
  סיכום ההמלצות שהועלו בועדה לייעול עבודת הכנסת 

  חן פרידברג' דר

  רקע

לליבון הסוגיות המהותיות במדינת ישראל יותר בהמהווה את אחת הזירות החשובות , הכנסת

והופכים אותה לגוף  סובלת מתחלואים רבים הפוגעים בתפקודה, ללוולקבלת החלטות בסוגיות ה

, התכנסה כדי לשבת על המדוכה ולהציע פתרונות אפשריים 1הכנסתהועדה לייעול עבודת  .חלש

  :םבולטים שבתחלואיל

 .היעדר חוקה וכללי משחק משוריינים •

 .עם ממשלות גדולות פרלמנט קטן בהשוואה לפרלמנטים אחרים •

 .בהיקפה ובאיכות ירודהתקדים  תחקיקה פרטית חסר •

 .חוק ההסדרים שפוגע בכנסת ומחליש אותה •

 .על הרשות המבצעתפיקוח ירוד  •

 .מבנה לא יעיל של ועדות הכנסת •

 .תמיכה מקצועית לא מספקת לחברי הכנסת ולועדות •

  .ומספיקה לתפקיד חבר כנסתהיעדר הכשרה מתאימה  •

  

וכן פרי מחקר , במהלך השנה האחרונה שיובאו להלן הם פרי דיונים שקיימה הועדה המלצותה

טווח ליישום ב ותניתנהועדה  הציעו חבריצעות שההחלק מ .שבוצע בחלק מן הסוגיות שעל הפרק

  . טווח הארוךב ןחלקהקצר ו

  

  

  

  

  

                                                 
יהודה בן ' דר) לשעבר(כ "ח :)ב"לפי סדר א( חבריה .אברהם בורג) לשעבר(כ "חו ד ישראל מימון"עו -הועדה  אשרשבי יו 1

הרב יצחק ) לשעבר(כ "ח; אריק כרמון' דר; רן כהן) לשעבר(כ "ח; ראובן חזן' פרופ; דליה דורנרבדימוס השופטת ; מאיר
 .חן פרידברג' דר; ל"ז זאב סגל' פרופ; חגי מרום) לשעבר(כ "ח; לוי



2  
 

  2משחקהוכללי חוקה 

 .הבסיסיים ביותרהדמוקרטיים כללי המשחק שריין את שתלכונן חוקה למדינת ישראל  

בחוקי היסוד  בישראל רשויות השלטון של  ןמעמדאת לשריין : עד לכינונה של חוקה 

חוק יסוד החקיקה לאשר את ; )2/3( רוב מיוחדחייב יכל שינוי בנדון שולקבוע , הרלוונטיים

 . )קידום החוקהללא יפגע במאמצים אישורו בתנאי ש(

חוק ומשפט לועדת חוק ומשפט ולועדת חוקה שתחויב לקדם את , לפצל את ועדת חוקה 

 .סוגיית החוקה

  

  גודל הכנסת

לשריין מגבלה זו . ני השריםולהגביל את מספר סג 18-ל הממשלה לצמצם את מספר שרי 

 .מחברי הכנסת 2/3ברוב של  בחוק יסוד

הגדלת מספר חברי  -בטווח הארוך ביצוע רפורמה מבנית מעמיקה לשקול בכובד ראש  

כחלק מתהליך כולל של  -המלצה זו ראוי שתישקל ביחד עם הכנסת יסוד האיזּור . הכנסת

   .תיקון שיטת הבחירות

  

  3בכנסתתהליך החקיקה 

  :חקיקה פרטית

 .מכסה של הצעות חוק שכל חבר כנסת יוכל להניח על שולחן הכנסת בועקל 

  .לצמצם את המכסה של הצעות חוק פרטיות המועלות בכל שבוע לדיון מוקדם 

נוסח החוק או ציון ההשלכות התקציביות של הצעת חוק פרטית בההוראה בדבר את  וףכאל 

  .דברי ההסברב

  .םלבצע מעקב שוטף אחר יישום חוקיבתקנון הכנסת לחייב את יושבי ראש הועדות  

  .עדיפות לדיון בהצעות חוק ממשלתיות בוועדות באחד מימי הדיונים בכל שבוע לתת 

 .שלפחות אחד מהעוזרים הפרלמנטריים של חבר הכנסת יהיה בעל השכלה אקדמיתלדרוש  

  

                                                 
  "תפקידי הפרלמנט וסמכויותיו: "להרחבה ראו במסמך 2
  "טיוב תהליך החקיקה: "להרחבה בנדון ראו במסמך 3
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  :דברי הסבר להצעות חוק

תהא אשר ( הצעת החוק נסח דברי הסבר איכותיים לרבות ציון עלותל כים"החייב את חל 

עצם ). סביבה, חברה, כוח אדם(והשלכותיה על סוגיות שונות  מימונהל ותמקורה ,)תהא

  .כמות הצעות החוק הפרטיות שיונחו על שולחן הכנסתאת ל יתגבזו הטלת חובה 

ההסבר בטרם תאושר הנחת ההצעה על דברי תוכן לחייב את נשיאות הכנסת לבדוק את  

  . ולדחות הצעות שאינן עומדות בסטנדרטים שייקבעו, שולחן הכנסת

  

  חוק ההסדרים

  .חוק ההסדריםאת טל לב 

תהא מעין ועדה ועדת התקציב . ועדת הכספים לועדת כספים ולועדת תקציבאת פצל ל 

דון ידה יהיה להקבועות ותפקיושבי הראש של כל הועדות  י"אשר תאויש ע ,משותפת

 .בטרם אישור התקציב בתקציבי המשרדים השונים

משק המדינה ולקבוע בו שתקציב המדינה יונח על שולחן הכנסת הרבה : לתקן את חוק יסוד 

 ).תחילת שנת הכספיםיום לפני  60(יום כלפני המועד בו הוא מוגש 

     

  4הפיקוח על הרשות המבצעת

 .ולהותיר רק ועדות קבועותלהפוך את הועדות הלא קבועות בכנסת לועדות משנה  

חוץ הלמעט בועדת הכנסת ובועדת (בועדות לתשעה לכל היותר מספר החברים את צמצם ל 

 ).טחוןיבהו

 .תקנון הכנסתאת ב יטילהמשיך ול 

 .)חוקה דוגמתיש נושאים מהותיים שזקוקים לוועדה כ(להקים ועדות גם לפי מהות  

; דיווח אישי של השר לוועדה פעם בחצי שנה: לכל ועדה" חבילת ביקורת חובה"ר וצלי 

יצירת מנגנון שיערב את הוועדה ; הקמת ועדת משנה למעקב אחר יישום החלטות הוועדה

ע ואחר ביצעליהם היא מופקדת או לפחות במעקב  או המשרדים, בנושא תקציב המשרד

 .זה תקציב

                                                 
המכון , פרידברג וחזן/ "תמונת מצב והצעה לרפורמה, פיקוח הכנסת על הממשלה"להרחבה בנדון ראו במחקר  4

 .2009, הישראלי לדמוקרטיה
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ייני ביקורת המדינה את חברי הועדות הרלוונטיות כשמתקיים דיון הזמין לדיוני הועדה לענל 

ביקורת ענייני בוועדה ל נציגיהיהיו ר שאלקבוע שני חברים בכל ועדה (בדוח הנוגע לעניינן 

 ). לעניין הדיון בנושאים הנוגעים לוועדה בה הם חברים המדינה

 ;פוליטי- לקבוע את עצמאותו ואת היותו א ;לעגן את קיומו של מרכז המידע והמחקר בחוק 

  .להרחיב את פעילותו בעיקר לתחום המחקרי

  

  חדשים חברי כנסתהכשרת 

 . הכשרת חברי הכנסת מעבר לקיים היוםמשמעותית את הליך לטייב  

מדו בה מיטב המרצים לַ שיֵ , לבנות סדנת הכנה לחברי כנסת חדשים בחסות אוניברסיטאית 

  .)בדומה להשתלמות שופטים( כלכלה ומשפטים; מדיניות ציבורית; מתחומי מדע המדינה


