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 תקציר

לפיו , יסוד משק המדינה )להלן "התיקון"( חוקתיקון לבכנסת  ממשלת ישראלהעבירה  2002 ביולי

הצעות חוק שלא הונחו על שולחן הכנסת  דהיינו – חקיקה פרטית תקציבית יחולו הגבלות על

הצעת חוק תנאי לאישור  ,התיקוןבהוצאה תקציבית. על פי ביצוען כרוך משלה, ואשר ביוזמת המ

 50 פחותכל התמיכה של להינו  יליוני שקליםפרטית שעלותה התקציבית גבוהה מחמישה מ

 ממשלה. הסכמת  קבלתח"כים בכל אחת משלוש הקריאות בכנסת, או 

ממצאי המחקר . רטית התקציביתעל מאפייני החקיקה הפ התיקון השפעות נבחנובמחקר זה 

במספר החוקים חל צמצום משמעותי תיקון בעקבות הההגבלה אפקטיבית, כך ש מעלים כי

 תהליכי החקיקהותוכן החוקים הח"כים הגיבו לתיקון תוך התאמת  ,התקציבית. בנוסף םבעלותו

 בשלושה מישורים בולטים:

בטא ניסיון של המחוקקים לקדם את גידול במספר החוקים הפרטיים ללא עלות. גידול זה מ א.

 סדר יומם באמצעים של רגולציה, שאינה כרוכה בשינויים תקציביים. 

עלייה בשיעור החוקים, שעלותם נמוכה מחמישה מיליוני שקלים, אגב הגדלת עלות החוק עד  ב.

 לתקרת ההוצאה המקסימלית המותרת.

. מגישי הצעות החוק הקבות ההגבלדפוס חדש שנוצר בע –חוקים "פרטיים" בהסכמת הממשלה  ג.

 את הצעותיהם לדרישות הממשלה, שבעקבות כך נתנה את הסכמתה לחוק. אפיק זההתאימו 

שעלותם גבוהה מחמישה מיליוני  תופס את החלק הארי של החוקים הפרטיים שנתקבלו בכנסת

 .העלות התקציבית של כלל החקיקה הפרטית , וכן את הנתח הגדול ביותר מסךשקלים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תודות

על  ,ד"ר מומי דהן ,למנחהאנשים שסייעו לי בכתיבת המאמר. ראשית  כמהברצוני להודות ל

ובמיוחד לאליעזר שוורץ על שיתוף הפעולה מחקר ומידע של הכנסת ל רכזלמריה. ההנחיה הפו

והעזרה במסירת המידע. לסער גרשון ולרמי לבני על העזרה בעריכה ובסטטיסטיקה. לעודד כהן 

בזכותה רק וש ,לאורך כל הדרך ופרגנהשתמכה  ,העצות והעידוד. ובמיוחד לנגה ,ל ההדרכהע

 סיום.  לכללהגעתי 
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 מבוא

בעקבות העלייה המסיבית בהיקפי החקיקה הפרטית ובמשמעויות התקציביות שלה ועל רקע 

ת גוברות לרסן את המשבר הכלכלי שהתחולל בישראל בתחילת שנות האלפיים, נשמעו קריאו

שרון להעביר חוק מרחיק  ניסתה ממשלתו של אריאל 2001 החקיקה הפרטית בכנסת. בסוף שנת

כל הצעת חוק פרטית שיש לה עלות תקציבית כלשהי, באמצעות התנייתה שביקש להגביל לכת, 

חברי כנסת בשלוש הקריאות הנדרשות. הצעת חוק זו לא  61 בהסכמת הממשלה או בתמיכה של

. ההצעה 2002 בלה, אולם היא סללה את הדרך לחוק חדש ומרוכך שיזמה הממשלה ביוליהתק

החדשה קבעה, כי כל חוק שיש לו משמעות תקציבית, אם בהגדלת ההוצאה הציבורית ואם 

בהקטנת הכנסות המדינה, ועלות זו גבוהה מחמישה מיליוני שקלים )להלן: "חקיקה תקציבית"(, 

נסת בכל שלוש הקריאות או להסכמת הממשלה. חוקים אשר זוכים חברי כ 50 נדרש לתמיכה של

חברי כנסת.  50 להסכמת הממשלה לא ייחשבו לחוקים תקציביים, ואינם מחייבים תמיכה של

 חוק זה נקבע כהוראת שעה למשך שנה, וכעבור שנה נחקק בתור חוק מן המניין.

להיקף  נושא זה, בכל הנוגעמטרת המחקר היא לבחון את השפעת המגבלה שהוטלה על הכנסת ב

והחקיקה הפרטית התקציבית בפרט. בנוסף, ביקשנו להבין כיצד  ואופי החקיקה הפרטית בכלל

 הגיבו חברי הכנסת להגבלה, ובאיזו אופן שינו והתאימו את דפוסי החקיקה שלהם.

 סקירת ספרות

נת ישראל. אין בנמצא כיום מחקר, הבוחן את השפעות ההגבלה על החקיקה התקציבית במדי

את סוגי  ועבודה ז המחקר להלן הנו הראשון בנושא זה. לפיכך, נסקור בפרק התיאורטי של

ההגבלות על חקיקה פרטית הקיימים בעולם, בצד ניתוחים שונים של תפקידה ומשמעויותיה של 

  חקיקה פרטית בכלל.

ת למשטר התמקדנו בעיקר בספרות העוסקת במדינות, שבהן המשטר הפרלמנטרי קרוב יחסי

בישראל. הנחנו למשל, שאין טעם להשוות בין הליך החקיקה הפרטית בארצות הברית לבין הליך 

 החקיקה הפרטית בישראל לאור ההבדלים בשיטות המשטר.

כי במרבית מדינות אירופה המערבית נהוגות הגבלות מסוגים , ( מצאMattson, 1995) מאטסון

מאטסון לחמישה סוגים: הגבלות מספריות, הגבלות  שונים על חקיקה פרטית. את ההגבלות חילק

 תוכניות והגבלה באמצעות "קבירה" בוועדות.הגבלות  בזמן, הגבלות טכניות,

הגבלות מספריות הנן הגבלות, המחייבות מספר מינימלי של חברי פרלמנט על מנת להגיש הצעת 

חברי הפרלמנט רשאים חמישה אחוזים משיעור השווה לחוק. בגרמניה לדוגמה, רק מפלגות או 

הצעת חוק פרטית. באוסטריה נדרשת תמיכה של חמישה חברי פרלמנט. הגבלות מספריות  להגיש

 שונות קיימות גם באיטליה, בספרד ובבלגיה. 

זמן מוגבל ביותר לשם העלאת חקיקה פרטית בפני של זמן הן הגבלות המקצות טווח  הגבלות

להעלות הצעות חוק פרטיות אך ורק בעת דיוני מליאת הפרלמנט. בשוודיה ובפינלנד ניתן 

הפרלמנט בתקציב, הווי אומר במשך כשבועיים בשנה. בבריטניה דנים בהצעות חוק פרטיות 

בעשרה ימי שישי מוגדרים בלבד, וביוון מותר להצעת חוק פרטית להידון רק פעם בחודש. הגבלות 
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ות פרוצדור, הלטענת מאטסוןבמתכונת דומה ניתן למצוא גם באירלנד, באיטליה ובצרפת. 

חקיקה מסוג זה,  ת מאודופרק זמן מוגבל לחקיקה הפרטית מצמצמ ותהמעניק השונות

 לשלוט למעשה בחקיקה בפרלמנט.  ותת לממשלוומאפשר

הגבלות הקובעות דרישות טכניות, מציבות בפני מגישי ההצעה רף דרישות גבוה ביותר, המחייב 

להיות מוכנה וערוכה כמו הפרטית בדנמרק על הצעת החוק  השקעת זמן רב וידע מקצועי נרחב.

 גם בצרפת, בפינלנד באיסלנד ובפורטוגל.  חוק רגיל, לאחר שכבר עבר בוועדות. הגבלות דומות יש

הגבלות תוכניות מאפשרות להגיש הצעות חוק רק בנושאים ספציפיים, שהוגדרו מראש. מרבית 

טית תקציבית, אולם אופן ההגבלה משתנה ממדינה ההגבלות התוכניות הן הגבלות על חקיקה פר

. ביוון , וכך גם בצרפתלמדינה. באיטליה אסור להגיש הצעות חוק בעלות משמעות תקציבית

ובספרד על חוקים תקציביים לקבל את אישור הממשלה לפני העלאתם להצבעה בפרלמנט. 

לויות החוק המוצע, באירלנד ובבריטניה נדרשת החלטת ממשלה על הקצאת משאבים בהתאם לע

 יוכל לעלות.פרטי בעל עלות תקציבית  כדי שחוק

ההגבלה האחרונה שמנה מאטסון היא "קבירה" בוועדות, כלומר הימנעות מדיון בהצעת החוק 

מקורה של הגבלה זו אינו בתקנות או  בוועדה הרלוונטית בפרלמנט. בניגוד להגבלות הקודמות,

בפוליטיקה המקומית. תופעה זו נפוצה באוסטריה,  . מקור ההגבלה הוא מנהג רווחבנהלים

דנמרק, בפינלנד, באיסלנד, בלוקסמבורג ובפורטוגל. ברוב מדינות אירופה המערבית ב בבלגיה,

 מופעלות גם יחד, בווריאציות שונות, שתיים או שלוש הגבלות מהסוגים שהוזכרו לעיל.

 ,BARTOLE) מדינות באירופה 47-מאמר, שערך סקירה השוואתית של החקיקה הפרטית ב על פי

NUSSBERGER, MAUGUIN HELGESON, 2008 במרבית המדינות נהוגות הגבלות על חקיקה ,)

על החקיקה  פרטית, אשר כרוכה בהגדלת ההוצאה או בהקטנת ההכנסה, הגבלות שאינן מוטלות

 הממשלתית. 

היקף החקיקה הפרטית  ,קיקה הפרטית בניו זילנד. לטענתו( בחן את החSpindler,2009ספינדלר )

בין נמוך, מכיוון שישנן כמה וכמה הגבלות המונעות מחברי הפרלמנט להציע חוקים פרטיים. 

הצעות חוק פרטיות בלבד שיוצגו  ובחירה בארבע עריכת הגרלה בין הצעות החוק: ההגבלות

צועית גבלות על זמן הדיון בפרלמנט בהצעות חוק פרטיות והענקת תמיכה מקמלקריאה ראשונה, 

פחותה לחוקים פרטיים לעומת זו המוענקת להליך החקיקה הממשלתי. כמו כן, ניצבים בפני 

 החוקים הפרטיים קשיים גם מחוץ לפרלמנט, כמו גיבוי תקשורתי נמוך.

גודל  כי מאפיינים המייחדים את החקיקה הפרטית. מאפיין ראשון הוא,כמה מאטסון מנה  

קיקה הפרטית. בפרלמנטים שבהם מספר מועט יחסית של הפרלמנט עומד ביחס הפוך לכמות הח

החקיקה  חברים יהיו באופן יחסי יותר הצעות חוק מאשר בפרלמנטים מרובי חברים. שנית,

הפרטית בדרך כלל אינה משמעותית במפת החקיקה הכללית, הן מבחינת מספר החוקים שאושרו 

הפרטיות נוטות להיות פשוטות והן מבחינת מידת השפעתם על החברה. שלישית, הצעות החוק 

ולכלול פחות מרכיבים מהצעות חוק ממשלתיות. רביעית, ככל שהמחוקק חבר במפלגה 

 אופוזיציונית יותר, כך יגדל מספר הצעות החוק הפרטיות שלו.
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לשרת את האינטרסים של חברי  הבאמאטסון אינו רואה בחקיקה הפרטית אמצעי פופוליסטי, 

המרכזי בחקיקה הוא קודם כל הנושא הנחקק ורק לאחריו יחסי הפרלמנט. לטענתו, המניע 

הציבור של המחוקק. ספינדלר מחזק עמדה זו, ומציין כי חוקים חברתיים חשובים רבים בניו 

זילנד נחקקו בחקיקה פרטית. שיפוטו של ספינדלר ביחס להגבלות מורכב: מחד גיסא הוא סבור 

הפרלמנט מוצף בהצעות חוק פרטיות, אך מאידך  היהמכיוון שבלעדיהן  כי להגבלות תפקיד חשוב,

 גיסא הוא מדגיש, כי הללו פוגעות בריבונות הפרלמנט ולכן אין להרחיבן. 

את המחקר שנערך בישראל בנושא החקיקה הפרטית ניתן לחלק לשתי גישות מרכזיות. את 

בלאנדר  הגישה הראשונה מייצג בעיקר המכון הישראלי לדמוקרטיה באמצעותם של החוקרים

( 2006(, דורון )2003(, וכן של פרל )2009פרידברג )חזן ו ,(Hazan, 2001(, חזן )2002וקליין )

מכיוון שחקיקה זו פוגעת ביכולת  ואחרים. גישה זו דוגלת בצמצום היקף החקיקה הפרטית. זאת,

המשילות של הרשות המבצעת, ומחייבת את הממשלה להקצות כספים חדשים מעבר למה שנקבע 

בספר התקציב. החקיקה הפרטית גם פוגעת במשימת הפיקוח של הכנסת על הממשלה, בכך שהיא 

מסיטה את מרב המאמצים ותשומת הלב לחקיקה על חשבון פעולות הפיקוח. כל הצעת חוק 

ולאחר מכן דנים בה בוועדות ובמליאה, מה שמטיל עומס  ת הליכים שונים של בחינה ושיפור,עובר

ת החוק הן פופוליסטיות, ומטרתן והצעמ חלק משמעותיעל פי גישה זו,  .רב על עבודת הכנסת

 יזם את החוק. תונים ולהשיג פרסום לחבר הכנסת שהעיקרית היא להופיע בכותרות העי

(, את 2009 ,2007בצד שכנגד ניתן למצוא את החוקרת וחברת הכנסת לשעבר ענת מאור )

 ,2ואת הח"כים ברכה, יחימוביץ וחסון 1ז שתי"ל(, את מרכ2004נוי )-החוקרים בנבנשתי וגינוסר

ם, טענתל הדוגלים בהרחבת החקיקה הפרטית או למצער באי הצבת התניות לחקיקה פרטית.

מרבית החוקים החברתיים החשובים בעשורים האחרונים, דוגמת חוקי היסוד כבוד האדם 

צעות החוק הפרטיות וחירותו וחופש העיסוק, נתקבלו בחקיקה פרטית. במקרים רבים אחרים ה

אמנם לא הגיעו לכלל גמר חקיקה, אולם הוכחו כזרז לנקיטת פעולות מצד הממשלה בנושא 

תפקידם המרכזי של חברי הרשות המחוקקת  המדובר, ובכך השיגו את מטרתן. גישה זו רואה את

 בחקיקה, שבאמצעותה הם מייצגים את רצון העם. 

ו בכנסת לפי מציע החוק, החל מהכנסת הראשונה מציג את התפלגות החוקים שהתקבל 1 תרשים

עולה, כי ברבות השנים נרשמה עלייה ניכרת בהיקף החקיקה  1 )כולל(. מתרשים 17-ועד הכנסת ה

על אחוזים בודדים  ם המדינה עמד היקף החקיקה הפרטיתהפרטית. בעוד שבשנים הראשונות לקו

מכלל  %50-חקיקה הפרטית לכהיקף הבמשך שני העשורים האחרונים נסק  מכלל החוקים,

 החקיקה בכנסת. 

 

 

                                                           
 

1
 Pages/143.aspxhttp://www.idi.org.il/BreakingNews/  

2
 .597/18והצעת חוק פ/ 220/18, הצעת חוק פ/4045/17, הצעת חוק פ/1021/16הצעת חוק פ/  

http://www.idi.org.il/BreakingNews/Pages/143.aspx
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 : פילוח חקיקה לפי מחוקק0 תרשים

 

 (.2009 מקור: עיבוד נתונים )מאור,

(, כי הכנסת נהנית מכוח Siaroff, 2003דמוקרטיות מערביות הראה סיארוף ) במחקר השוואתי של

כוח רב לממשלה שבהם הממשלה. זאת, לעומת פרלמנטים אחרים בעולם,  לכוחה שלהשקול  רב

הקובעים את מערך היחסים בין הרשות  ,יותר מן הפרלמנט. סיארוף הציע שני גורמים מרכזיים

המחוקקת לרשות המבצעת. כל אחד משני הגורמים הללו מורכב ממספר רב של פרמטרים, 

. השקלול של כל הפרמטרים מצביע על מידת כוחה של הממשלה לעומת 0-2 המקבלים ניקוד בין

 ט. הפרלמנ

כי כוחה של הכנסת לעומת הממשלה נמצא  (2004נוי )-בנבנשתי וגינוסרבדומה לסיארוף, טענו 

אימוץ שיטת הפריימריס בשתי המפלגות ל . הם ייחסו זאת90-במגמת עלייה החל משנות ה

. לדידם, הפריימריס מאפשרים לחברי הכנסת לפעול בצורה עצמאית בלי )ליכוד ועבודה( הגדולות

מראשי סיעותיהם, המשמשים לרוב בתפקידים בכירים בממשלה. הח"כים חשים, לקבל מרות 

 שהם נותנים דין וחשבון לבוחריהם ולא לראשי הסיעות.

להסביר את הפער הקיים בין ההיקף  ה, כי כוחה של הכנסת שווה לכוח הממשלה, עשויוז תפיסה

הכוללת, לעומת אירופה הגבוה יחסית של חקיקה פרטית בישראל, העומד על כמחצית מהחקיקה 

 %35, לעומת %51שיעור החקיקה הפרטית בישראל  היה 2003 שבה השיעור נמוך יותר. בשנת

(. לפי הניתוח של סיארוף 2009 בלבד )מאור, %12בגרמניה ובצרפת  %26באנגליה,  %29באיטליה, 

ניצבת הבוחן את מאזן הכוח בין הרשויות, איטליה באותה קבוצה עם ישראל, ואילו צרפת 

בהן הממשלה דומיננטית יותר. נתונים אלה מסבירים את שיעור החקיקה ש, בקבוצת המדינות

באיטליה והנמוך בצרפת. במחקרו של סיארוף אנגליה לא נבדקה, וגרמניה  חסיתהפרטית הגבוה י

הוצבה בקבוצת ביניים. המחקר מחזק את האפשרות של התאמה בין מעמד הפרלמנט מול 

 קיקה הפרטית.הממשלה להיקף הח
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לעלייה  ים כי דווקא חולשת הכנסת, ולא עוצמתה, היא סיבה מרכזיתסבור( 2002בלאנדר וקליין )

השנים  30-בהיקפי החקיקה הפרטית. לדבריהם, העלייה המשמעותית בהיקף החקיקה הפרטית ב

האחרונות מבטאת יותר מכל חולשות מוסדיות של המערכת הפוליטית בישראל, ובפרט משבר 

חסים בין הרשות המחוקקת לרשות המבצעת. החברה והפוליטיקה הישראלית עברו בשלושת בי

העשורים האחרונים שינויים משמעותיים, כגון הרחבת ההשפעה של התקשורת על סדר היום 

הציבורי, התעצמות החשיבות של האינדיבידואל לעומת הכלל, עלייה בכוחן של קבוצות אינטרס, 

במפלגות הגדולות והתרופפות המשמעת הקואליציונית והסיעתית. מעבר לשיטת הפריימריס 

גרסו  שינויים אלו לא לוו בהתאמה של המוסדות הפוליטיים למציאות החדשה. כתוצאה מכך,

נדר וקליין, הכבידה העלייה בהיקף הצעות החוק הפרטיות את העומס המוטל על ועדות אבל

עשורים הראשונים למדינה(. על כן, הכנסת הכנסת )בהשוואה לעומס שהוטל על ועדות הכנסת ב

א מאשרת או איננה יכולה עוד לבחון באורח מעמיק את הצעות החוק הפרטיות והממשלתיות, והי

מונע עיסוק בחשיבה לטווח  מלוא משמעויותיהם. כמו כן, העומס עמוד עלפוסלת חוקים בלי ל

התוצאה של כל אלה היא פגיעה ארוך וביצוע של תהליכים ורפורמות הנצרכים לקידום המדינה. 

 ביכולת המשילות.

( טענו, כי מכיוון שהכנסת מאשרת את חוק התקציב, אין זה סביר שהיא גם 2012נור ובלאנדר )-גל

תחוקק חוקים פרטיים בעלי עלויות תקציביות, שאינן עולות בקנה אחד עם התקציב שאושר על 

את חקיקתם הקודמת )חוק  ידה. לשיטתם, בחקיקתם החדשה מבטלים הח"כים למעשה

  התקציב(.

העלייה בהיקף החקיקה הפרטית איננה שורש הבעיה אלא כי , העמדה שהוצגה לעיל גורסת אפוא

סימפטום שלה. הבעיה נעוצה בחולשתה של הכנסת מול הממשלה ומול מערכת המשפט. הכנסת 

מטיים. הכנסת מודרת מהליך התקצוב, ובפועל רק מאשררת את תקציב המדינה בשינויים קוס

חקיקה במקום בפיקוח. במקביל, הממשלה ובוחרת לפעול באינה מצליחה לפקח על הממשלה, 

מקפיאה ומבטלת חוקים רבים, ומערכת המשפט, בפרט לאחר המהפכה החוקתית, פותרת בעצמה 

קונפליקטים, שהכנסת מתמהמהת בפתרונם. מכך יוצא, שהכנסת איננה מצליחה למלא את יעדיה 

. אחת הדרכים שהח"כים מצאו בכדי לקדם את מטרותיהם היא חקיקה פרטית, ובפרט המקוריים

וקליין, הנו שינוי ההסדרים המוסדיים  רדנאלדידם של בלחקיקה תקציבית. על כן הפתרון הרצוי, 

כך שיעצימו את כוחה של הכנסת, ובכך יפחיתו את נחיצותה של החקיקה הפרטית. אולם לאור 

סכימים שני החוקרים שאין מנוס מהטלת מגבלה על חקיקה פרטית עד הקושי ברפורמה זו, מ

 ליצירת השינויים המוסדיים הנדרשים. 

שהוזכרו  ( העלו סברה מעניינת, אשר עשויה להסביר את הבדלי התפיסות2012נור ובלאנדר )-גל

 בדבדבר כוחה של הכנסת. לדעתם, הכנסת כגוף נחלשה לאור החלשות המפלגות, אולם בד ב לעיל

 חלה התחזקות במעמדו של חבר הכנסת הבודד והשתלטות של פוליטיקה פרסונלית. 

( טען, כי אחת הסיבות המרכזיות לעלייה בשיעור החקיקה הפרטית היא Hazan, 2001חזן )

אימוץ שיטת הפריימריס. הפריימריס מעודדים את חברי הכנסת לפרסם את עצמם בשביל להגיע 

 ת הפרלמנטריותות הפריימריס זנחו הח"כים את הפעילויואל קהל הבוחרים שלהם. בעקב

הדורשות מאמץ רב, והרבו לעסוק בהעלאת הצעות חוק, שאינן דורשות השקעה  המורכבות יותר
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( הראו, כי מרבית הצעות החוק 2002מרובה אך מניבות כותרות בתקשורת. בלאנדר וקליין )

להתייחס אליהן בתור "הצהרות חוק" ולא הפרטיות אינן עולות כלל לדיון במליאה, ולכן צריך 

ניתן לראות, ששיעור הצעות החוק שמסיימות את התהליך ומאושרות  2 הצעות חוק. בתרשים

בירידה ניכרת, בעוד שיעורי ההצלחה של הצעות החוק הממשלתיות שומרים על יציבות  שרויאכן 

 . 9-, לאחר ירידה קטנה החל מהכנסת ה%80סביב 

 הצלחה של הצעות חוק פרטיות וממשלתיות: שיעור ה0 תרשים

 

 (.2002 מקור: )בלאנדר וקליין,

 מתוך כך עולה חשיבות ההבחנה בין הצעות החוק הפרטיות השונות. האם ניתן להגדיר את ההבדל

כיצד מבחינים בין חקיקה פרטית פופוליסטית ל"חקיקה פרטית בין הצעת חוק לבין הצהרת חוק? 

( 2003(. פרל )6 , ע'2002דעת ואחריות ציבורית" )בלאנדר וקליין, הנעשית תוך הפעלת שיקול 

מחזק את ההבחנה בין שני סוגי החקיקה האחרונים, והדגים כיצד חברי כנסת פועלים באורח 

פופוליסטי בשביל לקצור רווחים אישיים, אף שהם יודעים כי החוק שהם מציעים איננו מיטיב עם 

 מסוים, ולעתים השפעתו על מרבית האוכלוסייה שלילית. האוכלוסייה כולה אלא רק עם פלח 

ראו עצמם  90-במדע המדינה מקובלת ההבחנה בין נאמן לבא כוח. לתפיסתו של פרל, עד שנות ה

פועלים הסקטורים שונים של מייצגים בתור כלומר נאמנים, בתור המחוקקים בכנסת ישראל 

את ההשלכות של הגשמת האינטרסים עם זאת בחנו  למען האינטרסים של שולחיהם, אך יחד

השתררה תפיסת חבר הכנסת בתור בא כוח,  90-הסקטוריאליים במובנם הציבורי הרחב. משנות ה

שלפיה תפקיד המחוקק לדאוג ולקדם את האינטרסים של שולחיו גם בלי לקחת בחשבון את 

יקה הפרטית השלכות החקיקה במישור הלאומי. על כן, ממשיך פרל וטוען, העלייה בהיקף החק

 התקציבית היא אחד הגורמים למשבר הכלכלי בישראל בתחילת שנות האלפיים. 

(, אחד התפקידים החשובים ביותר של הרשות המחוקקת הוא 2009חזן ופרידברג )לדעתם של 

הפיקוח על הרשות המבצעת. לטענתם, הפיקוח של הכנסת על הממשלה לקוי ביותר במרבית 

הם מציעים רפורמה כוללת בעבודת הכנסת. בין השאר הם דנים  הפרמטרים החשובים, ובספרם
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בליקויים הבאים: היעדר חפיפה בין ועדות הכנסת למשרדי הממשלה, הנובעת מכך שהוועדות 

בנויות לפי נושאים ולעתים תפקידן חופף מספר משרדי ממשלה, חברותם של הח"כים במספר רב 

פרידברג מסבירים, כי וחזן ים להעיד בוועדה. של ועדות וחוסר סמכותן של הוועדות לזמן אנש

הפיקוח הנו פעילות ארוכת טווח, הדורשת התמדה ועשייה לאורך זמן. עם זאת, התוצאות אינן 

מובטחות, ובמידה שישנן הן מגיעות רק לאחר זמן רב. הליך החקיקה הפרטית, לעומת זאת, איננו 

עשוי לקצור שבחים תקשורתיים. לכן,  דורש הכנה מרובה ולמידה מעמיקה של הנושא, והוא אף

ים, במקרים רבים תכלית הצעת החוק איננה מימוש חקיקתי אלא אך ורק הצהרתי, מטעימ הם

מוצבים בפני ההליך הקרוי "הצהרת חוק". לאור האטרקטיביות של החקיקה הפרטית והקשיים 

הממשלה בחקיקה  הליכי הפיקוח השגרתיים, החליפו מרבית חברי הכנסת את עבודת הפיקוח על

פרטית. העלייה הדרמטית בהיקפי החקיקה הפרטית יצרה עומס רב על מליאת הכנסת וועדותיה, 

 ,המטפלות במאות הצעות חוק במקום בפיקוח השוטף על הממשלה. תופעה זו מחזקת את טענתם

  .כי יש צורך ברפורמה מקפת בעבודת הכנסת

יקה הפרטית התקציבית קשורה להדרת הכנסת בלאנדר וקליין הדגישו, כי העלייה בהיקפי החק

הפתרון של צמצום החקיקה  חזן ופרידברג מסכימים עם בלאנדר וקליין כימהליך התקצוב. 

הפרטית בכלל והתקציבית בפרט איננו מתמודד עם תת הפיקוח של חברי הכנסת אלא הוא 

עבודת הכנסת סימפטום של תת הפיקוח. אולם לאור הקשיים הפוליטיים להעביר רפורמות ב

ההמלצה להגביל ישירות את החקיקה הפרטית, לפחות עד לביצוען של ה כאמור תשלה עלוהממ

 הרפורמות המדוברות.

לעומת התפיסות הללו, הרואות צורך להגביל את החקיקה הפרטית מחמת חסרונותיה, מדגישה 

. שלומית האסכולה הנגדית את חשיבות החקיקה הפרטית בישראל, וקוראת לשמר את הישגיה

יועצת לובי ומדיניות של שתי"ל, הגיבה לעבודתם של חזן ופרידברג, וטענה כי החקיקה  3אשרי

בהכרח משימות שבאות זו על חשבון זאת, אלא במקרים  ןוהפיקוח על הממשלה אינהפרטית 

ולפעמים  משימות משלימות. לפעמים בחוק עצמו מוגדר מנגנון הפיקוח על הממשלה, ןהינרבים 

החקיקה מזרזת את הממשלה לפעול בעניין. כמו כן, החקיקה הפרטית היא הכלי המרכזי  יוזמת

שבו הארגונים האזרחיים יכולים להשפיע על עיצוב המדיניות, לעתים אף כנגד עמדת הממשלה. 

לטענת אשרי, בחקיקה פרטית המונעת על ידי גופים ציבוריים מונח יתרון דמוקרטי גדול, והוא 

שבמקרים רבים אינם מרגישים חלק מהמדינה,  ,יבור ועירוב קהלים חדשיםעקרון שיתוף הצ

רט האוכלוסיות החלשות גובר כך בקרב הציבור בכללו ובפל הודותתוך "המשחק הדמוקרטי". ב

 בכנסת ובהליך החקיקה.  האמון

( מנתה שלוש סיבות מרכזיות לעלייה בהיקף החקיקה הפרטית בישראל החל 2007, 2009מאור )

( התמקצעות בחקיקה ושימוש מושכל באסטרטגיות של 1 של המאה שעברה: 80-ע שנות המאמצ

( הגברת ההשפעה של הרעיונות והערכים על חברי הכנסת. במרבית המקרים 2 משא ומתן פוליטי.

עסקו חברי הכנסת בנושא מסוים טרם היבחרם לכנסת, ולאחר היבחרם קידמו חוקים פרטיים 

ערכים שהם מאמינים בהם, כמו כבוד  ו המחוקקים ליצוק בחקיקהכמו כן ביקש באותו נושא.

פוליטיים במדינה כגון:  -( שינויים מקרו3 האדם, צדק חברתי, חיזוק הזהות הציונית ואחרים.

                                                           
3 http://www.idi.org.il/BreakingNews/Pages/143.aspx  

http://www.idi.org.il/BreakingNews/Pages/143.aspx
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שיפוטי, האקטיביזם ההתחזקות הרשות המבצעת דרך חוק ההסדרים והרשות השופטת דרך 

ואינדיבידואלית יותר. מסקנתה של מאור שינויים ערכיים המבטאים מעבר ל"חברה פתוחה" 

כי החקיקה הפרטית הפכה לכלי מרכזי בעיצוב מדיניות חברתית מצמצמת פערים, ולראיה  היא,

הם ניתן למצוא את החוקים במרבית החוקים הדואגים לחלשים בחברה נחקקו בחקיקה פרטית. 

ות בעבודה, אפליה מתקנת הבאים: הנהגת שכר מינימום, הגנה על עובדי קבלן, שוויון הזדמנוי

לנשים במכרזי מדינה, שילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים במסגרות רגילות ועוד. כמו כן, שני 

, חוק יסוד חופש העיסוק וחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, 1992-חוקי היסוד החשובים שנחקקו ב

ישראלית בעשורים נחקקו אף הם בחקיקה פרטית. אף על פי כן, מסכמת מאור, הפערים בחברה ה

חקיקה זו לא הצליחה להקטין את הפערים, אולם יצרה משקל נגדי מסתבר שכלומר  ,אלו העמיקו

 להעמקתם והקטינה במעט את הגידול בפערים. 

כי לחקיקה הפרטית נתח מרכזי ביותר  (, במחקרו על ניו זילנד, מצאSpindler, 2009ספינדלר )

כי  (, שקבעו2002קנה דומה לזו של בלאנדר וקליין )מס, מסך כל החקיקה הסוציאלית במדינה

כי החקיקה  ( אף טענו,2004נוי )-החקיקה הפרטית מקדמת מדיניות חברתית. בנבנשתי וגינוסר

הפרטית איננה ברובה פופוליסטית, כפי שנוהגים להלעיז עליה, אלא לרוב חקיקה אחראית 

 מעודדת שקיפות ומנהל תקין. ושקולה, שבמקרים רבים מגבילה את כוח הממשלה לפעול ו

בין השנים  ( ערכה בדיקה פרטנית של החוקים הפרטיים שעברו בכנסת ושל יוזמיהם2009מאור )

. היא מצאה, כי המניע המרכזי לקידום חקיקה פרטית הוא בדרך כלל אידיאולוגי, וכי 1992-2006

פרט השכבות הציבור, וב רוב הצעות החוק הפרטיות ביקשו לקדם נושאים לתועלת כלל

יים. בראיונות שערכה עם חברי כנסת אחדים, הם הדגישו כי מה מגזרולא אינטרסים  המוחלשות,

שמומשה בחקיקה. יתר על כן,  התפיסה הערכית שלהם, הייתהשהנחה אותם בחקיקת החוק 

, כי לא קיים מתאם בין הצלחה בחקיקה פרטית לבין היבחרות הראוהנתונים שהציגה מאור 

שמחליש את הטיעון בדבר האופי הפופוליסטי של החקיקה. השיעור הגבוה ביותר של מחדש, מה 

חקיקה פרטית נמצא דווקא בשנה השנייה או השלישית של הקדנציה של המחוקק ולא בשנה 

האחרונה של כהונתו, הסמוכה לפריימריס. מכך ניתן להסיק, כי אין מתאם בין רצון חבר הכנסת 

מאור הראתה, כי המעבר לשיטת , קיקה פרטית על ידו. עם זאתלהיבחר מחדש לבין קידום ח

הפריימריס הגדיל באורח ניכר את מספר הצעות החוק הפרטיות, כנראה מתוך מחשבה שמבחינה 

 תקשורתית מספיק להגיש הצעת חוק אף ללא קידומה בפועל. 

חוק",  לסיכום, שתי האסכולות מסכימות כי ניתן ומוטב להפחית את מה שמכונה "הצהרות

הצעות חוק המוגשות לצרכים הצהרתיים, ובכך להפחית את העומס המוטל על הכנסת. נקודת 

 .להפחית או לשמר את היקף החקיקה הפרטית ישאם המחלוקת העיקרית ביניהן היא השאלה, 

בין ערך יכולת המשילות וחשיבות משימת פיקוח  . הכרעהטמונה ברובה בהכרעה ערכיתהתשובה 

הייצוגיות, קידום החקיקה החברתית והפרדת הרשויות  שלה מחד, ובין ערךהכנסת על הממ

מאידך. כפי שהוצג לעיל, במרבית מדינות אירופה קיימת הגבלה מסוימת על חקיקה פרטית, 

ייחודי להגבלת  ערוץכי מדינת ישראל בחרה ( ציינה, 2009תקציבית. רולף )חקיקה בפרט ו

ניית החקיקה במספר מינימלי של תומכים, דפוס החקיקה הפרטית התקציבית באמצעות הת

שאיננו קיים במדינות אחרות, אף כי ישנן דמוקרטיות רבות שבהן ההגבלות על החקיקה הפרטית 

 התקציבית חמורות יותר.
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 מתודולוגיה ונתונים

-1999 , היינו בין השנים17-וה 16-, ה15-המחקר מבוסס על בחינת החוקים שנחקקו בכנסות ה

 15-בלה על חקיקה פרטית תקציבית חלה כהוראת שעה למשך שנה, ונכנסה לתוקפה בההג .2009

. לכן, הנתונים לפני השינוי שבהם נעשה 15-ה , כשבעה חודשים לפני תום כהונת הכנסת2002ביולי 

, ואילו הנתונים אחרי 15-שימוש במחקר מתייחסים לשלוש השנים הראשונות של הכנסת ה

ושתי קדנציות מלאות של כנסות  15-החודשים האחרונים של הכנסת ההשינוי כוללים את שבעת 

  שארכו יחדיו כשש שנים, בסך הכול כשש שנים וחצי. 16-17

שיעור קטן יחסית רק . קדנציהבכל  הצעות חוק פרטיות 4,200-כהוגשו  15-16-הת נסהונות הכבכ

ה יסודית התברר לנו, רבע מכלל ההצעות. מכיוון שלאחר בדיקכמתוכן הגיעו לדיון מוקדם, 

שמאגר הנתונים בכנסת אינו כולל מידע אודות המשמעויות התקציביות של הצעות החוק, 

חוקים שהתקבלו בקריאה שלישית.  שמגישים חברי הכנסת, החלטנו לבסס את המחקר רק על

 מכיוון שגם לגבי חוקים שעברו בקריאה שלישית אין מאגר הנתונים הקיים בכנסת מעודכן, ואינו

מכיל נתונים על העלויות הצפויות מכל חוק, בחנו כל חוק פרטנית. קבענו האם מדובר בחוק 

 תקציבי או לא, ובמקרה שהחוק תקציבי, הערכנו את עלותו. 

על מנת לקבוע את העלות התקציבית של החוקים פעלנו בסדר הבא: בדקנו האם בפרוטוקולים  

עלות תקציבית. אם כן, עלות זו נקבעה בתור הדנים בחוק בוועדת הכנסת הרלוונטית, נקבעה 

להם עלות בוועדה, הושוו הצעות החוק מול הנוסח  העלות החוק במחקר. לחוקים שלא נקבע

הערכת עלות, עלות זו  הייתהשהתקבל בקריאה שלישית, ואם הנוסחים היו זהים ובהצעת החוק 

נבדק האם תוקצבו ישירות  נקבעה בתור עלות החוק במחקר. בחוקים שנותרו עדיין ללא עלות,

בתקציב המדינה, ואם כך היה, נעשה ממוצע של התקצוב לשנתיים או לשלוש השנים הקרובות 

למועד חקיקת החוק, שתוקצבו בפועל. במידת הצורך נוספו סכומים נמוכים לממוצע זה לאור 

ציב, נבנה ההבנה, כי לחוק היו עלויות מעבר לתקצוב בפועל. לחוקים שעדיין לא נקבע להם תק

כגון: מספר המוטבים,  ,מודל שהניח הנחות על בסיס נתונים שנאספו, ועל בסיס השכל הישר

אחוזי מימוש, גובה התגמול ועוד. העלות הסופית חולצה מתוך המודל. במקרים שבהם היה קושי 

בבניית המודל לאור חוסר בנתונים, יצרנו קשר עם אנשי אגף התקציבים באוצר ואנשי מקצוע 

ספים, וביקשנו מהם מידע על עלויות החוק. בעבור פחות מעשרה חוקים התקשינו להשיג נתונים נו

 מלאים, ועל כן הונחו הנחות על בסיס המידע שהצלחנו לאסוף, ושיערנו את עלות החוק. 

הסמכות החוקית לקביעת העלות מונחת לפתחה של הוועדה הרלוונטית בכנסת. הוועדה רשאית 

מחקר ומידע של הכנסת )להלן "ממ"מ"(. בדרך כלל ל המרכזפרט את אומדן לקבל כל אומדן וב

אומדן הממ"מ נמוך יותר מאומדן האוצר. במקרים בהם גורם אחד )לרוב האוצר( טען כי העלות 

גבוהה מחמישה מיליוני שקלים, בעוד גורם אחר )לרוב הממ"מ( טען כי העלות נמוכה מחמישה 

לות המדויקת, והוועדה קיבלה את הדעה כי מדובר בעלות מיליוני שקלים, אך ללא ציון הע

הנמוכה מחמישה מיליוני שקלים, הנחנו כי העלות נמוכה מחמישה מיליוני שקלים, אולם גבוהה 

  או שווה לארבעה מיליוני שקלים.

ר בלתי מבוטל של חוקים לא הוצאו לפועל לאחר חקיקתם, או יושמו באורח חלקי בלבד. אך שיעו

עלות החוק איננו מתייחסים לשאלת יישום החוק, אלא לעלות החוק כפי שהיה אמור  לשם בחינת
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מיליון שקלים, אולם בפועל בוצע רק  100 היה יוצא לפועל. לדוגמה, חוק שעלותואילו  ,תלהיו

מיליון שקלים. המחקר בחן  100מיליון שקלים, ייחשב לחוק בעלות של  50במחציתו בעלות של 

 ור כוונת המחוקק ולא לפי הביצוע הלכה למעשה.את עלות החוקים לא

לאחר קביעת העלות התקציבית חולקו החוקים לארבע קבוצות: חוקים ללא עלות, חוקים בעלות 

הנמוכה מחמישה מיליוני שקלים, חוקים תקציביים וחוקים בעלות הגבוהה מחמישה מיליוני 

יתה קיימת הקטגוריה של הסכמה שקלים הזוכים להסכמת הממשלה. מכיוון שלפני השינוי לא הי

עברו לפני השינוי בלי  יתה מעל לחמישה מיליוני שקליםיממשלתית, הונח כי החוקים שעלותם ה

הסכמת הממשלה. לאחר השינוי ניתן להסיק אם החוקים זכו לתמיכת הממשלה לפי מספר 

 . 2004-התומכים בחוק. מספר התומכים בכל חוק מצוין באתר הכנסת החל מ

הקבוצות האחרונות, חוקים תקציביים וחוקים בעלות הגבוהה מחמישה מיליוני שקלים  את שתי

הזוכים להסכמת הממשלה, חילקנו לשלוש קבוצות לפי עלות החוקים. חוקים שעלותם 

 20-מיליון שקלים הוגדרו חוקים בעלי עלות נמוכה. חוקים שעלותם גבוהה מ 20-נמוכה/שווה ל

מיליון שקלים הוגדרו חוקים בעלי עלות בינונית. חוקים בעלות  100-מיליון שקלים ונמוכה/שווה ל

 מיליון שקלים הוגדרו חוקים בעלי עלות גבוהה.  100-הגבוהה מ

, נכנסו לקטגוריית לפני השינוי, 2002ביולי  15חוקים שנחקקו ביום השינוי, כלומר בתאריך 

ל חוקים שהתקבלו בו ביום. בתאריך זה, הוא לא חל ע בהנחה כי על אף שתוקף החוק התחיל

 בתאריך זה נחקקו שלושה חוקים תקציביים וששה חוקים לא תקציביים.

 מגבלות הנתונים

אין ביכולתנו להבטיח, כי העלויות שנקבעו מדויקות במאת האחוזים, אולם אם ישנה הטיה הרי 

ולכן הפערים שהיא קיימת הן בכהונת הכנסת שלפני השינוי והן בכהונות הכנסת שלאחר השינוי, 

 עומדים על אותם סדרי גודל, ואין בהטיה זו כדי לסלף את ממצאי המחקר. 

הנתונים לפני השינוי, הכוללים את מספר החוקים ועלותם התקציבית, חלים על תקופת הכהונה 

נבחרה למחקר, מכיוון שלקראת סופה נחקק השינוי כנסת כהונה זו של ה. 15-של הכנסת ה

בלתי יציבה מבחינה זו נחשבת לנה תקופת כהורטית התקציבית. אולם, המגביל את החקיקה הפ

פוליטית, ובאמצעה נערכו בחירות ישירות לראשות הממשלה בעקבות התפרקות הקואליציה של 

מפלגת ישראל אחת )העבודה(. אריאל שרון גבר אז על אהוד ברק והחליפו בראשות הממשלה. 

ות הגדולות )ליכוד ועבודה( ובהישענותן על מפלגות כנסת זו התאפיינה בחולשתן של שתי המפלג

הפוליטי שנוצר, יכולת המיקוח של  המבנההקואליציה. בשל ריבוי המפלגות הקטנות ולאור 

המפלגות הקטנות גדלה עוד יותר, ומנגד המשמעת הקואליציונית התרופפה. מכך עולה כי ישנו 

מאפיינת את החקיקה הפרטית בכנסת אינה  15-יסוד סביר להניח, שהחקיקה הפרטית בכנסת ה

 ממוצעת, ובכלל זה את החקיקה התקציבית. 

-. גם הכנסת ה17-והכנסת ה 16-הכנסת ה הנתונים לאחר השינוי מתייחסים לתקופות הכהונה של

סבלה מחוסר יציבות פוליטית, שנוצר בעקבות תוכנית ההתנתקות מרצועת עזה. באתר הכנסת  16

כיהנה רק ממשלה אחת, בפועל כיהנו שלוש  16-מהלך הכנסת המסבירים, כי אף על פי שב

שמאל והשלישית ממשלה -ימין, השנייה ממשלת מרכז-ממשלות שונות. הראשונה ממשלת מרכז
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כהונה גם  4של סיעה אחת, קדימה, שכיהנה כממשלת מעבר לאחר שהעבודה והליכוד פרשו ממנה.

, כגון חולשתן של שתי 15-ו לגבי הכנסת הסבלה מסימפטומים דומים לאלו שהוזכר כנסתשל ה זו

המפלגות הגדולות, הישענות על מפלגות הקואליציה וריבוי מפלגות קטנות )בעקבות התפצלויות(. 

, הטיה זו חלה גם 15-ישנה הטיה בנתונים הנוגעים לחקיקה פרטית בכנסת הואשר על כן, במידה 

 מכאן שאינה פוגעת במהימנות ובאיכות הנתונים בצורה משמעותית., ו16-על הכנסת ה

 וממצאי המחקר השערות

 השערה ראשונה

מטרת המחקר לבחון, כיצד הושפעה החקיקה הפרטית בכלל והתקציבית בפרט בעקבות ההגבלה 

במספר החוקים, במאפייניהם  , ובאיזה אופן באה השפעה זו לידי ביטוי2002 שהושתה עליה בשנת

לותם לתקציב המדינה. ההשערה המרכזית של המחקר מבוססת על שתי השערות משנה. ובע

ההשערה הראשונה היא, כי תחול ירידה משמעותית בהיקף החוקים התקציביים, והשנייה 

כי תחול ירידה משמעותית בעלות התקציבית של החקיקה הפרטית. שני מרכיבים אלה  ,מעריכה

 אפקטיבית. ה, כי המגבלהשל ההשערה הראשונה מביאים למסקנ

 ממצאי השערה ראשונה

 -חוקים התקבלו לפני השינוי ו 192חוקים בקריאה שלישית. מתוכם  658התקבלו  15-17בכנסות 

  .. )הלוח כולל חוקים ללא עלות תקציבית(1 שמוצג בלוחחוקים התקבלו לאחר השינוי, כפי  466

 : מספר החוקים לפני ואחרי השינוי0 לוח

 באחוזים הפרש השינוי אחרי נויהשי לפני 
 279.7% 428 153 שקלים מיליון 5-מ נמוכה בעלות חוקים
 -2.6% 38 39 שקלים מיליון 5-מ הגבוהה בעלות חוקים

 242.7% 466 192 הכול סך
 

השתמשנו במבחן חי בריבוע לנתח האם יש קשר במובן של תלות סטטיסטית בין זמן חקיקת 

שקלים. התוצאות מצביעות על כך  נימיליו לותם גבוהה מחמישההיקף החוקים שע החוק לבין

. לשון אחר, קיימת תלות סטטיסטית בין = 0.001p<  ,19.45 שקיימת תלות סטטיסטית,

שקלים לבין השינוי. מבחן זה איננו  נימיליו חמישההירידה במספר החוקים בעלי עלות הגבוהה מ

ת, אולם לאור הנתונים והממצאים בהמשך המאמר עולה כי מצביע על הסיבה לירידה המובהק

 OR=0.348( היא Ods Ratioהסיבה העיקרית לירידה הינה ההגבלה. בנוסף, מנת יחס הסיכויים )

p=0.0316 שקלים אחרי  נימיליו חמישהומשמעותה כי הסיכוי שחוק יהיה בעלות הגבוהה מ

 נוי.לעומת אותו סיכוי לפני השי 0.348השינוי קטנה פי 

. מתרשים זה הושמטו 3 מוצג בתרשים בחלק הנתוניםפילוח החוקים לארבע הקבוצות שהוזכרו 

לאחר השינוי כדי לפשט את התרשים, ומכיוון שמדובר בחוקים  15-הנתונים לגבי הכנסת ה

                                                           
 

4
 http://www.knesset.gov.il/review/ReviewPage2.aspx?kns=16&lng=1  

http://www.knesset.gov.il/review/ReviewPage2.aspx?kns=16&lng=1
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לפני השינוי.  15-מדובר בכנסת ה ,ללא התייחסות לשינוי 15-לכן, כאשר יצוין הכנסת הבודדים. 

עלות.  עולים ארבעה ממצאים. הממצא הראשון הוא העלייה במספר החוקים ללא 3 מתרשים

 17-ו 16חוקים שנחקקו בכנסות  163-ו 162 חוקים ללא עלות לעומת 138נחקקו  15-בכנסת ה

חוקים ללא עלות  0.12נחקקו  15-בהתאמה. מספר החוקים שנחקקו ליום מעלה, כי בכנסת ה

חוקים ללא עלות ליום, בהתאמה. עלייה זו בהיקף  0.16-ו 0.14קו נחק 17-ו 16ליום, בעוד בכנסות 

החוקים ללא עלות מבטאת את הבנתם של חברי הכנסת, כי קשה יותר לפעול באפיק החקיקה 

בעת רגולציה אך ללא עלות התקציבית ועל כן עליהם לעבור לאפיק חדש. אפיק זה, חקיקה הקו

 הישראלי בדומה לחקיקה התקציבית. ציב המדינה, עשוי להשפיע רבות על המשקקתמ

, הוא העלייה המשמעותית במספר החוקים שעלותם נמוכה 3 עולה מתרשיםההממצא השני 

ימים נחקק חוק שעלותו נמוכה מחמישה  75.6, בכל 15-מחמישה מיליוני שקלים. בכנסת ה

ק חוק שעלותו נחק ,ימים בהתאמה 35.5-ו 40.5בכל  17-ו 16מיליוני שקלים. לעומת זאת, בכנסות 

נמוכה מחמישה מיליוני שקלים. דהיינו, מספר החוקים האבסולוטי והיחסי בקטגוריה זו גדל 

זו נעוצה בהקשחת התנאים לחקיקה באפיק התקציבי ובמעבר מגמה משמעותית לאחר השינוי. 

לאפיק חקיקה חדש. חברי הכנסת מנסים להמשיך להעביר כספים למטרות התואמות את מערכת 

  שלהם בהתחשב בהגבלה על החקיקה התקציבית. הערכים

, הוא הירידה הניכרת במספר החוקים התקציביים. אמנם, 3 עולה מתרשיםההממצא השלישי 

הוחלט להגדיר את החוקים שעלותם גבוהה מחמישה מיליוני שקלים בחלק הנתונים  כפי שהוזכר

ת הגדרה זו. אולם גם חישוב כחוקים ללא הסכמת ממשלה, מכיוון שלפני השינוי לא הייתה קיימ

של סך החוקים שעלותם גבוהה מחמישה מיליוני שקלים העלה, כי חלה ירידה לאחר השינוי. 

כלומר, העלייה בהיקף החוקים בהסכמה ממשלתית לא הצליחה לפצות על הירידה שחלה 

 בחוקים התקציביים. 

קים בהסכמת ממשלה. , הנו העלייה המשמעותית בהיקף החו3 עולה מתרשיםההממצא הרביעי 

בעקבות השינוי נוצרה פלטפורמה חדשה לחקיקה, חוקים בהסכמת ממשלה, ולכן אי אפשר 

להשוות נתונים לגבי סוג זה של חקיקה לנתונים לפני השינוי. ניכר גידול משמעותי בחקיקה 

. יתר על כן, מרבית התקציבים שהועברו לאחר 17-לכנסת ה 16-בהסכמת הממשלה בין הכנסת ה

שינוי הועברו דרך פלטפורמה זו. ההגבלה יצרה אפיק חדש, המתועל על ידי חברי הכנסת לטובת ה

 העברת תקציבים למטרות התואמות את ערכיהם. 

 לאור הממצאים הללו, עולה כי השערת המשנה הראשונה של ההשערה הראשונה אינה נדחית.

 מחמישה מיליוני שקלים. ההגבלה הצליחה לצמצם את מספרם של החוקים בעלי עלות הגבוהה
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 : התפלגות חקיקה לפי כנסות3תרשים 

 

. כפי 15-17-ה תנסהונות הכמציג את סך העלות התקציבית של החקיקה הפרטית בכ 2 לוח

. לשם 17-ו 16לכנסות  15-שמשתקף בלוח, חלה ירידה משמעותית בעלות התקציבית בין הכנסת ה

בלבד מן  92%שלאחר השינוי עמדה על  נים ומחצההמחשה, עלות החוקים בתקופה של שש הש

העלות בתקופה שלפני השינוי, שארכה כשלוש שנים וחודש. על אף שהתקופה הנבדקת לאחר 

השינוי ארוכה לפחות פי שניים מהתקופה לפני השינוי, חלה ירידה בעלות התקציבית. העלות 

מיליון  73.7ליון שקלים לעומת מי 166.1הממוצעת לחודש של החקיקה הפרטית לפני השינוי היא 

שקלים לחודש לאחר השינוי. אם כן, גם השערת המשנה השנייה בדבר הירידה בעלות התקציבית 

 אינה נדחית.  15-של חוקים לאחר הכנסת ה

 : עלות תקציבית במיליארדי שקלים0 לוח

 17 כנסת 16 כנסת השינוי לפני 15 כנסת 

 3.07 2.64 6.27 לכנסת תקציבית עלות סך

 

ההשערה הראשונה זוכה לחיזוק מהנתונים, המראים כי ההגבלה התבררה כאפקטיבית ביותר. 

לאחר השינוי חלה ירידה משמעותית הן במספר החוקים שעלותם גבוהה מחמישה מיליוני שקלים 

 ת שנבדקו.הכנסכהונות והן בהיקף התקציבי של החקיקה הפרטית בכל אחת מ

את דרכי  חברי הכנסת להגבלה זו. ההשערות הבאות בוחנות עתה עולה השאלה, כיצד הגיבו 

 עם המצב החדש. המחוקקיםההתמודדות של 
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 חוקים בעלות הנמוכה מחמישה מיליוני שקלים –השערה שנייה 

על פי ההשערה השנייה, תחול עלייה במספר החוקים בעלי עלות תקציבית נמוכה מחמישה 

ם אלו תגדל, וכתוצאה מכך גם העלות התקציבית מיליוני שקלים, העלות הממוצעת של חוקי

הכוללת שלהם תגדל. חבר כנסת המבקש לקדם נושא התואם את ערכיו באמצעות חקיקה, יכול 

, הוא מורכבלנסות לחוקק חוק תקציבי או להשיג את הסכמת הממשלה. מכיוון שמדובר בתהליך 

ם. ישנו סיכוי רב יותר כי חוק שקלי נישעלותו נמוכה מחמישה מיליועשוי לבחור בחקיקת חוק, 

יקדם חבר הכנסת את מימוש  בעלות הנמוכה מחמישה מיליוני שקלים יתקבל בכנסת, ובצורה זו

ערכיו בפועל. על כן ניתן לצפות, כי הנתונים יראו עלייה במספר החוקים בעלי עלות תקציבית 

 נמוכה מחמישה מיליוני שקלים. 

ת ההשקעה הנדרשת לחקיקת חוק שעלותו מיליון שקלים לדידו של חבר הכנסת, אין הבדל בכמו

לבין חוק שעלותו ארבעה מיליוני שקלים. אולם, החוק השני עשוי להשיג השפעה נרחבת יותר, 

ולכן ישנה מוטיבציה לחוקק חוקים שעלותם נושקת לתקרה מלמטה, כלומר שעלותם מתקרבת 

ת הממוצעת של חוקים בקטגוריה זו. לחמישה מיליוני שקלים. כפועל יוצא, צפויה עלייה בעלו

נוסף על כך, צפויה עלייה במספר החוקים שעלותם נעה בין ארבעה לחמישה מיליוני שקלים. 

ולאור העלייה המשוערת במספר החוקים ובעלות הממוצעת שלהם צפויה גם עלייה בעלות 

  הכוללת של החוקים.

 ממצאי ההשערה השנייה

הראשונה, חלה עלייה יחסית ואבסולוטית במספר החוקים  כפי שצוין בממצא השני של ההשערה

שעלותם נמוכה מחמישה מיליוני שקלים. הגידול בחוקים אלו נוצר משתי סיבות מרכזיות. 

הסיבה הראשונה היא צמצום תחולת החוקים כדי להפחית את עלותם מתחת לרף חמשת מיליוני 

יו"ר ועדת הכלכלה, אה הציטוט להלן: "השקלים. ניסיון זה אינו נעלם מעיני התקשורת כפי שמר

כדי שעל הצעת החוק הפרטית לא תוטל מגבלת  ,הזההכהן, עמד על הניסוח -ח"כ כרמל שאמה

חברי כנסת לפחות בחוק שעלותו מעל חמישה  50"חקיקה תקציבית" המחייבת תמיכה של 

 5מיליוני שקלים".

של העלות התקציבית את  בעצמם קובעים במקרים רביםחברי הכנסת העובדה שסיבה שנייה היא 

. הסמכות החוקית לקביעת העלות התקציבית מוקנית לוועדה הרלוונטית. מעיון החוקים שיזמו

להביא את הוועדה בפרוטוקולים השונים בכנסת עולה, כי המחוקקים מצליחים במקרים רבים 

גם בניגוד לדעת שקלים,  נינמוכה מחמישה מיליושל החוק שהעלו  להכריע, כי העלות התקציבית

  6האוצר שמציג אומדנים הגבוהים מסכום זה.

מיליוני שקלים. זאת,  4.9פי ההשערה השנייה, העלות האופטימלית של חוק אמורה להיות ל

ח"כים או להסכמת הממשלה. מנגד,  50מכיוון שחוקים שעלותם גבוהה יותר יזדקקו לתמיכה של 
                                                           

 
5
 4167876,00.html-http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L  

6
ועדת החינוך  480ופרוטוקול מס'  09/07/07ועדת העבודה הרווחה והבריאות מתאריך  256ול מס' לדוגמא: פרוטוק  

 .22/07/08התרבות והספורט מתאריך 
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מראה את נתוני העלות הממוצעת  3ה יותר. לוח חוקים שעלותם נמוכה יותר ישיגו השפעה מועט

לחוק בקטגוריה זו. הנתונים מציגים עלייה בולטת בעלות הממוצעת לחוק. הגידול המשמעותי חל 

. יש לצפות 17-לכנסת ה 16-מיד בעקבות השינוי, אולם מגמה זו המשיכה גם במעבר בין הכנסת ה

 כי היא תימשך גם בכהונות הכנסת הבאות.

 וצע עלות תקציבית לחוק במיליוני שקלים: ממ0 לוח

 17 כנסת 16 כנסת השינוי לפני 15 כנסת 

 החוקים מתוך לחוק ממוצעת עלות

 שקלים נימיליו מחמישה נמוכה שעלותם
1.48 2.2 2.5 

 113% 148% ---- באחוזים השינוי שיעור

 

שה מיליוני לא נחקק אף חוק שעלותו גבוהה מארבעה מיליונים ונמוכה מחמי 15-בכנסת ה

מהחוקים שעלותם  11%נחקקו שלושה חוקים בטווח זה, שהם  16-שקלים. לעומת זאת, בכנסת ה

נחקקו שבעה חוקים בטווח  17-נמוכה מחמישה מיליוני שקלים. מגמת הגידול נמשכה, ובכנסת ה

מכלל החוקים שעלותם נמוכה מחמישה מיליוני שקלים. נתונים אלו  24%זה, העומדים על 

ם היטב בדבריו של ח"כ שאול יהלום, שכיהן בתור יו"ר וועדת העבודה הרווחה והבריאות מומחשי

-בדיון בוועדה זו: "אני צריך כלכלן שיעשה לי חישוב סטטיסטי. אני רוצה להגיע ל 16-בכנסת ה

וועדת העבודה הרווחה והבריאות של  164". )פרוטוקול מספר 4.7ועד עכשיו, החוק היה  4.999

. יהלום גילה, שעלות החוק עומדת על 1 (. הקטע המלא מופיע בנספח03/05/2004יךהכנסת מתאר

אלף שקל  300-מיליוני שקלים, וביקש להגדיל את סך מענק החימום שהחוק מקנה לזקנים ב 4.7

 מיליוני שקלים.  4.999נוספים, וכך להגיע לעלות של 

החוקים  שיעוראולם מכיוון ש, חמישה מיליוני שקלים אינם סכום גבוה ביחס לתקציב המדינה

 –בעלות המתקרבת לסכום זה נמצא במגמת גידול, והצפי הוא כי מגמה זו תתחזק ברבות הזמן 

מציג את העלייה שחלה בעלויות התקציביות של חוקים,  4. לוח הולכיםו סכומים אלה מצטברים

בעלות, שחוקים  הלוח את הגידול שחל שעלותם נמוכה מחמישה מיליוני שקלים. כמו כן מראה

אלו תופסים מסך העלות הכוללת של החקיקה באותה כהונה של הכנסת. נמצא, כי במקביל 

לעלייה בעלות התקציבית של חוקים אלו, מתרחש תהליך גידול בחלקם של חוקים אלו מתוך 

 תקציב החקיקה הפרטית.
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 חמישה מיליוני שקלים: סך העלות התקציבית במיליוני שקלים לחוקים שעלותם נמוכה מ4 לוח

 לחוקים עלות 

 נמוכה שעלותם

 נימיליו חמישהמ

 שקלים

 כוללת תקציבית עלות

  לכנסת

 אלו חוקים עלות

 הכוללת העלותתוך מ

 לכנסת

 0.35% 6277 22.19 השינוי לפני 15 כנסת

 2.33% 2644 61.52 16 כנסת

 2.48% 3076 76.34 17 כנסת

 

יה. הם מצביעים על עלייה בכמה היבטים משמעותיים: נתונים אלו מחזקים את ההשערה השני

גידול במספר החוקים שעלותם נמוכה מחמישה מיליוני שקלים, עלייה בעלות הממוצעת של 

אך נמוכה מחמישה מיליוני  חוקים אלו, גידול במספר החוקים שעלותם גבוהה מארבעה מיליונים

ייה בחלק היחסי שחוקים אלו הרחבת היקף התקציבים הכולל של חוקים אלו ועל שקלים,

תופסים מסך תקציבי החקיקה הפרטית. נתונים אלו מלמדים על דפוסי התמודדות של חברי 

הכנסת עם המגבלה שהוטלה עליהם. השינוי מתבטא במעבר לחוקים בעלות נמוכה מחמישה 

דרך זו מיליוני שקלים תוך שינוי מאפייני חוקים אלו. חברי הכנסת בוחרים באפיק זה, משום שב

הם יכולים לקדם את סדר היום שלהם ולהעביר תקציבים ללא קשיים מרובים בהליך החקיקה. 

עם זאת, מכיוון שעדיין מדובר בסכומים קטנים, הממשלה איננה צריכה לשנות את המדיניות 

 ואינה מערימה קשיים מרובים.  ,הכלכלית הכוללת שלה

משק המדינה לקבוע בוועדה  :וק יסודחברי הכנסת מנצלים את הסמכות המוקנית להם בח

את העלות התקציבית של  הרלוונטית את עלות החוק, שהם מציעים. במקרים רבים הם קובעים

שהאוצר טוען שהעלות  חוקים על בסיס אומדן הממ"מ כנמוכה מחמישה מיליוני שקלים, על אף

ח"כים מידע אמין זה מתאפשר הודות לקיומו של הממ"מ, אשר מספק ל דבר 7גבוהה מסכום זה.

ומבוסס בצורה עצמאית ללא תלות באוצר. ממ"מ חזק פירושו כנסת חזקה ועצמאית יותר מול 

  .2 הממשלה והאוצר. עצמאות זו מומחשת היטב בקטע המופיע בנספח

 חוקים תקציביים –השערה שלישית 

ים ההשערה השלישית מנתחת את טיבם של החוקים התקציביים, ומנסה להבין כיצד מצליח

 50משנה הראשונה, כדי להשיג תמיכה של ההח"כים לחוקק חוקים תקציביים. על פי השערת 

. נזואליקונסח"כים לצורך העברת חוק תקציבי, אופי החוקים ישתנה ויכלול חוקים בעלי אופי 

יותר,  ניתן להניח, כי היכולת של חבר כנסת להשיג תמיכה רחבה בחוק שהוא מציע תהיה קלה

יטיב עם כלל האוכלוסייה או לפחות מרביתה, מאשר בחוק המיטיב עם מגזר כאשר החוק מ

                                                           
7
ועדת החינוך  234, פרוטוקול מס' 22/07/08 ועדת העבודה הרווחה והבריאות מתאריך 505: פרוטוקול מס' הלדוגמ  

 .12/12/05 ועדת החינוך התרבות והספורט מתאריך 521וקול ופרוט 02/07/07התרבות והספורט מתאריך 
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( ובלאנדר וקליין 1995מצומצם. השערה זו נשענת על טענה דומה, שהועלתה על ידי מאטסון )

ושוליים יחסית, יהיו דלים  נזואלייםקונס(, שקבעו כי חוקים פרטיים יעסקו לרוב בנושאים 2002)

וחסה לחקיקה פרטית תקציבית ים משמעותיים במדינה. טענה זו לא יבפרטים ולא יחוללו שינוי

אלא בהשוואה של חקיקה פרטית מול חקיקה ממשלתית. אולם העיקרון המנחה הוא זהה,  דווקא

 יהיה יפה גם לחקיקה התקציבית.  וצפוי כי כוחה של טענה זו

וד מעט מעל מספר התומכים בחוקים התקציביים יעמכי  השערת המשנה השנייה גורסת,

היו מספר ניסיונות להעלות את רף המינימום כי למינימום הנדרש. השערה זו נובעת מהעובדה, 

 קולות 50תמיכה של  ומכיוון שקיים קושי מובן להשיג 8,ברי כנסתח 50-הנדרש בחוק מעל ל

במספר רב ולאור חברותם הוא בוועדות,  חברי הכנסתעיקר עיסוקם של בשלוש קריאות שונות. 

 50ל וועדות במקביל, במקרים רבים חוקים עולים להצבעה במליאה כאשר אין במליאה עצמה ש

 9ח"כים.

השערת המשנה השלישית מציעה, כי בבואם לחוקק חוק תקציבי, יניחו חברי הכנסת כי הממשלה 

עשויה לאפשר חקיקת חוק שעלותו נמוכה, על ידי כך שלא תפעיל לחץ ישיר לסיכול החקיקה, 

ב ואל תעשה. כלומר, הממשלה תעלים עין מחוק שעלותו שבעה מיליוני שקלים, ובכך בבחינת ש

תאפשר לחברי הכנסת "לשחרר קיטור" ולקצור הישגים. אולם, הממשלה לא תאפשר חקיקת חוק 

שעלותו גבוהה )מעל מאה מיליון שקלים(, אם החוק לא תואם עמה מראש. בחוקים אלו סביר 

לחצים קואליציוני, ותצליח לטרפד את החוק. ההנחה היא, כי גם  להניח, שהממשלה תפעיל מכבש

הממשלה מעוניינת לאפשר חקיקה תקציבית מסוימת בכדי להסיט ממנה לחצים פוליטיים. סביר, 

שחברי כנסת מהקואליציה, שאינם מצליחים לקדם בחקיקה נושאים התואמים את תפיסת 

 מצליחים לקדם בחקיקה נושאים אלו.ה עולמם, יהיו פחות נאמנים לקואליציה מאשר ח"כים

 ממצאי השערה שלישית

או סקטוריאלי. לאור  נזואליקונסאם חוק הוא  יש קושי לקבוע קריטריונים שיאפשרו להכריע

להסתמך על דירוג של החוקים על פי  קושי זה, הוחלט לא לקבוע זאת במישרין, ובמקום זאת

ארבעה מדרגים. סולם הדירוג אמצעות דירוג של במדרגים שונים. בדקנו את החוקים הרלוונטיים 

שלושה או על ידי . חוקים שדורגו נזואליסוקונהיה בינארי וכלל שתי אופציות: סקטוריאלי 

עבור בארבעה מדרגים באותה קבוצה נכללו בקבוצה זו. חוקים שקיבלו דירוג שווה, שני מדרגים 

מציג את התוצאות  5את הכף. לוח דרג חמישי. הכרעתו הטתה מכל אופציה, הועברו להכרעת 

 שהתקבלו. 

ניתוח הממצאים מעלה כי בחוקים ללא הסכמת ממשלה אחוז החוקים הסקטוריאליים מסך 

לפני השינוי. אולם שינוי זה איננו מובהק  15.4%לעומת  12.5% -החקיקה אחרי השינוי ירד ל

תלות סטטיסטית בין סטטיסטית. השתמשנו במבחן חי בריבוע לנתח האם יש קשר במובן של 

                                                           
8
 ( )הרוב הדרוש להצעות חוק תקציביות(. 7לדוגמה הצעת חוק יסוד: משק המדינה )תיקון מס'   

9
מהמליאה לאור עיסוקיהם השונים נדונה בסדרה של שלושה מפגשים בוועדת הכנסת עצמה  חברי הכנסתהיעדרות   

 25 -ו 22, 18פרלמנטרים הקיימים כיום והצעות לשיפורם" פרוטוקולים מספר"מכלול הכלים ה בכותרת
 התאמה. ב 11/07/2006 -ו 04/07/2006, 27/06/2006מתאריכים
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שאין  על כך נזואלי(. התוצאות מצביעותקונסחוקים תקציביים לבין אופי החוק )סקטוריאלי/

נתונים דומים קיימים גם בחוקים הזוכים להסכמת  .= 0.5p>  ,0.04תלות סטטיסטית, 

מהחוקים  10.5%-מהחוקים היו סקטוריאליים, ולאחר השינוי כ  15.4% -ממשלה. לפני השינוי כ

היו חוקים סקטוריאליים. גם ירידה זו איננה מובהקת סטטיסטית. מבחן חי בריבוע לבדיקת אי 

 .= 0.5p> ,0.4תלות מעלה כי 

כלומר, הן בחוקים ללא הסכמת ממשלה והן בחוקים הזוכים להסכמת ממשלה חלה ירידה 

ולם למרות ירידה זו השערת המשנה הראשונה נדחית. מתונה במספר החוקים הסקטוריאליים. א

נראה, כי חברי הכנסת מנסים לחוקק פחות חוקים סקטוריאליים, אך יחד עם זאת מצליחים 

 בניגוד לציפיות לחוקק גם מספר חוקים סקטוריאליים בעלות הגבוהה מחמישה מיליוני שקלים. 

 נזואליקונס: סקטוריאלי מול 5 לוח

 מיליון 5-מ הההגבו בעלות חוקים 

 בהסכמת חוקים ללא שקלים

 ממשלה

 מיליון 5-מ הגבוהה בעלות חוקים

 בהסכמת חוקים כולל שקלים

 ממשלה

 הכול סך אחרי לפני הכול סך אחרי לפני סוג

 67 34 33 40 7 33 נזואליקונס

 10 4 6 7 1 6 סקטוריאלי

 77 38 39 47 8 39 הכול סך

 החוקים אחוז

 מסך הסקטוריאליים

 יקההחק

15.4% 12.5% 14.9% 15.4% 10.5% 12.9% 

 

סך הכול חמישה חוקים תקציביים ללא תמיכת הממשלה, שניים ב בתקופת הזמן הנבדקת נחקקו

 72.4. ממוצע התומכים בחוקים אלו בקריאה שנייה הוא 17-ושלושה בכנסת ה 16-בכנסת ה

 55-תמיכה הפחותה מ. רק קריאה אחת מתוך הקריאות הללו זכתה ל77.8 ובקריאה שלישית

ח"כים לא צפוי להניב פירות  55-הניסיון להעלות את הרף הנדרש לייתכן כי . דהיינו, ברי כנסתח

 ,שמספר התצפיות קטן ביותר זאתאולם לאור מרובים. השערת המשנה השנייה איננה מופרכת, 

 ,ות את הרףאי אפשר להסיק מסקנות מנתונים אלו. מניע אחר שעשוי להנחות את הניסיון להעל

גדגו" את הרף מלמטה. אולם מכיוון שלא קיימים נתונים לגבי יהוא שקיימים חוקים רבים ש"ד

 אין לדעת האם יש למניע זה על מה להתבסס. קטגוריה זו,

שקלים חילקנו לשלוש קבוצות, עלות נמוכה  נייואת החוקים שעלותם גבוהה מחמישה מיל

מספר החוקים, שנחקקו בכל אחת מהקטגוריות בחלוקה  ניתן לראות את 6בינונית וגבוהה. בלוח 
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לפי חוקים תקציביים ולחוקים הזוכים להסכמת הממשלה. הנתונים מראים, כי הממשלה נוטה 

המניע להסכמה זו יותר לתמוך בחוקים בעלות בינונית או נמוכה מאשר בחוקים בעלות גבוהה. 

דשות לאחר העברת תקציב המדינה. רצונה של הממשלה למנוע הקצאות תקציביות ח בשלמובן 

קצאות החדשות יכולות לקבל מימון רק באמצעות קיצוצים בתקציבים הקיימים, מציאת הה

עולה, בניגוד  17-מקורות הכנסה חדשים או באמצעות הרזרבה, במידה שקיימת. מנתוני הכנסת ה

יעשו זאת בעיקר הם  ברי כנסת,ח 50מחליטים להשיג תמיכה של  יוזמי החוקכי כאשר להשערה, 

יעדיף לפעול קשה יותר למען חוק שעלותו גבוהה יותר. המחוקק שבחוקים בעלות גבוהה. מסתבר, 

נראה כי ישנה התאמה בין עלות החוק לבין מידת המאמץ שחבר הכנסת יהיה מוכן להשקיע בו. 

מאחר עולים ממצאים אחרים המחזקים את ההשערה שהעלינו. לפיכך,  16-ברם, מנתוני הכנסת ה

קשה להסיק מסקנות מנתונים אלו. על כן, השערת  ,של חוקים שמדובר במספר כה מצומצם

 המשנה אינה זוכה לאישוש. 

לכנסת  16-עולה מהלוח, מצביע על ההבדלים בעלויות החקיקה במעבר בין הכנסת ההנתון מעניין 

 17-בכנסת המרוכזת בחוקים בעלויות נמוכות, ואילו  16-. מרבית החקיקה בכנסת ה17-ה

החוקים בעלויות גבוהות גם החוקים בעלויות בינוניות נוטלים את הבכורה, כאשר מקומם של 

נפקד. ניתן לשער כי הסיבה לכך היא, שחברי הכנסת משפרים בהתמדה את דרכי  אינו הוא

 ההתמודדות שלהם עם המגבלות, המתבטא בהרחבת עלויות החוקים שנחקקים.

 עלות: פילוח חוקים לפי 6 לוח

 ממשלה בהסכמת חוקים תקציביים חוקים 

 גבוהה בינונית נמוכה גבוהה בינונית נמוכה עלות

 15 כנסת

 השינוי לפני
8 19 12 0 0 0 

 1 1 4 0 0 2 16 כנסת

 4 11 8 2 1 1 17 כנסת

 

 חוקים בהסכמת ממשלה –השערה רביעית 

תיהפך  בהסכמת ממשלה,, חקיקה כי הפלטפורמה החדשה שנוצרה ,ההשערה הרביעית גורסת

לאפיק חקיקה משמעותי. מכיוון שהח"כים נמצאים בתהליך למידה מתמיד ובפיתוח יכולות 

צפוי כי הם ילמדו כיצד ניתן לנצל ולעבוד באפיק החדש ( 2007, 2009המו"מ מול הממשלה )מאור, 

 חקיקהערוצי יופנו מאמצים ל ,לאחר שהקשו על היכולת לפעול באפיק המרכזי ,שנוצר. כעת

 בעבר. יו קיימיםה לאחדשים ש
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 ממצאי השערה רביעית

הנוגעים לחוקים שעלותם גבוהה מחמישה מיליוני שקלים. מכיוון  ,מרכז את הנתונים 7לוח 

ה מיליוני שקלים שהוחלט להכניס את החוקים שנחקקו לפני השינוי ושעלותם גבוהה מחמיש

הנתונים לפני ואחרי השינוי. ברם, כפי קטגורית החוקים התקציביים, אי אפשר להשוות את ל

. 17-לכנסת ה 16-ניכרת עלייה משמעותית במספר החוקים במעבר בין הכנסת ה ,7 שעולה מלוח

מערך היחסים בין הכנסת לממשלה עובר שינוי בעקבות ההגבלה. התיאום בין יוזמי החוקים 

ת הנובעת מחקיקה לממשלה גובר, ועמו גם יבול החקיקה. החלק הארי של העלות התקציבי

 2,564העלות של חוקים אלו עמדה על  16-פרטית מקורו בחוקים בהסכמת ממשלה: בכנסת ה

 17-. בכנסת ה16-מסך העלות התקציבית של החקיקה הפרטית בכנסת ה 97%מיליון שקלים, 

מסך העלות התקציבית של  70%-מיליון שקלים, כ 2,147העלות של חוקים אלו עמדה על 

קל יותר להשיג את תמיכת הממשלה אף . נראה כי יעיל יותר ואולי 17-ית בכנסת ההחקיקה הפרט

, ובכך להבטיח כי החוק לא יוקפא בחוק ההסדרים. חברי ברי כנסתח 50מאשר להשיג רוב של 

הכנסת מצליחים לקדם את סדר היום שלהם במקביל לתמיכת הממשלה מה שמקטין את הסיכוי 

 שהחוק ימוסמס בדרך.

( טענה, כי אחת הסיבות לעלייה בהיקפי החקיקה הפרטית היא התמקצעות של 2007, 2009מאור )

חברי הכנסת, הבאה לידי ביטוי בפיתוח מיומנויות משא ומתן פוליטי וביצירת קואליציות אד 

הוק, החוצות קווים פוליטיים למען מטרה ספציפית. נראה, כי בעקבות הגבלת החקיקה 

תהליך למידה נוסף, שאיפשר להם להגדיל את כמות החוקים התקציבית עברו חברי הכנסת 

בעלות הגבוהה מחמישה מיליוני שקלים הזוכים לתמיכת הממשלה. גם הממשלה ראתה באפיק 

החקיקה הפרטית דרך לקדם יוזמות שונות, שעלו בקנה אחד עם האינטרסים שלה. מספר לא 

כי ישנם מקרים שבהם הממשלה  מבוטל של חברי כנסת שהתראיינו למחקר זה הסכימו לטענה,

הממשלה העדיפה . יםשונ טעמיםפרטית מאשר לקדם זאת בעצמה ממעדיפה להצטרף ליוזמה 

קים לצורך קידום האינטרסים שלה, כאשר הללו עלו בקנה אחד עם קלנתב את פעולות המחו

האינטרסים של חברי הכנסת, ובכך תרמה אף היא להרחבת אפיק החקיקה הפרטית הזוכה 

 כמת ממשלה. זהות אינטרסים זאת הגדילה את ההיקפים התקציביים של החקיקה הפרטית.להס

ם מגמה זו של גידול החקיקה בהסכמת הממשלה תימשך, תכלית החוק א כי במבט ראשון נראה,

לא תושג. אולם, החוק עצמו מכיר בכך שכאשר ישנו תיאום עם הממשלה אזי קביעת סדר 

ם לרצון הממשלה. כאשר יש מעורבות רבה של נציגי משרד העדיפויות התקציבי נקבע בהתא

האוצר בהליך החקיקה של חברי הכנסת ישנה הסתכלות על המדיניות הכלכלית הכוללת. כלומר, 

האפיק החדש תואם את אחת מתכליות החוק, הגברת התיאום עם הממשלה והקצאת התקציב 

 בהתחשב במדיניות כלכלית כוללת.

ה, כי יוזמי החוק מקדמים את החוק כפי שסיכמו עם הממשלה, גם עול 10מפרוטוקולים רבים

במקרים שחברי כנסת אחרים בוועדה ובמקרים מסוימים אפילו הח"כים היוזמים עצמם טוענים, 

                                                           
10

ועדת העבודה הרווחה  121דוגמה לח"כים שדבקים בסיכום עם הממשלה למרות הביקורת: פרוטוקול מס'   
 . 29/07/2008 הכלכלהועדת  660. פרוטוקול מס' 18/12/2006 והבריאות
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בר, שחברי הכנסת מקפידים לשמור על הסיכום שלהם תמסכי יש דרך טובה יותר למימוש החוק. 

של מטרות החוק. הם מבינים שעליהם להתפשר,  עם הממשלה גם במחיר ויתור על מימוש מלא

ולהשיג חקיקה שתקדם את מטרתם באורח חלקי, מאשר להיאבק על החוק המקיף ולהישאר 

בסופו של דבר בלא כלום. כלשון הפתגם: אויבו של הטוב הוא הטוב יותר. יכולת ההתפשרות הן 

 של חברי הכנסת והן של הממשלה מאפשרת שיתוף פעולה פורה זה. 

 מת ממשלהכ: חוקים בהס7 וחל

 ממשלה בהסכמת חוקים  תקציביים חוקים 

 0 39 השינוי לפני 15 כנסת

 6 2 16 כנסת

 23 4 17 כנסת

 

 סיכום

מחקר זה בחן בהשערה הראשונה את האפקטיביות של ההגבלה, וגילה כי ההגבלה אפקטיבית 

ותם התקציבית. ההשערות ביותר והצליחה להפחית משמעותית הן את מספר החוקים והן את על

הבאות בחנו את צורות ההתמודדות האפשריות של חברי הכנסת. במחקר עלו שלוש צורות 

התמודדות עיקריות: גידול במספר החוקים ללא עלות, גידול בחקיקה שעלותה נמוכה מחמישה 

מיליוני שקלים ומימוש הפלטפורמה החדשה של חקיקה המתואמת עם הממשלה. שלוש הצורות 

עם הגבלת החקיקה התקציבית. טענות  חברי הכנסתו מספקות הבנה מרתקת להתמודדות להל

אלו תואמות את נתוני החקיקה של כהונות הכנסת שנבדקו, אולם לאור מיעוט התצפיות )הכנסת 

הנוכחית היא השלישית לאחר השינוי( מומלץ לבצע מחקר המשך בעוד שנים אחדות, שיבדוק 

שך זה עשוי לגלות דרכים חדשות ומשוכללות יותר שהח"כים אימצו טענות אלו שוב. מחקר המ

 במשך הזמן כדי להתגבר על הגבלה זו, ולבחון בעקבות כך האם ההגבלה נותרה אפקטיבית.

הצלחת ההגבלה הנה חיובית ביותר, לשיטת האסכולה הראשונה שהוזכרה בסקירת הספרות. 

נחוצות בכנסת על מנת לאפשר לכנסת לעמוד כעת נותר לראות כיצד ניתן לערוך את הרפורמות ה

ההגבלה על החקיקה התקציבית. לפי טענה זו, ביטול ההגבלה  תהסרבחון את ביעדיה, ומתוך כך ל

איננו אמור להתבטא בריבוי מסיבי של חקיקה תקציבית אלא באפיקים חדשים. מחקר זה הוא 

הנחיצות של הגבלה זו ותפקוד  אבן דרך ראשונה בהצגת תוצאות ההגבלה ופותח פתח לדיון סביב

 הכנסת בעקבותיה.
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 נספחים

 0נספח 

 25%כשזה היה דרך משרד הרווחה היה מטצ'ינג של  הרן לבאות )אגף תקציבים משרד האוצר(:"

מיליוני שקלים.  4.5תנו הרשויות המקומיות. כל התקציב. עד עכשיו, התקציב הוא מהתקציב, שנ

 .25% עכשיו, על התוספת ועל מה שהיה קודם, אין יותר השתתפות של הרשות המקומית של

 , וכל כלכלן יעשה תחשיב.4.999-בסדר, לא נסתכן. אנחנו נגיע ל היו"ר שאול יהלום:

אני מבקשת שהוועדה תכריע בדיוק בשיעור, כי זה מהות  דה(:ג'ודי וסרמן )יועצת משפטית לווע

 החוק.

ועד  4.999-אני צריך כלכלן שיעשה לי חישוב סטטיסטי. אני רוצה להגיע ל היו"ר שאול יהלום:

 .4.7 עכשיו, החוק היה

 .4.7 התיקון היה ג'ודי וסרמן:

 זה. נכון? השאלה כמה אחוז 300,000אני רוצה להוסיף  היו"ר שאול יהלום:

 באחוזים והוועדה תאשר את זה.  300,000אז הכלכלנים יגידו כמה זה  ג'ודי וסרמן:

 אני רוצה לרשום בחוק את המקסימום שאני יכול."  היו"ר שאול יהלום:

 (.03/05/2004וועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת מתאריך 164)פרוטוקול מספר 

 2נספח 

לעצם העניין, החוק כפי שהונח בקריאה הראשונה  האוצר(: "יובל פרידמן )אגף תקציבים משרד

ובתור שכזה הוא לא היה תקציבי לעניין של הצורך ₪ מיליון  4.8דיבר על אלף מנות דם בעלות של 

בחמישים חברי כנסת כדי לתמוך בחוק לפי חוק יסודות התקציב. כרגע סעיף )ב מדבר על מימון 

 - -של הוצאה(

 מה העלות של אלף מנות דם לשנה? פטית לוועדה(:ג'ודי וסרמן )יועצת מש

בשנה. כשהכניסו את ₪ מיליון  4.8 –ההערכה הראשונה שהגענו אליה בוועדה  יובל פרידמן:

הסעיף של מימון של הוצאות יישום הפיקוח, לא כתבו כמה כוח אדם. כיוון שהחוק קרוב מאוד 

יכוי גבוה מאוד שמדובר בהצעת חוק לעלות תקציבית, אם לא נדע כמה כוח אדם וכמה תפעול, ס

תקציבית, ואני מבקש מהוועדה, אם הוועדה רוצה למרות עמדתנו לקבוע דבר כזה בחוק, צריך 

 לעשות הערכת עלות.

 ?4.999 או₪ מיליון  5אם נקבע שהעלות התקציבית הנוכחית תהיה  אברהם רביץ:

.... 

 חוק.הוועדה צריכה לקבוע את העלות של הצעת ה ג'ודי וסרמן:
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 מיליון. 5עד  אברהם רביץ:

 בסדר. ג'ודי וסרמן:

 אנו לא מקבלים את עמדת האוצר ולא את עמדת הממשלה. היו"ר משה שרוני:

 מי שקובע זה חברי הכנסת יובל פרידמן:

 (.09/07/2007 ועדת הרווחה והבריאות מתאריך 256)פרוטוקול מס'  נכון.". היו"ר משה שרוני:

פרידמן, מבין שאין לו ברירה אלא לקבל את עמדתם של חברי הוועדה נציג משרד האוצר, יובל 

מיליון, למרות שלא בטוח שהוא מסכים עם  5ולכן הוא משלים עם טענתם שעלות החוק היא עד 

 הערכה זו.

 
 


