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המכון הישראלי לדמוקרטיה
המכון הישראלי לדמוקרטיה הוא מוסד עצמאי א־מפלגתי ,מחקרי ויישומי ,הפועל
בזירה הציבורית הישראלית בתחומי הממשל ,הכלכלה והחברה .יעדיו הם חיזוק
התשתית הערכית והמוסדית של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ,שיפור התפקוד
של מבני הממשל והמשק ,גיבוש דרכים להתמודדות עם אתגרי הביטחון מתוך שמירה
על הערכים הדמוקרטיים וטיפוח שותפות ומכנה משותף אזרחי בחברה הישראלית
רבת הפנים.
לצורך מימוש יעדים אלו חוקרי המכון שוקדים על מחקרים המניחים תשתית רעיונית
ומעשית לדמוקרטיה הישראלית .בעקבותיהם מגובשות המלצות מעשיות לשיפור
התפקוד של המשטר במדינת ישראל ולטיפוח חזון ארוך טווח של תרבות דמוקרטית
נכונה לחברה הישראלית ולמגוון הזהויות שבה .המכון שם לו למטרה לקדם בישראל
שיח ציבורי מבוסס ידע בנושאים שעל סדר היום הלאומי ,ליזום רפורמות מבניות,
פוליטיות וכלכליות ולשמש גוף מייעץ למקבלי ההחלטות ולציבור הרחב.
המכון הישראלי לדמוקרטיה הוא זוכה פרס ישראל לשנת תשס"ט על מפעל חיים —
תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה.
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סדנת שוויון בבחירות
מסמך זה רואה אור בעקבות הדיונים בסדנת שוויון בבחירות .הסדנה – פרי יוזמה של
המכון הישראלי לדמוקרטיה – כינסה בין החודשים אוקטובר  2017ומאי  2018חוקרים מן
האקדמיה ומומחים מהשירות הציבורי לשישה מפגשים ,בהנחיית שני חוקרים מהמכון
הישראלי לדמוקרטיה – ד"ר גיא לוריא וד"ר עופר קניג.
מטרת הסדנה :להשפיע על האסדרה של תחום השוויון בבחירות ,כדי שהבחירות בישראל
יגשימו את עקרון השוויון.
במוקד הדיונים :השוויון באזרחות הפוליטית.
ההצדקה להעמדת נושא זה במוקד :העיסוק המקצועי בו לוקה בחסר למרות החשיבות
העצומה של השוויון האזרחי הפוליטי לתקינותה של השיטה הדמוקרטית.
נדונו שאלות כגון :האם בישראל מתקיים שוויון של ממש בזכות לבחור ולהיבחר; האם
הליכי הבחירות מבטיחים שוויון הזדמנויות; האם המפלגות בישראל נתונות לרמה שווה
של אסדרה?
התקיימו שישה מפגשים:
( )1שוויון ומימון מפלגות
פתחה את הדיון :חנה רותם
( )2תעמולת בחירות בעידן הדיגיטלי
פתחו את הדיון :דן מרידור וד"ר תהילה שוורץ אלטשולר
( )3פעילות של גופים חוץ־מפלגתיים
פתח את הדיון :פרופ' מנחם הופנונג
( )4שוויון בהליכי בחירות מקדימות
פתחו את הדיון :פרופ' גדעון רהט וד"ר עופר קניג
( )5רישום רשימות ופסילתן ,ובאופן כללי יותר – סוגיית האופי הפוליטי־
מפלגתי של ועדת הבחירות המרכזית
פתח את הדיון :עו"ד חסן ג'בארין
( )6נגישות שווה בהליך הבחירה
פתח את הדיון :עו"ד דין ליבנה
השתתפו:
דפנה אבירם־ניצן ,המכון הישראלי לדמוקרטיה
ד"ר ניר אטמור ,המכללה האקדמית צפת
עו"ד ארבל אסטרחן ,היועצת המשפטית של ועדת הכנסת
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אופיר ארז ,משרד מבקר המדינה
ד"ר דנה בלאנדר ,המכון הישראלי לדמוקרטיה
ד"ר גור בליי ,היועץ המשפטי של ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת
עו"ד שחר בן מאיר ,עותר ציבורי בהליכי בחירות
ד"ר יצחק בקר ,משרד מבקר המדינה
עו"ד חסן ג'בארין ,עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל
עו"ד עדי גל ,המכון הישראלי לדמוקרטיה
עו"ד אייל גלובוס ,רשם המפלגות
נמרוד דוויק" ,דרּכנו"
עו"ד איתן הברמן ,היועץ המשפטי של מפלגת הבית היהודי
פרופ' מנחם הופנונג ,האוניברסיטה העברית בירושלים
אבי וידרמן" ,הרוב החדש"
עו"ד אלונה וינוגרד ,המכון הישראלי לדמוקרטיה
עו"ד גלעד וינר ,המכון הישראלי לדמוקרטיה
פרופ' מוחמד ותד ,המכללה האקדמית צפת
אינה זילברגרץ ,מנכ"לית ישראל ביתנו
עו"ד איל זנדברג ,משרד המשפטים
פרופ' (אמריטה) נעמי חזן ,האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר גיא לוריא ,המכון הישראלי לדמוקרטיה
עו"ד דין ליבנה ,היועץ המשפטי של ועדת הבחירות המרכזית
דן מרידור ,שר וחבר כנסת לשעבר
פרופ' קרין נהון ,המרכז הבינתחומי הרצליה
עו"ד סהר פינטו ,היועץ המשפטי של מפלגת כולנו
אופיר פינס פז ,שר וחבר כנסת לשעבר
יוחנן פלסנר ,נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה
אביטל פרידמן ,המכון הישראלי לדמוקרטיה
מיכל צ'רנוביצקי ,נבחרות – נשים חרדיות לייצוג ,שוויון וקול
ד"ר עופר קניג ,המכון הישראלי לדמוקרטיה
פרופ' מרדכי קרמניצר ,המכון הישראלי לדמוקרטיה
פרופ' גדעון רהט ,המכון הישראלי לדמוקרטיה
עו"ד גיא רווה ,היועץ המשפטי של מפלגת יש עתיד
חנה רותם ,משרד מבקר המדינה
ד"ר תהילה שוורץ אלטשולר ,המכון הישראלי לדמוקרטיה
משה שיפמן ,חשב מפלגת דגל התורה
עו"ד מיכל שמואלי ,משרד רשם המפלגות
ד"ר אסף שפירא ,המכון הישראלי לדמוקרטיה
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בשנות ה־ 30של המאה ה־ 20אל מול עליית המפלגות
הפשיסטיות באירופה טבע קרל לוינשטיין את המונח
"דמוקרטיה לוחמנית" .לוינשטיין טען כי פונדמנטליזם

תקציר

דמוקרטי הוביל להתעלמות מן העובדה שהמכניזם של
הדמוקרטיה הוא "הסוס הטרויאני שבאמצעותו אויבי הדמוקרטיה נכנסים לעיר".
לדידו ,כאשר הדמוקרטיה אינה אוסרת על המפלגות הפשיסטיות את השימוש
בכלים דמוקרטיים היא מעניקה להן את ההזדמנות להחריבה.
היום המונח "דמוקרטיה לוחמנית" ,או בגרסתו הישראלית "דמוקרטיה מתגוננת",
הוא מטבע לשון נפוץ בחקיקה ,בפסיקה ובספרות המשפטית .ואולם ,שאלות
בדבר הגבולות הלגיטימיים של דמוקרטיה להגן על עצמה שבים ועולים :מתי
פסילתן של מפלגות ורשימות אכן מגינה על הדמוקרטיה ומתי היא פוגעת בה?
שאלות אלו הן שאלות חוקתיות ראשונות במעלה לכל דמוקרטיה ,ובמסמך
זה אנו מנסים לענות עליהן ,ולו תשובה חלקית ,על ידי בחינת המצב בישראל
והשוואתו למצב במדינות אחרות.
בראשית ימיה של המדינה האפשרות לפסול רשימה מלהתמודד בבחירות לא
הייתה קבועה בחוק־יסוד :הכנסת .פסק דין ירדור (בשנת  )1965קבע כי ניתן
לפסול התמודדות של רשימה בבחירות אם נמצא שהיא חותרת תחת קיומה
של מדינת ישראל .כ־ 20שנה לאחר מכן ,בפרשת ניימן הראשונה נדרש בית
המשפט בשנית לשאלה של פסילת רשימה בלא הוראת חוק מסמיכה .בפסק
הדין נקבע כי הן "כך" מימין והן "הרשימה המתקדמת לשלום" משמאל רשאיות
להתמודד בבחירות לכנסת ה־ .11החלטה זו ,על משמעויותיה הפוליטיות ,אילצה
את המחוקק לתקן את חוק־יסוד :הכנסת על ידי הוספת סעיף 7א .נוסח הסעיף
החדש שהתקבל קבע כי "רשימת מועמדים לא תשתתף בבחירות לכנסת אם יש
במטרותיה או במעשיה ,במפורש או במשתמע ,אחד מאלה )1( :שלילת קיומה
של מדינת ישראל כמדינתו של העם היהודי; ( )2שלילת האופי הדמוקרטי של
המדינה; ( )3הסתה לגזענות" .כן נקבע שסמכות הפסילה תופקד בידי ועדת
הבחירות המרכזית ,המורכבת מנציגי המפלגות בכנסת באופן יחסי לגודלן ,ושעל
החלטותיה יהיה אפשר לערער לבית המשפט העליון.

24/02/2020 14:59:25

021_O.indd 9

10

הצעה לסדר 21

בשנת  2002על רקע תמורות פוליטיות ומאבקי הדמים של האינתיפאדה השנייה
תוקנו עילות הסעיף בארבעה מישורים :עילות הפסילה מטעמי יהדותה של
המדינה ומטעמי היותה דמוקרטית אוחדו; התווספה עילה חדשה – שרשימה
התומכת במאבק מזוין של מדינת אויב או ארגון טרור נגד מדינת ישראל תיפסל;
מועמדים יחידים חשופים לעילות הפסילה; מועמד יצהיר הצהרה לעניין זה .נוסח
הסעיף המתוקן קבע:
(א) רשימת מועמדים לא תשתתף בבחירות לכנסת ולא יהיה אדם
מועמד בבחירות לכנסת ,אם יש במטרותיה של הרשימה או במעשיו של
האדם ,לפי העניין ,במפורש או במשתמע ,אחד מאלה )1( :שלילת קיומה
של המדינה כמדינה יהודית ודמוקרטית; ( )2הסתה לגזענות; ( )3תמיכה
במאבק מזוין ,של מדינת אויב או של ארגון טרור ,נגד מדינת ישראל.
(ב) החלטת ועדת הבחירות המרכזית כי מועמד מנוע מלהשתתף
בבחירות טעונה אישור בית המשפט העליון.
(ג) מועמד יצהיר הצהרה לענין סעיף זה.
(ד) פרטים לענין הדיון בועדת הבחירות המרכזית ובבית המשפט העליון
ולענין הצהרה לפי סעיף קטן (ג) ,ייקבעו בחוק.
בשנת  2008תוקן הסעיף פעם נוספת ,ובסעיף (א )1נקבע" :לעניין סעיף זה ,יראו
מועמד ששהה במדינת אויב שלא כדין בשבע השנים שקדמו למועד הגשת רשימת
המועמדים כמי שיש במעשיו משום תמיכה במאבק מזוין נגד מדינת ישראל ,כל
עוד לא הוכיח אחרת" .בשנת  2017תוקן הסעיף בפעם השלישית והוחלט כי
ברישא של סעיף (א) לאחר "במעשיו של אדם" יבוא "לרבות בהתבטאויותיו".
בבסיס חקיקתו של סעיף 7א ניצבת התפיסה ,המקובלת בדמוקרטיות רבות,
שמי שדוחה את זהותה הדמוקרטית של המדינה או מאיים עליה באמצעים
אלימים אינו רשאי לבקש את השתתפותו כנבחר ציבור בה .תכליתו של הסעיף
היא לאזן בין זכותה של הדמוקרטיה להגן על עצמה ובין הצורך לשמור על זכויות
יסוד ,בהן החופש לבחור ולהיבחר ,חופש ההתאגדות וחופש הביטוי .ואולם ,כפי
שנטען בחיבור זה ,עילות הסעיף ופרשנותן ,קל וחומר בפוליטיקה הישראלית
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העכשווית ,מציבות אתגרים בלתי מבוטלים לדמוקרטיה הישראלית ,ובפרט
לשוויון הפוליטי בין אזרחי ישראל הערבים והיהודים.
לכתחילה הצבת אופייה היהודי של המדינה כתנאי להשתתפות במשחק
הדמוקרטי מעוררת קשיים בציבור הערבי ובקרב נציגיו ,אשר לדידו יהדות
המדינה היא שם קוד לשימור האפליה נגדו ,אולם נדמה כי בצל שלילת זכותם
של הפלסטינים להגדרה עצמית והסיפוח הזוחל של שטחי יהודה ושומרון ,עילת
פסילה זו ,בצד עילת התמיכה במאבק מזוין ,מעוררת קושי של ממש .הציבור
הערבי ונציגיו נאלצים להסיג את צו מצפונם הפוליטי ולהתאים את עמדותיהם
בעניין זהות המדינה לגישת הרוב .גם אם ברוב המוחלט של הפעמים נמנעות
הפסילות על ידי בית המשפט העליון ,החיזיון השגרתי – שבו נציגי ציבור
ערבים נפסלים על ידי ועדת הבחירות המרכזית ומצדיקים את עצמם לפני בית
המשפט ,אשר מותח ביקורת חריפה על עמדתם או פעילותם ,ולבסוף מתיר את
השתתפותם – תורם להטלת דופי בציבור הערבי ונציגיו בעיני הרוב היהודי מחד
גיסא ,ומגביר את הניכור מצד הציבור הערבי מאידך גיסא.
יתר על כן ,סעיף 7א כמנגנון חוקתי מרכזי משמש מקור רעיוני ונורמטיבי למגוון
הצעות חוק וחוקים הפוגעים במעמדה של הדמוקרטיה הישראלית ,ובעיקר
בזכותם של האזרחים הערבים לשוויון .הצעות "חוקי הנאמנות" המגוונות
מבקשות בבסיסן להתנות מעמד פוליטי או אזרחי בתמיכה בזהותה היהודית
של המדינה; "חוק ההדחה" ו"חוק הנכבה" אימצו את עילות הסעיף ,במלואן
או בחלקן ,והציגו אותן כתנאי לחירויות יסוד ,בהן שוויון ,חופש ביטוי וחלוקה
שוויונית של משאבים; "חוק־יסוד :הלאום" מציב את יהדות המדינה כזהותה
הבלעדית ,ובכך מסיג את זהותה הדמוקרטית ופוגע בחירויות ובזכויות יסוד של
המיעוט הערבי .אף שאין לייחס תהליכים אלו אך ורק לסעיף 7א ,ברי כי בעקבות
הסמכות לפסול השתתפות בכנסת התפתחה תפיסה ששיח המתנגד לזהותה
של המדינה הוא חתרני או מעין חתרני ,וגורר יחס שלילי גם במקרים שאינם
קשורים לעצם הפסילה .גישה זו השתקפה עד לפני שנים אחדות אף בגישתו
של שירות הביטחון הכללי ,אשר ראה בהתנגדות לזהותה היהודית של המדינה
חתרנות תחת עצם קיומה המצדיקה את התערבותו .במילים אחרות ,סעיף 7א
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משמש עוגן ומקור השראה להצרת המרחב הדמוקרטי של האזרחים הערבים
ולפגיעה במעמדו של המיעוט הערבי ובדימויו.
בהשוואה בין מדינות דמוקרטיות בעלות מסורות מגוונות עולה כי בעוד ההוראות
המגדירות את התנאים להרחקת מפלגות שונות זו מזו במידת פירוטן וביישומן,
אופיים של החסמים המהותיים דומה .דמוקרטיות אחרות אוסרות השתתפות
של מפלגות המאיימות על ערכיהן הדמוקרטיים ,על ביטחונן או על עצם קיומן
של המדינות ,אך הזירה הפוליטית נותרת פתוחה לפני מפלגות המבקשות לאתגר
באופן בלתי אלים מאפיינים אחרים בזהותן .אכן ,מדינות דמוקרטיות שונות
כוללות בחוקותיהן או במנגנוני יסוד אחרים ערכי זהות פרטיקולריים – יהיו אלה
ערכים דתיים ,לאומיים ,מלוכניים וכיוצא באלה .ואולם ,ערכים פרטיקולריים אלו
אינם משתקפים בהכרח במנגנונים של פסילת מפלגות .מבחינה זו היקף ההגנה
שישראל מעניקה לאופייה היהודי בכל הקשור לפסילת רשימות חריג בהשוואה
למדינות דמוקרטיות אחרות .הגישה המקובלת במרבית המדינות הדמוקרטיות
שנבדקו בחיבור זה היא שקריאה לשינוי חוקתי או אחר ,גם בעניין זהותה של
המדינה ,אינה יכולה להיות עילה לפסילה ,ובלבד שהאמצעים שהמפלגה נוקטת
חוקיים ודמוקרטיים ושהמטרה שהמפלגה מבקשת לקדם מתיישבת עם יסודות
הדמוקרטיה .גישה זו חוזרת בפסיקותיו של בית הדין האירופי לזכויות אדם.
אנו סבורים כי יש לאפשר את שלילת הזכות להיבחר רק במקרים קיצוניים וכי ראוי
להסיר את עילת הפסילה הקשורה בשלילת קיומה של המדינה כמדינה יהודית.
מקרים קיצוניים אלו המצדיקים שלילה של הזכות להיבחר מתקיימים כאשר
עולה חשש סביר לכך שהרשימה או המועמד מבקשים לשלול את עצם קיומה
של מדינת ישראל ,או לסכן את ביטחונה ,לשלול את קיומה כמדינה דמוקרטית
או להסית לגזענות .חברי הכנסת מחויבים להגן על המדינה וערכיה הדמוקרטיים
מפני מי שמנסים לפגוע בהם ,אך אין הם מחויבים להשלים עם זהותה הערכית
הפרטיקולרית .זכותו של העם היהודי לממש את הגדרתו העצמית וריבונותו
בחלק מארץ ישראל מקובלת עלינו ללא סייג .עם זאת ,אין בזכות זו כדי להצדיק
את עילת הפסילה בסעיף 7א.
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גם עילת הפסילה הקשורה בתמיכה במאבק מזוין של ארגון טרור או מדינת אויב
מוטב שתימחק .מכיוון ששימוש באלימות ותמיכה בה חותרים תחת יסודות
הדמוקרטיה ,ובמצבים קיצוניים אף מאיימים על קיומה של המדינה ,אין צורך
בעילה נפרדת .במציאות הקיימת העילה הזאת זוכה לפרשנות פוליטית וציבורית
רחבה ומשמשת אמצעי לניגוח של רשימות ,מועמדים ואישי ציבור ערבים בגין
התבטאויות שצריכות להיות מוגנות על ידי חופש הביטוי ,גם אם יש בהן כדי
לקומם .נוסף על כך ,מכיוון שכל תיקון חוקתי למנגנון הפסילה צריך לעמוד
בנטל הוכחה קפדני ומחמיר של נחיצות ,יעילות ומידתיות אנו מציעים להסיר
גם את התוספת האחרונה ,שלפיה די בהתבטאויותיו של מועמד כדי להביא
לפסילתו.
לבסוף אנו מציעים להעביר את סמכות הפסילה לוועדה בלתי תלויה ולמסור את
הסמכות הסופית לאשר פסילה של רשימה או מועמד לידי בית המשפט העליון.
בכל מקרה ,הן על הוועדה המיועדת והן על בית המשפט לשמור על פרשנות
מצמצמת לעילות הסעיף ולהימנע מרטוריקה פוגענית כלפי מועמד או רשימה
אשר אינם נפסלים.
הינה כי כן ,הצעתנו היא שסעיף 7א יכלול את שלוש העילות האלה :שלילת עצם
קיומה של מדינת ישראל ,או סיכון ביטחונה; שלילת קיומה של מדינת ישראל
כמדינה דמוקרטית; הסתה לגזענות .להשקפתנו ,עם תיקון כזה ההגבלה על
הזכות להיבחר תהיה מידתית וראויה יותר .תיקון כזה יבטל את השימוש בסעיף
כעוגן וכמקור השראה לפגיעות לא מוצדקות בציבור הערבי .חשוב מזה :התיקון
המוצע כאן יממש את זכותם של אזרחי ישראל כולם – רוב ומיעוט כאחד – לפעול
ולהתבטא באופן בטוח ,פתוח ושוויוני ,כמתחייב בחברה דמוקרטית.
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הוראות חוקתיות המתנות או מגבילות את זכות
השתתפותן של רשימות ומפלגות בחיים הפוליטיים
בשם עקרון "הדמוקרטיה המתגוננת" נמצאות במשך

א .מבוא

שנים רבות בליבתו של דיון ציבורי ער במדינות
הדמוקרטיות וזכו לכתיבה ענפה בישראל ובמשפט המשווה .ככלל ,אפשרות
פסילתן של רשימות מעוררת אתגר חוקתי ראשון במעלה ,שעיקרו איזון בין
עקרונות דמוקרטיים וחירויות יסוד ובין זכותה של חברה להגן על ערכיה ועל
עצם קיומה; אלא שנדמה כי איזון זה מורכב במיוחד בישראל.
בישראל מנגנון הפסילה מעוגן בסעיף 7א לחוק־יסוד :הכנסת ,המונה שלוש
עילות לפסילת רשימה או מועמד מהתמודדות בבחירות לכנסת :שלילת קיומה
של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית; הסתה לגזענות; תמיכה במאבק
מזוין ,של מדינת אויב או של ארגון טרור ,נגד מדינת ישראל .התקיימות של אחת
מן העילות הללו תביא לפסילה מהשתתפות באחד המרכיבים החשובים ביותר
של "המשחק הדמוקרטי" – הזכות להיבחר .לכאורה עילות הסעיף משקפות
כהלכה את זהותה של מדינת ישראל כיהודית ודמוקרטית ,אלא שבמבחן הזמן
גדל החשש שעיגון אופייה היהודי של המדינה במנגנון הפסילה הביא לפגיעה
קשה בערכי היסוד של הדמוקרטיה הישראלית לא רק בזירת הבחירות ,כי אם
בזירה הציבורית־פוליטית כולה.
עניינו של חיבור זה אינו בקביעת ערכי היסוד הרצויים של המדינה או בשאלת
אופייה היהודי – נקודת המוצא היא תמיכה באופייה של ישראל כפי שנקבע
בהכרזת העצמאות .עניינו של הנייר אף אינו בקביעה אם מנגנון פסילתן של
רשימות מוצדק כשלעצמו .במסמך זה אנו מבקשים לדון בשתי שאלות ליבה
הכרוכות זו בזו :האם קביעת זהותה היהודית של מדינת ישראל באופן המונע
מראש דיון חופשי בזהות זו היא דרך ראויה להגן על ערכיה כמדינה יהודית
ודמוקרטית? והאם המנגנון הקבוע בסעיף 7א – המאפשר פסילה מוקדמת
על בסיס עילה אידיאולוגית פרטיקולרית אשר אינה טומנת בחובה יסודות של

* חיבור זה מתבסס על מחקר מדיניות קודם :מרדכי קרמניצר פסילת רשימות (נייר עמדה ,59
המכון הישראלי לדמוקרטיה ,)2005 ,וקטעים נבחרים הימנו מופיעים בשנית כאן.

24/02/2020 14:59:25

021_O.indd 15

16

הצעה לסדר 21

אלימות או אי־חוקיות – אינו מנוגד מטבעו לערכים אלו? לעמדתנו ,פסילה על
רקע אידיאולוגי היא אמצעי מוצדק רק כאשר היא מגינה מפני סיכון לקיומה
הפיזי של המדינה ,מפני סיכון למשטרּה הדמוקרטי ומפני הסתה לגזענות ,ויש
להזדקק לאמצעי זה במקרי קיצון בלבד.
ההסדר המוצע בחיבור זה מתבסס על הסדרים קודמים 1.הוא מאוזן ומידתי,
שכן הוא שומר על הערכים והעקרונות של מדינת ישראל כיהודית ודמוקרטית
ובה בעת נמנע מהגבלות חמורות הפוגעות פגיעת יתר בשוויון ,בחופש הביטוי
וההתאגדות או בהשתתפות הפוליטית של האזרחים .הצורך בשינוי חוק היסוד
כפי שיוצע להלן נובע מהפיכתו של סעיף 7א להסדר חוקתי המכרסם בזכותם של
האזרחים הערבים לשוויון אזרחי ,ובפרט בזכות היסוד לבחור ולהיבחר .חשיבות
התיקון נובעת גם מהיות הסעיף אב טיפוס להסדרי חקיקה נוספים ,המצמצמים,
או למצער עלולים לצמצם ,את נוכחותו של המיעוט הערבי במגרש הציבורי־
פוליטי.
פרק (ב) סוקר את המצב החוקתי והמשפטי בישראל בעניין פסילת רשימות
ומועמדים ,את ההצדקות העיוניות האפשריות לפסילה מעין זו ואת הבעייתיות
הכרוכה בפסילה על רקע אידיאולוגי .פרק (ג) מציג תמורות שהתחוללו בשנים
האחרונות בישראל ומצביעות על מגמה גוברת של דחיקת הציבור הערבי מהזירה
הפוליטית לטובת שמירה על אופייה היהודי של המדינה ,באופן ההולם לכאורה

 1נוסף להצעה שפורטה במסגרת מרדכי קרמניצר פסילת רשימות (נייר עמדה  ,59המכון
הישראלי לדמוקרטיה( )2005 ,להלן :קרמניצר פסילת רשימות) ,ההסדר מתבסס על מה
שהוצע במסגרת פרויקט המכון הישראלי לדמוקרטיה :מאיר שמגר חוקה בהסכמה :הצעת
המכון הישראלי לדמוקרטיה ( .)2005שם הוצע לקבוע בס' (60ב) כי רשימה או מועמד
ייפסלו בגין עילה אחת בלבד :סיכון עצם קיומה של מדינת ישראל .אף שלדעתנו הצעה זו
עדיפה על הדין הקיים ,גיבושה התאפשר לנוכח התפשרויות שנועדו להגיע להסכמה רחבה
ככל האפשר ,ולעמדתנו אין זו ההצעה הטובה ביותר האפשרית .כפי שיפורט להלן ,הצעתנו,
המפורטת בנספח א ,היא להוסיף את העילות של שלילת המשטר הדמוקרטי והסתה לגזענות.
הצעתנו החלופית היא שס' 7א(א) יכלול את העילות האלה )1( :סיכון עצם קיומה של מדינת
ישראל ,או ביטחונה; ( )2סיכון קיומה של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית; ( )3הסתה
לגזענות .ההצעה החלופית מצמצמת את סמכות הפסילה בהשוואה ללשון הקיימת היום,
והיא קרובה למדי לפרקטיקה השיפוטית .הסיבה אשר בגינה היא מוצעת כחלופה גרידא
נובעת מן הרצון שלא להתרחק יתר על המידה מלשון חוק היסוד כפי שהיא כיום.
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את סעיף 7א .פרק (ד) מציע מבט משווה על חוקותיהן של מדינות דמוקרטיות
אחרות ,בדגש על קיומם של ההסדרים הקבועים בהן בעניין זהותן של אותן
מדינות ואופן תרגומם למנגנוני פסילה של רשימות ומועמדים .פרק (ה) מציג את
הרפורמה שאנו מציעים ומסכם את הנייר.
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ב .פסילת רשימות
בדין הישראלי

 .1היסטוריה חוקתית
א .פסילת רשימות בדין הישראלי לפני חקיקתו של סעיף 7א לחוק־יסוד :הכנסת
חוק־יסוד :הכנסת בגרסתו המקורית לא כלל הוראה המאפשרת פסילה של
רשימת מועמדים ,אך חרף היעדרה הכיר בית המשפט העליון בסמכותה של
ועדת הבחירות לפסול רשימות .בשנת  ,1965בעניין ירדור 2,אישר בית המשפט
בפעם הראשונה ברוב דעות את החלטתה של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת
השישית לפסול את "רשימת הסוציאליסטים" הערבית מלהתמודד בבחירות
לכנסת .יסוד גישתו של בית המשפט היה שרשימה זו ותנועת אל־ארד ,שלדעתו
זוהתה עימה ,חותרות תחת קיומה של מדינת ישראל 3.לכן ,אף שלא הייתה
הוראת חוק פוזיטיבית אשר הסמיכה באותה שעה את ועדת הבחירות או את בית
המשפט לפסול רשימה מטעמים אלו ,נקבע כי אין לאפשר לרשימה זו להתמודד.
פסיקת בית המשפט התבססה על העיקרון הבלתי כתוב של הדמוקרטיה
המתגוננת ,ש"מדינה אינה חייבת להסכים שיחסלוה וימחקוה מן המפה",

4

 2ע"ב  1/65ירדור נ' ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השישית ,פ"ד יט()1965( 365 )3
(להלן :עניין ירדור).
 3להשקפה ההיסטורית של הפסיקה בעניין תנועת אל–ארד ראו רון חריס "דמוקרטיה
יהודית ופוליטיקה ערבית :תנועת אל–ארד בבית המשפט העליון" פלילים י ( 107התשס"ב).
 4עניין ירדור ,לעיל ה"ש  ,2בעמ'  .390דעת המיעוט הייתה שאין לפסול רשימה בהיעדר
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וקבעה כי בסמכותה של ועדת הבחירות למנוע השתתפות בבחירות של רשימת
מועמדים במקרה של שלילת עצם קיומה של המדינה .ואולם ,הנמקת השופטים
לא הבהירה אם הכוונה היא להגנה על עצם קיומה של המדינה ,או שמא להגנה
על אופייה של המדינה כמדינת העם היהודי.

5

בבחירות לכנסת ה־ 11בשנת  1984נדרש בשנית בית המשפט לבחון את פסילתה
של רשימה ללא הוראת חוק מסמיכה ,בפרשת ניימן הראשונה 6.הפעם התיר בית
המשפט לרשימה "כך" מימין ול"רשימה המתקדמת לשלום" משמאל להשתתף
בבחירות ,חרף החלטתה של ועדת הבחירות המרכזית שיש לפסול אותן .בית
המשפט פסק ברוב דעות כי אין להרחיב את הלכת ירדור מעבר לטענה בדבר
שלילת קיום המדינה ,בהיעדר הוראה חקוקה 7.מאחר שרבים בכנסת נרתעו
מכניסתה של מפלגת "כך" 8,ב־ 1985הוחלט לתקן את חוק־יסוד :הכנסת על ידי
הוספת סעיף 7א.

בסיס חוקי לכך .לפרשנות ראו ברק מדינה "ארבעים שנה להלכת ירדור :שלטון החוק,
משפט הטבע וגבולות השיח הלגיטימי במדינה יהודית ודמוקרטית" מחקרי משפט כב 327
(התשס"ו) (להלן :מדינה "ארבעים שנה להלכת ירדור").
 5לדברי עוז–זלצברגר וזלצברגר ,הגנה על הדמוקרטיה התחלפה אצל שופטי בית המשפט
העליון בהגנה על הציונות .פניה עוז–זלצברגר ועלי זלצברגר "המסורת הגרמנית של בית
המשפט העליון בישראל" עיוני משפט כא ( 281 ,259התשנ"ח).
 6ע"ב  2/84ניימן נ' יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת האחת–עשרה ,פ"ד לט(225 )2
(( )1985להלן :פרשת ניימן הראשונה).
 7שם ,בעמ' .246
 8ראו למשל את דבריו של חבר הכנסת חיים רמון" :חוק–יסוד :הכנסת [ ]...הוא אחד
החוקים הפרובלמטיים ביותר שהכנסת נדרשה לדון בהם ,והלוואי שלא היינו נזקקים
לדון בחוק כה בעייתי ]...[ .מדי שנה מספר התומכים בדעות גזעניות ,פאשיסטיות ואנטי–
דמוקרטיות הולך וגדל — אתה מגיע למסקנה שאין ברירה אלא לנקוט צעדים תחיקתיים
נגד התופעה הזאת" .פרוטוקול ישיבה מס'  105של הכנסת ה– .)2.7.1985( 3256 ,11ראו
גם את דבריו של אליעזר קולס ,יושב ראש ועדת החוקה ,חוק ומשפט" :אדוני היושב–ראש,
כפי שאמרתי בראשית דברי ,היוזמה לחקיקת חוק זה באה בלחץ הנסיבות .הדבר המציק
לכולנו ,המטריד אותנו וזועק לתיקונו הוא תופעת הכהניזם .דומני שלא אטעה אם אומר,
שכולנו סולדים מתופעה זו והבית כולו מאוחד בהוקעתה .בטוח אני שעם קבלתו של חוק זה
בכנסת שוב לא תהיה דריסת רגל לרשימת 'כך' ולדומות לה" .פרוטוקול ישיבה מס'  118של
הכנסת ה–.)31.7.1985( 3899 ,11
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ב .פסילת רשימות בדין הישראלי לאחר חקיקתו של סעיף 7א לחוק־יסוד :הכנסת
הנוסח המקורי אשר הציעה הממשלה קבע כי תיאסר השתתפות בבחירות
של רשימה הדוגלת ב"שלילת קיומה של המדינה כאמור בהכרזה על הקמת
מדינת ישראל" 9.אלא שנוסח זה לא התקבל ,והועדפה הקביעה שאין לאפשר
לרשימה להשתתף בבחירות אם היא שוללת את קיומה של המדינה כ"מדינתו
של העם היהודי" 10,מתוך הבחנה בין עילה זו לבין העילה שעניינה שלילת אופייה
הדמוקרטי של המדינה 11.הנוסח לבסוף קבע כך:
רשימת מועמדים לא תשתתף בבחירות לכנסת אם יש במטרותיה או
במעשיה ,במפורש או במשתמע ,אחד מאלה )1( :שלילת קיומה של
מדינת ישראל כמדינתו של העם היהודי; ( )2שלילת האופי הדמוקרטי
של המדינה; ( )3הסתה לגזענות.

12

עוד נקבע בחוק כי סמכות הפסילה תופקד בידי ועדת הבחירות המרכזית,
המורכבת מנציגי המפלגות בכנסת ,בראשה יעמוד שופט בית המשפט העליון,
ועל החלטות הוועדה (לאשר או לפסול) יהיה אפשר לערער בבית המשפט

 9פרוטוקול ישיבה מס'  108של הכנסת ה–.)9.7.1985( 3360 ,11
 10לביקורת על החלטה זו ראו אמנון רובינשטיין ורענן הר זהב פירוש לחוקי היסוד ־
חוק–יסוד :הכנסת ( 60—59יצחק זמיר עורך.)1993 ,
 11ראו פרוטוקול ישיבה מס'  64של ועדת החוקה ,חוק ומשפט ( ,)16.7.1985ופרוטוקול
ישיבה מס'  67של ועדת החוקה ,חוק ומשפט ( .)23.7.1985לקריאה נוספת ראו אמנון
רובינשטיין וברק מדינה המשפט הקונסטיטוציוני של מדינת ישראל כרך ב :רשויות השלטון
ואזרחות ( 590—589מהדורה שישית.)2005 ,
 12חוק–יסוד :הכנסת (תיקון מס'  )9התשמ"ה .1985-לדיון בס' 7א האמור בנוסחו דאז
ראו אריאל בנדור "זכות המועמדות בבחירות לכנסת" משפטים יח ( 269התשמ"ח) .נוסח
העילות אומץ בחקיקה נוספת :עם חקיקת חוק המפלגות ,התשנ"ב ,1992-הועברו מגבלות
ההתמודדות לכנסת גם לרישום מפלגות (ס'  5לחוק) אך בנוסח אשר הלם את חוקי היסוד
האחרים ,והעילה הראשונה קבעה כי לא תירשם מפלגה השוללת את קיומה של מדינת ישראל
כמדינה יהודית ודמוקרטית; המסיתה לגזענות; או אם ישנו יסוד סביר למסקנה שהמפלגה
תשמש מסווה לפעולות בלתי חוקיות (להלן :חוק המפלגות) .ב– 1998הורחבו ההגבלות
שבס' 7א והוחלו גם על הרמה המקומית ,על ידי תיקון ס'  39לחוק הרשויות המקומיות
(בחירות) ,התשכ"ה.1965-
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העליון 13.ואכן ,זמן קצר לאחר מכן ,על בסיס הסעיף החדש ,נפסלה רשימת
"כך" בפרשת ניימן השנייה בבחירות  14,1988ושוב בבחירות  15.1992מנגד הוחלט
לדחות ערעור על החלטתה של ועדת הבחירות המרכזית לאשר את השתתפותה
של "הרשימה המתקדמת לשלום" בבחירות לכנסת ה־.12

16

בשנת  ,2002על רקע תמורות פוליטיות ומאבק דמים ,תוקן סעיף 7א לחוק־יסוד:
הכנסת בארבעה מישורים 17:עילות הפסילה מטעמי יהדותה של המדינה והיותה
דמוקרטית אוחדו ברוח הנוסח המופיע בחוקי היסוד של  18;1992התווספה עילה
חדשה לפסילה ולפיה רשימה התומכת במאבק מזוין של מדינת אויב או ארגון

 13ס'  64—63לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב] ,התשכ"ט( 1969-להלן :חוק הבחירות).
 14ע"ב  1/88ניימן נ' יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השתים–עשרה ,פ"ד מב()4
( )1988( 177להלן :פרשת ניימן השנייה).
 15ע"ב  2805/92רשימת כך נ' יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השלוש–עשרה ,תק-
על ( )1992( 1587 )2(92להלן :עניין כך) .ראו גם פסילת ממשיכתה של תנועת "כך" ,תנועת
"כהנא חי" :ע"ב  2858/92מובשוביץ נ' יו"ר ועדת הבחירות לכנסת השלוש–עשרה ,פ"ד
מו(( )1992( 541 )3להלן :עניין מובשוביץ).
 16ע"ב  2/88בן שלום נ' יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השתים–עשרה ,פ"ד מג()4
( )1989( 221להלן :עניין בן שלום).
 17חוק–יסוד :הכנסת (תיקון מס'  ,)35התשס"ב .2002-התיקון נולד על רקע פריצת
האינתיפאדה השנייה בתום שנת  2000ובחירתו של אריאל שרון בבחירה ישירה לראשות
הממשלה בשנת  .2001כשנה לאחר מכן הצהיר חבר הכנסת ישראל כץ יוזם התיקון" :היום,
רבותי חברי הכנסת ,הכנסת בנתה חומת מגן לחיזוק הדמוקרטיה הישראלית ולביצורה.
היום נעשתה הדמוקרטיה הישראלית חזקה יותר .היא עשתה צעד חשוב לביצור מעמדה נגד
מי שקם עליה מבית ומנסה להשתמש בכלים שהיא נותנת כדי להרוס אותה מבפנים .סדרת
התבטאויות בלתי פוסקות של חברי כנסת ערבים בבית הזה ,לא כולם ,אבל רבים מדי
[ ]...ותמיכתם הבלתי מסויגת בכל סוגי הטרור הרצחניים ,היא שהובילה לחקיקת החוק".
פרוטוקול ישיבה מס'  305של הכנסת ה–.)15.5.2002( 132—131 ,15
 18הצירוף "מדינה יהודית" החליף את הצירוף "מדינת העם היהודי" ,כאמור במגילת
העצמאות .להדגמת עמדה הרואה הבדל בין המושגים ראו את דבריו של חיים הנגבי (בשעה
שהיה מועמד מטעם הרשימה המתקדמת לשלום) כפי שהיא מובאת בעניין בן שלום ,לעיל
ה"ש  ,16בעמ'  .236להרחבת הקריאה על הדיון שהתפתח בעקבות הוספת הצירוף "מדינה
יהודית ודמוקרטית" ראו למשל מדינה יהודית ודמוקרטית :קובץ מאמרים (דפנה ברק–ארז
עורכת ;)1996 ,מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית :רב שיח ומקורות נלווים (רון
מרגולין עורך ,התשנ"ט).
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טרור נגד מדינת ישראל – תיפסל מועמדותה; 19גם מועמדים בודדים חשופים
לעילות הפסילה ,ובלבד שהדבר יאושר על ידי בית המשפט העליון; מועמד יצהיר
הצהרה בעניין סעיף זה:

20

(א)

רשימת מועמדים לא תשתתף בבחירות לכנסת ולא יהיה אדם
מועמד בבחירות לכנסת ,אם יש במטרותיה של הרשימה או
במעשיו של האדם ,לפי העניין ,במפורש או במשתמע ,אחד מאלה:
( )1שלילת קיומה של המדינה כמדינה יהודית ודמוקרטית; ()2
הסתה לגזענות; ( )3תמיכה במאבק מזוין ,של מדינת אויב או של
ארגון טרור ,נגד מדינת ישראל.

(ב)

החלטת ועדת הבחירות המרכזית כי מועמד מנוע מלהשתתף
בבחירות טעונה אישור בית המשפט העליון.

(ג)

מועמד יצהיר הצהרה לענין סעיף זה.

(ד)

פרטים לענין הדיון בועדת הבחירות המרכזית ובבית המשפט
העליון ולענין הצהרה לפי סעיף קטן (ג) ,ייקבעו בחוק.

זמן קצר לאחר מכן ,ערב הבחירות לכנסת ה־ ,16דן בית המשפט העליון בתיקון
בעניין בשארה – שם נפסק ברוב דעות נגד פסילתה של רשימת בל"ד הערבית,
נגד פסילתם של חברי הכנסת עזמי בשארה ואחמד טיבי ,ונגד פסילתו של ברוך

 19הרקע להוספת העילה היה דברי התמיכה במאבק של ארגון חיזבאללה כנגד מדינת
ישראל ובהתנגדות הפלסטינית לכיבוש שיוחסו לחבר הכנסת עזמי בשארה בנאום שנשא
בסוריה .ראו פרוטוקול ישיבה מס'  242של הכנסת ה–.)5.11.2001( 114 ,15
 20בס' (57ט )1לחוק הבחירות נוספה הדרישה שכל מועמד יצהיר על התחייבותו "לשמור
אמונים למדינת ישראל ולהימנע מלפעול בניגוד לעקרונות סעיף 7א לחוק–יסוד :הכנסת".
במקביל התווסף ס' 63א לחוק הבחירות אשר קבע הוראות הנוגעות לפסילתו של מועמד
יחיד .כמו כן ,תוקן חוק חסינות חברי הכנסת ,זכויותיהם וחובותיהם (תיקון מס' ,29
התשס"ב( )2002-להלן :חוק חסינות חברי הכנסת) ,ונקבע כי החסינות (המהותית) של
חבר כנסת לא תחול על מעשים או התבטאויות שאינם אקראיים ויש בהם משום שלילת
קיומה של מדינת ישראל כמדינתו של העם היהודי ,שלילת אופייה הדמוקרטי של המדינה,
הסתה לגזענות בשל צבע או השתייכות לגזע או למוצא לאומי–אתני ,תמיכה במאבק מזוין
של מדינת אויב או במעשי טרור נגד מדינת ישראל או נגד יהודים או ערבים בשל היותם
יהודים או ערבים ,בארץ או בחוץ לארץ.
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מרזל ,ראש תנועת "כך" 21.בפסק הדין הניח הנשיא ברק את התשתית הפרשנית
לסעיף 7א ,וקבע כי הואיל והזכות להיבחר היא זכות חוקתית מן המעלה
הראשונה יש ליישם את הוראותיו של הסעיף כך שהמגבלות על הזכות יהיו
מינימליות ויגנו אך על האינטרסים החיוניים ביותר .בהתאם ניסח הנשיא אמות
מידה פרשניות ליישום הסעיף :ראשית ,יש לבחון את המאפיינים הדומיננטיים
והמרכזיים של המועמד או של הרשימה ולא את ההיבטים השוליים שלהם; שנית,
יש לבחון את המטרות והמעשים הנלמדים מהצהרות מפורשות או ממסקנות
מסתברות המשתמעות באופן חד־משמעי; שלישית ,יש לוודא כי אין מדובר
בשאיפות תאורטיות בלבד ,אלא בשאיפות הנתמכות בפעילויות חוזרות ונשנות
לשם מימושן; לבסוף ,על הראיות לכל אלה להיות משכנעות ,ברורות וחד־
משמעיות.

22

עוד סוגיה שעלתה לדיון בעניין בשארה הייתה אם כחלק ממכלול הדרישות שעל
הוועדה לבחון בטרם ההחלטה על פסילת רשימה ראוי לקבוע מבחן הסתברותי
באשר לפוטנציאל התגשמותן של העילות הקבועות בחוק .בנושא זה נחלקו
השופטים ,והסוגיה נותרה עד היום בצריך עיון.

23

בשנת  2008התקבל תיקון מס' ( 39מועמד ששהה במדינת אויב שלא כדין),
ובסעיף 7א(א )1לחוק נקבע כי "לעניין סעיף זה ,יראו מועמד ששהה במדינת
אויב שלא כדין בשבע השנים שקדמו למועד הגשת רשימת המועמדים כמי
שיש במעשיו משום תמיכה במאבק מזוין נגד מדינת ישראל ,כל עוד לא הוכיח

 21א"ב  11280/02ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השש–עשרה נ' ח"כ טיבי ,פ"ד נז(1)4
(( )2003להלן :עניין בשארה).
22

שם ,בעמ' .18

 23השאלה אם לשלב מבחן הסתברותי בפסילת רשימות עלתה כבר בעניין ירדור ,שם סבר
השופט חיים כהן כי אין לפסול רשימה אלא כדי למנוע "סכנה ממשית ,ברורה ומידית"
לקיומה של המדינה ,אך דעת הרוב לא התייחסה כלל לשאלה זו .ראו עניין ירדור ,לעיל
ה"ש  ,2בעמ'  .381לדיון ביחסו של בית המשפט למבחן ההסתברותי עד עניין בשארה ראו
קרמניצר פסילת רשימות ,לעיל ה"ש  ,1בעמ' .71—67

24/02/2020 14:59:25

021_O.indd 23

24

הצעה לסדר 21

אחרת" 24.תיקון זה הרחיב אפוא את תחולת העילה השלישית בסעיף 7א .מאז
נדרש בית המשפט להכריע בחמש פרשות פסילה נוספות.

25

עניין בל"ד נסב סביב ערעוריהן של רשימת רע"מ־תע"ל ורשימת בל"ד על החלטת
ועדת הבחירות המרכזית לפסול את הרשימות הערביות מלהשתתף בבחירות
לכנסת ה־ .18בית המשפט החליט פה אחד לקבל את ערעורה של רע"מ־תע"ל,
וכן הוחלט ,ברוב דעות ,כנגד דעתו החולקת של השופט אדמונד לוי ,לקבל את
ערעורה של בל"ד 26.בפרשת זועבי הראשונה התבקש בית המשפט לאשר את
החלטתה של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה־ 19ולמנוע את השתתפותה של
חברת הכנסת חנין זועבי בבחירות לכנסת מטעם רשימת בל"ד ,אולם בית המשפט
החליט פה אחד שלא לאשר את הבקשה 27.בפרשת זועבי השנייה התבקש בית
המשפט לאשר את החלטותיה של ועדת הבחירות שמרזל וחברת הכנסת זועבי

 24חוק–יסוד :הכנסת (תיקון מס'  ,)39התשס"ח .2008-התיקון ,על סמך דברי ההסבר
שהוצגו ,נולד על רקע ביקורים של חברי כנסת ערבים במדינות אויב בלא היתר ,ובפרט
ביקורו של חבר הכנסת אחמד טיבי בסוריה .לשאלת קיומו של קשר לוגי בין עצם שהותו
של אדם במדינת אויב ובין תמיכתו במאבק מזוין נגד מדינת ישראל התייחס חבר הכנסת
דב חנין כאשר אמר" :מי ששהה במדינת אויב שלא כדין ,הוא שווה למי שתומך במאבק
מזוין נגד מדינת ישראל? זה אבסורד .זו הזניה של החוק ,זו הזניה של מושגים .זה
כמו לומר :מי ששהה במדינת אויב ,כמוהו כמי שגנב .מה הקשר? [ ]...בואו לא נעצום את
עינינו .הרי ביחס למי החוק הזה מדבר? החוק הזה מדבר ביחס לאזרחי ישראל הערבים.
אזרחי ישראל הערבים שבמקרים רבים יש להם קרובי משפחה שגרים במדינות אויב [.]...
החוק הזה מטרתו לגרום לכך שחלק מהנבחרים הערבים בכנסת לא יוכלו להמשיך להיות
חברי הכנסת .החוק הזה מטרתו לגרום לכך שאזרחי ישראל הערבים יודרו ויוצאו החוצה
מהפוליטיקה הישראלית — זאת המטרה" .פרוטוקול ישיבה מס'  248של הכנסת ה–,17
.)23.6.2008( 51—50
 25בפרשות אלו (אשר יידונו להלן) לא נדרש בית המשפט לתיקון מס'  .39בקשות פסילה
אשר נסמכו על הסעיף הובאו לפתחו של בית המשפט רק בע"ב  561/09בל"ד — המפלגה
הלאומית הדמוקרטית נ' ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה–( 18פורסם בנבו)7.3.2011 ,
(להלן :עניין בל"ד) ,שם דחתה הנשיאה ביניש את תחולת סעיף החוק מכיוון שהאירועים
שהתבססה עליהם הבקשה היו מוקדמים למועד התיקון ולכן הוא לא חל עליהם (שם,
בעמ' .)15
26

שם ,בעמ' .31—28

 27א"ב  9255/12ועדת הבחירות המרכזית לכנסת התשע–עשרה נ' זועבי (פורסם בנבו,
( )20.8.2013להלן :פרשת זועבי הראשונה).
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מנועים מלהשתתף לבחירות הכנסת ה־ .20גם במקרה זה הוחלט ברוב דעות
שלא לאשר את החלטות הוועדה ,כנגד דעתו החולקת של המשנה לנשיאה
רובינשטיין 28.בפרשה זו נחלקו השופטים באשר לאופן שבו יש לפרש את התיבה
"במעשיו של האדם" המופיעה בסיפא של סעיף 7א(א) .בעוד השופט מלצר
סבר כי יש לפרש "מעשים" באופן צר ,אשר אינו כולל התבטאויות ,מלבד מקרים
קיצוניים 29,המשנה לנשיאה רובינשטיין חלק עליו וסבר כי אין לקבל את הפער
שבין מעשה להתבטאות ,שכן לדבריו "דיבור הוא מעשה והסתה היא מעשה".

30

מחלוקת זו לא נעלמה מעיני המחוקק ,ובשנת  2017תוקן סעיף 7א 31,ונקבע כי
בסעיף 7א(א) ברישא ,אחרי "במעשיו של אדם" יבוא "לרבות בהתבטאויותיו".

32

סבב הפסילות הבא התקיים במסגרת הבחירות לכנסת ה־ ,21ונדונו בו החלטות
אחדות של ועדת הבחירות המרכזית .ועדת הבחירות החליטה לפסול את
מועמדותו של עופר כסיף מטעם רשימת חד"ש־תע"ל מכוח סעיפים 7א(א)()1
ו־7א(א)( ,)3אלא שבית המשפט העליון קבע כי אין לאשר את ההחלטה (ברוב
דעות ,כנגד דעתו החולקת של השופט מינץ) .עוד קבעה הוועדה כי יש לפסול
את מועמדותה של רשימת רע"מ־בל"ד מכוח אותם סעיפים ,אך בית המשפט
החליט (כנגד דעתו החולקת של השופט מינץ) שגם בעניינה לא התקיימו העילות
שבסעיפים 7א(א)( )1ו־7א(א)( )3והורה לקבל את ערעורה של הרשימה ולהתיר
את מועמדותה .בנוסף קבע בית המשפט כי יש לדחות הן את הערעור שהוגש
נגד החלטת ועדת הבחירות המרכזית לאשר את השתתפותה של רשימת

 28א"ב  1095/15ועדת הבחירות המרכזית לכנסת העשרים נ' זועבי (פורסם בנבו,
( )10.12.2015להלן :פרשת זועבי השנייה).
29

שם ,השופט מלצר ,בעמ' .41—39

 30שם ,המשנה לנשיאה רובינשטיין ,בעמ' .90—87
 31חוק–יסוד :הכנסת (תיקון מס'  ,)46התשע"ז.2017-
 32על הקשר שבין הצעת החוק ובין המחלוקת של המשנה לנשיאה רובינשטיין ודעת הרוב
ראו פרוטוקול ישיבה מס'  309של ועדת החוקה ,חוק ומשפט ,הכנסת ה–.)4.1.2017( 5 ,20
שם טען נציג משרד המשפטים כי קבלת התיקון לא תשנה את המצב המשפטי הקיים ,שכן
העמדה הרווחת בפסיקה היא ממילא לראות התבטאויות בגדרי מעשים (ראו גם עמדתו של
נציג היועץ המשפטי לכנסת ,עמ'  .)34-33לדעתנו אפשר להתווכח עם עמדה זו ,וישנו
בסיס לעמדתו של השופט מלצר .ראו בהרחבה בפרק ה 3להלן.
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חד"ש־תע"ל (פה אחד) והן את הערעור על אישור מועמדותו של איתמר בן גביר
מהרשימה" ,עוצמה יהודית" .מנגד ,נקבע ברוב דעות (כנגד דעתו החולקת של
השופט סולברג) ,בהתאם להמלצת היועץ המשפטי לממשלה ,כי טעתה הוועדה
כאשר אישרה את מועמדותו של מיכאל בן ארי (גם הוא מ"עוצמה יהודית") – שכן
בעניינו התקיימה העילה המנויה בסעיף 7א(א)( ,)2הסתה לגזענות – וזו הפעם
הראשונה שבה נחסמה דרכו של מועמד יחיד להתמודד בבחירות.

33

לאחר שלא עלה בידיו של חבר הכנסת בנימין נתניהו להרכיב את הממשלה,
כחודש אחד בלבד לאחר שהושבעה ,התפזרה הכנסת ה־ ,21והוכרזו בחירות
חדשות .ועדת הבחירות נדרשה לדון בחמש בקשות פסילה חדשות לקראת
הבחירות לכנסת ה־ :22הרשימה המשותפת (הרשימה המאוחדת של מפלגות
חד"ש ,תע"ל ,רע"מ ובל"ד) ורשימת "עוצמה יהודית" ושלושה מחבריה – בן ציון
גופשטיין ,ברוך מרזל ואיתמר בן גביר .בקשות אלה נדחו על ידי ועדת הבחירות,
וערעורים על החלטותיה הוגשו לבית המשפט העליון 34,אשר דחה (פה אחד) את
הערעורים הנוגעים לרשימה המשותפת ,ל"עוצמה יהודית" ולבן גביר ,אך מאידך
גיסא קיבל (פה אחד) את הערעור הנוגע למועמדותו של גופשטיין ,וכן קיבל
(כנגד דעתו החולקת של השופט סולברג) את הערעור על אישור מועמדותו של
מרזל .כמו בעניין חברם לרשימה ,בן ארי ,גם בעניינם של גופשטיין ומרזל נקבע כי
ישנה מסה קריטית של ראיות המעידה על כך שהשניים מסיתים לגזענות באופן
העולה לכדי התממשות עילת הפסילה הקבועה בסעיף 7א(.)2

35

 33א"ב  1806/19ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה– 21נ' כסיף (פורסם בנבו,
( )18.7.2019להלן :עניין כסיף) .לעמדות היועץ המשפטי לממשלה במלואן ראו באתר ועדת
הבחירות המרכזית לכנסת ה–.21
 34יוער כי ועדת הבחירות דנה גם בבקשה לפסילתה של "יש עתיד" ולחלופין "כחול לבן"
אך גם בקשה זו נדחתה ,אלא שעליה לא הוגש ערעור לבית המשפט העליון.
 35ע"ב  5487/19סגל נ' בן גביר (פורסם בנבו( )25.8.2019 ,להלן :עניין סגל).
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 .2ניתוח הוראות סעיף 7א לחוק־יסוד :הכנסת
בראי הפסיקה
א .שלילת קיום המדינה
את הוראות סעיף 7א(א)( )1אפשר לקרוא כמציינות עילת פסילה אחת ("שלילת
קיומה של המדינה כמדינה יהודית ודמוקרטית" כמושג יחיד עצמאי) או כמציינות
שלוש עילות נפרדות (שלילה של קיום המדינה ,של קיומה כמדינה יהודית ,של
קיומה כמדינה דמוקרטית) ,שדי באחת מהן להביא לפסילתה של רשימה .בעניין
איזקסון ,אשר בחן ערעור על רישום "המפלגה הערבית לשינוי" על ידי רשם
המפלגות ,השופט חשין מצא כי קיימות שלוש עילות נפרדות ,ולדידו שלילת
קיומה של המדינה משמעה "להביא את הקץ על המדינה".

36

לעומתו בעניין

בשארה הנשיא ברק סבר כי ישנה עילה אחת המורכבת משני מרכיבים :יהודית
ודמוקרטית 37.במחלוקת תאורטית זו נראה כי גישתו של ברק גברה ,שכן בפסקי
הדין שלאחר עניין בשארה דן בית המשפט בשני מרכיבים בלבד – שלילת קיומה
של המדינה כיהודית ,ושלילתה כמדינה דמוקרטית.

ב .שלילת אופייה היהודי של המדינה
הוראות סעיף 7א אינן כוללות הגדרה של "מדינה יהודית" ,וגם פסקי הדין
בסוגיית הפסילה לא הציגו עד עניין בשארה הגדרה מקיפה למושג זה.

38

 36רע"א  2316/96איזקסון נ' רשם המפלגות ,פ"ד נ(( )1996( 541 ,529 )2להלן :עניין
איזקסון)( .השופט חשין מנתח את עילת הפסילה אשר בס'  )1(5לחוק המפלגות ,אשר לימים
תהפוך לעילת הפסילה בסעיף 7א(א)(.))1
 37עניין בשארה ,לעיל ה"ש  ,21בעמ' .19
 38ראו למשל את דבריו של השופט חשין" :אכן ,ענייננו הוא אך בבדיקה אם מטרותיה של
המשיבה עשויות לעלות בקנה–אחד עם היותה של מדינת ישראל 'מדינה יהודית' ,ולעניין
זה אין אנו נצרכים להקיף את הביטוי 'מדינה יהודית' סביב–סביב" (עניין איזקסון ,לעיל
ה"ש  ,36בעמ'  .)549—548וראו את דברי השופט לוין" :מתוך מגמה שלא להיגרר להגדרות
אידיאולוגיות מיותרות ,אלא שהדבר דרוש לצורך הכרעה במקרה שלפנינו ,מוכן אני
לקבל בנושא שלפנינו הגדרת מינימום ,שאך היא דרושה במקרה שלפנינו שאחד ממושכלות
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בעניין בשארה ביקש הנשיא ברק ליתן הגדרה מקיפה יותר ,וקבע כי רק פגיעה
במאפיינים "הגרעיניים"" ,המינימליים" ,של מדינת ישראל כמדינה יהודית יקימו
עילה לפסילתה של רשימה מלהשתתף בבחירות:
מהם אפוא המאפיינים "הגרעיניים" המעצבים את הגדרת המינימום
של היות מדינת ישראל מדינה יהודית? [ ]...זכותו של כל יהודי לעלות
למדינת ישראל ,שהיהודים יהוו בה רוב; עברית היא שפתה הרשמית
המרכזית של המדינה ,ועיקר חגיה וסמליה משקפים את תקומתו
הלאומית של העם היהודי; מורשת ישראל היא מרכיב מרכזי במורשתה
הדתית והתרבותית .רשימת מועמדים או מועמד לא ישתתפו בבחירות
אם ביטולם או שלילתם של מאפיינים אלה היא מרכזית ודומיננטית
בשאיפותיהם ופעולותיהם ,והם פועלים נמרצות להגשמת שאיפות אלה,
וניתן להוכיח כל זאת בראיות משכנעות ,ברורות וחד משמעיות.

39

כמו כן בעניין בשארה נקט הנשיא ברק גישה שלפיה אין כל סתירה בין המושג
"מדינת כל אזרחיה" ובין היותה מדינה יהודית .לדבריו ,הכרה בהיבט המורשתי
והציוני בתוך תחומי המדינה ,כמו גם חוק השבות ,אינם נוגדים את תפיסת היסוד
של "מדינת כל אזרחיה" .אלא שלדעתו אפשר להעניק פרשנויות אחדות למושג
זה :אם הכוונה היא לשוויון בין אזרחי ישראל ,לא מתקיימת עילת הפסילה,

40

היסוד של המדינה הוא קיום של רוב של יהודים בה ,מתן העדפה ליהודים על פני אחרים
לשוב לארצם וקיום זיקת גומלין בין המדינה לבין יהודי התפוצות ,הכל ברוחה של מגילת
העצמאות" (עניין בן שלום ,לעיל ה"ש  ,16בעמ'  .)249המשנה לנשיא אלון בעניין בן שלום
דן במהותה של "מדינת העם היהודי" ובמשמעויותיה המשפטיות ,אך ציין כי מלבד התנגדות
לחוק השבות אין בהתנגדות להוראות משפטיות אחרות כדי להביא לפסילה .שם ,בעמ' .277
 39דברי הנשיא ברק בתוך עניין בשארה ,לעיל ה"ש  ,21בעמ'  .22שאר השופטים אינם
מוסיפים על כך ,מלבד השופט טירקל ,המציג הגדרה דומה ,אך מוסיף לה את "ההכרה
בקשר ההיסטורי של היהודים לארץ ישראל" ,ובמורשת ישראל הוא מייחד את "התנ"ך
והיצירה הרוחנית שצמחה ממנו" (שם ,בעמ'  .)101רובינשטיין ומדינה סבורים כי מדובר
בדרישה לדומיננטיות של הלאום היהודי ,אך לאו דווקא בלעדיות שלו בעיצוב דמותה של
המדינה .רובינשטיין ומדינה ,לעיל ה"ש  ,11בעמ' .617
 40ראו למשל את דבריו של השופט חשין בעניין איזקסון ,לעיל ה"ש  ,36בעמ' :549
"וכי יישמע מי בטענה כי מדינת ישראל אינה מדינת כל אזרחיה? האם ניתן לטעון כי
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אולם אם הכוונה היא ל"יותר מכך" ,היינו לרצון "לפגוע ברציונל המונח ביסוד
הקמת המדינה ,ובכך לשלול את אופייה של המדינה כמדינתו של העם היהודי" –
אז במקרה הזה תיתכן עילה לפסילה 41.עמדה זו מצאה ביטוי לאורך השנים ביחס
הדואלי של בית המשפט לרשימות הערביות ,ובל"ד בפרט 42.בל"ד – המחזיקה
בעמדה שעל ישראל להיות מדינה שבה המיעוט הערבי מגשים את זכויותיו
הקולקטיביות באופן שווה להגשמת הזכויות הקולקטיביות של הרוב היהודי– 43
עוררה מחלוקת לאורך השנים .מחלוקות אלו לא נגעו בעצם הדרישה ל"מדינת
כל אזרחיה" ,שכן זוהי לכאורה דרישה דמוקרטית ,אלא לשאלה אם "מדינת כל
אזרחיה" הוא שם קוד ל"ביטול הציונות ,ביטול היות מדינת ישראל ביתו הלאומי
של העם היהודי וביטול המדינה כמדינה יהודית והחלפתה במדינה אחרת אם לא
למעלה מזה".

44

לנוכח הצעת חוק־יסוד :מדינת כל אזרחיה ,אשר יזמה סיעת בל"ד אך נשיאות
הכנסת החליטה שלא לאשר להניחה על שולחן הכנסת ,נדרש בית המשפט בעניין
כסיף לשוב ולחדד מהו קו פרשת המים המבחין בין קריאה לשוויון אזרחי ובין
עילת הפסילה .הצעת החוק ביקשה להגדיר מחדש את התנאים לרכישת אזרחות

מדינת ישראל היא מדינת חלק מאזרחיה בלבד? והרי עקרון יסוד הוא בדמוקרטיה :שוויון
האזרחים בינם לבין עצמם".
 41ראו התייחסותו של הנשיא ברק בעניין בשארה ,לעיל ה"ש  ,21בעמ' .23
 42ראו למשל עניין בל"ד ,לעיל ה"ש  ,25בעמ'  ;22—20פרשת זועבי הראשונה ,לעיל
ה"ש  ,27בעמ' .22—18
 43עניין בשארה ,לעיל ה"ש  ,21בעמ' .37
 44ראו דבריו של המשנה לנשיא לוין בעניין בשארה ,שם ,בעמ'  .82הנטייה לפסילה
בהקשר זה נשענת ברובה על חוסר אמון בכנות עמדותיהם של המנהיגים הערבים והתפיסה
ש"מדינת כל אזרחיה" אינה אלא הסוואה למטרה האמיתית ,היינו שלילת הציונות מכול
וכול .דברים דומים הביע השופט לוי" :תוצאתו המעשית ,להשקפתי ,של חזון זה —
שלמימושו פועלת המערערת והוא הבסיס לעשייתה הפרלמנטרית והחוץ–פרלמנטרית,
היא אובדן הגדרתו הלאומית של העם היהודי במסגרת מדינית ,והיטמעותו במה שמוצג,
לכאורה ,כאגד של נרטיבים לאומיים רבים ומגוונים ,אך למעשה אינו אלא מסווה לכינונה
של מדינת לאום ערבית בכל שטחה של ארץ–ישראל" .עניין בל"ד ,לעיל ה"ש  ,25בעמ' .30
ראו גם את עמדתו של המשנה לנשיאה רובינשטיין בפרשת זועבי השנייה ,לעיל ה"ש ,28
בעמ'  .64הסתייגות זו מפני משמעות "כפולה" השתקפה כבר בפסק דינו של השופט טל
בעניין איזקסון ,לעיל ה"ש  ,36בעמ' .558
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ישראלית ולקבוע מחדש את סמלי המדינה וההמנון .בסעיף המטרה נקבע כי
היא מבקשת לעגן את "עקרון האזרחות השווה לכל אזרח ,תוך הכרה בקיומם
ובזכויותיהם של שתי קבוצות הלאום ,היהודית והערבית ,החיות בגבולות
המדינה ,המוכרים על פי הדין הבינלאומי" .לפי עמדת ועדת הבחירות המרכזית,
בהצעת החוק היה כדי להעיד שבל"ד מבקשת לשלול את קיומה של ישראל
כמדינה יהודית .השופט מינץ קיבל את עמדת ועדת הבחירות וסבר כי הגשת
הצעת החוק מבהירה באופן שאינו משתמע לשתי פנים מהי כוונת בל"ד באומרה
"מדינת כל אזרחיה" :ביטול עקרון השבות ,שלילת סמליה היהודיים של המדינה
ושלילת היותה של השפה העברית השפה הראשית בה .אותו "שם קוד" אשר
הוזכר בעניין בשארה ,קבע מינץ ,אינו קוד עוד אלא שלילה מניה וביה של אופייה
היהודי של המדינה 45.השופט עמית סבר כי אף שאין לראות בכל הרהור או
הסתייגות מחוק השבות בסיס לפסילה ,קריאה מפורשת לבטלו עלולה להעביר
רשימה מעבר לקו גבול הפסילה 46.הנשיאה חיות פסקה כי הצעת החוק מבטאת
לא רק שלילה של המאפיינים הגרעיניים של מדינת ישראל כמדינה יהודית אלא
גם ניסיון להוציא פרוגרמה פוליטית זו מן הכוח אל הפועל .ואולם היות שבקשת
הפסילה עסקה ברע"מ־בל"ד (ולא בבל"ד לבדה); החברים אשר הגישו את הצעת
החוק אינם מוצבים במקומות ריאליים; והמועמדים ברשימה הצהירו כי הם
מחויבים לעקרון "מדינת כל אזרחיה" כפי שאושר זה כבר על ידי בית המשפט
העליון בפסיקותיו הקודמות – הוחלט כי אין לפסול את הרשימה 47.יתר שופטי
הרוב הצטרפו לתוצאה זו מנימוקים דומים.
השופט מזוז נקט עמדה שונה והציע פרשנות צרה יותר למאפיינים הגרעיניים
של מדינה יהודית מזו שעוצבה בעניין בשארה .מזוז התייחס לתיקון סעיף 7א
ולאיחוד העילות הנוגעות לאופייה היהודי והדמוקרטי של מדינת ישראל – תיקון
שלדבריו "ביסס פרשנות בעלת תוכן שונה ורחב יותר לעילה זו" ,בניגוד לכוונת
המחוקק .לדידו ,יש לפרש את העילה בהתאם לנוסח הקודם שלה – "שלילת
קיומה של מדינת ישראל כמדינה של העם היהודי" – כמתייחסת לזהותה של

 45עניין כסיף ,לעיל ה"ש  ,33בעמ' .92-90
 46שם ,בעמ' .60
47
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מדינת ישראל כמדינתו של העם היהודי במובן הלאומי ,כמקום שבו הוא מגשים
את זכותו להגדרה עצמית ,ולא כמתייחסת לתכנים הפנימיים של המדינה
כיהודית ,כגון סמליה או חוקיה.

48

ג .שלילת אופייה הדמוקרטי של המדינה
עילה זו ,שלילת האופי הדמוקרטי של המדינה ,היא ביטוי מובהק לעקרון
הדמוקרטיה המתגוננת ,שלפיו "אופייה הדמוקרטי של המדינה הוא נשמת
אפה .הוא מתחייב מההכרזה שבמגילת העצמאות ומערכי היסוד של תקומתו
המודרנית של העם היהודי" 49.בפרשת ניימן השנייה נמנע הנשיא שמגר ממתן
הגדרה מקיפה למושג "דמוקרטי" וקבע שהזכות לבחור ולהיבחר היא נגזרת של
האופי הדמוקרטי של המדינה 50.בעניין בשארה הביע הנשיא ברק את התפיסה
שיש להעניק למונח פירוש מצמצם ולהתרכז בהיבטים ה"בסיסיים שבעקרונות
הדמוקרטיים" 51.לשיטתו ,המאפיינים ה"גרעיניים" וה"מינימליים" של היות
מדינת ישראל מדינה דמוקרטית הם" :הכרה בריבונות העם המתבטאת בבחירות
חופשיות ושוות; הכרה בגרעין של זכויות אדם ובהן כבוד ושוויון ,קיום הפרדת
רשויות ,שלטון החוק ,ורשות שופטת עצמאית" .והוסיף" :רשימת מועמדים
התומכת בשימוש באלימות כדי להביא לשינוי במשטר אינה יכולה להשתתף
בתהליך הדמוקרטי אותו היא מבקשת להפיל בכוח הזרוע".

52

 48שם ,בעמ'  .65-64גישה דומה הביע השופט ג'ובראן בפרשת זועבי הראשונה (לעיל
ה"ש  .)27בהתייחסו ל"מדינת כל אזרחיה" נקט ג'ובראן את העמדה שאין לאמץ מבחן
נקודתי על סמך רכיב מסוים לצורך הכרעה בשאלת ההכרה במדינת ישראל על סמך רכיב זה
או אחר במדיניות המועמד .הוא גרס כי במקום זה יש לאמץ מבחן מהותי כללי אם התפיסה
המדינית המוצעת מכירה בזכות הקבוצתית של העם היהודי לבטא את זהותו הלאומית
והתרבותית במדינת ישראל .ראו שם ,בעמ' .29
 49השופטת שטרסברג–כהן ,עניין בשארה ,לעיל ה"ש  ,21בעמ' .66
 50פרשת ניימן השנייה ,לעיל ה"ש  ,14בעמ' .190
 51עניין בשארה ,לעיל ה"ש  ,21בעמ' .23
 52שם ,בעמ' .24—23
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רשימת "כך" וממשיכותיה נפסלו מכוח עילה זו (נוסף לעילת ההסתה לגזענות),
בין היתר משום שתמכו בשלילת הזכות לבחור ולהיבחר על בסיס אתני־לאומי.

53

נציג רשימת "כך" אף טען כי מתקיימת סתירה פנימית בסעיף 7א" ,שהרי יתכן
ששלילת האופי הדמוקרטי של המדינה תנבע מן הרצון לקיים את המדינה כמדינתו
של העם היהודי" 54,אך בית המשפט דחה טענה זו .לדברי הנשיא שמגר" ,קיומה
של מדינת ישראל כמדינתו של העם היהודי אינו שולל את אופייה הדמוקרטי ,כפי
שצרפתיותה של צרפת אינה שוללת את אופייה הדמוקרטי – שני עיקרים אלו
יכולים להתקיים זה לצד זה בהרמוניה מלאה"; 55בעניין בן שלום השופט לוין קבע
כי "שני הדברים אינם עומדים בסתירה כלל ועיקר"; 56ובעניין בשארה הנשיא ברק
הדגיש כי על השופטים לפרש את היסודות הללו באופן המקיים את הסינתזה
בין השניים 57.מנגד ,השופט אנגלרד הכיר באפשרות הסתירה אולם סבר כי ניתן
לפתור סתירה זו על ידי פרשנות מצמצמת ביותר לשני המושגים.

58

ד .הסתה לגזענות
עילה זו ,הסתה לגזענות ,היא מקרה פרטי של פגיעה ביסודות הדמוקרטיים ,אך
לנוכח חששו של המחוקק מכניסתה של "כך" – וכן בשל חשיבותה בהיסטוריה
היהודית – ניתן לה מעמד עצמאי 59.לאורך השנים פורשה העילה בהתאם לדבריו
של הנשיא שמגר בפרשת ניימן השנייה .הנשיא שמגר נעזר בחוק העונשין ובאמנה
לביעור כל צורות האפליה הגזעית משנת  1966וקבע שהסתה לגזענות משמעה
"ליבוי היצרים השיטתי על יסוד לאומי־אתני המביא איבה ומדנים ומעמיק תהום,

 53פרשת ניימן השנייה ,לעיל ה"ש  ,14בעמ' .197
 54שם ,בעמ' .188
 55שם ,בעמ' .189
 56עניין בן שלום ,לעיל ה"ש  ,16בעמ' .232
 57עניין בשארה ,לעיל ה"ש  ,21בעמ' .19
 58שם ,בעמ' .64
 59ראו את דבריו של הנשיא שמגר" :תולדות עם ישראל הן הרקע לכך ,מדוע ראינו דווקא
אנו הכרח בביעורה של הגזענות ,עד כדי הכללתו של איסור מפורש של נושא זה בהוראות
החוקתיות שלנו" .פרשת ניימן השנייה ,לעיל ה"ש  ,14בעמ' .189
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קריאה לשלילה אלימה של זכויות ,לביזוי שיטתי ומכוון של חלקי אוכלוסייה
מוגדרים ,המאובחנים לפי יסוד לאומי־אתני".

60

יסוד ההסתה כעילה לפסילה

מבחין בין פעולה ממשית ,שייתכן שתבוא לידי ביטוי בפרסום ובהתבטאויות
רשמיות (בתקשורת וברשתות החברתיות) ,לבין מצב נפשי או דעה 61,ובדרך זו
נמנע החוק מלהגביל את זכותו של אדם להחזיק בדעה ,תהא אשר תהא.
בית המשפט בדונו בעילה זו נקט גישה מצמצמת ,המתחשבת בספק שעולה
לטובת הרשימה או המועמד .בפסק הדין בעניין יאסין (אשר עסק בערעור
שהוגש על החלטתו של רשם המפלגות לאשר את רישומה של מפלגת "ימין
ישראל") דחה בית המשפט את טענות העותרים שכמה מהמטרות של מפלגת
"ימין ישראל" נגועות בגזענות 62.בפסק הדין בעניין בשארה הנשיא ברק חזר על
עמדתו המצמצמת ,הקוראת להתייחס ליסודות הגרעיניים של המונח "גזענות"
והסתמך על הגדרתו של הנשיא שמגר בפרשת ניימן השנייה .עם זאת ,הנשיא
ברק הדגיש כי אין לזהות בין הגדרת הגזענות שבסעיף 7א לבין הגדרת הגזענות
שבחוק העונשין 63.בעניין בשארה ברוך מרזל עמד על כך שהוא אינו תומך עוד
בעמדתו של כהנא ומקבל על עצמו את השיטה הדמוקרטית במלואה ,ובעוד
שופטי המיעוט היו מאוחדים בדעה שאין די בהצהרתו של מרזל ששינה את דרכיו

 60שם ,בעמ' .197 ,192-191
 61למונח "הסתה" ראו מרדכי קרמניצר וחאלד גנאים הסתה ,לא המרדה :המרדה
בדיני עונשין  -הדין המצוי והדין הרצוי ,פרק שני (מחקר מדיניות  ,7המכון הישראלי
לדמוקרטיה.)1997 ,
 62רע"א  7504/95יאסין נ' רשם המפלגות ,פ"ד נ( .)1996( 45 )2אחת ממטרותיה של
המפלגה לפי מצעה הייתה "השלמת חילופי האוכלוסין שהוחל בהן בשלהי שנות ה–40
בקליטת רוב מניינם ובניינם של יהודי ארצות–ערב [ ]...על–ידי יישוב אויבי ישראל
בארצותיהם" .הנשיא ברק קבע כי מטרת המפלגה בעייתית אך ראוי לתת לה להיבחן "בכור
ההיתוך הפוליטי" .ראו שם ,בעמ' .72
 63הנמקה זו אינה משכנעת ,שכן תכליתן של שתי ההוראות היא למנוע הסתה לגזענות.
חרף ההבדל בין ההוראות הרי הגזענות שמנסים למנוע היא אותה גזענות .לאחרונה קבעה
הנשיאה חיות בעניין כסיף כי הגישה שאומצה בפסיקה היא זו שקובעת שניתן להסתייע
בחוק העונשין לצורך זיהוי התקיימותם של יסודות עילות הפסילה ,אך מתוך הדגשה
שמדובר בתחומי פעולה שונים למניעת אותה תופעה ,ועל כן המבחנים שיש להחיל בכל אחד
מן התחומים אינם זהים .ראו עניין כסיף ,לעיל ה"ש  ,33בעמ' .18
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מתנועת "כך" כדי למנוע את פסילתו,

64

שופטי הרוב דחו את הערעור והביעו

גישה מצמצמת 65.בפרשת זועבי השנייה שוב נדונה מועמדותו של מרזל ,אשר
שב והצהיר כי הוא מקבל עליו את השיטה הדמוקרטית ומתנגד לאמירות גזעניות
ולדרכים אלימות .בית המשפט נותר בעמדתו וקבע פעם נוספת ,בדעת רוב ,כי
אין לפסול את מועמדותו ,חרף הראיות הנוספות שהוצגו כנגדו 66.בעניין זה חזרה
הנשיאה נאור ,אשר כתבה את פסק הדין המרכזי ,על הלכת בשארה והדגישה כי
יש להתייחס ליסודות הגרעיניים של המונח "גזענות" כפי שהגדירם הנשיא שמגר
בפרשת ניימן השנייה 67.לדבריה ,הגם שאין היא סבורה שמרזל שינה את עמדותיו
או מחשבותיו ,הראיות שהוצגו מבוססות על ידיעות שפורסמו באתרי אינטרנט,
על קטעי עיתונות ועל פרסומים בפייסבוק ,ואלה הן ראיות אשר משקלן נמוך .אף
שמרזל עמד קרוב מאוד לנקודת הקיצון של פסילה" ,לא העמדה האידיאולוגית
היא הנבחנת ,אלא המעשים לשם הוצאתה לפועל".

68

מכוח עילה זו (נוסף לשלילת אופייה הדמוקרטי של המדינה) נפסלו מועמדותן
של רשימת "כהנא חי" ורשימת "כך" בראשותו של מרזל לבחירות לכנסת 69,וכן

 64השופטים אימצו את עמדתו של יושב ראש ועדת הבחירות השופט חשין ,אשר קבע כי
"יש די ראיות [ ]...למסקנה כי יש לפסול את מר מרזל ,וכי הדברים שהובאו מפיו אינם
אלא 'הסוואה של האמת' " ואין לתת בהן אמון.
 65הנשיא ברק הדגיש כי מדובר בהליך של ערעור ,להבדיל מאישור ,ולכן השאלה אם
לתת אמון נתונה לוועדת הבחירות (עניין בשארה ,לעיל ה"ש  ,21בעמ'  .)61-60השופט
אנגלרד נתן משקל מכריע להצהרתו של מרזל ששינה את דרכיו (שם ,בעמ'  .)65השופטת
דורנר מצאה כי לא היו די ראיות לבסס את עילת הפסילה (שם ,בעמ'  .)99השופט ריבלין
ציין כי יש להחיל מבחן הסתברותי לאפשרות המימוש של כוונות המועמדים ,ולפי מבחן
מעין זה אין לפסול את מרזל (שם ,בעמ' .)109—107
 66העותרים הפנו ל– 21ידיעות וכתבות ,רובן המוחלט מהאינטרנט ,אשר העידו לשיטתם
כי מרזל פעל באופן עקיב ונשנה נגד קבוצות במדינת ישראל ,בהן "ערבים ומסתננים" ,וכי
למעשה מרזל ותנועת "כך" "חד הם".
 67פרשת זועבי השנייה ,לעיל ה"ש  ,28בעמ' .18
 68שם ,בעמ' .19—18
 69בעניין מובשוביץ ,לעיל ה"ש  ,15שבו נדחה ערעורה של רשימת "כהנא חי" ,דן בית
המשפט במצע המפלגה ,בקריאות של מנהיגיה ובכרוזים ובמכתבים שהפיצה הרשימה.
פעולות הרשימה כללו קריאה לישראל נקייה מערבים ,כתיבת מכתבים גלויים לערבים
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נפסלה סיעת מולדת־גשר־צומת מלהתמודד בבחירות לרשות המקומית ,בשל
התבטאויות ראשיה ,שקראו למנוע מגורי ערבים בנצרת עילית 70.בעניין כסיף
החליט בית המשפט העליון ,ברוב של שמונה (כנגד עמדתו החולקת של השופט
סולברג) ,כי מכוח עילה זו יש לפסול גם את מועמדותו של בן ארי ,תלמידו של
כהנא וממשיך דרכו 71.הנשיאה חיות סקרה את מעשיו ואת התבטאויותיו של בן
ארי ופסקה שעולה כי הסתה לגזענות היא מטרה דומיננטית ומרכזית במשנתו.

72

נקבע כי הוצגה מסה ראייתית קריטית ומשכנעת שכללה התבטאויות קשות
וחוזרות לאורך השנים ,ובפרט בשנתיים האחרונות ,מטעמו של בן ארי נגד הציבור
הערבי בישראל ,אשר יש בהן ליבוי שיטתי של שנאה כלפי הציבור הערבי בכללותו

שקראו להם לעזוב מרצונם ואיימו שאם לא יעזבו תופעל נגדם עוצמת המדינה ,קריאות
"ערבים החוצה" וקריאות להפצצת אום אל–פחם .שם ,בעמ'  .544בעניין כך ,לעיל ה"ש ,15
קבע בית המשפט כי צדקה ועדת הבחירות כאשר פסלה את הרשימה ,שכן מצבור הראיות
מעיד על כך שהיא לא שינתה את טבעה מאז פסילתה — לא מבחינת האידיאולוגיה ולא
מבחינת הפעילות הממשית — אלא רק התאמצה להסוותו .שם ,בעמ' .4
 70על מצע הסיעה נאמר כי הוא "מעיד על קיומה של תכנית פעולה המבוססת על
הפלייתם של ערבים ,בשל שיוכם הלאומי ,ובשל כך מהווה הסתה לגזענות" .רע"א 6709/98
היועץ המשפטי לממשלה נ' רשימת מולדת-גשר-צומת לבחירות לרשויות המקומיות ,פ"ד
נג(( )1999( 357 ,351 )1להלן :עניין מולדת-גשר-צומת) .ראויה לציון בהקשר זה פסילתו
של ראש עיריית רמלה לשעבר ,יואב לביא ,ממינויו למנהל מינהל מקרקעי ישראל ,לאחר
התבטאויות גזעניות שלו כנגד ערביי ישראל .בחוות דעת שהגיש היועץ המשפטי לממשלה
דאז מני מזוז לשר השיכון והבינוי נקבע כי לנוכח התבטאויותיו הגזעניות מינויו יהיה
"בלתי סביר עד כדי פסילת ההחלטה" .ערעורו של לביא נדחה פה אחד על ידי בית המשפט
העליון .ראו בג"ץ  4646/08לביא נ' ראש הממשלה (פורסם בנבו.)12.10.2008 ,
 71השופט סולברג סבר כי אומנם הסגנון הבוטה והנימה הגזענית שנקט בן ארי
מעוררים סלידה אלא שלנוכח חשיבותה של הזכות להיבחר אין מקום לפסול את מועמדותו:
"הדמוקרטיה הישראלית זקוקה אמנם להגנה ,אך היא עדיין חזקה דיה להכיל בקרבה גם
את בן ארי כחבר כנסת" .ראו עניין כסיף ,לעיל ה"ש  ,33בעמ' .7
 72בין יתר האמירות הפנתה הנשיאה חיות בפסק דינה לאמירה "הכובש הערבי בלוד
ממשיך להשתולל גם היום :מדינת ישראל נכבשת מבפנים ,ישראל צריכה עוצמה יהודית!",
לסרטון שבו כינה בן ארי את חברי מועצת העיר לוד "האויב הערבי" ולסרטון שבו תיאר
באופן כוללני את הערבים כאויבים "בעלי אופי בוגדני ורצחני" .הודגש כי בן ארי הבהיר
באופן חד–משמעי שאין מדובר רק בביטויים אלא בכוונה של "עוצמה יהודית" לנצל את
בחירת נציגיה לכנסת כדי לממש את המטרות הגזעניות הללו" :הנקמה תהיה כש'עוצמה
יהודית' תהיה בכנסת עם עשרה מנדטים .כשאנחנו נהיה שם הם יראו שאנחנו לא משחקים
איתם ."...התשתית הראייתית המלאה בעניינו של בן ארי כפי שנסקרה בפסק דינה של
הנשיאה חיות מצורפת כנספח ב.
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אגב ביזוי שיטתי ומכוון שלו 73.עוד הודגש כי לעילה זו משמעות מיוחדת במדינת
ישראל כמדינתו של העם היהודי ,אשר סבל מקדמת דנא מרדיפות ומסבל שאין
להם אח ורע ,ונקבע כי הכשרת מועמדותו של בן ארי הייתה מעניקה לגיטימציה
לשיח גזעני במדינת ישראל .חודשים ספורים לאחר מכן ,בעניין סגל ,חזר בית
המשפט על עמדה זו ,בבקשה לפסול את מועמדותו של גופשטיין ,וקבע כי בעוד
שהתבטאויותיו של בן ארי "חרכו את האוזניים [ ]...התבטאויותיו ופעילותו של
גופשטיין ,מגלים נקודת שפל חדשה בשיח הגזעני אשר כמותה לא ידענו בעבר".

74

בעניינו של בן גביר החליט בית המשפט שלא לקבל את הערעור על אישור
מועמדותו.

75

בדומה לפסיקות קודמות ,בית המשפט ייחס משמעות ומשקל

להסברים ולהבהרות שמסרו המועמדים ,אך בעוד שנמצא כי בן ארי לא חזר בו
מעמדותיו הגזעניות (במילותיו של השופט עמית הוא "אף לא טרח להתחפש",)76
נקבע כי הבעת החרטה שהביע בן גביר על דבריו ומחויבותו להוראות החוק לצד
התשתית הראייתית הדלה יותר מצדיקות את דחיית הערעור.

77

מפסק הדין

עלה כי ַּבמקום שתצטבר מסה ראייתית קריטית וכבדת משקל הכוללת מעשים
והתבטאויות מזמן אמת ,ייטה בית המשפט לייחס לה משקל רב .ואולם פסק
הדין לא הבהיר אם משקל זה הוא מכריע או שמא גם במקרה כזה – הבעת חרטה
של מי שדנים בפסילתו תביא להכשרת מועמדותו.
 73עניין כסיף ,לעיל ה"ש  ,33בעמ' .34
 74עניין סגל ,לעיל ה"ש  ,35בעמ'  .16בראיות נכללה התבטאות שלפיה מבחינת ההלכה
מותר להרוג ערבים ושאלת המימוש תלויה בשיקולי כדאיות בלבד; הצהרותיו הפומביות
שלפיהן אין להעסיק עובדים ערבים ,לעבוד לצידם ,להתחבר עימם או לשמר כל סוג אחר
של דו קיום עימם ,שכן הם "אויבים"; נאום בעצרת לזכרו של כהנא שבו אמר כי אותם
"אויבים" הם סרטן אשר גרורותיו בכל מקום ושאם הגידול לא יוסר ,היהודים לא ימשיכו
להתקיים; סרטון שבו שר והילל את הרצח שביצע ברוך גולדשטיין במערת המכפלה; ועוד.
בית המשפט ייחס משקל מיוחד לכך שרבות מן ההתבטאויות נאמרו שבועות ספורים לפני
שהוגשו בקשות הפסילה .יוער כי היועץ המשפטי לממשלה ופרקליט המדינה אף ציינו כי
בכוונתם להגיש כתב אישום נגד גופשטיין בגין עבירות של הסתה לאלימות ,הסתה לטרור
והסתה לגזענות .לסקירת התשתית העובדתית במלואה ראו שם ,בעמ' .16-8
 75נקבע כי חרף התשתית הראייתית שהוצגה בעניינו היא אינה עומדת ברף המחמיר
הנדרש לביסוס עילת הפסילה של הסתה לגזענות.
 76עניין כסיף ,לעיל ה"ש  ,33בעמ' .59
 77שם ,בעמ' .40
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שאלה זו נענתה במידה רבה בעניין סגל ,עת נדרש בית המשפט לדון בפעם
השלישית בשאלת מועמדותו של ברוך מרזל .מסקירה של הנשיאה חיות את
התשתית הראייתית עולה כי מאז הדיון האחרון שהתקיים בעניינו התווספו
עשרות ראיות חדשות ,ואלו מעידות שחרף התחייבויותיו הקודמות לפני בית
המשפט (בעניין בשארה ובפרשת זועבי השנייה) נותר מרזל מחויב למשנה
הגזענית של תנועת "כך" 78.מרזל שב והסביר כי מדובר ב"פליטות פה" וכי בכוונתו
לשנות את דרכיו ,אלא שבפעם הזאת סירב בית המשפט לייחס משקל להסבריו
ולהצהרותיו שבדיעבד וקבע כי "מדובר בשיטת פעולה שבה נוקט מרזל בכל פעם
שהוא מבקש להתמודד בבחירות לכנסת".

79

נכונות בית המשפט להתחשב בהצהרותיהם של המועמדים גם כאשר הוטל ספק
בכנות דבריהם כחלק מן הפרשנות המחמירה של עילות הפסילה הביאה את
השופט סולברג להתנגד לפסילת בן ארי בעניין כסיף וכן לפסילת מרזל בעניין
סגל .השופט סולברג אומנם עמד על חומרת התופעה של הסתה לגזענות ועל
הצורך להיאבק בה ,אבל עמדה עקרונית זו לא הכריעה אצלו את הכף לטובת
פסילתם של אף לא אחד משני המועמדים .בשני פסקי הדין הוא מפנה אל
המאבק שצריך להתקיים בתופעה באמצעות המשפט הפלילי.

80

על כך יש

לתמוה .השופט סולברג ,כמי שיושב בתוך עמו ,יודע אל נכון שההתמודדות עם
התופעה באמצעות המשפט הפלילי היא קלושה ביותר .לכן ,גלגול הכדור בין

 78בראיות נכללו נאומים ,מאמר דעה ,פרסומים ברשתות חברתיות ואמירות פומביות
מוקלטות כגון "המחבל הכלב שבא עם סכין לדקור חייל ,הוא בעיה פחות גדולה מהאויב
שנכנס לגבעה הצרפתית ,או לרחוב כורש בירושלים ,או לקריית יובל ,ונכנס ושוכר בית
ואחרי זה קונה בית .ומשתלטים עלינו מבפנים!"; "כאשר נסיים לטפל באויב ,יתפנו
עשרות מיליארדים של שקלים שהיום אנחנו מבזבזים אותם [ ]...רבותי היום  60%מהכסף
של הביטוח הלאומי הולך לאויב"; "there never was a coexistence with Arabs,
"" ;and we have to throw all our enemy out of hereהמחבלים האלה ידקרו אותנו
אם נשאיר אותם פה בארץ ,ולכן הרב כהנא צדק ,צריך לגרש את כל האויבים מארצנו כמה
שיותר מהר [ ]...לא להעסיק אויבים ,לא להעסיק את המחבלים ולא את מסייעיהם ולא את
תומכיהם"; ועוד .ראו עניין סגל ,לעיל ה"ש  ,35בעמ' .24-21
 79שם ,בעמ' .20
 80עניין כסיף ,לעיל ה"ש  ,33בעמ'  ;72-71עניין סגל ,לעיל ה"ש  ,35בעמ' .35-34
השוו עם פסק דינו של בית המשפט העליון בסלובקיה ,ראו להלן בפרק ד.2.ה.
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המגרשים — החוקתי והפלילי — משאיר אותו "מחוץ לרשת" .התוצאה המשולבת
היא רפיון ידיים שאינו מתיישב עם הדברים העקרוניים שקבע בית המשפט
בעבר בגנות תופעת הגזענות .יתרה מזו ,בקרב הציבור יש שיפרשו את דבריו
כהשלמה עימה ואף כהכשרתה .דברים נכוחים על כך כתב השופט הנדל בעניין
כסיף .לדבריו ,גישתו של השופט סולברג עלולה "להביא לאי־פסילת מועמדים גם
כשהם עונים במובהק על עילות הפסילה .זאת תוך החמרה אפילו ביחס למבחנים
המחמירים שהוצגו בפסיקה הנבחנים בטרם מניעת השתתפות של מועמד או
רשימה בבחירות".

81

ה .תמיכה במאבק מזוין של מדינת אויב או של ארגון טרור נגד מדינת ישראל
בית המשפט העליון קבע כי עילת הפסילה השלישית מתקיימת כאשר רשימה
או מועמד הם חלק מארגון המנהל מאבק מזוין נגד מדינת ישראל ,או אם הם
תומכים – תמיכה חומרית או פוליטית – במאבק זה .הובהר שלשם פסילה נדרש
שתמיכה זו תהיה מאפיין דומיננטי או מרכזי של הרשימה או המועמד ושהיא
תתגלה באופן חוזר ונשנה ויהיו לה ראיות משכנעות ,ברורות וחד־משמעיות.

82

ואולם ,עילה זו ,שהיא מקרה פרטי של "שלילת קיום המדינה" ,הייתה מקור
למחלוקות פרשניות רבות .למשל ,באשר למשמעות המושג "ארגון טרור" –
בעניין בשארה השופט חשין (בתפקיד יושב ראש ועדת הבחירות) והנשיא ברק
סברו כי מתחייבת תמיכה בארגון טרור מסוים 83.השופטת שטרסברג־כהן גרסה
כי מספיקה תמיכה בטרור ובמאבק מזוין באופן כללי 84,ואף סברה כי "די בכך
שממשלת ישראל הכריזה על הארגון כארגון טרור על פי סמכותה שבדין ,על

 81עניין כסיף ,לעיל ה"ש  ,33בעמ' .102
 82עניין בשארה ,לעיל ה"ש  ,21בעמ' .27
 83כדברי השופט חשין" :כמובן שאם אתה תומך בחמאס [ ]...אז פשיטא שזה כמובן
ארגון טרור שיש לו מאבק מזויין וכאילו תמכת במאבק מזויין .אבל סתם מעשי טרור ,סתם
תשבחות או תמיכה במעשי טרור אינם נכנסים במסגרת הזאת של פסילה" .שם ,בעמ' .26
" 84מעבר לתמיכתו בארגון טרור ספציפי — החיזבאללה ,תומך ח"כ בשארה במאבק
הפלסטיני בישראל — בכללותו .מאבק זה מתבצע ,כידוע ,על ידי פיגועי טרור המבוצעים
על ידי ארגוני טרור" .שם ,בעמ' " .74מרבית פעולות הטרור של תושבי השטחים מבוצעות
במסגרת ארגוני טרור והתמיכה בפעולות האמורות כמוה כתמיכה בארגונים" .שם,
בעמ' .75
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מנת לקבוע שאכן מדובר בארגון טרור".

85

39

השופט מלצר הציע בפרשת זועבי

הראשונה כי לצורך העילה ייתכן כי גם בארגון שמוכח שעסק ,או עוסק ,בפועל
בתכנון של פעילות טרור ,או בביצועה או בסיוע לה ,יהיה אפשר לראות ארגון
שעונה לדרישות הסעיף ,אף בלא הכרזה רשמית עליו כארגון טרור.

86

מחלוקות דומות התעוררו גם במסגרת הפרשנות למושג "תמיכה" .בעניין
בשארה סבר השופט חשין כי הביטוי לה הוא ב"תמיכה מוסרית ,בעידוד,
בהצהרות תמיכה ,בקריאה להצטרפות ,בחיבוק"; 87לעומתו הנשיא ברק הזכיר
יסודות אחרים הנכללים במושג "תמיכה" :השתתפות בארגון המנהל מאבק נגד
מדינת ישראל ,תמיכה חומרית בארגון ,תמיכה פוליטית ותמיכה הכוללת מתן
לגיטימציה למאבק; 88מנגד השופטת שטרסברג־כהן סברה כי למרות הצהרתו
של חבר הכנסת בשארה שהוא מתנגד לפיגועי טרור אלימים "מקבל הוא את
בחירתם של רבים מתושבי 'השטחים' בטרור כדרך להבעת 'התנגדותם לכיבוש',
והוא תומך בה תוך שהוא נמנע מלבקר את הבחירה האמורה" 89.בעניין בל"ד,

 85שם ,בעמ'  .75—73לביקורת על עמדתה של השופטת שטרסברג–כהן ראו קרמניצר
פסילת רשימות ,לעיל ה"ש  ,1בעמ' .65—63
 86פרשת זועבי הראשונה ,לעיל ה"ש  ,27בעמ' .36
 87פרוטוקול מס'  17מישיבה מס'  362של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה–191 ,16
(.)30.12.2002
 88עניין בשארה ,לעיל ה"ש  ,21בעמ'  .27הנשיא ברק עמד על מורכבות העילה גם
במסגרת בג"ץ  11225/03בשארה נ' היועץ המשפטי לממשלה ,פ"ד ס()2006( 287 )4
(להלן :עניין חסינות בשארה) .בין היתר הזכיר הנשיא את הקושי הנובע מהמונחים
"אהדה"" ,עידוד" ו"שבח" אשר נכללו בפקודת הטרור (המונחים מופיעים כיום בחוק
למניעת טרור ,התשע"ו ,2016-אשר הפקיע את תוקפה של הפקודה) .לדבריו" :העוסק
בביטוי פוליטי כחלק מרכזי מתפקידו ממילא מצוי בסיכון גבוה להיתפס באיסורים
הקשורים בחופש הביטוי ,כגון הסתה ,המרדה ואמירת דברי שבח לארגון טרור" .ראו שם,
בעמ' .323—322
 89עניין בשארה ,לעיל ה"ש  ,21בעמ'  .75נראה כי דבריה הם תגובה לעמדת בשארה כפי
שניסח אותה הנשיא ברק" :חבר–הכנסת בשארה מוסיף ומציין כי אין זה מתפקיד מפלגה
הפועלת בישראל להורות על דרכי ההתנגדות לכיבוש ,לאלה המצויים תחת כיבוש .הוא
אינו רואה בחיזבאללה ארגון טרור אלא ארגון גרילה הנלחם על אדמתו נגד הכיבוש .אשר
לשטחים ,הוא רואה גם בנוכחות ישראל בהם ככיבוש .אולם הוא מתנגד לשימוש באלימות
כנגד אזרחים — אם בישראל ואם בשטחים" .שם ,בעמ' .38—37
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לנוכח השתתפותם של נציגי הסיעה בכנס של ארגון "החזית העממית" ובעצרת
לזכר מנהיג הארגון בעבר ג'ורג' חבש נדרש בית המשפט לקבוע אם הקשרים בין
המפלגה לארגון הם תמיכה במאבק מזוין .הנשיאה ביניש ציינה כי מכך שחברי
המפלגה נשאו דברים וביקשו לארגן עצרת לזכרו של מנהיג הארגון בעבר ג'ורג'
חבש "ניתן להסיק אף לכאורה ,כי חלק מנציגי המפלגה מביעים תמיכה מסוימת –
ולו עקיפה – בארגון" ,אך קבעה כי אין די ראיות לבסס את עילת הפסילה.

90

בפרשת זועבי הראשונה התבקש בית המשפט לאשר את החלטתה של ועדת
הבחירות שבהשתתפותה של חברת הכנסת במשט המאווי מרמרה ,אשר נועד
לשבור את הסגר הימי שהטילה ישראל על רצועת עזה ,הייתה הבעת תמיכה
בארגון  ,IHHאשר ארגן את המשט ,ובחמאס.

91

הנשיא גרוניס כתב את פסק

הדין המרכזי ,ובו חזר על הלכת בשארה ,שבה נקבע כי תמיכה יכולה להתבטא
באופן עקיף או ישיר ,והביע את דאגתו מכך שבמקרה הנדון מדובר בפעולה,
להבדיל מדיבור גרידא .עם זאת ,הנשיא התבסס על החלטת היועץ המשפטי
לממשלה לסגור את תיק החקירה שנפתח בעניין חשד לביצוע עבירות על ידי
אזרחים ישראלים שהשתתפו במשט ,ובהם חברת הכנסת זועבי; 92והבחין בין
תמיכה במאבק מזוין של ארגון טרור ובין תמיכה בפעולה לשינוי מצבו של העם
הפלסטיני בעזה ובכלל ,ודחה את בקשת הפסילה 93.לדבריו ,חרף התקרבותה

 90עניין בל"ד ,לעיל ה"ש  ,25בעמ'  .23עמדתה של מפלגת בל"ד הייתה שבהכרה
בדמויות יאסר ערפאת או ג'ורג' חבש ואחרים כמנהיגי העם הפלסטיני אין כדי ללמד
בהכרח על הסכמה מצד המפלגה על הפרוגרמה הפוליטית שלהם ושאין הם תומכים באלימות
כדרך פוליטית.
 ,IHH 91קרן סיוע הומניטרית טורקית בעלת אוריינטציה אסלאמית קיצונית ,הוכרזה
בשנת " 2008התאחדות בלתי מותרת" מכוח ת' ()1(84ב) לתקנות ההגנה (שעת חירום)
 .1945רק בתאריך  2.12.2012הכריזה הממשלה שהקרן היא ארגון טרור מכוח פקודת
מניעת טרור ,התש"ח.1948-
 92בהתבסס על דוח טירקל מצא בית המשפט כי בצד פעילי  ,IHHשהובילו את המאבק
האלים נגד חיילי צה"ל ,מרבית המשתתפים לא היו חלק מהארגון ולא השתתפו במאבק נגד
חיילי צה"ל .פרשת זועבי הראשונה ,לעיל ה"ש  ,27בעמ' .26—25
 93שם ,בעמ'  .27השוו עם עמדת השופט ג'ובראן" :השאלה שצריכה להישאל היא מה טיב
הקשר והזיקה בין מועמד בבחירות לבין הארגון" .לדבריו ,כל עוד לא הוכר שהקשר חורג
מקשר פוליטי ,קל וחומר כשישנה התנגדות מפורשת למאבק מזוין ,אין לראות בעצם הקשר
תמיכה במאבק מזוין .שם ,בעמ' .31
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של חברת הכנסת זועבי לגבול הפסילה ,לא הצטברה מסה קריטית של ראיות
המצביעות על תמיכה מן הסוג הראשון 94.בפרשת זועבי השנייה שוב נדרש בית
המשפט לאשר את החלטת הוועדה .הפעם טענו המבקשים כי מאז השתתפותה
של חברת הכנסת זועבי בשיט המרמרה נוספו ראיות לכך שהיא תומכת בטרור.
המבקשים הציגו ריאיון מוקלט שבו סירבה זועבי לכנות את חוטפי שלושת
הנערים טרוריסטים 95,מאמר שבו קראה להטיל מצור על מדינת ישראל וראיות
להשתתפותה בחגיגות "ניצחון" לאחר סיום מבצע "צוק איתן" .המבקשים אף
ייחסו חשיבות רבה להחלטתה של ועדת האתיקה להשעות את זועבי מהכנסת
למשך תקופה של שישה חודשים בגין כמה מההתבטאויות הנזכרות לעיל.

96

שופטי ההרכב שבו והזהירו כי הראיות שהונחו חמורות ומתקרבות לסף
הפסילה ,אך לבסוף ביכר בית המשפט (כנגד דעתו החולקת של המשנה לנשיאה
רובינשטיין) את העמדה המצמצמת וקבע כי הראיות אינן מאפשרות לקבוע
ברמת ההוכחה הנדרשת כי חברת הכנסת זועבי תומכת במאבק מזוין.

97

בעניין כסיף נטען כי הן כסיף והן רשימות חד"ש־תע"ל ורע"מ־בל"ד תומכות
במאבק מזוין נגד מדינת ישראל .החלטתה של ועדת הבחירות לפסול את כסיף
התבססה על התבטאויות שבהן אמר כי פגיעה בחיילים (לעומת אזרחים) איננה

 94שם ,בעמ' .27—26
 95המבקשים הפנו לדבריה של חברת הכנסת זועבי בריאיון לרדיו תל אביב ביום
 17.6.2014שבו אמרה" :בוא נשאל שאלה כך אה נאיבית ,זה מוזר שאנשים שנמצאים תחת
כיבוש וחיים חיים לא נורמליים ושחיים במציאות שבה ישראל חוטפת כל יום עצירים,
זה מוזר לך שהם חוטפים?" .זועבי מצידה ביקשה להפנות לדבריה בריאיון עימה מיום
 25.6.2014שבו אמרה" :אני לא מסכימה איתם בגלל שאני מאמינה בדרך של מאבק עממי
נגד הכיבוש .אני מאמינה במרד אזרחי ובאי–ציות אזרחי ,אני מאמינה באינתיפאדה לא
אלימה" .פרשת זועבי השנייה ,לעיל ה"ש  ,28בעמ' .22
 96ערעור על ההחלטה נדחה בבג"ץ זמן קצר טרם החלטתה של ועדת הבחירות .ראו בג"ץ
 6706/14זועבי נ' ועדת האתיקה של הכנסת (פורסם בנבו.)10.2.2015 ,
 97הנשיאה נאור מצאה כי הסבריה של זועבי לראיות שהוצגו מעוררים ספק אם היא אכן
תומכת במאבק מזוין נגד ישראל .ספק זה בצירוף הפרשנות המצמצמת הנהוגה בעילות
הפסילה מטה את הכף לעבר הזכות לבחור ולהיבחר ומניעת הפסילה .פרשת זועבי השנייה,
לעיל ה"ש  ,28בעמ'  .31השופט מלצר מצא כי במצב המשפטי הקיים התבטאויותיה של
זועבי אינם יכולים להיחשב בגדר מעשים (שם ,בעמ' .)40
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טרור אלא מלחמת גרילה ,וכן על כך שהשווה את מדינת ישראל ואישים בממשלת
ישראל לגרמניה הנאצית ולפושעי מלחמה נאצים .השופט מינץ פסק ,בדעת
מיעוט ,כי התבטאויות אלה אכן נכנסות לגדר עילת הפסילה הקשורה בתמיכה
במאבק מזוין נגד מדינת ישראל .ואולם שופטי הרוב הבהירו כי אין בהתבטאויותיו
מן הסוג הראשון כדי לגבש תשתית ראייתית מספקת 98ואילו אמירותיו מן הסוג
השני אינן נכנסות בגדר אף לא אחת מן העילות המנויות בסעיף 7א.

99

באשר לשתי הרשימות – בית המשפט קבע (פה אחד במקרה של חד"ש־תע"ל,
וברוב קולות במקרה של רע"מ־בל"ד) שלא הובאו ראיות ברף הגבוה הנדרש כדי
להוכיח את העילה .השופט מינץ חלק על הקביעה בעניין רע"מ־בל"ד וגרס כי ניתן
ללמוד על כך שבל"ד תומכת בריש גלי במאבק מזוין נגד מדינת ישראל מראיות
שהוצגו לפני בית המשפט הן בהווה והן בעבר .לדידו ,בגיבוש התשתית הראייתית
יש לערוך חשבון הכולל מעשים והתבטאויות מן העבר ,אף אם באותה שעה שהם
נדונו נקבע שאינם מקיימים עילת פסילה.

100

את עמדה זו ביקר השופט הנדל.

לשיטתו ,הגם שניתן לסבור כך או אחרת על פסקי דין שניתנו בבחירות קודמות,
אין לתת משקל רב להתנהלות שבית המשפט קבע זה מכבר שאין די בה למניעת
השתתפות המפלגה בבחירות.

101

בעניין סגל דן בית המשפט שוב במפלגת בל"ד ,לנוכח ראיות שיוחסו למועמדים
מטעמה אשר עשויות להתפרש כהבעת הזדהות עם מחבלים שהשתתפו במאבק

 98ראשית ,מפני שהובאו רק שלוש כתבות מאתרי אינטרנט וכתבה אחת של ריאיון עם
כסיף ,ובהתאם לפסיקת בית המשפט העליון  -כתבות אינטרנטיות הן בעלות ערך ראייתי
נמוך; שנית ,מפני שכסיף הבהיר בתצהירו כי הוא מתנגד לאלימות.
 99עניין כסיף ,לעיל ה"ש  ,33בעמ' .53
 100כך ,למשל ,השופט מינץ הסביר כי יש לתת משקל להשתתפותה של זועבי בשיט
המרמרה בעת שנבחנת פסילתה של הרשימה שזועבי נמנית עם חבריה (גם אם במקום
"לא ריאלי") .הוא הדין גם בעניינו של בשארה ,אשר נדון בעבר בעניין ע"ב 2600/99
ארליך נ' יו"ר ועדת הבחירות ,פ"ד נג(( )1999( 48 ,38 )3להלן :עניין ארליך) ובעניין
בשארה ,אף שבשארה אינו עומד עוד בראש המפלגה ונמלט מהארץ .עניין כסיף ,לעיל ה"ש
 ,33בעמ' .97-95
 101שם ,בעמ' .110
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מזוין בישראל 102.בית המשפט הזהיר מפני תמיכות אלה באופן עקרוני ,אך קבע
שמכיוון שההליך כוון נגד הרשימה המשותפת ,הכוללת כמה מפלגות ,ולא נגד
מועמד ספציפי (ואף לא נגד בל"ד) ,אי־אפשר להצדיק את פסילת הרשימה כולה.

103

ו .אפשרות פסילתו של מועמד יחיד והיקף הביקורת השיפוטית
טרם התיקון משנת  2002התפיסה השלטת הייתה שמכיוון שהכנסת ומערכת
הבחירות מבוססות על רשימות ומפלגות ,הן שמועמדות לפסילה .בהלכת
מולדת־גשר־צומת הציג הנשיא ברק אמות מידה על מנת לבחון מתי אפשר
לפסול את הרשימה כולה כאשר מועמד יחיד בה מקיים את תנאי הפסילה ,ובהן:
מעמד החבר ברשימה ,יחסם של חברי הרשימה להתנהגותו ,מספר ההתבטאויות
או המעשים והמספר הכולל של חברי הרשימה.

104

לאחר התיקון ,בעניין בשארה ,המבחנים שנקבעו לעניין רשימה  -והפרשנות
המצמצמת המביאה בחשבון את המשקל הרב המיוחס לזכות לבחור ולהיבחר –
אומצו גם לעניינו של מועמד .בפרט ציין הנשיא ברק שכמו מטרותיה הדומיננטיות
והמרכזיות של הרשימה ,גם מעשיו של מועמד לבחירות במסגרת רשימות
מועמדים נלמדים הן מהצהרות מפורשות שיש בהן היגד ישיר ממסקנות
מסתברות המשתמעות באופן חד משמעי; ושהראיות המבססות את המטרות
ואת המעשים המביאים לידי מניעת השתתפותו של מועמד בבחירות לכנסת
צריכות להיות "משכנעות ,ברורות וחד־משמעיות" 105.מכך עולה שלצורך בחינת
התקיימותן של עילות הסעיף יש לבחון התבטאויות שאינן אקראיות כי אם
ברורות וישירות המלמדות – כמו מעשים – על מטרות לפעולות ברורות .כאמור,

 102בפרט התייחס בית המשפט להתבטאות של חברת הכנסת היבא יזבק ,שבה כינתה את
סמיר קונטר אשר הורשע ברצח של ארבעה ישראלים בפיגוע בשנת " 1979שהיד" .בל"ד לא
הציגה תצהיר המתייחס לטענות הללו ולא הכחישה אותן.
 103עניין סגל ,לעיל ה"ש  ,35בעמ' .31-29
 104עניין מולדת-גשר-צומת ,לעיל ה"ש  ,70בעמ'  .364—363להשקפתנו ,חרף התיקון,
בדיקה זו לא התייתרה ,שכן אם מועמד יחיד נפסל ,השכל הישר מורה לבחון אם יש
בפסילתו כדי להקרין על הרשימה כולה ,בעיקר במפלגות קטנות.
 105עניין בשארה ,לעיל ה"ש  ,21בעמ'  .18לדיון ביתרונות האפשרות לפסול מועמד
יחיד ראו קרמניצר פסילת רשימות ,לעיל ה"ש  ,1בעמ' .73—71
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בשנת  2017תוקן סעיף 7א ,וברישא לסעיף – אחרי המילים "במעשיו של אדם" –
נוספו המילים "לרבות התבטאויותיו" .בעניין כסיף ציינה הנשיאה חיות כי תיקון
זה לא נועד לשנות את הרף הראייתי המחמיר שהתוותה הפסיקה להוכחת
התקיימותן של עילות הפסילה .לעומתה ,השופט מינץ סבר כי התיקון החוקתי
משנה את אמות המידה שהתגבשו לפסילת מועמד.

106

ההחלטה על פסילת מועמד יחיד צריכה להתקבל בשני שלבים .תחילה נדרש
אישור של ועדת הבחירות ,ולאחר מכן אישורו של בית המשפט העליון .הנשיא
ברק הבחין בין היקף הביקורת השיפוטית במסגרת הליך של ערעור בחירות
על פסילתה של רשימה ,שהוא מצומצם באופן יחסי ,ובין הליך של אישור
פסילת מועמד .בהליך הראשון תפקידו של בית המשפט הוא לבחון את חוקיות
ההחלטה ולשאול את עצמו אם רשות שלטונית סבירה הייתה רשאית להחליט
את ההחלטה שהתקבלה .לדבריו ,במקרה שהתשובה חיובית ידחה בית המשפט
את הערעור 107.במסגרת ההליך השני בית המשפט לוקח חלק בקבלת ההחלטה
ומביע את גישתו שלו .השאלה שבית המשפט שואל את עצמו בהליך זה אינה
אם החלטתה של הוועדה סבירה ,גם אם אין הוא מסכים עימה ,אלא אם הוא
מאשר את ההחלטה .לדברי הנשיאה נאור ,כשבית המשפט דן באישור פסילתו
של מועמד "השאלה העומדת להכרעה אינה אם ועדת בחירות סבירה הייתה
מקבלת החלטה שונה ,אלא אם ראוי היה להחליט כפי שהוחלט .כל זאת ,תוך
בחינת התשתית העובדתית אשר עמדה בפני הוועדה".

108

השופטת ביניש בעניין בשארה ,לעומת הנשיא ברק ובדומה לעמדתם של המשנה
לנשיא אלון בעניין בן שלום והנשיא שמגר בפרשת ניימן השנייה ,סברה כי
בית המשפט מוסמך להחליט כל החלטה שהוועדה הייתה רשאית להחליט גם
במסגרת ערעור .לעמדתה ,בניגוד לבחינת החלטות של גוף מנהלי או מעין שיפוטי
אחר ,אופייה הפוליטי של הוועדה מחייב לבחון את החלטותיה כערכאת ערעור,

 106עניין כסיף ,לעיל ה"ש  ,33בעמ' ( 13הנשיאה חיות) ,ובעמ' ( 81השופט מינץ).
 107עניין בשארה ,לעיל ה"ש  ,21בעמ' .31-28
 108פרשת זועבי השנייה ,לעיל ה"ש  ,28בעמ' .11
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ולא כערכאת הביקורת השיפוטית .לאחרונה הביע היועץ המשפטי לממשלה את
דעתו שעמדתה של ביניש משכנעת יותר.

109

ז .סמכותה של ועדת הבחירות המרכזית
מאז חקיקת סעיף 7א סמכות הפסילה נתונה בידי ועדת הבחירות המרכזית,
המורכבת מחברי המפלגות המיוצגות בכנסת ,באופן יחסי לגודלן בכנסת .בראש
הוועדה יושב שופט בית המשפט העליון .מצב זה הוא חריג בולט בדיני מדינות
העולם .במרבית המדינות סמכות הפסילה נתונה בידי בית משפט חוקתי או בידי
ערכאה גבוהה אחרת.

110

במהלך השנים הביעו שופטי בית המשפט את מורת

רוחם מההסדר הקיים ,שבו ההחלטה הראשונה באשר למניעת השתתפותן
של רשימות או מועמדים מצויה בידי גוף פוליטי .הסתייגות זו ,הכוללת קריאה
מפורשת למחוקק לשנות את ההסדר החוקתי הקיים ,זכתה לתמיכה רחבה
בקרב מלומדים ואף מצידם של חברי כנסת הטוענים לנטייתה הטבעית של ועדת
הבחירות להפוך את הליך הפסילה לפוליטי.

111

 109לעמדת השופטת ביניש ראו עניין בשארה ,לעיל ה"ש  ,21בעמ'  .86לעמדת המשנה
לנשיא אלון בעניין בן שלום ראו לעיל ה"ש  ,16בעמ'  .282לעמדת הנשיא שמגר ראו פרשת
ניימן השנייה ,לעיל ה"ש  ,14בעמ'  .193השוו גם עם עמדת המשנה לנשיאה רובינשטיין,
שסבר כי בית המשפט צריך לעצב את דרכו לא במונחי התערבות ,השגורים בערעורים
ובעתירות ,אלא במונחי הזכות להיבחר מול ערכים אחרים שהכנסת בחרה לפרטם בחוק
היסוד .פרשת זועבי השנייה ,לעיל ה"ש  ,28בעמ'  .50עמדת היועץ המשפטי לממשלה הוצגה
לוועדת הבחירות בע"ב  19/1866פריג' נ' בן ארי ,בעמ' ( 11לעמדותיו של היועץ המשפטי
לממשלה ראו לעיל ה"ש  .)33נראה שגם הנשיאה חיות קיבלה עמדה זו כאשר קבעה בעניין
כסיף ש"בסופו של יום ,שמורה לבית משפט זה הסמכות [גם בהליך ערעורי  -א.ח] לבקר את
ההחלטה לגופה ולפקח על חוקיותה וסבירותה ,לרבות בכל הנוגע לתשתית העובדתית" .ראו
עניין כסיף ,לעיל ה"ש  ,33בעמ' .20
 110ראו להלן בפרק ד.
 111עניין ירדור ,לעיל ה"ש  ,2בעמ' ( 378-377השופט כהן); פרשת ניימן הראשונה,
לעיל ה"ש  ,6בעמ' ( 289השופט אלון); פרשת ניימן השנייה ,לעיל ה"ש  ,14בעמ' 194
(הנשיא שמגר); עניין בשארה ,לעיל ה"ש  ,21בעמ' ( 63הנשיא ברק); עניין בל"ד ,לעיל
ה"ש  ,25בעמ' ( 20הנשיאה ביניש); פרשת זועבי השנייה ,לעיל ה"ש  ,28בעמ' ( 33הנשיאה
נאור .ראו גם תגובתה שם לטענותיהם בנדון של זועבי ומרזל); יושב ראש ועדת הבחירות
לכנסת ה– 19החלטות והנחיות ממערכת הבחירות לכנסת ה– 19וממערכת הבחירות לרשויות
המקומיות  ;)2013—2012( 519—518יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה–20
החלטות והנחיות ממערכת הבחירות לכנסת העשרים  ;)2015( 414רות גביזון "עשרים
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 .3ההצדקות לפסילת רשימות ומפלגות ,והסכנות
הטמונות בה
א .כללי
פסילתה של מפלגה על רקע אידיאולוגי ,המוציאה מהדיון הציבורי רעיונות
ומצעים מסוימים באופן אפריורי ,מעוררת קשיים מהותיים ,שכן היא מפרה את
הזכות להיבחר – זכות חוקתית בסיסית המשיקה לחופש הביטוי ,לחופש הדעה,
לחופש ההתאגדות ,לחופש ההצבעה ולזכות לשוויון בבחירות – ציפור נפשה של
המדינה הדמוקרטית .אם כן ,נקודת המוצא חייבת להיות שהזכות להיבחר היא
זכות חוקתית עליונה ושההצדקות להגבלתה חזקות .לדעתנו הצדקה כזו קיימת
כאשר מפלגה או רשימה מתנגדת לעצם קיומה של המדינה או חותרת תחת
יסודות המשטר הדמוקרטי ועקרונותיו.

112

ראשית ,בלא קיומה הפיזי של המדינה ברי כי לא ייתכן קיומה של דמוקרטיה,
ובלא הגנה פיזית תיכשל המדינה בחובתה להגן על אזרחיה .מדינה רשאית
להגן על קיומה הפיזי ואל לה לכפוף את ראשה לפני המבקשים להחריבה –
המבקש לחסל את המדינה אינו רשאי להתלונן על כך שהמדינה אינה מכניסה
אותו בברכה לבית המחוקקים .שנית ,המדינה רשאית להגן על הסדר הדמוקרטי
ועקרונותיו .כל ניסיון להגביל את ערכיה הפורמליים של הדמוקרטיה (כמו מצע
הקורא לביטול הבחירות או שלילת זכות הבחירות מחלק מסוים באוכלוסייה)

שנה להלכת ירדור — הזכות לבחור ולהיבחר ולקחי ההיסטוריה" גבורות לשמעון אגרנט
( 172 ,145אהרן ברק ואח' עורכים ,התשמ"ז) (להלן :גביזון "הזכות לבחור ולהיבחר");
בנדור ,לעיל ה"ש  ,12בעמ'  ;293קרן וינשל–מרגל ומיכל שמיר "'כבוד השופטים — תחזיקו
אותנו' :הדינמיקה הפוליטית של הזכות להיבחר בדמוקרטיה הישראלית"  70הבחירות
בישראל ( 2013מיכל שמיר עורכת( )2015 ,להלן :וינשל–מרגל ושמיר "כבוד השופטים");
דנה בלאנדר "ועדת הבחירות המרכזית — גוף פוליטי או בלתי תלוי?" (נייר עבודה ,המכון
הישראלי לדמוקרטיהRaphael Cohen-Almagor, Disqualification of ;)2015 ,
Lists in 1988 and 1992: A Comparative Analysis, in Law, Justice and the
)State 88 (Michel Troper & Mikael M. Karlsson eds., 1995
 112עמדה זו הוצגה גם בתוך קרמניצר פסילת רשימות ,לעיל ה"ש  ,1בעמ' .18—11
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יוביל למצב פרדוקסלי שבו העיקרון מביא לביטול עצמו .הגבלה שכזו היא הגבלת
האפשרות לפגוע באופן מהותי בזכויות יסוד ,כגון כבוד האדם ,שוויון ,שלטון החוק,
הפרדת רשויות ,פלורליזם וסובלנות .בראשית שנות ה־ 30של המאה ה־ 20טבע
קרל לוינשטיין את המושג "דמוקרטיה מתגוננת" על רקע עלייתן של התנועות
הפשיסטיות באירופה .הוא גרס כי בשם שימור עצמי והגנה עצמית הדמוקרטיה
נדרשת להשעות את עקרונותיה החוקתיים ,גם במחיר פגיעה בזכויות 113.אכן ,על
מנת להגן על זכויות כלשהן ,והזכות להיבחר בפרט ,ישנו הכרח להגן על עקרונות
היסוד של הדמוקרטיה .לעיתים יש לפגוע באופן נקודתי בזכות להיבחר על מנת
להגן על המשך קיומה במובן הרחב ,כמו גם על יתר זכויות היסוד של האדם
במשטר דמוקרטי .מצב הפוך – הגנה אבסולוטית על הזכות להיבחר על חשבון
מכלול זכויות – בטווח הארוך יסכן את עצם קיומה של הדמוקרטיה ,ואף עלול
לשלול את האפשרות לשוב אל הדמוקרטיה בדרכים דמוקרטיות או לדון באופן
חופשי בשיבה אליה .מבחינה זו פסילתה של רשימה אנטי־דמוקרטית דומה
לעמדה הליברלית שלפיה אדם בן חורין איננו רשאי לשעבד את עצמו.

114

כשם

שאין היחיד רשאי למכור את עצמו לעבדות ,אין הדמוקרטיה סובלת את שעבודה
למשטר בלתי דמוקרטי .מבחני השכל הישר מחייבים כי חברי הכנסת יפעלו
לטובת המדינה מתוך מחויבות לקיומה הדמוקרטי ,להגנתה ולהגנה על זכויות
היסוד של אזרחיה ,שכן כל אינטרס אחר מערער את רעיון הייצוג ואת נאמנות
הנציגים לאזרחים ,שהם הריבון.
בה בעת ,על מנת שלדמוקרטיה מתגוננת תעמוד הצדקה תאורטית עליה לעמוד
בנטל הוכחה משולש – יעילות ,צורך ומידתיות במובן הצר .בפסילת מפלגה –
שהיא אמצעי אנטי־דמוקרטי מובהק – יש להשתמש רק כאמצעי אחרון.

115

Karl Loewenstein, Militant Democracy and Fundamental Rights I, 31 113
)( Am. Political Sci. Rev. 417 (1937להלן;)Loewenstein I :
Karl Loewenstein, Militant Democracy and Fundamental Rights II, 31 Am.
)Political Sci. Rev.638 (1937
 114ג'ון סטיוארט מיל על החירות ( 193—192אריה סימון מתרגם ,התש"ו).
 115האמצעי הטוב ביותר הוא הדיון הציבורי–פוליטי ,אשר יש לו תפקיד חשוב בסימונן
של דעות כמסוכנות או בלתי ראויות .אם אמצעי זה אינו יעיל יש לבחון איסורים פליליים
שתכליתם לאסור פרסומים וביטויים מסוכנים .כמו כן ישנן דרכים למנוע את קידומה של
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ככלל יש ספק אם גישת הדמוקרטיה המתגוננת כפי שניסח לוינשטיין רלוונטית
במקרים שהרשימות המועמדות לפסילה אינן מחזיקות באידיאולוגיות פשיסטיות
או אנטי־דמוקרטיות.

116

אולם גם אם נאמץ באופן מלא את גישת הדמוקרטיה

המתגוננת כהצדקה לפסילה כיום ,הרי אחיזה עיקשת ברעיון זה עלולה לא פעם
להיות בלתי מבוססת ,לסבול מחוסר סובלנות כלפי עמדות שאינן בקונסנזוס,
וסופה להביא לפעולות בלתי דמוקרטיות באופן קיצוני .מתי ,אם כך ,היומרה
להגן על הדמוקרטיה חורגת מהגנה על הדמוקרטיה ומתחילה לפגוע בה? אנו
סבורים כי חריגה זו מתרחשת בפסילת רשימה המבקשת לשנות את אופייה של
המדינה ,מעבר לגרעין הדמוקרטי שבה .לדעתנו אופי המדינה אינו הכרחי לקיום
המדינה – הפיזי או הדמוקרטי – ולכן הפגיעה בזכויות היסוד ובהליך הדמוקרטי
הנגזרת מפסילת רשימה כזאת אינה מוצדקת .בניגוד לחתירה תחת עקרונות
דמוקרטיים ,כגון הסתה לגזענות או שלילת זכויות אדם ,שינוי אופייה של המדינה
וזהותה (למשל ,ביטול היותה מדינת רווחה ,הפיכתה למדינת לאום ,או הפיכתה
למדינת כל אזרחיה) – כל עוד הדרכים לשינוי בהגדרת זהות המדינה הן דרכי
שלום דמוקרטיות – אינו מסכן בהכרח את עצם קיומה 117.הדמוקרטיה בהגדרתה
מאופיינת במינימליזם יחסי של ערכים ובספקנות כלפי עמדות ותפיסות .על כן,

האידיאולוגיה על ידי ביקורת שיפוטית .אמצעי אחר הוא לקבוע את עקרונות המדינה
בחוקה נוקשה ,כך רשימות שיבקשו לשנותם לא יהוו איום ויוכלו להשתתף באופן בטוח
ושוויוני בהליכים הדמוקרטיים.
 116שאלה זו זכתה לדיון נרחב בשנים האחרונות .ראו למשל Nancy Rosenblum,
Banning Parties: Religious and Ethnic Partisanship in Multicultural
)( Democracies, 1 LEHR 17 (2007להלן;)Rosenblum, Banning Parties :
Andras Sajo, Militant Democracy and Emotional Politics, 19 Constellations
562 (2012); Gur Bligh, Defending Democracy: A New Understanding of the
Party-Banning Phenomenon, 46 VNJTL 1321 (2013); Anthoula Malkopoulou
& Ludvig Norman, Three Models of Democratic Self-Defence: Militant
)Democracy and its Alternatives, 66 Political Stud. 442 (2018
 117השוו עם דבריו של הנשיא ברק בעניין בשארה ,המבוססים על החלטת בית המשפט
האירופי לזכויות אדם" :רשימת מועמדים התומכת בשימוש באלימות כדי להביא לשינוי
במשטר אינה יכולה להשתתף בתהליך הדמוקרטי שהיא מבקשת להפיל בכוח הזרוע.
דמוקרטיה מבוססת על דיאלוג ,לא על כוח; על שכנוע ולא על אלימות .מי שאינו מוכן
לקיים בעצמו את 'כללי המשחק' הדמוקרטיים לא יישמע בטענתו כי האחרים חייבים
לפעול על–פי כללים אלה כלפיו .דמוקרטיה מניחה שינוי .הטוען לשינויים במבנה המשטר
ואף בשינוי החוקה עצמה רשאי להשתתף בדיאלוג הדמוקרטי ,ובלבד שהוא נוקט אמצעים
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בעוד אופייה הדמוקרטי של המדינה אינו יכול להיות מוטל בספק ,זהותה של
המדינה היא נושא שיש לדון בו במסגרת השיח הדמוקרטי ,ולא מחוצה לו .נושא
זהותה של המדינה חיוני ומרכזי הן ליחידים והן לקבוצות החיות בה ,ומטבע
הדברים הם יחזיקו בהשקפות שונות בעניין זה .דווקא משום שמדובר במוסכמות
יסוד ,קיום דיון חופשי ונוקב בהן חשוב לאין ערוך .דמוקרטיה שמדכאת דיון שכזה
רומסת את חופש הביטוי האידיאולוגי והפוליטי ,מאלצת צמצום של שוק דעות
חופשי ,גוזרת על כלל החברה האזרחית גישה מוגבלת לתכנים שאינם בקונסנזוס
והופכת גם את מוסכמות היסוד לדוגמה יבשה ומאובנת ,המאבדת מכוחה אף
עבור תומכיה הנאמנים ביותר.

ב .מן הכלל אל הפרט
בישראל זהותה היהודית של המדינה אינה מזוהה עם עצם קיומה ,גם אם יהדותה
נתפסת כתכונה מכוננת ומגדירה.

118

מניעת דיון חופשי ,אמיתי ומעמיק בעניין

חוקיים כדי להגשים את מטרתו ,ומטרה זו עולה בקנה אחד עם המאפיינים הגרעיניים של
הדמוקרטיה" .עניין בשארה ,לעיל ה"ש  ,21בעמ' .24
 118לניתוח קודם של בעיות בעילה והצדקות להסרתה ראו קרמניצר פסילת רשימות,
לעיל ה"ש  ,1בעמ'  .55—44גביזון טוענת כי היא מקבלת את עמדת אגרנט בעניין ירדור
שלפיה היותה של מדינת ישראל מדינה שהוקמה כמימוש חלומו של העם היהודי מצדיקה את
פסילתה של רשימה אשר אינה מקבלת את זכותו של עם ישראל למדינה משלו .בה בעת היא
סבורה כי אין הצדקה לפסול רשימה המקבלת זכות זו בעיקרון אך מנסה להביא את רוב
אזרחי ישראל לדעה שמוטב להם שלא לחיות במדינת לאום יהודית ,מתוך מחויבות לשמירה
על הדמוקרטיה והחוק .גביזון "הזכות לבחור ולהיבחר" ,לעיל ה"ש  ,111בעמ' .157-156
במקום אחר גביזון טוענת כי פסילה של רשימה השוללת את חזון העם היהודי — מוצדקת
ככל שתהא — אינה מתיישבת עם אופייה הדמוקרטי של המדינה .ראו רות גביזון "מדינה
יהודית ודמוקרטית :זהות פוליטית ,אידיאולוגיה ומשפט" עיוני משפט יט 646 ,631
(התשנ"ה) .גם אריאל בנדור סבור שאפשר להגביל את הזכות להיבחר מטעמים חיצוניים
לשיטה הדמוקרטית ,אך מסכים כי "הגבלה כזו ,להבדיל מהגבלה הבאה להגן על
הדמוקרטיה (במובנה המצומצם) ,מהווה על פניה חריגה משיטה זאת [הדמוקרטית]" .ראו
בנדור ,לעיל ה"ש  ,12בעמ'  .272ברוח דומה טען ברק מדינה כי לפי מובן אפשרי של עקרון
הדמוקרטיה המתגוננת מוצדק לשריין את זכותו של העם היהודי להגדרה עצמית ,שכן זהו
תנאי הכרחי להבטחת זכויות יסוד של הנמנים עם ציבור זה .לעומת זאת הוא מדגיש כי
העיקרון אינו מצדיק הפעלה של סמכות זו כנגד רשימה המכירה בזכות ההגדרה העצמית
של העם היהודי אך שואפת לצמצם את אופן המימוש שלה באופן שאינו חורג מאופני
המימוש הלגיטימיים ,או שואפת לשכנע את העם היהודי בדרכי שלום כי מוטב לו שזכותו זו
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זה בעייתית ביותר ואינה מתיישבת עם אופייה הדמוקרטי של המדינה ,ומכאן
ששלילת היהדות של המדינה אינה יכולה לשמש בסיס מוצדק לפסילת רשימות
או מועמדים .מניעה כזו אינה הולמת גם את המסורת והתרבות היהודית ,שגרסה
כי יש להרשות אף ביטוי הכופר בדת עצמה.

119

לדעתנו אופייה של ישראל

כמדינה יהודית תלוי בכך שהיהודים הם רוב אזרחי המדינה ,אך זהו מאפיין
מותנה שיכול להשתנות (במיוחד לנוכח האקלים הפוליטי הנוכחי) ,ולכן אין הוא
יכול לשמש ערך קוגנטי ,המוצא אל מחוץ לגדרו של השיח הפוליטי .יתרה מכך,
בעוד האופי הדמוקרטי של המדינה מאפשר (ואף מחייב) דיון פתוח על זהותה
בהתאם לרצונם של אזרחיה ,ההפך אינו נכון – הקביעה שאופייה של המדינה
יהודי ואין לערער על כך כופה צמצום של אופייה הדמוקרטי .ככלל ,מניעה מכל
מיעוט לקרוא תיגר על הכרעת הרוב באשר לזהות המדינה ולהיבטים אחרים
של החיים הציבוריים היא פגיעה ביסודות הדמוקרטיים .אדרבה ,מניעת זכותו
של המיעוט הערבי הפלסטיני ,הרואה ביהודיות המדינה אמתלה לאפלייתו
המתמשכת ,לאתגר היבטים הקשורים בהגדרת ישראל כמדינה יהודית ,ואף
את עצם ההגדרה ,ובמיוחד שהיא נתפסת כמתנגשת עם זכויותיו ,מחמירה את
תחושת הפגיעה ומעמיקה את תחושת הניכור .אכן ,זכויותיו של המיעוט ,כמו
זכויותיו של הרוב ,אינן מוחלטות ,וברי כי לעיתים שיקולים מוסריים ודמוקרטיים
מאלצים פגיעה מידתית בהן .ואולם ,כדי שהמיעוט ירגיש שהוא חי בחברה
המבטיחה לו זכויות יסוד ,המשמרת ערכים בסיסיים והמקנה לחופש הביטוי
והייצוג שלו הגנה שוויונית ,חיוני שירגיש הרגשה בסיסית של הזדהות והסכמה
עם הוראות החוקה בכלל ועם מנגנון הפסילה החוקתי בפרט 120.עם זה ,נראה כי

לא תמומש במסגרת מדינת לאום .ראו מדינה "ארבעים שנה להלכת ירדור" ,לעיל ה"ש ,4
בעמ' .361—359
 119ראו למשל את הדברים מתוך "באר הגולה" (" :)1598ולכך אין ראוי להרחיק שום
דבר המתנגד אל דעתו ,לאהבת החקירה וידיעה [ ]...אף אם הדברים הם נגד אמונתו ודתו,
אין לומר אליו :אל תדבר ותסתום את פיך ,שאם לא כן לא יהיה בירור הדת" .מהר"ל מפראג
באר הגולה באר שביעי ,קנ—קנא (התשל"א) ,כפי שמצוטט אצל אביעזר רביצקי "סובלנות"
מידות ורגשות (אסא כשר ואהרון נמדר עורכים .)1994 ,השופט לוי הציע פרשנות רחבה
ליהדות ,בהקשר של שוויון וזכויות אדם בכלל .ראו דבריו בבג"ץ  466/07ח"כ זהבה גלאון
מר"צ–יחד נ' היועץ המשפטי לממשלה ,פ"ד סה(( )2012( 83 ,44 )2להלן :גלאון מר"צ-יחד).
 120באדי חסייסי ,עמי פדהצור ואברהם בריכטה בחנו בראשית שנות ה– 2000את
הסיבות לתופעת האלימות הפוליטית בישראל ומצאו כי "שוליות פוליטית וחברתית
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נסיבות פוליטיות והיסטוריות הביאו לחיכוך חוזר ונשנה מצד חלק ניכר מהמיעוט
הערבי עם הוראותיו של סעיף 7א באופן אשר מטיל צל כבד על חוקתיותו של
מנגנון הפסילה.
לכתחילה נסיבות הקמתה של מדינת ישראל ,הכרוכה בהיותה מדינה יהודית,
נתפסו בעיני הפלסטינים כעוול חמור כלפיהם ,הטומן בחובו פגיעה בתחושות של
בית ,זהות והזדהות .להבדיל מן היכולת להצטרף לאומה הצרפתית ,שאינה כרוכה
בדת מסוימת,

121

המיעוט הערבי נאלץ להשלים עם המעמד האזרחי שמדינת

ישראל מעניקה ליהודים ,באשר הם ,הבאים להתיישב בה ועם העובדה שאותו
מעמד ואותה זיקה כרוכים בדת היהודית .לכאורה הערבים אינם מצופים להיות
ציונים אלא אך לקבל את יהודיות המדינה ואת זכותו של העם היהודי להגדרה
עצמית במדינת ישראל .אלא שציפייה זו כשלעצמה אינה ברורה מאליה כל עוד
יהודיותה של ישראל משמשת אמתלה לאפלייתם השיטתית ,ומפורשת באופן
הפוגע בהכרח בערך השוויון 122.נציגת המדינה בעניין בשארה שיקפה זאת היטב
בדבריה" :די בהתבטאויותיו של חבר־הכנסת בשארה ובדברים שפרסם בגלוי כדי
לבסס את עילת שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ,וזאת לאור
המחויבות של חבר הכנסת בשארה לעקרון השוויון ,שתוביל לביטול המחויבות
של מדינת ישראל לערכי היסוד היהודיים ולהעדפתם על אחרים".

123

עמדה זו,

המבקשת לעמת את היהדות עם ערכים דמוקרטיים של שוויון ,החריפה בשנים
האחרונות ,ואף קיבלה ביטוי בהצעות חוק הפוגעות באופן מהותי בזכויותיהם

יוצרת תשתית ארוכת טווח לאלימות פוליטית[ .ולכן] משטר פוליטי החפץ לשמור על
יציבותו ,חייב לעצב מדיניות של הכלה ( .)inclusionכלומר ,למצוא מנגנוני שיתוף
קונסטוציונליים" .באדי חסייסי ,עמי פדהצור ואברהם בריכטה "פוטנציאל התמיכה
באלימות פוליטית בחברה הישראלית :הערכה כמותית" פוליטיקה  .)2000( 78 ,65 ,6ראו
גם Will Kymlicka, Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights
)(1995
 121השוו עם דברי הנשיא שמגר ליד הערה  55לעיל.
 122ראו קביעותיה של ועדת אור ,שמונתה לחקור את אירועי אוקטובר  ,2000שבהם
נהרגו  13אזרחים ערבים .ועדת החקירה הממלכתית לבירור ההתנגשויות בין כוחות
הביטחון לבין אזרחים ישראלים באוקטובר  2000דין וחשבון — הנוסח המלא כרך א 55—33
(.)2003
 123עניין בשארה ,לעיל ה"ש  ,21בעמ' .34
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של האזרחים הערבים.

124

בתוך כך נדמה שיהדותה של המדינה נהייתה עבור

האזרחים הערבים למילה נרדפת לאפלייתם,

125

ושמאבקם הדמוקרטי לשוויון

כולל התנגדות להגדרה של המדינה כיהודית.

126

על זה יש להוסיף את המשך ההחזקה של ישראל בשטחים ,אשר לפי אג'נדות
פוליטיות שאינן שוליות מתחייבת מעצם יהודיותה של המדינה .במציאות
המדינית היום – שבה לא הוקמה מדינה פלסטינית ,אין הכרה רשמית במיעוט
הפלסטיני כמיעוט לאומי שיש לו זכויות בתור שכזה ,ויש הפרה מסיבית מתמשכת
של המשפט הבינלאומי וסיפוח "זוחל" של שטחים עבור אזרחים יהודים – ספק
רב אם יש מקום לתבוע מהמיעוט הפלסטיני בישראל הכרה באופייה היהודי של
המדינה ,בעוד מדינתם אינה מקבלת ,ואף מכחישה ,את זכות ההגדרה העצמית
של עמם.

127

כאשר בשיח ציבורי דומיננטי המשך ההחזקה בשטחים נתפס

כמימוש אופייה היהודי של המדינה וכביטוי לו ,אך טבעי שהתנגדות להמשך
הכיבוש תלווה בהתנגדות גם למה שמוצג כהצדקתו.

 124ראו להלן בפרק ג .2.וראו ,למשל ,את דבריה של שרת המשפטים דאז איילת שקד,
אשר הכריזה כי הציונות אינה צריכה לכופף את ראשה לפני מערכת זכויות פרט המפורשת
באופן אוניברסלי .רויטל חובל "שקד :הציונות לא תמשיך לכופף את ראשה בפני זכויות
הפרט כפי שהן מפורשות בבג"ץ" הארץ  .29.8.2017ביטוי לפרשנות זו ניתן זה עתה בחוק–
יסוד :ישראל — מדינת הלאום של העם היהודי ,שבמסגרתו נדחתה הצעתו של חבר הכנסת
בני בגין להוסיף לחוק את עקרון השוויון .ראו הרחבה להלן בפרק ג.2.ד.
 125ביטוי להשקפה זו ראו בטענתו של חבר הכנסת טיבי שישראל היא "דמוקרטית
ליהודים ויהודית לערבים" .אחמד טיבי "טיהור אתני :יריית הפתיחה" .10.10.2010 Ynet
 126סקר המכון הישראלי לדמוקרטיה לשנת  2017מצא כי במוקד ה"רעש" בשסע הלאומי
נמצאים אי–שוויון אזרחי והגדרת ישראל מדינה יהודית .נמצא כי הגדרה זו נדחית בידי
רבים מהערבים" ,בשל עמדה עקרונית או בגלל תחושות קיפוח ודחייה עמוקות שהתפתחו
לאורך השנים בעקבות האפליה ,העולה בבירור מקובץ הנתונים הסטטיסטיים ואשר אפילו
בציבור היהודי יש רוב למכירים בה" .תמר הרמן ואח' שותפות בעירבון מוגבל :יהודים
וערבים ,ישראל ( 144 ,2017המכון הישראלי לדמוקרטיה( )2017 ,להלן :הרמן ואח'
שותפות בעירבון מוגבל .)2017
 127את שאלת הלגיטימיות של העילה במקרה של הקמת מדינה פלסטינית נבקש להותיר
בצריך עיון .לא מן הנמנע ששינוי כה מהותי בתנאים הגאו–פוליטיים יעורר דיון מחודש
בהוראות חוקתיות ,ובין היתר בהוראת ס' 7א ,אך את הדיון הזה ואת שאלת קיומו או
נחיצותו יש להותיר לעת מצוא.
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מכאן נובע קושי אחר הטמון בפסילה בשל שלילת אופייה היהודי של המדינה,
הלוא הוא טשטוש הקווים בינה ובין העילה של תמיכה במאבק מזוין נגד ישראל.
טשטוש זה עלה למשל מדבריה של השופטת שטרסברג־כהן בעניין בשארה ,אשר
כתבה את פסק הדין המרכזי של שופטי המיעוט .לדבריה:
השילוב שבין שלילת המדינה כמדינה יהודית לבין התמיכה במאבק מזוין
של ארגוני טרור מוסיף עוצמה לכל אחד ממרכיבים אלה שבסעיף 7א
לחוק ]...[ .כיום אין עוד ספק בלבי כי נתקיימו שתי עילות הפסילה של
סעיפים 7א(א)( )1ו־7א(א)( ,)3שכל אחת עומדת בפני עצמה ,והשתיים
משלימות זו את זו ,כאשר הפעילות על־פי פיסקה ( )3היא קונקרטיזציה
של האמור בפיסקה (.)1

128

את הדוקטרינה הזאת מיישמת השופטת שטרסברג־כהן כאשר היא קובעת כי
את השקפותיו של חבר הכנסת בשארה יש לבחון על רקע הסכסוך הישראלי–
פלסטיני באומרה" :יש מי מהפלסטינים המבקש לחסל את מדינת ישראל
ולהקים מדינה פלסטינית תחתיה; יש מי הרוצה במדינה פלסטינית לצד מדינת
ישראל; חבר־הכנסת בשארה שואף ל'מדינת כל אזרחיה'".

129

שילוב זה בין

העילות ,הזולג באופן טבעי גם לדיוני הוועדות ולבקשות הפסילה 130,גורר ויתור

 128עניין בשארה ,לעיל ה"ש  ,21בעמ' .76
 129שם ,בעמ'  .72שילוב העילות ניכר גם בפסק דינו של השופט מינץ בעניין כסיף,
לעיל ה"ש  ,33בעמ'  .89לביקורתו של השופט הנדל על כך ראו שם ,בעמ' .106
 130למשל ,בפרשת זועבי הראשונה טענו המבקשים כי "את המשקל הראייתי שיש לייחס
להשתתפותה של חברת הכנסת במשט יש לגבש על רקע האידיאולוגיה של בל"ד ,לפיה יש
להפוך את מדינת ישראל ל'מדינת כל אזרחיה'" .פרשת זועבי הראשונה ,לעיל ה"ש ,27
בעמ'  .23ראו גם את הדיון במסגרת הבקשה לפסול את מועמדותו של כסיף שבו טען חבר
הכנסת פורר כי מטרת הבקשה היא להגן על מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית,
שכן "ישנם [ ]...שתומכים גם במאבק המזוין נגד מדינת ישראל רק בגלל שהם חושבים
שהמאבק המזוין כנגד מדינת ישראל הוא גם זה שיוביל לשלילת קיומה של ישראל כיהודית
ודמוקרטית וכך יוצא שסעיפים ( )1ו–( )3כרוכים זה בזה והם גם אלה שהביאו אותנו
לכאן" .ראו פרוטוקול ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה–.)6.3.2019( 15 ,21
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על דרישות הוכחה נפרדות לכל אחת מן העילות 131,ומביא לכך שלא פעם עילה
אחת מפורשת גם לפי האחרת.
ייתכן כי טשטוש זה לא היה מתאפשר לו העילה השלישית הייתה מפורשת באופן
ההולם עקרונות מקובלים של "דמוקרטיה מתגוננת" ,שלפיהם על הדמוקרטיה
להגן על ערכיה מפני המנסים לחתור תחתיה; אלא שמאז הוספת העילה בחוק,
המאבק הפלסטיני לעצמאות היה יעדה העיקרי .בשיח הציבורי ,בהחלטותיה של
ועדת הבחירות המרכזית ,ואף בפסיקותיו של בית המשפט ,נדמה כי חסרה הבחנה
בין מאבק מזוין חוץ־משטרי לפנים־משטרי ,והנטייה הרווחת היא לראות במאבק
הפלסטיני ובתמיכה פוליטית בו תקיפה של הדמוקרטיה .אף שהטרור הפלסטיני
הוא מאבק מזוין ,אין הוא מאבק פנים־משטרי נגד הדמוקרטיה .מטרתו המוצהרת
היא להביא לסיום מצב הכיבוש – מצב שאין סתירה גדולה ממנו לדמוקרטיה.
על כן ספק אם השיח הדמוקרטי רלוונטי לטרור הצומח מתוך אוכלוסייה שחיה
תחת כיבוש; 132וספק אם נכון לצפות או לדרוש מאזרחיה הפלסטינים של ישראל
שירגישו כלפי ההתנגדות הפלסטינית לכיבוש מה שמרגישים האזרחים היהודים.
כפי שמצאו מדינה וסבן ,המציאות הישראלית–פלסטינית מגלה הכרעה ארוכת
שנים של המיעוט הערבי לסייע לעמו בדרכים של מאבק פוליטי פרלמנטרי
ואזרחי ,השתתפות בשיח הציבורי ותרומות חומריות לנזקקים ,תוך כדי גינוי
פנימי של שיתוף פעולה עם המאבק המזוין.

133

ואולם ,משעה שערביי ישראל

 131הצביעה על כך השופטת דורנר באומרה" :אכן ,העילה לפסילתו של טיבי ,שהוא
מועמד ברשימת חד"ש ,שאין חולקים על לגיטימיותה ,הייתה תמיכה במאבק מזוין במדינת
ישראל ,בעוד שבשארה ורשימתו 'בל"ד' נפסלו גם בשל שלילת קיום המדינה כמדינה
יהודית .אך גם כאן איני רואה הבדל של ממש בין התבטאויותיהם של השניים" .עניין
בשארה ,לעיל ה"ש  ,21בעמ' .98
 132נטיית בית המשפט לערבב מין בשאינו מינו ולבחון את התמיכה במאבק הפלסטיני
מתוך נקודת מבט של "דמוקרטיה מתגוננת" באה לידי ביטוי למשל בעניין בשארה ,לעיל
ה"ש  ,21בעמ' ( 26הנשיא ברק); בפרשת זועבי הראשונה ,לעיל ה"ש  ,27בעמ' ( 33השופטת
ארבל); בפרשת זועבי השנייה ,לעיל ה"ש  ,28בעמ' ( 35השופט עמית).
 133ברק מדינה ואילן סבן "'להרחיב את המרווח'? על היקף זכותו של חבר כנסת לתמוך
בהתנגדות לכיבוש בעקבות בג"ץ  11225/03בשארה נ' היועץ המשפטי לממשלה" משפטים
לז ( 245 ,219התשס"ז) .את גישתם של מדינה וסבן אפשר למקם תחת "תזת הפוליטיזציה
הערבית" שהציג סמי סמוחה ,ולפיה בצד הכוחות המרחיקים את הערבים מהיהודים
פועלים גם כוחות ממתנים ,ולכן התוצאה אינה משבר בהכרח .ראו Sammy Smooha, The
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נותנים ביטוי לתחושותיהם מתחולל שיח ציבורי שבמסגרתו מוטלת בספק
זכותם לשוויון פוליטי.

134

על רקע זה קשה שלא לראות בעילת פסילה הקובעת את אופייה היהודי של
המדינה עילה המפלה את המיעוט הערבי ,באופן המעיב על החוקתיות של
מנגנון הפסילה כולו .מצד אחד חברי הכנסת הערבים נאלצים להופיע לפני
ועדת הבחירות המרכזית ,ואף לפני בית המשפט ,להציג טיעונים מקילים
להשקפותיהם ,להצדיקן ,ובסופו של דבר להכיר ביהודיותה של ישראל ולהסכים
למאפיין זה שלה; מן הצד האחר עצם ניסיונות הפסילה בוועדת הבחירות – חרף
בלימתם על ידי התערבות שיפוטית – ייצרו במהלך השנים סטיגמה של חברי
הכנסת הערבים כאויבי המדינה המאיימים על ביטחונה.

135

כפי שנציג להלן,

תהליכים אלו ,הטמונים במבנה של סעיף 7א ,חוללו תמורות עמוקות בדמוקרטיה
הישראלית אף מחוץ לזירת הבחירות.

) .Orientation and Politicization of the Arab Minority in Israel (1984מנגד ניצבת
"תזת ההקצנה הערבית" ,הגורסת שהאזרחים הערבים מקצינים את עמדותיהם ועם השנים
הם הולכים ונפרדים מהיהודים ומהמדינה ,ולפיכך התפרצותו של עימות אלים בלתי נמנע.
ראו למשל דן שיפטן פלסטינים בישראל :מאבקו של המיעוט הערבי במדינה היהודית
( .)2011גם לטענת אלי רכס בקרב הערבים בישראל מתרחש תהליך של התחזקות הממד
הלאומי–זהותי .ראו Elie Rekhess, The Involvement of an Arab-Palestinian
)National Minority in Israel, 12 Isr. Stud. 1 (2007
 134רמיזה לכך שמימוש זכותם הפוליטית של אזרחי ישראל הערבים הוא איום על
ישראל ביטא ראש הממשלה נתניהו בסרטון שפרסם ערב הבחירות לכנסת ה– 20ובו אמר
כי "הערבים מגיעים בכמויות אדירות לקלפי" .שבתי בנדט ועמרי נחמיאס "נתניהו הפיץ
סרטון' :הערבים מגיעים בכמויות אדירות אל הקלפי'" וואלה! .17.3.2015
 135ראו את התבטאותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו" :המפלגות הערביות לא רק
שאינן מכירות בישראל — הן פועלות לחסלה" .איתי שיקמן "נתניהו נגד גנץ ולפיד:
'מסתמכים על גוש חוסם של המפלגות הערביות'"  .21.2.2019 Ynetראו גם את התבטאותו
של ראש מפלגת כחול–לבן בני גנץ כי "המנהיגות הפוליטית של ערביי ישראל עשתה טעות
גדולה .היא מדברת נגד מדינת ישראל ,לכן אני לא יכול לעשות איתה שיח פוליטי"" .גנץ:
לא אקיים שיח עם המפלגות הערביות" הארץ .19.3.2019
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ג .חלחול סעיף 7א
ת מ ור ו ת ו ב י טו י ים
ברט ורי ק ה ה שי פ ו טי ת  ,ב ח ק יק ה,
בנ והלי שיר ו ת ה ב י ט חון
ה כללי ו בצ יבו ר

 .1תמורות ברטוריקה השיפוטית
לאורך השנים פסיקותיו של בית המשפט העליון יצאו חוצץ כנגד ניסיונות לשלול
זכויות יסוד של המיעוט הערבי ,מתוך הכרה בחשיבות השמירה על השתתפותו
וייצוגו בכנסת.

136

בית המשפט גיבש דוקטרינות זהירות ,אשר מבחינות בין

סולידריות עם המאבק הפלסטיני לבין תמיכה במאבק אלים נגד ישראל ,ובכך
במידה רבה "הציל" את הכנסת מעצמה.

137

עם זאת ,עמידתו האיתנה של בית

 136להרחבה על תפקידו החיוני של בית המשפט במקרים שישנו חשש לדעה קדומה נגד
מיעוט קבוע ראו מאמרו של ג'רמי וולדרון ,אשר חרף התנגדותו הכללית לביקורת שיפוטית
מוצא כי החריג היחיד המצדיק זאת הוא מקרה שבו יש צורך להגן על מיעוט החשוף
לאפליה מצד המחוקקJeremy Waldron, Political Theory: Essays on Institutions, .
)chapter 9 (2016
 137וינשל–מרגל ושמיר "כבוד השופטים" ,לעיל ה"ש  ;111לקריאה ביקורתית של פסיקת
בית המשפט בעניין זכויותיו של המיעוט הערבי ,בין היתר בזירת הבחירות ,ראו אילן סבן
"בית המשפט העליון והמיעוט הערבי–פלסטיני :תמונה (ותחזית) לא בשחור לבן" משפט
וממשל ח ( 23התשס"ה).
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המשפט בפני ניסיונות פסילה חוזרים ונשנים ,גם אם אפשרה לקיים את ההוראות
בחוק היסוד מבלי שתיגרם תקלה חמורה לדמוקרטיה הישראלית ,גבתה מחיר
כבד .הצבתו של בית המשפט כגורם הנאלץ להתערב בהחלטותיהם של נציגי
ציבור הגבירה את החיכוך בינו ובין הרשות המחוקקת ,העניקה רוח גבית
למסע הדה־לגיטימציה המתוזמר נגדו,

138

ונראה כי הובילה אותו ברבות השנים

לנקוט אמצעי ביניים מסוכנים .בעוד שבית המשפט שמר על פרשנות מצמצמת
ודווקנית ,מתוך נטייה להימנע מפסילת רשימות ומועמדים ,נראה כי הוא אימץ
חלק מהרטוריקה העוינת שהביעו חברי הכנסת והוועדות כלפי מושאי הפסילה.
מסקירת פסקי הדין הדנים בהחלטותיה של ועדת הבחירות המרכזית ניכרת
נטייתו של בית המשפט להימנע מדיון מעמיק בהכרה בפלורליזם ובאפשרות
קיומם של חילוקי דעות .רבים מהשופטים על מנת לתקף את החלטותיהם נוטים
להדגיש טעמים טכניים הנובעים מהיעדרה של "מסה ראייתית קריטית" ,והדיון
המשפטי מתובל ב"סובלנות של חסד".

139

לא פעם ההימנעות מפסילה אינה

מבוססת על דיון מהותי בחשיבותם של חופש הביטוי הפוליטי וזכות הייצוג ,אלא
על בחירתם של השופטים "לסבול" את ההתבטאויות והמעשים הראויים לדעתם
לגינוי ,חרף התקרבותם לגבול האסור.

140

 138ראו למשל את הצעת חוק–יסוד :הכנסת (תיקון — שלילת סמכותו של בית המשפט
העליון מלהתערב בהחלטת ועדת הבחירות המרכזית לעניין אישור או פסילת מועמד או
רשימה מלהשתתף בבחירות) ,התשע"ז ,2017-פ .4495/20/הצעה זו ביקשה להפוך את
החלטת ועדת הבחירות ל"סופית ,חלוטה ובלתי ניתנת לערעור" .על הרחבת הביקורת על
הצעת החוק ראו מכתב ממרדכי קרמניצר ועמיר פוקס מהמכון הישראלי לדמוקרטיה לחברי
ועדת השרים לענייני חקיקה ולאיילת שקד שרת המשפטים ( ,)26.10.2017אתר המכון
הישראלי לדמוקרטיה .להרחבה בנושא המתח שבין ועדת הבחירות המרכזית לבין בית
המשפט העליון ראו וינשל–מרגל ושמיר "כבוד השופטים" ,לעיל ה"ש  ;111מיכל שמיר וקרן
מרגל "תפיסות איום ופסילת רשימות ומועמדים לכנסת — מירדור ועד בחירות  "2003משפט
וממשל ח ( 119התשס"ה) (להלן :שמיר ומרגל "תפיסות איום ופסילת רשימות").
 139להרחבה על גישה רטורית זו ראו מדינה "ארבעים שנה להלכת ירדור" ,לעיל ה"ש ,4
בעמ'  ;373—372קרמניצר פסילת רשימות ,לעיל ה"ש  ,1בעמ'  ,49—47ובהערה .155
 140ראו למשל תיאורו של המשנה לנשיאה רובינשטיין את יחסו המסורתי של בית המשפט
בבואו לדון בפסילת רשימות מועמדים "למתוח עד קצה היכולת את הסיבולת הדמוקרטית
והשיפוטית" (זועבי נ' ועדת האתיקה ,לעיל ה"ש  ,96בעמ'  ;)38השופט עמית גרס כי "יש
לקחת בחשבון כי הגבול בין אמפתיה והזדהות לבין תמיכה בטרור ובמאבק מזוין עשוי
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עמדה זו עלולה להביא לתוצאות בעייתיות :ראשית ,רטוריקה מעין זו ,המבכרת
את הנזיפה בנציגי המיעוט הערבי על פני דיון מעמיק במהותה של הדמוקרטיה,
מוצאת את דרכה לכותרות בדרכי התקשורת ותורמת לרידוד של מידת הסובלנות
בציבור היהודי כלפי עמדות הציבור הערבי; 141שנית ,הצגת העמדות של נבחרי
ציבור ערבים כ"קרובות לקו אדום" ,אשר מיקומו עמום ,מערערת את מעמדן
של דעות שהדמוקרטיה חייבת להכיל ,ובראשן קריאה לשוויון; שלישית ,נכונותו
של בית המשפט "לסבול" את עמדותיהם של מנהיגי ציבור ערבים הניצבים לפני
בית המשפט משקפת יחס פטרוני כלפיהם ומייצרת בציבור הערבי תחושת ניכור
כלפי המדינה ובכך מסכנת את השתתפותם בהליך הדמוקרטי.

142

גישה אפשרית אחרת עניינה "סובלנות של זכות" ,וגם היא נוכחת לעיתים
בפסיקה .לפי גישה זו ,בית המשפט נמנע מהערכת התוכן של הדעות שמדובר
בהן .היא מאופיינת בכך שהדעות הבלתי לגיטימיות הן רק הדעות שמחוץ
לתחום הנסבל ,ומה שמצוי בתחום הנסבל אינו ראוי לגינוי 143.הערכת ההסדרים

לעתים להיות בעיני המתבונן דק מן הדק ,ואם לדידה של ח"כ זועבי צה"ל הוא האויב,
קצרה הדרך לתמיכה בצד הנלחם באותו אויב" (פרשת זועבי השנייה ,לעיל ה"ש ,23
בעמ'  .)35ראו גם דבריה של הנשיאה נאור" :אין להקל ראש בהתנהלותה ובאמירותיה של
זועבי ,שנאמרו בתקופה רגישה ,בה עם ישראל כולו מאוחד בדאגה לשלומם של שלושת
הנערים ולנעשה ברצועת עזה ,וכאשר חלק נכבד ממדינת ישראל מצוי תחת איום הטילים"
(שם ,בעמ'  .)32גישה זו ניכרה למשל כאשר השופט קדמי ציין" :התמזל לו מזלו של ח"כ
בשארה ,שהוא חי ופועל במדינה חזקה ,שערך הדמוקרטיה כה חשוב לה עד שהיא מוכנה,
על מנת לשמור עליו ,להתיר התבטאויות כה בוטות בדבר זכות קיומה" .עניין ארליך ,לעיל
ה"ש  ,100בעמ' .48
 141ראו למשל משה גורלי "בשארה התקרב לגבול האסור ,אבל ברק הזיז את הגבול"
הארץ  ;8.6.2003יהושע בריינר "העליון הניח שזועבי תומכת במאבק מזוין אף שלא פסל
התמודדותה" וואלה!  ;10.12.2015מתי טוכפלד "זועבי חצתה קו אדום ,אבל המשחק מכור"
ישראל היום .10.12.2012
 142לגישה אחרת ,הרואה חשיבות ברטוריקה של בית המשפט העליון במסגרת פסילת
רשימות כגורם מרתיע ומאוזן ,וכן בפער בין בית המשפט העליון לוועדת הבחירות
המרכזית ,ראו רבקה וייל "עיון מחודש בתפיסת הדמוקרטיה המתגוננת של ישראל"
דין ודברים י ( 345התשע"ז) .עם זאת ,וייל מוצאת כי אפשר לזהות "חלחול" של עקרון
הדמוקרטיה המתגוננת לתחומי משפט אחרים באופן בלתי מאוזן הפוגע בזכויות אדם
ואזרח.
 143גישה זו ניכרת למשל בפסק דינה של השופטת דורנר בעניין בשארה .השופטת
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בחוק אינה צריכה בשום מקרה להתבסס רק על התוצאות הסופיות של מהלכי
הפסילה ,כי אם על המשמעות הציבורית של עצם קיומם של מהלכים אלו בציבור
היהודי ,בציבור הערבי (כפרטים וכמיעוט לאומי) וביחסים בין ציבורים אלו לבין
המדינה .כפי שנציג להלן ,מבחינת הציבור היהודי ,המהלכים  -בקשות הפסילה,
ההיעתרות התכופה של ועדת הבחירות המרכזית להן ודברי הכיבושין כלפי נציגי
הציבור הערבים בבית המשפט – תורמים כולם לתפיסה שחברי הכנסת הערבים
והציבור שהם מייצגים אינם נאמנים למדינה ,אם לא אויבים ממש .מנגד ,מבחינת
הציבור הערבי מהלכים אלו מבטאים מתח מתמיד בין המפלגות הערביות לבין
המדינה ,מעוררים ספקות בעניין השתתפותם הפוליטית וזכותם לשוויון ,ויוצרים
בקרבם ניכור ,ואף עוינות ,כלפי המדינה והרוב היהודי.

 .2תמורות בחקיקה
בצד תמורות ברטוריקה השיפוטית נראה כי סעיף 7א שימש בשנים האחרונות
מקור רעיוני ונורמטיבי לשלל הצעות חוק אשר הוצגו כנגזרותיו הטבעיות .הצעות
אלו אימצו את עילות הסעיף והרציונל הטמון בו כמעין מודל־על להתנייתן של
זכויות אזרח בסיסיות .שלא במפתיע ,הנפגעים העיקריים מההצעות הללו הם
האזרחים הערבים ,המתקשים לתמוך באופייה היהודי של המדינה ,ולכל הפחות
בהתניה של זכויות היסוד שלהם כאזרחים בקבלתם אותה .לחוקים ולהצעות
החוק אשר יידונו להלן יש זיקות מגוונות לסעיף 7א .הצעות "חוקי הנאמנות"

דורנר אינה קובעת שיפוט ערכי לעמדותיהם של המועמדים ,והיא מכירה בזכותו של חבר
הכנסת בשארה להחזיק בכל עמדה תאורטית שיחפוץ בה ,מתוך שהיא מסתפקת בכך שכעניין
שבעובדה בשארה קיבל את קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית .ראו עניין בשארה,
לעיל ה"ש  ,21בעמ'  .97דוגמה אפשרית נוספת לכך היא פסק דין סגל ,שבו חרף הבקשה
לפסול את הרשימה המשותפת ,בית המשפט נמנע מלהביע את עמדתו עליה ,אך בה בעת
הזהיר כי מה שאינו נמצא בתחום הנסבל  -כגון תמיכה מפורשת ופומבית בפעולות טרור
נגד אזרחי ישראל  -עשוי בהחלט להביא לפסילה מוחלטת .עניין סגל ,לעיל ה"ש  ,35בעמ'
 .31-29מדברי הנשיאה חיות בפרשת הפסילות האחרונה ניתן ללמוד כי בל"ד ,כמתמודדת
עצמאית בבחירות ,הייתה קרובה מאד לפסילה ,ואפשר אף שהייתה נפסלת.
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מחייבות קבלה פומבית של אופייה היהודי של המדינה כתנאי סף לקבלת מעמד
אזרחי או ציבורי; "חוק הנכבה" והצעות החוק הנובעות ממנו מאמצים את עילות
הסעיף במלואן כתנאי סף לקבלת הטבות תקציביות; "חוק ההדחה" מעמיד כמה
מעילות הסעיף כתנאי לכהונה בכנסת ,והוא התקבל מתוקף היותו הסדר משלים
לסעיף 7א; לבסוף" ,חוק הלאום" משקף כיצד המיעוט הערבי נדרש להפנים את
יהודיות המדינה גם על חשבון מעמדו וזכויותיו.

א .הצעות "חוקי הנאמנות" :התניית הזכות להיבחר בהצהרת אמונים לאופייה
היהודי של המדינה
בשנים האחרונות הונחו על שולחן הכנסת הצעות מגוונות ל"חוקי נאמנות"
הדורשות הצהרת נאמנות למדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית בצמתים
בחייו של האזרח הישראלי .בין היתר כללו ההצעות חובה להצהרת נאמנות בזמן
התאזרחות ,בטרם קבלת תעודת הזהות ,בהצטרפות לעבודה בשירות המדינה,
בטרם ראשית כהונה כחבר כנסת ואף בקבלת מימון לסרט קולנוע.

144

ראשיתן של הצעות להתלות כהונה בכנסת בהצהרת נאמנות הייתה בימי הכנסת
ה־ ,17כשחבר הכנסת זבולון אורלב ממפלגת "האיחוד הלאומי – מפד"ל" הציע
כי חבר כנסת המצהיר אמונים יתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל "כמדינה

 144הצעת חוק מרשם האוכלוסין (תיקון — הצהרת נאמנות למדינה ,לדגל ולהמנון),
התשס"ה ,2004-פ ;2160/16/הצעת חוק–יסוד :הכנסת (תיקון — הצהרת אמונים של חבר
כנסת) ,התשס"ז ,2007-פ ;2526/17/הצעת חוק האזרחות (תיקון — הצהרת אמונים),
התשס"ח ,2007-פ ;3046/17/הצעת חוק–יסוד :הממשלה (תיקון — הצהרת אמונים),
התשס"ט ,2009-פ ;5/18/הצעת חוק–יסוד :הכנסת (תיקון — הצהרת אמונים של חבר
כנסת) ,התשס"ט ,2009-פ ;7/18/הצעת חוק האזרחות (תיקון — הצהרת אמונים),
התשס"ט ,2009-פ ;102/18/הצעת חוק מרשם האוכלוסין (תיקון — הצהרת נאמנות
למדינה ,לדגל ולהמנון) ,התשס"ט ;2009-הצעת חוק הקולנוע (תיקון — הצהרת נאמנות),
התש"ע ,2010-פ ;2307/18/הצעת חוק שירות המדינה (מינויים) (תיקון — הצהרת
אמונים) ,התשע"א ,2010-פ ;2792/18/הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (הצהרת
אמונים) ,התשע"א ,2010-פ ;2754/18/הצעת חוק הצהרת נאמנות ,התשע"ב,2012-
פ ;3931/18/הצעת חוק הקולנוע (תיקון — הצהרת נאמנות) ,התשע"ב ,2012-פ;4021/18/
הצעת חוק–יסוד :הכנסת (תיקון — הצהרת אמונים) ,התשע"ג ,2013-פ ;1523/19/הצעת
חוק–יסוד :הכנסת (תיקון — הצהרת אמונים) ,התשע"ז ,2017-פ.3922/20/
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יהודית ודמוקרטית" ,ולא "למדינת ישראל" ,כנוסחה הקודם של ההצהרה.

145

לתהייתם של חברי המליאה על נחיצות החוק לנוכח סעיף 7א ,אשר ממילא מונע
מרשימות שאינן מקבלות את אופייה היהודי של המדינה להתמודד לכנסת,
הצביע אורלב על חשיבותה הפומבית של ההצהרה ,אשר "תביא לכך שאזרחי
ישראל יפנימו את תעודת הזהות של מדינת ישראל".

146

נפיצותה של תכלית ההצעה בציבור הערבי לא נעלמה מעיני הממשלה – היא
התנגדה לחוק ,והוחלט להסירה מסדר היום.

147

אלא שזמן קצר לאחר מכן

התפזרה הממשלה ,וכבר בשנתה הראשונה של הממשלה החדשה ,בשנת
 ,2009עלתה הצעה לתיקון חוק האזרחות 148,ושבו ועלו הצעות בעניין הצהרות
אמונים של חברי כנסת ושרים 149.להבדיל מגלגולן הקודם בכנסת ה־ ,17הצעות
אלו זכו לתמיכה,

150

וגרסאות מעודכנות שלהן הונחו גם על שולחן הכנסת

 145הצעת חוק–יסוד :הכנסת (תיקון — נוסח הצהרת האמונים) ,התשס"ו,2006-
פ.583/17/
" 146למה אני מציע שתהיה הצהרה? כי בינינו ,תשאל כל אזרח במדינת ישראל אם הוא
יודע על מה חותם חבר הכנסת ]...[ .הצהרת האמונים נעשית קבל עם ועדה בישיבה חגיגית,
במעמד ראשי המדינה ,בשידור ישיר; יש לזה ערך חינוכי ,יש לזה ערך מוסרי ,ערך שנותן
את המשקל הראוי להצהרה .למה המחתרת הזאת? מה ,אנחנו מפחדים מהצהרה פומבית,
מהצהרה מחייבת?" .פרוטוקול ישיבה מס'  66של הכנסת ה–.)15.11.2006( 46 ,17
 147ראו למשל את דבריו של שר השיכון דאז מאיר שטרית ,אשר היה נציג הממשלה
בדיון" :הרי אין שום צורך בתיקון שאתה מציע .אני רואה בו סתם ניסיון ,תסלח לי
שאני אומר לך ,פוגעני כלפי חברי כנסת שאינם מקבלים את דעתך בעניין .לנסות לכפות
בהצהרת האמונים? אתה חושב שהצהרת האמונים תעשה את המדינה יותר יהודית ויותר
דמוקרטית? זה נקבע בחוק–יסוד ,ואין צורך בהצהרת האמונים הזאת ולכן זה מיותר .לכן
אני מציע ,גברתי היושבת–ראש ,להסיר את ההצעה מסדר–היום" .שם ,בעמ' .44
 148הצעת חוק האזרחות (תיקון — הצהרת אמונים) ,התשס"ט ,2009-פ .102/18/שם
הוצע כי תחת ס' 9א בהצהרת האמונים יחויב המצהיר "להיות נאמן למדינת ישראל כמדינה
יהודית ,ציונית ודמוקרטית ,לסמליה ולערכיה ,ולשרת את המדינה" .הצעת החוק הוסרה
לבסוף מסדר היום לנוכח התנגדותן של המפלגות החרדיות להתגייס לשירות צבאי.
 149לסקירה של הצעות חוקי הנאמנות בכנסת ה– 18ראו עמיר פוקס ,דנה בלאנדר
ומרדכי קרמניצר חקיקה אנטי דמוקרטית בכנסת ה–( 22—17 )2013—2009( 18המכון
הישראלי לדמוקרטיה.)2015 ,
 150פרוטוקול ישיבה מס'  119של הכנסת ה–.)16.5.2007( 91—80 ,18
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ה־ 151.20לכאורה אין פגם בהצעות חוקי הנאמנות ,כל עוד הן לא התגבשו לכדי
חוק חרות ,אלא שאי־אפשר להפריז בנזק אשר הן מסיבות גם בהותרתן כהצעות
גרידא ובאפקט המצנן שלהן כאשר הן שבות ועולות בשיח הציבורי ובתעמולה
הפוליטית במשך עשור.
הדמיון בין הצעות החוק ניכר חרף זהותם המשתנה של חברי הכנסת היוזמים.
דברי ההסבר של הצעות החוק לקוניים ,וממילא אינם מסבירים את הצורך בשינוי
הנוסח הקיים של הצהרת האמונים ,שלפיו הנאמנות המוצהרת היא למדינת
ישראל .אומנם דרישתה של מדינה להצהרת אמונים כלפיה רווחת במדינות
דמוקרטיות רבות בעולם ,אלא שהיא כוללת הכרזת נאמנות למדינה עצמה ,ולא
ליסוד פרטיקולרי־לאומי־אתני שיש לו רכיב דתי ושהיקפו אינו ברור .להשקפתנו,
כפייה  -ולו עקיפה  -על אדם להצהיר אמונים להשקפה לאומית־אתנית־דתית
פרטיקולרית ,יהא המצהיר בהליך התאזרחות או אזרח כדין ,אינה יכולה להתקבל
במדינה דמוקרטית,

152

אך נדמה כי חיובם של חברי הכנסת הערבים לעשות כן

נועדה להעמידם ב"מבחן נאמנות" פומבי .מבחן זה ,אשר סופו ידוע מראש ,יאלץ
את חברי הכנסת הערבים לבחור בין מימוש הזכות להיבחר לבין חופש הדעה

 151הצעת חוק–יסוד :הכנסת (תיקון — הצהרת אמונים) ,התשע"ז ,2017-פ;3922/20/
הצעת חוק–יסוד :הממשלה (תיקון — הצהרת האמונים של ראש הממשלה והשרים),
התשע"ז ,2017-פ .3921/20/יצוין כי בחודשיה האחרונים של הכנסת ה– 20הוחלט להסיר
מסדר היום את ההצעה לשנות את נוסח ההצהרה של חברי כנסת נבחרים ,אך מסיבות
פורמליות .לדברי שרת המשפטים שקד ,ההתנגדות להצעה נעוצה בכך שעל פי תקנון עבודת
הממשלה עמדתה של הממשלה כלפי הצעת חוק פרטית המובאת לדיון במליאה בטרם קבעה
לגביה ועדת השרים עמדה תהיה להתנגד לה .ראו פרוטוקול ישיבה מס'  388של הכנסת
ה–.)12.12.2018( 97—96 ,20
 152יפה זילברשץ חולקת על עמדה זו וטוענת כי נאמנות לערכיה של מדינה דמוקרטית
ולזהותה היא יסוד מרכזי באזרחות ,ובהיעדרה רשאית המדינה לשלול אזרחות .לשיטתה,
חובת הנאמנות אינה מתמצה אך באיסור על הפרט לפעול פעולות שעלולות לפגוע במדינה
ולסכן את המשך קיומה — חובת הנאמנות מחייבת אף פעולות פוזיטיביות מצד אזרחי
המדינה והתושבים לשם שמירה על זהות המדינה וערכיה .ואולם ,זילברשץ אינה דנה
בשאלת הזדהותם של מיעוטים לאומיים עם ערכיה של המדינה וזהותה או בעצם יכולתה
של המדינה לכפות הזדהות שכזו עליהם .ראו יפה זילברשץ "נאמנות למדינה" ספר יצחק
זמיר :על משפט ,ממשל וחברה ( 491יואב דותן ואריאל בנדור עורכים ,התשס"ה) .לביקורת
רחבה יותר על עמדתה של זילברשץ ראו תמר הוסטובסקי–ברנדס "'בלי נאמנות אין
אזרחות' :על נאמנות ,אזרחות וסולידריות חברתית" המרחב הציבורי .)2016( 11
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והמצפון .כל התנגדות צפויה לעורר את עוינותו של הציבור היהודי ולספק הוכחה
כביכול ל"אי־נאמנות" של חברי הכנסת הערבים .במובן זה הדמיון בין הצעות
חוקי הנאמנות לסעיף 7א ברור .לא רק שההצעות מציבות את אופייה היהודי
של המדינה כתנאי סף למימוש חירויות יסוד אלא שהן טומנות בחובן מסר
מפלה לאוכלוסייה הערבית שלפיו אין לו מקום בזירה הפוליטית – מסר אשר
עלול להוביל להתרחקותו המוחלטת של המיעוט הערבי ולהחרמתו את המשחק
הדמוקרטי כולו .גם אם מבינים את הביטוי "יהודית" כמתייחס ללאום היהודי
בלבד (מבלי שיהיה כרוך באפיון דתי) ,לא סביר לדרוש מן האזרחים הערבים
להצהיר אמונים לרכיב זה .לאור העובדה שהמדינה מגדירה את עצמה כיהודית
ודמוקרטית ,די בהצהרת אמונים למדינה .דרישה נוספת להצהיר קבל עם ועדה
שהם נאמנים לאופייה היהודי ,אופי שבמציאות הקיימת נושא איתו מטען כבד
של הדרה כלפיהם (הגם שאין קשר הכרחי בין היותה של ישראל מדינת לאום
של העם היהודי למדיניות מפלה כלפי מיעוטים) ,אינה סבירה או מידתית ,ויש
בה פגיעה בלתי מוצדקת בזכות לבחור ולהיבחר 153.ברי כי נאמנותו של הציבור
הערבי למדינת ישראל אינה קשורה ,וממילא אינה יכולה להיות בגדר התניה,
להצהרה מפורשת על נאמנותו לאופייה היהודי.

ב" .חוק הנכבה" :התניית חופש הביטוי וההתאגדות בעילות סעיף 7א
במרץ  2011התפרסם ברשומות חוק יסודות התקציב (תיקון מס' ( )40הפחתת
תקציב או תמיכה בשל פעילות נגד עקרונות המדינה) ,התשע"א .2011-בסעיף
3ב לחוק ,המוכר גם כ"חוק הנכבה" ,נקבע כי שר האוצר מוסמך להפחית את
התקציב או התמיכה הניתנים לגוף המתוקצב על ידי המדינה אם ביצע אחד
מתוך חמישה :שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית;
הסתה לגזענות ,לאלימות או לטרור; תמיכה במאבק מזוין או במעשה טרור ,של
מדינת אויב או של ארגון טרור ,נגד מדינת ישראל; ציון יום העצמאות או יום
הקמת המדינה כיום אבל; מעשה של השחתה או ביזוי פיזי הפוגע בכבוד דגל
המדינה או סמל המדינה.

 153לביקורת על הצעות חוקי הנאמנות ראו מכתביהם של מרדכי קרמניצר ועמיר פוקס
לחברי ועדת השרים לענייני חקיקה בנושא הצעת חוק–יסוד :הכנסת (תיקון — הצהרת
אמונים) ( ,)21.12.2017 ,9.3.2017אתר המכון הישראלי לדמוקרטיה.
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מנוסח החוק ניכר כי מוביליו ביקשו להכשירו על ידי היצמדות להוראת סעיף 7א.
מדברי ההסבר של ההצעה עלה שאם אפשר להתנות את ההשתתפות בבחירות
לכנסת באי־שלילת קיומה של המדינה כמדינה יהודית ודמוקרטית ,הרי שהמדינה
רשאית להימנע מתמיכה בפעילותו של מוסד מתוקצב או נתמך אם הוא מבצע
פעולה השוללת את קיומה של המדינה כמדינה יהודית ודמוקרטית .בכך "עקרון
'הדמוקרטיה המתגוננת' יובא לידי ביטוי מעשי" 154.בעתירה שהוגשה נגד החוק
נטען כי הוא פוגע בשוויון ,בזיכרון ההיסטורי של המיעוט הערבי ,וכן בחופש
הביטוי הפוליטי ובזכות לכבוד קיבוצי של ערביי ישראל.

155

לטענת העותרים

מושג הנכבה כרוך בנרטיב ההיסטורי הפלסטיני ,ואין בו שלילה של ההכרה
במדינת ישראל ולא שלילה של זכותם של היהודים להגדרה עצמית בישראל .על
כן אין בין ציון יום הנכבה לבין אי־הכרה בהגדרה העצמית של היהודים הישראלים
ולא כלום .בית המשפט מצא כי העתירה מעלה שאלות וסוגיות חשובות
ועקרוניות אך החליט לדחותה על הסף מנימוקים של היעדר בשלות.

156

אלא

שמאז הוקמה ועדה מטעם משרד האוצר לשם בחינת הליך להפחתת תקציבים,
ואליה הוגשו עשרות רבות של בקשות.

157

בעת האחרונה אישרה ועדת השרים

לענייני חקיקה כי הטלת סנקציה תקציבית תהא נתונה גם לשיקול דעתו של
שר התרבות.

158

 154דברי הסבר לקריאה ראשונה להצעת חוק יסודות התקציב (תיקון מס' ,)40
התשע"א ,2011-ה"ח הכנסת (התשס"ג .315 - )10/2002
 155בג"ץ  3429/11בוגרי התיכון הערבי האורתודוקסי בחיפה נ' שר האוצר (פורסם
בנבו.)5.1.2012 ,
 156שם ,בעמ' .18-15
 157בשנת  2018הודיע משרד האוצר שכל  98הפניות שהוגשו למשרד בבקשה להפחתת
תקציבים נדחו על ידי היועץ המשפטי של המשרד .ראו איתי שטרן "משרד האוצר דחה את
כל  98הפניות לאכיפת 'חוק הנכבה'" הארץ .27.8.2018
 158הצעת חוק התרבות והאמנות (תיקון מס'  )2התשע"ט ,2018-ה"ח הממשלה (התשס"ג
 )10/2002מ .1261/לחוות דעת רחבה בנושא ראו מכתבם של מרדכי קרמניצר ,עמיר פוקס
ועדנה הראל פישר למירי רגב ,שרת התרבות והספורט ( ,)9.10.2018וכן מכתב ממרדכי
קרמניצר ,עמיר פוקס ועדנה הראל פישר ליו"ר הכנסת וחברי הכנסת ( ,)22.11.2018אתר
המכון הישראלי לדמוקרטיה.
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ניסוח החוק בהתבסס על העילות החוקתיות בסעיף 7א ,תוך כדי הוספת
עילות חדשות המסתופפות בצילן ,עשוי להציגו כנגזרת טבעית של עקרונות
יסוד חוקתיים .ואולם ,שיבוש מקורות תמיכה של מוסדות  -יהיו הם בתי ספר,
עמותות ,גופי תרבות או כל גוף אחר הזוכה לתמיכת המדינה  -פוגע פגיעה קשה
בחופש ההתאגדות ,שהוא זכות יסוד.

159

התניית מימון או התאגדות בתוכן של

ביטוי ,ולא בסכנה שהוא מהווה למדינה או לציבור ,פוגעת פגיעה חמורה בלא כל
הצדקה גם בשוויון ובחופש הביטוי הפוליטי .קיימים איסורים עונשיים המגינים
הן מפני פגיעה בדגל המדינה ,הן מפני הסתה לגזענות ,לאלימות ולטרור ,והן
מפני מאבק מזוין נגד ישראל 160,ולפיכך נראה כי מקור החוק נעוץ בעילת אופייה
היהודי של המדינה וציון יום הנכבה .אלא שהביטוי "מדינה יהודית" עמום
ורב־משמעויות ,והטלת סנקציות תקציביות על בסיסו אינה מידתית ,שכן די
בכך שעמותה תתמוך בכינון מדינת "כל אזרחיה" או בהפרדת הדת והמדינה,
ותקציבה או עצם התאגדותה יועמדו בספק .התפיסה הצרה שאופייה היהודי
של ישראל מחייב את שלילתו של כל נרטיב זיכרון פלסטיני אינה יכולה להתיישב
עם עקרונות דמוקרטיים .בדומה להצעות חוקי הנאמנות ,ניסיון לשנות השקפות
או רגשות באמצעים רגולטוריים נידון לכישלון ,ובפועל משיג את ההפך הגמור –
העצמה של השקפות אלו והקצנה ביחס של הציבור הערבי למדינת ישראל.

161

פגיעה זו מתעצמת ביתר שאת כאשר עסקינן בענישה קולקטיבית של גופים
ציבוריים ושל האוכלוסייה שהם משרתים בציבור הערבי ,אשר ממילא סובלים

 159לדברי הנשיא שמגר זכות ההתאגדות היא "זכות יסוד הן מבחינת זכויותיו
האישיות של האזרח במדינה דמוקרטית ,הן מבחינת העיקרים החברתיים המנחים אותה
והן מבחינת אופייה כמדינת חוק" .ע"א  1282/93רשמת העמותות נ' כהנא ,מז(,100 )4
.)1993( 106
 160ישנם איסורים ועונשים המגינים מפני מאבק מזוין נגד ישראל במסגרת חוקים
המגינים על ביטחון המדינה ,כמו למשל חוק המאבק בטרור התשע"ו ,2016-ואיסור על
גזענות מעוגן בס' 144א-ד לחוק העונשין ,תשל"ז .1977-נוסף על כך ,האיסור על פגיעה
בדגל המדינה או בסמלה מעוגן בחוק הדגל ,הסמל והמנון המדינה ,התש"ט.1949-
 161ראו את תגובתו של יושב ראש הוועד הארצי לראשי הרשויות המקומיות הערביות
בישראל" :אם ייעשה ניסיון לכפות את שירת ההמנון ולאסור את ציון ה'נכבה' בבתי
ספר הערבים ,התגובה תהיה סירוב והכרזת מרי אזרחי" .ניר יהב "אם יכריחו לשיר את
ה'תקווה' נכריז על מרי" וואלה! .31.8.2009
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מאפליה ארוכת שנים מבחינת תקציבים 162.לכאורה אפשר לטעון כי כל עוד "חוק
הנכבה" מתפרש בדווקנות ומיושם במקרים קיצוניים ביותר אין בו פסול ,אולם
עצם קיומו בספר החוקים פוגע בזכותם של האזרחים הערבים לשוויון .לפיכך,
גם אם נקבל את הטענה שתצמח תועלת כלשהי מסנקציות אלו לשם הגנה על
אופייה היהודי של המדינה (ואיננו סבורים כך) ,הרי שהתועלת מתגמדת אל מול
הפגיעה הקשה בציבור הערבי ,בדמוקרטיה ובחופש הביטוי ,שנפגע גם עקב
האפקט המצנן של הוראות החוק.

ג" .חוק ההדחה" :התניית כהונה בכנסת בעילות סעיף 7א
בשנת  2016חוקקה הכנסת את "חוק ההדחה" ,המורכב מתיקונים לשני חוקים –
חוק־יסוד :הכנסת (תיקון מס'  )44וחוק הכנסת (תיקון מס' ( )43הפסקת חברות
של חבר כנסת שהתקיים בו האמור בסעיף 7א[א][ ]2או [ ]3לחוק־יסוד :הכנסת),
התשע"ו .2016-לפי החוק ,אם נמצא כי חבר כנסת מביע תמיכה במאבק מזוין
של ארגון טרור או מדינת אויב ,או מסית לגזענות 70 ,חברי כנסת מכהנים ,מתוכם
לפחות  10מהאופוזיציה ,יוכלו לפתוח בהליך הדחתו ,ולאחר החלטה של ועדת
הכנסת בנדון תובא ההחלטה לפתחה של מליאת הכנסת .בהחלטת  90מחבריה
תוכל הכנסת להדיחו ,והבא בתור ברשימתו יחליף אותו .לטענתם של מובילי
החוק נחיצותו נבעה מהיעדר יכולתה של הכנסת להגן על עצמה מפני "אדם
שנבחר לכנסת הפועל בניגוד לעקרונות הקבועים בסעיף 7א האמור ולא מקבל
עליו את הגבולות החיוניים של הפעילות הלגיטימית ,אלא אם כן מעשהו מגיע
לכדי עבירה פלילית" 163.לדבריהם ,גם אם עמדו חברי הכנסת בדרישות סעיף 7א
בראשית כהונתם ,הם עלולים להפוך את עורם במהלך כהונתם.

164

אלא שחרף

 162אין להניח כי הציבור שייפגע מחוק זה עומד כולו מאחורי ההחלטה לציין את יום
הנכבה או שהוא תומך בה .לעיתים הציבור הנפגע הוא ילדים .למשל ,בית ספר הבוחר
לציין את יום הנכבה ייפגע פגיעה קשה ויספק שירות נחות בבירור ,תוך כדי פגיעה בזכות
היסוד לחינוך של כלל התלמידים הלומדים בו .מבחינה זו גם אילו תכלית החוק הייתה
ראויה ,שלילת התקציב היא ענישה קולקטיבית כלפי אוכלוסייה שהמימון נועד לשרתה,
ובכך הופכת את החוק לבלתי מידתי.
 163דברי הסבר לקריאה ראשונה להצעת חוק–יסוד :הכנסת (תיקון מס' ( )45השעיית
חבר הכנסת שהתקיים בו האמור בסעיף 7א) ,התשע"ו ,2016-ה"ח הכנסת .626 -
 164חבר הכנסת ניסן סלומינסקי" :יש בקרה .ומה הבקרה? סעיף 7א [ .]...מה קורה אם
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הניסוח הניטרלי של החוק ,מדיוני ועדת הכנסת ,וכן מגרסאותיו הקודמות ,אשר
אחת מהן אף כונתה "חוק חנין זועבי" 165,עולה כי חקיקתו כוונה נגד חברי הכנסת
הערבים.

166

עתירות נגד החוק נדחו,

167

ועובדת היותו תיקון לחוק יסוד ,וככזה חלק

מהתשתית החוקתית ,הייתה שיקול מרכזי בדחייה.

168

שיקול מרכזי אחר היה

מערכת האיזונים והבלמים שנקבעה בתיקון :אומנם החוק תואר כפוגע פגיעה
ממשית בזכויות יסוד מן החשובות ביותר – בזכות לחופש ביטוי פוליטי ,בזכות
לבחור ולהיבחר ,בזכות הייצוג של המיעוט הערבי ועמדותיו ,ובזכותו של חבר

חבר כנסת חתם ,נכנס לכנסת ,וכעבור חודש או חודשיים או שלושה מתברר — נניח באופן
תיאורטי — מתברר שהוא מסית לגזענות או שהוא תומך בטרור? [ ]...בכל מקרה ,במקרה
שהוא כבר נמצא בכנסת ,אין שום דרך לטפל" .פרוטוקול ישיבה מס'  148של הכנסת ה–,20
.)19.7.2016( 232—229
 165הצעת חוק–יסוד :הכנסת (תיקון — פקיעת כהונה של חבר הכנסת) ,התשע"ג,2013-
פ.1543/19/
 166ראו למשל את דבריו של נציג הממשלה זאב אלקין בדיון לקראת ההצבעה בקריאה
הראשונה" :כל מדינה חפצת חיים ,אם קיימים בה חברי פרלמנט כאלה ,חייבת להגן על
עצמה [ .]...איך אנחנו מגנים את חברת הכנסת זועבי או חברי כנסת מבל"ד או חברי כנסת
מחד"ש ובל"ד ,כשהם מתייצבים לימין ה'חיזבאללה?'" .מתוך פרוטוקול ישיבה מס'  120של
הכנסת ה– .)28.3.2016( 209 ,20החוק התקבל בעקבות פגישתם של חברי הכנסת מסיעת
בל"ד עם קרובי משפחתם של פלסטינים תושבי מזרח ירושלים שביצעו פיגועים בישראל.
קיומה של הפגישה נחשף בתקשורת והוצג כביקור תנחומים וכתמיכה בטרור ,וראש הממשלה
אף הצהיר כי "ח"כים שהולכים לנחם משפחות מחבלים רוצחי ישראלים אינם ראויים
לכהן בכנסת ישראל" .מתוך ברק רביד "נתניהו' :אקדם חקיקה שלפיה מי שיפגוש משפחות
מחבלים לא יכהן בכנסת'" הארץ  .7.2.2016ראוי לציין כי בעקבות הביקור בחן היועץ
המשפטי לממשלה אם נעברה עבירה פלילית ,ואפשרות זו נשללה .כמו כן ,בעקבות פנייה
אל ועדת האתיקה נקבע כי "חברי הכנסת לא באו לפגישה במטרה לעודד מעשי טרור אלא
כלאו את עצמם לסיטואציה ממנה היו חייבים להימנע לאור משמעויותיה והשלכותיה ולכן
החליטה הוועדה שלא להטיל על השלושה את העונש המקסימלי האפשרי" .חבר הכנסת
ג'מאל זחאלקה הורחק לתקופה בת חודשיים ,וחברי הכנסת זועבי ובאסל גטאס הורחקו
למשך ארבעה חודשים .החלטה  20/13של ועדת האתיקה "בקובלנות נגד חה"כ ג'מאל
זחאלקה ,חנין זועבי ובאסל גטאס" (.)8.2.2016
 167בג"ץ  5744/16בן מאיר נ' הכנסת (פורסם בנבו( )27.5.2018 ,להלן :עניין חוק
ההדחה).
 168הנשיאה חיות ,שם ,בעמ'  ;23‑18השופט סולברג ,שם ,בעמ' .35‑28
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כנסת נבחר להיות שותף בהליך קבלת ההחלטות – אך הובעה תקווה שלא יהיה
בחוק שימוש ,בין היתר לנוכח הפרוצדורות הנוקשות הקבועות בו ,שיקשו על
קבלת החלטה של הדחה .כן נקבע כי הסמכות שהוענקה בחוק היסוד אינה
שוללת את ליבת הזהות הדמוקרטית של המדינה ,ולכן אין היא מעוררת צורך
בביקורת שיפוטית חריגה על תיקון חוקתי 169.בג"ץ בחר שלא לקיים דיון מעמיק
בחלופות הקיימות להטלת סנקציות במקרה שחברי כנסת מתנהגים באופן בלתי
הולם( 170חלופות אשר אף יושמו בעת האחרונה בעניינו של חבר הכנסת לשעבר
באסל גטאס ,)171וביכר את עמדת המדינה שהחוק הוא "הסדר משלים" לסעיף
7א לחוק־יסוד :הכנסת .לדבריו" ,שני ההסדרים שלובים זה בזה ומשלימים זה את
זה .הווה אומר ,כשם שהסתה לגזענות ותמיכה במאבק מזוין נגד ישראל אינם
לגיטימיים קודם שנבחר מועמד לכנסת ,הם אינם לגיטימיים ,בה במידה ,גם לאחר
היבחרו".

172

טענת המדינה שחוק ההדחה הוא המשך טבעי של סעיף 7א אומצה על ידי בית
המשפט ,אך היא מתעלמת מזהות השחקנים בשני המנגנונים .פסילה על בסיס
סעיף 7א נתונה לפיקוח ,גם אם מינימלי ,של שופט בית המשפט העליון היושב
בראש ועדת הבחירות ,ופסילת מועמד מותנית באישור בית המשפט העליון.
מנגד ,חוק ההדחה נותן בידי חברי הכנסת מן הקואליציה ומן האופוזיציה כוח
לפעול להדחת חברי כנסת על בסיס אידיאולוגי ,בלא פיקוח ומבלי שנדרש אישורו
של בית המשפט העליון .סמכות זו פותחת פתח לחיסולי חשבונות פוליטיים
ומעניקה כוח בלתי סביר בידיהם של חברי הכנסת לחתור תחת הרעיון שנבחר

 169הנשיאה חיות ,שם ,בעמ' .26—21
 170ראו את דבריו של הנשיא גרוניס בעניין כלים חלופיים בפרשת זועבי הראשונה,
לעיל ה"ש  ,27בעמ'  .28כלים אלו כוללים את ס' (1א )1בחוק החסינות ,וכן את סמכותה
של ועדת האתיקה ,לפי ס' 13ד לחוק זה ,שהיא בעצמה גוף פוליטי ,להשעות חבר כנסת
מפעילות פרלמנטרית (למעט הצבעות) — סמכות שהיא נוהגת להפעיל באופן עקיב.
 171השופט סולברג דן בהסדר הטיעון שהגיעו אליו חבר הכנסת גטאס ופרקליטות
המדינה ,שכלל גם את התפטרותו מן הכנסת ,אלא שלשיטתו הסדר זה הצדיק את החוק ,שכן
יש בו כדי להעיד כי בפועל החוק לא יבוא לידי מימוש .ראו עניין חוק ההדחה ,לעיל
ה"ש  ,167בעמ' .35
 172שם ,בעמ' .23

24/02/2020 14:59:28

021_O.indd 68

פסילת רשימות ומועמדים  -הגנה על הדמוקרטיה או פגיעה בה?

69

ציבור הוא שליח של הציבור .גם אם נתעלם לרגע מאפשרות סבירה לחוסר
תום לב ומקיומן של דעות קדומות מוצקות ,הכנסת אמורה לקבוע אם מקרה
מסוים קרה או לאו ,מה תוכנו המדויק של הפרסום והקשרו ,וכן את השלכותיו
המשפטיות .זהו מצב קלאסי שבו דרושות ראיות ,עדויות וחקירות עדים בדרך
מקצועית והוגנת .מדברי בית המשפט עולה כי העילה הנוספת המעוגנת בסעיף
7א – שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית – הושמטה
מהחוק בשל "היותה עילה כללית ועמומה יותר ,אשר מליאת הכנסת תתקשה
להפעילה בצורה ראויה ,שוויונית ועניינית".

173

ואולם ,גם יתר העילות – ובפרט

עילת התמיכה במאבק מזוין ,המשמשת כלי ניגוח בין עמדות שונות בכנסת
ונתונה לפרשנויות ומחלוקות מרובות – בעייתיות לא פחות ,מסיבות אלו בדיוק.
אומנם ,לכנסת נתונות סמכויות שיפוט ,אך שאלת ההתקיימות של העילה היא
שאלה משפטית מורכבת ונפיצה .בית המשפט העליון בעצמו מתחבט ומתלבט
בה ,ולא בכדי.

174

 173עניין חוק ההדחה ,לעיל ה"ש  ,167בעמ'  .23המשפט לקוח ממסמך הכנה של היועץ
המשפטי לוועדת החוקה ,חוק ומשפט.
 174מלבד ההבחנות המורכבות שציין בית המשפט בגדרי ס' 7א (ראו לעיל בהרחבה
בפרק [ב]2ה וההערות שם) ישנן דוקטרינות מאתגרות אחרות .למשל ,בית המשפט דן במדרג
הנורמטיבי בין משמעות העילה בגדרי ס'  1לחוק החסינות ובין משמעותה בגדרי ס' 7א
לחוק–יסוד :הכנסת — הבחנות הדורשות מיומנות משפטית ותאורטית .בעניין זה ראו עניין
חסינות בשארה ,לעיל ה"ש  ,88בעמ' ( 317—311השופטת חיות) ,בעמ' ( 335-331השופט
ריבלין) .על כך יש להוסיף שהמשמעות של המונח "טרור" אינה נהירה כלל ועיקר .למשל,
בעוד חוק המאבק בטרור ,התשע"ו ,2016-אינו מבחין בין חיילים לאזרחים לעניין טרור,
יש אסכולות שלפיהן הבחנה זו מתבקשת כדי לקבוע אם ארגון מסוים הוא ארגון טרור .ראו
מרדכי קרמניצר "טרור ודמוקרטיה והמקרה של ישראל" המשפט יד ( 12—9 ,9התשע"א);
דנה בלאנדר "טרור — כואב אבל עמום" פרלמנט  .)2008( 59לבסוף ,הנסיבות הפוליטיות
אשר מלוות את פרשנות העילה צפויות להקשות על חברי הכנסת המבינים את הטרור ואת
התמיכה בו באופנים שונים .מורכבות זו משתקפת היטב באמירתו הידועה של אהוד ברק כי
לו היה צעיר פלסטיני היה מצטרף לאחד מארגוני הטרור .ראו יוסי ורטר "ברק ב–:1998
לו הייתי צעיר פלסטיני — ייתכן שהייתי מצטרף לארגון טרור" הארץ  .6.3.1998כאשר
צבאה של המדינה נמצא במדינה אחרת ,כדוגמת נוכחות צבאית ישראלית בלבנון אחרי
מלחמת לבנון הראשונה ,שאלת ההתנגדות המזוינת נגדו מעוררת שאלות קשות מבחינה
משפטית ,ואין הצדקה לסלק מהזירה הפוליטית את מי שמביע עמדה בדבר חוקיות או
לגיטימיות של התנגדות כזו.
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בדומה לחוקים אחרים אשר צמחו בעקבות סעיף 7א נראה כי גם חוק זה עלול
לכפות על המיעוט הערבי לבחור בין "יישור קו" עם דעת הרוב לבין חיזוק דימויו
כאויב המדינה .נקל לשער כי גם אם הליך ההדחה ייחסם על ידי חברי הכנסת
או בית המשפט ,עצם ניסיון ההדחה ,שיהווה הזדמנות להתבטאויות עוינות
כלפי חברי הכנסת הערבים 175,יביא לנזק חברתי־ציבורי ועלול לחזור כבומרנג.

176

ניסיונות הדחה של חברי כנסת ערבים בהליך המוצע ,קל וחומר הדחתם בפועל,
עשויים להביא להתרחקותם של האזרחים הערבים מהפוליטיקה הישראלית עד
כדי החרמת הבחירות ולמקם את ישראל מחוץ לקהילת הדמוקרטיות המערביות
אשר היא רואה את עצמה חברה בה.

177

בית המשפט העליון החמיץ בהחלטתו

את אופיו האמיתי של החוק – אמצעי להתנכלות לחברי הכנסת הערבים ,על רקע
העוינות כלפי המיעוט הערבי ומתוך חוסר רגישות לכך שמדינתו נמצאת בסכסוך

 175אף שלכאורה יהיה קשה להשיג את הרוב הדרוש ,תומכי ההדחה עשויים להציג
את העניין כמבחן של פטריוטיות ונאמנות למדינה ,מה שעלול להפעיל לחץ על כלל
חברי הכנסת היהודים .בנסיבות הקיימות בפוליטיקה הישראלית אי–אפשר לסמוך על
האופוזיציה של המפלגות הציוניות המרכזיות שיעצרו מהלך בלתי ראוי ,בשל החשש
להיתפס כתומכים של גורמים עוינים לא פטריוטיים .מגמה מדאיגה זו החלה מייד לאחר
פרסום החוק ברשומות ,אז מפלגת "ישראל ביתנו" החלה לאסוף חתימות להדחתה של
חברת הכנסת זועבי .כשבוע בלבד לאחר החלטת בית המשפט בעניין חוק ההדחה נאספו
 40חתימות של חברי כנסת ,מהקואליציה והאופוזיציה כאחד .זאב קם "אחרי האישור
מבג"ץ :יותר מ– 40ח"כים חתמו על הדחת זועבי מהכנסת" כאן :תאגיד השידור הישראלי
.3.6.2018
 176יפים לעניין זה דבריו של השופט לוי" :טול מאדם או מקבוצת אנשים את הזכות
להיבחר ,ושללת מהם את הזכות לתת ביטוי להשקפה פוליטית שהם גיבשו ,ואף את הזכות
להשתתף בעיצוב פניו של השלטון ולהשפיע על מהלכיו ]...[ .מכאן ועד לפנייתו של המיעוט
לתור אחר דרכי ביטוי והשפעה אחרות ,אף אם הן גולשות לתחום ההתנהגות האסורה,
המרחק קצר .כדי למנוע את כל אלה חייב המחוקק לכלכל את צעדיו בתבונה ,כדי שלא
יימצא מנציח את שלטון הרוב בדרכים פסולות ,מחד ,ומונע את יכולת המיעוט להיאבק על
דעותיו ,מאידך" .ע"ב  11243/02פייגלין נ' יושב–ראש ועדת הבחירות לכנסת ה– ,16פ"ד
נז( ,145 )4פס'  4לפסק דינו של השופט לוי (.)2003
 177תומכי החוק ביקשו ללמוד ממדינות דמוקרטיות אחדות שבהן קיים הסדר של הדחה
מהפרלמנט על ידי הפרלמנט ,לדוגמה ארצות הברית ,שבה רוב של שני שלישים מבית
המחוקקים או הסנאט יכול להדיח חבר בשל "התנהגות בלתי הולמת" .אלא שקיימים
הבדלים עמוקים בין ישראל לארצות הברית בעניין זה ,כגון שיטת הבחירות במדינות
והיות חופש הביטוי מעוגן בחוקה האמריקנית .לקריאה נוספת ראו מכתב ממרדכי
קרמניצר ועמיר פוקס לחבר הכנסת ניסן סלומינסקי ( ,)30.5.2016אתר המכון הישראלי
לדמוקרטיה.
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ַעם עימו .אף שהחוק הוא על פניו ניטרלי ומבטא אמת מידה שווה לחברי כנסת
יהודים וערבים ,ברור שהלכה למעשה הוא אמצעי שתכליתו לפגוע בנציגיו של
המיעוט הקבוע ,שדווקא עליו יש להגן במיוחד מפני הרוב הפוליטי־אתני.

ד" .חוק הלאום" :קדימותה של ה"יהודית" ל"דמוקרטית"
חוק־יסוד :ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי הוצע בגרסתו הראשונה
כבר בכנסת ה־ 18ומבטא באופן מובהק את הניסיון לבצר את אופייה היהודי
של המדינה תוך כדי החלשת אופייה הדמוקרטי.

178

לפי דברי ההסבר לחוק

מטרתו היא "להגן בחקיקת יסוד על מעמדה של ישראל כמדינתו של העם
היהודי בשוויון מעמד להגנה שמעניקה חקיקת היסוד בישראל לזכויות האדם
ולאופייה הדמוקרטי של המדינה [ ]...כדי להשלים בחקיקת היסוד של ישראל
את השילוב הערכי המאפיין את דרכה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית
ברוח העקרונות של הכרזת העצמאות" .למרות טענות שהחוק ניטרלי ואף נחוץ,
קל להיווכח שאינו ,שכן הוא מעגן את המובן מאליו :ישראל היא מדינת לאום
יהודית ,כפי שנקבע בהכרזת העצמאות ובחוקי יסוד.

179

ואולם ,הן בהכרזת

העצמאות והן בחוקי היסוד הקיימים יהדותה של המדינה דרה בכפיפה אחת
עם הדמוקרטיה .מנסחיה של הכרזת העצמאות הקפידו לכלול בה יסודות כלל־
אזרחיים אוניברסליים והתייחסות מפורשת לערבים הישראלים ,לרבות קריאה
"ליטול חלקם בבניין המדינה על יסוד אזרחות מלאה ושווה" .מנגד ,בחוק הלאום,
עקרונות הכרזת העצמאות ,אופייה הדמוקרטי של המדינה וכן ההבטחה לערך
השוויון וחירויות יסוד של המיעוטים החיים בתוכה הושמטו כליל.

180

המקום

 178הצעת החוק הונחה על שולחן הכנסת ה– 18בפעם הראשונה על ידי חבר הכנסת אבי
דיכטר ,ולאחר שלל הצעות באוגוסט  2013מינתה שרת המשפטים דאז ציפי לבני את רות
גביזון לשם גיבוש הצעה חדשה לחוק הלאום (בהצעתה הביעה גביזון את התנגדותה לחוק
זה) .בנובמבר  2014הציג ראש הממשלה הצעת חוק משלו ,אשר שילבה את הצעות החוק
הקודמות.
 179להרחבה על עמדות שישנה חשיבות בעיגון "המובן מאליו" ראו חגי ויניצקי ושאול
שארף "הצעת חוק יסוד :ישראל — מדינת הלאום של העם היהודי" משפט וציונות א (מכון
בגין למשפט וציונות.)2017 ,
 180ראוי לציין כי הצעת החוק המקורית כללה את היות ישראל יהודית ודמוקרטית וכן
את הכרזת העצמאות ,אלא שבמסגרת דיונים ופשרות קואליציוניים הוחלט להשמיט את
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היחיד שבו החוק מזכיר את זכויותיו של הציבור הערבי הוא סעיף  ,4הקובע –
בניגוד לפסיקת בית המשפט העליון – כי לשפה הערבית אין כל מעמד רשמי ,כי
אם "מעמד מיוחד" גרידא.

181

לטענתם של חברי הכנסת אשר הציעו את החוק ,לנחיצותו יש "משנה תוקף
במיוחד בזמנים אלו בהם יש המבקשים לבטל את זכותו של העם היהודי לבית
לאומי בארצו ,ואת ההכרה במדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי".

182

היה אפשר לחשוב שמדובר בגורמים שמחוץ למדינה ,אלא שכבר במעמד הצגת
החוק לקריאה ראשונה הבהיר חבר הכנסת אבי דיכטר כי עם אותם מבקשים
חורשי הרעה נמנים גם אזרחי ישראל הערבים ונציגיהם בכנסת.

183

עיסוק זה בביצור אופייה של המדינה מביא את סעיף 7א ועילת היהדות הקבועה
בו לנקודת קצה .ההנחה שיש סכנה ממשית כלשהי למדינה מצד המיעוט
הערבי בישראל משוללת כל יסוד ממשי .אופייה היהודי של המדינה מעוגן
בהכרזת העצמאות ובחוקי היסוד שלה ,וגם בביקורת שיפוטית ובשלל מנגנונים
רגולטוריים ואחרים ,וכל עוד ישנו רוב יהודי במדינה אין כל חשש לפגיעה
באופייה היהודי .זאב ז'בוטינסקי הוא שאמר" :אינני סבור שחוקתה של איזו
מדינה תכיל סעיפים מיוחדים המבטיחים במפורש את אופייה ה'לאומי' .סבורני,
כי סימן טוב הוא לחוקה ,אם נמעט למצוא בה סעיפים כאלה .הדרך הטבעית
והטובה ביותר היא ,שאופייה ה'לאומי' של מדינה יהא מובטח על ידי עצם

הסעיף .ראו פרוטוקול ישיבה מס'  11של הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת החוקה,
חוק ומשפט לדיון בהצעת חוק–יסוד :ישראל — מדינת הלאום של העם היהודי (פ)1989/20/
(.)13.3.2018
 181בג"ץ  4112/99עדאלה המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ' עיריית
תל אביב–יפו ,פ"ד נו(( 412 ,393 )5הנשיא ברק); ( 479השופטת דורנר) (.)2002
 182דברי ההסבר לדיון המוקדם בהצעת חוק–יסוד :ישראל — מדינת הלאום של העם
היהודי ,התשע"ה ,2015-פ.1989/20/
 183חבר הכנסת אבי דיכטר" :ישנם אנשים במדינת ישראל ,כולל חברי כנסת בבית
הזה גבירתי ,המתנגדים להגדרה הזאת ומצהירים בפה מלא כי גם לאחר שתיכון מדינה
פלסטינית ,הם ,אותם חברי כנסת ,ימשיכו להיאבק על כך שישראל לא תהיה מדינת הלאום
של העם היהודי" .פרוטוקול ישיבה מס'  228של הכנסת ה–.)10.5.2017( 94—93 ,20
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העובדה שיש בה רוב מסוים" 184.במבחן המידתיות הצר – ספק אם החוק מוסיף
הגנה להבטחת רוב זה ,ואם הגנה זו ,גם אם ישנה ,עולה בתועלתה על המסר
המדיר כלפי המיעוט הערבי.

185

מה אמור לחשוב אזרח ערבי הקורא חוק יסוד

המתיימר להיות אבן ראשה לחוקה ,בשעה שהוא עצמו ,תרבותו ולאומו נעדרים
ממנה? 186כיצד הוא אמור להשלים עם חוק יסוד הקובע כי ישראל תהא פתוחה
לעלייה יהודית ולקיבוץ גלויות ,בעוד הוא עצמו נהפך בעל כורחו לזר בביתו
שלו?

187

בניגוד ליתר החקיקה שהוזכרה ,חוק הלאום מתוקפו הנורמטיבי כחוק יסוד עלול
גם לחלחל לפרשנות של רכיב היהדות שבסעיף 7א ולהרחיב את אותם המאפיינים
"הגרעיניים" שבית המשפט הכיר בהם כמעצבים את הגדרת המינימום של היות
מדינת ישראל מדינה יהודית .ככלל ,נשאלת השאלה אם המאפיינים שמנה הנשיא

 184זאב ז'בוטינסקי "מלאו הבטחתכם או הסתלקו מן המנדט" נאומים ,ירושלים :ערי
ז'בוטינסקי כרך ב ( 224התשי"ח).
 185לטענת יוסף ג'בארין" :מנקודת מבטו של המיעוט הערבי–פלסטיני בישראל ,יש
לבחון את טיבו של כל הסדר חוקתי עתידי בהתאם להשלכותיו האפשריות על צביון יחסיו
הבילטרליים עם המדינה .הסדרים חוקתיים המשמרים או המחריפים את האי שוויון העמוק
השורר בין שתי האוכלוסיות ,הם בהכרח הסדרים המכפיפים את רצונו של המיעוט הערבי
לאינטרסים של קבוצת הרוב היהודי" .יוסף ג'בארין "העמקה של הדרה :על הצעת חוק יסוד
ישראל — מדינת הלאום של העם היהודי" אזרחות על תנאי :על אזרחות ,שוויון וחקיקה
פוגענית ( 148 ,145שרה אוסצקי–לזר ויוסף ג'בארין עורכים( )2016 ,להלן :ג'בארין,
"העמקה של הדרה").
 186לדוגמה ס' (6ג) ,המדבר על המורשת היהודית וטיפוחה בתפוצות כמשימה של
המדינה; ס'  ,7שלפיו המדינה רואה בפיתוח התיישבות יהודית ערך לאומי ותפעל לעודד
ולקדם את הקמתה וביסוסה ,סעיף המעגן הקמת יישובים קהילתיים ליהודים בלבד.
 187ס'  5קובע כי "המדינה תהיה פתוחה לעלייה יהודית ולקיבוץ גלויות" ומקנה מעמד
חוקתי לזכותם של יהודים לקבל מעמד אזרחי בישראל .אף שמקורה של קביעה זו הוא מגילת
העצמאות ,הרי שבניגוד למגילת העצמאות ,בחוק הלאום ערך השוויון נעדר לגמרי ,ולכן
אין מה שיאזן את "זכויות היתר" של היהודים .זכות זו — המעוגנת כיום בחוק השבות,
התש"י ;1950-חוק האזרחות ,התשי"ב ;1952-חוק הכניסה לישראל ,התשי"ב— 1952-
נדמית עבור היהודים טבעית ,ואף מובנת מאליה ,אך אינה נתפסת כך בקרב הערבים.
ג'בארין מצביע על כך שתהליך התאזרחות של בני משפחה של ערבים אזרחי ישראל ארוך
ומייגע ,וסופו אינו ידוע ,והאפשרות של פלסטיני תושב השטחים שהוא בן משפחה של
אזרח ישראל לקבל אזרחות קלושה ממש .ראו ג'בארין "העמקה של הדרה" ,לעיל ה"ש ,185
בעמ' .154
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ברק בעניין בשארה מצדיקים בהכרח פסילה .האם הקריאה לביטול חוק השבות
אינה יכולה להיות שנויה במחלוקת בלי לערער על ההסכמה העקרונית שלעם
היהודי זכות להגדרה עצמית במדינת ישראל? ברי כי מדינת לאום רשאית להעדיף
בהגירה אליה את בני הלאום אך היא אינה חייבת לעשות כןּ ,וודאי שעקרון
ההעדפה האמור אינו חייב להיות במתכונת אחת שאין בלתה .לכן ניסיון לשכנע
בדרכי שלום להביא לביטול חוק השבות אינו מצדיק פסילה ,וספק אם יש לראות
בעצם ההתנגדות לחוק השבות את שלילת אופייה של ישראל כמדינה יהודית.
להשקפתנו ,שלילה כזו מתקיימת כאשר יש התנגדות לכך שישראל תפתח את
שעריה ליהודים הנתונים לרדיפה או במצוקה או כאשר השבות נדרשת בגלל
סכנה לרוב יהודי במדינת ישראל.

188

גישה זו מתיישבת עם עמדתו של השופט

מזוז בעניין כסיף שאת אופייה היהודי של מדינת ישראל בסעיף 7א יש לפרש
כמתייחס לאופייה הלאומי ,קרי הגשמת זכותו של העם היהודי להגדרה עצמית
במדינת ישראל ,ולא כמתייחס לתכניה הפנימיים של המדינה .מכאן נובע שגם
קריאתה של רשימה להחליף את סמלי המדינה ,הצעה להכיר בשוויון מעמדן של
השפה העברית והערבית או מצע שלפיו ראוי לשנות את חגי המדינה אינם יכולים
להצדיק את פסילתה.
לנוכח חוק הלאום יש חשש ממשי שפרשנות המתייחסת לאופייה היהודי של
המדינה כמימוש תכנים פנימיים תביא לכך שהתנגדותה של רשימה לפיתוח
ההתיישבות היהודית על חשבון התיישבות ערבית (סעיף  7לחוק) או לתמיכה
בחלוקתה של ירושלים (סעיף  3לחוק) תתפרש גם היא כשלילת אופייה היהודי
של המדינה.

189

כאמור לעיל ,ניסיונותיה של בל"ד לקדם את הצעת חוק־יסוד:

מדינת כל אזרחיה נדחו על הסף על ידי נשיאות הכנסת,

190

מן הטעם ש״הן במישור

 188לעמדות דומות ראו פסק דינו של השופט ג'ובראן בפרשת זועבי הראשונה (להרחבה
ראו ה"ש  48לעיל); גביזון "הזכות לבחור ולהיבחר" ,לעיל ה"ש  ,111בעמ' ;160
רובינשטיין ומדינה ,לעיל ה"ש  ,11בעמ' .614
 189חלחול זה קיבל ביטוי בבקשות הפסילה של רשימות רע"מ–בל"ד וחד"ש–תע"ל
בבחירות לכנסת ה– ,21שבהן נכתב כי בכך שעתרו המפלגות נגד חוקתיותו של חוק הלאום
יש כדי להעיד על שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית.
 190בשנת  2011תוקן תקנון הכנסת ,והוא מקנה לנשיאות הכנסת את הסמכות לדחות
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העקרוני והן במישור הפרטני ,קשה שלא לראות בהצעה ככזאת המבקשת לשלול
את קיומה של מדינת ישראל כמדינתו של העם היהודי".

191

חסימת האפשרות

להניח הצעת חוק לפני מליאת הכנסת מבססת פרקטיקה מסוכנת לחופש
הביטוי של חברי הכנסת הערבים 192.יתר על כן ,ההתייחסות להצעת החוק כראיה
המצדיקה פסילה עלולה ,אומנם לא חייבת ,להתפרש כשלילת אופייה הדמוקרטי
של ישראל ,שלפיו היא בהכרח מדינת כל אזרחיה 193.חסימה זו עלולה להתפרש
בעיני הציבור כמשקפת עמדה שלפיה המובן מאליו – המדינה היא של כל אזרחיה
באופן שווה – איננו מובן כלל.

194

הצעת חוק על הסף אם אין היא עולה בקנה אחד עם עילות ס' 7א (ס' 75ה לתקנון הכנסת).
הצעתה של בל"ד ,אף שלא הוצגה לפני המליאה ,שימשה כראיה מרכזית בבקשות שהוגשו
לפסילתה בבחירות לכנסת ה– ,21ובית המשפט התייחס אליה בחומרה רבה .ראו פרק ב.2.ב
לעיל.
 191ראו הודעה שפורסמה באתר הרשמי של הכנסת" :נשיאות הכנסת דחתה הצעת חוק של
סיעת בל"ד"  .4.6.2018עתירתה של סיעת בל"ד נגד החלטה זו של נשיאות הכנסת נמחקה
בשל הקדמת הבחירות.
 192דיון דומה התעורר סביב הצעת חוק–יסוד :שוויון האוכלוסייה הערבית ,אשר הוגשה
בשנת  ,2000ובעניינה קבע היועץ המשפטי לכנסת כי היא שוללת את קיום המדינה
כמדינה יהודית בשל השמטת האזכור של ההכרזה על הקמת המדינה ,ובשל החלפת הביטוי
"מדינה יהודית דמוקרטית" בביטוי "מדינה יהודית ורב תרבותית" .להרחבה בנושא ראו
רובינשטיין ומדינה ,לעיל ה"ש  ,11בעמ'  ;620קרמניצר פסילת רשימות ,לעיל ה"ש ,1
בעמ' .50—49
 193בעניין זה ראו את מאמרו של שר המשפטים לשעבר דן מרידור ,שבו הוא טוען כי
הציונות מחייבת להכיר בישראל כמדינה יהודית שהיא מדינת כל אזרחיה .דן מרידור "אין
כל סתירה בין מדינת לאום למדינת כל אזרחיה" הארץ .13.9.2018
 194ראו למשל את העמדה המפורשת המובעת בדבריו של ראש הממשלה נתניהו" :ישראל
היא לא מדינת כלל אזרחיה .לפי חוק יסוד :הלאום שהעברנו ,ישראל היא מדינת הלאום
של העם היהודי — ושלו בלבד" .ראו "נתניהו מגיב לרותם סלע' :ישראל היא לא מדינת כלל
אזרחיה'" גלובס .10.3.2019
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 .3תמורות בהנחיות ובנהלים של שירות
הביטחון הכללי
בשנת  2007על רקע פרסום מסמכי החזון הערבי ,אשר קראו לשינוי אופייה של
המדינה,

195

הופיעה ידיעה בתקשורת שלפיה ראש שירות הביטחון הכללי דאז

יובל דיסקין אמר כי בעצם ניסוח האמנות אין פגם ,כל זמן שאין הן משקפות
תופעות פסולות של "חתרנות מדינית" .ואולם ,אם יש בהן תופעות כאלה,
מסמכותו של שירות הביטחון הכללי למגרן "אף אם פעולתם [של גורמים
חתרניים] מתבצעת באמצעות כלים אותה מעמידה הדמוקרטיה" 196.בד בבד עם
פרסום זה פנתה האגודה לזכויות האזרח אל היועץ המשפטי לממשלה דאז מני
מזוז וקבלה על כך ששירות הביטחון הכללי נוהג לזמן פעילים פוליטיים לשיחות
"אזהרה" לא רק כאשר קיים חשש בדבר מעורבותם בפעולות טרור או ריגול,
אלא אף בקשר למחאה ופעילות פוליטית חוקית הנתפסת כ"חתרנות" .בתגובה
לפנייה זו ולפרסומים שבאו בעקבות תגובת שירות הביטחון הכללי למסמכי
החזון הערביים הסביר דיסקין כי לפי סעיף  7לחוק שירות הביטחון הכללי
"השירות מופקד ,בין היתר ,על שמירת ביטחון המדינה ,סדרי המשטר הדמוקרטי
ומוסדותיו מפני איומי חתרנות [ומכאן ש]חתירה לשינוי ערכי היסוד של המדינה
תוך ביטול אופייה הדמוקרטי או אופייה היהודי [היא] כחתירה נגד סדרי המשטר
הדמוקרטי ומוסדותיו".

197

 195מסמכי החזון הם אוסף של מסמכים הקוראים לשינוי אופייה של המדינה ממדינה
יהודית למדינת כל אזרחיה ומציגים קווים לאידיאל ישראלי המבוסס על שותפות
יהודית–ערבית במדינה דו–לאומית .יוסף ג'בארין חוקה שוויונית לכל? על חוקה וזכויות
קולקטיביות של האזרחים הערבים בישראל (מרכז מוסאוא ;)2006 ,הוועד הארצי לראשי
הרשויות המקומיות הערביות בישראל החזון העתידי לערבים הפלסטינים בישראל (;)2006
מדה אל–כרמל הצהרת חיפה ( ;)2007עדאלה — המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי
בישראל החוקה הדמוקרטית  -הצהרת חיפה (.)2007
 196יואב שטרן "השב"כ לבל"ד :נסכל פעילות של גורמים המעוניינים לפגוע באופי
המדינה ,גם אם פעילותם חוקית" הארץ .17.3.2007
 197מכתב מראש שירות הביטחון הכללי ,יובל דיסקין ,ליועץ המשפטי לממשלה ,מני
מזוז (( )26.4.2007צורף כנספח למכתב מבא כוחו של היועץ המשפטי לממשלה ,רז נזרי,
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בעתירה לבג"ץ שהגישה האגודה לזכויות האזרח בשנת  2013נגד שירות
הביטחון הכללי ומשטרת ישראל נטען כי מדיניות השירות ,שלפיה אזרחים
המעורבים בפעולות מחאה חוקיות נקראים ל"שיחות אזהרה" ,אינה במסגרת
סמכותו ופוגעת בזכויות יסוד חוקתיות ,ובהן חופש הביטוי ,הזכות לכבוד והזכות
לשוויון.

198

מתשובתו המקדמית של שירות הביטחון הכללי לעתירה עלה כי

עוד בשנת  ,2009במסגרת עבודת מטה מקיפה ,סוכמה הגדרה עדכנית למושג
"חתרנות" ,אשר מוציאה מתחולתה פעילות נגד אופייה היהודי של מדינת ישראל
וכן פעילות שהיא גלויה וחוקית .עם זאת ,לפי ההגדרה החדשה "חתרנות" כוללת
אף פעילות בלתי אלימה שאינה מוגדרת כבלתי חוקית אם תוצאתה המסתברת
עלולה לסכן את ביטחון המדינה,

199

והובהר כי סיכון של ביטחון המדינה עלול

לכלול הפגנות על רקע לאומני 200.המשנה לנשיאה רובינשטיין קיבל את ההגדרה
במישור העיוני ,ולאחר דין ודברים ממושכים קבע (בהסכמתם של השופטים
זילברטל והנדל) כי על שירות הביטחון הכללי לדבוק בהתקדמות שהפגין ולאמץ
את הנהלים החדשים ,ובהם :זימונים על רקע פעילות חתרנית שאינם בזיקה
לפעילות טרור וריגול או לפעילי טרור וריגול יחייבו היוועצות מוקדמת עם היועץ
המשפטי בשירות הביטחון הכללי; לאחר שיתקבל אישור היועץ המשפטי ,בשיחה
עם הפעיל בטרם תחקור שעניינו חתרנות "טהורה" יובהר לו כי לא תינקט נגדו

לאגודה לזכויות האזרח [ .)]20.5.2007את התכתובות בנושא אפשר למצוא באתר האגודה
לזכויות האזרח בישראל.
 198בג"ץ  5277/13האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' שרות הבטחון הכללי (פורסם
בנבו( )7.2.2017 ,להלן :עניין שירות הביטחון הכללי).
 199ההגדרה המלאה קובעת כך'' :פעילות ,אף בלתי אלימה ,שיש בה היבטים חשאיים,
הנובעת ממניעים אידיאולוגיים או מאינטרסים של גורמים זרים ,אשר מטרתה או תוצאתה
המסתברת היא עבירה על החוק או סיכון ביטחון המדינה ,או פגיעה בסדרי המשטר
הדמוקרטי או מוסדותיו או פגיעה באינטרסים ממלכתיים חיוניים אחרים לביטחון הלאומי
של המדינה אותם קבעה הממשלה בהתאם לחוק השב"כ" .עמ'  12—11לתגובה מקדמית מטעם
המשיבים בעניין שירות הביטחון הכללי (להלן :תגובה מקדמית) .תגובה זו וכן כתבי טענות
ופרוטוקולים אפשר למצוא באתר האגודה לזכויות האזרח בישראל.
 200בתגובת המדינה נטען כי לפי החלטת הממשלה בדבר הסדרת תחומי אחריות בין
משטרת ישראל לבין שירות הביטחון הכללי בסמכותו של האחרון לאסוף ולהעריך מודיעין
הקשור בהפרת סדר ציבורי לאומני ,אשר הוגדרה "פעילות בתחום הסדר הציבורי שמבוצעת
על ידי קבוצה או בודד ,ממניעים אידיאולוגיים חתרניים ,על רקע לאומני ,אשר עלולה
לפגוע בביטחון המדינה ,בסדרי המשטר הדמוקרטי או מוסדותיו" .שם ,בעמ' .9—8
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כל סנקציה אם יבחר שלא להגיע לתחקור הוולונטרי; יובהר למתוחקר במעמד
התחקור כי לא יהיה אפשר להשתמש בתוכן הדברים כנגדו בבית המשפט;
לבסוף ,דרושה חשיבה נוספת בשירות הביטחון הכללי בשיתוף היועץ המשפטי
לארגון והיועץ המשפטי לממשלה באשר לכריכה בפועל בין חתרנות "טהורה"
לבין פעילות חתרנית שיש לה זיקה לפעילות טרור או ליעדי טרור.

201

חרף הישגיה המרשימים של העתירה (לפחות על הנייר) ,בסופו של יום תוצאתה
מדאיגה :הפגנות לא אלימות על רקע קבוצתי־לאומני מסווגות בקטגוריה
מיוחדת של "חתרנות" ,שבה אפשר להפעיל אמצעי מנע והרתעה .מקרה זה
מדגים היטב אפוא את האופן שבו התפיסה הנעוצה בסעיף 7א לחוק־יסוד:
הכנסת חלחלה לזירות אחרות .קריאות תיגר לאומיות הכוללות השקפות
אידיאולוגיות שאינן בקונסנזוס עלולות להתפרש כאיום ביטחוני אף בלא
נקיטת אמצעים אלימים 202.אומנם אי־אפשר להפריז בחשיבות שבשינוי במושג
"חתרנות" ובהוצאת ההתנגדות לאופייה היהודי של המדינה ממנו ,אולם בפועל
קשה להעלות על הדעת מחאות בנושאים אזרחיים הנחשבים למרכזיים עבור
הציבור הערבי אשר לא ייחשבו לאומיים ,קרי – אשר אינם נופלים במסגרת
סמכותו של שירות הביטחון הכללי .גם ההגדרה החדשה אם כן מביאה לצמצום
מסוכן ,ולמצער עמימות מדאיגה ,של המרחב שבו הציבור הערבי רשאי לבטא

 201עניין שירות הביטחון הכללי ,לעיל ה"ש  ,198בעמ' .23
 202בתגובה המקדמית הודגש כי הפרות סדר ציבורי יכולות להתבצע על ידי אנשי שמאל
וימין ,ערבים ויהודים ,והוצגו כדוגמה התפרעויות הימין בהר הבית (תגובה מקדמית ,לעיל
ה"ש  ,199בעמ'  .)9לכאורה היה אפשר לחשוב שעסקינן בהגדרה ניטרלית ,אולם דוגמה זו
משקפת את האפליה הטמונה בחובה .בעוד מחאות אזרחיות של הציבור היהודי מטופלות
ברגיל על ידי משטרת ישראל ,אלא אם הן נערכות באזור רגיש מבחינה לאומית ,כגון הר
הבית ,נראה כי כל הפגנה ערבית עשויה להתפרש כלאומנית .ראו למשל את חילופי הדברים
הבאים" :השופט זילברטל :מה לגבי האלימות שיש חשש שזה יתדרדר למצב קשה יותר.
למשל מתארגנים לעצומה של רשות שדות התעופה זה למשל יכול לשתק את המדינה; עו"ד
בריסקמן :זה לא עניין של שב"כ; השופט זילברטל :מה לגבי המחאה של ועדות ברוור?
[הטעות במקור]; עו"ד בריסקמן :הנושאים של יחסי יהודים ערבים במדינת ישראל ,יש
לכך השלכות הרבה מעבר [ ;]...השופט זילברטל :מה לגבי בית ספר דו לשוני? [ ;]...עו"ד
בריסקמן :אנו מדברים על מהומות על רקע לאומני .הם יכולים להוביל לדברים אחרים
[ ."]...פרוטוקול הדיון מיום  28.5.2015בעניין שירות הביטחון הכללי ,לעיל ה"ש ,198
בעמ' .6—5
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את עצמו ואת עמדותיו הלאומיות .אכן ,כפי שסבר המשנה לנשיאה רובינשטיין,
המונח "חתרנות" מטבעו חמקמק ,וברי כי פירושו ויישומו משתנים בהתאם
לנסיבות המקרה הקונקרטי 203,אולם שימוש באמצעי אכיפה לנוכח הפגנות על
רקע ערבי לאומי ,כל זמן שאינן מאיימות במובהק על ביטחון המדינה או על
ערכים דמוקרטיים (וככלל ,הפגנה רגילה ,אפילו היא כרוכה בהפרת סדר ,אינה
איום כזה) ,אינו לגיטימי ,הוא יוצר אפקט מצנן על זכות ההפגנה של המיעוט
ואינו יכול להתיישב עם תפיסה דמוקרטית .בדומה לסעיף 7א הכרעות ומחאות
אידיאולוגיות ופוליטיות מובהקות יש להותיר לדיון במסגרת המשטר הדמוקרטי
ומוסדותיו תוך כדי שיח ציבורי וחופשי .הפיכתה של תפיסה ערכית שאינה כרוכה
באלימות לחשודה ,שהלגיטימיות שלה מוטלת בספק ,עד כדי הצדקה לאמצעי
אכיפה (רכים) כלפיה אינה מוצדקת .היא גם מסוכנת .כפי שהסביר הנס קלזן,
כוחו של המיעוט בדמוקרטיה הוא בכוח האי־השתתפות שלו ,שכן ברצותו יכול
הוא להפקיע את אופייה הדמוקרטי של מדינה.

204

פגיעה שיטתית באפשרות

של הציבור הערבי לבטא את עמדותיו הפוליטיות ,בין בכותלי הכנסת ובין
מחוץ להם ,עלולה להביאו לממש כוח זה .או אז עלולה ישראל לעמוד לפני שבר
של ממש.

205

 203עניין שירות הביטחון הכללי ,שם ,בעמ' .17
 204הנס קלזן על מהותה וערכה של הדמוקרטיה .)2005( 69
 205יפים לעניין זה דבריו של השופט ריבלין" :מנעתם מאדם להרים את קולו — עלולים
אתם להסיר את המחסום העוצר בעדו להרים את ידו .שוב :החירות הרחבה אסור לה
שתהפוך מתכון לכליה .יש להציב לה גבולות ,אולם לא בכדי הצבנו את הגבולות לאורך
השנים בזהירות וברגישות ומתוך אמונה כי ברגיל טוב ביטוי קשה מיד קשה ,ודמוקרטיה
מתגוננת — תכופות תתגונן בדרך הטובה אם תאפשר לקולות הרוחשים בקרבה להישמע כדי
שיוודעו ובמידת הצורך יידרשו לתת דין וחשבון בשוק הביטויים והעמדות .אכן ,תרופתו
של הדיבור היא דיבור נגדי ,ושל התמיכה — תמיכה שכנגד .עמדה זו משקפת את מחויבותו
הבסיסית של הציבור בישראל לערכי הדמוקרטיה" .עניין חסינות בשארה ,לעיל ה"ש ,88
בעמ' .330
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 .4התחזקות "היהודית" והיחלשות "הדמוקרטית":
תמורות בציבור
מסקרים שנערכו בשנים האחרונות בולטים היחלשותם של הערכים הדמוקרטיים
ואובדן של אמון הציבור בהם .בעוד המדדים הבינלאומיים מעידים כי ישראל
אינה במקום רע בהשוואה למדינות אחרות ב־ OECDבכל הקשור בהשתתפות
הפוליטית של אזרחיה 206,הרי שבאשר למחויבותה של ישראל לחירויות פוליטיות
וזכויות אזרח מצבה עגום ,ואף מחמיר במהלך השנים.

207

ממצאי הסקרים

מלמדים כי אף שמרבית הציבור מכיר בחשיבותה של הדמוקרטיה ,הפשטת
המושגים הערכיים לשאלות קונקרטיות יותר משקפת חסך דמוקרטי בציבור
היהודי בכל מה שקשור בהכרה בזכויות אדם ואזרח בלתי מותנות ובנכונות להגן
עליהן ועל שוויון אזרחי מלא ועמוק.
לפי סקרים של המכון הישראלי לדמוקרטיה אשר בחנו יחסי יהודים–ערבים
בשנים  2019-2017עולה כי  49%מהמרואיינים היהודים מתנגדים לצירופן של
מפלגות ערביות לממשלה ,כולל מינויים של שרים ערבים; 74% 208מהמרואיינים
היהודים סבורים שיש להשית הכרעות גורליות למדינה על רוב יהודי בנושאי
שלום וביטחון;

209

וחברה.

210

 59%סבורים כי יש לעשות כן אף בנושאי ממשל ,כלכלה

ככלל הרושם הוא שהמחלוקת העזה ביותר היא בשאלת אופייה

 206תמר הרמן ואח' מדד הדמוקרטיה הישראלית ( )2018( 35—34 2018להלן :הרמן ואח'
מדד .)2018
 207שם ,בעמ' .47 ,28-26
 208הרמן ואח' שותפות בעירבון מוגבל :יהודים וערבים ,ישראל ( 53 ,2019המכון
הישראלי לדמוקרטיה( )2019 ,להלן :הרמן ואח' שותפות בעירבון מוגבל  .)2019לפי
מחברי המדד ,בסקרים משנים קודמות היה רוב של משיבים יהודים שהיו נגד מהלך כזה
(ממוצע שנתי ,)64% :ואולם בטרם אפשר יהיה להסיק מסקנה שגורסת שההתנגדות פוחתת,
יש צורך לבדוק את הנושא בסקרים נוספים.
 209הרמן ואח' מדד  ,2018לעיל ה"ש  ,206בעמ' .78
 210שם ,בעמ'  .79בשני התחומים ,ביטחון וחברה ,הרוב התומך בהסתמכות על רוב יהודי
נשאר כבשנים הקודמות לו ,ומכאן שמדובר בשיעור פחות או יותר יציב ,המשקף העדפה
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81

היהודי של המדינה ,שכן  54%מהנשאלים היהודים הביעו את תמיכתם בשלילה
של זכות ההצבעה ממי שלא יהיה מוכן להצהיר כי ישראל היא מדינת הלאום של
העם היהודי 211.בצד זאת 45% ,מהנשאלים היהודים סבור שהערבים בישראל לא
השלימו עם קיומה של מדינת ישראל והיו רוצים בחיסולה 212,ורוב ( )59%בקרב
היהודים סבור שאי־אפשר להרגיש חלק מהעם הפלסטיני וגם להיות אזרחים
נאמנים למדינת ישראל.

213

שלא במפתיע ,עמדותיו של הציבור היהודי משתקפות כתמונת ראי בתשובותיהם
של הנשאלים הערבים ,הרואים ביהודיות המדינה מכשול בפני יכולתם להרגיש
שייכים למדינה ובני בית בה 77% .מהנשאלים הערבים השיבו כי למדינת ישראל
אין זכות להיות מוגדרת מדינת הלאום של העם היהודי 77% 214,מהנשאלים סברו
כי לאורך השנים השלטון הישראלי לא התנהג באופן שוויוני והוגן כלפיהם 215,ורק
כ־ 21%מהנשאלים הביעו את אמונם בכנסת ובממשלה 216.יתרה מכך ,מהסקרים
עלה כי רק  34%מהנשאלים סבורים כי ישראל דמוקרטית עבור אזרחיה
הערבים 217,וכן כי  52%הזדהו עם התשובה "לא חשוב למי מצביעים ,זה לא משנה
את המצב"; 57% 218מהנשאלים ענו כי הם מעדיפים לשתוק ולא לבטא את הדעה

ברורה .גם היחס בין הרוב המצדד ברוב יהודי בענייני שלום וביטחון לבין הרוב המצדד
בכך בנושאי ממשל ,כלכלה וחברה יציב למדי לאורך השנים שנשאלו בהן שתי השאלות —
הראשון תמיד גדול מן השני.
 211הרמן ואח' שותפות בעירבון מוגבל  ,2019לעיל ה"ש  ,208בעמ' .34
 212שם ,בעמ'  .35נתון דומה עלה אצל הרמן ואח' מדד  ,2018לעיל ה"ש  ,206שבו
נשאלו המשתתפים אם הם סבורים שהאזרחים הערבים הם סיכון ביטחוני לישראל51% :
מהנשאלים הצעירים ענו בחיוב ,אך אחוז זה ירד עם העלייה בגיל הנשאלים .שם,
בעמ' .129
 213שם ,בעמ' .27
 214שם ,בעמ'  .33זוהי עלייה של  10%מ–( 2017אז עמד השיעור על .)67%
 215שם ,בעמ' .145
216

שם ,בעמ' .49

 217שם ,בעמ' .37
 218תמר הרמן ואח' מדד הדמוקרטיה הישראלית ( 114 ,2017המכון הישראלי
לדמוקרטיה( )2017 ,להלן :הרמן ואח' מדד .)2017
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הפוליטית שלהם; 55% 219מהנשאלים הביעו דאגה מכך שבעתיד לא יוכלו לבטא
כלל את דעותיהם הפוליטיות מבלי להיפגע.

220

ממצאים מדאיגים אלו הולכים ומקצינים ברבות השנים ומחייבים עיון מחודש
בסעיף 7א ,אשר כפי שהוצג לעיל אין להפריז בחשיבותו – בזירה החוקתית,
הציבורית והשיפוטית .ואולם ,בטרם נפנה לפירוט הרפורמה המוצעת נצא ונלמד
על הסדרים מקבילים בדמוקרטיות אחרות.

 219הרמן ואח' שותפות בעירבון מוגבל  ,2017לעיל ה"ש  ,126בעמ'  .99תשובה זהה
ניתנה בקרב  42.5%מהנשאלים היהודים.
 220הרמן ואח' מדד  ,2017לעיל ה"ש  ,218בעמ' .135
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ד .משפט משווה
 .1כללי
הכללים בעניין פסילתן של מפלגות שונים ממדינה למדינה ,הן ביישומם ,הן
בהיקפם והן במהותם 221.גרגורי ה' פוקס וג'ורג' נולטה ,בתרומתם החשובה לדיון
בנושא ,הציעו לחלק את הדמוקרטיות לשתי קבוצות מרכזיות:

222

דמוקרטיות

הפוסלות מפלגות לעיתים רחוקות ,ואף זאת מטעמים פרוצדורליים; דמוקרטיות
המאופיינות במודל דמוקרטי מהותי ,שבהן מיושמים מנגנונים לפסילת מפלגות
על רקע ערכי .קבוצת המדינות הראשונה מתאפיינת בדמוקרטיה יציבה וארוכת
שנים ,ואפשר למנות בה ,בין היתר ,את אנגליה ,שווייץ וארצות הברית .באנגליה,

 221ההרחקה המובהקת ביותר של מפלגה מהציבור היא פירוק ,אשר משמעו שלילת
זכויותיה ואמצעיה על מנת שלא תוכל להשתתף כלל בחיים הציבוריים .אמצעי אחר ,מרוכך
יותר ,להרחקת התאגדות מהחיים הפוליטיים הוא אי–רישום ,הכרוך בהכחשת זכותו של גוף
חדש להתקיים רשמית כמפלגה ,לרכוש זכויות–יתר או להשתתף בבחירות .אמצעי שלישי
הוא הכחשת זכויות ,כגון הזכות להתמודד בבחירות בישראל ,של מפלגות קיימות ,אף על
פי שהמפלגה ככזו ממשיכה להתקיים באופן פורמלי .במרבית המדינות שיש בהן סייגים
מהותיים להשתתפות בתהליך הפוליטי מתייחסים לפסילת מפלגה או לפירוקה בעת רישומה
או במשך שנות קיומה בדומה לס'  5לחוק המפלגות הישראלי .במובן זה יש לברך על
הפרקטיקה בישראל ,אשר היא מידתית יותר ,שכן לאחר שאושר רישומה של מפלגה לפי חוק
המפלגות המשך חייה של המפלגה ופעילותה מובטחים (בכפוף לדין הפלילי) גם במקרה של
פסילת הרשימה.
Gregory H. Fox & George Nolte, Intolerant Democracies, 36 HARV. 222
) .INT'L L.J 1 (1995פוקס ונולטה הציעו לחלק את הדמוקרטיות לשתי קבוצות:
דמוקרטיות מהותיות ודמוקרטיות פרוצדורליות; ואת שתי הקבוצות הללו חילקו שוב
לשתיים :דמוקרטיות פרוצדורליות לוחמניות ,דמוקרטיות מהותיות לוחמניות ,דמוקרטיות
מהותיות סובלניות ,דמוקרטיות פרוצדורליות סובלניות .להרחבה בנושא ראו קרמניצר
פסילת רשימות ,לעיל ה"ש  ,1בעמ'  .23—19לצורך הדיון נתמקד בשתי הקבוצות העיקריות
המוזכרות בטקסט לעיל.
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חרף סמכות הממשלה לפרק מפלגות התומכות באלימות ,הנטייה היא שלא
להשתמש בהוראת חוק זו;

223

בשווייץ החוקה אוסרת על קיומן של מפלגות

אשר מסכנות את קיומה של המדינה ,אך השימוש בהוראה זו הוגבל לעיתות
מלחמה; 224ארצות הברית אינה מסדירה את פירוק המפלגות בחוק.

225

לעומת קבוצה זו ,דמוקרטיות אשר בעברן חוו על בשרן משטרים טוטליטריים
או דמוקרטיות הנמצאות בשלבי מעבר ממשטר טוטליטרי למשטר דמוקרטי
מתאפיינות בנסיבות פוליטיות מורכבות ,כגון קיטוב ומתח פוליטי או אתני ,אשר
עלולות לשמש קרקע פורייה לכוחות אנטי־דמוקרטיים.

226

חשש מעלייתם של

כוחות אלו הוביל רבות מהמדינות לחוקק חוקים המאפשרים מניעת השתתפות
פוליטית על רקע ערכי ואידיאולוגי.

227

נטייה זו הולמת את מודל הדמוקרטיה

המהותית ,הרואה בהליך הדמוקרטי אמצעי ליצירת חברה שבה האזרחים נהנים
מזכויות ומחירויות ליבה ,ולכן איום על זכויות אלו מכשיר אף אמצעים בלתי
קונוונציונליים ,כמו איסור אפריורי על הקמת מפלגות ,ואף על פירוקן.
עם קבוצה זו נמנות רבות ממדינות אירופה הפוסט־אוטוריטריות :בספרד על
פי חוק אפשר להכריז על מפלגה שהיא בלתי חוקית אם יש בפעילותה משום
הפרה שיטתית של זכויות אדם ,ותמיכה באלימות ובטרור כאמצעי להשגת הישג

 ,Fox & Nolte 223שם ,בעמ' .23

European Commission for Democracy through Law (Venice 224
Commission), Guidelines on Prohibition and Dissolution of Political
)( Parties and Analogous Measures 17 (10.1.2000להלן :דוח ועדת ונציה .)2000
 225המלחמה בקומוניזם בשנות ה– 40וה– 50של המאה ה– 20הובילה את ארצות הברית
לחוקק חוקים מיוחדים שביקשו לבטל את כוחן של מפלגות קומוניסטיות על ידי פירוקן
והוצאתן אל מחוץ לחוק .חוקים אלו לא בוטלו עד היום ,אך אינם בשימוש.
Angela K. Bourne, Democratization and the Illegalization of 226
)Political Parties in Europe, 19 Democratization 1065, 1071 (2012
 227ננסי רוזנבלום מציעה לחלק את הקבוצה השנייה לדמוקרטיות אשר ניסחו את
חוקותיהן בתקופה שלאחר מלחמת העולם השנייה ,שבהן ההגבלות מתמצות בפסילת מפלגות
אנטי–דמוקרטיות ,ולדמוקרטיות חדשות יותר או דמוקרטיות אשר הובילו תיקונים חוקתיים
בנושא ,שבהן ההגבלות נוטות להיות מפורטות יותר וכוללות עילות פסילה הקשורות
בשסעים רב–תרבותיים .ראו  ,Rosenblum, Banning Partiesלעיל ה"ש  ,116בעמ' .24
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פוליטי או לגיטימציה;

228

85

באיטליה חל איסור על הקמת מפלגה פשיסטית;

229

בגרמניה בית המשפט החוקתי מוסמך להורות על אי־חוקיות של מפלגה אם
הוכח שבמטרותיה או בהתנהגות חבריה היא מבקשת להפר את סדרי היסוד
הדמוקרטיים ,או לסכן את קיומה של הרפובליקה הגרמנית; 230בצ'כיה ובסלובקיה
מותר לפרק מפלגות המנסות להשתמש בחוקה כדי למנוע התמודדות חוקתית
של מפלגות אחרות ,או המסכנות את השוויון בין האזרחים.

231

מאז מלחמת העולם השנייה נראה כי התקבלה התפיסה שלדמוקרטיות ישנה
זכות להגביל את חופש הביטוי וההשתתפות מסיבות של שימור עצמי 232,ובמהלך
השנים רבות מהמדינות הדמוקרטיות באירופה פסלו את רישומה של מפלגה או
פירקו מפלגה אחת לפחות 233.גם המשפט הבינלאומי מכיר בכך שלא כל השקפה
פוליטית זכאית להשתתף ב"משחק הדמוקרטי" 234,ואף אוהדיו הנלהבים ביותר
של ייצוג פוליטי מאשרים כי ישנם זמנים שבהם ,בפשטות ,העובדות מצדיקות

Organic Law of Political Parties 6/2002 of June 27, 2002 228
 229דוח ועדת ונציה  ,2000לעיל ה"ש  ,224בעמ' .16
230

שם.

 231שם ,בעמ' .16
Samuel Issacharoff, Fragile Democracies: Contested Power in the Era of 232
)Constitutional Courts 57 (2015
Angela K. Bourne & Fernando C. Bertoa, Mapping “Militant 233
Democracy”: Variation in Party Ban Practices in European Democracies
)( (1945—2015), 13 EuConst. 221, 227—229 (2017להלןBourne & Bertoa, :
.)Mapping
 234האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות משנת  1966והאמנה האירופית
להגנת זכויות אדם וחירויות יסוד משנת  1950קובעות את זכות היסוד לבחור ולהיבחר
ואת חופש ההתאגדות ,אך שתיהן מגבילות את הזכויות הללו בתנאים מסוימים .כך ,ס'
 5לאמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות קובע כי מדינה ,קבוצה או יחיד
לא יוכלו לפתוח בפעולה או לעשות מעשה אשר תכליתם צמצום או ביטול של הזכויות
והחירויות שהוכרו באמנה ,או הגבלתן במידה גדולה מכפי שנקבע באמנה זו .ס'  11לאמנה
האירופית להגנת זכויות אדם וחירויות יסוד מאפשר להגביל את חופש ההתאגדות בחוק
לצורך הגנה על הביטחון הלאומי וטובת הציבור או לשם הגנה על זכויות וחירויות.
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פסילה 235.השאלה הרלוונטית ,אם כן ,אינה אם ישנה הצדקה לפסילת רשימות,
אלא מהם הערכים אשר סכנת הפגיעה בהם תכשיר פסילה או פירוק של מפלגה,
ובאילו נסיבות.

 .2פסילת מפלגות והוראות נצחיות
הוראות נצחיות הן הוראות מפורשות או משתמעות בחוקותיהן של מדינות
הטומנות בחובן את ערכי היסוד של האומה ,אשר מנסחי החוקה הכירו בהם
כעקרונות גרעיניים בזהות של המדינה ויסודות לקיומה.

236

מאחר שכל אומה

מעוניינת לשמר את עצמה ההוראות הנצחיות נועדו להבטיח "חומת הגנה"
לערכי היסוד המכוננים ,כך שאפילו תהליך התיקון החוקתי לא יאפשר פגיעה
בהם 237.בתי משפט במדינות דמוקרטיות רבות מוסמכים ,במפורש או במשתמע,

Nancy L. Rosenblum, On the Side of the Angels: An Appreciation of Parties 235
) .and Partisanship 216 (2008להגנה עיקשת יותר על פסילת רשימות ראו Alexander
S. Kirshner, A Theory of Militant Democracy: The Ethics of Combatting Political
)Extremism (2014
 236יניב רוזנאי מצביע בספרו על מניעים אפשריים נוספים ליצירתן של הוראות אלו,
החל בניסיון לעגן ערכים אשר לו היו נותרים פתוחים לדיון ציבורי היו מאיימים לקרוע
את החברה האזרחית וכלה בניסיונם של מנסחי החוקה לשמר את כוחם .ראו Yaniv Roznai,
Unconstitutional Constitutional Amendments: The Limits of Amendment Powers,
)( 17—18 (2017להלן.)Roznai 2017 :
 237כפי שרוזנאי מציין ,הוראות אשר אוסרות תיקון של ערכי יסוד מוכרות גם
במונחים "הוראות חסינות" (" ,)immutableבלתי ניתנות לשינוי" (unchangeable
או  )unalterableו"בלתי הפיכות" ( .)irrevocableבספרו הוא משתמש במונח
 .unamendableלטענתו אין מדובר בהבחנה סמנטית גרידא ,שכן הביטוי "נצחיות"
טומן בחובו השלכות נורמטיביות .לשיטתו ,לא קיימות הוראות נצחיות — ישנן הוראות
שאינן ניתנות לתיקון אך הן ניתנות לשינוי על ידי מה שהוא מכנה כוחות "על–חוקתיים"
( )extra-constitutionalאו פרשנות משפטית .שם ,בעמ'  .17—16לשם הבהירות אנו
ניעזר במונח הרווח "נצחיות" (.)eternal clauses
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לפסול תיקונים חוקתיים ,גם אם התקבלו באופן פרוצדורלי תקין ,אם אינם עולים
בקנה אחד עם סעיף חוקתי או ערך חוקתי הנחשב לנצחי.

238

התוכן שההוראות הנצחיות מגינות עליו משתנה ממדינה למדינה ,אך כפי שיניב
רוזנאי מציג ,מלבד חריגים ספורים אפשר להצביע על קבוצות משותפות .בקבוצה
הראשונה בולטת ההגנה על צורת הממשל המדיני ,תהא היא רפובליקנית,
מונרכית ,או מונרכיה חוקתית; בקבוצה השנייה ההגנה היא על המבנה הפוליטי
של המדינה ,לדוגמה המבנה הפדרלי ,ייצוג שוויוני של מדינות בסנאט ואוטונומיה
מקומית ,וכן הוראות הקובעות את הסדר הדמוקרטי ועקרונות דמוקרטיים נלווים,
כגון הפרדת רשויות ,שלטון החוק ,עצמאות בתי המשפט וריבונות העם; הקבוצה
השלישית מתאפיינת בהגנה על אידיאולוגיה ,על הזכות להגדרה עצמית ,וכן על
זהות דתית או חילונית; בקבוצה הרביעית נמצאות הוראות המגינות על זכויות
יסוד ,כגון כבוד האדם ,חופש ושוויון ,חופש העיתונות ,וכן זכותם של עובדים
ואיגודים מקצועיים; בקבוצה החמישית ההגנה היא על ערכים המבטאים את
חשיבות הלאום או המדינה ,עצמאותה ,שלמותה הטריטוריאלית ,או ריבונותה;
הקבוצה השישית כוללת הוראות המגינות על נושאים חוקתיים מיוחדים ,כגון
חסינויות ,חנינות והסכמי שלום.

239

 238אהרן ברק "תיקון של חוקה שאינו חוקתי" ספר גבריאל בך ( 361דוד האן ,דנה
כהן–לקח ומיכאל בך עורכים .)2012 ,באופן מסורתי בית המשפט העליון אינו מכיר
בהוראה נצחית חוקתית מפורשת שיהיה אפשר ליישם לפיה דוקטרינה של תיקון חוקתי
בלתי חוקתי ,מן הטעם שטרם הושלמה מלאכת הרכבתה של החוקה .בהקשר זה מעניינת
נכונותו של השופט לוי לקבל את עמדתו של שרון וינטל ,ולראות בס' 7א "הוראה המבטיחה
את המנגנון החוקתי מפני שינוי שאינו עולה בקנה אחד עם הנרטיב המכונן" .ראו עניין
גלאון מר"צ–יחד ,לעיל ה"ש  ,119בעמ'  ;64שרון וינטל "פסקאות נצחיות" בחוקה:
הסטנדרט הנורמטיבי המחמיר בכינון סדר חוקתי חדש (חיבור לשם קבלת תואר דוקטור,
האוניברסיטה העברית בירושלים — הפקולטה למשפטים .)2005 ,ביום  12.8.2018במסגרת
כנס אייקונס–ישראל הציע ברק לתת מעמד על–חוקתי מפורש וברור להכרזת העצמאות,
שכן היא מעגנת את חזון העם ואת ה"אני מאמין" שלו .לדבריו ערכי ההכרזה מחייבים
מצד אחד לשמור על מדינת ישראל כיהודית ולהתנגד להפיכתה למדינה דו–לאומית,
ומהצד האחר הם גם אוסרים פגיעה בשוויונם של האזרחים הערבים .עמדה זו הולמת אף
את עמדתו של הנשיא אגרנט ,כפי שהובעה בעניין ירדור ,לעיל ה"ש  ,2בעמ' .386—385
לביקורת על הצעתו של ברק ראו חסן ג'בארין "'הכרזת העצמאות' כקונסטיטוציה והמקרה
האוריגינליסטי–שמידטיאני" הבלוג של הסניף הישראלי של .24.4.2018 ICON-S
 ,Roznai 2017 239לעיל ה"ש  ,236בעמ' .25—23

24/02/2020 14:59:28

021_O.indd 87

88

הצעה לסדר 21

ֵמחלוקה זו עולה כי ישנם שני סוגי ערכים המוגנים על ידי הוראות נצחיות :ערכים
אוניברסליים וערכים פרטיקולריים .הוראה נצחית אוניברסלית אינה אוניברסלית
בתחולתה המוחלטת או המקיפה ,כי אם מקובלת על כלל הדמוקרטיות
המודרניות ,למשל הגנה על ערך הדמוקרטיה או זכויות אדם ,ואילו הוראה נצחית
פרטיקולרית מבטאת ערכים אשר עשויים להיות מוגנים על ידי הוראות נצחיות
בדמוקרטיות שונות ,כגון דת או לאום ,אלא שהם ערכים פרטיקולריים באופיים,
משום שאינם משקפים את אותו אידיאל ערכי המשותף לכל הדמוקרטיות ,אלא
ערכים אידיאולוגיים קונקרטיים המאפיינים אומה מסוימת.

240

ישנם חוקרים הקושרים בין פסילת מפלגות לפסקאות נצחיות 241.נטענו טענות
אחדות .למשל :שני המנגנונים חולקים שורשים היסטוריים משותפים והתגבשו
כ"נוגדן" למשטרים אוטוריטריים עתידיים כלקחים ממלחמת העולם השנייה
ועלייתן של תנועות פשיסטיות באירופה; שני המנגנונים נועדו להגן על אותם
ערכים וזכויות חוקתיות בחברה מסוימת ובכך הם מעניקים הגנה מלאה בצד
תורת משפט קוהרנטית; שני המנגנונים מאתגרים את המשטר הדמוקרטי ,ולכן
יישומם צריך לשמש כאמצעי אחרון; במדינה שקיים בה אחד המנגנונים ,הסקתו
של האחר לגיטימית.

242

על פניו קשר זה בין פסקת נצחיות לפסילת מפלגות או פירוקן מתבקש :מדוע
שמדינה – דמוקרטית ככל שתהא – תאפשר לכוחות פנימיים לאיים ,ולו מבחינה

 240שם ,בעמ'  .26וינטל ,לעיל ה"ש  ,238בעמ'  .108-62 ,25-20וינטל תומך
בהכללה מפורשת או משתמעת של ערכים פרטיקולריים כהוראות נצחיות בחוקה .מנגד,
יש הטוענים כי הכללה של ערך פרטיקולרי כהוראה נצחית היא אנטי–דמוקרטית ,בפרט
במקרה הישראלי .ראו Mazen Masri, Unamendability in Israel — A Critical
Perspective, in An Unamendable Constitution? Unamendability in Constitutional
)Democracies, 169 (Richard Albert & Bertil Emrah Oder eds., 2018
 241ראו למשל וינטל ,לעיל ה"ש Rivka Weill, On the Nexus of Eternity ;238
Clauses: Proportional Representation, and Banned Political Parties,
)( 16 Elect. L. J. 237 (2017להלן;)Weill, On the Nexus of Eternity Clauses :
Claire-Lise Buis, France, in The “Militant Democracy” Principle in Modern
)Democracies 75, 81 (Markus Thiel ed., 2009
 ,Weill, On the Nexus of Eternity Clauses 242שם ,בעמ' .243—241
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רעיונית ,על ציפור נפשה? אף מנקודת מבט תועלתנית אין כל היגיון לאפשר
לקבוצות או ליחידים לטפס על קירות תלולים .ואולם ,בניגוד להוראות נצחיות
אוניברסליות ,תרגומן של הוראות נצחיות פרטיקולריות – אשר מטבען אינן
כוללות את כל אזרחי המדינה – למנגנוני פסילה עשוי להביא לתוצאות בעייתיות
ביותר מבחינה דמוקרטית .נפנה כעת לדון במדגם של שש מדינות המאפשרות
פסילה על רקע ערכי ואידיאולוגי – צרפת ,גרמניה ,ספרד ,פולין ,סלובקיה
וטורקיה – ונבחן אם ובאיזה אופן הוראותיהן הנצחיות משתקפות במנגנוני
הפסילה שלהן.

243

א .צרפת
צרפת היא מדינת לאום אזרחית רפובליקנית המציעה דגם מדיני בדמות אימוץ
זהות משותפת כאידיאל לשוויון .על פי המודל הצרפתי ישנה זהות מוחלטת בין
האזרחות ללאום ,כך שצרפתי יכול להיחשב רק מי שהוא אזרח הרפובליקה .אופייה
הרפובליקני של צרפת מעוגן בסעיף  )5(89בהוראת נצחיות בחוקה הצרפתית
משנת  ,1958הקובע כי "צורת הממשל הרפובליקנית לא תהיה כפופה לתיקון".
במידה מסוימת אפשר לראות את הרפובליקניזם הצרפתי כפרטיקולרי .אומנם,
פרספקטיבה היסטורית מעידה כי בצרפת מאבקים לייצובה של הרפובליקה היו
חלק ממאבקים לייצוב הדמוקרטיה,

244

אך אין לכחד כי הרפובליקניזם בצרפת,

במיוחד בשנים האחרונות ,מעודד היטמעות ויצירת מרחב ציבורי משותף אשר
הזהות־על המאפיינת אותו אינה ניטרלית 245.האם פרטיקולריזם זה בא לידי ביטוי
במנגנון פסילת רשימות?

 243טורקיה תסייע בהצגת עמדתו של בית הדין האירופי בעניין פסילה .הבחירה בחמש
המדינות האחרות נובעת מכמה קריטריונים משותפים :הן מנהיגות מודל של דמוקרטיה
מהותית המאפשר פסילה על רקע ערכי; הן בעלות משטר חוקתי דמוקרטי; חוקותיהן כוללות
הוראות נצחיות מפורשות או משתמעות .בצד זאת הן מייצגות מודלים שונים של לאומיות:
רפובליקנית אזרחית (צרפת וגרמניה) ,רפובליקנית רב–תרבותית (ספרד) ואתנית (פולין
וסלובקיה).
 ,Buis 244לעיל ה"ש  ,241בעמ' .84
 245ראו טענתו של וינטל בקשר לצרפת ,לעיל ה"ש  ,238בעמ'  .75וינטל מציין כי אימוץ
השפה הצרפתית לזהות–על רפובליקנית מאלץ את המיעוטים — הבאסקי ,הברטוני ,האלזסי,
הפרובנסי והקורסיקני — לקבל את הצרפתית כשפתם הרשמית וסבור כי הנרטיב המכונן של
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ההגבלה הראשונה על מפלגות ורשימות בצרפת נובעת מסעיף  4לחוקה ,הקובע
כי על מפלגות לכבד את עקרונות הריבונות הלאומית והדמוקרטיה .סעיף 3
לחוק משנת  1901קובע כי כל התאגדות אשר בכוונתה לפגוע בצורת המשטר
בטלה ( )voidעל ידי בית המשפט החוקתי,
הרפובליקני תוגדר ֵ

246

איסור זה מעולם לא מומש.

247

אולם בפועל

מאז שנות ה־ 30של המאה ה־ 20ועד השנים

חוקק
ַ
האחרונות מנגנון הפירוק הופעל רק במסגרת חוק משנת  ,1936אשר
במטרה למנוע את עלייתן של תנועות פשיסטיות באותה תקופה .בשנת 2012
בוטל החוק ,וסעיף  1בו ,הנוגע לפירוקן של תנועות ,הוטמע בתוך הקוד לביטחון
פנים של צרפת.

248

סמכות הפירוק נתונה לרשות המבצעת ,ונשיא הרפובליקה

מוסמך לפרק קבוצות המסיתות להפגנות חמושות ,קבוצות שאופיין צבאי,
קבוצות שמטרתן פגיעה בשלמות הטריטוריאלית או פגיעה בכוח בצורה
הרפובליקנית של הממשלה ,קבוצות שפעילותן נוטה להכשיל את האמצעים
לכינון מחדש של החוקיות הרפובליקנית; קבוצות אשר נקבע כי הן משתפות
פעולה עם האויב ,המסיתות לגזענות או לאפליה קבוצתית אחרת ,או המעורבות
בפעולות טרור בצרפת או מחוץ לה 249.על החלטות הנשיא אפשר לערער לבית
המשפט המנהלי הגבוה ( ,)Conseil d’Etatאשר לא פעם נטה לפרש את סמכות

המסגרת המדינית הוא סיפורה של הקבוצה הדומיננטית ,בעוד סיפורן של קבוצות מיעוט
אינו מקבל ביטוי — בחגים הלאומיים ,בימי הזיכרון ,בסמלי המדינה ,בשמות הרחובות,
במבני הציבור וכדומה .וינטל ,לעיל ה"ש  ,228בעמ'  .76בשנת  2015דחה הסנאט הצרפתי
הצעת חוק אשר ביקשה לאשרר את האמנה האירופית לשפות אזוריות ושפות של מיעוטים,
והאשרור תלוי ועומד עד היום .להרחבה ראו באתר האמנה European Charter for
Regional or Minority Languages
Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association [Law of 246
July 1, 1901 on the establishment of nonprofit associations] Journal
Officiel de la République Française [J.O.] [Official Gazette of France],
July 2, 1901, pp. 4025—4027
 ,Fox & Nolte 247לעיל ה"ש  ,222בעמ' .27
Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie 248
législative du code de la sécurité intérieure [Order No. 2012-351 of 12
March 2012 on the Legislative Part of the Internal Security Code], art. L.
212-1
La loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et milices 249
]privées [Law of Jan. 10, 1936 on private military forces and militias
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הפירוק בצורה רחבה.

91

הוראות החוק מופעלות בעיקר נגד קבוצות קטנות

250

וקיצוניות בשוליים הפוליטיים.

251

למשל ,בשנת  2005פוזרה הקבוצה אלסאס

קורפס ( ,)Elsass Korpsאשר תמכה באידיאולוגיה הנאצית והטיפה לה;

252

בשנת  2013פוזרה הקבוצה ז'אן נאסיונליסט ( ,)Jeunesses nationalistesאשר
עודדה חילול כנסיות ,תוקפנות מתמדת נגד העם הצרפתי ולחימה נגד "הציר
הציוני–אמריקני"; 253בשנת  2017פוזרה הקבוצה ראהמה דה טורסי מארן־לה־ולה
( ,)Rahma de Torcy Marne-la-Valléeאשר הטיפה לג'יהאד ולהשמדת אויבי
האסלאם בצרפת ובעולם.

254

יתרה מכך ,נראה כי הפרלמנט הצרפתי מוגבל ביכולתו לחוקק חוקים או תיקונים
בעניין פירוקן של מפלגות ,לנוכח החלטת בית המשפט החוקתי משנת 1971
שחקיקה פרלמנטרית אינה יכולה להתערב באופן אפריורי ביצירת ארגון פוליטי,
ואין כל הוראה חוקתית המאפשרת פסילת מפלגות.

255

Journal Officiel de la République Française [J.O.] [Official Gazette of
France], January 13, 1936, p. 522, art. 1
 250לא פעם אישר בית המשפט את פירוקן של קבוצות ומפלגות אשר איימו על שלמותה
הטריטוריאלית של צרפת גם בלי שננקטו אמצעים אלימים .לסקירה של חלק מן המפלגות
הללו ראו  ,Bourne & Bertoa, Mappingלעיל ה"ש  ,233בעמ'  .229-227נטייה זו
הובילה לביקורת ברבות השנים על נוסח החוק .ראו למשל  ,Buisלעיל ה"ש  ,231בעמ'
 91—90והערות  36—35שם .ככלל ,נראה כי ניתן לראות בהגנה על השלמות הטריטוריאלית
הגנה על קיומה הפיזי של המדינה.
 ,Buis 251לעיל ה"ש  ,241בעמ'  .90ראו גם  ,Fox & Nolteלעיל ה"ש  ,222בעמ' .28
 252צו הנשיא מיום Decret du 19 mai 2005 portant dissolution ,19.5.2005
d’une groupement de fait
 253צו הנשיא מיום Decret du 25 juillet 2013 portant ,25.7.2013
dissolution d’une association
 254צו הנשיא מיום Decret du 4 mai 2017 portant dissolution ,4.5.2017
d’une association
 ,Buis 255לעיל ה"ש  ,241בעמ' .89
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הקריטריון העיקרי להכרעה בדבר גורלה של קבוצה או מפלגה הוא התנהגות
אלימה ,התנהגות המאיימת על הדמוקרטיה או התנהגות המאיימת על שלמותה
הטריטוריאלית של המדינה ,ובמידה רבה מהווה איום על ביטחונה ולעיתים
אף על קיומה הפיזי.

256

בהתאם לכך ,בזירה הפוליטית בצרפת מצויות מפלגות

מוסלמיות ,מפלגות לאומיות קורסיקניות ,ואף מפלגות קומוניסטיות ,וכל
אחת מהן מאתגרת בדרכה את הזהות הרפובליקנית הקולקטיבית הצרפתית
המוגנת בפסקת הנצחיות 257.אלא שבהיעדר תמיכה באמצעים אלימים או אנטי־
דמוקרטיים נראה שהזירה הפוליטית פתוחה לפניהן.

ב .גרמניה
הוראת הנצחיות בחוק היסוד הגרמני מעוגנת בסעיף  .)3(79לפי סעיף זה
תיקונים לחוק היסוד המשפיעים על חלוקת הפדרציה למדינות ( ,)Laenderעל
השתתפותן של המדינות בהליך החקיקה או על העקרונות הקבועים בסעיפים 1
ו־ 20לחוקה (הזכות לכבוד ואופייה הדמוקרטי והסוציאלי של הרפובליקה
הגרמנית ,בהתאמה) בטלים 258.את ההגנה החוקתית הרחבה שניתנה לפדרליזם
יש לקרוא בצד הניסיון המר של רפובליקת ויימר ,שבמהלכה השעייתו של הרכיב

 256לכאורה שלמות טריטוריאלית היא מאפיין פרטיקולרי ולא אוניברסלי ,אולם אנו
סבורים כי ניתן לראות בה איום פיזי על המדינה ,אשר אינו דומה למאפיין פרטיקולרי
הקובע זהות .וייל טוענת כי רבות מן המדינות הדמוקרטיות פוסלות רשימות אשר מאיימות
על שלמותן הטריטוריאלית ,ונוסף לכך ,או לחלופין ,קובעות את שלמותן הטריטוריאלית
כהוראה נצחית .עם זאת ,לדבריה הפסילה מתרחשת כאשר בית המשפט סבור שישנו
איום מצד המפלגות .ראו Rivka Weill, Secession and the Prevalence of Both
Militant Democracy and Eternity Clauses Worldwide, 40 Cardozo L. Rev. 907
)(2018
 257למשל המפלגה הדמוקרטית של המוסלמים הצרפתים בצרפת (the Democratic
 ,)Union of French Muslims, UDMFאשר נוסדה בשנת  2012ומבקשת לבטל איסורים
דתיים החלים על מוסלמים בצרפת; מפלגת הלאום הקורסיקני ( ,)Pè a Corsicaהמעודדת
אוטונומיה קורסיקנית על בסיס הזכות להגדרה עצמית ,והמפלגה הקומוניסטית בצרפת
(.)French Communist Party
 258בפדרציה הגרמנית ישנן  11מדינות המחזיקות בסמכויות חקיקה נרחבות אשר אינן
כפופות לממשל המרכזי ,לרבות החינוך ,יחסי מדינה—כנסייה ,המשטרה והניהול הפנימי.
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הפדרלי סייעה במידה רבה לעליית הנאציזם 259.עם זאת ,נטען גם כי הפדרליזם
הוא ערך פרטיקולרי אשר שורשיו מתקופת הפירוד של הנסיכויות הגרמאניות
טרם איחוד גרמניה בסוף המאה ה־ 19ומטרתו למנוע "שינוי מהפכני" בזהות
הקולקטיב.

260

פסקת הנצחיות הגרמנית מקבלת ביטוי בסעיף  )2(21לחוקה ,הקובע שתי עילות
להכריז שמפלגה אינה חוקית :הרס המשטר הדמוקרטי או איום עליו וסיכון
הרפובליקה הפדרלית הגרמנית.

261

בית המשפט החוקתי הוא בעל הסמכות

העליונה להצהיר שמפלגה אינה חוקית ולהורות על פירוקה אם הופנתה אליו
בקשה מטעם בתי המחוקקים או הממשלה ,אך הוא נוהג לפרש את סעיף 21
באופן צר 262.מאז מלחמת העולם השנייה פעמיים בלבד התקבלו בקשות להצהיר
על מפלגה כבלתי חוקית .בשנת  1952פסל בית המשפט את מפלגת הרייך
הסוציאליסטית ( ,)SRPבשל היותה ממשיכת דרכה של המפלגה הנאצית ,וקבע
את המאפיינים הבסיסיים של הוראת סעיף  21ככוללים יחס של כבוד וקבלה
מצד המפלגה לזכויותיו של כל פרט במדינה לחיים ולהתפתחות חופשית ,לעקרון
הפרדת הרשויות ,לאחריות מיניסטריאלית ,לעקרון שלטון החוק ,לאי־תלות של
הרשות השופטת ,לריבוי מפלגות ולשוויון הזדמנויות לכל המפלגות ,לרבות הזכות
לפעול להתפתחות חוקתית מותרת ולקיום אופוזיציה.

263

בשנת  1956נפסלה

המפלגה הקומוניסטית ( ,)KPDשביקשה לכונן דיקטטורה של הפרולטריון .בית

 ,Roznai 2017 259לעיל ה"ש  ,236בעמ'  30והערה  120שם.
 260וינטל ,לעיל ה"ש  ,238בעמ' .109
 261הסעיף קובע כי "מפלגות אשר מגמת פניהן על פי מטרותיהן או על פי התנהגות
תומכיהן היא פגיעה בסדרי היסוד הדמוקרטיים–החופשיים או הריסתם או סיכון קיומה
של הרפובליקה הפדרלית נוגדות את החוקה .בית המשפט הפדרלי החוקתי מכריע בשאלת
האי–חוקתיות".
 262בית המשפט מתבסס על מבחן מחמיר ביותר שלפיו הפסילה תאושר רק אם המפלגה
נוקטת אמצעים נחושים ועקיבים אשר מיתרגמים לפעולה פוליטית סדורה ומתוכננת.
זאת אם במטרותיה או בהתנהגות של חבריה או פעיליה היא מבקשת לפגוע בסדרי היסוד
הדמוקרטיים או לסכן את קיומה של הרפובליקה הפדרלית הגרמנית.
Bundesverfassungsgericht (BVerfG) [Federal Constitutional Court], 263
Oct. 23, 1952, E 2,1, Sozialistische Reichspartei
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המשפט קבע כי על מנת שמפלגה תוכרז כבלתי חוקתית ,על מצעה לכלול מטרה
ברורה להרוס את הסדר הדמוקרטי ועליה לפעול כדי להגשימה .בית המשפט לא
דרש מבחן הסתברות למימוש הסיכון אך קבע כי מטרותיה הבלתי חוקתיות של
המפלגה צריכות להיות דומיננטיות לעומת כל מטרותיה.

264

שני פסקי הדין הללו משקפים היטב כי הערכים אשר בית המשפט החוקתי
שם לנגד עיניו אוניברסליים ,אולם פסק הדין האחרון ,שבו החליט בית המשפט
שלא לפסול מפלגת ימין קיצוני ,מלמד על הגבול הנמתח בין זהותה של המדינה
הגרמנית לבין הניסיון לשנותה:
בשנת  2013התבקש בית המשפט להכריז על מפלגת הימין הלאומנית הקיצונית
המפלגה הלאומית דמוקרטית של גרמניה ( )NPDכבלתי חוקתית ולהורות על
פירוק המפלגה ומוסדותיה.

265

בית המשפט קבע בפסק דין מ־ 2017כי הוכח

שהמפלגה שמה לה למטרה לבטל את הסדר הבסיסי הדמוקרטי החופשי הקבוע
בסעיף  )2(21וכן להחליף את המערכת החוקתית הקיימת במדינה לאומית־
אתנית .כמו כן נקבע בפסק הדין כי האידיאולוגיה הפוליטית של המפלגה
פוגעת בכבוד האדם ,אינה מתיישבת עם עקרונות הדמוקרטיה ,בעלת קווי
דמיון מובהקים למפלגה הנאציונל־סוציאליסטית ופועלת באופן שיטתי להשגת
מטרותיה .למרות כל זאת בחר בית המשפט לנקוט גישה הסתברותית הבודקת
את הסיכויים להתממשות הסיכון והחליט לדחות את העתירה .לדבריו בחוק
אין דרישה שהמפלגה תביא להתממשותן של סכנות קונקרטיות אך נדרשות
אינדיקציות כבדות משקל לכך שלפעולות המפלגה יש פוטנציאל להצליח.

266

לדברי בית המשפט אומנם המפלגה עוינת לחוקה ()verfassungsfeindlich
אך אינה אנטי־חוקתית או נוגדת חוקה (.)verfassungswidrig

267

פסק הדין

BVerfG, Aug. 17, 1957, E 5, 85, Kommunistische Partei Deutschlands 264
 265עתירה לפירוק המפלגה הוגשה כבר ב– ,2003אך היא נדחתה לאחר שבית המשפט
החוקתי קבע כי הראיות המכריעות נגד המפלגה נשענו במידה רבה על הצהרות ופעולות של
חברי  NPDשהוכח כי הם סוכנים של שירותי המודיעין הגרמניים.
BVerfG, Jan. 17, 2017, 2 BvB 1/13, National Democratic Party II 266
 267שם ,פס'  .1009 ,856 ,846 ,844זמן קצר לאחר פסק הדין (יוני  )2017התקבל
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הדגיש כי אין צורך שההסתברות תהיה ממשית אלא רק אפשרית ,אולם בהיעדר
אפשרות נראית לעין אין צורך להגן על החוקה על ידי פירוק המפלגה.

268

הינה

כי כן ,אף אם נראה את הפדרליזם הגרמני כפרטיקולרי ,הרי שככלל ,הערכים
האוניברסליים בפסקת הנצחיות הם אשר מקבלים ביטוי במנגנון הפסילה,
ומקביעותיו האחרונות של בית המשפט החוקתי נראה כי אף עליהם אפשר
לערער (כל עוד ברור שערעור זה חסר סיכוי להצליח) בדרכים לא אלימות.

269

ג .ספרד
ספרד היא מדינת לאום אזרחית רב־תרבותית החותרת לטיפוחה של זהות
אזרחית משותפת (בדומה לצרפת) ,אך בה בעת לאומים שונים בתוכה נהנים
מאוטונומיה יחסית 270.שילוב זה קבוע בחוקה במגוון היבטים 271,והעיקרי שבהם
בא לידי ביטוי בפרק האחרון ,שבו מוגדרות זכויותיהם הפוליטיות של אותם
לאומים לקיים קהילות אוטונומיות בכפוף למסגרת המדינית הכללית .פסקת
הנצחיות בחוקה הספרדית ,הקבועה בסעיף  ,168מפנה לפרקים שונים בחוקה

תיקון חוקתי לס'  21אשר קבע בס'  )4(21—)3(21כי די בהתנגדות לסדר הדמוקרטי החופשי
כדי להביא לשלילת מימון של מפלגה על ידי המדינה גם מבלי שהמפלגה תוכרז בלתי
חוקתית.
 268שם ,פס'  .586—585בכך במידה רבה התקרב בית המשפט החוקתי להלכות שקבע בית
הדין האירופי לזכויות אדם .לדיון מקיף בפסק הדין ראו Gelijn Molier & Bastiaan
Rijpkema, Germany’s New Militant Democracy Regime: National Democratic
”Party II and the German Federal Constitutional Court’s “Potentiality
Criterion for Party Bans: Bundesverfassungsgericht, Judgment of 17
January 2017, 2 BvB 1/13, National Democratic Party II, 14 EuConst 394
)(2018
 269בניגוד לעמדתו של בית המשפט הגרמני אנו סבורים כי אין להחיל מבחני הסתברות
במקרים של הסתה לגזענות .ראו להלן בפרק ה.5.
 270וינטל טוען כי בדומה לצרפת ,גם בספרד הזהות–על אינה ניטרלית .למשל ,השפה
הספרדית הקסטילית אינה ניטרלית כלפי הבאסקים ,הקטלונים והאחרים .ראו וינטל,
לעיל ה"ש  ,238בעמ' .88
 271למשל ,ס'  )1(3לחוקה קובע כי השפה הספרדית היא השפה הרשמית במדינה ,וכל
אזרחי ספרד מחויבים לדעת אותה .בצד זאת ס'  )2(3קובע כי גם השפות הספרדיות
האחרות מוכרות כרשמיות בקהילות האוטונומיות הדוברות אותן ובהתאם לחוקיהן.
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ומקנה הגנה רחבה לסעיפים המשלבים ערכים אוניברסליים – בהם חירויות יסוד,
זכויות חברתיות ופוליטיות ,משטר דמוקרטי והפרדת דת ממדינה – וכן ערכים
פרטיקולריים – בהם מעמד הכתר ושושלת המלך.

272

ביוני  2002נחקק חוק המפלגות 273,הקובע כי ניתן להכריז על מפלגה כבלתי חוקית
אם יש בפעילותה משום פגיעה בעקרונות הדמוקרטיה ,הפרה חוזרת ושיטתית
של זכויות אדם ומתן לגיטימציה לאלימות ולטרור או תמיכה בהם כאמצעי לזכות
בהישגים פוליטיים 274.בחוק נמנות פעילויות רבות אשר נכללות בגדר עילות אלו,
אך אין הוא פוסל מפלגות בשל מטרותיהן או רעיונותיהן אלא רק בשל פעילותן.
עילה לפסילה היא פעילות חמורה וחוזרת המבטאת מעל לכל ספק פגיעה
בדמוקרטיה ,בערכים החוקתיים ובזכויות יסוד 275.מפלגה שמוכרזת בלתי חוקית
תפורק או תושעה.

276

את הליך הפסילה רשאים להתחיל הממשלה או התובע

הכללי .שני בתי הפרלמנט ,כל אחד מהם ברוב קולות ,רשאים להפנות בקשה
לממשלה שתפעל להוציא את המפלגה מחוץ לחוק ,והממשלה מחויבת לעשות
זאת .לאחר הגשת הבקשה מסורה ההחלטה על הוצאת מפלגה מחוץ לחוק ועל
פירוקה בידי הרכב מיוחד של  16שופטים בבית המשפט העליון (,)Sala Especial

 272אומנם הפסקה מוכרת כפסקת נצחיות אך היא אינה "הרמטית" כמו הפסקאות בחוקה
הצרפתית והגרמנית ,שכן היא קובעת אמצעים לשינוי הסעיפים הנצחיים .לפי החוקה
הספרדית כדי לשנות את הפסקה דרוש רוב של שני שלישים בכל אחד מבתי הפרלמנט,
לאחריו נדרש פיזור מיידי של הפרלמנט ,אישור חוזר ברוב של שני שלישים בכל אחד
מבתי הפרלמנט החדש ולבסוף משאל עם.
( Organic Law of Political Parties 6/2002 of June 27, 2002 273להלןO.L. :
 .)2002גם לפני כן היו קיימים מנגנוני פסילה ,אך לא היה בהם שימוש :ס'  6לחוקה קבע
כי מפלגות פוליטיות תורמות ליצירתו של רצון העם ולביטויו והן אמצעי מהותי להשתתפות
פוליטית ,ולפיכך יש להן חירות להתארגן ולפעול בחופשיות בכפוף להוראות החוקה .נוסף
על כך Organic Law 54/1978 ,קבע כי מפלגות יפורקו אם הן פועלות בניגוד לקוד
הפלילי ואם הן פועלות בניגוד לעקרונות החוקתיים הדמוקרטיים .ראו Carlos Vidal
Prado, Spain, in The “Militant Democracy” Principle in Modern Democracies 248
)(Markus Thiel ed., 2009
 274ס'  9.2ל–O.L. 2002
 275ס'  10.2ל–O.L. 2002
 276ס'  10.1ל–O.L. 2002
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והכרעתו ניתנת לערעור לפני בית המשפט החוקתי בטענה לקיפוח זכויות
חוקתיות.

277

חודשיים בלבד לאחר שחוקק החוק פנתה הממשלה אל בית המשפט העליון
בבקשה שיורה להוציא אל מחוץ לחוק את המפלגה הבאסקית הלאומית הרי
בטסונה ( )Herri Batasunaוגרורותיה ,בדמות המפלגות  Batasunaו־Euskal
 .Herritarrokלטענת הממשלה במשך שנים פעלו מפלגות אלו לצד ארגון
המחתרת הבדלנית הבאסקית ( ,)ETAהמוגדר ארגון טרור .בית המשפט קבע כי
יש מקום בזירה הפוליטית אף למבקשים לשנות ערכים חוקתיים יסודיים כמו
גם את עצם השיטה החוקתית ,בכפוף לאיסור המוחלט על אלימות ופגיעה
בזכויותיהם של אחרים .לנוכח כך ומכיוון שבית המשפט מצא כי קיימים קשרים
פיננסיים ואידיאולוגיים בין המפלגה לבין  ETAהוא הורה על מחיקתה מרשומות
המפלגות ,והחל הליך של פירוק נכסיה וכינוסם.

278

בית המשפט החוקתי

בספרד דחה את ערעור המפלגה ,ובעתירתה לבית הדין האירופי לזכויות
אדם נקבע כי בתי המשפט הספרדיים לא טעו ,שכן הקשר בינה ובין ארגון
 ETAבצד השימוש באלימות מעידים כי אין היא מנסה ליצור שינוי באמצעים
דמוקרטיים.

279

בשנים שלאחר מכן נמצאו מפלגות אחרות קשורות לבטסונה ,ומועמדותן נפסלה
על ידי בית המשפט העליון.

280

להפוך כמה מהחלטות אלו.

281

ואולם ,משנת  2009החל בית המשפט החוקתי
למשל ,בשנת  2011בעניין קואליציית בילדו

 277ס'  11ל– .O.L. 2002ראו גם קרמניצר פסילת רשימות ,לעיל ה"ש  ,1בעמ' .26—25
S.T.S. Sala Especial Art. 61 L.O.P.J. Mar. 30, 2003 278
.Batasuna v. Spain, 2009-III Eur. Ct. H.R. 321 par. 78-79, 88-89 279
קביעה זו של בית הדין האירופי חזרה למעשה על קביעתו בעניין מפלגת הרווחה הטורקית
( .)Refahראו להלן בפרק ד.2.ו.
 280המפלגות הקומוניסטיות של הטריטוריות הבאסקיות (Communist Party of the
 Basque Territoriesו– )Eusko Aberzale Ekintzaנפסלו בשנת  ,2008והרשימה
 Akatasunaנפסלה בשנת .2009
Fernando Casal Bertoa & Angela Bourne, Prescribing Democracy? 281
Party Proscription and Party System Stability in Germany, Spain and
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( )Bilduהפך בית המשפט החוקתי את החלטתו של בית המשפט העליון לפסול
את מועמדותה של בילדו בשל קשריה לכאורה עם מפלגת בטסונה .בית המשפט
החוקתי חידד את ההבחנה בין תמיכה אידיאולוגית לתמיכה אלימה 282,וקבע כי
גם אם ישנו דמיון אידיאולוגי בין המפלגות לבין מפלגת בטסונה בתמיכתן בזכות
ההגדרה העצמית הבאסקית ,כל זמן שהמפלגות מתנגדות לאלימות אין לפגוע
בזכותן הבסיסית לשוויון ולהשתתפות פוליטית.

283

גם בשנת  2012הפך בית

המשפט החלטה והכשיר את התמודדותה של סורטו ( .)Sortuכיום הרשימות
הבאסקיות התומכות בהרחבת האוטונומיה הבאסקית ואף בבדלנות מאוגדות
כקואליציה תחת  EH-Bilduבפרלמנט הספרדי.

284

)( Turkey, 56 Eur. J. Political. Res. 440, 455 (2017להלןBerota & Bourne, :
? .)Prescribing Democracyבאותה שנה החל גם דיאלוג פנימי במפלגות השמאל
הלאומי ,אשר קרא תיגר על דרכיה האלימות של  .ETAראו Angela Bourne, Pathways
out of Violence: Desecuritization and Legalization of Bildu and Sortu
)in the Basque Country, Jemie, Vol 17(3) (2018
חוקק חוק שלפיו על בית המשפט להכריע אם רשימת מועמדים מסוימת
ַ
 282בשנת 2011
היא ממשיכת דרכה של מפלגה אשר כבר פורקה בעבר על ידי צו בית משפט והתאגדה תחת
שם אחר כדי לעקוף את החלטתו .תיקון זה ,Law 3/2011 of January 28 ,קובע ארבע
אמות מידה לבחון את הקשר שבין מפלגה בלתי חוקית למפלגה החדשה )1( :דמיון ברור
במבנים ,בארגון ובתפעול של המפלגות; ( )2דמיון בין מי שמרכיבים ,מייצגים ומנהלים
את המועמדים או שולטים בהם; ( )3דמיון בין מקורות המימון; ( )4נסיבות רלוונטיות
אחרות ,כגון נכונותה של המפלגה הנבחנת לתמוך באלימות או בטרור ,המאפשרות לזהות
המשכיות או רצף.
Sec. Tribunal Constitucional (T.C.) May 5, 2011 (B.O.E. No. 124, 283
) .p. 94בית המשפט קבע ,בפס' “The risk, in short, is that when confusing :6
the ideology professed by a party with the means defended or used to
promote the ideology, the rights of whoever shares that same ideology
could be infringed, even when it cannot be demonstrated that violent
means are used to defend the position or that it defends the ideology
as a pure instrument of those who make terrorist violence their natural
” .means for actionאת פסק הדין המתורגם אפשר למצוא באתר בית המשפט החוקתי של
ספרד.
 284לכאורה היה אפשר לראות בפיזור משאל העם על עצמאות קטלוניה סתירה לעמדתנו,
שכן ממשלת ספרד ביכרה את אחדותה (ערך פרטיקולרי לכאורה) על ערכי הדמוקרטיה.
פרשה מורכבת זו היא מחוץ לגדרו של חיבור זה ,אולם יש להפנות את תשומת הלב לכך
שהתנגדותה של ממשלת ספרד למשאל העם נשענה בעיקרה על החוקה ,אשר אינה מתירה
הצבעה מחוזית על עצמאות ,ולא על זהותה של ספרד או על אופייה .כמו כן ,נראה כי
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ד .פולין
פולין היא מדינת לאום חוקתית .יותר מ־ 97%מאזרחיה הם בני העם הפולני ,ויותר
מ־ 85%הם נוצרים קתולים.

285

"הומוגניות לאומית" זו ייחודית לא רק באירופה

אלא בעולם כולו .בצד זאת בפולין מתגוררים מיעוטים לאומיים ,בהם שלזים,
בלרוסים ,רוסים ,ליטאים וארמנים ,וכן מיעוטים דתיים ,בהם נוצרים אורתודוקסים
ויהודים .בניגוד לצרפת ,לגרמניה ולספרד ,הערכים הנצחיים בחוקתה של פולין
אינם נמנים בפסקת נצחיות מפורשת אלא נובעים מתוך ההקדמה לחוקה.

286

הקדמה זו מעגנת את ההגנה על ערכים אוניברסליים ,ובהם דמוקרטיה ,זכויות
אדם ושוויון לכל אזרחי הרפובליקה ,ובצידם ערכים פרטיקולריים מובהקים,
כגון התרבות הפולנית ,היות הלאום הפולני מושרש במורשת הנוצרית וערכיה,
והקשר שבין הרפובליקה לעם הפולני בן  1,000השנים ,המפוזר ברחבי העולם.
היבטים אתניים אלו משתקפים גם בהוראות אחרות של החוקה .למשל ,סעיף 52
מכיר בזכותה של הפזורה הפולנית להתיישב באופן קבוע בפולין ,וסעיף  6מחייב
את המדינה לסייע לבני הפזורה הפולנית שבוחרים שלא להתיישב בפולין לשמר
את זיקתם למורשת העם הפולני בארצותיהם.
חרף הגנתה של פולין על אופייה הלאומי וזכויות היתר המוענקות לבני העם
הפולני בעולם נראה שאין איסור מפורש על מפלגות או רשימות להביע את

התנתקות חד–צדדית של מחוז המוגדר טריטוריה של ספרד היא בגדר איום על קיומה הפיזי
וביטחונה של המדינה.
Andrzej Rykała, National, Ethnic and Religious Minorities in 285
Contemporary Poland, in Society and Space in Contemporary Poland 137, 137
)(Tadeusz Marszal ed., 2014
Yaniv Roznai, Unconstitutional Constitutional Amendments: A 286
Study of the Nature and Limits of Constitutional Amendment Powers,
)197—198 (Ph.D. dissertation, London School of Economics, Feb. 2014
(להלן .)Roznai, 2014 :לפי רוזנאי הקדמות לחוקות קובעות יעדים חשובים ביותר ,שכן
הן "המילים הראשונות של העם" .אף על פי שאין הן יוצרות זכויות או סמכויות מהותיות
עצמאיות ,העקרונות הכלולים בהן משמשים מקור חשוב שממנו אפשר ללמוד את עקרונות
היסוד של החוקה ושל האומה .רוזנאי מפנה גם לדבריו של קרל שמיט ,אשר טען כי טעות
תהיה לראות בהקדמות לחוקה הצהרות גרידא ,שכן הן מבטאות את מהות החוקה.
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התנגדותן לאופייה זה או לסממניו בחוקתה או בחוקי המפלגות שלה – 287חוקים
אלו אוסרים במפורש אך על פגיעה בערכיה האוניברסליים של המדינה .סעיף
 13בחוקה הפולנית אוסר על קיומן של מפלגות פוליטיות שמצען מתבסס
על שיטות טוטליטריות ועל דרכי פעולה של נאציזם ,פשיזם וקומוניזם ,ועל
קיומן של מפלגות שמצעיהן או פעולותיהן מעודדים שנאה גזעית או לאומית
או שימוש באלימות כדי לעלות לשלטון או להשפיע על מדיניותו ,וכן על קיום
מפלגות השומרות על חשאיות בכל הנוגע למבנה הפנימי שלהן ולחברות בהן.
על פי סעיפים  14ו־ 21לחוק המפלגות משנת  1997בית המשפט החוקתי מוסמך
להכריע אם מפלגה פוליטית הפרה את הוראות החוקה ,אם במטרותיה ואם
בפעולותיה ,ובסמכותו להורות על אי־רישומה במרשם המפלגות הפוליטיות,

288

או על מחיקתה ממנו 289.נכון למועד הבחירות האחרון בשנת  2015לא נפסלה או
פורקה מפלגה בפולין מטעמים אידיאולוגיים או ערכיים.

290

 287החוקים שסקרנו לעניין זה הםAct of 27 June 1997 on Political Parties, :
.Journal of Laws No. 98 item 604; Election Code, Act of 5 January, 2011
יתרה מכך ,על פי החוק ,לכל מיעוט יש זכות ייצוג בסיים ( ,Sejmהבית התחתון של
הפרלמנט הפולני) לפי חלקו היחסי באוכלוסייה ,והמיעוטים אינם נדרשים לעמוד באחוז
חסימה כלשהו ,בניגוד ליתר החברה האזרחית .סעיף זה אפשר למיעוט הגרמני להיות
מיוצג בסיים באופן רציף מאז  .1991ראו Organization for Security and Co-
operation in Europe [OSCE], Republic of Poland Parliamentary Elections
)25 October 2015, at 5 (January 26, 2016
 288הסמכות הראשונית לקבוע אם מפלגה זכאית להירשם נתונה לבית המשפט האזורי
בוורשה.
 289לסקירה של הסדרי החקיקה בפולין הקשורים במפלגות ראו Fernando Casal
Bértoa & Marcin Walecki, Party Regulation and the Reshaping of Party
Politics in Poland, in The Regulation of Post-Communist Party Politics 31
)( (Fernando Casal Bertoa & Ingrid Van Biezen eds., 2018להלן.)Regulation :
 ,Bourne & Bertoa, Mapping 290לעיל ה"ש  ,233בעמ'  230הערה ( 34הבחירות
שנערכו באוקטובר  2019וההליכים שקדמו להן אינם נכללים בנייר זה) .ברי כי אין בכך
די ,שכן ניכר פיחות משמעותי בדמוקרטיה הפולנית בשנים האחרונות ,אולם היבטים אלו
הם מחוץ ליריעתו של חיבור זה.
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ה .סלובקיה
סלובקיה היא מדינה חדשה .היא הוקמה ב־ ,1993ושסועה בין המיעוט ההונגרי,
כ־ 9%מהאוכלוסייה ,ובין הרוב הסלובקי האתני ,הרואה את המדינה כמדינתו
שלו; השפה הסלובקית היא השפה הרשמית ,ובצידה מוכרות זכויות לשוניות של
מיעוטים; כל סמלי המדינה סלובקיים; המרחב הציבורי מעוצב ברוח התרבות
והמורשת הסלובקית.

291

בדומה לפולין ,גם את ערכיה המכוננים של סלובקיה

אפשר למצוא בפתיחה לחוקה,

292

הקובעת ערכים אוניברסליים ,בהם דמוקרטיה

וחירות ,בצד ערכים פרטיקולריים המשקפים את מחויבותה ללאום הסלובקי,
למורשת התרבותית והפוליטית הסלובקית ולזכות ההגדרה העצמית של העם
הסלובקי .אלא שאף בסלובקיה – כמו בפולין – היבטים לאומיים אלו אינם מוצגים
כחסמים במנגנונים לפירוק מפלגות.
זכויותיהן של המפלגות משתקפות הן בחוקה והן בחוק המפלגות משנת
.2005

293

סעיפים  29.2ו־ 29.3בחוקה מבטיחים את זכות ההתאגדות השווה של

האזרחים בכפוף להגנה הנדרשת על הביטחון הלאומי והחברה הדמוקרטית;
סעיף  29.4קובע כי מפלגות ותנועות פוליטיות תהיינה מופרדות מהמדינה; סעיף
 31קובע כי המפלגות מחויבות להבטיח תחרות חופשית של כוחות פוליטיים
בחברה דמוקרטית; סעיף  129.4מקנה לבית המשפט החוקתי את הסמכות
העליונה לפסילה או השעיה של מפלגה בהתאם להוראות החוקה .החוק משנת
 2005מסדיר את הקמתן של מפלגות פוליטיות בסלובקיה ,את זכויותיהן,
חובותיהן ומימונן ,ואף את פסילתן ,וקובע כי מפלגה אינה רשאית ,בין במצעה
ובין בפעילותה ,להפר את חוקתה של הרפובליקה הסלובקית ,חוקיה ואמנותיה

 291על נקודות דמיון בין המיעוט הערבי בישראל למיעוט ההונגרי בסלובקיה ראו סמי
סמוחה "המיעוט הלאומי–הונגרי בסלובקיה" מעמד המיעוט הערבי במדינת הלאום היהודית
( 45אלי רכס ושרה אוסצקי–לזר עורכים.)2005 ,
 ,Roznai, 2014 292לעיל ה"ש  ,286בעמ' .198—197
 293החוק הנסקר הוא Law of February 4, 2005, on Political Parties and
' .Movementsלסקירה מקיפה של חוקי המפלגות בסלובקיה ראוPeter Ucen, Kevin :
Deegan-Krause, & Fernando Casal Bertoa, The Three Laws to Rule Them
 ,All: The Consolidation of Slovakia’s Party Regulation, 1990-2016בתוך
 ,Regulationלעיל ה"ש .289
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הבינלאומיות 294.עוד קובע החוק כי שר הפנים ,האחראי על רישומן של מפלגות,
רשאי לסרב לרישומה של מפלגה אם מצעה מנוגד להוראות החוק ,והחלטתו
כפופה לביקורת שיפוטית מצד בית המשפט ביושבו כבית משפט מנהלי.

295

בית המשפט העליון מוסמך להחליט גם על פירוקה של מפלגה פוליטית
רשומה אם התובע הכללי של סלובקיה עתר בבקשה להורות על פירוקה
מהטעמים האמורים.

296

עד הבחירות בשנת  2016פירק בית המשפט החוקתי

מפלגה אחת בלבד (מפלגת הקהילה הלאומית הסלובקית – )SP-NS ,אשר
שמה לה למטרה לחסל את המשטר הדמוקרטי בסלובקיה ולהחליפו במשטר
תאגידי ,לפגוע בזכויות אדם ומיעוטים ,ולעודד אפליה אתנית וגזעית.

297

בפסק

דין משנת  2006הורה בית המשפט על פירוק המפלגה ,שכן מצא שמטרותיה,
ובפרט חתירתה למשטר תאגידי השוללת את זכות ההצבעה ,מנוגדות להוראות
החוקה.

298

לעומת זאת ,חרף זהותה הלאומית החוקתית ,נראה כי אין מגבלה

בזירה הפוליטית על קולות המבקשים לאתגר זהות זו באופן דמוקרטי .למשל,
מפלגת הקואליציה ההונגרית (,)Party of Hungarian Coalition, SMK-MKP

299

אשר הוקמה בשנת  ,1998חרתה על דגלה לייצג את כל קהילת המיעוט ההונגרי
בסלובקיה במטרה לחזק את מעמדם המשפטי ולהבטיח להם מעמד שווה
בחברה .בין היתר קראה המפלגה לשינוי ההקדמה לחוקה ,באופן אשר ידגיש
את השותפות האזרחית ,חלף השותפות האתנית.

300

קריאות אלו לא הביאו

להוצאתה מהפרלמנט או להעמדתה לפסילה .ההפך הוא הנכון :בשנים –1998

 294שם ,ס' .2
 295שם ,ס' .7
 296שם ,ס' .17.1
 ,Bourne & Bertoa, Mapping 297לעיל ה"ש  ,233בעמ' .228
Peter Ucen, Kevin Deegan-Krause, & Fernando Casal Bertoa, The 298
Three Laws to Rule Them All: The Consolidation of Slovakia’s Party
 ,Regulation, 1990—2016בתוך  ,Regulationלעיל ה"ש  ,289בעמ' .63
 299בשנת  2012שינתה המפלגה את שמה ל–Party of the Hungarian Community
Peter Ondria, Branislav Kovacik, & Igor Kosir, The System of 300
Political Parties of the Slovak Republic, 2 Journal Politické vedy
)(Political Sciences) 89 (2010
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 2006הייתה נוכחותה של המפלגה בפרלמנט קבועה ,וארבעה מחבריה אף
כיהנו כשרים בממשלה.

301

בשנת  2019דחה בית המשפט עתירה שהוגשה שנתיים קודם לכן על ידי התובע
הכללי – לפרק את המפלגה קוטלבה (,)Kotleba – People’s Party Our Slovakia
מפלגת ימין קיצונית המצהירה על הערצה למנהיג הסלובקי־נאצי יוזף טיסו,
בגלל מטרות ופעולות גזעניות ופרו־פשיסטיות והפרת החוקה .בית המשפט
הדגיש כי מפלגה פוליטית שנציגיה קוראים לאלימות ,שתוכניתה הפוליטית אינה
מכבדת את כללי הדמוקרטיה או פוגעת בזכויות וחירויות מוכרות ,אינה יכולה
לבקש הגנה מהחוק או החוקה; מאידך גיסא ,מכיוון שפעולה לפירוק מפלגה היא
ההתערבות החזקה ביותר בחברה דמוקרטית ,יש לנקוט זהירות יתרה בעתירות
מסוג זה .לכן ,כל עוד אין ראיות מבוססות לקיומו של צורך חברתי דחוף בפירוק
המפלגה ,יש לתור אחר אמצעים מידתיים יותר .בית המשפט סבר כי התביעה לא
הצליחה להוכיח שהמפלגה נהגה באלימות וקבע שאין די בהכרזות פופוליסטיות
על יעדים המנוגדים לחוקה כדי להביא לפירוקה – יש להוכיח כי המפלגה
הנתבעת נלחמת בסדר הדמוקרטי החופשי או בקיומה של המדינה .יתר על כן,
גודלה של המפלגה ( 14צירים בפרלמנט) אינו מאפשר לה להעביר חוק או אפילו
לשנות את החוק .עוד צוין כי תלויים ועומדים הליכים פליליים נגד ראשי המפלגה
בשל הזדהותם עם המפלגה הנאצית ,ולכן כל הטענות בעניין זה לא נדונו .עם זאת
נקבע שבמקרה הצורך אפשר יהיה לשוב ולבחון את טענות התובע הכללי על
סמך מסקנות ההליכים הפליליים במסגרת ההליך המנהלי של פירוק המפלגה.

302

 301בשנים  2010-2006הייתה המפלגה באופוזיציה ,ונראה כי מאז שנת  2010כוחה של
המפלגה בציבור דעך ,אולם אחד מחבריה מייצג את סלובקיה בפרלמנט האיחוד האירופי.
ראו מידע נוסף באתר המפלגה .SMK- MKP
Case No. 4 Volpp 1/2017 - Case Kotleba - Ludova strana Nase 302
) .Slovensko (People’s Party Our Slovakia) (29.4.2019לסקירה על התהוות
המפלגה והסכנה הנשקפת ממנה על הסדר הדמוקרטי בסלובקיה ראו Miroslav
Mares, How Does Militant Democracy Function in Combating Right-Wing
Extremism? A Case Study of Slovakian Militant Democracy and the Rise
of Kotleba: People's Party Our Slovakia, in Militant Democracy: Political
Science, Land and Philosophy 61 (Afshin Ellian & Bastiaan Rijpkema eds.,
)2018
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ו .טורקיה
מאז אטאטורק אימצה טורקיה לאומיות אזרחית רפובליקנית ,היוצרת זהות
משותפת לכל אזרחי המדינה.

303

פסקת הנצחיות בחוקה הטורקית ,הקבועה

בסעיף  ,4משלבת ערכים אוניברסליים ופרטיקולריים כאחד .סעיף  4קובע את
נצחיות המשטר הרפובליקני והדמוקרטי של המדינה ,שלטון החוק ,הסולידריות
הלאומית והצדק ,אי־חלוקתה ,חילוניות המדינה ,שפתה הרשמית ,דגל המדינה,
בירתה והמנונה .זהות זו משקפת את מורשתו ההיסטורית והתרבותית של
הלאום הטורקי אך יוצרת חיכוכים חוזרים ונשנים עם קבוצות אחרות ,ובראש
ובראשונה עם המיעוט הכורדי.

304

הבסיס החוקי לפסילת מפלגות בטורקיה נמצא בסעיף  68לחוקתה; והוא
קובע בין היתר ,כי מסמכי יסוד ,תקנונים ופעילויות של מפלגות יהיו מותאמים
לעצמאות המדינה ,לשלמותן של המדינה והאומה ,לזכויות האדם ,לעקרונות
השוויון ושלטון החוק ,לריבונות הלאומית ולעקרונות של רפובליקה חילונית־
דמוקרטית .לפי החוק ,מפלגה לא תיווסד כאשר מטרתה להטיף לשליטה של
מעמד חברתי או של קבוצה אחת בחברה או של דיקטטורה בכל צורה שהיא,
או שמטרתה לכונן אחת מאלה .סעיף  69לחוקה מעניק לבית המשפט החוקתי
את הסמכות להורות על פירוק מפלגה אם התובע הכללי של הרפובליקה הגיש
עתירה בנדון ורק לאחר שמצא כי מצע המפלגה ומטרותיה הם מוקד של פעולות
הסותרות את הוראות סעיף  .68אף שבית המשפט החוקתי פועל כערכאה
ראשונה ואחרונה ,אפשר להשיג על החלטתו על ידי פנייה אל בית הדין האירופי
לזכויות אדם .נוסף להגבלות החוקתיות ,חוק ( 2820החוק לרגולציה של מפלגות
פוליטיות) ,אשר חוקק בשנת  1983תחת משטר צבאי ,הרחיב באופן ניכר את

 303בשנים האחרונות ,ובפרט מאז ניסיון ההפיכה הצבאית שכשל ,נראה כי זהותה
הדמוקרטית של טורקיה הולכת ומתערערת .שינויים מהותיים חלו בחוקה וכן בחוקי
הבחירות .לקריאה על אודות כמה מהשינויים בחוקה ואופן השפעתם על הסדרי הבחירות
ראו Joint Opinion of the European Commission for Democracy through
Law (Venice Commission) & OSCE Office for Democratic Institutions
and Human Rights (OSCE/ODIHR) on the “Amendments to the Electoral
)Legislation and Related Harmonisation Laws” (17.12.2018
 304וינטל ,לעיל ה"ש  ,238בעמ' .80
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הוראות החוקה ,והוא קובע הוראות בעניין הקמת מפלגות ,פעולותיהן ,פיקוח
עליהן ,פירוקן ותוצאות פסילתן 305.בתמצית ,חוק זה תובע מכל מפלגה ,בהתאם
לעקרונות החוקה ,לקיים שלושה עקרונות יסוד :נאמנות לדמוקרטיה; 306הגנה על
קיום הרפובליקה ואחדותה; 307שמירה על חילוניות הרפובליקה 308.מפלגה אשר
אינה מקיימת תביעה זו חשופה לאפשרות פירוקה ,במקרה שמצעה ,פעולותיה,
הצהרותיה או החלטותיה עומדים בסתירה להם.

309

על סמך חוק זה ָּפסל בית

המשפט החוקתי בטורקיה מפלגות משלושה מניעים עיקריים :קומוניזם ,תמיכה
בלאומיות הכורדית ,ופאן־אסלאם 310.אלא שפעם אחר פעם הובאו החלטותיו של
בית המשפט החוקתי לדיון נוסף בבית הדין האירופי לזכויות אדם.
כך למשל ,בשנת  1991הורה בית המשפט החוקתי על פירוקה של המפלגה
הטורקית הקומוניסטית ( )TBKPעוד בטרם החלה לפעול ,על סמך שמה,
מצעה ,והתקנון שלה .לפי בית המשפט החוקתי ,ממצע המפלגה עלה שהיא
מתייצבת לצד הכורדים בניסיון ליצור בדלנות ,ובכך היא מאיימת על שלמותה
הטריטוריאלית של המדינה ואחדות האומה .בית הדין האירופי לזכויות אדם
הסתמך על סעיף  11לאמנה האירופית בדבר חופש ההתאגדות ,מתח ביקורת על

( Law No. 2820 on Political Parties (CDL-REF [2018]032) 305להלן :חוק
 .)2820לביקורת על חוק זה ראו Opinion of the European Commission for
Democracy through Law (Venice Commission) on the “Constitutional and
Legal Provisions Relevant to the Prohibition of Political Parties in
)Turkey” (13.3.2009
 306ס'  78לחוק  2820מונה שורה של איסורים על המפלגה הנוגעים לשמירת האופי
הדמוקרטי .סעיף  93מקים חובה להתאים את פעילות המפלגה לאופי זה.
 307ס'  83‑79לחוק קובעים שורת הגנות על החוק ועל השיטה הקיימת .ס'  80לחוק
קובע כי מפלגות לא יחתרו לשינוי של אחדות המדינה ולא ישתתפו בפעילויות החותרות
להשגת מטרה זו .ס'  81אוסר על מפלגות לטעון לקיומם של מיעוטים לאומיים בתוך
טורקיה או לחתור תחת האחדות הלאומית בניסיון לקדם שפה או תרבות שאינה טורקית,
ליצור מיעוטים בתוך הטריטוריה הטורקית וכדומה.
 308ס'  86קובע את החובה לשמור על חילוניות הרפובליקה.
 309ס'  101לחוק.
 310לרשימת המפלגות אשר נפסלו בטורקיה עד שנת  2015ראו Berota & Bourne,
? ,Prescribing Democracyה"ש  ,281בעמ' .446—445
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ההחלטה וביטל אותה .הוא ציין כי אומנם יש התייחסות במצע המפלגה לכורדים
כעם ,אולם אין במצע ניסיון לקדם עבורם זכויות מיוחדות או להגדירם כמיעוט,
כי אם הצהרה לחתור לפתרון הבעיה הכורדית בדרכי שלום ודמוקרטיה .שאיפה
לקידום של שיח ודיון ציבורי בבעיות המדינה ,קבע בית הדין ,אינה יכולה להיות
עילה לפירוקה של מפלגה.

311

בשנת  1992החליט בית המשפט החוקתי על פירוק המפלגה הסוציאליסטית
הטורקית .בית המשפט הסתמך בנימוקיו על דברי יושב ראש המפלגה אשר
הזמין את העם הכורדי לחבור יחד ולתבוע את זכויותיו הפוליטיות .גם החלטה
זו בוטלה על ידי בית הדין האירופי .בית הדין ציין כי לא ניתן לפסול מפלגה
רק משום שהיא קוראת לשינוי שאינו מתיישב עם מדיניותה של טורקיה ואינו
מתקבל באהדה .הפלורליזם – כך בית הדין – חל גם על דעות ורעיונות בוטים
וצורמים ,ואין דמוקרטיה ללא פלורליזם ודיאלוג .המפלגה לא קראה לנקוט
דרכים אלימות או בלתי דמוקרטיות אחרות ,אלא אך ביקשה להעלות לדיון בעיה
ציבורית כלשהי ,ואין זו עילה לפרקה.

312

תוצאות דומות היו גם במקרים של פירוק מפלגת החירות והדמוקרטיה הטורקית
( )OZDEPומפלגת העבודה העממית ( )HEPעל ידי בית המשפט החוקתי בשנת
 – 1993בית הדין האירופי ביטל את ההחלטות.

313

לאחר מכן ,בעניין מפלגת

הדמוקרטיה ( )DEPהורה בית המשפט החוקתי כי יש לפרק את המפלגה,
כממשיכת דרכה של מפלגת העבודה העממית .זאת ,בין היתר ,משום שמנהיג
המפלגה לשעבר פרסם הכרזות שמהן עלה שטרור הוא דרך לגיטימית בעבור
המיעוט הכורדי להגשים את שאיפותיו הלאומיות .אומנם בית הדין האירופי
הסכים לממצא זה וקבע כי לפי סעיף  11לאמנה האירופית יש לנקוט נגד אותו

United Communist Party of Turkey v. Turkey, 1998-II Eur. Ct. H.R. at 311
par. 57
Socialist Party v. Turkey, 1998-III Eur. Comm’n H.R. Dec. & Rep. 312
 313ראו קרמניצר פסילת רשימות ,לעיל ה"ש  ,1בעמ' .30—29
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אדם הליכים פליליים ,אולם אין בכך כדי להצדיק את פירוקה של המפלגה ,שכן
צעד זה לוקה בחוסר מידתיות.

314

בשנת  1997פנה התובע הכללי אל בית המשפט החוקתי בבקשה לפרק את
מפלגת הרווחה הטורקית ( ,)Refahמפלגה אסלאמית אשר בבחירות  1995זכתה
במספר המושבים הגדול ביותר בפרלמנט ( 158מתוך  )450והקימה ממשלה
קואליציונית .בית המשפט הורה לפרקה ,בשל היותה "מרכז פעילות נגד עקרון
החילוניות" 315.פנייתה של המפלגה בבית הדין האירופי נדחתה .לפי בית הדין אין
לדרוש ממדינה להימנע מפירוק מפלגה עד להתממשות הסכנה ,אולם יש צורך
בהוכחת קיומה של סכנה לאחר בדיקה מפורטת;

316

וכוחה האלקטורלי העצום

מלמד כי אם עומדים במצעה רעיונות אנטי־דמוקרטיים הרי שיש בכוחה להביא
להגשמתם ,והדבר יוצר סכנה מוחשית ומיידית .מאחר שמפעולותיה של המפלגה
עולה כי מדיניותה ארוכת הטווח היא יצירת שלטון המבוסס על הדין המוסלמי,
אשר לדעת בית הדין אינו מתיישב עם עקרונות היסוד של הדמוקרטיה,

317

וכן

משום שהמפלגה אינה דוחה את השימוש בכוח לשם השגת מטרותיה – פירוקה
הכרחי בחברה דמוקרטית .מפלגה פוליטית ,הדגיש בית הדין ,רשאית לקדם שינוי
בחוק או במבנים החוקתיים של המדינה בשני תנאים – האמצעים המשמשים
למטרה זו חוקיים ודמוקרטיים; השינוי המוצע הולם בעצמו עקרונות יסוד
דמוקרטיים:

Dicle for the Democratic Party (DEP) of Turkey v. Turkey, 2002 Eur. 314
 .Ct. H.R.דבריו של מנהיג המפלגה לשעבר נאמרו מחוץ לטורקיה ,בשפה שאינה טורקית,
לפני קהל שאינו מעורב ישירות בהתרחשויות בטורקיה .לפיכך סבר בית הדין שפוטנציאל
ההשפעה הוא נמוך מאוד.
 315החלטת בית המשפט החוקתי מיום  .16.1.1998בית המשפט אף הכריז כי נכסי
המפלגה יולאמו וכי כמה מחברי המפלגה הבכירים לא יוכלו להמשיך לכהן בפרלמנט,
ונאסר עליהם למלא תפקידים דומים במפלגות אחרות למשך חמש שנים.
Refah Partisi (the Welfare Party) and Others v. Turkey, 2003-II Eur. 316
Ct. H.R. at par. 102
 317שם ,בפס' .123
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[A] political party may promote a change in the law or the legal
and constitutional structures of the State on two conditions:
firstly, the means used to that end must in every respect be
legal and democratic; secondly, the change proposed must
itself be compatible with fundamental democratic principles.318
כעשור לאחר מכן עתרה מפלגת האופוזיציה הקטנה ,מפלגת הדמוקרטיה
העממית ( ,)HADEPלבית הדין האירופי לאחר שבית המשפט החוקתי הטורקי
קבע כי יש לפרקה .בבסיס החלטתו עמדו הקביעות שהמפלגה היא מרכז של
פעילות בלתי חוקית ,שחבריה תומכים בטרור שמובילה מפלגת הפועלים של
כורדיסטאן ( )PKKושחברי המפלגה רואים בלחימתה של טורקיה בטרור כיבוש
ומציגים את המיעוט הכורדי כאומה נפרדת 319.בית הדין הפך את ההחלטה וקבע
כי גם אם המפלגה תומכת בזכות להגדרה עצמית של הכורדים ,אין בכך פגיעה
בעקרונות דמוקרטיים ואין לראות בחבריה תומכים בטרור .זאת חרף הביקורת
הקשה של חברי המפלגה על פעולות של כוחות הלחימה הטורקיים ,אף אם
פעולות אלו ננקטות נגד ארגוני טרור.

320

עמדה זו נקט בית הדין גם בפסק דינו משנת  ,2016כשקבע כי יש לקבל את
עתירתה של המפלגה הפרו־כורדית – המפלגה למען חברה דמוקרטית (– )DTP
ולבטל את ההחלטה לפירוקה .בית הדין מצא כי הטעמים שהסתמך עליהם
בית המשפט החוקתי לפירוק המפלגה – נאומי מנהיגיה ופעולות חבריה אשר
הביעו סימפתיה כלפי הארגון הטרוריסטי  ,PKKולא גינו בפומבי את הטרור –
אינם מספיקים כדי לקבוע שהמפלגה תומכת בטרור ולהצדיק את הפגיעה
בחופש ההתאגדות שלה .לדבריו ,בית המשפט נדרש לבחון את האמירות מתוך
הקשר היסטורי ופוליטי ,והזהיר כי אם כל תמיכה אידיאולוגית במטרות ארגון
 PKKתיתפס כתמיכה בארגון עצמו תפחת האפשרות להתמודד באופן דמוקרטי

 318שם ,בפס'  .98בכפוף לשני התנאים הללו לא קיימת סתירה פנימית בין מפלגה
הפועלת על פי ערכים מוסריים דתיים לבין עקרונות הדמוקרטיה.
HADEP and Demir v. Turkey, Eur. Ct. H.R. at pars. 15—16 (2011) 319
320
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וחוקי עם הסוגיות הקשורות בטרור .בית הדין סיכם כי גם אם החזון הפוליטי
שהמפלגה מקדמת אינו הולם את ערכיה של טורקיה ,אין בכך כדי ללמד על
היעדר הלימה עם עקרונות הדמוקרטיה .תמצית הדמוקרטיה היא להתיר מצעים
פוליטיים מגוונים המעוררים דיאלוג ,גם את המציבים שאלות על האופן שבו
המדינה מתנהלת ,כל זמן ששאלות אלו אינן פוגעות בדמוקרטיה עצמה.

321

 .3סיכום
אומה מעצבת את זהותה החוקתית באמצעות שילובם של ערכים אוניברסליים
ופרטיקולריים ,על ידי כריכה יחד של ההיסטוריה המיוחדת לה ,ערכיה המכוננים
ושאיפותיה ,ובדרך כלל מדינה נשארת נאמנה לזהותה החוקתית הבסיסית.

322

ההוראות הנצחיות ממלאות תפקיד חיוני בשמירה על בסיס זה ,שכן הן
קושרות את העבר ,ההווה והעתיד יחד ,ומספקות רשת ביטחון עבור האומה
והגנה (מפורשת או משתמעת) על סמלים החשובים למשטר הדמוקרטי .עם
זאת ,מכיוון שהחוקה היא מכשיר דינמי ,היא יכולה וצפויה להתפתח עם הזמן,
באמצעות תיקונים חוקתיים 323.בתוך כך יש חשיבות רבה להבחנה בין הערכים
הפרטיקולריים לערכים האוניברסליים בהוראות הנצחיות ,במיוחד כאשר
הם משתקפים במנגנונים חוקתיים ואחרים של פסילת מפלגות .בעוד אפשר
להצדיק את קיומם של ערכים ועקרונות אוניברסליים ,כגון ערכים הקשורים
בזכויות אדם ,שנועדו להועיל לכלל האוכלוסייה וקל להגן עליהם בהיותם
משמרים את הדמוקרטיה ,הגנה זו אינה עומדת בהכרח במקרה של ערכים
פרטיקולריים.

.Party for a Democratic Society (DTP) v. Turkey, Eur. Ct. H.R. (2016) 321
פסק הדין לא פורסם באנגלית ,אולם תקציר באנגלית אפשר למצוא באתר בית הדין
האירופי לזכויות אדם .(European Court of Human Rights) HUDOC
 ,Roznai 2014 322לעיל ה"ש  ,286בעמ' .47
 323שם.
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במקרים שהוצגו לעיל הוראות נצחיות פרטיקולריות הקובעות את זהות המדינה
לא תורגמו למנגנונים של פסילת מפלגות ,המבוססים על עקרונות אוניברסליים,
כגון דמוקרטיה ,כבוד האדם וצורת הממשל הרפובליקנית במאפייניה האזרחיים.
אף אם נראה ברפובליקה או בפדרציה (הצרפתית או הגרמנית ,בהתאמה) מאפיין
פרטיקולרי בפסקת הנצחיות ,בכל הקשור בפסילה (או פירוק) של מפלגות הערך
העיקרי העומד לבחינה הוא איום על ערכי המשטר הדמוקרטי ,על ביטחונה של
המדינה ועל קיומה הפיזי ,או שינוי חוקתי אחר באמצעים אלימים 324.יתרה מכך,
חרף הביקורת שנבקש למתוח על פסק הדין הגרמני בעניין  NPDועל פסק הדין
הסלובקי בעניין קוטלבה,

325

הם משקפים כי המחויבות העמוקה לדמוקרטיה

היא שמחייבת לסבול פגיעה רעיונית אפילו בערכים האוניברסליים ,כל עוד אין
הם עומדים לפני סיכון ממשי וקונקרטי .בהשוואה ,בדמוקרטיות יציבות אחרות
אין אנלוגיה להיקף ההגנה שהדין בישראל מציע לאופייה היהודי של המדינה.
אף המדינות הפוסט־קומוניסטיות במזרח אירופה ,שמאפייניהן הלאומיים
מובהקים ,ובמובן זה הן דומות לישראל ,אינן מעמידות את זהותן הלאומית
כשומר בסף .לא זו אף זו ,ניסיונותיה החוזרים ונשנים של טורקיה להגביל מפלגות
התומכות בערכים הסותרים את ערכיה הפרטיקולריים נחסמו והתהפכו על ידי
בית הדין האירופי.

326

בית הדין מחזיק בעמדה שמהות הדמוקרטיה היא הדיון

הציבורי במטרות פוליטיות ,גם אם הן שנויות במחלוקת וגם אם הן מאתגרות
את מבנה המדינה ואת אופייה הנוכחי – לרבות בסוגיות של הכרה במיעוט

 324ערכים אלו עומדים בקנה אחד עם החלטה  1308של המועצה האירופית משנת ,2002
אשר קבעה ,בין היתר“Restrictions on or dissolution of political parties :
should be regarded as exceptional measures to be applied only in cases
where the party concerned uses violence or threatens civil peace and the
)democratic constitutional order of the country”. Resolution 1308 (2002
on Restrictions on political parties in the Council of Europe’s member
states, par. 11
 325ראו להלן בפרק ה.5.
 326כאמור ,טורקיה מונעת גם את כניסתן של רשימות אשר חותרות תחת זהותה
החילונית ,אלא שבניגוד לישראל ,שמירה על זהותה החילונית נתפסת כאמצעי לשמירה על
הדמוקרטיה .כך גם מצא בית הדין האירופי לזכויות אדם בעניין מפלגת הרווחה הטורקית
( .)Refahלעמדה שישנה הצדקה דמוקרטית להרחקתן של מפלגות בעלות אידיאולוגיה דתית
מהזירה הציבורית–פוליטית ראו  ,Sajoלעיל ה"ש  .116לעמדה מנוגדת ראו Rosenblum,
 ,Banning Partiesלעיל ה"ש .116
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לאומי כזכאי להגדרה עצמית ושל מאבק על כך .קריאה לשינוי חוקתי או אחר
אינה יכולה להיות עילה לפסילה ,ובלבד שהאמצעים שהמפלגה נוקטת חוקיים
ודמוקרטיים ושהמטרה שהמפלגה מבקשת לקדם מתיישבת עם יסודות
הדמוקרטיה.

327

 327להרחבת הקריאה על עמדתם של בית הדין האירופי ושל המועצה האירופית בנושא
ראו European Commission for Democracy through Law (Venice Commission),
Compilation of Venice Commission Opinions and Reports Concerning
)( Political Parties (15.3.2016להלן :דוח ועדת ונציה .)2016
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ה .מסקנות
והצעות בעניין
הדין הרצוי
 .1הסרה של עילת הפסילה הקשורה בשלילת קיום
המדינה כמדינה יהודית
זכותו של העם היהודי להגדרה עצמית ולמימוש ריבונותו בחלק מארץ ישראל
היא מהנדבכים החשובים ביותר בתפיסתה של מדינת ישראל את עצמה כמדינה
יהודית .זכות זו נתמכת בהצדקות קניין של זכות ראשונים,

328

לשיטתם של

המצדדים בהצדקות כאלה ,שלפיהן העם היהודי הינו אחד מהעמים הראשונים
בארץ .אך גם לשיטתם של מי שמסתייגים מתוקפן של הצדקות כאלה הזכות
נתמכת בחשיבותה של ארץ ישראל לעצם התגבשותו של הלאום היהודי המודרני
ולמרכזיותה בתנועה הלאומית היהודית .נוסף על כך ,היא נשענת על צרת
היהודים או מצוקתם הקיומית (חוסר יכולתם לחיות בבטחה) במשך היותם
בגולה בלא מדינה משלהם ,ששיאן בשואה ,המוכיחות את הנחיצות בהקמת
בית לעם היהודי ובקיומו .ברם ,זכות ההגדרה העצמית כשלעצמה אינה יכולה
להצדיק עילת פסילה בסעיף 7א.

 328חיים גנז "זכויות היסטוריות והגדרה עצמית לאומית" מקרקעין בישראל :בין הפרטי
ללאומי ( 419חנוך דגן עורך.)1999 ,
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ראשית ,זכות ההגדרה העצמית אינה מקנה לציבור היהודי בישראל את הזכות
למנוע ניסיון להגדיר את אופייה של מדינת ישראל באופן אחר מזה הקיים כיום,
כל עוד ניסיון זה כרוך בדרכי שלום של שכנוע .עמדה זו תואמת את עמדתו של
בית הדין האירופי לזכויות אדם ,והיא באה לידי ביטוי בקביעתו הנשנית לאורך
השנים כי אין לפסול מפלגות המבקשות לקרוא תיגר על זהותה של המדינה,
כל עוד מטרותיהן של אותן המפלגות והאמצעים שהן נוקטות דמוקרטיים.
עמדה זו אף משתקפת בהוראות הפסילה של מדינות לאום דמוקרטיות אחרות.
ציינו כבר שמנקודת מבטו של הציבור הערבי ,היותה של ישראל מדינה יהודית
מדירה בעצם הגדרתה את מי שאינם יהודים לפי דתם .על כן אין להתפלא על כך
שמאבקו של המיעוט הערבי לשוויון יכרוך עימו התנגדות לאופייה היהודי של
המדינה; וכל עוד הוא מתבצע באמצעים דמוקרטיים ,יש לאפשר אותו.
שנית ,בישראל בשנים האחרונות המהלכים של דה־לגיטימציה לארגונים ויחידים
אשר אינם נחשבים בתוך הקונסנזוס ,מתוך הסתמכות על עילות הפסילה או
שאיבת השראה מהן ,מעידים כי מנגנון פסילת הרשימות היה לאב טיפוס מסוכן.
מלבד "שאילת" הרציונל שלפיו אפשר להתנות חירויות יסוד בקבלת זהותה
היהודית של המדינה ,עצם הצבתה של עילה זו בצד עילות אשר קיים בהן יסוד
של אלימות הביאה לכך שיכולת ההבחנה בין אידיאולוגיה ערכית לבין איום
קיומי טושטשה ,ועימה ההבחנה בין מותר לאסור .קשיים אלו באים לידי ביטוי
בהליך פסילת המפלגות ,אך גם מחוצה לו .בעוד החוק אינו אוסר על התבטאויות
השוללות את יהודיות המדינה באיסור פלילי או בעוולה נזיקית ,נראה כי עקב
הסמכות לפסול ,שיח כזה נהיה חתרני או מעין חתרני ,ומעורר יחס שלילי במיוחד,
ועלול לגבות מחיר כבד .על יסוד נתון זה בלבד הוא הופך את האזרחים הערבים,
שרובם מחזיקים בעמדה מורכבת כלפי הגדרת המדינה כיהודית ,לחשודים
בחוסר נאמנות למדינה ולכן למי שאינם ראויים להשתתף בפוליטיקה הישראלית.
שלישית ,תפקודה של הדמוקרטיה דורש כי מסגרות פוליטיות יכילו גם עמדות
הנוגדות את עקרונות היסוד של המדינה ,לא רק לשם פיתוח הסיבולת הציבורית
להכלת השקפות שונות ומנוגדות והבטחת מרחב ציבורי פתוח ובטוח עבור
המיעוט הערבי להביע את עמדותיו ,אלא למען קידומם של פתרונות לשאלות
ליבה מורכבות הקשורות בכל אזרחי המדינה .פסילה בגין עילה זו מקדמת
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פופולריזציה והשטחה של סוגיה פוליטית מרכזית ,ובכך מקשה על פיתוח עמדות
מורכבות שאינן שחור ולבן .הצבתה של יהודיות המדינה כאמצעי מנע אפריורי
לניסיונות דמוקרטיים להגדיר את מדינת ישראל באופן שונה מהתפיסה המקובלת
היום אינה יכולה להתקבל במדינה ליברלית המעוניינת במרחב פתוח של דעות,
והיא חריגה במדינות הדמוקרטיות 329.דמוקרטיה מעצם מהותה חייבת להישען
על ליברליזם ,המאפשר לכל הדעות להתמודד במרחב הציבורי באופן ניטרלי
ובלא התערבות המדינה (בהחרגת רעיונות גזעניים ואלימים) ,ולאסור דיכוי של
דעה אשר אינה מקובלת על השלטון .הרחקת דעות אשר אינן עולות בקנה אחד
עם העמדה של המדינה או של הרוב מהשיח הציבורי והפוליטי גוזרת על החברה
האזרחית להיחשף לתכנים ורעיונות באופן שאינו ניטרלי ואינו דמוקרטי .מן הצד
האחר ,כפיית התפיסה הציונית על המיעוט הערבי ,שברובו המכריע אינו שותף
לה ,כתנאי להשתתפות פוליטית היא עיוות חמור של הדמוקרטיה .היא פוגעת
בחופש הביטוי וההתארגנות (שכן עמדות השונות מתפיסה זו מתקבלות כלא
לגיטימיות ,גם אם אינן אסורות) וכן בחופש המצפון והדעה .זהות המדינה היא
נושא שמתאפיין ברקמה פתוחה לאפשרויות ולשינויים שנגרמים על ידי הזמן
והנסיבות .במידה רבה אין לנושא זה אח ורע מבחינת המורכבות שבו ,המחייבת
דיון אמיתי ,כן ופתוח .אכן ,דו־קיום של מפלגות המציעות שינוי בתפיסת הזהות
הפוליטית ושל מפלגות המתגוננות מפני שינוי שכזה אינו יציב והוא מקור
לחשש ,אך יש לראות בו נתון קבוע בדמוקרטיות פלורליסטיות.

330

הרחקה מן

ההשתתפות הפוליטית אינה פתרון לאופי הסוגיה ,והיא חוסמת באופן אפריורי
כל פתח לדיון מעמיק אשר יאפשר אזרחות יהודית וערבית משותפת ושוויונית.
רביעית ,עילת האופי היהודי של המדינה טומנת בחובה קושי מיוחד ,שכן בניגוד
לעילות האחרות היא נתחמת על ידי הדמוקרטיות של המדינה .בכך היא יוצרת
בהכרח הגדרה עמומה ומקשה עד מאוד על רשימות ומועמדים להעריך את
המשמעות החוקית של פעולותיהם והתבטאויותיהם.

331

עמימות זו עלולה אף

 329ראו הדיון בפרק ד .2.לעיל.
 ,Rosenblum, Banning Parties 330לעיל ה"ש  ,116בעמ' .68
 331לטענתן של גביזון ועוז–זלצברגר גם אם תחליט ישראל כי היא מסתפקת בהגדרתה
כדמוקרטית בלבד ,ימשיכו להתנהל מאבקים פוליטיים רציניים בשאלות של דת ומדינה
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להחמיר לנוכח חוק־יסוד :הלאום ויוצרת הרתעת יתר ופוגעת בחופש הביטוי
והפעולה הפוליטיים .נוסף על כך היא פוגעת בשוויון ,שכן בהיעדר הדרכה ואזהרה
רשימות עלולות למצוא את עצמן מחוץ למרוץ הפרלמנטרי .הגדרת המדינה
את עצמה יהודית ודמוקרטית מחייבת מתן משמעות לכל אחד מן הביטויים
כשהוא לעצמו – מהו טיבו המדויק של כל אחד מהם ,ובמיוחד "היהודי" –
ולשילוב ביניהם ,שכן אין הם רק מונחים זה בצד זה ,אלא הם מקרינים זה על זה.
לכאורה סמיכות המושגים מלמדת על איזון ביניהם ,אולם למעשה עילת הפסילה
יוצרת חוסר סימטרייה מובהק בין שני הצדדים ,לרעת הערבים ולרעת האיזון
בין שני הביטויים .מי שמבקשים לפאר ולרומם את ההיבט היהודי ,גם על
חשבון דילול מרחיק לכת של הצד הדמוקרטי ,אינם נתקלים מבחינה מעשית
בשום קושי – לא משפטי ולא ציבורי .לעומת זאת אבני נגף מונחות על דרכו של מי
שמבקש להלך בכיוון ההפוך ,עד כדי כך ששומר נפשו עלול להרחיק עצמו ממתן
ביטוי לעמדתו.

332

זהו מצב דברים הלוקה בחוסר הוגנות מובהק .נכון שהעילה

של הסתה לגזענות נועדה בעיקרה להגן על מיעוטים מפני הרוב ושהתקיימותה
הביאה לפסילה של מועמדים יהודיים .הדבר נובע מאופייה המיוחד של עילה זו,
שיש לה הצדקה מיוחדת דווקא במדינה יהודית .אך אין בכך כדי לרפא את חוסר
הסימטרייה לרעת האזרחים הערבים ,שתואר לעיל ,באשר להבדל בין אופייה
היהודי של המדינה לבין אופייה הדמוקרטי.

ומעמדו של המיעוט הערבי .יתרה מכך ,אין שוני מהותי בין עמימות הגדרתה של ישראל
כיהודית ובין העמימות של הגדרתה כדמוקרטית .רות גביזון ופניה עוז–זלצברגר "ישראל
כמדינה לאומית וליברלית" משפט ועסקים יד — משפט ואדם ( )2012( 324 ,293להלן:
גביזון ועוז–זלצברגר) .הגדרתה של מדינת ישראל כמדינה יהודית מקובלת עלינו ללא
סייג ,וממילא סוגיית הגדרתה של ישראל כמדינה יהודית אינה נושאו של חיבור זה ,אלא
רק סעיף 7א .אולם גם מבלי להידרש לסוגיה נראה כי בכל הקשור בס' 7א ישנו שוני מהותי
בין שתי ההגדרות ,ולו בשל העובדה שהגדרה עמומה של הרכיב היהודי סופה להרחיק
מהכנסת באופן בלתי שוויוני קבוצות מיעוט ,בעוד הגדרה עמומה של הרכיב הדמוקרטי
אינה מביאה בהכרח לתוצאה מפלה .יתרה מכך ,בעוד הגדרת טיבה של הדמוקרטיה ואופייה
משתנה באופן פתוח יותר הרי הגדרה של תוכן יהדותה של ישראל ומשמעותה אינה נחלתו
של הציבור הערבי.
 332ראו הדיון לעיל בפרק ג ,4.ובפרט ה"ש .220
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חמישית ,לכאורה עילת הפסילה שבחוק היסוד ניטרלית ,אולם הלכה למעשה
בסוגיה זו אין שוויון כלל ועיקר .לנוכח יחסי רוב–מיעוט השוררים בכנסת ובוועדת
הבחירות המרכזית בדור האחרון ,הוועדה אינה נוהגת לפסול רשימות יהודיות,
תהא משנתן שוללת דמוקרטיה ככל שתהא – עצם האפשרות לכך רחוקה מן
הדעת 333.לעומת זאת ניכרת קלות יחסית בגיוס רוב יהודי לפסילת רשימה ערבית.
יתר על כן ,בניגוד לדיון בבקשות פסילה של מועמדים יהודים ,בדיון בבקשות
פסילה של מועמדים ערבים יש נטייה להתמקד בהם כנציגים של קולקטיב אחיד
("הם") .בצורה זו האיום מוצג כדמוני" :אנחנו" היהודים צריכים להתאחד על מנת
להתמודד עם האיום "שבהם" 334.עמדה זו אינה נותרת בגדרי הדיון הקונקרטי של
ועדת הבחירות אלא מחלחלת לציבור ,מכתימה את הציבור הערבי כולו ומציגה
אותו כעוין .זאת ,כאמור ,אף אם ניסיון הפסילה מסתיים בהתערבות של בית
המשפט.

 .2הסרה של עילת הפסילה הקשורה בתמיכה
במאבק מזוין של ארגון טרור או מדינת אויב
ישנה חשיבות רבה להגנה על מדינת ישראל מפני ניסיונות להרע לה באמצעים
אלימים ,וכפי שהודגש בפרק ד ,נקיטת אלימות היא קו פרשת מים לעמדתו

 333בשנים  2019—2002ועדת הבחירות המרכזית פסלה ארבע פעמים את מועמדותן של
רשימות ערביות (ב– 2002נפסלה רשימת בל"ד; ב– 2009נפסלו הרשימות בל"ד ורע"מ–
תע"ל; ב– 2019נפסלה רשימת רע"מ–בל"ד) .בשנים אלו לא נפסלו רשימות יהודיות.
 334ראו למשל את דבריו של חבר הכנסת אברהם יוסטמן" :אנחנו מאמינים בצורך
החוקתי לאפשר למיעוט ,כל מיעוט ,לומר את דברו תמיד .לכן בבקשת הפסילה בכנסת
הקודמת לגבי חנין זועבי ,אנחנו נמנענו מהסיבה הזאת .אבל אנחנו נמצאים במדינה,
מודעים לעוצמות השנאה והרצון של לפחות חלק לא קטן מבני דודנו למצוא אותנו במקום
אחר ולא להיות כאן ,אנחנו שומעים את הכל ורואים את הכל ,התרגלנו כבר לחטוף על ימין
ועל שמאל ,אבל יש דבר שנקרא 'חציית גבול'" .פרוטוקול ועדת הבחירות המרכזית לכנסת
ה– .)12.2.2015( 47 ,20לדוגמאות קודמות ראו למשל פרוטוקול מס'  17מישיבה מס' 362
של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה–.)30.12.2002( 352 ,175 ,16
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של בית הדין האירופי ,והיא נאסרת באופן מפורש בעילות לפסילת מפלגה או
לפירוקה ברבות מהמדינות הדמוקרטיות .עם זאת ,שימוש באלימות ,לרבות
תמיכה בה ,הוא לדעתנו חתירה תחת היסוד הדמוקרטי ,ובמקרים קיצוניים אף
יכול להיתפס כאיום על קיומה של המדינה .לכן התומכים בשימוש באלימות
חושפים את עצמם לפסילה בעילת שלילת קיום המדינה וכן בעילת שלילת
אופייה הדמוקרטי ,בהתאם להיקף האיום .על מנת להסיר ספק יובהר העניין
בניסוח שאנו מציעים לעילה הראשונה ,שלפיה שלילת עצם קיומה של המדינה,
או סיכון ביטחונה ,תוביל לפסילה ,כמובן בצד אמצעים חלופיים ,כגון הסרת
חסינות והוראות רלוונטיות אחרות בדין הפלילי 335.לפיכך מוצע לבטל את עילת
הפסילה הקשורה בתמיכה במאבק מזוין של ארגון טרור או מדינת אויב .לעמדתנו
הצדקות אחדות.
ראשית ,העילה לוקה באי־בהירות בשל עמימותם של המונחים "ארגון טרור"
ו"תמיכה" ,ובעקבות כך הפרשנות שניתנה למונחים אלו בפסיקות השונות
של בית המשפט מגוונת.

336

האם מי שמסביר שחוסר התקווה של הפלסטינים

עקב מדיניותה של ישראל מביא לטרור משמיע תמיכה במאבק מזוין של ארגון
טרור?

337

וכיצד יש להבין את מי שאומר שאילו היה במקומם של הפלסטינים

כנראה היה מצטרף לאחד מארגוניהם?

338

חוסר ודאות זה בעניין יסודות העילה

עשוי להביא ל"אפקט מצנן" ,לשתק פעילויות פוליטיות לגיטימיות ולצמצם
באופן בלתי ראוי את חופש הפעולה הפוליטי של נציגי ציבור ערבים .כמו כן,
מאחר שביטויים עמומים אלו חלחלו להוראות חוק אחרות ,ישנו חשש ממשי
שהמיעוט הערבי ונציגיו ייחשפו לפרשנות מפלה מצד רשויות השלטון לא רק

 335לדוגמה ,פרק ח ,סימן ב לחוק העונשין ,שבו נדונות התאגדויות אסורות.
 336ראו לעיל הדיון בפרק ב.2.ה.
 337ראו למשל את דבריו של ראש המוסד לשעבר יובל דיסקין" :אחד המאיצים הגדולים
לטרור זה כשהצד השני מאבד תקווה .יש סימנים של אובדן תקווה בצד הפלסטיני בעזה
וביו"ש ויש סיבה לדאגה" .משה כהן "דיסקין :לא רואה שכחול–לבן מביאה בשורה חוץ
מאשר אנטי ביבי" מעריב .18.3.2019
 338ראו את אמירתו המפורסמת של אהוד ברק בעניין זה .לעיל ה"ש .174
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בזירת הבחירות אלא אף מחוצה לה 339.אין לכחד כי אין לאפשר תמיכה בפעילות
טרור או במאבק מזוין של מדינת אויב נגד ישראל ,אולם העובדה שאין להכחישה
– שיהודים וערבים מגיבים באופן שונה למאבק המזוין שארגוני טרור בשטחים
מנהלים נגד הכיבוש – מזמינה התנכלות מתמדת לנציגי הציבור הערבים .עצם
ההתנכלות ,תהא תוצאתה אשר תהא ,היא מפגע ,הנושא עימו נזק מצטבר.
שנית ,אף שלשון החוק ודברי ההסבר לו מבהירים כי את העילה יש לפרש באופן
מצמצם,

340

היא זוכה לפרשנות מרחיבה הן על ידי ועדת הבחירות והן על ידי

שופטים בבית המשפט העליון .פרשנויות אלו ,בשילוב הנסיבות הפוליטיות
הקיימות ,הביאו להרחבה סטטוטורית של העילה ,וניכרת כוונה להמשך הרחבתה
בעתיד 341.אומנם סעיף 7א(א )1טרם נדון בבית המשפט העליון ,אך הוא מבשר על
מדרון חלקלק ומסוכן .תת־סעיף זה ,אשר כונה בעת הצעתו "חוק עזמי בשארה",
אינו מתנה קביעה של תמיכה במאבק מזוין בעבירה פלילית ואף לא בחשד מוכח,
אלא בעצם הביקור במדינת אויב .בכך הסעיף הופך את הדין הפלילי על ראשו
תוך כדי העברת נטל ההוכחה מהמדינה לחברי הכנסת הערבים ,ומייצר חזקה
שלפיה ציבור שלם אשר מנהל מערכת יחסים מורכבת ורגישה עם העולם הערבי
ייתפס כ"בוגד" עד שיוכיח אחרת.

342

" 339חוק הנכבה" מקנה לשר האוצר את ההחלטה בדבר התקיימות העילה; "חוק ההדחה"
מקנה לחברי הכנסת את ההחלטה לפסול חבר כנסת.
 340יושב ראש ועדת חוקה ,חוק ומשפט של הכנסת חבר הכנסת אופיר פינס" :הכוונה היא
שיהיה ברור שהעילה לפסילה יכולה להיות לא תמיכה פוליטית בארגון טרור שהוא דבר
אמורפי באופן יחסי ,אלא תמיכה במאבק מזוין של ארגון טרור נגד מדינת ישראל ,דבר
מאוד מעשי מוחשי וברור" .פרוטוקול ישיבה מס'  461של ועדת החוקה חוק ומשפט ,הכנסת
ה– .)30.4.2002( 5 ,15משתתפי הדיון לא ביקרו את עמדתו.
 341הצעת חוק–יסוד :הכנסת (תיקון — פקיעת כהונה בשל תמיכה במאבק מזוין נגד
מדינת ישראל) ,התשע"ד ,2014-פ ;2696/19/הצעת חוק–יסוד :הכנסת (תיקון — פסילת
מועמדות בגין הזדהות עם טרור) ,התשע"ו ,2016-פ .2782/20/לביקורת על הצעת חוק
אחרת ,הצעת חוק–יסוד :הכנסת (תיקון — הנטל להוכחת תמיכה במאבק מזוין נגד מדינת
ישראל) ,אשר הציעה להפוך את נטל הראיה ,ראו מכתב ממרדכי קרמניצר ועמיר פוקס
ליושב ראש ועדת חוקה ,חוק ומשפט ( ,)2.6.2016אתר המכון הישראלי לדמוקרטיה .הצעת
חוק זו בינתיים ירדה מסדר היום.
 342למאמר דעה בנושא ראו רועי קונפינו ומרדכי קרמניצר "הערת חקיקה על הצעת
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שלישית ,נדמה כי גם עילה זו טומנת בחובה חוסר סימטרייה מובנה .ניסוח העילה
חוסם את האפשרות להשתמש בה במקרה של רשימות או מועמדים יהודיים
התומכים בטרור מזוין נגד ערבים ,משום שטרור כזה לא ייחשב לחלק מהמאבק
המזוין נגד ישראל.

343

כל עוד העילה היא תמיכה בארגון טרור בשילוב מאבק

מזוין נגד ישראל ,מונחים אשר באופן כמעט אסוציאטיבי משויכים למאבק
הפלסטיני בכיבוש הישראלי ,הפסילה – לפחות בשלב הוועדה – קלה יותר,
והפיתוי לפסול – או לפחות לקיים שיח פוסל – גדל .העילה בנוסחה הנוכחי
מספקת פלטפורמה עבור מפלגות וחברי כנסת לקדם את עמדותיהם הפוליטיות
תחת מעטה של "דמוקרטיה מתגוננת" .הטיה קטגורית זו לרעת נציגי הציבור
הערבים ,שאפשר ללמוד עליה גם מהרקע להוספת העילה,

344

פוגעת בזכותם

לשוויון ,ואף משמשת כמעין תעודת הכשר חוקתית עבור חברי כנסת יריבים
לגנותם כטרוריסטים או כסייעני טרור ולכנותם בכינויי גנאי אחרים .אין להפריז
בהשלכות השליליות של המופעים האלה על הציבור.
לחלופין ,כל זמן שהעילה תישאר על כנה ,יש להקפיד על גישה מצמצמת,
המבחינה בין תמיכה רעיונית במטרתם של ארגונים החותרים להגדרה עצמית,
גם אם הם מוגדרים ארגוני טרור ,לבין תמיכה בדרכיהם האלימות .פרשנות
מצמצמת זו תואמת את המגמה הרווחת במדינות דמוקרטיות אחרות וכן את
גישתו של בית הדין האירופי לזכויות אדם.

345

מגמה זו משתקפת בעמדתו של

חוק למניעת התמודדות של אדם שביקר במדינת אויב" ( ,)18.6.2008אתר המכון הישראלי
לדמוקרטיה.
 343דברים אלו משתקפים בעניין בשארה ובפרשת זועבי השנייה .בשני המקרים נימוקי
הבקשות לפסילתו של חבר הכנסת מרזל קשורים בהתקיימותן של העילות הראשונה
והשנייה ,קרי שלילת אופייה הדמוקרטי של ישראל והסתה לגזענות ,אך לא בגין עילת
המאבק המזוין .זאת אף שהממשלה הכריזה שהתנועה שהשתייך אליה ,תנועת "כך" ,היא
ארגון טרור.
 344כאמור ,הרקע להוספת העילה היה דברי התמיכה במאבק של ארגון חיזבאללה כנגד
מדינת ישראל ובהתנגדות הפלסטינית לכיבוש שיוחסו לחבר הכנסת עזמי בשארה בנאום
שנשא בסוריה .ראו לעיל ה"ש .19
 345ראו את עמדתו של בית הדין האירופי בעניין  DTPו– HADEPלעיל בה"ש  319וכן
בה"ש  321בהתאמה .לעמדה שהפרשנות של בית המשפט עולה בקנה אחד עם הוראות
בית הדין האירופי לזכויות אדם ראו Suzie Navot, Fighting Terrorism in the
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השופט ג'ובראן בפרשת זועבי הראשונה 346,וכן בעמדתו של הנשיא ברק בעניין
בשארה 347.ואולם ,אין היא מתיישבת עם דבריה (גם אם התאורטיים) של הנשיאה
ביניש בעניין בל"ד ,שלפיהם מעצם השתתפותם של חברי בל"ד בכנס ארגון
"החזית העממית" אפשר להסיק בסיס לכאורי להתקיימות העילה.

348

היעדר

הבחנה שכזו הופך את הסוגיה לבינרית ומאלץ את המיעוט הערבי לבחור בין
עמם ובין מדינתם נגד עמם .לו היינו תומכים בהמשך קיומה של העילה ,פרשנות
זו הייתה הכרחית; אלא שכאמור ,עמדתנו היא שעילה זו מוטב שתימחק.

 .3הסרת התיבה "לרבות בהתבטאויותיו"
לעמדתנו ,הוספת האפשרות לפסול מועמד מתוקף התבטאויותיו בלבד מרחיבה
את סעיף 7א באופן מסוכן אשר אינו עומד בקנה אחד עם הפרשנות המקובלת לו.
בהתאם למבחני הפסיקה שקבע בית המשפט יש לבחון את המטרות והמעשים
הנלמדים מהצעות מפורשות או ממסקנות מסתברות המשתמעות באופן חד־
משמעי ולוודא כי אין מדובר בשאיפות תאורטיות בלבד אלא כי הן נתמכות
בפעילויות חוזרות ונשנות לשם מימושן.

349

מכיוון שעילת ההסתה לגזענות

נבחנת ברגיל לנוכח התבטאויות ,ברי כי התוספת נועדה להרחיב את תחולתן
של העילות הראשונה והשלישית.

350

ואולם ,הרחבה כזו עשויה להביא לכך

Political Arena: The Banning of Political Parties, 14 Party Politics 745
)(2008
 346פרשת זועבי הראשונה ,לעיל ה"ש  ,27בעמ' .31
 347עניין בשארה ,לעיל ה"ש  ,21בעמ' .42
 348עניין בל"ד ,לעיל ה"ש  ,25בעמ' .23
 349עניין בשארה ,לעיל ה"ש  ,21בעמ'  18וההפניות שם.
 350ראו את ההסבר של חבר הכנסת עודד פורר בדיוני ועדת החוקה בפתח דבריו" :הצעת
החוק הזאת נולדה כתוצאה מהפיכות חוזרות ונשנות של בג"ץ את החלטת ועדת הבחירות
המרכזית בעניין פסילת מסיתים ותומכי טרור מלהתמודד לכנסת ישראל .הרי נתקלנו בזה
רק בכניסה לכנסת הזאת ובהחלטה של ועדת הבחירות המרכזית לפסול את חברת הכנסת
חנין זועבי מלהיות מועמדת לכנסת ,שנפסלה בוועדת הבחירות המרכזית ,ובג"ץ הפך את
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שהפרחת דברי כפירה תאורטיים בערכי היסוד של המדינה ,התבטאות המביעה
תמיכה אידיאולוגית במאבקו של העם הפלסטיני ושימוש בביטויי גנאי או
בהתבטאויות קשות ומקוממות יביאו לבקשות פסילה ואף יאושרו על ידי ועדת
הבחירות המרכזית .מסה קריטית של התבטאויות כאלה עלולה אף לעמוד ברף
ההוכחה המשפטי הדרוש לפסילתו של מועמד .השופט מינץ שיקף הרחבה זו
בעניין כסיף .בעוד יתר חברי ההרכב סברו כי אין די בהתבטאויותיו של כסיף
כדי לגבש את עילות הפסילה ,השופט מינץ סבר כי יש לפסול אותו על בסיסן.
את דבריו הוא הקדים באומרו כי "יש בתיקון מס'  46אפוא כדי לשנות את אמות
המידה שהתגבשו לפסילת מועמד ,אמות מידה אשר עד היום התבססו על אלה
שנקבעו בקשר לפסילת רשימות".

351

אכן ,מקריאת פסקי הדין של בית המשפט עולה בבירור כי לצורך בחינת
התקיימותן של עילות הסעיף נבחנו תמיד התבטאויות המועמדים ,אלא שבחינה
זו כללה את מכלול הנסיבות ,ולא אמירות בעלמא.

352

משום שהפירוש שניתן

על ידי השופט מינץ ,שלפיו מדובר בתוספת מהותית ולא בחידוד ,הוא סביר ,גם

ההחלטה ,וזה בדיוק נגע בעניינה של הצעת החוק הזו" .פרוטוקול ישיבה מס'  309של
ועדת החוקה ,חוק ומשפט ,הכנסת ה–.)4.1.2017( 4 ,20
 351עניין כסיף ,לעיל ה"ש  ,33בעמ' .81
 352ראו למשל קביעתו של הנשיא גרוניס" :הטרידונו לא מעט מעשיה והתבטאויותיה של
חברת–הכנסת זועבי בהקשר של המשט לעזה ,ובעיקרם ,העובדה שבמקרה הנוכחי מדובר
בפעולה להבדיל מדיבור גרידא .הפרשה שלפנינו אינה מתמצית בהתבטאויות ,נאומים או
כתיבה אקדמית ופובליציסטית ,אלא בפעולה פיסית של ממש ליישום רעיון תיאורטי הלכה
למעשה" (פרשת זועבי הראשונה ,לעיל ה"ש  ,27בעמ'  .)25ראו גם את דבריה של השופטת
ארבל שם ,בעמ'  .321ראו את דבריו של המשנה לנשיא מצא בעניין בשארה ,לעיל ה"ש ,21
בעמ'  ;100וכן עניין ארליך ,לעיל ה"ש  ,100בעמ'  .48ראו גם בדיונים של ועדת החוקה
על החוק ובדבריו של היועץ המשפטי דאז יהושע שופמן שהתבטאות היא סוג של התנהגות,
אך היא נכללת בחופש הביטוי ,פרוטוקול ישיבה מס'  338של ועדת החוקה חוק ומשפט,
הכנסת ה– .)11.7.2001( 14 ,15ראוי לציין כי בס' (1א) לחוק חסינות חברי הכנסת נכתב:
"מעשה לרבות התבטאות ,שאינם אקראיים" ,אולם בס' 7א לחוק–יסוד :הכנסת ,אשר תוקן
במקביל לס' (1א) האמור ,לא כלל המחוקק ביטוי זה והסתפק במעשים בלבד .למהות
השינוי התייחס לאחרונה גם המשנה לנשיאה מלצר כיושב ראש ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה– 21כשאמר" :פעם בחוק היה מותר לפסול רק בגין מעשים שאדם עשה ,לא בגין
התבטאויות .ולכן מה שטענו כנגד חברת הכנסת זועבי היה בעיקר התבטאויות ,לא מעשים.
ולכן בכלל זה היה  out of contextשל החוק ]...[ .ואז בא שינוי בחוק ,והיום החוק
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אם לא הכרחי ,והשלכתו אינה רצויה ,הצעתנו היא להסיר את התוספת 353.ראוי
לציין שגם אם מקבלים את העמדה שהתיבה אינה אלא חידוד לפרשנות הרווחת
של בית המשפט ,ספק רב אם יש בה כדי להצדיק את התיקון .ברי כי כל תיקון
חוקתי המוסיף מגבלה על הזכות להיבחר – קל וחומר תיקון לסעיף חוקתי כה
מרכזי ,אשר עילותיו משמשות באופן תדיר מקור השראה לחקיקה נוספת – צריך
לעמוד בנטל הוכחה משולשת :יעילות ,צורך ומידתיות ,במובן הצר .תיקון אשר
כל תכליתו היא "הבהרה וחידוד" אינו עומד בנטל ההוכחה הזה.

 .4העברה של סמכות הפסילה לגוף בלתי תלוי
ומסירת הסמכות הסופית לאשר את פסילתם של
רשימה ומועמד לידי בית המשפט העליון
בעוד הנטייה הרווחת במדינות דמוקרטיות אחרות היא ליתן את סמכות הפסילה
בידי בית משפט חוקתי או בידי ערכאה גבוהה אחרת,

354

ישראל מקנה סמכות

זו לוועדה המורכבת מחברי המפלגות המיוצגות בכנסת באופן יחסי לגודלן.
הפקדת הסמכות בידי נציגים פוליטיים ,הלוקים במשוא פנים פוליטי מפלגתי
ואינם אמונים על דיון משפטי ועל בחינת ראיות ,הביאה לכך שהאמצעי של

מתיר לפסול גם על מעשים וגם על התבטאויות" .פרוטוקול ועדת הבחירות המרכזית לכנסת
ה–.)6.3.2019( 115—114 ,21
 353הטענה שהתוספת אך מחדדת ומבהירה את הפרשנות הרווחת שבה ועלתה בדיוני ועדת
החוקה .ראו פרוטוקול ישיבה מס'  309של ועדת החוקה ,חוק ומשפט ,הכנסת ה–,11 ,3 ,20
 ;)4.1.2017( 33פרוטוקול ישיבה מס'  349של ועדת החוקה ,חוק ומשפט ,הכנסת ה–,20
 .)9.3.2017( 24 ,21 ,15גם בדברי ההסבר להצעת החוק הובהר כי התיקון המוצע אך
מעגן את הגישה המקובלת בפסיקה בעניין זה ,שלפיה ב"מעשים" נכללות גם התבטאויות,
ומכאן שהתיקון לא נועד לשנות את פסיקת בית המשפט שלפיה ס' 7א יופעל בצמצום .ראו
הצעת חוק–יסוד :הכנסת (תיקון מס'  ,47מניעת השתתפות בבחירות בשל התבטאות מועמד),
התשע"ז.2017-
 354דוח ועדת ונציה  ,2016לעיל ה"ש  ,327בעמ' .61—60
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פסילת רשימות משמש כוח פוליטי בידי המפלגות הקיימות להרחקת מתחרים,
או למצער לגרוף פופולריות מצד בוחריהם;

355

וחרף היות יושב ראש הוועדה

שופט בית המשפט העליון גורם בלתי תלוי – הרי בפועל כוחו מוגבל.

356

על כך

יש להוסיף את המבנה הא־סימטרי של הוועדה ,שכאמור מביא לתוצאות שבהן
הנפסלים ברובם המוחלט הם הרשימות הערביות ונציגיהן .אף על פי שהסכנה
מפני הפוליטיזציה של הוועדה עמדה לפני שופטי בית המשפט העליון זה מכבר,
ברי כי כבר אין זו סכנה אפשרית אלא מציאות קיימת .עיון בפרוטוקולים של
דיוני הוועדה מעלה תמונה מדאיגה ,שחברים בה משתמשים בדיון כפלטפורמה
להתנגחויות סביב עמדותיהם הפוליטיות תוך כדי גידופים וכינויי גנאי,

357

בעוד

מהותו העניינית של ההליך אינה אלא בעדיפות משנית בלבד 358.אין צריך לומר
שחברי הוועדה (למעט היושב ראש שלה) אינם מושפעים מגישתו העקיבה של
בית המשפט העליון ,המעניקה לסמכות לפסול משמעות מוגבלת ומצומצמת.
היה אפשר לחשוב כי הותרת סמכויות הפסילה הסופיות אצל בית המשפט העליון
תרתיע את הוועדה מפעולה לפי שיקולים פוליטיים ,אלא שההפך הוא הנכון.
המצב הנוכחי מזמין בקשות לפסילה ותמיכה בהן משום שיש בהן כדי לשאת חן
בעיני חלק לא מבוטל בציבור היהודי שיחסו כלפי המיעוט הערבי ,ובמיוחד כלפי
השתתפותו הפוליטית ,עוין .נראה כי מהלכי פסילה מתומרצים על בסיס שיקול

 355וינשל–מרגל ושמיר "כבוד השופטים" ,לעיל ה"ש  ,111בעמ' .96—95
 356ראו שמיר ומרגל "תפיסות איום ופסילת רשימות" ,לעיל ה"ש  ,138בעמ'  131והערה
 36שם.
 357חברת הכנסת חנין זועבי" :אתם מנסים לפסול את מועמדותי כי אני קושרת בין
אלימות לבין כיבוש? אכן אני קושרת בין אלימות לבין כיבוש" .חבר הכנסת יעקב מצא:
"יש כיבוש בפריז? יש כיבוש אצל דאע"ש? [ ]...העם הערבי שונא אותך הוא לא תומך בך
[ ]...את רק מביאה ריב ומדון ,את מביישת את העם שלך" .פרוטוקול הדיון מיום 12.2.2015
בפ"מ  3/20ליברמן נ' זועבי.24 ,
 358חבר הכנסת דב חנין" :נדמה לי שהוועדה שיושבת כאן מבצעת תפקיד שהוא תפקיד
מעין שיפוטי .זה נראה לי חיוני שלפחות בחלק הזה ,של התייחסות עובדתית קצרה לדברים
שהאנשים אמורים להתייחס ולהחליט לפיהם ,ראוי שחברי הוועדה יהיו כאן וישמעו את
הדברים ,כי הם אמורים להחליט על בסיס זה"; היושב ראש השופט חשין" :האם אני
יכול להכריח אותם להיות כאן?" .פרוטוקול מס'  17מישיבה מס'  362של ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה–.)30.12.2002( 181 ,16
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זה ,ועל ידי חוסר אפשרות להפסיד מן המהלך ,שכן גם הפסד הוא הצלחה :אם
הוועדה מחליטה שלא לפסול ,אפשר להאשים את המתנגדים בחוסר פטריוטיות;
אם בית המשפט פוסל פסילה שהושגה בוועדת הבחירות ,אפשר לתקוף אותו
ולייחס לו התנגדות ליהודיות המדינה ואנטי־ציונות .התערבותו של בית המשפט
מתפרשת על ידי רבים – אומנם שלא בצדק – כביטוי לתפיסה פוליטית שמאלנית
לא פטריוטית; ויש בכך כדי לפגוע באמון הציבור בבית המשפט .אם כן ,המלצתנו
היא ליתן את סמכות הפסילה הראשונית בידי גוף בלתי תלוי ,ולהותיר בידיו של
בית המשפט העליון את סמכות האישור – הן לפסילתה של רשימה והן לפסילתו
של מועמד .מוצע כי את הגוף הבלתי תלוי ,שיהיו בו חמישה (או שבעה) חברים,
ימנה נשיא המדינה ,לאחר שנועץ ביושב ראש הכנסת ,ביושב ראש הקואליציה,
ביושב ראש האופוזיציה ,בנשיא בדימוס של בית המשפט העליון (האחרון שפרש
לגמלאות) ובנשיא האקדמיה הלאומית למדעים.
אנו מאמינים כי להצעה זו יהיו תמורות רבות :בכך העימות בין המחוקק לבית
המשפט העליון בעניין פסילת רשימות צפוי להתרכך; יישמר מעמדו של בית
המשפט העליון ,והוא לא ייתפס כגורם אקטיבי "המסכל" את החלטות הציבור;
בכך צפוי להישמר שיח ענייני במסגרת דיוני הוועדה; בכך יימנע מראש התסריט
המוכר עד זרא שבו חברי הכנסת הערבים נאלצים להגן על עמדותיהם מפני הרוב,
להיפסל ,להציג את טיעוניהם בשנית לפני בית המשפט העליון ,והוא ינזוף בהם
אך יכשיר את מועמדותם ,ולבסוף יעמוד בעצמו לפני התקפות מחברי הכנסת
ומהציבור.

359

 359חבר הכנסת טיבי דיבר על כך בדיוני ועדת הבחירות לכנסת העשרים" :ביקשתם
לפסול את כולנו במשך עשר השנים .פסטיבל הפסילות הזה נמשך עשר שנים .הוא מתחיל
בנקודה א' ,מסתיים בנקודה ב' ,שהיא ידועה ,הכול ידוע" .פרוטוקול ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה–.)12.2.2015( 37 ,20
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 .5אימוץ מבחני הסתברות
להשקפתנו על בית המשפט לאמץ את גישתו של הנשיא ברק בעניין בשארה
וליישם את מבחן ההסתברות ,אשר הותר בצריך עיון .לפי מבחן זה ,כחלק ממכלול
הדרישות שעל הוועדה לבחון בטרם החלטה על פסילת רשימה ייבחן פוטנציאל
התגשמותן של העילות הקבועות בחוק .מבחן הסתברותי הוא דרך ראויה
והכרחית לצמצום עילות הפסילה ,שכן הוא מעמיד את הסיכויים להתממשות
הסיכון ,אם יש ,במרחב הכולל נתונים של זמן ושכל ישר ,ואינו בוחן את התקיימות
העילות באופן בינרי .ממילא כאשר לא קיים סיכון ממשי שיעלה בידיה של רשימה
להגשים את מטרותיה אין צורך דחוף בפסילתה ,ואפשר לנקוט אמצעים מידתיים
אחרים על מנת למנוע את קידום מטרותיה במקרה שיש בכך צורך .מאחר שצבירת
כוח אינה מתרחשת בן לילה ,אם אכן קיימת סכנה ממשית שהרשימה צוברת
כוח יהיה אפשר לפסול אותה בבחירות הבאות ,כשתתמלא דרישת ההסתברות.
עם זאת ,ובניגוד לעמדתו של בית המשפט בגרמניה בעניין  NPDועמדתו של
בית המשפט בסלובקיה בעניין מפלגת קוטלבה,

360

אנו מסכימים עם השופטת

פרוקצ'יה בעניין בשארה ,שהעמדה שלה היא שאין להחיל את מבחן ההסתברות
בעילת ההסתה לגזענות.

361

יסוד ההסתה מחלחל לאיטו ,פעמים רבות מבלי

משים ,ופונה לדעות קדומות ולרגשות ,ולכן קשה להילחם בו בכלים רציונליים.
לא פעם מגמות ותפיסות גזעניות מזוהות בשלבים מאוחרים מדי ,כאשר העמדה
הגזענית כבר השתרשה בדעת הציבור ובשיח הציבורי ,וכאשר הנזק עמוק ואף
בלתי הפיך 362.בעניין כסיף אימץ בית המשפט עמדה זו .מכאן שנראה שתחולת
מבחני ההסתברות נותרה בצריך עיון רק באשר לשתי העילות האחרות.

363

 360ראו פרק ד.2.
 361עניין בשארה ,לעיל ה"ש  ,21בעמ' .91—89
 362להרחבה בנושא מבחן ההסתברות ראו קרמניצר פסילת רשימות ,לעיל ה"ש ,1
בעמ' .71—67
 363בעניין כסיף התנגדו השופטים מזוז ,מינץ והנדל להחלתו של מבחן ההסתברות על
שלוש העילות.
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נוסף על כך ,לתוך כל העילות מתבקש לקרוא יסוד נוסף – של תוכנית מגובשת,
או לפחות כוונה ,לנקוט אמצעים אלימים או בלתי חוקיים להגשמת תפיסה
פוליטית או התנהלות המעודדת ויוצרת סיכון ממשי לאלימות (או לאפליה
לרעה) .ברוב העילות יסוד זה מתקיים ממילא במשתמע או מבחינת הרציונל
המחובר למציאות שהן מייצגות .לעומת זאת הוא נעדר מן העילה של שלילת
קיומה של ישראל כמדינה יהודית ,ומן הבחינה הזאת עילה זו היא עירוב מין
בשאינו מינו ,שכן היא סובלת מהקרנה של יסוד מחמיר המתקיים בסביבתה אך
נעדר בה עצמה 364.במקרה שתיוותר העילה על כנה ,מן הראוי להשוותה לשאר
העילות ולהוכיח גם במסגרתה תמיכה באלימות לשם השגת המטרה.

 .6הקפדה על רטוריקה עניינית ולא עוינת
אמצעי אחר אשר יש בו כדי לסייע לצמצום ההשלכות הקשות של סעיף 7א הוא
הקפדה יתרה על הימנעות מרטוריקה עוינת כל זמן שהרשימה או המועמד לא
נפסלו .כאמור בפרק ג ,1.היעדר הפסילה כשלעצמה אינו חזות הכול ,וקיים משקל
רב לנימוקים שבגינם נמנע בית המשפט מלפסול מועמד או רשימה .הימנעות
מחמת הספק ומתיחת ביקורת נוקבת על פעילויותיו של מושא פסק הדין או
על התבטאויותיו אינן הכרחיות תמיד .התועלת החינוכית הצומחת לכאורה
מביקורת זו אינה משתווה לנזק התדמיתי של נציגי הציבור הערבים בעיני הציבור
היהודי ולניכור אשר היא מעוררת בציבור הערבי.

 364עמדתם של רובינשטיין ומדינה היא שמן הפסיקה אפשר ללמוד כי מניעת הזכות
להיבחר בעילת שלילת אופייה היהודי של המדינה תתאפשר רק אם בית המשפט מצא
שמעבר לעמדה האידיאולוגית קיימת נכונות לנקוט דרכים אלימות להשגת מטרותיה .אלא
שמשמעות הדבר היא שישנו פער בין הוראות החוק להלכה .רובינשטיין ומדינה ,לעיל
ה"ש  ,11בעמ' .609
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 .7סיכום
אנו סבורים כי על סעיף 7א לכלול את שלוש העילות הבאות:

365

א .שלילת עצם קיומה של מדינת ישראל ,או סיכון ביטחונה
הגנה על קיומה של המדינה על ידי פסילת רשימות נובעת משיקולים של
דמוקרטיה והגנה על זכויות אדם .חובתם של חברי הכנסת כנציגים נאמנים של
העם היא לפעול לטובת המדינה .חובתה של המדינה היא לא לקבל לשורותיה
את המבקש לחסלה או לסכן את ביטחונה .חובתם של המתמודדים היא לקבל
את קיום המדינה כתנאי להשתתפותם בהליכיה ובמוסדותיה ,שכן התמודדות
פוליטית אשר סותרת את עצם קיומה של המדינה אינה מתיישבת עם מהותן
של רשויות השלטון והכנסת.

366

הנוקטים גישה רחבה למושג "קיום המדינה"

מוצאים בצביונה הערכי חלק אינהרנטי מקיומה ,ועל כן להשקפתם פגיעה
בזהותה הערכית עלולה להביא לפגיעה בעצם קיומה.

367

ואולם ,להשקפתנו

עילה זו צריכה להיות מיועדת לפסילת מפלגה הפועלת נגד קיומה הפיזי של
המדינה ,ולא קיומה הערכי־פרטיקולרי .על כן רק קווי פעולה פוליטיים קיצוניים
ביותר ,שמגיעים עד כדי שלילת קיומה של המדינה ממש ,כגון מתן לגיטימציה
להרס המדינה ,למלחמה נגדה ,לחיסול פיזי של היהודים בה או לטרנספר של
היהודים מתוכה ,כמו גם חיסול פיזי או טרנספר של האזרחים הערבים ,ייתפסו
כעשייה פוליטית שמוצדק לאסור או למנוע מטעמים של שלילת עצם קיומה של

 365כאמור בה"ש  1לעיל ,הצעתנו החלופית לנוסח המוצע כאן היא שס' 7א יהיה מנוסח
כדלקמן )1( :סיכון עצם קיומה של מדינת ישראל ,או ביטחונה ( )2סיכון קיומה של מדינת
ישראל כמדינה דמוקרטית; ( )3הסתה לגזענות .ההצעה החלופית מצמצמת את סמכות
הפסילה בהשוואה ללשון הקיימת היום ,והיא קרובה למדי לפרקטיקה השיפוטית .הסיבה
אשר בגינה היא מוצעת כחלופה גרידא נובעת מן הרצון שלא להתרחק יתר על המידה מלשון
חוק היסוד כפי שהיא.
 366קרמניצר פסילת רשימות ,לעיל ה"ש  ,1בעמ' .36
 367שם .כאמור ,גביזון סבורה כי איום על מהותה הערכית של המדינה הוא במובן מסוים
איום על המדינה .גביזון "הזכות לבחור ולהיבחר" ,לעיל ה"ש  ,111בעמ'  .155ראו גם את
פסק דינה של השופטת שטרסברג–כהן בעניין בשארה ,לעיל ה"ש  ,21בעמ' .72
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המדינה.

368

בנוסף ,פעילות ממשית ,שלא כמו דיבורים ,המסכנת את ביטחונה

של המדינה – אף אם אינה שוללת את קיומה של המדינה אבל פועלת בכוח נגד
מדיניותה ,כגון סיוע למאבק מזוין של ארגון טרור – תיכנס בגדרי העילה .בעוד
שיש לשלול את הגישה לבית המחוקקים ממי שמבקשים להרוס את ישראל
או לפגוע בביטחונה ,אין למנוע גישה זו מהמבקשים לשנות את הגדרת זהותה
בדרכי שלום שאין בהן משום הסתה לגזענות ובאמצעות שכנוע דמוקרטי.

ב .שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית
אנו סבורים כי לאור חשיבותה החוקתית של הזכות להיבחר ,פגיעה בה מוכרחה
להיות מוצדקת ,והצדקה זו אפשרית רק כאשר מפלגה או רשימה חותרת תחת
לב ליבו של המשטר הדמוקרטי ,בין שהיא מחזיקה בעמדות אנטי־דמוקרטיות
ובין שהיא נוקטת ,או יש הסתברות שתנקוט בעתיד ,אמצעים אלימים כדי לקדם
את מטרותיה .עילה זו ,המקובלת גם על מדינות דמוקרטיות ועל בית הדין
האירופי לזכויות אדם ,אינה יכולה להיות משולבת ביהודיות המדינה ,שכן בכל
הקשור בסעיף 7א אפשר וצריך להבחין בין זהויות אלו .מטבע הדברים גם אם
תחליט ישראל כי היא מסתפקת בהגדרתה כמדינה דמוקרטית בסעיף 7א ייוותרו
ויכוחים רציניים על זהות המדינה ומאפייניה הלאומיים.

369

ואולם ,ויכוחים אלו

הם־הם ליבת הדמוקרטיה .כדי שיוכלו לבוא לידי ביטוי ואולי אף לידי פתרון יש
לעודד את ניהולם באופן חוקי ופתוח בין כותלי הכנסת ,מבלי להציב את יהדות
המדינה כשומר בסף.

ג .הסתה לגזענות
את עילת ההסתה לגזענות יש להותיר כעילה נפרדת .אף שעילה זו יכולה להיכלל
במסגרת עילה של שלילת האופי הדמוקרטי של המדינה ישנן סיבות שבגינן היא
ראויה לעילה נורמטיבית מובחנת .ראשית ,בעצם ההסתה לגזענות יש שלילת
תכונות של פרטים או פיחותן בשל שיוך גזעי ,ובכך יש פגיעה בכבודם; שנית,

 368מכך נובע ,בין היתר ,כי כל השתתפות בפעילות המסכנת את קיומה הפיזי של
המדינה מצדיקה פסילה.
 369השוו גביזון ועוז–זלצברגר ,לעיל ה"ש  ,331בעמ' .324
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הסתה לגזענות עלולה לקבל ביטויים ממשיים ולהביא לפגיעות במושאי ההסתה,
בייחוד כאשר מדובר בקבוצות מיעוט,

370

בחוק העונשין;

371

ולא בכדי היא זכתה לאזכור מפורש

שלישית ,שלילת זכות ההגדרה העצמית הלאומית מלאום

מסוים עשויה ליפול ,לפי הנמקתה ונסיבות פרסומה ,בגדר הסתה לגזענות;
רביעית ,מיהודיות המדינה מתחייב שמי שהיו מושאיה של גזענות יעשו הכול נגד
גזענות כלפי אחרים ,בבחינת מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך .כך מתחייב גם
בראייה רחבה של עקיבות מהיות ישראל מדינת העם היהודי.

David Kretzmer, Freedom of Speech and Racism, 8 Cardozo L. Rev. 445, 370
)462—465 (1987
 371ס' 144א—144ב לחוק העונשין.
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נספח א .נוסח מוצע לסעיף 7א לחוק־יסוד :הכנסת
7א( .א) רשימת מועמדים לא תשתתף בבחירות לכנסת ולא יהיה אדם מועמד
בבחירות לכנסת אם יש במטרותיה של הרשימה או במעשיה או במעשיו
של האדם ,לפי העניין ,במפורש או במשתמע ,אחד מאלה:
		

( )1שלילת עצם קיומה של מדינת ישראל ,או סיכון ביטחונה;

		

( )2שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית;

		

( )3הסתה לגזענות.
(ב) החלטה שמועמד או רשימה מנועים מלהשתתף בבחירות תיקבע על ידי
גוף בלתי תלוי ,ובו שבעה חברים ,שימנה נשיא המדינה לאחר שנועץ
ביושב ראש הכנסת ,ביושב ראש הקואליציה ,ביושב ראש האופוזיציה,
בנשיא בדימוס של בית המשפט העליון ובנשיא האקדמיה הלאומית
למדעים.

(ג) החלטת הגוף הבלתי תלוי תועבר לאישור בית המשפט העליון.
(ד) מועמד יצהיר הצהרה לעניין סעיף זה.
(ה) פרטים לעניין הדיון בגוף הבלתי תלוי ובבית המשפט העליון ולעניין
הצהרה לפי סעיף קטן (ד) ייקבעו בחוק.
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נספח ב .העתק התשתית הראייתית בעניינו של בן
ארי ,כפי שהוצגה על ידי הנשיאה חיות
בא"ב  1806/19ועדת הבחירות המרכזית לכנסת
ה־ 21נ' כסיף
 .1היועץ המשפטי לממשלה התייחס בטענותיו לשורה ארוכה מאוד של ראיות
תוך התמקדות בראיות המתייחסות לתקופה שתחילתה בשנת  2017ובדגש
על דברים שאמר ועשה בן ארי במהלך השנה שקדמה למועד הבחירות .ראיות
אלה כוללות התבטאויות של בן ארי בקולו בסרטונים שונים ומהן מצטיירת,
כדברי היועץ המשפטי לממשלה ,תמונה חד־משמעית ,ברורה ומשכנעת של
הסתה לגזענות כלפי הציבור הערבי בכללותו .מדובר בתשתית ראייתית
מפורטת מאוד הכוללת כ־ 40ראיות המתייחסות להתבטאויות ולמעשים של
בן ארי .לאחר שעיינו בראיות אלה ,ובחנו את תצהירו ואת דבריו של בן ארי
בפני ועדת הבחירות וכן את תשובתו לערעור ,את טיעוניו בעל פה בפנינו ואת
השלמת הטיעון שהגיש ,אנו סבורים כי אין במכלול הטיעונים מטעם בן ארי
כדי לספק הסבר המוציא את מעשיו והתבטאויותיו מכלל הסתה לגזענות
המקימה עילת פסילה על פי סעיף 7א(א)( )2לחוק היסוד.
 .2להלן נעמוד על עיקריה של התשתית הראייתית שהוצגה:
בחודש נובמבר  2017נשא בן ארי דברים באזכרה השנתית לרב כהנא ,כשעל
דש מקטורנו מדבקה ועליה הכיתוב "הרב כהנא צדק" .במהלך הנאום נשמע
בן ארי אומר בקולו את הדברים הבאים:
"יש אויבים ,יש יהודי ,יש סכין ,אז הם שוחטים .כי נותנים
להם הזדמנות אז הם שוחטים [ ]...ניתן להם עוד מאה אלף
דונם ,ועוד העדפה מתקנת ,אולי הם יאהבו אותנו .הסוף כן,
הם אוהבים אותנו ,שחוטים [ ]...הרב כהנא לימד אותנו – אין
דו קיום איתם .אין דו קיום איתם!" (ההדגשות הוספו).
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בהמשך הדברים ,נשמע בן ארי מתייחס לאזרחים הבדואים ואומר:
"אנחנו בעוצמה יהודית יצאנו בתכנית הנקראת עליה ובניין
הגירה ושלום [ ]...אחרי עלייה ובניין נקיים את מה שהקדוש
ברוך הוא אומר [ ]...גרש את האמה ,מי שרוצה כסף יקבל
כסף ,מי שרוצה אוטובוס יקבל אוטובוס [ ]...אנחנו נשמיע
ונחולל כאן את מה שצריך לעשות כדי שנקום בבוקר למדינה
יהודית [ ]...בבדואים צריך לטפל ,אבל בארצות המוצא.
להחזיר את אדמת הנגב לעם ישראל" (ההדגשות הוספו).
ראיה נוספת שהוצגה על ידי המערערים היא סרטון שהעלה בן ארי לעמוד
הפייסבוק "עוצמה יהודית עם מיכאל בן ארי" (להלן :עמוד הפייסבוק) ביום
 .20.5.2018בסרטון נראה בן ארי נושא נאום ,ואומר בו את הדברים הבאים:
"הערבים בחיפה אינם שונים בשום דבר מהערבים בעזה []...
במה הם שונים? שהם פה אויבים מבפנים [ ]...הם עושים כאן
מלחמה נגדנו בתוך המדינה ]...[ ,קוראים לזה 'גיס חמישי'
[ ]...צריך לקרוא לכלב הזה בשמו ,הם אויבים שלנו ,הם רוצים
להשמיד אותנו ,יש כמובן ערבים נאמנים ,אבל אפשר לספור
אותם במשהו כמו אחוז ופחות מאחוז ,לצערנו הרב ,רובם
המכריע הם שותפים מלאים לאחים שלהם בעזה [ ]...את
האויב הערבי צריך לומר לו אחת מהשתיים או שאתה נאמן
למדינה או שתלך לסוריה [ ]...אין דו קיום איתם ,הם רוצים
להשמיד אותנו ,זו המטרה שלהם ,זה היעד שלהם [ ]...זה
הגיס החמישי כאן" (ההדגשות הוספו).
דברים אלה נאמרו ,לדברי בן ארי ,בעקבות הפגנות שהתקיימו בחיפה
לתמיכה בתושבי עזה "על רקע טרור הבלונים בדרום הארץ" .מבדיקה בעמוד
הפייסבוק שנערכה ביום  17.4.2019עולה כי הסרטון זכה לכ־ 21,000צפיות,
למאות "לייקים" ולמאות נוספות של תגובות ושיתופים.
 .3בחודש יולי  2018פרסם בן ארי סרטון נוסף בעמוד הפייסבוק שלו ,בו הוא
נשמע מתבטא בקולו ואומר את הדברים הבאים:

24/02/2020 14:59:30

021_O.indd 132

פסילת רשימות ומועמדים  -הגנה על הדמוקרטיה או פגיעה בה?

133

"אתם יודעים שהבדואים מתחתנים עם הערביות מעזה,
מחברון ,כל אלה באות לפה .הן מקבלות ביטוח לאומי ,הן
מקבלות לידה בבית חולים על חשבוננו ,בילדים שלהן אח"כ
מקבלים פה כל טוב על חשבוננו [ ]...הם אפילו משרתים
בצבא! הבדואים האויבים האלה משרתים בצבא ,אני חוזר
על מה שאני אומר – הבדואים האויבים משרתים בצבא!
מפתים אותם בכסף .אני יודע ממקור ראשון ,ממי שמשרת
איתם – לא סומכים עליהם ברגע .יש איזה אג'נדה אם הם
ישרתו בצבא הם יהיו נאמנים לנו .לא ,הם לא נאמנים לנו!"
(ההדגשות הוספו).
גם סרטון זה זכה לכ־ 4,800צפיות ולתגובות רבות.
כחודש לאחר מכן העלה בן ארי סרטון נוסף לעמוד הפייסבוק "עוצמה יהודית
עם מיכאל בן ארי" ובו הוא מופיע בקולו ואומר ,בין היתר:
"צריך קודם כל לשנות את המשוואה שמי שרק מעז לדבר נגד
יהודי ,הוא לא חי .הוא לא חי! לא מגרשים אותו ,לא שוללים
לו אזרחות .הוא לא חי! כיתת יורים הורגים אותו ,מחסלים
אותו ,כמו שערבים מבינים .זו השפה שלהם [ ]...תגידו לי
גזענות ,גזען? מי שאומר שהם נאמנים מזלזל בהם' ,מה?
ערבי סתם רוצה רק לאוכל ,רוצה רק להתפרנס' – זה לא נכון,
[ ]...ערבי יש לו שאיפות לאומיות ,הוא צועק אותן ,הוא זועק
עליהם ,הוא מוכן למות עליהם" (ההדגשות הוספו).
בן ארי הסביר כי הדברים נאמרו "על רקע ההתנהלות מול עזה והפתרון שיש
ליישם בה" .סרטון זה זכה גם כן לכ־ 9,300צפיות ולמאות "לייקים" ,תגובות
ושיתופים.
בסרטון נוסף מאותו החודש נשמע בן ארי אומר בקולו ,בין היתר:
"בשעות האחרונות ,בתל אביב ,במרכז תל אביב [ ]...מגיעים
האויב הכי קשה שלנו ,וזה האויב הפנימי ,האויב הפנימי,
האויב שאנחנו רוצים להתעלם ממנו ,האויב שאנחנו רוצים
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לטמון את הראש באדמה ולא לראות אותו ,זה האויב של
ערביי ישראל" (ההדגשות הוספו).
בן ארי הסביר כי הדברים נאמרו על רקע הפגנה של ערבים ויהודים נגד החוק
המכונה "חוק הלאום" (חוק־יסוד :ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי
(להלן :חוק הלאום)) שבה הונפו דגלי אש"ף ונשמעו קריאות לשחרור פלסטין.
ועוד הסביר כי התכוון בדבריו לערבים שאינם נאמנים למדינה ורוצים למחוק
את זהותה היהודית.
 .4בחלוף כחודש ,ביום  ,16.9.2018בסמוך לאחר פיגוע הדקירה בצומת גוש
עציון שבו נרצח ארי פולד ז"ל ,העלה בן ארי סרטון נוסף לעמוד הפייסבוק ובו
אמר ,בין היתר ,את הדברים הבאים:
"[ ]...הם רוצחים כי יש להם עבודה .הם רוצחים כי הם
רוצים לרשת את הארץ הזאת [ ]...אם יש פה פולשים ,זה
האויב הערבי [ ]...אתה צריך ,שלמה נאמן [ראש המועצה
האזורית גוש עציון] ,לבקש מכל בעלי העסקים לפטר היום
את המחבל של מחר .זה באחריותך ,תפסיק להעסיק את
הרוצחים האלה ,תפסיק להעסיק את הרוצחים האלה []...
אל תעסיקו את הרוצחים! אל תעסיקו את הרוצחים האלה!
שהם גם מקבלים מאתנו כסף וגם באים לרצוח אותנו [ ]...הם
רוצחים אותנו בכל פעם שיש להם הזדמנות .המסקנה היא
שאין דו קיום .תראו את הערבים! יש להם דו קיום בינם לבין
עצמם? כל יום בחדשות רצח ברהט ,רצח בריינה ,רצח באום
אל פאחם ,ניסיון רצח בלוד ,רצח ביפו .קודם כל שמדברים על
דו קיום ,הרב כהנא היה אומר תמיד ,בוא נראה את הערבים
עושים דו קיום בינם לבין עצמם" (ההדגשות הוספו).
הסרטון זכה לכ־ 7,300צפיות ולמאות "לייקים" ,תגובות ושיתופים.
בשלהי חודש נובמבר  2018התייחס בן ארי לערביי העיר לוד בפרסום נוסף
של סרטון ,הפעם בחשבון הטוויטר שלו ,המלווה בכיתוב "הכובש הערבי
בלוד ממשיך להשתולל גם היום :מדינת ישראל נכבש מבפנים ,ישראל צריכה
עוצמת יהודית!" .בסרטון נוסף שפורסם בעמוד הפייסבוק בסמוך לאחר מכן
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כינה בן ארי את חברי מועצת העיר לוד כ"אויב הערבי" .בסוף חודש דצמבר
 2018פרסם בן ארי סרטון בעמוד הפייסבוק שכותרתו הייתה "עכשיו בעפולה
עילית פגישה עם נאמני עוצמה יהודית" .בסרטון נראה בן ארי משוחח עם
קבוצת תושבים ואומר כך:
"רצו להביא לכם חמולה של אויבים לתוך השכונה שלכם
[ ]...מדינת ישראל נכבשת מבפנים ,הם נחושים לכבוש אותנו
מבפנים [ ]...באמצעות המילה השוויון האויב יחסל אותנו []...
מה שקורה פה ,קורה בדימונה ,קורה בלוד .לוד זאת כבר עיר
כבושה לחלוטין .אבל עפולה? הפושע הזה שפתח את המכרז
לאויב בשם שוויון זכויות [ ]...אם נכנס בע"ה לקואליציה
הדבר הראשון שנעשה ביטול מוחלט של הדבר הזה שנקרא
העדפה מתקנת .אתם מבינים שאתם אזרחים סוג ב' בגלל
שאתם לא ערבים? [ ]...הם מוכנים רובם לוותר על הכל ובלבד
שישחטו אותנו .וזו לא גזענות מה שאני אומר כי לצערי הרב
זו המציאות" (ההדגשות הוספו).
בהמשך הסרטון נשמע בן ארי מתייחס לרצח של שלי דדון ז"ל שאירע בשנת
 ,2014כשהוא אומר כך:
"מישהו עשה פעם דיון על האופי שלהם? על האופי הבוגדני
שלהם הרצחני שלהם? [ ]...ברגע שאתה נותן פה אתה נותן
לו העדפה מתקנת אתה נותן לו עוד עבודה הוא יקים פה
משפחה .הילדים שלו גם יהיו פה ,הילדים שלו ,פחות ילדים
שלי יהיו פה ולכן [ ]...אני צריך תוכנית עבודה .צריך תוכנית
עבודה עכשיו תוכנית עבודה ]...[ .זו לא גזענות זו עובדה,
ערבים זה העם הכי מהגר בעולם ,הם לא קשורים לשום
אדמה [ ]...לכן הם באו לפה .כי יש עבודה ]...[ .אחד הדברים
הראשונים ,תנאי ראשון שלנו לכל שיחות על קואליציה בע"ה
שידברו איתנו ,זה – ביטול העדפה מתקנת" (ההדגשות
הוספו).
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 .5כחודשיים לפני מועד הבחירות לכנסת ה־ ,21ביום  ,8.2.2019בסמוך לאחר
רצח אורי אנסבכר ז"ל על ידי מחבל פלסטיני ,העלה בן ארי סרטון נוסף
לעמוד הפייסבוק שלו ובו ציין בקולו ,בין היתר ,כך:
"יש פה עם רצחני ,אומה רצחנית .אנחנו חייבים את הנקמה
והנקמה זה עוצמה יהודית [ ]...רק נקמה של עוצמה
יהודית בכנסת [ ]...הם רוצים לחסל אותנו ,הם מחפשים
את הצוואר שלנו ]...[ .הם רוצים לשחוט אותנו [ ]...הנקמה
תהיה כשעוצמה יהודית תהיה בכנסת עם עשרה מנדטים.
כשאנחנו נהיה שם הם יראו שאנחנו לא משחקים איתם כמו
ליברמן .הם ימצאו את עצמם בארצות המוצא ,והכפר שמהם
הם יצאו יהפוך להיות שדה תעופה .להעיף אותם לארצות
המוצא" (ההדגשות הוספו).
מבדיקה בעמוד הפייסבוק עולה כי הסרטון זכה לכ־ 20,000צפיות .בסרטון
נוסף שפרסם בן ארי באותו יום הוא נשמע אומר ,בין היתר" :הם מחפשים
את הצוואר שלנו ,מחפשים את בנותינו [ ]...כל מי שמדבר אתכם על דו קיום
מזמין את הרצח הבא [ ]...את האויבים שלנו צריך להחזיר לארצות המוצא
שלהם [ ]...את האויבים שלנו ,את הרוצחים האלה ,נשלח אותם לרצוח
בסוריה ,בלבנון ,באיראן ,בטורקיה" [ההדגשה הוספה] .סרטון זה ,שפורסם
כאמור בסמוך למועד הבחירות ,זכה לכ־ 32,000צפיות ולמאות "לייקים",
תגובות ושיתופים.
 .6מן הראיות שהוצגו אשר את עיקרן פירטנו לעיל אכן עולה תמונה ברורה,
חד־משמעית ומשכנעת לפיה בן ארי מלבה באופן שיטתי יצרים של שנאה
כלפי הציבור הערבי בכללותו ,תוך ביזוי מתמשך של ציבור זה .מדובר בראיות
משמעותיות הכוללות התבטאויות משפילות וקיצוניות בחומרתן ,שנמשכו
לאורך תקופה של כשנתיים עד סמוך מאוד למועד הבחירות לכנסת ה־,21
וברובן הגדול נשמע בן ארי אומר את הדברים בקולו .עובדה זו נושאת משקל
ראייתי גבוה (עניין זועבי השני ,בפסקה  .)34בן ארי מייחס בדבריו מאפיינים
שליליים לציבור הערבי בישראל ,רובו ככולו ,ומכנה אותם "רוצחים"" ,גיס
חמישי"" ,אויבים"" ,לא נאמנים" ו"בעלי אופי בוגדני" .אין מדובר ב"פליטת
פה" בעידנא דריתחא אלא בסדרה רצופה ועקבית של אמירות המבטאות
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שנאה ובוז כלפי האוכלוסייה הערבית בכללותה ,כמי שלכאורה מבינה רק
אלימות ,כמי שלא ניתן לחיות עמה בדו קיום ולכן יש לגרשה ,וכמי שמקבלת
זכויות סוציאליות שונות "על חשבוננו" .פרסומים אלה ,כפי שצוין בתגובה
שהגישו המערערים להשלמת הטיעון מטעם בן ארי ,לא הוסרו .בן ארי הגדיל
לעשות והשווה בין אזרחי ישראל ערביי חיפה לכלבים באומרו כי "צריך
לקרוא לכלב הזה בשמו" .השימוש בדה־הומניזציה וייחוס תכונות חייתיות
לבני אדם ,מוכר כאחד מהמנגנונים התעמולתיים הבזויים ביותר הנהוגים
במשטרים גזעניים כדי לסמן קבוצת אוכלוסייה כ"נחותה" וכ"תת־אנושית",
והוא מסוכן ופוגע קשות בכבודם של הפרטים הנמנים עם אותה קבוצה כבני
אנוש.
התבטאויותיו של בן ארי והחשיפה הלא מבוטלת שלה הן זוכות ,בין היתר,
ברשתות החברתיות משקפות את הפרוגרמה הפוליטית הגזענית אשר בה
הוא דוגל ושאותה יש בכוונתו לממש כחבר כנסת .חומרה יתרה יש למצוא
באמירות מסוימות המבטאות קריאה מפורשת לאלימות (ראו בהקשר זה
את הדברים שאמר בסרטון שפורסם בחודש אוגוסט  2018ולפיהם "מי שרק
מעז לדבר נגד יהודי ,הוא לא חי ]...[ .כיתת יורים הורגים אותו ,מחסלים אותו,
כמו שערבים מבינים .זו השפה שלהם") .חשוב לציין כי הפרסומים ברשתות
החברתיות שבהן בחר בן ארי לעשות שימוש תוך העלאת סרטונים והקלטות
שבהם הוא נשמע מדבר בקולו ,יש להם פוטנציאל השפעה רב ,שכן הרשתות
החברתיות מעמידות לרשות המועמדים בבחירות לכנסת ערוצי תקשורת
מהירים לקהלים רבים ללא תיווך עיתונאי .בכך החליפו הרשתות החברתיות
במידה רבה את "כיכר העיר" ההיסטורית והן משמשות במה פעילה להחלפת
דעות ,להפצת רעיונות ולגיוס תמיכה בקרב קהלים רחבים ומגוונים .הנגישות
הרבה לשיח המתקיים ברשתות החברתיות ,כמו גם ההפצה האפקטיבית
והמהירה של דעות ורעיונות באמצעות הפלטפורמה הדיגיטלית ,עלולות
לשמש במה יעילה ביותר להפצת רעיונות גזעניים ואף לזרז את הפצתם של
רעיונות אלה (ראו לעניין זה בהקשרים כלליים יותם רוזנר "השפעת השימוש
ברשתות חברתיות על תהליכי הקצנה בקרב צעירים במערב" ביטחון לאומי
במציאות 'נזילה' ( 137-135 ,131המכון למחקרי ביטחון לאומי.))2019 ,
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 .7לצד ההסברים הפרטניים שניתנו לפרסומים שהובאו לעיל ,הוסיף בן ארי
והסביר כי הוא אינו גזען וכי בדברים שאמר כיוון אך ורק לאותה קבוצת
אוכלוסייה מוגדרת שהיא "אויבת" ,ועמה נמנה כל מי שאינו נאמן למדינה
ובלשונו" :הגדרת האויב לא נעשית על בסיס לאומי־אתני גרידא ,אלא על
בסיס פוליטי .מי שמזדהה עם המטרות הפוליטיות של התנועה הלאומית
הערבית מזהה את עצמו כאויב" .לשיטתו ,הוא אינו מתייחס לציבור הערבי
כמכלול וכל מי ש"נאמן לישראל" זכאי להיות אזרח בה .לעומת זאת ,מי
"שאינו נאמן לישראל כמדינת הלאום של העם היהודי [ ]...צריך למצוא את
מקומו מחוץ למדינה" .בן ארי הוסיף והבהיר כי המאפיין המבדיל ,לשיטתו,
הוא "היחס למפעל הציוני ולמדינת ישראל כמדינתו של העם היהודי" .עוד
טען בן ארי כי הציטוטים שיוחסו לו הם מקוטעים ומגמתיים והסביר כי
באומרו שהאוכלוסייה הערבית בישראל אינה נאמנה כוונתו הייתה שהוא לא
פגש "הרבה ערבים נאמנים" (ההדגשה הוספה) .בדיון בפנינו ציין בא כוחו
של בן ארי כי "ההערכה שלי שקיים רוב מוחלט שאינם נאמנים" (פרוטוקול
הדיון ,בעמ'  22שורה  ,)14ובהקשר זה הבהיר בן ארי בהשלמת הטיעון כי
דבריו לפיהם קיים זיהוי מוחלט בין מוצא אתני־לאומי להיעדר נאמנות ,נאמרו
כהתרסה לאמירה שאותה ייחס בן ארי לשר לשעבר נפתלי בנט ולפיה 99%
מערביי ישראל נאמנים למדינה.
בן ארי התנצל על דבריו בנוגע לחיילים הבדואים .הוא ציין כי הוא "מתנצל
עליהם בפני אותם חיילים נאמנים שעלולים היו להיפגע" והבהיר כי כוונתו
"באופן חד משמעי הייתה אך ורק לאותם בנים לנשים שהגיעו משטחי הרשות
הפלסטינית ומעזה" ,וכי הוא אינו חושב "שכל האוכלוסיה הבדואית אינה
נאמנה" (סעיפים  33-32לתצהיר מטעמו) .בדיון בפנינו אף הדגיש בן ארי כי
"אם נשמע כאילו אני נגד בדואים זה חלילה וחס .אם יש נאמנות יש נאמנות
אני מכבד ומוקיר את זה" (פרוטוקול הדיון בעמ'  ,29שורות  .)17-16את
הדברים שאמר ביום  ,16.9.2018בסמוך לאחר רצח ארי פולד ז"ל ,ובהם קרא
לא "להעסיק את הרוצחים האלה" ,ביקש בן ארי להסביר ככאלה המתייחסים
"אך ורק למחבלים ,הדברים כמובן לא התייחסו לכלל הערבים [[ ]...אלא]
לאמצעי הביטחון שיש לנקוט בהעסקת ערבים מהרשות הפלסטינית" .את
הדברים שנאמרו בחוג הבית בעפולה הסביר בן ארי בתשובתו לערעור בכך
שהם נאמרו על "רקע הירצחה של תושבת העיר שלי דדון" ובהשלמת טיעון
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הוסיף בן ארי וציין כי גם אם הדברים שנאמרו באותו חוג בית "צורמים את
האוזן הם אינם עולים כדי 'מסה קריטית'" .בתצהירו הדגיש "איני אומר שכל
הערבים הם כאלה [בעלי אופי רצחני ובוגדני] ,או שהאופי הזה נובע ממוצא
לאומי אתני .אבל האלימות הרצחנית הזאת מאפיינת את המאבק הלאומי
של התנועה הלאומית הערבית מראשית המאה ה־( "20סעיף  47לתצהירו).
בדיון בפנינו העלה בן ארי טעם נוסף לדברים בציינו כי אין לראות בדבריו
ביחס למכירת דירות לערבים בעפולה משום אפליה על רקע גזעי והפנה
בהקשר זה לתיקון מס'  8משנת  2011לפקודת האגודות השיתופיות בעניין
השיקולים שרשאית ועדת קבלה ביישובים קהילתיים לשקול (להלן :חוק
ועדות קבלה) .את הדברים שאמר לאחר רצח אורי אנסבכר ז"ל הסביר בן ארי
בהודעה המשלימה מטעמו בכך שהוא "התייחס לרצח וזה הקשר הדברים
היחיד" .בתצהירו הוסיף כי דבריו עשויים להישמע כמכלילים לגבי אנשים
על בסיס לאומי־אתני ,עם זאת כוונתו הייתה "לאותם אלה שמתוך תפיסה
לאומנית ערבית מבקשים לרצוח יהודים על רקע לאומני וכחלק ממה שהם
רואים כמאבק לאומי ואשר תומכים ומזדהים עם המעשים האלה" (סעיף 50
לתצהיר) .בדיון שהתקיים בפנינו הוסיף בא כוחו של בן ארי כי "בשום פנים
אין הצדקה לפגיעה בפרטים על סמך השתייכותם הלאומית" (פרוטוקול
הדיון בעמ'  ,15שורה  ,)6וכי דבריו של בן ארי על הציבור הערבי נאמרו תמיד
בהקשר של אירוע מסוים (שם ,בשורה .)12
לבסוף ,ביקש בן ארי להדגיש כי הצגת עמדות מכלילות אינה נחלתו שלו
בלבד אלא פרקטיקה הנהוגה בקרב המתמודדים לכנסת ואף בקרב חברי
כנסת מכהנים.
 .8עיינתי בטיעוניו ובהסבריו של בן ארי ואינני סבורה כי יש בהם כדי לשנות מן
המסקנה שאליה הגעתי .בן ארי שב אמנם ושוזר בדבריו את האמירה כי הוא
אינו גזען ,אך למרבה הצער מעשיו והתבטאויותיו ,שאת עיקריהם פירטתי
לעיל ,עומדים בניגוד קוטבי לאמירה זו .השאלה שבה התלבטתי היא מהו
המשקל לכף זכות שיש לייחס לעובדה שבן ארי כבר כיהן בעבר כחבר כנסת
(בין השנים  .)2013-2009אכן ,עובדה זו בהחלט מהווה שיקול לזכותו ,אך
משקלה מוגבל משום שגם באותה תקופה פעל בן ארי לקידום האידיאולוגיה
הגזענית שבה הוא דוגל ,וקריעת הברית החדשה לגזרים והשלכתה לפח
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בתוך משכן הכנסת ,היא רק אחת הדוגמאות לכך (לפעולות ולהתבטאויות
נוספות ראו סעיפים  91-79להודעת הערעור) .מכל מקום ,וכפי שהדגיש
היועץ המשפטי לממשלה בעמדה שהציג ,התשתית הראייתית מן התקופה
האחרונה ובעיקר מן השנה שקדמה למועד הבחירות ,מלמדת כי הצטברה
"מסה קריטית" של ראיות המעידות באופן חד־משמעי ,ברור ומשכנע על
הסתה לגזענות שיטתית מצד בן ארי .מעיקרי הפסיקה שפורטו לעיל עולה
כי בית משפט ייחס משמעות ומשקל להסברים ולהבהרות שמסר המועמד
ויעידו על כך ההכרעות בעניינו של מרזל שעליהן עמדנו (עמדת הנשיא א'
ברק עניין טיבי ,בעמ'  ,60ועמדת השופט (בדימ') י' אנגלרד בעמ'  ;66עניין
זועבי השני ,פסקה  34וראו מנגד עמדת המשנה לנשיאה א' רובינשטיין
בדעת מיעוט בפסקה קג) .ואולם ,בעניינו ההסברים שניתנו על ידי בן ארי
אינם משכנעים והם מחווירים אל מול עוצמת ההתבטאויות הגזעניות שאותן
השמיע שוב ושוב בקולו ולהן הטיף ברבים בעצרות שבהן השתתף וברשתות
החברתיות .למעט התנצלותו ,החלקית יש לומר ,בעניין החיילים הבדואים,
בן ארי לא התנצל על דבריו ולא חזר בו מהם .הוא ניסה להעניק לדבריו
פרשנות בדיעבד אך זו ,כאמור ,אינה משכנעת משום שהיא אינה מתיישבת
עם המשמעות וההקשר הטבעי של הדברים שנאמרו .כך למשל ניסה בן ארי
להסביר כי הוא אינו מדבר בהכללה על הציבור הערבי בישראל אלא רק על
מי שהם "אויבים" ,אך מן ההקלטות עולה שוב ושוב כי ההתייחסות היא לכלל
הציבור הערבי ולמצער לרוב המכריע ( )99%של ציבור זה כציבור שאינו נאמן
למדינה .בן ארי עצמו אף מציין באחת מאותן הקלטות שלא פגש ערבים שהם
נאמנים למדינה (ראו למשל סרטון של בן ארי מיום  7.11.2017החל מדקה
 .)6:30הסבר נוסף שהעלה בן ארי לגבי חלק מההתבטאויות היה כי אלה
נאמרו סמוך לאחר אירועי טרור ופיגועים נגד ישראלים .הכאב ,הכעס ואפילו
יצר הנקם המתעוררים לעת כזו מובנים .עם זאת ,חשוב לזכור כי הפחד
ותחושת המאוימות הם מאז ומעולם הדלק המניע אידיאולוגיות גזעניות ועל
כן יש להיזהר ולהישמר שלא לרתום תחושות קשות ומובנות המתעוררות
בשעת מצוקה וכאב ,ולנצלן על מנת לקדם אידיאולוגיות כאלה .ההסברים
שהעלה בן ארי בניסיון להשוות בין הוראות חוק ועדות קבלה – על ההגבלות
המובהקות הקבועות בו – ובין הדברים שאמר לעניין מכירת דירות לערבים
בעיר עפולה ,אין להם מקום שכן אין הנדון דומה לראיה (והשוו עניין מולדת).
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