
 ראש הכנסת�יושב' נ כ אמנו� רובינשטיי�"ח  141/82בג� 
 141) 3(ד לז"פ

1983ד "תשמ/ג"תשמ, חלק שלישי , כר$ לז, די��פסקי  141  

מ"נבו הוצאה לאור בע   nevo.co.il   המאגר המשפטי הישראלי 
C:\Documents and Settings\violetta-a\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK2CC1\רובנשטין נגד יושב ראש הכנסת.doc 

 141/82' צ מס"בג

 

 כ אמנו� רובינשטיי�"ח1.

 כ מרדכי וירשובסקי"ח2.

  מפלגת המרכז�סיעת שינוי 3.

 נגד

 ראש הכנסת�יושב1.

 שר האוצר2.

 

 משפט גבוה לצדק �בבית המשפט העליו� בשבתו כבית

]23.3.82 ,25.3.83 ,16.6.83[ 

 שינבוי*' א, לוי�' ש, ברק' שמגר והשופטי* א' מ הנשיא מ"מ, כה�' לפני הנשיא י

 

 

ח "ס, 183* "ח תש" סב:תוק�(7, )282א "ח תשמ" סנ:תוק�(4סעיפי* , 52ח "ס, �1973ג"תשל, חוק מימו� מפלגות
ח " סו:תוק�(10, )84ב "ח תשמ" סב:תוק�(8, )84ב "ח תשמ" סנ:הוחל-, 183* "ח תש" סו:תוק�) (א(7, )84ב "תשמ
, )84ב "ח תשמ" סב:הוס-) (2)(ה(10, )84ב "ח תשמ" סנ:תוק�() ה(10, )84ב "ח תשמ"ס, 183* "ח תש"ס, 84ה "תשל
 חוק מימו� מפלגות �183ח "ס, �1980*"תש, )2' תיקו� מס( חוק מימו� מפלגות �17, )292א "ח תשמ" סו:תוק�(16
 ב:הוס-(46, 4סעיפי* , 69ח "ח תשי"ס,  הכנסתנ:יסוד� חוק�9, 6, 2סעפי* , 84ח "ס, �1982ב"תשמ, )5' תיקו� מס(
פקודת פשיטת רגל - )286ט "ח תשי" סו:נוסח משולב(271ח "ס, �1949ט"תש, חוק שירות בטחו��) 210ט "ח תשי"ס
 חוק �286סעי- , 226ח "ס, �1977ז"תשל, חוק העונשי�") חבות"המונח (1סעי- , 639ח "נ, �1980*"תש, ]נוסח חדש[

 204.ח "ס ,1969-ט"תשכ, )אישור תקפ* של חוקי*(הבחירות 
 

 :רציו�מיני
  מעמד*– חוקי יסוד –משפט חוקתי * 
  מימו� מפלגות– מפלגות –משפט חוקתי * 
  שוויו�– שלטו� החוק –משפט חוקתי * 
 

כ$ שהועלתה , �1973ג"תשל, תוק� חוק מימו� מפלגות, �1982ב"תשמ, )5' תיקו� מס(לחוק מימו� מפלגות 2בסעי- 
לחוק 6בסעי- . פי אמות מידה חדשות שנקבעו בחוק המתק��על, המותרות לכל סיעה, תקרת ההוצאות למימו� הבחירות

שחרגו בהוצאותיה� מהתקרה , ראש הכנסת לאוצר המדינה לגבי סיעות�זה הוסדר מחדש החזר התשלומי* של יושב
שהוציאו המפלגות בבחירות , באשר להוצאות6, 2לחוק המתק� קבע תחילה רטרואקטיבית לסעיפי* 9סעי- . המותרת

לטענת 9.העתירה נסבה על תוקפו של סעי- . החוק המתק� לא התקבל ברוב מוחלט של חברי הכנסת. יריתלכנסת העש
�לחוק4הקבוע בסעי- , פוגע בעקרו� השוויו�, שהיו קיימות לפני הבחירות, שינוי בדיעבד של נורמות המימו�, העותרי*

 .הכנסת: יסוד
 

 ב:בית המשפט הגבוה לצדק לפסק
 .דה לדיבור שוויו�אי� הגדרה יחי) 1. (א
לשקול שיקולי* של שוויו� מבלי להביא בחשבו� הערכות  אי� יכולי*. הוא מהותי ולא פורמאלי, בו מדובר, השוויו�) 2(

 .הערכות כאלה עשויות להשתנות מחברה לחברה ומתקופה לתקופה; ערכיות
כגו� , וש במקומו ג* במונחי* אחרי*לעשות שימ ולעתי* קרובות נית�, עקרו� השוויו� הוא בעיקרו דריוואטיבי) 3(

 .צדק והיגיו�,  סבירות,זכויות
ומה היא הדר$ , בה� מבקש המחוקק לנהוג על דר$ השוויו�, במוב� הרחב, מה טיב� של הזכויות, יש לבחו� בכל מקרה) 4(

 .שבה נית� ליישמ� בדר$ זו, בתנאי החברה והזמ�, הצודקת והוגנת ביותר, הסבירה הערכית
 אלא על "קול אחד לכל אחד"ני בחירות אי� מדברי* עוד על בעניי. ב
 . הכנסתו:יסוד�לחוק4בסעי- " בחירות שוות"וכ$ מפרשי* את הדיבור , של רשימות המועמדי*" שוויו� הסיכויי*"
כנגד הגבלת הוצאות , כספיי* לרשימות השונות בדבר הקצאת משאבי*, הכלול בחוק מימו� מפלגות, "התמרי�) "1. (ג

ראש הכנסת �אי� הוראותיו חלות על סיעה שמסרה ליושב, לחוק17 מכוח סעי- נ:הוא עקי-, ירות וקבלת תרומותהבח
. חייבת לנהוג לפי הוראות החוק, המבקשת ליהנות מהמימו� הציבורי, א$ סיעה, הודעה מתאימה שאי� ברצונה להיזקק לו

 . לפי החוק המתק��וק המקורי וחלק קט� עוד יותר יישלל ממנה חלק קט� מהמימו� האמור לפי הח, שא* לא תעשה כ�
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 .אינה משחררת את הרשות מהחובה לעשות בו שימוש על דר$ של שוויו�, "עקי-"שמדובר בתמרי� , העובדה) 2(
צ לפסול הוראתו "וג* בעטייה עשוי בג, פגיעה היא ,לחוק היסוד4הנזכר בסעי- , ג* פגיעה עקיפה בעקרו� השוויו�) 3(

 .ובלבד שמדובר בפגיעה משמעותית בעיקרו� זה, תרת את חוק היסודשל חוק כסו
 .הראויה להגנה מקנה זכות או אינטרס הראויי* להגנה" ציפייה) "1. (ד

 .אינה מקנה זכויות כלשה�, שאינה ראויה להגנה, ציפייה
יותיה* היחסיות של היא משנה בדיעבד את זכו מקו* בו, הוראה רטרוספקיטיבית עשויה לפגוע בעקרו� השוויו�) 2(

מקו* בו , היא עשויה שלא לפגוע בעקרו� השוויו�. בי� שהיא כללית ובי� שהיא פוליטית, הטועני* לחלק בטובת הנאה
או כשאי� מתעוררת השאלה של השוואת זכויותיה* של , היא משנה בדיעבד רק את זכויותיו של טוע� אחד לטובת הנאה

 .טועני* שוני*
. שוויו� כלכלי בי� הסיעות השונות�יוצרות אי, שוויו� בחלוקת המשאבי* של כספי הציבור�עות איהקוב, הוראות די�) 3(

 .שוויו� בזכויות הפוליטיות� שוויו� כלכלי בי� הסיעות השונות יוצר איאי
שנקבעו בנורמות , אשר שינו באופ� רטרוספקטיבי את כללי המשחק, )5' תיקו� מס(הוראות חוק מימו� מפלגות ) 4(

עד שהיא , זו היא פגיעה של ממש ופגיעה, הראויות להגנה, פגעו בציפיות לגיטימיות של העותרי*, שבחוק המקורי
 .צ"מחייבת התערבות בג

 �ו4ללא מילוי אחרי הוראות סעיפי*  שיאפשר שינוי רטרואקטיבי בחוק מימו� מפלגות, אי� להשלי* ע* מצב. ה
 .ל שלבי החקיקהבדבר רוב מיוחד בכ,  הכנסתב:יסוד�לחוק46
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 4בסעי- " בחירות שוות"המלי* ) 1 (ו):שמגר' מ הנשיא מ"אליבא דמ. (ו
אשר כל , היינו לקביעת אמת מידה בסיסית ופשטנית ככל האפשר, מתייחסות לשוויו� הפורמאלי,  הכנסתנ:יסוד�לחוק

 .סטייה ממנה מותנית בהצבעת* של רוב חברי הכנסת
 .פי זיקתו למסגרת המושגית האמורה�כ� יש לבחנו על�ועל,  מותח* לשיטת הבחירותיישומו, השוויו� בנושא דנ�) 2(
  ביטויו האחדב:השוויו� בכל הנוגע לשיטת הבחירות שתי פני* לו) 3(

השוויו� בשתי צורותיו העיקריות האמורות מוצא . מצד שני מתייחס יסוד השוויו� ג* לזכות להיבחר; בזכות לבחור -
 .לבושו פורמאלי, היינו, � ובצורהבתוכ, ביטויו בזהות

כי השוויו� הפורמאלי בדיני הבחירות הוא נעדר , אי� פירוש�, בדר$ כלל, ערטילאיותו ויחסיותו של עקרו� השוויו�) 4(
כי השוויו� הפורמאלי בדיני הבחירות חופ- בכל מקרה את הרצוי מבחינת טיבו , אי� ג* להסיק. השגה�משמעות ואינו בר
 . הכנסתו:יסוד�לחוק, סיפא, 4הפתרו� למצבי* אלו מותווה מראש בסעי- . וקרטישל המשטר הדמ

היא הפוגעת , היינו רק לגבי אלו שחרגו מ� הסייגי*, הפיכת האיסור למותר לגבי חלק מ� המועמדי* או הסיעות בלבד) 5(
 בדיעבד או היו מתקני* אותו א* תיקנו את החוק, ואי� נפקא מינה,  שהיה חייב לחלוש על התמודדות בבחירות,בשוויו�

 .מראש לגבי חלק מ� הסיעות בלבד
 

 :די� של בית המשפט העליו� שאוזכרו�פסקי

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

 .1) 4(ד לה"פ,  ’רשות השידור ואח' נ' אגודת דר$ אר� ואח260, 246/81צ "בג ]2[

 118.) 4(ד לה"פ, עדת הכנסתו'  פלאטו שרו� נ306/81צ "בג ]3[

 197.) 2(ד לו"פ, ראש הכנסת מנח* סבידור�יושב' כ שריד נ" ח652/81צ "בג ]4[

 26.ע ו "פ; 1061ד ה "פ, היוע� המשפטי לממשלת ישראל'  שטיינברג נ5/51פ "ע ]5[

 .1) 3(ד לג"פ, אזוגי' מ' אזוגי נ'  ז2/77א "ע ]6[

 477.) 1(ד ל" פ,רצבי' נ' אטבה ואח'  י232/75ע "בר ]7[

 673.) 2(ד לו"פ,  ’שר הבריאות ואח' מ נ"מיגדה בע19/82, 632/81צ "בג ]8[

 85.) 4(ד לו"פ,  ’שר הבריאות ואח' מ נ" מיגדה בע688/81צ "בג ]9[

 

 :די� אנגליי* שאוזכרו�פסקי

. W.l.r 3]1961[ ; . 855All e.r 3]1961[ . Winter v. I.r. comrs]10[ 

.).h.l( 1062 

 

 :די� אמריקניי* שאוזכרו�יפסק

. U.s 438regents of the university of california v. Bakke]11[ 

 

.)1978( 265 
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 : הערות

 למדינה �" שורשי* "158/81צ "בג: ראה, הכנסת: יסוד�לחוק4לקבלת חוק ברוב מיוחס כנדרש בסעי- 1.
 447.) 3(ד לה"פ, יריתראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת העש�יושב' יחודית מתוקנת נ

עיריית נהריה ' סני- נהריה נ, איגוד ספורטיבי דתי" אליצור "720/82צ "בג: למהותו של עקרו� השוויו� ראה2.
 17.) 3(ד לז"פ , ’ואח

 .תנאי נעשה מוחלט�על�הצו23.3.82.תנאי מיו* �על�התנגדות לצו

 

 ; בש* העותרי*�חשי� ' מ

 .בש* המשיבי* �סג� בכיר לפרקליט המדינה , שקד' מ

    

    

    די�די�די�די�����פסקפסקפסקפסק

 

המיוצגת בכנסת " סיעה"שכל , קבע, בנוסחו המקורי, �1973ג"תשל, חוק מימו� מפלגות1.: לוי�' השופט ש
לפי . לקבל מימו� להוצאות הבחירות בתקופת הבחירות ולמימו� הוצאותיה השוטפות, בתנאי* מסוימי*, זכאית
�לכל חבר" יחידת מימו� אחת"מ60 %מקדמה בשיעור ) א: לחוק עשוי המימו� להינת� בשלושה חלקי*4סעי- 
היתרה בשיעור ) ג;  מיד לאחר פרסו* תוצאות הבחירות� בניכוי המקדמה �85 ) %ב; שנמנה ע* הסיעה כנסת

בו הוא מעיד שהסיעה עמדה , ראש הכנסת די� וחשבו�� מיד לאחר שמבקר המדינה הגיש ליושב�15 %
א* מבקר המדינה ציי� בדי� , %15נה ראית לקבל את היתרה בשיעור סיעה אי. בחיובי* שהחוק הטיל עליה

או א* הוציאה הוצאות וקיבלה הכנסות , שהסיעה לא ניהלה מערכת חשבונות לפי הנחיותיו, וחשבו� שהגיש
סעי- (ראש הכנסת לאוצר המדינה את היתרה האמורה �במקרה זה יחזיר יושב. מעבר לגבולות שנקבעו בחוק

א* הוצאות , %15שאי� סיעה זכאית לקבל את היתרה בשיעור , לחוק המקורי יוצא) א(7סעי- מכוח ). לחוק10
 �או ביותר מ, שנמנה ע* הסיעה ביו* הקובע, כנסת�יחידות מימו� לכל חבר1/3 1 �הבחירות שלה עלו ביותר מ

קרה האמורה לקראת הבחירות לכנסת העשירית הועלתה הת. לפי הגדול יותר, על שלוש יחידות מימו�1/3 1
תיקו� (חוק מימו� מפלגות (יחידות מימו� 1.8 �ל1/2 1 �יחידות ולגבי הסיפא מ1/2 1 �ל1/3 �לגבי הרישא מ

 ).�1980*"תש, )2' מס

בכנסת היוצאת א$ קיבלו  שלא היו מיוצגות, הוראות מיוחדות נקבעו בחוק המקורי לעניי� מימו� סיעות
 %85 מיד סיעה כזו זכאית לקבל. ייצוג בכנסת החדשה

לקבל את היתרה  היא זכאית. מהוצאות הבחירות בשיעור שנקבע בחוק ובתנאי* שאינ* נוגעי* לענייננו
יחידות מימו� 1/3 1העולה על , רק א* לא הוציאה בתקופת הבחירות הוצאות בחירות בסכו*, %15בשיער 

סעי- (לפי הגבוה יותר , �של שלוש יחידות מימו1/3 1 �העולה ביותר מ, או בסכו*, לכל מנדט שזכתה בו
 .*"הסעי- האמור לא תוק� בשנת תש). לחוק16
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במערכת "כי , המבקר ציי� בו. ראש הכנסת די� וחשבו� לפי החוק�הגיש מבקר המדינה ליושב15.3.82ביו* 2. 
לפי חוק המימו� כפי שהיה בתוק- , בחירות זו היתה חריגה משמעותית ביותר מתיקרת הוצאות הבחירות

 חרגו מתיקרת ההוצאות שחלה עליה� �י "* ותמ"תל, התחיה, המער$, חמש סיעות הליכוד:  הבחירותבתקופת
 ".שקל80 ,617.621בסכו* כולל של 

, )5' תיקו� מס(קיבלה הכנסת את חוק מימו� מפלגות , לאחר הבחירות לכנסת העשירית, 11.3.82ביו* 
 :לחוק המקורי בנוסח הבא) א(7הוחל- סעי- לחוק המתק� 2בסעי- ).  החוק המתק��להל� (1982 �ב"תשמ

 - :העולה על הסכו* הגדול מבי� אלה לא תוציא סיעה הוצאות בחירות בסכו*) א(7"

פי שניי* מיחידת  )2( ;פי שניי* מיחידת מימו� אחת לכל חבר הכנסת שנמנה ע* הסיעה ביו* הקובע )1(
סכו* העולה במחצית על שלוש יחידות  )3( ;מימו� אחת לכל חבר הכנסת שנמנה ע* הסיעה בכנסת הנכנסת

 ."...;מימו�

 1.5 �הועלתה תקרת ההוצאות המותרות מ, של הנוסח המקורי) א(7לעומת סעי- 

העשויה להעלות את , )2(והוספה חלופה נוספת בפיסקה , כנסת�יחידות מימו� לשתי יחידות מימו� לכל חבר
 .* ע* הסיעה בכנסת הנכנסתהנמני, תקרת ההוצאות המותרת לפי מספר חברי הכנסת

אי� מונעי* ממנה עוד את מלוא יתרת המימו� , ג* א* חרגה הסיעה מתקרת ההוצאות האמורה, ע* זאת
 :בה נאמר, )ה(10לסעי- ) 2(לחוק המתק� הוספה פיסקה 6בסעי- 15. %בשיעור 

יחזיר יושב ראש ) א(7א* חרגו הוצאות בחירות של סיעה מ� האמור בסעי- , )1(על א- האמור בפסקה  )2("
 - הכנסת לאוצר המדינה

 - ראשוני* של חריגה כאמור או חלק מה* מיליו� שקלי*15בשל ) א(

 

 ;)2)(ב(4מהיתרה האמורה בסעי- 12 %

 - מיליו� שקלי* שלאחריה* של חריגה כאמור או חלק ה*15בשל ) ב(

 

 ;מהיתרה האמורה15 %

 - או חלק מה*מיליו� שקלי* שלאחריה* של חריגה כאמור 5בשל ) ג(

 

 ;מהיתרה האמורה22 %
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 �מיליו� שקלי* שלאחריה* של חריגה כאמור או חלק מה* 5בשל ) ד(

 

 ."מהיתרה האמורה25 %

אי� שוללי* , מיליו� שקלי*40 �שג* א* חרגה הסיעה מהוצאות הבחירות המותרות ביותר מ, יוצא מכא�
בסעי- . המתייחס לסיעות חדשות, לחוק16י- ג* הפע* לא תוק� סע. מ� היתרה74 %ממנה לגבי העוד- אלא 

לחוק המתק� לגבי הוצאות הבחירות לכנסת 6 �ו2לחוק המתק� ניתנה תחולה רטרואקטיבית לסעיפי* 9
 .העשירית

כתב מבקר . שג* לאחר תחולה רטרואקטיבית זו חרגו שלוש סיעות מגדר ההוצאות המותרות, נתברר
 :ח הנזכר לעיל"המדינה בדו

הוצאות של , לפיו הועלתה תיקרת ההוצאות המותרת למפרע במידה ניכרת, 5'  תיקו� מסג* לאחר קבלת"
סיעת , 3העותרת 3. "...שקל43 ,951.388שלש מהסיעות האמורות עדיי� חורגות מהתיקרה בסכו* כולל של 

אש ר�הינו יושב1העותר . סיעה בכנסת העשירית הייתה סיעה בכנסת תשיעית והינה,  מפלגת המרכז�שינוי 
שנית� , בתצהיר. שניה* היו חברי הכנסת התשיעית והינ* חברי הכנסת העשירית. הוא חבר בה2והעותר , הסיעה

לא הוציאה , סיעת שינוי שמרה על הוראות חוק המימו�" כי � ולא הוכחש �) 16בסעי- (נטע� , לתמיכה בעתירה
וזאת למרות שנותרו בקופתה .  המימו�על תעמולת בחירות לכנסת העשירית סכומי* נוספי* על אלה שקבע חוק

ראש �שה* יושב, תנאי המכוו� אל המשיבי*�על�נית� לה* צו, לפי בקשת*...". כספי* בשיעורי* נכבדי* 
 :והמורה לה* להתייצב ולית� טע*, הכנסת ושר האוצר

 9...מדוע לא יצהיר בית המשפט הגבוה לצדק כי הוראת סעי- . א"

נעדרת פועל משפטי ואי� , לאותו חוק) 2)(ה(10ובהוספת סעי- ) ... א(7 סעי- ככל שעניינה בתיקו�, )לחוק(
... ל את סמכויותיה* ויבצעו את חובותיה* על פי די� ועל פי "מדוע לא יפעילו המשיבי* הנ. ב ;לפעול על פיה

 ."... לחוק9 בהתא* להוראת סעי- �) החוק(

  הנובעי* ,ציבריי*העותרי* אינ* טועני* בעתירה זו דבר כלפי ההיבטי* ה

 :ח שלו את הדברי* הבאי*"שלעניינ* כתב מבקר המדינה בדו, שעליה* סבה העתירה, מהתיקוני*

 ,כולל ג* הוראות רטרואקטיביות מרחיקות לכת5' תיקו� מס6. "

 שחלה בעת מערכת הבחירות, המעלות באופ� ניכר את תיקרת ההוצאות

 על , לת על סיעות שחרגו מהתיקרהומקטינות את הסנקציה המוט, שהסתימה זה מכבר
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ועל אחרות תוטל סנקציה , שמלכתחילה היתה חלה עליה�, ידי כ$ יש סיעות שהשתחררו כליל מהסנקציה
 .סמלית בלבד

מאחר שעיקר הביקורת של מבקר המדינה לפי חוק המימו� מתמקדת בקביעה א* הסיעות עמדו בתיקרת 
, לאחר שההוצאות כבר הוצאו וידועות, לאת תקרה זו בדיעבדהרי שהע, הוצאות ידועה וקבועה בעת הוצאת�
." מרוקני* את ההגבלה שהחוק הטיל ואת הביקורת על כ$ מתוכנ�, וצמצו* הסנקציה במקרה של חריגה

הכנסת תיבחר "ש, הכנסת נאמר:  יסוד�של חוק4בסעי- . טרוניית* של העותרי* היא טרוניה שבדי� בלבד
ל אי� "לפי הסעי- הנ". ;לפי חוק הבחירות לכנסת, חשאיות ויחסיות, שוות, ירותיש, ארציות, בבחירות כלליות

ורוב מיוחס זה דרוש בכל שלב בשלבי החקיקה , חברי הכנסת61פוגעי* באמור בו אלא ברוב המיוחס של 
ובקריאה השנייה לא נתמלא התנאי של , קולות5כנגד 32 �החוק המתק� נתקבל בקריאה הראשונה ב). 46סעי- (
 .רוב המיוחסה

פוגעי* בעקרו� , לעצמ* כשה*, כנוסח* המתוק�10 �ו7שסעיפי* , העותרי* ג* אינ* טועני* בעתירת*
שהחוק , טרוניה משפטית בעתירה זו לגבי האבחנות ואי� לה*, ל"הנ4הכלול בסעי- , השוויו� או בעיקרו� אחר

טרוניית* היחידה היא כנגד סעי- . הפועלות בכנסת החדשה, בי� הסיעות הוותיקות והחדשות, המתק� מעמיד
 �שהיו קיימות לפני הבחירות ,  המשנות בדיעבד את נורמות המימו��שהוראותיו , וטענת* היא, לחוק המתק�9

: וזו דר$ הילוכ� של טענותיה*. משו* שלא קיבלו את הרוב הדרוש, וה� חסרות תוק-, פוגעות בעקרו� השוויו�
החוק המתק� מפלה לרעה בי� ; ינו מוגבל לנקודת הזמ� של יו* הבחירותשל חוק הבחירות א4השוויו� בסעי- 

שפרצו כל גבול לפני , לבי� סיעות, ששמרו על הגבלות המימו� בתקווה שתזכינה בתשלו* היתרה, סיעות
היו , אילו ידעו העותרי* לפני הבחירות על חקיקת החוק המתק�; הבחירות וה� זוכות לפי החוק המתק� לפרס

החוק המתק� פוגע . והחוק המתק� פגע בציפיותיה* הלגיטימיות, את צעדיה* באופ� אחר מכפי שעשומכלכלי* 
שפרצו בהוצאותיה� את גבולות החוק , סיעות: בעקרו� השוויו� בי� הסיעות השונות ג* לגבי הכנסת הבאה

ות אלה יקטי� את תשלו* כספי* לסיע. נמצאו בגירעו� כספי לקראת הבחירות המיועדות לכנסת הבאה, המקורי
 .שלא קיבלו מאומה, 3כמו העותרת , הגירעו� ויגדיל את כול� לעומת סיעות

] 1 [98/69צ "בג, הכנסת : יסוד�לחוק4שבה* נדונה שאלת השוויו� בסעי- , כמו במקרי* הקודמי*4.
ואי� הוא מבקש , אי� היוע� המשפטי לממשלה מעלה טענה של העדר שפיטות, ]2[260, 246/81צ "ובג

שהוא שומר לעצמו את הזכות "תו$ , "רגיל"בי� חוק יסוד לבי� חוק  להעמיד לבחינה שיפוטית את שאלת היחס
 להודעה על טענות משפטיות מטע*5סעי- " (שבעתיד"במקרי* , אלו ושאלות דומות לה� להעלות שאלות

  רבמאמ, אכ� יש לציי�.  ידיו לדחות את העתירה לגופה�לפיכ$ נתבקשנו על; )המשיבי*
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משמעות קונסטיטוציונית  משפט זה בעתירות בעלות�שבה* ד� בית, שככל שהול$ ורב מספר המקרי*, מוסגר
ג* כשהיוע� , זה ימשו$ את ידו מהדיו� בה� משפט�שבית, כ� פוחת והול$ הסיכוי, מהסוג האמור לגופ�

 יראה בעתיד לעורר המשפטי לממשלה

'  בעמ,]3 [306/81צ "ברי השופט שמגר בבגד: והשווה, "שאלות כאלה ושאלות דומות לה�"
 201�.202' בעמ, ]4 [652/81צ "ולאחרונה דברי השופט ברק בבג141

 :יסוד�לחוק4הנזכר בסעי-  ,המועד הקובע לעניי� קיומו של השוויו�: וזה דר$ הילוכ� של טענות המשיבי*
החוק המקורי חל במידה שווה ; יותחוק היסוד אינו דורש קיומו של שוויו� בציפ; הוא מועד הבחירות, הכנסת

וא* . ולכ� אי� בו פגיעה בעקרו� השוויו�, וג* החוק המתק� חל במידה שווה על כל הסיעות, על כל הסיעות
ורק פגיעה כזו , אי� בו פגיעה בעקרו� שוויו� הסיכויי* להיבחר, שיש בו פגיעה בעקרו� השוויו�, תמצי לומר

יש להבדיל בי� , שקד בש* המשיבי*' עוד טענה לפנינו גב. לחוק היסוד4כדרוש לפי סעי- , טעונה רוב מיוחס
ש* היה מדובר בפגיעה בשוויו� הסיכויי* : לבי� המקרה שלפנינו, ]1 [98/69צ "שנדו� בפרשת בג, המקרה

שא$ , ואילו במקרה שלפנינו מדובר בהוצאות העצמיות של הסיעות, לעניי� תשלו* המימו� הציבורי לסיעות
שקד על ' לבסו- חזרה גב. ואי� בי� עניי� זה לבי� עקרו� השוויו� ולא כלו*, ת בעטייה של הוצאה חריגהמתייקרו

, שבה יש להעמיד את החוק, בדבר חזקת הכשרות, 699' בעמ, ל"הנ] 1 [98/69א "שנאמרו בע, דברי האזהרה
 .�שלפי טענתה אינ* קיימי* במקרה דנ, מנת שלא ייפסל אלא מטעמי* כבדי משקל�על

הפילוסופיה , המוסר, אנו עושי* שימוש בדיבור זה בתחומי המתמטיקה. אי� הגדרה יחידה לדיבור שוויו�5.
משמעויות 108שקיימות , מחבר אחד מצא ומנה. וג* בכל אחד מתחומי* אלה משמעותו אינה אחידה, והחוק

 .Harv. L. Rev 95"the empty idea of equality" ,p ) .1982(השווה מאמרו של , שונות של השוויו�
Wesetn 8, note 539, .537�בגדר עתירה זו אי� לנו עניי� אלא בפירוש הדיבור, אכ 

בר* לא נוכל להימנע מכמה הערות מקדימות לגבי משמעותה , הכנסת: יסוד�בחוק" בחירות שוות"
ל דר$ של שיש להפעיל כלל משפטי או מערכת כללי* שנקבעו בחוק ע, המשפטית בדר$ כלל של התפיסה

 .שוויו�

שהשוויו� בו מדובר הוא  ,ל"הנ] 2[260, 246/81צ "דעת הרוב בבג, בכל הכבוד, מקובלת עלי, ראשית
שהרי אי� , צורות גיאומטריות א$ לא לגבי בני אד* שוויו� פורמאלי אפשרי רק לגבי. מהותי ולא פורמאלי בלבד

 .אד* הדומה לחלוטי� לרעהו

�ט"תש, חוק שירות בטחו� כי יש לפסול את, לה עליו חובת שירות צבאישח, טע� פלוני] 5 [5/51פ "בע
שהצהירה כי אי� ביכולתה לשרת בצבא מטעמי* שבמצפו� , אישה: משו* שהוא מפלה בי� נשי* וגברי*, 1949

פלוני הסתמ$ . שמבקש להצהיר כמותה, מה שאי� כ� בגבר, פטורה משירות צבאי, או מטעמי* שבהכרה דתית
, בלי הבדל דת, שוויו� זכויות חברתי ומדיני לכל אזרחיה"בה הובטח , הכרזה בדבר הקמת המדינהה בטענתו על

  גזע
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 :1068' בעמ, ל"משפט זה מפי השופט זוסמ� ז�בדחותו את הטענה האמורה אמר בית...". ומי� 

המחוקק להתיחס , ולפעמי* א- חייב, רשאי, כאשר מסיבותיה* של שני מקרי* ה� שונות"
כדי שייפסל דבר . אי� לערער עליה, המסיבות וכל הפליה שמקורה בשוני, בצורה שונהאליה* 

יש לברר א* ההפליה היא בלתי צודקת או בלתי הוגנת היינו א* מסיבות , מחמת היותו הפליה
אי� בה משו* , מאיד$, האבחנה בי� מסיבות שונות. זהות גררו אחריה� יחס שונה מטע* המחוקק

 ".הפליה

, הא* ייתכ� לומר בחברה מודרנית, שיש להטיל מס הכנסה על דר$ של שוויו�,  כאשר קבע החוק,למשל, כ$
מחייבת את האזרח בתשלו* מס על דר$ , להתחשב בהכנסתו של הנישו* מבלי, שהטלת מס גולגולת על הציבור

לה� במיוחד לרגל הדרושי* , המקנה זכות לנשי* בהיריו� לקנות בהנחה מצרכי מזו�, הא* ייפסל חוק? השוויו�
, נוכח העובדה, שאי� להפלות אזרחי המדינה במת� הנחות, הקובעת, עקב סתירה להוראת על היפותטית, הריונ�

נכונות התיזה ? לא כל שכ� נשי* שאינ� בהיריו�, ליהנות מההנחות האמורות, למרבה הצער, שגברי* לא יוכלו
שבה* מחייב הדי� חלוקת משאבי הציבור , * מקרי*בולטת עוד יותר באות] 2[260, 246/81צ "של הרוב בבג

האחד מחלתו אנושה והאחר , שני ילדי* חלו במחלה: א$ משאבי* אלה מוגבלי* המה, על דר$ של שוויו�
הא* מחייב עקרו� השוויו� מניעת תרופה ; ובי� משאבי הציבור מצויה תרופה רק לאחד מה*, מחלתו קלה

?  לזה או נתינתה לאחד מה* על דר$ הטלת גורל או על דר$ אחרתמשניה* או הקצאתה מחצית לזה ומחצית
שאחד מהילדי* הוא , הא* השיקול? א* הילד שמחלתו אנושה ממילא עתיד למות, הא* יש חשיבות לשאלה

 Hastings l.j 29"justice in the slough of .)1978(ראה מאמרו של ? הוא רלוואנטי, גאו�
equality",j.stone 31, note 1012, .995שאי אתה יכול, מלמדות, וכיוצא באלו, כל הדוגמאות הללו 

הערכות כאלה עשויות להשתנות מחברה . לשקול שיקולי* של שוויו� מבלי להביא בחשבו� הערכות ערכיות
 .לחברה ומתקופה לתקופה

בות נית� ולעתי* קרו, שעקרו� השוויו� הוא בעיקרו דריוואטיבי, כבר קלז� ואחרי* הצביעו על כ$, שנית
אפילו מעלה Westen, supra .צדק והיגיו�, סבירות, כגו� זכויות: לעשות שימוש במקומו ג* במונחי* אחרי*

שיש , א* אתה אומר; ותמיד נית� הוא להמרה במונחי* אחרי*, מיותר הינהו" שוויו�"כי הדיבור , את הטענה
צרי$ שיופעל , מעצ* הגדרתו,  כלל משפטישהרי כל, לא אמרת מאומה, להפעיל כלל משפטי על דר$ של שוויו�

 548at :To say that two people are 'equal' and �9וכה כתב המחבר המלומד . על דר$ של שוויו�
entitled to be" Is to say that they both fully satisfy"equally" the criteria of a governing 

rule of treatment. It says treated  
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Nothing at all about the content or wisdom of the governing ."ruleוכפועל יוצא מ� ,  שלישית
בה� מבקש המחוקק לנהוג על דר$ , )במוב� הרחב(מה טיב� של הזכויות , יש לבחו� בכל מקרה, הדברי* דלעיל

שבה נית� ליישמ� , זמ�בתנאי החברה וה, הצודקת וההוגנת ביותר, ומה היא הדר$ הערכית הסבירה, השוויו�
יכולות ה� לשאוב את חיות� : מקור� של הזכויות לעניי� הניתוח הלוגי אינו מעלה או מוריד, אכ�. בדר$ זו

ויכול שה� תהיינה זכויות מוחלטות או , מקביעתו המפורשת של המחוקק או להית פרי יצירת* של בתי המשפט
 . ובלבד שה� תהיינה ראיות להגנה וליישו*,)westen, ibid . At5-554: השווה(תלויות בתנאי 

ככל . מחייבת דיו� נפרד, מה משמעותו של שוויו� פוליטי בכלל ושל שוויו� בבחירות בפרט, השאלה6.
שה� , כ� ג* משתנה תוכנ� המהותי של הזכויות ,הכלכליי* והטכניי* הולכי* ומשתני*, שהמושגי* החברתיי*

המנסה , המתעוררות כתוצאה מדרכי ההתנהגות של הרוב, ר בבעיותנתקלי* אנו יותר ויות. נושא השוויו�
 .44dickson, justice and equality, nomos vol .,51: השווה, להתאי* את הנורמות הפוליטיות לצרכיו

Iv pp; אמצעי התקשורת והמיכשור הטכני מציגי* ג* לפני המשפט� בעיות חדשות מתחו* הצדק  התפתחות
 .יו לא ידעו�אשר קודמ, והשוויו�

אלא על " קול אחד לכל אחד"אי� אנו מדברי* עוד על : בחירות ההתפתחות האמורה בולטת במיוחד בענייני
כ$ מפרשי* אנו . ל"הנ] 2[260, 246/81צ "ובג] 1 [98/69צ "בג: של רשימות המועמדי*" שוויו� הסיכויי*"

עד כמה שומה עלינו להרחיק , אלה הערכיתאכ� מתעוררת הש. לחוק היסוד4בסעי- " בחירות שוות"את הדיבור 
) political equality and 375)1981מונה במאמרו stillהמחבר ? לכת בהחלת עקרו� השוויו� בסוגיה זו

ethics 91election systems*א* שיטת בחירות כלשהי היא , שבעזרת* אפשר לבדוק, שישה מבחני* שוני
לכל בוחר יש אותו משקל ; )לחוק היסוד כבחירות כלליות4סעי- מה שמוגדר ב(זכות בחירה שווה לכול : שווה

הסתברות סטטיסטית שווה לכל ; ) בחירות יחסיות�האמור 4מה שנקרא בסעי- (הצבעה כמו לבוחרי* האחרי* 
ייצוג יחסי ; תוצאות הבחירות צריכות לשק- את רצו� הרוב; אנונימיות; בוחר להשפיע על תוצאות בחירות

לחוק 4שכמה מהמרכיבי* האחרי* של סעי- , מתברר איפוא; צות המתמודדות בבחירותבפרלמנט של הקבו
 .אינ* אלא שלוחות של עיקרו� זה, זולת השוויו�, היסוד

לגבי הקצאת זמ� שידור שווה לכל , שאבותינו לא ידעו*, התפתחות אמצעי התקשורת יצרה מצבי*
הולכת ]. 2[260, 246/81צ "משפט זה בבג�ע* בעיה כזו התמודד בית. הרשימות המתמודדות בבחירות

: עשויה לגרו* להעדר שוויו� ביניה�, המצויה בידי הרשימות השונות, שעוצמה כלכלית שונה, וחודרת ההכרה
 שלרשותה עומד , רשימה
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. העולי* על אלה של יריבתה מעוטת האמצעי*, עשויה להשיג הישגי* אלקטוראליי*, חוג של תורמי* עשירי*
אול* במקרה כזה שומה עליה , במישרי� או בעקיפי� קבלת תרומות ה המשפטית לאסור או להגביליכולה השיט

הדרושי* לה� לניהול מערכת , להבטיח העמדת* של משאבי* כלכליי* סבירי* לרשות� של הרשימות השונות
כיצד יש , הוממילא מתעוררת השאל, כ$ בא לעול* הרעיו� של המימו� הציבורי של מערכת הבחירות. הבחירות

אי� להפלות בי� סיעות ותיקות לבי� רשימות ]: 1 [98/69צ "כלל אחד נקבע בבג". שווה"לחלק אותו בצורה 
כיצד לחלק את העוגה הציבורית : אלא מתעוררת שאלה קשה יותר, בענייננו שאלה זו אינה מתעוררת. חדשות
בדבר , הכלול בחוק המימו�, "התמרי�"ש, בפתח הדברי* יש לציי�7.? בי� הרשימות הקיימות" שווה"בצורה 

מכוח : עקי- הוא, הקצאת משאבי* ציבוריי* לרשימות השונות כנגד הגבלת הוצאות הבחירות וקבלת תרומות
שאי� ברצונה , ראש הכנסת הודעה מתאימה�שמסרה ליושב, לחוק אי� הוראותיו חלות על סיעה17סעי- 

חייבת לנהוג לפי , המבקשת ליהנות מהמימו� הציבורי, סיעהא$ ; בחינת לא מדובש$ ולא מעוקצ$, להיזקק לו
יישלל ממנה חלק קט� מהמימו� האמור לפי החוק המקורי וחלק קט� עוד , שא* לא תעשה כ�, הוראות החוק

אינה משחררת את הרשות מהחובה לעשות בו , "עקי-"שמדובר בתמרי� , העובדה. יותר לפי החוק המתק�
מאחר , להיפסל, הפוטרת ממס תרומות למפלגות, עשויה הוראת חוק, למשל, כ$. שימוש על דר$ של שוויו�

שהיא פוגעת בשוויו� בי� סיכוייה� של מפלגות בעלות חוג תורמי* עשירי* להגיע להישגי* בבחירות לעומת 
 ,637Aufl 6, kommentar- grundgesetz- .leibholz . �639": עניות"סיכוייה� של מפלגות 

rinckשיש להבחי� בי� מימו� ציבורי המשתל* לסיעות, שקד' ש לדחות כבר עתה את טענתה של גבמשו* כ$ י ,
 �לבי� ייקור ההוצאות העצמיות של כל סיעה עקב העדרו של מימו� ציבורי , והצרי$ להתחלק על דר$ של שוויו�

הוא לא פגע , יו�שא* פגע החוק המתק� בשוו, יש לדחות ג* טענה אחרת של המשיבי*; שאיננו פוגע בשוויו�
הנזכר בסעי- , שג* פגיעה עקיפה בעקרו� השוויו�, לגבי שתי הטענות יש לומר א$ זאת. בשוויו� הבחירות

, משפט זה לפסול הוראתו של חוק כסותר את חוק היסוד�וג* בעטייה עשוי בית, פגיעה היא, לחוק היסוד4
 .ובלבד שמדובר בפגיעה משמעותית בעיקרו� זה

מחייב אותי לדו� בטענה אחרת , שעליה הוא בא להג�,  מושג השוויו� דריוואטיבי מהזכותדבר היותו של8.
, כל הסיעות שוות ה�; נפגעה בעטיו של החוק המתק� ששו* זכות של העותרי* לא, אומרי* ה*: של המשיבי*
 לה* לעותרי* כי מה. לפי החוק המתק�, לעניי� המימו�, כל הסיעות שוות ה�; לפי החוק המקורי, לעניי� המימו�

היו מכלכלי* את צעדיה* במימו� , שאילו ידעו מראש על הוראת החוק המתק�, לטענת* של העותרי*? ילינו
לחוק היסוד לא בא לקבוע 4שעקרו� השוויו� שבסעי- , שקד' השיבה גב, הוצאות הבחירות שלה* בדר$ שונה
 אלא בא א$ לקבוע , שוויו� בציפיות של הסיעות השונות
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א* עמדו הוראות החוק הנדונות במבח� , והשאלה, ושו* זכות מזכויות העותרי* לא נפגעה ,� בזכויותשוויו
 .צריכה להיבח� מראש ולא בדיעבד, השוויו�

רק זכות . כשהוא מתקשר לחוק נלקח במקורו מ� המשפט האזרחי הרומי" תקווה"או " ציפייה"הדיבור 
. ואי� לדעת א* תתגש* א* לאו, שאינה מוגדרת דיה ,"יפייהצ"מה שאי� כ� ב, ממשית ומוגדרת ראויה להגנה

המבוססת , ציפייה בלבד לטובת הנאה עתידית: באותה משמעות נעשה שימוש בדיבור ציפייה בדי� האמריקני
והשווה new york( . C.j.s 16,1959 (1173: אינה מצמיחה זכויות, שהחוק יישאר כמות שהוא, על ההנחה

שטר* , שזכותו בכוח של דייר סטטוטורי לקבל דמי מפתח, ]7 [232/75ע "בבר נקבעלפיכ$ ; ]6 [2/77א "ע
נתקלי* אנו , מאיד$ גיסא. אינה ודאית דיה כדי הכשרתה להיות נושא לעיקול, הופעלה בהליכי* הקבועי* בחוק

 .*ואחרי680' בעמ, ]8[19/82, 632/81צ "בג; "ציפייה לגיטימית"או " ציפייה סבירה"בפסיקה בדיבור 

והאחרת ראויה , שהראשונה אינה ראויה להגנה? "ציפייה סבירה"על דר$ הסת* לבי� " ציפייה"מה בי� 
  ,לעניי� הגשת תביעת חוב בפשיטת רגל, הנה כי כ�. להגנה

, ]נוסח חדש[לפקודת פשיטת הרגל 1בסעי- " חבות"ראה הגדרת , או תקווה לחוב מקנות זכויות" ציפייה"
הראויה להגנה מקנה זכות או " ציפייה: "אמור מעתהwinter v] 10[ . .i.r. comrs.והשווה , �1980*"תש

 .ציפייה שאינה ראויה להגנה אינה מקנה זכויות כלשה�. הראויי* להגנה, )במוב� הרחב( אינטרס

 

 הוראה רטרוספקטיבית עשויה לפגוע בעקרו� השוויו� ועשויה שלא לפגוע9.

מקו* בו היא משנה בדיעבד את זכויותיה* היחסיות , עקרו� השוויו�לפגוע ב היא עשויה. בעקרו� השוויו�
היא עשויה שלא לפגוע בעקרו� . בי� שהיא כללית ובי� שהיא פוליטית, של הטועני* לחלק בטובת הנאה

או כשאי� מתעוררת השאלה , מקו* בו היא משנה בדיעבד רק את זכויותיו של טוע� אחד לטובת הנאה, השוויו�
א* כי ייתכ� שרסטרופסקטיביות של דבר חקיקה עשויה (ויותיה* של טועני* שוני* אלו לאלו של השוואת זכ

 .)לפגוע בעיקרו� אחר

כבר . שהרשות החליטה בדיעבד לשנות באופ� מהותי את תנאיו, מקרהו של מכרז ציבורי, למשל, טלו
שהועמדו , ערכת נתוני*על יסוד מ המשתתפי* במכרז עשו חישוביה*. "שהחלטה כאמור פסולה היא, פסקנו

צ "בג": שההחלטה תיפול על יסוד מערכת נתוני* זו, הסבירה היא וציפיית*, ידי הרשות הציבורית�לרשות* על
שבו הייתה , הוא הדי� במקרה היפותטי]. 9 [688/81צ "בג: והשווה679' בעמ, ל"הנ] 8[19/82, 632/81

שהייתה דרושה לפי החוק המקורי כתנאי , חדשההכנסת מגדילה בדיעבד את תקרת ההוצאות שהוציאה סיעה 
" ציפיותיה*", ללא ספק, במקרה כזה היו. או מבטלת בדיעבד כליל את המימו� לסיעות חדשות, למימו�

המקבילות של העותרי* במקרה שלפנינו " ציפיותיה*"הא* די� . הלגיטימיות של הסיעות החדשות נפגעות
 היו מכלכלי* את , שלו ידעו על הוראות החוק המתק�, הישמע בטענההא* אי� ראויי* ה* ל? צרי$ להיות שונה
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ג* . שהתשובה לשאלות אלה עניי� היא לשיקולי* של מדיניות משפטית, ער אני לעובדה? צעדיה* בצורה שונה
מרחיבי* את היריעה מעבר להלכת  אנו, שא* נכיר באינטרס שלה* כראוי להגנה, אי� אני מתעל* מ� העובדה

אי� בגישה זו , לדידי. שוויו� עקי- כעילה להכריז על בטלותו של חוק הכנסת�ומכירי* א- באי] 1 [98/69צ "בג
 שוויו� כלכלי בי� �יוצרות אי, שוויו� בחלוקת המשאבי* של כספי הציבור�הקובעות אי, הוראות די�: כל פג*

שוויו� בזכויות �אי. יות הפוליטיותשוויו� בזכו�שוויו� כלכלי בי� הסיעות השונות יוצר אי�אי. הסיעות השונות
 .שוויו� בהקשריו האחרי*� מאי� ואולי יותר �הפוליטיות גרוע לא פחות 

כפי , אשר שינו באופ� רטרוספקטיבי את כללי המשחק, שהוראות החוק המתק�, הגעתי לכלל מסקנה
ופגיעה זו היא , גנההראויות לה, בציפיות לגיטימיות של העותרי* פגעו, שנקבעו בנורמות שבחוק המקורי

. די� העתירה להתקבל, לפי מיטב שיפוטי. משפט זה�עד שהיא מחייבת התערבותו של בית, פגיעה של ממש
בדבר היותו של החוק , לאור מסקנה זו אני נמנע מלחוות דעה לגבי טענת* הנוספת רבת המשקל של העותרי*

 .ג* לגבי הבחירות הבאות, המתק� בעל תוצאה מפלה מתמשכת

הסכומי* החורגי* כבר  שא*, בנתו� לכ$, תנאי החלטי�על�שיש להפו$ את הצו, כ� דעתי היא�ר עלאש
 .יעשו המשיבי* כל אשר לאל יד* כדי להשיב* לאוצר המדינה, שולמו

 .שקי*30 ,000די� �המשיבי* ישלמו לעותרי* שכר טרחת עור$

וברצוני להוסי- את , לוי�' פט שהשו, שאליה הגיע חברי הנכבד, אני מסכי* לתוצאה: כה�' הנשיא י
ח "שקד מיו* כ' של הודעת גב7הטענה העיקרית של המשיבי* מצויה בתמציתה בסעי-  :הנימוקי* דלהל�

 :שבו נאמר, ב"בניס� תשמ

 המשיבי* יטענו כי התמודדות שהיתה שוות סיכויי* לפני הבחירות7. "

מכל מקו* וליתר זהירות . שנעשה אחר הבחירותאינה יכולה להפו$ לחסרת שיוויו� סיכויי* כתוצאה מתיקו� 
 הרי אפשרות ,יטענו המשיבי* כי א* תתכ� פגיעה רטרואקטיבית בשיוויו� של בחירות שהיו שוות סיכוי בשעתו

הוא , שבפניו עומדי* העותרי* במקרה דנא, הקושי." והעותרי* לא הביאו כל דוגמא לה, כזו הינה נדירה ביותר
והוא היה כשר , לא הייתה בו כל פגיעה בשוויו�, לכל הדעות, הרי, תקבל לפני הבחירותשלו היה התיקו� מ, בכ$

  למהדרי�
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הפג* . של חוק היסוד4הכנסת בדבר רוב מיוחד הנחו� לש* שינוי סעי- : יסוד�לחוק46ללא קיו* הוראות סעי- 
השאלה . ביות שבוהוא הרטרואקטי, שאותו יכלו למצוא העותרי* בתיקו� שעליו מדובר, המשפטי היחיד

שלו התיקו� היה מתקבל , א- העובדה�על, א* הרטרואקטיביות פוגעת בעקרו� השוויו�, היא, כ��על, שלפנינו
של חוק מימו� 7בסעי- . ל יש להשיב בחיוב"שעל השאלה הנ, נראה לי. כשר, לכל הדעות, הוא היה, מלכתחילה
אסר המחוקק על סיעה , לוי�' י� של השופט שד�אשר הובא במלואו בפסק, ) חוק המימו��להל� (מפלגות 

אשר מוצאת סכומי* העולי* על , סיעה. העולה על המפורט באותו סעי-, להוציא הוצאות בחירות בסכו*
לחוק 286מעשה כזה יכול שיהווה עבירה על סעי- . עוברת על הוראות החוק, 7התקרה הקבועה בסעי- 

 :שבו נאמר, �1977ז"תשל, העונשי�

בהימנעות ממעשה שעשייתו  במעשה האסור לפי אותו חיקוק או, את חיקוק במזידהמפר הור"
א* אי� נראית מאותו , והוא;  מאסר שנתיי*�דינו , והדבר נוגע לציבור, נדרשת לפי אותו חיקוק

 ".חיקוק כוונה לעונש אחר על הפרתו

מכיוו� , לחוק המימו�7 לגבי הפרת הוראות סעי-286ייתכ� שאי� לעשות שימוש בהוראה עונשית שבסעי- 
כוונה "7שנית� לראות בהוראות חוקזה בדבר הפחתת הסיוע מקופת הציבור למי שאינו מקיי* את הוראות סעי- 

ובי� א* 286כי בי� א* חל כא� סעי- , אי� לנו צור$ לחוות דעה בשאלה זו7.של סעי- " לעונש אחר על הפרתו
העולי* על , להוציא לצורכי בחירות סכומי*, 7חוקק בסעי- שהטיל המ, עדיי� נשאר במקומו האיסור, אינו חל

 .מה שנקבע באותו סעי-

�לחוק4השוויו� שבסעי-  שעקרו�, ]1 [98/69צ "בג, משנקבעה הלכה בפסק הדי� המנחה בעניי� ברגמ�
, המתחרות בבחירות לכנסת, הכנסת חייב להתבטא ג* בשוויו� הסיכויי* של רשימות המועמדי* השונות: יסוד

, מתבקשת המסקנה, ששוויו� הסיכויי* הזה עלול להיפגע כתוצאה מהפליה במימו� הבחירות מכספי המדינהו
שהטיל חוק המימו� על גיוס סכומי* , שהאיסורי* וההגבלות, שכל רשימה המתמודדת בבחירות זכאית להניח

בי� א* אלה , אות ההפרהומי שיפר איסורי* אלה יישא בתוצ, ידי כל הרשימות�יישמרו על, והוצאת* לבחירות
שבידיה� , א* אות� הסיעות. ל או רק אלה הקבועות בחוק המימו� עצמו"הנ286התוצאות הקבועות בסעי- 

לשנות את החוק רטרואקטיבית מבלי להיזקק לרוב המיוחד כקבוע בסעי- , מבחינת כוח� בכנסת, תהיה היכולת
זה כדי להתיר רטרואקטיבית את האיסורי* שהטיל תהיינה חופשיות להשתמש בכוח� , הכנסת: יסוד�של חוק46

ייהפכו האיסורי* שהטיל חוק המימו� , חוק המימו� או להקהות את עוקצ� של הוראות העונשי� על הפרת החוק
, לפי הפירוש שנית� לעקרו� זה בהלכות שנפסקו, ובכ$ יש פגיעה בעקרו� השוויו� במובנו הרחב, לפלסתר

... לא תקבל סיעה "לפיו , של חוק המימו�8טול לדוגמא את האיסור שבסעי- . נוושעליה� לא היו עוררי* לפני
 כל תרומה 
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מתו$ , ידי כ$ ביתרו� במימו� הבחירות�לא ייתכ� שסיעות תוכלנה להפר איסור זה ולזכות על". מתאגיד באר�
� הכשר להפרת יינת, של חוק היסוד4מבלי להיזקק להוראות סעי- , ידי חקיקה רטרואקטיבית�ציפייה שעל

, כפי שנעשה במקרה שלפנינו, שיאפשר שינוי רטרואקטיבי בחוק המימו�, להשלי* ע* מצב, לדעתי, אי�. החוק
 .הכנסת בדבר רוב מיוחד בכל שלבי החקיקה: יסוד�לחוק46ללא מילוי אחרי הוראות סעי- 

ב "באדר תשמ'  ביו* כ ראש הכנסת�ליושב, מר יצחק טוניק, ידי מבקר המדינה�שהוגש על, בדי� וחשבו�
נאמרו דברי ביקורת , בדבר תוצאות ביקורת חשבונות הסיעות לתקופת הבחירות לכנסת העשירית) 15.3.82(

שהובאו , לא אחזור על דברי מבקר המדינה). 5' תיקו� מס(על הוראת הרטרואקטיביות בחוק מימו� מפלגות 
את , בהסכמה, מר טוניק, ו מצטט מבקר המדינהשבהמש$ לדברי, ורק אוסי-, לוי�' דינו של השופט ש�בפסק

, אינה מותירה תפקיד מרתיע משמעותי"שחקיקה רטרואקטיבית בקשר למימו� בחירות , ר נבנצל"ד, דברי קודמו
בכל , ג* לי נראי*". ועצ* תוצאה זאת אינה לטובת מעמדו או כבודו של החוק, לא לחוק ולא לבקורת על פיו

שלא נית� במקרה זה להכשיר את הוראת , הגעתי לכלל דעה, וכאמור, כוני*ביקורת אלה כנ דברי, הכבוד
 .יש לפסול הוראה זו, פי הדי��על, אלא, )5' תיקו� מס(הרטרואקטיביות שבחוק מימו� מפלגות 

 .לוי�' כה� והשופט ש' הנשיא י, דינ* של חבריי הנכבדי*�מסכי* אני לפסק: ברק' השופט א

 

 .מסכי*ג* אני : שינבוי*' השופט א

 :הגדרת השאלה1.: שמגר' מ הנשיא מ"מ

הכנסת : יסוד�לחוק4בסעי-  כמשמעותו של מונח זה, חוק מימו� מפלגות הוא אחד מחוקי הבחירות לכנסת
בינואר 24 �ג "א בשבט תשל"החוק האמור נתקבל בכנסת ביו* כ). 17' בעמ, ]2[260, 246/81צ "בג(

לחוק קובע הגבלה בהוצאות המותרות 7סעי- ). 1360�1362) ג"תשל(66כ "ד(ברוב של חברי הכנסת 1973
שיינקטו כלפי סיעה כתוצאה , בדבר מהות הצעדי* לחוק קובע הוראות10וסעי- , לסיעה בתקופת הבחירות

 .האמור7נגזרת מכ$ שלא קיימה את ההגבלות שנקבעו בסעי- 

לחוק המתק� 9וסעי- , ל"הנ10 �ו7שינה את הוראותיה* של סעיפי* ) 5' תיקו� מס(חוק מימו� מפלגות 
שחלפו ועברו , ג* על הבחירות לכנסת העשירית כי יחולו, היינו, כי תחולת* של התיקוני* היא בדיעבד, קבע

  לפי מהותו של התיקו�. כבר באותה עת
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 יש בו כדי להיטיב � אשר אי� חולק כי נתקבל ברוב רגיל שלא הגיע כדי מספר* של רוב חברי הכנסת �לחוק 
: 7ע* אלו שהפרו את ההוראות בדבר הגבלת ההוצאות המובאת בסעי- , היינו, ד ע* חלק מ� הסיעותבדיעב

. והסנקציות למקרה של הפרה הוגבלו מבחינת היק- תחולת�, גבולות המותר הותוו מחדש באופ� רטרואקטיבי
 ברטרואקטיביות א* אי�, עלתה השאלה, אחרי הבחירות לכנסת העשירית, כאמור, מאחר שהחוק המתק� נתקבל

הקבוע , משו* הפרה של יסוד השוויו�, המיטיבה ע* חלק מ� הסיעות שנטלו חלק במערכת הבחירות, שבו
 .הכנסת: יסוד�לחוק4בסעי- 

שיש בו כדי להיטיב ,  הא* תיקו� רטרואקטיבי בדיני מימו� המפלגות�השאלה שלפנינו היא איפוא בתמצית 
, א* לא נתקבל בכנסת בהצבעה של רוב חברי הכנסת, תוק- משפטיהוא נטול , בדיעבד ע* חלק מ� הסיעות

ל הצגתי השקפתי בקשר למהותו "הנ] 2[260, 246/81צ "בבג) א( :השוויו�2.? לחוק היסוד4כנדרש בסעי- 
 4כמובא בסעי- , שנכלל בי� מרכיביה ויסודותיה של שיטת הבחירות שלנו, השוויו� של עקרו�

מתייחסות , המקובלת עלי פי דר$ הפרשנות�כי על, ציינתי ש*). ואיל18$' בעמ, ש*(הכנסת : יסוד�לחוק
אשר כל , היינו לקביעת אמת מידה בסיסית ופשטנית ככל האפשר, לשוויו� הפורמאלי" בחירות שוות"המלי* 

אלמלא התגבר , לא הייתי שב ונפנה לנושא האמור. סטייה ממנה מותנית בהצבעת* עבורה של רוב חברי הכנסת
כי נטילת נושא השוויו� מהקשרו החוקתי הקונקרטי מרבה את אי הבהירות והערפול ועלולה , עתה החששאצלי 

אותו יצק לתוכה , שירוק� את ההוראה החוקתית במידה זו או אחרת מ� התוכ�, ערכי�ליצור ערבוב תחומי* בי�
 .על שני חלקיו העיקריי*, ל"הנ4עת ניסח את סעי- , המחוקק

וכי אי� לשנות הוראה זו אלא ברוב חברי , כי הכנסת תיבחר בבחירות שוות, בי� היתר, עחוק היסוד קוב) ב(
). לחוק היסוד, סיפא, 46סעי- (הוא בי� זה שהוא מפורש ובי� זה שמשתמע , לעניי� זה, שינוי. הכנסת

מגילת כאילו בא להשלי* את , לכל צור$ ועניי�, לא טבע המחוקק עקרונות מופשטי*4בהוראותיו של סעי- 
הברית או את ההצהרה הצרפתית על זכויות �את דברי הפתיחה להכרזת העצמאות של ארצות, העצמאות שלנו
, המדובר. חברתית ומוסרית ראשונה במעלה, בה* הובלט עקרו� השוויו� כנקודת מוצא מדינית, האד* והאזרח
פי זיקתו למסגרת המושגית �נו עלכ� יש לבח�ועל, שיישומו מותח* לשיטת הבחירות, בשוויו�, בנושא שלפנינו

כדי להבי� כי . שנפליג אל האמיתות בדבר יחסיות* הנצחית של המושגי* המופשטי*, אי� כלל צור$. האמורה
כי , כ��על, בהקשר שלפנינו מוטב: משפט זה�צדק ושוויו� ה* ערכי* יחסיי* אינ$ זקוק לפסיקתו של בית, יופי

כאשר , אותה ביקש המחוקק להשיג, ומה המטרה, הכנסת: יסוד� חוקמה ה� בחירות שוות לפי, נתמקד בשאלה
 .עיצב עיקרו� חוקתי כאמור

 



 ראש הכנסת�יושב' נ כ אמנו� רובינשטיי�"ח  141/82בג� 
 141) 3(ד לז"פ

1983ד "תשמ/ג"תשמ, חלק שלישי , כר$ לז, די��פסקי  157  

מ"נבו הוצאה לאור בע   nevo.co.il   המאגר המשפטי הישראלי 
C:\Documents and Settings\violetta-a\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK2CC1\רובנשטין נגד יושב ראש הכנסת.doc 

פי �על. שתי פני* לו, הבחירות בכל הנוגע לשיטת, כי השוויו�, משפט זה�לפי פסיקתו של בית, מקובל) ג(
 :19' בעמ, ]2[260, 246/81צ "שנאמרו בבג, דברי*

ויסוד זה איננו אלא תרגומו , יטויו האחד של השוויו� עניינו בזכות לבחורב: לעקרו� השוויו� שתי פני* ... "
וביטויו , מתייחס יסוד השוויו� ג* לזכות להיבחר, מצד שני. 'קול אחד לכל אחד'לפיו , התמציתי של הכלל

ו�  השווי".המתחרות ביניה� בבחירות לכנסת, המוחשי בזכות לשוויו� הסיכויי* של רשימות המועמדי* השונות
היינו לבושו , מוצא ביטויו בזהות בתוכ� ובצורה) שאינ� בהכרח בלעדיות(בשתי צורותיו העיקריות האמורות 

וכא� הביטוי , יש לכל מצביע קול אחד בלבד, למרות תכונותיה* וכשירויותיה* השונות של בני האד*: פורמאלי
כי ג* , קרי לגבי שוויו� הסיכויי*, להיבחרכ� עולה מ� השוויו� לגבי הזכות ; הפורמאלי לשוויו� בזכות לבחור

, יכול. בחלוקת המשאבי* בי� המתחרי* על קולו של הבוחר צפה המחוקק את אימוצה של אמת מידה שווה
ועל כ$ אמר כבר השופט , שלגבי חלוקה שווה כאמור יעלו ספקות או השגות מבחינת צדקתה והגיונה, כמוב�
 :699'  בעמ,]1 [98/69צ "בבג) כתוארו אז(לנדוי 

 ככל שאנו מתרחקי* ממשמעות בסיסית זאת של עקרו� השוויו� בפני"

הכל מסכימי* שאי� ... שבפניה* הוא חייב לסגת , יכול הוא להתנגש ע* עקרונות חשובי* אחרי*, החוק
א* , בגדל� בלי להתחשב, ידי מת� הקצבה שווה לכל אחת�על, להעמיד את כל המפלגות במצב שווה לחלוטי�

כ� ... רכי התעמולה של מפלגה קטנה דורשי* אולי לא פחות אמצעי* מאלה של מפלגה הגדולה ממנה כי צ
וכ� הדרישה , ובראש ובראשונה אחוז החסימה, ידועות לנו תופעות של חוסר שוויו� בדיני הבחירות הכלליי*

" השוויו� המוחלטכל ההגבלות הללו גורעות בהכרח מ� ... ידי רשימת מועמדי* חדשה �של מת� ערבו� על
 ).'ש'  מ�ההדגשה שלי (

התפיסות השונות בקשר ליישו* של עקרו� השוויו� כפשוטו אינ� נובעות מיחסיותו של השוויו� אלא , משמע
בי� נורמת השוויו� לבי� מה שנראה צודק והוג� בהקשר המיוחד של דיני , ולעתי* א- ההתנגשות, מ� המפגש
. שא- ה* נועדו לשרת את טובתו של המשטר החוקתי שלנו, גיטימיי* אחרי*לבי� אינטרסי* ל ,היינו, הבחירות

, הבלתי מוכרת עדיי�, כי הרשימה החדשה, כי לכל רשימה יש להעניק זמ� שידור זהה, למשל, יש הטועני*
הצגת השקפותיה ואישיה דורשת , מכל מקו*, וכי, כי היא מביאה דברה ומצעה לראשונה לפני הציבור, טוענת
לפיו שוויו� , לסתור�הבא�הנימוק, בי� היתר, מול טענה זו הועלה. זמ� ממש אשר לו זקוקה רשימה קיימתאותו 

 איננו חייבי* לנקוט . וכי הוא יטפח פיצול מופרז ומזיק, טוטאלי יכביד על יציבותו של השלטו� הדמוקרטי
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ל "עת הבחירה בי� החלופות הנאול* א* ב. כי לא זו השאלה הניצבת לפנינו, עמדה כלפי גישות שונות אלו
שנציגיה� נבחרו כבר , פי כוח* הקיי* ומעניקי* זכויות רבות יותר לסיעות�מאבחני* בי� גופי* פוליטיי* על

; ואי� מקו* לעטר את הבלתי שווה בכתר השוויו�, צרי$ לכנות את הדברי* בשמ* הנכו�, בבחירות קודמות
כי בנסיבות , אלא יש להסיק, ליאנית המביאה לעיוות ערכיאי� מקו* להמרת מושגי* אורוו, במלי* אחרות

 . התיר המחוקק סטייה מ� השוויו� האבסולוטי� ובדר$ שנקבעה לכ$ בחוק היסוד �נתונות 

ה� בכל הנוגע לזכות הבחירה  ,היינו, ל ג* יחד"קושי בקביעת אמת מידה זהה בשני התחומי* הנ, כמוב�, אי�
אליו הפנה , במשמעויותיו השונות, הפני* הרבות של השוויו�. אסיביתהאקטיבית וה� בכל הנוגע לזו הפ

westen, supraאינ� צריכות להכביד בביצועה הלכה למעשה של , לוי�' השופט ש, ובעקבותיו חברי הנכבד
א* אכ� רוצי* באימוצה של אמת , קביעת השוויו� הפורמאלי המלא בזכות הבחירה ובשוויו� הסיכויי* להיבחר

שאינ* חופפי* ואינ* , צדק וסבירות, אי� לערבב בי� המושגי* של שוויו�, לפי גישתי. ורמידה כאמ
אי� פירושה , ששוויו� פורמאלי לא ישיג תוצאה צודקת, והמסקנה, דריוואטיביי* אלא ה* מושגי* ערכיי* שוני*

 .מידה של שוויו� כפשוטה�כי לא הייתה ג* האפשרות הטכנית לגבש אמת, עדיי�

וכדי לנסות , שתידרש סטייה מעיקרו� זה או אחר שבחוק, מראש, כאמור, ק הישראלי צפההמחוק) ד(
חייב , בה� מוצדק והוג� הדבר, אלא תיעשה א$ בנסיבות, שהסטייה לא תהיה שרירותית, ולהבטיח ככל האפשר

נות* אשר הוא מצדו שמעורר את תשומת לבו של הציבור הרחב ואת עיר, המחוקק את קיומו של רוב מיוחס
כאשר רוב חברי הכנסת מפעילי* סמכות* ומשני* בהתא* לאמור . המיוחדת של הנבחרי* למשמעות מעשיה*

שהוראת החוק , אי� פירושו של דבר, לחוק היסוד מתחולתו הפשטנית של עקרו� השוויו�46 �ו4בסעיפי* 
, השינוי המחייב רוב מיוחד,  אלא היפוכו של דבר� מהותי או פורמאלי �בלבושה החדש עדיי� מייצגת שוויו� 

 )1: (המשיג מטרה כפולה, המחוקק קבע הסדר חקיקתי, משמע; שיש בו משו* סטייה מ� השוויו�, הוא שינוי
 .בהוג� או בסביר,  בצודק,א* השוויו� ההחלטי פוג* למשל, במידת הצור$, חוק היסוד מאפשר שינוי

 .ומכא� החיוב ברוב המיוחד, עתלא תיעשה בהיסח הדעת או ללא ד הסטייה מ� השוויו� )2(

טיפוחה של ההשקפה בדבר יחסיותו התמידית והמתחדשת של השוויו� בכל תחו* ובכל , כפי שכבר צוי�
  ובעיקר בדבר העדר האפשרות לזהות את תחומיו הברורי*, עניי�
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כ$ לעתי* ג* ובשל , הוא העלול לפתוח פתח לניסיו� לתמר� בכלל השוויו� עד לקצה הגבול, והפשוטי* מראש
 .קצת מעבר לכ$

רק לגבי צורות , כדבריו ,כי השוויו� הפורמאלי אפשרי, גורס, לוי�' השופט ש, חברי הנכבד) א(3.
א* להביא טענה זו לשלמותה . שהרי אי� אד* הדומה לחלוטי� לרעהו, אד*�א$ לא לגבי בני, גיאומטריות

השוויו� בקביעת הזכות , א$ עיקרו של דבר; מטריות דומה כי ג* אי� שוויו� החלטי של צורות גיאו�העיונית 
כל שהוראה חוקתית זו . שאד* יהיה דומה לרעהו לחלוטי�, כתנאי מוקד*, לבחור ולהיבחר אינו מחייב כלל

היינו לעניי� הזכות להצביע , שייקבע שוויו� בכללי* המיושמי* כלפי הבוחר והנבחר בתור שכאלה, קובעת הוא
אי� החוק מתיימר ליצור זהות ושוויו� בתכונותיה* של . ות שהשפעת� על הזכות להיבחרוכ� לעניי� אות� פעול

כי כדי , כי הדבר ג* אינו דרוש מבחינה מעשית, א$ מוב� הוא. ולא בכגו� דא עסקינ�, המועמדי* או המצביעי*
, העדר הדמיו�. "דומה לחלוטי� לרעהו"להעניק זמ� לתעמולה או מימו� אי� צור$ בכ$ שבוחר או מועמד יהיה 

א* אכ� , ל"אינו יוצר קושי מעשי כלשהו ביישו* כללי שוויו� בתחומי* הנ, כביטויו במיגוו� התכונות האנושיות
 .וא* אי� חושבי* אות* לבלתי סבירי* או לבלתי צודקי* בנסיבות העניי�, רוצי* בכ$

לידתו של חוק ,  בי� היתר,א�ומכ, ל על שני חלקיו"הנ4ומטרתו של סעי-  כ$ ג* הבינה הכנסת את מגמתו
 1969.�ט"תשכ, )אישור תקפ* של חוקי*(הבחירות 

, קיימת הפליה בתחו* פלוני א*, נדונה ש* השאלה: אינו לעניי�] 5 [5/51פ "א- איזכורו של האמור בע
יו� העדר השוו, הווה אומר. אי� לערער עליה, במסיבות שמקורה בשוני, כי הפליה, בי� היתר, ובית המשפט ציי�

 .והדברי* ידועי*, הוא שהיה דווקא הנימוק לדחייתה של טענת ההפליה

המחייבת , לא ידוע לי על קיומה של הוראת חוק כללית: אותה הציג חברי הנכבד, א* לפנות לדוגמא אחרת
� לפי הדוגמה שהועלתה על�יסוד �א$ לו ראו לקבוע הוראה של חוק, חלוקת* של משאבי הציבור באופ� שווה

שהייתה עומדת למחוקקי* , הרי נותר רק לקוות, "זכאי כל חולה למנת תרופות שווה" לאורה �ברי הנכבד ידי ח
. כאשר המצב הרפואי יחייב זאת, המאפשרת סטייה מ� הנורמה האמורה, לפחות התבונה להוסי- תניה מסייגת

אכ� היה ,  מסייגתל ובהעדרה של הוראה"שספק א* ביטויה בחקיקתה של הוראה כנ, בהעדר מחשבה מראש
 .צדק�בשוויו� הפורמאלי כדי לגרו* לאי

אלא יש לבחו� את שאלת השוויו� במסגרת , אי� להרחיק אל תחומי* המנותקי* מ� הנושא שלפנינו, כאמור
  ,היינו דיני הבחירות, בה אנו דני* כא�, ההתייחסות המוגדרת
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יש מסגרות : ידי דוגמא מציאותית�לשהו עלונית� להמחיש את השוני בי� תחו* הבחירות לבי� תחו* אחר כ
ובכ$ אחד מביטוייו של , המחלקות את המשאבי* שברשות� לכל חבריה� לפי צורכיה*, שוויוניות מהוללות

 היינו מת� אמצעי* לכל סיעה לפי �כי גישה דומה בדיני הבחירות , אי� ספק ספיקא, מאיד$ גיסא, אול*. השוויו�
היינו א- לדעת הנוקטי* את אמת המידה , של השוויו� אליבא דכולי עלמא לא היה זוכה לתואר �צרכיה 

 .המאטריאלית

הבוחנת את ,  טובה מחשבה תחילה� כבכל עניי� �כי בנושאי* אלו , כל שהינ$ למד מ� הדוגמאות הללו הוא
 את המתירה, וכי קיומה של הוראה חוקתית מגמישה, בו מבקשי* ליישמו, העיקרו� לאור מהותו של התחו*

 � באות* מקרי* בה* אינו חופ- את השוויו� הטוטאלי �ההוג� או הסביר בנסיבות העניי� , ביכורו של הצודק
 .כורח המציאות החוקתית, לעתי*, היא

 :15�16' בעמ, ל"הנ] 2[260, 246/81צ "כותב בבג, השופט ברק, חברי הנכבד) ב(

בכ$ שאי� הוא מעניק לרשימות החדשות , ו�סותר את עקרו� השווי6' כי חוק התיקו� מס, הבעתי דעתי"
בעוד שהוא מעניק לרשימות , הדרוש לתעמולת בחירות ראויה, מינימאלי ולרשימות הוותיקות הקטנות זמ�

? על יסוד מה נקבעת מסקנה זו, עשויה להישאל השאלה. הגדולות והוותיקות זמ� נוס- מעבר לזמ� המינימאלי
והמשימה היא , ה* דלי* למדי, שותה של הרשות השופטת בעניי� זההעומדי* לר, 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

א* הפחתת זמני השידור בטלוויזיה לרשימות , א* אי� בידינו הכלי* להכריע, אכ�. להגינותההמדינה ובאשר 
א* הפחתה , הרי ג* אי� בידינו הכלי* להכריע, החדשות מעשר דקות לשמונה דקות פוגעת בעקרו� השוויו�

וא* ?  התוצאהכי אכ� זו, היעלה על הדעת. לשש דקות או לארבע דקות או לשתי דקות פוגעת בעקרו� השוויו�
מדוע , בי� שווה ללא שווה, השכל הישר וניסיו� החיי* וחוש המומחיות יש בכוח* להציב גבול בי� אסור למותר

מודע , אכ�? )למשל(ולא מעשר דקות לשמונה דקות , )למשל(נית� להציבו במעבר מארבע דקות לשתי דקות 
כי דר$ , א$ חושש אני, צורה מדעית ומדויקתכי בהפעלת שיקול הדעת השיפוטי אי� אנו פועלי* ב, אני לכ$

דעתה כדי �ככל שהדבר מתייחס ליכולתה של ערכאה זו להפעיל שיקול, תמי* דעי* אני עמו." טובה ממנה אי�
ל " שנמדדו בדוגמה הנ�א* האבחנות הדקות המתחייבות בכגו� דא , א$ ספק ;למיי� בי� השווה לבלתי שווה

, כאמור כבר, יתרה מזאת.  ג* מבטיחות בהירותו של העיקרו� החוקתי המנחה�לפי מספר הדקות לכא� או לכא� 
  איננו מסירי* מכשלה
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כי ההתמקדות ביכולתו של בית המשפט להעביר דבר חקיקה בשבט הביקורת היא בגדר הצבת , מלפני המחוקק
חלקה , שהיא חדה, א* עקרו� השוויו� זוכה לפרשנות, בראש ובראשונה, השאלה היא. המאוחר לפני המוקד*

 .ונוחה להבנה

שאינ* , א- א* ה* נוגעי* לזכויותיה* של כלל האזרחי*, אי� תמיד אפשרות לפשט כללי* חוקתיי*, כמוב�
מ� , פי המלה הכתובה של החוק�בה* אפשרי הדבר על, באות* מקרי* א$, בקיאי* בנבכי הפרשנות של החוק

 מנת להשיג שוויו� בטווח �דר השוויו� בטווח הקצר עלהלוקה בהע, כאשר ננקטת דר$. הנכו� לברור דר$ זו
או כאשר נדחה השוויו�  ,)regents of university of california 11[ )1978( v. Bakke( הרחוק

, 30.5.82מיו* 158/62Bvr 2 .פסק הדי� החוקתי הגרמני (הפורמאלי מפני טובתו של המשטר הדמוקרטי 
ולנקוט את הדר$  יש לתאר את הבחירה בשמה ולפי מהותה, )20'  בעמ,ל"הנ] 2[260, 246/81צ "בבג שהובא

 השוויו� ולהביא לידי כ$ שמשמעותו אי� להסתתר מאחורי יחסיותו של מושג; החוקתית המתחייבת מכ$
לחוק 4שהותוותה בסיפא לסעי- , ג* לא תינקט הדר$ וכתוצאה מכ$, החוקתית של מעשה החקיקה יטושטש

 :21�22' בעמ, ל"הנ] 2[260, 246/81צ "על כ$ נאמר כבר בבג. שבו46היסוד ובסעי- 

 ,את מושג השוויו� כמושג רחב יש לראות... א* , היא, העולה בהקשר לדברי* אלה, השאלה העיונית"
אשר בה� אי� השוויו� , כפשוטה וכולל בחובו מתח* של* של נסיבות הגולש אל מעבר למשמעותו הפורמאלית

, למושג השוויו� משמעות גמישה או שמא אי� להעניק,  המצדיקי* זאת לכאורהבשל טעמי*, המלא מתקיי*
כי ג* כאשר איננו , הא* עלינו לומר, במלי* אחרות. המושפעת בתוכנה מצרכי* חוקתיי* או ממלכתיי* אחרי*

ל א$ סטייה זו מ� השוויו� המושל* נעשית בש, מקיימי* את עקרו� השוויו� הפורמאלי במלואו באופ� דווקני
? הננו מקיימי* עדיי� את השוויו�, אשר שורשיה* באינטרס הקיומי של הממשל הדמוקרטי, טעמי* מוצדקי*

א$ להכיר בכ$ כי מותר , שלא לעוות את משמעותו של עקרו� השוויו� כפשוטו, כאמור, הדר$ החלופית היא
א* נעשה ,  צודק והוג�א* הדבר נראה, לחוק היסוד4לסטות מעקרו� השוויו� בדר$ הקבועה בסיפא לסעי- 

ידי בית המשפט �ל על"הנ] 1 [98/69צ "ידי הנשיא הנכבד בבג�כגו� אלה שהוזכרו על, הדבר בשל טעמי*
כי חסידיה של שיטת , הנני ער לכ$. למע� קיומו של משטר דמוקרטי יציב, כמובא לעיל, החוקתי הגרמני

כדי , מבחינת הטרמינולוגיה החוקתית, יש בהמאחר ש, פני רעותההפרשנות הרחבה והגמישה מבכרי* אותה על
לפיה יש משו* , מול טיעו� זה עומדת ההשקפה הנוגדת. לשמור על מראית פני השמירה של עקרו� השוויו�

יש בכ$ כדי , זאת ועוד; א* מלבישי* את איצטלת השוויו� על נסיבות שאינ� כאלה, עיוות של מושג השוויו�
שוויו� . ואימתי הוא מסתיי*, אימתי מתחיל השוויו�, לפיה נית� לקבוע, רהלשלול קיומה של כל אמת מידה ברו

 מאתימאטי או פורמאלי כפשוטו 
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. מתבטא בכ$ שהיו מעניקי* לכל מפלגה זמ� שידור שווה וזהה, למשל, כי היה, יכול להיות ברור במידה רבה
רשימות בבחירות 31יחוד במידה בה מתחרות וזאת בי, כי שוויו� כגו� זה איננו סביר ואיננו צודק, אי� צרי$ לומר

כי השוויו� , אי� פירוש�, בדר$ כלל, ערטילאיותו ויחסיותו של עקרו� השוויו�: סיכומה של נקודה זו." לכנסת
כי השוויו� הפורמאלי בדיני , א$ אי� ג* להסיק; השגה�הפורמאלי בדיני הבחירות הוא נעדר משמעות ואינו בר

הפתרו� למצבי* אלו מותווה מראש . את הרצוי מבחינת טיבו של המשטר הדמוקרטיהבחירות חופ- בכל מקרה 
 .סיפא, 4בסעי- 

 

 :רטרואקטיביות4.

מימו� , תעמולה(דמוקרטיות  הקובעת את סדרי הבחירה ואת הסדרי הלוואי של בחירות, מערכת הדיני*
י� סיעות שונות מבחינת היק- ג* א* יש הבדלי* ב :מושתתת ג* מבחינת תחולתה על עקרו� השוויו�, )'וכד

ה* חלי* על כל המתחרי*  ,שמשנקבעו הכללי*, בכ$, בי� היתר, הרי השוויו� בתחולה מתבטא, זכויותיה�
. לא רק על ההסדרי* הפוזיטיביי* אלא ג* על האיסורי* והסייגי*, כמוב�, האמור כא� חל. בבחירות במידה זהה

ת "כי כל מי שמתחרה על קולו של הבוחר חייב לפעול בתו$ דל, מבחינת שוויו� הסיכויי* פירושו של דבר הוא
 .שהותוו בדיני* הרלוואנטיי*, אמות של כללי המותר והאסור

מה שהיה : השינוי הרטרואקטיבי בתחו* שלפנינו משמעותו המעשית היא מעי� חנינה לחלק מ� המתמודדי*
מי שפעל לפני הבחירות בניגוד , ל דברועיקרו ש, למותר) ולגביה* בלבד(אסור בעבר הופ$ עתה לגביה* 

בשל , רואי* אותו עתה, שהותוו בחוק לאיסורי* ולסייגי* ופגע בשוויו� במוב� זה שלא שמר על הגבולות
שעמדה להינקט נגדו בשל כ$ שלא נהג , הסנקציה, משמע. כמי שפעל במסגרת תחומי המותר, התיקו� בחוק

 .לא תינקט נגדו, לאיסור פלוני יריבו אלא פעל בניגוד �באופ� זהה לעמיתו

 אות� ,התיקו� הרטרואקטיבי עניינו פועל� של הסיעות לפני הבחירות והמסקנות

שהבחירות חלפו , לכ$  כ� חשיבות�מבחינה זו אי� על. א* הפרו כלל פלוני, היו צריכי* להסיק לגביה�
היינו רק לגבי אלו שחרגו , ת בלבדכי הפיכת האיסור למותר לגבי חלק מ� המועמדי* או הסיעו, ועברו בינתיי*

 .שחייב היה לחלוש על ההתמודדות בבחירות, היא הפוגעת בשוויו�, מ� הסייגי*

א* תיקנו את החוק בדיעבד או היו מתקני* אותו , כ� נפקא מינה�מבחינת השוויו� כנורמה מחייבת אי� על
  כי פרט לפג*, מכא� נובע. לגבי חלק מ� הסיעות בלבד, מראש
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יש בתיקו� הרטרואקטיבי , אשר אל דבריו ג* הפנו חבריי הנכבדי*, עליו עמד מבקר המדינה, רי והמוסריהציבו
אי� לו ממילא , לחוק היסוד4הקבוע בסעי- , וא* החוק המתק� לא נתקבל ברוב הדרוש, משו* פגיעה בשוויו�

 .תוק-

 

 .הדיו�ככל שהדבר מתייחס לתוצאות , כ� דעתי כדעת חבריי הנכבדי*�על5129371

יעשו  ,שא* הסכומי* החורגי* כבר שולמו, בנתו� לכ$, תנאי מוחלט�על�כ� אנו הופכי* את הצו�אשר על
 .המשיבי* כל אשר לאל יד* כדי להשיב* לאוצר מדינה

 .שקלי*30 ,000די� �המשיבי* ישלמו לעותרי* שכר טרחת עור$

 

 

 

 

 

 

 .)16.6.83(ג "בתמוז תשמ' ה, נית� היו*


