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 2021יולי  22

 י"ג אב תשפ"א

 2021–אחוז החסימה(, התשפ"א –הצעת חוק הבחירות לכנסת )תיקון חוות דעת: 

 

להנמיך את אחוז החסימה  תברצוננו להביע את התנגדותנו להצעת החוק הנ"ל, המבקש

 .1.5%-ל 3.25%-מ

 :הבאיםזאת, מהטעמים 

להגביר את הפיצול במערכת  עלול 1.5%אימוץ אחוז חסימה נמוך של  .1

. בכך הוא יצטרף הפוליטית ובכנסת, אשר כבר היום הוא גבוה במבט השוואתי

לחוק הכנסת,  49תיקון מס'  –לתיקון נוסף שאושר לאחרונה ומעודד פיצול 

ת בכנסת המאפשר לכל קבוצה של ארבעה ח"כים להתפלג מסיעה. ריבוי הסיעו

ביציבות ובתפקוד הכנסת  לאורך השנים, ובמיוחד בכנסת הנוכחית, פוגע

. הפתרון הנכון הוא להתמקד בתיקונים אשר יחזקו את היציבות והממשלה

והמשילות, ובפרט הקשחת התנאים לפיצול סיעות )ביטול האפשרות של ארבעה 

ת לפי הטלת סנקציות גם על פיצולים של סיעות משותפו; ח"כים להתפלג

 מפלגות קיימות(.

הוא מקובל ואף אינו גבוה  בישראל מבחינה השוואתית, אחוז החסימה הקיים .2

בכל  :הוא חריג 1.5%. לעומת זאת, אחוז חסימה של מבחינה השוואתית

רשימתית כמו -)שיש בהן שיטת בחירות יחסית הדמוקרטיות המפותחות



 

 

ר. ברובן המכריע הוא מלבד הולנד קיים אחוז חסימה חוקי גבוה יות בישראל(

  1.3%-5%עומד על 

הטענה שאחוז החסימה הנוכחי גורם ל"בזבוז" קולות רבים או פוגע ביחסיות  .3

שיעור הקולות  שתי מערכות הבחירות האחרונות,. בהבחירות אינה נכונה

ה הנמוך הי )שהצביעו לרשימות שלא עברו את אחוז החסימה( המבוזבזים

(. הסיבה היא שהבוחרים והמפלגות 1.5%-ו 0.8%) ביותר מזה עשורים

בשיעורים הבוחרים הצביעו  – 3.25%-העלאת אחוז החסימה ל"הפנימו" את 

למפלגות שלא היו צפויות לעבור את אחוז החסימה, וממילא התמודדו  יםפחות

לעומת זאת, דווקא בבחירות שבהן עמד אחוז פחות מפלגות בולטות כאלה. 

נרשם שיעור גבוה יחסית של קולות מבוזבזים  (2003-1992) 1.5%החסימה על 

מקובלים הבודקים את מידת היחסיות של הבחירות גם לפי מדדים  (.2.6%-6%)

הבחירות לכנסת הן גם כיום יחסיות מאוד, כלומר משקפות את התפלגות  –

 הקולות בקלפי.

הצעת החוק הנוכחית מצטרפת לשורה של הצעות חוק המבקשות לבצע  .4

מעותיים בכללי המשחק הפוליטיים והמשטריים במהירות ובשל תיקונים מש

. מדובר בזילות כללי המשחק ופגיעה נסיבות וצרכים פוליטיים עכשוויים

 ביציבותם, שהיא תנאי לדמוקרטיה.

 

 

 

 

                                                           

בדמוקרטיות שונות יש כללים שאינם נהוגים בישראל, כמו אחוז חסימה גבוה יותר לרשימות  1

אם מביאים בחשבון כללים כאלה,  המורכבות מכמה מפלגות או אחוז חסימה ברמת מחוז הבחירה.
  הרי שאחוז החסימה הנוכחי בישראל נמוך עוד יותר במבט השוואתי.



 

 

 נשמח לעמוד לרשותכם בכל עניין,

 

                                                                

 פרופ' גדעון רהט   פרופ' עופר קניג   ד"ר אסף שפירא

   

 

 רטיההמכון הישראלי לדמוק


