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 מאת
 רות גביזון*

 חלק ראשון: מרכיבי התפקיד, החשיבות של איחוד הסמכויות
 ומוקדי מתח בין המרכיבים

 א. כללי
 ב. מרכיבי התפקיד

ק הפלילי  1. אכיפת החו
 2. ייעוץ
 3. ייצוג

 4. שמירת האינטרס הציבורי
 ג. יחסי־הגומלין - חיזוק הדדי ומתחים פנימיים

ם בין תפקידי היועץ המשפטי לממשלה לבין רשויות השלטון  1. מתחי
ם פנימיים בין מרכיבי תפקידו של היועץ המשפטי לממשלה  2. מתחי

 חלק שני: עצמאות והשתלבות בשירות הציבורי — האיזון המקורי
 חלק שלישי: העידן החדש - איזון חדש ומקורותיו

ות י  א. ההתפתחו
יות מתארות את המצב המשפטי או מתחייבות ממנוי ם ההתפתחו א  ב. ה

 חלק רביעי: האם התיזות החדשות רצויות?

 * פרופסור מן המניין, הקתדרה לזכויות האדם ע״ש חיים ה׳ כהן, הפקולטה למשפטים,
 האוניברסיטה העברית בירושלים. מאמר זה, שנמסר לדפוס לפני חילופי השלטון, במאי
 1996, הינו עיבוד של דברים שנאמרו בהרצאה שנישאה בכנס ״היועץ המשפטי לממשלה
 במעגלי שלטון החוק״, שנערך בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל־אביב, ב־5.3.95.
 למדתי הרבה מדיונים על היועץ המשפטי בהם השתתפתי: דיון מטעם התנועה לאיכות
 השלטון, ״יועץ משפטי לממשלה או יועץ משפטי למדינה?״, שהתקיים בבית־הלל,
 ירושלים, ב־24.1.95, ושולחן־עגול מטעם המכון הישראלי לדמוקרטיה, ב־28.2.95. הדברים
 גובשו אצלי תקופה ארוכה, במהלך שיחות אינסופיות עם עמיתים (שרובם חולקים עלי).
 אני מודה לעידו פורת וללימוד יהודה על הערות מועילות על טיוטה של החיבור, ליוסי
 מילר על עזרה במחקר ולהדר אבירם על השלמות השוואתיות. אני מקדישה מאמר זה
 למשה בן־זאב, שהיה יועץ משפטי לממשלה, השתתף בדיון מטעם התנועה לאיכות
 השלטון וביום־העיון, ונפטר לפני פרסום הדברים. דומני שהוא היה מסכים עם הכיוון

 הכללי של מאמר זה.
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ות מעשיות  חלק חמישי: סיכום וכמה מסקנ
סת התפקיד  א. תפי

י ו נ  ב. דרך המי
 ג משך הכהונה

 ד. ריכוז התפקידים
 ה. הסדרה סטטוטורית?

 סוף־דבר

 שנים ארוכות, למן ימיו הראשונים של מוסד היועץ המשפטי לממשלה, ניטש מאבק בין
 אלה הרוצים בחיזוקו ובעצמאותו של מוסד זה לבין אלה הרוצים להחלישו. במשך השנים,
ים , אולם בדיקה של ספרי תולדות הימים של מוסדות משפטי ו י  מאבק זה משנה את פנ
י מעמדו של היועץ ו נ ות לשי טי לי ות יוזמות פו נ לה מדי כמה שנים ובהזדמנויות שו  תג

 המשפטי.
ד זה מוסבר, בין השאר, בכך שמוסד היועץ המשפטי הינו מורכב ביותר,  מאבק מתמי
 ובכך שהתפתחותו ההיסטורית בישראל לא היתד. מתוכננת. התוצאה הינה שמוסד היועץ
נה ו הינו ייחודי בעולם המשפטי המערבי: היועץ המשפטי הוא עובד מדי  המשפטי אצלנ
ע, יש לו די הממשלה. הוא איש״מקצו נה ־ ויכול להיות מפוטר - על־י  בכיר, הממו
 כישורים כשל שופט בית־המשפט העליון, ותנאי שכרו צמודים לשכרם של שופטי בית־
נתה אותו. הוא גבלת בזמן ואינה קשורה בממשלה שמי נתו אינה מו ון. כהו  המשפט העלי
יעוץ , י לי פת החוק הפלי י ם מובחנים, אך קשורים: אכ די  מרכז בידיו שורה של תפקי
ת שיורית  לממשלה ולרשויות השלטון בכללן וייצוגן של אלה בבתי־המשפט, בצד סמכו
ל י ע פ פי שהוא מ ת על האינטרס הציבורי בהקשרים מגוונים. אף־על־  של שמירה כללי
 סמכויות שהן חלק מתפקידיה של הממשלה, בחלק גדול מסמכויותיו יש לו אתוס ומציאות
י היועץ ד נתה אותו. בין המרכיבים השונים של תפקי ת כלפי הרשות שמי  של עצמאו
ד נים האלה יוצר תפקי י 1 צירוף כל המאפי .  המשפטי ישנם יחםי־גומלין מורכבים למדי

 1 לסקירה כללית של התפקיד ראו י׳ גוטמן היועץ־המשפטי נגד הממשלה (תשמ״א).
attorney general̂. זה נחשב אדם  בעולם האנגלו־סקסי, המוסד המקביל הוא זה של 
 פוליטי, הוא חבר בממשלה הרחבה וכהונתו תלויה בהמשך כהונתה. למרות זאת, האתוס
 הינו כי היועץ המשפטי עצמאי בהפעלת סמכויותיו הסטטוטוריות בנוגע להעמדה לדין.
 לדיון השוואתי במערכות אכיפת חוק ראו ר׳ גביזון שיקול־דעת מינהלי באכיפת החוק:
 הסמכות לעכב הליכים פליליים ולחדשם (תשנ״א) פרקים רביעי וחמישי. היועץ המשפטי
 שלגו מרכז בידיו תפקידים שגם בשיטות שקיים בהן מוסד דומה הם מרוכזים, חלקית,
solicitor general^ בידיים אחרות. ראו, במיוחד, היחס בין היועץ המשפטי ובין 
 בארצות־הברית. לאחרון זכות ייצוג בלעדית של המדינה לפני בית־המשפט העליון, והוא
 המחליט על אילו החלטות נגד המדינה יוגש ערעור. למהות התפקיד ראו סקירה כללית

J.O. McGinnis "Principle versus Politics: The Solicitor General's Office in :אצל 
. S t a n . L. Rev44 " ) 1992. (Constitutional and Bureaucratic T h e o r y 7 9 9 
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 המרכז בידו עוצמה גדולה מאוד. בדרך הטבע, יועץ משפטי לממשלה מקבל החלטות שאינן
ת  לרוחם של אנשים או של קבוצות. בדרך הטבע, אם יש תחושה שנטייה זו חינה שיטתי

 ומובנית, יהיו לחצים לצמצום כוחו של היועץ המשפטי.
י אכיפה חזקה של חוקיות גם  חלק מן הקוראים לשינוי המוסד הם אלה החוששים מפנ
ן ולמקורביו אצל רשויות המשפט  על השלטון, אלה שהיו רוצים גישה נוחה יותר לשלטו
גדו לה. תנ  ואכיפת החוק. נטייה כזאת הינה טבעית, וברור שהאינטרס הציבורי דורש שי
 אולם הקולות הקוראים לשינוי אינם רק כאלה. אחרים חוששים מעוצמת־יתר של היועץ
3 או אף מכך שריבוי ת, טי לי פו 2 מכך שמרוכז בידיו כוח ללא אחריות ציבורית ו , י ט  המשפ
4 לכל ן־החוק. ל להביא לידי הזנחה של חלק מהם, לרעת העיקרון של שלטו ו עלו  תפקידי

 אחת מן העמדות האלה יש השלכות על מעמדו הראוי של היועץ המשפטי לממשלה.

 לאחרונה נשמעים שוב קולות הקוראים לצמצום תפקידיו של היועץ המשפטי לממשלה,
 וכן קולות הקוראים לשנות את דרך מינויו ותקופת כהונתו. מדברים, מחד גיסא, על מינוי
ע ליועץ 5 מאידך גיסא, מנסים לקבו נה;  יועץ משפטי במעמד שווה לכנסת ולמבקר־המדי
נוי שלו פת כהונה קבועה ומוגבלת מראש, ולעשות את הליך המי ו  משפטי לממשלה תק
6 בחלקן, קריאות אלה נובעות מטעמים של מאבק כוחות  דומה יותר לזה של מינוי שופטים.

 2 זוהי עמדתו של פרופסור יחזקאל דרור, כפי שהובעה בשולחן־העגול בנושא במסגרת
 המכון הישראלי לדמוקרטיה.

 3 זה עיקר ביקורתו של גוטמן, לעיל הערה 1. הוא היה ממליץ לחזור לעיקרו של המודל
 האנגלי, שהיועץ המשפטי בו הינו אישיות פוליטית, שהאחריות לפעולותיה היא
 פרלמנטרית ישירה. במונחים ישראליים, ההצעה הינה שהסמכויות הםטטוטוריות של
 היועץ המשפטי יופקדו בידי שר המשפטים, וכי היועץ המשפטי יהיה כפוף לו. (או כי שר
 המשפטים יוגדר גם כיועץ המשפטי לממשלה, ומנגנון הפרקליטות, ואולי גם הייעוץ,
 יהיו כפופים לו.) עמדות אלה הושמעו בשעתן גם על־ידי אחרים. ראו, למשל, קריאתו
 של פולס לביטול של משרת היועץ המשפטי והאחדתה עם משרת שר המשפטים כאשר
 סיים חיים כהן את תפקידו ומונה לבית־המשפט העליון, ראו פולס ״אין מקום ל׳יועץ

 משפטי לממשלה׳״ הארץ 5.10.58.
 4 זוהי עמדתו של פרופסור קלינגהופר, שבוודאי אינו חשוד על רצון להגן על השלטון
 מפני ביקורת אפקטיבית. פרופסור קלינגהופר סבור שיש להבחין בין הפונקציה
 הסטטוטורית של אכיפת החוק (שיש להפקידה בידי עובד־מדינה בכיר ועצמאי) לבין
 פונקציית הייעוץ המשפטי, שהוא מייחס לה חשיבות גדולה: ח׳ שיבי ״היועץ המשפטי
 לממשלה: צריך לייעץ ותו לא - עו״ד חיים שיבי מראיין את פרופ׳ י׳ ה׳ קלינגהופר״

׳ זמיר עורך, תשג״ג) 458-457.  ספר קלינגהופר על המשפט הציבורי(י
 5 ראו הצעת־חוק פרטית של חברי הכנסת דוד מגן ודוד צוקר: הצעת חוק היועץ המשפטי
 לכנסת, תשנ״ד־1994 (להלן: הצעת־חוק: מגן־צוקר), שעברה קריאה טרומית ב־12

 באוקטובר 1994 והועברה לדיון בוועדת הכנסת.
 6 הצעות כאלה השמיעו נציגי התנועה למען איכות השלטון בדיון ״יועץ משפטי לממשלה
 או יועץ משפטי למדינה?״. לתמיכה בכך שמינוי היועץ המשפטי לממשלה יהיה קרוב
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,  שגור ולגיטימי. מתחים בין האישיות של ממלאי התפקידים הרלוונטיים מסייעים, כמובן
ת ו י ות על התפתחו נ בות שו ו ת תג 7 אולם בחלקן, הצעות אלה משקפו , ם כאלה  למהלכי
ד מ ע נים לגבי מ ות השמו לת שנ ת והן דוקטרינריות, שחלו למן תחי ו י ות, הן מבנ  מהותי

 המשפט בכלל ולגבי היועץ המשפטי ובית־־המשפט בפרט.
יות אלה כוללות הגדלת המרכזיות של המשפט ושל משפטנים, ובראשם היועץ  התפתחו
, בחיים הציבוריים בישראל; גישה מרחיבה לזיהוי המשפט  המשפטי לממשלה עצמו
ת לו ת לתקוף פעו  ולאידיאל של שלטון־החוק; הרחבה ניכרת ביכולת לפנות לבג״צ על־מנ
ת הביקורת לו , לרבות היועץ המשפטי עצמו; הרחבה ניכרת של עי ן  של רשויות השלטו
 השיפוטית על מעשי רשויות השלטון, לרבות היועץ המשפטי עצמו; הקביעה כי חוות־דעתו
 של היועץ המשפטי לממשלה מחייבות את כל רשויות השלטון (כל עוד לא פסק בית־
ע מנ לי - להי  המשפט אחרת); והעיקרון שהיועץ המשפטי רשאי - ולעיתים חייב או
ם אף תי לעי ל, ו גוד לחוק. במקבי י , בנ עלת, לדעתו ת הפו י נ  מייצוגה של רשות שלטו
ת, מי י  במנוגד, נשחקת האמונה הבסיסית שהמדינה או הרשויות הן גוף בעל אחידות פנ
צג י י המדינה, עמדה שהיועץ המשפטי לממשלה מי נ י י  שיש לו בהכרח עמדה אחת בענ
ות אלה הן עצמן תוצאה של מגמות חברתיות מרכזיות בישראל. תיאורן י  אותה. התפתחו
ות י 8 יחד עם זאת, חשוב לראות את ההתפתחו  והערכתן חורגים כמובן ממסגרת מאמר זה.
 האלה בהקשרן הרחב יותר, שכן יש להן השפעה הן על מהות התפקיד של היועץ המשפטי
ות בישראל כולן. י נ לת הרשויות השלטו דו זה לבין פעו  לממשלה והן על היחס בין תפקי
סת המשפט  המגמות החברתיות, יחד עם ההתפתחויות המשפטיות, אוצלות מצידן על תפי
ו ח מעמד תו י גות בישראל. מודעות לקשר זה חשובה אף היא לנ  ותורת המשפט הנהו

 המתגבש של היועץ המשפטי לממשלה.

, התפתחויות אלה נותנות אומנם ליועץ המשפטי לממשלה כוח רב יותר, אולם  לטענתי

ל  יותר לזה של מינוי שופטים ראו גם את עמדתו של פרופסור קלינגהופר, שיבי, לעי
עות די  הערה 4, בע׳ 460, וח׳ י׳ צדוק ״היועץ המשפטי של הממשלה או של המדינה?״ י

 אחרונות 6.11.94.
 7 דו״ח ועדת המשפטנים בדבר סמכויות היועץ המשפטי לממשלה (1962) (להלן: ועדת
 אגרנט), בראשות אגרנט, היה תוצאה של מתח אישי רב בין היועץ המשפטי דאז, גדעון
 האוזנר, לבין שר המשפטים דאז, דב יוסף. ההתעוררות החדשה של הקריאה למינוי יועץ
 משפטי לכנסת ניזונה, בין השאר, מיחסים מתוחים בין היועץ המשפטי בךיאיר לשר
 המשפטים ליבאי, שהגיעו לשיא במחלוקת הציבורית ביניהם לגבי הטיפול בבעיית
 ההסכמים הקואליציוניים בין העבודה וש״ס. לתיאור המחלוקת ראו בג״צ 5364/94 ולנר
 נ׳ יושב ראש מפלגת העבודה הישראלית (טרם פורסם) (להלן: עניין ולנר). לרמזים
קר ראו, למשל, צו - ן  לקשר בין מתיחות אישית זו לעמדות בנוגע להצעת־חוק: מג
 ג׳ אלון ״תמיכה רחבה במינוי יועץ משפטי לכנסת שלא יהיה כפוף לבן־יאיר״ הארץ

.23.10.94 
 8 לתיאור חלק מן ההתפתחויות, ראו מ׳ מאוטנר ידידת הפורמליזם ועליית הערכים במשפט

 הישראלי(תשנ״ג).
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פגמת, עד שמתעורר ו העיקריים נ  במחיר גבוה מאוד: יכולתו למלא היטב חלק מתפקידי
פקד עליהם. חלק מן  חשש של ממש להגנה הראויה על האינטרסים שהיועץ המשפטי מו
נותם כו  ההצעות לשינוי מעמדו של היועץ המשפטי נועדו לטפל בבעיה זו. נוסף על כך, נ
ו פוחתת בשל חידוד גדול  של הנעזרים כיום ביועץ המשפטי לממשלה לקבל את עמדותי
די ת תפקי ו השונים. בשל כך מתעוררות מחדש הצעות לחלק א די  של מתחים בין תפקי
 היועץ המשפטי לממשלה בין כמה ממלאי־תפקידים שונים, שתפקידם יהיה קוהרנטי יותר.
 בין השאר, הכוח הרב יותר וההחלשה המקבילה נובעים מטשטוש גובר של ההבחנה בין
ו השונים ניות הראויה בתפקודי  המרכיב המשפטי־המקצועי לבין המרכיב של קביעת המדי
יות שלטון  של היועץ המשפטי לממשלה. נוסף על כך, ככל שגוברת התחושה שבין רשו
 שונות יכולים להיות מצבים של ניגוד אינטרסים, כן מתעורר הצורך להנהיג ייעוץ משפטי
 עצמאי ואפשרות ייצוג עצמאי לכל אחת מן הרשויות, להבדיל מן המצב הקיים כיום, של

ת היררכית של כל השירות המשפטי הציבורי ליועץ המשפטי לממשלה. פו  כפי

ל התפקידים השונים של היועץ המשפטי לממשלה,  בחלק הראשון אתאר את מכלו
ים ע על החשיבות של ריכוזם אצל אדם אחד ואשרטט כמה תחומי מתח פוטנציאלי  אצבי
ת סו י ם, הן מתפ י י שנראה, תחומי מתח אלה נובעים הן מאילוצים מעשי  ביניהם. כפ
ות וריספרודנטי ד י די השלטון והיחס בין הרשויות והן מעובדות־יסו ת לגבי תפקי ו  משתנ

 לגבי המשפט וגבולותיו.
 בחלק השני אתאר איך טיפלו בתחומי מתח אלה בעבר. אטען כי בעיקרו של דבר, היו
ד של היועץ דוד המתחים בין מרכיבי התפקי ע מחי מנ נים שאיפשרו להי נים שו ו גנ  מנ
ות י ים ושל רשו ד של יועצים משפטי , הן בכללי המשפט והן בתפיסות התפקי  המשפטי

 השלטון. איזון עדין זה חוזק באמצעות מסקנותיה של ועדת אגרנט.
נעות המשך ות המו יות הדוקטרינריות והתפיםתי  בחלק השלישי אצביע על ההתפתחו
ות האלה י  טיפול דומה בתחומי המתח האלה כיום. אדגים את ההשפעות של ההתפתחו
ת ל ש מ ׳ מ שראל נ ן בי ו ט ל ש כות ה ן אי עה למע ו ת דיון בבג״צ 3094/93 התנ  באמצעו
ק ח צ ת נ׳ י ו ד י הר המ טו ן ו ל תקי ה נ ן מ ם למע תי ־ אזרחי 9 ובבג״צ 4267/93 אמי ל א ר ש  י
יות לגבי מעמדו של היועץ המשפטי 1 בהם הגיעו ההתפתחו 0 , ל א ר ש ת י ל ש מ ש מ א ן ר  רבי
ו של היועץ די י דרמטי בפסיקת בית־המשפט. בניתוח זה אתרכז בשניים מתפקי טו  לבי
ת בתחומים אלה הן ו י ד הייצוג. ההתפתחו תפקי ד הייעוץ ו י ק פ  המשפטי לממשלה: ת
ות י ות־דעתו של היועץ המשפטי לממשלה ניתן כיום תוקף מחייב כלפי כל רשו  שלחו
ללת את זכותו של היועץ , וכי סמכות הייצוג של היועץ המשפטי מפורשת ככו ן  השלטו
ע מייצוגה של רשות הנתקפת בבית־המשפט, תוך כדי שמירת מנ  המשפטי לממשלה להי
ת אלה מצטרפת מו ע את ייצוגה על־ידי עורך־דין חלופי. כאשר למג ו  זכותו הוא למנ
ם ד מתחי ות, מתחדדים מאו י נ נות ראויים של מדי לל עקרו סה רחבה של החוק, ככו  תפי
ז ת ההמשך של ריכו , וחידוד זה מסכן א ו של היועץ המשפטי י ד ם בין תפקי י מי י  פנ
י נ ות של ייעוץ ושל ייצוג מפ נקצי ות הנוכחי בידיו. בחרתי להתרכז דווקא בפו  הפונקצי

 9 פ״ד מז>5< 404 (להלן: עניין דרעי).
 10 פ״ד מז(5) 441 (להלך. עניין פנחסי).
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ת החדשות ו י י שחומרת ההתפתחו ת, ומפנ י נ ו מת־לב עי  שהן זכו עד עתה לפחות תשו
לי ־ בצורה החזקה והדרמטית ד של אכיפת החוק הפלי דגמת בהן - ובצירופן לתפקי  מו

 ביותר.
ת ו כנ ן נורמטיבי בעד חזרה אל חלק ניכר מן התו  מכאן אעבור, בחלק ד,דביעי, לטיעו
ו של היועץ די נים הישנים והתפיסות הישנות לגבי תפקי ו נ ג  היסודיות שעמדו ביסוד המנ
נוי שחל עתה וכח השי 1 חזרה זו מתבקשת במיוחד לנ 1 . ו בי  המשפטי והיחסים בין מרכי
פוטית על יסת חוקי־היםוד החדשים והאפשרות של ביקורת שי  במערכת המשפטית, עם כנ
ת (בחלק ענ ות האלה, אני טו י  חקיקת הכנסת. תוך כדי סקירת ההיסטוריה של ההתפתחו
נות ה״חדשים״ לא נגזרו כהלכה ממקורות משפט מחייבים. קביעתם לא  השלישי) שהעקרו
י ובדיקה לגופו של עניין. לפיכך, אין אני מעלה, בהכרח, נ י י  נעשתה על־סמך שיקול ענ
ע על כך שהמצב י המצב המשפטי הקיים. ניתן לראות את הניתוח כמצבי ו נ  הצעה לשי
ות נצי ו ו נ ים והקו ובע מן המקורות המשפטי י הוא בעצם זה שהיה נ נ  המשפטי הראוי בעי
 החוקתיות שלנו. על בסיס כל אלה, אבדוק בפרק הסיכום מה הן ההשלכות של הניתוח על

 ההיבטים המרכזיים של מעמד היועץ המשפטי לממשלה הנידונים כיום.

 המלצתי הינה לחזור ולהתבסס על זיהוי צר יותר של החוק, ובכך לחדד את ההבחנה
ניות בפעילותו של היועץ עת המדי  בין המרכיב המשפטי־המקצועי לבין המרכיב של קבי
ד, בעיקר סת התפקי  המשפטי לממשלה. חיזוק כזה ייצור כמה השלכות חשובות על תפי
גע בייעוץ ובייצוג. היועץ המשפטי לממשלה לא יתנדב לספק חוות־דעת מראש, ו  בכל הנ
 וישקול הימנעות מכניסה לנושאים שמרכיב המדיניות בהם דומיננטי, כאשר ייעוץ משפטי
 חייב להינתן, יציג היועץ המשפטי לפני הרשות הן את מה שהמסגרת החוקית הקיימת
 אוסרת והן את מה שהיא מאפשרת, במסגרת מה שניתן לעשות, ובמסגרת כללים יסודיים
 של אתיקה מקצועית, היועץ צריך לספק כלים משפטיים להשגת המטרות של הממשלה, אף
 אם מטרות אלה אינן נראות בעיניו או בעיני אחרים, ואף אם יש כאלה המבקשים לתת
 לחוסר הנחת שלהם ביטוי משפטי, בדרך-כלל ילכו הממשלה ורשויות עליונות אחרות
 בעקבות הנחיות היועץ המשפטי בענייני משפט, אולם אלה אינן בעלות תוקף מחייב
 כלפיהן, בעיקרון, היועץ המשפטי אחראי לכך שרשות המופיעה בביתימשפט תהיה מיוצגת
 בצורה הטובה ביותר שניתן לייצגה במסגרת יושר ואתיקה מקצועיים, היועץ המשפטי אינו
 צריך להקדים לנחש את פסיקת בית־המשפט מקום שזו אינה נגזרת ישירות מנורמות
 משפטיות קיימות, ולאכוף בדרך זו על הרשות את עמדתו, היועץ אינו רשאי לאפשר מצב
 שאין בו טיעון מטעם המרינה המצדיק את פעולת הרשות, כאשר זו - לאחר שקילת

 עמדתו של היועץ המשפטי - בוחרת להביא את הנושא להכרעה שיפוטית,

, יהיה קשה , אם לא יחול שינוי כזה בתפיסת תפקידו של היועץ המשפטי  להערכתי
י וון שאנ ד. דווקא מכי ות לצמצום התפקי י כנ ת, לתו גדו ד, או להצדיק התנ ג  מאוד להתנ
נים, הוא ו ו ו המג די ל תפקי  שותפה לדעה שיועץ משפטי לממשלה חזק, השומר על מכלו

 11 מובן כי לאור שינויים והתפתחויות בתפיסות המשפטיות, תצטרך גישה זו לעבור התאמה
 ועדכון.
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ן י ממליצה בחום על אימוץ השינוי האמור. כאמור למעלה, אי 1 אנ 2 , ו טתנ  מוסד חשוב בשי
נות של כל בעלי התפקידים ושל הציבור  צורך בחקיקה לביצוע השינוי. כל שנחוץ הוא נכו
 להבין את הבעיה, לחשוב מחדש על מרכיביה ולאפשר היערכות והבנה מחודשות של

דו של יועץ משפטי לממשלה במדינה דמוקרטית מתוקנת.  תפקי

י  האחריות הגדולה ביותר לשינוי זה מוטלת על היועץ המשפטי עצמו, שכן, התיזה שאנ
 מציעה מביאה, לכאורה, לידי החלשה מסוימת שלו. רשויות אינן אוהבות, בדרך־כלל,
ד , תפיסה מחודשת כזו של התפקי  לתרום להליך של צמצום סמכויותיהן. אולם להערכתי
ך, בסופו של דבר, דווקא לחיזוק מעמדו של היועץ המשפטי לממשלה, שכן היא לי  תו
צמת ות האמיתיות הקיימות במצב הקיים, היוצרות איום מתמשך על עו  תקטין את הבעי

ד ועל האינטגריטי של ממלאיו.  התפקי

 חלק ראשון: מרכיבי התפקיד, החשיבות של איחוד הסמכויות
 ומוקדי מתח בין המרכיבים

 א. כללי

ד לות התפקי ד ולמידה על גבו  סקירה היסטורית של ההתפתחות של תפיסת התפקי
 כיום מן המטרות שהוצבו לו בתחילת דרכו אינן מועילות לצרכי. החשיבה המקורית לא
 היתד. ברורה, ומוסכם על הכל כי ההתפתחות בפועל גברה עליה. מוסד היועץ המשפטי
 בישראל הינו תוצר מורכב של חוקים חרותים ושל קונוונציות ופרקטיקות, ובכל רגע נתון
ת הנובעים מאי־בהירות של פירוש הנורמות החקוקות ושל מו  יש בו תחומים של עמי

1 3  הקונוונציות האלה.

 12 עמדה המובעת בעקביות על־ידי פרופסור זמיר בשורה של מאמרים. ראו, למשל, י׳ זמיר
 ״היועץ המשפטי לממשלה והמאבק על חוקיות השלטון״ עיוני משפט יא (תשמ״ז) 411
 (להלן: זמיר ״חוקיות השלטון״): וגם י׳ זמיר ״שלטון החוק במדינת ישראל״ הפרקליט לז
 (תשמ״ז< 61; וכן י׳ זמיר ״היועץ המשפטי לממשלה בשעת משבר: פרשת שרות הבטחון
 הכללי (השב״כ)״ ספר אורי ידין - מאמרים לזכרו(א׳ ברק, ט׳ שפניץ עורכים, תש״ן,

 כרך ב< 47 (להלן: זמיר ״פרשת השב״כ״).
 13 לסקירה מפורטת של ההבנה ההיסטורית וההתפתחות בפועל ראו גוטמן, לעיל הערה 1.
 בהמשך אני מציינת איזה ממרכיבי התפקיד מבוסס על הוראות חוק חרותות מפורשות
 ואילו מבוססים על פרקטיקות וקונוונציות, ראו להלן פרק ב בחלק זה. החשיבות
 המרכזית להבדל בין שני הבסיסים האלה היא בתוקף המחייב של מקור הסמכות והיכולת
 לבצע בה שינויים. כאשר רצו להקנות סמכות של עיכוב הליכים גם למשנים ליועץ
 המשפטי לממשלה, היה צורך בתיקון חוק מפורש לשם כך. לעומת זאת, שינויים
 בתפיסת ההיקף של סמכות הייעוץ ושל סמכות הייצוג הם עניין של קונוונציות חדשות.
 קל יותר על־כן לעשות בהן שינויים בדרכים פורמליות פחות, כגון קביעות בספרות
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ן יתן להבחי  דווקא על רקע אי־בהירות זו, חשוב להדגיש שיש הסכמה רחבה כי נ
דים  בתפקידו של היועץ המשפטי לממשלה, כפי שהתפתח במשך השנים, בין ארבעה תפקי
ות ן לגבי חוקי ן לרשויות השלטו ד ע נה לאכיפת החוק הפלילי; ״ ו ות עלי  לפחות: אחרי
, לרבות פעולות של יצירת חוקים במסגרת סמכויותיהן; ייצוג רשויות המדינה  פעולותיהן
 בבתי־המשפט; והגנה על האינטרס הציבורי." בכל אלה, היועץ המשפטי אמור לפרש את
ת כן. פירוש החוק ו ולהניע גם את רשויות השלטון האחרות לעשו ל על־פי  החוק, לפעו
ו די ת שהוא עושה אגב תפקי לו . זוהי פעי ד נוסף ומובחן של היועץ המשפטי  אינו תפקי
 האחרים: החלטה על העמדה לדין מניחה החלטה שהפעילות הינד. בניגוד לחוק. קביעה זו
ימת או של חקיקה לה מסו ם בפירוש החוק. ייעוץ לגבי חוקיות של פעו תי  כרוכה לעי
 מסוימת בנוי אף הוא, לפחות חלקית, על פירוש של החוק. במהלך ייצוגה של הרשות
י בית־המשפט, יטען היועץ המשפטי לממשלה כי פעולתה של הרשות הינד. חוקית,  לפנ
 ויזמין את בית־המשפט לאמץ פירוש זה של החוק. מכלול תפקידים אלה וריכוזם בידו של
 היועץ המשפטי לממשלה הם הנתון הבסיסי של המוסד כפי שהוא קיים כיום. שילובם ביד
 אחת הוא המאפשר ליועץ המשפטי לממשלה להיות גם ראש הפירמידה של המשפטנים

 בשירות המדינה, על כל חלקיו.
 אין מחלוקת כי תפקידו של היועץ המשפטי לממשלה מרכז בידו עוצמה אדירה, בין
 השאר בגלל ריכוז התפקידים ביד אחת. המחלוקת היא בשאלה מה הוא הבסיס לעוצמה
קת ה המחלו נ סת לתמו נ כ  זו, והאם בסים זה מצדיק את קיומה ואת המשכה. כאן נ
ת של ו מי טי י דם ומקור הלג ו ועל מהות תפקי דנטית על המשפט וגבולותי וריספרו  הי
 פעילותם של עובדי־ציבור משפטיים: מעמדו של היועץ המשפטי בשיטתנו הוא של איש־
, יושרו תו ו עי ו ־ הם מקצו די  מקצוע בכיר ביותר, שמקורות סמכותו ־ בכל תפקי
דים הקשורים ות ותפקי י נ יות שלטו  ועצמאותו. בשל כל אלה, אנו מפקידים בידיו סמכו

 בפירוש, יישום והפעלה של החוק.

 חשוב לראות כי תיאור זה של התפקיד ושל בסיס ההכשר שלו מניח תפיסה תזדמ־
 משפטית, המבחינה בין שאלות משפטיות ושאלות שאינן משפטיות (כגון שאלות של
ו נ  תבונה מדינית או חברתית או שאלות של מל סד פוליטי). היועץ המשפטי לממשלה אי

 אקדמית או באמרות־אגב בפסקי־דין. מצד אחר, אין להגזים בחשיבות ההבדל. יש
 נורמות חקוקות שהינן עמומות ביותר (כגון זו המקנה ליועץ המשפטי סמכות לשקול
 שיקולים של ״עניין לציבור״), ויש קונוונציות ופרקטיקות ברורות ומוסכמות שנוהגים

 לפיהן בדרך־כלל. אשוב לשאלת הבסיס הראוי להסדרים אלה בפרק הסיכום.
 14 במאמר שפורסם לאחרונה, דוקטור אברהם וינרוט מבחין בין שתי פונקציות עיקריות של
ט 6 פ ש מ  היועץ המשפטי. ראו א׳ וינרוט ״שניות בתפקידי היועץ המשפטי לממשלה״ ה
 (1995) 54. דוקטור וינרוט מבחין בין תפקיד הייעוץ לבין כל תפקידי הייצוג, ובכך הוא
 כורך יחד את תפקיד היועץ המשפטי כנותן ייצוג לרשויות ואת תפקידו כמפעיל ראשוני
 של סמכויות האכיפה של החוק הפלילי. מטעמים שיתבררו בהמשך, אני סבורה כי המיון
 המפורט יותר שאני מציעה עדיף. אין זו מחלוקת לגבי זיהוי התפקידים של היועץ

 המשפטי, אלא לגבי דרך המיון וההצגה הטובה שלהם.
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 מחליף את הרשויות המוסמכות להחליט, אלא מקפיד שהן יפעלו במסגרת אילוצים חוקיים
ת י הרשויות א ג לפנ  ומסייע להם לקדם את מטרותיהן במסגרת זו. היועץ המשפטי מצי
,  המסגרת המשפטית, מסייע להן בניסוח כלים משפטיים(חוקיים) כנדרש למימוש מדיניותן

 ומגן עליהן בבתי־המשפט כאשר פעילותן זו מותקפת.

ות או מוסריות הינה מרכיב ות לשאלות פוליטי  העמדה המבחינה בין שאלות משפטי
י של הרטוריקה הציבורית לגבי היועץ המשפטי לממשלה והשירות הציבורי  מרכז
ונית על־ 1 השירות המשפטי מוצג כגורם מקצועי ״אובייקטיבי״, שעצמאותו חי 5 . י  המשפט
נות שהשלטון בהן חולש על מנגנון אכיפת החוק שלהן, כך שעבירות ת שלא נדמה למדי  מנ
ימת בכל ת וקי ת. רטוריקה זו טבעי נענשו ת ו ן נשפטו נ ן אי  חמורות של ראשי השלטו
ות לגבי הפונקציה של אכיפת החוק. מעמדה ברור פחות לגבי הפונקציות של ייעוץ נ  המדי
ל כ  (בעיקר של ייעוץ הנלווה לחקיקה) ושל ייצוג. אולם ברגע שאותו מוסד אחראי ל
דים, ויש קשרים אישיים חזקים בין האנשים האחראים למתן התפקידים השונים,  התפקי
ן ת, והבחנה בינה לבי ו עי ת חייב להיות מקצו לו  מתחזק הרושם כי בסים ההכשר לפעי
ים דה הציבורי ־המי י קת לאור קנ ת, גם בהקשרים האחרים. הבחנה זו מתחז ו י נ י  מד

 המקובלים למינוים של משפטנים בכירים בשירות הציבורי.
בלת  ראוי להזכיר איפוא כי דרך זו של הצגת הדברים נסמכת אומנם על עמדה מקו
בעלת בסיס רחב בתורת המשפט, אולם קמו לה מבקרים חריפים למדי מקרב חוקרי  ו
ת שרטוריקה כזאת נסמכת עליה היא העמדה המכירה  המשפט. העמדה התורת־משפטי
ת של ל־דעתי קו ת שי לו ים מחייבים לבין פעי  בהבחנה בין הפעלה של כללים משפטי
 רשויות. זיהוים של כללים משפטיים מחייבים והפעלתם הם תחום המומחיות המיוחד של

 15 זה היה שורש הביקורת על חבר הכנסת דרעי, שלא הסתפק בהכרזות על חפותו, אלא טען
 כי הפרקליטות והמשטרה רודפות אותו משיקולים פוליטיים. שר המשפטים ואחרים הגנו
 על המקצועיות וחוסר הפניות של אנשי השירות הציבורי המשפטי. דיאלוגים דומים
 התנהלו בסוף 1995 לגבי המהלכים בשאלת ההעמדה לדין של בכירי ההסתדרות על
 חשדות לניצול כספי ההסתדרות למטרות מפלגתיות ואישיות. בהקשר שונה, כאשר היו
 נםיונות לאכיפת חוק נגד פעילות בלתי־חוקית של אנשי ״זו ארצנו״, במסגרת מחאתם
 נגד הסכמי אוסלו, נשמעה לעיתים הטענה כי מנגנון אכיפת החוק פועל ״משיקולים
 פוליטיים״. טענה זו הוכחשה נמרצות על־ידי מנגנוני אכיפת החוק והמופקדים עליהם.
ל ע  לדוגמה בולטת (וחשובה) של רטוריקה זו ראו עמדותיו של משה נגבי: מ׳ נגבי מ
 לחוק - משבר שלטון החוק בישראל (תשמ״ז) פרק חמישי. נגבי מתאר שם את הביקורת
 החריפה מחוגי האופוזיציה, שטענו כי כמה מהחלטותיו של היועץ המשפטי זמיר היו
 נגועות בשיקולים פוליטיים. נגבי כותב: ״ברור לכל מי שעיניו בראשו כי גם החלטה
 זו... נבעה משיקולים משפטיים טהורים, ומן הרצון הכן לבצר את שלטון החוק...״ שם,
 בע׳ 116. בהמשך נראה כי שני הניסוחים האלה אינם שווי־היקף. רצון כן לבצר את
 שלטון החוק יכול בהחלט להניב פעילות שאינה מוכתבת רק על־ידי שיקולים משפטיים
 טהורים. אבל ברור שנגבי חש כי הדגשת המשפטיות של שיקולי היועץ המשפטי זמיר

 חיונית להתגוננות מפגי הביקורת המוטחת בו.
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ת של ו ל י ע ל־הדעת היא פ קו מת זאת, ההכרעה בתחום שי ים. לעו  משפטנים מקצועי
 ״מדיניות״, היא אינה מוכתבת מראש על־ידי חומר משפטי מחייב, וקני־המידה החלים על
ת לו ת הכללית שמדובר בו. לפי תורה זו, גם בפעי לו  הערכתה נשאבים מתחום הפעי
י הסוגים. לא ת משנ לו ת ביותר - זו של בתי־המשפט - יש פעי גמטי  המשפטית הפרדי
ד קל להבחין בין היסודות המשפטיים לבין היסודות החוץ־משפטיים בפעילות זו, אולם  תמי
1 6 ם י ל ל  ההבחנה חשובה, והיא חלק מרכזי של ניתוח ההבדל בין משפט, כאוסף של כ
ת, ו פי ת ספצי בדו ת השפיטה, שהיא יישום של כללים אלה לעו ו ל ן פעי יבים, לבי  מחי
1 לפי תורה זו, 7 י ההכרעה.  המחייב, לעיתים, הליכה אל מעבר לכללים שהיו קיימים לפנ
לות היישום, שהן עיקר עבודתם,  בסים ההכשר לפעולתם של בתי־המשפט שונה לגבי פעו
ת הפיתוח והיצירה הנלוות להכרעות במקרים ״לא״מוסדרים״. רוב המחזיקים לו  ולגבי פעו
, ראוי ששופטים ישתמשו בזהירות בהיתר ין של מוסר פוליטי י  בתורה זו מקבלים שכענ
ת ליצור  להגיע להחלטות על סמך שיקולים ״חוץ־משפטיים״, ובעיקר בסמכותם הטבעי
ע בבסיס ההכשר המרכזי של ו ל לפג ת חדשות. חוסר זהירות כזה עלו ו י ורמות כלל  נ
לותם מוכתבת  פעילותם - האמונה במקצועיות חסרת הפניות שלהם, הנובעת מכך שפעי

 על־ידי שיקולים מקצועיים, ולא שיקולים של קביעת מדיניות עצמאית.

 הביקורת על תפיסה שכיחה זו מגיעה משני הקצוות. מצד אחד קיימים אלה הגורסים
 שכמעט כל מה שאנשי־משפט מובהקים מחליטים הוא החלטות משפטיות. עמדה זו מבוססת
־ , ועל הקביעה שאין בהחלטות של ממלאי ת מרחיבה של החומר המשפטי ו  על פרשנ
 תפקידים כאלה הסתמכות על שיקולים חוץ־משפטיים. בוויכוח המודרני, עמדה זו מיוחסת
ת עו י ת המג נלד דבורקין (Ronald Dworkin), לפי גרסה זו, לשאלו  לחוקר החשוב רו
ב החומר , שהיא התשובה שמכתי נה״ כו  לבית־משפט יש בדרך־כלל ״תשובה אחת נ
נות המוסר הפוליטי 1 לפי גישה זו, עקרו 8 , והשופט חייב לגלותה ולאכוף אותה.  המשפטי
ת מנ נה הם חלק מן החומר המשפטי שלה, ולכן, ההסתמכות עליהם על־  של חברה נתו
ת (כפי מי טי י פוטית לג ת שי לו י בית־המשפט אינה רק פעי  להכריע בשאלות הבאות לפנ
 שמוסכם על רבים), אלא גם זיהויה של התשובה האחת הנכונה תוך הסתמכות על שיקולים
ם בשירות י יתן להרחיב עמדה זו גם לגבי החלטותיהם של משפטנ  משפטיים בלבד. נ

 16 אני משתמשת כאן ב״כללים״ כמונח רחב הכולל רמות שונות של קני־מידה לפעולה
 בדרגות כלליות ומופשטות שונות.

j . Austin :17 בעמדות כאלה מחזיקים, למשל, כל הפוזיטיביסטים המשפטיים. דאו, למשל 
, 2nd ed., 1970); H. KelsenThe P r o v i n c e of J u r i s p r u d e n c e D e t e r m i n e d (New York 

, 1949); H.L.A. Hart The Concept ofGeneral Theory of L a w and State (Cambridge 
. J . Raz The Authority of L a w (Oxford; 1979, L a w (Oxford, 2nd ed., 1 9 9 4 ) ) 

 18 עמדתו של דבורקין מורכבת ומתוחכמת ביותר. היא עברה במשך השנים עירונים רבים.
 כניסה לעומקה של תורה חשובה זו חורגת ממסגרתו של מאמר זה. להעמדת עיקרי התורה
 בגלגולה הראשון בעברית, ראו ע׳ שפירא ״לבעית ׳שיקול הדעת השיפוטי׳ במקרי גבול״
ם ב >תש״ל< 57; ראו גם תשובתו של י׳ רז ״עקרונות משפטיים ושיקול דעת י ט פ ש  מ
S. Guest :ם ב (תש״ל) 317. לסיכום שאינו מעודכן באופן מלא, ראו י ט פ ש  שיפוטי״ מ

, R o n a l d D w o r k i n (Edinburgh, 1992) 
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ת  הציבור, ולומר, לגבי היועץ המשפטי לממשלה, כי קביעתו בדבר ההכרעה המשפטי
 7/דא7יל, בעניין מסוים הינה בתחום שיפוטו ומומחיותו המקצועיים,

ם ולא־ י ים, המבחינה בין יסודות משפטי י נ  מן הצד האחר מבקרים את עמדת־הבי
, לדעתם של חוקרי משפט 9  משפטיים בהכרעות בשאלות, אלה הגורסים ש״הכל פוליטיקה״.
 אלה, נורמות מחייבות ומקצועיות ״אובייקטיבית״ הן מסכי־העשן שבאמצעותם מנציחים
ת לפירוש תנ י י הכוח הקיימים בחברה. כל נורמה משפטית, בהירה ככל שתהיה, נ  את מבנ
לות כלל את מקבלי ההחלטות, ואלה יכולים  מעוות ולמניפולציה. הנורמות אינן מגבי
די היועץ י ת־משפט או על־  להגיע לכל מסקנה הנראית להם. פירוש החוק על־ידי בי
ל־דעת לא פחות מאשר חקיקת החוק בכנסת. קו ן שבשי י י  המשפטי לממשלה הוא ענ
ת״ ו י ע ת הדיבור של ״מקצו קה באמצעו טי לי ת זו ממסגרת הפו ו ל י ע  הוצאתה של פ
ל נגדן בגלוי  ו״אובייקטיביות״ רק מחלישה את יכולתם של קורבנות ההחלטות האלה לפעו

2 0 . נותנת כוח ללא אחריות ל״כוהני המשפט״  בהחלטות פוליטיות כוחניות, ו

ים ופוליטיים בהחלטות  לפי שתי עמדות קיצוניות אלה, ההבחנה בין מרכיבים משפטי
 היועץ המשפטי לממשלה (כמו בהחלטות של בית־המשפט עצמו) הינה אשליה מטעה.
 החלטות היועץ המשפטי כולן משפט - לפי עמדה אחת, או כולן פוליטיקה - לפי העמדה
 האחרת. לגבי שתי עמדות אלה, השאלה של הבחנה בין מרכיבים משפטיים וחוץ־משפטיים
ת אינה מתעוררת כלל, או שהיא שאלה מטעה. רק לפי התורה ו י פ ת ספצי  בהחלטו
תן וחשוב י ת, נ ים בשאלה הכללי י נ בלת, המחזיקה בעמדת־בי ת המקו דנטי ריספרו ו  הי
ים ומרכיבים חוץ־משפטיים בהכרעותיו של היועץ המשפטי  להבחין בין מרכיבים משפטי

 לממשלה לגבי החוק.

 כאן חשוב להזכיר גם כי המחלוקת התורת־משפטית התפתחה בעיקר לגבי החלטות
ת ות של אוטונומיה של המשפט ושל בית־המשפט קלו  של הרשות השופטת. לכאורה, טענ
ת כאלה לגבי יועץ משפטי לממשלה, שהוא - במובן חשוב - ו  יותר לביסוס מאשר טענ
ות של עצמאות ואי־תלות. בית־המשפט הוא רשות י  עובד־ציבור, ושאין לו ערובות מבנ
נת השיטה, סמכות הכרעה אחרונה בעניינים משפטיים. ליועץ המשפטי אין  שיש לה, מבחי
 סמכות כזאת. להבדיל משופטים, הוא מתפקד כחלק מן הענפים הפוליטיים המובהקים של
יע להם. ברור שכל הקשיים שהערימו מלומדים על ראיית שופטים , ואמור לסי ן  השלטו
 כאוטונומיים וכא־פוליטיים קיימים, מקל וחומר, לגבי היועץ המשפטי לממשלה. מצד אחר,
 גם הטיעונים בעד הפרדה בין יסודות מקצועיים ו״אובייקטיביים״ לבין יסודות של שיקול־
לת בתי־המשפט קיימים, בהבדלים הנדרשים, לגבי השירות הציבורי המשפטי  דעת בפעו
קת הזאת ברגישות ות של המחלו כנ . נצטרך על־כן ליישם את התו  והיועץ המשפטי

 ובזהירות.

 19 בגלגול המודרני, חוקרים אלה באים בעיקר מן האסכולה ה״ביקורתית״ של המשפט.
nd ed2, :,.D. Kairys The P o l i t i c s of Law (New Y o r k ו א  לריכוז טוב של מאמרים, ר

.1990) 
 20 לניתוח יפה במונחים דומים לאלה, ראו ר׳ שמיר ״הפוליטיקה של הסבירות: שיקול־

 דעת ככח שיפוטי״ תיאוריה וביקורת 5 (1994) 7.
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 אני אכן מחזיקה בעמדת־הביניים הזאת כעמדה הנכונה של תורת המשפט. יש• שיקול־
יות של יישום והפעלה של נורמות כלליות; אולם שיקול־דעת זה אינו מייתר ת בפעילו ע  ד
־כן לבין ההכרעה י  את ההבחנה בין הכללת מקרה פרטי תחת כלל פעולה שהיה קיים לפנ
 בסכסוך שאינו מוסדר בזמן ההכרעה. מכיוון שכך, יש מרכיב מסוים של ״אובייקטיביות״
לותם של משפטנים. בצד מרכיב זה, יש בפעילותם גם יסודות של ות בפעי עי  ושל מקצו
ן שלהם יכול להיות שונה  הכרעה יוצרת. הזיהוי של שני היסודות אינו קל תמיד, והמעו
ת התיאורטית  בתפקידים שונים ובהקשרים שונים, אולם עובדות אלה אינן פוגעות בתקפו
נה, אלא שיש  של ההבחנה. יתרה מזו, אני סבורה כי עמדה תיאורטית זו אינה רק נכו

לות שלטונית.  לקבלתה גם תוצאות חיוביות הן לגבי ההבנה והן לגבי ההערכה של פעי
 לכאורה, לצרכי במאמר זה, איני חייבת להכריע במחלוקת זו לגופו של דבר, מאחר
2 1 . ה ן ל י רוצה לטעו  שהשיח הציבורי שאנו דנים במסגרתו בנושא מקבל את העמדה שאנ
י פנים. מצד אחד,  למעשה, השיח הציבורי בנקודה זו הינו עמום ויכול להתפרש לשנ
ות של  הרטוריקה אכן מסתמכת על מקצועיותו של היועץ המשפטי כעל בסיס הלגיטימי
 החלטותיו. משתמעת קבלה של עמדת־הביניים. מצד אחר, הנטייה להרחיב את גבולות
ת ת לחזק א לו ת כאלה עלו ות. עמדו י ניאנ ן־דבורקי ת מעי ו לעמדו  המשפט מקרבת אותנ
י פוליטיזציה של השירות המשפטי בחסות רטוריקה המסווה עובדה זו. זהו נ  החשש מפ

 21 טענה תורת־משפטית זו חורגת כמובן מן המאמר. יחד עם זאת, פטור בלא־כלום אי־
ל, טקסט להערה 15) כי הרטוריקה הציבורית מניחה  אפשר. ציינתי כבר (ראו לעי
 מקצועיות ואובייקטיביות של אנשי השירות המשפטי, ותוקפת בחריפות פוליטיקאים
 המנסים לטעון טענות ״ביקורתיות״ כלפי מקצועיות זו. רטוריקה זו משותפת למשפטנים
 אקדמאיים, לעיתונאים ולאנשי הממסד הציבורי עצמם. מובן כי רטוריקה זו אינה חותכת
 את השאלה לגופה. להיפך, ניתן לומר כי דווקא עקביותה של הרטוריקה הזו מעלה חשדות
 שהעמדות הביקורתיות מצביעות על אמת חשובה שיש אינטרס להצניע אותה. חשד כזה
 מתחזק לנוכח ההתבטאויות של כמה מן המשפטנים המעשיים המרכזיים שלנו. כך,
 למשל, השופט ברק דוחה את עמדתו של דבורקין, לפיה אין לשופטים שיקול־דעת,
 וטוען טיעון חזק לטובת קיומו: ראו א׳ בדק שיקול דעת שיפוטי (תשמ״ז) 58-55. אולם
 מצד אחר, הוא מקפיד להדגיש שהשופט הינו ״אובייקטיבי״, על־מנת לא לאבד את בסים
 ההכשר של המקצועיות והריחוק מן העשייה הפוליטית, שס, בע׳ 336-334. השניות הזו
 במחשבתו של השופט ברק, שפרופסור גנז התריע עליה כבר בביקורת ספרו הראשון על
ם יח י ט פ ש  שיקול־הדעת השיפוטי (ראו ח׳ גנז ״שיקול־דעת שיפוטי לאהרן ברק״ מ
 >תשמ״ט< 509) לא נעלמה עם השנים. ראו, למשל, א׳ ברק ״הציבור הנאור״ ספר לנדוי
 (א׳ ברק, א׳ מזוז עורכים, תשנ״ה, כרך ב< 677. עמדת־הביניים שאני מחזיקה בה דוחה
 את עמדתו של דבורקין, מכירה בקיומו של שיקול־דעת בשפיטה, אולם ערה לכך
 שבהפעלת שיקול־דעת זה יש ויש חשש לאובדן ״אובייקטיביות״ ומקצועיות. חשש זה
 מחייב, לטעמי, קבלה עצמית של מגבלות שיפוטיות בהפעלת שיקול־הדעת. אני חוששת
 שהגבלות עצמיות אלה אינן מופעלות, וכי הדבר נובע - בחלקו ״ מחוסר הבהירות

 התיאורטית לגבי הפעילות השיפוטית. אולם זוהי, בעיקרה, אופרה אחרת.
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 בדיוק החשש שהמלצותי באות לצמצם. מכיוון שבשיח הזה, מקור כוחו המיוחד של היועץ
ן ־המשפטי לבי עי , השאלה של ההבחנה בין המרכיב המקצו תו ו עי  המשפטי הוא מקצו
ו י בהחלטותיו הינה מרכזית. ככל שמרכיב החוק והמשפט בהחלטותי ט פ ש מ ך ו ח  המרכיב ה
 של היועץ המשפטי גדול יותר, כן גדולה ההצדקה לתבוע את קבלתן וללכת בעקבותיהן.
ות של דרישות אלה מת זאת, ככל שהמרכיב החוץ־משפטי גדול בהן, כן הלגיטימי  לעו

יתית יותר. ת בעי  נעשי
ד המופקד, במסגרות פת החוק הפלילי הינד. תפקי  לבסוף, הערת־הקדמה אחרונה: אכי
ל ע ו ת, בידי הרשות המבצעת. במובן זה, היועץ המשפטי לממשלה פ לו י ות רג  חוקתי
גע בייעוץ ובייצוג, ו  במסגרת הממשלה, להבדיל מרשויות השלטון האחרות. אולם בכל הנ
ו של היועץ המשפטי אוצלים  כמו גם בהגנה על האינטרס הציבורי באופן שיורי, תפקידי
ט הרשות השופטת). ע מ ל ) ן י ן ועל כל הגופים הפועלים על־פי ד  על כל רשויות השלטו

2 2 .  מבחינה זו הוא היועץ המשפטי העליון או הכללי

 ב. מרכיבי התפקיד

 1. אכיפת החוק הפלילי

ם לו קי י על מכוח דינים, המענ ו , היועץ המשפטי לממשלה פ לי פת החוק הפלי  באכי
ד לדין, ההחלטה  סמכויות (כגון ההחלטה אם להעמיד לדין, ההחלטה באיזה סעיף להעמי
ל־הדעת קו 2 שי 3 . ים) לי  מתי לחקור ומתי להפסיק לחקור וההחלטה אם לעכב הליכים פלי
 של היועץ המשפטי לממשלה בהפעלת סמכויות אלה הינו רחב למדי. הוא מבוסם לא רק
ל קביעות, כגון פירוש יסודות העבירה או קיומן של ראיות, אלא גם על הכרעות בדבר  ע
2 שאלה לא־פשוטה היא מהו טיבם של שיקולים 4 . ט  קיומו של אינטרס ציבורי בניהול משפ
 אלה ובאיזו מידה הם כולם משפטיים־מקצועיים. לצד אתוס מפורש של עצמאות, אי־תלות

 22 השם האנגלי המקורי - attorney general - משקף אמת זאת באופן טוב יותר מהשם
 הישראלי שנבחר. אולם דרך המינוי של היועץ המשפטי לממשלה מחזקת את הרושם כי
 מדובר בעובד־מדינה של הרשות המבצעת. היועצים המשפטיים באנגליה ובארצות־הברית
 הינם שרים בממשלה. המינוי של ^solicitor general בארצות־הברית נעשה כמו

 מינויים פדרליים בכירים אחרים, לרבות שופטים: הנשיא ממנה, באישור הסנט.
ל הערה 1, בע׳  23 לפירוט תפקידיו של היועץ המשפטי באכיפת החוק, ראו גביזון, לעי

.168-111 
 24 אין מחלוקת שהמצב המשפטי הקיים מעניק ליועץ המשפטי שיקול־דעת רחב גם לגבי
 קיומו של אינטרס ציבורי בניהול משפט. יש החולקים על המידה בה שיקול־דעת כזה
 הינו רצוי, למשל, פרופסור קלינגהופר; ראו שיבי, לעיל הערה 4, בע׳ 458-457. מכל
 מקום, גם בשיטות משפט שלא קיים בהן, לכאורה, שיקול־דעת שלא להעמיד לדין

 מטעם זה, יש בפועל מנגנונים המביאים לידי הפעלתו. ראו גביזון, שם, בע׳ 197-190.
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 ומקצועיות, ישנן קביעות מפורשות לא־פחות המדברות על שיקולי מדיניות בהחלטות על
ות זו אינה נגזרת באופן ישיר מקביעות של הממשלה, אולם אין ספק י נ  העמדה לדין. מדי
ים, ביעילותה של  שהיא יכולה להיות קשורה גם אליהן, ולא רק לשיקולים מעין־מקצועי
ות י נ י 2 דוגמה דרמטית לקיומם של יסודות מד 5 , מה כדו ג מסוים ו  מלחמה בפשיעה מסו
 בהחלטות על העמדה לדין, הן במקרים מסוימים והן קבוצות מקרים, ניתן למצוא בשינוי
ות ״מסיתות״ לאחר רצח ראש י  שחל בגישת היועץ המשפטי לממשלה בן־יאיר להתבטאו
ניות עקבית וארוכה של הימנעות כמעט מוחלטת מהעמדה לדין  הממשלה רבץ. לאחר מדי
ות במגזר היהודי, הודיע בן־יאיר שהוא רואה בקריאות לאלימות ובהשמעת י  על התבטאו
2 עולה מן 6 . י ר בו  דברי שבח לרצח רבין ״ודאות קרובה״ להפרה חמורה של הסדר הצי
ן בין תן להבחי י פת החוק נ י  האמור שגם בהחלטות היועץ המשפטי בנושאים של אכ
ות. הבחנה כזו אכן י נ עת מדי ת לבין מרכיבים של קבי עי ת מקצו ו  מרכיבים של משפטנ

2 7 .  מצאה ביטוי בדיונים רבים בסמכויות אכיפת החוק של היועץ המשפטי
ונת. יחד פת החוק הינד. מגו  פעילותו של היועץ המשפטי בד.נ*עלת הסמכויות של אכי
 עם זאת, המסגרת המשפטית הברורה חלה על מקרים שהיועץ המשפטי אחראי בהם על
ינית ספציפית, המוגדרת על־פי חוקים ן המגיב, לאחר מעשה, על התנהגות עברי ו נ ג  המנ
, ן ת העמדה לדי ו י נ י ה, לא נפסלה ההסדרה של מד , שלא כמו באנגלי ו  קיימים. אצלנ
ות פי 2 הנחיות כאלה, כמו גם החלטות ספצי 8 . ת ו י  במקרים מתאימים, על־ידי הנחיות כלל
נים י נעות על״ידי רצון לשלוח מסר כללי מסוים לעברי פת חוק, יכולות להיות מו  על אכי
2 אולם, 9 . ד י ד מכוון התנהגות לגבי העת  מסוג מסוים. במקרים כאלה, להנחיות יש תפקי
נית שכבר בוצעה. י לות, מדובר על התייחסות נקודתית להתנהגות עברי  בעיקרה של הפעי

 25 ראו, למשל, עמדת היועץ המשפטי כאשר הוא מסביר את החלטתו לא להעמיד לדין את
 ערפאת כאשר הגיע לתחומי השטחים הנשלטים על־ידי צה״ל. לדוגמה אחת מרבות
 לחוסר ההבנה של משמעות שיקול־הדעת בהעמדה לדין, ראו ל׳ גלילי ״קרב מיותר
ארץ 18.8.95, על אכיפת החוק נגד בנייה בלתי־חוקית בשטחי הגדה  בנחמנגרד״ ה
 המערבית. חבר הכנסת נחמן התלונן בעקביות על שלא נאכפו חוקים אלה בגדה בתקופה
 האחרונה. לאחר סחבת מסוימת, אישר היועץ המשפטי את הטענה וקבע כי חוסר האכיפה
 מבוסס על ״שיקולי מדיניות״. חבר הכנסת נחמן מגיב על תשובה זו בלגלוג, ויוצר את
 הרושם שיש משהו פסול בהחלטה כזאת. לפי מיטב הבנתי, החלטות מסוג זה הינן

 חוקיות, אפשריות ואף נכונות.

 26 ראו, למשל, דיווח על הודעתו של בךיאיר לרבני יש״ע על שינוי מדיניותו: ג׳ אלון
 ״בן־יאיר לרבנים: ׳שיניתי מדיניותי; לא אבליג עוד על פסקי הלכה ממרידים׳״ הארץ

.23.11.95 
 27 ראו, למשל, קביעותיה של ועדת אגרנט, להלן טקסט להערות 96-91.

 28 באנגליה נקבע כי הנחיות כלליות משמען ביטול מעשי של החוק, וכי הדבר חורג
R . v. Commissioner of the P o l i c e of the :מסמכותו של המופקד על אכיפת החוק 

. Q . B . M e t r o p o l i t a n E x P a r t e B l a c k b u r n [1968] 2 118 

 29 כך, למשל, לפני שבוטלה העבידה של ניסיון להתאבדות, היה מי שניסה להתאבד יכול
 לדעת לפני מעשה כי אף אם ייכשל, אין הוא צפוי לחשש שיועמד לדין.
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פת החוק של היועץ  עקרון החוקיות מהווה הגבלה מסוימת להפעלה של סמכויות אכי
 המשפטי לממשלה: הסמכות לאכוף את החוק מתגבשת רק כאשר נעברה עבירה. חשוב
 לראות גם כאן שגישה מרחיבה לפרשנות של איסורים פליליים עשויה להגביר את החשש
 לשימוש לרעה בכוח האכיפה. הדבר קיים הן לגבי חשש להפליה באכיפת החוק כאשר
ת (כגון בעבירה המורחבת של הפרת אמונים) והן בהקשרים מו  סעיפיו מפורשים עמו
פת חוקים י נים. ההגנה שבקביעת כי כל שהיועץ המשפטי עושה הוא אכ ים טעו טי  פולי

 קיימים נחלשת ככל שיסוד שיקול־הדעת שבהעמדה לדין חזק יותר.
פת החוק שלו אין  אין ולא היתה מחלוקת, בישראל ובשיטות אחרות, כי בפעולת אכי
ת זו היא מקרה פרטי לו על כעורך־הדין של הממשלה. פעי  היועץ המשפטי לממשלה פו
פת החוק הינד. אומנם תו בשמירה על האינטרס הציבורי. אכי לו  חשוב ומרכזי של פעי
ד המופקד בידי הממשלה, אולם אסור שזו תשלוט בפרטי הפעלתו. האיזון המדויק בין  תפקי
ניות ״מקצועית״ ומדיניות ״פוליטית״ ות ומדיניות ובין מדי ת ועצמאות, בין מקצועי פו  כפי

 בסוגיה זו הוא עניין דינמי ומשתנה ממדינה למדינה ומזמן לזמן.

 2. ייעוץ

די הייעוץ אינם נעשים , תפקי ל מן הסמכויות בתחום של אכיפת החוק הפלילי  להבדי
ת ושלפעולותיהן יש היבטים עלו וים לעובדה שהרשויות פו 3 הם נלו 0 רש. ח דין מפו  מכו
. בדרך הטבע, רשויות ים. רשויות, כמו כל אדם, עשויות להיזקק לייעוץ משפטי  משפטי
 עשויות להיזקק לייעוץ כזה לעיתים קרובות, בעיקר כאשר הן מנסות ליצור חוקים. ייעוץ
, ככל ייעוץ אחר, הוא כלי־עזר בידי המחליט, על־מנת שיוכל להחליט כהלכה. כמו  משפטי

 כל ייעוץ, הוא ניתן בדרך־כלל«}עני שהאדם או הרשות מבצעים את הפעילות.
 בספרות המקצועית בעולם יש עיון רחב ביותר, שאצלנו הוא רק בתחילת דרכו, לגבי
3 אין 1 . ים בשירות הציבור בפרט ד הייעוץ המשפטי בכלל ולגבי משפטנ  מהותו של תפקי
 מחלוקת כי יועץ משפטי צריך לסייע ללקוחו על־ידי תיאור של המצב המשפטי הקיים.

 30 הדברים אמורים לגבי הייעוץ לממשלה. דווקא לגבי הכנסת, האפשרות להיעזר בצוות
 היועץ המשפטי קבועה בתקנון. סעיף 118>ב< לתקנון הכנסת >תשכ״ז< קובע כי ״היועץ
 המשפטי לממשלה, סגניו ועוזריו, והיועצים המשפטיים למשרדי הממשלה יעמדו לרשות
 הוועדה ולרשות כל אחד מחבריה לכל עזרה שתידרש מהם בניסוח החוק, ההצעות
 וההםתייגויות.״ דברים אלה אמורים לגבי שלב הוועדה לגבי הצעות חוק ממשלתיות,
 ומוהלים על שלב הוועדה לגבי הצעות חוק פרטיות בסעיף 141>א) לתקנון, התקנון עצמו

 אינו קובע שחובה על הכנסת להיזקק לשירות משפטי זה דווקא.
 31 ראו, למשל: A. Kronman The Lost Lawyer (Cambridge, 1995). בארץ, ההתייחסויות
 לסוגיה זו קצרות למדי, ואינן נכנסות למחלוקות ומתחים פנימיים בתפקיד. לכמה
 אזכורים בפסיקה, ראו דבריה של מרים לרנר-נאור לזכר עוזי חסון: מ׳ נאור ״הפרקליט

 בשירות המדינה״ משפטים כד (תשנ״ה) 417.
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ל במסגרת החוק, על היועץ המשפטי לתאר לו את החלופות  מקום שהלקוח רוצה לפעו
. מקום שיש ללקוח יעדים, היועץ המשפטי שלו אמור להציע לו דרכים ו י  הפתוחות לפנ
 אפשריות להשגתם. מקובל שאסור ליועץ משפטי לסייע ללקוחו לעבור על החוק. דבר זה
 נכון לגבי האתיקה המקצועית של עורכי״דין בכלל, והוא נכון בקל וחומר לגבי חובותיו
3 אולם מה לגבי התייחסות ערכית ליעדים עצמם? האם 2 .  של יועץ משפטי בשירות הציבורי
יע ל״לקוחו״ למצוא כל פרצה אפשרית בחוק, אף אם ייצור הדבר  יועץ משפטי רשאי לסי
ג בצורה וט את לקוחו לנהו ו  מצב שיהיה בו ״נבל ברשות התורה״? או האם הוא חייב לנ

 ראויה אף אם זו אינה נדרשת על־ידי האות הברורה של החוק?

, הוויכוח האתי־המקצועי נעשה במסגרת מוסכמת: ליועץ המשפטי יש  במגזר הפרטי
בות י ת היא הגבול של מחו ת ואינטרסים. השאלה האתי  לקוח ניתן לזיהוי, בעל העדפו
 המשפטן ללקוח כזה; ויש עמימות מסוימת לגבי התשובה הנכונה לשאלות אלה. לכאורה,
 לגבי המגזר הציבורי, יש מחלוקת אף לגבי מסגרת הדיון. בעוד שיש כאלה הסבורים שגם
 כאן יש ליועץ המשפטי לקוח - הרשות ־ אולם אילוציו של המשפטן בשירות הציבורי
ים יותר, יש כאלה הטוענים כי ״הלקוח״ של היועץ המשפטי לממשלה י  מורכבים ותובענ
ת עה לראו י מצי 3 אנ 3 . ו ל ו ן־החוק או הציבור כ , אלא החוק, שלטו  אינו הרשות כלל
ות אלה במטפורות בלבד. השאלה מהם גבולות המחויבות של היועץ המשפטי י  התבטאו
ם בשירות הציבור לרשויות הינה שאלה נורמטיבית מרכזית וחשובה, אולם י  ושל משפטנ
ועצים ל לרמז כי המחויבות היחידה של י  הדימוי של הציבור כלקוח מטעה. הוא עלו
ן ו י, במקום לטע תן לזיהו י ו נ נ י, שאי ז ח דיפו נה היא ללקו ם בשירות המדי י  משפטי
 שהמחויבות לאינטרס הציבורי ולנורמות של יושרה מקצועית מגבילה את מחויבותו של
ת לו ני בפעי  משפטן בשירות הציבור לרשות. צריך לזכור שיש לנו אינטרס ציבורי רצי
יבות, בעת ייעוץ מקצועי מיומן ובעל מחו ת יעילה כזאת תו לו  יעילה של הרשויות. פעי
ו נ ת להדגיש את העובדה שיועץ משפטי אי ת להשכיח יסוד זה רק על־מנ  ותהיה זו טעו

 ״חרב להשכיר״ בשירות הממשלה.

ים לבין  קל לראות שאף כאן מתעוררת מייד השאלה של היחס בין מרכיבים מקצועי
 מרכיבים חוץ־משפטיים. מה לגבי אפשרות שהמצב המשפטי הקיים אינו ברור בה? מה
ות י ות ראו  לגבי מצב שיש בו לרשות סמכות, אך ישנם שיקולים של נורמות ציבורי
 המצביעים - לדעת היועץ המשפטי - שאין זה ראוי לעשות בה שימוש? אף כאן יש שאלה

 יוריספרודנטית כללית, שאלה של זיהוי קונקרטי של מרכיבים ושאלה נורמטיבית.
די הייעוץ ניתן וחשוב להבחין בין ייעוץ שוטף לממשלה בפעולותיה וייעוץ  בתוך תפקי
ניותה ללא צעדים של חקיקה.  לחקיקה, במקרים רבים, ממשלה אינה יכולה לממש את מדי
ד הייעוץ הכללי  ההמלצות לחקיקה וליווי הליך החקיקה הינם, במקרים כאלה, חלק מתפקי

 32 מכאן נבעה ההתנגדות הציבורית הקשה להמשך כהונתם של היועצים המשפטיים של
 השב״כ שליוו את בידוי הראיות ואת המניפולציה סביב פרשת אוטובוס קו 300.

 33 להתבטאויות כאלה ראו, למשל, י׳ זמיר ״היועץ המשפטי לממשלה: משרת הציבור ולא
׳ זמיר עורך, תשנ״ג) 451, 454;  משרת הממשלה״ ספר קלינגהופר על המשפט הציבורי(י

 וראו וינרוט, לעיל הערה 14, בע׳ 54.
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ת החקיקה לו  לממשלה. אולם נוסף על כך, ליועץ המשפטי יש אחריות ללוות את כל פעי
ן נ  המתנהלת במשרדי הממשלה ובכנסת עצמה. ככל שיש יוזמות חקיקה רבות יותר שאי
ת בממשלה, כן גדל המרכיב של ייעוץ החקיקה שאינו חלק מן הייעוץ לממשלה לו  מתחי

במסגרת ההזדהות) של היועץ המשפטי לממשלה ושל צוותו. ו ד(  במסגרת התפקי

 3. ייצוג

ד ע בבית״המשפט. גם תפקי ג ז ד של ״ ד השלישי של היועץ המשפטי הינו תפקי  התפקי
 זה מבוסס על הוראות חוק. בחלק מן המקרים, החוק קובע במפורש חובת ייצוג באמצעות
3 ראוי 4 . צג י , ובמקרים אחרים נתונה ליועץ המשפטי ולשלוחיו הסמכות לי  היועץ המשפטי
פת ן זה, בין ההופעה בבית־־המשפט במסגרת הסמכויות הםטטוטוריות לאכי י  להבחין, בעני
יצג, לי לבין הייצוג שאנו מטפלים בו כאן. באכיפת החוק, היועץ המשפטי מי  החוק הפלי
די הייצוג האחרים  בהגדרה, את המדינה מכוח תפקידה כאחראית על אכיפת החוק. בתפקי
על כמייצג של הרשות שפעולתה מותקפת בבית־המשפט על־ידי , היועץ המשפטי פו  שלו
 אחרים. במילים אחרות, היועץ המשפטי אמור לספק שם הגנה לרשויות המדינה. יודגש כי
ד היועץ המשפטי הוא זה שזכה בתשומת־לב בסיבוב האחרון של היוזמות  מרכיב זה בתפקי

3 5  לשינוי מעמדו של היועץ המשפטי לממשלה.

 גם לגבי הייצוג קיימת הבעייתיות של מחויבות היועץ המשפטי, שהיא מקרה פרטי של
ת באתיקה המקצועית של עורכי־דין. בהנחה שיש לכל אדם זכות לייצוג, ות כללי יתי  בעי
ה העשויה ן בשמו כל טענ ן לייצג כל אדם, ולטעו בע מכך היתר אתי לעורך־די ו  האם נ
 להביא לידי הצלחתו? מוסכם שעורך־דין אינו יכול לבדות ראיות או לרמות, וכי במובן
י ל של מייצג הלקוח ושל ״ידיד בית־המשפט״. כל השאר מצו ד כפו  זה הוא ממלא תפקי
, קל יותר לבסס צידוק אתי ו  בוויכוח חריף למדי. בשיטה האדוורםרית, הנהוגה אצלנ
ן יכול לבחור ות מינימליות. מכל מקום, עורך־די יבות גדולה ללקוח במגבלות אתי  למחו
 במידה מסוימת את לקוחותיו ואת העניינים שהוא מוכן לייצג בבית־המשפט. אם עורך־דין
ע ביוקרתו ו ג ל לפ  סבור שקו הגנה מסוים, שהלקוח חפץ בו, אינו ראוי, אינו יעיל או עלו

 34 סעיף 4 לחוק לתיקון סדרי הדין האזרחי (המדינה כבעל דין), תשי״ח-1958, ם״ח 118,
 קובע כי ״בכל הליך שהמדינה צד לו תיוצג המדינה על־ידי היועץ המשפטי לממשלה או
 בא־כוחו.״ הוראה זו חלה מכוח סעיף 11 לחוק על כל מוסד של המדינה שאינו תאגיד.
 צירוף שני הסעיפים מחיל את ייחוד הייצוג הזה על כל רשויות השלטון במדינה. יכולות
 להתעורר כאן כמה שאלות מרתקות (כגון, לגבי האוטונומיה של השלטון המקומי), אולם
 לא אעסוק בהן כאן. לסעיף המקנה סמכות ייצוג ללא חובת ייצוג ראו סעיף 2 לפקודת
 סדרי הדין (התייצבות היועץ המשפטי לממשלה) [נוסח חדש], נ״ח 282 (להלן: פקודת

 םדרי״הדין), וראו להלן הערה 42.
קר נקבע מפורשות כי תהיה ליועץ המשפטי לכנסת -צו ן  35 בסעיף 7 להצעת־חוק: מג
 סמכות ייחודית לתת לכנסת שירותים מקצועיים, ונקבע מפורשות כי היועץ המשפטי

 לכנסת ייצג אותה. ליסוד זה בהצעה מתנגד חיים צדוק, ראו צדוק, לעיל הערה 6.
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 המקצועית של עורך־הדין, זכותו להתפטר מניהול התיק. במקביל, לקוח הסבור שעורך־
 דינו אינו עונה על ציפיותיו מייצוג משפטי הולם רשאי לפטר אותו.

נו  גם כאן יש לעיתים פיתוי לקבוע כי במקרה של היועץ המשפטי לממשלה, הלקוח אי
 הרשות עצמה, אלא בית־המשפט או החוק לפי תפיסתו של היועץ המשפטי. גם כאן, כמו
־משקל, ם כבדי  לגבי הייעוץ, אני סבורה שעמדה זו מטעה ומסוכנת. גם אם יש טעמי
ד המייצג המשפטי במגזרים הפרטי ים, להבדלים משמעותיים בין תפקי  מהותיים ומערכתי

3 6 . ו יצג  והציבורי, אסור להשכיח את יסוד המחויבות של מייצג כלפי זה שהוא מי
ד הייצוג של היועץ המשפטי לממשלה.  שינוי משמעותי חל לאחרונה בתפיסה של תפקי
ע פי נה, היה מקובל שהיועץ המשפטי לממשלה עצמו מו נות למדי  בעבר, בשנים הראשו
ן הופעתו של היועץ ים, כגו  בתיקים חשובים במיוחד. כלל זה נהג הן במשפטים פלילי
3 והן 7 ד ל ו ו נ י ר ׳מ נ׳ ג ׳ פ 232/55 י  המשפטי חיים כהן בשלבים המאוחרים יותר של ע״
ר יותר , נטה זה להעבי ו של היועץ המשפטי די ל שהתרבו תפקי כ  בעתירות לבג״צ. כ
יות הייצוג לאחרים בצוותו. יחד עם זאת, עד תקופתו של היועץ המשפטי שמגר היה  מסמכו
3 דבר זה נבע, בין השאר, מכך 8 בל שהיועץ המשפטי מופיע אישית בעניינים חשובים.  מקו
ות כתובעים וכשופטים. דבר זה  שליועצים המשפטיים היה ניסיון מסוים במערכות משפטי
 השתנה בתקופתם של היועצים המשפטיים ברק וזמיר; אכן, ברק לא הופיע מעולם בבית־
, ( 3 9 ת ישראל ל ש מ  המשפט, וחריש הופיע במקרים בודדים (כגון בגי׳צ 428/86 ברזילי נ׳ מ
ע היועץ 4 בינתיים לא הופי 0 ת. טו ות בתוך הפרקלי ימי  בדרך־כלל כאשר היו מחלוקות פנ

 36 ויכוח דומה התקיים בארצות־הברית לגבי solicitor gênerais. היתה מחלוקת בין שתי
 תפיסות לגבי תפקידו. אחת דגלה בראייתו כעורך־דין ״רגיל״, והאחרת רצתה להוסיף
 לתפקיד זה גם מחויבות וחובת אמון כלפי בית־המשפט והמחוקק. התפיסה שאומצה שם
 היתה ראייתו כמייצג רגיל, כפוף לדרישות הנובעות מיושרה מקצועית ושיקול־דעת
R.M. Salokar "Probing the Rôle of the Solicitor General" :מקצועי. ראו דיון אצל 

T. Lochner "The Relationships Between the Harv. L . R e v . (1992) 504, 508; 106 
Office of the Solicitor General and the Independent Agencies: A Réévaluation" 
. לצרכי, חשוב להדגיש שגם לפי העמדה השנייה, V a . L . R e v 7 9 . (1993) 549, 567 

 שנדחתה שם, הוכרה חובת אמון ראשונית של המייצג כלפי לקוחו הישיר.
 37 פ״ד יב 2017 (להלן: עניין גרינוולד).

 38 כך, למשל, היועץ המשפטי שמגר עצמו הופיע בבג״צ 98/69 ברגמן נ׳ שד האוצר, פ״ד
 כג>1< 693. היועץ המשפטי בן־זאב התלבט בבג״צ 58/68 שליט נ׳ שר הפנים, פ״ד כג>2<
 477 (להלן: עניין שליט), מפני שסבר כי קשה להגן על עמדת המדינה, אך יחד עם זה

 סבר כי תפקידו היגו לייצג אותה. ראו להלן טקסט להערה 174.
 39 פ״ד מ>3) 505 (להלן: עניין ברזילי).

 40 בבג״צ 5973/92 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ׳ שר הביטחון, פ״ד מז>1< 267 (להלן:
 עניין גירוש החמאם) הופיע היועץ המשפטי חריש, אישית, בין השאר כי היו לו חילוקי־
 דעות מקצועיים בעניין זה עם פרקליטת המדינה ובכירי הצוות המשפטי במשרד

 המשפטים.
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י ביוקרה  המשפטי בן־יאיר אישית בבית־המשפט. בשל שינוי זה, נראה כי פחות יהיה תלו
 וביושרה של היועץ המשפטי אישית, והטיעון יהיה מערכתי־כללי יותר.

פת החוק והופעה יות של אכי  למרות ההבדלים בין הופעה בבית־משפט מכוח סמכו
 כזאת מכוח סמכות הייצוג, יש ביניהן גם כמה קווי דמיון, המדגישים את ההבדל בין שתי
ן ייעוץ. ההופעה בבית־המשפט מוסדרת בהוראות חוק חרותות, ת האלה לבי ו נקצי  הפו
ת, פי ת ספצי לו גע לפעי ו  להבדיל מן הפונקציה של הייעוץ, שהיא פונקציה נלווית. ייצוג נ
ת  שכבר קרתה. יתרה מזו, הצורך בייצוג מתעורר, באופן חד, רק אם בחר מישהו להביא א
4 יש לא־מעט עניינים שאינם מגיעים לבית־המשפט, ואז 1 ת. י המערכת המשפטי ין לפנ  העני
ית הייצוג של הרשות ת, ובעי ת להם בביקורת ציבורית או פרלמנטרי גדו  מתמצה ההתנ

 על־ידי היועץ המשפטי אינה מתעוררת.

 4. שמירת האינטרס הציבורי

ד רביעי ומגוון של היועץ המשפטי לממשלה הינו הסמכות השיורית של היועץ  תפקי
, שבאה לידי ביטוי בצורות שונות, באחראי לשמירה על העניין הציבור9. במסגרת  המשפטי
ן שיש י י , ענ כול להצטרף לכל הליך שעולה בו, לדעתו ד זה, היועץ המשפטי י י ק פ  ת
4 במסגרת זו הוסכם בין היועץ המשפטי בן־יאיר ובין 2 .  בהכרעה בו עניין ציבורי, ולטעון בו
ן דאז שמגר כי תימסר ליועץ המשפטי הודעה על הליך ו ת־המשפט העלי א בי  נשי
ת מג ות של חוק לאור חוקי־היסוד, על־ ־חוקתי ית של אי נ ה רצי נ ע  שמתעוררת בו ט
 שהחלטת בית־המשפט הנמוך תיעשה לאחר שתינתן ליועץ המשפטי הזדמנות להשמיע את

.  עמדתו

ט״ ון ״פשו ת למי ו תנ י ות ומינהליות שאינן נ יות סטטוטורי  ליועץ המשפטי יש סמכו
ות היועץ , למשל, את הנחי , ייעוץ או ייצוג. טלו לי פת החוק הפלי ם של אכי די  לתפקי

 41 למעשה, הפונקציה של ייצוג נכנסת לתמונה כבר בשלב מקדמי שיש בו איום בהבאת
 הנושא לפני המערכת המשפטית.

 42 סעיפים 1 ו־2 לפקודת סדרי הדין:
 ״1. ראה היועץ המשפטי לממשלה, כי זכות של מדינת ישרא?1 או זכות ציבורית או ענין
 ציבורי מושפעים או כרוכים, או עלולים להיות מושפעים או כרוכים, בהליך פלוני
 שלפני בית משפט... רשאי הוא, לפי ראות עיניו, להתייצב באותו הליך ולהשמיע דברו,

 או להסמיך במיוחד את נציגו לעשות זאת מטעמו.
 2. מקום שעובד ציבורי או מועצה, וועדה, ועד, בית דין או כל חבר־בני־אדם כיוצא
 באלה, שהוקמו או נתכוננו על פי דין, הם צד בהליך שלפני בית המשפט מכוח תפקידם,

 יכול שיהיו מיוצגים באותו הליך על־ידי היועץ המשפטי לממשלה או נציגו.״
 מכלל ה״יכול״ שבסעיף 2 ניתן להסיק שרשויות הפועלות על־פי דין יכולות להיות
 מיוצגות גם על־ידי אחרים. האם היועץ המשפטי יכול לאסור ייצוג כזה? נראה שלא.
 מצב זה מחייב דיון מפורט יותר ביחס שבין חובת הייצוג לפי החוק לתיקון סדר־הדין

 לבין היתר ההצטרפות (ללא ייצוג) והיתר הייצוג לפי הפקודה.
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ד מרכזי בהנעת 4 ליועץ המשפטי שמור תפקי 3 ם. ושאי  המשפטי בקשת רחבה מאוד של נ
ים שאין נ י י ת כאשר הדבר נדרש להגנה על האינטרס הציבורי גם בענ  המערכת המשפטי
4 היועץ המשפטי הוא 4 . ן  להם דבר עם אכיפת החוק הפלילי או עם ייצוג של רשויות השלטו
ת מנ  גם זה המבצע למען המערכת השיפוטית מלאכות של סינון, עבודת מטה והכנה, על־
4 5 . ל י ג לי או אזרחי ר יה ושאינו בנוי כמשפט פלי  לאפשר לה להכריע בעניין המובא לפנ
 בדומה לכך, ליועץ המשפטי יש סמכות ליזום הליכים, כגון רישום הערה על הגבלת
ן בקשה לאשר חוזה 4 ולהיות המשיב בהליכים, כגו 6 , ן י  כשרות של בעל זכות במקרקע
ין רצח ראש 4 לאחר שהוקמה ״ועדת החקירה לעני 8 ח. ו ו 4 או בקשה לפטור מחובת די 7 ד י ח  א
י ספת של היועץ המשפט ו ת נ ת סמכו  הממשלה מר יצחק רבין ז״ל״, עלתה לכותרו
 לממשלה: הסמכות להתייצב בדיונים של ועדת חקירה ולחקור עדים, לפי סעיף 16 לחוק

4 9  ועדות חקירה, תשכ״ט-1968,

ים או מקצועיים על־פי חוקים, ד מיוחד גם בהליכים משמעתי  ליועץ המשפטי יש תפקי
 הנותנים לגופים מינהליים סמכות להגביל או לשלול זכויות של אנשים. בכל ההקשרים
 האלה יש רצון לקיים שיפוט שאינו שיפוטי מלא, בעיקר על־מנת לשפר את היעילות של
יעה ת השיפוט ולשמור על האוטונומיה המקצועית של הקבוצות. מצד אחר, הפג  מערכו
 בזכויותיו של הפרט הנידון עלולה להיות חמורה ומרחיקת־לכת, ואין בהליך ערובות של
י שכיח הוא הקביעה שהצעד ן מבנ ות לתוך משפט רגיל. פתרו י ו  הליך הוגן כאלה הבנ

 43 דוגמה מצוינת להנחיות כאלה, שקיבלו מעמד חוקי, הן ההנחיות לעניין חלוקת כספי
 עזבונות. אין פה, בבירור, ייעוץ, ייצוג או אכיפת החוק. דאו, למשל, נוהל עבודת

 הוועדה הציבורית לקביעת ייעודם של עזבונות לטובת המדינה, י״פ תש״ן 3882.
 44 ראו, למשל, סמכויות היועץ המשפטי לממשלה לפי חוק הירושה, תשכ״ה-1965 , ס״ח 63,
 סעיף 153 לחוק מקנה ליועץ המשפטי סמכות כללית להצטרף להליכים משפטיים או
 לפתוח הליכים כאלה אם הוא סבור שיש בדבר עניין לציבור. סעיף 45 לחוק מקנה לו
 מעמד מיוחד לתבוע ביצוע חיוב שהוטל על יורש בצוואה מקום שיש עניין ציבורי

 בביצוע החיוב. ראו גם חוק האפוטרופוס הכללי, תשל״ח־־1978, ם״ח 61.
 45 ראו, למשל, תפקידו בעניין התרת נישואין כמתואר בתקנות סדרי דין בענין התרת
 נישואין(מקרים מיוחדים), תשמ״ה-984נ, ק״ת 338. היועץ המשפטי מוסמך לבקש הכרזת

 מוות (נוסף לצד מעוניין) לפי חוק הצהרות מוות, תשל״ח־1978, ם״ח 56.
 46 סעיף 129 לחוק המקרקעין, תשכ״ט-1969, ס״ח 259.

 47 סעיף 12 לחוק החוזים האחידים, תשכ״ד־־1964, ם״ח 58.
 48 סעיף 36ג לחוק ניירות ערך, תשכ״ח-1968 , ס״ח 234.

 49 ס״ח 28. העובדה שהיועץ המשפטי לממשלה בחר לעשות שימוש בסמכות זו היתה מטרה
 לביקורת בעיתונות (ראו ז׳ סגל ״אחריות ושריקות בוז״ הארץ 8.12.95), והותקפה אף
 בעתירה לבג״צ. העתירה נמשכה לאחר שהיועץ המשפטי הבהיר כי יימנע מהופעה בוועדה
 בעניינים שיש בהם חשש לניגוד אינטרסים בינו לבין תפקידו כחוקר נלווה בדיוני

 הוועדה.
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י ועדה מיוחדת, שהיועץ המשפטי הוא חבר  המשמעתי אינו יכול להינקט ללא שימוע לפנ
5 0  סטטוטורי בה.

ין ישירות בפסיקה, היא אם יש ליועץ המשפטי ת, שלא נידונה עדי נ י י נ  שאלה מע
נם ות נוספים הנדרשים להגנה על האינטרס הציבורי, ואשר אי י  לממשלה טיפוסי סמכו
גד  מפורטים בחוק. כך, למשל, האם היועץ המשפטי לממשלה יכול להיות ״עותר ציבורי״ נ
ך ת כאשר העתירה מוגשת ביוזמתו הוא, ולא בדרך של הצטרפות להלי י נ  רשות שלטו

5 1 ים?  קי

 ג. יחםי־הגומלין - תיזוק הדדי ומתחים פנימיים

ינתי למעלה - אכיפת החוק, ייעוץ, ייצוג ושמירת האינטרס  ארבעת התפקידים שצי
ת  הציבורי - היבם מובחנים. יש שיטות משפט שהם מפוזרים בהן בין אישים או מחלקו
 שוגים. גם אצלנו יש הבחנה בין הפרקליטות, העוסקת בעיקר בייצוג ובאכיפת החוק, לבין
יעוץ ד יחידות י ן הפרקליטות, למשל, הינו ריכוזי, בעו ו נ ג ניהם. מנ  אגפי הייעוץ למי
ת ו נ ה יעוץ נ ת הי דו חי , בכל משרד ממשלתי ובכל רשות. י פן היררכי  קיימות, באו
, ליועץ המשפטי לממשלה. לן ת, כו פו ת ככפו תפסו ימת, אולם הן נ ה מסו מי ו נ טו  מאו
פת החוק והייצוג, קבועה ן אכי י  הכפיפות של הפרקליטות ליועץ המשפטי לממשלה, לעני
5 ריכוז התפקידים הזה הופך את היועץ המשפטי 2 . ת ות את הסמכו  בהוראות החוק המקנ
ים בשירות הציבורי, על כל נה מקצועית, לראש המערכת של המשפטנ  לממשלה, מבחי

5 3 הם. די  תפקי

א- 1991 , ס״ח 76, וסעיף 56 ״  50 ראו, למשל, סעיף 20 לחוק הרופאים הווטרינרים, תשנ
 לפקודת הרוקחות [נוסח חדש], תשמ״א-1981, נ״ח 694.

 51 תשובה חיובית לשאלה זו נתן דוקטור זאב סגל, ראו ז׳ סגל זכות העמידה בבית־דןמשפט
 הגבוה לצדק (מהדורה שנייה, תשנ״ח 270-268, והיא נרמזת על־ידי השופט ברק בספרו

 שיקול דעת שיפוטי. ראו ברק, לעיל הערה 21, בע׳ 489.
 52 הוראות החוק המקנות סמכות באכיפת החוק מרוכזות ברובן בחוק סדר הדין הפלילי
 [נוסח משולב], תשמ״ב-1982 , ם״ח 43. להוראות החוק בעניין הייצוג ראו לעיל הערה
 34. שתי הכפיפויות האלה מוצאות ביטוי מפורט יותר בהנחיות היועץ המשפטי לממשלה.
ועץ ות הי  ראו, למשל, ״חוות דעת היועצים המשפטיים של משרדי הממשלה״ הנחי
 המשפטי לממשלה 21.869 כרך ג (1/5/1981), שם נקבע כי הנחיות יועץ משפטי של
 משרד מחייבות את כל עובדי המשרד, וכי מנכ״ל, שר או יועץ משפטי של משרד יכולים

 לפנות ליועץ המשפטי לממשלה לדיון בחוות־הדעת ולבדיקתה.
 53 ראו, למשל, תיאור התפקיד בשנתון הממשלה בסיום שנת הכהונה הראשונה של חיים כהן
 כיועץ משפטי: היועץ המשפטי ״הוא הרשות המשפטית האדמיניסטרטיבית העליונה
 במדינה, בסמכותו זו הוא ראש התביעה הכללית ויושב ראש המועצה המשפטית.״ שנתון
ה (תש״י< 129. גוטמן, בהתייחסו לאמור בשנתון הממשלה, מפרט כי מתפקידיו ל ש מ מ  ה
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נות בידי היועץ המשפטי לממשלה  פרופסור זמיר טוען כי ריכוז זה של סמכויות שו
5 4 . ן  הינו חיוני לצורך יעילות המאבק של היועץ המשפטי לממשלה למען חוקיות השלטו
ות החדשות בתחום נצי ו ו נ ד במרכז הבדיקה שאבדוק, בהמשך, את הקו  שאלה זו תעמו
בת המשך הריכוז: אם לא יהיו ת טיעון אחר לטו , ניתן להעלו  הייעוץ והייצוג. לדעתי
ם י  הסמכויות האלה מרוכזות בידי מוסד אחד, לא יהיה במערכת המורכבת של משפטנ
 בשירות הציבור ״קודקוד״ אחד. במקומו, יהיו לנו מרכזי כוח משפטי שונים ואוטונומיים,
ית של הכרעה ביניהם. במצב כזה, לא ברור כלל בידי מי יופקדו  שלא תהיה אפשרות מבנ
דו בהגנה על האינטרס הציבורי: יות השיוריות של היועץ המשפטי במסגרת תפקי  הסמכו
 האם בידי הממונה על התביעה? או הממונה על הייעוץ? או הממונה על שירותי הייצוג?
נטרס ד של שמירה על האי , אינו מועמד טבעי לתפקי ם אלה, לבדו די  אף אחד מתפקי

ד זה היטב.  הציבורי. היועץ המשפטי, המרכז בידו אחריות למערכת כולה, ממלא תפקי

 נוסף על כך וקשור לכך, מערכת היררכית אחידה שיש לה ראש מוגדר מאפשרת מידה
ונית של סופיות בתוך המערכת. הוויכוח על ריכוז לעומת ביזור הוא ויכוח גדול ונצחי.  חי
 בהקשרים רבים, דווקא ביזור של כוח הוא פתרון טוב: הוא מאפשר פיצול של כוח, ועל־כן
 מצמצם חששות לשימוש לרעה בכוח; והוא נותן אוטונומיה בשיקולים שראוי שיהיו גמישים
נים מקומיים. אולם גם מקום שראוי שהכוח יהיה מבוזר, טוב שתהיה אחריות  ורגישים לנתו
ימת הינו ריכוזי או גדרת שתקבע תשובה לשאלה אם הכוח בנקודה מסו ת מו  מערכתי
ת לו נית גדולה ומגוונת. היחסים בין המרכיבים השוגים של פעי 5 המערכת השלטו 5 . ר ז ו  מב
 היועץ המשפטי מורכבים, כפי שנראה. במצב כזה, קיומם של מוקדי כוח אחדים, ללא
ד זה ממלא כיום  אפשרות הכרעה ביניהם, עלול לגרום שיתוק של המערכות פנימה. תפקי
ו חלק , אין ליטול ממנ ת שיוכל להמשיך למלא אותו  היועץ המשפטי לממשלה. על־מנ

 ממרכיבי סמכותו.
יות  אולם מכיוון שבין מרכיבי הסמכות האלה יש מתחים פנימיים, המשך ריכוז הסמכו
ו חפצים וכל לגלות דרכים אלה ולראות אם אנ ט דרכים למיתונם המעשי. נ קו  מחייב לנ
ט בהן כאשר נבין את המתחים הפנימיים ואת ה״מחירים״ של הניסיון לטשטש אותם. קו  לנ
 מתחים אלה אינם עניין של ההסדרים המיוחדים של ישראל, אלא הם מובנים לתוך האופן
 שיש למלא בו את המרכיבים השונים של התפקיד. המתחים קיימים הן בין היועץ המשפטי
י היועץ ד י יות שלטון אחרות והן בין המרכיבים השונים של תפק ן רשו  לממשלה לבי
סל נטרסים, שהיה פו ד אי ו ג י  המשפטי לבין עצמם. לעיתים נראה שיש חשש כמעט לנ

 של היועץ המשפטי לעוץ עצה משפטית לממשלה ולכל משרדיה, לחוות את דעתו בענייני
 חוק ומשפט בוועדות הכנסת, לכוון ולרכז את הכנת החומר לחקיקה ולפקח על ההוצאות

 המשפטיות הרשמיות, ראו גוטמן, לעיל העדה 1, בע׳ 81.
 54 ראו זמיר ״חוקיות השלטון״, לעיל הערה 12, בעי 419-418,

 55 כך, למשל, ייתכן בהחלט שנושא כגון סגירת בתי־עינוגים בשבת צריך להיות מוסדר
 דווקא ברמה מקומית, ולא ברמה ארצית. יחד עם זאת, בתנאים כגון אלה של ישראל,

 המסגרת המעניקה סמכות מקומית כזאת חייבת להיות קבועה ברמה הארצית־הריכוזית,
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5 אפתח במתחים הכרחיים כמעט בין היועץ 6 .  תפקודו של אדם במצבו של היועץ המשפטי
, אף אילו היו ו המוצהרים של היועץ המשפטי  המשפטי לבין רשויות שלטון בשל תפקידי

 קיימים בנפרד.

 ו. מתחים בין תפקידי היועץ המשפטי לממשלה לבין רשויות השלטון

נקציה של הרשות פת חוק היא פו טת משפט קיים מתח בין העובדה שאכי  בכל שי
די השתלטותם של גורמים פת החוק על־י ע השחתה של אכי ו  המבצעת ובין הרצון למנ
5 7 ; ם י נ ות שו נ ו למתח מובנה זה פתרו  פוליטיים ואינטרםנטיים. שיטות משפט שונות נתנ
נויו  אולם זוהי מתיחות שקל יחסית לטפל בה, מבחינה עקרונית, שכן ניתן לראות את מי
, וכהסכמה של ו פת החוק לידי יות אכי  של היועץ המשפטי כהעברה, מדעת, של סמכו
 הממשלה לא להתערב בהחלטות אלה. יכולה להישאר מתיחות של יחסי אנוש ושל חוסר
נה חזיתית: ת אי י נ 5 אולם ההתנגשות העקרו 8 , י ד מ  נחת, שהיא בעלת חשיבות גדולה ל
בי השחתה ט יחסית לג  מערכת ההעמדה לדין צריכה להיות בלתי-תלויה. הדבר פשו
ת ועניינים של טוהר מידות: לא יעלה על הדעת שמקורבי השלטון לא יתנו את הדין לי  פלי
ת רק בזכות מעמדם המיוחם. זה נעשה מורכב יותר כאשר מדובר ו לי  על עבירות פלי

5 9  במחלוקת כנה על תפיסות ״האינטרס הציבורי״ או ה״טוב הציבורי״.

 56 דוגמה דרמטית למצב כזה היתה עתירתו של חבר הכנסת פורז נגד ההחלטה לשלם לבכירי
 המערכת המשפטית הצמודים לשכר שופטים העלאות שכר שוועדת הכספים של הכנסת
 ביקשה להגביל למי שממלא בפועל תפקידי שפיטה. ראו בג״צ 3262/95 פורז נ׳ ממשלת
 ישראל (טרם פורסם) (להלן: עניין פורז). במשפט חזר היועץ המשפטי על פרשנותו,
 שנמסרה כבר קודם־לכן לנציגי האוצר, כי ועדת הכספים אינה יכולה לבטל תוקפם של
 הסכמי עבודה. היועץ המשפטי לממשלה, כמו גם ראש מחלקת הבג״צים שטענה בתיק,
 נמנים עם צמודי השופטים במערכת הציבורית. נציגי הפרקליטות מחו כאשר ציין חבר
 הכנסת פורז עובדה זו בעתירתו. לדיווח על הפרשה ראו מ׳ ריינפלד ״בן יאיר לבג״ץ:
 לדחות העתירה למניעת העלאת שכר הצמודים לשופטים״ הארץ 13.6.95; ומ׳ ריינפלד
 ״נדחתה עתירת פורז לשלול מבכירים אחרים תוספת שכר שניתנה לשופטים״ הארץ

.26.6.95 
 57 לדיון השוואתי ראו גביזון, לעיל הערה 1, פרקים שלוש עד שש. דוגמה דרמטית היא של
 המבנה באיטליה. שופטים חוקרים ־ שהם המקבילה של תובעים ציבוריים - אינם
 ממונים ואינם יכולים להיות מפוטרים על־ידי השלטון. למרות עצמאות מבנית זו, לא

 היתה כמעט, עד שנות התשעים, אכיפת חוק רצינית נגד בכירי השלטון ונגד המאפיה.
 58 כך, למשל, פרשת החקירה וההתאבדות של אברהם עופר יצרה משקע של חשדנות ואי־
 אמון, שהכבידו על שיתוף־הפעולה בין היועץ המשפטי ברק לבין ראש הממשלה רבין.

 ראו, למשל, גוטמן, לעיל הערה 1, פרק שלושים ושלושה.
 59 כך, למשל, בשיטות האגגלו־סקםיות שקיים בהן שיקול־דעת לגבי העמדה לדין
 בנושאים מסוימים, ומקום שמתקיים נוהג להעלים עין מעבירות ״טכניות״ מסוימות,

49 



 רות גביזון פלילים ה2 | תשנ״ז

ת עולה י נ  ביקורת כלפי היועץ המשפטי ומערכת אכיפת החוק מחוץ למערכת השלטו
ד מיוחסים ג פה נחושה דיה נ ץ אכי א ת על ש ו נ ו  בדרך־כלל בשני הקשרים שונים: תל
, וביקורת על שימושים פוליטיים או מפלים בכוח החקירה וההעמדה ן  ומקורבים לשלטו
ינים טעונים. בשני ההקשרים, הטענה היא שמערכת אכיפת החוק אינה מצליחה  לדין בעני
נת המערכת ות וכדרישת העצמאות המוטלות עליה. מבחי ד בדרישת האובייקטיבי  לעמו
ל את סמכויות אכיפת החוק שלו  השלטונית, הטענה המושמעת היא שהיועץ המשפטי מפעי
ם או י נ י הל תק נ ת, בסדרי מי ו י נ יות השלטו ה של הרשו מי ו נ טו ת באו ע ג ו פ  בצורה ה

6 0 נה.  באינטרסים חיוניים של המדי

ים ד מקורבים קי ג פת חוק נ י ן אכ י י  המתח בין היועץ המשפטי לבין הממשלה בענ
ל פונקציה של הרשות המבצעת כלפי ראשיה; אולם י שהיועץ המשפטי מפעי  בהכרח, מפנ
 הוא קיים גם בינו לבין רשויות שלטון אחרות, כגון הכנסת: גם כלפי חברי הכנסת יש
ע שימוש ו ד זה מופקד בידי היועץ המשפטי לממשלה, הרצון למנ  לאכוף את החוק, ותפקי
 פוליטי בכוח זה מקים את הוראות החסינות. בארץ יש הסכמה כי היקף החסינות של חברי
גד בהם למהלכים תנ 6 בדרך הטבע, יהיו מקרים שרוב של חברי הכנסת י , . י ד  הכנסת רחב מ
ל ליצור מתחים בין הכנסת לבין היועץ ד חברי הבית. מצב כזה עלו ג פת חוק נ י  של אכ
, שיש לו פת חוק כלפי בכירי השלטון המקומי 6 בדומה לכך, אכי 2 . ה ל ש מ מ  המשפטי ל

 אוטונומיה מסוימת מן הממשלה המרכזית, עלולה ליצור מתחים.

 יכולה להיות מחלוקת לגבי שאלת ההתייחסות לביצוע עבירות כאלה על־ידי אנשי־
 ציבור. ניתן לטעון כי לגבי אנשים כאלה יש לציבור תמיד עניין במיצוי הדין, וניתן גם
 לטעון כי העמדה לדין במקרים כאלה תיצור חשש רציני לעיוות דין ולהוצאת דברים
 מפרופורציה, וכי אלה עלולים לפגוע פגיעה בלתי־מוצדקת במרקם החיים הפוליטיים
 ולעודד מידה בלתי־דצויה של חטטנות בחייהם של אנשי־ציבור על־ידי מתנגדיהם

 הפוליטיים.
 60 ממשלה לא תבקר בגלוי יועץ משפטי על שהוא ״רודף״ את מקורביה וגורם לה בכך נזק
 פוליטי, אולם היא יכולה לעיתים לטעון כי הצורה שהיועץ המשפטי מפעיל בה את
 סמכויותיו מחבלת בהפעלה תקינה של הממשל, או גורמת לתוצאות אנושיות בלתי־
 קבילות. הנקודה הראשונה נכללה בביקורתו של ראש הממשלה שרת נגד העובדה שהיועץ
 המשפטי ח׳ כהן לא נועץ עימו קודם שהודיע על פתיחת חקירה נגד חברי כנסת וממשלה,
 ראו גוטמן, לעיל הערה 1, בע׳ 103-98. הביקורת השנייה הועלתה על־ידי יצחק רבין
 לגבי הצורה בה טיפל היועץ המשפטי ברק בחקירה נגד אברהם עופר. ראו י׳ רבץ פנקס
 שרות (מהדורה שנייה, תש״מ, כרך ם 557-554. לתיעוד האופן בו התבטאו חברים
 בממשלה נגד היועץ המשפטי זמיר במהלך פרשת השב״כ, ראו נגבי, לעיל הערה 15, פרק

 חמישי.
 61 ראו א׳ רובינשטיין המשפט הקונסטיטוציוני של מדינת ישראל (מהדורה רביעית,

 תשנ״א, כרך א) 426-425, המביא דעות ביקורתיות מהפסיקה וממחקרי מלומדים.
 62 כך קרה כאשר סירבה הכנסת להיעתר לבקשתו של היועץ המשפטי זמיר להסיר את
 חסינותו של חבר הכנסת שלמה עמר על־מנת לאפשר העמדתו לדין בעבירה של האזנת־

 סתר שביצע לפני היבחרו לכנסת, ראו נגבי, לעיל הערה 15, בע׳ 103.
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תו של היועץ לו פס את פעי ן תו ת קיים כאשר השלטו גוד מובנה חמור לא פחו י  נ
ת קבל א ימת על אינטרסים לאומיים (או שלטוניים) מובהקים. גם אם נ י כמאי ט פ ש מ  ה
 עמדתם של הנשיא שמגר והשופט ברק בעניין ברזילי, כי שלטון־החוק הוא אינטרס לאומי
נית בשאלה מה  חשוב ביותר, ניתן להעלות על הדעת מקרים שתהיה בהם מחלוקת רצי
ג פת החוק לקידום האינטרסים של המדינה. במחלוקת מסו ניות הנכונה של אכי  היא המדי
ני־ ד ברור מה הוא המרכיב המשפטי־המקצועי ומה הוא המרכיב הפוליטי־המדי  זה לא תמי
6 בדרך הטבע, מחלוקת עשויה להתעורר בשאלה בידי מי יש להפקיד, במקרים 3 . י נ  הבטחו

 כאלה, את הסמכות האחרונה להכריע.

ימית קיימת גם בתוך פונקציית הייעוץ. יועץ המעמיד את עצמו באופן  בעיה מובנית פנ
ות, ואינו נן חוקי ות אי י נ ו ת הנראות לממשלה כחי לו בע בו כי פעו  עקבי במצב שהוא קו
 מצביע על דרך להפוך אותן לחוקיות, מסתכן באובדן יחסי האמון החשובים בין אדם או
נו ייטה להחליפו. אופציה זו  רשות ויועציה. במגזר הפרטי, לקוח שאינו מרוצה מעורך־די
מת לגבי הרשות, שכן היועץ המשפטי לממשלה הוא יועץ קבוע וכפוי על י  אינה קי
 הרשויות, בעוד הקביעות נועדה לאפשר ליועץ המשפטי גם התמחות ולמידה של צורכי
י נ  הממשלה, הכפייה באה מאחר שחלק ממטרת המערכת הזאת היא לשמור על השלטון מפ
 חריגה מן החוק. יש כאן הבדל חשוב בין הייעוץ המשפטי לבין ייעוץ אחר. אין פגם ציבורי
ות ממומחים שונים בעניין העומד להחלטה (כגון ות־דעת מקצועי  או מקצועי בקבלת חו
נטגרציה במערכת החינוך). החובה ל כביש חוצה ישראל, או לבצע אי  הצורך לסלו
לא על מי שסמכות ההחלטה בידיו. היועץ המשפטי טלת ממי ט מו ות להחלי  והאחרי
י מת זאת, מוגדר כראש הפירמידה של הייעוץ המשפטי וכמקור בלעד  לממשלה, לעו
ע מצב של ריצה אחרי אותו ו ת למנ נת רשויות השלטון בדיוק על־מנ  לפירוש החוק מבחי
ות־דעת ״שנייה״ ראוי , כי חו  משפטן שייתן לרשות ״היתר״ לפעולתה. הכלל הוא, לכן
6 מצד אחר, אם קבע היועץ המשפטי 4  שתתבקש רק בהסכמתו של היועץ המשפטי לממשלה.
יק היתר לרשות לבצעה אף אם יש רבים נה חוקית, קשה להענ ת אי נ נ כ ו ת לה מ  שפעו
 וטובים, האמונים גם על האינטרס הציבורי, החלוקים עליו. נראה על־כן שסמכות הייעוץ
ות של הממשלה, גם כאשר נ כנ לות מתו  אוצרת בתוכה כוח פוטנציאלי להטיל וטו על פעו
נת כנ  יש מחלוקת מקצועית ניכרת בדבר המצב המשפטי הקיים ובשאלה אם הפעילות המתו
 היא אכן בלתי־חוקית. גם כוח פוטנציאלי זה, אף אם אינו מוחלט, אינו מרשם טוב במיוחד

 ליחסי האמון הנדרשים על־מנת לאפשר עבודה משותפת פורה וטובה,

ניים שיכולה להיות ביניהם יריבות לא־  נוסף על כך, היועץ מייעץ לגופים שלטו
 פשוטה. לעיתים, מחלוקות בין רשויות שונות הינן מקומיות בלבד, ואין קושי עקרוני בכך
 ששתיהן יקבלו ייעוץ מקצועי על־ידי אותו מוסד. אולם לעיתים, המחלוקת היא על עצם

 63 ראו הדיון במסקנות ועדת אגרנט להלן טקסט להערות 97-91. האם ראוי להעמיד לדין
 על התבטאויות הקוראות לא לציית לפקודות? האם ראוי לא להעמיד לדין בגין עבירות
 רכוש מי ששיתף־פעולה עם ישראל ונמצא בשל כך בסכנת חיים? האם ראוי להעמיד

 לדין מי שעשה שימוש באלימות על־מנת להשיג מידע חיוני לסיכול פעולת טרור?
 64 ראו, למשל, זמיר ״חוקיות השלטון״, לעיל הערה 12, בע׳ 418.
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 היחסים בין הרשויות, ולעיתים גם על היקף סמכותו של היועץ המשפטי עצמו. במצבים
 כאלה, העובדה של ייחוד הייעוץ והפקדתו כולו בידי מוסד אחד מחדדת מתחים.

יצג בבית־ ית הייצוג קיים כאשר היועץ המשפטי צריך לי נקצי  מתח דומה בתוך פו
נות שיש להן אינטרסים שונים בעניין מסוים. אולם גם כאשר היועץ  המשפט רשויות שו
יצג עמדה אחת של המדינה, יש כאן מתח מובנה בין מחויבות ללקוח ולבית־  המשפטי מי
ות שהמייצג סבור כי ת שעשויות לקדם את הלקוח וטענ ו  המשפט ומתח אפשרי בין טענ

6 5  ראוי ומותר לטעון בבית־המשפט.

 הפונקציה של שמירה על האינטרס הציבורי היא בעיקרה פונקציה שיורית, שהיועץ
יע מכוחה לרשויות ולבתי־המשפט. במקרים רבים, היועץ המשפטי נקרא  המשפטי מסי
ית אחרת המבטאת את האינטרס הציבורי. אולם גם כאן נ ל כאשר אין רשות שלטו  לפעו
נה  יכולים להתעורר מתחים כאשר זיהוי האינטרס הציבורי על־ידי היועץ המשפטי שו
על ו די גוף פוליטי מרכזי הפ  מזיהוי זה על־ידי רשות שלטון מרכזית אחרת או אף על־י
ן מפלגה). מובן שניגוד כזה עלול להחמיר אם נכיר בהיתר או בחובה ו (כג רי בו  בתחום הצי
ניות על־מנת לאכוף עליהן גד רשויות שלטו  של היועץ המשפטי להגיש עתירות עצמאיות נ

 את החוק.

 2. מתחים פנימיים בין מרכיבי תפקידו של היועץ המשפטי לממשלה

,  נוסף למתחים הפנימיים המובנים בתוך כל אחד מן התפקידים של היועץ המשפטי
ם  יכולים להיות מתחים רציניים בי; התפקידים. כך, למשל, אם הייעוץ והייצוג מופקדי
י מעשה לבין הטיפול  בידי אותו מוסד, תיווצר בעיה כאשר יש ניגוד בין הייעוץ שניתן לפנ
 לאחר מעשה. אם חיווה היועץ את דעתו כי מעשה מסוים אינו חוקי, איך יטען בבית־
ן לחקור ת אותו מעשה כאשר זה יותקף? או איך יחליט בשאלה אם נכו נ  המשפט להג
 ולהעמיד לדין אנשים שהחליטו לבצע את המעשה למרות הייעוץ? לעיתים, המתח בין שתי
ות טמון בנסיבות הקשר בין המייעץ לבין מי שמבקש את עצתו. ההיזקקות לייעוץ  הפונקצי
 משפטי גוברת ככל שהמצב המשפטי אינו ברור, כך שאנשים העוסקים בתחום אינם יודעים
 מהו ללא ייעוץ משפטי ״צמוד״ וככל שיש חשש גדול יותר שהפעולה תותקף - בעיקר
י גוף שיפוטי בגין אי־חוקיות. במצב כזה, הייעוץ נעשה כבר מתוך ציפייה  בהצלחה - לפנ

 לאפשרות של צורך בייצוג.

ל באופן שנראה  יתרה מזו: אם רשות מינהלית או הממשלה או הכנסת מחליטה לפעו
 ליועץ המשפטי לממשלה בלתי־חוקי - גם אם קיימת דעה מקצועית מכובדת כי הפעולה
ק ולאחר מתן משקל לעמדתו  חוקית, וגם אם ההחלטה התקבלה לאחר שיקול־דעת מעמי

 65 דוגמה למתח כזה היא עמדתו של היועץ המשפטי ח׳ כהן, כפי שאמר לי בשיחה אישית,
 כי לא ראוי למדינה להסתמך על טענת התיישנות. בהחלט ניתן לתאר רשות שלא תהיה
 מוכנה לקבל שהיא צריכה להיות ״צדיקה״ ולהימנע מרצון מטענת הגנה שהחוק מעמיד
 לה, בעיקר מקום שהשיהוי נבע מאשמת התובע. הצטברות של כמה מחלוקות מסוג זה

 עלולה ליצור מתח בין השלטון לבין היועץ המשפטי.
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נית של ייצוג עמדתה בבית־  של היועץ המשפטי לממשלה - עשויה להיות לה בעיה רצי
, תהיה התוצאה שרשות הסבורה  המשפט. זה אינו מצב נוח. אף אם לא יהיה בירור משפטי
ל באופן שהיועץ המשפטי לממשלה קבע שהוא בלתי־ ת הינד! לפעו  כי חובתה הממלכתי
־ ן גוד לערך של שלטו י עלת בנ וקבת על שהיא פו ת בביקורת ציבורית נ נ  חוקי מסתכ

6 6 ק.  החו
ד הייעוץ: ממשלה פת החוק לבין תפקי  מתח יכול להיווצר גם בין התפקיד של אכי
פת  יכולה לקבל, אף אם בחריקת־שיניים, כי היא אינה יכולה לשלוט על המנגנון של אכי
יה נקציה שמילו , הוא פו . אולם ייעוץ, בעיקר ייעוץ שוטף, ולא חד־פעמי  החוק הפלילי
כולת הזדהות של היועץ עם המטרות והשאיפות (הלגיטימיות) של מקבל ח י י  הטוב מנ
גוד  הייעוץ. אם נוצר משקע של יריבות ואי־אמון, למשל בשל עצמאות באכיפת החוק בני
ים, לא ברור שניתן לקיים את יחסי האמון הנדרשים לצורך ייעוץ י נ  לאינטרסים שלטו

 הולם.
לא רחוקה) של מתחים אפשריים בין אכיפת חוק לבין ייצוג היא זאת: ו ת(  דוגמה דרמטי
 הבה נניח שהכנסת החליטה לא להסיר חסינותו של חבר כנסת בניגוד לעמדתו של היועץ
. עותרים ציבוריים מגישים פת החוק הפלילי  המשפטי לממשלה, כמי שאחראי על אכי
ד החלטת הכנסת, ומסתמכים על צירוף טעמים פרוצדורליים ומהותיים. האם ג  עתירה נ
לת הכנסת, המתחייבת מייחוד הייצוג, ה הגנה מטעם היועץ המשפטי לממשלה על פעו  תהי

 אמינה? האם תיראה כאפשרית?
,  לבסוף, אם נניח כי האינטרס הציבורי דורש אכיפתו של הדין על הרשויות, וכי לכן
לתו של היועץ המשפטי להגנה על האינטרס הציבורי מאפשרת לו, ואולי אף מחייבת  פעו
 אותו, לעתור נגד הפרות חמורות של החוק על־ידי הרשות, מקום שעותר אחר אינו מממש
ד הרשות ג 6 איך ישלב היועץ המשפטי את עתירתו נ 7 , ה ד  את זכותו או שאין לו מקום עמי

 עם ייצוגה בבית־המשפט נגד העתירה?
די היועץ המשפטי לממשלה סופקה כאשר  דוגמה ״טרייה״ למתחים אפשריים בין תפקי
עדת החקירה  החליט היועץ המשפטי בן־יאיר לממש את זכותו להתייצב בדיוניה של ״ו

 66 המורכבות של מצבים כאלה יכולה להיות מודגמת היטב במחלוקת על ההיתרים המיוחדים
 לחקירות השב״כ, בעקבות מותו של העציר הפלשתיני חריזאת במתקני חקירה בשל
 שימוש בשיטת ה״טלטול״. היועץ המשפטי סבר כי המשך ההיתרים המיוחדים ללא סייג
 הינו בלתי־חוקי. ועדת השרים לא נטתה לקבל את דעתו בשל שיפוטה כי האחריות
 מוטלת עליה דווקא, וכי במצב הנתון חייבים לתת לשב״כ כלים. התפתח ויכוח ציבורי
 נוקב, ובסופו התקבלה פשרה שהיוותה ניצחון ליועץ המשפטי בן־יאיר. בתקשורת היו
 קולות שחיזקו את ידיו ודרשו מן הממשלה לפעול בהתאם להמלצותיו, אך היו גם קולות
 שקראו לוועדת השרים לקבל על עצמה את האחריות המוטלת עליה ולהחליט החלטה
 אמיצה. סביר להניח כי לו פעלה הממשלה כך, היתד. זוכה בתמיכה ציבורית לא־קטנה
 וגם בתמיכה רחבה בכנסת. למרות זאת העדיפו חברי ועדת השרים כולם להגיע לפשרה.

 לעניין זה, ראו להלן טקסט להערות 242-233.
 67 עמדה שמציע המשפטן דוקטור זאב סגל, ראו סגל, לעיל הערה 51, בעי 270-268.
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ין רצח ראש הממשלה מר יצחק רבין ז״ל״ ולחקור עדים. כזכור, סמכות זו היא חלק  לעני
ד ג  מסמכותו השיורית בהגנה של האינטרס הציבורי. דא עקא, ייתכן שהאופן שהחוק נ
ת על ם פוליטיים נאכף בו הוא אחת השאלות שיכולה לעלו  מסיתים ומפירי חוק מטעמי
נית, היועץ המשפטי היה יכול להיות ״מוזהר״ בשל  סדר־היום של ועדת החקירה. עקרו
 תרומת המערכת שהוא מופקד עליה לאירוע הטראומטי. אף אם לא הוזהר פורמלית, ייתכן

6 8 . ו  שיש טעם לפגם בהשתתפותו כחוקר בהליך הבודק, בין השאר, גם את תפקודו של
ות חשובות, אך כי ריכוז נקצי י מקווה שהצבעתי על כך שלריכוז התפקידים יש פו  אנ
ים רציניים בתפקודו של מוסד היועץ המשפטי לממשלה. מימוש ימי  זה מחזק מתחים פנ
ל ליצור צורך בשינוי המצב הקיים, שהתפקידים מרוכזים בו ביד אחת.  מתחים אלה עלו
 חשוב לזכור שכל המתחים האלה נובעים ממעמדו של היועץ המשפטי על קו־התפר שבין
ת של אחרים, בצד טי לי ת לבין הליווי של העשייה הפו עי ת המקצו ת המשפטי לו  הפעי
ות ביצועיות מובהקות. היועץ המשפטי לממשלה, וכל אנשי הצוות של י ת סמכו ל ע פ  ה
 השירות המשפטי הציבורי, צריכים למצוא כל העת איזון עדין ומורכב בין עצמאות, אי־
ות לחוק ויושר מקצועי לבין השתלבות יעילה ומועילה בפעילות של הרשויות ת, נאמנ  תלו
 הפוליטיות. הם צריכים למצוא איזון בין סיוע לרשויות למלא את תפקידיהן לבין גישה של
. הם צריכים למצוא מקום שיהיה ניתן למצוא בו איזון כזה  פיקוח ובקרה על פעילותן
, פות המינהלית ולמרות היכולת של הממשלה לשלוט במינוי היועץ המשפטי  למרות הכפי
יות  ולפחות להלכה - גם בפיטוריו. היועץ המשפטי עצמו צריך גם להשכיל לנווט בין דמו
י שהיא עלולה לסכל את פעולותיהם ות שעוצמתו היא לצנינים בעיניהן ־ בין מפנ  פוליטי
ל ואף יקבלו את דעתו  ובין משום שהיא מצרה את צעדיהם - כך שאלה יאפשרו לו לפעו
דו של היועץ המשפטי לממשלה אחד מן  במקרים מתאימים. צירוף זה עושה את תפקי

 התובעניים, המורכבים והמאתגרים שבין התפקידים בשירות הציבורי.

 הלק שני: עצמאות והשתלבות בשירות הציבורי - האיזון המקורי

ו י ד וחד ותפקי ך מעמדו המי  המתחים שתוארו והודגמו בחלק הראשון מובנים לתו
נה חברו כמה . אולם בשנים הראשונות אחרי קום המדי  המורכבים של היועץ המשפטי
 גורמים יחדיו ויצרו תהליכים שכללו הבהרה של תחומי הסמכות, גיבושו של איזון ראשוני
י ות בין ממלא יתי ת חז ו י גשו ת התנ ע י נ מ את דרכים ל ת ומצי עצמאו ת ו ו  בין השתלב
סות תפקידיהם. התוצאה של תהליכים אלה היתד. התחזקות של מוסד  התפקידים ותפי
ים בים ממשלתי  היועץ המשפטי לממשלה, ההכרה בצורך החיוני שתוכר עצמאותו מתכתי
6 9 ת. טי לי  ונטייה גוברת לקבל את המקצועיות שהוא מכנים לתוך פעולתה של המערכת הפו

 68 אכן הוגשה עתירה נגד התייצבותו של היועץ המשפטי בדיוני הוועדה. העניין לא הוכרע
 בפסק־דין, אולם ההבהרות שניתנו מחזקות את הרושם כי אף ביתיהמשפט סבר שיש כאן

 בעיה מבנית של חשש לניגוד עניינים.
 69 לתיאורים מרתקים של הימים הראשונים של התפקיד ראו גוטמן, לעיל הערה 1, וזמיר
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 היסטורית, מוקד המתח הראשון בין היועץ המשפטי לממשלה לבין המערכת הפוליטית
פת י ן אכ י י יות הםטטוטוריות שלו בענ ל היועץ המשפטי את הסמכו ע באופן בו הפעי ג  נ
ו היועצים המשפטיים הראשונים בנחישות רבה, שהיתה נדרשת  החוק. בנושא זה פעל
ת ת ת, ונטייה ל ו וכח העובדה שישראל היתה אז מדינה עם אתוס חזק מאוד של ממלכתי  לנ
ת ברורה. על רקע זה יש פו , עדי ן די השלטו תפס על־י , כפי שהוא נ נטרס הלאומי  לאי
ת טי לי ת הישגם של היועצים המשפטיים, אך גם את העובדה שהמערכת הפו  להעריך א
י פ ־ ל ע ־ ף ; זאת א תו של היועץ המשפטי בלה על עצמה, בדרך־כלל, את עצמאו  קי
ת המקורית למבנה של משרד המשפטים היתד. האחריות על אכיפת החוק הפלילי י כנ  שבתו
ית המקורית  בידי שר המשפטים, הנושא באחריות פוליטית ופרלמנטרית בתחום זה. התוכנ
נה בין האחריות למערכת של אכיפת החוק, שהיתה בידיו של השר, לבין הפונקציה  הבחי
יתנה ליועץ המשפטי. אולם כבר בימיו של שפירא, היועץ המשפטי , שנ  של ייעוץ משפטי
, ונוצר האיחוד בין פת החוק בידיו של היועץ המשפטי ת אכי  הראשון, הופקדה סמכו
נה בידי שר יות אלה נתו לת סמכו טי  התפקידים. באותה תקופה היתה עדיין הסמכות לנ

 המשפטים, כך שמהלך זה נשאר עמום במקצת.

 יחד עם זאת, היתקלות שנבעה ממתחים בין היועץ המשפטי לבין שר המשפטים לא
ות בין היועץ המשפטי האוזנר ושר י  איחרה לבוא, וזאת כאשר התפתחה מחלוקת סמכו
ועדה ם יוסף, בשנת 1960. לפי בקשת הממשלה, הועברו שאלות המחלוקת לו  המשפטי
תה עליהן בדו״ח ט, וזו ענ ן אגרנ  מכובדת, בראשות נשיא בית־המשפט העליון שמעו
עה ג עדה נ ו פנתה לו 7 השאלה העיקרית שהו 0 . די הממשלה  שהגישה ואשר אומץ על־י
ות י ת הסמכו ל ע פ ן ה י י מת סמכות היועץ המשפטי לענ  בסמכותו של שר המשפטים לעו
 הםטטוטוריות לגבי העמדה לדין ועיכוב הליכים. הוועדה נשאלה של מי הן הסמכויות של
פת החוק ואם יש לשר המשפטים סמכות ליטול סמכויות אלה לעצמו כאשר אין הוא  אכי
געה ביחסים בין ת נ י  מרוצה מדרך הפעולה של היועץ המשפטי בנושאים אלה. שאלה משנ
ה תנ וגע בייעוץ משפטי לממשלה. בשני המקרים נ  היועץ המשפטי ושר המשפטים בכל הנ

 ״חוקיות השלטון״, לעיל הערה 12. גוטמן מציין כי היועץ המשפטי שפירא ניסה להשוות
 את מעמדו של היועץ המשפטי לזה של שר, אולם ההשוואה ש״תפסה״ היא בין היועץ
 המשפטי לממשלה לבין שופט בית־המשפט העליון, שם, בע׳ 57-56. כפי שנראה, בחירה
 זו הינד. בעלת תוצאות חשובות ומשמעותיות. גוטמן מבקר את ההתפתחות הזאת, שיש בה
 סטייה מן המצב במשפט האנגלי. לתיאור המאבק הראשוני ראו גם נגבי, לעיל הערה 15,
 פרק חמישי, חיבורים אלה הם מקור מרכזי לנהגים ולפרקטיקות שהתגבשו. יחד עם זאת,
 הם כוללים פרטים רבים, לרבות ציטוטי דברים, שלא ברור אם ניתן לסמוך עליהם
 באופן מלא, ההסתמכות על הדברים הינה, לכן, על דרך ההדגמה, ולא כמקור ישיר

 לטענה משפטית או היסטורית.
 70 ראו ״דו״ח ועדת המשפטנים בדבר סמכויות היועץ המשפטי לממשלה״ ספר קלינגהופר
 על המשפט הציבורי (י׳ זמיר עורך, תשנ״ג< 421 (להלן: דו״ח ועדת אגרנט). שנים
 ארוכות היה המסמך החשוב הזה קשה להשגה. טוב עשה פרופסור זמיר כאשר כלל אותו

 בספר.
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נת הסמכות והחיוב, אולם מיתנה אותה בהכרה של הצורך  הוועדה תשובה ברורה מבחי
 בשיתוף־פעולה בונה בין מקבלי ההחלטות.

, וכי  לגבי הסמכויות של אכיפת החוק קבעה הוועדה בבירור שהן של היועץ המשפטי
ת־ 7 הוועדה מתארת את מהות ההחלטה כ״משפטי 1 . ל אותן באופן עצמאי  הוא הייב להפעי
ד ת, בעו עי ות הינה החלטה מקצו ית״, כאשר ההחלטה לגבי קיומן של ראי נ ו  דיםקרצי
בע ו 7 הדו״ח מציין כי דבר זה נ 2 ל־דעת. קו ן ציבורי היא החלטה שבשי י  ההחלטה לגבי עני
, והן ל באופן עצמאי  הן מן הכלל הרגיל של המשפט המינהלי המחייב רשות מוסמכת לפעו
7 יחד עם זאת, הדו״ח 3 . ה לי ג ת המעמד המיוחד של מוסד היועץ המשפטי באנ  מהתפתחו
ים טי לי  רגיש לבעיה של היעדר האחריות הפוליטית, ואולי אף היעדר הכישורים הפו
 הרחבים, של היועץ המשפטי לממשלה. לפיכך הוא קובע כי בנושאים רגישים ומתאימים,
 היועץ המשפטי חיי ב להתייעץ עם שר המשפטים ולעיתים אף עם הממשלה כולה. עולה מן
 הדברים כי האחריות האחרונה הינה של היועץ המשפטי לממשלה, אולם ההבנה היא שהוא
ו הרשויות  יגיע להחלטותיו אחרי שיביא בחשבון את השיקולים הלא־משפטיים שיביאו לפני

7 4 . י  הפוליטיות וייתן להם משקל ראו

 71 יש לציין שיש ביקורת על המידה בה הלכה זו הינה רצויה לגבי פקידים מוסמכים בדרגים
 מינהליים נמוכים יחסית. פרופסור רובינשטיין, למשל, מציין בספרו שאין זה הגיוני
 לצפות מרשות מוסמכת להפעיל בדיקה עצמאית של מדיניות הממשלה אותה היא משרתת.
 אולם לגבי היועץ המשפטי לממשלה, על כישוריו ותפקידו המיוחד, נראה שדרישה זו
 מוצדקת בצורה החזקה ביותר שהיא יכולה להיות מוצדקת לגבי רשות מוסמכת, ראו
 א׳ רובינשטיין המשפט הקונסטיטוציוני של מדינת ישראל (מהדורה רביעית, תשנ״א,

 כרך ם 569-564. ראו גם דו״ח ועדת אגרנט, לעיל הערה 70, בעי 427-426.
 72 שם, בעי 423. הבחנה חשובה זו מדגישה כי הוועדה הבחינה היטב בין המרכיב המקצועי־
 המשפטי בהחלטות על אכיפת חוק לבין מרכיב של מדיניות, ששיקול־הדעת מופקד בו

 בידי היועץ המשפטי לממשלה, ראו להלן טקסט להערות 97-91.
 73 שם, בעי 430. ועדת אגרנט ערה כמובן לכך שהיועץ המשפטי באנגליה הינו דמות
 פוליטית וחבר הממשלה המורחבת. למרות זאת, היא מדגישה, המשפט האנגלי מקפיד
 להבחין בין פעילותו המשפטית־המקצועית באכיפת החוק לבין פעילותו הפוליטית. זו

 אף הסיבה בגינה אין היועץ המשפטי נוהג לשבת בקבינט.
 74 יצוין שגם היועץ המשפטי האוזנר הביע הסכמה לקיומה של חובת התייעצות, ואף הוסיף
 וציין שקיימת חובה לנסות להגיע לעמדה מוסכמת. הוא אומר: ״בודאי יצטרך היועץ
 המשפטי לשקול שבעתיים את האחריות הכבדה שיטול על עצמו אם יחליט לסטות מן
 העצה שיקבל משר המשפטים או מהממשלה. אך זכותו החוקית לעשות כן.״ שם, בעי 435.
 לגבי מהות ההחלטה להפעיל את החוק הפלילי בעניינים בעלי ערך ״בטחוני, מדיני או
 ציבורי״, הוועדה קובעת שעל היועץ המשפטי לשקול אם פתיחת ההליך הפלילי או
 המשכו תזיק לאינטרסים של המדינה יותר מאשר אילולא נעשתה הפעולה, ובידו יהיה
 לעשות כן רק לאחר שיבקש אינפורמציה ועצה מאלה המופקדים ומנוסים יותר בתחומים

 אלה. שם, בעי 434.
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 הן שר המשפטים והן היועץ המשפטי הסכימו ביניהם, וכך סברה אף הוועדה, כי לשר
יות האלה. כאמור, הממשלה ם היתד. מסורה הסמכות ליטול לעצמו את הסמכו  המשפטי
טית את מעמדו של היועץ לי  אימצה את דו״ח הוועדה. לימים אף חיזקה המערכת הפו
7 למעשה, קיבלה על 5 . ם  המשפטי בכך שביטלה את סמכות הארוגציה של שר המשפטי
 עצמה המערכת הפוליטית את הקביעה כי לעיתים יהיו החלטות ההעמדה לדין של היועץ
 המשפטי בלתי־קבילות עליה, אולם אין לה סמכות להתערב בהן. למעשה, היא קיבלה על
 עצמה גם לא לעשות שימוש בנשק הפורמלי היחיד הנתון בידיה - פיטוריו של היועץ

7 6  המשפטי ־ כאשר החלטותיו בעניי; 1ה אינן נראות לה.
נציה בדבר עצמאותו המלאה של היועץ המשפטי לממשלה ו ו נ תה של הקו  התפתחו
לי התבססה על כמה גורמים ות במסגרת החוק הפלי רי ות הסטטוטו י  בהפעלת הסמכו
ניסוח י המגובש ביותר, שהוא עצמו תוצאה של נהלים שהתגבשו ו  מצטברים. הביטו
נות אלה לבדם לא היו  שהשפיע על המשכם, הוא העקרונות של דו״ח ועדת אגרנט. עקרו
 עושים את העבודה ללא הצטברותם של גורמים נוספים, שאף ביניהם היו יחסים מורכבים.
ים, עד כדי איום בהתפטרות אם לא תוכר  ראשון הוא נחישותם של יועצים משפטי
7 שני, וקשור, הוא תמיכתו של שר המשפטים ביועצים המשפטיים ובעצמאותם 7  עצמאותם.

 75 סעיף 42 לחוק־יםוד: הממשלה, ם״ח תשנ״ב 214 (להלן: חוק־יםוד: הממשלה) קובע, כי
 סמכות הארוגציה (או נטילת הסמכויות) הכללית אינה חלה על סמכויות מעין־שיפוטיות.
 בכך הוא חוזר על ההסדר שנקבע בחוק־יסוד: הממשלה, בשנת 1968. מכיוון שהסמכויות
 הסטטוטוריות לעניין אכיפת החוק הן כאלה, אין שד המשפטים יכול - לאחר התיקון -
 ליטול לעצמו את הפעלתן. לשינוי חוק זה היו השלכות מעשיות: בשלב מסוים כיהן
 היועץ המשפטי לממשלה ח׳ כהן גם כשר המשפטים, כאשר שר המשפטים רוזן פרש מן
 הממשלה. היד. זה בתקופה בה היה השר יכול ליטול לעצמו את סמכויות אכיפת החוק של
 היועץ. ראו גוטמן, לעיל הערה 1, בע׳ 85-82. מששונה החוק, דחה היועץ המשפטי שמגר
 את ההצעה שהוא יכהן כשר המשפטים לתקופת מעבר, שכן לא רצה לוותר על סמכויותיו

 בתחום אכיפת החוק, ראו גוטמן, שם, בעי 232-231.
 76 יש הטוענים כי הממשלה חרגה מעיקרון זה כאשר מינתה את חריש, בחופזה, להחליף את
 היועץ המשפטי זמיר, ראו, למשל, נגבי, לעיל הערה 15, בעי 121-118. אשוב לפרשה זו
 להלן, שכן היא כבר חלק מסממני התקופה החדשה, ראו להלן טקסט להערה 117. כאן
 ראוי להדגיש שטכנית, תאם מינויו של חריש את הכרזתו של היועץ המשפטי זמיר עצמו
 כי יעזוב את התפקיד מייד כאשר יימצא לו מחליף. ספק אם היתה הממשלה מפטרת אותו

 ללא רקע זה, אף־על־פי שאין ספק כי נגבי צודק שהיתר. פה, בפועל, הדחה.

 77 דוגמה ראשונה ובולטת היתד. פרשת בארי: ביוני 1948 הוצא להורג מאיד טוביאנסקי,
 לאחר ״משפט־שדה״ שערכו לו בארי ופקודיו. בבדיקה שנערכה נקבע כי טוביאנסקי היה
 חף מפשע, נמסרה על כך הודעה רשמית והמשפחה פוצתה. היתה נטייה חזקה לסיים בכך
 את הפרשה, שכן בארי הורחק בינתיים מן השירות בגין פרשה אחרת. היועץ המשפטי
 שפירא החליט להעמידו לדין על־מנת להעביר מסר ברור כי אין ״הוצאות להורג״ פרטיות
 בישראל. על היועץ המשפטי לממשלה הופעלו לחצים על־מנת שישנה את החלטתו ולא
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7 שלישי הוא תבונתם המדינית, בדרך־כלל, של כל ממלאי התפקידים, 8  בתקופה הקריטית.
נים שנתפסו כחיוניים ממש. ורביעי י י  שהשכילו לצמצם את המחלוקות החזיתיות רק לענ
טית לי ן שליטה פו  הוא ההבנה של הממשלה כולה ושל ראש הממשלה כי ראוי לא להפגי

7 9  במערכות של אכיפת החוק.
ועצים י הדברים הגלויים את המאמצים ההדדיים של י ד קל לראות על פנ  לא תמי
ים ושל רשויות השלטון להימנע מחידוד מתחים. מצד אחד, לאורך כל הדרך יש  משפטי
 החלטות דרמטיות של יועצים משפטיים שהן לצנינים בעיני המערכת הפוליטית או חלקים
ע על היועץ המשפטי ונות להשפי ים ונסי  מרכזיים ממנה. מצד אחר, יש לחצים פוליטי
ו נות להצר את צעדי ו  לממשלה, בצד דיוני כנסת, הצעות־חוק לצמצום התפקיד ושאר נסי
ת . אך כבר בראשית הדרך התגבשה הבנה אצל מקבלי ההחלטו  של היועץ המשפטי
 המרכזיים כי מאבק נגד עצמאותו של היועץ המשפטי בנושא זה הינו מסוכן ואף אינו נבון.
תפתה לצאת ת שזה י  האיום על השלטון היה צריך להיות מוחשי ומרכזי מאוד על־מנ

גד תביעת העצמאות של היועץ המשפטי לממשלה.  בפומבי נ
י נ  אכן, כאשר סוקרים ביתר פירוט החלטות דרמטיות על העמדה לדין שלא נראו בעי
ת על  המערכת הפוליטית, רואים שלא היו ביניהן כמעט החלטות שאיימו בצורה ממשי
 השלטון ועל תפיסתו את טובת המדינה עד כדי כך שהשלטון סבר כי אינו יכול להרשות
 לעצמו את עצמאותו של היועץ המשפטי. בפועל, לא היו תביעות רבות שאיימו על השלטון

 יעמיד לדין, אולם הוא סירב. ראש הממשלה בן־גוריון איים כי יביא את הדבר לממשלה,
 היועץ המשפטי איים בהתפטרות, ראש הממשלה תהה מדוע אין הממשלה יכולה להנחות
 את עובדה, והיועץ המשפטי שפירא הסביר לו את הצורך בעצמאות היועץ המשפטי
 בהחלטות על העמדה לדין. ראש הממשלה בן־גוריון קיבל את דעתו, העניין לא נידון
 בממשלה והחלטתו של היועץ המשפטי שפירא נשארה על כנה. לתיאור מפורט ראו
 גוטמן, לעיל הערה 1, בעי 64-61. היועץ המשפטי ח׳ כהן עשה אף הוא שימוש בנשק
 דומה. הוא אף תבע כי לפני שייערך דיון בממשלה בהחלטתו לחקור את רוזנברג, תחליט

 הממשלה לפטרו: שם, בעי 103-102.

 78 ייתכן שדברים היו מתפתחים אחרת לו היה שר המשפטים בשנים הראשונות אדם אחר
 מאשר פנחס רוזן. היועץ המשפטי שפירא, למשל, סבר שיש לאחד את התפקידים של
 יועץ משפטי ושר משפטים ביד אחת, ראו גוטמן, שפ, בע׳ 74. שר המשפטים רוזן נתן
 ליועצים המשפטיים ״שלו״, שפירא וחי כהן, גיבוי מלא. ראו, למשל, תיאורו של גוטמן
 את חלוקת הסמכויות בין שר המשפטים והיועץ המשפטי בדיון בכנסת בקשר להצבעת
 אי־אמון בעקבות ההחלטה לערער על ההחלטה בעניין גרינוולד, שם, בעי 95-94. נראה

 כי שם, שר המשפטים רוזן נותן גיבוי להחלטה שהוא עצמו לא היה שלם עימה.
 79 כך אומר בן־גוריון לגבי ניהול משפטו של בארי, לאחר שנתגלה חומר נוסף שהעלה
 מחדש את החשדות נגד טוביאנסקי: ״לי אין מה לומר בעניין זה, יש לנו פרוקורור־
 גנראל (תובע כללי) והוא יעשה את המוטל עליו.״ ראו גוטמן, שם, בע׳ 65. עמדה דומה
 נקט שרת בהיותו ראש ממשלה, כאשר הגן על החלטות של היועץ המשפטי ח׳ כהן שהוא

 לא היה שלם עימן, שפ, בע׳ 102,
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ן משפטי שהיו מאפשרים את ו גנ  כולו או על בכירים בו, ולא היתה תביעה ציבורית או מנ
ות החזיתיות בין היועץ י ל בצורה כזאת. ההתנגשו פת החוק לפעו  חיוב המערכת של אכי
ת, וידו של היועץ המשפטי היתד! ל החוק הפלילי לבין הממשלה היו מעטו  המשפטי כמפעי
לי והיועץ המשפטי 8 זה היה המצב הן כאשר לא רצתה הממשלה בהליך פלי 0 . ה נ ו י  על העל
, ואילו ן ד לדי , והן במצב ההפוך, כאשר היו בממשלה שסברו כי ראוי להעמי ו  עמד עלי

8 1  היועץ המשפטי סירב.
ת  כאשר מנתחים את מקרי המחלוקת הבולטים בתקופה הראשונה, ניתן לראות הן א
ם קאי טי לי ן פו ד לדי י ההמתקה. החלטה להעמי נ ו נ ג ם והן את מנ י אלי טנצי  המתחים הפו
ת תנ י נה נ  בכירים על עבירות בולטות על החוק, אף אם אינה נראית נבונה במיוחד, אי
ד מאחורי ת ־ אם היתה ־ לעמו יה של ממשלו 8 הנטי 2 . ת י ר ו ב י ה צ נ ה מבחי פ י ק ת  ל
 ה״עבריינים״ אינה קבילה מבחינה ציבורית, ולא יכלה להוות בסיס אמיתי למאבק ציבורי
8 ובארי 3 וםטר לו ד היועץ המשפטי ״שלה״. החלטות כגון אלה בפרשות םי ג  של הממשלה נ
ת של לי נות פלי י נגעו בתפיסת הטוב הציבורי, ולא רק בעברי ת, ו ו  היו אומנם משמעותי
ית בכללה. נ  מיוחסים, אולם היה מדובר באנשים בודדים, ולא באיום על המערכת השלטו

 80 המקרה שאיים במידה מסוימת על הממשלה כולה היה עניין גרינוולד, ששימש לניגוח
 הממשלה בכל הסוגיה של התנהגות היישוב והנהגתו בזמן השואה. אולם גם במקרה זה
, בע׳  הסתיים העניין, בסופו של דבר, בהאשמה אישית של קםטנר. ראו גוטמן, שפ
 97-88. נראה שכיום היה קשה יותר למנוע את הדיון ואת הבירור של ההיבטים הכלליים

 יותר של הפרשה. לא ברור שהמצב היום טוב יותר מזה שהיה אז...

 81 ראו, למשל, שם, בע׳ 119: שר המשפטים רוזן סבר שיש להעמיד לדין אנשי נטורי־קרתא
 שעברו את הגבול על ניסיון לקשור קשר עם האויב. היועץ המשפטי ח׳ כהן סבר כי
 העמדה לדין תשרת את אלה החפצים בבמה להשמעת דעותיהם הפוגעות כבטחון המדינה,

 וכי נזק המשפט יהיה גדול מתועלתו.
 82 מעניין כי דווקא עיתון ״הארץ״ תקף את היועץ המשפטי ח׳ כהן שביקש להגיש
 כתב־אישום נגד חבר הכנסת לורנץ בגין עבירות מטבע־חוץ. הכנסת סירבה להסיר את
 חסינותו של חבר הכנסת לורנץ, ראו שם, בע׳ 99-98. בסיכומו של דבר, זו היתד. גם
 עמדת הממשלה בעניין החקירה נגד סגן שר הסעד רוזנברג. באותו עניין הוסרה החסינות,
 אולם השופט החוקר מצא שאין די ראיות להעמדה לדין, שם, בע׳ 106-99. באותה תקופה
 נקט עיתון ״הארץ״ עמדה ביקורתית כלפי עצמאותו של היועץ המשפטי וחוסר אחריותו

י הכנסת, שם, בעי 103.  לפנ
 83 אנשי האצ״ל עצרו שני בריטים, האוקינם וםילווםטר, בחשד שריגלו לטובת הלגיון,
 ומסרו אותם לכוחות הביטחון דק תמורת הבטחה שיועמדו לדין. היועץ המשפטי שפירא
 אכן רצה להעמיד לדין. ממשלת בריטניה לחצה להימנע מכך, ושר החוץ שרת סבר כי
 האינטרס הישראלי ביחסים טובים עם בריטניה מחייב להיעתר לבקשתה. לנוכח נחרצותו
 של היועץ המשפטי שפירא, ויתר שר החוץ שרת, ולמרבה המזל זוכה האוקינס במחוזי
 וםילווםטר זוכה בעליון, ראו ע״פ 1/48 סילווםטר נ׳ הי״מ, פ״ד א 5; ראו גם גוטמן, שם,

 בעי 56-55.
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ד סגן השר רוזנברג בעקבות חומר שהועבר על־ידי ״שורת ג ן כי נפתחה חקירה נ י י  מענ
נותיה של זו על שחיתות שיטתית במשטרה, וחשדות לפיהן היה , אולם תלו  המתנדבים״
גות, לא נחקרו ביוזמת היועץ  בנו של ראש הממשלה עצמו מעורב בפעולות בלתי־תקי
י נ ות אלה של ״שורת המתנדבים״ הגיעו לבירור משפטי רק מפ נ  המשפטי לממשלה. תלו
8 בדרך הטבע, החלטות לא להעמיד לדין 4 בה.  שעמוס בן־גוריון הגיש תביעה על הוצאת די
 הן בעלות בולטות נמוכה יותר מאשר החלטות להעמיד לדין. לכן לא קל לדעת על מקרים
גד אנשי־ציבור בכירים. אולם יש לציין כי  נוספים שלא היתד. בהם העמדה לדין בחשדות נ
ד שר הביטחון ג  אף בתקופתו של היועץ המשפטי שמגר היו רינונים כי לא מוצה הדין נ
8 חשוב גם להזכיר כי התופעות בגינן נחקר אברהם 5 ות. גי  דיין בעניין החפירות הארכיאולו
 עופר היו שכיחות למדי בתקופה שלפני׳ קום המדינה ובתקופה הראשונה שלאחריה. גם
 שחיתות אישית היתה תופעה נפוצה למדי, ההיעדר המוחלט של העמדות לדין בנושאים
, וייתכן שהיא מסמלת ן י נת, שלא נחקרה עדי י י ולוגית מענ פעה סוצי  אלה מרמז על תו
פת החוק הפלילי  בחלקה ויתור מסוים של יועצים משפטיים על שימוש בסמכויות של אכי
ו שאצל כל  שבידם, תוך הסתמכות על שיפוט מסוים של האינטרס הציבורי, מובן מאלי
 יועץ משפטי היו מקרים של החלטה על אי־העמדה לדין במקרים של עבירה על החוק,
ט, עדת אגרנ  מטעמים הומניטריים או מטעמים אחרים של אינטרס ציבורי. כפי שקבעה ו

8 6 ת. ו י נ  החלטות אלה הן החלטות שיש להן מרכיב: מקצועי ומרכיב של מדי

ת היועץ עדת אגרנט עצמה היתד. ערה כמובן למתח הפנימי והמוכנה שבין עצמאו  ו
, מחד גיסא, לבין כוח הפיטורין שבידי הממשלה, מאידך גיסא. ה״פתרון״ שהציעה  המשפטי
, אלא מעשי: המקרים בהם תרצה ממשלה לפטר יועץ משפטי יהיו נדירים,  לא היה משפטי
ט באמצעי חריף זה אם הפגם בהחלטת היועץ ע אותה מלנקו  והביקורת הציבורית תרתי
מת זאת, ״לא ימהר ל בתום־לב בניגוד לעצת הממשלה. לעו ע  המשפטי יהיה רק שהוא פ
ני , על פי הרגיל, לסטות מעצת הממשלה בעניין שיש לו ערך בטחוני, מדי  היועץ המשפטי
ע כי שורת הצדק אינה משאירה בידו, בנסיבות  או ציבורי והוא יעשה כן רק אם השתכנ

8 7 ״  המיוחדות של המקרה, ברירה אחרת.

 84 לתיאור המקרה דאו, למשל, שם, בעי 108 ״115. ראו גם פםקי־הדין: ת״א >ת״א) 113/56
 בן־גוריון נ׳ אפלבוים, פ״מ תשי״ז 317, וע״א 65/57 העצני נ׳ בן־גוריון, פ״ד יא 403.

 85 הפרשה התפוצצה בתחילת שנות השבעים. היו כמה שאילתות בכנסת, התברר כי לא היה
 לדיין היתר לביצוע החפירות, והוגשו תלונות לשר החימר, שהועברו לבדיקת היועץ
 המשפטי. היועץ המשפטי שמגר הגיב בפירוט ממצאי הבדיקה, וסיכם כי אין מקום
 לצעדים נוספים. אף־על־פי שקיבל גיבוי להחלטתו משר המשפטים שפירא, ואף־על־פי
 שהמשיך להגן על החלטתו, לא חדלה להישמע ביקורת על ההחלטה; ראו גוטמן, שם,

 בע׳ 219-218.
 86 לשלל דוגמות ראו גביזון, לעיל הערה 1, פרק רביעי. דוגמה מעניינת היא החלטתו של
 היועץ המשפטי ח׳ כהן לא להעמיד לדין את הרב נורוק בגין עדות שקר, אף־על־פי
 שהפער בין עדותו במשטרה ועדותו בבית־המשפט מנע את העמדתו לדין של רוזנברג;

 ראו גוטמן, שם, בע׳ 107-106.
 87 דו״ח ועדת אגרנט, לעיל הערה 70, בע׳ 344-343.
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ט סברה אז, על בסים המצב המשפטי שהיה קיים בעת מתן ועדת אגרנ  יצוין גם שו
 הדו״ח, כי הפיקוח על הפעלת הסמכויות הסטטוטוריות של היועץ המשפטי יהיה רק אותו
 פיקוח בלתי־ישיר ומוגבל שיכול להיות מופעל על־ידי הכנסת ועל־ידי הממשלה, לרבות
ן י י יות היועץ המשפטי לענ  ה״פיקוח״ בכך ששר המשפטים רשאי ליטול לעצמו את סמכו
 מסוים. הוועדה היתה ערה לכך שהפיקוח הזה הינו מוגבל, אולם סברה כי מצב זה הינו
8 ההגבלה של הפיקוח נועדה להבטיח חוסר פוליטיזציה של החלטות היועץ המשפטי 8 . י ו א  ר
. דוי׳ח הוועדה  לממשלה. הוועדה אינה דנה בפיקוח שיפוטי על החלטות היועץ המשפטי
קורת ת בי י נ ן זה נקבעה עקרו 8 בפסק־די 9 . מ ״ י ׳ ה ד נ ב אחרי בג״צ 156/56 שו ת כ  נ
, , אולם קנה־המידה להתערבות היה מצומצם למדי פוטית על החלטות היועץ המשפטי  שי

9 0 . ם־לב  והוגבל לחוסר תו

, לכאורה,  שאלת הביקורת השיפוטית על החלטות היועץ המשפטי אינה שייכת לכאן
 שכן זהו פיקוח דווקא מטעמים מקצועיים, ואין עימו חשש של פוליטיזציה. אולם, צריך
יתכן דו של היועץ המשפטי יש איזון עדין בין עצמאות והשתלבות. י  לזכור כי בתפקי
 שהיקף הביקורת השיפוטית עלול לשבש את האיזון העדין בתפקודו של היועץ המשפטי
ת ואף נדרשת לצורכי מי טי י ן רגישות לג , על־חשבו עי ־המקצו בת היסוד המשפטי  לטו

 הפעולה של מערכות שלטוניות מורכבות.
י הייעוץ של ד ט, הוועדה מתייחסת, בקיצור, גם לתפקי  בסופו של דו״ח ועדת אגרנ
יה, על רקע  היועץ המשפטי לממשלה, הוועדה מתייחסת לשאלה ספציפית שהובאה לפנ
 המתיחות האישית בין היועץ המשפטי לממשלה לבין שר המשפטים: אם יש מחלוקת בין
ימת העולה בישיבת הממשלה, דעתו של מי עדיפה? היועץ  השניים לגבי סוגיה מסו
 המשפטי האוזנר סבר כי חוות־דעתו של היועץ המשפטי מדריכה את הממשלה כל עוד לא
 פסק בית־המשפט אחרת. שר המשפטים יוסף סבר לעומתו כי היועץ המשפטי חייב לייעץ

 לממשלה, וזו רשאית, לאחר־מכן, להחליט כפי שתמצא לנכון.

ות י נה בין הממשלה עצמה לבין רשויות השלטון האחרות. לגבי רשו  הוועדה מבחי
 אחרות, השייכות לרשות המבצעת, היא קובעת ״כי לא יכול להיות ספק בדבר, כי

 88 בקטע מפורסם של הדו״ח קובעת הוועדה כך:
 ״...המחוקק לא התעלם מהתוצאה הזאת [שהפיקוח מוגבל - ר׳ גי], אלא שראה בה ׳מחיר׳
 מועט שיש ׳לשלם׳ בעד מגמתו להפקיד בידי רשות בלתי פוליטית ובעלת סגולות
 משפטיות חשובות את האחריות לשמור על אינטרס הציבור בשטח הפלילי, מה גם
 שאמצעי הפיקוח, הנתונים בידי הממשלה ושר המשפטים, מכילים בקרבם ערובה גדולה
 לאי־השימוש על־ידי אותה רשות בסמכויותיה הנדונות בדרך שתהיה לרעת הציבור.״ שם,

 בע׳ 447.
 89 פ״ד יא 285.

ל הערה 1, פרק חמישי: מ׳ בן־יאיר  90 למשמעות של מבחן הפיקוח הזה ראו גביזון, לעי
 ״הביקורת השיפוטית על החלטות היועץ המשפטי לממשלה באכיפת החוק״ פלילים ה2
 (תשנ״ז< 5; וד׳ קרצמר ״ביקורת שיפוטית על החלטות היועץ המשפטי לממשלה״ פלילים

 ה2 >תשנ״ז< 121,
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 מחובתן לראות את חוות דעתו של היועץ המשפטי לממשלה כמדריכת בשאלות חוק
9 1  ומשפט.״

ות־דעתו של היועץ  לגבי הממשלה, הוועדה מבחינה בין שני יסודות: השאלה אם חו
 המשפטי משקפת את המצב המשפטי במדינה, וההחלטה אם לקבל את עצתו של היועץ

 המשפטי. עמדתה היא:

 ״אם כי אין כל הוראה מפורשת בחוק בעניין הנדון, הרי מחייב הסדר הטוב במדינה,
 כי בדרך בלל [ההדגשה שלי ־ ר׳ גי] תתיחס הממשלה לחוות הדעת המשפטית של
, ואשר יש לו ההכשרה של ד של ׳היועץ המשפטי לממשלה׳  מי שממלא את התפקי
ות־דעת המשקפת את החוק הקיים. עם זאת, ון, כאל חו  שופט בית־המשפט העלי
ל במקרה  רשאית הממשלה, תוך צאתה מן ההנחה האמורה, להחליט כיצד עליה לפעו

9 [ההדגשה במקור ־ ר׳ ג׳.] 2 ״  המםויים, לפי שיקול דעתה שלה.

ת כ ל  הדו״ח מביא דוגמה, הלקוחה מתזכירו של שר המשפטים, של החלטת ממשלה ל
, לפי פירושם של  לפשרה אף־על־פי שהיועץ המשפטי המליץ ללכת למשפט, שכן לדעתו
גליה  החוק והפסיקה, יש לממשלה סיכויים טובים להצליח. כן מובאים שני ציטוטים, מאנ
 ומארצות־הברית, לפיהם, אף־על־פי שאין לתוות־דעת של היועץ המשפטי תוקף מחייב,

9 3 .  נהוג ומקובל ללכת בעקבותיהן
 הוועדה קובעת כל זאת אחרי שהדגישה כי הבדלי הגרסות בין היועץ המשפטי האוזנר
 ושר המשפטים יוסף אינם גדולים למעשה, שכן האחרון מסכים כי הממשלה תיטיב לעשות,
 בדרך־כלל, אם תלך בעקבות עצתו של היועץ המשפטי לממשלה. אבל למרות הניסוח
 העדין, ברור שהוועדה מקבלת בנקודה זו את עמדתו העקרונית של שר המשפטים דווקא:
 בדרך־כלל, וטוב שכך, חוות־הדעת של היועץ המשפטי יתקבלו על־ידי הממשלה, אולם

נה בידי הממשלה להחליט אחרת.  החירות נתו
 נראה כי הוועדה מבחינה כאן, אף־על־פי שאינה עומדת על כך במפורש, בין חוות-
 דעת (opinions) לבין עצות, שהן המסקנות המעשיות הנובעות, לדעת היועץ המשפטי
ת (וכנראה גם ות־הדעת. הוועדה ברורה בקביעתה כי לממשלה הסמכו  לממשלה, מחו
ל אותו  החובה, לפי הכלל שלרשות אסור להעביר את שיקול־דעתה לאחר, ועליה להפעי
 באופן עצמאי) להחליט על הדרך שראוי לנהוג בה. מסקנותיו של היועץ המשפטי הן רק
ות־דעת, עמדת הוועדה אינה ברורה לגמרי. מצד אחד היא אומרת כי  עצות, לגבי חו
9 מצד אחר, בקטע שצוטט לעיל, אף קביעה זו 4 . ״  ״חוות דעתו משקפת את המצב המשפטי

יגת בביטוי ״בדרך כלל״.  מסו

9 היחם הלא־ 5 : ה ל ע מ  אי־בהירות זו מחדדת את הנקודה התורת־משפטית שצויינה ל

 91 ראו דו״ח ועדת אגרנט, לעיל הערה 70, בע׳ 449.
 92 שם, בעי 448.

 93 שם, בעי 449-448.
 94 שם, בע׳ 448.

 95 ראו לעיל, טקסט להערות 22-13.
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. ין ספציפי  פשוט בין פירושו של החוק וההצדקה של מסקנה בעניין המצב המשפטי בעני
 נראה כי לדעת הוועדה, ישנם מקרים שפירוש של החוק אינו יכול להכתיב בהם החלטה
ו ד לעצת ו ג י ימת החירות להחליט אף בנ  במקרה מסוים. באותם מקרים, לממשלה קי
9 באופן דומה, הן בדברים עצמם והן ברוח הדברים, 6 .  ולעמדתו של היועץ המשפטי ״שלה״
נים אחרים, י י ים לבין המלצות בענ נים משפטי י י נה היטב בין המלצות בענ  הוועדה מבחי
ינים מדיניים. הוועדה י ות, שיפוט בדבר האינטרס הציבורי או ענ י נ נים של מדי י י ן ענ  כגו
רת־משפטי תי לה: בלי לתת לדברים בסים תו ים שטענ י נ פוא את עמדת־הבי  מאמצת אי
 מפורש, היא מבחינה בין מה שעולה בבירור מהוראות חוק שאין עליהן מחלוקת לבין דעות
ם. י ו בין משפטנ  לגבי פירוש משפטי שמשפטן סביר יכול לצפות שתהיה מחלוקת לגבי
ת ו ל י ל אילוצים על פע ו פירוש אחד ומוסמך של החוק כמטי  במקרה הראשון יש לנ
י לקוחו, במקרה זה - הרשות  הממשלה. במקרה השני, חובתו של יועץ הינד. להציב לפנ
ית, את מגוון הפירושים האפשריים. מובן שהיועץ יכול (ואולי אף צריך) להמליץ נ  השלטו
 על אותו פירוש שנראה לו ראוי יותר. מובן שהוא צריך גם לסייע ללקוחו ״לצפות״ מראש
 את עמדת בתי־המשפט, אם ייקראו להתערב. אולם במקרה כזה, על היועץ המשפטי
ות אלה י  להדגיש גם את העובדה שהחוק מאפשר כמה חלופות. הוא צריך להציב אפשרו
 ולהסביר לחברי הממשלה את המסגרת בתוכה הם רשאים ־ וחייבים - לקבל החלטה

 חוץ־משפטית במסגרת אחריותם הציבורית־הפוליטית.

ת ות - עצמאו י ת איזון עדין למדי בין הבהרת הסמכו בעו ט קו עדת אגרנ ת ו ו  מסקנ
ות - לבין כללי י נ  ליועץ המשפטי באכיפת החוק, עצמאות הממשלה בהחלטות על מדי
 קיום בצוותא. מצב של אי־בהירות היה מניב עיסוק בלתי־פוסק בשאלת הסמכויות ומאבקי
 כוח קשים ומכבידים. ועדת אגרנט צדקה איפוא כאשר קבעה את הסמכות באופן חד־
 משמעי ובהיר. מצד אחר, עמידה על חודן של הסמכויות בכל עניין היתד. מחוללת פיצוצים
ט נ ר ג עדת א . ו ן והייעוץ המשפטי שלו ת של השלטו פ ת ו ש עת עבודה מ נ ו מ  רבים ו
 והפרקטיקות שהתגבשו עיגלו את הזוויות: היועץ המשפטי לא עמד תמיד, אולי אף בדרך־
ל ים נטו לפעו נים בעלי משמעות שלטונית. יועצים משפטי י י  כלל, על חודו של חוק בענ
פת חוק ״טעונה״. בדרך־כלל ינים של אכי י ת של הממשלה בענ ות כללי י נ  בהתאם למדי
ת ו י י מעשה, על התפתחו נ , לפ ים עם הרשויות ויידעו אותן ועצים משפטי יעצו י  התי
9 הממשלה, מצידה, גיבתה את עצמאותו של היועץ 7 . כה לות לגרום מבו ת העלו ו  משפטי

 המשפטי בהפעלת סמכויותיו אף כאשר ההחלטות לגופן היו לצגינים בעיניה.

 96 הדוגמה שהובאה בתזכיר של שר המשפטים ובדו״ח הינה טובה דווקא מפני שאינה טעונה.
 אין מחלוקת שלממשלה יש סמכות להחליט כך או כך. המלצתו של היועץ המשפטי אינה
 מבוססת על כך שהפעולה שהממשלה בוחרת בה אינה חוקית, אלא על כך שהממשלה
 אינה חייבת ללכת בדרך זו, מפני שהיא יכולה לזכות גם בבירור משפטי לגופו של
 עניין. אבל מכיוון שההחלטה אם יש למצות את הדין אינה, כשלעצמה, החלטה משפטית,

 אין שום טעם טוב שעמדת היועץ המשפטי לגביה תחייב את הממשלה.
ל הערה 70, בעי 436-433.  97 חובת התייעצות כזאת נקבעה בדו״ח ועדת אגרנט, לעי
 הביקורת על החלטותיו של היועץ המשפטי ח׳ כהן בעניין לורנץ ורוזנברג היתה בעיקרה
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ו ולחוות־דעתו של היועץ ד לגבי האופן בו התייחסה הממשלה לעצותי עו  חסר לנו תי
 המשפטי לממשלה. נושא חשוב זה לא נחקר עדיין דיו. מכל מקום, היעדר התגובה
ת של דו ג  הציבורית־המשפטית על חלק זה של דו״ח ועדת אגרנט מורה שלא היתד• התנ
. נראה ברור למדי כי באמצע שנות השישים רבתה עדיין המבוכה לגבי ו  ממש למסקנותי
דו של היועץ המשפטי לממשלה בנקודה זו, והדברים הודגמו היטב, ובאופן  היקף תפקי
ן ״הפרשה״ י , בסערה שקמה בעקבות חוות־דעתו של היועץ המשפטי בן־זאב בעני  דרמטי
ות: 9 כתוצאה מאירועים אלה התגבשו שתי הבנ 8 , וניה של ״ועדת השבעה״ ת די ו נ תקי  ו
 ראשית, ופחות חשוב, כל שר בממשלה רשאי לבקש מן היועץ המשפטי לממשלה חוות־
ות גם בעניינים שאינם בתחום סמכותו. שנית, חוות־דעת של היועץ המשפטי ת משפטי ע  ד
דו של סת תפקי  לממשלה אינה מחייבת את השלטון. התעורר ויכוח, שלא הוכרע, על תפי
 היועץ המשפטי בכותבו חוות־דעת. יש שאמרו כי הוא חייב להצטמצם לתחום המשפט,
. נראה  בעוד אחרים (לרבות היועץ המשפטי בן־זאב) סברו שהוא רשאי וחייב לחרוג ממנו
ים ומשטריים  שהיתה תמימות־דעים שעל היועץ המשפטי להיות רגיש לאילוצים פוליטי
 בכתיבה ובפרסום של חוות־דעתו. ראוי לציין כי היועץ המשפטי בן־זאב עצמו פעל בעניין
ת״ של ן זה לפי ההבחנה של ועדת אגרנט: לעניין הקמתה של ועדת חקירה ״משפטי  טעו
ת, אלא ים לכאן ולכאן, וכי השאלה אינה שאלה משפטי  ״הפרשה״, הוא קבע שיש פנ
נית־ציבורית. לכן אין הוא כולל המלצה בשאלה זו, אלא רק מניח את הרקע המשפטי  מדי

 להכרעה פוליטית של הממשלה עצמה.

וספת שנשארה אז ללא תשובה ברורה היא אם היועץ המשפטי חייב להגיש  שאלה נ
9 9 .  חוות־דעת לממשלה או לשר משריה אם התבקש לכך

ל הערה 1, בעי  לא על ההחלטות לגופן, אלא על האופן בו התקבלו. ראו גוטמן, לעי
 102-101, ניתן אולי לטעון כי חוסר התייעצות הוא סימן לעצמאות, אולם לי אין ספק
 כי המבנה הנכון חייב להיות של התייעצויות, ולא של ליבון בעיות באמצעות התקשורת

 ובתי־המשפט.
 98 לתיאור פרשה זו ראו שם, פרק תשעה־עשר.

 99 יוסף, שר המשפטים דאז, סבר כי זו חובתו של היועץ המשפטי. ורהפטיג, שר הדתות,
 שהיה אף הוא משפטן, סבר כי לא היה ראוי ליועץ המשפטי להיכנס לנושא כה טעון
 למרות פנייתו של שר המשפטים, ראו שם, בעי 173 -174. במחלוקת שהתפתחה באותו
 עניין בין היועץ המשפטי לבין אלון, שר העבודה, נקבע כי חובתו של היועץ המשפטי
 לתת חוות־דעת לכל שר, שם, בעי 179-178. באשר ליחס בין הוראות או קונוונציות
 לבין יחסי עבודה בפועל, ניתן להשוות מצב זה למצבה של מבקרת־המדינה בן־פורת
 בעניין שחל-טרנר. ועדת ביקורת המדינה ביקשה את המבקרת להתייחס לנקודה. לפי
 סעיף 21 לחוק מבקר המדינה [נוסח משולב], תשי״ח-1958, ס״ח 92, המבקרת חייבת
 להיענות. אולם בדיעבד, יש כאלה הסבורים שהנושא לא התאים לבדיקת המבקרת, וכי
 לו היתד. מבקשת מן הוועדה לשחרר אותה מן התפקיד, היתה הוועדה נעתרת לה ונמנעת
 מלבקש את חוות־דעתה. ראו, למשל, דבריו של חיים צדוק בתוכנית הרדיו ״הכל
 דיבורים״, 31.10.95. ההשקפה שהנושא לא היה ראוי לבדיקת המבקרת במסגרת ההליכים
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ד או מחקר עו ט ואין תי  גם לגבי סוגיית הייצוג אין כל התייחסות בדו״ח ועדת אגרנ
ת יצג א ים היתה שחובתם לי  שיטתיים. נראה כי היסטורית, התפיסה של יועצים משפטי
. ת לתת למדינה את ״יומה בבית־המשפט״ נה ואת רשויותיה בבית־המשפט על־מנ  המדי
ע מצב בו יצטרכו להגן בבית־המשפט ו ת למנ ים השתמשו ביוקרתם על־מנ  יועצים משפטי
 על עמדה שנראתה להם בלתי־חוקית במובהק ובבירור, לגבי דרגים נמוכים, גברה עמדתו
גדה עתירה,  של יועץ משפטי על עמדה של פקיד. אולם אם נתבעה המדינה או הוגשה נ
ים,  והמדינה סירבה לקבל את המלצת היועץ המשפטי בעניין שהיה ניתן לראות בו שני פנ
ל: הוא הגן על הרשות ל היועץ המשפטי כפי שעורך־דין המייצג את לקוחו חייב לפעו ע  פ

 בבית׳המשפט, תוך שהוא מקפיד לטעון רק טענות שהוא סבור כי ראוי שיישמעו,
מי רב: במקרים רבים קיבלו י ן מורכב. התנהל משא־ומתן פנ ו נ ג  בפועל, היה כאן מנ
, והסכימו לא להגן על מה שנאמר להם כי אינו ניתן או  הרשויות את עמדת הצוות המשפטי
ן טות המאמי  ראוי להגנה. במקרים מסוימים היה צורך למצוא עורך־דין מצוות הפרקלי
מלי והן כדי לא פטי ת לתת לרשות ייצוג או מנ לתה של הרשות, הן על־ ות פעו  בחוקי
נפליקט ערכי. במקרים נדירים, כאשר לא נמצא ם בשירות הציבור לקו י יס משפטנ  להכנ
ן די עורך־די י וצגת על־ ת, ניתן היתר לרשות להיות מי טו  מישהו כזה בצוות הפרקלי
דו 1 התוצאה היתה שבמקרים מסוימים היה הפרקליט קרוע: הוא עשה את תפקי 0 0 . ץ  מבחו
ו והבהיר ותי  והגן על הרשות לפי מיטב יכולתו, אך שמח כאשר דחה בית־המשפט את טענ
1 ייתכן שהיו מקרים, שזכרם לא בא בספרות, 0 1 ת. קי ־חו לת הרשות אכן היתה בלתי  שפעו
ת יצג א י שהיועץ המשפטי איים כי יתפטר אם יידרש לי עה המדינה רק מפנ כנ  בהם נ
נה בעניין מסוים. לא ידוע לי מקרה בו איים היועץ המשפטי כי יסרב לאפשר למדינה  המדי
 או לרשויותיה להיות מיוצגות אם הן ייתבעו בביתיהמשפט ויעמדו על זכותן לקבל הכרעה
 שיפוטית, או שהיה מי שסבר כי יהיה זה לגיטימי מצידו לעשות זאת. מעולם לא התפטר

 הרגילים של ביקורת נתמכת בפסק־דינו של בג״צ בעניין זה, ראו בג״צ 4914/94 טרנר
 נ׳ מבקרת המדינה (טרם פורסם). הנשיא שמגר (בדעת מיעוט) מציין במפורש כי במנגנון
 הבדיקה של הביקורת אץ בקרה מספקת להגנה על זכויות מי שעלול להיפגע, ואף
 בחוות־הדעת של הרוב, הפוסלת את ההחלטה בשל אי־שמירה על כללי הצדק הטבעי,
 ההחלטה מצומצמת למקרים שהחלטת המבקר הינד. סופית ומוחלטת בהם. ההשתמעות היא
 כי בשאלות אחרות של ביקורת, מספיק מנגנון בדיקה פחות רגיש לזכויותיו של מי
 שעלול להיפגע, בשל חוסר הסופיות של מסקנות הביקורת. המסקנה מן המכלול היא כי
 טוב היתד. עושה מבקרת־המדינה לו נמנעה משימוש בנוהלי הביקורת הרגילים בבירור

 מסוג זה.
 100 אני טוענת כי מצב זה לא השתנה הרבה. גם ב״עידן החדש״ נקטו אמצעים כאלה. ראו

 להלן הערה 133.
 101 בשיחה אישית נאמר לי, למשל, כי במשרד המשפטים היתד. שמחה גדולה כאשר הפסידה
 המדינה את המשפט בבג״צ 144/50 שייב נ׳ שר הביטחון, פ״ד ה 399; היועץ המשפטי
 ח׳ כהן סבר כי הצדק עם שייב, אולם חשב גם כי חובתו היא לתת למדינה את יומה

 בבית־המשפט.
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עומד י ו ין שהיה תלו י שהמדינה סירבה לקבל את עמדתו בעני  בארץ יועץ משפטי מפנ
1 0 2 . ן י י  בבית־המשפט ומפני שסירב לייצג אותה באותו ענ

ע גם חידוד המתחים המובנים בין ייעוץ לבין ייצוג: המדינה יכלה להיות ן זה מנ ו נ ג  מנ
ם י י פנ  בטוחה כי תקבל ייצוג בבית־המשפט כאשר תזדקק לו, כלפי חוץ, אף אם כלפ
ת ו נ ע  יבחר היועץ המשפטי להצביע על חולשת טיעוניה. המדינה, מצידה, ויתרה על ט
, 1 בצורה כזאת השפיע היועץ המשפטי 0 3 . תן  שהשתכנעה כי אי־אפשר או לא ראוי לטעון או
ת ם, על המקרים בהם בחרה המדינה להתמודד בבית־המשפט, והשאיר לרשות א י  מבפנ

 ההכרעה הסופית בקשר להתמודדות.
 היו גם גורמים אחרים שמיתנו וטשטשו את פוטנציאל המתחים הפנימיים בין מרכיבי
י ו של היועץ המשפטי לממשלה. ראשית, חלק ממוקד המתח האפשרי בין ייעוץ לפנ  תפקידי
ע נ מ י שפעלה בניגוד לעצה, נ  מעשה לבין ייצוג של עמדת הרשות, כאשר זו מותקפת מפנ
1 היועץ המשפטי לא 0 4 . י ט  בעבר בכך שהיתה פגייה שוטפת ומקדמית פחותה לייעוץ משפ
 נהג לשבת דרך קבע בישיבות הממשלה, והחלטות של הממשלה ושריה לא הועברו לידיו

 102 בארצות־הברית התפטר Archibald Cox משום שסירב לייצג את עמדת המדינה בפרשת
 ווטרגייט. הממשל מינה לתפקיד כמה או.שים אחרים, שהתפטרו אף הם על רקע דומה, עד
 שמצא מישהו ״כלבבו״. בתקופת נשיאותו של רייגן התפתחו מתחים גדולים בין
 הנשיאות לבין הייעוץ המשפטי הבכיר. Solicitor General אחד התפטר לאחר
 Attorney Generala ביטל את החלטותיו. מחליפו, Wallace, תמך בעמדת המדינה רק
 באופן חלקי, ופוטר על־ידי היועץ המשפטי, שמינה במקומו איש מזוהה יותר מבחינה
L. Ware "Book Review - The Tenth Justice: The :פוליטית. לדיון במשברים אלה ראו 

. S t . Louis U. L. J33 " ) 1989. (Solicitor General and the Rule of L a w 1 1 2 9 
 103 הוויתור של המדינה יכול לנבוע מטעמים מגוונים. ייתכן שהיא השתכנעה, לגופו של
 עניין, בטענותיו של היועץ המשפטי, אולם ייתכן כי מה שהניע אותה היה חשש להפסיד
 במשפט, או רצון לחזק את היועץ המשפטי גם כלפי חוץ וגם כלפי פנים, על־מנת לחזק
 את הרושם של עצמאותו ועל־מנת לחזק את נטיית בית־המשפט לפסוק לטובת המדינה
 כאשר היועץ המשפטי מייצג את עמדתה בחום. לעניין השורה האחרונה אין זה משנה מדוע
 פעלה המדינה כפי שפעלה, אולם מורכבות השיקולים משפיעה בוודאי על יכולת
 התפקוד של היועץ המשפטי. לניתוח מעניין ראו ע׳ זלצברגר ״דוקטרינת הפרדת הרשויות
 ותפקיד היועץ המשפטי לממשלה בישראל״ פלילים ה2 (תשנ״ז< 149. המצב אינו שונה

.Ware, ibid, at pp. 1131-1136 :בארצות־הברית, ראו 

 104 איכות הקשר בין הממשלה וראשיה לבין היועצים המשפטיים היתה במידה רבה עניין של
 אמון אישי ושל היחס בין מידת האמון האישי בשר המשפטים לעומת מידת האמון האישי
 ביועץ המשפטי לממשלה. היועץ המשפטי ח׳ כהן, שלא היה מעוניין כלל להשתתף
 בישיבות הממשלה, נהנה מתקופה ארוכה בה היו יחסי קרבה בינו לבין ראש הממשלה
 בן־גוריון, וזה נהג להתייעץ בכהן בעניינים שונים, לרבות עניינים לא־משפטיים, ראו

 גוטמן, לעיל הערה 1, בע׳ 85.
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תן י 1 הייעוץ המשפטי השוטף, אם ניתן לקרוא לו כך, נ 0 5 . ו ל ב ק ת ה י ש ע לפנ ב  דרך ק
 לממשלה על־ידי המשפטנים שבקרבה, ובעיקר על־ידי שר המשפטים.

 שנית, מוקד מתח פוטנציאלי אחר שלא היה קיים הוא זה שבין היועץ המשפטי כיועץ
יצג  משפטי לכנסת, בעבודתה השוטפת ובעבודת החקיקה שלה, לבין היועץ המשפטי כמי
 הרשויות, לרבות הכנסת וועדותיה. כל עוד לא היה אפשר לתקוף בבית־המשפט חקיקה
 ראשית (שלא על בסים חצי פורמלי של היעדר רוב מיוחס), לא היה יכול להיווצר מתח בין
ותן היועץ המשפטי לליווי חקיקת הכנסת לבין הצורך להגן על חוקתיותו של  ייעוץ שנ
ים של הכנסת, לא  חוק. כל עוד לא היתד. מקובלת ביקורת שיפוטית על הליכים פנימי
ועדותיה  היתד. סכנה של ממש שהיועץ המשפטי יתבקש להגן על הכנסת או על אחת מו
 בעניין שהוא סבור כי הכנסת אכן פעלה בו שלא כדין. היועץ המשפטי לממשלה היה יכול

 להסתפק בטענה שהליכי הכנסת אינם שפיטים.

צג י סת וכמי ד חברי הכנ ג  גם במתח הפוטנציאלי בין היועץ המשפטי כאוכף חוק נ
את הכנסת לא נהגה : מלי ם רבים שריפו את המתח הפנימי י נ ו נ ג  הרשויות כולן היו מנ
ד ג ר נ 1 ופוליטיקאים נזהרו מלעתו 0 6 , ת ו נ י  לדחות בקשות של היועץ המשפטי להסיר חס
 החלטות כאלה, והסתפקו בביקורת ציבורית גם בתחילת התקופה של התגברות העתירות

1 0 7 . סת  הציבוריות והתקיפות של הליכי הכנ
ו השונים של היועץ המשפטי די ים המובנים שבין תפקי ימי  לסיכום, המתחים הפנ
ו ולא הודגשו באמצעים  לממשלה - בעיקר בתחום המתחים שבין ייעוץ לייצוג - מותנ
1 סייעה במיתון 0 8 . את  שונים, כאשר ליועץ המשפטי ולממשלה יש אינטרס משותף לעשות ז

 105 סוגיה זו היתד. טעונה. היועץ המשפטי שפירא, שרצה לקרב את מעמד היועץ המשפטי
 לממשלה למעמד של שר, חפץ בהשתתפות כזו של היועץ המשפטי. הוא רצה בנוכחות
 שוטפת של היועץ המשפטי בכל ישיבות הממשלה. אולם ראש הממשלה דחה בקשה זו,
 והזמינו לדיונים רק כאשר היה נושא משפטי על הפרק. הדבר תרם לאי־הנחת של היועץ
 המשפטי שפירא מתפקידו ולהתפטרותו המהירה, ראו שם, בע׳ 57. היועץ המשפטי ח׳ כהן,
 לעומתו, לא היה מעוניין בהשתתפות כזאת, אולם דווקא בידיו רוכזו סמכויות היועץ
 המשפטי ושר המשפטים כאשר נשא בשני התפקידים כאחד, מפברואר 1951 עד דצמבר
 1952, שם, בע׳ 85-82. לגבי המצב לאחר אימוץ חוק־יסוד: הממשלה, בשנת 1968, ראו

 לעיל הערה 75.
 106 אם כי ועדת הכנסת סירבה להמליץ לפני המליאה על הסרת חסינותו של חבר הכנסת
 לורנץ בעבירות מטבע־חוץ למרות בקשתו של היועץ המשפטי ח׳ כהן. ראו לעיל הערה 82.
D. Kretzmer "Judicial Review of Knesset Decisions" 8 :107 ראו מאמרו של דוד קרצמר 
Tel A,, והמחלוקת בין השופטים בבג״צ v i v University Studies in L a w (1988) 95 

 620/85 מיעארי נ׳ יושב ראש הכנסת, פ״ד מא(4) 169.
 108 דווקא בתחום אכיפת החוק, לא תמיד ניכר מאמץ להרפיית מתחים. כך, למשל, היועץ
 המשפטי לממשלה יכול לתבוע עצמאות בהפעלת סמכויותיו הסטטוטוריות, ובכל זאת
 להתייעץ, או לפחות ליידע מראש את הגורמים השלטוניים על החלטות שברור שיעוררו
 רגישויות פוליטיות. למעשה, ניתן לראות את המסקנות של דו״ח ועדת אגרנט ככוללות
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ים ושנויים במחלוקת.  זה העובדה שהיה קשה להגיש עתירות ציבוריות בנושאים פוליטי
טי ניכר לגבי  סייעה גם העובדה שישראל היתה מדינה במצור, שהיה בה קונסנסוס פולי
יה כדת וחזקה יותר. היתה נטי ניים וקיומיים. המערכת הפוליטית היתה מלו  צרכים בטחו
ת ת על־מנ  פחותה של פוליטיקאים ושל גופים ציבוריים לעשות שימוש במערכת המשפטי
 להשיג תוצאות פוליטיות. היעדר נטייה זו נתמך, במידה רבה, על־ידי עמידה שיפוטית על
 דרישות של מקום עמידה, על־מנת לצמצם שימושים כאלה. כתוצאה מכך, היה קל יותר
ים - בדרך , הנותן ליווי וסיוע מקצועי  לקבל את היועץ המשפטי כמוסד מקצועי־ממלכתי
 של ייעוץ וייצוג - לכל רשויות השלטון, כשאת כולם מנחים האינטרס הציבורי ומחויבות
 לשלטון־החוק. לכך סייעה גם העובדה שהמצב המשפטי הקיים נחשב לניתן לזיהוי מוסכם
מד מאותו תפס כעו נת החוקיות, השלטון כולו נ ן מלכד. מבחי י י  פחות או יותר, ולכן כענ
ל ע  צד של המתרס בעתירות שונות. כך לא נוצרה תחושה של ניגוד אינטרסים כאשר פ
ן י י יצג הרשות, ולא היתה תחושה שלו עצמו, כפרט או כמוסד, יש ענ  היועץ המשפטי כמי

 אישי בתוצאות ההליך המשפטי בו הופיע.

נת התוצאות נים ממתיקים כאלה אינם תמיד חיוביים בהכרח מבחי ו  חשוב לומר כי מנגנ
נים המניעים את היועץ המשפטי לממשלה לנהוג בסלחנות כלפי שרים או ו  בכל עניין. מנגנ
־מוצדקת  כלפי חריגות של רשויות הביטחון עלולים להיות מסוכנים, ולגרום פגיעה בלתי
בת ו לעיתים שיקולים כבדי־משקל לטובת חידוד מתחים, ולא לטו  בזכויות הפרט. ייתכנ
ות ויחסי ד מסוים בנוי על מרקם עדין למדי של הבנ ל זוויות. יחד עם זאת, אם תפקי ו ג  עי
 אמון, ואם חלק מכוחו הוא בריכוז תפקידים שונים ומגוונים, שהיחסים ביניהם מורכבים,
ל לגרום ד עלו  ביד אחת, חשוב גם להיות ערים לכך שמיצוי של מרכיב אחד של התפקי

 לסיכול היכולת למלא בהצלחה את מכלול התפקידים כולם.
יים האלה  כפי שנראה, כל הגורמים האלה, שחברו יחדיו לעמעם את המתחים המבנ

 בתפקידיו של היועץ המשפטי לממשלה, נמצאים בעת האחרונה בתהליך של שחיקה.

 חלק שלישי: העידן החדש - איזון חדש ומקורותיו

עת י ים למנ ים הלא־פורמלי נ ו נ ג  בשני העשורים האחרונים נשחק חלק גדול מן המנ
ו השונים של היועץ המשפטי לממשלה. שחיקה זו הינה  חידוד של מתחים במילוי תפקידי
 חלק מתהליכים רחבים, המזינים זה את זה, כגון טשטוש גובר בין משפט ופוליטיקה, וכן
ת של היחסים בין ניות. היא לוותה בשינויים בתפיסה המשפטי עת מדי קבי  בין שפיטה ו
נו י ים אלה הז י ו נ ו השונים לבין הרשויות. בדרך הטבע, שי די  היועץ המשפטי ותפקי

 חובה מפורשת לדווח ולהתייעץ בעניינים כאלה. ראו דו״ח ועדת אגרנט, לעיל הערה 70,
 בע׳ 435, וראו לעיל, טקסט להערות 74-70. האמונה - המוטעית, לדעתי - כי אין
 עצמאות אם יש תחילה יידוע או דיון הניבה התבטאויות כגון זו של ראש הממשלה שרת
 על היועץ המשפטי ח׳ כהן, כי הוא נעדר תבונה מדינית, ראו גוטמן, לעיל הערה 1, בע׳

 102, ולעומק הנתק שהתפתח בין ראש הממשלה רבין לבין היועץ המשפטי ברק.
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ות י ן רשו ים לממשלה לבי ת שנהגו ביחסים בין יועצים משפטי קו ות בפרקטי י  התפתחו
, וכן  השלטון, ובתורם גם ניזונו מהן. התנגשויות בין היועץ המשפטי לבין רשויות השלטון
, נעשות שכיחות יותר ובולטות יותר. ו השונים של היועץ המשפטי ות בין תפקידי י  התנגשו
, 1 להערכתי 0 9 . ר נ ל ן ו י י י ובענ ם ח נ ן פ י , בעני י ן דרע י  הדברים הגיעו לשיא דרמטי בעני
 המצב המשפטי המקובל כיום על חלק מן השופטים ועל חלק מן הפרשנים אינו מאפשר
עות על ן של מוסד היועץ המשפטי לממשלה. הפרשות הדרמטיות האלה מצבי ד תקי  תפקו
ע מן בו ת לנ לו ות העלו ת המתח החדשות ומדגימות את התוצאות הבלתי־אפשרי דו קו  נ

 התפיסות החדשות.

 א. ההתפתחויות

, י ועץ המשפט ד הי י ק פ ת יותר של ת סטי בי סה אקטי ת השבעים החלה תפי ו  בשנ
נתו פת כהונתו בת אחת־עשרה השנים של היועץ המשפטי שמגר וכהו  שראשיתה בתקו
, יצר בפועל את הכפיפות של כל  (הקצרה) של היועץ המשפטי ברק. שמגר, כיועץ משפטי
ו בכל תחומי נ ו 1 סגנ 1 0 . ה ים במשרדי הממשלה ליועץ המשפטי לממשל  היועצים המשפטי
 הפעילות היה ריכוזי, וכלל פיקוח קרוב על המערכת שהוא עמד בראשה. הוא החל גם
ות שהופנו אליו. ראש ץ יזלם, ולא הסתפק רק במענה לשאלות משפטי ז ע  במסורת של ״
 הממשלה גולדה מאיר וממשלתה החלו להסתמך יותר ויותר על ייעוצו של היועץ המשפטי
 לממשלה, בין השאר בגלל מתחים פוליטיים בין ראש הממשלה לבין י״ש שפירא, שהיה שר
1 בתקופתו של היועץ המשפטי ברק החל הנוהג של נוכחות קבועה 1 1 .  המשפטים בממשלתה
ן יועץ של קבע ולמעין מאשר  של היועץ המשפטי בישיבות הממשלה, שהפכה אותו למעי

 109 לאחר כתיבת הדברים האלה התפתחה עוד פרשה חשובה בה חודדו דברים אלה: עמדתו
 ומעמדו של היועץ המשפטי לממשלה בעניין ההיתרים המיוחדים לחוקרי השב״ב,
 שהתפתחה בעקבות פטירתו של חריזאת אגב שימוש בשיטת ה״טלטול״. לעניין זה ראו

 להלן טקסט להערות 242-233.
 110 ראו גוטמן, לעיל הערה 1, בע׳ 215-214. שר המשפטים י״ש שפירא ביקש לעגן הסדר זה
 בחוק, אולם היועץ המשפטי שמגר המליץ ליצור את המציאות הזו כעניין של פרקטיקה,
 ואכן כך קרה בפועל. ההסדר עוגן בהנחיות היועץ המשפטי לממשלה, שאף הן חלק

 ממפעלו של שמגר כיועץ משפטי. ראו לעיל הערה 52.
 111 הקרבה בין ראש הממשלה מאיר לבין היועץ המשפטי שמגר החלה כאשר נטלה על עצמה
 ראש הממשלה את תיק המשפטים אחרי התפטרותו של שפירא. אחרי שחזר שפירא
 לתפקיד השתבשו היחסים בין ראש הממשלה מאיר לבין שר המשפטים, ודווקא בתקופה
 הסוערת של 1973 הרבתה להשתמש בשירותיו של היועץ המשפטי שמגר, תוך הרחקתו של
 שפירא ממוקד העניינים. גם בתקופת ראש הממשלה רבין היתה זיקה חזקה בין היועץ
 המשפטי שמגר לבין ראש הממשלה, בין השאר על רקע חששות פוליטיים משר המשפטים

 צדוק, שם, בע׳ 262-230.
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1 יועצים משפטיים לממשלה החלו ממלאים תפקידים 1 2  בשתיקה את ההחלטות של הממשלה.
ת יותר, והיועץ ומי נ טו ות ההעמדה לדין או י נ 1 במקביל נעשתה מדי 1 3 . ר רו ים בבי טי לי  פו
 המשפטי ופרקליטות המדינה החלו בסדרה של אישומים כלפי בכירים, כגון חקירתו של
1 במקביל, כפי 1 6 ר. 1 ומיכאל צו 1 5 ן דלי 1 והעמדתם לדין של אשר י 1 4 פר  שר השיכון אברהם עו
ים נוטים להקטין ביותר את חלק ההופעה האישית בבית־המשפט , יועצים משפטי ינתי  שצי

 בתפקידיהם.
פת כהונתו של זמיר החלה שחיקה שיטתית בדרישת מקום העמידה, שאיפשרה  בתקו
ר י נ׳ ש נ ו 1 בבג״צ 852/86 אל 1 7 . ״ ם י י ר ו ב י ם צ תרי  גישה רחבה יותר ויותר ל״עו
י נה חיובו של שר לאכוף את החוק כלפ י י 1 קיבל בית־המשפט עתירה שענ 1 8 ם י ט פ ש מ  ה
נה י ד חוקיות החנ ג ין, בעתירה נ לי דן בית־המשפט, לגופו של עני י ן ברז י  עבריין. בענ
ת תו ת של עמו ו נ ת 1990 החלה התארג  שנתן הנשיא הרצוג לבכירי השב״כ. אחרי שנ

 112 ראש הממשלה בגין הרבה להיעזר ביועץ המשפטי ברק בשל העובדה שפעל בחודשים
 הראשונים ללא שר משפטים (בגלל עיכוב החלטתה של סיעת ד״ש על כניסתה
 לקואליציה). על רקע זה קבע מייד שהיועץ המשפטי ברק יוזמן לכל ישיבות הממשלה.
 הוא חזר על החלטה זו גם לאחר שמונה תמיר לשר משפטים, בין השאר כדי לנטרל את
 האחרון, שהיו לו עימו יחסים מורכבים, שם, בע׳ 330-322. גם דברי ביקורת הושמעו על
 ההחלטה, אולם כיום אומר דוקטור וינרוט כך: ״היועץ המשפטי לממשלה, משתתף באופן
 קבוע בישיבות הממשלה, לא רק כדי לייעץ לממשלה כיצד ניתן לבצע את מדיניותה
ל  במסגרת החוק, אלא גם כדי למנוע בעז׳ הממשלה מלפעול בניגוד לחוק.״ וינרוט, לעי

 הערה 14, בעי 54.
 113 כך קרה ליועץ המשפטי שמגר סביב מלחמת־יום־הכיפורים וההסדרים עם מצרים בסופה,
 וכך היה לגבי השתתפותו הפעילה של היועץ המשפטי ברק במשא־ומתן עם מצרים
 שהוליך להסכמי קמפ־דייוויד. בצד מי שבירכו על כך, היו גם שביקרו את הטשטוש הזה

 בין פעילות משפטית־מקצועית לבין פעילות פוליטית של יועצים משפטיים לממשלה.
 114 ראו גוטמן, לעיל הערה 1, פרק שלושים ושלוש.

 115 שם, פרק שלושים ושתיים,
 116 מיכאל צור היה מנכ״ל ״החברה לישראל״, ושמו הוזכר פעמים רבות כמועמד למשרת שר
 בממשלה, הוא נחשד בגניבת סכומים גדולים מקופת החברה, נעצר בתנאים קשים למדי,

 הודה בעבירות ונשפט למאסר של חמש־עשרה שנה, ראו שם, בע׳ 263.
 117 לסקירה מפורטת של ההתפתחויות ראו סגל, לעיל הערה 51. המהדורה הראשונה של הספר
 יצאה בתשמ״ו. המהדורה השנייה יצאה בתשנ״ד. בין שתי המהדורות חלה מהפכה־זוטא
 בנושא זה. דוקטור סגל מקל עלינו לראות את הדברים בכך שהשאיר את המהדורה
 המקורית ללא שינוי כמעט (פרט להפניות והשלמות מעטות ביותר), וריכז את
 ההתפתחויות בפרק האחרון. התוצאה הינה שגוף הספר נותן תיאור כמעט אנכרוניסטי של

 המצב המשפט הקיים, וזאת אחרי שבע שנים בלבד!
 118 פ״ד מא(2< 1 (להלן: עניין נקש).
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1 בדרך 1 9 . ן ית עם טיפוסי הפעילות העיקריים שלה  ציבוריות שהגשת עתירות מסוג זה נמנ
י  הטבע, הרחבה זו של זכות העמידה הניבה שתי תוצאות הקשורות ביועץ המשפט
 לממשלה. ראשית, ניתן כיום לתקוף בעתירות ציבוריות אף את החלטותיו שלו לא לחקור
ות ההתערבות המצומצמת שלו י נ ד לדין. במקביל, שינה בית־המשפט את מדי  או להעמי
, והתערב בכמה החלטות כאלה מן הטעם של  בהחלטות העמדה לדין של היועץ המשפטי
1 משהחלה בדיקה, לגופו של עניין, של סבירות החלטותיו של היועץ 2 0 . ת״ רו  ״חוסר סבי
, קשה יותר להבחין בין ביקורת שיפוטית על היסוד המקצועי של החלטותיו לבין  המשפטי
ניות שלהן. שנית, כהמשך של אותו תהליך, נעשה היועץ  ביקורת כזו על יסודות המדי
די הייעוץ שלו: עותרים  המשפטי לממשלה משיב עצמאי לעתירות ציבוריות גם בתפקי
ת או ת ממשלתי לו  דורשים מן היועץ המשפטי שיחווה את דעתו בעניין החוקיות של פעי
 ציבורית (כגון הסכמים פוליטיים או החלטת ראש הממשלה לא לעשות שימוש בסמכותו
ו אף על עתירות התוקפות חוות־דעת של היועץ המשפטי 1 לאחרונה שמענ 2 1 .  לפטר שר)
1 עתירות אלה רק מחזקות תהליך שהרחבת זכות העמידה יצרה ממילא: מכיוון 2 2 .  לממשלה
פה פוטנציאלית המתממשת במקרים ות לתקי תנ י ות רבות יותר של השלטון נ י לו  שפעי
י נקיטת צעדים על־ידי הרשות גובר  רבים בבית־המשפט, הצורך בייעוץ משפטי צמוד לפנ

 119 כגון ״אמיתי״ ו״התנועה לאיכות השלטון״.
 120 כך, למשל, בבג״צ 223/88 שפטל נ׳ הי״מ, פ״ד מג(4) 356 (להלן: עניין שפטל), התערב
 בג״צ, ברוב דעות, בהחלטת היועץ המשפטי חריש לא לחקור מי שביצעו, לכאורה,
 עבירה של סוב יודיצה בזמן משפט דמיאניוק, מתוך הסתמכות על מדיניות זהירה לגבי
 התבטאויות. לנכונות הגוברת לערב את בג״צ בעניינים כאלה ראו, למשל, העתירה של
 איגוד העיתונאים נגד ״הנחייתו״ של היועץ המשפטי שגם אמצעי־תקשורת המפרסם דבר
 הסתה עובר על החוק. בית־המשפט הוציא צו על־תנאי. בתשובתו לעתירה נסוג היועץ
 המשפטי במידה רבה מרוח המכתב שהיה נשוא העתירה, ועל״םמך הבהרה זו נמשכה
 העתירה. יש לציין כי העתירה באה לפני שהיה ניסיון כלשהו להעמיד לדין אמצעי־
 תקשורת, ואף־על־פי שהיה ברור כי מעמדו המשפטי של מכתב היועץ המשפטי לממשלה
 היה בעייתי למדי. ראו, למשל, דיווח על הנסיבות של משיכת העתירה: ע׳ שגב ״בן־יאיר

 חזר בו מהאיסור הגורף שהטיל על התקשורת לצטט מסיתים ומנאצים״ הארץ 18.12.95.
 121 כך בעניין דרעי היו הן ראש הממשלה והן היועץ המשפטי בין המשיבים. בעניין ולנר היו
 הן היועץ המשפטי והן שר המשפטים משיבים, אולם בית־המשפט מחק את שר המשפטים.

 122 ראו א׳ ראובני ״שערוריית קאםוטו נמשכת״ כל העיר 28.7.95, המדווח שסגן ראש העיר
 קאסוטו עתר לבג״צ בבקשה לבטל את חוות־דעתו של בן־יאיר כי פעילותו כאדריכל
 ובעירייה לוקה בניגוד אינטרסים. ראו גם הדיווח שהתק״ם מאיימת בעתירה לבג״צ נגד
 חוות־דעתו של בן־יאיר כי השר צור אינו יכול להשתתף בדיונים על חובות הקיבוצים
 בשל ניגוד אינטרסים: ע׳ כהן ״התק״ם: נעתור לבג״ץ נגד החלטת בן־יאיר לפסול את
 צור מדיון בקרקעות הקיבוצים״ הארץ 28.5.95. בפועל נמצאה דרך לשילוב השר

 בהכרעות תוך עקיפה של חוות־הדעת.
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דו של היועץ ד, ולכן גובר המתח הפוטנציאלי בין מרכיבי הייעוץ והייצוג בתפקי  מאו
1 2 3  המשפטי לממשלה.

ד של התקשורת בישראל. ריבוי הערוצים סת התפקי י בתפי ו נ , חל שי ו  יתרה מז
נאי מזו ששררה  והעיתונים, המסחור והתחרות ביניהם יצרו אווירה שונה של סיקור עיתו
ן ו ת בדי ית הבולטות של המערכת המשפטי ל, הגבירה עלי  בראשית המדינה. במקבי
לותה של מערכת זו. כתוצאה מכך, החלו  הציבורי את תשומת־הלב של התקשורת לפעי
ת גבוהה.  המגעים בין היועץ המשפטי לממשלה לבין הרשויות זוכים בבולטות תקשורתי
ת כבר על רקע חוות־דעתו של היועץ המשפטי לממשלה. במקרים  חלק מן העתירות נעשו
ות־דעת אלה 1 חו 2 4 . ת־הדעת ו ע פעולה של הרשות על־פי חו  רבים, העתירות באות לתבו
נות נמסר כי היתד. כוונה של ד גם במערכת הפוליטית עצמה: בעיתו לות למלא תפקי  מתחי
ניים, במסגרת הסכמי  האופוזיציה להציע אימוץ החלטה לפיה יותנה שחרור אסירים פלשתי
 אוסלו, בהסגרה של רוצחים שנמלטו לתחומי האוטונומיה, והיתה תחושה כי לממשלה לא
 תהיה ברירה אלא להסכים להחלטה כזו, לאור חוות־דעת של היועץ המשפטי לממשלה כי

1 2 5  הקישור הזה אפשרי ומתבקש.
ת כוחו ד א ונים: מצד אחד, הן מרחיבות מאו ו ת בשני כי עו ות האלה נ י  ההתפתחו
י יותר  הפוליטי של היועץ המשפטי לממשלה ואת בולטות החלטותיו. השלטון נעשה תלו
ת כמעוררות בעיה ות־דעתו ובייעוץ משפטי שוטף שלו, והחלטות רבות יותר נתפסו  בחו
ות. מצד אחר, הן י נ ת או מדי טי לי נה פו ות, ולא רק או בעיקר בעיה של תבו  של חוקי
לת היועץ המשפטי ואת הפונקציה  מדגישות מאוד את ההיבט המקצועי־העצמאי של פעו

 123 במובן מסוים, התפתחות זו תורמת אולי לצמצום תפקידו של היועץ המשפטי לממשלה:
 לפי התפיסה שהיועץ המשפטי מופקד על שלטון־החוק, והוא רשאי ־ או אף חייב -
 לעתור נגד רשות הפועלת שלא כחוק אם לא נמצא עותר אחר שיעשה זאת ־ האפשרות
 של עתירה ציבורית יכולה להוות נימוק לפטור את היועץ המשפטי מחובה זאת. אבל
 האפשרות שעותר ציבורי יעתור נגד הרשות אינה פותרת, אלא רק מטשטשת, את המתח
 בין היועץ המשפטי כמייצג הרשות ובינו כמופקד על האינטרס הציבורי (בצורה

 המחייבת, אולי, דרישה לקבל את העתירה).
 124 כך, למשל, בעניין דרעי ובעניין פנחסי היה ידוע שהיועץ המשפטי הודיע במכתב לראש
 הממשלה כי לדעתו, אין זה ראוי שהשר דרעי וסגן השר פנחסי ימשיכו לשרת בממשלה
 לאחר שגובש נגד הראשון כתב־אישום ולאחר שהכנסת סירבה להסיר את חסינותו של
 השני. גם בעניין ולנר היתד. ידועה בציבור המחלוקת הקשה בין היועץ המשפטי לבין שר

 המשפטים - שהיו שניהם משיבים בתיק - בעניין העמדה הנכונה.
 125 ראו ל׳ גלילי ״ח״כ פורת מגיים תמיכה בקואליציה להתניית הסכם אוסלו ב׳ במשאל
 עם״ הארץ 31.7.95. לא ברור אם אכן ניתנה חוות־דעת כזאת (אם כי ״הארץ״ חוזר על
 ידיעה לפיה זו אכן עמדתו של היועץ המשפטי בן־יאיר, ראו ג׳ אלון ״הפלםטינאים
 טוענים לפגמים פרוצדורליים ב־13 הבקשות של ישראל להסגרת מחבלים רוצחים״
 הארץ 7.8.95). אם ניתנה, נראה שהיא בולשת במובהק מן התחום המשפטי. בפועל, לא

 נקשרה יוזמה פוליטית כזו להמלצה או חוות־דעת של היועץ המשפטי.
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ן  המפקחת והמבקרת שלו לגבי השלטון, על חשבון הפונקציה שלו כמי שמלווה את השלטו
 ומספק לו ייעוץ ושירות משפטי. אם בתקופה הקודמת ניטש המאבק על גיבוש הלגיטימיות
, הרי נה״ ד בכיר בשירות המדי סת היועץ המשפטי כ״פקי מת תפי ת, לעו  של עצמאו
י ת נראה כי צריך להתנהל מאבק על חיזוק הצורך באיזון בין שנ וכחי פה הנ  שבתקו
ת ו אמנ  הממדים, כך שהצד העצמאי־המקצועי־המשפטי לא ישתלט על הצד המלווה בנ

לת הרשויות.  ובמקצועיות את פעו

ת ות והקהילייה המשפטי טי לי ת בכך שהמערכות הפו י תנ לותו של מאבק כזה מו עי  י
 כאחת אכן יאמצו את עמדת־הביניים של תורת המשפט ויתנו משמעות ומשקל להבחנה בין
ד ג ות נ נ ל ביעילות ובאמי ות לשאלות של מדיניות. שלטון אינו יכול לפעו  שאלות משפטי
ות או כל הפעלה של י נ עות של שלטון־החוק. אולם אם כל החלטת מדי  מה שנראה כתבי
ות עובר מן י נ ן של חוקיות, המאבק על מדי י י נתפסת כענ  שיקול־דעת ממשלתי מוצגת ו
ות. השאלה הציבורית המשותפת ות אל הרשויות המקצועיות־המשפטי טי לי  הרשויות הפו
 למערבות הפוליטיות והמשפטיות היא, לבן: מה הם גבולות המשפט ומי הוא המופקד על
 קביעתם? אם הרשויות המשפטיות עצמן - היועץ המשפטי לממשלה ובית •המשפט הם
 המוסמכים לתת תשובה מחייבת לשאלות אלה; ואם התשובה שהם נותנים אינה מבירה
 בהבחנה בין חוק ומדיניות - אנחנו נמצאים במצב של חשש מסיבי להתנגשויות חזיתיות,
 או במקרה של חולשת המערכות הפוליטיות - במצב של ״משפטיזציה״ של החיים

 הציבוריים.
ד היועץ ג ם נ י בת המערכות הפוליטיות מעורבת. בצד אישומים מפלגתי ו ים, תג  בינתי
 המשפטי וצוותו על ״פוליטיזיציה״, שהקהילייה המשפטית כולה ועיקר המערכת הפוליטית
 דוחים בצורה חד־משמעית, קיימות יוזמות לשינוי הנובעות מחשש של הפרת האיזון בין
ים ויכוח ציבורי בין ת לבין רשויות פוליטיות. בנושאים מסוימים מתקי  המערכת המשפטי
1 2 6 ת. ו י ז גי המערכת הפוליטית על אופיין של שאלות מרכ ת לנצי גי המערכת המשפטי  נצי
 רשויות השלטון בוחרות בדרך־כלל להתחמק מעימות חזיתי עם היועץ המשפטי לממשלה,

י עקיפה שלו, ומתפתחת לגיטימיות לעקיפה כזאת. נ ו  אולם בפועל מתפתחים מנגנ
פת כהונתו של היועץ ך שחיקה מסוים במעמדו של היועץ המשפטי החל בסוף תקו  תהלי
1 לראשונה בהיסטוריה המשפטית של 2 7 .  המשפטי זמיר, בשל מה שידוע כ״פרשת השב״כ״

 126 לדיון בסוגיה של אמצעי החקירה של השב״כ ראו להלן טקסט להערות 241-233. רק
 לאחרונה עלתה שוב סוגיה מסוג זה: היועץ המשפטי בן־יאיר קבע כי ניסיון לשלול את
 זכות הפנייה לערכאות של נפגעי האינתיפדה סותר את חוק־יסוד: כבוד האדם וחירותו,
 ם״ח תשנ״ב 150 (להלן: חוק־יםוד: כבוד האדם וחירותו). בכך הוא הפך את השאלה
 לשאלה משפטית־מקצועית. ראש הממשלה פרס, וכנראה גם שר המשפטים ליבאי, השוקד
 עתה על גיבוש פתרונות לסוגיה זו, סבורים כי השאלה היא עניין של מדיניות, לא של
 חוק. ראו א׳ בן וג׳ אלון ״רה״מ מתנגד לתשלום פיצויים לפלשתינאים שנפגעו
 באינתיפאדה; תומך בחקיקה שתמנע הגשת תביעות מצידם״ הארץ 2.1.96. דבר המערכת

 מצטרף לעמדתו של ראש הממשלה: ראו ״שאלה מדינית״ הארץ 3.1.96.

 127 לתיעוד מפורט של פרשה זו והשלכותיה ראו נגבי, לעיל הערה 15, פרקים ראשון וחמישי.
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ת ו ש ג נ ת ה ע מ מנ ת להי ו נ ו ן העלי נה לא השכילו היועץ המשפטי ורשויות השלטו  המדי
 חזיתית בעניין שנתפס על־ידי השלטון כעקרוני ומרכזי, והוליך לכמה פעולות טראומטיות
ת גדולה של רבו נה: לאחר משא־ומתן ממושך ומעו ם במדי י טי לי  למרקם החיים הפו
 התקשורת, החליטה הממשלה לנצל ״פרצה״ בהצהרתו של היועץ המשפטי זמיר כי יסיים
לת דו כאשר יימצא לו מחליף, ולמנות לו, בן־לילה, מחליף בדמותו של חריש. עי  את תפקי
 ההחלפה החפוזה והבלתי־אסתטית הזו היתה חוסר הנכונות של הממשלה שהיועץ המשפטי
 זמיר ייצג אותה בעתירות שהגישו ״פורשי השב״כ״, וחוסר הרצון של הממשלה לאפשר לו
גד ראשי השב״כ על שיבוש הליכי חקירה. מכיוון ות נ  להמשיך במהלך של חקירות פלילי
ת ו נ י די חנ י , החליטה הממשלה לסכל את המהלך על־ ו תנ י  שהחלטות החקירה כבר נ
ות ברוב של נ י י בית־המשפט, שאישר את החנ ילי לפנ ין ברז  גורפות. אלה נתקפו בעני

1 2 8 . ת־המשפט גד אחד, הדבר גרר ביקורת חריפה על השלטון, על הנשיא ועל בי  שניים נ

ד החשוב. לא היה  היועץ המשפטי חריש לא הצליח להתאושש מנסיבות מינויו לתפקי
נות לא הגיבה בחריפות כאשר התערב בית־המשפט לראשונה בהחלטתו  זה מקרה שהעיתו
ים כים החברתי ת רבת־עוצמה בתהלי פ ת ת ש , ושהיא היתה מ ל ט פ ן ש י י  לא לחקור בענ
1 2 9 . מ ״ י פת החלטתו לא להעמיד לדין את הבנקאים בבג״צ 935/89 גנור נ׳ ה  שגרמו לתקי
 חולשתו יצרה, לכן, לגיטימציה לפגיעה במעמדו של היועץ המשפטי לממשלה. יתרה מזו,
ים מטעם. הן היועץ המשפטי חריש  נוצר רושם שהממשלה מחפשת לעצמה יועצים משפטי
 והן היועץ המשפטי בן־יאיר היו צריכים לעמול קשה, ובמידה מעורבת ולא מלאה של
ת פו י כפ ת ו ת להפריך את הטענה שהם מפירים את האיזון בין עצמאו מנ ־  הצלחה, על
ם כ״חרב להשכיר״. גם הרמה של חוסר ההסכמה (הטבעית) בתוך חוגי  ושהם מתפקדי

 הפרקליטות נעשתה גבוהה יותר ובעלת בולטות תקשורתית רבה יותר.

נקציה המפקחת והמבקרת של היועץ המשפטי ת והפו ה להדגשת העצמאו י טי  הנ
ות במשפט, אלא  והשירות המשפטי באו לידי ביטוי לא רק בשיח הציבורי ובמגמות כללי

 גם בשינויים בקוגווגציות לגבי מעמד היועץ המשפטי בתפקידי הייעוץ והייצוג שלו.
־ י ו ם במקרים רבים כשו י ניסוחים, שנתפסי ת, התפתחה קביעה שיש לה שנ  ראשי
, ן  משמעות. הראשון: היועץ המשפטי הוא הפרשן המוסמך של החוק כלפי רשויות השלטו

 ראו גם עמדתו הזהירה יותר של פרופסור זמיר עצמו: זמיר ״פרשת השב״כ״, לעיל הערה
 12. מעניין לקרוא את הפרקים העוסקים בפרשה זו במהדורה החדשה בספרו של גוטמן:
 י׳ גוטמן טלטלה בשב״כ - היועץ המשפטי נגד הממשלה מפרשת טוביאנםקי עד פרשת
 קו 300 (1995). גוטמן צירף לספר מ־1981 (לעיל הערה 1< עשרה פרקי־פתיחה העוסקים
 בפרשת השב״כ. הספר הגיע לידי רק בעת הכנת מאמר זה לדפוס, ולכן לא בוצעו
 ההתאמות. נראה שכל ה״גיבורים״ של הפרשה אינם מאושרים במיוחד, בדיעבד, עם

 תפקודם בה.
 128 ראו גוטמן, שם, ונגבי, שם, פרקים ראשון וחמישי. לביקורת אקדמית על ההחלטה ראו
י נ ו  מ׳ קרמניצר ״חנינת השב״כ ־ האם עמד בית־המשפט הגבוה לצדק במבחן?״ עי

 משפט יב(תשמ״ז) 595.
 129 פ״ד מז(2) 485 (להלן: עניין גנוח.
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ות־הדעת של  לרבות הממשלה עצמה, כל עוד לא אמר בית־המשפט את דברו; השני: חו
 היועץ המשפטי לממשלה מחייבות את רשויות השלטון, לרבות הממשלה עצמה.

עדת אגרנט.  שני הניסוחים האלה, על היחס המורכב ביניהם, הופיעו כבר בדו״ח ו
 אולם היא שללה את הראשון במפורש וגם הדגישה שמעמדו של היועץ המשפטי כפרשן
1 מן הניסוח הראשון אכן יכול לעלות, לכאורה, 3 0 ה. נ ו  מוסמך אינו מחייב את הרשות העלי
יבות את הממשלה, שכן אין לממשלה חירות לא  שחוות ־הדעת של היועץ המשפטי מחי
י יש שלוש קפיצות. ראשית, ל על־פי החוק. אולם במעבר מן הניסוח הראשון לשנ  לפעו
 ייתכן שחוות־דעת של היועץ המשפטי תכלול התייחסות לא רק לנקודות של פירוש החוק,
נן  אלא גם להמלצות על איך לפעול. בנקודות אלה, בוודאי שהמלצות היועץ המשפטי אי
נית  מחייבות את הממשלה. שנית, גם בעניינים של פירוש החוק יכולה להיות מחלוקת רצי
וגע באופן הראוי של שימוש בסמכות שיקול־דעתית המסורה לרשות. גם  וסבירה בכל הנ
 בנקודה זו, בתוך ״מתחם הסבירות״, ההחלטה היא בידי הממשלה עצמה. שלישית, וחשוב
 ביותר, התיזה קובעת שהיועץ המשפטי הינו הפרשן המוסמך של החוק רק כל עוד לא אמר
י  בית־המשפט את דברו. המעבר לקביעה שחוות־הדעת מחייבת את הממשלה סוגרת לפנ
 הממשלה את האפשרות להחליט, במקרים מסוימים, להביא את הנקודה להכרעת בית־
 המשפט. נראה כי במקרים מסוימים, לממשלה יש לא רק חירות, אלא גם חובה, להביא
 מחלוקות כאלה להכרעה בבית־המשפט דווקא. במילים אחרות, אף אם נראה את היועץ
בע מכך כלל ו ן, אין נ  המשפטי כפרשן המוסמך של החוק פנימה, כלפי רשויות השלטו

1 3 1 ת.  שחוות־הדעת שלו מחייבות את הרשו

 130 לדיון בקביעות של ועדת אגרנט, ראו לעיל, טקסט להערות 94-91.
 131 ייתכן שכך יש לראות את עמדתו של שבח וייס, יושב־ראש הכנסת, בעניין השבעתה של
 חברת הכנסת נאוה ארד. היועץ המשפטי לממשלה והיועץ המשפטי לכנסת חיוו שניהם את
 דעתם שארד פסולה מלהיות מושבעת בשל העובדה כי בעת רצח ראש הממשלה רבין לא
 היתה כשירה להיות מועמדת, עקב תפקיד בכיר בשירות המדינה שקיבלה על עצמה לאחר
 הבחירות. יושב־ראש הכנסת הביע את דעתו כי החוק מחייב להשביע את ארד, אולם
 הודיע כי לא יפעל על־פי פירוש זה של החוק בגלל העיקרון החוקתי לפיו היועץ
 המשפטי הינו הפרשן המוסמך של החוק, ראו מ׳ ריינפלד וג׳ אלון ״בג״ץ הורה ליו״ר
 הכנסת לנמק סירובו להשביע את נאוה ארד כח״כית״ הארץ 20.11.95. הוא השמיע עמדה
 זו גם לפני בג״צ, כאשר עתרה ארד בעניין זה. בג״צ קיבל, ברוב דעות, את עמדתו של
 יושב־ראש הכנסת וייס דווקא. ראו בג״צ 7157/95 ארד נ׳ יו״ר הכנסת (טרם פורסם)
 (להלן: עניין ארד) וראו דיווח על החלטת בית־המשפט: מ׳ ריינפלד וג׳ אלון ״בג״ץ קבע
 ברוב דעות: נאוה ארד תושבע כחברת־כנםת״ הארץ 1.12.95, ופרשנות מפי ״מקור
 בכיר״, כי הדבר היגו פגיעה ביוקרתו של היועץ המשפטי לממשלה. ייתכן שאילו סבר
 שחוות־דעתו של היועץ המשפטי מחייבת, לא היה וייס רואה לעצמו חירות להשמיע את
 פירושו שלו למצב המשפטי. המקרה היה נקי יותר אילו פעל יושב־ראש הכנסת וייס לפי
 פירושו שלו, ומתגונן מפני עתירה שהיתה מוגשת (אולי) נגד החלטתו. האם היה היועץ

 המשפטי צריך ליזום עתירה כזו? האם היה ראוי שיעשה זאת?
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 יהיה היחס בין שני הניסוחים אשר יהיה, ברור שקונוונציה חדשה זו משנה מהותית את
וה דו כמלו ד המקצועי־המשפטי של היועץ המשפטי לממשלה לבין תפקי  האיזון בין התפקי
ות, נצי ו ו נ  של רשויות השלטון ומסייע למימוש ההחלטות המדיניות שלהן. אולם, כדרך קו
לם לא נוצר הצורך ת של הכלל החדש: מעו  לא היתה עד לזמן האחרון בחינה מעשי
ין, בסכסוך בין רשות לבין היועץ המשפטי לממשלה בדבר התוקף  להכריע, לגופו של עני

 המחייב של חוות־הדעת שלו. שאלה זו אף לא הגיעה לבירור ולהכרעה שיפוטיים.

 במקביל, החלה מסתמנת בתקופתו של היועץ המשפטי שמגר נורמה הקובעת שהיועץ
, ולעיתים גם חייב, להימנע מייצוג רשות בבית־המשפט בעניין שאין הוא  המשפטי רשאי
1 ראינו כי מאז ומתמיד היה היועץ המשפטי משתמש באיום כי לא 3 2 . לתה  מסכים בו עם פעו
. ע הרשות הציבורית לקבל את דעתו ו וכל להגן על הרשות כחלק מן התהליך של שכנ  י
 אולם בסופו של חשבון, פעלו המערכות על״סמך ההנחה כי חובתו של היועץ המשפטי
ות בהבנות, נשחקה הבנה זו של חובת י ת ייצוג. במסגרת ההתפתחו ת לרשו ת  הינה ל
, נעשה חלק  הייצוג של היועץ המשפטי. בחלק מן המקרים, האיום לא לתת ייצוג, בעצמו
ת גבוהה, כתוצאה מכך היה קשה למערכת - הן  מן החומר המקבל בולטות תקשורתי
ימי נוקב. עד  לרשות והן ליועץ המשפטי - לתת ייצוג לעמדת הרשות גם לאחד ויכוח פנ
י שקרה אחת משתיים:  לזמן האחרון ממש לא הגיעו הדברים לכדי התנגשות חזיתית, מפנ
וצג על־ , או שזה הסכים שהיא תי  או שהרשות קיבלה על עצמה את עמדת היועץ המשפטי
לי ייצוג לעמדת י ן ברז י 1 כאמור, הושג בעני 3 3 ת. רי בו ן מחוץ למערכת הצי  ידי עורך־די
ת הליך חריג ומסוכן של החלפה כפויה של היועץ המשפטי לממשלה. נה באמצעו  המדי

 132 כך עשה בפרשת הלן זיידמן, שגויירה גיור רפורמי בארצות־הברית ומשרד הפנים סירב
 לרושמה כיהודייה. היא עתרה לבג״צ, ושמגר הודיע כי לא ייצג את עמדת משרד הפנים.
 הבעיה נפתרה באמצעות שכנועה של זיידמן על־ידי גורן לעבור גיור כהלכה, ראו גוטמן,
 לעיל הערה 1, בעי 213. לכן, גם כאן לא חרגה עמדתו של היועץ המשפטי שמגר מלחץ
 על המערכת הפוליטית. לא ברור גם מה היתה עמדתו אלמלא נמצא מוצא, ושר הפנים

 היה תובע ייצוג בבית־המשפט.
 133 כך קרה, למשל, בבגי׳צ 14/86 לאור נ׳ המועצה לביקורת סרטים ומחזות, פ״ד מא(1)
 421 (להלן: עניין לאור), שעסק בעתירה נגד ההחלטה להטיל צנזורה על המחזה ״אפרים
 חוזר לצבא״. היועץ המשפטי זמיר לא הסכים להגן על ההחלטה, ואת המועצה לביקורת
 הסרטים והמחזות ייצג עורך־הדין טרלו, מקרה קשה ודרמטי יותר, שאף בו היה היועץ
 המשפטי זמיר מעורב, ואף בו לא התנער היועץ המשפטי מחובת הייצוג שלו, קשור
 לפרשת השב״כ. בכירים בשב״כ תבעו את התפטרותו של אברהם שלום, ראש השב״כ,
 כאשר נודע להם שאנשי השב״כ היו אלה שהרגו את המחבלים ושנעשו פעולות טיוח
 בוועדות זורע ובלטמן. ראש השב״כ שלום גרם ליציאתם הכפויה לחופשה, כעבור זמן
 עתר אחד מהם, רפי מלכה, לבג״צ, בתביעה שישובץ מחדש. באותו שלב כבר היה היועץ
 המשפטי זמיר מודע לפרשה, ותבע אף הוא, כמודחים עצמם, את פיטורי ראש השב״כ.
 התעוררה השאלה מי ייצג את ראש השב״כ בבג׳׳צ. הסודיות הגדולה שאפפה את הפרשה
 מנעה פתרונות של ייצוג חיצוני. היועץ המשפטי זמיר חש כי לא יוכל לייצג כראוי את
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ת סביב נושא הייצוג לכלי־התקשורת והניבה ייצוג מי י  במקרים אחרים דלפה מחלוקת פנ
1 אולם בסופו של חשבון הקפידו בל הצדדים שרשות שלטונית, בעיקר ברמת 3 4 . ד ח ו י  מ

 הממשלה, לא תגיע לבית״המשפט ללא ייצוג אפקטיבי.
 המתח הפנימי שהועצם בין התפקידים השונים אכן הגיע להתנגשות דרמטית והתגלה
ו די  בכל חומרתו הפוטנציאלית לגבי יכולת התפקוד של היועץ המשפטי לממשלה בתפקי
ין העתירות (הנפרדות) שדרשו מראש הממשלה, יצחק רבין, לפטר את דרעי  השונים בעני
, עובדותיו של מקרה זה, תי  ופנחםי בשל כתבי־האישום נגדם שגובשו בפרקליטות. לטענ
 עמדת היועץ המשפטי חריש והתייחסות בית־המשפט הכניסו את מוסד היועץ המשפטי
כן ביותר: שניים משופטי ביתיהמשפט נתנו גיבוי ותמיכה הלכתית ד מסו  למלכו
 לקונוונציות שהזכרתי, ובכך נתנו לגיטימציה להחלטה של היועץ המשפטי לממשלה
וון שהנסיבות  להשאיר רשות שלטונית עליונה ללא ייצוג אפקטיבי בבית״המשפט. מכי
 המיוחדות של המקרה חשובות להבנת הטענה וההשלכות של המקרה על היועץ המשפטי

 לממשלה, אפרט בתיאור המקרה יותר מן הרגיל.

. ד סגן השר פנחסי ג ת גובש נ ו ג ן עבירות הקשורות במימון מפל י  כתב־אישום בעני
ד ג נותו בכנסת. פנחםי עתר נ  היועץ המשפטי חריש ביקש - וקיבל ־ את הסרת חסי
, בין השאר, כי ההחלטה היתה פסולה בשל כך שלא היתה לחברי  ההחלטה לבג״צ וטען
ה זו ברוב דעות, ופסל את  הכנסת הזדמנות לעיין בכתב־האישום ובחומר. בג״צ קיבל טענ
1 בסיבוב השני החליטה הכנסת לא להסיר את חסינותו של סגן השר 3 5 . ת ס נ כ  החלטת ה
עה האפשרות להעמידו לדין. עותרים ציבוריים דרשו מראש הממשלה מנ , ובכך נ  פנחסי
ד השר דרעי ג  לעשות שימוש בסמכותו ולפטר את סגן השר פנחםי. במקביל, נוהלה נ
 חקירה ממושכת בגין שחיתויות ציבוריות ואישיות. חקירה זו היתד. ידועה בזמן הבחירות
 ובזמן הקמת הממשלה. דרעי צורף לממשלה רק לאחר שכתב מכתב לראש הממשלה, בו
יב לפרוש אם וכאשר יוגש כתב־אישום לבית־המשפט, וההסדר קיבל את ברכתו של  התחי
ו נ , פ ד השר דרעי ג  היועץ המשפטי חריש. כאשר גיבש היועץ המשפטי כתב־אישום נ

 ראש הממשלה ואת ראש השב״כ, ובהסכמת הצדדים נדחה הדיון בבית־המשפט עד
 למציאת פתרון להתנגשות החזיתית. ראו גוטמן, לעיל הערה 127, בע׳ 55.

 134 כך, למשל, בעניין גירוש החמאם, שעסק בגירוש ארבע־מאות וחמישה־עשר פעילי
 החמאם, היתד. מחלוקת פנימית בין היועץ המשפטי חריש, שסבר כי החלטת הממשלה
 חוקית, לבין פרקליטת המדינה בייניש. בדרך הטבע היתה בייניש מייצגת את המדינה
 בתיק מסוג זה. בנסיבות שנוצרו הופיע בו היועץ המשפטי חריש עצמו, בסיועה של
 מנהלת מחלקת הבג״צים ארד, ראו ד׳ שחורי ״פרקליטת המדינה דורית בייניש סירבה

 לייצג את המדינה כי התנגדה לגירוש״ הארץ 18.12.92.
 135 ראו בג״צ 1843/93 פנחסי נ׳ כנסת ישראל, פ״ד מטמ< 661 (להלן: עניין סנחםי הראשון).
 פםק־הדין הזה הוצא בשני חלקים. בחלק הראשון, הקצר, שהוצא מייד, הסבירו השופטים
 את החלטתם, שלושה נגד שניים, להתערב בהחלטת הכנסת ולבטל את ההצבעה. הם גם
 הבהירו, פה אחד, שהם דוחים את הטענה כי חלה על המעשים חסינות מהותית. בחלק

 השני, הארוך יותר, השופט בדק מרחיב בסוגיית היקפה של החסינות המהותית.
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 עותרים ציבוריים וביקשו לפטר אותו לאלתר. שתי העתירות אוחדו ונידונו בהרכב של
 חמישה שופטים.

ל , בציבור, כי אין חוק חרות הקובע מתי נעשה איש־ציבור פסו  ראש הממשלה טען
ד ציבורי, ולכן אין פסלות סטטוטורית של השניים. לגבי השר דרעי טען כי ההסדר  לתפקי
ין המועד של הפסקת הכהונה, בעוד שלגבי סגן השר פנחסי הוא  במכתב מחייב אותו לעני
ו להדיח את האיש כל עוד לא הורשע. היועץ המשפטי חריש החזיק  לא סבר שחובה עלי
נתם בממשלה יב את שני הפוליטיקאים להפסיק את כהו  בעמדת העותרים כי הדין מחי
נם עושים זאת מרצונם, על ראש הממשלה לפטרם. היועץ המשפטי  לאלתר, ואם אי
יצג את עמדתו של ראש הממשלה. התוצאה היתד.  אף סירב לאפשר למשפטן אחר לי
, שתאמה את עמדת העותרים - כי  שפרקליטת המדינה טענה את עמדת היועץ המשפטי
 על ראש הממשלה לפטר את השניים, ולכן יש לעשות את הצו על־תנאי לצו החלטי, בעוד
, אולם לא נטען לה מצד המשיבים. בדיון בעל־  עמדת ראש הממשלה יוצגה במכתב מטעמו
 פה בבית־המשפט התייחס בעיקר השופט ברק לשאלת הייצוג. בעיתונות דווח שהוא ביקר
ניות ת עקרו ו  את עורכי־הדין מטעם משיבים אחרים (כגון סיעת ש״ס<, שניסו להעלות טענ

 ״מטעם״ ראש הממשלה.
, שופט אחד בלבד עוסק בנושא זה  בכל אחד מפםקי־הדין, בעניין דרעי ובעניין פנחםי
יחס ת ראש הממשלה והיועץ המשפטי לממשלה. השופט מצא מתי  של המתח בין עמדו
יחס אליו , מתי ן העיקרי , ואילו השופט ברק, שכתב את פסק־הדי י ן דרע י י  לנושא בענ
נם , אי . שופטים אחרים, לרבות הנשיא שמגר, שהיה יועץ משפטי בעצמו ן פנחסי י י  בענ

 מתייחסים לנקודה זו כלל.
ותידעתו של השופט ברק בעניין פנחםי הנלווה, השופט , המפנה גם לחו ין דרעי  בעני

 מצא אומר כך:

ת, אלא ביקש ם אלה לא ביטא ראש הממשלה עמדה ציבורית עצמאי  ״בעזרת טעמי
ת  לחלוק על חוות דעתו של היועץ המשפטי בדבר עצם מהותה של הנורמה המשפטי
, המקובל גדת לעקרון החוקתי ו . גישה זו מנ  החלה בנושא העברתו של שר מתפקידו
ו זה כבר, שמכוחו מוחזק היועץ המשפטי לממשלה כפרשן המוסמך של הדין  בשיטתנ
 כלפי הרשות המבצעת... וראש הממשלה, בכל הכבוד, לא יכול היה להישמע בטעמים

1 3 6 ״ .  אלה כלל

 השופט מבטא צער על שראש הממשלה התעקש והעלה הצדקות הסותרות את חוות־
 דעתו המחייבת של היועץ המשפטי. הוא ממשיך וקובע כך:

, הדין הוא, בעליל, עם  ״לגופה של השאלה מהי הנורמה המשפטית החלה על פרשתנו
ברג נ ז י  היועץ המשפטי. על כך אין צורך להכביר מלים. [הפנייה לבג״צ 6163/92 אי
[. י - ר׳ ג, ם ח נ ן פ י ו של השופט ברק בעני נ 1 ולפסק־די 3 7 ן ו כ י ש ה י ו ו נ י ׳ שר הב  נ

 136 לעיל הערה 9, בע׳ 425.
 137 פ״ד מז>2< 229 (להלן: עניין גנוסח.

78 



 פלילים ה2 | תשנ״ז היועץ המשפטי לממשלה: בחינה ביקורתית של מגמות חדשות

ן החל בשאלת המשך כהונתו של השר דרעי אינו יכול להיות שונה, ואף מקל .הדי . . 
1 3 8  וחומר.״

ל להישמע כו ו י נ ית כי ראש הממשלה אי פוא בקביעה המבנ  השופט מצא פותח אי
, זהו עיקרון חוקתי  בבית־המשפט בטענה הסותרת את פירושו של היועץ המשפטי. לטענתו
 מקובל. לכאורה, מקביעה זו לבדה כבר היה צריך לעלות שבית־המשפט היה חייב לקבל
ניים היא הקביעה השנייה של השופט  את חוות־דעתו של היועץ המשפטי. לכן מאירת־עי
ע יתן לשמו  מצא, כי לגופו של עניין, הצדק היה עם היועץ המשפטי לממשלה. מכלל הן נ
 לאו: במקרים מסוימים, בית־המשפט עשוי לקבוע כי עמדתו של היועץ המשפטי לממשלה

1 3 9 פה.  אינה מקובלת עליו, וכי עמדת הרשות עדי

 אטען בהמשך, בין השאר מטעם זה, כי אין זה עיקרון מקובל ואף לא עיקרון רצוי.
 אולם חשוב להראות גם כי לגופו של עניין, אף אם מסכימים עם החלטתו של בית־המשפט,
 הטיעון שהשמיע ראש הממשלה בוודאי שאינו מופרך עד כדי דחייתו על הסף. למעשה,
 הדחייה הזאת חושפת את החלטת בית־המשפט לביקורת שהיתר. יכולה להימנע אילו היתד.
ות החשובות שהיו י נ ת העקרו ו רטת ומפורשת יותר ואילו התייחסה לטענ  ההנמקה מפו
, נה, לכן ן זה אי י ת מצד ראש הממשלה במשפט זה. הפסיקה בעני ו נ טע ות נ  צריכות להי
ת חד־משמעית, אלא פירוש יצירתי של ט ומוסכם על הכל של הלכה משפטי  יישום פשו
י נ ינתן לפ  בית־המשפט על רקע מצב משפטי עמום למדי. דווקא במצבים כאלה, חשוב שי
ח הדין תו ת שפי מנ יצוג חזק ככל האפשר לכל העמדות האפשריות, על־ ת־המשפט י  בי

 ייעשה בצורה מושכלת.

ן גנוםר ועל פסק־ י  השופט מצא מבסס את קביעתו כי הדין עם היועץ המשפטי על עני
מת בזמן י . הפסיקה האחרונה לא היתה קי ן פנחםי י  הדין המקביל של השופט ברק בעני
ד ס ו נ ן ג י י  גיבוש עמדתו של ראש הממשלה, כך שהשאלה היחידה היא אם ההלכה בענ
ן גנוםר ניתן להבחין את המקרה הזה י י  חותכת בבהירות את הדין לגבי השר דרעי, מענ
־ ת, דרעי הינו שר נבחר, שנבחר לאחר שהחשדות לגביהם נםב כתב  בשתיים: ראשי
ד ממונה. שנית, הלכת  האישום היו כבר ידועים בציבור, בעוד גנוםר היה אמור להיות פקי
קבע ההסכם עם השר דרעי. אף אם נאמר כי הסכם םד נקבעה לאחר שכבר נ ו נ ן ג י י  ענ

 138 לעיל הערה 9, בע׳ 425.
 139 כך קרה, למשל, עוד לפני עניין דרעי ועניין פנחסי, כאשר אימץ הרוב בעניין ברזילי
 פירוש לסמכות החנינה של הנשיא שסתר את הפירוש שנתן היועץ המשפטי זמיר. למן
 אותם עניינים היו כמה וכמה מקרים בהם פסק בג״צ בניגוד לעמדתו המוצהרת של היועץ
 המשפטי בנושאים של חוק ופירושו. ראו, למשל, ההחלטה בעניין השבעתה של חברת
 הכנסת נאוה ארד לאחר רצח יצחק רבץ, לעיל הערה 131, וההחלטה בעניין זכותן של
 רשויות מקומיות בגולן להעביר כספים למטה המאבק נגד הנסיגה ממנו. ראו בג״צ
 2838/95 גרינברג נ׳ המועצה המקומית קצרין(טרם פורםם<(להלן: עניין הגולן). לדיווח
 על ההחלטה באותו עניין, ולציון העובדה שהיא פגעה ביוקרתו של בן־יאיר, ראו

 מ׳ ריינפלד ״בג״ץ התיר לרשויות הגולן לממן את המסע נגד הנסיגה״ הארץ 24.9.95.
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, לא ברור שהסכם כזה - שהיה ו ל על־פי גד את תקנת־הציבור אינו יכול לחייב לפעו ו  הנ
 חוקי לפי התפיסות המקובלות בזמן בו נחתם וקיבל את ברכתו של היועץ המשפטי - הוא

ל נגדו.  מן הסוג שיש לחייב את ראש הממשלה לפעו
 גם בין עניין דרעי ובין עניין פנחסי היו כמה הבדלים חשובים (כגון טיב העבירות בהן
ן י י , כי בענ י ן דרע י י חםי לענ ן פנ י י  הואשמו). מעבר להבדלים אלה, קשה גם ללמוד מענ
, לעובדה כי בשל ההחלטה לא להסיר  פנחםי היתד. חשיבות רבה, בעמדת היועץ המשפטי
. ההנחה היא כי לולא החלטת , לא יהיה אפשר לברר בהקדם את צדקתו ותו נ  את חסי
 הכנסת לא להסיר את החסינות, היתה עמדת היועץ המשפטי כי ראוי לאפשר דחייה של
1 לגבי השר דרעי החל 4 0 . ן י ד עד לאחר ניהול המשפט והרשעה בד  ההרחקה מן התפקי
נות. ראוי  ההליך המשפטי עם הגשת כתב־האישום לכנסת לצורך הדיון בהסרת החסי
 להזכיר שהשר דרעי לא התכחש להתחייבותו לפרוש אם אכן תתקבל החלטה על הסרת
 חסינות ויוגש כתב־אישום לבית־המשפט. הוויכוח היד. על הדין החל על כהונתו בתקופת־
נות אם ופעל לחץ ניכר על הכנסת לא להסיר את החסי  הביניים, מתוך הנחה כי ייתכן שי
ל החלטה שהמועד הרלוונטי הוא אכן הגשת כתב־אישום לבית־המשפט. אולם כלל ב ק ת  ת
נות ל כך שהליך הסרת החסי  לא ברור שאכן היה מוצדק לחייב את ראש הממשלה לפעו
 יאבד למעשה את משמעותו הפוליטית. זו בדיוק היתה אחת השאלות החוקתיות החשובות

 במקרה, והיא לא נידונה כלל על־ידי בית־המשפט.

 במונחים של ההבחנה שהנהגתי למעלה, לא מדובר כאן איפוא במקרה פשוט של יישום
י  של חוק ברור במסכת עובדות, אלא במקרה מורכב למדי, שהמצב המשפטי לגביו ־ לפנ
נים כבדי־משקל ן לגביו טיעו  החלטת בית־המשפט - לא היה ברור, ואשר היה ניתן לטעו

 לשני הצדדים, הן לעניין פירוש החוק הקיים והן לעניין פירוש החוק הראוי.
ת ה כי למעשה, אין נורמה משפטי , השופט ברק אכן מתייחם לטענ י ם ח נ  בעניין פ
 המחייבת שימוש בשיקול־דעתו של ראש הממשלה להעביר את השר דרעי וסגן השר פנחסי
 מתפקידיהם. השופט ברק קובע כי שתיקת חוק־יסוד: הממשלה בעניין זה אינה מרמזת על
ת אחרות. ו בי ורמטי ת נ , אלא על כך שהםדרת הנושא הושארה למערכו לי  הסדר שלי
יות ראש הממשלה להעביר שרים , בעצם קיומן של סמכו יות, לדעתו ת אלה מצו  מערכו
1 השופט ברק ממשיך ומאמץ את דעתו של הנשיא שמגר בעניין 4 1 הם. די  וסגני שרים מתפקי
1 וקובע כי חובה על ראש הממשלה לפטר שר או סגן שר כאשר הדבר נדרש על־ 4 2 , י ע ר  ד
נה ת כן אי , וכי החלטה לא לעשו ן ת להגן על אמון הציבור בשיטת הממשל ובשלטו נ  מ

 סבירה.
 במילים אחרות, גם בפסק־דינו של השופט ברק אין בנייה מלאה של טיעון הקושר את
 חובת ראש הממשלה לפטר חברי ממשלה שסרחו במועד זה למקור משפטי מפורש. יכולה
נו של בית־המשפט בעניין זה ראוי, אולם נראה שאף ות מחלוקת בשאלה אם פסק־די  להי

 140 לרלוונטיות של ההחלטה על אי־הסרת החסינות ראו, למשל, דברי היועץ המשפטי בעניין
 פנחסי, לעיל הערה 10, בע׳ 452-450.

 141 שפ, בע׳ 457.
 142 בעניין דרעי עצמו, השופט ברק מסתפק בהסכמה לפםק־דינו של הנשיא שמגר.
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ט של ן המהווה יישום פשו נם יכולים לומר בפה מלא כי זהו פסק־די ן אי  תומכי פסק־הדי
1 4 3 י ההחלטה.  חוק שהיה קיים לפנ

ית הייצוג. הוא משיב לטענה שהועלתה,  השופט ברק מתייחס בפירוש ובפירוט לבעי
 לפיה ייצג היועץ המשפטי למעשה שני צדדים - את ראש הממשלה ואת עצמו - וכי
 מכיוון שעמדותיהם היו מנוגדות, הוא חטא בעבירת אתיקה מקצועית. תשובתו של השופט

 ברק נחרצת:

טת המדינה ייצגה לקוח אחד בלבד - את ראש הממשלה. זאת היא עשתה  ״פרקלי
.. אמת, עמדתו של היועץ המשפטי חו של היועץ המשפטי לממשלה. כו  כבאת־
ל היועץ  לממשלה שונה היתד. מעמדתו של ראש הממשלה... במצב דברים זה, ע
ת של ו את ראש הממשלה על־פי תפישתו המשפטי נ י  המשפטי לממשלה לייצג לפנ
 היועץ המשפטי לממשלה. הטעם העומד ביסוד גישה זו נעוץ בהשקפה, כי היועץ

1 4 4 ״  המשפטי הוא הפרשן המוסמך של הדין כלפי הרשות המבצעת.

ב ש ו , י עת ׳׳כך״ נ  השופט ברק מבסס עיקרון זה על פסיקתו שלו בבג״צ 73/85 סי
1 ועל מאמרו 4 6 ן י נשטי בי 1 על דו״ח ועדת אגרנט, על ספרו של פרופסור רו 4 5 , ת ס נ כ ש ה א  ר

1 והוא ממשיך: 4 7  של פרופסור זמיר.

י בית המשפט ת לפנ י נ י כללים אלה הוא שבייצגו רשות שלטו  ״הפועל היוצא משנ
ו שת י תפי פ ־ ת שהוא סבור, על ו נ ע  טוען היועץ המשפטי לממשלה את אותן ט
ת ע ד לת הרשות במסגרת הדין. על־כן אם, ל קות את פעו ת, כי הן מצדי  המשפטי
ן, הרשות בידי היועץ עלת כדי נית אינה פו  היועץ המשפטי לממשלה, הרשות השלטו
לת הרשות. למותר  המשפטי לממשלה להודיע לבית המשפט כי הוא לא יגן על פעו
 לציין כי היועץ המשפטי לממשלה ־־ ככל נושא משרה בשלטון - כפוף אף הוא לחוק

ן לביקורת שיפוטית...  ונתו
י לקוחות, ו בשמם של שנ נ י  נמצא, כי אין לומר כלל שפרקליטת המדינה טענה לפנ
ו בשמה של רשות מוסמכת אחת ויחידה - היא נ י יניהם סותרים. היא טענה לפנ י  שענ
 ראש הממשלה. אמת, דעתו של מר יצחק רבין, ראש הממשלה, הינד. שונה. היועץ

 143 אכן, השופט בדימוס ח׳ כהן, המברך על פסק־הדין, מונה את ייחודו בכך שבית־המשפט
 גזר כאן חובת אמון ההולכת הרבה מעבר למה שהיה מקובל בקרב הציבור הרחב לפני

 ההחלטה, ראו ח׳ ה׳ כהן ״כשרותם של משרתי ציבור״ משפט וממשל ב (1994) 265, 288.
 144 לעיל הערה 10, בע׳ 473.

 145 פ״ד לט>3) 152,141 (להלן: עניין סיעת כף.
 146 ראו רובינשטיין, לעיל הערה 71, בע׳ 571.

 147 זמיר ״חוקיות השלטון״, לעיל הערה 12, בע׳ 418-417. אשוב לעניין ״אילן היוחסין״ של
 קביעות אלה והתקפות של גזירת המסקנה הזאת מן האסמכתאות שהשופט ברק מביא. ראו

 להלן טקסט להערות 183-161.
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. אך לא עמדה זו היא . זאת סמכותו ו  המשפטי לממשלה הסכים להביאה לידיעתנ
1 4 8 ״ . ו נ י  שיוצגה לפנ

ין של קונוונציה מקובלת, כי סמכות הייצוג של היועץ  השופט ברק קובע איפוא, כעני
ע את ייצוגה של הרשות, אלא אף ו ת לו את הכוח לא דק למנ תנ ו  המשפטי לממשלה נ
ת על הרשות את עמדתו שלו! המבנה המשפטי כאן אינו ברור. נראה שהוא מבוסם  לכפו
,  על כך שהדין, שהיועץ מייעץ מכוחו, הוא אותו דין שהיועץ הינו הפרשן המוסמך שלו
ן להצדקתה של הרשות. גם  והינו לכן גם אותו דין שרק מכוחו היועץ המשפטי יכול לטעו
וס על־פי ע אליה כאנ י  אם היה הדין כאן ברור יותר, דומני כי התוצאה שהשופט ברק מג
 הקונוונציה אינה הכרחית ואינה רצויה. אולם כאשר הדין הוא כה עמום - המעבר הזה

 נראה עוד פחות מוצדק.

ת חזיתית בין היועץ גשו י התנ נ ת אחרת להיעלמותם של הבלמים מפ  הוכחה דרמטי
נית שהוא אמור להגן עליה ולתוצאות הקשות של היעלמות זו  המשפטי לבין רשות שלטו
ת העבודה עם סיעת  היתד! עניין ולנר, שם תקפו עותרים ציבוריים את ההסכמים של מפלג
 ש״ס. באותה פרשה היו הן היועץ המשפטי ־ כמי שנדרש לחוות את דעתו - והן שר
ע דו ם - לכאורה כמי שאמור למלא את ההסכם, אבל בעצם, כמי שהיה י  המשפטי
ל ל ן לא ברור כ י י תו לו - משיבים פורמליים בחלק מן העתירות. באותו ענ גדו  בהתנ
ת ו ג ל פ , מ ם, שכן ת ייצוג פרט לייצוגו של שר המשפטי  שהיתה ליועץ המשפטי סמכו
, בעוד היועץ המשפטי מאמץ את עמדת ראש ות. כאן י נ יות שלטו נם רשו  וראשיהן אי
 הממשלה (בכובעו כראש מפלגת העבודה) ומבקש לדחות את העתירות, סבר שר המשפטים
 כי ההסכמים פסולים, ויש לבטלם. היועץ המשפטי בן־יאיר החליט לנקוט בדרכו של היועץ
דעת ת־ ו ם חו , והציג מטעם שר המשפטי י ס ח נ ן פ י י י ובענ ע ר ן ד י י  המשפטי חריש בענ
 מפורטת, שנכתבה בשבילו על־ידי עורך־דין מכובד, ובה שר המשפטים מבקש למעשה

 לקבל את העתירה.
1 היא 4 9 ם.  אין ספק שהפרשה העכירה את היחסים בין היועץ המשפטי לבין שר המשפטי
 יצרה עימות מובנה בין תפיסותיהם את המצב המשפטי הקיים. התקשורת נחלקה לפי
 עמדותיה לגופה של העתירה. מתנגדי ההסכם ראו בשר המשפטים את אביר שלטון־החוק,
 וביועץ המשפטי ־ את מי שמפקיר אותו. מכיוון שגם תוצאת העתירה ־ הכרעה על חודו

 148 לעיל הערה 10, בעי 473.
 149 ראו הרמזים לתוצאות של עובדה זו בדיווחים על הצעת־החוק למינויו של יועץ משפטי
 נפרד לכנסת. למעשה נקט שר המשפטים עמדה רשמית המתנגדת לחקיקה. בדיון בקריאה
 הטרומית, ב־12.10.94, שר המשפטים ליבאי אומר שיש לטפל בסוגיה על־סמך עקרונות
 מוסדיים, ולא על־םמך הערכה של תפקוד של יועץ משפטי זה או אחר. הוא מוסיף כי
 לאחרונה יש לו ספקות לגבי המוסד, אולם הוא מציג את העמדה הקלסית של המשרד ־
 התנגדות לחקיקה המחלישה את היועץ המשפטי לממשלה. גדעון אלון אומר בדיווחו כי
 ליבאי לא יתייצב לדיון בוועדת הכנסת לבירור נוסף של העמדות, וכי צופים שלא
ל  יתנגד להעברת החוק בשל ״היחסים המתוחים״ בינו לבין בן־יאיר; ראו אלון, לעי

 הערה 7.
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נים במפורש שעמדת שר י ל לא לפסול את ההסכמים, כאשר שופטי המיעוט מצי  של קו
ת כלפי ו נ  המשפטים מקובלת עליהם - היתה שנויה במחלוקת, יצרה הפרשה גל של טע

 היועץ המשפטי לממשלה ותפיסתו את האינטרס הציבורי.
ל לקרות כאשר מחסומי זכות העמידה נפרצים, כאשר  פרשה זו מדגימה את העלו
ם, וכאשר היועץ י ־דעות משפטי לוקי ים מוצגים בבית־המשפט כחי  חילוקי-דעות פוליטי
קת ת חד־משמעית, היכולה להיות שנויה במחלו ט בעמדה משפטי קו  המשפטי נדרש לנ
דים שונים ליטית חריפה, הן בתפקידו כיועץ והן בתפקידו כמייצג. כאשר ממלאי תפקי  פו
נות לגבי נושא מסוים, ושניהם מהווים ות שו סות משפטי  ברשות מאמצים לעצמם תפי
 משיבים החייבים להיות מיוצגים לפני בית־המשפט, עלול היועץ המשפטי למצוא את עצמו
ם י ד  במצב קשה. ברגע שמתקבלת האפשרות שמשיבים שונים, שכולם ממלאי תפקי
ת שונה, היועץ המשפטי לממשלה - ן המרכזיות, ינקטו עמדה משפטי  ברשויות השלטו
ת ח ת א ת כמעט. אפשרו ־אפשרי י דילמה בלתי מד לפנ יצג את שניהם ־ עו יב לי  החי
י בית־המשפט (בין על־ידי אדם אחד יצג שתי עמדות שונות לפנ ו היא לי י  העומדת לפנ
 ובין ־ עדיף ־ על־ידי שני אנשים, היכולים להיות שניהם אנשי פרקליטות, או שניהם
 חיצוניים, או אחד כזה ואחד כזה). אפשרות אחרת היא לבחור בעמדה אחת, ולומר בכך
יות , עמדתו של משיב אחר באותה פרשה אינה מוצדקת משפטית. שתי האפשרו  שלדעתו

 בעייתיות ביותר, בלשון המעטה.

ם בלי ים המקו ת החוקתי ו נ ע על המקורות של העקרו  בהמשך אטען שקשה להצבי
. אולם ין פנחםי ין דרעי והשופט ברק מדבר עליהם בעני  שהשופט מצא מדבר עליהם בעני
, ומופיעים גם אצל ו נות אלה אכן מקובלים בחשיבה הציבורית שלנ  חשוב לציין כי עקרו

1 5 0 . י  משפטנים בכירים למד
ת נוונציות החדשות האלה נעשות, בעיקר לנוכח החיזוק שקיבלו בפסיקה, לבעלו  הקו
ם ת ממתחי ן נוסף של התחמקו ו נ ג ת יותר בהתחשב במנ ת קשו ו י אל צי טנ ו  תוצאות פ
 מובנים שנחלש: ההנחה של היעדר ביקורת שיפוטית על חקיקה ראשית של הכנסת. תהיה
פה 1 אין ספק שהם פותחים תקו 5 1 , ם  אשר תהיה הבנת מעמדם של חוקי־היםוד החדשי

 150 נראה כי המקור הראשוני לקונוונציות החדשות הוא מאמרו של זמיר ״חוקיות השלטון״,
 לעיל הערה 12. אולם הניסוחים האלה נקלטו. כך, למשל, מבקרת־המדינה בן־פורת
 מצוטטת כאומרת שפרשנותו של היועץ המשפטי לחוק העתיקות, תשל״ח-1978, ס״ח 76,
 לפיה עצמות אדם אינן עתיקות, אינה מתחייבת מלשון החוק ואינה רצויה. אולם מכיוון
 שפרשנותו מחייבת את הממשלה פנימה, אין מנוס מלשנות את החוק, ראו ״בךפורת:
 פרשנות בךיאיר לפיה עצמות אדם אינן ׳עתיקות׳ מונעת חקר האדם״ הארץ 13.7.95.
 מבקרת־המדינה חוזרת על קביעה זו גם בדו״ח השנתי, ראו מבקר המדינה דו״ח שנתי 45
 (1995) 637. גם יושב־ראש הכנסת, וייס, מקבל את העיקרון כמקובל כאשר הוא מסביר
 מדוע אינו משביע את ארד לחברת כנסת במקום רבץ. ראו לעיל הערה 131. לתיאור דומה

 של המצב ראו גם נגבי, לעיל הערה 15, בע׳ 111, ווינרוט, לעיל הערה 14, בע׳ 54.
 151 חוק־יסוד: כבוד האדם וחירותו וחוק־יסוד: חופש העיסוק, ס״ח תשנ״ב 114 (להלן: חוק־

 יסוד: חופש העיסוק).
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ת האינטרס 1 הכנסת תידרש עכשיו לבדוק לא רק אם החוק שהיא מעבירה מקדם א 5 2 .  חדשה
גנות בחוקי־היסוד ע בזכויות המו ג , אלא גם - כאשר הוא פו  הציבורי והמפלגתי־הפוליטי
ת ונים כאלה היו שנים רבו  החדשים - אם הוא עומד בתנאים של פסקת ההגבלה. די
יח שהכנסת ו ובעולם. סביר להנ ות, אצלנ נ ועדות שו  בבתי־מחוקקים, בבתי־משפט ובו
ת בייעוץ משפטי כאשר תבוא לערוך בדיקה כזאת. ייעוץ כזה חינו חשוב, נ י י נ  תהיה מעו
לת החקיקה שלה. לפי  שכן יש לתת לכנסת מידע מלא ככל האפשר על המשמעות של פעו
יתכן שחובה זו  המצב הקיים, ייעוץ זה צריך להינתן על־ידי היועץ המשפטי לממשלה. י
ת ביותר, והרוב הגדול של  הינה רמז לימים עברו, בהם היו הצעות־חוק ״פרטיות״ מעטו
כי די הממשלה. בדרך הטבע, ליווה היועץ המשפטי את הלי ק הוגשו על־י  הצעות־החו
ת בקצב תי ו יה משמע כרת עלי י נות נ ת אלה, אולם בשנים האחרו  החקיקה של הצעו
ות, כמו גם במספר ההצעות האלה הנהפכות לחוקים. מלאכת הייעוץ  הצעות־החוק הפרטי
הפכת על־כן לייעוץ להליכים שמתנהלים כולם בכנסת, ולא רק לסיום הליכי  לחקיקה נ

 חקיקה במשרדי ממשלה וליווים בכנסת ובוועדותיה.
 יש הסבורים שגם לגבי הכנסת, חוות־דעתו של היועץ המשפטי לממשלה מחייבת כל
1 עד כה היה קל לסייג זאת לפחות לגבי חקיקה. הלוא 5 3 .  עוד לא פסק בית־המשפט אחרת
 הכנסת אמורה לקבוע את החוק, לא לפעול במסגרתו. חוקי־היסוד, לפחות אחרי שיתקבלו
1 עשויים להפוך 5 4 , ת י ט ו פ  על־ידי גוף היכול להגביל את הכנסת עצמה ויקבעו ביקורת שי
ינים שהינם, לפחות, חצי־משפטיים וחצי־  גם את ההגבלות על כוח החקיקה הראשית לעני
ת ו קק באמצע ע מלחו מנ כל היועץ המשפטי לחייב את הכנסת להי ו ים. האם י טי לי  פו

 חוות־דעת הקובעת שחוק מוצע מסוים אינו עומד בהוראות של פסקת ההגבלה?
 אבל שאלה זו נעשית קשה יותר כאשר מצרפים לתמונה את סמכות הייצוג. לפי הצעת
קת ות לבית־המשפט לחוקה לבדי י 1 יוכל היועץ המשפטי להגיש פנ 5 5 , קה  חוק־יסוד: החקי
ן ים בין הכנסת לבי נ  חוקתיותם של חוקים. האם ניתן להעלות על הדעת יחסי עבודה תקי

 152 אני נמנית עם אלה הסבורים שיש להתייחס בזהירות רבה לשינויים המונהגים בחוקי־
 יסוד אלה, כל עוד לא הושלם המהלך החקיקתי של החוקה, וכל עוד היא לא התקבלה
 באופן חגיגי ומיוחס, ותוך קביעה מדויקת של מנגנוני שינוי וביקורת. במילים אחרות,
 איני בטוחה כלל שחוקי־היסוד החדשים, כפי שהתקבלו, מקנים סמכות של ביקורת
 שיפוטית מניה וביה, וכי ראוי לתת להם משמעות זו. אולם גם לפי גישה זו, ואולי דווקא
 לפיה, ראוי שיתחיל מאמץ חינוכי ומשפטי למתן פשר ראוי לסוג הבקרה המתבקש על־פי
 פסקת ההגבלה, הקבועה בסעיף 8 לחוק־יסוד: כבוד האדם וחירותו ובסעיף 4 לחוק־יםוד:
 חופש העיסוק. אם יתברר כי סוג הבקרה המתבקש אינו ראוי, אולי יביא הדבר לידי

 שיפורי ניסוח ותפיסה בשלב הסופי של חוקה שתתקבל.
 153 ראו, למשל, עמדתו של יושב־ראש הכנסת וייס, לעיל הערה 131.

 154 בית־המשפט העליון פסק כבר כי שלב זה הגיע: ראו פסק־הדין העקרוני בעניין התיקון
חד בע״מ נ׳ מגדל כפר שיתופי (טרם  לחוק גל ־ ע״א 6821/93 בנק המזרחי המאו

 פורסם).
 155 ה״ח תשנ״ב 149.
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י המחוקקים את תפיסתם  נציגי היועץ המשפטי כאשר, מצד אחד, הם יהיו אלה שיציגו לפנ
ת לבית־המשפט ו  לגבי המשמעות של פסקת ההגבלה, ומצד אחר, הם יהיו אלה שיוכלו לפנ

 אם תחליט הכנסת, לאחר שיקול־דעת, לחוקק את החוק בכל זאת?
 לסיכום: נראה כי שורה של תהליכים משולבים משנה עתה את האיזון העדין שגובש
דים מורכבים, לבין ת ומקצועית, בעלת תפקי  בעבר בין היועץ המשפטי כרשות עצמאי
יע להן  השירות המשפטי הציבורי, שהיועץ עומד בראשו, ואשר מלווה את הרשויות ומסי
רות ובע ממקו נ . השאלות שאעבור אליהן עתה הן אם השינוי הזה אכן הכרחי ו  בתפקידן

 משפטיים מקובלים, ואם השינוי הזה רצוי.

 ב. האם ההתפתחויות מתארות את המצב המשפטי או מתחייבות ממנו?

ן דרעי) עולות התיזות י י  מן ההתבטאויות של השופטים ברק (בעניין פנחםי) ומצא(בענ
 הבאות:

 (1) היועץ המשפטי חינו הפרשן המוסמך של החוק כלפי הממשל.
 (2) חוות־הדעת של היועץ המשפטי מחייבות את הממשל.

סתו שלו את המצב יצג רשות, הוא עושה זאת לפי תפי  (3) כאשר היועץ המשפטי מי
ת, היא קי ־חו בעת שהתנהגות הרשות חינה בלתי  המשפטי. אף כאשר תפיסה זו קו

 מוצגת בבית־המשפט כייצוגה של הרשות.
ות י , אף אופן ההפעלה של סמכו יות היועץ המשפטי באכיפת החוק הפלילי  (4< כמו סמכו

 הייעוץ והייצוג של היועץ המשפטי כפוף לביקורת שיפוטית.
ים, זות אלה כשיקוף של המצב המשפטי הקי  יתרה מזו, שני השופטים מציגים תי
 וכאמור, תיאורים כאלה מצויים גם בכתבי חוקרים אחדים ומקובלים בקהילייה המשפטית.
ות החדשים אינם דזגלייע, אולם בפסקה זו אטען גם שאין הם נ  בהמשך אטען שהעקרו
, אלא  משקפים את המצב המשפטי הקיים. לכן אטען שאין צורך לשנות את המצב המשפטי
ות נ י מקווה להסב תשומת־לב לתופעה של ״יצירת״ עקרו  רק להבהירו. חשוב יותר, אנ
י עוסקת בו במאמר  משפטיים בצורה לא־זהירה, שסכנתה רחבה יותר מאשר ההקשר שאנ

 זה.

 הייתי מוותרת על החיפוש ההיסטורי אחר שורשי ההלכות שקובעים השופטים בתנאים
 רגילים, שכן, תפיסת תפקידו של היועץ המשפטי אינה קבועה בחוק, ולכן ממילא, אף אם
ך , שינוי כזה הוא עניין של הסכמה והכרזה על הדין, תו  יש צורך בשינוי המצב המשפטי
, ולא של הליכי חקיקה ראשית או חקיקת־משנה. קות ושל טעמן  כדי הבהרה של פרקטי
ת הרבה יותר פעה כללי כנס לעומקם של דברים מפגי שפרשה זו מדגימה תו  בחרתי להי
י ן נזיל ביותר. אנ י י ו נעשה בתקופה האחרונה ענ  וחשובה מאוד: זיהוי המשפט בשיטתנ

 חוששת שהדבר מאיים על עיקרים מרכזיים מאוד של ייחוד המקצועיות המשפטית.
1 5 6 . ת טי ו פ ניים לגבי מידת היצירתיות השי  ראינו למעלה את היתרונות של עמדת־הבי
ים מקצועיים הוא בכך שהם יודעים לזהות היטב את החוק הקיים ולומר  כוחם של משפטנ

 156 ראו לעיל, טקסט להערות 21-16.
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1 אחד ממאפייניו של החוק הקיים הוא שיש לו בסיס מוסכם רחב. כמיישמי 5 7 . תו  מהי משמעו
ם עם סדר־יום טיקאי לי ע ניטרליים, ולא כפו ־מקצו ם כאנשי ם נתפסי י  החוקים, משפטנ
 נורמטיבי משלהם. ככל שמשפטנים חורגים יותר מתחום זה אל מחוזות ההסדרים הראויים,
דם תם שנויה יותר במחלוקת וכן קל יותר לטעון שהם חורגים מתפקי לו ת פעי  כן נעשי
נו חורג מן ן זהיר, שאי י , זיהוי המשפט הקיים חייב להיות עני  ומכשירותם המיוחדת. לכן
ת  הקונסנסוס הרחב הזה. כאשר קיים טקסט חוקי, יש לתת לו בדרך־כלל פירוש התואם א
ק לרשות סמכות מסוימת, יש לכבד את האופן שהיא י ו הרגיל. כאשר החוק מענ  מובנ
ת רמו ו ות ברורות ובוטות מנ  מפעילה בו את סמכותה, ולהתערב רק במקרים של סטי
ות לזיהוי. כאשר שאלה שנויה במחלוקת, יש להעדיף בדרך־כלל הכרעה יתנ נ ת ו  מוסכמו
ת - מקל ו נ כו נ ת לגבי בית־המשפט ו ו נ כו די הרשויות הפוליטיות. אמירות אלה נ  על־י

 וחומר - לגבי היועץ המשפטי לממשלה, שאינו מתפקד ואינו צריך לתפקד כבית־משפט.

ן ־די  לזהירות ביצירתיות שיפוטית יש השלכות מיוחדות על דרך הכתיבה של פסקי
ן צריכים להצטמצם, במידת האפשר, להכרעת  ועל דרך הלמידה מתקדימים. פםקי־די
י בית־המשפט. למידה מתקדימים יש לעשות בזהירות רבה, תוך כדי  הסוגיה העולה לפנ
ת  הקפדה על ההבחנה בין טעם הפסק לבין אמרות־אגב, בין ההלכה שנפסקה לבין דעו
, ן  מיעוט. כוחו של התקדים אינו נובע מזה ששופטים בחרו להכליל עניין מסוים בפסק־די
ת תיתן  ולא במאמר מלומד; כוחו של התקדים בא לו מכך שאיננו רוצים שמערכת משפטי
וכרע כרע כבר מקרה בעבר, ראוי שמקרה זהה לו י ל שונה למקרים דומים. אם הו פו  טי
 באופן דומה, אלא אם־כן יש טעמים כבדי־משקל לסטות מן הפסיקה הזאת. אולם המקרה
 שהוכרע הוא המקרה שעלה, על עובדותיו המיוחדות, ולא הסוגיה בכללותה שבית־המשפט
 בחר לדון בה. העמדה זו של הגיונה של הלכת התקדים המחייב מבהירה כי לאמרותיאגב
נים שבמבחן של י שאנו מאמי  לא צריך להיות כל ערך תקדימי.158 לתקדים יש כוח מפנ

 157 ראו א׳ לבונטין ״על דין ודברים אחרים״ משפטים ט (תשל״ט) 175.
 158 לאמרות־אגב צריך להיות משקל פחות בהרבה מאשר לדברי־כנםת. האחרונים נותנים
 לפחות ביטוי מסוים לכוונה המוצהרת של מחוקקים מסוימים. כוונה כזאת אינה קובעת
 את פירוש החוק, מטעמים רבים ומגוונים, אולם היא נתון רלוונטי לקביעה של ״כוונת
 המחוקק״. ניתן ללמוד מהם, למשל, אם היה עניין מסוים לפגי המחוקק כאשר חוקק את
 החוק. אם יש לנו ראיה לכך, יהיה קשה ביותר להצדיק קביעה כי שתיקת החוק מצביעה
 על חוסר מחשבה של המחוקק. התמודדות עם טענה מסוימת ודחייתה בדיון בכנסת יכולה
 להצביע על פירוש ראוי לחוק שהתקבל, שכן החוק הוא ניסיון של המחוקקים לקבוע,
 במודע, נורמות כלליות שיחולו מכאן ולהבא. לעומת זאת, יצירת חוק בדרך של תקדים
 אינה קשורה לכוונת השופט לגבי הנורמה הכללית, אלא להכרעה שהוא נתן במקרה
 הקונקרטי. עניינים שאינם קשורים להכרעה זאת ואינם נדרשים על־ידה אינם בעלי
 מעמד שונה מאשר אמירות של מלומדים בכתביהם המשפטיים. ראוי ששופטים יבחינו
 היטב בין שתי צורות ההתבטאות, ולא יכתבו פםקי־דין שעיקרם אמרות־אגב. להערה
 בכיוון זה ראו, למשל, ש״ז פלד ״דעת־רוב, דעת־מיעוט - מושא ודרכי גיבוש - סעיף
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ימת במקרה ע לתוצאה מסו י טל על עצמו בית־המשפט את האחריות להג  אמת, כאשר נ
פט גיע שו , י ך כדי התלבטות במתחים שבין המקרה הקשה לבין החוק הכללי , תו  קונקרטי
נקרטי בזהירות: יש  טוב, בדרך־כלל, לתוצאה נכונה. לכן יש להרחיב מן המקרה הקו
 להרחיב רק עד לאותה מידה שכוחו של התקדים אכן נושא בה את ההרחבה. אין להכריע
יב ל להנ עלו ת ו עי נה מקצו י שהדבר מטעה מבחי  במקרה חדש על־סמך אמרת״אגב, מפנ
ו סכסוך י י שבית־המשפט יוצר אז את הרושם שלפנ ת בלתי־רצויות. מטעה - מפנ  תוצאו
י נ ות - מפ י ל להניב תוצאות לא־רצו  שכבר הוכרע, ולא סכסוך שלא הוכרע עדיין. עלו
קורתית בי ת ו י נ י י נ ם חשובים מוכרעים על־םמך אמירות שלא עברו בחינה ע י נ י י  שענ
 מדוקדקת: כשנאמרו כאמרות־אגב, היו עניינים מרכזיים יותר, בטעם הפסק, לעסוק בהם.
 במקרים רבים אין התייחסות של שופטים אחרים לאמרות כאלה, ולכן לא ברור אם מדובר
ם ע , כשאמרת־האגב של פ ו  בעמדת יחיד או בעמדה המשותפת לשופטים כולם. עכשי
, כאשר ו ת טעם הפסק, היא נעשית פתאום גם ״עיקרון מקובל מימים ימימה״. עכשי  נעשי

 התיזה יכולה להיראות כטעם פסק, היא עצמה נעשית מקור משפטי.

גע במקורות המשפט בכללו, ולא רק לאופן ההתפתחות של התיזות ו  מכיוון שהדבר נ
, יש למודעות לתהליכים כאלה חשיבות  בדבר סמכויות הייעוץ והייצוג של היועץ המשפטי
 גדולה. ייתכן שאמירות כאלה של שופטים ומלומדים, אף אם אינן מבוססות על מקורות
ת פרקטיקות נוהגות, ופרקטיקות אלה - ולא ההלכות - הן  משפטיים מחייבים, משקפו
נו של השופט מצא  הבסיס לקביעה בדבר סמכויות היועץ המשפטי. אולם אין ספק כי טיעו
 מתבסס על הקביעה כי חוות״הדעת של היועץ המשפטי מחייבות, ורק על רקע זה מוצדקות
י על לפי כלל זה. ראוי איפוא לבדוק, לפנ נזיפתו בראש הממשלה על שאינו פו  פליאתו ו

ן שלהן.  שניגש להערכת התיזות האלה על סמכויות הייעוץ והייצוג, את אילךהיוחסי
 בשנת 1993 יצא לאור ספר קלינגהופר על המשפט הציבורי. בספר הוכלל פרק מיוחד
, הכולל הדפסה מחדש של דו״ח ועדת אגרנט, מאמר בנושא זד.  על מוסד היועץ המשפטי
 של פרופסור זמיר וראיון עם פרופסור קלינגהופר עצמו. בפתחו של הפרק, פרופסור זמיר

 אומר כך:

.. עמדה פושרת בשאלת ט נוקטת. ות־הדעת של ועדת אגרנ ן לציין כי חו י י  ״מענ
ת שמחוץ ו ות־הדעת של היועץ המשפטי לממשלה בשאלות משפטי  התוקף של חו
. לגבי שאלות אלה אמרה הוועדה כי ׳בדרך כלל׳ תתיחס הממשלה  לתחום הפלילי
ת ת המשקפת את החוק הקיים. עם זאת, רשאי ע כאל חוות ד  אל חוות הדעת ׳
ג במקרה הו ה לנ ט כיצד עלי  הממשלה, תוך צאתה מן ההנחה האמורה, להחלי
נה ברורה , אי ת הדברים, בהקשר בו נאמרו  המסויים, לפי שיקול דעתה.׳ משמעו
יות ן זה בין הממשלה לבין יתר הרשו י י  לגמרי. משום־מה גם הבחינה הוועדה לענ
 המינהליות... מכל מקום, בעניין זה חלה התפתחות, למעשה ולהלכה. מצד המעשה,
י  חוות־הדעת של היועץ המשפטי לממשלה רכשו לעצמן מעמד מחייב, לא רק כלפ

ט טו (תש״ן< 31, פ ש  80 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ״ד-1984״ עיוני מ
.50-49 
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יתנה להן לאחרונה הכרה, יות המינהל, אלא גם כלפי הממשלה. ומצד ההלכה נ  רשו
י ה לשנ ת תוקף מחייב.״ [פרופסור זמיר מפנ  גם על־ידי בית־המשפט העליון, כבעלו
1 ולדבריו של השופט ברק " ה ל ש מ מ ש ה א ת בבג״צ 1635/90 ז׳רז׳בםקי נ׳ ר מו  מקו

1 6 0 [ . ׳ ין סיעת כך - ר׳ ג  בעני

 תיאורו של פרופסור זמיר את עמדת ועדת אגרנט, שהיא המסמך המקיף ביותר בנושא
נו כבר כי 1 ראי 6 1 . ק י ו מד ו ומעמדו של היועץ המשפטי ויחסו לממשלה, זהיר ו ותי י  סמכו
י  למעשה, אכן התפתחה רטוריקה של חיוב של חוות־הדעת של היועץ המשפטי גם כלפ
ט דחתה עמדה זו רנ  הממשלה. אולם פרופסור זמיר מזכיר בדברי ההקדמה כי ועדת אג
יות  במפורש. ראוי להזכיר שדו״ח ועדת אגרגט גם הדגיש שחיוב, אם הוא קיים כלפי רשו

 מינהליות, חל רק לגבי שאלות משפטיות, ולא לגבי שאלות אחרות.
ות־דעת של היועץ המשפטי ונציה החדשה, לפיה חו ו נ  אולם, האומנם קיבלה הקו
ת 1 נידונה השאלה של סמכו 6 2 ך עת כ ן סי י יבות את הממשלה, חיזוק הלכתי? בעני  מחי
די סיעת יחיד. בית־ ן על־י נה איסור על הגשה של הצעת אי־אמו ו ע בתקנ  הכנסת לקבו
סת, ות הכנ ו צריך להי נותי ן ושל עקרו ו  המשפט דן בטענה שהפרשן המוסמך של התקנ
 ודוחה אותה. אגב הקביעה (הנכונה) שבית־המשפט חייב להיראות כפרשן המוסמך האחרון
 של החוק, השופט ברק מציין, אגב אורחא, כי לעיתים יש בהוראות של גוף מסוים הפקדת
ונר מסוים. להדגמת מצב כזה, הוא  סמכות של פירוש החוק לגבי אותו גוף בידי פונקצי
י סבורה נ  מביא את הקביעה שהיועץ המשפטי הוא הפרשן המוסמך של החוק פנימה. אי
בסקי ׳ רז ׳ ן ז י י עת הלכה. האזכורים בענ  שניתן להסתמך על אמרת־אגב כזאת לצורך קבי

1 6 3 ותר.  אינם חזקים י

 159 פ״ד מה>1< 749 (להלן: עניין דרז׳בסקי).
 160 י׳ זמיר ״הערת העורך״ ספר קלינגהופר על המשפט הציבורי (י׳ זמיר עורך, תשנ״ג)

.420-419 
 161 לא תמיד הדברים מפורשים על־ידו באותה צורה. מדבריו של פרופסור זמיר, במאמרו
 ״חוקיות השלטון״, יכול להשתמע שדו״ח אגרנט קובע את העיקרון שחוות־דעתו של
 היועץ המשפטי מחייבות את הממשלה, ראו זמיר ״חוקיות השלטון״, לעיל הערה 12, בע׳
 417. אולי זו הסיבה לכך שהשופט ברק מביא את ועדת אגרנט כתומכת בעמדתו בעניין

 פנחסי.
 162 לעיל הערה 145, בע׳ 152,

ל הערה 159, בע׳ 800. השופט אלון קובע שם שאין לפגות לבג״צ בעתירות נגד  163 לעי
 הסכמים פוליטיים לפני מיצוי פנייה אל היועץ המשפטי לממשלה. כרקע לקביעה זו,
 השופט אלון מפרש את העובדה כי בשיטה הישראלית, היועץ המשפטי הוא זה המופקד על
 ייעוץ לשלטון ועל הקפדה שיפעל כדין. במסגרת זו, השופט אלון קובע כי ״במבנה
 משטרנו מסור תפקיד זה בידי היועץ המשפטי לממשלה, אשר הנחיותיו והחלטותיו
 מחייבות את הרשות המבצעת, והן נתונות לביקורת בית־משפט זה.״ שם, שם. הוא מפנה
ן סיעת כך ולספרו של ז׳ סגל דמוקרטיה ישראלית - עיקרים חוקתיים במשטר י י  לענ
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עה כי ת שפרופסור זמיר מביא בספר קליבגהופר להצדקת הקבי  לכן, האסמכתאו
כולות נן י ) אי ז׳בםקי ו ׳ ן ז י נן אופרטיביות (בעניין סיעת כך ובעני ת ועדת אגרנט אי ו  מסקנ
טל השינוי. כזכור, השופט ברק תומך בעניין פנחםי את הקונוונציה של היועץ  לשאת את נ
עת כך: ן סי י י  המשפטי כפרשן המוסמך של החוק בשלושה מקורות נוספים לדבריו בענ
ן י י ן ומאמרו של פרופסור זמיר בענ י ט, ספדו של פרופסור רובינשטי עדת אגרנ  דו״ח ו

יות אלה חזקות יותר?  חוקיות השלטון. האם הפנ
 תחילה, לגבי מהות המקורות. ועדת אגרנט הינה ועדה ציבורית־מקצועית, שהממשלה
ת אלה. ו  קיבלה את מסקנותיה. חשוב יותר אולי שהקהילייה המשפטית כולה קיבלה מסקנ
 השאלה באיזו מידה קביעות של ועדה כזו הינן מקור משפטי מחייב אינה פשוטה. דומה כי
 פורמלית, התשובה הינד. שלילית. דו״ח ועדה, מכובדת ככל שתהיה, וגם אימוץ מסקנותיה
 על־ידי הממשלה אינם הופכים את החומר למקור משפטי מחייב. אולם אין ספק שיש לחומר
ת ו י מוכנה לקבל כי למסקנ נוונציות והצדקתן. אנ  כזה השפעה גדולה בדרך של יצירת קו
ת על־ידי הפרקטיקה והאסמכתאות, יש תוקף  של דו״ח ועדת אגרנט, במידה שהן נתמכו
 ניכר. ספרי מלומדים ומאמרים בכתבי־עת הינם, במקרה הטוב, מקורות משניים. כוחם הוא
ים ניסוח - שנתפם כמאיר־ ם אותנו למקורות ראשוניים. ייתכן שהם נותנ י  בכך שהם מפנ
 עיניים, ולכן מועיל - של הלכות שנקבעו במקומות אחרים. ייתכן שהם נותנים גיבוש של
כנס כאן לשאלה י רוצה להי נ יבות מכוח היותן פרקטיקות. אי ת מחי ת שנעשו קו  פרקטי
 המרתקת של כוחו של המנהג ליצור נורמות מחייבות במשפט הציבורי, אולם צריך להיות
ים גבל ביותר. לאחר דברי אזהרה כללי  ברור שהתוקף המחייב של מקורות כאלה הינו מו
כל לבדוק אם המקורות האלה ־ בדרגת החיוב המוגבלת שלהם - אכן תומכים ו  אלה, נ
 בקונוונציה לפיה היועץ המשפטי הינו הפרשן המוסמך של החוק כלפי הממשלה, וכי מכך
ו שהוא חייב) להשמיע בבית־המשפט א ) ו בע שחוות־דעתו מחייבות אותה, וכי מותר ל ו  נ

 את תפיסתו הוא לגבי המצב המשפטי.

 ראינו כבר את קביעותיה של ועדת אגרנט ־־ האסמכתא הראשונה של השופט ברק -
דת החיוב  בנושא. כאמור, אין הן מתייחסות כלל לסמכות הייצוג ולקשר שבינה לבין מי

 מדינת ישראל >תשמ״ח<. קביעתו של השופט אלון לוקה בשתיים: היא אמרת־אגב, והיא
 חלק מדעת יחיד. השופט ברק מתייחס בפסק־הדין לקביעתו זו של השופט אלון, דוחה
 אותה במפורש ומסביר מדוע יש לאפשר, לדעתו, לעותר ציבורי פנייה ישירה לבית־
 המשפט בלי הסינון של היועץ המשפטי לממשלה, שם, בעי 864-863. במהלך טענה זו
 הוא קובע שתיים: ראשית, אם צדדים להסכם פוליטי הם רשויות שלטוניות, ״ראוי הוא כי
 יישמע קולו של היועץ המשפטי לממשלה וחוות־דעתו תחייב את רשויות השלטון.״ שנית,
 אם תהיה עתירה ישירה, ״אנו מצדנו נזמין בוודאי את היועץ המשפטי לממשלה לשמוע את
 עצתו הטובה, כממונה על אינטרס הציבור ולעתים אף כמי שמייצג לפנינו את רשויות
 השלטון.״ שם, בעי 864. לטעמי, אם היועץ המשפטי מייצג את הרשויות, אין הוא זקוק
 להזמנה מיוחדת, ואם אינו מייצג אותן, היה מוטב להניח לו, ולא לחייב אותו להיכנס
 למצבים טעונים. אולם, מכל מקום, ברור שאמירות אלה אינן יכולות להיות אסמכתאות

 לכך ששאלות אלה הוכרעו בפסק־הדין.
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 של היועץ המשפטי כלפי הרשויות עצמן. בנושא החיוב כלפי הממשלה ־ עולה מדו״ח
1 6 4  ועדת אגרנט דווקא ההשתמעות ההפוכה.

 פרופסור רובינשטיין, האסמכתא השנייה, קובע כך:

ד עמו ם קבעה גם, שחוות הדעת של היועץ המשפטי מהוות את ׳ י  ״ועדת המשפטנ
ם  האש׳ של רשויות השלטון בשאלות של חוק, ועליהן לנהוג על פי הנחיותיו; אמנ
, אך בכך היא  לממשלה יש האפשרות שלא לקבל את דעתו של היועץ המשפטי
 חושפת עצמה לחלוטין בפני ביקורת בג״צ, שלא יהסס להתערב במקרה כזה לצורך

1 6 5 ״ . ן  אכיפת שלטון החוק וחוקיות השלטו

ן ת לבי ו נהלי יות מי , שאינו מתייחס ישירות להבחנה בין רשו ן י  פרופסור רובינשטי
ת כ ל ט התירה לממשלה לא ל רנ פוא במפורש כי ועדת אג  הממשלה עצמה, מזכיר אי
1 עמדתו בנושא זה הינד. עמומה, שכן, הוא 6 6 . ה ת המלצת היועץ המשפטי לממשל  בעקבו
ד, כמובן. ימת תמי , שקי  מדבר על ״אפשרות״ לא לקבל את עמדתו של היועץ המשפטי
 משתמע מדבריו כי התגובה הצפויה של בית־המשפט הינד. ברורה - לחייב את הממשלה,

 וכי ידיעה זו הופכת את ה״אפשרות״ לבלתי־סבירה או אף לבלתי־מותרת.
 אולם, אם מדובר כאן בפירוש ההמלצות של ועדת אגרנט עצמה, ראוי להזכיר כי אלה
ו על רקע מציאות משפטית שונה לחלוטין: זו היתד. עדיין התקופה של מקום עמידה תנ י  נ
גבל, לא היתד. כל דרך אפקטיבית לאכוף על היועץ המשפטי העמדה לדין, ולא היתד.  מו
ה לגבי אי־חוקיותה. במילים  דרך פשוטה לעתור נגד פעולה של הממשלה אך בשל טענ
עתה כי  אחרות, במציאות המשפטית בה פעלה ועדת אגרנט, היתד. המשמעות של קבי
 חוות־דעת של היועץ המשפטי אינן מחייבות את הממשלה שונה. פרופסור רובינשטיין אינו
 דן בשאלה איך ניתן לקרוא את דו״ח ועדת אגרנט היום, ולכן נראה שהקטע המצוטט אינו
 תומך, ישירות, בקונוונציות ה״חדשות״. ראוי לשים־לב כי בהמשך אותו פרק, בקטע אליו
ה השופט ברק, פרופסור רובינשטיין אכן מאמץ את ניתוחו של פרופסור זמיר  לא מפנ
ג יצו ע מי מנ 1 ואת הקשר בין הקביעה כי ההנחיות מחייבות לבין ההיתר להי 6 7 , ו ר מ א מ  ב
וספת,  במקרים מתאימים. אולם פרופסור רובינשטיין אינו מוסיף לאימוץ זה אסמכתא נ

ות ישירות למאמרו של פרופסור זמיר עצמו. נו לפנ  ולכן עלי

1 מאמר זה, 6 8 . ר מי  האסמכתא השלישית של השופט ברק היא מאמרו של פרופסור ז
וני־הדרך , הוא ללא ספק אחד מצי  שפורסם עוד בשעה שהיה פרופסור זמיר יועץ משפטי

 164 למסקנות ועדת אגרנט ראו לעיל, טקסט להערות 94-91.
 165 רובינשטיין, לעיל הערה 71, בע׳ 572.

 166 ייתכן שההבדל בין ״רשויות השלטון״ במשפט הראשון וה״ממשלה״ במשפט השני מתייחס
 להבחנה זו. אם לא נאמר כך, תהיה סתירה לכאורה בין ההשתמעות של חיוב במשפט

 הראשון וקביעת ההיתר (המסויג) במשפט השני.
 167 זמיר ״חוקיות השלטון״, לעיל הערה 12«

 168 שם, שם.
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. פרופסור זמיר נוונציות ה״חדשות״ לגבי היועץ המשפטי  החשובים בהתפתחותן של הקו
 מבחין שם בין היועץ המשפטי לממשלה לבין יועץ משפטי ״סתם״. האחרון חייב לתת ייעוץ
ן, בעוד היועץ המשפטי לממשלה אחראי גם לכך שיישמר העיקרון של חוקיות הממשל.  נכו
, מצד אחד, הוא צריך לסייע לממשלה לקדם את מטרותיה החוקיות, אולם מצד אחר,  לכן
 האחריות לכך שהממשלה לא תסטה מן החוק ותשמור, בעצמה, על הוראותיו ורוחו, מוטלת
ת ד ניסיון להגביל א ג  עליו. פרופסור זמיר מציין כי בדרך הטבע, שלטון עשוי להתקומם נ
, ולכן הוא חייב ו, לכאורה בשם החוק. לכן, היועץ המשפטי חייב להיות עצמאי  פעולותי
 להיות מצויד בכוח שיאפשר לו למלא את תפקידו. כוח זה, לדעת פרופסור זמיר, מבוסס
ונציות שהתפתחו במשך הזמן: הראשונה היא הקביעה כי פרשנותו של היועץ ו נ  על שתי קו
נת הממשלה, את המצב המשפטי. כדי לחזק מצב זה, התפתח נוהג  המשפטי משקפת, מבחי
ן פרטי ת מעורך־די ות־דעת משפטי ת יכולה להזמין חו  נוסף, והוא, שאין רשות ממשלתי
וסחת 1 הקונוונציה השנייה שזמיר מביא מנ 6 9 .  ללא הסכמתו של היועץ המשפטי לממשלה

 על־ידו כך:

י  ״כלל זה [שפרשנותו של היועץ המשפטי מחייבת - ר׳ גי] מתחזק על־ידי כלל שנ
פקד כולו בידי היועץ המשפטי נה בבתי המשפט מו יצוג של המדי  הקובע כי הי
ל על־פי חוות הדעת  לממשלה בלבד, מכאן שאם רשות ממשלתית היתד. מסרבת לפעו

1 7 0 ״  של היועץ המשפטי לממשלה לא היה מי שיגן על עמדתה בבית המשפט.

נוונציה זו ובשל איומו של  פרופסור זמיר ממשיך ומביא כמה דוגמות בהן - בשל קו
 היועץ המשפטי לממשלה כי לא ייצג עמדה מסוימת בבית־המשפט - ״התקפלה״ הממשלה
 וויתרה על הטענה. הוא מזכיר גם, כמקרה היסטורי, את עמדתו של היועץ המשפטי

 לממשלה ברק בפרשת חשבון הדולרים של לאה רבין. לתיאורו:

געת לחשבון ו  ״החשיבות המעשית של כלל זה באה לידי ביטוי, לדוגמה, בפרשה הנ
 הבנק שהוחזק על־ידי ראש הממשלה יצחק רבין ורעייתו, ללא היתר, בארה״ב. כאשר
 היועץ המשפטי לממשלה אהרן ברק הגיע למסקנה כי בנסיבות המקרה יש מקום
ת לו י קנ ל את הסמכות המו  להגיש כתב־אישום, נתברר כי שר האוצר נוטה להפעי
 בחוק ולהמיר את האישום בכופר כסף. היועץ המשפטי לממשלה חיווה אז את דעתו
י שר האוצר שלא יהיה זה נכון להחליט על קבלת כופר כסף, והבהיר לשר  בפנ
י בית המשפט הגבוה לצדק, כפי שהיה  האוצר כי אם יחליט אחרת והעניין יובא לפנ
, יסרב היועץ המשפטי לממשלה להגן על ההחלטה. התוצאה היתד. ששר האוצר י  צפו

1 7 1 ״ ע מלקבל אותה החלטה.  נמנ

 169 שם, בעי 418-417.
 170 שם, בעי 418.

 171 שם, שם.
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, בו  אף אם תיאורו של פרופסור זמיר נכון, כל שהוא מספק לנו הוא מקרה דרמטי
 הוחלט, בהתנגשות בין עמדת שר בממשלה לבין עמדת היועץ המשפטי לממשלה, להעדיף
 את האחרונה. מקרים כאלה היו רבים בהיסטוריה של העימותים בין היועץ המשפטי
 והממשלה. המקרה אינו מוכיח שאכן יהיה מוצדק מצד היועץ המשפטי לממש את איומו.
 הוא בוודאי אינו מוכיח שהתפתח נוהג לפיו היועץ המשפטי מממש איום זה. לצורך זה אנו
ל על־פי עמדת היועץ המשפטי ״שלה״, ובו  צריכים מקרה בו העדיפה הממשלה לא לפעו
, דיעתי  החליט היועץ המשפטי לא לאפשר הגנה עצמאית על עמדת הרשות. לפי מיטב י
, בו י חס ן פנ י י ועני  המקרה הראשון בו אכן אירע דבר כזה בצורה מובהקת היה עניין דרע
ת. ו המשפטי בל ומוסכם בשיטתנ ן הייצוג הינו עיקרון מקו י י השופטים כי עני  פסקו שנ
, מאמרו של זמיר אינו יכול להיות אסמכתא ישירה לקיומו של ו נ נ י י  במילים אחרות, לענ
 נוהג כזה או אף לקיומו של מקרה אחד כזה. בוודאי שאינו מצדיק את הטענה כי התגבשה

 קונוונציה כזו ועמדה במבחן הזמן.

יצוג  ראוי להזכיר כי אף לשיטתו של פרופסור זמיר במאמר, העובדה שסמכות הי
 מופקדת בלעדית בידי היועץ המשפטי אינה מד/יי בת אותו להשאיר את עמדת הרשות ללא
 ייצוג כאשר אין היא תואמת את דעתו. בהיסטוריה המשפטית בישראל לא היה אף מקרה
ל 1 לפחות במקרה אחד, ההגנה ע 7 2 ת. צג ו ״מי ית לבג״צ בלתי נ  אחד בו הגיעה רשות שלטו
1 במקרה אחר, בעניין 7 3 .  עמדת הרשות עמדה בניגוד לעמדתו של היועץ המשפטי לממשלה
ע משבר בשל חילופי היועץ המשפטי לממשלה. היועץ מנ , בסוף שנות השישים, נ ט י  של
ין רישום ילדיו היתה מוצדקת.  המשפטי בן־זאב סבר כי עתירתו של רב״סרן שליט בעני
 הוא קיים ויכוחים עם שר הדתות. שר המשפטים נטה לעמדת שר הדתות. היועץ המשפטי
 בן״זאב מתאר את המצב כך: ״אינני יודע איך הייתי מופיע להגן על הממשלה בבג״צ הזה,
 כאשר זה היה בניגוד לדעתי ואני חושב שהיה חייב (היועץ המשפטי) להופיע, כי לא ייתכן
ון ישב בהרכב של 9 שופטים בפעם הראשונה בהסטוריה של המשפט  שביהמ״ש העלי
1 בסופו של דבר הופיע במשפט היועץ המשפטי 7 4 ״ ה.  הישראלי, והיועץ־המשפטי לא יהי

 שמגר, והמדינה אכן הפסידה.

 172 קביעה זו נכונה פורמלית. לטענתי, בעניין דרעי ובעניין פנחסי השאיר היועץ המשפטי
ל טקסט  חריש את ראש הממשלה בלתי־מיוצג למעשה. קביעתו של השופט ברק, לעי
 להערות 148-144, שגם בעניין דרעי ובעניין פנחסי היה ייצוג של ראש הממשלה לפני

 בית־המשפט, היא בבחינת תוספת עלבון למצב הדברים כהווייתו.
 173 כך היה בעניין לאור, כאשר הותקפה עמדת הצנזורה שפסלה את המחזה ״אפרים חוזר
 לצבא״. היועץ המשפטי זמיר הביע את דעתו בצורה פומבית ונחרצת למדי נגד שימוש
 בצנזורה במקרים כאלה. הוא הסמיך על־כן את עורך־הדין טרלו לייצג את המועצה
 לביקורת סרטים ומחזות בעניין זה. במקרה זה ניתן לומר כי ההחלטה לאפשר ייצוג
 ״חיצוני״ נבעה גם מן הרצון להגן על האוטונומיה של המועצה, שהינה גוף שיש בו
גי ציבור. אולם להערכתי, ניתן לראות בה גם תבונה מדינית של היועץ המשפטי,  נצי
 שהשכיל להימנע מהתנגשות חזיתית. למקרה בולט אף יותר, בו נמנע מצב שרשות

 תופיע ללא ייצוג, ראו פרשת השב״כ, לעיל הערה 133.
 174 ראו גוטמן, לעיל הערה 1, בע׳ 205. יצוין כי שפירא, שר המשפטים דאז, סבר כי ההחלטה
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ש תמכו אנשי פרקליטות המדינה, לרבות היועץ ק ין נ ן, למשל, כי בעני  קשה להאמי
 המשפטי לממשלה, בהחלטתו של שר המשפטים לא להסגירו. למרות זאת הוצגה העמדה
ת המדינה. במקרים אחרים, טו די פרקלי ת של שר המשפטים על־י י נ ת-העקרו קתי  החו
1 אף בימים אלה ממש 7 5 ־לב.  שופטים מציינים את תחושתם כי המדינה טענה לפניהם בחצי
״ ל ע פ ת נו מ ג היועץ המשפטי לממשלה אומר בבית־המשפט כי ״אי  אגו מוצאים את נצי
, אולם הוא מגן בכל זאת על  מנימוק מסוים שמובא להצדקת החלטה של היועץ המשפטי
1 נראה אם־בן שהקונוונציה הקיימת, אף בעצם הימים האלה, ובוודאי בזמן 7 6 . תה ו י ק ו  ח
 פסקייהדין בעניין דרעי ובעניין פנחס*,, היא דווקא שבאשר הממשלה עומדת על החלטתה,
 היועץ המשפטי מוצא דרך נאותה לתת ייצוג משפטי הולם לעמדת הרשות, ולא לעמדתו

 הוא.177
 אבל תיאור הפרשה של חשבון הבנק של גברת רבין כראיה להתגבשותה של נורמה
ים מאוד ונטי ת הייצוג ואופן הפעלתה לוקה בכמה קשיים נוספים שהינם רלו  לגבי סמכו
ן זו בה ו  לנושא הדיון שלנו. ההחלטה לגבי הדרך הנאותה לטפל בעבירות מטבע־זר כג
ת ליועץ המשפטי לממשלה. אילו  נאשמה גברת רבץ אינה מסורה, על־פי החוק, בלעדי
ד לדין, לא היתד. השאלה  היתה ליועץ המשפטי סמכות ייחודית, והוא היה מחליט להעמי
ק סמכות מקבילה ליועץ המשפטי י ן אלה, החוק מענ , בנושאים כגו על  מתעוררת. בפו
עו ם, והגי מי  לממשלה ולשר האוצר. שני אלה בדקו בנפרד את הנושא ואת התקדי
ת לגבי דרך הטיפול הראויה במקרה. בעוד שיועצי שר האוצר סברו דו ג ו ת מנ ו  למסקנ

 בשאלה אם לייצג את המדינה בתיק מסוים אינה מסורה להכרעתו של היועץ המשפטי
 לממשלה, שם, שם. ההתפתחויות החדשות מקילות כאן על היועץ המשפטי לממשלה.
 כיום, בשל המנהג שהיועץ המשפטי אינו מופיע אישית, די שיימצא טיעון משפטי רציני
 שהיועץ המשפטי יהיה מוכן שיישמע בשם המדינה, וכי יימצא פרקליט רציני שיהיה מוכן
 לטעון אותו, לאפשר ייצוג של המדינה על־ידי הפרקליטות אף אם היה היועץ המשפטי,

 אישית, מתקשה להזדהות עימו.
 175 ראו, למשל, הנשיא לנדוי בבג״צ 509/80 יונס נ׳ מנכ״ל משרד ראש הממשלה, פ״ד
 לה>3< 589, האומר: ״כנגד טענת ההפליה השמיעה גב׳ ביניש, ככל הנראה ללא שכנוע

 פנימי רב, טענה, שלעותר אין זכות המוגנת בדין...״ שם, בע׳ 592.
 176 ראו ציטוט מחילופי הדברים בין עורך־הדץ רזניק לבית־המשפט בעתירה נגד החלטתו
 של היועץ המשפטי בן־יאיר לא להעמיד לדין את חבר הכנסת שאקי: מ׳ ריינפלד ״השופט
 לנציגו של בן־יאיר: אם אינך מתלהב מהסברו של שאקי, מדוע שבג״ץ יתלהב?״ הארץ

.5.7.95 
 177 קשה לדעת מה היתה עמדת היועץ המשפטי זמיר ופרקליטת המדינה בייניש בעניין
 השב״כ, שכן הדיונים בעתירה של פורשי השב״כ התנהלו בדלתיים סגורות. ידוע שהיועץ
 המשפטי לא קיבל באותו עניין את עמדת המדינה. מחלוקת זו גרמה, בסופו של דבר,
 להפסקת שירותו ולהחלפתו הכפויה־משהו על־ידי חריש, ראו לעיל הערה 133. לתיאור
 מפורט ראו נגבי, לעיל הערה 15, פרק חמישי, וגוטמן, לעיל הערה 127, פרקים אחת עד

 עשר.
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ד לדין. בין  שראוי לפטור את המקרה בכופר, סבר היועץ המשפטי ברק שחייבים להעמי
דע לשר ו  שני מוקדים אלה של קבלת ההחלטות לא היה משום־מה קשר ותיאום. משנ
ל בכל זאת את פעי , המליצו כמה מעוזריו שי  האוצר על החלטתו של היועץ המשפטי
 סמכותו העצמאית. אילו עשה כך, היה הדבר מעורר שאלה חוקתית ראשונה במעלה.

 גוטמן אומר כך:

ת ויעץ לו וספת לשר־האוצר את החלטתו החד־משמעי  ״פרופסור ברק הבהיר פעם נ
ע מלקרוא תיגר על החלטה זו ולהסכים לתשלום הכופר למרות מנ ת להי ו נ י  בעד
נוביץ  שהחוק מאפשר לו לפעול כך, לימים יסביר פרופסור ברק כי אילו נהג רבי
, היה מסרב  שלא על־פי עצתו והסתפק בתשלום כופר, כי אז הוא, היועץ־המשפטי
ת־המשפט הגבוה לצדק בעתירה שלבטח היתד. י להחלטה זו בבי ק גיבו י נ  להע

1 [ההדגשה שלי - ר׳ ג׳.] 7 8 ״ גשת.  מו

 בשנת 1977, בה אנו עוסקים, לא היתה מוגשת עתירה בגין החלטה כזאת. אילו
 הוגשה עתירה, היא היתד. נדחית על הסף בשל כך שאין לעותר מקום עמידה. הוא היה
פגעה בשל  נראה כמתעבר על ריב לא לו, ולא היד. בידו להצביע על זכות אישית שלו שנ
ת  החלטת שר האוצר לעשות מה שהיד. מוסמך לעשות ולהחליט על דרישת כופר. בשנ
ת 1 רק בשנ 7 9 . י ד מ , היה המצב בנקודה זו נזיל ל  1981, כאשר פורסם ספרו של גוטמן
 1986, כאשר פרסם פרופסור זמיר את מאמרו, היה כבר קל לסבור שעתירה כזאת היתד.
 מוגשת ואף נידונה לגופו של עניין, אם כי גם אז לא ברור כלל אם היתד. ליועץ המשפטי
 לגיטימציה לא לתת ייצוג לעמדת שר האוצר ואם היה בית־המשפט תומך בצעד כזה. יש
 לזכור כי אכן היתה לשר האוצר סמכות מקבילה, וכי זו לא הופקעה מפני שהיועץ המשפטי
הג ו 1 על רקע ההיסוס שהיה נ 8 0 . ן י ד כב את החלטתו בקשר להעמדה ל  לממשלה עי
 אז מלהתערב בהחלטות מוסמכות של מי שאחראי על אכיפת החוק, לא ברור כלל שבית־

 178 ראו גוטמן, לעיל הערה 1, בע׳ 20.
 179 בתקופה זו לא הותרה עדיין הרצועה בעתירות נגד החלטות היועץ המשפטי (או רשות
 מוסמכת אחרת) לא להעמיד לדין. הוכרה הרחבה משמעותית בדוקטרינה של מקום העמידה
 בנושאים של שעון־הקיץ, ראו בג״צ 297/82 ברגר נ׳ שר המשפטים, פ״ד לז(3) 29, ושל
 שידור התוכנית ״עמוד־האש״, ראו בג״צ 1/81 שירן נ׳ רשות השידור, פ״ד לד.(3) 365.
 אולם עוד בשנת 1986, בעניין נקש, מושמעת דעת מיעוט חזקה של השופט אלון בנושא
 מקום העמידה. רק בעניין גנור, לראשונה, התקבלה עתירה ״פופולרית״ נגד החלטה לא

 להעמיד לדין.
 180 ראוי להזכיר את הזהירות שיש לקרוא בה תיאורים כגון זה של גוטמן. יחד עם זאת, לפי
 תיאורו, הבהיר היועץ המשפטי ברק עצמו לשר האוצר רבינוביץ, כי מבחינת החוק, היתה
 לו סמכות. נראה אם־כן שהיתר. פה שאלה ״ציבורית־מדינית״, ראו גוטמן, לעיל הערה 1,
 בעי 20. שיפוטו של שר המשפטים צדוק היה אף הוא ציבורי: אין זה נאה לשר האוצר

 להטיל את כובד משקלו נגד החלטת היועץ המשפטי בעניין הנוגע בראש הממשלה.
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 המשפט היה מעדיף את פירושו של היועץ המשפטי לממשלה על זה של יועציו המשפטיים
 של שר האוצר,

 במילים אחרות, קריאתו של מקרה זה כביסוס להלכה של קישור בין היות חוות־הדעת
ן מסוים י  של היועץ המשפטי מחייבות וזכות היועץ המשפטי לא לתת ייצוג לרשות בעני
ימת ת מסו ו  הינה, במקרה הטוב, רציונליזציה בדיעבד. יתרה מזו, היא מבוססת על פרשנ
נו מדגים את הנקודה יקת או שלמה בהכרח, ועל מקרה שאי  למה שנאמר, שאינה מדו

יתית של חירות לא לייצג את עמדת הרשות בבית־המשפט.  הבעי
, שגם חוות־הדעת והחלטות הייצוג של היועץ  קביעתו של השופט ברק בעניין פנחםי
ת לביקורת שיפוטית, מבוססת עוד פחות. בהמשך הקטע שצוטט פו  המשפטי לממשלה כפו

ל על סמכויות היועץ המשפטי, השופט ברק מוסיף:  לעי

ת - טי פו  ״אכן, הרחבנו בשנים האחרונות את היקפה של ביקורת זו [ביקורת שי
ת שכוחו של היועץ המשפטי לממשלה לייעץ לממשלה, לייצגה בבית  ר׳ גי] על מנ

1 8 1 ״ .  המשפט ולהביא אישומים בשם המדינה, יהא נתון לפיקוח שיפוטי

ן י י 1 ובענ 8 2 מ ״ י וף נ׳ ה  השופט ברק מביא כאסמכתאות את ההלכות בבג״צ 329/81 נ
פוטית עמדת ף היתה עמדתו של השופט ברק לגבי היקף הביקורת השי ו ן נ י י  גנור. בענ
לת הסבירות. מכל כלל גם עי ן גנור הורחב היקף הביקורת הזו, כך שתי י י  יחיד. רק בענ
ו ד ד החלטות היועץ המשפטי במסגרת תפקי ג רות נ ו עתי נ דו י  מקום, בשני המקרים נ
ת על טי פו . ההיגיון העומד ביסודה של ביקורת שי פת החוק הפלילי פקד על אכי  כמו
ות־דעת או החלטות  החלטות אלה שונה מאוד מביקורת שיפוטית על החלטות של מתן חו
קורת ל ספק רב אם ניתן לדבר על בי ן מטי י , פרופסור רובינשטי ן ייצוג. אכן י י  בענ

1 8 3 .  שיפוטית על תפקידי הייעוץ של היועץ המשפטי
ין פנחםי  דומני כי ניתן לסכם ש״אילן־היוחסין״ של קביעותיהם של השופט ברק בעני
 ושל השופט מצא בעניין דרעי אינו עומד במבחן. בחומר המשפטי המחייב, כפי שהיה קיים
נו י פםקי־הדין האלה, אין ביסוס למסקנה אליה הגיעו השופטים. גם החומר המשני אי  לפנ

 נותן תמיכה חזקה במסקנות מרחיקות־לכת אלה.
 עולה מן האמור כי ועדת אגרנט לא זו בלבד שלא נתנה תמיכה לכללים שמדובר בהם,
ם הצליחו ניתוחים של מלומדי  אלא אף שללה אותם במפורש. אמרות־אגב בפסיקה ו

 181 לעיל הערה 10, בע׳ 473.
 182 פ״ד לז(4) 326 (להלן: עניין נוף).

 183 ראו רובינשטיין, לעיל הערה 71, בעי 581. הוא מבחין במפורש בין התפקידים, וקובע
 שאין ולא צריכה להיות ביקורת שיפוטית על ייעוץ, להבדיל מביקורת על הפעלת
 הסמכויות הסטטוטוריות בעניין אכיפת החוק הפלילי. למרות זאת, הוא מזכיר שבית־
 המשפט כבר הראה ששום החלטה אינה עומדת, עקרונית, מחוץ למסגרת ביקורתו.
 לאמרת־אגב בזכות ביקורת על מתן חוות־דעת ראו גם דבריו של השופט אלון בעניין

 ז׳רז׳בסקי, לעיל הערה 163.
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י פ בנת מאליה, אף־על־ ונציה, אלא אף להציגה כמו ו נ ימת קו נה שקי  לא רק ליצור אמו
 שהמקורות שטענה זו מסתמכת עליהם אינם מוצקים. מרוב שקבעו כי היועץ המשפטי הוא
 הפרשן המוםמך של החוק כלפי הממשלה כל עוד לא אמר בית־המשפט אחרת; כי קביעה זו
ועץ יבות אותה; וכי מותר לי ו של היועץ המשפטי לממשלה מחי עה שעצותי  זהה לקבי
ג(או ההימנעות מייצוג) שלו על־מנת להציג רק את יצו  המשפטי לעשות שימוש בסמכות הי
ים י בית־המשפט - קיבלו את הדבר גם הממשלה וגם קהיליית המשפטנ  עמדתו הוא לפנ

 מבלי לחשוב על המשמעות והתוצאות המסוכנות של קביעה זו.

 חלק רביעי: האם התיזות החדשות רצויות?

ות הייעוץ והייצוג של היועץ י זות הללו על סמכו ר, אילן־היוחםין של התי  כאמו
 המשפטי, בצורה שהן מוצגות בה אצל פרופסור זמיר ואצל השופטים מצא וברק, אינו חזק.
נה י פו  אבל חשובה יותר השאלה: האם הקונוונציות האלה ראויות ורצויות? לשאלה זו אנ
, שכן, קרוב לוודאי כי תרמה יותר מכל לקליטתן של נורמות אלה התחושה שהן ו  עכשי
, אולי רק ן ד לצורך חיוני: השמירה על חוקיות השלטון. אם דבר זה נכו  חשובות מאו
ט , האיזון המוצע בדו״ח ועדת אגרנ ן את חולשת אילן־היוחםין. אולם לטענתי  קטנוני לטעו
 משקף לא רק עמדה שקולה יותר ונכונה יותר של המצב המשפטי שהיה קיים אז, אלא גם

 את המצב הרצוי עתה.
ועץ ימת על תיאורו של מצב רצוי זה: (1) הי ת להקל, אסתכן בחזרה מסו נ מ ־ ל  ע
ות נמוכות. הדבר נהלי  המשפטי הוא הפרשן המוסמך והמחייב של החוק כלפי רשויות מי
ותו ראש הפירמידה של השירות המשפטי הציבורי. אבל, (2) ראוי שהיועץ  נובע מהי
ת ות על המצב הקיים לבין עצו  המשפטי והמערכת כולה יבחינו היטב בין חוות־דעת משפטי
ות השוללות י ה סמכו ת לפעולה. ברוב המקרים, המצב המשפטי הקיים מקנ  או המלצו
ות מסוימות, אך מניחות מרווח פעולה לא קטן. במקרים כאלה, חובת הייעוץ היא י ו  התנהג
ת לו י הרשויות את התיאור המוסכם, להדגיש את העובדה של מרווח הפעי נ ג לפ  להצי
, ואולי אף חייב, ות לגבי פסיקה עתידית. היועץ המשפטי רשאי י  הקיים ולסקור אפשרו
לה מסוים מתוך המרווח לפי הערכתו את המצב הראוי. אולם בצד  להמליץ על קו פעו
נה בידי הגוף  המלצה זו, חזקה ככל שתהיה, חשוב שתהיה גם תזכורת לכך שההחלטה נתו
די י י הרשות על־ ות יוצגו לפג נ ם, ייתכן שרצוי שעמדות שו  הנבחר. במקרים מתאימי
ים שונים. הדבר חיוני פחות בבית־משפט, שכן, האדוורסריות מבטיחה ייצוג לשתי ענ  טו
ות, ולא הצגת עמדה  העמדות. אולם בייעוץ לחקיקה ייתכן שהעמדת חלופות לגיטימי
ת (שרים, ו נ ו י יות על ין שבשגרה. (3< לגבי רשו  חוקית אחת ויחידה, צריכה להיות עני
ועץ ת הי ועדותיה, מבקר־המדינה), לאחר ששקלה הרשות את הצעו ת ו ס נ  ממשלה, כ
, ההחלטה על קו הפעולה נתונה בידי הרשות עצמה.(4) לרשות ציבורית העומדת  המשפטי
ינתן לעמדתה ג שי ע יומה בבית־המשפט. על היועץ המשפטי לדאו י י בירור משפטי מג  לפנ
 ייצוג הולם, במסגרת אילוצים אתיים בסיסיים. עדיף שייצוג זה יינתן על־ידי איש מאנשי

 השירות המשפטי הציבורי.
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 יש להדגיש כי ההבדל המעשי בין עמדה זו לבין העקרונות החוקתיים שפרופסור זמיר,
י שרק נו גדול מפנ 1 ההבדל המעשי אי 8 4 . ל ו ד נו ג פט מצא והשופט ברק מביאים אי  השו
גד חוות־דעתו של יועץ משפטי לממשלה, אף אם ונה נ ל רשות עלי ע פ ם נדירות ת תי  לעי
ת וציבורית היא י נה משפט נה מחייבת. המשוכה שרשות כזאת צריכה לעבור מבחי  אי
 עצומה. כיום אכן סביר שהחלטה כזאת תגרור עתירה לבג״צ. ייצוג על־ידי מישהו חיצוני,
, החשש טל כבד על הרשות. לדעתי , מהווה נ גדות היועץ המשפטי  שהוא סימן מובהק להתנ
 של ״אפקט מקפיא״ מוגזם ובלתי־רצוי על הממשלה גדול לא פחות מאשר זה של החלטה
1 ההבדל המעשי אינו 8 5 . ל בניגוד לעמדה מוצהרת של היועץ המשפטי ונת לפעו  מודעת ומכו
, לא השאירו יועצים י חס ן פנ י י י ולענ ע ר ן ד י י י שפרט לענ ן הייצוג, מפנ י י ל גם בענ  גדו
ים את המדינה בלתי־מיוצגת אף כאשר חלקו על הרשות. הטענה שלי אינה אם־כן  משפטי
גד הסכנות של הקביעה כי חוות־הדעת של היועץ ינים הנוהג בפועל, אלא נ ד מצב העני ג  נ
 המשפטי מחייבות ונגד העיקרון שמותר וראוי ליועץ המשפטי להשאיר רשות ציבורית ללא

 ייצוג.

, אכן מהווה חוליה חשובה ו , בצירוף כל תפקידי י מקבלת, כמובן, שהיועץ המשפטי  אנ
עת , על הנ  בשמירה על שלטון־החוק כלפי רשויות השלטון. הוא האחראי, באופן עצמאי
גוד לחוק גם כאשר אנשים אלה הם ממלאי י ו בנ י אנשים שפעל לי כלפ  ההליך הפלי
י פ ־ על עדת להבטיח שהצדק ייעשה וייראה, אף־ ו תו מי ם. עצמאו י ם ממלכתי י ד  תפקי
ו ובחוות־ פת החוק הוא חלק מתפקידה של הרשות המבצעת. בעצותי ד של אכי  שהתפקי
ו י ד ת־המשפט, כמו גם בתפקי ע בבי י להשמי ת שראו ו נ ע ו על ט תי , ובהחלטו  דעתו

 184 אף־על־פי שעמדותיהם התיאורטיות של פרופסור זמיר, השופט ברק והשופט מצא דומות,
 רק שני האחרונים התחייבו להן בהקשר שיפוטי קונקרטי. לנוכח עמדתו של היועץ
 המשפטי זמיר בנושא ההגנה על הצנזורה בעניין לאור, סביר בעיני שהיה מאמץ את
 עמדתו של ח׳ כהן(ראו כהן, לעיל הערה 143, בע׳ 286-285) ומאפשר ייצוג נפרד לראש
, מכיוון שהעותרים טענו לעמדה של היועץ י ובעניין פנחסי  הממשלה. בעניין דרע
 המשפטי עצמו, לא היה פסול בכך שהמדינה תייצג רק את עמדתו של ראש הממשלה. גם
 בפרסום שניתן לעמדתו של היועץ המשפטי חריש בעניין לגופו לא היתה מניעה לייצוג
 עמדתו של ראש הממשלה על־ידי הפרקליטות. באותו מקרה היה דבר זה אף מתבקש
 כפליים בגלל המעורבות האישית של היועץ המשפטי הן בעניין פנחםי והן בייעוץ הכושל

 בענין כשרות מכתבו של דרעי.
 185 הבה נניח ששר האוצר היה מחליט, בניגוד לחוות־דעתו של היועץ המשפטי, לא לשלם
 לבכירי המערכת המשפטית תוספות שכר של הצמדה לשופטים. אילו נתבע בבג״צ, אני
 מקווה שהיה זוכה בייצוג הולם, שכן הבעיה החוקתית הינד. מרתקת. משפטית, אני שותפה
 לדעתו של היועץ המשפטי כי החלטת ועדת הכנסת אינה יכולה לשנות הסכמים. אולם
 ועדת הכנסת החליטה מה שהחליטה מפני ששר האוצר שכנע אותה כי תשלומי ההצמדה
 יחוללו מפולת שכר, ראו לעיל הערה 56. האם מותר למדינה, בתנאים כאלה, להשתחרר
 באופן חד־צדדי מהסכמי השכר? אני מותירה למומחי החוזים להתלבט בשאלה, אולם היא

 אינה נראית לי קלת־ערך כלל ועיקר.
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נים, היועץ המשפטי אכן תורם תרומה מכרעת לכך שיהיה לציבור ו ים המגו  הסטטוטורי
 אמון במערכת של אכיפת החוק.

 יחד עם זאת, איני בטוחה שעולה מכך גם שהיועץ המשפטי הוא המופקד על שמירת
ד מורכב, המוטל על ן־החוק כלפי הרשויות. השמירה על שלטון־החוק היא תפקי  שלטו
 הרשויות כולן. טיב התרומה לשלטון החוק המוטל על רשות מסוימת מותנה במבנה של
גדר נה מו  אותה רשות ובתפקידיה הייחודיים. מכל הרשויות כולן, אולי רק מבקר־המדי
ישוב נה י ־המשפט הי ת תרומתו לשלטון־החוק. הפונקציה העיקרית של בתי  באמצעו
 סכסוכים בין פרטים או בין פרטים לבין השלטון. ליועץ המשפטי לממשלה יש שלל
, הכבדה מסוימת על האופן שהוא ק הינה, לדעתי ךהחו ם מגוון. ההקפדה על שלטו די  תפקי
, ייתכן מאוד שהוא דו דים אלה. אם זו תיראה כגולת־הכותרת של תפקי  ממלא בו תפקי
 יימצא מפקיר מרכיבים חשובים של עבודתו באכיפת החוק, ובעיקר בייעוץ שוטף לזרועות
ת  השלטון ובייצוגן בבתי־המשפט. יתרה מזו, הוא יעמיד בסימךשאלה את יכולתו לרכז א
 כל התפקידים בידיו, וכך את יכולתו לספק למערכת השלטונית סופיות ובהירות פנימית.

ות־דעתו  פרופסור זמיר תמה על הבחנתה של ועדת אגרנט בין רשויות המינהל, שחו
ת , לבין הממשלה עצמה, שתלך בדרך־כלל בעקבו  של היועץ המשפטי מחייבת כלפיהן
נה וברורה. היא , הבחנה זו נכו י נ 1 בעי 8 6 . ה י ד , אולם סמכות ההכרעה היא בי ו  המלצותי
ובעת מכך שליועץ המשפטי שני תפקידים מובחנים. האחד הוא לספק סופיות מינהלית  נ
. במובן זה, היועץ המשפטי הינו ראש הפירמידה של גע בייעוץ משפטי פנימי ו  בכל הנ
ות״דעתו מחייבת. על בשירות המדינה, ומבחינה היררכית - חו  השירות המשפטי הפו
 האחר הוא מתן ייעוץ משפטי לממשלה עצמה, שהיא ראש הפירמידה של הרשות המבצעת.
ח היררכי ית מכו , אומרת ועדת אגרנט, יחסי הכוחות שונים. חוות־הדעת אינה נהנ  כאן
 כלפי הממשלה או שריה. היא אינה מחייבת אותם משפטית. לממשלה יש סמכויות. בדרך־
 כלל, לא תקבל הממשלה על עצמה אחריות למעשים שהיועץ המשפטי שלה קובע שהם
 בלתי־חוקיים. אולם אם הממשלה מוכנה לקבל על עצמה אחריות כזו - מה שיקרה רק
ן ו ת וכורח עלי פו  כאשר תהיה מחלוקת של ממש לגבי המצב המשפטי ותחושה של דחי
ד הרשות. ג ת ־ ליועץ המשפטי הסמכות להניע את מערכת אכיפת החוק נ י נ  מבחינה מדי
 בהחלטה זו הוא עצמאי. אין לו - ולא ברור מדוע צריכה להיות לו ־ סמכות להטיל וטו

לת הממשלה.  על פעו

עת נ  לנקודה זו קשורה דאגה אחרת של ועדת אגרנט, שלא מצאתי עליה תשובה משכ
נים י י  מפי אלה הרוצים להרחיב את כוחו של היועץ המשפטי. ההבחנה בין חוות־דעתו בענ
ינים ״אחרים״ היתד. ניסיון להזהיר את היועץ המשפטי  ״משפטיים״ לבין חוות־דעתו בעני
י הרחבה לא־זהירה, אף בשם מטרות חיוביות, של מה  לממשלה (ומשפטנים אחרים) מפנ
, ללא  שנדרש על־ידי החוק, גם בעניין זה באה ההרחבה המפורשת ביותר - אך לטעמי
 הנמקה מספקת - מפי פרופסור זמיר. פרופסור זמיר מבחין בין שלטון־החוק במובן צר -
 שמירר. על דרישות החוק המפורשות בחוקי הכנסת ־־ לבין שלטון־החוק במובן רחב וכללי
ת י ות של השלטון כלפי האזרחים, הכוללת חובה כלל  יותר - שמירה על חובות הנאמנ

 186 ראו זמיר, לעיל הערה 160, בע׳ 420.
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א ל ך שוויון, בתום לב, ל ת (מהותית ודיונית), ביושר, בסבירות, תו ו נ י  ״לפעול בהג
1 פרופסור זמיר ממשיך ואומר 8 7 ״  שרירות שלא בדרך של ניגוד עניינים ושלא בדרך מפלה.
ת,  כי החובה הציבורית קרובה אל חובת המוסר, אך למרות זאת, היא גם חובה משפטי
 המחייבת את היועץ המשפטי. הוא אינו רק כלב־השמירה של החוק, אלא גם ״כלב השמירה

1 8 8 נות וערכים, ובראשם השוויון, ההגינות והסבירות.״  של עקרו
סת ות של ההרחבה הזאת בתפי תי י  פרופסור זמיר ממשיך ומתאר היטב את הבעי
 ״החוק״ שהיועץ המשפטי מופקד עליו. רשויות בישראל, הוא אומר, מקבלות עליהן מרצון
ת מה י רשות הוראת חוק האוסרת עליה לעשו  את עולו של החוק המפורש. אם מוצגת לפנ

 שנראה לה ראוי, תוותר הרשות, אף אם מדובר בשר או בממשלה כולה.

 ״אולם, אם היועץ המשפטי מבקש למנוע מן הרשות לקבל אותה החלטה, לא על יסוד
ים, ות כללי נ  הוראת חוק שראש הרשות יכול לראות במו עיניו, אלא על יסוד עקרו
 שהם יפים לאיש מוסר שאינו מופקד על עשייה, הוא עלול להתקומם ולהתנגד. לגבי
 דידו, הוא מוכן לבטל את רצונו בפני רצונו של החוק, אך לא, כפי שהוא רואה זאת,
, חייב דו , במחילה מכבו , היועץ המשפטי . מבחינתו י רצונו של היועץ המשפטי  בפנ
ת עצמו ג כך הוא שם א הו ת ובמסירות, ובמקום לנ ו נ אמ  לשרת את לקוחו בנ

1 8 9 ?״  אפוטרופוס להגינות. וכי מה נשיב לו

 תשובתו של פרופסור זמיר הינד. כי היועץ המשפטי אינו משרת את הרשות, אלא -
ת  כמו הרשות עצמה - את הציבור. ושירות זה מחייב שהיועץ יקפיד שהרשות תמלא א
, שאין ו 1 הדבר נחוץ במיוחד בשיטתנ 9 0 ״ . תו  הוראות הדין ״כפי שהיועץ המשפטי מבין או
דו  בה עדיין חוקה והשתרשות עקרונות של מינהל תקין, והיועץ אמור להקל בכך על תפקי

 של בית־המשפט כקו ההגנה השני על שלטוךהחוק.

ותו העיקרית של היועץ המשפטי לממשלה היא לחוק. אולם לגבי  מקובל עלי שנאמנ
,  השאלה של גבולות החוק, פרופסור זמיר עצמו מצביע על כך שיש הבחנה, ברורה למדי
ניתן קת ו ן יותר למחלו ובע בבירור ובאופן חד־משמעי מהחוק לבין מה שנתו  בין מה שנ
1 ההבחנה אינה בהכרח זו שבין חוק חקוק לבין דין לפי 9 1 . י ן של פירוש ראו י י  להיראות כענ
1 היא 9 2 ם י נ פ  מקורות אחרים. כיום, למשל, הלכת בג״צ 73/53 חברת ״קול העם״ נ׳ שר ה
1 אותו היא 9 ות, 3,1933 נ דת העיתו  חלק מן המשפט הישראלי לא פחות מסעיף 19 לפקו
על בהם במסגרת ו עים לאותם מקרים שבית־המשפט פ י  מפרשת. אולם כאשר אנו מג

 187 ראו זמיר, לעיל הערה 33, בע׳ 452 (ציטוט מדברי השופט ברק<.
 188 שם, בע׳ 453-452.
 189 שם, בע׳ 454-453.

 190 שם, בע׳ 454.
 191 שם, בעי 454-453.

 192 פ״ד ז 871.
 193 עייר >ע< 58.
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1 ־ שאני! שם עומדת בתוקפה תהייתו של פקיד־הציבור, 9 4 ״ ט פ ש מ  סמכותו ״לפיתוח ה
ת על פקדו  ואיני בטוחה כלל שתשובתו של פרופסור זמיר משכנעת. אם הרשויות כולן מו
ת ע יינתן ליועץ המשפטי הכוח לאכוף א ה, מדו די  שלטון־החוק, כל אחת במסגרת תפקי
 פירושו שלו ־ השנוי במחלוקת - על הרשויות? מקום שכבר פסק בית־המשפט בבירור,
ע דו כול בהחלט לפרש את החוק גם על־פי ההלכה הפסוקה. אולם י  היועץ המשפטי י
1 מניין ליועץ המשפטי 9 5 ותר.  שגזירת טעם הפסק מהחלטות שיפוטיות הינה עניין סבוך בי

י שזה נקבע בבירור על־ידי בית־המשפט עצמו?  הכוח המוצדק לקבוע את הדין עוד לפנ
, כפי שאלה טי לי נות של מוסר פו  ייתכן שיש בתפיסה זו החלשה מסוימת של עקרו
די הקהילייה המשפטית, ובראשה היועץ המשפטי לממשלה: במצב הקיים,  נתפסים על־י
יבות מכוח החוק, וסביר נות אלה על־ידי היועץ המשפטי כמתחי  יוצגו השלכות של עקרו
, יודה היועץ המשפטי כי הוראות המשפט הקיים  שהממשלה תמלא אחריהן. לפי המלצתי
ן הראוי, ידגיש את , יצביע על השיקולים בעד אימוץ הפתרו ן י ן חותכות את העני נ  אי
 הסיכוי שבית־המשפט יפסוק כמוהו ויניח את ההכרעה לממשלה. הממשלה עשויה, במקרה
 כזה, ליטול על עצמה את הסיכון ולפעול בניגוד להמלצתו של היועץ המשפטי שלה. אולם
ן זה עדיף. בחלק גדול של המקרים  מכיוון שמדובר במקרים נדירים, נראה לי שפתרו
ע הנושא להכרעה שיפוטית. אם יקבל בית״המשפט את עמדת י ג יתן לשער, י  האלה, נ
טי וחוזק לי  היועץ המשפטי לממשלה (ולא את עמדת הרשות), ניצלו ערכי המוסר הפו
 מעמדו של היועץ המשפטי. אם, לעומת זאת, יקבל בית־המשפט דווקא את עמדת הרשות,

ו מקרה בו יטיל היועץ המשפטי וטו מוקדם על מדיניות הממשלה. ענ  מנ

י ועץ המשפט ת הי ד מ ת ע ת־המשפט ידחה א יה ־ שבי י ת השנ  ברגע שהאפשרו
1 גישה מבחינה יותר מחזקת את היועץ המשפטי יותר 9 6 , ת רטי או  לממשלה - אינה רק תי
 מגישה מרחיבה לגבי החומר המשפטי והאפשרות לזהות ״תשובה אחת נכונה״. אם מקבלים
 את העמדה המרחיבה, דחיית עמדתו של היועץ המשפטי לממשלה כמוה כהטלת ספק
ועץ עית שלו. דחייה כזו מתפרשת אז במונחים של ״סטירת לחי״ לי ות המקצו ומנ  במי
ת  המשפטי. לעומת זאת, אם חוות־הדעת של היועץ המשפטי והחלטות הייצוג שלו מבטאו
לה יותר, ת פחות, דחיית עתירה בבית־המשפט יכולה להיות קבי י ד שאפתנ סת תפקי  תפי

 194 ראו א׳ ברק ״היצירה השיפוטית לסוגיה: פרשנות, השלמת חסר ופיתוח המשפט״
 הפרקליט לט(תש״ן< 267.

 195 ראו, למשל, המחלוקת העמוקה בעניין ניתוח טעם הפסק של הלכות קודמות בעניין
 ברזילי. וראו סיבוב מודרני יותר של מחלוקת כזו בין השופטים ברק וחשין בעניין ולנר.
 השופט ברק קורא את הלכת עניין ז׳רז׳בסקי בצורה אחת, לפיה הסכמים פוליטיים הינם
 שפיטים וחל עליהם המשפט הציבורי, בעוד השופט חשין מדייק וקובע שהדברים האלה
 נאמרו בדעות יחיד ובאמרות־אגב, ואין לגזור מהם הלכה. דומני כי הזהירות המתחייבת
 בהרחבות של הלכות ממקרים שנפסקו להלכות כלליות תומכת במשנתו היוריספרודנטית

 של השופט חשין דווקא.
 196 וראו החלטות בית־המשפט בעניין ברזילי, עניין הגולן, לעיל הערה 139, ועניין ארד,

 לעיל הערה 131.
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י בחברה ו ־תל ת־משפט בלתי ת בי ו ל י מי והצפוי של פע טי י  חלק ממשחק הכוחות הלג
פט תפס כ״שו נו נ ת בריאה. בניסוח אחר ־ ככל שהיועץ המשפטי לממשלה אי  דמוקרטי
ן ן״, אלא כאישיות משפטית־ציבורית בכירה, שהיא חלק מן השלטו  בתוך מערך השלטו
ו די  הפוליטי, כן הוא יכול למלא בצורה טובה יותר, ההולמת את מעמדו הייחודי, את תפקי

 המגוונים.

 עמדה זו מתחזקת בשל הקביעה כי היועץ המשפטי חינו הפרשן המוסמך כל עוד לא
מ זבדל. במקרים שאכן אין בהם עדיין פסיקה ברורה, ייתן בית־  אמר בית״המשפט א
ת בדבר. געו ו  המשפט לפירושו של היועץ המשפטי משקל נכבד, כפי שיעשו הרשויות הנ
 אולם, כפי שציינו בפרק השלישי למעלה, בהחלט ייתכן מושגית - ובפועל אף קרה -
 שבית־המשפט ידחה את פירושו של היועץ המשפטי לממשלה. עולה מכאן שאם רשות
עלת על סמך חוות־דעתו של היועץ המשפטי בעניין שנוי במחלוקת, היא מטילה על ו  פ
א״ העלול להיות מוגזם. יתרה מזו, ניסוח זה של מעמדו של היועץ  עצמה ״אפקט מקפי
 המשפטי מבהיר כי בית־המשפט לא יאכוף אוטומטית על הרשות את עמדתו של היועץ
ת במובן החזק ביותר של  המשפטי לממשלה, אלא יבדוק אותה לגופה. עולה כי לפחו
 חיוב - אפשרות לאכיפה בבית־המשפט, חוות־הדעת של היועץ המשפטי אינן מחייבות.
ת  אותו היגיון המכפיף את הפירוש של היועץ המשפטי לזה של בית־המשפט חייב להתלו
ות־דעתו של היועץ המשפטי עד לאחר שהתבררה עמדתו של בית־ ת החיוב שבחו  א

 המשפט.

 אפשר לטעון שתמונה זו מחלישה מאוד את היועץ המשפטי ומסכנת את שלטון־החוק,
, נות גוברת של השלטון להתעלם מעמדתו של היועץ המשפטי  בכך שהיא עלולה ליצור נכו
ל בניגוד לחוק ועומס רב יותר על בית־המשפט. לא נותר  נטייה גוברת של השלטון לפעו
1 השופט 9 7 . ן ה  לי אלא להזכיר מה שנאמר הן בוועדת אגרנט והן בדבריו של השופט ח׳ כ
, מעיר ין פנחםי  כהן, המסכים עם פסיקת בית־המשפט בעניין גנוםר, בעניין דרעי ובעני

וגע לנושא הייצוג כך:  בנ

לו  ״מקום שהממשלה או אחד משריה לא קיבלו עצתו של היועץ המשפטי - אפי
 בשאלה משפטית, ומכל שכן בשאלה שמשפטיותה שנויה במחלוקת - והם עומדים על
 כך שבית־המשפט יכריע ביניהם לבינו, בעתירה שהוגשה נגדם מצד אחד האזרחים,
 אין היועץ המשפטי יכול - ואין זה יאה לו - לסתום להם את הפה ולכוף עליהם את
ת כוחו פו , לי גית. הדרך הנכונה ליועץ המשפטי ללכת בה היא, לדעתי  דעתו הר כגי

 של עורך־דין פרטי שיטען בבית־המשפט את טענות הממשלה...
 שמעתי מתלחשים שאם ילך היועץ המשפטי בדרך זו, התוצאה תהיה שהשרים יתמרדו
 ויםרבו לקבל עצות היועץ, והאיום שלא ייצגם ולא יגן עליהם בבית־המשפט לא
 יעשה עליהם עוד שום רושם. על כך יש להשיב, ראשית, שאין לו ליועץ המשפטי
 להלין אלא על עצמו בלבד, אם אין לו כח השכנוע והסמכותיות להעביר את עצותיו;

 197 כהן, לעיל הערה 143.
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 שנית, שיש להעמיד את שרי הממשלה בחזקתם שיפעלו כדין, כלומר כעצת היועץ;
1 9 8 ״ .  ושלישית, שמינוי עורך־דין פרטי נתון תמיד לשיקול־דעתו של היועץ המשפטי

 מרקם היחסים העדין בין הרשויות לבין היועץ המשפטי של הממשלה אינו בעיקרו
1 העובדה שחוות־הדעת של היועץ המשפטי 9 9 ה. . הוא אף אינו צריך להיות כז  עניין משפטי
יבות לא תחליש הרבה את תוקפן, קשה להניח שרשות תשמח להגן בציבור או נן מחי  אי
 בבית־המשפט על פעולה שהיועץ המשפטי׳ שלה מצביע על פגמים רציניים בחוקיותה. צעד
 כזה יהיה נדיר ביותר, ובמקרים בהם תהיה הרשות מוכנה לקבל על עצמה את הסיכון
רת קו לבי תה למשפט הציבור ו ד את טענ ת לה את ההזדמנות להעמי ת  הזה, ראוי ל
2 הוא הדין לגבי הייצוג. אם ידוע בציבור - והיום קשה לשמור 0 0 . מת י י  שיפוטית, אם זו ק
מית בלשכת היועץ המשפטי לגבי חוקיות של י  דברים כאלה בסוד - שיש מחלוקת פנ
יצוג מנעות מי ימת, אין ספק שהדבר יעורר ביקורת שיפוטית חמורה יותר. הי ת מסו לו  פעי
. היא גם דרך  אינה הדרך היחידה להשפיע על השלטון ללכת לפי המלצת היועץ המשפטי

 שיש לה מחירים בלתי־קבילים מבחינת הליך הוגן לעמדת הרשות.
י עבירה על החוק.  פרופסור זמיר מדגיש מאוד את הצורך לפקח על הרשויות מפנ
ד על  התמונה המצטיירת היא תמונה של חשדנות גדולה כלפי הרשויות וצורך גדול לעמו
 המשמר מפניהן. אולם כאשר הרשויות שמדובר בהן הן הממשלה והכנסת, מן הראוי אולי
, ו  להזכיר שרשויות אלה הן לפחות שוות מעמד לרשות השופטת, וכי במבנה המשטר שלנ
י המדינה. נ י י עת הנורמות ועל ניהול ענ נות, המופקדות על קבי ו  אלה הן הרשויות העלי
י בקרה. אולם נ ו נ ג  נכון שכל כוח משחית, וכוח מוחלט משחית באופן מוחלט. יש לקיים מנ
2 יתרה מזו, 0 1 . א ל י בקרה לעולם אינם עובדים ־ ואינם צריכים לעבוד - באופן מ נ ו נ ג  מנ
ת ו ל י ות ומרווחים מספיקים לפע י י בקרה צריכים לשאוף להשאיר לגופים סמכו נ ו נ ג  מנ
ן בקרה ו נ ג ת כולל, בהגדרה, גם מרווח מסוים לטעות. מנ לו ה ויעילה. מרווח לפעי נ כו  נ
״ ולהעברת אחריות. כל מי שחפץ בחיזוקה של ל להוליך ל״ראש קטן כלל מדי עלו  משו
נה ת שאי ו ל י ת והציבורית בישראל חייב להשאיר תחום מרכזי לפע טי לי ות הפו  האחרי

 שם, בעי 198 286-285.
, 1 9  לטיעון דומה בעניין ההתערבות השיפוטית בהחלטות הכנסת ובהסכמים קואליציוניים 9
Kretzmer, supra note 107; D. Kretzmer "Political Agreements - A Critical :ראו 

Jntroduction" 26 Isr. L. Rev. (1992) 407 
 200 החלטת בג״צ בעניין ברזילי, שעסק בחנינת אנשי השב״כ, שנויה במחלוקת עמוקה
 בציבוריות ובקהילייה המשפטית. דאו, למשל, קרמניצר, לעיל הערה 128. יחד עם זאת,
 דווקא מפני שאנו מחזיקים בעמדה שפסיקות של בית־המשפט מחייבות, ראוי להזכיר כי
 הרוב בבית־המשפט אכן נתן הכשר לשימוש שעשה הנשיא בכוח החנינה באותו עניין,
 בניגוד לפירושו של היועץ המשפטי ובניגוד לדעתם של חלק מן המשפטנים הבכירים

 בציבור הישראלי.
 201 אולי ראוי להזכיר בהקשר זה כי מכל הרשויות, הרשות השופטת הינד, זו הכפופה פחות

 מכל הרשויות האחרות לביקורת אפקטיבית!
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לות , הוא חייב להשאיר תחום רחב לפעי  מתורגמת למונחים של חוקיות. במונחים שלנו
או לבית־המשפט) אין סמכות מחייבת לגביה.  שליועץ המשפטי לממשלה(

ובע ממעמדו  כל אלה מתחזקים כאשר אנו זוכרים שחלק מכוחו של היועץ המשפטי נ
ות־הדעת של לל המחוקק. היעלה על הדעת שחו , כו ן י כל רשויות השלטו  המיוחד כלפ
ת ו י הל נ ות־דעת אלה הן הכרזות מי ועץ המשפטי לממשלה יחייבו את הכנסת? חו  הי
פקדת על ההתאמה בין המצב ל פירוש המצב הקיים. אבל הכנסת היא המו נות ע ו  עלי
נת המחוקק היא ־ ו  המשפטי הקיים לבין המצב המשפטי הראוי. לדעת רוב המלומדים, כו
2 במיוחד 0 2 . ם י י  בדרך זו או אחרת - נתון רלוונטי בקביעה מה הוא המצב המשפטי הק
פי ההגבלה  במציאות החדשה של בדיקת ההתאמה של חקיקה ראשית של הכנסת לסעי
 בחוקי־היםוד, אין לי ספק שהיועץ המשפטי לממשלה ישכיל אם יבחר בדרך המקפידה על
ות בהירות של חוקי־היסוד החדשים והיקפם ושל פסקת ההגבלה י  הבחנה בין השתמעו
ת הן את  שלהם לבין כיוונים פרשניים אפשריים או אף מסתברים. הדבר יאפשר לו לעשו
קק ע למחו י ת מושכלת, שתסי עי ת הייעוץ והן את מלאכת הייצוג בצורה מקצו כ א ל  מ

 ולבית־המשפט בתפקיד החשוב והקשה של הפיתוח האיטי של עקרונות חוקתיים.

ן י י י ובענ , לפי ההלכה שנקבעה בעניין דרע  אם לא יעשה כך, מה יעשה יועץ משפטי
נו , כאשר עמדתו - שתקבל בוודאי פרסום ־ היא שחוק מוצע מסוים אכן אי י ס ח נ  פ
 חוקתי? איך אפשר להתפלא שהכנסת מעדיפה שבעתירה כזאת תיוצג העמדה שהחוק הוא
ט הסכמה ע מ יב כ די מוסד שכבר התחייב לעמדה ההפוכה? הדבר מחי  חוקתי לא על־י
ך כדי חריגה ותו תו ד חוקתי ג ות של חוק או נ ן בעד חוקתי ת לטעו תן אפשרו נ  שתי

 מייחודיות הייצוג על־ידי היועץ המשפטי.

ד חוקתיות מהווים סכנה ליועץ המשפטי גם אם אין ג  חוקי־היסוד החדשים ועתירות נ
ד חוק מסוים ג  לו בעיה של מתח בין ייעוץ לכנסת לבין ייצוג. הבה נניח שמישהו יעתור נ
ל וגד את השוויון המוגן בחוק־יסוד: כבוד האדם וחירותו, וכי לכן יש לפסו  ויטען שהוא נ
קט בה עמדה קודמת.  אותו. הבה נניח שהשאלה לא עלתה, והיועץ המשפטי לממשלה לא נ
יח גם שהשאלה עולה עתה לראשונה, ועדיין לא הוכרעה בבית־המשפט. בקהילייה נ  הבה נ
ת יש מחלוקת לגבי השאלה אם שוויון כלול בחוק־יסוד: כבוד האדם וחירותו.  המשפטי
2 הבה נניח גם שמדובר 0 3 . ם ימת גם בתוך הצוות הבכיר של משרד המשפטי  מחלוקת כזו קי

 202 לכן, לא ברור לגמרי מדוע נזף השופט מצא, בעניין פורז, בחבר הכנסת פורז כאשר זה
 עתר וביקש להכריז, עליםמך כוונת ועדת הכספים, כי שכר הבכירים לא יהיה צמוד

 לשכר השופטים.
 203 התרחיש הזה מתאר נאמנה את המצב השורר בישראל כיום. המשנה ליועץ המשפטי יהודית
 קרפ מתעדת בפירוט את העובדה שהיתה הסכמה לא לכלול את השוויון במסגרת חוק־
 יסוד: כבוד האדם וחירותו. למרות זאת היא קובעת כי לשון החוק והפירוש של ״כבוד
 האדם״ מצדיקים את הכללת השוויון במסגרת הערכים המוגנים על־ידי כבוד האדם, ראו
 י׳ קרפ ״חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו - ביוגרפיה של מאבקי כוח״ משפט וממשל א
 (תשנ״ג) 323, 361-345. פרופסור ברק תומך בעמדה זו בספרו, ראו א׳ ברק פרשנות
 במשפט (תשנ״ד, כרך ג< 426-423, ויש לה כמה תימוכין באמרות־אגב בפסיקה. ראו,
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ן מאוד מבחינה אידיאולוגית (למשל, חוק הנוגע בשיווי המשקל בין דת ומדינה  בחוק טעו
ני אותו חלק מן  בישראל). כל עמדה לגופו של עניין שינקוט היועץ המשפטי תיראה בעי
ל להחליש  הציבור שאינו מסכים עימו בפוליטיזציה של המשפט. אין ספק שמצב כזה עלו
ג יצו י יעוץ ו יתו של היועץ המשפטי לממשלה כמוסד ממלכתי היכול לתת י ת ראי  א

2 0 4  משפטיים לכל חלקי הציבור בישראל.
פת כהונתו של היועץ המשפטי זמיר, כאשר ת בתקו  בעייתיות זאת החלה להתגלו
גד מתנחלים, מחד גיסא, ונגד קולות ערביים לאומיים, מאידך גיסא, יצרה פת חוק נ  אכי
י הקצוות של הקשת הפוליטית, על פוליטיזציה של מוסד היועץ המשפטי  טענות, משנ
עה ג ות כאלה אינן מבוססות. השאלה נ פה היה קל להראות שטענ  לממשלה. באותה תקו
טי לי ת הון פו ים מנסים לעשו טי פת החוק, והיה ברור שגופים פולי  בקני־מידה באכי

2 0 5 . ו פת היועץ המשפטי לממשלה וערעור הלגיטימציה של  מתקי
ימת כאשר מדובר במתח אחר בחברה יתית יותר של אותה נטייה קי  אולם התגלות בעי
 הישראלית ־ זה שבשיווי המשקל בין דת ומדינה ויחסים בין דתיים וחילונים. כאן סייעו
ת י  חוקי־היםוד, ללא ספק, לשיבוש איזון עדין שהתגבש בנושא זה, יחד עם הסכמה כלל
ת ת לשמור א סו ט - שהיו שותפים לה הן הפוליטיקאים והן בתי־המשפט ־ לנ ע מ  כ
2 דוגמה בולטת להליכים אלה היתה התגובה הציבורית על 0 6 . קת  בתי־המשפט מחוץ למחלו
2 על־מנת להגן על הםטטוס־קוו בעניין יבוא 0 7 ק, סו  הפרשה של תיקון חוק־יסוד: חופש העי

 למשל, דבריו של השופט אור בבג״צ 5394/92 הופרט נ׳ ״יד ושם״, רשות הזכרון לשואה
 ולגבורה, פ״ד מח>3< 353, 360, מצד אחר, יש גם אמרה מסתייגת של השופט זמיר, ראו
 דבריו בבג״צ 453/94 שדולת הנשים בישראל נ׳ ממשלת ישראל, פ״ד מח>5< 501, ויש
 מלומדים הסבורים שלא ראוי לכלול את השוויון במסגרת ״כבוד האדם״, לפחות בעתיד

 הקרוב, על רקע ההסכמה החקיקתית.
 204 מובן שחשש זה אינו נובע רק מחוקי־היסוד ומטענות נגד חוקתיות. הוא קיים גם בנוגע
 לחקיקת־משנה או הנחיות מינהליות שיש בהן פוטנציאל של מחלוקת ציבורית עמוקה.
 סכנה דומה יכולה להיות לגבי רישום ״יהודים״ או בנוגע לחוות־דעת על פתיחת בתי־
 עינוגים בשבת או כשדות הסכמים קואליציוניים הדורשים פיטורי לא־יהודים. יחד עם
 זאת, קיומו של מנגנון ביקורת שיפוטית על חוקי כנסת מחמיר אותו. ראו לעניין זה
 מאמרו הקלסי של מ׳ לנדוי ״חוקה כחוק עליון למדינת ישראל?״ הפרקליט כז(תשל״א)

,30 
 205 עצם העובדה שהתלונות על אי־אכיפה נשמעו משני הצדדים של המתרס הפוליטי מעידה

 שלא היה פה היסט שיטתי לטובת עמדה זו או אחרת.
ט בולט ויוצא־דופן על רקע העובדה שהיה נדיר, שבעקבותיו היו אישומים י  206 עניין של
 פוליטיים כלפי בית־המשפט ושהעניין הוכרע לבסוף במערכת הפוליטית, בעיקרו של
 דבר, בית־המשפט דרש דרישות פרוצדורליות ודרישות של רמת ההסדר, ולא אכף תשובות
 תוכניות על המערכת הפוליטית. לעניין זה ראו מאמרי: ר׳ גביזון ״מדינה יהודית

 ודמוקרטית: זהות פוליטית, אידיאולוגיה ומשפט״ עיוני משפט יט (תשנ״ה) 631.
 207 כפי שתוקן: ס״ח תשנ״ד 90,
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ת גדי הםטטוס־קוו תקפו א  בשר כשר. אין ספק שהנושא הזה הינו נושא פוליטי. אולם מתנ
 היועץ המשפטי בן־יאיר (שהיה אז חדש< משום שקיבל על עצמו לנסח, למען הממשלה,
ת המבנה המשפטי שיאפשר שימור הםטטוס־קוו במסגרת אילוצי חוקי־היםוד והלכת  א
2 לדעת המבקרים, היתה 0 8 . ה י ש ע ת ה ר ו ח ס מ מ נ׳ שר ה ״ ע ל ב א ר ט י  בג״צ 5871/92 מ
 חובתו המקצועית של היועץ המשפטי להודיע לממשלה כי אינה יכולה לבצע את התיקון

 האמור בשל עקרונות־יםוד חוקתיים.
ב טל על עצמו את הכוח להכתי ו בל היועץ המשפטי לממשלה עמדה זו, היה נ  אילו קי
 לממשלה את מהלכיה המדיניים. העניין לא הגיע עדיין להכרעה שיפוטית מלאה, אולם קל
 לראות מה היה קורה אילו היתה מחלוקת בתוך הממשלה גם בנקודה זו, ואילו היה שר
נעים  המשפטים, למשל, מאמץ את העמדה שחוק־היסוד ועקרונות חוקתיים כלליים אכן מו
 את תיקון החוק. האם היה אפשר להתפלא, במצב דברים כזה, שחלק מן הקשת הפוליטית
דו מאפשר לו לקדם, בתוך  היה חש שהיועץ המשפטי לממשלה הינו ״פוליטי״? וכי תפקי

 הממשלה ובכנסת, םדר־יום פוליטי מסוים?

ת אחרת: יש ויכוח בשאלת ההיקף של הסמכות השיורית של תי או גמה מצי  או דו
, החזיק פרופסור זמיר בעמדה  הממשלה לפי סעיף 40 לחוק־יםוד: הממשלה. כיועץ משפטי
2 כאשר הגיעה 0 9 . ם י ו ס  שכוחות אלה קיימים רק בהיעדר חוק ספציפי המסדיר תחום מ
2 שעסקה במשלחת השוטרים 1 0 , ה ר ט ש מ  לבג״צ העתירה בבג״צ 5128/94 פדרמן נ׳ שר ה
גועה בחוסר , היה זמיר שופט. מהערותיו עלה כי היה סבור שפעולת הממשלה נ  להאיטי
דת המשטרה. בכך היתה דעתו , על אופן ההפעלה של שוטרים חלה פקו  סמכות, שכן
י הממשלה וצמרת משרד המשפטים. בסופו של , משפטנ דת לזו של היועץ המשפטי ג ו  מנ
2 אולם מה היה המצב לו כיהן השופט זמיר 1 1 ,  דבר הכשיר בית־המשפט את פעולת הממשלה

 עדיין כיועץ משפטי לממשלה?
, י ן דרע י , שאומצה על־ידי השופט מצא בעני חסי ין פנ  עמדתו של השופט ברק בעני
ת של מה . ההתפשטו קלע מוסד היועץ המשפטי , את המלכוד לתוכו נ  מדגימה, לדעתי
יעץ ן של חוקיות, יחד עם צמצום הדרישה למקום עמידה ועם הנטייה להתי י י  שנתפס כענ
ם היועץ המשפטי בכל דבר ועניין יוצרים מצב בו יש ליועץ המשפטי לממשלה בכל עניין  ע
 כמעט עמדה נחרצת ופסקנית לגבי חוקיות המעשה עוד לפני שהנושא מגיע לבית־המשפט.
 מול עמדה זו של היועץ המשפטי לממשלה אין רשות, כולל הממשלה במליאתה או ראש
גדי בבית־ ן נ עו ע טי ות, היכולה להשמי ו הסטטוטורי יותי ת סמכו ל ע פ  הממשלה לגבי ה

 המשפט!
 ניתן לומר כי במקרה זה לא היה ייצוג, יעיל ככל שיהיה, מסייע לראש הממשלה, שכן
 בית־המשפט היה מחליט נגדו בכל מקרה. ראשית, איני בטוחה בכך. אולם אף אם דבר זה
, הדרך רחוקה עדיין מאוד מלקבל, כפי שעושים השופטים ברק ומצא, כי מותר ן  נכו

 208 פ״ד מז(1) 521.
 209 ראו הדיון בנקודה זו אצל רובינשטיין, לעיל הערה 71, בעי 592-590.

 210 (טרם פורסם).
 211 לא לפני שהרחיב הנשיא שמגר את ההרכב והעמיד את עצמו בראשו.
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ע את זכותו של ראש הממשלה להיות מיוצג. גם במצב המשפטי הקיים היה ניתץ -  להפקי
י , היה ראוי - למצוא פתרון למצב זה ולהעמיד לראש הממשלה ייצוג עצמאי. אנ  ולדעתי
ן חוקתי עו יחה שגם בשורות הפרקליטים היה ניתן למצוא מי שחושב שיש כאן טי  מנ

 אפשרי,
, ״הקונוונציה החוקתית״ מתעלמת מכך שנוצר מצב  גם בעניין פנחםי וגם בעניין דרעי
 שיש בו מחלוקות רציניות למדי בין רשויות שלטון לבין היועץ המשפטי לגבי המתחייב מן
2 ההנחה הפשטנית־משהו של התקופה הקודמת - כי יש הסכמה 1 2 . ם י י  המצב המשפטי הק
יכרת של על יש הרחבה נ  על תיאור המצב המשפטי הקיים ־־ נשמרת, אף־על־פי שבפו
־נמנעות. מחלוקות אלה אינן רק עניין שבין  ״חוק״, שהופכת מחלוקות לגבי היקפו לבלתי
 יועץ משפטי המקפיד על שלטון־החוק לבין רשויות שלטון תאבות־כוח. המחלוקות חוצות
 גם את הקהילייה המשפטית, ולעיתים, דווקא היועץ המשפטי הוא זה הנחשב למי שמפקיר

2 1 3 . ק ךהחו  את שלטו
ייצוג ית המתח בין ייעוץ ו י ג  נקודה זו הינד. בעלת משמעות רחבה הרבה יותר מסו
 לממשלה, ונראה שהיא אחד ממוקדי התביעה להקמת מערך עצמאי של ייעוץ משפטי
ם של י נ י י ו חל רק על ענ נ סת. היא מוחרפת ביותר כאשר הייעוץ המשפטי אי  לכנ
ימת  פרוצדורה, כגון הרוב הנדרש לחקיקה מסוימת, אלא גם על שאלות אם חקיקה מסו
י היועץ ג ו כי נצי מדת בדרישות של פסקת ההגבלה של חוקי־היסוד החדשים. שמענ  עו
 המשפטי לממשלה סברו שחקיקה מוצעת מסוימת לא עמדה בפסקת ההגבלה. הכנסת
 העדיפה, בדרך הטבע, למצוא דרכים לחוקק בצורה שלא תעורר קושי כזה, אולם נמסר גם
2 אף אם 1 4 . ה  שהיה זעם כלפי משפטנים אחרים, שסברו כי הצעת־החוק אינה פגומה באופן ז
לות לא־חוקית בחקיקה  נכון שחקיקה מסוימת אינה עומדת בפסקת ההגבלה, אין שום פעי

 212 מעניין שהשופט ברק אינו מתייחס לכך כלל בעניין ולנד, בעוד הוא מביע את הסכמתו
 לעיקרי עמדתו של שר המשפטים ליבאי. אולי מפני שהפעם הוא מסכים דווקא עם
 פירושו של שר המשפטים, שהיועץ המשפטי וגם רוב בית־המשפט דוחים? לכאורה, לפי
 עמדתו בשאלת הייצוג, היתה העמדה שהוצגה בבית־המשפט כעמדת שר המשפטים ליבאי

 זו שהביע דווקא היועץ המשפטי לממשלה.
 213 כך, למשל, בעניין גירוש החמאם היתד. מחלוקת קשה בין פוליטיקאים־משפטנים לגבי
 ההיתר שנתן היועץ המשפטי חריש להכשיר את הפעולה. משפטנים בכירים, כגון פרופסור
 זמיר ושרי המשפטים לשעבר צדוק ומרידור, סברו שהסמכה גורפת להוציא צווי גירוש
 ללא מתן זכות שימוע לפני הגירוש נוגדת את ההוראות של תקנות ההגנה, כפי שפורשו
 על־ידי בית־המשפט העליון עצמו. מחלוקת דומה היתה בתוך הפרקליטות עצמה.
 בפםק־הדין לא נקט בית •המשפט העליון עמדה מפורשת במחלוקת. מצד אחד, הוא פסל
 את חוקיות הצווים הכלליים, אך מצד אחר, הוא לא פסק שהצווים האישיים היו פסולים
 בשל אי־מתן זכות שימוע לפני הגירוש. לבעייתיות של עמדת בית־המשפט ראו, למשל,

 א׳ בנבנשתי ״נגרש ונשמע״ משפט וממשל א >תשנ״ג< 441.
 214 הוויכוח התעורר אגב הדיון בהצעת חוק המתווכים, ראו ג׳ אלון ״רישוי מתווכים פוגע

 בחופש העיסוק״ הארץ 20.2.95.
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 כזאת. חובתו של היועץ המשפטי לממשלה להפנות את תשומת־ליבם של חברי הכנסת
 להיבטים של אי־התיישבות אפשרית בין חקיקה מוצעת לבץ חוקי־היםוד, אולם ההחלטה
 על החקיקה היא של הכנסת, והייעוץ המשפטי צריך להימנע מקביעה החלטית על אי־
ם י י רות משפט די מקו י פן ברור על־ ת באו כ מ ת את (אלא אם־כן היא נ  התיישבות כז
ע אם  מחייבים). זאת, הן מאחר שהכנסת ריבונית לחוקק, ורק בית־המשפט מוסמך לקבו
י שאל לו ליועץ המשפטי להגביל מראש  החקיקה אינה מתיישבת עם חוקי־היסוד, והן מפנ

 את עצמו ואת טענותיו האפשריות אם תיתקף החקיקה בבית־המשפט.
 אם ימשיך היועץ המשפטי לטעון שפירושו מחייב את כל רשויות המדינה כל עוד לא
2 ואם ימשיך לטעון שהוא רשאי ״לייצג״ רשות על־ידי חיזוק 1 5 , ת־המשפט  ניתן פירוש בבי
ג  טענותיהם של העותרים נגדה, תיאלץ הממשלה וייאלצו רשויות השלטון האחרות לדאו
ע ן שניתן לקבו  לעצמן לייעוץ ולייצוג משפטיים הולמים, אם ימשיך היועץ המשפטי לטעו
ת י נ ו ת שלט ו ל י ות של כל פעולה, וכי אין ממדים של פע ות או אי־חוקי  בבירור חוקי
ים, ־חוקי ים בסמכות הרשות שאין יכולת לקבוע מראש אם הם חוקיים או בלתי נ  הנתו
 יתעוררו בהכרח שאלות יסודיות של משמעות החוק והיקפו, ושל ההצדקה למתן זכות וטו
ת ו מי לות של הכנסת או של רשויות מקו ת ואף על פעי ת ממשלתי לו ד בכיר על פעי  לפקי
2 אם ימשיך בית־המשפט לקבוע כי זה מצב הדברים, אל יתפלא לראות תגובת־ 1 6 . ת בחרו  נ
גד שתחליש את מוסד היועץ המשפטי לממשלה. האחריות להחלשה זו תהיה גם של בית־  נ
, אלא לגבי בית־ ת אלה מושמעות לא רק לגבי היועץ המשפטי ו  המשפט. ומכיוון שטענ

־נמנעת תחול גם לגבי בית־המשפט.  המשפט עצמו, הסכנה היא שתגובת־הנגד הבלתי

 אם ימשיך בית־המשפט לראות ביועץ המשפטי צד למשפט שמתבקש בו שהוא יחווה
ל , ואם יקבע בית־המשפט שיש לו פיקוח לא רק על האופן שהיועץ המשפטי מפעי  את דעתו
פת חוק, אלא גם על האופן שהיועץ נים של אכי י י ים בענ ו הסטטוטורי  בו את כוחותי

 215 נראה שגם היועץ המשפטי הנוכחי, בךיאיר, סבור שחוות־דעתו מחייבות. כך נמסר
 מטעם ״בכירים במשרד המשפטים״ במהלך הוויכוח בין היועץ המשפטי בן־יאיר לבין
 שרים בעניין היתרי החקירה לשב״כ: ג׳ אלון ״השב״כ התריע מפני פיגועים, והשרים

 הסתפקו בצמצום הגדרת הצורך בהיתרים״ הארץ 17.8.95.
 216 בנקודה זו נראה שהיועץ המשפטי בן־יאיר זהיר למדי, לפחות בחלק מן המקרים. ראו,
 למשל, עמדתו לגבי העמדת מתנחלים לדין בבתי־משפט צבאיים בשטחים, ולא בבתי־
 משפט אזרחיים בישראל. היועץ המשפטי בךיאיר סבור כי הצעתו מבוססת מבחינה
 משפטית ויש לה גם היגיון של מדיניות ויעילות אכיפה. הוא מסביר גם שהתנגדות ראש
 הממשלה, שר המשפטים והרמטכ׳יל התבססה על טעמים פוליטיים, שהוא מקבל אותם
 כלגיטימיים בעניין זה, ראו ג׳ אלון ״ראיון: היועמ״ש מיכאל בן־יאיר - ׳אינני מוכן
 שכל צעיר פלשתינאי שחור זקן שנעצר ־ יפגע במוחו״׳ הלשכה 27 (תשנ״ו) 3, 7. כך
 נהג גם לגבי חוות־דעתו על החובה להביא הסכמים מדיניים לאישור הכנסת. הוא מבחין
 שם בבהירות בין דרישות של החוק, דרישות של מנהגים חוקתיים ודרישות של מצב
 עניינים ראוי: ג׳ אלון ״בן יאיר סבור שעל הממשלה להביא הסכמים מדיניים לאישור

 הכנסת״ הארץ 14.8.95.
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די הייעוץ והייצוג שלו, יגרום הדבר להחרפת התהליך של  המשפטי ממלא בו את תפקי
ק הסופיות של החלטות היועץ המשפטי והעברת עניינים חשובים להכרעה שיפוטית. ב ו  א

וונים של תהליכים. האחד הוא שהיועץ נים כזה יכולים להתפתח שני כי י י  במצב ענ
, גם אלה שהממשלה או הכנסת או ו  המשפטי יזכה בתמיכה גדולה של בג״צ בהמלצותי
ות נבחרות טי לי דל ההעברה של כוח הכרעה מרשויות פו ת להן. תג דו ג  רשות אחרת מתנ
ות גם במקרים שהעברה כזאת אינה רצויה בהם ואינה ן־מקצועי ות מעי יות משפטי  לרשו
, הכולל לת סיכונים. מהלך כזה יביא לידי הגדלת כוחו של המגזר המשפטי־המקצועי  נטו

 הן את היועץ המשפטי לממשלה והן את בית־המשפט, על חשבון המגזר הפוליטי.
 כיוון אחר הוא שבית־המשפט יעביר תחת שבט ביקורתו חלק מהחלטות היועץ המשפטי
, ויחליש את ההצדקה  בכל התחומים האלה. בכך הוא יחליש את מוסד היועץ המשפטי
נית פנימה. כתוצאה מכך, נתן להחלטותיו סופיות במסגרת המערכת השלטו  לתביעה שתי
עות לפצל את סמכויותיו השונות של היועץ המשפטי עלולות לקבל תאוצה, שכן  תבי
יה למערכת ם ביד אחת ייחלש ממילא. ההעברה הבלתי־רצו די  הצורך בריכוז התפקי

 המשפטית תימשך, אלא שהזוכה בכוח יהיה בית־המשפט לבדו.

 שני הכיוונים האלה הינם בעייתיים. לשניהם יש סימנים חזקים בכיוון הפסיקה הנוכחי.
 דומני שרצוי להימנע משניהם.

 תלק תמישי: סיכום וכמה מסקנות מעשיות

ן ט לבי פ ש מ ־התפר בין ה ד העומד על קו י  היועץ המשפטי לממשלה הינו תפק
 הפוליטיקה. בכך הוא שונה הן מתפקידן של דמויות פוליטיות, שהאחריות שלהן היא כלפי
נה, והן י המדי נ י י לנהל את ענ  בוחריהן ומשפט הציבור, ועליהן לקבוע את הנורמות ו
 מתפקידיהם של בתי־המשפט, שהעיקרי ביניהם הוא יישום החוק הקיים להכרעות במקרים
 ספציפיים בצורה א־פוליטית. שמירת האיזון העדין בין שני המרכיבים האלה מחייב תפיסה

ד ויכולת לא להדגיש את האחד על־חשבון האחר.  ברורה של התפקי
י־ עי הדמו ־המקצו כנת להדגיש את היסוד המשפטי כרת נטייה מסו י  בזמן האחרון נ
י היסוד של ליווי מקצועי של הרשויות די היועץ המשפטי על פנ  שיפוטי והמפקח בתפקי
 הפוליטיות במילוי תפקידיהן. כאשר מהלך זה בא לצד הרחבת הזיהוי של החוק, הסרה של
ת ס א י ת והגברת הביקורת השיפוטית, נראה שהיועץ המשפטי מכנ טו  מגבלות השפי
ד ד מסוכן. ככל שתפקי  עצמו - ומוכנס על־ידי בית־המשפט והשיח הציבורי - למלכו
, כן י חריגות יתפוס מקום מרכזי יותר בפעילותו  המבקר והשומר על חוקיות השלטון מפנ
ל ן ייעוץ וייצוג. מכיוון שהצורך בייעוץ ובייצוג הינו גדו ן יכולתו לתת לשלטו  תקט

 ולגיטימי, תפיסה זו של התפקיד עלולה להוליך לפירוקו של התפקיד ולהחלשתו.
 האחריות העיקרית לשיקום תפיסת התפקיד של היועץ המשפטי מוטלת עליו עצמו.
ע חידוד ו ד יש מתחים פנימיים ניכרים, היועץ המשפטי צריך לנסות למנ  מכיוון שבתפקי
 שלהם במידת האפשר. אין הוא צריך להתנדב במתן ייעוץ, וייתכן שראוי לצמצם את
 תדירות הפנייה לייעוץ משפטי מטעם הרשויות ואת נוכחותו השגרתית בישיבות הממשלה.
ות י ן רשו יעצות בין היועץ המשפטי לממשלה לבי ת התקשורת, היידוע וההתי  מערכו
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ב הידברות  השלטון צריכות להיות יעילות ומלאות. לעומת זאת, השימוש בתקשורת כנתי
ל יות הינד פסו ח בין היועץ המשפטי לבין הרשו ת במאבק־כו דו קו  וכאמצעי להשגת נ
כמעט ד ו ן רצוי מאו ד כזה, היעדרן של יריבויות אישיות חזקות הוא נתו  בהחלט. בתפקי

 חיוני ליכולת טובה לבצע את התפקיד.
ת  יחד עם זאת, חשוב לראות שבמהלך כזה חייב להיות שיתוף־פעולה של המערכו
ת, בעיקרה, תסכים עם ליטי  שהיועץ המשפטי עובד עימן. סביר להניח שהמערכת הפו
ים , קהיליית המשפטנ ימת לגבי השיח הציבורי הכללי  המהלך הזה. שאלה גדולה יותר קי

 ובית־המשפט.
ות יותר.  להלן כמה מסקנות מעשי

 א. תפיסת התפקיד

ת יצג א ג שתהיה לרשויות השלטון הזדמנות נאותה לי  היועץ המשפטי חייב לדאו
 עמדתן באופן מקצועי. מי שמייצג רשות ציבורית חייב בחובות של אתיקה מקצועית כלפי
י ות כלפ ת ללקוח ולאינטרסים שלו והן אחרי ו אמנ ת הן נ ללו  ״לקוחו״. חובות אלה כו
 בית־המשפט והחוק עצמו. היועץ המשפטי חייב לשרת את האינטרס הציבורי גם בייצוגו
ת ו נ ע טע  את רשויות השלטון. הוא רשאי לחייב טוענים מן השירות הציבורי לא להשמי
ו היועץ המשפטי ושלוחיו , שהמדינה תשמיע. בדרך הטבע יטענ  שאין זה ראוי, לדעתו
ע איך ת לקבו  לפירוש החוק כפי שהוא נראה בעיניהם. ליועץ המשפטי הסמכות הבלעדי
י פ ת כל ו אמנ ל סמכות זו כפוף לחובתו לנ , אולם עליו להפעי ן ות השלטו י יוצגו רשו  י
, בדרך הטבע, על היועץ המשפטי לקיים התייעצויות מפורטות עם הרשות,  הרשות. לכן
ף ת וצרכים אלה, כפו ט בעמדה המשקפת עמדו קו לנ ה וצרכיה ו תי ת עמדו  לברר א

 למחויבויות המקצועיות האחרות.

ית לגבי ייצוג נ ע גישה עקרו ים מורכבים, על היועץ המשפטי לקבו  במצבים משפטי
ע גישה ו גם לקבו  רשויות שיש ביניהן ניגוד עמדות וניגוד אינטרסים בעניין מסוים. עלי
ים שהדין לגביהם לא הוכרע עדיין. במיוחד הדבר חשוב ת בנושאים משפטי  לגבי עמדו

 לגבי עתירות או תקיפות של חקיקה מן הטעם שאין היא מתיישבת עם חוקי־היסוד.
יות , לכל רשו ן , ישירות או בעקיפי  היועץ המשפטי לממשלה חייב לתת ייעוץ משפטי
 השלטון. רשויות השלטון לא יקבלו ייעוץ משפטי שלא על־ידי היועץ המשפטי לממשלה או
 בהסכמתו. היועץ המשפטי הוא הפרשן המוסמך של החוק כלפי הרשויות כל עוד לא אמר
יבת זאת כמוה כהנחיה ת מחי ו ות, פרשנ נהלי יות מי  בית־המשפט את דברו. לגבי רשו
, במקרה הצורך, ן י י נות, מסורה להן החירות להביא את הענ ו יות עלי  מחייבת. לגבי רשו
יבות  להכרעת בית־המשפט. חוות־הדעת, ההמלצות וההצעות של היועץ המשפטי אינן מחי

 את הממשלה.
ותו של היועץ  מכאן אין להבין שמותר וראוי לממשלה לא לתת משקל רב לפרשנ
 המשפטי לממשלה. יש להבין שהאחריות האחרונה במקרים כאלה רובצת על הממשלה.
י בית־המשפט וצג לפנ  עולה מכאן גם שהיועץ המשפטי חייב לדאוג שעמדת הרשות תי

 באופן המקצועי והחזק ביותר האפשרי, על־מנת שבית־המשפט עצמו יוכל לפסוק בעניין.
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 מניתוח זה עולות גם השלכות אחרות על תפקודו של היועץ המשפטי לממשלה: רצוי
, תוח משפטי , בין תיאור מצב משפטי קיים ומוסכם לבין פי ד שיבחין היטב, בעצמו  מאו
ים, ין ספקולטיבי יותר. ראוי שלא יקשור את עצמו לחלקים היותר־ספקולטיבי  שהוא עני
די בית־ י  אלא ידגיש שהם ביטוי למצב המשפטי הראוי, שיש סיכוי רב כי יאומץ על־
ת של שירות נת סמכותו הסופית כראש ההיררכיה של המערכת המשפטי  המשפט. מבחי
ית, ינים של עמדה פרשנ  המדינה, היועץ המשפטי מו0מך לחייב את הכפופים לו גם בעני

 אבל ראוי שישקול היטב מתי כדאי לעשות שימוש בסמכותו זו.

ן במיוחד לגבי חוות־דעת שהשלטון מבקש מן היועץ המשפטי לפני שהוא  הדבר נכו
 נוקט בפעולה מסוימת. ראוי שלא יקשור היועץ המשפטי את עצמו לקו פעולה זה או אחר,
ט במסגרת יצוג לרשות שתחלי ע יכולתו לתת י ג פ ת שלא ייווצר מצב בו תי נ מ ־ ל  ע
ין המשפטי הוא  סמכותה. מצב כזה חיוני כאשר מוסכם על הכל שהפוסק האחרון בעני

 בית־המשפט, ולא היועץ המשפטי.
ע, י ניות בקשר למקרים בהם יוכלו רשויות להסתי  היועץ המשפטי צריך גם לאמץ מדי

, בחוות־דעת משפטיות נוספות בעניין העומד על סדר־היום.  על דעתו
 היועץ המשפטי הוא ראש הפירמידה של השירות המשפטי הציבורי. מכוח מעמדו זה,

 הוא מחייב את המשפטנים בשירות הציבורי הכפופים להנחיותיו.

 ב. דרך המינוי

 בשל טיב התפקיד המורכב והחובה לתת ייעוץ וייצוג לכל הרשויות, ולא רק לממשלה,
2 אין זה הולם שבעל 1 7 .  יש טעם לפגם באופן מינויו ופיטוריו של היועץ המשפטי לממשלה
ד החשוב הזה ימונה באופן בלעדי על־ידי הממשלה. מצד אחר, ההצעות לקרב את  התפקי
ד 2 נראות לי מתעלמות מן האופי המורכב של התפקי 1 8 ט פ ו  מינוי היועץ המשפטי לזה של ש

ד שיפוטי, בכיר ככל שיהיה.  ומהבדלים משמעותיים בינו לבין תפקי
 היועץ המשפטי לממשלה אינז שופט: הוא אינו מכריע בסכסוכים ספציפיים באופן סופי
ו ו תפקידים מעין־שיפוטיים רבים. לגבי חלק מהם נדרשות ממנ די  ומחייב. יש בין תפקי
נות של מקצועיות ועצמאות הדומות לאלה של שופטים. אולם, כפי שראינו, יש במילוי  תכו
ניות וצורך רב בהתייעצות ובתיאום עם ו השונים, בהכרח, שיקולים רבים של מדי די  תפקי
 הרשויות. אין ליועץ המשפטי הניתוק השיפוטי, ואין הוא חייב להכריע רק על־פי דין. יש
פט היושב בין ־שו ן ו היועץ המשפטי לממשלה הוא מעי  סכנה רבה בחיזוק הדימוי לפי

 הרשויות.

 217 מבחינת דרך המינוי, יש לכאורה גם בעיה בתחום הפונקציה של אכיפת החוק, המחייבת
 אייתלות ברשות המבצעת. אולם בפועל, האתוס הקיים מבטיח אי־תלות גם במבנה
 הקיים. התפתח אתוס לפיו תפקוד היועץ המשפטי לממשלה אינו מותנה בחילופי שלטון;
 אכן, יועצים משפטיים נשארו על כנם הן במהפך של 1977 (היועץ המשפטי ברק) והן בזה

 של 1992 (היועץ המשפטי חריש).
 218 לעמדות כאלה ראו לעיל הערה 6.
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 יתרה מזו, בגלל אופי העבודה, המחייב ערוצי תקשורת פתוחים בין היועץ המשפטי
ן ראשי הרשויות המרכזיות, צריך להיות מקום נרחב יותר לדרישה של  לממשלה לבי
 ״כימיה״ ביחסים בין ראש ממשלה, שר משפטים ויועץ משפטי לממשלה מאשר זה שקיים

 לגבי שופטים.
 פתרון ראוי יותר נראה על־כן מינוי על־ידי הממשלה, אך לאחר התייעצות מובנית עם

 רשויות השלטון האחרות.

 ג. משך הכהונה

ד בעל 2 בתפקי 1 9 ם. י  בפועל, היו הבדלים לא־קטנים במשכי כהונתם של יועצים משפטי
ד הינו ג לשירות. מכיוון שהתפקי ג פת־  עוצמה כה גדולה, ייתכן שמן הראוי לקבוע תקו
פת השירות צריכה להיות ארוכה למדי. לא ראוי  מורכב ומחייב למידה לא־מעטה, תקו
ע ו ג פ לה ל , אפשרות זו עלו פה מסוימת עם אפשרות לחידוש, שכן י לתקו ו נ  לקבוע מי
2 בשני המהפכים הפוליטיים הגדולים שהיו בישראל עד 2 0 . י  באי־התלות של היועץ המשפט
ת נ ג ע  כה לא הוחלף היועץ המשפטי לממשלה. דבר זה הינו תקין כמובן, אולם לא הייתי מ
 אותו בחוק מחייב. מותר לממשלה, בעיקר לאור דרך המינוי המוצעת כאן, להחליף יועץ

 משפטי אם נראה לה שאין הוא מקיים מדיניות התואמת את זו שלה.

 ד. ריכוז התפקידים

 למרות המתחים הפנימיים בין התפקידים, אני תומכת בהמשך ריכוז התפקידים הרבים
, הוא ן לות השמירה על חוקיות השלטו עי  האלה בידיו של אדם אחד. ריכוז זה חיוני לי
ית נ ו ות חי  מאפשר קיום היררכיה מסודרת במערכת המינהלית, והוא מאפשר קיום סופי

 בתוך מערכות השלטון.
 ריכוז התפקידים מאפשר גם שימוש יעיל יותר בריכוז כוח־האדם המיומן המרוכז כיום
ת ליועץ המשפטי. בסוגיות קשות, היועץ המשפטי יכול כיום פו נות הכפו  במחלקות השו
 לקיים דיונים בנוכחות משפטנים מצמרת הפרקליטות יחד עם משפטנים בכירים ממחלקות
ן ו נ ג  הייעוץ השונות. צמצום האפשרות הזאת ויצירת תחרות או יריבות בין חלקי המנ

 המשפטי הציבורי נראית לי מסוכנת ביותר.
ים המתמחים  להצעות הפיצול יש גם משמעות תקציבית ניכרת: יצירת קבוצות משפטנ
 בהופעה בבית־משפט, בכנסת ובמשרד מבקר־המדינה (ואולי ברשויות אחרות), יחד עם
ים במעמד שווה לזה של היועץ המשפטי לממשלה, בוודאי לא יניבו חיסכון  יועצים משפטי

 בכוח־אדם או במרכיב השכר במגזר הציבורי,

 219 שפירא כיהן שנה וחצי, ח׳ כהן מילא את התפקיד עשר שנים (1950 עד 1960), האוזנר
 כיהן שנתיים וחצי, בן־זאב כיהן חמש שנים (עד תחילת 1968), שמגר כיהן שבע שנים,

 ברק שלוש, זמיר שמונה שנים (עד אמצע 1986) וחריש שש שנים.
 220 אם כי קיימת אצלנו אפשרות הארכה של כהונת מבקר־המדינה, למשל.
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ת בכך שהיועץ המשפטי ־ יחד עם הרשויות ובית־ י תנ  יחד עם זאת, תמיכה זו מו
ם די  המשפט - יקבלו על עצמם את החובה לרפות את המתחים הפנימיים שבין התפקי
ניות. ראוי לציין ות חזיתיות ושיבוש המערכות השלטו י ע התנגשו ו ת למנ  השונים, על־מנ
י נ ים, אלא גם מפ ד הינו חיוני לא רק להרפיית מתחים פנימי  שצמצום עצמי של התפקי
ועצים . הי י אנ לי ו הרקו נ ו של אדם שאי ד החשוב הזה נעשה גדול ממידותי  שהתפקי
נו ״מנכ״לי המדינה״.  המשפטיים שמגר וברק, שהיו יועצים משפטיים בולטים במיוחד, כו
 יש לעיתים תחושה שכל הבאים אחריהם אינם מצליחים, ואינם יכולים להצליח, להיכנס
ו י שהתפקיד חשוב באמת, לא כדאי לשפוט את כל ממלאי  לנעליהם הגדולות. דווקא מפנ
ק פו ד לפי הציפיות הבלתי־אפשריות שתפיסת התפקיד הנוכחית יוצרת. גם לאחר אי  בעתי
ד זה עדיין אחד התפקידים המאתגרים והקשים ביותר , יישאר תפקי צע כאן  עצמי, כמו

2 2 1 . רי  בשירות הציבו

 ה. הסדרה סטטוטורית?

ו של היועץ המשפטי בתחום הייצוג די  ראינו שקיים פער בין בסים ההסדרה של תפקי
ימת, ו בנושא הייעוץ. בעוד הראשונים מוסדרים, במידה מסו פת החוק לבין תפקידי  ואכי
בי ן הייעוץ. אולם גם לג י י ות בענ י  בחוקים חרותים, אין כלל בסיס םטטוטורי לסמכו
 הסמכויות הסטטוטוריות, התורה שבעל־פה רבה מהתורה שבכתב, וחלק גדול מן ההלכות

 הן בעלות בסים קונוונציונלי, שמקורן אינו בדור.
ו די  עובדה אחרונה זו היא שמעידה כי למרות אי־הבהירות הגדולה לגבי מעמדו ותפקי
ן הראוי; מה גם ללת היא הפתרו , לא ברור שמסגרת םטטוטורית כו  של היועץ המשפטי
ן לגבי ו ג כ ) ן א  שמסגרת כזו תחייב הכרעה לפחות לגבי חלק מן הסוגיות שהועלו בדיון כ
נו טוב יותר מהכרעה פת הכהונה), ולא ברור שהמצב העמום הקיים אי נוי ותקו  דרך המי
ת יבטאו בהכרח י שהכרעות מפורשו  מפורשת לכאן או לכאן בסוגיות כאלה. דווקא מפנ
 יחסי כוחות מסוימים, לא טוב לעשות דיונים והכרעות מסוג זה בשעה שהרוחות סוערות

 או בשעה שאישיותו של ממלא תפקיד מסוים מקלקלת את שורת הבחינה העניינית.

 221 מי שרוצה לשמור על עוצמתו של תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, יעדיף שצמצום
 התפקיד ייעשה על־ידי היועץ המשפטי עצמו, ומתוך תפיסה כוללת של התפקיד, ולא
 מתוך לחץ או כניעה. מתאים במיוחד לעשות זאת אם יכלול הליך המינוי מעין ״שימוע״
 פומבי ליועץ המשפטי, שתהיה בו התייחסות גם לתפיסת התפקיד שלו. אני מניחה,
 למשל, כי הצהרתו של מועמד לכהונת יועץ משפטי כי היה רוצה לחדול מהשתתפות
 סדירה בישיבות הממשלה יכולה להיות חיובית ביותר, ותקרין לממשלה ולרשויות אחרות
 נכונות של היועץ המשפטי להניח מרווח גדול יותר לשיקולים הפוליטיים של הממשלה
 או הכנסת והמשפטנים היושבים בקרבן. עמדה כזו, עם המתלווה אליה, עשויה גם להקל
 על מתחים מובנים בין היועץ המשפטי לממשלה לבין שר המשפטים. תפיסה כזו עשויה
 גם להקל על הממשלה החלטה לשנות את הנוהג בעניין נוכחותו של היועץ המשפטי
 לממשלה בלי שהדבר יתפרש, בהכרח, כרצון מצידה לאיים על שלטון־החוק או על היועץ

 המשפטי.
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ד יגש לשאלת ההכרעה בשאלה אם ראוי לתת ביטוי םטטוטורי מקיף לתפקי י שנ  לפנ
י בהכרעות  היועץ המשפטי, ראוי שיתקיים דיון ציבורי ומקצועי מפורט וממוקד, שאינו תלו
ד חשוב זה. ייתכן ות או במחלוקות דרמטיות מסוימות, במאפיינים הראויים של תפקי  רגעי
ע  שנגלה כי חלק מן השאלות בשל יותר להכרעה מאשר אחרות. יהיה אז נבון להכרי
ת ן א י ת שאפי גיות הבשלות, ולהשאיר את הסוגיות האחרות לאותו דפוס התפתחו  בסו

 המוסד עד כה.

 סוף־דבר

ו יות כחיזוק לעמדותי נים של תפיםות־יסוד, כל אדם רואה את ההתפתחו י י  ידוע שבענ
ם, נים המדגימי י י ניות. אחרי שסיימתי לכתוב את החיבור הזה, הצטברו כמה ענ  הראשו
, את ההתממשות של כמה מן הסכנות שהצבעתי עליהן כאן. אסתפק באזכור של  להערכתי

 כמה מהן.
 ראשונה היא המחלוקת שהתפתחה בין היועץ המשפטי לממשלה בן־יאיד לבין היועץ
ין היקפה של החסינות המהותית בהקשר הסתמכותו של חבר  המשפטי לכנסת ענבר בעני
ימי שהכין הצבא (מסמך שטאובר). , בדיון בכנסת, על מסמך פנ הו י ן נתנ  הכנסת בנימי
ו חברי כנסת מן הקואליציה אל היועץ המשפטי  בעקבות נאומו של חבר הכנסת נתניהו, פנ
 בבקשה לחקור ולשקול את העמדתו של חבר הכנסת נתניהו לדין. היועץ המשפטי בן-יאיר
נות מהותית.  סבר שאין מקום לפעולה של חקירה, שכן, לחבר הכנסת נתניהו עומדת חסי
ן י י  בקביעה זו הסתמך היועץ המשפטי בן־יאיר על אמרות־האגב של השופט ברק בענ
ינים שלא היו קשורים י , שם קבע את גבולות החסינות המהותית גם בענ ן חסי הראשו  פנ
 כלל לסוג העבירות בהן הואשם סגן השר פנחםי. לאחר שעמד היועץ המשפטי לממשלה על
ה יושב־ראש ועדת הכנסת, מירום, שלא היה ת, פנ וספו ת נ ו י נ  דעתו גם בתשובה לפ
 מרוצה - כך ניתן להסיק - ממסקנתו המשפטית של היועץ המשפטי בן־יאיר, וביקש את
ן  חוות־דעתו של היועץ המשפטי לכנסת. זה קבע, על־סמך אמרות־אגב מאותו פסק־די
2 כתוצאה מן המחלוקת, הגיש חבר 2 2 ה.  עצמו, כי החסינות המהותית אינה עומדת במקרה ז
ל את  הכנסת רן כהן עתירה לבג״צ, וביקש לחייב את היועץ המשפטי לחקור ולשקו
ניים. מחד גיסא, הוא 2 פסק־הדין נוקט עמדת־בי 2 3 . ן י ד  העמדתו של חבר הכנסת נתניהו ל
 מקבל את עמדתו של היועץ המשפטי בן־יאיר לגבי חסינותו המהותית של חבר הכנסת
 נתניהו עצמו. מאידך גיסא, הוא מחייב חקירה בשאלה איך הגיע המסמך המסווג לידי חבר

 הכנסת נתניהו, שכן, החסינות המהותית אינה חלה על ״הדלפה״ זו.

 222 למחלוקת בין שני היועצים המשפטיים ראו ג׳ אלון וצ׳ זרחיה ״היועץ המשפטי של
 הכנסת קובע: נתניהו אינו זכאי ליהנות מחסינות על חשיפת ׳מסמך שטאובר׳״ הארץ

.8.8.95 
 223 בג״צ 5151/95 רן כהן נ׳ הי״מ (טרם פורסם). ראו ג׳ אלון ״לכל הדלפה חוסן משלה״

 הארץ 28.1.96, שם ניתח אלון את המצב שנוצר עקב פסק־הדין שניתן.
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, הסמכות ן פירוש החוק, שכן י י  במקרה זה, המחלוקת אינה בין יועצים משפטיים לענ
ועץ ות של הי רי ות הסטטוטו י ת עם הסמכו י מנ נות נ ח הליכים ולבקש הסרת חסי  לפתו
ן זה מחייבת, כי היא פרשנותו של בעל הסמכות, לא י י  המשפטי לממשלה. פרשנותו לענ
ין פרשנות החוק. אולם י שהוא ראש הפירמידה של המערכת המשפטית הציבורית לעני  מפנ
ד ושל חוות־הדעת. מי  ברור לגמרי שמצב זה מגביר את החשש לפוליטיזציה של התפקי
ם ות־דעת אחת יפנה לקבל חוות־דעת אחרות, עד שימצא כזו שתתאי  שאינו מרוצה מחו
; י א הוכרעה עדי י ששאלת מעשהו של חבר הכנסת נתניהו ל . חשש זה קיים מפנ  לדעתו
 במשפט. כל מה שהיה לנו, בינתיים, הן אמרות־האגב של השופט ברק. החוק הכתוב, כפי
ן . ניתן לטעו  שהוא, הניח את השאלה בדרגת עמימות רגילה של פירוש חוק לאור מטרתו
י הפירושים. ההכרעה כאן אינה לגבי מה הוא הפירוש היחיד הנכון, אלא בידי מי  לשנ
נה בידי היועץ ה הסמכות להחליט כל עוד החוק עמום, והסמכות להחליט כאן נתו נ תו  נ
ות־דעתו  המשפטי לממשלה. מצד אחר, הפגייה לבג״צ נעשתה רק לאחר שהתקבלה חו

ה ב נ  התומכת של היועץ המשפטי לכנסת ע

 קל לראות איך מצב כזה עלול להחליש את מעמדו של היועץ המשפטי לממשלה כלפי
ת לכנסת יועץ משפטי מיוחד ו  הכנסת (על רקע הצעות כגון הצעת־חוק: מגן־־צוקר למנ
ניח שחוק כזה היה אכן מתקבל. האם היה היועץ המשפטי של הכנסת  במעמד שווה<. נ
ל ו ע פ  יכול, מכוח סמכותו השווה לפרש את החוק, לחייב את היועץ המשפטי לממשלה ל
2 כאמור, הבעיה כאן קלה יחסית, בגלל אופי הסמכות. 2 4 ? עי גוד לשיקול־דעתו המקצו  בני
ים ינים שלאף אחד מן היועצים המשפטי  אולם סביר להגיח שיתעוררו גם מחלוקות בעני
יות םטטוטוריות. במקרים כאלה, האם עדיפה חוות־הדעת שתיראה לפונה?  אין בהם סמכו
ל צו ית, אסור לתת יד לפי נ , כי חיוני שתהיה סופיות פנים־שלטו י נ  אם אנו סבורים, כמו
, כראש המערכת המשפטית, לתפקידים שווי־מעמד. פרשה  סמכויותיו של היועץ המשפטי
ים להכריע באופן חד־  זו גם מדגימה היטב את הסכנה הטמונה בניסיון של יועצים משפטי
ות שלא הוכרעו עדיין בבית־המשפט, תוך הסתמכות על אמרות־ י בסוגיות משפטי ע מ ש  מ
 אגב. מה שעשוי להיות דעת יחיד, שאיש לא טען לגביה או התייחס אליה, נהפך במחי־יד
ת  להלכה הפסוקה. הנטל כאן רובץ הן על בית־המשפט עצמו והן על הקהילייה המשפטי
 העושה שימוש בפםקי־דינו. ראוי שלא ירחיב בית־המשפט מעבר למה שנדרש להכרעת
ן י י , וראוי שלא תיתן הקהילייה המשפטית תוקף מחייב לאמרות־אגב. בענ ו י  העניין שלפג
ות־דעת סותרת, אלא יבהיר  זה היה ראוי שהיועץ המשפטי לכנסת ענבר לא יגיש חו
, וכי ניתן ליישם את החוק  שהסמכות להכריע בהעמדה לדין מצויה בידי היועץ המשפטי
 במקרה זה, על־םמך הפרשנות שהוצעה לו, אחרת. חבר הכנסת כהן היה שוקל אז אם יש

ת לבג״צ ולבקש העברת ביקורת שיפוטית על החלטת היועץ המשפטי. ו  מקום לפנ

ת חזיתית אחרת, שהיועץ המשפטי לממשלה יצא ממנה בשן ועין, ושהיה ראוי  התנגשו
למת בפרשה הקשה והטעונה של סגן יהושע שדיאל. ראשיתו של ו ה, מג  להימנע ממנ

ל קו  224 להיבט זה של העניין, ולסכנה שבחיובה של רשות מוסמכת להעמיד לדין בניגוד לשי
 דעתה, ראו הדיון בפרשת שדיאל, להלן טקסט להערות 231-225.
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. בתחקיר ו נ ן בה נהרג החייל בר־נתן מאש כוחותי ו ת בלבנ ת מבצעי לו  המקרה בפעי
ו  הסתבר שמפקד הכוח סטה מן המסלול המוסכם, שאחדים מן החיילים לא הלכו בעקבותי
 ושהירי נגרם כתוצאה מכך שחייל מן הכוח, שנשאר במסלול המקורי, סבר כי חלקו האחר
 של הכוח הינו אויב. בתחקירי הצבא הוחלט, והפרקליט הצבאי הראשי אישר, שאין מקום
ד איש לדין בשל האירוע המצער. לדעתם, היתה זו תאונה מבצעית, שלא היה מקום  להעמי
ט ד החלטת הפרקלי ג ת או פיקודית. ההורים הגישו השגה נ ל בגינה אחריות משפטי  להטי
 הצבאי הראשי ליועץ המשפטי לממשלה. זה, לאחר עיכובים רבים (שלוו בעתירות של
 ההורים לבג״צ), החליט שיש להעמיד לדין את מפקד הכוח, סגן שדיאל. לגרסתו, החלטתו
ן זה חייבה את הפרקליט הצבאי הראשי. הפרקליט הצבאי הראשי, אף שסבר כי י י  בענ
2 2 5 . תו י חי  ליועץ המשפטי לממשלה אין סמכות לחייב אותו להעמיד לדין, פעל בהתאם להנ
ר נתקלה בתגובות ביקורתיות מחוגי הצבא, הממשלה, נשיא אי  החלטת היועץ המשפטי בךי
ה ועתרה נ נים התארג 2 קבוצה גדולה של קצי 2 6 . ת ו נ ו ת י ע ה נה ואף מן האקדמיה ו  המדי
ת, לות המבצעי 2 קצינים אלה ביקשו להגיש תצהירים על טיב הפעי 2 7 . גד ההחלטה  לבג״צ נ
ו נ ת זה פ ע הגשת תצהירים זו, ובעקבו ו  היועץ המשפטי בן־יאיר תבע מן הרמטכ״ל למנ
 בדרישה לחקור חשד שהיועץ המשפטי בן־יאיר נחשד בשיבוש הליכי משפט! הוקם צוות
2 2 8 . ה ן ז י  חקירה מיוחד לנושא זה, וכעבור זמן קצר הוחלט שאין מקום לפתוח בחקירה בעני
י בית־הדין הצבאי טען סניגורו של שדיאל כי כתב־האישום הוגש בחוסר סמכות, שכן,  לפנ
 שיקול־הדעת בהגשתו צריך להיות של הפרקליט הצבאי הראשי, ולא של היועץ המשפטי
ן 2 לאחר בדיקת פסק־הדי 2 9 ם. שו ה זו וביטל את כתב־האי בל טענ  לממשלה. בית־הדין קי
ד לדון בהשגות על , הגיב היועץ המשפטי בן־יאיר בקביעה כי יסרב בעתי  ושקילת עמדתו
ת  החלטות הפרקליט הצבאי הראשי, שכן אין טעם לדיון זה אם אין לו סמכות לחייב א
ן בו בוטל כתב־  הפרקליט הצבאי הראשי לפעול. לאחר תום תקופת הערעור על פסק־הדי
ת ל מחדש א ט הצבאי הראשי בבקשה אל היועץ המשפטי לשקו ה הפרקלי  האישום, פנ

 225 ראו דבריו של הפרקליט הצבאי הראשי שיף בראיון פרידה כפצ״ר: א׳ רבין ׳״אין לשפוט
 התרשלות בפעילות מבצעית לפי אמות מידה של שגרה׳״ הארץ 1.9.95.

 226 ראו, למשל, ביקורתו של ראש הממשלה רבין ז״ל: ד׳ שחורי ולי גלילי ״רבץ מסתייג
 מהחלטת בן־יאיר להעמיד לדין את סג״מ שדיאל״ הארץ 30.7.95.

 227 השופטת דורנר נתנה צו על־תנאי ללא צו־ביניים בעתירת הקצינים נגד הפרקליט
 הצבאי הראשי אילן שיף והיועץ המשפטי בעניין העמדתו לדין של שדיאל, ראו א׳ רבץ,
 ע׳ הראל ומ׳ ריינפלד ״נשקלת אפשרות למנות 5 שופטים לדיון במשפטו של סגן

 שדיאל״ הארץ 30.8.95.
 228 ראו דיווח על הקמת צוות החקירה; א׳ רבין ״ניצב לוי מינה צוות משפטי שיבדוק
 אפשרות לפתוח בחקירה פלילית נגד בן יאיר״ הארץ 22.12.95; ועל ההחלטה לא לפתוח

 בחקירה: ר׳ שפירא ״לא תיפתח חקירה נגד בן־יאיר״ הארץ 2.1.96.
 229 ראו צפ/265/95 התובע הצבאי נ׳ שדיאל (טרם פורסם). לדיווח מפורט, ראו א׳ רבין

 ״בית הדין הצבאי הורה לבטל את כתב האישום נגד סגן יהושע שדיאל״ הארץ 11.3.96.
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ק נוסף, נותן להן אפי ת ו ונים בהשגות, שכן נוהל זה מסייע למשפחו  סירובו לקיים די
2 3 0 ת.  וחשוב, לבירור המחלוקות עם התביעה הצבאי

ועץ י הי נ נומיה שלה מפ  במקרה זה הגנה המערכת הצבאית, בהצלחה, על האוטו
נותו ו  המשפטי לממשלה, בעוד היועץ המשפטי תובע לעצמו שליטה בשיקוליה בשל עלי
ט הצבאי  ובשל התוקף המחייב של חוות־דעתו. ניתן לחשוב אם אכן ראוי שתהיה לפרקלי
י היועץ המשפטי לממשלה בשאלות של העמדה לדין בתוך המערכת  הראשי אוטונומיה מפנ
 הצבאית. השאלה אינה פשוטה, ואני נוטה לדעה שהאוטונומיה הזאת מוצדקת, אף־על־פי
ט הצבאי  שהמערכת הצבאית הינד. היררכית ואף־על־פי שמידת אי־תלותו של הפרקלי
ת מזו של היועץ המשפטי לממשלה. יש לזכור שיש תי ה משמעו  הראשי במערכת קטנ
 ביקורת של בג״צ על החלטות הפרקליט הצבאי הראשי. אבל לא זה העיקר כאן. לפי
2 בעל הסמכות במערכת הצבאית הוא 3 1,195 5 - ו ״  סעיף 299 לחוק השיפוט הצבאי, תשט
 הפרקליט הצבאי הראשי, לא היועץ המשפטי לממשלה. היועץ המשפטי טען לסמכות לחייב
ית היועץ המשפטי ל לפי הנחי ט הצבאי הראשי. זה היה יכול לסרב לפעו  את הפרקלי
2 הוא בחר להגיש כתב־אישום ״תחת מחאה״. היועץ המשפטי ״נעלב״ כביכול. 3 2 . ה  לממשל
ט הצבאי הראשי היתד. דווקא התנהגות מכבדת. נראה כי ותו של הפרקלי  אבל התנהג
 המקרה בו בחר היועץ המשפטי בן־יאיר לחייב את המערכת הצבאית היה אחד מאותם
ת חזיתית.  מקרים שהמערכת לא יכלה לחיות בהם עם החלטתו. זה המאפיין של התנגשו
ד קל להבחין מראש בין מקרה כזה לבין מקרה שההחלטה של היועץ המשפטי אינה  לא תמי
 נוחה בו למערכת, ולכן היא מנסה להעביר את רוע הגזרה, אך לבסוף תקבל על עצמה את
. נראה כי הפרקליט הצבאי הראשי צודק בכך שמה שקרה במקרה  החלטת הדרג המשפטי
 של שדיאל אינו מלמד על מה שקורה בדרך־כלל בדיונים בהשגות. ביטול כתב־האישום
 במקרה זה אינו מלמד שלא ניתן לשכנע את הפרקליט הצבאי הראשי להגיש כתב־אישום

 במקרים מתאימים גם בניגוד להחלטתו הראשונית.

 לעומת זאת, המקרה מלמד גם כי ראוי שעיקר כוחו של היועץ המשפטי יהיה בסמכותו
ו והחלטותיו. במצבים ת של המלצותי ית, לא בתוקף המחייב משפטי נ י י  המקצועית והענ
 כאלה, יהיו דיונים והידברויות בבולטות נמוכה יעילים יותר לתרומת היועץ המשפטי

יות חזיתיות.  למערכת מאשר התנגשו
נת ביותר: י י  הפרשה השלישית, שתלווה אותנו עוד זמן רב, היא אולי הקשה והמענ
ת ת של השב״כ והיחס הכללי של המערכת המשפטי לו ן היתרי הפעי י י  המחלוקת בענ
י ת החקירה שלו. המחלוקת ״התפוצצה״ לאחר מותו של העציר חריזאת במתקנ טו  לשי

 230 ראו ״הפצ״ר קורא לבן־יאיר לחזור בו מההחלטה שלא לדון בהשגותיהן של משפחות
 שכולות״ הארץ 31.3.96.

 231 ס״ח 171.
 232 מעניין אם במקרה כזה היה היועץ המשפטי עותר נגד הפרקליט הצבאי הראשי, ומעניין
 מה היה בית־המשפט קובע. שתי ההחלטות היו תקדימיות וחשובות. במהלך הנוכחי, אין
 לנו התייחסות של בית־המשפט העליון לסוגיה החוקתית שהועלתה, ואף לא של בית־

 הדין הצבאי לערעורים.
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 חקירה בשל ״טלטולים״. כאשר הגיעו שיטות חקירה אלה לאישור חוזר בוועדת ההיתרים,
 סירב היועץ המשפטי לאשרם. שירותי הביטחון וחלק מחברי ועדת השרים לחצו להמשך
ונות חוזרים למצוא ״פשרה״, דווח שמקור בכיר פה מסוימת של נסי  האישור. לאחד תקו
 במשרד המשפטים הודיע כי חוות־דעתו של היועץ המשפטי בן־יאיד לגבי שיטת הטלטולים
2 נרמז גם שהיועץ המשפטי הודיע כי לא 3 3 ם.  מחייבת את ראש הממשלה ואת ועדת השרי
תן י 2 אף־על־פי שיש הסבורים כי נ 3 4 , ה ת המדינה בעתירה בנושא ז  יהיה מוכן לייצג א
כות בה. למרות הכרזות אלה, נמצאו הסדרי פשרה למיניהם. הסוגיה נעשתה מורכבת  לז
ד ג ים להגיש עתירות אישיות לבג״צ, וביקשו צווים נ י נ  יותר כאשר החלו עצירים פלשתי
גת היועץ המשפטי לממשלה, צי גדם בשיטות חקירה ״חריגות״. הפרקליטות, כנ  שימוש נ

יצגת את המדינה בעתירות אלה.  מי

 אין זה מקרה ששתי המחלוקות הדרמטיות ביותר עד כה לגבי יחסי היועץ המשפטי עם
ות ביטחון.  הממשלה, שהיה בהן איום של ממש שהמערכת תתמרד, נגעו בשב״כ ובבעי
 הממשלה ערה לכך שדק בנושא זה היא יכולה, אם בכלל, לגבור בדעת־הקהל על אילוצי
נות קולות הקוראים לממשלה לעשות מעשה ולקבל על , נשמעים בעיתו  המשפטנים. אכן

2 3 5 .  עצמה את האחריות לפעילות בניגוד להמלצות היועץ המשפטי לממשלה
 האחריות לבטחון־הפנים מוטלת על הממשלה, לא על היועץ המשפטי לממשלה. היועץ
2 בדרך 3 6 . ו ת ו ל י ע גבל פ  המשפטי סבור שאין חשש אמיתי לביטחון וליכולת השב״כ אם תו
 הטבע, אנשי מערכת הביטחון אינם מסכימים עימו. השאלה המרכזית היא מי מוסמך
נים כאלה. לפי פירוש פשוט של החוק, נראה שכל אלימות בחקירות, של י י  להחליט בענ
מת בישראל י ת כזאת מתקי מו 2 בפועל, אלי 3 7 . ת קי חו ־  משטרה או של שב״כ, היא בלתי
נתה בגינוי כה י, שגו נות אחרות, ופעילות המערכת נגדה הינד. מוגבלת. ועדת לנדו  ובמדי
ות י  חריף, העזה להציג את הדברים בגילוי־לב ולהמליץ על המשך רשמי וגלוי של השנ
ת הצורך נ נוי מדגיש שיש כאן ניסיון לרבע את העיגול. הדוקטרינה של הג 2 הגי 3 8 . ת א ז  ה

 אינה מתאימה, ואילו הודאה מפורשת בשימוש בכלים כאלה אינה מעשית.

, מורכבות. ניתן להמשיך בעמדה הרשמית והגלויה שכל ות הקיימות הן, לכן  האופצי

 233 ראו ג׳ אלון ״בךיאיר אסר על השב״כ להשתמש בשיטת הטלטול בחקירותיו״ הארץ
.13.8.95 

 234 לגבי העתירה שהוגשה נגד שיטת הטלטולים על־ידי האגודה לזכויות האזרח ראו ז׳ שיף
 ״אם לא תתקבל הפשרה״ הארץ 11.8,95.

 235 ראו ד׳ מרגלית ״לטלטל את התיקו״ הארץ 10.8.95; ושיף, שם.
 236 ראו ראיון עם היועץ המשפטי בן־יאיר, אלון, לעיל הערה 216, בעי 6-4.

 237 לפירוט הסעיפים הרלוונטיים ראו ועדת־החקירה לעניין שיטות החקירה של שירות
 הבטחון הכללי בנושא פעילות חבלנית עויינת - דין־וחשבון(לנדוי, תשמ״ח) 43 (להלן:

 ועדת לנדוי או דו״ח ועדת לנדוי).
M. Kremnitzer "The :238 שם, פרק רביעי. לביקורת חריפה על עמדה זו ראו, למשל 
Landau Commission Report - Was the Security Service Subordinated to the Law, 

. I s r . L. Rev23 " ) 1989. (or the Law to the ,Needs' of the Security S e r v i c e ? 2 1 6 
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ט היחידה ע מ ת גלויה, עמדה זו היא כ י נ  אלימות בחקירות הינה פסולה. כעמדה עקרו
 האפשרית, בוודאי מצידם של שומרי שלטוךהחוק. ההמשך הישיר של עמדה רצינית כזאת
 הוא מתן הנחיות ברורות לאנשי כל המערכות להימנע מכל אלימות, וטיפול משמעתי או
נו ע, המשך ישיר זה אי  פלילי מיידי וחמור בכל סטייה מהנחיות אלה, אולם, שלא במפתי
, ואף לא של חלת המערכות החקירתיות של שירותי ביטחון ושל משטרות בעולם כולו  נ
ת, י ת טרור רצחנ ו ל י ת הפיקוח עליהן. הדבר נכון בעיקר בשיטות שיש בהן פע  מערכו
י על תפסת לא רק כאיום על חיי אזרחים, אלא גם כאיום אסטרטג  ובעיקר כאשר זו נ
עדת ו ן שו ת ושיפוטיות בוחרות בדרך־כלל בפתרו ו ניים. מערכות משפטי  מהלכים מדי
2 מידור בין המציאות לבין המחויבות הרשמית, תוך עצימת 3 9 ת: עו י הוקיעה אותו כצבי  לנדו

 עיניים מסוימת לגבי המתרחש בשטח.

 מחיר המידור הוא גדול, שוב כפי שהצביעה ועדת לנדוי: אם יש הכחשה גורפת של
י מעשה או לטפל בחריגות מהם  שימוש באמצעים חריגים, אי־אפשר לפקח עליהם לפנ
 לאחר מעשה. סביר להניח שהמציאות בשטח תהיה אז קשה יותר וצינית יותר מאשר במצב
גבלת בלגיטימיות של שיטות חקירה מסוימות, תוך שלילה מפורשת של  של הודאה מו
ח קו בפי ים: מיסוד מסוים ־ סודי ו י נ ן־בי ן שהומלץ היה איפוא פתרו  אחרות. הפתרו
 פוליטי ־ של דרכי חקירה ״חריגות״, ואכיפה חזקה של סטיות מהן. אלא שמחירו של
ת  פתרון־הביניים הוא אובדן התום של המערכות הפוליטיות והמשפטיות גם יחד: הן נעשו
נם ל בהצדקה ובאישור של אמצעים חריגים, שייתכן בהחלט שהי ת באופן פעי  מעורבו
ות כאלה גיבוי אף אם י ו  נגועים באי־חוקיות. לאחר מעשה, הן חייבות לתת להתנהג
, כפי שגילו מערכות אלה לאחר  תוצאת השיטה החריגה הינה מוות. גם זה מחיר לא־קטן

 מותו של חריזאת.
ת בלתי־חוקית. לו  היועץ המשפטי מיישר איפוא קו. הוא אומר שלא ייתן גיבוי לפעי
ת ו ג ת״ לחרי ו ות ״טבעי י  במשך שנים היתה הנחה סמויה כי לשירותי הביטחון יש סמכו
ד המערכת הוא 2 היתד. הנחה שהמשפט מכיר בסמכויות אלה, וכי הדרך לתפקו 4 0 . ת ו מ י ו  מס

 239 ראו דו״ח ועדת לנדוי, שם, בעי 70, פסקה 4.4. למסקנות.
 240 יוזכר שהן ועדת לנדוי והן היועץ המשפטי דאז זמיר התרעמו בפרשת השב״כ יותר
 על ההיבט של שיבוש ההליכים והטעיית המערכת השיפוטית מאשר על המעשים
 הראשוניים ־ שיטות החקירה או הדג המחבלים בידי כוחות הביטחון. בדו״ח ועדת לנדוי
 נאמר כך: ״שבעתיים מכאיב וטרגי הדבר שקבוצת אנשים כזאת נכשלה קשות
 בהתנהגותה כיחידים ובקולקטיב. באמרנו זאת אין כוונתנו לשיטות החקירה שנקטו
 דווקא, עליהן יש ללמד זכות במידה רבה, ...אלא לשיטה של מתן עדות שקר בבית
 המשפט, שנתגלתה עתה במערומיה ויש לגנותה בכל פה.״ שם, בע׳ 4-3. בשלב שנראה
 בו על־פי הראיות כי האלוף יצחק מרדכי היה אחראי למותם של שני המחבלים שנתפשו
 חיים באוטובוס קו 300, החליט היועץ המשפטי זמיר להעמידו לדין לפני קצין בכיר.
 כאשר זוכה, לא היה לחץ לערער על ההחלטה. הוויכוח העיקרי בשלב השני היה על
 השחתת המערכת של השב״כ ואי־היכולת לבטוח בה. ראו גוטמן, לעיל הערה 127, פרקים

 ראשון ושלישי.

118 



 פלילים ה2 | תשנ״ז היועץ המשפטי לממשלה: בחינה ביקורתית של מגמות חדשות

 מידור: חריגים של שירותי הביטחון נמצאים בתחום האחריות של המערכת הפוליטית, לא
ת, ולכן זו יכלה, לאחר  המשפטית. לכן לא נדרש אישור מראש של המערכת המשפטי
ות של מי י  מעשה, לשקול כיצד לטפל בחריגות. בדרך־כלל היה הטיפול חסוי ובמסגרות פנ

 המערכת, על כל החסרונות של שיטה זו.

נה ליועץ המשפטי  עכשיו, אחרי שאכלנו מעץ־הדעת, נראה שאופציה זו כבר אינה נתו
 בן־יאיר או שאין הוא יכול ואינו רוצה לאמץ אותה. אכן, סביר להניח שבית־המשפט היה
2 אם אכן 4 1 . ר ב ע ד שיטות חקירה חריגות של השב״כ, כפי שעשה ב ג ת נ רו  דוחה עתי
י העתירה, הוא יימצא כופה עליה  ״יכריח״ היועץ המשפטי את הממשלה לא להתגונן מפנ
ת־המשפט  החלטה שלא ברור כלל אם היה בית־המשפט מאמץ. הוא יימצא גם מוציא לבי
ת בטווח הקצר. אבל בטווח הארוך, לא סביר שמערכת ים מן האש, לפחו נ ת הערמו  א
כל לחיות עם מצב כזה. הדבר יחליש את מוסד היועץ המשפטי לממשלה, כפי  פוליטית תו
2 אין הכוונה שהיועץ 4 2 . ר ב  שמאבקו של היועץ המשפטי זמיר החליש אותו בסופו של ד
ל בתחום רגיש זה, אולם הוא אינו יכול לקבל על עצמו אחריות  המשפטי אינו חייב לפעו
ת, וליטול על עצמו את האחריות האחרונה. הוא צריך ל הבעיה כמשפטי  להגדיר את מכלו
ות ראויים בתוך המערכת. כך, למשל, השימוש בחנינה כדי לפטור נ  לשאוף להגיע לפתרו
 את בכירי השב״כ אכן היה שימוש בעייתי במיוחד, אולם הוא היה התוצאה של סירוב
 הממשלה - וכשלון היועץ המשפטי - להניב את התוצאה הראויה - את פיטוריהם,
די המערכת הפוליטית, של בכירי השב״כ שהיו אחראים למעשים שלא היה אפשר  על־י

2 4 3  לקבלם.

, וכי  בקיצור, כדאי ליועץ המשפטי לומר שהוא יסתפק בהבהרה של המצב המשפטי
טת , החוק, כפי שהוא רואה אותו, אוסר על אישור מראש ובאופן כללי של שי  לדעתו
וכל להשתתף טות אחרות). מעמדה כזו יתחייב, אגב, שהוא לא י  הטלטולים (ושל שי
 בישיבות של ועדת ההיתרים. הקמתה של זו תהיה עניין של המערכת הפוליטית. בעתירות
 אישיות, כגון אלה שהחלו מגיעות אל בג״צ באופן שיטתי, שעצירים מבקשים בהן שיחדלו
יצג הרשות: במקרים  לעשות לגביהם שימוש בשיטות חריגות, יפעל היועץ המשפטי כמי
, פי  מתאימים ימליץ לא להגן על המקרה, ובמקרים אחרים יטען כי באותו מקרה ספצי

 241 ראו, למשל, בג״צ 2581/91 סלחאת נ׳ ממשלת ישראל, פ״ד מז(4< 837. צו על־תנאי
 הוצא ב־13.6.91, והעתירה נדחתה בפסק־דין מיום 12.8.93, בקביעה שבית־המשפט אינו
 עוסק בשאלות כלליות, אלא מתרכז בסכסוכים קונקרטיים. בית־המשפט הדגיש במיוחד
 שקיימים בנושא זה מנגנוני בקרה ופיקוח אחרים, כגון הממשלה, הכנסת וביקורת״

 המדינה, ואין הצדקה לדיון של בית־המשפט בנושא הכללי: שם, בע׳ 844-843.
 242 מעבר להחלשת המוסד שבבחירת מועמד שהיה חלש, ואשר נשבר בתקופתו ה״טאבו״ של
 חוסר ההתערבות של בג״צ בהחלטות היועץ המשפטי לממשלה, נראה שבאותו עניין היה
 היועץ המשפטי חייב למצוא דרך שתבהיר לראשי השלטון שהם חייבים לפטר את ראש
 השב״כ. עצם אייההצלחה בכך גרמה להסתמכות על מערכת בתי־המשפט בעניין שהיה

 צריך להיות מוסדר ברמה הפוליטית והבלתי־פורמלית.
 243 נראה כי בראייה לאחור, גם המעורבים בפרשה סבורים כך: ראו גוטמן, לעיל הערה 127,
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 השיטות שנקטו בהן הן חוקיות. בית־המשפט יצטרך להכריע לגבי האפשרות של הוצאת
2 היועץ המשפטי לממשלה צריך למצוא 4 4 יעה מראש לגבי הגבלת שיטות החקירה.  צווי מנ
 דרך נאותה, מתוך המחלקה או מחוצה לה, לתת לעמדת הממשלה והשב״כ ייצוג הולם.
ן זה היא של הממשלה ושל הכנסת - אלה יצטרכו י י  האחריות האחרונה להכרעה בענ
ת  לבחור, לאחר הכרעת בית־המשפט, בין המשך העמימות הקיימת לבין הסדרה משפטי
2 אם תהיה הסדרה משפטית מפורשת, סביר להניח שיהיו מחלוקות פרשניות גם 4 5 . רשת  מפו
ות אלה צריכות להיחתך בתיאום בין הכוחות בשטח ובהכרעה אחרונה י ו  לגביה. גם פרשנ
נקוט בעמדה שאינה מאפשרת לו  בבית־המשפט. בתחום זה כמעט ברור שבית •המשפט י
2 מכיוון שהמחלוקות כאן 4 6 . ן  להחליף את שיקול־דעתם של אנשי השטח העוסקים בביטחו
, בכיר ככל נהלי־מקצועי ות, לא טוב ולא נכון שההכרעות ייעצרו במחסום מי  הן פוליטי

 שיהיה, בדמות היועץ המשפטי לממשלה.

 244 גם כורח זה הוא בעייתי מאוד. ראו, למשל, א׳ דנקנר ״בוקר טוב אינקוויזיציה״ הארץ
 14.1.96, בתגובה על החלטת בג״צ לבטל איסור שלא להפעיל על עציר מסוים שיטות

 חקירה חריגות.
 245 גם דרך זו אינה פשוטה, כפי שהתגלה בנםיונות לחוקק, במקביל, איסור מפורש על
 עינויים, וחוק שב״כ המעניק לו הסמכה מסוימת, בדומה להמלצות ועדת לנדוי, לדרכי
 חקירה חריגות במקרים מסוימים. התגובה על החוק מוכיחה שאי־אפשר להעלות הסדר

 מסוג זה לרמת בולטות משפטית גבוהה ופומבית.
 246 בעניינים כאלה נכונה מקל וחומר טענתו של קרצמר לגבי המגבלות העצמיות שבג״צ
 מטיל על עצמו: ראו ד׳ קרצמר ״ביקורת בג״ץ על הריסתם ואטימתם של בתים בשטחים״
׳ זמיר עורך, תשנ״ג< 305. היה מי שקיווה שלא י )  ספר קלינגהופר על המשפט הציבורי
 נצטרך להתמודד עוד עם בעיה זו. גל הפיגועים באביב של שנת 1996 הניב שוב פיצוצי
 בתים וחקירות חריגות. לתיאור חי של הדילמה ולנטייה השיפוטית לגבות את שירותי
 הביטחון, ראו פסק־דינו של השופט חשין בבג״צ 1730/96 סביח נ׳ מפקד בוהות צה״ל

 באזור יהודה ושומרון(טרם פורסם).
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