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 מבוא 

, המשריין את חוק היסוד מפני שינוי באמצעות דרישה לרוב של חברי כנסת, מקבע את 11סעיף  
באשר לשאלת היחס   יישראלהמכונן השל    והחוק. הוא מבטא את עמדת  נוקשותהעיקרון החוקתי של  

לתקן טקסט חוקתי, היא התשובה   -קיימת    ככל שהיא   -שבין חוקתיות לבין דמוקרטיה. הסמכות  
שנותנת כל מדינה למתח המתמשך שבין חוקתיות לבין דמוקרטיה. בישראל מתח זה מוכרע לטובת 

באמצעות מנגנון   ריבון האפשרות לתיקון חוק היסוד נציג ההעיקרון הדמוקרטי, בכך שמוענקת ל
  1, קרי "המפתח" לפתיחת האזיקים החוקתיים. גמיש

 
   פרופסור בבית הספר ע"ש שטריקס למשפטים, המכללה למינהל. תודה לפרופ' קלוד קליין, פרופ' יניב רוזנאי וד"ר

 היינה על הערותיהם המצוינות לטיוטת המאמר. תודה לעדי חורמרו על העזרה במחקר. -מורן קנדשלטיין
 בלשונו של ריצ'ארד אלברט. ראו:  1

Richard Albert, Constitutional Handcuffs, 42 Ariz. St. L.J. 663, 665 (2010).  :להלן(  ,R. Albert, 
Handcuffs ) 
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קיימים בעולם   2בין חוקתיות לבין דמוקרטיה אינו מיוחד לישראל והספרות אודותיו רבה. מתח זה ש
ומדינות שונות מאזנות בין שני העקרונות באופנים שונים. יש המעדיפות   3מודלים רבים של שריון 

חוקתיות על פני התפיסה הדמוקרטית של ריבונות העם וקובעות הסדרים חוקתיים "נצחיים" שאינם 
לשינוי נית או  לתיקון  בעקרונות 4נים  פגיעה  מפני  מחסינות  נהנות  החוקתיות  שההוראות  קרי   ,

: חוקה נוקשה באופן 6שפירא וברכה הבחינו בין שלושה מודלים של שריון חוקתי   5הקבועים בהן. 
ניתן   סעיפים שלא  ובה  חלקי  באופן  נוקשה  חוקה  הוראותיה;  כלל את  ניתן לשנות  מוחלט, שלא 

)פסקאות נצחיות( בצד סעיפים להם נדרש רוב מיוחד לשינויים וחוקה נעדרת נוקשות   לשנות כלל
כוללות לעיתים מודרניות  חוקות  לחלוטין, אשר ניתן לשנות את הוראותיה בהליכי חקיקה רגילים.  

שריון הוא, ה  7, בצד הוראות שהתיקון שלהם נוקשה יותר. יחסיתלתיקון באפן קל    ותשניתנ הוראות  

 
 לרשימה חלקית בלבד בנושא הקשר שבין שיריון לבין דמוקרטיה וחוקתיות ראו: 2

RICHARD ALBERT, CONSTITUTIONAL AMENDMENTS: MAKING, BREAKING, AND CHANGING 
CONSTITUTIONS (Oxford Up Press ,2019); Rosalind Dixon & Richard Holden, Constitutional 
Amendment Rules: The Denominator Problem, in COMPARATIVE CONSTITUTIONAL DESIGN 
195 (Tom Ginsburg ed., Cambridge University Press, 2012); Donald J. Boudreaux & A.C. 
Pritchard, Rewriting the Constitution: An Economic Analysis of the Constitutional 
Amendment Process, 62(1) FORDHAM  L. REV. 111 (1993); Rosalind Dixon, Constitutional 
Amendment Rules: A Comparative Perspective, in COMPARATIVE CONSTITUTIONAL LAW  96 
(Tom Ginsburg & Rosalind Dixon eds., UK  :Edward Elgar, 2011); Michael Hein, Do 
constitutional entrenchment clauses matter?, 18(1)  I•CON      . 78 (2020); R. Albert, Handcuffs, 
supra note 1; Elay Katz, On Amending Constitutions  :The Legality and Legitimacy of 
Constitutional Entrenchment, 29 COLUM. J. L.& SOC. PROBS. 251 (1996); Donald S. Lutz, 
Toward a Theory of Constitutional Amendment, 88 AM. POL. SCI. REV. 355, 355-357 (1994); 
Eric A. Posner & Adrian Vermeule, Legislative Entrenchment: A Reappraisal , 111 YALE L.J. 
1665 (2002); John O. McGinnis & Michael B. Rappaport, Symmetric Entrenchment: A 
Constitutional and Normative Theory, 89 VA. L. REV. 385 (2003) ;Sanford Levinson, Designing 
an Amendment Process, in CONSTITUTIONAL CULTURE AND DEMOCRATIC RULE 271, 276 
(John Ferejohn, Jack N Rakove & Jonathan Riley eds., UK: Cambridge University Press, 
2001); Richard Albert, The Structure of Constitutional Amendment Rules, 49 WAKE FOREST  

L. REV. 913, 918-928 (2014).  
- היסוד'…נעשית ברוב רגיל על -בישראל, שבהן חקיקת 'חוקי  "בנסיבות הקיימות באשר לישראל כותב ברק מדינה כי  

הכרעות  עיגון  של  במובן  'חוקתיות',  בין  להתנגשות  ממשי  חשש  קיים  המחוקקת,  כרשות  גם  המכהן  גוף  אותו  ידי 
אמת בהיעדר  עצמי.  שלטון  של  במובן  'דמוקרטיות',  ובין  יסודיות,  הכרעות -חברתיות  בין  להבחנה  מוסכמת  מידה 

"י שימושחברתיות  מפני  חשש  נוצר  אחרות  הכרעות  ובין  לשריינן  שאפשר  שכל  -סודיות"  'מכוננת',  בסמכות  לרעה 
תכליתו שאיפה להנציח מצב נתון כלשהו, שהרוב בכנסת תומך בו. הניסיון שנצבר בפעולתה של הכנסת… מראה כי 

ו   משפט וממשלאות שריון"  ." ברק מדינה "גבולות סמכותה של הכנסת לקבוע הוראין מדובר בחשש היפותטי בלבד
 )תשס"ג(.    516,  509

במונח "שריון"    3 מקדמית באשר לשימוש  הוראות שריון:   –הערה  סוגים של  בין שלושה  מקובל להבחין  בישראל 
צריך להיעשות בקולותיהם של רוב חברי־הכנסת, היינו:    -לרבות בדרך של ״פגיעה״ בו  -הראשון, שינוי דבר החקיקה  

סת(. השני, כדי לשנות את דבר החקיקה, נדרש  לחוק יסוד: הכנ  4חברי־כנסת )כמו למשל נסוחו של סעיף    61לפחות  
חברי־כנסת. השלישי הוא שריון ״תוכני״ או ״מהותי״, הקובע הגבלות באשר לתוכנה   61-מספר תומכים מסוים, הגבוה מ

יסוד: כבוד האדם וחירותו -של חקיקה עתידית, בלא קשר למספר התומכים בה )כגון פסקת ההגבלה המופיעה בחוק
ש העיסוק(. מאמר זה מתייחס אך ורק לשריון מן הסוג השני. להרחבה ראו מדינה "גבולות סמכותה יסוד: חופ-ובחוק

 . 511, בעמ'  שםשל הכנסת לקבוע הוראות שריון", 
סעיפי השריון בחוקות העולם נועדו, בין היתר, לשמור על מאפיינים מבניים מסוימים של המדינה, כמו למשל שמירה   

המשטר רפובלקני. אחרים נועדו  לשמר קשת רחבה של זכויות וחירויות. בחלק מן החוקות   על הפדרליזם, החילוניות,
בלתי ניתנות לשינוי. אלה עמידות בפני הליכי התיקון חוקתי כפי   -קיימות הוראות חוקתיות שאינן כפופות לתיקון, היינו

הוראות  .רוב הדרוש לתיקון החוקהגם אם המחוקק, האזרחים והמוסדות המוסמכים משיגים את ה  -שמפורטים בחוקה  
אלה, "פסקאות נצחיות" מבטאות למשל ערכים, עקרונות משפטיים או חברתיים. לדיון באשר למודלים השונים של  

לדיון בהגבלות זמניות ראו:   .R. Albert, Handcuffs, supra note 1 at 670שריון מן הסוג השני, ראו למשל :  
 .TUDS .ONSTC .EVR, 21 Limitations in Constitutional AmendmentTemporal Richard Albert, 

37 (2016).  
)חיבור לשם קבלת התואר דוקטור למשפטים, האוניברסיטה העברית ראו למשל, שרון וינטל, פסקאות נצחיות בחוקה    4

 ;2007(  בירושלים
Sharon Weintal ,The Challenge of Reconciling Constitutional Eternity Clauses with Popular 
Sovereignty: Toward Three-Track Democracy in Israel as a Universal Holistic Constitutional 
System and Theory, 44(3) ISR. L. REV.  449 (2011). 

  157,  149כח    משפטיםהמהפכה החוקתית'"  'הדיאלוג הקונסטיטוציוני לאחר    –יואב דותן "חוקה למדינת ישראל?    5
 )תשנ"ז(. 

 ,How Suzie Navot, Israel  (.)תשל"ב 28,  20ב  עיוני משפטשפירא וברכה "המעמד החוקתי של זכויות הפרט"  6
Constitutions Change – A Comparative Study (Dawn Oliver and Carlo Fusaro eds.) (Hart 

Publishing) 2011 pp191 . 
וכן     ,LOMPECCYaniv Roznai, Rigid (entrenched)/Flexible Constitutions (2018)להרחבה ראו:  7

Rosalind Dixon & David Landau, Tiered Constitutional Design, 86 GEO. WASH. L. REV. 438 
(2018). 



 מדינת הלאום של העם היהודי – יסוד: ישראל -מאמרים על חוק קומנטר                                  , טיוטה מקדימה להערותסוזי נבות                 
 בהוצאת המכון הישראלי לדמוקרטיה                                                                                                                                                            

 
 

אם כן, ענין של מידה. בסקאלה שבה כלל השריונים האפשריים נמצא בקצה האחד שלה הוראות 
מדינות ממקמות   8חוקיות רגילות ללא כל שריון ובקצה השני פסקאות נצחיות שאינן ניתנות לשינוי. 

אופן וצורה. את ההוראות החוקתיות שלהן במקומות שונים על פני הסקאלה. שריון הוא אף עניין של  
השאלה שלבים נדרשים בשלבי התיקון, מעורבותם של גורמים שונים בתיקון החוקתי ,  הכך למשל,  

אלה שאלות המקבעות את מיקומה של המדינה על פני הסקאלה ;  עם-האם קיימת דרישה למשאל
ברור לפיכך שככל שהשינוי נוקשה יותר ומעורבים   9)ולא רק הרוב הנדרש לתיקון או שינוי החוקה(. 

השריון .  פוליטית  שריון הוא גם ענין של תרבותחזק יותר.     -בו גורמים רבים יותר, כך שריון ההוראה  
גם לעיתים,  למשל,  אופן שבו פועלים השחקנים הפוליטיים במדינות שונות. מהגם  מושפע  החוקתי  

קלה, יחסית  היא  לתיקון  הפרוצדורה  כללי    אם  את  לשנות  דעתם  על  יעלו  לא  פוליטיים  שחקנים 
להפוך את המוסדות הפוליטיים לכמעט  , מחד גיסא,הוראות השריון יכולותהמשחק כעניין שגרתי. 

כתוצאה מהחלטות נוקשות שהתקבלו בעבר המוטלות על השחקנים   -  מיותרים במשחק הפוליטי
גיסא,  הנוכחיים.   חלשמאידך  שריון  מגבלות  של  עלולים במצב  הפוליטיים  השחקנים  דווקא,  ות 

  10לכלול תיקונים חוקתיים בסדר היום שלהם בכל פעם שיש מחלוקת על הכללים החוקתיים עצמם. 
אחרון, שריון הוא גם עניין של כמות. בבחינת נוקשות החוקה יש לקחת בחשבון גם את המשתנה 

, "הכמות עושה , שכן לעיתיםתיקוןהבוחן את תדירות התיקונים החוקתיים הנעשים במסגרת הליכי ה 
 .11איכות" 

 על תפקידן של הוראות שיריון   .1

אחד הביטויים של יציבות החוקה הוא קיומה של מגבלה פרוצדורלית על הרשות המכוננת בבואה 
מלומדים מייחסים    12לשנות את החוקה, הדורשת פרוצדורת הכרעה שונה מזו הדמוקרטית הרגילה. 

שריון   לכללי  נוקשיםיתרונות  הזמן, שאינם  לרוח  החוקה  התאמת  גמישות,  מאפשרים  אלה   .
 התמודדות ראויה עם ביקורת שיפוטית ועוד: 

"Amending formulas set up mechanisms that endeavor to tame 
constitutional actors and encapsulate the relationship between the 
constitution and the passage of time".13 

 
. הם כך למשל, כללי השריון מאפשרים שיפורים ותיקונים בטקסט החוקתי תחת עקרון של שקיפות

היכולת של    14. מאפשרים לשחקנים פוליטיים להגיב לשינויים הפוליטיים, החברתיים והכלכלייםגם  
כמו כן, מחזקת את הלגיטימיות של החוקה.  אף  הציבור באמצעות נבחריו לשנות הסדרים חוקתיים,  

כללי השריון מאפשרים לשחקנים הפוליטיים לכוון את בתי המשפט אל עבר פרשנויות חוקתיות 

 
8 Weintal  4, לעיל ה"ש  . 
גינזבורג וג'יימס מלטון על הקשיים במדידת תיקונים חוקתיים והמשתנים השונים   9 ראו למשל את מחקרם של טום 

 Tom Ginsburg & James Melton, Does the Constitutional Amendment Rule Matterהרלוונטים:  
at All? Amendment Cultures and the Challenges of Measuring Amendment Difficulty, 13(3) 

I•CON. 686 (2015).    
10  , Working Constitutional Rigidity Matters: A Veto Players ApproachGeorge Tsebelis', 

Paper (2018).   
לגישת "הכמות עושה איכות" לגבי תיקונים חוקתיים ראו למשל את עמדתו של השופט מלצר בפרשת המרכז האקדמי    11

לפסק דינו של השופט מלצר    7, פס'  המרכז האקדמי למשפט ועסקים נ' כנסת ישראל  8260\16למשפט ועסקים, בג"ץ  
יניב רוזנאי "שימוש לרעה בח06.09.2017)פורסם בנבו,    78בעמ'   - )יפורסם ב  אליקים רובינשטיין  ספרוקי יסוד"  (; 
2021;)   

Yaniv Roznai & Tamar Hostovsky Brandes, Democratic Erosion, Populist Constitutionalism, 
and the Unconstitutional Constitutional Amendments Doctrine, 14(1) L.   &  ETHICS HUM. RTS. 
19 (2020). 

 וכן השוו: זמר בלונדהיים ונדיב מרדכי "לקראת דוקטרינת אפקט מצטבר: אגרגציה בביקורת שיפוטית 
   (.2014)  569מד  משפטיםחוקתית" 

Elkins Zachary ,כן ראו:    (. 2013)  342,  291ח  המשפט  אמנון רובינשטיין וברק מדינה "החוקה של מדינת ישראל"    12
Cambridge ( The Endurance of National Constitutions  ,Melton James  ,Ginsburg Tom

University Press) 2009.   
13   in, tutional ChangeModels of ConstiXenophon Contiades & Alkmene Fotiadou, 

ENGINEERING CONSTITUTIONAL CHANGE: A COMPARATIVE PERSPECTIVE 
ON EUROPE, CANADA AND THE USA 417, 431 (Xenophon Contiades ed., Routledge, 

2013). 
14  The Relevance of Constitutional Amendments: A Brannon P Denning & John R Vile, 

Response to David Strauss, (1)77 TUL. L. REV. 247, 275 (2002).   

https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Zachary%20Elkins&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=James%20Melton&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Tom%20Ginsburg&eventCode=SE-AU
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י את הזכות לתיקון חוקה היא, מעל הכל, הזכות לבחירה דמוקרטית, המביאה לידי ביטו  15חדשות. 
השריון נועד למנוע קבלת החלטות פזיזות המשנות את עקרונות היסוד עליהם מושתתת    16רצון העם. 

ידי רוב מזדמן, שלעיתים לא מייצג את רצונו של רוב העם.   ד י פקתגם  יון  יש לשר   17המדינה על 
 :  אקספרסיבי וחינוכי, המשדר לציבור מהם עקרונות היסוד החשובים מבחינת הסדר החוקתי

"Constitutional designers may entrench formal amendment rules not only 
to serve the conventional functions scholars attribute to these rules… -

18l values."ut also to express constitutionab 

מחויבותו   את  אמין  באופן  לבטא  למחוקק  מסייעת  העתידי,  המחוקק  את  הכובלת  פעולה  עצם 
גם לתת השריון    19.ודאות ההכרחית של כללי המשחקואת ה  מיצבתו  למדיניות מסוימות מאפשר 

 20הציבורי.אף מסייע להסיר נושאים שנויים במחלוקת, מסדר היום למיעוט ערובה מפני פגיעה בו ו 

בחנה  הובישראל    21אלא שכללי השריון מבחינים בדרך כלל בין הוראות חוקתיות לבין חקיקה רגילה 
אלא משום הקלות והתכיפות של    22זו בעייתית, לא משום שקיימות הוראות שריון בחקיקה רגילה 

בין הוראה חוקתית התיאורטית  שינויים בהוראות משוריינות בחוקי היסוד, מה שמקשה על ההבחנה  
נדמה שככל שהשינוי תכוף יותר, כך הופכת החקיקה החוקתית קרובה יותר    23הוראה רגילה. בין  ל

אלא   24ת החוקתית במדינה. וכך עולה כוחם של השחקנים הפוליטיים לעצב מחדש א לחקיקה רגילה
שמחקר של אלקינס, גינזבורג ומלטון מראה כי חוקות גמישות מאד דווקא מחזיקות מעמד שנים 

 25 .רבות, אולי בניגוד לתחושה הרווחת

 היתרון המוזכר במאמרו של ריצ'רד אלברט, לפיו: 

"Formal amendment rules also heighten public awareness and 
deliberation. They invite political actors to debate and negotiate 
publicly about what they believe best serves the common interest, and 
they "ensure that society acts on well-founded and stable expectations 
about the consequences of amending a constitution" 

 

על  לחשוב  קשה  ישראלי.  החוקתי  המשפט  את  המכיר  קורא  של  שפתיו  על  חיוך  לעלות  עשוי 
המושגים של שיתוף הציבור, דליברציה, אינטרס משותף וצפיות מבססות, כשבוחנים את התיקונים 

 
15 Dixon 98, בעמ' 2, לעיל ה"ש . 
ראו  16   ,Cambridge  HANGECEGAL LEMOCRACY AND DMelissa Schwarberg):להרחבה 

University Press, 2009). 
)אהרון ברק וחיים ברנזון עורכים,   157,  119כרך שני    ספר ברנזוןאריאל בנדור "המעמד המשפטי של חוקי יסוד"    17

2000 .) 
18  , 59(2) The Expressive Function of Constitutional Amendment RulesRichard Albert, 

MCGILL L. J. 225, 280 (2013).  
  516,  501לח    עיוני משפטרבקה וויל "עשרים שנה לבנק המזרחי: סיפורה הפיקנטי של חוקת הכלאיים הישראלית"    19
(2016 .) 

 . שם 20
ס'    21 נעסוק כאן באפשרות של שריון של הוראות חוק רגילות. ראו למשל:  לחוק להגנה על השקעות הציבור   3לא 

.  524, בעמ'  19או וויל "עשרים שנה לבנק המזרחי", לעיל ה"ש  . להרחבה ר1984-בישראל בנכסים פיננסיים, התשמ"ד
. הגבלת כוחה של הממשלה 192,ס״ח    1954- ב לחוק בנק ישראל, תשי״ד45  'עד תשנ״ה נכללה הוראת שיריון גם בס

 512, בעמ'  2. ראו מדינה "גבולות סמכותה של הכנסת לקבוע הוראות שריון", לעיל ה"ש  ללוות כספים מבנק ישראל
 .  שם, 3בה"ש  

 מאז פסק הדין בעין בנק המזרחי לא שוריין חוק רגיל או הוראת חוק רגילה.   22
על פי התיאוריה של הסמכות המכוננת, כפי שנראה להלן, לא ניתן לקבוע הוראות שריון בחקיקה רגילה.  על אף ש  23

למשל תיקונים לחוק יסוד: הממשלה הכולל פסקת נוקשות. מאז נכנס לתוקף נוסחו החדש של חוק יסדו: הממשלה,  
מסגרת הקמתה של "ממשלת החילופין"  תיקונים. העיקרי שבהם הסדיר את "ממשלת החילופין". התיקונים ב   9נעשו בו  

שינויים משמעותיים ביותר בחוקי היסוד המשטריים המסדירים את מבנה השלטון. הדיון ויש בהם  בעייתיים במיוחד  
 בנושא זה חורג ממסגרתה של הרשימה. הוגשה כנגדם עתירה לבג"ץ על ידי התנועה לאיכות השלטון, התלויה ועומדת.

24 Richard  235, בעמ' 81, לעיל ה"ש  . 
25  "Constitutions are more likely to endure when they are flexible, detailed, and able to induce 

interest groups to invest in their processes"  . 
ZACHARY ELKINS, TOM GINSBURG & JAMES MELTON, THE ENDURANCE OF NATIONAL 

CONSTITUTIONS 89 (Cambridge University Press, 2009)  . 
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אולי למעט הדיון  )  חוקי היסוד בכלל ולחוקי היסוד המשוריינים בפרט, בשנים האחרונותלשנעשו  
 26. (דבר זכויות האדםבביב חוקי היסוד שנערך ס

 

 מברגמן ועד בנק המזרחי   -היסטוריה של "שריונים" בישראל  .2

בחוק-אחת השריון  שהוראת  עד  חלפו  שנים  סעיף  -עשרה  הכנסת  הכנסת,   4יסוד:  יסוד:  לחוק 
המשפט העליון  -קבע בית  28בפסק דין ברגמן  27עמדה במבחן החוקתי הראשון. ,  1958שנחקקה בשנת  

פסילת החוק נבעה   .  4  כי חוק המימון סותר במשתמע את עקרון השוויון בבחירות המעוגן בסעיף
חברי   61לחוק יסוד הכנסת, קרי רוב של    46מן העובדה שהחוק לא עבר ברוב הדרוש לפי סעיף  

אמנם לא    29, ת בחוקכנסת. פסק הדין, המבוסס על ההנחה שקיים תוקף להוראות פורמליות משוריינו
מכיר באופן מפורש בעליונותם הנורמטיבית של הוראות השריון בחוקי היסוד, אך מעיד על נכונותו 

 30של בית המשפט לייחס לחוקי היסוד המשוריינים מעמד שונה מחוקי היסוד שאינם משוריינים. 
מחוקה  כחלק  עליונות,  כנורמות  המשוריינות  להוראות  התייחסה  "הפסיקה  כי  לומר  ניתן  כיום 

חוקי של  ההוראות  שאר  זאת,  לעומת  נוקשה.  הרוב    -היסוד  -פורמאלית  כחוקה   -והן  נתפסו 
 31."פורמאלית גמישה 

רובינשטיין.   ופרשת  ארץ  דרך  פרשת  הצטרפו  ברגמן  דין  המשפ  32לפסק  בית  ביטל  ט בשלושתם 
יסוד הכנסת, ולא התקבלו ברוב -בחוק  4עקרון השוויון בבחירות שנקבע בסעיף  שפגעו בחוקים  

הדרוש. כפי שכתב מאיר שמגר, פסקי הדין הללו הסירו את הספקות האחרונים לגבי תוקפן המשפטי  
 33של הוראות שריון חוקתי. 

  34, בפרשת לאו"רה חיזוק  קיבלתפיסה זו של עליונותם הנורמטיבית של חוקי היסוד המשוריינים,  
זו   שיפוטית  וביקורת  שיפוטית,  ביקורת  מניח  שריון  הוראת  של  "קיומה  ברק:  השופט  כותב  שם 

שנתקבלה על ידי רוב רגיל ולא על   – יסוד  -בכוחה לקבוע כי הוראת חוק, בין חוק "רגיל" ובין חוק
  פסק דין לאו"ר הכיר בכך שהרוב   35ידי הרוב המיוחד הנדרש בהוראת השריון, בטלה היא ומבוטלת". 

בעקבות פסק   36הדרוש לשינוי ישיר או משתמע של סעיף משוריין דרוש בכל שלב משלבי החקיקה. 
יסוד: הכנסת ונקבע באופן מפורש כי דרישת הרוב לחברי הכנסת דרושה   -לחוק  46הדין שונה סעיף  

   37ראשונה, שנייה ושלישית, ללא התייחסות לקריאה טרומית.   –בשלושת הקריאות 

וחירותו יצרה שריון חדש, שריון  -סוד: חופש העיסוק וחוקי-חקיקתם של חוק יסוד: כבוד האדם 
נולדה ההבחנה בין "שינוי" לבין "פגיעה". חקיקה רגילה אינה יכולה עוד  גם  ובמסגרתם    38מהותי 

בחוקי המוגנת  בזכויות  הגלומות - לפגוע  מהותיות  דרישות  לקיים  בלא  זכויות האדם  בדבר  היסוד 
-עם חקיקת חוקי   1992למעשה, "המהפכה החוקתית" כלל לא התרחשה בשנת    39. בפסקת ההגבלה

יסוד: חופש העיסוק נשא אופי חוקתי במובן של שריון פורמלי, -יסוד בדבר זכויות האדם. רק חוקה

 
(, ס"ח תשע"ח  5יסוד: הממשלה )תיקון מס'  -דוגמאות אחדות בלבד: להעברת חקיקה בזמן קצר במיוחד ראו חוק  26

(, ס"ח תש"ף   8יסוד: הממשלה )תיקון מס'    -בדבר סגן שר, לתיקון מהותי כמעט ללא כל דיון ציבורי ראו חוק  2744
(. על הקלות הבלתי נסבלת של  1994)   443ב  משל  משפט ומהיסוד"  -. כן ראו: אריאל בנדור "פגמים בחקיקת חוקי2795

 חקיקת חוקי יסוד ותיקונם ראו גם:
 Suzie Navot, Israel, in  HOW CONSTITUTIONS CHANGE   –  A COMPARATIVE STUDY 191  (Dawn 
Oliver & Carlo Fusaro eds., Hart Publishing, 2011).  

 )תשנ"ז(.  82,  21כח  משפטיםתיאור המציאות או נבואה המגשימה את עצמה?"  –רות גביזון "המהפכה החוקתית  27
 (. 1969)  693(  1, פ"ד כג)ברגמן נ' שר האוצר 98/69בג"ץ  28
 )תשס"א(.   825,   821( 4לא) משפטיםפסק דין ברגמן והשיח החוקתי בישראל"  –אריאל בנדור "שריון וחוקה  29
 )תש"ל(.  56, 51ב  משפטיםליין "הרשות המכוננת במדינת ישראל" קלוד ק 30
 )תשנ"ז(.  10,  5ב -מג א הפרקליטאהרון ברק " החוקה של ישראל: עבר, הווה ועתיד"  31
אגודת דרך ארץ   246\ 81(; בג"ץ 2003)  141( 3, פ"ד לז)ראש הכנסת  – ח"כ אמנון רובינשטיין נ' יושב   141\82בג"ץ  32

 (.  1981)  1(  4"ד לה) , פנ' רשות השידור
כן ראו, אביגדור קלגסבלד, "מהלכת   ;)תשמ"ז( 9, 5לז הפרקליט ראו מאיר שמגר "חקיקה, שפיטה וזכויות האזרח"  33

 משפט ועסקים יד )תשע"ב(.    183יסוד: הכנסת" -לחוק  4על פירושו העדכני של סעיף    -רובינשטיין עד ספר רובינשטיין  
 (.  1990)  529(  3, פ"ד מד ) ב אחד ורוח חדשה נ' יושב ראש הכנסתל  – תנועת לאו"ר   142/89בג"ץ  34
 .  540, בעמ' שם 35
 )תשנ"ג(.   116,  111א  המשפטסקירה מהכנסת"  -זהב "תיקונים קונסטיטוציוניים  -רענן הר 36
 .  ( 1996)מהדורה חמישית,  386כרך א  המשפט הקונסטיטוציוני של מדינת ישראלאמנון רובינשטיין וברק מדינה  37
 יסוד: כבוד האדם וחירותו.  -לחוק  8  ס' ;יסוד: חופש העיסוק-לחוק 4 ס' 38
 . 12, בעמ' 31ברק "החוקה של ישראל", לעיל ה"ש   39
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המאפשר ביקורת שיפוטית בהתאם לפרשת ברגמן. המהפכה למעשה התרחשה בפסק הדין בעניין  
 40פט את הדוקטרינה החוקתית בדבר עליונותם של חוקי היסוד. בנק המזרחי, שם שינה בית המש

הייתה גדעון ספיר כתב כי אילולא ההכרה בכלל חוקי היסוד כבעלי מעמד עליון המהפכה החוקתית  
   41זוטא".  המהפכבעצם "

דין   נידונה בפסק  קרי בין "שינוי" לבין "פגיעה"  ההבחנה בין הוראת שיריון לבין פסקת הגבלה, 
יסוד: חופש העיסוק החדש בטל, משום שאינו מקיים את -טען העותר כי חוק  במקרה זה  42פורת.

דרישותיה של פסקת ההגבלה. העתירה נדחתה בשל כך שמדובר בשינוי של החוק היסוד, הדורש 
יסוד ורוב של חברי כנסת. מטרתה של פסקת ההגבלה היא לבחון ולהגביל    שני תנאים מצטברים: חוק

 :וצר מלאכתה של הרשות המחוקקת ולא הרשות המכוננתחוקים רגילים, ת 

פי הוראת -לרבות שינויו... נעשה על  –יסוד: חופש העיסוק )המקורי(  -"שינוי חוק
פי הוראה  -יסוד: חופש העיסוק )המקורי( )"פיסקת נוקשות החוק"(. על-לחוק  5סעיף  

הכנסת.  -בריזו, שינוי חוק היסוד דורש שני תנאים מצטברים: חוק יסוד ורוב של ח
כאשר תנאים אלה מתקיימים חל שינוי בחוק היסוד בלי ששינוי זה כפוף לדרישותיה  

 43של פיסקת ההגבלה..."

ריינים והיסוד, בין אם מש-פסק דין בנק המזרחי הכיר לראשונה בעליונותם הנורמטיבית של כל חוקי
כל    44די הוראה בחוק יסוד. יסוד אלא על י-אין לשנות חוק  -בנק המזרחי  פרשת  ובין אם לאו. מאז  

נהנים מעליונות נורמטיבית. בדומה לשריון    ןסמכותה המכוננת של הכנסת ועל כ   הם פריחוקי היסוד  
התפיסה שהתקבלה בפסק דין היא כי   .פרוצדורלי, עליונות נורמטיבית מגינה על נורמות חוקתיות

הוראת חוק המתיימרת לכבול את כוחה של הכנסת היא תקפה רק אם הוראת ה"כבילה" היא תוצר  
הפעלתה של "סמכות מכוננת". ההצדקה לכבילה עצמית נגזר ממהותה של חוקה. לפיכך, "רשאית 

... אם מבקשים להגביל את הכנסת, כגוף מחוקק, לחוקק כל חוק, מבלי שתוגבל על ידי כנסת קודמת
 45כוחו של מחוקק מאוחר, יש לעשות כן תוך הפעלת סמכות מכוננת".

 

 המבנה החוקתי הישראלי ביחס לפסקאות שריון .3

 מודל הסמכות המכוננת  •

השריון החוקתי הישראלי, שבא לידי ביטוי בקיומן של פסקאות יציבות בחלק מחוקי היסוד, נחשב 
לחוקי    ו שנעשהגדולה  בנוסף, כמות התיקונים  .  46לם ואיננו אחיד חלש יחסית לחוקות אחרות בעו 

המוסדיים    -היסוד   אלה  הישראלית.   –בעיקר  החוקתיות  של  חוזקה  בדבר  ספק  על    47מטילה 
 "הכשלים" של מפעל החוקה בישראל אמרה הנשיאה ביניש: 

חוקה  "... יש  בהן  במדינות  המקובלים  רבים  מאפיינים  שלנו  בחוקה  חסרים 
שלמה. כך למשל, חלק מן הזכויות הבסיסיות אינן מוגנות בחקיקת יסוד. חלק  
ברוב   לשינוי  ניתנות  ואחרות  משוריינות  היסוד  בחוקי  הקבועות  מההוראות 
מן   וחלק  וקצרה  כללית  חגיגית,  בלשון  מנוסחות  ההוראות  מן  חלק  רגיל. 
נושאים   מסדירים  היסוד  מחוקי  חלק  ומסורבלות...  מדי  מפורטות  ההוראות 
שמטיבם נועדו להוות חלק מחוקה עתידית בעוד שחלק מחוקי היסוד מסדירים  

 
 )תשס"ח(.   587, 571יא  משפט וממשלאיך זה קרה?"  –גדעון ספיר "המהפכה החוקתית  40
גדעון ספיר "בין ליברליזם לרב תרבותיות בעקבות ספרו של מנחם מאונטר: משפט ותרבות בישראל בפתח המאה    41

 .  (2010)  314,  311כו  מחקרי משפטהעשרים ואחת" 
 (.  2004)  913(  5, פ"ד נז) שי פורת נ' ממשלת ישראל 1368\ 94בג"ץ  42
 . שם 43
 (.  1995)  408, 221(  4, פ"ד מט ) תופיבנק המזרחי המאוחד נ' מגדל כפר שי  6821\ 93ע"א  44
,  12רובינשטיין ומדינה "החוקה של מדינת ישראל", לעיל ה"ש   ;(1992כרך א )   569  פרשנות במשפטאהרון ברק    45

 .  312בעמ'  
יסוד:  -יסוד: משאל עם וחוק-יסוד: חופש העיסוק, חוק-יסוד: הממשלה, חוק- היסוד אינם משוריינים. חוק-רוב חוקי  46

כוללים פסקת יציבות המשריינת את כל חוק היסוד מפני שינוי, בחוק יסוד וברוב   -ישראל מדינת הלאום של העם היהודי
היסוד, קובע כי לא ניתן לשנות מספר  -לחוק  46  'יסוד: הכנסת הוא סעיף משוריין וס-לחוק   4  'חברי כנסת. ס  61של  

 סעיפים בחוק אלא ברוב של חברי כנסת. 
 .  26, לעיל ה"ש  Navot ;26בנדור "פגמים בחקיקת חוקי היסוד", לעיל ה"ש  ה ראו בהקשר ז 47
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מן   חלק  בעולם.  לנו  המוכרות  בחוקות  כלל,  בדרך  כלולים,  שאינם  נושאים 
כל  יסוד  בחוקי  אצלנו  מוסדרים  אינם  העולם  בחוקות  המרכזיים  ל  הנושאים 

ומתעוררת שאלה לגבי מעמדם החוקתי... זוהי החוקה "נוסח ישראל". במידה  
    48לא מבוטלת, היא חוקה שעודנה בתהליך התגבשות". 

 

מה מקור סמכותה של הכנסת לקבוע הוראות שריון? הדעה הרווחת כיום, עשרים וחמש שנה לאחר  
הכנסת, בכובעה כרשות מכוננת,    49. פרשת בנק המזרחי, היא כי זו תיאוריית שני הכובעים של הכנסת

קרי בחוקקה חוקי יסוד, מוסמכת ליצור הוראות שריון שונות, דוגמת פסקת יציבות, פסקת הגבלה 
ופסקת התגברות: "תורת הסמכות המכוננת מכירה בכוחה של הכנסת, שעה שהיא עושה שימוש 

." הכנסת...  של  כוחה  את  להגביל  או  לכבול  המכוננת,  שהסמכות הנח  50בסמכותה  היא  היסוד  ת 
המכוננת שואבת תוקפה מהסכמה ציבורית רחבה ומאמון הציבור. לכן קביעת מאפיינים של נוקשות 

אלו.  עקרונות  המבטאים  הם  אלא  דמוקרטיים,  עקרונות  סותרים  אינם  כאשר    51ועליונות  אולם, 
חוקת פוליטיקה  בין  ההבחנה  לטשטוש  חשש  יש  החוקה,  מכונן  גם  הוא  הרגיל  לבין המחוקק  ית 

המכוננת בסמכות  לרעה  לשימוש  וחשש  יומיומית  יסוד:    52. פוליטיקה  חוק  של  בהעדרו  בנוסף, 
החקיקה, מותירה תיאוריה זו שאלות רבות ללא מענה, כגון הליכי החקיקה של חוקי היסוד, מבחני 

ניים הזיהוי של חוק יסוד, גבולותיה של הסמכות המכוננת, סמכותה של הכנסת לחוקק חוקי יסוד זמ 
 ותיקונים זמניים לחוקי יסוד: 

"לא נקבע המתווה לתיקון ולשינוי החוקה; הרוב הדרוש לתיקון החוקה; והאפשרות,  
הוא    תקנון הכנסת אם בכלל, לתקן את החוקה או לתקנה באופן זמני. כתוצאה מכך,  

המרכז הוראה  המנגנון  כולל  אינו  והוא  יסוד,  חוקי  של  החקיקה  הליכי  על  החל  י 
מיוחדת המבחינה בין הליך החקיקה של חוקים "רגילים" והליך החקיקה של חוקי  

 53יסוד." 

וזו   כיום על בית המשפט העליון בישראל  זו שמקובלת  על אף שתיאורית הסמכות המכוננת היא 
ה של  קיומה  את  ביותר  הטובה  בצורה  המכירה   המסבירה  אחרת,  שתיאוריה  הרי  בישראל,  חוקה 

באפשרות של הכנסת לכבול עצמה, ראויה אף היא לדיון קצר, שכן גם מכוחה יכולה הכנסת לשריין  
וייל  זו נידונה בהרחבה במאמרה של רבקה  , הסבורה כי  54חוקי יסוד ואפילו חוקים רגילים. גישה 

תעוררו די מחלוקות משפטיות שההבדלים עדיין לא הוכרעה שאלת החוקתיות הישראלית וטרם ה
בין הגישות שהוצגו בפרשת בנק המזרחי יכולים להשפיע עליהן בפועל, ולכן גם טרם התעורר צורך  

 להכריע במחלוקות שבין גישות אלה.
 

 מודל הכבילה העצמית   •

לשאלה האם הכנסת מוסמכת לחוקק הוראות חוק המגבילות את סמכות החקיקה שלה בעתיד, ענה 
זו של כבילת עצמה בדרך   כל סמכות, לרבות  כי "יש לכנסת  הנשיא שמגר בפרשת בנק המזרחי  

. בהתאם  לגישתו, כוחה של הכנסת לכבול עצמה אינו מותנה כלל בקיומה של "סמכות  55החקיקה"
מכוננת" בידי הכנסת. לא קיים תנאי פרוצדורלי שאותו נדרש המחוקק למלא על מנת להגביל עצמו   

 יסוד.-הכבילה קיימת גם ביחס לחקיקה רגילה ולא רק ביחס לחוקיוסמכות 

וייל סבורה כי ישנם תימוכין רבים לקיומה של תאוריה זו בהיסטוריה החוקתית הישראלית. ורבקה  
בהליך חקיקה זהה לזה של חוק רגיל, ההשפעה של    -היסוד  -כך למשל, הדרך שבה נחקקים חוקי

 
 (.  7.4.2011)פורסם בנבו,  297בעמ'   , לפסק דינה של הנשיאה ביניש  19, פס' און נ' כנסת ישראל- בר  4908\ 10בג"ץ  48
 , אליה נתייחס בהמשך. 19לדעה אחרת ראו וייל "עשרים שנה לבנק המזרחי", לעיל ה"ש  49
 . 410, בעמ' 44לעיל ה"ש  ,בנק המזרחיעניין  50
 . 523בעמ'  ,2מדינה "גבולות סמכותה של הכנסת לקבוע הוראות שריון", לעיל ה"ש   51
 ,EVR L. .SRI ?, 13Amending TheoryIs There a Need For an Claude Klein 203 .ראו בעניין זה:   52

אופי   . (1978) על  משליך  החוקה  תיקון  אופן  מדוע  החוקתי:  השינוי  כלל  של  "התיאוריה  דורפמן  אביחי  ראו:  וכן 
 .David Landau, Abusive Constitutionalism, 47 U.C)תשס"ז(. כן ראו:    429י  משפט וממשל  המשטר?"  

L. REV. 189 (2013)   . 
 .  298בעמ'  ,לפסק דינה של הנשיאה ביניש   20, פס' 48, לעיל ה"ש  און- בר עניין  53
 . 505, בעמ' 19לעיל ה"ש    ,וויל "עשרים שנה לבנק המזרחי"  54
 . 288, בעמ' 44, לעיל ה"ש בנק המזרחיעניין  55

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/190_022.htm
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הוא בין היתר   –וייל  ולפי    –הקושי בגישה זו    56המשפטיים. מערכת המשפט הבריטית, והתקדימים  
בכך שכבילה איננה יוצרת עליונות. בפסק הדין בנק המזרחי, הבהיר בית המשפט שכל חוקי היסוד  
עליונים נורמטיבית, גם אלה שאינם משוריינים. הכנסת עצמה אינה תמיד מכירה בקשר שבין כבילה 

עליונות  חוקי  57לבין  ואינם  ששוריינו  רגילים  חוקים  בגרעון    58יסוד.-וקיימים  מתבטא  נוסף  קושי 
. 59דמוקרטי ובאפשרות הקיימת לכנסת לכבול את יורשיה, מבלי שתהייה לכך לגיטימיות דמוקרטית 

אגב,    60ספק אם די בעובדה שהכנסת נבחרה על ידי העם כדי להקנות לה סמכות לכבילה עצמית.
 .61ילה העצמית, הכנסת יכולה לשריין חוק יסוד ואף חוק רגיל, בכל רוב שהוא בהתאם למודל הכב

כגון    -מכל מקום, מאז פרשת בנק המזרחי ועד היום, הפסיקה החוקתית האחרונה שבחנה חוקי יסוד  
מבהירה כי התיאוריה המכירה בכוחה     -  62בפרשת בר און ופרשת המרכז האקדמי  למשפט ועסקים  

 של הכנסת לכבול את עצמה בהוראות שריון שונות, היא התיאוריה של הסמכות המכוננת.  

 

 סמכות המכוננת גבולות ה  •

כיום, זיהוי השימוש בסמכות המכוננת הוא בעיקרו באמצעות מבחן "פורמלי" על פיו הכנסת עושה 
. ביסוד ההחלטה לאמץ את המבחן  63שימוש בכובעה המכונן כאשר החוק מוכתר בביטוי ״חוק יסוד״ 

שיים ותשרור  הצורני עמדה ההנחה כי נדרש מבחן פשוט לזיהוי חוקי יסוד, באופן שלא יתעוררו ק
 – חוקי. כפי שציין הנשיא ברק: "מבחן צורני זה  -אי וודאות באשר לחוקים שמעמדם הנורמטיבי על

. קלוד קליין כותב 64הוא פשוט להפעלה. הוא מעניק ביטחון וודאות"    –השימוש בדיבור 'חוק יסוד'  
ל גם  חייב  יסוד,  חוקי  של  לחקיקתם  לסמכות  כמקור  מכוננת  בסמכות  ״הדוגל  בגישה כי:  דגול 

. השאלה 65פורמלית או פורמליסטית לגבי אמצעי הזיהוי של הנורמות הנהנות מעליונות נורמטיבית״ 
חוקי יסוד, לא קיבלה עד כה   לחוקק ולשריין  ה של הכנסתהאם מוטלות מגבלות כלשהן על סמכות

, היא מענה ברור. התפיסה המקובלת היא כי הוראת חוק, המתיימרת לכבול את כוחה של הכנסת
 . 66תקפה אם הוראת ה"כבילה" היא תוצר הפעלתה של סמכות מכוננת"

 67במסגרת  חוקי יסוד.  לכאורה, תיאוריית הסמכות המכוננת לא מטילה מגבלות על סמכות הכבילה 

 
. באשר לפסיקה, מזכירה וייל את פסק דין ברגמן  518  -517, בעמ'  19וויל "עשרים שנה לבנק המזרחי", לעיל ה"ש    56

יסוד: הכנסת, ובכך הכיר בסמכותה של  -לחוק   4וואלה שבאו אחריו בהם בית המשפט ביטל חוקים הסותרים את סעיף  
 יסוד, ובסמכותה של הכנסת לכבול עצמה. -הכנסת לשריין חוקי

 . 520, בעמ' שם 57
. ראוי לציין כי מאז פסק דין בנק  1984  -לחוק להגנה על השקעות הציבור בישראל בנכסים פיננסיים, התשמ"ד  3  ס'  58

 המזרחי לא שוריינו חוקים רגילים. 
 .  521, בעמ' 19וויל "עשרים שנה לבנק המזרחי", לעיל ה"ש   59
 (. 2005)מהדורה שישית,    74כרך א    ת ישראל: עקרונות יסודהמשפט החוקתי של מדינ אמנון רובינשטיין וברק מדינה    60
שאלה היא האם תיאוריה הכבילה העצמית מכירה בהגבלות כלשהן על כוחה של הכנסת להגביל עצמה. בהקשר זה    61

מכירה בכבילה עצמית. הדיון בשאלה זו ובמודל הנוסף חורג ממסגרת   manner and formגם התיאוריה המבחינה בין  
 שכן, המודל עליו יתבסס הדיון כאן הוא מודל הסמכות המכוננת. הרשימה 

ולעסקים  עניין 62 למשפט  האקדמי  ה"ש המרכז  לעיל  בעמ'  11  ,  לנשיאה  24,  12,  המשנה  של  דבריו  למשל  ראו   .
רובינשטיין "שלושה תפקידים מרכזיים לכנסת, השלובים זה בזה: האחד, חקיקת חוקים בכובעה כרשות מחוקקת, וכינון 
חוקה בכובעה כרשות מכוננת" בפסקה יג: "נפנה לבחינת הביקורת השיפוטית האפשרית על חקיקת יסוד של הכנסת 

 ות מכוננת, בפרט מקום שעסקינן בתיקון חקיקת יסוד על דרך של הוראת שעה..." בפסקה כה לפסק דינו. בכובעה כרש
. לענין קיומו של מבחן משולב  509, בעמ'  2מדינה "גבולות סמכותה של הכנסת לקבוע הוראות שריון", לעיל ה"ש    63

 .  48, לעיל ה"ש  און- בר לזיהוי הסמכות המכוננת ראו עניין 
. לדיון נרחב על היתרונות והחסרונות של אימוץ  292לפסק דינה של הנשיאה ביניש, בעמ'    11, פס'    שם,  ןאו - בר עניין    64

 . דיון במבחן מהותי לזיהוי חורג ממסגרתה של הרשימה. שםמבחן משולב לזיהוי חוק יסוד ראו 
  353, 341כח   משפטיםהסמכות המכוננת בראי בית־ המשפט העליון״   -בנק המזרחי  קלוד קליין ״בעקבות פסק־הדין 65

 Claude Kein, theorie et pratique du pouvoir constituant (Presse Universitaires  de)תשנ׳׳ז(. וכן  
France, Paris (1996). 

רובינשטיין ומדינה "החוקה של    ;74בעמ'    , 60, לעיל ה"ש  המשפט החוקתי של מדינת ישראלרובינשטיין ומדינה    66
 . 312, בעמ' 12מדינת ישראל", לעיל ה"ש 

,  65הדין המזרחי", לעיל ה"ש  -להבחנה בין סמכות מכוננת מקורית וסמכות מכוננת נגזרת ראו קליין "בעקבות פסק  67
ה"ש    ;347בעמ'   לעיל  ישראל",  במדינת  המכוננת  "הרשות  בעמ'  30קליין  רא54,  כן   ,Yaniv Roznai  ו. 

Amendment Power, Constituent Power, and Popular Sovereignty: Linking Unamendability 
and Amendment Procedures, in THE FOUNDATIONS AND TRADITIONS OF CONSTITUTIONAL 
AMENDMENT 23, 46-48 (Richard Albert, Xenophon Contiades & Alkmene Fotiado eds., Hart 

Publishing, 2017). 



 מדינת הלאום של העם היהודי – יסוד: ישראל -מאמרים על חוק קומנטר                                  , טיוטה מקדימה להערותסוזי נבות                 
 בהוצאת המכון הישראלי לדמוקרטיה                                                                                                                                                            

 
 

במשפט אלא שהשאלה העקרונית על גבולות הסמכות המכוננת של הכנסת, התעוררה וגם נידונה  
הישראלי בספרות ובפסיקה. אבן הפינה הראשונה לעניין זה הונחה בעניין ירדור, שם הוכר, בדעת 

חוקתיים המצויים מעל הדין הפוזיטיבי, והמגנים על ערכיה המכוננים -רוב, כי יש כללים יסודיים על
הדין בעניין לאו"ר, העיר השופט ברק, כי באופן תיאורטי ניתן להביא לביטולו  -בפסק   68של האומה. 

שנים מאוחר יותר, בעניין התנועה למען איכות    69של חוק הסותר את עקרונות היסוד של השיטה. 
יסוד, אשר ישללו את אופייה של  -השלטון ציין הנשיא ברק כי "יש מקום לתפיסה כי חוק או חוק 

מכוח פרשנותה של הכרזת העצמאות כותב    70ישראל כמדינה יהודית או דמוקרטית, אינו חוקתי." 
 אהרן ברק כי:  

הכרזת   של  השני  בחלק  נקבע  שהוא  כפי  המכוננת,  האסיפה  של  סמכותה  "היקף 
העצמאות, צריך להתפרש על רקע שני החלקים האחרים של הכרזת העצמאות. על  
פי גישה זו, סמכותה של הכנסת כאסיפה מכוננת אינה סמכות מוחלטת... הכנסת  

מדינה יהודית,  כרשות מכוננת אינה מוסמכת לבטל את אופיה של מדינת ישראל כ
  71או לבטל את אופיה של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית". 

התיקון   דוקטרינת  העליון,  המשפט  בית  בפסיקת  שהושמעו  השונות  האגב  הערות  שלל  אף  על 
חוקתי טרם התקבלה במשפט הישראלי, למעט בהקשר של דוקטרינת ה"שימוש לרעה -החוקתי הלא

שנתי, בה הוציא בית המשפט העליון "התראת בטלות"  -הדובחוקי יסוד", ביחס לסוגיית התקציב  
   72לחוק יסוד הקובע תקציב דו שנתי בהוראת שעה.

במעמדה כרשות גם  של הכנסת כרשות מכוננת עלתה בספרות כתלויה    כוחהשאלת המגבלות על  
. קלוד קליין כותב כי הסמכות המכוננת של הכנסת, בכל הנוגע לחוקי 73מכוננת "מקורית" או "נגזרת" 

יסוד חדשים, היא סמכות מכוננת מקורית ועל כן, בלתי מוגבלת: "ריבונותה של הסמכות המכוננת  
באה לידי ביטוי גם בכך שאין היא כפופה לשום דרישה של רוב מיוחד כדי לאשר את החוקה שהיא 

נת מקורית ממשיכה להתקיים גם לאחר קבלתם של חוקי־היסוד. עובדה מכינה...  אותה סמכות מכונ
זו מובילה לאנומליה הבאה: הסמכות המכוננת המקורית ממשיכה להתקיים לגבי הנושאים שבהם 
עדיין לא נחקקו חוקי־יסוד, ואילו באותם הנושאים שבהם נחקקו כבר חוקי־היסוד מצתה הכנסת את 

 74. "סמכותה המכוננת המקורית 

ממנה אר למנוע  כדי  בכך  אין  מקורית.  ולא  נגזרת  מכוננת  אסיפה  היא  הכנסת  כי  טוען  בנדור  יאל 
מועצת   – מלכבול עצמה, ובלבד שכבילה זו לא תסתור את קביעותיו של המוסד המשפטי הראשוני  

שמכוחן רכשה את סמכויותיה.  לפיכך ביושבה כרשות המכוננת, היא יכולה לשריין הסדרים   –העם  
  75הכרזת העצמאות.בביסודם, וכפופה לערכי היסוד שנקבעו  חוקתיים

בין הסמכות ליצור חוקי יסוד חדשים -הוא כי סמכותה של הכנסת כאספה מכוננת    ףאהרן ברק סבור א
אינה   –יסוד: ישראל מדינת הלאום של העם היהודי, ובין הסמכות לתקן חוקי יסוד קיימים  -כגון חוק

מוחלטת סמ  .סמכות  אומנם  של היא  העקרונות  באמצעות  מוגבלת  היא  אך  ביותר,  רחבה  כות 
 76"ההיסטוריה והאידיאולוגיה" ו"האני מאמין והחזון" של העם, הקבועים בהכרזת העצמאות. 

התייחס במפורש   . רוזנאי77הצורך בהגבלת הסמכות המכוננת נידונה בהרחבה בכתביו של יניב רוזנאי 
כות המכוננת הנגזרת כבסיס לבחינת ההגבלות סמלאבחנה שבין הסמכות המכוננת המקורית לבין ה

 
 (.  1965)  390– 387, 365(  3, פ"ד יט)ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השישית- ירדור נ' יושב  1/65ע"ב   68
אולם, באותה פרשה סבר השופט ברק כי באותה העת, לאור    .553-554, בעמ'  34, לעיל ה"ש  רלאו"   תנועתעניין    69

המשפט העליון אין על בית המשפט ליטול  -בישראל והפסיקה העקיבה של ביתמשפטיות הנהוגות  -התפיסות החברתיות
 לעצמו סמכות להכריז על בטלותו של חוק הנוגד עקרונות יסוד של השיטה. 

)פורסם    68, בעמ' לפסק דינו של הנשיא ברק  74, פס'  התנועה לאיכות השלטון בישראל נ' הכנסת  6427/02ראו בג"ץ    70
 (. 1996)  29– 28,  15(  5, פ"ד נ)מיטראל נ' הכנסת 4676/94בג"ץ  . ראו גם (11.5.06בנבו, 

 (. 2018)  30, 9יא  חוקיםראו אהרן ברק "מגילת העצמאות והכנסת כאסיפה מכוננת"  71
 .  11יסוד", לעיל ה"ש  יוכן רוזנאי "שימוש לרעה בחוק ;11, לעיל ה"ש המרכז האקדמי למשפט ולעסקיםראו עניין  72
 דיון מקיף בשאלת הסמכות המכוננת חורג ממסגרת הרשימה.   73
 . 357-356, בעמ'  65קליין "בעקבות פסק הדין בנק המזרחי", לעיל ה"ש   74
 .  181, בעמ' 17בנדור "המעמד המשפטי של חוקי יסוד", לעיל ה"ש  75
 .  30, בעמ' 71ברק "מגילת העצמאות והכנסת כרשות מכוננת", לעיל ה"ש   76
77  IMITS OF LHE T —MENDMENTS AONSTITUTIONAL CNCONSTITUTIONAL U ,NAIOZRIV ANY

AMENDMENT POWERS (Oxford University Press, 2017); Yaniv Roznai & Serkan Yolcu, An 
Unconstitutional Constitutional Amendment – The Turkish Perspective: A Comment on the 
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. רוזנאי מציג ספקטרום של סמכויות לתיקון חוקתי ובוחן 78שראוי להטיל על הסמכות לתיקון החוקה 
ה לדמות את האם הסמכות לתיקון החוקה מוגבלת גם באותן שיטות משפט בהן הליך התיקון מנס

למשל באמצעות שילוב של כלים כגון משאלי עם. רוזנאי כותב כי    – הסמכות המכוננת המקורית  
יותר להפעלתה של הסמכות  תיקון החוקה במסגרת הסמכות המכוננת הנגזרת דומה  ככל שהליך 

ות הצדקה כך תהא פח  -הליך תיקון מורכב, הגוזל זמן, המחייב דיון ועוד(    -המכוננת המקורית  )היינו
להטיל עליו מגבלות; ולהיפך. הצורך בהגבלות על כוח השינוי משמעו שתיקונים מסוימים המהווים 

לא ניתן לעשות במסגרת הליך התיקון הרגיל אלא נדרש   –"חוקה חדשה" או "זהות חוקתית חדשה"  
משמעותיים  טוען כי שינויים חוקתיים  , ה Juan Colón Ríos. בגישה דומה נוקט  79הליך מכונן אחר 

דורשים הליך שמנסה לשכפל ולמקסם את ההשתתפות העממית ופתיחות דמוקרטית, הליך הדומה 
בהליך   להתקיים  צריכים  מהותיים  חוקתיים  שינויים  כן,  על  חוקה.  כתיבת  של  להליכים  במהותו 
משתף, המעניק לאזרחים את ההזדמנות להחליט על שינויים כאלה. כך למשל, משאלי עם ואסיפות 

 80וננות  מקלות על הפעלת סמכות מכוננת. מכ

מוגבל.     -נדמה שהמשותף לברק, בנדור ורוזנאי הוא ההכרה בכך שכוחה של הכנסת כרשות מכוננת  
הן ברק והן בנדור מבססים את ההגבלה על הרעיון לפיו הסמכות המכוננת של הכנסת שואבת כוחה 

ה, במגבלות מהותיות בעיקרן, להבדיל  ממועצת העם ומהכרזת העצמאות. אלה שהמדובר, ככל הנרא
ממגבלות על כוח השריון של הכנסת. הדבר עולה בבירור מן הדוגמאות המובאות בכתביהם. למשל,  
כמדינה  ישראל  מדינת  אופייה של  את  לבטל  מוסמכת  אינה  כרשות מכוננת  הכנסת  כי  כותב  ברק 

אלה   היבטים  שני  שכן  ודמוקרטית  והדמוקרטי    –יהודית  ל"היסטוריה ה  –היהודי  הביטוי  ם 
ו"האני מאמין" והחזון שבהכרזת העצמאות".  זאת, מכיר ברק בכוחה של      81והאידיאולוגיה"  עם 

 82הכנסת כרשות מכוננת, למשל, לשנות את שם המדינה. 

מגבלות על כוחה המהותי של הכנסת כסמכות אפשרות להטיל  כאמור, הספרות התייחסה בעיקר ל
 למגבלות על כוח השריון.    - מכוננת ולא למגבלות בעלות אופי "טכני" קרי 

 השריון   כוח מגבלות על   .4

האם כוחה של הכנסת לקבוע הוראת שריון במסגרת חוק יסוד היא בלתי מוגבלת? האם יכולה הכנסת 
או אף לקבוע שאין לשנות הוראות חוק יסוד   90,  80? ברוב של  61לשריין חוק יסוד ברוב העולה על  

חברי   61בהקשר זה ידועה עמדתו של השופט חשין בפרשת בנק המזרחי לפיה רוב של    83זה כלל?
 84: הכנסת אין בו "כבילה" עצמית שהכנסת מטילה על עצמה

או   לשנותו  לבטלו,  יהיה  ניתן  לא  פלוני  יסוד  חוק  כי  לקבוע  הכנסת  היא  "המוסמכת 
- חברי  80או    70מחברי הכנסת? )ואם    80או    70ע בהיקף תחולתו אלא ברוב של  לפגו

 
Turkish Constitutional Court's Headscarf Decision, 10(1) I•CON 175 (2012); Yaniv Roznai, 
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Constitutional Idea, 61(3) AM. J. COMP. L. 657 (2013). 
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 . 46, בעמ' שם 79
80  The Second Dimension of Democracy: The People and Their Ríos, -Joel I. Colón
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CONSTITUTIONALISM- DEMOCRATIC LEGITIMACY AND THE QUESTION OF CONSTITUENT 
POWER (Routledge, 2012). 

התיזה של ברק היא סוג של "התאמה"    .30, בעמ'  71ברק "מגילת העצמאות והכנסת כרשות מכוננת", לעיל ה"ש    81
רעיון ה הישראלי של  בפרשת    ""basic structure  -למודל  בהודו,   Kesavanda Bharati v. State ofשנקבע 

Kerala, AIR 1973 SC 1461 . 
תיקונים חוקתיים התואמים את    -בספרות הרבה בתחום זה קיימת גם הבחנה בין תיקונים חוקתיים בעלי אופי שונה  82

הקיים בחוקה ובהתאם לכך לא ידרשו מידה מיוחדת של  הליך או אישור ותיקונים חוקתיים הגוררים "שבר" בחוקה,  
לה. בתיקונים מן הסוג השני ראוי שההליך לשינוי שכן הם משנים את זכויות האדם, את מבנה החוקה או את הזהות ש

 יהיה מכביד יותר ומערב  גופים רבים יותר. להרחבה ראו:
Richard Albert, Constitutional Amendment and Dismemberment, 43 YALE J. INT'L. L. 1 (2018 ) . 

יסוד: הממשלה. חוקתיותו של  -לחוקחברי כנסת, במסגרת תיקון    70אגב, לאחרונה הכנסת שריינה סעיף ברוב של    83
, שעבר בחודש  2795(, ס"ח תש"ף  8יסוד: הממשלה )תיקון מס'  -מהלך זה טרם נבחנה בבית המשפט העליון. ראו חוק

ח"כים. נכון למועד כתיבת   70ועוסק בממשלת חילופין. התיקון כולל סעיף המשריין את התיקון ברוב של    2020מאי  
 קון לחוק היסוד תלויה ועמדת בפני בג"ץ.   שורות אלה, עתירה כנגר התי

 . 540, בעמ' 44, לעיל ה"ש  בנק המזרחיהשופט חשין בעניין  84
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?(. הרשאית היא הכנסת לכבול את סמכותה שלה ולשריין  100או   90מדוע לא   -כנסת  
כך חוק יסוד? לדעת עמיתיי, הנשיא שמגר והנשיא ברק, רשאית היא הכנסת כך לחוקק. 

שריין חוק, ואם תעבור ותחקוק תחרוג  לפי השקפתי שלי, הכנסת לא קנתה סמכות כך ל
כנסת לשינויו של חוק, תחצה  - חברי  62מסמכותה....דרישה כי תעמיד הכנסת לרוב בן  

 85אין בכוחה של הכנסת לילך".  61-הדרישה את גבול המותר. מעבר לגבול ה

ה על  אולם גישתו זו, לפיה אין בכוחה של הכנסת לכבול את סמכותה ולשריין חוקי יסוד ברוב העול
 , לא חזרה בפסיקה המאוחרת. 61

שלפי המודל החוקתי המתקיים כיום בישראל ראוי להימנע משריון חוקתי הגובר על    טוענת   וייל 
המוחלט.   הרוב  בו    לשיטתה,דרישת  נמצאים  שאנו  "ריבונות כ המודל  למודל  יותר  דומה  יום 

ן של רוב מוחלט עשוי להיות המחוקק" מאשר למודל "ריבונות העם", ולכן שריון חוקתי גדול משריו
  86לא דמוקרטי. 

אפשרות שכן מיוחס הגדול מרוב חברי כנסת,  גישה אחרת מכירה באפשרות לשריין חוק יסוד ברוב
בגישה זו תמך קלינגהופר,   87מעניקה כח ממשי למיעוט, ובמקרים מסויימים אף כוחו בדמות וטו. זו  

  88החוקתיות ברוב של שני שלישים מכל חברי הכנסת. שהציע לשריין את זכויות היסוד  

חברי   61-ברוב הגבוה מאו הסדרים  יסוד המשריינים עקרונות  -מספר חוקי  בפועל קיימים בישראל
)א( בחוק המתקן  7. סעיף  2020משנת    ( 8יסוד: הממשלה )תיקון מס'  -חוקהוא    כנסת. דוגמא לכך 

עצמו אלא ברוב של שבעים חברי    7וסעיף    6עד    4  , 2(,  2) -( ו1)1קובע כי אין לשנות את סעיפים  
הסעיף  ,היסוד -יש לציין כי בהצעה המקורית לתיקון חוק 89כנסת, רוב זה דרוש בשלושת הקריאות. 

יסוד: הכנסת קובע שאין לשנות  -לחוק  45סעיף  גם    90כלל שריון של שבעים וחמישה חברי כנסת. 
זאת ועוד. בחוקי היסוד קיימת תופעה של "שריון   91חברי כנסת.  80, אלא ברוב של  44את סעיף  

שר  פהוראות חוקתיות הקובעות שריון אך הן עצמן אינן משוריינות. מבנה אנומלי זה מא  –כפול"  
 92סעיף השריון.עצם , על ידי הסרת בלא לקיים אותה להתגבר על הוראת השריון

שאלת "הליך ההפעלה" של  ל  גםהספק קיים לא רק לגבי שאלת הרוב הנדרש במסגרת השריון, אלא  
לצורך קבלת פסקת ש  הסמכות לשריין חוקי לזה הקבוע בפסקת יסוד. האם  רוב הזהה  ריון נדרש 

 .  6193השריון עצמה?, או שמא רוב רגיל ומזדמן של הכנסת יכול לשריין חוק יסוד ברוב מיוחד של ?

כשהוצע לשריין את   , חוקה, חוק ומשפט, עמד על קושי זה ברוך אזניה יו"ר ועדת  1958בשנת  כבר  
חברי    80שאי אפשר לקבוע שריון של  הוא טען    .חברי כנסת  80ברוב של    יסוד: הכנסת-הסדרים בחוק

דורש רוב   4לבסוף השריון שנקבע לסעיף  94כנסת.-חברי 80כנסת אם לא יצביעו בעד החוק לפחות 
יסוד: חופש העיסוק משוריין  -. חוק95חברי כנסת.  96, והחוק עבר ברוב של  80ולא רוב של    61של  

 
 .  542, בעמ' שם 85
,  449י    משפט וממשלרבקה וויל "הנשאל את פי העם? על הקשר בין הליכי אימוצה של חוקה לבין הליכי תיקונה"    86

 )תשס"ז(.  455
 )תשס"ח(.   252,  217(  2לח) משפטיםיגאל מרזל "המעמד החוקתי של האופוזיציה הפרלמנטרית"  87
 (.  1993יר עורך,  )יצחק זמ 144 ספר קלינגהופר על המשפט הציבורי י' ה' קלינגהופר 88
 . 2795ס"ח תש"ף  (, 8יסוד: הממשלה )תיקון מס' -חוק 89
 .  840התש"ף  והוראת שעה(, ה"ח  9יסוד: הממשלה )תיקון מס' -הצעת חוק 90
א. גם  45א לחוק יסוד: הכנסת העוסק בהארכת כהונתה של הכנסת ואת ס'  9ס'  יסוד: הכנסת. ראו גם  -לחוק  45ס'    91

 חברי כנסת.  80במסגרת זו קיים שיריון ברוב של  
ת  פסקת נוקשות בזו הלשון: "אין לשנות את הוראו  7יסוד: ירושלים בירת ישראל, הקובע בסעיף  -ראו למשל את חוק  92

יסוד  -יסוד שנתקבל ברוב של שמונים חברי הכנסת; אין לשנות את הוראות סעיף זה אלא בחוק-אלא בחוק  6סעיף  
חברי כנסת, שהרי די ברוב של  80ברוב של   6בפועל, אין משמעות לשריון של סעיף    .שהתקבל ברוב של חברי הכנסת"

 .  6, ועימו השריון לסעיף 7כדי "למחוק" את סעיף   61
וכולל   23ה, למשל, בעת חקיקתם של חוקי היסוד בדבר זכויות האדם. חוק יסוד חופש העיסוק נחקק ברוב של כך הי 93

 כדי לשנותו.   61פסקת יצבות הדורשת רוב של  
 . 80בעמ'  , 27גביזון "המהפכה החוקתית", לעיל ה"ש  94
יסוד: כבוד האדם וחירותו  -. גביזון מתארת כי הנושא הועלה שוב כאשר עלתה שנית ההצעה לשריין את חוקשם  95

. גם חברי הכנסת שתמכו בשריון הסבירו שיש בעיה של ממש שמספר קטן של חברי כנסת משריין חוק   1993בשנת  
 . 101, בעמ'  שם. ראו 61ודורש לשינויו רוב של  

http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2795.pdf
http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2795.pdf
http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2795.pdf
https://www.nevo.co.il/Law_word/law16/knesset-840.pdf
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חברי כנסת )החוק המקורי משנת   23ברוב של    תקבל, התקבל אמנם בלא מתנגדים, אך ה61ברוב של  
1992 .)96  

כנסת ישריין חוק יסוד ברוב מיוחד, אמור להיפתר    הכשל הנובע מן האפשרות שרוב רגיל של חברי 
עם קבלתו של חוק יסוד: החקיקה. אולם, כל עוד חוק היסוד לא עבר, עלול להיווצר מצב בו יהיו 

חברי כנסת ספורים, שיצביעו בעד קבלת שריונו של חוק יסוד מפני   יסוד   נוכחים בהצבעה על חוק 
חברי   120ברי כנסת, )לרבות, עקרונית, גם ברוב של  שינוי בעתיד ברוב מיוחס ובלתי מוגבל של ח

הכנסת  יסוד: החקיקה הרי ש-דרו של חוקעבשל הי  עולה כי  מדבריה של הנשיאה ביניש    97כנסת(. 
 מוסמכת לחוקק חוק יסוד בכל רוב שהוא:

"חסר בולט במשטרנו החוקתי קיים בכל הנוגע לאופן חקיקת חוקי יסוד... ניתן לחוקק  
אלא אם הם משוריינים בשריון    –בכל רוב בכנסת; וניתן לשנות חוקי יסוד  חוקי יסוד  

 . 98בכל רוב, ובלבד שהחוק המשנה הוא חוק יסוד"  –מיוחד 

אולם לא ברור מדבריה של השניאה ביניש האם היעדרו של חוק יסוד: החקיקה מלמד גם שניתן 
ברק לשריין את חוק היסוד בכל רוב שהוא אולי אף ללא קשר לרוב שקיבל את הוראת השיריון.  

 שאין לקשור בין הוראת השריון עצמה לבין הרוב הנדרש לקבלתה:  , אגב,מדינה סבור

נה כי ההכרה בתוקפו של כלל הכרעה על־רובי כלשהו צריכה להיות מותנית "אין לקבל גם את הטע
בכך שההחלטה בדבר החלתו של כלל זה התקבלה באותו רוב מיוחס הנדרש על־פי כלל ההכרעה. 
תוכנו של כלל ההכרעה הראוי הוא עניין אחד ואופן הקביעה שלו הוא עניין אחר. כך, למשל, אם 

כלל הכרעה על־רובי כלשהו בעניין מסוים, אין זה ברור מהי   אוי לקבוערוב חברי־הכנסת סבורים כי ר
ההצדקה להקנות כוח וטו בעניין למיעוט המתנגד להחלת כלל ההכרעה העל־רובי שהרוב תומך בו. 
דרישה לתמיכה של רוב מיוחס בקביעת הוראת שריון מבטאת העדפה של הכרעה על־פי רוב רגיל  

 99של עמדה ערכית מסוימת, באשר לכלל ההכרעה הראוי. ובכך יש, כאמור, משום כפייה 
 

מדינה טוען כי הפעלת סמכות הכבילה העצמית של הרשות המכוננת חייבת להיעשות באופן המבטא 
הציבור.  רצון  את    100את  לסכל  הנציגים  מן  למנוע  הרצון  הוא  הגישה  בבסיס  העומד  הרציונל 

הו "כלל ההכרעה" שיקבע כיצד מתקבלות העדפותיהם של הבוחרים. לפיכך יש להכריע בשאלה מ
ההחלטות החברתיות בדבר הוראות השריון. לגישתו של מדינה, "יש לעשות כן באמצעות פנייה אל  

הציבורית".  הכנסת    101המוסכמה  אינה  מוסמכת  לשיטתו,  זו  סמכות  אך  חוקתיות,  הוראות  לקבוע 
ואף ברוב מיוחס. אך לא מדובר  ת עצמה בעניינים משטריים  אבלתי מוגבלת. הכנסת רשאית לכבול  

שריון   לדעתו,  ספציפיות.  חברתיות  הכרעות  לשריין  הכנסת  של  מוגבלת  הבלתי  בכוחה  בהכרה 
משטריות.  למוסכמות  בניגוד  רחבה,  בהסכמה  להיעשות  חייב  שכאלה  חברתיות    102מוסכמות 

 . מסקנתו היא כי קיימות מגבלות על סמכותה המכוננת של הכנסת לקבוע הוראות שריון

נראה כי קיימת נכונות להגביל את סמכות הכבילה העצמית של הכנסת, כך שחקיקת חוק שכותרתו  
גם הנשיא שמגר, שדגל    103א תהווה תנאי מספיק להכרה בתוקפה של הוראת שריון. ליסוד"  -"חוק

מוגבלת.  בלתי  איננה  הכבילה  "]סמכות[  כי  ציין  הכנסת,  הבלתי מוגבלת" של  "הריבונות  בגישת 
  104הדעת נותנת כי לכבילת בית המחוקקים יהיו גבולות". 

הגישה העולה מדבריהם של בנדור ומדינה היא שכוחה של הכנסת לשריין הוראות בחוקי יסוד, ראוי  
שיהיה מוגבל ל"הכרעות משטריות" או "הסדרים חוקתיים ביסודם", אלא שמושגים אלה, במיוחד  

כי קיים קושי לעניין השריון החוקתי ועמומים במיוחד. רבקה    -בקונטקסט הישראלי וייל מציינת 

 
 )התשנ"ב(.   3393,  125ד"כ   96
 .  . 182, בעמ'  5דותן "חוקה למדינת ישראל?", לעיל ה"ש   97
 .  298לפסק דינה של הנשיאה ביניש, בעמ'   20, פס' 48, לעיל ה"ש  און- בר עניין  98
 . 522-521, בעמ' 2מדינה "גבולות סמכותה של הכנסת לקבוע הוראות שריון", לעיל ה"ש   99

 .  519, בעמ' שם 100
 .  522, בעמ' שם 101
 .  526, בעמ' שם 102
 .  343, בעמ' 12רובינשטיין ומדינה "החוקה של מדינת ישראל", לעיל ה"ש  103
 . 293, בעמ' 44, לעיל ה"ש  בנק המזרחיהנשיא שמגר בעניין  104
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לגישתה, המצב הראוי הוא כאשר המחוקק מחוקק הוראות כבילה    105ה אינו משקף את דעת העם. כשז
והחלטית   עמוקה  רחבה,  תמיכה  משקפת  וזו  המחוקקים,  בית  של  מיוחס  רוב  בתמיכת   עצמית 

 -.broad, deep and decisive106 

חוק היסוד מפני  שבחוק יסוד: ישראל מדינת הלאום של העם היהודי משריינת את   נוקשותפסקת ה
שנכתבה במסגרתו של חוק יסוד חדש לחלוטין.   נוקשות . זוהי פסקת  61שינוי, בחוק יסוד וברוב של  

 של חוק יסוד: חופש העיסוק למשל. עמיחי כהן כותב כי:  משריונוזה שונה במהותו  ששריוןאלא 

פופוליסטיים.  "גם צורת החקיקה של חוק הלאום הייתה אופיינית לתנועות ומשטרים  
מכר פוליטי ארוך הצליחו תומכי החוק  -גדול. לאחר סחר-החוק עבר בתמיכת רוב לא

נגדו כאיש   בו, והאופוזיציה התייצבה  לתמיכה  לגייס בקושי את חברי הקואליציה 
-היסוד של זכויות האדם, לא היה שיתוף-כלומר, בחקיקת חוק הלאום, בניגוד לחוקי

יה וניסיון ליצור חוק שיבטא את זהותם של כלל אזרחי  פעולה בין קואליציה לאופוזיצ
המדינה. היה בו בחוק לא רק "אצבע בעין" כלפי הציבור הערבי, אלא גם "אצבע  
יכולים   "אנו  החוק,  של  מעצביו  אמרו  כמו  לכם,"  "הנה  האופוזיציה.  כלפי  בעין" 

 107להשיג  רוב של שישים ואחד חברי כנסת, וברוב הזה נעשה כל מה שבא לנו." 

כל   , לכאורה, אין ולפיכךמפעילה הכנסת את סמכותה המכוננת "המקורית"  שאלה היא האם בכך  
. חברי כנסת  61מפני שינוי ברוב של    מניעה בקביעתה של פסקת נוקשות המשריינת את חוק היסוד

קלוד קליין, רואה בעצם חקיקתו של חוק יסוד חדש שלא היה קיים קודם, הפעלתה של הסמכות 
  108בלתי מוגבלת(.  -לשיטתו -המקורית )ולפיכך המכוננת

עם זאת, כיום, לא בטוח שניתן לדבר על סמכות מכוננת "מקורית" במונחים של קלוד קליין. סמכות 
יסוד: הכנסת, ומופעלת בתוך  -הכנסת כיום נובעת ממסמכי היסוד של המדינה, מחוק מהעבר, מחוק

סדר חוקתי קיים. גם אם "סדר" זה לא לגמרי ברור, נדמה שקשה לראות בכנסת כיום כבעלת סמכות 
 מכוננת "מקורית", בלתי מוגבלת, כל אימת שהיא מחוקקת חוק יסוד "חדש".  

ת הקיימות בלתי מוגבלת. בדומה למגבלו  סמכות המכוננת, בכל הנוגע לשריון, איננה אני סבורה כי ה
ראוי   כך  הכנסת,  "המהותית" של  המכוננת  סמכותה  גםעל  ה"פורמלית" של    להתייחס  לסמכותה 

אולי אפילו "מקל וחומר". לכאורה, התערבות שיפוטית בטענה של פגם הכנסת לשריין חוקי יסוד.  
ק קלה יותר מאשר התערבות שיפוטית בחו    -חריגה    נוקשותכגון פסקת    -   שהוא "פורמלי" במהותו

לפסיקה  109יסוד, בטענה מהותית המתייחסת להסדרים שלו  אולי אחד ההסברים האפשריים  זהו   .
הדיון עסק בעיקרו בשאלה פורמלית. שאלת   שם  בעניין בר און והמרכז האקדמי למשפט ועסקים

הה של  יסוד  יקפה  בעקרונות  הפוגע  יסוד  חוק  על  השיפוטית  בפסיקה הוכרעה  טרם    – ביקורת 
 110. הישראלית

איננה   -הגישה הראויה לדעתי היא כי הסמכות המכוננת ובמסגרתה הסמכות לכבילה עצמית  כאמור,  
בלתי מוגבלת. הרעיון שלפיו סמכות הכנסת בכוננה חוקי יסוד ובתיקונם תהא בלתי מוגבלת אינו  

אינו מתאים לשיטת המשטר החוקתית שלנו. שאלת גבולות הסמכות המכוננת חייבת להיות ראוי ו
מושפעת משאלת הקושי או הקלות היחסית של הליך השריון והתיקון של החוקה ובזהות השחקנים 

ככל שהליך חקיקת נורמות חוקתיות מצוי בידי אותו    111והשינוי החוקתי.  השריון המעורבים בהליך  

 
 .  522, בעמ' 19וויל "עשרים שנה לבנק המזרחי", לעיל ה"ש   105
 . שם 106
לא  107 חוקתי  "תיקון  כהן  פופולי-עמיחי  פוליטיקה  של  בעידן  רוזנאי    –סטית  חוקתי  יניב  של  ספרו  בעקבות 

UNCONSTITUTIONAL"  CONSTITUTIONAL AMENDMENTS  וממשל  14-15,  1כא    משפט 
 )תש"ף(.  

 . 357, בעמ' 65הדין המזרחי", לעיל ה"ש -קליין "בעקבות פסק 108
הנושא של ביקורת שיפוטית פורמלית או מהותית חורג ממסגרתה של הרשימה. בהקשר זה ראו למשל: איתי בר    109

סמי לקראת מודל  יחדיו?  הילכו שניים  הליכית:  וביקורת שיפוטית  תוכנית  "ביקורת שיפוטית  פרוצדורלי -סימן טוב 
טוב, אהרן ברק ושחר  - סימן-ן אזולאי, איתי בראילן ונבו; קר-)הוצאת אוניברסיטת בר 299ספר דורית ביניש בישראל" 

עורכים,    Ittai Bar-Siman-Tov, Semiprocedural Judicial Review, 6(3)(;2018ליפשיץ, 
LEGISPRUDENCE 271 (2012). 

יסוד: ישראל מדינת הלאום של העם היהודי, הוגשו מספר עתירות, כולן מבוססות על טענות מהותיות.  -כנגד חוק  110
 נכון לכתיבת שורות אלה, הדיון בעתירות תלוי ועומד.  

קיבלה חיזוק בעקיפין לאחרונה בהחלטה של בית הדין  , גישה זו, שנידונה במאמריו של יניב רוזנאי וריצ'רד אלברט 111
בסלובקיה. בהתאם לפסק הדין, ככל שהמערכת הפוליטית מאפשרת לסמכות המכוננת המקורית )קרי: העם ,  החוקתי  

באמצעות משאל עם( להיות מעורבת בהליך תיקון החוקה, כך על בית משפט חוקתי להימנע מהתערבות, בעוד שאם  
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אורגן שלו ניתנת סמכות החקיקה הרגילה, והליך החקיקה אינו יותר מאתגר מאשר חקיקה רגילה, 
צריכה להיות נכונות רבה יותר לקבל הגבלה על כוח השריון ועימה אף ביקורת שיפוטית על תיקוני  

התיקו  הליך  בהן  מדינות  לעומת  זאת  באופן חקיקה.  ודליברטיבי  כוללני  מורכב,  הוא  החוקתי  ן 
שמבקש להבטיח כי מתקיימת הבחנה בין הפוליטיקה היומיומית שבה שולטים האינטרסים הצרים 

  112וקצרי הטווח ובין הפוליטיקה החוקתית.

 

 תורת "השימוש לרעה" בכוח השיריון  •
 

חוקי יסוד ניתן למצוא במסגרת בקביעת פסקאות יציבות לביסוס לצורך בהגבלת כוחה של הכנסת  
. בפרשת המרכז האקדמי למשפט ועסקים כותב  113התיאוריה של השימוש לרעה בסמכות המכוננת 

   :רובינשטיין כיהמשנה לנשיאה 
 

לרעה בסמכות המכוננת כשלעצמה..." הרשות   יכול שהיא שימוש  לרעה  "השימוש 
המכוננת אינה פטורה מכללי היסוד של המרקם החוקתי וכמו כל כוח שלטוני, צריכה  
להפעיל את סמכותה "בתום לב ומשיקולים ענייניים, ובשם התכלית שבעטיה ניתנה  

ב בטכסט חוקתי, נסוג הצורך  הסמכות"....  במקום שמזוהה שימוש לרעה בכוח הרו
 114הפוליטי מפני 'הליבה החוקתית' ו'קדושתה', חשיבותה המשפטית והערכית." 

 
המידה המסווגת את הוראות הכבילה בהתאם לעוצמת החשש מפני   ברק מדינה מציע במאמרו אמת־

הרשות    שימוש של  בכבילה  מדובר  כאשר  לשיטתו,  הכרעה.  כללי  לקבוע  הכנסת  בסמכות  לרעה 
קוו כלשהו, אין הכנסת יכולה ליהנות מתוקפו של השריון מבלי להוכיח -וננת את עצמה לסטטוסהמכ

קיימת הצדקה מובהקת להחלתה, כי חברי הכנסת  לשיטתו  שהרי    115כי  להניח  ניתן  במקרים אלה 
יושפעו במידה כזו או אחרת מעניינים אישיים. מדינה מציע לקבוע כי היקף הביקורת השיפוטית על  

עניין אמת    116השימוש בסמכות השריון צריך להתבסס על בחינת תכלית קביעתה של הוראת השריון. 
המידה לפיה יש לבחון את הוראת השריון, לגישתו של מדינה יש לקחת בחשבון את המניע של הרוב 

על שריון  כללי  לשלול  -לקבל  השאיפה  להיות  עשוי  שכזה  כלל  לקביעת  המניע  לעיתים  רוביים. 
- מסויימת בחברה להשתתף בהכרעה. הדוגמא שמביא מדינה מעניינת במיוחד ביחס לחוקמקבוצה 

יסוד: ישראל מדינת הלאום של העם היהודי, ומתייחסת לחברה הערבית. לשיטתו של מדינה במקרים 
הכנסת המייצגים את   כאלה דרישת הרוב המיוחס נועדה להסוות דרישה לרוב )רגיל( בקרב חברי

  117המגזר היהודי. 

 
יהיה המשפט  שבית  ראוי  הנגזרת,  המכוננת  הסמכות  ידי  על  מתקבל  החוקתי  ביקורת   התיקון  של  למהלך  יותר  נכון 

 שיפוטית. ראו:
Tomáš  Ľalík, The Slovak Constitutional Court on Unconstitutional Constitutional 
Amendment (PL .ÚS 21/2014) (case note), 16 EU.CONST. 1, 11   (.2020 )  

112  Roznai  48-46, בעמ'  78, לעיל ה"ש;  Roznai  סוזי נבות ויניב רוזנאי "על הסמכות    זה  בהקשר  השוו.  77, לעיל ה"ש
 ,IL Blog-S-ICON (4.11.2018;)From Suzie Navot & Yaniv Roznai "יסוד-לביקורת שיפוטית על חוקי

 L. J. .URE, 21(3) Constitutional Principles to the Misuse of Constituent Power in Israel-Supra
REFORM 403 (2019). 

113 Navot & Roznai ,11יסוד", לעיל ה"ש   ירוזנאי "שימוש לרעה בחוק . כן ראו שם . 
 . 27, בעמ' 11, לעיל ה"ש המרכז האקדמי למשפט ועסקיםרובינשטיין בעניין   המשנה לנשיאה 114
או בעיגון של הכרעה חברתית, החשש מפני    במקרים בהם מדובר בקביעה של כלל הכרעה על־רובימדינה כותב כי    115

שימוש־לרעה בכוח הכבילה של הכנסת אינו ממשי. לעומת זאת, כאשר מדובר בכבילה לסטטוס־קוו מסוים, הכנסת לא 
יכולה ליהנות מחזקה בדבר תקינות פעולתה. מדינה משווה לביקורת השיפוטית על פעולתה של הכנסת כ״מחוקקת 

ש במצבים  המדובר  מימון לעצמה״.  גובה  כהונתם,  תקופת  שכרם,  קביעת  דוגמת  אישי,  עניין  לחברי־הכנסת  בהם 
המפלגות וכדומה. אלה הם מקרים שבהם החשש משימוש־לרעה בסמכותה של הכנסת ניכר במיוחד והחשש הוא, כי 

.  ידונות הכרעותיהם של חברי־הכנסת תשקפנה בעיקר את האינטרס האישי שלהם ולא את עמדתם העקרונית בסוגיות הנ
   ;530-531, בעמ'  2מדינה "גבולות סמכותה של הכנסת לקבוע הוראות שריון", לעיל ה"ש  ראו: 

 .   345, בעמ' 12אמנון ומדינה "החוקה של מדינת ישראל", לעיל ה"ש   116
 .   537בעמ'  ,2מדינה "גבולות סמכותה של הכנסת לקבוע הוראות שריון", לעיל ה"ש   117
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און  -מכות המכוננת עלתה גם בפסיקה. הנשיאה ביניש בפרשת ברס הטענה בדבר שימוש לרעה ב
ות המכוננת. לדבריה, סמכהתייחסה לחקיקת חוק יסוד בהוראת שעה כאפשרות ל"שימוש לרעה" ב

 . 118ייתכן כי חקיקת חוק יסוד כהוראת שעה עלולה לעלות כדי "שימוש לרעה" בכותרת "חוק יסוד" 

גישה דומה מציג יניב רוזנאי, לפיה, מי שאוחז בסמכות לתקן את החוקה, כמו כל מוסד שלטוני, 
לב   בתום  לפעול  הbona fides  -חייב  שכתב  כפי  לנשיאה,  המרכז  נרובי  משנה  בפרשת  שטיין 

חובת תום הלב חלה גם כאשר אין פסקאות נצחיות מפורשות. זוהי הגבלה משתמעת    119האקדמי.
  120עיון החוקתיות שמשמעו הגבלה על כח המשטר.שנובעת מעצם ר

 
גם דיויד לנדאו סבור כי כאשר סמכות התיקון החוקתי מופעלת כמכשיר של הממשל, ללא ערוב של  

עם החלטות חוקתיות יסודיות,   של ערוב אינטרסים ממשליים  הגופים והליכים אחרים, וקיימת סכנ
   121כות לתיקון החוקה עושה בה שימוש לרעה, דבר המצדיק התערבות שיפוטית. סמאזי מי שנושא ב

 
סוגיית ה"מניע" לחקיקתה של פסקת יציבות מעניינת. האם המניע כשלעצמו לחקיקתה של הוראת 

 יקה נכון להיום היא כי:  הגישה בפס ?שריון יכול  להגיע לכדי "שימוש לרעה בסמכות המחוקקת"
עשויים כשלעצמם   –אף אם ניתן לטעון שאינם ראויים    –"ספק רב אם מניעים לחקיקת חוק יסוד  

התנועה למען איכות השלטון    5160/99בג"ץ  להוות פגם משפטי המהווה עילה לביקורת שיפוטית" )
 . 122(" 1999)  96,  92(  4) בישראל נ' ועדת החוקה, חוק ומשפט, פ"ד נג

 
טרם פותחה דיה וראויה    -חוקי יסוד   לשריוןנדמה שתורת "השימוש לרעה", ככל שהיא מתייחסת  

התחקות אחר המניע של חקיקת פסקת   -בנסיבות מסוימות    -תחייב  ש   יכולתורה זו  לדיון מקיף יותר.  
, חוקתי מינורי יחסי  שריון . יתכן והתיאוריה של השימוש לרעה בפועל תאפשר גם בחינה של  שריון
אפקט "זה    לשריוןעלול להיות  ם שנעשו,  , אלא שיחד עם תיקונים אחרי61ברוב של    שריוןכגון  

אלה    -   כאמור .  123של פגיעה קשה בערכי יסוד, במסגרת הכלל של "כמות עושה איכות"   ",מצטבר
 החוקתי.  השריוןמחשבות ראשונות בלבד המחייבות פיתוח מקיף של תורת 

יסוד. בהמשך  אני סבורה שלא רק השימוש בכותרת חוק יסוד יכולה לעלות לכדי שימוש לרעה בחוק  
ישיר לגישה המתפתחת בעולם, גם קביעתה של פסקת יציבות גבוהה במיוחד, המנותקת למשל מן  
הרוב שקיבל את החוק בפועל, תוך ניצול כוחו של רוב קואליציוני רגיל, בהליך חקיקה מזורז ובלא 

קרה מיוחד  חורג", מ  שריון דיון ציבורי, יכולה לעלות לכדי שימוש לרעה בכוח השירון ותהווה "
גם מהות ההסדר שאותו מבקשים לשריין   124. להפעלתה של תורת השימוש לרעה בסמכות המכוננת

 . והאם מתאים לשריון גבוה במיוחד מחייבת התייחסות, כמו גם לנסיבות הכלליות סביב השריון

 

 
- חוקבהקשר זה מעניין לציין את    .301בעמ'    , לפסק דינה של הנשיאה ביניש  24, פס'  48ה"ש  , לעיל  און- בר עניין    118

ר לא עובר תקציב מדינה. אש שנועד לשנות את היום הקובע לפיזור הכנסת כ  הוראת שעה(  –   50סוד: הכנסת )תיקון מס'  י
התיקון   (.2845  תש"ף  יסוד: משק המדינה. )ס"ח  -יסוד: הכנסת והן את חוק  -מתקן בהוראת שעה הן את חוק  50תיקון  

. לא נערך כלל דיון ציבורי במשמעות 2020הוא פרי ויכוח קואליציוני בין השותפות ב"ממשלת חילופין" שהוקמה בשנת  
המהותית של התיקון, הדוחה בארבעה חודשים את השימוש באחד שני אמצעי הפיקוח המרכזיים שיש לכנסת כלפי 

 כנסת בעקבות אי קבלת תקציב.  פיזור ה -הממשלה
 .  27, פס' ל' לפסק דינו של המשנה לנשיאה רובינשטיין, בעמ'  11, לעיל ה"ש  למשפט ועסקיםהמרכז האקדמי  עניין  119
 . 28בעמ'  , 11", לעיל ה"ש שימוש לרעה בחוקי יסוד"רוזנאי,   120
121 Landau   52, לעיל ה"ש.   
 . 295לפסק דינה של הנשיאה ביניש, בעמ'    17פסקה   ,48לעיל ה"ש   ,און- בר  עניין 122
רוזנאי מציע לשקול במקרים אלה את השינויים הכמותיים בעקרונות החוקתיים הבסיסיים כדי לבחון את ההשפעה    123

ה"איכותית" עליהם. במילים אחרות, למרות שהתיקון החוקתי שנבחן באותו רגע הוא כשלעצמו פוגע במידה מועטה 
ד, הרי שיחד יחד עם תיקונים חוקתיים קודמים, ניתן יהיה לראות בו משום "הקש ששבר את גב החוקה." בעקרונות היסו

 נדמה שגם פסקת שריון יכולה להיכלל במסגרת זו. ראו: 
Yaniv Roznai ,The Straw that Broke the Constitution’s Back  ?Qualitative Quantity in Judicial 
Review of Constitutional Amendments ,in COLOMBIAN CONSTITUTIONAL COURT IN 
A COMPARATIVE PERSPECTIVE (forthcoming  2021(;Yaniv  Roznai  &  Tamar  Hostovsky 
Brandes,  Constitutional  Unamendability  in  the  Age  of  Populism,  JOURNAL OF L. & ETHICS 
HUM. RTS. (forthcoming).  

 .  112, לעיל ה"ש  Navot & Roznaiהשוו:  124

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%205160/99&Pvol=נג
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%205160/99&Pvol=נג
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 סיכום

יסוד:  -בחוק  השריוןמטרתו של  נראה שמתנגדים.    55כנגד    62עבר ברוב של    "הלאום"יסוד  -חוק
 הלאום, כפולה: 

 
o  המבטיח שיהיה קשה יותר לשנות את חוק היסוד, לאחר    –  שיריון פונקציונלי

 חקיקתו.
o על אף שמו, חוק היסוד לא רק עוסק בלאום.   –  אקספרסיבי  -שריון הצהרתי

הוא עוסק במהותה של מדינת ישראל, בערכי היסוד שלה, בתעודת הזהות שלה  
יסוד.    חוק  במסגרת  להיכלל  וראויים  חשובים  מהסדרים  חלק  ובמאפייניה.  

מתמודד  ,  משמיט כל אזכור לאופייה הדמוקרטי של ישראלאולם, חוק היסוד  
במשו הערכים  אחד  עם  המוכרת  רק  הנוסחה  את  בספק  מעמיד  ולכן  ואה, 

זכויות   והמקובלת של "יהודית והדמוקרטית" שמופיעה בחוקי היסוד בדבר 
יסוד הלאום לא כולל  -יסוד: כבוד האדם וחירותו. חוק-האדם, ובמיוחד בחוק

לשוויון,   בנוגע  אמירה  רק    והשריוןכל  לא  העליון  מעמדו  את  בעצם  מבטא 
כבוד האדם וחירותו, שאינו    :יסוד-כחוק יסוד, אלא במיוחד באופן יחסי לחוק

 משוריין. 
 

 ם אם כי הגישה לפיה ניתן לבחון את המניעים לחקיקת חוק יסוד לא נדחתה במפורש בפסיקה, קיי
היסוד: ישראל  -בהצעת חוק  לגביה כאמור, "ספק רב". בהקשר זה ראוי לציין כי במסגרת הדיונים

היא להפר את האיזון החוקתי   השריוןמדינת הלאום של העם היהודי, עלתה הטענה לפיה מטרת  
 הקיים. ראו למשל דבריה של ח"כ מיכל רוזין בעת ההצבעה על החוק בקריאה השנייה והשלישית: 

 
הכנסת בגין, והם ואני חושבת שעמדת על כך מאוד יפה, חבר    –"והמטרה העיקרית פה של החוק  

היא לנסות לתת קונטרה, אני לא רוצה להגיד אפילו איזון; לנסות להילחם   –אמרו את זה שוב ושוב  
ניתן להפר אותו    – יסוד: כבוד האדם וחירותו. שצריך להגיד פה בצורה ברורה: החוק ההוא  -בחוק

הוא חוק שדורש רוב   בכל רגע, ברוב של שני חברי כנסת; לעומת זאת, החוק שאנחנו היום מחוקקים
איזון שלאורך    61-משוריין, למעלה מ היא לנסות להפר את אותו  והמטרה העיקרית  חברי כנסת, 

 . 125השנים קיים בשוויון מול היותנו מדינת העם היהודי" 

התיזה המוצגת כאן, לפיה קיימת אפשרות ל"שריון חורג" כחלק מתורת השימוש לרעה בסמכות, 
נוקשות נועדה לאפשר לבית המשפט העליון להגביל את כוחה של הכנסת, בכל הנוגע לקביעת פסקת  

כל עוד לא נקבעו "כללי ההסדרה" בחוק יסוד: החקיקה, הכנסת חריגה בנסיבותיה.     בחוק יסוד שהיא 
בחוקי היסוד. אולם כאמור, סמכות זו    שריוןמכת במסגרת סמכותה המכוננת, לקבוע פסקאות   מוס

סוג חוק היסוד שאותו  לראוי שיתייחס    השריון המבחן לבחינת "השימוש לרעה" בהוראת  מוגבלת.  
האם למשל,    –   החוקתי  נסיבות השריוןלאו גבוה מזה(,    61מהות השריון )רוב של  למבקשים לשריין,  

המופעל באופן מידי על מנת לשנות את    126בתיקון אד הוק, המאופיין בפוליטיקה יומיומית   מדובר
  . 127כללי המשחר שלא מאחורי מסך של בערות 

רוב של   יסוד: הלאום דורש  כנסת.   61השריון בחוק  זו  חברי  רוב  לא נחשבת ,  הלכשעצמ  דרישת 
של חוק היסוד ועל אף   במצב החוקתי בישראל. על אף הנסיבות הבעייתיות סביב חקיקתו  החריג

 
 (. 17.7.2018) 947, 20-של הכנסת ה  359פרוטוקול ישיבה מס'   125
 יסוד: הממשלה, קרוב מאד לקריטריונים אלה.  -לחוק 43ס'  הוספת  126
. כן ראו עמדתו של יניב  2"גבולות סמכותה של הכנסת לקבוע הוראות שריון", לעיל ה"ש  בהקשר זה ראו מדינה    127

 רוזנאי, הקושר בין הליכי התיקון החוקתי לבין הביקורת השיפוטית: 
"I claim that these two variables—judicial scrutiny and the  amendment process—are 
mutually reinforcing. Since the spectrum of amendment power is  linked to the question of 
unamendability, the mirror picture of the spectrum of amendment  power is the spectrum of 
intensity of judicial scrutiny and restraint, which should be exercised  over constitutional 
amendments".  "48, בעמ' 78ש לעיל ה . ,Roznai 
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לדעתי אין לומר כי דרישת  – בעיקר בשל מה שאינו נכלל בו  -הקשיים שהוא מעורר מבחינת תוכנו 
 השריון במקרה זה.  מהווה שימוש לרעה בכוח  61הרוב של  

קיקה תפתור את הכשלים עליהם עמדנו ברשימה יש לקוות כי חקיקתו העתידית של חוק יסוד: הח
זו    –זו. כפי שכתב אהרן ברק: "קל מידי אצלנו   להחליף כובע. יש להגביר את   –על פי השקפה 

 -המחיצה בין החקיקה הרגילה לכינון החוקתי. יש צורך, איפוא, לשקול שריון פורמלי של כל חוקי 
  128היסוד, תוך קביעת הרוב המיוחס הראוי". 

שממנו משתמע שהכנסת כרשות   השריוןעד אז, ראוי שלא להותיר ואקום בכל הנוגע לגבולות סמכות  
היסוד. חוקי  של  לשריונם  הנוגע  בכל  כלל  מוגבלת  לא  לרעה    מכוננת  השימוש  ובמסגרתה תורת 

ותעניק   השריוןלמחוקק הדרכה באשר לשימוש במסכות  האפשרות להכריז על "שריון חורג" תעניק  
 . במיוחד במקרים חריגים ,לביקורת שיפוטית על חוקי יסודפט עליון כלי נוסף לבית המש
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