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 חברי הכנסת
 
 

 שלום רב,
 
 

 חוק ההסדריםצעת הב "מס ריבוי דירות"ברי הכנסת בדיון ובהצבעה על השתתפות חהנדון: 
 

חלות ן את השאלה האם בחכי אה בעניין שבנדון, ובעקבות החלטת ועדת האתיקבעקבות פניות שונות 

בנושא  בדיון ובהצבעה םהשתתפות לעניין חול עליהםאמור לת שמס ריבוי דירוחברי כנסת מגבלות כלשהן על 

 להלן חוות דעתי:זה, 

 
שהרי במידה רבה  אינו פשוט כלל ועיקר ניגוד העניינים של חברי הכנסתבסוגיית שרטוט קווי המיתאר  .1

אזרחי מדינת ישראל, והם המשפיעים על כל הנושאים ב מכריעיםכמי שניגוד העניינים מובנה בתפקידם 

  .בתוכם

 
שיש ייחודיים מאפיינים  ולחברי הכנסת, להבדיל מנושאי תפקידים ברשויות אחרות, ועוד, לכנסתזאת 

ב מחוישו "ידו בכל"מדובר בגוף שהעובדה ש - , וביניהםגוד הענייניםסוגיית ניעל  "להקל"בהם כדי 

בכנסת הן  ההכרעות ;א ניתן להעבירן לגורם אחרשל קבל החלטות בקשת רחבה מאד של נושאיםל

 רמתמתאפיינים ב וההצבעות הדיונים ;ולא החלטה של אדם יחידת קולקטיבי תוצר של הצבעה

 סיעתיתלפי משמעת רבות מוכרעות הצבעות ו ;אחרותבוהה בהרבה מזו המקובלת ברשויות שקיפות ג

  .של חבר הכנסת ולא לפי עמדה אישית

 
 לשריםהמקובלים ביחס  םניגוד הענייני כללילא ניתן להחיל על חברי הכנסת את ברור שלפיכך,  .2

 מנהליים ושלטוניים אחרים. גופים להתנהלותם של  וביחס ,לעובדי ציבורו

 
 ית ניגוד העניינים של חברי הכנסתסוגימ אינם מתעלמיםעל אף האמור, כללי האתיקה לחברי הכנסת  .3

ובמקרים עליו לדווח על כך בנושא שעל סדר היום,  "עניין אישי"הכנסת  וקובעים כי כאשר לחבר

)ואולם  יחולו עליו מגבלות הנוגעות להשתתפות בדיון ובהצבעה, הן בוועדה והן במליאה מסוימים

 . בה לא ניתן להחליף את חבר הכנסת(שכן  מונעים בשום מקרה הצבעה במליאהאינם ם הכללי

 
שנים, הן על ידי ועדת שפותח במהלך ההמבחן המרכזי לאור המאפיינים הייחודיים עליהם עמדנו לעיל,  .4

כמה גדולה הוא עד , אישי"מהו "עניין לבחינת השאלה האתיקה והן על ידי הייעוץ המשפטי לכנסת, 

הקבוצה שחבר הכנסת או מקורבו נמנים עליה, ואשר תהנה מיוזמתו או מהצבעתו של חבר הכנסת. 

וככל שהיא וי בניגוד עניינים, לא יראו את חבר הכנסת כמצככל שמדובר בקבוצה גדולה יותר, נקבע כי 

  לקבוע כי מדובר בניגוד עניינים אסור.יה תהיה יהנטקטנה יותר כך 
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העומדת בבסיסו של מבחן זה היא שרק במקרי קצה של ניגוד עניינים מובהק ופרטיקולרי תפיסה ה

ניגוד עניינים קיים בתפקידו של חבר הכנסת  ,, שכן כאמורמקום להטיל מגבלות על חברי הכנסתיש 

  פע מהם.שבהיותו מכריע בשלל עניינים שאף הוא, כיתר אזרחי המדינה, מו מובנה

 
מס ריבוי "האוצר נמסר לנו כי על פי הנתונים שבידם, הצעת החוק בעניין ממשרד  - מן הכלל אל הפרט .5

דולה יחסית, בקבוצה גאיפוא מדובר . משקי בית 54,000-כהמונה יש בה כדי להשפיע על קבוצה  "דירות

 "עניין אישי"ה של ראינה עונה על ההגדההשתייכות אליה כאמור, שעל פי המבחנים המקובלים 

 . , לרבות חובת דיווחנסת בניגוד עניינים אסור או כזה המטיל עליהם מגבלותעמיד את חברי הכהמ

 
לחרוג  פי זהום במקרה ספצימק ישהשאלה האם נשאלת  ,זו סוגיהתקשורתי ב-הציבורי הענייןנוכח  .6

סת המבקשים להשתתף בדיון ל לכל הפחות חובת דיווח וגילוי נאות על חברי הכנמהכלל הרגיל ולהחי

 ?ובהצבעה

 
ת זה מהמבחנים הרגילים ולהטיל חוב להחריג מקרהמקום אין סבור כי אני שקילת הדברים לאחר 

ים א ניתן לאבחן מקרה זה ממקרים רבל סופו של יום,ב .הכנסת אתית על חברי-משפטית דיווח

עלולה  טה שכזאתוהחל, (גם אם הם זוכים לפחות תשומת לב תקשורתית) אחרים הנדונים בכנסת

 במגוון גדול מאוד של נושאים גועים בניגוד ענייניםוכנ "עניין אישי"כבעלי את חברי הכנסת  "לצבוע"

  דרך שגרה.שבהם הם מכריעים 

 
 באחת הפרשות שעסקה בשאלת ניגוד עניינים של חברי חשין מישאל השופט עניין זה דבריו של ליפים 

 :הכנסת
 

הכנסת מצב מוְבֶנה הוא של ניגוד עניינים. כך, -לא נתקשה להבחין כי מצבו של חבר" 

הם. הוא הדין -זה אמור לחול על חברי הכנסת אף למשל, חוק המטיל מס; חוק

הכנסת הוא איש הנגב. אלא שעם ניגודי -בחוקים המיטיבים, למשל, עם הנגב, וחבר

 971/99 בג"ץ) "הכנסת-עניינים אלה למדנו להשלים. מּוְבִנים הם בתפקידיו של חבר

 .(לפסק הדין 48, פסקה התנועה למען איכות השלטון נ' ועדת הכנסת ואח'

 
הנראות כי במישור  סבורור המשפטי והאתי. ככל שחבר כנסת יובהר כי האמור לעיל נכון למיש .7

הוא הצבעה, השתתפות בדיון או בראוי כי ידווח על השפעת הצעת החוק עליו, או כי יימנע מ הציבורית

 לעשות כן.כמובן רשאי 

 
 

 
 בברכה,

 
 

 איל ינון         
 
 

 העתק:
 לי )יואל( אדלשטיין, יושב ראש הכנסתחה"כ יו

 יצחק וקנין, יושב ראש ועדת האתיקה חה"כ
 כ משה גפני, יושב ראש ועדת הכספים"חה
 הורוביץ, מזכירת הכנסת ירדנה מלרגב' 

 שגית אפיק, היועצת המשפטית לוועדת הכספיםעו"ד 
 טמיר כהן, מנהל ועדת הכספיםמר 


