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מר ראובן ( רובי ) ריבלין

נשיא המדינה

לשכת הנשיא

ירושלים

כבוד הנשיא,

אנחנו, קבוצה של חברי כנסת ושרים לשעבר, פונים אליך בעניין סגירת הכנסת בידי היו"ר יולי 
אדלשטיין  ומבקשים לשתף אותך בדאגתנו העמוקה לגורל הדמוקרטיה הישראלית.

אנו מבקשים להתריע בפני תהליכים מסוכנים והרסניים המעמידים  בסכנה לא רק את מעמדה של 
הכנסת כרשות הנבחרת אלא גם את כל מערכת האיזונים והבלמים אשר עליה מבוסס כל משטר 

דמוקרטי.   הריכוזיות השלטונית בימי משבר הקורונה , אם לא תיעצר לאלתר, מהווה הפיכה 
שלטונית בניגוד לרצונם של רב אזרחי המדינה, 

כחברי כנסת לשעבר, מנוסים ובקיאים בחוקים, בתקנות ובתהליכי עבודת הכנסת, אנו מבקשים 

למחות נגד החלטתו הבלתי-חוקית של יו"ר הכנסת חה"כ יולי אדלשטיין לסגור את הבית ולמנוע את 
הצבעה מתבקשת של חברי הכנסת בכדי לאפשר את תפקודה התקין של כנסת ישראל בימי משבר 

בריאותי, כלכלי, חברתי ואישי שכמוהו לא ידעה ישראל מימיה.  

בשעה שמדינת ישראל מצויה במצב חרום קיצוני הודיע יו"ר הכנסת על דחיית ההכרעה על הקמת  

ועדות הכנסת  החיוניות בימים אלה, זאת על אף בקשתם המפורשת של רוב חברי הבית. זהו 
מעשה ללא תקדים בהיסטוריה הפרלמנטרית שלנו, שידעה מלחמות ומצבי חירום רבים מאז 

הקמתה.

כידוע יושב ראש הכנסת הנוכחי פועל כיו"ר זמני מכח סעיף 20לחוק יסוד הכנסת.  לפי סעיף20(א) 
לחוק יסוד הכנסת שתוקן ב-2016 יושב ראש הכנסת היוצאת  שנבחר שוב כחבר כנסת ממשיך 

לכהן עד לבחירת יו"ר קבוע בכל מועד, ולכל המאוחר עד לכינונה של ממשלה חדשה. הוא אינו רשאי 
על פי חוק למנוע מהלך זה.  

התנהלותו של יו"ר הכנסת הזמני, ח"כ יולי אדלשטיין בימים האחרונים היא לא פחות מביזוי 
הכנסת, שאין עוררין על כך שכמוסד המייצג את כל חלקי החברה וכל אזרחי המדינה, היא הריבון 

במדינת ישראל.  שיתוקה של הכנסת בימים הרי גורל אלה מאפשרת השתלטות של הרשות 
המבצעת, בניצוחו של ראש ממשלה זמני והלא-נבחר, על מנגנוני הממשל ולהשתמש בהם ללא 

פיקוח ציבורי.  

ואכן, אנו מודאגים מהיקף הסמכויות שנוטלת לעצמה הממשלה, כגון סגירת בתי המשפט באישון 
לילה, אישור איכון טלפוני של אזרחים והפעלת תקנות לשעת חרום ללא דיון, אישור ופיקוח צמוד 

של הועדות הנוגעות בדבר בכנסת.



ביום ששי בבקר נודע לנו כי בישיבת הממשלה הטלפונית שהתקיימה בלילה שבין ה19.3 ל-20.3. 
דרשו שלושה שרי ליכוד שלא  להחריג את הכנסת מהתקנות לשעת חרום שחלות החל מאותו יום 

על כלל הציבור בישראל – דהיינו נוכחות שלא תעלה על יותר מעשרה אנשים במשכן.

הצעה זו , אם הייתה מתקבלת, הייתה משתקת בפועל את הכנסת לזמן ארוך. 

כאזרחים שומרי חוק, אנו מוטרידים מתהליכים כוחניים שמטרתם למנוע  בכל דרך ומחיר פקוח 
פרלמנטרי על הרשות המבצעת. בהינתן ההתמודדות הרפואית  השנויה במחלוקת עם משבר 

הקורונה, הסגר המתהדק שהוטל על האוכלוסייה, המשבר הכלכלי העומד בפתח והסכנות לקריסת 
המשק, כמו גם גל האבטלה ההולך וגובר מדי יום, אנו סבורים שקיימת חשיבות עליונה בהפעלת 

הכנסת על ועדותיה השונות לשם פיקוח על הממשלה שעודנה, כזכור, ממשלת מעבר.

אנו פונים אליך, כבוד הנשיא, ומבקשים כי תפעיל את מלוא סמכותך המוסרית ואת השפעתך 
לאפשר את עבודתה התקינה של הכנסת. 

בכבוד רב,
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