוניות לו .את
הבחינה החוקתית יש לעשות על פי שלביה המקובלי  .במסגרת של אלה  ,פוגע חוק
דחיית שירות בכבוד האד  ,ולעת הזו אינו מקיי את תנאיה של פסקת ההגבלה  .היישו
של הוראות החוק  ,הלכה למעשה  ,הוא שיכריע את כ* חוקתיותו של החוק .
סו דבר

גיוס של תלמידי ישיבה ש " תורת אומנות " מעורר בעיות חברתיות  ,צבאיות
. 82
וא ידיאולוגיות קשות ומורכבות  .ה חורגות מעבר לבעיית של המתגייסי בלבד  ,וה
מהוות – כפי שוועדת טל ציינה – בעיה חברתית כללית של המגזר החרדי  .ה מהוות ג
בעיה של החברה הישראלית כולה  .פתרונ של הבעיות שנוי במחלוקת קשה בי חלקי
החברה בישראל  .על היבטיה המשפטיי של הבעיה עמדנו בשורה ארוכה של פסקי די .
פתרונה של המחלוקת צרי( להתקבל "במסגרת הכרעה לאומית אשר הכנסת צריכה לקבל "
)פרשת רובינשטיי  ,עמ '  .( 526הכנסת קיבלה את ההכרעה הנדרשת  .היא חוקקה את חוק

דחיית השירות .עמדנו על כ( שחוק זה פוגע קשות בכבוד האד של בני קבוצת הר וב ,
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בג 6427/02

המחוייבי בשירות צבאי  .ציינו כי חוקתיותו של החוק מותנית  ,בעיקרו של דבר ,
במידתיותו  .בחנו עניי זה ונוכחנו לדעת כי אילו הכרענו בעתירות על פי מצב הדברי
היו  ,היינו מכריזי על בטלותו של החוק  .עמדנו על כ(  ,כי לא נית  ,לעת הזו  ,לקבל
הכרעה באשר למידתיות החוק  .ציינו כי לא ניתנה לחוק " הזדמנות ראויה " להגשי את
מטרותיו  .על כ( יש להצטער  .הכנסת עצמה צפתה את הצור( בזמ ראוי כדי לחולל את
השינויי החברתיי שיביאו לפתרו  ,ולו חלקי  ,של הבעיה  .היא קבעה  ,על כ  ,תו( סטייה
מהנוהג הרגיל  ,כי החוק יעמוד בתוקפו חמש שני מיו פר סומו ,תו( אפשרות הארכתו
בהחלטת הכנסת ) סעי*  6לחוק ( .נותרה מעל לשנה עד לחלו* מועד זה .החרדי לגורלו
של החוק – מכל קצווי החברה הישראלית – צריכי לנצל את הזמ שנותר כדי להביא
לשינוי במגמות הקיימות .כ( לעניי התנהלות של גורמי השלטו; כ( לעניי התנהלות
של תלמ ידי ישיבות שתורת אומנות .הפתרו לבעיה החברתית הוא בפתרו חברתי ,
מוסכ  ,המבוסס על סובלנות והבנה  .א השינוי לא יבוא  ,קיי חשש רציני שהחוק יהפ(
לבלתי חוקתי  .לא יהא מנוס אז מלשקול את כל הסדריו מחדש  ,ה בהיבטיו החברתיי וה
בהיבטיו המשפטיי .
לו דעתי הייתה נשמעת  ,היינו דוחי את העתירות .

הנשיא
המישנה לנשיא )בדימ'( מ' חשי :

לצערי  ,לא אוכל לצר* דעתי לדעתו של חברי  ,הנשיא ברק  .אסכי  ,אמנ  ,לעיק רי
החלקי התורתיי בחוות דעתו של חברי  ככל שחלקי אלה עומדי לעצמ  אלא
שנתקשיתי להסכי ליישומ של אות חלקי תורתיי על העניי שלפנינו ולמסקנה אותה
מבקש חברי להסיק בסיומה של חוות דעתו .
בפרשת רובינשטיי ) בג" &  3267/97אמנו רובינשטיי נ' שר הביטחו  ,פ " ד נב ) ( 5
.2
  ( 481פרשה שפסקנו בה לפני למעלה משבע שני  הסתייגתי באורח חרי* מהימנעותו
של הבג "& להתערב  שני רבות  באותה תופעה חריגה של דחיית שירות צבאי ופטור
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משירות צבאי הניתני לבני ישיבות ש " תורת אומנות " ,ומתחתי ביקורת לא קלה על
תופעה זו שכיניתיה " חיזיו יחיד ומיוחד " ) ש  532 ,ואיל( ( " .כיצד זה ,שואלי
השואלי "  כ( כתבתי  " שחלק מ האוכלוסיה נושא בעול הכלל ואילו חלקה האחר
פטור מעול א( נהנה מהמשא המונח על שכמי אחרי ? האמנ כ( נכו וראוי בחברה
שהכול אמורי להיות בה ערבי זה בזה ? " ) ש  .( 532 ,לסיו חוות דעתי כתבתי דברי
אלה ) ש :( 541 ,
נבהיר ונפרש  :לא אמרנו  א* לא נאמר  כי לימוד
בישיבה אינו נימוק ראוי למת דחית שירות ... .כ( די ג
א יוחלט על דחיית שירות לצור( לימוד מחשבי  ,הנדסה
או כל מיקצוע אחר שייראה חשוב לצבא ולמדינה  .בשניי
אלה מצאנו קושי בענייננו ) קושי ענייני  ,בנוס* לקושי
המשפטי  המהותי ( :אחד ,בכ( שמספר הדחיות לא הוגבל ,
לא מראש ולא בדיעבד  ,עד שתפח והגיע לממדיו כיו ,
ושניי  ,בכ( שהדחיות הפכו והופכות  ,למעשה  ,לפטורי .
פירוש תורתו  אומנותו הפכו והופכי  ,למעשה  מראש 
לא א( לדחיית שירו ת אלא לפטור משירות .יתר על כ :
השיגרה חרצה בנו בשני האחרונות עד שהפכה מעי
אורח חיי מקובל  .כדי כ( הגיעו הדברי  ,עד שיש הרואי
את מוסד הפטור דחיה כחלק אינטגרלי ובלתי נפרד מחיי
החברה במדינה  ,והנטל כמו מוטל הוא עתה על הטועני כי
שר הביטחו עושה שלא כדי ושל א בסמכות  .ואנו נאמר:
נהפו( הוא.

נוסי* ונאמר כבר מעתה  ,כי אות שני קשיי ) בלשו המעטה ( שמצאנו בהסדר של דחייה 
פטור לתלמידי ישיבה  ,עולי ופורחי בימינו אלה א* ה  :אחד  ,מספר הדחיות לא הוגבל
וממילא המשי( לתפוח ולגדול במאוד מאוד ,ושניי  ,הדחיות המשיכו להפו(  ,למעשה ,
לפטורי משירות בצבא  .לא עוד אלא שמוסד הדחייה פטור א* העמיק שורש בחיינו
הציבוריי  .והרע מכל הוא  ,שהציבור בישראל הורגל לראות את מוסד הפטור דחייה
לתלמידי ישיבות כמו מגילת העצמאות הורתה עליו  .ואולי כמו המדובר בתופעת טבע שיש
להשלי עימה  .ומתו( שחזיתי לע ת כתיבת פסק  הדי  לפני למעלה משבע שני  כיצד
יתגלגלו הדברי ויילכו  ,וכאזהרה לעתיד לבוא  ,הוספתי ואמרתי דברי אלה ) ש:( 541 ,
אשר לעתיד לבוא  :חקיקת מישנה אי בכוחה לפטור בני 
ישיבה באורח נורמטיבי משירות בצבא  .על כ( היסכמנו
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כולנו  .כשאני לעצמי  ,לא אכריע בשאל ה  אשר לא נדרשנו
להכריע בה  א א* בכוחו של חוק הכנסת לפטור בני 
ישיבה משירות בצבא  .יימצאו מי שיאמרו  ולא נפרט  כי
א* חוק הכנסת אי די בו  .ויהיו מי שיוסיפו ויאמרו  ,כי ג
חוק  יסוד לא יסכו  .ג לכוחה של הכנסת הושמו גבולות.
ראו דברי שכתבתי בפרשת בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ '
מגדל כפר שיתופי ואח' ,ע " א  , 6821/93רע " א , 1908/94
 , 3363פ " ד מט ) , 221 ( 4בעמ '  . 547526פיקוח נפש  ,כידוע ,
דוחה שבת ) שבת  ,קלב  ,ע " א ( .יש אומרי שא* ספק פיקוח
נפש דוחה שבת ) ירושלמי  ,יומא  ,פרק ח' הלכה ה ' ( .נזכור
כי ענייננו שלנו הוא בפיקוח נפש  לא פחות .
באתי עתה לקיי את חתימתי על דברי שכתבתי בפרשת רובינשטיי  .באתי לפרוע
.3
שטר שחתמתי עליו .
ענייננו זו  הפע הוא בחוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורת אומנות,
.4
תשס " ב ) 2002חוק דחיית השירות ( .חוק זה ,שעל עיקריו נעמוד בהמש( דברינו להל ,
נחקק בעקבות פרשת רובינשטיי  ,ונקבעו בו הסדרי מהסדרי שוני לעניי דחיית שירות
בצבא לתלמידי ישיבה שתורת אומנות .העותרי סוברי כי חוק זה עומד בסתירה
להוראות חוק יסוד  :כבוד האד וחירותו  בעיקר בשל כ( שפוגע הוא בער( השיוויו 
ומכא עתירת כי נכריז על בטלותו של החוק מעיקרו .
חברי הנשיא ברק מפתח  באורח מפואר ואנליטי  ,כדרכו  את ער( כבוד האד
.5
שבחוק יסוד  :כבוד האד וחירותו; את ער( השיוויו כנדרש מכבוד האד  ,ומסקנתו היא
כי "חוק דחיית השירות מפלה בי מי שמשרת בצבא על פי הכללי הרגילי לבי תל מידי
ישיבות הזכאי לפטור ולדחייה על פי חוק דחיית השירות משו שתורת אומנות .בכ(
נפגע כבוד האד של כל אחד מקבוצת הרוב  ,המחוייב בשירות צבאי " )פיסקה  44לחוות 
הדעת ( .לאחר מכ עובר הנשיא ברק לבחינתה של פיסקת ההגבלה שבחוק  יסוד  :כבוד
האד וחירותו )סעי*  8לחוק ( .בניתוח הוראותיה של פיסקת ההגבלה קובע הנשיא ברק כי
בנוס* לכ( שחוק דחיית השירות מקיי את התנאי כי הפגיעה בזכות האד נעשתה בחוק או
לפי חוק ומכוח הסמכה מפורשת בו ,הול הוא את ערכיה של מדינת ישראל ונועד הוא
לתכלית ראויה .
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או אז עובר הנשיא לבחינת תנ אי המידתיות  ,אותו תנאי של " במידה שאינה עולה
על הנדרש " .בנתחו תנאי זה  על שלושת תנאי  המישנה שבו  קובע הנשיא כי תנאי
המישנה הראשו  מיבח ההתאמה או מיבח הקשר הרציונלי  " יתכ " כי נתקיי לעת
חקיקת החוק  " :כשאלה תאורתית הנבחנת בעת חקיקת החוק  ,יתכ שיש בהסדר י
הקובעי בחוק כדי להגשי את תכליותיו " )בפיסקה  63לחוות הדעת ( .אלא ש" בחינה
) מראש ( זו אינה מספיקה "  ,ו " יש לבחו את התאמת האמצעי שנבחרו להגשמת מטרה זו
במבח המציאות " ) בפיסקה  64לחוות  הדעת ( .ובהמש(  " :מבחנו של חוק דחיית השירות

הוא בהגשמתו  ,הלכה למעשה  .מבחנו ה וא בשינוי החברתי שיושג בפועל " ) ש  ,ש (.
הנשיא עובר אפוא לבחו א עמד החוק במיבח המעשה  ,ומסקנתו היא " כי לפי מצב
הדברי היו  ולפי מבח התוצאה  לא מתקיי קשר רציונלי בי מטרות החוק לבי
האמצעי להגשמתו .מטרות החוק הוגשמו א( באופ שולי וזניח  ...אי מנוס מ המסקנה
שתכליתו המרכזית והכוללת של חוק דחיית השירות"  התכלית של קידו השיוויו
ושילוב של גברי חרדי במשק העבודה הישראלי  " אינה מתגשמת " )בפיסקה .( 66
ובהמש( ) בפיסקה  " :( 68אילו בחנו התוצאות כפי שה ליו מת פסק דיננו  ...מסקנתנו
היתה כי אי חוק דחיית השירות מקיי את מבח המישנה הראש ו של המידתיות  .אי
בהסדריו קשר רציונלי בי מטרותיו לבי האמצעי שנקבעו בחוק להגשמת המטרות ".
בהמש( קובע הנשיא ברק כי לעת הזו לא נית עדיי להגיע למסקנה סופית  .החוק נחקק
לחמש שני ) ונית א* להארי( את תוקפו (  ,ובתיתנו דעתנו לכ( שהמ דובר הוא "בשאלה
חברתית סבוכה  ...כל אלה מחייבי אותנו להמתי במסקנתנו .יש לתת למבצעי החוק
הזדמנות לתק את שקלקלו  ...יש להמתי לחלו* חמש שני מאז נחקק החוק  .אז יהא על
הכנסת לבחו את הגשמתו הלכה למעשה  .יהא עליה לבדוק א הזמ שחל* מאז פסק 
דיננו זה ,שינה באופ  מהותי את התמונה " )בפיסקה  .( 68אשר למיבח המישנה השני

) מיבח הצור(; מיבח האמצעי שפגיעתו פחותה ( סבור הנשיא ברק כי " אי מקו לעת הזו
לנקוט עמדה " בעניינו  ,ומאותו טע לא ייבח מיבח המישנה השלישי א* הוא ) מיבח
הנזק תועלת ( )בפיסקה  .( 69אשר לתוצאות אי החוקתיות קובע הנשיא ברק )בפיסקה ( 70
כי " אילו החלטנו להכריע על פי מצב הדברי עתה  ,היינו מכריזי על בטלות הסדריו של
חוק דחיית השירות "  ,וא " תימש( המגמה ולא יהיה שינוי משמעותי במצב הדברי  ,קיי
חשש כי חוק דחיית השירות יהפו( לבלתי חוקתי ".
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דרכי לניתוח המער כת שלפנינו שונה מדרכו של הנשיא ברק  ,ובהלכי בדרכי מגיע
.6
אני לכלל מסקנה כי חוק דחיית השירות חוק בטל הוא מעיקרו  .חוק הוא העומד בסתירה
משוועת לכל עקרונות היסוד הארוגי בחיינו  ,לכל האמיתות  ,לכל השאיפות  ,לכל התקוות
שמדינת ישראל המתחדשת בנויה עליה  .ואי אני מדבר א( בעקרונות חוק יסוד  :כבוד
האד וחירותו .מגיע אני עד לעיקרי שהמדינה עצמה בנויה עליה  ,עד לאות ערכי
הנותני חיי לחקיקת הכנסת  החל בחוקי היסוד וכלה בחוקי מ המניי  :עד לעקרו
האב המורנו כי תנאי ראש וראשו לכל שאר זכויות הוא עצ קיומה של המדינה; עד
להכר ה שבאי מדינה אי זכויות ואנו ָ 9רִ יק ; עד לעקרו  האב של הקיו וההישרדות,
עיקרו שעליו וממנו יקומו אד וע; עד לעקרו האב של השיוויו  השיוויו במדינה
יהודית ודמוקרטית  אותו עקרו אב שהוליד את עקרו השיוויו שבחוק יסוד :כבוד
האד וחירותו  ,עיקרו שחברי הנש יא בונה עליו את חוות דעתו  .וב ַכ ְנ סי כל אלה אל
ביקעה אחת מסקנתי האחת והיחידה היא  ,כי חוק דחיית השירות חוק הוא שנולד נפל  .אלא
שעד אשר נגיע לניתוח מפורט של כל אלה  ,הבה נסקור בקצרה את חוק דחיית השירות

עצמו  ,להבי את דרכו ואת עיקריו .

חוק דחיית השירות

חוק דחיית השירות נתקבל בעקבות פסק  הדי בפרשת רובינשטיי  ,ותחת אשר קוד
.7
לכ היה זה שר הביטחו שקבע מדיניות והסדרי לדחיית שירות של בני ישיבה שתורת
אומנות  ,מעתה קבע החוק הסדרי אלה  .ואלה ה עיקרי החוק  :במקו שפלוני לומד
בישיבה באורח סדיר ואי הוא עוסק בכל עיסוק אחר בנוס* על לימודיו בישיבה  ,מוסמ(
שר הביטחו לדחות את גיוסו )סעי*  2לחוק ( .הדחייה היא לשנה ונית להאריכה לשני
נוספות )סעי*  .( 3משחלפו ארבע שני בדחיית שירות ופלוני שמלאו לו  22שני אינו עוד
לומד בישיבה  ,מוסמ( השר לדחות את גיוסו לשנה נוספת  .שנה זו קרויה " שנת הכרעה "
ובה אי פלוני חייב ללמוד בישיבה ) סעי*  5לחוק ( .לאחר שנת ההכרעה יכול פלוני לחזור
ללימודי בישיבה כסדר  ,וא כ( יעשה יזכה בהמש( דחיית השירות; א לא יעשה כ,
יגוייס כסדר לצבא  .החוק מוסי* וקובע ) בסעי*  6בו ( מסלול של " שירות אזרחי " תחת
שירות בצבא  ,ושירות אזרחי במש( שנה פוטר מחובת שירות סדיר ) ב שלוש שני (.
78
נבו הוצאה לאור בע"מ

nevo.co.il

המאגר המשפטי הישראלי

\C:\Documents and Settings\violetta-a\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK2CC1התנועה למען איכות השלטון בישראל נגד הכנסתdoc.

התנועה לאיכות השלטו בישראל נ' הכנסת

בג 6427/02

תוקפו של החוק נקבע לחמש שני מיו פירסומו  ,דהיינו ,תוקפו הוא עד ליו 1.8.2007
)סעי*  ) 16א ( לחוק (  ,ואול " הכנסת רשאית  ,בהחלטה  ,להארי( את תוקפו של חוק זה
לתקופות נוספות  ,שלא יעלו על חמש ש ני כל אחת  ."...דהיינו  ,חוק דחיית השירות יכול
שיחיה עוד שני רבות בנוס* לחמש שנותיו הראשונות .
.8

הכל יסכימו  לא יימצאו חולקי  כי חוק דחיית השירות מיטיב ע בני ישיבות

באורח מפליג ביחס לבני גיל שאינ בני ישיבה  ,שאלה האחרוני חייבי לשרת  ואכ
משרתי ה  שלוש שני בצבא הסדיר  .יתר על כ  :בחינת החוק בכללו תעלה לפנינו
תמונה זו :ראשית לכל  ,לאמית של דברי  ,וכדבר החוק  ,לא חל כל שינוי שהוא באורח
חייה של בני ישיבה  .תלמידי ישיבה שאינ רוצי לשרת בצבא ואינ מבקשי להנות
עצמ משנת הכרעה  ,ימשיכו בדרכ כ מקד  .כ( יוסיפו בני ישיבה ויזכו בדחיית שירות
עוד ועוד עד שיבוא יו הפטור משירות בצבא מכל  וכל  .שנית  ,ג א ייצאו לשנת הכרעה ,
יכולי בני הישיבה לחזור לישיבה ולהוסי* ולזכות בדחיית שירות לשני ארוכות ועד
הפטור  .שלישית ,לאחר שנת ההכרעה יכול ב ישיבה לבחור ב " שיר ות אזרחי" למש( שנה
אחת בלבד  ,ואו  אז פטור הוא מחובת שירות סדיר של שלוש שני  .נדע מכל אלה  ,כי
ההטבות המוענקות לתלמידי ישיבה כה מפליגות ה  ולו בדחייה ללא גבול של שירות
בצבא  עד שנתקשה להשוות בי הנטל המוטל על צעירי שאינ בני ישיבה לבי הנטל ,
כביכול  ,המוטל על בני ישיבה שתורת אומנות  .השאלה הנשאלת היא  ,א יחס בלתי
שווה זה  נקרא לילד בשמו :יחס מפלה זה באורח קיצוני ובוטה  לצעירי בני ישיבות ,
מזה ,ולצעירי שאינ בני ישיבות  ,מזה  ,יחס נסבל הוא בשיטת משפט שעקרו השיוויו
ארוג בכל נורמה שבה עד לבלי הפרד .

ערכי"יסוד ועקרונות"על

מדינה ,כל מדינה  בוודאי כ( מדינת לאו  שוררת בה " אמנה חברתית " המהווה
.9
בסיס לחיי משותפי של בני החברה  .אותה אמנה  והיא הצופ הגנטי של המדינה 
מכילה את הערכי העיקריי שהמדינה מושתתת עליה ; משרטטת היא את קווי היסוד
לבניינה של המדינה ; ונקבעי בה כללי המיסגרת שלפיה תתנהל המדינה  .האמנה היא
העיקר והתמצית של חיי המדינה  ,ומהווה היא מכנה משות* לחייה של האזרחי
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בג 6427/02

והתושבי  .מיקצת מתכניה של אותה אמנה זוכה לחקיקה מפורשת  בי בחוקה  ,בי
בחוקי יסוד  ,בי בחוקי מ המניי ,בי בדברי חקיקה אחרי  ותכני אחרי שבאמנה,
בייחוד התכני הערכיי  ,המערכת החברתית  ,המדינתית והמשפטית טובלת בה ,
ומשפיעי ה במישרי על חיי המדינה  ,ועל חיי המשפט בה  ,ג א בשוליה נותרי ה
בחצי  צל  .בחיי היומיו של המדינה נודעת חשיבות יתרה לאות ערכי ולאות עיקרי
יסוד ו דוקטרינות שזכו לחקיקה חרותה .ואול בל נטעה למראה עינינו  .החקיקה החרותה 
בי בחוקה בי אחרת  בעיקרה אי היא אלא הצהרה על אות ערכי ועיקרי שהמדינה
מושתתת עליה  .כ( הוא באשר לזכויות היסוד של היחיד החרותות בחוקי היסוד וכ( הוא
באשר לסמכויותיה של הרשויות המ רכזיות ולדרכי תיפקוד של אות רשויות  .החקיקה
החרותה בנושאי אלה כול אינה ,בעיקרה  ,אלא מניפסטציה  ,גילוי  ,לערכי חברה המזיני
את החקיקה בשורשיה  .חוקה וחוק שאינ שולחי שורשי עמוק אל הערכי והמוסכמות
של החברה  ,יקמלו וייעלמו עד  מהרה  .בסו* כל הסופות  ,ערכי העומק של החברה יד
תהא על העליונה  .כ( הוא בעניינ של זכויות האד וכ( הוא בעיקרי המישטר ובערכי
החברה הכלליי  .ובלשונו של פרופ ' יוס* אדרעי  " ,מהפכה חוקתית  :האמנ? " משפט
וממשל ג ) תשנ" ו : 456 , 453 , ( 1996
][ חוקה כתובה אינה יוצרת את זכויות האד אלא היא רק
מכריזה על יה  .זכויות האד נובעות בחברה דמוקרטית
מעצ ומכוח הגדרת המושג חברה דמוקרטית ; עוצמת
המוסרית והחברתית של זכויות האד אינה נשאבת מטקסט
חוקתי ; היא נובעת מעצ הזכויות ,מעצ השקפת החברה
כחברה דמוקרטית  ,מעצ ההכרה בזכויות האד כזכויות
טבעיות .

ואמנ  ,חוק יסוד  :כבוד האד וחירותו חרת בספר החוקי של ישראל זכויות יסוד
. 10
ליחיד  .כ( היא זכותו של היחיד לשמירה על החיי  ,על הגו* ועל הכבוד ) סעי*  3לחוק 
היסוד ( וכ( ה כל הזכויות כול העוברות על פנינו בזו  אחר  זו  .אלא שזכויות יסוד אלו לא
נוצרו יש  מאי .ערכי לבר החוק  ערכי אד וערכי חברה  היו אבות ואימהות לה  ,וחוק
היסוד א* מודיענו כ( מפורשות .מדברי אנו בערכי עומק שהחברה בישראל מבקשת
לבנות עצמה עליה  ,במי תהו רבה המרווי את החוק החרות  .שני יובלי ערכי מזיני
את חוק  היסוד ומהווי חלק מ הצופ הגנטי שלו  .היובל האחד ה וא " יובל אוניוורסלי "
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בג 6427/02

הנסוב על ערכי האד באשר הוא אד  .יובל זה זור בסעי*  1לחוק היסוד  ,ומשמיע הוא
אותנו כי זכויות היסוד של האד בישראל צומחות מ " ההכרה בער( האד  ,בקדושת חייו
ובהיותו ב חורי " .אלה ה הערכי האוניוורסליי  ,הכלל אנושיי  .היובל השני הוא
" יוב ל ישראלי" השואב את מימיו מערכי המישטר הראוי )המישטר הדמוקרטי ( ומאפייניו
יחודיי ה למדינת ישראל ) מדינה יהודית ( .וכפי שמודיענו סעי*  1א  ,מטרת חוק היסוד
היא " לעג בחוק יסוד את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית " .מוסי*
על כ( סעי*  1לחוק  ,כי זכויות ה אד " יכובדו ברוח העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת
ישראל".
שתי רמות ה בערכי שחוק יסוד  :כבוד האד וחירותו טובל בה  .הרמה האחת

היא הרמה הקונקרטית  ,וביטויה הוא בזכויות היסוד הספציפיות שחוק היסוד מדבר בה .
הרמה השנית  הגבוהה מ הרמה האחת  מונה ל פנינו ערכי אלה ואחרי שנועדו להזי
את זכויות היסוד הספציפיות ; בה ערכי כלל אנושיי  כהכרה בער( האד באשר הוא
אד  ובציד ערכי מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית  .אנו  ,ענייננו עתה הוא
ברמה השניה ,ובעיקר בערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית  .שלא יישכח
מאיתנו נזכיר  ,כי ערכיה אלה של המדינה  כמדינה יהודית ודמוקרטית  באי א* בפיסקת
ההגבלה שבסעי*  8לחוק היסוד  ,בצירו* התיבות " ערכיה של מדינת ישראל " .חוק מ 
המני יכול שיפגע בזכות מזכויות היסוד  ,ובכל זאת לא יינזק  ,א ממלא הוא אחרי מספר
תנאי ובה התנאי כי הול הוא " את ערכיה של מדינת ישראל " ; וערכי אלה כוללי  ,בי
השאר  ,את ערכיה של המדינה כמדינה יהודית ודמוקרטית .
הפירמידה המשפטית בנויה אפוא על ערכי העומק של החברה והמדינה .אות
. 11
ערכי מזיני בשורשיה את הנורמות השוררות במדינה  ,ובלעדיה לא תיכו המדינה .וג
הכנסת  שהיא עצמה חיה מכוח  תכו* ראשה לפני אות ערכי  .וכפי שנאמר בפרשת
בנק המזרחי  :ע" א  6821/93בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' מגדל כפר שיתופי  ,פ " ד מט ) ( 4
: 546 , 221
יש עקרונות על  א תרצה  :עקרונות מסד  הטבועי
בעצ קיומה של הכנסת ; יש תכונות אופי השוכנות בגני
של הכנסת  בהיותה מה שהיא  ומאות עקרונות  ,מאות
תכונות ,לא תוכל הכנסת להשתחרר  ...שלטו החוק ישלוט
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בג 6427/02

ג במחוקק  .חוק כי תחקוק הכנסת  חוק הוא לישראל ,
ובלבד שלא יפגע בליבתה של הדימוקרטיה ...

ועוד הוספנו ואמרנו ) ש :( 545 ,
 ...יש בנמצא כוחות " נסתרי "  ,כוחות הטבועי בעצ
קיומה של הכנסת ואשר יש בה כדי להגביל את סמכותה 
סמכותה הבלתי מוגבלת  ,לכאורה  לחקוק חוקי .
אכ  ,באותו הקשר דיברנו בסמכותה של הכנסת כמחוקקת לעצמה  לא כמחוקקת לזולתה ,
כתפקידה העיקרי  א( נית להסב אות דברי  ,א כי לא באותה עוצמה  ,ג על הכנסת
כמחוקקת לזולת .ראו עוד  :י' טל  " ,מחוקק כל יכול  האמנ? " עיוני משפט י ) תשמ" ד 
. 361 , ( 1984
במערכות ובאירועי יוצאי דופ  ,יש שערכי היסוד עולי מ המעמקי כהר געש
מתפר& או כגייזר לוהט  ,ובחודר מבעד לחוקה ולחוק מכריעי ה במישרי בשאלה
בוערת שנתגלגלה אל פיתחו של בית המשפט  .כ( היה  ,למשל  ,בפרשת ירדור )ע "ב 1/65
ירדור נ' יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השישית ,פ" ד יט )  , ( 365 ( 2שבית  המשפט
אישר פסילתה של רשימת מועמדי בבחירות לכנסת השישית בשל מצעה ששלל את קיו
המדינה  ,חר* היעדרה ש ל הוראת  חוק המסמיכה לפסול רשימת מועמדי מטע זה  .לימי
תח בית המשפט גבולות צרי לסמכות זו לפסילת של רשימות מועמדי לכנסת ) ע " ב
 3,2/84ניימ נ ' יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת האחת"עשרה  ,פ "ד לט )  , ( 225 ( 2ואול
אי בצימצומה זה של הסמכות כדי לגרוע מ האפשרות  אפשרות יוצאת דופ  ,אמנ 
שעיקרי יסוד באשר ה יכריעו במחלוקת משפטית החותכת בערכי יסוד של המדינה  .לא
יהא זה מ המותר א נזכיר בהקשר זה דברי שכתבה פרופ ' רות גביזו במאמרה
" המהפכה החוקתית  תיאור המציאות או נבואה המגשימה את עצמה ? " משפטי כ" ח
) תשנ " ז : 3635 , 21 ( 1977

חשוב לזכור כי  ,עקרונית  ,נית לייחס עליונות ג לנורמות
שאינ חקוקות  .זה הוא המעמד של משפט הטבע בתורות
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בג 6427/02

משפט טבע של המשפט  ,וזה הוא מעמד "ערכי היסוד " א
הקהילה המשפטית ובתי המשפט יבחנו תוקפ של חוקי
על פיה  .א נראה נוקשות כעניי של יכולת שינו י מעשית ,
ולא מנגנו שינוי מפורש  ,נית להעלות על הדעת קונבנציות
הקשות יותר לשינוי מאשר הוראות חוק משורינות וחקוקות .

ראו עוד  :א' רובינשטיי וב ' מדינה  ,המשפט החוקתי של מדינת ישראל ,עקרונות יסוד ) מהד'
ששית  ,תשס " ה ) 61 , ( 2005רובינשטיי ומדינה(  .וכ ה דברי  שכתבתי בפרשת ארפל ) ע" א
 733/95ארפל אלומיניו בע"מ נ ' קליל תעשיות בע"מ  ,פ " ד נא ) :( 629 , 577 ( 3
חוקי היסוד ה החוקי הנעלי במירק החקיקה
והמשפט במדינה; כ( מבחינת מהות ,ובחלק ג מבחינת
עוצמת הפורמלית  .כ( הוא ,ג לדעת הסוברי  ואני
נמנה עימה  שאי לה לכנסת סמכות מכוננת .ואול ג
חוקי  היסוד אינ בפיסגת הפירמידה  ,שמא נאמר:
בתשתית  התשתיות  .נעלי עליה עקרונות יסוד בחיינו ,
עקרונות שא* חוקי היסוד יונקי מה את חיות  .עקרונות
אלה ה עיקרי במשפט הטבע ועיקרי בתורת
הדימוקרטיה היהודית  .אלה ה ה " גבוה מעל גבוה שומר".

על רקע כל אלה הבה נציג לפנינו את חוק דחיית השירות .חוק דחיית השירות

. 12
מלמד אותנו כי בני ישיבה שתורת אומנות יכולי וזכאי  א א( ירצו  שלא להתגייס
לצבא ושלא לשרת בצבא  .בכ( נבדלי ה בני הישיבה מצעירי אחרי בני גיל,
החייבי להתגייס ו לשרת בצבא  .הנשלי ע תופעה חריגה זו ? התשובה לדעתי היא
בשלילה נחרצת  .הדחייה והפטור שחוק דחיית השירות מעניק לבני ישיבה שתורת
אומנות סותרי באורח קשה ובוטה כל ער( יסוד שהחברה בישראל מכבדת  א* מקדשת
 ונתקשה להשלי ע הענקתו של מעמד חסינות למיגזר של באוכלו סיה שלא לשרת
בצבא  .לענייננו עתה נדבר בשלושה ערכי שחוק דחיית השירות סותר אות באורח חזיתי
ונוקשה  :אחד  ,מדינה יהודית  ,שניי  ,מדינה דמוקרטית  ,שלושה  ,ער( השיוויו  .כפי שנוסי*
עוד ונראה להל  ,ערכי אלה אינ בבחינת " נשמות ערטילאיות " המרחפות בי השמיי
לבי האר&  .ערכי ה שתקעו יתד עמוקה בחוק החרות  .ובפתח זה שנפתח למעננו  ,ניכנס
אל אול הערכי  ,ואלה יימצאו לנו על  נקלה וישמשו בידינו להכרעת הדי .
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מדינה יהודית ודמוקרטית )כללי(

. 13

ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית  .זה מראה פניה של המדינה  .זו תעודת

הזהות של ה  .כ( מציגה ישראל עצמה נוכח עצמה ונוכח העול  .ג יהודית ג דמוקרטית.
שני ערכי יסוד אלה של המדינה לבשו ג מחלצות של חוקי יסוד  .כ( חוקי יסוד  :כבוד
האד וחירותו וכ( חוק יסוד  :חופש העיסוק  .חוקי יסוד אלה מודיעי אותנו מפורשות כי
מייסדי ה עצמ  ,בי השאר  ,על הי ותה של ישראל מדינה יהודית ודמוקרטית  .אמירה זו
שבחוקי היסוד לא באה לתפארת המליצה  .נודעת לה משמעות אופרטיווית ,כמוה כזכויות
היסוד המנויות באות חוקי יסוד .

מדינה יהודית ודמוקרטית

. 14

מדינה זו ,מדינת ישראל היהודית והדמוקרטית ,כוחות רבי עוצמה מאיימ י

ל ַה ֲא בידה  .להאבידה  משמעו של מושג כפשוטו  .להגנה על עצמה נדרשת היא המדינה
לצבא  ,שבאי צבא ייפרע ע ותאבד ממלכה  .הצבא הוא צבא הגנה לישראל  .הצבא נועד
להג על המדינה ועל תושביה מפני המאיימי לפגוע בה ולהשמידה  .לקיומו ולהחזקתו
של הצבא נחקקה )בידי הממשלה ( בי ו  26במאי  1948פקודת צבא הגנה לישראל  ,תש "ח 
 , 1948ונקבע בה כי במצב חרו יונהג "גיוס חובה לצבא הגנה לישראל " .בשנת 1949
נחקק חוק שירות ביטחו  ,תשי "ט  , 1949וחוק זה קבע לראשונה באורח מסודר חובת גיוס
לצבא  .לאחר שינויי ותוספות במהל( השני נתגלגל החוק המקורי בחו ק שירות ביטחו
] נוסח משולב [  ,תשמ " ו ) 1986חוק שירות ביטחו (  ,וכיו  ,על פי חוק שירות ביטחו יקו
ויפול דבר  :מי יגוייס לצבא לשירות סדיר ב שלוש שני ולשנות מילואי רבות לאחר
סיו השירות הסדיר  ,ומי לא יגוייס לא לשירות סדיר ולא לשירות מילואי  .פרשת

רובינשטיי הציבה גדרי סביב סמכותו של שר הביטחו לדחות גיוס של בני ישיבה
שתורת אומנות .לאחר הילכת רובינשטיי  ,וכהוראת חוק שירות ביטחו ,כל צעירי
שבמדינה  לרבות בני ישיבה שתורת אומנות  חייבי בגיוס לצבא  ,איש לא נעדר  .אלא
שעתה התייצב חוק דחיית השירות בי בני היש יבות לבי חוק שירות ביטחו  .חוק שירות
ביטחו כמו הסתיר פניו והסתתר מאחורי חוק דחיית השירות .גיוס של בני ישיבה
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שתורת אומנות לא עוד יוכרע  כשאר צעירי בישראל  על פי חוק שירות ביטחו  .חוק

דחיית השירות כמו נועד להאפיל על חוק שירות ביטחו והוא הוא הקובע א יגויסו בני
ישיבה לצבא .
השאלה הנשאלת היא  ,א חוק זה  ,חוק דחיית השירות  ,חוק חוקי הוא  ,חוק הוא
העומד במיבחניה של ערכי היסוד של המדינה ובמיבחניו של חוק  יסוד  :כבוד האד
וחירותו  ,או שמא  כטענת העותרי  חוק הוא שמעיקרו לא עלה בכוחו לייצב עצמו על
רגליו בהיותו חוק שבעיקרו סותר הוא הוראות בחוק  יסוד :כבוד האד וחירותו וערכי
מערכיה של המדינה כמדינה יהודית ודמוקרטית .וביתר פירוט ודיוק  :הא הוראות חוק
דחיית השירות  הוראות שלפיה יכולי בני ישיבה שתורת אומנות לזכות בדחיות
שירות ללא הגבלת מספר המבקשי וללא הגבלת זמ הדחייה  עולות בקנה אחד ע
היותה של ישראל מדינה יהודית ודמוקרטית ? נרחיק לכת  :הא עולה חוק דחיית השירות
בקנה אחד ע עיקרי היסוד שהמדינה בנויה עליה  ,עיקרי יסוד דמוקרטיי של מדינה
יהודית בה שוררי שיוויו וצדק וערבות הדדית ? ואל  נא נשכח ולו לרגע  :מדברי אנו
במדינה שמיו הקמתה מאויימת היא בידי כוחות עוייני  מה כוחות רבי עוצמה 
ושרויה היא כל העת  ,ביו ובליל  ,במלחמה ובלוחמה .חשוב שנצבוט עצמנו מעת לעת ,
להזכירנו מי אנו והיכ אנו  ,שכ ע חלו* השני קהו רגשותינו וכיו רואי אנו פטור
הנית לבני ישיבה משירות בצבא כתופעת טבע שאי אלא להשלי עימה  .פטור הנית
לבני ישיבה משירות בצבא אינו תופעת טבע  ,ואנו לא נשלי ע תופעה חריגה זו.
. 15

ואמנ ,לדעתנו אי דחיות שירות ופטורי הניתני לבני ישיבה עולי בקנה אחד

לא ע היותה של המדינה מדינה יהודית ולא ע היותה מדינה דמוקרטית  .הבה נפתח
בשאלה א מתיישב הוא חוק דחיית השירות ע היותה של ישראל מדינה יהודית .

היותה של ישראל מדינה יהודית וחוק דחיית השירות " היסוד היהודי"הלאומי

. 16

הא הוראות חוק דחיית השירות עולות בקנה אחד ע היותה של ישראל מדינה

יהוד ית ? תשובתנו לשאלה היא בשלילה נחרצת .
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שאלה ראשונה היא  ,מה משמיעה אותנו האמירה כי מדינת ישראל היא " מדינה
יהודית " ? ראשית דבר נאמר  ,כי " דבר היותה של ישראל מדינה יהודית  ,מצוי ביסוד קיומנו
כא  ...הע היהודי הקי את המדינה היהודית  .זו הראשית וממנה נ משי( בדר(" ) רע" א
 2316/96איזקסו נ ' רש המפלגות  ,פ" ד נ ' ) .( 548 , 547 , 529 ( 2ופירוש המושג מדינה
יהודית הוא  ,בראש ובראשונה ,מימושו של חלו דורות  ,הקמתו וקיומו של בית לאומי
לע היהודי  .הע היהודי ע למוד סבל הוא .ע הוא שנרד* בארצות מושבו ,בגולה,
מאות ואלפי  בשני  כ( ג בימינו שלנו  והמדינה ה " יהודית "  ,המדינה היהודית
האחת והיחידה הקיימת על פני הגלובוס  ,נועדה לקב& אותו מכל גלויותיו  ,לקיי בידו
זכות להגדרה עצמית ולית מנוח לראשו ולגופו העיי*  " .מדינה יהודית " נועדה  ,אפוא ,
למימוש זכותו הטבעית וההיסטורית של הע היהודי לכונ מדינה משלו ,מדינה שתהא לו
מיקלט ותהווה בית ומג לכל אות יהודי הפזורי ברחבי העול  .זו תמצית הווייתה של
מדינת ישראל  .זה ה   rasion d’êtreלקיומה  .ותמצית הווייה זו של המדינה מחייבת  ,כמו
מעצמה  ,כי יהודיות המדינה תתבטא ברוב יהודי מסיבי  ,שכ רק רוב יהודי מסיבי יהיה
בכוחו להמשי( ולקיי את המדינה כגו* יהודי חי ונוש .לא נתכחש  ,כמוב  ,לערכי
נוספי שביהודיות המדינה  כ( ,למשל  ,השפה העברית  ואול אנו ביקשנו לדבר
בתמצית שבתמצית  ,במידת הטוהר הנעלה ביותר של ההוויה בישראל  .ואיד(  ,פירושה הוא
 זיל גמור  .רא ו  ,למשל  :ההכרזה על הקמת המדינה ; ע "ב  11280/02ועדת הבחירות
המרכזית נ' טיבי  ,פ" ד נ " ז ) ; 66 , 22 ,1 ( 4רע " א  2316/96איזקסו נ' רש המפלגות  ,פ " ד
נ ) ; 547 , 529 ( 2בג " &  6698/95קעדא נ' מינהל מקרקעי ישראל  ,פ " ד נד ) ; 281 , 258 ( 1
מנח ֵא לו  ,רב שיח ציבורי :מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ) תשנ" ז ; 19 , ( 1997
בג "&  5026/04דיזיי  " 22דלוקס רהיטי בע"מ נ ' שר התעשייה ,המסחר והתעסוקה ) טר
פורס ( ; רובינשטיי ומדינה  ,פרק  318 , 6ואיל( ; א ' ברק  ,פרשנות תכליתית במשפט
) תשס " ג . 452453 , ( 2003
קיומה של מדינת ישראל כמישכנו של הע היהודי והיותה בית ועיר מיקלט
. 17
ליהודי הנרדפי א( בשל יהדות  ,מהווה אפוא ער( עליו שיש להג עליו בכל מאו ֵד נו.
א כ( על דר( הכלל  ,לא כל שכ שדווקא בשל היותה מדינה יהודית נתונה ישראל
לאיומי  איומי קיו ממש  בידי המבקשי להאבידה  .וא בכ( אי די  ,יודעי  אנו
כולנו על הטרור המכה בנו בלי רח  ,בזקני בנשי ובט* ללא הבחנה  .כנגד כל אלה  ,כנגד
כל אות איומי  ,רק מנגנוני הביטחו יגנו עלינו  ,ובראש צבא הגנה לישראל  .רק אלה
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בכוח למנוע את מימוש של האיומי .צה " ל הוא אפוא כלי ראשו במעלה להבטחת
המש( קיומה של המדינה היהודית  .וא אי אני לי  מי לי  .באי צה "ל יקומו אויבי
המדינה היהודית ויכו בה  .באי צה "ל לא תהיה עוד מדינה יהודית  .החובה לשרת בצה " ל
נועדה אפוא לממש את הזכות הנתונה ליחיד ולמדינה  זכות ההישרדות והזכות להגנה
עצמית  .חובה זו ,כנדרש מ הצור(  ,מוטלת על כל מי שי כולי להחזיק נשק ביד  .אכ ,
משידענו כי הער( ממנו נגזרת החובה הוא ער( ההגנה העצמית וההישרדות  ער( יסוד
שאי נעלה הימנו  נוסי* ונדע כי עוצמתה של החובה לשרת בצבא מ הגבוהות
שבעוצמות היא .מדברי אנו בחובה "חזקה "  ,בחובת  תשתית  ,חובת יסוד  .על כ( נוסי*
עוד  ,כי מ ימושה של חובה זו מטיל על היחיד נטל כבד עד למאד  ,שהרי לעיתי נדרש
היחיד לסכ את חייו במהל( מימושה של החובה  .שני שיקולי אלה במישקל במצטבר :
מישקלה של החובה לשרת בצבא ועימו הנטל שמילוי חובה זו מטיל על היחיד  ,משליכי
במישרי על דר( חלוקתה של החובה בי יחידי ה כלל  .פירוש  :חובה זו חייבי לשאת בה 
על דר( העיקרו  כל בני החברה  ,איש לא נעדר  .ואמנ ,ככל שיכבד ויל( הנטל על כל
יחיד ויחיד ; וככל שההצדקה לקיומה של החובה כבדה ומשמעותית היא; כ תידרש כמו 
מאליה מסקנה כי בנטל החובה ישאו בני החברה בשיוויו  .ההישרדות וההגנה ה עצמית  ,כל
בני החברה נדרשי לה וממילא ישאו בנטל כל יחידי החברה כול .
ביודענו כל אלה  ,נתקשיתי להבי מני נטלה הכנסת סמכות וזכות מוסרית לפטור
עשרות אלפי צעירי משירות בצה " ל  ,ולו לחמש שני הראשונות שהוקצבו לחוק דחיית

השירות .כפי שנראה עוד להל  ,אי לה לכנסת הכוח והסמכות לבטל את המדינה  .באותה
רוח נֹאמר  ,כי אי לה לכנסת הכוח והסמכות לפגוע בכוח המג של המדינה על דר( של
שיחרור עשרות אלפי צעירי משירות בצה " ל  ,וא* לא הסמכות להורות כי בנטל ההגנה על
המדינה לא ישא הציבור כולו אלא חלקו של הציבור בלבד .
עד כא  " מדינה יהודית " כבית לאומי ליהודי  ,ואותה מסקנה תידרש ג מלימוד
. 18
מורשת ישראל לדורותיה .

היותה של ישראל מדינה יהודית וחוק דחיית השירות " היסוד של מורשת ישראל
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מורשת ישראל מורה אותנו כי נטל המלחמה חייב שיהא מוטל על כל בני העדה .
. 19
מסורת זו ,שישראל ערבי זה בזה במלחמה; כי חובה היא המוטלת על ישראל לעזור איש
לרעהו ; כי חייבי ישראל להילח איש בעבור רעהו ; מלווה אותנו מימי קד  .ובאומרנו
ימי קד  ,כוונתנו היא לעת שיבתנו באר&  ,באות תקופות שבה היינו אנו האחראי לחיינו
ולגורלנו  .כ( היה לעת כיבו ש האר& בימי יהושע  ,שבני גד ובני ראוב ) וחצי שבט המנשה(
ביקשו להתיישב בעבר הירד מזרחה ,א( משה לא התיר לה כ( להתנחל אלא לאחר
שיצאו חלו& לפני ע ישראל למלחמה על עבר הירד מערבה :

?מ ְק נֶה ַר ב ָה יָה ִל ְב נֵי רְ א? ֵב  ְו לִ ְב נֵי גָד ָע צ? ְמ אֹד ַו ִ Aרְ א ?
ִ
ַע זֵר ְו ֶא ת  ֶא ֶר & ִ Eלְ ָע ד ְו ִה ֵDה ַה ָ Cקְ Bמ קִ Bמ ְק נֶה.
ֶא ת  ֶא ֶר & י ְ
מֹ Fה ְו ֶא ל  ֶא לְ ָע זָר
ַֹAאמ ר? ֶא ל  ֶ
?ב נֵי רְ א? ֵב  ו ְ
ַו ָAבֹא? ְב נֵי גָד ְ
ַה ֵ ֹGה  ְו ֶא ל  ְנ ִ Hי ֵא י ָה ֵע ָד ה ֵל אמֹר .
ַֹAאמ ר? ִא   ָמ ָצ אנ? ֵח  ְֵ 9ע י נֶי ָ( יֶ  Iַ Jא ת  ָה ֶ Lר & ַה ֹKאת
 ...ו ְ
מֹ Fה
ַֹAאמ ר ֶ
ֲב ֵר נ? ֶא ת  ַה ַAרְ ֵ .  Nו ֶ
ַל ֲע ָב ֶד י ָ( ַל ֲא Jח ָKה Mל  ַ Iע ִ
Mח י ֶכ  יָבֹא? ַל ְִ Cל ָח ָמ ה ְו  Iֶ M
לִ ְב נֵי גָד ְו לִ ְב נֵי רְ א? ֵב  ַה ֵ
ֵ Fְ Iב? פֹה .
ַֹAאמ ר? ְ ִEד רֹת צֹא ִנ ְב נֶה לְ ִמ ְק נֵנ? ֹOה ְו ָע רִ י
ַ ...ו ִֵ ?F Eְ Aא ָל יו ו ְ
ֵח ֵל & Jח ִ Fי ִל ְפ נֵי ְ 9נֵי ִי ְָ Hר ֵא ל ַע ד ֲא ֶ Fר ִא  
ַח נ? נ ָ
לְ ַט ֵ Oנ? ַ .ו ֲא נ ְ
יֵֹ Fב י
ָ Fב ַט ֵ Oנ? ְָ 9ע ֵר י ַה ְִ Cב ָצ ר ִמ ְ Oנֵי ְ
קBמ  ְו י ַ
ֲב יאֹ נֶ Jא ל  ְמ ָ
הִ
ַח ל ְ 9נֵי ִי ְָ Hר ֵא ל ִא יF
ָה ֶ Lר &  .לֹא נָ?Fב ֶא ל  ָ Iֵ 9ינ? ַע ד ִה ְת נ ֵ
ַנ ֲח ָל ת ִG .Bי לֹא ִנ ְנ ַח ל ִא ֵָ  Iמ ֵע ֶב ר ַל ַAרְ ֵָ  Nו ָה ְל Lה ִ Gי ָב Lה
ַנ ֲח ָל ֵת נ? ֵא ֵל ינ? ֵמ ֵע ֶב ר ַה ַAרְ ִֵ  Nמ ְז ָר ָח ה .
מֹ Fה ִא   ַ Iעֲֶ ?Hא ת  ַה ָָ Nב ר ַה ֶKה ִא   ֵָ Iח ְל צ?
ַֹAאמ ר ֲא ֵל י ֶה  ֶ
ו ֶ
לִ ְפ נֵי ְי ה וָה ַל ְִ Cל ָח ָמ ה ְ .ו ָע ַב ר ָל ֶכ  ָ Gל  ָח ל?& ֶא ת  ַה ַAרְ ֵ  Nלִ ְפ נֵי
ה ' ַע ד הBרִ יֶ BFא ת אֹ ְי ָב יו ִ ,מ ָ Oנָיוְ .ו ִנ כְ ְ Fָ 9ה ָה ֶ Lר & לִ ְפ נֵי ה '
?מ ִָ Hְ Aר ֵא ל ְו ָה ְי ָת ה ָה ֶ Lר &
Mח ר ָ FJ Iב? ִו ְה ִי י ֶת  ְנ ִק ִֵ  Aמ ה' ִ
ְו ַ
ַה ֹKאת ָל ֶכ  ַל ֲא Jח ָKה ִל ְפ נֵי ה 'ְ .ו ִא  לֹא ַת עֲִ  Gֵ ?Hה ֵDה
את ֶכ  ֲא ֶ Fר ְִ Iמ ָצ א ֶא ְת ֶכ  .
ֲח ָט א ֶת  ַל ה ' ?דְ ע? ַח ְַ P
מֹ Fה ֵל אמֹר ֲע ָב ֶד י ָ( יַ עֲ?H
?ב נֵי רְ א? ֵב  ֶא ל  ֶ
ַֹAאמ ר ְ 9נֵי גָד ְ
 ...ו ֶ
ָ Fינ? ִמ ְק נֵנ? ְו ָכ ל  ְֶ 9ה ְמ ֵ Iנ? ִי ְה י? 
ֲ Fר ֲא דֹ ִנ י ְמ ַצ ?ֶה ַ .ט ֵ Oנ? נ ֵ
ַ Gא ֶ
ָָ 9ְ  Fע ֵר י ַה ִ Eלְ ָע ד ַ .ו ֲע ָב ֶד י ָ( יַ ַע ְב ר? ָ Gל  ֲח ל?& ָצ ָב א ִ ,ל ְפ נֵי ה '
ַל ְִ Cל ָח ָמ ה ֲַ Gא ֶ Fר ֲא דֹ ִנ י ֵ ֹNב ר .
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הַ FBע ִ   9נ?
מֹ Fה ֵא ת ֶא לְ ָע זָר ַה ֵ ֹGה  ְו ֵא ת ְי J
ַו ְי ַצ ו ָל ֶה  ֶ
מֹ Fה ֲא ֵל ֶה 
ַֹAאמ ר ֶ
א Fי אֲבBת ַה ַBP Cת לִ ְב נֵי ִי ְָ Hר ֵא ל  .ו ֶ
ְו ֶא ת  ָר ֵ
?ב נֵי רְ א? ֵב  ִא ְֶ Iכ  ֶא ת  ַה ַAרְ ֵ Gָ  Nל  ָח ל?&
ִא  יַ ַע ְב ר? ְב נֵי  ָג ד ְ
ַל ְִ Cל ָח ָמ ה לִ ְפ נֵי ה ' ְו ִנ ְכ ְ Fָ 9ה ָה ֶ Lר & לִ ְפ נֵי ֶכ  ? ְנ ַת ֶָ  Iל ֶה  ֶא ת 
ל?צ י ִא ְֶ Iכ 
ֶא ֶר & ַה ְִ Eל ָע ד ַל ֲא Jח ָKה ְ .ו ִא  לֹא יַ ַע ְב ר? ֲח ִ
ְו נֹא ֲח ז? ְב תֹכְ ֶכ  ֶ 9ְ ,א ֶר & ָ ְGנ ַע  .
?ב נֵי רְ א? ֵב  ֵל אמֹר ֵא ת ֲא ֶ Fר  9ֶ ִNר ה' ֶא ל 
ַו  ַAעֲנ? ְב נֵי גָד ְ
ל?צ י לִ ְפ נֵי ה ' ֶא ֶר & ְָ Gנ ַע 
ַח נ? ַנ עֲבֹר ֲח ִ
ֲ Hה  .נ ְ
ֲע ָב ֶד י ָ( ֵַ  Gנ ע ֶ
ְו ִא ָ Iנ? ֲא Jח ַKת ַנ ֲח ָל ֵת נ? ֵמ ֵע ֶב ר ַל ַAרְ ֵ.  N
)במדבר לב  ,א ב  ,ה  ו  ,טז כג  ,כה כז  ,לא  לב (.

וא עינינו לא ָ Gה? וליבנו לא נאט  ,נזכור את אזהרת משה לבני ראוב ולבני גד :
א לא ֵָ Iח ְל צ? לעזרת אחיכ למלחמה ; א לא תעברו חלו& את הירד לפני אחיכ
למלחמה:
][ ִא  לֹא ַת עֲִ  Gֵ ?Hה ֵDה ֲח ָט א ֶת  ַל ה '
את ֶכ  ֲא ֶ Fר ְִ Iמ ָצ א ֶא ְת ֶכ  .
?דְ ע? ַח ְַ P

ראו עוד  :דברי ב  ,ט " ו כ ' .
. 20

כ( היה א* שעה שבני ישראל נלחמו  בהנהגת דבורה הנביאה וברק ב אבינוע 

ביבי מל( כנע ובשר  צבאו סיסרא  .לאחר הניצחו ההיסטורי על יבי  ,שוררו דבורה
הנביאה וברק ב אבינוע את שירת הניצחו ,ובה שיבחו את המתנדבי  בע וגינו את מי
שנחבאו בבית :
ַו ָ Fַ Iר  ְNבָ Bר ה ? ָב ָר ק ֲֶ   9א ִב ינֹ ַע  ַַ BA 9ה ה?א ֵל אמֹר ְ 9ִ .פ רֹ ַע
חBק ֵק י ִי ְָ Hר ֵא ל
ְָ Oר עBת ְִ 9י ְָ Hר ֵא ל ְִ 9ה ְת ַנ ֵ Nב ָע  ָ 9רְ כ? ה ' ְ ... .ל ְ
ֲמ ֵל ק
ִַ Nב י ָָ 9ע  ָ 9רְ כ? ה ' ִ ... .מ ִ Dי ֶא ְפ ַר ִי  ָ Fרְ ָ 9ַ  Fע ָ
ַה ְִ Cת נ ְ
?מ ְ Kב? Jל 
חֹק ִק י ִ
ֲמ ֶמ י ָ( ִמ ִ Dי ָמ כִ יר יָרְ ד? ְמ ְ
ָמ י ַ 9ע ָ
ֲ Mח ֶר י ָ( ִב ְנ י ִ
ְו ַָ Hר י ְִ 9י ָ Qש ָכ ר ִע   ְNבֹ ָר ה
מִֹ Fכ י ְֶ Fֵ 9ב ט סֹ ֵפ ר .
ְ
ְו ִי ָ Qש ָכ ר ֵָ 9ָ  Gר ק ֵָ 9ע ֶמ ק  Rַ FJח ְַ 9ר ְג ָל יו ְ 9ִ .פ ַל BEת רְ א? ֵב 
ְָ Fב ָ 9ֵ Iי ַה ִַ Oְ Fְ Cת ִי  ִל ְ Fמֹ ַע
ְ Eדֹלִ י ִח ְק ֵק י ֵל ב ָ .ל ָ Cה י ַ
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דBל י ִח ְק ֵר י ֵל ב  Eִ .לְ ָע ד
ְ Fרִ קBת ֲע ָד רִ י ִל ְפ ַל BEת רְ א? ֵב  ְִ E
ָ Fב
 FLר י ַ
ֵ
ְֵ 9ע ֶב ר ַה ַAרְ ֵֵ Fָ  Nכ  ְו ָד  ָל ָ Cה יָג?ר ֳא ִנ BAת
ַפ BF
ַ Cי ְו ַע ל ִמ ְפ ָר ָצ יו ִי ְְ .BG Fז Jב ל? ַע  ֵח ֵר * נ ְ
לְ ח *Bי ִ
Lמ ר ַמ לְ ְ(M
רBמ י ֶָ Hד ה  ... .אBר? ֵמ רBז ַ
ַפ ָ Iלִ י ַע ל ְמ ֵ
ָל מ?ת ְו נ ְ
יֶֹ Fב י ָה ִ Gי לֹא  ָב א? ְל ֶע ְז ַר ת ה ' לְ ֶע ְז ַר ת ה '
ה ' אֹר? LרBר ְ
ַB9 Eִ 9רִ י .

הנה ה מי שחרפו נפש  :בני אפרי  ,בני בנימי ,בני מנשה ) מכ יר ( שישבו מערבה לירד ,
בני זבולו ,בני יששכר  ,בני נפתלי  .והנה ה השבטי המשתמטי :בני ראוב  ,בני גד ,בני
חצי המנשה ) גלעד ( שישבו בעבר הירד מזרחה ,בני ד ,בני אשר ,תושבי מרוז  .כ( היה
לאחר שע ישראל התנחל באר& ישראל  ,באר& האבות .
האמנ נאמר על ב ני הישיבות שתורת אומנות  כדברי ההתרסה של משה כלפי
שבטי ראוב  ,גד וחצי המנשה  כי " אחיכ יבואו למלחמה ואת תשבו פה "? האמנ
היגענו בימינו אל המנוחה ואל הנחלה? האמנ שקטה האר& ארבעי שנה ? ארבעי יו ?
הא ההולכי לשרת בצבא ה שכירי חרב  ,הֵ ְGר ִת י ו ַה ְֵ Oל ִת י  ,שיילחמו עבור מי שאינ
הולכי לשרת בצבא ?
. 21

ג באות תקופות היו מי שנפטרו משירות בצבא  :מי אשר בנה בית ולא חנכו ,מי

אשר נטע כר ולא חיללו  ,מי אשר ארש אשה ולא לקחה  .ובצד כל אלה  ,האיש הירא ור(
הלבב  .וכלשו התורה ) דברי כ  ,א  ,ה ט (:
 ִGי  ֵת ֵצ א ַל ִ Cלְ ָח ָמ ה ַע ל  אֹ ְי ֶב ָ( ְו ָר ִא י ָת ס?ס ָו ֶר ֶכ ב ַע  ַר ב ִמ ְ(ָ C
לֹא ִת י ָר א ֵמ ֶה   ִGי ה ' אֱלֹ ֶה י ָ( ִע ַָ ְ( Cה ַַ Cע לְ ָ( ֵמ ֶא ֶר & ִמ ְצ ָר ִי  .
ֹUט רִ י ֶא ל  ָה ָע  ֵל אמֹר ִמ י  ָה ִא יֲ Fא ֶ Fר ָ 9נָה
ְ ...ו דִ ְ 9ר? ַה ְ
ַב ִי ת  ָח ָד ְ Fו לֹא ֲח נָכ Bיֵ ֵל (ְ ְו יָֹFב ְל ֵב ית  Oֶ Bיָמ?ת ַ Cִ 9לְ ָח ָמ ה
ָט ע ֶֶ Gר  ְו לֹא ִח  ְRלו
?מ י  ָה ִא יֲ Fא ֶ Fר  נ ַ
ַח ְנ ֶכ ִ .?D
Mח ר י ְ
ְו ִא יֵ F
Mח ר ְי ַח ֶ ְRל . ?D
יֵ ֵל ְ( ְו יָֹFב לְ ֵב ית  Oֶ Bיָמ?ת ְַ Cִ 9ל ָח ָמ ה ְו ִא יֵ F
?מ י  ָה ִא יֲ Fא ֶ Fר  ֵא ַר ִ Hא ָ Uה ְו לֹא ְל ָק ָח  Vיֵ ֵל ְ( ְו יָֹFב לְ ֵב יתB
ִ
ֹUט רִ י
ָס פ? ַה ְ
Mח ר ִי ֶָ Wח ָDה ְ .ו י ְ
ֶ  Oיָמ?ת ַ Cִ 9לְ ָח ָמ ה ְו ִא יֵ F
Lמ ר? ִמ י  ָה ִא יַ Fה ֵ ָAר א ְו ַר ְ( ַה ֵָ Rב ב יֵ ֵל (ְ
לְ ַד ֵ 9ר ֶא ל  ָה ָע  ְו ְ
ְו יָֹFב לְ ֵב יתְ Bו לֹא ִי ַ Cס ֶא ת לְ ַב ב ֶא ָח יו ִ Gלְ ָב בְ . Bו ָה יָה ְַ Gכ ֹRת
ֹUט רִ י ְל ַד ֵ 9ר ֶא ל  ָה ָע  ? ָפ ְק ד? ֵָ Hר י ְצ ָב אBת ְ 9רֹאָ Fה ָע  .
ַה ְ
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ועוד ) ש ,כד  ,ה (:
 ִGי  ִי ַ Wח ִא יִ Fא ָ Uה ֲח ָד ָ Fה לֹא יֵ ֵצ א ַָ Xָ 9ב א ְו לֹא יַ עֲבֹר ָע ָל יו
ָק י ִי ְה יֶה לְ ֵב ית Fָ Bנָה ֶא ָח ת ְו ִ Cַ Hח ֶא ת  ִא ְBI F
לְ ָכ ל  ָָ Nב ר נ ִ
ֲא ֶ Fר  ָל ָק ח .

מוסיפה המישנה ומלמדת אותנו )סוטה  ,פרק ח ' מישנה ו ומישנה ז (  ,כי כל פטורי
אלה כול אינ אמורי אלא במלחמת רשות  מלחמה שיוזמי ישראל להרחיב את
גבול ; ואילו במלחמת מיצווה  מילחמת כיבוש האר& בימי יהושע  ,מלחמה בעמלק או
מלחמת מג  הכל ייצאו למלחמה:
ֹUט רִ י לְ ַד ֵ 9ר ֶא ל  ָה ָע  ? ָפ ְק ד? ֵָ Hר י ְצ ָב אBת
ְו ָה יָ ה ַ ְGכ ֹRת ַה ְ
ְ 9רֹאָ Fה ָע   Cֶ 9ַ ...ה ְד ָב רִ י ֲא מ?רִ י ] שיש חוזרי מ
המערכה ויש שאינ יוצאי כלל למלחמה [ ?  ְִ 9מ לְ ֶח ֶמ ת
ֲפ ָ ?Rח ָת 
יBצ ִא י  ,א ִ
ָה רְ ?Fת ֲ ,א ָב ל ְִ 9מ ְל ֶח ֶמ ת ִמ ְצ וָה  ַה ֹGל ְ
Lמ ר ַר ִ 9י ְי ה? ָד ה  Cֶ 9ַ :ה ְד ָב רִ י
ֵמ ֶח ְד רְ Bו ַכ ָ Rה ֵמ Jח ָָ Oת ַ . V
ֲא מ?רִ י ? ְִ 9מ לְ ֶח ֶמ ת ִמ ְצ וָה ] שהיא מלחמת רשות אליבא
ֲפ ָ ?Rח ָת 
יBצ ִא י  ,א ִ
דחכמי [ ֲ ,א ָב ל ְִ 9מ ְל ֶח ֶמ ת חָ Bב ה ַה ֹGל ְ
ֵמ ֶח ְד רְ Bו ַכ ָ Rה ֵמ Jח ָָ Oת . V

ופירשה הגמרא )סוטה ,מד ע " ב (:
יBח נָ  :רְ ?Fת ְַ Nר ָ 9נַ  זִ Bה יא ִמ ְצ וָה ְַ Nר ִ 9י
Lמ ר ַר ִ 9י ָ
ַ
ְי ה? ָד ה ִ ,מ ְצ וָה ַ ְNר ָ 9נַ  זִ Bה יא חָ Bב ה ְַ Nר ִ 9י ְי ה? ָד ה .

וכביאור קהתי  " :בעיקר הדי אי הבדל בי רבי יהודה לחכמי".
כ ה דברי הרמב"  בספר שופט י  ,הילכות מלכי  ,פרק חמישי  ,הלכה ב ' :
ִמ לְ ֶח ֶמ ת ִמ ְצ וָה ֵא ינָ Bצ רִ י(ְ ִל BPל ָ V 9רְ ?Fת ֵ 9ית ִ Nי ֶ ,א ָ Rא
יֵ Bצ א ֵמ ַע ְצ מָ 9ְ Bכ ל  ֵע ת ְו כֶ Bפ ה ָה ָע  ָל ֵצ את ֲ .א ָב ל ִמ לְ ֶח ֶמ ת
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מBצ יא ָה ָע  ֶָ V 9א ָ Rא ַע ל ִ Oי ֵב ית ִ Nי ֶ Fל
ִ
ָה רְ ?Fת ֵא ינB
ְִ Fב ִע י ְו ֶא ָח ד .

ובפרק שביעי  ,הלכה ד ' :
יBצ ִא י ַו ֲא ִפ ָ ?Rח ָת  ֵמ ֶח ְד רְ Bו ַכ ָ Rה
ִ 9ְ ...מ לְ ֶח ֶמ ת ִמ ְצ וָה  ַה ֹGל ְ
ֵמ Jח ָָ Oת . V

מלחמה שאנו לוחמי בימי אלה ומאז הקמתה של ישראל  ,הכל יודעי כי מלחמת מג
היא  .ומלחמת מג  הכל אמורי ליטול בה חלק .
. 22

ראוי לנו שנזכור ונשנ דברי שאמר  בהקשר זה של מורשת ישראל  ראש

הממשלה ושר הביטחו דוד ב גוריו  ,לעת דיו בכנסת על אודות תיקו לחוק שירות
הביטחו .וכה אמר ראש הממשלה )" דברי הכנסת " מיו  13באוקטובר  , 1958כר( 13 , 25
:( 12
קודמי ] חבר הכנסת זלמ ב יעקב  ,נציג אגודת ישראל
ופועלי אגודת ישראל [ נגע בשאלה שאי אנו יכולי לעבור
עליה בשתיקה  ,והדוגמה בה הוא מסתייע אינה במקומה .
המשל שהביא היה מ החורב  ,ואז נשארה יבנה בלבד .
אול א נפתח את ספר יהושע ב  נו נראה ,כי היה צבא
והוא לח ולא הסתפקו בבית מדרש או בישיבה  .אני רוחש
כבוד רב לדבריו ולרחשי לבבו של בא כוח האגודה  ,א(
מעז אני להגיד כי לימוד תורה כולל ג תורת הגנת האר& ,
אחרת  לקויה התורה ופגומה.
איני רוצה להתווכח על הלכות  ,כי בכנסת אי קובעי מהי
ההלכה  .אני יודע אנשי שבתוק* החוק התחמקו משירות
במלחמת ה קוממיות ,א כי זה היה בניגוד להלכה  .ההלכה
אומרת כי 'במלחמת מצווה הכל יוצאי  ,אפילו חת מחדרו
וכלה מחופתה '  זוהי ההלכה  ,ומכיוו שיש עכשיו אלפי
בחורי ישיבה טעו הדבר עיו .
ע הקמת המדינה דיברו אתי על בחורי הישיבה אחד
מגדולי היהדות והתורה בימינו הרב מימו וג הרב יצחק
מאיר לוי  .ה אמרו :היות ונחרבו כל מקומות התורה
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בגולה וזו האר& היחידה בה נשארו ישיבות והלומדי
מועטי  ,יש לשחרר משירות צבאי  .דבריה נתקבלו על
דעתי  .נדמה היה לי כי ה צודקי  ,ונתתי הוראה לשחרר
בחורי ישיבה  .בינתיי נשנו הדברי  .יש כבר אלפי בחו רי
ישיבה  ,ג באר& וג בתפוצות  .אני מסופק א ממלאי אנו
חובתנו ,ולא רק לע  ,אלא יש ג חובה ליחיד  .אותה א
שכולה שבניה נפלו תאמר  :ייתכ שאילו היו ע בני עוד
בחורי אחדי לא היה נופל  .הא לגבי הגנת הע יש 'גוי
של שבת '? האי זאת חובת כל אחד ?
כאד המבי ומכב ד מאד את רחשי לב של חברי ' אגודת
ישראל ' ,אני מציע שתעיינו בדבר הזה  .אי אנו רוצי
בחורב בית שלישי .
......................
אי אנו רוצי לחזור לימי יוחנ ב זכאי  .אנו חיי בתקופה
אחרת  .לא בכל תקופה התנהגו כרבי יוחנ ב זכאי .
כמאתיי שנה לפניו היה אד ג דול ושמו מתתיהו
החשמונאי  ,והוא אמר :מלחמה .בניו קמו ,נלחמו והצילו
את ע ישראל  ,וה היו חיילי א* על פי שהיו כוהני .

דברי כדורבנות  .ומדבר אלינו מי שהורה  ,סמו( לאחר הקמת המדינה  ,על שיחרור של
בני ישיבה משירות בצבא  .אלא שהמציאות נשתנתה ,כ( מודיענו דוד ב  גוריו ,ראש
הממשלה ושר הביטחו בשנת  , 1958ולו משו ש " יש כבר אלפי בחורי ישיבה  ,ג באר&
וג בתפוצות " .ודומני שאי צור( בדמיו מפליג כדי לשער מה היה אומר ב גוריו לו
דיווחנו לו שהמדובר כיו הוא ביותר מ  45,000בני ישיבה הפטורי משירות בצבא  .ב 
גוריו שלח עשרות אלפי צעירי אל מול פני המלחמה החזקה  ,ומרגש לקרוא את דבריו על
אותה א ַש ָ ?Gל ה שבניה נפלו בקרב .
לימוד תורה ,כולנו נסכי  ,מהווה שיקול לגיטימי וראוי בשיקולי הרשות המוסמכת
. 23
לדחות תחילת שירותו של צעיר בצבא  " .דחייה"  למותר לומר  במידה הראויה  ,דהיינו:
כל עוד אי הדחייה מפקיעה עצמה מגידרו של מושג הדחייה  .ע זאת ,אתקשה לקבל 
כדברו ובדרכו של חוק דחיית השירות  כי צעירי בני גיוס  ,בהמוניה  ,יזכו הלכה למעשה
כבר בתחילת דרכ לפטור משירות צבאי  .ג לעת פריחת של הישיבות הגדולות בבבל :
ישיבות סורא  ,פומבדי תא ונהרדעא  מ המפוארות שבישיבות מעול  לא למדו בה  ,בה 
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בעת  ,למעלה מ   45,000תלמידי  ,ולא עוד אלא ללא מיגבלות של זמ  .ואול עיקר הוא
בכ(  ,שהטועני לזכות של בני ישיבה לדחיית פטור  ,מעלימי עי מ הרקע החברתי
והמדיני שבישראל דהאידנא.
ישראל בימינ ו אינה כליטא  ,כפולניה או כרוסיה במאות השני האחרונות  .א* לא
. 24
כבבל בשעתה  .בליטא  ,בפולניה  ,ברוסיה  כ( היה בבבל וכ( היה בכל העול חו& לישראל
 חיו היהודי את חייה בעיקר בתחומי המחיה שהוקצו לה  ,והיה זה השליט הלא יהודי
של המדינה  או של הנסיכות  שנטל אחריות על שיכמו ג על ענייני החו& ג על נושאי
הביטחו .מטעמי אלה  ,טעמי מוצדקי לעצמ  ,סירבו היהודי  א( נאלצו  ליטול
חלק במילחמות לא לה  .כ( היה ברוסיה ובאימפריה האוסטרו הונגרית )עיינו ער( :
אביגדור המאירי ( וכ( היה באימפריה התורקית העת ' מנית  .כ( היה בעבר  .כהיו הזה חיי
אנו במדינתנו שלנו ,והאחריות לניהול המדינה  לרבות בנושאי ביטחו  מוטלת זו הפע
עלינו  .כיצד נוכל  ,אפוא  ,ללמוד היקש מישיבות ליטא ופולניה ורוסיה ? הרקע החברתי
והמדיני שונה בתכלית  ,והמסקנות הנגזרות מכ( א* ה שונות בהכרח .
נמצא לנו  ,אפוא  ,כי ג ההיבט של " מורשת ישראל " ִָ 9ע י ָק ר של " מדינה יהודית " 
. 25
כמוהו כהיבט הבית הלאומי והמיקלט לפזורי ישראל  מחייב על דר( העיקרו גיוס של
בני ישיבה לצבא  .כדי שיוכלו להג על בית  .כדי שצעירי בני גיל לא יהיו במעמד של
והֵ Oל ִת י שיאולצו להג עליה בעו ד ה עצמ יושבי בהשקט ובביטחה שוקדי
הֵ Gר ִת י ְ
ְ
על תלמוד  .המיבח לחובת של בני ישיבה להתגייס לצבא מיבח פשוט וברור הוא  :נניח
כי בדרכ של בני הישיבה ילכו עוד עשרות עשרות אלפי של מועמדי לשירות ביטחו.
א כ( יהיה  ,מי יג על המדינה? מי יג על בני הישיבה ועל משפחותיה? השאלה שאלה
והתשובה בה  .ונדגיש  :חר* כל דברי שאמרנו  ,נית לשקול הסדר לדחיית שירות א
ידובר במיכסה מצומצמת וידועה מראש של בני ישיבה ; כ(  א( לא אחרת .
עד כא  ישראל כ" מדינה יהודית"  ,בי " יהודית" בהיבט הלאומי ובי " יהודית "
. 26
בהיבט מורשת ישראל  .ג כ( וג כ(  ,בהתירו לפטור משירות בצה" ל עשרות עשרות
אלפי של בני ישיבה שתורת אומנות ,עומד חוק דחיית השירות בסתירה בולטת ובלתי
ניתנת לגישור לער( היסוד של היות ישראל " מדינה יהודית" .ובהיותו מה שהוא  נדו
הוא לביטול מעיקרו .
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נעבור עתה אל הער( השנ י שמדינת ישראל בנויה עליו  ,והוא  ,היותה של המדינה
מדינה דמוקרטית .

היותה של ישראל מדינה דמוקרטית וחוק דחיית השירות

מדינת ישראל תוסי* ותתקיי כמתכונתה כיו רק א ישרור בה מישטר דמוקרטי.
. 27
שיטת המישטר הדמוקרטית היא יסוד מיסודותיה של המדינה .מושג הדמוקרטיה מושג
רב פני הוא ,ואנו ענייננו עתה הוא בעיקרי שהדמוקרטיה בנויה עליה  ,באות אבני"
יסוד העושות מישטר להיותו למישטר דמוקרטי  .ע אלה יימנו העיקרי הבאי  :ריבונות
הע  ,בחירות חופשיות ושוות בעיתי קבועות מראש ודעת הרוב מכריעה  ,הפרדת רשויות
וביזור סמכ ויות  ,שלטו החוק )במובנו המהותי (  ,עיקרי זכויות האד  ,רשות שופטת
עצמאית  .ראו :פרשת טיבי  ,ש  ) 2423 ,מפי הנשיא ברק (.
. 28

עיקרי אלה שבדמוקרטיה ַנ עֲלי ה מחוקי יסוד ולא כל שכ נעלי ה מחקיקה

מ המניי .שכ חוקי היסוד  בוודאי כ( חוקי מ  המניי  שו אבי את כוח מעיקרי
הדמוקרטיה  ,וממילא קדי ומשתחווי ה לפני אות עיקרי  .הנה כי כ  ,מכוח של
עיקרי הדמוקרטיה נבחרת הכנסת בבחירות דמוקרטיות  ,וסמכותה המשפטית  ,החברתית
והמוסרית לחוקק חוקי ולקבוע הסדרי ראשוניי שואבת את כוחה מעיקרי הדמוקרטיה
ומ ההסכמה החבר תית השוררי בחברה  .עיקרי אלה והסכמה זו מתירי לכנסת לפעול
בתוככי גבולות הדמוקרטיה עד אשר תמלא תקופת כהונתה כפי שנקבעה בחוק  .ברי  ,אפוא ,
כי אי הכנסת מוסמכת לבטל את הדמוקרטיה או לשנות שינוי מהותי בה  ,לא על דר(
הרחבת סמכויותיה ולא על דר( הארכת כהונתה מעבר לקבוע מראש בחוק  .כ אי
בסמכותה של הכנסת לשלול את זכויות היסוד של האד  .ראו עוד  :א ' ברק  ,פרשנות
במשפט :תורת הפרשנות הכללית . 626 ,
. 29

בפרשת בנק המזרחי עמדנו על היעדר סמכותה של הכנסת לפגוע בעיקרו של

שלטו הרוב  ,להארי( את מש( תקופת כהונתה ועוד  ,וכ( אמרנ ו בי שאר דברינו )ש,
:( 546 , 545 , 544
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כנסת פלונית מחוקקת חוק יסוד וקובעת בו כי תקופת
כהונתה שלה עצמה תורחב בארבע שני נוספות אל מעבר
לארבע השני שנקבעו בסעי*  8לחוק  יסוד  :הכנסת
)" תקופת כהונתה של הכנסת תהיה ארבע שני מיו
היבחרה "( .לשו אחר  :כנסת פלונית נבחרה לארבע שני
והנה אומרת היא לכה שמונה שני תמימות  .חוק זה ,
לדעתי  ,יהיה בלתי חוקי בעליל  מבחינה משפטית  ואפילו
יצביעו עבורו כל מאה ועשרי חברי הכנסת ) אשר יאמרו
להארי( את כהונת שלה ( .הע בחר בכנסת לארבע שני
בלבד  .הע לא נת יפוי כוח בידי הכנסת להארי( את
תקופת כהונתה שלה עצמה לארבע שני נוספות ...
ועוד  :כנסת פלונית מבקשת לחקוק חוק שלפיו יצומצ
מספר חברי הבית ויעמוד על תשעי חברי  .תחולת החוק
אמורה להיות לאלתר  ,ולפיו יסולקו מ הכנסת שלושי
חברי בהתא להשתייכות לסיעות ) Pro Rataדהיינ ו  ,אי
" הפליה " בי הסיעות ואי השתלטות של רוב על מיעוט (.
נמצא לנו ,איפוא  ,כי הע בחר במאה ועשרי חברי  אלה
ואלה  והנה באה הכנסת ומורדת במנדט שקיבלה מ הע .
חוק מעי  זה כי ייחקק  ,יהיה החוק מעבר לסמכותה של
הכנסת וערכו כחרס הנשבר  .החוק לא יתפוש מבחינה
משפט ית .
 ...בחוקקה לעצמה  ועל עצמה  אי הכנסת בלתי 
מוגבלת  ,על פי טבע של דברי  ,בסמכותה ובכוחה  .יש
עקרונות על  א תרצה  :עקרונות מסד  הטבועי בעצ
קיומה של הכנסת ; יש תכונות אופי השוכנות בגני של
הכנסת  בהיותה מה שהיא  ומאות עקרונות  ,מאות
תכונות ,לא תוכל הכנסת להשתחרר  .אות תכונות ה ה
הכנסת  .אחד מאות עקרונות הוא עקרו הרוב  ,ועקרו זה
ילמדנו כי מוסמכת היא הכנסת לכבול את סמכותה לשנות
חוקי עד לכדי  61חברי כנסת  .עד כא  ולא עוד  .אכ ,
עקרו הרוב  למעלה ולמטה  הינו מרכיב יסוד בשלטו 
החוק ובקיומו של מ ישטר דימוקרטי  .בלעדיו ייפרע ע
ובהיעדרו לא תיכו ממלכה  .איש לאהלי( ישראל  .עקרת את
שלטו הרוב מגופו של מישטר וידעת כי נטלת את נשמתה
של הדימוקרטיה  .עקרו הרוב שולט בכנסת א* היא והוא
בבחינת " גבוה מעל גבוה שומר " .שלטו החוק ישלוט ג
במחוקק  .חוק כי תחקוק הכנסת  חוק הוא לישראל  ,ובלבד
שלא יפגע בליבתה של הדימוקרטיה  ,בעקרו הרוב ; והכל ,
כמוב  ,בכפו* להוראות חוקה שנתקבלה כדי .
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בג 6427/02

כ( בכנסת המחוקקת לעצמה  שסמכויותיה מוגבלות  וכ( בכנסת המחוקקת בנושאי של
סידרי המישטר במדינה וזכויות היסוד של האד  .עקרו מסד הוא במדינה כי ִי BGנ? בה
שלוש רשויות; כי כל אחת מאות רשויות תהיה נפרדת משתי הרשויות האחרות וכי תחזיק
בכוחות ובסמכויות שיוחדו לה; וזו ליבתה של הדמוקרטיה  .הכנסת  ,על א* עליונותה
המוסדית כרשות מחוקקת  ,נעדרת היא סמכות לפגוע מהותית ברשויות השלטו האחרות,
לא כל שכ שאי היא מוסמכת לשלול את קיומ או לרוק אות מתוכנ  .פגיעה מהותית
בנוסחת שלוש הרשויות פירושה פגיעה אנושה בדמוקרטיה  ,והכנסת אסורה בכ(  " .מוחה
של הדימוקרטיה עשוי שלוש אונות :האונה המחוקקת  ,האונה המבצעת והאונה השופטת.
המוח  על שלוש האונות  הוא השולט על הגו*  ,נות  לגו* ִח ?Aת ומעצב את חייו .שיתקת
אחת משלוש אונות אלו  ,והדימוקרטיה נעלמה ואיננה" )פרשת ארפל  .( 630 ,כ(  ,למשל  ,א*
באי הוראת חוק מפורשת אסורה היא הכנסת לחוקק חוק המביא לפגיעה  ולו פגיעה
עקיפה  בעצ קיומה של הרשות השופטת  .חוק שכזה פירושו הוא ביטולה של
הדמ וקרטיה וזאת אי הכנסת מוסמכת לעשות  .הסברנו זאת בפרשת ארפל  ,בה נדרשנו
לסוגיית היעדר סמכותה של הכנסת לפגוע בזכות הגישה של הציבור לערכאות שיפוטיות
) ש :( 629 ,
 ...זכות הגישה לבית המשפט אי היא זכות יסוד
במובנו הרגיל של המושג זכות יסוד  .שייכת היא למיסדר
אומ ר אני 
נורמות אחר בשיטת המשפט  .נית לומר  וכ( ַ
כי נעלה היא על זכות יסוד  .לא עוד  ,אלא שקיומה הינו
תנאי הכרחי וחיוני לקיומ של שאר זכויות היסוד  .זכות
הגישה לבית המשפט הינה צינור החיי של בית  המשפט .
התשתית לקיומ של הרשות השופטת ושל שלטו החוק ...
חסי מת הדר( לבית משפט  בי במישרי בי בעקיפי  ולו
באורח חלקי  ,חותרת תחת ה  raison d'êtreשל הרשות
השופטת  .ופגיעה ברשות השופטת פירושה פגיעה ביסוד
הדמוקרטי של המדינה .באי רשות שופטת ,באי ביקורת
על מעשי הפרט והשילטו  ,ייפרע ע ותאבד ממלכה  .באי
ביקורת שיפוטי ת יאבד שלטו החוק ותיעלמנה זכויות 
היסוד  ...בחסימת הדר( לבית משפט ייעל ואיננו ה ַד יי ,
ובאי דיי ייעל א* הדי עימו.
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בג 6427/02

לא רק עיקרי מסד הנסבי על שיטת הממשל נמני ע עקרונות התשתית של
. 30
המדינה .כ( הוא ג  כמוב  בעניינ של זכויות יסוד של היחיד ,זכויות שאי חולקי
עליה ואשר א* ה בשר מבשרה של הדמוקרטיה  .בראש של זכויות אלו תימצא  ,כמוב,
הזכות לכבוד  ,הזכות לחירות והזכות לשיוויו במיגזרי ספציפיי של חיי המדינה .
הבה ני ָ Oנה עתה לנושא השיוויו ואיסור ההפליה כעיקרי  תשתית הנגזרי מ
המישטר הדמוקרטי שאנו חיי בו .

על"אודות שיוויו והפליה בגיוס לצבא

השיוויו ,ידענו כולנו  ,מהווה מרכיב מרכזי באמנה החברתית שעליה מושתתת
. 31
חברה דמוקרטית  .שכ באי שיוויו; במקו שבו מפלה המדינה לרעה חלק מ
האוכלוסייה ; תיקרע האמנה החב רתית לגזרי  ,הדמוקרטיה תחרב והמדינה לא עוד תיכו.
כללי השיוויו ואיסור הפליה אי ה אלא כללי צדק והגינות שחברה מתוקנת לא תוכל
היות בלעדיה  .בפרשת מרכז השלטו המקומי )בג "&  8195 , 7111/95מרכז השלטו המקומי
נ ' הכנסת ,פ" ד נ ) , ( 485 ( 3נדרשתי לעקרו הבחירות ה " שוו ת " שבהוראת סעי*  4לחוק 
יסוד  :הכנסת  ,ועליו אמרתי )בעמ '  ( 503502כי "פניו פני צדק והגינות ה "; כי ה" שוויו
שחוק  יסוד  :הכנסת מדבר בו הינו חלי* לצדק ולהגינות  ,או ,למיצער  ,קרוב קרוב אליה
עד כי לא נדע להבחי ביניה " .ובעוד שמושג השיוויו מושג רב פני הוא  ,לא כ ה
הצדק וההגינות  .צדק הוא צדק  ,הגינות היא הגינות ואיש לא יטעה בתוכנ ) הג שיכול כי
יתגלעו חילוקי דעות בשאלה א מעשה מסויי מעשה " צודק " הוא וא פלוני נהג
" בהגינות " באלמוני ( .ואשר לצדק ולהגינות כשווי ער( לשיוויו :חברה שצדק והגינות
אי בה  לא תיכו  .היטיב להסביר זאת השופט ברק בבג "&  1/88 , 953/87פורז נ ' ראש
עירית תל"אביב"יפו  ,פ "ד מב ): 332 , 309 ( 2
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 .היא פוגעת בכוחות
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בג 6427/02

המאחדי את החברה  .היא פוגעת בזהותו העצמית של
האד .

דברי דומי השמיע השופט ב( בבג "&  104/87נבו נ ' בית הדי הארצי לעבודה  ,פ " ד
מד ):760 , 749 ( 4
ההפליה היא נגע היוצר תחוש ת קיפוח ותיסכול  .היא פוגמת
בתחושת השייכות ובמוטיוואציה החיובית להשתת* בחיי
החברה ולתרו לה  .חברה אשר בה נוהגת הפליה איננה
חברה בריאה  ,ומדינה שבה נהוגה אפליה לא תוכל להיקרא
מדינה מתוקנת.

א* אני נדרשתי לנושא השיוויו וההפליה בפרשת מרכז השלטו המקומי  ,באו מרי כי
ההפליה עלולה להביא לאובדנ של ע ומדינה ) ש :( 503 ,
והפליה  ,ידענו  ,היא הרע מכל רע  .הפליה מכרסמת עד
כלות ביחסי בי בני  אנוש ,ביניה לבי עצמ  .תחושת
הפליה מביאה לאובד עשתונות ולהרס מירק היחסי בי
אד לרעהו  ...כ( בהפליה אישית  ,כ( בהפליה חברתית  ,כ(
בהפליה אתנית  ,כ( בכל הפליה והפליה  .הפליה תפרק
משפחה  .בהפליה מתמשכת יאבד ע ותשבות ממלכה  .אי
פלא בדבר אפוא שבכל אתר ובכל דור עשו ועושי בני
החברה הנאורי להעלמתה ולמיגורה של ההפליה .
והמלחמה היא מלחמה מתמדת ,מלחמת יו יו  .משולה
היא להדיפת גלי הי  ,שא ת נוח לרגע ישטפו( ויכסו( ...
וג א לא נדקדק בקיו המצווה " ואהבת לרע( כמו( " ,
נתבע ונתבע קיו הצו "דעל( סני לחבר( לא תעביד " :כל
ששנוא עלי( לא תעשה לחבר( .

אכ  ,לא בכדי הבהיר בית משפט זה  ,א* בטר היות חוקי היסוד  ,כי ער( השיוויו הוא
מערכי התשתית של שיטת המש פט בישראל  " ,מנשמת אפו של המשטר החוקתי שלנו
כולו " )בג "צ  98/69ברגמ נ ' שר האוצר  ,פ" ד כג )  " .( 698 , 693 ( 1עקרו השיוויו עולה
ומחלחל בכל צמח מצמחי המשפט  ,מהווה הוא חלק בלתי  נפרד מ המער( הגנטי של כל
כללי המשפט כול " )בג "צ  2671/98שדולת הנשי בישראל נ ' שר העבודה והרווחה  ,פ " ד
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בג 6427/02

נב )  .( 651 , 630 ( 3פועל יוצא הוא  ,כי מקומו של השיוויו  קרא  :צדק והגינות  יכירנו
במשפט ישראל א* בלא שהכנסת קבעה אותו כזכות יסוד  .וכש שאי חוקי היסוד מכירי
ב " אמת "  ,כ ה הצדק וההגינות המהווי נדבכי תשתית ביסודותיה של המדינה  .ובלשונו
של השופ ט מצא בבג "צ  453/94שדולת הנשי בישראל נ ' שר התחבורה  ,פ "ד מח ) , 501 ( 5
: 522
][ ככלל לא נראה מעול צור( לעג את עקרו השוויו
בחקיקה ; לא כל שכ  ,שלא נתעורר צור( להתוות
נוסחאות חקוקות להשלטתו על תחומי כאלה ואחרי
של הפעילות הציבורית והחברתית  .וא* ע יגונו האפשרי
בחוק יסוד  :כבוד האד וחירותו  ,כחלק מ הער( של כבוד
האד  ,אינו מפורש אלא מסתבר  ...אי זאת אלא שדי היה
בהכרזה הבראשיתית שבמגילת העצמאות  ,כי מדינת
ישראל " תקיי שוויו זכויות חברתי ומדיני גמור לכל
אזרחיה בלי הבדל דת  ,גזע ומי " ,ובהשרשת המ הירה
בחיי המדינה של אורחות הדמוקרטיה  ,כדי למסד את עקרו
השוויו כחלק מתפיסות היסוד ומאורחות החיי המקובלי
על כלל האזרחי .

ער( השיוויו אינו זר לנו  .נקרה הוא על דרכנו לעיתי מזומנות אלא שתמיד 
. 32
נדייק  :כמעט תמיד  עניי לנו בו בהקשר זכויות האד   .ואול השיוויו ) צדק  ,הגינות (
אינו כולא עצמו בגדרות זכויות האד .עיקרו פעיל הוא ג בתחו המישטר והחברה.
ושני מושגי שיוויו אלה  שיוויו בתחו היחיד ושיוויו בתחו הכלל  אינ אלא שני
צידיה של אותה מטבע  .חברה שבחרה לעצמה מישטר דמוקרטי שיכוו את דרכיה
וא ורחותיה ,חייבת לאחוז בידה כל העת בעקרו השיוויו כעיקרו המסדיר את היחסי
שבי המדינה ,החברה וכל אחד מיחידי החברה  .עיקרו זה של השיוויו מורנו  ,למשל  ,על
הכלל של "קול אחד לכל אחד " .וא יבעתנו חלו עיוועי שהכנסת עומדת להחליט מחר 
מחרתיי  ולו בחוק יסוד שיתקבל ברוב מכריע  כי מי שרכש השכלה גבוהה יזכה בשני
קולות בבחירות  ,נדע כי החוק ייפסל מיניה  וביה א( באשר סותר הוא את עקרו השיוויו
המובנה בשיטה הדמוקרטית השוררת במקומנו .פסילה זו של החוק לא תבוא א(  ורק  או
בעיקר  משו שהחוק סותר זכות יסוד של הפרט שנחרתה בחוק יסוד  והרי הנחתנו היא
כי מדברי אנו בקביעה שקבע Vחוק יסוד בכבודו ובעצמו ולא עוד אלא חוק יסוד
שנתקבל בכנסת ברוב מכריע  אלא משו שסותר הוא עיקר מעיקרי המישטר הדמוקרטי
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בג 6427/02

שאנו חיי בו ובחסותו .הדמוקרטיה כמו תבקע ממעמקי האדמה  ,תפרו& את החוקה  ,את
חוקי היסוד ו את החוקי מ המניי  ,תאחז בגרוננו בחוזקה ותודיענו במפגיע כי החוק
שנתקבל היה כחרס הנשבר .
אכ  ,עקרו השיוויו במישטר דמוקרטי אינו משמיע א( זכויות ליחיד  .אזרחות 
. 33
וענייננו הוא ,בעיקר  ,באזרחי המדינה  מצמיחה לא א( זכויות אלא חובות א* ה  .וכש
שהזכוי ות  כצו הדמוקרטיה  אמורות להיות מוענקות לבני הקהילה בשיוויו ,כ
תחולקנה בשיוויו החובות א* ה ,ג זאת כצו הדמוקרטיה  .כ( הוא היחיד בקהילה ,
שהקהילה מעניקה לו זכויות ובה בעת מגבילה היא את זכויותיו כמתחייב מחייו במיסגרת
הקהילה  .היחס הוא של " ת וקח " .אי הוא יחס של " הב הב" .כ( ג צומחת הסולידריות
בתוככי החברה  .כ( ג נולדת השותפות בי בני החברה ועימה ההשתתפות בחיי הקהילה .
ברוח זו דוברת אלינו ההכרזה האוניוורסלית על זכויות האד (Universal Declaration of
) Human Rightsשאומצה ופורסמה בידי העצרת הכללית של האומות המ אוחדות ביו
 . 10.12.1948וכ( מודיע אותנו סעי*  ( 1 ) 29להכרזה:
Article 29
(1) Everyone has duties to the community in which
alone the free and full development of his personality
is possible.

ובתירגו לעברית :
סעי* 29
) ( 1כל אד יש לו חובות כלפי הכלל  ,כי רק בתו( הכלל
נתונה לו האפשרות להתפתחות החופשית והמלאה של
אישיותו .

יחסי היחיד והחברה שבה הוא חי ופועל יחסי דו סיטריי ה  :החברה חבה חובות ליחיד
ואול בה  בעת חב היחיד חובות לחברה  ,שהרי רק בזכותה של החברה יכול היחיד לפתח
את עצמו ואת אישיותו באו רח חופשי  .ראו והשוו  :בג " &  164/97קונְ ֶט ְר בע" מ נ ' משרד
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האוצר " אג המכס והמע" מ  ,פ" ד נב ) . 289 ( 1חז" ל ידעו  ,כדרכ  ,לתמצת אמת זו של יחיד
וחברה באמירה ש " כל ישראל ערבי זה בזה " ) שבועות  ,לט  ,ע" א ( .כשבועת המוסקיטרי
איש לאחיו  ,כפי שאלכסנדר דיומה ) (Alexandre Dumasש בפיה “Tous pour un, un :
” : pour tousכול למע האחד  ,האחד למע כול  .וכפי שהוספתי וכתבתי במקו אחד
)דנ " פ  7048/97פלוני נ' שר הביטחו  ,פ "ד נד ) :( 747 , 721 ( 1
 ...הלוח יילח ביודעו כי לא לבדד הוא ,כי לעת צרה
ייחלצו חבריו להצילו  .מצ? ִו י ועומדי אנו שלא ננטוש
פצוע בשדה  ,וכמותו של פצוע לא נשקוט עד לשחרור
שבויינו משביי  .לוחמי היו כמטפסי הרי הקשורי
אלה אל אלה בחבל ובגורל  ,ומטפס שידו שמטה וגופו נזרק
אל תהו ,חבריו יצילוהו  .כ הוא המטפס  ,כ הוא הלוח.
והוא ביטחו המדינה.

ומה שייאמר על הלוחמי ייאמר על המתגייסי לצבא  .כל יחיד בישראל חב באחריות
ובערבות הדדית ל ֶא ָח יו  .דומה כי לבני הישיבה אי צור( להזכיר אמירת  חכמי זו  .למותר
לומר  החכ יבי זאת מעצמו  כי פטור משירות בצבא לבני ישיבה שתורת אומנות
חור& עמוקות בעקרו השוויו  וכמותו באחריות ובערבות הה דדית  עד כדי כיליו .
נוסי* ונזכיר בהקשר זה את הצעת החוקה שחיבר פרופ ' בנימי אקצי )בנימי
אקצי  ,סוגיות במשפט ובמדינאות  ,תשכ " ו 179 ,ואיל( ( ואשר בהתא לסעי*  32בה ) ש ,
:( 192
סעי* 32
כל אזרח ישראלי וכל תושב במדינה חייב ליטול חלקו
בהגנת ה מדינה  ,בנטל מסי ותשלומי חובה  ,ובשירותי
עבודה וחירו  ,כפי שיוטלו עליו על פי חוק בכפיפות
לחוקה הזאת.

בדברי ההסבר לסעי*  32כותב פרופ ' אקצי ) ש  ( 172 ,כי  " :סעיפי  32עד  34מביעי
במפורש עקרונות  ,שברוב המדינות רואי אות כמובני מאליה ."...
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על רקע מעמדו זה המרכזי של עקרו השיוויו  ,הבה נבח את עיקריו של חוק

דחיית השירות .צעירי בני ישיבות יכולי וזכאי על פי הוראות חוק דחיית השירות שלא
לשרת כלל בצבא  .זכאי ה לדחיות שירות עוד ועוד עד שיבואו אל הפטור הנכס*
משירות בצבא  .בכ( מבדילי עצמ צעירי ש תורת אומנות משאר צעירי בישראל .
שכל צעירי אחרי בישראל  ,א א( בריאי ה בגופ ובנפש  ,חייבי בשירות סדיר של
שלוש שני בצבא  .ושלוש שני  ידענו כולנו  ה זמ רב  ,זמ רב מאוד ,בחייו של אד ,
בייחוד כ( בחייו של איש צעיר  .הפגיעה בעקרו השיוויו בי צעירי א לה לבי צעירי
אלה היא כה קשה וכה עמוקה  ,עד שלא יימצא לנו ולו טע ראוי אחד להצדיקה  .ג א
אמרנו כי לימוד בישיבה מקיי את מורשת ישראל מאז ומקד ; וכי שומה עליה על
המדינה לאפשר לבני ישיבה שתורת אומנות לעסוק בתורה ; דומה שלא יהיה זה מרחיק
לכת א נוסי* ונאמר כ י לא יימצא בישראל של ימינו אד שיוכל להסביר ולהצדיק באורח
רציונלי דחיית שירות ופטור הניתני לע רב של למעלה מ  45,000צעירי בני ישיבה
) נכו לחודש דצמבר  .( 2005נזכיר עוד  ,כי לפי אותו הסדר  ועל פי התחזית  יהיו בשנת
 2007המקישה על דלתנו  46,900בני ישיבה שיז כו לדחיית שירות ולפטור  ,ואילו בשנת
 2012יהיו כ   60,000בני ישיבות שלא יגוייסי לשירות בצבא  .על היעדר השיוויו  היעדר
שיוויו בוטה  בי צעירי אלה לבי צעירי אלה לא יוכל איש לחלוק  ,אלא שהשאלה
הנשאלת היא מה מסקנה משפטית נית להסיק מיחס מעוות זה של המדינה ל צעירי
בישראל ?
חברי הנשיא ברק סובר כי פגיעתו של חוק דחיית השירות במי שאינ נהני מטובו,
. 35
כה קשה היא  ,עד שמביאה היא לפגיעה בכבוד האד א* הוא  .ובלשונו ) בפיסקה 41
לחוות דעתו ( " :פגיעתו של חוק דחיית השירות בשוויו מקימה פגיעה בכבוד האד  .החוק
פוגע בא ות זכויות וערכי  ,העומדי ביסוד כבוד האד כמבטא הכרה באוטונומיה של
הרצו הפרטי  ,בחופש בחירה ובחופש פעולה של האד כיצור חופשי  .הוא פוגע באותו
אגד של זכויות וערכי  ,ששמירת נדרשת כדי לקיי את כבוד האד של כל אחד מקבוצת
הרוב  ,המחוייב בשירות צבאי " .ובהמש( ) ש  ,ש ( :יחס בלתי שווה לצעירי שאינ בני
ישיבות ולצעירי בני ישיבות בעניינו של שירות בצבא " פוגע במעמדו של האד המחוייב
בשירות צבאי כשווה בי שווי ,על יסוד השתייכותו החברתית  ,אמונתו הדתית ואורחות
חייו  .הוא מפר הפרה קשה את השוויו בזכויות ובחובות האזרחיות הבס יסיות  .הוא גור
לאפליה וקיפוח " .ועוד ) בפיסקה  " :( 42הפרת השוויו לגבי חובת השירות הצבאי וביחס
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להיק* חופש הבחירה הנתו לכל אד מביאה להפליה הפוגעת בכבוד האד " .לא אחלוק ,
כמוב  ,על תיאור היחס המועד*  מועד* ביתר  הנית לבני ישיבות שתורת אומנות ;
יחס מועד* הוא שחברה מתוקנת לא תוכל להסכי עימו ולא תישא אותו לאור( ימי.
ואול אשאל ואקשה  :הא יחס בלתי שווה ובלתי הוג זה  בלתי שווה ובלתי הוג בעליל
 לצעירי אלה ולצעירי אלה אכ פוגע בכבוד האד?
השאלה הראשונה הנשאלת היא  ושאלה זו בה עיקר  מה גיד רי התפרשותו של
. 36
מושג " כבוד האד " שבחוק יסוד  :כבוד האד וחירותו? משנתווה גדרי אלה נוכל
לשוטט בתחומיה בהוסיפנו לבחו ולבדוק א נורמה  ,מעשה או מחדל מסויימי פוגעי
ה  ,או א אי ה פוגעי  ,ב " כבוד האד" .לעניי קביעת תחומיה של ממלכת כבוד האד
שבחוק היסוד  ,גור ס חברי  ,כי יש לאמ& מודל הקרוי בלשונו " מודל ביניי "  ,ולפיו נכללי
בו בכבוד האד היבטי מהיבטי שוני הקשורי " קשר ענייני הדוק לכבוד האד ) א
בגרעינו וא בשוליו (" ) בפיסקה  38לחוות דעתו ( .ובהמש( ) ש ,ש (":על פי גישה זו
נית לכלול בגדרי כבוד האד ג הפליה שאי  עימה השפלה ובלבד שהיא תהא שקולה
בקשר הדוק לכבוד האד כמבטא אוטונומיה של הרצו הפרטי  ,חופש בחירה וחופש
פעולה וכיוצא בה היבטי של כבוד האד כזכות חוקתית" .בהמש( דבריו )בפיסקה ( 41
מוסי* חברי לתחומיו של כבוד האד ג " חופש פעולה של האד כיצור חופשי " .עוד
מדב ר חברי ) בפיסקה  ( 43על " פגיעה באוטונומיה  ,בשלמות הפיסית והרוחנית של האד
ובמכלול אנושיותו " .על כל דברי אלה נאמר אנו :א אלו ה הנוסחאות הקובעות את
תחומי התפרשותו של " כבוד האד" בחוק יסוד  :כבוד האד וחירותו ,אחוש לאמצ אל
ליבי באהבה  .אכ  ,אי צור( בדימיו מ פליג כדי להבי ולידע כי זה כבוד האד שאנו
מבקשי לבנות גדרות סביב לו  ,כי זה כבוד האד שאנו מבקשי לגונ עליו  ,כי זה כבוד
האד במשמעותו העמוקה  .וכפי שאמרנו במקו אחר )דנ " א  7325/95ידיעות אחרונות
בע"מ נ ' קראוס  ,פ" ד נב ) :( 74 , 1 ( 3
אשר לכבוד האד  ,ניתנת א מת להיאמר שנתקשה במאוד
להבחי ולהבדיל בי האד עצמו לבי כבוד האד  .האד
וכבודו ירדו לעול שלובי ואחוזי זה בזה; האד הוא
כבודו וכבודו של האד הוא האד  " .אד וכבודו יבקעו
יחדיו מרח א ,והשניי היו לאחדי  :האד הוא כבודו
וכבודו של אד הוא האד " ) ע" א  3077/90פלונית נ ' פלוני ,
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פ "ד מט ) .( 592 , 578 ( 2אד שאיבד את כבודו אינו אלא
צל אד  ,א תרצה  :צל אד ...

ראו עוד  :ש . 75 ,
. 37

משהיגענו לכא שומה עלינו להציג נגדנו שאלה שניה  ,והיא  ,באלו נסיבות נסווג

מערכת המוצגת לפנינו כמערכת הפוגעת בכבוד האד והמזכ ה עותר בסעד ? במקו זה
אפרד מעל חברי ואל( בדרכי שלי  .ובדרכי שלי אומר  על פי נוסחת כבוד האד
המקובלת ג על חברי ג עלי  כי פגיעה ב " אוטונומיה של הרצו החופשי " תציג עצמה
לפנינו במקו שחוק הכנסת  בוודאי כ( נורמה הנחותה מחוק הכנסת  פוגעי
באוטונומיה של הרצו החופשי  .כ(  ,למשל  ,במקו שחוק פלוני מחייב אד לעשות מעשה
או לחדול מחדל בנסיבות שבה אי הוא חייב לעשות אותו מעשה או אי הוא חייב לחדול
אותו מחדל  .כ( הוא א* באשר ל " חופש הבחירה"  ,שחוק או נורמה נחותה לו שוללי שלא
בהצדק ראוי את חופש הבחירה של היחיד  .בוודאי יי אמרו הדברי באשר ל" שלמותו
הפיזית והרוחנית של אד " או באשר ל" מכלול אנושיותו " .הבחינה שלעניי בכל אחד
ממקרי אלה מסיבה עצמה על השאלה א נפגע היחיד באחת מאות שלוחות של כבוד
האד  ,ופגיעה באחת השלוחות שקולה היא כנגד פגיעה בכבוד האד .
לכל דברי אל ה אסכי בלב של  .אלא שענייננו שונה הוא מקצה אל קצה  ,שכ
נעל ממני כיצד זה שנפגעת " אוטונומיית הרצו הפרטי" של המתגייס לצבא א( באשר בני
ישיבה שתורת אומנות אינ מתגייסי לצבא  ,ולא ידעתי מה טע נאמר כי " חופש
הבחירה " של המתגייס נפגע א( באשר מועמדי אחרי לגיוס שה בני ישיבה שתורת
אומנות  ,אינ מגוייסי לצבא  .בוודאי יאמרו אות דברי על " השלמות הפיסית
והרוחנית" של האד ועל " מכלול אנושיותו ".
כלל של דברי  :אינני כופר ולא אכפור בפרישתו של מושג כבוד האד שבחוק 
יסוד  :כבוד האד וחירותו על פני מרחבי כדברו של " מודל הביניי"  ,ואול כופר אני ,
ובכל תוק*  ,בפרישתו של כבוד האד ג על מערכי עובדה שאפשר פוגעי ה בזכות
מזכויותיו של היחיד א( פגיעה בכבוד האד לא נמצאה לנו.
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הנה ה ראוב ושמעו  ,שני צעירי שחבשו ספסל לימודי אחד בבית הספר  .ע
. 38
סיו הלימודי התגייס ראוב לצבא ואילו שמעו הפ( ב ישיבה שתורתו אומנותו ,ונפטר ,
הלכה למעשה  ,משירותו בצבא  .במעשה ובמחדל אלה של הרשויות  ,האמנ נפגע " כבודו "
של ראוב ) במובנו האובייקטיווי של המושג ( ? האמנ ביחס בלתי שווה זה  ,מרגיש ראוב
)על פי מיבח סובייקטיווי (  ,כי נפגע בכ( שחייב הוא בשירות בצבא בעוד אשר חברו ,
שמעו ,אינו חייב בשירות בצבא ? אני מתיר לעצמי לפקפק בכ(  .אליס מילר ) בג" &
 4541/94אליס מילר נ ' שר הביטחו  ,פ" ד מט )  ( 94 ( 4נפגעה בכבודה משסירבו הרשויות
לרושמה לקורס טיס א( באשר אשה היא ֵ .ל ִו י ייפגע בכבודו משתסרב הרשות לבקשתו
לספחו ליחידה לוחמת א( בשל השתייכותו לעדה מסויימת או בגלל צבע עורו  .ואול קשה
בעיניי לומר כי כבודו של ראוב ייפגע א( באשר משרת הוא בצה " ל בעוד אשר חברו
שמעו פטור משירות  .שהרי השירות בצה " ל הוא ג זכות ג חובה  ,וראוב מסכי כי
שומה עליו לקיי את חובתו ולשרת בצבא .
ראוב ,לדעתי  ,לא יחוש פגיעה בכבודו  וכבודו כאד  ,הכבוד באשר הוא ,לא
ייפגע  א( מטע זה שחייב הוא לשרת בצה "ל בעוד אשר שמעו פטור משירות  .אכ ,
ראוב לא יישאר אדיש נוכח אי  ההגינות שבה נוהגת המדינה  ,בהפלותה בינו לבי שמעו.
אלא שהתחו שה שתפעפע בראוב  תפעפע ותעלה מעלה  מעלה עד רתיחה  תהיה תחושה
של כעס ושל זע על מדינה ועל מחוקק שכ( רואי ה לפטור משירות בצבא מי שלומדי
בישיבה א( באשר תורת היא אומנות  .אפשר א* שתחושה של תיסכול וייאוש ימלאו את
ליבו של ראוב  ,תיסכול וייאוש על שהחברה ביש ראל הגיעה למקו שהגיעה אליו  .א( לא
תהא זו תחושה של פגיעה בכבוד  .יתר על כ  :תחושת של בני החברה ברוב היא  ,כי
התנהגותה של המדינה בפוטרה משירות בצבא בני ישיבות שתורת אומנות  ,התנהגות
של עוול היא  ,ואול ג כ( נתקשינו לאתר פגיעה בכבוד האד כמשמעותו בחוק יסוד :
כבוד האד וחירותו  .ודוק  :ג א נאמ& לנו ,כהצעת הנשיא  ,פרישה רחבה של מושג כבוד
האד  פרישה שתכלול בגידרי כבוד האד ג אוטונומיה של הרצו הפרטי  ,חופש
הבחירה  ,שלמותו הפיזית והרוחנית של האד ומיכלול אנושיותו  ג אז לא נגיע בענייננו
עדי פגיעה בכבוד האד  .הזע  והכעס של היחיד ושל הכלל אפשר יעלו על גדותיה
וילחכו את סביבותיה  ,א( אתקשה לזהות בה פגיעה בכבוד האד ; מכל מקו  ,א נאמר
למלא את מושג "כבוד האד "  אותו כבוד שחוק יסוד  :כבוד האד וחירותו מדבר בו 
בתכני שהלשו מתירה לנו והמקובלי על בני החברה .
106
נבו הוצאה לאור בע"מ

nevo.co.il

המאגר המשפטי הישראלי

\C:\Documents and Settings\violetta-a\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK2CC1התנועה למען איכות השלטון בישראל נגד הכנסתdoc.

בג 6427/02

. 39

התנועה לאיכות השלטו בישראל נ' הכנסת

בסו* כל הסופות  ובעצ  :בתחילת כל התחילות  האד הוא נושא המשפט

וסביבו ינועו יחוגו כל חובות וזכויות .וא כל מעשה או מחדל של הפליה מציד של
רשויות המדינה  ולו הפליה קשה היא  יתורג על ידנו לפגיעה בכבוד האד  ,אתקשה
לאתר במשפט מעשה או מחדל שב הפליה אשר אינ פוגעי או שורטי בכבוד האד .
ראוב יחוש זע וכעס על הרשויות שכ( מעניקות ה יחס בלתי שווה  ובלתי צודק 
לצעירי מכא ומכא .במוב מסויי יחוש ראוב  וכמותו בני החברה  עלבו על
שרשויות המדינה נוהגות כפי שה נוהגות  .א( כעס ועלבו אלה יחוש רא וב כאזרח המדינה
 כיחיד מבי הכלל  ולא כיחיד שכבודו נפגע  .אפשר נפגע כבודו הלאומי של ראוב  ,שכ
לא למדינה זו פילל והתפלל ; לא כ כבודו האישי כמובנו בחוק יסוד  :כבוד האד
וחירותו  .לא למותר להזכיר בהקשר זה  ,כי תחושת הכעס והתיסכול הממלאי את ליב של
המשרתי ב צבא עלולה ללבוש פני של הימנעות והשתמטות משירות  .תופעה זו  ,הידועה
בכינויה כתופעת " התפוח הרקוב "  ,תופעה קשה היא  ,וקרני הרוע שהיא מקרינה  קרני רוע
בנות עוצמה  חודרות אל ריקמת החברה ג במקומות מרוחקי ממקו היווצר .
על רקע כל אלה הבה נשוב אפוא ונ שאל :הנספק עצמנו בציו התופעה כי ראוב
. 40
ושכמותו  ובעצ  ,רוב בני החברה  כועסי וזועמי על התנהגותה הבלתי ראויה של
המדינה  ,או שמא יימצא מוצא משפטי אופרטיווי לאות זע  ,כעס ותסכול? לדעתנו  ,יש
לה לזע ולכעס  ,לתסכול ולעלבו  ,מוצא משפטי אופרטיווי  ,ואי הכרח כי תחושות אלו
תסתגרנה בדל" ת אמותיה וללא מוצא  .תחושות אלו תחושות עומק ה  ,ומקור בהפרתה
הקשה של האמנה החברתית המשמיעה אותנו חובה של שיוויו בנשיאה בנטל הקיו .
כבוד האד כמשמעותו בחוק יסוד  :כבוד האד וחירותו ,לא נמצא לנו בו ,אמנ ,מקור
ראוי ליצירת זכות בעניינ נו ,ועדיי שאלה היא א יימצא לנו מקור די אחר למניעתה של
הפרת האמנה  .היימצאו צידוקי להפרתה של האמנה?

סיכו ביניי
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בחנו את משמעות היותה של ישראל " מדינה יהודית " .הוספנו ובחנו את משמעות
. 41
היותה של ישראל " מדינה דמוקרטית " .נמצא לנו כי חוק דחיית השירות פוגע אנושות ה
ביהדותה של המדינה ה בעקרו השיוויו הנדרש מתו( הדמוקרטיה  .ושיוויו  ,נזכור,
פירושו הוא צדק והגינות  .השאלה הנשאלת אינה אלא א יימצאו ערכי ה " מאזני "
פגיעה קשה זו בערכי היסוד של המדינה  .נית ליבנו לתופעה יחודית זו :בדר( כלל
מבקשי אנו למצוא א הוראת חוק פלונית פוגעת בער( המוג בחוק יסוד  ,ומשנמצאת
לנו פגיעה  ,עוברי אנו לשלב הבא  ,לבחינה א כנגד הער( הנפגע מעמידה הוראת החוק
הפוגעת ער( נוגד שבכוחו " לאז " את הפגיעה בער( המוג  ,קרא  :ער( נוגד שבכוחו לגבור
על הפגיעה בער( המוג  .נמצא לנו שהפגיעה ה יא למיצער בשני ערכי  יסוד  ,ומזוויות 
ראות שונות .נוכח חיזיו יחודי זה דומני שהער( ה " מאז"  א יימצא לנו ער( כזה  חייב
שיהיה ער( כבד מישקל במיוחד עד שיהא בכוחו להכריע את הכ*  .אקדי ואומר כי ער(
מעי  זה לא נמצא לי .

על"אודות הערכי ה"מאזני" את הפגיעה בערכי היהדות ,הדמוקרטיה והשיוויו )צדק
והגינות(

בנתחו את פיסקת ההגבלה שבחוק יסוד  :כבוד האד וחירותו ) סעי*  8לחוק (,
. 42
נדרש חברי הנשיא לשאלה א חוק דחיית השירות חוק הוא " ההול את ערכיה של מדינת
ישראל  ,שנועד לתכלית ראויה  ."...לעניי זה מונה חברי )בפיס קה  54לחוות דעתו ( ארבע
תכליות לחוק  ,ואלו ה :אחת ,לעג בחוק של הכנסת הסדר דחיית שירות לבני ישיבה
שתורת אומנות  .שתיי  ,להביא ליתר שיוויו בחלוקת נטל השירות הצבאי  .שלוש ,
להגביר את השתתפותו של הציבור החרדי במעגל העבודה  .ארבע  ,להביא לפתרו הדרגתי
של הקשיי ש היו קיימי בהסדר דחיית השירות קוד לכ  .ארבע תכליות אלו  ,כ( מוסי*
חברי וקובע  ,תכליות ראויות ה  ,ומסקנתו הנדרשת היא כי חוק דחיית השירות עובר את
משוכת הערכי והתכליות שבפיסקת ההגבלה  .צר לי  ,א( דעתי שונה מדעתו של חברי .
אשר לתכלית הראשונה ,שאינה אל א מילוי תנאי הכרחי הקבוע בפיסקת ההגבלה 
. 43
עיגו ההסדר בחוק  אי להרחיב עליה דיבור והרי כפויה היא עלינו על פי החוק וכהילכת
רובינשטיי  .אשר לתכלית השלישית  הגברת השתתפותו של הציבור החרדי במעגל
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העבודה  לא נתקשה להבחי כי תכלית זו אינה ,לאמית של דברי  ,אלא תכלית נגררת.
וזה טע הדבר  :על פי ההסדרי ששררו עד לחוק דחיית השירות  ,זכו תלמידי ישיבות
בדחיית שירות כל עוד למדו בישיבה  .רשויות הצבא הוסיפו והיתנו המש( דחיית השירות
בהימנעות בני הישיבה מכל עבודה שהיא  ,ובכ( ביקשו לוודא כי בני הישיבה מקדישי את
כל זמנ ללימוד י  .נמצא לנו ,אפוא  ,כי כל עוד זכו בני ישיבה בדחיית שירות  וזה היה
רצונ  ממילא לא השתלבו ה במעגל העבודה ונמצא המשק בישראל חסר  .ומה עתה ?
מסתבר שלא חל בנושא זה כל שינוי של ממש .שכ כל עוד מבקש ב הישיבה דחיית
שירות  ,אסור הוא בכל עיסוק נוס* ) סעי*  ( 2) 2לחוק ( .כ( בארבע שנות הדחייה הראשונות
וכ( לאחר סיומה של שנת ההכרעה ) סעי* ) 5ד ((  ,א מבקש הוא להוסי* וללמוד בישיבה .
אלא מה ,ניתנת לו לב הישיבה שנת חסד אחת  " שנת הכרעה "  וזה השינוי
העיקרי שחולל חוק דחיית השירות .מה טיבה של אותה " שנת הכרעה "? " שנת הכרעה "
מוענקת לב ישיבה כדי שישקול ויחליט  והוא שיחליט  ,הוא ולא אחר זולתו  א ברצונו
להמשי( בלימודיו בישיבה ולזכות בהמש( דחיית השירות ; א יתגייס לצבא ; או א ישרת
בשירות אזרחי במש( שנה אחת ) בלבד ( .אי החוק  כדרכ של חוקי  ,לא כל שכ כחוק
שירות ביטחו שהוא חוק כפיה על פי עצ טיבו  כופה דבר וחצי דבר על ב הישיבה .
הכל ייעשה לרצונו  ,וא(  ורק לרצונו  .וזה שאומרי עליו חוק ראוי הוא ? ועל שנה זו נבנה
את תכלית החוק ? ושמא נשכח מאיתנו העיקר  ,נזכיר כי תכליתו העיקרית של החוק היתה
להביא ליתר שוויו בחלוקת נטל השירות בצבא  .ואנו נשאל  :הזו הדר( לתכלית ? אכ ,
הסדק שניבעה בחומת הדחיות והפטורי אי הוא אלא סדק דק דק  ,דק מכל דק  ,דק עד 
דק עד אי  נבדק  .נתקשה לראות בו תכלית ראויה ומספקת לחוק  .אתקשה  ,אתקשה
במאוד  ,למצוא בתכלית זו של הגברת השתתפותו של הציבור החרדי במעגל העבודה  ,ער(
ראו י וב  מישקל כנגד אי השתתפות של בני  ישיבה בשירות בצבא  .וא כ( על דר(
הכלל  ,לא כל שכ ששילוב של בני ישיבה במעגל העבודה במדינה אמור לפעול  ,בראש
ובראשונה  ,לטובת שלה .
. 44

אשר לתכלית הרביעית  להביא לפיתרו הדרגתי של הקשיי שנכרכו בהסדר

הקוד  אני ח ולק על חברי מכל  וכל  .ראשית לכל  ,נזכור כי ב ישיבה רשאי לאחר שנת
הכרעה לבחור ב " שירות אזרחי "  ,ובשרתו שירות אזרחי שנה אחת בלבד פטור הוא מחובת
שירות סדיר )סעי*  ) 6ג ( לחוק ( .אתקשה למצוא " הדרגתיות " בשירות זה של שנה ,ומכל
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מקו  :מה הצדקה יש לדבר? מדוע יהיה ב ישיבה )לשעבר ( זכאי לשרת את המדינה
ב " שירות אזרחי " שנה אחת בלבד תחת שלוש שני שצעיר ב גילו  ,שאינו ב ישיבה  ,חייב
לשרת את המדינה ? במה סומק דמו של ב ישיבה ְט ֵפ י מדמו של צעיר שאינו ב ישיבה ?
ובאומרנו ד מתכווני אנו לד  .ד לא כמשל  .ד פשוטו כמשמעו  .שנית  ,מה
" הדר גתיות " יש בזכות הניתנת לב ישיבה שיצא לשנת הכרעה  ,לחזור אל תורתו אומנותו
ולהוסי* ולזכות בדחיית שירות עד לפטור הסופי ? דבר שלישי  :כנראה שהמחוקק עצמו לא
האמי בפתרונות שיצר בחוק ,אשר על כ קבע את מישכו של החוק לחמש שני )סעי* 16
) א ((  ,בהוסיפו כי רשאית היא הכנסת  ,בהחלטה  ,להארי( את תוקפו "לתקופות נוספות ,
שלא יעלו על חמש שני כל אחת " )סעי*  ) 16ב (( .לשו אחר  :חוק דחיית השירות יכול
שיהיה " חוק מתגלגל " משנה לשנה ומחמש שני לחמש שני  .תכלית החוק היא  ,כלשונו
של חברי " :להביא לפתרו הדרגתי של הקשיי שהיו קיימי בהסדר דחיי ת השירות של
תלמידי ישיבות  ,וזאת בדר( הדרגתית ובזהירות  ,ועל יסוד הסכמה רחבה וללא כפיה
) שאינה אפקטיבית ( של הגיוס " ) בפיסקה  .( 54הנה הינו האליבי להארכתו של החוק שוב
ושוב  ,עוד ועוד .
לאחרונה ,כפי שנמסר לנו  ,נמצא לה לממשלה כי לא עשתה בשקידה ובמר& את
. 45
ה מוטל עליה בנושא השירות האזרחי ,והועלו הצעות מטע הממשלה לתיקו המצב  .ועל
כ( נאמר זאת :ראשית לכל  ,לא שמענו כי בני הישיבות צבאו על פתח השירות האזרחי ,
הקישו על הדלת א( לא נענו  .ואני נוטל היתר לעצמי להניח שבני הישיבות בהמוניה לא
יזמו כלל פניה להפעלתו של השירו ת האזרחי  .שנית  ,עצ העובדה שהממשלה לא עשתה
את הנדרש בנושא השירות האזרחי  ,מלמדת בעליל כי איש לא האמי  ואינו מאמי 
ברצינות כי יש בהסדרי המוצעי ב חוק דחיית שירות כדי להוות פיתרו ראוי ומועיל
לנושא גיוס של בני ישיבה לצבא  .ועוד  :לא הממשלה  ,א* לא אחרי מטע מה  ,לא עמדו
בקשר ע ראשי הציבור החרדי  ,לשאול לדעת א ההסדרי המוצעי מקובלי עליה ;
וא לאו  מה יהא מקובל עליה  .המדינה מנהלת דיאלוג ע עצמה  ,ואת פי הנערה לא
שאלו  .אי זאת אלא שדר( פעולה זו  שמא נאמר  :דר( מחדל זה  מזמינה  ,כמו מעצמה,
הארכת תוקפו של החוק לחמש שני נוספות  ,וסו* הדברי מי ישור .ההדרגתיות שחברי
מדבר עליה עשויה היתה להתקבל על הדעת  ,אולי  ,לו הצהיר החוק כי בתו חמש שני די
בני הישיבות יהא כדי צעירי שאינ בני ישיבות  .אלא שהמחוקק נזהר בדבריו  ,ביודעו
היטב היטב כי קלושי הסיכויי שהחוק ישנה סדר י שנהגו שני כה רבות .
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בג 6427/02

אשר לתכלית השנייה  להביא ליתר שיוויו בחלוקת נטל השירות הצבאי  קרא :
. 46
להביא לגיוס של בני ישיבה לצבא  תכלית זו אמורה היתה להיות תכליתו העיקרית
והראשה של החוק  .מצב הדברי עובר לחוק היה מעוות מעיקרו  בני ישיבות נפטרו
משירות בצבא א( באשר תורת היתה אומנות  וקלקול זה נועד החוק לתק  .ואול
נתקשינו להבחי בחוק במנגנו התיקו  .בני ישיבה יכולי להמשי( בלימודיה כרגיל
ולזכות בדחיית השירות ללא גבול  ,בי בלא שנת הכרעה בי לאחר שנת הכרעה  .א א(
יבקשו  ,זכאי בני ישיבה  לאחר ש נת ההכרעה  לבחור בשירות אזרחי ב שנה אחת תחת
שירות ב שלוש שני בצבא  .בכל מקרה  ,בני ישיבה יגיעו לצבא בגיל מאוחר יחסית 
בגיל  23ומעלה  ובאותו מועד יהיו רבי בה נשואי וא* אבות לילדי  .מצב זה
המשפחתי ישפיע במישרי  ,למותר לומר  ,על שירות בצבא  .וזה הפתרו שמצא החוק
להשוות מעמד של בני ישיבה למעמד של מי שאינ בני ישיבה? אתקשה לקבל זאת
ואכ לא אקבל זאת .
דעתי היא כי חוק דחיית השירות  חוק פגו הוא מעיקרו  .והפג  פג הוא שאינו
נית לתיקו  .אי בו בחוק תקנה של  אמת לפגיעה האנושה ביהודיותה של המדי נה  .אי בו
פתרו ראוי ואמיתי למכה הקשה לעיקרי הדמוקרטיה בישראל  ,דמוקרטיה שאנו כה גאי
ומשתבחי בה  .ועל כל אלה  ,יגעתי ולא מצאתי כיצד ָר ָפ א לאי  השיוויו הכה קשה שהיה
בגיוס לצה "ל עובר לחוק  .אי השיוויו נותר כשהיה  .החוק החליק עליו וא* לא ניסה
להפו( את העקוב למ ישור  .העקוב נותר עקוב והמישור לא היה .על כ בטל הוא החוק
מעיקרו .

ערכי המסד וביטול חוק הכנסת

. 47

מאז פרשת בנק המזרחי אי איש חולק על סמכותו של בית המשפט להכריז דבר 

חוק שיצא מלפני הכנסת והנוגד הוראה מהוראות חוק יסוד  :כבוד האד וחירותו ) או:
חוק  יס וד  :חופש העיסוק ( להיותו דבר חוק בטל מעיקרו  .על דר( הכלל מדברי אנו
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בג 6427/02

בדבר חוק הנוגד זכות מזכויות היסוד המנויות בחוקי היסוד  זכות יסוד או שלוחה
שלזכות יסוד  ואול אי כל כורח אפריורי  ,בוודאי שאי הצדק ראוי  ,כ( לצמצ את
סמכותו של בית  המשפט לבטל דבר  חוק של הכ נסת  .יש עיקרי יסוד בחיי המדינה שלא
נוכל בלעדיה ואי אנו זכאי להתעל מה .שא נעבור ונתעל  ,אנו לא עוד נהיה אנו.
הדוגמה הבולטת ביותר שנקרתה על דרכנו עד כה היתה בפרשת ירדור  .באותו מקרה לא
דובר אמנ בביטול דבר  חוק של הכנסת  ,ואול עיקרי שנקבעו בפסק הדי יפי   על
דר( ההיקש הישיר  לעניי ביטולו של חוק הכנסת א* הוא .
. 48

בפרשת ירדור  ,כזכור  ,אישר בית המשפט פסילת רשימת מועמדי בבחירות לכנסת ,

לאחר שנמצא לו כי יוזמי הרשימה " שוללי את שלמותה של מדינת ישראל ואת עצ
קיומה "  ,ומטרות הרשימה היו מטרות " השוללות ' ש לילה גמורה ומוחלטת את קיו מדינת
ישראל בכלל  ,וקיו המדינה בגבולותיה בפרט ' " ) בעמ '  385לפסק הדי ( .נוכח מטרותיה
אלו של רשימת המועמדי  ,סמ( בית המשפט דבריו אל עקרו " הדמוקרטיה המתגוננת ",
ובשמו של עיקרו זה נטל היתר לעצמו לאשר את פסילתה של רשימת מועמדי חר*
הי עדרה של הוראת  חוק המסמיכה לפסול רשימת מועמדי מטע זה  .טעמו העיקרי של
בית המשפט )בדעת רוב ( היה זה  ,שקיומה של ישראל הוא נתו שאי לערער עליו .
ומשנמצא לו לבית המשפט כי מטרת הרשימה ויוזמיה היא לשלול את קיומה של מדינת
ישראל  ,המסקנה נדרשה כמו  מאליה כי אי להכיר ברשימה כמועמדת לגיטימית בבחירות .
ובלשונו של הנשיא אגרנט ) ש:( 387386 , 385 ,
 ...לא יכול להיות ספק בדבר  וכ( מלמדי ברורות
הדברי שהוצהרו בשעתו בהכרזה על הקמת המדינה  כי
לא זו בלבד שישראל הינה מדינה ריבונית  ,עצמאית ,
השוחרת חופש ומאופיינת על ידי משטר של שלטו הע ,
אלא ג שהיא הוקמה " כמדינה יהודית באר& ישראל"  ,כי
האקט של הקמתה נעשה  ,בראש וראשונה  ,בתוק* " זכותו
הטבעית וההיסטורית של הע היהודי לחיות ככל ע וע
עומד ברשות עצמו במדינתו הריבונית  ,וכי היה בו  ,באקט
זה  ,משו הגשמת שאיפת הדורות לגאולת ישראל ".
למ ותר לציי  ,בשלב זה של חיי המדינה ,כי הדברי
האמורי מבטאי את חזו הע ואת האני מאמי שלו
ושמחובתנו אפוא לשוות לנגד עיניו "בשעה שאנו באי
לפרש ולתת מוב לחוקי המדינה " )בג "& , 87/53 ; 73/53
קול הע נגד שר הפני פד " י  ,כר( ג  ,ע ' .( 884 , 871
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משמעותו של אותו " אני מאמי " הוא  ,שדבר המשכיותה 
וא תמצי לומר  " :נצחיותה  של מדינת ישראל מהווה
עובדת יסוד קונסטיטוציונית "  ,אשר חלילה לה  ,לרשות כל
שהיא של המדינה  בי רשות מינהלית ובי רשות שיפוטית
או מעי שיפוטית  להתכחש אליה בבואה להפעיל סמכות
מסמכויותיה  ,שא לא תאמר כ  ,פירוש הדבר יהיה זלזול
גמור בשתי המלחמות שנלחמה מדינת ישראל  ,מאז הקמתה
כדי למנוע את הכחדתה על ידי מדינות ערב העוינות :פירוש
הדבר יהיה  ,סתירה מוחלטת להיסטוריה של הע היהודי
ולכיסופיו  ,לרבות הסתירה לעובדת השואה נתחוללה על ע
ישראל בתקופה שלפני הקמת המדינה  ,או תה שואה  ,בה
הוכרעו לטבח מיליוני של יהודי באירופה ואשר הוכיחה
מחדש  בלשו ההכרזה  " את ההכרח בפתרו בעיית הע
מחוסר המולדת והעצמאות על ידי חידוש המדינה היהודית
באר& ישראל".
.......................
על כ  ,א הנתו הקונסטיטוציוני ,ששומה עלינו
להתחשב ב פרשנו את חוקי המדינה  ובפרט חוקי בעלי
אופי קונסטיטוציוני  הוא הנתו ,שמדינת ישראל הינה
מדינה בת קיימא ושאי להרהר אחרי המשכיותה ונצחיותה,
כי אז ברור שדי זה חל ג על הפירוש שיש לתת לאותה
הוראת חוק  ,הקובעת את המוסד השלטוני  ,אשר למע
בחירתו מתקיימות הבחיר ות הנדונות  ,הלא היה ההוראה
הבאה בסעי*  1לחוק יסוד  :הכנסת  ,ואשר לשונה היא :
" הכנסת היא בית הנבחרי של המדינה" .הדיבור הזה מה
כוונתו א לא למוסד המורכב מהנציגי שנבחרו על ידי
כלל האזרחי ואשר מתפקידו לשקוד  ,באמצעות הממשלה
הנושאת באחריות כלפיו  ,על הבטחת קיומה של מדינת
ישראל ושלמותה  ,ואשר מכל מקו השאלה ,א יש לעשות
לש חיסול המדינה ושלילת ריבונותה ,וא לאו  שאלה זו
אינה יכולה כלל לעלות על סדר יומו  :שהרי עצ הצגתה
נוגדת את רצו הע השוכ בציו  ,את חזונו ואת האני
מאמי שלו.

השופט זוסמ הזכיר בחוות  דעתו את נ יסיונה המר של רפובליקת ויימר ואת מעלליה של
גרמניה הנאצית  ,ובי השאר מצאנו אותו מדבר על זכותו של אד לסרב למבקשי להורגו
) ש :( 390 ,
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 ...כדר( שאד אינו חייב להסכי לכ( שיהרגוהו  ,כ( ג
מדינה אינה חייבת להסכי שיחסלוה וימחקוה מ המפה ,
שופטיה אינ רשאי לשבת בחיבוק ידיי ולהתייאש
מהעדר די פוזיטיבי שבעל די מבקש מה  ,שיושיטו לו יד
עזר כדי להביא את הק& על המדינה  .כיוצא בזה ג רשות
אחרת מרשויות המדינה אינה צריכה לשמש מכשיר בידי מי
שש לעצמו את חיסול המדינה כמטרה  ,ואי לו  אולי 
מטרה אחרת זולתה .

. 49

פסק הדי בפרשת ירדור מהווה דוגמה מובהקת להכרה בער( ההישרדות והקיו

כער( עליו בחייה של מדינה  .בחייו של הפרט הוכר ער( זה מכבר  .כ(  ,למשל  ,בדי
העונשי הוכר ער( זה בזכות ההגנה העצמית  ,בהגנת הצור( ובהגנת הכורח  :סעיפי  34י ,
 34יא ו   34יב לחוק העונשי  ,תשל" ז  . 1977לאמית של דברי  ,אימ& החוק אל חיקו את
האינסטינקט שבאד  ,ביודעו כי מוטב לקיי את האינסטינקט ולקבוע לו גדרות מאשר
לדחותו או להתעל ממנו ולהיווכח כי אנשי אינ מקיימי את החוק  .ג ההלכה נתנה
דעתה לא אחת לער( העליו של יצר ההישרדות והקיו  ,ועשתה אותו אב יוצ ר של זכויות
וחובות במשפט .ראו  ,למשל  ,דנ " א  7015/94היוע $המשפטי לממשלה נ' פלונית  ,פ" ד נ ) ( 1
 ; 102 , 48ע " א  1212/91קר לב"י נ ' בינשטוק  ,פ " ד מח ) . 723 , 705 ( 3כל כ( בחיי היחיד .
פרשת ירדור למדה מ היחיד לחייה של ישראל  ,הנדרשת להג על בית הלאומי של
היהודי מפני הקמי עליו  .הנה כי כ  ,קיומה של המדינה הוא נתו שאי מערערי עליו 
אכסיומה הוא  לפעילות של רשויות השילטו ,וג באי הוראה חרותה בחוקה או בחוק
אי סמכות וכוח לרשות מרשויות השילטו  בה הכנסת  " לבטל " את המדינה  .להשלמה
נזכיר  ,כי למיצער לעניי אי הכרה ברשי מות מועמדי לכנסת  ,סירב בית  המשפט העליו
להחיל את הילכת ירדור  על דר( ההיקש ההילכתי  על רשימת מועמדי שמצעה היה
מצע גזעני  :ע" ב  3,2/84ניימ נ' יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת האחת"עשרה  ,פ " ד
לט ). 225 ( 2
לעניי שלילת קיומה של המדינה  ,אפוא  ,נדר ש בית המשפט לסמכות הטבועה
שבו  ,ומחליט הוא לפסול רשימת מועמדי בבחירות לכנסת חר* היעדר הסמכה מפורשת
לכ( בחוק  .הכוח המניע את בית המשפט ליטול סמכות זו לעצמו הוא הער( של ההישרדות
והקיו הטבוע ביצור החי ובמדינה א* היא .
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הא יחול אותו עיקרו ג על היו תה של ישראל " מדינה דמוקרטית "? על היותה
. 50
של ישראל " מדינה יהודית" ? הא ג אלה  בצד שלילת קיומה של המדינה  עשויי
לשמש כלי אופרטיווי בידנו לפסילה  ,חר* היעדרה של הוראה מפורשת לכ( בחוק? ככל
שהמדובר הוא בפסילת של רשימות מועמדי לכנסת  ,הסדיר המחוקק את הנושא בהו ראת
סעי*  7א לחוק יסוד  :הכנסת  .ואול מה באשר לחוק הכנסת שאי עניינו פסילתה של
רשימת מועמדות בבחירות ? ובכ  " :מדינה יהודית"  " ,מדינה דמוקרטית" :המוסמכת היא
הכנסת לחוקק חוק החותר תחת אחד משני עיקרי אלה הבוני את המדינה ?
. 51

המישטר בישראל הוא מישטר דמוק רטי ,ובחסותו של מישטר זה נבחרה הכנסת

לכה כרשות המחוקקת  .הכנסת היא  ,אמנ ,הרשות הנעלה מבי הרשויות  ,ואול רשות
עליונה היא ,כפי שהערנו בדברינו למעלה  ,במיסגרת המישטר הדמוקרטי  .המישטר
הדמוקרטי ) וכמותו עקרו יהודיותה של המדינה ( הוא המעטפת שבתוכה ועל פי כלליה
פ ועלות כל רשויות השלטו :הרשות המחוקקת  ,הרשות המבצעת והרשות השופטת .א(
מוב הוא כי אי רשות מרשויות השילטו רשאית ומוסמכת לפרו& אל מעבר למעטפת ,
לפגו במעטפת או לנקב אותה  .וכדברי הנביא ישעיהו )פרק י  ,טו (:
ֲה ִי ְת ֵָ Oא ר ַה גַּרְ זֶ ַע ל ַה חֹ ֵצ ב B9
ִא   ִי ְת ַ Nֵ Eל ַה ַBQ Cר ַע ל ְמ ִנ יפB

היחס בי המעטפת לבי חוקי היסוד והחוקי מ  המניי הוא ,בהתאמה ,כיחס בי החוצב
לבי הגרז או כיחס שבי מני* המשור לבי המשור  .ואמנ  ,אי זה מסמכות וא* אי זה
מדרכ של רשויות השילטו  ובה הכנסת  לפגוע בעיקר מאות עיקרי  המהווי
תשתית לחיי המדינה  ,לפגו בעיקר מעיקרי הדמוקרטיה  .וא עברה הכנסת את קו הגבול
התוח את סמכויותיה  ,חובה היא המוטלת על בית  המשפט להעמיד דברי על מכונ,
קרא  ,להורות על היותה של חקיקה פלונית חקיקה בטלה מעיקרה .
כיו נחרת העיקרו הדמוקרטי בחו ק  יסוד  :כבוד האד וחירותו ובחוק יסוד :
. 52
חופש העיסוק  ,ואול עקרו יסוד זה שלט בנו עוד לפני היות חוקי היסוד  .כ( באשר
להיותה של ישראל " מדינה דמוקרטית " וכ( באשר להיותה " מדינה יהודית" .ג עיקרו זה
ג עיקרו זה היו בבחינת נורמות תשתית לקיומה של המדינה  ,שבהיות מת קיימת המדינה
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ופועלת ובהיעדר אי המדינה עוד אותה מדינה  .וג זכויות היסוד של היחיד המנויות
בחוקי  היסוד אינ  ,בעיקר  ,אלא בנות לערכי נעלי כער( הקיו וההישרדות  .שכ כבוד
האד נית לקיימו רק א האד עצמו קיי  .וא* לא לאחת מרשויות המדינה ניתנה סמכות
" לבטל" את המדינה כמדינה יהודית ודמוקרטית  .הוא שאמרנו בדברינו למעלה :הגרז לא
יתפאר על החוצב בו והמשור לא יתגדל על מניפו .אכ ,חובה ראשונה במעלה חב השופט
לחוק החרות ,א( " חב הוא חובת נאמנות ג לדי הבלתי חקוק  ,ג לעקרונות המונחי
ביסוד השלטו הדמוקרטי" :ח ' כה" ,פרשנ ות נאמנה  תלתא משמע "  ,משפטי ז '
) תשל " ו  . 8 , 5 , ( 1976ובהתנגשות בי החוק החרות לבי " העקרונות המקודשי של
הדמוקרטיה ושל חירויות האד" ) ש ( 98 ,יידחה החוק החרות מפני אות עקרונות.
ועוד  " :מעשה חקיקה שיסתור את עקרונות העל של החברה הישראלית לא יעבור את
ביקורת בתי המשפט  .כ( אחרי חקיקת של חוקי היסוד וכ( ג לפני חקיקת " י ' אדרעי ,
" מהפכה חוקתית האמנ ?" משפט וממשל ג ) תשנ " ו  . 458 , 453 ( 1996ראו עוד את דברי
השופט ברק בפרשת תנועת לאו"ר )בטר היות חוקי היסוד ( :בג "&  142/89תנועת לאו"ר נ'
יושב ראש הכנסת  ,פ " ד מד )  . 554 , 529 ( 3כ( א* דברי המחבר ברק בספרו פרשנות במשפט:
תורת הפרשנות הכללית : 632 ,
טול  ,למשל  ,מקרה בו הכנסת מחוקקת חוק המבטל את
הדמוקרטיה ומכונ משטר דיקטטורי  .נראה לי  ,כי בנסיבות
חריגות ויוצאות דופ אלה שקשה להעלות על הדעת  ,בית
המשפט יוכל  מבחינתו של הקונצנזוס ה חברתי בישראל 
להכריז על החוק כבטל  .המחוקק הוא אורג של הע  .הוא
נבחר במשטר דמוקרטי  ,והוא מניח את המש( קיומו של
משטר זה  .הכנסת אינה " מוסמכת" לבטל את הדמוקרטיה ;
היא אינה רשאית לכרות את הענ* עליו היא יושבת  .נראה
לי  ,שהכרזה שיפוטית  ,כי החוק המבטל את הדמוקרטי ה
בישראל בטל ומובטל  ,תשק* את הקונצנזוס החברתי שלנו .
על כל פני  ,היא בוודאי תשק* את הקונצנזוס החברתי
היו .

כ( יהיה א יפגע חוק הכנסת אנושות באחת משלוש אונות השילטו ; למשל  ,א חוק יורה
על חסימת הדר( לפניה לבית משפט  .כ( יהיה  ,א תבקשנה הכנסת או הממשלה לב טל או
לפגוע אנושות ב " יהודיות" המדינה  .עיקרי הדמוקרטיה ועקרו יהודיות המדינה  ,ג זה ג
זה  ,היו בבחינת אכסיומות לקיומה של המדינה  ,והילכת ירדור תחול עליה  .לעני זה אמר
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השופט ברק בפרשת ניימ ) ש  , ( 305 ,כי "סמכות השלילה ] של רשימת מועמדי בבחירות
לכנסת בהיעדר ח קיקה מפורשת [ קיימת  ,ה לעניי מצע השולל את עצ קיו המדינה וה
לעניי מצע השולל את אופייה הדמוקרטי של המדינה" .ואול סייג הוסי* השופט ברק
לאמירתו זו  ,והוא " :א( הפעלת הסמכות בשני המקרי ג יחד עילתה חייבת שתהא  ,כי
קיימת אפשרות סבירה של הוצאת ' האיו' מהכוח א ל הפועל " .אכ  ,בשל " היעדרה של
הסכמה לאומית באשר לתוכנ של עקרונות היסוד של החברה בישראל " עשוי להתגנב
חשש אל לב כי ביטול הוראות חוק אלו ואחרות יכול שייתפש בציבור " כניסיו לכפות את
תפיסת עולמו של השופט  ,שכלל אינה מבטאת הסכמה לאומית רחבה " )רובינשטיי ומדינה,
 ; ( 62ואול משיימצא לו לבית המשפט כי דבר חוק פלוני נוגד עיקר מעיקרי התשתית של
המדינה  בה המישטר הדמוקרטי או יהודיותה של המדינה אשר מצאו מעג ברור
ומפורש בחוקי היסוד  לא יוכל בית המשפט לעמוד מנגד  .ראו עוד והשוו  :י ' דות,
" חוקה למדינת ישראל?  הדיאלוג הקונ סטיטוציוני לאחר ' המהפכה החוקתית ' "  ,משפטי
כ " ח ) תשנ " ז  ; 150 , 149 ( 1997רובינשטיי ומדינה . 6561 ,

ע לבדד ישכו ?

. 53

בארצות הברית של אמריקה חיה לה עדה הקרויה עדת האיימיש ) . (Amishעדה דת

זו שורשיה במאה השש עשרה באירופה  ,וזה כשלוש מאות שנה חיה היא את חייה בנפרד
ובנבדל מהאוכלוסייה הכללית  .במדינת ויסקונסי  ,אחת ממדינות ארה "ב שבה מתגוררת
העדה  ,היה חוק שחייב הורי לשלוח את ילדיה לבית ספר ציבורי או פרטי עד גיל , 16
א( בני האיימיש סירבו לשלוח את ילדיה  בגילאי  14ו   15ללמוד כנדרש על פי
החוק  .על כ( הועמדו ההורי לדי  ,ולהגנת טענו לפגיעה בזכות החוקתית לחופש הדת .
לטענת  ,בשולח את ילדיה לבית ספר ) שאינו של העדה ( מסכני ה  על פי אמונת
הדתית  את גאולת שלה ואת גאולת ילדיה  .לדבריה  ,מיצוות הדת שלה היא לחיות
בקהילה בנפרד ובנבדל מהעול ומהשפעות העול  .שאיפת היא לחיות חיי פשטות
הדוחי רדיפה אחרי הצלחה ותחרות ,ומטרת היא לבודד עצמ מהעול המודרני  .עניינ
זה של בני כת האיימיש עבר כמה וכמה ערכאות עד שהגיע לבית המשפט העליו של
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6427/02 בג

 וכ( מת אר בית. Wisconsin v. Yoder 406 U.S. 205, 92 S.Ct. 1526 (1972) : ארצות הברית
: (406 U.S. 210, 217; S.Ct. 1530, 1534) המשפט את אופייה של כת האימייש
As a result of their common heritage, Old Order
Amish communities today are characterized by a
fundamental belief that salvation requires life in a
church community separate and apart from the world
and worldly influence. This concept of life aloof from
the world and its values is central to their faith.
…. [T]heir religious beliefs and what we would today
call "life style" have not altered in fundamentals for
centuries. Their way of life in a church-oriented
community, separated from the outside world and
"worldly" influences, their attachment to nature and
the soil, is a way inherently simple and
uncomplicated, albeit difficult to preserve against the
pressure to conform. Their rejection of telephones,
automobiles, radios, and television, their mode of
dress, of speech, their habits of manual work do
indeed set them apart from much of contemporary
society; these customs are both symbolic and
practical.

 וחשש הוא כי חינו( ילדיה בבתי ספר כלליי, זו השקפת עולמ של בני כת האיימיש
( כ,  אלא שחינו( ילדיה בבתי הספר הכלליי,  לא עוד. יפגע בערכי שה מאמיני בה
.  ג באורח פיסי ג באורח נפשי,  עלול לקרוע אות מעל הקהילה, חוששי ה
 כי כת האיימיש היא בב חינת "ע לבדד ישכו ובגויי לא, נמצאנו למדי
 קשריה ע החברה סביב ה,  בתו( תוכ,  בני העדה חיי את חייה בנפרד." יתחשב
 לא זו בלבד שכת האיימיש:  יתר על כ.  ומבקשי ה לחנ( את ילדיה בדרכ, מיזעריי
 אלא שחבריה דוחי כל, חיה את חייה כיחידה נפרדת ובאורח הרמטי מ החברה סביבה
. ( של המדינה הניתנת בכל דר( שהיאpublic welfare) עזרת רווחה
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בית המשפט העליו של ארצות הברית החליט כי מפאת ייחודיות ומיוחדות
ראויי ה בני כת האיימיש שחובת החינו( מעל גיל  14לא תחול עליה .
במובני מסוימי דומי ה בני כת האיימיש לנ טורי קרתא של ימינו  ,ולו דיברנו
. 54
בנטורי קרתא הייתי פוסק כדברו של בית המשפט בארצות הברית  .ואול לא בה ענייננו.
בענייננו שלנו מדברי אנו בבני ישיבה שה ומשפחותיה חיי ,אמנ  ברוב 
בשכונות משלה ובנפרד מ החברה החילונית והדתית לאומית  ,א( בה בעת מהווי ה
ח לק אינטגרלי של החברה בישראל  .בוחרי ה לכנסת ולרשויות המקומיות; נציגיה
יושבי בכנסת  ,במועצותיה של רשויות מקומיות ובממשלה ; אנשיה משמשי פקידי
בכירי במימשל המרכזי והמקומי ; משולבי ה ברשת הבריאות הממלכתית ; זוכי ה
להטבות כספיות ולהטבות אחרות מ המדינה ומ הרשויות המקומיות  .אכ  ,חוטי רבי
מאד  ,גלויי וסמויי  ,מתוחי בי בני הישיבה ובני משפחותיה וקהילת לבי המדינה ,
מוסדות המדינה והחברה בישראל  .אי ה כאות אנשי כת האיימיש  שאי רואי אות
במימשל ואי ה נהני ממנעמי שררה  ואי ה כאות אסקימואי החיי  את חייה
במרחבי הקרח .
נציגיה של בני  הישיבה יושבי בכנסת ומחוקקי על כל נושאי של החברה
בישראל  ,קרא  :קובעי ה אורחות חיי לכל  ,כגר כתושב ; מסיבי ה אל שולח
המימשל  המימשל המרכזי והמימשל המקומי  ומחליטי ה על סידרי עדיפויות
בכלכלה  ,בבני ה  ,בתשתית  ,בחינו( ; כ קובעי ה לא יופנו תקציבי  בי השאר אליה .
ועל כל אלה  :דעת יכולה שתכריע בנושאי שלו ומלחמה ובשילוח של אחרי
למלחמה .
בעשות את שה עושי  ,וכפי שה עושי; בתובע לעצמ את שה תובעי ;
ובקבל את שה מקבלי ; הוצ יאו עצמ בני העדה מרשות היחיד שלה ובאו אל רשות
הרבי  .שלא כבני כת האיימיש אשר נשארו ספוני ברשות היחיד  ,בני העדה סמוכי אל
שולח הקהל וזוכי ה להטבות מלוא  הטנא .ומי שיצא אל רשות הרבי ונהנה משררה
ומהטבות ליחיד  ,חייב לנהוג כפי שנוהגי ברשות הרבי ולחוב בח ובות שהרבי והיחיד
חבי בה  .על רשות היחיד ורשות הרבי הרחבתי במקומות אחרי  ,ומהת להכא  .ראו:
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בג "&  3872/98מיטראל נ ' ראש הממשלה ושר הדתות ,פ "ד מז )  ; 508507 , 485 ( 5בג " &
 5434 , 5090 , 5025 , 5016/96ליאור חורב נ ' שר התחבורה ואח'  ,פ " ד נא ). 146142 , 1 ( 4
על רקע כל אלה  ,היכול מי להעלות על דעתו  בכנות ובאמת  כי בני אותה עדה
. 55
שתורת אומנות  וה רבבות רבבות  לא ישרתו כלל בצבא ? הנקבל כי נציגי העדה
יחליטו עבור זולת  עבור כולנו  בשאלות של חיי ומוות ; בשאלות של חינו( ושל
איכות חיי; כי ייהנו מהטבות כ ספיות של הכלל ; א( את תרומת לכלל לא יעלו ? השאלה
שאלה והתשובה בה .

ולענייננו

חוק דחיית השירות  העומד הוא במיבחני חוק יסוד  :כבוד האד וחירותו? חברי
.56
ּש ל החוק במיבח ,ולו חוייבנו להחליט היו על גורלו כי 
הנשיא ברק קובע כי לעת הזו ָכ ַ
אז סובר הוא שנכו היה להכריז על בטלותו בשל היעדר קשר רציונלי בי מטרותיו לבי
האמצעי שנקבעו בו להגשמת אות מטרות .ואול  ,מיבחנו של החוק  ,כ( סובר הנשיא
ברק  ,אינו א( בהסדרי העקרוניי שקבע אלא "בהגשמתו הלכה למעשה  .מבחנו הוא
בשינוי החברתי שיושג בפועל " .וכ(  ,הואיל ומתו( חמש השני ) הראשונות ( שנקבעו
לחוק נותרו עוד כשנה ומחצה ; ובשי לב למחדל הממשלה להעמיד את " השירות
האזרחי" כאפשרות זמינה לפני בני הישיבות ; יש לאפשר לחוק למצות את חמש השני
) הראשונות ( ולהוכיח כי יתקיי קשר רציונלי בי מטרות החוק לבי האמצעי שנבחרו
להגשמת  ,בר אש " שנת ההכרעה ".
צר לי  ,א( לא אוכל לצר* חתימתי לחוות  דעתו של חברי  .לדעתי  ,נגוע החוק
. 57
מלידתו בפג גנטי ,ופג מעי  זה לא נית לא לריפוי ולא לתיקו  .ראשית לכל  ,לא מצאתי
כל הצדק שבעול לאות זכויות יתר מפליגות שהחוק מעניק לבני ישיבה  ,בהעדיפו אות
ע ל צעירי שאינ בני ישיבה  .הפגיעה בעקרו השיוויו היא כה קשה וכה עמוקה עד
שנתקשיתי להבי כיצד זה נית להצדיקה  .הנה ה  ,למשל  ,ארבע שנות דחייה הניתנות
לב ישיבה על מגש של כס*  ,בעוד שאי ה ניתנות  לא כול א* לא חלק  למי שאינו
ב ישיבה  .לו  ,למשל  ,בתו ארבע שני היה צעיר שתורתו אומנותו מתגייס לצבא ככל
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צעירי בני גילו שאינ בני ישיבה  ,יכול הייתי להבי את ההסדר  .לו בתו שנת ההכרעה
היה ב ישיבה חייב להתגייס לצבא ככל צעירי בני גילו שאינ בני ישיבה  ,יכול הייתי
להבי את ההסדר  .ואול דחיית שירות מכוח החוק למש( ארבע שני; דחייה נוספת
ל " שנת הכרעה "  ,ג זו מכוח החוק ; ולאחר כל דחיות אלו יכול הצעיר לחזור לתורתו
אומנותו ? הסדר זה הסדר בלתי נתפש הוא  ,ומכל בחינה רציונלית וראויה שהיא .ומדוע
יחוב ב ישיבה רק בשנה אחת של " שירות אזרחי " תחת שלוש שנות שירות שצעירי
אחרי חבי בה ? אכ  ,ג א תימלאנה כל מישאלות ליב של המבקשי את טובתו של
החוק  ,אתקשה לקבל שהחוק  כלשונו וכרוחו  עומד במיבחני התשתית של היהודיות
והשיוויו הממלכתי הנגזר מ הדמוקרטיה .
ועל כל אלה  :כפי שראינו למעלה  ,יצר הקיו וההישרדות שבאד ובלאו  ,נתגלגל
. 58
בער& של קיו והישרדות ; וער( הקיו וההישרדות ער( נעלה הוא  ,אפשר הנעלה בערכי .
לא אד ולא אומה יקרבו מרצונ את צוואר לשחיטה .וכדי שהיחיד והאומה לא יעמדו
אל מול הצר המשחית באי הגנה  ,הוק צבא הגנה לישראל  .קיומו של הצבא וההרתעה
הנלווית לקיומו  ,ה המגיני עלינו מ פני צר ואויב  ,פשוט של דברי כמשמע  .והנה
באה הכנסת ופוטרת עשרות עשרות אלפי של בני ישיבה משירות בצבא  .הנקבל זאת
ונחריש ?
נודה על אמת  ,והיא אחת  :עיקרו של חוק דחיית השירות הוא  כניסוחו על פניו 
. 59
שמ ַק ֵב ּע הוא בחוק הכנסת זכות לבני ישיבה שלא לשרת כ לל בצבא  .החוק מכיר מפורשות
ְ
בזכות של בני ישיבה שלא לשרת בצבא וחות הוא זכות זו בטבעת המל(  .עד לפרשת
רובינשטיי  ,היה זה הסדר מינהלי שאיפשר לבני ישיבה שלא לשרת בצבא  .ומשפסלה
הילכת רובינשטיי אותו הסדר כהסדר העומד בניגוד לעקרונות יסוד במישטר דמוקרטי של
הפרדת הרשויות וביזור סמכויות ,נתעשתה הכנסת והעניקה להסדר אי השירות בצבא
גושפנקה של הממלכה  " .שנת ההכרעה"  ,והיא היהלו שבכתר חוק דחיית השירות  ,אינה
אלא אב זכוכית המתחפשת ליהלו  .ביצועו של החוק עד עתה היה כה דל וכה חסר
ּש ל זה להיעדר הסדרי שעשתה הממשלה בעניינה
משמעות  ,ואי זו אלא תמימות לייחס ֶכ ֶ
של שנת השירות האזרחי  .ומכל מקו  ,נחזור ולא נלאה  :מה  טע שנה אחת בלבד בשירות
אזרחי תחת שלוש שנות שירות בצבא ?
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יצר הקיו וההישרדות של היחיד ושל הלאו היהודי בישראל הוליד את צה " ל ,
. 60
וצה" ל נועד  כשמו  להג על המדינ ה  .יצר הקיו וההישרדות נתגלגל בער& של הקיו
וההישרדות  ,וער( זה הוליד מצידו את הילכת ירדור  .והנה עתה באה הכנסת ובחקיקה
מפורשת מתירה היא שלא לגייס לצבא עשרות עשרות אלפי בני ישיבה שתורת אומנות.
במעשה זה שעשתה פגעה הכנסת עמוקות בער( הקיו וההישרדות  .נזכיר את דבריו של
תדמ ע אינו ב האר& הזו  .אל
ראש הממשלה ב גוריו על אותה א ַש ָ ?Gל ה  ,ומי שעינו לא ַ
יישכח מאיתנו כי מדברי אנו ביקר לנו מכל  בחיי  .בחיי ובחדלונ .וא בכ( אי די,
הנה באותו מעשה עצמו פגעה הכנסת ג ב" יהודיות " המדינה ג בעיקר השיוויו הנגזר מ
הדמ וקרטיה  .אכ  ,חוק דחיית השירות לא יסכו .
ישאל השואל  :א יוכרז החוק בטל  מה יהא לאחר מכ ? היעלה על הדעת כי
. 61
עשרות אלפי צעירי יגוייסו לצבא בעל כורח? אלא ששאלה זו אינה כלל שאלה
לגיטימית  .נניח שאי ,אמנ  ,בכוחה או ברצונה של המדינה לגייס בכפיה עשרו ת אלפי
של חייבי גיוס שאינ ממלאי את חובת  .הא תחזית זו ְַ Iר ֶ Oה את רוחנו מאמור את
האמת ? מעשות צדק ומשפט? מהכריז על חוק להיותו חוק בטל ? שהרי לא יעלה על הדעת
כי ניכנע למי שמפירי את החוק  .שא ניכנע לה  ,תהא זו תחילת סופה של הדמוקרטיה
במדינת ישראל  .יש לה למדינה אמצעי מתאימי להביא לקיו החוק  ,א א( תבקש
ברצינות לקיימו  .כ(  ,למשל  ,אתקשה להבי כיצד זה מי שאינו ממלא את חובתו למדינה
זכאי בה בעת ליהנות ממענקי מדינה  .א( פשוט הוא בעיניי  ,שהמתחמק מחובתו כלפי
הכלל לא יזכה בטובות הנאה מ הכלל .

על מוסר חברתי ועל מוסר אישי

בפרשת רובינשטיי החלטנו כי אי לו לשר הביטחו סמכות נורמטיווית כללית
. 62
להעניק פטור משירות בצבא  .לא עוד אלא שאסור כי תהיה בידו  ,או א* בידי הממשלה,
סמכות מעי  זו לקבוע הסדרי ראשוניי  .החלטתו זו של בית המשפט ייסדה עצמה לא א(
על פירושו של חוק במובנו המצומצ של מושג הפרשנות  .החלטה זו נגזרה מ המוסר
החברתי והבי  אישי של החברה בה אנו חיי .החיזיו של דחיית שירות ופטור משירות
בצבא הניתני למי שתורת  אומנות מלווי את המדינה מאז היותה  .אלא שבעוד אשר
122
נבו הוצאה לאור בע"מ

nevo.co.il

המאגר המשפטי הישראלי

\C:\Documents and Settings\violetta-a\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK2CC1התנועה למען איכות השלטון בישראל נגד הכנסתdoc.

התנועה לאיכות השלטו בישראל נ' הכנסת
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בימי ראשוני של המדינה  ,וא* בימי שלאחר ימי ראשוני  ,באו הפטור דחיה
לשמירה על נר התורה שלא יכבה  ,ותופעה היתה שולית וזניחה ) יחסית (  בתחילה 400
פטורי דחיות ולאחר מכ  800פטורי דחיות  הנה מאז שנת  , 1977שעה שהגבולות
נפרצו ובטלה ה" מיכסה "  ,נתעצ החיזיו והפ( תופעה חברתית של ממש  .הפטור דחיה
היו כאפיקי  בנגב  .תחת  400דחיות פטורי כבתחילה זוכי היו בדחיות פטורי
למעלה מ  45,000צעירי  ,והיד עוד נטויה  .וא בתחילה דובר על הצור( הדוחק לנסות
ולהבעיר את הגחלת שכבתה  להחיות את לימוד התורה לאחר חורב הישיבות בשואה
הנוראה  הנה בשני האחרונות אי עוד מדברי על  כ(  .אכ  ,כפי שכבר אמרנו ,ספק א
בסורא  ,בפומבדיתא ובנהרדעא למדו בעת ובעונה אחת כה הרבה תלמידי כבישראל
דהאידנא .
. 63

חובת שירות בצבא  הע אינה א( חובה אזרחית  .מיצווה היא  ,מיצווה שיש

לקיימה  .והנה ,ניגלה לעינינו כי בני ישיבות נפטרי מעולה של חובה בשיר ות הכלל בעוד
אשר צעירי בני גיל  ,שאינ בני ישיבות  ,משרתי את הכלל שני על גבי שני  :שלוש
שני ) למיצער ( בשירות סדיר ושני רבות לאחריה בשירות מילואי  .לעת הצור( ייצאו
למלחמה  ,ויש מה שלא יחזרו לבית  .תחושת ההפלייה בי אלה לאלה היא כה חריפה ,
כה מרגיזה ומכע יסה  ,עד שיקשה לתארה במילי .
החברה בישראל  כמוה ככל חברה אחרת  מבוססת על אמנה בי בנותיה ובניה,
ובאמנה חקוקות זכויות וחובות  .אי זכויות בלא חובות כש שאי " ת " בלא " קח ".
זכויות תבואנה בצמוד לחובות ו " ת " יבוא בצמוד ע "קח" " .ג את הטוב נקבל מ את
אלוהי ואת הרע לא נקבל ?" ) איוב ב  ,י ( .גריזי יבוא ע עיבל ומי שלא יישא בעול לא
ייהנה מזכויות.
אכ  ,לא נוכל להעלי עי מ הפג המוסרי הכבד שדבק בפטור דחיה הניתני
. 64
לבני ישיבות מעשה שיגרה  .הנשיא שמגר סבר בזמנו כי הסדר הדחיה פטור " איננו בלתי
חוק י"  ובכ( אי אנו שותפי לדעתו  א( בה  בעת לא נרתע מהוקעתו כבלתי מוסרי
ביסודו  .וכלשונו בבג " &  910/86רסלר נ ' שר הביטחו  ,פ "ד מב ): 513 , 441 ( 2
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ההסדר הקיי בדבר שחרור משירות צבאי של חלק
מבחורי הישיבה )לעומת בחורי ישיבה אחרי אשר משרתי
ושירתו בכל מערכות ישראל יחד ע כל יוצאי הצבא ( אמנ
איננו בלתי חוקי  ,א( מ הבחינה העניינית הוא  ,לדעתי ,
בלתי מניח את הדעת ,וקשה להשלי עימו  .הוא מעורר
שאלות נכבדות בתחו המוסר הציבורי והאישי ג יחד,
שאלות הנותרות ללא פתרו  .דברי אלו נאמרי כא ג
כדי שהתוצאה המשפטית לא תטשטש את השיפוט הערכי ,
הלאומי והאנושי ,המקנ בעניי זה  ,לפי הערכתי  ,בלבו של
חלק נכבד מ הציבור ) .ההדגשה במקור  מ ' ח ' (

האמנ פס ונעל מחיינו המוסר החברתי והאישי ?

סו דבר

חוק דחיית שירות פורס ביו  1באוגוסט  , 2002וכהוראת סעי*  ) 16א ( בו  ,קצב ל ו
. 65
המחוקק חמש שנות חיי מיו פירסומו  .החוק אמור לפקוע אפוא ביו  31ביולי , 2007
דהיינו  ,בעוד כשנה ושלושה חודשי  .כהיו הזה  ,לעת פירסומו של פסק הדי  ,עברו
כשלוש שני ותשעה חודשי מתו( חמש שנות חייו של החוק  ,ולא שמענו כי נעשו
מעשי של ממש ליישומו  .ביצועו של הח וק הלכה למעשה שא* לאפס  .כיצד כ(  ,ישאל
השואל  :והרי היו קצר והמלאכה מרובה ובעל הבית דוחק? אלא שהחדלי לעשות
יודעי היטב את אשר לפניה  .ברוח הנבואה ששרתה עליה חזתה הכנסת היטב את אשר
יארע לאחר חקיקתו של החוק  ,ועל כ העניקה סמכות לעצמה להארי( את תוקפו של החוק
עוד ועוד  .וכלשונה של הוראת סעי*  ) 16ב ( שלחוק :
............................. .16

הוראת
שעה

)ב( הכנסת רשאית ,בהחלטה ,להארי(
את תוקפו של חוק זה לתקופות נוספות,
שלא יעלו על חמש שני כל אחת; דיו
בהארכת תוקפו של החוק יתקיי בכנסת לא
יאוחר מששה חודשי לפני תו תוקפו.
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אני נוטל היתר לעצמי ואני ֵמ ֵע ז לומר כי בחלו* כארבע וחצי שני מאז פירסומו של החוק ,
דהיינו  ,בסופה של שנת  2006או בתחילתה של שנת   2007וכהוראת סעי* ) 16ב ( סיפה
לחוק  ייער( בכנסת דיו בהארכת תוקפו של החוק  ,והממשלה תבקש את הכנסת להארי(
את תוקפו של החוק בשנה  ,בשלוש שני  ,בחמש שני  .ובחלו* אותה תקופה יחזור ההלי(
על עצמו  .לשונו של החוק לשו מפורשת היא ,והרי עומדת לה לכנסת סמכותה להארי( את
תוקפו של החוק לתקופות נוספות עוד ועוד  .ומה יאמר אז בית המשפט הגבוה לצדק ?
. 66

א ד עתי תשמע כי אז עשינו את הצו על  תנאי מוחלט והיכרזנו על בטלותו של חוק

דחיית שירות מעיקרו .

ויהי אחר הדברי האלה

קראתי את חוBת דעת של חבריי הנשיא ברק  ,השופט לוי ,השופטת פרוקצ ' יה
. 67
והשופט גרוניס  ,וביקשתי לומר על חוות  דעת אלו דברי אחדי .

אשר לחוות"דעתו של חברי הנשיא ברק

אסכי ע חברי בכל לב כי שומה עלינו לעשות כמיטבנו ולהכריע בשאלות הבאות
. 68
לפנינו להכרעה תו( שאנו נעי  נדי בגידרי טקסטי כתובי שהרשויות המוסמכות ציוו
בצווי  ,התקינו בתקנות  ,חוקקו בחוקי או בחוקי יסוד  .ידענו מכבר כי עיקר תפקידנו
כשופטי הוא לעשות במיסגרת הדי  ,כי הוטל עלינו לקרב את הדי החרות והבלתי חרות
לחיי  .פרשני החיי אנו  ,ואול כשופטי נמלא את המשימה שהוטלה עלינו רק א נעשה
כיכולתנו וכמיטבנו שלא לחרוג מ המעטפת שהמושג " חוק ומשפט" חרות עליה  .כ( על
דר( הכלל  ,ובוודאי כ( לעת שמציגה עצמה לפנינו להכרעה שאלה א חוק פלוני  כולו או
מיקצתו  נחקק בחריגה מסמכות .כל אלה קושט אימרי אמת ה  .ואול אי ה כל האמת.
ענייננו כולנו הוא בעיקרי שעליה מיוסדי הדמוקרטיה והמשפט  ַ , ְ(BI 9במהות,
בחומרי המזיני את הנורמות שבמשפט בשורש יה  ,בעיקרי הנותני רוח חיי באות
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נורמות  .אות חומרי ,אות עיקרי המהווי את הלוז  לא בחוקי היסוד יימצאו ה לנו.
חוקי היסוד  ,אי ה אלא מניפסטציה  ,ביטוי חיצוני  אפליג ואומר  :ביטוי ִח י וַורְ יָי משהו
 לערכי עומק  ,להשקפות עול  ,לאורחות חיי  ,לתכני הממל אי את החוקי עד שפת .
תפקידנו כשופטי הוא ,ידענו כולנו  ,לשחרר לאוויר העול אות אמיתות האצורות
בחוקי  היסוד  ,וג לגלות לכל ולייש אות ערכי שחברתנו בנויה עליה  .לכל אלה
נסכי בוודאי כולנו איש לא ייעדר .
ועוד נסכי כולנו ,כי לעת פירושו של חוק לא נ? ַת ר לחרוג מלשונו .הלשו,
. 69
הכתובה והמדוברת  ,היא היא אמצעי הקשר בינינו לבי עצמנו ,וא נחרוג מ הלשו
יתקיי בנו מעשה מגדל בבל  .ראו והשוו  :ע " א  3798/94פלוני נ ' פלונית  ,פ " ד נ ) , 133 ( 3
 172ואיל( ; דנ " פ  2316/95גנימאת נ ' מדינת ישראל  ,פ "ד מט )  639 , 589 ( 4ואיל( ; דנ" א
 7325/95ידיעות אחרונות בע"מ נ ' קראוס  ,פ "ד נב )  . 9897 , 1 ( 3ומה האלקטרו הו ַת ר
הות רנו לנוע א( במעטפת הלשו ,מכל מקו
לנוע א( במעטפת האטו  ,כ אנו השופטי ַ
כל עוד מבקשי אנו באמת ובתמי לפרש דבר חוק חרות  ,ול? במובנו הרחב של מושג
הפרשנות  .החוק החרות ,המילה הכתובה והנאמרת  ,יפורשו על פי הגיונ ותכלית ִ :נ ְמ ָצ א
את חידת  ,נפצח את הצופ שיצר  ,נגלה את סוד  ,ואול לעול  לעול  ננוע
במעגלותיה  ,לא נחרוג מהגדרי שהלשו הציבה סביב  .וג לכ(  ,דומה  ,נסכי כולנו .
ומה נעשה במקו שהמילה הכתובה צרה מה כיל את הערכי הראויי ? לפיתרונה
. 70
של קושיה זו דרכי שונות  ,ולענייננו עתה אי צור( שנעמיק בה חקר  .המשימה שהוטלה
עלינו עתה היא להציב גבולות  ,במיגזר מסויי  ,סביב מושג כבוד האד שבחוק יסוד :
כבוד האד וחירותו  ,ובנושא זה נלוש.
. 71

חברי הנשיא סובר כי מושג כבוד האד פורש עצמו על השיוויו "עד כמה שיש בו

ביטוי לאוטונומיה של הרצו הפרטי  ,חופש הבחירה וחופש הפעולה " .סברתי וקיבלתי .
אכ  ,יש בו בפירוש זה כדי להחלי* מושג עמו אחד במושגי עמומי אחדי  א תרצו,
תחת אשר נפרש מושג אחד בעל " ריקמה פתוחה "  ,נפרש מעתה שלושה מושגי בעלי
" ריקמה פתוחה" כל אחד  :אוטונומיה של הרצו הפרטי  ,חופש הבחירה  ,חופש הפעולה 
ואול אסכי שהתקדמנו בדרכנו להבנת מושג כבוד האד  .עתה הגיעה עת לבחו א
" כבוד האד " של המתגייס לצבא  בי בפירושו כפשוטו בי בפירושו כהצעת חברי 
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נפגע א( באשר יש מבי ה אוכלוסיה מי שפטורי מ השירות  .ילמדונו רבותינו :הא פטור
משירות הנית לבני ישיבה פוגע באוטונומיית הרצו הפרטי של המתגייס ? הא חופש
הבחירה של המתגייס  במובנו הרגיל והאמיתי של מושג חופש הבחירה  נפגע א( באשר
יש הנפטרי משירות בצבא מטעמי של תורת  אומנות ? ה א חופש הפעולה של
המתגייס נפגע בשל פטור הנית לבני ישיבה? הא הלשו שאנו משיחי בה איש ע רעהו
 ולו במתיחת פניה אל כל עבר  בכוחה להכיל פגיעה בכבוד בנסיבות כגו אלו ? שאל
אבי( ויגד(  ,שאל בינ( ויאמר ל(  ,שאל חבר( וישיב ָ(  .התשובה לשאלה היא  ,לדעתי ,
בשלילה נמרצ ת  .אכ  ,הסוגיה של פגיעה בכבוד האד היא  ,על דר( הכלל  ,ביחסו של
השילטו אל היחיד  ,בפגיעה שהשילטו פוגע באוטונומיה של רצו היחיד  ,בחופש
הבחירה או בחופש הפעולה שלו  .לא כ בענייננו שלנו  ,אלא א כ נחל לשוחח בינינו
בשפה שלא ידעתיה .
לעניי זה  ,שלא בטובתי וכמעט שלא מרצוני  ,אי לי אלא לחזור ולצטט דברי
. 72
שכתבתי במקו אחר  ,בשעה שסברתי כי אסורי אנו לפרש את המושג תו לב באורח
אובייקטיווי  ,כביכול  :רע " א  6339/97רוקר נ ' סלומו  ,פ " ד נה ): 254253 , 199 ( 1
כל מילה  ,כל ביטוי בשפה נית לפרש בצמצו ונית
לפרש ברחבות  ,א* ברחבות יתר  .ואול ככל שנרחיב
ונוסי* ונרחיב נגיע לנקודה שבה יימתח קרו המעטפת עד
לקצה יכולתו  .משהגענו לכא  ,וא נוסי* ונרחיב  ,יפקע
הקרו והמילה או הביטוי יאבדו ממשמעות הגרעינית ...
וכפי ששורר ת ' ס ' אליוט ) Eliot
בקווארטט הראשו )(Burnt Norton
: Quartets

( Thomas Stearns
של הפואמה Four

Words strain,
Crack and sometimes break, under the
burden,
Under the tension, slip, slide, perish,
Decay with imprecision, will not stay in
place,
Will not stay still.
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ובתרגומה של אסתר כספי ) ת ' ס ' אליוט ארבעה קווארטטי

) המעורר :(( 1999 ,
ִ ...מ ִ Rי ִנ ְד ָר כBת ,
ֵט ל ,
ִנ ְס ָ NקBת  ,יְֵ Fו ִנ ְ 9ָ FרBת ִ ,מ ֶ ֹGב ד ַה ֶ D
אBב דBת ,
ֵמ ָע ְצ ַמ ת ַה ֶַ Cת ח  ,מ BעֲדBת ַ ,מ ֲח לִ יקBת ְ ,
קBמ ,
ְנ ַמ BWת ֵמ ִא י ?A ִNק ְו לֹא יַ ִGי ֵר  ְמ ָ
נBח ...
לֹא יֵדְ ע? ָמ ַ
וניזכר א* בשיחתה של ֶא לִ י ס ע המפטי דמפטי  ,שיחה
שנסבה על ענייני לשו:
“When I use a word”, Humpty Dumpty said in
rather a scornful tone, “it means just what I
choose it to mean – neither more nor less”.
“The question is”, said Alice, “whether you
can make words mean different things”.
“The question is”, said Humpty Dumpty,
“which is to be master – that’s all” (Lewis
Carroll Through the Looking-Glass, Ch.6).

ובתרגו לעברית:
" כשאני משתמש במלה "  ,אמר המפטי דמפטי בנימה
של בוז ניכר  " ,מובנה הוא בדיוק המוב שאני בוחר
בשבילה – לא פח ות ולא יותר ".
" השאלה היא "  ,אמרה אליס  " ,א אתה
מלי מובני כל  כ( רבי ושוני".
" השאלה היא "  ,אמר המפטי דמפטי  " ,מי כא האדו –
זה הכול ".
יכול

לכפות על

)לואיס קרול מבעד למראה ומה אליס מצאה ש ) תרגמה
מאנגלית ר' ליטוי  ,הספריה החדשה למנויי  ,מ' פרי עור( ,
 , ( 1999פרק  , 6עמ ' .( 110109
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" השאלה היא מי כא האדו " .ובלשו המקור “‘The :
question is’, said Humpty Dumpty ‘which is to be
”’ . master – that’s allאשר לנו :בית המשפט אינו ממציא

השפה  ,ולא אנו ה " אדו" בלשונו של המפטי דמפטי  .המושג
תו לב נב נֶה מסביב לגרעי של " תו לב "  ,וסביבו של אותו
גרעי יחוגו אירועי ומקרי הנמשכי אל מרכז הכבידה
שלו  .המשמעות הגרעינית היא שתקבע את תחו הפרישה

של המושג .הכנסת אלמנט אובייקטיבי למערכת זו של תו
לב תשבש את הסדרי מעיקר .
כ( בתו לב וכ( בכבוד האד .
כ( היה ג בפרשת פלוני נ ' פלונית ) לעיל (  ,שעה שנדרשנו להחליט א נורה על
. 73
אימוצו של קטי חר* אי  הסכמתו של האב הביולוגי  .כולנו היינו בדעה כי יש להורות על
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אימוצו של הקטי  ,א( דרכינו למסקנתנו המשותפת היו שונות  .מיקצת מחבריי סברו כי
מסכת העובדות המאוד  מיוחדת שנגולה נגד עינינו באה בגידרי עילת האימו& של אי 
מסוגלות הורית כהוראתה בסעי* ) 13ב ( לחוק האימו&  ,תשמ " א  , 1981ואילו המישנה
לנשיא  ,ה שופט שלמה לוי  ,ואנוכי  ,סברנו כי דחיסת הפרשה שהיתה לפנינו לגידרי המושג
של אי מסוגלות הורית יש בו מ המלאכותיות וחריגה מ הלשו  .נזכרתי בפרשה זו בשל
הדימיו שמצאתי בה לענייננו  .שכ חברי הנשיא מבקש לדחוק אל תוככי המושג של כבוד
האד מסכת עובדות שאינה מתאימה כלל  ,לדעתי  ,לכבוד האד  ,ואני שואל את עצמי:
ימ ֵצ א במיסגרת המקובלת והמכובדת של חוק היסוד ,
מדוע כ( ? אכ  ,בדרכו של חברי ִנ ָ
ואול במעשה פרשנות זה נפגע ונפגו  ,לדעתי  ,בלשו שהיא כה חיונית לשיח בינינו .

. 74

שלא כפירושו הרחב והנרחב של חברי הנשיא למושג כבוד ה אד  שרואה הוא בו

מושג הפורש עצמו ג על תופעות חיי שאינ עולות  ,לדעתי  ,ברישתו של כבוד האד 
קופ& חברי ידו בפירושו של מושג הדמוקרטיה  .חוק דחיית שירות  ,לדעתו  ,אי הוא "פוגע
בליבת הדמוקרטיה " )בפיסקה  74לחוות דעתו (  ,ובהמש(  " :הוא ] החוק [ אינו שולל את
תכונות ה מינימו הדרושות למישטר דמוקרטי " ) ש ( .צר לי  ,צר לי מאוד  ,שכ( מפרש
חברי הנשיא את מושג הדמוקרטיה בישראל  .ע ישראל לוח בימינו לקיומו ולחירותו 
עמדתי על כ( בהרחבה בחוות דעתי  וא פטור משירות הנית כיו ל   45,000ומעלה
צעירי )" ועוד היד נטויה "(  פטור שאליבא דכולנו אי לו הצדק ראוי ואשר על פי החוק
יכול הוא להימש( וללכת  אי הוא פגיעה ב " ליבת הדמוקרטיה "  ,פגיעה בליבת
הדמוקרטיה  ,מהי  לא ידעתי  .וכי לצבא הצאר או לצבא הHולטא מבקשי אנו לגייס
אות צעירי בני ישיבה ? ובליבנו  ולא רק בליבנו  הרי יודעי אנו כי חוק דחיית שירות

לא יקד אותנו בדבר עוד שני ארוכות ,א בכלל  .וחידוש הוא בעיניי  ,חידוש מרחיק
לכת  ,שהיהודי  ואנו על מושבנו ,אנו ה היהודי האמיתיי  יסגיר למכה את לחיו
השנייה .
. 75

חברי הנשיא מאמ& אל ליבו בחו )בפיסקה  40לחוות דעתו ( דברי שכתב חברנו

השו פט לוי בחוות דעתו שלו על מושג כבוד האד  ,ודברי שכתבתי אנוכי על המיבנה
שבנה הנשיא ייאמרו  בשינויי המחוייבי מ העניי  ג על הדברי שכתב חברנו
השופט לוי  .צר לי  ,א( מושג כבוד האד כפירושי לחוק שונה הוא במאוד ממושג כבוד
האד של חברי השופט לוי  וכמסתבר עת ה  ,שונה הוא ג ממושג כבוד האד של חברי
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הנשיא  ותופעות חיי שחברי רואה אות כתופעות של פגיעה בכבוד  ,לדידי אי ה
מהוות כלל פגיעה בכבוד  .חברי מרחיב את מושג הכבוד עד בלי די  ,ולפירושו אתקשה
להסכי  .יתר על כ  :חברי מפרש את תחושותיו של המתגייס לצבא כתחושות הזר ות לי.
הנה כי כ  ,הא המתגייס לצבא " מגלה כי לבחירותיו לא נית מישקל שווה לאלו של
רעיו "? הא נפגע כבודו של המתגייס לצבא בהיווכחו לדעת "כי אי יסוד רציונלי לעובדה
כי האחר  ,בניגוד אליו  ,זוכה לממש את העדפותיו "? הא המתגייס " מרגיש כי אינו זוכה
להכרה " ? וכו '  .אכ  ,א זה הוא כבוד האד שבחוק היסוד  :כבוד האד וחירותו  ,אתקשה
למצוא תופעת חיי בי בני אנוש שאינה מביאה עצמה אל תוכו של כבוד האד  .על כבוד
האד מעי זה ייאמר :כבודו מלא עול  .אלא שלא כבודו של האד מלא עול .
אשר לחוות"דעתה של חברתי השופטת פרוקצ'יה

. 76

חברתי השופטת פרוקצ ' יה מייסדת את חוות דעתה על הצור( להכיר ַ BּF 9נֶה

ולכבדו  ,ועל ההכרה כי תהלי( גישור על פערי חברתיי תהלי( ארו( ומורכב הוא העשוי
להתמש( זמ רב  .כ( כותבת היא ) בפיסקה  4לחוות דעתה (  ,כי " התהלי( הדמוקרטי
מתבסס על הכרה כי לא תמיד נית להשיג את תכלית השוויו בי קבוצות אוכלוסיה שונות
על דר( פתרו של נוסחאות מוחלטות "; וכי " התהלי( הדמוקרטי  ...טמו בהבנה עמוקה
 ...של המציאות החברתית על מורכבותה הגדולה  ,ובראייה כי השגת השוויו עשויה לחייב
תהלי( חברתי הדרגתי למציאת נקודות ההשקה בי חלקי האוכלוסי ה השוני " .עוד
מוסיפה חברתי  ,כי המדובר בתהלי( חברתי " ארו( טווח" ה "כרו( בדר( יסורי  ,ואינו יכול
להניב תוצאות ממשיות מיידיות " )בפיסקה  4לחוות דעתה ( ; כי " תהלי( הגישור  ...אינו
יכול להתרחש כבמטה קס" ) בפיסקה  ; ( 7ומוסיפה היא ומדגישה כי " אי נוסחת פלאי
להגשמת ו  ,זהו תהלי( ארו( ומורכב" ) ש ( .אלא שא אכ אלה ה פני הדברי ; א אכ
ניצבי אנו אל  מול תופעה חברתית ייחודית המחייבת אותנו לתהלי( חברתי ארו( וממוש(
של גישור על פערי  ,תהלי( הכרו( בייסורי לא  מעטי עד שנגיע אל היעד המק? וֶה; אי
לי אלא לתמוה כיצד זה שחברתי מסכימה להכרעת הדי כפי שנשמעה מפי חברנו הנשיא
ברק  הכרעת די הקובעת כי תהלי( גיוס של " תורת אומנות " אמור להסתיי תו(
שני ספורות שא לא כ תהא הפגיעה בשיוויו  פגיעה שג חברתי מסכימה לה  פגיעה
שאינה חוקתית  .וכי סבורה חברתי כי מה שלא עשו חמישי ושמונה שני תעשינה שני
ספורות בלא שנחתו( בדי?
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זאת ועוד  :חוששני כי חוות דעתה של חברתי מייסדת עצמה על הנחות עובדה ועל
. 77
תופעות חברתיות שאינ מדוייקות ואשר לא הוכחו לפנינו .חברתי מדברת בחוות דעתה 
לכל אורכה  על " הקהילה החרדית" ה " מתאפיינת במחוייבות עמוק ה לעול הרוח ,
האמונה והמסורת היהודית ; בדבקותה הערכית בתורה  ,ובחובותיה  ,הבנויה על מורשת
היסטורית בת אלפי שני  ,לפיה ההתמסרות הטוטלית ללימוד התורה  ,וההעמקה בה  ,ה
הכרח לקיומו הרוחני והפיסי של הע היהודי  ,ובלעדי זאת  ,צפויה היהדות לכליו "
)בפיסקה  2לחוות דעתה (  .חברתי מניחה  ,כמסתבר  ,כי כל אות המבקשי  והמקבלי 
פטור משירות בצבא נמני ע קהילה חרדית מתבדלת החיה את חייה שלה במנותק מחיי
הקהילה שאינה חרדית ; קהילה ש" השוני ] בינה " לקבוצות אוכלוסיה אחרות בחברה
הישראלית"[ הביא להסתגרותה של הקהילה בתו( עצמה  ,להתבדלו תה ולהותרתה במידה
רבה מחו& למעגל העשייה הלאומי ) "....בפיסקה  2לחוות  הדעת ( .לא ידעתי על מה
מבססת חברתי קביעות אלו באשר למאפייניה התרבותיי והחברתיי של החרדי כול ,
ובייחוד לא ידעתי על בסיס מה קובעת היא כי בחורי הישיבות  ,פטורי השירות  ,משתייכי
כול לאותה קהילה חרדית מסתגרת ומבודלת .
המציאות מורכבת יותר .המושג " חרדי " פורש עצמו על פני קבוצות אוכלוסייה
שונות הנבדלות במאפייניה התרבותיי והחברתיי  .נית למצוא בה ליטאי  ,חסידי ,
אנשי ה" עדה החרדית"  ,ספרדי ועוד  .קבוצות אלו אינ הומוגניות במאפייניה   ,ובוודאי
שלא נית לומר על כול כי מתבדלות וחיות ה את חייה " במנותק מחיי הקהילה שאינה
חרדית " .סבורני  ,כי הניסיו לכנוס כל אות המכוני על ידינו " חרדי " אל תחת קורת גג
אחת  ולו לענייננו  מטשטש את השוני התרבותי שבי הקבוצות השונות  .אמנ כ:
המושג " חרדי " בפינו כולל בתוכו א* קבוצות העונות למאפייני התרבותיי שעליה
מדברת חברתי  ,אלא שלציד של קבוצות אלו נית למצוא קבוצות אוכלוסיה לא מעטות
שג עליה קו ָר א הש " חרדי " ואשר קירבת לחברה הישראלית והתערות בה גדולה
ומגוונת יותר  .חשוב שנדע דברי אלה  ,שכ משליכי ה על ההצדק להענקת פטור
משירות ביטחו.
א* אני סבור כי המדינה רשאית ומוסמכת להעניק דחיית שירות למספר מוגבל של
. 78
בחורי ישיבות המבקשי ללמוד תורה  ,וכתבתי על כ(  .כ נכו הייתי לשקול החלת די
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מיוחד על עדות מסוגרות ומתבדלות בעלות מאפייני ייחודיי  .ראו דבריי על כת
האיימיש  .אלא שבענייננו שונה המצב לחלוטי :הפטור משירות צבאי נית לקבוצות
אוכלוסייה שלמות ורחבות ועד כדי  45,000פטורי שירות הגיע  .אות  45,000פטורי
שירות אינ נמני רק ע זרמי מתבדלי בחברה החרדית  .ה נמני ע קבוצות
אוכלוסייה מגוונות ורחבות ש מידת מעורבות והתערות בחברה הישראלית שונה ורחב
יותר  ,אלא שמפאת נסיבות היסטוריות ממשיכי ה ליהנות מאפשרות לקבלת פטור
משירות צבאי  .נית א* לומר  ,כי הזמ שחל* לא זו בלבד שלא עודד תהליכי התקרבות
אלא הוסי* והרחיב את מניי הקבוצות המבקשות להצטר* לפטור  ,ובכ( העצי תהליכי
של התבדלות  .כפי שאמרנו ,מיקצת מאות פטורי שירות שייכי אמנ לזרמי מתבדלי
ביהדות  ,ואול נספחי אליה אלפי רבי  אטול חרות לעצמי ואחרי* :עשרות אלפי 
של צעירי שאינ עוני למאפייני אלה  .הא סבורה חברתי כי דינ של אלה שונה ?
נזכי ר לעצמנו  ,כי מי ש " תורת אומנות" מעורבי ה ג מעורבי בחיי המדינה ,
. 79
ותמהני כיצד זה שבהיות פטורי שירות כפי שה פטורי  ,זכאי ה להוסי* ולשלוח
לכנסת ולממשלה נציגי שיחליטו על שאלות של מוות וחיי ועל שאר נושאי האוצלי
במישרי על חייה של המשרתי ומי ששירתו בצבא ובמילואי .
. 80

יתר על כ :יהדות זו שחברתי מדברת בה  ,יהדות שבה מתמסרי " טוטאלית

ללימוד התורה " למעלה מ   45,000צעירי חייבי גיוס  ,אי היא יהדות שהיכרנו לכל אור(
ההיסטוריה הארוכה של ע ישראל  .יהדות היא של ישראל דהאידנא  ,א( לא ידעתי כי זו
היתה היה דות של אבותינו  .שכ מאז ומעול שילבו בני הע היהודי  ג אדוקי בדת
ושומרי מיצוות  לימוד תורה בעבודה ובחיי הקהילה  ,והרי כבר רבי אלעזר ב עזריה
הורנו כי " א אי קמח אי תורה" ) פרקי אבות  ,פרק ג  ,מישנה יז ( .וכ היו דבריו של רב
גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא  ,שלימדנו כי "][כל תורה שאי עימה מלאכה  ,סופה
בטלה וגוררת עוו " )פרקי אבות  ,פרק ב  ,מישנה ב (  ,וכי " יפה תלמוד תורה ע דר( אר&
] מלאכה [  ,שידיעת שניה משכחת עוו " ) ש ,ש ( .וגדולי שבגדולי ביהדות לדורותיה
עבדו למחיית  ,בראש הנשר הגדול  ,הרמב "   ,אשר יצא בחריפות נגד הרעיו של
" תורת אומנות " .ראו בעניי זה את דבריו של השופט אנגלרד בבג " &  1/98ח"כ כבל נ '
ראש ממשלת ישראל  ,פ " ד נג )  , 241 ( 2בעמ ' : 272271
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 ...ביהדות פנימה יש חילוקי  דעות קשי בדבר תורה שאי עמה
מלאכה  .אי לי אלא להזכיר את דעתו הידועה של הנשר הגדול
הרמב "   ,שיצא בתקיפות רבה נגד דר( חיי מעי זו .כבר
בצעירותו  ,נת הרמב "  ביטוי להשקפתו בפירוש המשניות שלו.
והנה דבריו הנוקבי והמפעימי ) רמב"   ,פירוש המשנה ,אבות ד,
ז  ,לפי תרגומו של ר ' יוס* קאפח (:
.............
" דע שזה אמר  ,אל תעשה את התורה קרדו לחפור ב ה ,
כלומר אל תחשבנה כלי לפרנסה  ,ופירש ואמר שכל הנהנה
בעול הזה בכבוד תורה הרי זה הכרית את נפשו מחיי
העול הבא  ...כאשר נתבונ בעקבות החכמי ז "ל לא
נמצא לה שגבו מבני אד ולא קבצו נדבות לישיבות
המרוממות והמכובדות  ,ולא לראשי גליות ולא לדייני ולא
למרביצי תורה ולא לאחד מ הממוני ולא לשאר אד  ,אלא
מצאנו את כול יש מה שהיה מצבו דחוק בתכלית  ,ויש
שהיה עשיר גדול בתכלית  ... .אותו שמצבו דחוק אלו פשט
ידו לקבל היו ממלאי לו את מקומו זהב ומרגליות  ,אבל לא
עשה כ  ,אלא נתעסק במלאכה שיתפרנס ממנה א ברווחה
וא בדחק  ,והיה בז למה שבידי בני אד  ,כיו שהתורה
מנעתו מכ(  .וכבר ידעת כי הלל הזק היה חוטב במקצועו ,
חוטב עצי ולומר לפני שמעיה ואבטליו והוא בתכלית
העניות "...
על השקפתו זו חזר הרמב "   ,שני רבות לאחר מכ ,במפעלו
ההילכתי האדיר משנה תורה ) רמב "   ,משנה תורה  ,הלכות תלמוד
תורה  ,ג ,י (:
" כל המשי על לבו שיעסוק בתורה ולא יעשה מלאכה
ויתפרנס מ הצדקה הרי זה חלל את הש ובזה את התורה
וכבה מאור הדת וגר רעה לעצמו ונטל חייו מ העול
הבא  .לפי שאסור ליהנות מדברי תורה בעול הזה  .אמרו
חכמי כל הנהנה מדברי תורה נטל חייו מ העול  .ועוד
צוו ואמרו אל תעש עטרה להתגדל בה ולא קרדו לחפור
בה  .ועוד צוו ואמרו אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות
וכל תורה שאי עמה מלאכה סופה בטילה וגוררת עו  .וסו*
אד זה שיהא מלסט את הבריות ".
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זו היתה אפוא דעתו של הגדול שבגדולי  ,ומה לנו נוסי* עליה  .וג א היו מי שסברו
אחרת  ,לא שמענו בכל ההיסטוריה הארוכה של ע ישראל כי למעלה מ   45,000צעירי
התמסרו "טוטלית " ובה בעת ללימוד התורה .
אשר לחוות"דעתו של חברי השופט גרוניס

. 81

חברי השופט גרוניס מתנגד להצעתי לבטל את חוק דחיית שירות  ,ומוסי* הוא

)בפיסקה  11לחוות דעת ו (  ,כי בחוות דעתי " א* אי התייחסות לשאלה מה הנפקות של
פסילת החוק " .על הערה זו אשיב  ,כי אי זה מתפקידי  ,א* אי זה מסמכותי  ,להציע
למדינה הצעות מה תעשה  .מכל מקו  ,א נמצא לי כי חוק פלוני חוק פסול הוא בהיותו
נוגד חוק יסוד או עיקרי בקיומה של המדינה  ,הא אמנע מ הצהרה על כ( אלא א אוסי*
ואודיע " מה הנפקות של פסילת החוק "? אתמהה  .בי כ( ובי אחרת ,יש  ויש דרכי
לאכיפת חוק המדינה.
המישנה לנשיא )בדימ ' (

השופטת מ' נאור:

.1

אני מסכ ימה ע פסק דינו של חברי הנשיא ברק .

אני מבקשת להשאיר בצרי( עיו  ,ג במקרה זה את השאלה על מי מוטל בענייננו
.2
נטל ההוכחה בשאלת המידתיות  .לדעתי שאלה זו אינה מתעוררת  ,כיוו שבסופו של הדיו
כל העובדות הצריכות לעניי התבררו ) והשוו דברי הנשיא לנדוי בד" נ נוימ נ' כה  ,פ " ד
כד )  244 , 229 ( 2בעניי נטל ההוכחה לגבי הכלל  :הדבר מעיד על עצמו (.
שופטת

השופט ס' ג'וברא :
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בג 6427/02

אני מסכי לפסק דינו של חברי הנשיא ברק .
שופט

השופטת א' חיות:

אני מסכימה לפסק דינו של חברי  ,הנשיא ברק  .ת ולא נשל.
שופטת
השופט א' א' לוי:

אני מסכי לאמור בפסק דינו של חברי  ,הנשיא ברק  ,ולתוצאה אליה הגיע  .על אלה
ראיתי להוסי* א( מקצת משל עצמי .
זכויות היסוד ועקרו האוטונומיה

.1

זכויות הפרט ,המנויות בחוקי היסוד שלנו  ,ה מביטויו המשפטיי הבולטי של

העקרו השורשי  ,הרואה באד ישות אוטונומית בעלת כושר בחירה ורצו עצמאי ) ע" א
 6821/93בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' מגדל ואח'  ,פ" ד מט ) ; 456 , 221 ( 4בג "צ 4330/93
גאנ נ' הועד המחוזי של לשכת עורכי הדי  ,פ "ד נ )  ; 233 , 221 ( 4בג " צ  4804/94סטייש
פיל בע"מ נ' המועצה לביקורת סרטי  ,פ "ד נ )  ; 679 , 661 ( 5דנ " א  4465/98טבעול )(1993

בע"מ נ' ש "הי ) (1994בע"מ  ,פ " ד נו )  ; 72 , 56 ( 1בש "פ  92/00פלוני נ' מדינת ישראל  ,פ " ד
נד )  ; 251 , 240 ( 4בע" מ  5082/05היוע $המשפטי לממשלה נ' פלוני ואח' ) טר פורס ,
 , 26.10.05בפסקה  30לפ סק דינו של חברי הנשיא (( .תאר זאת יפה השופט ח ' אריאל ,
בהידרשו לזכות החוקתית לפרטיות:
" הכרה בפרטיות היא ההכרה באד כפרט אוטונומי הזכאי
לייחוד אל מול האחרי  .ייחוד זה הוא המאפשר לאד
להתבצר באישיותו כבעלת משמעות הראויה לכיבוד  ...זוהי
המסגרת באמצעותה הוא עש וי  ,א הוא בוחר בכ(  ,לפתח
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בג 6427/02

את עצמיותו ולקבוע את מידת המעורבות של החברה
בהתנהגותו ובמעשיו הפרטיי  .זכות זו  ...היא אחת
החירויות המעצבות את אופיו של המשטר בישראל כמשטר
דמוקרטי והיא אחת מזכויות העל המבססות את הכבוד
והחירות לה זכאי אד כאד  ,כער( בפני עצמו" ] .ע" פ
 5026/97גלע נ' מדינת ישראל  ,לא פורס , 13.6.99 ,
בפסקה  9לפסק הדי [
העיגו החוקתי הקנה להיבטי מרכזיי של עקרו האוטונומיה מעמד נורמטיבי
על חוקי  ,הגודר את פעולתו של המחוקק ומצווהו להתחשב בעקרו זה בעיצוב של דברי
החקיקה היוצאי תחת ידיו ) דנ " א  1558/94נפיסי נ' נפיסי  ,פ " ד נ ) ;605 , 573 ( 3בג" צ
 1661 /05המועצה האזורית חו עזה ואח' נ' כנסת ישראל ואח' ,פ "ד נט ).( 561 , 481 ( 2
עקרו האוטונומיה מיוסד על ההכרה בקיומה של יכולת בחירה חופשית  ,בכושרו
.2
של אד לטוות את סיפור חייו על פי השקפותיו ואמונ תו ,בכוחו להכריע בי חלופות על 
פי העדפותיו  ,ובאפשרותו להביא הכרעה זו לכלל מימוש )דנ " א  2401/95נחמני נ' נחמני
ואח' ,פ "ד נ ) ; 740 , 661 ( 4ע " א " 10064/02מגדל" בע"מ ואח' נ' אבו חנא ואח' ) טר פורס ,
 , 27.9.05בפסקה  33לפסק הדי ; וכ J. Raz "Autonomy, Toleration, and the Harm
Principle" in Issues in Contemporary Legal Philosophy (R. Gavison ed., Oxford

 .( 1987) 313, 314.בבסיס הדברי מונחת התפישה כי הגשמתו  ,הלכה למעשה  ,של עקרו
זה  ,תקנה לחייו של אד ער( מוס* ותהפכ לטובי יותר וראויי יותר.
א( עקרו האוט ונומיה האישית ונושאיו ,הפרטי  ,אינ שרויי בחלל ריק  .לחיי
בחברה אנושית השלכות בעלות משמעות ניכרת על החופש ממנו נהנה כל אחד מבני
החברה  " .זכויות האד ה זכויותיו כיצור חברתי " – דברי חברי  ,הנשיא ברק  ,בבש " פ
 537/95גנימאת נ' מדינת ישראל  ,פ "ד מט ) . 413 , 355 ( 3אל ו ה זכויותיו "כחלק מחברה
ולא כמי שחי על אי בודד " )ש ( " .האד הוא ייצור חופשי  ,המפתח את גופו ורוחו על  פי
רצונו וזאת במסגרת החברתית עמה הוא קשור ובה הוא תלוי " )בג "צ  5688/92ויכסלבאו
ואח' נ' שר הביטחו ואח'  ,פ " ד מז )  .( 827 , 812 ( 2ראו ג בג " צ  366/03עמותת מחויבות

לשלו וצדק חברתי ואח' נ' שר האוצר ואח'  ,טר פורס  , 12.12.05 ,בפסקה  3לפסק דיני ;
ובג "צ  693/91ד"ר אפרת נ' הממונה על מרש האוכלוסי  ,פ "ד מז ) . 778 , 770 , 749 ( 1על 
כ  ,האוטונומיה האישית משתרעת עד לנקודה בה היא מאיימת לפלוש לתחומו של הזולת
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בג 6427/02

)ע " פ  115/00טייב נ' מדינת ישראל  ,פ "ד נד )  ; 329 , 289 ( 3ד " נ  9/77חברת החשמל לישראל

בע"מ נ' הוצאת עתו "האר , "$פ " ד לב ).( 343 , 337 ( 3
אול יש לו ,ליחס שבי אוטונומיה לבי חברה  ,היבט נוס*  .דמותו של אד כישות
.3
אוטונומית לא תוכל להתקיי בהיעדרה של תחושת ער( עצמי והכרה פנ ימית בכוחו לפתח
את אישיותו  ,בכשירותו לעמוד על טיב העדפותיו  ,בתחושתו כי פעולותיו הרציונאליות
מניבות תוצאות נטולות שרירות ובביטחונו  ,כי אי ערכו של כוח ההגשמה האישית המסור
לו נופל מזה של רעהו )ראו ג
J. Christman "Autonomy in
Moral and Political Philosophy", Stanford Encyclopedia of philosophy (E.N. Zalta
)ed.

2003

summer

; ed.,

M.

Autonomy, Gender, Politics (Oxford, 2003) 15

; Friedman

D.T.

.( Meyers Self, Society and Personal choice (New-York, 1989) 76
מטבע הדברי  ,יתקשה הפרט לפתח את כל אלה בסביבה חברתית הנעדרת
מרכיבי של הכרה הדדית  ,של התחשבות ושל כבוד  ,ה מצד בני החברה האחרי וה
מצד של גורמי השלטו ) ראו J. Anderson & A. Honneth "Autonomy, Vulnerability,
Recognition, and Justice” in Autonomy and the Challenges to Liberalism: New
(Christman & Anderson eds., New-York, 2005) 127,

 .( Essaysהוא יתקשה לראות

את עצמו כבעל בחירה חופשית בלא שיוכר ככזה בידי סביבתו )

A. Honneth The

)Struggle for Recognition: Moral Grammar of Social Conflicts (Cambridge, 1995

 .( 105הוא יחוש כמי שניטל ממנו הכוח לערו( את בחירותיו בעצמו )

P. Benson "Free

 .( Agency and Self-Worth" Journal of Philosophy 91 (1994) 599, 650תיפגע
המוטיבציה שלו להגשי יעדי  הנראי בעיני אחרי  ,לרבות אחדי מפרנסי הציבור ,
כבעלי ער( מועט  ,ויאחז בו ספק שמא שגה בבחירותיו )
.( (Cambridge, 1971) 440

J. Rawls A Theory of Justice

האוטונומיה היא ,אפוא  ,תלוית יחסי ) " .( "relational autonomyיסודות חברתיי
.4
ראויי ה תנאי הכרחי לקיומה  .אלה מחייבי כי אנשי יתחשבו זה בזה  .ה דורשי
קיומה של אווירה בה לא יחוש עצמו אד נפגע שלא בצדק בשל בחירותיו  .ה אינ
סובלי שרירות לב  ,אי הוגנות וחוסר הגיו .ה ממאני להשלי ע הפליה בי בחירות
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בג 6427/02

שוות ער( של אנשי בעלי תכונות דומות  .ה משקפי תפיש ה נכונה של זכויות יסוד  .ה
מבטאי את כבודו של בעל הזכות כפרט בי פרטי  .וראו J. Feinberg "The Nature and
Value of Rights" in Rights, Justice, and the bounds of Liberty: Essays in Social
(Princeton, 1980) 143

;Philosophy

N. Fraser & A. Honneth Redistribution or

). Recognition?: A Political-Philosophy Exchange (London, 2003) 36
אכ  ,קיימת זיקה ישירה בי עקרו האוטונומיה לבי מושג הכבוד  .אד  ,המגלה כי
.5
לבחירותיו לא נית משקל שווה לאלו של רעיו  ,הנוכח כי אי יסוד רציונלי לעובדה כי
האחר  ,בניגוד אליו  ,זוכ ה לממש את העדפותיו  ,המרגיש כי אינו זוכה להכרה  ,ובפרט שעה
שבחירותיו משרתות ג את ענינ של אחרי זולתו  ,והחש עצמו נפגע בגי בחירות שעשה
בלא שיש טע ממשי לדבר  ,הוא  ,ללא ספק  ,אד שכבודו נפגע .
מסקנתי זו מתחזקת בהינת הדעת לזיקה שבי אוטונומיה וזכויו ת יסוד לבי
.6
המשאבי שבכוחה של חברה להעמיד  ,דוגמת ביטחו  ,חינו(  ,רפואה  ,איכות סביבה  ,שוק
חופשי  ,מפעלי תרבות וכדומה  .זיקה זו מתבטאת בשניי  :מחד  ,קיומ של משאבי
חברתיי מרחיב את כוח ההגשמה העצמית של היחיד  .הוא יוצר תנאי המקלי על אד
לפתח את אישיותו  ,ופורש אופקי חדשי לכוח הבחירה ) השוו A. MacIntyre After
(2 nd ed. Notre Dame, 1984) 221

; Virtue

C. Taylor Philosophy and the Human

; Sciences. Philosophical Papers II (Cambridge, 1985) 204
 . Nationalism (Princeton, 1993) 30מכ( נהני בני החברה כול   ,וזאת בפרט שעה
Y. Tamir Liberal

שמדובר במשאבי שלא נית לוותר על ההנאה הצומחת מה – כמו ביטחו אישי ואיכות
סביבה  ,שה מה שנהוג לכנות " טובי ציבוריי " ) , collective goodsראו ע " א 513/89
Interlego A/Sנ'  Exin-Lines Bros S.Aואח' ,פ "ד מח ) ;161 , 133 ( 4בג " צ 7029/95
הסתדרות העובדי הכללית נ' בית הדי הארצי לעבודה  ,פ " ד נא ) ; 173 , 63 ( 2
 ;Morality of Freedom (Oxford, 1986) 252ד ' לוינסו  זמיר " שיקולי כלכליי בהגנה
על המצאות " משפטי יט ) תשמ" ט (  145 , 143וההפניות ש (.
Raz The

מאיד& ,משאבי אלה  ,מטבע  ,מוגבלי ה  ,וקיומ ל אור( זמ דורש את
השקעתו של מאמ& מתמש(  ,אשר חלקו הגדול מוטל על בני החברה  .כוחו של מאמ&
משות* זה  ,שבו השל גדול מסכו חלקיו  ,הוא מ הצידוקי לקיומה של חברה
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בג 6427/02

מלכתחילה  .בתחומי רבי  ,תורמת פעולת הרצונית של בני החברה ליצירת של
המשאבי החברתיי  .באחרי  ,אי מנוס מהפעלתו של כוח כופה בידי המדינה  .הדוגמאות
הבולטות ה גביית של מסי וגיוס חובה לשירות ביטחו  .אד הנדרש לשל מסי  ,ניטל
ממנו חלק מקנינו ; אד הנקרא לשירות ביטחו  ,ניטלי ממנו בי השאר חופש העיסוק ,
מקצת זכותו לפרטיות וחירותו האישית  ,ועלולה להיפגע א* זכותו להגנה על חייו
ולשלמות גופו  .א( ההנחה היא  ,כי אובד זה של אוטונומיה  ,לראשית של דברי  ,יניב
פירותיו בדמותו של כוח בחירה רב יותר  ,לסופ .
.7

נוכח כל שנאמר עד כה  ,מתבררת חשיבותה של אוטונומיית היחיד  ,אול ג

החשיבות שבחלוקה שוויונית של הנטל  ,הכרו( ביצ ירת של המשאבי החברתיי
הקשורי בה ֵ .ה סדר משפטי  ,הפוטר אוכלוסיה פלונית מנשיאה שווה בעול החברתי  ,מ
ההכרח כי יפגע בכושר של בני אוכלוסיה פלמונית ליהנות מ הפירות  .זאת ,בשני
מובני  :ראשית ,אי מת פטור דומה לאלה האחרוני יחייב לשאת על גב את הנטל
כולו  ,והעו ל המוטל על כל אחד מה  ,כשהוא לעצמו ,יגדל  .וככל שיל( הפטור וירחיב
גדריו  ,כ יכבד נטל זה; שנית  ,ככל שאכ מדובר בפירות  ,ששיעור גדל בזכות מאמ&
משות* של כלל בני החברה  ,הרי ששחרורו של חלק מנשיאה במאמ& זה  ,יביא בהכרח
להקטנתה של ה "עוגה" הכללית  ,ובהתא – לצמצו חל קו של היחיד בה  .וא נדרשה
הוכחה נוספת לפגיעה בכבודו של אד עקב צמצו האוטונומיה שלו ,הרי זו מצויה
במקו בו נאל& הוא  ,על כורחו  ,להשלי ע היותו נדרש לשל ב" מטבע האוטונומיה"
עבור יצירת של טובי משותפי  ,שעה שאחרי פטורי מתשלו זה שלא על יסודו של
שוני רלוונ טי .
א( לא רק פגיעה בכבוד יש כא .שכ ,כפי שהראיתי לעיל  ,הדבר כרו( בפגיעה
בזכויות יסוד נוספות  ,ובה הזכות להגנה על החיי  ,הזכות לחופש עיסוק  ,הזכות
לפרטיות  ,החירות האישית  ,הקני  ,וזכויות נוספות הנגזרות מה – כול זכויות המעוגנות
בחקיקת היסוד של נו  .הסדר נורמטיבי המעג פגיעה בזכויות אלו חוש* עצמו  ,אפוא,
לביקורת חוקתית .
יש להטעי  ,ע זאת  ,כי החברה האנושית  ,א* במדינה חופשית ודמוקרטית  ,אינה
.8
שוויונית במוב זה שכל אחד מ הפרטי בה תור תרומה זהה לזו של חברו  .ג צריכת
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בג 6427/02

של המשאבי החברתיי אי נה זהה .נית לטעו ,כי קביעתו של שיעור אחיד של
" השתתפות חברתית "  ,שאינו מתחשב בהבדלי הרלוונטיי בי אד לאד  ,לא רק שאינו
צודק אלא א* אינו יעיל  .על השוויו להתבטא  ,א כ ,בהכפפת של כל בני החברה
להסדר זהה  .הסדר זה עשוי אמנ לקבוע " טווח " של השתתפות חברתית  ,בי א רצונית
ובי א כפויה  .הוא עשוי להציע תנאי רחבי די כדי לאפשר התייחסות פרטנית
להבדלי שבי אנשי  .בכוחו א* לפטור מהשתתפות במאמ& מסוי  ,ככל שיש לדבר בסיס
רציונלי  .תוצאותיו עשויות להשתנות על פי תכונות המוצא של בני החברה ולאור
מאפייניה הייחודיי  .אול   ,העיקר הוא  ,כי עצ החלתו על בני החברה כול תיעשה
באורח שוויוני .

"תורת אומנות"

.9

חוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורת אומנות ,התשס " ב  , 2002מחיל

פרוצדורה שונה על מי שלומד בישיבה  .הוא אינו מאפשר למי שאינו תלמיד ישיבה לפעול
על פי ההסדר המעוג בו  .מה משמעות הדבר? הא כרוכה בכ( הקצאה לא שוויונית של
הנטל החברתי ? הא פוגע הדבר במרק היחסי החברתיי ? מענה על שאלות אלו
מחייבנו להידרש למושג המצוי ביסודו של החוק  ,הוא – " תורת אומנות".
על הרקע ההיסטורי לדחיית שירות של תלמידי הישיב ות עמד חברי  ,הנשיא ברק ,
בחוות דעתו  ,כמו ג בבג "צ  910/86רסלר ואח' נ' שר הבטחו  ,פ " ד מב ) . 449 , 441 ( 2
הטע העיקרי שעמד ביסודו של מת הדחייה במקור הוא ,כפי שמסביר חברי  ,הבטחת
קיומו של עול הישיבות נוכח המכה האנושה שספג בתקופת השואה  .ע זאת  ,נראה כי
ברקע הדבר י עמדו ג שיקולי אחרי  ,ובי היתר  ,הרצו לבסס את ריבונותו של השלטו
הישראלי המתגבש  ,על כלל חלקי הע ) מ ' פרידמ  " ,ואלה תולדות הסטטוס קוו ; דת
ומדינה בישראל"  ,בתו( המעבר מישוב למדינה  :1949"1947רציפות ותמורות ) ו' פילובסקי
עורכת  ,תשנ " א ( .( 63 , 47
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דומה כי רציונלי אלה  ,שניה  ,תקפי ג בימינו אנו  .באשר לראשו  ,והוא
העיקרי  ,יסודו במקומו הייחודי של עול הישיבות בהוויה היהודית לדורותיה  ' " .הישיבה '
היא מוסד המושרש בע ישראל לאור( כל תולדותיו "  ,כתבה " ועדת טל " בראשית חוות 
דעתה ) ע '  15לדו" ח הוועדה ( .אכ  ,מש ( קיומ של ישיבות בע ישראל הוא כמני תולדות
הע למ חורב הבית  .לימודי הקודש בישיבות התקיימו מאות על מאות בשני  ,בכל
מקו בו שכ קיבו& יהודי ברחבי הגולה  ,מבבל שבמזרח עד לספרד שבמערב  ,וא* מעבר
לכ(  .עיסוק זה נשע על " מורשת הסטורית של אלפי בשני ] של [ מסירות נפש בלימוד
התורה  ,מתו( ראיה אידאולוגית ומודעות דתית שיש בכ( משו הכרח לקיומו של הע
היהודי כולו " )ע '  2לדו " ח ( .עמדה על כ( ג המשנה לנשיא  ,השופטת מ' ב פורת:
המושג "בחור ישיבה " ] אינו [ המצאה ישראלית אלא מושג,
המושרש עמוק ביהדות ההיסטורית  ,מושג שטופח בשנות
גלותו של הע היהודי מאדמתו  ,כאחד האמצעי
להישרדות ולשמירה על זהותו ] .בג "צ  200/83וותאד ואח'
נ' שר האוצר ואח'  ,פ " ד לח )[ 125 , 113 , ( 3
עול הישיבות הוא  ,אפוא  ,מרכיב מהותי בזהותו של הע היהודי  ,זהות אשר פני
רבות לה  ,והוא מ הביטויי החשובי לרוחו של הע  ,למורשתו ולתרבותו  .דומה ,כי א*
הרחוקי מ העול התורני לא יתכחשו להשפעתו הניכרת  ,לאור( הדורות ,על עיצוב של
מרכיבי מהותיי בדמות הע והחברה  .ומשקמה מדינת ישראל והפכה לעובדה מוגמרת,
משמש הלימוד בישיבות  ,לצד של מרכיבי נוספי  ,כיסוד מהותי בקיו ערכ יה כמדינה
יהודית .
מטבעו  ,ללימוד בישיבה מאפייני ייחודיי  .זוהי מסגרת חובקת כל כמעט ,
. 10
הממלאת חלק עיקרי בעולמו של התלמיד ודורשת השקעה רבה  ,ה מבחינה
אינטלקטואלית וה מבחינת משאבי הזמ ותעצומות הנפש  .הדבקות בלימוד היא מרכיב
עיקרי בהווית של חיי הישיבה  .תלמידי חכמי מוותרי על רבי מ העיסוקי האחרי
זולתו  ,למע יוכלו להעמיק ידיעותיה בתורת ישראל  .הללו אינ נקנות ביו אחד  ,כי א
בתהלי( מתמש( ומתמיד של לימוד ושל העמקה  ,שלסופה מימוש השאיפה לעלות
במדרגות הדעת ולרכוש כישורי הבנה וניתוח .
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מאמ& זה של דבקות  ,התעמקות ומסירות נפש יש להערי(  .את חשיבותו בהוויית
של העוסקי בו יש לכבד  .זהו  ,עבור  ,מרכיב ראשו במעלה בהגדרת ובייעוד העצמי .
בחשש מפני פגיעה ביסוד זה  ,שהוא כה מהותי באושיות חייה ,אי להקל ראש  .ראוי
הוא  ,כי כל השולחי יד בסוגי ה  ,ותהא השקפת אשר תהא  ,יתנו דעת על עומק האמונה
והדח* הפנימי המניעי את העוסקי בלימוד  ,ועל מהותו של לימוד זה כאב הראשה
בהווית .
א( לא רק משמעות אישית פנימית יש ללימוד התורה בחייה של העוסקי בו .
. 11
הוא נושא עמו מאפייני קהילתיי מובהקי  ,שהנ כ ה טבועי בחיי החברה החרדית  ,עד
כי אי לתאר את קיומה בלעדיו  ,כש שאי לדמיי את השתייכותו לקהילה זו של מי שאינו
לוקח חלק – במידה כזו או אחרת – בלימוד תורה  .עבור אד כזה  ,הלימוד אינו א( אחת
מבי מספר אפשרויות העומדות לבחירה בתהלי( פיתוח האישיות וההגשמה העצמי ת  .זהו
מאפיי אינהרנטי ,השזור בחיי הקהילה כולה והקושר בי חבריה בעבותות בלתי נראי א(
מוצקי עד מאד  .זהו מרכיב מהותי  ,המגדיר חלק משמעותי בזהותו של היחיד  ,ומשמש
בבניית השלד עליו נישאת אישיותו ) השוו י' לבנת "פרט וקהילה  :ביקורת קומוניטריאנית
על בג " & נו* " משפטי לא ) תש "ס ( .( 229 , 219
בד בבד  ,עבור הקהילה  ,המבקשת לשמר את מאפייניה הייחודיי והחוששת מפני
התפרקות נוכח מרכיבי בעול ה" חיצוני " הנראי בעיניה כמאיימי – ובפרט בקהילה
שהתבדלות היא מקווי דמותה הבולטי  ,כל דרישה הנתפשת כקריאה ליציאה אל מחו&
למסג רת אינה דבר של מה בכ(  .היא מעוררת חשד והתנגדות  .על אחת כמה וכמה נכו
הדבר  ,שעה שמדובר ביסודות  ,הנדמי כמעמידי בסכנה את עול לימוד התורה.
להשקפתי  ,אי להמעיט מחשיבותו של יסוד קהילתי זה  .תהא עמדתו של המביט מ החו&
אשר תהא  ,התעלמות מכ( לא רק תהא שגויה מבחינה תפישתית  ,היא א* תסכל  ,להבנתי ,
כל מאמ& להגברת שילובה של הקהילה החרדית בחברה הישראלית  .יפי לכא  ,בפרפרזה ,
דברי שכתבה ר ' גביזו בהקשר עובדתי אחר :
" חובה לבחו היטב ג את המציאות החברתית שבתוכה
התעורר עניי שהגיע לבית המשפט .בתנאי של חיי יחד
של קהילות שו נות זו מזו  ,שאינ נטמעות ואינ רוצות
להיטמע ואשר חיות עדיי בצל תחושת איו הדדית –
מדיניות שוויו רגישה תית אפשרות רבה ומובנית לחיי
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קהילתיי מלאי לבני שתי הקבוצות " ] .ר ' גביזו "ציונות
בישראל? " משפט וממשל ו ' ) תשס " א ( [ 39 , 25
. 12

בר  ,חשוב ומהותי ככל שיהיה  ,דבר אינו יכול להתקיי במנותק מסביבתו ,

מערכי אחרי ומ האירועי וההתרחשויות המשמשי לצדו  .כש ש " האד לעול אינו
בבחינת ' טבולה ראסה ' ,ואי א* נקודה בחייו שבה הוא מנותק לחלוטי ממאורעות
המתרחשי סביבו ומאנשי החיי לצידו " )לבנת  ,ש  ,בע '  , ( 227כ( הוא באשר לקהילות ,
החולקות בצוותא קורת גג אחת .על היחיד  ,כמו על הקהילה כולה  ,להידרש ג לסובבי
אות .בי א ירצו בכ( ובי א לאו  ,בי א יביטו נכוחה ובי א יעצמו עיניה מראות,
חיי ופועלי ה במסגרת המשתרעת אל מעבר לדל " ת אמותיה  .ומסגרת זו  ,כפי שצוי
לעיל  ,מס פקת הטבות משותפות לכל ומטילה  ,אגב ניהול החיי החברתיי  ,עול בו על בני
החברה לשאת .
דומה כי במש( שני ארוכות עמדו לה  ,למסגרת החברתית בישראל  ,כוחותיה
. 13
להכיל את ההסדר המיוחד שהתגבש בענינ של תלמידי הישיבות  .מאפייניו המיוחדי של
רעיו " תורת אומנות " – שה  ,כפי שצוי לעיל  ,שימור עול הישיבות וההכרה
בחשיבותו של יסוד הלימוד בחברה החרדית  ,הניחו תשתית ערכית שא* א לא הכל
השלימו עמה ,היה בה  ,להשקפתי  ,די להלימתו של ההסדר שיוש  ,וזאת א* במחיר אשר
נלווה לו .
אול ,לנוכח השינוי הדרמטי בנסיבות שחל ק השתנו במש( השני עד לבלי היכר ,
ואשר לא היו לנגד עיניה של אלה שהגו את אותו הסדר  ,ונוכח הקיטוב ההול( ומעמיק
בחברה הישראלית וניזו במידה רבה מ המחלוקת בשאלת הגיוס  ,מתחייבת מציאת של
פתרונות שוני  .את אלה ביקש חוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורת אומנות,
התשס " ב  2002לספק  ,אול הדבר לא הסתייע מ הטע הפשוט שהכלי אשר נדרשו
למימושו לא הוכנו מבעוד מועד  ,ורק לאחרונה החלה תזוזה מסוימת בכיוו זה .אי 
יישומ של פתרונות אלה – שפירושו המעשי הוא המשכו של ההסדר הנוהג זה יובל שני ,
עלול להקי חשש כי החוק יתקשה לעמוד בבחינה חוקתית לעתיד  ,וזאת מ הטעמי אות
ציינתי לעיל  .יש לקוות  ,אפוא  ,כי גורמי השלטו ישכילו לתק את הדרוש תיקו  ,וחוק
דחיית השירות יוכל באמת ובתמי לקד את התכליות לשמ נוצר .
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בג 6427/02

אשר על כ  ,מקובלת עלי השקפתו של חברי הנשיא כי יש לאפשר למחוקק
. 14
ולממש לה להשלי את שהחסירו עד כה  ,ורק אז לשוב ולהידרש  ,ככל שהדבר יתחייב ,
לשאלת חוקתיותו של החוק .
שופט
השופטת א' פרוקצ'יה:

אני מצטרפת בהסכמה לפסק דינו של ח ברי  ,הנשיא ברק  ,על היבט הניתוח החוקתי
שבו  ,ועל קביעותיו לעני הסעד .
אבקש להוסי*  ,בתמצית  ,מספר הערות משלימות ,המאירות ,לטעמי  ,את דר(
האיזו החוקתי הנדרש בבחינת החלתה של פסקת ההגבלה על הסוגיה שלפנינו .הערות
אלה מכוונות ,בעיקר  ,לאופייה של הדילמה החברתית הניצבת בפנינו  .הבנתה של דילמה
זו עומדת ברקעו של ההסדר המשפטי  חוקתי הראוי .
גרעינה של הדילמה
ברקע סוגיית דחיית שירות בטחו של תלמידי ישיבות שתורת אומנות שתי
.1
אמיתות שעימות עמוק ביניה  :מחד  ,קיומה של שונות חברתית עמוקה המאפיינת את בני
ה קהילה החרדית  ,המבדילה אות בתפיסה הרוחנית ובאורח החיי מיתר חלקי הציבור
בישראל  ,ואשר הביאה לניתוק ההדרגתי ממירק חיי החברה במדינה; ומנגד – חיוניות
קיומו של שוויו בסיסי בי כל חלקי החברה  ,חר* השונות ביניה  ,על בסיס שותפות חיי
אמיתית בנשיאה בחובות וזכויות ,כיסוד מהותי עליו בנוי המשטר הדמוקרטי .
הצור( לגשר על פני הפער בי שתי אמיתות אלה הוא העומד ביסוד הסוגיה
החוקתית העומדת לפתחנו .פתרונה של הסוגיה נעו& בדר( היישוב בי שתי האמיתות
הנוגדות ,ובאמצעי ובקצב בה יש לנקוט כדי לגשר על פני הניגוד העמוק שנוצר .
הקהילה החרדית – שBנ?ת טבועה
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בג 6427/02

החברה בישראל מתאפיינת בהטרוגניות חברתית מובהקת  .היא מהווה מארג סבו(
.2
של פרטי השוני זה מזה בתרבות  ,מנהגיה  ,ואורח חייה  .היא בנויה מיגוו רב של
קהילות ועדות הנבדלות בתפיסות עולמ ובדפוסי חייה .במהל( ה מאה העשרי  ,התקבצו
באר& קהילות ישראל מפזורות העול  ,והקימו מדינה המושתתת על עקרונות דמוקרטיי
המאחדי  ,כבסיס משות*  ,את הקבוצות כול  ,ובה בעת שומרי ומכבדי את ייחוד,
סגנונ ושBנ?ת של העדות זו מזו.
בתו( מיגוו עדתי זה ,חיה ופועלת הקהילה החרדית בישראל  .היא מתאפיינת
במחוייבות עמוקה לעול הרוח ,האמונה והמסורת היהודית ; בדבקותה הערכית בתורה ,
ובתודעתה  ,הבנויה על מורשת היסטורית בת אלפי שני  ,לפיה ההתמסרות הטוטלית
ללימוד התורה  ,וההעמקה בה  ,ה הכרח לקיומו הרוחני והפיסי של הע היהודי  ,ובלעדי
זאת  ,צפוי ה היהדות לכליו  .היהדות החרדית מאמינה כי גורלו של הע היהודי ושימורו
תלויי בתורתו  ,והיא "עמוד האש " ההול( לפני המחנה  .ההתמסרות לתורה  ,ולעיסוק בה
ה בבחינת מילוי חובה הסטורית שאי למעלה ממנה,
" להמשי( ולשאת את לפיד האש האלוקית עלי אדמות ,וככל
שיבוזו אל האו רתודוקסיה  ,ויכנוה בכל כינוי הנגזר מהשרש
ח  .ש  , ( .כ תעלה וכ תפרו& ההכרה כי ש טמו האור ".
)דברי עו " ד ד " ר וינרוט בדו" ח הועדה לגיבוש ההסדר הראוי
בנושא גיוס בחורי הישיבות )להל – "דוח ועדת טל "( עמ'
.( 124
וממשי( הד " ר וינרוט בתיאורו ואומר ) ש  ,עמ ' :( 127
" התורה אינה מדע  ,היא איננה תבונה  ,היא איננה מוסר  .היא
חלק אלוה ממעל  ,האמת שהושלכה ארצה  .האברכי
הלומדי  ,כמו האנשי הפשוטי  ,מוכני להקריב הרבה .
ה חיי ברוב בעוני מרוד  ...וכל זאת  ,משו שה
מאמיני שלימוד התורה הוא דביקות המשכיל במושכל ,
שהוא מהו וה מגע ,כביכול  ,בשכינה עצמה  ,שהוא היוצר את
אב השתייה של העול ושל העולמות .אי תפיסה כזו
בדתות אחרות  .זוהי היהדות בתמציתה ".
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תפיסת העול של הקהילה החרדית אינה מוגבלת לתחו האמונה והדת  .היא
טובעת את חותמה הברור א* על אורחות החיי של בני הקהילה החרדית  ,ובתו( כ( על
תודעת החשיבות העליונה של לימוד התורה המתאפיי בטוטליות שאינה סובלת פשרות ,
ואינה מסכינה ע הסחת דעת מהמחוייבות לעיסוק בתורה  .אי חובה ערכית הגוברת על
חובת לימוד תורה  ,והעיסוק בה ניצב כבריח תיכו בתשתית קיומה של היהדות  ,כפי
שהקהילה החרדית מייצגת בתפיסתה  .זו תפיסה שיש בה שלמות משלה ואמת עמוקה
למאמיני בה  ,והמחוייבות לה עומדת כער( עליו בעיני מאמיניה  ,עד כדי נכונות להקרבת
נוחות ורווחה כדי להגשימה  .נטלת את התורה מהקהילה החרדית – פגעת בבסיס הערכי
העמוק ביותר עליו היא נשענת באמונתה ובאורח חייה  ,וביסוד המאחד והמלכד את בניה .
תפיסת עול זו של מחוייבות טוטלית ללימוד התורה מתו( אמונה ייחודית בערכה
המוחלט לשמירה על קיומו וייחודו של הע היהודי  ,הביאו להתנגדות עזה מצד בני
הקהילה לכל נסיו לפגוע או לגרוע בכפייה מליבת אמונתה ומהייחוד שבאורח חייה .
שוני עמוק בתפיסות חיי  ,אמונות  ,דעות  ,אורחות חיי ותודעת מחוייבות של
הפרט והכלל להסדרי השלטו והמשטר יצר מרחק רב בי הקהילה החרדית לקבוצות
אוכלוסיה אחרות בחברה הישראלית  .השוני הביא להסתגרותה של הקהילה בתו( עצמה ,
להתבדלותה  ,ולהותרתה במידה רבה מחו& למעגל העשייה הלאומי ,ככל שהדבר לא
התיישב ע אורח חיי של " תורתו  אומנותו" .חל נתק עמוק בי בני הקהילה לזרמי
העיקריי בחברה ישראלית  ,חילוניי ודתיי  לאומיי כאחד  .נוצר פער של שונות
תרבותית עמוקה בי הפלגי השוני  ,שהביא לניכור ואי הבנה ביניה  .תפיסת הקהילה
החרד ית את מהות של החיי הלאומיי התרחקה יותר ויותר מתפיסות ואורחות חיי של
רוב הציבור בישראל  .כשמדובר בסירוב לקחת חלק בשירות הצבאי  ,ע השני נצטרפו
לניכור זה ג חששות להשפעות שליליות על בני הקהילה עקב חשיפת לעול החילוני,
ואי לשלול  ,כי לכ( חברו ג טעמי נוחו ת מסויימי  ,ושיקולי נוספי בעלי אופי מעשי .
ער( השוויו :יסוד מיסודות הדמוקרטיה
חיי חברה תקיני של ע בארצו אינ יכולי להתקיי בלא שיוויו בסיסי בי
.3
קבוצות האוכלוסיה השונות  ,חר* השBנ?ת ביניה ; שוויו בנשיאה בחובות  ,ושוויו בהנאה
מזכויות עו מדי בבסיס המשות* לחיי חברה  ,ובלעדיה נשמט מכנה משות* הכרחי של
שותפות גורל המאחד את בני כל הע  .בלא שוויו בנשיאה משותפת בנטל המעמסה
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האזרחית  ,והנאה משותפת מפירות המאמ& וההשקעה  ,לא נית לכונ חברה בריאה  .בלא
שותפות אמיתית של זכויות וחובות נסדקת התשתית שביסו ד המבנה החברתי ובבסיס
המשטר .בלעדי שותפות כזו  ,נפגעי החוס והאחדות שבמירק החברתי הכולל .
השוויו הוא אב יסוד ביחסי בי פרט לפרט בחברה ; הוא מהותי ליחס שבי
העדות והקהילות השונות בינ לבי עצמ ; הוא מתגל בעקרו החוקתי הנוגע בכבוד
האד כפרט  .הוא מהווה נדב( חיוני למשטר דמוקרטי בראייה חברתית כוללת .
הקושי בגישור על פני פערי השBנ?ת
שBנ?תה של קהילה והתבדלותה משאר מגזרי הציבור מעמידי לעיתי קושי בסיסי
.4
בקיו הדרישה המהותית לשוויו בנשיאת הנטל החברתי הכולל  ,ובקיו כלל החובות
המוטלות ע ל שכ האזרחי החיוניות לניהול חיי חברה תקיני  .יש  ,ופערי ערכיי 
אידיאולוגיי משפיעי על דפוסי חייה של קהילה  ,ויוצרי מחסו אמיתי להשתלבותה
בחיי החברה והמדינה ,ולנשיאתה השוויונית בנטל החובה הציבורית  .זוהי תופעה חברתית
מוכרת  .יש לרדת לחיקרה  ,להעריכה  ,להבי את משמעותה ולהגדיר את גבולותיה
האמיתיי  .אי להתייחס אליה  ,א פריורי  ,כאל שBנ?ת המצדיקה הבחנה מותרת  ,והחלת די
שונה  ,משל היה מדובר "ביחס שונה אל שוני" שאינו בגדר הפלייה  .ככלל  ,השBנ?ת
התרבותית רוחנית כשלעצמה אינה מעידה על שBנ?ת רלבנטית המכשירה מבחינה מושגית
יצירת הסדר מפלה בנשיאת נטל החובה הציבורית  .ע זאת ,שBנ?ת זו עשויה להצרי(
מנגנו התאמה ייחודי ; לעיתי  ,היא תחייב תהלי( הדרגתי ורב שלבי בדר( לגישור על פני
פער הריחוק בי הקבוצות השונות  ,בדר( להשגת יעד השוויו  .דר( זו עשויה לחייב פעולה
על בסיס של ש Bנ?ת .יש להתמודד ע שBנ?ת זו כחלק מהתהלי( הדמוקרטי החותר
לאינטגרציה אמיתית בי קבוצות האוכלוסיה השונות  ,תו( יצירת הרמוניה ונקודות מיתא
ביניה  ,אגב הכרה וכיבוד עצמאות הערכית והאידיאולוגית .
ההלי( הדמוקרטי אכ מכיר בקיומו של מארג אנושי מגוו  ,המאפיי את מרכיבי
האוכלוסיה השוני הבוני את הקבוצה הלאומית  ,ואת שBנ?ת זה מזה  .הוא מכיר בקיומ
של קשיי בסיסיי ביצירת מכנה משות* להשגת השוויו בנשיאה בנטלי החובות נוכח
שBנ?ת זו; צמצו הפערי היוצרי את אי השוויו הוא אחד מאתגריו המרכזיי של
המשטר הד מוקרטי ,מתו( הכרה כי השוויו אינו תמיד בר השגה על אתר  ,ולפעמי הוא
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מצרי( תהלי( חברתי ארו( טווח ,המתנהל בהדרגה  ,עד להשגת היעד הנכס*  .לעיתי ,
השגת השוויו באמצעי הדרגתיי מחייבת העדפה מתקנת; לעיתי היא מצריכה ביטול
העדפה הניתנת מטעמי שוני לקבוצה אחת על פנ י חברתה  .לעני זה אעיר  ,כי אי נפקא
מינה א הפגיעה בשוויו ,המחייבת תיקו  ,מופנית כלפי קבוצת מיעוט  ,הנבדלת בצורה
ברורה מ הרוב  ,או שהיא מופנית כלפי קבוצת מיעוט הנימנית ע הרוב – אבחנה אליה
התייחס חברי  ,השופט גרוניס  ,בחוות דעתו  .פגיעה בשוויו המופנית כלפי קבוצת מיעוט
כלשהי  ,בי א היא נימנית על הרוב ובי א היא נבדלת ממנו ,עשוייה לחייב תיקו.
השתייכותה של קבוצת המיעוט לרוב או התבדלותה ממנו איננה גורעת מהפגיעה הנגרמת
לזכויותיה החוקתיות ובה הזכות לשוויו ,ואינה מפחיתה כהוא זה מזכותה לסעדי
חוקתיי שייטיבו את ניזקה  ,מה ג שהקלסיפיקציה ל " רוב " ו " מיעוט "  ,היא עצמה מעלה
שאלות קשות בהקשר זה  .ומעבר לכ(  :ההגנה החוקתית ניתנת בעיקרה לפרט הנפגע .
מבחינה זו אי כל משמעות לשאלה א הוא נימנה על הרוב או על המיעוט  .כ( או כ(  ,על
פגיעה בזכות אד ככזו ניתנת לו הגנה חוקתית .
ולעמדת חברי  ,המישנה לנשיא חשי ,אבקש להעיר ולומר :התהלי( הדמוקרטי
מתבסס על הכרה כי לא תמיד נית להשיג את תכלית השוויו בי קבוצות אוכלוסיה שונות
על דר( פתרו של נוסחאות מוחלטות  .הוא טמו בהבנה עמוקה של המציאות החברתית
על מורכבותה הגדולה  ,ובראייה כי השגת השוויו עשויה לחייב תהלי( חברתי הדרגתי
למציאת נקודות ההשקה בי חלקי האוכלוסיה השוני מתו( הכרה בעומק הפער
שבתפיסות העול  ,אורחות החיי  ,והבנת מהותה של המדינה ותפקידיה העשויי להבדיל
קהילה משאר חלקי הציבור  .הוא נעו& בהגדרת היעד והתכלית הראויי  ,ובנקיט ת
האמצעי המתאימי להגשמת .הוא עשוי לחייב את הגשמת התכלית צעד אחר צעד ,
בלא שבירת מערכות  ,בלא הריסת מירק חברתי אנושי עדי  ,ובלא הנפת גרז העלול
להסב נזק חברתי שאינו בר תיקו  .הוא עשוי לחייב תהלי( של בנייה  ,נדב( אחר נדב(  ,לא
בדר( של גינוי והוקעה  ,אלא בדר( של כבוד  ,והבנה לשונה  ,תו( חתירה מתמדת
להתקרבות  ,ותו( מחוייבות לפעול להנמכת של המחיצות המפרידות  .ההלי( הדמוקרטי
מגלה הבנה למיגוו הצרכי של בני העדות השונות  ,ופועל למציאת המכנה המשות*
והאיזו ביניה ,במגמה לאפשר חיי חברה הרמוניי  .פעמי  ,התהלי( החברתי הוא ארו(
טווח  ,כרו( בדר( יסורי  ,ואינו יכול להניב תוצאות ממשיות מיידיות .
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תהלי( השגת המכנה המשות* בי העדות השונות לצור( השגת השוויו עשוי

לחייב התייחסות שונה באשר לאופי האמצעי הננקטי וקצב הפעולה הנדרש  ,בשי לב
לטיב העני בו מדובר  .חברה מוכנה להסכי ע תהליכי חברתיי ארוכי טווח ומתוני
להשגת שוויו בנשיאת נטל חובות שכובד משא על שכ האזרחי אינו כה מודגש  .שונה
הדבר ביחס לחובות אזרחיות שמשא כבד וקשה  .במיוחד אמורי הדברי לגבי חובות
אזרחיות שקיומ כרו( בסכנת חיי ממש  ,ולעיתי ג בהקרבת החיי  .ב חובות מעי אלה,
הסיבולת החברתית למצב אי השוויו הולכת וקטנה ,ונוצרת ציפייה  ,הקורמת עור וגידי
לזכות במשפט ,לסלק את פער אי השוויו באמצעי ראויי תו( קצב זמ סביר  ,כעולה
מנסיבות העני .כאשר מדובר בסיכו חיי  ,ולעיתי א* בהקרבת החיי למע הגנה על
בטחו החברה  ,נדרשת פעולה חברתית נמרצת לגישור על פני הפער החברתי בחתירה
להשגת השוויו .השאלה הנשאלת בהקשר זה היא – מהו גבול הסיבולת של המדינה –
המשתק* בהסדר החוקתי – למצב של אי השוויו ,ומה האמצעי המידתיי  ,ומש( הזמ
המידתי לגישור על פני פער אי השוויו .
מ הכלל אל הפרט  :הסדר דחיית השירות
הקהילה החרדית בישראל מתאפיינת באמונה  ,בתפיסות חיי ובאורחות חיי בעלי
.6
אופי ייחודי שאינ מתיישבי מטיב ע נשיאה בנטל השירות הצבאי בצה " ל  .להוציא
אות צעירי המסתפחי לבני הקהילה החרדית במטרה תועלתית לזכות בפטור מ
השירות  ,בני הקהילה עצמ מחוייבי לתפיסה כי לימוד התורה הוא ער( עליו המכוו את
דרכה של הקהילה  ,ומג על קיומה של היהדות  .השבתת הלימוד לצור( שירות בצבא
מהווה פגיעה עמוקה בשורש האמונה ואורח החיי של בני הקהילה החרדית  .תפיסת
העול החרדי  ,על המחוייבות ללימוד תורה המבוד דת את בחורי הישיבות מחיי המדינה
ומחובת השירות בצה "ל  ,היא ביסודה אמיתית וכנה מבחינתו .היא אינה תופעה כוזבת
שנועדה לחמוק ממילוי חובה אזרחית ככזו .היא תופעה אותנטית שאי בה יסוד של
צביעות .
בסמו( לאחר קו המדינה  ,כאשר מספר מקבלי דחיית השירות בקהיל ה החרדית
היה  ,יחסית  ,קט ,הפער החברתי והיק* אי השוויו שנוצר בעטיו היה נסבל  .ככל שהשני
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נקפו  ,ומספר מקבלי הדחיות עלה באופ ניכר  ,הל( וגדל פער אי השוויו והפ( ע הזמ
בלתי נסבל  .הפגיעה בשוויו התייחסה בעיקר לחובת השירות בצבא  .אול היא השיקה ג
להיבטי ציבור יי אחרי  ,בהגדילה את הנטל הכלכלי הכרו( בקיומ של בני הישיבות
שתורת אומנות על מגזרי הציבור האחרי בישראל  .לפגיעה זו אכ השלכות כלכליות,
תעסוקתיות ותקציביות בעלות משמעות ממשית .
נדרש גישור על פני הפער העמוק הקיי בי הקהילה החרדית לשאר חלקי הצ יבור
בישראל  .נדרש תהלי( חברתי של קירוב לבבות ויצירת מעורבות הדרגתית של בני הקהילה
החרדית בחיי החברה והמדינה ,אשר יביאו ע הזמ ג לנשיאה בנטל חובות האזרחיות,
ובראש כול – חובת השירות הצבאי בצה "ל .
תהלי( הגישור על פני הפער החברתי
תהלי( הגישור על פני הפער החברתי החותר להשגת שוויו חברתי  ,ובתו( כ( ,
.7
לשוויו בנטל חובות השירות הצבאי  ,אינו יכול להתרחש כבמטה קס  .אי נוסחת פלאי
להגשמתו  .זהו תהלי( מורכב וארו(  ,המניח קיו יסוד של שונות בסיסית בתפיסות ערכיות
ואורחות חיי של בני העדות השונות ,א(  ,בה בעת  ,תר אחר נקודות האיזו שתאפשרנה
שילוב של בני הקהילה החרדית בחיי האזרחיי במדינה ,ובתו( כ( ג בשירות הצבאי .
ועדת טל וחוק דחיית שירות שבא בעקבותיה  ,יצרו תשתית שביסודה טמונה ההכרה כי
לפנינו תופעה חברתית שיסודה  ,מצד אחד  ,התבדלות הקהילה החרדית משאר מגזרי
האוכלוסיה עקב הייחוד שבתפיסותיה הערכיות ואורח חייה  .תופעה זו מעמידה קושי עמוק
ביצירת אינטגרציה וחיי שיתו*  .מצד שני  ,השגת השוויו בנשיאת נטל החובות האזרחיות,
ובראש השירות הצבאי  ,הוכר כיעד שיש לחתור אליו כיסוד מהותי וחיוני במשטר
דמוקרטי  .בגרעי השקפתה של הוועדה  ,שבא לידי ביטוי בחוק  ,טמונה התפיסה כי
מורכבות הסוגיה החברתית היא העומדת בשורש הפער שנוצר  ,והיא שצריכה לעמוד
במוקד התהלי( לפתרו  .הקטנת הפער החברתי על ידי הגברת מעורבות של בני הקהילה
החרדית בחיי החברה  ,הכלכלה  ,והתעסוקה היא האמצעי שנועד להביא להתקרבות  ,והיא
שתולי( לקראת הגשמת יעד השוויו בטווח הארו( ודרכו תוגש בעתיד  .באמצעותה ,
תוגש בעתיד  ,בהדרגה  ,ג חובת הנשיאה השוויונית בנטל השירות הצבאי  .יסוד הפתרו
טמו בהכרה כי אי לצפות  ,בטווח הקצר  ,לבניית גשר אמיתי על פני תפיסות ערכיות
שונות שהמרחק ביניה הוא קוטבי  .מתו( הנחה כי הגישור על פני תפיסות אלה הוא קשה,
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ואולי בלתי נית להשגה  ,יש לחתור לפתרונות מעשיי פרגמטיי  ,אגב דרישה לעשיית
ויתורי הדדיי  ,בדר( להשגת תכלית השוויו בעתיד  .מטרת האמצעי העיקריי שיש
לנקוט היא לצמצ את הניכור והריחוק החברתי של בני הקהילה החרדית מיתר הציבור
בישראל  ,ולהגביר את מעורבות בחיי החברה  .תהלי( זה סופו שיביא  ,במבט צופה פני
העתיד  ,להתערות הדרגתית של צעירי הקהילה החרדית בעול האזרחי  ,ולהקטנת פער אי
השוויו בנטל הנשיאה בחובות האזרחיי.

התכלית הראויה
תו( הסכמה למסקנת הנשיא בחוו ת דעתו  ,כ( ג דעתי כי חוק דחיית השירות לא
.8
ביטל את הפגיעה הקיימת בזכות לשוויו הנתונה לציבור יוצאי הצבא  ,בתורת זכות
חוקתית לכבוד האד  ,בקובעו הסדר שיסודו נשיאה בלתי שוויונית בנטל השירות בצבא
על ידי בחורי הישיבות  .כ אני מסכימה למסקנה כי ניתוחה של התופעה החב רתית
המביאה לאי השוויו ,והתפיסה הבסיסית המונחת ביסוד דו " ח ועדת טל וחוק דחיית
שירות החותרת לתיקונו של הפער החברתי העמוק המביא לאי שוויו ,מבטאי תכלית
ראויה לפתרו הסוגיה  ,המתיישבת ע ערכיה של המדינה כמדינה יהודית ודמוקרטית  .חוק
דחיית השירות נועד לתכלית רא ויה בשוותו לנגד עיניו את המורכבות החברתית העומדת
ביסוד אי השוויו  ,ואת ההדרגתיות הנדרשת בתהלי( לפתרונו  ,בבחינת תהלי( המחייב ,
בראש וראשונה ,גישור על פני הפער והריחוק החברתי שבי הקהילה החרדית ליתר בני
הציבור  .החוק מניח  ,ובצדק  ,כי לא תתכ נוסחת פלאי בערכי מוחלטי אשר תכפה על
צעירי הקהילה החרדית שירות בצבא בטר הושל תהלי( חברתי הדרגתי האמור לסלול
ולהכשיר את הדר( להשגת תוצאה זו .הוא מניח כי התהלי( ההדרגתי להשגת האינטגרציה
החברתית בי הפלגי השוני הוא המפתח להתקדמות בתהלי( לקראת השגת השוויו.
דר( זו להשגת הי עד המיוחל משקפת תכלית ראויה .

טיב האמצעי וקצב הפעלת
מוקד השאלה שנותרה שבפנינו איננו  ,אפוא  ,בשאלת קיומה של תכלית ראויה
.9
לחוק דחיית השירות ,אלא באמצעי שהוא בחר להגשמת התכלית  ,ובקצב יישומ של
האמצעי שבחר לצור( השגתה  .השאלה היא ,הא נוכח עוצמתה של הזכות לשוויו
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בהקשר לנשיאה בנטל השירות הצבאי  ,ונוכח עוצמתה של הפגיעה בה לאור מספר ההול(
וגדל של מקבלי דחיית שירות  ,ובהינת מש( הזמ הרב שבמהלכו נגרמה פגיעה הולכת
וגוברת  ,הא האמצעי שהוגדרו בחוק לתיקו המעוות מתאימי למטרה ; הא אמצעי
אלה מיושמי כראו י ובמלוא היקפ  ,הלכה למעשה ; הא קצב יישומ מניח את הדעת
בשי לב  ,בי היתר  ,לזמ הרב שחל* מאז הועמדה סוגיה קשה זו לראשונה על הפרק ועד
היו ; הא הושג האיזו הראוי בי עומק הפגיעה בזכות לשוויו לבי אופי האמצעי
שנבחרו כדי לתקנה  ,והקצב שנועד לתיקונ; זוהי תמצ יתה של השאלה .

האמצעי שהחוק עיצב לצור( תחילת תהלי( הגישור על פני פער הריחוק והניכור
. 10
שבי בני הקהילה החרדית ליתר בני הציבור בישראל וליצירת מעורבות הדרגתית מציד
בחיי החברה ה מינימליסטיי ביותר  .ג בהנחה שפתרו סוגיית גיוס בחורי הישיבות
לצבא טמו בתהלי( חברתי מורכב  ,שעיקרו בפעולות שנועדו להביא להתערות הדרגתית
של בחורי הישיבות בחברה האזרחית ,הרי שנדרשי צעדי ממשיי כדי להתחיל ולהעמיק
בתהלי( זה  .האמצעי שעוגנו בחוק ספק א ה מספיקי  ,לכשעצמ  ,להביא  ,ולו
להישגי התחלתיי כלשה לגישור על פני הפער החברתי  .בהינת עוצמת הפגיעה בזכות
החוקתית  ,ובהינת מורכבות הבעיה החברתית  ,אפשר והיה מקו כבר בשלב זה לעצב
תשתית אמצעי נמרצת  ,מעשית  ,ומשמעותית יותר  ,לשילוב הדרגתי של בני הקהילה
החרדית בחיי המדינה .יתר על כ  ,ג בהינת האמצעי הקיימי על פי החוק  ,היק*
הפעל ת הלכה למעשה היה עד כה מצומצ ביותר  ,זניח במהותו  ,ובקצב איטי ביותר .
הדברי משתקפי בתוצאות שהושגו בשטח  ,המעידות על היעדר הישג משמעותי כלשהו .
. 11

לאור זאת ,אפשר  ,ונית היה כבר עתה לבטל את ההסדר שבחוק דחיית שירות

כבלתי חוקתי  ,משפגיעתו הקשה בציבור יוצ אי הצבא אינה עומדת בתנאיה של חובת
המידתיות בפיסקת ההגבלה שבחוק יסוד  :כבוד האד וחירותו ,ומשהחוק  ,לכאורה  ,אינו
נוקט באמצעי מידתיי להשגת התכליות הראויות שהציב בפניו  .אול על רקע האיפוק
והריסו שבית משפט זה גוזר על עצמו בהתערבות חוקתית בחקיקת הכנסת  ,אי הצדקה
לכרות בהנפת גרז את חיותו של החוק כבר עתה  .נוכח התקופה הקצרה  ,יחסית  ,שנותרה
עד לסיו תוקפו של החוק בבחינת הוראת שעה  ,אני מסכימה כי ראוי לתת למדינה פסק 
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זמ כאור( התקופה שנותרה עד למועד פקיעת החוק  ,כדי למצות את כוחה ויכולתה לפעול
ולייש את האמצעי הנתוני בידיה על פי ההסדר הקיי  ,על מנת לקד במלוא ההיק*
האפשרי את תהלי( שילוב של בני הקהילה החרדית בחיי החברה והכלכלה במסגרת
שהחוק עיצב  ,ובקצב נמר& כפי שמתבקש בנסיבות העני .
. 12

אי לשלול אפשרות  ,כי יישו נמר& בקצב ראוי של האמצעי הקיימי הנתוני על

פי ה חוק יקרי ג לעצ שאלת התאמת של האמצעי עצמ  ,לכשיעמדו אלה בעתיד
לבחינה חוקתית נוספת  .השלמת תקופת המבח שניתנה להוראת השעה תאפשר קבלת
תמונה שלמה וברורה לגבי טיב האמצעי ודר( יישומ  ,ונית יהא להסיק מכ( לגבי
העתיד  .בבחינה החוקתית יש להתחשב ג בעצ העובדה ש החוק במיבנהו הפנימי הניח
כנקודת מוצא כי הוא מהווה " קד  הסדר"  ,ונועד בכ( לשמש תשתית  ניסוי לקראת
הבאות  .מבח תוצאות הניסוי ע חלו* התקופה שנקבעה לתוקפה של הוראת השעה יקרי
באופ ממצה על שאלת התאמת האמצעי ודר( יישומ להשגת התכלית הראוייה  .ע
זאת  ,במבט צופה פני העתיד  ,הובהר הבהר היטב  ,כי החוק ודרכי יישומו נגועי כבר עתה
ב " וירוס " אי החוקתיות  .ניתנת שהות למדינה להתמודד ע " וירוס" זה ,שמא תוכל לו.
הנטל מוטל כולו עליה  .הנטל כבד מאד  ,והשעה דוחקת  .בה בעת  ,יש להכיר בכ( כי
המפתח לפתרונה של הדילמה הקשה הוא בהבנת מורכבות התופעה  ,ולא בגינוייה ; בהבנה
כי לפנינו תהלי( ארו( טווח  ,ולא דר( קצרה סלולה שהליכה בה עלולה להביא למבוי
סתו  .הכרה  ,כי נדרש פתרו שיסודו הבנה מצד אחד ,תו( הצבת גבולות ברורי של
מחוייבות לחברה ולמדינה מצד שני  ,גבולות אשר מה אי לסטות .הבנה  ,כי מדובר בע
אחד  ,בעל שותפות גורל היסטורית  ,שעליו לעבור דר( חתחתי לקראת יצירת הרמוניה בי
פלגיו השוני  ,תו( מיצוי המשות* והמאחד  ,וכיבוד מלא של השונה ,הנבדל  ,והייחודי .
שופטת
השופטת ד' ביניש:

מסכימה אני לפסק דינו של חברי הנשיא א ' ברק .
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רואה אני א( להעיר כי לא בכדי שבה שאלת דחיית השירות של תלמידי הישיבות
שתורת אמונת  ,ועולה על סדר יומו של בית משפט זה מש( שני רבות  .ימיה של
השאלה כימי המדינה  ,א( פניה של הבעיה השתנו מש( השני ,פשטו ולבשו צורה  ,וכיו
מדובר בהתפתחות שהפכה לתופעה רחבת היק* של הפליה בי קבוצות אוכלוסיה  ,מקו
שמתחייב שוויו לש קיומה של החברה בישראל  ,ולש הגנה על שלמותה  .אכ החברה
בישראל היא חברה פלורליסטית המורכבת מקהילות שונות ובעלת ערכי מגו וני ,ערכי
תרבות  ,ערכי דת וערכי יהדות שאנו מבקשי לשמר  .ע זאת ,על החברה שקמה במדינת
ישראל להתקיי כחברה שוויונית שאינה מכירה בניצול והעדפה של קבוצה אחת על
חשבו רעותה  ,למע המש( קיומה כישות מדינית וחברתית אחת המושתתת על ערכי צדק
ושוויו.
מא ז שבא הסדר דחיית השירות לראשונה בפני בית המשפט בראשית שנות ה 70
עד לשאלת החוקתיות של החוק המונח לפנינו כיו  ,צעדה החברה בישראל כברת דר(
ארוכה  ,ושיטת המשפט שלנו התפתחה בהתא  .באות ימי רחוקי כשבית משפט זה
סירב להיזקק לסוגיית דחיית השירות  ,החל מבג "&  40/70בקר נ' שר הבטחו  ,פ " ד כד ) ( 1
 ;238ובשורת הבג "צי בפרשות רסלר שנדונו בראשית שנות ה  80היה היקפו של ההסדר
מצומצ יחסית והשלכותיו החברתיות לא הותירו עקבות צורבי בבשרה של החברה  .מאז
השתנו פני החברה בישראל והתכליות שעמדו ביסוד הסדר דחיית השירות בימיה
הראשוני ש ל המדינה אינ עומדות עוד בתוקפ .
הנתוני שהובאו בפנינו ושימשו בסיס לפסק דיננו בפרשת רובינשטיי שנית ב 
 , 1998העידו על התעצמותה והתרחבותה של תופעת דחיית השירות הצבאי ודרכ נחשפו
פערי חברתיי בעלי היק* מדאיג בכל הנוגע להימנעות מנשיאה בעול חובת השירות
הצבאי  שירות שהוא בלב ליב של החובות המוטלות על אזרחי ישראל  .התמונה
שנתגלתה חייבה  ,לדעתנו  ,קביעת הסדר ראשוני בחקיקה  ,נוכח ההסדר הכוללני שהונהג
ללא בסיס הול בחוק  .הכנסת קיבלה את המלצותיה של ועדת טל שהוקמה לש כ(
והכירה בצור( בשינוי התפיסה החברתית על פי מתווה שנית לו ביטוי בחוק .
לפנינו  ,אפוא  ,חקיקה שהיא פרי הסדר ערכי ופשרה פוליטית  ,אשר מבקשת להנהיג
למעשה סדר חברתי חדש בישראל  .החוק שהוא ,על פי טיבו  ,בגדר נסיו לתקופה מוגבלת
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מאז בי מגמות שונות  ,וקובע הסדר שנועד לגשר על פני תפיסות דתיו ת ותפיסות
חברתיות שונות המתקיימות זו לצד זו בישראל  .כל זאת במטרה למזג אות וליישמ
בחברה שיחידיה נושאי בחובות צבאיות ואזרחיות על פי הצור( ומתו( חתירה לשוויו.
לשאלה הא החוק במתכונתו הנוכחית אכ יצר מודל שיהיה בו כדי להביא ליתר
שוויו בחלוקת נטל השירות הצבאי ; והא המהלכי שקבע החוק יובילו בהדרגה לשינוי
ההסדר של דחיית שירות בדר( של תהלי( חברתי מוסכ  ,לא נית מענה בעמדה שהציגה
לפנינו המדינה  .שאלה זו מרחפת מעל החוק א( טר בשלה להכרעה שיפוטית בדבר
חוקתיותו של ההסדר  .מוכנה אני להניח על פי היריעה ש נפרשה לפנינו כי תכליתו של
החוק ראויה היא  ,אול  ,כפי שתיאר הנשיא ברק בהרחבה בפסק דינו  ,ההסדרי שקבע
טר עמדו במבח הביצוע  ,ואינ בשלי כדי לקבוע א אכ מותאמי ה לתכלית
שלשמה נועדו  .טר התבהרה התמונה ,מדוע לא קיד החוק את התכלית שביקש להשיג .
הא החוק היה ל אות מתה בשל מחדלי הממשלה בקביעת הדפוסי והכלי החיוניי
ליישומו ,או שמא מדובר בחוק שאינו נית ליישו  ,ומתבקשת המסקנה כי החוק עצמו
פוגע באופ בלתי מידתי בזכות לשוויו ואינו מציב תנאי מידתיי ומותאמי להשגת
תכליותיו ולמזעור הפגיעה בכבוד האד .

אודה כי האופ שבו התייחסה הממשלה עד כה לחובתה להציע כלי במסלולי
השירות הצבאי והשירות האזרחי לש ביצוע החוק  ,מעורר חשש כבד שמא החוק אינו
ישי כלל  ,ואי כוונה רצינית להעמידו במבח המציאות  .ע זאת  ,תקופת הניסיו שהציב
החוק עצמו  תקופה של חמש שני  לא ת מה ,ונוכח חשיבותה של התכלית החברתית
שהחוק ביקש להשיג  ,מצטרפת אני למסקנה אליה הגיע הנשיא  ,כי יש לאפשר לחוק
להבשיל לכדי ביצוע  ,ולבחו את חוקתיותו לאחר שיעמוד במבחני המציאות  .א* אני
סבורה כי א במש( הזמ שבו יעמוד החוק בתוקפו לא יחול שינוי משמעותי בכל הנוגע
ל הגשמתו  ,יהיה בכ( כדי לבסס את המסקנה שהחוק אינו חוקתי .
שופטת
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השופט א' גרוניס:

מבוא

סוגיית גיוס של בני ישיבות לצבא ההגנה לישראל עומדת על סדר היו הלאומי
.1
זה שני רבות  .במהל( השני הוגשו מספר עתירות לבית משפט זה  .בבג " & 3267/97
רובינשטיי נ' שר הביטחו  ,פ "ד נב )) 481 ( 5להל  פרשת רובינשטיי (  ,נקבע כי הפטור
משירות צבאי לבני ישיבות אינו יכול להינת על דר( של הסדר משני  ,אלא שעל מנת לית
לו תוק* יש צור( בח קיקה של הכנסת  .ואכ  ,הכנסת חוקקה בשנת  2002את חוק דחיית
שירות לתלמידי ישיבות שתורת אומנות ,התשס " ב ) 2002להל  החוק ( .העתירה
שבפנינו תוקפת את חוקתיותו של החוק  .חברי הנשיא א' ברק )פיסקה  82לחוות דעתו (
הגיע למסקנה " שחוק זה פוגע קשות בכבוד האד של בני קבוצת הרוב  ,המחויבי
בשירות צבאי " ) ההדגשה שלי  א ' ג ' ( .לאור הנתוני דהיו באשר ליישומו של החוק,
קובע חברי כי לעת הזו לא מתקיי קשר רציונלי בי מטרות החוק לבי האמצעי הכלולי
בו לש הגשמת מטרותיו .הואיל ותוקפו של החוק נקבע לחמש שני ,והואיל ונותרה
תקופה של שנת יי עד לפקיעתו של החוק  ,קיימת אפשרות שבתקופת השנתיי ייעשה
הנדרש על מנת שייושמו כהלכה האמצעי שבחוק לש מימוש מטרותיו  .מכא עמדתו של
חברי הנשיא שאפשר ובהתחשב בהתפתחויות עתידיות  ,יינצל החוק מהצהרת בטלות .חברי
המשנה לנשיא ) בדימוס ( מ ' חשי מרחיק לכת וקובע את דבר פסלותו של החוק בשל כ(
שאינו מתיישב ע עיקרי התשתית של המדינה  המשטר הדמוקרטי ויהודיותה של המדינה
)פיסקה  48לחוות דעתו ( .בחינתי שלי את הסוגיה נעשית מזווית שונה לחלוטי מזו של
חבריי  .להשקפתי  ,אי מקו שבית משפט זה יקבע את דבר בטלותו של החוק  .זאת  ,מאחר
ש אי צידוק להפעיל ביקורת שיפוטית על החוק  ,שכ מדובר בחוק המעניק זכות יתר
למיעוט כאשר טענת הרוב היא לפגיעה בשוויו .במילי אחרות ,כאשר הרוב פועל
בדרכי דמוקרטיות ומקבל חוק הנות עדיפות למיעוט  ,אי מקו שבית המשפט יהפו(
לפטרונו של הרוב  .קביעה שמעשה הרוב פסול הוא בהיותו מפלה  ,מהווה מעשה של
פטרונות שאי לו צידוק בנסיבות דוגמת אלה בה אנו עוסקי  .לעניי הנסיבות  ,כוונתי
לכ( שהחוק הינו פרי של פשרה חברתית ) כדברי הנשיא בפיסקה  54לחוות דעתו ( בי
קבוצת הרוב לקבוצת המיעוט )ראו בפיסקה  9להל (.
157
נבו הוצאה לאור בע"מ

nevo.co.il

המאגר המשפטי הישראלי

\C:\Documents and Settings\violetta-a\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK2CC1התנועה למען איכות השלטון בישראל נגד הכנסתdoc.

התנועה לאיכות השלטו בישראל נ' הכנסת

בג 6427/02

החוק והפגיעה

דומה שרבי הנימני על קבוצת הרוב  ,אלה המשרתי בצבא  ,אינ שבעי רצו ,
.2
בלשו המעטה ,מכ( שקבוצת מיעוט מסוימת נהנית מהטבת יתר כה מרחיקת לכת כמו
פטור משירות צבאי ) מדבר אני במכוו על פטור משירות ולא על דחיית שירות ,שכ
המציאות מגלה שלמעשה מדובר בפטור ( .מוכ אני א * לקבל את שסובר חברי המשנה
לנשיא ) בדימוס ( מ ' חשי שבי קבוצת הרוב יש כאלה החשי תחושות "של כעס ושל זע
על מדינה ועל מחוקק שכ( רואי ה לפטור משירות צבאי מי שלומדי בישיבה א( באשר
תורת אומנות" ) פיסקה  35לחוות דעתו ( .תחושות אלה כמעט מתבקשות ה אצל
הנקראי לשירות צבאי ואשר אינ מתחמקי מחובה אזרחית זו  .מכל מקו  ,התחושות
אות אנו חשי  ,בי א מדובר בחוסר שביעות רצו  ,בכעס  ,בזע או א* תחושות הפוכות
מאלה כמו קורת רוח ,סיפוק או התרוממות רוח  אינ ,דר( כלל  ,מדרי( ראוי ומתאי
להכרעות חוקתיות .
אי ספק בדבר  ,שהחוק מעניק זכות יתר לקבוצת מיעוט מוגדרת בחברה
.3
הישראלית  .מדובר באלה הלומדי בישיבה באופ סדיר ואינ עוסקי בעיסוק נוס* בצד
לימודי הישיבה ) סעי*  2לחוק  ,המונה תנאי נוספי שאי צור( להזכיר ( .בניגוד לאלה
שהחוק פטר אות משירות צבאי  ,מחויבי יתר אזרחי ה מדינה ותושביה לשרת בצבא  .ע
זאת  ,חייבי אנו לדייק  :בי אזרחי המדינה ותושביה שהחוק אינו חל עליה קיימי
אחרי שאינ משרתי בצבא  ,א בשל סיבות בריאות וא בשל אי התאמה מטעמי
אחרי  .השירות הצבאי הינו מעצ טבעו בעל אופי כופה ויש בו כדי לצמצ את חופש
הבחירה של המשרתי בצבא  .לעומת זאת  ,אלה אשר נית לה פטור משירות נהני
מחופש בחירה רחב בהרבה מאלה המתגייסי לשירות צבאי  .כמוב  ,שבהקשר זה יש
להזכיר את ההבדל האולטימטיבי בי המשרתי בצבא לאחרי  ,כוונתי היא לסיכו החיי
הקיי אצל הראשוני )א* שלא באותה מידה אצל כול ,ש הרי אי להשוות בי המשרתי
כלוחמי או כלוחמות ביחידות קרביות לבי אלה המשמשי בתפקידי תומכי לחימה או
שמשימותיה אינ כרוכות בסיכו חיי ( .דומה שלא יהיה מי שיחלוק על כ( שקבוצת
המיעוט עמה נימני בני הישיבות שאינ מתגייסי זוכה להטבת יתר על פני קבוצת הרוב ,
שבניה ובנותיה נדרשי לשרת בצבא ואמנ משרתי בו  .בר  ,עלינו לזכור כי מצב זה
נוצר כתוצאה מהחלטה של קבוצת הרוב  ,כפי שנתקבלה על ידי הכנסת  .עוד נזכיר כי
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בהצבעה בקריאה השלישית הצביעו  51חברי כנסת בעד הצעת החוק הממשלתית  ,בעוד ש 
 41חברי הצביעו נגדה ו  5נמנעו .כל ז את לאחר שהתנהל דיו ציבורי מקי* בנושא
ולאחר שוועדת טל ישבה על המדוכה .
לצרכי הדיו מוכ אני לקבל את עמדתו של חברי הנשיא א ' ברק שמת הפטור
.4
משירות צבאי יש בו משו פגיעה מסוימת בשוויו .איני מסכי שמקרה זה ,בו הרוב
העניק זכות יתר לקבוצת מיעוט  ,מצדיק פסילתו של החוק  .גישתי מבוססת על התפיסה
לפיה ביקורת שיפוטית על חקיקה ראשית מ הטע של פגיעה בשוויו תהא מוצדקת
כאשר החוק פוגע במנגנוני הדמוקרטיי  ,כאשר הוא פוגע ביחידי ככאלה או שפגיעתו
היא בקבוצות מיעוט .המקרה הנוכחי אינו בא בגדר אלה  .במקרה דנא הסכימה ק בוצת
הרוב  ,כחלק מפשרה חברתית  ,לית זכות יתר לקבוצת המיעוט  .אדגיש  ,כי עסקינ בדבר
חקיקה של הכנסת .
מת זכות יתר למיעוט וביקורת שיפוטית

.5

הדמוקרטיה הייצוגית מבוססת על שוויו בכוח האלקטורלי של כל אזרח ועל

זכות של אזרחי וקבוצות להתארג ולהצביע עב ור אלה שייצגו אות ברשות המחוקקת .
רשות זו  ,עוסקת בראש ובראשונה בקביעת נורמות כלליות שיחולו על כלל האזרחי .
החלטותיה של הרשות המחוקקת מתקבלות על דר( הצבעת רוב  .חר* מרכזיותו של עקרו
הרוב  ,מקובל עלינו שבדמוקרטיה חוקתית נתו בידי בית המשפט הכוח לבטל חוקי .
כי צד נצדיק  ,א כ  ,את כוחו של בית המשפט להפעיל ביקורת שיפוטית על דברי חקיקה
המשקפי את רצו הרוב? ) ראו  ,א ' ברק  ,שופט בחברה דמוקרטית ) , ( 2004עמ '  321ואיל( (.
הצדקה פורמלית לקיומו של הכוח האמור נמצא במדינות בה כוללת החוקה הוראות
המקנות סמכות לבית המשפט או לגו* אחר שאינו נבחר  ,לקבוע כי אי תוק* לחוק הסותר
את החוקה  ,הג שנתקבל על ידי הפרלמנט )למשל  :סעי*  167לחוקת דרו אפריקה ;
סעיפי  93ו  100לחוקת גרמניה ( .ג במדינות אחרות  ,בה החוקה אינה כוללת הוראה
בדבר ביקורת שיפוטית  ,נית להצדיק קיומה של ביקורת שיפוטית על יסוד הטיעו שבית
המשפט הוא המוסד היחיד שיכול לית משמעות להוראותיה של החוקה המגבילות את
כוחו של המחוקק ) ע" א  6821/93בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' מגדל כפר שיתופי בע"מ ,
פ " ד מט ) ) 221 ( 4להל  פרשת בנק המזרחי ( ) 422421 ,פסק דינו של הנשיא ברק ( ;
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 הסברי אלה אי בה די על מנת לשכנע.( (Marbury v. Madison, 5 U.S. 137 (1803)
. מדוע בכוחו של גו* שאינו נבחר  בית המשפט  לאיי את החלטתו של הרוב
 הצביעה על כ( שהביקורת השיפוטית מעוררת שאלה כפולה מבחינתSherry פרופסור
,  כאשר בית המשפט מבטל חוק,  ראשית:( counter-majoritarian) היותה אנטי רובנית
.  הוא מבטל את רצונו של הרוב, שמטבע הדברי נתקבל ברוב דעות על ידי נציגי הריבו
 אינו נושא באחריות וא* אינו,  הביטול נעשה על ידי גו* שלא נבחר על ידי הריבו, שנית
S. Sherry “Issue Manipulation by the

:  ) ראו.( accountable ) חייב במת די וחשבו

Burger Court: Saving the Community from Itself” 70 Minn. L. Rev. (1986) 611,

.( 612-613.
:(A. Bickel) ובדבריו של המלומד א' ביקל
“When the Supreme Court declares unconstitutional
a legislative act or the action of an elected executive,
it thwarts the will of representatives of the actual
people of the here and now; it exercises control, not
on behalf of the prevailing majority, but against it”. A.
M. Bickel, The Least Dangerous Branch: The
Supreme Court at the Bar of Politics 16-17 (Yale
University Press, 1986) 16-17.

? כיצד א כ נצדיק קיומה של ביקורת שיפוטית על חקיקה
:  ( את הדברי הבאיJ. S. Mill )  אמר ג ' ס ' מיל, " במסתו " על החירות

.6

"The will of the people, moreover, practically means
the will of the most numerous or the most active part
of the people; the majority, or those who succeed in
making themselves accepted as the majority; the
people, consequently, may desire to oppress a part
of their number; and precautions are as much
needed against this as against any other abuse of
power. " ( J.S. Mill, On Liberty (1859), p. 4)

 ( על כ( שכוח משחית וכוחLord Acton ) ידועה אמרתו המפורסמת של הלורד אקטו
* אמירה זו יפה היא לא רק לגבי יחיד אלא נכונה היא א.מוחלט משחית באופ מוחלט
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לגבי קבוצה של אנשי  ,אפילו מדובר ברוב  .ובלשונו של דה טוקוויל )
:( Tocqueville

A. De

" מהו בעצ הרוב בכללו  ,א לא יחיד  ,שכוונות לו
וענייני  ,שרוב מתנגדי לאלה של יחיד המכונה מיעוט?
וא תסכימו שמי שנית לו שלטו בלתי מוגבל יכול
להשתמש בו לרעה כנגד מתנגדיו ,מדוע לא תודו  ,שזה חל
ג על רוב ? כלו אנשי שחוברו יחדיו שינו את אופיי ?
) א ' דה טוקוו יל הדימוקראטיה באמריקה ) מוסד ביאליק ,
תש "ל  ,תרגמו י ' טברסקי וי ' מרגלית ( .( 75
כל האמירות הללו מתמצות בביטוי "עריצות הרוב " ).( tyranny of the majority
.7

הצור( להג על מיעוט מפני רוב כצידוק מרכזי לקיומה של ביקורת שיפוטית  ,הינו

מוטיב חוזר בהגותו של המלומד ג' ה ' איליי ) .( J. H. Elyבספרו
) Distrust (Harvard University Press, 1980ובכתיבתו האחרת הוא חזר והדגיש את
תפקידו של בית המשפט בהגנה על מיעוטי  .איליי הצביע על כ( שהפליה של הרוב על
Democracy and

ידי עצמו אינה בעייתית על פניה  .כ( למשל  ,הוא התייחס לשאל ה הא נמצא פג של
הפליה גזעית המכוונת נגד לבני  ,כאשר הלבני מהווי את קבוצת הרוב  .תשובתו
לשאלה זו הינה שלילית  .ע זאת  ,מדגיש הוא כי אפשר שקבוצת הרוב כוללת בתוכה
קבוצות מיעוט .במקרה מעי זה ,ייתכ שמת זכות יתר לקבוצת מיעוט מסוימת שאיננה
חלק מ הרוב  ,ייחשב כהפליה אסורה מבחינת קבוצת מיעוט אחרת  ,המהווה חלק מקבוצת
הרוב  .בהקשר זה מביא איליי בספרו דוגמה שיש לה נגיעה לישראל  .לשיטתו  ,יהא פס?ל
בחוק שיתקבל באחת ממדינות ארצות הברית א מטרתו תהא להקטי בעתיד את מספר
של הרופאי הלבני  ,שרבי מה הינ יהודי  ,על מנת ל ית עדיפות לשחורי .לעומת
זאת  ,א חוק דומה יתקבל על ידי הכנסת  ,מתו( כוונה להעדי* קבוצת מיעוט בחברה
הישראלית  ,לא יהא בכ( פג )  .( Ely, 171הדוגמה האמורה מתאימה ככפפה למקרה
שבפנינו  .כאשר מדובר בחוק המתקבל באחת ממדינות ארצות הברית  ,ונות עדיפות
לקבוצת מיעוט אחת ) השחורי ( על פני קבוצת מיעוט אחרת ) יהודי (  ,שעה שזו האחרונה
מהווה תת קבוצה מתו( הרוב  ,תהא הצדקה להתערבותו של בית המשפט  .לעומת זאת,
במדינת ישראל לא תהא הצדקה להתערבות דומה בשל היחסיות השונה בי קבוצת הרוב
לבי המיעוט .איליי מסכ את דעתו במילי אלה :
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“There is thus nothing constitutionally suspicious
about a majority’s discrimination against itself, but
we must never relent in our vigilance lest something
masquerading as that should in fact be something
else” (Ely, 172).

אלמנט חשוב נוס* בכתיבתו של אילי י הוא תפקידו של בית המשפט בשמירת כללי
המשחק הדמוקרטי .לשיטתו ,בית המשפט אמור לדאוג לכ( שהרשויות האחרות לא
תפגענה בהסדרי המאפשרי להביא לידי שינוי פוליטי  .הוא מקביל את תפקידו של בית
המשפט לזה של שופט במשחק ספורטיבי ) .( Ely, 102103 ) ( refereeהאחרו אינו אמור
להשפיע בהחלטותיו על תוצאותיו של המשחק  ,אלא עליו להקפיד על כ( שהספורטאי
ישחקו על פי כללי המשחק ) התיאוריה של איליי שימשה בסיס לכתיבה נרחבת בתחו
המשפט החוקתי בצפו אמריקה  .תמיכה בגישה התיאורטית של איליי נית למצוא  ,בי
היתר  ,אצל אלה M. J. Klarman "Symposium on Democracy and Distrust: Ten :
Years Later: The Puzzling Resistance to Political Process Theory" 77 Va. L.
)747 (1991

; Rev.

P. J. Monahan "Judicial Review and Democracy: A Theory of

)Review" 21 U.B.C.L. Rev. 87 (1986

 .( Judicialראוי להוסי*  ,כי התערבות של בית

המשפט תהא מוצדקת א* במקרי בה המחוקק משנה את כללי המשחק  ,באופ שעלול
לעוות את עקרונות היסוד של המשטר הדמוקרטי  ,לשבש את הכלל לפיו לכל אחד יש קול
אחד או להקשות על קבוצת מיעוט להפו( לקבוצת רוב  .דוגמה קיצונית שנית לחשוב
עליה בהקשר זה  ,היא של חוק הקובע שלאנשי מסוימי תהיה זכות בחירה כפולה
בבחירות לכנסת  .חוק מעי זה יהא פסול בוודאי א קבוצת הרוב נוטלת לעצמה זכות
כאמור  ,א( דבר בטלותו יהא נכו אפילו כאשר הזכות האמורה תוענק על ידי הרוב לקבוצת
מיעוט בלבד ) ראו והשוו  ,בג "&  4885/03ארגו מגדלי העופות בישראל אגודה חקלאית

שיתופית בע"מ נ' ממשלת ישראל ,פ " ד נט )  , 45 , 14 ( 2בי האותיות ה'  ו' ( .הוא הדי בחוק
המארי( את תקופת כהונתו של הפרלמנט ) ראו ,ע" א  6821/93הנ " ל  ) 544545 ,השופט
מ ' חשי (( .דוגמה נוספת שנית לחשוב עליה היא העלאה של אחוז החסימה לרמה כה
גבוהה עד שהדבר על ול להביא להדרה של קבוצות מיעוט מ המערכת הדמוקרטית 
ייצוגית ) אול ראו  ,בג "&  4329/91סער נ' ועדת חוקה חוק ומשפט ) לא פורס (( .דוגמה
אחרת היא קבלתו של חוק בהלי( פסול  ,בו חברי כנסת מסוימי מצביעי פעמיי
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והצבעת הכפולה מכריעה את התוצאה מבחינת הרוב ) ראו  ,בג "&  5131/03ליצמ נ' יושב

ראש הכנסת  ,פ "ד נט ) .( 577 ( 1במצבי דוגמת אלה  ,על בית המשפט לעמוד על המשמר
ולתק את המעוות  ,שכ אי גור אחר מלבדו שיש בידו לעשות כ .
בצד אלה  ,חייבי בהחלט להכיר בכ( שייתכנו מצבי בה פגיעה ברוב על ידי
עצמו תהא פסולה  .ניטול מקרה בו הכנסת מחוקקת חוק המפלה נשי לרעה  .יטע הטוע
כי אי פסול בחוק  ,שהרי הנשי מהוות רוב מקרב אזרחי ישראל ) 50.6%מכלל
האוכלוסייה  ,על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  ,נתוני לרגל יו האישה הבי לאומי ,
 .( www.cbs.gov.il , 7.3.2006א כ( יוסי* הטוע ויטע  ,שהרוב החליט את שהחליט
ומדוע שנלי על כ(? התשובה לפירכה הינה פשוטה  .אכ  ,הנשי מהוות רוב באוכלוסיה ,
א( אחוז חברות הכנסת מכלל החברי נמו( בהרבה  .כ( למשל בבחירות לכנסת השבע 
עשרה שנערכו לאחרונה נבחרו א(  17נשי מתו(  120חברי וחברות הכנסת  .לאור נתוני
אלה  ,לא נית לומר שקבוצת הרוב  הנשי  החליטה להפלות את עצמה .למע הסר
ספק  ,אבהיר שאי כוונתי לומר שבכל מקרה ובכל שעה חייב הייצוג בפרלמנט של קבוצה ,
המוגדרת לצור( מסוי כקבוצת רוב  ,לתאו את חלקה היחסי באוכלוסיה .
העדפה מתקנת ותכליות החוק

.8

העדפה מתקנת כשמה כ היא  :מטרתה לית עדיפות לקבוצה מסוימת בחברה על

פני הרוב או על פני קבוצות מיעוט אחרות  ,על מנת לתק מצב חברתי פסול  .נזקקי
להעדפה מתקנת בעיקר כאשר המצב החברתי הטעו תיקו מקורו בעוולות עבר שבוצעו
על ידי הרוב כנגד קבוצת המיעוט המועדפת עתה ) לעניי העדפה מתקנ ת ראו :בג" &
 453/94שדולת הנשי בישראל נ' ממשלת ישראל  ,פ "ד מח )  , 501 ( 5בעיקר עמוד  516ואיל(
) השופט א' מצא ( ; פ ' רדאי "על העדפה מתקנת " משפט וממשל ג ) תשנ" ה (  .( 145הסוגיה
בה אנו עוסקי אינה חוסה תחת כנפיה של העדפה מתקנת  .החוק אינו בא לתק או לכפר
על עוולות שבוצ עו בעבר על ידי קבוצת הרוב  אלה המתגייסי לצבא  כלפי אלה שאינ
מתגייסי  .התכלית הראשונה של החוק היא לית תוק* בהסדר ראשוני לפרקטיקה שנהגה
מכוח החלטות מינהליות מאז קו המדינה  ,לפיה תלמידי ישיבות אינ חייבי להתגייס
לצבא ) לעניי התכליות ראו פיסקה  54לחוות ד עתו של חברי הנשיא ( .ברור כי זו התכלית
הראשית של החוק  ,שהרי בפרשת רובינשטיי נפסק כי על מנת לית תוק* חוקי לפטור
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משירות צבאי לבני ישיבות יש צור( בהסדר ראשוני ,היינו חקיקה של הכנסת  ,ולא נית
להסתפק בהסדר מינהלי  .מבחינה זו ברור שהחוק היווה ויתור מנקודת מבטה ש ל קבוצת
הרוב שבנותיה ובניה מתגייסי לשירות בצבא ההגנה לישראל  .בצד תכלית זו  ,מיועד
החוק להקטי באופ הדרגתי את זכות היתר שהרוב נת בעבר  ,וממשי( לתת  ,בידי קבוצת
המיעוט  .צמצו זכות היתר אמור להתבצע על דר( פתיחת פתח לשירות צבאי של בני
הישיבות וכ העמדת חלופה ש ל שירות אזרחי  .מזווית הראיה של המגזר החרדי  ,שאלה
המשתייכי אליו קיבלו פטור משירות צבאי  ,יש בתכליות האמורות משו ויתור מסוי .
נית בהחלט לטעו כי הויתור האמור איננו שקול  ,ול? במקצת  ,כנגד הויתור שעשה הרוב
בעצ מת הפטור לבני הישיבות  .א* א כ( הוא  ,אי עסקינ  בשקילה הדדית של
הויתורי  .הואיל והפטור משירות הותנה בכ( שבני קבוצת המיעוט לא יעסקו בעבודה
כלשהי אלא בלימוד בישיבה  ,תר הדבר למצב הכלכלי הקשה של אלה המשתייכי למגזר
החברתי המסוי  .החוק בא א* לקד השתלבות של אותו ציבור בשוק העבודה  .נראה
שהתכליות האחרונות ב אות לשרת ה את האינטרסי של קבוצת הרוב וה את אלה של
קבוצת המיעוט  .בהקשר זה  ,ראוי להזכיר את " שנת ההכרעה " הכלולה בחוק  ,לפיה יכול
תלמיד ישיבה לקבל דחיית גיוס לתקופה של שנה אחת ג א התנאי השוני שהחוק
מציב  ,כמו לימודי בישיבה ואיסור עבודה  ,אינ מתקיימי באו תה שנה .מכל מקו ,אי
לתכליות השונות של החוק ולהעדפה מתקנת דבר ולא כלו  .ברי  ,כי החוק אינו מכוו
לתק עוולות עבר שנגרמו על ידי קבוצת הרוב לבני הציבור החרדי  .היפוכו של דבר  :החוק
בא וצועד צעד קט  ,ויש שיאמרו צעד בלתי מספיק  ,על מנת להקטי את זכות היתר של
קבוצת המיעוט.
פשרה חברתית וביקורת שיפוטית

בצדק רב ציי חברי הנשיא ) בפיסקה  54לחוות דעתו ( כי החוק הוא פרי של פשרה
.9
חברתית  .הפשרה נעשתה בי קבוצת הרוב  ,שאלה הנימני עמה משרתי בצבא  ,לבי
קבוצת המיעוט ,שחבריה אינ מתגייסי לצבא ההגנה לישראל  .כמוב  ,שלא כל אד
ואד המשתיי( לאחת משתי הקבוצות נת את הסכמתו לפשרה  .בהחלט נית לשער שבכל
אחת משתי הקבוצות הנזכרות קיימי אנשי המסתייגי מ הפשרה  ,ואולי א* מתנגדי
לה בתוק*  .ברור  ,כי העותרי שבפנינו ה א( חלק מ המתנגדי המשתייכי לקבוצת
הרוב  .הואיל ועסקינ בוי תורי הדדיי של שתי הקבוצות  ,יש לית לכ( משקל כנגד
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הפעלתה של ביקורת שיפוטית על החוק ) אפילו נקבל שויתוריה של קבוצת הרוב עולי על
ויתוריה של הקבוצה האחרת ( .בדברנו על ויתורי  ,לא נוכל א* להתעל משתי נקודות
חשובות אשר נית להניח כי תרמו את תרומת בגדר השיקולי הא להמשי( במת פטור
לבני הישיבות  ,חר* המספר הגדל והול( של מקבלי הפטור  .עניי אחד נוגע להיבט המעשי
של גיוס אלפי אנשי בכפייה לשירות צבאי  .נראה שהמחשבה שיקשה מאוד לגייס אלפי
בכפייה נלקחה בחשבו בעת ההכרעה על קבלת החוק  .בנוס* לכ(  ,עולה השאלה הא
חברי קבוצת המיעוט שיתגייסו שלא מרצונ יתרמו תרומה כלשהי לביטחו המדינה  .נוס*
על השיקולי המעשיי האמורי  ,בהחלט ייתכ ששיקול נוס*  ,בעל אופי מופשט משהו,
היה הרצו למנוע מה שמכונה לעיתי "קרע בע " .השיקולי האמורי שציינתי ה ה
שמגלמי יחדיו את הפשרה החברתית  .פשרה כא מור מהווה שיקול שבית המשפט לא יכול
להתעל ממנו שעה שעולה בפניו שאלת חוקתיותו של חוק  .כמוב  ,שהשיקול האמור
יפעל לצמצו היק* הביקורת השיפוטית ) השוו Societe des Acadiens du Nouveau- ,
Brunswick Inc. v. Association of Parents for Fairness in Education [1986] 1

 .( S.C.R. 549, 578ע זאת  ,בהחלט ייתכ שעצ קיומה של פשרה חברתית שמצאה ביטוי
בחוק כלשהו לא תחס אותו מפני תקיפה חוקתית ולא תמנע את בית המשפט מלקבוע כי
החוק בטל בהיותו סותר חוק יסוד  .א אכ נפגעה זכות חוקתית של יחיד או של יחידי ,
מדוע שבית המשפט לא יתערב א* א  הפגיעה מקורה בפשרה חברתית  ,היינו שהרוב
הסכי לה אפילו היא פוגעת בו ? מקובל עלי שבמקרה כאמור אפשר שתהא הצדקה
להתערבות שיפוטית  .בר  ,במקרה הנוכחי לא אוכל להסכי שאופי הפגיעה בזכות של
חברי קבוצת הרוב מצדיק התערבות  .לכל היותר נית לומר  ,כי עסקינ במקרה זה בפ גיעה
קבוצתית שאינה כוללת פגיעה אישית ממשית בכל אחד מ הפרטי המרכיבי את
הקבוצה  .כוונתי לכ(  ,שלא הוכח  ,ודומה שהדבר א* אינו בר  הוכחה  ,כי גיוס של בני
הישיבות לצבא יצמצ באופ מקביל ויחסי את הנטל המונח על כתפיה של חברי וחברות
קבוצת הרוב המתגייסי לצבא ) אול ראו עמדתו של חברי השופט א ' א ' לוי בפיסקה 6
לחוות דעתו ( .במילי אחרות  ,הסיטואציה אינה זו של משחק שסכומו אפס ) zero sum
 .( gameאילו נית היה להוכיח שגיוס של חברי קבוצת המיעוט היה מקטי בצורה ישירה
וממשית את הנטל על קבוצת הרוב  ,ייתכ שהיה מקו להתערבות שיפו טית על א*
שמדובר בפשרה חברתית בגדרה מסכימה קבוצת הרוב לית זכות יתר למיעוט ) ראו ג
שניי מפסקי הדי הקודמי בנושא גיוס של בחורי הישיבות  :בג "&  40/70בקר נ ' שר
הביטחו  ,פ " ד כד )  ; 247 , 238 ( 1בג " &  448/81רסלר נ ' שר הביטחו  ,פ " ד לו )87 , 81 ( 1
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 . 86אלא  ,שבאות מקר י ביסס הטע האמור את הקביעה בדבר היעדר זכות עמידה של
העותרי  .לעומת זאת  ,מבחינתי טע זה הינו רלוונטי בכל הנוגע לשאלה הא קיימת
הצדקה להפעלתה של ביקורת שיפוטית במקרה שבפנינו  ,בו קבוצת הרוב העניקה זכות
יתר למיעוט ; אול ראו ד " נ  2/82רסלר נ ' שר הביטחו  ,פ " ד ל ו )  ; 708 ( 1בג "& 910/86
רסלר נ ' שר הביטחו  ,פ "ד מב ).( 471469 , 441 ( 2
הערות לפני סיו

 . 10אי ספק שהנתוני המספריי שהוצגו בפנינו באשר למספר המצטבר של " דחויי "
השירות  ,של אלה שיצאו לשנת הכרעה ושל אלה שבחרו להתגייס לשירות צבאי מעוררי
תמיהה ותהייה  .ע קו המדינה מדובר היה בהסדר שחל לגבי מאות בלבד של בני ישיבות
והנה הגענו לכ( שכיו מדובר על קרוב ל  . 50,000במש( תקופה של כשלוש שני מאז
שהחוק נכנס לתוק* יצאו לשנת הכרעה א(  1,432בני ישיבות  .מתו( אות אלה שסיימו
את שנת ההכרעה החליטו להתגייס  74בלבד  .ואול  ,חשוב לזכור כי לא נעשה דבר על
מנת לאפשר לאלה שיבחרו זאת לשרת במה שהחוק מכנה " שירות אזרחי" .הכוונה היא
לשירות למטרות בריאות  ,רווחה ,קליטת עליה  ,שמירת הסביבה וביטחו הפני ושירותי
הצלה ) סעי*  6לחוק ( .על מנת לאפשר חלופה זו של " שירות אזרחי " היה על שר העבודה
ו הרווחה להתקי תקנות בהסכמת שר הביטחו ושר האוצר  ,בהתייעצות ע השרי
הנוגעי בדבר ובאישורה של ועדת העבודה  ,הרווחה והבריאות של הכנסת  .חברי הנשיא
קובע " כי על פי מצב הדברי היו  ולפי מבח התוצאה  לא מתקיי קשר רציונלי בי
מטרות החוק לבי האמצעי להגשמתו" )פ יסקה  66לחוות דעתו ( .מכא הייתה מתחייבת
המסקנה שהחוק אינו עומד במבח החוקתי  .חר* זאת קובע חברי הנשיא ,כי יש להמתי
עד חלו* חמש שני מעת חקיקת החוק  ,שכ ייתכ כי בשנתיי הקרובות ינוצל הזמ על
מנת שמטרות החוק אמנ יוגשמו  .נראה לי כי אחת הבעיות המרכזיות שנתגל ו היא אי 
כינונו של הסדר בדבר " שירות אזרחי " .פג זה נית היה לתיקו אילו העתירה הייתה
מכוונת לא כנגד חוקתיותו של החוק אלא כנגד אי יישומו על ידי השרי הנוגעי בדבר ,
באשר לשירות האזרחי.
. 11

חברי המשנה לנשיא ) בדימוס ( מ' חשי מגיע למסקנה כי החוק פסול הו א משו

שאינו מתיישב ע המשטר הדמוקרטי ויהודיותה של המדינה  .קביעה זו אינה מבוססת על
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כ( שהחוק סותר את חוקי היסוד אלא משו שהוא מנוגד לעקרונות על חוקתיי  .נראה לי
שבעניי זה נעשה שימוש בנשק לא קונבנציונלי על מנת לטפל בבעיה הדורשת טיפול
עדי  .כבר צוי כי החוק הינו פרי של פשרה חברתית  .בהחלט נית להבי שחלק מקבוצת
הרוב אינו מרוצה מ הפשרה האמורה ורואה בה משו ויתור מוגז כלפי המיעוט החרדי .
אי די בכ(  ,לטעמי  ,כדי להצדיק קביעה כי החוק פסול הוא  ,ובוודאי שאי צידוק לעשות
כ תו( שימוש בעקרונות על חוקתיי  .בחוות דעתו של חברי א* אי התייחסות לשאלה
מה הנפקות של פסילת החוק .
. 12

והערה אחרונה בנקודה שונה לחלוטי :שאלה נכבדה היא מהו המיקו הגיאומטרי

של סוגיית הביקורת השיפוטית בבחינה החוקתית  .בפסיקתנו נקבע כי לרשות המחוקק
עומד מרחב תמרו חקיקתי ) ( margin of appreciationשבגדרו " יכול לנוע המחוקק בלא
שי ָק בע כי פגע בהוראותיה של החוקה או של חוק יסוד " )עע " מ  4436/02תשעי
הכדורי נ' עיריית חיפה  ,פ "ד נח )  .( 813 , 782 ( 3המרחב האמור שנית למחוקק מגדיר
למעשה את גבולותיה של הביקורת השיפוטית  .אותו מרחב נכלל בגדר מבחני המידתיות,
המהוו י חלק מפסקת ההגבלה  .הגישה המוצגת על ידי בחוות דעתי בכל הנוגע לביקורת
שיפוטית אינה מצומצמת לסוגיית המידתיות אלא רחבה היא בהרבה  .ייתכ שיש לראות
בה מעי מעטפת או מטריה של הבחינה החוקתית כולה ) גישתי בעע " מ  4436/02הנ " ל
הייתה מצומצמת יותר והוגבלה  ,כמקובל  ,למב חני המידתיות (.
ועוד תוספת לקראת סיו

. 13

חוות דעתי נכתבה אחרי חוות דעתו של חברי הנשיא א ' ברק  .חברי הוסי* הערות

המתייחסות לחוות דעתי שלי  .אתייחס עתה בקצרה לחלק מאות הערות  ,תו( שאבהיר
דברי מסוימי בחוות דעתי .
כמוב  ,שאיני חולק על הצור ( בביקורת שיפוטית ועל הצידוק לקיומה  .דומה,
שהוויכוח העיקרי עוסק בשאלת היקפה של הביקורת השיפוטית .אכ  ,גישתי מצומצמת
יותר מגישתו של חברי הנשיא  .עוררתי את השאלה מהו המיקו הגיאומטרי של ביקורת
שיפוטית במבנה החוקתי  ,הא אוצלת היא על המער( השל של הבחינה החוקתי ת או
שמא מהווה היא חלק ממרחב התימרו החקיקתי בגדר מבחני המידתיות )פיסקה 12
לעיל ( .למעשה  ,מרחב התימרו החקיקתי הוא שקובע את היקפה של הביקורת השיפוטית
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במקרה קונקרטי  .חברי הנשיא מכיר בכ( שקיי מרחב תימרו חקיקתי )פרשת בנק
המזרחי  ,עמ '  ; 439437א ' ברק  ,פרשנות ב משפט  :כר( שלישי  פרשנות חוקתית  ,עמ '
 .( 625 , 557554א* א אי מסכימי לגישה לפיה סוגית הביקורת השיפוטית עוטפת את
כל הבחינה החוקתית  ,אלא מצומצמת היא למרחב התימרו החקיקתי  ,הרי שלטעמי אי
החוק חורג מגדרו של מרחב זה .אות גורמי שציינתי  ובה העובדה שהחוק מק נה זכות
יתר למיעוט על ידי הרוב כביטוי לפשרה חברתית  ה ה שמובילי למסקנה שמרחב
התימרו החקיקתי במקרה הנוכחי  ,רחב הוא  .לפיכ(  ,אי מקו לקבוע את דבר בטלותו של
החוק .
חברי הנשיא משיג על גישתי ) פיסקה  79לחוות דעתו (  ,באומרו כי חוות דעתי אינה
. 14
מתיישבת ע פסיקתו של בית משפט זה מאז פסק הדי בפרשת בנק המזרחי  .איני חולק על
ההלכה שבפרשה זו  ,וברי מחוות דעתי כי מסכי אני שבשיטתנו המשפטית קיימת ביקורת
שיפוטית על דברי חקיקה  .אבהיר מדוע אי כל סתירה בי עמדתי לבי הפסיקה בפרשות
בנק המזרחי  ,לשכת מנהלי השקעות )בג "&  1715/97לשכת מנהלי ההשקעות בישראל נ '
שר האוצר  ,פ " ד נא )  , ( 367 ( 4צמח ) בג" &  6055/95צמח נ ' שר הביטחו ,פ "ד נג ) ( 241 ( 5
ואחרות .בכל אחת מ הפרשות הנזכרות מדובר היה בפגיעה ממשית ביחידי  ,אשר א*
נימנו ע קבוצת מיעוט  .כ(  ,בפרשת בנק המזרחי נפגעו נושיה של החקלאי ; כ( ,
בפרשת לשכת מנהלי השקעות נפגעו מנהלי השקעות בעלי וותק של פחות משבע שני
בתחו עיסוק זה ,אשר נדרשו לעמוד בבחינה כתנאי להמש( עיסוק במקצוע ; וכ( ,
בפרשת צמח נפגעו אות חיילי שנעצרו ללא צו שופט לפרק זמ של  96שעות  ,בעוד
שמעצר כאמור לגבי אזרחי היה קצר יותר  .ביטול של
הוראות החוק נשוא הדיו בפרשות לשכת מנהלי השקעות וצמח השפיע  ,מניה וביה  ,על
יחידי אלה  .במילי אחרות  ,הביטול הביא לשינוי משמעותי לטובה במצב  .זו א* הייתה
התוצאה אילו בוטלו הוראות החוק שעמדו לדיו בפרשת בנק המזרחי  .אי להשוות את
המקרה דנא לאות פרשות  .כאמור ,ביטולו של החוק  ,אשר העניק זכות יתר לבחורי
הישיבות שהינ קבוצת מיעוט  ,לא ישפר באופ ממשי את מצב של אלה המתגייסי
לשירות צבאי  ,שהינ קבוצת רוב .
סיכו
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דומה  ,כי אי מחלוקת שהחוק הפוטר בני ישיבה משירות בצבא מעורר רגשות

עזי  .אלה המ תגייסי לצבא הגנה לישראל  ,ולעיתי מסכני את חייה  ,אפשר שיחושו
תסכול וא* זע על כ( שקבוצת מיעוט נהנית מזכות יתר  ,במוב זה שבניה אינ חייבי
להתגייס לצבא  .נית להניח שהיה והחוק לא ישיג את מטרותיו  ,כי אז אות רגשות יתגברו
ויתעצמו  .א כ( יקרה  ,ייתכ שקבוצת הר וב  ,או למצער חלקי מתוכה  ,יפעלו לחקיקת
חוקי שישללו הטבות שונות מאלה שיימנעו משירות צבאי וג משירות אזרחי ) ראו דעתו
של חברי המשנה לנשיא )בדימוס ( מ' חשי בפיסקה  57לחוות דעתו ( .אול  ,לעת הזו
עלינו לזכור כי זכות היתר ניתנה לקבוצת המיעוט באמצעות הכרעה דמוקרטי ת שנתקבלה
בכנסת  .משמע  ,קבוצת הרוב היא זו שהחליטה לית את זכות היתר לבני קבוצת המיעוט .
נתו זה מחייב אותנו ,על פי השקפתי  ,להתייחס לביקורת השיפוטית על החוק בצורה שונה
לגמרי ממקרה בו דבר חקיקה מפלה לרעה קבוצת מיעוט  .הצידוק המרכזי לקיומה של
ביקורת שיפוטית על חקיקה הינו הצור( להג על מיעוט ועל יחידי מפני עריצותו של
הרוב  .בית המשפט הינו המחסו האחרו שיכול למנוע מ הרוב לפגוע ביחידי ובקבוצות
מיעוט .הפגיעה של החוק במקרה דנא הינה פגיעה קבוצתית בבני קבוצת הרוב  .אי מדובר
בפגיעה ביחידי  ,שכ לא הוכח שגיוס של בני ה ישיבות לצבא יקטי במקביל  ,באופ
יחסי ובצורה נקודתית את הנטל על מי מבי קבוצת הרוב  .כאשר לכל אלה מצרפי אנו את
העובדה שהחוק הינו פרי של פשרה חברתית  ,אי מקו לקבוע כי בטל הוא  .אי זה
מתפקידו של בית המשפט לשמש כאפוטרופוס לבני קבוצת הרוב ולהוציא עבור את
הערמ וני מ האש.
. 16

אילו נשמעה דעתי  ,היינו דוחי את העתירות א( לא מטעמיה של שופטי הרוב .

שופט
הוחלט ברוב דע ות – כנגד דעתו החולקת של המישנה לנשיא ) בדימ ' ( מ ' חשי –
לדחות את העתירות  ,כאמור בפסק דינו של הנשיא א ' ברק .
נית היו ,י "ג באייר התשס " ו ) .( 11.05.2006
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