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 הנדון: הקמת ועדת חקירה פרלמנטרית לחקירת ארגוני זכויות האדם

 

נכבדנו,

חק .1 ועדת להקים היוזמה שוב ועלתה צפה בענייןילאחרונה פרלמנטרית רה

ל הזר" "המימון יוזמהסוגיית השמאל"(. )"עמותות אדם זכויות עמותות

ולבסוףנחסמהעקבהתנגדות2011בשנת18-שבמהותההוצעהגםבכנסתה ,

 ראשהממשלה.

הקמתועדתחקירהשכזואנומתנגדיםליוזמהזוגםהפעם,ומבקשיםלטעוןכי .2

פוגעתבחופשהביטויוהההתארגנות,שכןהיאבמהותהרדיפהפוליטיתגרידא.

שהםה טענה כל שאין ארגונים ראווה" ל"משפט ולהביא אימים להלך נסיון

מסוכנת היא לרדפם או לביישם בכדי חוקיים, בלתי מעשים מבצעים

 לדמוקרטיהחופשיתהמאפשרתחופשביטויוהתארגנותלאזרחיה.

מעברלכך,הקמתועדתהחקירהמהווהחריגהמסמכותהשלהכנסת.גםאם .3

הלוקחתחוקיסודהכנסתל התכליתית, פרשנותו פורמלי, אקובעזאתבאופן

הרשות פעילות על ומפקח שמחוקק כגוף הכנסת של מהותה את בחשבון

חקירה ועדת להקים מוסמכת אינה הכנסת כי להיות חייבת המבצעת,

ועדת של מהותה אזרחיים. ארגונים פוליטיות חקירות לחקור שמטרתה

 לרשויותהשלטוןולאעלגופיםפרטיים.החקירההפרלמנטריתהיאפיקוחע

את .4 )שוב( להסדיר שמבקש חוק עבר כשנתיים( )לפני לאחרונה רק כן, כמו

הדיווחשלארגוניםעלתרומותמ"ישותמדינתיתזרה".במהלךהליךהחקיקה

נטעןשובושובעלידייוזמיהחוקומשרדהמשפטיםכיברורשאיןשוםכוונה

ה פעילות את עצמםלהגביל בדמוקרטיהארגונים חיונית ואף חוקית ,שהיא



 

 

אלאאךורקליצור"שקיפות".ובכן,אםאיןשוםכוונהלהגבילאתהפעילות,

עדתחקירה?מההיאובוהתעוררוהארגוניםפועליםבהתאםלחוק,איזהצורך

אמורה"לחשוף"?



 באשר לשאלת הארגונים העוסקים בדיני המלחמה

גםאנוס .5 כי לדינינציין כללי, באופן המציית, צבאמוסרי, בוריםשצה"להינו

המלחמה.אךאפילוצה"לעצמואינוטוען,ואיאפשרבאופןסבירלטעון,שאין

עובדההיאכימוגשיםלעתים בצבאמוסרי. אפילו חריגותו"עשביםשוטים",

דיני הפרת בגין הראשי הצבאי הפרקליט ידי על חיילים כנגד אישום כתבי

 שבבסיס המהותית העמדה מוסרי. בצבא דווקא ראוי, וכך ,היוזמהמלחמה,

מסייעיםלחשיפתאותם"תפוחיםרקובים" המכוונתלהשתיקארגוניםאשר

חסינים בשליחותה ושהפועלים המלחמה לדיני מציות פטורה שישראל היא

–מחקירהומהליכיםמשפטייםבגיןחשדותלהפרותשלדיניםאלה.עמדהזו

לאומי,אלאגםלמשפט-מנוגדתבתכליתלארקלמשפטהבין–יוזמהשביסודה

הבין המשפט של הנורמות את המאמץ היא-הישראלי, לכן המנהגי. לאומי

סותרתאתעקרוןהיסודשלשלטוןהחוק.



החלשת ארגוני זכויות  -מעבר לזאת, גם במבחן התוצאה מדובר ב"בומרנג"  .6

ההיפך  –וע הליכים משפטיים כנגד ישראלים האדם לא רק שלא תעזור למנ

לאומיים לנקוט הליכים משפטיים -הוא הנכון. היא תאיץ את המאמצים הבין

.הסיבההיאשהדרךמחוץ לישראל נגד מנהיגים ומפקדים צבאיים ישראלים

לאומיתשישראל-היחידהלמנועמאמציםכאלההיאלשכנעאתהקהילההבין

בעצ לטפל יכולתה ככל עושה מלחמה. לפשעי בחשדות פועלתמה הכנסת אם

לחקור היכולת את מכשילה היא האדם, זכויות ארגוני של צעדיהם להצרת

ביעילותחשדותלפשעים.בכלהנוגעלרצועתעזה,הארגוניםהללוהםהכתובת

בכל כאלה. חשדות על להתלונן יכולים פלסטינים שבה היחידה הישראלית

נוחה כתובת הם אלה ארגונים ושומרון, ליהודה השלטוןהנוגע מגורמי יותר

הכבושה. האוכלוסייה של מאמונה נהנים אינם הדברים שמטבע הישראלי,

ישראל ביכולתהשל ביותר חיוני זכויותהאדםממלאיםאפואתפקיד ארגוני

למלאאתחובתהלחקורכיאותחשדותלביצועפשעימלחמה.אםמכשיליםאת

–יתשלההתקפהעליהםוזוהתכליתהאמית–פעילותםשלהארגוניםהאלה

תבואנה כזו חקירה יכולת ללא ישראל. של החקירה יכולת את מכשילים



 

 

בכירים של וחקירה מעצר כגון אמצעיםמשפטיים ותנקוטנה אחרות מדינות

ישראלים,כדילמלאאתהחללשמקדמיועדתהחקירהיוצרים.

והציונותבמ .7 היהדות של בשימושלרעההנעשהבשמן להיווכח נגדעצוב אבק

 האדם. יהודים תרמו תרומה חשובה להתגבשות המסורת זכויות

.אימימלחמתהאוניברסלית של זכויות אדם, שהימין הקיצוני מבקש לקעקע

בעולם שהתרחשה המהפכה ביסוד עמדו השואה, ובייחוד השנייה, העולם

שבאהלידיביטוי-כלאדם,באשרהואאדם-לחיזוקמעמדןשלזכויותהאדם

ובהתפתחותמשפטזכויות1948בהצהרההאוניברסליתעלזכויותהאדםמשנת

האדםבעקבותיה.הגותםשלגדוליהציוניםכהרצל,כז'בוטינסקי,כבגין,הייתה

לשווא, הציונות שם את עתה שנושאים מי מובהקת. ליברלית תפיסה רוויה

מבקשיםלקעקעאתצביונההליברלישלישראל.

 

 היועץ המשפטי לכנסת עלהתקפה באשר ל

 .8 מבקשים אנו הדברים, ללהתנגדבשולי המשפטישהושמעוטענות היועץ נגד

הכנסתכיבחוותדעתשהעבירליושבראשכתבלכנסתהיועץהמשפטי.לכנסת

תוכןעלתחלקאתהשבנדון". בנושא חקירה ועדת להקים סמכות אין "לכנסת

דעת והוסחוות הוצאתפת, עצם על גם התקפה ערעור תוך ה, עלמשתמע

 סמכותושלהיועץהמשפטילענייןזה.

 .9 אין אלה לפילדברים לכנסת, המשפטי היועץ של מתפקידיו אחד מקום. כל

 1)ב()17סעיף הכנסת, לחוק ( לנושאי,ליושב ראש הכנסת"לייעץ הוא

 הכנסת ולמוסדות בה בכל עניני חוק ומשפט, הנוגעיםהתפקידים

היועץולתפקידלסמכויותיהם שעשה כל הכנסת, ליו"ר דעתו בחוות יהם".

" למלא הוא לכנסת הסטטוטורייםהמשפטי התפקידים אחד את באמונה

בסעיף עליו לחוקהכנסת17המרכזייםשהוטלו ))ב( לפסקדינהשל2פסקה"

צחי קוונטינסקי נ' כנסת ישראל10042/16השופטתחיותבהקשרדומה,בבג"ץ

 .((6.8.2017)

זאתעושההחוק.היועץ–השלהכנסתהמשפטילכנסתאינוכובלאתידיהיועץ .10

בנוגעלגדריהסמכות,בעקבות שאלה שנשאל,המשפטירקייעץליו"רהכנסת

קלחו(1))ב(17סעיףתפקידובהתאםלשלהכנסתלענייןזה,כפישמחייבאותו

יח".מבקש"להרוגאתהשלאתהבהתקפהעלהיועץהמשפטילכנסתהכנסת.

זאתהתנהגותפסולה,אשרמכרסמתבשלטוןהחוק.





 

 

 

בכבודרבובברכה,







ד"רגיאלוריאד"רעמירפוקס,עו"דפרופ'מרדכיקרמניצר

המכוןהישראלילדמוקרטיההמכוןהישראלילדמוקרטיהסגןנשיאלמחקר,

 המכוןהישראלילדמוקרטיה






