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  מבוא. א

. תה להצבעתו כל השפעה על תוצאות ההצבעה או על החוקלא היי. חבר כנסת הצביע פעמיים

נשפט במסגרת הליכי , חבר הכנסת הודה במעשיו. ההצבעות בוטלו ונערכו הצבעות חוזרות

שמו הטוב של חבר הכנסת . המשמעת של הכנסת והורחק מן הכנסת לתקופה של ארבעה חודשים

עד כאן תיאור קצר של מה שכונה . יםנפגע אנושות ויש להניח שלא ישוב עוד לכותלי בית המחוקק

  ".פרשת ההצבעות הכפולות"

, אולי אילו היה המקרה מסתיים בכך. אלא רק תחילתו, אלא שזה איננו סוף הסיפור

היו נחסכים מכולנו הסתבכות משפטית רחבת , בנידויו של חבר הכנסת מן החיים הציבוריים

פרשת ההצבעות . ני חקיקה חפוזיםמשבר בין הרשות המחוקקת לרשות השופטת ותיקו, היקף

נתמקד בפסק הדין שעמד במרכז . היא נושא רשימה זו, על תוצאותיה והשלכותיה, הכפולות

  2.הפרשה ובתגובת הכנסת על פסק הדין כפי שבאה לידי ביטוי בתיקון חוק החסינות

ברובן של מדינות העולם . תיקונים לחסינות הפרלמנטרית אינם עניין של מה בכך

קבועה במסגרת החוקה ושינויים בה הם לא עניין , בין העניינית ובין הדיונית, החסינות, ביהמער

                                                 
" הארת דין" תודה לחברי מערכת . האקדמי של המכללה למינהל המסלול–בית הספר למשפטים , מרצה בכירה   ∗

  .על הערותיהם המועילות
המחברת הכינה בתיק זה חוות דעת משפטית עבור הכנסת ). גורולובסקיעניין : להלן ()2005 (865) 5(ד נט"פ   1

  ".שיקולי ועדת הכנסת בהליך הסרת החסינות הדיונית"בנושא 
  .2015ה "ח התשס"ס, 1951-א"התשי, )33' תיקון מס(ויותיהם וחובותיהם זכ, חוק חסינות חברי הכנסת   2
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 ואילו פרטי החסינות 3רק מסגרתה של החסינות קבועה בחוק יסוד, בישראל. למחוקק הרגיל

התיקון שנעשה .  דבר המאפשר כמובן תיקונים ושינויים בקלות יחסית4,מפורטים בחוק רגיל

הוא תיקון שבא בתגובה : עקבות פרשת ההצבעות הכפולות בעייתי מכמה בחינותלחוק החסינות ב

נעשה , ad casumהוא בעיקרו ". ץ"חוק עוקף בג"אם תרצה אף בבחינת , על פסיקת בית המשפט

התיקון מצביע לכאורה על מגמת צמצום של החסינות . במהירות רבה ואיננו תיקון אידיאלי

  . אך בפועל הוא מרחיבה, הדיונית

ואת השאלות המשפטיות , ברשימה זו אבחן את הנסיבות המיוחדות שהולידו את התיקון

כי לא היה מקום לצמצם את שיקולי ועדת הכנסת בהליכי הסרת , אטען. שהתיקון מעלה

וכי היה ראוי להתייחס לשיקולי ועדת הכנסת , גורולובסקיכפי שנעשה בפרשת , החסינות

הגישה הצרה שאומצה על ידי בית המשפט בנוגע לשיקולי . סינותלאור תכליותיה של הח, הראויים

שיפרט את השיקולים הראויים , ועדת הכנסת לא הותירה ברירה אלא תיקון לחוק החסינות

ריבוי הכשלים והטעויות . 33זאת עשתה הכנסת בתיקון . להישקל במסגרת הדיון בהסרת חסינות

ותגובה קשה של הכנסת שהביאה לכמעט משבר , ץ"סביב פרשה זו הולידו פסק דין קשה של בג

החקיקה החדשה נוקטת גישה , מסקנתי תהיה כי למרות הכשלים שבתהליך. חוקתי בין הרשויות

כאשר , תוך שמירה בידי הכנסת של זכותה להגן על חבריה, ראויה והיא צמצום החסינות הדיונית

  . מיוחדים יצדיקו זאתשיקולים 

  

  השתלשלות המקרה. ב

,  הצבעות על חוקים מן הסוג הזה5.החלה בהצבעה מרתונית על חוק התוכנית הכלכליתהפרשה 

זכו לא פעם לביקורת , המתקיימות על פני שעות ארוכות, לדוגמה חוקי התקציב וחוקי ההסדרים

וביניהם שתי הצבעות ,  במהלך ההצבעות נתגלו אי סדרים6.קשה מצדו של בית המשפט העליון

יש לציין כי נתגלו גם מקרים נוספים של הצבעות . ת גורולובסקי פעמייםשבהן הצביע חבר הכנס

 אולם במסגרת הרשימה אתמקד רק בפרשה זו של ההצבעה הכפולה של חבר 7,כפולות שנבדקו

                                                 
  ".פרטים ייקבעו בחוק; לחברי הכנסת תהיה חסינות"קובע כי , 69ח "ח התשי"ס, הכנסת:  לחוק יסוד17סעיף    3
 .228ח "ס, 1951-א"התשי, זכויותיהם וחובותיהם, חוק חסינות חברי הכנסת   4
תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים (ת ישראל חוק התכנית להבראת כלכל   5

  .386ח "ס, 2003- ג"התשס) 2004 - ו2003
בפסק הדין אומר השופט . )1999 (337) 5(ד נג"פ, השר לעניני דתות' התנועה המסורתית נ 1438/98ץ "ראו בג   6

 והרי בעיקרו אין הוא אלא אוסף פריטים של ,חוק תקציב שנתי מכיל אלפים רבים של פריטים"חשין כי 
 ...לנתח אותם, להבין אותם, אלפים של פריטים- רק מלאכים ביכולתם לעבור על אותם אלפים. הסמכה להוצאה

ארגון  4885/03ץ "כן ראו בג). 388'  בעמ,שם" (...מלאכים-חברי בית המחוקקים אין הם לא מלאכים ולא בני
 בפסק הדין אמירות נוקבות על השימוש במכשיר .)27.9.2004 ,טרם פורסם (לממשלת ישרא' מגדלי העופות נ

 בהליך חקיקה אשר נחקק, בית המשפט קובע כי זהו חוק בעייתי מבחינת ההליך הדמוקרטי. של חוק ההסדרים
ופוגע ביכולתה של הכנסת לגבש עמדה מבוססת על הנושאים ,  קיומו של דיון מעמיק וממצהאתשמקשה מאד 

 Suzie:  להרחבה על הפגמים בהליכי החקיקה של חוקים כדוגמת חוק ההסדרים ראו.עים בהצעת החוקהמופי
Navot, Judicial Review of the Legislative Process, 39(2) Israel Law Review (forthcoming in Israel 

Law Review 2006).  
חבר הכנסת חזן הכחיש כי היה מעורב בהצבעה . שנטען כי הצביע פעמיים, בעיקר המקרה של חבר הכנסת חזן   7

וחבר הכנסת חזן ויתר על חסינותו הדיונית , החליט להגיש נגדו כתב אישוםלממשלה היועץ המשפטי . כפולה
 והורשע  בבית המשפט השלום בירושליםהוא הועמד לדין. ועדת הכנסתו בעניינו בלדוןוייתר את הצורך 

בגזר דינו קבע בית המשפט . ר במרמה בנסיבות מחמירות ושל הפרת אמוניםבעבירות של זיוף בכוונה לקבל דב
והפרה , היא פגיעה בציפור נפשו של בית המחוקקים, י הטיית תוצאותיה במירמה"פגיעה במעשה ההצבעה ע"כי 

על בית המשפט לעשות ככל שבידו לשמור על טוהרו של אחד מסמלי השלטון  .ממשית של אמון הציבור בו
על יחיאל חזן ). 19.6.2006, טרם פורסם (5 פסקה חזן' מדינת ישראל נ 4324/04) ם- שלום י(פ "ראו ת." ..במדינה

 . חודשי מאסר שירוצו במסגרת עבודות שירות4נגזרו 
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יושב ראש . ונערכו הצבעות חוזרות, ההצבעות בוטלו על ידי יושב ראש הכנסת. הכנסת גורולובסקי

חבר הכנסת גורולובסקי הודה . לבדיקת הכשלים בהצבעותהכנסת מינה צוות בדיקה פנימי 

החליטה הוועדה , בעקבות קובלנה שהוגשה לוועדת האתיקה של הכנסת. שהצביע פעמיים

להרחיק את חבר הכנסת גורולובסקי מישיבות מליאת הכנסת וועדותיה לתקופה של ארבעה 

היא אך תחילתו של מסע משפטי נקודה זו , במקום שזה יהיה סופו של סיפור עצוב. חודשים וחצי

  . מפרך ורווי טעויות

  

  ההחלטה להכניס משטרה לכנסת וההחלטה להכין כתב אישום. 1

 הכנסת כניסה יושב ראשהתיר , במקביל. היועץ המשפטי לממשלה הורה לפתוח בחקירה פלילית

חת החלטה על פתי. שתי ההחלטות בעייתיות, בנסיבות המקרה. של משטרה לתוך היכל הכנסת

מבחינה פורמלית אין חסינות . חקירה משטרתית נגד חברי כנסת צריכה להיעשות במשנה זהירות

אולם כניסת המשטרה להיכל הכנסת פוגעת פגיעה קשה ביותר , לחברי כנסת מפני חקירת משטרה

פרלמנטרית תישמר - ראוי כי החלטה על חקירה משטרית פנים. באמון הציבור בכנסת כמוסד

לעניות דעתי זה לא היה המקרה הראוי לקביעת תקדים . ים וחמורים במיוחדלמקרים קיצוני

  .מסוכן זה

 ,הצבעות הכפולות היא תופעה חמורהל בנוגעאין מחלוקת על כך שהתופעה שהתגלתה 

, הודאה במעשההלרבות ,  כמו תגובותיהם של חברי הכנסת המעורבים,אולם השתלשלות הפרשה

פתיחת הליכי משמעת , מת ועדת בדיקה הפנימית בכנסתהק(וההליכים שנקטה הכנסת עצמה 

מסקנה חד ידי  לביאיםכולם יחד אינם מ, )אחד מחברי הכנסת המעורבים והטלת סנקציות על

  .נהפוך הואאולי אפילו . משמעית לפיה ראוי היה לפתוח בהליך פלילי

 הקמת ועדת, בחינה מעמיקה של האירועבחון התנהלות הכנסת בפרשה ונכונותה ל

 , כי קיימת אפשרות לתיקון הכשל שנתגלהותמלמד, מידהבדיקה והפעלת המסגרת המשמעתית 

דיון בהליכי ההצבעה הראויים ואף לשקילה של ידי  לביאהמקרה ה. במסגרת הפנימית של הכנסת

המקרה אף הוליד את הצורך לבחון באופן מעמיק את כללי . הצעות שונות בנוגע לאמצעי ההצבעה

  . שאלה אם יש במנגנוני הענישה הפנימית כדי להתמודד עם התופעות שנתגלוהאתיקה ואת ה

בהם שמסקנות ועדת הבדיקה הפנימית מלמדות כי אין זה מסוג המקרים , זויתרה מ

היה בכוחה של שועל פני הדברים לא כל כך ברור " זועק לשמים"הצורך בחקירה פלילית 

 הבעייתיות של  על אף.דת החקירה הפנימיתהמשטרה להגיע למידע שונה מזה שהגיעה אליו וע

שגויה מבחינת המדיניות הציבורית ההחלטה לפתוח בחקירה פלילית הייתה לדעתי , המקרה

  .הרצויה

שמר יראוי לו להליך הפלילי בכלל ונגד חברי כנסת בפרט שי: ואולי הערה קצרה בשוליה

שאיננה במילוי ,  מוגדרתבהם קיימות ראיות ברורות לביצוע עבירה פליליתשלאותם מקרים 

איננה , גם כשמדובר בנבחר ציבור, הגנה על טוהר המידות כשלעצמו. תפקידו של חבר הכנסת

בעיני רשויות ש קשה להשתחרר מן התחושה 8.בהכרח מטרה לגיטימית של המשפט הפלילי

 :שחור או לבן: אחרונה בשני צבעים בלבדב צבועה  ושל חברי הכנסת הפעילות בכנסת,האכיפה

                                                 
ומירי ) 1994( 439, 403 ב משפט וממשל "הרהורים על טוהר המידות"כהן ' ה יים לעניין זה עמדתו של חורא  8

  .)1999( 258, 253 ח פלילים" ? האם עבירה פלילית- נים מצד עובדי הציבור ונבחריוהפרת אמו"אריה - גור
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שימוש באמצעים פליליים כדי להילחם  .וכי אין מקרי גבול ואין מקרי ביניים, או פלילי, חוקי

המשפט . עשוי להחליש את מעמדו של המשפט הפלילי, "אפור"חלקם בתחום ה, בתופעות גבוליות

. שלטונית ולכל נגע בחברה הישראליתההפלילי איננו תרופת פלא לכל כשל במערכת הפוליטית ו

שימוש בו ככלי יחיד לטיפול . הפלילי הוא כלי הגינוי החריף ביותר במערכת חברתיתהמשפט 

בתופעות של שחיתות שלטונית יטשטש ואף יעלים את כוחו וחשיבותו של הפגם האתי ושל ההליך 

  . המשמעתי

 להשיג ביקשוש, אם כי לא היחידה, העיקרית בפרשה שלפנינו המטרה נראה לי כי

או , מניעת הישנות של מקרים כאלה בעתיד": מניעתית"מטרה הייתה רית מבחינה חברתית וציבו

אלה .  חברי כנסת מסוימים מלכהן בכנסת והגנה על הכנסת מפני הסטיגמה החמורהתאפילו מניע

מטרות שבעיקרן עומדות בבסיסו של הדין , מטרות שהמשפט הפלילי לא בהכרח ישיג אותן

ראוי . בעייתית במיוחד, על נסיבותיה, ום בפרשה זו על כן ההחלטה להכין כתב איש.המשמעתי

 יתכןי. לא להפעיל את הדין הפליליב, להסתפק בגינוי הציבורי החריף ובדין המשמעתי היה

 אולם כדאי לזכור כי פרשת , הכנסת אינם משמעותייםלרשותשאמצעי המשמעת העומדים כיום 

ת האתיקה ומנוף לחשיבה מחודשת על  לטיפול בנושא סמכויות ועדזרזה יתההצבעות הכפולות הי

  . סמכויות המשמעת

  

  הדיון בוועדת הכנסת בהסרת החסינות. 2

בעקבות הכנת כתב האישום נגד חבר הכנסת גורולובסקי בעבירות של זיוף בכוונה לקבל דבר 

פנה היועץ המשפטי לממשלה בבקשה כי הכנסת , בנסיבות מחמירות ובמרמה והפרת אמונים

 ועדת הכנסת בחנה את המקרה של גורולובסקי ושקלה בדיוניה סוגיות 9.תותיטול את חסינו

   10.שונות

, ברוב של אחד עשר חברי כנסת כנגד שישה, החליטה ועדת הכנסת, בסופו של הדיון

 11,על פי חוק החסינות. שלא להסיר את חסינותו הדיונית של גורולובסקי, ובהימנעות אחת

במובן זה ששאלת הסרת החסינות לא נידונה במליאת , סופית זה היא ןהחלטתה של הוועדה בעניי

  . הכנסת

העתירה הוגשה . ץ"כנגד החלטת ועדת הכנסת הגישה התנועה לאיכות השלטון עתירה לבג

בשלב הטיעונים . נסת גורולובסקיכבר החהיועץ המשפטי לממשלה ונגד , הכנסת, נגד ועדת הכנסת

שבקשתו להסיר את חסינות ,  המשפטי לממשלההיועץ. ץ נתגלתה הפתעה מעניינת"בפני בג

                                                 
מקרהו של חזן לא יידון במסגרת . כתב אישום הוכן גם נגד חבר הכנסת חזן על הצבעה כפולה בעבירות דומות  9

 . בלבדגורולובסקיהמתמקדת בעניין , הרשימה
סיכון  ")ים( לאור הכללים בדבר–הועלה ספק ": דת הכנסתכך מתאר הנשיא ברק את השתלשלות הדיון בווע  10

נטען כי במקום שניתן ;  גורולובסקי לדין פלילי לאחר שהורשע בדין משמעתיכ"ח אם ניתן להעמיד את –" כפול
 –צוין כי במקרים אחרים ; אין לנקוט כלפי חבר כנסת במישור הפלילי, להתמודד עם אירוע במישור המשמעתי

הובעה .  הסתפק היועץ המשפטי בדיון משמעתי–הקשר להצבעות הכפולות לגבי הצעת החוק אם בעבר ואם ב
נערכה השוואה בין ;  גורולובסקי סטה היועץ המשפטי מהקו הרגיל הנקוט בידיוכ"חהתחושה כי בעניינו של 

 רק למקרים הודגש כי ההליך הפלילי שמור, לבסוף... . גורולובסקיכ"ח חזן לבין עניינו של כ"חעניינו של 
ובהן , בהקשר זה הודגשו הנסיבות הקונקרטיות.  גורולובסקי אינו נמנה עימםכ"חהמקרה של . קיצוניים

 והנסיבות המיוחדות של ההצבעה שנערכה בשעת, הצעדים החמורים במישור האתי, הודאתו של חבר הכנסת
 4 פסקה ,1הערה  לעיל, רולובסקיגועניין ". ותוך עייפות מצטברת, במהלך הצבעות מרתוניות, לילה מאוחרת

 .דינו של הנשיא ברקלפסק 
 .לחוק החסינות) 1ג(13סעיף   11
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הצטרף בטיעוניו לעמדת הכנסת ולפיה אין מקום , גורולובסקי לא נתקבלה על ידי ועדת הכנסת

  : וכך כותב הנשיא ברק באשר לעמדת היועץ המשפטי לממשלה. ץ בעניין"להתערבות בג

  

עדת הכנסת  כי החלטתה של ובפנינוטען ) היועץ המשפטי לממשלה (3'  מסהמשיב"

 כ"ח את חסינותו של ליטולעל אף שהוא סבור כי היה מקום , זאת. הינה סבירה

על פי גישתו . האישוםולהעמידו לדין בגין העבירות שיוחסו לו בכתב , גורולובסקי

, ראויהאמת המידה אותה אימצה ועדת הכנסת היא , של היועץ המשפטי לממשלה

הגם שהיא מנוגדת , ם הסבירותוההחלטה שהתקבלה על בסיסה מצויה במיתח

   12 ."שאף היא מצויה במיתחם הסבירות,  המשפטיהיועץלעמדתו של 

  

אף שהחלטת ועדת הכנסת . עמדתו של היועץ המשפטי לממשלה מעניינת במיוחד וראויה לציון

אמת המידה שאימצה ועדת "שכן , ץ צריך להתערב"אין הוא סבור כי בג, התקבלה בניגוד לבקשתו

  .  היינו שיקוליה של ועדת הכנסת בפרשה זו היו ענייניים–" א ראויההכנסת הי

שנידון לפני , גורולובסקיפסק הדין בעניין . נהפוך הוא. ץ לא קיבל עמדה זו"אלא שבג

נכנס , אולי בניגוד לכל התחזיות והציפיות. קיבל את העתירה פה אחד, הרכב של שבעה שופטים

ת החלטת ועדת הכנסת שלא להסיר את חסינותו של וביטל א, ץ אל לב לבה של הכנסת"בג

  . גורולובסקי

  

  החידושים בפסק הדין. ג

הוא .  מגלה התערבות שיפוטית רחבה ביותר בענייניה של הכנסתגורולובסקי ןפסק הדין בעניי

אלא הוא כולל צמצום , לא זו בלבד שהוא מבטל החלטה של ועדת הכנסת: מחדש בשני נושאים

הן החסינות במילוי תפקיד והן החסינות , נויות המוענקות לחברי הכנסתשל שני סוגי החסי

  :נבחן להלן שני היבטים אלה. הדיונית

  

  החסינות במילוי תפקיד. 1

נסת גורולובסקי טען כי מעשה ההצבעה הכפולה חוסה תחת כנפיה של החסינות במילוי כבר הח

טענה זו , השופט חשין, נה לנשיאכדברי המש. זו שאינה ניתנת לנטילה, תפקיד של חבר הכנסת

נסת גורולובסקי כבר הח העלאת הטענה על ידי 13".אם ננקוט לשון המעטה, קשה היא לבליעה"

שלא נידונו , העניקה לבית המשפט העליון את ההזדמנות לדון במבחני החסינות במילוי תפקיד

בחניה של החסינות  נקבעו מ14פנחסיבפרשת , כזכור. ץ במהלך תקופה של יותר מעשר שנים"בבג

". עניינית"או ה" מהותית"והמכונה גם החסינות ה,  לחוק1זו הקבועה בסעיף , במילוי תפקיד

,  נדרש בית המשפט העליון לשאלהפנחסיץ "בבג. חסינות זו אינה ניתנת להסרה על ידי הכנסת

יד או במילוי תפק"התנהגות שהיא , באילו מקרים ניתן לראות בהתנהגות אסורה של חבר כנסת

                                                 
 .דינו של הנשיא ברק לפסק 7 פסקה ,1הערה  לעיל, גורולובסקיעניין   12
 . לחוות דעתו של המשנה לנשיא2 פסקה ,שם  13
 ).1995 (675, 661) 1(ד מט"פ, כנסת ישראל' פנחסי נ 1843/93ץ "בג  14
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השופט ברק . בשלוש הנמקות שונות, על שאלה זו ענו שלושה שופטים". למען מילוי תפקיד

  : "מתחם הסיכון הטבעי"קבע את מבחן , )לוין' ד- לוין ו'  שהשופטיםאליו הצטרפו  (כתוארו דאז

  

לביצוע הבלתי ראוי  פעולות מותרות אלה יוצרות מטבען אפשרויות של גלישה"

ה זו תזכה לחסינות עניינית אך ורק באותם מקרים שבהם גליש. והבלתי חוקי

כנסת -הפעולה הבלתי חוקית נופלת לגדר מיתחם הסיכון שהפעילות החוקית כחבר

חסינות זו מוענקת לו לעניין כל פעולה בלתי חוקית שניתן ... יוצרת מטבעה ומטיבה

של חבר לראות בה אופן ביצוע בלתי נאות של פעולה חוקית שהיא בגדר תפקידו 

ובלבד שפעולה בלתי חוקית זו כה קרובה מבחינה עניינית לתפקיד של חבר , הכנסת

עד כי ניתן לומר כי היא כרוכה לה והיא מהווה חלק מהסיכון הטבעי שכל , הכנסת

  15".כנסת נתון לו-חבר

  

  :  נקבע על ידי הנשיא שמגר,"הזיקה המהותית"מבחן , המבחן השני

  

אלא , כנסת-עת לשמה בעת היותו של המבצע חבראין המדובר בעבירה המבוצ"

לות כחלק אינטגרלי מן הפעילות הלגיטימית יבעבירה המתבצעת במהלך הפע

 –חלק , המהווה עבירה, המבחן הוא בהיותו של המעשה... וכעניין נגרר או משני לה

עבירה העומדת על רגליה שלה .  ממילוי התפקיד כדין ומשולב בו–אם כי פסול 

כי לא , אינה מעניקה חסינות, פעה נגררת ומשנית של מילוי תפקיד כדיןואינה תו

   16".לתכלית זו קבע המחוקק את ההוראות בעניין החסינות

  

  : ועל פיו, נקבע על ידי השופט גולדברג, "הרלוונטיות"מבחן , המבחן השלישי 

  

  למילוי התפקיד או למעןרלוואנטייםהבעת הדעה והמעשה האחר חייבים להיות "

) הבעת דעה או מעשה אחר(הרלוואנטיות מתקיימת רק כשהפעולה . מילוי התפקיד

משרתת את התהליך הדמוקרטי שלשמו קיימת הכנסת ושלשמו נבחרו חברי 

הוא , יסוד הרלוואנטיות של המעשה האסור לתפקידו של חבר הכנסת... הכנסת

  )נ"ס, ההדגשה שלי (17".היסוד הדומינאנטי להחלת החסינות

  

 המבחנים להגדרת היקפה של החסינות במילוי תפקיד אושרו על די בית המשפט בפרשת שלושת

מבחנים אלה , לעניות דעתי. נסת גורולובסקיכבר החעד מקרהו של ,  והיו בתוקף מאז18,כהן

 כי קיימת 19טענתי בעבר. לחסינות במילוי תפקיד העמידו את חברי הכנסת במצב בלתי אפשרי

                                                 
 .686, 685' עמב, שם   15
 .728, 727' עמב, שם   16
 721, 720' עמ ב,שם   17
 ).1996 (245) 5(ד מט"פ, יועץ המשפטי לממשלהה' כהן נ 5151/95ץ "בג   18
 מבחנים חדשים בפסיקת בית –' הבעת דעה ומעשה במילוי תפקיד'חסינותו של חבר כנסת בגין " נבות וזי סורא   19

חיבור  ( מקצועית של חברי הכנסת-החסינות העניינית נבות וזי סוכן רא). 1998 (61 ד המשפט" המשפט העליון
 .)1998, האוניברסיטה העברית, לשם קבלת תואר דוקטור למשפטים
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 וכי אף שהחסינות במילוי תפקיד מוכרת בכל מדינה 20,ם לבין עצמםבינ, סתירה בין המבחנים

 טענתי כי אף שלמבחנים יש 21.אין למבחנים אלה אח ורע במדינה אחרת בעולם, דמוקרטית

שכן מבחניהם של הנשיא שמגר , הם עלולים להביא לידי מסקנות הפוכות, יסודות משותפים

סינות העניינית מעשים או ביטויים הנעשים  מגדר החיםמוציא, הדומים במהותם, והשופט ברק

ניתוח עשרות הדוגמאות המוצגות . בניגוד למבחנו של השופט גולדברג, מתוך מחשבה פלילית

החסינות העניינית תעמוד לחבר ,  מלמד כי לשיטתם של השופטים ברק ושמגרפנחסיבפרשת 

זאת להבדיל . עבר עבירהמילוי תפקידו כדין התרשל במעשיו או בדבריו ותוך כדי כך שבכנסת 

 שלא –" תכנון מראש"או שהיא פרי " מודעות" מתוך שנעשתה, שלהמעבירה העומדת על רגליה 

   22.הנה מחסינותית

 פתחה פתח לדיון מחודש ולבחינה מחודשת של מבחני החסינות במילוי גורולובסקיפרשת 

מעט לא נידונו שאלות של כ, למותר לציין, מאז. כמעט לפני עשור, פנחסיתפקיד שנקבעו בפרשת 

הנשיא ברק מציע לנטוש את שלושת המבחנים . חסינות במילוי תפקיד לפני בית המשפט העליון

שאותו קבע , "מתחם הסיכון הטבעי"מבחן : ולאמץ תחתיהם מבחן אחד ויחיד,  פנחסישל עניין

  :פנחסיהוא עצמו בפרשת 

  

                                                 
הואיל ומבחנו של הנשיא ברק מייחס חשיבות מכרעת להיעדרו של יסוד נפשי בפעילות הפלילית של חבר    20

סבור השופט גולדברג כי הדגש בעניין התבטאויות חברי , ולעומת. שתהא מוגנת במסגרת החסינות, הכנסת
אם היא פעולה מכוונת או , בלא קשר לשאלה, הכנסת הוא בהיותה של ההתבטאות רלוונטית לביצוע תפקידו

 .רשלנית
מלמד כי ) 19לעיל הערה , שנחקר במסגרת עבודת הדוקטורט(הדין המשווה בעניין החסינות במילוי תפקיד   21

 קרי ההגנה היא על מילוי התפקיד של חבר הכנסת –" פונקציונאלית"ן החסינות העניינית היא במדינות שבה
כי הפעילות הפרלמנטרית , הראשון.  מבחני החסינות מבוססים על מספר עקרונות משותפים–כמו בישראל 

הפעילות מסגרות שהדוקטרינה העולמית יוצאת מהנחת יסוד . שבמסגרתה נעברה העבירה חייבת להיות כדין
תיעשה במסגרת , הפעילות הנטענת להיות מוגנתשהדין האמריקני מדגיש את החובה . צריכות להיות כדין

 נוגעבייחוד ב, גם הדין הקונטיננטלי מדגיש את הצורך בבחינת תקינותה של הפעילות". הליך חקיקתי תקין"
 במשפט המשווה הוא כי העבירה  עיקרון נוסף המקובל.לכללים ולהוראות המסדירים את הפעילות בפרלמנט

רעיון . נעשתה במסגרת הפעילות הסבירה והרגילה של חבר פרלמנט, שנטען לגביה שהיא חסינה, של חבר הכנסת
גם בשיטה הקונטיננטלית וגם בשיטה . עובר כחוט השני בדוקטרינה הזרה" פעילות הרגילה והסבירה"ה

 שאומץ בדוקטרינה הזרה הוא כי רק הפעילות הרגילה הרעיון. האמריקנית בולט השימוש במבחן של סבירות
  .והסבירה של חבר הפרלמנט תהא מוגנת

המבחן הקרוב ביותר לזה המקובל בדוקטרינה , 14לעיל הערה , פנחסימבין שלושת המבחנים שהוצעו בפרשת 
סגרת מילוי הבוחן את הפעילות הרלוונטית והסבירה של חבר הכנסת במ, הזרה הוא מבחנו של השופט גולדברג

 .תפקידו הדמוקרטי
במקרה זה נדונה .  הייתה עשויה להמחיש את הבדלי הגישות שבין השופטים,18לעיל הערה , כהןפרשת   22

אמון בממשלה  במהלך דיון בהצעת אי. התבטאותו של חבר הכנסת דאז בנימין נתניהו בדיון במליאת הכנסת
. לה לדבריו כי הממשלה מתכוונת לסגת מרמת הגולןממנו עושברשותו שהתייחס חבר הכנסת נתניהו למסמך 
, "בלוף"אל עליו דיבר חבר הכנסת נתניהו כשהאמון והתייחס למסמך  לאחר ששר החוץ השיב על הצעת אי

היועץ המשפטי לממשלה סבר כי עומדת לחבר ". סודי ביותר"המסווג , ציטט חבר הכנסת נתניהו מתוך המסמך
ולאור תשובתו של היועץ המשפטי לממשלה הוגשה עתירה , תפקיד בגין מעשיוהכנסת נתניהו החסינות במילוי 

 המעשה שנעשה על ידי חבר פנחסיבפסק הדין קבע הנשיא ברק כי על פי המבחנים שנקבעו בעניין . ץ"לבג
  .הכנסת נתניהו היה במילוי תפקידו ולפיכך נהנה מחסינות במילוי תפקיד העתירה לפיכך נדחתה

כלל גיע להו, פנחסיש ההנמקות של פסק דין ותבטאותו של חבר הכנסת נתניהו לאור שלתח את היהנשיא נ
, שכן גם על פי מבחן הרלוונטיות של השופט גולדברג, נה על חבר הכנסת נתניהומסקנה כי החסינות העניינית מִג

 על פי –קיימת . ונטית למילוי תפקידו של חבר הכנסת נתניהו או למען מילוי תפקידווהרי הבעת דעה הייתה רל
  ...."'הצדקה עניינית למסירת המידע '–מבחנו של השופט גולדברג 

פרי תכנון " אם גילוי המסמך הסודי היה ,יכוח בין העותרים למשיבים בפרשה זו היה סביב השאלהואלא שהו
, " מתוכנןגילוי סוד"כאילו ניתן היה לסווג את המקרה ". תגובה ספונטנית ובלתי מתוכננת"או שמא " מוקדם

 הרי לא ,מדיניות החוץ ומתוך מטרה ליידע את הציבור במעשיה של הממשלהבגם אם היה הדבר נאמר בדיון 
היינו לו היה נקבע כי חבר הכנסת נתניהו עשה את . הייתה עומדת לחבר הכנסת נתניהו החסינות העניינית

 שכן ישנה ,כה לחסינות בגין גילוי הסוד הרי על פי דעתו של השופט גולדברג היה זו,"נגרר"לא שהוא בהמעשה 
 . כאמור לא היה נהנה מחסינות,בעוד על פי דעתו של הנשיא ברק, הצדקה עניינית למסירת המידע
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 וברורה בעניין אחידה סבור אני כי ראוי הוא לקבוע אמת מידה, יחד עם זאת"

 לתקינות גםכמו , חשוב זה היורד לשורשן של מושכלות יסוד בשיטת המשפט שלנו

אין זה רצוי כי הדין עצמו יקבע שלוש אמות , בהקשר זה. פעולתה של הכנסת

עיינתי מחדש בפסקי .  שונות לשם בחינת משמעותה של אותה ההתנהגותמידה

המבחן שהתקבל הלכה למעשה על דעת , לדעתי. פרשת פנחסיהדין השונים למן 

 – "מיתחם הסיכון המקצועי" הוא מבחן – פרשת פנחסישלושה מחברי ההרכב ב

 23". של חבר הכנסתהעניינית בשאלת פרשנותה של החסינות הוא המבחן הראוי

  )נ"ס, ההדגשות שלי(

  

דה הנשיא ברק מבקש לקבוע כי מבחן מתחם הסיכון הטבעי הוא המחייב והמשמש אמת מי

  . לבחינת קיומה של החסינות במילוי תפקיד

, יה ובייניש'פרוקצ, הצעה זו של הנשיא ברק נידונה בחוות דעתם של השופטים ריבלין

ניתן אפוא לומר כי . השופט גרוניס הסכים לפסק דינו של הנשיא ברק. ואומצה על ידיהם במפורש

ה מכאן ולהבא רק על פי מבחן שיש לצמצם את מבחני החסינות ולבחון אות, גישתו של הנשיא

  . אומצה במפורש על ידי חמישה משבעת שופטי ההרכב, מתחם הסיכון הטבעי

והמשנה לנשיא , השופט לוי לא התייחס לסוגיית המבחנים של החסינות במילוי תפקיד

והציע תחת זאת כי ימשיכו לחול , פנחסיהשופט חשין דחה את האפשרות לוותר על יתר מבחני 

  24.חניםשלושת המב

לאור העמדה הברורה . אולם חוות דעתו של המשנה לנשיא נותרה דעת יחיד בפסק הדין

יש להניח כי מכאן ולהבא החסינות במילוי תפקיד תיבחן בישראל על פי , של יתר שופטי ההרכב

 כל עוד היה 25.יש לראות בכך צמצומה של החסינות במילוי תפקיד". מתחם הסיכון הטבעי"מבחן 

שהוא המבחן הראוי בעיני והתואם את ( האוויר המשפטי מבחנו של השופט גולדברג קיים בחלל

אם מעשהו של חבר הכנסת הוא סביר , עדיין היה ניתן להתייחס לשאלה, )הקיים במשפט המשווה

השופט חשין היה ער . לביצוע התפקיד של חבר הכנסת" רלוונטי"האם הוא , בנסיבות המקרה

  ". מהותיות"בחן הרלוונטיות רחב הוא ממושג הלנקודה זו ואכן קבע כי מ

אף שהנשיא ברק מדגיש כי מבחן מתחם הסיכון הטבעי איננו קשור בשאלה של מודעות 

הרי יש להניח כי המבחן יביא לידי , פנחסי וזאת אולי בניגוד לגישה העולה מפרשת 26,או כוונה

גמאות המופיעות בפסק דין עשרות הדו. צמצומה של החסינות במילוי תפקידם של חברי הכנסת

                                                 
  . לפסק דינו של הנשיא ברק28 פסקה ,1הערה  לעיל, גורולובסקי עניין   23
-ולבכרו על, דווקא" המקצועיהסיכון "חברי סובר כי שומה עלינו לאמץ לנו את מיבחן : "וכך כותב השופט חשין   24

 נעלהאין אני סבור כי מיבחן הסיכון המיקצועי מיבחן , שלא כחברי, אני- ואילו... פני שני המיבחנים האחרים
להעדיף , לדעתי, איןבעת - בה. הוא על שני המיבחנים האחרים שהוצגו בידי הנשיא שמגר והשופט גולדברג

 כל ] לפסק דינו של המשנה לנשיא השופט חשין4פסקה , שם.. [.חריםולהעמיד בראש אחד משני המיבחנים הא
פסקה , שם" ( החסינותמיתחםזווית ראות אחרת של , לטעמי,  משקף- כניסוחם העקרוני -אחד מן המיבחנים 

7 .(  
היועץ המשפטי ' בשארה נ 11225/03ץ "בג, ר עזמי בשארה"אם כי באחרונה פורסם פסק הדין בעניינו של ד   25

פסק הדין חורג . אשר ניכרת בו הרחבה של מבחן מתחם הסיכום הטבעי, )1.2.2006, טרם פורסם (שלהלממ
 .ממסגרתה של רשימה זו והוא נושא למאמר אחר

על פיה התנהגות אסורה של חבר ". מיתחם הסיכון הטבעי"כיניתי אמת מידה זו כ: "וכך כותב הנשיא ברק   26
 –בין מתוך מחשבה פלילית ובין ללא מחשבה פלילית , הגות רשלנית בין התנהגות מכוונת לבין התנ–כנסת 

החסינות העניינית אם היא נכנסת למיתחם הסיכון המקצועי שהוא טבעי לחבר ) או מיתחם(נכנסת לגדר 
 .א ברקי לפסק דינו של הנש19 פסקה ,1הערה  לעיל, גורולובסקי עניין ראו. "כנסת
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 הן שמבשרות את גישתו של בית המשפט העליון לכללי המותר והאסור לחברי הכנסת פנחסי

. הן שייהנו מחסינות" אופן ביצוע בלתי נאות של התפקיד"רק פעולות שיש בהן . במילוי תפקידם

 דעת לחבר ומעט שיקול, שיקול דעת רב יש לבית המשפט העליון בקובעו את מסגרות החסינות

בלי דיון ממשי פנחסי אולי יש בעשור שעבר מאז פרשת . באשר לדרכי ביצוע התפקיד, הכנסת

הכלל . כדי ללמד על כך שהכנסת הפנימה את הקושי הקיים בנושא, בסוגיות חסינות בבתי המשפט

, עם זאת. וזהו כמובן כלל ראוי ומתבקש, הוא כי פעילותו של חבר הכנסת חייבת להיות כדין

ברתי אז ואני סבורה גם כיום כי ראוי היה לבית המשפט לקבוע מבחן אובייקטיבי לחסינות ס

   27.המבוסס על רעיון של סבירות, במילוי תפקיד

  

  החסינות הדיונית. 2

 קשור למסגרת שיקול הדעת שיש גורולובסקיצמצום נוסף ומהותי העולה מפסק הדין בעניין 

, במקרה של עבירה של חבר כנסת, כזכור. ות הדיוניתלוועדת הכנסת בכל הנוגע להסרת החסינ

מבקש היועץ המשפטי לממשלה מוועדת הכנסת , שאינה נופלת במסגרת החסינות במילוי תפקיד

שאלה . כדי לאפשר את העמדתו לדין ככל אדם אחר, להסיר את חסינותו הדיונית של חבר הכנסת

עת שהיא שוקלת את בקשת היועץ ב, מהי מסגרת שיקול הדעת המוקנה לוועדת הכנסת, היא

  .המשפטי לממשלה להסיר את חסינותו הדיונית של חבר כנסת

חוק . גורולובסקיבנושא זה לא נקבעה הלכה חד משמעית בפסיקה שקדמה לפרשת 

 28,החסינות קובע אך זכות טיעון סטטוטורית לחבר הכנסת במסגרת הליך נטילת החסינות ממנו

ים שעל ועדת הכנסת לשקול בעת דיון בהסרת חסינותו של חבר ואיננו מפרט את מגוון השיקול

  :אבו חציראבפרשת , כהן' השופט י, מ הנשיא"כך קבע מ. כנסת

  

המחוקק לא נתן כל הנחיות בדבר השיקולים של הכנסת בדיוניה על הסרת "

  29."החסינות

  

 תשובה ברורה אולם כאמור לא ניתנה, שאלת השיקולים הראויים נידונה בכמה פסקי דין בישראל

  .בפסיקה מוזכרות שלוש גישות עיקריות. וחד משמעית

  

  הגישה הצרה–הגישה הראשונה . א
הגישה המצמצמת גורסת כי שיקולי ועדת הכנסת בעת הסרת חסינות דיונית צריכים להתרכז אך 

האם החלטת היועץ המשפטי לממשלה להגיש כתב אישום נגד חבר הכנסת נתקבלה , ורק בשאלה

  . אם לאו,  פסולים שמקורם בהשפעה פוליטית פסולהמטעמים

 כי עיקר סמכותה של ועדת הכנסת בו חציראא הסביר הנשיא לנדוי בפרשת 1981בשנת 

גישה מצמצמת ". התנכלות"היינו השיקול של , הוא בבחינת תום לבו של היועץ המשפטי לממשלה

  :החסינות בישראלבדבר האופי החריג של ) המוטעית לדעתי(זו נובעת מן התפיסה 

                                                 
 . 19הערה  לעיל, בודת הדוקטורלהרחבה ראו את המסקנות במאמר ובע   27
לא קביעתו של החוק הייתה קיימת זכות טיעון לחבר הכנסת מכוח כללי המשפט המנהלי וכללי בנדמה כי אף   28

  .הצדק הטבעי החלים על הליך מעין שיפוטי
  .)1981 (575, 561) 4(ד לה"פ, היועץ המשפטי לממשלה' אבו חצירא נ 507/81ץ "בג  29
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,  לשקול– ולפניה על ועדת הכנסת –מה ומה על הכנסת , קיימת מחלוקת בשאלה"

) ג(13לפי סעיף , כנסת-כאשר מובאת לפניה בקשה לנטילת חסינות דיונית מחבר

אם היועץ , שהדיון חייב להצטמצם לבירור השאלה, יש הגורסים. לחוק החסינות

שמקורם , כנסת מטעמים פסולים- חבראישום נגד - המשפטי מבקש להגיש כתב

אם יש , שוועדת הכנסת רשאית גם לבדוק, אחרים סבורים. בהשפעות פוליטיות

להגשת האישום , לכאורה, המספיק, בידי היועץ המשפטי לממשלה חומר ראיות

). שיש בידו חומר כזה, ולא רק אם היועץ המשפטי לממשלה סבור בכנות(

   30..." הגירסה הראשונהבמחלוקת זו חלקי עם הגורסים את

  

 : נקט עמדה ברורה במחלוקת זו לטובת הגישה המצמצמתפנחסיהנשיא ברק בפרשת 
  

 31."היא גישתו של הנשיא לנדוי, מבין כל אלה נראית לי הגישה הראשונה"...

  )נ"ס, ההדגשות שלי(

  

קבוע אין על הכנסת ל, הנשיא ברק סבור כי אין הכנסת מוסמכת לבחון את כתב האישום גופו

ואין הכנסת רשאית , אין על הכנסת לעסוק בדיות ראיות, האם גרסתו של חבר הכנסת אמת או לא

על כן קובע הנשיא ברק כי על ועדת הכנסת . כלפי חברי כנסת" מדיניות תביעה"לקבוע לעצמה 

, כגון הפליה פסולה, אם לא נפל בה פגם, להסתפק בבדיקת טעמיו של היועץ המשפטי לממשלה"

  ".  ממדיניות תביעה כללית או השפעה פוליטיתסטייה

ולפיה הגישה הראויה היא הגישה ,  חוזר הנשיא ברק על עמדתוגורולובסקיגם בפרשת 

  :וכך הוא כותב. הצרה

  

ולפיה ,  בהקשר זהפרשת פנחסיאין הצדקה לסטות מן ההלכה שנקבעה ב, לדעתי"

ועץ המשפטי מוגבל שיקול דעתה של ועדת הכנסת לבדיקת שיקוליו של הי

של " מדיניות התביעה"ואין להוסיף עליהם שיקולים נוספים שעניינם , לממשלה

 במציאות פרשת פנחסידבר לא השתנה מאז נפסקה . הכנסת כלפי חבריה

החברתית או הנורמטיבית הנוגעת לכללי החסינות הדיונית או ההעמדה , המוסדית

  32".לדין

  

  הגישה המרחיבה– ההגישה השניי. ב
  :גורולובסקיהנשיא ברק מפרט אותה בפרשת .  המרחיבה לא אומצה בישראלהגישה

  

ועדת הכנסת רשאית , הראשונהעל פי האפשרות . בפסיקה נדונו שלוש אפשרויות"

בין , במסגרת זו רשאית ועדת הכנסת לשקול. לשקול כל שיקול הקשור לאישום

                                                 
  .568' בעמ, שם  30
  .706-705' בעמ, 14לעיל הערה , פנחסירשת פ  31
  . לפסק דינו של הנשיא ברק42 פסקה ,1לעיל הערה , גורולובסקי עניין   32
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, "עניין לציבור"והאם יש , אם קיים חומר ראיות לכאורה לאישום הפלילי, השאר

כן רשאית ועדת הכנסת לבחון את חוקיות שיקול דעתו של היועץ . במשפט

אפשרות זו נבחנה ונדחתה . נכנה אפשרות זו כאפשרות רחבה. המשפטי לממשלה

בפסק דין המיעוט של ... חצירה-פרשת אבולנדוי ב' בפסק דין המיעוט של הנשיא מ

פרשת וב ...פרשת פנחסידין בובפסקי ה ...פרשת מיעאריאלון ב' השופט מ

   )ההדגשה במקור (33..".אמיתי

  

   גישת הביניים –הגישה השלישית . ג

כי שיקולים של חברי הכנסת צריכים להתמקד לא רק בשיקול דעתו של , גישת הביניים גורסת

האם סוג העבירה שבגינה מוגש כתב האישום מצריך , היועץ המשפטי לממשלה אלא גם בשאלה

לדעתו יש מקום . אבו חציראבפרשת , כהן' השופט י, מ הנשיא"בגישה זו דגל מ. ותנטילת החסינ

 : הנובעים ממטרותיה של החסינות, לשיקולים מלבד תום לבו של היועץ

  

אין ספק שעניין מניעת הטרדת חברי הכנסת ומניעת הפרעות בפעילותה התקינה "

א היה הטעם שהוא ל, אך נראה לי, היה טעם חשוב בחקיקת חוק החסינות

  34."היחיד

  

. ולפגיעה הצפויה בעבודת הכנסת, "חומרת העבירה"המשנה לנשיא התייחס במפורש לשיקול של 

עדיין יכולה ועדת הכנסת לשקול את שאלת , גם אם לא נפל פגם בתום לבו של היועץ, לשיטתו

  .חומרת העבירה ואם מוצדק לאורה להסיר את חסינותו של חבר הכנסת

  

  :גורולובסקי אוזכרה על ידי הנשיא ברק בעניין גישת הביניים

  

על .  מצויה בין האפשרות הרחבה לבין האפשרות הצרההשלישיתהאפשרות "...

פיה רשאית הוועדה לשקול שיקולים שמעבר לבחינת תום ליבו של היועץ המשפטי 

במסגרתה . אין היא רשאית לשקול כל שיקול הרלבנטי לאישום, עם זאת. לממשלה

ניתן לגרוס כי ועדת הכנסת , למשל, כך. ות זו ניתן למצוא גוני בינייםשל אפשר

אך היא רשאית לקבוע כי , אמנם אינה רשאית לבחון את דיותן של הראיות

אין ) השלכותיה המדיניות, נסיבות ביצועה, כגון סוג העבירה(במצבים מסויימים 

דגל בה . יניים כאפשרות בנכנה אפשרות זו. מקום להגשת אישום נגד חבר כנסת

בטיעונים בפנינו תמכו באפשרות ). 575' עמ(חצירה -פרשת אבוכהן ב' מ הנשיא י"מ

 35..."והן באת כוח היועץ המשפטי לממשלה... הביניים הן באת כוח ועדת הכנסת

  )נ"ס, ות אינן במקורההדגשחלק מ(

  

                                                 
 .37פסקה , שם   33
  .574'  בעמ,30לעיל הערה , אבו חציראפרשת   34
 . לפסק דינו של הנשיא ברק37 פסקה ,1לעיל הערה , גורולובסקי עניין   35
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 כי הוא מוכן אם, הנשיא ברק דוחה אף את האפשרות לאמץ בישראל את גישת הביניים, כאמור

שבמקרים קיצוניים תוכל ועדת הכנסת לשקול גם שיקול אחר מלבד תום לבו של , אולי, לקבל

הכוונה לשיקול הבוחן את יכולתה של הכנסת לייצג את העם בצורה . היועץ המשפטי לממשלה

 הכנסת ועדתרק בעבירות קלות תוכל , אם בכלל: "אך כאמור גישה זו היא בבחינת החריג. תקינה

  36".לקחת שיקול זה בחשבון

גישתו של הנשיא ברק בנוגע לשיקולי ועדת הכנסת בהסרת חסינות אומצה על ידי כל 

ועדת הכנסת : התוצאה. בכך באה על פתרונה גם המחלוקת שנסבה על השיקולים. שופטי ההרכב

לעניות . מוסמכת לשקול רק אם פעל היועץ המשפטי בתום לב ולא הונע משיקולים פוליטיים

הופכת ועדת הכנסת , לפי גישה זו. ץ מכל תוכן את סמכותה של ועדת הכנסת"בכך רוקן בג, דעתי

בלא שניתנת לה אפשרות אמיתית להפעיל , על הבקשה לנטילת חסינות" חותמת גומי"למעין 

אין . המתבקשים לאור מעמדה ותכליותיה של החסינות, שיקול דעת ולשקול שיקולים אחרים

  .בעקבות קביעה זו, בדמות תיקון לחוק החסינות, באה תגובה של הכנסתלהתפלא אפוא על ש

אין , אכן. במאמר מוסגר אדגיש כי אני מסכימה לחלק ניכר מקביעותיו של הנשיא ברק

ואין על הכנסת לעסוק בדיות , הכנסת צריכה לקבוע אם גרסתו של חבר הכנסת אמת או לא

אף לא באחת מן . כלפי חברי כנסת" יות תביעהמדינ"ואין הכנסת רשאית לקבוע לעצמה , ראיות

אולם . מוסמכים חברי הפרלמנט לעסוק בשיקולים אלה, המדינות שבהן קיימים הליכי הסרה

מקביעה זו ועד המסקנה שוועדת הכנסת צריכה להסתפק אך ורק בבחינת תום לבו של היועץ 

, רחב ביותר של שיקוליםעדיין נותר בידי חברי הכנסת מתחם . הדרך ארוכה, המשפטי לממשלה

בלי שיעסקו , ואשר לעניות דעתי מוסמכים הם לשקול, המתבקשים לאור תכליותיה של החסינות

  .כגון אשמה ודיות ראיות, בשאלות בעלות אופי שיפוטי מובהק

היא שקרובה ביותר לתכלית , גורולובסקישאומצה בפרשת , הגישה המצמצמת

זו .  להגן על הפרלמנט מפני התנכלויות הרשות המבצעתהנוגעת לצורך, ההיסטורית של החסינות

התכלית ההיסטורית חייבת להתאים . שמטרתה לצמצם את החסינות הדיונית, גישה מיושנת

התכלית הנוגעת להטרדה של . עצמה לתקופה ולדרישות העולות משיטה פרלמנטרית מודרנית

א כיום בגדר אפשרות קיצונית חבר הפרלמנט על ידי הרשות המבצעת באמצעות עלילות שווא הי

אין זה המקום להרחיב הדיון . גישה זו מתעלמת מן הצרכים של הפרלמנט כיום. ומרחיקת לכת

 אולם ברור כי תכליות אלה חייבות להתאים עצמן לבעיות 37,בעניין תכליות החסינות הדיונית

                                                 
  .43פסקה , שם   36
הם , ומהותו של הליך ההסרה מאידך גיסא, וד היא כי תכליות החסינות הדיונית מחד גיסאהנחת היס   37

המשפיעים העיקריים על קביעת מתחם השיקולים הסביר שעל ועדת הכנסת לשקול בעת הסרת חסינותו של 
 מן השאלה מי היא הרשות המחליטה וכמובן, השיקולים הרלוונטיים נגזרים מתכלית החקיקה. חבר הכנסת

דיון מפורט בתכליות החסינות הדיונית . המהווים תכלית כללית לחקיקה כולה, מעקרונות היסוד של השיטה
כתוארו (על התכליות המיוחדות של החסינות הדיונית עמד המשנה לנשיא ברק . חורג ממסגרתה של הרשימה

   :14לעיל הערה , פנחסיבפרשת ) דאז

ת הדיונית שונה היא מהתכלית המיוחדת המונחת ביסוד החסינות התכלית המיוחדת המונחת ביסוד החסינו"...
המונחת ביסוד החסינות הדיונית בכל הנוגע לניהול משפט פלילי כנגד , שונה התכלית המיוחדת.... העניינית

ידי -כנסת על-חסינות זו נועדה בעיקרה למנוע הטרדה של חבר הכנסת והפרעה בעבודתו כחבר. כנסת-חבר
בעיקרה היא משקפת את החשש כי הרשות המבצעת תיזום הליכים פליליים אשר ישבשו את . ..הרשות המבצעת

  ).693' בעמ, שם" (עבודתו הפרלמנטרית של חבר הכנסת

במקור . בפרלמנטריזם המודרניאינן רלוונטיות   הדיוניתחלק מן התכליות המקוריות של החסינותברור כי 
כך נחלשו , ככל שהתהליכים הדמוקרטים גברו.  מבצעת כוחניתמטרתה הייתה למנוע התנכלות מצדה של רשות

  .ואפילו מפני הרשות השופטת, החששות מפני הרשות המבצעת
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החסינות חייבים על כן השיקולים הנובעים מתכליות . החדשות המאיימות כיום על חברי הבית

על עקרון הייצוגיות ועל עקרונות היסוד של , לשרת את הצורך להגן על מבנה הרשות המחוקקת

  .השיטה

העוסק בשאלת השיקולים הראויים בעיקר בספרד ובמדינות אירופה , הדין המשווה

אמנם זו הייתה התכלית . לא הגביל עצמו לשיקול צר של התנכלות, המכירות בחסינות דיונית

אך ניכרת התפתחות רבה בכיוון הרחבת , ועדיין מוזכרת בספרות ובפסיקה, היסטורית המקוריתה

, הקריטריונים המקובלים, בדין הספרדי למשל. מסגרות השיקולים הנשקלים על ידי הבית

כוללים בין היתר התייחסות לאופי ,  לבקשה להסרת חסינותרשאותם שוקל הבית בטרם ייעת

  38.ולחומרת המעשה, שאלה אם מדובר בעבירות הקשורות להתבטאויותל, הפוליטי של המעשה

  :כי) בתרגום חופשי מספרדית( קבע בית הדין החוקתי הספרדי 1992בפסק דינו משנת 

  

, שהיא מקורה של ההגנה, אמנם הנחת היסוד של כוונה עוינת בהגשת כתב אישום"

מצות את כל המהות אולם אין בו כדי ל, היא שיקול שאין להוציאו מכלל אפשרות

שאם לא כן פירוש הדבר הוא צמצומה של זו לגבולות , של החסינות הדיונית

החסינות הדיונית עונה על הצורך העליון של . שהמכונן של החוקה לא חפץ בהם

שלא יופרע בפעילותו ובמבנה שלו על ידי הליכים פליליים שיופנו נגד חברי , הבית

אין פירוש הדבר שבכל . את תפקידו בהצלחההבית וימנעו מחבר הפרלמנט למלא 

                                                                                                                                            
לא רבים הם המקרים שבהם חבר פרלמנט יהיה נתון להטרדה מטעם הרשות , במדינה דמוקרטית, אמנם כיום

ומבוססת על מטרות ותכליות , אירופההחסינות הדיונית נשמרת ברוב מדינות , עם זאת. המבצעת או השופטת
בין התכליות המודרניות של החסינות , אם לא זהות של ממש, קיים דמיון רב, באספקלריה השוואתית. חדשות

  .המוזכרות במדינות השונות

  :קשורות לשני נושאים עיקריים, כפי שהוצגו על ידי בית המשפט בישראל, תכליות החסינות הדיונית

  .פעילותה התקינה של הרשות המחוקקתהצורך להבטיח את  .1

 .הצורך למנוע הטרדה של חבר הכנסת באמצעות אישומי שווא .2
הדוקטרינה . הן מצומצמות למדי, עם זאת. מוכרות ומוזכרות גם בדין הזר, לדעתי, שתי תכליות אלה מוצדקות

 היא תנאי לקיומה מוזכרת הטענה כי החסינות הדיונית, כך למשל. האירופית מכירה בתכליות רחבות יותר
 מכשיר להגנת העצמאות הפונקציונלית של הרשות המחוקקת כגוף היא; ולאפקטיביות של החסינות העניינית

  . לפיקוח בין הרשויות השונותהערובומשמשת  ,חוקתי

ראוי לפחות לנסות ולפרט תכליות , גם אם נישאר במסגרת התכליות הבסיסיות שהוזכרו על ידי הנשיא ברק
, למשל ,"שמירה על פעילות תקינה של הרשות המחוקקת"  שלהמטרה. ם לצרכים של הכנסת כיוםאלה בהתא

  : ומגווניםעשויה לבוא לידי ביטוי בהיבטים שוניםאך היא , איננה מוגדרת בפסיקה הישראלית

  . מפני התנכלויות של רשויות אחרותרשות המחוקקתה העצמאות של שמירת .1

 .המבנה הפרלמנטריבאמצעות שמירה על , פרלמנטעל עקרון הייצוגיות של השמירה  .2
 .התנכלויותהגנת המיעוט מפני  .3
 . שיוכלו להתפנות לתפקידם כמחוקקיםכדי, הגנה על הנבחרים באופן אישי .4

העמדה של תכלית זו במסגרת תכליותיה המודרניות . התכלית של הגנה על עקרון הייצוגיות נראית בעיני חשובה
.  על מתחם השיקולים שוועדת הכנסת תהא רשאית לשקול בהליך הסרת החסינותשל החסינות הדיונית תשפיע

יש צורך מיוחד להגן על המיעוטים הפוליטיים , בפרלמנט המבוסס על ריבוי מפלגות פוליטיות, כך למשל
אין להוציא מכלל אפשרות את העמדתם לדין של המיעוטים . כדי לשמר את עקרון הייצוגיות, הכלולים בו

ועל כן העמדתם לדין היא , מטבע הדברים פעילותם מהלכת לעתים על הגבול הדק של החוקיות. יםהפוליטי
העמדתם לדין יכולה לשמש מנוף . סבירה הרבה יותר מהעמדתו לדין של חבר פרלמנט השייך לסיעות רוב

בין יתר , שמירה על עקרון הייצוגיות הפוליטי תאפשר לחברי ועדת הכנסת. להוצאתם מן המשחק הפוליטי
  .שמבקשים ליטול את חסינותו" מיהו חבר הכנסת"להתייחס גם לשאלה , שיקוליהם

38   Manuel Alba Navarro, Prerrogativas parlamentarias y jurisprudencia constitucional 16 (1996))  שם
  ). זכויות היתר הפרלמנטריות ופסיקת בית הדין החוקתי: בתרגום חופשי, הספר
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דבר התלוי גם בחומרת , מקרה האינטרס העליון הזה יגבר על הצורך בעשיית צדק

  )נ"ס, ההדגשות שלי (39."ובנסיבותיו של המקרה, המעשה

  

החסינות . נעשו שינויים בהיקף החסינות הדיונית באיטליה ובצרפת, אגב, בשנים האחרונות

בשל , א נדרש עוד אישור הבית לפתיחת הליכים פליליים נגד חברי פרלמנטול, הדיונית צומצמה

צמצום החסינות הדיונית הייתה במדינות אלה . מעשים שנעשו שלא במסגרת מילוי תפקידם

תגובה דומה הייתה גם זו של ,  כפי שנראה להלן40.שנבעה מאירועים חריגים, החלטה פרלמנטרית

  .גורולובסקיהמשפט בפרשת לאחר פסיקת בית , המחוקק הישראלי

  

  תגובות הכנסת על פסק הדין. ד

   בוועדת הכנסתהההצבעה השניי. 1

 עד 41.פסק הדין שקיבל את העתירה וביטל את החלטת ועדת הכנסת הפתיע את ועדת הכנסת

 פעם אחת החלטה של מליאת הכנסת בעניין הסרת למקרה זה בית המשפט ביטל בסך הכו

בייחוד לאור עמדתו של , ץ"י במקרהו של גורולובסקי לא יתערב בג והתחושה הייתה כ42,חסינות

ץ כי "בהחלטתו קבע בג. ץ"אשר טען כאמור כי אין מקום להתערבות בג, היועץ המשפטי

   43.להחלטתה של ועדת הכנסת אין תוקף ויש לבטלה

נדרשה ועדת הכנסת להצביע שוב בעניין הסרת החסינות של , לאחר פרסום פסק הדין

, לפיכך שוב ביקש היועץ המשפטי לממשלה מזוז מוועדת הכנסת להסיר את חסינותו. בסקיגורולו

 של חלק םאלא שרמזים על מה שהיה צפוי בוועדת הכנסת אפשר היה לקבל כבר מהתבטאויותיה

  44.מחברי הוועדה בתקשורת

                                                 
39   STC 206/1992-3.  
. שהביאו לידי דיון ציבורי נוקב בהיקפה של חסינות זו, בעיקר מקרים שבהם נעשה שימוש לרעה בחסינות   40

בשל , הרחיבה את האפשרות להגיש כתבי אישום נגד חברי פרלמנט, 1995 באוגוסט 4מיום , הרפורמה בצרפת
כפי , סרת החסינות הדיונית על ידי הביתבלא צורך בה, מעשים שאינם מוגנים על ידי החסינות במילוי תפקיד

 Bernardהידועה בהן היא של חבר האספה הכללית . כמה פרשיות קדמו לצמצום החסינות. שהיה קודם לכן
Tapie ,מקרים של חברי , באיטליה. שהואשם והורשע בשוחד ובפרשיות שחיתות ועמד בראש מפלגת ימין

 התיקון נבע משימוש .1993צמצומה של החסינות הדיונית בשנת פרלמנט רבים מאוד שהועמדו לדין הביאו לידי 
באיטליה בין . בכל הנוגע לחקירת מעשי שחיתות על ידי חברי פרלמנט איטלקי, לרעה שנעשה בחסינות הדיונית

בקשות להסרת חסינות כדי לנקוט הליכים נגד חברי  (!!) 200- הוגשו לפרלמנט למעלה מ1993- ו1992שנים ה
. אפשר לחברי פרלמנט להימלט מהמדינהמהם  מקרים אשר סירוב הבית להסיר חסינות דיונית היו. פרלמנט

לידי תיקון החוקה ולידי צמצומה של החסינות , כאמור,  הסערה הציבורית הביאה).Bettino Craxi-המדובר ב(
   .שלא נדרש עוד אישור הבית לפתיחת הליכים נגד חבר הפרלמנט, במובן זה

שאנחנו ? מה הם חושבים לעצמם" אמירות בנוסח ןובה, עדהורסמו תגובותיהם של חלק מחברי הובעיתונות פו   41
כפי , כ מיכאל איתן"ח, ר ועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת דאז"תגובתו של יו, למשל, ראו. "?רובוטים

  .html.,003049799-L,,73400/articles/il.co.ynet.wwwשהופיעה בכתבה שפורסמה עם ההחלטה בתוך 
42

 .14לעיל הערה , פנחסי פרשת    
הפעלה ראויה של שיקול דעתה "נקבע כי ,  של הנשיא ברקינו דפסק ל45פסקה , 1לעיל הערה , גורולובסקי בעניין   43

 כ"חשל ) הדיונית( הכנסת ליטול את חסינותו ניבפשל ועדת הכנסת היתה צריכה להוביל אותה להמליץ 
  ". שהיה עליה לקבלההחלטהועדת הכנסת לא קיבלה את . גורולובסקי

 כ"ח,  ועדת החוקה של הכנסתראש-יושב" כי 17.3.2005בתאריך " הארץ"גדעון אלון ויובל יועז מדווחים בעיתון    44
ץ בהחלטת "כמחאה על התערבות בג, ורלובסקיאמר שיצביע נגד הסרת חסינותו של ג, )ליכוד(מיכאל איתן 

, עמיתו לסיעה. אמר שיצביע נגד בקשה חוזרת להסרת החסינות) ליכוד(גם חבר הכנסת יולי אדלשטיין . הכנסת
גורלובסקי כבר נענש פעם אחת ולכן לא , ץ"עם כל הכבוד לבג"אמר כי , )ליכוד(חבר הכנסת דניאל בנלולו 

מזוז ביקש שוב מוועדת הכנסת להסיר חסינות "אלון  יועז וגדעון  יובלראו ."אתמוך בהצעה להסרת חסינותו
 . 17.3.2005 הארץ" גורלובסקי
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 החליטה ועדת, 2005בחודש יוני , בהצבעה השנייה בעניין הסרת חסינותו של גורולובסקי

שיש בה משום , זו הייתה החלטה קשה של ועדת הכנסת. הכנסת שוב שלא להסיר את החסינות

הכנסת הייתה . בין הרשויות נדמה שהגיע לכדי הורדת ידיים" דיאלוג"ה. ץ"ביזוי פסק הדין של בג

, חייבת להגיב על הביקורת הציבורית הנוקבת שהוטחה בה הן מתוך כותלי הבית והן מחוצה לו

  . תגובתה לא איחרה לבוא. לטה השנייה שלא להסיר את החסינותלאחר ההח

  

  חוק החסינות  ל33תיקון . 2

,  גורולובסקינסתכבר המיד לאחר ההחלטה השנייה על אי הסרת חסינותו של ח, 2005בחודש יוני 

. קבל בשלוש קריאות בנוהל מזורז במיוחדתהתיקון ה. יזמה ועדת הכנסת תיקון לחוק החסינות

 הוהתקבלה בקריאה שניי, בסוף חודש יונייקון נדונה בכנסת בקריאה הראשונה התהצעת 

   2005.45ושלישית בחודש יולי 

אין חולקין על כי הכנסת . שבחקיקת תיקונים לחוק החסינות" בהילות"הערה קצרה על ה

היא הייתה חייבת להגיב . את עמדתה בעניין החסינות הדיונית, בעיקר לציבור, נאלצה להבהיר

האופציות האחרות ". עיר מקלט לעבריינים"מהירות על הביקורת שלפיה נהפכה הכנסת ב

 הרסניות מבחינתה של הרשות – בעיני –היו , כגון הוצאתה של החסינות אל מחוץ לכנסת, שנבחנו

במילוי תפקיד לא ראוי בעיני כי תיקון כה מהותי של החסינות ,  ולמרות כל אלה46.המחוקקת

כל תיקון של החסינות כמוהו כתיקון . החסינות נתפסת בעולם כמוסד חוקתי. ייעשה כלאחר יד

לעתים מתקבלים "ץ כי "בהקשר של מועד הבחירות אמר בג. של ההסדרים החוקתיים במדינה

האם כך ראוי להכניס שינויים מהותיים . אצלנו חוקים העוברים שלוש קריאות ביום אחד

, ועדת הכנסת אימצה כבסיס לתיקון. ם גם לענייננוהדברים יפי 47"?בהסדרים השלטוניים שלנו

 שנידונה פעמים רבות בדיוני ועדת הכנסת 48,עדת ניסיםוקלוד קליין בו' את דעת המיעוט של פרופ

אך התיקון עצמו , ודעתי כדעתו,  אני שותפה מלאה לגישתו של קלוד קליין.חסינותה בעניין

וזהו , הכנסת נדרשה להגיב במהירות. וצה להלא בוועדה ולא מח, והיקפו לא זכו לדיון רציני

  .המחיר של בהילות הליך החקיקה

                                                 
ץ ייטול בעצמו את חסינותו של "שדרשה שבג,  עתירה נוספת של התנועה לאיכות השלטוןהוגשהבתקופה זו    45

  .אך זו נדחתה בשל הליכי חקיקת החוק, גורולובסקי
46

לגיטימציה של הכנסת - שכן היא יוצרת דה, מחוץ לכנסת היא הרסנית מבחינתה של הכנסתהוצאת החסינות אל    
היא נתבעת , במקום שהכנסת תידרש לתקן את הכשלים שנתגלו בהליכיה הפנימיים. כרשות מחוקקת

. תביעה דומה אינה מופנית כלפי אף רשות אחרת שבה מתגלים כשלים. להשתחרר מן הסמכות בכללותה
 –כנסת המשתחררת מסמכויותיה . ולא את החלפתה, ורית דורשת תיקון כשלים של המערכתהנורמה הציב

בין רשויות , אם לא עליונה,  לא תוכל לטענתי למלא את תפקידיה כרשות שווה–להבדיל מהפעלתן כראוי 
ות אמנם התקלות החוזרות ונשנות בהפעלת הסמכוי". חלשה"רשות בלא סמכויות ממשיות היא רשות . המדינה

באמצעות , אולם הכנסת חייבת להיות חזקה דיה להתמודד עם ביקורת זו, גוררות ביקורת ציבורית נוקבת
ויתור על . ויתור על הסמכות המבוקרת איננה בגדר תיקון. הפקת לקחים ותיקונים פנימיים בהליכים השונים
בכוחה למלא את תפקידה כבית ו, באפקטיביות של פעילותה, הסמכות גורר פגיעה בחוסנה הציבורי של הכנסת

שיוצא מידי בית המחוקקים ראוי " רע"כשם שחוק . ואל לנו לשכוח שמדובר בבית המחוקקים, מחוקקים
ראוי . כך גם החלטה בעניין החסינות הדיונית, לתיקון ולא להוצאת מעשה החקיקה אל מחוץ לבית המחוקקים

על הפיקוח על הממשלה ועל הדאגה ,  החקיקההכנסת היא האמונה על מלאכת, לזכור כי בסופו של יום
כנסת המגיבה על ביקורת ציבורית בדרך של ויתור על סמכויותיה לא תוכל למלא באורח . לשינויים בחברה

, על הכנסת לשמש דוגמה חיובית בכל פעולותיה ובהפעלת סמכויותיה ומשנתגלה בהן פגם. חופשי תפקידים אלה
  .יש לתקנו ולא לוותר עליהן

47
 ).2004 (714, 685) 6(ד נח"פ, 17-ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה"יו' ל נ" תע–ש "סיעת חד 2257/04ץ "גב   
 את היקפה של החסינות של חברי 1997שבחנה בשנת , ועדה ציבורית בראשות שר המשפטים לשעבר משה ניסים   48

בכל הנוגע לחסינות , סברהדעת הרוב בוועדה . ועדה את החומר המשווהוהמחברת ערכה עבור ה. הכנסת
 .ועדה ציבורית מחוץ לכנסת לאכי יש להוציא את הליכי הסרת החסינות , הדיונית
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עשוי התיקון , במבט ראשון. הרפורמה שהתקבלה בהליכי החסינות כוללת כמה היבטים

יכול , ומשפורסם החוק, הכנסת בעצם ויתרה על החסינות הדיונית של חבריה. לחוק להטעות

,  בגין עבירה של חבר כנסת במישרין לבית המשפטהיועץ המשפטי לממשלה להגיש כתב אישום

זהו צמצום משמעותי . היינו בלא צורך בהסרת חסינות, בלא להידרש לאישורה של ועדת הכנסת

במובן של הפיכת הכלל , התיקון הופך את היוצרות. הדיונית של חברי הכנסתבדיני החסינות 

, "כלל" הייתה בגדר ה,חבר הכנסת על המגנה ,אם עד כה החסינות הדיונית: ללכלחריג והחריג ל

 האישום ימסור עותק מכתבהיועץ המשפטי ": חריג"הרי עם התיקון הופכת החסינות הדיונית ל

ראש  לבקש בכתב מיושבחבר הכנסת החשוד יהיה רשאי ,  יום30תוך ו, תראש הכנס ליושב

החלת . תובבקשת היועץ המשפטי לממשלה להסיר את חסינו תדון הכנסת שוועדת ,הכנסת

כעניין , אלא אם כן חבר הכנסת מבקש, הכלל הוא שאין חסינות. החסינות הדיונית היא החריג

יש להניח שהעילות לבקשת חסינות . להחיל עליו את החסינות הדיונית, מסיבות שיפורטו, שבחריג

  .דווקניתהיינו יפורשו בצורה מצמצמת ו, ולפיו אין מוענקת חסינות דיונית, יפורשו כחריגים לכלל

 יוכל היועץ , הימים30 לא יגיש חבר הכנסת בקשה כאמור בפרק הזמן של אםיצוין כי 

לדון בוועדת הכנסת בהסרת כלל  ריך ולא יהיה צת המשפטהמשפטי להגיש את כתב האישום לבי

  .החסינות

כולל התיקון לחוק החסינות את צמצומה של החסינות , ממבט ראשון, על כן לכאורה

כי רק במקרים חריגים יבקש חבר הכנסת ליהנות מחסינות דיונית , לדעתי, וק מניחהח. הדיונית

ורק אם באמת קיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות , בשל העבירה שבגינה הוכן נגדו כתב אישום

, במצב הקודם. שכן חייב הוא להצדיק את בקשתו ליהנות מחסינות באחת מעילות החוק, זאת

בלא כל " אוטומטי"תה מִגנה עליו בכל מקרה ובכל הנסיבות באופן החסינות היי, לעומת זאת

  .צורך להצדיק את קיומה או את הפעלתה

, בחלקו השני כולל התיקון שורה של עילות. אלא שזהו רק חלקו הראשון של התיקון

אלה עילות שלא היו קיימות קודם לכן בחוק . שבגינן רשאי חבר הכנסת לבקש ליהנות מחסינות

אותו שיקול דעת , אלה עילות המציירות את גדר שיקול הדעת של ועדת הכנסת. החסינות

ועדת הכנסת , כזכור. גורולובסקיעניין , שצומצם עד למינימום בפסק הדין שנידון ברשימה זו

הכנסת החליטה , כעת. הוסמכה לבחון אך ורק אם כתב האישום הוגש משיקולים פוליטיים

שהיא תהא " לגיטימיים"ופירטה רשימה של שיקולים , עתדהשיקול להתמודד עם הצרתו של 

  . מחסינותליהנותאם יבקש חבר הכנסת , מוסמכת לבחון

העבירה שבה הוא "אם אותה מוסמכת ועדת הכנסת לבחון היא שהעילה הראשונה 

 –" 1במילוי תפקידו או למען מילוי תפקידו כחבר הכנסת וחלות הוראות סעיף  מואשם נעברה

, עד כה.  החסינות במילוי תפקידגדרהכנסת מוסמכת לבחון אם העבירה נופלת בהיינו ועדת 

בגדר אם נופל הוא בגדר החסינות במילוי תפקיד או , המסווג הראשון והיחיד של האירוע

כעת מבקשת ועדת הכנסת להיות שותפה לסיווג . היה היועץ המשפטי לממשלה, חסינות הדיוניתה

, כמוסד, זהו השיקול החשוב ביותר שעל הכנסתסבורני כי . ולהשמיע את קולה גם בהקשר זה

עדת הכנסת יודעת ומבינה בשאלת מהות התפקיד של חבר הכנסת וחזקה שו. להביע בו עמדה

במילוי תפקיד או למען " אם הכנסת רואה בעבירה הנדונה עבירה ,וחשוב שתביע עמדה בשאלה

לאור , "מעשה"או בעבירת " ביטוי"בירת במסגרת זו ראוי לבחון אם מדובר בע". מילוי תפקיד

והיא כי עיקר תפקידו של , שעוברת כחוט השני בפסיקה, הנחת היסוד של החסינות במילוי תפקיד
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באמצעות הביטוי ", בשארהכדברי הנשיא ברק בפרשת . חבר הכנסת הוא לתת ביטוי לדעותיו

זהו . יו בסוגיות ציבוריותהפוליטי מתאפשר לחבר הכנסת לבטא את עמדותיו ועמדת ציבור בוחר

חבר כנסת המתבטא בעניינים פוליטיים מצוי בלב לבה של . תפקידו המרכזי של חבר הכנסת

הגנה על חבר הכנסת בפעילות זו היא תכליתה המרכזית של החסינות . הפעילות הפרלמנטרית

  49".העניינית

בכך . ך הפליה מאפשרת לבחון אם כתב האישום הוגש שלא בתום לב או תוההשנייהעילה 

ולא רק עילה של חוסר תום , וכולל בה גם עילה של הפליה, מרחיב החוק את הגישה המצמצמת

חבר הכנסת להציג , למשל, כך יוכל בעתיד.  עילה הניתנת לבחינה אובייקטיביתהפליה היא. לב

  50.לפני ועדת הכנסת מקרים דומים בעלי נסיבות דומות שבהם הוחלט שלא להגיש כתב אישום

כך קובע סעיף . מקרהו של גורולובסקי" צילום", עילה השלישית היא במובנים רביםה

כנסת או מי שמוסמך בה לכך קיימו הליכים או נקטו אמצעים ה: התקיימו כל אלה): "ג)(3)(א(4

לפי הדינים והכללים הנהוגים בכנסת נגד חבר הכנסת בשל המעשה המהווה עבירה לפי כתב 

ואי ניהול , משכן הכנסת במסגרת פעילות הכנסת או ועדה מוועדותיההעבירה בוצעה ב, האישום

ניכרת באינטרס  מהותה או נסיבותיה לא יפגע פגיעה, בהתחשב בחומרת העבירה, הליך פלילי

. נהפכו לחוקיים בעקבות התיקון לחוק,  של גורולובסקיוהשיקולים שהיו זרים בעניינ". הציבורי

 הליכים אתיים ופליליים בד בבד עניין הנופל בגדר האיסור הסעיף מלמד כי הכנסת רואה בקיום

מיהו , כמובן, עוד מעלה התיקון שאלה מעניינת והיא. בדרך כלל" סיכון כפול"להעמיד אדם ב

ועדת הכנסת היא שצריכה לעסוק בשאלה של , לכאורה". האינטרס הציבורי"שקובע מהו 

אשר הוא המחליט להגיש כתבי , שלהעד כה זה היה היועץ המשפטי לממ". אינטרס ציבורי"

יכול היועץ להחליט שלא להגיש כתב ,  לחוק סדר הדין הפלילי62לפי ניסוחו של סעיף . אישום

לרבות , "האינטרס הציבורי"שאלת פרשנותו של המושג ". עניין לציבור"אישום אם לא היה 

  .כאמור שאלה פתוחההיא , "האינטרס הציבורי"ו" עניין לציבור", שאלת השוני בין המונחים

יגרם נזק של ממש בשל ניהול י"העילה האחרונה קובעת כי ועדת הכנסת יכולה לבחון אם 

ואי ניהול הליך , לתפקוד הכנסת או ועדה מוועדותיה או לייצוג ציבור הבוחרים, ההליך הפלילי

לא יפגע פגיעה ניכרת באינטרס , מהותה או נסיבותיה, בהתחשב בחומרת העבירה, כאמור

כאן ישנה הרחבה של מקרהו של גורולובסקי לעבר הרעיון של שמירת הייצוגיות של ". הציבורי

 נסתכבר ואם מדובר בח,  הרכבה של הכנסתשיקול זה מחייב את ועדת הכנסת לבחון את. הכנסת

ראוי לבחון אם מוצדק בנסיבות המקרה ולאור נסיבות , במקרה כזה. השייך למיעוט פרלמנטרי

קבע בית הדין החוקתי , כך למשל.  בזכות הייצוג ובהרכב האידיאולוגי של הכנסתהעבירה לפגוע

ועדה של הפרלמנט העוסקת בהסרת ו שיקולי הקרבכי זהו שיקול רלוונטי ולגיטימי ב, בספרד

                                                 
כי , הנשיא ברק הסכים לדבריה של השופטת חיות.  לפסק דינו של הנשיא ברק10פסקה , 26לעיל הערה    49

 נאמנה את תפקידו ולייצג את להבטיח כי חבר הכנסת יוכל למלא", בראש ובראשונה, החסינות העניינית נועדה
 לפסק 8ראו פסקה " (ללא חשש וללא מורא, חופשי ומלא לדעותיו ולהשקפותיו ציבור בוחריו תוך מתן ביטוי
, פנחסישבאה לידי ביטוי גם בפרשת , גישה זו).  לפסק דינה של השופטת חיות6דינו של הנשיא ברק ופסקה 

, "ביטוי"שאיננה בגדר , ניחה כי פעילות אחרת של חבר הכנסתמ, 18לעיל הערה , כהןובפרשת , 14לעיל הערה 
 .של הפעילות הפרלמנטרית" מתחם הסיכון הטבעי"ועל כן רחוקה יותר מ, רלוונטית פחות למילוי תפקידו

עת שביקשו להסיר את חסינותו כדי להעמידו לדין בפרשת ,  שנעשה על ידי חבר הכנסת לשעבר יאיר פרץןניסיו   50
כי ,  פרץ טען במהלך הישיבה בוועדת הכנסתחבר הכנסת. בודה סמינריונית במהלך לימודיוההעתקה של ע

ראו . הוחלט שלא להגיש כתבי אישום, במקרים אחרים ודומים
www.knesset.gov.il/protocols/data/rtf/knesset/2004-12-20-02.rtf.  
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 אך מאידך גיסא ניתן לטעון כי דווקא האינטרס הציבורי הוא שמחייב כי חברי 51,חסינות דיונית

  . בו בבית המחוקקיםכנסת עבריינים לא יש

בית המשפט העליון . נצטרך להמתין לראות מה תהא פרשנות בית המשפט לעילות אלה

אם יש בהן כדי לפגוע בזכויות , ידע היטב לצמצם עד המינימום עילות המנוסחות בצורה רחבה

הכנסת וסעיף : א לחוק יסוד7ההשוואה לעילות הפסילה של סעיף . ובעקרונות היסוד של השיטה

  53. יותר ממתבקשת52 לחוק המפלגות5

צמצומה של החסינות : הראשון. ם לחוק החסינות כולל שלושה רכיבים עיקריי33תיקון 

העברה למליאת הכנסת של ההחלטה : והשלישי; הרחבת העילות: השני; הדיונית והפיכת הנטל

. י יש חידושגם באשר לרכיב השליש. לא עוד החלטה של ועדת הכנסת בלבד. בעניין הסרת חסינות

היינו החלטה , המצב עד כה היה שהחלטה של ועדת הכנסת להימנע מהסרת החסינות הדיונית

הייתה בעצם החלטה סופית שלא נדרש לה ' בפועל לתת הגנה לחבר הכנסת החשוד בפלילים

הייתה טעונה , רק החלטה של ועדת הכנסת להסיר את החסינות. אישור של מליאת הכנסת

החלטה בעניין הענקת חסינות : היום את סדרי ההחלטה" הופך"התיקון . נסתהצבעה במליאת הכ

החלטה , לעומת זאת. מחייבת אישור של מליאת הכנסת, קרי מתן הגנה לחבר הכנסת, דיונית

 מסורה לסמכותה – לפיה יעמוד לדין ככל אדם –הדוחה את בקשת חבר הכנסת ליהנות מחסינות 

כאמור הופך את היוצרות בכל הנוגע לגופים המחליטים המצב החדש . של ועדת הכנסת בלבד

להגן על חבר הכנסת ולא (מה שפעם היה בסמכות ועדת הכנסת בלבד : בעניין החסינות הדיונית

ומה שהיה פעם בסמכות , כיום הוא בסמכות הוועדה והמליאה) להסיר את חסינותו הדיונית

נהפך כיום ) העמדתו לדין פלילילהסיר את החסינות הדיונות ולאפשר (הוועדה והמליאה 

  . לסמכותה של ועדת הכנסת בלבד

  

  סיכום. ה

ריבוי הכשלים . וצובר גודל ותאוצה,  דומה בעיני לכדור שלג המתגלגל במדרוןגורולובסקיפרשת 

ותגובה קשה של הכנסת שהביאה כמעט לידי משבר , ץ"והטעויות הולידו פסק דין קשה של בג

לא ריסון ולא כיבוד הדדי אפיינו את המערכה הזו שבין הכנסת , פוקלא אי. חוקתי בין הרשויות

, לפיכך הגיבה בחוק.  היה קשה מנשוא עבור הכנסתגורולובסקיפסק הדין בעניין . ץ"לבין בג

שרוקן כמעט לגמרי על ידי , שבהרבה מובנים נועד להחזיר לוועדת הכנסת את שיקול דעתה

ולא נשקלו כל , הוא נעשה בחופזה. יננו תיקון אידיאלי לחוק החסינות א33תיקון . ץ"פסיקת בג

כמעט בלתי , מבחינתה של הכנסת, אולם הוא בא בתגובה על מצב שהיה, ההיבטים הנדרשים

ראוי . לכל בקשה להסרת חסינות" חותמת גומי"פסק הדין הפך את ועדת הכנסת למעין . אפשרי

החקיקה . אולם דיון כזה לא התקיים, תהיה לכנסת לדון ברצינות בביטולה של החסינות הדיוני

                                                 
51

 .39 לעיל הערה   
 .190ח "ס, 1992- ב"התשנ    52
הם בבחינת סעיפי חוק , אשר נועד להגביל את הזכות לבחור ולהיבחר, א7ובייחוד סעיף , שני הסעיפים   53

א כמעט 7הפרשנות לסעיף . בית המשפט העליון פירש סעיפים אלה בצורה צרה ודווקנית. המגבילים זכויות יסוד
על אף נוסחו הרחב , אין בית המשפט העליון מתיר פסילת מפלגות פוליטיות, עלבפו. רוקנה את הסעיף מכל תוכן

 לחוק 33שאלה היא כמובן אם יהיה גורלו של תיקון . 2002ועל אף הרחבת עילות הפסילה בשנת , א7של סעיף 
 ועל כן )עקרון השוויון ועקרון שלטון החוק(שהרי גם קיומה של החסינות פוגע בעקרונות יסוד , החסינות דומה

פירוש מצומצם של החסינות . באופן שהפגיעה בעקרונות אלה תהא קטנה ככל האפשר, צפוי כי יפורש בצמצום
 .מניח פירוש מצומצם לעילות המקנות שיקול דעת רחב לוועדת הכנסת להעניק לחבר הכנסת חסינות דיונית
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, היא מצמצת את החסינות הדיונית. החדשה משפרת במשהו את המצב שנוצר בעקבות פסק הדין

כאשר , ועם זאת שומרת בידי הכנסת את הזכות להגן על חבריה, בשל הלחץ הציבורי הכבד

  . מיוחדים יצדיקו זאתשיקולים 

. וראים להוצאת החסינות אל מחוץ לכנסתגם בעקבות התיקון לחוק נשמעו קולות הק

. כגון העיסוק בחסינות דיונית" בעייתיים"אני בדעה כי לא ראוי להוציא אל מחוץ לכנסת נושאים 

החסינות היא אחת הערובות המרכזיות להבטחת . מהלך כזה איננו מקובל גם בדין המשווה

הקלות הבלתי . בידי הבית, יםלעת, ועל כן שמורה בקנאות, עצמאות הפרלמנט ותקינות פעילותו

נסבלת שבה מציעים ליטול את סמכויות הכנסת כל אימת שהיא מקבלת החלטה שגויה מבטאת 

אולי סימפטום , במובן זה ההתנהלות סביב החסינות הדיונית היא רק דוגמה. תופעה מדאיגה

ן הכנסת ה. אולי עוד תוצר לוואי של ההידרדרות במעמדה, שממנה סובלת הכנסת, למחלה קשה

כנסת חלשה אינה יכולה לתפקד . והן הציבור צריכים להיות מעוניינים בחיזוק מעמדה של הכנסת

, אך חיזוק מעמדה של הכנסת בעיני הציבור מתחיל בכנסת עצמה, כראוי ולמלא את תפקידיה

מוסד אחד עם , בהכרה של חברי הכנסת כי הכנסת היא קודם כול בית הנבחרים של המדינה

הכנסת חייבת להבהיר כי החסינויות הפרלמנטריות אינן .  משותפים לכל היושבים בואינטרסים

אלא הגנה הניתנת , שאותן ניתן לנצל לרעה, בגדר זכויות יתר לרווחתם האישית של חברי הכנסת

 .עצמאותה וחופש פעולתה, להבטחת פעילותה התקינה, לכנסת כמוסד


