
שיטת  את  בישראל  הגדולות  המפלגות  אימצו  מאז  שנים  כ-25 

(כלומר,  המפלגות  חברי  שבה  שיטה   – המפלגתיים  הפריימריז 

המפלגה  מועמדי  ואת  המפלגה  מנהיג  את  בוחרים  המתפקדים) 

על  היום במערכת הפוליטית הסכמה רחבה  דומה שיש   – לכנסת 

הפכה  גדולה,  כהבטחה  דרכה  את  שהחלה  השיטה,  כישלונה. 

במרוצת השנים לאחד המוסדות הפוליטיים המושמצים ביותר. 

האם ָבּשלה העת לבחון שיטה אחרת לבחירת המועמדים לכנסת? 

האם אכן הגיע הזמן לאמץ שיטה פתוחה וכוללנית יותר? ובכלל, מה 

לאזרחים  למועמדים,  למפלגות,  פתוחים  פריימריז  מאפשרים 

להביא  צריכה  שמפלגה  הסיכונים  מהם  הפוליטית;  ולמערכת 

הפתוחים;  הפריימריז  לשיטת  לעבור  שוקלת  היא  כאשר  בחשבון 

שיטות  שאימצו  אחרות  במדינות  ממפלגות  ללמוד  אפשר  ומה 

פריימריז כאלה?

ואת  בישראל  הפריימריז  שיטת  התפתחות  את  סוקר  זה  מסמך 

פריימריז  שיטות  של  טיפולוגיה  מציג  עליה,  העיקריות  הביקורות 

וממפה את הסוגיות שצריכות להנחות את מקבלי ההחלטות כאשר 

הם בוחנים את אפשרות אימוץ השיטה. כמו כן הוא דן בשאלה אם 

על  והפיקוח  האסדרה  הניהול,  את  המדינה  בידי  להפקיד  ראוי 

פתוחים  והסיכונים שבפריימריז  ההזדמנויות  את  פורׂש  הפריימריז, 

ומציע מודלים אפשריים לפריימריז כאלה.

הוא עמית מחקר במכון הישראלי לדמוקרטיה ומרצה 

בכיר במכללה האקדמית אשקלון. ד"ר קניג הוא מומחה לפוליטיקה 

שינויים  מפלגות,  ומנהיגי  מועמדים  בחירות,  ובפרט:  השוואתית, 

בשיטות בחירה וחוקה במבט השוואתי עולמי, פוליטיקה ישראלית, 

מפלגות (אידאולוגיה ומבנה) ושיטות ממשל.

המסמך הוא חלק מעבודת המרכז לממשל וכלכלה במכון הישראלי 

"רפורמות  והתוכנית   , - של  בניהולה  לדמוקרטיה, 

. פוליטיות", בראשות 
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