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  לכבוד 
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 דחוף  משרד המשפטים
 פגוע בזכויות מבלי ל 29דין -רח' צלאח א

 בהגשה מקוונת  ירושלים 
  

 

 ,מכובדנו

 

 לדיןבניגוד  –פרץ כשר לענייני ירושלים ומורשת  אלפח"כ רכהונת  הנדון:
 

כחבר כנסת מטעם רשימת הושבע מר רפאל פרץ  .23-ה ישראל כנסתעה הושב 2020במרץ  16ביום  .1

חבר בסיעת פרץ עדיין רשום כ, ח"כ ה של משמר הדמוקרטיה הישראליתעתן למיטב ידינכו .ימינה

 ימינה. 

במסגרתה נכנס לתפקידו ח"כ פרץ כשר לענייני ו, 35-ה  ישראלבעה ממשלת הוש 2020במאי  17ביום  .2

 ירושלים ומורשת. 

וקובעת מספר תנאים  סוד: הממשלה מורה לנו אודות כשירותם של השריםי-לחוק 6הוראת סעיף  .3

התפטר מכהונתו הכנסת שפרש מסיעתו ולא לחוק היסוד כי חבר  )ה(6כך, קובע סעיף בהקשר זה. 

עה" "פרישה מסי, זהעיף ישתו, לא יהיה לשר בתקופת כהונתה של אותה כנסת. לעניין ססמוך לפר

לרבות הצבעה במליאת הכנסת שלא " –כדלהלן הקובע  ת: הכנסיסוד-א לחוק6בסעיף  מוגדרת

; ואולם הצבעה כאמור לא תיחשב  אמון בה-משלה או אימון למבהתאם לעמדת הסיעה בעניין הבעת א

 כפרישה אם חבר הכנסת לא קיבל כל תמורה בעד הצבעתו".

יחד שנעשו בצוותא  נוספיםהכנסת ותיקונים  יסוד:-קלחו 12דברי חקיקה אלו נעשו במסגרת תיקון  .4

נועדו להסדיר את מערכת בכללותן  12וד: הממשלה. הוראות תיקון יס-עמו ובהם חוק הבחירות וחוק

" נועדו למנוע "פרישה הסנקציות שנקבעו במסגרת התיקון .היחסים שבין הסיעה ובין חבריה

 ותמבדיל ן, ומקל וחומר ההכנסת חוקב כמשמעותהות כנסת, להבדיל מהתפלגה כהגדרתה בחוק יסוד:

ל שביסוד תכלית זו הוא כי חבר כנסת התמזגות של סיעה שלמה בסיעה אחרת. הרציונמבהקשר זה 

ממנה מהווה מעילה באמון  נבחר במסגרת סיעה מסוימת בשל חברותו באותה סיעה. על כן פרישתו

הפוליטיות הטרידה את המערכת הפוליטית שנתן בו הציבור. עם זאת, והגם שתופעת הפרישות 

. היא נמנעה 12ת התפלגות מסיעה בתנאים שנקבעו בתיקון מראשיתה, הכנסת נמנעה לא רק מחסימ

 על כן, הסיעתית. גם מחסימת דרכו של חבר בסיעה המבקש לפעול על פי צו מצפונו בניגוד למשמעת

תועלתית אסורה הנבחנת על פי התמורה הטילו מגבלות רק על פרישה  12הסנקציות שנקבעו בתיקון 

 . לחוק היסוד א6 בסעיףהמוגדרת  ,שמקבל הפורש

וש לחוקי  פירבספרם  12מלומדים אמנון רובינשטיין ורענן הר זהב סיכמו את תכליתו של תיקון ה .5

 : יסוד: הכנסת-חוק –היסוד 
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 שהיכתה  שלילית  לתופעה  תשובה  לתת  בא  הכנסת,  לחוק־יסוד:  12 מס׳  תיקון " 

 את  למינימום  עד  מפחית  במדינה. התיקון  הפוליטיים  החיים  מרקם  את  ות קש 

 הגם  טובות־הנאה.  תמורת  השלטון  את  ולהעביר  מסיעתו  הח״כ לפרוש  של  המניע 

 האיסורים  הטלת שעצם  הרי  האפשריות,  צות הפר  כל  מוחלטת של  חסימה  שאין 

 ון יקהת  את  לעקוף  שינסה  מי  כל  את  יאלצו הקבועים בתיקון  מנגנונים  והקמת 

,  ת שהכנס  , לומר  מוגזם  זה  יהיה  לא  דין הציבור.  עם  פנים־אל־פנים  להתמודד 
 הפוליטית  בהיסטוריה  חדש  דף  לב ופתחה -אמיץ  מעשה  זה, עשתה  תיקון בחוקקה 

   " .ישראל  של 

ועדת הבחירות המרכזית ה כיו"ר ניש בתפקידעמדה גם השופטת דורית בי 12על תכליתו של תיקון  .6

 בציינה: 17-לכנסת ה

ה' של חברי כנסת.  י תכליתו של התיקון האמור הייתה להילחם בתופעת ה'קני " 
תופעה שבאה לידי ביטוי בנוהג הפסול שהשתרש במערכת הפוליטית כאשר חברי  

בניגוד לעמדת סיעותיהם בעבור תמורה אישית מהסיעות  כנסת הצביעו 
מירה  הוא חלק ממערכת נורמטיבית שלמה שעניינה הוא ש  12תיקון  ... המתחרות

נסת באופן שיבטיח את  על תפקודה התקין של הכנסת וקביעת דיני הבחירות לכ 
  טוהר הבחירות ואת עקרונות שיטת הבחירה, לרבות מימוש הזכות לבחור ולהיבחר 

... אכן, השמירה על ניקיון החיים הפרלמנטריים נמנית עם עקרונות היסוד של  
עבודה הישראלית נ' שמעון  הסד לבירור עתירות למפלגת המו 1/17)פ"מ  " שיטתנו 

 (פרס

ם את האפשרות שחבר כנסת שנבחר במסגרת ועד לצמצנ 12תיקון ניצב בינינו הרואות כי ההסדר הע .7

ש, ממנה פרשרשימת מועמדים מסוימת יפרוש מסיעתו יחד עם המנדט שנתן ציבור הבוחרים לרשימה 

, תוך סיכול רצון הבוחר. כל זאת, מתוך  תיה של הסיעהמדוולעעה פעל בכנסת באופן המנוגד למצוי

לגה, בעיקרון הייצוגיות בדמוקרטיות, ברצון הבוחר  תפיסה כי פרישה כזו פוגעת במוסד המפ

 . ובאחריותיות הדמוקרטית

ובתמורה   –ינה, שחבריה הצביעו נגד בעד כינון הממשלה הנוכחית בניגוד לסיעת ימ כ פרץ הצביעח" .8

ייני ירושלים על הסכם עם ראש הממשלה, בנימין נתניהו, לפיו יכהן כשר לענ 2020במאי  15חתם ביום 

מלכתית דתית בבסיס התקציב ותקנות כת החינוך המ, כי תוסדר פעילות ותקצוב של מערומורשת

י ויהיה חבר בוועדת השרים טחוניב-החמ"ד, וכי ח"כ פרץ ימשיך את תפקידו כמשקיף בקבינט המדיני

 לחקיקה. 

פרסמה סיעת ימינה ץ בגין הצטרפותו לממשלה, תגובה להסכם הקואליציוני ולתמורה שקיבל ח"כ פרב .9

מותת משמר הדמוקרטיה,  עף למיטב ידיעת , א פלגותתהה לות כי הסיעה מגישה בקשתונהודעה לעי

 פרץ כחבר כנסת מטעם סיעת ימינה. מר ה כאמור מעולם לא הוגשה וברשומות הכנסת מופיע בקש

סמוך  תפטר מכהונתו , לפיה חבר כנסת שפרש מסיעתו ולא ההממשלה: יסוד-לחוק 6סעיף הוראת  .10

קובעת כי ההוראה לא תחול על התפלגות סיעה בתנאים לפרישתו לא יוכל לכהן כשר באותה כנסת, 

 ת התפלגות מטעם סיעת ימינה.לוועדת הכנסת לא הוגשה בקשאולם כפי האמור לעיל,  .שנקבעו בחוק

מטעם , אם נמסרה לוועדת הכנסת הודעה בכתב 1994-, תשנ"דלחוק הכנסת  )א(60 ת סעיףפי הורא-על .11

לחוק )א( 61אמור בסעיף בהתאם לועדת הכנסת את השינוי. סיעה או חלק ממנה על התפלגות, תאשר 

א במסגרת  נסת מסיעתו שלהכנסת, העוסק בפרישה מסיעה, הרי שהחוק מגדיר כי אם פרש חבר הכ
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חבר הכנסת להשמיע שנתנה לת בישיבה שבסמוך לאחר הפרישה ולאחר ועדת הכנס התפלגות, תקבע

  סיעה.השינוי במספר חברי אותה את טענותיו, את דבר פרישתו, וכן את 

ת הכנסת לא דנה בעניין פרישתו של ח"כ פרץ מסיעת עדלמיטב ידיעת משמר הדמוקרטיה הישראלית, ו .12

את הפגם שנפל בהתנהלותה   על ועדת הכנסת למלא אחר מצוות החוק בהקדם האפשרי, לתקןימינה. 

הדמוקרטיה עם זאת, לגישת משמר ץ כמי שפרש מסיעתו. כרזה על ח"כ פרולקיים את ההליך לה

ץ הינו פורש מסיעתו אף רטיבי, והלכה למעשה ח"כ פרלהישראלית, הכרזה כאמור היא בעלת תוקף דק

 ההליך האמור.  מת בטרם השל

ה( )6, בהתאם להגדרה המנויה בסעיף ארו כי ח"כ רפאל פרץ פרש מסיעתו, ניכר בנסיבות שתוהנה כי כן .13

אשר על כן, הינך   .23-ת היסוד: הממשלה ומשכך אין יכול הוא לכהן כשר בתקופת הכנס-לחוק

כהונתו כשר בממשלה מנוגדת לדין וכי קיימת מניעה משפטית פרץ כי מתבקש להורות לח"כ רפאל 

  ונתו כשר. בדבר המשך כה

יובהר כי  . ימים ממועד קבלת מכתבנו זה 14התייחסותך בתוך נודה על קבלת , הסדר הטוב למען .14

לרבות הזכות לפנות  –שומרת לעצמה כל זכות בהקשר זה  עמותת משמר הדמוקרטיה הישראלית

די שיתנו דעתן והנחיותיהן בעניינים אלו. נבקשכם לראות במכתבנו זה פנייה לערכאות המתאימות כ

אין במכתבנו זה או במה   –נוגע למיצוי הליכים טרם פנייה לערכאות כאמור. בנוסף אחרונה בכל ה

 .משמר הדמוקרטיהשלא נאמר בו, כדי לפגוע בזכות כלשהי מהזכויות העומדות ל

 

 , ובברכה בכבוד רב
 
 
 
 

 
 

 , עו"ד אוהד שפק        יובל יועז, עו"ד 
 חבר הצוות המשפטי       היועץ המשפטי  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 עו"ד שגית אפיק, מ"מ היועץ המשפטי לכנסת העתק:


