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  ד מרוא� דלאל"עו, וצו ביניי�עתירה למת� צו על תנאי : טענות�כתבי
 
 

 : רציו�מיני

 כנסת� חסינות חברי– כנסת –משפט חוקתי * 

ומכה� כחבר כנסת מטעמה ) ד"בל: להל�(העותר עומד בראש מפלגת הברית הלאומית הדמוקרטית 

בעת היותו חבר הכנסת נשא העותר בשתי הזדמנויות , �2001 ו200בשני� . מאז הכנסת הארבע עשרה

פח� והשני בסוריה ובה� שיבח את חיזבאללה ואת �האחד באו� אל, אומי� מחו& לכנסתשונות נ

החליט היוע& המשפטי לממשלה , בשל הדברי� שאמר במהל' נאומי� אלה. ההתנגדות בישראל

: להל� (�1948ח"תש, על פי פקודת מניעת טרור, להעמידו לדי� בעבירה של תמיכה בארגו� טרוריסטי

והכנסת אישרה , לאחר דיוני� בכנסת הוחלט כי מדובר בהסרת חסינות דיונית ).פקודת מניעת טרור

. נאומיו מוגני� בחסינות עניינית שאינה ניתנת להסרה, לטענת העותר. הסרת חסינותו של העותר

 הא� הדברי� שבגי� אמירת� עומד העותר לדי� נאמרו במילוי תפקידו או –השאלה המרכזית שנדונה 

 ?כנסת והא� עומדת לו בשל כ' חסינות ענייניתלמע� תפקידו כחבר 

. 
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בית המשפט העליו� בשבתו כבית משפט גבוה לצדק קיבל את העתירה ברוב דעות ופסק כי לעותר 

 .עומדת חסינות עניינית מפני העמדה לדי� בעבירות נשוא האישו� שהוגש נגדו

לייצג את ציבור בוחריו תו' החסינות מיועדת להבטיח כי חבר כנסת יוכל למלא נאמנה את תפקידו ו

ללא חשש וללא מורא כי הדבר עלול לעלות לו , מת� ביטוי חופשי ומלא לדעותיו ולהשקפותיו

מטרה מרכזית נוספת שנית� לאתר בהתפתחות . בהרשעה פלילית או בחיוב כספי אישי בהלי' אזרחי

ת ולהג� על פעילותה ההיסטורית של החסינות הפרלמנטרית נוגעת לרצו� לשמור על הפרדת הרשויו

המחוקק הישראלי אימ& מודל ; התקינה של הרשות המחוקקת לבל תופרע על ידי הרשות המבצעת

החסינות העניינית של חברי כנסת ,  לחוק החסינות1המוסדרת בסעי- , רחב למדי של חסינות עניינית

של חבר הכנסת ה� משתרעת ג� על מעשי� ולא רק על הצבעה או הבעת דעה והיא מקיפה את פעילותו 

�ובלבד שמתקיי� קשר ענייני, כאשר זו מתבצעת בי� כתלי הכנסת וה� כשהיא מתבצעת מחוצה לה

חסינות עניינית זו אינה ניתנת לנטילה והיא עומדת . פונקציונלי בי� פעילות זו ובי� תפקידו כחבר הכנסת

מוסי- חוק החסינות וקובע ג� , בצד החסינות העניינית. לחבר הכנסת ג� לאחר שחדל להיות חבר כנסת

נתונה לחבר הכנסת מפני העמדה לדי� , להבדיל מ� החסינות העניינית, החסינות הדיונית. חסינות דיונית

חסינות זו קבועה . פלילי בגי� עבירות שלא נעשו במילוי תפקידו או למע� מילוי תפקידו כחבר כנסת

בזמ� היותו חבר כנסת וכ� על עבירות שנעברו  לחוק החסינות והיא חלה על עבירות שנעברו 4בסעי- 

 .אלא א� כ� החליטה הכנסת על נטילתה, לפני שהיה לחבר כנסת

 :ברק' הנשיא א

אול� בסופ� מגיע ,  מסקנות מפסק דינה של השופטת חיות3בראשית הכרעת הדי� מאמ& הנשיא ברק 

 .הוא למסקנה שונה

 תיקו� –להל�  (�2002ב"תשס) 29' יקו� מסת(זכויותיה� וחובותיה� , חוק חסינות חברי הכנסת

כי התבטאות של חבר הכנסת שיש , בי� השאר, הקובע) אשר חוקק לאחר ההתבטאויות נשוא עניינו)(29

אי� רואי� בה כהבעת דעה שנעשתה במילוי תפקידו או , בה משו� תמיכה במאבק מזוי� של ארגו� טרור

הוא משק- את המצב המשפטי ). דקלרטיבי" (בהירתיקו� מ"הינו , למע� מילוי תפקידו כחבר הכנסת

 �1951א"התשי, זכויותיה� וחובותיה�, תיקו� זה מעג� בחוק חסינות חברי הכנסת. ששרר ג� קוד� לו

,  לחוק המפלגות5סעי- (מגבלות דומות למגבלות המוטלות על רישו� מפלגות )  חוק החסינות–להל� (

: יסוד�א לחוק7סעי- (ורשימות בבחירות לכנסת ועל התמודדות� של מועמדי� ) �1992ב"התשנ

חבר כנסת . אות� אל לו לחבר הכנסת לחצות, "הקווי� האדומי�"מגבלות אלה קובעות את ). הכנסת

אי� לראות במעשיו משו� מעשה שנעשה במילוי תפקידו או למע� מילוי תפקידו , אשר חצה קווי� אלה

נו יוצאי� מנקודת ההנחה כי עובדות כתב האישו� לצור' ניתוח טענת חסינות א, שנית. כחבר כנסת

ישנו הבדל בי� מידת השכנוע הנחוצה לצור' פסילתה של רשימה מלהתמודד , שלישית. יוכחו כראוי

בבחירות לבי� מידת השכנוע הנחוצה לצור' קביעה כי התבטאות מסוימת אינה חוסה תחת החסינות 

מודד בבחירות פוגעת פגיעה קשה יותר בחירויות הבדל זה נובע מכ' שמניעה מראש מלהת. העניינית

. הפוליטיות מהפגיעה הנגרמת לחירויות אלה כתוצאה משלילתה של החסינות העניינית מחבר הכנסת

קבלת� של שלוש הנחות אלה אינה מובילה למסקנה כי בענייננו לא עומדת לעותר החסינות , אול�

 .העניינית

 29תיקו� ). על דר' של אמירת דברי שבח ואהדה(� טרור מואש� בעבירה של תמיכה בארגו, העותר

קובע כי תמיכה במאבק מזוי� של ארגו� טרור היא זו הנופלת אל מחו& לגבולותיה של החסינות 

כי נית� לראות בהתבטאויות העותר תמיכה במאבק , בעניי� שלפנינו לא שוכנע דעת הרוב. העניינית

קווי� "וע הנדרשת לצור' קביעה כי ה� חוצי� את אות� וזאת במידת השכנ, מזוי� של ארגו� טרור

בכדי להוביל , יש בהתבטאויות אלו, אמנ�. מעבר לה� לא משתרעת החסינות העניינית" אדומי�
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אלא שעבירה זו אינה . למסקנה שהעותר עבר עבירה של אמירת דברי שבח או אהדה לארגו� טרור

, במוב� זה, מדובר. 29נות העניינית בתיקו� נופלת בגדר המגבלות המפורשות המוטלות על החסי

עליה חלי� המבחני� שפותחו בפסיקתו של בית משפט זה בעניי� היקפה של " רגילה"בעבירה 

 .החסינות העניינית

. ה� באות להג� על חירויות היסוד הפוליטיות. התכליות המונחות ביסוד החסינות העניינית ה� מגוונות

ה� מבטאות רצו� להבטיח את עצמאותו ואת .  של הרשות המחוקקתה� באות לאפשר פעילות תקינה

אי� להתעל� מהתכליות , מנגד. ה� נועדו לחזק את המשטר הדמוקרטי. חופש הפעולה של חבר הכנסת

 לרבות –הוא נועד להגשי� את שלטו� החוק , ככל חוק אחר. האחרות של חוק החסינות) הכלליות(

נקודת ? כיצד ייפתרו ניגודי� אלה. ואת השוויו� בפני החוק –שלטו� החוק בחברי הגו- המחוקק 

שאומ& " מתח� הסיכו� הטבעי"האיזו� הראויה בי� תכליות אלה היא נקודת האיזו� המשתקפת במבח� 

 לחוק 1שבסעי- " או למע� מילוי תפקידו, במילוי תפקידו "–כמבח� הקובע לצור' פירוש התיבה 

החסינות העניינית תעמוד לחבר הכנסת רק באות� )). שת פנחסיפר: להל� (1843/93& "בבג(החסינות 

מקרי� בה� הפעולה הבלתי חוקית נופלת לגדר מתח� הסיכו� שהפעילות החוקית כחבר כנסת יוצרת 

 .מטבעה ומטיבה

כה קשורות "... בעניי� פנחסי פסק הנשיא ברק כי מתח� הסיכו� הטבעי חל לגבי אות� פעולות שה� (

עד כי קיי� החשש כי א� חבר הכנסת יידרש לית� את הדי� על פעולות בלתי חוקיות , ושזורות בתפקידו

 .")הדבר ישפיע במישרי� על יכולתו לבצע את תפקידיו כחוק ויגביל אות�, אלה

המסקנה הראויה היא שמבח� , ובהתחשב בשאר השיקולי� הרלוונטיי� לענייננו, בנסיבות העניי�

ההתבטאויות המיוחסות , ראשית. זאת בהתבסס על שלושה טעמי�ו. הסיכו� הטבעי מתקיי� בעותר

�הנאומי� עסקו בנושאי� מדיניי�. לחבר הכנסת בשארה נאמרו במסגרת נאומי� פוליטיי� אות� נשא

נאמרו הדברי� , בי� השאר. נאומי� אלה נמשכו זמ� רב ובמהלכ� נאמרו דברי� רבי�. פוליטיי� רחבי�

, לא נית� לומר. אי� לומר שדברי� אלה היוו חלק מרכזי בנאומי�. שמיוחסי� לעותר בכתב האישו�

. כי מטרת� העיקרית של נאומי� אלה הייתה תמיכה בארגו� טרור, והמשיבי� א- לא טענו זאת בפנינו

העבירה בה , שנית. הדברי� שנאמרו בהקשר זה מהווי� א' חלק ממכלול הדברי� שאמר העותר

א- לעניי� זה נודעת חשיבות בקביעת גבולותיו של . ופש הביטוימואש� העותר היא עבירה הקשורה בח

, שלישית. וזאת לנוכח מרכזיותו של הביטוי במילוי תפקידיו של חבר הכנסת, "מתח� הסיכו� הטבעי"

כגו� הוצאת לשו� , העבירות הקשורות בחופש הביטוי, בדר' כלל, לנוכח הלשו� הרחבה בה מנוסחות

ישנו חשש שא� יהיו חברי הכנסת חשופי� , דברי שבח לארגו� טרורואמירת , המרדה, הסתה, הרע

ג� במקרי� בה� , את יכולת� להתבטא ללא חשש" לצנ�"יהיה בכ' כדי , לאישומי� פליליי� אלה

תוצאה זו תפגע פגיעה קשה בחופש הביטוי הפרלמנטרי . דבריה� אינ� מהווי� עבירה פלילית

 .ובחירויות היסוד הפוליטיות הקשורות בו

ההקשר , פוליטיות מהוות כלי עבודה מרכזי של חבר הכנסת�העובדה שהתבטאויות מדיניות

ולשונו הרחבה , הקונטרוברסיאלי במסגרתו מתבטא העותר לעתי� קרובות במסגרת מילוי תפקידו

מובילי� כול� לידי המסקנה , והכוללנית של האיסור הפלילי הנוגע לדברי שבח ואהדה לארגו� טרור

של " סיכו� מקצועי"ת באמירת דברי� העולי� כדי דברי שבח ואהדה לארגו� טרור א- היא שההסתכנו

שהפעילות הפרלמנטרית יוצרת " מתח� הסיכו�"כ� ב�וכי התבטאויות מעי� אלה ה� על, חבר הכנסת

ובלבד , במסגרת החסינות העניינית, ככלל, התבטאויות מעי� אלה תחסנה, לפיכ'. מטבעה ומטיבה

 .ו' ניצול לרעה של החסינות הענייניתשלא נעשו ת

, הרי שנעברה, בהנחה שהעבירה של תמיכה בארגו� טרור נעברה על ידו של העותר, במקרה דנ�, לפיכ'

וכעניי� נגרר או , פוליטיות�כחלק אינטגרלי מהפעולות הלגיטימיות של הבעת עמדה בסוגיות מדיניות
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ית ביחס להתבטאויות בגינ� הוגש נגדו כתב ומשכ' עומדת לו לעותר חסינותו העניינ. משני לה

 .האישו�

ולמע� , א' נאמרו במסגרת מילוי תפקידו. וצורמי� ה� את האוז� מאד, דבריו של העותר קשי� ה�, אכ�

עלינו לשמור ולהג� על יכולת� של חברי הכנסת למלא את . של העותר כחבר הכנסת, מילוי תפקידו

מהווה אינטרס ציבורי מהמעלה , ה נועדה החסינות הענייניתלשמ, הגנה זו. תפקיד� ללא מורא ופחד

חיונית היא לקיומה של . הגנה זו חיונית היא לקיומ� של חירויות היסוד הפוליטיות. הראשונה

 .הדמוקרטיה הישראלית

 :ריבלי�' השופט א

ירות בשאלת הזיקה בי� מניעת השתתפות בבח, מסכי� ע� פסק דינו של הנשיא ברק ומוסי- בי� הייתר

 .לבי� החסינות העניינית, ) לחוק המפלגות5וסעי- (הכנסת : יסוד�א לחוק7לפי סעי- 

 :חיות' השופטת א

בדעת מיעוט סבורה כי עניינו של העותר אינו בא בגדר החסינות המהותית שכ� התבטאותיו חצו את 

' לא עומדת ולפיכ. שהדמוקרטיה הישראלית כדמוקרטיה מתגוננת רשאית להציב" הקווי� האדומי�"

 .לעותר חסינות עניינית

הבעת דעה או עשיית מעשה אשר יש בה� כדי לשלול את קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית 

כמו ג� , וכ� תמיכה במאבק מזוי� של מדינת אויב או של ארגו� טרור נגד מדינת ישראל, ודמוקרטית

" מחו& לתחו�"כל אלה הינ� , שראלהסתה לגזענות או תמיכה במעשי טרור כנגד המיעוט הערבי בי

אי� אנו , לגבי הבעת דעות או עשיית מעשי� מסוג זה. ככל שבמילוי תפקידו של חבר כנסת עסקינ�

משו� שעניי� לנו בהתבטאויות , שנקבע בפרשת פנחסי" מתח� הסיכו� הטבעי"נדרשי� אפוא למבח� 

במילוי תפקידו או למע� מילוי "ובמעשי� אשר מעצ� טיב� וטבע� אינ� יכולי� להיחשב כפעילות 

 .של חבר הכנסת" תפקידו

כי קשה שלא לראות בדברי , נראה לשופטת חיות, ככל שבשאלת חסינותו העניינית של העותר עסקינ�

הע� [אבידות שספג "תו' התייחסות ל, השבח וההלל שהרעי- על פעילותו של ארגו� החיזבאללה

, "הלבנונית' ההתנגדות'דה והגבורה של הנהגת ולוחמי לעקשנות ולהתמ"וכ� " מהחיזבאללה] בישראל

הקו "התבטאויות אלה חוצות את . משו� תמיכה במאבק המזוי� שמנהל ארגו� טרור זה נגד ישראל

 .אי� מקו� להעניק לעותר חסינות עניינית בגינ�, ולפיכ'" האדו�

 
 

 די��פסק 

 

  
 :חיות' השופטת א

  

ומכה� ) ד"בל: להל�(ת הלאומית הדמוקרטית  העותר עומד בראש מפלגת הברי     

בעת היותו חבר הכנסת החמש עשרה . כחבר כנסת מטעמה מאז הכנסת הארבע עשרה

פח� והשני �האחד באו� אל, נשא העותר בשתי הזדמנויות שונות נאומי� מחו& לכנסת

החליט היוע& המשפטי לממשלה , בשל דברי� שאמר במהל' נאומי� אלה. בסוריה
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, על פי פקודת מניעת טרור, די� בעבירה של תמיכה בארגו� טרוריסטילהעמידו ל

השאלה המרכזית שמציבה העתירה שבכא� ). פקודת מניעת טרור: להל� (�1948ח"תש

 הא� הדברי� שבגי� אמירת� עומד העותר לדי� נאמרו במילוי תפקידו –לפתחנו היא 

 ?  ענייניתאו למע� תפקידו כחבר כנסת והא� עומדת לו בשל כ' חסינות

  

 העובדות 

  

 אל יושב ראש הכנסת בבקשה ליטול את חסינותו 1 פנה המשיב 9.9.2001 ביו�        .1

הבקשה התייחסה לשני כתבי אישו� אות� . של העותר לצור' העמדתו לדי� פלילי

בו , האחד הוא כתב האישו� הרלוונטי לעתירה שבפנינו:  להגיש נגדו1החליט המשיב 

 עבירה של תמיכה בארגו� טרוריסטי בשני מקרי� בגי� דברי� שאמר מיוחסת לעותר

השני נוגע לעבירות של סיוע ליציאה שלא כדי� . במהל' הנאומי� שנשא מחו& לכנסת

. אשר יוחסו לעותר בגי� מעורבותו בארגו� נסיעות של אזרחי ישראל לסוריה, מישראל

� בנצרת והצדדי� אינ� כתב האישו� השני בוטל בינתיי� על ידי בית משפט השלו

. משכ' נמקד א- אנו את הדיו� בכתב האישו� הראשו�. נדרשי� לו במסגרת עתירה זו

 5.6.2000ד ביו� "האחד הוא כנס שקיימה בל, כתב אישו� זה מתייחס לשני אירועי�

בהזמנה .  שני� למלחמת ששת הימי�33פח� לציו� �באו� אל" אולמי אל אניס"ב

צוי� כי הוא מתקיי� , ל מדרו� לבנו�"� לאחר נסיגת צהשהתקיי� כשבועיי, לכנס

בנאו� המרכזי ...". באווירת ניצחו� ההתנגדות הלבנונית ושחרור הדרו� הלבנוני "

, בי� היתר, נאמרו על ידו, )פח��נאו� או� אל: להל�(שאותו נשא העותר במהל' הכנס 

   :הדברי� הבאי�

  

טעמנו את  1967ולראשונה מאז שנת , החיזבאללה ניצח
זכותו של החיזבאללה להתגאות . טעמו של הניצחו�

החלשה במדינות , לבנו�... בהישגו ולהשפיל את ישראל 
הציגה מודל קטנט� שא� נביט לעומקו נית� להסיק , ערב

 מטרה –את המסקנות הנחוצות להצלחה ולניצחו� 
והכנת האמצעי� הנחוצי� , ברורה ורצו� עז לנצח
החיזבאללה קלט את הל' ... ו הדרושי� להשגת מטרה ז

הוא דאג . הרוח ברחוב הישראלי וניצל את זה עד תו�
וכל הישג , שמלחמת הגרילה שלו תהיה מתוקשרת היטב

שלו השפיע רבות על מוראל הע� בישראל שפקעה 
סבלנותו באיטיות נוכח האבידות שספג מהחיזבאללה 

 ). לכתב האישו�8ראו סעי- (
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 שאליו מתייחס כתב האישו� נוגע לנאו� שנשא העותר בסוריה  האירוע השני          

אסד �במהל' טקס אזכרה לנשיא סוריה חאפז אל, פח��כשנה לאחר נאו� או� אל

מנהיג החזית העממית , יבריל'שבו השתתפו אחמד ג, בטקס). הנאו� בסוריה: להל�(

 :רבי� הית, אמר העותר, מנהיג החיזבאללה, לשחרור פלסטי� וחס� נסראללה

  

מבלי להרחיב את המרווח בי� , לא עוד נית� להמשי'
אפשרות המלחמה הכוללת ובי� העובדה שהכניעה הינה 

מה שמאפיי� את ממשלת שרו� הוא . בלתי אפשרית
הלבנונית אשר הפיקה " התנגדות"שלאחר ניצחו� ה

, תועלת מהמרווח הזה שאותו הרחיבה סוריה בהתמדה
ויי� בש� שלו� כולל בי� קבלת התנאי� הישראליי� הקר

המרווח הזה הועיל . לבי� האופציה הצבאית, קיימא�בר
לעקשנות ולהתמדה והגבורה של הנהגת ולוחמי 

" התנגדות"אול� לאחר ניצחו� ה. הלבנונית" התנגדות"ה
באה , "קמפ דיוויד"נבה וכ� לאחר כשלו� 'ולאחר ג

כדי שתעמיד , ממשלה ישראלית שמנסה להצר מרווח זה
או מלחמה , או קבלת התנאי� הישראלי�: סחבחירה בנו

, כ' אי אפשר יהיה להמשי' באופציה השלישית. כוללת
י הרחבתו מחדש "אלא ע, "התנגדות"שהיא אופציית ה
כדי שהאנשי� יוכלו לנהל מאבק , של המרווח הזה

לא נית� להרחיב מרווח זה אלא באמצעות ". התנגדות"ו
ל "בזירה הבינעמדה מדינית ערבית מאוחדת ואפקטיבית 

 ). לכתב האישו�12ראו סעי- (ואמנ� הגיעה השעה לכ' 
  

מייחס לו כתב , פח� והנאו� בסוריה�בשל דבריו אלה של העותר במהל' נאו� או� אל

לפקודת מניעת ) א(4לפי סעי- , האישו� שתי עבירות של תמיכה בארגו� טרוריסטי

' תיקו� מס(חוק העונשי� שהיה בתוק- באותה עת א' בוטל בינתיי� במסגרת , טרור

 . לפקודת מניעת טרור) ז(�4ו) ב(4  וכ� לפי סעיפי�, �2002ב"התשס, )66

  

 לעניי� הבקשה לנטילת חסינותו של העותר 1 נקודת המוצא ממנה יצא המשיב        .2

 לחוק חסינות 1הייתה כי אי� עומדת לו בנסיבות העניי� חסינות עניינית מכוח סעי- 

שהרי חסינות , )חוק החסינות: להל� (�1951א"תשי, כויותיה� וחובותיה�ז, חברי הכנסת

 לחוק 13מתו' נקודת מוצא זו ועל פי הוראת סעי- . עניינית אי� הכנסת רשאית ליטול

ועדת הכנסת קיימה .  ליטול את חסינותו הדיונית של העותר1החסינות ביקש המשיב 

 את 1במהלכ� הציג המשיב , 30.10.2001 וביו� 25.9.2001ביו� , בעניי� זה שני דיוני�

ונשמעה , נשמעו מומחי� למשפט חוקתי ולחסינות חברי הכנסת, הנימוקי� לבקשתו

 להציע לכנסת 5.11.2001בעקבות דיוני� אלה החליטה הועדה ביו� . עמדתו של העותר
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 6.11.2001המלצה זו נדונה במליאת הכנסת ביו� . ליטול את חסינותו של העותר

 .  לאמ& את הצעת הועדה7.11.2001 אותו דיו� החליטה הכנסת ביו� ובעקבות

  

 כתב האישו� נגד העותר הוגש תחילה לבית משפט השלו� בירושלי� א'        .3

' בשארה נ 9516/01פ "ראו בש(לבקשת העותר , הועבר לבית משפט השלו� בנצרת

, פלילי העלה העותרבמסגרת טענותיו המקדמיות בהלי' ה)). לא פורס� (מדינת ישראל

את הטענה כי הוא חסי� מפני אחריות פלילית בגי� ההתבטאויות נשוא כתב , בי� היתר

המעניק לו כחבר כנסת חסינות עניינית על ,  לחוק החסינות1האישו� וזאת נוכח סעי- 

בית משפט השלו� סבר כי ההכרעה . הבעת דעה במילוי תפקידו או למע� מילוי תפקידו

 העניינית שהעלה העותר כרוכה בשאלות עובדתיות שמקומ� בהלי' בטענת החסינות

העיקרי ועל כ� החליט שאי� להיזקק לטענה בשלב המקדמי של הדיו� ויש להותירה 

 בשארה' מדינת ישראל נ 1087/02) 'נצ(פ "ראו ת(לשלב שלאחר שמיעת הראיות 

. רה שבכא�בעקבות החלטה זו הגיש העותר את העתי)). 12.11.2003החלטה מיו� (

עתירה זו מעוררת שאלות הקשורות בערכאה המתאימה ובעיתוי המתאי� להעלאת 

א' אי� לנו צור' להכריע בשאלות אלה משו� שהמשיבי� , טענות בדבר חסינות עניינית

 ). 1.2.2005ראו הודעת� מיו� (הודיעו על הסכמת� לקיי� דיו� בעתירה לגופה 

  

ראוי לציי� התפתחות חשובה נוספת הנוגעת , ת להשלמת התמונה העובדתי          

לשני אירועי� אשר התרחשו , כאמור, כתב האישו� בו עסקינ� מתייחס. לענייננו

בתכו- לאחר , 12.11.2001במהל' כהונתה של הכנסת החמש עשרה והוא הוגש ביו� 

, בעוד כתב האישו� תלוי ועומד. החלטתה של כנסת זו ליטול את חסינותו של העותר

קיימו הבחירות לכנסת השש עשרה ולקראת בחירות אלה נדרשו ועדת הבחירות הת

ובית משפט זה להליכי� שנקטו ) ועדת הבחירות: להל�(המרכזית לכנסת השש עשרה 

אחת הטענות . גורמי� שוני� במטרה למנוע את מועמדותו של העותר באות� בחירות

אמר העותר בנאו� או� המרכזיות שהעלו המבקשי� בהקשר זה התייחסה לדברי� ש

פח� ובנאו� בסוריה וכ� לכתב האישו� שהוגש נגדו בגי� דברי� אלה לאחר �אל

ועדת הבחירות קיבלה את הטענות והחליטה ברוב דעות ובניגוד . שהוסרה חסינותו

למנוע , )כתוארו אז(חשי� ' השופט מ, לדעתו החולקת של יושב ראש ועדת הבחירות

הועדה קבעה כי נתקיימה בעותר . ת לכנסת השש עשרהמהעותר להיות מועמד בבחירו

בדבר שלילת קיומה של מדינת ישראל , הכנסת: לחוק יסוד) 1)(א(א7העילה שבסעי- 

שעניינה , לאותו חוק יסוד) 3)(א(א7וכ� העילה שבסעי- , כמדינה יהודית ודמוקרטית

החלטה זו . לתמיכה במאבק מזוי� של מדינת אויב או של ארגו� טרור נגד מדינת ישרא
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אשר החליט , לחוק היסוד) ב(א7הובאה לאישורו של בית משפט זה בהתא� לסעי- 

ברוב דעות כי אי� לאשר את החלטתה של ועדת הבחירות למניעת מועמדותו של העותר 

כי לא שוכנע ברמת הוודאות הנדרשת במקרי� , בי� היתר, לכנסת השש עשרה בקובעו

תר מגיעות כדי תמיכה במאבק מזוי� של ארגו� של פסלות בחירות שהתבטאויות העו

ד נז "פ, טיבי' עשרה נ�ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השש 11280/02ב "ראו א(טרור 

 כי אי� למנוע את השתתפותה טיביכמו כ� הוחלט בפרשת )). פרשת טיבי: להל� (1) 4(

ה השתתפ, טיביבעקבות פסק הדי� בפרשת . ד בבחירות לכנסת השש עשרה"של בל

והעותר כיה� מטעמה כחבר הכנסת , בה� זכתה בשלושה מנדטי�, ד בבחירות אלה"בל

 . השש עשרה

  

  

 טענות הצדדי� 

  

 טענתו המרכזית של העותר בפנינו הינה כי ההתבטאויות המיוחסות לו בכתב        .4

שהושמעו , האישו� אינ� אלא הבעת דעה בנושאי� פוליטיי� מדיניי� מובהקי�

על כ� ה� חוסות לשיטתו תחת . לוי תפקידו ולמע� מילוי תפקידו כחבר כנסתבמסגרת מי

העותר מוסי- וטוע� כי מסקנה זו מתחייבת . שאינה ניתנת לנטילה, החסינות העניינית

�לאפשר לחבר הכנסת להביע עמדות פוליטיות, מתכליותיה של החסינות העניינית

, הגנה זו נדרשת במיוחד. לא מוראמדיניות באופ� חופשי ולייצג את ציבור בוחריו ל

, כאשר מדובר בחברי כנסת ממפלגות המייצגות קבוצות מיעוט, לטענת העותר

ד "עוד טוע� העותר כי בנאומיו ביטא את עמדותיה של בל. כמפלגתו של העותר

א 7 כעומדות בתנאי סעי- טיביהמפורטות במצע המפלגה ועמדות אלה אושרו בפרשת 

תקינותו של ההלי' להסרת �ותר מוסי- ומלי� לחלופי� על איהע. הכנסת: לחוק יסוד

. נפלו בהלי' זה פגמי� מהותיי� המצדיקי� את ביטולו, לטענתו. החסינות הדיונית

בעיקר לא הובאה בפני .  לא הוצגה בפני חברי הכנסת תשתית עובדתית מלאה,ראשית

העותר ככל חברי הכנסת העובדה שהמשטרה המליצה על סגירת תיק החקירה כנגד 

לא הובאו בפני חברי הכנסת נאומיו , בנוס-. פח��שהדברי� נוגעי� לנאו� או� אל

 ועדת הכנסת לא ,שנית. וא- ה� לא מדויקי�, המלאי� של העותר כי א� קטעי� בלבד

והתעלמה מהסבריו של העותר , ערכה דיו� לגופ� של קטעי הנאומי� שהובאו לפניה

חברי הכנסת לא שקלו את כל , שלישית .באשר למשמעות� ולנסיבות השמעת�

השיקולי� אות� היה עליה� לשקול בטר� הצביעו על ההצעה להסיר את חסינותו של 

 1ובמיוחד התעלמו חברי הכנסת מהאפשרות שבבסיס החלטתו של המשיב , העותר
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, ההצבעה בועדת הכנסת, רביעית. להגיש כתב אישו� כנגד העותר עמדו שיקולי� זרי�

נערכה לאחר התייעצות , המלי& בפני הכנסת להסיר את חסינותו של העותרבה הוחלט ל

, סיעתית והדבר מעלה את החשד שבבסיס הצבעת� של חלק מחברי הכנסת לפחות

 . עמדו שיקולי� זרי�

  

 עמדת המשיבי� הינה כי ההתבטאויות המיוחסות לעותר חורגות מגבולות        .5

הבעת "ראה לפיה החסינות העניינית תחול על את ההו, לשיטת�. החסינות העניינית

יש לפרש לאור עקרונות " כחבר הכנסת, או למע� מילוי תפקידו, במילוי תפקידו... דעה

פרשנות זו מובילה לכ' שהתבטאות . היסוד הקונסטיטוציוניי� של מדינת ישראל

שתוכנה תמיכה במאבק מזוי� של ארגו� טרור נגד מדינת ישראל לא תיחשב כהבעת 

ולא תחסה תחת החסינות , דעה במילוי תפקידו או למע� מילוי תפקידו של חבר הכנסת

מדינה , לטענת המשיבי�. ג� בהיעדר הוראת חוק הקובעת זאת במפורש, זאת. העניינית

דמוקרטית אינה צריכה להסכי� לכ' שפעילות החותרת במופג� נגד מאבקה המתמש' 

א- א� היא נעשית במסווה של ,  ענייניתבטרור לש� הגנה על אזרחיה תזכה לחסינות

המשיבי� אינ� חולקי� על חשיבותה של חירות הביטוי . פעילות פרלמנטרית לגיטימית

ציבורי פתוח �או על חשיבותו של ויכוח מדיני, בכלל ושל נבחרי הציבור בפרט

תמיכה במאבק מזוי� של ארגו� טרור נגד המדינה מצויה , לטענת�, ע� זאת. וחופשי

 לגבולות השיח והוויכוח הדמוקרטיי� ומחו& לגבולות ההתבטאות הלגיטימית מחו&

 . של נבחרי ציבור

  

.  עוד סבורי� המשיבי� כי בהלי' הסרת החסינות הדיונית לא נפלו כל פגמי�          

ובכלל זה אי� היא , הכנסת לא הייתה מוסמכת לבחו� את האישו� לגופו, לגישת�

החומר שהוצג בפני הכנסת היה , לאור זאת. של הראיותמוסמכת לבחו� את דיות� 

.  בפני חברי הכנסת הוצגו בהרחבה הראיות עליה� מתבסס כתב האישו�,ראשית. מספק

ההמלצה המשטרתית לסגור את תיק החקירה מהווה חוות דעת פנימית ואי� לה ער' 

.  העותרראייתי או ענייני לבחינת בקשתו של היוע& המשפטי להסיר את חסינותו של

 שאלת תחולת החסינות העניינית על ההתבטאויות שבבסיס כתב האישו� נדונה ,שנית

נוסח הנאומי� בגינ� הוגש כתב האישו� . בהרחבה ובצורה מעמיקה בוועדת הכנסת

טענת העותר לפיה , שלישית. ונער' לגביה� דיו�, היה מונח בפני חברי הוועדה

, נשמעה בפני הוועדה, ל היוע& המשפטישיקולי� זרי� ה� שעמדו בבסיס החלטתו ש

העותר לא ביסס כראוי את טענתו לפיה , רביעית. ונדחתה על ידה, נדונה לגופה

או את טענתו לפיה היה , התקיימה התייעצות סיעתית עובר להצבעה בוועדת הכנסת
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כדי להשפיע על עמדת� של חברי הכנסת בשאלה , א- א� התקיימה, בהתייעצות זו

 .מבקשי� המשיבי� כי נדחה את העתירה,  כל זאתלאור. לגופה

  

 � דיו

  

  המסגרת הנורמטיבית והתכליות שבסיסה–חסינות עניינית 

  

פרטי� ; לחברי הכנסת תהיה חסינות"הכנסת קובע כי : יסוד� לחוק17 סעי-        .6

בכ' אימצה שיטת המשפט הישראלית עיקרו� חשוב שהוא מנשמת אפו ". ייקבעו בחוק

. משטר הדמוקרטי ולפיו ניתנת לחבר פרלמנט חסינות מפני הליכי� משפטיי�של ה

החסינות מיועדת להבטיח כי חבר כנסת יוכל למלא נאמנה את תפקידו ולייצג את 

ללא חשש וללא , ציבור בוחריו תו' מת� ביטוי חופשי ומלא לדעותיו ולהשקפותיו

.  כספי אישי בהלי' אזרחימורא כי הדבר עלול לעלות לו בהרשעה פלילית או בחיוב

ביאר הנשיא דאז אגרנט , 439, 427) 2(ד כב "פ, ב� משה' מדינת ישראל נ 255/68פ "בע

 : את חשיבותה ואת תכליותיה של החסינות המוענקת לחברי הכנסת באומרו

  

יתר בעלת חשיבות קונסטיטוציונית �לפנינו זכות
באשר היא נועדה להבטיח לחברי , ממדרגה ראשונה

הביטוי , סד המחוקק של המדינה את חופש הדעההמו
בתורת , למע� יוכלו למלא את תפקיד�, והוויכוח
פ� יהא , ללא הרגשת מורא ופחד ובלא שיחששו, שכאלה

כי ; עליה� לתת את הדי� על כ' לאד� או רשות כלשה�

, לכל הע� אינטרס חיוני מובהק בהמחשת הזכות הזאת
; ידי מא� דהוא�לבל תיפגע פגיעה קטנה או גדולה על

ושבלעדיה לא ייתכ� דבר התקיימותו היעילה של 
 .התהלי' הדמוקרטי והוא יתרוק� מערכו

  

עצמאות� של חברי הכנסת חיונית היא לתפקודו התקי� של משטר ,  הנה כי כ�          

אמר הנשיא דאז שמגר , בהתייחסו לרציונל זה שבבסיס החסינות הענייינית. דמוקרטי

 ):פרשת מיעארי: להל� (207, 169) 4(ד מא "פ, ר הכנסת"יו' מיעארי נ 620/85& "בבג

  

אשר אינו יכול להתבטא ללא חשש מפני , חבר הכנסת
לא יוכל למלא , התוצאות המשפטיות של דבריו

נושאי� במטלה של [...] נציגי הע� . שליחותו לבוחר
חירות הוויכוח המדיני דורשת . ניהול הוויכוח המדיני

 מחסו� על היכולת ועל כושר הביטוי החופשי שלא יוש�
 . של הנבחרי�
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 מטרה מרכזית נוספת שנית� לאתר בהתפתחות ההיסטורית של החסינות           

הפרלמנטרית נוגעת לרצו� לשמור על הפרדת הרשויות ולהג� על פעילותה התקינה של 

' פנחסי נ 1843/93& "בג: ראו(הרשות המחוקקת לבל תופרע על ידי הרשות המבצעת 

החסינות נבות ' ס; )פרשת פנחסי: להל� (679�678, 661) 1(ד מט "פ, כנסת ישראל

 –חיבור לש� קבלת תואר דוקטור למשפטי�  (של חברי הכנסת) מקצועית(העניינית 

 )). חסינות עניינית, נבות: להל� (150�147) 1997, האוניברסיטה העברית

  

ישנ� שיטות . מודלי� שוני� של חסינות פרלמנטרית במדינות העול� קיימי�        .7

משפט המעניקות חסינות עניינית לחבר הפרלמנט תו' הגבלתה א' ורק לפעילות 

גרמניה , אוסטרליה, קנדה, אנגליה, הברית�ארצות(הנעשית בי� כתלי הפרלמנט עצמו 

שבו אינ� מייחסות חשיבות למקו� ) איטליה וספרד, צרפת(מדינות אחרות ). והולנד

בוצעה הפעילות הזוכה לחסינות וזו נפרשת ה� על פעילות הנעשית בתו' הפרלמנט וה� 

פונקציונלי בי� אותה פעילות ובי� �על פעילות שמחוצה לו ובלבד שמתקיי� קשר ענייני

חלק מ� המדינות מעניקות לחבר הפרלמנט חסינות א' ורק . תפקידו של חבר הפרלמנט

לדיו� השוואתי מפורט (מעניקות חסינות ג� על מעשה על הצבעה והבעת דעה ומיעוט� 

 ). 142�98, חסינות עניינית, נבותבמודלי� השוני� של החסינות העניינית ראו 

  

המוסדרת בסעי- ,  המחוקק הישראלי אימ& מודל רחב למדי של חסינות עניינית          

  :ולפיו,  לחוק החסינות1

  

ויהיה , או אזרחיתחבר הכנסת לא ישא באחריות פלילית 
או בשל , בשל הצבעה, חסי� בפני כל פעולה משפטית

 –או בשל מעשה שעשה , הבעת דעה בעל פה או בכתב
הבעת הדעה ,  א� היו ההצבעה–בכנסת או מחוצה לה 

, או למע� מילוי תפקידו, או המעשה במילוי תפקידו
 .כחבר הכנסת

  

עת ג� על מעשי� ולא רק על החסינות העניינית של חברי כנסת משתר, הנה כי כ�

הצבעה או הבעת דעה והיא מקיפה את פעילותו של חבר הכנסת ה� כאשר זו מתבצעת 

�ובלבד שמתקיי� קשר ענייני, בי� כתלי הכנסת וה� כשהיא מתבצעת מחוצה לה

חסינות עניינית זו אינה ניתנת . פונקציונלי בי� פעילות זו ובי� תפקידו כחבר הכנסת

והיא עומדת לחבר הכנסת ג� לאחר שחדל להיות חבר ) לחוק) א(13סעי- (לנטילה 

למשמעותה של החסינות העניינית ולמבחני� הנוגעי� להיק- ) (לחוק) ג(1סעי- (כנסת 

היוע" ' כה� נ 5151/95& "בג; פנחסיפרשת ; מיעאריפרשת : תחולתה ראו בהרחבה
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 איכות השלטו� התנועה למע� 11298/03& "בג; 245) 5(ד מט "פ, המשפטי לממשלה

בצד )). פרשת התנועה לאיכות השלטו�: להל�) (טר� פורס�(ועדת הכנסת ' בישראל נ

, החסינות הדיונית. מוסי- חוק החסינות וקובע ג� חסינות דיונית, החסינות העניינית

נתונה לחבר הכנסת מפני העמדה לדי� פלילי בגי� , להבדיל מ� החסינות העניינית

חסינות זו . וי תפקידו או למע� מילוי תפקידו כחבר כנסת במילשלא נעשועבירות 

 לחוק החסינות והיא חלה על עבירות שנעברו בזמ� היותו חבר כנסת 4קבועה בסעי- 

אלא א� כ� החליטה הכנסת על , וכ� על עבירות שנעברו לפני שהיה לחבר כנסת

 לחוק 13נטילת החסינות הדיונית מתבצעת על פי ההלי' המפורט בסעי- . נטילתה

עוד קובע חוק החסינות הוראות ספציפיות בדבר חסינות . ובהתא� לתנאי� הקבועי� בו

 לחוק �3א ו2, 2ראו סעיפי� (בפני האזנת סתר ובפני מעצר , חברי הכנסת בפני חיפוש

 ). החסינות בהתאמה

  

,  התכליות שביסוד החסינות העניינית המוענקת לחברי כנסת אות� מנינו לעיל       .8

החסינות , אדרבא. אינ� מבטאות ערכי� מוחלטי�, חשובות ונכבדות ככל שתהיינה

העניינית כמוסד משפטי מתנגשת התנגשות חזיתית בעקרונות יסוד אחרי� שהינ� 

מנשמת אפה של שיטתנו המשפטית ובה� עקרו� שלטו� החוק לפיו אי� איש או גו- או 

שר הבינוי ' אייזנברג נ 6163/92 &"ראו בג(רשות במדינה דמוקרטית שה� מעל למשפט 

�על אחת כמה . הפרת החוק אסורה על כל אד�, אכ�). 274, 229) 2(ד מז "פ, והשיכו

האמור לשמש דוגמא ומופת , חבר הרשות המחוקקת, וכמה אסורה היא על איש ציבור

הפרת החוק על ידי חבר הכנסת פוגעת באמו� . אזרחי לכיבוד החוק ולשמירה עליו

עקרו� יסוד נוס- המתנגש במוסד החסינות העניינית הוא . שויות השלטו�הציבור בר

מכוחו של עקרו� זה נובעת בי� היתר התפיסה לפיה הכל שווי� בפני . עקרו� השוויו�

החוק וכ� התפיסה כי כל דבר חקיקה מיועד להגשי� את עקרו� השוויו� ולא לסתור 

). 585, 561) 4(ד לה "פ, טי לממשלההיוע" המשפ' אבו חצירא נ 507/81& "ראו בג(אותו 

מכוחה אי� חבר הכנסת נושא באחריות . החסינות העניינית פוגעת בעקרו� השוויו�

פלילית על פעולות אסורות שאילו בוצעו על ידי אזרח מ� השורה היה הוא נות� את 

   .הדי� עליה�

  

ת היסוד של השיטה  כיצד נית� ליישב את הניגודי� ואת ההתנגשות בי� עקרונו          

היכ� יש להציב את גבולותיה של החסינות העניינית על ? שמעוררת החסינות העניינית

עמד על כ' בהרחבה ? מנת שלא תחרוג בהיקפה מ� האיזו� הראוי להגשמת תכליותיה

 : באומרופנחסי הנשיא ברק בפרשת 
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מטרת החסינות למנוע מצב דברי� שבו חבר הכנסת 
בשל החשש כי ה� , ת מותרותנמנע מביצוע פעולו

החסינות . לעבר פעולות אסורות, בשוליה�, תגלושנה
באיזו� בי� ההימנעות מביצוע . שוליי� אלה" מכסה"

פעולות חוקיות שה� חלק מתפקידיו של חבר הכנסת 
לבי� ביצוע פעולות בלתי חוקיות שה� במיתח� הסיכו� 

העדי- חוק החסינות את , של הפעולות החוקיות
מנת לשמור על עצמאותו �על, אכ�. ת השנייההאפשרו

וכ� על פעולתה , ועל חופש פעולתו של חבר הכנסת
מוענקת לחבר הכנסת חסינות , התקינה של הכנסת עצמה

חסינות זו מוענקת לו לעניי� כל פעולה בלתי . עניינית
חוקית שנית� לראות בה אופ� ביצוע בלתי נאות של 

,  חבר הכנסתפעולה חוקית שהיא בגדר תפקידו של
ובלבד שפעולה בלתי חוקית זו כה קרובה מבחינה 

עד כי נית� לומר כי , עניינית לתפקיד של חבר הכנסת
היא כרוכה לה והיא מהווה חלק מהסיכו� הטבעי שכל 

גישה זו לנקודת האיזו� הראויה . כנסת נתו� לו�חבר
מבטיחה כי החסינות העניינית תהווה מג� בפני סיכוני� 

בלא ,  וטבעיי� לתפקידו של חבר הכנסתשה� כרוכי�
 ).686, ש�(שתהווה היתר לניצול התפקיד לרעה 

  
שאומ& , פנחסיאותו טבע הנשיא ברק בפרשת " מתח� הסיכו� הטבעי"מבח� , הנה כי כ�

" או למע� מילוי תפקידו, במילוי תפקידו "–כמבח� הקובע לצור' פירוש התיבה 

משמיע לנו כי נקודת , )תנועה לאיכות השלטו�הראו פרשת ( לחוק החסינות 1שבסעי- 

חסינותו של חבר כנסת "נבות ' ראו ס(המוצא של החסינות העניינית היא שלטו� החוק 

 מבחני� חדשי� בפסיקת בית המשפט –' הבעת דעה ומעשה במילוי תפקיד'בגי� 

 על חבר, לפיכ')). מבחני� חדשי�, נבות: להל� (93, 61) ט"תשנ( ד המשפט" העליו�

מעניק , ע� זאת. הכנסת ככלל לבצע את תפקידו במסגרת החוק תו' הקפדה על קיומו

באות� מקרי� שבה� גלש במילוי תפקידו " חגורת ביטחו�"חוק החסינות לחבר הכנסת 

ובלבד שאלה מצויי� במתח� הסיכו� , או למע� מילוי תפקידו אל השוליי� האסורי�

זו נועדה להג� על העצמאות ועל " חו�חגורת ביט. "הטבעי של פעילותו כחבר כנסת

מהבעת דעה ומעשיית מעשי� , חופש הפעולה של חבר הכנסת לבל יירתע מהצבעה

. בשל החשש שהוא עלול לעמוד לדי� בגי� כ', יינתק לתפקידו�הקשורי� קשר בל

, מתוכננת מראש, אי� החסינות העניינית מיועדת להג� על פעילות אסורה, לעומת זאת

כמו כ� וכפי שיבואר ). 687, פנחסיראו פרשת (נסת תו' ניצול מעמדו זה שמבצע חבר כ

מוצאת מתחומי החסינות העניינית פעילות אסורה של חברי כנסת המסכנת את , להל�

. הדמוקרטיה והחותרת תחת יסודות קיומה של המדינה כמדינה יהודית ודמוקרטית

, היא מתבצעת מחו& לכנסתבי� א� היא מתבצעת בכנסת עצמה ובי� א� , פעילות כזו
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אי� לראותה לכתחילה כפעילות במילוי התפקיד או למע� מילוי התפקיד של חבר 

גישה זו נובעת מ� ההכרה שהדמוקרטיה הישראלית כדמוקרטיה מתגוננת . הכנסת

לא תעמוד , אות� אל לו לחבר הכנסת לחצות וא� חצה, "קווי� אדומי�"רשאית להציב 

         .לו חסינות עניינית

  

 הגומלי� שבינה ובי� הסדרי� תחיקתיי� אחרי� �החסינות העניינית ויחסי

  

אלה יש לבחו� את מוסד החסינות העניינית " קווי� אדומי�" על מנת לשרטט        .9

בהקשרו הרחב ולהתייחס לאינטראקציה וליחסי הגומלי� המתקיימי� בינו ובי� הוראת 

ובעיקר בינו ובי� הוראת , )חוק המפלגות: להל�( �1992ב"תשנ,  לחוק המפלגות5סעי- 

כהונתו של אד� כחבר כנסת ופעילותו ככזה אינ� , אכ�. הכנסת: א לחוק יסוד7סעי- 

תחילתו של . אלא שיאו של התהלי' הדמוקרטי שעל פיו נבחרי� חברי הכנסת לכהונת�

אי� רישו� זה הוא תנאי בלעדיו . התהלי' ברישו� המפלגה על פי חוק המפלגות

כבר בתחנה ).  לחוק המפלגות2ראו סעי- (להתמודדות המפלגה בבחירות לכנסת 

אשר א� נחצו אי� , "קווי� אדומי�" לחוק המפלגות 5ראשונה זו מציב המחוקק בסעי- 

 :ל" הנ5וכ' קובע סעי- , המפלגה יכולה להירש� כחוק

  

לא תירש� מפלגה א� יש במטרה ממטרותיה או 
 :אחת מאלה, שתמעבמפורש או במ, במעשיה

שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ) 1(
 ;ודמוקרטית

 ;הסתה לגזענות) 2(
של מדינת אויב או של ארגו� , תמיכה במאבק מזוי�) א2(

 ;נגד מדינת ישראל, טרור
יסוד סביר למסקנה כי המפלגה תשמש מסווה ) 3(

 .לפעולות בלתי חוקיות
  

ועמדי� לכנסת ובפני מועמד בבחירות לכנסת בסעי- מחסו� דומה מוצב בפני רשימת מ

 : הקובע כי, הכנסת: א לחוק יסוד7

  

רשימת מועמדי� לא תשתת- בבחירות לכנסת ולא יהיה 
א� יש במטרותיה או , אד� מועמד בבחירות לכנסת

, לפי העני�, במעשיה של הרשימה או במעשיו של האד�
 :אחד מאלה, במפורש או במשתמע

מה של מדינת ישראל כמדינה יהודית שלילת קיו) 1(
 ;ודמוקרטית

 ;הסתה לגזענות) 2(
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של מדינת אויב או של ארגו� , תמיכה במאבק מזוי�) 3(
 .נגד מדינת ישראל, טרור

  

א לחוק 7 לחוק המפלגות ובסעי- 5הקורלציה שבי� ההסדרי� החקיקתיי� שבסעי- 

גה ובכוח� של מועמדיה שניה� עוסקי� בכוחה של מפל: הכנסת גלויה על פניה: יסוד

שניה� פוגעי� בחירויות דומות ושניה� נועדו להג� על ערכי� ; להשתת- בבחירות

דומי� שהחוצה אות� לא יוכל " קווי� אדומי�"משו� כ' משרטט כל אחד מה� . דומי�

 68, 45) 2(ד נ "פ, רש� המפלגות' יאסי� נ 7504/95א "רע: ראו(לשמש כחבר כנסת 

�540, 529) 2(ד נ "פ, רש� המפלגות' איזקסו� נ 2316/96א "רע; )פרשת יאסי�: להל�(

 )). פרשת איזקסו�: להל� (539

  

 �2002ב"תשס, )29' תיקו� מס(זכויותיה� וחובותיה� ,  חוק חסינות חברי הכנסת     .10

קווי� "עיג� , שנחקק לאחר האירועי� נשוא כתב האישו� בענייננו, )29תיקו� : להל�(

 :הקובעת) 1א(�1 בחוק החסינות והוסי- בו את הוראת סעי- אלה ג" אדומי�

  

שאינ� , מעשה לרבות התבטאות, למע� הסר ספק
אי� , של חבר הכנסת שיש בה� אחד מאלה, אקראיי�

כהבעת דעה או כמעשה , לעני� סעי- זה, רואי� אות�
הנעשי� במילוי תפקידו או למע� מילוי תפקידו כחבר 

 : הכנסת
של מדינת ישראל כמדינתו של הע� שלילת קיומה ) 1(

 ; היהודי
 ; שלילת אופיה הדמוקרטי של המדינה) 2(
הסתה לגזענות בשל צבע או השתייכות לגזע או ) 3(

 ; אתני�למוצא לאומי
תמיכה במאבק מזוי� של מדינת אויב או במעשי ) 4(

טרור נגד מדינת ישראל או נגד יהודי� או ערבי� בשל 
 .באר& או בחו& לאר&, היות� יהודי� או ערבי�

  

נוספו לחוק החסינות רק ) 1א(1 הא� העובדה שהמגבלות הקבועות בסעי-           

 לא הייתה לאות� מגבלות תחולה בכל הנוגע 29 משמעה שטר� תיקו� 2002בשנת 

תיקו� "לדידי עניי� לנו ב. אינני סבורה כ'? לצמצו� היקפה של החסינות העניינית

הקביעה כי עניי� : ודוק. א את המצב המשפטי שקד� לתיקו�שאינו משק- אל" מבהיר

. אי� משמעותה כי יש להחיל את התיקו� ככתבו וכלשונו למפרע" תיקו� מבהיר"לנו ב

כל שמשמיעה לנו קביעה זו הוא כי יש לייחס חשיבות לתוכנו של התיקו� נוכח 

ציגה וזוהי א- העמדה שה, העובדה כי הוא מבהיר את המצב המשפטי שקד� לו

 3527/96א "רע: ראו" תיקו� מבהיר"לתיקו� חקיקה כ(המדינה בפנינו בסוגיה זו 
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 פרשנות במשפטברק ' א; 406, 385) 5(ד נב "פ,  אזור חדרה–מנהל מס רכוש ' אקסלברד נ

מספר " תיקו� מבהיר"למסקנה כי בפנינו ). 54�51) 1994,  פרשנות החקיקה–כר' שני (

ופתיח זה יש בו משו� " למע� הסר ספק"ותח במילי� פ) 1א(1סעי- , ראשית: טעמי�

אינדיקציה לשונית ברורה לכ' שבפנינו תיקו� חקיקה אשר נועד להבהיר את המצב 

התכלית שביסוד החסינות , שנית והוא עיקר. המשפטי שהיה קיי� טר� חקיקתו

תומכי� א- ה� בגישה כי , העניינית והאיזוני� הנדרשי� בקביעת קווי ההיק- שלה

 לחוק 5הקבועי� בהוראת סעי- , "הקווי� האדומי�"וכי " תיקו� מבהיר"בפנינו 

ממשיכי� ללוות את נבחר הציבור ג� , הכנסת: א לחוק יסוד7המפלגות ובהוראת סעי- 

לאחר שהחל לכה� כחבר כנסת מ� המניי� ובתחנה אחרונה זו מסמני� ה� את קו הגבול 

מוסד החסינות , כפי שכבר צוי�. פקידושל החסינות העניינית המוענקת לו מתוק- ת

העניינית יסודו בהכרה כי חופש הפעולה והביטוי הניתני� למפלגות ולחברי כנסת הינ� 

אי� מדובר בחופש פעולה ובחופש , יחד ע� זאת. יסוד המסד למשטר דמוקרטי תקי�

סוד י�ההתנגשות שבי� מוסד החסינות העניינית ובי� ערכי. ביטוי שהינ� בלתי מוגבלי�

מחייבת , אחרי� של המשטר הדמוקרטי ובה� שלטו� החוק ועקרו� השוויו� בפני החוק

ותגרו� לפגיעה " תעבור את הגבול"איזוני� ראויי� על מנת שהחסינות העניינית לא 

מתח� הסיכו� "לכ' נועד מבח� . בעקרונות אלה מעבר למידה שראוי להשלי� עימה

 המשמעויות ואת הפירוש שיש לית� לתיבה שאימ& בית משפט זה בהתוותו את" הטבעי

אותה גישה עצמה .  לחוק החסינות1שבסעי- " במילוי תפקידו או למע� מילוי תפקידו"

" קווי� אדומי�"מקו� שבו חוצי� נבחרי ציבור , צריכה להנחותנו ואולי ביתר שאת

 .הנוגעי� לעצ� קיומה של המדינה וחותרי� תחת יסודותיה היהודיי� והדמוקרטיי�

הדמוקרטיה הישראלית היא דמוקרטיה צעירה ואי� לאפשר שימוש בזכויות שהיא , אכ�

  : באומרויאסי�התייחס לכ' בית משפט זה בפרשת . מעניקה כדי להביאה להרס עצמי

 2/84ב "ובע, )62, ש�" (דמוקרטיה אינה צריכה לאפשר בסובלנותה את עצ� חיסולה"

, 310, 225) 2(ד לט "פ, עשרה�כנסת האחתר ועדת הבחירות המרכזית ל"יו' ניימ� נ

אי� מקו� לגלות סובלנות , על כ�". זכויות אזרח אינ� במה לכיליו� לאומי: "בציינו

כלפי התבטאויות או מעשי� של נבחר ציבור שיש בה� משו� שלילת קיומה של מדינת 

ו� ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית או תמיכה במאבק מזוי� של מדינת אויב או ארג

עקרונות אלה הינ� כה בסיסיי� וכה חיוניי� לקיומו של . טרור הקמי� עליה לחסלה

המשטר הדמוקרטי הישראלי עד כי יש לראות� כעקרונות הזורמי� בעורקי השיטה 

הוא הדי� בהסתה . בי� א� עוגנו מפורשות בדבר חקיקה ובי� א� לאו, המשפטית שלנו

הכנסת וסעי- : לחוק יסוד) 2(א7סעי- ; לחוק המפלגות) 2(5ראו סעי- (לגזענות 

הסתה כזו חותרת תחת אושיות המשטר הדמוקרטי ומ� ). לחוק החסינות) 3)(1א(1
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אלא ג� הענקת , הראוי כי תחסו� לא רק רישומה של מפלגה או התמודדות בבחירות

ראוי לציי� כבר בשלב . ככל שפעילותו נגועה בהסתה כזו, חסינות עניינית לחבר כנסת

 לעניי� המגבלות על הענקת חסינות 29שמשרטט תיקו� " הקווי� האדומי�"זה כי 

בעוד שסעי- . רחבי� יותר בכל הנוגע לתמיכה במאבק מזוי� נגד מדינת ישראל, עניינית

הכנסת מתייחסי� שניה� למגבלה הקמה בשל : א לחוק יסוד7 לחוק המפלגות וסעי- 5

המגבלה , "� טרור נגד מדינת ישראלתמיכה במאבק מזוי� של מדינת אויב או של ארגו"

תמיכה במאבק מזוי� של מדינת אויב או "לחוק החסינות מתייחסת ל) 1א(1שבסעי- 

, במעשי טרור נגד מדינת ישראל או נגד יהודי� או ערבי� בשל היות� יהודי� או ערבי�

לעניי� החסינות העניינית הביע המחוקק את דעתו , הנה כי כ�". באר& או בחו& לאר&

דמוקרטית עד כי יש בה � כי תמיכה במעשי טרור מכל סוג שהוא הינה אנטי29תיקו� ב

לא רק כאשר מדובר במאבק מזוי� של ארגו� , לחסו� את הענקת החסינות העניינית

אלא ג� כאשר מעשי הטרור מכווני� נגד יהודי� או ערבי� , טרור נגד מדינת ישראל

   . באשר ה�

  

המבטא רציפות בהגשמת , "תיקו� מבהיר" איננו אלא 29  חיזוק לכ' שתיקו�     .11

נית� למצוא , הכנסת: א לחוק יסוד7 לחוק המפלגות וסעי- 5המטרות שביסוד סעי- 

 לחוק החסינות 1בהתייחסו לסעי- , מיעאריבדברי� שאמר הנשיא דאז שמגר בפרשת 

 :וכ' אמר, א� כי באותה פרשה לא נדרשה הכרעה בסוגייה זו, טר� התיקו�

  

כי המחוקק לא , תמציתה של טענה כזו היא איפוא
, נתכוו� רק לאסור על סוג פעילות פלונית לפני הבחירות

מה תהיה דמות , א האמור נועד לסנ� מראש7אלא סעי- 
ומכא� זיקתו של האמור , הכנסת ונבחריה אחרי הבחירות

 וכ� ראו 211, ש�(א למילוי התפקיד של הנבחר 7בסעי- 
 ).690, פנחסיפרשת 

  

 לחוק 5הקבועי� בסעי- " הקווי� האדומי�"התפיסה בדבר קיומו של חוט מקשר בי� 

המבטא את השאיפה ,  לחוק החסינות1הכנסת וסעי- : א לחוק יסוד7סעי- , המפלגות

נזכרת ג� בחיבורה , להגשמה מצטברת של הנורמות החוקתיות שביסוד אות� סעיפי�

 :נבות המציינת' ר ס"של ד

  

 לחוק 1א מחד גיסא וסעי- �7 ו5סעיפי� כי , נראה
. נועדו לש� מניעת אותה תופעה, החסינות מאיד' גיסא

מניעת רישומה של מפלגה ומניעת השתתפותה בבחירות 
הנועד לסנ� את הגופי� והאנשי� , הוא שלב מוקד�

, "הסינו�"לאחר . שיורשו ליטול חלק במוסד המחוקק
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. לה שנבחרויג� מוסד החסינות על חופש הביטוי של א
כי הנבחרי� ה� א' ורק , הנחת היסוד בהגנה זו היא

כאלה אשר התבטאויותיה� ופעילות� הוגדרו 
את , במוב� זה, חוק החסינות נועד להשלי�. כלגיטימיות

. א�7 ו5שהחל בה המחוקק בסעיפי� " סינו�"מלאכת ה
זו , דווקא תכליתה המרכזית של החסינות הפרלמנטרית

נה על בית המחוקקי� עצמו ולא הרואה בה מכשיר להג
מחייבת בחינת כלל ההסדרי� , על חבר הכנסת הבודד

, נבותראו (החלי� על מהותו ואופיו של בית המחוקקי� 

 ).233, חסינות עניינית
  

הבעת דעה או עשיית מעשה אשר יש בה� כדי לשלול את קיומה של מדינת , הנה כי כ�

יכה במאבק מזוי� של מדינת אויב או של וכ� תמ, ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית

כמו ג� הסתה לגזענות או תמיכה במעשי טרור כנגד , ארגו� טרור נגד מדינת ישראל

 חבר  ככל שבמילוי תפקידו של" מחו& לתחו�"כל אלה הינ� , המיעוט הערבי בישראל

אי� אנו נדרשי� אפוא , לגבי הבעת דעות או עשיית מעשי� מסוג זה. כנסת עסקינ�

משו� שעניי� לנו בהתבטאויות , פנחסישנקבע בפרשת " מתח� הסיכו� הטבעי"בח� למ

במילוי תפקידו או "ובמעשי� אשר מעצ� טיב� וטבע� אינ� יכולי� להיחשב כפעילות 

 . של חבר הכנסת" למע� מילוי תפקידו

  

 מ� הכלל אל הפרט

  

חולתה של החסינות  המחלוקת המרכזית בי� הצדדי� בעתירה שבפנינו נוגעת לת     .12

לגישתו של . פח� ובנאו� בסוריה�העניינית על התבטאויות העותר בנאו� או� אל

יש להפסיק את ההלי' הפלילי אשר ננקט נגדו בגי� התבטאויות אלה משו� , העותר

 לחוק החסינות ועל כ� אי� הוא נושא 1שה� חוסות תחת החסינות העניינית מכוח סעי- 

סבורי� כי מדובר בהתבטאויות אשר לא נית� , מנגד, המשיבי�. באחריות פלילית בגינ�

   .לראות� כהבעת דעה במילוי תפקידו או למע� מילוי תפקידו של העותר כחבר כנסת

  

קו " משקבענו כי תמיכה במאבק מזוי� או במעשי טרור נגד מדינת ישראל חוצה           

יה הישראלית לגלות כלפי המסמ� את קצה גבול הסובלנות שמוכנה הדמוקרט" אדו�

יש להוסי- ולבחו� הא� ההתבטאויות העומדות במוקד כתב האישו� , נבחרי ציבור

. עליה אי� להחיל חסינות עניינית, שהוגש נגד העותר מהוות לכאורה תמיכה ממי� זה

 ראו פרשת(לצור' כ' עלינו לצאת מנקודת מוצא כי עובדות כתב האישו� יוכחו כראוי 

שכ� הביקורת השיפוטית המופעלת על ידי בית המשפט הגבוה לצדק , )674, פנחסי

. אינה יכולה ואינה צריכה להיכנס לעובי הקורה באשר להוכחת יסודות העבירה שבנדו�
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ולה מסורה ברגיל ג� , תפקיד זה מסור לערכאה הדיונית שבפניה מתנהל ההלי' הפלילי

שהובהר לעיל אנו נדרשי� במקרה שבכא� וכפי . ההכרעה בשאלת החסינות העניינית

א- שההלי' , לסוגיית החסינות העניינית מכוח ההסכמה הדיונית שהושגה בי� הצדדי�

פח� �נית� לומר כי נאו� או� אל, מתו' הנחת המוצא שצוינה לעיל. הפלילי כבר החל

משידענו כי ארגו� . וכמוהו הנאו� בסוריה כוללי� שיר הלל ושבח לארגו� החיזבאללה

ט "פ תשמ"ראו י( לפקודת מניעת טרור 8ארגו� טרוריסטי על פי סעי- זה הוכרז כ

חבר אנשי� "ומשידענו עוד כי פקודת מניעת טרור מגדירה ארגו� טרוריסטי כ, )3474

או , המשתמש בפעולותיו במעשי אלימות העלולי� לגרו� למותו של אד� או לחבלתו

יותיו של העותר משו� יקשה שלא לראות בהתבטאו, "באיומי� במעשי אלימות כאלה

בטיעוני� שהשמיע העותר בפנינו ניסה הוא . תמיכה במאבק מזויי� של ארגו� טרור

להבחי� בי� תמיכה שהביע בארגו� החיזבאללה ובי� תמיכה במעשי אלימות וטרור 

בציינו בי� היתר כי המאבק המזוי� שמנהל ארגו� , הוא שולל מכל וכל, לדבריו, שאות�

הבחנות . ניו מאבק לגיטימי של לוחמי גרילה כנגד צבא כיבושהחיזבאללה הוא בעי

ה� עניי� , אלה שמבקש העותר לשרטט לגבי התבטאויותיו תו' ראיית� בהקשר הכולל

מבחינה תיאורטית . לערכאה הדיונית לענות בו במסגרת ההלי' הפלילי המתנהל בפניה

ד בי� תמיכה בארגו� אינני שוללת לחלוטי� את האפשרות כי נית� לסמ� קו דק המפרי

א' ככל שבשאלת חסינותו העניינית . טרור ובי� תמיכה במאבק מזוי� של ארגו� טרור

נראה לי כי קשה שלא לראות בדברי השבח וההלל שהרעי- על , של העותר עסקינ�

] הע� בישראל[אבידות שספג "תו' התייחסות ל, פעילותו של ארגו� החיזבאללה

' ההתנגדות'להתמדה והגבורה של הנהגת ולוחמי לעקשנות ו"וכ� " מהחיזבאללה

. משו� תמיכה במאבק המזוי� שמנהל ארגו� טרור זה נגד ישראל, "הלבנונית

שאליו התייחסתי ואינני סבורה כי יש מקו� " הקו האדו�"התבטאויות אלה חוצות את 

 .להעניק לעותר חסינות עניינית בגינ�

  

גיש כי מסלול ארו' מפריד בי� הקביעה כי חשוב לזכור ולהד,  משאמרנו זאת     .13

התבטאות מסוימת אינה חוסה בצילה של החסינות העניינית ובי� הרשעה פלילית בגי� 

מסלול זה כולל שלוש תחנות חשובות בה� יש להפעיל שיקול דעת . אותה התבטאות

שכל ובאחריות ולהכריע הא� יש מקו� למצות את הדי� ע� �משפטי וציבורי בשו�

, בתחנה הראשונה. הציבור בגי� אות� התבטאויות עד כדי הרשעתו בפלילי� בגינ�נבחר 

עומד היוע& המשפטי לממשלה ולו מסור שיקול הדעת להחליט הא� התבטאויות 

ראו (מצדיקות העמדה לדי� פלילי , א- שאי� מוענקת בגינ� חסינות עניינית, מסוימות

' שלנגר נ 588/94& "בג; 425) 4(ד נ "פ, היוע" המשפטי לממשלה' בארי נ 6271/96& "בג
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היוע" המשפטי ' גנור נ 935/89& "כ� ראו בג. 40) 3(ד מח "פ, היוע" המשפטי לממשלה

שיקול הדעת המסור ליוע& המשפטי : ודוק). 511�507, 485) 2(ד מד "פ, לממשלה

ייתכנו . לממשלה אינו מתמצה א' בהחלטה הראשונית הא� להגיש כתב אישו� א� לאו

י� שבה� ימצא היוע& המשפטי לממשלה לנכו� לעכב הליכי� פליליי� שכבר מקר

א� כי מדובר מטבע הדברי� בנסיבות חריגות ויוצאות דופ� המצדיקות מהל' , ננקטו

; 725�723, 714) 3(ד נא "פ, היוע" המשפטי לממשלה' עטייה נ 4723/96& "ראו בג(כזה 

 כות לעכב הליכי� פליליי� ולחדש�הסמ: דעת מנהלי באכיפת החוק�שיקולגביזו� ' ר

התחנה השנייה במסלול העמדתו של נבחר ציבור לדי� על התבטאות או ). 366) א"תשנ(

מעשה שעליה� לא חלה חסינות עניינית היא הדיו� בועדת הכנסת וההכרעה במליאת 

בה בוחנת ועדת הכנסת הא� החלטתו של היוע& , הכנסת בדבר נטילת חסינותו הדיונית

 לממשלה להגיש כתב אישו� נגד חבר הכנסת התקבלה כדי� או שמא היא המשפטי

התנועה לאיכות ראו פרשת (נגועה בטעמי� פסולי� שמקור� בהשפעות פוליטיות 

�התחנה האחרונה במסלול ששרטטנו היא ההלי' הפלילי ). 43�41פסקאות , השלטו

עבירה המיוחסת אשר במסגרתו בוח� בית המשפט הא� הוכחו בראיות יסודות ה, עצמו

בכל הנוגע לתחנה אחרונה זו . לנבחר הציבור כנאש� והא� יש להרשיעו באותה עבירה

יש להישמר מפני פירוש המרחיב , וככל שעניי� לנו בעבירות הקשורות בחופש הביטוי

יתר על המידה את גדר� של עבירות אלה שמא תיפגענה במידה העולה על הנדרש 

 –המובהקי� שלו " כלי העבודה" לנבחר הציבור ויפגעו החירויות הפוליטיות הנתונות

' לקשיי� שמעורר נוסח� הרחב של עבירות אלה ראו מ(המאמר והראיו� , הנאו�

 142, 105) ט"תשנ( ל משפטי�" 'בירור הלכות הסתה לגזענות': פרשת אלבה"קרמניצר 

   ).193) 5(ד נד "פ, מדינת ישראל' בארי� נ'ג 8613/96פ "וכ� ראו דנ

  

� השלכותיה של פרשת טיבי על העתירה שבכא

  

 השאלה האחרונה שיש להידרש אליה בעתירה זו היא מה משמעותה של      .14

: א לחוק יסוד7 בקשר ע� הוראות סעי- טיביהקביעה שקבע בית משפט זה בפרשת 

עמד לנגד , כזכור. הכנסת ולפיה אי� למנוע מ� העותר להתמודד לכנסת השש עשרה

משו� שהאירועי� ,  כתב האישו� נשוא העתירה שבכא�טיבי המשפט בפרשת עיני בית

שאליה� מתייחס כתב האישו� התרחשו בעת שהעותר היה חבר הכנסת החמש עשרה 

פסק .  לאחר הסרת חסינותו הדיונית של העותר2001וכתב האישו� הוגש בנובמבר 

, אפוא,  נית� המתייחס לרשימות ולמועמדי� לכנסת השש עשרה טיביהדי� בפרשת

 והנימוקי� ניתנו בנפרד 9.1.2003פסק הדי� נית� ביו� (בעוד כתב האישו� תלוי ועומד 
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והוא כולל התייחסות נרחבת להתבטאויותיו של העותר נשוא כתב , )15.5.2003ביו� 

הטע� אשר בגינו לא ראה בית המשפט למנוע מ� העותר להתמודד כמועמד . האישו�

נעו& היה בהעדר ראיות , הכנסת: א לחוק יסוד7 לפי סעי- בבחירות לכנסת השש עשרה

  : משמעיות הנדרשות בכגו� דא וכלשונו�ברורות וחד, משכנעות

  

 כ' פורש –תנאי הכרחי הוא , [...]כפי שראינו , אכ�
 –הכנסת בשורה של פסקי די� : יסוד�א לחוק7סעי- 

�שהראיות הדרושות כדי לקבוע כי יש במעשיו של חבר
שארה כדי לשלול את קיומה של מדינת ישראל הכנסת ב

כמדינה יהודית וכדי לתמו' במאבק מזוי� של ארגוני 
,  משכנעות–טרור נגדה תהיינה במשקל� ובעוצמת� 

רק רמה גבוהה זו של ראיות יש . ברורות וחד משמעיות
בכוחה לפתור את הפרדוקס הדמוקרטי ולשלול את אחת 

 הזכות לבחור –מהזכויות המרכזיות של הדמוקרטיה 
בהציבנו אמת מידה זו לנגד עינינו הננו . ולהיבחר

סבורי� כי לא הונחו בפנינו ראיות אשר במשקל� 
לא שוכנענו . [...] ובעוצמת� מקיימות את המבח� הנדרש

�כי מונחות בפנינו ראיות משכנעות ברורות וחד
הכנסת בשארה תומ' במאבק מזויי� �משמעיות כי חבר

 ). 43�42, ש�(כנגד מדינת ישראל 

  

 הא� קביעה זו משמיעה לנו כי ג� לצור' הענקת חסינות עניינית לעותר אי�           

מתקיימת המגבלה בדבר תמיכה במאבק מזוי� של ארגו� טרור בשל האירועי� נשוא 

הכנסת קובע כי אד� לא יהיה מועמד : לחוק יסוד) 3)(א(א7סעי- ? כתב האישו�

, תמיכה במאבק מזוי�"משו� , במפורש או במשתמע, שיובבחירות לכנסת א� יש במע

עמדנו לעיל על הקורלציה ועל ". נגד מדינת ישראל, של מדינת אויב או של ארגו� טרור

 1הכנסת ובי� ההסדר שבסעי- : א לחוק יסוד7הקשר ההדוק הקיי� בי� ההסדר שבסעי- 

ומבחינת המטרות מבחינת הערכי� שעליה� נועדו להג� הסדרי� אלה , לחוק החסינות

) 3)(א(א7נראה אפוא כי משנקבע לצור' סעי- , לכאורה. שנועדו מגבלות אלה להגשי�

הכנסת שאי� מקו� למנוע את מועמדותו של העותר בבחירות בשל : לחוק יסוד

מאליה מתבקשת המסקנה כי תעמוד לו ג� חסינות , ההתבטאויות נשוא כתב האישו�

כ' טע� העותר בפנינו . ות בגי� אות� התבטאויות לחוק החסינ1עניינית על פי סעי- 

�בהדגישו כי תוצאה שונה הנשענת על אותה מסכת עובדתית יש בה כדי להוביל לדיס

עוד טע� העותר כי אי� הצדקה להגביל את פעולתו כנציג ציבור . הרמוניה משפטית

 לאחר שכבר עמד בהצלחה באות� מבחני� עצמ� בעת שצלח את, ד בכנסת"בוחרי בל

    .הכנסת: א לחוק יסוד7המחסו� שהציב בפניו סעי- 
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 לחוק המפלגות והוראת 5 שאלה דומה באשר ליחסי הגומלי� שבי� הוראת סעי-      .15

הנשיא ברק עמד באותה . יאסי�התעוררה בעבר בפרשת , הכנסת: א לחוק יסוד7סעי- 

 :באומרו, ביניה�א' הדגיש ג� את השוני , פרשה על הדמיו� הרב בי� שתי ההוראות

  

השיקולי� המונחי� ביסוד מניעת פתיחתו של שלב 
אינ� זהי� לשיקולי� המונחי� ) הרישו�(ההתחלה 

). הבחירות(ביסוד מניעת הבשלתו של שלב הסיו� 
הפגיעה בערכי� שהדמוקרטיה אמונה עליה� קשה 

בגדריו [...] שבעתיי� בשלב הראשו� מאשר בשלב השני 
הכנסת נפסק כי רק במקרי� : יסוד�א לחוק7של סעי- 

קיצוניי� ומיוחדי� נית� לפסול השתתפותה של רשימה 
כי הפירוש ; כי הפסילה היא אמצעי אחרו�; בבחירות

צר , הכנסת הוא דווקני: יסוד�א לחוק7שיש לתת לסעי- 
היא מאפשרת . גישה פרשנית זו ראויה היא. ומצמצ�

תחו� צר מאוד למניעת השתתפותה של רשימה 
הנתו� לפי , לצמצו� נוס- של כוח הפסילה. ותבבחיר
יש אפוא תחו� צר מאוד ,  לחוק המפלגות5סעי- 

�א לחוק7פי סעי- �א� סמכות הפסילה על. לפעולה
פי �הרי סמכות הפסילה על, "דקה"הכנסת היא : יסוד

ומה דק ההבדל , "דקיקה" לחוק המפלגות היא 5סעי- 
 ). 70�69, ש�(בי� דק לדקיק 

  

 על פי גישה מדורגת זו בכל הנוגע למבחני� שיש לייש� לעניי� פסילת� של           

סבר הנשיא ברק כי בהחלט ייתכ� , מפלגה או מועמד מלהשתת- בהלי' הדמוקרטי

 לחוק 5שיוחלט להכשיר רישומה של מפלגה על פי המבחני� הקבועי� בסעי- 

הכנסת :  יסודא לחוק7א' זו תחס� מלהתמודד בבחירות על פי סעי- , המפלגות

א' אשר השתתפותה בבחירות , אשר רישומה לא ייפסל, נית� להלו� מפלגה: "וכלשונו

המפרידה בי� זכותה של מפלגה להשתת- ,  ולגישה דומה68, יאסי�ראו פרשת " (תימנע

 5364/94& "ראו בג, בבחירות ובי� ההכרה בכוחה להגשי� היבטי� מסוימי� של מצעה

 ). 800, 758) 1(ד מט "פ, העבודה הישראליתראש מפלגת �יושב' ולנר נ

            

 לחוק 5 בי� א� נקבל גישה מדורגת זו בכל הנוגע לקורלציה שבי� סעי-           

, איזקסו�לדעה חולקת ראו פרשת (הכנסת ובי� א� לאו : א לחוק יסוד7המפלגות וסעי- 

, דת הבחירות המרכזיתראש וע�יושב' ארלי% נ 2600/99ב " וכ� ראו והשוו ע540�539

נראה מכל מקו� שיש להכיר בשוני הגלוי לעי� בי� הוראות אלה , )47, 38) 3(ד נג "פ

 לחוק 1ובי� המגבלות החלות על היקפה של החסינות העניינית הקבועה בסעי- 

יונקות המגבלות הנוגעות לחסינות העניינית את השראת� מ� , כפי שצוי�. החסינות

שכ� לכל , הכנסת: א לחוק יסוד7וק המפלגות ובסעי-  לח5ההסדרי� שבסעי- 
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ההסדרי� התחיקתיי� הללו מטרה משותפת וערכי יסוד משותפי� עליה� ה� מבקשי� 

קיי� שוני מהותי בי� ההסדר הנוגע לחסינות העניינית ובי� שני , יחד ע� זאת. להג�

 רישומה של מפלגה וא- מניעת רשימתה או מניעת מי�אי. ההסדרי� האחרי�

. פוגעות באופ� בלתי הפי' בזכויות יסוד של הפרט, ממועמדיה מלהתמודד בבחירות

 לחוק המפלגות שולל את חופש ההתאגדות 5רישומה של מפלגה על פי סעי- �אי

המבטא את הזכות הנתונה לפרט במדינה דמוקרטית להכריע ולהשפיע על , הפוליטי

ה ובפני מועמדיה מלהתמודד מחסו� המוצב בפני מפלג. גורלו במדינה שבה הוא חי

בבחירות פוגע אנושות בזכות לבחור ולהיבחר שא- היא מזכויות היסוד במדינה 

: להל� (54�49) ה"תשס (המעמד החוקתי של מפלגות פוליטיותמרזל ' ראו י(דמוקרטית 

בחופש הביטוי הפוליטי הבא , אפוא, שני הסדרי� אלה פוגעי�). )המעמד החוקתי, מרזל

באפשרות הניתנת לפרט במדינה דמוקרטית להתאגד לש� קידו� תפיסת לכלל מיצוי 

עולמו ובאפשרות לנסות ולשכנע אחרי� לבחור בו כנציג בפרלמנט על מנת לפעול 

על חשיבות� של מפלגות ועל חשיבותה . להגשמת הדעות והרעיונות שבה� הוא מאמי�

י� דמוקרטיה ללא א"גלנור באומרו כי ' י' של זכות הבחירה בהקשר זה עמד פרופ

מפלגות ואי� דמוקרטיה אמיתית שבה לא ניתנת לאזרח אפשרות לבחור בי� שתי 

חוק "גלנור ' י" (כמו ג� הזדמנויות נוספות להשתתפות פוליטית, או יותר, מפלגות

 מסגרת חוקית לפעילות המפלגות בישראל"  תרומתו למערכת הפוליטית–המפלגות 

המעמד , מרזל; 30, 29) ח"תשמ,  הכנסת–נטריז� האגודה הישראלית לבעיות הפרלמ(

מערכתית בקשת �רישומה של מפלגה פוגע פגיעה רב�אי, הנה כי כ�). 48�45, החוקתי

בדרגת פגיעה נמוכה הימנה ניצבת מניעתה . הזכויות שמבטאת ההתאגדות הפוליטית

ו א' ג� במדרגה ז, של רשימת מועמדי המפלגה או מי ממועמדיה להתמודד בבחירות

בדרגה הנמוכה ביותר במדרג . עניי� לנו בפגיעה אנושה בחירויות הפוליטיות של הפרט

: א לחוק יסוד7 לחוק המפלגות ובסעי- 5זה ובמרחק רב מ� המחסומי� שהוצבו בסעי- 

עניי� לנו במועמד שכבר נבחר . נית� למק� את שלילת החסינות העניינית, הכנסת

סגרת תפקידו זה יש לו אפשרות לנאו� במליאת במ. לכנסת ומכה� בה כחבר מ� המניי�

להיות חבר בוועדות הכנסת ; הצעות לסדר היו� והצעות חוק, להגיש שאילתות; הכנסת

בכ' מגשי� חבר הכנסת הלכה למעשה את החירויות הפוליטיות . ולהצביע על חוקי�

צ� הענקת חסינות עניינית היא החלטה אשר מע�אי, זאת ועוד. שלו ושל קהל בוחריו

ואי� , טיבה מצומצמת לנסיבותיו של מקרה קונקרטי שלגביו מתעוררת שאלת החסינות

בה כדי לשלול מידי חבר הכנסת באופ� גור- את זכויותיו ואת אפשרויות הפעולה 

הבדל מהותי נוס- בי� ההסדרי� שבסעי- . והביטוי העומדות לרשותו במסגרת תפקידו

הכנסת נובע מכ' שהפגיעה הנגרמת לחופש : א לחוק יסוד7 לחוק המפלגות ובסעי- 5
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לגבי דברי� , הענקת חסינות עניינית לחבר הכנסת היא פגיעה בדיעבד�הביטוי בשל אי

על עוצמת הפגיעה הפחותה שיש בהטלת סנקציות בדיעבד בענייני� . שכבר נאמרו

' כהנא נ 399/85& "בבג) כתוארו אז(ברק ' עמד השופט א, הנוגעי� לחופש הביטוי

בהדגישו כי בענייני� אלה מ� הראוי , 255) 3(ד מא "פ, ד המנהל של רשות השידורהווע

�וזאת להוציא מקרי� שבה� אי, להעדי- אישו� פלילי לאחר מעשה על מניעה מראש

 : וכדבריו, "ברורה וגלויה"החוקיות הינה 

  

איסור מראש מונע את עצ� הפרסו� וגור� נזק מידי 
 יהיה לעתי� לתקנו  נזק שלא נית�–לחופש הביטוי 

קיומו של הלי' פלילי אי� בו כדי , לעומת זאת. בעתיד
והוא מאפשר ניהולו של הלי' , את הביטוי" להקפיא"

ובכ' , אשר בסופו תיקבע האחריות לפרסו�, הוג�
לאותה ; 297, ש�(הרצו� להביא פרסו� חדש " יצונ�"

' אבנרי נ 214/89א "תפיסה במישור האזרחי ראו ג� ע

 ).870�864, 840) 3(ד מג "פ, שפירא
  

 לחוק המפלגות ובסעי- 5נית� לומר כי המגבלות שבסעי- , לעניי� המדרג שבו עסקינ�

הכנסת חוסמות מראש את חופש הביטוי הפוליטי של הפרט ולעומת : א לחוק יסוד7

כולה �מצויה כל, תחולת� של מגבלות אלה לצמצו� היקפה של החסינות העניינית, זאת

 דהיינו בשלב שבו כבר מימש חבר הכנסת את חופש הביטוי –חר המעשה במתח� שלא

. שלו והשאלה הנבדקת היא הא� יש מקו� לאפשר את העמדתו לדי� פלילי בגי� כ'

א 7סעי- ,  לחוק המפלגות5 סעי- –מדרג הפגיעות בכל אחד מ� ההסדרי� שתיארנו 

הקווי� "ני ביישו�  מצדיק שו– לחוק החסינות 1הכנסת ולבסו- סעי- : לחוק יסוד

מכ' נגזרת המסקנה כי בהחלט ייתכנו . המשותפי� לכל ההסדרי� הללו" האדומי�

מקרי� אשר בה� יוחלט שאי� למנוע ממפלגה או ממועמד מסוי� את ההתמודדות 

א' אותה תשתית עובדתית עצמה עשויה , הכנסת: א לחוק יסוד7לכנסת מכוח סעי- 

באופ� המצדיק את " קו אדו�"ות העניינית נחצה להולי' אל המסקנה כי לעניי� החסינ

 . חשיפתו של חבר הכנסת להלי' פלילי בגי� הדעות שביטא או המעשי� שעשה

  

 התייחס בית המשפט לעוצמת הפגיעה טיביבפרשת .  כזה הוא המקרה שבפנינו     .16

בחירויות הפוליטיות של הפרט מקו� שבו נחסמי� מפלגה או מועמד מלהתמודד 

בהדגישו את עוצמתה הרבה של פגיעה זו ואת המגמה המחמירה . רות לכנסתבבחי

א 7והמצמצמת שיש לנקוט בהקמת המחסו� מפני התמודדות בבחירות על פי סעי- 

קבע בית המשפט שורה של אמות מידה פרשניות ומבחני� , הכנסת: לחוק יסוד

  : המשקפי� מגמה מצמצמת זו ואלו ה�
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יה של רשימת מועמדי� היא הפנייה אל מטרות, ראשית
 בי� כמרכזיי�הניצבי� , דומיננטיי�מאפייני� "פנייה אל 

). ש�, ש�" (השאיפות או הפעילויות של הרשימה
א איננה מיועדת לדברי� 7הסמכות שהוענקה בסעי- "

שה� שוליי� ואשר השלכת� על המכלול הרעיוני או 
 ...הכוונה לתופעות. הביצועי איננה משמעותית ורצינית

 בי� כמרכזיי�הניצבי� , דומיננטיי�שה� בגדר מאפייני� 
עניי� ). ש�, ש�" (השאיפות או הפעילויות של הרשימה

השופט בלשונו של " (שליט"לנו אפוא במטרות שה� יעד 

, �16 בדיו� בפני ועדת הבחירות לכנסת החשי�' מ
פרוטוקול הדיוני� של ועדת הבחירות מיו� 

מטרותיה הדומיננטיות , תשני; )612' בעמ, 31.12.2002
 ובאותה מידה מעשיו של –והמרכזיות של הרשימה 

 נלמדות ה� –מועמד לבחירות במסגרת רשימת מועמדי� 
מהצהרות מפורשות שיש בה� היגד ישיר ה� ממסקנות 

 ניימ� פרשת(משמעי �מסתברות המשתמעות באופ� חד

לא די במטרות בעלות , שלישית; )188' בעמ, השנייה
פועלת "יש להראות כי רשימת המועמדי� . רטיאופי תאו

" למע� מימוש מטרותיה ולש� הפיכת� מרעיו� להגשמתו
). 284' בעמ, ב� שלו�ראו ג� פרשת ; 196' בעמ, ש�(

אשר נועדה להוציא את " פעילות בשטח"חייבת להיות 
פעילות זו צריכה . מטרות הרשימה מהכוח אל הפועל

. ות ספורדיתלא די בפעיל. להיות חוזרת ונשנית
הפעילות צריכה לבוא לידי ביטוי חמור וקיצוני מבחינת 

,  לבסו*). [...]66' בעמ, יאסי�ראו פרשת (עוצמתה 
הראיות המבססות את המטרות והמעשי� המביאי� לידי 
מניעת השתתפותה של רשימת מועמדי� או של מועמד 

ברורות וחד , משכנעות"צריכות להיות , בבחירות לכנסת
ניימ� פרשת ; 196' בעמ, ניימ� השניהפרשת " (משמעיות�

 ). 18, ש�). (250' בעמ, הראשונה

  

 לבחו� הא� יש מקו� לחסו� את ש�בהינת� דרישות כלליות אלה ניפנה בית המשפט 

, בחינה זו כללה. מועמדותו של העותר מלהתמודד בבחירות לכנסת השש עשרה

ישו� העומדות במרכז העתירה התייחסות ג� אל ההתבטאויות נשוא כתב הא, כאמור

 כי טיביקבע בית המשפט בפרשת , בסופו של דבר וכפי שכבר ציינו לעיל. שבפנינו

חומר הראיות שהוצג בפניו מותיר אותו בספק הא� אומנ� יש באות� ראיות כדי 

משמעי שהעותר אכ� תומ' במאבק מזויי� כנגד �ברור וחד, להצביע באופ� משכנע

.  בית המשפט כי הספק לעניי� זה צרי' שיפעל לטובת העותרעוד קבע. מדינת ישראל

: א לחוק יסוד7ומטעמי� נוספי� הנוגעי� למגבלות האחרות שבסעי- , מטע� זה

הגיע בית המשפט למסקנה כי אי� למנוע מ� העותר את ההתמודדות לכנסת , הכנסת

 ). 43�40,  טיביראו פרשת(השש עשרה 
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 1ע לבחינת היקפה של החסינות העניינית על פי סעי-  נקודת המוצא בכל הנוג     .17

לחוק החסינות שונה לחלוטי� מאמות המידה בה� נוקט בית המשפט בעת שהוא בוח� 

השאלה , ראשית. הכנסת: א לחוק יסוד7את מניעת ההתמודדות בבחירות על פי סעי- 

קרה הענקתה מתעוררת מטבע הדברי� לגבי מ�בדבר הענקת חסינות עניינית או אי

קונקרטי ואי� צור' להראות כי מדובר במאפייני� דומיננטיי� הניצבי� במרכז פעילותו 

לא למותר לציי� כי בפרשת , א- על פי כ�. והתבטאויותיו של חבר הכנסת בדר' כלל

ובראש� ,  קבע בית המשפט שהמעשי� וההתבטאויות המיוחסי� לעותרטיבי

מתאפייני� , ירועי� נשוא האישו�התבטאויותיו כחבר הכנסת החמש עשרה בשני הא

בי� היתר בתמיכה במאבק מזוי� נגד מדינת ישראל ועוד קבע כי מטרה זו מונחת במרכז 

כיעד שליט המוצא מ� הכוח אל הפועל בפעילות חוזרת ונשנית , פעולותיו של העותר

: א לחוק יסוד7לעניי� מניעת השתתפות בבחירות על פי סעי- , שנית. ובעוצמה רבה

בדבר מטרותיה� " משמעיות�ברורות וחד, ראיות משכנעות"יש להציג , תהכנס

נקודת המוצא לצור' קביעת היקפה , לעומת זאת. ומעשיה� של המועמד או הרשימה

ראו פרשת (כי עובדות כתב האישו� אכ� תוכחנה , כאמור, של החסינות העניינית היא

� יש מקו� להעניק לחבר על בסיס הנחה זו על בית המשפט לבדוק הא). 674, פנחסי

שביסוד " הקווי� האדומי�"או שמא מדובר לכאורה בחציית , הכנסת חסינות עניינית

 . השיטה ועל כ� אי� להעניקה לו

  

המסקנה שאי� להעניק חסינות עניינית לחבר הכנסת העותר ,  אודה ולא אכחד     .18

שותו לצור' מילוי שהינו כרגיל כלי העבודה הטבעי העומד לר, בשל נאו� פוליטי

בעיני אי� מנוס מכ' נוכח העובדה כי עניי� לנו , אול�. אינה קלה כלל ועיקר, תפקידו

הניצבת בעיבורו של המתח� , בשתי הזדמנויות, בהבעת דעה סדורה ומחושבת מראש

" קו האדו�" והרחק הרחק מעבר ל– תמיכה במאבק מזוי� של ארגו� טרור –האסור 

טרור ודמוקרטיה , אכ�. הישראלית כהגנה על עצ� קיומהאותו הציבה הדמוקרטיה 

אש הטרור לא יכירנה מקומה . משולי� לאש ומי� ואי� ה� יכולי� לדור בכפיפה אחת

, דמוקרטיה מבוססת על דיאלוג", טיביבמשטר דמוקרטי וכדברי הנשיא ברק בפרשת 

כללי  'מי שאינו מוכ� לקיי� בעצמו את. על שכנוע ולא על אלימות; לא על כוח

פי כללי� אלה �הדמוקרטיי� לא יישמע בטענתו כי האחרי� חייבי� לפעול על' המשחק

להתגונ� כנגד מי שנאבק [...] הדמוקרטיה רשאית "והוסי- הנשיא ברק ואמר כי " כלפיו

דבר אחד הוא לשאו- לשנות הסדרי� חברתיי� באמצעות הכלי� . בה במאבק מזוי�

דבר אחר הוא ; ה לרשותה של רשימת מועמדי�הלגיטימיי� אשר הדמוקרטיה מעמיד
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�27, 24, ש�" (לשאו- לשינוי הסדרי� באמצעות תמיכה במאבק מזוי� כנגד המדינה

26.( 

  

 הנימוקי� הנוספי� שהעלה העותר לחלופי� בכל הנוגע להלי' הסרת חסינותו      .19

יוני� הדיונית אינ� מגלי� טע� של ממש להתערבותנו ועיו� בפרוטוקולי� של הד

התקיי� , שהתקיימו בועדת הכנסת וכ� במליאה מלמד כי בניגוד לטענות שהעלה העותר

 . שאי� למצוא בו פג�, ענייני וממצה, בסוגייה זו דיו� מקי-

  

 סו* דבר

  

אציע לחבריי לדחות את העתירה בלא צו ,  מכל הטעמי� שפורטו לעיל     .20

 . להוצאות

  

  ש ו פ ט ת                                                                                     

  
 :ברק' הנשיא א

            

אילו . חיות' השופטת א, א' אי� בידי להסכי� לפסק דינה של חברתי,  צר לי          

היינו פוסקי� כי עומדת לעותר חסינות עניינית כנגד האישו� , דעתי הייתה נשמעת

מעבר לה� " קווי� אדומי�"חברתי העמידה . ו בבית משפט השלו� בנצרתשהוגש נגד

ועל כ� אי� , עניינו של העותר חוצה קווי� אלה, פי גישתה�על. לא חלי� דיני החסינות

לדעתי העותר אינו חוצה . דעתי שונה. מתעוררת כלל בעניינו שאלה של חסינות עניינית

אעמוד על כל אחד . חסינות הענייניתוא- מצליח להיכנס לגדריה של ה, קווי� אלה

 . משני היבטי� אלה בנפרד

  

 �  לחוק החסינות 29תיקו

  

שלוש מקביעותיה המרכזיות בפסק .  הול' אני כברת דר' בדרכה של חברתי       .1

זכויותיה� , מקובל עלי כי חוק חסינות חברי הכנסת, ראשית. דינה מקובלות עלי

כי , בי� השאר, הקובע) 29 תיקו� –להל�  (�2002ב"תשס) 29' תיקו� מס(וחובותיה� 

אי� , התבטאות של חבר הכנסת שיש בה משו� תמיכה במאבק מזוי� של ארגו� טרור

, רואי� בה כהבעת דעה שנעשתה במילוי תפקידו או למע� מילוי תפקידו כחבר הכנסת

.  לוהוא משק- את המצב המשפטי ששרר ג� קוד�). דקלרטיבי" (תיקו� מבהיר"הינו 



 היוע� המשפטי לממשלה' ר עזמי בשארה נ"כ ד" ח 11225/03בג� 

28 

    המאגר המשפטי הישראליnevo.co.ilמ  "נבו הוצאה לאור בע

C:\Documents and Settings\violetta-a\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK2CC1\בשארה נגד היועמש.doc 

 �1951א"התשי, זכויותיה� וחובותיה�, תיקו� זה מעג� בחוק חסינות חברי הכנסת

 5סעי- (מגבלות דומות למגבלות המוטלות על רישו� מפלגות )  חוק החסינות–להל� (

ועל התמודדות� של מועמדי� ורשימות בבחירות ) �1992ב"התשנ, לחוק המפלגות

, "הקווי� האדומי�"ות אלה קובעות את מגבל). הכנסת: א לחוק יסוד7סעי- (לכנסת 

חבר כנסת אשר חצה קווי� . אות� אל לו לחבר הכנסת לחצות, כלשונה של חברתי

אי� לראות במעשיו משו� מעשה שנעשה במילוי תפקידו או למע� מילוי תפקידו , אלה

& "אותה הבעתי ג� אני בבג, מקובלת עלי עמדתה של חברתי, שנית. כחבר כנסת

לפיה לצור' , )פרשת פנחסילהל� ; 661) 1(ד מט"פ (כנסת ישראל' סי נפנח 1843/93

ניתוח טענת חסינות אנו יוצאי� מנקודת ההנחה כי עובדות כתב האישו� יוכחו כראוי 

מקובלת עלי עמדתה של חברתי כי ישנו הבדל , שלישית). 674' עמ, פרשת פנחסיראו (

מלהתמודד בבחירות לבי� מידת בי� מידת השכנוע הנחוצה לצור' פסילתה של רשימה 

השכנוע הנחוצה לצור' קביעה כי התבטאות מסוימת אינה חוסה תחת החסינות 

הבדל זה נובע מכ' שמניעה מראש מלהתמודד בבחירות פוגעת פגיעה קשה . העניינית

יותר בחירויות הפוליטיות מהפגיעה הנגרמת לחירויות אלה כתוצאה משלילתה של 

קבלת� של שלוש הנחות אלה אינה מובילה , אול�.  הכנסתהחסינות העניינית מחבר

 . למסקנתה של חברתי

  

על דר' של אמירת ( העותר שבפנינו מואש� בעבירה של תמיכה בארגו� טרור        .2

 של ארגו� טרור היא זו במאבק מזוי� קובע כי תמיכה 29תיקו� ). דברי שבח ואהדה

. בי� השניי� אי� חפיפה מלאה. ענייניתהנופלת אל מחו& לגבולותיה של החסינות ה

נופלי� , או אמירת דברי שבח ואהדה לארגו� טרור,  אינו קובע כי כל תמיכה29תיקו� 

 29א- כי מקובל עלי כי תיקו� , לפיכ'. אל מחו& לגבולותיה של החסינות העניינית

 נגד כי האישו�, כפי שצריכי� אנו להניח בשלב זה, וא- א� נניח, תיקו� מבהיר הוא

לא יהיה באלה כדי להכריע בשאלה הא� עומדת לו לעותר חסינותו , העותר יוכח

לצור' הכרעה בשאלה זו יש לברר הא� . א� לאו, העניינית כנגד אישו� זה

, לכאורה. התבטאויותיו של העותר עולות כדי תמיכה במאבק מזוי� של ארגו� טרור

 המקדמיות במסגרת ההלי' השלב הראוי לקיומו של בירור זה הוא בשלב הטענות

במסגרת הלי' זה יוכלו הצדדי� להשמיע טענותיה� . הפלילי בפני הערכאה הדיונית

ולהציג ראיותיה� לעניי� השאלה הא� התבטאויותיו של העותר עולות כדי תמיכה 

ובית המשפט יוכל לתת הכרעתו בשאלת , א� לאו, במאבק מזוי� של ארגו� טרור

שראוי היה ששאלה , א� כ�, דעתי היא.  טענות וראיות אלההחסינות העניינית על סמ'

משהחליט בית , אול�. זו תוכרע בשלב הטענות המקדמיות בבית משפט השלו� בנצרת
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ומשהצדדי� בפנינו הסכימו שנדו� ונכריע בשאלה , המשפט לא להכריע בשאלה זו

 . ינועל סמ' הטענות והראיות שהוצגו בפנ, ונכריע בה, נדו� בה אפוא, לגופה

  

?  הא� נית� לראות בהתבטאויות העותר תמיכה במאבק מזוי� של ארגו� טרור       .3

יסתיי� דיוננו במסקנה שדבריו של העותר נופלי� , א� התשובה לשאלה זו תהיה בחיוב

א� . ולפיכ' לא עומדת לו לעותר חסינותו העניינית, 29לגדר האיסור הקבוע בתיקו� 

 לא חל על המקרה 29מסקנתנו תהיה שתיקו� , לילההתשובה לשאלה זו תהיה בש

ויהיה עלינו לבחו� הא� חוסות התבטאויות העותר תחת החסינות העניינית , שבפנינו

הא� עולי� דבריו של העותר כדי . בהתא� למבחני� המקובלי� עלינו בהקשר זה

. ינואי� זו הפע� הראשונה ששאלה זו עולה בפנ? תמיכה במאבק מזוי� של ארגו� טרור

כ "ח' ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השש עשרה נ 11280/02ב "שאלה זו נידונה בא

החלטתה , בי� השאר, בפרשה זו נדונה). פרשת טיבי –להל� ; 1) 4(ד נז"פ (אחמד טיבי

עשרה למנוע מהעותר ומהרשימה בראשה עמד �של ועדת הבחירות לכנסת השש

ועדת הבחירות סברה , ראשית. ימוקי�החלטה זו נשענה על שני נ. מלהשתת- בבחירות

שעניינה , הכנסת: יסוד�לחוק) 1)(א(א7כי נתקיימה בעותר העילה הקבועה בסעי- 

א� יש במעשיו משו� שלילת קיומה של מדינת , מניעת מועמדותו של אד� בבחירות

כי נתקיימה בעותר העילה הקבועה , ועיקר לענייננו, שנית. ישראל כמדינה יהודית

א� יש , שעניינה מניעת מועמדותו של אד� בבחירות, לחוק היסוד) 3)(א(א7בסעי- 

הראיות המרכזיות . במעשיו תמיכה במאבק מזוי� של ארגו� טרור נגד מדינת ישראל

עליה� התבססה מסקנת ועדת הבחירות במסגרת העילה השניה היו התבטאויותיו של 

ות העומדות בבסיס כתב ה� ה� ההתבטאוי, פח� ובנאו� סוריה�העותר בנאו� או� אל

 . האישו� שבמוקד עתירה זו

  

לחוק ) ב(א7 החלטות אלה של ועדת הבחירות הובאו לאישורנו בהתא� לסעי-        .4

קבענו כי . כי אי� לאשר את החלטתה של ועדת הבחירות, בדעת רוב, החלטנו. היסוד

תבטאויות כי ה, ברמת הוודאות הנדרשת במקרי� של פסלות בחירות, לא שוכנענו

עמדתי בפרשה זו על ההבחנה . העותר עלו כדי תמיכה במאבק מזוי� של ארגו� טרור

 : בי� תמיכה סת� לבי� תמיכה במאבק מזוי� של ארגו� טרור

  

הא� חבר הכנסת בשארה תומ' במאבק מזוי� של "
, ודוק ?מדינת אויב או של ארגו� טרור נגד מדינת ישראל

סת בשארה תומ' השאלה לפנינו אינה א� חבר הכנ
שאלה זו ניצבת במרכז ההלי' הפלילי . בארגו� טרור
השאלה שלפנינו . ולא נביע בה כל עמדה, המתנהל נגדו
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הינה א� חבר הכנסת בשארה תומ' במאבק מזוי� של 
טענתו של חבר הכנסת בשארה , כפי שראינו. ארגו� טרור

ליברלית נגזרת התנגדות �הינה כי מגישתו הדמוקרטית
נית� להתנגד , פי השקפתו�על. ולמאבק מזוי�לאלימות 

על . בלא לנקוט מאבק מזוי�' כיבוש'למה שהוא מכנה 
' ע, פרשת טיבי" (כ� הוא מתנגד לכל פגיעה באזרחי�

42.( 
  

הבחי� , חשי�' השופט מ, עשרה�ראש ועדת הבחירות לכנסת השש�שג� יושב, יצוי�

כהרי תמיכה במאבק , רגו� טרורוקבע כי לא הרי תמיכה בא, הבח� היטב בי� הדברי�

עמדתו הייתה כי דבריו של העותר לא עלו כדי תמיכה במאבק . מזוי� של ארגו� טרור

 :פרשת טיביחשי� ב' וכ' הצגנו את עמדתו של השופט מ. מזוי� של ארגו� טרור

  

חשי� כי תמיכה בארגו� טרור לא ' עוד הסביר השופט מ"
יכה במאבק וכי נדרש לבסס תמ, מהווה עילת פסילה

 602' עמ(מזוי� של ארגו� טרור כנגד ישראל 
יו� , התמיכה צריכה להיות בדר' הטבע). לפרוטוקול

).  לפרוטוקול603' עמ(יו� ובארגו� טרור ספציפי 
חשי� הציג את עמדתו לפיה על מנת למנוע ' השופט מ

אד� או רשימת מועמדי� מלהשתת- בבחירות יש 
שלילה ... דומיננטידבר 'להראות שעילת הפסילה היא 

תמיכה בארגו� , גזענות מוחלטת, מוחלטת של המדינה
או חיזבאללה ... טרור מוחלט כאילו שאני חבר חמאס

' הציג השופט מ, בסופו של דבר).  לפרוטוקול661' עמ(
חשי� את עמדתו לפיה לאחר עיו� במכלול החומר לא 

תמיכה מוחלטת במאבק ... נראה כי בוססה בעניי� זה 
אני חושב 'חשי� ציי� כי ' השופט מ). ש� (מזוי�

אנחנו ... שהדמוקרטיה הישראלית היא דמוקרטיה חזקה
' עמ(' ויהיו קיצוניי� אפילו, יכולי� לסבול ג� חריגי�

חשי� ' על רקע זה הגיע השופט מ).  לפרוטוקול661
כ בשארה "למסקנה כי אי� מקו� למנוע את השתתפות ח

  ).39' ע, ש�". (בבחירות לכנסת
  

 : פרשת טיביזו הייתה ג� מסקנתנו ב

  

הננו סבורי� כי לא הונחו בפנינו ראיות אשר במשקל� "
לא שוכנענו . ... ובעוצמת� מקיימות את המבח� הנדרש

כי מונחות בפנינו ראיות משכנעות ברורות וחד 
כ בשארה תומ' במאבק מזויי� כנגד "משמעיות כי ח

 ).43' ע, ש�" (מדינת ישראל
  
  

לבי� , באמצעות אמירת דברי שבח,  ההבחנה בי� תמיכה סת� בארגו� טרור       .5

היא מתבקשת . אינה הבחנה סמנטית בלבד, תמיכה במאבק מזוי� של ארגו� טרור
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הבחנה זו משקפת את ניסיונו . היא מתבקשת ג� מתכליתו. מלשונו המפורשת של החוק

של המדינה לבי� הרצו� להג� על של המחוקק לאז� בי� הרצו� להג� על יסודות קיומה 

א לחוק 7ככל שמדובר בסעי- (חירויות היסוד הפוליטיות כגו� הזכות לבחור ולהיבחר 

מקובל עלי שקיי� , אכ�). 29ככל שמדובר בתיקו� (וחופש הביטוי הפרלמנטרי ) היסוד

שוני בי� מידת השכנוע הנחוצה לצור' פסילתה של רשימה מלהתמודד בבחירות לבי� 

השכנוע הנחוצה לצור' קביעה כי התבטאות מסוימת אינה חוסה תחת החסינות מידת 

, שוני זה נובע מכ' שמניעה מלהתמודד בבחירות פוגעת פגיעה קשה יותר. העניינית

מאשר הפגיעה הנגרמת לחירויות אלה כתוצאה , בחירויות הפוליטיות, ומראש

שהיא פגיעה מצומצמת , תמהקביעה כי על התבטאות מסוימת לא חלה החסינות הענייני

המרחק בי� . אי� להגזי� בהיקפו של פער זה, ע� זאת. אשר באה בדיעבד, יותר בהיקפה

הנדרשות לעניי� הקו האדו� עליו מדברת (וחד משמעיות , ברורות, ראיות משכנעות

במסגרתו של (לבי� הראיות הנדרשות לצור' שלילתה של החסינות העניינית ) חברתי

 . ננו רב כלל ועיקראי) הלי' פלילי

  

  במסגרת בחינתה של טענת החסינות,  דעתי היא שהמשיבי� לא הוכיחו בפנינו       .6

 כי בדבריו – פרשת טיבי כש� שלא הוכיחו ב–העניינית כטענה מקדמית בהלי' הפלילי 

להבדיל מתמיכה בארגו� (של העותר יש משו� תמיכה במאבק מזוי� של ארגו� טרור 

לו התקיי� הדיו� בשאלה זו בפני , אכ�). אמירת דברי שבח ואהדהדר' �טרור על

א- . יכולי� היו המשיבי� להציג ראיות נוספות התומכות בעמדת�, הערכאה הדיונית

העותר יכול היה להוסי- על הראיות והטענות שהושמעו בפני ועדת הבחירות המרכזית 

 הראיות שלפנינו איננו חומר. אול� לא נעשה כ'. פרשת טיביובפני בית משפט זה ב

חומר ראיות זה כולו נפרש בפנינו . אלא קטעי� מסוימי� מהנאומי� אות� נשא העותר

בעניי� שלפנינו לא . א- בטענות הצדדי� אי� חדש. ולא נוס- עליו דבר, פרשת טיביב

, שוכנעתי כי נית� לראות בהתבטאויות העותר תמיכה במאבק מזוי� של ארגו� טרור

" קווי� אדומי�"כנוע הנדרשת לצור' קביעה כי ה� חוצי� את אות� וזאת במידת הש

 :קבענופרשת טיבי ב. מעבר לה� לא משתרעת החסינות העניינית

  

לא שוכנענו כי מונחות בפנינו ראיות משכנעות ברורות "
כ בשארה תומ' במאבק מזוי� כנגד "וחד משמעיות כי ח

ומר אי� להתעל� מ� הח, א- בעניי� זה. מדינת ישראל
' מסה'אי� בו כדי לקיי� את ה, ע� זאת. הרב שהוגש לנו

לא נכחיש , אכ�. הראייתית הקריטית הנדרשת בעניי� זה
 במדינה �א' ספק זה צרי' לפעול . כי קיי� ספק בליבנו

 לטובת החירות �דמוקרטית שוחרת חופש וחירות 
 ). 43' ע, ש�" (לבחור ולהיבחר
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 לא שוכנעתי כי העותר –גרתו של ההלי' הפלילי  הנדונה במס–ג� בעתירה שלפנינו 

לא הובאו . העותר לא נחקר על כ' בערכאה הדיונית. תומ' במאבק מזוי� כנגד ישראל

 –בנסיבות אלה . פרשת טיביבעניי� זה ראיות מעבר למה שהיה בפני בית משפט זה ב

 .  הנני סבור כי יש מקו� למסקנה דומה–וחר- השוני ברמת ההוכחה 

 לחוק החסינות 29א- כי מקובלת עלי עמדת חברתי לפיה תיקו� ,  הנה כי כ�       .7

כי כתב , כפי שנדרש בעתירה מעי� זו שבפנינו, וא- א� נניח, תיקו� דקלרטיבי הוא

לא יהיה בכ' כדי לבסס את המסקנה לפיה דבריו של העותר , האישו� כנגד העותר יוכח

לא יהיה בכ' כדי לבסס את , לפיכ'. טרורעולי� כדי תמיכה במאבק מזוי� של ארגו� 

יהיה בכ' כדי להוביל אותנו למסקנה שהעותר , אמנ�.  חל בענייננו29המסקנה שתיקו� 

אלא שעבירה זו אינה נופלת . עבר עבירה של אמירת דברי שבח או אהדה לארגו� טרור

מוב� ב, מדובר. 29בגדר המגבלות המפורשות המוטלות על החסינות העניינית בתיקו� 

עליה חלי� המבחני� שפותחו בפסיקתו של בית משפט זה בעניי� " רגילה"בעבירה , זה

 . לבחינת� של מבחני� אלה אעבור עתה. היקפה של החסינות העניינית

  

 לחוק החסינות ) א(1סעי* 

  

הא� נעשו ?  הא� עומדת לעותר חסינותו העניינית לעניי� התבטאויותיו       .8

במילוי תפקידו או למע� מילוי תפקידו כחבר "עותר שלפנינו התבטאויותיו של ה

שבסעי- " כחבר הכנסת, או למע� מילוי תפקידו, במילוי תפקידו"לדיבור ? "הכנסת

חברתי עמדה . לחוק החסינות יש לית� את המשמעות שתגשי� את תכליתו) א(1

. יסהבהרחבה על המסגרת הנורמטיבית של החסינות העניינית ועל התכליות שבבס

, בראש ובראשונה, נועדה החסינות העניינית, כדברי חברתי. לדברי� אלה מסכי� אני

להבטיח כי חבר הכנסת יוכל למלא נאמנה את תפקידו ולייצג את ציבור בוחריו תו' "

 6פיסקה " (ללא חשש וללא מורא,  חופשי ומלא לדעותיו ולהשקפותיו מת� ביטוי

אי� היא .  ניתנה לחברי הכנסת לרווחת� האישיתחסינות זו לא). לפסק דינה של חברתי

החסינות העניינית . פריבילגיה שלטונית ממנה נהנה חבר הכנסת מתוק- מעמדו הר�

חסינות זו , ראשית. ניתנה לחברי הכנסת על מנת להבטיח אינטרסי� ציבוריי� חיוניי�

. אפקטיביחיונית על מנת להבטיח את זכות� של האזרחי� כול� לייצוג פוליטי מלא ו

החסינות העניינית מגנה על זכות� של האזרחי� כול� שדעותיה� והשקפותיה� 

, במסגרות השונות של הדיו� הציבורי בכלל, באמצעות נציגיה� הנבחרי�, תישמענה

הגנה זו חיונית היא בעיקר לאזרחי� חברי קבוצות המיעוט . ובבית הנבחרי� בפרט
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בכ' שהיא , ת א- מקדמת את השוויו� האזרחיהחסינות הענייני, במוב� זה. באוכלוסיה

מגנה ג� על זכות� של חברי קבוצות המיעוט באוכלוסיה לייצוג פוליטי מלא 

על ידי כ' שהיא מגנה על חבר הכנסת המייצג את ענייניה� , ומגנה עליה�, ואפקטיבי

החסינות העניינית חיונית היא על מנת , שנית. מפני כוחו של הרוב, ואת השקפותיה�

חשובה חסינות זו במיוחד כאשר , ג� כא�. להבטיח שוק חופשי של רעיונות ודעות

והיא דרושה במיוחד לנבחרי ציבור , מדובר בדעות וברעיונות מרגיזי� ומקוממי�

חופש הביטוי הוא ג� ", אכ�.  ככאלה ,בעיני רוב הציבור, המבטאי� דעות הנתפסות

" אשר הציבור סולד מה� ושונא אות�, מרגיזות וסוטות, החופש לבטא דעות מסוכנות

). 279, 255) 3(ד מא"פ, הוועד המנהל של רשות השידור' כהנא נ 399/85& "בג(

החסינות העניינית חיונית היא על מנת להבטיח , וכתוצאה מהאמור עד עתה, שלישית

התכליות המונחות ביסוד , כדברי חברתי, הנה כי כ�. את אופיו הדמוקרטי של השלטו�

ה� באות . ה� באות להג� על חירויות היסוד הפוליטיות. ת העניינית ה� מגוונותהחסינו

ה� מבטאות רצו� להבטיח את עצמאותו . לאפשר פעילות תקינה של הרשות המחוקקת

אי� , מנגד. ה� נועדו לחזק את המשטר הדמוקרטי. ואת חופש הפעולה של חבר הכנסת

הוא נועד , ככל חוק אחר. חסינותהאחרות של חוק ה) הכלליות(להתעל� מהתכליות 

 ואת השוויו� – לרבות שלטו� החוק בחברי הגו- המחוקק –להגשי� את שלטו� החוק 

נקודת האיזו� הראויה בי� תכליות אלה היא ? כיצד ייפתרו ניגודי� אלה. בפני החוק

החסינות . עליו עמדה חברתי" מתח� הסיכו� הטבעי"נקודת האיזו� המשתקפת במבח� 

ת תעמוד לחבר הכנסת רק באות� מקרי� בה� הפעולה הבלתי חוקית נופלת הענייני

פרשת ראו (לגדר מתח� הסיכו� שהפעילות החוקית כחבר כנסת יוצרת מטבעה ומטיבה 

    ).686�7, פנחסי

  

לא בנקל . מתקיי� בנסיבות שלפנינו" מתח� הסיכו� הטבעי" דעתי היא כי מבח�       . 9

ליישומו " מקרה קשה"מדובר לדעתי ב, אכ�. היא מובנת מאליהואי� , הגעתי למסקנה זו

, דבריו של העותר והנסיבות בה� נאמרו מתקרבי�, אכ�. של מבח� הסיכו� הטבעי

אל קו הגבול שמעברו לא נית� יהיה לומר כי נופלי� ה� לגדר הסיכו� הטבעי , לטעמי

, ות העניי�דעתי היא שבנסיב, ע� זאת. הכרו' במילוי תפקידו של חבר הכנסת

המסקנה הראויה היא שמבח� הסיכו� , ובהתחשב בשאר השיקולי� הרלוונטיי� לענייננו

, ראשית. עמדתי זו מבוססת על שלושה טעמי�. הטבעי מתקיי� בעותר שבפנינו

ההתבטאויות המיוחסות לחבר הכנסת בשארה נאמרו במסגרת נאומי� פוליטיי� אות� 

נאומי� אלה נמשכו זמ� רב . פוליטיי� רחבי��הנאומי� עסקו בנושאי� מדיניי�. נשא

נאמרו הדברי� שמיוחסי� לעותר בכתב , בי� השאר. ובמהלכ� נאמרו דברי� רבי�
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והמשיבי� , לא נית� לומר. אי� לומר שדברי� אלה היוו חלק מרכזי בנאומי�. האישו�

� כי מטרת� העיקרית של נאומי� אלה הייתה תמיכה בארגו, א- לא טענו זאת בפנינו

. הדברי� שנאמרו בהקשר זה מהווי� א' חלק ממכלול הדברי� שאמר העותר. טרור

א- לעניי� זה . העבירה בה מואש� העותר היא עבירה הקשורה בחופש הביטוי, שנית

וזאת לנוכח מרכזיותו , "מתח� הסיכו� הטבעי"נודעת חשיבות בקביעת גבולותיו של 

לנוכח הלשו� הרחבה בה , לישיתש. של הביטוי במילוי תפקידיו של חבר הכנסת

, כגו� הוצאת לשו� הרע, העבירות הקשורות בחופש הביטוי, בדר' כלל, מנוסחות

ישנו חשש שא� יהיו חברי הכנסת , ואמירת דברי שבח לארגו� טרור, המרדה, הסתה

את יכולת� להתבטא ללא " לצנ�"יהיה בכ' כדי , חשופי� לאישומי� פליליי� אלה

תוצאה זו תפגע פגיעה . � דבריה� אינ� מהווי� עבירה פליליתג� במקרי� בה, חשש

 . קשה בחופש הביטוי הפרלמנטרי ובחירויות היסוד הפוליטיות הקשורות בו

  

 התייחסתי מפורשות לסוגיית הנאומי� הפוליטיי� פנחסי פרשת בחוות דעתי ב     .10

מדתי על כ' כי ע. והמרדה, הסתה, כגו� הוצאת לשו� הרע, ולעבירות הקשורות בה�

 מטרתה של החסינות העניינית היא להבטיח כי חבר הכנסת לא יימנע מלהביע דעתו 

בענייני� ציבוריי� א' בשל החשש שהוא עשוי לחצות את הגבול בי� מותר ואסור 

 :לעניי� זה אמרתי את הדברי� הבאי�. במקרי� מסוימי�

  

החברות בכנסת מחסנת את חברי הכנסת בפני פעולות "
העוסק בנאומי� . 'סיכוני� מקצועיי�'רות שה� בגדר אסו

מצוי בסיכו� גבוה להיתפס באיסורי� הקשורי� בלשו� 
החסינות העניינית נועדה לית� לו . הרע או בהסתה

מטרתה של החסינות ... חסינות בתחו� סיכו� זה 
העניינית הזו לאפשר לחבר הכנסת להביע דעתו באופ� 

י� חוקיי� שתפקידו בלא שיימנע מלומר דבר, חופשי
א' בשל החשש כי הוא עלול להכשל , דורש ממנו לומר

, והוא עשוי לגלוש מהדיבור המותר והחוקי, בלשונו
 ). ש�, ש�" (לעבר הדיבור האסור והבלתי חוקי

  
  

בביצוע תפקידו של , מטבע� ומטיב�, עבירות הקשורות בחופש הביטוי כרוכות, אכ�

 ה� כלי עבודתו העיקריי� –והראיו� , המאמר, הנאו� –הביטוי הפוליטי . חבר הכנסת

באמצעות הביטוי הפוליטי מתאפשר לחבר הכנסת לבטא את עמדותיו . של חבר הכנסת

חבר . זהו תפקידו המרכזי של חבר הכנסת. ועמדת ציבור בוחריו בסוגיות ציבוריות

הגנה . כנסת המתבטא בענייני� פוליטיי� מצוי בלב ליבה של הפעילות הפרלמנטרית

העוסק . על חבר הכנסת בפעילות זו היא תכליתה המרכזית של החסינות העניינית
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בביטוי פוליטי כחלק מרכזי מתפקידו ממילא מצוי בסיכו� גבוה להיתפס באיסורי� 

, זאת. ואמירת דברי שבח לארגו� טרור, המרדה, כגו� הסתה, הקשורי� בחופש הביטוי

שו� הרחבה והכוללנית של איסורי� פליליי� בשל הל, ראשית. משני טעמי� מצטברי�

פ "ע, למשל, לעניי� הלשו� הרחבה והכוללנית של האיסור על הסתה ראו(אלה 

העבירה בה מואש� העותר רחבה מכל ). 221) 5(ד נ"פ, מדינת ישראל' אלבה נ 2831/95

 :קובע כי, בו מואש� העותר,  לפקודת מניעת טרור4סעי- . רחבה

  

אהדה או , דברי שבח,  בעל פהבכתב או, המפרס�"
... או ; קריאה לעזרה או תמיכה בארגו� טרוריסטי

העושה מעשה שיש בו גילוי של הזדהות ע� ארגו� 
בהצגת סמל או , בהנפת דגל, טרוריסטי או אהדה אליו

או כל מעשה גלוי , סיסמה או בהשמעת המנו� או סיסמה
והכל , דומה המגלה בבירור הזדהות או אהדה כאמור

מקו� ציבורי או באופ� שאנשי� הנמצאי� במקו� ב
ציבורי יכולי� לראות או לשמוע גילוי כזה של הזדהות 

 ".יואש� בעבירה... או אהדה 
  
  

 :כדברי פרופסור קרמניצר

  

ה� ' אהדה'ו', עידוד', 'שבח'הקושי הוא שהביטויי� "
אלמלא האינתיפדה 'הא� אמירה לפיה ... רחבי� ביותר 

איננה בבחינת אהדה למעשי ' סכ� אוסלולא היה נכרת ה
הא� תיאור קיפוחו של המיעוט הערבי והקושי ? אלימות

האפשרות לחולל שינוי משמעותי בעניי� זה אינו �או אי
הא� תיאור אמצעי הדיכוי הננקטי� ? עידוד אלימות

בשטחי� המוחזקי� תו' ביקורת חריפה ונוקבת עליה� 
 המצביע על כ' הא� מחקר היסטורי? איננו עידוד כזה

שבמצבי� מסוימי� לא נית� להשיג את תשומת ליבו של 
, אלא תו' שימוש באלימות, הרוב למצוקתו של המיעוט

הא� התייחסות לקשר שבי� ? הוא עידוד לאלימות
מעשיה של הממשלה לבי� פעולות טרור אינה מעודדת 

מדובר בפרסו� דברי� המצויי� בלב התחו� ? טרור
בירור ': פרשת אלבה" ("הביטויידי חופש �המוג� על

 142' בע, 105,  למשפטי�, "'הלכות הסתה לגזענות
)1999.(( 

  
  
  

ובאופ� העשוי , מתבטאי� בנושאי� מעוררי מחלוקת, לעתי� קרובות, חברי כנסת, שנית

בעיקר אמורי� הדברי� בחברה . להיראות כבוטה ומקומ� בעיני חלק מבני החברה

 29,  למשפטי�, "הסדרת חופש הביטוי בחברה מקוטבת", בנבנשתי' ראו א(הישראלית 
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כ' הוא הדבר ג� ביחס לעבירה שעניינה . כ' הוא הדבר ביחס לעבירת ההסתה)). 1999(

, טבעי הדבר כי לנוכח השקפותיו של העותר. אמירת דברי שבח ואהדה לארגו� טרור

ותר מביע ימצא עצמו הע, ולנוכח עמדותיו של ציבור בוחריו, מצעה של מפלגתו

עמדות אלה עשויות . על היבטיו השוני�, ערבי�עמדות בנושא הסכסו' הישראלי

גדול הסיכו� שדבריו , ג� כא�. להיראות בוטות ומקוממות בעיני חלק גדול מבני החברה

קיי� ג� הסיכו� שבמקרי� מסוימי� דבריו . יתפרשו כדברי שבח ואהדה לארגו� טרור

אסור שבשל סיכוני� , אול�. ח ואהדה לארגו� טרוריגלשו ובפועל אכ� יהוו דברי שב

החסינות העניינית . אלה ימנע העותר ממילוי תפקידו והגשמת שליחותו הציבורית

שהעובדה , א� כ�, דעתי היא. נועדה לספק לו את ההגנה הדרושה לצור' כ'

ההקשר , פוליטיות מהוות כלי עבודה מרכזי של חבר הכנסת�שהתבטאויות מדיניות

, רוברסיאלי במסגרתו מתבטא העותר לעתי� קרובות במסגרת מילוי תפקידוהקונט

, ולשונו הרחבה והכוללנית של האיסור הפלילי הנוגע לדברי שבח ואהדה לארגו� טרור

מובילי� כול� לידי המסקנה שההסתכנות באמירת דברי� העולי� כדי דברי שבח 

וכי התבטאויות מעי� , נסתשל חבר הכ" סיכו� מקצועי"ואהדה לארגו� טרור א- היא 

. שהפעילות הפרלמנטרית יוצרת מטבעה ומטיבה" מתח� הסיכו�"כ� ב�אלה ה� על

ובלבד שלא , במסגרת החסינות העניינית, ככלל, התבטאויות מעי� אלה תחסנה, לפיכ'

 . נעשו תו' ניצול לרעה של החסינות העניינית

  

ארגו� טרור נעברה על ידו של שהעבירה של תמיכה ב, א� כ�,  מסקנתי היא     .11

 כחלק אינטגרלי –וכ' אנו מניחי� לצור' עתירה זו ,  א� אמנ� נעברה–העותר 

וכעניי� נגרר או , פוליטיות�מהפעולות הלגיטימיות של הבעת עמדה בסוגיות מדיניות

עומדת לו לעותר חסינותו העניינית ביחס להתבטאויות , נמצא כי לשיטתי. משני לה

 .גדו כתב האישו�בגינ� הוגש נ

  

 סיכו�

  

 לאור מסקנתי כי עומדת לעותר החסינות העניינית כנגד העמדה לדי� בגי�      .12

אי� עוד צור' לדו� בטענות הקשורות בהליכי� שהובילו , ההתבטאויות אות� התבטא

 . להסרתה של החסינות הדיונית

  

לקבוע כי התבטאויותיו של אציי� כי אי� דבר בפסק דיני שיש בו כדי ,  לבסו-     .13

ההנחה שיצאתי ממנה הייתה כי בהתבטאויותיו עבר : נהפו' הוא. העותר ראויות ה�

, דבריו של העותר קשי� ה�, אכ�. העותר עבירה פלילית של תמיכה בארגו� טרור
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ולמע� , כי נאמרו ה� במסגרת מילוי תפקידו, א' מצאתי. וצורמי� ה� את האוז� מאד

עלינו לשמור ולהג� על יכולת� של חברי .  העותר כחבר הכנסתשל, מילוי תפקידו

, לשמה נועדה החסינות העניינית, הגנה זו. הכנסת למלא את תפקיד� ללא מורא ופחד

הגנה זו חיונית היא לקיומ� של חירויות . מהווה אינטרס ציבורי מהמעלה הראשונה

 . יתחיונית היא לקיומה של הדמוקרטיה הישראל. היסוד הפוליטיות

  

קובעי� כי לעותר עומדת , היינו מקבלי� את העתירה,  לו דעתי הייתה נשמעת          

, ועל כ� היינו עושי� את הצו על תנאי למוחלט, חסינותו העניינית שאינה ניתנת לנטילה

 . במוב� זה שההליכי� הפליליי� המתקיימי� כנגד העותר יבוטלו

  

  ה נ ש י א                                                                                     

  

 :ריבלי�' השופט א

  

. חיות' השופטת א, ברק ושל חברתי' הנשיא א, הדי� של חברי� עיינתי בפסקי       .1

חברי הנשיא סבור כי לעותר עומדת חסינות עניינית בגי� ההתבטאות עליה� נסב כתב 

ופטת חיות סבורה כי עניינו של העותר אינו בא בגדר חברתי הש. האישו� נגדו

נכנסות , ג� לדעתי. שות- אני למסקנתו של חברי הנשיא. החסינות המהותית

אבקש ע� זאת להוסי- . התבטאויותיו של העותר אל תו' מסגרת החסינות המהותית

 . בעניי� זה את הדברי� הבאי�

  

לקווי� "עניינו של העותר מצוי מחו& הא� :  חבַרי חלוקי� בשאלה בסיסית          

עד כי אי� צור' ואי� עוד מקו� לנקוט במבחני , של החסינות העניינית" האדומי�

 כ' דעתה של חברתי השופטת –" מתח� הסיכו� הטבעי"האיזו� שנקבעו בפסיקה ובה� 

, בסופו של יו�, צרי' ג� הוא, למרות הקושי שמעורר מקרה זה,  או שמא ;חיות' א

ר לפי מבחני האיזו� שהותוו בפסיקת בית משפט זה לאור' השני� ביחס לשאלת להתבר

 מצריכה – לכא� או לכא� –ההכרעה בשאלה זו .  כ' סבור חברי הנשיא–החסינות 

זכויותיה� , חוק חסינות חברי הכנסת( לחוק החסינות 29בחינה של נפקות תיקו� 

, ואול� הכרעה זו נובעת). 29ו� תיק: להל� (�2002ב"תשס, )29' תיקו� מס(וחובותיה� 

, ג� מתפיסה ערכית באשר לאופ� ההתמודדות הראוי של חברה דמוקרטית, כ' נראה

ה� ביחס לשאלה . ע� אמירות מ� הסוג שהשמיע העותר, ושל החברה הישראלית בפרט



 היוע� המשפטי לממשלה' ר עזמי בשארה נ"כ ד" ח 11225/03בג� 

38 

    המאגר המשפטי הישראליnevo.co.ilמ  "נבו הוצאה לאור בע

C:\Documents and Settings\violetta-a\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK2CC1\בשארה נגד היועמש.doc 

מוצא אני את עצמי ,  ה� ביחס לשאלה הערכית– 29 פועלו של תיקו� –הסטטוטורית 

 . מטעמיו ומטעמי שלי, י הנשיאבעמדתו של חבר

  

כמפורט , מדובר.  כתב האישו� שהוגש נגד העותר מייחס לו עבירות של ביטוי       .2

ואשר בגינ� הוא נאש� בשתי , בשני נאומי� שנשא העותר, בחוות הדעת של חבַרי

לפקודה למניעת ) ז(4 �ו) ב(4, )א(4לפי סעיפי� , עבירות של תמיכה בארגו� טרוריסטי

השאלה הא� חוסות התבטאויותיו של העותר תחת כנפי החסינות . �1948ח"תש, רורט

, או למע� מילוי תפקידו, במילוי תפקידו"העניינית נגזרת מ� השאלה הא� נעשו ה� 

�א"תשי, זכויותיה� וחובותיה�,  לחוק חסינות חברי הכנסת1סעי- " (כחבר הכנסת

השמיע בנאומיו דברי� , ישראלחבר בכנסת , העותר. אי� זו שאלה קלה). 1951

הוגש נגדו , בגי� דבריו הצורמי� את האוז�. המקוממי� את מרבית הציבור בישראל

והדברי� קשי� על אחת כמה , כתב אישו� המייחס לו עבירות של תמיכה בארגו� טרור

ואול� עניי� . וכמה כאשר באי� ה� מפיו של חבר בית הנבחרי� של מדינת ישראל

ידינו להתמודד �העותר שבפנינו אושר על: לנגד עיננו בפתח הדברי�חשוב אחד עומד 

ההתבטאויות שבגינ� מתבקשת שלילת ; והוא אכ� נבחר לכה� בה, על מקו� בכנסת

חסינותו ה� אות� ההתבטאויות עצמ� שעמדו בפנינו עת אישרנו את התמודדותו 

    . אליה�ועוד נחזור, אלה ה� הדברי� בפתח. הא בהא תליה, לטעמי. בבחירות

  

שלה " אני מאמי�"נדרשת לקבוע את ה, ובפרט חברה דמוקרטית,  כל חברה       .3

ביחס לשאלה כיצד להגשי� את הערכי� שביסודה וזאת מבלי לסכ� את אות� ערכי� 

שביישומו יש , היא מחייבת איזו� עדי�. קביעה זו קשה היא. ממש וא- את עצ� קיומה

א 7וסעי- , �1992ב"תשנ,  לחוק המפלגות5סעי- . תודאו�לעיתי� מידה רבה של אי

מבקשי� לקבוע איזו� , כפי שה� התפרשו בפסיקת בית משפט זה, יסוד הכנסת�לחוק

צרי' לקבל על עצמו , סעיפי� אלה קובעי� כי מי שנוטל חלק בהלי' הדמוקרטי. כזה

מפני  זכאית להג� על עצמה – כ' שנינו –הדמוקרטיה , ואכ�. את כללי הדמוקרטיה

כדי להוכיח את חיותה אי� הדמוקרטיה צריכה לאבד עצמה . "הקמי� עליה להרסה

�ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השש 11280/02ב "ברק בא' דברי הנשיא א" (לדעת

ייחודי למדינת , עוד מעגני� סעיפי� אלה עקרו� יסוד נוס-). 1) 4(ד נז"פ, טיבי' עשרה נ

רק אחת . רבות ה� המדינות הדמוקרטיות. "יהודיהיותה מדינת הע� ה: לאמור, ישראל

טע� קיומה של מדינת ישראל הוא בהיותה מדינה , אכ�. מה� היא מדינה יהודית

לעקרונות אלה מתווספי� איסור ההסתה ואיסור ). ש�דברי הנשיא ברק " (יהודית
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וכל אלה חוברי� יחד כדי לתחו� את הזכות , התמיכה במאבק מזוי� כנגד ישראל

 .  מפלגה ואת הזכות ליטול חלק בבחירות לכנסתלרשו�

  

ואנו מכווני� בעיקר לפסיקה ביחס ,  אלא שהפסיקה ביחס ליישו� סעיפי� אלה          

ואת , משקפת את המורכבות הרבה של מציאות החיי�, הכנסת: יסוד�א לחוק7לסעי- 

י איננה של המשחק הדמוקרט" גבולות הגזרה"העובדה שהקביעה הסטטוטורית בדבר 

, פע� אחר פע� נדונו בבית משפט זה ענייניה� של אנשי�. פורמת את כל הקשרי�

צעדו על קו התפר ולעיתי� חצו , מפלגות ורשימות שאתגרו את גבולות הגזרה הללו

. שמר בעקביות על האיזו� העדי� בי� השיקולי� כול�, ולא בכדי, בית המשפט. אותו

זכות  "–את הזכות לבחור ולהיבחר , כל שנית�כ, בדרכו זו ביקש בית המשפט לקיי�

ראש מפלגת העבודה �יושב' ולנר נ 5364/94צ "בג" (חוקתית מהמדרגה העליונה ביותר

מתו' תפיסה זו נקט בית המשפט בפרשנות ). 800, 758) 1(ד מט"פ, הישראלית

. וקבע כי יש להחילו רק בנסיבות קיצוניות, הכנסת: יסוד�א לחוק7מצמצמת לסעי- 

 : בזו הלשו�טיביואלה סוכמו בפרשת , צור' כ' נקבעו אמות מידה פרשניות שונותל

  
הפניה אל מטרותיה של רשימת מועמדי� היא , ראשית

הניצבי� כמרכזיי� בי� , מאפייני� דומיננטיי�"פניה אל 
הסמכות "... "השאיפות או הפעילויות של הרשימה

ליי� א אינה מיועדת לדברי� שהיו שו7שהוענקה בסעי- 
ואשר השלכת� על המכלול הרעיוני או הביצועי איננה 

שה� בגדר ... הכוונה לתופעות. משמעותית ורצינית
הניצבי� כמרכזיי� בי� השאיפות , מאפייני� דומיננטיי�

, איפוא, עניי� לנו"... או הפעילויות של הרשימה
מטרותיה , שנית; "...שליט"במטרות המהוות יעד 
 ובאותה מידה � של הרשימה הדומיננטיות והמרכזיות

 �מעשיו של מועמד לבחירות במסגרת רשימת מועמדי� 
נלמדות ה� מהצהרות מפורשות שיש בה� היגד ישיר וה� 

; ...משמעי�ממסקנות מסתברות המשתמעות באופ� חד
יש . לא די במטרות בעלות אופי תיאורתי, שלישית

פועלת למע� מימוש "להראות כי רשימת המועמדי� 
חייבת "... ה ולש� הפיכת� מרעיו� להגשמתומטרותי
אשר נועדה להוציא את מטרות " פעילות בשטח"להיות 

פעילות זו צריכה להיות . הרשימה מהכוח אל הפועל
הפעילות . לא די בפעילות ספורדית. חוזרת ונשנית

צריכה לבוא לידי ביטוי חמור וקיצוני מבחינת עוצמתה 
עולות כלפי מי הדמוקרטיה אינה נוקטת בפ, אכ�... 

זוהי הדמוקרטיה . שאינו נוקט בפעולות כלפיה
אשר אינה מונעת השתתפות בבחירות של , המתגוננת

אלא , רשימת מועמדי� רק בשל מטרותיה של הרשימה
הראיות , לבסו-. מתגוננת כנגד מעשי� המכווני� כלפיה

המבססות את המטרות והמעשי� המביאי� לידי מניעת 
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או של מועמד , ועמדי�השתתפותה של רשימת מ
ברורות וחד , משכנעות"צריכות להיות , בבחירות לכנסת

 ].'ר'  א–ההפניות הושמטו "... [משמעיות�
  

אינה , השואפת לקיי� ככל האפשר את חירויות היסוד,  התפיסה המרחיבה       .4

היא צומחת מתו' אותו , אדרבא. מתנגשת בהכרח ע� תפיסת הדמוקרטיה המתגוננת

חיוני , וביטויו בבית הנבחרי� בפרט, שוק הרעיונות החופשי בכלל. עיוני ממשמצע ר

הגבלת האפשרות לבחור ולהיבחר לכנסת ובדר' זו לבטא . לשמירה על הדמוקרטיה

, אדרבא. וודאי לא לאיינ�, לא נועדה כדי לדכא את הדעות והעמדות, דעות ועמדות

וחופש , דמוקרטית�לות אנטיהשותפות בהלי' הדמוקרטי היא תכופות מחסו� לפעי

, שהוא כלי העבודה המרכזי הנתו� לה� לחברי הכנסת כדי למלא את שליחות�, הביטוי

או תחושת , האיבה המתפרצת, הוא לעיתי� קרובות צדו האחר של מטבע האלימות

חבר הכנסת  399/85צ "ברק בבג) אז השופט(עמד על כ' הנשיא . הנרדפות וההפליה

 :255) 3(ד מא"פ, ועד המנהל של רשות השידורה' הרב מאיר כהנא נ

  
ענינו התרומה , היבט אחר של הטיעו� הדמוקרטי

ומכא� , החשובה של חופש הביטוי ליציבות החברתית
בזכותו של חופש הביטוי מוצא ... ג� למשטר הדמוקרטי

הקיטור . ולא במעש, הלח& החברתי את ביטוי במשא
ולא , הביטויהחברתי מוצא ביטויו במסלול השקט של 

שלעתי� שוקטת , החברה. במסלול האלי� של המעשי�
ואינה צופה את פני הרעה המתפרצת , היא על השמרי�

בהיותה מודעת , מכינה עצמה לקראת הבאות, מהמסתור
 .לסכנות שחופש הביטוי חושפ� בגלוי

  

דו  עלולי� את� להסיר את המחסו� העוצר בע– מנעת� מאד� להרי� את קולו           

יש להציב לה . החירות הרחבה אסור לה שתהפו' מתכו� לכליה: שוב. להרי� את ידו

אול� לא בכדי הצבנו את הגבולות לאור' השני� בזהירות וברגישות ומתו' , גבולות

 תכופות תתגונ� –ודמוקרטיה מתגוננת , טוב ביטוי קשה מיד קשה, אמונה כי ברגיל

מנת שייוודעו ובמידת �על, בקרבה להישמעבדר' הטובה א� תאפשר לקולות הרוחשי� 

תרופתו של הדיבור , אכ�. הצור' יידרשו לתת די� וחשבו� בשוק הביטויי� והעמדות

עמדה זו משקפת את מחויבותו .  תמיכה שכנגד–ושל התמיכה , היא דיבור נגדי

הסדרת חופש ", בנבנשתי' ראו ג� א(הבסיסית של הציבורי בישראל לערכי הדמוקרטיה 

 )). ט"תשנ (38) 1( למשפטי�" וי בחברה מקוטבתהביט

  

ודברי� נוספי� , למרות דבריו הקשי� בשני הנאומי� נשוא ענייננו,  ג� העותר       .5

: יסוד�א לחוק7 את מחסו� סעי- – ג� א� לא בנקל –עבר , שהשמיע לאור' השני�
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 זאת על א- ,התיר את השתתפותו בבחירות, בדעת רוב, בית המשפט העליו�. הבחירות

הוגש כנגד העותר כתב , כבר אז, שבגינ�, שעמדו בפניו ההתבטאויות נשוא ענייננו

כי לאור אמות המידה , בי� היתר, בית משפט זה קבע אז. האישו� המונח בפנינו היו�

אי� לומר כי קיימת תשתית מספקת לקבוע , ל"א הנ7הפרשניות ביחס ליישו� סעי- 

נמצא כי , לפיכ'.  במאבק מזוי� של ארגו� טרור מיכהשהעותר בהתבטאויותיו הביע ת

היו� עומדות ). וג� לא עילות פסלות אחרות(העותר אינו מקיי� את עילת הפסלות הזו 

 –אול� המסגרת שונה . לפנינו אות� התבטאויות ולמעשה ג� אותה עילת פסלות נטענת

 . עתה ענייננו בחסינות העניינית

  

הכנסת : יסוד�א לחוק7מניעת השתתפות בבחירות לפי סעי-  שאלת הזיקה בי�        .6

, העסיקה בעבר את בית המשפט, לבי� החסינות העניינית, ) לחוק המפלגות5וסעי- (

ד "פ, ר הכנסת"יו' כ מוחמד מיעארי נ"ח 620/85צ "בבג. אול� לא נקבעו בה מסמרות

 העניינית כמת�  פסקה השופטת ב� פורת כי אי� לפרש את הוראת החסינות169) 4(מא

�229' בעמ, ש�" (אור ירוק למעשי� הסותרי� מניה וביה את הנאמנות לקיו� המדינה"

 :בציינו כי, הנשיא שמגר הותיר שאלה זו בצרי' עיו�). 225

  
' א7מהותה של הטענה יכול להיות כי משהוחק סעי- 

הפכו המעשי� המתוארי� בו לבלתי מתיישבי� ע� 
אינ� יכולי� להיחשב מעשה של חבר כנסת וממילא 

לכאלה הנעשי� במילוי התפקיד או למע� מילוי 
בא ליצור חי& בי� הפעילות ' א7האמור בסעי- . התפקיד

הפרלמנטרית הלגיטימית לבי� מעשי� מ� הסוג שתואר 
כאילו נאמר בו כי אי� להתיר , בהוראת החוק האמורה

נסיבות בה� יהיו מטרות כאמור ש� או מעשי� כאלה 
עמדי� הפרלמנטריי� שחבר הכנסת שות- חלק מ� המ

בשלב הקוד� ' א7לכאורה דנה ההוראה שבסעי- . לה�
. היינו פניה של ההוראה אל שלב חוקתי קוד�, לבחירות

' א7יש להניח שייטע� כי הסייגי� שנקבעו בסעי- , אול�
ואלו ללא ספק סייגי� בהשוואה לחרות הביטוי (

תיה ה� לפי עצ� מהות� ולאור השלכו, )המלאה
בעלי תוצאה , ל"ההגיוניות של הוראת החוק הנ

טרנסצנדנטית כי ה� משליכי� במישרי� על מה שיכול 
להחשב על פי תפיסותינו החוקתיות כמעשה מותר או 

יכול ג� וייטע� כי , זאת ועוד. אסור בתחו� הפרלמנטרי
ד� ברשימת מועמדי� ולא בחבר כנסת הבודד ' א7סעי- 

לכ' תהיה כי ממה שנדרש אול� התשובה ; בתור שכזה
מרשימת מועמדי� נית� ללמוד על קיומה של השלכה 

   ). 211' בעמ, ש�(על חבר הכנסת הבודד , בדר' ההיקש
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א� החסינות "הותיר בצרי' עיו� את השאלה , פנחסיבפרשת ,  ג� הנשיא ברק          

ונעות העניינית משתרעת על עבירות הקשורות במישרי� לפעולות או למטרות המ

כל זה היה קוד� ). 690' בעמ, ש�" (מרשימת מועמדי� להשתת- בבחירות לכנסת

הקובע , לחוק החסינות) 1א(1בסעי- , עתה עוגנה הזיקה באופ� סטטוטורי. 29לתיקו� 

 : לאמור

  
שאינ� , מעשה לרבות התבטאות, למע� הסר ספק

אי� , של חבר הכנסת שיש בה� אחד מאלה, אקראיי�
כהבעת דעה או , ]החסינות העניינית[עני� ל, רואי� אות�

כמעשה הנעשי� במילוי תפקידו או למע� מילוי תפקידו 
 ": כחבר הכנסת

שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינתו של הע� ) 1(
 ; היהודי

 ; שלילת אופיה הדמוקרטי של המדינה) 2(
הסתה לגזענות בשל צבע או השתייכות לגזע או ) 3(

 ; אתני�למוצא לאומי
תמיכה במאבק מזוי� של מדינת אויב או במעשי ) 4(

טרור נגד מדינת ישראל או נגד יהודי� או ערבי� בשל 
 . באר& או בחו& לאר&, היות� יהודי� או ערבי�

  

 כ' נתהדקה הזיקה בי� עילות הפסלות הנוגעות לעצ� ההתמודדות בבחירות           

כ' כבר , שהרי, ' לא תמה הדר'ואול� בכ. ועילות שלילתה של החסינות העניינית

 –עילות הפסלות אינ� עומדות לבד� , הכנסת: יסוד�א לחוק7בכל הנוגע לסעי- , ראינו

שבה� טמו� האיזו� ההכרחי בי� השיקולי� , נלוות אליה� כל אות� אמות מידה פרשניות

 כול� או –הא� נעדר חוק החסינות את אות� אמות מידה פרשניות . הצריכי� לעניי�

לחוק החסינות נתעל� ה� מאמות המידה ) 1א(1הא� ביישו� הוראת סעי- ? ת�מקצ

המאזנות הללו וה� ממבחני האיזו� שנקבעו בפסיקה לעניי� החסינות העניינית 

 לפני הא� ג� מקרי� שאירעו –ועוד יותר מכ' ? )ובמיוחד מבח� מתח� הסיכו� הטבעי(

ורי� משיקול דעת שיפוטי מאז�  פט– ואפילו נניח כי תיקו� מבהיר הוא – 29תיקו� 

סבורני כי א� ? מקו� בו מוגש כנגד חבר כנסת כתב אישו� כגו� זה שהוגש כנגד העותר

יתר בי� אמות המידה שנקבעו ביחס �ייווצר פער, נשיב לכל השאלות הללו בחיוב

למניעת השתתפות בבחירות לבי� אמות המידה הצריכות ביחס לשלילת חסינות 

 . עניינית

  

החסינות העניינית נבות בספרה ' חיות מביאה מדבריה של ס'  חברתי השופטת א       .7

 האוניברסיטה –חיבור לש� קבלת תואר דוקטור למשפטי� (של חברי הכנסת ) מקצועית(

 :וראוי לשוב ולצטט�, )1997, העברית
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 לחוק 1א מחד גיסא וסעי- 7 � ו5כי סעיפי� , נראה

. לש� מניעת אותה תופעהנועדו , החסינות מאיד' גיסא
מניעת רישומה של מפלגה ומניעת השתתפותה בבחירות 

הנועד לסנ� את הגופי� והאנשי� , הוא שלב מוקד�
יג� ', הסינו�'לאחר . שיורשו ליטול חלק במוסד המחוקק

הנחת . מוסד החסינות על חופש הביטוי של אלה שנבחרו
אשר כי הנבחרי� ה� א% ורק כאלה , היסוד בהגנה זו היא

ההדגשה  [התבטאויותיה� ופעילות� הוגדרו כלגיטימיות
 ]. 'ר'  א–הוספה 

  

 יג� מוסד החסינות על חופש הביטוי של אלה –לאחר הסינו� , כ��כי� הנה          

 היה זה לאחר שנמצא כי –זאת מתו' הנחת המוצא שא� נבחרו , שנבחרו

� את הדיבור מראש מאשר התבטאויותיה� אינ� חוצות את הקו שמעבר לו עדי- לחסו

 –הדברי� יפי� כמוב� ג� לענייננו . להתמודד עמו בדיבור נגדי אפילו מעל במת הכנסת

שהרי שלילת חסינותו של העותר נתבקשה בגי� אות� ההתבטאויות שכבר נבחנו ואשר 

' ראו דברי הנשיא א, ובאותה רוח. לא נמצא כי יש בה� כדי למנוע את היבחרותו לכנסת

 :כהנאת ברק בפרש

  
הפורסת את כנפי חופש הביטוי ג� על הביטוי , גישתי זו

תופסת במיוחד לעניי� חופש , בהיותו גזעני' החריג'
הביטוי של מפלגה פוליטית המשתתפת בחיי� 

העותרי� הורשו להשתת- במערכת . הפרלמנטריי�
. למעלה משתי עשרות אלפי� בוחרי� בה�. הבחירות

לאפשר , ברה דמוקרטיתבמסגרתה של ח, כיצד זה נית�
לגו- להשתת- בבחירות א' למנוע ממנו להביע את 

 ?דעותיו לאחר הבחירות
  

כי המתא� בי� עילות הפסילה לבי� עילות שלילת , א� כ�,  מסקנתי היא          

מחד ; ה� מטבע ששני צדדי� לו, והתכלית הרציפה שמתא� זה בא לשרת, החסינות

כדי להקי� עילה לפסול רשימה או מועמד מלהתמודד א� יש במעשה או בביטוי , גיסא

, מיעריכלשונו של הנשיא שמגר בפרשת , אזי יש לכ', א7בהתא� לסעי- , לכנסת

על מה שיכול להחשב על פי "השלכה ישירה : לאמור, "תוצאה טרנסצנדנטית"

המעשה או , ולכ�, "תפיסותינו החוקתיות כמעשה מותר או אסור בתחו� הפרלמנטרי

א� נמצא שלא קמה , ואול� מאיד' גיסא.  לא יבואו בגדר החסינות הענייניתהביטוי

יקשה עלינו להסב ראשינו ממסקנה , עילה מספקת למנוע את אפשרות הבחירה לכנסת

בגי� אות� ההתבטאויות ובשל אות� , והכל, זו בעת שנבוא לבחו� את סוגיית החסינות

מעשה קביעה מראש של מתח� האישור להתמודד בבחירות מקפל בתוכו ל. העילות

פעילות בתו' . אשר איננה מודרת מ� המשטר הדמוקרטי שלנו, פעילות פרלמנטארית
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תיחשב במרבית המקרי� כפעילות המתבצעת , במהל' כהונת הכנסת, אותו מתח�

לא בנקל נית� להוציא מבעד לחלו� את . במילוי התפקיד או למע� מילוי התפקיד

ומנתק , כי א� חורג חבר כנסת מגדר אותו מתח�,  ברי.שהותרה כניסתו בפתח הראשי

 מתנתקת ג� –לבי� הפעילות בפועל , בי� ההצהרות והמטרות שאושרו, את הזיקה

ג� לא , במקרה כזה. הזיקה בי� האישור להתמודד לבי� ההגנה אותה מקנה החסינות

 במידת ושל מחליפו, יהא בשלילת החסינות כדי להרתיע את חבריו של אותו חבר כנסת

כאשר מצוי המתח� כולו על , אכ�. מלפעול במסגרת אותו מתח� מאושר, הצור'

אול� צעד . גבולות המותר עשויה חריגה כלשהי ול7 זעירה להסיר את הגנת החסינות

ההתבטאות דאז היא אותה התבטאות עצמה העומדת . נוס- כזה לא נצעד בענייננו

   .ביסוד האישו� דהיו�

  

כדברי חברתי השופטת , "מרחק רב "–אינני סבור כי קיי� פער ממשי : ש ויודג       .8

 בי� שלילה מראש של הזכות להשתת- בבחירות לבי� שלילת החסינות –חיות 

 לחוק המפלגות 5 אלה שבסעיפי� –חברתי סבורה כי הג� שההסדרי� כול� . העניינית

נועדו להגשמת מטרה  –לחוק החסינות ) 1א(1הכנסת וזה שבסעי- : יסוד�א לחוק7 �ו

הרי שקיי� שוני מהותי בי� השניי� , משותפת ולהגנה על ערכי יסוד משותפי�

חברתי עומדת על חשיבות� הרבה של הזכות לרשו� מפלגה . הראשוני� לבי� השלישי

 זכות שמניעתה פוגעת באופ� בלתי הפי' בזכויות יסוד של –ולהתמודד בבחירות 

שלילת , לשיטתה, לעומת זאת. חר וחופש הביטוי הזכות לבחור ולהיב–קרי , הפרט

 : וכלשונה, החסינות העניינית אינה טומנת בחובה פגיעה כה חמורה

  
עניי� לנו במועמד שכבר נבחר לכנסת ומכה� בה כחבר 

במסגרת תפקידו יש לו אפשרות לנאו� . מ� המניי�
הצעות לסדר היו� , להגיש שאילתות; במליאת הכנסת

ת חבר בוועדות הכנסת ולהצביע על להיו; והצעות חוק
הענקת חסינות עניינית היא החלטה אשר �אי... חוקי�

מעצ� טיבה מצומצמת לנסיבותיו של מקרה קונקרטי 
ואי� בה כדי לשלול , שלגביו מתעוררת שאלת החסינות

מידי חבר הכנסת באופ� גור- את זכויותיו ואת 
 אפשרויות הפעולה והביטוי העומדות לרשותו במסגרת

�הפגיעה בנגרמת לחופש הביטוי של אי... תפקידו
הענקת חסינות עניינית לחבר הכנסת היא פגיעה 

 .לגבי דברי� שכבר נאמרו, בדיעבד
  

  

 : ובהמש' מוסיפה חברתי          
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נית� לומר כי המגבלות , לעניי� המדרג שבו עסקינ�
: א לחוק יסוד7 לחוק המפלגות ובסעי- 5שבסעי- 

 מראש את חופש הביטוי הפוליטי של הכנסת חוסמות
תחולת� של מגבלות אלה לצמצו� , הפרט ולעומת זאת

כולה במתח� �מצויה כל, היקפה של החסינות העניינית
 דהיינו בשלב שבו כבר מימש חבר –שלאחר מעשה 

    ...הכנסת את חופש הביטוי שלו
  

  

א' בפגיעה בדיעבד כי א� אכ� היה מדובר כא� , סבורני.  גישתי שונה          

 לא היה כלל מקו� למוסד החסינות –המצומצמת לנסיבותיו של מקרה קונקרטי 

כל . בשלטו� החוק ובשוויו� בפני החוק, כפי שהסבירו היטב חבַרי, הפוגע, העניינית

מהותו והגיונו של מוסד החסינות נובעי� מ� ההנחה כי העמדה לדי� פלילי של חבר 

 הרבה פגיעה רחבהעלולי� לשאת בחוב� , י במסגרת תפקידובגי� מעשה או ביטו, כנסת

החסינות העניינית באה להבטיח כי חבר הכנסת יוכל למלא את . מכא� ולהבא, יותר

שה� דעותיה� והשקפותיה� של , תפקידו ללא מורא ולבטא את דעותיו והשקפותיו

קידו ולייצג החסינות מיועדת להבטיח כי חבר כנסת יוכל למלא נאמנה את תפ. "בוחריו

ללא חשש וללא , את ציבור בוחריו תו' מת� ביטוי חופשי ומלא לדעותיו ולהשקפותיו

" מורא כי הדבר עלול לעלות לו בהרשעה פלילית או בחיוב כספי אישי בהלי' אזרחי

אשר אינו יכול , חבר הכנסת). "6פסקה , דינה דהיו��דברי חברתי השופטת חיות בפסק(

לא יוכל למלא שליחותו , תוצאות המשפטיות של דבריולהתבטא ללא חשש מפני ה

חירות הוויכוח המדיני דורשת שלא יוש� מחסו� על היכולת ועל כושר ... לבוחר

מדובר ). 207' בעמ, מיעארידברי הנשיא שמגר בפרשת " (הביטוי החופשי של הנבחרי�

 –  מפני האפקט המצנ�החששעל ;  מפני הדיבור החופשיהמחסו�על , אפוא, כא�

 שיחתור תחת כושר� –שפגיעתו תכופות אינה קטנה מזו של האפקט המקפיא מראש 

של ההשפעות , רק הבנה זו. ויכולת� של חברי הכנסת ליטול חלק בויכוח המדיני

יכולה , העתידיות רחבות ההיק- שעלולות לצמוח מהעמדה לדי� של חבר הכנסת

שיוחסה לחסינות " ההחשיבות הקונסטיטוציונית ממדרגה ראשונ"להסביר את 

לבל , לכל הע� אינטרס חיוני מובהק בהמחשת הזכות הזאת"ואת התפיסה כי , העניינית

 255/68פ "דברי הנשיא אגרנט בע" (ידי מא� דהוא�תיפגע פגיעה קטנה או גדולה על

א� יחשוש חבר הכנסת פ� , ואמנ�). 439, 427) 2(ד כב"פ, ב� משה' מדינת ישראל נ

מה תועיל לו , א את השקפותיה� של מפלגתו ושל ציבור בוחריויעמוד לדי� א� יבט

להגיש שאילתות והצעות חוק וליטול חלק , האפשרות לנאו� במליאת הכנסת

 ? בהצבעות
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י מפני� לאותה הלכה שנפסקה בפרשת        .9 לצור' ניתוח טענת "ולפיה , פנחסי חבַר

זו אכ� ". שו� יוכחו כראויאנו יוצאי� מתו' ההנחה כי עובדות כתב האי, החסינות

יש להבטיח כי הפער בי� אמות המידה לבחינת , כאמור, אול� בסופו של יו�, ההלכה

 זכות שמניעתה כפופה לתנאי� קפדניי� ובכלל� דרישה –הזכות להתמודד בבחירות 

 לבי� אמות המידה לבחינת שאלת –" משמעיות�ברורות וחד, משכנעות"לראיות 

וכ' בוודאי ביחס , כ' היו�. מ� המתחייב ממהותו של עניי�לא יהא רחב , החסינות

הרי ג� חברתי השופטת , שאפילו א� תיקו� מבהיר הוא, 29למקרה שארע עובר לתיקו� 

בהיעדר מבחני איזו� ". ככתבו וכלשונו למפרע"חיות מסכימה שאי� לו תחולה 

 יביא לכ' 29 לבי� תיקו� פנחסיעלול להיווצר מצב בו השילוב בי� הלכת , הולמי�

 כגו� העבירה –ששיקול הדעת המנהלי בהגשת כתב אישו� בעבירות מסוימות 

בלא שהנושא יעמוד ,  יכריע את הכ- ג� ביחס לשאלת החסינות–המיוחסת לעותר 

' בעמ, ל"במאמרו הנ, השוו בנבנשתי(אי� זה רצוי שכ' יהא . לביקורת שיפוטית ממשית

א 7כש� שסעי- , ות לקיי� ביקורת שיפוטית לא בא לאיי� את האפשר29תיקו� ). 65

המשפט את האפשרות להפעיל ביקורת שיפוטית �האמור לא שמט מתחת לרגלי בית

   .המביאה בחשבו� את עקרונות היסוד של השיטה

  

) 1א(1המחוקק אמר את דברו בעת שהתקי� את ההוראה הכלולה בסעי- ,  אכ�     .10

 שג� בתיקו� זה אי� כדי להקי� מחסו� בלתי אלא. 29לחוק החסינות במסגרת תיקו� 

שצרי' שתהא איתנה יותר דווקא בעת שמתעוררת , חדיר בפני הביקורת השיפוטית

בית המשפט . צור' דומה הוכר ג� בשיטות אחרות. שאלה הנוגעת לזכויות היסוד

אול� , העליו� האמריקאי סייג בעתו את עוצמת הביקורת השיפוטית על חקיקה כלכלית

 או –כי יתכ� שתהא נטייה גדולה יותר להתערבות , א- כי בזהירות, ש מלכתחילההדגי

 מקו� בו מדובר –יקבע מתח� פעולה צר יותר לחזקת החוקתיות , במילי� אחרות

שעל פניה מצויה בגדר האיסורי� הספציפיי� הנקובי� בתיקוני� לחוקה , בחקיקה

 של footnote 4 �ראו ה(של האד� ובמיוחד אלה הנוגעי� לאסור לפגוע בזכויות היסוד 

). U.S. v. Carolene Products Co., 304 U.S. 144 (1938) בפרשת Stoneהשופט 

את המקרי� שבה� , הביקורת השיפוטית" הדיקות"מבחינת , בית המשפט ש� ייחד

אשר כשלעצמ� אמורי� להיות מחסו� , החקיקה מגבילה את אות� תהליכי� פוליטיי�

או מקו� בו מכוונת החקיקה כנגד דת מסוימת או כנגד , רצויה�בפני חקיקה בלתי

עברה לקדמת הבמה , הערת שוליי� זו פרסה כנפיי�. קבוצת מיעוט נבדלת ופגיעה

ההקפדה על חופש . ושימשה עוג� להיתלות בו בפסיקה מאוחרת הנוגעת לזכויות יסוד

הרי מטבע� של ש, הביטוי נתעצמה ש� כל אימת שנדרשו לו מיעוטי� מבקשי שוויו�
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ההיגיו� שהנחה את בית המשפט . כוחו של הרוב לבטא את השקפותיו רב יותר, דברי�

אותו נייחד לפעולות ) deference(מתח� הכיבוד , אשר לנו.  ברור–העליו� ש� 

 הכוללי� למשל –הרשויות האחרות יביא בחשבו� את עקרונות היסוד החוקתיי� שלנו 

יסתנו באשר לאיזו� בי� כל השיקולי� הצריכי� לעניי�  ואת תפ–ג� את הזכות לקניי� 

' התנועה למע� איכות השלטו� נ 1993/03& "ראו ג� בג(הפעלת הביקורת השיפוטית 

להכיר , מכל מקו�, ראוי).  הנגביפרשת: להל�) (1982) 3(2003על �תק, ראש הממשלה

ל הפרק בחשיבות המיוחדת של הביקורת השיפוטית באות� מקרי� שבה� עומדות ע

כא� חשוב לה לביקורת השיפוטית שתמצה את מלוא כוחה . זכויות היסוד של האד�

יכולת זו תעמוד לה א� תשכיל להימנע מפיזור משאביה המשפטיי� . ויכולתה

 הנגביראו פרשת (מקו� בו מתרחב מתח� הכיבוד , הניזוני� מאמו� הצבור, והחברתיי�

 –ובענייננו , סינות הנוגעת לחופש הביטויובפרט כ' בעת שמדובר בח, כ' בכלל). ל"הנ

ולא ביטוי פוליטי סת� כי א� ביטוי פוליטי של , לא ביטוי סת� כי א� ביטוי פוליטי

החסינות העניינית . ולא חבר הכנסת סת� כי א� נציגה של קבוצת מיעוט, חבר הכנסת

סייה נועדה בראש ובראשונה להבטחת ייצוג� האפקטיבי של הקבוצות השונות באוכלו

ככל האפשר תחת המגבלות של החברה , באופ� שקול� יישמע ולא יודר, בכנסת

מטרה נוספת של החסינות היא להג� ; מ� השיח הציבורי במדינת ישראל, הדמוקרטית

 פנחסיפרשת (על הכנסת ועל חבריה מפני הפרעות והתנכלויות מצד הרשות המבצעת 

 לשמור על ההפרדה בי� ההחלטה יש, בהינת� תכליות אלה). 679�678' בעמ, ל"הנ

 לבי� ההחלטה – החלטה המסורה לסמכותו של היוע& המשפטי –להגיש כתב אישו� 

אי� לגזור מניה וביה שלילת חסינות עניינית מעצ� הגשת . בעניי� החסינות העניינית

אי� בעצ� . פנחסי אפילו לא לאורה של הלכת �כתב האישו� בעבירה המיוחסת לעותר 

אישו� כנגד העותר כדי להקי� מחסו� בפני ביקורת שיפוטית לעניי� הגשת כתב ה

             .גבולות החסינות

  

דינו אמת מידה מאזנת לעניי� יישו� �ומציג בפסק,  חברי הנשיא הול' בדר' זו     .11

החל לשיטתו על מקרי� , עוד בטר� הגיעו למבח� מתח� הסיכו� הטבעי, זאת, 29תיקו� 

, המרחק בי� ראיות משכנעות"קובע הנשיא כי , כ'. דר אותו תיקו�שאינ� באי� בג

לבי� הראיות ) הנדרשות לעניי� הקו האדו� עליו מדברת חברתי(וחד משמעיות , ברורות

איננו רב ) במסגרתו של הלי' פלילי(הנדרשות לצור' שלילתה של החסינות העניינית 

כדי להוביל , בענייננו, ו די בהאמת מידה מאזנת ז). דינו� לפסק5פסקה " (כלל ועיקר

לא קמה עילה סטטוטורית לקבוע שאי� עומדת , 29למסקנה כי ג� בהתחשב בתיקו� 

 . לעותר חסינות עניינית
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בי� אמירת דברי שבח ואהדה לארגו� טרור לבי� , ההבחנה שמתווה הנשיא,  אכ�          

 וזכתה טיביהדי� �קהופיעה כבר בפס, תמיכה ממש במאבקו המזוי� במדינת ישראל

הבחנה זו הכשירה את התמודדותו של העותר בבחירות לכנסת . לתמיכת רוב השופטי�

לא )). טר� פורס� (רשמת העמותות' ב� חורי� נ 1398/04צ "להבחנה דומה ראו ג� בג(

ואול� ככל שיש .  ניקר בלב ספק בעניי� זהטיביוכבר בעניי� , ההבחנה אינה קלה: נכחד

 בפרשת Stoneובלשונו של השופט , לטובת חופש הביטוי" טעותל" מוטב –ספק 

Jones v. Opelika, 316 U.S. 584 (1942): 

  
If this court is to err in evaluating claims that 
freedom of speech, freedom of the press, and 
freedom of religion have been invaded, far better 
that it err in being over protective of these 
precious rights". 

  

  

 כי חומר הראיות אי� בו די כדי לבסס את טיבינמצא בפרשת ,  בסופו של יו�          

פי �על, לאותה מסקנה. לתמיכה במאבק מזוי�, במפורש, עילת הפסלות המייחדת עצמה

�ואני מצטר- למסקנתו, לנוש�ברק ג� בענייננו' הגיע חברי הנשיא א, אותו חומר ראיות

 . זו

  

, לאור מבחני האיזו� שהותוו בפסיקת בית משפט זה,  נותרה השאלה הא�     .12

בהקשר זה רואה אני . מצויי� הדברי� שאמר העותר מחו& לתחו� החסינות העניינית

, אכ�. חשיבות רבה ביותר לעובדה שמדובר בעבירות הנסבות כל כול� על התבטאויות

הזכות לייצוג פוליטי אפקטיבי ,  ובעיקר– שבאה החסינות להגשי� האינטרסי�

העיקרו� בדבר קיו� שוק חופשי של רעיונות ודעות , ולהשתתפות בדיו� הציבורי

 באי� לידי ביטוי בראש ובראשונה כאשר מדובר –והתכלית של קיו� הלי' דמוקרטי 

יבה של החסינות הבעת דעה חופשית היא לב ל. בהתבטאות פוליטית של חבר הכנסת

העוסק בנאומי� מצוי בסיכו� גבוה להיתפס באיסורי� הקשורי� בלשו� הרע . "העניינית

דברי הנשיא " (החסינות העניינית נועדה לית� לו חסינות בתחו� סיכו� זה. או בהסתה

השילוב בי� תחו� הפריסה הרחב של העבירות הקשורות ). ל" הנפנחסיברק בפרשת ' א

ולעיתי� , להשמיע דעתו ברבי�, י� מהות תפקידו של חבר הכנסתוב, בחופש הביטוי

 במיוחד זה המשתיי' –מעמידי� את חבר הכנסת , לחלוק על הרבי� במילי� חריפות

כל אלה .  בסיכו� אינהרנטי של כניסה לתחו� העבירות–לקבוצות מיעוט באוכלוסייה 
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צריכה , ת של ביטוימקו� בו מדובר בעבירו, מלמדי� כי החסינות מפני העמדה לדי�

 .להיות רחבה ביותר

  

 פסק הנשיא כי מתח� הסיכו� הטבעי חל לגבי אות� פעולות שה� פנחסי בעניי�      .13

עד כי קיי� החשש כי א� חבר הכנסת יידרש לית� , כה קשורות ושזורות בתפקידו"... 

צע את הדבר ישפיע במישרי� על יכולתו לב, את הדי� על פעולות בלתי חוקיות אלה

, עבירות הקשורות בביטוי גרידא מצויות). 690' בעמ, ש�" (תפקידיו כחוק ויגביל אות�

עלול הדבר , א� יידרש חבר הכנסת לית� עליה� את הדי�. במתח� הסיכו� הטבעי, ככלל

 .ליצור אפקט צינו� מסוכ�

  

, תאגידכ' למשל לגבי רישו� כוזב במסמכי ,  כאשר מדובר היה בפעילות שונה          

אי� כל "שהרי , נקבע כי אי� הוא נופל בגדר הסיכו� הטבעי של פעילות חבר הכנסת

וחשבונות אלה �שא� תוטל אחריות פלילית על חבר כנסת החות� על דיני�, חשש

�הוא יימנע ממילוי כדי� של דיני�, ומתו' כוונת תרמית, ביודעו שהצהרתו כוזבת

כגו� עבירות , הוא ביחס לעבירות של ביטוילא כ' ). 692' בעמ, ש�" (וחשבונות אלה

, עשוי חבר כנסת, למשל, כ'. של הסתה ואפילו אמירת דברי שבח ואהדה לארגו� טרור

להשמיע דעה לפיה פעולה אלימה , ולאו דווקא חבר כנסת המשתיי' למיעוט הערבי

פוליטיות שקיוו לה� מבצעי �שכוונה כנגד מדינת ישראל הביאה לתוצאות מדיניות

אלא , אמירה כזו איננה חייבת לבוא מתו' הזדהות ע� הפעולה או תמיכה בה. עולההפ

דבריו של . היא עשויה לנבוע מעמדה סובייקטיבית של המתבטא לגבי המציאות

כי א� , אול� החשש הוא. חורגי� על פני הדברי� מגדר אמירה כזו, אי� חולק, העותר

על א- שזו נוגעת בקו הגבול של על א- החומרה שבהתבטאותו ו, לא יתאפשר לעותר

יתר של �יתר וכתוצאה מכ' לצמצו��יביא הדבר לריסו�, לומר דברי� שאמר, החסינות

 . סבורני כי דבריו של העותר מצויי� במתח� הסיכו� הטבעי, לפיכ'. גבולות השיח

  

כי לעותר עומדת , ברק' מצטר- אני למסקנתו של חברי הנשיא א,  סו- דבר          

            .ות עניינית מפני העמדה לדי� בעבירות נשוא האישו� שהוגש נגדוחסינ

  

  ש ו פ ט                                                                                      
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להפו' את הצו , חיות' ברוב דעות וכנגד דעתה החולקת של השופטת א,  הוחלט          

, במוב� זה שההליכי� הפליליי� המתקיימי� כנגד העותר יבוטלו, מוחלטעל תנאי ל

  . ברק' כאמור בפסק דינו של הנשיא א
 

5 1 2 9 3 7 1 

5 4 6 7 8 3 1 3  

 ).01.02.06(ו "תשס,  שבט' ג,   נית� היו�          

  

 
 54678313-11225/03אהר� ברק 

  ש ו פ ט ת                            ש ו פ ט                         ה נ ש י א          
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