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 2018–התשע"ח(, 36תיקון מס' )הצעת חוק מימון מפלגות על חוות דעת 



וקשבכותרת.ההצעה,תדוןועדתהפניםוהגנתהסביבהבהצעתהח11.6.2018ביוםשני,

מועמדים רשימות של למימון הנוגעים שונים עניינים ולתקן להסדיר מבקשת

המורכב מפלגות"משותפות", מכמה נ.ות לא לכל החוקסעיףתייחס ואולםבהצעת .

 , ולפיהשהציע יו"ר הוועדה לתוספת להצעת החוקת התנגדותנו ברצוננו להביע א

יותר משתי מפלגות שהיו "שהגישו אותה  משותפת ועמדיםבמקרה של רשימת מ

למימון  רק שתי מפלגות שהיו מיוצגות בכנסת היוצאת יזכו – "מיוצגות בכנסת היוצאת

הוצאות בחירות.

התוספת להצעת החוק הופכת אותה להצעת חוק פרסונלית, המכוונת באופן בתמצית,

לעודד של הכנסת ספציפי נגד "הרשימה המשותפת"; חותרת תחת האינטרס המובהק 

רשימות משותפות; פוגעת בעקרונות חוקתיים הנוגעים לשוויון בבחירות; בהתמודדות 

ועל כן אין בסמכות הוועדה לאשר אותה. ומהווה "נושא חדש",

 

 נימוקנו:ואלו 

, ולכן "הרשימה המשותפת" באופן ספציפי נגד מכוונתלהצעת החוק התוספת  .1

מדובר בהצעת חוק פרסונלית הרשימהלהצפויהתוספת. כיוםרקעל השפיע

20-רונותלכנסתההיאהרשימההיחידהשהתמודדהבבחירותהאחהמשותפת:

המשותפתליותרמשתימפלגות.אם–בכנסתהיחידההמיוצגתכיוםוהסיעה–

והרשימההמשותפתתתמודדבבחירותתשהציעיו"רהוועדהההוראה תקבל,

ה הנוכחי21-לכנסת ממימוןבהרכבה משמעותי חלק תפסיד שהיא הרי ,

הוצאותהבחירותשלה,שכןרקשתימפלגותמתוךארבעהמפלגותהמרכיבות

.למימוןזהאותהיזכו



 

 

באופן  ים היא פגומההמכוונת נגד אדם או גוף ספציפי פרסונאליתהצעת חוק 

1.עקרוני זה, מכוונתבמקרה הנדונה שהתוספת המייצגותכיוון מפלגות נגד

מפלה מיחס סובל אשר ישראל, במדינת הערבי המיעוט את המכריע ברובן

,פסולהשהיאהרי–יתבתחומיחייםרבים,וביןהיתרמהדרהבמערכתהפוליט

פגיעהבייצוגהפוליטישלהמיעוטהערבי,אותחושהומסוכנתבמיוחד.מפלה

בייצוג לפגוע שמעוניין מי ושיש דמוקרטיים–הפוליטי עקרונות -סותרות

.יןיהודיםלביןערביםבישראלליברלייםועלולותלפגועביחסיםב

 זה, לבהקשר בקשה שמדובר מתחושה אחד"מלקחייםתנועת"הימנע מצד :

ל החסימה אחוז השונות3.25%-הועלה המפלגות את שחייבה רפורמה ,

;המייצגותאתהציבורהערבילהתמודדברשימהמשותפתכדילהיבחרלכנסת

 עכשיו שני, לפגועומצד להתמודדמבקשים משותפות רשימות של ביכולתן

.דרךפגיעהבמימוןשהןיקבלובהצלחהבבחירותלכנסת

האינטרס המובהק של הכנסת לעודד תחת  תחותרלהצעת החוק  התוספת .2

לרשימותמפלגות לחבור לרשימות משותפות בבחירות חבירה בפרט, .

משותפותמצמצמתאתמספרהסיעותבכנסת)כיווןשלעתיםקרובותרשימות

(,ובכךמסייעתר'להלן–משותפותממשיכותלתפקדכסיעותמשותפותבכנסת

 לשיפור ויעילותה; הכנסת ועבודת ברורותהיא חלופות הבוחר לפני מעמידה

.בבחירותיותר לצרףבנוסף, צריכות משותפות וסיעות שרשימות כיוון

אינטרסיםשלציבוריםשונים,ישלהןגםפוטנציאללהקטיןאתהשסעיםבין

מתפשרותשלקבוצות-ולמתןדרישותועמדותבלתיבאוכלוסייהמגזריםשונים

פציפיות.ס

אחתממטרותיההעיקריותשלהעלאתאחוזהחסימההייתהיצויןכיבשלכך,

הושגה.–לעודדחבירהשלמפלגותשונותלרשימותמשותפות ומטרהזואכן

זו.ראויההתוספתלהצעתהחוקחותרתתחתתכלית

 לבלום התפתחות טבעית של המערכת הפוליטית התוספת להצעת החוק עלולה .3

של–וע הקמת מפלגות גדולות ויציבותולמנ ההיסטוריה שמלמדת כפי

ילהרשימותמשותפותמובהתמודדותבבמקריםרביםהפוליטיקההישראלית,

ל או המפלגותהמרכיבותאותן טווחביניהןלאיחודבין פעולהארוכי .שיתופי

לעבודתתורמיםכאמורמשוםשהםהןרצוייםכאלהושיתופיפעולהאיחודים

לשקףהכנס עשויים שהם משום הן בכללותה, הישראלית ולפוליטיקה ת

                                                           

1
מדריך להרחבה על חקיקה פרסונלית ועל נזקיה, ר' נדיב מרדכי, מרדכי קרמניצר ועמיר פוקס,  

 ,66-61עמ'  (,2015)ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה,  למחוקק

https://www.idi.org.il/media/4060/a_handbook_for_israeli_legislators.pdf. 



 

 

ואידיאולוגיים חברתיים שבמסגרתםאמשינויים הישראלית, בחברה תיים

ההבדליםביןהמפלגותמיטשטשים.

 משותפותכך, רשימות של תוצר הן בישראל והוותיקות הגדולות המפלגות

קםכרשימהמשותפתשלכמהמפלגות,הליכודהושכללויותרמשתימפלגות:

מפלגתמרכזהחופשיוהרשימההממלכתית;וובהןחרות,המפלגההליברלית,ה

איןאפואי.העבודההוקמהכרשימהמשותפתשלמפא"י,אחדותהעבודהורפ"

במסגרת ביחד להתמודד לזו זו הקרובות מפלגות על להקשות אינטרס כל

אלאלהיפך.–תשליו"רהוועדהלעשותרשימהמשותפת,כפישמבקשתהתוספ

לחוק יסוד: הכנסת,  4עיקרון הקבוע בסעיף פוגעת ב תוספת להצעת החוקה .4

בזכות החוקתית בזכות להיבחר, וכן ,ה "שוות"נשלפיו הבחירות לכנסת תהיי

.באופןכללי,התוספתלשוויון ובעיקרון הייצוג החוקתי של המיעוטים בישראל

רשימותהמייצגותיותר–ותהבחירותשלחלקמהרשימותתפגעבמימוןהוצא

מדוברבפגיעהקשהבשוויון–משתימפלגותהמיוצגותבכנסתהיוצאת.כלומר

המועמדים רשימות בין ההזדמנויות לסעיף בסתירה העומד באופן לחוק4,

הכנסת יסוד: . כך, על לנוסף אתהפלייתן מפלגותהמייצגותבעיקרן רעהשל

הערבי,וכלפימפלגותאלהבלבד,פוגעתבזכותהשווהלהיבחרלכנסת,המיעוט

הערבי המיעוט של החוקתי הייצוג בעיקרון ואף לשוויון החוקתית בזכות

 בישראל.

התוספת היא ו,ראוי-להצעת החוק נעשה באופן בלתיתהליך הוספת ההוראה  .5

ג מסמכותה החורג מגדר נושא הצעת החוק, ועל כן הוועדה תחרו ,נושא חדש

בקריאה–אם תאשר אותה שאושרה כפי בכללותה, החוק שהצעת בעוד

מינהליות סוגיות הבהרת לצורך הנחוצים הסדרים קובעת ראשונה,

עדכה,הכרוכותבהבדליםהטבעייםביןרשימותוחשבונאיותשלאהיוברורות

ליתמשותפותלביןרשימותרגילות,הרישהתוספתשהציעהיו"רהיאבעלתתכ

שונה.תכליתהאינהלהבהירסוגיותמימוניותהקשורותלהבדליםביןרשימות

שתי רשימותמשותפותשל בין להבחין אלא רגילות, רשימות לבין משותפות

מפלגותלביןרשימותמשותפותגדולותיותר,במטרהלצמצםאתפעילותןשל

 יותר. הרשימותהמשותפותהגדולות חדש החורג מהווה נושא  התוספתבכך

לתקנון הכנסת,  85בהתאם לסעיף ועל כן, – מגדר הצעת נושא הצעת החוק

הוועדה תחרוג מסמכותה אם תאשר אותה.

להצעתהחוקלקראתיו"רהוועדההציעלהוסיףאתהסעיףהנידוןיתרעלכן,

כבר–לקראתקריאהשנייהושלישיתסוףהדיוניםבוועדה לאחרשהתקיימו

מעמיקים הסעיפיםדיונים שאר החוקעל הצעת העלאת לפני קצר וזמן ,

בוועדהלהצבעהבוועדה.בשלכך,ובניגודלשארסעיפיהצעתהחוק,לאנערכו

ולאניתןדיועלמשמעותהשהציעהיו"רעלהתוספתומעמיקיםדיוניםמקיפים



 

 

 עמדותיהם. את להשמיע ולמומחים לציבור זמן הוצג לא כלשהורציונלגם

ולאשלושאו.ולפרטיהלהצעה מפלגות, יוענקרקלשתי מדועהמימון למשל,

קשהאפואלהימנעמהתחושהשמדוברב"מחטף",שנועדכאמורלפגועארבע?

באופןספציפיברשימהוסיעהאחתמסוימת.



נשמחלעמודלרשותכםבכלהבהרהנוספתשתידרש.

בברכהובכבודרב,



ד"ראסףשפירא

המכוןהישראלילדמוקרטיה

 

 


