
 

 

 
 The Association for Civil Rights in Israel  (ACRI)| اسرائيلجمعية حقوق المواطن في האגודה לזכויות האזרח בישראל )ע"ר( | 

 Nahalat Binyamin St. Tel Aviv 6515417 75|  6515417تل ابيب  75شارع نحالت بينيامين |  6515417תל אביב  75נחלת בנימין 
  :Fax 5608165-03: فاكسפקס |    :Phone 5608185-03: هاتفטלפון | 

www.acri.org.il    |  mail@acri.org.il 

 2019 בנובמבר 20

 לכבוד

 מר איל ינון

 יועמ"ש הכנסת

 הכנסת

 

 שלום רב,

 חקיקה בפגרת בחירות הנדון:

 

-לאור הניסיון של ממשלת המעבר להעביר בחופזה את "חוק המצלמות" ערב הבחירות לכנסת ה .1

 בחירותפגרת נבקשך להנחות את חברי הכנסת בדבר גבולות הפעלת סמכות החקיקה בתקופת  22

, , ואשר ראוי לשמור עליהםנהוגים בכנסת מאז ומעולםהיו "כללי המשחק" ש להבטיח שישמרוו

 . היוצאת הינה מהצד הימני או השמאלי של המפה הפוליטיתבין שהממשלה 

אלא בפגרת בחירות אין מקום לקדם חקיקה ש המשקפת את הדין הינהאנו סבורים כי ההנחיה  .2

 בשני חריגים:

קידום החקיקה נעשה בהסכמה של כל חברי "ועדת הסכמות" המורכבת מנציגי הקואליציה  .א

  ., המשקפים את המפה הפוליטיתוהאופוזיציה

בנושאים הנוגעים אפשרית אם מדובר חקיקה ביוזמת הממשלה ללא הסכמת ועדת ההסכמות  .ב

אין מדובר דיחוי, ו סובל ושאינלצורך מימוש אינטרס ציבורי מובהק לניהול שוטף של המדינה, 

 מצטמצם ככל שקרב מועד הבחירות.ושינוי של דיני הבחירות. חריג זה הולך ב

יו"ר הכנסת חברי הכנסת ואת ככל שהממשלה יוזמת חקיקה שלא בנסיבות אלו יש להנחות את  .3

 אינו חוקתי.לבקשת הממשלה שכינוס המליאה והוועדות 

לאחר התקדים שנוצר, לא ואם לא יימתח קו אדום בנוגע לקידום חקיקה בכנסת בפגרת בחירות,  .4

תרחישים אפשריים לבחירות  שניהנה יהססו ממשלות מעבר לקדם חקיקה בנסיבות דומות. 

 הבאות:

מפלגות הקואליציה המרכיבות את הממשלה היוצאת רואות כי אחת המפלגות הדרושות  .א

להרכבת קואליציה עתידית מתנדנדת על סף אחוז החסימה. הממשלה מובילה תיקון חקיקה 

 ערב הבחירות להורדת אחוז החסימה.
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בטיפול באוכלוסייה שחיונית  ןן על אוזלת ידת במהלך הקמפייומותקפ מפלגות הקואליציה .ב

)חקיקת  בקלפיות. הממשלה מקדמת ערב הבחירות הצעת חוק המיטיבה עם ציבור זה ןלה

 .בחירות(

אף  בעניין הכנסת מצלמות לקלפיותאלו לא תסריטים מופרכים. רבים חשים שגם הצעת החוק  .5

נועדה , וכי החקיקה להן בבחירותלהישג הרצוי מקושי של מפלגות הקואליציה להגיע  ההיא נבע

 לשרת ככלי תעמולה אודות "גניבת הבחירות" על ידי הערבים, ולהיות הגורם הנוסף שיסייע להן.  

או בהסכמה רחבה, פתיחת האפשרות לחקיקה ערב בחירות, שלא בנסיבות חריגות ויוצאות דופן,  .6

פותחת תיבת פנדורה. היא תעניק לממשלה כוח עצום ורב דווקא בתקופה הרגישה ביותר מבחינה 

פוליטית. לא ניתן להפריד בין הממשלה למפלגות המרכיבות אותה ומתמודדות בבחירות. ברגע 

 שהסכר נפרץ, לא ניתן יהיה לעצור את השיטפון. 

 פוגעת בשורה של זכויות ואינטרסים חקיקה ערב בחירות

 העליוןמשפט העקרון שבית  – פגיעה חריפה בעקרון הבחירות השוותהפגיעה הראשונה היא  .7

לכנס את הכנסת  האפשרותלחוק יסוד: הכנסת.  4הקפיד עליו הקפדה יתרה, ואשר מעוגן בסעיף 

לכנס את  אפשרותנתונה רק לממשלה. לחברי האופוזיציה נתונה בפגרת בחירות לצורך חקיקה 

סגן יושב ראש הכנסת, ח"כ עיסאווי  706/19בג"ץ ר' ) המליאה לצורך דיון בהצעות לסדר יום בלבד

שאין סימטריה בין מכאן  .((פריג'עניין  –להלן (  )28.3.19פורסם בנבו, ) פריג' נ' יושב ראש הכנסת

הצעות חקיקה ערב . לכן כאשר לממשלה ניתנת סמכות נטולת רסן להוביל הקואליציה לאופוזיציה

המפלגות המרכיבות אותה ישתמשו בסמכות זו כדי ליצור יתרון על יריביהם בבחירות.  ,בחירות

 שמשרתהיתרון יכול להתבטא בקידום חקיקה שמתערבת בגסות בכללי הבחירות, בהתאם למה 

ערב הבחירות. היתרון יכול להתבטא בקידום "חקיקת בחירות",  היוצאת ממשלהאת מפלגות ה

ועדת לתמרץ הצבעה למפלגת השלטון. היתרון יכול להתבטא בשימוש באפקט הציבורי העצום ימה

ב ראשון בחשיבותו ישל דיון בהצעת החוק לצורך תעמולה, והכתבת סדר היום, שהיא מרכ

בתעמולת בחירות. היתרון יכול לבוא לידי ביטוי בהגשת הצעות שתכליתן להביך את האופוזיציה 

 היתרון מתממש גם אם ההצעה לא הופכת לחוק בקריאה שלישית.. שהיא מתנגדת להןכ

ברק הפסיקה חזרה וקבעה שהכנסת מוגבלת ביצירת הסדרים הפוגעים בשוויון בין המועמדים ) .8

המהפכה החוקתית או מהפכת זכויות האדם? על העיגון החוקתי של הנורמות " עשור ויצמן, מדינה

(. חוק שפוגע בהזדמנות השווה של מתמודדים בבחירות (2017) 647, 595 מ עיוני משפט" המוסדיות

להיבחר לא רק חייב לעבור ברוב חברי הכנסת )מגבלה צורנית( אלא חייב לעמוד בתנאי פיסקת 

)פורסם   גוטמן נ' היועץ המשפטי לממשלה 3166/14הגבלה מהותית )בג"ץ  –ההגבלה השיפוטית 

לפגיעה בשוויון ההזדמנויות  להוות כריכול  ואינ עצמו שהליך החקיקהקל וחומר  .((12.3.15בנבו, 

סיעות של מועמדים בעיצומה של תקופת בחירות, ולשרת את האינטרסים הפוליטיים הצרים של 

 .  הקואליציה

הנזק יתבטא גם בפגיעה באינטרס הציבורי בחקיקה אלא שהפגיעה בשוויון אינה הפגיעה היחידה.  .9

פורסם בנבו, ) קוונטינסקי נ' כנסת ישראל 10042/16בג"ץ י )ראויה, שהוא עקרון חוקתי מוסד

(. לא ניתן לקיים הליך חקיקתי ראוי לשמו ערב בחירות, כאשר השיקול היחיד הוא השיקול (6.8.17

האלקטוראלי. הליך חקיקה דורש רצון טוב, פשרות והסכמות, בשעה שערב בחירות המחלוקות 

 דווקא מחודדות ומוקצנות. 
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הנזק יתבטא באפשרות לקיים דיון ציבורי ראוי לשמו בהצעת חוק. ערב בחירות לחץ הזמנים אינו  .10

מאפשר דיון ציבורי והפנמה של ביקורות ולו בשל סד הזמנים והדבר יוביל לתוצר לקוי ופגיעה 

 באינטרס הציבורי. 

שרות הנזק יתבטא בחקיקה שמסתיימת בדקה התשעים לפני הבחירות באופן שלא מתיר אפ .11

להעביר אותה תחת ביקורת שיפוטית, וכך יכולה הממשלה לקבוע עובדות בשטח, עובדות 

 המשרתות אותה לאותה מערכת בחירות. 

הנזק יתבטא בפגיעה קשה באמון הציבור בהליך החקיקה, יוביל לזילות שלו והפיכתו לכלי פוליטי  .12

 צר המשרת מפלגות במקום את הציבור. 

ה המקצועית, ופגיעה בניטראליות של עשרות עובדי הציבור הנדרשים הנזק יתבטא בהכתמת השדר .13

להיות מעורבים בהליכי חקיקה, ואשר ימצאו עצמם "מגויסים" בעל כורחם לקמפיין בחירות של 

 הגורמים הפוליטיים הנמנים על הממשלה.  

 הדין ביחס לחקיקה בפגרת בחירות

בפגרת הבחירות שונות מהסמכויות של  הכנסת ממשיכה לכהן בתקופת בחירות, אולם הסמכויות .14

חוק יסוד: הכנסת אינו מפרט מה סמכויות הכנסת בפגרת בחירות. כל הכנסת בתקופת הכנסים.  

הוראות בדבר מועדי הכנסים של הכנסת ובדבר כינוס הכנסת שלא , הוא ש"31שנאמר בו, בסעיף 

  ".בתקופת הכנסים ייקבעו בחוק

תפעל במסגרת תקופת הכנסים של לא קובע כי ככלל הכנסת  1994-לחוק הכנסת, התשנ"ד 9סעיף  .15

יושב ראש הכנסת יכנס את הכנסת, שלא בתקופת הכנסים של הכנסת, הכנסת. עוד נקבע כי "

יסוד: הכנסת, על פי דרישה של עשרים וחמישה חברי הכנסת או על פי -לחוק 31כאמור בסעיף 

 ". דרישת הממשלה

ניתן לחשוב על מקרים שונים ומגוונים שהממשלה אינו מתייחס דווקא לסמכות חקיקה. סעיף זה  .16

 האחרונהבחירות הבפגרת  –למשל  שלא לצורך חקיקה. בפגרה, לבקש את כינוס המליאה  נדרשת

לצורך הודעה על הפסקת כהונתו של שר הרווחה, אישור ההמלצה  4.9.19כונסה המליאה ביום 

ב החירום, והודעה על שינוי ההרכב הסיעתי של הכנסת לאור איחוד סיעות בימין. להאריך את מצ

המלצת , הצהרת אמונים של חברת הכנסת מרב מיכאלי כונסה המליאה לצורך  13.8.19ביום 

הוועדה המסדרת בדבר הקמת ועדה מיוחדת אשר תדון בטיוטת תקנות חדלות פירעון ושיקום 

. מכאן שקיים הגיון בסעיף המתיר עדת הכנסתוחילופי גברי בוו  2019-כלכלי )אגרות(, התשע"ט

 לממשלה לכנס המליאה בפגרה, שאינו מעיד על האפשרות לכנס את המליאה לצורך חקיקה חדשה. 

לתקנון הכנסת  21גם תקנון הכנסת אינו קובע הוראות ברורות לגבי חקיקה בתקופת בחירות. סעיף  .17

חברי כנסת  25התקנון מבחין בין כינוס הכנסת לפי בקשה של מתייחס לכינוס המליאה בעת פגרה. 

חברי כנסת מיועד לצורך דיון  25לבין כינוס הכנסת לפי בקשת הממשלה. כינוס הכנסת לפי בקשת 

 (. פריג'ענין ר' בהצעות לסדר היום ולא לדיון בהצעות חוק )

חקיקה מחייבת גם  םאול שהממשלה יכולה ליזום הצעת חוק בפגרה. משתמעלתקנון  21סעיף מ .18

 לתקנון הכנסת נקבע:  112כינוס ועדות הכנסת ולא רק את המליאה. בסעיף 

לוועדה לקיים ישיבות בתקופת הפגרה, דרך כלל  להתירועדת הכנסת רשאית ( א)

  .או במספר שתקבע, ורשאית היא לקבוע תנאים לקיום הישיבות
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ראש הכנסת להתיר לוועדה נוסף על ישיבות לפי סעיף קטן )א(, רשאי יושב   )ב(

לקיים ישיבות בתקופת הפגרה, במקרים מיוחדים, על פי בקשה של יושב ראש 

הוועדה, של הממשלה, בהודעה בכתב של מזכיר הממשלה או של שליש מחברי 

 הוועדה, שבה יפורט נושא הישיבה.

. "ר הכנסתיויש צורך באישור ועדת הכנסת או בהחלטת בפגרת בחירות שכדי לקדם חקיקה מכאן  .19

שיקול דעת כאשר מדובר ביושב ראש הכנסת, היא באופן מובהק סמכות בשיקול דעת, ו זו סמכות

 זה מצומצם מראש ל"מקרים מיוחדים". 

 מחייבים להיענות לדרישת הממשלה לחוקקיוצא שלא חוק היסוד, לא חוק הכנסת ולא התקנון  .20

 מאפשר זאת לבקשת הממשלהאולם שילוב ההוראות הנ"ל  ,חוקים בתקופת פגרת בחירות

לצד זאת, לוועדת הכנסת .  היוצאת, שלרוב עדיין נהנית מרוב בכנסת, ומתמיכת יושב ראש הכנסת

 וליו"ר שיקול דעת בכינוס הוועדות לבקשת הממשלה לצרכי חקיקה.

שיקול דעת זה אינו בלתי מוגבל לאור עקרון השוויון בבחירות, ואכן הנוהג בכנסת הוא שבפגרת  .21

הכנסת תקבע לחוק יסוד: הכנסת קובע כך: " 19סעיף לנוהג זה מעמד חוקתי.  ת אין חקיקה.בחירו

כל עוד לא נקבעו סדרי עבודתה; במידה שסדרי העבודה לא נקבעו בחוק תקבעם הכנסת בתקנון; 

 ". סדרי העבודה כאמור, תנהג הכנסת לפי הנוהג והנוהל המקובלים בה

מסורת העבודה של הכנסת על פי הנהוג והמקובל בה, קבע בית המשפט הנכבד, כי " פריג'בעניין  .22

היא קובעת את האופן שבו על הכנסת  ,יסוד: הכנסת-לחוק 19סעיף  בהחלט נושאת משקל. על פי

מקל וחומר שיש לייחס משקל לאופן  לנהוג מקום שבו סדרי העבודה לא נקבעו בחוק או בתקנון.

התנהלותה של הכנסת מקום שבו היא פועלת לאורך שנים ליישום הוראה בתקנון בדרך המקובלת 

 (.9" )שם, בפיסקה עליה לפרשה

בחירות, גם  ערבחקיקה חדשה דיונים בהוא שאין מאז ומעולם הנוהג המובהק בכנסת כאמור,  .23

הניסיון של הממשלה היוצאת לתקן את חוק הבחירות ערב הבחירות  .לא ליוזמת הממשלה

 .חברי הכנסתעל ידי בסופו של דבר האחרונות היה בניגוד מוחלט לנוהג, וטוב שנבלם 

כל חיקוק שתקפו היה פוקע לחוק יסוד: הכנסת, הקובע כי  38עולה בקנה אחד עם סעיף  הנוהג אף .24

תפזר, או תוך שלושת החדשים הראשונים לתקופת תוך ארבעה חדשים לאחר שהכנסת החליטה לה

מהסעיף משתמע  .יעמוד בתקפו עד תום שלושת החדשים האמורים –כהונתה של הכנסת הנכנסת 

 במפורש כי קיימת הסתייגות חוקתית כלפי חקיקה בתקופת הבחירות.

הוא חלק , שאינו מעוגן בתקנון אלא יש חריג אחדלפיו אין מקדמים חקיקה ערב בחירות לנוהג  .25

להשלים חקיקה חיונית  הוגבסמוך לפיזור הכנסת נ – מהנוהג בכנסת וניתן לראותו כנוהל של ממש

שעמדה בפני סיום, כאשר הדבר נעשה בהסכמה רחבה, של קואליציה ואופוזיציה כאחד, באמצעות 

או גוף שמכונה "ועדת ההסכמות". המטרה הינה למנוע מצב בו עקב הקדמת בחירות בלתי צפויה, 

 חוקים שעמלו עליהם והם קרובים להשלמה ירדו לטמיון. התפזרות הכנסת, 

כאמור, נוהג זה עוגן בהחלטות של ועדת הכנסת בעבר וגם בהחלטת הוועדה המסדרת של הכנסת  .26

 .לפגרת בחירות בשל ההחלטה על פיזור הכנסת העשרים ואחת ויציאה 12.6.19מיום 

http://www.nevo.co.il/law/72242/19
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ת וועדת הכנסת על כך שהעובדה שלממשלה יש סמכות ליזום עמדו יו"ר הכנס פריג'ואכן גם בעניין  .27

חקיקה בפגרה בעוד שלחבר כנסת אין אפשרות דומה ניתנת להגנה, בין היתר, משום שהיוזמה 

 לחקיקה מצד הממשלה מותנית בהסכמה של ועדת ההסכמות:

בתשובתם לטענה זו ציינו המשיבים כי במהלך תקופות פגרה יש הצדקה להגביל הליכי "

קיקה. הם הוסיפו והדגישו כי הגבלה זו מוצדקת ביתר שאת בתקופה של פגרת בחירות ח

. ..בשל המורכבות והרגישות המיוחדת הקיימת בתקופה זו והחשש מ"חקיקת בחירות"

עם זאת, לגישת המשיבים יש מקום להבדיל בהקשר זה בין יוזמות הממשלה לדיון 

לן, ובין קידום הצעות חוק פרטיות על בהצעות חוק בתקופת פגרות ופגרת בחירות בכל

ידי חברי הכנסת. זאת בהינתן מנגנוני בקרה פנימיים החלים בהקשר זה על יוזמות 

לתגובה המשלימה מטעם  29)פסקה  ובהם הצורך באישור ועדת ההסכמותהממשלה 

 .. ההדגשה נוספה(10, בפיסקה פריג'(" )עניין 27.2.2019משיבים מיום ה

הכנסת לצורך דיון בחקיקה חדשה כינוס ככלל כי  להנחות את חברי הכנסתיש האמור,  לאור .28

פוגע בעקרון החוקתי של שוויון , שכן אחרת הוא אישור ועדת ההסכמות פגרת בחירות מחייבב

, בסתירה והנוהל של הכנסת וגד את הנוהגנלחוק יסוד: הכנסת, ו 4בבחירות המעוגן בסעיף 

 . לחוק יסוד: הכנסת 19לסעיף 

הינה , בלי אישור ועדת ההסכמות, סמכות לקדם חקיקה בפגרת בחירות לבקשת הממשלהה הפעלת .29

ה השוטפים של יש להותיר סמכות זאת למקרים בהם החקיקה נדרשת לביצוע תפקידיחריג. 

בנסיבות  כאשר החקיקה אינה סובלת דיחוי.ו, הרשות המבצעת ולמימוש אינטרס ציבורי מובהק

 מטרתה לשרת אתמניצול סמכותה העודפת של הממשלה ל"חקיקת בחירות" שאלו מתאיין החשש 

ככל שקרב מועד הבחירות החריג מצטמצם לכדי נסיבות בהן מפלגות הקואליציה. הקמפיין של 

למניעת קטסטרופה של ממש, או פגיעה קשה בציבור ולא ניתן להמתין עד לאחר  תנדרשהחקיקה 

 ל על שינוי דיני הבחירות.הבחירות, ובכל מקרה חריג זה אינו ח

 לאור כל האמור לעיל, נבקשך לקבוע הנחיה כמפורט בראש פנייה זו ולפרסמה לכל חברי הכנסת. 

 אודה לקבלת התייחסותך.

 

 בכבוד רב, 

 

 מור, עו"ד-גיל גן


