
 השאלון

 (30%. השתתפות )1

 (5%ה? )א. מי בוחר את מנהיג המפלג1

 נקודות( 5גוף של נציגים נבחרים )מרכז, ועידה, מועצה( או חברי המפלגה ) .1

 נקודות( 0קבוצה מצומצמת )למשל ועדה מסדרת( או מנהיג יחיד ) .2

 (5%? )ב. מי בוחר את מנהיג המפלגה1

 נקודות( 0יחיד )מנהיג  .1

 נקודה( 1קבוצה מצומצמת. ) .2

 נקודות( 3נציגים נבחרים ) .3

 נקודות( 4כלל חברי המפלגה ) .4

 נקודות( 5כלל הבוחרים ) .5

 (5%? )ג. מי בוחר את המועמדים לחברות בכנסת מטעם המפלגה1

 נקודות( 5גוף של נציגים נבחרים או חברי המפלגה ) .1

 נקודות( 0קבוצה מצומצמת או מנהיג נבחר ) .2

 (5%? )ד. מי בוחר את המועמדים לחברות בכנסת מטעם המפלגה1

 נקודות( 0מנהיג יחיד ) .1

 נקודה( 1קבוצה מצומצמת ) .2

 נקודות( 3נציגים נבחרים ) .3

 נקודות( 4חברי המפלגה ) .4

 נקודות( 5כלל הבוחרים ) .5

 (5%כולל אשרורו? )ף בכתיבת מצע המפלגה, ה. מי מהבאים שות1

 נקודות( 0למפלגה אין מצע ) .1

 נקודה( 1מנהיג יחיד ) .2

 נקודות( 2קבוצה מצומצמת ) .3

 נקודות( 3נציגים נבחרים ) .4



 נקודות( 4חברי המפלגה ) .5

 נקודות( 5כלל הבוחרים ) .6

 (5%? )ו. מי מהבאים היה שותף בדיונים רעיוניים שקיימה המפלגה בארבע השנים האחרונות1

 נקודות( 0המפלגה אינה מקיימת דיונים רעיוניים ) .1

 נקודות( 3נבחרים )נציגים  .2

 נקודות( 4חברי המפלגה ) .3

 (נקודות 5כלל הבוחרים ) .4

; עבור מפלגת חדשות, 2/3-ג יוכפלו ב2-א2שאלות עבור מפלגות ותיקות, ( )20%ייצוגיות ).2

 (ג לא תיבדק2שאלה 

 (5%ת? )במקומות ריאליים ברשימה לכנס הנמצאות מה אחוז הנשיםא. 2

 נקודות( 5) 45%מעל  .1

 נקודות( 4) 35%-44% .2

 נקודות( 3) 25%-34% .3

 נקודות( 2) 15%-24% .4

 נקודה( 1) 5%-14% .5

 נקודות( 0) 5%-פחות מ .6

ת ייצוג הנשים במקומות ריאליים ב. מהו ערך מדד הייצוגיות המשוקלל כאשר מודדים א2

 (5%? )רשימה לכנסתב

 נקודות( 5) 0.45מעל  .1

 נקודות( 4) 0.44-0.35 .2

 נקודות( 3) 0.34-0.25 .3

 נקודות( 2) 0.24-0.15 .4

 נקודה( 1) 14-0.05 .5

 נקודות( 0) 0.05-פחות מ .6

 (5%בכנסת היוצאת? ) המפלגה לנשים מכלל חברי הכנסת שה מה אחוזג. 2

 נקודות( 5) 45%מעל  .1

 נקודות( 4) 35%-44% .2

 נקודות( 3) 25%-34% .3



 נקודות( 2) 15%-24% .4

 נקודה( 1) 5%-14% .5

 נקודות( 0) 5%-פחות מ .6

במנגנוני הבטחת ייצוג פורמליים )שריּונים, מחוזות( על מנת ד. האם המפלגה משתמשת 2

 (10%? )להבטיח את ייצוגן של הקבוצות שלהלן ברשימתה לכנסת

 נקודות( 2) דתיים או מיעוטים אתניים .1

 נקודות( 2עולים ) .2

 נקודות( 2גמלאים ) .3

 נקודות( 2צעירים ) .4

 נקודות( 2תושבי פריפריה גאוגרפית ) .5

 (20%. תחרות )3

מועמדים ויותר( על עמדת מנהיג המפלגה מאז הבחירות  2נערכה התמודדות )א. האם 3

 (10%? )האחרונות

 נקודות( 10כן ) .1

 נקודות( 0לא ) .2

 (10%ת? )ים במהלך ארבע השנים האחרונוב. האם נערכו בחירות למוסדות מפלגתי3

 נקודות( 10כן ) .1

 נקודות( 0לא ) .2

 (15%. היענות )4

  (15%)רים: א. האם מוסדות מפלגה נבח4

 נקודות( 0נקודות; לא =  4משתתפים בקביעת השרים מטעם המפלגה? )כן =  .1

 נקודות( 0נקודות; לא =  3מאשרים הצטרפות לקואליציה ו/או פרישה ממנה? )כן =  .2

 נקודות( 0נקודות; לא =  3מקיימים דיונים בנושאי מדיניות? )כן =  .3

ות פעם אחת בשנתיים האם יש למפלגה מוסד ייצוגי נבחר והאם הוא התכנס לפח .4

 נקודות( 0נקודות; לא =  5האחרונות? )כן = 

 (15%שקיפות ). 5



 (5%? )א. עד כמה קל להשיג את חוקת/תקנון המפלגה5

החוקה/תקנון המעודכנים נמצאים באתר המפלגה באינטרנט או שהם נשלחו למבקש לאחר  .1

 נקודות( 5בקשה אחת )

 נקודות( 3החוקה/תקנון הושגו לאחר כמה ניסיונות ) .2

 נקודות( 0החוקה/תקנון לא התקבלו מן המפלגה למרות בקשותינו ) .3

ב. האם ניתן למצוא באתר האינטרנט של המפלגה ו/או בדף הפייסבוק שלה את הרכיבים 5

ליו יש להכפיל נקודות. כדי להגיע א 10הניקוד המרבי בשאלה זו, על כל סעיפיה, הוא הבאים? )

 (10/21-את הניקוד ב

 נקודות( 3תקנון ) .1

 נקודות( 3מצע/מסמך עקרונות המפלגה ) .2

 נקודה( 1מידע היסטורי על המפלגה ) .3

 נקודה( 1ביוגרפיות של נציגיה בכנסת/מועמדיה לכנסת ) .4

 נקודה( 1ביוגרפיה של מנהיג המפלגה ) .5

 נקודה( 1רשימת בעלי תפקידים מנהלתיים ופרטי התקשרות ) .6

 נקודה( 1אירועים מפלגתיים עתידיים ) .7

 נקודה( 1מפלגתיים: תיעוד )אירועים  .8

 נקודה( 1מאמרים/תמלילי נאומים של אנשי המפלגה ) .9

נקודה(,  1האם יש שימוש בשפות נוספות נוסף על עברית )או שפה ראשית אחרת(: אחת ) .10

 נקודות( 2שתיים או יותר )

 נקודה( 1נתוני תורמים ) .11

 נקודה( 1)טיוב, לפייסבוק וכו'( -פורומים ומולטימדיה )קליפים, הפניות ליו .12

 נקודה( 1אפשרות לשליחת מייל/פנייה למפלגה דרך האתר שלה באינטרנט ) .13

 נקודה( 1אפשרות לצ'אט או כל מגע אינטראקטיבי אחר ) .14

 נקודה( 1חדשות ועדכונים ) .15

 נקודה( 1מידע על סניפי המפלגה ) .16

 

 הערות לשאלון

 מגורמים רשמיים הנתונים מתבססים על תקנוני/חוקות המפלגות ועל מידע שהתקבל : כללי

במפלגות, מאתרי האינטרנט שלהן ומאמצעי התקשורת. הנתונים, ובכלל זה אתרי 

כשהייתה סתירה ברורה ומוכחת בין  .31.3.2019-אינטרנט, נבדקו בפעם האחרונה בה



הכתוב בתקנוני/חוקות המפלגות ובין המתרחש בפועל, הסתמכנו על המתרחש ולא על 

 .הכללים הרשמיים

  מספר במקרה של  .כלשהו הוא מספר שלם ממדכל הנקודות שמפלגה מקבלת בסך  –ניקוד

 , העיגול הוא למספר הקרוב ביותר.לא שלם

  ארץ, חברה,  לכאורה היינו אמורים לבדוק גם את מפלגת אח"י – ואח"י הליכודמפלגות(

מפלגת הליכוד מתמודדת במסגרת רשימה משותפת הכוללת גם את שמשום  ,. זאתיהדות(

הריאלי. אבל בפועל  27-ומועמדה של אח"י, אלי בן דהן, אף מוצב במקום ה –אח"י  מפלגת

לא מדובר ברשימה משותפת, שכן נציג אח"י ברשימה, אלי בן דהן, הוא למעשה נציג מפלגת 

הבית היהודי, שמתמודדת ברשימה נפרדת; בן דהן שוריין ברשימת הליכוד במסגרת הבנות 

ח"י, והתייחסנו לרשימת הליכוד יכך, לא בחנו כלל את מפלגת א. לפית היהודיבין הליכוד לב

הליכוד. עם זאת, גם לא התייחסנו לבן דהן כאל  –רשימה המייצגת רק מפלגה אחת  לכא

המועמדים הראשונים  30נציג הליכוד: בשאלות שבהן היה צורך להתייחס לזהותם של 

 לא בדקנו –בחירות הקרובות של הליכוד בזהו מספר המנדטים הריאליים  –מטעם הליכוד 

 ברשימה. 31-את בן דהן, ובמקום את בדקנו את המועמד הממוקם במקום ה כלל

  חד"ש אינה מפלגה רשומה. לכן, באופן רשמי, רשימת המועמדים של  -חד"ש ומפלגת מק"י

חד"ש מוגשת בשם מק"י )מפלגה קומוניסטית ישראלית(, וחלק ממועמדי חד"ש אף אינם 

ות לעניין בחירת עם זאת, בפועל חד"ש מתנהגת כמפלגה לכל עניין ודבר, לרב חברים במק"י.

, אף שהיא מציינת שהרשימה וגם ועדת הבחירות המרכזית בעצמה ;המועמדים לכנסת

. לפיכך ""מטעם מפלגת חד"ש ה כאל מועמדיםמתייחסת למועמדי הוגשה מטעם מק"י,

 התייחסנו לחד"ש כאל מפלגה.

 משתמש, לצורך ההתמודדות, בפלטפורמה של מפלגת המדף הימין החדש  – הימין החדש

 ציונות ליברליות ושיוויון". –"צל"ש 

  חזית " המפלגההוא השם שבו מציגה את עצמה כיום "עוצמה יהודית"  –עוצמה יהודית

 ."יהודית לאומית

  50%שלפחות במונחים "נציגים נבחרים" ו"מוסדות נבחרים" הכוונה למוסדות  – א1שאלה 

, או שהם מהחברים בהם נבחרו בידי חברי המפלגה או כלל הציבור לכהונה במוסד המדובר

עם זאת, במקרים שבהם מדובר  בעצמם כוללים את כלל חברי המפלגה או כלל הציבור.

 , הריויש בו תהליכי קבלת החלטות דמוקרטיים המונה חברים רבים ,לא נבחרשבמוסד 

קבוצה כאל מוסד הנמצא בין " , מבחינת הניקוד,התייחסנו אליושבחלק מהשאלות 

 ב(.3א, 3ו, 1ה, 1ד, 1ב, 1שאלות מצומצמת" לבין "נציגים נבחרים"/"מוסדות נבחרים" )

  אם יש למפלגה מצע או עקרונות מצע אך לא ידוע מי כתב או אישר אותם,  – ה1שאלה

צמת". מצע של רשימות משותפות הגדרנו שהמצע או עקרונותיו נכתבו בידי "קבוצה מצומ

 .נחשב מצע פרטני של כל אחת מן המפלגות המרכיבות את הרשימה

  ג מוכפל בשני שלישים, כך 2-א2סכום השאלות עבור מפלגות ותיקות,  – ג2-א2שאלות

ג לא נבדקה עבור מפלגה חדשה שלא נבחרו נציגים 2נקודות; שאלה  10שהניקוד המרבי הוא 



 )לרבות עבור מפלגה שיוצגה על ידי סיעה שנוצרה הקודמות מטעמה לכנסת בבחירות

 .במהלך כהונת הכנסת, כמו הימין החדש(

  הוא מספר המנדטים  ותיקהמפלגה  מספר המקומות הריאליים של – ב2-א2שאלות

)ללא התייחסות לשינויים שהתבצעו במהלך כהונת  שהיא קיבלה בבחירות הקודמות

 ה שיוצגה בכנסת היוצאת על ידי סיעה שנוצרהת מפלג)לרבו . עבור מפלגה חדשההכנסת(

 שלושת חושב מספר המקומות הריאליים לפי ממוצע תוצאות במהלך כהונת הכנסת(

-ב הגשת רשימת המועמדים לוועדת הבחירות המרכזית האחרונים שנערכו לפני הסקרים

)תוצאות הסקרים התפרסמו כאן  21.2.2019

https://www.haaretz.co.il/news/elections/EXT-INTERACTIVE-1.6826451) ;

מספר המקומות ת, מפלגה חדשה המתמודדת במסגרת רשימה משותפבמקרה של 

הרשימה ים שממוצע המנדט כך: חישבנו אתהריאליים של המפלגה החדשה חושב 

מתוך מספר זה  , ולאחר מכן בדקנו כמה מועמדיםלפי הסקריםצפויה לקבל המשותפת 

המתמודדת בנפרד  חדשה של מפלגההסקרים ממוצע אם . מייצגים את המפלגה החדשה

מנדטים; אם ממוצע הסקרים של מפלגה  4חושבו עבורה  –מנדטים  4-הצביעו על פחות מ

חושב עבורה מנדט  –מנדטים  0חדשה המתמודדת במסגרת רשימה משותפת הצביעו על 

 אחד.

  הייצוגיות המשוקלל הוא מדד שמביא בחשבון הן את שיעור הנשים מדד  – ב2שאלה

 Gideon Rahat, Reuven Y. Hazan, andן. ר' הן את מיקומ ,ומות ריאליים ברשימהבמק

Richard S. Katz, “Democracy and Political Parties: On the Uneasy Relationships 

between Participation, Competition, and Representation,” Party Politics 14 (6) 

(2008): 679 . 

  הכנסת היוצאת, ולא הובאו בחשבון נבדקו נתוניה של המפלגה בעת היבחרה של  – ג2שאלה

 .שינויים שהתחוללו במהלך הקדנציה

  ם/על ידי נציגים נבחרים.חירות שנערכו במוסדות מייצגיהכוונה לב – 3שאלה 

  נבדקו אתרי אינטרנט ודפי פייסבוק רשמיים של מפלגות וכן אתרי אינטרנט ודפי  – 5שאלה

של חד"ש  חד"ש נבדקו הן אתרים ודפים)עבור  פייסבוק של רשימות המייצגים אותן רשמית

קבוצות וגופים מועמדים ושל . אתרים ודפי פייסבוק של של מק"י(ים ודפים הן אתר

 .המזוהים עם המפלגות אך אינם חלק רשמי מהן לא נבדקו

  נקודות. כדי להגיע אליו יש  10הניקוד המרבי בשאלה זו, על כל סעיפיה, הוא  – ב5שאלה

 .10/21-בלהכפיל את הניקוד 

 


