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לכבוד חבר הכנסת ה,20-
יו"ר הכנסת מר יולי אדלשטיין
דוא"לyedelstein@knesset.gov.il :
הנדון :הורדת גיל הבחירה לכנסת
אנו תלמידי כיתה י"ב ,בחרנו במסגרת מטלת הביצוע באזרחות לחקור את נושא גיל הבחירה לכנסת.
לאחר ביצוע של מחקר מקיף בנושא זה ,אנו סבורים כי הורדת גיל הבחירה לכנסת לגיל  17זהו צעד
נכון שיתרום לאותה קבוצת הגיל המדוברת ,ויגרום להגברת המעורבות האזרחית והחברתית של
אותה קבוצת גיל .אנו מאמינים שהגברת מעורבות זו תביא להתפתחותה של החברה כולה.
הדיון בנוגע להורדת גיל הבחירה לכנסת לגיל  17קיים בישראל מזה שנים ,ואף הוגשו בעבר על
שולחן הכנסת הצעות חוק בנושא וקיים בציבור רוב התומך בכך .במסגרת עבודתנו ,ביצענו סקר רחב
ומקיף אשר כלל מאות בני נוער ובמסגרתו נשאלו בני הנוער מספר שאלות הקשורות לנושא .בין
השאלות ניתן למצוא את השאלה הבאה" :במידה ותינתן לך האפשרות להצביע בבחירות לכנסת ,מה
מידת הרצון שלך להצביע?" .התשובות לשאלה זו כללו רוב שמעוניין במידה רבה להצביע .כלומר ,על
פי הסקר שלנו ניתן לראות כי בני הנוער מרגישים שיש לאפשר להם להשפיע על המצב הפוליטי
בארץ ולהצביע בבחירות.
אם חוק כזה יעבור ,מדינת ישראל לא תהיה הראשונה לאפשר לבני נוער בגיל  17להצביע בבחירות
לבית המחוקקים .בעוד במדינת ישראל מתרחש דיון בעניין ,תקדים בנושא זה קיים במספר מדינות
בעולם מזה שנים רבות .בניקרגואה ,בברזיל ובאוסטריה ,גיל הבחירה לפרלמנט עומד כיום על גיל
.16
כמו כן ,בשנת  2003גיל הבחירה לרשויות המקומיות שונה מגיל  18לגיל  .17אנו סבורים כי שינוי זה
נעשה מתוך כוונה להגביר את מעורבותם האזרחית והחברתית של אותה קבוצת גיל .אנו מאמינים כי
נקיטה בצעד דומה בבחירות לכנסת אף יגביר את מעורבותם באופן משמעותי יותר.
לנוכח העובדה שנבחרת כנציג העם בבחירות האחרונות שהתקיימו בחודש מרץ האחרון ,אנו
מבקשים ממך להניח על שולחן הכנסת תיקון לשני חוקים  -חוק יסוד :הכנסת (סעיף  )5וחוק
הבחירות לכנסת (סעיף  .)3באותם סעיפים ,במקום " "18או "שמונה עשרה" ,יבוא " "17או "שבע
עשרה" בהתאמה.
בפן האישי נוכל להעיד כי בבחירות האחרונות לכנסת לכל חברי הקבוצה (למעט לחבר אחד) לא
הייתה את זכות ההצבעה .כולנו פה אחד הרגשנו כי יש בנו את הרצון להצביע ולהשפיע על המתרחש
במדינה.
לסיום ,אנו סבורים שבעת הזו בה הכנסת ה  20-רק החלה לפעול ,זהו הזמן הנכון להגיש את אותם
תיקונים לחוקים הנ"ל.
לאור כל הכתוב הנ"ל ,נחזור ונאמר כי אנו מאמינים כי הורדת גיל הבחירה לכנסת לגיל  17רק תועיל
ותתרום לחברה הישראלית.
אנו מודים על כך שהקדשת מזמנך בקריאת מכתב זה ואנו מבקשים ממך לעשות את השינוי
המתבקש.
בברכה,
(שמות התלמידים)
פרטי התקשרות:
(כתובת ,טלפון ודוא"ל)

