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 הוראות החוק

 
חוק  -להלן ) 0590-י"אובותיהם, התשלחוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וח ד)א(01סעיף 

 לאמור: החסינות( קובע

 

חבר הכנסת שעשה אחת מאלה יהיה נתון לשיפוטה של ועדת האתיקה של חברי  ")א(

 הכנסת:

 (0) ... 

  -נעדר מישיבות הכנסת ללא הצדק סביר  (2) 

תקופה רצופה של חודשיים או יותר, ולעניין זה לא יובאו ימי הפגרה  )א(  

 בחשבון; או 

  -שליש או יותר מכלל ימי הישיבות שקיימה הכנסת בכנס פלוני, ואולם  )ב(  

שתי חמישיות או יותר מכלל ימי הישיבות  -אם הוא סגן שר  (0)   

 כאמור;

 כאמור." ימי הישיבותמחצית או יותר מכלל  -אם הוא שר  (2)   

 

 

 51-כנס החורף של המושב השני של הכנסת ה

 
( 2101באוקטובר  01ט' בחשוון התשע"ד ) מיום, 05-שב השני של הכנסת ההחורף של המובכנס 

 ישיבות. 66קיימה הכנסת , (2102 במרס 21) דהתשע"ב'  רעד יום כ"א באד

ישיבות או יותר  22-ישיבות או יותר, היעדרות סגן שר מ 22-לפיכך, היעדרות חבר הכנסת מ

 דק סביר.ישיבות או יותר, מחייבת מתן הצ 11-והיעדרות שר מ

 

 החלטת ועדת האתיקה

 
מילאו את חובתם חברי הכנסת, השרים וסגני השרים  021מתוך  002ועדת האתיקה מצאה כי 

 . בכנס האמור הכנסתלהיות נוכחים בישיבות 

 

 שרים, סגני שרים וחברי כנסת בדקה והחליטה הוועדה כלהלן: 8לגבי 
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 חה"כ בנימין נתניהו, ראש הממשלה .0

 מעל המותר. ישיבות 1ישיבות,  19-נעדר מ

 

יש להסתפק בהפניית  של ראש הממשלההמיוחד הוועדה החליטה כי נוכח תפקידו 

גם את כל השרים וראש הממשלה בראשם להוראות החוק המחייבות תשומת לבו 

 בנוכחות בישיבות הכנסת, ולחשיבות שבהקפדה על הוראות אלה.

 

 ןחה"כ משה )בוגי( יעלון, שר הביטחו .2

 המותר. שתי ישיבות מעלישיבות,  12-נעדר מ

 
השר יעלון מסר לוועדה באמצעות עוזרתו כי הוא מתנצל על ההיעדרות וכי הוא יעשה 

כל מאמץ שלא לחרוג מהמכסה, אך הוסיף כי יש לזכור את המטלות הרבות וכבדות 

 המשקל המוטלות על שר הביטחון במסגרת תפקידו.

 

ון נעדר מעבר למכסה הקבועה בחוק. בכנס הקיץ של זו הפעם השניה שבה השר יעל

נעדר השר )בתפקידו כמשנה לראש הממשלה והשר  08-המושב השלישי של הכנסת ה

לעניינים אסטרטגיים( ישיבה אחת מעל המותר, וועדת האתיקה החליטה שלאור 

 . (60/08ה ויחידה לא להטיל עליו כל סנקציה )החלטה מס' העובדה שזו היעדרות ראשונ

  
-גם הפעם, בהתחשב בתפקידו המיוחד של שר הביטחון ובכך שמשרדו נמצא בתל

אביב, ולאור שיעור ההיעדרות, החליטה הוועדה שלא להטיל על השר יעלון כל 

 סנקציה. 

 
ולחובתו להפנות את תשומת לבו להוראות חוק החסינות עם זאת הוועדה מבקשת 

ומטלות רבות למלא בכנסת, הן  להיות נוכח בישיבות הכנסת. לשרים מחויבויות

בתפקידם כחברי הכנסת הנדרשים להשתתף בדיונים ובהצבעות, והן בתפקידם כשרים 

המוזמנים להופיע בוועדות הכנסת, להתייחס להצעות חוק ולהצעות לסדר במליאה 

ולהשיב לשאילתות. המכסה הקבועה בחוק נועדה, בין היתר, להבטיח כי השר ימלא 

 לכנסת ולתפקידיו בה ועל כן יש להקפיד עליה.את חובותיו ביחס 

 

 חה"כ אביגדור ליברמן, שר החוץ .1

 מעל המותר. ישיבות 2ישיבות,  11-נעדר מ

 
. ההיעדרויות חושבו באופן 00.00.01השר ליברמן מונה לתפקיד שר במהלך הכנס, ביום 

יהן יחסי לתקופה שבה כיהן כחבר כנסת ולתקופה שבה כיהן כשר. בתקופה שבה כ

כך שלא חרג מהמכסה  1-מהן ונעדר מ 5-ישיבות, והוא נכח ב 02כחבר כנסת התקיימו 

מהן  22-ישיבות והוא נכח ב 92הקבועה בחוק, ואילו בתקופה שבה כיהן כשר התקיימו 

 ישיבות מהמכסה הקבועה בחוק. 2, חריגה של 11-ונעדר מ
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ר ליברמן )במכתב לגבי אחד המועדים שבהם נרשם בדוח הנוכחות שנעדר, מסר הש

הודעה זו. לפיכך  ת( כי נכח במשכן, והוועדה מקבל02.0.02שהעבירה לשכתו כבר ביום 

 ישיבות מעל המותר. 1-מדובר בהיעדרות מ

 
בכך שבתוקף תפקידו  ,השר ליברמן הסביר את ההיעדרויות, באמצעות ראש לשכתו

י חוץ ומשלחות הוא נדרש לצאת מהארץ לעתים תכופות וכן לארח ראשי מדינות, שר

המגיעות לארץ. השר צרף פירוט של נסיעותיו לחו"ל במהלך הכנס וכן של אירועים 

 השר בחו"ל  שההבארץ שנכח בהם וגורמים שאירח. הוועדה מצאה כי לפי הפירוט, 

 ימי ישיבות של הכנסת. 01-ב

 
עדר מעבר למכסה. נאין זו הפעם הראשונה שוועדת האתיקה מוצאת כי השר ליברמן 

כנסת הקודמת, שגם בה כיהן כשר החוץ, נעדר השר מעבר למכסה בשלושה כנסים, ב

 ופעמיים הוחלט לשלול לו שכר עבור ארבעה ימי היעדרות:

 
בעניין היעדרויות בכנס הקיץ במושב הראשון של  2115בהחלטה מחודש אוקטובר 

בות מעל ישי 2-( מצאה הוועדה כי השר ליברמן נעדר מ5/08)החלטה מס'  08-הכנסת ה

המותר, אך קיבלה את הסבריו כי מהות תפקידו כשר החוץ מהווה הצדק סביר 

 להיעדרות. 

בכנס החורף של המושב הרביעי של בעניין היעדרויות  2102בהחלטה מחודש יוני 

נבעו  18ימי היעדרות מתוך  06מצאה הוועדה כי רק  (81/08)החלטה מס'  08-הכנסת ה

שהוועדה לא מצאה בכך הצדק סביר , ועל אף משהות בחו"ל בנסיעות רשמיות

להיעדרות היא החליטה להתחשב בתפקידו המיוחד כשר החוץ, ולשלול ממנו שכר עבור 

 .ישיבות מעל המותר 8, למרות שנעדר ימי היעדרות בלבד 2

בעניין היעדרויות בכנס הקיץ של המושב הרביעי של  2102בהחלטה מחודש דצמבר 

 2( החליטה הוועדה לשלול מהשר ליברמן שכר עבור 82/08)החלטה מס'  08-הכנסת ה

ימי היעדרות לאחר שמצאה שלא היה בביקוריו בחו"ל כדי להצדיק את היעדרויותיו 

הרבות. הוועדה גם ציינה שאין באירוח מוזמנים מחו"ל כדי להוות הצדק להיעדרות 

 מעבר למכסה.

 
קופת העבודה של הכנסת ועדת האתיקה קבעה כבר בעבר כי פעילויות ונסיעות בת

)ויוזכר כי לשרים מכסת ההיעדרות  מתאפשרות במכסת ההיעדרות שקובע החוק

 .הגדולה ביותר(

 
בהתחשב בתפקידו המיוחד של השר ליברמן כשר החוץ, תפקיד המחייב נסיעות עבודה 

נעדר מעבר למכסה הקבועה הוא לאור העובדה שאין זו הפעם הראשונה שבה לחו"ל, ו

לא לשלול ( לחוק החסינות, 9ד)ד()01יטה הוועדה, בתוקף סמכותה לפי סעיף בחוק, החל

 שכר עבור יום אחד.ממנו לשלול  שכר עבור כל ימי ההיעדרות, אךמהשר ליברמן 
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 המדע, הטכנולוגיה והחללחה"כ יעקב פרי, שר  .2

 ישיבות מעל למותר.  2ישיבות,  12-נעדר מ

 

אושפז שבעקבותיו  עבר ניתוח מורכב ברגלובמהלך הכנס מסר לוועדה כי השר פרי 

 .למשך מספר שבועות שבהם עבד מביתו היה מוגבל בניידותולאחר מכן 

 

 ועדת האתיקה החליטה לראות בהסברו של השר פרי הצדק סביר להיעדרות.

 

 כיהן בתקופה האמורה כסגן שר הביטחון, דני דנוןחה"כ  .9

 . ישיבות מעל למותר 8 ,ישיבות 12-נעדר מ

 

"במסגרת פעילותי במשרד הביטחון הקדשתי חלק מימי ג' כי לוועדה מסר דנון  חה"כ

 לסיורים מקצועיים". 

 

, ממרבית ימי ג' במהלך הכנסנעדר  אכן עיון בדוח הנוכחות של חה"כ דנון מעלה כי הוא

. מכל מקום, סיורים מקצועיים אינם יכולים להוות הצדק 'ד-ב' ו ימי 09-אך נעדר גם מ

מעבר למכסה הקבועה בחוק. החוק מכיר בכך שלסגני  להיעדרות מהכנסת סביר

השרים ישנם עיסוקים רבים במשרדיהם מחוץ לכנסת, ולפיכך מתיר להם להיעדר עד 

על השרים וסגני השרים לתכנן שתי חמישיות מישיבות הכנסת ללא צורך במתן הסבר. 

מהם להשתתף  את הסיורים והאירועים הקשורים למשרדם באופן שלא ימנע

 בישיבות הכנסת, לפחות בהתאם למכסה הקבועה בחוק.

 

זוהי הפעם הראשונה שבה נעדר חה"כ דנון מעבר למכסה הקבועה בחוק, ובד"כ הוועדה 

שבה היא מוצאת כי חה"כ נעדר מעבר למכסה ללא  אינה שוללת שכר בפעם הראשונה

במקרה זה,  רות הרביםכולה להתעלם מימי ההיעד. ואולם, הוועדה אינה יהצדק סביר

לשלול שכר שלא  ( לחוק החסינות,9ד)ד()01בתוקף סמכותה לפי סעיף  ,ולפיכך החליטה

 .היעדרותימי  שנילשלול שכר עבור עבור כל ימי ההיעדרות, אך 

 

 חה"כ אריה דרעי .6

 ישיבות מעל למותר. 2ישיבות,  29-נעדר מ

 

לאחר מותו של הרב עובדיה  עדרותו בימי האבל והעצרותידרעי הסביר את החה"כ 

  של מפלגתו. לרשויות המקומיותלפטירתו, וכן בניהול מערך הבחירות  11יוסף ובמלאת 

 

תדון רק בעניינו של שהוועדה העובדה שהחוק קובע מבקשת להבהיר כי ועדת האתיקה 

, בשילוב עם כך בכנס פלוניחבר הכנסת שנעדר משליש או יותר מישיבות הכנסת 
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נסת לקיים סת מתקיימות רק שלושה ימים בשבוע, מאפשרות לחברי הכשישיבות הכנ

לצד המשך עבודתם בכנסת, שהיא אמורה להיות  פעילות פוליטית ומפלגתית

פעילות פוליטית, אינה יכולה להוות הצדקה להיעדרות מעבר  מחויבותם העיקרית.

 למכסה הקבועה בחוק. 

 
נעדר מעבר לתקופה הקבועה בחוק,  דרעילאור העובדה כי זו הפעם הראשונה שחה"כ 

, כל סנקציה שלא להטיל עליו בפעם הזוהחליטה ועדת האתיקה ובהתחשב בהסבריו, 

להקפיד ולהשתתף  וולחובותיחוק החסינות להסתפק בהפניית תשומת לבו להוראות ו

 בישיבות הכנסת.

 

 חה"כ מוחמד ברכה .2

 ישיבות מעל למותר. 1ישיבות,  22-נעדר מ

 

ה הסביר את היעדרותו בכך שיומיים של ישיבות הכנסת היו ימי חג הקורבן, חה"כ ברכ

ואילו בשני ימים אחרים נכח במטה הבחירות לרשויות המקומיות, בתפקידו כיושב 

ראש תנועה אשר התמודדה בבחירות אלה. עוד הוסיף חה"כ ברכה כי על הוועדה לקחת 

הערבים ואילו הכנסת עובדת בחשבון את העובדה שיש חגים שחוגגים חברי הכנסת 

 בימים אלה כרגיל. 

 
לעמדת הוועדה כאמור, לעומת זאת,  הצדק סביר להיעדרות.בימי החג רואה הוועדה 

פעילות פוליטית אינה יכולה להוות הצדקה כפי שפורסמה גם בהחלטותיה הקודמות, 

דר כי חבר הכנסת יכול להיע נקבעלשם כך ו להיעדרות מעבר למכסה הקבועה בחוק,

 עד שליש מימי הישיבות ללא צורך להציג הסבר.

 
נעדר מעבר לתקופה הקבועה בחוק,  ברכהלאור העובדה כי זו הפעם הראשונה שחה"כ 

להסתפק בהפניית ו כל סנקציה שלא להטיל עליו בפעם הזוהחליטה ועדת האתיקה 

 תשומת לבו להוראות החוק והאתיקה בעניין זה.

 

 חה"כ אלי ישי .8

 .ישיבות, ישיבה אחת מעל למותר 22-נעדר מ

 

לדבריו "קרה מספר פעמים  חה"כ ישי מסר לוועדה כי מדובר ב"טעות ברישומים".

שנכחתי בישיבה יצאתי וחזרתי לישיבה". עם זאת, חה"כ ישי לא ציין באילו מועדים 

 הוא נכח בכנסת למרות שנרשם בדוח שנעדר.

 
עדר מעבר לתקופה הקבועה בחוק, נ ישילאור העובדה כי זו הפעם הראשונה שחה"כ 

להסתפק בהפניית ו כל סנקציה שלא להטיל עליו בפעם הזוהחליטה ועדת האתיקה 

 תשומת לבו להוראות החוק והאתיקה בעניין זה.
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 סיכום

 
יוצא מהנחה כי מישיבות הכנסת, סוגיית היעדרותם של חברי הכנסת החסינות, המעגן את  חוק

פעם לפעם ממשכן הכנסת, ולשם כך קובע כי ועדת האתיקה חברי הכנסת נדרשים להיעדר מ

תדון רק בהיעדרות של שליש ויותר מימי הישיבות לעניין חברי הכנסת, שתי חמישיות ויותר 

  לעניין סגני השרים, ומחצית ויותר לעניין השרים.

 

אפשרת לחברי הכנסת לתכנן את ימי ההיעדרות והנוכחות כך שבמהלך הכנס לא מ קביעה זו

  תהיה חריגה מדרישות החוק.

 
חברי  כי היעדרות , כפי שציינה במספר החלטות בעבר,מבקשת להדגיש ועדת האתיקה

לצורך פעילות פוליטית וציבורית, בארץ ובחו"ל, לרבות נסיעות מטעם המדינה או  סתנכה

, לא תיחשב כהצדק סביר להיעדרות. לשם כך על חברי הכנסת להשתדל כי פעילויות הכנסת

הפגרה ובימים שבהם לא מתקיימות ישיבות של הכנסת, ואם בכל  בתקופתוג זה יתבצעו מס

 ,זאת הם נאלצים להיעדר לצרכים אלה עליהם להקפיד על נוכחות בכנסת בשאר ימי הכנס

 כדי לא לעבור את המכסה הקבועה בחוק.

 -יים אירועים משפחת , חגים אוהדברים נכונים אף לעניין היעדרות בשל מחלה שגרתית

לצרכים אלה נועדה מכסת  לחברי הכנסת אין ימי מחלה או חופשה כלעובדים רגילים, ואף

 ההיעדרות הקבועה בחוק.

בנסיעות לחו"ל מטעם הכנסת או במחלה שגרתית,  ההיעדרותלפיכך, הצדקת החריגה ממכסת 

 , וחבר הכנסת שיבקש להכיר בימי היעדרותירוע משפחתי וכד' לא תתקבל כהצדק סבירא

 . יתבקש ליתן הסבר לכל ימי ההיעדרותמעבר למכסה כהצדק סביר 

 
לכללי האתיקה לחברי הכנסת קובע כי חבר הכנסת  1בנוסף, מבקשת הוועדה להזכיר כי סעיף 

יקדיש למילוי תפקידו כחבר הכנסת את כל הזמן הדרוש לכך, ויבכר בזמן הזה את מילוי 

 תפקידו על פני כל עיסוק אחר.

 

כי על חברי הכנסת מוטלת אמנם החובה להיות נוכחים בשני שליש מימי  דגשיובהקשר זה 

הישיבות בכנס, ואולם קיומה של חובה זו אינו גורע מהחשיבות שבנוכחותם של חברי הכנסת 

למכסה הקבועה בחוק מעבר חברי הכנסת היעדרות במספר רב ככל הניתן של הישיבות בכנס. 

עלולה  יבור והן כלפי הכנסת. התנהגות כזוים הן כלפי הציוצרת מצג של זלזול הנבחרהחסינות 

 לפגוע במעמד הכנסת ובאמון הציבור כלפיה.

 
בכנס ע של חברי הכנסת אשר נהגו ההחלטה מוצאת הועדה לציין לחיוב את הרוב המכרי לסיום

 כהלכה והקפידו על מכסת הנוכחות הקבועה בחוק ואף מעבר לה.האחרון 

 

 שולחן הכנסת.החלטת הוועדה תונח על 
 


