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 המשטר הפרלמנטרי והפוליטי בארץ השתנה אבל גם החברה השתנתה. עם
 הקמת המדינה היה הציבור ממושמע והמפלגות ריכוזיות. בינתיים עברנו תהלין

 שיצר מצב הפון ־ הציבור לא ממושמע והמפלגות לא ריכוזיות. זהו אחד
 התהליכים המצדיקים שימוש במשאל עם כמכשיר דמוקרטי בישראל להכרעה

 במקרה של הסכמי שלום ובכלל

 האם משאל עם צריך לחייב רוב מיוחד או לקבוע סף
 מינימום של מצביעים במשאל!

 הנושא המרכזי ששנוי במחלוקת הוא שאלת הסף. האם צריך
 להיות מינימום של מצביעי ״הן״ במשאל. אני מתנגד לקביעת
 סף. ראשית, משום שזהו הכלל שנקבע בחוק שקיבלה הכנסת.
 בחוק זה נקבע שמשאל העם יתקבל ברוב הקולות הכשרים של
 מי שישתתף במשאל. כלומר, לא נקבע סף או רוב מיוחד. בחוק
 זה תמך גם הליכוד והכנסת קיבלה אותו ברוב גדול. הרוב נוצר

 אך ורק בשל חוסר הוראה בעניין הסף.
 שנית, קביעת סף תתפרש תמיד כמכוונת להפלות את הערבים
 ולא להביא אותם במניין הקולות. לכן, למרות שיש תקדימים
 במדינות אחרות בהם נדרש סף ורוב מיוחד, בנסיבות הקונקרטיות
 הקיימות בישראל, אני אתנגד לכך. יחד עם זאת, אאפשר לליכוד
 להביא את גרסתו ולהצביע עליה במליאה בהליך של הסתייגות

 לנוסח החוק.
 האם ייקבעו כללי תעמולה למשאל עם? ואם בן - מי

 יממן את התעמולה במשאל העם!
 אחת השאלות הקשות היא מי יממן את מסע התעמולה שיקדם
 למשאל עם. אם לא יהיה מימון ציבורי, ייעשה הדבר על ידי שנור
 בחו״ל ועל ידי עמותות פרטיות. אני מתנגד לכך. לכן אציע
 שיינתן זמן בשידורי רדיו וטלוויזיה למפלגות שיש להן נציגים
 בכנסת לקיום התעמולה ובנוסף לכך אציע שתהיה תוספת מימון
 מינימלית למפלגות המיוצגות בכנסת. הדבר ייכלל בחוק עצמו.
 לדעתי המימון צריך להיות במתכונת הקבועה בחוק מימון מפלגות.
 משאל עם דומה לבחירות משום חשיבות הנושא, וההשלכות

 הפוליטיות שלו.
 מה צריכה להיות השאלה שתוצג במשאל! ומי ינסח

 אותה!
 אני תומך בעמדתו של שר המשפטים שלפיה תוצג שאלת ״כן״

 באילו נושאים צריך לעסוק משאל עם! האם המכשיר
 של משאל עם צריך להיות מוגבל להסכמי שלום או שיש
 לקבוע חוק מסגרת ולאפשר משאל עם בנושאים רחבים

 יותר!
 בעניין זה יש חילוקי דעות. יש שתי עמדות: האחת של שר
 המשפטים האומר שמשאל עם זה רק לגבי הסכם שלום והאחרת,
 עמדתו של יו״ר הכנסת ולפיה צריך להיות חוק מסגרת למשאלי
 עם בשלושה נושאים: הסכמי שלום, אישור חוקים ואישור חוקה.
 טרם גיבשתי עמדה סופית בעניין אבל אינני שולל משאל עם
 כמכשיר דמוקרטי. אתן דוגמה: נושא חופש דת ונושא הנהגת
 נישואים אזרחיים לא ישתנה בכנסת בדרך הרגילה. רק במשאל
 עם אפשר להגיע להכרעה בעניין זה. הטעם לכך פשוט - במשאל
 עם הציבור מכריע ולא עמדותיהם או איומיהם של שותפים
 קואליציוניים. לכן אינני פוסל רעיון של שימוש במשאל עם

 בנושאים המצויים במחלוקת ציבורית.
 בעניין הסכמי שלום שבהם יש ויתור על שטחים בריבונות
 ישראלית, עלינו לפעול על פי חוק שקיבלה הכנסת הקודמת1.
 חוק זה דורש לקיים משאל עם בעניינים אלה ועל כך יש הסכמה

 רחבה בכנסת.
 איזו גישה תתקבל לדעתן!

 אני מתכוון לקיים דיון מזורז ולהביא להכרעה מהירה את
 חוק־יסוד: משאל עם. יכול להיות שנביא חוק בשתי גרסאות
 למליאה: בגרסה הכוללת רק נושאים של הסכמי שלום ובהם
 ויתור על שטחים ובגרסה שנייה, של חוק מסגרת המאפשר משאל

 עם גם בנושאים נוספים ־ והכנסת תחליט,

 1 1 חוק סדרי השלטון והמשפט (ביטול החלת המשפט, השיפוט והמינהל),
 תשנ״ט-1999 (להלן: ״החוק״).

 במשאל עם הציבור מכריע ולא
 עמדותיהם או איומיהם של
 שותפים קואליציוניים. לכן

 אינני פוסל רעיון של שימוש
 במשאל עם בנושאים המצויים

 במחלוקת ציבורית

 הנושא המרכזי ששנוי
 במחלוקת הוא שאלת הסף...

 קביעת סף תתפרש תמיד
 כמכוונת להפלות את הערבים

 ולא להביא אותם במניין
 הקולות

 4 ^ בית הספר למשפטים
 !•5 המסלול האקדמי של המכללה למינהל



 הש*טוז הישירה מחגלחת י1תר

 1מא0שרמ מנר*וה *שירה

 נשאלות הקשויו, בלי לכרוך

 אותן גשיקוליס קואליציוניים

 אחדי© הקיימים בשיטה

 ח״צוג׳ית היחסית

 פרופ׳ אמנון רובינשטיין

 או ״לא״ להסכם שלום העומד למשאל

 וההסכם יוצג במלואו לציבור.

 כיצד צייד לחוקק ארג החוק - כחוק
 רגיל או כחוק־יסודז

ע שהדבר צריך ב ו  סעיף 4 לחוק ק

ל כלל זה  להיעשות בחוק־יסוד. אשמור ע

 למרות שלדעתי היה אפשר לקבוע זאת

 כחוק רגיל.

 האם ביצירת אפשרות למשאל עם
 אין שמוי נוסף של שיטת הממשל
 בישראל, אחרי השינוי של חוק
 הבחירה הישירה, באופן ששיטת
 הממשל הופכת לפחות ייצוגית ויותר
 ישירה! ואם כן - האם כיוון זה רצוי!

 המשטר הפרלמנטרי והפוליטי בארץ

 השתנה אבל גם החברה השתנתה. עם

ע מ ש ו מ ר מ ו ב י  הקמת המדינה היה צ

 ומפלגות ריכוזיות. בינתיים עברנו תהליך

 שיצר מצב הפוך ־ ציבור לא ממושמע

 ומפלגות לא ריכוזיות. זהו שינוי ותהליך

 חיובי בעיקרו. ריכוז כל הכוח הפוליטי

 בידי רוב פרלמנטרי המורכב ממפלגות

ל תקופה  ריכוזיות הוא סימן היכר ש

, ובעיקר אירופה,  קודמת. העולם כולו

 הולך בכיוון של ביזור סמכויות. תוצאות

 המהפך המשטרי הזה אינן רעות. בעשרים

 השנים האחרונות, עם ירידת כוחן של

 המפלגות, צמחה כלכלה איתנה וחזקה

 יותר, מאשר הכלכלה הריכוזית של שנות

 החמישים, השישים והשבעים.

 השיטה הישירה נכונה במיוחד בתנאים

 המיוחדים בהם אנו נתונים. הציבור חצוי

 בשאלות גורליות של שלום וביטחון, דת

 ומדינה ובנושאים נוספים. השיטה הישירה

 מוצלחת יותר ומאפשרת הכרעה ישירה

ך אותן ו ר כ ת הקשות, בלי ל ו ל א ש  ב

 בשיקולים קואליציוניים אחרים הקיימים בשיטה הייצוגית היחסית,

 אשר לפעמים אינם רלבנטיים להכרעה בשאלה הספציפית.

 מהי עלותו של משאל עם!

140 מיליון  לפי הערכת משרד המשפטים העלות הישירה היא כ־

 ש״ח למשאל אחד. לכך יש להוסיף את העלות של מימון המפלגות.

 משאל עם ־ הצעת משרד המשפטים

 שנקבע לשאלת המשאל מחייב את
 פרסומם של ההסכם או האמנה -
 וכן החלטת הממשלה והחלטת
 הכנסת המאשרות אותם ־ ברשומות
 ולציבור בדרך שיורה יו״ר ועדת
 הבחירות המרכזית לכנסת (שהוא
 שופט של בית המשפט העליון) לפחות
 עשרים ואחד ימים לפני מועד משאל
 העם. הבוחר במשאל העם יצביע ״כף׳
 לאישור החלטת הממשלה כמות
 שהיא, או ״לאי/ שמשמעו התנגדות

 למתן תוקף.

 בהצעת החוק לא נקבע רוב מיוחד
 או סף מינימום של מצביעי ״כן״.
ם יאושר אם רוב של כ ס ה  ה
 המצביעים במשאל יצביעו ״כן״.
 בהצעת החוק לא נכללו הוראות
 בקשר לתעמולה ומימון תעמולת

 משאל העם.
 דייר רענן הר-זהב

 מהאמור בחוק האמור שהתקבל
 בכנסת הקודמת. משרד המשפטים
 מציע לקיים משאל עם בשני מקרים:
 במקרה של ויתור על שטח שבריבונות
 מדינת ישראל ובמקרה של אישור
 אמנה או הסכם הקובעים או משנים
נה ובמידה  את גבולות המדי
 והממשלה תקבע, כי תוקף החלטתה
 מותנה באישורה במשאל עם. המקרה
 הראשון מיועד לכסות הסכם שלום
 אפשרי עם סוריה. המקרה השני
 מיועד לאפשר משאל עם לגבי הסדר

 הקבע עם הפלשתינאים.
 הצעת משרד המשפטים אינה כוללת
 אפשרות לעריכת משאל עם במקרים

 אחרים.

 על פי הצעת משרד המשפטים הזכות
 להשתתף במשאל עם תינתן לכל מי
 שהיו זכאים לבחור בבחירות לכנסת,
 אילו נערכו באותו יום. המנגנון

 החובה לקיים בישראל משאל עם
 נקבעה כבר בכנסת הקודמת, בתקופת
 ממשלת נתניהו. ב-25 בינואר 1999
 התקבל בכנסת חוק סדרי השלטון
 והמשפט (ביטול החלת המשפט,
 השיפוט והמינהל), תשנ״ט-1999.
 בחוק זה נקבע, כי ויתור על שטח
 שבריבונות מדינת ישראל - דהיינו
 שטח שחלים בו המשפט, השיפוט
 והמינהל של מדינת ישראל - טעון
 הליך אישור בן שלושה שלבים:
 החלטת ממשלה, אישור של הכנסת
 בהחלטה שתקבל ברוב חבריה ואישור
 במשאל עם, שיתקבל ברוב הקולות

 הכשרים של המשתתפים במשאל.
 במהלך מערכת הבחירות לכנסת
 הנוכחית התחייב מר אהוד ברק,
 שהסדר הקבע עם הפלשתינאים יובא

 גם הוא למשאל עם.
 הצעת משרד המשפטים רחבה יותר


