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   ולקביעת דיו� מוקד'צו ביניי'מת� בקשה לל 2מטע' המשיבה תגובה 

  

להגיש ) הכנסת: להל
 (2מתכבדת המשיבה , 4.5.2011מיו- השופט דנציגר ' כבבהתא- להחלטת 

 
  :כדלקמ
, ולקביעת דיו
 מוקד- בעתירה -צו בינייתגובתה לבקשה למת

  

,  לחוק יסודות התקציב#4ו) 1)(ב(ב3סעיפי- של חוקתיות- בתקיפת העתירה עניינה של  .1

יסודות הסעיפי- הנדוני- נוספו לחוק במסגרת חוק . )החוק: להל
 (#1985ה"התשמ

, )נההפחתת תקציב או תמיכה בשל פעילות נגד עקרונות המדי) (40' תיקו
 מס(התקציב 

 . 30.3.2011אשר התפרס- ברשומות ביו- , )התיקו� :להל
( #2011א"התשע
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2. 
להפחית מתקציב- של , בכפו/ להלי. שיפורט להל
, מסמי. את שר האוצר, התיקו
 הנדו

: א- אלה הוציאו הוצאה שהיא במהותה, )כהגדרת- בחוק(גופי- מתוקצבי- או נתמכי- 

, הסתה לגזענות) 2(; נה יהודית ודמוקרטיתשלילת קיומה של מדינת ישראל כמדי) 1(

של מדינת אויב או של , תמיכה במאבק מזוי
 או במעשה טרור) 3(; לאלימות או לטרור

; ציו
 יו- העצמאות או יו- הקמת המדינה כיו- אבל) 4(; נגד מדינת ישראל, ארגו
 טרור

 טענות .מדינהמעשה של השחתה או ביזוי פיזי הפוגע בכבוד דגל המדינה או סמל ה) 5(

 .בלבד) 4(#ו) 1(העותרי- מופנות כנגד עילות 

 

ידי #כפי שייקבע על, שתגובת הכנסת בעניינה תובא בנפרד, מלבד בקשת- לצו על תנאי .3

ורה  המצו ביניי-העותרי- מבקשי- ג- כי בית המשפט הנכבד יוציא , בית המשפט הנכבד

לתיקו� עד ) 4(,ו) 1)(ב(3י' שלא לפתוח בהלי+ לפי סעיפ) שר האוצר: להל
 (1למשיב 

לשר האוצר להימנע מפתיחת הלי. כזה צו ביניי- המורה ,  לחלופי
או; להכרעה בעתירה

בית הספר הערבי : בכל הנוגע לפעילות- של העותרי- במוסדות אליה- ה- קשורי-

 .גוריו
# לשוני גליל ואוניברסיטת ב
# בית הספר הדו, האורתודוקסי בחיפה

 

 .ביניי- להידחות#י די
 הבקשה לצועמדת הכנסת היא כ .4

  

ביניי- המונעי- כניסתו לתוק/ של חוק #בית המשפט הנכבד אינו נות
 צווי, ככלל, ראשית .5

 . של חוקהמונע הפעלתו ביניי- #וא/ לא צו, שחוקקה הכנסת

  

0 "בג, ראו למשל" (חזקת חוקתיות"כנסת נהנה מחוק אשר אושר בנקודת המוצא היא כי  .6

את חזקת החוקתיות מבטאת )). 1999 (288, 241) 5(ד נג"פ, שר הביטחו�' צמח נ 6055/95

, הכבוד שרוחשת הרשות השופטת לרשות המחוקקת וכ
 את הצור. לכבד את רצו
 הרוב

מרכז השלטו�  07111/95 "בבגהשופט זמיר ' כפי שהסביר כב. שעל יסודו נתקבל החוק

עדיי
 :  הכנסת כבודו במקומו מונחחוק": )1996 (496, 485) 3(ד נ"פ, הכנסת' המקומי נ

ובו ג- בית , ולכ
 החוק הוא ההול. לפני המחנה, הוא הע', החוק מבטא את רצו� הריבו�

  ".המשפט

 

ג- אי
 מקו- למת
 סעד זמני  ברי כי, ממנה נהני- חוקי הכנסתחזקת החוקתיות נוכח  .7

סיכול רצונו - יש משוהעיכוב בעצ- שכ
 , או כניסתו לתוק/ של חוקהמעכב את הפעלתו 

וזאת עוד בטר- התבררו טענות , של הרוב ופגיעה במרק- היחסי- העדי
 שבי
 הרשויות


המועצה  01661/05 "ראו לעניי
 זה פסק דינ- של עשרת שופטי הרוב בבג. הצדדי- לגופ

 ):2005 (750#749, 481) 2(ד נט"פ, ראש הממשלה' האזורית חו. עזה נ

  
פי שנתבקש בעתירות שלפנינו היתה התליית משמעותו של מת
 צו ביניי- כ"

, כבר צוי�. וכל זאת במסגרת סעד זמני, תוקפ
 של הוראות רבות בחקיקה ראשית
זמיר ' השופט י ('עד שבית המשפט פוסל חוק הוא חייב לשבת שבעה נקיי''כי 

בבוא בית המשפט , מקל וחומר,  נכוני' הדברי').67' עמ, בפרשת הופנונג
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בלא שטענות הצדדי' נתבררו והוכרעו באופ� , למנוע ביצועו של חוק בצו ביניי'
א/ הניתוח , אכ
. הטענות החוקתיות שהוצגו לפנינו היו רבות ומורכבות. מלא


במצב זה לא ראינו . אינו פשוט כלל, במסגרת פסק הדי
, החוקתי שנדרש לה
 ".טר- ליבו
 הסוגיות לגופ
, התערב בתוקפה של חקיקת הכנסתהצדקה ל

  

התיקו
 , כאמור. ביניי-#ג- מאז
 הנוחות בענייננו נוטה לטובת דחיית הבקשה לצו ,שנית .8

 מגופי- מתוקצבי- או נתמכי- א- ה- מבצעי- פעולות הפחתת תקציבהנדו
 מאפשר 

פי החוק #ת הלי. הננקט עלהנזק שיכול להיגר- בעקבו, לכ
.  המפורטות לעילמסוימות

נית
 לתיקו
 , א- וככל שיגר- למי מ
 הגופי- הללו, נזק מסוג זה.  בלבדהוא נזק כלכלי

ועל כ
 אי
 בו כשלעצמו כדי להצדיק מת
 צו ביניי- המונע , מאוחר יותר ולהסדרה

0 "בג, למשל, ראו לעניי
 זה. קיצוני וחריג ביותר, כאמור,  צעד שהוא,הפעלתו של חוק

) 1999( 603, 602) 5(ד נד"פ, לשכת עורכי הדי�,אביב,ועד מחוז תל' אורו� נ 8242/99

עליו להצביע על נזק , ראשית. הנטל המוטל על מי שמבקש צו ביניי- הוא כפול("

בהנחה , עליו להראות כי הנזק, שנית. משמעותי שייגר- לו כתוצאה מאי מת
 הצו

עיריית ' חברת אלאקסא אלמבארק נ 03172/08 "בג, וכ
; )"אינו נית
 לתיקו
, שייגר-

 ).23.6.2008, פורס- בנבו(השופט מלצר '  לפסק דינו של כב4' פס, יהוד

 

תוצאתו ", לטענת-. העותרי- ג- על נזק שלכאורה אינו כספימצביעי- , בעתירת- .9

 10' פס( "הטלת אפקט מצנ
 על ציבור גדול בחברה הישראלית: המיידית של החוק

אפקט "דוגמת קיומו של , ותיאורטינזק פוטנציאלי אי
 די בחשש מפני , - ואול).לעתירה


 . חקיקה ראשית של ה כדי להצדיק צו ביניי- המעכב הפעלת,"מצנ

  

, ידי שר האוצר#הפחתת תקציב מגו/ מתוקצב או נתמ. על, פי התיקו
#על, שלישית .10

  :ל
כמפורט לה, המערב גורמי- רבי-, נעשית רק בתו- הלי. מורכב וממוש.

• 
שר האוצר נדרש לקבל חוות דעת של היוע0 המשפטי למשרד האוצר , בשלב הראשו

השלכות ההפחתה על , היק/ ההוצאה שאינה נתמכת"והמלצה של צוות מקצועי לגבי 

הגו/ או על גורמי- אחרי- הקשורי- בו וסכו- ההפחתה הראוי בהתחשב בכלל 


צועי אמור לכלול עובד משרד הצוות המק). לחוק) 1)(ד(ב3סעי/ " (נסיבות העניי

עובד משרד האוצר ועובד המשרד שהשר שלו ממונה על סעי/ התקציב , המשפטי-

 ).לחוק) 2)(ד(ב3סעי/ (מתוקצב או נתמ. הגו/ הנדו
 מכוחו 

נדרש שר האוצר לקבל את הסכמת השר הממונה על סעי/ התקציב , בשלב השני •

 ).וקלח) ב(ב3סעי/ (אותו גו/ מתוקצב או נתמ. מכוחו 

  ).לחוק) ב(ב3סעי/ ( האוצר זכות שימוע בפני שרלגו/ הנדו
 מוענקת , בשלב השלישי •

  

, בגופי- מתוקצבי- או נתמכי- ישירותכשלעצמו אינו פוגע התיקו
 ברור כי , נוכח האמור .11

ולאחר מת
 זכות שימוע , שבסופומורכב  את שר האוצר לנקוט בהלי. מסמי+אלא רק 

הצדקה אי
 כל , ג- מטע- זה. פגיעה כספיתלגופי- אלה  עלולה להיגר-, לגו/ הנפגע

חקיקה ראשית הוצאת צו ביניי- המעכב הפעלת בצעד החריג של , בשלב זהכבר , לנקוט

 . של הכנסת
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כי יפחיתו לסיכו
  באשר 7#1בכל הנוגע לטענותיה- הספציפיות של העותרי- , זאת ועוד .12

#עלהרי ש, בשל פעילות-) אליה-או מתקציביה- של גופי- שה- קשורי- (מתקציביה- 

 וככל ,כנגד מי מ
 העותרי-הפחתת תקציב ככל שייפתח הלי. ,  לתיקו
2פי סעי/ 

לפנות לבית פתוחה בפניה- הדר.  ,ידי שר האוצר#שטענותיה- כנגד ההלי. יידחו על

 של עתירה כזאת  בגדרה. בעניינ-לענייני- מינהליי- בעתירה כנגד ההחלטההמשפט 

נית
 . כדי לעכב את הפחתת התקציב הנדונהלצו ביניי- בבקשה  לפנותיוכלו ה- א/ 

ואת , את סכו- ההפחתהלגופו של עניי
 כאשר נית
 יהיה לבחו
 , להניח כי במצב כזה

להכריע הרלוונטי יקל על בית המשפט , השיקולי- שהנחו את שר האוצר בהחלטתו


  .בעניי

 

 .ת את בקשת העותרי- לצו ביניי-וחדיתבקש בית המשפט הנכבד ל,  האמורלאור כל .13

הרי , לבקשת העותרי- כי בית המשפט הנכבד יורה על דיו
 מוקד- בעתירהבאשר 

 .שהכנסת מותירה את ההכרעה בעניי
 לשיקול דעתו של בית המשפט הנכבד

 

  2011 במאי 24: היו-
        א"באייר התשע' כ          
          

  

              __________________  

  גור בלייר "        ד

  יוע� המשפטי לכנסתעוזר ל                                                                                             


