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"נתפנתה  כי  קובע  הכנסת  יסוד:  לחוק   43 סעיף 
־משרתו של חבר הכנסת, יבוא במקומו - מתוך רשי

המועמד ששמו   - המועמדים שכללה את שמו  מת 
כך  הנבחרים".  אחרון  של  שמו  אחרי  ראשון  נקוב 
למשל, עם התפטרותו של חבר הכנסת אפרים סנה 
הבא  שנאן,  שכיב  הכנסת  חבר  החליפו  מהכנסת, 
בתור ברשימת העבודה בבחירות לכנסת ה־17. אולם 
נמנה  שעימה  הרשימה  כאשר  מורכב  נהיה  המצב 
סיעות.  לכמה  ח"כ אשר מפנה את מקומו התפלגה 
התפטר  וילנאי  מתן  הכנסת  חבר  כאשר  למשל,  כך 
שנאן  זה  היה  שוב  ה־18  הכנסת  של  כהונתה  בזמן 
אשר מיקומו ברשימת העבודה בבחירות הציב אותו 

־בתור מחליפו בכנסת. אלא שבינתיים התפלגה הע
־בודה לסיעת העבודה ולסיעת העצמאות, ולכן הת

סיעה  לאיזו  השאלה  עוררה 
צריך להשתייך שנאן: לסיעת 
נכללו  )שברשימתה  העבודה 
או  בבחירות(  ושנאן  וילנאי 
)שאליה  העצמאות  לסיעת 
שפינה  בעת  וילנאי  השתייך 

את מקומו לשנאן(. 
עו"ד  טוען  היפה  במאמרו 
נחום, בצדק, שמדובר בסוגיה 
המחייבת  וחשובה  עקרונית 

־עיון מחודש, וכי נדרשת הס
־דרה של סוגיה זו לא רק בכנ

הסדר עיוור וניטרלי
ההסדר הקיים אמנם לוקה בחסר מבחינת הפרמטר של הסדרה מראש, אך 

ההסדר המוצע במאמרו של עו"ד נחום לוקה בחסר מבחינת הפרמטר של 

קביעת הסדר ניטרלי. יש לקבוע כי חבר כנסת שהחל לכהן לאחר שסיעתו 

התפלגה ישתייך לסיעה שבה כיהן חבר הכנסת המפנה את מקומו

איתי בר־סימן־טוב

סת אלא גם ברמה המוניציפלית. על כך אינני חולק. 
אינני חולק גם על ביקורתו של עו"ד נחום על ההסדר 
הקיים כיום בתקנון הכנסת, שלפיו ח"כ שהחל לכהן 
משתי  לאיזו  לבחור  יכול  התפלגה  שסיעתו  לאחר 

־הסיעות להשתייך. עם זאת אבקש לחלוק על ההס
דר שמציע עו"ד נחום במקום הסדר זה. במאמר קצר 
זה אבקש להתוות אמות מידה לחשיבה על הסדרת 
סוגיה זו, וכן אעמוד על הקושי הן בהסדר הקיים, הן 
חלופי  לבסוף אציע הסדר  נחום.  עו"ד  בהצעתו של 
השתייך  שאליה  לסיעה  ישתייך  הנכנס  הח"כ  שבו 
הח"כ שאותו הוא מחליף, בין שזו הסיעה המקורית 

ובין שזו הסיעה שהתפלגה ממנה. 
לשאלת השתייכותו הסיעתית של ח"כ שהחל לכהן 
לאחר שסיעתו התפלגה חשיבות פרקטית רבה. שאלה 
זו עשויה להשפיע לא רק על 

הסי שתי  של  היחסי  ־כוחן 
עות שהתפצלו, אלא במקרים 
בקואליציה  מהסיעות  שאחת 
על  גם  באופוזיציה,  והשנייה 
יחסי הכוחות בין הקואליציה 
אף  )ולעיתים  לאופוזיציה 
הקואליציה(.  יציבות  על 

משפי זו  שאלה  מזו,  ־יתרה 
האינטרסים  על  רק  לא  עה 
אלא  סיעה  כל  של  המיידים 
חשובים  אינטרסים  על  גם 

כיוון שלא ניתן לדעת 

אפריורית איזו מהסיעות 

תגשים בצורה הראויה יותר 

את עקרון הייצוגיות ואת 

רצון הבוחרים של הרשימה 

המקורית, אין הצדקה לקבוע 

כלל שיוצר מראש העדפה 

קבועה לסיעה המקורית

ד"ר איתי בר־סימן־טוב, 
 מרצה למשפט חוקתי

 ולדיני חקיקה,
הפקולטה למשפטים, 
אוניברסיטת בר־אילן
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כגון מימון המפלגות שבו  לקראת הבחירות הבאות, 
תזכה כל סיעה. לאור זאת, ונוכח התחרותיות והדם 
נקל  שהתפלגו,  סיעות  בין  ליחסים  שאופייניים  הרע 
ולפיתויים  לחץ  לאמצעי  מובנה  חשש  יש  כי  לראות 
מצד הסיעות ולאופורטוניזם מצד הח"כ הנכנס. לפיכך 
סוגיה זו מחייבת הסדרה מראש על ידי כלל שייקבע 
ככל האפשר תחת "מסך בערות", כלומר, כשעוד לא 
ידוע איזו סיעה עשויה להתפלג ומיהו הח"כ שעשוי 
לפרוש מהכנסת. הסדרה מראש תגדיל את הסיכויים 
שההחלטה לא תושפע מאינטרסים אישיים וסיעתיים 
צרים ומיידים, אלא משיקולים עקרוניים בדבר האיזון 
הראוי בין עקרון הייצוגיות וזכות הבוחרים שהצביעו 
לאותה רשימה; הזכויות של הסיעות השונות; וזכותו 
וקל  כן, על הכלל להיות ברור  של הח"כ הנכנס. כמו 
להפעלה באופן שישאיר מקום מינימלי לשיקול דעת 

־בהפעלתו. עוד אטען שהכלל שייקבע צריך להיות ני
טרלי, שלא יעניק מראש עדיפות לסיעה המקורית או 

לזו שהתפלגה ממנה. 
מבחינת הפרמטר של קביעת הסדר מראש, הכנסת 
עשתה צעד חשוב בכיוון הנכון כאשר הוסיפה בשנת 
מס־ אשר  הכנסת  לתקנון  10)א(  סעיף  את   2010

דיר את הסוגיה. לכן, כפי שמציין בצדק עו"ד נחום, 
בשלטון  מהמצב  בהרבה  טוב  בכנסת  הקיים  המצב 
ההסדר  זאת,  עם  הסדר.  כל  קיים  לא  שם  המקומי, 
הוא שככלל ההחלטה  10)א(  סעיף  הבסיסי שקובע 
לאיזו סיעה להשתייך תהיה נתונה לח"כ הנכנס )לצד 
השתייכותו  על  הכנסת  ועדת  תחליט  כיצד  כללים 
על  הודיע  לא  הנכנס  שהח"כ  במקרים  הסיעתית 

לה נכון  לא  לטעמי,  הנדרש(.  הזמן  בפרק  ־העדפתו 
שאיר את ההחלטה לח"כ הנכנס, הן בשל הנימוקים 

־שמניתי לעיל בזכות הסדרה מראש, הן משום שה
סדר זה נותן משקל יתר לזכותו של הח"כ הנכנס על 
לעיל.  שמניתי  האחרים  העקרוניים  השיקולים  פני 
התיקון שמציע עו"ד נחום - כי הח"כ המחליף יוכל 
לבחור לאיזו סיעה להשתייך רק כאשר הח"כ העוזב 
שייך לסיעה שהתפלגה )אך לא כאשר הח"כ העוזב 
- משפר במעט את המצב,  לסיעה המקורית(  שייך 
שכן הוא מצמצם את המצבים שבהם הבחירה תהיה 

נתונה לח"כ הנכנס, אך מדובר בפתרון חלקי בלבד. 
בעיה נוספת )שאליה עו"ד נחום איננו נדרש( היא 

נו רשימת  תחת  בתקנון  מופיע  הקיים  ההסדר  ־כי 
שאים אשר "טעונים את אישורה של ועדת הכנסת". 

הכוונה  כי  ממנה  שניכר  לשון  נוקט  אמנם  ההסדר 
פורמלי  יהיה  הכנסת  ועדת  של  שהאישור  הייתה 
בלבד, וכי לא תהיה לוועדת הכנסת סמכות להחליט 
לכללים  בניגוד  )או  הנכנס  הח"כ  של  לרצונו  בניגוד 
הקובעים את השתייכותו של הח"כ הנכנס במקרים 
בהם לא הודיע על רצונו כנדרש(. אולם בפועל, הדיון 
של ועדת הכנסת בעניין שנאן )המקרה הראשון שבו 
חלק  שלפחות  הוכיח  החדש(  ההסדר  את  הפעילו 

־מחברי הוועדה סברו, הן בטיעוניהם הן באופן הצב
עתם, שבהחלט יש להם שיקול דעת להחליט כראות 
מקרה  הח"כ.  של  הסיעתית  על השתייכותו  עיניהם 
זה מלמד שלא די בניסוח הקיים להגביל את שיקול 

הדעת של ועדת הכנסת. 
הפר מבחינת  בחסר  לוקה  אמנם  הקיים  ־ההסדר 

נחום  עו"ד  מטר של הסדרה מראש, אך הסדרו של 
הסדר  קביעת  של  הפרמטר  מבחינת  בחסר  לוקה 

הסי לטובת  מראש  הטיה  יוצרת  הצעתו  ־ניטרלי. 
עה המקורית, שכן לפיה כאשר אחד מחברי הסיעה 
המקורית עוזב את הכנסת מובטח לה שגם מחליפו 

־ישתייך אליה, וכאשר אחד מחברי הסיעה שהתפל
גה עוזב את הכנסת עלול כיסאו לעבור לידי הסיעה 
המתחרה, על פי בחירתו של הח"כ הנכנס. לטענתי, 
אי אפשר לקבוע אפריורית שהסיעה המקורית תהיה 

המייצגת האות ברוב המקרים(  )או אפילו  ־בהכרח 
בבחירות  שרצה  המקורית  הרשימה  של  יותר  נטית 
ושל רצון בוחריה. קיימות התפלגויות שונות, חלקן 
אידאולוגיות,  יותר  וחלקן  כיסאולוגיות  יותר  אולי 
אי  כיסאולוגי,  או  אידאולוגי  הוא  שהמניע  בין  אך 

קרו תהיה  מהסיעות  איזו  מראש  להעריך  ־אפשר 
הרשי רצה  בסיסה  שעל  לאידאולוגיה  יותר  ־בה 

על  להעלות  אפשר  בהחלט  לכנסת.  המקורית  מה 
פו המתפלגת  הסיעה  דווקא  שבהם  מקרים  ־הדעת 

עלת בכנסת באופן המשקף יותר את המצע המקורי 
למשל  דמיינו  לכנסת.  הרשימה  נבחרה  בסיסו  שעל 
שיו"ר סיעת אופוזיציה מחליטה להצטרף לממשלה, 
והיא  הממשלה  למדיניות  מאוד  מנוגד  שמצעה  אף 
תצטרף  שלא  מפורשת  בהבטחה  בבחירות  רצה 
סיעתה  מחברי  חלק  מחליטים  בתגובה  לקואליציה. 

־להתפלג ולהישאר באופוזיציה, כי הם סבורים שמ
ובאידאולוגיה של המפלגה.  בבוחרים  בבגידה  דובר 
בניגוד  פועל  הממשלה  ראש  שבו  מצב  דמיינו  או 

פו ובתגובה  בבחירות,  ולהבטחות  המפלגה  ־למצע 
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רשים מהסיעה חלק מחבריה. 
המצע,  בחלקן   - רבות  רשימות  יש  מזו,  יתרה 

שע המרכזי  הבסיס  הם  וההבטחות  ־האידאולוגיה 
חשיבות  יש  באחרות  הרשימה;  ונבחרת  רצה  ליו 
של  זהותו  ובאחרות  הרשימה;  להרכב  יותר  גדולה 
ראש הרשימה היא המרכיב הדומיננטי ביותר. חשבו 
למשל על סיעות שבהן ראש הרשימה הוא למעשה 
הרשימה; הוא שמרכיב את רשימת המועמדים במו 
המועמדים  להחלטת  המרכזית  הסיבה  הוא  ידיו; 
המרכזית  הסיבה  הוא  ובעיקר,  לרשימתו;  להצטרף 
של  שיו"ר  במקרים  בה.  לבחור  הבוחרים  להחלטת 

אח וסוחף  מסיעתו  להתפלג  בוחר  כזאת  ־רשימה 
שהסיעה  לומר  נכון  האם  הסיעה,  מחברי  רבים  ריו 
יותר  האותנטית  המייצגת  בהכרח  היא  המקורית 
כיוון  לפיכך,  לכנסת?  של הרשימה המקורית שרצה 
שאי אפשר לדעת אפריורית איזו מהסיעות תגשים 
בצורה הראויה יותר את עקרון הייצוגיות ואת רצון 

־הבוחרים של הרשימה המקורית, אינני סבור שמוצ
דק לקבוע כלל שיוצר מראש העדפה קבועה לסיעה 

המקורית. 
גם מהפרספקטיבה של זכויות הסיעות אינני רואה 
שראינו  כפי  המקורית.  הסיעה  את  להעדיף  הצדקה 

מכל לנבוע  חייבת  לא  התפלגות  לעיל,  ־בדוגמאות 
נתריזם או מכיסאולוגיה; היא בהחלט יכולה לנבוע 
ממניע אידאולוגי אמיתי. כמו כן, אף אם המניעים 
להתפלגות לא היו טהורים לגמרי, לא ברור שדווקא 
הסיעה המקורית היא האידאולוגית יותר. יתרה מזו, 
התפלגות סיעות הוכרה כאופציה לגיטימית הן בחוק 
נוספים  ובחיקוקים  הכנסת  בחוק  הן  הכנסת,  יסוד: 

־העוסקים במפלגות, והן בפסיקת בית המשפט הע
־ליון. הכוונה הברורה מההסדרים החקיקתיים הנוג
־עים להתפלגות היא שכל עוד התקיימו התנאים לה

גדרתה של פרישת חברי כנסת מסיעה כ"התפלגות", 
זכאית הסיעה שהתפלגה לאותן זכויות שלהן זכאית 
שוות  סיעה  היא  סיעה שהתפלגה  סיעה אחרת.  כל 

־זכויות לכל דבר ועניין. לפיכך אינני רואה סיבה לה
עניש את הסיעה המתפלגת או לפגוע בזכויותיה.

לבסוף, גם מהפרספקטיבה של הח"כ הנכנס לא ברור 
מדוע יש להעניק את הפררוגטיבה לבחור לאיזו סיעה 
שהתפלגה,  מהסיעה  ח"כ  של  למחליפו  רק  להשתייך 
ולשלול את זכות הבחירה ממחליפו של ח"כ מהסיעה 
המקורית. בהנחה שלח"כ הנכנס עומדת זכות לבחור 

־להשתייך לסיעה שעימה הוא מזדהה יותר, נראה שז
כות זו עשויה להיפגע במידה שווה בין שכופים עליו 
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ממש  של  מהפכה  חלה  בישראל  העבודה  בדיני 
בשנים האחרונות. הבנת משמעותה של מהפכה 
העוסק  לכל  חיונית  היא  ובפסיקה  בחקיקה  זו 
במשפט העבודה ונדרש ליתן פתרונות משפטיים 
למצבים מורכבים המופיעים כיום כדבר שבשגרה 
החדשה  הרביעית  המהדורה  העבודה.  בעולם 
בהקדמתו  הפותחת  הספר,  של  והמעודכנת 
העליון,  המשפט  בית  שופט  של  המרתקת 
רובינשטיין, באה ליתן מענה קל, פשוט  אליקים 
ומוסמך, למגוון בעיות המתעוררות לקראת סיום 
של  מקום  לו  קנה  שכבר  הספר,  העבודה.  יחסי 
המשפט  ובית  לעבודה  הדין  בתי  בפסיקת  כבוד 
להתמודד  כיצד  צעד  אחרי  צעד  מלמד  העליון, 
בדיני  שחלו  הדרמטיים  והשינויים  התמורות  עם 
 26 לאורך  האחרונות.  השנים  במרוצת  העבודה 
ההלכה  את  הקורא  לפני  הספר  פורס  פרקים 
המצויה והעדכנית בנושא של סיום יחסי עבודה על 
כל היבטיו: עילות ההתפטרות, עילות הפיטורים,  
חילופי  פיטורים,  מניעת  שימוע,  פיטורים,  הליכי 
פיצויים הקשורים  ציבור,  מעבידים, פיטורי עובד 
המוקדמת,   ההודעה  חובת  העבודה,  יחסי  בסיום 
כדין,  שלא  פיטורים  על  פיצוי  פיטורים,  פיצויי 
כספים הצבורים בקופות פיצויים ופנסיה, פיצויים 
ופיצויי  השונים  התשלומים  מועדי  מוגדלים, 
והזכויות  האפשרויות  את  מסביר  הספר  הלנתם. 
השונות העומדות לפני הצדדים ליחסי העבודה. 
בפשטות  מוליך  אשר  במינו,  יחיד  בספר  מדובר 
התוצאה  לקראת  בו  המשתמש  את  ובבהירות 
עם  בהתמודדות  הנכונה  והניהולית  המשפטית 

מצבים של פיטורים והתפטרות.
ד"ר יצחק לובוצקי הוא שופט בית הדין לעבודה 
בפקולטה  החוץ(  )מן  ומרצה  יפו  בתל-אביב 
של  עסקים  למינהל  הספר  ובבית  למשפטים 

אוניברסיטת בר-אילן.
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להשתייך לסיעה המקורית ובין שכופים עליו להשתייך 
לסיעה שהתפלגה. כאמור, אי אפשר לקבוע אפריורית 

־איזו מהסיעות תהיה קרובה יותר מבחינת דרכה והר
כב אנשיה לרשימה שעימה הזדהה הח"כ הנכנס בעת 

־שהצטרף לרשימת המועמדים של המפלגה לפני הב
חירות. למשל, כאשר חבר הכנסת שנאן נכנס לכנסת 
הוא  וילנאי  של  במקומו  העצמאות  סיעת  במסגרת 

־הצהיר כי איננו רואה הבדל מהותי בין העצמאות לע
בודה. לעומת זאת, חבר הכנסת יורם מרציאנו - הבא 
בתור ברשימת העבודה בבחירות לכנסת ה־18, אשר 
נכנס לכנסת במסגרת סיעת העבודה במקומו של עמיר 
פרץ בשלהי הכנסת ה־18 - חש הזדהות כה מעטה עם 
סיעת העבודה בראשות חברת הכנסת יחימוביץ', עד 

הס להבעת  בכנסת  השבעתו  נאום  את  הקדיש  ־כי 
תייגות מסיעה זו ולקריאה להצביע לנתניהו. 

כי  סבור  אינני  לסיכום, 
־אפשר לקבוע אפריורית שה

סיעה המקורית היא המייצגת 
הרשי של  יותר  ־האותנטית 

לכן  בבחירות.  המקורית  מה 
עקרון  של  מהפרספקטיבה 
הבוחרים  וזכויות  הייצוגיות 
אי אפשר להעדיף אפריורית 
כן,  כמו  הסיעות.  אחת  את 
זכויות  של  מהפרספקטיבה 

הנכ הכנסת  וחברי  ־הסיעות 
־נסים אין הצדקה עניינית לי

צור העדפה לסיעה המקורית. 
־לפיכך עדיף לקבוע כלל ניט

שלכל  ההנחה  שבבסיסו  רלי, 
בכנסת  היחסי  כוחה  על  לשמור  שווה  זכות  סיעה 

במקרה שאחד מחבריה מתפטר מהכנסת. 
־אשר על כן אני מציע שבמקום ההסדר הקיים ייק
־בע שח"כ שהחל לכהן לאחר שסיעתו התפלגה יש

תייך לסיעה שבה כיהן הח"כ שמפנה לו את מקומו. 
ושל  עומד בפרמטרים של הסדרה מראש  זה  הסדר 
ליישום  וקל  ברור  פתרון  מספק  אף  הוא  ניטרליות. 
מאזן  הוא  בהפעלתו.  דעת  שיקול  משאיר  אינו  כי 
כראוי בין האינטרסים של שתי הסיעות ומגשים את 

של להתפלגות,  הנוגעת  בחקיקה  הקיימת  ־הגישה 
פיה התפלגות היא אקט לגיטימי, וסיעה שהתפלגה 
היא סיעה לכל דבר ועניין. אפשר גם לטעון כי הסדר 

שקובע את השתייכותו הסיעתית של הח"כ הנכנס 
על בסיס השתייכותו הסיעתית של הח"כ שפינה את 
מקומו מגשימה את קביעתו של סעיף 43 לחוק יסוד: 
הח"כ  של  במקומו"  "יבוא  הנכנס  הח"כ  כי  הכנסת, 

־אשר נתפנתה משרתו. לבסוף, הסדר זה מספק פת
רון מלא לקושי שעליו הצביע עו"ד נחום ומונע את 

המצבים שמבקש עו"ד נחום למנוע. 
אפשר לטעון כי הקושי היחיד בהסדר המוצע הוא 
הנכנס,  הח"כ  של  לזכותו  משקל  די  מעניק  שאיננו 

־שלא ראוי לכפות עליו להשתייך לסיעה שאיננו מז
הסדר  להוסיף  הוא  לכך  אפשרי  פתרון  איתה.  דהה 

־שלפיו בעת ההתפלגות יידרשו כל המועמדים שנכ
ללו ברשימת המפלגה בבחירות להודיע על בחירתם 
בין הסיעה המקורית לזו שהתפלגה. בדיוק כמו חברי 
הכנסת שנכנסו לכנסת כך גם החברים הבאים בתור 
בין  לבחור  יצטרכו  ברשימה 
הפילוג.  במועד  כבר  הסיעות 
המועמדים  רשימת  כלומר, 
המקורית תתפלג אף היא בין 

־הסיעות, כך שלכל אחת מה
־סיעות תהיה רשימה של מו

עמדים של חברי כנסת בכוח, 
למקרה שאחד מחברי הכנסת 
מקומו.  את  יפנה  המכהנים 
אם  בעיניי  ספק  מקום,  מכל 

צרי הנכנס  הח"כ  של  ־זכותו 
כה לגבור על זכויות הסיעות 

השיקו יתר  ועל  ־והבוחרים 
הבחירה  השארת  כנגד  לים 
זה  לעניין  הנכנס.  בידי הח"כ 
אין לי אלא לצטט את דבריו של חבר הכנסת שנאן 

הש בדבר  הכנסת  בוועדת  שהתקיים  בדיון  ־עצמו 
המוסרית  הזכות  את  לי  "אין  הסיעתית:  תייכותו 

־לבטל מנדט של סיעת העצמאות לטובת סיעת הע
־בודה... לכן החלטתי לא לגעת בפיצול שקרה... ומא
־חר וחבר הכנסת מתן וילנאי היה חבר בסיעת העצ

מאות, החלטתי ללכת למקום שהוא היה בו". כך חבר 
הכנסת שנאן, אשר זכה להדגים הן את הסיטואציה 
הרגילה של החלפת ח"כ מתפטר, הן את הסיטואציה 

־המורכבת של החלפת ח"כ מתפטר שסיעתו התפצ
־לה, יזכה גם להדגים בדבריו את ההסדר הראוי לסי
  .טואציה מורכבת זו

אפשר לטעון כי לא ראוי 

לכפות על חבר כנסת 

להשתייך לסיעה שאיננו 

מזדהה איתה. פתרון אפשרי 

הוא להוסיף הסדר שלפיו 

בעת ההתפלגות יידרשו כל 

המועמדים שנכללו ברשימת 

המפלגה בבחירות להודיע 

על בחירתם בין הסיעה 

המקורית לזו שהתפלגה
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