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אשר תפקידה כולל דאגה לטובת יהודים ואינטרסים יהודיים, לא רק בישראל
אלא בעולם כולו. מדינה כזאת תחשוף את השקר שבמסע הדמגוגיה

האוניברסליסטית המתנהל כעת, ותממש את חזון המדינה היהודית, שהעמיד

הרצל לפני מאה שנה.
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סתבר, כי בישראל השתרשה הנחת יסוד, שלפיה ביקורת ציבורית עלמ

בית המשפט העליון היא דבר מסוכן. בעוד שבתוך חוגי האקדמיה נחשב
הדיון בדבר גבולות סמכותו של בית המשפט לעניין לגיטימי, הרי שכאשר

פוליטיקאי, רב או דמות ציבורית אחרת מגלה דעתו בעניין, קמות האליטות

המתוקשרות (דהיינו, העיתונות ומרואייניה), ומקיפות את בית המשפט בחומות
 שהרי, לדידן, התקפה על בית המשפט כמוה כהתקפה על הדמוקרטיה—מגן 

עצמה. תופעה זו בלטה לעין במיוחד בימים שקדמו להפגנת החרדים ההמונית

שהתקיימה בירושלים בחודש פברואר. אישי ציבור ונבחרים, הנשיא, ראש
הממשלה ואחרים, עשו כל מאמץ כדי למנוע את העצרת, בגין החשש מפני

אלימות וחבלה "בשלטון החוק".
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בסופו של יום, דבר לא קרה. מאתיים וחמישים אלף חרדים התאספו בשקט,
אמרו את דברם, והתפזרו. המדינה נשמה לרווחה, אך איש לא העז לשאול את

השאלה המתבקשת: מה אירע לקץ הדמוקרטיה? מה קרה להרס שלטון החוק?

כלום ייתכן שביקורת על בית המשפט איננה כה מסוכנת, ככלות הכל?
זו הייתה הפעם הראשונה שישראל חוותה מחאה רחבת היקף נגד בית

המשפט העליון, ויש מקום ללמוד בהקשר זה מניסיונן של דמוקרטיות אחרות

הברית, במיוחד, יש מסורת ארוכת שנים של–שכבר עברו חוויה זאת. לארצות
אקטיביזם שיפוטי, ולפיכך גם היסטוריה ארוכה באותה מידה של התקפות נמרצות

הברית מתקבלים ביטויי–על בית המשפט העליון. אלא שבניגוד לישראל, בארצות

המחאה האלה בהבנה, ושלטון החוק אינו נפגע. האמריקנים אינם רואים סכנה
בעצם הביקורת על בית המשפט; אדרבה, לדידם זהו חלק טבעי מדיון ציבורי

בריא. מנקודת המבט של ההיסטוריה האמריקנית, התגובה הישראלית לביקורת

 ואפילו היסטרית.—על בית המשפט נראית בלתי סבירה 

הברית הוא יעד להתקפות חריפות מאז–ית המשפט העליון של ארצותב
 בשנת 1857, והתקפות אלה הפכו לדבר שבשגרהÒ˜ÂË „¯„ההחלטה בעניין 

מאז ה"ניו דיל" בשנות השלושים. לעתים הייתה הרטוריקה של הביקורת לא

פחות בוטה מזו של ההנהגה החרדית בישראל, ופעולות המחאה שיזמו המבקרים
היו מאיימות בהרבה מהפגנתם השקטה של רבע מיליון הדתיים. אולם ההתקפות

נגד בית המשפט האמריקני לא הובילו לאלימות, ונראה כי גם לא הסבו נזק

ממשי לשלטון החוק. סקירה של כמה מהמחלוקות המרכזיות סביב בית המשפט
העליון האמריקני במהלך שישה העשרים האחרונים מראה שהמנהיגות הפוליטית

הברית אף למדה לקבל את ההתקפות על בית המשפט כחלק טבעי–בארצות

מהשיח הדמוקרטי, אף יותר מהאקטיביזם השיפוטי שהצית אותן.
המסורת של התקפה נמרצת על בית המשפט העליון האמריקני חבה בעיקר

לנשיא פרנקלין דלאנו רוזוולט, יותר מכל אדם אחר. בשנות השלושים, חלק

גדול מן החקיקה הקשורה ל"ניו דיל", שרוזוולט פעל לקידומה ושזכתה לאהדה
רבה בקרב האמריקנים יגעי השפל הכלכלי, בוטל על ידי בית המשפט, בנימוק

שהיא סותרת את החוקה. בין השנים 1936-1934 פסל בית המשפט שישה

חוקים שנועדו להרחיב את סמכותה של הממשלה הפדרלית, כחלק מן המאמץ
להגן על האמריקנים מפני מצוקה כלכלית וטלטלות השוק. רוזוולט נתן ביטוי
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לתסכול שגרם לו בית המשפט במסע הבחירות שניהל במהלך 1936, בדרכו
לניצחון האלקטורלי הסוחף ביותר בהיסטוריה הפוליטית האמריקנית.

במושב בית המשפט בשנים 1937-1936, הועמדו חלקים מרכזיים של ה"ניו

בפני ביקורת שיפוטית; בשל האיום על תכניתו הכלכלית, חשף רוזוולט את דיל"
מה שנודע ברבות הימים כ"תכנית לאיוש בית המשפט". בפברואר 1937, זמן

קצר לאחר שהושבע לתקופת כהונה שנייה, הציע רוזוולט חקיקה שתאפשר לו

 אחד בכל פעם ששופט יגיע לגיל שבעים—למנות עד שישה שופטים חדשים 
ולא יפרוש מתפקידו. למרות שבשלב הראשון הצהיר רוזוולט שהחקיקה הכרחית

משום שהשופטים המבוגרים אינם יכולים להתמודד עם נטל העבודה, נפסקה

עד מהרה העמדת הפנים, והנשיא פתח בהתקפה חזיתית. הוא גינה את פסיקות
בית המשפט העליון לגבי חוקי ה"ניו דיל" וטען שהן אינן לגיטימיות, משום

שרוב שופטי בית המשפט מונחים על ידי "השקפותיהם הכלכליות האישיות"

ולא על ידי החוקה.
בהצהירו כי "הופר מאזן הכוחות בין שלוש הרשויות הגדולות של הממשלה

הפדרלית", קבע רוזוולט כי בית המשפט העליון "העמיד את עצמו שלא כהוגן

כבית שלישי של הקונגרס... והוא מכניס לתוך החוקה מילים ומשמעויות שאינן
כתובות בה ומעולם לא הייתה כוונה שיימצאו בה". רוזוולט הכריז שהחקיקה

שהוא מציע "תגן על החוקה מפני בית המשפט ועל בית המשפט מפני עצמו",

באמצעות כינונה מחדש של "ממשלה של חוקים ולא של אנשים". למרות
שהתכנית לאיוש בית המשפט נקברה לצמיתות באחת מהוועדות בסנאט, ביקורתו

 עד כדי כך, שכשנפתח פתח—של רוזוולט על בית המשפט נחשבה ללגיטימית 

למינויים חדשים בבית המשפט עקב מותם או פרישתם של שופטים, לא היסס
הקונגרס לאשר מועמדיו של רוזוולט, מצדדי ה"ניו דיל", דבר שהוביל לשינוי

ניכר בעמדותיו של בית המשפט לגבי חקיקה כלכלית מתערבת. הסערה חלפה,

מעמדו של בית המשפט בעיני האמריקנים נשאר יציב, ורוזוולט נרשם בדפי
ההיסטוריה האמריקנית לא רק כנשיא דגול, אלא גם כאחד הלוחמים הגדולים

להגנה על הדמוקרטיה.

כשהשתנה כיוון הרוח בפוליטיקה האמריקנית, התחלפו גם מבקריו של בית
המשפט. בשנת 1954 נתפרסמה פסיקתו התקדימית של בית המשפט בעניין

·¯‡ÂÔ ß ÓÂÚˆ˙ ‰ÁÈÂÍשחייבה את המדינות לשים קץ למדיניות ההפרדה הגזעית ,

בבתי הספר הציבוריים. במדינות הדרום התקבלה הפסיקה כפגיעה בלתי מוצדקת
בזכויותיהן של המדינות, ועוררה התנגדות מיידית ועזה. השלטים "הדיחו את
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ארל" צצו בכל פינה, בקריאה להדחתו של נשיא בית המשפט העליון, ארל וורן.
בשנת 1954 חתמו 101 חברי סנאט וקונגרס ממדינות הדרום על "מניפסט הדרום",

 כ"מקרהÂÔ‡¯·שגינה את "ההחלטה הבלתי מוצדקת" של בית המשפט בשאלת 

ברור של ניצול הסמכות השיפוטית לרעה", אשר "הציב את דעותיהם הפוליטיות
והחברתיות האישיות של השופטים במקומם של חוקי המדינה". חותמי ההצהרה

התחייבו להשתמש "בכל אמצעי חוקי להביא לביטולה של החלטה זו, הנוגדת

את החוקה". רק שלושה חברי סנאט מן הדרום סירבו לתמוך בהצהרה; אפילו
מדריכו הרוחני של הנשיא קלינטון, הסנאטור ויליאם פולברייט מארקנסו, היה

בין החותמים. וורן לא הודח, בית המשפט שלו המשיך במדיניות האקטיביזם

 שלטון החוק נשמר,—השיפוטי בקשת רחבה של נושאים, והחשוב מכל 
והמחלוקת הפוליטית לא הידרדרה לכדי מסע אלים נגד שופטי בית המשפט

העליון.

ם כל חריפותה של הביקורת שנמתחה על בית המשפט של וורן, ההאשמותע

שהוטחו בבית המשפט העליון עקב הכרזתו כי קיימת זכות הפלה חוקתית
לא נפלו ממנה בעוצמתן ואפשר שאף עלו עליה. מדובר בהחלטה שהתקבלה

 בשנת 1973, החלטה ששללה את תוקפם של חוקים נגד הפלות„Â‡Â ß ÂÈÈ¯בעניין 

שהיו קיימים ביותר משלושים מדינות. התגובה לפסיקה הייתה מהירה וזועמת:
השופט הרי בלקמון, שניסח את דעת הרוב, הושמץ על ידי מנהיגים דתיים בכל

הברית, ועימו גם עמיתיו שופטי בית המשפט העליון. נשיא הוועידה–רחבי ארצות

הלאומית של בישופים קתוליים אמר: "קשה להעלות על הדעת החלטה כלשהי,
במשך מאתיים שנות ההיסטוריה שלנו, שהיו לה השלכות כה הרסניות על יציבותנו

כחברה מתורבתת".

םויב םתאחמ תא םיעיבמ םישנא יפלא תורשע ,הנש ידמ ראוני שדוחב
תיב לש ונכשמ ינפ לע ףלוחה "םייחה דעצמ"ב „Â‡Â ß ÂÈÈ¯ ןידה קספל הנשה

לש םתכרבל תוכוזו תוימיטיגל תובשחנ תוצרמנה יהםתונגפה .ןוילעה טפשמה

סרגנוק ירבח םיפרטצמ 4791 זאמ הנש לכב .רתויב תומר תוירוביצ תורשמ ילעב
םע שגפנ ,אישנכ ותנוהכ תפוקתב ,ןגייר דלנור .תולפהה דגנ םיניגפמה להקל

 באמצעותםיניגפמדיבר אל ה תופוכת םיתעל ;לגלגסה רדחב םייחה דעצמ יגיהנמ

.תולפה רוסאיש הקוחב ןוקיתל אורקל ידכ תונמדזהה תא לצנמ היהו ,הטלפון
ןושארה" :יכ ןייצמ אוהשכ ,םייחה דעצמ תא ןגייר חביש ,8891 תנשב ,לשמל ,ךכ
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תיב תקיספ רחאל הנש קר םייקתה םכלש דובכל–םייוארה םידעצמה ןיבמ
ץק םישל םתלעפ םינש חמש עשרה ךשמבו ,„Â‡Â ß ÂÈÈ¯ ןיינעב ןוילעה טפשמה

ריתה ,סומלוק ףניהב ,טפשמה תיב ובש םויה ותוא זאמ — רשא ,הידגרטל

ןוילימ םירשעמ רתוי לש םהייח תא העבת — ונצרא יבחר לכב תולפה עוציב
הלא תושוחתל יוטיב שוב 'גרו'ג אישנה םג ןתנ ןכמ רחאל הנש ."תוקונית

התייה „Â‡Â ß ÂÈÈ¯ ןיינעב ןוילעה טפשמה תיב תטלחה" יכ םיניגפמל ורמואב

."הלוטיבל תושעל שיו היוגש
Â‡Â ß¯ תטלחהל הנשה םוי תא םה ףא םינייצמ ,דגנמ ,הלפהה תוכז ידדצמ

ÂÈÈ„ תיב תטלחהב הכימת תעבהב ,תירבה–תוצרא יבחרב םינוש תומוקמב

ינויב הנתינש הטלחה בקע הנתשה טפשמה תיב לא םסחי םלוא .טפשמה
תוכז תלבגהל עגונב תונידמה לש תוכמסה םוחת תא הביחרה רשא ,9891

,ירוזימ תנידמ העבקש תונקת טפשמה תיב רשיא ,רבודמה הרקמב .הלפהה

יוכיס שי רבועל םא ,הלפהה עוציב ינפל ,עובקל םיאפור ובייח ראשה ןיב רשא
לע םיניגפמ 000,051 ורעתסה וז הטלחהל הבוגתב .םחרל ץוחמ םייקתהל

טפשמה תיבלו םואלה לש תיטילופה תוגיהנמל םירמוא ונחנא" :ןוטגנישו

ימואלה ןוגראה' תאישנ ,דראי ילומ הארק ,"וניתובקע לע בושנ אל ...ןוילעה
לא .תירבה–תוצראב רתויב לודגה יטסינימפה ןוגראה ,)ו"אנ( 'םישנ ןעמל

גיהנמו ,סניקניד דיווייד ,קרוי–וינ לש רחבנה ריעה שאר ופרטצה םיניגפמה

בור" יכ זירכהו ,טפשמה תיב תא הניג ןוטסנרק .ןוטסנרק ןלא ,טאנסב בורה
השיאש רתויב תישיאה הטלחהה תא ביתכת הלשממהש םיצור םניא םינקירמאה

."הינפב דומעל היושע

אכן, גישה זו הפכה לפופולרית בקרב פעילים למען זכות ההפלה עד כדי כך,
שהתקפות על בית המשפט העליון הפכו למוקד הפעילות העיקרי של נא"ו;

הארגון כמעט הכפיל את מניין חבריו כתוצאה מכך, וגייס מספר שיא של נשים

שהתמודדו על משרות ציבוריות. במאמר דעה מיוני 1990, המותח ביקורת על
בית המשפט העליון בגין האישור שנתן להוראה כי יש ליידע הורים במקרה של

הפלה אצל קטינות, ציינה יארד כי התנהגותו של בית המשפט היא "צינית,

אטומת לב וחסרת רגישות לחלוטין", והוסיפה כי "החלטת בית המשפט תעלה
בחייהן של בחורות צעירות".

הביקורת שנמתחה בשנים האחרונות על בית המשפט העליון מטעם ארגוני

שמאל דוגמת נא"ו הייתה קשה לא פחות מזו של הימין, שהוביל את המתקפה
במשך שלושים שנה. מינויים של שופטים שמרנים על ידי הנשיאים רייגן ובוש,
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נוסף על שינויי תפישה בקרב מומחים למדיניות ציבורית, שהחלו להתנגד לחלק
80, הובילה לכך שבית המשפט שחט–70 וה–מהמוסכמות הליברליות של שנות ה

כמה פרות קדושות של השמאל, ובמיוחד בכל הנוגע לאפלייה המתקנת על רקע

גזעי ולהגנה סוחפת על זכויות חשודים בפלילים.
בשנת 1989 פרסם בית המשפט כמה החלטות שהכבידו את נטל ההוכחה

על התובע בתיקים בעניין אפליה גזעית, דבר שהקשה על שחורים ועל קבוצות

מיעוט אחרות להוכיח גרימת עוול. החלטות אלה עוררו מחאות מפעילי זכויות
האזרח. בדברים שנשא בפני 10,000 מפגינים בעצרת שהתקיימה מול בית המשפט

עצמו הכריז בנג'מין הוקס, שכיהן בזמנו כמנכ"ל 'האיגוד הלאומי לקידום אנשים

כהי עור' (נאאק"פ), כי פסיקות בית המשפט בעניין חוקי זכויות האזרח היו
בגדר "לינץ' משפטי בתקוות השחורים באמריקה... להיות שותפים מלאים בחלום

ציות אזרחי בקנה–האמריקני". באותה שנה, בוועידת הארגון, קרא הוקס ל"אי

מידה שלא היה כדוגמתו מעולם", וזאת בתגובה להחלטותיו של בית משפט
עליון "הנחוש בדעתו להרוס את ההתקדמות המעטה שהשיגו המיעוטים והנשים

ÒËבמאה הזאת. יש לנו עסק עם חבורת שודדים החותרים תחת החוקה". (

ÏÂ‡ÈÒ „ÈÒÙıß(1989 10 ביולי ,
1996, כאשר בית המשפט העליון–התפרצויות דומות אירעו בשנים 1995 ו

פסל כמה מחוזות בחירה חדשים, אשר נוצרו מתוקף חוק זכויות הבחירה כדי

להבטיח שנציגי קבוצות המיעוטים יצליחו להיבחר לתפקידים בכירים. במסגרת
החלטתו לדחות את הניסיון ליצור מחוזות בחירה מיוחדים של רוב שחור

והיספאני בטקסס ובצפון קרוליינה, פסק בית המשפט שחלוקת מחוזות בחירה

מפלגתיות היא כשרה, אולם קריטריון הגזע–לקונגרס בהתאם למטרות פוליטיות
אינו יכול להיות הגורם המרכזי בעיצובם. "צפו לחזרה לימים של ממשלה על

טהרת הצבע הלבן", התרה לאקלין מקדונלד, המשפטן הבכיר של האיגוד לזכויות

החנק הולכת ומתהדקת", אמרה אליין ג'ונס, מנהלת–האזרח באמריקה. "עניבת
קרן החינוך וההגנה המשפטית של נאאק"פ. ומנהיג השחורים הידוע, הכומר ג'סי

‰„ג'קסון, אמר כי ההחלטה של 1996 תביא לידי "טיהור אתני", לא פחות. (

‡Ó¯È˜Ô ÏÂÈ¯(1996 2 בדצמבר ,
קוחה ןוטלשו ,טפשמה תיב יטפושב תושקנתה תונויסינ לכ ויה אל ,בושו

תיטפשמ הריקח שורדל וא תונגפהה תא עונמל הסינ אל דחא ףא .טטומתה אל

יפלכ דובכ לש סחי רמשנו ,םירוצעמ אלל להנתה רעוסה ןוידה .התסה ןיגב
םיחרזאל תנתינ רשאכ :קזחתה ףא הזה דובכה סחי ,וזמ הרתי .הלשממה תודסומ
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,הלשממה לש הידעצל סחיב םתגאד תאו םלוכסת תא ,םמעז תא אטבל תוכזה
ןפואב וליפא — תוחמל תוכזה תועצמאב היצמיטיגל תולבקמ םהיתודמע רשאכ

םה םג ןכ לעו ,קוחה ידימ דובכ לש סחיל םיכוז םהש םישיגרמ םה — הטוב

.קוחה ןוטלשל דובכ רתיב םיסחייתמ

ישראל נחרדים למחשבה על הצפוי להתרחש אם מאות אלפי חרדים יורשוב
להפגין מול בית המשפט העליון, ואם יותר למנהיגים דתיים להשמיץ את

אינו חייב לקרות, כל עוד ¯·„פסיקות בית המשפט. הניסיון האמריקני מעיד כי 

הגבולות של מחאה לגיטימית נשמרים היטב (נוכחות משטרתית מספקת, שתגן
על אותם גבולות, לא תזיק). אפשר שלא נעריך את אופן הביטוי שהם בוחרים

בו או את הטיעונים שהם מעלים; אך בדמוקרטיה חייב חופש הביטוי ליהנות מן

הספק, ויש לרסנו רק כאשר קיימות ראיות כבדות משקל לכך שנשקפת ממנו
סכנה ברורה ומיידית.

יעצמא לכב לארשיב ןוילעה טפשמה תיב לש ויניגמ בשל חרדתם, השתמשו

ול יכ ,ןכתיי .םהיתועד תעמשהמ םידרחה תא עונמל ידכ םתושרל דמועה
–תוצראב םהיתימע םיכוז הלש היצמיטיגלה לארשיב טפשמה תיב ירקבמל הנתינ

היה להם פחות על מה למחות. ,תירבה
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