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()תקופהמרביתלכהונהבתפקיד12הנדון:הצעתחוקיסוד:הממשלה)תיקוןמס'

 ראשהממשלה(

 

מגוון על שתשפיע משקל, כבדת רפורמה היא ישראל ממשלת ראש כהונת הגבלת

יתרונות ישלה חסרונותהיבטיםמשטרים. אתגריםמורכביםואף לאמבוטליםלצד

 משמעותיים,וההכרעהביניהםאינהפשוטה.

ניירזהינתחאתההשלכותשלהצעתהחוקשבנדוןמןההיבטהמשטריוהחוקתי,מבלי

משמעיתלגביה.כמוכןנתייחסבולשניתיקוניםנחוציםבהצעה:-עמדהחדלנקוט

והצינון .1 הכהונה למגבלת המוצע המנגנון את לשנות מציעים בהצעתאנו המופיע

:וקהח

 .א ספירת כי לכהונההכהונהשנותלקבוע מרבית תקופה חישוב אינהלצורך

.(הוצעבתזכירהחוקהמקוריגם)כךצריכהלהיות"ברציפות"

–שניםכראשממשלה8אשממשלהלשעברלאכיהןבמשךשרככלכילקבוע .ב

;לכהונההמרביתלתקופהבעברהגיעאםאףהואכשירמחדשלכהןבתפקיד,

מחדשתתחיללכהונהמרביתתקופהחישובלצורךשלושנותהכהונהוספירת

 .בעבדבתפקידכיהןשבהןהשניםלמספרקשרללא(,מאפס)כלומר

היא ראשית, היבטים: בשני הנוכחית, בהצעה המופיעה מזו שונה צינון תקופת זוהי

;שנית,היאחלהגםעלמישכברהגיעלתקופההמרביתלכהונה,3שניםולא8אורכת

 ולארקעלמישטרםהגיעלתקופהזו.

הכהונה .2 הגבלת את קשיח שריון לשריין ממליצים זאתאנו לעשות היה רצוי .

 ממליציםבמסגרת אנו הפחות, לכל החקיקה; בחוקיסוד: כלומר עקרוניתיותר,



 

 

בהגבלתכהונהברובגדולמהרובשבולקבועשריוןספציפישלהסעיפיםהעוסקים

 משורייניםשארסעיפיחוקיסוד:הממשלה.

 

 להלןהפירוט:

 מהותהמוצעבהצעתהחוק

בישראללתקופהשלשמונהמהותהמוצעהיאהגבלתכהונתוהמרביתשלראשממשלה

שנים שלוש של הפסקה לכהונה"(; מרבית "תקופה בהצעה )שמוגדרת רצופות שנים

 הרצף את "תקטע" ממשלה ראש בתפקיד ממשלה–בכהונה כראש שכיהן שמי כך

לחזור לתפקיד, מחוץ שנים שלוש לאחר יוכל, שנים משמונה הקצרה תקופה במשך

ס כזה ובמקרה ממשלה, כראש שהגיעולכהן מי מחדש. תתחיל השנים שמונה פירת

במצב חייו. כראשממשלהבמשךכלימי עודלכהן לתקופההמרביתלכהונהלאיוכל

חדשה, ממשלה להרכבת הליכים יחלו התפטרה, כאילו הממשלה את יראו כזה

 והממשלהוראשהממשלהימשיכולכהןעדשתיכוןממשלהחדשה.

 

 יתרונות את נבקשלהציג אתלהלן גם מכן, לאחר מיד אך והצדקותיה, הצעתהחוק

 חולשותיהואתוהחששותשהיאמעוררת.

 

 יתרונותוהצדקות

הממשלה ● ראש בידי עוצמה של יתר ריכוז של הסכנה של–מניעת יתר ריכוז

דמוקרטיה, אתהאיתנותהמוסדיתשל לסכן עלול אדםאחד או גוף עוצמהבידי

והואמנוגדלעקרונותהדמוקרטיההליברלית,המבוססתעלרעיוןשלביזורעוצמה

ויצירתאיזוניםובלמים.הצעתהחוקמבקשתלהתמודדעםהסכנהשראשממשלה

 מדי.המכהןתקופהארוכהיצבורעוצמהרבה

אמנם,באופןמסורתיסכנהזונחשבתפחותהבמשטריםפרלמנטרייםכמוישראל,

נהנים אינם לנשיאים, בניגוד ממשלה, ראשי כך, נשיאותיים. משטרים לעומת

מלגיטימציהציבוריתהנובעתמבחירתםהישירה;אינםנהניםמסמכויותשונותשל

 הצבאואינםהםאינםמ–נשיאיםבמשטריםנשיאותיים)למשל וגדריםכמפקדי

קבועה כהונה לתקופת נבחרים ואינם הפרלמנט(; של חקיקה לחסום יכולים

הרשותהמחוקקתיכולהלהדיחאותםבכלעת,ולעתיםגםהקואליציה–וקשיחה



 

 

אולמרטב אהוד במקרהשל של2008-)כמו זו נראהשסכנה ואולם המפלגה. או )

עוצמת הממשלה-ריכוז ראש בידי העובדהיתר לאור האחרונות, בשנים גברה

פרלמנטריות דמוקרטיות במספר ממשלה ראשי של ועוצמתם שסמכויותיהם

"התנשיאותיותי שמכונה בתהליך )התחזקו אלבישרpresidentialization.) 1ת"

שלראשהממשלהומשרדו בהעצמתכוחו ביטוי שבאלידי מתרחשתהליךדומה,

מלי הכנסת, כמו גורמים והמשרדיםהשונים.לעומת הממשלה במקביל2את זאת

להיחלשותהמוסדותהפנימייםוההליכיםהדמוקרטייםבמפלגותבישראל,שבעבר

 איזנואתעוצמתראשהממשלה.

בשלטון ● ותחלופה תחרותיות בולטים.–עידוד דמוקרטיים במאפיינים מדובר

הצורךהעכשוויבצעדיםשיעודדותחרותותחלופהנובעמשתיסיבותעיקריות:א.

הואמשתמשבעוצמתו שבו מצב שעלולהליצור ראשהממשלה, התחזקותמעמד

)למשלבאמצעותהשתלטותעלהתקשורתוסילוקיריבים כדילהחלישאתיריביו

בישראלמתאפייןפנימייםממפלגתו( העשורהאחרון ב. ובכךמנציחאתשלטונו;

בהיעדרתחלופהבשלטון.תקופתכהונתושלראשהממשלההקודםבנימיןנתניהו

 )כ–הייתההארוכהביותרבתולדותישראל וגםבבחינת15-גםבסךהכול שנים(

 (.2021-2009שנה,12-משךתקופתהכהונההרצופה)כ

כךמדובריצויןש בתהליךמעגלי:ככלשמנהיגמכהןתקופהארוכהיותרבשלטון,

בבחירות. להחליפו יותר קשה מכונה זו והיאincumbency advantageתופעה ,

                                                           

 Poguntke, Thomas, and Paul Webb (eds.), 2007. The Presidentialization ofלמשל 1
Politics: A Comparative Study of Modern Democracies (Oxford: Oxford University 

Press). 

להתעצמותראשממשלתישראלישהיבטיםרבים.מבחינהפורמאלית,כברלפניכמהעשורים2
(ולפזראתהכנסת)בהסכמת1981-נוספולראשהממשלהסמכויותלפטרשריםללאהגבלה)ב

ב ב1992-הנשיא, המעבר היא יותר חדשה דוגמה מלא,-לאי2014-(. קונסטרוקטיבי אמון
ראשממשלהמכהןללאבחירות)הדברדורשתמיכהשללפחותשבמסגרתוקשהמאדלהחליף

אחרים61 ממשלה משרדי להיחלשות קשור נוסף מרכזי היבט חלופית(. בממשלה ח"כים
הוותיקים הגדולים המשרדים של מסמכויותיהם שחלק משום היתר בין בראשם, והעומדים

ץהועברולמשרדלשיתוףהועברולמשרדיםקטניםחדשים)למשל,חלקמסמכויותמשרדהחו
ולמשרד–שבינתייםהוחלטעלביטולו–פעולהאזורי,למשרדלנושאיםאסטרטגייםוהסברה

.גםתפקידיווסמכויותיו90-התפוצות(;ומשוםשיציבותהשריםבמשרדיםקטנהמאזשנותה
משרדשלמשרדראשהממשלההתעצמו,כפישבאלמשללידיביטויבהקמתגופיםשוניםבתוך

ראשהממשלה)אוהעברתםאליו(,כמוהמטהלביטחוןלאומי,מערךהגיור,המועצההלאומית
ראש במשרד ואחרים אלה גופים הלאומי. ההסברה ומערך וחברה ממשל אגף לכלכלה,

הממשלהמוביליםתהליכיםרביםבנושאיםשבעברטופלועלידיהמשרדיםהשונים.



 

 

ומוסדות יריבים להחליש מכהנים מנהיגים של ביכולתם השאר, בין מוסברת,

בכך גם )ואולי החלפתם או הדחתם על מאוד שמקשה במידה פוטנציאליים

לכתחילה,מישהצליחלהגיעלשלטוןולהישארבותקופהממושכת,ככלהנראהשמ

3נתפסכמתאיםלתפקידבידיהבוחרים(.

חישובתקופתהתקופההמרבית–הצעתהחוקאינהפרסונליתאורטרואקטיבית ●

לכהונהשלראשממשלהיחלרקלאחרכניסתהחוקלתוקף,ולפיכךהואלאיגביל

 יממשלהקודמיםלכהןשובבתפקיד.אתהאפשרותשלראש

 

 חסרונות/סכנות

יגיע אכן כלשהו ההנחההיאשראשממשלהעתידי בכלהתרחישיםהמפורטיםלהלן,

לתקופההמרביתלכהונהאויתקרבאליה.אםהדברלאיקרה,ממילאהגבלתהכהונה

 תישארהצהרתיתבלבד.

הגבלתכהונה–בישראלהיעדרתקדיםהשוואתיוחוסרהתאמהלשיטתהמשטר ●

דמוקרטיה אף על לנו ידוע לא פרלמנטריות. לדמוקרטיות זר מנגנון היא

ראש של כהונה הגבלת יש שבה לישראל הדומה משטרי מבנה עם פרלמנטרית

נשיאותיים,4ממשלה. במשטרים רק מקובלת כזו ממשטרים5הגבלה המובחנים

 פרלמנטרייםבשניהבדליםעיקריים:

                                                           

3 Ashworth, Scott, and Ethan Bueno de Mesquita, 2008. “Electoral Selection, 
Strategic Challenger Entry, and the Incumbency Advantage,” Journal of Politics 70 

(4): 1006-1025. 

ישראל4 של מזו שונה משטר שיטת בעלות פרלמנטריות לדמוקרטיות בודדות דוגמאות יש
תאתכהונתראשהרשותהמבצעת,כמושווייץ)שהיאאמנםדמוקרטיהפרלמנטרית,המגבילו

אךראשהרשותהמבצעתשלהנקרא"נשיא"והואמתחלףמדישנה(ודרוםאפריקה)שגםראש
והואממלאתפקידכפולשלראשהרשותהמבצעתוראש הרשותהמבצעתשלהנקראנשיא,

-ראלבמסגרתהבחירההישירה)בחוקיסוד:הממשלהמהמדינה(.הגבלתכהונהנקבעהגםביש
(,אךבתקופההקצרהשבהנהגהשיטהזובישראל,אףראשממשלהלאהתקרבלמגבלה1992

 שנותכהונהרצופות(,כךשהיאלאמומשהמעולם.7שהייתהקבועהבחוק)

ב5 כי מצא ב2019-מחקר והחצי84%-, הנשיאותיים היית-מהמשטרים הגבלתנשיאותיים ה
  :Dixon, Rosalind, and David Landau, 2020. "Constitutional End Gamesכהונה.

Making Presidential Term Limits Stick," Hastings Law Journal 71 (2): 359-418.



 

 

במשטרפר ריכוזהעוצמהבידיראשהממשלהוהלגיטימציההציבוריתא. למנטרי

 שלוקטניםיותרלעומתמשטרנשיאותי;

4ב.בעודבמשטרנשיאותיתקופתהכהונהשלהנשיאקבועהוידועהמראש)למשל

בדמוקרטיהפרלמנטריתאי תימשך-שניםבארה"ב(, אפשרלדעתמראשכמהזמן

חלקניכרמהסכנותכהונתהממשלהוראשהממשלה.מאפייןזהרלוונטיבמיוחד:

הפר לשיטה במישרין קשורות בהמשך שיפורטו כהונה הכוונהלמנטריתבהגבלת ;

הלא לתרחישים ממשלה-במיוחד להחלפת תוביל כהונה הגבלת שבהם רצויים

באמצעהקדנציה,להקדמתהבחירותלכנסתאולכךשראשממשלהשהגיעלתקופה

כל מעבר. ממשלת כראש ארוכה תקופה עוד לכהן ימשיך לכהונה המרבית

 התרחישיםהאלהלאיכוליםלקרותבמשטרנשיאותי.

עלכן,בהיעדרמודלהשוואתילהגבלתכהונהבדמוקרטיותפרלמנטריות,קייםיתר

מצביםשאיש–משטריותמורכבות-חשששהגבלתכהונהתיצורלאקונותחוקתיות

ו/או להתמודדותאיתם; סבירשהחקיקהלאתספקפתרון ולכן לאיחזהמראש,

 תוביללתופעותפוליטיותשליליותשקשהלצפותאותןמראש.

ממשלת שיצרה הלאקונה א. דומים: עבר מקרי שני להזכיר כדאי זה בהקשר

ביחסלשאלה: פרלמנטריות, בדמוקרטיות דופן יוצא היאמנגנון שגם החילופים,

מהדינםשלממשלתהחילופיםושלראשהממשלההחלופילאחרהבחירותלכנסת

בלכנסתלאחר)ועדהשבעתממשלהחדשה(,אםראשהממשלההחלופילאנבחרשו

(,שאף2001,1999,1996הבחירות?ב.הבחירההישירהלראשותהממשלהבישראל)

לאקונות יצרה לא אמנם היא פרלמנטריות. לדמוקרטיות זר מנגנון הייתה היא

ריסוק בעיקר הישראלית, לפוליטיקה לתוצאותהרסניות הובילה אבל משטריות,

 המפלגותהגדולות.

  – יטיתובמשילותפגיעהביציבותהפול ●

לפיהצעתהחוק,מידלאחרתוםתקופתהכהונההמרבית–יציבותהממשלה .1

חדשה. ממשלה להרכבת הליכים ויחלו התפטרה, כאילו הממשלה את יראו

הדברצפויבסבירותגבוההלהתרחשבעיצומהשלכהונתהכנסתהנבחרת)בין

ונ קבוע, בישראלאורךכהונותהכנסותאינו כי דירשהבחירותנערכותהיתר,

הקדנציה באמצע להתחלף שתצטרך הממשלה, ביציבות לפגוע ולכן במועדן(,

שלהכנסת.אמנםייתכןשהחלפתהממשלהתתבצעבקלותובמהירותיחסית,

שינוי ללא אותו, יחליף היוצא הממשלה ראש של מסיעתו כנסת חבר אם

אםכיגםבמקרהזהבסיעותהקואליציהוכמעטללאשינויבחלוקתהתיקים)



 

 

נקודתיים שינויים עוד וכנראה הממשלה ראש החלפת בשל היציבות, תיפגע

לא סבירות יש אך לפוליטיקה-בממשלה(; לב ובשים כזה, שבמצב מבוטלת

הקואליציוניתבישראלולמבנההמפלגתישבה,חלקמסיעותהקואליציהיראו

"לשפרתנאים"בממשלהבכךהזדמנותלהסכמותקואליציוניותחדשותוידרשו

יותר עוד ויפגע תיקים חלוקת של חדש סבב יגרור שהדבר ייתכן החדשה.

 שלטונית.הביציבות

הכנסת .2 ויובילו–יציבות ייכשלו חדשה ממשלה להרכבת שההליכים ייתכן

לתקופ שיתקרב שרה"מ היא אחרת סכנה לכנסת. מוקדמות הלבחירות

לכהונה ההמרבית להקדמת מיוזמתו להכריזיפעל שיוכל כדי בחירות

–שהבחירותיהיומעין"משאלעם"עלהמשךכהונתו,ושאםיזכהברובהדרוש

לתקופ שיגיע לאחר גם ולכהן להמשיך שיוכל כך החוק את המרביתיתקן ה

 )ר'בהמשךעלניסיונותלביטולאועקיפתמגבלתהכהונה(.לכהונה

 .3 –משילות בידיעה כהונתה את שמתחילה במהלכהבממשלה תתפטר שהיא

וכהונתו צולע", "ברווז יהיה ראשהממשלה יוחלף, ושראשהממשלהבהכרח

 תלווהבמאבקיםבין"הטועניםלכתר".

לצייןשאלואינןהתוצאותהאפשריותהיחידותוכיהמעברלהסדראשר ראוי

במידה תלויה מוגבלת, תהיה בישראל הממשלה ראש כהונת במסגרתו

 בשאלות שהגבלתמשמעותית לקוות למשל, אפשר, פוליטית. תרבות של

הכהונהתוטמעבתרבותהפוליטיתבישראל,כךשראשממשלהשהשליםלמשל

שנותכהונהלפניבחירותחדשותלכנסתיבחרלפרושמרצונואויוחלףעלידי6

מפלגתו,בשלהידיעהשלאיוכללכהןכראשממשלהבמשךכלהקדנציההבאה.

ל יסוד אין שצוינואך האחרים מהתרחישים יותר סביר זה שתרחיש הניח

 בסעיףזה.

לפיההצעההנוכחית,הסעיפיםהעוסקיםבהגבלת–עקיפת/ביטולהגבלתהכהונה ●

61כהונהבמסגרתחוקיסוד:הממשלהישוריינו,כמוהחוקבאופןכללי,ברובשל

לפעוללביטולוהמשמעותהיאשכמעטכלקואליציהעתידיתתוכל–ח"כיםבלבד

והניסיון בעולם, מהגמישים הוא בישראל החוקתי השינוי כלל הכהונה. הגבלת

בשניםהאחרונותמלמדשהכנסתאינהמהססתמלהפעילאותולצרכיםפוליטיים.

הוא–אפשרלהתעלםמהסכנהשאםיאושרהחוקלהגבלתכהונה-עלרקעזה,אי

ניסיו ייעשו הפחות ולכל בשעתהצורך, לעבריבוטל מבט נותמשמעותייםלבטלו.

ש מראה אחרות מדינות כהונתםגם שתקופת נשיאים נשיאותיים, במשטרים



 

 

מנסיםואףמצליחיםמעתלעתלבטלאולעקוףאתהמגבלה.מחקרמשנתמוגבלת

מהמקריםשבהםנשיאיםבמשטריםנשיאותיים26%-,ב2000מצאכימשנת2020

-וחצי בפני עמדו נשיאותיים הכהונה בעיקר–הגבלת ממנה, להתחמק ניסו הם

 6באמצעותתיקוןהחוקה;ובשנישלישמהמקריםהאלההםהצליחו.

ממדינות גם )המוכרים נוספים בולטים אפשריים תרחישים כמה לציין אפשר

אחרותשישבהןהגבלתכהונה(,שיאפשרולראשממשלהשהגיעלתקופההמרבית

גבלתהכהונה,אולחלופיןלהמשיךליהנותמעוצמהלכהונהלבטלאולעקוףאתה

משמעותיתביותר:

הבחירות, להקדמת פועל לכהונה המרבית לתקופת שמתקרב ממשלה ראש א.

 שאותןהואמגדיר"משאלעם"עלהמשךכהונתו;

תיקונים לקידום פועל לכהונה המרבית לתקופה שמתקרב ממשלה ראש ב.

חוקתייםכלליםיותר,שמטרתםלארקלבטלאתהמגבלהעלהמשךכהונתואלא

 לשנותאתהשיטהבצורהיסודיתיותר)למשללהעניקלוסמכויותנוספות(.

בפועלשלבשלהקלותהיחסיתשבהאפשרלתקןחוקייסודבישראלוהשינויהתכוף

 חוקייסודבעשוריםהאחרונים,החששמשניהתרחישיםהנ"להואממשי.

ממשיךג. אך תפקידו, את עוזב לכהונה המרבית לתקופה שמגיע ממשלה ראש

למלאבפועלתפקידמרכזימאודבשלטון,אףיותרמזהשלראשהממשלה)מודל

ש השלטת, המפלגה לראש שם בפולין, הטענה לפי קיים הממשלהכזה ראש הוא

לתקופ שמגיע ממשלה ראש בפרט, ביותר(. חזק פוליטי מעמד עדיין הלשעבר,

שרהמרביתלכהונה לנסותלעשותזאתאםיישארבתפקידיםמרכזייםכמו יוכל

 ביטחוןאויו"רמפלגה.במקרהכזה,הגבלתהכהונהלאתשיגאתמטרתה.

פוע לכהונה המרבית לתקופה שמגיע ממשלה ראש עוצמתוד. באמצעות ל,

 הפוליטית,כדילמנועכינוןממשלהחדשה.עלכךיורחבלהלן.

לכהונה ● המרבית לתקופה שהגיע ממשלה ראש להחלפת בעייתי בשל–מנגנון

המנגנונים שני הכהונה, להגבלת הפרלמנטרית השיטה בין ההתאמה חוסר

                                                           

6 Versteeg, Mila, Timothy Horley, Anne Meng, Mauricio Guim, and Marilyn 
Guirguis, 2020. "The Law and Politics of Presidential Term Limit Evasion," Colum. 

L. Rev. 120: 173-248. 



 

 

האפשרייםלהחלפתראשממשלהשהגיעלתקופההמרביתלכהונהמעורריםקשיים

 משמעותיים.

ראש של למעמדו זהה כזה ממשלה ראש של מעמדו החוק, הצעת לפי כאמור,

 שהתפטר –ממשלה ממשלה כינון עד לכהן ממשיך חלופיהוא מנגנון חדשה.

להחלפתראשממשלהבאמצעהכהונהקייםלגביראשממשלהשנפטר,נבצרממנו

דרךקבעלמלאאתתפקידואוהופסקהכהונתומחמתעברה.במצבכזה,לפיחוק

יסוד:הממשלה,"תקבעהממשלהשראחרשהואחברהכנסתוחברסיעתושלראש

 שתיכוןהממשלההחדשה".הממשלה,לכהןכראשהממשלהבפועלעד

לשניהמנגנוניםהאלהישחסרונות.המנגנוןהמופיעבהצעתהחוק,שבמסגרתוראש

ממשלהשמגיעלתקופההמרביתלכהונהממשיךבתפקידועלכינוןממשלהחדשה,

הקמת למנוע כדי הפוליטית בעוצמתו להשתמש כזה ממשלה ראש לתמרץ עלול

שהואעומדבראשההשלממשלתהמעבר"למשוך"אתכהונתוממשלהחלופית .,

) משנה למעלה במשך מעבר ממשלת לאחרונה ממש פעלה בישראל -2020כזכור,

דמיוני.2019 בתרחיש מדובר שלא כך כזה(, ממשלה ראש שבו החלופי, המנגנון

ראשממשלה של מינויו בשל ובמשילות, ביציבות יותר פוגע מיידי, באופן מוחלף

להלהיותקצרה;הואמקלעלראשהממשלההיוצא"לבחור"בפועללתקופהשיכו

אתיורשוובכךלהמשיךולשמורעלעוצמתוהפוליטיתו"למשוךבחוטים";והואגם

יורשים בין כינונה, מרגע הממשלה, בתוך למאבקים לתרום יותר עוד צפוי

 ראש–פוטנציאליים יוחלף כהונתה במהלך מסוים שבשלב יודעים הם שכן

כאן,וכלאחדירצהלשפראתמעמדולקראתהשלבהזה.באחדהשריםההממשל

 בא לשיטתהמשטרכאמור הגבלתכהונה של ההתאמה מובהקחוסר ביטוי לידי

שבוקבועמראששלאחרסיוםהקדנציה–הפרלמנטרית בניגודלמשטרנשיאותי,

דוע,נשיאשלנשיאשהגיעלתקופתהכהונההמרביתייבחר,במועדבחירותקבועוי

 חדש.

,שהואעקרוןדמוקרטיחשובמאדהגבלהעלרצוןהרובהצעתהחוקמהווהמובןש ●

מדובר כן כמו ביותר. חשובים ורציונלים תכליות סמך על רק להגבילו יש ולכן

בהגבלהמסוימתעלהזכותלבחורולהיבחר:אףכיהבחירהבישראלאיננהישירה

שלראשממשלה,בפועלהיאעברהתהליךפרסונלזיציה,שבמסגרתורביםבוחרים,

בפרס הגבלתקדנציותפוגעתב"זכות"הלכהלמעשה, זה, במובן ונהולאברשימה.

שלבעליזכותהבחירהלבחורראשממשלה,וגםבזכותושלאדםלהתמנותלתפקיד

 ראשהממשלהולהמשיךלכהןבתפקיד.

 



 

 

 שחיתות,תכנוןמדיניות,איכותהמנהיגים–השלכותנוספות

שהגבלת ברורה הוכחה מספקים לא אמפיריים שחיתות,מחקרים מצמצמת כהונה

יש מעודדתתכנוןמדיניותמשופרולטווחארוךומסייעתלהצמיחמנהיגיםאיכותיים.

 אףמחקריםשטועניםשהיאפועלתבכיווןההפוך)בעיקרבכלהנוגעלעידודשחיתות(.

ראש–שחיתות ● לרבות ציבור, נבחרי של ארוכה שכהונה טענה יש אחד, מצד

אתהסבירותשהםיהיומעורביםבמעשישחיתות.ההיגיוןממשלה,עלולהלהגביר

צפוי בשלטון ארוכה תקופה שמכהן מי משחית". ש"הכוח הוא זו טענה מאחורי

להיותמעורביותרבשחיתויות,ביןהיתרמשוםשהואמסתנוורמהעוצמהשבידיו,

אינטרסים בעלי של מהשקעה ונהנה לטובתו המערכת את לנצל איך לומד

אחר,)שמערי מצד בשלטון(. להישאר שהואצפוי כיוון בו, להשקיע כיםש"שווה"

שחיתות. תעודד כהונה הגבלת דווקא מדוע המסבירים טיעונים למצוא אפשר

עלולים והם פוליטי, אופק אין האחרונה כהונתם בתקופת ציבור לנבחרי בפרט,

בהםלאח לתמוך )שיוכלו הון בעלי להצעותשל יותר פרישתם(.להיותקשובים ר

בעלי לטובת לפעול לנבחרים שמאפשר חמור אינטרסים ניגוד נוצר כזה במצב

 אינטרסמסוימיםובניגודלטובתהציבור.

תצמצם בהכרח כהונה שהגבלת בטענה תומכים לא אמפיריים מחקרים גם

שחיתות.לדוגמה,מחקריםשנעשועלרשויותמקומיותבברזילהראושכאשרראשי

מו היו להיבחרהערים אפשרות ללא לכהונה, האחרונות )בשנים בכהונתם גבלים

ניכרת. במידה גבוהים היו בשחיתות מעורבים להיות סיכוייהם בדומה,7מחדש(,

התמונההכלליתהעולהמהמחקריםהבודקיםקשרביןאורךכהונהשלנבחרציבור

ובי,קשרוביןמעורבותובשחיתותאינהחדמשמעית.ישמחקריםשמצאוקשרחי

 בצורת וקשר ביןUשלילי קשר מצאו לא לאחרונה שנערכו מחקרים בישראל, .

במעשי מעורבותם לבין המקומי בשלטון ערים ראשי של ממושכות כהונות

 8שחיתות.

                                                           

7 Ferraz, Claudio and Frederico Finan, 2011. "Electoral Accountability and 
Corruption: Evidence from the Audits of Local Governments," American Economic 

Review 101 (4): 1274-1311.  

8 קניג, ועופר שחף 2018זמיר, ערים", לראשי כהונה "הגבלת . הישראלי82פרלמנט המכון ,
פרנקו ושאול יונתן רול, -לדמוקרטיה; בישראל:2019קורמוש, המקומי בשלטון "שחיתות .

 גורמיםוהשלכות",המכוןהישראלילתכנוןמדיניות.



 

 

מצדאחד,ישטענותשמנהיגשיודעשזוהיכהונתוהאחרונהושלא–תכנוןמדיניות ●

 יהיה אחריה לתפקידו להתמנות יותר הנוגעיםיוכל פוליטיים מלחצים משוחרר

לרצונולהיבחרמחדש,ויפעלבאופןחופשיונמרץיותרלהגשמתחזונו.בכךהואגם

לאמץ המועמדיםלהחליפו על ישפיע ואף אתהעדפותהבוחרים, יותר טוב ישקף

9(במערכתהפוליטיתתגבר.responsivenessכלומר,ההיענותיות)–מדיניותדומה

ה מכך כחלק ציבור כספי פחות יבזבז להיבחר–וא השואפים מנהיגים לעומת

שני, מצד תמיכתו. את ו"לקנות" הציבור את לרצות כדי לבזבז שנוטים מחדש,

הגבלתכהונהמשמעהמחיקתהאופקהפוליטישלראשהממשלהזוהיפגיעהבאחת

הנב הנציג לה ובהתאם הייצוגית, הדמוקרטיה פועלת שלפיה היסוד חרמהנחות

העלו אמפיריים מחקרים ואכן, מחדש. להיבחר רוצה הוא כי בוחריו את משרת

של התקציבית האחריות על כהונה הגבלת של ההשפעה לגבי סותרים ממצאים

לטווחארוך. תכנון ועל קיימתאי10מנהיגים אפואלסכםכי גדולה-אפשר ודאות

 בשאלתההשפעהשלההסדרהמוצעעלתכנוןהמדיניות.

המנהיגיםאיכות ● ביצירתהרכב–וביצועי הגבלתכהונהעשויהלסייע מצדאחד,

מגווןשלמנהיגיםפוליטייםחלופיים.שכן,כאמור,אםראשממשלהמכהןתקופה

פוליטיים יריבים לסלק ואף להחליש כדי בעוצמתו להשתמש יכול הוא ארוכה,

לפ להיכנס אם יהססו פוטנציאליים יריבים )וממילא ביודעםממפלגתו וליטיקה,

שסיכוייהםלהתמנותלתפקידראשהממשלהנמוכים(.לעומתזאת,אםידועמראש

שכהונתושלראשהממשלהמוגבלת,הדבריתמרץמחליפיםפוטנציאלייםלהיכנס

שלראשהממשלהלקדם ואףיתמרץאתמפלגתו בה, לזירההפוליטיתולהישאר

צדשני,ישמחקריםאמפירייםהמראיםפוליטיקאיםשיוכלובבואהעתלהחליפו.מ

כיהגבלתכהונהאינהמשפרתאתאיכותהמועמדיםלהנהגה,ואףלהיפך:מנהיגים

תקופהארוכה נמצאיםבשלטון אולי-שכבר יותר, יחסיתמציגיםביצועיםטובים

                                                           

9 Smart, Michael and Daniel M. Sturm, 2006. “Term Limits and Electoral 
Accountability,” LSE PSPE Working Paper No. 3.  

10 Alt, James, Ethan Bueno de Mesquita, and Shanna Rose., 2011 "Disentangling 
Accountability and Competence in Elections: Evidence from US Term Limits," The 
Journal of Politics 73 (1): 171-186; Lopes da Fonseca, Mariana, 2016. "Candid Lame 
Ducks," CESifo Working Paper Series, No. 5773; McGlynn, Adam J., and Dari E. 
Sylvester, 2010. "Assessing the Effects of Municipal Term Limit on Fiscal Policy in 

U.S Cities,” State and Local Government Review 42 (2): 118–132. 



 

 

לבחור נוטה שהציבור או ביצועיהם, את שמשפר ניסיון לצבור שהספיקו -משום

 11פקדולדעתוהיטב.מחדשמנהיגיםשת

 

 מבטהשוואתיוהיסטוריעלאורךכהונתראשיממשלה

 נתניהו, של הארוכה כהונתו סובלתלמרות אינה ישראל והשוואתי היסטורי במבט

בשלטון. קיצוני תחלופה אכןמהיעדר נתניהו של הארוכה כהונתו אם לדעת מוקדם

 זה בתחום שיתפתח דמוקרטי" "גירעון על קבועה–מצביעה בעיה של ראשיתה על

 ומתמשכתשלחוסרתחלופהבעמדתראשממשלה.

הארוכה–מבטהיסטורי ● הן-כהונתו גוריון, בן של עםזו יחד נתניהו, יחסיתשל

בן מלבד הכלל. מן -היוצאות לתקופהגוריון הגיע לא ממשלה ראש אף ונתניהו,

המרביתלכהונהלפיהצעתהחוק.יצחקשמיר,יצחקרבין)בשתיתקופותנפרדות(

6-שנים;לויאשכול,גולדהמאירואריאלשרוןפחותמ7-ומנחםבגיןכיהנופחותמ

קשהלטעון–שנים;וכלהשארפחותמכך.גםאםנבחןרקאתהעשוריםהאחרונים

בראשותהממשלהשי קיצוני תחלופה מהיעדר סובלת שראל מאז תום1996. ועד

ב נתניהו 2021-כהונת בישראל 4כיהנו במשך ממשלה, רצופות5ראשי תקופות

)נתניהוכיהןבשתיתקופות(.משךהכהונההרצופההממוצעשלראשממשלהעמד

 ק.רחוקמאודמתקופתהכהונההמרביתלפיהצעתהחו–שנים5על

דמוקרטיותפרלמנטריותמבוססות)כוללישראל(,21מחקרשבדק–מבטהשוואתי ●

היהכמעטזהה2021-1996מצאשמשךהכהונההממוצעשלראשיממשלהבשנים

 שנים.4.6–לישראל

אפשרלמצוא–יתרעלכן,אפילוכהונתושלנתניהואינהקיצוניתבמבטהשוואתי

 11לפחות ממשלות רצופותראשי תקופות שכיהנו פרלמנטריות בדמוקרטיות

טבלה )ר' הדוגמההעכשוויתהבולטתהיאאנגלהמרקל1ארוכותיותרבשלטון .)

ברציפותמאז וצפויהלעזובבקרובאתתפקידה.2005)גרמניה(,שנמצאתבשלטון

הדוגמאותהמופיעותבטבלה על כראשממשלה1נוסף מכהן מרקרוטה)הולנד( ,

 ב11מזה רק להתקיים צפויות הבאות הפרלמנטריות והבחירות ;2025-שנים,

                                                           

11  Alt, James, Ethan Bueno de Mesquita, and Shanna Rose., 2011למשל
"Disentangling Accountability and Competence in Elections: Evidence from US 

Term Limits," The Journal of Politics 73 (1): 171-186. 
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 (.1979-1968)קנדה,
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משמעיתבשאלהאםיתרונותיהשלהצעתהחוקעולים-כאמור,איננונוקטיםעמדהחד

לעיצוב הנוגעים שיקולים כמה לעיל הצענו זאת, במקום להיפך. או חסרונותיה, על

אשרהמוסדי תיקונים כמה נציע ולהלן שלו; אפשריות ולהשלכות בהצעה שמוצע

 לדעתנוישבהםצורך,אםתאומץהצעתהחוק:

 ● שתהיה ראוי סבוריםשחקיקתיסודבישראל, גדולשלחבריאנו משוריינתברוב

חוקיכנסת שעוברים התכופים התיקונים חקיקה. יסוד: חוק חקיקת במסגרת ,

הכפופה המלצה למעין בישראל ה"חוקה" את הפכו האחרונים בעשורים היסוד

חוקיסוד גםעדלהשלמתהמהלךשל אינטרסיםפוליטייםרגעיים. לשינוייםלפי

 בלבחקיקה, להצהרתי יהפוך שלא בכדי כהונה, בהגבלת שעוסק ולפתחתיקון ד

 של אפילו גדול, ברוב עצמו בפני משוריין שיהיה ראוי ולשינוי, חברי80לתיקון

לפיכנסת שינוי של ברורה בסכנה שנמצאים סעיפים אלה לעיל, שהוסבר כפי .

"צורך"שלמנהיגפופולריולכןהצורךבהגנהשלרובגדולעליהםגבוהבמיוחד,אף

 ם.יותרמחוקיהיסודהאחרי

סבור ● אנו בהגדרת צורך שאין הכהונה.8ים מגבלת כניסת לשם "רצופות" שנים

לרבות,שנים8כלכהונהשל.לפינוסחזה,הנוסחשהיהמוצעבתזכירעדיףבעינינו

 כהונהמקוטעת,מכניסהלתוקףאתמגבלתהכהונה.

ישלהוסיףבמקביל ● , של אתספירת8תקופתצינון בכלמצב, ש"מאפסת", שנים,

 .שלראשממשלהלשעברהכהונה

אנוסובריםשישלשנותאתהמנגנוןשלתקופתצינוןהמופיעבהצעתהחוקלפיכך,

,כפישמופיעבהצעההנוכחית(;ב.הצינון3שנים)ולא8:א.התקופהתימשךכך

לכהונה, המרבית לתקופה שהגיע מי על גם לשעבר, ממשלה ראש כל על יחול

לשעבר ממשלה ראש לכל לתפקידויאפשר לשוב הצינון תקופת את שהשלים

)לפיההצעההנוכחית,מיולהתחילאתחישובהשניםלענייןהגבלתהכהונהמחדש

 שהגיעלתקופההמרביתלכהונהלאיהיהכשירעודלכהןכראשממשלה(.

 הגבלתכהונהונסביר: בהינתן ראשית,–עקרונית, רצוי. היאמנגנון תקופתצינון

 גם שנמצא שמיכפי הסבירות את מגבירה צינון תקופת אמפיריים, במחקרים

במקוםלנסות–שהגיעולתקופתהכהונההמרביתיעזבואתתפקידםבאופן"חלק"

מתוךידיעהכיבעתידיוכלולחזור–לבטלאתהגבלתהכהונהאולהתעלםממנה



 

 

היאפגיעה12לתפקיד. שצינון מובן גםכאשרבוחניםאתמידתיותהמהלך, שנית,

מידתיתיותרבזכותלבחורולהיבחרובעקרוןהדמוקרטישלהכרעתהרוב.הגבלה

"לכלהחיים"שלאדםשאוליכיהןכראשממשלהבגיליחסיתצעירנראיתהגבלה

-הנשיאותיים)בקשהמדי.תקופותצינוןקיימותלגבינשיאיםבחלקמהמשטרים

 13נשיאותיים,לפימחקרשבדקזאת(.-מהמשטריםהנשיאותייםוהחצי15%-19%

סיבות: משתי רצוי, המוצעבהצעתהחוקהנוכחיתאינו הספציפי ואולםהמנגנון

שניםהיאקצרהמדי.הסכנההעיקריתבקביעתתקופת3ראשית,תקופתצינוןשל

) היאשראשהממשלהשישלים קצרה לכהונהצינון אתהתקופההמרבית כמעט(

ויעזובאתתפקידויוכללממשיךלמשוךבחוטים,דרך"שליטבובה",ביןהיתרבשל

ההנחהשהואיחזורלתפקידומידלאחרתקופתהצינון.ככלשתקופתהצינוןארוכה

כךיתקשהראשהממשלהשנאלץלהתפטרלשמורעלהעוצמהשצברכראש יותר,

קצרה)אםכימידתית(,-ראהשישצורךלקבועתקופתצינוןלאולפיכךנ–ממשלה

יותרמ ארוכה 3-ובוודאי של נראהשהבחירהבתקופתצינון כן, על יתר 3שנים.

בישראל. המשטריים ההסדרים את תואמת ואינה שרירותית, כמעט היא שנים

וישנים)תל5-4הסדריםאלהקובעיםכיתקופתהכהונההמרביתשלהכנסתהיא

צינון תקופת לקבוע היגיון כל אין כנסת(. אותה נבחרה שבהן הבחירות במועד

דוגמאות מכירים ואיננו לבחירות, בחירות בין המרבי הזמן ממשך הקצרה

 רלוונטיותלתקופותצינוןדומותבמשטריםאחרים.

תקופתהצינוןהמופיעהבהצעתהחוקלאתחולעלמישכברהגיעלתקופת שנית,

אדםכזהלאיוכלבכלמקרהלשובולכהןכראשממשלה,במשך–לכהונההמרבית

תקופתהצינוןהמופיעהבהצעהרלוונטיתרקלמישטרםהגיעלתקופה כלימיחייו.

 לכהונה זו,–המרבית לתקופה מלהגיע מלכתחילה להימנע לו תאפשר היא

גנוןמוזר,שאינובאמצעותעזיבתהתפקידזמןקצרלפניההגעהלתקופתזו.זהומנ

מוכרמדמוקרטיותאחרות.הואפגוםמשניטעמים:א.התוצאההצפויהשלוהיא

שכלראשממשלהשיתקרבלשמונהשנותכהונהיעזובאתתפקידובאופןיזוםזמן

כדילהימנעמהגעהלתקופתהכהונההמרבית)שתמנעממנולשוב קצרקודםלכן,

-יאהלנבצרותאויזימתהחלפתובהצבעתאילתפקידאיפעם(,למשלבאמצעותיצ

                                                           

12 Dixon, Rosalind, and David Landau, 2020. "Constitutional End Games: Making 
Presidential Term Limits Stick," Hastings Law Journal 71 (2): 359-418. 

13 Ibid. 
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ממשלהבפועל,וכךתגברה"סכנה"שהואיגיעלתקופההמרביתלכהונה(.כךתגבר

ראש יגיע זאת אםבכל ב.  לגרום. עלולה היציבותשהגבלתכהונהממילא חוסר

ההמרביתלכהונה,הואלאיוכללשוביותרלתפקידראשהממשלהממשלהלתקופ
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