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 9430בספטמבר  0סמך: מכתבך למנכ"ל הכנסת מיום 

 

במכתב זה ביקשת כי נעביר את  .נוסמך למנכ"ל הכנסת והדו"ח שצורף לו הועברו להתייחסותמכתבך שב

 הרבות נוכח הערותינולדו"ח. בתוספת  אמור בפרק העוסק ברשות המחוקקת, אשר יפורסמוהערותינו ל

 צגווקיים פגישה בינינו לבין נציג מטעמכם, שבמסגרתה יל מן הראוי כי סברנו, ומאפייניהן לפרק האמור

מובאות , להצעתנו זו עד למועד האחרון להעברת הערותינו תכםשלא נתקבלה תשובמאחר  ערותינו.הכלל 

 :הדו"חמ יםהעול מהותיות וכן לאי דיוקים מספר דוגמאות להערות עתהפניכם ב

 
כי מינוי השר המתאם בין הממשלה לבין הכנסת  טעןבדו"ח נ -, פסקה שנייה )משפט אחרון( 53עמוד  .3

וה "צמצום עצמאות הכנסת בידי הממשלה", וכי מינוי זה "מהווה נוכחות ממשלתית בישיבות מהו

 הכנסת שלא כהגדרת החוק".

 
מינויו של שר מתאם אינו מצמצם את עצמאותה של הכנסת, ואף תורם במקרים רבים ליחסי 

ית בישיבות הגומלין בין הכנסת לבין הממשלה. על כל פנים, הטענה לפיה מדובר ב"נוכחות ממשלת

הכנסת שלא כהגדרת החוק" אינה נכונה, שכן החוק או תקנון הכנסת אינם מגבילים את נוכחותו של 

 - השר המתאם בישיבות הכנסת וועדותיה. אשר לנוכחותו של השר המתאם בישיבות נשיאות הכנסת

קבל את המוסמכים ל)יושב ראש הכנסת וסגניו(, שרק הם  נציין כי בנוסף לחברי נשיאות הכנסת

ההחלטות הנדרשות בישיבות הנשיאות, נוכחים בישיבות אלה גורמים רבים נוספים, שתפקידם 

המשנה למזכיר לסייע לעבודת הנשיאות. בין היתר, נוכחים בישיבות הנשיאות גם השר המתאם ו

יש לזכור כי הכנסת והממשלה אינן פועלות במנותק זו מזו, וכי סדר יומה של הממשלה  .הממשלה

, ועל כן יש חשיבות לנוכחותו של השר ולהפך שרי הממשלה מושפע מסדר יומה של הכנסת ושל

 . , פסקה שלישית לדו"ח(52)ראו לעניין זה גם עמוד המתאם בישיבות הנשיאות 

 
בדו"ח נטען כי ישנם שלושה מנגנונים בודדים המקיימים  -( 3-0, פסקה שלישית )שורות 59עמוד  .9

ת: ועדת הכנסת, ועדת האתיקה והיועץ המשפטי לכנסת, וכי מנגנונים אלה בקרה על פעולות הכנס

 פועלים ללא הגדרה מוסדרת בחוק.
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: בניגוד לאמור בדו"ח, פעילותם של הגופים הנזכרים לעיל מעוגנת בהוראות החוק ובתקנון הכנסת

נסת, סמכויותיה של ועדת האתיקה של הכנסת ואופן פעולתה מוסדרים בחוק חסינות חברי הכ

ובכללי האתיקה לחברי הכנסת; פעילותו וסמכויותיו של  ,3253-זכויותיהם וחובותיהם, התשי"א

; וסמכויותיה של ועדת הכנסת 3220-התשנ"ד ,היועץ המשפטי לכנסת מוסדרות בפרק ז' לחוק הכנסת

נה הטענה לפיה מנגנונים אלה פועלים ללא הגדרה מוסדרת בחוק אי ,על כןמנויות בתקנון הכנסת. 

 נכונה. 

 
בדו"ח נטען כי "במקרה של עבירות פליליות על הכנסת להתיר את  -, פסקה שלישית 50עמוד  .1

 החסינות כדי לאפשר הגשת כתב אישום כנגד חבר כנסת. בלא אישור הכנסת, לא ניתן לעשות זאת". 

 
המצב הקיים  . על פיטענה זו אינה נכונה כלל ועיקר ומשקפת את המצב המשפטי שנהג לפני כעשור

היום, במקרה שחבר כנסת עובר עבירה פלילית, מוסמך היועץ המשפטי לממשלה להגיש נגדו כתב 

אישום ללא כל הליך של הסרת החסינות. במקרה כזה, רשאי חבר הכנסת לבקש מהכנסת כי תעמוד 

וקנית לו באופן אוטומטי, כפי שהיה נהוג לפני כעשור לו חסינות מפני העמדה לדין. החסינות אינה מ

 וכפי שעולה מן האמור בדו"ח.  

 
בדו"ח נטען כי למעט רישומם של השדלנים באתר הכנסת, לא  -( 5-0, פסקה שנייה )שורות 04עמוד  .0

 נראה שנעשה ניסיון כלשהו להסדיר את נגישותם לחברי הכנסת.

 
ם שננקטו בשנים האחרונות בעניין פעילותם של השדלנים הדו"ח אינו מתייחס לשורה של צעדי

בכנסת: הגבלת כניסתם של השדלנים לעשרה מתחמים שונים במשכן הכנסת; איסור על עובדי 

הכנסת לקיים מפגשים ומגעים בעל פה עם שדלנים בנושאים העומדים על סדר יומן של הכנסת 

צהיר בפני עורך דין, שבו מצהיר מקבל וועדותיה; התניית מתן היתר קבוע לכנסת בחתימה על ת

ההיתר שהוא מודע לכך שביצוע פעילות שדלנית בכנסת ללא היתר היא אסורה; הגבלת ההיתרים 

לשדלנים לתקופה של שנתיים בלבד; חיוב השדלנים בכנסת לתאם מראש כל פגישה בלשכתו של חבר 

 הכנסת; ועוד.

 
 המופיעים בדו"ח:להלן דוגמאות לאי דיוקים  .5

בדו"ח מצוינות שתי ועדות כנסת: "ועדה למעמד האישה"  -( 7, פסקה חמישית )שורה 50עמוד  א. 

שמות אלה אינם מדויקים. שמות הועדות הם: "הוועדה לקידום מעמד הילד". והוועדה "לשלום 

 האישה ולשוויון מגדרי", ו"הוועדה לזכויות הילד". 

 
בכנסת אינו  המוצעו"ח נטען כי בג"ץ יכול לקבוע כי "חוק בד -( 1, פסקה שלישית )שורה 57עמוד  ב. 

, אלא על חוקים שהתקבלו הצעות חוקהביקורת השיפוטית של בג"ץ אינה חלה על  חוקתי".

 בכנסת בכל הקריאות ונכנסו לספר החוקים.

 
ידי  בדו"ח נטען כי על פי אתר הכנסת, מזכיר הכנסת ממונה על -( 9, פסקה שנייה )שורה 55עמוד  ג. 

על פי בדיקתנו, פרט זה אינו מוזכר באתר הכנסת. על כל פנים, הנטען בדו"ח  יושב ראש הכנסת.

ממונה מזכיר הכנסת על ידי  ,3205-התשכ"ח אינו נכון, שכן בהתאם לחוק מינוי מזכיר הכנסת,

 נשיאות הכנסת ולא על ידי יושב ראש הכנסת בלבד. 
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]של ( הגיע מספרם 9439בדו"ח נטען כך: "לאחרונה )שנת  - (7, פסקה רביעית )שורה 52עמוד  ד. 

רשימת השדלנים המעודכנת מפורסמת באתר האינטרנט . ליותר ממאתיים"השדלנים בכנסת[ 

של הכנסת ומן הראוי כי הנתונים המובאים בדו"ח יהיו מעודכנים אף הם. נכון להיום רשומים 

 שדלנים. 304-בכנסת כ

 
, על כל חבר כנסת תקנון הכנסתבדו"ח נטען כי "על פי  -( 0-2ית )שורות , פסקה רביע09עמוד  ה. 

החובה להגיש הצהרת  להגיש ליושב ראש הכנסת הצהרת הון מפורטת שלו ושל בני משפחתו".

. חובה זו אינה קבועה בתקנון הכנסת בחוק חסינות חברי הכנסת ובכללי האתיקההון מעוגנת 

 כפי שצוין בדו"ח.

 
 לאורך הדו"ח קיימות טעויות הגהה. כמו כן,  ו. 

 .(1, פסקה שנייה )שורה 50עמוד  ;(0-5, פסקה שלישית )שורות 59עמוד  להלן דוגמאות:

 

 

, לממצאיוח ומאחר שאנו מתייחסים ברצינות לדו"ו ,אינה ממצה את כלל הערותינוכאמור לעיל, רשימה זו 

 הלשכה המשפטית של הכנסתיים פגישה בין נציג שבים ומציעים כי תתק, אנו כמו גם לגוף העומד מאחוריו

משותף של אנו סבורים כי ליבון  .על מנת להעמיד את הפרק אודות הכנסת על מכונו ,טעמכםלבין נציג מ

, מה שלא משתקף להעריך נכונה את מדד "היושרה הלאומית" בהיבטים הנוגעים לכנסתיסייע  הדברים

 .לדעתנו בטיוטת הדו"ח שהועברה לעיוננו

 

 

 בברכה,
 
 

 איל ינון         
 
 
 
 

 ישראל-יושב ראש עמותת שקיפות בינ"לכב' השופט )בדימוס( מיכה לינדנשטראוס,  העתק:
 מר רונן פלוט, מנכ"ל הכנסת 
 ישראל-עו"ד גליה שגיא, מנכ"לית עמותת שקיפות בינ"ל 
  ישראל-עמותת שקיפות בינ"ל -עו"ד איילת פישמן, רכזת קשרי ממשל  


