
 

 

 לכבוד
 שרת המשפטים איילת שקד

 חברי וועדת השרים לענייני חקיקה

הפסקתחברותבכנסתשלחברכנסתהמכהןכשר(–יסוד:הכנסת)תיקון-הצעתחוק

יסוד: הכנסת -חוקבוועדת השרים לענייני חקיקה הצעת  תעלה ,18.3.2018-ה ,ביום ראשון

"החוק הנורבגי", של  המכונה, שר(הפסקת חברות בכנסת של חבר כנסת המכהן כ –)תיקון 

.  אנו מבקשים לתמוך בהצעת חוק זו אשר תביא להגדלת יואל חסון ודוד ביטןחברי הכנסת 

אנו . על הממשלה עבודת הפיקוח של הכנסתב פעיליםשיוכלו להיות מספר חברי הכנסת 

 המודל הנורבגי, אולם גם את חסרונותיו. של  יואת יתרונותרואים לנכון לציין 

קיים, בגרסאות שונות, במספר , החוק הנורבגי, או בשמו המדויק חוק חבר פרלמנט מחליף

מאפשר   החוק. בחלקן אסטוניה, בלגיה, נורבגיה ושבדיההולנד, צרפת, פורטוגל,  מדינות כגון

 "(לחזור ולכהן בפרלמנט לאחר סיום הכהונה בממשלה )הסדר של "דלתות מסתובבות

על כהונה כפולה בכל תפקידי הממשלה ללא יוצא מן הכלל, סר בחלקן הוא או באחרות לא.

 . הצעת החוק של קבוצת חברי הכנסתובחלקן לא ובכלל זה ראש הממשלה וסגני שרים

אך מגבילה את  ,העולה לאישורה של ועדת השרים לענייני חקיקה נסמכת על העקרונות הללו

סגני את ראש הממשלה, ה כוללת איננבלבד. בנוסף, היא  19-מספר השרים עליהם חל החוק ל

 , שרים בלי תיק וכן שרים שהממשלה הכריעה כי יוחרגו מההסדר. שרים

 רבים:יתרונותאנוסבוריםכילהצעתחוקזו

  ,הכנסת קטנה באופן יחסי לפרלמנטים אחרים בעולם. תוספת של חברי כנסת

שני, תחזק שיוכלו  לפעול בה במשרה מלאה, במקום שרים שהכנסת היא עיסוקם המ

 אותה ותשפר את תפקודה. 

  לרשות ועדות הכנסת יעמדו חברים נוספים ועבודתן צפויה להשתפר קמעא: חברי

כנסת, החברים בקואליציה, יכהנו בפחות ועדות, הנוכחות בדיונים תהיה גבוהה 

 .יותר ולחבריהן יתאפשר להתכונן בצורה טובה יותר לנושאים שבתחום עבודתן

 םבתפקיד םומרצ םלהשקיע את כל זמנ וכנסת יוכלמה והשרים שיתפטר 

 .המיניסטריאלי

 להחלתהמודלהנורבגי:חסרונותעםזאת,קיימיםגם

   ארוכת שנים המאופיינת בחפיפה ובמגעים  עלול לפגוע במסורת פוליטיתהמודל

ישירים בין הכנסת לשרי הממשלה. למעשה, אם יכונן החוק, אין סיבה ששרים 



 

 

שהתפטרו מהכנסת יטריחו עצמם אליה כדי ליטול חלק בדיוניה וכדי לענות על 

 .שאילתות

   יוצר זיקה בין השינויים בהרכב הממשלה לשינויים בהרכב הכנסת. כך, כל המודל

בה של שרים את הממשלה מביאה להוצאתם של חברי הכנסת הזמניים כדי עזי

לאפשר את שובם של הראשונים לכנסת, וכל הצטרפות של חברי כנסת לממשלה 

או בחברי כנסת  מקום זמניים במלאיוהתמנותם לשרים יכולה להביא להחלפתם 

פה . הכנסת ידועה בתחלופה של כשליש מחבריה בכל קדנציה. תחלו"על תנאי"

 .נוספת של חברים בה במהלך הקדנציה עלולה לשבש עוד את עבודתה

  עשויה להתלוות תהודה שלילית בדעת הקהל. גם כך האמון שהציבור רוחש  למודל

לכנסת ולחבריה נמוך. סביר להניח שמהלך כזה ייתפס כצעד שנועד להרחיב את 

  על חשבון משלם המסים. השלטוניות מאגר המשרות 

וקק לכונן את חוק חבר כנסת מחליף מן הראוי שייתן את הדעת לא רק אם יחליט המח

ליתרונותיו הברורים אלא גם לחסרונותיו. כך למשל, הוא יצטרך לתת את הדעת על הפגיעה 

אי הגעתם ממאי חברותם של השרים בכנסת ו שתגרםהאפשרית בקשר בין הכנסת לממשלה 

 . שת את העבודה הפרלמנטריתוכן להגברת התחלופה של חברי הכנסת המשב למשכן

חולשתהשלהכנסת,הנובעתביןהיתרמקוטנהוממיעוטחבריולנוכחלמרותסייגיםאלו,

הכנסתמןהקואליציההפנוייםלעבודהפרלמנטרית,אנוסבוריםכייתרונותהצעתהחוק

לקדמה.וישתהחסרונועוליםעל
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