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 זמיר' י, קדמי' י, מצא' לפני השופטי� א

 

 

, ב18, )ב(א18, )א(א18, א18 סעיפי�, 132ח "ס, 1975�ה"תשל, חוק החברות הממשלתיות
 חוק רשות �92ח "ס, 1993�ג"תשנ, )מינויי�) (6' תיקו� מס( חוק החברות הממשלתיות �א 60

 הצעת חוק החברות �) א(6, 2עיפי� ס, 145ח "ס, 1961�א"תשכ, הנמלי� והרכבות
,  כבוד האד� וחירותונ:יסוד�חוק72ח "ה, 1993�ג"תשנ, )מינויי�)(6' תיקו� מס(הממשלתיות 

 חוק �1סעי% , 248ח "ס, 1951�א"תשי,  חוק שיווי זכויות האשה�1סעי% , 150ב "ח תשנ"ס
, עובדת ולעובד חוק שכר שווה ל�) א(42סעי% , 32ח "ס, 1959�ט"תשי, שירות התעסוקה

 חוק �48ח "ס, 1987�ז"תשמ,  חוק גיל הפרישה לעובדת ולעובד�166ח "ס, 1964�ד"תשכ
תכניות חירו� לבניית ( תקנות שעת חירו� �38ח "ס, 1988�ח"תשמ, שוויו� הזדמנויות בעבודה

 98.ח "ס, 1988�ח"תשמ,  חוק ערי ואזורי פיתוח�778ת "ק, 1990��"תש, )יחידות דיור
 

 :ורצי�מיני
  דירקטוריו�– חברה ממשלתית –חברות * 
  מעמד�– חוקי יסוד –משפט חוקתי * 
 פגמי� – הלי) מינהלי –משפט מינהלי * 
  הפליה–הדעת � פגמי� בשיקול–משפט מינהלי * 
 

1975�ה"תשל, א לחוק החברות הממשלתיות18העתירות נסבו על יישומה של הוראת סעי%  ,
  ממשלתית יינת� ביטוי הול� לייצוג� של בני שני  חברההקובעת כי בהרכב דירקטוריו� של
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שנית�  ככל, ימנו השרי�, כי עד להשגת ביטוי הול� כאמור, א18עוד קובע סעי% . המיני�
דירקטורי� בני המי� שאינו מיוצג באופ� הול� באותה עת בדירקטוריו� של , בנסיבות העניי�

 .חברה
צ "העתירה בבג3.ר חדש למועצת המשיבה  מתייחסת למינוי חב453/94צ "העתירה בבג

 מתייחסת למינוי שני דירקטורי� חדשי� מטע� המדינה לדירקטוריו� של המשיבה 454/94
בדבר לא כיהנה  ובהרכבי שתי המועצות הנוגעות, כל שלושת המתמני� החדשי� ה� גברי�7.

עלמו הרשויות שכ� בהליכי המינוי הת, אי� המינויי� יכולי� לעמוד, לטענת העותרת. אישה
קובלת העותרת על כי 454/94צ "אשר למינוי נושא הדיו� בבג. ממצוותו המפורשת של החוק

אי� , מאיד) גיסא. המשיב לא בח� רשימה של מועמדות מתאימות ולא הוכנה עבורו רשימה כזו
, לטענת המשיבי�.העותרת חולקת על כישוריה� של הנבחרי� ועל התאמת� לתפקידיה�

כי , עוד טענו. המקומות הפנויי� בדירקטוריוני� נעשי� מאמצי� למינוי נשי�במיצוי מכסת 
שכ� עילת הביטול תישכח מ� הציבור , ביטול המינויי� עלול לפגוע בשמ� הטוב של הנבחרי�

 .בעוד שעצ� הביטול ייזכר היטב
 

 :בית המשפט הגבוה לצדק פסק
ות מידה שוויוניות בייצוג הנית� א לחוק החברות הממשלתיות נועד לייש� אמ18סעי% ) 1. (א

אי� מדובר בעיגו� . לנשי� במועצות הניהול של חברות ממשלתיות ותאגידי� סטטוטוריי�
 לשוויו� בי� המיני� והזכויות הנגזרות כמו הזכות הבסיסית, חקיקתי חדש לזכויות מושרשות

ייצוג� של שני מת� ביטוי הול� ל, דר) החיוב על, אלא בנורמה חדשה שמטרתה לאכו%, ממנה
 (המיני� בהרכבי הדירקטוריוני� של חברות ממשלתיות ובגופי הניהול של תאגידי� שבחוק 

 .)א515 �ז514
שנית� לנשי�  א לחוק היא לתק� עיוותי� קיימי� בייצוג הדל18מטרתו הברורה של סעי%  )2(

זו היא הדר) המותווית להשגתה של מטרה . בהרכבי דירקטוריוניי� של חברות ממשלתיות
 ).ד�ג516 (יישו� נורמה של העדפה מתקנת 

דירקטוריו� יינת�  לחוק היא שבהרכב של כל) א(א18התכלית הנרצית שעליה מורה סעי%  )3(
עד להשגת ביטוי "כי , מוסי% וקובע) ב(א18סעי% . ביטוי הול� לייצוג� של בני שני המיני�

דירקטורי� בני המי� שאינו מיוצג , העני�ככל שנית� בנסיבות , ימנו השרי�, הול� לייצוג כאמור
מחייבות ) ב(א18שהוראות סעי% , מכא�". באופ� הול� באותה עת בדירקטוריו� החברה

 (תינקט דר) של העדפה מתקנת ) א(א18שבתקופת הביניי� ועד להשגת היעד המוכתב בסעי% 
 ).ז�ו515

ועיקרו הוא , ו� השוויו�נגזר מעקר" העדפה המקדמת"או ה" ההעדפה המתקנת"רעיו� ) 1. (ב
 .)ה516 (בהעמדת אמצעי של מדיניות משפטית להגשת השוויו� כנורמה חברתית תוצאתית 

דא . הוא במת� הזדמנות שווה לכול, פי התפיסה המסורתית�על, לבו של עקרו� השוויו� )2(
 שמת� הזדמנות שווה עשוי להשיג תוצאה שוויונית רק כאשר האוכלוסיות המתמודדות, עקא

 ).ו�ה516 (עושות כ� בתנאי� של שוויו� התחלתי 
המגביר את סיכויי הקבוצות , ההעדפה המתקנת באה לאז� את הפער בשוויו� היכולת )3(

  כי בחברה שחלק, היא מבוססת על התפיסה. החזקות והגורע מסיכויי הקבוצות החלשות
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המקיי� שוויו� , לכולאי� די במת� הזדמנות שווה , ממרכיביה מצויי� בעמדת מוצא נחותה
השגת שוויו� מעשי יכול להיעשות אפוא רק בהענקת יחס מועד% לבני הקבוצה . פורמאלי בלבד

 ).א517 �ז516 (החלשה 
, אשר אינו אלא הצד השני של מטבע ההפליה, עקרו� השוויו�) 1 (ו):מצא' אליבא דשופט א. (ג

ל פיה� כל רשות ציבורית מצווה הוכר במשפט האר( זה כבר כאחת ממידות הצדק וההגינות שע
 ).ז521 (לנהוג 

לא היה כה פשוט , כל שהיה קל וברור לעניי� תחולתו הכללית והמחייבת של עקרו� השוויו� )2(
מסיבות היסטוריות הקשורות בהלכות דתיות . ומוב� לעניי� קיו� זכות השוויו� של נשי�

בחוק שיווי זכויות , עד שהמחוקק, היווה שוויונ� של נשי� בעיה מיוחדת ,ובמסורות עדתיות
נקרא לית� ביטוי חקיקתי בעל תוכ� משפטי מחייב לשוויו� זכויות גמור , 1951�א"תשי, האשה
 .)ה�ג522 (לנשי� 

א לחוק החברות הממשלתיות ביטא המחוקק כוונה מפורשת לחייב את 18במסגרת סעי%  )3(
שמטרתה הברורה היא , בת ומכוונתמחוש, לפעולה יזומה) את הממשלה, ולפי העניי�(השרי� 

 (לתק� עיוותי� קיימי� בשורת השוויו� של נשי� במיגזר משקי הנתו� בפועל לשליטת הממשלה 
 ).ב�א526

א לחוק ראוי וצרי) לפרש על רקע הקשרו הענייני של צור) חברתי 18את חידושו של סעי%  )4(
, וברמות הניהול בפרט, בכללהצור) לחזק את חלק� של נשי� במערכות התעסוקה , קרי; רחב

 ).ה�ד526 (של כל מיגזרי הפעילות המשקית לענפיה 
 כבוד האד� וחירותו נ:יסוד�שע� חקיקת חוק, הגישה האמורה מתחייבת ג� מ� ההכרה )5(

יש יסוד להערי) כי , לפיכ). חוקית�על, הועלה עקרו� השוויו� למדרגה נורמאטיבית חוקית
 כמגינה על � כבוד האד� וחירותו ב:יסוד�פי מבחניו של חוק�להזכות לשוויו� תתרחש בעתיד ע

לבו של הזולת במסגרת �אלא ג� מפני חוסר תו�, לא רק מפני שרירות לבה של הרשות, הפרט
 ).ו�ה526 (יחסיה בתחו� המשפט הפרטי 

�קיבל ביטוי רב עוצמה בחוק, ככלל פרשני, עקרו� השוויו�) 1 (ו):זמיר' אליבא דשופט י. (ד
ככל שה� נוגעי� לזכויות , כי החוקי�, בי� היתר, נקבע1בסעי% .  כבוד האד� וחירותונ:דיסו

ובכלל זה עקרו� , יפורשו ברוח העקרונות שבהכרזה על הקמת המדינה, היסוד של האד�
שהרי כ) נהגו במשפט האר( מאז , זוהי הצהרה נאה שבפועל אי� היא מחדשת דבר. השוויו�
 ).ו�ד535 (ומתמיד 

 כבוד האד� וחירותו כחלק מ� הער) של ב:יסוד�כי עקרו� השוויו� נכלל בחוק, אמירהה )2(
היא ,  חוקית�על, כבוד האד� ולפיכ) הועלה באמצעות חוק היסוד למדרגה נורמאטיבית חוקית

יכול  עקרו� השוויו�, מעתה; משמעות הדברי� צריכה להיות מעשית בלבד. מרחיקת לכת
הוא יכול לשמש בידי בית המשפט עילה .  החוקתית של חוקי�לשמש את בית המשפט לביקורת

 .)א536 �ו535 (לפסול חוק חדש שאינו מתיישב ע� עקרו� השוויו� 
לגופו של עניי�  ללא דיו� עמוק, יש להיזהר מאמירות אגב בנושא עקרוני ויסודי כל כ) )3(

וויו� הוא בגדר זכות אי� כלל צור) לומר כי עקרו� הש ,בנסיבות דנ�. כחלק מחייב של הפסק
יש לו , כ��על, וכי, כחלק מ� הזכות לכבוד,  כבוד האד� וחירותוו:יסוד�יסוד המעוגנת בחוק

  א לחוק החברות הממשלתיות קובע את18די בכ) שסעי% . חוקי�מעמד על
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ובית המשפט רק מפרש ומייש� סעי% זה בדר) , במשמעות של העדפה מתקנת, הזכות לשוויו�
 ).ד�ב536 ( מקדמת דנא המקובלת עליו

�שני המיני�   בהתייחסו לייצוג� בהרכב דירקטוריו� של בני�" ביטוי הול�"המושג ) 1. (ה 
אי� מדובר בקביעת מכסות שוות או ; פי נסיבותיו המיוחדות של המקרה�טעו� פירוש על

ג יחסי המדובר הוא על מת� ייצו. ושל נשי� מזה בקביעת מכסות כלשה� לייצוג� של גברי� מזה
מטרותיו וצרכיו של התאגיד , פי אופיו�ששיעורו הראוי צרי) להיקבע על, לכל אחד מ� המיני�

מבני שני , פי התפלגות המועמדי��ועל, הממשלתי או הסטטוטורי שעניינו עומד על הפרק
 .)א528 �ז527 (המתאימי� לכהונה המבוקשת , המיני�

ביטוי "יש לפרש ,  יתר לבני אחד המיני�בהיעדר נסיבות מוכחות המצדיקות מת� משקל )2(
יש להיזהר מפני , ככלל ובמיוחד, א). כמחייב מת� ייצוג שווה לגברי� ולנשי�" הול�

" הול�"השתרשותה של תפיסה הגורסת כי מת� ייצוג כלשהו לנשי� עשוי להיחשב כמת� ביטוי 
 ).ב�א528 (לייצוג� 

שלפיו יש לשקול מינויה של אישה , 6ידי המשיב �הנוהל שהותווה על, בנסיבות דנ� )3(
אינו מתיישב ע� , לדירקטוריו� של חברה ממשלתית כאשר בהרכב הקיי� אי� מכהנת אישה

המחייבת מת� ביטוי , א לחוק החברות הממשלתיות18התפיסה שביסוד הוראותו של סעי% 
 ).ג�ב528 ( לייצוג� של נשי� � לא ביטוי כלשהו �הול� 

וי הול� לייצוג� של בני שני המיני� בהרכב הדירקטוריו� אינה מוחלטת החובה לית� ביט) 1. (ו
 " (ככל שנית� בנסיבות העני� "נ:שכ� תחולתה על השרי� מסויגת במילות הסעי%, אלא יחסית

 .)ד528
להיות  בקביעתו של הסייג האמור ביקש המחוקק לאז� בי� שני אינטרסי� העלולי� )2(

הנובעי� מ� האפשרויות  וקיומ� של אילוצי�, ד גיסאחיוב להעדפה מתקנת מח. מנוגדי�
 .)ה�ד528 (המעשיות הקיימות מאיד) גיסא 

התולה את ההכרעה בנסיבותיו , בקביעת גדרו של האיזו� הראוי רצוי לאמ( מבח� גמיש )3(
על רקע , תו) בחינת הרלוואנטיות ליתרונו היחסי של המועמד, המיוחדות של כל מקרה נתו�

שא� יימצא שתנאי הכשירות שעל , לאמור. ותו של עקרו� ההעדפה המתקנתההכרה במרכזי
, אינ� רלוואנטיי� למילויה של הכהונה המסוימת, פיה� החליט השר להעדי% מינויו של גבר

�ו528 (אפשר וראוי שייקבע כי הסייג אינו חל ושהופרה החובה להעדי% מינוי של אישה  
 ).ב529

ההתחשבות במגבלות  שרי� להעדי% מינוי� של נשי� לבי� היק%באיזו� הפנימי בי� חובת ה )4(
; יש לית� משקל ברור לחובת ההעדפה של נשי�, שבמסגרת� מוטל על השרי� למלא חובה זו
בעוד שהסייג הפוטר מ� החובה האמורה עשוי , חובת ההעדפה בשיקולי המינוי היא כללית

 ).ד�ג529 (י שבה� קיו� החובה אינו אפשר, לחול רק במקרי� חריגי�
רוב( על שכמו של , הנטל להוכיח כי בנסיבותיו של מקרה פלוני לא היה נית� למנות אישה )5(

 על השר הממנה להראות כי בדק את האפשרות � שאינו קל �כדי לשאת בנטל זה . השר הממנה
ה א% חובת הבדיקה החל. א) נוכח כי בנסיבות העניי� הדבר אינו נית�, למנות מועמדת מתאימה

וכדי לעמוד בה על השר לנקוט אמצעי� סבירי� לאיתורה של מועמדת מתאימה , עליו אינה קלה
 ).ה�ד529 (
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על השר  א לחוק החברות הממשלתיות מטיל18סעי% ) 1 (ב):קדמי'  השופט י�דעת מיעוט . (ז
לחובתו לבחו� א� ,  ראשיתו:הממנה דירקטור לחברה ממשלתית לית� דעתו לשניי� אלה

במקו� , שנית; לייצוג� של בני שני המיני�" ביטוי הול�"ריו� המסוי� שבו מדובר יש בדירקטו
 לחובתו להעדי% את המועמד ב� המי� שאינו מיוצג באופ� �כאמור " ביטוי הול�"שבו אי� 

 ).ד�ג538 (ככל שנית� בנסיבות העניי� , הול�
כי תוכנה ,  ראשיתנ:לצורכי מילויה של החובה השנייה על השר להבטיח שניי� אלה )2(

, שנית; אשר יאותרו בפעילות סבירה בנסיבות, ותובאנה לפניו רשימות מועמדי� משני המיני�
� ורק במקו� כזה �כי במקו� שבו אי� מניעה מטעמי� של כישורי� אישיי� ודרישות התפקיד  

 ).ה�ד538 " (באופ� הול�"יועד% המועמד הנמנה ע� המי� שאינו מיוצג בדירקטוריו� 
לחוק  )ב(א18כפי שהוא בא לידי ביטוי בסעי% , אימו( העיקרו� של העדפה מתקנת )3(

אינו מחייב את יישומו במשמעות הקיצונית של נקיטת כל דר) אפשרית , החברות הממשלתיות
נקיטה של דר) �כ� אי� לומר שדי בהצבעה על אי�על". מופלה"לאיתור מועמדי� מבני המי� ה

�ו538 (מיט את הבסיס מתחת לחוקיות בחירתו של ב� המי� האחר כלשהי כדי להש" אפשרית"
 ).ז
מ� הנכו� לבחו� ולבקר את החלטתו של השר , "מופלה"לעניי� ההעדפה של ב� המי� ה )4(

ויהיה מקו� להתערבות , להבדיל מכניסה לנעליו של השר, הממנה באמת מידה של סבירות
נקיטת אמת מידה אחרת . נית מאמת מידה זוצ בה רק במקו� שבו מדובר בסטייה גסה וקיצו"בג

לצמצו� מרחיק לכת של שיקול הדעת הנתו� לשר הממנה בכל הקשור , מטבע הדברי�, תביא
 .)ב539 �ז538 (לבחירת הדירקטור הדרוש והכשיר 

פורמאלית של כמות ולא הטיל על השרי� הממני� �המחוקק לא קבע אמת מידה מכאנית )5(
 כפי �השיקול המרכזי במינוי דירקטורי� נותר .  מתקנת בכל מחירשל העדפה" מוחלטת"חובה 

, שיקול זה.  שיקול ענייני של דרישות התפקיד וכישורי המועמד�שהיה וכפי שהוא חייב להיות 
הוא הצרי) לעמוד מעל לכל , לחוק) ב(א18כפי שהוא בא לידי ביטוי בסייג שנקבע בסעי% 

 ).ג�ב539 (השיקולי� האחרי� 
כיוו� . אישה כי באחת מ� הכהונות כלל לא נשקלה האפשרות למנות, נסיבות דנ� עולהב) 1. (ח

מתחייבת המסקנה שהחלטות , שמדובר בהתעלמות משיקול שהחוק מקנה לו עדיפות מפורשת
 .)ו�ה531 (חוקיות ברורה וגלויה �השרי� לוקות באי

א) א% החידוש שבאמת , מדובר בהוראת חוק חדשה המנהיגה נורמה חדשנית, בנסיבות דנ� )2(
דווקא אימוצו של . מידה של העדפה מתקנת אינו גורע מחומרת המחדל לפעול בהתא� לחוק

המשיבי� על רמת החשיבות ועל מידת �אמצעי מיוחד זה צרי) היה שיעמיד את השרי�
שעל בית , מכא�. הדחיפות שבה� ראה המחוקק את הצור) לתק� את עיוותי ההפליה של נשי�

 ).ד�א532 (ללא דיחוי , טלת החובה לאכו% את מימושה של הנורמה החדשההמשפט מו
אי� בה כדי לגרוע מ� , העובדה שהמועמדי� אשר נתמנו ה� אנשי� מוכשרי� וראויי� )3(

. חוקיות�הפגיעה שנפגע ענינו של הציבור מעצ� קיומ� של הליכי בחירה ומינוי אשר נפגמו באי
שג� , וא% בדיעבד לא הביאו המשיבי� ראיה, ת החוקהמינויי� שנעשו לא הגשימו את מטר
 , לא היו התוצאות משתנות, אילו קוימו הליכי המינוי כמצוות החוק
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 .)ו�ה532 (בשל היעדר אפשרות למנות אישה לאיזו מ� הכהונות 
מקובלת  אינה, "אי� מתקני� עוול בעוול" המייחסת משקל מכריע לכלל שלפיו, הגישה) 1. (ט

כפי משקלו הראוי , לב יש להביא בחשבו��ש לפגיעה בצדדי� שלישיי� תמימיאת החש. עוד
�ז532 (במסגרת האיזו� של כלל השיקולי� הרלוואנטיי� , בנסיבותיו של המקרה הנתו� 

 .)א533
היא להורות על  -  כשמדובר במעשה מינהלי הלוקה בפג� חמור�הנטייה שהשתרשה  )2(

� לצמצ� ככל האפשר את הפגיעה בצדדי� שלישיי� ביטולו של המעשה המינהלי תו) ניסיו
 .)ב�א533 (לב �אשר הסתמכו עליו בתו�

המשיבי� אינה  מה ג� שבקשת, המינויי� נושא העתירה אינ� יכולי� לעמוד, בנסיבות דנ� )3(
. אלא להשארת� על כנ� של ההחלטות הפגומות, להשעיית תוקפו של הביטול לפרק זמ� מסוי�

א) האינטרס העיקרי העומד על , � יפגע בכל אחד מ� הדירקטורי� שנתמנוביטול המינויי� אכ
 (והוא המכריע את הכ% , א לחוק החברות הממשלתיות18הפרק הוא יישומה של הוראת סעי% 

 ).ד�ג34
בנסיבות   נעשה453/94צ "המינוי נושא הדיו� בבג) 1 (ב):קדמי'  השופט י�דעת מיעוט . (י

למינויו של דירקטור אחד בלבד מבי� הדירקטורי� המרכיבי� נושא באחריות 2שבה� המשיב 
ולכישוריו של המועמד יש משקל , מרחב הבחירה הוא מצומצ�, כ��על. את הדירקטוריו�

�ד539 (א לחוק החברות הממשלתיות 18המסיג את חובת ההעדפה הקבועה בסעי% , מכריע
 .)ה
וי חובת העדפה במינוי בשל כ) מיל�באי2אי� לומר כי בנסיבות העניי� נכשל המשיב  )2(

שהסתפק בבחינת מועמדות� של העובדות הבכירות של משרד התעשייה והמסחר בלבד ולא 
הכישורי� המיוחדי� שנדרשו מדירקטור במקרה זה ה� . פנה לגורמי� חיוניי� לאיתור מועמדות

 .)א540 �ז539 (המינוי  המכריעי� את הכ% בזכות
מועמדות מחו( למסגרת המשרד הנוגע בדבר היה מעלה ג� א� אפשר שמאמ( לאיתור  )3(

הסתפק 2אי� לראות חריגה מ� הסבירות בכ) שהמשיב , מועמדת שקולה למועמד שנבחר
 .)ג�ב540 (במועמדות מתו) משרד התעשייה והמסחר 

אכ� 454/94צ "מינוי הדירקטורי� נושא הדיו� בבג) 1 (ו):קדמי'  השופט י�דעת מיעוט . (יא
. א לחוק החברות הממשלתיות18מילויה של החובה הקבועה בסעי% �נעו( באילוקה בפג� ה

 מה המשקל נ:י לשקול, א� ביטול המינוי הוא תוצאה הכרחית של הפג� האמור, א) בשאלה
שייגר� לכל אחד  מה משקלו של העוול האישי; שיש לכשירות� המיוחדת של שני הדירקטורי�

,  הפג� שבו לוקה המינוי אינו פג� של חוסר סמכות)2). (ו�ג540 (מה� בשל ביטול המינוי 
מילוי חובת ההעדפה המצויה במישור שהוא חיצוני למישור הענייני �אלא פג� הנעו( באי

והעניי� , במצב דברי� זה אי� מוטלת על בית המשפט חובת ביטול. הקובע את סמכות המינוי
�ז540 (ישי משקל כבד ביותר כאשר לשיקולי התאמה לתפקיד והעוול הא, דעתו�נתו� לשיקול 

 ).א541
אלא במקו� , אי� להסכי� לעוול כזה; ייגר� עוול אישי לדירקטורי� שנתמנו, בנסיבות דנ� )3(

 .)ב�א541 (ולא כ) ה� פני הדברי� במקרה דנ� , שאי� מנוס הימנו
�ביטול המינויי� של שני הדירקטורי� מבוקש בעתירה א) ורק על רקע הפג� הנעו( באי )4(

לו היו מכיני� רשימת מועמדות ולו היו , בדיקת האפשרות הערטילאית שמא היו נבחרות נשי�
 כאשר אי� לפג� הנטע� דבר . כישוריה� שקולי� לאלה של הנבחרי�
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מכריעי� השיקול של , לעניי� כישוריה� והתאמת� העניינית של הדירקטורי� הנבחרי�
השיקול של העוול האישי שייגר� לכל אחד ההתאמה העניינית המוחלטת של השניי� שנבחרו ו

 ).ו�ה541 (מה� בשל ביטול המינוי 
א לחוק החברות 18לא מילא את חובת לפי סעי% 5די בעצ� הקביעה שהמשיב  )5(

ואי� בפג� , כדי לקבוע הוראת חוק חדשה יחסית בהכרת כל הנוגעי� בדבר, הממשלתיות
נקיטה של צעד חרי% , עניי� המיוחדותבנסיבות ה, כדי להצדיק, כשלעצמו, שבדר) יישומה

 ).ז�ו541 (וקיצוני של ביטול המינוי אשר אי� עוררי� על איכותו 
 

 ב:די� של בית המשפט העליו� שאוזכרו�פסקי

 7.) 1(ד כה "פ,  ’הרבני� הראשיי� לישראל ואח'  בורונובסקי נ10/69נ "ד] 1[

 1528.ד יב "פ,  ’הגדול ואחהדי� הרבני �הנשיא וחברי בית'  סידיס נ202/7צ "בג] 2[

 221.) 2(ד מח "פ,  ’בית הדי� הרבני הגדול ואח' בבלי נ'  ח1000/92צ "בג] 3[

 403.ד טז "פ, אביב�תל, פקיד השומה'  לובינסקי נ337/61א "ע] 4[

 221.) 2(ד מב "פ,  ’השר לענייני דתות ואח'  שקדיאל נ153/87צ "בג] 5[

סיעת העבודה בעירית '; יפו ואח�אביב� עירית תלראש' פורז נ1/88, 953/87צ "בג] 6[
 309.) 2(ד מב "פ,  ’יפו ואח�אביב�מועצת עירית תל' נ' יפו ואח�אביב�תל

 749.) 4(ד מד "פ,  ’בית הדי� הארצי לעבודה ואח'  נבו נ104/87צ "בג] 7[

 .1) 4(ד לה "פ,  ’רשות השידור ואח' נ' אגודת דר) אר( ואח260, 246/81צ "בג] 8[

ד "פ,  ’עיריית נהריה ואח'  אליצור אגוד ספורטיבי דתי סני% נהריה נ720/82צ "בג] 9[
 17.) 3(לז 

ד מג "פ,  ’מינהל מקרקעי ישראל ואח'  אביט� נ335/89צ "בשג, 528/88צ "בג ]10[
)2 (.292 

 353.) 3(ד מח " פ,רשות הזכרו� לשואה ולגבורה, "יד וש�"'  הופרט נ5394/92צ "בג ]11[

 464.) 2(ד מו " פ,קסטנבאו�' נ" קהילת ירושלי�"א " חברה קדישא גחש294/91צ "גב ]12[

 20.ד טז "פ,  ’החקלאות ואח�שר' נ' מ ואח" בית אריזה רחובות בע292/61צ "בג ]13[

שר ' מ נ"אמיר חברה להוצאה לאור בע) 281/86צ "בג(205 ,139/86צ "בשג ]14[
 528.) 2(ד מ "פ,  ’התיירות ואח

 793.) 2(ד מו "פ,  ’שר הבינוי והשיכו� ואח' נ' פורז ואח5438, 5409, 5023/91צ "בג ]15[

 317.) 3(ד מד "פ,  ’ממשלת ישראל ואח'  פורז נ2994/90צ "בג ]16[

המועצה המקומית ; מדינת ישראל' גת נ�עיריית קרית4235, 2918/93צ "בג ]17[
 832.) 5(ד מז "פ,  ’ממשלת ישראל ואח' נ' אריאל ואח

 

 ו:די� אמריקניי� שאוזכרו�סקיפ

.)1971 (. 424U. S . 401Griggs v. Duke power co]18[ 

.)1978 (. 265U. S 438university of california regents v. Bakke]19[ 
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 .)1986( . 1842ct . S 106wygant v. Jackson board of education]20[ 

.)1979 (. 193U. S 443steelworkers v. Weber]21[ 

. U.s 480johnson v. Transportation agency, santa clara county]22[ 

.)1987( 616 

.)1977 (. 324U. S 431teamasters v. United states]23[ 

.)1972( . 299S . U 433hazelwood school district v. United states]24[ 

 

 נ:די� קנדיי� שאוזכרו�פסקי

. . 1115S. C. R 1]1987[ )human rights commission (cn v. 
Canada]25[ 

 

העתירות נתקבלו ברוב דעות נגד דעתו 8.2.94.תנאי מיו� �על�התנגדות לצווי�
 ולקבל 453/94צ "שסבר שיש לדחות את העתירה בבג, קדמי' החולקת של השופט י

 .תנאי נעשו מוחלטי��על�הצווי�.  באופ� חלקי454/94צ "את העתירה בבג

 

 ; בש� העותרת�בנזימ� ' ר, שיצקיאול�מלר' ר

 - צי� בפרקליטות המדינה"סג� בכיר א וממונה על ענייני בג, מנדל' א

6�1בש� המשיבי� ; 

 7. בש� המשיבה �שלר ' מ

    

    

�פסקפסקפסקפסק���    די�די�די�די�

של , הלכה למעשה,  עניינ� של העתירות שלפנינו הוא ביישומהב:מצא' השופט א
אשר ניתוס% לחוק , 1975�ה"תשל, א לחוק החברות הממשלתיות18מצוות סעי% 

 חוק �להל� (1993 �ג"תשנ, )מינויי�) (6' תיקו� מס(מכוח חוק החברות הממשלתיות 
 ).המינויי�

 פתח דבר

הוא כולל שורה של תיקוני� בחוק 16.3.93.חוק המינויי� נתקבל בכנסת ביו� 2.
 החברות הממשלתיות בדבר כשירות� ודרכי מינוי� של מועמדי� לכהונת דירקטורי�

, א18בכלל תיקוני� אלה הוס% לחוק החברות הממשלתיות עי% . בחברות ממשלתיות
 ו:הקובע לאמור

בהרכב דירקטוריו� של חברה ממשלתית יינת� ביטוי הול� לייצוג� של בני שני ) א("
 .המיני�

, ככל שנית� בנסיבות העני�, ימנו השרי�, עד להשגת ביטוי הול� לייצוג כאמור) ב(
 ".המי� שאינו מיוצג באופ� הול� באותה עת בדירקטוריו� החברהדירקטורי� בני 
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 שא% הוא ניתוס% לחוק מכוח תיקונו, א לחוק החברות הממשלתיות60מכוח סעי% 
�ג� על מינוי� ) בי� היתר ובשינויי� המחויבי�(א 18חלה הוראת סעי% , בחוק המינויי� 

 של חברי �מי מאלה או לפי המלצה או באישור של , בידי שר או בידי הממשלה
 .המועצות המנהלות של תאגידי� שהוקמו בחוק

מטרתה המוצהרת היא .  היא עמותה רשומה� שדולת הנשי� בישראל �העותרת 3.
של  עיקר פעילותה. להיאבק למע� קידו� השוויו� בי� המיני� בחברה הישראלית

המדיניות העותרת מכוו� להשגת ייצוג שווה לנשי� בקרב מקבלי ההחלטות וקובעי 
 שהרכב שלושה �שתי עתירותיה . במגזרי� שוני� של הפעילות הציבורית והחברתית

לפי חוק ,  מופנות כנגד החלטות למינוי� של דירקטורי��תנאי �על�הוציא בה� צווי�
צ "העתירה בבג. אשר נעשו לאחר תחילתו של חוק המינויי�, החברות הממשלתיות

צ "העתירה בבג. עצת רשות הנמלי� והרכבותמתייחסת למינוי חבר חדש למו453/94
מתייחסת למינוי שני דירקטורי� חדשי� מטע� המדינה לדירקטוריו� של בתי 54/94

ובהרכבי שתי המועצות , כל שלושת המתמני� החדשי� ה� גברי�. מ"הזיקוק לנפט בע
 .ג� אישה אחת) וערב המינויי� הנדוני� לא הייתה(הנוגעות בדבר אי� 

שבפי העותרת אי� ג� שמ( השגה על , ייאמר מיד.  על מינויי� אלההעותרת מלינה
כ� . איכות כישוריו וטיב סגולותיו של מי מ� המתמני� לאיזו מ� הכהונות האמורות

התייעצות ע� הוועדה  שלכל אחד מ� המינויי� קדמה, וא% על כ) אי� מחלוקת, יצוי�
ע� זאת .  הממשלתיותב לחוק החברות18בהתא� להוראת סעי% , לבדיקת מינויי�

כי בנסיבותיה של כל אחת מ� , טענתה היא. משיגה העותרת על חוקיות� של המינויי�
מ� הדי� היה להעדי% , א לחוק החברות הממשלתיות18פי הוראת סעי% �ועל, הפרשיות

התעלמו הרשויות , לגבי המינויי� שנעשו, אלא שבהחלטותיה�; מינוי� של נשי�
 אי� המינויי� שנעשו � טוענת העותרת �מטע� זה . וקממצוותו המפורשת של הח

מכא� בקשתה למת� צו המורה על ביטול המינויי� ועל פתיחת הליכי . יכולי� לעמוד
 .א18מנת שתקוי� בה� הוראת סעי% �על, המינוי מחדש
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, פי חוק רשות הנמלי� והרכבות�הוקמה על) 3המשיבה (רשות הנמלי� והרכבות 4.
כשר לרכוש כל , הרשות היא תאגיד", לחוק2פי האמור בסעי% �על1961. �א"תשכ
ואילו בסעי% ". להיות בעל די� בכל משפט וצד לכל חוזה, להתחייב בכל חיוב, זכות

 :לחוק נקבע כי) א(6

להל� (התחבורה מועצה לרשות  הממשלה תמנה על פי הצעת שר"
רה מקרב המועצה תהיה של שבעה עשר חברי� בה� עש; )'המועצה'

הציבור ושבעה מקרב עובדי המדינה וביניה� שני נציגי� ממשרד 
 ."נציג משרד האוצר ונציג משרד התעשיה והמסחר, התחבורה
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א לחוק החברות 18 כי הוראת סעי% � וא% אי� מחלוקת �אי� אפוא ספק 
 .הממשלתיות אכ� חלה על מינוי חברי מועצת הרשות האמורה

למנות את מר אמיר , לפי הצעת שר התחבורה, ההחליטה הממשל9.1.94ביו� 5.
הוא עובד , חשבו� במקצועו�רואה, מר חייק. כחבר מועצת הרשות) 4המשיב (חייק 

הצעת שר התחבורה למנותו כחבר מועצת הרשות התבססה . משרד התעשייה והמסחר
שבחר בו כנציג החדש של משרדו במועצה , על המלצתו של שר התעשייה והמסחר

ערב מינויו של מר חייק כיהנו ). יגו הקוד� של המשרד אשר סיי� את כהונתובמקו� נצ(
כי בנסיבות אלו , טענת העותרת היא. כול� גברי�, עשר חברי��במועצת הרשות חמישה
. מ� הדי� היה להעדי% מינוי של אישה לתפקיד זה, א לחוק18ולפי הוראתו של סעי% 

 חייק ישכל הכישורי� החיוניי� לכהונה כי העותרת אינה חולקת כי למר, נשוב ונטעי�
ע� . כי הוא ניח� בתכונות ובסגולות אישיות נאותות, כ� מסכימה היא. אשר לה מונה

זאת מצביעה העותרת על כ) שסגל עובדיו הבכירי� של משרד התעשייה והמסחר מונה 
, אלו ה� עובדות המשרד המדורגות בארבע הדרגות הבכירות. ג� כעשרי� וחמש נשי�

אפשר , שאילו ניתנה הדעת לכ), טענתה היא. דירוג האקדמאי� או בדירוג המשפטני�ב
הבחירה . היה לאתר בקרב עובדות אלו מועמדת מתאימה לחברות במועצת הרשות

אינה , בעוד שהאפשרות להציע לבחירה מועמדת מתאימה כלל לא נבדקה, במועמד גבר
 .ודינה להיבטל, א לחוק18מתיישבת ע� הוראת סעי% 

 אשר מינתה את מר(תנאי שנית� בעתירה זו כוו� נגד ממשלת ישראל �על�הצו6.
תצהיר התשובה מטע� ). פי הצעתו נעשה המינוי�שעל(וכנגד שר התחבורה ) חייק

מטע� שר התחבורה לא הוגש תצהיר . ישראל נמסר מפי שר התעשייה והמסחר ממשלת
ה והמסחר מייצג ג� את עמדת כי האמור בתצהירו של שר התעשיי, לפיכ) נניח. נפרד

 .שר התחבורה

כי מינויו של מר חייק נעשה , בתצהיר תשובתו של שר התעשייה והמסחר נטע�
כי למשרד התעשייה והמסחר , השר ציי� בתצהירו. במסגרת החוק ולא נפל בו שו� פג�

א) ורקמיהו "היה עליו לשקול , טע�, בנסיבות אלו. נציג אחד בלבד במועצת הרשות
מד הטוב ביותר והמתאי� ביותר לתפקיד מקרב עובדי המשרד ולא מהציבור המוע
, כשר התעשייה והמסחר, ע� כניסתו לתפקידו. מר חייק הוא יועצו הכלכלי". הרחב

השינוע והשיגור , מינה את מר חייק כאחראי לכל ההיבטי� הכרוכי� בצורכי ההובלה
והרשות מופקדת על חלק ניכר הואיל . ממנה ולתוכה, של התעשייה והסחר בתו) האר(

לקיו� קשר ע� , מכוח תפקידו, נדרש מר חייק, מפעילויות ההובלה היבשתית והימית
משנתפנה במועצת הרשות המקו� האחד והיחיד השמור לנציג משרד התעשייה . הרשות

אשר לשיקוליו לבחור במר . היה זה א) טבעי שבחירתו תיפול על מר חייק, והמסחר
 :בתצהירו כ)חייק אומר השר 

כנציג משרד התעשיה והמסחר 4' החלטתי להציע את המשיב מס"
במועצת הרשות נעשתה לאור העובדה שהוא מופקד ואחראי במשרד על 

  נושא התובלה
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. הימית והיבשתית בכל הנוגע להשלכותיה על הסחר והתעשיה באר(
עקב תפקידו זה מתמצא מר חייק בתחומי פעולתה של רשות הנמלי� 

טוב יותר מכל גור� אחר במשרדי ויש לו את הכלי� והראייה , ותוהרכב
הכוללת הנדרשי� על מנת לייצג נאמנה במועצת הרשות את מכלול 
הנושאי� בה� משיקי� תחומי האחריות של משרד התעשיה והמסחר 

 ".לתחומי פעולותיה של רשות הנמלי� והרכבות

 בורה להביא לפני הממשלהכי היה בידי שר התח, להל� דוחה השר את טענת עותרת
משעמד . הצעה למינויה של אישה מקרב העובדות הבכירות במשרד התעשייה והמסחר

שיקול הדעת לבחירת המועמד , צור) בבחירת נציג חדש למשרד התעשיה והמסחר
חובת המינוי של נשי� אינה . כשר הממונה על המשרד, ידיו�המתאי� הופעל על

ככל שנית� "רק ) לחוק) ב(א18לפי האמור בסעי% (אלא מוטלת על השרי� , מוחלטת
א% שהשר אינו חולק על כישוריה� הטובי� של העובדות הבכירות ". בנסיבות העני�

; פי די��בחירתה של מי מה� כדי להעיד כי לא מילא את חובתו על�אי� באי, במשרדו
וההכרח שיהיה בעל , בהתחשב בכישורי� המיוחדי� שנדרשו מ� המועמד, שכ�
על חטיבותיו ומחלקותיו , מצאות כוללת ומקיפה בכל צורכי ודרישות המשרדהת

 .נסיבות העניי� לא איפשרו הצעת מועמדותה של אישה לתפקיד זה, השונות
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  אחת המשיבות לעתירה זו�)  בתי הזיקוק�להל� (מ "לנפט בע בתי הזיקוק7.

עיסוקה הוא בזיקוק . תיותכהגדרתה בחוק החברות הממשל, היא חברה ממשלתית -
שמונה , עשר חברי��הדירקטוריו� שלה מונה שני�. של נפט גולמי ובייצור מוצרי נפט

כל חברי הדירקטוריו� ה� . מה� מטע� המדינה וארבעה מטע� הבעלי� הפרטיי�
סיימו את כהונת� מספר דירקטורי� ומונו במקומ� 1993במהל) שנת . גברי�

,  הדירקטורי� החדשי� מונו לכהונת� מטע� המדינהארבעה מ�. דירקטורי� חדשי�
ביו� (תחילה . והליכי המינוי של שלושה מתוכ� נעשו לאחר תחילתו של חוק המינויי�

וביו� , מונה מר דורו� קשוב9.11.93ביו� . מונה מר משה ריטוב) 7.6.93
 ). משיבי� בעתירה�שני האחרוני� (הושל� ג� מינויו של מר יעקב וגנר 16.12.93

א% כא� מודה . העותרת מלינה על מינוי� כדירקטורי� של מר קשוב ושל מר וגנר
כי מר קשוב ומר וגנר ה� מועמדי� מוכשרי� וראויי� לכהונה , בפה מלא, העותרת

כדירקטורי� חדשי� , אלא שמינוי� של שני גברי� נוספי�. שהוטלה עליה�
, ובכ) בלבד, בכ). א%18 מנוגד להוראתו של סעי, לדירקטוריו� המונה גברי� בלבד

 .עניינה של עתירה זו

, האוצר תנאי שנית� בעתירה זו כוו� נגד שר האנרגיה והתשתית ונגד שר�על�הצו8.
מונו מר ) לפי חוק החברות הממשלתיות בתוק% סמכות�(פי החלטת� המשותפת �שעל

  �מ בתשובה לצו הוגשו תצהירי� מטע� כל אחד. קשוב ומר וגנר לכהונת דירקטורי�
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הודיעה כי אינה " בתי הזיקוק. "כ� הוגשו תצהיריה� של מר קשוב ומר וגנר. השרי�
 .נוקטת עמדה

מפי מנהל מינהל תכנו� (בתצהיר התשובה העיקרי מטע� שר האנרגיה והתשתית 
כי החלטת השר למנת כדירקטורי� את מר קשוב ואת מר , נאמר) וכלכלה במשרד זה

שכמות� נדרשו בדירקטוריו� , עיי� של המועמדי�וגנר התבססה על כישוריה� המקצו
עשרה שנה כיה� �ובמש) כחמש" בתי הזיקוק"מר וגנר עבד שני� רבות ב". בתי הזיקוק"

בתי "הוא בעל מיומנות מקצועית גבוהה ובקיא בכל רזי פעולתה של . ל"בה כסמנכ
במהל) ו" בתי הזיקוק"כי מר וגנר כבר כיה� בעבר כדירקטור ב, כ� נאמר". הזיקוק

מר קשוב תואר בתצהיר כאיש ניהול . כהונתו הקודמת תר� רבות לפעולת הדירקטוריו�
בעבר עסק . בעל השכלה רחבה במינהל עסקי� ומומחה בנושאי מימו� ושיווק, בכיר

כי השר ער לצור) להציג מועמדות של , להל� צוי�. בביקורת ורכש ניסיו� ג� בתחו� זה
במסגרת , ג� הוועדה לבדיקת מינויי�". בתי הזיקוק"אישה לחברות בדירקטוריו� של 
הסבה את תשומת לב השר כי בהרכב הדירקטוריו� , אישורה למועמדותו של מר וגנר

" בתי הזיקוק"אלא שמכסת הדירקטורי� מטע� המדינה ב. אי� נשי�" בתי הזיקוק"של 
ויה של ולקראת מילוי שני המקומות שעוד� פנויי� אכ� שוקל השר מינ, טר� הושלמה

 .אישה לדירקטוריו� זה

הוגש מטע� שר האנרגיה והתשתית , כוח העותרת�בתשובה לשאלות שהציגה באת
כי השר שקל בשעתו את , מתצהיר זה נובע .)ל המשרד"הפע� מפי מנכ(תצהיר נוס% 

אלא שמועמדותה , "בתי הזיקוק"של עובדת בכירה במשרדו לכהונת דירקטור ב מינויה
" בתי הזיקוק"מ� הפרק מחשש שתיקלע לניגוד ענייני� בי� צורכי זו הוסרה  של עובדת

 ,להל� הודה המצהיר". בתי הזיקוק"לבי� מדיניותו של המשרד ביחס למעמדה של 
�שכ� רשימה כזאת , שלקראת המינויי� לא בח� השר רשימה של מועמדות מתאימות 

 .י� הקודמי� עדיי� לא הייתה קיימת בזמ� ביצוע המינוי�המצויה בידיו כיו� 

התמקד המצהיר ) מפי עוזרו של השר(בתצהיר התשובה מטע� שר האוצר 9.
, לדעתי, יש. א18ידי שר האוצר ליישו� הוראתו של סעי% �הנוהל שהותווה על בתיאור

 :טע� בהבאת הדברי� כלשונ�

1975�ה"התשל, לחוק החברות הממשלתיות' א18מאז נכנס לתוקפו סעי%  ..." ,
, אני בודק,  למת� ייצוג הול� בדירקטוריוני� לבני המי� שאינו מיוצגהקובע את הדרישה

. הא� בדירקטוריו� אליו מבקשי� למנות מועמד מכהנת אשה, על פי הוראת שר האוצר
והמדובר באחד המקומות האחרוני� הפנויי� במכסת , א� לא מכהנת אשה בדירקטוריו�

אני מבצע בדיקה , )ות אחרוני�בדר) כלל בי� שניי� לבי� שלושה מקומ(הדירקטורי� 
נוספת למציאת מועמדת מתאימה מתו) מאגר המועמדות הקיי� במשרד האוצר ומכיל 

. ת"שמות של מועמדות שהוצעו על ידי הפורו� של נשות עסקי� ועל ידי ארגו� נמ
אשר בידיה , נאוה ארד' הגב, במקביל אני פונה אל יועצת ראש הממשלה למעמד האשה

 .ל יותר של מועמדות מתאימותקיי� ריכוז גדו
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בודדי� ה� המקרי� בה� הגיעה , ל לתוקפו"למיטב ידיעתי מאז נכנס התיקו� הנ
התפנה מקו� ולא מונתה , המכסימלי של מכסת הדירקטורי� חברה ממשלתית למיצוי

 .אשה לתפקיד

שניי� עד שלושה מקומות פנויי� בדירקטוריו� נעשו , כאמור, כאשר נותרו, ככלל
 ." אשה� למנות ראשונה מביניה� מאמצי�

כל אחד מה� עמד בקצרה . מר קשוב ומר וגנר הגישו תצהירי� בעלי תוכ� זהה10.
על הש� והמוניטי� הטובי� שרכש לעצמו בפעילותו והביע חשש מפני הפגיעה הקשה 

כיוו� שדבר המינויי� פורס� . שתיגר� לו א� יחליט בית המשפט לבטל את מינויו
מטבע הדברי� . טול� ליצור בציבור רוש� מוטעה ביחס לעילת הביטולעלול בי, ברבי�

 .בעוד שעצ� הביטול ייזכר היטב, סיבת הביטול תישכח

 

 גדר המחלוקת

סעי% , חלקו הראשו�. א לחוק החברות הממשלתיות בנוי משני נדבכי�18סעי% 11.
 כי התכלית והחיוב ה�. מגדיר את תכליתו הנרצית והמחייבת של החוק, )א(א18

בהרכב דירקטוריו� של חברה ממשלתית יינת� ביטוי הול� לייצוג� של בני שני "
שעל פיה מצווי� השרי� נהוג , מתווה דר) מחייבת, )ב(א18סעי% , חלקו השני". המיני�

 ...".עד להשגת ביטוי הול� לייצוג כאמור"

החוזר , )לייצוג" (ביטוי הול�"הצביעה על עמימות המושג 6 �1כוח המשיבי� �באת
כי די בעובדה שערב המינויי� נושא , ע� זאת מסכימה היא. ונשנה בשני חלקי הסעי%

בתי "לא במועצת הרשות ולא בדירקטוריו�  - העתירות לא כיהנה א% אישה אחת
" ביטוי הול�"שבא% אחד מ� הגופי� הללו לא נית� ,  כדי לחייב את המסקנה�" הזיקוק

כי בגיבוש החלטותיה� , כוח המשיבי� האמורי��לפיכ) מודה באת. לייצוג� של נשי�
ובמינוי חבר חדש למועצת (באשר לבחירת המועמדי� לכהונות הנדונות היה על השרי� 

 .לחוק) ב(א18פי הוראת סעי% �לנהוג על)  היה ג� על הממשלה�הרשות 

 ,ראשית: על רקע הסכמה זו התמקדה מחלוקת� של בעלי הדי� בשלוש שאלות אלו
 ,שנית? )ב(א18לפי סעי% ) על הממשלה, ולפי העניי�(ה המוטלת על שר מה טיב החוב

את החובה ) או קיימה הממשלה( כלו� במינויי� נושא העתירות קיימו השרי� הממני�
בהנחה שהתשובה לשאלה השנייה היא בשלילה : ושלישית? שהייתה מוטלת עליה�

חר שהפכו לעובדה לא, מה די� המינויי� שנעשו, )כי החובה לא קוימה, לאמור(
  ?מוגמרת

שהסעי% אינו , היא, באשר לשאלה הראשונה, נקודת המוצא לעמדת המשיבי�12. 
עמדה זו סומכי� המשיבי� על הסייג . מטיל על השרי� אלא חובה יחסית ומסויגת

מסייג ). 'מ'  א�ההדגשה שלי " (ככל שהדבר נית� בנסיבות העני�: "המובא בגו% הסעי%
שהסעי% אינו קובע אלא מעי� הנחיה כללית , להעלות, דומהכמ, זה מבקשי� ה�

מכא� . לנתוני� שעל השרי� להביא� בחשבו� בגדר שיקוליה� לבחירת המועמד למינוי
 שא� 
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לסטות  בידו, כי בנסיבות העניי� עליו להעדי% שיקולי� אחרי�, במקרה פלוני סובר השר
כוח המשיבי� � מבקשת באתמ� ההסברי� שנכללו בתצהירי התשובה. מהנחיית הסעי%

1�שכ� בנסיבותיה של כל אחת מ� , כי במינויי� נושא העתירות לא נפל פג�, להסיק6 
לחלופי� טוענת . שיקולי� ענייניי�, לטובת המינויי� שנעשו, הפרשיות הכריעו את הכ%

כי ג� א� יימצא שהאפשרות למנות אישה לאיזו מ� , כוח המשיבי� האמורי��באת
לא יהיה זה מ� המידה לפסול , ידי מי מהשרי� כהלכה�נות לא נבדקה עלהכהונות הנדו

שא� , כי המדובר בהוראת חוק חדשה וחדשנית, הטע� לכ) הוא. את החלטות המינוי
לא יושמה כהלכה במקרי� הנדוני� יש לייחס זאת לשגגה ולחוסר מודעות מספקת 

י� ההחלטות גורמות כ� יש להתחשב בכ) שבפועל א. למהות החובה שנקבעה ולהיקפה
שהרי כולי עלמא לא פליגי כי המועמדי� שנתמנו ה� מועמדי� מוכשרי� , נזק לציבור

לפיכ) יש . בעוד שביטול בדיעבד של המינויי� יפגע במועמדי� שנתמנו; וראויי�
ויש להסתפק בהעמדת הממשלה , להימנע ממת� צו שיהיה בו משו� תיקו� עוול בעוול

של הוראת , מכא� ולהבא, ) קביעת הנחיות לדרכי הפעלתהתו, ושריה על שגגותיה�
 ).ב(א18סעי% 

כי החובה למנות דירקטורי� מקרב בני המי� הבלתי , א% העותרת אינה חולקת13.
, אלא חובה יחסית, אינה חובה מוחלטת, )ב(א18כמצוות סעי% , מיוצג באופ� הול�

, טוענת העותרת, לסייג זהא) בנתו� . המותנית באפשרויות הקיימות בנסיבות העניי�
, המגמה המוכתבת בו היא. החובה המוטלת על השרי� הממני� לפי הסעי% היא ברורה

יש לפעול ) עד להשגת ביטוי הול� לייצוג� של בני שני המיני�(שבתקופת הביניי� 
בדר) ההעדפה המתקנת לסגירת הפער בי� הביטוי הנרחב הקיי� לייצוג� של גברי� 

לפי , חובת השר הממנה. והמבוטל שנית� עד כה לייצוג� של נשי�לבי� הביטוי הדל 
בהנחה שכל יתר הכישורי� הינ� : הינה אפוא ברורה, מצוותו המפורשת של הסעי%

, וא� אינו עושה כ�. עליו להעדי% בחירת מועמדת על פני בחירתו של מועמד, דומי�
מ� האמור . תאימהעליו הראיה כי בנסיבות העניי� לא היה נית� למצוא מועמדת מ

כי במינויי� הנדוני� פעלו ,  מתחייב בבירור� מוסיפה העותרת �בתצהירי התשובה 
כי , עוד טוענת היא. תו) התעלמות מוחלטת מהוראת הסעי%, ופעלה ממשלה, השרי�

שבנסיבותיו של איזה מ� ) א% לא בדיעבד(באמור בתצהירי התשובה אי� משו� ראיה 
המסקנה המתבקשת . י� את מצוות הסעי% ככתבה וכרוחההמינויי� לא היה נית� לקי

הכלל שאי� . ולפיכ) דינ� להיבטל, כי המינויי� שנעשו אינ� כדי�, בנסיבות אלו היא
שכ� כנגד החשש שביטול המינויי� יפגע במועמדי� , מתקני� עוול בעוול אינו חל כא�

 .גשי� את החוקשנתמנו ניצב הצור) לתק� את הפגיעה הנובעת מפסלות ההליכי� ולה

 

  הערות מקדימות�א 18סעי% 

א נועד לייש� אמות מידה שוויוניות בייצוג הנית� לנשי� במועצות 18סעי% 14.
כי אי� המדובר , ייאמר מיד. הניהול של חברות ממשלתיות ותאגידי� סטטוטוריי�

ו כמו הזכות הבסיסית לשוויו� בי� המיני� וכמ, בעיגו� חקיקתי חדש לזכויות מושרשות
 הזכויות 
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הנגזרות ממנה לעניי� זכותה המוכרת של האישה לשוויו� הזדמנויות בפעילות 
אלא בנורמה חדשה ; החברתית והכלכלית ובתחומי התעסוקה והעבודה ,הציבורית

מת� ביטוי הול� לייצוג� של בני שני המיני� בהרכבי , על דר) החיוב, שמטרתה לאכו%
ובגופי הניהול המקבילי� של תאגידי� שהורת� הדירקטוריוני� של חברות ממשלתיות 

 .ולידת� בחוק

כי היק% שיתופ� של נשי� , מסתבר. תכלית הסעי% היא לתק� עיוות חברתי
בדירקטוריוני� של חברות ממשלתיות ובמועצות הניהול של תאגידי� סטטוטוריי� היה 

, )מינויי�) (6' תיקו� מס(מניחי הצעת חוק החברות הממשלתיות . מאז ומתמיד אפסי
' ח�צוקר ו' חברי הכנסת ד, מטע� ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, 1993�ג"תשנ

רק אחוזי� ספורי� מקרב הדירקטורי� ה� נשי� ובמספרי� "כי , ציינו לעניי� זה, אורו�
תיקו� (דברי הסבר להצעת חוק החברות הממשלתיות " (אבסולוטיי� מספר� קט� ביותר

במסגרת דיוני הכנסת בהצעת החוק מסר חבר הכנסת ). 75' בעמ, )מינויי�) (6' מס
כי מכלל כאל% ושמונה מאות דירקטורי� המכהני� בחברות הממשלתיות רק , אורו�

). 4061) ג"תשנ(מושב שני , עשרה�דברי הכנסת השלוש(שלושי� וחמש ה� נשי� 
א נועדה לתק� עוול מרחיק 18ההצעה להוסי% לחוק החברות הממשלתיות את סעי% 

אשר לדר) התיקו� המוצעת הביאה ועדת החוקה לפני הכנסת שתי נוסחאות . לכת זה
) א(א18הכלולה כיו� בסעי% (החלופה הראשונה התגדרה רק בהוראה : חלופיות

בהרכב דירקטוריו� של חברה ממשלתית יינת� ביטוי הול� לייצוג� של בני "כי , )לחוק
 ,נוסחו של הסעי% על שני נדבכיוואילו החלופה השנייה הציגה את ; "שני המיני�

, לייצוג כאמור ע להשגת ביטוי הול�"כי , )ב(א18בתוספת הוראתו של סעי% , לאמור
דירקטורי� מבני המי� שאינו מיוצג באופ� , ככל שנית� בנסיבות העני�, ימנו השרי�

באשר להחלטתה של ועדת חוקה חוק ומשפט ". הול� באותה עת בדירקטוריו� החברה
 :ש�, נאמר בדברי ההסבר להצעת החוק, פני הכנסת שתי הצעות חלופיותלהביא ל

א� יש לקבוע מינימו� , בשלב זה ,ועדת החוקה בחרה שלא להכריע"
הוועדה . 'העדפה מקדמת'של נשי� או שמא יש לנקוט מדיניות של 

סברה שמאחר שמדובר בקביעה עקרונית ותקדימית בחקיקה הישראלית 
בעת , בי� השאר במליאת הכנסת, � ציבורי רחביש להביא שאלה זו לדיו

 ."הדיו� בקריאה ראשונה

אמת מידה מחייבת , לראשונה, בכ) נקבעה בחקיקה .הכנסת בחרה בחלופה השנייה
התכלית הנרצית . המבוססת על עקרו� ההעדפה המתקנת, להגשמת השוויו� בי� המיני�

או מועצת ניהול (רקטוריו� שבהרכב של כל די, היא, כאמור, )א(א18שעליה מורה סעי% 
מוסי% ) ב(א18ואילו סעי% ". יינת� ביטוי הול� לייצוג� של בני שני המיני�) "מקבילה

ככל שנית� בנסיבות , ימנו השרי�, עד להשגת ביטוי הול� לייצוג כאמור"כי , וקובע
". דירקטורי� בני המי� שאינו מיוצג באופ� הול� באותה עת בדירקטוריו� החברה, העני�

לחוק מחייבת שבתופת הביניי� ועד ) ב(א18כי הוראת סעי% , בצדק טוענת העותרת
  אול� חשוב. תינקט דר) של העדפה מתקנת, )א(א18בסעי%  להשגת היעד המוכתב
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 אינו מסתפק, המציג את תכלית החוק לאור) זמ�, )א(א18כי ג� סעי% , להטעי�
ש לשאו% אליו במסגרת� של בחינת יעד שי, בהצהרה על קיומה של התכלית האמורה

אלא מתווה משימה מעשית שהחובה להגשימה היא ; דוקטרינות מוכרות ומושרשות
והחובה ; המשימה היא השגת ביטוי הול� לייצוג� של בני שני המיני�. מיידית

, ולפי העניי�( הריהי מוטלת על השרי� הממני� �" יינת�" המובעת בתיבה �להגשימה 
לעשות ) ורק ביד�(הרי ביד� , ות השרי� בעלי סמכות המינויבהי, שכ�). על הממשלה

. את המלאכה ולהפו) את תכליתו הנרצית של החוק למציאות חברתית נוהגת ומקובלת
מורה עליה באשר לתקופת ) ב(א18שסעי% , שאמת המידה של העדפה מתקנת, נמצא

 הלוא ).א(א18ג� בהוראתו של סעי% , למעשה, גלומה, הביניי� בלשו� מפורשת
שג� בכל עת , משמעות החובה לית� ביטוי הול� לייצוג� של בני שני המיני� היא

מכא� שהצור) לשקול . כאמור, בעתיד יש להוסי% ולקיי� בעינו מת� ביטוי הול� לייצוג
א� ; ג� את מינו של המועמד ישוב ויתעורר בעת מינויו של כל חבר חדש לדירקטוריו�

אשר הושג בהרכב הדירקטוריו� פני פרישת , גי שני המיני�כדי לקיי� את האיזו� בי� נצי
א� זו , וא� לש� תיקו� שורת האיזו�, הדירקטור שהמינוי החדש נועד לבוא במקומו

 .הופרה עקב מינוי קוד� של דירקטור אחר כלשהו

, שכאמור היה אחד מחידושיו של חוק המינויי�, א18מטרתו הברורה של סעי% 15.
יימי� בייצוג הדל שנית� לנשי� בהרכבי דירקטוריוני� של חברות היא לתק� עיוותי� ק

הדר) המותווית בסעי% להשגתה של מטרה זו היא יישו� נורמה של העדפה . ממשלתיות
נקדי� אפוא ונעמוד על עיקר . משו� חידוש נורמאטיווי, ללא ספק, בכ) יש. מתקנת

 .מהותה של הנורמה

 

 העדפה מתקנת

 נגזר )action affirmative ,"המקדמת: "או" (תההעדפה המתקנ"רעיו� 16.
ועיקרו הוא בהעמדת אמצעי של מדיניות משפטית להגשמת השוויו� , מעקרו� השוויו�

הוא ) פי התפיסה המסורתית�על(לבו של עקרו� השוויו� . כנורמה חברתית תוצאתית
.  לכולוביטויו הרגיל בחיי החברה הוא במת� הזדמנות שווה, "יחס שווה אל שווי�"ב

שמת� הזדמנות שווה עשוי להשיג תוצאה שוויונית רק כאשר האוכלוסיות , דא עקא
שכ� רק בתנאי� של ; המתמודדות עושות כ� מעמדת מוצא שהיא פחות או יותר שווה

לא כ� הדבר באוכלוסיה המורכבת . שוויו� התחלתי הינ� בעלות סיכויי� שווי� להשיגה
בי� , פער ניכר בשויו� היכולת. לשות במיוחדמקבוצות חזקות במיוחד ומקבוצות ח

ובי� שנתהווה בעטיי� של , שמקורו בחוקי� מפלי� שהיו תקפי� בעבר ועברו מ� העול�
מגביר את סיכויי הקבוצות החזקות וגורע , תפיסות עול� פסולות שנשתרשו בחברה

היא מבוססת על . ההעדפה המתקנת באה לאז� פער זה. מסיכויי הקבוצות החלשות
אי� די במת� , כי בחברה שחלק ממרכיביה מצויי� בעמדת מוצא נחותה, התפיסה

יקיי� רק נוסחה של שוויו� , בנסיבות כאלו, מת� הזדמנות שווה. הזדמנות שווה לכול
א) לא יזמ� לבני הקבוצות המקופחות סיכוי אמיתי לקבלת חלק� במשאביה , פורמאלי

 קיומו לאור) זמ� של שוויו� . של החברה
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תונצחנה , ורמאלי בלבד מעלה את החשש שבשל דרכו של עול� ומנהגי הבריותפ
להיעשות , לכ�, תיקו� עוולות העבר והשגת שוויו� מעשי יכולי�. תוצאותיה של ההפליה

 .רק בהענקת יחס מועד% לבני הקבוצה החלשה

ראשיתה בתנועות . הברית�דוקטרינת ההעדפה המתקנת נוהגת בארצות17.
 באמצע שנות הארבעי� ואשר שמו לה� למטרה לבער מ� החברה ציבוריות שקמו

תנועות . לרוב על רקע גזעי ומוצא אתני, האמריקנית נגעי� של הפליה ודעות קדומות
 equal(של עקרו� מת� ההזדמנות השווה , הלכה למעשה, אלו חתרו למימושו

opportunity (הפרט כביטוי מעשי לזכותו של, לבני הקבוצות המקופחות בחברה 
מטרה זו . עשר לחוקה�שנקבע בתיקו� הארבעה ,)lauqe protection clause( לשויו�

, )civil rights act(של חוק פדראלי , 1964בשנת , הושגה לכאורה ע� חקיקתו
העסקת� , ממנו הוכרזה כבלתי חוקית כל פראקטיקה של בחירת עובדי�703שבסעי% 
מינו או מוצאו הלאומי של , דתו, עוצב, המבוססת על הפליה בשל גזעו ,וקידומ�

על יסודו של איסור זה פסל בית המשפט העליו� מבחני כשירות . המועמד או העובד
א) למעשה היו , שלכאורה העניקו הזדמנות שווה לכלל המועמדי�, לקבלת עובדי�

בלתי רלוואנטיי� למהות התפקיד ומטרת� האמיתית הייתה לשלול את סיכוייה� של 
כי ,  לימי� הובררgriggs v. Duke power co.) .1971] (18: [ורי�מועמדי� שח

 .ג� משהוענקה הזדמנות שווה לא הושגו התוצאות המיוחלות

 לא עוד מת� הזדמנויות: מגמה חדשה, בסו% שנות השישי�, על רקע זה הסתמנה
הנדסה "של המשאבי� ו )redistribution( אלא ג� הקצאה מחדש, שוות בלבד

, לשיטה זו. המכוונות להוביל לתוצאות שוויוניות ,)social engineering( "חברתית
קיומו של שוויו� חברתי אינו נבח� בהעמדת , שהתחזקה והלכה בשנות השבעי�

א) . היינו בתוצאותיו, אלא בהשגתו למעשה) מת� הזדמנות שווה(האמצעי� להשגתו 
") מתקנת"ולוא ג� (דפה כי שויו� והע, הללו טענו. לתפיסה זו קמו מתנגדי� חריפי�

העדפה מטעמי גזע או מוצא אתני מפרה את זכות השוויו� של מי . הינ� תרתי דסתרי
שמעמסת התיקו� של עיוותי , כ) עולה. שאינו נמנה ע� הגזע או המוצא המועד%

היו ג� מי שהצביעו . מוטלת ללא כל צידוק על שכמו של האחר, ההפליה כלפי האחד
המחייבי� את המימשל , ההעדפה המתקנת לבי� שיקולי� אחרי�על סתירה בי� שיקולי 

יצוי� שבקרב . כשיקולי כדאיות ותועלת כלכלית, בעיצוב מדיניות חברתית חסרת פניות
בעצמו אחד (המלומד אבר� , למשל, כ). המבקרי� נמצאו ג� ליברלי� מובהקי�

) quotas(ביקר את שיטת המכסות ) ממייסדי התנועה החברתית לעקירת ההפליה
 .affirmative" ,morris b ראה(הכרוכה ביישו� מדיניות ההעדפה של חלשי� 

Abram )86-1985( . Harv. L. Rev 99fair shakers and social 
engineers:action .1312 א) נמצאו ג� מי שהשיבו למבקרי התפיסה הדוגלת

  :נסטי�סא' יפי� בהקשר זה דבריו של פרופ. בהעדפה מתקנת באותה מטבע ממש

Forbids- of course, widely accepted- the antidiscrimination 
principle" government from discriminating against blacks and 

women, even when  
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 Of- calls for employment and other such discrimination is 
economically rational. Affirmative action- course, a hihly 

controversial practice Thought ,to be in severe tension, and indeed, 
for advocates of affirmative preferences for members of 
disadvantaged groups. The two ideas are often .action, the 

antidicrimination principle sometimes seems an embarrassment A 
barrier to economically rational behavior, has the same purposes 
and in some settings, however, an antidiscrimination norm, 

conceived as Affirmative action is controversial partly .effects as 
affirmative action Costs, and harms innocent victims. But an 

antidiscrimination principle because it can be economically 
irrational, can impose serious social Term social goals. For 
example, an often does precisely the same what affirmative action 

does, and also-does it in the interest of long Customer-term 
antidiscrimination norm may require innocent victims to sacrifice- 

in order to produce long- may be required to pay higher prices 
.equality To account for the ways in which a requirement of 
nondiscrimination a great failure of the assault on affirmative 
action is in its inability Affirmative action and antidicrimination is 
sharp only to those involves very much the same cosiderations. 

Indeed, the distinction between , who see discrimination as always 
grounded in hostility and irrationality 79"three civil rights 

fallacies" ,sunstein .c.r( "which it clearly is not .) 757, 751)1991( 
.cal. L. Rev .18המחלוקת הפוליטית�הברית סביב סוגיית �חברתית בארצות

דומה כי . לידי ביטוי ברור ומודגש בפסיקת בית המשפט העליו� ההעדפה המתקנת באה
�וmarshall ,steven (רק שלושה מ� השופטי� blackmun ( היו נכוני� להכיר

חת  ג� הנצ� טענו �" חטאי העבר"לנוכח . בהעדפה מתקנת כאמת מידה שוויונית
מכא� שיש לראות בהעדפה המתקנת . יוצרת ומהווה הפליה, כשלעצמה, הסטאטוס קוו

היא איננה מתעלמת משורשי חידלונו של . אחד מנגזריו של עקרו� השוויו� עצמו
ובכ) מהווה ערובה ; אלא מכירה בקיומ� ועושה במישרי� לעקירת�, השוויו� המהותי

בפרשת j. Blackmunזה דבריו של ידועי� בהקשר . ממשית להגשמתו של השוויו�
university of) 1978 (caifornia regents v. Bakke) להל�� פרשת 

bakke]19([, בהעדפה מתקנת משו� סתירה לזכות  הגישה הרואה שבבקרו את
 Action-i suspect that it would be :407'  בעמ,אמר, החוקתית המוגנת לשוויו�

impossible to arrange an affirmative" program in a racially neutral 
way and have it successful. To ask that ,this be so is to demand the 

impossible. In order to get beyond racism  
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 To treat some persons equally, we must treat them differently. We 
cannot we must first take account of race. There is no other way. 

And in order Let the equal protection clause perpetuate racial- we 
dare not"supremacy)  ההדגשה שלי� .)'מ'  א

א) נטיית רוב השופטי� הייתה להכיר בהעדפה מתקנת רק כבחריג מותר לעקרו� 
שנית� להכיר בהעדפה מתקנת רק , הראציונאל שהונח ביסוד תפיסה זו היה. השוויו�

על , הנמני� ע� השכבות החלשות, כאשר מוכח שהיא מיועדת לפצות פרט או קבוצה
העדפה מתקנת תזכה להכרה רק : לאמור.  סבלו בעברחטאי ההפליה החברתית ממנה

 ").reverse discrimination" ("הפליה המבטלת הפליה"כשהיא מיישמת מידה של 

 תנית קבלה לבית הספר ,]bakke]19בפרשת , על רקע תפיסה זו פסל בית המשפט
עשר מתו) מאה מקומות לסטודנטי� מקרב שכבות מיעוט �לרפואה שהקצתה שישה

�א) ג� שופטי הרוב הסכימו שמוצאו הגזעי של המועמד עשוי להישקל על, מקופחות
. ידי האוניברסיטה כאחד השיקולי� שעל פיה� תוכרע זכאותו להתקבל ללימודי�

בשני� הבאות חזרה השאלה והונחה על שולחנו של בית המשפט העליו� פעמי� 
 הגורפת של ובכל המקרי� נמנע בית המשפט מהכשרה הגור% או מפסילתה, אחדות

בסקירה מעניינת שכתבה בעקבות פסק הדי� בפרשת . העדפה מתקנת כנורמה חברתית
wygant v. Jackson] 20[ )1986 (board of education-  שבו פסל בית המשפט

במקרה של השבתה , שמטעמי העדפה מתקנת העניק למורי� לא לבני�, הסכ� קיבוצי
כי חר% מיגוו� , סוליווא�'  הראתה פרופ�ני� עדיפות מסוימת על פני מורי� לב, מעבודה

) 1986עד שנת (הרי בששת המקרי� , רוב ומיעוט של השופטי� של גישות בהנמקות
המכנה המשות% , הסדרי� שהתבססו על העדפה מתקנת שבה� אישר בית המשפט

בנסיבות , קיפוח בעבר גובר כי הצור) לפצות על להכרעה החיובית התבטא בנימוק
 last:sins ofראה (שמירת עקרו� השוויו�  ל פני השיקול שלע, העניי�

discrimination" ,k. M. Sullivan 78)87-1986( . Harv. L. Rev 100" 
.terms affirmative action cases אבני הבוח� להכרה המוגבלת בהעדפה מתקנת

 .steelworkers v.) 1979( ]21[ בפרשת )brennan j. מפי(הוגדרו 
Weberהיא מהווה אמצעי זמני לתיקו�  נית� להכיר בהעדפה מתקנת רק א�, ולשיטת

 ... להבדיל מכוונה להשיג איזו� בי� גזעי ,עיוותי� הנובעי� מהיעדר איזו� בי� הגזעי�
A temporary measure, not intended" 

"to maintain racial balance but simply to eliminate racial 
imbalance(  יסודה של תפיסה זו הכשיר בית המשפט את חוקיותה של יצוי� שעל

תכנית שמכוחה הועד% קידומה של עובדת על פני עובד שא% הוא נמצא ראוי באותה 
 . )transportation agency, santa clara county )1987] (22[מידה לקידו� 
.johnson vקבע, א% שהשיקול אשר הכריע את כ% הבחירה היה מינה של המועמדת 
באשר נועדה , כי התכנית הינה לגיטימית, )ג� הפע� מפי השופט ברנ�(בית המשפט 

לתק� עיוות של היעדר ייצוג לנשי� בשכבת התפקידי� שלפני� שובצו בה� גברי� 
 .א) אי� היא חוסמת את קידומ� של עובדי� גברי�, בלבד

   ניתנה,יגי�בצמצו� ותו) הטלת סי, ובפתיחות אלא בזהירות לא בנקל, הנה כי כ�19.
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 ,נראה שגרמו לכ). לדוקטרינת ההעדפה המתקנת דריסת רגל במשפט האמריקני
 .שתי סיבות עיקריות, במשקל� המצטבר

שבהגדרותיה , הצור) החור ונשנה ליישב את ההעדפה ע� מצוות החוקה, ראשית
, העובדה שרוב התכניות של העדפה מתקנת, ושנית. הקשיחות אסרה העדפה מכל סוג

שהחברה , נועדו לקד� אוכלוסיות של שחורי�, מדו לביקורתו של בית המשפטשהוע
 .האמריקנית מתקשה לעתי� להודות בהפליית� המעשית

שבנסחה את , הברית למדה קנדה�לקח ברור מ� הקשיי� שהערימה חוקת ארצות
 ,)canadian charter of rights and freedoms( שלה מגילת הזכויות והחירויות

כללה  ,)constitution act,1982 (1982לק ראשו� מחוק החוקה לשנת המהווה ח
להל� נוסחו של סעי% . את עקרו� ההעדפה המתקנת במסגרת הגדרתה של הזכות לשוויו�

 Equality rights" Equality before and under the law :למגילת הזכויות15
and equal protection and benefit of law Every individual is equal 
before and under the law and has the)1( . 15right to the equal 

protection and equal benefit o the law without , national or ethnic 
origin, colour, religion, sex, age or mental or discrimination and, in 
particular, without discrimination based on race .physical disability 

Affirmative action programs Does not preclude any law, program 
or activity that has)1 (subsection)2 (Or groups including those that 

are disadvantaged because of race, national as its object the 
emelioration of conditions of disadvantaged individuals . Or ethnic 
origin, colour, religion, sex, age or mental or physical"disability 
ויצוי� כי ההכרה החוקתית בקיו� הצור) להנהיג העדפה מתקנת ניכרת היטב בהנמקת 

היטיב . בית המשפט העליו� בקנדה ג� ביחס למהות הראציונאל המצדיק צור) זה
 human (cn v. Canadaבפרשת ) lamer, c. J(.שיא בית המשפט להביע זאת נ

1143, at]25[ )1987( rights commission :The goal is not to 
compensate past victims or even to provide new" opportunities for 

specific individuals who have been unfairly refused jobs Or 
promotion in the past, although some such individuals may be  
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 Beneficiaries of an employment equity scheme. Rather, an 
employment From the affected group will not face the same 

insidious barriers that equity program is an attempt to ensure that 
future applicants and workers ."blocked their forebears .20 יצוי�

נשי� נקטו ג� מדינות אחרות אמצעי� חקיקתיי�  שלקידו� השוויו� המהותי של
, דוגמאות לכ) מצויות בקרב מדינות אירופה. שהכירו באמת מידה של העדפה מתקנת

את , למשל, ראה(של החקיקה האירופית  "positive action" -שפעלו בהשראת ה
 .voluntary affirmative action plans in italy" , d. A מאמרה של
Grossman . Comp 4" differing notions of gender equality:and the 

united states 185)93-1992( . .lab. Jכמדומה, א) הדוגמה הבולטת מכול היא ,
כללה את עקרו� ההעדפה המתקנת בחוק הקובע מת� 1986בשנת  אשר, אוסטרליה

 equal employment opportunity( the :הזדמנות שווה בעבודה לנשי�
affirmative .action 1986, act) for womenראה בהקשר זה את ספר� של j.j. 

macken, g. Macarry 609) 1990,.rd ed 3,sydney (c. Sappideen, the 
law of employment& וכ� את הפרק "discrimination legislation and 

affirmative action- legislation, anti 1988 (בספר� של,sydney (p. Hall, 
getting equal& c. Odonell75.( 

שלגישת המכירי� בהעדפה מתקנת כבנורמה , מ� הראוי לחזור ולהזכיר21.
אלא בהגשמתו , מבחנו האמיתי של שוויו� אינו בהכרזות על ההכרה בו, שוויונית

ההקצאה "בד בבד ע� התפשטות גישת , ואכ�. הממשית ובתוצאותיו המעשיות
ובמקו� ; עלתה חשיבות� של הראיות הסטטיסטיות) redistribution" (המחודשת

ובמקו� ; עלתה חשיבות� של הראיות הסטטיסטיות) Nלעסוק בשאלת קיומה של כוונת 
מוקדה תשומת , שחשיבותה התמעטה עד מאוד, לעסוק בשאלת קיומה של כוונת הפליה

ההתייחסות הנרחבת שהוקדשה בפסיקת , רבי� הית, מכא�. הלב במצב הדברי� לאמיתו
הברית להיק% השימוש הראוי בהעדפה מתקנת כבמכשיר �בית המשפט העליו� בארצות

בהתייחסה לביטוייו של השוויו� , למשל, כ). לתיקו� עיוותי� קיימי� בשורת השוויו�
לבי� עבודות ומשרות " רגילות"המעשי בשוק העבודה הבחינה הפסיקה בי� עבודות 

שככלל יש מקו� , אשר לסוג הראשו� נקבע. וי� מצרי) הכשרה מקצועית מיוחדתשמיל
לצפות שבכוח העבודה יימצא ייצוג פחות או יותר שווה לכלל מרכיביה של הקהילה על 

). teamasters v. United states) 1977] (23[רבדיה הגזעיי� והאתניי� השוני� 
שהינ� , הקהילה השוני� � של מרכיביאותו שוויו� צרי) לכאורה לשרור בייצוג, בר�

ג� בקרב העוסקי� במקצועות ובעלי התפקידי� , בעלי הכישורי� המקצועיי� המיוחדי�
 hazelwoo school district v. United) 1977(המחייבי� אות� כישורי� 

states]24[;  וראה ג� פרשת]22[ johnson( 632' בעמ(. 

 

  הלכה ומעשה�שוויו� האישה 

אינו אלא הצד השני של מטבע "שכדברי הנשיא אגרנט ,  השוויו�עקרו�22.
' בעמ, ]1[' הרבני� הראשיי� לישראל ואח'  בורונובסקי נ10/69נ "ד. . . " (ההפליה

הוכר במשפטנו זה כבר כאחת ממידות הצדק וההגינות שעל פיה� כל רשות , )35
 לא נרחיב . ציבורית מצווה לנהוג
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, ע� זאת נטעי�. ל זכותו הטבעית של האד� לשוויו�כא� בדבר פיתוחה בפסיקה ש
שלא , לא כל שכ�; שככלל לא נראה מעול� צור) לעג� את עקרו� השוויו� בחקיקה

נתעורר צור) להתוות נוסחאות חקוקות להשלטתו על תחומי� כאלה ואחרי� של 
, כבוד האד� וחירותו: יסוד�וא% עיגונו האפשרי בחוק. הפעילות הציבורית והחברתית
ערכיה של ", כה�' ה' ח: ראה(אינו מפורש אלא מסתבר , כחלק מ� הער) של כבוד האד�

 ספר �הפרקליט " כבוד האד� וחירותו:  עיוני� בחוק יסוד�מדינה יהודית ודימוקרטית 
) ד"תשנ, נבו(פרשנות חוקתית , כר) ג, פרשנות במשפט, ברק' א; 32, 9) ד"תשנ(היובל 

423�"  ביוגרפיה של מאבקי כח�כבוד האד� וחירותו : דיסו�חוק", קרפ' י; 426
אי� זאת אלא שדי היה בהכרזה ). ואיל)345, 323) ג"תשנ(משפט וממשל א 

תקיי� שויו� זכויות חברתי ומדיני "כי מדינת ישראל , הבראשיתית שבמגית העצמאות
ובהשרשת� המהירה בחיי המדינה של , "גזע ומי�, גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת

כדי למסד את עקרו� השוויו� כחלק מתפיסות היסוד ומאורחות , רחות הדמוקרטיהאו
 .החיי� המקובלי� על כלל האזרחי�

כל שהיה כה קל וברור לעניי� תחולתו הכללית : ואול� לכלל זה היה יוצא אחד
לא היה כה פשוט ומוב� לעניי� קיו� זכות השוויו� , המחייבת של עקרו� השוויו�

 .של נשי�)  להבדיל מ� הפוליטי,למצער החברתי(

 

 מסיבות היסטוריות, מדעיקרא

היווה שוויונ� החברתי של נשי� בעיה , הקשורות בהלכות דתיות ובמסורות עדתיות
, שוק�(המשפט הקונסטיטוציוני של מדינת ישראל , רובינשטיי�' ראה א(מיוחדת 
שהוחק עוד , 1951�א"תשי, חוק שיווי זכויות האשה). 325) א"תשנ, 4מהדורה 

בעיקרו כוו� החוק לשלול את , אמנ�. נועד לתק� עיוות זה, בראשית דרכה של המדינה
ככל שהיה בה� משו� הפלייתה לרעה של האישה , תוקפ� של דיני� ונהגי� קיימי�

 שהעמידו על כנה את זכות �מעבר להוראותיו הספציפיות , בר�. באשר היא אישה
, זוגה באפוטרופסות על ילדיה��מדו של ב�השוו את מעמדה למע, האישה לקניי�

בכ) נית� ". לכל פעולה משפטית"את שוויונ� של נשי� ) 1בסעי% ( עיג� החוק �וכדומה 
וא% שמעמדו . לשוויו� זכויות גמור לנשי�, בעל תוכ� משפטי מחייב, ביטוי חקיקתי

תפס נ, "חוק רגיל"של חוק שיווי זכויות האשה לא נשנה ממעמדו של " פורמאלי"ה
זילברג ) מ הנשיא"לימי� מ(השופט ". ייחוס מיוחד"כחוק בעל , מאז ומתמיד, החוק

, חברה�סדרי�משנה, מהפכני, חוק אידיאולוגי"האדיר את מעמדו המיוחד בזכות היותו 
 פרט לסייג אשר בסעי% �מעידי� עליו כי הוא ', פרוגרמטי'ה, אשר שמו וסעיפו הראשו�

5�קיפוח משפטי כל שהוא , לפי החוק הקיי�, ני� בו קיי� ביקש לעקור מ� השורש כל ע
, ]2[' הדי� הרבני הגדול ואח�הנשיא וחברי בית'  סידיס נ202/57צ "בג..." (של האשה

 כחוק, בפי המשנה לנשיא השופט ברק, וזה לא כבר נתכנה החוק). 1537' בעמ

 להל�(' ואחבית הדי� הרבני הגדול ירושלי� ' בבלי נ'  ח1000/92צ "בג" (מלכותי"

, לפחות בדר) כלל, ובפועל אכ� נתפרש החוק). 240' בעמ, ])3[פרשת בבלי  -
במובנה הצר של " לכל פעולה משפטית"לא רק לשוויו� , כמעג� את זכותה של האישה

א "כלשו� השופט ויתקו� בע" (מכל בחינה משפטית"אלא לשוויו� , לשו� החוק
, )מול אות השוליי� ו406' בעמ, ]4 [אביב�תל, פקיד השומה'  לובינסקי נ337/61

להערות נקודה זו ראה (זכות לשוויו� משפטי מלא וגמור לכל דבר ועניי� , לאמור
254�250, 241) ה"נ�ד"תשנ(משפטי� כד " על השוויו�", רדאי' פ' מאמרה של פרופ .(

 ועל יסוד 
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שווה זכות האישה ליטול חלק  יושמה ונאכפה הלכה למעשה, בי� היתר, תפיסה זו
בכמה מתחומי הפעילות הציבורית והחברתית שלפני� נחשבו כנחלת� של גברי� בלבד 

, 953/87צ "בג; ]5[' השר לענייני דתות ואח'  שקדיאל נ153/87צ "בג: ראה בעיקר(
' יפו ואח�אביב�סיעת העבודה בעירית תל'; יפו ואח�אביב�ראש עירית תל' פורז נ1/88

 .])6[' חיפו וא�אביב�מועצת עירית תל 'נ

האי �שההכרה העקרונית בהיותה של האישה שוות זכויות לא הועילה כולי, דא עקא
למניעת הקיפוח . העבודה וגובה השכר, להשוואת מעמדה וזכויותיה בתחומי התעסוקה

חזר  ,ולאכיפתה של אמת מידה שוויונית בי� המיני� בתחומי� אלה, וההפליה של נשי�
לחוק  )א(42את סעי% , בעיקר, ראה(קיקה מיוחדי� המחוקק ונדרש בשורה של מעשי ח

1964�ד"תשכ, חוק שכר שווה לעובדת ולעובד; 1959�ט"תשי, שירות התעסוקה; 
, חוק שוויו� הזדמנויות בעבודה; 1987�ז"תשמ, חוק גיל הפרישה לעובדת ולעובד

לפסוק הלכה שלא , לעתי�, א) ג� בתחומי� אלה נדרש בית המשפט). 1988�ח"תשמ
הדוגמה הבולטת . י הוראות בחקיקה ספציפית אלא בהתבסס על עקרו� השוויו�פ�על

אשר נכרת לפני תחילתו של חוק גיל הפרישה , היא פסילתו של תנאי בהסכ� עבודה
בית הדי� '  נבו נ104/87צ "בג(בי� עובדת לבי� עובד , לעניי� גיל הפרישה, ואשר הפלה

 .])7[ פרשת נבו �להל� (' הארצי לעבודה ואח

 הייצוג האפסי שיש לנשי� בהרכבי דירקטוריוני� של חברות ממשלתיות הינו23.

בטר� נפנה להבנת תכליתו של . אחד מביטוייה של הפליית נשי� בחברה הישראלית
כדאי שנית� את , אשר נועד לתק� עיוות זה, א לחוק החברות הממשלתיות18 סעי%

ת איננה תופעה חריגה ג� בנופ� דעתנו לכ) שהפליית� לרעה של נשי� בחברה המודרני
כ� ראוי שנראה . הנחשבות למתוקנות מכל בחינה מקובלת, של מדינות חופשיות אחרות

כי להפליית נשי� בתחומי התעסוקה והפעילות המשקית יש השפעה הרסנית על , נכוחה
 .החברתי של הנשי� במובנו הרחב שוויו� מעמד�

פות לפעול את פעולת� כמעט בכל אי� זאת אלא שתפיסות ומוסכמות העבר מוסי
, בהפליה המיוסדת על אידאולוגיה מוצהרת, כלל ועיקר, אי� המדובר: ודוק. אתר ואתר

אלא בהרגלי� חברתיי� אשר נשתרשו והניזוני� מקיומה של מעי� הסכמה כללית לא 
 ההופכת את ההפליה למציאות �ג� בקרב הנשי� עצמ� , כמוב�,  הרווחת�מודעת 

ידי ועד �על, 1984וחשבו� שהוגש בשנת �ביטוי לגישה זו נית� בדי�. תחברתית נמשכ
מי שבינתי� מונתה כשופטת בית המשפט לערעורי� (rosalie s. Abellaבראשות 

ח "בדו. שוויו� בתעסוקת נשי� בקנדה�אשר בדקה תופעות של אי, )בחבל אונטאריו
 ,report on equality in employment, ottawaידי ועדת אבלה �שהוגש על
minister) ( 1984, .of supply and services of canada מצויה התייחסות

, ח"להל� מובאה קצרה מדברי הדו. של שיטתיות בהפליית נשי� למאפייני היווצרותה
 In other words, systematic discrimination in an :בנושא זה, 10�9' בעמ

employment context" is discrimination that results from the simple 
operation of established  
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 Necessarily designed to promote discrimination. The 
discrimination is procedures of recruitment, hiring and promotion, 

none of which is Then rienforced by the very exclusion of the 
disadvantaged group because The exclusion is the result of 'natural' 

forces, for example, that women the exclusion fosters the belief, 
both within and outside the group, that ."'just can't do the job 
, ההתחקות אחר סיבותיה של הפליה קבוצתית של נשי� במיגזר ספציפי זה או אחר

היא בעלת , � שקיומה כמציאות חברתית באותו מיגזר מוכח בראית סטטיסטיותמקו
�שכ� לרוב נית� לכאורה להניח כי הפליית� של נשי� בתחו� כלשהו ; חשיבות משנית 

אלא ג� בהחלטות , ובעיקר כשקידומ� אינו תלוי רק בכישוריה� של המועמדות
, ל מוסכמות מושרשותיוצא ש� הינה פועל�המתקבלות במרכזי שליטה מוסדיי� 

א) . שאנשי� הגוני� רבי� פועלי� מכוח� בלי לית� את דעת� לפסול שבמעשיה�
 ,שכ� הפסול הוא בתופעת ההפליה של נשי�; היעדרה של כוונת הפליה אינו מעלה

פרשת נבו : ראה(והפליה היא פסולה ג� כשאי� ביסודה כוונה להפלות , כעובדה מוכחת
דברי , ]3[פרשת בבלי ; ד�בי� אותיות השוליי� ג759' דברי השופט ב) בעמ, ]7[

242�341' המשנה לנשיא השופט ברק בעמ(. 

 

 שלהפליית� של נשי� במיגזרי התעסוקה, ברוח מה שכבר נרמז, עוד חשוב להבי�
כמעמד שהוא כביכול , והפעילות המשקית נודעת השפעה מצטברת על דימוי� השלילי

היעדר ייצוג הול� לנשי� בענפי� שוני� , ללמש, כ). ג� בתחומי� אחרי�, נחות
ובמקומות עבודה שוני� תור� ליצירת דימוי ירוד ליכולת� לנהל באופ� עצמאי את 

את , בדרכה שלה, מכא� שהפליית� של נשי� בתחומי הפעילות המשקית מזינה. חייה�
ר דברי� ברוח זו נכתבו זה לא כב. השרשת� לאור) ימי� של תפיסות חברתיות מעוותות

 Practices that prevent women from participating: הברית�בארצות
equally in the work" place are not justifiable, even if done by 

employers who are unaware of The discriminatory effects. 
Maintenance of the status quo is itself Lives. Inequality in the 
workplace translates into more general discriminatory and has more 

than a merely economic imparct on women's ;restrictions on 
women's abilities to direct and control their lives And less political 

and social influence follow from the independence that can come 
1991the civil rights act of" note( " only with economic freedom .L . 

Harv 106"discriminatory alternatives in disparate impact litigation 
.) 1622, 1621)93-1992( rev באותה רוח ממש, ראה והשווה ג� דברי� שנאמרו ,

1144�1143' בעמ, שכבר אוזכרה לעילnc[52]בפרשת (. 
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 א בראי הפרשנות התכליתית18עי%  ס

א נועד לתק� את העיוות שבהיעדר ייצוג הול� לנשי� בדירקטוריוני� 18סעי% 24.
, לראשונה, להשגתה היעילה של תכלית זו השתמש המחוקק. של חברות ממשלתיות

 .בעקרו� ההעדפה המתקנת

חינת איננו בב, א18שנקבע בסעי% , מ� הראוי להזכיר כי עקרו� ההעדפה המתקנת
וכי במספר הזדמנויות בעבר כבר התייחס אליו בית המשפט , חידש מוחלט בשיטתנו

 ,246/81צ "בבג, למשל, כ). כאל אמצעי אפשרי להגשמת השוויו� במקרי� מיוחדי�
כי נקודת , ציי� השופט שמגר] 8[' רשות השידור ואח' נ' אגודת דר) אר( ואח260

ל בשווי� באופ� שווה ובבלתי שווי� באופ� כי יש לטפ, לפיה שוויו� משמעותו"המוצא 
שלאור� נמדד , עדיי� מותירה את הצור) בקביעת� של התכונות והמרכיבי�, בלתי שווה

ולהל� , )19' בעמ, ש�" (ובהערכת שיעור� ומידת� בכל מקרה קונקרטי, השוויו�
 :ש�, הוסי%

, תו המידיתא� שוויו� על אתר אכ� ג� צודק בתוצא, למשל, שאלה נגררת אחת היא"
, בה� נית� להגיע אל השוויו� רק באימוצ� של דרכי פעולה, או שמא יש נסיבות

מקו� בו מבקשי� לייש� את ההפליה המקדמת , כגו�, המעניקות טיפול בלתי שווה
...reverse discrimination ."באותו פסק�אי� זה כלל "די� הטעי� השופט ברק כי 

ובעקבות , )11' בעמ, ש�" ( לפעול בתו) שנתכי לש� השגת השוויו� יש, פאראדוקס
ש� (הוסי% בלשו� ציורית bakke,] 19[בפרשת blackmunמובאה מדברי השופט 

 ):12' בעמ, ]8[

בי�  מת� הזדמנות שווה לעשיר ולעני לישו� מתחת לגשר אינו יוצר שוויו�, אכ�"
  נתניהודוגמה נוספת מצוי בדברי השופטת". השניי� באשר לסיכויי השינה הטובה

, ]9[' עיריית נהריה ואח'  אליצור אגוד ספורטיבי דתי סני% נהריה נ720/82צ "בבג
 :לאמור, 21' בעמ

ולעתי� , יחס של שוויו� אינו מוביל תמיד לתוצאה צודקת, יתרה מזאת"
שאליה , הכול בהתא� למטרה, יש לנהוג בחוסר שוויו� כדי להשיג צדק

התחלתית של האחד נחותה משל כשנקודת המוצא ה. אנו שואפי� להגיע
... יש צור) להעניק לו יותר כדי להביא את השניי� לידי שוויו�, רעהו

שבא רק , הצדק שבתוצאה הוא הקובע ולא קדושת העיקרו� של השוויו� 
 ."לשרת את מטרת הצדק

'  אביט� נ335/89צ "בשג, 528/88צ "בבג, וברוח הדברי� הללו פסק השופט אור
כי החכרת קרקעות במחיר מוזל לצורכי ההתיישבות  ,]10[ 'אל ואחמינהל מקרקעי ישר

איננה מפרה את עקרו� השוויו� , שלמדינה יש עניי� ברור בהגשמתה, של הבדואי�
לתבוע שג� לו תוחכר קרקע ) כדוגמת העותר(ולפיכ) אינה מזכה את מי שאינו בדואי 

 .להתיישבות באות� תנאי�

 בפסיקה של עקרו� ההעדפה המתקנת היו ספורי� ביטוייו, כפי שנית� להיווכח, א)
 מושג "כי , )259' בעמ, ל"במאמרה הנ(רדאי ' בצדק אפוא ציינה פרופ. ומצומצמי�
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א 18בסעי% , ולקביעתו כנורמה חקוקה". ההעדפה המתקנת כמעט שאינו מוכר בישראל
נית� אכ� להתייחס אל חידוש מהותי בתפיסה , לחוק החברות הממשלתיות

שהיא אחד מנגזריו , יש לקבלו ולהכיר בו כאמת מידה שוויונית, לדידי. טיביתהנורמא
בדומה לגישה (ההכרחיי� ואחת הערובות העיקריות להגשמתו של עקרו� השוויו� עצמו 

כדוגמת הגישה המצמצמת (ולא כחריג נסבל לעקרו� השוויו� , )שנתקבלה בקנדה
רחב פעולתו של עקרו� ההעדפה מה יהיה מ, ימי� יגידו). הברית�שהשתרשה בארצות

ואול� בהכללת העיקרו� במסגרת סעי% . המתקנת בחיי החברה בישראל הלכה למעשה
את , ולפי העניי�(כוונה מפורשת לחייב את השרי� , אל נכו�, ל ביטא המחוקק"א הנ18

שמטרתה הברורה היא לתק� עיוותי� , מחושבת ומוכוונת, לפעולה יזומה) הממשלה
. השוויו� של נשי� במיגזר משקי הנתו� בפועל לשליטת הממשלהקיימי� בשורת 

הנראה כמתחייב מ� הנתוני� שהוצגו לפני , מוגדר ומוגבל, לכאורה הרי זה צור) נקודתי
הכנסת באשר להיק% הייצוג האפסי שנית� לנשי� בהרכבי דירקטוריוני� של חברות 

נרחבת , בעליל, יאאלא שהנתוני� הללו העידו על תופעה חברתית שה. ממשלתיות
כי ההכרה הכללית בזכותה של האישה לשוויו� חברתי גמור ומלא אינה , לאמור; יותר
המכירה בשוויו� , בעזרת� התברר כי בחברתנו. לכלל ביטוי אמיתי, בחיי המעשה, באה

. דיבורי� על שויו� לחוד וקיומה של הפליה לחוד, ודוגלת בו כבעיקרו� של צדק והגינות
כי הנתוני� שהוצגו לפני הכנסת מעידי� על תופעה , י מסרב אני להאמי�כשלעצמ, אכ�

והרבה יותר מתקבל . שהיא ייחודית להרכבי דירקטוריוני� של חברות ממשלתיות דווקא
באשר לקיפוח הניכר והגלוי לעי� של נשי� , על הדעת להניח כי הנתוני� שהוצגו

ל תופעה חברתית רחבה הרבה אינ� אלא בבואה ש, בהרכביה� של דירקטוריוני� אלה
א ראוי וצרי) לפרש על רקע הקשרו 18לא מ� הנמנע שאת חידושו של סעי% , לכ�. יותר

הצור) לחזק את חלק� של נשי� במערכות התעסוקה , קרי; הענייני של צור) חברתי רחב
גישה זו . של כל מיגזרי הפעילות המשקית לענפיה, וברמות הניהול בפרט, בכלל

כבוד האד� וחירותו הועלה : יסוד�שע� חקיקת חוק, ורה ג� מ� ההכרהמתחייבת לכא
כביטויו של השופט אור " (חוקית�על, למדרגה נורמאטיבית חוקתית"עקרו� השוויו� 

' בעמ, ]11[רשות הזכרו� לשואה ולגבורה , "יד וש�"'  הופרט נ5394/92צ "בבג
פי מבחניו �עלת לשוויו� כי מכא� ואיל) תתפרש הזכו, לפיכ) יש יסוד להערי)). 362

לא רק מפני שרירות לבה של ,  כמגינה על הפרט�כבוד האד� וחירותו : יסוד�של חוק
לבו של הזולת במסגרת יחסיה� בתחו� המשפט �אלא ג� מפני חוסר תו�, הרשות
" קהילת ירושלי�"א "חברת קדישא גחש294/91" ראה דברי השופט ברק בבג(הפרטי 

" זכויות אד� מוגנות במשפט הפרטי"במאמרו ; ואיל)530' בעמ, ]12[קסטנבאו� ' נ
ש 'המכו� למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי ע(ספר קלינגהופר על המשפט הציבורי 

. ואיל)647' בעמ, ל"ובספרו הנ; 163) ג"תשנ, זמיר' בעריכת י, הרי ומיכאל סאקר
" ש לרעה בכוחוהשימו' הפרטת זכויות האד�'", רדאי' פ' וראה ג� את מאמרה של פרופ

 ).21) ד"תשנ(משפטי� כג 

, הואיל והפליית� של נשי� בחברה המודרנית הינה: הלקח המתבקש הוא זה25.
חוסנה המוסרי של חברה שוחרת שוויו� , תופעה המושרשת בתפיסות סמויות, בעיקרה

יכול להיבח� בהיק% האמצעי� והמאמצי� החיוביי� שנכונה היא לנקוט ולהשקיע 
 בשבירת 
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בהקשר , להעדפה המתקנת נודעת. קוו וביצירת מציאות חדשה ושוויונית�אטוסהסט
� המתוכנ� והמוכוו� �שכ� בקידומה המעשי ; ואפשר א% מכרעת, חשיבות רבה ,הזה 

יש לא רק משו� , לעבר העמדות שנשללו ממנה בעבר, של הקבוצה המופלית לרעה
 יצירתה של מציאות חדשה תיקו� עיוותיו המעשיי� של חוסר השוויו� אלא ג� משו�

שסופה להעביר מ� העול� ג� את שורשיה הנסתרי� של ההפליה ואת תוצאותיה 
המכוונת בעיקרה לתיקו� מעוות , בדר) זו עשויה פעולה של העדפה מתקנת. הנלוות
דוגמה פשוטה המובאת . לשרת תכלת כללית של הגשמת עקרו� השוויו�, נקודתי

 -human Affirmative action- shatutory interpretation"במאמר 
rightsמאת d. Greschner ו- .k namron)אשר פורס� ב� 812, 805)1985(. 

Can. B. Rev63( תיטיב להמחיש את הדבר: When a program is said to be 
aimed at remedying past acts of" ,collar occupations- 
discrimination, such as by bringing women into blue Presence of 
women will help break down generally the notion that such it 
necessarily is preventing future acts of discrimination because the 
Within that workplace which resulted in the past discrimination 
against work is man's work and more specifically, will help change 
the practices Women. From the other perspective, whin a program 

is said to be aimed Again by bringing women into( , it necessarily 
is also remedying past acts of at preventing future acts of 

discrimination)collar occupations- blue . Discrimination because 
women as a group suffered from the"discrimination and are now 

benefitting from the programנסיבות העני�"וסייג " ביטוי ההול�" מבח� ה" 
על רקע הדברי� הללו נשוב לשאלות שבה� חלוקי� בעלי הדי� ושאות� הגדרנו 26.

מה טיב החובה המוטלת : ראשונה הטעונה בירור היאהשאלה ה. לעיל11בסו% פיסקה 
לחוק החברות ) ב(א18לפי סעי% ) על הממשלה, ולפי העניי�(על השר המוסמ) 

התשובה לשאלה זו נובעת מפרשנות� של שני מושגי מפתח בלשו� ? הממשלתיות
 הקובע את אמת המידה להעדפה המתקנת שעל �" לייצוג ביטוי הול� "�האחד : הסעי%
 המציב סייג לחובת �" ככל שנית� בנסיבות העני� "�והשני ; וטל על השר לפעולפיה מ

 .בכל מינוי ומינוי, הלכה למעשה, השר לקיי� אמת מידה זו

 כי בא% אחד מ� הגופי� נושא, 6�1כוח המשיבי� �לנוכח הסכמתה של באת27.
ע תשובה ממצה אינני רואה צור) להצי, לייצוג� של נשי�" ביטוי הול�"ענייננו לא נית� 

מפי עוזרו (ולאור האמור בתצהיר התשובה שהוגש לנו , ע� זאת. למהותו של מושג זה
א 18ידי השר ליישו� הוראתו של סעי% �בדבר הנוהל שהותווה על) של שר האוצר

כי , מקובל עליי: אבקש להעיר כלהל�, )לעיל9הובאו בפיסקה , כלשונ�, דברי המצהיר(
  ייחסו לייצוג� בהרכב דירקטוריו� של בהת�" ביטוי הול�"המושג 
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אי�  כי, משמע. פי נסיבותיו המיוחדות של המקרה� טעו� פירוש על�בני שני המיני� 
המדובר בקביעת מכסות שוות או בקבעת מכסות כלשה� לייצוג� של גברי� מזה ושל 

 ששיעורו הראוי צרי), אלא המדובר במת� ייצוג יחסי לכל אחד מ� המיני�; נשי� מזה
הממשלתי או , מטרותיו וצרכיו המיוחדי� של התאגיד, פי אופיו�להיקבע על
מבני , פי ההתפלגות של המועמדי� המצויי��ועל, שעניינו עומד על הפרק, הסטטוטורי
אפשר שהמסקנה הנגזרת . המתאימי� לכהונה הספציפית המבוקשת, שני המיני�

קות מת� משקל יתר לבני אחד שבהיעדר נסיבות מוכחות המצדי, מנקודת מוצא זו הינה
ככלל , א). כמחייב מת� ייצוג שווה לגברי� ולנשי�" ביטוי הול�"יש לפרש , המיני�

יש להיזהר מפני השתרשותה של תפיסה הגורסת כי מת� ייצוג כלשהו לנשי� , ובמיוחד
פי �על, ידי שר האוצר�הנוהל שהותווה על. עשוי להיחשב כמת� ביטוי הול� לייצוג�

שכ� מ� האמור ; לוקה בדיוק בפג� זה, תצהיר התשובה שהוגש מטעמוהאמור ב
כי השר הנחה את עצמו לשקול את מינויה של אישה לדירקטוריו� של , בתצהיר עולה

חברה ממשלתית רק משנוכח כי בהרכבו הקיי� של הדירקטוריו� המסוי� לא מכהנת א% 
 הפנויי� האחרוני� אישה וכשהמינוי העומד על הפרק הוא לאחד משלושת המקומות

כי נוהל זה איננו מתיישב ע� , ראוי אפוא להטעי�. במכסת הדירקטורי� הכוללת
 ולא מת� ביטוי �המחיית מת� ביטוי הול� , א18התפיסה שביסוד הוראתו של סעי% 

 .לייצוג� של נשי�כלשהו 

 

 ."ככל שנית� בנסיבות העני�"ומכא� למהות הסייג 28.

י� חובה למנות דירקטורי� מקרב בני המי� שאינו מטיל על השר) ב(א18סעי% 
עד להשגת ביטוי הול� לייצוג� של בני שני המיני� בהרכב , מיוצג באופ� הול�

השרי� מסויגת  שכ� תחולתה על, חובה זו אינה מוחלטת אלא יחסית. הדירקטוריו�
 בקביעתו של סייג זה ביקש המחוקק". ככל שנית� בנסיבות העני�: "במילות הסעי%

, חיוב להעדפה מתקנת מחד גיסא: לאז� בי� שני אינטרסי� העלולי� להיות מנוגדי�
א) מה . וקיומ� של אילוצי� הנובעי� מ� האפשרויות המעשיות הקיימות מאיד) גיסא

פשיטא שא� לכהונה מסוימת אי� א% מועמדת המקיימת את ? גדרו של האיזו� הראוי
שמינויה , לאמור, י מתקיימי� תנאי הסייגקל יהיה לקבוע כ, תנאי הכשירות ההכרחיי�

כשה� המועמדי� וה� המועמדות , א) מה הדי�. של אישה איננו אפשרי בנסיבות העניי�
אלא שכישוריה של א% אחת מ� , לכהונה פלונית ניחני� בכל הכישורי� ההכרחיי�

 כלו� ג� במקרה כזה נית�? המועמדות אינ� מגיעי� לרמת כישוריו של אחד המועמדי�
שביחס לכל שאר המועמדי� , שאי� מנוס מפני העדפתו של המועמד, יהיה לקבוע

כו העותרת הציעה להשיב לשאלה זו �יצוי� שבאת? והמועמדות הינו הטוב ביותר
שבתנאי� של שוויו� ,  אי� משמעה אלא זאת� טענה �העדפה מתקנת לנשי� . בחיוב

, א). על פני מינוי של גבריש להעדי% מינוי של אישה , מוחלט בכל יתר הנתוני�
התולה את ההכרעה בנסיבותיו , מבכר הייתי לאמ( מבח� גמיש יותר, כשלעצמי

תו) בחינת הרלוואנטיות שיש בהקשר האמור ליתרונו , המיוחדות של כל מקרה נתו�
, כ). על רקע ההכרה במרכזיותו של עקרו� ההעדפה המתקנת, היחסי של המועמד

נובע מהיותו בעל ניסיו� מעשי ,  על פני מועמדת מתחרהא� יתרונו של מועמד, למשל
נוטה הייתי להכשיר את ההתחשבות , עשיר במיוחד בכהונה בדירקטוריוני� שוני�

 רק א� היה , כבשיקול המצדיק את העדפתו, בניסיונו של המועמד
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 ניסיונו העשיר של המועמד מהווה שיקול רלוואנטי בעל, בנסיבות העניי�, מוכח כי
שבהרכב הקיי� של הדירקטוריו� מכהני� דירקטורי� מנוסי� , כגו�;  מיוחדמשקל

. מעטי� ומטע� זה נודעת חשיבות מיוחדת לצירופו של דירקטור שהוא עתיר ניסיו�
. חר% היותה מנוסה פחות, ראוי לכאורה לבחור במועמדת, שא� לא אלה פני הדברי�

ות חברתית שבה הופלו נשי� במציא, שכ�; טע� הדבר נובע מעקרו� ההעדפה המתקנת
העדפ� של . יהיה זה א) טבעי שיימצאו יותר גברי� מנשי� שהינ� בעלי ניסיו� ניהולי

עלולה , בשל היות� בעלי ניסיו� מעשי רב ומגוו� יותר, על פני מועמדות, מועמדי�
א נועד 18שסעי% , לקיי� בעינ� לאור) ימי� ושני� אות� מודלי� של הפליית נשי�

לא למותר להוסי% כי אות� שיקולי� עצמ� עשויי� להעמיד . � העול�להעביר� מ
שעל פיה יחליט שר כי בנסיבות העניי� לא נית� למנות , במבח� ג� את הגדרת הכישורי�

שעל פיה� החליט השר להעדי% מינויו של , א� יימצא שתנאי הכשירות: לאמור. אישה
אפשר וראוי שייקבע כי הסייג , אינ� רלוואנטיי� למילויה של הכהונה המסוימת, גבר

 .אינו חל ושהופרה החובה להעדי% מינוי של אישה

כי באיזו� הפנימי בי� חובת השרי� להעדי% מינוי� של נשי� , בעיקר יש להטעי�29.
יש לית� , לבי� היק% ההתחשבות במגבלות שבמסגרת� מוטל על השרי� למלא חובה זו

כי חובת ההעדפה בשיקולי המינוי , זכוריש ל. משקל בכורה לחובת ההעדפה של נשי�
עשוי לחול ) המשחרר את השר הממנה מ� החובה האמורה(בעוד שהסייג , היא כללית

 .בה� קיו� החובה אינו אפשרי, רק במקרי� חריגי�

שהנטל להוכיח כי בנסיבותיו של מקרה , מסקנה נוספת המתחייבת מכא� היא30.
כדי . נטל זה איננו קל. ל שכמו של השר הממנהרוב( ע, פלוני לא היה נית� למנות אישה

לשאתו מוטל על השר הממנה להראות כי בד את האפשרות למנות מועמדת מתאימה 
. א% חובת הבדיקה החלה עליו אינה קלה. א) נוכח כי בנסיבות העניי� הדבר אינו נית�

. כדי לעמוד בה מוטל על השר לנקוט אמצעי� סבירי� לאיתורה של מועמדת מתאימה
מקו� שעליו למנות דירקטור מקרב . היק% האמצעי� תלוי בסוג המינוי העומד על הפרק

תקי% הבדיקה את כלל העובדות במשרדו שלכאורה הינ� בעלות , עובדי משרדו
, וא� בידו לבחור את המועמד מקרב הציבור הרחב. הכישורי� הראשוניי� הנדרשי�

רב� עשויה להימצא המועמדת חייבת בדיקתו להתייחס למיגזרי האוכלוסיה שבק
אי� משמעות הדבר שעל השר לחתור בכל מחיר לאיתורה של מועמדת . הנאותה

א) הוא ג� לא ייצא ידי חובתו בעריכת . אלמונית שהינה בעלת הכישורי� הדרושי�
לש� מילוי חובתו כיאות עליו לנקוט אמצעי� . אחר מועמדת כלשהי" פורמאלי"חיפוש 

לש� כ) אי� זה מ� . לאיתורה ולמינויה של מועמדת ראויהסבירי� שמטרת� להביא 
אלא ג� בגופי ציבור חיצוניי� , לא רק בעוזריו וביועציו, הנמנע שהשר יסתייע

איגודי� , לשכות והסתדרויות של בעלי מקצועות חופשיי�, כהתאחדויות של עוסקי�(
קצועיי� וכ� בגורמי� מ) עמותות של נשי� וכדומה, האוניברסיטאות, מקצועיי�

שיש ביד� המידע , )כדוגמת היועצת למעמד האישה במשרד ראש הממשלה(
הרלוואנטי הדרוש לו והעשויי� להציע מועמדות שהינ� בעלות הכישורי� הדרושי� 

 .למינויי� כאלה ואחרי�
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  המינויי� נושא העתירות

את ) קיימה הממשלה, ולפי העניי�(כלו� במינויי� נושא העתירות קיימו השרי� 31.
חוששני שלשאלה זו עליי להשיב ? )ב(א18החובה שהייתה מוטלת עליה� לפי סעי% 

 .בשלילה

לא עוררה שאלה זו מחלוקת של " בתי הזיקוק"יצוי� שבפרשת מינוי הדירקטורי� ב
פי החלטה משותפת של שר האוצר ושל שר האנרגיה �מינויי� אלה נעשו על. ממש

כי ההצעה למנות , השרי� עולהמתצהירי התשובה שהוגשו מטע� . והתשתית
וכי שר , כדירקטורי� את מר קשוב ואת מר וגנר הייתה של שר האנרגיה והתשתית

שלקראת ההחלטה בדבר , כ� עולה מ� התצהירי�. האוצר סמ) את ידיו על הצעה זו
איש מ� השרי� הממני� לא נת� את דעתו לקיו� החובה , מינוי הדירקטורי� האמורי�

ג� א� , שכ�; כ) הדבר א% באשר לשר האוצר. י% מינוי� של נשי�המוטלת עליו להעד
הרי , פי הנוהל שאותו התווה לפעולת עוזרו�נניח כי בנושא זה הנחה השר את עצמו על

הרי א% בקיומו ככתבו לא היה , ושעליו כבר עמדתי, לנוכח הפג� שבו לוקה נוהל זה
שבתצהיר , והתשתיתוכ) הדבר ג� באשר לשר האנרגיה . משו� קיו� חובת השר
שלקראת המינויי� , כלולה הודאה מפורשת) ל שרדו"מפי מנכ(המשלי� שהוגש מטעמו 

 רשימה כזאת � כ) נטע� �שכ� , הנדוני� לא בח� השר רשימה של מועמדות מתאימות
שהוגש מטעמו , ג� מ� התצהיר הראשו�. עדיי� לא הייתה קיימת) המצויה בידיו כיו�(

משתמעת הודאה , ת מפי מנהל מינהל תכנו� וכלכלה במשרדושל שר האנרגיה והתשתי
נמנו השיקולי� שעל יסוד� החליט השר להציג את , כזכור, בתצהיר זה. דומה

בתצהיר זה אמנ� נאמר כי השר ער לצור) . מועמדויותיה� של מר קשוב ושל מר וגנר
� אלה א) דברי, "בתי הזיקוק"להציג מועמדות של אישה לחברות בדירקטוריו� של 

כי לקראת מילוי שני המקומות הפנויי� הנותרי� , לאמור, נאמרו כצופי� פני עתיד
). מינוי אישה ולא מינוי נשי�: ודוק(בדירקטוריו� זה אכ� שוקל השר מינוי של אישה 

ששר האוצר ושר , המסקנה הפשוטה והברורה המתחייבת מתצהירי התשובה היא
לדירקטוריו� של , של שני דירקטורי� חדשי�האנרגיה והתשתית החליטו על מינוייה� 
בלי לתת את דעת� לקיו� החובה המוטלת , חברה ממשלתית שחברי� בו גברי� בלבד

 .להעדי% מינוי� של נשי�, )ב(א18לפי סעי% , עליה�

מתחייבת ג� באשר למינויו ) ב(א18קיו� הוראתו של סעי% �המסקנה בדבר אי32.
 .לי� והרכבותשל מר חייק כחבר במועצת רשות הנמ

במינוי זה היו מעורבי� שר התעשייה והמסחר אשר בחר במר חייק כמועמדו 
אשר  והממשלה, שר התחבורה שהביא את הצעת המינוי לפני הממשלה, לכהונה זו

מ� העובדות המצויות לפנינו לא נובע כי שר התחבורה או . החליטה על המינוי
ואילו שר התעשייה והמסחר . ל אישההממשלה נתנו את דעת� לחובת� להעדי% מינוי ש

�, כי הואיל ובידו להמלי( על מינוי מועמד אחד בלבד,  סבר� כעולה מתצהיר תשובתו 
  האמור להיבחר
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המועמד הטוב ביותר והמתאי� "די לו שיבחר במי שלדעתו הינו , מקרב עובדי משרדו
 הדבר שבחירתו טבעי, סבר השר, פי מבח� זה�על". ביותר לתפקיד מקרב עובדי המשרד

כי עשרי� וחמש העובדות , וא% שהשר לא חלק על טענת העותרת. תיפול על מר חייק
לא נאמר בתצהירו , הנמנות ע� הסגל הבכיר של משרדו ניחנות א% ה� בכישורי� טובי�

כי לדידו לא , מ� האמור בתצהירו נובע, אדרבה. כי הוא שקל את מועמדותה של מי מה�
נכו� אני . גישה זו אי� בידי לאשר. ול מועמדויות אחרות כלשה�הייתה עליו חובה לשק

שבקיאותו הרבה והמיוחדת של מר חייק בתחומי , אמנ� לקבל כמוכחת את הטענה
, לדידי, א). פעולתה של רשות הנמלי� והרכבות היוותה שיקול חשוב וענייני לבחירתו

 העובדות הבכירו לא היה השר רשאי להכריע את גורל הבחירה בטר� בדק א� בקרב
אי� די . במשרדו מצויה מועמדת שהינה בעלת כישורי� טובי� למילוי הכהונה האמורה

, כי שו� עובדת במשרדו אינה עשויה להתחרות במר חייק) או א% ידע(בכ) שהשר הניח 
אפשר שהיה , אילו בדק. בכל הנוגע להיק% ועומק הבקיאות בפעילויותיה של הרשות

א% א� בקיאותה (ועיות המעולות של מועמדת פלונית מגלה שסגולותיה המקצ
בהערכה , הופכי� אותה) בפעילויות הרשות אינה משתווה לזו שבה ניח� מר חייק

 .למועמדת שסיכוייה למלא בהצלחה כהונה זו אינ� פחותי�, כוללת

ובלעדיה לא , הייתה בגדר חובתו של שר התעשייה והמסחר, כאמור, עריכת בדיקה
בהתייחסה לנציג של משרדו .  להשלי� את הלי) הבחירה של מועמדוהיה השר רשאי

ע� זאת יש להטעי� כי החובה . במועצת הרשות נודעה להחלטתו חשיבות מכרעת
, הייתה מוטלת ג� על שר התחבורה, א� בדיקה כזאת אכ� נערכה, מבעוד מועד, לברר

וכ� ג� על , עת נתבקש להביא את ההצעה למינויו של מר חייק להחלטת הממשלה
 .קוד� שהחליטה לסמו) את ידיה על ההצעה ולאשר את המינוי, הממשלה

 

 הפג� והסעד

חלה על השרי� חובה להעדי% מינוי של אישה לכל אחת ) ב(א18פי סעי% �על33.
כי א% באחת מ� הכהונות כלל לא נשקלה האפשרות , ממה שהובא עולה. מ� הכהונות

משיקול שהחוק מקנה לו מעמד של עדיפות כיוו� שהמדובר בהתעלמת . למנות אישה
 .חוקיות ברורה וגלויה�מתחייבת המסקנה שהחלטות השרי� לוקות באי, מפורשת

עמדת העותרת היא כי המינויי� ? מה די� המינויי� שנעשו על יסוד החלטות אלו
שנדרשה לכ) בטיעונה , 6�1כוח המשיבי� �באת. אינ� כדי� ולפיכ) דינ� להיבטל

ע� זאת טענה כי . לקה שהפג� הדבק בהחלטות אכ� מקי� עילת בטלותלא ח, החלופי
שמטרתו להעמיד את , בנסיבות העניי� יש להסתפק בהענקת סעד הצהרתי בלבד

והשרי� על שגגותיה� ולהנחות� בדבר דרכי הפעלתה של הוראת סעי%  הממשלה
מנו שכבר נ(שלושת הטעמי� שבה� ביקשה להצדיק עמדה זו . לעתיד לבוא) ב(א18

, כי המדובר בהוראת חוק חדשה וחדשנית, ראשית: היו כזכור אלה) לעיל12בפיסקה 
מודעות� המספקת -יישומה במקרי� הנדוני� יש לייחס לשגגת השרי� ולאי�שאת אי

  ;למהות החובה שהוטלה עליה� ולהיקפה
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ולפיכ) בהשארת מינוייה� על , כי המועמדי� אשר מונו ה� מוכשרי� וראויי�, שנית
כי ביטול� בדיעבד של המינויי� יפגע בכל אחד , ושלישית; נ� אי� כדי לפגוע בציבורכ

 .מ� המועמדי� אשר מונו ויפר את הכלל שאי� מתקני� עוול בעוול

אשר  ,ענייננו בהחלטות מינהליות. הוא ע� העותרת, לטעמי, הדי� במחלוקת זו34.
ידי מליאת �אחד המקרי� עלוב, ידי הרמה הבכירה ביותר השרי� המוסמכי��נתקבלו על
אמנ� המדובר . תו) התעלמות מוחלטת מקיומה של הוראת חוק מפורשת, )הממשלה

אפשר שלא להבחי� בחשיבות �א) אי, בהוראת חוק חדשה המנהיגה נורמה חדשנית
שוויו� בפועל לנשי� במיגזר משקי הנתו� : המטרה שהחוק הנדו� נועד להגשימה

באמת המידה של העדפה , א� שא% החידושמכ. לשליטתה המלאה של הממשלה
שכ� , ואולי ההפ) הוא הנכו�. איננו גורע מחומרת המחדל לפעול בהתא� לחוק, מתקנת

דווקא אימוצו של אמצעי מיוחד זה צרי) היה שיעמיד את השרי� על רמת החשיבות 
. ועל מידת הדחיפות שבה� ראה המחוקק את הצור) לתק� את עיוותי ההפליה של נשי�

א� , אדרבה. אי� כל משמעות לטענה שההחלטות הפגומות היו פרי של שגגה, �לכ
מודעות� הנטענת של �באה אי, נדרשה ראיה נוספת לחיוניות אכיפתו של חוק זה

: לא זו א% זו. והעמידה את הראיה הנדרשת, פי מצוותו�השרי� לחובת� לפעול על
ותצהירי התשובה , מינויי�תפיסת הנוהל שהתווה שר האוצר בעקבות קבלתו של חוק ה

, א) מחזקי� את ההערכה שמהות החובה המוטלת על השרי�, שהוגשו בעתירות אלו
, קוו�כבר עמדנו על הסכנה שבשמירה על הסטאטוס. טר� הובנה כראוי, )ב(א18לפי 

מכא� . ויש יסוד ממשי לחשוש שכל ויתור על קיו� מצוות החוק יעודד מגמה שלילית זו
וטלת חובה לשנס את מותניו ולאכו% את מימושה של הנורמה שעל בית המשפט מ

 .החדשה

כאילו השארת , 6�1כוח המשיבי� �מניה וביה מתחייב שג� טעמה השני של באת
קיו� החוק פוגע �לכ) שאי. דינו להידחות, המינויי� שנעשו על כנ� לא תפגע בציבור

, � אשר נתמנו ה�ובעובדה שהמועמדי; בעניינו של הציבור אי� צור) להביא ראיה
אנשי� מוכשרי� וראויי� אי� כדי לגרוע מ� הפגיעה שנפגע עניינו של , כשלעצמ�

: כ��על�יתר. חוקיות�הציבור מעצ� קיומ� של הליכי בחירה ומינוי אשר נפגמו באי
מוטל על השרי� , שככל שהדבר נית� בנסיבות העניי�, המטרה המוכתבת בחוק היא

וא% בדיעבד לא באה ; ויי� שנעשו לא הגשימו מטרה זוהמינ. להעדי% מינוי של אישה
לא היו התוצאות , שג� אילו קוימו הליכי המינוי כמצוות החוק, מצד המשיבי� ראיה

 .בשל היעדר אפשרות למנות אישה לאיזו מ� הכהונות, משתנות) או חלק�(

שביטול המינויי� יפגע במועמדי� שנתמנו ואשר כבר החלו , נותרה הטענה35.
 .� בתפקידיה�לכה

 

 כביטויו של השופט ברנזו�" (אי� מתקני� עוול בעוול"משמעות הכלל שלפיו 
) 31' בעמ, ]13[' החקלאות ואח�שר' נ' מ ואח" בית אריזה רחובות בע292/61צ "בבג

�שא% א� נפל פג� במעשה ,  לכאורה היא� שעליו משליכי� המשיבי� את יהב� 
  לא ,המינהלי
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דומה שבעבר נטה . לב�הביטול יפגע בצדדי� שלישיי� תמייבוטל תוק% המעשה א� 
ושאלת צדקתו של הביטול אכ� , משפט זה לייחס לכלל האמור משקל מכריע�בית

, 199/86צ "ראה החלטת השופט מל( בבשג(לאורו , בכמה הזדמנויות, נבחנה
, ]14[' שר התיירות ואח' מ נ"אמיר חברה להוצאה לאור בע) 281/86צ "בג(205

המייחסת לכלל זה משקל , ואול� גישה זו). 531' כתאות המאוזכרות בעמוהאסמ
לב יש �שאת חשש הפגיעה בצדדי� תמי, הדי� הנוהג גרס. אינה מקובלת עוד, מכריע

במסגרת האיזו� של ) כפי משקלו הראוי בנסיבותיו של המקרה הנתו�(להביא בחשבו� 
 מכובד משקלו של כל אחד מ� אמת המידה לאיזו� נגזרת. כלל השיקולי� הרלוואנטיי�

 בעיקר �הנטייה שהשתרשה . השיקולי� הנגדיי� בנסיבותיו של המקרה הנתו�
 היא להורות על ביטולו של המעשה �כשהמדובר במעשה מינהלי הלוקה בפג� חמור 

המינהלי תו) ניסיו� לצמצ� ככל האפשר את הפגיעה בצדדי� שלישיי� אשר הסתמכו 
, 5023/91צ " האיזו� בכגו� דא עמד הנשיא שמגר בבגעל שיקולי. לב�עליו בתו�

שבו נפסק לבטל החלטה  ,]15[ 'שר הבינוי והשיכו� ואח' נ' פורז ואח5438, 5409
' בעמ, להל� דבריו. תו) השארת� בעינ� של חלק מתוצאותיה, מינהלית פגומה

804�805: 

 אחשיבותה של המגמה שלא לאשרר פעולות פסולות היא בכ) שהי, כמוסבר"
שהכוח לאגו% , מונעת הפקת תועלת ממעשה פסול ומונעת היווצרות ההרגשה בציבור

 .על החובה לקיימ�, הלכה למעשה, או לעקו% את הנהלי� התקיני� גובר

בי� המגמה לקיי� מינהל שלטוני תקי� ולמנוע שימוש , במקרה כגו� זה, יש לאז�
י� מעשהו לפני פתיחת שהשל, לב�לרעה בסמכות לבי� הרצו� שלא לפגוע בגור� ת�

 .ההליכי�

לב מונעת את התוצאה הבלתי �המגמה הנגדית של הכרה במעשה העשוי בתו�
 ."ידי עוול אחר לגבי מי שלא חטא�רצויה של תיקו� עוול אחד על

, ]16[' ממשלת ישראל ואח'  פורז נ2994/90צ "דוגמה נוספת היא פרשתו של בג
יחידות  תכניות חירו� לבניית( שעת חירו� שבו נית� צו המכריז על בטלות� של תקנות

א) נמצאו שיקולי� כבדי משקל להשעות את פועלו של הצו , 1990��"תש, )דיור
וכ� , לב בהסתמ) על התקנות להיער) מחדש�במטרה לאפשר לגורמי� שפעלו בתו�

ראה דברי (לית� לכנסת שהות לשקול חקיקה חדשה להכשרת הפעולות שכבר בוצעו 
 .)323' בעמ, ש�, �לוי' השופט ש

עיריית 4235, 2918/93צ "פרשתו של בג, בהקשר האמור, עוד ראוי שתיזכר
' ממשלת ישראל ואח' נ' המועצה המקומית אריאל ואח; מדינת ישראל' גת נ�קרית

, משנפסלה החלטת ממשלה בדבר סיווג� מחדש של ערי פיתוח ושל אזורי פיתוח]: 17[
נחלקו דעות , 1988�ח"תשמ, י ואזורי פיתוחבשל היותה מנוגדת להוראות חוק ער

כשלעצמי . המצדיקי� השעיית תוקפו של צו הביטול לעניי� קיו� טעמי�, השופטי�
  כי דר), בדעת מיעוט, סברתי
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כשעניינו של הצו הוא בשימת ק( , אינה פתוחה בפני בית המשפט"השעיית התוק% 
; )845' בעמ, ש�" (מובהקתחוקיות ברורה ו�להסדר שנקבע לגביו כי הוא לוקה באי

א) חבריי . כי נסיבות העניי� הנדו� אינ� מצדיקות השעיית תוק% הצו, ומכל מקו�
כי ביטולה המיידי של החלטת , קבעו) השופט גולדברג והשופטת דורנר(הנכבדי� 

להשעות , ברוב דעות, לפיכ) פסקנו. הממשלה עלולה לפגוע ביישובי� שהסתמכו עליה
לא כא� המקו� להיכנס לפרטי המחלוקת הזאת .  ארבעה חודשי�את תוק% הצו למש)

ע� ). 748�746' בעמ, ל"בספרו הנ, ברק' ראה לעניי� זה את האמור בספרו של פרופ(
, הטעימה היטב, אשר ביטאה את דעת הרוב בנושא זה, זאת אציי� כי ג� השופטת דורנר

פט בהפעילו את ראש וראשו� לאינטרסי� שבה� יתחשב בית המש"כי , 848' בעמ
הוא האינטרס , דעתו לעניי� קביעת� של תוצאות ההפרה והסעדי� שבגינה�שיקול

ומשקלו של אינטרס זה יעלה ככל שהפרת החוק הייתה מהותית ; שבהשלטת החוק
רק במקרי� מיוחדי� לא יפסוק בית המשפט על ביטולה לאלתר של "וכי , "וחמורה יור

 ."פעולה מינהלית שנפגמה בפג� מהותי

כי ג� לשיטה זו אי� המינויי� נושא העתירות שלפנינו יכולי� , בכל הכבוד, נראה לי
מה ג� שבקשת המשיבי� אינה להשעיית תוקפו של הביטול לפרק זמ� מוגבל ; לעמוד

אלא להשארת� על כנ� , )נראה כמתקבל על הדעת, בנסיבות העניי�, דבר שכשלעצמו(
  שביטול המינויי� יפגע בכל אחד מ�אינני מתעל� מכ). של ההחלטות הפגומות

א) האינטרס העיקרי העומד על הפרק . יש כמוב� להצטער ועל פגיעה זו, הדירקטורי�
שעל חשיבותה , א לחוק החברות הממשלתיות18הוא יישומה למעשה של הוראת סעי% 

 .ואינטרס חשוב זה מכריע את הכ%; המיוחדת עמדנו בהרחבה

שבשתי העתירות יש לעשות צו מוחלט , א אפואהתוצאה המתחייבת לדעתי הי36.
המבטל את המינויי� אשר נעשו והמחייב את השרי� הנוגעי� בדבר לפתוח בהליכי 

אשוב . לחוק החברות הממשלתיות) ב(א18תו) קיו� מצוותו של סעי% , המינוי מחדש
. כי באיש מ� הדירקטורי� שמינוייה� מתבטלי� לא נמצא שמ( של דופי אישי, ואטעי�

דיננו כדי לחסו� בפני מי מה� את הדר) להתמנות כדירקטור �לפיכ) לא יהיה בפסק
 ובהימלא תנאי החוק �שבהליכי המינוי החדשי� , כ� אפשרי הדבר. בחברה ממשלתית

לש� .  ישוב מי מה� וימונה לאותה כהונה שלה נתמנה בעקבות ההלי) הקוד��לכ) 
ושל מועצת " בתי הזיקוק"דירקטוריו� מניעת הפרעה לסדירות ולתקינות בפעילות� של 

אפשרות וטע� להורות כי הצו , בנסיבות העניי�, רואה אני, רשות הנמלי� והרכבות
 31.12.94.המוחלט הנעשה בעתירות ייכנס לתוקפו ביו� 

בסכו� , בשתי העתירות, ראוי שנחייב את המדינה לשאת בהוצאות העותרת, לדידי
 .ח"ש10 ,000כולל של 

כדי להגיע לתוצאה , אי� אני רואה צור), ע� זאת. אני מסכי�: מירז' השופט י
 .כבוד האד� וחירותו: יסוד�להסתמ) על חוק, השופט מצא, שאליה הגיע חברי
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 מקובל מאז ומתמיד שהוא. עקרו� השוויו� יש לו שורשי� עמוקי� במשפט ישראל
 .יטוי ברורההכרזה על הקמת המדינה נתנה לכ) ב. אחד מערכי היסוד של המדינה

ובית המשפט הסתמ) על הכרזה זאת ועל מקורות נוספי� כדי לקבוע שעקרו� 
, וכ) ג� בשוויו� בי� המיני�, כ) בדר) כלל. השוויו� הוא כלל מנחה בפרשנות חוקי�

בהקשר של , לדוגמה, הנה. בהכרזה על הקמת המדינה, בי� היתר, שא% הוא מעוג�
 :331' בעמ, ]6[1/88, 953/87צ "ט ברק בבגדברי� שאמר השופ, שוויו� בי� המיני�

 ".מבי� ערכי היסוד של השיטה מקובל ומוכר הוא הער) בדבר השוויו�"

 

 :333' ובעמ

ביקשו , עלינו להנח כי בחוקק� את חוק שירותי הדת ואת התקנות..."
עלינו ... המחוקק הראשי ומחוקק המשנה לקיי� את עקרו� השוויו�

 להפעיל את סמכות חקיקת המשנה בדר) לפרש סמכות זו באופ� שאי�
 ".הפוגעת בעקרו� השוויו�

 מכא� שאי�. והשופט מצא הבהיר אות� הבהר היטב, דברי� אלה ה� מ� המוסכמות
א לחוק 18לצור) הפרשנות של סעי% , לנו אלא לייש� אות� על המקרה שלפנינו

 .ואיד) זיל גמור. החברות הממשלתיות

כבוד האד� : יסוד�קיבל ביטוי רב עוצמה בחוק, שניככלל פר, עקרו� השוויו�, אכ�
 :לחוק יסוד זה אומר כ)1סעי% . וחירותו

, זכויות היסוד של האד� בישראל מושתתות על ההכרה בער) האד�"
וה� יכובדו ברוח העקרונות שבהכרזה , חורי��בקדושת חייו ובהיותו ב�

 ."על הקמת מדינת ישראל

, האד� ככל שה� נוגעי� לזכויות היסוד של, י�כי החוק, בי� היתר, סעי% זה אומר
 .ובכלל זה עקרו� השוויו�, יפורשו ברוח העקרונות שבהכרזה על הקמת המדינה

 .שהרי כ) נהגנו מאז ומתמיד, א) זוהי רק הצהרה נאה שבפועל אינה מחדשת דבר

כי עקרו� , א% כי לא בלשו� החלטית, הוא אומר. אומר יותר מזה, השופט מצא, חברי
, "כחלק מ� הער) של כבוד האד�"כבוד האד� וחירותו : יסוד�שוויו� נכלל בחוקה

באמצעות , ולפיכ) הועלה עיקרו� זה, שהוא זכות מ� הזכויות המעוגנות בחוק יסוד זה
 -22 1ראו פיסקאות ". 'חוקית�על, למדרגה נורמאטיבית חוקתית'", חוק היסוד

כבוד : יסוד� מה משמעות הדבר שחוקוכי. אלה ה� דברי� מרחיקי לכת. לפסק הדי�24
אי� לכ) משמעות , כאמור? האד� וחירותו העלה את עקרו� השוויו� למדרגה על חוקית

שכ� כ) הוא הדי� א% לפני חוק היסוד , מעשית בכל הנוגע לפרשנות חוק או ליישו� חוק
שמעתה עקרו� השוויו� : יש לכ) משמעות מעשית אחת בלבד, אמור מעתה. ומחוצה לו

הוא יכול , לשו� אחר. כול לשמש את בית המשפט לביקורת החוקתיות של חוקי�י
 לשמש בידי בית 
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ושאלה היא א� . המשפט עילה לפסול חוק חדש שאינו מתיישב ע� עקרו� השוויו�
 .אמנ� זו כוונת החוק

כבוד האד� וחירותו מפוזרות אימרות אגב המוצאות : יסוד�בפסיקה שלאחר חוק
יש . וכ) ג� בספרות המשפטית. בעיקר כ) בזכות לכבוד. היסודפני� הרבה בחוק 

ויש , יש המגלי� בו את חופש הביטוי, המוצאי� בכבוד האד� את עקרו� השוויו�
מי שמקב( את האמרות . התולי� בו זכויות יסוד אחרות שלא בא זכר� בחוק היסוד

וכי , רגל אחתכל התורה כולה על , כביכול, האלה יכול להתרש� כי כבוד האד� הוא
 .הפו) בו והפו) בו דכולא בו, כמאמר חכמי�, נית� לומר עליו

מפני אימרות אגב המוצאות דרכ� בי� , בהקשר זה, ואילו אני מבקש להזהיר עצמי
ללא דיו� עמוק לגופו של עניי� , בנושא עקרוני ויסודי כל כ), השורות של פסקי הדי�

מוטב , ועד שיתעורר הצור),  צור) בכ)אני סבור כי א� אי�. כחלק מתחייב של הפסק
 .בבחינת אל תעירו ואל תעוררו עד שתחפ(. דיה לבעיה בשעתה. שלא להתחייב

אי� כלל צור) לומר כי עקרו� השוויו� הוא בגדר זכות יסוד , לדעתי, במקרה זה
, לכ� ,וכי יש לו, כחלק מ� הזכות לכבוד, כבוד האד� וחירותו: יסוד�המעוגנת בחוק

א 18ואילו כעת די לנו בכ) שסעי% . ימי� יגידו, הוא או לא א� כ). חוקי�מעמד על
, במשמעות של העדפה מתקנת, לחוק החברות הממשלתיות קובע את הזכות לשוויו�

 .ובית המשפט רק מפרש ומייש� סעי% זה בדר) המקובלת עליו מקדמת דנא

 .השופט מצא, על הבסיס הזה אני מסכי� לפסק הדי� של חברי

 

 פתח דבר1.: קדמי' ט יהשופ

�בפסק, השופט מצא, לצערי לא אוכל להצטר% לתוצאה שאליה הגיע חברי הנכבד
 .מקובלי� עליי, בתור שכאלה, פי שהעקרונות המוצגי� בו�על�א%, דינו המאל%

: שלה� השלכה על התוצאה אליה הגיע, דינו של חברי�שתי הסתייגויות מצדי לפסק
ל החובה המוטלת על השרי� הממני� דירקטורי�  מתייחסת לדר) יישומה ש�האחת 

�והשנייה ; ) החוק�להל� (א לחוק החברות הממשלתות 18מכוח הוראות סעי%  
בנסיבות המיוחדות של המקרה , מתייחסת להשלכה שיש לאי העמידה בחובה האמורה

 .שהתברר לפנינו

 

 .להל� תידו� כל אחת משתי ההסתייגויות בנפרד

 

 חובה המוטלת על השרי� ה�א לחוק 18סעי% 2.

 

 כללי. א

, א לחוק18של סעי% ) ב(קט� � שבסעי%� על פניה �" מפעילה"ההוראה ה )1(
; לאותו סעי%) א(קט� �מגלמת בתוכה את טיבה ומשמעותה של החובה הקבועה בסעי%

  ,כאשר
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 .) הסייג�להל� " (ככל שנית� בנסיבות העני�: " הסייג� ומכריע �חשוב , לענייננו

�לשיטתי ". יפוג כוחו"שע� סיומה " תקופת מעבר"אינו מדבר ב) ב(קט� �י%סע )2( 
שכוחה עמה בכל זמ� ובכל דירקטוריו� שלגביו לא , "הוראת קבע"מציג ) ב(קט� �סעי%

 .)א(קט� �התקיימה החובה הקבועה בסעי%

 

 "נית� ביטוי הול�. "ב

 27פיסקה כמפורט ב - שלפיה, מקובלת עליי בהקשר זה עמדתו של חברי )1(

נסיבותיו "המתאימה את עצמה ל,  יש לביטוי זה משמעות גמישה�דינו �לפסק
אי� המדובר בקביעת מכסות שוות או בקביעת מכסות : "לאמור, "המיוחדות של המקרה

ששיעורו הראוי צרי) , אלא המדובר במת� ייצוג יחסי לכל אחד מ� המיני�... כלשה� 
פי ההתפלגות של �ועל... ו המיוחדי� של התאגיד מטרותיו וצרכי, פי אופיו�להיקבע על
 .'וגו..." המועמדי� 

ביטוי "של הבטחת " חובה יחסית"ל "הנ) א(קט� �קובע סעי%, במצב דברי� זה )2(
, כאמור" ביטוי הול�"והקביעה א� יש ; בכפו% לנסיבות המיוחדות של כל חברה" הול�

 .ר הממנהדעתו של הש�נתונה לשיקול, בדירקטוריו� זה או אחר

 - בשלב הראשו�: על השר לפעול בהקשר הנדו� כא� בשני שלבי�, לשיטתי )3(

לייצוג� של בני שני " ביטוי הול�"לבחו� א� אכ� אי� בדירקטוריו� שבו מדובר 
 עליו לבחו� א� �ורק במקו� שבו תשובתו היא בשלילה ; קט��המיני� כאמור בסעי%

 יש בידו למנות דירקטור ראוי �) ב(קט� �סעי% בכפו% לסייג האמור ב�" בנסיבות העני�"
 ".באופ� הול�"מבני המי� שאינו מיוצג בדירקטוריו� אותה עת 

 

 "ככל שנית� בנסיבות העני�. "ג

קט� �בסעי%  סייג לעניי� חובת המינוי הקבועה� לכל הדעות �אמירה זו קובעת  )1(
ובכישורי , צד אחד המדובר כא� בסייג הנעו( בדרישות התפקיד מ�ולשיטתי ; )א(

ג� במקו� שבו מגיע השר הממנה לכלל מסקנה כי , כ��על�אשר. המועמדי� מצד שני
 לא יועד% ב� המי� �לייצוג� של בני שני המיני� " ביטוי הול�"אי� בהרכב הדירקטוריו� 

ויש , א� בנסיבות העניי� דורש התפקיד כישורי� שאי� לו, שאינו מיוצג באופ� הול�
 .� האחרלמועמד ב� המי

 העמדה שהשתמעה. הלוז של העניי� נעו( באיור המועמדי�, במצב דברי� זה )2(

 שהגור� הממנה חייב לנקוט כל דר) אפשרית,  מטיעוני העותרת היא�לאוזניי  -
 ואילו לשיטתי; בכל מיגזרי האוכלוסיה, לאיתור מועמדי� מבני המי� שאינו מיוצג

 

 .שינהג בהקשר זה באורח סביר די לו -

   משני�רשאי לדעתי השר להסתפק בבחינת רשימות מועמדי� , ככלל, כ��על�אשר
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שעיסוק� קרוב לתיפקודה של החברה הנוגעת בדבר ,  מבי� עובדי משרדו�המיני� 
ואי� הוא חייב ; )לרבות עובדי� כאמור המועסקי� בגופי� הקשורי� בפעילות משרדו(

מחו( , דווקא" עובדות"שרי לאתר ולעשות כל מאמ( אפ" חיצוניי�"לפנות לגורמי� 
על השר הממנה מוטל ". עובד המשרד"ג� א� נית� למנות לתפקיד מי שאינו , למשרד

וכל עוד מצויה פעילותו במיתח� ; ולא מעבר לכ)" שקידה סבירה"לפעול בהקשר זה ב
 .איתורה של מועמדת זו או אחרת כדי לפגו� בחוקיות המינוי�לא יהיה באי, הסבירות

 בכל דר) אפשרית" העדר הייצוג ההול�"המוטלת על השר אינה לתק� את החובה 
  לפעול בדר) סבירה להבטחת שוויו� בבחירה בי� שני�אלא ; ובפרק הזמ� הקצר ביותר

. של בני המי� שאינו מיוצג באורח הול�" שקולי�"תו) העדפת מועמדי� , המיני�
לתיקו� המצב לא תבוא על  במידת הסבירות ותו) הקפדה ששמירת השוויו� �והכול 

 .חשבו� מידת ההתאמה של המועמד לדרישות המיוחדות של התפקיד

 

 סיכו� ביניי�. ד

 א לחוק מטיל על השר הממנה דירקטור לחברה ממשלתית לית� דעתו18סעי%  )1(
ביטוי " לחובתו לבחו� א� בדירקטוריו� המסוי� שבו מדובר יש �ראשית : לשניי� אלה

במקו� , ושנית; )במשמעות היחסית שהוצגה לעיל(בני שני המיני� לייצוג� של " הול�
 לחובתו להעדי% את המועמד ב� המי� שאינו מיוצג �כאמור " ביטוי הול�"שבו אי� 

במשמעות שהוצגה ) ('ק'  י�ההדגשה שלי " (ככל שנית� בנסיבות העני�", באופ� הול�
 ).לעיל

כי , ראשית: בטיח שניי� אלהלצורכי מילויה של החובה השנייה על השר לה )2(
" סבירה"אשר יאותרו בפעילות ) משני המיני�(תוכנה ותובאנה לפניו רשימות מועמדי� 

מקומו של מועמד " ייפקד"להבדיל מנקיטת כל האמצעי� כדי להבטיח שלא (בנסיבות 
כי במקו� שבו אי� מניעה מטעמי� של כישורי� אישיי� , ושנית; )כלשהו" אפשרי"

 יועד% המועמד הנמנה ע� המי� שאינו מיוצג � ורק במקו� כזה �קיד ודרישות התפ
 ."אופ� הול�"בדירקטוריו� ב

בא   כפי שהוא�" העדפה מתקנת"שאימו( העיקרו� של , אי� אני סבור, כאמור )3(
נקיטת כל " מחייב את יישומו במשמעות הקיצונית של �) ב(קט� �לכלל ביטוי בסעי%

כ� אי� לומר שדי בהצבעה �ועל;"המופלה"� מבני המי� לאיתור מועמדי" דר) אפשרית
כלשהי כדי להשמיט את הבסיס מתחת לחוקיות בחירתו " אפשרית"נקיטת דר) �על אי

 .של ב� המי� האחר

את  לבחו� ולבקר, לשיטתי, מ� הנכו�, "מופלה"ג� לעניי� ההעדפה של ב� המי� ה
לייצוג� של " ביטוי הול�"של  כמו לעניי� קיומו או היעדרו �החלטתו של השר הממנה 

ולעניי� איתורו של מועמד מבני המי� שאינו , ))א(קט� �כאמור בסעי%(בני שני המיני� 
�)) ב(קט� �לצור) מילוי חובת ההעדפה המתחייבת מהוראות סעי%(מיוצג באופ� הול�  

  ככל, כפי שהשתמע" כניסה לנעליו של השר"להבדיל מ, "סבירות"באמת מידה של 
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משפט זה רק במקו� �ויהיה מקו� להתערבותו של בית; מטיעוני העותרת, ותישהבינ
 .שבו מדובר בסטייה גסה וקיצונית מאמת מידה זו

 כפי שהשתמע מטיעוני �נקיטת של אמת מידה אחרת בהקשר הנדו� כא�  )4(
מרחיק לכת של שיקול הדעת הנתו� לשר  לצמצו�, מטבע הדברי�,  תביא�העותרת 

לשונו , לעניות דעתי, כאשר; ור לבחירת הדירקטור הדרוש והכשירהממנה בכל הקש
העדפה " ג� באשר לחובת ה�" עדיפות"מכתיבה מת� ) ב(קט� �של הסייג הקבוע בסעי%

 .לדרישות התפקיד ולכישורי המועמדי�" המתקנת

להגיע מוקד� ככל שנית� ,  של העותרת� הלגיטימית �ע� כל הכבוד לשאיפה 
אי� , של מסר הדירקטורי� משני המיני� בחברות הממשלתיות" שוויו� מוחלט"ל

פורמאלית של כמות ולא �לשכוח כי המחוקק לא קבע בהקשר זה אמת מידה מכאנית
השיקול . של העדפה מתקנת בכל מחיר" מוחלטת"הטיל על השרי� הממני� חובה 
יני של  שיקול עני� כפי שהיה וכפי שחייב להיות �המרכזי במינוי דירקטורי� נותר 

 כפי שבא לכלל ביטוי בסייג שנקבע �ושיקול זה ; דרישות התפקיד וכישורי המועמד
מעל לכל השיקולי� , בסופו של דבר,  הוא זה שצרי) לעמוד�לחוק ) ב(א18קט� �בסעי%

 .האחרי�

; משפט זה בוח� את סבירות תיפקודו של השר הממנה ואינו ש� עצמו במקומו�בית
את המאבק " הוביל" כמי שצרי) ל�ע מטיעוני העותרת  כפי שמשתמ�ואי� לראותו 

 .העומד כבסיס העתירה

תשובתו של שר התעשייה . א  דירקטור לרשות הנמלי� והרכבות� 453/94צ "בג3.
התערבות מצדנו במינויו של מר  והמסחר בעניי� זה נראית בעיניי מספקת כדי למנוע

השר נושא כא� באחריות . א לחוק18עמידה בחובה הקבועה בסעי% �בשל אי, חייק
, כ��ועל; למינויו של דירקטור אחד בלבד מבי� הדירקטורי� המרכיבי� את הדירקטוריו�

 כנציג �ולכישוריו של המועמד , מרחב הבחירה שלו מצומצ� ביותר, מטבע הדברי�
 .ל"א הנ18הקבועה בסעי% " העדפה"המסיג את חובת ה,  משקל מכריע�ס "משרד התמ

הא� נת� השר את דעתו לכ) שאי� : השיב עליה� בהקשר זה ה�ב השאלות שיש ל
" חובת ההעדפה" הא� מילא אחר �וא� כ� ; בדירקטוריו� של הרשות ייצוג הול� לנשי�

 .ל"א הנ18הקבועה בסעי% 

 

 : התשובה לשתי השאלות היא בחיוב�לשיטתי . ג

כ� חלה כא� �וכי על, השר היה ער לכ) שנשי� אינ� מיוצגות כלל בדירקטוריו� )1(
 .חובת ההעדפה במינוי

במינוי " העדפה"מילוי חובת ה�אי� לומר שהשר נכשל באי, בנסיבות העניי� )2(
  בשל
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ולא פנה " בלבד"בבחינת מועמדות� של העובדות הבכירות של משרדו " הסתפק"כ) ש
 .למשרד ולשר" זרות"לגורמי� חיצוניי� לאיתור מועמדות 

ו מדירקטור במקרה זה ה� שהכריעו את הכ% הכישורי� המיוחדי� שנדרש )3(
הינו השיקול המכריע העומד בבסיס הסייג הקבוע , כאמור, ושיקול זה; בזכות המינוי

 .)ב(קט� �בסעי%

באשר , זה אינני סבור שיש מקו� להתערבות מצדנו בעניי�, במצב דברי� זה. ד
נ� חורגי� ההלי) שנקט השר והשיקולי� שמכוח� הכריע בשאלת בחירת המועמד אי

 . ממיתח� הסבירות�בנסיבות המיוחדות למינוי זה 

 ג� א� אפשר שמאמ( לאיתור: הנני מבקש לחזור ולהדגיש, ולמע� הסר ספק. ה
מועמדות מחו( למסגרת המשרד הנוגע בדבר היה מעלה מועמדת שקולה למועמד 

פק חריגה מ� הסבירות בכ) שהשר הסת, בנסיבות העניי�, לא הייתי רואהשנבחר 
למשרד " זרות"מועמדות , במקרה מיוחד זה, ומכל מקו�; במועמדות מתו) המשרד

 .לוקות מלכתחילה בחסר לעניי� הכשירות הדרושה לדירקטור יחיד מטע� המשרד

פי החומר שבא �על. מ א" שני דירקטורי� לבתי הזיקוק לנפט בע� 454/94צ "בג4.
 הול� לנשי� בדירקטוריו� הנדו� לפנינו היה שר האנרגיה והתשתית ער להיעדר ייצוג

 ודומה שהכול �בר� . א לחוק18לסעי% ) א(קט� �כמתחייב מהוראות סעי%, כא�
,  לא ננקטו מטעמו הצעדי� הסבירי� הדרושי� להכנת רשימת מועמדות�מסכימי� לכ) 

 .מטבע הדברי� שלא נבחנה כשירות� של מועמדות כאלו, כ��ועל

ומינוי� של , "ככל שנית� בנסיבות העני�"סייג במצב דברי� זה לא נית� להיזקק ל
א 18מילויה של החובה הקבועה בסעי% �שני הדירקטורי� אכ� לוקה בפג� הנעו( באי

 .לחוק

א� בנסיבות המקרה ביטול המינוי הוא תוצאה , השאלה שהתקשיתי בה הייתה. ב
ל  מה המשק�האחד : וזאת לנוכח שני השיקולי� הבאי�, הכרחית של הפג� האמור

ידי השר על רקע �שמונו על, שיש בהקשר זה לכשירות� המיוחדת של שני הדירקטורי�
 מה משקלו של העוול האישי שייגר� לכל אחד משני �והשני ; ניסיונ� רב השני�

 .הדירקטורי� שהתמנו בשל ביטול המינוי

 

 :אשר למשקל כשירות� של הדרקטורי� שנתמנו. ג

פי �ועל, י דרישות התפקיד ותנאי הכשירותממלאי� המועמדי� אחר, עניינית )1(
ההולמת את הדרישות , החומר שבא לפנינו אי� חולקי� על כ) שזוהי בחירה ראויה

 .והציפיות מדירקטור באותו גו%

�אלא פג� הנעו( באי, "חוסר סמכות"הפג� שבו לוקה המינוי אינו פג� של  )2(
מישור הענייני הקובע את ל" חיצוני"המצויה במישור שהוא " חובת ההעדפה"מילוי 

 .סמכות המינוי
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  בבחינת ייקוב�ביטול " חובת"במצב דברי� זה נראה לי שלא מוטלת עלינו  )3(
כאשר לשיקולי ההתאמה לתפקיד והעוול ; דעתנו� והעניי� נתו� לשיקול�הדי� את ההר 

 .האישי משקל נכבד ביותר

בה כדי להציג את טיבה דומה שאי� צור) להכביר מילי� הר, אשר לעוול האישי. ד
וזו לא ; ועוצמתה של הפגיעה האישית שייפגע כל אחד משני הדירקטורי� המכובדי�

 .הוסתרה מפנינו בתגובה שהגיבו השניי� כמשיבי� לעתירה

ולשיטתי לא ; אלא במקו� שאי� מנוס הימנו, דומה כי אי� להסכי� לעוול אשר כזה
 .כ) ה� פני הדברי� במקרה שלפנינו

 "שקולי�"ותרת לא טרחה להציג לפנינו רשימה של מועמדות שכישוריה� הע) 1.(ה

 וג� לא טענה לפנינו,  לכישורי שני הדירקטורי� שנתמנו�עד כדי זהות מוחלטת  -
לאחר שהשר ,  העותרת אינה מבטלת את האפשרות�אדרבא . כאלו שבכוחה לאתר

דירקטורי� שכבר ייבחרו שני ה, ימלא את חובתו ויורה על הכנת רשימת מועמדות
בשל דרישות התפקיד והכישורי� המיוחדי� הדרושי� למילויו מחד , בשנייה, נבחרו
 .לשניי� שנבחרו מאיד) גיסא" שקולות"ובשל היעדר מועמדות , גיסא

�במקו� שהשר פועל על, לשיטתי, רואה אני להעיר בהקשר זה כי, ובמאמר מוסגר
 על המשיגי� החובה להראות �ה מועמדי� ויש המשיגי� עלי/פי רשימת מועמדות

ובמקו� שנטע� כי ; שהקריטריוני� ששימשו את השר בהכנת הרשימה אינ� סבירי�
 על הטועני� �הבחירה מבי� המועמדי� לא נעשתה אגב יישו� סביר של חובת ההעדפה 

ג� , בסופו של דבר. כאשר השר יוצא ידי חובתו בהצגת שיקוליו, כ) להוכיח את טענת�
 .לשר החזקה כי פעל כהלכהכא� עומדת 

 אנו מתבקשי� להורות על ביטול מינוי� של שני דירקטורי� א) ורק על רקע )2(
לו היו ,  שמא היו נבחרות נשי�� הערטילאית �בדיקת האפשרות �הפג� הנעו( באי

כאשר אי� ; מכיני� רשימת מועמדות ולו היו כישוריה� שקולי� לאלה של הנבחרי�
 המיוחדת ויוצאת הדופ� � לעניי� כישוריה� והתאמת� העניינית לפג� זה דבר וחצי דבר

� . למילוי התפקידי� שאליה� נבחרו

במצב דברי� זה מכריע אצלי השיקול של ההתאמה העניינית המוחלטת של  )3(
 כישוריה� של השניי� שנבחרו על רקע ניסיונ� בעבר והדרישות המיוחדות של התפקיד

 .יגר� לכל אחד מה� בשל ביטול המינויוהשיקול של העוול האישי שי -

 מה בצע בקביעה �שא� לא יבוטלו המינויי� , הטיעו�, כמוב�, לא נעל� ממני. ו
די במקרה זה בעצ� , לעניות דעתי. א לחוק18שהשר לא מילא את חובתו לפי סעי% 

ואי� ; הקביעה האמורה כדי לקבוע הוראת חוק חדשה יחסית בהכרת כל הנוגעי� בדבר
 נקיטת � בנסיבות המיוחדות שלפנינו �כדי להצדיק , כשלעצמו, בדר) יישומהבפג� ש

וכאשר האפשרות , הצעד החרי% והקיצוני של ביטול מינוי אשר אי� עוררי� על איכותו
 .הממשית של קיו� מחליפות שקולות לא הוכחה
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 סו% דבר4. 

 

 :לשיטתי, לאור כל האמור לעיל

 94./453צ "יש לדחות את העתירה בבג. א

 

להצביע על הפג� : לאמור, באורח חלקי, 454/94צ "יש לקבל את העתירה בבג. ב
 .א) להימנע מביטול המינויי�; שבהליכי המיו� ולהביא הדברי� לידיעת שרי הממשלה

 

 .אי� הצדקה לחייב את המדינה בהוצאות העותרת. ג

 .דינו של השופט מצא�כאמור בפסק, ברוב דעות, לפיכ) הוחלט

 

 .)1.11.94(ה "ז בחשוו� תשנ"כ, ו�נית� הי


