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 – בקשה להצטרף להליך במעמד של ידיד בית המשפט

 פורום קהלת
 

 

 כללי. א

' המשפט בית ידיד'כ להליך להצטרף הנכבד המשפט מבית מבקש( הפורום – להלן) קהלת פורום .7

להציג  כדי להליך להצטרףהפורום מבקש . בעתירה נדוןה בנושא טענותיו את באוזניו ולהשמיע

 הדיוןתחומו של מ השלכותיהם חורגותעניינים אשר  בכמה הערותיולפני בית המשפט את 

 : 7656-ד"התשי, (עבירות ושיפוט)לחוק למניעת הסתננות  6' תיקון מסב

 ;לצורך פיסקת ההגבלה" תכלית"זיהוי ה .א

 ; ובפרט לשם הרתעה, של שימוש באנשים כאמצעים" העיקרון הקאנטיאני" .ב

 ;לאומי-של ביקורת החקיקה ויחסה למשפט הבין גבולותיה .ג

 ; מי שנכנס לישראל שלא כדיןעבור  תנועה תוכנה של הזכות החוקתית לחירות .ד

 .מקומה של זהות ישראל כמדינת לאום במערכת האיזונים החוקתית .ה

 

מה על בית לה ובשא תכליתו של חוקביקורת נושא בהפורום מבקש למקד את טענותיו  .0

המשפט להניח על כפות המאזניים בעת שהוא בא לעשות את האיזון החוקתי לבחינת 

הפורום סבור כי בכמה דברים טענותיהם של העותרים כוללות . חוקתיותו של החוק הנדון

השלכות מרחיקות לכת על ה להשליך קבלת טענותיהם עשויכי באחרים ו, הנחות שגויות

לשם . מעבר להשפעתן על הליך זה, המשפט הישראלי בכלל המשפט החוקתי הישראלי ועל

 . כך מבקש את רשותו של בית המשפט להתייצב ולהשמיע את טענותיו

 

 קהלת פורום – המבקש. ב

 ואקדמיה ציבור אנשי ידי-על 0270 שנת בראשית שהוקמה ציבורית עמותה הוא קהלת פורום .2

 הדמוקרטיה לחיזוק פועל הפורום. והכלכלה המדינה מדע, החוקתי המשפט מתחומי

 מעמד ולעיגון, בישראל החופשי השוק עקרונות יישום ועידוד הפרט חירות לקידום, הישראלית

 הפורום פועל הדמוקרטיה חיזוק בתחום .היהודי העם של הלאום כמדינת ישראל של הקבע

 לעידוד, החוק שלטון מושג של דמוקרטית תפיסה לקידום, בישראל השלטון רשויות בין לאיזון

הפורום אינו נתמך על ידי ישות מדינתית . השקיפות ולהגדלת שלטונית-משפטית אחריות

 .כלשהי ולא על ידי בעלי עניין אישי בתחומי עיסוקו

 

 משפט בית כידיד להצטרפות הבקשה. ג

 בית ידידי'כ להליכים צדדים צירוף בסוגיית הנכבד המשפט בית של הפסיקה למסורת בהתאם .6

 התרומה מידת" לאור בעיקר תיעשה' משפט בית ידיד'-כ להצטרפות בקשה בחינת', המשפט

, הדיון ביעילות יפגע כאמור שצירוף החשש מול אל המבוקש בצירוף הגלומה הפוטנציאלית

 התרומה – הללו(. 067( 0) נד ד"פ, ישראל מדינת' נ שוורץ 777366 פ"ע) "ובזכויותיהם בצדדים
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 בפסק( ממצים בלתי) משנה למבחני נפרטו – מאידך הדיון ביעילות לפגיעה והחשש אחד מצד

 נעמוד(. 506( 7)נג ד"פ, ישראל-מדינת' נ' ואח קוזלי 1606360 ח"מ) קוזלי בעניין המנחה הדין

 .הנדון הנושא ושל המבקש של, ההליך של המאפיינים על בקצרה

 

 הליך זהו כי לכל וברור, זה בעניין הדיבור את להרחיב צורך אין. דנן ההליך של טיבו, ראשית .5

; בלבד לו הצדדים על אינן השלכותיו. הראשונה המעלה מן חוקתית חשיבות בעל עקרוני

 ואולי אף החברה בישראל כולה ,כמו גם אזרחים רבים בישראל, בישראל השלטונית המערכת

כבוד : חוק יסודהאם החוק דנן עומד בתנאי פסקת ההגבלה של  – הסוגיה הנדונה. יושפעו ממנו

שאלות חוקתיות  ונלוות אליה; היא עצמה שאלה רבת חשיבות והשלכות – האדם וחירותו

שאלת מעמדה של התכלית ההרתעתית כמו , עקרוניות רבות הכרוכות ונגררות בעתירה

מעמדם , לאומי בדין הישראלי-של המשפט הביןומשקלו מעמדו , בחקיקה ובפעולות מינהל

ועוד כהנה וכהנה , ושל התכלית שהם באים לממשישראל להגירה ל וגעיםם הנהחוקתי של חוקי

אשר בכמה מן החשובות שבהן נבקש לעסוק בעיקרי , סוגיות נכבדות שהשפעתן רבה ומכרעת

 .  הטיעון שנבקש לצרף

 

הגישו את העתירה שורה של עותרים , לצד האזרחים הזרים .זה להליך הצדדים, שנית .0

אגב פתיחתם בפני , עניין אישי שיציגודלתי בית המשפט נפתחו לפניהם בלי . ציבוריים

כדי להיות פה לציבור , םמשמשים שליחי הללו םעותרים הציבורייה. האזרחים הזרים

בישראל אשר רואה את  םלציבור מסוי, ייתכן, כמו גם, ולםהמסתננים הבלתי חוקיים כ

 . עין בעיןעמם הסוגיות הללו 

לבד מכך ) אף הוא אינו בעל עניין אישי. דינו של הפורום אינו שונה מדינם של הארגונים הללו

כדי להעלות לפני בית , אלא מבקש לשמש שליח ציבור, (חבריו ועובדיו הם אזרחי ישראלרוב ש

, בלתי מוגדר, בשם ציבור רחב בישראלהמשפט הנכבד טענות מתחום מומחיותו ועיסוקו 

 .שהפורום עשוי לשמש לו לפה, הרואה עמו את הסוגיות עין בעין

 

סבור הפורום כי בשל אופיו , ו מצטרפים לעתירה עותרים ציבורייםגם אלמלא הי ,יתירה מכך .1

. לבא ולהשמיע את דברםבעלי מומחיות הציבורי של הנושא הנדון יש לאפשר לגורמים נוספים 

עוד לעותר או ' שייכת'אין היא  ,של בית המשפט הנכבד ֹוּפמרגע שהוגשה העתירה ועברה את ס  

לציבור ' שייכת'לא יהיה מוגזם לומר כי היא . אם ניתן לדבר במונחים של בעלות, למשיבים

מעת שנדונה בבית המשפט שאלה בעלת . אשר יושפע מתוצאותיה לטב ולמוטב, בישראל

כלל בני הציבור , כנקודת מוצא, זכאים ,ועקרוניות כמו העתירה דנןות השלכות ציבוריות רחב

המבחנים שהתגבשו בפסיקת בית . כל דכפין ייתי ויטען לא: ודוקו. למעמד שווה ביחס אליה

ויש בהם כדי , ל ובפסקי הדין שהלכו בעקבותיו שרירים וקיימים"הנקוזלי משפט זה בעניין 

ולמנוע מצירוף גורמים , ים הראויים באמת לשמש ידידיולסייע לבית המשפט לברור את הגורמ

כך , בהתאם למידת ההשפעה הציבורית של הנושא הנדון, ועם זאת. להכבדה בלבד יגרמואשר 

 . גובהו של הרף שיש להציב בפני המבקשים להצטרף ולטעון את טענותיהם( ביחס הפוך)
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 והמחיר הנמוךהמשמעותית שיוכל לתרום לדיון  התרומה, בסוגיות הנדונות מומחיותובשל  .8

 .לאפשר לו להצטרף כצד להליך נכון וראויסבור הפורום כי , של צירופו להליך

 

 שם בעלי אקדמאים מומחים מאגד הפורום, הדברים בפתח כמפורט :הפורום של מומחיותו .6

 עוסקים הפורום מעמיתי אחדים. ואנשי ציבור וממשל המדינה ומדע החוקתי המשפט בתחומי

 הנדונה העתירה של בהקשר. ובמחקר בהוראה – ביומו יום דבר זה בהליך הנדונות בסוגיות

 חוקתי משפט חוקר, אילן בר מאוניברסיטת ספיר גדעון' פרופ את הפורום חברי מבין נציין

 אברהם' פרופ; והשלכותיה משמעויותיה, החוקתית המהפכה בחקר, היתר בין, המתמקד

 מוסדות בחקר היתר בין העוסק, המדינה מדע חוקר, העברית מהאוניברסיטה דיסקין

 היתר בין העוסק, הוא אף חוקתי משפט חוקר, בקשי אביעד ר"ד; הישראלית הדמוקרטיה

 אבי' פרופ; לאום כמדינת ישראל של לזהותה וביסודות בישראל השלטון רשויות ביןש ביחסים

 ;משפט ציבורי וניתוח כלכלי של המשפט, לאומי בין משפט חוקר, אילן בר מאוניברסיטת בל

 מחקריו אשר, המדינה ומדע משפט חוקר, בהרצליה תחומינהבי המרכז מן מגן עמיחי ר"ד את

לאומי -וביחסים בין המשפט הבין, הדמוקרטיה ואיכות החוק שלטון במהות היתר בין עוסקים

מחקר ב היתר בין העוסק, המדינה מדע חוקר, קליין יצחק ר"ד ואת; פנימימדינתי הוהמשפט ה

, ד צביקה האוזר"עו; כ לשעבר"שר וח, מיכאל איתןמר ; חקיקה חוקתית וזכויות אדם בישראל

 שהיה, המחשב למדעי מומחה, קופל משה' פרופ הוא הפורום ר"יו .ה לשעברמשלמזכיר המ

 .ישראל למדינת חוקה הצעת בחיבור איתן מיכאללשעבר  השר עם שותף בעבר

 

. לגביהם לטעון מבקש שהואהעקרוניים  בעניינים, לדיון ממש של תרומה לתרום יוכל הפורום .72

 כי הפורום סבור, לקדם מבקש שהוא העמדות ובשל, חבריו אצל האצורים והניסיון הידע בשל

, סבור הפורום. צדדיהן כל על הסוגיות של אמיתי לבירור יועילו טענותיו ושמיעת צירופו

 הנכבד בעניין המשפט בית של עיניו את להאיר ויסייעו הדיון את יפרו טענותיו כי, ומקווה

  .שלפניו

 .בהמשך הדברים נציג על קצה המזלג את עיקרי טענותינו

  

 .לנוחות בית המשפט הנכבד, לבקשה זוכנספח הטענות עצמן יצורפו 

 

מלהטריח את בית  נמנע. אפסי ממש אולי, נמוך מחיר הוא הפורום של לצירופו המחיר, מנגד .77

נפתח טענות עקרוניות חדשות אשר . המשפט הנכבד מחזרה מיותרת על טענות שנשמעו

נמקד את תשומת הלב למשמעויות . חשיבותן להכרעה בשאלות שהעתירה מעלה רבה עד מאד

כפי שיפורט להלן וביתר שאת בכתב עיקרי , חוקתיות ולהשלכות הרוחביות של טענות העותרים

 .ףהטיעון המצור

וההתפתחויות לקראת הפורום עקב אחר לוחות הזמנים . ההצטרפות בשלב הנוכחי באה בזמנה

ובאלו , ורק לאחר שניתן הצו יכול היה לדעת מהי מסגרת הדיון הרלוונטית, תנאי-על-הדיון בצו

בסמוך למועד , הגשת בקשת ההצטרפות במועד זה .טענות יבקש בית המשפט הנכבד לעסוק

   . ובוודאי שלא על בית המשפט, על הצדדיםאפוא לא תכביד , המשיביםהגשת תשובות 
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 עיקרי טענות פורום קהלת. ד

 :שנבקש להציג ולבסס אלו הם עיקרי הטענות, על קצה המזלג .70

, יש להימנע מזיהוי אמצעים שהחוק נוקט בהם כתכליות בבחינת תכליתו של חוק (7)

 –התכלית , האמצעים נבחנים לפי מבחני המידתיות. ולהפריד היטב בין השניים

יש לפיכך לנקוט ריסון הן בזיהוי התכלית והן בביקורת . בבחינה כללית אם היא ראויה

 .עליה

 

במסגרת , וש חקיקההיא אמצעי ושיקול לגיטימיים ואף ראויים במסגרת גיב הרתעה (0)

העיקרון . כך במישור הפלילי והמינהלי. מימוש מדיניות ובמסגרת שיקולי שפיטה

אוסר על שימוש בהם , השולל יחס לאנשים כאל אמצעים, המוסרי הקנטיאני

ואינו נוגע כלל למצבים שבהם תכלית הפעולה היא , לתכלית אחרת בלבדכאמצעים 

אין כל פסול בנקיטת מדיניות שנועדה גם , לפיכך. בבד עם זולתו-האדם עצמו בד

מניעת השתקעות ועידוד  –של החוק  גם יתר המטרות. להרתיע כלפי המסתננים עצמם

 .מטרות ראויות הן –עזיבה 

 
היא מימוש רצון , לפי המסורת שהתגבשה בבית משפט זה, בישראל ביקורת חקיקה (2)

לפיכך עילות . השופטת העם שבא לידי ביטוי בחוקה באמצעות שליחיו של העם ברשות

אין . המבטאים את רצונו, הביקורת ודרך הביקורת מוגבלים למה שישנו בחוקי היסוד

אמורפיים ' עקרונות יסוד'לבית המשפט סמכות לבקר חקיקה פנימית של הכנסת לפי 

 .לאומי-או לפי כללי המשפט הבין

 
יכולה לכלול חירות לא , עבור מי שנכנס לישראל שלא כדין, הזכות החוקתית לחירות (6)

שכן חוק היסוד אינו מקנה זכות כניסה לישראל למי שאינו אזרח שלה וממילא , תנועה

הביקורת על מתקן השהייה אינה יכולה לעסוק בעצם , לפיכך. גם לא זכות לנוע בה

. אלא אך בהיבטים הנתונים גם למסתננים כזכויות חוקתיות, מניעת חופש התנועה

 .לדין אינה יכולה לברוא להם זכויות חוקתיות יש מאין שהייתם בישראל בניגוד

 
בעל ערך , הוא שיקול חוקתי בכיר היהודי זהותה של ישראל כמדינת הלאום של העם (5)

המשמעות הראשונה של זהות זו היא ההכרח לשמור על רוב לאומי יהודי ולמנוע . רב

דתיות ובין אם בבחינת תכליות יבין אם בבחינת המ –בעת האיזון החוקתי . איום עליו

 . כשיקול חוקתי מכריע ולא כאינטרס בלבד, יש ליתן לה את מקומה –החוק 

 

 

 בנוגע לבקשת ההצטרפות עמדות הצדדים. ה

 
  .עותק מבקשת הצטרפות זו ועיקרי הטיעון המצורפים אליה הועבר לתגובת הצדדים .72

 .דעת בית המשפטכ העותרים הודיעו כי הם מותירים את ההחלטה לשיקול "ב
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תבקש להותיר את ההכרעה בבקשה לשיקול דעת  1המשיבה "הודיע כי  1כ המשיבה "ב

 ".בית המשפט הנכבד

הודיעה כי אין להם התנגדות והם מותירים את ההכרעה לשיקול  4-2יבים כ המש"ב

  .דעת בית המשפט הנכבד

 

 לסיכום. ו

 

בהתאם , להאיר נבקש. העתירהמן בכל השאלות העולות לא נעסוק  במסגרת טענותינו .76

תהיה הכרעה בהן ל אשר כמה נקודות מרכזיות, ומחיות שלנולתחומי העיסוק והמ

אפוא בית המשפט הנכבד מתבקש . למשפט החוקתי הישראלילעתירה זו ורבה חשיבות 

לצרף את עיקרי הטיעון הנלווים לבקשה זו לתיק , לאפשר לפורום להציג את טענותיו

חשיבותם של מפאת . פה-פורום לטעון את טענותיו גם בדיון בעלאפשר ללו, העתירה

 לבית המשפט לבחון את שמיעת טענותיו תסייע, העניינים שמבקש הפורום להעלות

ולאזן איזון חוקתי נכון המתחשב בכלל ההיבטים הרלוונטיים בהתאם , טענות העותרים

ערכיה כמדינה ל בהתאםו, מבנה החוקתי של המשטר בישראלבהתאם ל, לחוקי היסוד

 .יהודית ודמוקרטית

 

 .מן הדין לעשות כן אףו; יהא זה נכון ומועיל אפוא להיעתר לבקשה .75

 
 ,ירושלים

 ד"תשע' באדר ב א"י
 ______________       0272במרס  72

 ד"עו, אריאל ארליך

 כ פורום קהלת"ב
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 בית המשפט העליון בירושלים
 בשבתו כבית המשפט הגבוה לצדק

 /524831ץ "בג
 

 85988/018( ר"ע)פורום קהלת 
 ר אביעד בקשי "ד ד"או עו ד אריאל ארליך"כ עו"י ב"ע

 ד מאיר רובין"או עו
 בירושלים 8עם ועולמו  'מרח

 20-0210106פקס ; 20-0210102' טל

; 256-0861216נייד 
 המבקש להצטרף כידיד בית המשפט

 :בעניין שבין

 זרי גבריסלאסי .1

 טדרוס הבטהמרים .4

 המוקד לפליטים ומהגרים ./

 האגודה לזכויות האזרח בישראל .2

 סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראלארגון  –ף .ס.א .8

 קו לעובד .6

 ישראל –רופאים לזכויות אדם  .7

 המרכז לקידום פליטים אפריקאים .5
ד עודד פלר או יונתן ברמן או ענת "י עו"כולם ע

בן דוד או אלעד כהנא או אסף וייצן או נמרוד 
 גבריאל או אסנת כהן ליפשיץ

 האגודה לזכויות האזרח בישראל
 תל אביב 15נחלת בנימין ' רח

 22-5028105פקס , 250-0561102נייד , 22-5028185טלפון 
 oded@acri.org.ilל "דוא

  יםעותרה
 

  -ג ד  נ  - 
 

 הכנסת .1
 הלשכה המשפטית של הכנסת י"ע

 61652ירושלים , קריית בן גוריון
 20-0152665פקס ; 20-0152222' טל

 םשר הפני .4

 טחוןישר הב ./

 היועץ המשפטי לממשלה .2
 משרד המשפטים, פרקליטות המדינה י"ע

 61212ירושלים , 06צאלח א דין ' רח
 20-0601211פקס ; 20-06005623602' טל

 המשיבים
 

 (המבקש להצטרף כידיד בית משפט)עיקרי טיעון מטעם פורום קהלת 

 

  מבוא

כדי , בדברים שלהלן נבקש לטעון לגבי סוגיות עקרוניות אחדות העולות מכתב העתירה .1

 .לסייע לבית המשפט הנכבד במלאכה הרגישה של ביקורת חקיקת הכנסת

 :זהו סדר טיעוננו
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 שאלת התכלית הראויה .א

אלו שנקובות במפורש בדברי , ש להגשיםבקהתכליות שהחוק מהעותרים תוקפים את 

 :בעניין זה נטען כך. שהעותרים מבקשים לייחס לוואלו ההסבר 

ברמת לצורך ביקורתו לפי פיסקת ההגבלה ' תכלית החוק'כי יש לזהות את , ראשית

 של החוק' תכלית'א היכל שלב בשרשרת הסיבתית כאילו הבחינת . הפשטה גבוהה

 .לשון חוק היסוד ואת ההיגיון העומד מאחוריונוגדת את 

שנעשה בה שימוש יום יום , היא תכלית אלמנטרית תכלית הרתעתיתכי , שנית

 "עיקרון הקאנטיאני"נבהיר מהו ה. בהחלטות מינהל ובהחלטות שיפוטיות, בחקיקה

 .בהקשר זה

הן תכליות , עידוד העזיבהוכן תכלית , מניעת ההשתקעותכי תכלית , שלישית

 .לגיטימיות

 לאומי-ביקורת החקיקה והמשפט הבין .ב

-העותרים מבקשים מבית המשפט להסתמך על פרשנות שלהם באשר למשפט הבין

נבקש לחדד את מהותה וגבולותיה של ביקורת חוקתית על מעשי . לאומי המנהגי

ועל מקומו של המשפט , חקיקה של הכנסת לאור פסיקתו של בית משפט זה בכלל

 .שר זה בפרטלאומי בהק-הבין

 הזכות החוקתית לחירות ומתקן שהייה פתוח .ג

נבקש לאפיין את . נקודת המוצא של ביקורת חוקתית היא פגיעה בזכות חוקתית

ולטעון כי היא איננה נתונה למי שנכנס לישראל שלא , לחירות תנועההזכות החוקתית 

בזכויות לאור זאת נטען כי באיזון החוקתי יש להקפיד על שקילת הפגיעה . כדין

 .החוקתיות שנתונות למסתננים בלבד

 זהותה של ישראל כמדינת לאום יהודית כשיקול חוקתי .ד

שומה על בית המשפט להביא , הן בעשיית האיזון החוקתי, הן בבחינת התכליות

בחשבון את עובדת היסוד החוקתית הנוגעת לזהותה של ישראל כמדינת לאום 

, מאפיינה החוקתיים של ישראל בהקשר זהלצורך ביסוס טענה זו נציג את . יהודית

ונבקש כי בית המשפט , נציג את ההצדקות העיוניות לביסוס זהות זו בשדה המשפטי

 .הנכבד יעניק את המעמד הראוי לשיקול נכבד זה

 

 

  ותכליות החוק" תכלית ראויה": פרק א

 .להגשים מבקשהתכליות שהחוק כלל העותרים שוללים את  .0

מניעת השתקעות איננה ; ים איננה תכלית ראויהמסתננים פוטנציאלהרתעת , לשיטתם

 .ואף עידוד עזיבה מרצון אינו יכול להיות תכלית ראויה; תכלית ראויה

 .נבקש להלן לבחון את טענותיהם

 

 מידת ההפשטה ושאלת האיזון בקביעת התכלית: כללי. א

רמת ההפשטה בטענה ראשונה של העותרים היא כי אין להסתפק בבחינת התכלית  .2

אף שניתן להציג את , לשיטתם, כך. ברמה קונקרטיתאלא יש לבחון תכליות , הגבוהה
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אין להסתפק בכך ויש לבחון מהו האמצעי ', הגנה על דיני הכניסה לישראל'תכלית החוק כ

 . 'תכלית ראויה'והאם הוא יכול להיחשב , הננקט לשם כך

, (הכנסת' אדם נ' ט סרג'נג) 1160310ץ "גם בפסק הדין בבג כאמרת אגב טענה זו הובעה

' דינה של כבבפסק ובמשתמע גם , (לחוות דעתו 18פיסקה ) ןפוגלמ' מפי כבוד השופט ע

, ובראן'ג' השופט ס' היא נדחתה בחוות דעתו של כב, מנגד(. 85פיסקה )ארבל ' השופטת ע

 (.0פיסקה )הנדל ' השופט נ' וכן בחוות דעתו של כב

בין " איזון ראוי" אזןליש ולפיה כבר בשלב בדיקת התכלית , ספרותטענה דומה הובעה ב

וכן כי ; ואם נמצא כי לא נעשה איזון ראוי הרי שהחוק בטל, שלל התכליות הרלוונטיות

ברק )כבר בשלב זה יש לבחון אם האמצעי שנבחר להגשמת התכלית הוא אמצעי לגיטימי 

 (. 61-112( ט"תשס) משפטים לט" ונטילת סיכונים זכויות האדם"מדינה ואילן סבן 

 

 .זו טענה שאינה נכונה, בכל הכבוד, לטעמנו .6

 ,ובין התכלית הסופית( הפוגע בזכות חוקתית)על הרצף שבין האמצעי שקבע החוק 

כל חוליה בשרשרת הסיבתית הזו היא אמצעי לתכלית . חוליות רבות עשויות להימצא

העמדה כי יש לתור אחר תכלית קונקרטית . תחתיהו של האמצעי שותכלית, שמעליה

של  בשלב הסףמשמעותה כי כל חוליה מחוליות השרשרת יכולה לעמוד לביקורת כבר 

ויבחן אותה , אם יצליח עותר לבחור חוליה שנראית לו חלשה. בחינת התכלית הראויה

 .ראויה לכאורה יוכל לקטוע את השרשרת ולעמוד בנטל להראות כי התכלית אינה, לעצמה

 

 :משורה של טעמיםאין לקבלה עמדה זו 

 

מעיד על עצמו שמדובר ברמת הפשטה " תכלית"המונח  :לשונו של חוק היסוד, ראשית .5

, "תכלית"אלא , "מטרה"ואפילו לא , "צורך"חוק היסוד אינו נוקט בלשון של . גבוהה

ערך , אבן שושן' והשוו מילון א) "מטרה סופית", "סוף", "יעד"מונח שמשמעותו הוא 

, יהיו ראויים שיעדיההחקיקה לכך  בהכפפת והסתפקחוק היסוד מחוקקי . ("תכלית"

המבקר את , בית המשפט. לכך שהמחוקק הציב לעצמו יעדים ראויים להגשמהכלומר 

מצווה לעשות זאת לפי הסמכויות שהוקנו לו בחוק היסוד , החקיקה מכוחו של חוק היסוד

 .הןבר לולא מע

 

בבחינת התכלית יש לבחון  :מבחינה אנליטית אין לערב בין תכליות ובין אמצעים, יתנש .0

כפי . בחינת האמצעים וחלופותיהם היא לפי הגדרתה עניין לשלב המידתיות; את היעדים

כפופה  –חוק הנבחן ה שקבעת ניכלומר הפעולה הפוגע –שהאמצעי הנמוך ביותר בשרשרת 

כך גם יתר האמצעים , בפני עצמה' תכלית'לבחינת מידתיות בלבד ואינה נבחנת כ

מבחינה , זהו השלב הנכון .יש לבחנם במסגרת בחינת המידתיות בלבד, בשרשרת

  .את האיזוניםלגביהם לעשות ולבחון את האמצעים , הקונסטרוקציה החוקתית

תכלית יכולה : בינארית בתוצאתה היא' ראויה'הבחינה האם תכלית היא  יש לזכור כי

"( ראויה"מלשון " )ראויות"את מבחן ה חוק היסוד מייחד .להיות ראויה או בלתי ראויה

ערכי -דווקא משום שזהו מבחן סובייקטיבי ,עד הסופילירק , אך ורק לתכלית האחרונה



6 

 

 גם המבחנים שנקבעו בפסיקה .ם סגוריםשקשה לקבוע לגביו מדדים ומבחני ,בהגדרתו

ניתן , היועץ המשפטי לממשלה' גלאון נ 600321ץ "בג) לבחינה אם תכלית היא ראויה

אינם אלא אינדיקציות לתהליך ( ואילך לפסק דינו של השופט לוי 00פיסקה , 11.1.10ביום 

אין סיבה לחשוף אותם  .יתר השלבים בשרשרת נבחנים במבחני המידתיות. הכרעה ערכי

זה שעומד במוקד , וכה האמצעי הנמוך ביותר בשרשרתלביקורת חריפה יותר מזו שלה ז

 .הנשקל במאזני מידתיות בלבד, הביקורת החוקתית

 

  :יביא לתוצאות לא רצויות ווג אמצעים כתכליותיס, תלישיש .1

ישנם אמצעים שלא זאת משום ש. מדישיטת בחינה כזו עלולה להביא לתוצאה מחמירה 

, לתכלית אחרת מצטרפיםכשהם  לאא, עצמםניתן להצדיקם כתכלית ראויה כשהם בפני 

, כך. אחרתתכלית משרתים  ישנם אמצעים שלא ניתן להצדיקם כתכלית אלא כשהםו

 : נקיטת אמצעים נגד אדם לשם הגשמת תכלית ההרתעהעניין ב זה קבע בית משפט, למשל

הרתעה המפקד הצבאי אינו רשאי אפוא לנקוט צעד של תיחום מקום המגורים בשל טעמים של "

והשאלה היא , עם זאת כאשר בשל מסוכנותו של אדם תיחום המגורים מוצדק הוא. כללית בלבד

אין כל פגם בכך שהמפקד הצבאי ישקול גם שיקולים של , אך אם לעשות שימוש בסמכות זו

עשוי שיקול זה להיות מובא בחשבון בבחירה בין מעצר לבין תיחום , למשל, כך. הרתעת הרבים

 ."מקום מגורים

 (.0220) 216, 250( 0)ד נו''פ, ל בגדה המערבית"מפקד כוחות צה' ורי נ'עג  1215320ץ "בג

תיחום ; תיחום מקום מגוריו של אדם רק לשם הרתעת זולתו היא אסורה, במילים אחרות

מהטעם הזה על . סכנה ממנו וגם כדי להשיג הרתעה היא מותרתמקום מגוריו כדי למנוע 

, על בית המשפט לנקוט ריסון. בביקורת תכלית החקיקה בית המשפט להיות זהיר

 .בחינתן כפי שהן לעצמןבהסתמך על בשרשרת הסיבתית ' חוליות'ולהישמר מפני פסילת 

ברמת ההפשטה , להסתפק בבחינת התכלית הסופית של החקיקהגם מוטב  מטעם זה

היא תכלית  ראות כיאף אם ברוב המקרים ניתן לצפות כי יעלה בידי הרשות לה, הגבוהה

  .ראויה

 

" התכלית הראויה"ללא קונקרטיזציה של בדיקת החשש כי  :מבחינה מעשית, רביעית .8

שבדיקת  הטעם לכך הוא. ממשיחשש תחמיץ הביקורת חקיקה הפוגעת בזכויות איננו 

לבחינה מדוקדקת של  מעניקה מענה מספק ,על שלושת מבחני המשנה שלה ,יותידתהמ

נבחן הקשר בין האמצעי שנבחר , הראשוןבמסגרת מבחן המידתיות  ,כך. הפגיעה בזכות

זהו . נבחנת האפשרות לנקוט אמצעים פוגעניים פחות השניבמסגרת המבחן . ובין המטרה

של אין הצדקה להוסיף שלב . השלב שבו נבחנת האפשרות לנקיטה באמצעים אחרים

נעשה איזון בין הפגיעה  השלישיבמסגרת המבחן . במבחן הסף של התכלית בחינת חלופות

, זהו השלב שבו יילכדו אמצעים שהם כשלעצמם חריפים יתר על המידה .ובין התועלת

 .אין הצדקה להוסיף שלב כזה בשלב הסף של בחינת התכלית. ביחס לתועלת המבוקשת

הרחבת מבחני המידתיות אל שלב הסף של ; אין אפוא הצדקה לערבב בין התחומים

אמצעים שעשויים להיות כשרים באופן שלא לצורך פסול לולה לבדיקת התכלית ע

 .בין הרשויותשאת האיזון הפרה חמורה ובכך להפר , ובהקשר מסוים
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-זאת סבור הפורום כי על בית המשפט הנכבד לנקוט ריסון בהצבעה על תכליותכל לאור  .6

על בית המשפט . משנה כתכליות הנתונות לבחינה בשלב הסף של הבחינה החוקתית

פק בקבלת התכלית של בלימת תופעת ההסתננות ואכיפת מדיניות ההגירה כתכלית להסת

 .ראויה של החוק

בקביעה נקוט ריסון על בית המשפט הנכבד לבאופן כללי הפורום סבור גם כי , מעבר לכך

 . כי תכליות אינן ראויות

בטענת נבחן האם יש ממש ו, דרכים שנוקט החוק וברציונאלים שלונוסיף ונדון בלהלן 

 .העותרים כי הן אינן ראויות

 

  :הרתעה. ב

 .פסולה היא כל פעולה למטרות הרתעההעותרים טוענים כי  .12

. בעניין זהל "הנ 1160310ץ "פסק הדין בבגהם מבקשים להסתמך על דברים שנאמרו ב

התגלעה מחלוקת בין השופטים בשאלה האם בהקשר דנן תכלית  זהבפסק הדין , ואכן

ועל דרך של  בלבד באוביטר, ארבל סברה' כבוד השופטת ע .תכלית ראויההיא הרתעתית 

משום שבכך  "מעוררת קשיים לא מבוטלים" כי התכלית ההרתעתית, העלאת ספק

 אדם אל להתייחס אין'"הרי ו, "אמצעי כאל אלא מטרה כאל אינה אליו ההתייחסות"

 כנלמד, 'בכבודו פגיעה נעוצה בכך שכן, חיצוניות נלוות תכליות להשגת בלבד אמצעי כאל

וניתן יהיה להצדיקה רק , (62-85אות פיסק) "קאנט עמנואל הפילוסוף של מתורתו

מעוררת קושי "סבר אף הוא כי היא פוגלמן  'ע השופט' כב; (62פיסקה )במצבים קיצוניים 

 (.21פיסקה " )מיוחד

תעצב את חוקיה באופן ובראן עמד על כך כי אין מניעה שמדינה 'ג' כבוד השופט ס, מנגד

וכבוד , (12פיסקה )שישפיע על החלטת מהגרי עבודה פוטנציאליים האם להסתנן אליה 

הנדל ציין אף הוא כי הרתעת מסתננים פוטנציאליים היא תכלית ראויה ' השופט נ

 (.0-5פיסקאות )

 

 .לחדד נקודות אחדות בסוגיה זואפוא נבקש 

 

 :דבריו של עמנואל קאנטהם הנה  .11

"Now I say that the human being… exists as an end in itself, not merely as 

a means to be used by this or that will at its discretion; instead he must in 

all his actions, whether directed to himself or also to other rational beings, 

always be regarded at the same time as an end".1  

                                                           
1

 Mensch und überhaupt jedes vernünftige Wiesen, existirt als “Nun sage ich: der: במקור בגרמנית 

Zweck an sich selbst nicht bloss als Mittel zum beliebigen Gebrauche für diesen oder jenen 

Willen, sondern muss in allen seinen, sowohl auf sich selbst, als auch auf andere vernünftige 

Immanuel ( hteten Handlungen jederzeit zugleich als Zweck betrachtet werden.”Wesen geric

Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, in: Werke, ed. E. Cassirer, Vol. 4, p. 286 (1922)) 



0 

 

I. Kant, Groundwork of the Metaphysics of Morals (1785) (translation edition 

1998), 37. 

 :וכן

שכן כל היצורים בעלי התבונה נתונים תחת החוק האומר כי כל אחד מהם חייב "

של  מנהגכי אם תמיד לעולם לא מנהג של אמצעי בלבד להתנהג עם עצמו ועם זולתו 

 ".תכלית כשהיא לעצמה כאחת

, (שפי' תרגום מ, מהדורה שלישית) הנחות יסוד למטפיזיקה של המידות, עמנואל קאנט)

 (.במקורההדגשות  ;125עמוד 

 

אלמנט של הרתעת יא מושתתת גם על שיש בצידה סנקציות שהטיבה של כל חקיקה  .10

 . הרבים

. ומיועדת לקבוע נורמה התנהגותית, טבעה של חקיקה מדינתית שהיא פונה אל הכלל

קביעת נורמה התנהגותית משמעותה התעלמות מן המקרה הקונקרטי כדי להשפיע על רף 

כלומר העברת מסר לציבור כי , מרכיב מרכזי בצעד זה הוא ההרתעה. ההתנהגות של הכלל

העברת מסר לכלל באמצעות , ממילא. יו סנקציהאם לא ינהג לפי הרף המצופה תינקט כלפ

כמו רוב רובם של מעשי  –פעולה הפוגעת ביחיד היא חלק אינהרנטי מכל חקיקה שנועדה 

 .לקבוע נורמות של התנהגות –החקיקה 

בין  – הדברים נכונים במיוחד במעשי חקיקה שנועדו לתת מענה לתופעות שליליות

  .השיפוטיוכן בשיקולים במישור  ;המינהליובין במישור הפלילי במישור 

 

שבה הרתעה היא מרכיב  ,לגבי חקיקה פליליתהדבר נכון ללא ספק  :במישור הפלילי .12

, כרך א, יסודות בדיני עונשיןפלר ' ז' שראו למשל )מרכזי בהצדקות התיאורטיות לענישה 

60-65;Mark C. Stafford and Mark Warr, A Reconceptualization of General and 

Specific Deterrence, 30 Journal Research Crime & Delinquency  ניתן לא. ((1993) 123 

 אין :יישומה באופן גם וכך, בחקיקה כך. הרתעה שיקולי ללא פלילית חקיקה על לחשוב

ענישה של בתי  ובוודאי שאין. מדיניות אכיפה של גופי התביעה ללא שיקולי הרתעה

 .הרתעה ם שלללא התחשבות בשיקולי, ולא גזירת דין במקרה קונקרטי, משפט

א לפקודת 06סעיף ) הפקרת אדם לאחר פגיעהטול לדוגמה את התופעה העבריינית של 

חקיקה המבקשת להתמודד עם תופעה זו תבקש מעצם טבעה להעביר מסר (. התעבורה

המניע . לכלל הציבור או לקבוצות מתוכו שעשויות להיות חלק מהתופעה, מרתיע או מעצב

הדומיננטי בהחמרת הענישה כלפי נהגים מפקירים הוא העברת מסר מרתיע ליתר 

ולשם כך קבעה בחוק רף , ה להתמודד עם התופעה העברייניתהכנסת ביקש, ואכן .הנהגים

  .הרתעתית בעיקרה ברור שחקיקה הזו היא. ענישה גבוה יותר

שופט . אלא גם אכיפתה ויישומה על ידי בתי המשפט, לא רק החקיקה היא לצרכי הרתעה

, עונש חמור יותר על נהג שהפקיר לאחר פגיעה –בהתאם לחוק שחקקה הכנסת  –הגוזר 

ולא כדי להרתיע את , עושה זאת בעיקר כדי להרתיע את כלל הנהגים מהתנהגות כזו

  .העבריין עצמו מפני חזרה על העבירה

 .אלו מעשים שבכל יום והם כתובים במפורש עלי גזרי דין לאין ספור
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כל תופעה שהרשות . חקיקה מינהליתלגבי הדבר נכון באותה מידה  :במישור המינהלי .16

בנייה בניגוד לחוקי התכנון והבנייה או  ותהא זו, המינהלית מבקשת להתמודד עמה

 חוקים שיחקקו לצורך זה לעולם יושתתו על , התנהגות אנטי תחרותית במישור הכלכלי

 . שיקולי ההרתעה

 1פרק ז) 1688-ח"התשמ, עיצומים כספיים לפי חוק ההגבלים העסקיים לדוגמהניטול 

המחוקק רצה להעניק לממונה על ההגבלים העסקיים כלי אכיפה מינהליים . (לחוק

בוודאי שהשיקול . ובכללם הטלת עיצומים עד גובה של מיליון שקלים, אפקטיביים

כלל העבירות בנות  כך הדבר גם לגבי .ההרתעתי הוא שיקול דומיננטי בהענקת סמכות זו

גם בכל אכיפה ומימוש של  כך. 1685-ו"התשמ, ינהליותהסנקציה לפי חוק העבירות המ

רשות מינהלית על מועדים הקבועים כמו עמידה של , הגבלות מינהליות ופרוצדוראליות

 .בחוק או בתקנות לפעולות של האזרח מולה

מסר לכלל הציבור  העברתכלומר , עומדת גם ההרתעה, ים אחריםאללצד רציונ, בכל אלו

עמידה על הוראות הדין כלפי אדם מסוים תוך הטלת סנקציות או , באמצעות אכיפה

 .פגיעה בזכויות מסוימות שלו

 

 –לצד שיקולים אחרים  –שיקול הרתעה הוא שיקול מרכזי , כאמור :במישור השיפוטי .15

 .גזרי דין פליליים רביםב

על מועדי , לצורך הדוגמה, העומדתגם בהחלטות של בתי משפט : לא רק בתחום הפלילי

גם אם לגבי המקרה . יש בוודאי אלמנט של העברת מסר לציבור, הגשה שנקבעו בדין

. עומד עליהם בית המשפט כדי שלא לפרוץ גדר, הספציפי נכון היה להגמיש את הכללים

 ?שימוש באדם אחד כאמצעי להעברת מסר לזולותו, מה הם אלו אם לא שיקולי הרתעה

 

אם נכונה באופן גורף הטענה שאין לפגוע , מבחינה מהותית: כאן המקום להדגיש .10

בכל אחד מן התחומים שהודגמו לעיל הרי ש, בזכויות של אדם כדי להרתיע אחרים

כל  ,של האיסור על שימוש באדם כאמצעי הגירסה הטוטאלית לפי. פסול ההרתעהשיקול 

כל מדיניות . בון שיקולים של הרתעהלקחת בחשחקיקה פלילית שסנקציה בצדה אסור לה 

כל . חייבים להיות חפים לחלוטין משיקולים של העברת מסר לציבור, כל גזר דין, אכיפה

אסור להם לקחת  –כל החלטה או פסק דין שיפוטיים , כל מעשה מינהלי, חקיקה מינהלית

 .לבדבחשבון את השלכות הרוחב של התופעה אלא לדון באדם הקונקרטי כשהוא לעצמו ב

 .וברור כי הוא גם לא צריך להיות כזה, ברור כי לא זהו המצב המשפטי

 

להעביר מסר מרתיע לזולתו תהיה  במטרהמהם אפוא המצבים שבהם מדיניות כלפי אדם  .11

 ?פסולה

להתנהגות  שותף, אדם שהוא חלק מן התופעההתשובה טמונה בהבחנה בין מדיניות כלפי 

אבות על  ענשולא י .שאיננו צד לדבר חף מפשעלבין מדיניות כלפי , שנגדה מבוקש להרתיע

 . גם כדי להרתיע את הבנים שלהםאבות על מעשיהם  ענשואך י, בנים
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אף היא ארבל תומכת ' סקירת פסקי הדין שצוטטו בחוות דעתה של כבוד השופטת ע

, (0222) 101( 1)ד נד"פ, שר הביטחון' לונים נפ 1268361פ "בדנ, למשל ,כך. באבחנה הזו

נקבע כי אין להעביר מסר מרתיע כלפי מי שמסכן את ביטחון ישראל באמצעות מי שאין 

, (0228) 206( 6)ד סב"פ, מדינת ישראל' פלוני נ 0056320פ "כך גם בע. נשקפת ממנו סכנה

שבו נקבע כי אין לנקוט במעצר מינהלי כדי להרתיע אחרים בלא סיכון קונקרטי מצד 

 שבו נעשתה אבחנה בין מי שנשקפת ממנו סכנה אישית, ל"הנורי 'עגכך גם בעניין . העצור

  .לבין בני משפחתו שאין נשקפת מהם סכנה

 

העיקרון הקאנטיאני . היא אלמנטרית מוויישו נטיאניאקרון הקיהע הבנתבהאבחנה הזו  .18

אלא שאין לעשות שימוש באדם , אין לעשות שימוש באדם כאמצעיכי  מורה איננו

 not merely as a means to be used by this or that will at its :בלבדכאמצעי 

discretion –  של קאנט( המתורגמת)כלשונו . 

, שנועד להגשים מדיניות, פלילי או מינהלי, חוקלחקוק כל בלעדי ההבחנה הזו לא ניתן 

 .להכווין את התנהגות הרבים או להתמודד עם תופעות

 :לעדיה קל מאד להגיע לידי אבסורדב

"This qualification is important, for otherwise – if people should not be 

used at all as means to other ends – one could not employ a worker (say, 

to build a needed hospital), buy a product or service produced by 

another, or engage in most other productive activity; indeed, one could 

not exert effort to grow food even for himself (given that Kant`s 

imperative also requires that we not use ourselves for our own ends)" 

Louis Kalpow and Steven Shavell, Fairness versus Welfare 332-335 (2006) 
 

ה גם תכליות להשפעה על הרבים שמעורבות בעובר אפוא בין פעולה  איננוהקו המבחין  .16

רק  ,נגד מי שלחלוטין אינו צדנקיטת פעולות  .לבין פעולה שכל תכליתה היא האדם עצמו

פעולות אולם . שימוש באדם כאמצעי בלבד היא-היא ,כדי להשפיע על מי שעלול להיות צד

איננה שימוש באדם , צורך להרתיעב גםתוך התחשבות , שהוא עצמו צד לענייןנגד מי 

 .אלא דרך לגיטימית להגשמת מדיניות ,כאמצעי

 ואההרתעתי כשה השיקולנקבע כי , שהובא לעיל בציטוט, ורי'עגזו גם הסיבה שבעניין 

שיקולים אחרים יכול הוא גם עם  אולם כשהוא מצטרף, לעמוד יכול ובלבד אינ ולעצמ

, ראויה מטרהכאשר ישנה הצדקה לפגוע בזכויותיו של אדם לשם הגשמת , כלומר. יכול

עוצמת קביעת ל, תשמש אף היא שיקול לדרך הפעלת המדיניותההרתעה אין כל מניעה כי 

 .שבו ייעשה שימושאמצעי חירת הלבו האפשרית הפגיעה

 

 :לסיכום .02

קובע , לעיתים בפסיקתו של בית משפט זהזכר מואשר , העיקרון המוסרי הקאנטיאני

משמעות הדבר : אין לטעות. לתכלית אחרתבלבד כאמצעי  שאין לעשות שימוש באדם

של אדם הצרת זכויותיו באמצעות איננה כי כל הגשמת מטרה באמצעות שימוש באדם או 

כי אין לעשות מעשה הפוגע באדם או בזכויותיו כשתכליתו  ו היאמשמעות. היא פסולה

ברור אפוא שכאשר הסנקציה חלה על מי שהוא עצמו צד . היא הזולתהיחידה והצדקתו 
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ולפיכך ישנה הצדקה נוספת להטיל עליו את , כלומר הוא עצמו עבר את העבירה, לעניין

 .אינו רלוונטיהעיקרון הקאנטיאני האמור , הסנקציה

לקחת בחשבון  ראוי להיכולה ואף , פלילית או מינהלית, חקיקה שקובעת סנקציה

מטרתה  כלובלבד שלא תהא , שיקולים של הרתעת הרבים והעברת מסר לכלל הציבור

 .של מי שלא חטאעל גבו העברת מסר מרתיע לציבור 

וכאשר הסנקציה , החקיקה היא הרתעתית מטרותמתוך  אחתר כאש, כך גם בענייננו

שותפה למעשה כלומר על בני הקבוצה ה, מופעלת על המסתננים שנכנסו לארץ שלא כדין

 .והעיקרון הקאנטיאני איננו רלוונטי ,ההרתעה היא אמצעי ראוי, שנגדו מבוקש להרתיע

 

 :מניעת ההשתקעות .ג

כי היא ראויה  ,1160310ץ "גזו לא היתה מחלוקת בין שופטי ההרכב בב מטרהעל אודות  .01

' לחוות דעתו של השופט נ 0פיסקה ; לחוות דעתה של השופטת ארבל 86פיסקה ראו )

 (. הנדל

העותרים מציעים שתי חלופות לִפשרּה של . חרף זאת שבים העותרים וטוענים נגדה

 המשמעות האחת שהעותרים מציעים היא. לעמדתם אינן ראויות ןשתיה, הזו מטרהה

משום שממילא מדובר , זו אינה לגיטימית לטעמם מטרה. מניעת שהייה ארוכת טווח

המשמעות השניה שמציעים העותרים היא הרחקת . בשוהים שלא ניתן להרחיקם

תכלית ואין מחלוקת כי זו , המסתננים מהחברה הישראלית ובידודם ממנה לשם בידודם

 .אינה ראויהש

היא  מטרהה. של מניעת השתקעות מטרהזו היא הכי לא זו ולא , בקצרה, נבקש להעיר

עשרות אלפי בני אדם נכנסו לישראל שלא : כפי שהיא מובנת לכל אדם בישראל, פשוטה

ולפיכך מבקשת למנוע מהם , המדינה מעוניינת שהם לא יישארו בישראל לנצח, כדין

 ילמדו ויבנו את, לראות בה את ביתם ואת המקום שבו יתפרנסו, להשתקע בישראל

השופטת ' כפי שציינה גם כב, שהיא בוודאי לגיטימית ומקובלת על הכלמטרה זו : חייהם

למנוע מהמסתננים שחדרו כבר לגבולות מדינת ישראל " (86פיסקה )ארבל בחוות דעתה ' ע

 ". מלהכות בה שורש ולהשתקע בה ובכך להציב את הגירתם הבלתי חוקי כעובדה מוגמרת

, השגה עבור מי שלא ניתן להרחיקם-אינה בתמטרה שזו  בנוגע לטענתם של העותרים כי

, שיקול זה אינו עניין לשאלה האם התכלית ראויה – ועיקר ראשית: יש להעיר שתי הערות

לגיטימי כי המדינה תניח שגם  –שנית . כלומר מידתיות, כי אם לשאלת התאמת האמצעי

, ניתן יהיה להרחיקם בעתיד, מהגרי עבודה בלתי חוקיים שבעת הזו לא ניתן להרחיקם

בל נשכח כי על רוב רובם של  .ולפיכך לגיטימי כי המדינה תפעל למנוע את השתקעותם

לאומי שאין -ואין מחלוקת גם במשפט הבין, ההחזרה-המסתננים חל לכל היותר עקרון אי

 .זרת ממנו חובה לאפשר השתקעותנג

 

 :עידוד עזיבה מרצון. ד

-משום שלשיטתם העיקרון המנהגי של אי, הזו המטרההעותרים מבקשים לפסול גם את  .00

 .ההחזרה שולל כל יצירת תמריץ לחזרתם של המסתננים לארצותיהם

אולם , לאומי בביקורת חקיקה-נתייחס בנפרד לשאלת מעמדו של המשפט הביןבהמשך 

ין לשאלה האם התכלית היא כי גם נימוק זה אינו עני, בקצרה, נבקש להעירכבר כעת 
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ואמצעי לגיטימי  ראויה מטרה א בוודאיוה ועידוד עזיבה מרצון כשלעצמ. ראויה

תרים לא יטענו כי מתן מענק בסך שגם העוניתן להניח  .להתמודדות עם תופעת ההסתננות

השאלה שעליה  .של אלפי דולרים לכל מסתנן שעוזב הוא אמצעי לגיטימי לעידוד עזיבה

כלומר פוגע בזכויות , מצביעים העותרים היא מהי המידה שבה עידוד זה הוא מוגזם

, רלוונטית אף היא רק לשאלת המידתיות שאלה זו, הווה אומר. על הנדרשבאופן העולה 

 .ומר לשאלה האם האמצעי הננקט הוא במידה הראויה להגשמת התכליתכל

 

 :סיכומו של דבר. ה

. ויש לנהוג בו איפוק וריסון רב, שלב בחינת התכלית הוא שלב ראשוני בבדיקה החוקתית .02

כדי להעביר את התכלית תחת שבט הביקורת יש להימנע מלתור אחריה לאורך כל , ככלל

יש , כמו כן. פק בבחינת היעד שאליו מבקש החוק להגיעולהסת, שלבי השרשרת הסיבתית

 . להימנע מבחינת האמצעים בעת בחינת התכלית

הרתעת מסתננים פוטנציאליים באמצעות קביעה : החוק דנן הן ראויותמטרותיו של 

כמו בכל חקיקה שמבקשת להתמודד עם , ואף ראויה אפשריתסנקציות נגד מסתננים היא 

שכן אין מדובר על פגיעה בזכויות של אנשים שאינם קשורים , תופעה באמצעות סנקציות

, לגיטימית וראויהמטרה מניעת השתקעות אף היא . לתופעה שבה מבקש החוק להיאבק

גם עידוד יציאה . במסגרת עמידת המדינה על מימוש ואכיפת מדיניות הכניסה אליה

ואת האמצעים לכך יש לבחון במסגרת בדיקת , צון הוא לגיטימי במסגרת זומר

 . המידתיות

 

 

  לאומי-ביןהמשפט יחסה לוגבולותיה  – ביקורת חקיקה: פרק ב

 

העותרים מבקשים כי בית המשפט יכריז על בטלותו של החוק משום שתכליתו אינה  .06

אינה עולה בקנה אחד עם המשפט הבין  כי לשיטתם תכלית עידוד עזיבה מרצון, ראויה

 (.לכתב העתירה 120-168סעיפים )לאומי 

וגבולותיה של ביקורת חקיקה בישראל לפי  להבהיר את מהותהבדברים שלהלן נבקש 

 .לאומי בפרט-פסיקתו של בית משפט זה בכלל ובקשר למשפט הבין

 

שם . ל"הנ 1160310ץ "ל שבים העותרים על הטענה שהנחתה את עתירתם בבג"בטענתם הנ .05

, לאומי-טענו העותרים באופן מפורש כי יש להכפיף את פרשנות החוקה למשפט הבין

עמדה זו סותרת כמובן . לאומי-ולמעשה בכך להכפיף את החקיקה הרגילה למשפט הבין

כלומר את חזקת ההתאמה הפרשנית אשר חלה רק כל , את המצב המשפטי הנוהג בישראל

 :אותה עוד אין חוק מפורש סותר

 האדם זכויות ודיני הבינלאומי האדם זכויות דיני פי על הזר של זכויותיו נפגעו אפילו, אכן"

 חקיקה. לישראל והכניסה האזרחות חוק מכוח נעשתה זו פגיעה... ההומניטאריים

 בזכויות לפגוע, הפנימית הישראלית המבט מנקודת, בכוחה יש מפורשת מקומית

 אין, מינהגי בינלאומי משפט מהווה זה אחרון שדין כמה עד. הבינלאומי בדין המוענקות
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ץ "בגב ברק' דברי הנשיא א "במפורש בו הפוגע ישראלי חקיקה דבר על להתגבר בכוחו

 (.לפסק הדין 11פיסקה ; 16.5.0220 ניתן ביום) שר הפנים' עדאלה נ 1250322

ובכך , נמנע בית המשפט מלאמץ את עמדת העותרים 1160310ץ "בפסק דינו בבג, ואכן

לאומי -למעשה שב ודחה את הטענה כי החקיקה הפנימית בישראל כפופה למשפט הבין

  (.שם 'ידיד בית משפט'כבקשתו להצטרף בהרחבה במסגרת פורום קהלת טען בסוגיה זו )

 

 . בהקשר זה ל אמירות שדורשות הבהרה"הנ 1160310ץ "ישנן בפסק הדין בבג, עם זאת .00

כי האמצעי ... במונחים חוקתיים ניתן לומר"נאור כי ' ה לנשיא מכך כתבה כבוד המשנ  

אמצעי זה אינו עולה בקנה אחד עם . אינו מידתי, אמצעי המעצר הממושך, שננקט

(. 2פיסקה ) "עם המקובל בעולם... ואף לא, עקרונות היסוד של השיטה המשפטית שלנו

; להרחקתם חוקיותמותר למדינה לחפש דרכים . המסתננים אינם זכאי שבות"וכן 

" דרכים התואמות את פסיקתו של בית משפט זה ואת המקובל במשפט הבינלאומי

 (.6פיסקה )

ה לנשיא עלול להשתמע לכאורה כי בית המשפט העליון המשנ  ' מדברים אלו של כב

על סמך , "עקרונות יסוד של השיטה"הכנסת על סמך בישראל רשאי לפסול חוק של 

 ".לאומי-המקובל במשפט הבין"ועל סמך " פסיקתו של בית משפט זה"

של משפט בין לאומי בהקשר על ביקורת חקיקה בכלל ונבקש אפוא להדגיש כמה נקודות 

 .ונבקש מבית המשפט שלא להותיר את השאלות הללו בעמימותן; בפרט

 

כותו של בית המשפט להעביר תחת שבט ביקורתו חקיקה של הכנסת היסודות לסמ, כידוע .01

במעלה . (1665) 001( 6)ד מט"פ, מגדל כפר שיתופי' בנק המזרחי נ 0801362א "בעהונחו 

 ומשום שסתרכשהכריז בית משפט זה על בטלותם של חוקים , הדרך נפסק הדבר להלכה

' לשכת מנהלי ההשקעות בישראל נ 1115361ץ "בג)משוריינים בשריון מהותי חוקי יסוד 

 061( 5)ד נג"פ, טחוןישר הב' צמח נ 0255365ץ "בג ;(1661) 201( 6)ד נא"פ, שר האוצר

 (. ועוד במקרים אחדים במהלך השנים; ((1666)

 הואהקפיד , את חקיקת הכנסת תחת שבט ביקורתו זהכל אימת שהעביר בית משפט 

העל -מכוח מעמד, ת מכוחם של חוקי היסודלהדגיש כי ביקורת שיפוטית על חקיקה נעשי

הנשיא ברק הדגיש . בחובשם את כובע הרשות המכוננת על ידי נבחרי העםשניתן להם 

לבית  בסמכות שניתנה מעוגנתסמכות ביקורת החקיקה כי ל "הנבנק המזרחי בעניין 

 :מן הריבון המשפט

ת אחיזה זו צריכה נקוד. מעשה חוקה מחייב תמיד נקודת אחיזה שמחוץ לגוף המחוקק"

ביסוד תורת הסמכות המכוננת של , אכן. אשר הריבונות שייכת לו, לינוק עצמה מהעם

 "כלומר מהעם, הכנסת עומדת התפיסה כי סמכותה המכוננת של הכנסת באה לה מהריבון

 (. 250' עמ, שם)

 הנשיא ברק הוסיף והדגיש כי 

פי תפיסתו החברתית -על –העם הוא הקובע . חוקה היא פעולת עם היוצרת שלטון"

. ומהו כלל ההכרה שבה, העליונה במדינה בידי מי הסמכות – במהלך ההיסטוריה שלו

בית המשפט הוא הפרשן הנאמן של רצון . בית המשפט נותן ביטוי לקביעה חברתית זו

החברתית והמשפטית של , היא פרי ההיסטוריה הפוליטית[ החוקה... ]העם בחוקה
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ל ההסכמה החברתית המושתתת על הקונצנזוס החברתי היא תוצאה ש. השיטה

 (.261עמוד , שם)  "...בישראל

 

הקובע כי תפיסת חוקי היסוד כבעלי מעמד של חוקה היא פריו של המנדט , על הבסיס הזה .08

סמכותו של דבר הוסיף הנשיא ברק וקבע גם את , הברור שניתן מן העם לרשות המכוננת

סמכות , חוקים במידה שהם סותרים את חוקי היסודבית המשפט להכריז על בטלותם של 

 :שהיא אינה אלא מימוש רצונו של העם

אלו הן . יסוד-העניקה למדינה חוקי, תוך שימוש בסמכותה המכוננת, הכנסת, אכן"

כדי לקיים את דברה זה של הכנסת יש לבטל דבר . נורמות עליונות במדרג הנורמאטיבי

הלגיטימיות ... ה לבטלותה של תקנה הסותרת חוקבדומ, יסוד-חקיקה רגיל הסותר חוק

של החוקה ושל חוק היסוד מעניקים את הלגיטימיות של הביקורת השיפוטית על 

 (.602עמוד , שם) "חוקתיות החוק

הצידוק לכך הוא בכפיפותו של . השופט מסכל את רצון המחוקק, בבטלו חקיקה ראשית"

לשכת מנהלי  1115361ץ "בג) "עצמו קבעןשהוא , חוקיות-על-המחוקק להוראות חוקתיות

 ((.1661) 281, 201( 6)ד נא"פ, שר האוצר' ההשקעות בישראל נ

 

העיקרון על אפוא התפיסה העומדת בבסיס הביקורת השיפוטית בישראל מושתתת 

. הוא אשר מחליט על גורלו ונושא באחריות על החלטותיו, הריבון, ולפיו העם, הדמוקרטי

ובכוננו חוקה הביע העם את רצונו להכפיף את חקיקת , צונו של העםהחוקה היא ביטוי ר

בית המשפט ממלא אחר שליחותו . הפרלמנט העתידית לעקרונות היסודיים שכונן בחוקה

כאשר בוחן האם חקיקת הפרלמנט אכן , של העם בהוציאו את כוחה של החוקה אל הפועל

 . עומדת בתוך המסגרת החוקתית שקבע הריבון

אליבא דמסורת הפסיקה של בית  – של בית המשפט בביקורת החוקתית הואתפקידו 

, נציגיו ברשות המחוקקתאת , הריבון, פיקוח המבקר מטעם העםלהיות גוף  –משפט זה 

  .כדי לוודא שהללו האחרונים אינם חורגים ממה שהוסמכו אליו על ידי הריבון

 

הן להלכה והן , על חקיקת הכנסתנוקט בית משפט זה ריסון בביקורת שיפוטית  לאור זאת .06

בית המשפט הנכבד מתבקש . כך מתבקש בית המשפט לנהוג גם בעניין שלפניו. למעשה

ולנקוט זהירות בהכרזה על תכליות כבלתי  לעמוד על תכלית החקיקה כמבואר לעיל

הקובעים את , זהות בקפדנות מהי הזכות הנפגעת ומהו עיגונה בחוקי היסודל; ראויות

ולאזן בין הפגיעה לבין התכליות שאותן מבקש החוק ; יזרה להתערבותוגבולות הג

 .העומדים בבסיס החוק לאינטרסים הציבורייםלהגשים תוך מתן תשומת לב ראויה 

 

מבקש פורום קהלת לשוב ולהתריע , לאומי-בנוגע למעמדן של הנורמות מן המשפט הבין .22

התאמתה -מבית המשפט הנכבד לפסול חקיקה של הכנסת מחמת איקשת העותרים בכי 

ומאופייה של הביקורת  ם של חוקי היסודסוטה מתכליתלאומי -לכאורה למשפט הבין

המקור היחידי המאפשר לפי פסיקת בית המשפט  –חוקי היסוד . השיפוטית בישראל

שיקוף  אינם םה; שיקוף של רצונו של העם בישראל הם –ביקורת על חקיקה של הכנסת 

הביקורת . או של הדין הנוהג ביחסים שביניהן של הסכמות הנעשות בין אומות העולם
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אינם חורגים ממה  –חברי בית המחוקקים  –נציגי הריבון  השיפוטית נועדה לוודא כי

לפעולתן של כל הרשויות ' גבולות הגזרה'קבע במסמך העליון כ –המכונן  –שהריבון 

 . בישראל

לצד מקורות , השראה לפרשנות החוקהלאומי יכול אמנם לשמש מקור -הביןהמשפט 

 . כאשר אין נורמה מפורשת הסותרת אותובזהירות רבה ורק וזאת , אחרים

 :אהרן ברק' יפים לעניין זה דבריו של פרופ

 משתנים ממקום אלה .נתונים של מורכבת מערכת פרי היא וחברה ,חברה משקף משפט"

 את שונים משקף לשיקולים נתונה בחברה שניתן המשקל .המשפט משתנה ועמו ,למקום

 מכאן .בחברות שונות שונים ואלה, ערכיה מכלול ואת שלה ההיסטוריה את ,תרבותה

 החוקתי ובמשפטבכלל  במשפט השוואתית השראה מתבקשת כאשר רבה בזהירות הצורך

, 021, (ד"תשנ) 6פרק , שער ד, פרשנות חוקתית –פרשנות במשפט  אהרן ברק) ."בפרט

 .(ההדגשה הוספה

-למשפט הבין כפופה חוקי היסוד לצורך ביקורת החקיקההעמדה כי פרשנות . הא ותו לא

והעברת סמכות ההכרעה ממנו אל גורמי , לאומי משמעותה היא שלילת כוחו של הריבון

רכו אין זו ד. זו סטייה חמורה מן העיקרון הדמוקרטי. שלילת הריבונות, בתמצית, זו. חוץ

 .של המשפט החוקתי הישראלי

 

 

 רות ומתקן שהייה פתוח למסתנניםיהזכות החוקתית לח: גפרק 

 

ל קבע בית המשפט הנכבד כי שליחת מי שהסתנן לישראל "הנ 1160310ץ "בפסק דינו בבג .21

מהווה ואגב כך , דין אל מתקן שהייה סגור פוגעת בזכותו החוקתית לחירות אישיתכשלא 

בית (. השופטת ארבל' ואילך לחוות דעתה של כב 11פיסקה ) כאדםו גם פגיעה בכבוד

, שוללת את חירותו של הכלואשהמשפט ראה את ההשמה במתקן שהייה סגור ככליאה 

מלאכתנו בנוגע "ולפיכך קבע כי לעניין השאלה האם נפגעת הזכות החוקתית לחירות 

לדון בשאלה האם עומדת למי  צורך בית המשפטלא מצא לאור זאת ". לזכות זו היא קלה

לחוות דעתה של  16פיסקה )תית לחירות התנועה שהסתנן לישראל שלא כדין זכות חוק

 (.השופטת ארבל' כב

 

 . שונהברור כי התמונה , למתקן השהייה הפתוחבכל הנוגע  .20

פורום קהלת אינו מבקש לטעון לגבי אופיו וטיבו של ההסדר הקבוע בחוק מבחינה 

מטעם זה גם נמנע )המידע או הכלים המקצועיים המתאימים ן בידיו שכן אי, עובדתית

לא הרי שלילת , מבחינה קונספטואלית, עם זאת(. הפורום מלטעון לגבי שאלת המידתיות

אף אם אלו , כהרי המגבלות שמטיל מתקן שהייה פתוח, חירות של מתקן שהייה סגור

הנכבד כי הן עולות כדי  בעוד שלגבי הראשונות קבע בית המשפט .מגבלות מחמירות

עיקר משקלן של , מלא על כל משמעויותיהחוקתי השלילת חירות אישית במובנה ה

נבקש אפוא להבהיר מה טיבה של הזכות לחירות  .בשלילת חירות התנועההאחרונות הוא 

 .הנתונה למי שנכנס לישראל שלא כדין בהיבטי חופש התנועה
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 זכות פוזיטיבית – זכות הכניסה לישראל

מחוקקיו היו . כבוד האדם וחירותו אינו חל באופן אחיד על כלל באי עולם: חוק יסוד .22

בין שלוש קבוצות , לעניין תחולתו והזכאות לזכויות שמקנה, ערים לצורך ליצור הבחנות

 .  "כוחות הביטחון"-ו, "אזרח ישראלי", "אדם": עיקריות של בני אנוש

הצורך להכפיף את אנשי כוחות הביטחון  בשל, הקבוצה השלישית זכתה להסדר ייחודי

ולפיכך נקבעה עבורם פסקת , להסדרים חוקיים המתחייבים מאופי שירותם ותכליתו

 .ענייננו כאן אינו בקבוצה זו. הגבלה מיוחדת

. נבדלת מן הקבוצה הראשונה בזכותה להיכנס לארץ, "אזרח ישראלי", יהיהקבוצה השנ

זו זכות . הזכות להיכנס אל תוך גבולותיה של מדינת ישראל מוקנית לאזרחי ישראל בלבד

הנושא את הכותרת , חוק היסוד 0כך קובע סעיף . אין היא זכותו של כל אדם. פוזיטיבית

 :"יציאה מישראל וכניסה אליה"

 .ם חופשי לצאת מישראלל אדכ (א)

 .ל אזרח ישראלי הנמצא בחוץ לארץ זכאי להיכנס לישראלכ (ב) 

נקודת המוצא היא כי רק לאזרח ישראלי ישנה זכות חוקתית להיכנס , אמור מעתה

מדינה לאפשר את כניסתו של כל ה לעחובה  טילהמהיא , כזכות פוזיטיבית. לישראל

במקרים מסוימים , כלפיו זו חובות נוספותעל המדינה אגב חובה  ותממילא מוטל .אזרח

הסמכות לקבוע גם נתונה  למדינה, בבד-בד (.כגון טיפול רפואי בחירום וכיוצא בזה)

לבא בשעריה ולשהות  ולהתיר או לאסור לו, לגבי מי שאינו אזרח שלההוראות נוספות 

רשאית , לפי חוק זה. בהרחבהעוסק בכך  1650-ב"התשי, חוק הכניסה לישראל. בישראל

בשורה . שאינם אזרחיה, זו גם לאנשים נוספיםהפוזיטיבית הכות את הזהמדינה להעניק 

, משפט כי סמכות זו היא ביטוי מובהק של ריבונותה של המדינההשל פסקי דין קבע בית 

 .ונקודת מוצא זו אינה נתונה במחלוקת

 את החירויותקובע  היסוד-חוק. אנושיכוללת את כלל המין ה, "אדם", הקבוצה השלישית

פרשנות  –פרשנות במשפט , ראו אהרן ברק)הנתונות לכל אדם  – הזכויות השליליות –

בכבודו , בגופו, בחייו יפגעו שלאאנוש זכאי לכך -כל בן (:ואילך 201( 'חלק ג) חוקתית

ושלא  ,הוא זכאי לפרטיות ולצנעת הפרט, כל בן אנוש חופשי לצאת מישראל, ובקניינו

זכאי כל אדם : החוק קובע גם שלוש זכויות חיוביות הנתונות לכל אדם. ייטלו את חירותו

  .גופו וכבודו, על חייו שיגנולכך 

 

 ?למי – חופש התנועה והזכות לחירות

העובדה כי זכות הכניסה לישראל היא זכות פוזיטיבית אשר המדינה רשאית להעניק לפי  .26

 להיכנסאם לא כל אדם זכאי . ראות עיניה משליכה על תחולתה של חירות התנועה

הזכות הפוזיטיבית להיכנס . בישראל לנועכל אדם ישנה זכות ל כי אז גם, לישראל

ובהעדרה של , וכח בכל דונם ודונם בישראללישראל היא גם הזכות הפוזיטיבית להיות נ

לא ניתן וממילא , הזכות להיכנס לישראל אין זכות לשהות בכל דונם ודונם שבשטחה

, מטעמים שונים, חוק היסוד אמנם לא דן בחופש התנועה בישראל .חירות תנועהלטעון ל

ממילא  ,אם אדם פלוני אינו זכאי לשהות בתוך המדינה: זו נגזרת לוגית הכרחיתאולם 

 .כי אין לו זכות קנויה לשהות בכל אתר ואתר שאליו ינוע, נשללת ממנו הזכות לנוע בה
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אינו קיים , חופש התנועה, כלומר, ההיבט הגיאוגרפי של החירות: המשמעות היא ברורה .25

, החירות לנוע. הם ולשהות בהםכות פוזיטיבית להיכנס אליאזורים שאין לאדם זלגבי 

ם אין זכות דאם לא. לשהות, על תשתית של זכות פוזיטיביתבאה , חירות שלילית

לידי ביטוי בחירותו  הבא החירות לנוע, פוזיטיבית להיכנס אל מדינה ולשהות בשטחה

וגם אם קיימות לגביו מגבלות מטעמים כלשהם ; לנוע ממנה אל כל מקום אחר שלבו חפץ

כנס אל תוך ילה ביתאין בכך כדי לברוא זכות פוזיטי –על כניסה למקומות אחרים 

וזו הנגזרת ההכרחית מריבונותה של , לחוק היסוד 0זו משמעותו של סעיף . המדינה

 . המדינה ומזכאותה לקבוע מי ייכנס לשטחה

 

-המשפט הבין .לאומי-מעוגנת היטב גם במשפט הביןזו  יסוד-תובנתכי  נציין מעבר לצורך .20

וכנקודת מוצא , לאומי מכיר בריבונותה של כל מדינה לקבוע מי זכאי להיכנס בגבולותיה

האמנה הבין לאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות . ריבונות זואינו מבקש להתערב ב

אשר ( International Covenant on Civil and Political Rights, 1966) (ICCPR) 1600משנת 

אך ופן מפורש כי חופש התנועה נתון באקובעת  ,ידי מדינת ישראל-אושררה גם עלונחתמה 

 (: ההדגשות הוספו, לאמנה (1)10סעיף ) נכנס אל תוך שטחה של מדינה כחוקשורק למי 

Everyone lawfully within the territory of a State shall, within that 

territory, have the right to liberty of movement and freedom to 

choose his residence. 

העוסק בפרשנות  ,0.11.1666מיום  ICCPR General Comment No. 27 -וכן מובהר גם ב

לשטחה של מדינה תלויה בדין הפנימי כי שאלת חוקיות כניסתו של אדם המוסיף , הסעיף

    .לאומיות-כל עוד הוא עומד במחויבויותיה הבין, של המדינה

 

 לצאתישנה חירות , בלי קשר לשאלת חוקיות שהותו במדינה פלונית, לכל אדם, כאמור .21

, כאן מתבטאת חירות התנועה של מי שנכנס לגבולה של מדינה שלא כדין. מאותה מדינה

אם אין מדובר במי שנושא )ע ולצאת ממנה גברשותו לקום בכל ר: ובכך היא מתמצה

כבוד האדם : עוגנה בחוק יסוד, כאמור לעיל, הזכות הזו(. במאסר פלילי מסיבה אחרת

לאן ע את חירותו של כל אדם לצאת שימנ 'מסך ברזל'שלא יּורד חלילה כדי , וחירותו

לאומית בדבר זכויות -מנה הביןמעוגנת בא ,יש לציין, זכות זוגם . ((א)0סעיף ) שיחפוץ

הקובעת כי הזכות לצאת ממדינה נתונה לכל אדם ללא סייג , ל"הנ אזרחיות ומדיניות

 ((:0)10סעיף )

Everyone shall be free to leave any country, including his own. 

חירות התנועה של מי ששוהה במדינה כלשהי שלא הזכות החוקתית לאפוא  הבכך מתמצ

החוק דנן כמובן אינו  .הוא רשאי בכל עת לקום ולממש את זכותו לעזוב את המדינה: כדין

 .פוגע בזכות חוקתית זו

 

 את מרחב התנועה של מי שנכנס אליה שלא כדין סמכותה של מדינה לתחם : יישום
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הגבלת ולפיכך ; למי שנכנס לישראל שלא כדין אין נתונה חירות תנועה כזכות חוקתית .28

 .איננה עולה כדי פגיעה בזכות חוקתית מותר לו לתנועהתחום הה

בתוך תחומה הריבוני של  םשל אנשים המצויים גם ה נדגים זאת באמצעות שתי דוגמאות

 :ישראל

דומה  .והתברר שאין לו אשרת כניסה לישראל, גוריון-בנמל התעופה בןאדם שנחת  .א

פקיד ביקורת הגבולות . וחולק כי המדינה רשאית להגביל את תחום התנועה של שאין

הוא יהיה נתון . ימנע מאדם כזה מלצאת מנמל התעופה ולנוע באופן חופשי בישראל

עד להזדמנות הקרובה , לשם כך בתוך נמל התעופה מקום המוקצהב, במעין משמורת

ולפיכך אין , אין לו זכות פוזיטיבית להיכנס לישראל. שבה יוכל לטוס בחזרה למקומו

היא לצאת את , בהקשר של תנועה, זכותו החוקתית היחידה. בהלו גם חירות לנוע 

 .מחוץ לישראל

מות של, חיים, כבוד –אין ספק כי המדינה חייבת לשמור על זכויות אחרות שיש לו 

אולם חירות התנועה שלו  ,ולהימנע מלפגוע בזכויות אחרות שיש לו ככל אדם, הגוף

 .כזכות חוקתית היא מזערית

העובדה  .ומצוי בשטח ריבוני של ישראל, גבול עם מצריםאדם שהגיע עד גדר ה .ב

לו זכות חוקתית  המעניקאינה כמובן , שהצליח להיכנס לתוך שטח ריבוני של ישראל

. מדינת ישראל מונעת ממנו את חירות התנועה באמצעות הגדר. להמשיך לנוע בישראל

אין לו כי ם ברור אול, ניתן לדון בחובות שיקומו על המדינה ביחס למצבו ההומניטארי

 .חירות תנועה במובנה החוקתי

שתי הדוגמאות הללו מבהירות היטב כיצד רשאית מדינה למנוע חירות תנועה ממי שנכנס 

 . אליה שלא כדין

 שהייההשלא כדין במתקן אל המדינה מסתננים השמת אלו המשמעותה של , למעשה, זו

 שמירה על כבודם כבני אדםתחת , שבו יחיו, הקצאת שטח מסוים עבורם: הפתוח

 –תוך הקפדה שלא יממשו את מה שביקשו לעשות , להן והבטחת הזכויות שהם זכאים

 . לחדור לישראל שלא כדין ולנוע בה באופן חופשי בניגוד לחוק

 
שומה על בית המשפט הנכבד לבחון היטב , בעת בחינת שאלת האיזון החוקתי, לפיכך .26

בית המשפט צריך לקחת בחשבון . פוגע ההסדר הקבוע בחוק הנדון באיזו זכות חוקתית

לחיים ושלמות , כמו זכות לכבוד, זכויות חוקתיות שנתונות למי שנכנס לישראל שלא כדין

בית אל לו ל ,אולם. ולבחון את מידת הפגיעה שפוגע בהן החוק, לחירות אישית, הגוף

שאינה נתונה  זכות – ירות תנועהכות חוקתית לחזה להטיל על כף המאזניים אתהמשפט 

 .למי שנכנסו לישראל שלא כדין

 

אם ניתן להשיב או ה, מי זכאי למעמד של פליטשאלה דברינו אלה אינם עוסקים ב :דגישנ .62

מוטלות העשויות להיות חובות בחינת האיננו עוסקים גם ב. מסתנן מסוים למקום מוצאו

מצוקות שכן , לאוכלוסיית המסתנניםעל המדינה ביחס למצוקות שונות שייתכן שישנן 

היינו , בביקורת חוקתיתענייננו כאן . אין בכוחן לברוא זכויות יש מאין, ככל שישנן, אלו

ולפיכך  ,עילה חוקתית להתערבות בית המשפט בחקיקת הכנסתישנה  ומתי בשאלה האם
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ס מי שנכנאין הדיון יכול לחרוג משאלת הזכויות והחירויות החוקתיות המוקנות ל

רות תנועה יאין ח, בהעדר זכות פוזיטיבית להיכנס לישראל, וכאמור. לישראל שלא כדין

  . בתוכה

 

 

 הצורך לשמור על זהותה הלאומית של מדינת ישראל כשיקול חוקתי: דפרק 

 

מדיניותה הריבונית הלגיטימית של מדינת ישראל נוכח גל כלית החוק היא מימוש ת .61

וביתר שאת בעת , בבחינת התכלית הזו אם תכלית ראויה היא. הסתננות גדול עצום ורב

של  החוקתי במעמדהיש הכרח לדון , האיזון בין התכלית הזו ובין הזכויות הנפגעות

 . זותכלית 

 

נשמעות  בשיח המשפטי הדן בהתמודדות מדינת ישראל עם גל ההסתננות הבלתי חוקית .60

, הפגיעה במועסקים ועליית האבטלה, החברתי המחיר, טענות מתחום הביטחון בדרך כלל

זכותה הריבונית אנו סבורים כי בראש ובראשונה יש ליתן משקל ל. והיבטי רווחה שונים

ובכלל זה הרכב , כמדינת לאום יהודיתשל מדינת ישראל לשמור על זהותה ומאפייניה 

  . האוכלוסייה ושמירת הדומיננטיות של הרוב היהודי

הבחינה  במסגרת מרכזיים וחשובים, ראוייםהם שיקולים השיקולים הללו , לעמדתנו

הכרחית היא לצורך שמירת זהותה לאומיים קביעת מדיניות לאור שיקולים . החוקתית

 .של ישראל כמדינת לאום של העם היהודי

 

 פסיקת בית משפט זה – ריבונות ומדיניות בתחום ההגירה

במסגרת חקיקה שמירת הרוב היהודי בישראל ולאומיים שיקולים מעמדם של  שאלת .62

הדיה נשמעו ברקעם של  ,עם זאת. הגירה לא נדונה עד כה על ידי בית המשפטה בתחום

חוק האזרחות והכניסה  –שני פסקי הדין אשר דנו בהוראת השעה בדבר איחוד המשפחות 

 . 0222-ג"התשס, (הוראת שעה)לישראל 

המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי  –עדאלה  1250322ץ "בג, בהליך הראשון

על  הדמוגרפינוגע ללא נדון כלל הטיעון ה, (16.5.0220 ניתן ביום) שר הפנים' נבישראל 

יה 'למעט השופטים פרוקצ, גם דעת המיעוט לא נדרשה לטיעון זה. ידי שופטי הרוב

 ומדתע החוק שבבסיס מלמדות הנסיבות אשר סברו כי בניגוד לטענת המדינה, ובראן'וג

יה 'את דעתם על התכלית הזו נמנעו השופטים פרוקצאולם , הדמוגרפית התכלית גם

  .ובראן מלהביע'וג

היועץ המשפטי ' גלאון נ 600321ץ "בג, ל"פסק הדין השני שדן בהוראת השעה הנ

 .ל"הנ עדאלהדין -אינו שונה בשורתו התחתונה מפסק (11.1.0210ניתן ביום ) לממשלה

 תכלית הביטחוניתהמשפט ב-שב ודבק בית, "(רציו"ה)מבחינת הכרעתו האופרטיבית 

בכמה אמרות אגב הביעו כמה מן , עם זאת. השעה-בלעדית לחוק הוראתהכהצדקה 

הוא כי סביר ה ריבלין' אהמשנה לנשיאה , למשל, כך. השופטים נכונות לדון בשיקול זה

עם ; ידי המדינה-הדמוגרפי לא הוצג עלנל רציומן הטעם שה טחוני בלבדידן ברציונל הב
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רשאית הייתה המדינה לחוקק חוק הגירה המבוסס כי  ציין המשנה לנשיאה ריבלין, זאת

מדינות אירופה הולכות "כי , לשם ההשוואה, מצייןתוך שהוא , על תכלית דמוגרפית

, (לפסק דינו 10פיסקה ) "ומחמירות את התנאים להגירה לשטחן מטעמים דמוגרפיים

טעם קיומה של מדינת ישראל "ולפיו סק דין של הנשיא ברק בעניין אחר מפ ותוך שציטט

שהיהודים , זכותו של כל יהודי לעלות למדינת ישראל"וכי  ,"בהיותה מדינה יהודיתהוא 

 11082320 ב"א) אחד המאפיינים הגרעיניים של ישראל כמדינה יהודיתהיא  "יהוו בה רוב

 10סעיף ; (0222) 121, 1( 6)נז ד"פ, טיבי' נ עשרה-השש לכנסת המרכזית הבחירות עדתו

 (. לפסק דינו של השופט ריבלין

 

ההגירה  בתחום דיניותמגם במסגרת עתירה זו נתקף הסדר חקיקתי שנועד לממש ולאכוף  .66

בזכויות הפרט של מסתננים שחדרו לישראל , לכאורה ,באמצעים הפוגעים, של ישראל

יש צורך , בעת בחינת חוקיות ההסדר ושקילת האיזון החוקתי, לעמדתנו. שלא כדין

תולדה הכרחית של שיקול שהוא , שיקול הרכב האוכלוסייה בישראללהביא בחשבון את 

ל מהוות הזמנה "הערות בית המשפט הנ. היותה של ישראל מדינת לאום של העם היהודי

 . המתבקש כל כך במסגרת דיון במדיניות ההגירה של ישראל ומימושה, לקיום הדיון הזה

 

  רקע משפטי תמציתי – יסוד חוקתיעקרון כ מדינת ישראל כמדינת לאום של העם היהודי

אל  –ובפסיקת בתי המשפט , בחקיקת הכנסת, בחוקי היסוד –יחסו של המשפט בישראל  .65

. מדינת ישראל כמדינתו של העם היהודי היא עובדת יסוד שאינה נתונה במחלוקת

המשכה בפסיקת . "מדינה יהודית"המגדירה את ישראל כ, מגילת העצמאותראשיתה ב

, כך. בית המשפט העליון בעשורים הראשונים אשר ביססה השקפה זאת והסתמכה עליה

, 205( 2)ד יט"פ, ר ועדת הבחירות לכנסת"יו 'ירדור נ 1305ב "בפסק דינו הנודע בע, למשל

העלה הנשיא אגרנט את הטיעון בדבר זהותה של ישראל כמדינת העם היהודי , (1605)

 :וכה אמר', תקונסטיטוציוני עובדת יסוד'או כלשונו , למדרגה חוקתית עליונה

 בהכרזה בשעתו שהוצהרו הדברים מלמדים ברורות וכך – בדבר ספק להיות יכול לא

 השוחרת, עצמאית, ריבונית מדינה שישראל הינה בלבד זו לא כי – המדינה הקמת לע

 ״כמדינה הוקמה שהיא גם אלא ,העם שלטון של משטר ידי-על ומאופיינת חופש

 ״זכותו בתוקף, וראשונה בראש, נעשה הקמתה של האקט כי, ישראל״ בארץ יהודית

 במדינתו עצמו עומד ברשות ועם עם ככל לחיות היהודי העם של וההיסטורית הטבעית

 .ישראל״ הדורות לגאולת שאיפת הגשמת משום ,זה באקט ,בו היה וכי, הריבונית

 העם  חזון את מבטאים האמורים הדברים כי, המדינה חיי של זה בשלב, לציין למותר

 באים שאנו ״בשעה עינינו לנגד לשוותם איפוא ושמחובתנו שלו מאמין האני ואת

, הפנים שר נגד העם קול, /7/38;  /6738 בג״צ) המדינה״ לחוקי מובן לפרש ולתת

 – המשכיותה שדבר, הוא מאמין״ ״אני אותו של משמעותו. (552 ,571' ע ,ז כרך, י"פד

 יסוד עובדת מהווה ישראל מדינת של – ״נצחיותה: לומר תמצי ואם

 רשות בין – המדינה של שהיא כל לרשות, חלילה לה אשר, קונסטיטוציונית״

 להפעיל בבואה אליה להתכחש –שיפוטית  מעין או שיפוטית רשות ובין מינהלית

 בשתי גמור זלזול יהיה הדבר פירוש ,כן תאמר לא שאם. מסמכויותיה סמכות

 ידי-על הכחדתה את למנוע כדי, הקמתה מאז, ישראל מדינת שנלחמה המלחמות

 העם של להיסטוריה מוחלטת סתירה, יהיה הדבר פירוש: העוינות ערב מדינות
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 בתקופה עם ישראל על שנתחוללה השואה לעובדת הסתירה לרבות, ולכיסופיו היהודי

 באירופה יהודים של מיליונים לטבח הוכרעו בה, שואה אותה, המדינה הקמת שלפני

 העם מחוסר בעיית בפתרון ההכרח ״את – ההכרזה בלשון – מחדש הוכיחה ואשר

 .ישראל״ בארץ היהודית המדינה חידוש ידי-על והעצמאות המולדת

זהותה של ישראל פסיקתו של בית משפט זה בנקבעה קדמת דנא אם כן אפוא כבר מ

לא . הכנסת: לפרש לאורו את חוק יסודהמחייב , חוקתי עליון עקרון יסודכמדינת לאום כ

 שיקול אלא כדי להצדיק, כקביעה תיאורטית או כהצהרה חגיגית בלבד נאמרו הדברים

 .של כל אזרח בישראל להיבחר לכנסת על זכות הפרט החוקתיתהגובר 

 

אולם לא רק בקשר לעצם עובדת קיומה של המדינה כמדינה אשר מוגדרת כמדינתו של  .60

  .כי אם גם בקביעת אופייה וזהותה, העם היהודי השתרשה עובדה זו

ההגירה  חוקי ,למשל, כך. בחקיקת הכנסת עיקרון יסוד זה בא לידי ביטוי בתחומים רבים

 1' ס) ולהתאזרח בה באופן מיידי הזכות להיכנס לישראלבישראל מעניקים לכל יהודי את 

ראש , על חוק השבות. (1650-ב"התשי, לחוק האזרחות 0' ס; 1652-י"התש, לחוק השבות

: נאמר כבר בפסיקת בית המשפט כי דרגתו היא דרגת חוק יסוד, וראשון לחוקים אלה

זהו , אם תרצה. השבות הוא מחוקיה היסודיים ביותר של המדינהכי חוק , אין לשכוח"...

 866, 162, (6) מג ד"פ, הפנים משרד. נ ברספורד 005381 צ"בג) "חוק היסוד הראשון שלה

פסילה של רשימת מועמדים השוללת את חקיקת הבחירות בישראל מחייבת ; ((1686)

מוסדות העם מעמדם של ; (הכנסת: א לחוק יסוד1' ס) אופייה היהודי של המדינה

 שבת ;סמלי המדינה וטקסיה: וכן עוד דברי חקיקה בתחומים רבים, עוגן בחקיקה היהודי

כרון השואה יז; מעמדה של מורשת ישראל בפרשנות החקיקה; וימי המנוחה הרשמיים

נגד יהודי גם על עֵברות  המחילה את חוק העונשין שלמדינת ישראל  .והיחס לניצוליה

לחוק ( ב)12' ס)בוצעו מחוץ לשטחה  אף אם אינו אזרח שלה והעבירות, יהודיבאשר הוא 

 (.1611-ז"התשל, העונשין

בהמשך לאמור , פסיפס חקיקתי זה נותן פרספקטיבה פרשנית חשובה ליסודות החוקתיים

של ישראל כמדינת  החוקתית גולת הכותרת של קביעת זהותהאולם ; ל"הנירדור בעניין 

, חופש העיסוק: ובחוק יסוד, כבוד האדם וחרותו: בחוק יסודהעם היהודי היא בוודאי 

 הקובעים בסעיפי המטרה שלהם כי 

יסוד את ערכיה של -כדי לעגן בחוק כבוד האדם וחירותומטרתו להגן על , יסוד זה-חוק

 . מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית

 (כבוד האדם וחירותו :לחוק יסודא 1סעיף )

( ל"לשני חוקי היסוד הנ 1סעיף " )עקרונות היסוד"בנוסף לקביעה שבסעיף , כמובן, זאת

, "ברוח העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל"כי זכויות היסוד בישראל יכובדו 

 ."מדינה יהודית בארץ ישראל"המכריזה כידוע על הקמת 

 

, המשפט-בפסיקת בית פעמים רבות הוינצ היהודי זהותה של ישראל כמדינת הלאום, ואכן .61

ובכלל זה אף בשנים , תוך התייחסות להשלכותיה על מדיניות ההגירה הישראלית

' נ עשרה-השש לכנסת המרכזית הבחירות ועדת 11082320 ב"באהנשיא ברק . האחרונות

 : כתב כך (ההדגשה הוספה) (0222) 01-00, 1( 6)נז ד"פ, טיבי
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טעם קיומה , אכן. רק אחת מהן היא מדינה יהודית. רבות הן המדינות הדמוקרטיות

מה הם אפוא המאפיינים ... של מדינת ישראל הוא בהיותה מדינה יהודית

? המעצבים את הגדרת המינימום של היות מדינת ישראל מדינה יהודית" גרעיניים"ה

במרכזם עומדת זכותו של כל  ...מאפיינים אלה הם בעלי היבט ציוני ומורשתי גם יחד

מורשת ישראל היא [ ובה... ]שהיהודים יהוו בה רוב, יהודי לעלות למדינת ישראל

  .מרכיב מרכזי במורשתה הדתית והתרבותית

קיום של רוב של  ממושכלות היסוד של המדינה הוא..."כי במקום אחר ציין לוין ' שופט ש

. בן שלום נ 0388ב "ע)..." מתן העדפה ליהודים על פני אחרים לשוב לארצם[ו], יהודים בה

ההדגשה ) (1686) 068, 001( 6)ד מג "פ, וועדת הבחירות המרכזית לכנסת השתיים עשרה

, שר הפנים' זבידובסקי נ 12000328צ "בג)באחרונה הוסיף בנושא השופט רובינשטיין . (הוספה

אין כחוק השבות "כי  בציינו( (0.8.0212 ניתן ביום)ט רובינשטיין לפסק דינו של השופ' פסקה ג

כל יהודי זכאי לעלות 'בו  1ובאמרו בסעיף , מבטא את ייחודה של מדינת ישראל 1089-י"תש

, "את כל תורת הציונות כולה על רגל אחת, הא ותו לא, הפנים המחוקק בחמש מלים', ארצה

ניתן ביום )משרד הפנים ' ארנן נ 8512328א "מלצר בע' השופט ח' וראו גם את חוות דעתו של כב

0.12.12.) 

 

 מהותה של המדינה כמדינת לאום יהודית :מבחינה חוקתית ישראלזהותה של אפוא  וז .68

המפנים למגילת , חוקי היסוד של ישראלהיטב ב מעוגנת היא. עקרון יסוד חוקתיהיא 

כי מטרת  בסעיפי המטרה שלהם הקובעיםו ,כמקור לזכויות האדם בישראלהעצמאות 

הגנתם על זכויות היסוד היא לעגן את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית 

ומושרשת עמוק ; במגוון עצום של חוקיםמנחה את חקיקת הכנסת  היא; ודמוקרטית

השמירה על זהותה זו של מדינת ישראל היא . דנא-מקדמא בפסיקת בית המשפט העליון

מזהותה של ישראל כמדינת לאום יהודית נגזרות כמה  .שיקול חוקתי מכריעאפוא 

, קרב אוכלוסיית המדינהובהן ההכרח לשקוד ולשמור על הרוב היהודי ב, משמעויות

בבוא בית המשפט לבחון את , לפיכך. בכיר ומשמעויות אלו אף הן בעלות מעמד חוקתי

עליו לייחס משקל רב לשיקול , חוקקה הכנסת אשרלת חוקתיותו של הסדר חוקי שא

, בלבד' אינטרס'אין מדובר ב .החוקתי של זהות מדינת ישראל כמדינת לאום יהודית

אלא עקרון יסוד חוקתי שהזכויות המנויות , המצוי מתחת לזכות נפגעת באיזון אנכי

  .בחוקי היסוד נועדו לעגנו

 

  2התרסות והצדקות – כעקרון יסוד חוקתי כמדינת לאום של העם היהודימדינת ישראל 

יש לזכור כי ישנם הקוראים תיגר על זהותה , נוכח מציאות משפטית ברורה זו, עם זאת  .66

תה של הגדר, לעמדתם. הבסיסית של מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי

מנוגדת , עשי דל ככל שיהאיהא תוכנּה המואף אם , ישראל כמדינת הלאום היהודי

. מדינה דמוקרטיתולפיכך סותרת את היותה של מדינת ישראל  יסוד ליברליים-לעקרונות

 . ישראל לוותר על הגדרה זו-על מדינת, כדי להצטרף למשפחת עמי התרבות, לדעתם
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 .פרק זה יובאו המקורות בהערות שוליים מחמת ריבויים וכדי שלא לקטוע את רצף הקריאה-בתת 
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לאומית של האסכולה -על גל של כתיבה אנטיבין היתר העמדות הללו מסתמכות 

ששורשיה בהגות , בלאומיות תופעה מודרניתהרואה , המודרניסטית בחקר הלאומיות

יישומה של . הפוליטית של שלהי המאה השמונה עשרה והמהפכה הצרפתית לכל המוקדם

ישראלי הניב תיאוריות השוללות את היותו של העם -התפיסה הזו על המקרה היהודי

את  3אלי כדוריפיתח חוקר הלאומיות , למשל, כך. ודי אומה כתופעה היסטוריתהיה

הטענה כי הלאומיות נוצרה בעידן המודרני כתוצר של הפילוסופיה המערבית מאז עידן 

והציונות גייסה באופן , גם בהקשר היהודי הלאומיות לשיטתו היא המצאה חדשה. קאנט

שכן במקור אין היבט לאומי , זוק טענותיהמניפולטיבי את העבר הדתי של היהדות לחי

ואת הטענה ' קהילות המדומיינות'פיתח את תיאוריית ה בנדיקט אנדרסון. בדת היהודית

וכי זיקה לאומית איננה כי אם עניין , כי הלאומיות נשענת על תחושה סובייקטיבית

המקרה השליכו מן התאוריה שלו על כמו אילן פפה כותבים אחרים  4.תודעתי מדומיין

  5.ישראלי-היהודי

הרחיק לכת מקודמיו וטען כי אין מדובר רק , חוקר בריטי מרכסיסטי, אריק הובסבאום

הציג , כמרקסיסט 6.מּודעתבהתפתחות תרבותית מודרנית אלא כמניפולציה מודרנית 

הובסבאום את תופעת הלאומיות כמסורות שהמציאו שליטים כדי ללכד את החברות 

-גם על המקרה היהודי. ולחזק את הפטריוטיות לצורך ביסוס שלטונם, שתחת שליטתם

, לטענתו היהדות היא תופעה דתית בלבד. ישראלי כפה הובסבאום את התיאוריה שלו

 .מאה העשרים לצרכים פוליטייםוהמצאת הלאום היהודי נעשתה ב

 7.שלמה זנדו של יישראלי היא קרוב לוודאי ספר-פיסגתה של הגישה הזו בהקשר היהודי

בשוללו לחלוטין קיומו של עם יהודי , מנסה להציע תיאוריה קיצונית אף משל קודמיוזנד 

ברוח התעמולה הפלשתינית , מבחינה היסטורית וקשר גשמי בינו לבין ארץ ישראל

 .פתחה בשלהי המאה העשריםשהת

 

-ובהקשר היהודי, האסכולה המודרניסטית זכתה לביקורת מצד חוקרי לאומיות בכלל .52

סמית מבקר את האסכולה  9.אנטוני סמית ואחריו 8,ווקר קונורכך . ישראלי בפרט

המקרה . המודרניסטית על הניסיון לקטוע את הרצף ההיסטורי בהתגבשותם של לאומים

ווה לשיטתו הוכחה נאה ליסודות הקדומים של לאומים ולרצף ישראלי מה-היהודי

 . ההיסטורי של תהליך התגבשותן

הייסטינגס . על האסכולה המודרניסטית חריפה אף יותר אדריאן הייסטינגסביקורתו של 

עם היושב בארצו עם  –אשר הפיץ מודל של לאומיות קדומה , ך"מדגיש חשיבותו של התנ

מחקרים  10.בקרב כלל החברה הנוצרית –שפה וחוק ייחודים ועם תודעת היסטוריה וייעוד 
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נוספים המפריכים את ההתכחשות למאפיינים הלאומיים המובהקים של העם היהודי 

על  יםהעומד 12,דיוויד גודבלאטו 11בעת העתיקה הם מחקריהם של סטיבן גרוסבי

, לאחרונה פורסם גם ספרו של עזר גת. עת העתיקהיהדות במאפייניה הלאומיים של ה

כי  מראה 14אסף מלאך 13.המוכיח את קדמותה של הלאומיות גם בקרב עמים אחרים

מן ההיסטוריה  תישראלי מתעלמ-העמדה המודרניסטית על המקרה היהודי השלכת

 שביןומן הרצף , למן ימי המקרא ועד לעידן החדש, הספרותית והריאלית של עם ישראל

, שפהה, היחס לארץ בהיבטים של, ראלית דהיום לבין שורשיה העתיקיםהלאומיות היש

נמשכים בעם היהודי ה, המאבק לשלטון עצמי וראית העם כבעל ייעוד, סולידריות לאומית

מלאך גם מפריך את הטענה כי . משך אלפי שנים ואינם בשום אופן יצירה מודרנית

ההתעוררות הלאומית המודרנית של התנועה הציונית היא גיוס מלאכותי של מוטיבים 

 . דתיים לטובת תנועה לאומית

היטב את הטענה הרואה בלאומיות בכלל תופעה בעלת אפוא המחקר המודרני מבסס 

 .ובאופן מיוחד מצביעה על המקרה היהודי המהווה לכך דוגמא בולטת, שורשים עתיקים

 

. ידע תנועת מטוטלת מדינת הלאוםגם היחס לרעיון , בדומה ליחס לשאלת הלאומיות .51

לאחר העשורים הראשונים של קיומה של המדינה החלו להישמע , במקרה הישראלי

וקוראים להפיכתה , (שעוד נשוב ונפרט לגביה להלן)קולות הכופרים בתכליתה הלאומית 

האזרחים החיים בה ומנועה מלקדם כל  מדינה המחויבת אך ורק לרווחתם ולחירותם של

גם עם  (.עזמי בשארהר "דכלשון הביטוי שתבע ', מדינת כל אזרחיה') תכלית אחרת

עדיין מצוי רעיון מדינת הלאום במגננה , תרבותי לישראל-חדירתו של השיח הרב

גם בתחום המשפטי נוטה השיח האקדמי המשפטי , כתוצאה מכך. אינטלקטואלית

 . אינדיווידואלי-ם החורגים ממסגרתו של הטיעון הליברלילהתנער משיקולי

כפי שהתעצב , כך הולך ונוצר פער בין עקרונות משפטיים יסודיים של המשפט הישראלי

בראשית דרכו וכפי שבאים לידי ביטוי בחקיקת הכנסת ובפסיקת בית המשפט לאורך כל 

ים הנדרשים בין זהותה זו לבין שיח משפטי הרווח בספירה הציבורית לגבי האיזונ, השנים

 .של מדינת ישראל לבין זכויות אדם

 

 :לקיומה של מדינת לאום הובעו במחקרכמה וכמה הצדקות  .50

מבוסס על תפישה כי לשם הבטחת ביטוי תרבותי מלא של אומה  תרבותי-טיעון הלאומיה

תאפשר את ההתפתחות התרבותית ההולמת , יש צורך במדינה שתהיה מזוהה איתה

ים למנוע את שעלול, ותסכל התנכלויות פיזיות או כפיפות ושעבוד תרבותיים, אותה

  15.השגשוג התרבותי שלה
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 S. Grosby Biblical Ideas of Nationality – Ancient and Modern Indiana, 2002. 
12

 D. Goodblatt Elements of Ancient Jewish Nationalism New-York, 2006. 
13

 Azar Gat, Nations: The Long History and Deeo Roots of Political Ethnicity and Nationalism 

(Cambridge UP, 2013) 
14

, אילן-אוניברסיטת בר, עבודת דוקטורט, בסיסי הלגיטימיות של מדינת לאום יהודית בעידן פוסט מודרני 
 .ח"תשס

15
 .88-51( ג"תשס) 12 תכלת" ת ודמותה הרצויההצדקה עקרוני: המדינה היהודית"גביזון רות , למשל, ראו 
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שדה הפעולה כמדינה ומוסדותיה מדגיש את תפקידם של ה מוסדי-לאומיטיעון הה

מלאך גם  16.היייעודה או אופי, ייחודה, מבטאת את טבעה מסוימת העיקרי שבו אומה

ל פיתח הטענה כי קיומה של מסורת מדינית ולאומית ארוכה ושורשית בעם "בעבודתו הנ

 . לאום עצמאית משלו-היהודי יש בה כדי לחזק את תביעתו של העם היהודי למדינת

הוא קיום  זה המודגש בטיעוןהאינטרס . טיעון מסוג אחרהוא  פנימי-תועלתניה הטיעון

כדי שתוכל לספק ביטחון ושמירה על זכויות חברתיות של , מיטבי של המדינה עצמה

מדינה המבוססת על מסורת לאומית משותפת עשויה לעמוד בצורה טובה יותר . אזרחיה

הרבה שיכולה להתפתח בין בני לאום  הסולידריותבשל מידת , מול אתגרים מבית ומחוץ

כמובן מבלי שהדבר יפגע בזכויותיהם , היישום ברור בהקשר הישראלי 17.אחד

 .ובתועלותיהם של בני המיעוטים

 

בקשי כפי שמראים . הזכות לתרבותנסמכת על ההצדקה המרכזית , מן הזווית הליברלית .52

במימוש הזכות  למדינת הלאום יש משקל משמעותי 18,במאמר שכתבו בנושא וספיר

לתכנן וסמכות  יכולתיש לה ; היא מאפשרת להגן על התרבות ברמה המדינתית: לתרבות

יש לה יכולת גבוהה להגן ; מדיניות הגירה באופן שישמור על הזהות התרבותית של הרוב

יש בכוחה להפנות משאבים כדי להגן על ; על התכנים התרבותיים הראויים להגנה

, ובנוסף לכל; הלאומית ולהנחיל את התרבות לדורות הבאים תרבותם של חברי הפזורה

כמו , המדינה היא המסגרת היחידה שיכולה לממש מרכיבים מדיניים שישנם בתרבות

 . ישראלי-במקרה היהודי

כעם שעבר מבוססת על נסיבותיו של העם היהודי הנסמכת על זכויות אדם  צדקה נוספתה

הטרגדיה הנוראה שעברה על העם היהודי  .לשנאהיום מושא כגם ומהווה רדיפות קשות 

המעניקה צידוק נורמטיבי להקמתה של " זכות מצוקת קיום"בדור הקודם הקימה לו 

ההצדקה הזו מגולמת למעשה בטענה המרכזית של מגילת . מדינת לאום יהודית

וכן חוקרים והוגים נוספים המסתמכים על מצוקת הקיום היהודי כהצדקה ; 19העצמאות

 20.נת לאוםלמדי

 

 והרכב האוכלוסייה בהזהותה של מדינת ישראל : ישראל כמדינת לאום

 .לעובדותכעת נשוב : בהצדקות קמעא עסקנו .56

.  וקמה כמדינת לאום של העם היהודידומה שאין עוררין על העובדה שמדינת ישראל ה

מראשיתו של התהליך הפוליטי לקראת הקמתה של מדינת ישראל הודגשו המאפיינים 

 The"דובר על  1611בהצהרת בלפור בשנת . הלאומיים של הגוף שעתיד היה לקום

establishment in Palestine of a national home for the Jewish people" . כתב
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"M. Walzer, "The Moral Standing of States: A Response to Four Criticsלמשל ראו  , 

Philosophy and Public Affairs, Vol. 9, No. 3, Spring, 1980, pp. 209 -229. 
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 .Yael Tamir Liberal Nationalism ch. 6 (1993))ראו למשל יעל תמיר   
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 .(0212) 526-526לו עיוני משפט " בזכות הזכות למדינת לאום"אביעד בקשי וגדעון ספיר   
19

 .(1682)בזכות הנורמליות יהושע . ב.ראו א  
20

 .אסא כשר ואחרים, רות גביזון, כגון חיים גנז 
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, ם לבריטניה בועידת השלום בסן רמוהמנדט על ארץ ישראל שהוענק על ידי חבר הלאומי

אנו מכירים בזאת בקשר "נכתב בו כי . נתן תוקף מחייב להצהרת בלפור, 1600בשנת 

ובצדקת הנימוקים לבנייתו מחדש של ביתו , ההיסטורי שבין העם היהודי לארץ ישראל

על ממשלת המנדט "נכתב כי ( 0בסעיף )ובהמשך , (בפרק המבוא" )הלאומי בארץ הזאת

כך גם ". אשר תבטיח את הקמתו של הבית הלאומי היהודי... ול ליצירת תשתיתלפע

 . וכמובן שכך במגילת העצמאות, ם"בהחלטת החלוקה של עצרת האו

 

עסקה מטבע , זו שהטרימה את הקמת המדינה וזו שליוותה אותה, ההגות הציוניתגם  .55

משני צידי  .וגרפיוהתייחסה גם להיבט הדמ, הדברים בחזון מדינת הלאום לעם היהודי

היתה תמימות דעים , במהלך העשורים שקדמו להקמת המדינה ולאחריה, המחנה הציוני

הדברים   .היא הקמת בית ללאום היהודי עם שיש בו רוב יהודי כי תכלית הקמת המדינה

 02במשך "כי  1611כתב כבר בשנת  דוד בן גוריון. ציג רק מעט מזעירנו, ארוכים וידועים

זוהי תמצית הסיטואציה . הקרובות עלינו ליצור רוב יהודי בארץ ישראלהשנים 

 ,פרקים לבירור דרכה וייעודה של תנועת הפועלים: ממעמד לעם(" ההיסטורית החדשה

', הגשמת הציונות;'00.11.1611, יורק-ניו, דער אידישער קעמפער: בתוך המאמר פורסם 

, המדינה אשר תקום תהיה יהודית"כי  כמובן שגם לאחר הקמת המדינה כתב ברוח זו (.16

אלא  –לא מדינה של יהודים היושבים בארץ , באשר תפקידה ייעודה מטרתה יהיו יהודיים

מדינה המיועדת לקלוט עלייה יהודית ולפתור עם גידולה . לעם היהודי, מדינה ליהודים

כשניסח , קיבוטיס'זאב ז (.00.8.68, גוריון-יומן בן" )והתרחבותה את שאלת העם היהודי

מטרת הקמת המדינה  כיכתב , "ר"רעיון בית"עבור תנועתו את מסמך היסוד  1626בשנת 

לסדר בה את חייו הקיבוציים בהתאם "ליהודים היא לאפשר לעם היהודי תנאים 

כזאת יכולה לשמש רק מדינה ' מעבדה'", לשיטתו ;"להשקפותיו הוא על הטוב ועל הרע

 ."לאומית הוא רוב לאומי התנאי הראשון למדינה... עצמית

 

הקשר בין היותה של מדינה מדינת לאום לבין המאפיינים הדמוגרפיים שלה הוא מובן  .50

ללאום אשר זו היא מדינתו לא תוכל להישאר  רוב מובהקמדינה לאום שבה אין . מאליו

בוודאי שהיא תתקשה להגשים את . ובודאי שלא מדינת לאום דמוקרטית, מדינת לאום

בין אם . המצב בישראל בהקשר זה ברור. שמם היא הוכרה כמדינת לאוםהתכליות של

ובין אם נסתפק בהתייחסות , נתייחס אל כלל האוכלוסייה שבין הים התיכון והירדן

יהודית -ללא האוכלוסייה הלא)לאוכלוסייה שבתחום מדינת ישראל הריבונית בלבד 

הקפדה על -אי. ור וטיפוחחייב שימהרוב היהודי במדינת ישראל מ, (ביהודה ושומרון

להחלשת מובהקותו ביחס , במדינת ישראל תוביל לכרסום ברוב הזה אוכלוסייההרכב ה

 .למיעוטים החיים בישראל ואולי חלילה אף לאובדנו בעתיד הרחוק יותר

 

מעמדו , לקיומה של מדינת ישראל כמדינת יהודית לאומיבשל מרכזיותו של המאפיין ה .51

בהתייחסו , בשעתוירדור כפי שהבהיר השופט אגרנט בעניין . הוא מעמד חוקתי עליון

 – נצחיותה': לומר תמצי ואם – המשכיותה דבר".., להיותה של ישראל מדינת העם היהודי

 של שהיא כל לרשות, חלילה לה אשר, 'קונסטיטוציונית יסוד עובדת מהווה ישראל מדינת של
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 בבואה אליה להתכחש –שיפוטית  מעין או שיפוטית רשות ובין מינהלית רשות בין – המדינה

זהותה של ישראל כמדינת העם היהודי : הווה אומר (.שם" )מסמכויותיה סמכות להפעיל

כפי שראינו לעיל  .החולשת על המשפט הישראלי כולו, נורמה עליונה, היא שיקול על

ט דברים אלה של השופט אגרנט מייצגים נכוחה את המשפ, בפתיחת פרק זה ביתר אריכות

ואת תפיסות , כפי שבא לידי ביטוי בסעיף המטרה שבחוקי היסוד, החוקתי בישראל

 של שמירה על הרכב האוכלוסייההשיקול . היסוד החוקיות של המשפט הישראלי בכלל

במסגרת האיזון החוקתי שעל , מקבל מעמד בכיר במדרג הנורמות ןוהכרוך בההן הנגזר מ

 .ובראשן כמובן בית המשפט הנכבד, כל רשות מרשויות המדינה להפעיל

 

אפוא לעמוד על כפות  יםחייב ,ושיקול הרכב האוכלוסין הנגזר ממנו, הלאומיהשיקול  .58

; שראליתמכריעים החולשים על כלל החקיקה היכעקרונות יסוד חוקתיים  המאזניים

שכאמור לעיל מצבו של הרוב , כאן בא לידי ביטוי ייחודה של מדינת ישראל .רב םומשקל

אוגרפית ימדינת ישראל מוקפת מבחינה ג, לא זו בלבד. הלאומי היהודי בתוכה איננו איתן

אם לא , בבני לאומים אחרים שרבים מהם חפצים לשלול ממנה את זהותה הלאומית

של ההסתננות וההגירה הבלתי חוקית שמדינת ישראל עמדה  הגל העצום. להשמידה כליל

פרק הזמן , מבחינת גודלו המספרי, ויוצא דופןבפניו בשנים האחרונות אף הוא ייחודי 

ובייחוד מבחינת היחס המספרי שבין אוכלוסיית המהגרים לבין , הקצר שבו הגיע

 לאומייםשיקולים עובדות אלה מחייבות להקפיד הקפדה יתירה על . אוכלוסיית ישראל

. ומצדיקים נקיטת אמצעים מוגברים באכיפתה של מדיניות זו ,בקביעת מדיניות ההגירה

שומה עליו , באיזון החוקתי שעל בית המשפט לעשות בין התועלות לבין הזכויות הנפגעות

ולשיקול של שמירה על הרכב ליתן משקל רב לזהותה של ישראל כמדינת לאום אפוא 

 .זהות זוהכרוך ב האוכלוסייה

 
לפרשנות השיקול הלאומי והרכבה של האוכלוסייה בישראל הכרחי גם , בנוסף לכך .56

בבוא בית המשפט הנכבד לפרש את תוכנה של . ולפרשנות המשפט הבין לאומי החוקה

עליו לשקול , לאומי-בין בהקשר הישראלי ובין בהקשר של המשפט הבין, הזכות לחירות

את השלכותיה של פרשנותו על העיקרון החוקתי המחייב שמירה על זהותה של ישראל 

 . כמדינת לאום יהודית

 

 

 סיכום

 

על בית המשפט לבחון האם החוק שחוקקה הכנסת  :היא עתירה חוקתיתדנן העתירה  .02

או בטלות חלקים )או שמא סותר אותה ויש להכריז על בטלותו , עומד בגדריה של החוקה

במסגרת עתירה . בכך-הכרזה על בטלותו של חוק הכנסת אינו דבר של מה, כידוע(. ממנו

להפך , קתאת החוק שחוקקה הרשות המחוקחוקתית מוטל על בית המשפט לבחון היטב 

המסקנה כי נפגעת זכות אין מנוס מן ורק אם , לשבת שבעה נקיים, ככל יכולתובזכותו 
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 אינה ראויהאו כי תכליתו של החוק , חוקתית באופן שפיסקת ההגבלה אינה מאפשרת

 .להכריז על בטלותו – באופן מובהק

 

הוא נועד להתמודד עם גל ההסתננות העצום הפוקד את : של החוק דנן ראויה תכליתו .01

להגשים את מדיניות ההגירה של ישראל וליתן כלים , ישראל בשנים האחרונות

אם היא ראויה יש להימנע מזיהוי  בבחינת תכליתו של חוק. אפקטיביים למימושה

האמצעים נבחנים לפי . יםולהפריד היטב בין השני, אמצעים שהחוק נוקט בהם כתכליות

יש לפיכך לנקוט ריסון הן . בבחינה כללית אם היא ראויה –התכלית , מבחני המידתיות

 .בזיהוי התכלית והן בביקורת עליה

 

במסגרת מימוש מדיניות , במסגרת גיבוש חקיקה לגיטימי וראויהיא אמצעי  הרתעה .00

 ,רון המוסרי הקנטיאניהעיק. כך במישור הפלילי והמינהלי. ובמסגרת שיקולי שפיטה

, לתכלית אחרת בלבדאוסר על שימוש בהם כאמצעים  ,השולל יחס לאנשים כאל אמצעים

, לפיכך. בבד עם זולתו-ואינו נוגע כלל למצבים שבהם תכלית הפעולה היא האדם עצמו בד

גם יתר . אין כל פסול בנקיטת מדיניות שנועדה גם להרתיע כלפי המסתננים עצמם

 .מטרות ראויות הן –מניעת השתקעות ועידוד עזיבה  –ק של החו המטרות

 
היא מימוש רצון העם , לפי המסורת שהתגבשה בבית משפט זה, בישראל ביקורת חקיקה .02

לפיכך עילות . ברשות השופטתשל העם שבא לידי ביטוי בחוקה באמצעות שליחיו 

אין . רצונוהמבטאים את , הביקורת ודרך הביקורת מוגבלים למה שישנו בחוקי היסוד

אמורפיים או ' עקרונות יסוד'לבית המשפט סמכות לבקר חקיקה פנימית של הכנסת לפי 

 .לאומי-לפי כללי המשפט הבין

 
לא יכולה לכלול חירות , עבור מי שנכנס לישראל שלא כדין, הזכות החוקתית לחירות .06

וממילא גם שכן חוק היסוד אינו מקנה זכות כניסה לישראל למי שאינו אזרח שלה , תנועה

הביקורת על מתקן השהייה אינה יכולה לעסוק בעצם מניעת , לפיכך. לא זכות לנוע בה

שהייתם . אלא אך בהיבטים הנתונים גם למסתננים כזכויות חוקתיות, חופש התנועה

 .בישראל בניגוד לדין אינה יכולה לברוא להם זכויות חוקתיות יש מאין

 
. בעל ערך רב, היהודי הוא שיקול חוקתי בכיר לאום של העםהזהותה של ישראל כמדינת  .05

המשמעות הראשונה של זהות זו היא ההכרח לשמור על רוב לאומי יהודי ולמנוע איום 

 –בין אם בבחינת המדיתיות ובין אם בבחינת תכליות החוק  –בעת האיזון החוקתי . עליו

 . כשיקול חוקתי מכריע ולא כאינטרס בלבד, יש ליתן לה את מקומה

 

תכליתו היא לסייע לבית המשפט הנכבד . ב טענות זה נועד להאיר את הנקודות הללוכת .00

את השאלות הקודמות לאיזון החוקתי אשר וכן  ,היטב את תכליתו של החוקלבחון 

 .לבחון מה עומד על כפות המאזניים: פיסקת ההגבלה מורה על עשייתו
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בכל צדדיה של העתירה ובכל השאלות העולות פורום קהלת לא עסק בעיקרי טיעון אלה  .01

בין , את טענות העותרים בשים לבובזהירות מתבקש לבחון היטב בית המשפט . ממנה

בהתאם  –בכלל ההיבטים הרלוונטיים  המתחשב ולאזן איזון חוקתי, לנקודות הללו, היתר

כמדינה לערכיה בהתאם ו, למבנה החוקתי של המשטר בישראלבהתאם , לחוקי היסוד

 .יהודית ודמוקרטית

 
 ,ירושלים

 ד"תשע' באדר ב א"י
 ______________       0212במרס  12

 ד"עו, אריאל ארליך
 כ פורום קהלת"ב


