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 לכבוד: יו"ר הכנסת, ח"כ יואל )יולי( אדלשטיין

 מכובדנו, 

 אנו קוראים לך לשמור על כבודה ומעמדה של הכנסת, ולא לקדם את הצעת "חוק המצלמות" על אף אישורה בממשלה.

 

החלטת הממשלה לאשר את הצעת החוק, על אף חוות דעתם הנחרצת של היועץ המשפטי ויושב ראש וועדת הבחירות, הינה 

מדובר  ואין לה מקום. שימוש לרעה בכוח הפוליטי של ממשלת המעברעושה  הפוגעת במוסד היועמ"ש,החלטה תקדימית 

שלא זכתה אחת כמה וכמה, כאשר מדובר בממשלת מעבר פגיעה קשה ובלתי מוצדקת במוסד היועמ"ש ובשלטון החוק. על ב 

 .מעולם באמון הכנסת הנוכחית

בימים האחרונים לפני  מראשיתו ועד סופו . מעולם לא נחקק חוקוהכנסת מדובר בהחלטה שאין לה תקדים בתולדות המדינה

ושלמו לאחר תהליך חקיקה היו רק חוקים שהקודמות ת מעבר וחוקים שנחקקו בזמן ממשל הבחירות, בזמן ממשלת מעבר.

 קודם, תוך הסכמה בין האופוזיציה והקואליציה. ממושך 

 

עושה שימוש לרעה בכוח הפוליטי ופוגעת בעקרונות היסוד של השיטה המשטרית. דווקא ממשלה  ממשלת המעבר הנוכחית

הטוענת לחשיבות עקרון המשילות, נדרשת לשמירה על המנגנונים הפנימיים ובראשם היועץ המשפטי לממשלה, כדי להבטיח את 

 . החרפת העימות בין הרשויות ללא צורך, תוך וןחוקתיות לפתחו של בית המשפט העליסוגיות תקינות פעולותיה ולמנוע העברת 

 

עליך, כיושב ראש הרשות המחוקקת, מוטלת החובה לעמוד על המשמר ולמנוע כל פגיעה באמון הציבור בהליכי החקיקה. הליך 

מוסיף כבוד אינו  –הנהוגה בתקופה זו, ובעודו זוכה לביקורת חריפה בין סיעות הבית למרות העדר הסכמה כאמור חפוז זה, המובא 

  למעמדה של הכנסת.

 

מצורפת למכתב זה חוות דעת מפורטת ובה נימוקי התנגדותנו העקרונית להצעת החוק בנוסחה הנוכחי. לטעמנו, לעצם העניין, 

 אין בה כדי להביא לטיפול אמיתי בזיופי בחירות, ככל וישנם כאלה, ונזקיה רבים מהתועלת. 

 

עריך כי חקיקה בעיתוי הזה תשבש את סדרי הבחירות מיו"ר ועדת הבחירות התו של אנו קוראים לך לשוב ולשמוע את קריא

בהסכמת רוב שהתקבל מוטב לאמץ את המתווה שהוצע על ידו, ועלולה בסבירות גבוהה להביא לתוהו ובוהו ואנדרלמוסיה. 

יעה טוהר הבחירות וללא פג  עדה עצמה לשם פיקוח עלולרבות סיעת הליכוד, לעשות שימוש נרחב בתיעוד מטעם הו ,הסיעות

 ימת. והטלת מורא על אוכלוסייה מסו

 

 בכבוד רב,

           

 פרופ' קרנית פלוג    פרופ' יובל שני   יוחנן פלסנר

 סגנית נשיא, המכון הישראלי לדמוקרטיה סגן נשיא, המכון הישראלי לדמוקרטיה נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה


