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 בייסקי' מ, ברק' א, פורת�ב�' מ, שמגר' והשופטי' מ

 

 

, )198א "ח תשמ"ס, 199ט "ח תשכ"ס נ:תוק�(15, 138ח סעיפי' "ס, 1959�ט"תשי, )דרכי תעמולה(חוק הבחירות 
�ט"תשכ, )3' תיקו� מס) (דרכי תעמולה(חוק הבחירות  - )198 א"שמח ת" סו:תוק�, 199ט "ח תשכ" סב:הוס+(א 15

 חוק הבחירות �2סעי+ , 295ח "ה, 1981�א"תשמ) 6' תיקו� מס) (דרכי תעמולה(הצעת חוק הבחירות 199ח "ס, 1969
 ב:+הוס(46, 4סעיפי' , 96ח "ח תשי"ס,  הכנסתנ:יסוד�חוק198ח "ס, 1981�א"תשמ, )6' מס תיקו�) (דרכי תעמולה(
�ט"תשכ, )הגבלת הוצאות ובקורת, מימו�(ל "חוק הבחירות לכנסת ולרשויות המקומיות בשנת תש) 210ט "ח תשי"ס

, ]נוסח חדש[ פקודת הפרשנות �204ח "ס, 1969�ט"תשכ, )אישור תוקפ' של חוקי'( חוק הבחירות �48ח "ס, 1969
 ).302א "ח תשמ" סו:בוטל(41סעי+ , 2ח "נ
 

 :רציו�מיני
  מעמד'– חוקי יסוד –חוקתי משפט * 
  בחירות– כנסת –משפט חוקתי * 
  שוויו�– שלטו� החוק –משפט חוקתי * 
 
שהוענקו , הזמ� ברדיו ובטלוויזיה שונו מכסות, 1981�א"תשמ, )6' תיקו� מס) (דרכי תעמולה(פי חוק הבחירות �על

בעוד שמכסת� של הרשימות , הופחתהבאופ� שמכסת� של הרשימות החדשות , לרשימות המתמודדות בבחירות לכנסת
העתירה נסבה על שאלת .החוק המתק� לא התקבל ברוב מוחלט של חברי הכנסת. המיוצגות בכנסת היוצאת הוגדלה

�: יסוד�לחוק4הקבועה בסעי+ , עקרו� השוויו� בבחירות לאור ההוראה המשוריינת בדבר, תקפותו של החוק המתק
 .כנסתה
 

 :בית המשפט הגבוה לצדק פסק
, בהפעלתו לגבי תעמולת הבחירות, הכנסת: יסוד�לחוק4עליו מדובר בסעי+ , השוויו�) 1(: )לנדוי' אליבא דנשיא מ. (א

תו התחשבות ראויה בנתוני' המבדילי' בי� רשימה חדשה לבי� מפלגה גדולה , אינו יכול להיות אלא שוויו� מהותי
 .קיימת או א+ בי� רשימה חדשה לבי� מפלגה קטנה קיימת

כאשר שוללי' כליל מרשימה חדשה הזדמנות הוגנת להציג את עצמה ואת , עקרו� השוויו� במובנו המהותי מופר )2(
 .מצעה לפני הבוחר

שכ� חזקה על הכנסת שפעלה במסגרת סעי+ , על המבקש לפסול חוק של הכנסת מוטל עול כבד של חובת ראיה )3(
 . הכנסתב:יסוד�לחוק4
שהייתה התעלמות , עולה המסקנה) 6' תיקו� מס) (דרכי תעמולה( החקיקה של חוק הבחירות מהדיוני' בכנסת בשלבי )4(

 .שהכנסת לא חרגה מהוראת חוק משוריינת, כ� אי� עומדת החזקה�ועל, גמורה משוויו� הסיכויי' לגבי רשימות חדשות
,  והסיכויי' בי� כל הרשימות כול�שוויו� הסיכויי' בבחירות משמעו שוויו� ההזדמנות) 1 (ו):ברק' אליבא דשופט א. (ב

 .בינ� לבי� עצמ�, המתחרות בבחירות
לפיה שוויו� , אי� לנקוט אמת מידה, ותיקות כצעירות, גדולות כקטנות, בקביעת שוויו� הסיכויי' בי� הרשימות השונות )2(

שוויו� ("רת שוויו� א אינה יוצ, ")שוויו� פורמאלי("הענקת אותו זמ� לכל רשימה מביאה לזהות . פירושו זהות
 ").מטריאלי
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רשימה גדולה וותיקה חייבת להקדיש זמ� רב יותר להסברת . נקודת המוצא של הרשימות השונות אינה אחידה )3(
 .שזה עתה נוסדה, מאשר רשימה חדשה, כישלונותיה והצלחותיה, אישיה, מצעה, עמדותיה

יש להעמיד לרשות כל רשימה ורשימה אותה כמות , הבוחרכדי להבטיח את שוויו� הסיכויי' בהתחרות על קולו של  )4(
 � . המאפשרת לה להציג בצורה ראויה את מצעה ועמדותיה לציבור הבוחרי'� לא יותר ולא פחות �של זמ

)5( �שבעיניה , שברצונה להשיג מטרות אחרות משו', כפי שדורש עקרו� השוויו�, א' הכנסת מבקשת למנוע הקצאת זמ
�בכוחה לעשות כ� על, ה� חשובות יותר� . הכנסתנ:יסוד�לחוק4הקבוע בסעי+ , ידי שינוי עקרו� השוויו

אי� הוא מעניק לרשימות ,  ראשיתב:בשניי' סותר את עקרו� השוויו�) 6' תיקו� מס) (דרכי תעמולה(חוק הבחירות  )6(
לרשימות הוותיקות , שנית; החדשות ולרשימות הוותיקות הקטנות זמ� מינימאלי הדרוש לתעמולת בחירות ראויה

 .הדרוש לה� כדי להציג את עמדת� כראוי, העולה בהרבה על זמ� המינימו', והגדולות נית� זמ� שידור
 .לניסיו� החיי' ולחוש המומחיות של המשפט�, בהסקת מסקנה זו אי� מנוס מפנייה לשכל הישר )7(
הג' , על ההיסטוריה החקיקתית שלו) 6' קו� מסתי) (דרכי תעמולה(הבחירות  אי� להעמיד את ההכרעה בתקפות חוק )8(

 .פי האנאליזה של החוק�אליה צריכי' להגיע על, שיש בה כדי לחזק את המסקנה
 4שבסעי+ " לפי חוק הבחירות לכנסת"המלי' ) 1 (ו):שמגר' אליבא דשופט מ. (ג
 

 נ:יסוד�לחוק
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משמעות� היא הפניה משלימה לכללי'  אלא, עי+הקבועי' בס, את העקרונות החוקתיי' הכנסת אינ� באות לסייג ולפרש
 .הנוגעי' לבחירות, הפרוצדורליי'

שאי� , וה' בגדר קו מנחה ומחייב, עומדי' בפני עצמ' ובזכות עצמ', לחוק היסוד4המובאי' בסעי+ , העקרונות )2(
 .עצמו4 בסעי+ אלא א' כ� מתבצעת מלאכת החקיקה בדר הקבועה, בכוחו של תיקו� לחוק הבחירות לכנסת לשנותו

 .לקביעת אמת מידה בסיסית ופשטנית ככל האפשר, היינו, מתייחסות לשוויו� הפורמאלי" שוות... בחירות"המלי'  )3(
ואשר מבקשות להוסי+ ממד , מאפייניה' הבנויות על התכונות של מקבלי ההקצאה ועל, כל ניסיו� לאבחנות מהותיות )4(

יושפע בהכרח מהערכות סובייקטיביות או משומות ערכיות משתנות וייצור , תשל צדק או של היגיו� לחלוקה המאתימטי
 .אשר תחומיו וגבולותיו מטושטי' ובלתי מוגדרי', מתח' מלא של אפשרויות

ובמפורש כשינוי  קביעת אמת מידה בלתי זהה או נסיגת השוויו� מפני ערכי' חשובי' יותר חייבות להיעשות במודע )5(
 . הכנסתב:יסוד�לחוק4בדר הקבועה בסעי+ , לאשל עקרו� השוויו� המ

כי בוצעה , טוב שהאזרח ידע אל נכו�. ג' על שו' היסוד המחנ שבה, בדר זו נשמור על הבהירות החוקתית החשובה )6(
� .ולאיזו מטרה נעשה הדבר, סטייה מעקרו� השוויו

 .היא ג' דיפרנציאציה בשוויו� הסיכויהדיפרנציאציה בהקצאת זמני שידור  )1( ו:)בייסקי' אליבא דשופט מ. (ד
המוסיפה זמ� שידור ברדיו , מצוי בהוראה, בשוויו� )6' תיקו� מס) (דרכי תעמולה(שפוגע חוק הבחירות , עיקר הפגיעה )2(

בכ נוצר פער גדול ובלתי סביר בי� מפלגות קיימות . המיוצגת בכנסת היוצאת, כנסת של מפלגה�ובטלוויזיה לכל חבר
דרכי (פי חוק הבחירות לכנסת �זוהי פגיעה בולטת בשוויו� הרילאטיבי שעל. דשות מעבר למתקבל על הדעתלרשימות ח

 .עד כי ג' שוויו� הסיכויי' הרילאטיבי נשחק ונפגע, 6' לפני תיקונו בתיקו� מס, 1959�ט"תשי, )תעמולה
תנאי בלעדיו אי� לקיומו של  מהווההקצאת זמ� זהה לכל סיעה ורשימה אינה  )1( נ:)פורת�ב�' אליבא דשופטת מ. (ה

 .שכ� נית� לקבוע מקד' אחיד מסוג אחר, שוויו� פורמאלי
)2( � מתנגש מניה וביה בעיקרו� המכריע והוא ,המתבטא בהקצבת זמ� שווה לכל מפלגה ורשימה בהתעל' מגודלה, שוויו

 .שוויו� ההזדמנות
ההול' את משימת� לשטוח לפני קהל הצופי' ,  זמ�מחייב הקצבת, אשר לו זכאיות הרשימות החדשות, הסיכוי )3(

 .העשוי להצדיק את נוכחות� כסיעה בכנסת, והמאזיני' את מצע� ואת המסר המיוחד
 

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

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

 556.) 2(ד לא"פ,  ’המרכזית לכנסת ואחראש ועדת הבחירות �יושב'  רסלר נ60/77צ "בג] 2[

 

 ו:די� אמריקניי' שאוזכרו�פסקי

. 265U.s 438regents of the university of california v. Bakke]3[ 

 

.)1978( 
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 :הערות

' מ נ" אגד בע353/67צ "בג: ראה, לחובה לצר+ כמשיב בעתירה את כל מי שעלול להיפגע מהסעד המבוקש1.
 332.) 1(ד כב"  פ,’שר התחבורה ואח

 .1U.s 424buckley v . :השווה, לעקרו� השוויו� בבחירות וליחסי' שבי� מפלגה גדולה למפלגה קטנה2.
Valeo;)1968 (. 23U.s 393g.c. williams v. Rhodes;)1972 (. 764U.s 415american party of 

txxase v. White;)1975 (. Colum. Human rights l 6"discrimination in state. Election 
laws" ,sims 155)75-1974( .rev .3בשידורי בחירות ויישומו בארצות � The :ראה, הברית�לעקרו� השוויו

right of reasonable access for federal" ,c.t. kaka Of the)7( )A (312j.h. political 
candidates under section; 1287)1978( . Colum. L. Rev 78"communications act The 

impact of federal" , r.j. madalie& of the friedenthal . 315S: regulation on political 
broadcasting 445)1958( . Harv. L. Rev 72".communications act .4 לחשיבות הטלוויזיה

 . -a. Arian, the ) 1972,jerusalem academic press (1969 :ראה, במערכת הבחירות בישראל
Elections in israel227 

 .תנאי נעשו מוחלטי'�על�הצווי'18.5.81.תנאי מיו' �על�התנגדות לצווי'

 

'  ר;260/81צ " בש' העותרת בבג�קורינלדי ' ר מ" ד;246/81צ " בש' העותרי' בבג�רמות ' א, ישראל לש'
 . בש' המשיבי'�סג� בכיר א לפרקליט המדינה , יאראק

    

    

�פסקפסקפסקפסק����    די�די�די�די

 

 :נתנו צווי' החלטיי' בשתי עתירות אלה בנוסח הבא29.5.81ביו' : לנדוי' שיא מהנ

היה 1981 �א"התשמ) 6' תיקו� מס) (דרכי תעמולה(הננו סבורי' שלש' קבלת חוק הבחירות "
הכנסת ומשו' כ אי� לפעול על : לחוק יסוד, סיפא, 4כאמור בסעי+ , דרוש רוב של חברי הכנסת
תנאי �על�במוב� זה אנו עושי' את הצווי'. תקבלנה ברוב הדרושפיו אלא א' הוראותיו ת

אי� צו להוצאות בשתי . המשיבה הראשונה, החלטיי' בשתי העתירות נגד רשות השידור
 ".העתירות

 

 :ואלה ה' נימוקיי לצווי' ההחלטיי'

  לפי חוק(1959 �ט"תשי, )דרכי תעמולה(א לחוק הבחירות 15�ו15הסעיפי' 
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המשתתפות , כי כל אחת מ� המפלגות, קובעי') 1969�ט"תשכ, )3' תיקו� מס) (מולהדרכי תע(הבחירות 
ובנוס+ על כ , בטלוויזיה10 �דקות ברדיו ו25מקבלת לצורכי שידור של תעמולת בחירות , בבחירות לכנסת

כנסת �דקות בטלוויזיה על חשבו� כל חבר4 �דקות ברדיו ו4, המיוצגות בכנסת היוצאת, מקבלות המפלגות
� .המכה� בכנסת היוצאת, משלה

חשאי וקורפו , וירשובסקי, מאיר�פורסמה ברשומות הצעת חוק פרטית של חברי הכנסת ב�16.3.81ביו' 
של חוק 15שבסעי+ , בהצעה הוצע). 1981�א"תשמ, )6' תיקו� מס) (דרכי תעמולה(הצעת חוק הבחירות (

דקות לכל מפלגה ולכל 25דקות במקו' 23דור של יבוא זמ� שי, ביחס לשידורי רדיו, )דרכי תעמולה(הבחירות 
וביחס ; כנסת משלה�דקות לכל חבר6, המיוצגת בכנסת היוצאת, ובנוס+ על כ לכל מפלגה, רשימת מועמדי'

הנית� לכל מפלגה ורשימת , דקות10באופ� שבמקו' זמ� השידור של , א15לטלוויזיה הוצע לתק� את סעי+ 
דקות לכל 4דקות במקו' 6, המיוצגת בכנסת היוצאת,  כ יינתנו לכל מפלגהובנוס+ על, דקות8יבואו , מועמדי'

 . כנסת שלה�חבר

 

� :דברי ההסבר להצעה פרטית זו היו כלהל

כ אחד לבי� מכסת "בנוסח הנוכחי של החוק נוצר מצב בלתי סביר במכסת הזמ� המוקצבת לסיעה בת ח"
 .כי'"הזמ� המוקצב לסיעה בת מספר גדול יותר של ח

ה הנוכחית באה למת� במעט את היחס בי� שתי מכסות הזמ� א ג' על פיה תמשי ותזכה סיעה בת ההצע
 ".כ יחיד למכסת זמ� גדולה מזו שלה זוכה חבר יחיד בסיעה גדולה"ח

חוק , לוועדת החוקה והוחלט להעביר אותה, 4.3.81הצעה פרטית זו עברה את הקריאה הטרומית ביו' 
, בקריאה שנייה1.4.81היא נתקבלה בקריאה ראשונה וביו' 23.3.81ביו' . נהומשפט להכנתה לקריאה ראשו

נדחתה ברוב , בקשר לשידורי הטלוויזיה, של ההצעה2אחרי שהסתייגות של חברת הכנסת שולמית אלוני לסעי+ 
 פרוטוקול הישיבה אינו מציי� באיזה רוב. ולאחר מכ� נתקבלה ההצעה כולה בקריאה שלישית, קולות4נגד 5של 

שבקריאה השנייה והשלישית השתתפו לא , אבל אי� חולקי� על כ, נתקבל החוק בכל אחת משלוש הקריאות
 . מספר שהיה רחוק מלהוות את רוב חברי הכנסת�כנסת בישיבה �יותר מתריסר חברי

 למדינה �שורשי' "�ו) 246/81צ "בבג( אגודת דר אר�, טענו העותרות, שנדונו לפנינו, בשתי העתירות
�) 260/81צ "בבג" (ודית מתוקנתיה 

בלי שהיו  אשר עמדו להגיש רשימות מועמדי' חדשות לבחירות לכנסת העשירית, אגודות עותמניות
�א"תשמ, )6' תיקו� מס( )דרכי תעמולה( שחוק הבחירות �התשיעית , מיוצגות בכנסת היוצאת 1981) ��להל 

  מפני שהוא מפר את, ל חסר תוק+"הנ) 6' חוק התיקו� מס
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והוא לא , "שוות"שהבחירות לכנסת תהיינה , בי� היתר, הקובע, הכנסת: יסוד�לחוק4עקרו� השוויו� שבסעי+ 
�על�הוצאו צווי'. של חוק היסוד, סיפא, 4כדרוש לפי סעי+ , רוב חברי הכנסת, דהיינו, נתקבל ברוב הדרוש

רכזית לכנסת העשירית ונגד ועדת ראש ועדת הבחירות המ�שהיו מכווני' נגד רשות השדור ונגד יושב, תנאי
 .הבחירות המרכזית עצמה

הבחירות לכנסת ולרשויות  שבה נדו� חוק, ])1 [98/69צ "בג(' שר האוצר ואח' כמו בפרשת ברגמ� ו
היו ג' הפע' עשויות להתעורר , 1969�ט"תשכ, )הגבלת הוצאות ובקורת, מימו�(ל "המקומיות בשנת תש

של " משוריינת"ת ושל כוחה של כנסת מאוחרת לסטות בחוק רגיל מהוראה בעיות חוקתיות נוקבות של שפיטו
-כ ננהג ג' הפע' , כמו שש' לא נזקק בית המשפט לדיו� בבעיות אלה. שנתקבל בכנסת קודמת, חוק יסוד

של טענותיו 5 �ו4בפיסקאות , והפע' יש לפנינו הודעה מפורשת בכתב מטע' היוע� המשפטי לממשלה
משפט זה �מפני שברצונו לקבל את הכרעתו של בית, שאי� בדעתו לעורר טענות אלה, יתנא�על�בתשובה לצו

, של חוק היסוד4שאי� חוק זה סותר את עקרו� השוויו� שבסעי+ , הנדו�6' בטענותיו לגופו של חוק התיקו� מס
 .על שאלה זו נתנו את דעתנו בשתי עתירות אלה. כ� הספיק רוב רגיל לקבלתו�ועל

יש לסלק מ� הדר טענה דיונית של מר יאראק שייצג את המשיבי' , ירור השאלה עצמהלפני שאגיע לב
שצרי היה להזמי� לבירור , אגב הילוכו טע�. שהועלה לפנינו, כיאה לנושא הנכבד, בשכל טוב ובצורה נאה

לי' מאלה נוט, יוכרז בטל6 'כי הרי א' חוק התיקו� מס, העתירות הללו ג' את הסיעות הגדולות בכנסת היוצאת
כלפי מי יש לכוו� עתירה , אי� בדעתי להתעמק בנושא הכללי. שהתיקו� העניק לה�, את תוספת זמני השידור

שנושא , וא' אמנ' יש להזמי� לדיו� כל מי שעלול לטעו�, בעלת אופי חוקתי מובהק כגו� שתי עתירות אלה
 ועדת � כפי שכבר הוזכר �כי , להידחות מכל מקו' הפע' חייבת הטענה. העתירה פוגע באינטרסי' שלו
�שעתירות אלה מתבררות , המיוצגות בוועדה, ובזה הובא ג' לידיעת הסיעות, הבחירות המרכזית הוזמנה לדיו

יכול היה לפנות לבית המשפט בבקשה להצטר+ , וכל מי שהיה מעוניי� להשתת+ בדיו�, לפני בית המשפט
, שה� יכולות לסמו על נציג היוע� המשפטי לממשלה, ותכנראה סברו הסיעות הגדול. כמשיב ולהשמיע דברו

� . ואכ� כ היה�שיג� כראוי ג' על האינטרסי' שלה� , שהוא יציג לפני בית המשפט טיעו

 4כי כאשר נאמר בסעי+ , הייתה, שיש לדחותה מיד, טענה אחרת של מר יאראק

ג' חוק הבחירות , " הבחירות לכנסתלפי חוק... שוות... בבחירות"שהכנסת תיבחר , הכנסת: יסוד�של חוק
" חוק הבחירות לכנסת"כי , פרשנות זו חוטאת ללשו� הכתוב. הוא בכלל חוק הבחירות לכנסת) דרכי תעמולה(
 .אפילו נוגע נושאו לבחירות לכנסת, הוא בעליל חוק הבחירות לכנסת ולא שו' חוק אחר) בלשו� יחיד(
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שהצטר+ לטענות מר לש' והוסי+ , "שורשי'"קורינלדי בש' ר "וד" דר אר�"מר ישראל לש' בש' אגודת 
�שני הנושאי' , ואכ�]) 1 [98/69צ "בג(שמו לה' כנקודת מוצא לטיעוניה' את פסק הדי� בפרשת ברגמ� , עליה

�, א' לא את מרבית', שחלק ניכר מה', מקבלות מקופת המדינה למימו� הבחירות לכנסת שהמפלגות,  הכספי'
 קרובי' מאוד זה �והנושא של תעמולת הבחירות באמצעות הרדיו והטלוויזיה , מולת בחירותה� מוציאות על תע

כמשתרע ג' על , הכנסת: יסוד�לחוק4עקרו� השוויו� שבסעי+ ]) 1 [98/69צ "בג(משפורש בפרשת ברגמ� . לזה
שאינ� , ובכלל� ג' רשימות מועמדי' חדשות, שוויו� הסיכויי' של הרשימות המתחרות בבחירות לכנסת

אדירי , יש להחיל אותו עיקרו� ג' על השימוש באמצעי התקשורת הממלכתיי', מיוצגות בכנסת היוצאת
כאשר זו משדרת בערו� , )שבה בעיקר המדובר(היושב כשבוי מול תיבת הטלוויזיה , ההשפעה על הציבור

יש להדגיש שניי' , תע' זא). אלא א' רוחו עומדת בו לסגור את המכשיר(שאי� לצופה מפלט ממנו , היחיד
התיימר שלא לתת לרשימות חדשות , ])1 [98/69צ "בג(אשר תוקפו נפסל בפרשת ברגמ� , חוק המימו�: אלה
דקות 8 (הנדו� התכוו� בכל זאת להשאיר משהו לפליטה לרשימות החדשות 6' בעוד שחוק התיקו� מס, דבר

. ששוויו� בסוגיה זו פירושו שוויו� מכאני, ו טוע�איש אינ, ולא פחות חשוב, שנית). דקות ברדיו23 �בטלוויזיה ו
 � ):699' בעמ(ש' נאמר על נושא המימו� , עצמו]) 1 [98/69צ "בג(על כ כבר נרמז בעניי� ברגמ

, אנו נמצאי' בשטח המרוחק למדי מרעיו� השוויו� בפני החוק כמשמעותו הקלסית הפשוטה..."
אול' ככל שאנו . שוויו� זה יש לשמור ללא פשרותעל ... דהיינו שוויו� הזכויות של האזרח כפרט

יכול הוא להתנגש ע' עקרונות , מתרחקי' ממשמעות בסיסית זאת של עקרו� השוויו� בפני החוק
הכל מסכימי' שאי� להעמיד את כל המפלגות ... שבפניה' הוא חייב לסגת, חשובי' אחרי'

�א' כי צרכי ,  להתחשב בגדל�בלי, ידי מת� הקצבה שווה לכל אחת�על, במצב שווה לחלוטי
. התעמולה של מפלגה קטנה דורשי' אולי לא פחות אמצעי' מאלה של מפלגה הגדולה ממנה

�באופ� שיעודד הגשת רשימות , ועוד מסכימי' הכל שאי� להפעיל את עקרו� השוויו� במימו
�כ� . מועמדי' אשר לא היו קמות כלל אלמלא הפיתוי של קבלת מקדמה על חשבו� המימו

, ובראש ובראשונה אחוז החסימה, ידועות לנו תופעות של חוסר שוויו� בדיני הבחירות הכלליי'
 שיתו+ נציגיה של רשימה כזו �ידי רשימת מועמדי' חדשה ואי�וכ� הדרישה של מת� ערבו� על

כל ההגבלות הללו גורעות . בוועדות הבחירות אלא כמשקיפי' בלבד אחרי פרסו' הרשימה
� המוחלטבהכרח מ� השוויו." 

, "ההיסטוריות", המפלגות הגדולות. ואולי עוד ביתר שאת, הוא הדי� ג' בשידורי התעמולה לבחירות
שזה עתה , לזמ� רב יותר בהרבה מרשימה, מטבע הדברי', זקוקות, הנאבקות ביניה� על בכורה בכנסת הבאה

למתוח ביקורת על מחדליה� של כדי לתת די� וחשבו� לבוחר על מעשיה� בעבר הרחוק והקרוב וכדי , נולדה
� .המפלגות היריבות לה
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של מכסת זמ� שווה  בהקצבה, שניגשו לבחירות לכנסת העשירית, שוויו� מכאני בי� שלושי' ואחת הרשימות
�כ� הזכיר מר יאראק summa aequalitas summa iniuria.בחינת , היה גור' לעיוות חמור, לכל אחת מה

שמנהיגיה� אסורי' בהופעה בטלוויזיה , ווקא כפופות להגבלה מיוחדת של החוקשהמפלגות הגדולות ד, בצדק
. שלפי מהות' ראויי' להיות משודרי' בי� חדשות היו', אפילו ה' משתתפי' באירועי', בשידוריה הכלליי'

וכל רשימה אחרת הייתה מקבלת ג' היא מכסה , על מלוא המכסה שלה� אילו המפלגות הגדולות היו עומדות
עד שהתעמולה הזאת כולה הייתה מאבדת את , נקל לשער איזה מבול של מלל היה יורד על הציבור, ה עמ�שוו

. שהיו טובעי' בי' של תעמולה צבעונית משלושי' ואחת רשימות, ערכה בשל טמטו' חושיה' של הצופי'
צרת קאריקאטורה של אלא הייתה נו, היינו מגשימי' את הרעי� הנעלה של שוויו� לפני החוק לא, בוודאי, בזה

 .הלי הבחירות הדמוקראטי

, בהפעלתו לגבי תעמולת הבחירות, של חוק היסוד4עליו מדובר בסעי+ , שהשוויו�, על כורח אתה אומר
המבדילי' בי� רשימה חדשה לבי� מפלגה  תו התחשבות ראויה בנתוני', אינו יכול להיות אלא שוויו� מהותי
, א היכ� יש להציב את גבול המותר. מאלה הקיימות מכבר, י� מפלגה קטנהגדולה או א+ בי� רשימה חדשה לב

, כל שנית� לומר הוא. שתוכל להדריכנו בנושא זה, לשווא נתור אחרי נוסחה מדויקת? פי שיקולי' אלה�על
כאשר שוללי' כליל מרשימה חדשה הזדמנות הוגנת להציג את עצמה ואת , שעקרו� השוויו� במובנו זה מופר

חינ' אי� , שאי� לסתו' לאלה את הפה וליטול מה� כל זכות להופעה, הכול מסכימי'. שלה לפני הציבורהמצע 
שמתחת לזה הופכת , הדרוש לה� לש' כ, אבל מהו הזמ� המזערי. באמצעי התקשורת האלקטרוניי', כס+

חוק הבחירות שנוכל לקבל הדרכה בנדו� זה מ, תחילה סברתי? הופעת� לעיני הצופה חסרת תועלת של ממש
צ "בג(בעקבות פסק הדי� בפרשת ברגמ� , כזכור, שהוחק, חוק זה1969. �ט"תשכ, )חוקי' אישור תוקפ' של(

ולכל דבר ועניי�  ה� תקפות לכל די�, הכלולות בחוקי הבחירות, כי ההוראות" למע� הסר ספק"קבע ]) 1 [98/69
�. כנוסחו בשעת תחילתו של חוק האישור, ולהכוללי' ג' את חוק דרכי התעמ" חוקי בחירות"ו, מיו' תחילת

א 15�ו15לפי מה שנקבע בסעיפי' , שחוק אישור זה הציב את גבול השוויו� לעניי� זמני השידור, חשבתי
) דרכי תעמולה(שעוד בדיו� בכנסת על חוק הבחירות , יצוי� כא�. שתוקפו אושר באותו חוק, כנוסח' המקורי

, חוק ומשפט, הושמע קולו של יושב הראש דאז של ועדת החוקה, המקורישהנהיג את ההסדר , )3' תיקו� מס(
אינה , המופיעות בפע' הראשונה, שהורשתה אז למפלגות הקטנות או לרשימות, שהמכסה, כ משה אונא"ח

אבל ). טור ימני, 3661) ל"תש�ט"תשכ(55כ "ד: ראה(כדי שיוכלו להציג ענייניה� בצורה שלמה , מספיקה
 60/77צ "בג(משפט זה ד� בו בפרשת רסלר �בית. להיעזר בחוק זה כמדרי לפתרו� בעייתנושאי� , השתכנעתי

]2 .([�, הנזכרי' בו, "חוקי הבחירות"שחוק האישור אמנ' אישרר את , עולה המסקנה, שנית� ש', מפסק הדי
 , סיפא, 4בהתא' לסעי+ , שבו נתקבל, מכוח הרוב המוחלט
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א' תוקפ' של חוקי הבחירות או של ,  אי� הוא משמיענו דבר בשאלהאבל. הכנסת: יסוד�של חוק46וסעי+ 
או שה' , 4תא' ג' בלאו הכי את עקרו� השוויו� שבסעי+ , "כדי להסיר ספק"שאושרו , הוראה כלשהי שבה'

�אושרו על� . א+ אי התאמת' לעקרו� השוויו

היא , ות בלבד בטלוויזיהדק8ובמיוחד של , דקות ברדיו23הא' המכסה של : השאלה חוזרת אפוא למקומה
בהקשר זה הדגישו הפרקליטי' המלומדי' של העותרות את הפער העצו' שנפער בי� ? מתחת לגבול של הנסבל

�הרי לא זו בלבד שמאלה . לבי� מכסת הרשימות החדשות, שהועמדה לרשות המפלגות הגדולות, מכסת הזמ
אלא לאלה הגדולות עוד , )10דקות במקו' 8  (וגרעו ממכסת� הזעומה הקיימת, "גזלו את כבשת הרש"הקטנות 

כנסת �חברי30שלמפלגה של , מר לש' עשה חשבו�. שכבר היו ביד� קוד' לכ�, הוסיפו על שעות השידור
�ושהפער באחוזי' בי� מפלגה כזאת לבי� רשימה חדשה גדל מ, דקות בטלוויזיה58ניתוספו בדר זו % 

�ל1200%.2350 

, שלא השוויו� המכאני בי� מפלגה קיימת, כי משמצאנו, החישובי' הללושלא התרשמתי הרבה מ� , אודה
א+ אי� טע' להעמיד את ההכרעה רק על היחס , לבי� רשימה חדשה הוא הקובע לעניי� זמני השידור, גדולה

הדרוש , יש להבטיח לרשימה החדשה את הזמ� המינימאלי, כמו שכבר נאמר לעיל, אלא, בי� זו לזו האלגבראי
חובת "על המבקש לפסול חוק של הכנסת מוטל עול כבד של . כי תעמולה יעילה בטלוויזיה וברדיולה לצור

צ "בג(כמו שנאמר בפרשת ברגמ� . של חוק היסוד4שפעלה במסגרת של סעי+ , כי חזקה על הכנסת, "ראיה
 ):א699' בעמ, ])1 [98/69

המשפט �שונית של ביתנטייתו הרא. כפי שנתקבל, יש להעמיד את חוק הכנסת בחזקת כשרות"
חייבת איפוא להיות לצד קיו' החוק ולא לפסילתו ג' כאשר טועני' נגדו שהוא נוגד הוראת חוק 

 ."'משוריינת,

, 6' שמצאה את ביטויה בחוק התיקו� מס, מוכ� הייתי להרחיק לכת בקבלת הכרעתה של הכנסת, כשלעצמי
ה� זמ� מספיק וסביר לש' תעמולתה של רשימה ) קורילפי החוק המ(א' עשר דקות , באי� לפנינו נתוני' בדוקי'

יש מי שמצליח לשכנע במש שמונה . חשה בטלוויזיה ואילו שמונה דקות ה� מתחת לגבול המספיק והסביר
 .והכול לפי המסביר ולפי מי שההסברה מופנית אליו, מקו' שחברו לא יצליח לשכנע א+ בזמ� כפול מזה, דקות

שהכנסת אכ� נתנה את דעתה על זכויותיה� של רשימות , ש לנו סימ� כלשהוכאשר י: במה דברי' אמורי'
את דברי ההסבר 6.' הקצרה של חוק התיקו� מס" היסטוריה החקיקתית"לזה לא מצאתי סימ� כלשהו ב. חדשות

בה' מוצגת הבעיה . כבר הבאתי לעיל, שיזמו את ההצעה, להצעת החוק הפרטית של ארבעת חברי הכנסת
אלה הקטנות זוכות למכסה :  כנסת אחד�יית צדק לסיעות הגדולות לעומת סיעות של חברכעניי� של עש
 דקות על חשבו� המכסה האישית של חבר הכנסת 4דקות לסיעה ועוד 10הבסיסית של 



 רשות השידור' נ אגודת דר אר�  246/81בג� 
 1)4(ד לה"פ

�פסקי�1981ב "תשמ/א"תשמ, חלק רביעי , כר לה, די   10 

מ" בענבו הוצאה לאור   nevo.co.il   המאגר המשפטי הישראלי 
C:\Documents and Settings\violetta-a\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK2CC1\אגודת דרך ארץ נגד רשות השידור.doc 

, ואילו הסיעה הגדולה זוכה רק לאותה מכסה בסיסית ולאותה מכסה אישית על חשבו� כל אחד מחבריה; היחיד
לל זוכה חבר הכנסת של רשימת היחיד למכסה גדולה מזו שלה זוכה חבר יחיד בתור פרט כ שבחשבו� הכו

נית� להשיג על . ואת העוול הזה יש לתק� בהקטנת המכסה הבסיסית ובהגדלת המכסה האישית, בסיעה גדולה
. שבבחירות לכנסת לפי השיטה שלנו המתחרות ה� הרשימות ולא המועמדי' שברשימות כפרטי', הסבר זה

שעל שוויו� סיכוייה� , והוא הרשימות החדשות, שקיי' ג' צד שלישי לבעיה, הוא" החסר מ� הספר"אבל העיקר 
דווקא ה� הנפגעות העיקריות מ� ההסדר ]). 1 [98/69צ "בג(כפי שבואר בפרשת ברגמ� , בבחירות יש לשמור

� יכולות לזכות לשו' תוספת בלי שה, היא המכסה הבסיסית, כי מה� נוטלי' מ� המכסה היחידה שלה�, החדש
בי� שהדבר נעשה במודע ובי� , ממעמד� של אלה מתעלמי' דברי ההסבר כליל. על חשבו� המכסה האישית

התוצאה הממשית של ההצעה בחשבו� הכולל הייתה הוספה של ארבע שעות שידור . שנעשה בהיסח הדעת
כנגד חיסכו� של שתי דקות כפול מספר , תמרבית� לזכות הרשימות הגדולו, בטלוויזיה לזכות המכסה האישית

שעניינ� כאילו , וביניה� הרשימות החדשות, הרשימות על חשבו� המכסה הבסיסית של הסיעות בתור שכאלה
 .נשכח כליל

כ יהודה חשאי בש' המציעי' "בקריאה הטרומית חזר ח: כ נמשכו הדיוני' בהצעת החוק לכל אור הדר
כ חשאי שב "כאשר ח, כ היה ג' בקריאה הראשונה. ימות חדשות א+ במלהשלי להזכיר רש, על דברי ההסבר

בדיו� בקריאה זו הזכירה . ותו לא, והסביר את הצעת החוק כבעיה בי� סיעה גדולה קיימת לבי� סיעת יחיד קיימת
בלי שדבריה אלה זכו , חברת הכנסת שולמית אלוני אגב אורחא רשימות חדשות בצד רשימות קטנות קיימות

כ "ח, חוק ומשפט, ראש ועדת חוקה�כאשר יושב, אותו חיזיו� חזר בקריאה השנייה והשלישית. גובה כלשהילת
ושוב העירה . הציג שוב את הבעיה בלי להזכיר את השפעת התיקו� על מעמדה של רשימה חדשה, דוד גלס

מצמי' את זמנה וכא� מצ, הנתונה במיטת סדו' בלאו הכי"חברת הכנסת אלוני על מעמדה של סיעה חדשה 
 .בלי שמציעי ההצעה עשו ניסיו� כלשהו להתווכח עמה על כ, א דבריה נפלו על אוזניי' אטומות, "יותר

, הוצגה לפני הכנסת6' שהצעת חוק התיקו� מס, נוכח הדברי' הללו ראיתי עצמי נאל� להסיק את המסקנה
 אותה �יו� הסיכויי' של רשימה חדשה תו התעלמות גמורה מ� הבעיה החשובה של שמירת שוו, בכל הקריאות

אי� , מכיוו� שכ. בעיה זו לא זכתה לשו' דיו� פרלמנטרי. שהועלתה לדיו� לפנינו בשתי עתירות אלה, בעיה
, הקיימת כרגיל,  אותה חזקה�שהכנסת לא חרגה מהוראת חוק משוריינת , פי החזקה�לדו� בה בעתירות אלה על

שבנסיבות אלה , דעתי היא. שהצביעו בעדו, רוב פשוט של קומ� חברי כנסתולו ב, לגבי כל חוק שנתקבל בכנסת
�שאי� , כמו חבריי הנכבדי', מטע' זה סברתי. שאי� להשלי' עמה, יש לראות בתיקו� זה פגיעה בעקרו� השוויו

, 4כדרוש לפי סעי+ , אלא א' הוראותיו תתקבלנה ברוב חברי הכנסת, הנדו�6' פי חוק התיקו� מסלפעול על
 .הכנסת: יסוד�של חוק, סיפא
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, "קול אחד לכל אחד"אי� משמעותו רק , הכנסת: יסוד�לחוק4הקבוע בסעי+ , עקרו� השוויו�: ברק' השופט א
דברי " (בשוויו� הסיכויי' של רשימות המועמדי' השונות המתחרות בבחירות לכנסת"אלא משמעותו ג' 

�להל� ; 698מ "בע, ]1 [98/69צ "הנשיא לנדוי בבג �שוויו� זה אי� משמעותו רק שוויו� בי� ). פרשת ברגמ
, הרשימות הגדולות בינ� לבי� עצמ� או שוויו� בי� הרשימות הקטנות בינ� לבי� עצמ� או שוויו� בי� הרשימות

שוויו� הסיכויי' משמעותו שוויו� ההזדמנות והסיכויי' בי� כל . בינ� לב� עצמ�, המיוצגות בכנסת היוצאת
��על. בינ� לבי� עצמ�, המתחרות בבחירות, הרשימות כול �כ� יש להשיג שוויו� הסיכויי' בי� רשימה גדולה לבי
הצור . שאינה מיוצגת בכנסת היוצאת, לבי� רשימה, המיוצגת בכנסת היוצאת, בי� רשימה; רשימה קטנה

ו� הסיכויי' מה' המבחני' המשפטיי' לקביעת שווי, האחת: להשיג שוויו� זה מעורר מעצ' טבעו שתי שאלות
שעה שחוקקה את חוק הבחירות , הא' נקטה הכנסת אמות מידה אלה, השנייה? בי� כל הרשימות המתחרות

 .אדו� בכל אחת מהשאלות הללו בנפרד? )6'  חוק התיקו� מס�להל� ) (6' תיקו� מס) (דרכי תעמולה(

 

 אמת המידה בשוויו� הסיכויי'

גדולות , כי בקביעת שוויו� הסיכויי' בי� הרשימות השונות, נקודת המוצא העקרונית המקובלת עלי היא2.
הענקת אותו זמ� לכל רשימה . לפיה שוויו� פירושו זהות, אי� לנקוט אמת מידה, ותיקות כצעירות, כקטנות

הסיבה לכ "). שוויו� מטריאלי("א אינה יוצרת שוויו� , ")שוויו� פורמאלי("ורשימה מביאה בוודאי לזהות 
הנוקטת , הרשימה הגדולה והוותיקה. ת המוצא ההתחלתית של הרשימות השונות אינה אחידהכי נקוד, הנה

, מצעה, להקדיש זמ� רב יותר להסברת עמדותיה, מטבע הדברי', חייבת, עמדה משלה בקשת רחבה של נושאי'
דה והנוקטת עמ, שזה עתה נוסדה, מאשר רשימה חדשה, כישלונותיה והצלחותיה, מעשיה ומחדליה, אישיה

�על. בנושאי' מוגדרי' וספציפיי'�יש , כדי להבטיח שוויו� בסיכויי' לשתי הרשימות הללו בנקודת הגמר, כ
לעתי' קרובות הדר להבטחת שוויו� בסיכוי היא דווקא , אכ�. להעמיד לרשות� זמ� שונה בנקודת המוצא

 .hastings 29" equality:justice in the slough of" ,profכפי שאומר . בהקצאה בלתי זהה של מקורות
J. Stone 1012, 995)1978( .l.j Equal treatment can and often does mean, especially in 

the" . In the welfare state, treatment by a differentiating rule which"yields a greater 
residual equality between the subjectsבהקצאה משתנה בגודלה �נית� להביא לידי כ ,  של זמ

, אי� זה כלל פאראדוקס. יהיו בעלות שוויו� בסיכויי בקו הגמר, אשר נקודות המוצא שלה� אינ� שוות, שרשימות
  בפרשתBlackmun j .היטיב להביע זאת . כי לש' השגת השוויו� יש לפעול בתו שונות
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]3[ )1978 (regents of the university of california v. Bakke 407באמרוat: ... In order to 
treat some persons equally, we must" ."treat them differently�מת� הזדמנות שווה לעשיר ,  אכ

 .ולעני לישו� מתחת לגשר אינו יוצר שוויו� בי� השניי' באשר לסיכויי השינה הטובה

כיצד נבטיח . סיכויי' לרשימות המתחרותאמרנו כי זהות בהקצאת זמני שידור אינה מבטיחה שוויו� ב3.
אותה אנו , מהי מטרת השוויו�. על משמעותו של השוויו� בסיכויי' לש' כ יש לעמוד? שוויו� בסיכויי'
משמעותו שוויו� בסיכויי' בהתחרות על קולו של , בהקשר שלפנינו, דומה כי שוויו� בסיכויי'? מבקשי' להשיג

שבו לרשות חלק , כי לא ייווצר מצב דברי',  ראשית: זה יש להבטיח שני אלהכדי לקיי' שוויו� סיכויי'. הבוחר
�את אישיה� ואת ההבדל שבינ� לבי� , המספיק כדי להביר לציבור הבוחרי' את מצעיה�, מהרשימות עומד זמ

� ,א' הזמ�, אי� מקיימי' שוויו� בסיכויי'. ואילו לרשות רשימות אחרות אינו עומד זמ� מספיק שכזה, זולת
העומד לרשות רשימה , ואילו הזמ�, מאפשר לה להציג את עצמה בצורה ראויה, העומד לרשות רשימה פלונית

 .אינו מאפשר לה זאת, אלמונית

המספיק א כדי להסביר לציבור , שבו לרשות חלק מהרשימות עומד זמ�, כי לא ייווצר מצב דברי', שנית
, המספיק לא רק כדי להסביר את עמדותיה, רות עומד זמ�ואילו לרשות רשימות אח, שלה�" תעודת הזהות"את 

אשר בו נעשה שימוש כדי להתחרות על , שאינו מצוי בידי הרשימות הראשונות, אלא המותיר בידיה זמ� נוס+
בעוד שחלק , שכ�, קיומו של זמ� נוס+ זה אצל חלק מהרשימות יוצר חוסר שוויו� בסיכויי'. קולו של הבוחר

ביטוי חיצוני לפעולות . יכולות רשימות אחרות לעשות פעולות נוספות,  להסביר את מצע�מהרשימות יכולות א
והיא , שאינה זוכה לאותו זמ� נוס+, נוספות אלה הוא לרוב בכ כי בתודעתו של הבוחר מיטשטשת הרשימה

 .על אמצעי השידור" להשתלט"המאפשר לרשימות האחרות ,"והחופשי"נבלעת בזמ� הנוס+ 

�יש להעמיד לרשות כל רשימה ורשימה אותה כמות של זמ� , כדי להבטיח שוויו� הסיכוי בבחירותכי , נמצא 
א' רשימות .  המאפשרת לה להציג בצורה ראויה את מצעה ועמדותיה לציבור הבוחרי'�לא יותר ולא פחות 
� בסיכויי' יש לש' הבטחת השוויו�, כי אז, שאינו מספיק להציג את מצע� בצורה ראויה, מספר מקבלות זמ

או למלא את החסר אצל , דומה ג' אצל הרשימות האחרות" מחסור"או להביא לידי : לעשות אחד מהשניי'
מעבר לדרוש לה� לצורכי הסברה ראויה , "נוס+"א' רשימות מספר מקבלות זמ� , בדומה. הרשימות החסרות

�או , מת� תוספת ג' לשאר הרשימות: לש' הבטחת השוויו� בסיכויי' יש לעשות אחד מהשניי', כי אז, למצע
 .ביטול התוספת עצמה
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פי המבחני' הנזכרי' יש בה כדי � כי הקצאת זמ� לשידורי בחירות על� והדבר א+ נטע� לפנינו �נית� לומר 4. 
על חשבו� שימוש , מטבע הדברי', זמ� זה בא. כי זמ� שידור רב יוקדש לרשימות השונות, להביא לידי כ

הבטחת זמ� מינימאלי לכל רשימה : זאת ועוד. מופעי תרבות ואמנות כיוצא בה', וח על חדשותכגו� דיו, חלופי
דבר העשוי מצדו להביא לפיצול במפה , חדשה עשויה להמרי� רשימות קיקיוניות ליטול חלק בתהלי הבחירות

נ� לבי� עקרו� א בי, וייתכ� שה� א+ נכונות, טענות אלה יפות ה� וטובות. המפלגתית ולמנוע ממשל יציב
וכי יש לצמצ' זמ� זה כדי למנוע , הטוע� כי זמ� רב מדיי מוקדש לתעמולת הבחירות. השוויו� אי� ולא כלו'

שבעיני הטוע� , המבוסס על עקרונות אחרי', אלא טיעו�, אינו טוע� טיעו� של שוויו�, פיצול מפלגתי וכיוצא בזה
�לעתי' קרובות נית� . שיש להתחשב בו,  העיקרו� היחידיהשוויו� אינו, אכ�. חשובי' יותר מעקרו� השוויו

וכיוצא בה' , יציבות פוליטית, כגו� שיקולי ביטחו�, להצדיק תוצאה בלתי שוויונית על יסוד שיקולי' אחרי'
 proceedings of theעומד על כ . שבעיני השוקל טובי' ה' ויפי' מעקרו� השוויו�, שיקולי'

aristotelian: 56"equality" ,prof i. Berlin 317, 301)56-1955( society: ...In considering 
what kind of society is desirable, or what are" 'Sufficient reasons' for either demandng 

equality or, on the Contrary, modifying it in specific cases, ideals other than ."equality 
conspicuously play a vital roleעל ���כפי הנדרש על, א' הכנסת מבקשת למנוע הקצאת זמ�, כ �פי עקרו

�וזאת בשינוי , בכוחה לעשות כ�, שבעיניה ה� חשובות יותר, משו' שברצונה להשיג מטרות אחרות, השוויו
�. ידי רוב חברי הכנסת�שיתקבל על, הכנסת באמצעות חוק: יסוד�לחוק4הקבוע בסעי+ , עקרו� השוויו
, שקיבל חוק זה, אלא היא תנבע מכוח הרוב המיוחס,  חוק זה לא תנבע מכוח עקרו� השוויו�הלגיטימיות של

�על�א+� .פי שהוא אינו עולה בקנה אחד ע' עקרו� השוויו

.5 � :בהתייחסו לשוויו� הסיכויי', אמר הנשיא לנדוי, 699' בעמ, ])1 [98/69צ "בג(בפרשת ברגמ

, בפני החוק כמשמעותו הקלסית הפשוטה וויו�אנו נמצאי' בשטח המרוחק למדי מרעיו� הש"
אול' ככל שאנו . על שוויו� זה יש לשמור ללא פשרות... דהיינו שוויו� הזכויות של האזרח כפרט

יכול הוא להתנגש ע' עקרונות , מתרחקי' ממשמעות בסיסית זאת של עקרו� השוויו� בפני החוק
 ."שבפניה' הוא חייב לסגת, חשובי' אחרי'

רק א' , זו מעקרו� השוויו� יכולה להיעשות" נסיגה"כי , ובלבד שיוברר,  אני מסכי' בכל הכבודלדברי' אלה
 , אות' עקרונות חשובי' אחרי' מוצאי' את ביטוי' בחוק
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 לא לוגית ולא �אי� אתה יכול . יד עקרו� השוויו� על העליונה, שא' לא כ�, ידי רוב חברי הכנסת�מתקבל על
המבקש . מעקרו� השוויו� במשמעותו המהותית באמצעות עקרו� השוויו� עצמו להצדיק סטייה �משפטית 

שוויו� " (המשנית"ובי� במשמעותו ) קול אחד לכל אחד" (הראשונית"לסטות מעקרו� השוויו� בי� במשמעות 
ידי רוב חברי �שנתקבל על, באמצעות חוק, דהיינו, חייב לעשות כ� בדר הקבועה בחוק היסוד) הסיכויי'

 .לא בסטייה של מה בכ, עניי� לנו כא� בסטייה מהותית וניכרת מעקרו� השוויו�, כמוב�. תהכנס

 

 6' שוויו� הסיכויי' בחוק התיקו� מס

כדי להשיב על , לכאורה? ידינו�כפי שהוגדר על, את שוויו� הסיכויי'6' הא' מבטיח חוק התיקו� מס6.
פי אמות �על. דיפרנציאציה בי� הרשימות השונותיש להגדיר את אמות המידה לקביעת השונות וה, שאלה זו

�. מגשימה את עקרו� שוויו� הסיכויי', 6' הקבועה בחוק התיקו� מס, מידה אלה נית� לבחו� א' הקצאת הזמ
שהגדיר צדק כיחס שווה לשווי' וכיחס בלתי , עמד על כ אריסטו. קביעת אמות מידה אלה קשה היא ביותר

הא' גודלה ? א כיצד נקבע שוני רלוואנטי זה. יחס לשוני הרלוואנטי שביניה'וכל זאת ב, שווה לבלתי שווי'
שאלות אלו ואחרות ? היא הגור' החור�, בה' עוסקת הרשימה, הא' קשת הנושאי'? של הרשימה הוא הקובע

�והמבקשות להתחרות על קולות , שגודל� אינו ידוע כלל ועיקר, יש להתחשב ברשימות החדשות, שכ�, קשות ה
, שכל כול� לא באות אלא להנציח את המצב הקיי', שאי� ליצור אמות מידה, דומה שמוסכ' על הכול. וחרי'הב

: ראה(א מה� אמות המידה הראויות לכ . שהרי ביסוד� של בחירות עומד סיכוי השינוי
reflections:platforms and windows", e. Katz? Journalism 48"on the role of 

broadcasting in election campaigns 311, 304)1971( quarterly (.7כי , הגעתי לכלל מסקנה
תהא אמת , שכ�, ונוכל להשאיר� בצרי עיו�, בעניי� שלפנינו אי� לנו צור לית� תשובה לשאלות קשות אלה

ויו� אי� בו כדי להביא לשו, 6' שהוקצב לרשימות השונות בחוק התיקו� מס, הזמ�, המידה הראויה אשר תהא
שהוקצב לרשימות החדשות לשידורי , הזמ� של שמונה דקות, ראשית: הטע' לכ הוא כפול. הסיכויי'
�אי� בו כדי לאפשר לרשימות החדשות , הטלוויזיה � להציג לפני הציבור בצורה ראויה את � כול� או חלק

��וכל שיש לה� , שידור נוס+כי רשימות חדשות כישנות אינ� יכולות לקנות זמ� , בעניי� זה יש לזכור. עמדת 
אשר מתפזרות על תקופה של חודש ,  ה� אות� שמונה דקות�לאור מעמדה המונופוליסטי של רשות השידור 

�אי� בזמ� קצר זה כדי לאפשר לרשימות החדשות , לדעתי. ימי' � להציג כראוי את מצע� ואת � כול� או מקצת
�שהרשימות , ותו מת� תשובה הולמת לביקורת, י� זולת�תו ניסיו� להבהיר את ההבדל בינ� לב, מועמדיה

 .האחרות מותחות עליה� במש מהל שידורי הבחירות
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העולה בהרבה על זמ� המינימו' ,  לרשימות הוותיקות הגדולות נית� זמ� שידור� והוא העיקר בעיניי �, שנית
�זמ� נוס+ זה מנוצל על. הדרוש לה� כדי להציג את עמדת� כראוי�לתגובות שוטפות על אירועי , בדר כלל, ידיה

דרכי (ששידור� אסור במהדורות רגילות בשל האיסורי' של חוק הבחירות , לשידורי חדשות, הבחירות
זמ� נוס+ זה אינו עומד לרשות הרשימות החדשות או לרשות הרשימות הוותיקות . ולפעולות נוספות, )תעמולה
 כי בעיני � וזו תוצאת לוואי לפער האמור בזמני השידור �יא נראה כי התוצאה המתקבלת ה, אכ�. הקטנות

העומד לרשות הרשימות , בתו הזמ� הרב" נבלעות"המאזי� הרשימות החדשות והרשימות הוותיקות הקטנות 
נראה כי רישומ� של הרשימות החדשות והרשימות הוותיקות . כאילו לא באו לקרב�, הוותיקות והגדולות
בחיפושיי לא , אכ�. דעתו של הבוחר עשויות להישאר א הרשימות הגדולות והוותיקותובתו, הקטנות מיטשטש

לבי� , המיועד לרשימות החדשות או לרשימות הוותיקות הקטנות, בה הפער בי� הזמ�, מצאתי א+ מדינה בעול'
�) 1973(39 ,70 ,107 ,205: ראה(הוא כה גדול כמו בישראל , המיועד לרשימות הוותיקות והגדולות, הזמ

handbook( .hand, european electoral systems .8להכריע בשאלה, לאור עמדתי זו , אי� אני צרי
יש בה משו' פגיעה בעקרו� , שלכל רשימה חדשה נית� זמ� זהה, לומר כי עצ' העובדה א' אי�, שהטרידה אותי

�ובדרכי , בה' ה� מתעניינות, 'בקשת הנושאי, שהרי הרשימות החדשות שונות זו מזו בהיק+ חבריה�, השוויו
�א היא , לעניי� מימו� המפלגות, ])1 [98/69צ "בג(ג' בפרשת ברגמ� , כזכור, בעיה דומה התעוררה. הסברת

� לאחר הבחירות �זוכות , העוברות את אחוז החסימה, ניתנת ג' לפתרו� בכ כי הרשימות החדשות�,  במימו
אפשר לעשות �הסדר דומה אי. בד מימו� זהה לכל רשימה חדשהאי� אפוא בדיע. המשק+ את הצלחת� בבחירות

ייתכ� , אכ�. שנית� לשאול אותו ולפצות עליו לאחר הבחירות, שכ� זמ� תעמולה אינו נכס, לעניי� זמני התעמולה
הפעלה שוויונית של , מעצ' מהות המאטריה, מונעת, שבבחירות משתתפות רשימות חדשות, שעצ' העובדה
שיתקבל ברוב חברי , מקבלת חוק מיוחד, בעניי� זה, ייתכ� שאי� מנוס,  כ ה' פני הדברי'א'. הקצאת זמני'

 .שאינו עולה בקנה אחד ע' עקרו� השוויו�, שיהיה בכוחו לקבוע הסדר ראוי, הכנסת

הוא מעניק לרשימות החדשות  בכ שאי�, סותר את עקרו� השוויו�6' כי חוק התיקו� מס, הבעתי דעתי9.
בעוד שהוא מעניק לרשימות , הדרוש לתעמולת בחירות ראויה, ותיקות הקטנות זמ� מינימאליולרשימות הו

? על יסוד מה נקבעת מסקנה זו, עשויה להישאל השאלה. הגדולות והוותיקות זמ� נוס+ מעבר לזמ� המינימאלי
שימה היא והמ, ה' דלי' למדי, העומדי' לרשותה של הרשות השופטת בעניי� זה, כי הכלי', התשובה היא

, עקרונית. לניסיו� החיי' ולחוש המומחיות של המשפט�, אי� מנוס מפנייה לשכל הישר, בסופו של דבר. קשה
באשר לסבירות פעולת� של רשויות , שהרשות השופטת מבצעת לעתי' תכופות, אי� הכרעה זו שונה מהכרעה

תת זמני השידור בטלוויזיה לרשימות א' הפח, א' אי� בידינו הכלי' להכריע, אכ�. המדינה ובאשר להגינותה
 החדשות מעשר 
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�א' הפחתה לשש דקות או , הרי ג' אי� בידינו הכלי' להכריע, דקות לשמונה דקות פוגעת בעקרו� השוויו
�וא' השכל הישר ? כי אכ� זו התוצאה, היעלה על הדעת. לארבע דקות או לשתי דקות פוגעת בעקרו� השוויו

מדוע נית� להציבו , בי� שווה ללא שווה, יות יש בכוח' להציב גבול בי� אסור למותרוניסיו� החיי' וחוש המומח
כי , מודע אני לכ, אכ�? )למשל(ולא מעשר דקות לשמונה דקות , )למשל(במעבר מארבע דקות לשתי דקות 

 .נה אי�כי דר טובה ממ, א חושש אני, בהפעלת שיקול הדעת השיפוטי אי� אנו פועלי' בצורה מדעית ומדויקת

 לעניי� ההכרעה �להיזקק כלל  וזאת בלי, פוגע בעקרו� השוויו�6' כי חוק התיקו� מס, הגעתי למסקנה10.
 �כפי , )דרכי תעמולה(ואשר הוסדר בחוק הבחירות , ששרר ערב התיקו�,  למצב המשפטי�בשאלת השוויו

הא' . נתקבל ברוב חברי הכנסתש, )אישור תוקפ' של חוקי'(בחוק הבחירות " למע� הסר הספק"שתוקפו אושר 
לאור אישורו ברוב חברי , 6' ששרר לפני חוק התיקו� מס, האי� לומר כי המצב המשפטי? דר זו נכונה היא

�ועל, העולה בקנה אחד ע' עקרו� השוויו�, מהווה הסדר, )אישור תוקפ' של חוקי'(הכנסת בחוק הבחירות  �כ
?  ומותר� ואסור או שינוי קל �הוא שינוי מהותי 6 'וק התיקו� מסשבוצע בח, א' השינוי, כל שעלינו לבחו� הוא

הקבוע , לבי� עקרו� השוויו�6' היא א בדבר היחס בי� חוק התיקו� מס, שעלינו להציג לפנינו, השאלה, לדעתי
לבי� ההסדר בעניי� 6' אי� לנו לעסוק כלל בשאלת היחס בי� חוק התיקו� מס. הכנסת: יסוד�לחוק4בסעי+ 
וכפי שאושר בחוק הבחירות , )דרכי תעמולה(כפי שנקבע בחוק הבחירות ,  הבחירות ברדיו ובטלוויזיהתעמולת

שדי� קוד' זה הוא עצמו אינו נגוע בפגיעה , שאי� כל ערובה לכ, הטע' לכ הוא). אישור תוקפ' של חוקי'(
� הרי ברור שאי� להצדיק �פנינו  ושאלה זו איננה מתעוררת כלל ל�א' אמנ' כ ה' פני הדברי' . בעקרו� השוויו

קובע אמת מידה , 6' שקד' לחוק התיקו� מס, הזמ�. סטייה אחת מעקרו� השוויו� בשל סטייה קודמת הימנו
א+ כי ה' , יכול שיהיו חוקיי', השידורי' לפיו. אי� הוא קובע אמת מידה לשוויו� שבה'. לחוקיות השידורי'

� .פוגעי' בעקרו� השוויו

כי ההוראות הכלולות , )אישור תוקפ' של חוקי'(קובע חוק הבחירות , רי הנכבד הנשיאכפי שציי� חב11.
א , לדעתי, מכא� נובע.  תקפות לכל די� ולכל דבר�) דרכי תעמולה( לרבות חוק הבחירות �בחוקי הבחירות 

ה' חוקיי' , )6' לפני תיקונו בחוק התיקו� מס) (דרכי תעמולה(שנקבעו בחוק הבחירות , כי זמני השידור, זאת
, מוכ� אני להניח: זאת ועוד. השידור ה' מספיקי' וסבירי'  כי זמני� בלא בדיקה �אי� אני מוכ� לומר . ותקפי'

כי  בלא בדיקה �א אי� אני מוכ� להניח . כי אי� ה' עושקי' רשימות חדשות, כי רוב חברי הכנסת הניחו
שהוקצב בחוק , א' הזמ�,  שלפנינו כלל אינההשאלה, לבסו+. הרשימות החדשות לא נעשקו הלכה למעשה

 השאלה . וא' יש בו כדי לעשוק את הרשימות החדשות א' לאו, הוא מספיק או סביר, )דרכי תעמולה(הבחירות 
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פי �ייתכ� שהזמ� הוא סביר על. א' הזמ� שהוקצב עולה בקנה אחד ע' עקרו� השוויו�, שלפנינו היא א
� אי� הוא יוצר שוויו� עלא, קריטריוני' כלשה' של סבירות�. שוויו� וסבירות אינ' היינו ה. פי כללי השוויו

, א יש שיהא מעשה בלתי סביר, לתת לכל אחד מעשרה אורחי' חלק זהה של עוגה יכול שיהיה מעשה שוויוני
�שעל, הכול תלוי באמת המידה. א' אחד מהמשתתפי' סולד מעוגות��שעל, ובאמת המידה, פיה נקבע השוויו

 .אמות מידה אלה אינ� בהכרח זהות. יה נקבעת הסבירותפ

.12 6' כי ההיסטוריה החקיקתית של חוק התיקו� מס, חברי הנשיא הצביע על כ

, אכ�. כי תיקו� זה נעשה תו התעלמות גמורה משאלת שוויו� הסיכויי' של הרשימות החדשות, מראה
אכ� פוגע בעקרו� 6' כי חוק התיקו� מס, קנתיויש בה כדי לתמו במס, היסטוריה חקיקתית זו מאלפת היא

�כשלעצמי הייתי מגיע . איני מוכ� להעמיד את ההכרעה כולה על היסטוריה חקיקתית זו, ע' זאת. השוויו
, כי לדעת' השינוי אינו פוגע ברשימות החדשות, כי חברי כנסת ציינו, ג' לו היה מתברר, למסקנה אליה הגעתי

פי �ההכרעה צריכה לפעול על, בסופו של דבר. � הסיכויי' של הרשימות החדשותויש בו כדי לשמור על שוויו
 .פי הפסיכואנליזה של המחוקק�האנאליזה של החוק ולא על

 :הכנסת קובע: יסוד�לחוק4סעי+ 1.: שמגר' השופט מ

לפי חוק הבחירות , חשאיות ויחסיות, שוות, ישירות, ארציות, הכנסת תיבחר בבחירות כלליות"
 ."אלא ברו של חברי הכנסת, אי� לשנות סעי+ זה; לכנסת

חלק . הנוהגת אצלנו, הקובעי' את שיטת הבחירות, הוראה זו של חוק היסוד מתווה את העקרונות החוקתיי'
הראויה , מאחר שכל שיטה כאמור, מ� העקרונות הללו ה' נכסי צא� ברזל של כל שיטת בחירות דמוקרטית

כי הבחירות ה� , העקרונות הקובעי', למשל, ואלו ה', תקיי' בלעדיה'איננה יכולה להתגבש ולה, לתוארה
חלק אחר מ� העקרונות הללו הוא בגדר ביטויה בחוק החרות של ההכרעה בי� . שוות וחשאיות, כלליות

, כי הבחירות ה� ארציות ויחסיות, כגו� העיקרו� הקובע, החלופות הפתוחות לפני המשטרי' הדמוקרטיי'
 .למשל, ות האזוריותלהבדיל מ� הבחיר

". לפי חוק הבחירות לכנסת"מתייחסת ג' אל בחירתה של הכנסת , כפי שצוטטה לעיל, 4הרישא לסעי+ 2.
כי כל , ואי� בה� כדי לקבוע, 4בה' פותח סעי+ , מלי' אלו אינ� באות לסייג ולפרש את העקרונות החוקתיי'

שיר מניה וביה כל הוראת חוק כאמור מבחינה ג' מכ, כפי שיתוק� מעת לעת, שייאמר בחוק הבחירות לכנסת
, משמעות הדברי'4.כפי שהונחו בסעי+ , מבחינת התאמתה ליסודותיה של שיטת הבחירות, היינו, חוקתית

, לפי ההליכי' ולפי פירוט הנהלי'', ארציות וגו, כי הכנסת תיבחר בבחירות כלליות, היא, 4המובאי' בסעי+ 
ג' הפניה משלימה אל היסוד . בנוס+ לקביעת עקרונות,  כא� אפואיש. שנקבעו בחוק הבחירות לכנסת

 שני הנדבכי' העיקריי' . הפרוצדורלי
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היסודות החוקתיי' מחד גיסא וההפניה אל הפירוט שבחוק הבחירות , היינו, 4האמורי' של הרישא לסעי+ 
, האחת: לתחומי' שוני', תכל אח, והמתייחסות, המצטברות זו לזו, ה� הוראות מהותיות נפרדות, מאיד גיסא

א התרגו' האמור אינו יכול לגבור לפי ; לתרגומ' להליכי' מוחשיי', והשנייה, ליסודות המנחי', כאמור
 .מהותו על החובה לקיי' את העקרונות

 

נוסח [לפקודת הפרשנות 41המובא בסעי+ , ידי כלל הפרשנות�האזכור של חוק הבחירות לכנסת נשלט על
וג' מאחר שאי� ללמוד מ� ההקשר , המסייגת את תחולתה של הפקודה על חוקי יסוד, הוראהמאחר שאי� , ]חדש

�אינ� מתייחסות בכל עת מצויה 4ל של סעי+ "כאילו מלותיו הנ, היינו, כי משתמעת כוונה אחרת, או מגו+ העניי
בעת קבלתו כנוסחו , להבדיל מחוק הבחירות האמור, כפי שהוא בתוק+ אותה שעה, לחוק הבחירות לכנסת

" לפי חוק הבחירות לכנסת"אי� אפוא בנוסחו של הסעי+ כדי להגביל את המלי' . הכנסת:  יסוד�בכנסת של חוק
" לפי חוק הבחירות לכנסת"בכלל ושל המלי' 4כ� אי� בנוסחה של הרישא של סעי+ . לנוסח ראשוני כלשהו

כביטוי' ברישא לסעי+ מחייב , ת החוקתיי'לפיה כל שינוי ביסודו, 4בפרט כדי להגביל כוחה של הסיפא לסעי+ 
 .כאמור ש', הלי מיוחד ומיוחס

וה' בגדר קו , עצמ' ובזכות עצמ' עומדי' בפני, ל"הנ4המובאי' בסעי+ , העקרונות: סיכומה של נקודה זו
אלא א' כ� מתבצעת מלאכת החקיקה , אשר אי� בכוחו של תיקו� לחוק הבחירות לכנסת לשנותו, מנחה ומחייב

הארציות והשוויו� ואל היסודות האחרי' היא בגדר , ההתייחסות אל הכלליות. סיפא, 4 הקבועה בסעי+ בדר
" לפי חוק הבחירות לכנסת"המלי' ; המקריני' על השיטה ומעצבי' את דמותה, קביעת עקרונות מדריכי'
כי הוראת חוק , 4י+ א אי� ללמוד מנוסחו של סע, להבדיל מ� העקרונות האמורי', מפנות אל פרטי ההליכי'

וכי זו כוונת , בלי שנתקבלה ברוב הדרוש, מחוקי הבחירות לכנסת כולה לסייג את העקרונות מכוח עצמה
 .ברצ+ ניסוחי אחד" לפי חוק הבחירות לכנסת"המחוקק בהביאו את העקרונות ואת המלי' 

.3� .ידינו בדיו� בעתירות אלו�אשר משמעותו נבחנה על, מכא� אל עקרו� השוויו

, היינו, לשוויו� הפורמאלי" שוות... בחירות"מתייחסות המלי' , המקובלת עלי, פי דר הפרשנות�על
אשר הסטייה ממנה מחייבת הצעה של רוב חברי , האפשר לקביעת אמת מידה בסיסית ופשטנית ככל

מעשית שאינה כי ג' קביעת השוויו� הפורמאלי כרוכה בבעייתיות עיונית ו, "ככל האפשר"נקטתי לשו� .הכנסת
 .מועטה

 equal( כאילו מדובר בתוצאה של חישוב מאתימאטי, השוויו� בזכויות נושא הילה של אמת מידה החלטית
protection and" ,prof. J. Stone . 1Ariz. L. Rev]1980[ "search of justice(,  יישומו הלכה א

כגו� , את הצודק וההוג�, בכל הנסיבות, כרחכי השוויו� הפורמאלי אינו חופ+ בה, להצביע על כ למעשה עשוי
  נקודת המוצא, זאת ועוד. כאשר נית� נתח שווה לבעל צרכי' קטני' ולבעל צרכי' גדולי' כאחד
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כי יש לטפל בשווי' , לפיה שוויו� משמעותו, השופט ברק, ידי חברי הנכבד�המוזכרת על, האריסטוטליאנית
, עדיי� מותירה את הצור בקביעת' של התכונות והמרכיבי', הבאופ� שווה ובבלתי שווי' באופ� בלתי שוו

�הקושי בקביעת מכלול המרכיבי' . ובהערכת שיעור' ומידת' בכל מקרה קונקרטי, שלאור' נמדד השוויו
אינו הנתו� 6ibid. At (,prof . J. Stone (כלשונו של , "תווית הזכאות"היוצר את , והמאפייני' הרלוואנטיי'

, וההסתעפויות העיוניות של הבעיות, על היישו' הלכה למעשה של אמת המידה של השוויו�המקשה , היחיד
א' שוויו� על אתר אכ� ג' צודק , למשל, שאלה נגררת אחת היא. ה� רבות עד אי� ספור, המתגבשות בתחו' זה

המעניקות , הבה� נית� להגיע אל השוויו� רק באימוצ� של דרכי פעול, או שמא יש נסיבות, בתוצאתו המידית
, ראה) (reverse discrimination(מקו' בו מבקשי' ליש' את ההפליה המקדמת , כגו�, טיפול בלתי שווה

�הדיו� בסוגיה זו בפסק הדי� של בית המשפט העליו� של ארצות, בי� היתר � ,regents of 272הברית בעניי
at]3[ the university of clifornia.( 

כמושג פורמאלי הבנוי על מקד' או על , כי ג' השוויו�, א כדי להצביע על כלא העליתי נושאי' אלה אל
�מדד אחיד וא+�ניסיו� לאמ� אמות מידה של שוויו� מהותי , אול', אינו בהכרח פשוט ליישו', מאתימטי�מעי

נויות הב, כל ניסיו� לאבחנות מהותיות, זאת ועוד. יהיה בו כדי למנוע הגדרה ברורה של התחומי' עשרת מוני'
ואשר מבקשות להוסי+ ממד של צדק או של היגיו� לחלוקה , על התכונות של מקבלי ההקצאה ועל מאפייניה'

וייצור מתח' מלא של , יושפע בהכרח מהערכות סובייקטיביות או משומות ערכיות משתנות, המאתימטית
 .אשר תחומיו וגבולותיו מטושטשי' ובלתי מוגדרי', אפשרויות

ביטויו האחד : השוויו� שתי פני' לעקרו�, ]1 [98/69צ "ידי חברי הנכבד הנשיא בבג�כפי שנתבאר על4.
". קול אחד לכל אחד"לפיו , ויסוד זה איננו אלא תרגומו התמציתי של הכלל, של השוויו� עניינו בזכות לבחור

' של רשימות וביטויו המוחשי בזכות לשוויו� הסיכויי, מתייחס יסוד השוויו� ג' לזכות להיבחר, מצד שני
ל "הנ] 1 [98/69צ "חברי הנכבד הנשיא התייחס בבג. המתחרות ביניה� בבחירות לכנסת, המועמדי' השונות

�והפנה בהקשר זה אל עקרו� היסוד , אשר מצא ביטויו בשיטת הבחירות שלנו, למקורו העיוני של עקרו� השוויו
 .שטר החוקתי שלנומנשמת אפו של המ, כדבריו, שהוא, של שוויו� הכול בפני החוק

ראה לאבח� , אשר מ� הראוי כי עקרו� השוויו� בשיטת הבחירות ילבש, בבואו לנתח את הביטויי' המוחשיי'
' בעמ, ש'(בי� השוויו� בפני החוק כמשמעותו הקלאסית הפשוטה לבי� השוויו� כביטויו בזכות להיבחר 

 :כדבריו). מול האות ב699

יכול הוא להתנגש ,  זאת של עקרו� השוויו� בפני החוקככל שאנו מתרחקי' ממשמעות בסיסית"
הכל מסכימי' שאי� להעמיד את כל ... שבפניה' הוא חייב לסגת, ע' עקרונות חשובי' אחרי'

 המפלגות במצב שווה 
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�א' כי צרכי התעמולה של , בלי להתחשב בגדל�, ידי מת� הקצבה שווה לכל אחת�על, לחלוטי
כ� ידועות לנו ... חות אמצעי' מאלה של מפלגה הגדולה ממנהמפלגה קטנה דורשי' אולי לא פ

וכ� הדרישה , ובראש ובראשונה אחוז החסימה, תופעות של חוסר שוויו� בדיני הבחירות הכללי'
כל ההגבלות הללו גורעות בהכרח מ� השוויו� ... ידי רשימת מועמדי' חדשה�של מת� ערבו� על

 ".המוחלט

, המעוגני' בטובתו של המשטר הדמוקרטי דווקא, כי יש שטעמי', והנה כי כ� עולה מ� הדברי' הלל
ואשר , לאותו נתח ממש, לכאורה, אשר לפיו זכאי כל מתחרה ,מחייבי' סטייה מ� השוויו� הפורמאלי ההחלטי

שאיננה מוטלת בהבעת על מי שנוטל שעה חלק בתחרות על קולו של , לאורו אסור היה לקבוע הגבלה כלשהי
 .הבוחר

אשר נוצרו וגובשו ג' כ� כדי להג� , בכ כי יש שהשוויו� המוחלט חייב לסגת מפני אינטרסי' אחרי'ההכרה 
אי , והשאלה, הנוהגת בישראל דווקא, איננה מיוחדת לשיטת הבחירות, על החרות ועל המשטר הדמוקרטי

� בפסיקה של ארצות עלתה ג', ליש' את החלוקה של זמני השידור בי� המפלגות תו שמירה על עקרו� השוויו
דינו בעניי� עתירתה של המפלגה �בית המשפט החוקתי של גרמניה בפסק, למשל, כ ציי�. דמוקרטיות אחרות

��הדמוקרטית החופשית מנורדריי � etnscheidungen des, (1962מאי 30מיו' 158/62Bvr 2 .וסטפל
bundesverfassunggerichtsהוצאת מור ,�י לאור עקרו� השוויו� בסיכויי כ, )121' עמ14כר , טיבינג

הבטחת שוויו� , אול', באופ� ניטראלי כלפי המפלגות הפוליטיות, אמנ', התחרות חייבות רשתות השידור לנהוג
ונית� לקבוע אבחנות בי� זמני , הסיכויי' אינו חייב לבוא לידי ביטויו בחלוקת זמ� זהה לחלוטי� לכל המפלגות

 :כ יש לתת את הדעת לשיקולי' הבאי'". טעמי' חשובי' במיוחד"בשל , המוקצי' למפלגות השונות, השידור

הבחירות בדמוקרטיה פרלמנטרית אינ� צריכות להוביל רק לבחירתו של פרלמנט אשר ישק+ בצורה נאמנה "
 �ככל האפשר את הדעות השונות הקיימות בע' אלא עליה� ג' ליצור אותה עת פרלמנט אשר מסוגל לכונ

בשיטת בחירות יחסית עלול שוויו� זכויות שיופעל באופ� דווקני לאפשר . פעולה�ת יכולתממשלה שתהיה בעל
להעלות , לקבוצות קטנות בעלות קהל בוחרי' דליל או לארגוני' שה' אינטרסנטיי' גרידא להגיע אל הפרלמנט

 �כביד על כינו�  לה� כפי שהנסיו� של החוקה של ווימאר לימד �בכ את הסיכו� של פיצול מפלגתי מופרז וכ
מדינית זו ראתה הפסיקה של בית המשפט �מול סכנה ממלכתית. ממשלה או אפילו להפו זאת לבלתי אפשרי

לחוקה תמיד טעמי' חשובי' אשר הסמיכו את המחוקק באופ� יוצא מהכלל בגבולות צרי' ומוגדרי' מסויימי' 
 מסיבה זו אי� . ויו� הזכויות הפורמליבעת הגיבוש המפורט יותר של זכות הבחירה לסטות מ� העקרו� של שו
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' בעמ, ש'" (למשל להלי� מטעמי' חוקתיי' נגד הוראת חוק הקובעת אחוז חסימה סביר בתו חוק הבחירות
134.( 

להעניק למפלגות שונות  כי בעת תעמולת הבחירות נית�, בשל שיקולי' אלה סבר בית המשפט החוקתי דש'
ראה ג' פסק הדי� של בית (בכוח� הנוכחי , במידה מסוימת, את בהתחשבוז, זמני שידור בעלי מש זמ� שונה

 .)100' ל עמ"הנ9כר (bvr 2 7/57 ל בתיק"המשפט החוקתי הנ

הדברי' שהובאו לעיל מצביעי' על הכפפת השאיפה לשוויו� הפורמאלי ההחלטי לשיקולי' מכריעי' 
צ "רוח זו א+ אמר חברי הנכבד הנשיא בבגדברי' ב. שמשקל' גובר על משקלו של השוויו� הפורמאלי, אחרי'
 :699' בעמ, ל"הנ] 1 [98/69

, אנו נמצאי' בשטח המרוחק למדי מרעיו� השוויו� בפני החוק כמשמעותו הקלסית הפשוטה"
למשמעות קלסית זאת אי� דוגמה טובה מאותו כלל של . דהיינו שוויו� הזכויות של האזרח כפרט

אול' ככל שאנו מתרחקי' ממשמעות . יש לשמור ללא פשרותעל שוויו� זה . 'קול אחד לכל אחד'
, יכול הוא להתנגש ע' עקרונות חשובי' אחרי', בסיסית זאת של עקרו� השוויו� בפני החוק

 ".שבפניה' הוא חייב לסגת

 )prof. J. Stone ל של"ראה מאמרו הנ(עקרונות ההגינות והצדק , למשל, העקרונות החשובי' האחרי' ה'
 .הבטיח קיומו של ממשל דמוקרטי בעל כוח חיותאו השאיפה ל

יש לראות , לעיל3שהובעה בסעי+ , א' בניגוד לדעה, היא, העולה בהקשר לדברי' אלה, השאלה העיונית5.
הגולש אל מעבר למשמעותו הפורמאלית כפשוטה וכולל בחובו מתח' של' של , את מושג השוויו� כמושג רחב

או שמא אי� להעניק למושג , בשל טעמי' המצדיקי' זאת לכאורה,  מתקיי'אשר בה� אי� השוויו� המלא, נסיבות
הא' עלינו , במלי' אחרות. המושפעת בתוכנה מצרכי' חוקתיי' או ממלכתיי' אחרי', השוויו� משעות גמישה

ו� א סטייה זו מ� השווי, כי ג' כאשר איננו מקיימי' את עקרו� השוויו� הפורמאלי במלואו ובאופ� דווקני, לומר
הננו מקיימי' , אשר שורשיה' באינטרס הקיומי של הממשל הדמוקרטי, המושל' נעשית בשל טעמי' מוצדקי'

�א , שלא לעוות את משמעותו של עקרו� השוויו� כפשוטו, כאמור, הדר החלופית היא? עדיי� את השוויו
א' הדבר נראה צודק , יסודלחוק ה4להכיר בכ כי מותר לסטות מעקרו� השוויו� בדר הקבועה בסיפא לסעי+ 

��ל או על"הנ] 1 [98/69צ "ידי הנשיא הנכבד בבג�כגו� אלה שהוזכרו על, א' נעשה הדבר בשל טעמי', והוג
 .למע� קיומו של משטר דמוקרטי יציב, כמובא לעיל, ידי בית המשפט החוקתי הגרמני

מאחר שיש , פני רעותה� עלכי חסידיה של שיטת הפרשנות הרחבה והגמישה מבכרי' אותה, הנני ער לכ
  מראית כדי לשמור על, מבחינת הטרמינולוגיה החוקתית, בה
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�לפיה יש משו' עיוות של מושג , מול טיעו� זה עומדת ההשקפה הנוגדת. פני השמירה על עקרו� השוויו
�יומה של יש בכ כדי לשלול ק, זאת ועוד; א' מלבישי' את איצטלת השוויו� על נסיבות שאינ� כאלה, השוויו

שוויו� מאתימאטי או . ואימתי הוא מסתיי', אימתי מתחיל השוויו�, לפיה נית� לקבוע, כל אמת מידה ברורה
מתבטא בכ שהיו מעניקי' לכל מפלגה זמ� , למשל, כי היה, פורמאלי כפשוטו יכול להיות ברור במידה רבה

וזאת בייחוד במדינה בה מתחרות ,  ואיננו צודקכי שוויו� כגו� זה איננו סביר, אי� צרי לומר. שידור שווה וזהה
 .רשימות בבחירות לכנסת31

הרי , שאינה מעוגנת אלא בהערכות כלליות של הצודק או ההוג�, א' מחליטי' לקבוע אמת מידה בלתי שווה
א' קבע חוק . לסטות מעקרו� השוויו�, כמבואר לעיל, שאמנ' צודק או א+ מתחייב, מוטב להודות בבירור

דקות נוספות לכל 4דקות לשידורי הטלוויזיה וכ� 10כי לכל מפלגה יוקצו , עד כה) דרכי תעמולה(ת הבחירו
דקות 10דקות שידור ולמפלגה חדשה יהיו 14כנסת אחד יהיו בס הכול �כי למפלגה ע' חבר, היינו, כנסת�חבר

ר עדיי� נשאר בגדר חוסר א אש, מוצדק לאור מהות העניי�, אמנ', אשר, הרי נוצר בכ חוסר שוויו�, שידור
 .ג' כאשר הוא סביר בהיווצרותו ובקיומו הלכה למעשה, שוויו� פורמאלי בי� המתחרי' על קולו של הבוחר

פי הסיפא �יש בה כדי לחייב פעולה חקיקתית על, היוצרות חוסר שוויו�, המודעות לכ שמדובר בנסיבות
 .ות הפעולה הנדרשת ממנוויש בה ג' כדי ליצור ערנות מצד המחוקק למה, 4לסעי+ 

א' נקודת המוצא , שלנו יהיה בכ כדי לתרו' לזהירות בקביעת שינויי' חוקתיי'4לאור נוסחו של סעי+ 
הוא ייער מתו , היינו, כיאה להוראת חוק משוריינת, וכל שינוי יחייב הלי חקיקתי, תהיה השוויו� האבסולוטי

נוקטי' שיטה , מאיד גיסא, א'. ק לנקיטתו של הצעדידיעה של מהות המעשה וממילא תו שקילת ההצד
הרי נעלמת , כל עוד הסטייה סבירה לדעת בית המשפט, לפיה ג' סטייה מ� השוויו� עדיי� שוויו� תיקרא, גמישה

 .אשר יכולה לשמש למחוקק כקו מנחה מראש, מניה וביה כל אמת מידה חוקתית שמישה

וההבחנה הייתה , כנסת�דקות נוספות לכל חבר4 �כל מפלגה ודקות שידור ל10היו עד עתה , כמוזכר לעיל
 �שתיק� עתה , החוק. כנסת�שאי� לה עדיי� חבר, דקות לרשימה חדשה10 �כנסת יחיד ו�דקות לחבר14אפוא בי

דקות בלבד 8הכניס שינוי והעניק לרשימה החדשה , ואשר בו אנו דני' כא�, )דרכי תעמולה(את חוק הבחירות 
איפה עובר הקו המפריד , כא� תישאל השאלה. דקות נוספות עבור חבר הכנסת6כנסת אחד �ולרשימה בת חבר

הא' . החורג מ� השוויו� המהותי, לבי� הבלתי סביר, שעדיי� נחשב בגדר קיו' השוויו� המהותי, בי� הסביר
9�ות לה� הדקות הקיימות ה� המקדשות את הנסיבות ומעניק10או שמא רק , דקות שידור ישמרו על השוויו

� הדבר ? גושפנקא של שוויו
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�ועתה הופחת הזמ� ל, דקות25אלו העניקו לכל רשימה . כאשר מדובר בשידורי הרדיו, מוקשה עוד יותר 
באופ� שתהיה , אותה נית� יהיה להפעיל, ומהי אמת המידה, איפה כא� גבול חוסר השוויו� המהותי. דקות23

, מקובל עלי) א(6.? וכ� כאשר יתבקש מחר תיקו� נוס+ לחוק, גלויה ומובנת לכל אזרח בעת הזאת, ברורה
קיומו של המשטר הדמוקרטי מחייבי' סטייה מ� השוויו�  הצדק או א+, כי יש שההגינות, הרעיו�, כמבואר לעיל

, ויהיה זה באבחנה בזמ� השידורי' בי� גו+, יהיה זה בעירבו�, אחוז חסימה יהיה זה בקביעת, המוחלט
קביעת אמת מידה בלתי זהה או . אשר זה עתה קמה, לבי� רשימה חדשה, ירות ועמד במבח�שהתמודד כבר בבח

חייבות להיעשות במודע , ל"הנ] 1 [98/69צ "כאמור בבג, נסיגתו של השוויו� מפני ערכי' חשובי' יותר
�מור על בכ נש. לחוק היסוד4בדר הקבועה בסיפא לסעי+ , היינו, השוויו� המלא ובמפורש כשינוי של עקרו

טוב שכל . שפניו לציבור בכללותו, ג' בשל כ שיש בה יסוד מחנ, בי� היתר, חשובה אשר, הבהירות החוקתית
�שלא , עדי+ בעיניי. שלמענה נעשה הדבר, ומהי המטרה, כי בוצעה סטייה מעקרו� השוויו�, אזרח ידע אל נכו

ת בסופו של דבר אלא בתחושתו של מי שאינ� מעוגנו, נטשטש את מושג השוויו� במאניפולאציות מספריות
 .ואשר מוליכות למבוי הסתו' של העדר כל אמת מידה ברורה וגלויה וידועה מראש, שעוסק בכ

דרכי (כפי שהיו בתוק+ ערב קבלתו בכנסת של חוק הבחירות , הסטיות הקודמות מעקרו� השוויו�) ב(
בדר , יהיה זה א+ בדיעבד, אושרו, הה ושווה לכולואשר ג' ה� לא העניקו זמ� שידור ז) 6' תיקו� מס) (תעמולה

 ).אישור תוקפ' של חוקי'(ידי חוק הבחירות �על, סיפא לחוק היסוד4הקבועה בסעי+ 

�כי הסטייה מ� השוויו� המוחלט נעשתה כדי� ועל, ט נקבע"ידי קבלתו של החוק מתשכ�על פי הדר
�ו15שהובאה בסעיפי' , י להעניק לחלוקה הקיימתכד, מאיד גיסא, לא היה בה. המותווית בחוק היסוד שלנו

 .את התווית של השוויו� המלא והמושל', 6' עד לחקיקתו של תיקו� מס, )דרכי תעמולה(א של חוק הבחירות 15

אשר , שהיה בו כדי להפחית בצורה כלשהי מ� הזכות, כל שינוי נוס+ של ההוראות בעניי� זמני השידור
ולהגביר את הסטייה מעקרו� , שהיה קיי' עד אותה עת,  המצב המשפטיפי�הוענקה לרשימות השונות על

לקרוא , כמוב�, אותו יש, סיפא לחוק היסוד4לפי האמור בסעי+ , היה טעו� הצבעה, השוויו� הפורמאלי המלא
 .לחוק היסוד46ביחד ע' סעי+ 

לחוק 4וש לפי סעי+ לא נתקבל ברוב הדר) 6' תיקו� מס) (דרכי תעמולה(כי חוק הבחירות , משהתברר לנו
דינו של חברי הנכבד �כפי שצוטטה במלואה בפסק, 29.5.81החלטתי לצר+ דעתי להחלטה מיו' , היסוד
 .הנשיא
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מעלה בעיות ,  לה אנו נדרשי',בהקשר לסוגיה" שוויו�"הניסיו� להציב עקרונות למושג 1.: בייסקי' השופט מ
, סכימאתי�כי לצור זה אי� הכוונה לשוויו� אריתמטי , כ'מוס ,כנראה, על הכל. קשות מהסוג של ריבוע העיגול

א+ שמבחינה דווקנית של הפירוש ; המתייצבות לפני הבוחר, בבחינת זמ� שידור שווה לכל אחת מהרשימות
שוויו� גדול יותר מאשר פירוש כזה היה �הרי מבחינת הנושא והעניי� אי� אי, הלכאורי זה יהא הפירוש הפשטני

וג' העותרי' שלפנינו אינ' גורסי' , ])1 [98/69צ "בג(' שר האוצר ואח' נדחה בעניי� ברגמ� נלכ� הוא . יוצר
תו התחשבות , זה אינו מקל במאומה על החיפוש אחר עקרונות אחרי' כדי להגיע לפירוש הול', ואול'. אותו

 לכל מועמד סיכוי או לתת לכל רשימה שכל משטר דמוקרטי מציב לעצמו כדי, גוני של אספקטי'�במכלול הרב
א כבר השאיפה , ובמוכרז היא מקודשת, המטרה הזו עצמה קיימת; שווה להשתת+ בחיי' הפרלמנטריי'

שיקשה על הרכבתה של ממשלה ועל , להשגתה מחייבת הצבת מחסומי' כדי למנוע פיצול יתר של מרכזי הכוח
. ה� עוברות את אחוז החסימה ובי� א' לאו בי� א' �ידי רשימות קיקיוניות �קיו' חיי' פרלמנטריי' סדירי' על

שנית� להקציב , ס הכול שעות השידור, בה� כרו מימוש המטרה, בצד זה יש לקחת בחשבו� בעיות תקציביות
על חשבו� שידורי הסברה , בה� הוא מעוניי�, שעליו לוותר על צפייה והקשבה לתכניות אחרות, וג' האזרח

 .חידיותעמולה באותו ערו� טלוויזיוני י

המיוצגות בבית . כי כבר נקודת המוצא הבסיסית היא מתו העדר שוויו� בי� הרשימות, האמת היא, אול'2.
הראשונות ידועות ומוכרות פחות או יותר . המבקשות לפלס לעצמ� דר לקבל ייצוג, לבי� החדשות, המחוקקי'

אמצעי התקשורת מכל ; לפני הבחירותמפעילות� בקאדנציה ש ,בי� לחיוב ובי� לשלילה, לרוב ציבור הבוחרי'
שלראשונה מבקשת , שלא כ� הרשימה החדשה; הסוגי' מדווחי' על כ באורח שוט+ בשנות כהונת הכנסת

, במידה רבה של היגיו�, מבחינת שוויו� הסיכוי נית� לגרוס. אינו יודע עליה מאומה, לרוב, והוא, לפנות לבוחר
אלא ג' להתמודד , הנדרש כדי להציג את המצע והקרדו שלה, ינימאליכי רשימה כזו זקוקה לא רק לאותו זמ� מ

ג' ביקורת , כמוב�, וזה כולל, במה עדיפותה על המפלגות הוותיקות, בוויכוח, המיוצגות בכנסת, ע' הרשימות
כבר בנקודת הזינוק ההתחלתית , מבחינת שוויו� הסיכוי, משו' כ. הבלטת משגי' וכדומה, על פעילות בעבר

העומד לכל אחת מה� , ככל שגדל פער הזמ�, גדלה, כמוב�, וזו, ת הרשימות החדשות בעמדה נחותהמצויו
א' נית� להצדיק את העדר השוויו� בהקצבת מועד שידור בי� הרשימות הוותיקות או , ספק עמי. בהתמודדות זו

מחדלי' בשנות בטענה שהראשונות זקוקות לזמ� רב יותר כדי להסביר מעשי' ו, הגדולות לבי� החדשות
כי לא פחות זמ� נדרש כדי לתקו+ את המעשי' והמחדלי' של המפלגות הגדולות והוותיקות , נראה לי; הכהונה

�על, שאיננה מוכרת עדיי�, וזה הרי הסיכוי היחידי לשכנע את הבוחר להעדי+ רשימה חדשה, ולהוכיח� על כ
�על, אי�. פני האחרות�. זמני שידור היא ג' דיפרנציאציה בשוויו� הסיכויכי הדיפרנציאציה בהקצאת , לכחד, כ

נוצר לרשימה הגדולה שפע של , בו בזמ� שהרשימה החדשה מאכלת את זמנה הזעו' רק כדי להציג את עצמה
� , ה� להתגונ� ולהצדיק עצמה וה� לתקו+ ולשלול רשימות אחרות, הגדול עשרות מוני', זמ
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מבחינה . תורגש כלל עד כי נוכחותה לא, צילו' של הגדולותעלולה להיטמע בפער המלל וה והרשימה הקטנה
ויש בה' , אינ' משכנעי' כלל) 6' תיקו� מס) (דרכי תעמולה(המלווי' את הצעת חוק הבחירות , דברי ההסבר, זו

 :נאמר ש'. שוויו� הסיכוי�כדי להבליט דווקא את אי

 ג' על פיה תמשי את היחס בי� שתי מכסות הזמ� א ההצעה הנוכחית באה למת� במעט"
 ."כ יחיד למכסת זמ� גדולה מזו שלה זוכה חבר יחיד בסיעה גדולה"ותזכה סיעה בת ח

כשנגד , כאשר מדובר בבחירות אזוריות או במשטר נשיאותי, ויש לו משמעות, ייתכ� שהסבר זה תופס
, ולא היחידי'א בבחירות יחסיות כמו אצלנו המתמודדות ה� הרשימות . מועמד יחיד עומד מתנגד יחיד

�חברי' בכנסת 30לרשימה בת . והשוויו� אליו שואפי' מתייחס לרשימות בינ� לבי� עצמ�, המרכיבי' אות
וכ ג' . לעומת המצע של סיעת יחיד30ולהסברתו לא נדרש זמ� פי , רק מצע אחד משות+, עדיי�, היוצאת יש

לא היחיד מהסיעה הגדולה עומד . סיעהשהיחיד מהסיעה מבקש להסביר' ולזקפ' לזכות ה, המעשי' והמחדלי'
ניסיו� להשוות בי� מועמד יחיד לבי� יחיד בסיעה גדולה אינו , משו' כ; סיעה, רשימה, לבחירה אלא מפלגה

 .פועל בכיוו� השוויו� אלא להיפ

 שג' אצל� עקרו� השוויו� בבחירות הוא, כוח בעלי הדי� למצב הקיי' במדינות שונות�ידי באי�הופנינו על3.
, שההסדרי' בדבר זמני שידור נקבעו בדר תחיקתית, מה� מדינות; מאבני היסוד של הדמוקרטיה הפרלמנטרית

שההסדר בה� הוא באמצעות ועדה פרלמנטרית או אפילו בדר של הסדר מוסכ' בי� המפלגות מחד , ואחרות
, וא+ להקיש לא קל, וימתשיטה כלשהי ממדינה מס, כמוב�, אי� לאמ�; גיסא לבי� רשות השידור מאיד גיסא
�צמחו ברקע המדיני ובמסורת הפרלמנטרית , בי� בתחיקה ובי� בדר אחרת, משו' שבכל מדינה ההסדרי' בנדו

ומספר רשימות המועמדי' , שהבחירות בה ה� אזוריות, ולא דומה היא מדינה. של כל אחת מה� והותאמו לה'
, ואילו אצלנו. שהמפלגות או הסיעות מרובות יותר, למדינה בעלת שיטת בחירות אחרת, הוא קט� בדר כלל

שהגיעו לנקודת , 30�מבחינת מספר הרשימות נתברכנו בלמעלה מ: הרקע והמסורת שוני' בתכלית, הנסיבות
ואי� ג' אפשרות לרכוש זמני . משדרת רק בערו� אחד, המלחמה העיקרית, כנראה, שעליה, הטלוויזיה; זינוק

 .פי החוק�מלבד הזמני' המוקצבי' על, שידור ברדיו ובטלוויזיה

כי במרבית המדינות שיטת , יש עניי� לציי�, א' כי אי� להקיש מאחרי' או להעתיק שיטה ממדינה אחרת
המודוס . אגב מת� עדיפות מכרעת למפלגות המיוצגות בפרלמנט היוצא, השוויו� הרילאטיבי היא המקובלת

אי� זאת אלא כי החיפוש . אינו יחסי ואריתמטי דווקא,  ידועשכוח�, לחלוקת הזמ� א+ בי� המפלגות המיוצגות
פי שיקולי' �על) בי� בתחיקה ובי� בהסדר(והרילאטיביות נקבעת , של השוויו� הרילאטיבי זהו הרע במיעוטו

 .הנראי' כמבטיחי' סיכוי סביר לכל המשתתפי' בבחירות, מקומיי'
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, ני כל בחירות בי� רשתות השידור לבי� המפלגות העיקריותהסידור נער לפ, בה אי� כל תחיקה בנדו�, באנגליה
א' להזכיר את . וזמ� מסוי' מוצב ג' לקבוצות אחרות, המיוצגות בפרלמנט, כשהזמ� העיקרי מוקצב למפלגות

הוקצבו , בפרלמנט היוצא11.2 %�שהייתה מיוצגת ב, כי למפלגה הליברלית, נמצא, 1966הבחירות בשנת 
ייצוג בפרלמנט והמפלגה 44.4 %ואילו מפלגת העבודה ע' , דקות ברדיו30 �יה ודקות שידור בטלוויז35

דקות 5ליתר הקבוצות הוקצבו . דקות ברדיו55 �זכו לשעת שידור אחת בטלוויזיה ול43.4 %השמרנית ע' 
 .כא� דווקא הרילאטיביות הופעלה באופ� בולט לטובת המפלגה הליברלית הקטנה. ברדיו ובטלוויזיה

להעמיד שירותיה� לרשות  ואי� להכריח�, שבה רשתות השידור והטלוויזיה ה� פרטיות, ריתהב�בארצות
שא' רשת כלשהי הרשתה למועמד federal communications .Act -ל315נקבע בסעי+ , המפלגות

היא חייבת להרשות אותו הדבר ג' למועמדי' אחרי' לאותו תפקיד ובאות' , לתפקיד ציבורי להשתמש בתחנתה
משו' שרק א ספק א' בפועל זה מושג , הוראה זו יש בה כדי ליצג את השוויו� האבסולוטי, לכאורה. י'התנא

, שמאחוריה' תמיכת מפלגות בעלות יכולת לשאת בהוצאות הגדולות ולשל' עבור השידור היקר, מועמדי'
 .יוכלו ליהנות מזכות שוויו� זו

כשלכל מפלגה ולממשלה זמ� בסיסי אחיד ואילו , תידי ועדה פרלמנטרי�באיטליה מחולק זמ� השידור על
�ברפובליקה הפדראלית של גרמניה מחולק זמ� השידור . למפלגות הגדולות מוקצב זמ� נוס+ באופ� יחסי לגודל

וכפי שנית� ללמוד מפסק הדי� של בית המשפט החוקתי של גרמניה מיו' , המיוצגות בפרלמנט, בי� המפלגות
לא הייתה החלוקה הפנימית יחסית ) 158/62Bvr2 . (כבר הזכירו , השופט שמגר, שחברי המכובד, 30.5.62
רק מאז . הפוגע בשוויו� הסיכוי, בית המשפט לתחיקה לא מצא בכ פג'. פי הייצוג בפרלמנט�דווקא על

על בסיס כוח , המיוצגות בפרלמנט, מחולק זמ� השידור בטלוויזיה בהסכמה בי� המפלגות1965הבחירות בשנת 
 .צוג שלה�היי

 המיוצגות, בהולנד זמ� השידור מחולק באורח שווה לכל המפלגות והקבוצות

 

 .בפרלמנט

המיוצגות במועצה , והקבוצות וזמ� השידור מחולק בי� המפלגות, 1966בצרפת ההסדר מעוג� בחוק משנת 
התוצאה , שמקורו במשטר נשיאותי, בלי להתעכב על פרטי ההסדר. בלי להתחשב בהרכב הסנט, הלאומית

�זכתה , של הקולות36.26 %�שזכתה ב, המעשית על פיו הביאה לכ כי באות� הבחירות מפלגת הרוב שבשלטו
 .ch: הנתוני' לעיל מובאי' מ(של הקולות 63.7 %שהשיגו , באותו זמ� שידור כמו כל יתר קבוצות האופוזיציה

Debbash, le droit a l'entene a propos de l'organisation ch. Debbash , traite droit dede la 
radiodifusion radio et television;) 1967,paris (1967; 1963b.b.c. handbook;de la 
campagne electorale, chroinque iii ( 
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 .4פי שעל דגלה של �על�כי א+, הנתוני' לעיל לא הובאו כדי ללמוד או להקיש מה' אלא כדי להצביע על כ
כי זו ג' המגמה הכנה , ואי� להטיל שו' ספק, זכרות חרות העיקרו� של שוויו� הסיכוי בבחירותכל מדינה מהמו

 ��להבטחת הדמוקרטיה וחיי' פרלמנטריי' תקיני' בארצ�אשר ישביע ,  לא נמצאו עקרונות משותפי' לפתרו
כדברי , ו הפתרו�שוויו� אבסולוטי ודאי שאינ. רצונ� של כל הקבוצות המבקשות לקחת חלק בהתחרות בבחירות

debbash, supra: 

להעניק אותה זכות השידור למפלגה המאחדת מליוני' אחדי' של בוחרי' ולקבוצה של הוזי' "
�אי , באסמכתא של מועצת המדינה, במקו' אחר, כנאמר. מעטי' יוצר הפעלה מוטעית של שוויו

וויו� האבסולוטי יהא הש. אפשר להתיחס בשוויו� אל אנשי' או קבוצות המצויות במצבי' שוני'
 ".השוויו� הרילאטיבי הוא המספק אותו, נוגד העקרו� הדמוקרטי

ודי להצביע על ההבדלי' הגדולי' בי� הפתרונות , ואילו השוויו� הרילאטיבי מביא עמו לא מעט בעיות
הוא , יעעליו נית� להצב, המכנה המשות+ היחידי. כדי לעמוד על כ, שאליה' הגיעו במדינות השונות, השוני'

תו הענקת יתרונות למי שכבר הוכיח , המבקשות להשתת+ בבחירות, הרצו� הכ� לתת סיכוי סביר לכל הקבוצות
הדרכי' להשגת מטרות אלה שונות ורחוקות , ואול'. עצמו בחיי' הפרלמנטריי' ושמירה לבל תיפגע תקינות'

 .זו מזו

דקות שידור 10הא' . יכ� להציב את הגבולה, שיש בידינו להציב קריטריוני' מנחי', אי� אני סבור5.
שאי� להשלי' , דקות מה� מהווה פגיעה2ואילו הפחתת , למפלגה קטנה ה� עדיי� בתחו' שוויו� הסיכוי הסביר

אלא שבדיו� הנוכחי אי� אנו נדרשי' להשיב ? ומה ע' הפחתה נוספת מאות� הדקות המעטות שנותרו? עמה
 .לשאלות קשות אלה

, עדיי� נקבע הדבר בחוק, עברו את הגבול של השוויו� הרילאטיבי, ועי' בחוק המקוריהקב, ג' א' הזמני'
תיקו� ) (דרכי תעמולה(ואילו חוק הבחירות . הכנסת: יסוד�לחוק4הנדרש בסעי+ , שאושרר בכנסת ברוב המיוחס

�י' מבהפחתת זמני השידור הבסיסיי' למפלגות ולרשימות מועמד: מכניס שינויי' בשתי נקודות) 6' מס 
המיוצגת בכנסת . דקות לכל מפלגה2דקות בטלוויזיה ובהוספת 8 �דקות ל10 �דקות ברדיו ומ23 �דקות ל25

כשלעצמי רואה אני את עיקר הפגיעה בשוויו� דווקא . כנסת שלה בשני אמצעי התקשורת�לכל חבר, היוצאת
כבר מקוד' . ל על הדעתשהיא היא היוצרת פער גדול ובלתי סביר מעבר למתקב, בחלק השני של ההוראה

מבחינת זמ� השידור העומד , נמצאו הרשימות הקטנות והחדשות במיטת סדו' בהתמודדות� ע' הגדולות
�חברי' לעומת 30הנוצר לטובת מפלגה בת , ד לש' בדבר הפער"אני דווקא התרשמתי מחישוביו של עו. לרשות

עד כי ג' שוויו� , פי החוק המקוי�יבי שעלובעיניי זוהי פגיעה בולטת באותו שוויו� רילאט, רשימה חדשה
 ומכיוו� שג' . הסיכויי' הרילאטיבי נשחק ונפגע
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 4כאמור בסעי+ , נדרשה לכ הצבעה ברוב מיוחס, כי זו פגיעה בשוויו�, אני משוכנע

 

 .הכנסת: יסוד�לחוק

 29.5.81.שניתנו ביו' , משו' כ הייתי שות+ לצווי' ההחלטיי'

אודה שהתלבטתי , אליה הגענו פה אחד,  כי הצטרפתי בזמנו ללא היסוס לתוצאהא': פורת�ב�' השופטת מ
�, יש טע' רב. הכנסת: יסוד�לחוק4בו ד� סעי+  ,רבות בבואי לקבוע עמדה לגבי משמעותו של עקרו� השוויו

המושתת על אמת מידה , לפיה המדובר בשוויו� פורמאלי, השופט שמגר, בעמדת חברי הנכבד, בכל הכבוד
יוכל , וכי כל אימת שעקרונות חשובי' מצדיקי' סטייה משוויו� כזה, אריתמטית�מעי�, ית אחידה והחלטיתבסיס

המקציב זמ� זהה לכל , שוויו� פורמאלי. לקבוע את הפתרו� המקובל עליו, סיפא4כדרישת סעי+ , רק רוב מיוחד
כאשר מדינה בוחרת זו : יחידהיכול להיות מוצדק מבחינתו המטריאלית קרוב לוודאי רק פע' אחת ו, רשימה

שכ� , "קרוב לודאי"אמרתי . לפי שיטת בחירות של התחרות בי� רשימות, הפע' הראשונה את חברי הכנסת
אי� הזמ� , בר'. ורשימות חדשות אי�, בו המפלגות של הכנסת היוצאת כול� שוות בכוח�, ייתכ� מקרה תיאורטי

שהרי נית� לקבוע מקד' או מדד אחיד , ו של שוויו� פורמאליהזהה לכל סיעה ורשימה תנאי בלעדיו אי� לקיומ
שנית� לראות , אריתמטי�ג' זה חישוב מעי�. כגו� זמ� פרוגרסיבי בהתא' לגודל� היחסי של המפלגות, מסוג אחר

ידי �על). בתנאי שהוא מבוסס על מקד' והקצבה התחלתית סבירי'(בו שוויו� פורמאלי ואולי א+ מטריאלי 
�עקרו� השוויו� נית� ג' לישב בי� השקפתי לבי� מה שנקבע בזמנו בפסקהרחבה זו של  � 98/69צ "בג(די� ברגמ

חייב ] שוויו� זה"[כי , בכל הכבוד בצדק698' בעמ, הודגש ש'. פרי עטו של כבוד הנשיא דהיו' לנדוי, ])1[
המתחרות , ' השונותה� של המפלגות הקיימות וה� של רשימות המועמדי, ..."בשוויו� הסיכויי'... להתבטא

על , אי� להעמיד את כל המפלגות במצב שווה לחלוטי�" כי � כמקובל ג' עלי �כ� הודגש ש' . בבחירות לכנסת
המתבטא בהקצבת זמ� שווה , שוויו�, קיצורו של דבר...". בלי להתחשב בגודל�, ידי מת� הקצבה שווה לכל אחת

הייתי (או , ה בעיקרו� המכריע והוא שוויו� הסיכויי'מתנגש מניה ובי, כל מפלגה ורשימה בהתעל' מגודלה
והוא קיומ� של , בהפעלת קנה מידה פרוגרסיבי כמתואר נתקלי' בקושי ראשוני. שוויו� ההזדמנות) מבכרת לומר

הרי אי� ג' להרתיע� מלנסות את , אשר ע' כל הרצו� הלגיטימי למנוע בעד ריבוי� המוגז', רשימות חדשות
��פסקכפי שנאמר ב. כוח �הסיכוי של רשימה חדשה להתקבל כסיעה , )699' בעמ, ]1 [98/69צ "בג(די� ברגמ

בהעדר , אול'. בכנסת הוא מסימני ההיכר המובהקי' של משטר דמוקרטי ואי� לקפחה לעומת הסיעות הישנות
סר לנו ח,  כמה חברי כנסת תעמיד�ואפילו כ , א' רשימה חדשה תצליח לעבור את אחוז החסימה, ידיעה מראש

 .וזה מחייב פתרו� הול' ועצמאי ברוב מיוחד של חברי כנסת, נתו� להפעלת המודד הפרוגרסיבי האחיד
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אישור תוקפ' (בחוק הבחירות , בי� היתר, שאושרר ) החוק העיקרי�להל� ) (דרכי תעמולה(כבר בחוק הבחירות 
אלא מורכב משני יסודות ,  מידה אחידשאינו מושתת על קנה,  נקבע הסדר�)  החוק המאשרר�להל� ) (של חוקי'
דקות בטלוויזיה לכל 10 �דקות של שידורי תעמולה ברדיו ו25) 1: (האחד קבוע והשני פרוגרסיבי, מצטברי'

לכל חבר מפלגה , ברדיו ובטלוויזיה, דקות4תוספת זמ� של ) 2(; מפלגה של הכנסת היוצאת ולכל רשימה חדשה
 התקיי' עקרו� השוויו� הפורמאלישבכ, אינני סבורה. של הכנסת היוצאת . �לא מ� הנמנע שבסופו של חשבו

לפי הפירוש המקובל (שלפנינו סטייה מעקרו� השוויו� , במסקנה, לדעתי, א די, הסדר זה הוא הגיוני וצודק
צור בחוק המאשרר כדי לתת תוק+ , לדעתי, לפיכ היה ג' היה. כדי שיחייב החלטה של רוב מיוחד, )עלי

�להל� ) (6' תיקו� מס) (דרכי תעמולה(הדי� בחוק הבחירות , כמוב�, הוא. זהלהסדר כ�. בו עסקינ�)  החוק המתק
דקות 25במקו' 23העמיד� על , היינו(זה האחרו� הפחית בשתי דקות את זמ� השידור של המפלגות והרישמות 

כנסת של �פת הזמ� לכל חברויחד ע' זאת הגדיל בשתי דקות את תוס, )דקות בטלוויזיה10במקו' 8ברדיו ועל 
טיב ההסדר מבחינתו הטכנית ). ה� ברדיו וה� בטלוויזיה, דקות4במקו' 6העמיד� על , היינו(הכנסת היוצאת 

א פער הזמ� בי� רשימה , האחד סטאטי והשני פרוגרסיבי, כשהוא מורכב משני רבדי', אמנ' נשאר כמו בעבר
ולא (בהשקיפנו על התוצאה הכוללת בדר זו . דל לאי� ערולבי� המפלגות הגדולות ג) או מפלגה קטנה(חדשה 

בניגוד (אפילו נניח , שעקרו� השוויו� הופר, מנוס מ� המסקנה, לדעתי, אי�, )על ההפרש בדקות כנתו� מבודד
 .שבחוק המאושרר הוא עדיי� נשמר) לדעתי

מגלה ) כנסת�כל חברשהתייחסה רק לתוספת ל(הכלולי' בהצעת החוק המתק� , עיו� בדברי ההסבר, אגב
�להבהרת עמדתי אביא את . א' כי מטע' אשר בכל הכבוד הראוי אינו מקובל עלי, הודאה בסטייה מ� השוויו

 :הדברי' כלשונ'

כ אחד "בנוסח הנוכחי של החוק נוצר מצב בלתי סביר במכסת הזמ� המוקצבת לסיעה בת ח"
 .'"לבי� מכסת הזמ� המוקצבת לסיעה בת מספר גדול יותר של חכי

ההצעה הנוכחית באה למת� מעט את היחס בי� שתי מכסות הזמ� א ג' על פיה תמשי ותזכה סיעה בת 
 ).פ"ב'  מ�ההדגשי' שלי ". (כ יחיד למכסת זמ� גדולה מזו שלה זוכה חבר יחיד בסיעה גדולה"ח

וזאת משו' , תשהחוק העיקרי סטה בזמנו מעקרו� השוויו� לרעת המפלגות הגדולו, לפנינו אפוא גילוי דעת
ארו מזה של , שהועמד לרשות� של המפלגות הקטנות, )פרו חבר(שהזמ� , שחישוב אריתמטי לכל חבר מגלה

. ככל שהמפלגה מונה יותר חברי', הול וגדל) רק עוול מדומה, לעניות דעתי, שהוא" (עוול זה"ו, הגדולות
שנעשה כא� שימוש , עינינו הרואות.  המעוותכי ה' ג' ראו בחוק המתק� משו' חיסול חלקי של, לענייננו חשוב
 המקובל , בשוויו� הפרוגרסיבי, היינו, )הזמ� לכל חבר מפלגה(במדד האחיד 
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 .והגיעו למסקנה שאי� זה כ, א' התוצאה צודקת, כדי לבדוק, עלי כשוויו� פורמאלי

 

יו� הפורמאלי שכ� במציאות הקיימת הפעלתו של השוו, שטע' זה אינו מקובל עלי, אמרתי5129371
כפי שהבהיר כבוד הנשיא לנדוי , אשר, האמור מביאה בהכרח לתוצאה בלתי צודקת כלפי הרשימות החדשות

ההול' את משימת� לשטוח לפני קהל , מחייב קציבת זמ�, לו ה� זכאיות, הסיכוי. נשכחו מלב, דעתו�בחוות
אי� לי הכלי' . כחות� כסיעה בכנסתהעשוי להצדיק את נו, הצופי' והמאזיני' את מצע� ואת המסר המיוחד

שתיקו� , א העובדה, בהתחשב בכל ההיבטי' של הבעיה, לו ה� זקוקות, מה זמ�, והמומחיות להביע דעה
מצביעה א+ היא לכיוו� הסטייה , נעשה ג' על חשבונ� של רשימות חדשות, העיוות בי� המפלגות הקיימות

ייתכ� א ורק , אשר דברי ההסבר מדברי' בו, "מעוות"של החיסולו המוחלט , אגב. מעקרו� שוויו� ההזדמנות
שצירו+ שני הדברי' אינו מתיישב ע' , וג' בכ ראיה(המוענק לכל מפלגה , א' יבוטל כליל הזמ� הקבוע

� ).שוויו

וכל , ידי חבריי הנכבדי'�שכ� נעשתה המלאכה בצורה מקיפה ומעמיקה על, לא הפלגתי למדינות אחרות
 .ורעהמוסי+ נמצא א ג

 

 

 

 

 

 

 .)28.7.81(א "ו בתמוז תשמ"כ, נית� היו'


