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*זהב-הררענןד"עו

ומשמעותייםאינטנסיבייםבתיקוניםהכנסתשלהחקיקהפצולתאופחנההאחרונהבשנה
שינוייםהכניסוחקיקהתיקונישלרבמספר.הקונסטיטוציונייםהמשפטייםבהסדרים
.המשפטית1כשיטההיציביטהיסודעקרונותאתלכלולשאמורמשפטיבתחוםדווקא

כלנתריזםנגדהחוק.1

,הכנסת:יסודלחוק12'מסתיקוןהואביותרוהמרכזייםהחשוביםהתיקוניםאחד
6אסעיףנוסףהתיקוןבמסגרת.מסיעתושפרשהכנסתחברלמועמדותסייגהקובצ

:כךהקובעהכנסתייסודלחוק

ייכלללא,לפרישתוסמוךמכהונתוהתפטרולאמסיעתושפרשהכנסתחבר(א).6א"
;היוצאתהכנסתשלסיעהשהגישהמועמדיםברשימת,שלאתריהלכנסתבבחירות

.לכנסתהבחירותבחוקשנקבעובתנאיםסיעההתפלגותעלתחוללאזוהוראה
שלאהכנסתבמליאתהצבעהלרבות-"מסיעהפרישה"-זהסעיףלעניין(ב)

הצבעהאולם;בהאמוןאיאולממשלהאמוןהבעתבענייןהסיעהלעמדתבהתאם
"תמורה";הצבעתובעדתמורהכלקיבללאהכנסתחכראםכפרישהתחשבלאכאמור

מקוםהבטחתולרבות,לעתידבהתחייבותאובהבטחה,בעקיפיןאובמישרין

.".כלשהולתפקידאחראדםאועצמוהכנסתחברמינףאו,לכנסתמועמדיםברשימת
:התיקוןנעשהמדוע

כ"ח-ומשפטחוק,החוקהועדתר"יולתארהיטיבהתיקוןלחקיקתהרקעאת
התופעהעומדתהחוקברקע":ושלישיתשנייהלקריאהאותוהביאעת-ליןאוריאל

בחלקהלקוחהזוסקירה.למנהלהמכללהשללמשפטיםהספרבביתטרצה,העתכתבעורך* פרופידיעלשנכתבמחומר
חוקעלפרשנותחוברתהכנתלצורך,והמחבררדנינשטייןאמנון'

באוניברסיטההשוואתיולמחקרחקיקהלמחקריהמכוןמטעםלאורשתצא,הכנסת:יסוד
.זהחומרככתיבתהשתתףארדמוטימר.למשפטיםהפקולטה,העברית

שלרומ;הקושטיטוהמשפטרוכינשטיין'א:ראה,הקונסטיטוציוניהמשפטשלזולהגדרה1
.17(א"תקש,רביעיתמהדורה)ישראלמדינת

.90'בעמ,1991-א"התשנ,1345ח"בספורסם,1991.112-בבכנסתנתקבל2
111
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בשנתהשפללשיאשהגיעה,הכלנתריזםתופעת,רבותשניםישראלבמדינתשהתרחשה
הכנסתחברימקבליםשאותוהמנדט.הלאומיתהאחדותממשלתהפלתלאחר,1990

ציבוראמוןהפרתתוך,הנאהטובותלהשיגכדישימשהרחבמהציבורבנאמנות

.3"הבוחרים
סיעותעםהסכמיםצלחתימהתוךמסיעותיהםכים"חפרשו"1990משבר"במהלך

שלקיומהאוהפלתה,הקמתהשתבטיחבדרךב"החהצבעתתמורתשלפיהם,אחרות

.שונותהטבותכ"החיקבלממשלה
.לבואאיחרהלא,אלולהתרחשויותהציבוריתהתגובהגם,כזכור
אתהטרידהמסיעותהפרישותשתופעתלמרותמדועמסבירותעיקריותסיבותשתי
רקאזוגם)א"תשנבשנתרק12'מסתיקוןנחקק,ראשיתהמאזהפוליטיתהמערכת
וועדתהכנסתועדתשלמשותפתבמסגרתשנהכמעטשארכורצופיםדיוניםלאחר
כ"החשלדרכוחסימתמפניברתיעהנעוצההראשונההסיבה.(ומשפטחוק,החוקה

הכנסתחבריכי,הרעיון.הסיעתיתלמשמעתבניגודמצפונוצולפימלפעולהבודד
היתההשנייההסיבה.כאמורהגבלהלקבלמהםמנעסיעותיהםשל"רובוטים"ליהפכו

עימותיםרקעעלאידיאולוגיתפרישהשבין,הגבולקואתולסמןלהגדירהקושי
הטבותקבלתלצורךתועלתניתפרישהלבין,לגנותהשאין,המפלגהבמצעהקשורים
אלובעיותלשתיתשובהנותן,שהתקבלכפי,12'מסתיקון.לקבלהשאיןאישיות

.נוספותסוגיותשלולמכלול
.התיקוןקובעמה

בתוצאותלשאתמחייבואך,מסיעתולפרושהכנסתחברעלאוסראינו(א)6אסעיף
.בהמשךנעמודעליהןסנקציותמספרעליומטילהחוק.הפרישה
ליבאידודב"חשלגישתובכנסתהתקבלהולאלדיוןעמדה,שהתקבלהההצעהבצד
מיוםכיקובעתשהיאבכךמסיעתולפרושכ"חשלהאפשרותאתלחלוטיןהשוללת
...":גישתואתליבאיכ"חנימקכך.בכנסתמכהונתוכמתפטרכ"החאתרואיםפרישתו

לבוחריבכנסתמקומואתאישיבאופןחייבמפלגהכנציגמועמדיםברשימתשנבחרמי
,בעיניושיהיוככלטובותהסיבותויהיו,לעצמודיןלעשותהחליטאם...מפלגהאותה
.'"למפלגתוהמנדטאתלהחוירעליו,מסיעתולפרושעליו

סיעתיתמשמעתכ"חעלמלהטילהנמנעתהגישהאתקיבלה,כאמור,הכנסת

.פוליטימוותאוהסיעהלתכתיביכניעהשפירושה,"מקפיאה"
הוראותליתרהבוחן-אבןאתומהווה(ב)קטןבסעיףמוגדר"מסיעהפרישה"המונח
עלפה-בעלאובכתבבהודעהכ"חידיעללהיעשותיכולה"מסיעהפרישה".התיקון
פרישהגםהמפורשתהפרישהעללהוסיףרקבאה(ב)קטןשבסעיףההגדרה.פרישתו

אולהקמתבקשרהסיעהלעמדתבהתאםשלאבהצבעהביטויהאתהמוצאתמשתמעת

ושלבכללמסיעותהפרישהתופעתשלמקיףלתיאור.2173'בעמ,91.2.12מיוםכ"ד3
.439-436'בע,1הערהלמיל,רובינשטיץ:ראה,"1990משבר"במהלךשארעוהפרישות

.2173'בעמ,91.2.12מיוםכ"ד4
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ב"חהראשית.בשנייםהמשתמעתהפרישהאקטאתמגבילהסעיף.ממשלההפלת
ורקאךמדובר,שנית;סיעתולעמדתבהתאםשלאבמליאה5אקטיביבאופןהצביע

המתקבליםאחרתהחלטהאוחוקלכלבקשרולאבממשלהאמון-איאואמוןבהצבעת
.בכנסת
שהצבעההואהמשתמעתהפרישהאקטעל(ב)קטןסעיףשמטילומרכזינוסףסייג
(ב)קטןסעיף.תמורהבעדההתקבלהאםרקמהסיעהכפרישהתחשבלעילכאמור
לתפקידלמינויעתידיותהבטחותגםהכוללומקיףרחבבניסוח"תמורה"מגדיר

במחימתמקום"שריון"שהוראתהינהההגדרהמתוצאותאחת.אחרלאדםאףכלשהוא
אתהמפעילהכתמורהתחשב,הפורשפעלשלטובתההסיעהשללכנסתהמועמדים
.פורשיכ"חכלפיהקבועותהסנקציות
השאלה.התיקוןחקיקתבשלבילמחלוקתנושאהיווהלפרישההתמורהעניין
למניעחשיבותשאיןקטגוריבאופןלקבועישהאם,היאהתמורהבנושאהחבויה
ישכזהמקרהובכלוהפלתהממשלההקמתבנושאהסיעהלעמדתבניגודלהצבעה

מנוגדתהצבעה"ביןלהבדילשישאולפרישההמתלוותהסנקציותאתלהפעיל

?"תועלתיתמנוגדתהצבעה"לבין"אידיאולוגית

להיותצריך"אידיאולוגימרי"בשנוקטכ"תגםהמחמירבעקרוןהמצדדיםלטענת

ישירותהבאותבבחירותלפנותועליומסיעהמפרישההנובעותבסנקציותלנשיאהמוכן
עםשהתקבלהעיקרוןמקל,לעומתם.שנקטהצעדבדברהכרעתםאתולבקשלבוחרים

הצבעתואםשתחליט,מפלגתודיןאתהבוחריםדיןאתבמקוםעליויבטיל-כ"חאותו
מוסדותיהבאמצעות,המפלגהתחליטובהתאםלאואםשלההאידיאולוגיהאתתואמת

.הבאותבבחירותגםאליהלהשתייךלהמשיךלולאפשראם,המוסמכים
מגדירה,התמורהעקרוןאימוץידיעל,המקילהבדרךהמחוקקשלבחירתו

תועלתיתפרישהלביןמותרתאידיאולוגיתפרישהביןהמבחינהברורהמידה-אמת
.אסורהל

שנכלליםאלואת"הפורשיםמחנה"מכללמוציאההתיקוןשעושהנוספתאבחנה

בהימנעותאומהמליאהבהיעדרותדישלאנובע"מסיעהפרישה"הגדרתשלמהרישא5
זוהגדרה.אקטיביתעמדהבהבעתצורךישמשתמעתפרישהלהסיקמנתועל-מהצבעה
ולהעכירהמאזנייםכףאתלהטותכ"חהיכולהצבעהאיי"עשגםמשום,כחוקפרצהמשאירה

עלזופרצהלהשאירהעדיפואךלבעיהעריםהיוהחוקיוזמי.הנאהטובותתמורתהשלטוןאת
ראה).לאואםמההצבעהמוצדקתבהיעדרותמדוברהאםהשאלהסביבבהירותאייצירתפני
.(1ב.91ומיום90.11.28מיוםבוועדהדיק

הסכםיצירתאפשרותמוגבלתלפיולכנסתהבחירותלחוק,57אסעיףהוסףהתיקףבמסגרת6
יחששולבחירותסמוךשכההיההרעיל.כלבדואילךהבחירותלפנייום90שללהקופהשריון

אתלסחוטיוכלולאמצידםכים"והח,הציבורתגובתמפחדשריוןהסכמיעללחתוםהסיעות
.זהזמןבפרקסיעותיהם

נדחתהדיוןבאותו.91.11.2ביוםבוועדהבדיוןרובינשטין'אכ"חי"עהועלההתמורהמכחן7
בהצבעהלראותישאםהשאלהתיבחןשלפיו,תוצאתימבחןלקבועהנגבי'צכ"חהצעת

נפלהלאאונפלההצבעתובשלאםורק,ההצבעהתוצאותלאורכפרישהכ"חשלהמנוגדת
.כפורשכ"החיחשבהממשלה
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הבחירותלחוקזהבענייןמפנהסיפא(א)6אסעיף."סיעהשלהתפלגות"המונחבגדר
עליחולולאשאו,כהתפלגותמסיעהבפרישהלהכרההתנאיםהוספושבו,לכנסת

.השונותהסנקציותהמתפלגיםכים"הח
סעיפיםהוספו1969-ט"תשכ,(משולבנוסח)לכנסתהבחירותלחוק25לסעיף

מתירהראשון.סיצהכהתפלגותשיוכרומצביםשניכולל(בו)ק"ס.(ב2)-ו(בו)קטנים
;הסיעהמחברילפחותשלישהמהוויםלפחותכים"חשלושההמונהקבוצהשלפרישה

.כים"חשניתמנהשהקבוצהבבךדי,פחותאו,בים"חשישהבתבסיעהמרובראם
אומפלגותאוסיעותגוששלפיצול,הואמותרתכהתפלגותהמוכרהשניהמצב
לגושהתאחדותםדברעלהמרכזיתהבחירותועדתר"ליושהודיעו,אחריםארגונים

כפרישהולאכהתפלגותייחשבזהפיצול-המועמדיםרשימתאתהגישוכאשראחד
.לאיחודהקודמתלחלוקהבהתאםנעשהאם

שהבסיסלהניחוישמאחרמסיעההפרישהמכללהוצאואלההתפלגותצורותשתי
הרעיונייםלשינוייםהסיעותהרכבהתאמתלאפשרנועדהוהיאאידיאולוגיהואלפרישה

שליששלפרישהכילהניחיש,הראשוןבמקרה.'לכנסתהבחירותלאחרשהתרחשו
אינןלגנאייצאששמןהפרישותכל,ואכן).מהותילפיצולביטויאלאאינההסיעה
שמלכתחילהגוףשלהתפצלותואתהחוקמאפשרהשניבמקרה.(החוקבתנאיעומדות
.שונותממפלגותהורכב

מספרלפעולהנכנסות,מסיעתהפרשכנסת-שחברהכנסתועדתי"עשנקבעלאחר

להסתתרכ"מחהולמנועתוצלתיתלפרישההמוטיבציהאתלהורידשמטרתן,סנקציות

.פעלשלטובתההסיעהשלגבהמאחורי
בחוקיםושולבו12'מסבתיקוןשנקבצו,הפורשכ"החעלהמוטלותהסנקציות

:הןהשונים

כאמור,המכהנתבכנסתאחרתלסיעהלהצטרףהפורשבאפשרותיהיהלא-א
שלאהפורששלבדידותואתמבטיחההסנקציה:לכנסתהבחירותלחוק(5)25בבסעיף
.שהיאסיעהבכלמקלטלמצואיוכל
(ב1)5בסעיףכאמור,כנסתאותהשלכהונתהבתקופתלשריהיהלאהפורש-ב

כשרכהונהשלבצורההנאהטובתקבלתכ"מחהמונעתהסנקציהיהממשלהיסודלחוק
.פרישתוידיעלבהקמתהשסייעבממשלה

בסעיףכאמור,כנסתאותהשלכהונתהבתקופתשרלסגןיהיהלאהפורש-נ
.הממשלה:יסודלחוק(ב)34

אותולקבלתמשיךפרששממנהוהסיעהמפלגותלמימוןיזכהלאהפורש-ד

מסיעותיהםכים"חקבוצותלפרושיכוליםשדרכה,פרצהמותירהההתפלגותבאפשרותההכרה8
לאהתיקון,אולם."1990משבר"בזמןומהתרחשכפי,הנאהטובותתמורתשלטוןלהעבירכדי

ושצרוהבולטיםהליקוייםעללענותאלא,מחירבכלאפשריתפרצהכללסתוםהתכוון
.מסיפותהפרישות

לחוק(ב4)25'נסהקבועתסודרבהליךהכנסתחברפרישתדבראתקובעתהכנסתועדת9
רשאיבנוסף.להחלטתהקודםהוועדהבפניטעקזכותכ"לחנותןזההליך.לכנסתהבחירות

.מחוזיש"לבימההחלטהעללערערכ"חה
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מקטינההסנקציה.1973-ג"תשל,מפלגותמימוןלחוק(ב)13בסעיףכאמור,מימון
.לפרישההכספיתהמוטיבציהאת

שהגישההבאהלכנסתלבחירותמועמדיםלרשימתלהצטרףיוכללאהפורש-ה
אתמחייבתהסנקציה.הכנסת:יסודלחוק(א)6אבסעיףכאמור,היוצאתבכנסתסיעה
ממנוומונעתהבוחריםלמשפטשלוהפרישהמעשהעםלבדולעמודהפורשכ"חה

.אחרתברשימההסתתרותשלבדרךלהתחמקאפשרות
אתיותרעודהמפחיתותהוראותמספרהצטרפוהללוהמפורשותלסנקציות
ספציפייםליקוייםעללענותוהבאותתועלתיממניעמסיעהלפרישההמוטיבציה
:הןואלו,"1990משבר"במהלךשהתעוררו

שלפני90-ההיוםלאחראלאלכנסתמועמדיםברשימתמקום"שריון"איסור-א
.'לכנסת8הבחירותלחוק'57אבסעיףכאמור,הבחירות

אלאשרסגןאושרלתפקידמינויבענחןהתחייבותהכוללהסכםעשייתאיסור-ב
.הכנסת:יסודלחוק(א)13אבסעיףכאמור,בכנסתהסיעותשלמוסמכיםנציגיםי"ע

מאחרמסיעותיהםלפרושהמעונייניםבודדיםכים"חעםכזההסכםעשייתמונעהסעיף
.!!סיעהשלמוסמכיםנציגיםהםואין
שישנהמישלמתפקידהעברתואיבענייןהתחייבותהכוללהסכםעשייתאיסור-ג

רחבהואהאיסור.הממשלה:יסודלחוק(ב)א13בסעיףכאמור,חוקלפילפטרוסמכות
להסכמיםהמבצעתברשותההחלטותמקבלישלידיהםאתהכובלותהתחייבויותומונע

.המדינהבשירותפרסונלייםלמינוייםבנוגעפוליטיים
13אבסעיףכאמורהתחייבותאולהסכםשהיאצורהבכלערבותמתןאיסור-ד

.הממשלה:יסודלחוק(ג)13אבסעיףכאמור,תוקףיהיהלאכזולערבותכיוקביעה
שלשילובולמנועהקואליציונייםההסכמיםשלהפוליטיהאופיאתלחזקהסעיףמטרת

.אלהיבהסכמיםכספיתהנאהטובת
ימיםשלושהבמלואואופוזיציוניאוקואליציוניהסכםכללפרסםחובההטלת-ה
:יסודלהוקב13בסעיףכאמור,הכנסתכפניהממשלההתייצבותולפניחתימתומיום

.לעיל6הערהראה10
שמנסהמיי"ערקלהיעשותיכולכאמורשהסכםנקבעראשונהבקריאהשעכרההחוקבהצעת11

.עתידיותבממשלותתפקידשריוןיתכןשלאכך,הכנסתאותהלגביורקממשלהלהקים
שריר'אכ"חלביןהמערךסיעתכין"1990משבר"במהלךשנכרתההסכםנגדכוונהההצעה
ולהצטרף,"הכללייםהציונים"בשםיחידסיעתולהקיםמהליכודלפרושהיהשאמור

אינושהתקבלהנוסח.446'בע,1הערהלעיל,רובינשטין:ראה.פרסשמעושללממשלתו
מאייןשהואבכךעוקצהאתמההבטחהנוטל(ב)א13סעיףאולם,כזועתידיתהבטחהמונע
גםהסעיף.ההבטחהאףעלהתפקידממלאאתלפטרומאפשרשבהבטחההמחייבהחלקאת
פרשתעלחזרה,אפקטיביכאורחמונעוכךלפורשכנסתבאותהמידיתתמורהמאפשראינו

.למערךשריר'אכ"חהשביןההסכם
ד"פ,ישראלממשלתראש'נלוי90/1523צ"בבגהעליוןש"ביהמפסיקתאתמאמץזהסעיף12

סיעתלבין"הציוניהרעיוןקידום"להסיעהביןכהסכםערבותסעיףשפסלה,312(2)מד
.444'בע,1הערהלעיל,רובעשטין:ראה.הליכוד
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למנועובכךהציבוריתלעיןהפוליטייםההסכמיםאתלחשוףהסעיףמטרת.הממשלה

.לגלותם3ןרצץשאיןאפליםהסדריםעלהסכמה
קשותשהכתהשליליתלתופעהתשובהלתתבא,הכנסת:יסודלחוק12'מסתיקון
.במדינההפוליטייםהחייםבמרקם

מסיעתולפרושהכנסת-חברשלהמוטיבציהאתלמינימוםעדמפחיתהתיקון
כלשלמוחלטתחסימהשאיןלמרות.הנאהטובותתמורתהשלטוןאתולהעביר

בתיקוןהקבועיםהמנגנוניםוהקמתהאיסוריםהטלתשעצםהדיהאפשריותהפרצות

.הציבורדיןעםפניםמולפניםלהתמודדהתיקתאתלעקוףשינסהמיכליאלצו
חדשדףופתחהלב-אמיץמעשהעשתהזהתיקוןבחוקקהשהכנסתספקאין

.ישראלשלהפוליטיתבהיסטוריה

?הכנסת:יסודבחוקמשורינותהוראותלשינוימיוחדרובדרושמתי.2

התיקוןלאחרשנוסחולחוק46בסעיףשינויהכניס,'הכנסת:יסודלחוק11'מסתיקון
להחלטותדרושיהא45או4,44סעיפיםלשינויזהחוקלפיהדרושהרוב"כי,קובע

זהסעיףלצניין.השלישיתובקריאההשנייהבקריאה,הראשונהבקריאההכנסתמליאת

."משתמעוביןמפורשבין"שינוי"
.ר2"לאותנועתבענייןהעליתהמשפטביתהחלטתבעקבותנעשה46בסעיףהתיקון

שהגדיל-1989-ט"תשמ,(8'מסתיקון)מפלגותמימוןחוקכי,נקבעמקרהכאותו
רטרואקטיביבאופן12-הלכנסתהבחירותמערכתשנסתיימהלאחרהמימתיחידתאת

חסר-היסודלחוק4סעיףלפיהבחירותבשיטתהשריוןלהוראותבניגודעמדובכך
התקיימהלא4מציףלשינויכנסתחברישללרוב46סעיףודרישתהיותחוקיתוקף

לגביה,פרטיתחוקכהצעתהוגשההחוקהצעת.החוקהצעתשלהמוקדמתבקריאה

כקריאההצבעהגםוהשלישיתהשנייה,הראשונהלקריאהמעברהכנסתתקנוןמחייב

.מוקרמת
"השריון"סעיפילשינויהדרושהרובכי,קבעלתיקוןעדקייםשהיהבנוסח46סעיף

."הכנסתשליומהלסדרבהצעההדיוןלמעט,החקיקהמשלבישלבבכל"דרושיהא
המליםכי,קבע-ברקהשופטשלהחולקתדעתווכנגד-הרובבדעת,המשפטבית

חברשלפרטיתחוקלהצעתמכוונותאינן"הכנסתשליומהלסדרבהצעההדיוןלמעט"
כךבעקבות.החוקבהצעתהמוקדמתהקריאהעלגםחלההרובדרישתכןועלכנסת

.353(3)מדר"פ,פרס'נשהקט90/1601צ"בבגשנקבעהההלכהאתבחקיקהמעגןזהסעיף13
."1990משבר"במהלךשנכרתוההסכמיםאתהכנסתשולחןעללהניחחייבהעליוןש"ביהמ

.443-442'בע,1הערהלעיל,רובינשטהןשלספרוראהלהרחבה

.1329,196ן"חשת"ס1
.529(3)מדד"פ,המנסתר"יו'נר"למוחנחנה89/142צ"בג2



117מהכנסתסקירה-קונסטיטוציונייםתיקונים

בקריאההכנסתמליאתלהחלטותדרושיהא"הדרושהרובכי,ונקבע46סעיףתוקן
."כשלישיתובקריאההשנייה,הראשונה
.1989-ממפלגותמימוןלחוק8'מסהתיקוןואושרררטרואקטיביתוקףניתןלתיקון

מימוןשלרטרואקטיביתהגדלההכשרתכלומר,המיידיתשתוצאתואף-זהתיקון
היתהאחרתשכןמוצדקהיה,לגינויראויה-12-הלכנסתבבחירותהמפלגות
לרעהמופליתיוצאת,מוקדמתקריאהדורשתהיאשרקפרטיתחקיקהכיהתוצאה
שהעלאת,ענייןשללעיצומו,מוצדקזהאין,כן-עליתר.ממשלתיתלחקיקהבהשוואה
16שלרובתדרוש-המוקדמתהקריאהמשמעותבעצםהיאוזו-היוםלסדרהעניין

.כים"ח
."משתמעוביןמפורשבין-"שינוי"זהסעיףלעניין"כי,קובעת46סעיףסיפא

בדרךלהיעשותחייבאינו46סעיףלפימשתמע"שינוי"כי,פסקהעליוןהמשפטבית
.דווקא3מיוחדחוקאויסודחוקחקיקתשל

החסימהאחוזהעלאת.3

החסימהאחוזהועלה1991י-ב"תשנ,לכנסתהבחירותלחוק23'מסתיקוןפיעל

.וחצילאחוזאחדמאחוזלכנסתבבחירות
,המדינהקוםמאזהפוליטיהיוםסדרעלעמדההחסימהאחוזשלהעלאתושאלת

אחוזלהעלאתהטעם.כלכדאהדאחוזהחסימהאחוזנשארפוליטיותשמסיבותאלא

כי,והואשפטיוגרשוןלוייצחקהכנסתחברי,החוקהצעתמגישיידיעלנומקהחסימה

לאבכנסתקיימותכךומשום,יתרלפיצולגורםאחדאחוזעלהעומדהחסימהאחוז

.סיעות20-מפחות
.גורמיםשניביןראויכאיזוןלהיעשותצריכהאחראוזהחסימהאחוזשלקביעתו

,3"היחסיותעקרוןבטוהרפגיעהבהישפלוניחסימהאחוזשלקביעתו"אחדמצד
שניתנוהקולות:קוללכלמוחלטשוויוןהענקתמונעתהאחוזשקביעתמשום
להבטחתשניתנוהעודפיםהקולותגםכמו,החסימהאחוזאתעברושלאלרשימות

.אובדים,מועמדבחירת
פיצולמעודד,הפרלמנטרייםהחייםיציבותאתמערערנמוךחסימהאחוז,שנימצד

ועדתר"יו'נרסלר77/60ש"וכג794(1)כזר"פ,המשפטיםשר'נקניאל73/248צ"בג:ראה3
.556(2)לאד"פ,לכנסתהמרכזיתהבחירות

.91.10.23מיום1368ת"בספורסם(1991באוקטובר14)ב"התשנחשון'וביוםבכנסתנתקבל1
.270'עמ(1991ביולי8)א"התשנבתמתו"כמיום2065חוקהצעות2
ד"פ,גדרהפועלינמשחתהמערךצת"ס'נההסתדרותסיעת82/732א"ע,ברקהשופטדברי-3

.345(לת2
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,בימהמקבליםהםשם-לכנסתוקיצונייםשולייםגופיםשלכניסתםומאפשריתר

.'עמדותיהםלהצגתנכבדה

משרההשאילחקורהכנסתועדותסמכותהגדלת.4

(ב)קטןבסעיףהיראהלחוק21לסעיףהוסיף,הכנסת:יסודלחוק13'מסתיקון
משרהנושאלזמןהוועדותשלסמכותןבדברהוראותלקבועניתןבתקנון"כי,הקובעת

שהוקםבתאגיד,דתיתבמועצה,מקומיתברשות,המדינהבשירותתפקידממלאאו
הואשבוהגוףפעילותעלשבידומידעלמסורולחייבו,ממשלתיתבחברהאובחוק

שהואאמוניםבחובתאומקצועיתבחובה,בחוקפגיעהמשוםבגילויישאםזולת,מכהן
ייעשההזימון;המשפטבביתעדשלהזכויותלושיובטחווכן,דיןפיעלבהחב

באמצעות-המדינהבשירותשאינוובמי,עמוובתיאוםבדברהנוגעהשרבאמצעות

שהמוזמןהגוףראשאוהממונההשררשאיואולם;בשירותופועלשהמוזמןהגוףראש
."שזומןמיבמקוםיופיעעצמוהואכילווצדהלהודיע,בשירותופועל
משקיפיםלדיוניהלהזמיןהכנסתשלועדהכלהיתהרשאית,התיקוןלקבלתעד

.וועדהבאותהחברשאינו,כנסתחברוכןבוועדהמיוצגותשאינןסיצותמנציגיקבועים
ענייןלושיש-מסויםגוףשלכוחובאאואדםכללהזמיןהוועדההיתהרשאיתכן

שאלותעלתשובותממנוולבקשדעתואתלשמוע-בהדנהשהוועדהבשאלה
אם,בפניהמדינהעובדלהזמיןסמכותלוועדההיתהכןכמו.לולהציגלנכלשתמצא
נציגים,קבעדרך,מזמינותשהוועדותהואהנוהג.עליוהממונההשרהסכמתלכךניתנה
אחריםמדינהעובדיוכןהוועדהשלעיסוקהבתחוםלממשלההמשפטיהיועץשל

.הספציפיתהוועדהעםקשרמחייבשעיסוקם
היהיכוללא,הכנסתמתקנוןהנובע,לדיוניהאנשיםלזמןהוועדהשלזהכוחה,ברם
הנכסיםכונסיסירבו1972בחורף,למשלכך.בפניהלהופיעידהעלהמוזמןאתלחייב
פרשתאתשחקרה,הכנסתשלהכלכלהועדתבפנילהופיעאוטוקרסמפעלשל

הוועדהר"יומ"מבפניהםהתריעשבו,שקיבלונוסףזימוןבעקבות.למענד-אוטוקרס

בבקשההכונסיםפנו,הכנסתבכבודתקדיםוללאחמורהפגיעהישהופעתםשבאי
שניתנהבהחלטה.פעולותיהםעלופיקחאותםשמינה,המחוזיהמשפטלביתלהוראות

וועדתבפנילהתייצבהכונסיםעלמשפטיתחובהאין"כי,לובנברגהשופטקבע

הסתייגויותהוגשו,והשלישיתהשניההקריאהולקראת,החוקכהצעתהראשונההקריאהלאחר4
אחתאתלהגדיל,הנגבי.וצצידון.י,ליבאי.דהכנסתחברי,המסתייגיםביקשולפיהןלתיקון

אתלהעלותניתןלאכי,הטענהאתהעלורביץ.ואפורז.אהכנסתחברי.%5.2-להחסימה
פיעלהאסורההנושאמגדרחריגהבהיהזןוהשלישיתהשניהבקריאהלהצבעהההסתייגויות

הןשההסתייגויותשהחליטה,הכנסתוועדתבפניהובאההטענה.הכנסתלתקנון120סעיף
כקריאהכהסתייגותלהצבעהלהעלותןאפשרותבלאחקיקההליךומחייבותחדשנושאבגדר

.והשלישיתהשנייה
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,הכנסתבתקנוןאו,לפעםמפעםשתוקןכפי,הכנסת:יסודבחוקמצאתילאכי,הכלכלה

.1"וועדותיההכנסתבפניהופעהלדרושסמכותשום
להקנותליבאידודכ"חשלהצעתונתקבלהזובכנסת.הד12בכנסתשונהזהמצב

זהתיקוןלפי.המדינהמבקרלחוק16'מסבתיקוןהמדינהלביקורתלוועדהווסמכות
,פיושעל1958-ח"התשי,(משולבנוסח)המדינהמבקרלחוק18אסעיףהוסף

כנושאשכיהןממיאומשרהמנושאלדרושהועדהרשאית,מסוימיםתנאיםבהתקיים
לגביח"בדוהאמורעללהגיבכדיהועדהבפנילהתייצבמבוקרבגוףבעברמשרה

אך,קנסדינוהתייצבולאדרישהשקיבלמי.אליהםקשורהיהאדםשאותועניינים
שיפוטיתמשרהנושאאוהכנסתר"יו,המדינהנשיאאתלחייברשאיתאינההוועדה
לקריאהוהוכנהמוקדםבדיוןעברה12-הובכנסת11-הבכנסת.בפניהלהתייצב

להופיעעדיםלחייבלוועדותסמכותמתןשתכליתהנמיראורהכ"חשלהצצתהראשונה

'מסתיקוןאתהכנסתקיבלה91.7.23-ב.התקבלהלא,הרחבבניסוחה,ההצעה.בפניהן
המסמיך,היסודלחוק21לסעיף(ב)קטןסעיףיוסףפיועל,הכנסת2:יסודלחוק13

ממלאאומשרהנושאלזמןהוועדותשלסמכותןבדברהוראותהכנסתבתקנוןלקבוע

וחברותסטטוטורייםובתאגידיםדתיתמוצצה,מקומיתרשות,המדינהבשירותתפקיד
לביןכןלפניקייםשהיההמצבביןפשרההואזהתיקון.בפניהןלהופיעממשלתיות

עונשמטילואינוציבורלעובדיההתייצבותחובתאתמגבילוהואנמירכ"חשלהצעתה
הוועדותאתהמסמיךהכנסתלתקנוןתיקון,החוקבעקבותקבלההכנסת.המסרביםעל

ולמסוראחרותרשויותועובדימדינהעובדילישיבותיהןלהזמיןהכנסתשלהקבועות
.(ב)21'בסהאמורמכוח,מידעלהן

ל"בחוישראליםלנציגיםהצבעהזכותהענקת.5

ישראלייםמוסדותולנציגילדיפלומטיםאפשרלאלתיקונועדלננסתהבחירותחוק
רביםישראלייםמאזרחיםנשללהבזאת.לכנסתבבחירותלהצביעל"בחוהמשרתים
,ישראליאזרחלכלהמוקנית,ראשוניתזכות"-המדינהבשרותל"בחוהנמצאים
י".המחוקקיםלביתנציגיואתלבחור
פרי,21991-א"התשנ,לכנסתהבחירותלחוק21'מסתיקוןנתקבל1990.12.26-ב

לא-1972.2.20ביוםניתן)אוטוקרס'נהפועליםבנק71/9445'המ71/45(א"ת).א.ת1
.415-414'בע,1הערהhh,רובעשטין:ראהההחלטהשלהמלאלנוסח.(פורסם

לכפותפרלמנטשלרגילותועדותסמכותקליין'וקקלינגהופר'י:ראהזולסוגייהבהרחבה
.(ה"תשל)כשבדעהראיותולגבותעדיםהופעת

.1991.7.31-מ1366ת"ס2

.14'עמ,(1989.11.15)1957חוקהצעות-החוקלהצעתהסברדברימתוך1
.1337,50א"התשנח"ס2
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:2-יפרקאתהקייםלחוקהמוסיף-סולודרועדנה,וייסשבההכנסתחברישלהצעתם

".ישראלשלוהקונסולריותהדיפלומטיותבנצעויותהבחירות"
הציוניתההסתדרות,היהודיתהסוכנותעובדיוכןמדינהעובדיכינקבעזהבפרק
-ל"בחוהואהרגילעבודתםשמקום-היסודוקרןלישראלקיימתקרן,העולמית

שתוצבמיוחדתבקלפילהצביערשאיםיהיו,20גילעדוילדיהםזוגםבניעםיחד
,כפולותבמעטפותתהיהההצבעה.ישראלישלקונסולריתאודיפלומטיתבנציגות

.הרגילותהקלפילתחנותמחתןהנערבתהצבעהלכלבדומה
בידייקבעו,הקולותומניןההצבעהמעטפותקבלת,הצבעהסדריבדברההוראות

עובדירשימת.החוץשרועםהפניםשרעםבהתייעצותהמרכזיתהבחירותועדתר"יו
וכאיםרשימת.המדינהשרותנציבבידיתיערךבנציגויותלהצביעהזכאיםהמדינה
היסודוקרןל"קק,היהודיתהסוכנותשלהכללייםהמנהליםי"עבדומהתיערךנוספת

ציוןעלאוהרשימהמןהשמטהעל.העולמיתהציוניתההסתדרותשלהכלליוהמזכיר

.המרכזיתהבחירותועדתר"יולפנילצרוריהיהניתן-מתאימהלאנציגות
ילדואוזוגובן,עובדשלהכללתםלמנועהרשותהביטחוןולשרהממשלהלראש

לערורהזכותחלהלאזוהכללהאיעל.המדינהשבביטחוןמטעמים,הבוחריםברשימת

.המרכזיתהבחירותועדתר"יולפני

הכנסתחבריחסימתבחוקהיקומם.6

,וחובותיהםזכויותיהם,הכנסתחבריחסינותבחוקהשנההתקבלותיקוניםשלושה
.1951-א"התשי

לחברלתתרשאיהכנסתקציןכינקבע,בעיקרוטכניתיקוןשהוא8י'מסבתיקון
הכשרהעברהכנסתשחברבתנאי,הכנסתשלירייהכלילשאתהרשאהתעודתהכנסת

ירייהכלינמסרוזהלתיקוןעד.במטווחאותווהפעילהירייהבכליבשימושמתאימה

במפעל"מדוברכאילו1949-ט"התש,ירייהכלילחוק10סעיףלפיכנסתלחברי
."ראוי

עצומהכמותכהןרענןכ"חשלחשבוהאירועבעקבותבחוקהוכנס210'מסתיקון
הגבלההיתהלאהחסינותלחוק11סעיףפיועלהתיקתלפני.אחתבבתדוארדברישל

רשימתאשרבקלפירקלהצביערשאיבוחרכל"-העיקרילחוק7'סגםתוקןכךלצורך3
,'י,'טפרקיםלפישמצביעמיעלתחוללאזוהוראה:שמואתכוללתאליההקשורההבוחרים

חיילים:הםמסוימתקלפילתחנתבוחריםריתוקהדורשהכללמןהיוצאים:"2"או1'י
ובבתיסוהרבבתיהמצביעים;("פרקלפי)שיטבכליהמצביעים;('טפרקלפי)ושוטרים
בתיקיךשנוסף,2-"פרקלפי)ל"בחוישראלבנציגויותוהמצביעים(1-יפרקלפי)מעצר
.(הנוכחי

.1350,121א"התקגת"ס1
.1358א"חהתשנ"ס2



121מהכנסתסקירה-קונסטיטוציונייםתיקונים

יעדלכלהכנסתמבנייןרגילבדוארלשלוחכנסתחבררשאישהיההמכתביםמספרעל
מכתביםמספרלקבועהסמכותאתהכנסתלוועדתהעניקהתיקון.המדינהבתחומי
מכסת,לכךבהתאםקבעהאכןהכנסתועדת.לשלוחכנסתחברכלרשאישיהאוסיגיהם

זהקייםשהיהרצוניהסדרשבוקלאסימקרהזההיה.הכנסתלחברילמכתביםמקסימום
.בודדחריגבשלבוטלהכנסתחברישלהעצמיהריסתעלושנשען,רבותשנים

בתיקון.39'מסתיקוןהואהאחרונהבשנההחסינותבחוקשנעשההמרכזיהתיקת
ישמשולאמשפחתובןאוהכנסתחברכינקבע,רוכינשטייואמנוןהכנסתחברשיזם,זה

בעקיפיןאובמישריןהמקבלגוףבכל,בשכרשלאוביןבשכרבין,ניהוליבתפקיד
טובתאושירות,כסףלקבלמשפחתוובןהכנסתחברעלנאסרכן.ייחודיתהקצבה
כהקצבההוגדר"ייחודיתהקצבה"המונח.ייחהיתהקצבההמקבלמגוףכלשהיהנאה

ההקצבהוכאשרהתקציבבחוקבשמוהנקוב,המדינהממוסדותמוסדשאינו,לגוף
.גוףאותושלמתקציבומרבעלמעלהמהווה

ומוסדותלגופיםהמועברים,מהםחלקאוהציבורכספיכי,למנוענועדזהתיקון
משפחותיהםבניאוהכנסתלחברייגיעו,קריטריוניםכלללאהכנסתלחבריהמקורבים
אותםבניהולחלקיקחולאמשפחותיהםובניהכנסתושחבריבעקיפיןאובמישרין
שלבכספיםשנעשהפסולשימושעלמדאיגותידיעותבעקבותבאהתיקון.גופים

.מנהלייםבתפקידיםבהםכיהנוכנסתושחבריייחודייםכספיםשקיבלועמותות

שרסגןלפטרהממשלהראשהסמכת.7

:כיהקובע,.36אסעיףאתלחוקהוסיףהממשלהו:יסודלחוק7'מסתיקון

כוונתועלשהודיעלאחרמכהונתושרסגןלהעביררשאיהממשלהראש(א)"
השרסגןשלכהונתו:השרסגןמכהןבוהמשרדעלהממונהולשרלממשלהכןלצשות
בוחזראםזולת,לידיונמסרמכהונהההעברהשכתבלאחרשעות48כעבורנפסקת

.כןלפניהממשלהראש
".מכהונהושרסגןהעברתעללכנסתיחיעהממשלהראש(ב)

מוסמךשהיהלמרותשרים-סגנילפטרמוסמךהממשלהראשהיהלאזהלתיקוןעד
.הממשלה2:יסודלחוק3'מסבתיקון1981-בעודלושהוקנתהסמכות,שריםלפטר

לאחרהנגביצחיהכנסתחברשלפרטיתחוקהצעתבצקבותהתקבלהתיקת
שהופנתהלדרישהלהיענותאפשרותמנעזוסמכותהעדר,האחדותממשלתשבתקופת

.'היוניותהתבטאויותיובשל,ביילין.יהאוצרשרסגןאתלפטרהממשלהלראש

.1350א"התשנת"ס3

.1363ח"ס,1991-א"התשנ,(מסתתיקון)הממשלה:יסודחוק1
.1026,280ח"ס,1981-א"תשמ,(3'מסתיקון)הממשלה:יסודחוק2
.526'בע,1הערהלול,רובינשטין3
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ממונההואעליהםלתפקידיםהממשלהראשבפנישרשלאחריותוקביעת,לכאורה

ראשהסמכתעםיחד,הממשלה:יסודלחוק3'מסבתיקון1981-בכברשנעשתה-
הממשלהומשרדיהשריםלהכפפתמספקהסדרלהיותצריכותהיו-לפטרוהממשלה

.הממשלהלראש
,מכךהיתרבין,נובעתהממשלהלראשהנוכחיבתיקוןשהוענקההנוספתההסמכה

כךלנהוגממשיכוחלואין,מכהונתושרלפטרסמכותישהממשלהשלראשפיעלשאף
עלכאמורנולדהשרסגןלפטרהסמכותהענקת.הקיימתהקואליציוניתהמשטרבשיטת

ולפגועהשראתלעקוףהממשלהלראשלאפשרמנתעל,מיוחדפוליטימצברקע

זוהרי,שעברלתיקוןהצדקהישכיאם.בתפקידוהשרהשארתתוךשרבסגןבמישרין
.בישראלהממשלשיטתנקלעהאליוהאבסורדילמצבנוספתעדות

בוחריםשידוללצורךקללותאוברכות,השבעותשלתופעותאיסור.8

לפי.!לכנסתהבחירותלחוק24מספרתיקוןבכנסתהתקבל1991בנובמבר4ביום
שיצביעכדי,באלהוכיוצאנידוי,קללה,ברכה,השבעהשלבדרךאדםהמשדל"התיקון

אושניםחמשמאסרדינו"מסוימתמועמדיםרשימתבעדאובכלל,מלהצביציימנעאו
.קנסי

תופעותאסר,התיקוןלפנישהיהכפי,החוקאםספקשהתעוררלאחרנעשההתיקון
נדרים,ברכות,שבועותבאמצעותלכנסתבבחירותהצבעתםבענייןבוחריםשידולשל
בלתיהשפעהולמנועהבוחרשלההצבעהחופשעללשמורנועדהתיקון.קללות3או

.דמוקרטייםבלתיבאמצעיםעליוהוגנת
חלהאיסורהאם,השאלההתעוררהבחוקוהשלישיתהשנייהבקריאההדיוןבמהלך

עלגםאלא,מהצבעההימנעותאוהצבעהבעדבעתידברכהלהעניקהבטחהעלרקלא
.להצבעהקודםהניתנתברכה
לאהחוקכי,סברהחוקאתשהציג,ליןאוריאלכ"ח,ומשפטחוק,החוקהועדתר"יו
עלמוחלטאיסורביןהבחנהנעשתהכי,נראההחוקמלשוןואכן,כוויסיטואציהעלחל

וביןבהווהביןלהיותשיכול,נדראוחרם,נידוי,קללה,השבעהשלבדרךהשפעה
לפניהניתנתברכהולאלעתידהבטחהשענחנה"ברכהלהעניקהבטחה"לבין,בעתיד

.ההצבעה

.1371ת"ס,1991-ב"התשנ,(24'מסתיקון)לכנסתהבחירותחוק1
.לכנסתהכחירותלחוק122לסעיף(6)משנהסעיףהוספתדרךעלנעשההתיקל2
.311,(9.7.15!)2068ח"הצ-החוקלהצעתההסברדבריראה3
.'15א'בעמ91.11.4מיוםהכנסתדבריראה4




