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  החוק הנורווגי

  

. החוק הנורווגי קובע כי חברי הפרלמנט המתמנים לתפקיד שר יפסיקו את כהונתם

מקומו של השר המתפטר מובטח אם , עם זאת. במקומם מתמנים הנציגים הבאים בתור

ת האחרון מבין המצטרפים לכנסת ממפלגתו יפנה א, במקרה זה. יפרוש מהממשלה

  . מקומו

  

  תולדות ההצעה בישראל

בישראל הוצע ליישם את הצעת החוק עוד בימי כהונת ממשלת רבין הראשונה בשנות     

בתקופת . ההצעה נבדקה פעם נוספת בממשלת בגין אולם לא נמצא רוב לאישורה. 70 -ה 

, סיעה זו". צומת"י שני חברי כנסת מסיעת "ממשלתו של רבין הובאה ההצעה לדיון ע

לפנות את , שערק משורותיהם והצטרף לממשלה, רצתה לכפות על אחד החברים בה

ההצעה התקבלה בקריאה טרומית בחודש ". צומת"מקומו בכנסת לטובת נציג נוסף של 

  .אך הטיפול בה הוקפא, בתמיכת שר המשפטים, 1994יוני 

  

צא רוב  הגישה ממשלת נתניהו את ההצעה לקריאה ראשונה שבה שוב לא נמ1996בשנת 

  .לאישורה

  

כתוצאה , לאחרונה חודש הדיון בהצעה ביוזמת ראש הממשלה הנבחר אהוד ברק

  .  מהתחייבויות קואליציוניות

  

  עמדת תומכי החוק

ברור בעליל . החוק הנורווגי מבטיח הפרדה בין הרשות המבצעת לבין הרשות המחוקקת

תומכי . שרק חברי כנסת שאינם מכהנים בממשלה יכולים לפקח על עבודת הממשלה

בכנסת . החוק טוענים גם כי אכן ראוי לפנות את זמנם של השרים מעבודתם בכנסת

נחיצותם של השרים באה לידי ביטוי בעיקר בהבטחת הרוב הקואליציוני בהצבעות 

  . שוטפות

  

, היעדרות חברי הקואליציה עלולה להפקיר את הזירה לחברי הכנסת של האופוזיציה

החוק הנורווגי יעיל איפוא במיוחד בעבור .  להימצא בכנסתשלהם יותר זמן פנוי

ואפילו עבור , שרוב חברי הכנסת מתמנים למשרות ממשלתיות, קואליציות צרות

  :בחסות
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  ר יוסי ביילין"השר ד

  ר ראשון"יו
  , ל"מר חיים הרצוג ז

  חברי צוות ההיגוי בעבר
  
  כ יוסי כץ"ח
  ר וינפריד וייט"ד
  כ מיכאל איתן"ח

  ר"יו, צדוק. מר חיים י
  צוות ההיגוי



     21( מתוכם מכהנים כשרים או כסגני שרים 29 חברי כנסת ואשר 70שבה חברים , קואליציה כמו זו של אהוד ברק

השינוי יורגש במיוחד בעבודה הפרלמנטרית של סיעות ).  סגני שרים9 השרים הם חברי כנסת ונוספים עליהם 23 -מ 

  .אשר יזכו בתוספת חברי כנסת חדשים, הקואליציה

  

  עמדת מתנגדי החוק

כי החוק נוגד את יסודות השיטה הפרלמנטרית הבריטית שאומצה בישראל ואשר על פיה , המסתייגים מדגישים

ניתוק בעלי משרות אלה .  הקשר ההדוק בין הממשלה והכנסתהשרים באים מתוך הפרלמנט כך שמובטח

היעדרות . יכול לגרום לנתק בין מבצעי המדיניות לנציגי הציבור, שהוא בבחינת אסיפת נבחרי הציבור, מהפרלמנט

עלול להיווצר , בנוסף. עלולה להחליש את הרשות המחוקקת והמפקחת, שלא יטרחו לבוא אל משכן הכנסת, השרים

לכאורה כחברים . יחשבו לנחותים" על תנאי"כאשר אלה המכהנים בו , מצב שבו יש שני מעמדות של חברי כנסת

חברי כנסת מקרב סיעות , חמור מכך. שעל פי תוצאות הבחירות הבוחר כביכול לא רצה בהם, זאת גם כיוון. 'מסוג ב

כדי לא לגרום , ם בממשלהעלולים להירתע מביקורת על חברות סיעת, השותפות במפלגת השלטון בקואליציה

  .אשר תוביל אותם אל מחוץ לכנסת, להתפטרות השרים

  

שכן הבוחר לא לקח בחשבון את החוק , יש הסבורים שגם אם יתקבל החוק יש להחילו רק מהכנסת הבאה, כמו כן

עוד טוענים כנגד החוק שעלותו רבה ומיותרת ושבגרסתו הנוכחית אין לא תקדים באף . בשיקולי הבחירה שלו לכנסת

  . מקום אחר בעולם

  

חלקם חוששים מפני הצטרפותם . יש לציין כי ההתנגדות העזה לחוק עולה דווקא מקרב שרים וחברי כנסת מכהנים

שיזכו לחשיפה ציבורית ואשר אולי יעלה בידם בזכות כך להצליח יותר בהתמודדות על מקום , של אישים נוספים

, ם שכניסת חברי כנסת נוספים תחליש את כוחם הפוליטי והפרלמנטריהם חוששי, כמו כן. ברשימה לכנסת הבאה

  .במיוחד בהצבעות חשובות

  

  המצב כעת

,  ניתנה לו הרשות להביא את הצעת החוק הנורווגי לאישור הכנסת1999על פי ההסכם הקואליציוני שערך ברק בקיץ 

הממשלה טרם גיבשה הצעה מפורטת ולפי שעה ההצעה היחידה . אך חברות קואליציה יכולות שלא לתמוך בחקיקה

חוץ , לפי הצעה זו יחויבו כל השרים שהם חברי כנסת. המדוברת היא זו שהביא שר המשפטים לכנסת הקודמת

יתפטרו מחברותם בכנסת סגני השרים שראש הממשלה מכהן , בנוסף. להתפטר מהכנסת, מראש הממשלה וסגניו

ובכנסת הנוכחית מכהן רק סגן , כ מאיר פרוש"ח, ן הבינוי והשיכוןבכנסת הקודמת הייתה הכוונה לסג. כשר במשרדם

, על פי הצעת החוק תתבטל הדרישה בחוק יסוד הממשלה. כ אפרים סנה"ח, סגן שר הביטחון, שר אחד במעמד דומה

  .לפיה מחצית מהשרים יהיו חברי כנסת

  

בעת כהונת הכנסת הנוכחית ממתינים נציגים של כמה משותפות הקואליציה לקבלת החוק כדי שיוכלו לכהן כחברי 

  . כנסת

  

אולם , התפטר מהכנסת כדי לפנות מקום לחבר נוסף מהמפלגה, שהתמנה לשר, יצחק לוי, ל"בינתיים רק מנהיג המפד

   .הוא לא יוכל לחזור לכהן כחבר כנסת בקדנציה זו, אם תחדל סיעתו לכהן בממשלה, ללא החלתו של החוק נורווגי


