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  אמון בממשלה-מנגנוני אי

  מתן שרקנסקי, שוריק דריישפיץ, שלומית ברנע

  מבוא

) הפרלמנט(נובעת מתוך הרשות המחוקקת ) הממשלה(בדמוקרטיה הפרלמנטרית הרשות המבצעת 

 הממשלה כלפי הרשות המחוקקת הוא ונים המוסדיים המעגן את אחריותאחד המנגנ. ואחראית בפניה

  . מוקדש נייר זהלבחינתו , אמון-האימנגנון 

- מנגנון האי, ברמה הפרקטית. נורמטיבית/הסמליתברמה  חשיבות ברמה הפרקטית ואמון-האילמנגנון 

המאפשר לפרלמנט להעמיד למבחן את אמונו בממשלה והמאפשר לו למשוך את אמונו בממשלה  –אמון 

חד מכלי הפיקוח זהו א, שנית.  של הממשלה כלפי הפרלמנטמעגן את האחריות –או בעומד בראשה /ו

אי להביע , לאופוזיציה, ובתוכו, אחרוןהמאפשר ל, והביקורת החשובים ביותר שעומדים לרשות הפרלמנט

מנגנון זה , אמון- האיום הטמון באפשרות של הצעת האיבשל, שלישית.  מתפקוד הממשלהשביעות רצון

מון מגביר את הגמישות של א-מנגנון האי, רביעית.   וריסונהמשמש כאמצעי להגבלת כוחה של הממשלה

 לזעזועים פנימיים או חיצוניים ובכך למנוע סתגלגמישות המאפשרת למערכת להגיב ולה, המערכת הפוליטית

כושלת וחסרת בסיס תמיכה על ידי הדחת ממשלה  –במקרה הנדון , קיפאון או אפילו קריסה של המערכת

, אמון מנציח ומעגן את הריבונות של הפרלמנט-מנגנון האי, ברמה הסמלית או הנורמטיבית. במהלך כהונתה

אולם . קרי הממשלה, על הגוף הממונההחוקית ואת עליונותו , מהציבורהוא הגוף הנבחר המחזיק במנדט 

   .אמון מותנית באופן יישומו והשימוש בו-האפקטיביות של מנגנון האי, ככל מנגנון מוסדי אחר

 ומצביעה את צורתו ויישומו בישראל ובעולם, ן על מרכיביואמו- את מנגנון האימציגה בעיקרה סקירה זו 

. על בסיס בחינה השוואתיתאמון שונים בהקשר הישראלי -על היתרונות והחסרונות של אימוץ מנגנוני אי

דו ולמקסם את ואמון אשר צפוי למלא את יע-מטרתה של בחינה זו היא לזהות את סוג מנגנון האי

ובה בעת למזער את  ;והגברת יכולתו לבקר את הממשלה ולפקח עליה חיזוק הפרלמנט :קרי, מעלותיו

  . ביציבות הממשלה ובתפקודה התקין והיעילופגיעת יתר אמון -מנגנון האיזילות  :קרי, נזקיו

אמון בהפלת ממשלות מכהנות הוא -סקירה היסטורית והשוואתית מלמדת כי משקלו של מנגנון האי

לא נרשמו מקרים רבים מאוד שבהם ממשלות , לל ובישראל בפרטבעולם בכ, לאורך ההסטוריה. מוגבל

אולם מיעוט המקרים בהם יושם מנגנון זה לצורך הפלת ממשלות . אמון נגדן- נפלו כתוצאה מהצבעת אי

 מנגנון הוא מעיד על כך שהשפעתאנו גורסים כי ,  זאתבמקום. אינו מעיד על  משניותו או גורע מחשיבותו
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השפעה על החותרים ( מניעתית) ב). (השפעה על התנהגות הממשלה (הרתעתית) א( היא בעיקר אמון-האי

ממשלות , בשל האיום הטמון באפשרות של אי אמון, ראשית. סמויהיחסית ) ג(-  ו.)להפלת הממשלה

ן אמון או אי ח כאילו הן עומדות למבתנהגנה, דהיינו, בהן בקרב הפרלמנטתדאגנה להבטיח את התמיכה 

  זה שאמור לאלץ ממשלות לאחריותאמון הוא-אפקט הרתעתי זה של מנגנון האי. כהונתןאמון לכל אורך 

הרי שהאפקט , אמון ממסד את האפשרות להפלת ממשלות-אף על פי שמנגנון האי. כלפי הפרלמנט

מתוך הכרה בסכנה הנשקפת . באמצעותו ממשלותהחילופי  את מיעוטההרתעתי שלו דווקא עשוי להסביר 

הרוב שלהן , לצורך העניין, ממשלות מצופות להבטיח את בסיס התמיכה שלהן, אמון-להן בדמות האי

 :רוצה לומר. ןובכך להפחית את הסבירות ליוזמות הצבעות אי אמון והדחת ממשלות באמצעות, בפרלמנט

, מעודדת ממשלות להקדים תרופה למכהשרירה הידיעה שהדחה באמצעות הצבעת אי אמון היא אפשרות 

 מפני הדחה )אולי חסינות לגמרי(ובכך להפוך עצמן לחסינות יותר ,  בסיס התמיכה שלהןלהבטיח את

אמון מתבטאת גם בכך שהוא עשוי למנוע מבעוד מועד -השפעת מנגנון האי, שנית. באמצעות אי אמון

. במידה והשואפים לכך ידעו כי אין בידיהם סיכוי ריאלי להשיג זאת, נסיונות סרק להפיל את הממשלה

של " מתחת לפני השטח "לרובשתי ההשפעות הקודמות הן בעיקרן סמויות מן העין ומתרחשות , ישיתשל

  .פרלמנטריים-היחסים התוך

בין יציבות שעשויה אמון השונים משקפים איזונים שונים -לפני שנפנה לסקירה נזכיר כי סוגי מנגנון האי

  .י יציבות וחוסר המשכיותלהתדרדר לקשיחות וקיפאון לבין גמישות שעלולה להתדרדר לא

 

  אמון-מיפוי מנגנוני אי

אמון מגביר את הפגיעות של הממשלה מול הפרלמנט ולכן פוטנציאלית -על אף שבכל צורותיו מנגנון האי

את סמכות מגבילים או מרחיבים אמון מובחנים זה מזה במידה בה הם - מנגנוני אי, מערער את יציבותה

אמון בשמונה -שונות זו מצויה בהבדלים בין מנגנוני אי. אמון-איהפרלמנט לפזר ממשלות דרך הצבעת 

  :והם, מימדים של המנגנון הנדונים בהרחבה להלן

מגבלת זמן ) 4(, אמון-קוורום להצבעת האי) 3(, אמון- מושא האי) 2(, אמון-הזכות ליזום אי) 1(

חשאיות ) 6(, אמון-איה או מספר הצעות/הגבלת תכיפות ו) 5(, אמון- מקסימלית להצבעת האי/מינימלית

,  למטה1כפי שמוצג בתרשים . אמון-סוג האי) 8(, אמון-הרוב הנדרש להעברת האי) 7(, אמון- הצבעת האי

, אמון לאורך מימדים אלו קובע את יחסי הכוחות בין הפרלמנט לבין הממשלה- המיקום של מנגנוני אי

  . את פגיעות הממשלה מול הפרלמנט:קרי
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  1 תרשים

 אמון-מימדי האי

 

איזון בין השגת אמון היא - ממשלות באמצעות הצבעת אילפזר היכולתעל המוטלים מטרתם של סייגים 

היות הפרלמנט לבין עקרון הייצוגיות שמבטא את , לממשלהפעולה שנועד להעניק מרחב , עקרון המשילות

 המונע הדחה ן השהייה מהווים מעין מנגנוסייגים אלו אף. ערכים ואינטרסים של הציבור, מייצג של דעות

טמונה חשיבות הדבר . גם כאשר יש בקרב חברי הפרלמנט רבים מאוד הששים לכך, אוטומטית של ממשלה

" לשבור את הכלים"בכך שבשעת משבר בין הפרלמנט לממשלה מנגנוני השהייה אלה אינם מאפשרים 

  ). 2008, בלאנדר(כת הפוליטית ובכך מעניקים לגורמים הפוליטיים השונים הזדמנות לייצב את המער, בקלות

  אמון-הזכות ליזום אי

ככל . אמון הוא הגדרת בעלי הזכות ליזום הצבעת אי אמון-המימד הראשון על פיו ממופים מנגנוני אי

 של נקלוסיביותאידוגמאות ל. כך ממשלות פגיעות יותר,  מסויגתפחות אקסקלוסיבית ופחותשזכות זו 

כל ונורבגיה בהן , דנמרק, בריטניה, בלגיה, אירלנד, ות למשל באיסלנדהזכות ליזום הצבעת אי אמון מצוי

מספר במדינות אחרות זכות זו מסויגת ומימושה מחייב . אמון-רשאי ליזום הצעות איחבר פרלמנט בודד 
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חבר פרלמנט יחידשל חברי פרלמנט

מגבלת זמן מינימלית בין ההצעה להצבעהמגבלת זמן מינימלית בין ההצעה להצבעה
מגבלת זמן ארוכה
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קוורום להצבעה על אי אמוןקוורום להצבעה על אי אמון רוב מיוחס של 
חברי הפרלמנט

אין מגבלת קוורום

הרוב הנדרש להעברת אי אמוןהרוב הנדרש להעברת אי אמון

רוב מוחלט
רוב פשוט

אמוןאמון--סוג האיסוג האי
רגיל"מלא"קונסטרוקטיבי 

מ או "רק נגד רה
הממשלה כולה

גם נגד שרים 
בודדים

אמוןאמון--מושא האימושא האי

מחצית מחברי 
הפרלמנט או פחות

הגבלת הכמות של הצעות אי אמון בקדנציההגבלת הכמות של הצעות אי אמון בקדנציה
אין מגבלה יש מגבלה

חשאיות ההצבעה על אי אמוןחשאיות ההצבעה על אי אמון
הצבעה חשאיתהצבעה גלויה

רוב מיוחס
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, יוון, הולנד, גרמניה, איטליה,  באוסטריה, למשל,דוגמאות לסייג זה מצויות. מינימלי של חברי פרלמנט

גובה המכסה המינימאלית משתנה ממדינה ). Strøm et al., 2003: 152-157(וצרפת , פינלנד, גלוקסמבור

לעומת עשירית מחברי , אמון- שישית מחברי הפרלמנט חייבים לחתום על הצעת האי, למשל, ביוון. למדינה

ממשלה ופגיעות ה, כך זכות היוזמה מסויגת יותר, ככל שהמכסה הנדרשת גבוהה יותר. הפרלמנט בספרד

  .קטנה יותר

  את – לפחות מבחינה פורמלית –אמון לכל חבר פרלמנט בודד מחזק -מתן האפשרות להעלות הצעת אי

, מנגד. הפרלמנט אל מול הממשלה והופך את אחריות הממשלה בפני כל אחד מחברי הפרלמנט לדבר ממשי

, בטיח את הפלת הממשלהוגם אם אין בכך כדי לה, אמון-אפשרות זו מקלה מאוד על העלאת הצעות אי

. אמון חדשות לבקרים ככלי של האופוזיציה להטריד את הממשלה- הדבר עשוי לעודד העלאת הצעות אי

שכן הם אינם נדרשים לגייס שום , הדבר מעניק מידה רבה של עצמאות לחברי פרלמנט בודדים, יתרה מזו

עובדה זו . אמון- עלות הצעת אי כדי לה– לא מכלל הפרלמנט ואף לא ממפלגתם הם –תמיכה מינימלית 

אמון - העלאת הצעות אי– פרסונליזציה הולכת וגוברת מעניקה כלי פופוליסטי לחברי הפרלמנט בעידן של

  .  ככלי לזכות בתשומת לב ציבורית לפועלם ולהבליט את האקטיביות שלהם בפרלמנט

 פרלמנט ולא לחברים אמון רק לקבוצה של חברי-  הגבלת הזכות להציע אי–באשר לחלופה הנגדית 

של הפרלמנט על האקספרסיבי את יכולת הפיקוח במעט  הרי שאופציה זו אמנם מגבילה –בודדים 

למניעת שימוש אמון ובכך תורמת יותר - אך לעומת זאת מקשה יותר על העלאת הצעות אי, הממשלה

  . מופרז ופופוליסטי בכלי זה

א הענקת זכות לראש הממשלה לקשור בין הצבעה הי אמון- אי הצעתלהעלאתבמידת מה " הפוכה"חלופה 

אם הצעת הממשלה , במקרה כזה. על מדיניות הממשלה או הצעת חוק ממשלתית לבין הצבעת אמון בה

  .בהמשךעל כך ראו דיון בהרחבה . אמון בממשלה-נחשב הדבר כאילו הפרלמנט הביע אי, אינה מתקבלת

  אמון-מושא האי

אלא גם בזהות הגורם נגדו הן , לא רק בזהותו של הגורם הרשאי להעלותןאמון נבדלים זה מזה - מנגנוני אי

). כמו בגרמניה ואירלנד  (נגד ראש הממשלהאמון -אי) 1: (ניתן להצביע על שלוש חלופות מרכזיות. מופנות

, ל"ראוי לציין שבשני המקרים הנ). פורטוגל וצרפת, בספרד, למשל (נגד הממשלה כולהאמון -אי) 2(

מתן אפשרות בידי הפרלמנט ) 3. (הדחה של הממשלה בכללותה: אמון היא אחת- ל הצעת האימשמעותה ש

דוגמאות לאי אמון .  מבלי להביא לפיזור הממשלה כולה ולהדיחםנגד שרים בודדיםאמון גם - להצביע אי

 ,לטביה, לוקסמבורג, הולנד, דנמרק, בלגיה, אסטוניה,  איסלנד, איטליה, מסוג זה מצויות באוסטריה
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 ,.Dowding and Dumont, 2009: 214; Strøm et al(ושבדיה , פינלנד, פולין, סלובקיה, נורבגיה, ליטא

2003: 152-155.(  

: דהיינו, )Strøm et al., 2003: 183(משמעותה של הבחנה זו טמונה בשאלת האחריות של שרי הממשלה 

כאשר הפרלמנט אינו יכול  ?אש הממשלהרבפני אחראים ישירות בפני הפרלמנט או רק השרים ם הא

הרי שבאותן , או הממשלה כולה/אמון נגד ראש הממשלה ו-להדיח שרים בודדים ורשאי להצביע רק על אי

. ואינם חייבים לתת דין וחשבון לחברי הפרלמנט, מדינות השרים למעשה אחראים רק בפני ראש הממשלה

כך , ולא כאוסף של שרים בודדים, כחבילה כוללת, במצב כזה הממשלה מוצגת לפרלמנט כמקשה אחת

, זה בתורו גם מקל על עבודתם של השרים". אחד- אחד"שהאופוזיציה אינה יכולה לפורר את הממשלה 

  . שאינם צריכים לדאוג כל הזמן למעמדם

הרי שאז אחריותם של , אמון גם שרים בודדים-כאשר הפרלמנט רשאי להדיח בהצבעת אי, לעומת זאת

במקרה כזה מידת הפיקוח של הפרלמנט על פועלו . ראש הממשלה והן כלפי הפרלמנטהשרים חלה הן כלפי 

ובכך עשויה לגרום לשרים לפעול תוך שימת עין מתמדת למעמדם בפני , של כל שר ושר הופכת לישירה יותר

 שבו התנהגות השרים תושפע אולי – גם אם סיכוייו קלושים –עלול להיווצר מצב , כתוצאה מכך. הפרלמנט

  . אמון נגדם- י כך להימנע מהצעת אי"נסיונם לרצות את חברי הפרלמנט ועמ

  אמון-קוורום להצבעת אי

קביעת מספר מינימלי של חברי פרלמנט שחייבים : קרי, "חוקי קוורום"בחלק מהמדינות ניתן למצוא 

רי מחצית מחבנוכחות של הסתפקות באו :  שתי צורותניתן להבחין בין. אמון-להשתתף בהצבעת האי

הראשונה לדרישה   דוגמאות.חברי הפרלמנטממחצית  או דרישה לנוכחות של למעלה מהפרלמנט ומטה

, בלגיה, איסלנד, השניה מצויות באיטליהלדרישה ובריטניה ודוגמאות , אירלנד, מצויות באוסטריה

 קיימת שום ישנן גם מדינות בהן לא, מנגד. וספרד, נורבגיה, לוקסמבורג, יוון, הולנד, דנמרק, גרמניה

, צרפת, פינלנד, פורטוגל, למשל, עם מדינות אלה נמנות. אי אמוןהצבעת דרישה לקוורום על מנת לערוך 

  .ושבדיה

החשיבות של דרישת קוורום להצבעת אי אמון טמונה בכך שהיא מגנה על הממשלה מפני היווצרות של 

. של חברי קואליציה מן ההצבעהאשר עלול להיווצר בעת היעדרם , בפרלמנט נגד הממשלה" רוב מקרי"

כך הדבר מקשה יותר על העלאת אי אמון להצבעה ובכך , ברור הוא שככל שהקוורום שנקבע גבוה יותר

  .מסייג את כוחו של הפרלמנט לפזר את הממשלה
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   מגבלת זמן 

ן פרק זמ. אמון לאחר הצעתה-אמון מובחנים זה מזה גם בפרק הזמן הנקבע לקיום הצבעת אי-מנגנוני אי

סמיכות של ההצעה , )פרק זמן מינימלי בין ההצעה להצבעה(זה יכול לחייב מרווח זמן בין ההצעה להצבעה 

רוב המשטרים הפרלמנטריים באירופה . או שניהם) פרק זמן מקסימלי בין ההצעה להצבעה(להצבעה 

-  הצבעת האיאמון לבין- בו הועלתה לראשונה הצעת איש שחייב לחלוף מהרגע מינימליקובעים פרק זמן 

, יום אחד בבריטניה: למשל(פרק זמן זה משתנה ממדינה למדינה ולרוב נע סביב כמה ימים בודדים . אמון

חמישה ימים , ופורטוגל, אירלנד, שלושה ימים באיטליה, וצרפת, גרמניה, איסלנד, יומיים באוסטריה

משלה מבקשת לזרז את לעיתים מתווספת הסתייגות לפיה אם המ). ושבוע ובבלגיה ופולין, בספרד

  .מלי יכול להתקצריאזי פרק הזמן המינ, התהליך

 לממשלה זמן להיערך העניקאמון לבין ההצבעה עליה אמורה ל-קביעת זמן מינימלי בין העלאת הצעת האי

שלא להצביע , או לפחות חלקם, מתנגדים לההידי שכנוע - למשל על, אמון-להתגוננות מול הצבעת האי

מתן ארכה . אמון מלכתחילה-  פשרה לגבי פתרון הסוגיה שבגינה הועלתה הצעת האיידי השגת- על, נגדה

בצורה כזו ניתנת . לצורך גיבוש פשרה מעין זו מגביר את הגמישות המאפיינת את דפוס המשטר הפרלמנטרי

, כך שמחד, הזדמנות ללבן את הנושאים השנויים במחלוקת, האופוזיציה והקואליציה, לשני הצדדים

ביחס לביקורתה האופוזיציה תזכה למענה כלשהו , אך מאידך, יצב את עצמהיתקבל הזדמנות להממשלה 

כך הדבר אמור להיטיב יותר עם , שככל שפרק הזמן המינימלי הוא ארוך יותר, מכאן.  מדיניות הממשלהעל

ים כך מקש, אמון במהירות רבה יותר- ככל שמאפשרים להעביר את הצעת האי–ולהפך , יציבות הממשלה

ראוי לציין שהיעדר מגבלת זמן מינימלית . יותר על הממשלה להתמודד עימה ובכך מערערים את יציבותה

את שכן הראשונים מגיעים מוכנים בעוד , אמון מול הממשלה-בהכרח מחזקת את יוזמי הצעת האי

  .לא מוכנה או פחות מוכנה" תופסת"ההצעה הממשלה 

אמון מהרגע שבו החלו -להעברת הצעת האי, גג-מועד, ימקסימלבחלק מהמדינות נקבע גם פרק זמן 

, ראשית: פנים-חשיבותה של מגבלה זו הינה רבת). שלושה ימים בפורטוגל ובפולין, למשל(הדיונים בהצעה 

גם כאשר אין לה בסיס מוצק , אמון לאורך זמן ממושך-היא מונעת מהאופוזיציה לגרור את תהליך האי

מונעת ממנה את האפשרות למשוך זמן היא ם מגבילה את הממשלה בכך שהיא ג, שנית. אמון-לזכות באי

אמון תעלנה -היא מבטיחה שהצעות אי, שלישית. אמון- במידה וזו יודעת שהיא צפויה ליפול בהצבעת האי

  ".   הצעות סרק"ובכך אולי מייצרת תמריץ שלילי לחברי פרלמנט שיוזמים , בסופו של דבר להצבעה

דוגמא לשילוב של שתי . מון יכול לשלב קביעה של פרק זמן מינימלי ומקסימליא-מנגנון האי, כאמור

אמון חייבים להתחיל לא מוקדם יותר משלושה ימים -הדרישות מצויה בבולגריה בה  הדיונים על הצעת אי
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אמון צריכה להתקיים לפחות עשרים וארבע שעות - והצבעת האי, ולא מאוחר יותר משבוע לאחר העלתה

  ).Tanchev et al., 2008: 57(דיונים אחרי תום ה

  אמון-איהמספר הצעות  או/ והגבלת תכיפות

אמון שניתן להעלות במהלך קדנציה אחת של -או מספר הצעות האי/ מגבילות את תכיפות ומדינות אחדות

קביעת פרקי זמן מוגדרים שחייבים לחלוף בין ) 1: (הגבלה זו יכולה להתבטא בשלושה אופנים. הפרלמנט

אמון אם טרם חלפו שישה חודשים מאז -ביוון אין להעלות הצעת אי, למשל. אמון-ת שתי הצעות איהגש

בפולין ; אלא אם כן היא מועלית על ידי רוב מוחלט של הפרלמנט, דחייתה של הצעת אי אמון קודמת

 בהגבלת סך הצעות) 2. (אלא אם כן הושגה חתימה של רבע מהפרלמנט, האיסור תקף לשלושה חודשים

איסור על הגשה חוזרת של ) 3(, )פורטוגל, אירלנד, יוון, בצרפת, למשל(אמון שניתן להעלות בקדנציה -האי

אם הצעת , למשל, בספרד.  של הפרלמנטאותו מושבאמון על ידי חברי פרלמנט שכבר עשו זאת ב- הצעת אי

אי אמון נוספת אזי חברי הפרלמנט שהעלו אותה אינם רשאים להציג הצעת , אמון אינה מתקבלת-אי

  . באותה הכהונה של הפרלמנט

אמון או כמותן הינו שהוא מאלץ את האופוזציה לשקול -היתרון הגלום בהגבלת תכיפות העלאת הצעות אי

גם , אמון חדשות לבקרים רק במטרה לנגח את הממשלה- היטב את צעדיה ומונע ממנה להעלות הצעות אי

או פחות , אמון על נושא שולי יחסית-ואיל והעלאת הצעת איה, זאת .אמון לא יעבור- כאשר ברור לה שהאי

אמון בנושא - עלולה להתברר כטעות אם בשלב מאוחר יותר תרצה להגיש אי, חשוב עבור האופוזיציה

החסרון המרכזי של מגבלה זו היא שהדבר , מנגד. אך כבר לא תוכל לעשות זאת בשל האיסור, קריטי יותר

בכך הדבר מצמצם את יכולתו של . ממשלה אחראית בכל עת בפני הפרלמנטפוגע בעקרון הדמוקרטי לפיו ה

  .הפרלמנט להביע את ביקורתו כלפי מדיניות הממשלה ומקשה יותר על הפיקוח הפרלמנטרי על הממשלה

מתן רשות לחברי האופוזיציה להתחיל ) 4: (והיא, מבחינה תאורטית ניתן לחשוב גם על אופציה רביעית

ובכך להעניק לממשלה איזושהי , מרגע כינון הממשלהמון רק בחלוף פרק זמן מסוים א-להעלות הצעות אי

ניתן לקבוע כי בשנה הראשונה לכהונת , למשל, כך. מפני הדחה" בטוחה"תקופה של חסד שבה היא 

  . אמון נגדה- שלה אין להעלות הצעות אימהמ

  אמון-חשאיות הצבעת האי

חשאיות ההצבעה מחלישה את הממשלה , ככלל. ית או גלויהההצבעה על הצעת אי אמון יכולה להיות חשא

מול מתנגדיה משום שהיא משחררת את חברי הפרלמנט מהחובה לתמוך בה מתוקף המשמעת 
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שקיפות ההצבעה מחייבת את חברי הקואליציה לשמור יותר על , לעומת זאת. הקואליציונית או הסיעתית

ר "או יו/ עליהן סנקציות מצד ראש הממשלה ושאלמלא כן תוטלנה, משמעת סיעתית וקואליציונית

כמו הענקת הזכות ). Strøm et al., 2003: 156, בהקשר האי אמון הקונסטרוקטיבי בגרמניה. (מפלגתם

גם חשאיות ההצבעה מגבירה את העצמאות של חברי , ליזום הצעת אי אמון לכל חבר פרלמנט בודד

  ".סוכנים חופשיים"הפרלמנט הרשאים להתנהג כ

-ראוי לקחת בחשבון את האפשרות שחשאיות ההצבעה תשמש גם כחרב פיפיות עבור יוזמי האי, זאתעם 

,  או הסיעתי ולכן פוגעת בממשלה או בקואליציהוניכשם שחשאיות מאפשרת סטיה מהקו הקואליצי: אמון

היא גם מאפשרת סטיה של חברי אופוזיציה או חברי הסיעות התומכות בפיזור הממשלה מהקו 

שהחשאיות משחררת את חברי הסיעות התומכות מהחובה לתמוך כשם : דהיינו. זיציוני או הסיעתיהאופו

משום , למשל (היא גם מאפשרת לחברי הסיעות המתנגדות לתמוך בממשלה בניגוד לקו המפלגתי, בממשלה

 תתקיימנהרלמנט וחושבים שיפסידו אותו אם הממשלה תיפול ושהם רוצים לשמר את מקומם בפ

במצב כזה בהחלט לא מן הנמנע שהממשלה תוכל לגייס תמיכה בה גם מקרב האופוזיציה ובכך ). בחירות

  .לשמר את עצמה

  אמון-הרוב הנדרש להעברת האי

- מנגנוני האי.  בפרלמנטברוב קולותאמון צריכה לעבור -על מנת להפיל ממשלה מכהנת הצבעת אי, כאמור

בסדר (שלושת סוגי הרוב העיקריים הם . אמון-בעת איפי סוג הרוב הנדרש להעברת הצ-אמון מובחנים על

נוקשה היא ככל שהדרישה לרוב . מיוחס/או רוב מיוחד, רוב מוחלט, רוב פשוט): עולה על פי נוקשות הרוב

  . ממשלותן של הולכן כך פחותה יותר פגיעות, אמון-כך קשה יותר לפרלמנט להפיל ממשלות באי, יותר

גדול יותר ממספר המצביעים נגד ) נגד הממשלה(אמון - ביעים בעד האי פירושו שמספר המצהרוב הפשוט

-יותר מ: קרי. ללא תלות במספר חברי הפרלמנט שנוכחים בזמן אמת בהצבעה, )בעד הממשלה(אמון -האי

, דנמרק, אירלנד, באוסטריה, למשל, רוב זה נהוג. מבין חברי הפרלמנט המשתתפים בפועל בהצבעה 50%

  .ופינלנד, נורבגיה, לוקסמבורג, הולנד

ולא רק (אמון יכולה לעבור רק אם למעלה ממחצית כל חברי הפרלמנט -  פירושו שהצבעת אירוב מוחלט 

עם המדינות בהן אומץ .  מכלל חברי הפרלמנט50%-יותר מ: קרי, הצביעו בעדה) מאלה הנוכחים בהצבעה

, פורטוגל, פולין, ספרד, יוון, הונגריה, גרמניה, )1995מאז (בלגיה , איסלנד: בין היתר, הרוב המוחלט נמנות

  ).1-4: 2005, גלילי; Strøm et al., 2003: 156). (1971מאז (ושבדיה , צרפת, כיה'צ
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, אמון תעבור- שקובע כי על מנת שהצעת האי,  הוא רוב גדול יותר מרוב מוחלטסמיוח/מיוחדרוב , לבסוף

החל ממספר בודד של קולות מעבר לרוב , " מכלל חברי הפרלמנט50%-יותר מ"- למעלה מעליה לזכות ב

  .)ראו דוגמאות בהמשך( מהקולות 3/4, 2/3, 3/5המוחלט ועד 

  אמון-סוג האי

 אמון רגיל פירושו שעל מנת - אי. רגיל וקונסטרוקטיבי: אמון-ניתן להבחין בין שני סוגים עיקריים של אי

בין אם רוב פשוט או רוב ( בפרלמנט אמון תעבור ברוב קולות-להדיח ממשלה מכהנת די בכך שהצבעת האי

 הפרלמנט חייב ,אמון קונסטרוקטיבי כדי שתתאפשר הפלת ממשלה- במקרה של אי, לעומת זאת). מוחלט

גם ראש ממשלה : כגוף שלם (ממשלה חלופיתלאשר אמון בממשלה המכהנת אלא גם -לא רק להביע אי

  ). חלופי וגם שרים חלופיים

 באופן יםמגבילושני אלה יחד , ב לרוב עם הדרישה לרוב מוחלטמשול הקונסטרוקטיבי אמון-האי

הדרישה לרוב מוחלט מקשה מאוד על חברי , ראשית .משמעותי את כוחו של הפרלמנט לפזר את הממשלה

של ממשלת מיעוט הקואליציה כמעט תמיד חריגים שכן למעט במקרים , האופוזיציה להפיל את הממשלה

-צב כזה פירושו של דבר הוא שעל מנת להפיל את הממשלה מגישי האיבמ. נהנית מרוב מוחלט בפרלמנט

. דבר שמטבע הדברים קשה מאוד להשגה, אמון חייבים לגייס תומכים למהלך מתוך הקואליציה עצמה

עוד בטרם הן , הדרישה לבחור ממשלה חלופית כתנאי מוקדם מחייבת את מפלגות האופוזיציה, שנית

ביניהן על זהותו של ראש הממשלה החלופי ועל הרכב הממשלה להסכים , אמון- מעלות הצעת אי

מאבקי כוחות בין מפלגות חילוקי דעות והואיל וגם בתוך האופוזיציה מתקיימים לרוב . הפוטנציאלית

 –אם הסכנה הגדולה ביותר ליציבות ממשלתית . הסיכוי שתושג הסכמה כזו הינו נמוך ביותר, יריבות

 היא האפשרות שגורמים קיצוניים משני קצוות הקשת –טי כולו ובמידה רבה אף למשטר הדמוקר

נחשב לאמצעי הגנה יעיל נגד טיבי קהקונסטרואמון -האי, הפוליטית יחברו יחד כדי להפיל ממשלה מתונה

  ).Strøm et al., 2003: 156(זה 

 הפרלמנט אמון הקונסטרוקטיבי טמון בכך שהוא מונע פיזור אוטומטי של כל-יתרון חשוב נוסף של האי

אם הממשלה המכהנת , אמון קונסטרוקטיבי-בהעדר אי. במידה והממשלה המכהנת מודחת מתפקידה

אי אמון . אזי הפרלמנט מתפזר ומוכרזות בחירות חדשות, נופלת ולא ניתן להרכיב ממשלה חדשה

ינתן שכן לפיו הפלת ממשלה אפשרית מלכתחילה רק בה, קונסטרוקטיבי מונע מבעוד מועד אפשרות שכזו

  ). 2001, עמיתי המכון הישראלי לדמוקרטיה(שכבר יש ממשלה חלופית חדשה 
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קונסטרוקטיבי עשויות להיות גם השלכות שליליות על המערכת האמון ה-חשוב לזכור שלאי, עם זאת

הוא עלול להוביל , אמון רגיל- אייחס לאי אמון זה גורע מהגמישות הקיימת באם , במיוחד. הפוליטית

מצב בו ממשלה החסרה את התמיכה הדרושה לה לצורך תפקוד אפקטיבי נשארת : קרי, ונילקיפאון שלט

  .עומדת על כנה משום היעדר חלופה המוסכמת על רוב חברי הפרלמנט

, באוסטריה, למשל, הראשון מצוי.  הקונסטרוקטיביאמון-האימנגנון  הרגיל שכיח יותר מאמון-האימנגנון 

מאז (בלגיה , בגרמניה, והשני; רבות אחרותובמדינות , שבדיה, צרפת, הנורבגי, דנמרק, אירלנד, איטליה

 הקונסטרוקטיבי מיוחסת יציבות אמון- האימנגנון לקיומו של . ופולין, ספרד, סלובניה, הונגריה, )1995

בספרד היו במהלך שלושים השנה האחרונות רק שני נסיונות . בגרמניה ובספרד, למשל, גבוהה של ממשלות

 Dowding and Dumont( ) 104 הממשלה בהצבעת אי אמון קונסטרוקטיבי ושניהם נכשלולהדיח את

יתה בשנת יהקונסטרוקטיבי אמון -באיוהוחלפה ובגרמניה הפעם האחרונה שבה ממשלה נפלה , :2009

1982  .  

-אמון וסוג האי-  סוג הרוב הנדרש להעברת אי–השניים האחרונים , שהוצגו עד כההמימדים שמונת  מבין

. ממשלהבין ה הם המהווים את המימדים הקריטיים בהשפעתם על מאזן הכוחות בין הפרלמנט ל–אמון 

 הוא זה שמציב את המכשולים הגדולים ביותר אמון קונסטרוקטיבי-רוב מוחלט עם איהשילוב של , בפרט

  .  הממשלהובכך מספק את התמיכה הגדולה ביותר ליציבות, בפני האופוזיציה לנסות ולהפיל את הממשלה

, מדובר. אמון או ברוב שהוא דורש-אמון אינו מתמצה רק בסוג האי- חשוב להדגיש שמנגנון האי, עם זאת

כך שכל מדינה יכולה לאמץ מאפיין נוקשה יותר במימד , במעין חבילה של כל המימדים הללו יחד, למעשה

 לפי הצירים שהוצגו –מדינה כמו איסלנד ממוקמת , למשל, כך. ומאפיין גמיש יותר במימד אחר, אחד

, "אמון-מושא האי", "אמון- הזכות ליזום אי"מבחינת המימדים של " גמישות" בקוטב של –בתרשים לעיל 

והרוב , "קוורום", "מגבלת זמן" מבחינת המימדים של –" יציבות" בקוטב של –ולהפך , "אמון- סוג האי"

משום ששילוב מושכל בין המימדים השונים עשוי להקל על יצירת , וחדנקודה זו הינה חשובה במי". הנדרש

אף .  גיסאלבין שמירה על יציבות הממשלה מאידך,  גיסאאיזון ראוי בין חיזוק הפיקוח הפרלמנטרי מחד

 .סביר להניח שכדי להשיג תוצאות נחרצות יותר יש צורך דווקא באימוץ אחד הקטבים בכל מימד, על פי כן

, האחרת השני עשוי להיראות כחיזוק אחת הרשויות אל מול על חשבוןגם שאימוץ קוטב אחד ה, בהקשר זה

 ששינוי מנגנון ,למשל, בהחלט יתכן: הווה אומר. אפס- כי אין מדובר בהכרח במשחק סכוםהדגישחשוב ל

ו שכן אז חברי הפרלמנט יתמקד, אלא דווקא יחזק אותו, הממשלה לא יפגע בפרלמנט" לטובת"אמון -האי

יותר בעבודתם הפרלמנטרית ולא יפעלו מתוך תקווה מתמדת להפוך בעצמם לשרים על ידי הפלת הממשלה 

   .המכהנת
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  אמון-כשלון הצבעת אמון כהצבעת אי

, אמון-הצבעה פוזיטיבית על אי: קרי, אמון-הצעת אי אישוראמון בממשלה מתבטא ב- אי, מבחינה רשמית

 בהן ,במדינות מסוימות, למעשה, אולם. משלה מודחת המ–כך שאם ההצבעה עוברת ברוב המתאים 

דחיית באמצעות : אמונו בממשלה גם בדרך אחרת-הפרלמנט יכול להביע את אי, וספרד, בריטניה, בלגיה

הממשלה רשאית להעלות להצבעה בפרלמנט מדיניות או : הווה אומר.  שהעלתה הממשלההצעת אמון

במידה והצעה זו אינה עוברת ברוב המתאים . עת אמוןהצעת חוק כלשהם ולהכריז על הצבעה זו כהצב

, למשל, כך ארע. והממשלה מודחת, אמון בממשלה- נחשב הדבר כאילו הפרלמנט הביע אי, בפרלמנט

הפסיד בהצבעת אמון על מדיניות החוץ שלו ונאלץ להתפטר , רומנו פרודי,  כאשר ראש הממשלה,באיטליה

אם ראש הממשלה מעלה להצבעת אמון את מדיניות , למשל, בספרדגם ). 2007, סוכנויות הידיעות(

 Dowding and Dumont(הוא נאלץ להתפטר , הממשלה או את תוכנית העבודה שלה ולא זוכה לרוב פשוט

כאשר ידוע לכל שאי העברת ,  הדבר בולט במיוחד בהקשר של חוק התקציבמדינות מסוימותב. )104 :2009

  . ולפיזור הפרלמנטלהוביל לסיום דרכה של הממשלה, שיתמבחינה מע,  עלולהפרלמנטהתקציב ב

  

מאפשר לה לא רק להפגין את  על הצבעה כלשהי כהצבעת אמון בה מתן האפשרות בידי הממשלה להכריז

 הממשלה מדיניות לאמץ את עשוי להיות לפרלמנטלהתגבר על חוסר רצון שגם אלא , י זכייה ברוב"כוחה ע

)Strøm et al., 2003: 157( .אשר ידוע , משום שכאשר הממשלה קושרת בין הצעת חוק או מדיניות, אתז

היא מאלצת את המתנגדים לה להחליט איזו מבין החלופות , לבין הבעת אמון בה, שהפרלמנט מתנגד לה

להגן על עמדתם העקרונית בנושא קונקרטי אך בכך להסתכן בהפלת הממשלה : חשובה יותר עבורם

להתפשר על הנושא הקונקרטי אך להשאיר את /או לוותר, ור הפרלמנטובעקבות זאת אולי אף בפיז

מתבטאת בעיקר ביכולתו לאכוף משמעת קואליציונית ולגייס של כלי זה חשיבותו . הממשלה על כנה

, במידה וראש הממשלה מזהה התנגדות למדיניותו בקרב חברי הקואליציה עצמם, כך". מבית"תמיכה 

מדיניות זו בפרלמנט להצבעת אמון בממשלה כולה ולמעשה להציב בפני ביכולתו לקשור את ההצבעה על 

 ,והתפטרותם התיישרות לפי הקו הקואליציוני או הפלת הממשלה: חברי הקואליציה אולטימטום

 בכך ובדרך כלל הסכנה של בחירות מקדימות ותהמשרות והעמדות הכרוכ, שמשמעה אבדן ההשפעה

 .שיכולה לאיים על מושבם בפרלמנט
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  אמון בישראל- נגנון האימ

: בה שונה חוק יסודש, 1992עד לשנת . אמון בישראל עבר לאורך השנים מספר שינויים-מנגנון האי

העברת הצבעת אי אמון חייבה את ראש . ניתן היה להפיל ממשלה מכהנת ברוב פשוט, )1968(הממשלה 

, ויות עם ראשי הסיעותתייעצה בהיה לפתוח אמורהנשיא , בעקבות כך. הממשלה וממשלתו להתפטר

טיל את מלאכת הרכבת הממשלה על המועמד בעל הסיכויים הגבוהים ביותר להקים ממשלה בת להו, כנהוג

להצבעה בכנסת על אמור היה להביא היעדר מועמד כזה או ניסיון כושל להרכיב ממשלה חדשה . קיימא

  . מוקדמותפיזורה וקיום בחירות

הוחלט כי הפלת ממשלה , ראשית. השיטה ונקבעו שני עקרונות חדשיםשונתה ) 1992(הממשלה : בחוק יסוד

קרי בתמיכת לפחות שישים ואחד חברי , אמון תעבור ברוב מוחלט- מכהנת תתאפשר רק אם הצבעת האי

הדבר יגרור לא רק את הדחת הממשלה אלא את , אמון אכן תתקבל-נקבע כי אם הצבעת האי, שנית. כנסת

מטרתו של סעיף זה היתה לתמרץ את חברי ). 1992הממשלה :  לחוק יסוד19 סעיף(פיזורה של כל הכנסת 

  .שהרי היה בכך כדי להביא לסיום כהונתם שלהם, הכנסת שלא להזדרז ולהפיל ממשלות

מאי אמון , אמון הנהוג בישראל- האיסוגעם ביטולו של חוק הבחירה הישירה לראשות הממשלה השתנה 

קובע כי ) 2001(הממשלה המתוקן : חוק יסוד). בהמשךמתואר  (צה למחרגיל לאי אמון קונסטרוקטיבי

ועליה לכלול בקשה ) רוב מוחלט(הצעת אי אמון בממשלה צריכה להתקבל על ידי רוב חברי הכנסת 

מהנשיא להטיל את מלאכת הרכבת הממשלה על חבר כנסת ספציפי שאינו ראש הממשלה המכהן שהסכים 

תוך יומיים הנשיא צריך להטיל על חבר כנסת זה את . המכהןכמועמד החלופי לראש הממשלה , לכך

באם האחרון כשל בניסיונו להרכיב ממשלה או לחילופין הרכיב ממשלה שלא זכתה . מלאכת ההרכבה

עמיתי המכון הישראלי ( יום תתקיימנה בחירות כלליות 90אזי הכנסת הנוכחית תפוזר ותוך , באמון הכנסת

  ).2001, לדמוקרטיה

הבה ונמקמו על גבי , אמון הנהוג בישראל- ש לבחון את המאפיינים הקונקרטיים של מנגנון האיבטרם ניג

 : להלן2ניתן לראות זאת בתרשים . כל אחד מהמימדים שהוצגו לעיל
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 2תרשים 

  אמון בישראל כיום-סיכום מימדי האי

  :ישראלאמון ב-אלו הם המאפיינים העיקריים של מנגנון האי, כפי שניתן לראות בתרשים

 ).20.3.1967-לפי החלטת ועדת הכנסת מה(אמון - חבר כנסת בודד אינו רשאי להעלות הצעת אי •

ן קטן מעשרה /ות שמספר חבריה/כאשר על סיעה, ות/אמון נעשית על ידי סיעה-הגשת הצעת אי

 ).ראו בהמשך(מוטלות מגבלות מסוימות 

 . כולהאמון יכולה להיות מוגשת רק נגד הממשלה- הצעת אי •

 .אמון-אין בישראל דרישה לקוורום על מנת להגיש הצעת אי, חינה פורמליתמב •

. בישראל מוחלת מגבלת זמן מקסימלית על הדיון בהצעת אי אמון ועל ההצבעה על הצעת אי אמון •

הצעה להביע אי אמון שהוגשה בדרך של  ":תקנון הכנסת קובע כי, בנוגע לדיון בהצעת אי אמון

, נעילת הישיבה ביום האחרון בשבוע שבו מתקיימת ישיבת הכנסתהצעת סעיף לסדר היום עד ל

בכפוף לאמור בסעיף , ותדחה, תידון בישיבת הכנסת הראשונה בשבוע שלאחר הגשת ההצעה
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הזכות ליזום אי אמוןהזכות ליזום אי אמון מכסה מינימאלית 
חבר פרלמנט יחידשל חברי פרלמנט

מגבלת זמן מינימלית בין ההצעה להצבעהמגבלת זמן מינימלית בין ההצעה להצבעה
מגבלת זמן ארוכה

מגבלת זמן קצרה 
)או ללא מגבלה(
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 (

קוורום להצבעה על אי אמוןקוורום להצבעה על אי אמון רוב מיוחס של
חברי הפרלמנט

אין מגבלת קוורום

הרוב הנדרש להעברת אי אמוןהרוב הנדרש להעברת אי אמון

רוב מוחלט
רוב פשוט

אמוןאמון--סוג האיסוג האי
רגיל"מלא"קונסטרוקטיבי 

מ או "רק נגד רה
הממשלה כולה

גם נגד שרים 
בודדים

אמוןאמון--מושא האימושא האי

מחצית מחברי 
הפרלמנט או פחות

"חלקי"קונסטרוקטיבי 

הגבלת הכמות של הצעות אי אמון בקדנציההגבלת הכמות של הצעות אי אמון בקדנציה
אין מגבלה יש מגבלה

חשאיות ההצבעה על אי אמוןחשאיות ההצבעה על אי אמון
הצבעה חשאיתהצבעה גלויה

רוב מיוחס

ישראל

ישראל

ישראל

ישראל

ישראל

ישראל

ישראל

ישראל
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יראו אותה כאילו הוגשה בשבוע ,  הצעה שהוגשה לאחר המועד האמור;דיון בכל סעיף אחר, )ג(א34

הצבעה על הצעת אי אמון  ": תקנון הכנסת קובע כי,לגבי הצבעה על הצעת אי אמון". שלאחר מכן

 תתקיים בישיבת הכנסת הרגילה הראשונה ,שהוגשה בסיום הדיון בסעיף העומד על סדר היום

 :בקובעו, התקנון אף מאפשר לממשלה להקדים את הצבעת האי אמון". ןבשבוע שלאחר מכ

מיד , ון ביום שבו הוגשה תתקיים ההצבעה על הצעת האי אמ-ואולם אם ביקשה זאת הממשלה "

 ".לאחר הדיון באותו סעיף

כי  בתקנון הכנסת קובע 36אך סעיף , אין מגבלה גורפת, אמון-באשר למגבלת מספר הצעות האי •

 המונה פחות מעשרה חברי כנסת רשאית להגיש לא יותר משלוש הצעות להבעת אי אמון סיעה"...

 ".בממשלה בכל מושב של הכנסת

 .ראל הינה גלויהאמון ביש-הצבעת האי •

 . חברי כנסת61לפחות , כלומר, אמון הוא רוב מוחלט-הרוב הנדרש להעברת אי •

אך ברצוננו לטעון כי זוהי הגדרה לא , אמון הנהוג בישראל מכונה אמנם קונסטרוקטיבי- סוג האי •

על כך ראו . אמון הקונסטרוקטיבי-שכן הדגם הקיים בישראל אינו תואם לגמרי את האי, מדוייקת

  .ן בהרחבה בסעיף הבאדיו

  "למחצה-סטרוקטיבינקו" אי אמון –המודל הקיים בישראל 

הן בקרב , וכך הוא אכן נתפס בשיח הרווח, אמון קונסטרוקטיבי-הדגם החדש שהונהג הוא אי, לכאורה

" מלא"אמון קונסטרוקטיבי - חשוב להדגיש כי אין מדובר באי, עם זאת. הציבור והן בקרב פוליטיקאים

- האיבגרסה הישראלית יוזמי , "מלא"אמון קונסטרוקטיבי -בניגוד לאי". למחצה-טרוקטיביקונס"אלא 

אלא רק במועמד פוטנציאלי ,  אינם נדרשים להציג ולהביע תמיכה בממשלה חלופית בכללותהאמון

חלק השוללת מהדמוקרטיה הישראלית , בלבד" הליכת חצי דרך"יש בכך משום . להרכבת ממשלה חדשה

  .כמפורט בהמשך, "מלא" הקונסטרוקטיבי האמון-האימיוחסים למנגנון היתרונות המ

  יתרונות המודל הקיים בישראל  

- אינו נושא עימו יתרונות מיוחדים בהשוואה לאיהנהוג בישראל " למחצה-קונסטרוקטיבי"אמון ה-האי

אך הוא , לאמון הרגי-הוא אמנם נכון יותר למערכת הישראלית מאשר האי. אמון הקונסטרוקטיבי המלאה

ראוי אולי להסתכל על המודל הקיים , לכן. אמון הקונסטרוקטיביה-היתרונות שיש לאיחלק מחסר 
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מנגנון שלב אחד בתהליך הדרגתי שסופו מעבר ל, בישראל לאו דווקא כעומד בפני עצמו אלא כצעד ביניים

  .אמון קונסטרוקטיבי מלא-אי

   חסרונות המודל הקיים בישראל 

בניגוד , ראשית. בישראל לוקה בחסר מכמה בחינותהנהוג " למחצה-קונסטרוקטיבי" האמון-האימודל 

הדחת ממשלה מובילה " למחצה-הקונסטרוקטיבי "אמון-האיתחת , "מלא" הקונסטרוקטיבי האמון-איל

ולא להחלפת , כאילו מדובר בתקופה שלאחר בחירות, רק לפתיחה מחודשת של כל תהליך הרכבת ממשלה

עובדה זו פוגעת ברציפות השלטונית ועלולה לגרור את המדינה למצב של . חרתהממשלה המכהנת בא

ממשלה , כשהממשלה המכהנת אינה זוכה עוד לאמון הפרלמנט, "ואקום שלטוני"ו" סחבת פוליטית"

אמון - המשמעות של אי, שנית. ניות ארוכת טווחוממשלת המעבר ממאנת ליזום מדי, חדשה טרם הורכבה

 משום שהיא אינה מחייבת את המתנגדים לממשלה אינה מלאה, תו הישראליתבגרס, קונסטרוקטיבי

 אמון-האיידי ניתוק הצבעת -על. להביע תמיכה בממשלה חלופית, אמון-איקרי התומכים ב, המכהנת

משחרר את " למחצה-קונסטרוקטיבי" האמון-האיבממשלה המכהנת מהצבעת אמון בממשלה חלופית 

, בצורתו הנוכחית, שלישית. ישה להפקיד אמונם בממשלה חלופיתהמתנגדים לממשלה המכהנת מהדר

 לצורך הדחת ממשלה מכהנת אמון-האי מאפשר ניצול של מנגנון "למחצה-טרוקטיביסקונ" האמון-האי

 משום שהוא אינו מחייב את מתנגדי הממשלה המכהנת להתאגד סביב ממשלה חלופית אלא בקלות יחסית

הוא מאפשר תסריט לפיו , הווה אומר. ק לצורך הדחת הממשלהמאפשר להם לשתף פעולה אד הוק ר

שישים ואחד חברי כנסת ישתפו פעולה אך ורק לשם הפלת הממשלה המכהנת ללא כוונה אמיתית לכינון 

: כל עוד חוק יסוד, על אף שמבחינה מעשית הסיכוי להתממשות תסריט זה אינו גדול. ממשלה חלופית

מתח בין הקושי להפיל ממשלות תחת  קיים  גםבישראל ,לבסוף. הדעת יש לתת עליו את הממשלה מאפשרו

לבין הקלות היחסית בה ניתן ליזום הצעות אי אמון תחת מנגנון זה " קונסטרוקטיבי למחצה" האמון-האי

חברי הכנסת ממשיכים להעלות שבה הקלות ). הדרישה להציע רק מרכיב ממשלה ולא ממשלה חלופית(

 לזילות – ה לכךהביא אם טרם – להוביל העלול ם שאין להן סיכוי רב לעבוראמון גם ביודע- הצעות אי

  . בתפיסת הציבור ובפועלאמון -איה מנגנון
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  המלצות

  "מלא"אמון קונסטרוקטיבי -אימוץ אי

-קונסטרוקטיבי"אמון ה-  הקונסטרוקטיבי ועל רקע מגבלותיו של האיאמון- האילאור יתרונות מנגנון 

 אמון-האיראוי לחשוב על האפשרות לסגור פרצה זו בחוק הישראלי ולהפוך את אנו סבורים כי , "למחצה

יוזמיה יציגו לא רק , אמון-שבעת הגשת הצעת אי: קרי, "מלא"אמון קונסטרוקטיבי -הקיים בארץ לאי

לשינוי זה עשויות להיות . אלא ממשלה חלופית שלמה, מועמד חלופי שעליו תוטל מלאכת הרכבת הממשלה

להתמודד עם הבעיות שהוצגו לעיל ויבטיח , לכל הפחות, הדבר יאפשר, ראשית: מרכזיותכמה השלכות 

אמון רק במידה ותהיה לה -ממשלה תיפול באי. שחברי הכנסת לא יוכלו לאיים על הממשלה באיומי סרק

שכן הצורך להסכים על , גושית- לא מן הנמנע שהשינוי יעודד התגבשות של מערכת דו, שנית. חלופה ממשית

יאלץ את חברי הפרלמנט להתאגד ) להבדיל מהסכמה על מועמד יחיד להרכבתה(ממשלה חלופית שלמה 

הרי שכל מחנה ישאף , ומאחר שהרוב הנדרש להחלפת הממשלה הוא רוב מוחלט; במחנות פוליטיים

    .םזה בתורו עשוי להוביל להיווצרותם של שני מחנות עיקריי.  חברי כנסת61-להגדיל את כוחו אל מעבר ל

 גמישות המשטר הפרלמנטרי בישראל הגבלת משמעו" מלא"אמון קונסטרוקטיבי -המעבר לאי, מנגד

ראוי לציין , כמו כן.  שלטוני לקיפאון,קרי, היווצרות ממשלה חסרת יכולת משילותל הסבירותהעלאת ו

לגות מפאמון הקונסטרוקטיבי אינו פותר לגמרי את האפשרות ש-האי, אמון אחרים-שכמו בסוגי אי

  . להפילות מתכננעודן נהנות ממנעמי הממשלה אותה הן מגעים קואליציוניים בנהקיימת

  אמון -הגבלת כמות הצעות האי

אנו עדים לריבוי של הצעות , קונסטרוקטיבי בישראל- אמון מעין- למרות קיומו של אי, האחרונותבשנים 

 129 הוגשו 15-בכנסת ה, למשל, כך). 1ראו נספח (והן הפכו כמעט לעניין שבשגרה , אמון נגד הממשלה-אי

 17- הימים הראשונים למושב הכנסת ה112-הרי שב, אם לא די בכך. 156 – 16- אמון ובכנסת ה-הצעות אי

 העובדה חרף, כאמור, זאת). 2007, אילן( הצעה אחת לכל יום ורבע –ובממוצע , (!)אמון- הצעות אי87הוגשו 

אמון מהווה בעיה -תכיפותן של הצעות האי. יל את הממשלהאמון אלו להפ-שאין בכוחן של הצעות אי

הזילות השחיקה ו נוכח , פוגע באפקטיביות שלו,ובעיקר שימוש סרק, משום ששימוש תדיר מדי בכלי זה

ככל שהשימוש בכלי זה הוא  ,במילים אחרות. )2001, עמיתי המכון הישראלי לדמוקרטיה (שנגרמת למנגנון

כך הממשלה תפנים מהר יותר את העובדה שאין ,  הממשלה הלכה למעשהתכוף יותר ומבלי שיפיל את

אמון כלל לא ישפיע על -מנגנון האי, או אז. אמון כדי לאיים באמת על מעמדה ותוכל להתעלם ממנו-באי

אמון - הצעות האי, כך. כפי שהוצג לעיל,  ההרתעתי שקיים בואפקטהתנהגות הממשלה ואולי יחסר את ה
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 אלא לאמצעי התרסה של סיעות –כלי להפלת הממשלה :  קרי–תכליתן המקורית אינן משמשות עוד ל

ניתן לראות ). 2006, עמיתי המכון הישראלי לדמוקרטיה(כלי לניגוח הממשלה , הפרלמנט נגד הממשלה

 אינדיקציה למצוקה שהאופוזיציה בישראל מצויה – אולי יותר מכל דבר אחר –אמון - בריבוי הצעות האי

עמד מוצק לאופוזיציה ובהינתן שבידי האופוזיציה כיום יכולת מוגבלת מאוד להשפיע על בהעדר מ. בה

אמון הופך לכלי -מנגנון האי). עד כדי כך שיש זילות וחוסר רצון להימנות עם חברי האופוזיציה(המציאות 

 במקום שיהא כלי מרכזי ונדיר מחאתםשל המתנגדים לממשלה להביע את דעתם ולהשמיע את שגרתי 

  . יחסית בשימושו

, הועלו בעבר המלצות להגביל את כמותן, אמון-הבעייתיות שעולה מההיקף הרחב של הצעות האינוכח 

הצעדים שראוי לשקול , בין היתר. במדינות שונות בעולם –כפי שראינו לעיל  –בדומה להגבלות שקיימות 

  :הם

ם של חתימות של חברי ולצרף מספר מסוי, אמון-לקבוע קוורום מינימלי להגשת הצעת האי •

  :או/ו; כנסת

 :או/ו; )בכל נושא שהוא(אמון אחד למשנהו - לקבוע פרק זמן מינימלי בין אי •

אמון מתייחסת לאותו נושא -אמון אחד למשנהו כאשר הצעת האי- לקבוע פרק זמן מינימלי בין אי •

 או/ו; או נימוק

 : או/ו; סיעההגודלה של בהתאם ל סיעה רשאית להגישכל שאמון -הצעות האילהגביל את מספר  •

 .אמון שניתן להגיש במהלך מושב אחד של הכנסת- לקבוע מספר מקסימלי של הצעות אי •

- אמון ובכך תחזרנה להצעות האי-הצעות אישל  יתרניצול  על הם שהן תקשינההגבלות אלו היתרונות של 

את הכנסת תאפשרנה למליהן גם . נורמטיבית/ הפרקטית והסמלית,אמון את משמעותן המקורית

, עמיתי המכון הישראלי לדמוקרטיה(ולממשלה לשוב ולהתמקד בנושאים הקריטיים שעומדים לפתחן 

2006.(   

אמון תצמצם את כוחו של הפרלמנט לפקח על הממשלה - חשוב לזכור שהטלת מגבלות על מנגנון האי, מנגד

 נחוצות נראותאשר , ת אלוגם אימוץ מגבלו, לפיכך. ותגזול מחברי הכנסת ערוץ מרכזי למחאה וביקורת

- האילהיעשות במידה ובמתינות כדי להבטיח את מקסום יתרונותיו של מנגנון  ךצרי, בהקשר הישראלי

  .  אמון
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  לא רוב מיוחד

שכן אם הסיכויים לגייס , מאוד על הפלת הממשלהבהצבעת אי אמון תקשה מיוחד דרישה לרוב , כאמור

במובן .  על אחת כמה וכמה כשהדרישה היא לרוב גדול מכךאזי, נמוכיםרוב מוחלט להפלת הממשלה הם 

אל מול יציבות , יחד עם זאת. אין ספק כי הרוב המיוחד מבטיח במידה רבה את יציבותה של הממשלה, זה

אחד ממאפייני , שלטון הרובזו יש לקחת בחשבון את העובדה שרוב מעין זה מהווה פגיעה חמורה בעקרון 

אזי אפילו אם יותר ממחצית , משום שבהתקיים דרישה לרוב מיוחד, זאת. היסוד של משטר דמוקרטי

 אינם מרוצים – אשר במשטר פרלמנטרי מייצגים למעלה ממחצית מהבוחרים –מחברי הפרלמנט 

ועלול , ות הדמוקרטיהמצב שכזה מנוגד בוודאי לעקרונ. אין ביכולתם לעשות דבר, מהממשלה המכהנת

  .יעוטעריצות המלהוות פתח ל

 שני עקרונות – באופן בוטה את האיזון העדין בין ייצוגיות ליעילות הרוב מיוחד מפרדרישה לה, ת ועודזא

עדיפות ברורה ליעילות השלטונית ולחיזוק יכולת נותנת רוב זה דרישה ל. יסוד בדמוקרטיה פרלמנטרית

כפי , "ון הציבוררצ"ייצוג  רחוק מדי בכל הנוגע להזנחת כתאך בכך הול, המשילות של הרשות המבצעת

  .הפרלמנטבידי חברי מתבטא  הואש

אמון תעיד אולי העובדה שדרישה זו -מיוחס כדרישה להעברת אי/על הבעייתיות שבהחלת רוב מיוחד

, יריה'אלג, בהן, או במדינות אפריקה/למשל במדינות ערב ו, קיימת בעיקר מחוץ לעולם הדמוקרטי

הסרת דרישה זו במסגרת תהליכי דמוקרטיזציה ). 2002עד (יה תוניס, )2007-עד ל(קזחסטן , טוגו, רואנדה

  .מעידה אף היא על הניחוח הבלתי דמוקרטי שהיא נושאת

אמון הישראלי לא יכלול -אנו ממליצים כי כל תיקון שיישקל להיעשות במנגנון האי, נוכח האמור לעיל

  .אמון-איהחלטת אימוץ של רוב מיוחד כדרישת סף להעברת 
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  סיכום

גם בהשוואה , אמון הקיים כיום בישראל מספק הגנה לא מעטה ליציבות הממשלה- מנגנון האי,ככלל

כפי , עם זאת. אמון-ומקשה על האופוזיציה להפיל את הממשלה בהצבעת אי, למדינות רבות אחרות

ם ריבוי מוגז, ראשית: אמון בישראל-האימנגנון שתי בעיות מרכזיות בכל זאת מאפיינות את , שראינו לעיל

- היותו של האי, השניה. אפקטיביבלתי  אותן לכלי אשר מרוקן אותן מתוכן והופך, אמון-של הצעות אי

ראוי לשקול את התיקונים , אי לכך". מלא"ולא קונסטרוקטיבי " למחצה"/"חלקי"קונסטרוקטיבי האמון 

: קרי, "מלא"בי אמון קונסטרוקטי-אימנגנון אימוץ ) 1: (אמון הנהוג בארץ-הבאים לחיזוק מנגנון האי

) 2. (מרכיב ממשלה פוטנציאליולא רק ,  חלופיתממשלהאמון תכלול בתוכה הצעה ל- לדרוש שהצעת אי

רוב מיוחד ל אימוץ של תביעהאנו מזהירים מפני , כמו כן. אמון- שורת צעדים להגבלת כמות הצעות האי

  .בשל משמעויותיו הבלתי דמוקרטיותבהצבעת האי אמון 
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