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כתב אישום נגד ח"כ יחיאל חזן
בפרשת ההצבעות הכפולות
מאת :נועם שרביט |

חזן מואשם בזיוף בכוונה לקבל דבר בנסיבות מחמירות ובמירמה והפרת אמונים,
לאחר שהצביע לכאורה פעמיים ,בשמו ובשמה של חברת סיעתו ענבל גבריאלי;
לאחר דיונים סוערים בוועדת הכנסת ,הוא ויתר בעבר על חסינותו ,כדי שיוכל
להוכיח את חפותו בביהמ"ש; בעבר טען :הקלטת בושלה ע"י ערוץ 2

▪ ▪ ▪
לבית משפט השלום בירושלים הוגש )יום ד' (3.11.01 ,כתב אישום נגד חבר
הכנסת יחיאל חזן )ליכוד( ,בפרשת ההצבעות הכפולות במהלך אישור התוכנית
הכלכלית בכנסת לשנת .2003
חזן מואשם בזיוף בכוונה לקבל דבר בנסיבות מחמירות ובמירמה והפרת אמונים,
לאחר שהצביע לכאורה פעמיים ,בשמו ובשמה של חברת סיעתו ענבל גבריאלי.
אופן ההצבעות בכנסת
בכתב האישום שהגישה מנהלת מחלקה ערעורים בפרקליטות מחוז ירושלים,
עו"ד אירית באומהורן ,נאמר כי "במהלך ההצבעות על סעיפי החוק ועל
הסתייגויות מסעיפיו ,שמרביתן נערכו בהרמת יד ,החליט יו"ר הכנסת ,מפעם
לפעם ,על קיומה של 'הצבעה אלקטרונית'; בדרך כלל לאחר שהתרשם כי
בהצבעה הידנית לא הושג רוב ברור להכרעה".
"מרגע שהכריז יו"ר הכנסת על קיומה של הצבעה אלקטרונית ,רשאים היו חברי
הכנסת להשתתף בהצבעה בדרך של הפעלת שני לחיצים אישיים המוצבים על
שולחנו של כל ח"כ במקום מושבו :לחיץ 'נוכחות' ,המופעל באמצעות יד שמאל,
ולחיץ בחירת דרך ההצבעה ,באמצעות אחד משלושת הלחיצים 'בעד'' ,נגד' או
'נמנע' ,המופעלים ביד ימין".
"על-פי הכללים הנהוגים בכנסת ,מרגע שמודיע יו"ר הכנסת על ראשיתה של
הצבעה אלקטרונית ומפעיל את לוח ההצבעה באולם המליאה ,מתאפשרת
הצבעתם של חברי הכנסת למשך  10שניות ,בהן עליהם להפעיל את הלחיצים.
ההצבעה הינה אישית בלבד ,ורק הפעלה נכונה של הלחיצים במהלך  10השניות
האמורות מאפשרת לח"כ להשתתף בהצבעה .בתום  10השניות האמורות ,לא
ניתן עוד להצביע או לתקן את אופן ההצבעה שנקלטה על-גבי הלוח ,וח"כ שלא
נמצא במקומו במועד ,או שנכשל בהפעלת הלחיצים ,אינו משתתף בהצבעה".
הצביע גם בשביל ח"כ גביראלי בהצבעה מס' 10

ועדת הכנסת הסירה את
חסינותו של ח"כ יחיאל חזן

עתירה לבג"צ נגד אי-הסרת
חסינותו של חזן :הכנסת
הפכה 'עיר מקלט'

ועדת הכנסת סירבה להסיר
חסינות ח"כ חזן; רובינשטיין
" -נקודת שפל קשה"

ח"כ יחיאל חזן ויתר על
חסינותו וכנראה יועמד לדין

בכתב האישום נטען ,כי לאחר שיו"ר הכנסת הורה לחברי הכנסת להצביע
בהצבעה מס'  ,10הפעיל חזן את הלחיצים שבמקום מושבו והצביע "נגד";
הצבעתו נקלטה .ואולם ,משהבחין ,לאחר הצבעתו שלו ,כי חברת הכנסת ענבל
גבריאלי ,שמקומה לשמאלו ,נעדרת מאולם המליאה ,החליט להצביע "נגד" גם
במקומה .ההצבעה הוכרעה ברוב של  55מתנגדים כנגד  43תומכים.
"בהצביעו פעמיים 'נגד'" ,נטען כתב האישום" ,גרם הנאשם במרמה לכך שלמתנגדי ההצבעה יתווסף קול שלא כדין ,תוך
יצירת מצג שווא כאילו קול זה הושג בהצבעתה של חברת הכנסת גבריאלי".
"נסיבות מחמירות"
כאמור ,אחד מסעיפי האישום נגד חזן הוא זיוף בכוונה לקבל דבר בנסיבות מחמירות .ה"נסיבות המחמירות" לדעת
הפרקליטות "מתבטאות בפגיעה שהסבו מעשי הנאשם להליכי חקיקה של הכנסת ,ובהפרת האמון שניתן על-ידי הציבור
בנאשם ,כחבר הרשות המחוקקת בישראל".
בחודש דצמבר שעבר הסכים חזן לוותר על חסינותו לאחר דיונים סוערים בוועדת הכנסת ועתירה של התנועה לאיכות
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השלטון לבג"צ ]ראו קישורים[ .תחילה ,סירב חזן לוותר על חסינותו וועדת הכנסת סירבה אף היא להסירה .אז הוגשה
העתירה לבג"צ ,במסגרתה התרצה חזן והסכים לוותר על החסינות ,המלצה אותה אימצה הוועדה בדיון חוזר שקיימה .הוא
אמר ,כי ברצונו להוכיח את חפותו וכי הקלטת "בושלה" על-ידי ערוץ .2
נזכיר ,כי היועץ המשפטי לממשלה לשעבר ,אליקים רובינשטיין ,הכין טיוטת כתב אישום גם נגד חבר הכנסת מיכאל
גורלובסקי )ליכוד( ,החשוד כי הצביע פעמיים  -גם במקום חבר סיעתו גלעד ארדן .ועדת הכנסת סירבה להסיר את חסינותו
של גורלובסקי ,המסרב לוותר עליה .גם במקרה זה ,הגישה התנועה לאיכות השלטון עתירה לבג"צ ,שבירורה טרם הסתיים
)בג"צ  .(11298/03לאחרונה ,החליט הרכב  3השופטים להרחיב את עצמו ל 7-שופטים.
התנועה לאיכות השלטון ,ח"כ גורלובסקי ו-ועדת הכנסת יגישו את סיכומיהם בכתב ועל-פיהם יפסקו השופטים בעתירה.
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