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  ענף שיטת הבחירות 

   :או רשימתית/הצבעה אישית ו

  פתוחות למחצה ופתוחות, שיטות בחירה רשימתיות סגורות

   אנה קנפלמן,ניר אטמור, ר חן פרידברג"ד

  

 מופיע שם הרשימה בלבד בפתק ההצבעה .הסגור תרשימתי שיטת הבחירות הנהוגה בישראל היא •

אינה מאפשרת לבוחרים להשפיע על הרכב ומכאן שהיא , ) שמו של העומד בראשהלפעמים גם(

 השיחל מועמדי הרשימה ומ של את חוסר השקיפות באשר להרכבהמגביר היא. הרשימות המתמודדות

הגוף הבוחר בעיני לשאת חן המועמדים צריכים . הקשר בין בוחרים לנבחריםפיתוח לאפשרות האת 

 או שסרח להעניש מועמד ם יכוליםנאיבוחרים וה ,םבוחריכלל הלא בעיני אך  ,הםתמך בש תיהמפלג

 . ראוי בעיניהםלקדם מועמד

.  מועמדי הרשימות שלשמותה וב מופיעיםש בפתק הצבעה להשתמשאפשר שיטות רשימתיות סגורות ב •

 .   השפעהנטול  הואבוחרהאבל  , רבה יותרשקיפות יוצרזה כהשימוש בפתק 

 .  למחצה  פתוחותאו פתוחות שיטות רשימתיות בעשורים האחרונים אימצודמוקרטיות רבות  •

 : אחת משתייםלבוחרים מאפשרת  למחצה הפתוחרשימתית  שיטת בחירות •

o רשימת המועמדים כפי שקבעה המפלגהאשרור ( לרשימה מפלגתיתלהצביע (. 

o  המועמדים המופיעים ברשימהמתוך או יותר מועמד אחד ל) בסימון או בדירוג(להצביע. 

ממועמדי המפלגה או יותר  הבוחרים להצביע לאחדאת  תבמחיי ה פתוחשיטת בחירות רשימתית •

 . למצביעים אין אפשרות לאשרר את הרשימה המפלגתית כפי שהיא מוצגת. המופיעים על פתק הצבעה

  :של שיטות הבחירה הפתוחות יותר נותיתרוה •

o  על איוש הפרלמנט השפעהאפשרות ו הבוחריםפני לשל מועמדי המפלגות חשיפה. 

o המפלגתית ההצלחהלבין של המועמד חה האישית חפיפה בין ההצל . 

o חיזוק הקשרים בין הנבחרים לבוחרים. 

o של נבחרי הציבור לבוחריהםהאישית  ההיענות הגברת. 

o בוחריהםפרלמנט כלפיה אחריות אישית של חברי יצירת  . 
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 :של שיטות הבחירה הפתוחות יותר נותחסרוה •

o למחצה  הפתוחההשיטהת ביותר היא ורכבהשיטה המ (מורכבות ומסובכות( . 

o לחזק את הפוליטיקה האישית לולעשרב כוח בידי הבוחרים ת ונותנ.  

 ותהמלצה

  –משום ש  למחצה במתכונתה המורחבת לשנות את שיטת הבחירות בישראל לשיטה רשימתית פתוחה •

o בקביעת מועמדי המפלגה בכנסתלהשתתף) ורק להם( תאפשר לכל תומכי המפלגה בפועל היא  ,

 .המפלגתייםהפריימריז שיטת בניגוד ל

o למֵתן תופעות שליליות  ומפלגתית-הפניםלבחירת המועמדים שיש היום המשקל ן פחית מת היא

את המאפיינות ד את אלו ויחיוב, הבחירות הפנימיות המפלגותאת בדרך כלל המאפיינות 

 ).אופורטוניזם ושחיתות פוליטית, התפקדויות כפולות, קבלנות קולות(הפריימריז 

o הצלחתו של מועמד תהיה תלויה לא רק בהצלחתה של  –  את כוחו של הבוחר היחידעציםת יאה

  .מפלגתו אלא גם בתמיכה הציבורית בו

o ההיענות והאחריותיות מצד הנבחריםאת  ריגבת היא. 

o ונראה כי הציבור הישראלי לא יתקשה ,מפלגות בישראלשיטות הצבעה דומות נהוגות זה שנים ַּב 

   . שיטה שכזולהפנים וליישם

o  את  מאודלמחצה מגבירה  בחירה באמצעות פתק הצבעה פתוחש מוכיחאינו לאומי -ןהביהניסיון

 . הקולות הפסוליםשיעור

  :ייםנמשאחד  לשקול יש •

o מעבר לפתק – שניהבשלב  . פתק הצבעה רשימתי סגור עם שמותבשלב ראשון .אימוץ מדורג 

 .הזמן להחלת השלב השניפרק בחוק ייקבע מפורשות . למחצה הצבעה פתוח

o לפתק הצבעה פתוח) כנהוג היום(שמות לא בסגור  מעבר מידי מפתק הצבעה רשימתי .אימוץ מידי 

  .למחצה

  : סוגיות ראויות לליבוןתיש 

סגורה לבין שיטה רשימתית  האם לאפשר למפלגות להכריע בין שימוש בשיטת בחירה רשימתית •

 ? למחצה פתוחה

להצבעות  יינתןואיזה משקל  להצבעות האישיות יינתןמשקל  איזה :טכניקת ספירת הקולות •

  ?הרשימתיות
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  ענף מפלגות

  היבטים בהליכי הצטרפות למפלגה

   אסף שפירא,עופר קניגר "ד, מלכה-'רעות איצקוביץ

  
. בישראל הוא מקור לדאגהמצבן ו ,הפרלמנטריתדמוקרטיה במרכזי המפלגות הפוליטיות הן מוסד 

 הפגמים בהתנהלות הבחירות בגללגם  סובלות מרמת אמון נמוכהוקרטיות הדמ  הישראליותהמפלגות

הכרחי תיקון הליקויים בתחום זה הוא צעד  .)מפקדי החברים(אליהן דרכי ההצטרפות בשל והפנימיות 

 35-ב  השוואתיסקר. השאלה היא אם הטיפול צריך להיות רגולטורי או אחר. בדרך לשיקום המפלגות

   – כימעלה דמוקרטיות 

מרבית המדינות בוחרות שלא להסדיר את החברות המפלגתית בחוקה או בחוקים אחרים  •

  .ומותירות סוגיה זו בתחום האוטונומיה המפלגתית

  

 10תקנונים מפלגתיים של בחוקות וב  הדרכים להסדרת החברות המפלגתית ברמת המפלגה עצמהתבחינ

  – כי מראה במדינות שונותגדולות מפלגות 

דורשות הצהרה מן המצטרף בדבר , לגות מציבות תנאי סף לחברות מפלגתית מפבדרך כלל •

  .לקבל חברים ושומרות לעצמן את הזכות לסרב הוערכי הסכמתו עם מטרות המפלגה

  

  – לפיכך

 אין בנמצא ברם .מדינות הנבחנותבסוגיית החברות המפלגתית בישראל היא מהמוסדרות ביותר  •

, ע או תצמצם את התופעות השליליות של קבלני קולותהסדרה של הליך ההצטרפות בדרך שתמנ

  . מפקדי ארגזים וחברים מזדמנים

  כחברים באמצעות האינטרנט אליהןמאפשרות כיום לאזרחים להצטרף כמעט כל המפלגות •

דווקא הפתיחות וההנגשה הקיצוניות הללו . )מפלגות מקלות על אזרחים להצטרף אליהן, כלומר(

ההתפקדות באמצעות האינטרנט . של קבלני הקולותכוחם החליש את הדרך הבטוחה ביותר להן 

הוא מאשר כי אינו חבר במפלגות אחרות וכי הוא מסכים ששל המצטרף להצהרה נעשית בכפוף 

  . ועקרונותיהעם ערכי המפלגה

  .דמי החברּות השנתיים במפלגות הישראליות אינם זולים •

  . ביותרות ארוכה הן ת הישראליות במפלגותקופות ההכשרה למימוש זכויות ההצבעה •
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 המלצותה

על באמצעות אתר האינטרנט או הצטרפות ( התפקדות אישית ושקופה ללא מתווכים יש לקבוע •

 . )הגעה פיזית של החבר לסניף המפלגה ידי

סטודנטים , להציע תעריפים מיוחדים לצעיריםלשקול  יש .אין לייקר את דמי החברּות המפלגתית •

 .ואוכלוסיות חלשות

  . חודשים18-15 תקופת ההכשרה למימוש זכות הבחירה עללהעמיד את יש  •

  



  תקצירים
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  ענף מפלגות

  רגולציה של מפלגות פוליטיות וקוד אתי

   אסף שפירא,מלכה-'איצקוביץרעות 

 אם מדינת ישראל חריגה בנוף שאלהל מספקת מענה בחינה השוואתית של הרגולציה המפלגתית בעולם

  . מפלגתיתהמדינות המשתמשות ברגולציה 

  

  :םממצאיה

 ו מסגרת המסדירה את פעולתן של המפלגות הפוליטיות הפועלות בתחומןצרמרבית המדינות י •

חוק מימון , חוק בחירות, חוק מפלגות(באמצעות חקיקה אחרת  אובאמצעות חוקת המדינה 

 ).מפלגות

רך הבחירה ד, פסילת מפלגות: אחריםהתחומים ה. החקיקה עוסק במימון המפלגות חלק גדול של •

 .  מועמדי המפלגה ודרכי התארגנותה ופעולתה של המפלגהשל

היא בהחלט אחת , פיקוחל המכפיפה את מפלגותיה לרגולציה ושישראל אינה המדינה היחידהאף  •

 .בתחום זהיותר בהמדינות המחמירות 

-ביןההרמה  עניינםרובם הגדול . מבוססות קודים אתיים נפוצים בעיקר בדמוקרטיות חדשות ולא •

 .מפלגתית

 .  למפלגות המקיימות דמוקרטיה פנימית כמעט אינה קיימת בעולםחקיקה מתגמלת •
  

 המלצות ה

 כבר  המפלגות בישראל נתונות. להגביר או להרחיב את הרגולציה המפלגתית בישראל כדאילא •

מפלגות המשתמשות בשיטות דמוקרטיות הבייחוד , רגולציה הדוקים למדילפיקוח ול היום

 . מועמדיםלבחירת 

ידי בידי ועדת הבחירות המרכזית או  הקוד ינוסח ב.לאמץ קוד אתי וולונטרי למפלגות בישראליש  •

  .מפלגתית-המפלגות עצמן ויעסוק ברמה הפנים

  .למפלגות המקיימות דמוקרטיה פנימית מנגנוני חקיקה מתגמלת קבועליש  •

לקיים בחירות מקדימות שיבחרו  של מפלגות הליכי הבחירות המקדימותתנהל את המדינה  •

  .)בכלל זה המימון (פריימריזדמוקרטיות דוגמת 

 למועמדים ללא תשלום  הענקת זמן שידורלמשל , אחריםמתגמליםמנגנונים יש לבחון  •

  .המתמודדים בבחירות מקדימות
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  ענף מפלגות

  תאוריה ויישום בחוק המפלגות בישראל: מפלגתית-דמוקרטיה פנים

  מלכה-' רעות איצקוביץ,יגעופר קנר "ד, אסף שפירא

  
 אך האם מן הראוי לצפות מהן לקיים פרקטיקה ,קרטיות מודרניותומפלגות הן מוסד חיוני והכרחי בדמ

  ? של דמוקרטיה פנימית גם בהתנהלותן

  : מרכזיותשאלות שלוש 

 ? אותהחייב המדינה להאם על  – ואם כן ,האם היא רצויה? מפלגתית-מהי דמוקרטיה פנים )1(

  ?מפלגתית- ת הדמוקרטיה הפניםיחס חוק המפלגות בישראל לסוגימתייכיצד  )2(

מפלגתית בלי לפגוע במפלגות שאינן מקיימות -לעודד דמוקרטיה פניםאפשר באילו אמצעים  )3(

  ?דמוקרטיה כזו

  

  מפלגתית- דמוקרטיה פנים

  –  הכרחית שכן היאמסוג זהדמוקרטיה , מפלגתית- הדמוקרטיה הפניםמחייבילפי  

o ת התרבות הפוליטית הדמוקרטיתמקדמת ומבססת א. 

o משום שהיא מחזקת את תחושת ההשפעה של האזרחים על , מפחיתה את הניכור הפוליטי

 .הפוליטיקה

o מסייעת לשיפור הייצוגיות. 

o מסייעת לפיקוח יעיל על הנהגת המפלגה. 

o לקידום מועמדים חדשים בתוך המפלגהתורמת . 

 
  – טוענים כי מפלגתית- הדמוקרטיה הפניםהמפקפקים בחיוניות 

o מפלגתית- מפלגתית ולא בזירה הפנים-דמוקרטיה צריכה להיבחן בזירה הבין . 

o  דמוקרטיה פנימית רחבה עלולה–  

 .לפגוע בלכידות המפלגה 

 .להחליש את פעיליה ומוסדותיה הנבחרים 

 .לעודד פעילות פרלמנטרית פופוליסטית 

 .לחזק את התלות של פוליטיקאים בבעלי הון 

 .תלפגוע בייצוגיו 
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 ההמלצה

  –  למשל באמצעות,מפלגתית מרוסנת-דמוקרטיה פנים לכונן בישראל

o  תקופת הכשרה(הטלת מגבלות על חברים חדשים(. 

o  מוסדותיהלבתהליכי קבלת ההחלטות הפנימיים גם להנהגת המפלגה ו ם מסויכוחשימור .  

  

  ? האם יש לחייב מפלגות להתנהל בדרך דמוקרטית

  – טוענים שהמתנגדים  

o וזכותן להתנהל בדרך שהן מוצאות לנכון,ת הן גופים וולנטריים אוטונומייםמפלגו . 

o תרבותית כישראל-מדינה רבייחוד ב ב,כפייה של התנהלות דמוקרטית אינה רצויה. 

o ות אין מוסדות מפלגות רבלש משום ,מפלגתית אינו מעשי בישראל- חיוב דמוקרטיה פנים

 .מתאימים לכך

o היות כלי שרת בידי גורמים המעוניינים לפגוע במפלגות מסוימותחיוב דמוקרטיה פנימית עלול ל. 

  – למדינה יש זכות לעשות זאת משום שטוענים שהתומכים  

o ויש להן תפקיד מרכזי בעיצוב הדמוקרטיה,המרחב הציבורין מפלגות הן חלק מה  . 

o המדינה משתתפת במימון המפלגות. 

  

  מפלגתית- חוק המפלגות הישראלי ודמוקרטיה פנים

אבל ,  מפלגות לקיים הליכי דמוקרטיה פנימיתאינו מחייבשל חוק המפלגות בישראל מעלה כי החוק בחינה 

 וקובע עונשים רבים ביחס מפלגות שבחרו לקיים דמוקרטיה פנימיתהמטיל עול הסדרה פרטני על  הוא

מות  מנפח החוק חל רק על מפלגות המקיי75%-כ. לעברות שנעשו במהלך קיום בחירות פנימיות

מרכיבות את רשימת המועמדים , את הרכב מוסדותיהןהקובעות  לעומת זאת מפלגות .דמוקרטיה פנימית

פטורות מההסדרה  בדרכים שאינן כרוכות בבחירות דמוקרטיות  מנהיגיהןומחליטות מי יהיושלהן 

-אינו מתגמל מפלגות המקיימות דמוקרטיה פניםחוק המפלגות לא רק ש שמתברר אפוא .הפרטנית הזו

  .זהו מצב פרדוקסלי . אף מזיק להן הואאלא, מפלגתית

  

  מנגנון תגמול למפלגות המקיימות דמוקרטיה פנימית

  . הוגןאינו אינו רצוי והמקובל היום המצב 
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 ההמלצה

  . מימון של הבחירות הפנימיות במפלגותאת הניהול וה את תקבל עליההמדינה  •



  תקצירים
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  מפלגותענף 

   בחינה מחודשת–בחירות מקדימות 

  מלכה-' רעות איצקוביץ,אסף שפירא, עופר קניגר "ד

  

 את הליכי בחירת המועמדים שלהן ,וגם בישראל, בשני העשורים האחרונים פתחו מפלגות רבות בעולם

 מעגל פתיחת הליכי הבחירה הפנימיים הרחיבה את. ואת הליכי בחירת מנהיגיהן לאוכלוסיות רחבות יותר

  . גם תופעות לוואי שליליותאבל יצרה  , בחיים המפלגתייםההשתתפות

  

  מועמדים לכנסתהבחירת 

עשויות להתברר כחשובות לא פחות ) מפלגתית-הזירה הפנים(קביעת המועמדים לשיטות ההשלכות של ה

 הבוחר  הגוףהגוף המשפיע ביותר הוא). מפלגתית-בזירה הבין(השלכות של שיטות הבחירה הכלליות המ

להמליץ על גוף בוחר מיטבי לבחירת אפשר האם ). ועדה המסדרתוחברי המרכז או חברי ה, חברי מפלגה(

אין סוג כלשהו של גוף בוחר שהוא . זו שליליתעל שאלה  הממצאים מראים כי התשובה ?מועמדים לכנסת

 בוחרים בתהליך גופיםכמה  יש לחפש שילוב מיטבי של הבמקום ז. בהכרח דמוקרטי יותר מן האחרים

  . )להלןששלבית בתרשים -השיטה התלתראו  (הבחירה

המחייבת כצורת משטר  בתהליך מתיישב עם התפיסה של דמוקרטיה  אחדיםגופים בוחריםבהשימוש 

   .צמהוביזור ע

  

  

  
  
  

  

חברי הואיל ו, )בחירה על ידי כלל הבוחרים(השיטה המוצעת אינה מבטאת נסיגה משיטת הפריימריז 

ידי ועדת סינון וִאשרור במה קצרה גיבוש רשי רק לאחר  הם עושים זאתאולםו.  בהליךמשתתפיםלגה המפ

   .ידי מוסד מפלגתי נבחרב הרשימה הקצרה ותיקון

מוסד מפלגתי   ועדת סינון
  נבחר

  חברי המפלגה
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  בחירת מנהיגים

 המלצותה

 בחירה באמצעות חברי המפלגה –  משתמשות בההמפלגות הישראליות הגדולותשלדבוק בשיטה 

 סטרית לכיוון של דמוקרטיזציה-חדהמגמה העולמית היא  כי מלמד שווה מבט מ).פריימריז סגורים(

  .) לחברי המפלגה שלהןבחירת המנהיגם להליכיהפתחו את  מפלגות רבות(

בכפוף לצעדים שיינקטו כדי , לבחור את מנהיגי המפלגות בפריימריז של כלל החברים וסיףלה •

 . ותופעות הלוואי שדבקו במ אותולהשביח את ההליך ולנקות 

 – צעדים אלו כוללים

o יצירת תנאים להתפקדות אישית ושקופה ללא מתווכים. 

o  מפלגהההארכת תקופת ההכשרה לחברי. 

o  מערכות הבחירות הפנימיות לרשות ממלכתית שלניהולההעברת . 



  תקצירים
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  ענף ממשלה

  כבת ממשלהלהרדגמים חמישה 

  מתן שרקנסקי, שוריק דריישפיץ, שלומית ברנע

  

 על אחד מחברי נשיא המדינה מטילמלאכת הרכבת הממשלה את  .וםהקיים בישראל הי דגםה •

 . כנסתבסיעות ה נציגי  שלהמלצותה על בסיס המפלגות

o עיקרי ןיתרו:  

תמיכה הפרלמנטרי הנדרש לצורך תפקודה הבסיס בהרכבת הממשלה  ה שלהתני 

 . והישרדותה

o עיקריים תחסרונו:  

 .זקוקלתמיכתן הוא שהסיעות  של לעומת מעמדןנחיתות מעמדו של מרכיב הממשלה  

 .האלקטורלי והפרלמנטרי כוחןמלמפלגות קטנות החורג  גדולח וכוח מיק 

מלאכת הרכבת הממשלה מוטלת אוטומטית על ראש  ."זכות ראשונים לראש הסיעה הגדולה" דגם •

 . ראשונים לנסות להרכיב ממשלהה זכות  לוישולכן , הסיעה הגדולה בפרלמנט

o  עיקרייםיתרונות:  

 אם ,זהות מרכיב הממשלה ומרכיבי הממשלה החלופייםבאשר למנגנון הכרעה פק מס 

 .הראשון נכשל במאמציו

 . תמריץ מסוים להצבעה לרשימות הגדולות יוצר 

o יםעיקרי תחסרונו:  

 .מספק תמריץ חלש יחסית להצבעה למפלגות הגדולות 

 .אינו מתמרץ מספיק הקמת בריתות טרם הבחירות 

 .ותחזוקה שלההקמת הממאת אינו מקל  

  ."ראש הרשימה הגדולה הוא ראש הממשלה"דגם  •

o  עיקרייםיתרונות:  

 .זהות ראש הממשלהל אשרבמידית הכרעה  

 . חיזוקו של ראש הממשלה 

o  עיקריחיסרון:  

בהיעדר בסיס תמיכה  ותמשילממשלה יציבה בלי יכולת (פוטנציאל לקיפאון  

 ).פרלמנטרי
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 ממשלה מוביל לפיזור נו בהרכבתכישלו ". הממשלהרק ראש הרשימה הגדולה הוא מרכיב" דגם •

 . הפרלמנט וקיום בחירות כלליות

o  עיקרייםיתרונות:  

 .גושית-עידוד תחרות בין 

 .חיזוק המפלגות הגדולות 

o  עיקריחיסרון:  

האפקטיביות שלו תלויה רובה ככולה ברתיעה של חברי הפרלמנט מקיום בחירות  

 .חדשות

 מוענקת תוספת ,ביותרהגדול הקולות במספר זכתה הרשימה ש קרי ,לרשימה הגדולה. הבונוסיםדגם  •

 . מושבים בפרלמנט

o  עיקרייםיתרונות:  

 .פיצוי על יחסיות יתר 

 .סיעה הגדולה ה/ חיזוק הרשימה 

o עיקרי ןסרויח:  

 . )פגיעה בוטה בעקרון היחסיות( תוצאות הבחירות  שליחסיותהעיוות  

  ההמלצה

   .בהכרח טעון תיקון או מצריך שינויולא  מוצלחהמיושם היום בישראל הדגם 



  תקצירים

 

19  

  ענף ממשלה

  אמון בממשלה-מנגנוני האי

  מתן שרקנסקי, שוריק דריישפיץ, שלומית ברנע

  

כלי פיקוח של הרשות ולשמש עגן את אחריות הממשלה כלפי הרשות המחוקקת ל: ייעוד המנגנון •

 . המחוקקת על הרשות המבצעת

 : השפעת המנגנון •

o תנסה להרחיב את התמיכה הפרלמנטרית בה ש, התנהגות הממשלה השפעה על:הרתעתית. 

o אשר עשויים להימנע מלהגיש הצעות , הממשלהאת ל יהשפעה על החותרים להפ :מניעתית

  .אמון חסרות סיכוי להתקבל-אי

o סמויה. 

 : אמון בישראל כיום-מאפייני מנגנון האי •

o  אמון-אינו רשאי להעלות הצעת אייחיד חבר כנסת. 

o אמון יכולה להיות מוגשת רק נגד הממשלה- הצעת אי . 

o אמון-  להגיש הצעת איכדי לקוורום  פורמליתאין דרישה . 

o  אמון- איהצעת  אמון ועל ההצבעה על-איעל הדיון בהצעת ת מרבימגבלת זמן יש. 

o  בתקנון הכנסת 36אך סעיף (להעלות שאפשר אמון - הצעות האימספר אין מגבלה גורפת על 

 חות מעשרה חברי כנסת רשאית להגיש לא יותר משלוש הצעות להבעת המונה פסיעה: "קובע

  .)"אמון בממשלה בכל מושב של הכנסת-אי

o גלויההיא הצבעה אמון -הצבעת האי . 

o  חברי כנסת61לפחות  (אמון הוא רוב מוחלט-איהצעת הרוב הנדרש להעברת ( . 

o אינם נדרשים להביע אמון- איצעת היוזמי ה: דהיינו, למחצה אמון הוא קונסטרוקטיבי-האי 

 .אלא רק במועמד פוטנציאלי להרכבת ממשלה חדשה, תמיכה בממשלה חלופית

  : העיקרון המנחה–אמון -איהמנגנוני  •

  – השגת ייעודו של המנגנון

o  פיקוח הפרלמנט על הממשלהאת הפרלמנט וכלפי אחריות הממשלה מבטיחה את. 

o  חת כושר המשילות והעמידה של איזון בין גמישות המערכת הפוליטית לבין הבטמשיגה

 .  הממשלה
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 :מוקדים לשיפור – אמון בישראל כיום-האימנגנון  •

o למחצה אמון הקונסטרוקטיבי-איה: 

פוגעת ברציפות השלטונית ועלולה  חלופית ממשלה בלי להציגהדחת ממשלה מכהנת  

  . שלטוניִריקלגרור את המדינה למצב של סחבת פוליטית ו

אמון -למחצה מאפשר ניצול אינטרסנטי וציני של מנגנון האי יטרוקטיבסאמון הקונ-האי 

 . לצורך הדחת ממשלה מכהנת בקלות יחסית

o אמון סרק-ריבוי הצעות אי: 

כמעט לעניין של אמון - הצעות האי הפכו למחצהאמון קונסטרוקטיבי-קיומו של אי חרף 

- האיגנון הופך מנ כךעקב . גם כאשר אין להן סיכוי ממשי להפיל את הממשלה, שגרה

אמצעי בארסנל האופוזיציוני " עוד"של המשטר הפרלמנטרי ל" נשק יום הדין"מאמון 

     .השגרתי

 המלצותה

 יוזמיה לא רק מועמד  יציגואמון-בעת הגשת הצעת אי. "מלא"אמון קונסטרוקטיבי -אימוץ אי •

 .אלא ממשלה חלופית שלמה, חלופי שעליו תוטל מלאכת הרכבת הממשלה

  – ידי למשל על ,אמון-ות האיהגבלת מספר הצע •

 .אמון-להגשת הצעת האי קוורום מינימליקביעת  

אמון -איהצעת  של חברי כנסת לצורך העלאת מספר מסוים של חתימותדרישה ל 

 .להצבעה

 .אמון אחד למשנהו- בין איפרק זמן מינימלי  קביעת 

 .עהסיהבהתאם לגודלה של  סיעה רשאית להגישכל שאמון -הצעות האי מספר הגבלת 

 .להגיש במהלך מושב אחד של הכנסתשאפשר אמון -של הצעות אימרבי מספר קביעת  

להעלות  הכנסתייאסר על במהלכה ו ,שתינתן לממשלה מרגע כינונה תקופת חסדקביעת  

 .אמון- הצעות אי
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אמון הישראלי לא יכלול אימוץ של רוב מיוחד כדרישת סף - כל תיקון במנגנון האי .לא רוב מיוחד •

 .אמון- ילהעברת א

 :הטעמים

o  את עקרון הרוב הדמוקרטינוגדהרוב המיוחד מנגנון . 

o  לו את שמעניק  את היתרון המובנה במשטר הפרלמנטרי מחלישהלרוב מיוחד תביעה

הדחה ואף החלפה של ממשלה המאפשרת  גמישות –חוסנו בהשוואה למשטר הנשיאותי 

 . מצד רוב חברי הכנסת) סבילהאפילו (שאין לה תמיכה 
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  ף ממשלהענ

  פיזור פרלמנטים

  מתן שרקנסקי, שוריק דריישפיץ, שלומית ברנע

  

  :ייעוד המנגנון •

o הקניית גמישות למערכת הפוליטית. 

o סיוע להפשרתה במצב של קיפאון . 

  : שתי השפעות הפוכות– השפעת המנגנון •

o  במערכתם וערעור היציבות יירפרלמנטה םחייהקיצור אורך. 

o הפרלמנטידי פיזור על – םיבמשטרים פרלמנטרי. לה המערכת כו שליציבותה תרישמ  

 .מחדשוהרכבתו 

  :יוםהפרלמנט בישראל פיזור המנגנוני  •

o הצבעה של הכנסת על חוק לפיזורה. 

o  ממונה להרכיב ממשלההממשלה הכישלון מאמציו של מרכיב. 

o באמון הכנסתבהצבעת ההסמכה כישלון מרכיב הממשלה וממשלתו לזכות . 

o בתקופה מוגדרת ק התקציבחו ה בכנסת שלדחיי. 

o מונע את ו המתנגד לממשלה  בכנסתרובבגלל  הכנסת  אתיוזמת ראש הממשלה לפזר

 .פעולתה התקינה

 : מנגנוני פיזור הפרלמנט בישראל במבט השוואתי •

   – ישראל מאופיינת ב

o ריבוי תהליכים חלופיים לפיזור הפרלמנט. 

o י החלטתופ נוקשות הדרישה לרוב במקרה של פיזור הפרלמנט על. 

o  הפרלמנטיוזמה של ראש הרשות המבצעת לפרק אתסייגים על .  

 :פיזור הכנסת במבט היסטורי והשוואתי •

o השלמת כהונותיה-איעור השלמת או יהכנסת אינה חריגה בש . 

o ם או התפטרות י משברים קואליציוני, זעזועיםבעקבותהכנסת   פוזרהבמרבית המקרים

 . ראשי ממשלה
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  :מסקנות

o על המחיר שמערכת המשטר הישראלית משלמת מלמדת ש ת והיסטוריתוואתי השבחינה

בעיקר , לעומת דמוקרטיות אחרות. זעירהגמישות שכוח הפיזור מקנה לה הוא 

 לצורך שימור עצמי או  בישראלזההמנגנון הניצול , דמוקרטיות פרלמנטריות רובניות

  .מוגבל קידום הוא

o כל מקרהבבישראל  והליכי פיזור שהתקיימו  סמכות הפיזור מיסדה נסיבותה שלהרחבה, 

 . גם קודם למיסודם ,תממוסדבצורה לא  ובעקיפין

o בציידה את , לא רק גמישות אלא גם יציבות  למערכתהקנתההרחבה של סמכות הפיזור ה

 .  של הכנסתלעומת כוחה המאזן את כוחו ,"נשק יום הדין"ראש הממשלה ב

 ההמלצה

 .המנגנון הקייםאין צורך בשינוי נכון להיום 



 



 

  

  

מסמכים
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  :או רשימתית/הצבעה אישית ו

  פתוחות למחצה ופתוחות, שיטות בחירה רשימתיות סגורות 

   אנה קנפלמן,ניר אטמור, ר חן פרידברג"ד

  

  תח דברפ

 אפשרתבשיטה זו מ. סגורה שימוש בשיטת בחירות רשימתית  נעשה,בדומה לדמוקרטיות אחרות, ישראלב

מבלי שניתנת להם  ,ת המתמודדות בלבדרשימובין ה לבחור ,בבואם לקלפי ביום הבחירות ,למצביעים

מפלגתיים לפני - יכים פניםנקבע בהלמיקום המועמדים .  ברשימה סדר המועמדיםלהשפיע עלאפשרות ה

לפי סדר הופעתם , ראשונים ברשימהמועמדים הזוכים במושבים בסופו של יום הם הואלה ה ,הבחירות

ובאופן הולך וגדל בעשורים ,  אולם בדמוקרטיות רבות.לגתםמפובהתאם למספר המושבים שבהם זכתה 

באופן המעניק לבוחרים מידה מסוימת של השפעה על שיטת הבחירות קיימת מגמה של פתיחת , האחרונים

 זה הוא באותן השיטות מסמךעניינו של . עתידם הפוליטי של מועמדים המופיעים ברשימות המפלגתיות

המסגרת ,  במילים אחרות.יחסיות  רשימתיותבחירותמסגרת ת בהמעניקות אפשרות להצבעה אישי

 המפלגה בה ות ומה שמשתנה הוא מידת ההשפעה של הבוחר על ההרכב האישי של נציג נשמרתהמפלגתית

  .בחר לכנסת

  

  ? מהי הצבעה אישית

כפי  לרשימה מסוימת אפשרות לבחור אם להצביעמדינות מעניקות לבוחרים מספר , כפי שיפורט להלן

 לסמן את שמו של אחד המועמדים המופיעים באותה הרשימה שהיא מופיעה בפתק ההצבעה או

זו ומעניקות לבוחריהן אפשרות לסמן שניים או יותר אפשרות מדינות אחרות מרחיבות . המפלגתית

 מחויבים המצביעיםמהמדינות אחדות בו , ולעיתים אף לדרגםמהמועמדים המופיעים באותה הרשימה

  .המועמדים ואין כל אפשרות של הצבעה רשימתיתו של אחד לסמן את שמ

  

  ? מדוע הצבעה אישית

 ככזו) preferential voting –הצבעת העדפה כהמוכרת בספרות גם (לראות בהצבעה אישית מקובל 

,  כמגבירה את ההיענות של נבחרי הציבור לבוחריהם,יזוק הקשרים בין הנבחרים לבוחריםפועלת לחה

לא בכדי ). Katz, 1986: 88(ד של אחריות אישית של חברי פרלמנט כלפי בוחרים אלה וכמי שיוצרת ממ
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דמוקרטיות חדשות במזרח : ניכרת מגמה עולמית של פתיחת פתקי ההצבעה בשני העשורים האחרונים

 של המאה העשרים 90-אימצו בראשית שנות ה) כיה'סלובקיה וצ, סלובניה, פולין, אסטוניה(אירופה 

שוודיה ובלגיה אימצו . המעניקות גמישות מסוימת בפתק ההצבעה, ה פתוחות לבתי הנבחריםשיטות הצבע

את חיזוק המרכיב  ובתחילת שנות האלפיים שכללו 90- שינויים בשיטת הבחירות שלהן בשלהי שנות ה

בשנים האחרונות  דנות בכובד ראש) כגון נורווגיה והולנד( רבות אחרות דמוקרטיותו, האישי בבחירה

  . האישי של הרשימות המפלגתיותל ההרכב עהשפעה רבה יותר לבוחרים העניקפשרות לאב

  

 פתק במבנהו הוא ננייענ.  לסוגיהןשיטות רשימתיותנהוגות הן בשבדמוקרטיות במסמך זה נתמקד 

 יוצגו המאפיינים המרכזיים של פתק המודליםאחד מלגבי כל .  הצבעתם של הבוחריםובאופןההצבעה 

 בדיון בפתקי הצבעה נהוג. לאומית משווה- וסקירה ביןונות והחסרונות של המודלהיתר, ההצבעה

פלגתיים בשיטה וגם המ( כיצד ממירים את הקולות האישיים – הבוחרים ספירת קולות לאופןגם להתייחס 

לאומית שתוצג להלן התייחסנו להשלכות של הזכות -בסקירה הבין. למושבים בפרלמנט) למחצה-פתוחהה

  .להצביע הצבעה אישית באותן המדינות הנדונות) בהאו החו(

  

 מציגה את רשימת המדינות 1 טבלה. יחסית רשימתיתמדינות ששיטתן  20-הסקירה המשווה מתמקדת ב

 כולל דוגמאות של פתקי הצבעה 1נספח . זוהמודלים העומדים במרכז סקירה שלושת בחלוקה לפי 

  . הנבחרותמדינותמה

  

  1בלה ט

  מבט השוואתי: ת בחירה רשימתיותושיט  של מודליםשלושה

   מודל ראשון
  

  שיטה רשימתית סגורה

  מודל שני
  
 למחצה ה פתוחשיטה רשימתית

   שלישימודל 
  

 ה פתוחשיטה רשימתית
 ללא שמות
  איטליה
  ישראל
  פורטוגל

 

  כולל שמות
  ספרד

  קוסטה ריקה

  מתמצומצ
  אוסטריה
  דנמרק
  הולנד
  סלובניה
  שוודיה

 

  תמורחב
  בלגיה
  יוון
  ובקיהסל
  כיה'צ

  קפריסין
  איסלנד
 נורווגיה

  מתמצומצ
  אסטוניה
  פולין
  פינלנד

  ילה'צ
 

  תמורחב
 אין דוגמאות
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  רשימתית סגורה שיטת בחירות: מודל ראשון

כל בוחר .  בין המפלגות המתמודדות בלבדיםחרומצביעים בה) או נוקשה (רשימתית סגורה שיטת בחירותב

. מושבי המפלגה ואין בידו כל אפשרות להשפיע על איוש ,אחת בלבדרשימה לביום הבחירות מצביע 

כך שאלו שיזכו במושבים הנכספים בסופו , מפלגתיים לפני הבחירות-המועמדויות נקבעות בהליכים פנים

אנו  .זכתההיא ובהתאם למספר המושבים שבהם בה של יום הם הראשונים ברשימה לפי סדר הופעתם 

  שמותללא פתק הצבעה דהאח: רשימתית סגורהבשיטה  בעהל פתקי הצשסוגים  בין שני ניםבחימ

    .הרשימות המתמודדותועמדי מ שמות עםפתק הצבעה  – והשני והמועמדים על גבי

  

חמש   רק, אשר עומדות במרכז ההשוואה במחקר הנוכחי רשימתיתהמדינות ששיטתן יחסית 20מבין 

 פורטוגל, ספרד, ישראל, )2006רמה של לאחר הרפו (איטליה :עושות שימוש בשיטה הרשימתית הסגורה

  . וקוסטה ריקה

  

   המועמדים ללא שמות עם פתק הצבעהרשימתית סגורה ותשיטת בחיר. א

אשר נהוג גם בהצבעה לבית התחתון באיטליה , האפשרות הראשונה היא המודל הקיים בבחירות לכנסת

וכל שעל המצביע ,   בלבדהימ  הרשםפתק ההצבעה כולל את ש. ובפורטוגל) 2006לאחר הרפורמה של (

  .לבחור בין הרשימותלעשות הוא 

  

את מחזק השימוש בשיטה זו , לכאורה. יתרון ברור של שיטה זו הוא פשטות ההצבעה וספירת הקולות

מכך אמורים . המפלגות בהעניקו להם שליטה מוחלטת בקביעת המקומות הריאלים ברשימת המועמדים

המחיר הוא היעדר שקיפות כאשר הבוחרים נחשפים . ית גבוההפלגתלכידות ורמת משמעת מלהיגזר 

במצב זה קשה לראות כיצד יכול להיווצר . הםמעיני" מוסתרים"למנהיגי המפלגות אך יתר המועמדים 

 ,ואילו הנבחר, בוחר לא מכיר את נבחריו ואינו יכול לתגמלם או להעניש אותםה –קשר בין בוחר לנבחר 

נראה . עוניין לרצות את חברי הגוף הבוחר של מפלגתו ולא את בוחרי המפלגה מ,המעוניין להיבחר בשנית

 –) הענות מפלגתית –והנגזרת ממנו ( לכידות ומשמעת מפלגתית –כי בישראל גם הרווח הצפוי משיטה זו 

מריס י משום שנוצר מצב שהמתפקדים בפריזאת, ריספלגות הדמוקרטיות המקיימות פריימאינו מושג במ

 מייצגים של קהל  אינם)ראשי קבוצות אינטרס, קבלני קולות, תורמים( ולקדמם לת לגייסםובעלי היכו

  . הבוחרים של המפלגה ולא של תוכניתה הרחבה
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   הכולל את שמות המועמדים עם פתק הצבעהרשימתית סגורה ותשיטת בחיר. ב

 – ל פתק ההצבעהיופיעו ע המועמדים מותששהיא , ההסגור תהרשימתי השיטהבמסגרת , אפשרות אחרת

  .כנהוג בספרד ובקוסטה ריקה

  

היא משום ש על פתק ההצבעה תשיטה זו ממתנת מעט את מגרעות השיטה הרשימתית סגורה ללא שמו

בכך היא מקנה אפשרות . יוצרת שקיפות ואינה מאפשרת להסתיר מועמדים בעייתיים מעיני הציבור

 פוליטיקה אישית מדובר בשילוב של נבחרים בעידן של. ליצירת קשר סמלי בין בוחרים לבין נבחרים

יש לזכור כי המשמעות של הופעת השמות על פתק , עם זאת. נוספים מעבר למנהיג המפלגה בחזית המפלגה

. ההצבעה היא סמלית במהותה וכי לבוחר לא מוקנה כל אפשרות להשפיע על איוש מושבי המפלגה

 – ובמיוחד בעלי העוצמה בו –וש הרשימה וכך הוא הגוף הבוחר במפלגה נותר המכריע לגבי אי, בישראל

  . יתרון ברור של שיטה זו הוא פשטות ההצבעה וספירת הקולות.היענות הנבחריםצפויים להיות במוקד 



 ענף שיטת הבחירות
 

31  

  למחצה ה פתוח רשימתיתשיטת בחירותבהצבעה : מודל שני

האחת : אפשרויות לבוחרים שתי מוענקות) semi-open list system(למחצה  הפתוחה בשיטה הרשימתית

. ובכך הם מקבלים למעשה את רשימת המועמדים כפי שקבעה המפלגה, היא הצבעה לרשימה מפלגתית

בדומה . או יותר מבין המועמדים המופיעים ברשימהמועמד אחד ל) סימון או דירוג(הצבעה השנייה היא 

  . להלן נפרט. חלופה מורחבת לבין חלופה מצומצמתגם כאן אנו מבחינים בין , למודל הראשון

  

  החלופה המצומצמת: למחצה ה פתוח רשימתיתת בחירותשיט. א

מתוך ) בלבד(הצבעה למפלגה או סימון של מועמד יחיד : בוחרים שתי ברירותבחלופה זו עומדות בפני ה

הן את ,  המפלגות שמותהכולל הן אתהצבעה בבואו לקלפי ניצב הבוחר מול פתק . רשימת המועמדים

הבוחר יכול להצביע למפלגה ובכך להתייחס לפתק ההצבעה כאל פתק . מדי המפלגהשמותיהם של מוע

במידה וזה יזכה .  מבין המועמדים ברשימהמועמד אחד בלבדאו שהוא יכול לסמן ; סגור לכל דבר רשימתי

  . הוא יבטיח לעצמו מושב בבית הנבחרים, בתום ספירת הקולות במספר הקולות הדרוש על פי חוק

  

להשפיע על לא רק להיות חשופים יותר למועמדי המפלגות אלא אף מעניקה לבוחרים אפשרות שיטה שכזו 

 שבהםוגם במקרים  , בדרך כללמוגבל סיון מראה כי השימוש באפשרות זויעם זאת הנ. איוש הפרלמנט

 .אותם בחרו המפלגות להציב בצמרתןהבוחרים תומכים במועמדים שבדרך כלל  הרי ,רחבנבו שימוש ה

ההתמודדות האישית ו השיטה מאזנת בין העוצמה של המפלגות לבין השפעתם של הבוחרים, הלמעש

בניגוד למצב הקיים בישראל אשר בה מוכרע גורלו האישי של מועמד לפני (נמשכת עד ליום הבחירות 

יש חפיפה בין ההצלחה האישית לבין זו , במילים אחרות). הבחירות בעת הבחירה הפנים מפלגתית

סיון יסיונן של מדינות אחרות והניביחס לשיטה הקיימת אך ניותר מורכבת בשיטה זו ההצבעה . תהמפלגתי

  . מהותיתמכשלה שנצבר בישראל בשיטות בחירת המועמדים מלמד כי זוהי אינה  

  

 מאופן ,קרי, חשוב לציין כי מידת השפעת הבוחרים על איוש הפרלמנט נגזרת משיטת ספירת הקולות

זכה במושב למרות מיקומו ימי מבין המועמדים אופן שבו נקבע המו, ישיים והמפלגתייםשקלול הקולות הא

  .הנמוך יחסית ברשימה
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צה פתוח למחפתק הצבעה , ששיטתן יחסית, המדינות העומדות במרכז ההשוואה במחקר הנוכחי 20מבין 

להלן נתמקד  1.הסלובניה ושוודי, הולנד, דנמרק, אוסטריה:  מדינותבחמשנהוג  מתמצומצבמתכונתו ה

  . הולנד ושוודיה: בשתי דוגמאות

  

  הולנד

. כל מפלגה מציגה רשימת מועמדים לפי סדר שקבעה בהליכים פנימיים לפני הבחירות :פתקי ההצבעה. א

מפלגות חדשות רשאיות להציג רשימות . בראש הרשימה מופיע ראש המפלגה ואחריו יתר מועמדי המפלגה

שגודלן מפלגות שזכו בעבר בייצוג זכאיות להציג רשימות . חוזות הבחירה מועמדים בכל אחד ממ30של עד 

הנוהג הוא . 80-ממספר המושבים בהם זכו בבחירות הקודמות ובלבד שמספר זה יהיה קטן מעד פי שניים 

להיות שונה  עשויאף כי הסדר בו הם מופיעים ,  מופיעים ראשונים בכל רשימה מחוזיתבולטיםם מועמדיכי 

  .חוזממחוז למ

נוהגים  רוב הבוחרים. הבוחרים נדרשים לסמן מועמד אחד מבין רשימת המועמדים: אופן ההצבעה. ב

  . המפלגה הכרעתאת הבוחרים למעשה  בכך  מקבלים . את העומד בראש הרשימהלסמן

 ,משמע, הקולות שניתנו לכל אחד ממועמדי המפלגה נספרים כאילו ניתנו למפלגתו :ספירת הקולות. ג

ום הבחירות מצורפים הקולות יחדיו לסך הקולות שקיבלה אותה מפלגה ומספר זה הוא הקובע בתום י

חלוקת המושבים למועמדים נעשית לפי סדר הופעתם ברשימה . כמה מושבים אותה רשימה תהיה זכאיתל

 או יותר 25%- בו זכיםמועמדרק במקרה שבו  2,)1998מאז (שינוי ברשימת המועמדים יתבצע . המפלגתית

 קולות 64,363על   המודד הארצי עמד2003בבחירות , כך לדוגמא .הארצית ברמהלמושב ממכסת הקולות 

 וזכ )כלומר רבע מהמודד הארצי(לפחות  קולות 16,091-בשקיבלו ולכן מועמדים  ,עבור מושב למפלגה

   .מטית במושבואוט

מועמדים ספורים , ההמכסה הגבוהבשל : השימוש בהצבעה אישית והשפעתה על איוש הפרלמנט. ד

). Andeweg, 2005: 495 ( בזכות ההצבעה האישיתלהיכנס לפרלמנטהצליחו ביותר בכל מערכת בחירות 

שלא מוצבים בראש מועמדים של אומנם קיימת מגמה של עליה בסימונים  1998של לאחר הרפורמה 

אש המפלגה ובכך למעשה  מהבוחרים סימנו את ר73% ,2002בבחירות . ךנמועדיין זה עור ישאך , רשימהה

 שני  הצליחו2003בבחירות ). Andeweg and Irwin, 2002: 82(הרשימות שקבעו המפלגות סדר קיבלו את 

 . שאחרת לא היו זוכים בהםלעמוד במכסה הדרושה ובכך לזכות במושבים)  נבחרים150מתוך (מועמדים 

האפשרות , בקצרה.  לזכות בייצוגלעמוד במכסה הדרושה ובכךרק מועמדת אחת  הצליחה 2006בבחירות 

                                                 
  .  אשר הובילה לפתיחתה של השיטה2003 שייכת גם בלגיה שלפני הרפורמה של  הייתה   לקטגוריה זו1
 ).Andeweg and Irwin, 2002: 79(  על שינוי שיטת הבחירות 1998- הוחלט ב   בעקבות הירידה בשיעורי ההצבעה2
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את הכרעות הגופים מצביעים הבבחירתם מאששים ואינה מנוצלת כמעט בהולנד לשינוי הרשימה 

היודעות כי ,  אינה ניכרת כי המפלגותמצביעים התסביר כי חלק מהשפע. הבוחרים של מפלגותיהם

השפעת , במילים אחרות. ותרשימות ראוימרכיבות  ,ן האישיהרכבשל  הקשריעמדו למשפט הבוחר גם ב

  . לכימותקשההבוחרים קיימת אך 

  

  שוודיה

באותה  התקבלה אשר רפורמה בשיטת הבחירות . רשימתית סגורהשיטה בשוודיה  הייתה נהוגה 1997עד 

לבחור בין הצבעה למפלגה ובין סימון של אחד לבוחרים   מאפשרת1998ויושמה לראשונה בבחירות שנה 

  .  המפלגתיתהמועמדים מתוך הרשימה

  .  שמות המועמדים מופיעים על גבי פתק ההצבעה המפלגתי– מבנה פתק ההצבעה. א

  . על יד שמו של מועמד המועדףx סימון – עהבאופן ההצ. ב

חלוקת המושבים בכל מחוז נעשית . פתקי ההצבעה מצורפים ונספרים ברמת המחוז – ספירת הקולות. ג

המועמדים שיזכו במושבים הם הראשונים .  באותו מחוזבהתאם לסך הקולות שקיבלה אותה מפלגה

 ים מסך הקולות המפלגתיים במחוז נבחר8%- ביםכוזש יםמועמדכאשר , המופיעים ברשימה המפלגתית

  . אוטומטית

סימון מועמדים בשוודיה הבחירה באופציית  – השימוש בהצבעה אישית והשפעתה על איוש הפרלמנט. ד

בבחירות  ). יתרת הבוחרים סימנו את המפלגה(רב הבוחרים סימנו מועמדים  מק30% 1998בבחירות . קטנה

רוב הבוחרים סימנו את .  בלבד22%- ירד שיעור זה ל2006 ובבחירות 26% עמד שיעור זה על 2002

 מועמדים מתוך 12 זכו 1998בבחירות , יחד עם זאת. הראשונים ברשימה שהיו זוכים בלאו הכי במושבים

 2002-ב.  שאילולא הצבעת ההעדפה הם לא היו זוכים בו,במושב) Riksdag(נבחרים  נציגי בית ה349

 3.5%- פחות משל מספרים אלה מעידים על השפעה קטנה . שישה על 2006-  וב13על מספר זה מספרם עמד 

)Karvonen, 2009 .( עם זאת.זעומה למדיעדיין היא אך כאן ניכרת השפעה גדולה במעט מזו שבהולנד  ,

 ושיש בידם את הכוח התו יש חשיבות לכך שהבוחרים מקבלים את הכרעת המפלגות ומאשרים א,כאמור

  . למדינדירשנעשה בכוח זה הוא שימוש בפועל הגם אם , הלשנות
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    החלופה המורחבת: למחצה ה פתוח רשימתיתת בחירותשיט .ב

פות הבוחר לגבי איוש  להעדיותר ביטוי רחב הקיענמחלופה הלמחצה קיימת גם -הפתוחה שיטהבמסגרת ה

 הוא יכול לקבל את הרשימה כפי שהוצגה על – אפשרויותגם כאן ניצבות בפני הבוחר שתי . מושבי המפלגה

לחילופין הוא יכול ; סגור ידי המפלגות לפני הבחירות ולמעשה להתייחס לפתק ההצבעה כפתק רשימתי

את )  וכך הלאה3, 2, 1 (לדרגאף  או מפלגתיתת המועמדים הרשיממ  אחדמועמדיותר מבחור ולסמן ל

מדויק ומורכב יותר של ביטוי שמאפשרים לבוחרים הרוצים בכך  ,בפתקי הצבעהמדובר . המועמדים

  .פרלמנטמושבי מפלגתם בהעדפותיהם לגבי איוש 

  

שיטה שכזו מעניקה לבוחרים אפשרות לא רק להיות חשופים יותר , ת לעילמבדומה לחלופה המצומצ

במקרה זה יש להם יכולת לבטא באופן נרחב יותר  . אלא אף להשפיע על איוש הפרלמנטלמועמדי המפלגות

בה שימוש אשר ה וגם כ, בדרך כללסיון מראה כי השימוש באפשרות זו מוגבליעם זאת הנ. את העדפותיהם

השיטה ,  למעשה. הרי שרוב הזמן הבוחרים תומכים במועמדים אותם בחרו המפלגות להציב בצמרתן,נרחב

ההתמודדות האישית נמשכת עד ליום וזנת בין העוצמה של המפלגות לבין השפעתם של הבוחרים מא

בניגוד למצב הקיים בישראל אשר בה מוכרע גורלו האישי של מועמד לפני הבחירות בעת (הבחירות 

ההצבעה . יש חפיפה בין ההצלחה האישית לבין זו המפלגתית, במילים אחרות). הבחירה הפנים מפלגתית

סיונן של ינ, עם זאת. ואף ביחס לחלופה המצומצמת שהוצגה לעילבישראל ורכבת ביחס לשיטה הקיימת מ

  .סיון שנצבר בישראל בשיטות בחירת המועמדים מלמד כי זוהי אינה בעיה מהותיתימדינות אחרות והנ

    

 מאופן –לות חשוב לציין כי גם כאן מידת השפעת הבוחרים על איוש הפרלמנט נגזרת משיטת ספירת הקו

נקבע מי מבין המועמדים זוכה במושב למרות מהאופן שבו או , שקלול הקולות האישיים והמפלגתיים

  .מיקומו הנמוך יחסית ברשימה

  

שיטת בחירות  ,יחסית רשימתיתששיטתן , המדינות העומדות במרכז ההשוואה במחקר הנוכחי 20מבין 

, נורווגיה, יוון, בלגיה, איסלנד:  מדינותשבעב ה נהוגתמורחבהבמתכונתה למחצה  הפתוח רשימתית

 בין פתקי ההצבעה באותן מדינות ים ניכריםם הבדלמימן הראוי לציין כי קיי. סלובקיה וקפריסין, כיה'צ

בוחרים ל 1998 מאז מאפשרת כיה'צשיטת הבחירות של :  לבוחריםותובין אפשרויות ההצבעה הניתנ

,  או יותר מהקולות7%- מועמד הזוכה ב .ימה המפלגתיתלסמן עד שני מועמדים מועדפים מתוך הרש

הבוחרים , 1994-  מאז מערכת הבחירות הראשונה ב,בסלובקיה. נבחר באופן אוטומטי במחוז הבחירה

הצבעה הדוגמא לפתק  ( מועמדים מאותה המפלגהארבעה עד לסמןמצביעים לרשימה מפלגתית ויכולים 
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כאשר סימון מועמדים בפתק ההצבעה , יווןה נהוג גם בסימון מועמדים בפתק ההצבע. )1בנספח ראו 

לא  – ה ארבעעד,  כאשר גודל המחוז הוא אחד3.תלוי במספרם של הנציגים המייצגים את מחוז הבחירה

יכולים לסמן  הבוחרים , נציגיםשבעהלארבעה במחוזות שגודלם נע בין . ניתנת אפשרות לסמן מועמדים

. ותשלוש העדפיכולים לסמן  נציגים הבוחרים 12- לשמונה בין במחוזות שגודלם נע . מועמדיםי נש

גם . ארבע העדפותעד  רשאים לסמן הבוחרים )  נציגים42-  ו17, 16(בשלושת המחוזות הגדולים ביותר 

מחוז למחוז ותלוי במספר מ שונה סימון המועמדים,  מחוזות בחירהשישה המחולקת ל,קפריסיןב

המיוצג על ידי , )Nicosia(ניקוסיה , במחוז הבחירה הגדול ביותר: המושבים המוקצים למחוז הבחירה

, )Limassol(לימסול , במחוז הבחירה השני בגודלו .חמישה מועמדיםיכול הבוחר לסמן עד  ,  מושבים21

  פמגוסטהבמחוז הבחירה השלישי בגודלו. עד שלושה מועמדיםהבוחר יכול לסמן ,  נציגים12ובו 

)Famagusta( , ביתר מחוזות הבחירה יכולים . שני מועמדים   עדהבוחרים יכולים לסמן, יגים נצ11ובו

  . באיסלנד ובנורווגיה, להלן נתמקד בבלגיה .מועמד יחיד בלבדסמן הבוחרים להצביע למפלגה או ל

  

   בלגיה

 אפשרויות ה של הרחבשינוי זה כלל.  שיטת הבחירות שלהב ,יאך משמעות, טןשינוי קבלגיה ערכה  1995-ב

 ומאז יכולים הבוחרים לסמן יותר ממועמד אחד ,ה נהוג בהתישהי למחצה- ההפתוחבשיטה ההצבעה 

  . בפתק ההצבעהיםהמופיע

וכל שמות המועמדים ) לרוחב(בפתק ההצבעה מופיעות כל המפלגות המתמודדות : מבנה פתק ההצבעה. א

מספר . יים לפני הבחירותכל מפלגה מציגה רשימת מועמדים לפי סדר שקבעה בהליכים פנימ). לאורך(

, בנוסף. המועמדים בכל רשימה צריך להיות לכל היותר כמספר הנציגים המייצגים את מחוז הבחירה

במידה ונציג עוזב מסיבות שונות ). reserve list(רשאית כל מפלגה להציג רשימה של מועמדים מחליפים 

 המועמד המופיע ראשון ברשימת הוא מוחלף על ידי) 'קידום למשרה ממשלתית וכד, מחלה, מוות(

 חברי פרלמנט שהפכו 15 הוחלפו 2003-כבר עם כינונה של הממשלה החדשה ב, כך לדוגמא. המחליפים

 הנהוג גם בבלגיה" החוק הנורווגי"המוכר גם בכינויו ,  בשל חוק חבר פרלמנט מחליףלהיות שרים בממשלה

  . )1ראו דוגמא לפתק ההצבעה בנספח (

ובכך הוא למעשה מקבל את סדר המועמדים ,  כל בוחר יכול לבחור בין הצבעה למפלגה:אופן ההצבעה. ב

כל בוחר  שרשאיהעדיפויות מספר   .ן מועמד אחד או יותר בהם הוא תומךומיסלבין , כפי שקבעה המפלגה

                                                 
  .נציגיים-וזות רב מח46- ונציגיים- מחוזות חד8בהם ,  מחוזות בחירה56ביוון    3
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ד עסמן במחוז אנטוורפן ניתן ל, כך לדוגמא. מספר המושבים המוקצים לאזורבין בין אחד לאפוא נע לבטא 

  . מועמדים 24

 מסך הקולות בהם זכתה המפלגה במחוז מחצית (הצבעותכל מועמד הזוכה במספיק : ספירת הקולות. ג

במידה וראש הרשימה  . מוכרז אוטומטית כמנצח וזוכה למושב–) 1חלקי מספר המושבים בהם זכתה ועוד 

ניתנו למפלגה בכללותה הקולות ש, זכה בפחות סימונים אישיים מהמועמדים המופיעים אחריו ברשימה

 לגבי הליך זה חוזר על עצמו. מושבב יהיזכהוא מגיע למכסת הקולות המבטיחים  עד שמוענקים לו

  .חלוקת כל המושבים של המפלגהתום  עד המועמדים הבאים

 אשר ,מושביםה 150 בןלפרלמנט בבחירות : השימוש בהצבעה אישית והשפעתה על איוש הפרלמנט. ד

. מועמד אחד או יותר מהמועמדים ברשימות המפלגתית מהבוחרים 67% סימנו 2003- התקיימו בבלגיה ב

 מועמדים לעקוף את המועמדים שהיו ממוקמים במקומות גבוהים 18בזכות הצבעות ההעדפה הצליחו 

 במקומות וקמושכן הם מ,  מהם לא היו נבחרים כלל11, לולא הצבעות ההעדפה. יותר ברשימה המפלגתית

 De (הבוחרים עדיין נוטים לסמן מועמדים המופיעים בראש הרשימה המפלגתית, חד עם זאתי. לא ריאלים

Winter, 2005: 422.(  

  

   שיטות בחירה פתוחות למחצה עם אפשרות לדירוג מועמדים–נורווגיה ואיסלנד 

שתי נציין במתכונתה המורחבת למחצה -הפתוחה שיטת הבחירותבהצבעה במסגרת המודל השני של 

 ובכך ,מפלגתיתהבוחרים לתת את קולם לרשימה  לותמאפשרה, נורווגיה ואיסלנד – נוספות ות דמוקרטי

שניים או יותר )  וכך הלאה3, 2, 1(דרג  ל,לחילופין או ;להתייחס לפתק ההצבעה כפתק רשימתי סגור

   4.דמפלגה בלבאותה מ םהדירוג הוא של מועמדי כי הדגיש לראוי . פתק ההצבעהבמופיעים מהמועמדים ה

  

כאשר בכל פתק מופיעים שמותיהם של המועמדים לפי , פתקי הצבעה מפלגתיים: מבנה פתק ההצבעה. א

 אתחדש מ ולמקםליד שמו של כל מועמד מופיע ריבוע שבו יכול הבוחר לציין ִספרה . סדר שקבעה המפלגה

ראו דוגמא  (מהים שהוא מעוניין למחוק מהרשי/ ליד מועמדxאו לסמן /ו, המועמדים ברשימתהמועמד 

  . )1לפתק ההצבעה בנורווגיה בנספח 

הבוחרים ,  הראשונה:כולל שתי הנחיות ייחודיות ונורווגיה  איסלנדחוק הבחירות של: אופן ההצבעה. ב

המופיע ברשימה המפלגתית אם אינם רוצים לראותו ) או יותר(יכולים למחוק את שמו של מועמד אחד 

                                                 
 שבה  חייבים הבוחרים לדרג מועמדים ויכולים הנהוגה באירלנד ובמאלטה) STV(שיטת הקול היחיד הנייד מהנהוג ב  בשונה  4

  . אף לדרג מועמדים ממפלגות שונות
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 וכך 3, 2, 1(הבוחרים יכולים לדרג , השנייה).  שמו של מועמד יד עלxסימון על ידי ( מייצג אותם בפרלמנט

במידה והם . מועמדים ברשימה המופיעה על גבי הפתק ולשנות בכך את הסדר שלהם ברשימהה את) הלאה

הם יכולים פשוט לתמוך במפלגה ולהתייחס אל פתק , לא מעוניינים לערוך כל שינוי בסדר המועמדים

  . סגור  היה פתק רשימתיההצבעה כאילו

- צריכים יותר מ ,וישפיע על איוש המושבים  יתרחשברשימת המועמדיםכדי ששינוי : ספירת הקולות. ג

   .את אותם המועמדים לדרג/למחוקמהמצביעים  50%

בשל הצבת רף כה גבוה לשינוי רשימת : השימוש בהצבעה אישית והשפעתה על איוש הפרלמנט. ד

את המועמדים על מנת דרג צריכים למחוק או ל מהמצביעים 50% ,כאמור(ות המועמדים שקבעו המפלג

, היסטוריה של שתי המדינות הללו שינוייםבנרשמו  לא )לחולל שינוי בסדר ובהרכב רשימת המועמדים

את  ושיאישיהמועמדים  את ות שקובען אלההמועמדים שמציגות המפלגות לפני הבחירות הרשימות ו

 הצבעה רבים מתייחסים לפתקי ההצבעה של איסלנד ושל נורווגיה כפתקי ,לנוכח זאת. הפרלמנט

לחולל ההסתברות , של קולות מכסה נמוכה יותראילו הייתה נקבעת במדינות הללו  .סגורים רשימתיים

וגם מעודד השפעה רבה יותר מה שהיה מקנה לבוחרים , הייתה גדלהבהרכב רשימות המועמדים  שינוי

   .שימוש בחלופה זו

  

 בשיטה רשימתיתעושות שימוש  ,ששיטתן יחסית,  במחקר זה מבין הדמוקרטיות12נציין כי , לסיכום

כך שכל מפלגה , מחוזות בחירהלאותן מדינות קיימת חלוקה כל בזאת ראוי להדגיש כי עם . למחצה הפתוח

. מחוז בהתאם למספר הנציגים המייצגים את ה,מציגה רשימה שונה של מועמדים בכל אחד מהמחוזות

ולכן עלול )  נציגים120כל הארץ היא אזור בחירה אחד בן (איננה מחולקת למחוזות בחירה , כידוע, ישראל

ואולם קושי זה אין פירושו שבלתי אפשרי להציג .  מועמדים120להיווצר קושי בהצגת רשימות בנות 

שיטה ארצית  1998-מהחל ה שהנהיגסלובקיה היא דוגמא למדינה . רשימות עם מספר מועמדים כה רב

 150 מפלגה מציגה רשימה שיכולה להכיל עד וכל, )חלוקה למחוזות בחירההיא ביטלה את הכלומר (

עד ) להקיף בעיגול( לסמן וחר בסלובקיה יכולכל ב 5.)1בנספח  כאמור, ראופתק ההצבעה דוגמא ל(מועמדים 

ותר מסך הקולות הכשרים שניתנו  או י3%-מועמדים שזכו ב. לה הוא מצביעהמפלגה  ארבעה מבין מועמדי

  ). לפי הרשימה שהציגה המפלגהנקבעים יתר המועמדים (למפלגה הם הראשונים שזוכים במושב 

                                                 
  .  מחוזות בחירהבסלובקיה חלוקה לארבעה הייתה קיימת 1998 לפני הרפורמה של  5
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  שיטת בחירות רשימתית פתוחה: שלישימודל 

ים המופיעים מועמד הלבטא את העדפותיהם לגביהבוחרים  מחויביםחירות רשימתית פתוחה בשיטת ב

 כאשר כל מפלגה מחויבת להציג את רשימת מועמדיה בפתק ההצבעה, ולפי שיטה ז. בפתק ההצבעה

 בחלוקת המושבים מובאים תחילה בחשבון סך .המועמדיאו יותר מ להצביע לאחד הבוחרים נדרשים

לאחר שנקבע מספר המושבים שכל מפלגה זכאית לו לפי  .הקולות שניתנו לכל מועמדי המפלגה בבחירות

 גם .ל המושבים הניתנים לכל המפלגה על בסיס תוצאות ההצבעה האישיתנקבע איושם ש, השיטה היחסית

  .רחבה ולהלן נפרטחלופה מצומצמת לבין חלופה במודל זה אנו מבחינים בין 

  

  החלופה המצומצמת: שיטת בחירות רשימתית פתוחה. א

בפתק ההצבעה מופיעים שמות המועמדים .  הצבעה אישיתשיטת בחירות רשימתית פתוחה מחייבת

המדינות העומדות במרכז ההשוואה במחקר  20מבין .  לתמוך במועמד אחד בלבדחייביםוהבוחרים 

 לבחור חייביםלפיו כלל הבוחרים ,  ניתן לראות כי פתק הצבעה פתוח, יחסית רשימתיתששיטתן, הנוכחי

שבה , פולין ופינלנד, ילה'צ, אסטוניה: נהוג בארבע מדינות, תוהמפלגמועמדי באחד המועמדים מבין 

  .נתמקד

  

יחס למרכיב האישי ובכך עשויה אולי למסד ולחזק את הפוליטיקה ימחייבת את הבוחר להתזו שיטה 

כל  אםלא ברור  , כמו כן. ושל הלכידות המפלגתיתהסיעתית החלשה של המשמעת ל  ולגרוםהאישית 

חוסר רצון או . יעיםהבוחרים יכולים או מעוניינים להכריע בנושא ההרכב האישי של המפלגה לה הם מצב

בראש ) בכוונה או באופן מקרי(להביא להצבעה אישית סתמית למי שממוקמים עלול יכולת חוסר 

ענות י יגלו דפוסים של ה,מתוך מודעות לכך ,צמה רבה וסביר כי הנבחריםולבוחרים מוענקת ע. הרשימה

. פתוחה  הרשימתית החצימזו הנהוגה בישראל אך פשוטה בהשוואה לשיטהיותר השיטה מורכבת . אישית

עם זאת יש  .מפלגתית-יש בשיטה פוטנציאל לחיזוק התחרות האישית הפנים מפלגתית על חשבון זו הבין

זו כרוכות לזכור כי ההצבעה היא עדיין במסגרת של רשימה מפלגתית וכי ההצלחה האישית והמפלגתית 

  .זוב
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  פינלנד

שמות כל המועמדים המפלגתיים מופיעים . עיקרופשוט במבנה הפתק בפינלנד  :מבנה פתק ההצבעה. א

ראו דוגמא לפתק (  6ת"בי- ף"כל מפלגה מציגה את רשימת מועמדיה לפי סדר האל, בחלוקה לפי מפלגות

  .)1ההצבעה בנספח 

. הבוחר מחויב להצביע לאחד המועמדים המפלגתיים. אין אפשרות להצביע למפלגה: אופן ההצבעה. ב

  .של המועמד המועדף עליהםמספרו הסידורי תק ההצבעה את הבוחרים נדרשים לציין בפ

כל מפלגה זכאית למושבים במחוז בהתאם לשיעור הקולות האישיים שניתנו : ספירת הקולות. ג

מחולקים המושבים למועמדים שזכו במרב , לאחר שנקבע מספר המושבים לו זכאית המפלגה. למועמדיה

 ,מושבים במחוז מסויםחמישה ומפלגה מסוימת זכתה בבמידה , כך לדוגמא. קולות הבוחרים במחוז

  .המועמדים שזכו במרב הקולות במחוז הבחירהחמשת נציגיה בבית הנבחרים יהיו 

מאחר ורוב המפלגות מציגות רשימות : השימוש בהצבעה אישית והשפעתה על איוש הפרלמנט. ד

ילים באותיות הראשונות מועמדים אשר שמות המשפחה שלהם מתח ,ת"בי- ף"מועמדים לפי סדר האל

שכן בוחרים רבים מצביעים לאחד מהמועמדים המופיעים ראשונים ברשימה ואינם , נהנים מיתרון ניכר

  ).Raunio, 2005: 481( בוחנים בתשומת לב את הרשימה כולה

  

    החלופה המורחבת: שיטת בחירות רשימתית פתוחה. ב

 הבוחריםו את רשימת המועמדים מטעמה  כל מפלגה מציגה בפתק ההצבעה, לפי החלופה המורחבת

 או על ידי סימון של כמה מועמדים – להצביע ליותר ממועמד אחד ,בשונה מהחלופה המצומצמת, מחויבים

   .מאותה מפלגהאך רק או על ידי דירוג של כמה מועמדים 

  

 ועל  דמוקרטיההיא איננה נהוגה באף: כאן טמון חסרונה העיקרי של השיטה, לאומי- מבחינת הניסיון הבין

 בהקשר זה ראוי לציין כי הצעה זו שונה מפתק ההצבעה הנהוג .אפשרות תיאורטיתבגדר היא כן 

 או מהנהוג – שונות ממפלגות שם יכולים הבוחרים לסמן מספר מועמדים –בלוקסמבורג ובשווייץ 

ם בדעה כי אנו מחזיקי. ממפלגות שונות שם מחויבים הבוחרים לדרג מועמדים –באירלנד ובמאלטה 

כנהוג בארבע המדינות  (מועמדים ממפלגות שונותלצבעה פיצול האשר יאפשר , אימוץ פתק הצבעה חופשי

אותה אנו הרחבה ביותר אפשרות ה, אי לכך. עלול לפגוע באופן מהותי במפלגות ולהביא להחלשתן, )ל"הנ

                                                 
המציגה את מועמדיה לפי סדר הצלחתם בבחירות המוקדמות המתקיימות במחוזות , מוקרטיתד- מעט המפלגה הסוציאל  ל6

  .  את מועמדיהן ַּבסדר שהן בוחרותוהמפלגות רשאיות להציג, מדובר בחובה חוקיתכן יש לציין כי אין . הבחירה
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 דרג מספר מועמדים הבוחרים לסמן או לומחייבת את, ה המפלגתית יסוד ההצבעמציגים משמרת את

  .מאותה מפלגה

  

בכך היא עשויה אולי . מחייבת את הבוחר להתייחס למרכיב האישי בצורה מורכבת ומורחבתזו שיטה 

. ושל הלכידות המפלגתיתהסיעתית החלשה של המשמעת ולגרום ללמסד ולחזק את הפוליטיקה האישית 

ריע בנושא ההרכב האישי של המפלגה לה הם כל הבוחרים יכולים או מעוניינים להכאם לא ברור  , כמו כן

בכוונה או ( להביא להצבעה אישית סתמית למי שממוקמים  עלוליכולת חוסר חוסר רצון או . מצביעים

יגלו , מתוך מודעות לכך, צמה רבה וסביר כי הנבחריםולבוחרים מוענקת ע. בראש הרשימה) באופן מקרי

 אך ,מזו הנהוגה בישראל ומהחלופה המצומצמת לעילר יותהשיטה מורכבת . ענות אישיתידפוסים של ה

יש בשיטה פוטנציאל לחיזוק התחרות . פתוחה המורחבת פשוטה בהשוואה לשיטה הרשימתית החצי

עם זאת יש לזכור כי ההצבעה היא עדיין במסגרת  .מפלגתית-האישית הפנים מפלגתית על חשבון זו הבין

  .זובזו  כרוכות פלגתית של רשימה מפלגתית וכי ההצלחה האישית והמ
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  המלצותסיכום ו

של רצף זה  האחד קוטב ב. שהוצגו בסקירה זו מייצגים רצףשל השיטה הרשימתיתשלושת המודלים 

מקנה לבוחרים כל אפשרות להשפיע על הרכב שאינה , רשימתית סגורההשיטה המצויות המדינות עם 

בשיטה הצבעה נגדי מצויות המדינות עם בקוטב ה.  ביום הבחירותהרשימות המתמודדות בבואם לקלפי

רשימה ים המופיעים במועמד מה)או יותר(לסמן אחד הבוחרים את  תיבחיהמ, הפתוח הרשימתית

למחצה והן מעניקות   בתווך מצויות המדינות ששיטת הבחירות בהן היא רשימתית פתוחה.מפלגתית אחת

מועמד הצבעה ל, או לחילופין,  המפלגהכפי שקבעה, הצבעה לרשימה מפלגתית: אפשרויותלבוחרים שתי 

   .)סימון או דירוג (או יותר מבין המועמדים המופיעים ברשימהאחד 

  

פתק (הסגור  שיטת הבחירות הנהוגה בישראל נעדרת כל מימד אישי ולפיכך היא ממוקמת בקוטב הרשימתי

). מתייחס אליהןהמדינות שמחקר זה  20מבין (ביחד עם עוד שתי מדינות בלבד ) הצבעה בלי שמות

 תחלשה;  של ההרכב האישי של הרשימההיעדר שקיפות: החסרונות של שיטה זו הם בולטים ומשמעותיים

לא אך  ,תמך במועמדיםש לשאת חן בעיני הגוף הבוחר של המפלגה ךרוצ; הקשר בין הבוחרים לנבחרים

.  ראוילקדם מועמד, יןלחילופ או שסרחלהעניש מועמד לבוחרים אפשרות חוסר ו; םבוחריכלל הבעיני 

שיטת בחירות אימצו הן : קרי, כמחצית ממדינות המחקר ממוקמות בתווך שבין שני הקטבים, לעומת זאת

  . עם נוסחאות שונות לשקלול קולות הבוחריםלמחצה רשימתית פתוחה

  

ה  הוא נושא הדורש התייחסות מעמיקה ורחב, המוכר גם כנוסחת החלוקה, שקלול קולות הבוחרים, ככלל

בעיקר בהקשר של ספירת , נגענו בכך במעט בהיבט השוואתי, יחד עם זאת. החורגת מעניינו של מסמך זה 

) למשל איסלנד ונורווגיה(מדינות אחדות . למחצה לסוגיה הקולות האישיים בשיטה הרשימתית הפתוחה

) יחסית(ר גבוה ורק אלה הזוכים בשיעו, ת במושבשילזכייה איקובעות בחוקי הבחירות שלהן סף גבוה 

ישנן מדינות אשר קובעות סף נמוך לזכייה , לעומתן. את בחירתם האישיתמקולות הבוחרים מבטיחים 

,  דבר  המקל על שינוי רשימות המועמדים שהציגו המפלגות–) למשל סלובקיה(אוטומטית במושבים 

  . איוש הפרלמנטוהעשוי להגביר את השפעת הבוחרים על 

  

 ולאמץ שיטהישראל ב תיטה הרשימתית הסגורה הנוהגשיש לשנות את הורים כי אנו סבלנוכח כל זאת 

  : מהטעמים הבאים זאת מן,)2 נספח ורא(במתכונתה המורחבת למחצה -הפתוח
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לקחת חלק בקביעת מועמדי המפלגה ) ורק להם(אפשר לכלל תומכי המפלגה בפועל תבחירה שכזו  

דים שגויסו פעמים תפקמ הכרעת מדובר בבניגוד לשיטת הפריימריס המפלגתיים שבה, בכנסת

 .ת בעייתירבות בצורה

חשיבות המוגזמת המיוחסת כיום הלמחצה עשויה להפחית מ בחירה באמצעות פתק הצבעה פתוח 

משום שבמועד הבחירות הכלליות יתקיים סבב נוסף ,  בפרטפריימריסבחירת המועמדים בכלל ולל

 בחירת תאלמֵתן תופעות שליליות המאפיינות ה עשויהיא ,  זאת ועוד.של תחרות פנים מפלגתית

התפקדויות , קבלנות קולות( פריימריסל המועמדים הפנים מפלגתית ובמיוחד את אלו שנקשרות

 ).אופורטוניזם ושחיתות פוליטית, כפולות

 כאשר ,  את כוחו של הבוחר היחיד עשויה להעציםלמחצה בחירה באמצעות פתק הצבעה פתוח 

 . היה תלויה לא רק בהצלחתה של מפלגתו אלא גם בתמיכה הציבורית בוהצלחתו של מועמד ת

, ההיענות והאחריותיות מצד הנבחריםאת ר יגבתלמחצה  בחירה באמצעות פתק הצבעה פתוח 

 .החסרות כל כך בפוליטיקה הישראלית

דומות נהוגות זה שנים במפלגות בישראל ונראה כי הציבור הישראלי לא יתקשה הצבעה שיטות  

   .נים וליישם שיטה שכזולהפ

צה מגבירה פתוח למחבחירה באמצעות פתק הצבעה ש אינו מצביע על כךהניסיון הבינלאומי  

 . הקולות הפסוליםשיעוראת באופן ניכר 

 אפשרויותהשתי אחת מאת  לשקול אנו מציעים למחצה אשר לדרך אימוץ השיטה הרשימתית הפתוחה

  7:הבאות

ציבור והמערכת הפוליטית כאחד לקבל שינויים קיצוניים ניתן לפצל בשל הקושי של ה - אימוץ מדורג 

 יתבטאשלב הראשון ה. שלבי- דומהלך ולקיים מד האישי בשיטת הבחירות יאימוץ הממהלך את 

 הראשונים של שמות התעשרשיכלול את הצבעה לפתק  ללא שמות מועמדיםמפתק הצבעה מעבר ב

מומלץ לקבוע . למחצה יטת בחירות רשימתיתלשבמעבר  יתבטא שניהשלב ה. רשימהמועמדי ה

בביצוע מתון של הרפורמה תוך היתרון של אסטרטגיה זו הוא . בחקיקה את המועד להחלת השלב השני

 . הן של הבוחרים הן של המערכת הפוליטית,קביעת תקופת הסתגלות

 
 רשימתית לשיטה) כנהוג היום( ללא שמות רשימתית סגורה משיטהוישיר  מעבר מיידי - אימוץ מיידי 

וממשי היתרון של אסטרטגיה זו טמון ביכולת לבצע שינוי כולל  .בינייםלמחצה ללא תקופת  הפתוח

                                                 
 . חלוקה למחוזות בחירהבלא בלבד ואישי הוספת מרכיב   יצוין כי בשלב זה אנו דנים ב 7
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קל יותר להעביר יהיה שייתכן , בהעברת רפורמותהכרוכים בהתחשב בקשיים . יחסיתפרק זמן קצר ב

תיישם את למנוע את הסיכון שהכנסת תאמץ רק את השלב הראשון ולא בכך והותי שינוי אחד מ

 . ברפורמות אחרותכפי שקרה לא אחת, המעבר לשלב שני

  
  : סוגיות נוספות הראויות לליבוןלושמפנים את תשומת הלב לש עוד אנו 

 לבין שיטה רשימתית רשימתית סגורה ותהאם לאפשר למפלגות להכריע בין שימוש בשיטת בחיר 

יע אם להעמיד את רשימתה למבחן מתן אפשרות זו משמעותה שכל מפלגה תוכל להכר? למחצה פתוחה

 .הבוחר או לא

להערכתנו אין בכך צורך  משום שמנהיג ? בהתמודדות) מספר אחד(האם לכלול את מנהיג המפלגה  

בין אם הבוחרים יבחרו באפשרות של הצבעה , המפלגה יהיה קרוב לודאי הראשון שיזכה במושב

שתי האופציות (המועדפים עליהם בין אם הם יחליטו לסמן את המועמדים , לרשימה בכללותה

 ). במתכונתו המורחבתהאפשריות בפתק ההצבעה הפתוח למחצה

ישנן דרכים שונות לשקלול קולות רשימתיים ואישיים  וההבדלים ביניהן . טכניקת ספירת הקולות 

השאלה המרכזית היא מה המשקל שיוענק להצבעות האישיות ומה המשקל שיוענק . מהותיים

 .יותלהצבעות הרשימת
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   הצבעה ידוגמאות לפתק: 1נספח 

  בסלובקיהדוגמא לפתק הצבעה 
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  דוגמא לפתק הצבעה בבלגיה
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   דוגמא לפתק הצבעה בנורווגיה
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  18-דוגמאות לפתקי הצבעה על בסיס הבחירות לכנסת ה: 2נספח 

  
 רשימהבהשמות הראשונים  10סגור הכולל את  פתק הצבעה רשימתי: מודל ראשון
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  *שיטות רשימתיותאחוז הקולות הפסולים בשלושת המודלים של : 3נספח 

קולות פסולים   מדינה  השיטה

  )וזיםבאח(

  )2.9, 2006 (5.1  2008, איטליה

  )2.9, 2006 (3.1  2009 ,פורטוגל

רשימתי פתק הצבעה 

  ללא שמות

  1.3  2009 ,ישראל

  2.6  2006 ,קוסטה ריקה

  רשימתית סגורה

רשימתי פתק הצבעה 

  1.1  2008 ,ספרד  עם שמות

  0.7  2007 ,דנמרק

  1.6  2006, הולנד

  1.7  2008 ,סלובניה

  1.8  2006 ,שוודיה

  חלופה מצומצמת

  2.1  2008 ,אוסטריה

  0.4  2006 ,כיה'צ

  0.5  2009 ,נורווגיה

  1.4  2006 ,סלובקיה

  2.6  2009 ,יוון

  )1.2, 2007 (3.5  2009 ,איסלנד

  )5.2, 2003 (5.1  2007 ,בלגיה

 הפתוחרשימתית 

  למחצה

  חלופה מורחבת

  )4.2, 2001 (5.6  2006 ,קפריסין

  0.7  2007 ,פינלנד

  0.9  2007 ,אסטוניה

  2.0  2007 ,פולין

  חלופה מצומצמת  הפתוחרשימתית 

  )12.2, 2001 (7.9  2005 ,ילה'צ

  לשיטת בחירות רשימתית . במדינות עם תוצאות חריגות הנתון המופיע בסוגריים מתייחס למערכת הבחירות הקודמת*

  . אין דוגמאותת ומורחבהפתוח

  
 ; Inter-Parliamentary Union, www.ipu.org: ילה'לאיטליה ולצ, לאסטוניה: ותמקור

   http://psephos.adam-carr.net: ליתר המדינות
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  היבטים שונים בהליכי הצטרפות למפלגה
  
  

  עופר קניגר "ד, אסף שפירא, מלכה-'רעות איצקוביץ
  
  

, השורה-מן- חברים(ם הרגילים חבריבמבנה הארגוני הפנימי של מפלגות פוליטיות מודרניות מהווים ה

rank-and-file members ילות  את השכבה התחתונה ביותר מבין השכבות הפע")מפלגההחברי " או פשוט

אך הם בגדר שחקנים ,  מתחת לחברים נמצאים האזרחים שהצביעו למפלגה. במפלגה)ראה תרשים(

כך אמורים חברי המפלגה ,  במדינהכפי שהאזרחים הם הריבון .פסיביים שאינם נוטלים חלק בחיי המפלגה

אולם , בריםאין זה מן ההכרח כי לכל מפלגה יהיו ח, אמנם). 1992, גולדברג(להיות הריבון במפלגתם 

מהווים , המתיימרות להיות חלופות שלטוניות, לפחות במקרה של המפלגות האגרגטיביות הגדולות

  .החברים את הבסיס החיוני של המבנה המפלגתי

  

  1תרשים 

  1מבנה מפלגה לפי שכבות

  

  

                                                 
מוסדות דוגמת , עקב כך. וסדות הרלוונטיים ביותר לעניין החברות המפלגתית וכוחם של חברי המפלגה בתרשים הוצגו המ 1

לקבוצה , בנוסף. שכן אין להם נגיעה לנושא והם אינם תורמים להבנת העניין, לשכת המפלגה ומזכירות המפלגה נעדרים ממנו

ן היא משמעותית להדגמת כוחם של חברי המפלגה אולם היא מופיעה בתרשים שכ, אין מעמד פורמאלי" שרינו"המכונה 

  . בבחירת רשימת השרים

ר"יו

"שרינו"

סיעה

מרכז

ועידה

חברי מפלגה

בוחרים
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מדובר . כרת במספר חברי המפלגההיא הירידה הני, אחת מהתופעות הבולטות ביותר בעשורים האחרונים

 והיא משקפת את, עימה נאלצות להתמודד מרבית המפלגות בדמוקרטיות המערביות, בתופעה גלובלית

 לא רק שמספר החברים ירד ).Mair and Van Biezen, 2001(של המפלגות בזירה החברתית  ןהיחלשות

שבעבר , המפלגות הפוליטיות. יכרגם מהותה של החברות המפלגתית השתנתה לבלי ה, באופן משמעותי

איבדו , היוו גורם הזדהות מרכזי עבור אזרחים רבים ומילאו תפקיד פעיל בחיים החברתיים והקהילתיים

חברות במפלגה פוליטית אינה נתפסת עוד , עבור מרבית הציבור כיום. מכוחן המלכד ומהשפעתן הרחבה

על תהליך בחירת , יע באופן נקודתי בדרך כלללי שנועד להשפכעניין אינסטרומנטאלא , כמרכיב זהות

,  (instant members)בזקהצטרפותם למפלגה של חברי .  (Scarrow, 2000)המועמדים הפנימי במפלגה

מובילה לזילות של החברות המפלגתית ולפגיעה בחברים שהצטרפו , כפי שאלו מכונים בספרות המחקר

  ).Rahat and Hazan, 2006(למפלגה מטעמים ערכיים ואידיאולוגיים 
  

 שחלק מהחוליים של המפלגות מקורומעיד על כך ) דיאגנוזהפרק על ראה (מבט אל מצב המפלגות בישראל 

 מעניקות כיום את זכות בחירת הגדולותמפלגות רוב המכיוון ש.  החברים למפלגההצטרפותבדרכי 

קיימת , השורה- מן- לחברים)Barnea and Rahat, 2007(והמועמדים לכנסת ) Kenig, 2009 (המנהיגים

שיטות בחירה היא ששל נייר זה  מוצאנקודת ה. לסוגיית החברות המפלגתית חשיבות ראשונה במעלה

דוגמת בחירת מועמדי המפלגה בידי , יותר בלעדיותאינן נחותות בהשוואה לשיטות ) פריימריז(כוללניות 

בחירה כוללניים הינם שקופים יותר ויש במידה רבה הליכי , נהפוך הוא. מרכז המפלגה או וועדה מסדרת

מנת ליהנות מאותה - אלא שעל. להם ערך חיובי בהגבירם את ההשתתפות האזרחית בחיים הפוליטיים

 שאנו עדים להן מאז , מוגברת חייבים בד בבד להילחם בתופעות הלוואי השליליותיותתוהשתתפושקיפות 

תופעות כגון ת קשות באיכות ההשתתפות הפוליטית והכוללות פגיעו – נפתחו הליכי הבחירה לכלל החברים

  .קבלני קולות ומפקדי ארגזים, חברי בזק
  

תופעת קבלני הקולות ומפקדי הארגזים פוגעת קשות הן במהות החברות המפלגתית והן במאזן הכוחות 

, גהקבלני קולות מתגייסים למשימה על מנת להשפיע על תהליך ההתמודדות הפנימי במפל. הפנים מפלגתי

 משתמשים ביכולת השכנוע הם. לקדם מועמד שחפצים ביקרו או להשפיע על קביעת המדיניות המפלגתית
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התפקדות זו נעדרת . והנגישות שלהם לציבור רחב על מנת לפקוד מאות ולעיתים אף אלפים למפלגה

גע שכן קבלני הקולות בדרך כלל לא חושפים את שמות המתפקדים החדשים וזהותם עד לר, שקיפות

קבלני הקולות מגיעים לסניף המפלגתי עם ארגזים : ומכאן השם מפקדי ארגזים(האחרון לפני ההתמודדות 

לא אחת מתגלה כי האופן בו , יתרה מכך).  רגע לפני הבחירות הפנימיותמלאים בטפסי התפקדות בבת אחת

רות במפלגה עבור לעיתים הם משלמים את דמי החב: פוקדים קבלני קולות את חברי המפלגה אינו כשר

  . לעיתים מבטיחים טובות הנאה אחרות, המתפקד החדש
  

 רגולציה ביצירת כלומר, אחת מהדרכים להילחם בתופעות השליליות שנזכרו הינה באמצעות חקיקה

 עת 1992 בשנת כיוון זהמדינת ישראל הינה אחת מהמדינות שאימצו . מימונןפעולתן ו,  של המפלגותחוקית

חוק המפלגות הישראלי הוא חוק מפורט מאוד היוצר הסדרה ). נלווהראה נייר (פלגות חוקקה את חוק המ

, החל מהגדרתה על פי חוק של מפלגה פוליטית ונהלי רישום המפלגה: של תחומים רבים בחיי המפלגות

 18במהלך . דרך שאלת החברות המפלגתית וכלה בתקנות דקדקניות בנושא מימון בחירות מקדימות

 רובם, והתווספו לו עשרות תתי סעיפים פעמים 15ו מאז חוקק חוק המפלגות תוקן החוק השנים שחלפ

מצב צר  נו,אופן כזהב.  לתופעות השליליות שהביאו עימן השיטות הכוללניות לבחירת מועמדיםכמענה

וללכת באפיק דמוקרטי , המפלגות שבחרו לפתוח את שיטת בחירת המועמדים שלהןדווקא אבסורדי בו 

, המפלגות האחרותזאת בעוד . בדמות רגולציה מחמירה ודקדקנית,  משלמות על כך מחיר כבד,יותר

 שמשתמשות בשיטות בלעדיות לחלוטין ובלתי דמוקרטיות, ישראל ביתנומפלגת ס ו"שמפלגת דוגמת 

   . תחת עינו הפקוחה של המחוקקזוכות לביקורת נהנות מהספק ואינן ,בעליל לבחירת מועמדיהן
  

נטען בעבר שחוק המפלגות הישראלי מטיל על המפלגות הגבלות מחמירות מידי בהקשר של , יתרה מכך

אלא לעבור על , ולמעשה לא מותיר למועמדי המפלגה ברירה, שקשה לעמוד בהן, מימון בחירת מועמדים

כתוצאה מכך נוצר מצב שדווקא אותן מפלגות שבחרו לבחור . שכן דרישותיו אינן ברות ביצוע, החוק

זוכות לסיקור שלילי באמצעי התקשורת הדן במעשי , דוגמת פריימריס, מדיהן בשיטות דמוקרטיותמוע

. שנתגלעו במהלך ההתמודדות הפנימית וכתוצאה מכך תדמיתן הציבורית נפגעתובאי הסדרים השחיתות 

מפלגות שאינן בוחרות מועמדיהן בשיטות דמוקרטיות נחסך הסיקור התקשורתי הכי מ, למותר לציין

  . השלילי בהקשר זה
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 עלינו לבחון בנייר זה האם יש צורך ברגולציה נוספת של המפלגות בישראל ככלל ושל החברות  לפיכך

 המחייבת את כלל המפלגות ,ברמת המדינה בין אם –  זורגולציה בכוחה של  יש המפלגתית בפרט והאם

 למנוע את התופעות – מת המפלגותיה וולונטרית ברברגולצובין אם מדובר , שלהןפוגעת באוטונומיה אך 

   .השליליות שנזכרו לעיל

  

 האם נבחן הראשונהרמה ב.  באמצעות בחינה השוואתית בשתי רמות על שאלה זונייר זה מנסה לתת מענה

 נבחן כיצד, השנייהברמה . לאומית- מדינתיתישנן מדינות שמסדירות את החברות המפלגתית ברמה ה

כיצד מוסדרת סוגיית עלינו לבחון , בנוסף . את החברות המפלגתיתנןמסדירות ומגבילות מרצומפלגות 

ולראות האם ניתן להמליץ על צעדים שיקטינו את התמריצים לתופעות הלוואי ההצטרפות למפלגות 

  .שהוזכרו לעיל

  :  מטרה זולהשגת  מנגנונים בעלי פוטנציאלארבעההנייר  שלבחלקו השני ייבחנו , לשם כך

 . אישיקיום ראיוןדרישה ל •

  .בותחתימה על הצהרת מחוי •

 .קור העלות השנתית של דמי החברותיי •

 . ות המלאותוי שתידרש בטרם יזכו החברים לזכהכשרההתקופת הארכת  •

  מה המצב במפלגות הישראליותנסקורלאחר מכן , לגבי כל אחד מהצעדים ייבחנו היתרונות והמחירים

הינה לבחון האם על בסיס מידע , אם כן, חקר זהמטרתו של מ .ונשווה אותו למפלגות אחרות בעולם

החברים , השוואתי ניתן להביא את המפלגות הישראליות למצב בו יש להן חברים מסורים ונאמנים

  .גם אם הדבר בא על חשבון כמות החברים במפלגה, במפלגה לטווח הארוך
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  חלק ראשון

  רגולציה מפלגתית ברמת המדינה

  

 המשותפת למרבית הדמוקרטיות המערביותמפלגה הינה תופעה חברי ההירידה במספר למרות ש

)Dalton and Wattenberg, 2000; Webb et al., 2002; Seyd and Whiteley, 2004( , ניתן להצביע על

תופעת חברי הבזק אינה , כך לדוגמא. הבדלים ברמת החברות המפלגתית ואיכותה בין מדינות שונות

 ;Carty and Blake, 1999( עם מדינות דוגמת ישראל וקנדה קיימת בכל מדינה ומזוהה בעיקר

Courtney, 1995; Rahat and Hazan, 2006 (אודותיה יורחב בהמשך, ואילו תופעת הסניפים המדומים ,

לבחון את השונות הקיימת בתחום ננסה כאן , לפיכך. (Farrell, 1994)פגעה בעיקר במפלגות האיריות 

זאת על מנת ללמוד מניסיונן של מדינות . ית בין מדינות שונות בעולםהרגולציה של החברות המפלגת

שגרם לעיצוב , במחצית השנייה של המאה העשרים עברו מפלגות פוליטיות תהליך שינוי .אחרות בתחום

 מן להתרחקחברתיים וכלכליים המפלגות הפוליטיות החלו , בשל שינויים פוליטיים. מחדש של תדמיתן

 של משבר אותו חוו המפלגות פועל יוצאהתרחקות זו מן החברה הייתה . ירת המדינה לסֵפולפלושהחברה 

בירידה , משבר שבא לידי ביטוי בירידה ברמת ההשתתפות בבחירות, 20- הבמחצית השנייה של המאה 

 ובהתפתחותם התקשורת דוגמת העיתונות המפלגתית ערוציבאובדן , משמעותית במספר חברי המפלגה

דוגמת ,  בלתי אמצעיים המקשרים בין האזרח למערכת הפוליטית במקום המפלגהשל אמצעי תיווך

פנו לגורם , בצר להן, המפלגות. (Katz and Mair, 1995)  משאלי עם וקבוצות אינטרס, סקרי דעת קהל

. על מנת שזו תסייע להן בהתמודדות עם המשבר אליו נקלעו, הלא הוא המדינה, העצמתי ביותר בנמצא

אולם מאידך פסקו מלהיות ארגונים ,  המרובים של המדינהלמשאביםפלגות זכו בגישה המ, כתוצאה

  . )Van Biezen, 2008 (אוטונומיים לחלוטין וקיבלו עליהן את עול הרגולציה
  

דוגמת הגבלת סכומי הכסף , רגולציה מפלגתית מתבטאת לרוב בהגבלות על המפלגות בתחום הפיננסי

 הטלת חובת דיווח פיננסי על המפלגה והטלת הגבלות פיננסיות על ,שהמפלגה רשאית לקבל מתורמים

 רגולציה גם בתחומים אחרים קיימת, לעיתים. סכומי הכסף שהמפלגה מוציאה בגין קמפיינים פוליטיים

חובת הצגת מכסות ייצוג , קריטריונים לפסילת מפלגות, דוגמת חובת רישום מפלגות ברשות מרכזית
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בחירת המועמדים במפלגה והטלת הגבלות שונות בנושאי ההתארגנות התערבות בתהליך , לנשים

  Karvonen, 2007.(2 (תחומי הפעילות המפלגתית והאידיאולוגיה המפלגתית, המפלגתית

בדרך כלל לא מופעלת , למרות שהרגולציה המפלגתית מנטרת תחומי פעילות רבים בחיי המפלגות

התהליך במסגרתו מצטרפים אזרחים למפלגות , ומרהווה א. ת המפלגתיתרגולציה זו בתחום החברּו

כך רשאיות . הפוליטיות כחברים נותר לרב באחריות המפלגות עצמן ואינו מופקע מידיהן על ידי המדינה

מהן הזכויות והחובות של , המפלגות השונות להחליט באופן אוטונומי מהם תנאי הקבלה לחברות במפלגה

 מציגה נתונים באשר לרגולציה של החברות 1טבלה . תית ועודמהי עלות החברות השנ, חברי המפלגה

בור כל מדינה המשתתפת במחקר ע.  דמוקרטיות המשתתפות במחקר35-המפלגתית ברמת המדינה ב

   3.ברמה החוקה וברמת חקיקה רגילהרגולציה של החברות המפלגתית נבדקה אם קיימת 

                                                 
  . רגולציה של מפלגות פוליטיות וקוד אתי–נייר עבודה לדיון על רגולציה בתחומים אלו ראה  2

חוקי , חקיקה רגילה פירושה חוקים אחרים הרלוונטיים למעמדן של המפלגות הפוליטיות במדינה דוגמת חוקי בחירות  3

  . ות וכדומהמפלג
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  1טבלה 

  רגולציה של החברות המפלגתית ברמת המדינה

 

 מדינה
ברמת רגולציה 

חוקהה  
בחקיקה רגולציה 

 רגילה
   אוסטרליה
   אוסטריה
   בלגיה
   קנדה

    קוסטה ריקה
   קפריסין

כיה'צ    
   דנמרק
   אסטוניה
   פינלנד
   צרפת
   גרמניה
   יוון

    הונגריה
   איסלנד
   הודו
   אירלנד
   איטליה
    יפן

   לוקסמבורג
   מלטה
   הולנד
   n/a ניו זילנד
   נורבגיה
   פולין
   פורטוגל
   סלובקיה
   סלובניה
    ספרד
   שבדיה
   שוויץ
  n/a בריטניה
ב"ארה    
ילה'צ    

  n/a ישראל

אחוז המדינות המשתמשות 
 20% 28.10% ברגולציה מסוג זה

N 32 30 
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מתוך כלל . החברות המפלגתית ברמת המדינהסוגיית כי מיעוט מהמדינות מסדירות את עולה טבלה מה

 ביצעו הסדרה כלשהי של החברות המפלגתית באמצעות חוקת 28%- המדינות שנבדקו במחקר זה כ

דוגמת חוק  ביצעו הסדרה של החברות המפלגתית באמצעות חוקים אחרים 20%בעוד שרק , המדינה

הסדרה של החברות המפלגתית הן בחוקת המדינה והן בחוקים אחרים נדירה . הבחירות או חוק המפלגות

יש לציין כי העדרה של .  אסטוניה ופורטוגל:ורק בשתיים מתוך המדינות הנבדקותעוד יותר וקיימת אך 

מחקר מקביל . ית ככללת המפלגתית אינה מעידה על העדרה של רגולציה מפלגתרגולציה בתחום החברּו

 מתוכן 68%- המדינות הנזכרות העלה כי ב35- בשבחן את קיומה של רגולציה מפלגתית בתחומים רבים 

 מתוכן קיימת רגולציה מפלגתית 50%- קיימת רגולציה מפלגתית הנעשית באמצעות חוקת המדינה ואילו ב

  .)ראה נייר רגולציה (הנעשית באמצעות חוקים אחרים

  

 כי להיווכחניתן ברמת המדינה ת המפלגתית נושא החברּולעומקן של הסוגיות המוסדרות ביורדים כאשר 

 הזוכה לבולטות בקרב ת המרכזיהסוגיה. נדרשות לנושא באופן צר למדיהמסדירות נושא זה מדינות ה

אותן מדינות המסדירות את החברות המפלגתית באופן חוקי או חוקתי הוא דווקא האיסור על חברות 

 איסור החברותמדינות רבות רואות לנכון לציין בחוקתן או בחוקים אחרים את . ות פוליטיותבמפלג

חוקת הונגריה . בדרך כלל כאלה הנושאים במשרות ציבוריות, במפלגות פוליטיות החל על אזרחים שונים

ות שוטרים ואנשי כוחות שיטור אזרחי להי, אנשי צבא, תובעים כלליים, אוסרת על שופטים, לדוגמא

אנשי צבא ומשטרה וכן , גם חוקת איטליה קובעת כי אנשי הרשות השופטת. חברים במפלגות פוליטיות

חוקת אסטוניה קובעת כי רק אזרחי המדינה . דיפלומטים לא יורשו להיות חברים במפלגות פוליטיות

  . רשאים להיות חברים במפלגות פוליטיות

  

כך , על חברות ביותר ממפלגה פוליטית אחתפורש מאיסור  של מדינות ניתן גם למצוא קטןבמספר 

ניתן . ייצגים את הכללאך מדובר במקרים נדירים שאינם מ, ילה וכמובן גם בישראל'צ, לדוגמא בפורטוגל

לראות כי מרבית המדינות המשתתפות במחקר בוחרות שלא להסדיר בצורה נרחבת את החברות 

ותיר תחום זה בתחום השליטה והאחריות של אלא לה, המפלגתית באמצעים חוקיים כאלה ואחרים

שכן בחוק המפלגות מוגדרות , מיעוט במובן זהחלק מקבוצת המהווה ישראל . המפלגות הפוליטיות עצמן

בגיר ותושב הארץ המקיים את התנאים , אזרח ישראל: "מספר דרישות ותנאי סף לחברות מפלגתית

  4".פלגה ובלבד שאינו חבר במפלגה אחרתרשאי להיות חבר במ, שנקבעו בתקנון לחברות במפלגה

                                                 
,  ישראל היא גם מהמדינות בהן קיימת רגולציה נרחבת ביותר בנושא מימון בחירות פנימיות.1992,  לחוק המפלגות15 סעיף  4

  .110: 2006, ראה הופנונג
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  חלק שני

 )חוקות ותקנונים מפלגתיים(רגולציה של החברות המפלגתית ברמת המפלגה 

  

מתוקף העובדה שמרבית המדינות שנבדקו במחקר אינן מסדירות את החברות המפלגתית בחוקה או 

 המפלגות ברמתת הנעשית  האם ניתן להצביע על רגולציה של החברות המפלגתיבדקנו, בחוקים אחרים

ביקשנו לבחון האם המפלגות רואות לנכון להטיל מגבלות כאלה ואחרות על אלו המבקשים להצטרף . עצמן

יש לזכור כי הטלת מגבלות על אלו המבקשים להצטרף למפלגה כחברים עשויה לפגוע . אליהן כחברים

במפלגה הן מבחינה תדמיתית והן דבר שעשוי לפגוע , במספר החברים שיצטרפו למפלגה בסופו של יום

במקרה כזה המפלגה צריכה להלחם מול מוטיבציות של מועמדים למשרות ,  בנוסף.מבחינה כלכלית

 המפלגה נמצאת אפוא במלכוד מסוים שכן מחד היא מעוניינת .מפלגתיות וחוץ מפלגתיות לפקוד תומכים

ה להסתכן בקבלת חברים פיקטיביים או אולם מאידך היא אינה רוצ, בגיוס כמה שיותר חברים לשורותיה

. מדובר בשאלה של כמות על חשבון איכות ולהיפך. שמניעיהם להצטרף למפלגה אינם כשרים, אדישים

מתוקף כך יש להתייחס בכובד ראש למגבלות שבוחרת המפלגה להטיל על אלו המבקשים להצטרף אליה 

תן בוחרות המפלגות להסדיר לשלושה חילקנו את הנושאים הקשורים לחברות מפלגתית או. כחברים

  :תחומים

  

   . וכיוצא באלוזכות בחירה, אזרחות, ליגיל מינימ:  מפלגהתנאי סף להצטרפות כחבר) 1(

 חברות  להעניקרשאית לסרבהאם המפלגה ? כיצד ניתן להפוך לחבר מפלגה: הליך קבלת החבר למפלגה) 2(

  ?למבקש

 מהו המנדט? מוסד פנימי המפקח ומנהל את רשימת החבריםהאם קיים : פיקוח וניהול פנקס החברים) 3(

  ? והסמכות של מוסד זה

  

לצורך בחינת שאלות אלו נבחנו החוקות או לחילופין התקנונים המפלגתיים של עשר מפלגות אירופאיות 

ממצאי הבחינה מאפשרים להצביע על . ספרד והולנד, בריטניה, גרמניה, קנדה, ובהן מפלגות באירלנד

  . קודות עליהן בוחרות מפלגות לשים דגש לצורך הסדרת החברות המפלגתיתמספר נ
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  תנאי סף לחברות

2טבלה   

 תנאי סף לחברות מפלגתית

 
איסור חברות  אזרחות זכות בחירה גיל מינימאלי מפלגה

ביותר ממפלגה 
 אחת

Fine Gael 
(Ireland) 

 אין התייחסות אין התייחסות   שנים15מעל 

Fianna Fail 
(Ireland) 

 אין התייחסות  אין התייחסות 

Labour 
(Ireland) 

     שנים15מעל 

Conservatives 
(Canada) 

 אין התייחסות    שנים14מעל 

Liberals  
(Canada) 

     שנים14מעל 

Liberal Democrats 
(UK) 

    

Labour  
(UK) 

     שנים15מעל 

Socialists 
(Spain) 

ים שנ18מעל     אין התייחסות 

Labour 
(Netherlands) 

     שנים16מעל 

Social Democrats 
(Germany) 

  אין התייחסות   שנים14מעל 

  

ניתן לראות .  שנים18- ל14בשמונה מתוך עשר המפלגות שנבדקו קיים גיל מינימאלי לחברות אשר נע בין 

מרבית המפלגות , הווה אומר.  גיל זכות הבחירהכי הגיל המינימאלי לחברות מפלגתית אינו חופף את

להפוך לחברי מפלגה ולהשפיע על , שטרם זכו בזכות להצביע, שנבדקו מאפשרות לאזרחים צעירים

מפלגות אלו אינן מסדירות את מעמדם של האחרונים באופן מיוחד והם . הפוליטיקה הפנים מפלגתית

אף אחת מן המפלגות שנבדקו אינה דורשת , אם לכךבהת. נחשבים כחברים מן המניין בכל נושא ועניין

תנאי סף מקובל למדי , לעומת זאת. שחבריה יהיו בעלי זכות בחירה כאחד מתנאי הסף לחברות מפלגתית

כמחצית . במפלגות שנבדקו הינו היותו של מבקש החברות אזרח או לכל הפחות תושב קבע במדינה

בחלק מן המפלגות ניתנת האפשרות גם לאזרחי . ישה זוהמפלגות שנבדקו הביעו במסמכיהן הרשמיים דר

  . המדינה השוהים מחוץ לארץ להיחשב כחברי מפלגה
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שש מתוך עשר המפלגות שנבדקו קובעות . תנאי סף מקובל נוסף הינו איסור על חברות ביותר ממפלגה אחת

.  בו זמניתבחוקותיהן כי לאדם המבקש להתקבל כחבר מפלגה אסור להיות חבר באף מפלגה אחרת

זאת , מפלגות רבות אף דורשות מהמבקש חברות לחתום על הצהרה כי הוא אינו חבר באף מפלגה אחרת

  . במסגרת טופס הבקשה להתקבל כחבר מפלגה

  

 הליך קבלת החבר למפלגה

מסמכי המפלגה הרשמיים אינם מפרטים בדרך כלל את פרטי הליך ההצטרפות למפלגה ואינם נדרשים 

נקודה חשובה אותה מציינים כלל המסמכים הרשמיים בכל המפלגות שנבדקו .  מסוג זהלנושאים טכניים

הה עם דבכלל המפלגות שנבדקו נדרש מבקש החברות להצהיר כי הוא מז. קשור להצהרת מבקש החברות

אם כי גם בנושא זה לא מציינים מסמכי המפלגה הרשמיים באיזה אופן נדרש , מטרות וערכי המפלגה

לא . 'פ וכו"הצהרה בע, ראיון אישי,  האם באמצעות חתימה על הצהרה כלשהי– יר זאתהמועמד להצה

מפתיע שכלל המפלגות שנבדקו דורשות מאלו המבקשים להצטרף אליהן כחברים הצהרה בדבר הזדהותם 

אם כי יש הטוענים כי מדובר בדרישה מקילה מידי שאינה נלקחת בכובד ראש , עם מטרות המפלגה וערכיה

  . חדשים מצטרפים על ידי

  

תקנונים שנבדקו כי המבקש חברות חייב /באשר לתשלום דמי החברות יש לומר כי משתמע מכלל החוקות

בדומה לדרישה , דרישה זו. אם כי לא מצוינים מנגנוני אכיפה לעניין זה, לשלם את דמי החברות בעצמו

 חברות איכותית במפלגה מטרתה לקדם, להצהרת המועמד בדבר הזדהות עם מטרות המפלגה וערכיה

בהמשך לכך שומרות לעצמן מרבית המפלגות את הזכות לסרב חברות . ולמנוע חברות בזק וקבלני קולות

בדרך כלל תפרט המפלגה בחוקה או בתקנון את התנאים בעטיים היא . למועמדים מסיבות כאלה ואחרות

רים וכן תינתן אפשרות ערעור דוגמת אי עמידה בתנאי סף כאלה או אח, רשאית לסרב חברות למועמד

מדובר בדרך נוספת באמצעותה מנסה המפלגה להגן על עצמה מחברים שאינם נתפסים . למסורב החברות

  . כמתאימים למפלגה מסיבה כזו או אחרת

 
  פיקוח וניהול פנקס החברים

ברי ביותר ממחצית מהמפלגות שנבדקו קיים מוסד פנים מפלגתי ברמה הארצית אשר מנהל את פנקס ח

מוסד זה מתעדכן מול הסניפים המקומיים של המפלגה מעת לעת ולעיתים אף נציגים מטעמו . המפלגה

הסניפים המקומיים של . מוצבים בסניפים המקומיים על מנת לאסוף מידע ונתונים אודות חברי המפלגה

ין של חברי המפלגה כפופים למוסד הארצי המנהל את רשימות החברים ומחויבים בדיווח שמי שוטף ואמ

שתכליתו לנטר את רשימת החברים ולוודא כי , הקמה של מוסד רגולטורי מרכזי מטעם המפלגה. המפלגה
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בדרך . הינו צעד משמעותי בניסיון לבסס חברות מפלגתית איכותית, דיווחי הסניפים המקומיים אמינים

ברות מדומה ברמה הקמתו של מוסד רגולטורי מסוג זה נובעת מבעיות חוזרות ונשנות של ח, כלל

  . המפלגתית מקומית

  

בהקשר זה ניתן ללמוד מניסיונה של אירלנד שם ניצבו המפלגות בפני בעיה של חברות מדומה בהיקף נרחב 

התמודדות המפלגות עם הנושא נעשתה . ("paper branches")" סניפים על הנייר"דבר שזכה לכינוי , למדי

החלשת התופעה ואולי יש בידיהם להציע מספר כלים בעזרת כלים מוסדיים שונים שאכן הביאו ל

  .  שרלוונטיים גם למקרה הישראלי

  

אלא גם חיזקה אליטות מקומיות ששלטו , בעיית הסניפים המדומים לא רק שהחלישה את הנהגת המפלגה

למפלגה ובכך פגמו ביכולתה של המפלגה " דם חדש"מנעו הכנסת , ביד רמה במפלגה ברמה המקומית

הנהגת המפלגה ברמה הארצית לא יכולה , בהעדר רשימות חברים ארציות. ושבים נוספים במחוזלזכות במ

, כתוצאה מכך.  אכן קיימים במפלגה– וכתוצאה מכך כמה סניפים מהימנים – הייתה לדעת כמה חברים

התקשתה ההנהגה לעצור את אותן אליטות מקומיות מליצור סניפים מדומים ובכך להגדיל את כוחן 

(Farrell, 1994) .  

  

החל מאמצע שנות השבעים כלל המפלגות האיריות הובילו מהלכים שתכליתם להתמודד עם בעיית 

 Fine Gaelדוגמת מפלגת , בראש ובראשונה מפלגות רבות. הסניפים המדומים ולהביא להיכחדותם

 את הזכות ייסדו רשות מרכזית האחראית על רישום חברי המפלגה והפקיעו, ומפלגת הלייבור האירית

בנוסף שינו מפלגות רבות את חוקותיהן על מנת להתמודד . הבלעדית לרשום חברים מידי הרמה המקומית

 אפשרה למזכיר המפלגה לערוך חקירות במחוזות שונים על מנת לאתר Fianna Failמפלגת . עם הנושא

מסגרתו ביקשה לארגן ב' מבצע דבלין' הכריזה המפלגה על 1984בשנת , בנוסף. סניפים מדומים ולסגרם

  . מחדש ולתקף את מערך הסניפים באזור דבלין

  

רשות סניפים ' התהליך הפך ממוסד יותר ויושם באזורים אחרים ברחבי המדינה תוך הקמת 1985בשנת 

היא מפלגת הלייבור גם .  מטעם המפלגה ברמה הארצית(National Organization Committee)' מארגנת

בנוסף הכריזה המפלגה . הסניפים שלה תוך סגירת חלק מהסניפים ומיזוג אחריםבחרה להסדיר את מבנה 

  . (Farrell, 1994) במסגרתו נקבע מספר מינימום של חברים בכלל סניפי המפלגה 1981 חדש בשנת כללעל 
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המפלגה נקטה בצעדים , בה בעיית הסניפים המדומים הוכחה כחריפה במיוחד, Fine Gaelבמפלגת 

הנהגת המפלגה , ראשית. דבר שהתבטא בשינוי ארגוני נרחב, על מנת להתמודד עם הבעיהמרחיקי לכת 

תפקידם היה לשפר . מינתה ממלאי תפקידים ברמה המקומית על מנת לנטר את מצב הסניפים ופעילותם

את התקשורת בין מרכז המפלגה והמחוזות ולהפחית את הסתמכותה של הרמה המקומית על האליטות 

 שונתה שיטת בחירת המועמדים במפלגה והוצגו חוקים חדשים שתכליתם 1978- ב, ניתש. המקומיות

מספר הצירים שכל סניף רשאי לשלוח , מתוקף חוקים אלו. להסיר את התמריצים להקמת סניפים מדומים

לועידות המפלגה הבוחרות את מועמדי המפלגה יתבסס על מספר הבוחרים במחוז ולא על מספר החברים 

המפלגה העלתה באופן משמעותי את סכום דמי החבר וכן קבעה כי להנהגת המפלגה , ישיתשל. בסניף

  . (Farrell, 1994)הארצית יש את הזכות לקבוע איזה אחוז מדמי החבר ישולמו למטה המפלגה הכללי 

  

המקרה של אירלנד מדגים היטב כיצד ניתן להילחם בבעיית חברות מדומה ובנגעי שחיתות באמצעות כלים 

 Fine Gael, Fianna)מתוקף כך אין זה מפתיע שבשלוש המפלגות האיריות שנבדקו במחקר זה . וסדייםמ

Fail, Labour)מפלגות אחרות בהן קיימת .  קיימת רשות מרכזית האחראית על רישום חברי המפלגה

דמוקרטית - והמפלגה הליברלית בקנדההליברליתהמפלגה השמרנית והמפלגה רשות מסוג זה הן 

גם כאן אין הדבר מפתיע שכן כפי שנזכר לעיל גם המפלגות בקנדה מתמודדות עם בעיה של . יטניהבבר

המביאה להצטרפות מהירה של חברים רבים למפלגה מועד קצר לפני קיומן של בחירות , חברות בזק

  .פנימיות במפלגה ועזיבתם המהירה זמן קצר לאחר מכן
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  שלישיחלק 

  ארגזיםהמצם את תופעת קבלני הקולות ומפקדי ארבעה מנגנונים שיש בכוחם לצ

  

  נוכחות פיזית וראיון קבלה אישי

  חברות במפלגה היוותה חלק מהזהות החברתית של אזרחים רבים,בעידן מפלגות ההמון, בעבר

)Heidar, 2006: 302( .ניק או מזרוחי פירושו היה להיות חלק מקהילה 'חרות, ליברל, יניק"להיות מפא

ים אותך כי אתה חלק מאותה כאשר הצטרפת כחבר למפלגה היה ברור לסובב. כלשהיאחברתית 

תהליך דווקא , ליסאקבאופן פרדו. ן היסוד את המצב הזההנהגת הפריימריז שינתה מ. קהילה

עמדים בחירת רשימת המו (חבריםהעצמת השביטויו המרכזי היה , מפלגתי-  הפניםהדמוקרטיזציה

ידי קבלני -  למפלגה מטעמים זרים עלגויסו אזרחים רבים בו  למצבהביא) בחירת המנהיג, לכנסת

מועמדים לראשות המפלגה או לרשימת מועמדיה לכנסת העסיקו אנשים שמטרתם הייתה . קולות

עובדה זו גרמה . להביא כמה שיותר חברים חדשים מתוך מטרה מרכזית לתמוך במועמד ספציפי

קבלני . החברים לערכי המפלגהמ  של חלקותםמחויבלתופעות שליליות שונות שהעמידה בספק את 

קולות הגיעו לסניף המרכזי של המפלגה עם ארגזים מלאים בטפסי חברּות כשחלק ניכר מהם ייצגו 

 ההתפקדות למפלגה באמצעות הגורמים .אזרחים בעלי זיקה קלושה או ללא נגיעה כלל למפלגה

העובדה שקבלני . מעניקה לאלו האחרונים כוח משחית במידה רבה, המתווכים דוגמת קבלני הקולות

הקולות מחכים עד לרגע האחרון לפני שחושפים את המספר הרב של מתפקדים שפקדו למפלגה ואינם 

ואף שררה בתהליך הבחירות הופכת אותם לבעלי עצמה , מאפשרים שקיפות בתהליך ההתפקדות

  . הפנימיות ומקשה על הנהגת המפלגה לעמוד מולם
  

אחת מהדרכים בהן ניתן להקטין ואף לבטל את קיומם של מפקדי ארגזים ופעילותם של קבלני קולות היא 

של המפלגה ) או המרכזי(לחייב את האזרח המעוניין להצטרף למפלגה להגיע באופן פיזי לסניף המקומי 

כמובן זהו . ממניעים פסוליםנובעת  כנה ואינה שיוודא האם ההצטרפות היא קצרשם מעין ראיון ולעבור 

עול על המעוניינים  יוצרהאזרחים ו על מכביד הוא, ראשית. פשוט אך הוא נושא עימו מחיר לא יעילמנגנון 

, שנית. וליטיקההוא עשוי לפגום בכוונה לעודד השתתפות אזרחית ולהשיב את העניין בפ. להצטרף למפלגה
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להיות מנוהלים באמצעות כאשר יותר ויותר תחומים של החיים עוברים , כי בעידן המקווןניתן לטעון 

 כאשר ניתן לנהל ,כיום. לא סביר לדרוש מאזרחים הרוצים להצטרף למפלגה להגיע באופן פיזיהאינטרנט 

 דרכון ולקבוע תור למרפאה שלחד, כשניתן לבצע תיאום מס, את חשבון הבנק בלי צורך להגיע לסניף

  .לרוח הזמןדרישה להגעה פיזית היא אנכרוניסטית ועומדת בניגוד ה ,בצורה מקוונת
  

  2תרשים 

  הצטרפות כחברי מפלגה

  

  

  

  

  

 קשה למצוא כיום מפלגות המחייבותמבט אל דרכי ההצטרפות למפלגות בדמוקרטיות אחרות חושף כי 

, נוכח הירידה במספרי החברים, נהפוך הוא. התקבל כחבר מפלגה לם ראיון אישי כתנאיוקיוםהגעה פיזית 

, מרבית המפלגות באירופה נקטו בצעדים שנועדו להקל כמה שיותר על אזרחים להצטרף למפלגה ובמקביל

במילים ). ידי הענקת זכות להשתתף בבחירת מועמדים למשל-על(הגדילו את התמריצים להצטרף למפלגות 

עידן האינטרנט פתח ). Scarrow, 1994: 54-55(את העלות והגדילו את התועלת המפלגות הקטינו , אחרות

רכישת חברות מאפשרות הן  בפני המפלגות אפשרויות חדשות בהקלה על אזרחים להצטרף למפלגה וכיום

, טופס הצטרפותמאתר האינטרנט ניתן להוריד , לחלופין. מפלגתית באמצעות אתרי האינטרנט שלהן

כיום רוב המצטרפים בישראל אם  –כלומר  . רגילולשלוח אותו באמצעות פקס או דוארלמלאו , להדפיסו

, )פעילים מקומיים במקרה הטוב וקבלני קולות במקרה הרע(למפלגות עושים זאת באמצעות מתווכים 

במקום . )2ראה תרשים ( שנדון בראשית חלק זההמגמה העולמית היא ללכת בדיוק לקוטב המנוגד מזה 

 ולהעמיד בפניהם יא להקל עד כמה שניתן על האזרחים המגמה ה,דרוש הגעה וקיום ראיון אישילהקשות ול

שמקיים ,  נראה כי את הראיון האישי.לצאת מביתםבלי מ ו האפשרות להצטרף למפלגה באופן מיידיאת

שגם היא , ניתן להחליף בהצטרפות מקוונת למפלגה, את הדרישה לשקיפות במעמד ההצטרפות למפלגה

הצטרפות מקוונת למפלגה חותרת תחת קבלני הקולות המנסים להסתיר . פשרת שקיפות בדרך אחרתמא

געה באופן ה
 אישי

מתווכים

פעילים 
 מקומיים

  קבלני 
 קולות

הצטרפות 
 מקוונת
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עד לרגע האחרון את רשימת המתפקדים שפקדו ומאפשרת למפלגה לקבל במקום את פרטי המתפקד 

 התפקדות באמצעות האינטרנט אינה מאפשרת לקבלני הקולות . ברגע בו בחר זה האחרון להתפקד, החדש

מאות ואף אלפי אזרחים באמצעות טפסי התפקדות ולערום ארגזים על גבי ארגזים של טפסים מבלי לפקוד 

מוטיב ההפתעה שעד היום היה קיים בידיהם של קבלני הקולות , כתוצאה מכך. שאיש במפלגה ידע על כך

  . נחלש, וחיזק את מעמדם
  

ה הן הגעה פיזית לסניף המפלגה נראה כי שתי הדרכים המאפשרות שקיפות במעמד הצטרפות החבר למפלג

למרות שנטען לעיל כי הגעה פיזית לסניף היא . והתפקדות במקום והצטרפות מקוונת באמצעות האינטרנט

נמליץ למפלגות להמשיך ולאפשר הצטרפות בדרך , דרישה אנכרוניסטית שאינה תואמת את רוח התקופה

דוגמת  –המקוונת מדיה שאינם מיומנים ברזי הלאלו  לאפשרוזאת כדי , לצד הצטרפות מקוונת למפלגה, זו

ללא תיווך של פעילים מקומיים או ,  להצטרף למפלגה אם ירצו–אוכלוסייה מבוגרת או מעוטי יכולת 

  .שקופה וללא מתווכים, אנו ממליצים על הצטרפות אישית, במילים אחרות. קבלני קולות
  

  
  סעיף הצהרתי

כלומר חברות של אזרח , של עידן הפריימריז הוא חברות כפולה הבולטות  השליליות הלוואיתופעותאחת מ

לא יירשם  חוק המפלגות קובע כי ל15סעיף (מעבר לעובדה שמדובר בעבירה . ביותר ממפלגה אחת בו זמנית

גם ומפלגות התקנוני /חוקותבמפורשות גם ראוי כי דרישה זו תופיע , )אדם כחבר ביותר ממפלגה אחת

התפקדויות מלבד . חלק בלתי נפרד מהטופס בו מצטרף אזרח למפלגה, ההצטרפותכתנאי אינטגרלי מהליך 

ברוב . ראינו גם תופעות לוואי שאינן בגדר עבירה פלילית אך הן פוגמות באיכות ההשתתפות גם כןכפולות 

אך בבחירות לכנסת מצביעים למפלגה , כנים אינם רשומים במפלגה אחרת-המקרים המתפקדים הלא

 בכוחם למנוע ןשל סעיף הצהרתי אולי אי, או האישור האינטרנטי, החתימה. פקדו אליהאחרת מזו שהת

 לפחות חלק מהאזרחים תרתיעהדרישה לחתימה מעין זו יתכן ו, בכל זאתאולם , לחלוטין מצב כזה

  .מלהתפקד למפלגה שאינם תומכים בה

  

מתנה  טרפות באופן מקוון מפלגה המאפשרת הצכל חושף כי כמעט אלקטרונייםמבט על טפסי התפקדות 

השכיחות , או ההתחייבות, ההצהרה. עם הנאמר בסעיף הצהרתי את ההצטרפות בהסכמתו של המצטרף

  .בעקרונות המפלגהכללית ביותר הן לגבי אי חברות במפלגה נוספת ולגבי תמיכה 
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  3טבלה 

  סעיפים הצהרתיים בטפסי התפקדות מקוונים

  תוכן ההצהרה  מפלגה

ה \ה בזאת כי אני מזדהה עם מטרות תנועת הליכוד וכי אינני חבר\אני מצהיר  ליכוד

  .במפלגה אחרת

 
 I am aged 15 years or over. I am a British subject or a citizen of Eire, the  )בריטניה(לייבור 

Channel Islands or Isle of Man. I am registered as an elector (UK resident 
only) at the address given above. I am not a member of any other political 
party. I agree to abide by the rules and constitution of the Labour Party. 

 
 I declare that I am eligible to be a member of the Liberal Party of Canada  )קנדה(ליברלים 

and that I am paying my own membership fees. I also declare that I 
support Liberal philosophies and principles and agree to abide by the 
Constitutions of the Liberal Party of Canada and my local Provincial or 
Territorial Association. 

 
 By attaching payment I certify that I meet these Conditions of  )קנדה(שמרנים 

Membership: 
• I am a Canadian Citizen or a Permanent resident of Canada 
• I actively support for the founding principles of the CPC 
• I am at least 14 years of age 

 
NDP) קנדה(  I hereby apply for membership in the New Democratic Party of Canada 

and the NDP in the province/territory of my residence where applicable. I 
promise to abide by the Constitution, policies and principles of the NDP 
both federally and provincially/territorially. I hereby state that I am not a 
member nor supporter of any other federal political party, nor a member 
or supporter of any other provincial or territorial party where there is a 
provincial or territorial NDP. 

 ,I wish to join the Labour Party and I subscribe fully to its aims  )אירלנד(לייבור 
objectives, and policies. I agree to abide by the Party's Constitution. I 
declare that I am not a member of any other political party. I agree that if 
I should become a member of any other party at any time my membership 
of the Labour Party will be automatically terminated. 

 
  

  תעלּו

. פעילותם של קבלני קולות הוא לייקר את העלות של החברות השנתיתאמצעי נוסף להקטין את התמריץ ל

ההנחה היא כי סכום . מדי פעם נשמעת טענה כי דמי החברּות השנתיים במפלגות ישראליות נמוכים מדי

.  חברים בקבלנות לפחות כדאיתיהפוך את גיוסם של) למשל, בעבודהח לשנה " ש50-ביחס ל(גבוה יותר 

דרישה של סכום גבוה אינה .  אך יש לו מחירים,ייקור דמי החברּות הוא אמצעי יעיל למדי יש להניח, שוב

  . ושל בעלי הכנסות נמוכות בחיים המפלגתיים, עולה בקנה אחד עם הרצון לעודד מעורבות של צעירים
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  4טבלה 

  תהצהרתיייבות והתח עלות חברּות,  דרכי הצטרפות למפלגה

האם יש טופס   
 ?הצטרפות מקוון

עלות חברות 
  *שנתית

סעיף הצהרתי   *עלות מוזלת
  מחייב

  קיים   לזוג₪ 96   ₪ 64  כן  ליכוד

  -  -   ₪ 50  לא  קדימה

  -  -   ₪ 50  לא  5עבודה

  לייבור 
  )בריטניה(

   ₪ 112 –מובטלים    ₪ 224  כן
  ₪ 6 – 27צעירים מתחת 

  עבור השנה הראשונה

  קיים

  רניםשמ
  )בריטניה(

   – 23צעירים מתחת    ₪ 148  כן
30 ₪   

  לא קיים

ליברל 
  דמוקרטים

  )בריטניה(

   ₪ 295  כן
  )מומלץ(

 59 ₪  
  )מינימום(

 למקבלי קצבאות  ₪ 30
סטודנטים , תמיכה

  26וצעירים מתחת לגיל 

  לא קיים

  שמרנים
  ) קנדה(

  קיים   לחמש שנים ₪ 126   ₪ 36  כן

          

  ליברלים
 )קנדה(

  לא קיים  -   ₪ 36  כן

NDP 
  )קנדה(

 לצעירים מתחת  ₪ 3.6   ₪ 36  כן
   ולבלתי משתכרים26גיל 

  קיים

  לייבור 
  )ניו זילנד(

  לא קיים   לבלתי משתכרים₪ 17   ₪ 40  כן

  מפלגה לאומית
  )ניו זילנד(

המפלגה   -    ₪ 53  כן
  תיצור קשר

Fine Gael 
  )אירלנד(

  לא קיים   לבלתי משתכרים ₪ 51   ₪ 77  כן

  יבור לי
  )אירלנד(

  קיים   ומעלה65 לבני  ₪ 51   ₪ 77  כן

  לייבור
  )הולנד(

  ₪ 122  כן
  לפחות

עלות מדורגת בהתאם 
  להכנסה חודשית ברוטו

  לא קיים

  'דמוק-נוצרים
  )הולנד(

 לשנת היכרות  ₪ 102   ₪ 245  כן
  ראשונה

  לא קיים

  .2010 בפברואר 15שערי המרה מיום הסכומים במטבע ישראלי לפי * 

  

 מפלגות ממדינות 12-י לבדוק האם יש משהו בטענה לגבי העלות הנמוכה של חברּות נבדקו עלויות בכד

בקנדה (קיימות מפלגות . מהממצאים עולה כי החברות השנתית בישראל אינה נמוכה באופן חריג. אחרות

היא יקרה ) דהולנ, בריטניה(במפלגות אחרות . בהן עלות החברות זולה יותר מאשר בישראל) ובניו זילנד

במפלגות רבות קיים תעריף מוזל , 4כפי שעוד עולה מטבלה . יותר ובמפלגות האיריות היא בסדר גודל דומה

                                                 
  .  היה ניתן להתפקד2009לפני בחירות . בעת הבדיקה לא ניתן היה להצטרף באופן מקוון 5
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יש תעריף מוזל למי , במקרים אחרים. בלתי משתכרים או פנסיונרים, לסקטורים מסוימים כגון צעירים

יש בספרות ,  מלבד ממצאים אלו.או תעריף היכרות מוזל לשנה הראשונה/שרוכש חברות לתקופה ארוכה ו

לרבות , המחקר עדויות לכך שמפלגות פוליטיות דווקא מקלות כמה שיותר על אזרחים להצטרף למפלגה

  ). Scarrow, 1994: 54(הוזלה של תעריפי החברּות 

  

מעניין גם לציין כי מפלגות רבות  מעמידות בפני האזרחים מספר חלופות של דמי חברות מהם הם יכולים 

ור לשלם סכום גבוה יותר וההפרש חיכול לבאם אדם קיים ערך מינימלי של דמי חברּות אך , כלומר. חורלב

  .בחלק מהמקרים תרומה זו אף נחשבת כהוצאת מס מוכרת על ידי המדינה. נחשב בגדר תרומה

  

  תקופת הכשרה

הוא , פקדי ארגזיםשיתכן ויש בכוחו לצמצם את התופעות השליליות של חברות בזק ומ, המנגנון האחרון

 צריכה לעבור תקופת זמן מוגדרת מרגע פירוש הדבר הוא כי. חובת תקופת הכשרה לבחירה ומועמדות

או לחילופין לבחור , להיבחר לרשימת המפלגה לפרלמנטההצטרפות למפלגה ועד שיוכל חבר מפלגה לבקש 

שומט את הקרקע ה למעשה מנגנון מסוג ז. מנהיג המפלגהאת את רשימת מועמדי המפלגה לפרלמנט או 

רק כדי להשפיע על ,  הבזק עצומה של מתפקדים במהירותת המנסים לגייס כמוומתחת לרגליהם של אל

הוא גם מקשה על אופורטוניסטים פוליטיים מלהתפקד למפלגה רק על מנת . תהליך הבחירה במפלגה

י מנגנון דוגמת תקופת  נראה כ.לנסות ולהיבחר לרשימתה מבלי שאכן מזדהים עם ערכיה ומטרותיה

, משנה במידת מה את האופן בו נתפס חבר מפלגה ומחזיר אותנו במעט לימי החברות האיכותיתהכשרה 

   .בהם חבר מפלגה אינו רק אדם שרשאי להשפיע על קביעת רשימת מועמדי המפלגה

  

רות נדמה שיש בכוחה של תקופת הכשרה לעקר חלק מן הרעות החולות בהן נתקלנו בהקשר של חב

חשוב לזכור כי הזכות לבחור את מועמדי המפלגה והזכות להיבחר , אולם. מפלגתית בעידן הפריימריס

למשרה פוליטית מטעם המפלגה הן הן הזכויות החשובות ביותר והמרכזיות ביותר להן זוכים חברי מפלגה 

 שנהוג בחלק מן כפי, יש שיאמרו כי התניית קבלת זכויות אלו בחברות של כשנה וחצי במפלגה. כיום

אשר יוצר תגובה הפוכה ומחליש עוד יותר את מעמדן , הינו תנאי מחמיר מידי, המפלגות הישראליות כיום

ל אוכלוסייה הכוללת אנשים צעירים עשויה החלת תנאי זה ע, יתרה מכך. של המפלגות הפוליטיות בציבור

  . להרחיק דווקא את אלו אשר המפלגות מעוניינות בחברותם יותר מכל
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  5טבלה 

  )פריימריז לראשות המפלגה(תקופת הכשרה לבחירה ומועמדות 

  
  על מנת להיבחר  על מנת לבחור  

   שנים3   חודשים16  6ליכוד

   חודשים13   חודשים13  7קדימה

   חודשים10   חודשים10  8עבודה

  -  * שבועות3  )קנדה(שמרנים 

  -  9 ימים41  )קנדה(ליברלים 

  יב להיות חבר פרלמנט מכהןמועמד חי  -  )בריטניה(לייבור 

  מועמד חייב להיות חבר פרלמנט מכהן   חודשים3  )בריטניה(שמרנים 

  מועמד חייב להיות חבר פרלמנט מכהן  שבועות ספורים  )בריטניה(דמוקרטים -ליברל

      

  
,  ניתן לראות כי תקופת ההכשרה הארוכה ביותר קיימת בקרב המפלגות הישראליות שנבחנו5מתוך טבלה 

כשהארוכה ,  קצרות בהרבהתקופות ההכשרה שדורשות מפלגות אחרות שנבחנו. עבודהה וקדימה, ודליכ

 הישראליות נראה כי גם מהשוואה זו ניתן לומר שהמפלגות. ביותר מביניהן מגיעה לשלושה חודשים בלבד

   . את התנאים המחמירים ביותר להשתתפות בפריימריז המפלגתייםמערימות 

                                                 
  .2006 באוקטובר 22-שאושרה ב לחוקת המפלגה כפי 18 סעיף  6
   לתקנון המפלגה17עיף  ס 7

  .2009 באוגוסט 5-לחוקת המפלגה כפי שאושרה ב) ב(9 סעיף  8
 http://www.liberal.ca/pdf/docs/lpc-2009-constitution-en.pdf. 2009 במאי 2-בחוקת המפלגה כפי שתוקנה ב) a)(2 (56 סעיף  9

  .לגבי בחירת מועמדים עשויה להיות תקופת הכשרה שונה. מדובר על בחירת מנהיג בלבד
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  סיכום והמלצות

 זאת על מנת לבחון האם ניתן ,יר זה סקר את סוגיית הרגולציה של החברות המפלגתית ממספר היבטיםני

  . ד דבר מה מהניסיון ההשוואתי בסוגיה ולשפר את מצב החברות המפלגתית במפלגות הישראליותללמו

  

 של הסוגיה בחינה השוואתית. בשלב הראשון נבחנו מנגנוני רגולציה של החברות המפלגתית ברמת המדינה

מרבית המדינות שנבחנו בוחרות שלא להסדיר את נושא החברות המפלגתית  דמוקרטיות העלתה כי 35-ב

 המדינות שכן נדרשות להסדרת החברות המפלגתית עוסקות בדרך כלל .בחוקה או בחוקים אחרים

יותר ממפלגה בעיקר סוגיית איסור החברות במפלגה וסוגיית החברות ב, בתחומים צרים מאוד של הנושא

  .אחת

  

בשלב השני נבחנו חוקות ותקנונים מפלגתיים של עשר מפלגות במדינות שונות על מנת לבחון את דרכי 

בחינה זו הראתה כי קיימת שונות רבה  למרות ש. הסדרת החברות המפלגתית ברמת המפלגה עצמה

ברמה כזו או ,  קונצנזוסהיא אפשרה להצביע על מספר נושאים לגביהם קיים, ות שונותבתחום בין מפלג

 – במרבית המקרים מצאנו כי מפלגות מציבות תנאי סף לחברות מפלגתית. בין המפלגות שנבחנו, אחרת

דורשות הצהרה מן המבקש חברות , אזרחות ואיסור על חברות ביותר ממפלגה אחת, כגון גיל מינימאלי

סרב חברות מטעמים כאלו ואחרים בדבר הסכמה עם מטרות וערכי המפלגה ושומרות לעצמן את הזכות ל

  .מוסד פנים מפלגתי ברמה הארצית אשר מנהל את פנקס חברי המפלגהומקיימות 

  

החברות סוגיית עולה כי , והן של הרמה המפלגתיתהן של הרמה המדינתית , מתוך הבחינה ההשוואתית

ישראל בחרה ,  המדינהברמת. המפלגתית בישראל היא מהמוסדרות ביותר מבין המדינות הנבחנות

 בנוסף לכך.  באמצעות חוק המפלגות,כפי שהודגם לעיל, להסדיר את החברות המפלגתית באופן נרחב למדי

המפלגות בישראל מציבות חסמים רבים בפני אלו המבקשים להתקבל אליהן כחברים בדמות גיל 

ותר ממפלגה אחת יסור על חברות ביא, איסור על הרשעה בפלילים, דרישה לאזרחות ישראלית, מינימאלי

גם תקופת ההכשרה לפני קבלת הזכות להשתתף בפריימריז ארוכה . תשלום דמי חברות בגובה ממוצעו

מבעיה קשה של ירידה באיכות , כאמור, למרות כל המאמצים הללו המפלגות בישראל סובלות. למדי

ו יתכן ויש בידה עובדה ז. החברות המפלגתית ותופעות שליליות דוגמת קבלני קולות ומפקדי ארגזים

אינו טמון בהסדרה מרובה אף יותר של , להצביע על כך שהפתרון למצבן של המפלגות בישראל בהקשר זה

  . מנגנוני ההצטרפות למפלגה והזכויות הניתנות לחברים
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שליליות הקשורות נבחנו ארבעה מנגנונים שיש בכוחם לצמצם את התופעות ה של נייר זהבשלב השלישי 

 ונשאלה השאלה האם אימוצם יוכל להשביח את החברות המפלגתית ולמנוע עד כמה תיתבחברות המפלג

 כל אחד ,מחד. מורכבתהתשובה לכך .  שניתן את כוחם של קבלני קולות וקיומם של מפקדי ארגזים

אנו יוצאים אשר כ,  אולם.מארבעת האמצעים הללו עשוי להקטין את התמריץ לפעילותם של קבלני קולות

 הן מזווית השוואתית והן ,ומביטים על התמונה הרחבה) עם תרבותו הפוליטית(הישראלי ההקשר ן מ

במידה הצעדים הללו הם  אנו סבורים שייתכן ש,21-בקריאת המפה החברתית בעשור השני של המאה ה

ייתכן שאימוצם של המנגנונים ,  במילים אחרות. ועומדים בניגוד לרוח זמן ולמטרתנו אנכרוניסטיםרבה

אך בו בעת גם יחסל כל סיכוי להחייאתן של , כרו לעיל אמנם יצמצם את תופעת קבלני הקולותשנז

  .המפלגות ולהפחת רוח חיים צעירה וחיונית בעורקיהן

  

כמעט כל המפלגות כיום מאפשרות לאזרחים להצטרף  הוא ש של נייר זה ביותרהבולטהממצא דומה כי 

באופן . ל אזרחים להצטרף אליהן ולא מקשות עליהםמפלגות מקלות ע. כחברים באמצעות האינטרנט

 את להחליש הם הדרך הבטוחה ביותרהפתיחות וההנגשה הקיצוניות הללו כי דווקא יש להניח , מפתיע

 לקום ממושבוצורך בלי , באופן ישיררף למפלגה כאשר כל אזרח יכול להצט. עצמתם של קבלני הקולות

 נצפה למצוא )מסורים במקרה הטוב וקבלני קולות במקרה הרעפעילים (ובלי להיזקק לגורמים מתווכים 

מדי פעם בקמפיינים לקרות הוא שהמפלגות יצאו ריך מה שצ. חברים של  וולונטריתהצטרפותיותר 

בניגוד למפקדים , כך.  יעקפו את קבלני הקולותאזרחים להצטרף אליהן ובכךפרסומיים שיעודדו את ה

 באופן אישי כל  האפשרות להצטרף למפלגות בפני האזרחיםתעמוד , שאנו עדים להםהמתווכים ההמוניים 

  .עת

  

  :לפיכך אנו ממליצים לנקוט בצעדים הבאים

 באמצעות אתרי הצטרפות כחברי מפלגה: התפקדות אישית ושקופה ללא מתווכיםלדחוף ל •

 .או באמצעות הגעה פיזית של החבר לסניף המפלגההאינטרנט 

 .ם מפלגתי ברמה הארצית שינהל את רשימות חברי המפלגהלעודד מפלגות לייסד מוסד פני •

, יש להציע תעריפים מיוחדים לצעירים.  השנתית אינה חריגה ואין צורך לשנותה החברּותעלות •

 . לפי ראות עיניה של המפלגה– סטודנטים ואוכלוסיות מוחלשות

 . אפשר לשקול להציע מחירי היכרות נמוכים יותר עבור שנת החברות הראשונה •

ההפרש ייחשב לצורך . ניתן להציע לאזרח המתפקד לשלם עלות שנתית גבוהה יותר מזו הנקובה •

 .העניין כתרומה אשר תוכר כהוצאת מס מוכרת
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הדבר יעודד את המפלגות .  חודשים18 עד 15תקופת ההכשרה למימוש זכות הבחירה תעמוד על  •

אינך מרוצה מחברי הכנסת  ":לשכנע אזרחים להצטרף אליהן לא רק בתקופה שלפני בחירות

בוא הצטרף כעת כחבר מפלגה על מנת שתוכל להשפיע על הרכב הרשימה ? המייצגים את מפלגתך

 ". בבחירות הבאות

  

ניתן לראות כי עיקר ההמלצות של נייר זה מתרכזות במבנים מוסדיים כאלה ואחרים שתכליתם לתמרץ 

 הבחינה .ת יותר של החברות המפלגתיתולא ברגולציה נרחב, חברות אמיתית ואיכותית במפלגות

במיוחד אלה שבחרו ,  סובלות המפלגות הישראליות מעול רגולציה כבדכיוםההשוואתית הראתה כי כבר 

במצב הנתון הרגולציה העשירה והדקדקנית . להשתמש בשיטות דמוקרטיות לבחירת מועמדי המפלגה

מועמדיהן /לגות הבוחרות מנהיגיהןבעוד שדווקא המפ, מכבידה בעיקר על המפלגות הדמוקרטיות

. בדרכים לא דמוקרטיות פטורות הן מהרגולציה והן מהדיווחים התקשורתיים בגין שחיתויות ואי סדרים

 בחייה הפנימיים של מנגנונים אשר במסגרתם ישותפו חברי המפלגהיש לשקול אימוץ של  נראה כי

 וזר גם לגופים אחריםתב, ב חברי המפלגה כמעט בלעדי בקר שכיום קיימת באופן,אך העוצמה, המפלגה

  .  וכך יחלשו תמריצים להשחתת החברות המפלגתית)ראה המלצות לגבי בחירת מועמדים בנייר הנלווה(
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   וקוד אתירגולציה של מפלגות פוליטיות
  

  אסף שפירא, מלכה-'רעות איצקוביץ

  

- הבמאותכארגונים אריסטוקרטים הן החלו את דרכן . מפלגות הן ארגונים בעלי יכולת הסתגלות מרשימה

כלכליים ופוליטיים ושינו צורתן החל , עברו תהליך ארוך של הסתגלות לשינויים חברתיים, 18- וה17

ניתן . קרטל- וכלה במפלגות הקרטל והפוסט"תפוס הכל"מפלגות ו דרך מפלגות ההמון, הקאדר ממפלגות

 הנתפסים כתומכיה כאלה ל,לומר כי מפלגות התפתחו מארגונים שנתפסו כאנטגוניסטים לדמוקרטיה

 מפלגות זוכות לתמיכה כספית מן המדינה ובה בעת הן ,ככאלה. הנלהבים ואף משמריה של הדמוקרטיה

  גם אלא בלבדמפלגות כיום אינן נתפסות עוד כהתאגדויות וולונטריות, הווה אומר. מטעמהת לרגולציה נתונו

נחוצה על , כך נטען, רגולציה מפלגתית. כארגונים התורמים תרומה חיובית לדמוקרטיה ולאינטרס הציבורי

  . (Van Biezen, 2008)  להבטיח שהמפלגה תבצע את תפקידיה הדמוקרטיים בצורה יעילה יותרמנת

  

,  גיאוגרפייםאזוריםאו  בחברה  קבוצותאת הלגיטימציה שלהן מיכולתן לייצגהמפלגות בעבר ינקו שבעוד 

 תהליך זה . ציבורי חיונייןה במפלגות טובאואת עצמן באמצעות התפיסה הרהרי שכיום הן מצדיקות 

התגובה הכללית . אחרוניםשניכרה בעשורים ה, התרחש במקביל לירידה בכוחן של המפלגות הפוליטיות

עד לנקודה בה אנו ,  הייתה העברת אחריות ניכרת בתחום הסדרת פעילות המפלגות לידי המדינהלכך

כאשר המדינה הינה בעלת תפקיד משמעותי ואף לגיטימי בניהול ענייני הפנים והחוץ של , נמצאים כיום

מימון : בטאת בשתי דרכים עיקריותהתערבות המדינה בענייניהן של המפלגות מת. המפלגות הפוליטיות

  . (Van Biezen and Kopecky, 2007) מפלגות ורגולציה מפלגתית בתחומים אחרים

  

חוק , שני החוקים המכוננים בתחום.  של המפלגות הפוליטיות למדיבמדינת ישראל קיימת רגולציה ענפה

עפת ומדוקדקת עבור מפלגות יוצרים תשתית רגולטיבית מסו, 1973- חוק מימון מפלגותו 1992- המפלגות

 הכשלים הקיימים בתפקוד המפלגות לתקן את תכופה בניסיוןבתדירות המתוקנים , החוקים. ישראל

מרובה ההסדרה המטילים עול כבד על המפלגות וממקמים את ישראל בין המדינות בהן קיימת , בישראל

בה אינן מפלגות ה, יימת בישראללמרות הרגולציה המפלגתית הענפה שק. של המפלגות הפוליטיותביותר 

  .חפות מבעיות וכשלים

לקיים דיון בסוגיות הנורמטיביות העולות בהקשר של רגולציה ,  האחת: מטרות עיקריותלנייר זה מספר

 לאחר .ת בסוגית הרגולציה המפלגתית מבחינה השוואתיתעדכנילספק תמונת מצב , השנייה; מפלגתית

 מוסד ציבורי או על ונטרי על ידי קוד אתי וול אימוץ:ם לרגולציהמיי או משלים חלופיםמכן נדון באמצעי

  .המקיימות הליכים דמוקרטיים פנימיים וכן אימוץ מנגנוני תגמול למפלגות  עצמן המפלגותידי
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  דיון נורמטיבי

מדובר .  הסדרה כלשהי של המפלגות הפוליטיות במדינה אינה החלטה של מה בכךיצורההחלטה ל

הן מבחינה , תפיסתן והתנהלותן של המפלגות הפוליטיות, לכות מרכזיות על מעמדןבהחלטה בעלת הש

  כי יש בכוחם של חוקי הרגולציה המפלגתיתלא אחת נטען, יתרה מכך. נורמטיבית והן מבחינה מעשית

 כי שכיחותם הרבה כך לדוגמא טוענים חוקרים . נתונהבמדינההמטען הערכי והאידיאולוגי ללמדנו אודות 

פרדיגמה זו רואה במפלגה זן .  ירידת קרנה של הפרדיגמה הליברטניתרגולציה מפלגתית מעידה עלוקי חשל 

לפי . שמטרתה העיקרית הינה להביע את דעותיה של אלו החברים בה, מיוחד של קבוצת אינטרס פרטית

הביטוי , הפרטיות, פרדיגמה זו המפלגות צריכות לזכות ברמה מקסימאלית של זכויות בתחום ההתאגדות

דעיכתה של חוקי רגולציה מפלגתיים מעידים על שכיחותם הרבה  ולכן והחופש מהתערבות ממשלתית

)Persily and Cain, 2000(.  

  

 ,הפרדיגמה הניהולית, האחת: זו עשויה להצביע על חיזוקן של אחת משתי פרדיגמות אחרותשכיחות , מנגד

על פי פרדיגמה זו האינטרס המרכזי . סדר הדמוקרטיעל פיה מטרת העל של חוקי המפלגות הינה שימור ה

 הינו שימור היציבות של המערכת , אותו היא מנסה להגשים באמצעות חוקי המפלגות,של המדינה

 פרדיגמת הפרדיגמה השנייה הינה.  אותה רואה פרדיגמה זו ככלי בידי המערכת המדינתית,המפלגתית

צירת תחרות פוליטית בין מפלגות במתכונת י לאפשר נוהי על פיה האינטרס של המדינה ,השוק החופשי

מונופולים מפלגתיים  ניעת הווצרותולמ" י שוקכשל"חוקי המפלגות נועדו לתיקון , מתוקף כך. שוק חופשי

(Persily and Cain, 2000) .  

  

ה תמונת המצב של הרגולציה המפלגתית בימינו מעידה על מגמ, כפי שניתן יהיה לראות בהמשך נייר זה

 של המפלגות הפוליטיות באמצעות , ויש שיאמרו אף הסדרת יתר,הסדרה מרובהכוללת של בינלאומית 

להתערבות בפוליטיקה במרבית הדמוקרטיות המערביות בימינו קיימת נטייה גוברת והולכת . חקיקה

  . ת לכתות מרחיקיומשמעו ןישנ לעובדה זו .ותמפלג יהמפלגתית ולחקיקת חוק

המפלגות אינן .  המפלגות בדמוקרטיות המערביות השתנתה לבלי היכרתפיסתה על כך שהיא מעיד, ראשית

הרשאים לנהל את ענייניהם הפנימיים באופן עצמאי וחסר , עצמאיים, נתפסות עוד כארגונים וולונטריים

תהליך זה מאשש . אך גם כפופים לפיקוחה, נהנים ממשאביה, אלא כארגונים המסונפים למדינה, פיקוח

 על פיה המפלגות בעשורים האחרונים התנתקו כמעט לחלוטין מהחברה ,תיאוריית מפלגות הקרטלאת 

 יש לקחת ,שנית.  (Katz and Mair, 1995)למדינה על מנת לשרוד את משבר הקיום החמור שחוו " פלשו"ו

 מבקשתאותם אין להתמקד רק בכשלים , במילים אחרות. בחשבון כי לרגולציה עצמה ישנם כשלים ובעיות
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אחת ). 2004, מרזל(הנובעים מהרגולציה עצמה בעיות בו אלא גם בכשלים, הרגולציה המפלגתית לפתור

נכון הוא הדבר . שהפכו רווחים עד מאוד בשנים האחרונות, הדוגמאות לכך מצויה בחוקי מימון מפלגות

לם צמצום יכולתה של או, שחוקי מימון מפלגות תכליתם להגן על המפלגות מפני תלות שמקורה בהון פרטי

רגולציה מפלגתית בתחום זה עשויה ליצור כשל . המפלגה לגייס משאבים גם הוא פוגע לא פעם בתפקודה

היא אף עלולה ליצור יתרון משמעותי למפלגות מסוימות על פני , במארג העדין של פעילות המפלגות

 מתעוררבמקרים מסוימים נדמה ש .כויהן לפעול כפי שהן מבקשותמפלגות אחרות וכן לפגוע במפלגות ובסי

ברגולציה בשל הכשלים והפגיעה הפוטנציאלית שטמונה .  עצמוצורך להגן על המפלגות מפני המחוקק

 שיבטא לא רק את המגבלות על פעולתה אלא , למפלגהחוקתי לקבוע מעמד  צורךעולה הטענה כי יש, עצמה

המפלגות אלא גם הגנה כשלים בתוך  הגנה מפני  לא רק, הווה אומר.גם מגבלות על הטיפול הנורמטיבי בה

 . )2004, מרזל ( מפני המחוקק המפלגותעל

  

מתוקף כך יש צורך במפתח כלשהו . החקיקה המפלגתית בימינו ענפה ומסועפת למדי, כפי שניתן להבין

תי במחקרו אודות המעמד החוק) 2004(מפתח מסוג זה הציע מרזל . שיטתישיאפשר לנתח חקיקה זו באופן 

ניתן לחלק ולנתח את החקיקה בענייני מפלגות לחמישה מימדים על פי מרזל . של מפלגות פוליטיות

  : עיקריים

המוטלות מגבלות פורמאליות  :תחת סעיף זה נמצא –  המפלגהה שלדסּוחקיקה המתערבת בתהליך ִי) 1(

 ;הותם המשפטית זמספרם או, אזרחותם של המייסדים: על המעוניינים לייסד מפלגה חדשה דוגמת

 עמידה בעקרונות הדמוקרטיה וקיומה של מטרה חוקיתמגבלות מהותיות הכוללות בדרך כלל דרישה לו

   .להקמתן המפלגה

דוגמת החיוב , התערבות במבנה המפלגה ובמנגנוניה – אוטונומיה הפנים מפלגתיתחקיקה המתערבת ב) 2(

 קיומו של תקנון או  חובתדוגמת ,מפלגתיים-ם הפניהסדרת החיים התערבות בצורת ;בדמוקרטיה פנימית

י קבלה של חברים דוגמת התערבות בתנא, התערבות בהחלטות קונקרטיות של המפלגהואף  ;חוקה

   .למפלגה

פנימי של לכאורה בהתערבות בעניין  מדובר . הסדרת הבחירות הפנימיות– חיצונית-התערבות פנימית) 3(

קשר הדוק לבחירות הכלליות נתפס העניין גם כאינטרס המפלגה אבל בשל העובדה שהליך זה קשור 

   .מדינתי

 דוגמת חובה לפעול באופן חוקי או איסור,  המפלגתיתגבלות על הפעילות הטלת מ– תערבות חיצוניתה) 4(

  .דוגמת מימון מפלגות, תמריצים לפעילות המפלגתית הענקת מנגד. על מינויים פוליטיים

  . ת כאלה ואחרות על המפלגות באמצעות חוקי הבחירות הטלת מגבלו– חקיקת בחירות) 5(
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  תמונת מצב –רגולציה מפלגתית במבט משווה 

  

ישנן מדינות שמסדירות את . הרגולציה המפלגתית מתבצעת באמצעות מערכת המשפט בכל מדינה ומדינה

מפלגות  אחרות מחוקקות חוקי, תפקידיהן ומגבלותיהן של המפלגות הפוליטיות בחוקת המדינה, מעמדן

לעיתים .  החוקתית והחוקית–  ויש אף כאלו בהן ישנה הסדרה בשתי הרמותספציפיים שנועדו למטרה זו

 נותרים בעוד ששאר תחומי פעילות המפלגה,  אך ורק תחום מימון המפלגות באמצעות חקיקהמוסדר

הן ופעולותיהן של  ולעיתים הרגולציה מקיפה תחומים רבים ונרחבים בחיי מרגולציה כזו או אחרתנעדרים

אמצעים מתבצעת הרגולציה ובאילו לצורך בחינה השוואתית של הנושא בדקנו האם . המפלגות הפוליטיות

  .  דמוקרטיות35-המפלגתית ב

  

ניתן לראות כי מרבית הדמוקרטיות שנבחנו בנייר זה משתמשות בסוג מסוים של רגולציה ) להלן (1מטבלה 

. נות מסדירות את מעמדן של המפלגות הפוליטיות באמצעות החוקה מהמדי63%-קרוב ל. בתחום המפלגות

, לצד או במקום,  מהדמוקרטיות שנבחנו בחרו לחוקק חוק מפלגות מסוג כלשהו50%לעומת זאת רק 

בחרו לחוקק חוק בנושא ) 80%( אחוז גבוה של הדמוקרטיות שנבחנו 1.הסדרת מעמדן של המפלגות בחוקה

, בין אם המימון כשלעצמו מגיע מהמדינה ובין אם לאו, שא מימון המפלגותמימון מפלגות ולהסדיר את נו

ישנו אחוז לא מבוטל של מדינות שמבצעות הסדרה של המפלגות הפוליטיות , יתרה מכך. באמצעות חקיקה

במקרים . חוק מפלגות וחוק בנושא מימון מפלגות, חוקת המדינה: בתחומן באמצעות כל שלושת הכלים

,  כלל להצביע על חלוקה נושאית מסוימת המתקיימת בין האמצעים החקיקתיים השוניםכאלה ניתן בדרך

  . כאשר כל אמצעי מסדיר תחום או נושא אחר בחיי המפלגות

                                                 
ם חוק מפלגות באמצעותו נעשית רגולציה של מפלגות ניתן לראות כי במרבית המקרים במדינות בהן קיי, יחד עם זאת 1

המקרים בהם קיים חוק מפלגות להסדרת מעמדן . פוליטיות קיימת גם הסדרה של מעמד המפלגות הפוליטיות באמצעות החוקה

ובקנדה ) בחוקה הפדראלית(ב "נדירים למדי וקיימים בארה) אם היא קיימת(של המפלגות ואין התייחסות למפלגות בחוקה 

  . בלבד
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  1 טבלה

  חוקתיים באמצעותן מטילות מדינות רגולציה על מפלגות/אמצעים חוקיים

רגולציה באמצעות  מדינה
 חוקה

רגולציה באמצעות 
חוקי /מפלגותחוק 

 בחירות

רגולציה באמצעות 
 מימון מפלגות

      *ב"ארה
    אוסטריה
    אוסטרליה
    איטליה
    איסלנד
    אירלנד
    בלגיה

   אין חוקה בריטניה
    גרמניה
    דנמרק
    הולנד
     יפן

    לוקסמבורג
    נורבגיה

ן חוקהאי זילנד-ניו    
    פינלנד
    צרפת 
    קנדה
    שבדיה
    שוויץ
    הודו
    יוון

    מלטה
    ספרד 

    פורטוגל
    קוסטה ריקה

    כיה'צ
    ילה 'צ

    אסטוניה
    סלובקיה

    פולין
    הונגריה
    סלובניה
    קפריסין
   אין חוקה ישראל

אחוז המדינות המשתמשות 
ברגולציה מסוג זה

62.85% 50% 80% 

n 32 34 35 
  . עצמן(states)ב נבחנה רק החוקה הפדראלית ולא חוקות המדינות "בארה* 
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 Van Biezen (2008); Van Biezen and Kopecky (2007); IDEA (2009); ESRC-ERC (2009): מקורות

ובדרך כלל עוסקות  למדי מתייחסות למוסד המפלגה באופן כללי, כפי שניתן לצפות,  המדינותחוקות

מתוקף עובדת היותה של חוקה . ברמה ההצהרתית והחוקתיתשל המפלגה הפוליטית הסדרת מעמדה ב

 וכך גם בנוגע ככללאין היא כוללת התייחסות לפרטים קטנים ומדוקדקים , מסמך הצהרתי מכונן

במרבית המדינות המסדירות את מעמדן של המפלגות הפוליטיות באמצעות .  בפרטפלגות פוליטיותלמ

בראש ובראשונה . חוקתן נמצא בחוקה התייחסות למספר מצומצם של נושאים הקשורים במפלגות

לצד זה תימצא לעיתים . גדרה למוסד המפלגה הפוליטית ומהותה של המפלגהתימצא בדרך כלל ה

. יחסות למה שאינו מוגדר כמפלגה פוליטית או למאפיינים שאסור למפלגה פוליטית לאמץבחוקה גם התי

  . דוגמאות לכך נביא בהמשך

  

חוקקו ) או במקרים בהם לא קיימת הסדרה שכזו(קה  הקיימת בחועל מנת לעבות את ההסדרה המפלגתית

היורדים לפרטים שונים ,  הינם חוקים מפורטים הרבה יותרחוקי המפלגות. תו מפלגחוקימדינות רבות 

חובת הצגת מכסות ייצוג , חברות מפלגתית, רישומן כחוק, בכל הקשור להתנהלותן של מפלגות פוליטיות

,  פורטים את התנהלותן של המפלגות הפוליטיות למשנה סדורה ומדוקדקתחוקי המפלגות. לנשים ועוד

  .  החוקהזאת בניגוד להסדרה הכללית מאוד של מפלגות פוליטיות באמצעות

  

 נדרשים להסדרת תחום ספציפי למדי בחייהן של המפלגות הפוליטיות וקובעים את חוקי מימון מפלגות

להסדרת הסובסידיה הממשלתית לה זכאיות המפלגות , הכללים לניהול ענייניהן הכספיים של המפלגות

  . להסדרת נגישותן של המפלגות לאמצעי התקשורת ועוד, )שזו אכן קיימתכ(

  

המקטלגת את תחומי ההסדרה של המפלגות הפוליטיות באמצעות ,  לציין כי החלוקה המצויה לעילחשוב

במציאות תיתכן לא אחת חפיפה בנושאי ההסדרה . נוקשה ודיכוטומית למדי, הכלים המשפטיים השונים

 בזהירות ת בנושא ולכן יש להתייחס לחלוקה זות רבה בין המדינות השונֹובין הכלים השונים וכן אף שונּו

  . מה ולבחון כל מקרה לגופו
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, אין זה מפתיע שהאמצעי החקיקתי הרווח ביותר בהקשר של רגולציה מפלגתית טמון בחוקי מימון מפלגות

הרגולציה כי יש הטוענים . הטעון והמוקפד ביותר בהקשר של רגולציה מפלגתית, שהרי זהו הנושא הרגיש

וצר לוואי של הצורך להסדיר בחקיקה את תחום מימון  אינה אלא ת, שקיימת היוםהענפההמפלגתית 

במרבית המקרים הרגולציה המפלגתית מתפתחת בעקבות , הווה אומר. (Karvonen, 2007) המפלגות

  . (Van Biezen, 2008)דרישה למימון מפלגות ולהסדרת גישתן של המפלגות לאמצעי התקשורת 

  

 מסדירות את מעמדן ופעולתן של המפלגות  שנבחנוות הדמוקרטי לומר כי מרבית ניתן1 בהסתמך על טבלה

, יסלנדא(רק שלוש מדינות מהמדינות שנבחנו .  כלשהיהפוליטיות הפועלות בקרבן באמצעות חקיקה

 את מעמדן ופעולתן של המפלגות הפוליטיות ,בשום אמצעי חקיקתי, בחרו שלא להסדיר כלל)  והודודנמרק

 והעובדה  הפוליטיותמטיביים בדבר השינוי במהותן של המפלגותכי הטיעונים הנורנראה . הפועלות בהן

מן  מקבלים תימוכין , הרשאים לעשות כישר בעיניהם,שהן אינן נתפסות עוד כארגונים וולונטריים לחלוטין

  .  לעילהניתוח שהוצג

  

 גורסת כי המפלגות בעידןה ,שנזכרה לעיל, אף תומכים בתיאוריית מפלגות הקרטלשהוצאו הנתונים 

מנת ליהנות הנוכחי זנחו כמעט לחלוטין את תפקידיהן בחברה וקשרו עצמן יותר ויותר למדינה על 

 את צידו השני מראההרגולציה המפלגתית בחינת . (Katz and Mair, 1995)ממשאביה של זו האחרונה 

, מההתקשרות למדינה החומרית שהמפלגות מקבלות כתוצאה  לא את הטובה–  בהקשר זהשל המטבע

  . בתמורה לטובה זולא את עול הרגולציה עימו נאלצות המפלגות להשליםא
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  בנושא המפלגותתוכנה של החקיקה 
  

כאשר בוחנים לעומק את תוכנם של החוקים שנועדו לנטר ולפקח על פעולותיהן של המפלגות הפוליטיות 

מסדירים גם  ותגמפלחוקי , למרות הבכורה לה זוכה נושא מימון המפלגות .מצטיירת תמונה מעניינת

להיות מועמד י שאמי ר, החוקים קובעים מה מגדיר ומרכיב מפלגה פוליטית, ראשית: תחומים אחרים

החוקים עשויים להגביל את סוג הפעילות , שנית. עודסבסוד ממשלתי וזכאי ל מי ,מטעם המפלגה

פלגתית המותרים החוקים עשויים לפרט את צורות ההתארגנות המ, שלישית. שהמפלגה רשאית לעסוק בה

 עמדות ,דרישות לייצוג שווה של מגדר או מוצא אתני, מועמדיםהבחירת תוך פירוט שיטות , בחוק

   .(Van Biezen, 2008) ועודאידיאולוגיות אסורות 

  

בנייר זה נבחנו מדינות דמוקרטיות בלבד ולכן אין באפשרותנו לדון בהבדלים ברגולציה המפלגתית בין 

יחד עם זאת יש באפשרותנו לבסס את הקביעה כי מרבית . כאלו שאינן דמוקרטיותמדינות דמוקרטיות ל

אולם הן בהחלט , המדינות הדמוקרטיות נוטות שלא להטיל הגבלות חריפות על התאגדות מפלגתית

נשתמש  המפלגות חוקי על מנת לנתח את תוכן .(Karvonen, 2007)מפרטות תנאים להתאגדות זו  

  :שהוצגה לעיל הכוללת חמש קטגוריות עיקריות) 2004(בטיפולוגיה של מרזל 

  

חקיקה מסוג זה כוללת מגבלות פורמאליות ,  כזכור– חקיקה המתערבת בתהליך ִיסּודה של המפלגה

בדרך כלל הפיקוח אודות מגבלות אלה נעשה באמצעות חובת .  מפלגה חדשהה שלומהותיות על יסוד

נבחנו קיימת חובת רישום של המפלגות הפוליטיות על פי ברובן המכריע של המדינות ש. רישום מפלגות

החוקים בהקשר זה מפרטים את נהלי רישום המפלגה דוגמת מספר חברים מינימאלי שהמפלגה . חוק

. עלות הרישום ועוד, חובת הצגת שם המפלגה והתנאים בהם עליו לעמוד, צריכה להציג במעמד הרישום

ות מהווה כלי ראשון במעלה לצורך פיקוח רגולטיבי של המדינה חובת הרישום המוטלת על מפלגות פוליטי

  . עליהן ועל פעילותן

 

חקיקה המתערבת בתהליך יסודה של המפלגה נוגעת בלב ליבן של המפלגות הפוליטיות והינה בעלת 

 ,נדרשת המדינה, על מנת ליצור הסדרה של מפלגות פוליטיות במסגרת החוק. השלכות נורמטיביות רבות

מתוקף כך נמצא ברובן המכריע של המדינות הגדרה במסגרת החוק .  להגדיר מהי מפלגה פוליטית,ראשית

הגדרת מהותה של המפלגה הפוליטית נמצאת במרבית , כפי שהוזכר לעיל. למוסד המפלגה הפוליטית
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כך לדוגמא קובע סעיף . המקרים בחוקת המדינה וכוללת סעיפים כלליים והצהרתיים לגבי מהות המפלגה

  :ליה לחוקת איט49

"All citizens have the right to freely associate in political parties in 

order to contribute by democratic methods to determine national 

policy."  
  : לחוקת גרמניה21סעיף 

"Political parties shall participate in the formation of the political 

will of the people."  

  :  לחוקת ספרד6וכן סעיף 

"Political parties express democratic pluralism, assist in the 

formulation and manifestation of the popular will, and are a basic 

instrument for political participation.  Their creation and the exercise 

of their activity are free within the observance of the Constitution and 

the laws." 
  

בחרו להגדיר , איטליה וספרד, אין זה מפתיע שדווקא מדינות בעלות עבר בלתי דמוקרטי דוגמת גרמניה

ת ומדינוכי מדינות אלה  נראה  מיד.בחוקותיהן באופן ברור מה מהווה מפלגה פוליטית ומהן מטרותיה

  . אף מגדירות מה אסור למפלגה פוליטית להיות ומהווה עילה לפסילתה נוספות

  

 היא ללא ספק ההגבלה החריפה ביותר המוטלת במדינות דמוקרטיות על מפלגות פסילת מפלגות

שלילה מוחלטת , הווה אומר, שכן משמעותה לא פעם היא מניעת קיומה של המפלגה מלכתחילה, פוליטיות

פסילת מפלגות מעוררת דיון נורמטיבי נוקב בשאלת גבולות ). 2004, מרזל(תי של הביטוי המפלג

). 2003,  בן מאיר;2006, קין; 2005, קרמניצר(ויות הפרט והאזרח הדמוקרטיה המתגוננת אל מול שימור זכ

: שקבעו בחוקותיהן או חוקיהן עילה לפסילת מפלגות הדמוקרטיות 35בת מדינות באוכלוסיית המחקר ה

  . צרפת וישראל, סלובניה, בריטניה, קוסטה ריקה, פורטוגל, איטליה, ספרד, פולין, הגרמני

  

העילה לפסילת רשימות מפלגתיות משתנה ממדינה למדינה ונובעת מהתנאים הפוליטיים והחברתיים 

כך למשל בגרמניה המפלגות הניאו נאציות . במדינה וכן מניסיונה ההיסטורי של כל מדינה ומדינה

קובע כי אסורה כל  המפלגות וחוק בהתאמה 1956-  ו1952סטיות הוכרזו כבלתי חוקתיות בשנת והקומוני

  :לקעקע את המשטר הדמוקרטימפלגתית השואפת התארגנות 
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"Parties which, by reason of their aims or the behavior of their 

adherents, seek to impair or destroy the free democratic basic order 

or to endanger the existence of the Federal Republic of Germany are 

unconstitutional. The Federal Constitutional Court decides on the 

question of unconstitutionality." 

  

י או לאומיים כחלק מסמל/ו סמלים דתיים אובפורטוגל אוסר החוק על מפלגות להשתמש בשמות 

  :המפלגה

"Without prejudice to the philosophy or ideology inspiring their 

programs, political parties may not use names that contain terms 

directly related to any religion or church or use emblems which may 

be mistaken for national or religious symbols." 
  

פאשיזם או קומוניזם אסורות , טוטליטארי דוגמת נאציזם סדר יוםבפולין קובע החוק כי מפלגות בעלות 

  :כמו גם מפלגות המטיפות לגזענות או אלימות, על פי חוק

"Political parties and other organizations whose programmes are 

based upon totalitarian methods and the modes of activity of nazism, 

fascism and communism, as well as those whose programmes or 

activities sanction racial or national hatred, the application of 

violence for the purpose of obtaining power or to influence the State 

policy, or provide for the secrecy of their own structure or 

membership, shall be forbidden." 
  

דבר ממנו הן , דמוקרטי של מדינות אלו-ניתן לשער כי ההגבלות שנזכרו לעיל נובעות מניסיון העבר הלא

 35למרות העובדה שסעיפי פסילת מפלגות מופיעים בעשר מתוך . ות המפלגחוקימנסות להימנע באמצעות 

  .זוהי לא תכליתם הנפוצה ביותר של חוקי רגולציה מפלגתית, המדינות שנבחנו

 

התערבות במבנה המפלגה בקטגוריה זו נכללת  –  המתערבת באוטונומיה הפנים מפלגתיתחקיקה

ואף התערבות בהחלטות קונקרטיות של מפלגתיים -םהתערבות בצורת הסדרת החיים הפני, ובמנגנוניה

   .המפלגה
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קיום , דוגמת קיומו של תקנון מפלגתי, נושאים הקשורים לאופן ההתארגנות הפנימית של המפלגה

לא אחת מוצאים את דרכם לחוקי הרגולציה , מפלגתית וחלוקת סמכויות פנימית-מוקרטיה פניםד

המקרה הבולט ביותר של התערבות המדינה במבנה המפלגה . ומוכתבים למפלגות על ידי המדינה

כך לדוגמא חוקת גרמניה קובעת כי המפלגות חייבות לנהל . ובמנגנוניה קשור בחיוב בדמוקרטיה פנימית

ענייניהן הפנימיים באופן דמוקרטי ואילו חוקת ספרד אוסרת על המפלגות הפוליטיות במדינה לנהל את 

  . מגעים כלשהם עם ארגוני טרור

  

תוך פירוט , מפלגתיתהחברות בחלק מן המקרים עוסקים חוקי הרגולציה המפלגתית גם בנושא ה

 Mair and van) ביותר ממפלגה אחתזכויות החברים והאפשרות לחברות , הקריטריונים לחברות מפלגתית

Beizen, 2001).2 דיפלומטים וחברי הרשות , משטרה,  כי אנשי צבא קובעת לדוגמאחוקת איטליה

בפורטוגל קובעת החוקה כי אסורה חברות ביותר . השופטת אינם רשאים להיות חברים במפלגות פוליטיות

ניתן לומר כי במרבית המקרים לא אלה למרות כל . בדומה לישראל, ממפלגה פוליטית אחת בו זמנית

 . עוסקים חוקי הרגולציה המפלגתית בתחום זה ומותירים אותו במסגרת האוטונומיה המפלגתית

  

הסדרה   . במפלגהבחירות הפנימיותליך ההסדרת ההתערבות זו קשורה ב – חיצונית-התערבות פנימית

פלגות על ידי המדינה הינה נדירה למדי  על המכפיית שיטה כלשהיבחקיקה של שיטת בחירת המועמדים ו

תוך קבוצה גם ב. זילנד-גרמניה וניו, פינלנד, ב" ארה:מתוך המדינות שנבחנו  בלבדוקיימת בארבע מדינות

שמפרטות בחקיקה מדוקדקת את שיטת בחירת המועמדים כאשר ישנן מדינות , מצומצמת זו ישנה שונות

בגרמניה , לדוגמא.  למדי בהקשר זהינות דרישה כלליתמצי בעוד שאחרות, בה נדרשות המפלגות לנקוט

אם כי אין ירידה לפרטי , המפלגות לערוך בחירות פנימיות בהליך בחירות דמוקרטי וחשאימחויבות 

קובעת כי מפלגות רשומות נדרשות לקיים הליך בחירת מועמדים גם היא זילנדית -החקיקה הניו. השיטה

וליטיות לשתף את חבריהן בתהליך בחירת המועמדים הפנימי פלגות פמאפשרת למחקיקה ה. דמוקרטי

    .בחירתןפי ל,  באמצעות צירים נבחרים עקיף באופןבאופן ישיר או

  

בוחרות שלא להתערב בהליך בחירת , מרבית הדמוקרטיות שנבחנו במחקר זה ,כפי שניתן לראות

, ליהטת הבחירות המועדפת עהמועמדים הפנימי במפלגה ולהותיר למפלגה את האוטונומיה לבחירת שי

                                                 
 .להרחבה ראה נייר בנושא הצטרפות למפלגות 2
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 ההבחיר"ומהווה את , זאת למרות שמדובר בהליך בעל השלכות מרחיקות לכת למערכת הפוליטית ככלל

   . ) Rahat, 2007" (השלפני הבחיר

  

רמת ב מכסות ייצוג לנשים שלרגולציה מפלגתית חיצונית נוספת ניתן למצוא בדמות - התערבות פנימית

. להשגת שוויון בין המינים בייצוג פוליטי" המסלול המהיר"גות את מודל מכסות ייצוג מייצ. המדינה

, הגורסת כי יש לדאוג לייצוג נשים רב יותר בפוליטיקה, "חסרת סבלנות"חסידי מודל זה מייצגים תפיסה 

באופן המחייב את כלל המפלגות , החלת מכסות ייצוג לנשים ברמת המדינה. גם אם באופן מלאכותי

יש הטוענים כי ישנו קשר בין הצגת .  על ידי לא מעט מדינות בשני העשורים האחרוניםומץא, הפוליטיות

, מתוקף כך מדינות רבות. כמדינה מודרנית ומתקדמתמכסות ייצוג לנשים לבין עיצוב תדמית המדינה 

ם גלנשים שוויון מחילות מכסות ייצוג לנשים וחורטות על דגלן הענקת , זומעוניינות להציג תדמית ה

  . (Dahlerup, 2006) פרלמנטן בבייצוג

  

הצגת מכסות ייצוג לנשים באמצעות חוקי קיימת חובת   המדינות שהשתתפו במחקר35וך מתבתשע 

שאר . סלובניה וספרד, פורטוגל, הודו, יוון, קוסטה ריקה, 3איטליה, בלגיה, צרפת: הרגולציה המפלגתית

הן מיה המפלגתית ואפשרו למפלגות עצמן להחליט האם הותירו את ייצוג הנשים בתחום האוטונוהמדינות 

  .מעוניינות בהצגת מכסות ייצוג נשים וולונטריות ברמת המפלגה בלבד

  

פי כ .ההתערבות החיצונית הבולטת והשכיחה ביותר קיימת בתחום מימון מפלגות – התערבות חיצונית

 המפלגות או חוק למימון חוק,  בין אם באמצעות החוקה—מרבית המדינות נדרשות, שנזכר לעיל

קובעים בדרך חוקי מימון המפלגות .  להסדרת ענייניהן הכספיים של המפלגות הפועלות בתחומן—מפלגות

,  את אופן חלוקתה של סובסידיה זו בין המפלגות השונות,כלל את התנאים לקבלת סובסידיה ממשלתית

האופן בו צריכות המפלגות הפוליטיות את חוקי התרומות השונים ואת , בתנאי שזו אכן קיימת במדינה

עבור מרבית המפלגות כיום המימון הישיר . לנהל את ענייניהן הכספיים ולדווח אודותיהם למדינה

גובה המימון המפלגתי לו זוכות המפלגות וחלקו . חיוני ממש ולעתים, מהמדינה מהווה מקור הכנסה חשוב

   .(Hofnung, 2008) באופן משמעותי היחסי בהכנסות המפלגתיות משתנים ממדינה למדינה

  

                                                 
  .בבחירות לפרלמנט האירופי בלבד 3
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קיים דיון נורמטיבי בשאלה מתעדיין , למרות שמימון מפלגות הפך רווח למדי בקרב מדינות דמוקרטיות

אלו התומכים . לשם תמיכה במפלגות הפוליטיות,  כספי ציבורקרי, האם המדינה צריכה להשקיע כספים

מעשי שחיתות השפעה פסולה של ההון על השלטון ואף וע במימון מפלגות גורסים כי יש בידי מימון זה למנ

אחרים טוענים כי מימון מפלגות הינו . הון פרטי שמוזרם למפלגותהשפעת ה הנגרמים כתוצאה מ,שונים

ידה במספר החברים מחד וההתייקרות של העיסוק הכרח בלעדיו לא תוכלנה המפלגות להתמודד עם היר

קרב התומכים במימון מפלגות היא שמימון זה יוצר שוויון מעת בסיבה נוספת שמוש. בפוליטיקה מאידך

הירים מפני  נשמעים קולות המז,מנגד .(Van Beizen, 2008)ואחידות בין המפלגות ברמה הכלכלית 

 להיות נפרד פיתוח תלות של המפלגות בשלטון עצמו והחלשתן ככלי שאמור: תהסכנות שבמימון מפלגו

 תפקיד הייצוגיה בוחריהן והחלשת האינטרס של המפלגות לחזר אחריפחתת ה; מהשלטון ולפקח עליו

פגיעה באוטונומיה הוכמובן בשל ההטיות בחלוקת המימון  יצירת אי שוויון בין מפלגות שונות; שלהן

  ). 2004, מרזל (המפלגתית

  

 מבין 80%, כזכור. חוקי מימון ותרומות תופסים את הנפח הרב והמשמעותי ביותר מבין חוקי הרגולציה

בחין חשוב לה, יחד עם זאת. המדינות שנבחנו בנייר זה הסדירו את נושא מימון המפלגות בקרבן בחקיקה

רגולציה של מימון מפלגות אין פירושה , הווה אומר. בין מימון מפלגות לרגולציה של מימון מפלגות

, ות מימון ציבורי למפלגות שאינן מעניק,אם כי מעטות, ישנן מדינות. הקצאת כספי ציבור למפלגות בהכרח

יוסדרו הנושאים שבמקרים אלו . אך עדיין מנטרות את התנהלותן הכספית של המפלגות מכוח החוק

, הגבלות על מקור התרומות(רומות להן זוכה המפלגה  יעסקו בעיקר בכספי התמימוןהבאמצעות חוקי 

הגבלות על גובה , המפלגהחוברת הדיווח של התרומה מצד , חובת הדיווח של התרומה מצד התורם

גישתן של המפלגות לאמצעי בשל המפלגה והפיננסית חובת הדיווח הכספי והשקיפות ב, )התרומות

  . התקשורת

  

הטלת מגבלות כאלה ואחרות על המפלגות קרי , רגולציה באמצעות חקיקת בחירות – חקיקת בחירות

וקי הבחירות הם המכתיבים את כללי שכן ח,  כמעט בכל מדינה ומדינה קיימתבאמצעות חוקי הבחירות

המפלגות הפוליטיות נדרשות להתאים עצמן לכללי הבחירות שנקבעים . המשחק להתמודדות הפוליטית

מתוקף כך לשיטת הבחירות השפעה רבה ומרחיקת לכת על . בכל מדינה ולשחק על פי כללי משחק אלו

  . זה ולכן לא נתעמק בהאולם השפעה זו אינה מעניינו של נייר , המפלגות הפוליטיות
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החלת חוקי רגולציה מפלגתית והעמקת התערבותה של המדינה בחייהן ראינו כי ,  חלק זהסיכוםל

מרבית המדינות שנבחנו בנייר . הפנימיים של המפלגות הפוליטיות הפכה בעשורים האחרונים נפוצה למדי

 לעיתים - ליטיות הפועלות בתחומןדו סוג מסוים של מסגרת המסדירה את פעולתן של המפלגות הפוזה יס

חוק מימון , חוק בחירות, חוק מפלגות(באמצעות חקיקה אחרת ופעמים רבות באמצעות חוקת המדינה 

  ). מפלגות

  

. מימון המפלגותבבחינת תוכנם של חוקי הרגולציה המפלגתית עולה כי מרבית החקיקה עוסקת בנושא 

, מכסות ייצוג לנשים,  דוגמת פסילת מפלגות,ם אחריםיחד עם זאת חוקי הרגולציה עוסקים גם בתחומי

מבחינה נורמטיבית ניתן לומר כי . אופן בחירת מועמדי המפלגה ודרכי התארגנותה ופעולתה של המפלגה

המפלגה אינה . תפוצתם הרחבה של חוקי הרגולציה המפלגתית מעידים על שינוי מהותי בתפיסת המפלגה

אלא כארגון , ככל העולה על רוחו) כמעט(הרשאי לעשות , אי ואוטונומיעצמ, נתפסת עוד כארגון וולונטרי

דוגמת מימון מפלגות , ככאלה זוכות המפלגות לטובות מן המדינה. המסונף בצורה כזו או אחרת למדינה

אולם בד בבד הן נדרשות להתאים את עצמן לדרישותיה ולפתוח את דלתן , ונגישות לאמצעי התקשורת

שגרסה כי המפלגות בעשורים , נזכר לעיל מחזק את תיאוריית מפלגת הקרטלהתהליך ש. לפיקוחה

אלא מהוות חלק מזרועה הארוכה של המדינה , האחרונים כבר אינן מהוות גורם מקשר בין החברה למדינה

  . עצמה

  

, כבר עכשיו, המפלגות הישראליות נמצאותו, במדינת ישראל קיימת רגולציה מפלגתית ענפה ומדוקדקת

 השוואתית לנושא הרגולציה המפלגתית זויתנייר זה סיפק  4.יקוח הדוק למדי ורגולציה מחמירהתחת פ

לאור , יחד עם זאת. ואפשר לקבוע כי ישראל אינה חריגה בנוף המדינות המשתמשות ברגולציה מפלגתית

גום שתפ, הכשלים והבעיות הקיימים בתפקודן של המפלגות הישראליות יש לשאול האם רגולציה נוספת

  .או שמא יש לחפש פתרון אחר, לבעיות אלההמזור היא אכן , עוד יותר באוטונומיה של המפלגות בישראל

                                                 
 .   ראה נייר נלווה–הדבר נכון במיוחד עבור מפלגות המקיימות דמוקרטיה פנימית  4
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  קוד אתי לפעילות המפלגות

    A set of rules of behavior for political":  מגדיר קוד אתי למפלגות באופן הבאIDEA5ארגון 

parties and their supporters… to which the parties ideally will voluntarily agree" 

)IDEA, 1999: 7 .(המבדיל אותו מרגולציה , המאפיין הבולט ביותר של קוד אתי ,כפי שניתן לראות

ולא , הציות לקוד האתי תלוי ברצונה הטוב של המפלגה בלבד:  כלומר6.וולונטריהוא היותו , לסוגיה

מפלגות שמפרות את הקבוע בחוקה או " הענשת"ו כמ(ננקטים כמעט אמצעים שמטרתם לאכוף את הקוד 

האמצעים שכן יכולים להינקט במטרה ). או לחילופין תמרוץ מפלגות באמצעות רגולציה מתגמלת, בחוקים

פרסום הקוד האתי בתקשורת והפצתו בקרב הציבור . א: להגביר את הסיכויים שהקוד אכן יישמר הם

לרוב על ידי גוף שהוקם במטרה לפקח , ו מפלגות ומועמדיםפרסום הפרות של הקוד האתי שביצע. ב. הרחב

לרוב באמצעות ,  על מפרי הקוד החופשיהמפלגות עצמן מרצונןעל ידי סנקציות הטלת . ג. על יישום הקוד

 גישה שנמנעת מאכיפה של –הגישה שבה נוקט הקוד האתי . מפלגתיים שהוקמו למטרה זו- גופים פנים

" light touch regulatory styles that do not stress command ":כבספרות מתוארת  –ממש 

)Australian Government, 2009: 146; Goodwin-Gill, 1998: 3 .(  

  

כלומר , מפלגתית- הרמה הבין: יש להבחין בין שתי רמות או זירות שבהן יכולים קודים אתיים לעסוק

-  והרמה הפנים;וגורמים חיצוניים אחריםהיחסים בין המפלגות השונות ובינן לבין רשויות השלטון 

ייצוג , אופן בחירת המועמדים והמנהיגים, שנוגעת לסוגיות כגון הסדרת החברות במפלגה, מפלגתית

רובם הגדול של הקודים האתיים הקיימים כיום , כפי שנראה. קבוצות מיעוט בתוך המפלגה וכדומה

  .מפלגתית-עוסקים ברמה הבין

  

כפי ). IDEA, 1999: 14-21(עקרונות יסוד לקודים אתיים וולונטריים למפלגות  הציג מספר IDEAארגון 

  :מפלגתית- ולא לרמה הפנים, מפלגתית-קודים אלו נוגעים לרמה הבין, שניתן לראות

                                                 
5 International Institute for Democracy and Electoral Assistance) IDEA ( הואNGO ודיהשו, בשטוקהולם הממוקם :

www.idea.int   

קודים . למשל קודים אתיים שהם חלק מחוק הבחירות ולכן מחייבים את המפלגות, יש גם קודים אתיים שאינם וולונטריים 6

  .ולכן לא יידונו בפרק זה, אתיים כאלה הם חלק מרגולציה באמצעות חקיקה
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על פעילים ועל , על חברים, על פקידים, על מנהיגים, ובכלל זה על מועמדים, הקוד חל על מפלגות 

ויגבשו מנגנונים פנימיים , מים הללו יעשו כמיטב יכולתם לשמור על הקודכל הגור. נציגים של המפלגות

 .מתאימים לשם כך

 .ואת חוקי הבחירות בפרט, המפלגות יכבדו את חוקי המדינה בכלל 

 . הטרדה או שוחד, המפלגות יקפידו על כך שהבוחר יצביע בהתאם למצפונו וללא כל ניסיון כפייה 

 .תהמפלגות יכבדו את תוצאות הבחירו 

ויכבדו את חופש העיתונות ואת , המפלגות יכבדו את מסע הבחירות של מפלגות אחרות ולא יפריעו לו 

 .חופש הביטוי באופן כללי

 .בקלפי ומחוצה לה, המפלגות ישתפו פעולה עם נציגי ועדת הבחירות 

 .ויימנעו מזיופים לסוגיהם, המפלגות ישמרו על טוהר הבחירות 

יימנע מהכפשת המפלגות האחרות , רום לשמירה על שקט וביטחוןמסע הבחירות של המפלגות ית 

 .ויימנע מאיום באלימות

 .לא תשחית אותם ולא תעתיק אותם, המפלגה תכבד סמלים של מפלגה אחרת 

בכוחה הכספי ובהשפעתה על פקידי ציבור ועל גורמים רשמיים , במסע הבחירות, המפלגה לא תיעזר 

 .של המדינה

שתכלול נציגים רשמיים ואת נציגי , לשם כך תוקם ועדה.  רצוף ביניהןהמפלגות ישמרו על קשר 

  . הוועדה תדאג לשמירה על הקוד האתי, בין היתר. המפלגות השונות

  

  7:קיימים שני סוגים מרכזיים של קודים אתיים וולונטריים למפלגות

חירות יכולה ועדת הב. לרוב ועדת הבחירות המרכזית, קוד שנכתב על ידי גוף חיצוני למפלגות .1

ויפרסם באופן פומבי מקרים , ליצור מנגנון שיפקח על מידת שמירתן של המפלגות על הקוד האתי

  . של הפרה של הקוד

 שפועלים לקידום NGOsלרוב בסיוע , קוד שנכתב על ידי המפלגות עצמן לאחר דיונים ביניהן .2

אך , יתחייבו לשמור עליויחתמו על הקוד ו, או לפחות חלקן, המטרה היא שהמפלגות. הדמוקרטיה

, במקרה זה יכולות המפלגות להחליט על יצירת גוף משותף. כמובן שלא ניתן לחייבן לעשות כן

 ).IDEA, 1999: 6(שיפרסם באופן פומבי מקרים של הפרה של הקוד 

                                                 
ולא , מפלגתית- קוד אתי כזה הוא חלק מהסדרה פנים. יכולה גם כל מפלגה לחבר קוד אתי לעצמה, בנוסף לשני הסוגים האלה 7

 .ולכן לא יידון בפרק זה, מהסדרה ברמת המדינה
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שקוד אתי ייכתב , לדוגמה, ייתכן: ומדינות שונות משלבות ביניהם, ההפרדה בין הסוגים אינה מוחלטת

, ולאחר מכן המפלגות השונות יחתמו עליו אם הן מעוניינות בכך, חילה על ידי ועדת הבחירות המרכזיתת

  .או שהוא ייכתב על ידי ועדת הבחירות המרכזית רק לאחר התייעצות משמעותית עם המפלגות עצמן

  תפוצה ודוגמאות

בעלות תרבות פוליטית מערביות ו- קודים אתיים וולונטריים למפלגות נפוצים במיוחד במדינות לא

 ובמקרים רבים עצם –עקרונות דמוקרטיים בסיסיים , במדינות אלו. דמוקרטית לא מפותחת

שפורטו " עקרונות יסוד"ולכן הקודים האתיים עוסקים באותם ,  עדיין אינם מושרשים–הדמוקרטיה 

ו מודגשת סוגית בהוד, למשל(תוך התמקדות בסוגיות הספציפיות הרלוונטיות לכל מדינה , קודם לכן

וסוגיות , מפלגתית- ולא ברמה הפנים, מפלגתית- הם עוסקים ברמה הבין, במילים אחרות). הקאסטות

אינן נידונות , כמו חברות במפלגות ושיטת בחירת המועמדים בתוך המפלגות, פרטניות או טכניות יותר

אם הקוד (הקוד האתי  במסגרת הקודים האתיים מובהר שמצופה שהמפלגות ישמרו על עקרונות 8.בהן

  ).אם הן חותמות על הקוד(או שהן בעצמן מתחייבות לשמור עליהם , )מפורסם על ידי ועדת הבחירות

  

תוך , קוד אתי שעוסק בעקרונות היסוד שפורטו לעיל, באופן קבוע, בהודו מפרסמת ועדת הבחירות

במדינות , בנוסף). Election Commission of India, 2009(לנסיבות הקיימות במדינה , כאמור, התאמתם

שבסופו של דבר מובילים לחתימה ,  דיונים בין המפלגות השונותNGOsמערביות רבות מארגנים -לא

 מפלגות על 38 חתמו 2007- לקראת הבחירות בניגריה ב, לדוגמה. על קוד אתי, או לפחות של רובן, שלהן

; )International Republican Institute) IRI) (IRI, 2007-הלאחר משא ומתן ביניהן בתיווכו של , קוד אתי

 -  הלאחר משא ומתן ביניהן בתיווכו של,  מפלגות על קוד אתי37 חתמו 2008-לקראת הבחירות בגינאה ב

National Democratic Institute) NDI (הובשיתוף פעולה עם - USAID) Munzi, 2008( ; ובמקדוניה

בכל מערכת בחירות מאז , שהוביל לחתימה על קוד אתי, לגות במשא ומתן בין מפNDI - התיווך ארגון

2002) NDI, 2009 .( במדינות אחרות הקוד נכתב על ידי ועדת הבחירות לאחר התייעצות עם המפלגות

                                                 
קוד שקורא לשוויון בין כל , לדוגמה. מפלגתית-אם כי במקרים מסוימים אפשר להסיק מהקודים האלה גם על הרמה התוך 8

 . תומך בשילוב מועמדים מקבוצות מיעוט במפלגות השונותבהכרח, הקבוצות באוכלוסייה
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או נכתב על ידי ועדת הבחירות המרכזית ולאחר מכן נחתם על ידי המפלגות , )סיישל ונמיביה(הפוליטיות 

   EISA, 2007.(9 ()טנזניה(שמעוניינות בכך 

  

משום שהתרבות הפוליטית הדמוקרטית ,  מבוססותבדמוקרטיותקודים אתיים למפלגות נדירים יותר 

דוגמה יוצאת . למיותרים, מפלגתיות-במיוחד בכל הנוגע לסוגיות בין, המפותחת במדינות אלו הופכת אותם

 טענות על הפרת חוק הבחירות בעקבות: בקנדה) Manitoba(דופן בהקשר זה היא פרובינציית מניטובה 

שהמפלגות השונות , בשיתוף המפלגות הפוליטיות,  החליטה ועדת הבחירות1995במערכת הבחירות של 

 that would foster confidence in the integrity and… "ישתפו פעולה ויכתבו ביחד קוד אתי וולונטרי 

fairness of the electoral process") Elections Manitoba .(גם קוד אתי זה עוסק בעיקר , עם זאת

, יותר מקודים אחרים, אם כי הוא מתמקד(מפלגתית -כלומר ברמה הבין, בעקרונות היסוד שפורטו לעיל

וממליץ שכל מפלגה , מפלגתית-הקוד עוסק באופן מוגבל ביותר ברמה הפנים). בשקיפות במימון המפלגות

מפלגתית -ברמה הפנים(פרת הקוד האתי ויוכל להטיל סנקציות שיטפל בתלונות לגבי ה, תקים גוף פנימי

  . על מפרי הקוד) בלבד

  

הרעיון הועלה . דוגמה לדמוקרטיה מבוססת ששוקלת בתקופה זו לאמץ קוד אתי וולונטרי היא אוסטרליה

שבו נידונים אספקטים שונים של הדמוקרטיה , במסגרת מסמך רחב היקף שפרסמה ממשלת אוסטרליה

המסמך דן בדילמה שבין הצורך לשנות היבטים מסוימים של הדמוקרטיה . ה ודרכים לחיזוקהבאוסטרלי

קוד אתי וולונטרי מוצג כאחד הפתרונות האפשריים . באוסטרליה ובין שאיפה להימנע מעודף רגולציה

יה באמצעותו ניתן לעודד מפלגות לבצע שינויים ורפורמות מבלי להזדקק לרגולצ. א: משום ש, לדילמה זו

משום שהן סותרות הוראות , הקוד האתי יכול לכלול גם הצעות שאינן יכולות להיקבע בחוק. ב. של ממש

קמפיין "מפלגתית היא הטלת הגבלות על ניהול -דוגמה מובהקת להסדרה כזו בזירה הבין. חוקתיות

עיקרון משום שהן סותרות את ה, ספק אם הגבלות כאלה יוכלו להיכלל בחוק. מצד המפלגות" שלילי

ייתכן שחוקים , בדומה. אך הן בהחלט יכולות להיכלל בקוד אתי וולונטרי, החוקתי של חופש הביטוי

המחייבים דמוקרטיה פנימית במפלגות יעמדו בפני ביקורת על כך שהם סותרים את העיקרון החוקתי של 

  . יאך המלצות ברוח זו יכולות בהחלט להיות חלק מקוד אתי וולונטר, חופש ההתאגדות

  

                                                 
קמבודיה וגאנה , פנמה, טנזניה, בוסניה, בנגלדש, פקיסטן, מדינות נוספות שבהן היה קוד אתי וולונטרי למפלגות הן ליבריה 9

)Goodwin-Gill, 1998: 77-134.(  
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אך מדגיש שהקוד , אינו מגדיר מהו סוג הקוד האתי הרצוי ואילו סעיפים ייכללו בוהאוסטרלי המסמך 

ומציין סוגיות שונות שהקוד צפוי לעסוק , האתי ובמיוחד הפרותיו צריכים להתפרסם בגלוי בתקשורת

, חוקי הפרסוםפיקוח על הקמפיינים של המפלגות ועל : מפלגתית-  סוגיות ששייכות לרמה הבין–בהם 

שמחלקים נציגי המפלגות לבוחרים , "how-to-vote"ופיקוח על כרטיסי ; במיוחד בכל הנוגע לאינטרנט

  ).Australian Government, 2009(מחוץ לקלפי ושעלולים לפגוע בטוהר הבחירות 

  

היחיד המסמך . כל הקודים האתיים שהוזכרו לא עסקו כלל בהסדרת חייה הפנימיים של המפלגה, עד כה

מוסד מייעץ של , Venice Commissionמפלגתית הוא קוד אתי שאומץ על ידי -המאזכר את הזירה הפנים

משום , הקוד דומה במידת מה לקוד אתי וולונטרי שמופץ על ידי ועדות בחירות מרכזית. מועצת אירופה

. לי לכפות עליהן דבראך מב, שמטרתו היא להציג בפני המפלגות במדינות השונות את האידיאלים הרצויים

המאפיין החשוב ביותר והייחודי של הקוד אך , הקוד עוסק בעקרונות היסוד של קוד אתי שפורטו לעיל

ת בחירו  חברות במפלגות–מפלגתית - רה הפניםבהסדרת הזי, גם אם בצורה מוגבלת, עיסוקו, כאמור, הוא

  : מועמדים ומנהיגים

אם הוא לא ,  מפלגה יכולה לשלול חברות מאדםאבל, החברות במפלגות היא בעיקרון חופשית 

, למשל בין תומכים, ניתן להבחין בין רמות שונות של חברות במפלגה, כמו כן. תומך בעמדות המפלגה

 . פעילים וכדומה, חברים

בבחירת מועמדי המפלגה , ישירה או עקיפה, חברי המפלגה צריכים להיות מעורבים בדרך כלשהי 

 . לפרלמנט ומנהיגיה

  וד תומך בשריון מקומות לנשים ולמיעוטים ברשימת המפלגה לפרלמנטהק 

)Venice Commission, 2009 .(  

   בעד ונגד–קוד אתי 

לתהליך  תרומה חיוביתלאימוצו של קוד אתי וולונטרי למפלגות עשויה להיות , לפי טענות שונות

 ,IDEA, 1999: 9; ACE(ם היתרונות המרכזיים שלו על פני סוגי הסדרה אחרים ה. הדמוקרטי במדינה

2010:(  

. מפלגות עשויות לחוש מחויבות רבה יותר כלפי מערכת כללי התנהגות שאליהן הצטרפו מרצונן הטוב 

משום שהן צפויות להירתע , יתרון זה רלוונטי במיוחד למפלגות שחשות ניכור כלפי המדינה וחוקיה

 . פחות מקוד וולונטרי
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משום שהם לא , ת והיבטים שונים שלא יכולים להיכלל בחוק רשמילכלול הצעו, כאמור, קוד אתי יכול 

 .כמו למשל חופש הביטוי וההתאגדות, עולים בקנה אחד עם עקרונות חוקתיים

 .רבה" משפטיציה"לוקוד אתי מאפשר לעודד מפלגות לבצע שינויים מבלי להזדקק לרגולציה  

ובכך לתרום למיתון , שיח ביניהן-קוד אתי שנידון בין המפלגות עשוי לעודד שיתוף פעולה ודו 

 .קונפליקטים

וכך לקדם את השיח , קוד אתי עשוי למנף דיון ציבורי רחב בנוגע לעקרונות שראוי שמפלגות תאמצנה 

 .הציבורי הדמוקרטי

  

  ):ACE, 2010(מוטחות בו גם ביקורות , לצד היתרונות של קודים אתיים

. א: שלשניהם תרומה מוגבלת ביותר, וגי סעיפיםעקרונות היסוד של הקודים האתיים כוללים שני ס 

במדינות בעלות תרבות ". תרומה לשקט"ו" כיבוד התוצאות"כגון , הצהרות כלליות וחסרות ערך ממשי

דרישות שניתן לכלול . ב. ואין צורך לציינם, פוליטית דמוקרטית מפותחות עקרונות אלו מובנים מאליו

דרישות אלו צריכות להיאכף על ידי הגורמים . ופיםכגון הימנעות מזי, בחוק הבחירות עצמו

כנגד ביקורת זו ניתן לטעון שקודים אתיים . ואין טעם לכלול אותן בקוד אתי וולונטרי, המוסמכים

או שלא (יכולים לעסוק גם בנושאים ספציפיים ולספק המלצות אופרטיביות שאינן יכולות להיכלל 

מפלגתית היא המלצה שהמפלגות ייסדו פורום - ברמה הביןדוגמה לכך . בחוקים עצמם) רצוי שייכללו

מפלגתית הם סעיפים שעוסקים בבחירת - דוגמאות לכך ברמה הפנים;משותף לדיונים ביניהן

 Veniceבמידת מה בדומה לקוד האתי של (המועמדים והמנהיגים במפלגות ובחברות במפלגות 

Commission .( 

מפלגות שפועלות במדינות שאין בהן תרבות : עתן מועטההקודים נחוצים דווקא במדינות שבהן השפ 

לא צפויות , ובמיוחד במדינות שסועות ובעלות רמת אלימות גבוהה, פוליטית דמוקרטית מפותחת

במדינות בעלות תרבות פוליטית דמוקרטית מפותחת הקודים ,  לעומת זאת10.לכבד קודים אתיים

גם למדינות  קודים אתיים יכולים לתרום. א: ן לטעוןכנגד ביקורת זו נית. האתיים פשוט אינם נחוצים

בעיקר משום שהם מעודדים שיתוף פעולה בין , שאין בהן תרבות פוליטית דמוקרטית מפותחת

דמוקרטיות מבוססות אמנם זקוקות פחות לקודים אתיים . ב. המפלגות ושיח ציבורי דמוקרטי

כמו גם תרבות פוליטית , חוקיםמשום שרגולציה באמצעות , מפלגתית-שעוסקים ברמה הבין

 ואולם דמוקרטיות כאלה יכולות להיעזר בקודים אתיים ;מייתרים זאת, דמוקרטית מפותחת

                                                 
  .Van Gyampo, 2008ראה , לטענה דומה לגבי הקוד האתי בגאנה 10
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- שאינה מוסדרת לרוב בחקיקה ושקיימים לגביה מחלוקות לא, מפלגתית-שעוסקים ברמה התוך

 ).  למשל לגבי סוגיית הפריימריז ולגבי הטלת מגבלות על חברות במפלגות(מעטות 

  

קודים אתיים וולונטריים נתפסים על ידי חוקרים ועל ידי גופים שונים כאמצעי להסדיר את , לסיכום

נכון להיום . פעילותן של מפלגות ולקדם תרבות פוליטית דמוקרטית ללא הזדקקות לרגולציה נוספת

ונה נתשל קודים אלה מידת השפעתם ו –מבוססות - הקודים נפוצים בעיקר בדמוקרטיות חדשות ולא

עקרונות שספק אם יש , מפלגתית- שנוגעים לפעילות הבין" עקרונות יסוד" והם כוללים בעיקר –במחלוקת 

קודים אלו לא עוסקים בהסדרת הזירה . צורך לציינן באופן במיוחד בקוד אתי בדמוקרטיות מבוססות

  .ים ומנהיגיםבחברות במפלגה ובבחירת מועמד, למשל בפעילותם של מוסדות המפלגה, מפלגתית-הפנים

  

לנוכח , בשנים האחרונות התמיכה באימוץ קודים אתיים וולונטריים גוברת גם בדמוקרטיות המבוססות

הדוגמאות שהובאו לעיל מקנדה ומאוסטרליה עדיין . יתר-הבנת מגבלותיה וחסרונותיה של רגולציית

 כבר עוסק גם Venice commissionאולם הקוד האתי של , מפלגתית-מתמקדות בעיקר ברמה הבין

לנוכח הרגולציה הרבה שכבר . מפלגתיות כמו חברות במפלגה ובחירת מועמדים ומנהיגים-בסוגיות פנים

שידונו ובתיאום עם המלצות אחרות להסדרת פעילותן של המפלגות , קיימת בישראל בתחום המפלגות

שייכתב על ידי ועדת קוד , ייתכן שראוי לשקול לאמץ קוד אתי וולונטרי למפלגות גם בישראלבהמשך 

 ואף – Venice Commissionבדומה לקוד של . בעצמן) או חלקן(הבחירות המרכזית או על ידי המפלגות 

כלומר בסוגיות כמו בחירת מועמדים , מפלגתית- צריך הקוד בישראל לעסוק ברמה הפנים–יותר ממנו 

  .ומנהיגים וחברות במפלגות



  בישראלהפורום לתיקון שיטת השלטון

100 

  מנגנוני תגמול למפלגות דמוקרטיות

נון משלים או חלופי לרגולציה מפלגתית או לאימוץ קוד אתי וולונטרי הינו שימוש במנגנוני חקיקה מנג

ומעניקה למפלגות מסוימות הטבות כאלה , המוסדרת באופן חוקי, מדובר בהתערבות ממשלתית. מתגמלת

 בנייר השימוש בחקיקה מתגמלת המוצע. ואחרות בזכות עמידה בתנאים מוסכמים מראש שעוגנו בחקיקה

חוק המפלגות בישראל כיום לא רק שאינו .  דמוקרטיה פנימיתהמקיימותזה הינו לשם תגמול מפלגות 

עקב ריבוי ,  הן באופן ישיר:אלא אף מזיק להן, מפלגתית-  דמוקרטיה פנים המקיימותמתגמל מפלגות

טחת בהן עקב הביקורת התקשורתית המו, הן באופן עקיף, הרגולציה וההסדרות שהוא מטיל עליהן

מפלגתית היא בעיקרה דבר - הוא אינו מתיישב עם התפיסה שלפיה דמוקרטיה פנים, כלומר. בעקבותיו

  .או לכל הפחות לא לפגוע בהן, ולכן על המדינה לעודד מפלגות המקיימות אותה, רצוי

  

יה ונשאלת השאלה כיצד ניתן לשנותו באופן שמפלגות המקיימות דמוקרט, מצב זה מהווה מעין פרדוכס

שתי דרכים אפשריות שבהן יכולה המדינה לעודד מפלגות . פנימית לא תפגענה ביחס למפלגות אחרות

ושימוש ) דמוקרטיות- למשל איסור על קיומן של מפלגות לא(דמוקרטיות הן רגולציה באמצעות חקיקה 

 אפילו או, דמוקרטיות-פסילת מפלגות לא. א:  ואולם שתי הדרכים סובלות מבעיות שונות;בקוד אתי

, צעדים כאלה בעייתיים במיוחד בישראל. היא בעייתית מבחינה מעשית ומבחינה נורמטיבית, פגיעה בהן

בישראל יש שיעור גבוה של מפלגות שאינן מקיימות כיום דמוקרטיה , ראשית: משתי סיבות עיקריות

 ;כמו חברי מפלגה, הנחוצים לקיום דמוקרטיה פנימיתמרכיבים וביניהן מפלגות שאין להן כלל , פנימית

היעדרה של דמוקרטיה פנימית בחלק מהמפלגות בישראל קשור לתפיסות אידיאולוגיות של מגזרים , שנית

איסור . כגון התפיסה שלפיה ההכרעה בעניינים מפלגתיים היא בסמכותם הבלעדית של אנשי דת, חברתיים

, באותם מגזרים חברתיים, לפיכך, עמצד המחוקק על קיום מפלגות שאינן מקיימות דמוקרטיה פנימית יפג

השפעתו האפקטיבית של קוד . ב. תרבותית כמו ישראל-ואין אנו סבורים שיש לנקוט צעד כזה במדינה רב

-ולא בזירה הפנים, מפלגתית- ראינו כי מרבית הקודים האתיים עוסקים בזירה הבין. אתי מוטלת בספק

  .יתשהיא זו שמתייחסת לדמוקרטיה פנים מפלגת, מפלגתית

  

הימנעות מפגיעה במפלגות שלא , אם כך,  הםרגולציה מתגמלת העקרונות הבסיסיים שעליהם מבוססת 

מנגנון אפשרי אחד . הענקת תגמול למפלגות המקיימות דמוקרטיה פנימית ומקיימות דמוקרטיה פנימית

 אורח חיים המקיימותלמפלגות , במסגרת מימון המפלגות, המדינה תעניק תקציבים נוספים: הוא כספי

המדינה תממן את הליכי הבחירות המקדימות של , לפי מנגנון התגמול הכספי הפשוט ביותר. דמוקרטי
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מנגנון זה אינו כופה בחירות מקדימות ואינו פוגע במפלגות שלא . מפלגות שייבחרו לקיים בחירות כאלה

המדינה . א: משום ש,  מהלפחות במידת, אך הוא מעודד את קיומן של בחירות מקדימות, מקיימות אותן

המפלגות לא צריכות להוציא . ב. מצהירה שמבחינה נורמטיבית היא תומכת בדמוקרטיה פנים מפלגתית

יש לציין שלצד . ולכן יש סיכוי גבוה יותר שהן יקיימו בחירות כאלה, מכספיהן על הבחירות המקדימות

להעניק למועמדים המתמודדים , ללמש,  אפשר; אחריםמתגמליםתגמול כספי ניתן להציע מנגנונים 

  .ללא תשלום) וברדיו(בבחירות מקדימות זמן שידור בטלוויזיה 

  

 ,IDEA(בדיקת מפלגות הפועלות בדמוקרטיות אחרות מראה ששימוש במנגנונים כאלה נדיר ביותר 

-שב, Nomination Actאז חוקק  (1920- מ, הדוגמה המובהקת ביותר לשימוש כזה הייתה בנורבגיה). 2009

, במסגרת החוק הישן). אז שונה החוק (2002ועד )  ללא שינויים מהותייםElection Act שולב לתוך 1985

: אם ההליכים עמדו בקריטריונים מסוימים, מימנה המדינה את הליכי הבחירות המקדימות של המפלגות

ידות המפלגתיות מועמדי המפלגה לפרלמנט במחוז מסוים צריכים היו להיבחר על ידי נציגים מכל היח

את . ללא כל התערבות מצד מנהיגי המפלגה ומוסדותיה האחרים, באותו מחוז) כמו סניפים מפלגתיים(

שהיו צריכים לשם כך לשלם מיסי חבר , )מאותן יחידות(נציגי היחידות המפלגתיות בחרו חברי המפלגה 

גיה את ההליכים האלה וזכו ברוב המקרים אכן מימשו המפלגות בנורב. ולהיות בגיל הבחירה לפרלמנט

העדיפו המפלגות בדרך כלל , Akershus-אוסלו ו, אבל בשני המחוזות הגדולים ביותר, למימון מהמדינה

-Ashiagbor, 2008: 6(לוותר על המימון ולהציב מועמדים בכירים מטעם המפלגה ללא בחירות מקדימות 

7; Heidar & Saglie, 2001: 16 .(רבגי הציב דרישות מפורטות לגבי אופי הבחירות יש לציין שהמנגנון הנו

  .אך ניתן להציב דרישות מפורטות פחות, המקדימות בפני המפלגות שרצו לזכות בתגמול הכספי

  

כל מועמד שמשתתף בבחירות ): 1976-מ(קיים בארצות הברית , אם כי שונה באופן מהותי, מנגנון נוסף

אם הוא עומד בתנאים , מהממשלה הפדראליתהמקדימות לקראת הבחירות לנשיאות זכאי לקבל 

 בכך יכול המועמד להכפיל את הסכום שגייס ;סכום כסף זהה לסכום שהצליח לגייס בעצמו, מסוימים

 דולר בכל 5,000גיוס לפחות : בין התנאים שנדרשים מהמועמדים). matchingמגנון זה מכונה (בעצמו 

 המועמד לנשיאות ; דולר לכל תורם250- לא יותר מ"משווה" הממשלה ; מדינות20- לכל הפחות ב, מדינה

גם מועמדים ). The Federal Election Commission, 2008: chap. 96 (11מוגבל בהוצאותיו הכספיות

                                                 
 . דולר מכספם הפרטי לצרכי מערכת הבחירות50,000-להוציא יותר מ) ולמשפחתו הקרובה(אסור לו , ללמש 11
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. ואז הם לא מוגבלים בהוצאותיהם, שעומדים בתנאים האלה יכולים לבחור שלא לקבל מימון מהממשלה

אך באופן עקיף הוא גם מתגמל את המפלגות שעורכות , ועמדיםמנגנון זה אמנם מתגמל באופן ישיר את המ

כמו רוס פרו וראלף ,  בניגוד למועמדים עצמאיים או ממפלגות שאינן עורכות מקדימות–בחירות מקדימות 

.  משום שהמועמד שמייצג את המפלגה בבחירות לנשיאות מקבל מהממשלה כסף שמשמש לפרסומו–ניידר 

, משום שמטרתו אינה לעודד דמוקרטיה פנים מפלגתית, הנורבגי באופן מהותימנגנון זה שונה מהמנגנון 

יש גם לציין ששתי המפלגות הגדולות בארצות . אלא להגביר את הפיקוח על מימון הבחירות ואת שקיפותו

כך , עורכות באופן קבוע בחירות מקדימות למועמדיהן לנשיאות, הרפובליקאית והדמוקרטית, הברית

שלא עורכים בחירות , ר המנגנון פוגע בעיקר במפלגות קטנות ובמועמדים עצמאייםשבסופו של דב

  .מקדימות
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  סיכום

עסקנו בנושא הרגולציה המפלגתית הן מבחינה , ראשית: נייר זה עסק בשלושה נושאים מרכזיים

 דמוקרטיות 35-תמונת מצב של רגולציה מפלגתית בהצגת נורמטיבית והן מבחינה השוואתית תוך 

, תמונת המצב הוכיחה כי חוקי רגולציה מפלגתית הולכים ונפוצים בדמוקרטיות מערביות. רביותמע

הבחינה ההשוואתית אף הראתה כי במדינת . כשהנפוצים מבין חוקי הרגולציה הם חוקי מימון המפלגות

ייחוד  ב-של המפלגות הפוליטיות) נרחבת יתר על המידהויש שיאמרו אף (ישראל קיימת רגולציה נרחבת 

 למרות רגולציה נרחבת זו 12.רגולציה של מפלגות המשתמשות בשיטות דמוקרטיות לבחירת מועמדיהן

עקב כך נבחנו בנייר זה שני מנגנונים נוספים אשר בכוחם . המפלגות בישראל אינן חפות מכשלים ובעיות

י וולונטרי ואימוץ הלא הם אימוץ קוד את, להוות מנגנונים משלימים או תחליפיים לרגולציה המפלגתית

  . חקיקה מתגמלת למפלגות דמוקרטיות

- בחינת הקודים האתיים הקיימים בעולם הראתה כי מרבית הקודים האתיים עוסקים בנושאים בין

מפלגתיים דוגמת אופן בחירת -מפלגתיים דוגמת תחרות מפלגתית וניהול קמפיינים ולא בנושאים פנים

 כי דמוקרטיות מערביות מבוססות בדרך כלל אינן נוטות לאמץ בנוסף נוכחנו. המועמדים וחברי המפלגה

יחד עם זאת לאור התרבות . קודים אתיים והדבר שכיח בעיקר בקרב מדינות בהן מסורת לא דמוקרטית

הפוליטית הרווחת במדינת ישראל ועקב גילויי השחיתות והפגמים המתגלעים באופן תכוף בתהליכי 

שקול המליץ לכי קבלת חברים למפלגות הפוליטיות אנו רואים לנכון לההתמודדות הפנים מפלגתית ובהלי

  . שייכתב על ידי ועדת הבחירות המרכזית, אימוץ קוד אתי למפלגות הפוליטיות

יתכן ויש בידי , בחינת מנגנוני תגמול למפלגות דמוקרטיות הראתה כי למרות שהדבר אינו שכיח בעולם

חוק המפלגות הישראלי בנוסחו כיום .  הקיים כיום בישראלתהעיוומנגנונים אלו לתקן במידת מה את 

מסיבות שנזכרו , מועמדיהןמנהיגן ומפלגות המשתמשות בשיטות דמוקרטיות לבחירת דווקא מפלה לרעה 

בחינה של מנגנוני חקיקה מתגמלת למפלגות דמוקרטיות הראתה כי ייתכן ויש בידי מנגנונים אלו . לעיל

  . ולשלוח מסר נורמטיבי בזכות דמוקרטיה פנים מפלגתיתלתקן במידת מה את המעוות 

נראה כי אין צורך ברגולציה נוספת של מפלגות ישראל אלא דווקא במנגנונים אחרים דוגמת קוד אתי או 

מנגנוני חקיקה מתגמלת למפלגות דמוקרטיות על מנת לשפר את מצבן ותדמיתן הציבורית של המפלגות 

  . בישראל

  

                                                 
 . דמוקרטיה פנים מפלגתית ומנגנוני תגמול למפלגות דמוקרטיות, להרחבה ראה נייר בנושא חוק המפלגות 12
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  תיאוריה ויישום בחוק המפלגות בישראל: מפלגתית-דמוקרטיה פנים

  מלכה-'רעות איצקוביץ, עופר קניגר "ד, אסף שפירא

  

 מחקרב  צוין1992-מן קצר לאחר שנחקק החוק בז.  שנים לחקיקתו של חוק המפלגות18 ימלאו 2010 במרץ

ל לקבוצה המצומצמת של עם חקיקתו הצטרפה מדינת ישרא" כי שנערך במכון הישראלי לדמוקרטיה

אכן קביעה זו ). 31: 1993, בר" (מדינות דמוקרטיות שחוקקו חוק מיוחד להסדרת פעילותן של המפלגות

התרחקותן של . "קבוצה מצומצמת של מדינות"אך כיום כבר לא ניתן לדבר על , מדוייקת לשעתההייתה 

נות רבות להסדיר את פעילותן של  מדיהניעההמפלגות הפוליטיות מהחברה וחדירתן אל תחום המדינה 

 תנבדקו המדינות הדמוקרטיות ה35צית מבין מחיותר מ, כיום. המפלגות באמצעות חקיקת חוק ייחודי

סעיפים חוקתיים או באמצעות , מחקר זה מסדירות את פעילות המפלגות באמצעות חוקמסגרת ב

  ). רגולציהבעניין ראה נייר  (שניהםבאמצעות 

  

.  המפלגותומגוונים של פעילות היבטים שונים שמסדיר  ,אלי הוא חוק פרטני למדי הישר המפלגותחוק

מעידים על המקום המרכזי ) 2008-  ל1993ו בין  תיקונים התקבל15- לא פחות מ(תיקוניו הרבים של החוק 

על בחינת תכנם של תיקונים אלה מעידה על הבעייתיות ו. שתופסות המפלגות במבנה הפוליטי הישראלי

ים של פעילות המפלגות ועל ניסיונותיהם של המחוקקים לתת להם מענה באמצעות חקיקה הכשל

  .  והסדרה נוספת

  

חשובה  סוגיה זו. לגתיתמפ- היא סוגיית הדמוקרטיה הפנים בנוגע למפלגות שניתן להסדיראחת הסוגיות

ייה של המערכת על אופגם אלא ,  משפיעה לא רק על התנהלותן הפנימית של המפלגותשכן היא, ביותר

- הדמוקרטיה הפניםלבחון את הסדרתשל נייר זה היא העיקרית רתו מט,  לפיכך.הפוליטית כולה

     . יישומה בחוק המפלגות בישראלאתו  מבחינה תיאורטיתמפלגתית

  

-  ובוחן גישות שונות לדמוקרטיה פנים,חלקו הראשון של נייר זה דן בזיקה בין דמוקרטיה ומפלגות

ת הנושאים המוסדרים בחוק המפלגות  א סוקר, השני מתמקד בחוק המפלגות הישראליהחלק. מפלגתית

ופוטר מכך מפלגות  באיזו מידה הוא מטיל חובות והסדרות על מפלגות המתנהלות באורח דמוקרטי ובוחן

 בהטילו דרישות ,הממצא הבולט העולה מן הסקירה הוא כי החוק נושא אופי דיפרנציאלי .אחרות

 בדרך כלל האפליה הזו אינה ,אמנם. קא על מפלגות המתנהלות לפי אמות מידה דמוקרטיותמכבידות דוו

ולעיתים  ,מוקרטיות חשופות לביקורת מעמיקהלפיו המפלגות הדשבפועל נוצר מצב אבסורדי  אך ,ישירה
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המפלגות שאינן ,  במקביל.ת הקשורות בעבירות על סעיפי החוקין נפגע בעקבות פרשיויקרובות דימו

, והלות בצורה דמוקרטית ולא עורכות בחירות פנימיות למוסדות מפלגתיים או לבחירת מועמדיםמנ

בעניין מקדמי מקיים דיון של הנייר  והחלק השלישי ,אינו הוגן זהמצב  .רות על תדמית נקייה יותרשומ

  .שמקיימות דמוקרטיה פנימיתהסדרה מתגמלת למפלגות 
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  חלק ראשון

  מפלגתית-דמוקרטיה פנים

 של מבוטל לא למספר כשם משמש הוא ,ראשית .שלושה מובנים שונים" דמוקרטית מפלגה "מונחל

 ניתן, שנית; ")דמוקרטיות מפלגות "פועלות, למשל, ובאוסטרליה ביפאן, באיטליה, ב"בארה (מפלגות

 אפשר, שלישית; דמוקרטית מפלגה וחופשית תחרותית פוליטית במערכת הפועלת מפלגה בכל לראות

 ה ז,השלישי מובןב  נתמקדאנו. רטידמוק פנימי מבנה מקיימות שגם למפלגות רק המונח את לצמצם

 הגדרה מול מצמצמת בהגדרה לנקוט אפשר  כאןגם. מפלגתית- המתייחס לדמוקרטיה בזירה הפנים

, תחרות, השתתפות: בסיסיים דמוקרטיים עקרונות לארבעה להתייחס ניתן המפלגתי בהקשר. מרחיבה

 מצמצמת הגדרה). Hazan & Rahat, forthcoming: 166 ;139: 2006, רהט (היענותיותו ייצוגיות

 תבחן כלומר, ותחרות השתתפותקרי , תכלול רק את שני העקרונות הראשונים מפלגתית- פנים לדמוקרטיה

 שחבריה מפלגה): Hazan & Rahat, 2001 ( למשללפרלמנט המפלגה מועמדי בחירת אופן את ורק אך

 הגדרה אינה זוהי. מפלגתית- שמקיימת דמוקרטיה פניםמפלגה היא לפרלמנט מועמדיה חירתבב שותפים

: מועמדיה בבחירת מעורבים להיות המפלגה חברי יכולים במסגרתן שונות דרכים שישנן משום, דיכוטומית

 תא בוחרים שבתורם, המפלגה מרכז חברי בחירת כמו" עקיפות "ודרכים פריימריז כמו" ישירות "דרכים

, מפלגתית-פנים לדמוקרטיה מצמצמת הגדרה שזוהיהעובדה  פי על שאף לציין יש. לכנסת המועמדים

  1.לפרלמנט המועמדים בבחירת מעורביםה, "מפלגה חברי "של גוף קיום: נוסף תנאי מציבה היא בפועל

  

 ולכן, הבסיסיים םיהדמוקרטי העקרונות ארבעת כלתכלול את  מפלגתית- פנים לדמוקרטיה רחבה הגדרה

 המפלגה חברי של אפשרות ;ומנהיגה מועמדיה בבחירת המפלגה חברי של מעורבות :רבות דרישות תציב

 של מצעה על להשפיע המפלגה חברי של יכולת ;מיעוטים של ויחסי שוויוני ייצוג ;מנהיגה את להדיח

 מן מורחק להיות לא הזכות ובכללן, המפלגה חברי של יסוד זכויות על שמירה ;יומה סדר ועל המפלגה

 ועל המפלגה של הכספי מצבה על מידע זה ובכלל, מידע לקבל וזכות שקיפות ;תקין הליך ללא המפלגה

 במקרה שיפוטיות לערכאות לפנות זכות ;המפלגה בתוך) סיעות- לתת (התאגדות וחופש ביטוי חופש ;נכסיה

, מרזל( המפלגה מוסדות כלב רוב הכרעת לפי החלטות קבלתו ;תמפלגתי-הפנים בדמוקרטיה פגיעה של

-םפני הדמוקרטי של שונות רמות מציעה אלא, דיכוטומית אינה, לראות ניתן, זו הגדרה גם. )61: 2006

 בחירת מלבד נוספים אספקטים שבוחנות, שונות" ביניים הגדרות "לאמץ ניתן, בנוסף. מפלגתית

                                                 
 .להצביע אזרח לכל מתאפשר ןשבה, ותפתוח בחירות מקדימות שמקיימת דמוקרטית ממפלגה נדרש אינו זה תנאי 1
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, המנהיג בחירת, המועמדים חירתב את לבחון ניתן, למשל. ההאל האספקטים כלל את לא אך, המועמדים

 ,Scarrow (מהותיים אידיאולוגיים נושאים על החברים כלל של תםוהצבע  המפלגתייםמוסדותה בחירת

1999.(  

  מפלגתית-פנים דמוקרטיה בזכות טיעונים

  
 שאופייה וכיוון, כולה השלטונית מהמערכת נפרד בלתי חלק מהוות המפלגות מודרניות בדמוקרטיות .1

, זו הנחה לפי. קיים דמוקרטיה פנימיתל צריכות עצמן המפלגות גם, דמוקרטי הוא השלטונית המערכת של

עשוי  פנימית דמוקרטיה העדרה של, כלומר, "חיצונית דמוקרטיה"דמוקרטיה פנימית ו בין הדוק קשר יש

 הפוליטית בתרבות פגיעה עקב למשל – החיצונית בדמוקרטיה לפגיעהגם , הארוך בטווח, גרוםל

 בקרב בעיקר, דמוקרטיות נורמות להפנמת לסייע יכולה פנימית דמוקרטיה, זאת לעומת. וקרטיתהדמ

 ). Ranney, 1954: 99 ;53: 1993, אבנון ;62: 2006, מרזל (דמוקרטית פוליטית תרבות שחסרות מפלגות

 שהבוחרים משום, הדמוקרטי המשטר של הלגיטימציה את לחזק יכולה מפלגתית-פנים דמוקרטיה .2

 שמתמצה השפעה מאשר יותר גדולה – המפלגות על השפעתם דרך – השלטון על שהשפעתם גישויר

 את להגביר עשויה מפלגתית- הפנים הדמוקרטיה, מכך כחלק. שנים בכמה פעם הכלליות בבחירות בהצבעה

 במיוחד חשובים אלו יתרונות. המפלגות חברי מספר ואת המפלגות בתוך אזרחים של הפוליטית הפעילות

   Scarrow, 1999: 347.(2 (האזרחים של המפלגתית בפעילות החדה והירידה הגואה הפוליטי הניכור נוכחל

 צירוף – שלהן המרכזיות מהפונקציות שתיים לבצע כדי ה פנימיתדמוקרטי קייםל חייבות המפלגות .3

 אמורה השהמפלג השונות והאידיאולוגיות הקבוצות, מפלגתית-פנים דמוקרטיה ללא. והבעתם אינטרסים

 את לצרף תוכל לא והמפלגה, ראויה בצורה המפלגה בתוך עמדתם ואת קולם את לבטא יוכלו לא לייצג

 ).62: 2006, מרזל (אותם להביע או םשלה האינטרסים

 של הברזל חוק "לפי (לגמרי  המפלגהעל תשתלט המפלגה הנהגת, פנימית דמוקרטיה ללא .4

 בהתאם להשתנות יוכלו לא, חדשים לאתגרים ייענו לא ,שמריהן על יקפאו והמפלגות, ")האוליגרכיה

  . חדשים מנהיגים יקדמו ולא לנסיבות

של הנהגת המפלגה כלפי נבחרי ) accountability (רמת האחריותיותמגבירה את  פנימית דמוקרטיה .5

 היאש  משום,זאת. חברי המפלגהכלפי הפעילים וכלפי , )"הספסלים האחוריים יושבי("הציבור הזוטרים 

                                                 
 גדל לא במפלגות החברים שיעור: בגרמניה הגדולות במפלגותהפנימית  הדמוקרטיזציה על במחקר חלקית הופרכה זו טענה 2

 . Scarrow, 1999  ראה.  גדלהוותיקים החברים של הפעילות נפח אך,  הפנימיתהדמוקרטיזציה בעקבות
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 המפלגה הנהגת את לבקרהם מסוגלים  מעניקה לשכבות הנמוכות במבנה המפלגתי כלים אשר באמצעותם

   .עליה ולפקח

 הם המפלגה שחברי משום,  המפלגהמועמדי של הייצוגיות את לשפר עשויה מיתפני דמוקרטיה .6

 לקידום םשוני מנגנונים, המועמדים בחירת הליך במסגרת, לאמץ גם ניתן 3.המועמדים את שבוחרים

 .ומיעוטים נשים לייצוג מכסות כמו, הייצוגיות

  מפלגתית-פנים דמוקרטיה כנגד טיעונים

  
 :Dahl, 1970 למשל (מפלגתית-פנים דמוקרטיה לבין חיצונית דמוקרטיה בין קשר אין כי הגורסים יש .1

5; Schattschneider, 1942: 60; Sartori, 1965: 124: Sartori, 1987: 152 .(מפלגות, רותאח במילים 

 הדמוקרטי המשטר של בחיוניותכלל  יפגום לא והדבר, שלהן הפנימי במבנה אוליגרכיות להיות יכולות

 .מפלגתית- הבין בזירה הבסיסיים הדמוקרטיים העקרונות נשמרים עוד כל, פועלות הן שבו

 היא: מועמדיה ושל בפרלמנט המפלגה נציגי של הלגיטימציה מקור את משנה פנימית דמוקרטיה .2

. ובמוסדותיה המפלגה במנהיג תלותם את ומפחיתה ובתקשורת המפלגה בחברי תלותם את מגדילה

 המפלגה אם, והקואליציונית (הסיעתית המשמעת כלומר, המפלגה לכידות להיפגע עלולה, כך עקב

 לפגוע עלולה הסיעתית במשמעת הפגיעה. אחיד אידיאולוגי קו לגבש המפלגה של ויכולתה) בקואליציה

 המפלגה בחברי התלות, בנוסף. פרטיות חוק הצעות ריבוי עקב למשל, והממשלה הפרלמנט בעבודת

 להקדיש זמן רב הפרלמנט חברימאלצת את ו הפוליטיקה של הפרסונליזציה את מגבירה ובתקשורת

דמוקרטיה פנימית עלולה , בנוסף. המפלגתי האינטרס בקידום מאשר האישיים ענייניהם קידוםל יותר

 .תקשורתית בחשיפה לזכות כדי היתר בין, פופוליסטיים צעדים לבצעץ את חברי הפרלמנט לתמר

, מפלגהה חברימי שמתווכים בינם לבין ב המפלגה נבחרי של חזקה תלות תיצור מיתפני דמוקרטיה .3

 ;66-62: 2006, מרזל (לשחיתות ולהוביל, הון ובעלי לחץ קבוצות, קולות קבלני לחזק שעלולה תלות

Rahat and Hazan, 2001: 313-314; Ranney, 1954:156.( 

 קבלני כמו תופעות בשל, הפנימיים חייה ובאיכות המפלגה חברי באיכות תפגע פנימית דמוקרטיה .4

 לא כלל ולעתים, המועמדים בחירת על להשפיע כדי רק למפלגות שמצטרפים, "בזק חברי"ו קולות

 :Rahat & Hazan, 2001 ;140: 2006, רהט (יותהכלל בבחירות  בה הם חבריםהמפלגה עבור מצביעים

315-316.( 

                                                 
 ).Scarrow, 1999 (בגרמניה הגדולות במפלגות הפנימית ההדמוקרטיזצי על אמפירי במחקר, נשים ייצוג לגבי, אוששה  זו טענה 3
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 מעניקה יתרון מובנה למועמדים מכהנים ומקטינה את החברים כלל ידי על דמוקרטית מועמדים בחירת .5

" חדש דם הזרמת "בכך היא עלולה למנוע .  להיבחרמוכרים- ולא חדשים מועמדיםהסיכויים של 

 .למפלגה

 ועדת לעומת במיוחד, המועמדים של בייצוגיות לפגוע עלולה בריהח ידי על המפלגה מועמדי בחירת .6

 לנשים מכסות כגון, מתקנים במנגנונים שימוש. להבטיח איזון בייצוג שיכולה, קטנה מינויים

 זירת יוצר שהוא משום, הארוך בטווח בה יפגע אך הקצר בטווח לייצוגיות יתרום, ולמיעוטים

 הנשים או המיעוטים אם, בנוסף ;עצמם לבין בינם שיתחרו, ומיעוטים נשים עבור נפרדת התמודדות

 להציב עלולים אלו בסקטורים המועמדים אז, )המפלגה בתוך (הסקטור אותו חברי ידי על רק נבחרים

  4).141: 2006, רהט (המפלגתיים אלו מעל סקטוריאליים אינטרסים

 לבין םבינ שיתחרו, ומועמדיה ההמפלג נציגי בקרב והתחרות היריבות את תגביר מיתפני דמוקרטיה .7

במיוחד אלו שאינן ,  ועשויה לפגוע בה בהתמודדות עם מפלגות אחרותהמפלגה חברי תמיכת על םעצמ

 ). Ibid.: 316 (מקיימות הליכים דמוקרטיים ומציגות פנים לכידות

  

  מרוסנת מפלגתית-פנים דמוקרטיה –? זהב שביל

  
 שלאור אלא, יתרונות גם לה שיש בלבד זו לא אך, מהותיים תחסרונו ישמית פני לדמוקרטיה, כפי שראינו

נקוט ל מציעים שונים חוקרים, לפיכך 5.לחלוטין ממנה לסגת ניתן אם ספק עולמית-הכלל המגמה

 מוגבלת מידה בהן אשר תתקייםבחירה פנימיות  שיטות ב–למשל , "מרוסנת מפלגתית-פנים דמוקרטיה"ב

 צמצום לצד  פנימיתשבדמוקרטיה היתרונות מקסום על תמתבססו האלה השיטות. דמוקרטיה של

 מתוך, רבים גורמים בין העוצמה ביזור. א: עיקריות מטרות שלוש מוגדרות כך לשם. למינימום חסרונותיה

 של הנבחרים מוסדותיה, המפלגה הנהגת – אחד גורם בידי הכוח של ריכוז שלפיה, ליברלית תפיסה

 הדמוקרטיים העקרונות בין איזון. ב ;)Hazan & Rahat, forthcoming: 167 (מזיק – חבריה או המפלגה

. להתנגש עלולים אלו שעקרונות הנחה מתוך, זאת. והיענותיות ייצוג, תחרות, השתתפות: הבסיסיים

 שיפור. ג). 139: 2006, רהט (שונות חברתיות קבוצות של בייצוג לפגוע עלולה גבוהה השתתפות, למשל

 חברים עידוד, למשל. הדמוקרטיה לקידום לתרום שיוכל באופן, כמוסד פלגההמ של תפקודה איכות

  ).Hazan & Rahat, forthcoming: 166 (ותגמולם ואיכותיים נאמנים פרלמנט וחברי פעילים

                                                 
  ראה. שווה" התחלה נקודת "המועמדים לכל להעניק מטרתן אז כי, זמניות הן אם מוצדקות להיות יכולות מכסות, זאת עם 4

Rahat & Hazan, forthcoming: 172. 
 ראה. בחסרונותיה מכירים אך מפלגתית פנים דמוקרטיה לקדם שמעוניינים NGOs, למשל, תומכים כזו" ביניים עמדת"ב 5

Rahat & Hazan, forthcoming: 65. 
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 מפלגתי מוסד של ומעורבות ובין המפלגה חברי ידי על כוללנית מועמדים בחירת בין לשלב, למשל, ניתן

 את לעצב או, הרשימה את בוחרים המפלגה שחברי לפני המועמדים את לסנן יוכל דהמוס: בהליך הבחירה

 "שלבית-התלת השיטה "היא, דומה ברוח, יותר מפורטת הצעה. החברים בחירת לאחר הסופית הרשימה

, ראשית :לפרלמנט המפלגה רשימת בבחירת גופים שלושה ישתתפו לפיה ,)על בחירת מועמדיםראה נייר (

 מספר מאשר בגודלו כפול לפחות יהיה בה החברים שמספר, מועמדים רשימת תרכיב קטנה סינון ועדת

 את לאשר יצטרך מפלגתי מוסד, הבא בשלב ;תע באותה המפלגה מטעם המכהנים הפרלמנט חברי

 חברי יבחרו, ולבסוף ;חדשים להוסיף או מועמדים לפסול – הרכבה את מעט לשנות גם ויוכל, הרשימה

 יישמרו, במפלגה השונים והגופים המוסדות בין העוצמה תבוזר זו בדרך. הסופית מההרשי את המפלגה

 ייצוגיות על שתשמור רשימה של לבחירתה לתרום יוכלו המפלגה ומוסדות, והתחרות ההשתתפות עקרונות

  .ואיכותיים נאמנים פרלמנט וחברי חדשים מועמדים לקדםכן ו

  

  מפלגתית-פנים בדמוקרטיה המדינה התערבות

  
 אםה השאלה נותרת, רצויה היא ,במידה זו או אחרת, מפלגתית- פנים דמוקרטיהנקבל את ההנחה כי  אם

 רגולציה באמצעות (תעודד או) רגיל חוק או החוקה באמצעות (ותכפה פעיל באופן תתערב שהמדינה רצוי

ת מודרניות  שלא מעט דמוקרטיו, זו שאלה כבדת משקל.מפלגתית- פנים דמוקרטיה) אתי קוד או מתגמלת

  . התמודדו ומתמודדות איתה

  
  :אלו המתנגדים להתערבות המדינה בתחום זה מעלים את הנימוקים הבאים

 של יתרה והתערבות, הפנימית התנהלותן את לקבוע ורשות אוטונומיה להם שיש גופים הן מפלגות •

 הליברלית ההתפיס את תואמת זו תפיסה. ההתאגדות בחופש פוגעת מפלגות של בהתנהלותן המדינה

 הבוחר אם, אחר פרטי גוף ככל ;התנהלותו אופן את לקבוע שזכותו פרטי גוף יאה המפלג שלפיה, הקלאסית

 ;64-63: 2006, מרזל ;40-39: 1993, אבנון (אחרת במפלגה לבחור יכול הוא מהמפלגה מרוצה לא

Schattschneider, 1942:59-60.(  

 שאופן מפלגות שיש משום, פלורליסטית-לא תפיסה תמבטא מפלגתית- פנים דמוקרטיהכפיית  •

 מפלגות: עולמן מהשקפת או ממהותן חלק מבטא אלא, בלבד פרוצדורלי עניין מהווה אינו התנהלותן

 יש, בדומה. וכדומה כריזמטי אדם של הנהגתו על שמתבססות מפלגות, דתית הנהגה על שמתבססות

 להציב שמסרבות דתיות מפלגות כגון, עולמן מתפיסת חלק משקף  מסוג מסויםייצוגיות שהיעדר מפלגות
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 במהותן פוגעת אלו מפלגות דמוקרטיות על כפיית נורמות. למשרות ציבוריות  נשיםמועמדֹות

 ).53: 1993, אבנון( הדמוקרטיה את נוגדת ולכן, שלהן ובאידיאולוגיה

 בריםח בהן שאין רבות מפלגות שיש משום הן: מעשי אינו מפלגתית-פנים דמוקרטיה חיוב •

 יצביעו אם למשל – בלבד" הנייר על "להישאר עלולה הפנימית שהדמוקרטיה משום הן, ממשיים ומוסדות

 ). 66: 2006, מרזל (אנשים של מאוד קטן מספר הפנימיות בבחירות

 מפלגות לפסול המעוניינים גורמים בידי שרת כלי להיות עלול פנימית בדמוקרטיה מפלגה חיוב •

 אותן לנגח או) מתגמלת ברגולציה מדובר אם (בהן לפגוע, )חקיקה באמצעות ולציהברג מדובר אם (יריבות

 ).64: 2006, מרזל) (אתי קוד באמצעות בהסדרה מדובר אם(

  
  הטיעונים מעלים אתאלה. יש המצדדים בכפיית דמוקרטיה פנימית על מפלגות, לעומת טיעונים אלה

  :יםהבא

 שמעוניינת, המדינה ולכן, הדמוקרטיה של מותהד בעיצוב ביותר מרכזיים גופים הן מפלגות •

 הפנימיים בענייניהן להתערב רשאית, בנידון לפעול סמכות לה ושיש  ובשיפורההדמוקרטיה של בקידומה

 ). Hazan & Rahat, forthcoming: 178; Van Biezen, 2004( המפלגות של

. הפנימיים בענייניהן ערבלהתמקנה לה זכות  המדינה ידי על העובדה שהמפלגות ממומנות כיום •

 של אוטונומיה על הסתמך אכן והמפלגות המדינה יחסי של הקלאסי הליברלי הדגם, זה טיעון לפי

 המפלגות מימון של והתרחבותו התפתחותו בשל השתנה הדגם. םכיו כבר קיים אינו זה דגם אך, המפלגות

 חבר מיסי על, הון מבעלי תרומות על תהמפלגו הסתמכו אז, בעבר קיים היה לא זה מימון. המדינה ידי על

 המחיר התייקרות בשל: קטנו להוצאותיהן ביחס המפלגות של הכנסותיהן ואולם. שכר ללא מתנדבים ועל

 האנשים בכמות ירידה ובשל, החבר במיסי ולכן החברים במספר ירידה בשל, מפלגה לקיום הדרוש

 את לראות והחלה, תפיסתה את המדינה שינתה, במקביל. שכר ללא המפלגות עבור לעבוד שמוכנים

 למדינה יש לכן. בכלל ולציבור בפרט לדמוקרטיה חיוניים וכמוסדות הציבורי מהמרחב כחלק המפלגות

 על לשמור כדי או הון בבעלי תלויות להיות מהן למנוע כדי למשל ,המפלגות את לממן מובהק אינטרס

 המפלגות של הכלכליים קשייהן בין השילוב, כך. םשוני משאבים בעלות שונות מפלגות בין הוגנת תחרות

 6.למפלגות שמוענק הממשלתי המימון בהיקף משמעותי לגידול הביא אותן המדינה בתפיסת השינוי ובין

, היסטורית. א: הפנימית בהתנהלותן להתערב גם המדינה החלה למפלגות הממשלתי המימון הענקת עם

 לכן. היטב ומנוהל ליעדו מגיע אכן שהכסף לפקח מעוניינת ההיית ולכן, כסף למפלגות העניקה המדינה

                                                 
 הדמוקרטיה בבניית המפלגות של תפקידן ששם משום, אירופה במזרח החדשות בדמוקרטיות במיוחד גבוה הממשלתי המימון 6

 .כלכליים משאבים כמעט-חסרות, ברובן, שם שהמפלגות ומשום, ביותר משמעותי החדשה
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 של עוצמתה, מעשית. ב. הוצאותיהן ועל הכנסותיהן על בפיקוח המפלגות על הממשלתי הפיקוח החל

 המפלגות, נורמטיבית. ג. מימונן לצורך בה תלויות הפכו שהמפלגות משום, גדלה המפלגות למול המדינה

 ואת הציבור את לשרת ואמורים הציבורי למרחב ששייכים כגופים אלא, םפרטיי כגופים עוד נתפסות לא

 משרתות אכן שהן לבדוק רשאית המדינה לכך ובהתאם, אותן מממנת המדינה לכך בהתאם. הדמוקרטיה

 היא אז, רצויה היא מפלגתית-פנים שדמוקרטיה מחליטה המדינה אם, לכן. הדמוקרטיה ואת הציבור את

  .המפלגות של הפנימיים בענייניהן התערבות עותבאמצ אותה לקדם רשאית

  

  המדינה של מצומצמת התערבות – פשרה

  
 שלא, מינימלית התערבות להציע שונים חוקרים הובילו למתנגדיה ההתערבות תומכי בין הדעות חילוקי

 להתערבות המדינה של זכותה את תממש אך המפלגות של הפנימית בהתנהלותן משמעותית תפגע

  :עקרונות שני על התבססה) 2006, מרזל (כזוש עההצ. מסוימת

 דיבור חופש: כוללת זו הגדרה. מפלגתית-פנים דמוקרטיה של מצמצמת בהגדרה שימוש  .א

 בהשתתפות המפלגה לחברי זכויות שוויון ;מידע לקבלת וזכות שקיפות ;המפלגה בתוך והתאגדות

 במפלגה ולתפקידים המפלגה להנהגת קבועות דמוקרטיות בחירות ;ההצבעה ובזכות פנימיים בתהליכים

 דמוקרטיות לבחירות בהכרח אינה האחרונה בדרישה שהכוונה להדגיש חשוב). 71-67: 2006, מרזל(

 בדרך מעורבים להיות צריכים המפלגה שחברי הקובעת תמינימאלי לדרישה אלא, פריימריז בנוסח מלאות

 ,Venice Commission  גםראה (ומנהיגה לפרלמנט המפלגה מועמדי בבחירת, עקיפה או ישירה, כלשהי

 שלמפלגה  דורשתכן היא אך, והמועמדים המנהיג בחירת אופןב מתערבת אינה המדינה, כלומר). 8 :2009

. ההנהגה לבחירת שיוביל  הליך– החברים גם ישתתפו שבו כלשהו מסודר הליך בה ושיתקיים, חברים יהיו

 ומוסדות חברים כלל להן שאין, לחלוטין דמוקרטיות לא מפלגות שרק כך נבנתה שההגדרה לראות ניתן

 לערוך חובה המפלגות על להטיל היא, יותר עוד מצומצמת, אחרת הצעה. בה לעמוד יוכלו לא, מתפקדים

 תפקיד זה למוסד שיהיה לחייב ומבלי תפקידו ומה המוסד מהו לציין מבלי, כלשהו נבחר למוסד בחירות

  ).54-53: 1993, אבנון) (לחברים המפלגה נדרשת זו בהצעה גם כי אם (לפרלמנט המועמדים בבחירת

, לחלוטין נייטרלי גוף יהיה לא או דמוקרטית היא מסוימת מפלגה אם בשאלה שידון הגוף  .ב

 . המשפט לבתי בדומה, פוליטית מזוהים יהיו לא שחבריו
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  שניחלק 

   שנים אחרי18 – חוק המפלגות הישראלי

: יסודביחד עם חוקים בולטים אחרים כחוק , 12- בשלהי כהונת הכנסת ה התקבלחוק המפלגות הישראלי

 כפי שצוין .חופש העיסוק:  וחוק יסוד;רותויכבוד האדם וח:  חוק יסוד;")הבחירה הישירה("הממשלה 

הסוגיות המוסדרות בחוק מזווית הבוחנת האם הן חלות על כלל המפלגות או את להלן  נסקור, במבוא

 קדמו 1992- לחוק המפלגות שהתקבל ב.אלו המקיימות התנהלות פנימית דמוקרטיתמטילות עול רק על 

בחלק מהצעות החוק האלה הייתה כוונה לחייב את המפלגות לקיים . מספר ניסיונות חקיקה קודמים

בדברי ההסבר להצעת החוק הממשלתית שיזם שר המשפטים שמואל , למשל, כך. הליכי דמוקרטיה פנימית

  :מר כי נא1980-תמיר ב

להגן ולפקח על המסגרות המדיניות המעוצבות על ידי , החוק המוצע בא להסדיר"  

החוק המוצע בא להבטיח את חופש  ...המפלגות לשם קיומו של משטר דמוקרטי תקין

את סדרי הבחירות , את הליכי הדמוקרטיה הפנימית במפלגות, ההתאגדות של מפלגות

  ."תקינה של מוסדות המפלגהשל נציגי המפלגות לכנסת ואת פעולתם ה

חברי כנסת מסיעות חרדיות חששו כי החיוב לקיים הליכים דמוקרטיים יערער את מעמדן של מועצות 

 .)40: 1993, אבנון (לא התקבלה 1980- מ ולפי אמנון רובינשטיין זו הסיבה העיקרית שהצעת החוק ,הרבנים

מההצעה  ,ואולם. לגה בדמוקרטיה פנימיתגם בהצעת החוק שהתקבלה הייתה במקור כוונה לחייב כל מפ

  .  אורח חיים דמוקרטי,ולו באופן פורמלי, המקורית נמחקו כל הסעיפים שחייבו מפלגה לקיים

  

  מפלגההתנאים וההליך לייסוד הגדרת מפלגה ו

 

ות ילפע לש כיוון שמדובר בשלב מקדמי . מפלגהה שלהתחום הראשון שבו עוסק החוק הוא הליך ייסוד

 . בין מפלגות המתנהלות באופן דמוקרטי לבין כאלה שאינןאין כאן הבחנה, המפלגה
  

חבר בני אדם שהתאגדו כדי לקדם בדרך חוקית מטרות מדיניות או חברתיות :  מגדיר מהי מפלגה1סעיף 

 –הגדרה תמציתית זו משלבת שני עקרונות יסוד במשטר דמוקרטי . בכנסת על ידי נבחריםלייצוגם ולהביא 



  ענף מפלגות

 

117 

 וכגופים מרכזיים , ממקם את המפלגות כחוליה המקשרת בין החברה לשלטוןחוקבכך ה. ייצוגהשתתפות ו

 לחוק כי נאסר על קבוצת אנשים 11 קובע סעיף "מפלגה"על מנת לייחד את המושג . בדמוקרטיה התיווכית

  .ארגון שאינו רשום ברשם המפלגות לשאת את התואר מפלגהעל או 
  

 2סעיף . התנאים לייסוד מפלגה ואת מעמדו של רשם המפלגותאת ליך ו מסדירים את הה8 עד 2סעיפים 

 רשאים לייסד מפלגה באמצעות רישום בפנקס 18 אזרחים מעל גיל 100:  את התנאים לייסוד מפלגהמפרט

 אם יש במטרותיה או במעשיה שלילת :רישום מפלגהשמונעים  קובע ארבעה סייגים 5סעיף  .המפלגות

של מדינת (תמיכה במאבק מזויין , הסתה לגזענות,  כמדינה יהודית ודמוקרטיתקיומה של מדינת ישראל

. נגד מדינת ישראל או יסוד סביר כי היא תשמש מסווה לפעולות בלתי חוקיות) ארגון טרורשל אויב או 

יש להדגיש כי הסייגים אינם נוגעים לחיים הפנימיים  .הכנסת: א לחוק יסוד7סעיף זה תואם את סעיף 

 את ההליך לפיו ים מסדיר7-6סעיפים .  אלא רק למטרותיה ומעשיה,לגה ולדרך בה היא מתנהלתשל המפ

  .סוגיית שם המפלגה מסדיר את 8סעיף  ו,לרישום מפלגה) בצירוף הנמקות(ניתן להתנגד 
  

  החיים הפנימיים של המפלגה

,  זכויות וחובות חברים, קובע כי למפלגה יהיה תקנון שיכלול הוראות בדבר תנאים לקבלת חברים14סעיף 

 זהו. קביעת המועמדים לכנסת ועודדרך , )מועדי התכנסות, סמכויות, הרכב, תפקיד(מוסדות מפלגתיים 

 רגולציה פנימית אך מותיר להן כר פעולה נרחב מאד ואינו לערוך המורה למפלגות ,דוסעיף כוללני מא

הליך של מת מועמדיה לכנסת באמצעות המפלגה תקבע את רשי הסעיף אינו קובע כי, למשל. כובל אותן

   7.ה לכנסתג אלא רק כי התקנון יפרט את דרך קביעתם של מועמדי המפל,בחירות
  

  חברי המפלגה

סעיף חוק המפלגות מייחד את .  איסור על חברות ביותר ממפלגה אחת היאבחוקת ההוראות החשובות אח

איסור זה מופיע פעם נוספת כאחד ". ה אחתלא יירשם אדם כחבר ביותר ממפלג"לפיו שלאיסור מפורש  15

 הוא הסעיף המרכזי העוסק בחברי 20 סעיף 20.8 המפורטים בסעיף ,מתנאי הסף הנדרשים לחברי מפלגה

                                                 
מהווה פשרה " קביעה"ל" בחירה"המעבר מ.  המועמדים לכנסתבחירתצעת החוק המקורית נכתב כי התקנון יקבע את דרך בה  7

  . ועמדיה לכנסת בלי הליך של בחירה שכן הוא מתיר למפלגות לקבוע את מ,מפלגתית- חסידי הדמוקרטיה הפניםעבור 
והיא מופיעה בדרך כלל גם ,במדינות אחרות ) וקתייםאו בסעיפים ח(זוהי הוראה נפוצה ביותר גם בחוקי מפלגות   8

  .תקנונים מפלגתיים ובטפסי הצטרפות למפלגה/בחוקות
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 םגילשי המדינה חאזראת ההצטרפות למפלגה ל מגביל ומלבד האיסור על חברות כפולה הוא ,מפלגה

 נקבע כי החברות הנה מלבד זאת. קנון המפלגתיאשר מקיימים את התנאים שנקבעו בתו 179לי אמינימה

 שיכלול את מספרי , ומוטלת חובה על המפלגות לקיים רישום של החברים,אישית ולא ניתנת להעברה

 האם ולא ברור,  הליך ההצטרפות למפלגהסדיר באופן פרטני אתמהחוק אינו  10.הזהות של החברים

אם  לא ברור, למשל.  קלקולים בהליכי התפקדויותהסעיפים במתכונתם הנוכחית מספיקים בשביל למנוע

 היו בגדר 2005- בשל טפסי התפקדות במהלך הבחירות ליושב ראש מפלגות העבודה הזיופים ההמוניים 

רות י עוסקים בעב) להלןראו ( לחוק בחירות לגופים ציבוריים12 עד 8 סעיפים . על חוק המפלגותהריעב

  . חלק מהליכי הבחירות,לכאורה ,הווים אך מפקדי חברים לא מ,בחירות
  

  מוסדות המפלגה

מוסד , המופקד על ניהול  המפלגהגוף , מוסד מרכזי:  מפרט את המוסדות הנדרשים בכל מפלגה18סעיף 

הוא לא קובע  . זהו סעיף כללי ומעורפל14בדומה לסעיף , שוב. "כל מוסד אחר שייקבע בתקנון"ביקורת ול

המדינה לא חודרת . הזיקה ביניהםאת   ולא מסדירדרך התנהלותםאת ו 11כיצד ייקבעו הרכבי המוסדות

ויתור על הכללת סעיף המחייב מפלגות לקיים בחירות למוסד נבחר וה. כאן לאוטונומיה של המפלגות

  .מפלגתית-פניםשל דמוקרטיה  חיוב מהותי כל , למעשה,ביטל
  

 מחוק הבחירות 12 עד 8סעיפים  קובע כי בבחירות למוסד ממוסדות המפלגה יחולו 23 סעיף, עם זאת

רק לאותן מפלגות באופן טבעי  שכן היא נוגעת ,רבהלהוראה קצרה זו יש משמעות . לגופים ציבוריים

הסעיפים מחוק הבחירות לגופים ציבוריים . המקיימות הליכי בחירה לקביעת הרכבי המוסדות שלהן

 שנועדו להבטיח , הוראות חשובות ביותראלו הן). ראה מסגרת(רות הנוגעות להליך הבחירה יעוסקים בעב

  .  אך חשוב לזכור כי הן נוגעות רק למפלגות הדמוקרטיות, הליך בחירות תקין והוגן

  
  

                                                 
  .1999-  מ7' אך ההוראה שונתה בתיקון מס, 18במקור עמד הגיל המינימלי על   9

  .1996- מ5' ס והיא נוספה לחוק בתיקון מ,הדרישה לכלול ברישום החברים את מספרי הזהות שלהם לא הופיעה במקור  10

ידי כלל חברי המפלגה -לכל מפלגה יהיה מוסד נבחר שייבחר על: הצעת החוק המקורית נכלל הסעיף הבאבכי יצוין   11

נה מן היסוד בצורה הסעיף הזה שּו .או לפחות אחת לחמש שנים, במועדים שנקבעו בתקנון, שוות וחשאיות, בבחירות כלליות

 ואין כל ;"ייקבע"שונה ל" ייבחר ";"מוסד מרכזי"הפך ל" המוסד הנבחר: "מפלגתית-ניםרה ממנו כל דרישה לדמוקרטיה פשעיְק

  . ציון לגבי הליך של בחירות או זמן מקסימלי שאחריו יש לקיים בחירות למוסד המרכזי
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  )רות בחירותיעב ( לחוק הבחירות לגופים ציבוריים12 עד 8סעיפים 

  : שימוש לרעה בתעודות בוחר

דם שאינו בעל זכות בחירה מתוך כוונה מסירת תעודת בוחר לא; מניעת קבלת תעודת בוחר למי שזכאי לכך

 .קבלת תעודת בוחר מבלי היות בעל זכות בחירה; כי ישתמש בה

  : הפרעת בחירות

התערבות בלא רשות בפתיחת קלפי או במניית ;  מניעת הצבעה מבוחר;הפרעת המהלך הסדיר של הבחירות

 . הוצאת קלפי מרשות הממונים עליה וכיוצא באלה;הקולות

  : שחיתות ואיום

קבלת ; הצעת שוחד כדי להשפיע על בוחר להצביע בדרך כלשהיא או להימנע מלהצביע או לבטל מועמדותו

 .איום בגרימת נזק; שוחד כדי להצביע בדרך כלשהיא או להימנע מהצבעה או לבטל מועמדות

  : הצבעה שלא כחוק

 . יותר מפעם אחתהצבעה; שימוש בתעודת זיהוי אל אדם אחר; הצבעה מבלי היות בעל זכות בחירה

  : גרימת נזק

; או לכלוך של מודעות תעמולה או מודעות בחירות/מחיקה ו, השמדה, הסרה; הפרעה לאסיפת בחירות

  .או לכלוך של פתקי הצבעה בתא ההצבעה/השמדה ו, העלמה

  

  בחירות מקדימות

  

צעות אותן מבשקביעת רשימת המועמדים לכנסת היא אחת הפעולות המרכזיות והחשובות ביותר 

 מוזכר כי 14בסעיף .  את הסוגיה מספר כי חוק המפלגות מאזכר פעמים, אפוא,אין זה מפתיע. המפלגות

חוזר על הוראה  16סעיף .  את דרך קביעת מועמדי המפלגה לכנסת, בין שאר הדברים,תקנון המפלגה יכלול

לשון החוק אינה מתערבת , כמשתמע. מועמדי המפלגה לכנסת ייקבעו בהליך המוגדר בתקנון וקובע כי ,זו

  .בשיקול הדעת של מפלגות ואינה מורה להן כיצד לקבוע את רשימת המועמדים

  

מפלגות אותן  מטיל הסדרה דקדקנית על והחוק ,בין מפלגותברורה קיימת הבחנה  כבר 17בסעיף 

, םעל מפלגות אלה מוטלות ההוראות של חוק הבחירות לגופים ציבוריי. המקיימות בחירות מקדימות

א מתייחס אף הוא רק למפלגות 17סעיף ).  לעילראה מסגרת( בעבירות הקשורות להליך הבחירה ותהעוסק

 אוסר על פרסום סקרי ,)15' תיקון מס (2008- שהתווסף לחוק ב,סעיף זה. המקיימות בחירות מקדימות

ם הבחירות יו(דעת קהל בבחירות מקדימות בארבעת הימים האחרונים של מערכת הבחירות המקדימות 

  ). ושלושה ימים לפניו
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  מימון בחירות מקדימות

  
מימון " שכותרתו ,'פרק ב(פרק שלם . ההסדרה הדקדקנית ביותר נוגעת לסוגית מימון הבחירות המקדימות

הוא ' פרק בנפחו של (התוספת המשמעותית הזו . זהחוק המפלגות מוקדש לנושא ב") בחירות מקדימות

התיקון הסדיר . 4' בתיקון מס, כשנה לאחר חקיקת החוק החלה דרכה) כחי הנוכשני שלישים מנפח החוק

 אך הטיל את הפיקוח ואת ,בפירוט רב את סוגיות התרומות וההוצאות המותרות במהלך בחירות מקדימות

מתן הסמכות למוסד ). המוסד לביקורת של המפלגה(אכיפת חובת הדיווח של מועמדים על המפלגות עצמן 

לאור העובדה שבחירות מקדימות נערכות בדרך כלל חודשים . ה הוכיח עצמו כלא יעילפנימי של המפלג

בו שהרצון להימנע מפרסום שלילי שנובע מעבירות מימון גרם למצב , ספורים טרם הבחירות לכנסת

 ונטו להסתיר מעיני הציבור עבירות של מועמדים במהלך ,אכיפת החוקבהמפלגות הקלו ראש בפיקוח ו

לקראת הבחירות  (2005-ב מצב זה בא לקיצו לאחר שהתקבלה). 112 :2006, הופנונג(נימיות הבחירות הפ

למבקר המדינה את האחריות לביקורת החשבונות של לראשונה העניקה  אשרהוראת שעה  )17-לכנסת ה

 לחוק 14'  הפכה הוראת השעה להוראה קבועה לפי תיקון מס2008בקיץ . ם בבחירות המקדימותהמועמדי

 הראשון מסדיר את סוגית התרומות :האמור הורחב ונחלק כיום לשלושה חלקים'  ופרק ב,לגותהמפ

   .עונשיןבבקרה והשלישי באכיפה וב השני עוסק בדיווח ו,וההוצאות המותרות במהלך בחירות מקדימות

  

כי גם ן יצוי. כל הוראות הפרק הזה חלות רק על אותן מפלגות המקיימות בחירות מקדימותברור מאליו כי 

- ו16כפי שמצויין בסעיפים (מחיל את המונח בחירות מקדימות לא רק על בחירת מועמדים לכנסת ' פרק ב

חברי , ראשי רשויות מקומיות  ,שרים, מועמד לראשות הממשלה, בחירה של יושב ראש אלא גם על ,)17

,  העובדים הלאומית בהסתדרותדיםתפקינושאי ,  בהסתדרות הכלליתיםתפקידנושאי , מועצות מקומיות

  .תפקיד אחר במפלגה או מטעמה  נושאי כלכל בהסתדרות הציונית העולמית או יםתפקידנושאי 

  

 ניתן לומר כי החוק מטיל עול הסדרה פרטני וקובע עונשים רק ביחס לעבירות שנעשו ,לסיכום חלק זה

. קול דעתה של כל מפלגההליך אשר אינו מחוייב על פי חוק ונתון לשי, במהלך קיום בחירות פנימיות

 נוגעות רק לאותן מפלגות המיישמות דמוקרטיה  המפלגות הישראליחוק מהוראות 75%-כ ,למעשה

אלא בכל הליך ,  דווקא לרשימה לכנסתלא מדובר בפריימריזיצוין כי .  באמצעות בחירות מקדימותמיתפני

, לעומת זאת. עצה וכיוצא באלהמוב ,עידהווב,  הנערכות במרכז ובכללן בחירות,של בחירות מקדימות

מפלגות המרכיבות את רשימת המועמדים שלהן וקובעות את מנהיגיהן בדרכים שאינן כרוכות בבחירות 

 המפלגות ,כאשר אלה הם פני הדברים .פטורות מההסדרה הפרטנית הזו) ישראל ביתנווס "שכגון (

  .  במקום לצאת נשכרות,הדמוקרטיות יוצאות לעיתים קרובות נפגעות
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  חלק שלישי

  מנגנוני תגמול למפלגות המקיימות דמוקרטיה פנימית

אלא , מפלגתית- דמוקרטיה פנים המקיימותאינו מתגמל מפלגותשחוק המפלגות בישראל לא רק , כאמור

עקב , הן באופן עקיף, עקב ריבוי הרגולציה וההסדרות שהוא מטיל עליהן,  הן באופן ישיר:אף מזיק להן

,  שהוצגה לעילהוא אינו מתיישב עם התפיסה, כלומר.  המוטחת בהן בעקבותיוהביקורת התקשורתית

, ולכן על המדינה לעודד מפלגות המקיימות אותה, מפלגתית היא בעיקרה דבר רצוי- לפיה דמוקרטיה פניםו

  .או לכל הפחות לא לפגוע בהן

  

ת המקיימות דמוקרטיה שמפלגובאופן ונשאלת השאלה כיצד ניתן לשנותו , מצב זה מהווה מעין פרדוכס

שתי דרכים אפשריות שבהן יכולה המדינה לעודד מפלגות . פנימית לא תפגענה ביחס למפלגות אחרות

ושימוש ) דמוקרטיות- למשל איסור על קיומן של מפלגות לא(דמוקרטיות הן רגולציה באמצעות חקיקה 

פסילת מפלגות שלא מקיימות , ראשית. בעיותנושאות עימן  שתי הדרכים ,כפי שנראה,  ואולם;בקוד אתי

צעדים כאלה . היא בעייתית מבחינה מעשית ומבחינה נורמטיבית, או אפילו פגיעה בהן, דמוקרטיה פנימית

וביניהן מפלגות ,  שאינן מקיימות דמוקרטיה פנימית רבותמפלגותשבה יש  ,בעייתיים במיוחד בישראל

בעיה נוספת שבולטת במיוחד בישראל היא . תת הנחוצים לקיום דמוקרטיה פנימישאין להן כלל מוסדו

למפלגות כאלה אין , באופן טבעי. שקמות חודשים בודדים לפני מערכת בחירות, ריבוי המפלגות החדשות

 .ויהיה זה בלתי מעשי לחייבן לקיים דמוקרטיה פנימית, המוסדות הנחוצים לקיום דמוקרטיה פנימיתאת 

לתפיסות אידיאולוגיות של בחלק מהמפלגות בישראל קשור נימית היעדרה של דמוקרטיה פ, מעבר לכך

כגון התפיסה שלפיה ההכרעה בעניינים מפלגתיים היא בסמכותם הבלעדית של אנשי , מגזרים חברתיים

באותם מגזרים , לפיכך, איסור מצד המחוקק על קיום מפלגות שאינן מקיימות דמוקרטיה פנימית יפגע. דת

השפעתו , שנית. תרבותית כמו ישראל-במדינה רבש לנקוט צעד כזה ואין אנו סבורים שי, חברתיים

- אתיים עוסקים בזירה הבין מרבית הקודים ה,כפי שנראה. האפקטיבית של קוד אתי מוטלת בספק

  .שהיא זו שמתייחסת לדמוקרטיה פנים מפלגתית, מפלגתית-  ולא בזירה הפניםמפלגתית

  

שימוש במנגנוני תגמול למפלגות : מפלגתית-ה פניםעולה אפשרות שלישית לעידוד דמוקרטי, בשל כך

מנגנון אפשרי אחד הוא . תוך הימנעות מפגיעה במפלגות שאינן עושות זאת,  דמוקרטיה פנימיתהמקיימות

 אורח דמוקרטיות המקיימותלמפלגות , במסגרת מימון המפלגות, המדינה תעניק תקציבים נוספים: כספי

י הבחירות תממן את הליכתסדיר והמדינה ,  הכספי הפשוט ביותרלפי מנגנון התגמול. חיים דמוקרטי
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לפי ההצעה הליכי הבחירה הפנימיים של מפלגות . בחרו לקיים בחירות כאלההמקדימות של מפלגות שי

מנגנון זה אינו כופה בחירות מקדימות ואינו פוגע במפלגות . ידי רשות ממלכתית ברשות שופט-ינוהלו על

: משום ש, זאת.  מקדימות את קיומן של בחירות,לפחות במידת מה,  הוא מעודדאך, שלא מקיימות אותן

המפלגות לא צריכות . ב. המדינה מצהירה שמבחינה נורמטיבית היא תומכת בדמוקרטיה פנים מפלגתית. א

יש לציין . ולכן יש סיכוי גבוה יותר שהן יקיימו בחירות כאלה, להוציא מכספיהן על הבחירות המקדימות

להעניק למועמדים המתמודדים , למשל,  אפשר; אחריםמתגמלים תגמול כספי ניתן להציע מנגנונים שלצד

  .ללא תשלום) וברדיו(בבחירות מקדימות זמן שידור בטלוויזיה 

  

 כאלה נדיר  מתגמלים בדמוקרטיות אחרות מראה ששימוש במנגנוניםמנגנוני הסדרה למפלגותבדיקת 

 -  האז חוקק (1920- מ, ובהקת ביותר לשימוש כזה הייתה בנורבגיההדוגמה המ). IDEA, 2009(ביותר 

Nomination Act ,ה שולב לתוך1985- שב  - Election Actאז שונה  (2002ועד )  ללא שינויים מהותיים

אם ההליכים , מימנה המדינה את הליכי הבחירות המקדימות של המפלגות, במסגרת החוק הישן). החוק

מועמדי המפלגה לפרלמנט במחוז מסוים צריכים היו להיבחר על ידי נציגים : יםעמדו בקריטריונים מסוימ

ללא כל התערבות מצד מנהיגי המפלגה , באותו מחוז) כמו סניפים מפלגתיים(מכל היחידות המפלגתיות 

שהיו צריכים , )מאותן יחידות(את נציגי היחידות המפלגתיות בחרו חברי המפלגה . ומוסדותיה האחרים

ברוב המקרים אכן מימשו המפלגות בנורבגיה . לשלם מיסי חבר ולהיות בגיל הבחירה לפרלמנטלשם כך 

, Akershus-אוסלו ו, אבל בשני המחוזות הגדולים ביותר, את ההליכים האלה וזכו למימון מהמדינה

העדיפו המפלגות בדרך כלל לוותר על המימון ולהציב מועמדים בכירים מטעם המפלגה ללא בחירות 

יש לציין שהמנגנון הנורבגי הציב ). Ashiagbor, 2008: 6-7; Heidar & Saglie, 2001: 16(ימות מקד

 ניתן אך, דרישות מפורטות לגבי אופי הבחירות המקדימות בפני המפלגות שרצו לזכות בתגמול הכספי

 או ישירה, למשל דרישה שחברי המפלגה יהיו מעורבים בדרך כלשהי, להציב דרישות מפורטות פחות

  .בבחירת מועמדי המפלגה לפרלמנט, עקיפה

  

כל מועמד שמשתתף בבחירות ): 1976-מ(קיים בארצות הברית , אם כי שונה באופן מהותי, מנגנון נוסף

אם הוא עומד בתנאים , המקדימות לקראת הבחירות לנשיאות זכאי לקבל מהממשלה הפדראלית

 בכך יכול המועמד להכפיל את הסכום שגייס ;סכום כסף זהה לסכום שהצליח לגייס בעצמו, מסוימים

 דולר בכל 5,000גיוס לפחות : בין התנאים שנדרשים מהמועמדים). matchingמגנון זה מכונה (בעצמו 

 המועמד לנשיאות ; דולר לכל תורם250-לא יותר מ" משווה" הממשלה ; מדינות20- לכל הפחות ב, מדינה
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גם מועמדים ). The Federal Election Commission, 2008: chap. 96 (12מוגבל בהוצאותיו הכספיות

. ואז הם לא מוגבלים בהוצאותיהם, שעומדים בתנאים האלה יכולים לבחור שלא לקבל מימון מהממשלה

אך באופן עקיף הוא גם מתגמל את המפלגות שעורכות , מנגנון זה אמנם מתגמל באופן ישיר את המועמדים

כמו רוס פרו וראלף , ים עצמאיים או מפלגות שאינן עורכות מקדימות בניגוד למועמד–בחירות מקדימות 

.  משום שהמועמד שמייצג את המפלגה בבחירות לנשיאות מקבל מהממשלה כסף שמשמש לפרסומו–ניידר 

, משום שמטרתו אינה לעודד דמוקרטיה פנים מפלגתית, מנגנון זה שונה מהמנגנון הנורבגי באופן מהותי

יש גם לציין ששתי המפלגות הגדולות בארצות . וח על מימון הבחירות ואת שקיפותואלא להגביר את הפיק

כך , עורכות באופן קבוע בחירות מקדימות למועמדיהן לנשיאות, הרפובליקאית והדמוקרטית, הברית

שלא עורכים בחירות , שבסופו של דבר המנגנון פוגע בעיקר במפלגות קטנות ובמועמדים עצמאיים

  .מקדימות

                                                 
 . דולר מכספם הפרטי לצרכי מערכת הבחירות50,000-להוציא יותר מ) ולמשפחתו הקרובה(אסור לו , למשל 12
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  וםסיכ

המדינה האם היא רצויה והאם על , מפלגתית-מהי דמוקרטיה פנים: נייר זה דן בכמה שאלות מרכזיות

וכיצד הוא מתייחס לסוגית הדמוקרטיה הפנים , מהו תוכנו של חוק המפלגות בישראל? לעודד אותה

  ?מפלגתית

  

אינו מעודד דמוקרטיה לא רק ש: שחוק המפלגות בישראל סובל מחיסרון מרכזי הבהיר הדיון בסוגיות אלה

  בעקבות כך. במפלגות שמקיימות אותה– גם אם לא זו כוונתו – אלא הוא אף פוגע, מפלגתית-פנים

: המדינה יכולה לנקוט כדי לעודד מפלגות המקיימות דמוקרטיה פנימיתבה  הצעה לדרך כאןעלתה הו

יצוין כי . קדימות שהן מקיימות מימון הליך הבחירות המ–ובאופן ספציפי , הענקת תגמולים למפלגות אלו

דרך מנגנוני  ,מפלגות המקיימות דמוקרטיה פנימית גם בדרכים אחרותלסייע להמדינה יכולה , לצד דרך זו

אלא בהיבטים רחבים , מפלגתית-  אינן עוסקות רק בדמוקרטיה פניםדרכים אלה. קוד אתיאימוץ רגולציה ו

  .  בנייר אחריידונוהן ולכן , יותר של התנהלותן של המפלגות
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  מקורות

תל , חוק המפלגות בישראל, )עורך( בתוך דן אבנון ,"קרטיה בחוק המפלגותחוק ודמו). "1993(דן , אבנון

  .61-37' עמ, המכון הישראלי לדמוקרטיה והוצאת הקיבוץ המאוחד: אביב

  

חוק המפלגות , )עורך( בתוך דן אבנון ,"בנושא מפלגות במדינות דמוקרטיותחקיקה ). "1993(עליזה , בר

  .36-17' עמ, המכון הישראלי לדמוקרטיה והוצאת הקיבוץ המאוחד:  תל אביב,בישראל
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   בחינה מחודשת–בחירות מקדימות 
  

  מלכה-'רעות איצקוביץ, אסף שפירא, ופר קניגער "ד

  
  

ידי שינוי -להתפתחויות חברתיות וטכנולוגיות עלבשני העשורים האחרונים מפלגות פוליטיות רבות הגיבו 

, האחד מהביטויים המובהקים של התהליך הוא העצמת כוחם של חברי המפלג. מבנה הכוח הפנימי שלהן

יש הרואים . ובחירת מנהיגיםכבחירת מועמדים  –אשר נוטלים כיום חלק בהכרעות שבהן לא שותפו בעבר 

, אחרים.  שנועד להקטין את הגרעון הדמוקרטי ממנו סבלו מפלגות רבות,בכך תהליך אמיתי של היפתחות

 את עצמתם של באופן שיקטין, רואים בכך ניסיון מצד אליטות מפלגתיות לעצב מחדש את מבנה הכוח

 יותר להשפעה אוכלוסייה פחות מאורגנת ונתונה, לטובת חברי המפלגה) ת הבינייםשכבו(פעילי המפלגה 

)Katz and Mair, 1995; Scarrow et al., 2000 .(תהליך הדמוקרטיזציה הזה הוא אחת , כך או כך

ים המנהיגת דרך בחירת לים המסדיר א הבחירה במערך של כל.מהתופעות הבולטות בפוליטיקה של ימינו

קיים יחס של חליפין בין יתרונות הפתיחּות לבין שכן ,  מהווה דילמה עבור מפלגותוהמועמדים

ערכים , והשתתפותיות פתיחות,  שקיפותדמוקרטיים כגוןשיטה פתוחה עונה לערכים . חסרונותיּה

פת את המפלגה כלפי חוץ חוששיטה פתוחה , מנגד.  ועשויים לשפר את תדמית המפלגההנתפסים כחיוביים

, לחבל בייצוגיות, להעלות אל פני השטח קונפליקטים פנימיים,  וללכידותּהּהעלולה לגרום נזק לתדמיתו

כל מפלגה מתחבטת האם ועד כמה , בהתאם לכך.  תחמושת ליריב הפוליטי ולגרום לבזבוז משאביםלספק

  . והמנהיג שלהת הליכי בחירת המועמדיםלפתוח ולהגמיש א

  

קטנות תהליך של דמוקרטיזציה החל מפלגות הוחלק מה) עבודה, ליכוד(עברו המפלגות הגדולות , שראלבי

אך בחיים המפלגתיים  ההשתתפותמעגל את הרחיבה פתיחת הליכי הבחירה הפנימיים . משנות השמונים

סת ושיטות נייר זה יבחן מחדש את שיטות בחירת המועמדים לכנ. גם מספר תופעות לוואי שליליותהולידה 

במימוש ערכים מיטבי הזדמנויות לאיזון  נהשתיצורשיטות בחירת מנהיגי המפלגות וינסה להמליץ על 

  .  מפלגתית- פניםדמוקרטיים שונים בזירה ה
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  בחירת מועמדים לכנסת
  

במובן מסויים . קביעת המועמדים לכנסת היא אחת הפעולות המרכזיות שמבצעות מפלגות מודרניות

ועל כן יש לשיטות שבאמצעותן נקבעות ) Rahat, 2007(ם היא הבחירה שלפני הבחירה קביעת המועמדי

לכידות מפלגתית , עשויות להשפיע על  ייצוגיותהן . רשימות המועמדים חשיבות רבה לתהליך הדמוקרטי

-הזירה הפנים(השלכותיהן של שיטות קביעת המועמדים בתחומים מסויימים . והתנהגות המחוקקים

-בזירה הבין(עשויות להתברר כחשובות לא פחות מהשלכותיהן של שיטות הבחירה הכלליות ) מפלגתית

גם תופעות הולידה ראינו כיצד הדמוקרטיזציה שהגיעה עם אימוץ הפריימריז , למשל, בישראל. )מפלגתית

שיתוף חברי המפלגה , לא בהכרח?  פגם מובנהקיים אומר כי בפריימריז הדברהאם . לוואי לא רצויות

מנגנונים לעשות שימוש באלא שצריך לשקול , בבחירת המועמדים היא רצוייה מבחינה דמוקרטית

  . המאזנים אותה

  

ניתן לבחון את הסוגייה לפי שתי תפיסות שונות ?  לבחירת מועמדים לפרלמנטהאם קיימת שיטה עדיפה

 המאפשרת לכל  הרואה בדמוקרטיה מערכתהיא תפיסה פוזיטיבית התפיסה הראשונה. את הדמוקרטיה

אשר טוענים כי הם מייצגים טוב יותר , חבריה להשתתף בתהליך של בחירה מבין מועמדים וקבוצות שונים

לפי גישה זו מערכת דמוקרטית יותר תהיה זו שתביא לידי ביטוי ארבעה . את האינטרסים והערכים שלהם

ודת מבט זאת עולה כי שיטת מנק. ייצוג והיענות, תחרותיות, השתתפות: ממדים דמוקרטיים בסיסיים

; מועמדים הדמוקרטית ביותר תהיה זו אשר יהיה בה שיעור גבוה של השתתפות פוליטיתהבחירת 

שתתרחש בה התמודדות תחרותית ; שתאפשר ייצוג של כוחות חברתיים רלוונטיים ושל מגוון של דיעות

  .חר לבוחרושתסייע לתחזוק קשר בין הנב; יתיתאמ

  

 לפיה נתפסת הדמוקרטיה בעיקר כמשטר מרוסן הדמוקרטיה היא תפיסה ליברליתשל  התפיסה השנייה

זו " שלילית"תפיסה ). Riker, 1984(שבו מבוזרת העצמה במכוון בין מספר שחקנים , של בלמים ואיזונים

, כלל חברי המפלגה(בין אם הוא נמצא בידיו של ציבור רחב ; של הדמוקרטיה מניחה כי הכוח משחית

לכן מדגישה גישה זו את ריסון הכוח ולא ). אוליגרכיה( אם הוא מצוי בידיה של קבוצה קטנה ובין) למשל

ככל שהסמכות לבחור מועמדים תהיה יותר ,  מנקודת מבט זו.את ניצולו לטובת מימוש ערכים דמוקרטיים

  ).139: 2006, רהט(כך תיתפס המערכת כדמוקרטית יותר , מבוזרת בין מספר שחקנים פוליטיים
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  ?גוף בוחר אידיאלי

כל גוף בוחר במפלגה מסויימת ניתן . קיימות מגוון רב של דרכים לקבוע את מועמדי המפלגות לפרלמנט

לצורך הפשטות נתמקד כאן בשלושה סוגים . )Rahat and Hazan, 2001 (לסיווג על פי מידת הכוללנות שלו

 מוסדות מפלגתיים נבחרים וועדות ,חברי מפלגה: של גופים בוחרים הרלונטיים למפלגות הישראליות

מוסד מפלגתי נבחר .  באופן ישיר ייצגו רמת כוללנות גבוההחברי מפלגה אשר בוחרים מועמדים. מינויים

ניתן להציג  .וועדת מינויים תייצג רמת כוללנות נמוכה. ייצג רמת כוללנות בינונית) מועצה, ועידה, מרכז(

, הייצוג, גופים בוחרים אלה לבין מידת ההשתתפותאת הקשרים בין רמת הכוללנות של שלושה 

  :התחרותיות וההיענותיות בטבלה הבאה

  

  הקשר בין גופים בוחרים למימדים דמוקרטיים: 1טבלה 

  היענות  תחרות  ייצוג  השתתפות  הגוף הבוחר

  מפלגתית ולא מפלגתית  בינונית  נמוך  גבוהה  חברי המפלגה

  בעיקר מפלגתית  גבוהה  בינוני  בינונית  מוסד מפלגתי נבחר

  מפלגתית  נמוכה  גבוה  נמוכה  ועדת מינויים

  )140: 2006(רהט : מקור

  

מעצם הגדרתם גופים , השתתפותל בנוגע? מבחינה דמוקרטיתמובהק האם לגופים כוללניים יש יתרון 

אלא שמן הניסיון אנו למדים כי כמות עשויה לבוא על . בוחרים כוללניים מאפשרים השתתפות רחבה יותר

איכות להשתתפות נרחבת מובילה להשתתפות ב ראינו כי פתיחת הליכי בחירת המועמדים .שבון איכותח

ידי קבלני קולות -שגוייסו עלהחברים הם חברים מזדמנים מ חלק גדול, שיעורי ההצבעה נמוכים: ירודה

 מסויים  לתמוך במועמדעל מנתשהצטרפו  כאלהיש , יעזבו את המפלגה מייד בתום הבחירות המקדימותו

בגוף כוללני קשה ,  הייצוגמבחינת מימד. ם מתכוונים להצביע למפלגה בבחירות הכלליותאך כלל אינ

זאת משום שחברי ,  .להבטיח ייצוג מגוון של אותן הקבוצות שהמפלגה עשוייה להיות מעוניינת בייצוגן

ם פחות רגישים לחשיבות המפלגה נוטים לבחור במועמדים מוכרים בעלי פופולאריות ציבורית גבוהה והינ

ועדת מינויים קטנה , לעומת זאת. המייצגת ציבורים וסקטורים שונים, שביצירת רשימת מועמדים מגוונת

 אם נבחן את מימד. מוסד מפלגתי נבחר ממוקם בתווך. מסוגלת לגבש נבחרת מועמדים מייצגת יותר

אחרי זה בקרב חברי , נבחריםמידת התחרותיות הגבוהה ביותר במוסדות מפלגה נמצא את , התחרות

מפלגתית סבירה - רמת תחרותיות פנים. )Rahat, Hazan and Katz, 2008 (המפלגה ולבסוף בועדות מינויים

 לא כבוחר הבלעדי או בעל המילה –תתאפשר על ידי שילובו של מוסד מפלגתי נבחר בתהליך הבחירה 



 הפורום לתיקון שיטת השלטון בישראל

130 

כל הנוגע ב, לבסוף .של חברי כנסת מכהנים אלא כמי שיופקד על אישור או דחיית מועמדותם –האחרונה 

מחוקקים הנבחרים על ידי גוף בוחר כוללני של חברי המפלגה יהיו חשופים יתר על המידה , היענותל

ללחצים מצד שחקנים לא מפלגתיים אשר הענות להם עלולה לפגוע בתפקוד ולכידות הסיעה המפלגתית 

אלה : עמדים לצירי מוסדות נבחרים יש מחיר גבוהגם הקניית הסמכות הבלעדית של בחירת המו. בכנסת

 ועשויים ללחוץ על )לאו דווקא המפלגתיים (עלולים לנצל את כוחם לקידום האינטרסים האישיים שלהם

הבטחת . הסיעה לדבוק באידיאולוגיה שלה בדרך שתפגע בהישגים אלקטורליים או בתפקוד השלטוני

לתרום  הירתם על ידי ועדות מינויים עשויבאמצעות בח, היענות בלעדית של הנציגים למנהיגי המפלגה

אך בו בעת ליצור צוות של אומרי הן שאינם מסוגלים לייצג את טווח הערכים , ללכידות המפלגתית

על מנת להימנע מן הפתולוגיות שעלולות לנבוע מן השימוש . והאינטרסים אותם מתיימרת המפלגה לייצג

לו יש להשתמש במספר גופים בוחרים בצורה שתאזן בין היענות הבלעדי בכל אחד מגופי הבחירה הל

  .אישית מצד אחד ללכידות מפלגתית מצד שני

  

אין סוג כלשהו של בשל העובדה שהיחסים בין ארבעת המימדים אינם לינאריים וחיוביים ניתן להסיק כי 

ר למימוש ערכים  הערכת תרומתו של כל גוף בוח.גוף בוחר שהוא בהכרח דמוקרטי יותר מן האחרים

 זירה נוספת להשתתפות פוליטית רחבה והאם אנו רוצים שהמפלגות יספק: דמוקרטיים תלויה בציפיותינו

  ? האם אנו מעוניינים בלכידות מפלגתית גבוהה או בתחרותיות גבוהה? או מגוון של מועמדויות מייצגות

  

.  באופן חד משמעי"?רטי ביותראיזה גוף בוחר הוא הדמוק"לפיכך אין לענות על השאלה הספציפית 

-השיטה התלת.  יש לחפש אחר שילוב מיטבי של מספר גופים בוחרים בתהליך הבחירה, במקום זאת

העשוי להוביל לאיזון מיטבי בהגשמתם ,  מבטאת שילוב מסוג זה1 המוצעת להלן ומיוצגת בתרשים שלבית

בהיותן התאגדויות  , טעון שהמפלגותניתן ל, זאת ועוד. של ארבעת המימדים הדמוקרטיים שדּנו בהם

כאשר זכויותיהם של .  שיטה שתעניק תמריצים סלקטיביים כדי לתחזק את עצמןלאמץחייבות , וולנטריות

לכאורה כמו (פעילי מפלגה ותיקים ונאמנים משתוות לגמרי לאלו של מתפקדים חדשים ומזדמנים 

  . לגותניזוק מבנה התגמולים הדיפרנציאלי של המפ)  פריימריזב

  
  1 תרשים

  שלבית לבחירת מועמדים לכנסת-הצעה לשיטה תלת

 

מוסד מפלגתי   ת סינוןועד  
  נבחר

  חברי המפלגה
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מעט , ")בדימוס("פוליטיקאים ותיקים  גוף מצומצם הכולל – ועדת סינוןתהליך הבחירה מתחיל עם 

 מן השורה שייבחרו לשקול גם נציגות מסוימת לחברי מפלגהורצוי ניתן ואף (הנהגת המפלגה מ נציגים

סמכות זו המוקנית . מתאימותהפחות   ולסנן את אלוהמועמדויותשתפקידה לבחון את  - )  באופן אקראי

לגוף המצומצם יכולה לעזור למנוע ממועמדים לא ראויים או כאלה שעולה חשד כי אינם מחזיקים בדיעות 

ועדת הסינון מגבשת רשימה קצרה . העולות בקנה אחד עם ערכי המפלגה מלהתחרות ולהיבחר לכנסת

)shortlist (זאת על מנת לוודא שהיא . אשר גודלה יהיה כפול לפחות ממספר המושבים שיש למפלגה בכנסת

המוסד לאחר שגובשה הרשימה הקצרה נכנס לפעולה . פקטו לועדת מינויים ולאפשר תחרות-לא תהפוך דה

של צירי המוסד המפלגתי מאשרים או דוחים את מועמדותם ). מועצה, מרכז, ועידה (המפלגתי הנבחר

את הרכב הרשימה ) בהליך הדורש למשל רוב מוחלט(חברי כנסת מכהנים ויכולים גם לשנות במעט 

זמן חברות ( שעברו תקופה של הכשרה חברי המפלגההתהליך מסתיים בבחירה המבוצעת על ידי . הקצרה

  1.חברי המפלגה הם אלה שקובעים את הדירוג של המועמדים).  חודשים18 עד 15מינימלי של 

  

 רחבה של כלל חברי המפלגה אך בה בעת היא מתחשבת בצורך לספק לפעילי השתתפותטה זו מאפשרת שי

 בתהליך ייצוגיותלכאורה קשה להבטיח . המפלגה תמריצים סלקטיביים ומעניקה להם זכויות ייחודיות

,  ראשית:אולם רבה סבירה של ייצוג עדיין ניתנת להשגה, כזה כיוון שהוא מסתיים בבחירה בגוף כוללני

אימוץ מושכל של מנגנונים לתיקון , שנית. ייצוגיתועדת הסינון צריכה לדאוג לגיבושה של רשימה קצרה 

יש להניח כי הצורך באישור מועמדותם , תחרות מבחינת ה.יבטיח את ייצוגן של קבוצות אלו) מכסות(ייצוג 

מלבד . ריאליים למועמדים חדשיםיפנה מספר מקומות , של חברי כנסת מכהנים על ידי מוסד מפלגתי נבחר

סינון מועמדים בשלב המקדמי עשוי להבטיח כי הקבוצה המצומצמת של המועמדים החדשים יתחרו , זאת

כך , זאת משום שככל שמספר המועמדים החדשים קטן יותר. בצורה אפקטיבית יותר כנגד המכהנים

  .ם ולפיכך יותר משמעותייםהקולות שיוטלו כמחאה נגד חברי כנסת מכהנים יהיו פחות מפוזרי

  

, כדי להבטיח את היבחרותם מחדש. היענותשלבית מציבה איזון מיטבי באשר למימד ה-השיטה התלת

למוסדות המפלגה ולחברי , )ועדת סינון(חברי הכנסת המכהנים יאלצו לגלות היענות להנהגת המפלגה 

בין האידיאולוגיה של , בין זה המפלגתי מצב זה ייצור נקודת איזון מיטבית בין הייצוג האישי ל.המפלגה

כאשר המועמד מגלה היענות לגוף בוחר מסוג , במילים אחרות. המפלגה לבין אינטרסים שאינם מפלגתיים

שילוב . אחד עשויות להתפתח פתולוגיות אשר לא סביר שיתפתחו בשיטה המשלבת מספר גופים בוחרים

 ככזו מה שמתיישב עם התפיסה של דמוקרטיה, מהמספר גופים בוחרים בתהליך אף מוביל לפיזור העצ

אלא מחייבת הסכמה רחבה של , הבחירה אינה עוד בידיה של קבוצת שחקנים אחת. המחייבת ביזור עצמה

  .של מועמדיהם האידיאלייםלמאפייניהם ולהתנהגותם מגוון שחקנים אשר מחזיקים בעמדות שונות בנוגע 

                                                 
יוכל ) מצביעי המפלגה (רביעי " גוף בוחר"אזי בבחירות הכלליות אם יאומץ גם הרעיון של אימוץ פתק הצבעה פתוח למחצה   1

  .ידי סימונם בפתק ההצבעה ביום הבחירות-להשפיע על בחירת המועמדים על
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  בחירת מנהיגי מפלגות
  

יש מפלגתית ו- לזירה הפניםהשלכותיו חורגות מעבר . גי מפלגות הוא הליך חשוב ביותרהליך בחירת מנהי

) 1974(יצחק רבין , )1969(גולדה מאיר .  הליך פנימי מכריע בפועל מי יהיה ראש הממשלהמצבים בהם

-הגיעו לראשות הממשלה לא בעקבות בחירות כלליות אלא לאחר הליך בחירה פנים) 1983(ויצחק שמיר 

 פריימריז לראשות המפלגה יכולים 2. לראשי ממשלות–ובתוקף זה תי שבחר אותם כמנהיגי המפלגה מפלג

לדמיין מה היה קורה אילו שאול מופז היה , למשל, ניתן. על המערכת הפוליטית הלאומית, אם כן, להקרין

שהוא היה קיימת סבירות גבוהה : 2008מצליח לנצח את ציפי לבני בבחירות לראשות קדימה בספטמבר 

  .   לא היו מוקדמות18- מקים ממשלה והבחירות לכנסת ה
  

בשני המקרים מדובר . של בחירת מועמדיםלהתייחס לבחירת מנהיגי מפלגות כמקרה פרטי יש הנוטים 

בשניהם ניתן לשנות את ההליך . מפלגתי שעבר דמוקרטיזציה בשני העשורים האחרונים- בהליך פנים

בשני המקרים ניתן לדבר על מספר מימדים המרכיבים את כללי . קהבקלות יחסית וללא צורך בחקי

נבדלים , אולם במספר תחומים משמעותיים). הסלקטורט(כאשר החשוב בשניהם הוא הגוף הבוחר , ההליך

  . שני תחומים אלו זה מזה
  

ת ניצחון בבחירו, בבחירת מועמדים לפרלמנט.  נעוץ בטבעה של המשרה ומשמעות הניצחוןהבדל ראשון

על המועמד עדיין לנצח בבחירות הכלליות ". הצלחה"מפלגתיות הוא רק שלב ראשון בדרך ל-הפנים

, לעומת זאת. לפחות עד הבחירות הבאות, פוליטיתיישאר מחוץ למערכת האחרת , ולהיכנס לפרלמנט

שאינה תלויה בהתמודדות , ניצחון בבחירות הפנימיות למנהיגות המפלגה מהווה הצלחה בפני עצמה

 כיבוש –ראשי מפלגות גדולות יראו בניצחון הזה רק שלב בדרך למטרה הבאה , אמת. בבחירות כלליות

הם נותרים שחקנים פוליטיים מרכזיים ,  אך יש לזכור כי גם אם לא יצליחו במטרה זו–ראשות הממשלה 

כים להיות  רוב המועמדים ממשי–דבר חל גם על המועמדים שלא ניצחו בבחירות הפנימיות ה. ופעילים

. מפלגתית לבין הזירה הפרלמנטרית- נעוץ בזיקה בין הזירה הפניםהבדל שני. שחקנים פוליטיים פעילים

 כמחוקקים עד לתום תקופת הכהונה של יכהנו לכנסתמועמדים מטעם המפלגה אשר הצליחו להיבחר 

לגה פעמים רבות יש למפ, לעומת זאת. מתפקידו כנסתלא יכולה להדיח חבר , מצידה, המפלגה. הכנסת

ולהדיחו באמצעות ) accountability(שלה במבחן של נשיאה באחריות הנבחר יכולת להעמיד את המנהיג 

ואפילו אם , הדבר אפשרי גם באמצע כהונת הכנסת. )הקדמת הפריימריז, קריאת תגר (הליכים פנימיים

ווצר מתח גדול בין הזירה כשמדובר במנהיגים יכול להי, מבחינה זו. אותו מנהיג מכהן כראש ממשלה

 נוגע להשלכות האפשריות של כללי הליכי הבדל שלישי. או הביצועית/המפלגתית לזירה הפרלמנטרית ו

                                                 
אך אין זה סביר כי השותפות הקואליציוניות  יצביעו נגד , הכנסת אמורה לאשר ולהביע אמון בראש הממשלה החדש, אמנם  2

  .רק בשל חילופי גברי בעמדת המנהיגות של מפלגת השלטון
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 -את השיטה לפי ארבעה מימדים דמוקרטיים בחירת מועמדים לפרלמנט ניתן לבחון עוד שבב. הבחירה

 בייחוד . כל המימדים הללו רלוונטייםיג לא כשמדובר בבחירת מנה - תחרותיות והיענות , ייצוגהשתתפות 

  . ולא קבוצה של מועמדיםשל ייצוגיות כאשר המנצח הוא יחיד קשה לדבר על היבטים 
  

  ?נבחרים מנהיגי מפלגותכיצד 

גם בבחירת מנהיגי מפלגות המימד המשמעותי ביותר הוא הגוף הבוחר , בדומה לבחירת מועמדים לפרלמנט

ניתן לפזר את הגופים הבוחרים השונים על פני ציר שקוטבו ?  הבחירה מי נוטל חלק בהליך–) סלקטורט(

מנהיגים בהם  נמצא את המקרים הבלעדיבקוטב ). 2ראה תרשים (בלעדי האחד כוללני וקוטבו הנגדי 

כפי (זה יכול להיות מנהיג רוחני הקובע מי יהיה המנהיג הפוליטי של המפלגה . אדם אחדידי -נבחרים על

 שיכול לסמן או המנהיג הפורש) של איש אחדגוף בוחר  פקטו- משמש דהשר הרב יוסף כא, ס"שמתרחש בש

 זו אפשר לייחס גם את המקרים בהם לגוף בוחר מסוג זה. )Punnett, 1992: 9(את היורש המועדף עליו 

ישראל (אביגדור ליברמן :  את עצמם למנהיגיםומכתירים מפלגה סביב אישיותם מייסדיםפוליטיקאים 

ידי קבוצה - מנהיגים יכולים להיבחר גם על. הם שתי דוגמאות) Forza Italia( וסילביו ברלוסקוני )ביתנו

, י"לוי אשכול נבחרו בגוף בלתי פורמלי כזה למנהיגי מפאשרת ומשה : אליטה מפלגתיתבלתי פורמלית של 

  . 20- של המאה הואצל השמרנים בבריטניה זה היה הגוף הבוחר עד אמצע שנות השישים

  

  2 תרשים

  ?כיצד נבחרים מנהיגי מפלגות

  

  

  

  
  

 לכיוון הקוטב הכוללני אנו מוצאים את המפלגות הבוחרות את מנהיגיהן באמצעות כאשר אנו מתקדמים

זו הייתה השיטה השלטת בבריטניה ובמדינות נוספות בעלות דגם .  שלהןחברי הסיעה הפרלמנטרית

שלוש המפלגות הגדולות בבריטניה פתחו את השיטות , מאז). Westminster model(משטר בריטי 

ובמפלגת ) שתי המפלגות הגדולות(אוסטרליה , )שתי המפלגות הגדולות(אך בניו זילנד , לכוללניות יותר

ישנן מפלגות הבוחרות את המנהיגים . השלטון האירית עדיין  נבחר המנהיג באמצעות גוף בוחר זה

זו עדיין השיטה השלטת במפלגות . מועצה וכדומה, ועידה, קונגרס: בחריםמוסדות מפלגתיים נבאמצעות 

בוחרים את המנהיג בקונגרס , למשל, )SPD(דמוקרטים בגרמניה - הסוציאל. רבות באירופה הקונטיננטלית

אם ניקח  .ידי כאלף צירי הקונגרס-על) PSOE(ובספרד נבחר מנהיג הסוציאליסטים ,  צירים500המונה 

מוסד   מנהיג
 מפלגתי נבחר

חברי 
 המפלגה

 כלל 
 האזרחים

 בלעדי כוללני

חברי הסיעה 
 בפרלמנט

אליטה 
  מפלגתית
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, שיטה זו. המפלגהחברי וון הקוטב הכוללני נגיע למפלגות המעניקות את זכות הבחירה לכלל צעד נוסף לכי

מנהיגי כיום בישראל היא השיטה לפיה נבחרים " פריימריז מפלגתיים"או " פריימריז סגורים"המכונה גם 

) ואזרחות עם הגבלות גיל(יש את המפלגות המאפשרות לכל אחד , לבסוף. קדימה ומפלגת העבודה, הליכוד

מדינות רבות בארצות הברית  ".פריימריז פתוחים" בחירות כאלה מכונות לעיתים .לקחת חלק בהליך

בדמוקרטיות פרלמנטריות שיטה זו . ו בבחירת מועמדי המפלגות לנשיאותמשתמשות בשיטה כולננית ז

ה יאת מנהיג מפלגת השמאל באיטליה בחרה אם כי לאחרונה) Carty and Blake, 1999(אינה מקובלת 

  ).Kenig, 2009A: 435-6(זה מסוג בגוף בוחר כוללני 
  

נהנו המנהיגים , בראשית.  שיטות בחירת מנהיגי המפלגות בישראל עברו במשך השנים תהליך של היפתחות

כמעט ולא היה . ממעמד מבוצר של מנהיגים טבעיים) בגין בחרותמנחם י ו"בן גוריון במפאדוד (המייסדים 

שנתית של המפלגה לא היה ספק -על אף שלכאורה בגין העמיד עצמו לבחירה בכל ועידה דו. דםערעור על מעמ

 הדבר לא נעשה )1963 (וגם כשלוי אשכול החליפו, מצב דומההלגבי בן גוריון היה . שזהו הליך פורמלי בלבד

בשנות רק . מצומצמתמפלגתית ידי אליטה -באמצעות הליך של בחירה אלא בדרך של מינוי מוסכם על

כך . י פורמליזציה ונקבע כי הוא ייבחר באמצעות מרכז המפלגה"עבר הליך בחירת המנהיג במפאהשישים 

באמצע שנות  . ליושבי הראש של המפלגה) 1974(ויצחק רבין ) 1969(גולדה מאיר , )1965(נבחרו לוי אשכול 

נבחרו ) 1980(פרס שמעון ו) 1977(רבין . השבעים הורחב הסלקטורט ממרכז מפלגת העבודה לועידת המפלגה

). 1983(נבחר יצחק שמיר כיורשו של בגין במרכז התנועה , בחרות. ף בוחר זה שהיה כוללני יותרבאמצעות גו

מדרגה נוספת לעבר כוללנות חלה בראשית שנות התשעים כאשר שתי המפלגות הגדולות פתחו את הליך 

  ). 1993(נתניהו בנימין ו) 1992(כך נבחרו רבין .  מפלגתייםבחירת המנהיג לחברי המפלגה על ידי אימוץ פריימריז
  

כאן בניגוד לבחירת מועמדים לכנסת ?  גם את שיטת הבחירה למנהיגי המפלגותלבחון מחדשהאם ראוי 

בניגוד לנסיגות הנקודתיות מהכוללנות שחלו בדרכי בחירת , ראשית .התשובה פחות חד משמעית

מת  נראה כי מרגע שאימצה מפלגה מסוי.ים לא נרשמה נסיגה דומה בבחירת המנהיג3,המועמדים לכנסת

 בעידן בו בחירות מוכרעות יותר ויותר משיקולים .שיטה כוללנית לבחירת מנהיגיה אין דרך חזרה

הפקעת הזכות לבחור את המנהיג מחברי המפלגה לאוכלוסייה , )מי מנהיג את המפלגה(פרסונליים 

  .ויי המפלגה בבחירות הכלליות ולחתור תחת הלגיטימיות של מנהיגהמצומצמת יותר עלולה לפגוע בסיכ

 . יותרכוללניותת לכיוון של פתיחת הליכי בחירת המנהיג לשיטו, המגמה העולמית היא חד משמעית, שנית

באמצע שנות השבעים )  דמוקרטיות פרלמנטריות18- מפלגות מ39-ב( משווה את הליכי בחירת המנהיג 2טבלה 

                                                 
הליכוד שאימץ : פנימיות לקביעת רשימת המועמדים לכנסת ראינו שינויים תכופים במידת כוללנות הגוף הבוחר בבחירות ה 3

 17-המועמדים חזרו להיבחר באמצעות מרכז המפלגה ורק לקראת הבחירות לכנסת ה. 1999- נסוג מהשיטה ב1996-פריימריז ב

 נסוגה משיטה זו לקראת הבחירות 1996- חר אימוץ פריימריז בנסיגה דומה נרשמה גם במרצ שלא. ידי החברים-שבו להיבחר על

  ).2001(ראה רהט . 15-לכנסת ה
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במחצית מהמקרים בחרו המפלגות לפתוח את הליכי בחירת המנהיג ולשתף  מהטבלה עולה כי .2009לעומת 

  . לא ניתן להצביע על אף מקרה בו מפלגה נסוגה לעבר גוף בוחר מצומצם יותר. את חברי המפלגה
  

  2 טבלה

  2009 לעומת 1975 – מפלגות 39-בחירת מנהיגים ב

, הגוף הבוחר  מפלגה  מדינה
1975  

, הגוף הבוחר
2009  

  מגמה

  ~  מוסד מפלגתי  מוסד מפלגתי  )FPÖ(מפלגת החרות   אוסטריה
  ~  מוסד מפלגתי  מוסד מפלגתי  )ÖVP(מפלגת העם   
  ~  מוסד מפלגתי  מוסד מפלגתי  )SPÖ(דמוקרטים - סוציאל  

  ~  חברי הסיעה  חברי הסיעה  לייבור אוסטרליה
  ~  חברי הסיעה  חברי הסיעה  ליברלים  

  ~  חברי הסיעה   הסיעהחברי  Fianna Fáil  אירלנד
  Fine Gael  חברי המפלגה  חברי הסיעה*  +  
  +  חברי המפלגה  חברי הסיעה  לייבור  

  +  חברי המפלגה  חברי הסיעה  דמוקרטים-ליברל/ליברלים  בריטניה
  +  *חברי המפלגה  חברי הסיעה  לייבור  
  +  חברי המפלגה  חברי הסיעה  שמרנים  

  ~  מוסד מפלגתי  גתימוסד מפל  )SPD(דמוקרטים - סוציאל  גרמניה
  ~  מוסד מפלגתי  מוסד מפלגתי  )CDU(דמוקרטים -נוצרים  
  ~  מוסד מפלגתי  מוסד מפלגתי  )FDP(ליברלים   

  ~  חברי הסיעה  חברי הסיעה  ליברלים  דנמרק
  +  חברי המפלגה  חברי הסיעה  דמוקרטים- סוציאל  
  +  חברי המפלגה  מוסד מפלגתי  מפלגת העם הסוציאליסטית  

  ~  חברי הסיעה  חברי הסיעה  )CDA(דמוקרטים -נוצרים  הולנד
  +  חברי המפלגה  חברי הסיעה  )PvdA(מפלגת העבודה   
  +  חברי המפלגה  חברי הסיעה  )VVD(ליברלים   
  +  חברי מפלגה  מוסד מפלגתי  )ND(דמוקרטיה חדשה   יוון

  +  חברי מפלגה  מוסד מפלגתי  )PASOK(סוציאליסטים   
  +  *חברי מפלגה  מפלגתימוסד   )LDP(דמוקרטים -ליברל  יפן

  +  חברי מפלגה  מוסד מפלגתי  ליכוד  ישראל
  +  חברי מפלגה  מוסד מפלגתי  מפלגת העבודה  

  ~  חברי הסיעה  חברי הסיעה  לייבור  ניו זילנד
  ~  חברי הסיעה  חברי הסיעה  המפלגה הלאומית  

  ~  מוסד מפלגתי  מוסד מפלגתי  )PSOE(סוציאליסטים   ספרד
  +  חברי מפלגה  מוסד מפלגתי  )PSD(ם דמוקרטי- סוציאל  פורטוגל

  +  חברי מפלגה  מוסד מפלגתי  )PS(סוציאליסטים   
  ~  מוסד מפלגתי  מוסד מפלגתי  דמוקרטים- סוציאל  פינלנד

  ~  מוסד מפלגתי  מוסד מפלגתי  )KESK(מרכז   
  +  חברי מפלגה  מוסד מפלגתי  סוציאליסטים  צרפת
  +  חברי מפלגה  מוסד מפלגתי  ליברלים  קנדה

  +  חברי מפלגה  מוסד מפלגתי  )NDP(טים חדשים דמוקר  
  +  חברי מפלגה  מוסד מפלגתי  שמרנים  

  ~  מוסד מפלגתי  מוסד מפלגתי  מפלגת המרכז  שוודיה
  ~  מוסד מפלגתי  מוסד מפלגתי  דמוקרטים- סוציאל  
  ~  מוסד מפלגתי  מוסד מפלגתי  מתונים  

 את קולות החברים כנגד אוכלוסיות אחרות  אך משקללותנהיג לכלל חברי המפלגהמפלגות אלה פתחו את הליך בחירת המ* 

  .ראה הסבר להלן. במפלגה

  מסמן מגמה של פתיחת הגוף הבוחר+ 

  מסמן ללא שינוי~
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, קנדה(אם בעבר שיתוף חברי המפלגה בבחירת המנהיגים הייתה נחלתן של מפלגות במדינות בודדות בלבד 

 פותחות את – אפילו באירופה הקונטיננטלית –ינות שנים האחרונות יותר ויותר מדב, )בריטניה, ישראל

דנמרק ופורטוגל הרחיבו בעשור , יוון, צרפת, איטליה, מפלגות בהולנד. בחירת המנהיג לכלל חברי המפלגה

  . האחרון את זכות הבחירה לכלל החברים
  

ת מבחינת מימדי בחירת מנהיגים בגוף בוחר כוללני אינה בעייתי, בניגוד לבחירת מועמדים לכנסת, שלישית

. מדובר במנצח בודד ולכן אין כלל טעם לחפש היבטים של ייצוגיות, מבחינת הייצוג. הייצוג וההיענות

ידי גוף בוחר יחיד -דומה כי הבעיות הפוטנציאליות הקיימות בבחירת רשימה לכנסת על, מבחינת היענות

חברי כנסת המרגישים חובה לשרת בעיקר אמור הדבר לגבי מצב בו . פחות אקוטיות לגבי בחירת מנהיג

כשמדובר בבחירת מנהיג לקבוצות . קבוצות מאורגנות קטנות שסייעו להם להיבחר בבחירות הפנימיות

בו מספיק לעיתים , בניגוד להליך בחירת המועמדים לכנסת: פעה על התוצאותשקטנות יש פחות משקל וה

ת מנהיג משתתפים עשרות אלפי מצביעים בבחיר, בכמה מאות קולות כדי להכניס מועמד למקום ריאלי

מעצם תפקידו מנהיג , מעבר לכך. והפוטנציאל של קבוצות מיעוט להשפיע על התוצאות כמעט אינו קיים

 ובה בעת לשמר מידה מסויימת של המפלגה צריך לגלות מידה כלשהי של היענות לכל מגזרי המפלגה

ידם לאחר - וייבחר מחדש על(י כלל החברים יד- הוא אמנם נבחר על. אוטונומיה שתאפשר לו גמישות

בה בעת הוא זאת מפני ש. אינו יכול להרשות לעצמו לגלות היענותיות רק כלפיהםאך ) תקופה מסויימת

עובד בצורה הדוקה עם חברי סיעתו ואם ברצונו בסיעה לכידה עליו להפגין לפחות מידה מסויימת של 

שכן הוא זקוק ,  גם את המוסדות הנבחרים של המפלגהבמידה דומה עליו לטפח. שיתוף בסגנון הנהגתו

  ).  אישור רשימת שרים,  כניסה ויציאה מממשלה-למשל (לכמה החלטות חשובות לאישורם 
  

לאור כל זאת נראה כי אין צורך לבזר את הליך הבחירת המנהיג בין מספר גופים בוחרים כמו לגבי בחירת 

אולם . קיימים מספר כשלים בולטים ירת מנהיג המפלגהלבחפריימריז בגם , אמנם. המועמדים לכנסת

הליך ההצבעה ב,  וטבעה של החברּות המפלגתיתמליקויים בדרכי ההתפקדות אלה נובעים יםלכש

להמשיך לבחור את מנהיגי המפלגות מלא תהיה כל מניעה  ים אלה ייפתרוכאשר ליקוי .ובעבירות מימון

מפלגות שאמנם הרחיבו את זכות בחירת מספר  להצביע על ניתן ,בכל זאת , ואולם.בגוף בוחר כוללני

 בכך הן הצליחו ליישב בין הרצון לפתוח .אך בה בעת גם איזנו את הצעד הזה, המנהיג לכלל חברי המפלגה

 יותר מרכזיותקבוצות את הליך הבחירה לכלל החברים ובין הרצון להותיר שליטה כלשהי על התהליך בידי 

  . המפלגתיים בחיים
  

הרציונאל העומד . אלקטורלי'  במה שנקרא קולגשקלול קולותמצעי השכיח ביותר לאיזון מסוג זה הוא הא

 לחברי המפלגה יש זכות מלאה להשתתף בבחירת המנהיג אלא שקולותיהם –מאחורי שיטה זו פשוט 
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, למשל, ןדמוקרטית ביפ-במפלגה הליברל. קידשווים פחות מקולותיהם של אנשי מפלגה בעלי תפ

 50% אך לשם חישוב התוצאות לקולותיהם ניתן משקל של , בהליך הבחירהכל חברי המפלגהתתפים מש

העדפותיהם ל, במילים אחרות. המחצית השנייה ניתנת לקולותיהם של חברי הסיעה הפרלמנטרית. בלבד

. חברי הסיעה) או מאות(עדפותיהם של כמה עשרות להכמו יש משקל זהה  של מאות אלפי חברי מפלגה

  4. באירלנדFine Gael-שיטה כזו נהוגה גם בלייבור בבריטניה וב
  

. ניתן למצוא אצל השמרנים בבריטניה אותה שלבית-השיטה הדוהיא שיטה נוספת המנסה ליצור איזון 

גוף בוחר זה נחשב כמתאים . ריתהפרלמנט נבחרו מנהיגי השמרנים על ידי חברי הסיעה 1997- ל1965בין 

, ד היות וחברי הסיעה הכירו בצורה הטובה ביותר את סגולותיהם של המועמדים את התפקיביותר לבצע

.  איתם במגע הדוק על בסיס עבודה ויכלו לשפוט בצורה מוצלחת מי מתאים להנהיג את המפלגהבאו

הביאו לבחינה פנימית של ,  שנים18 ואיבוד השלטון לאחר 1997התבוסה שנחלה המפלגה בבחירות של 

ו בדרך בחירת המנהיג את אחד הרכיבים החשובים שיש לשנותם כחלק ממהלך המפלגה ורבים רא

 שונתה השיטה והזכות לבחור את המנהיג הורחבה לכלל , מכךכתוצאה). Alderman, 1999(התרעננות 

אם יש יותר משני מועמדים . חברי המפלגה מכריעים רק בין שני מועמדים סופיים, אולם. החברים

פרלמנטרית הם אלו שעורכים הליך בחירה פנימי כדי להעמיד לבחירת חברי חברי הסיעה ה, לתפקיד

הם יכולים : בצורה כזו נשמרת שליטה משמעותית בידיהם של חברי הסיעה.  בלבדהמפלגה שני מועמדים

  . ה ייבחרו רק מנהיגים המקובלים עליהם ועברו את אישורםלהבטיח שחברי המפלג
  

הענקת עצמה כה גדולה בידיהם של חברי . ים במפלגות הישראליותספק אם צעדים מסוג זה נחוצ, אולם

שבה , אך היא זרה מאד לתרבות המפלגתית הישראלית, ויימותסהסיעות תואמת אולי מפלגות במדינות מ

נראה גם כי החשש כי גוף בוחר עלול . מעולם לא היה מקרה בו חברי הסיעה בחרו את מנהיג המפלגה

בדרך כלל המועמדים בבחירות למנהיגות . ד ללא שורשים במפלגה הינו מופרךלבחור כמנהיג המפלגה מועמ

בהנחה . הם מכהנים כחברי כנסת מטעם המפלגה) פייגלין ודנון(הם מוכרים ומלבד מקרים בודדים 

הקלקולים בתהליכי ההתפקדות יתוקנו ואיכות החברים תשתפר נראה כי בחירת מנהיגים על ידי חברי ש

) ידי גוף רחב- אחרי הכל הוא נבחר על(היא נותנת למנהיג הנבחר לגיטימציה : מוצלחתהמפלגה היא שיטה 

  . ומאפשרת למפלגה להציג את השורה הקדמית של מנהיגיה באמצעות התמודדות פנימית
  

                                                 
החברים מסונפים מטעם האיגודים , חברי המפלגה: בלייבור ניתן משקל של שליש לכל אחת משלוש האוכלוסיות הבאות  4

 לחברי 25%, ות מוקצים לחברי הסיעה מהקול65%:  החלוקה היא כזוFine Gael-ב. המקצועיים וחברי הסיעה הפרלמנטרית

  . לנבחרי ציבור של המפלגה בשלטון המקומי10%-מפלגה ו
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  סיכום

 ןשלהלגות הישראליות הגדולות את הליכי הבחירה הפנימיים מראשית שנות התשעים פתחו המפהחל 

אך באלה ניתן וצריך לטפל , ימוץ הפריימריז הביא עימו גם תופעות לוואי לא רצויות א.לחברי המפלגה

לא אמורות להוות סיבה מספקת כדי להמליץ באופן גורף לסגת משיטות הבחירה הן באופן נפרד ו

להמשיך לבחור את מנהיגי המפלגות אנו ממליצים , במקום זאת. הכוללניות אל עבר גופים בלעדיים יותר

הארכת תקופת : בכפוף לצעדים שיינקטו כדי להשביח את ההליך, זאת. ריז של כלל החבריםבפריימ

התפקדות אישית ושקופה ללא מתווכים והעברת ניהול מערכות הבחירות הפנימיות לרשות , ההכשרה

אך , חברי המפלגה צריכים להמשיך לקחת חלק פעיל גם בבחירת המועמדים לכנסת, במקביל. ממלכתית

ידי מוסד מפלגתי -ידי ועדת סינון ואישור הרשימה הקצרה על-אחר גיבוש רשימה קצרה עלזאת רק ל

  . נבחר
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  מקורות
  

ניסיון הסתגלות ללא : התפתחות השיטות לבחירת המועמדים בים סוער של שינויים"). 2001(גדעון , רהט
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   ממשלהרכבת מודלים להחמישה
  

  מתן שרקנסקי, שוריק דריישפיץ, שלומית ברנע
  
  

  רקע – ממשלה רכבתתהליכי ה

מספר .  ממשלות זכה לעדנה בישראל בעיקר במהלך השנתיים האחרונותרכבתתהליך ההרעיון של תיקון 

חלקן ,  המשטרחלקן במסגרת יוזמות לשינוי בשיטת,  ממשלות צפו ועלורכבתהיוזמות לשינוי תהליך 

על רקע יוזמות אלו . וחלקן במנותק מדיון במבנה המשטר, במסגרת יוזמות לשימור ושיפור המשטר הקיים

 מקצועי,  מיודעדיוןא קיום מטרתו של נייר זה הי,  המכון הישראלי לדמוקרטיה של"אני מאמין"וברוח ה

  .  ממשלההרכבתבתהליכי  וביקורתי

  

להרכבת ממשלה במשטרים  מודלים חמישההשוואתי של -קורתיביוניתוח סקירה  נייר זה מציע

המודל ) 1: והם, בדיון על הרפורמה של תהליך הקמת ממשלה בישראל פרלמנטריים אשר הועלו כחלופות

מודל ראש הרשימה הגדולה הוא ) 3,  לראש הסיעה הגדולהמודל זכות הראשונים) 2, הקיים בישראל היום

ראה נספח (מודל הבונוסים ) 5-ו, הרשימה הגדולה הוא מרכיב הממשלהראש רק מודל ) 4, ראש הממשלה

 הרכבת מתארת את תהליך ;מגדירה ומאפיינת את המודללגבי כל אחד מהמודלים הסקירה ). 1 לוח, 1

מציגה את הצורך בגיבוש רוב תומך בממשלה והאופן בו רוב זה מגובש במידת  ;הממשלה הנגזר מהמודל

 ממשלה חלופי והאופן בו מרכיבמינוי צורך בתהליך את ה; בחן האמון בפרלמנט את רלוונטיות מ;הצורך

דנה , ולבסוף ;)בנמצא אלובמידה ו (יישומים של המודלדוגמאות למציגה  ; הממשלה החלופי ממונהמרכיב

 הממשלה הקיים בישראל הרכבת הסקירה פותחת בהצגת תהליך .יובחסרונותו יו במגבלות,יוביתרונות

  . ל"בסדר הנהנוספים  המודלים בארבעתכה בדיון היום וממשי

  

  המודל הקיים בישראל היום 

  הגדרה ומאפיינים

על ) ראש המדינה(ידי הנשיא -מלאכת הרכבת הממשלה מוטלת על, על פי המודל הקיים בישראל היום

הערכה זו . מועמד המוערך כבעל הסיכויים הגבוהים ביותר להרכיב ממשלה שתזכה לאמון הכנסת

עיגונו את המאפיין את מודל זה הוא . עם הסיעות הפרלמנטריותשעורך הנשיא התייעצויות ססת על מבו

. בשלב המינוי של מרכיב הממשלה ,)הממשלה(לרשות המבצעת ) הפרלמנט(הזיקה בין הרשות המחוקקת 

,  זהבמודל, קיומן ותפקודן של ממשלות מותנה בתמיכת הפרלמנט, בעוד שבכל המשטרים הפרלמנטים, כך

 תמיכה זו נדרשת גם לצורך קביעת זהותו של מרכיב ,המתוארים בהמשךאחרים מודלים בשונה ממספר 

קביעת זהותו של מרכיב הזיקה בין הפרלמנט לבין הממשלה באה לידי ביטוי במודל זה הן ב, כך. הממשלה

 הממשלה בתהליך הרכבתהן , )התייעצות ממנה מרכיב הממשלה עם הסיעות הפרלמנטריות(הממשלה 

  ). הצבעת אמון בפרלמנט ( של הממשלהבמינויההן ו, )יםיהסכמים קואליציונ(

 הפורום לתיקון שיטת השלטון בישראל
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  תהליך הרכבת ממשלה

בעקבות  ( ממשלה חדשהלהרכיבבעת שיש ). 1ראה תרשים (הוא כדילהלן ,  ממשלות בישראלהרכבתתהליך 

ה  הממשלמרכיבי, ) או פטירתו של ראש הממשלה המכהן,נפילת הממשלה המכהנת, בחירות

 סיעות הפרלמנט מקיימים משא ומתן עם, ראשי שתי הסיעות הגדולות בפרלמנט, פי רוב-על, הפוטנציאלים

, נשיא המדינה, בהמשך).  בתרשים1שלב ( ממשלה להרכבתשל הראשונים  במועמדותם לצורך גיוס תמיכתן

 מרכיבבי מינוי מקיים התייעצות עם הסיעות ונציגיהן לג,  הרכבת הממשלהמלאכתהאמון על הטלת הוא 

 מהוות מדד לגודל התמיכה ממנה נהנים המועמדים יהן של הסיעותהמלצות).  בתרשים2שלב (הממשלה 

 ממשלה שתזכה לאמון להרכיביקציה ליכולתו של מועמד פוטנציאלי דאינ ת מהווןהבפרלמנט ולכן 

חירות או אחרי יאוחר משבעה ימים לאחר פרסום תוצאות בלא , ותבסיס המלצות הסיע-על. הפרלמנט

 של פטירתו של ראש הממשלה עשר יום במקרה-או ארבעה, היווצרות העילה להקמת ממשלה חדשה

 הממשלה הממונה מקיים משא ומתן מרכיב).  בתרשים3שלב ( ממשלה מרכיבממנה הנשיא , המכהן

פי - לו עלבתום הזמן המוקצב ). בתרשים 4שלב ( ממשלה הרכבתקואליציוני עם סיעות רלוונטיות לצורך 

 מרכיב נדרש –במצטבר עשר יום נוספים - ארבעהעד  של הארכות עשרים ושמונה יום עם אפשרות ל–חוק 

  ).   בתרשים6שלב (ולהעמידה למבחן אמון בפרלמנט )  בתרשים5שלב ( ממשלה להרכיבהממשלה 

מון  במבחן האאו ממשלתו נכשלת,  ממשלהלהרכיבנכשל בניסיון  הממשלה הממונה ומרכיבבמידה 

 עם אפשרות לסבב התייעצות –ידי הנשיא - הרכבת הממשלה מוטלת על מועמד אחר הנבחר על, בפרלמנט

כישלון שני הניסיונות .  של רוב חברי הכנסתבבקשה בכתב בחתימת או זה המוצע –נוסף עם נציגי הסיעות 

פיזורה של הכנסת מוביל לידי רוב חברי הכנסת - מועמד חלופי המוצע ונתמך על ממשלה והיעדרלהרכבת

  .בחירות מוקדמותול

  1תרשים 

   ממשלה בישראלהרכבתתהליך 

סיעות ונציגיהן
מרכיבי 
ממשלה  
פוטנציאלים

נשיא

משא ומתן ) 1(
מינוי- פרה

מרכיב 
הממשלה

)2
 (

ת
צו
יע
תי
ה

)3
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מ
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   ממשלה חלופירכיב וממבחן האמון, גיבוש רוב

מודל זה מחייב גיבוש תמיכה הן לצורך הניסיון להרכיב ממשלה והן לצורך , יותר מאשר מודלים אחרים

 הנדרשת לצורך הניסיון להרכיב ממשלה מגובשת באמצעות משא ומתן התמיכה.  ומינוי ממשלההרכבת

 ומינוי ממשלה הרכבתהתמיכה הנדרשת לצורך . בין מרכיבי הממשלה הפוטנציאלים לבין סיעות הפרלמנט

. מינויה של ממשלה מותנה בעמידתה במבחן אמון בפרלמנט. מגובשת במסגרת משא ומתן קואליציוני

,  ממשלה או לזכות באמון הכנסת מביא להנעת התהליך מראשיתוהרכיבלכשלונו של מרכיב ממשלה 

מודל זה לא מגדיר את זהותו של מרכיב הממשלה או את זהותם של מרכיבי , כלומר. כמתואר לעיל

  . ממשלה חלופיים לו

 

  יישומים בעולם

  . ייםלהרכבת ממשלות במשטרים פרלמנטרוהשכיח  "קלאסי" הוא המודל המודל זה, בנוסחים שונים

  

  יתרונות המודל הקיים בישראל היום

קושר  האחריות המוטלת על הרשות המחוקקת בתהליך הרכבת ממשלות תחת מודל זה :שותפות .1

לממשלה ומייצר בסיס לשותפות בין הרשות המחוקקת ) סיעות(מרכיבים מתוך הרשות המחוקקת 

   . שותפות שהנה הכרחית לצורך תפקודה של האחרונה, לממשלה

 הממשלה נובעת מתוך הרשות המחוקקת –מודל זה מבוסס על היגיון פנימי ברור : ן פנימיהיגיו .2

הגוף אשר אחראי להקמתה , אותו גוף אשר מקרבו נובעת הממשלה, כלומר. ותלויה באמונה

 .   הוא גם הגוף אשר מוסמך להחליפה, )הצבעת אמון(בה " מושקע"ו

ממשלות קואליציה . מסגרת ממשלות קואליציהמודל זה מעודד התאגדות של סיעות ב :התאגדות .3

 של מגזרים חברתיים ואינטרסים שונים ולכן נחשבות לאמצעי םמאפשרות גיבוש הסכמה בין נציגי

 .כזו הישראלית, חשוב להפגת מתחים ומיתון עימותים בחברות משוסעות

וך או בלתי יעיל תהליך הרכבת ממשלות בישראל אינו אר, חרף תחושות הפוכות: אפקטיביות ויציבות .4

אמון האי מנגנון בעיקר מאז אימוץ , יתר על כן. לעומת אלו המצויים בדמוקרטיות אחרות

ממשלות ישראל אינן סובלות מחוסר יציבות או תחלופה תכופה באופן חריג ,  למחצההקונסטרוקטיבי

, מהיר יחסיתאפילו , מודל זה מייצר ממשלות בפרק זמן סביר, כלומר. בהשוואה לדמוקרטיות אחרות

 .  התהליך עובד–בפשטות . ומאפשר להן לתפקד ולהתקיים

מעלותיו ומגבלותיו , מיושם בישראל, ובפרט, מיושם באופן נרחב בעולם היות שמודל זה :ניסיון מוכח .5

 .יישומו הנרחב בעולם מהווה עדות לעליונותו מול מודלים אחרים. הם ידועים ומובנים

. יישומו משמעו שימור הסטטוס קוו, א המודל הקיים היום בישראלזה הוהיות שמודל  :סטטוס קוו .6

במניעתו ,  הנובע מהתוצאות הבלתי צפויות של כל שינוי באשר הוא,משום הסיכון הכרוך בכל רפורמה

   . שימור הסטטוס קוו מהווה יתרון, סיכון זה



 ענף ממשלה

 

143 

או מינוי ראש ) "םזכות ראשוני"ראה מודל ( היעדר מבחן זכאות למינוי מרכיב הממשלה :גמישות .7

מקנה גמישות לממנה מרכיב ) "ראש הרשימה הגדולה הוא ראש הממשלה"ראה מודל (הממשלה 

גמישות זו עשויה להיות , 2009כפי שמעיד ניסיון הבחירות הכלליות בישראל . בתהליך) הנשיא(הממשלה 

 .ת הבחירותתוצאומרצויה ונחוצה במקרה שזהותו של מרכיב הממשלה אינה מסתמנת באופן ברור 

  

  מגבלות המודל הקיים בישראל היום

.  מודל זה אינו מספק מנגנון ממוסד להכרעה לגבי זהות מרכיב הממשלה:היעדר מנגנון הכרעה ממוסד .1

ולא בידי ) הנשיא(מודל זה מותיר את ההכרעה בידיו של אדם , בניגוד למודלים המעגנים מבחן זכאות

 .החוק

ינו מבטיח שזה אשר עליו מוטלת מלאכת הרכבת הממשלה  מודל זה א:מהרכבה למינוי ממשלה .2

  .עמידתה במבחן האמון של הפרלמנט הנדרש לצורך מינויה, קרי, יצליח להרכיבה ולהבטיח את מינויה

  

  חסרונות המודל הקיים בישראל היום

 מודל זה מייצר ריבוי של משאים ומתנים בין מרכיב, יותר ממודלים אחרים: מיקח וממכר, משא ומתן .1

התניית הזכות . הממשלה לבין הסיעות הפרלמנטריות משום הדומיננטיות של האחרונות בתהליך

להרכבת ממשלה והמינוי של הממשלה המוצעת בתמיכת הסיעות יוצרת תלות של מרכיב הממשלה 

מעמדו של מרכיב הממשלה בתהליך הרכבת הממשלה הוא נחות במידה רבה מזה של . בסיעות

 מרכיב הממשלה לפשרות תלות זו מאלצת את. מחזר ולא מחוזר, ל ולא מובילמעמד של מוב, הסיעות

 .  ומיכולתו למשול ולהנהיגדו בתוך הממשלה העתידיתמעהגורעות ממ

 ידי מודל זה-המשאים ומתנים בין מרכיב הממשלה לבין הסיעות הנדרשים על :לא נעים לעין .2

 מעוררים תחושת מיאוס הם, ר תהאתהא נחיצותם אש. משתקפים בצורה שלילית בראי דעת הקהל

 אמון הציבור במערכת תחושת המיאוס מערערת את. במערכת הפוליטית וחבריה בקרב הציבור

לתמיכה בחלופות בלתי רצויות למבנה המשטר או ועשויה להיתרגם  ,השלטונית הדמוקרטית

 .הדמוקרטיה הייצוגית ככלל

של מרכיב הממשלה בסיעות הפרלמנט מאפשר התלות  :כוח בלתי פרופורציונאלי למפלגות מסוימות .3

. מצב בו מפלגות מסוימות מחזיקות בכוח מיקח והשפעה אשר חורג מכוחן האלקטוראלי והפרלמנטרי

מודל זה מאפשר עיוות של תרגום רצון הבוחרים לכדי משקל והשפעה במערכת הפוליטית בכלל , כך

 . ובממשלה בפרט

מודל זה עשוי להניב ממשלות קואליציה , הניסיון הישראליכפי שמעיד  :קואליציות מעורערות בסיס .4

משום בסיסן . המושתתות על בסיס אינטרסנטי ומעורער במקום על בסיס שותפות מטרות וחזון

, היעדר הסכמה בין חברי הממשלה(ממשלות אשר מוגבלות ביכולת העשייה שלהן קמות , המעורער

פרישה של חברי ממשלה ( ובתוחלת החיים שלהן )היעדר אחריות קולקטיבית ומשמעת קואליציונית

  ). ופירוק קואליציות
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  הגדולה סיעה לראש הזכות ראשוניםמודל 

  הגדרה ומאפיינים

מקבל  , הגדול בפרלמנטשזכתה במספר המושביםהסיעה , ראש הסיעה הגדולהעל פי מודל זכות הראשונים 

 מרכיב הוא הקביעה האוטומטית של זהותה  מודל זשל מאפיינו . ממשלהולהרכיבראשון את הזכות לנסות 

מועמד הסיעה בעלת , במקרה הנדון, העומד במבחן הזכאות.  המוגדר מראשהממשלה על פי מבחן זכאות

  . ממשלהרכיבמקבל אוטומטית את הזכות לנסות ולה, שעור מושבי הפרלמנט הגדול ביותר

  

   ממשלההרכבתתהליך 

). 2ראה תרשים (שונים לראש הסיעה הגדולה הוא כדילהלן פי מודל זכות הרא- ממשלה עלהרכבתתהליך 

מועמד הסיעה בעלת שעור המושבים הגדול ראש המדינה ממנה את ,  ממשלה חדשהלהרכיבבעת שיש 

במידה והסיעה הגדולה אינה נהנית מרוב מוחלט בפרלמנט ).  בתרשים1שלב ( ממשלה להרכיבבפרלמנט 

ממשלה מקיים משא ומתן קואליציוני עם סיעות רלוונטיות  המרכיב, ובוחרת להקים ממשלת קואליציה

 הממשלה להקים מרכיב נדרש פי חוק-בתום הזמן המוקצב לו על). בתרשים 2שלב ( ממשלה הרכבתלצורך 

  ).   בתרשים4שלב (ולהעמידה למבחן אמון בפרלמנט )  בתרשים3שלב (ממשלה 

   

  2תרשים 

   הגדולההסיעהש פי מודל זכות הראשונים לרא- ממשלה עלהרכבת

סיעות ונציגיהן

מרכיב  ממנה 
הממשלה

ראש הרשימה  
הגדולה

)1
 (

וי
ינ
מ

משא ומתן ) 2(
קואליציוני

ממשלההפרלמנט
מבחן אמון) 4(

)3
 (

ה
של
מ
מ

ת 
כב
הר

  

,  במבחן האמון בפרלמנטאו ממשלתו נכשלת, להרכיב ממשלה הממשלה נכשל בניסיון מרכיבשבמידה 

ממשלה זה מרכיב שבמידה . הרכבת הממשלה על נציג הסיעה השניה בגודלה בפרלמנטמוטלת מלאכת 

הרכבת ,  במבחן האמון בפרלמנטו ממשלתו נכשלתא, להרכיב ממשלהנכשל אף הוא בניסיון ) השני(
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ידי סיעות המיעוט כמרכיב -מועמד הנבחר על, קרי, לת על נציג סיעות המיעוט בפרלמנטהממשלה מוט

   . הממשלה מטעמן

  

   ממשלה חלופיומרכיב מבחן האמון, גיבוש רוב

ן מבחן הזכאות שכ,  של ממשלהרכבתהזכות הראשונים בעצמה אינה מבטיחה את התמיכה הדרושה לה

תמיכה זו מגובשת במידת הצורך במסגרת משא . אינו מחייב עמידה בסף מינימאלי של מושבים בפרלמנט

מינויה , כמו במודל הנהוג כיום בישראל. כנהוג בתהליך הקמת ממשלות בישראל היום, ומתן קואליציוני

במידה , ופי לזה הראשון ממשלה חלרכיבבאשר למ. של ממשלה מותנה בעמידתה במבחן אמון בפרלמנט

זכות הראשונים מעגנת מבחן זכאות , וזה נכשל בניסיונו להקים ממשלה או לזכות באמון הפרלמנט

,  הממשלה השני נכשלמרכיבבמקרה ואף . הוא ראש הסיעה השניה בגודלה,  הממשלה החלופימרכיבל

. סיעות המיעוט בפרלמנטהוא נציג ,  הממשלה החלופי לורכיבזכות הראשונים מעגנת מבחן זכאות למ

זכות הראשונים אף מכתיבה את זהותו של מרכיב , בנוסף לקביעתה את מרכיב הממשלה הראשון, כלומר

  .  אף את זהותו של מרכיב הממשלה השלישי, ובמידת הצורך, הממשלה השני

  

  יישומים בעולם

יש מקום להניח כי . וקתיבלי עיגון ח, פי נוהג-מושרשת ומוכתבת עלזכות הראשונים , במדינות שונות

, ידי החוק- ההימנעות מעיגון נוהג זה בחוק נובע מהצורך להימנע מהצרת צעדיו של ראש מדינה ריבון על

רמת המיסוד של זכות הראשונים דרך הנוהג מקנה , אף שאינה מעוגנת בחוק. במונרכיות חוקתיות, למשל

דוגמא לעיגון חוקתי של זכות , נגדמ.  הממשלהרכיבלה תוקף מחייב ומכתיבה בפועל את זהות מ

  : של החוקה הבולגרית קובע1 סעיף 99מאמר . הראשונים מצוי בבולגריה

  

Following consultations with the parliamentary groups, the President shall 

appoint the Prime Minister-designate nominated by the party holding the 

highest number of seats in the National Assembly to form a government. 
 

 הממשלה נדרש לקיים התייעצות מרכיבממנה ,  בחוקלמרות עיגון זכות הראשונים, כפי שמעיד הציטוט

התייעצות שעשויה , הטלת מלאכת הרכבת הממשלה על בעל זכות הראשוניםעם סיעות הפרלמנט לפני 

תהליך , מלבד שלב זה.  הממשלה הוא אוטומטימרכיבשכן מינוי מעות להיתפס כמיותרת או חסרת מש

  . 2הקמת ממשלה בבולגריה הוא זה המתואר מעלה ומוצג בתרשים 

ניתן לטעון כי זכות הראשונים מוחלת בפועל בכל מדינה בה ראש הרשות המבצעת אינו , הלכה למעשה

 הממשלה הרכבתזכות , עמים פרגמטייםמט. ידי הציבור- על) אמצעית או בלתי אמצעית(נבחר ישירות 

וסביר שאותו מועמד יהיה ראש , פי רוב על המועמד שמגובה בתמיכה הרבה ביותר בפרלמנט- מוטלת על
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תהא בחירתו אשר , עם זאת. מפלגתיות- דומיננטיות או דו-בעיקר במערכות מפלגתיות פרה, הסיעה הגדולה

 הממשלה על ראש רכבתלהטיל את מלאכת ה מחויב הממשלה אינו רכיבבמקרים אלו ממנה מ, תהא

 את זהותו ואוטומטיזכות הראשונים חייבת להכתיב באופן מפורש , כדי להיחשב ככזאת. הסיעה הגדולה

ות הבחירות  הממשלה בישראל בעקברכיבתהליך מינוי מ .עליה להיות מחייבת, קרי,  הממשלהמרכיבשל 

  . הראשונים מהמודל הנהוג כיום בישראלזכות דל מובחנות מואת  המחיש) 2009(עשרה -לכנסת השמונה

  

  זכות הראשונים מודל יתרונות 

 יתרונה הבולט של זכות הראשונים הוא היותה מנגנון :מנגנון הכרעה במקרים של התמודדות צמודה .1

בעלי בסיסי , ויותר מכך,  ממשלה פוטנציאלים בעלי בסיס תמיכה דומה בגודלומרכיבילהכרעה בין 

או בסיס , שעור קולות גבוה ביותר לעומת שעור מושבים גדול ביותר, למשל, ם שוניםתמיכה מסוגי

 הממשלה רכיבתמיכה של הרשימה או הסיעה לעומת בסיס תמיכה של הגוש אותו מייצג מ

הטלת מלאכת עיגון זכות הראשונים בישראל הייתה מונעת את הדילמה בהכרעה בין , כך. הפוטנציאלי

 הטלתה עלל)  בעלת עשרים ושמונה מנדטיםנציגת הסיעה הגדולה( לבני  ציפיהרכבת הממשלה על

, 2009 בעקבות בחירות ) ונציג סיעה בגודל עשרים ושבעה מנדטיםהגדול" גוש"נציג ה(נימין נתניהו ב

סביר להניח כי אימוץ זכות , בחירות- לו היו בישראל קואליציות קדם,  מנגד.לטובתה של הראשונה

 .  יציה הגדולה בישראל היה מעניק את הבכורה לנתניהוראשונים לראש הקואל

בלי ,  קרי– בעיקר כאשר זכות הראשונים מוחלת באופן מיידי : הממשלהמרכיבקיצור תהליך מינוי  .2

 זכות הראשונים מקצרת את תהליך מינוי –התייעצות ממנה מקים הממשלה עם סיעות הפרלמנט 

, למשל,  הממשלהרכיבגבלת זמן נוקשה על ממנה מיתרון זה הוא משני בהינתן מ.  הממשלהמרכיב

 .בישראל כיום) עשר ימים במקרה של פטירת ראש ממשלה-או ארבעה(שבעה ימים בלבד 

 זכות הראשונים מדירה את סיעות : הממשלהרכבת הממשלה בתהליך המרכיבחיזוק מעמדו של  .3

ים י הממשלה הפוטנציאלרכיבי את מפוטרתלכאורה ועל כן ,  הממשלהרכיבהפרלמנט משלב מינוי מ

ההבטחות , לפיכך.  הממשלהרכבת של הסיעות במועמדותם להןמהצורך לגייס את תמיכת

,  ממשלה פוטנציאלים בתמורה לתמיכת הסיעות במועמדותםרכיביידי מ-וההתחייבויות הנמסרות על

 הממשלה מגיע אל תהליך הקמת הממשלה נקי מהתחייבויות רכיבמכאן שמ. נחסכות אף הן

  . הממשלה במודל הנהוג בישראל כיוםרכיבלפחות בהשוואה למ, מעמדת כוח יחסית, ולכן" טעניםמ"ו

 ממשלה רכיבי זכות הראשונים מגדירה את מבחן הזכאות למ: הממשלהרכיבהגדרת חלופה למ .4

נכשלת מוצעת  ממשלה נכשל או ממשלה רכבתחלופים ובכך מציגה פתרון מן המוכן למקרה שניסיון ה

 .ן בפרלמנטבמבחן האמו

הם  הנגזר ממנו הממשלה רכבתתהליך האל של מודל זכות הראשונים ונהרציו פשטות :אמון הציבור .5

במניעתה את הצורך בהתייעצויות ומשאים ומתנים אשר נתפסים .  ערך ברמת התפיסה הציבוריתבעלי
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חזקת את זכות הראשונים מעניקה תחושה של יציבות וודאות ובכך מ, כמיקח וממכר בעיני הציבור

 .  האמון בשיטה בקרב הציבור הרחב

 יש מקום להניח כי אימוץ זכות הראשונים עשוי לעודד את הבוחרים :חיזוק המפלגות הגדולות .6

עם .  ממשלההרכיבעל הזכאות ל" מתמודדות"אלו אשר , קרי, להצביע עבור אחת מהמפלגות הגדולות

ולכן אינו פוגע ברלוונטיות ,  סיעות אחרות מהצורך לגבש תמיכן שלפוטרהיות ומודל זה אינו , זאת

משנית לעומת השפעותיה של מידת , סביר שהשפעתו על מעמד המפלגות הגדולות תהיה מוגבלת, שלהן

 .למשל, התחרותיות בין המפלגות הגדולות

זכות הראשונים מגבילה את השפעתו של ,  בין אם תכונה זו רצויה או לא:הגבלת השפעתו של הממנה .7

 מרכיבמעורבתו של ממנה , לפי מודל זכות הראשונים.  הממשלה על תהליך המינוייבמרכממנה 

 .ולא מותירה מקום להפעלת שיקול דעתו בתהליך, הפרוצדוראלית, הממשלה מוגבלת לרמה המנהלית

  

   מודל זכות הראשוניםמגבלות

דרוש לו ה הממשלה את בסיס התמיכה רכיבזכות הראשונים אינה מבטיחה למ :זכות בלי אמצעים .1

, הצורך במשא ומתן קואליציונימ תטרזכות הראשונים אינה פו,  לפיכך.לצורך הקמת ותחזוק ממשלה

 .מהווה עירבון ליציבותן של ממשלות או אריכות ימיהןואינה 

של זכות ) להבדיל מפסיכולוגית(המכאנית ההשפעה , להוציא במקרים חריגים :השפעה מהותית .2

 . מוגבלת, וב או לרע לט,היא, הראשונים כהסדר מוסדי

  

  חסרונות מודל זכות הראשונים

 בהיעדר סף מינימאלי של תמיכה : הממשלה על הזכאי אך לא בהכרח הכשירמלאכת הרכבתהטלת  .1

 ממשלה בכלל רכיב ממשלה אינו בהכרח זה אשר יש בכוחו להרכיבהוא הזכאי לה,  הממשלהרכיבבמ

בהנחה שאינה משנה באופן , כלומר. מון הפרלמנט כזו אשר תזכה בא,קרי, קיימא בפרט-וממשלה בת

החלת זכות הראשונים עשויה להוביל , )6 סעיף "יתרונות"ראה תחת (מהותי את התנהגות הבוחרים 

 . ממשלה שמאמציו נדונו לכישלון ולא מועמד מבטיח יותר שאינו נציג הסיעה הגדולהרכיבלמינוי מ

 ממשלה בעקבות להרכיבה לציפי לבני את הזכות עיגון זכות הראשונים בישראל היתה מעניק, כך

 ממשלה היו פחותים רכיבשיפוט זהיר מהניסיון שקדם לבחירות מרמז שסיכויה לה. 2009בחירות 

 .נתניהו על אף שהיא היתה נציגת הסיעה הגדולה בפרלמנטבנימין מאלו של 

בהכתבתה את . הממשלה מרכיב בגמישות תהליך מינוי  עיגון זכות הראשונים פוגע:אובדן גמישות .2

 זכות הראשונים מונעת , הממשלהמרכיבזהות מרכיב הממשלה והגבלתה את ההשפעה של ממנה 

 .התאמת התהליך לנסיבות מיוחדות או תנאים בלתי נצפים
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  ראש הממשלה הוא ראש הרשימה הגדולהמודל 

  הגדרה ומאפיינים

 זהותו של קביעתין את מודל זה הוא המאפי. ראש הרשימה הגדולה הוא ראש הממשלה, על פי מודל זה

. על פי מבחן זכאות)  הממשלהרכיבמלהבדיל ממודל זכות הראשונים הקובע את זהותו של (ראש הממשלה 

הרשימה בעלת שעור הקולות , קרי, ראש הרשימה הגדולה, במקרה הנדון, הוא העומד במבחן הזכאות

שעור פי - בקביעתו את זהות ראש הממשלה על, בנוסף.ממונה אוטומטית לראשות הממשלה, הגדול ביותר

 הממשלה מהצורך לזכות באמון הפרלמנט כדי רכיבר מודל זה את מהתמיכה שלו בקרב הבוחרים פוט

  . להתמנות לראשות הממשלה

  

   ממשלהרכבתהתהליך 

ראה תרשים ( הוא כדילהלן 'ראש הממשלה הוא ראש הרשימה הגדולה'פי מודל -  ממשלה עלרכבתתהליך ה

מכתיבות את אשר תוצאותיהן , תהליך הוא בבחירותה ראשיתו של,  בשונה משני המודלים הקודמים).3

ראש , באופן עקיף, כלומר).  בתרשים1שלב  (הוא ראש הרשימה הגדולה, זהותו של ראש הממשלה

הבוחרים אינם מבטאים באופן ישיר העדפה לגבי זהות ראש . הממשלה נבחר דרך הבחירות הכלליות

בכך שונה מודל זה מתהליך ). מפלגה(אלא משפיעים על זהותו באמצעות הצבעתם לרשימה , הממשלה

) באופן אמצעי או בלתי אמצעי(בהם נבחר הנשיא ישירות , מינוי ראש רשות מבצעת במשטרים נשיאותיים

במסגרתה נבחר ראש הממשלה , ומתהליך מינוי ראש הממשלה תחת הבחירה הישירה לראשות הממשלה

ייתכן שראש הממשלה יבחר לחתום על הסכמים קואליציונים עם , בהמשך. ת ישירות בפתק נפרדבבחירו

 בגיוס התמיכה ו מותנה ממשלה אינמינויהרכבת ובמודל זה יש להדגיש כי ).  בתרשים2שלב  (סיעות שונות

. לויהוהיא בלתי ת" נבחר" ממשלה נתונה בידי ראש הממשלה הרכבתסמכות ה. של רוב מנציגי הפרלמנט

בניגוד לשני ).  בתרשים3שלב  (ממנה את ממשלתו ראש הממשלה, עם או בלי הסכמים קואליציונים

  . מינויה של הממשלה אינו מותנה במבחן אמון בפרלמנט, המודלים הקודמים
  

ידי רוב של שישים ואחד חברי -ממשלה זו חדלה להתקיים אם ממשלה חלופית נתמכת על, על פי מודל זה

התפטרות אשר מובילה לפיזור הפרלמנט , או אם ראש הממשלה מתפטר)  אמון קונסטרוקטיביאי(פרלמנט 

  . ובחירות כלליות
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  3תרשים 

  פי מודל ראש הרשימה הגדולה הוא ראש הממשלה- ממשלה עלרכבתה

סיעות ונציגיהן

בחירות

ראש הממשלה
ראש הרשימה  (

)הגדולה

הסכמים) 2(
קואליציונים

ממשלה

)3
 (

ה
של
מ
מ

י 
נו
מי

(1
)

ה  
פ
קי
 ע
ה
יר
ח
ב

ל 
ש

ה
רו

"
מ

  
   ממשלה חלופירכיבמבחן האמון ומ, גיבוש רוב

הבטיח את הישרדותה של כדי ל, עם זאת.  של ממשלהרכבתה אינו תנאי הכרחי לה גיבוש רובבמודל זה

ולהבטיח את התמיכה הדרושה לה לצורך , קונסטרוקטיביהימנע מהצבעת אי אמון ל, קרי, הממשלה

ייצור בסיס תמיכה , קרי, ייתכן כי ראש הממשלה יבחר להזמין סיעות שונות להצטרף לממשלתו, משילה

היות , לבסוף. ראש הממשלה וממשלתו פטורים ממבחן האמון, כאמור. אליציוניבאמצעות הסכם קו

והיות שראש , שמודל זה מכתיב את זהות ראש הממשלה ולא בעל הזכות לנסות להקים הממשלה

מודל זה ,  במקום.חלופיים אינה רלוונטית ממשלה רכיבישאלת מ, הממשלה אינו נדרש לעמוד במבחן אמון

אי אמון (ממשלה וממשלתו או בדרך של ממשלה חלופית בעלת רוב בפרלמנט קובע חלופות לראש ה

אשר קובעות את מוקדמות בדרך של בחירות , במידה וראש הממשלה התפטר או נפטראו ) קונסטרוקטיבי

  .זהותו של יורשו של ראש הממשלה

  

  יתרונות מודל ראש הרשימה הגדולה הוא ראש הממשלה

אש הרשימה הגדולה לראשות הממשלה משמעו שהבחירות קובעות מינוי האוטומטי של רה :ישירות .1

 .באופן ישיר ומיידי את זהותו של ראש הממשלה

בניגוד לשני .  מודל זה הוא המנימאליסטי מהמודלים המוצגים כאן: הממשלהרכבתקיצור תהליך ה .2

ב הצבעת  הממשלה והן את שלרכיבמודל זה חוסך הן את השלבים הנוגעים למינוי מ, ל"המודלים הנ

הוא , שלב שאינו הכרחי במודל זה, יש מקום להניח כי גם שלב הקמת הקואליציה. האמון בפרלמנט

 .וואה למקביליו במודלים הקודמים משום שהוא אופציונאליקצר בהש
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 מרכיב היות שמודל זה מכריע לגבי זהות ראש הממשלה ולא :חיזוק מעמדו של ראש הממשלה .3

חזק את מודל זה צפוי ל, ה אינה מותנית בתמיכת הסיעות בפרלמנט הממשלרכבתוהיות שה, הממשלה

בניגוד למצב הקיים היום בישראל או למצב , כך.  הממשלהרכבתמעמדו של ראש הממשלה בתהליך ה

מעמדו של ראש הממשלה במשא ומתן הקואליציוני הוא מעמד של , הקיים תחת מודל זכות הראשונים

 . מוביל ולא של מובל

 יש מקום להניח כי תחת מודל זה מרחב הפעולה של ראש :ת מתוך בחירה ולא כורח ממשלוהרכבת .4

בשונה מהמצב הקיים . הממשלה בבחירת שותפיו הוא גדול מזה של מקביליו במודלים הקודמים

ראש הממשלה פחות פגיע לתביעות , תחת מודל זה המשחרר אותו ממבחן האמון, בישראל היום

יש מקום להניח כי . ים ולכן יותר חופשי בבחירת שותפיוייים פוטנציאלולחצים של שותפים קואליציונ

יציבות , מגובשות, ולכן,  מבחינה אידיאולוגית קוהרנטיות יותרירה זה יניב ממשלותחופש בח

 .    ואפקטיביות יותר

 היות שראש הממשלה אינו נדרש לזכות באמון הפרלמנט והיות שהדחת :"שקט תעשייתי"קידום  .5

מודל זה מפחית את הסיכוי , )אי אמון קונסטרוקטיבי(חייבת תמיכה בממשלה חלופית הממשלה מ

 .במערכת,  יציבות והמשכיותקרי, "שקט תעשייתי"לחילופי ממשלות תכופים ובכך מייצר 

 מינוי ראש הרשימה הגדולה כראש הממשלה משקף את :שיקוף העדפות החלק הגדול מהבוחרים .6

מודל זה מאפשר לבוחרים להשפיע , כך. ים לגבי זהות ראש הממשלההעדפת החלק הגדול מקרב הבוחר

תוך שימור מבנה באופן פחות עקיף מזה המתאפשר במודלים האחרים על מינוי ראש הממשלה 

 .בלי שילוב של בחירות מקבילות ישירות לראשות הממשלהקרי , המשטר הקיים

 ראש הרשימה הגדולה לראשות המינוי האוטומטי של :בחירות-תמריץ ליצירת קואליציות קדם .7

פטירת ראש הממשלה הנכנס מהכורח לקיים משא ומתן עם הסיעות לצורך הקמת , הממשלה

עשויים לייצר תמריץ לאיחוד , חיזוק מעמדו של ראש הממשלה בתהליך, וכיוצא מכך, ממשלתו

תר יש לפחות לחלק מהרשימות הקטנות יו, תחת מודל זה, לכאורה. הקמת מערכים, קרי, רשימות

תמריץ להתאחד עם אחת הרשימות הגדולות לפני הבחירות כדי להבטיח את מינוי מועמד הרשימה 

 בשונה ממודל זה. המועדפת לראשות הממשלה ואת הבטחת השתתפות הרשימה הקטנה בממשלה

מתנה את מינוי של מקים הממשלה לראשות הממשלה באמון הפרלמנט ולכן זכות הראשונים אשר 

 .ת הפרלמנטריותבתמיכת הסיעו

ובהנחה שבוחרים , היות שהבחירות קובעות את זהותו של ראש הממשלה :הצבעה למפלגות הגדולות .8

ייתכן שאימוץ מודל זה יעודד הצבעה , ירצו להשפיע באופן ישיר יותר על זהותו של ראש הממשלה

 . אלו אשר ראשיהן נתפסים כמועמדים לראשות הממשלה, למפלגות הגדולות

. מודל זה פותח פתח לעלייתן של ממשלות מיעוט,  בהיעדר הצורך לעמוד במבחן אמון:עוטממשלות מי .9

ויציבות , אפקטיביות, ממשלות מיעוט עשויות להיות קוהרנטיות, כפי שמעיד ניסיון מדינות אחרות
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 מקרב קרי, "מבחוץ"בתמיכה המוענקת להן אלו מותנים , עם זאת. יותר ממשלות מרובות משתתפים

היא האם תנאי זה יכול וצפוי להתקיים בישראל השאלה . רלמנט אשר אינם חברים בהחברי הפ

 .במקרה של ממשלת מיעוט

  

   מודל ראש הרשימה הגדולה הוא ראש הממשלהמגבלות

עשוי ליצור מצב , כזה הנהוג כיום בישראל, השילוב בין מודל זה לבין הסכם עודפים :הסכמי עודפים .1

הם ממשלה את מינויו הם בחלקם קולות ב של הקולות להם חב ראש ה)Plurality(הרוב היחסי שבו 

מצב זה מעלה את השאלה האם קולות אלו אכן . מסגרת הסכם עודפיםבאופן עקיף זכתה רשימתו ב

 . משקפים תמיכה של אותם בוחרים במינוי ראש הרשימה הגדולה לה חברה לראשות הממשלה

.  אינו ערובה ליציבות הרשימה הגדולה לראשות הממשלהשמינוי רא,  באופן ישיר: ערובה ליציבותאין .2

אמון האי נובעת ממנגנון ") שקט תעשייתי"סעיף , ראה תחת יתרונות(היציבות המיוחסת למודל זה 

ראש הרשימה הגדולה הוא "מנגנון הקיים היום בישראל ואינו מותנה באימוץ מודל , הקונסטרוקטיבי

  .   בשלמותו"ראש הממשלה

  

  ודל ראש הרשימה הגדולה הוא ראש הממשלה מחסרונות

 היות שמודל זה אינו מתנה את המינוי לראשות הממשלה בתמיכת הפרלמנט בו ובממשלתו :קיפאון .1

קרי מצב , עשוי ליצור מצב של קיפאוןהוא , מקשה על החלפתו של ראש הממשלה מצד שנימצד אחד ו

ה לה בפרלמנט כדי לקדם את בו הממשלה במקומה עומדת אבל היא חסרה את התמיכה הדרוש

מצב זה דומה לזה של ראש רשות מבצעת במשטר נשיאותי החסר את תמיכתו של בית . תוכניותיה

 ). Divided Government( "ממשל מפולג"תחת משום שיוך מפלגתי שונה , למשל, המחוקקים

ה שואב ראש הממשל, ראש הרשימה הגדולה הוא ראש הממשלה מודל במסגרת :וננס דמוקרטידיס .2

, זהתחת מודל , כלומר. ידי הציבור-בור על אף שהוא אינו נבחר באופן ישיר עליאת סמכותו מהצ

כנהוג במשטרים (הריבוני לראש הרשות המבצעת אינה נעשית באופן ישיר האצלת סמכות הציבור 

-על מתווכתאלא ) כנהוג במשטרים פרלמנטריים(ידי הרשות המחוקקת - מתווכת עלואינה ) נשיאותיים

תחת מודל זה , בניגוד למשטרים נשיאותיים,  מעבר לכך.קרי מפלגתו, ידי הרשימה של ראש הממשלה

להבדיל ממשטרים נשיאותיים (הפרלמנט מוסמך להדיח את הרשות המבצעת משיקולים פוליטיים 

בתנאי שהוא מספק ) בהם העילה להדחת ראש הרשות המבצעת חייבת להיות לגאלית ולא פוליטית

מודל , כלומר). אי אמון קונסטרוקטיבי(ידי רוב מוחלט של חברי בית המחוקקים -  הנתמכת עלחלופה

אופן האצלת , )הציבור ולא הפרלמנט(זה מאופיין בדיסוננס בין מקור הסמכות של ראש הממשלה 

 ). הפרלמנט(ובעל הסמכות להדיחו , )באופן עקיף ולא ישיר(ריבונות הציבור לראש הממשלה 

 מודל זה מעולם לא יושם בעולם הדמוקרטי מה שמעורר שאלה לגבי טיבו ומגביל :םהיעדר תקדי .3

 . משמעותית את היכולת להעריך את השלכותיו הצפויות
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  ראש הרשימה הגדולה הוא מרכיב הממשלהרק מודל 

  הגדרה ומאפיינים

ך ורק לראש  הזכות להרכיב ממשלה מוענקת א,ראש הרשימה הגדולה הוא מרכיב הממשלהרק על פי מודל 

הפרלמנט , במידה ובעל זכות הראשונים נכשל בניסיונו. הרשימה שזכתה במספר הקולות הגבוה בבחירות

ידי מועמד שאינו ראש -מודל זה לא מאפשר הרכבת ממשלה על, קרי. מפוזר ומתקיימות בחירות כלליות

: ליך הרכבת הממשלההמאפיין את מודל זה הוא הידוק הקשר בין הבחירות לבין תה. הרשימה הגדולה

וכישלון , )ראש הרשימה הגדולה(תוצאות הבחירות קובעות באופן אוטומטי את זהות מרכיב הממשלה 

ראש הממשלה נבחר , משמעו של המודל הוא שהלכה למעשה. תהליך הרכבת הממשלה מוביל לבחירות

   .הגדולהשכן ראש הממשלה המיועד הוא בהכרח ראש הרשימה , באופן עקיף בבחירות כלליות

  

מודל זה מהווה מעין מודל ביניים בין מודל זכות הראשונים לבין מודל ראש הרשימה הגדולה הוא ראש 

, )ראש הרשימה הגדולה(מודל זה מגדיר שרירותית את זהות מרכיב הממשלה , בדומה לראשון. הממשלה

יב הראשון נכשל הוא אינו מאפשר את העברת הזכות למרכיב חלופי במידה והמרכ, אך בשונה ממנו

מודל זה מחייב שראש ) ראש הרשימה הגדולה הוא ראש הממשלה(בדומה למודל השני , מצד שני. בניסיונו

אך בשונה ממנו הוא אינו מעניק את ראשות הממשלה לראש , הממשלה יהיה ראש הרשימה הגדולה

  . הרשימה הגדולה אלא רק את הזכות להרכבת ממשלה

  

   ממשלהרכבתתהליך ה

ראה ( הוא כדילהלן רק ראש הרשימה הגדולה הוא מרכיב הממשלהפי מודל - ממשלה עלרכבתהתהליך 

הרשימה בעלת , קרי, ראש המדינה ממנה את ראש הרשימה הגדולה, בעקבות בחירות כלליות). 4תרשים 

במידה והרשימה הגדולה אינה ).  בתרשים1שלב ( ממשלה רכיבלה, מספר קולות הבוחרים הגבוה ביותר

מרכיב הממשלה הממונה מקיים משא , ת מרוב מוחלט בפרלמנט ובוחרת להקים ממשלת קואליציהנהני

בתום הזמן המוקצב לו ).  בתרשים2שלב (ומתן קואליציוני עם סיעות רלוונטיות לצורך הרכבת ממשלה 

ב של(ולהעמידה למבחן אמון בפרלמנט )  בתרשים3שלב ( ממשלה רכיבפי חוק נדרש מרכיב הממשלה לה- על

התהליך מושלם והממשלה החדשה , במידה והממשלה המוצעת זוכה באמון הפרלמנט).  בתרשים4

  ). א בתרשים5שלב (מתחילה את כהונתה 

  

הפרלמנט , ה באמון הפרלמנטבמידה ומרכיב הממשלה נכשל בניסיונו או במידה והממשלה המוצעת לא זוכ

ן מתחיל מחדש תהליך מינוי מרכיב יהבעקבות, )ב בתרשים5שלב (זר ונקבעות בחירות חדשות ופמ

  ).ב בתרשים6שלב (הממשלה 
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  4תרשים 

  מרכיב ממשלההוא רק ראש הרשימה הגדולה פי מודל - ממשלה עלהרכבת

סיעות ונציגיהן

מרכיב  ממנה 
הממשלה

ראש הרשימה  
הגדולה

)1
 (

וי
ינ
מ

משא ומתן ) 2(
קואליציוני

הפרלמנט
ממשלה

פוטנציאלית

מבחן אמון) 4(

)3
 (

ה
של
מ
מ

ת 
כב
הר

ממשלהבחירות

יש אמון) א5(אין אמון) ב5(

ב6(
 (

ה
של
מ
מ

ב 
כי
מר

י 
נו
מי

  

   ממשלה חלופיומרכיב, מבחן האמון, גיבוש רוב

את התמיכה הדרושה בעצמה יחה אינה מבטהמוענקת לראש הרשימה הגדולה להרכיב ממשלה  הזכות

אינו מחייב עמידה בסף מינימאלי של ) ראש הרשימה הגדולה(שכן מבחן הזכאות ,  ממשלהרכבתלה

כנהוג בתהליך , תמיכה זו מגובשת במידת הצורך במסגרת משא ומתן קואליציוני. מושבים בפרלמנט

 של ממשלה מותנה בעמידתה מינויה, כמו במודל הנהוג כיום בישראל.  ממשלות בישראל היוםרכבתה

מודל זה אינו מאפשר העברת זכות הרכבת הממשלה מידי , בניגוד למודלים אחרים. במבחן אמון בפרלמנט

. ראש הרשימה הגדולה לידי מרכיב חלופי אלא מחייב שמרכיב הממשלה יהיה ראש הרשימה הגדולה

צאותיהן מכתיבות את זהותו של מרכיב אשר תו, מרכיב חלופי יכול לנבוע אך ורק מבחירות כלליות, לפיכך

  .הממשלה

  

   רק ראש הרשימה הגדולה הוא מרכיב הממשלהמודל יתרונות 

 מודל זה מייצר תמריץ לחלק מסיעות הפרלמנט :תמריץ לתמיכת סיעות מסוימות בממשלה .1

. הסיכון הכרוך בהתמודדות במערכת בחירות נוספתלהצביע אמון בממשלה המוצעת משום 

מריץ זה תלויה בהערכת הסיעות את הישיגיהן במערכת הבחירות הנוכחית לעומת השפעתו של ת

ויתר על , לסיעות אשר מעריכות כי כוחן לא יגדל, כלומר. הערכתן את הישיגיהן בבחירות עתידיות

 .יש אינטרס לתמוך בממשלה המוצעת דרך הבעת אמון בה, במערכת בחירות עתידית, יקטן, כן
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 מודל זה מייצר תמריץ לתמיכה בממשלה ברמת :לתמוך בממשלהתמריץ לחברי הפרלמנט  .2

. ברמת חבר הפלרמנט משום הסיכון האישי הכרוך בהתמודדות בבחירות נוספות, קרי, המיקרו

תמריץ זה מצופה להשפיע בעיקר על חברי פרלמנט אשר דורגו בתחתית רשימת המועמדים של 

 . במידה ונערכות בחירות נוספותאלו אשר מקומם בפרלמנט מאויים , קרי, רשימותיהם

 משום הענקת זכות הראשונים לראש :בחירות-גושית והקמת קואליציות קדם-עידוד תחרות דו .3

גושית והקמת - מודל זה עשוי לעודד תחרות דו, הרשימה הגדולה ולראש הרשימה הגדולה בלבד

 עריכת בחירות נוספות –התמריץ המוסדי המעוגן במודל זה הוא שלילי . בחירות-קואליציות קדם

סביר להניח שאותו תמריץ שלילי . במקרה שהממשלה המוצעת לא עוברת מבחן אמון בפרלמנט

בהנהגת שתי מפלגות שלטון , יעודד מפלגות להתאגד לפני הבחירות לכדי שני גושים או קואליציות

 .   פוטנציאליות

מודל זה מספק מנגנון ', וניםזכות ראש' כבמודל :מנגנון הכרעה במקרים של התמודדות צמודה .4

 .  להכרעה בין מקימי ממשלה פוטנציאלים

מודל זה מקצר את תהליך מינוי ', זכות ראשונים' כמודל :קיצור תהליך מינוי מקים הממשלה .5

יתרון זה הוא משני בהקשר הישראלי משום מגבלת הזמן הנתונה על , כאמור. מקים הממשלה

 .ישראל היוםמרכיב הממשלה גם תחת המודל הקיים ב

מודל זה ', זכות ראשונים' כמודל :חיזוק מעמדו של מקים הממשלה בתהליך הקמת הממשלה .6

ועל כן לכאורה פוטר את מקימי הממשלה , מדיר את סיעות הפרלמנט משלב מינוי מקים הממשלה

ועל כן , הפוטנציאלים מהצורך לגייס את תמיכתם של הסיעות במועמדותם להקמת הממשלה

מעמדו של מרכיב הממשלה בתהליך , יתר על כן.  הממשלה בתהליךרכיבמדו של ממחזק את מע

 . מחוזק משום האיום הטמון במערכת בחירות נוספת

יש מקום להניח כי אימוץ מודל עשוי לעודד את הבוחרים להצביע עבור : חיזוק המפלגות הגדולות .7

סביר להניח .  ממשלהרכיבהעל הזכאות ל" מתמודדות"אלו אשר , קרי, אחת מהמפלגות הגדולות

משום שהזכאות להרכבת ' זכות ראשונים'שתמריץ זה משמעותי יותר במודל זה מאשר במודל 

ולא לראש הרשימה השניה בגודלה או לנציגי , ממשלה ניתנת אך ורק לראש הרשימה הגדולה

 .'זכות ראשונים'פי מודל -סיעות המיעוט כפי שנהוג על

, כמודל זכות הראשונים, מודל זה, אם תכונה זו רצויה או לאבין : הגבלת השפעתו של הממנה .8

 . תהליך המינויב הממשלה רכיבמגביל את השפעתו של ממנה מ

  

  מודל רק ראש הרשימה הגדולה הוא מרכיב הממשלה  מגבלת

 הממשלה את בסיס התמיכה הדרוש לו לצורך מרכיב למודל זה אינו מבטיח: זכות בלי אמצעים .1

הצורך במשא ומתן מ טר פומודל זה אינו', זכות הראשונים'כמודל , לפיכך. הקמת ותחזוק ממשלה
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 של ממשלות אריכות ימיהןאו , יציבותן, יכולת משילותן מהווה עירבון לוואינ, קואליציוני

 .המורכבות תחת מודל זה
  

  מודל רק ראש הרשימה הגדולה הוא מרכיב הממשלה חסרונות 

, המועמדים,  של מודל זה תלויה במידה בה הבוחרים האפקטיביות:אפקטיביות תלויה בדבר .1

והנבחרים מאויימים מקיום מערכת בחירות נוספת במידה והממשלה המוצעת אינה עוברת את 

האפקטיביות של , היות שאין עירבון שקיום בחירות נוספות ייתפס כאיום. מבחן האמון בפרלמנט

 . המודל מוטלת בספק

ל זה מספק תמריץ שלילי לתמיכה בממשלה המוצעת לסיעות  מוד: מוצעתתמריץ לדחיית ממשלה .2

, כלומר. אשר מעריכות את הישיגיהן בבחירות עתידיות כטובים מהישיגיהן בבחירות הנוכחיות

בבחירות עשוי לתמרץ סיעות מסוימות למשוך תמיכתן מהממשלה המוצעת כדי " איום"דווקא ה

 .  בבחירות נוספותDo over-לקבל הזדמנות ל

,  בהיעדר אפשרות למינוי מרכיב ממשלה חלופי לזה בעל זכות הראשונים: דמוקרטיתשחיקה .3

מעבר לעלותן , תכיפותן של בחירות. מודל זה עשוי להגביר את תכיפותן של מערכות בחירות

שוחקת את המערכת הדמוקרטית ופוגעת הן באמון הציבור במערכת והן , הכספית והפוליטית

הפתח שפותח מודל זה לקיום בחירות . להצביע, קרי, הדמוקרטיבנכונותו לקחת חלק בתהליך 

 .כלליות באופן תכוף יותר ובסמיכות עשוי לערער את יציבות המערכת ואת אמון הציבור בה

 משום השילוב בין זכות הראשונים לבין עריכת בחירות במקרה של כישלון ניסיון :וחוזר חלילה .4

רה של כישלון תופקד זכות הרכבת הממשלה בידי מודל זה אינו מבטיח שבמק, להרכיב ממשלה

מודל זה מאפשר מצב בו ראש הרשימה הגדולה אינו זוכה באמון , כלומר. מועמד אחר מזה שנכשל

. וחוזר חלילה, ממונה שוב להרכיב ממשלהאותו מועמד , ובעקבות בחירות נוספות, הפרלמנט

שזהות מרכיב הממשלה היות ', יםזכות ראשונ'בניגוד למודל הקיים היום בישראל או למודל 

אין ) ראש הרשימה הגדולה(באופן אוטומטי ושרירותי על פי תוצאות הבחירות נקבעת במודל זה 

תעבור מידי מועמד אחד למועמד אחר או מידי רשימה אחת ערובה לכך שהזכות להרכבת ממשלה 

 .מפלגתי- בהנחה שראש הרשימה מוחלף בתהליך פנים, לרשימה אחרת

מודל זה אינו ', ראש הרשימה הגדולה הוא ראש הממשלה' בניגוד למודל :פולרי בלי תוארמנדט פו .5

אלא רק , ראש הרשימה הגדולה, קרי, מעניק את ראשות הממשלה לבעל התמיכה בקרב הציבור

ידי שני - בחירה של ראש הממשלה בשני שלבים עלהמשמעות היא . את הזכות להרכיב ממשלה

ומינוי ) ראש הרשימה הגדולה(ידי הציבור -עמד לראשות הממשלה על בחירת המו–גופים שונים 

מודל זה מחלק את הסמכות בין שני גופים , כלומר). הצבעת אמון(ידי הפרלמנט - ראש הממשלה על

זאת , שהעדפותיהם לגבי הממשלה המיועדת אינם בהכרח זהים) הבוחרים והפרלמנט(שונים 

זהות מרכיב הממשלה נקבעת לאור העדפות סיעות בניגוד למודל הקיים היום בישראל לפיו 
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לפיו זהות ראש הממשלה ' ראש הסיעה הגדולה הוא ראש הממשלה'הפרלמנט ובניגוד למודל 

היות שאין עירבון לכך שההעדפה של הציבור לגבי המועמד תעלה . פי העדפות הבוחרים-נקבעת על

כתהליך להקמת ממשלה מוטלת האפקטיביות של מודל זה , בקנה אחד עם ההעדפה של הפרלמנט

 .בספק

 של ממשלות בידי הרכבה מודל זה מעניק את הסמכות למנוע :עת לטעת ועת לעקור נטוע .6

מודל , לפיכך. אבל מפקיד את הסמכות הבלעדית למינוי מרכיב הממשלה בידי הבוחרים, הפרלמנט

 המוצעת אותה זה פוטר את הפרלמנט מהאחריות ומונע ממנו את האפשרות לגבש חלופה לממשלה

 . הוא דחה

מודל ', זכות ראשונים' כבמודל : הממשלה על הזכאי אך לא בהכרח הכשיררכבתהמלאכת הטלת  .7

- זה אינו מבטיח שמרכיב הממשלה הוא זה אשר יש בכוחו להקים ממשלה בכלל וממשלה בת

י את בהנחה שאינה משנה באופן מהות, כלומר. קרי כזו אשר תזכה באמון הפרלמנט, קיימא בפרט

אימוץ מודל עשוי להוביל למינוי מרכיב ממשלה שמאמציו נדונו לכישלון ולא , התנהגות הבוחרים

' זכות ראשונים'בניגוד למודל , היות שבמודל זה. מועמד מבטיח יותר שאינו ראש הרשימה הגדולה

שיר הסיכון הכרוך במינוי מרכיב ממשלה בלתי כ, כישלון לזכות באמון הפרלמנט מוביל לבחירות

 .הוא משמעותי יותר

יותר מאשר .  מודל זה פוגע משמעותית בגמישות תהליך מינוי מקים הממשלה:אובדן גמישות .8

 אך ורק כראש מודל זה שרירותי בהכתבתו את זהות מרכיב הממשלה', זכות הראשונים'מודל 

 .הרשימה הגדולה

יך את מידת קשה להער,  היות שאין בנמצא דוגמאות ליישום מודל זה:ספקולטיביות .9

 .האפקטיביות שלו ואת השלכותיו בפועל

  

  ) Premiums (יםבונוסהמודל 

  הגדרה ומאפיינים

, ספציפית,  לשיטת הבחירותמודל זה מתייחס בראש ובראשונה ובאופן ישיר,  למודלים האחריםבניגוד

, ל זהעל פי מוד. הרכבת ממשלותורק באופן עקיף לתהליך , לאופן הקצאת המושבים בבית הנבחרים

של ) בונוס( זוכה למענק - הרשימה אשר זכתה לשעור התמיכה הגדול ביותר בבחירות –הרשימה הגדולה 

מושבים לרשימה הגדולה מענק ה, באופן עקיף.  בפרלמנטמגדיל את בסיס התמיכה שלהמושבים אשר 

  . עשוי להגביר את הסבירות שמלאכת הרכבת הממשלה תוטל על ראש אותה רשימה

  

   ממשלהכבתרהתהליך 

תו של התהליך בבחירות  ראשי).5 ראה תרשים( הוא כדילהלן יםבונוסהפי מודל - ממשלה עלרכבתתהליך ה

מגדיל את אותה רשימה זוכה בבונוס של מושבים אשר . ת את זהותה של הרשימה הגדולהוהקובעכלליות 
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תן וגודלן של סיעות הבחירות קובעות בנוסף ואת זהו).  בתרשים1שלב  (בסיס התמיכה שלה בפרלמנט

 הממשלה רכיבימ.  הממשלה הפוטנציאליםרכיביובכך קובעות הבחירות את זהות מ, הפרלמנט

מקיימים משא ומתן עם סיעות , ראשי שתי הסיעות הגדולות בפרלמנט, פי רוב- על, םיהפוטנציאלי

נה את הממ, בהמשך).  בתרשים2שלב ( ממשלה רכבתהפרלמנט לצורך גיוס תמיכתם במועמדותם לה

).  בתרשים3שלב ( הממשלה רכיבמקיים התייעצות עם הסיעות ונציגיהן לגבי מינוי ממרכיב הממשלה 

יקציה ליכולתו של דהמלצות אלו מהוות מדד לגודל התמיכה ממנה נהנים המועמדים בפרלמנט ולכן אינ

 רכיבנה מבסיס המלצות הסיעות ממו- על.  ממשלה שתזכה לאמון הפרלמנטרכיבמועמד פוטנציאלי לה

 הממשלה מקיים משא ומתן קואליציוני עם סיעות רכיבמ, במידת הצורך).  בתרשים4שלב (ממשלה 

)  בתרשים6שלב ( ממשלה רכיבלאחריו הוא נדרש לה, ) בתרשים5שלב ( ממשלה רכבתרלוונטיות לצורך ה

ימה הגדולה אלא אם הבונוס המוענק לרש, בפשטות).  בתרשים7שלב (ולהעמידה למבחן אמון בפרלמנט 

   .להוציא שלב הענקת הבונוס, מודל זה זהה לזה הישראלי, מבטיח לה רוב מוחלט בפרלמנט

  

  5תרשים 

  יםבונוסהפי מודל - ממשלה עלרכבת ה

בחירות

סיעות ונציגיהן
מרכיבי 
ממשלה  
פוטנציאלים

מינוי- משא ומתן פרה) 2(

הרשימה  
הגדולה

הסיעה  
הגדולה

בונוס) 1(

מרכיב  ממנה 
הממשלה

התייעצות) 3(

מרכיב 
הממשלה

)4
 (

וי
ינ
מ

ממשלההפרלמנט

מבחן ) 7(
אמון

)6
 (

ת  
מ
ק
ה

   
  

ה
של
מ
מ

משא ומתן קואליציוני) 5(

  

 במבחן האמון או ממשלתו נכשלת, רכיב ממשלה הממשלה הממונה נכשל בניסיון להרכיבמשבמידה 

 עם אפשרות לסבב התייעצות –ידי הממנה - רכבת הממשלה מוטלת על מועמד אחר הנבחר עלה, בפרלמנט

 הממשלה עשוי להביא לפיזור הפרלמנט ובחירות רכבתכישלון ניסיונות ה. נוסף עם נציגי הסיעות

  .מוקדמות
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   ממשלה חלופירכיבמבחן האמון ומ, יבוש רובג

המידה בה מודל זה . למנטרי של הסיעה הגדולההגדלת בסיס התמיכה הפרהמאפיין של מודל זה הוא 

גודל הבונוס קובע לפיכך גם את הצורך בקיום .  הממשלה תלויה בגודל הבונוס המוענקרכיבמבטיח רוב למ

  .  באמון הפרלמנטהממשלה המוצעת תזכהמשא ומתן קואליציוני ואת ההסתברות ש

  

  יישומים בעולם

 עבר מודל בשתיהן,  והמערכת היוונית האטלקיתמודל הבונוסים מזוהה במידה רבה עם המערכת

 של תחת שלטונוהיה ) 1947-1923(בגלגולו הראשון של מודל הבונוסים באיטליה .  גלגוליםמספרהבונוסים 

במידה , העניק לרשימה הגדולהחוק זה . )Acerbo Law ("רבוחוק אס"תחת הכותרת , בניטו מוסוליני

על אף שחוק זה נחשב לנקודת . בשני שליש ממושבי הפרלמנט, יםמקולות הבוחר) 25%(וזכתה במעל מרבע 

שכן בבחירות ,  השפעה ממשית בפועלה לולא הית, ציון בתהליך השתלטות התנועה הפאשיסטית באיטליה

שני של מודל הבונוסים הגלגול ה.  זכו הפאשיסטים ברוב מוחלט בבחירות ולא נזדקקו לבונוס1924

 .אשר ביקשה להבטיח את שליטתה בפרלמנט, נוצרית- יוזמת המפלגה הדמו היה תוצר של)1953( באיטליה

-על. 2005-מה בשיטת הבחירות שאומצה בהיה במסגרת רפורגלגול האחרון של מודל הבונוסים באיטליה ה

בונוסים מוענקים גם בחלוקת מושבי בית הנבחרים וגם בחלוקת מושבי , פי שיטת הבחירות הקיימת

מודל הבונוסים מבטיח שהרשימה או הקואליציה שזכתה לשעור ,  בית הנבחריםבחלוקת מושבי. הסנאט

מאות ושלושים ממושבי -מתוך שש מאות וארבעים- פחות לשלושהקולות הגבוה ביותר בבחירות תזכה ל

מודל הבונוסים מבטיח שהקואליציה אשר זכתה לשעור , בחלוקת מושבי הסנאט). 53.4%(בית הנבחרים 

על אף ).  בכללולא מושבי הסנאט( ממושבי המחוז 55%תזכה בלפחות , ר במחוזהקולות הגבוה ביות

ולכן הצורך , המושבים עצמם מוענקים לפי מפתח סיעתי, שהבונוסים מחושבים לפי רשימה או קואליציה

, לקיים משא ומתן עם נציגי הסיעות עדיין קיים, היה והוא ראש הרשימה הגדולה, של מקים הממשלה

  . רלמנט בממשלה אינו מובטח בהכרח מתוקף הבונוסואמונו של הפ

  

מערכת ייצוג "תחת הכותרת ,  ועד היום1920יישום מודל הבונוסים ביוון עבר גם הוא מספר גלגולים מאז 

נחיצותה התעוררה בעיקר במהלך ). Reinforced Proportional Representation System" (יחסי מחוזקת

 את המפלגות הגדולות אז שירת מודל הבונוסים, טיותהמפלגות הקומוניס על רקע עלייתן על 80-שנות ה

 ועתיד להשתנות החל מהבחירות 2009- ו2007על בחירות הוחל , 2004(בגלגולו הנוכחי . כמנגנון הגנה

מודל הבונוסים מעניק בונוס של ארבעים מושבים לרשימה אשר זכתה בשעור הקולות הגדול , )הבאות

מודל הבונוסים לא בהכרח מבטיח אם כן רוב לרשימה . )ש מאות מושבים הפרלמנטמתוך שלו (בבחירות

מודל הבונוסים אינו פוטר אותו ,  את הממשלהלהרכיבבמידה וראש אותה רשימה ממונה , ולכן, הגדולה

  .מהצורך לגבש רוב ואינו מבטיח את עמידתו במבחן אמון בפרלמנט
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  יתרונות מודל הבונוסים

מנגנון הבונוסים הוא מנגנון רובי אשר משולב בשיטה יחסית מבלי  :שיטת הבחירות פיצוי על יחסיות .1

שיטת הוא מיועד להעמיד משקל נגד לנגזרות של יחסיות , ככזה. לשנות באופן מהותי את ציביונה

 . נתונההבחירות ה

עמוד תקרא ל, היא יש להניח,  מודל הבונוסים מיועד לספק לרשימה הגדולה:חיזוק המפלגה הגדולה .2

סיעה מקל /כוחה הפרלמנטרי של אותה רשימה. בסיס תמיכה רחב יותר בפרלמנט, בראשות הממשלה

עליה את מלאכת הרכבת הממשלה במידה וזו מוטלת עליה ומגבירה את סיכוייה של ממשלה זו לקום 

 .  ולשרוד, לתפקד בצורה אפקטיבית, )לזכות האמון הפלרמנט(

יתכן ומודל זה יעודד את הבוחרים להצביע עבור המפלגות הגדולות  י:עידוד הצבעה למפלגות הגדולות .3

הצבעה אסטרטגית , עם זאת. ידי הצבעה למקבל הבונוס המיועד-של קולם על" הערך"כדי להגדיל את 

 .למפלגות הגדולות כרוכה בסיכון שכן מודל זה מחזק בפועל אך ורק את המפלגה הגדולה

עשוי לכן גה גדולה ודל הבונוסים מקנה יתרון למפלמו: דולותעידוד הצטרפות פוליטיקאים למפלגות ג .4

לעודד פוליטיקאים מתחילים לבחור לעשות את דרכם דרך מפלגות אלו ובכך אולי לחזקן בטווח 

  .הארוך

  

  מגבלות מודל הבונוסים

 מודל זה לא מבטיח את הטלת מלאכת הרכבת הממשלה על ראש הרשימה :היעדר זכות ראשונים .1

 ). 'ראשוניםזכות 'ה ממודל בשונ(הגדולה 

,  על אף שמודל זה מגדיל את בסיס התמיכה של הסיעה הגדולה בפרלמנט:יותר זה לא בהכרח מספיק .2

אינו זה מודל ,  ממשלהרכיבמידה וראש אותה סיעה ממונה להב, לכן. א אינו בהכרח מספק לה רובהו

 ממשלה יצלחו או רכיבלהפוטר בהכרח מהצורך בהסכמים קואליציונים ואינו מבטיח שמאמציו 

 .שממשלתו תזכה באמון הפרלמנט

  השפעתו של מודל הבונוסים מותנית בגודל הבונוס שהוא מעניק ובמידה בה הוא מבטיח:הגודל קובע .3

מוגבל בהשפעותיו , לטוב או לרע, בונוס קטן שאינו מבטיח רוב הוא. רוב לסיעה הגדולה בפרלמנט

,  אשר מייצר רוב מוחלט איפה שרוב מוחלט רחוק מלהימצאבונוס גדול, מצד שני. לרמה הסמנטית

 . חמור מזה שמזוהה עם שיטות בחירות רובניות, מהווה עיוות משמעותי של תוצאות הבחירות

 משום שהשלכותיו הפוליטיות של אימוץ מודל הבונוסים מושפעות לא רק מגודל :ביותספקולטי .4

קשה , שימות והסיעותחלוקת העוצמה בין הר, יקרבע, הבונוס אלא גם מהתנאים הפוליטיים הקיימים

 .להעריכן מראש
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  חסרונות מודל הבונוסים

ובעיקר כאשר הוא ,  ככל שהבונוס המוענק לרשימה הגדולה הוא משמעותי יותר:עיוות היחסיות .1

מודל זה מעוות משמעותית את יחסיות תוצאות ,  לסיעה הגדולה שליטה מוחלטת בפרלמנטמעניק

 .הבחירות

פוגע , ייצור רוב מוחלט לסיעה הגדולה, ויתר על כן, חיזוק הרשימה הגדולה :פגיעה במפלגות הקטנות .2

 .ביחסיות הקצאת המושבים ובא על חשבונן של המפלגות הקטנות

מודל , 90-  כפי שמעיד הניסיון של יוון בשנות ה:חיזוק המפלגה הגדולה אבל לא המפלגות הגדולות .3

 .ק במפלגות הקטנות אלא גם במפלגה השניה בגודלההבונוסים עשוי לפגוע לא ר

מודל הבונוס עשוי לשמש ,  כפי שמעיד ניסיון העבר?רובני עם ניחוח אוטוריטרימניפולטיבי מנגנון  .4

, )1923, ראה מוסוליני(מערכתיים המבקשים למוטט את הדמוקרטיה מבפנים -ככלי בידי גורמים אנטי

או פגיעה , )80- המפלגות הקומוניסטיות ביוון בשנות ה, ללמש(ככלי להדרת מפלגות מהפרלמנט , או

ניסיון המפלגה הגדולה ביוון בעבר לחבל במפלגה השניה בגודלה באמצעות בונוס לרשימה (במתחרים 

היא צריכה , אם מתקבלת החלטה לאמצו, לפיכך). אך לא לשניה, הגדולה ולרשימה השלישית בגדולה

   .ובמתינות בזהירות להיות מיושמת
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   לקחים–  ממשלהרכבתמודלים לה

. לכל מודל יתרונות וחסרונות יחסיים. שאין מודל מושלם או אידיאלי להרכבת ממשלההניתוח מלמד 

ביטול , לדוגמא,  המודל מיושםבומשקלם של אותם יתרונות וחסרונות מושפע מהאופן שהניתוח מלמד 

גודל הבונוס  או 'ראשונים זכות'ודל  עם הסיעות במשל מטיל מלאכת הרכבת הממשלהשלב התייעצות 

 השליליות אבל גם את אלו  של המודלים ממזערת את השלכותיהם נוסח מתוןאימוץ. 'בונוסים'-במודל ה

אלו החיוביות ואלו ,  של המודלים ממקסמת את השלכותיהםבעוד אימוץ נוסח קיצוני, הרצויות

  . השליליות
  

, מושפע במידה רבה מההקשר הפוליטי בו המודל מיושםמשקלם של אותם יתרונות וחסרונות , כמו כן

 מגביר או 'ראש הרשימה הגדולה הוא ראש הממשלה'מודל הרכב בית המחוקקים במקרה של , לדוגמא

ב להילקח בחשבון הקשר חייה, לפיכך. הוא חסרונו העיקרי של מודל זה, מפחית את הסיכוי לקיפאון

לגבי ההקשר בו מיושמים שצריכה להישאל שאלה מרכזית . םבבחינת מודלים שונים ובהכרעה לגבי אימוצ

 ראש ראשרק ', 'זכות ראשונים'( הממשלה רכיבשל מהמשוער המודלים נוגעת לגודל בסיס התמיכה 

ראש הרשימה הגדולה הוא ראש '(או ראש הממשלה ) 'בונוסים', 'הרשימה הגדולה הוא מרכיב הממשלה

   .)'הממשלה

  

הלכה  ,'םראשוניזכות 'לגבי מודל . מפיקה את הלקחים הבאים ר הישראליבהקש המודלים חמשת בחינת

ועשוי להביא ,  במקרה שמסתמן מרכיב ממשלה ברורקלאימוץ מודל זה בישראל יהווה שינוי , למעשה

 ממשלה שתזכה לאמון רכיבלמינוי של מרכיב ממשלה שאינו בהכרח זה בעל הסיכויים הגבוהים ביותר לה

מישות המאפיינת את מודל זכות הראשונים היא אינה בהכרח רצויה בהקשר היעדר הג. הפרלמנט

  . הישראלי

  

אימוץ מודל זה עשוי לכאורה לספק מענה לצורך , 'ראש הרשימה הגדולה הוא ראש הממשלה'לגבי מודל 

שמיוחס למודל זה נובע בעיקר " שקט התעשייתי"ה, הלכה למעשה, עם זאת. בחיזוק ראש הממשלה

ולכן אימוץ מודל זה אינו צפוי , מנגנון אשר קיים בישראל היום, האמון הקונסטרוקטיביממנגנון אי 

 ולכן "ממשל מפולג"הוא מצב של , הסיכון הכרוך באימוץ זה, ל כןיתר ע.  במערכתלהגביר את היציבות

  . הוא משמעותי בהקשר הישראלי משום מידת השיסוע הגבוהה בכנסת, קיפאון

  

נראה כחלופה מוסדית מבטיחה , 'ראש הרשימה הגדולה הוא מרכיב הממשלהרק 'מודל , לעומת זאת

- עיקר משיכותו של מודל זה בהקשר הישראלי הוא הפוטנציאל שלו לעודד תחרות בין. בהקשר הישראלי

 מרכיבלחזק את מעמדו של , לעודד הצבעה למפלגות הגדולות, בחירות-גושית והקמת קואליציות קדם

עשוי יישום מודל זה , בכך. ד תמיכה של סיעות וחברי פרלמנט בממשלה המוצעתולעוד, הממשלה בתהליך
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האפקטיביות של , עם זאת. למתן את השיסוע בפרלמנט ולהגביר את יכולת המשילה של הממשלה וראשה

נשק "משום היותה תלויה רובה ככולה בכוח ההרתעה של ההשלכות של הפעלת , מודל זה מוטלת בספק

מאזן "בעוד שכוח ההרתעה של עריכת בחירות נוספות צפוי לייצר . ריכת בחירות נוספותהוא ע, "יום הדין

היעדר כוח , "מלחמה קרה"בו השחקנים נמנעים מלהתקיף את יריביהם ומצויים במקום במצב של " אימה

ולערער את יציבות , למוטט את הפרלמנט, "נשק יום הדין"הרתעה עשוי להוביל להפעלה של אותו 

עשוי לשמש ככלי , אותו נשק אשר אמור לחזק את מרכיב הממשלה והרשימה הגדולה,  בנוסף.המערכת

, בעיקר בידי אלו אשר צפויים להרוויח מעריכת בחירות נוספות, שרת גם בידי גורמים אחרים במערכת

 במקום להחליש את הגורמים מערערי, כך. בבחירות" הפסידו"או אלו אשר /הסיעות הקטנות יותר ו, קרי

  . מודל זה מחמש אותם ועל כן עשוי להגביר את הפגיעות של מרכיב הממשלה בתהליך, היציבות במערכת

  

יתר של שיטת הבחירות בהחלט הופך אותו לרלוונטי ואטרקטיבי -פיצויו על יחסיות, 'בונוסים'לגבי מודל ה

גדולה בא לא רק על אין להתעלם מהעובדה שחיזוקו של מודל זה את הסיעה ה, עם זאת. בהקשר הישראלי

בכדי שמודל זה , יתר על כן. חשבונם של הסיעות הקטנות אלא גם על חשבונה של הסיעה השניה בגודלה

והישרדותה , תחזוקתה, יסייע ביצירת בסיס התמיכה הדרוש למרכיב הממשלה למען הקמת ממשלתו

ימדים אלו גורעת ס למהגדלת הבונו. הבונוס צריך להבטיח לו רוב גדול אם לא רוב מוחלט בפרלמנט

. משמעותית מהיחסיות של שיטת הבחירות ולכן מעוותת את שיקוף העדפות הבוחרים בהרכב הפלרמנט

, כאמצעי למיתון היחסיות של תוצאות שיטת הבחירות מודל זה הוא נחות מהסדרים מוסדיים אחרים

  .  מוטל אף הוא בספקמקור המשיכה העיקרי של מודל זה בהקשר הישראלי, כלומר.  חסימהסף, למשל

  

מלמדת שהמודל המיושם היום בישראל אינו במבט היסטורי והשוואתי  בישראל ממשלותבחינה של 

אבל הוא עליון באופן מובהק , המצב הקיים הוא אולי לא אידיאלי .טעון תיקון או מצריך שינויבהכרח 

בנוסחה המקורי או , הממשלהמזה שיווצר תחת חלופות כגון משטר נשיאותי או בחירה ישירה לראשות 

  ). 2ראה נספח (ינימאלי או סיבוב שני נגזרותיה כגון מודל סף מ

  

תהליך הקמת , בפשטות. ומתחלפות בישראל אינו חריג, נופלות, הקצב בו ממשלות מוקמות, בפועל

ניכר כי יעילותו של התהליך נובעת בחלקה מאימוצו של אי האמון . ותחלופת ממשלות בישראל עובד

 "ממשל מפולג"קונסטרוקטיבי אשר השפיע לטובה על מידת היציבות במערכת תוך הימנעות ממצב של ה

ערוץ מבטיח לייצוב וחיזוק הרשות המבצעת בישראל הוא הרחבת אי האמון , לפיכך. וקיפאון

ולא רק בראש , דרך התניית הדחת ממשלה מכהנת בתמיכה בממשלה חלופית, למשל, הקונסטרוקטיבי

יש מקום לחזק את מעמדו של מרכיב הממשלה בתהליך , בנוסף.  ופי כפי שמגדיר החוק כיוםממשלה חל

  .קיימא ומהותיות ברמת ממשלות הקואליציה- ולייצר תמריצים מוסדיים להקמת שותפויות בנות
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   ממשלהרכבתה מודלים להחמיש :1נספח 

  1 לוח

   ממשלהרכבת מודלים להחמישה

  
  עיקרייםחסרונות יים עיקריתרונות  מוקד  הגדרה  מודל

המודל הקיים 
  בישראל היום

מלאכת הרכבת 
ממשלה מוטלת 

מד על המוע
המוערך כבעל 

הסיכויים הטובים 
ביותר להקים 

  ממשלה

 רכיבמינוי מ
  הממשלה

בסיס הבטחת 
  תמיכה דרוש

  
  יציבות בלי קפאון

פגיעות מרכיב 
  הממשלה

  
  מיקח וממכר

זכות ראשונים 
לראש הסיעה 

  הגדולה

כבת מלאכת הר
ממשלה מוטלת 

אוטומטית על 
ראש הסיעה 

  הגדולה

 רכיבמינוי מ
  הממשלה

הכרעה לגבי מינוי 
מקים הממשלה 
ומקימי ממשלה 

  חלופיים
  

קיצור תהליך 
  הקמת הממשלה

מינוי מקים 
ממשלה בלי 

עירבון להצלחת 
  ניסיונו

  
  אובדן גמישות

ראש הרשימה 
הגדולה הוא ראש 

  הממשלה

ראשות הממשלה 
מוענקת 
ית לראש אוטומט

  הרשימה הגדולה

מינוי ראש 
  הממשלה

הכרעה לגבי מינוי 
  מ"רוה

  
חיזוק מעמד 

  מ "רוה

פוטנציאל 
  , קיפאוןל
  

יכולת משילה 
  מוגבלת

ראש הרשימה רק 
הגדולה הוא 

  מרכיב הממשלה 

מלאכת הרכבת 
הממשלה מוטלת 

רק על ראש 
  הרשימה הגדולה

מינוי מרכיב 
  הממשלה

-עידוד תחרות דו
  גושית 

  
 המפלגות חיזוק

  הגדולות
  

תמריץ לתמיכה 
  בממשלה

אפקטיביות 
  התלויה בדבר

  
זכאות בלי 
  אמצעים

  
פוטנציאל לריבוי 

בחירות ומעגל 
  קסם

הרחבת בסיס   בונוסים
התמיכה של 

הסיעה הגדולה 
י "בפרלמנט ע

) בונוס(מענק 
  מושבים

הקצאת מושבי 
, הפרלמנט

, באופן עקיף
השפעה על מינוי 

  הממשלהמרכיב

- יחסיותפיצוי על
  יתר

  
חיזוק הרשימה 

  הגדולה

  עיוות היחסיות
  

פוטנציאל פגיעה 
במפלגה השניה 

  בגודלה
  

כלי מסוכן בידיים 
  הלא נכונות
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  בחירה ישירה בדלת האחורית: סף מינימאלי או סיבוב שני :2נספח 

  

. "ב שניסף המינימאלי או סיבו"מודל נוסף אשר הועלה כחלופה למודל הקיים היום בישראל הוא מודל 

שנכללים ) מודלים( החלופות כחמשמשום ההשלכות ההרסניות של אימוצו הוא אינו נחשב כאן כחלופה 

חשוב להבין את אופי האיום , היות האיום הטמון בחלופה זו מרחף בשמי השיח הציבורי. בגוף הסקירה

 .זוהי מטרתו של נספח זה, ומשמעותו

  

  הגדרה ומאפיינים

או במידה , ראש הרשימה הגדולה שגודלה עולה על ארבעים אחוז) 1(שלה הוא ראש הממ, על פי מודל זה

ראש הרשימה אשר זכה ) 2(ראש הממשלה הוא , )מנדטים(ואף רשימה לא זכתה בשעור הקולות הדרוש 

בדומה למודל זכות הראשונים ומודל .  בלבדבהתמודדות בסיבוב שני בין נציגי שתי הרשימות הגדולות

בשונה משני המודלים . גם מודל זה מבוסס על מבחן זכאות, לה הוא ראש הממשלהראש הרשימה הגדו

אלא ) הרשימה הגדולה, הסיעה הגדולה(קבלת הזכאות במודל זה מותנית לא רק בהשגת רוב יחסי , הללו

אין עירבון , משום הסף המינימאלי. ארבעים אחוז תמיכה בקרב הבוחרים, קרי, גם בעמידה בסף מינימאלי

מכאן מתעורר הצורך בסיבוב בחירות נוסף בין נציגי שתי . ראש ממשלה" תפקנה"תוצאות הבחירות לכך ש

  .  ראש ממשלה" מפיק"אשר , הרשימות הגדולות

  

   ממשלההרכבתתהליך 

). 2.1ראה תרשים (פי מודל זכות הראשונים לראש הסיעה הגדולה הוא כדילהלן -  ממשלה עלרכבתתהליך ה

ראשיתו של תהליך הקמת הממשלה במודל הסף , הגדולה הוא ראש הממשלהמודל ראש הרשימה כמו ב

תוצאות הבחירות קובעות את תהליך מינוי ראש . המינימאלי או סיבוב שני הוא בבחירות כלליות

ראש אותה רשימה ) חלק א בתרשים(אם בבחירות זכתה אחת הרשימה לארבעים אחוז תמיכה . הממשלה

כמו , כלומר).  בתרשים2שלב א(וממנה ממשלה )  בתרשים1שלב א(ה לראשות הממשלאוטומטית ממונה 

היה והרשימה הגדולה עברה את הסף , במקרה של מודל ראש הרשימה הגדולה הוא ראש הממשלה

אם בבחירות לא , לחלופין. הבחירות קובעות באופן עקיף את זהותו של ראש הממשלה, המינימאלי הדרוש

מתקיים סיבוב בחירות נוסף בין נציגי שתי , )חלק ב בתרשים(יכה זכתה אף רשימה בארבעים אחוז תמ

)  בתרשים2שלב ב(המנצח בסיבוב השני ממונה לראשות הממשלה ).  בתרשים1שלב ב(הרשימות הגדולות 

  ).  בתרשים3שלב ב(ומקים ממשלה 
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  2.1תרשים 

  פי מודל סף מינימאלי או סיבוב שני- ממשלה עלהרכבת

  

בחירות

הרשימה  
40%> הגדולה 

הרשימה  
השניה בגודלה

הרשימה  
40%< הגדולה 

ראש הממשלה
הרשימה  ראש (

 <40%(

ממשלה

)
2א

 (
י  
נו
מי
ה
של
מ
מ

ראש הממשלה
מנצח בסיבוב  (

)שני

ממשלה

שניסיבוב ) 1ב(

)ב()א(

)
1א

 (
ה  
יפ
ק
 ע
ה
יר
ח
ב

ה
רו

ל 
ש

"
מ

2ב(
 (

ה 
יר
ש
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ה
יר
ח
ב

ה
רו

ל 
ש

"
מ

3ב(
 (

י  
נו
מי
ה
של
מ
מ

  

  

גם במודל זה ייתכן שראש הממשלה יבחר לחתום , כמו במודל ראש הרשימה הגדולה הוא ראש הממשלה

 הממשלה אינה מותנית בגיוס התמיכה של רוב הרכבתאך , על הסכמים קואליציונים עם סיעות שונות

ראש ,  דרך הסיבוב השניבין אם נבחר באופן עקיף דרך הבחירות הכלליות או באופן ישיר. מנציגי הפרלמנט

ממשלה זו חדלה , ל"הנכמו במודל . הממשלה אינו נדרש להעמיד את ממשלתו למבחן אמון הפרלמנט

אי , אך בשונה מהמודל הקודם, להתקיים אם היא מפוזרת בהצבעת אי אמון או אם ראש הממשלה מתפטר

 להביע תמיכה בממשלה חלופית הפרלמנט אינו מחויב, כלומר, האמון במודל זה הוא אינו קונסטרוקטיבי

  . בשני המקרים פיזור הממשלה מוביל לפיזור הפרלמנט ולבחירות כלליות. לזו אשר אותה הוא מדיח

  

   ממשלה חלופירכיבומ, מבחן האמון, גיבוש רוב

גם במודל זה גיבוש רוב אינו תנאי הכרחי להקמתה , כמו במודל ראש הרשימה הגדולה הוא ראש הממשלה

ולהבטיח , להימנע מהצבעת אי אמון, קרי, כדי להבטיח את הישרדותה של הממשלה, עם זאת. של ממשלה

ייתכן כי ראש הממשלה יבחר להזמין סיעות שונות להצטרף , את התמיכה הדרושה לה לצורך משילה

ראש הממשלה וממשלתו , כאמור. ייצור בסיס תמיכה באמצעות הסכם קואליציוני, קרי, לממשלתו

היות שמודל זה מכתיב את זהות ראש הממשלה ולא בעל הזכות לנסות , לבסוף.  האמוןפטורים ממבחן

שאלת מקימי הממשלה , והיות שראש הממשלה אינו נדרש לעמוד במבחן אמון, להקים הממשלה
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מודל זה קובע הסדר למקרה שבו אף מועמד לא עומד בדרישת הסף , במקום. החלופיים אינה רלוונטית

ומספק חלופות לראש הממשלה דרך פיזור הפרלמנט וקיום בחירות אשר קובעות ) שניסיבוב (המיניאמלי 

  .את זהותו של יורשו של ראש הממשלה
  

   ואמיתותםמודל סף מינימאלי או סיבוב שניהמיוחסים ליתרונות ה

נטען כי מודל זה יחזק את מעמדו של ראש הממשלה , לכאורה :חיזוק מעמדו של ראש הממשלה .1

או באמצעות מנדט פופולרי ) עמידה בסף המינימאלי(טחת בסיס התמיכה שלו או באמצעות הב

המודל לא מבטיח לראש הממשלה , ראשית. מיתות קביעה זו מוטלת בספקא). סיבוב שני(ישיר 

צורך , משחרר אותו מהצורך לגבש תמיכה בקרב סיעות הפרלמנטולכן אינו רוב תומך בפרלמנט 

ניסיונה של ישראל , ביחס למנדט הפופולרי, שנית. ולכן את כוחואשר מגביל את האוטונומיות שלו 

עם הבחירה הישירה מעיד כי מנדט פופולרי מתרגם לציפיות בקרב הציבור אבל לא מקנה סמכות 

 . וכוח לראש הממשלה בתוך ממשלתו או בתוך המערכת הפוליטית

בות של ממשלות למשטר  טעות נפוצה בקרב תומכי חלופות מסוג זה היא ייחוס אי יצי:יציבות .2

ניסיונן של דמוקרטיות בעולם מפריך את הטענה לקשר בין פרלמנטריזם , בפועל. הפרלמנטרי

ליציבות של ממשלות ומלמד שתחלופת ממשלות מגבירה את הגמישות במערכת הפוליטית ובכך 

 טעות זו מלווה בהנחה ששילוב כל. מונעת את הסבירות לקריסתו של המשטר הדמוקרטי כולו

יאטו את קצב התחלופה , או סיבוב שני, בחירה ישירה, למשל, מרכיב שהוא מתוך דפוסי משטר אחר

של ) Fixed Term(המרכיב המייצב במשטר נשיאותי הוא הכהונה הקבועה , בפועל. של ממשלות

מניעת היכולת להדיח את ראש הרשות המבצעת , כאמור. ראש הרשות המבצעת ולא אופן בחירתו

שכן היא עשויה ליצור , היא אינה בהכרח דבר רצוי) להבדיל מטעמים חוקיים(יטיים מטעמים פול

  . קיפאון במקרה הטוב או קריסת המשטר במקרה הרע

  

  חסרונות מודל סף מינימאלי או סיבוב שני

 ניתוק תהליך המינוי של ראש הממשלה מהפרלמנט במודל זה טומן בחובו את :סמכות בלי אמצעים .1

לה הממונה יחסר את בסיס התמיכה הפרלמנטרי הדרוש לו לצורך משילה הסכנה שראש הממש

סכנה זו היא גדולה יותר במודל זה מאשר במודל ראש הרשימה הגדולה הוא ראש . והישרדות

הממשלה משום שהוא מאפשר מינוי של ראש ממשלה שבסיס התמיכה שלו הוא לא בהכרח הגדול 

 ). דרך הסיבוב השני(

מודל הסף המינימאלי או סיבוב שני מעגן ,  בניגוד לכל המודלים האחרים:ירותבח, בחירות, בחירות .2

ואם אלו אינן מפיקות , הבחירות הכלליות) 1: (ואפילו שלוש מערכות בחירות, בתוכו לפחות שתיים

ואם הממשלה , )סיבוב שני(בחירות מיוחדות לראשות הממשלה ) 2(, רשימה שעומדת בסף המינימאלי
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קיומן התכוף של בחירות הוא בלתי . בחירות כלליות נוספות) 3(, הצבעת אי אמוןהממונה מודחת ב

והן משום תכופות הגבוהה הכרוכה בקיום בחירות הכלכלית והפוליטית הן משום העלות , רצוי בעליל

, בין השאר, כזה הבא לידי ביטוי, שתכיפותן מעורר תחושת מיאוס וחוסר יציבות בקרב הציבור

-שחיקתו על. בחירות הן המנגנון המרכזי בדמוקרטיה הייצוגית.  נמוכים בבחירותבשעורי השתתפות

 .ידי קיום מערכות בחירות רבות ותכופות מאיים אם כן על יציבותו ותפקודו של המשטר הדמוקרטי

 מידת הנכונות של הסיעות לתמוך בממשלה או להפילה מותנה בהערכתן את :תמיכה המותנית בדבר .3

במקום שסיעות תתאגדנה סביב , כך.  את כוחן האלקטוראלי בבבחירות עתידיותסיכוייהן להגדיל

מודל זה מעודד התאגדות של סיעות סביב האינטרס להפיל את הממשלה ולקיים , תוכנית משותפת

התמיכה בממשלה . ידי התמיכה בממשלה- בחירות חדשות או האינטרס לשמר את כוחן הקיים על

 .  שימור הכסא–נטים צרים נובעת עם כן משיקולים אינטרס

הבחירה , ויותר מכך, )דרך הבחירות הכלליות( הבחירה העקיפה :הגברת ציפיות בלי הרחבת היכולת .4

של ראש הממשלה עשוי ליצור רושם מוטעה לגבי יכולותיו וכוחו במערכת ) דרך סיבוב שני(הישירה 

, הישירה לראשות הממשלהכפי שמעיד הניסיון של ישראל עם הבחירה . הפוליטית בקרב הציבור

יצירת רושם מוטעה זה מקשה על יכולתו , ובמידה פחותה ניסיונן של דמוקרטיות נשיאותיות מפותחות

 .של ראש הרשות המבצעת לתפקד ועשוי לערער את אמון בו ובמערכת ככלל

בחינת ההחלה של מודל זה על תוצאות בחירות בישראל מראשיתה  :בחירה ישירה בדלת האחורית .5

היה נדרש בעקבות כל מערכות הבחירות בישראל להוציא הבחירות לכנסת סיבוב שני מדת כי מל

בהן זכתה רשימת המערך ליותר מארבעים ושמונה מנדטים ) 1973(ולכנסת השמינית ) 1969(השביעית 

או ישפיע מהותית על ) התנהגות מפלגות(אלא אם מודל זה יעודד הקמת מערכים , כלומר. )40%מעל (

. משמעות אימוצו בישראל היא בחירת ראש הממשלה בסיבוב שני) התנהגות בוחרים(י ההצבעה דפוס

החזרת המרכיב המרכזי בבחירה הישירה לראשות , הלכה למעשה, אימוצו של מודל זה משמעו, כך

בנפרד מהבחירות ) במידת הצורך(מודל זה בחירות לראשות הממשלה מתקיימות לעל אף ש. הממשלה

, חלקן(הצבעה לרשימות הקטנות יותר , קרי,  עדיין עשוי לעודד פיצול הצבעהאהו, הכלליות

בו תנתן ) הנחה שמגשימה את עצמה(בהנחה שיתקיים סיבוב שני , בבחירות הכלליות) סקטוריאליות

ניסיון הבחירה הישירה . אפשרות לבטא באופן ישיר העדפה לגבי זהותו של ראש הממשלה המיועד

הבוחר הישראלי יפצל את קולו בהצבעתו , פשרות ובעידוד המפלגות המשניותבהינתן הא, מעיד כי

כפי שהעיד ניסיון הבחירה ). בסיבוב השני(ובהצבעה לראשות הממשלה ) בבחירות הכלליות(לרשימה 

 .  המשמעות של פיצול ההצבעה היא ראש ממשלה עם מנדט פופלרי בלי יכולת משילה, הישירה

אימוץ מודל זה , גושיות היא רצויה-  בהנחה שדו:גושית-ה של מערכת דולא עירבון לביסוסה ושימור .6

- כפי שמעיד ניסיון הבחירות הנשיאותיות בצרפת ב. גושית-אינו מבטיח יצירת או שימור מערכת דו

עשוי להפגיש שני מועמדים המשוייכים לאותו ) Runoff Election, במקרה הצרפתי(סיבוב שני , 2002
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פן - אן מארי לה'ז, בדוגמא המוזכרת(בדלים במיקומם על הציר האידיאולוגי גוש אידיאולוגי אך נ

 ). אק שיראק בימין המתון'בימין הקיצוני וז

מה שמעורר שאלה לגבי , ואולי לא בכדי,  מודל זה מעולם לא יושם בעולם הדמוקרטי:היעדר תקדים .7

אל למדה בדרך הקשה את ישר. טיבו ומגביל משמעותית את היכולת להעריך את השלכותיו הצפויות

של מודל אימוצו . בתחום של הנדסה חוקתית בעידן הבחירה הישירה" המצאת הגלגל"המשמעות של 

 . דומה בעתיד מבטיח לה שעור "מינימאלי או סיבוב שניסף "

  

המערכת הפוליטית בישראל עדיין מתאוששת מהזעזוע שנגרם לה בעקבות אימוץ הבחירה , לסיכום

אין . ניסיונה של ישראל הרתיע דמוקרטיות אחרות מלאמץ מודלים מסוג זה. ממשלההישירה לראשות ה

סיבה שישראל לא תפיק את אותו הלקח לגבי עצמה ותמנע מאימוץ מודלים אשר תואמים בצורתם 

 .'מינימאלי או סיבוב שניסף 'בהם מודל ,  למודל הבחירה הישירהומהותם
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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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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



 ענף ממשלה

 

175 

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



 ענף ממשלה

 

177 

, 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



 הפורום לשינוי שיטת השלטון בישראל

180 

  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 
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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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  פיזור פרלמנטים

  מתן שרקנסקי, שפיץיירשוריק ד, שלומית ברנע

  

   רקע–פיזור פרלמנטים 

תהליכים המוגדרים כאן כ , )Dissolution(פיזור פרלמנטים מסמך זה מוקדש לדיון במנגנוני פיזור 

כהונתו המקסימלית המוגדרת את ם יטרם השלב להביא לפיזורו של פרלמנט ים המאפשרהמעוגנים בחוק

פרלמנט משמעו פיזור בית פיזור , לצורך הדיון כאן. לקיומן של בחירות מוקדמות ומביאים, י חוקעל פ

  .מוחל גם על בתי מחוקקים בדמוקרטיות נשיאותיות' פרלמנט'המושג ,  כלומר.המחוקקים

 

  פיזור פרלמנטים ככלי בשירות הדמוקרטיה

או ,  למערכת הפוליטיתגמישות להקנות הרציונאל לאורו ממוסדים תהליכי פיזור פרלמנטים הוא הצורך

 מיוחס כושר ההישרדות הגבוה של זוגמישות ל .)Temporal Rigidity" (נוקשות זמנית"להימנע מ

, בנוסף). Strøm and Swindle, 2002:578( בהשוואה למקבילותיהן הנשיאותיות דמוקרטיות פרלמנטריות

, להפשיר מקיפאוןועדים לסייע למערכת השלטונית פיזור פרלמנטים וקיום בחירות חדשות הנגזר ממנו מי

, הגברת ההלימה בין הרכב הפרלמנט להרכב הממשלה, ידי קידום הכרעה לגבי סוגיה שנויה במחלוקת- על

 Unified(בממשל אחיד , את הסטטוס קוו" מקפיא"ה) Divided government(החלפת ממשל מפולג , קרי

government( ,רענון המושבים,  או ליתר דיוק,ידי רענון השורות- או על .  

תכונות בעלות חשיבות , פיזור פרלמנטים גורע מהיציבות וההמשכיות במערכת הפוליטית, לכאורה, מנגד

היחסים בין פיזור פרלמנטים לבין יציבות , בפועל. לתפקוד התקין והאפקטיבי של המערכת השלטונית

הנגזרת  המסוימתיציבות האי , כאמור לעיל, ראשית. המערכת הפוליטית ככלל הם מורכבים משנדמה

 מפיזור פרלמנטים הנובעתאי היציבות , שנית.  לקדם את יציבות המערכת כולהה עשוימחילופי פרלמנטים

כאשר פיזור פרלמנט , יציבות ממשלות, למשל, עשויה לקדם יציבות בהיבט אחר של המערכת הפוליטית

הפרלמנט או משלות יציבות יותר מאלו שאפשר הרכב ובחירות מפיקים תנאים פוריים יותר להקמת מ

מתאם בין תכיפות או ריבוי פיזורי ה היעדר תכונה זו עשויה להסביר את. שפוזרמאזן הכוחות בפרלמנט 

מדינות המאופיינות את הממצא ש,  כלומר,בדמוקרטיות פרלמנטריותת ופרלמנטים לבין אלו של ממשל

1

 ענף ממשלה



 

 Strøm(ר גבוה של חילופי ממשלות ולהיפך בהכרח מאופיינות בשעובשעור גבוה של פיזור פרלמנטים אינן 

and Swindle, 2002:588.(  

שיפור התנאים להרכבת , ת קיפאוןרשהפ, גמישות(ליכי פיזור פרלמנטים נוכח היתרונות המיוחסים לתה

 )ערעור היציבות ופגיעה בהמשכיות( המיוחסים להם וחרף החסרונות) במשטרים פרלמנטרייםממשלות 

סדי ככל מנגנון מו, עם זאת. נראה כי תהליכים לפיזור פרלמנטים הם דבר רצוי מבחינה תיאורית ומעשית

לצורך שימור , למשל, ים עשויים להיות מנוצלים לשירות אינטרסים צריםגם תהליכי פיזור פרלמנט, אחר

לק בלתי נפרד ואולי היות שניצול זה מהווה ח. עצמי או קידום של שחקנים או גופים במערכת הפוליטית

יש לשקול את פוטנציאל הניצול של מנגנון זה ואת השלכותיו הבלתי רצויות , הכרחי מהמציאות הפוליטית

  .על תפקוד הדמוקרטיה ומוסדותיה

  

  פיזור פרלמנטים ככלי בשירות אינטרסים צרים

ולא בהכרח  צרים בשירות אינטרסיםים משמש ככלי פוליטי  בפועל פיזור פרלמנטמחקר אמפירי מעיד כי

פרלמנטים , בניגוד לייעודו המקורי של המנגנוןשהטענה המוצעת בספרות היא . ככלי בשירות הדמוקרטיה

 .)Strøm and Swindle, 2002:588(או קיפאון כתגובה לזעזועים או משברים רק או בעיקר אינם מפוזרים 

בעלי הסמכות תועלת של - עלותחישובימנגזרת  מהחלטה מחושבת הפיזור פרלמנטים נובענטען כי , במקום

, הממשלה, ראש המדינה, סיעות הפרלמנטיהיו אלו , ליזום הצעה לפיזור הפרלמנט או בעלי הסמכות לפזרו

-אסטרטגיה המופעלת על"- הפעלת מנגנון פיזור הפרלמנטים מובנת כ, כלומר. ראש הממשלהאו /ו

 Strøm and]" (סמכות פיזור הפרלמנטעלי ב, קרי[בעלי כוחות חוקתיים מסוימים ] שחקנים...[ידי

Swindle, 2002:588(. ועלתני של שחקנים הספרות מציעה שפיזור פרלמנטים הוא מהלך ת, בפשטות

  .ים לפזר את הפרלמנט או למנוע את פיזורוכמרציונאלים המוס

ביר את להבדיל מהאינטרס להג, משרות במערכת הוא להחזיק במשרתםתוך הנחה שהאינטרס של נושאי ה

טענה המוצעת בספרות היא שנושאי משרות יבחרו לפזר את הפרלמנט אם ה ,)Smith, 2003:400 (כוחם

 כגבוהים יותר אם תערכנה בחירות מוקדם מהמתוכנןסיכוייהם להחזיק במשרתם וכאשר הם יעריכו את 

)Smith, 1996; 2004(. שר צופים שמזלם ולא אלו א, אלו המנהיגים אשר חרדים לגבי העתיד ", ככלל,כך

טענה זו ). Smith, 2003:403]" (מפזרים את הפרלמנט, קרי[אשר קוראים לבחירות מוקדמות , ישתפר

לפיזור ... תחזיות אלקטורליות מיטיבות אינן תנאי הכרחי או מספיק"ידי אחרים הטוענים כי - מסוייגת על
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 מנוצל לצורך שינוי או שימור מאזן ח אשר יכול להיותותחזיות אלו מספקות כוח מיק, במקום". פרלמנטים

לצורך פיזור הפרלמנט וקיום , אבל לא בהכרח, או, שינוי או שימור הרכב קואליציוני, כוחות קואליציוני

העיקרון המנחה הוא שפיזור , בשני המקרים). Lupia and Strøm, 1995:649(בחירות מוקדמות 

  . שאי משרות להבטיח את משרתםהוא כלי המשמש נו) כמו גם פיזור ממשלות(פרלמנטים 

י עם שערך המשרה עומד בקשר שליל, ראשית. בחנות הבאותאהספרות מציעה את ה, ברוח עיקרון זה

נושאי משרה יצדדו בפיזור ,  לשון אחר).Kayser, 2005, Smith, 2004(המוטיביציה לפזר את הפרלמנט 

 מצויה למשל בראשי ממשלות מיעוט דוגמא לכך. אין להם מה להפסיד ואת הכל להרוויחשהפרלמנט כ

ו עיקרון יכול להיות אות). Smith, 2003:402, Strøm and Swindle, 2002( הוא מועט ,אשר ערך משרתם

הקדמת מפלגות אשר צופות שעל  או ,סיעות פרלמנטריות בעלות בסיס פרלמנטרי מזערימוחל גם על 

מושבי הפרלמנט שברשותן או ( ממצבן הנוכחי והרווח שהן מניבות , להן רווחים גדוליםתניבבחירות ה

שלושת המקרים ב. )Lupia and Strøm, 1995(הוא מועט ) הממשלות אליהן הן מוזמנות להצטרף

 רק לשפר את , לכאורה, בחירות חדשות יכולות)מפלגות, סיעות פרלמנטריות קטנות, ממשלות מיעוט(

מערכות פוליטיות המאפשרות הקמתן של , לפיכך.  מבחינתםרצויה ותשהתרחהמצב הנוכחי ולכן הן 

או המעניקות ייצוג פרלמנטרי לסיעות קטנות יותר מהוות קרקע פוריה לפיזור /ממשלות מיעוט ו

  . פרלמנטים

טענה מוצעת בספרות ) האינטרס של בעלי משרות הוא להחזיק במשרתם(על בסיס אותה הנחה , שנית

בניגוד לטענה . מנט כאשר הסיכון הכרוך בפיזור הוא מזערינושאי משרות יצדדו בפיזור הפרלהיא שנוספת ו

ומשום כך הסיכון הכרוך בהליכה , מובטחתטיעון זה מתייחס לנושאי משרות אשר משרתם , הקודמת

דומיננטיות - רה דוגמא לכך מצויה למשל במערכות מפלגתיות פ).Smith, 2003(הוא משני לבחירות חדשות 

מידת תחרותיות  דווקא ,לכאורה, לצד אלו. מובטח) מפלגה הדומיננטיתה( השלטון בהן מעמדה של מפלגת

 ,Kayser ( בניסיון להבטיח את שלטונהליזום את פיזור הפרלמנטגבוהה מייצרת תמריץ למפלגת השלטון 

2005 .(  

, במערכת) Veto players(וטו השחקני שפיזור פרלמנטים מושפע ממספר הספרות מציעה , שלישית

מפחית את הסבירות , בעיקר שחקני וטו חזקים או מכריעים,  ריבוי שחקנים וטו,ככלל. ומסוגם

  ).  Strøm and Swindle, 2002:589(שפרלמנטים יפוזרו ומשמר את הסטטוס קוו 
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נמצא כי ההחלטה לגבי פיזור פרלמנטים מושפעת גם ממשך כהונת הפרלמנט המקסימלי הקבוע , רביעית

מחקרים מעידים כי הסבירות לפיזור הפרלמנט ). Constitutional interelection period, CIEP(על פי חוק 

פיזור , כלומר, )Kayser, 2005, Strøm and Swindle, 2002(עולה ככל שמשך הכהונה המקסימלית עולה 

  . פרלמנטים עומד בקשר חיובי עם משך הכהונה של הפרלמנט הקבוע על פי חוק

 הפרלמנט וקיום בחירות מוקדמות הופך אטרקטיבי יותר לקראת  כי האפשרות של פיזורנטען, חמישית

משום שהעלות הכרוכה בפיזור הפרלמנט היא קטנה , פי חוק- סוף משך הכהונה של הפרלמנט הקבוע על

נטען כי אין , עם זאת). Lupia and Strøm, 1995, Strøm and Swindle, 2002(יותר עבור נושאי המשרות 

 ,למשל, אחריה התועלת שפיזור הפרלמנט אמור להפיק, י נקודת זמן מסוימתטעם בפיזור הפרלמנט אחר

  ). Smith, 2003( לחלוטין נעלמתפוחתת או אפילו , תלממשלה המכהנ

ובעיקר , בעיקר כאשר סמכות פיזור הפרלמנט מופקדת בידי ראש הממשלה או הממשלה המכהנת, כך

עשויים תהליכי פיזור ) Majoritarian Parliamentary Systems(במערכות פרלמנטריות רובניות 

 מחקרים מתעדים .בעיקר אלו של הממשלה המכהנת, פרלמנטים להיות מנוצלים לשירות אינטרסים צרים

מנצלים תהליכים לפיזור , או מפלגתו/בעיקר ראש הממשלה ו, ממשלה המכהנתמצבים שונים בהם ה

 ).Smith, 2004(להחליש את האופוזציה או / ו,הרחיב את בסיס כוחםל ,משרתםלשמר את  הפרלמנט כדי

למשל ובעיקר , ידי ראשי ממשלה- מחקרים מצביעים על ניצול הסמכות ליזום הצעה לפיזור הפרלמנט על

ולכן הידרדות בפופולריות , במצב הכלכלה, למשל, אשר חזו הידרדרות בתפוקות הממשלה, בבריטניה

משלה אשר ביקשו לתעל שיא בפופולריות שלהם בזמן ידי ראשי מ- על;שלהם ושל מפלגתם בקרב הבוחרים

ידי ראשי ממשלה אשר חזו את עליית קרנה של מפלגת -  על;נתון כדי להבטיח את היבחרותם מחדש

ידי ראשי ממשלה אשר ביקשו לנצל את חולשת האופוזיציה או פילוגה - או על;האופוזיציה בקרב הבוחרים

וקוראי תיגר  נושאי משרה מכהנים חדלי אישים ות מעמתתהקדמת בחיר "- המשמעות היא ש. בזמן נתון

  .)Smith, 2003:401" (לא מוכנים

ידי ראשי ממשלה כדי לתעל - עלמנוצלתמנט לנטען כי סמכות פיזור הפר, לגבי כלכלת המדינה, נקודתית

 ).Surfing(' גלישה'טקטיקה המוכרת בספרות המקצועית כ, תקופת שפע כלכלית כדי לחדש את כהונתם

עיקרה של טקטיקה זו , תוך הנחה שבוחרים יתגמלו או יענישו את הממשלה המכהנת על פי מצב הכלכלה

היא שהממשלה המכהנת תבחר לפזר את הפרלמנט ולכן להעמיד עצמה לבחירות בזמן בו הבוחרים צפויים 

יקה זו עדויות להפעלת טקט .משום התנאים הכלכליים הטובים, לחדש את כהונתה, קרי, לתגמל אותה
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על תנאים כלכליים ' לגלוש'יש הטוענים כי במקום , לעומת זאת). Inoguchi, 1979(ביפאן , למשל, מצויות

 ,Smith(ממשלות יזמו בחירות מוקדמות כאשר הן צופות הידרדות במצב הכלכלי בעתיד , טובים

מה לטקטיקת יכולה לשמש כתחליף או טקסטיקה משלי' גלישה'טקטיקת ה, בשתי צורותיה). 2004:26

, כלומר, )Business cycle(' מחזור העסקי' לשלוט בשמאפשרת לממשלה) Manipulating ('המניפולציה'

במחיר נזקים לכלכלה בטווח הארוך גם , לשפר באופן זמני וקצר טווח את המצב הכלכלי לקראת הבחירות

)Kayser, 2005.(  

ת המעודד אותן לניצול תהליכי פיזור מקור כוחן של ממשלות מכהנושההנחה המוצעת בספרות היא 

שיש להן לגבי ) Information advantage( המידעיתרון פרלמנטים למען שימור או שיפור מעמדן הוא 

התחזית המיודעת שיש להן לגבי תפקוד הממשלה בעתיד , ויתר על כן, בטווח הקצרתפקוד הממשלה 

)Smith, 2004( ,והתחזית המיודעת שיש להן לגבי , בור בהווההמידע שיש להן לגבי נטיות לבו של הצי

מידע זה מאפשר לממשלות מכהנות להעריך את הישיגיהן האלקטוראלים בזמן . השינוי של נטיה זו בעתיד

הניצול , מחקרים אמפירים מעידים כי בפועל. נתון לעומת זה הצפוי במועד הבחירות הקבוע על פי החוק

 בה עדות עשויים לראותשכן הבוחרים ,  כחרב פיפיותעשויה להסתברשל סמכות פיזור הפרלמנט 

ומבטאים בהצבעתם בבחירות המוקדמות ) Smith, 1996(להיחלשות הממשלה או לקשיים בתפקודה 

כך . הנערכות בעקבות פיזור הפרלמנט את הסתייגותם מהתפקוד הלקוי לכאורה של הממשלה המכהנת

צריכים לצפות שהתמיכה בהם ] זרים את הפרלמנטמפ, קרי[מנהיגים אשר קוראים לבחירות מוקדמות "

נטען בספרות כי גם השימוש בסמכות פיזור , לגבי תפקוד הכלכלה, נקודתית). Smith, 2003: 400" (תידעך

אינה אפקטיבית שכן בעלי עניין מזהים את היוזמה ' המחזור העסקי'הפרלמנט לצורך מניפולציה של 

הקדמת בחירות , כלומר.ל כלכלת המדינה בהווה או בעתידיתי שלפיזור הפרלמנט כאינדיקציה למצב האמ

ככל ", כך .במצב הכלכלי, דעיכהל, ובפרט, אלא גם גורם לשינוי, היא לא רק תוצר של תנאים כלכליים

תפחת התמיכה וכן , כך יורע המצב הכלכלי בעקבותיהן, בחירות הוא מוקדם ביחס לציפיותהשמועד 

   ). Smith, 2003:405" (הציבורית בממשלה המכהנת

הניצול של תהליכי פיזור פרלמנטרים אינו מוגבל לראשי ממשלה או ממשלות המחזיקים באופן אוטונומי 

מהלכים דומים יכולים . אם כי הוא שכיח יותר בקרבם, או חלקי בזכות ליזום את פיזור הפרלמנט

או / העמדת ראש הממשלה את עצמו ו,קרי, אמון-ידי ניצול של מנגנוני אי-להיעשות במקום או במשולב על

ידי התפטרות -או על) Coalition Termination(ידי פירוק הממשלה - על, ממשלתו למבחן אמון בפרלמנט

  . ראש הממשלה
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, הסדרים מוסדיים, כשם שאופן ותכיפות השימוש במנגנון פיזור הפרלמנטים מושפעים מתנאים פוליטיים

הנהלים הקיימים לפיזור פרלמנטים , קרי,  רבה מהתהליכים עצמםבמידההם מושפעים גם כן , ואינטרסים

  .הממופים להלן, במערכת הנתונה

  1 מיפוי– פיזור פרלמנטים מנגנוני

 . צורתם אינה אחידה,  מרכזי ברוב הדמוקרטיות הפרלמנטריותמאפייןתהליכי פיזור פרלמנטים הם בעוד ש

)Strøm and Swindle, 2002: 588 .(היבטים ארבעהרלמנטים מובחנים זה מזה בתהליכי פיזור פ 

מידת ) 3, זהות בעלי סמכות פיזור הפרלמנט) 2, מספר התהליכים לפיזור הפרלמנט) 1: עיקריים

 מובחנות .ומגבלות המוטלות על מימוש הסמכות לפיזור הפרלמנט) 4, האוטונומיה של בעלי סמכות הפיזור

  .זו והשלכותיה מוצגות בסדר הזה להלן

  ליכים לפיזור הפרלמנטמספר התה

איסור (מספר הנע מאפס , במספר התהליכים לפיזור הפרלמנטתהליכי פיזור פרלמנטים מובחנים , ראשית

, ברובן המוחלט של הדמוקרטיות).  חמישה בישראל כיום, למשל(למספר תהליכים ) על פיזור פרלמנטים

בין .  הפרלמנט במהלך כהונתוקיים לפחות תהליך אחד לפיזור, בעיקר הדמוקרטיות הפרלמנטריות

מצויות ארצות הברית וקוסטה ) מספר תהליכים לפיזור שווה אפס(המדינות האוסרות על פיזור הפרלמנט 

האיסור על פיזור הפרלמנט גורע , ככלל). דמוקרטיה פרלמנטרית(ונורווגיה ) דמוקרטיות נשיאותיות(ריקה 

המשמעות של האיסור , בפועל.  והמשכיות מצד שניומקדם יציבות, מגמישות המערכת הפוליטית מצד אחד

אי הלימה בין הרכב הרשות , למשל, היא הקפאת מצב קיים כולל מצב שאינו קונסטרוקטיבי למשילה

, במשטרים פרלמנטרים. המחוקקת לרשות המבצעת או היעדר בסיס תמיכה פרלמנטרי לממשלה מכהנת

כאשר הרכב , שוי להניב חילופי ממשלות תכופיםאיסור זה המבטיח את יציבות והמשכיות הפרלמנט ע

, כלומר. או ממשלות מעבר/ו, הפרלמנט ומאזן הכוחות בו אינם מאפשרים הקמת ממשלה ברת קיימא

, ובמשטרים פרלמנטרים, האיסור על פיזור הפרלמנט המבטיח את יציבות הפרלמנט עשוי להביא לקיפאון

האיסור על פיזור הפרלמנט , במשטרים פרלמנטרים, שללמ, כך. גם לאי יציבות בהיבט אחר של המערכת

כאשר הרכב הפרלמנט הנוכחי מונע הקמה של ממשלה , )אי יציבות(עשוי להביא לחילופי ממשלות תכופים 

ריבוי , לכאורה, גבי המדינות המאפשרות את פיזור הפלרמנטל. בעלת בסיס תמיכה רחב מספיק בפרלמנט

נראה כי השימוש בתהליכים אלו מושפע , למעשה. את הסבירות לפיזורתהליכים לפיזור פרלמנט מגבירים 

  . הנדונים להלן, יותר מזהות בעלי סמכות הפיזור והקושי הכרוך בפיזור

                                                            
  ;Dowding and Dumont, 2009:160-162 :נתונים על תהליכי פיזור פרלמנטים בעולם לקוחים מהמקורות הבאים  1

Strøm and Swindle, 2002:577.  
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  זהות בעלי הסמכות לפיזור הפרלמנט

 Dissolution (בעלי הסמכות לפזר את הפרלמנטבעל או בזהות תהליכי פיזור פרלמנטים מובחנים , שנית

power( .או בידי ראש המדינה /ו, בידי הפרלמנטלפזר את הפרלמנט נתונה סמכות ה)לא או מפלגתי -

המכהן גם כראש המדינה או כראש (או בידי ראש הרשות המבצעת /ו, או בידי הממשלה/ו, )מפלגתי

) Constitutional amendment(ידי תיקון חוקתי -הפרלמנט עלאת ר לפז האפשרות, בנוסף). ממשלה בלבד

הציבור , יהא הוא הפרלמנט,  את סמכות פיזור הפרלמנט בידי הגורם המוסמך לתיקון החוקההמפקיד

לזהותם של בעלי סמכות הפיזור , כפי שנדון בהמשך. או כל גורם מוסמך אחר, בדרך של משאל עם

   .והמעשיתברמה הנורמטיבית משמעות 

, אוסטריה: דוגמאות כוללות את. ופרלמנט עצמההסמכות לפיזור הפרלמנט נתונה בידי , ספר מדינותבמ

סמכות הפרלמנט , בעיקר כאשר היא בלעדית, ברמה הסמלית והנורמטיבית. וישראל, )1995מאז (בלגיה 

היא מפחיתה את , ברמה הפרקטית. לפזר את עצמו משמעה עיגון העצמאות של הרשות המחוקקת

מר את משרתם ולכן להימנע מפיזור שכן לחברי הפרלמנט אינטרס מובהק לש, הסבירות שסמכות זו תופעל

ר את עצמו בלית ברירה במצב של יש מקום להניח כי הפרלמנט יבחר לפז, תחת תנאים אלו. הפרלמנט

או במצב בו אופוזיציה מגובשת מעריכה את סיכויה לזכות , קיפאון או היעדר הסכמה לגבי סוגיה קריטית

ן או קואליציה מעריכה את סיכוייה להאריך את או במצב בו מפלגת שלטו,  כגבוהיםזמן נתוןבשלטון ב

כאשר הרווח הצפוי מפיזור הפרלמנט עולה על ההפסד הכרוך בויתור , כלומר, כהונתה בזמן נתון כגבוהים

  . ידי חבריה-על מושבי הפרלמנט המאוכלוסים על

 ,רמלי או מהותיפו, באופן חלקי או מלא, יכולה להיות מופקדתסמכות פיזור הפרלמנט , לחלופין או בנוסף

, דוגמאות לראשי מדינה בעלי סמכות פורמלית או סמלית לפזר את הפרלמנט מצויות. מדינההבידי ראש 

 ידוגמאות לראש). 1971-1974(ובשוודיה , קנדה, )1978-מ(ספרד , דנמרק, בריטניה, אוסטרליהב, למשל

-1975(יוון , איסלנד, איטליה, באוסטריה, למשל, מדינה בעלי סמכות מהותית לפזר את הפרלמנט מצויות

,  לראש המדינה על יוזמה לפיזור הפרלמנטזכות וטוא הענקת י מאלו ההשכיח). 1982מאז (פורטוגל  ,)1985

, צרפתו, פינלנד, לוקסמבורג, )1986מאז (יוון , הולנד, גרמניה, בריטניה, בלגיה, באירלנד, למשל, כנהוג

 מפלגתיים- ים אמדינה סמליי  ראשבין חשובה בהקשר זה היאהבחנה ). 1970עד (שוודיה כשהיה נהוג בו

)Non-partisan Heads of State( ,יםמפלגתים או ייטפולי וראשי מדינה) Partisan Heads of State( .

הענקת סמכות מהותית פורמלית לפיזור הפרלמנט משקפת את מעמדו הסמלי של , ניםבמקרה של הראשו

לאותו ראש מדינה זכות וטו על יוזמה לפיזורו הפרלמנט או לפיזור ית הענקת סמכות מהות. ראש המדינה
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קטיבי ולא בשם פועל בשירות האינטרס הקולה" מבוגר אחראי"או  חסםכמעגנת את מעמדו מפלגתי - א

ידי גורמים מפלגתיים בפרלמנט - ועל כן מפחיתה את הסבירות שמנגנון זה ינוצל על, אינטרסים מפלגתיים

ראש מדינה המשמש גם כראש כשבעיקר , במקרה של ראש מדינה מפלגתי,  זאתלעומת .או בממשלה

 זכות וטו על יוזמה הענקת, ובמידה פחותה, הסמכת ראש המדינה לפזר את הפרלמנט, הרשות המבצעת

כנדון , לטובתה של השניה, משפיעה על מאזן הכוחות בין הרשות המחוקקת לרשות המבצעת, לפיזור

זכות הוטו של ראש המדינה , וצרפת) 1991מאז (פינלנד , למשל, ותיים למחצהבמשטרים הנשיא .בהמשך

בעוד  .הוא ראש הרשות המבצעת על הצעות אי אמון אף מעגנת את עליונותו על ראש הממשלה, )הנשיא(

, קרי, מימוש יוזמותיו מותנית באישור ראש המדינה, רשאי ליזום הצעות לפיזור הפרלמנטשראש ממשלה 

        . ידי ראש המדינה-ו על היוזמה עלאי הטלת וט

בידי הממשלה , באופן חלקי או מלא,  סמכות פיזור הפרלמנט יכולה להיות מופקדת,לחלופין או בנוסף

 הפרלמנט לבין לפיזור ליזום הצעהבהקשר זה יש להבחין בין סמכות . או ראש הרשות המבצעת/ו) הקבינט(

, הולנד, בבלגיה, למשל,  מצויותהממשלה ליזום הצעה לפיזורדוגמאות לסמכות .  הפרלמנטסמכות לפיזור

. למשל בשוודיה, ידי הממשלה מצויה-ודוגמא לסמכות פיזור הפרלמנט על, ולוקסמבורג, )1975מאז (יוון 

, כך. הממשלההן הסמכות ליזום הצעת פיזור והן סמכות הפיזור יכולות להיות מוענקת גם או רק לראש 

ומוענקת , ממשלה סמכות היוזמה לפיזור מוענקת הן לממשלה והן לראש הורגבבלגיה ובלוקמב, למשל

סמכות לפיזור . וצרפת, )1991מאז  (פינלנד, גרמניה, בריטניה, אירלנד באך לא לממשלה הממשלהלראש 

, ספרדו הממשלה בדנמרקלראשי , למשל, מוענקת) פיזורול הצעהלהבדיל מהסמכות ליזום (הפרלמנט 

  .  לממשלה הממשלה מידי ראשהעברתה עד) 1974עד (אש הרשות המבצעת בשוודיה בעבר והייתה נתונה לר

כנרמז , ראשית. להפקדת הסמכות לפיזור הפרלמנט בידי הממשלה או ראשיה השלכות פוליטיות מהותיות

מחזקת משמעותית את הרשות  הממשלהראש הממשלה או הפקדת הסמכות לפיזור הפרלמנט בידי , לעיל

הסמכות הרשות המבצעת לפזר את הפרלמנט היא , כפי שנטען בספרות.  הרשות המחוקקתהמבצעת מול

המקבילה לזה המצוי בידי הפרלמנט בצורת מנגנון האי אמון המאפשר לפרלמנט לפזר את " נשק יום הדין"

אמור כ, שנית. הסמכות לפזר את הפרלמנט מאזנת את הכוחות בין שתי רשויות השלטון, ככזו. הממשלה

מגביר את פוטנציאל הניצול של סמכות , היאו ראש/הפקדת סמכות פיזור הפרלמנט בידי הממשלה ו, ללעי

בעוד שהענקת הסמכות , כך. ואפילו שיפור מעמדם, שימור, לצורך הבטחתידי אלו -פיזור הפרלמנט על

ת  מימוש הסמכולהגבלתלפיזור בידי הפרלמנט או ראש מדינה שאינו ראש הרשות המבצעת מכוונת 

, הענקת סמכות לפיזור, ויותר מכך, הענקת הסמכות ליזום הצעה לפיזור, וניצולה בשירות אינטרסים צרים

 לשירות אינטרסים וניצולה השימוש בסמכות זו להרחבתלממשלה או ראש הרשות המבצעת פותחת פתח 
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הענקת סמכות ) 1: כך. אינטרסים אישיים, ובמקרה של ראשי הרשות המבצעת, מפלגתיים, קואליציונים

, הפיזור לפרלמנט מפחיתה את הסבירות למימושה משום האינטרס של חברי הפרלמנט לשמר את משרתם

 הענקת הסמכות לפיזור או הענקת זכות וטו על יוזמה לפיזור לראש מדינה שאינו ראש הרשות )2-ו

הענקת הסמכות ) 3, אבל, המבצעת מפחיתה את הסבירות לניצולה של סמכות זו בשירות אינטרסים צרים

ציוד משמעה לממשלה או ראש הרשות המבצעת , הענקת הסמכות לפיזור, ויותר מכך, ליזום הצעה לפיזור

מחקר אמיפירי מלמד שהיקף הניצול של . או ראשיה בכלי בשירות אינטרסים פרטיקולרים/הממשלה ו

ממשלה ולא בידי הממשלה מנגנון פיזור הפרלמנטים הוא גדול יותר כאשר זכות זו מופקדת בידי ראש ה

  ). Strøm and Swindle, 2002(בידי הפרלמנט , למשל, או, ככלל

סמכות הפיזור מופקדת בידי , תיקון חוקתיכאשר סמכות פיזור הפרלמנט מתאפשרת באמצעות , לבסוף

או מוסד , הפרלמנט, הציבור בדרך של משאל עם, למשל, כנזכר לעיל (הגורם המוסמך להעביר תיקון כזה

, דנמרק, בלגיה, באיסלנד, למשל, דוגמאות לפיזור פרלמנט באמצעות תיקון חוקתי מצויות. )יעודיי

שוויץ היא היחידה בה תיקון חוקתי הוא , ממדינות אלו. ושוויץ, )1975מאז (שוודיה , ניו זילנד, לוקסמבורג

ת הפיזור מוענקת סמכו, בשאר המדינות המוזכרות. ההליך הבלעדי באמצעותו ניתן לפזר את הפרלמנט

או ראש הממשלה , )1975שוודיה עד ( הממשלה ,)איסלנד(ראש המדינה , קרי, ל"במקביל לאחד הגורמים הנ

או לראש הממשלה , )לוקסמבורג, בלגיה(או לממשלה וראש המדינה במשותף , באופן עצמאי) ניו זילנד(

  ).  דנמרק(וראש המדינה במשותף 

  

  מכות הפיזורבעלי ס/מידת האוטונומיה של בעל

 באוטונומיה שלהםתהליכי פיזור פרלמנט מובחנים לא רק בזהות בעלי סמכות פיזור הפרלמנט אלא גם 

, בסדר יורד(ניתן להבחין בין שלוש רמות של אוטונומיה . מידת העצמאות שלהם, קרי, בהפעלת סמכות זו

 לפזר את הפרלמנט באופן  בעל סמכות הפיזור מוסמך–אוטונומיה מוחלטת ) 1): מהאוטונומי למוגבל

) 3-ו, מפלגתי- א בעל סמכות הפיזור נדרש לאישור ראש מדינה –מנהלית אוטונומיה מוגבלת ) 2, עצמאי

. כות עם גורם פוליטי אחר במערכת בעל סמכות הפיזור חולק את הסמ–מהותית מיה מוגבלת ואוטונ

את , כוללות את הפרלמנט באוסטריה ובישראל  אוטונומיה מוחלטתלבעלי סמכות פיזור בעלידוגמאות 

את ו, )1975מאז (שוודיה יפאן ובאת הממשלה ב, וצרפת, )1991עד (פינלנד , איסלנד, ראש המדינה באיטליה

   .)1971-1974(בניו זילנד ובשוודיה  הממשלה יראש
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מכות  מצויות למשל במשטרים הפרלמנטריים המחלקים את סאוטונומיה מוגבלת מנהליתדוגמאות ל

 או ,מונרך, נשיא(מפלגתי או סמלי -ראש מדינה אראש ממשלה והממשלה או פיזור הפרלמנט בין 

ידי ראש -הסכמתו או אישורו של ראש המדינה נדרשת לפיזור הפרלמנט על, במקרים אלו. )נציגתה/נציגו

שכן , תיתאבל משמעות המגבלה על האוטונומיה היא בעיקר פרוצדורלית ולא מהו,  או הממשלההממשלה

, בריטניה, בלגיה, אוסטרליהדוגמאות כוללת את . ו מצופה למנוע את הפיזור היזוםראש המדינה אינ

הניסיון , חשוב לציין כי על אף שמקרה זה נדיר). 1970עד (ושוודיה , קנדה, לוקסמבורג, הולנד, דנמרק

ת ממומשת ולמנוע את פיזור נציגתה עשויה להיו/האוסטרלי מעיד כי סמכות זו של ראש המדינה או נציגו

  ). Smith, 2003:397, footnote 4(הפרלמנט 

ההגבלה , מפלגתיות במערכת-כאשר סמכות הפיזור מוענקת במשותף לשתי ישויות פוליטיות, לעומת זאת

נקת במשותף לממשלה עולמשל כאשר היא מ, מיה של בעל סמכות הפיזור היא מהותיתועל האוטונ

, כנהוג באירלנד, מפלגתי-או לראש הממשלה ולראש מדינה פוליטי )1995מאז  (כנהוג בבלגיה, ולפרלמנט

, במקרים אלו. כנהוג באוסטריה, מפלגתי-או לממשלה ולראש מדינה פוליטי, )1991מאז (ופינלנד , גרמניה

הקלות או הקושי הכרוכים בפיזור הפרלמנט נובעים במידה רבה מהזהות המפלגתית והאינטרסים של 

המגבלה על , או אינטרסים/כאשר חולקי הסמכות אף חולקים שיוך מפלגתי ו. ונומיה המשותפתבעלי האוט

או /אם חולקי הסמכות נבדלים בשיוכם המפלגתי ו, לעומת זאת. האוטנומיה לפיזור הפרלמנט היא משנית

 ולכן חלוקת האוטונומיה במקרים אלו צפויה, אחד לשני" משקל נגד"הם מהווים , האינטרסים שלהם

  . להפחית את הסבירות שסמכות פיזור הפרלמנטים תמומש

  סמכות הפיזור מימושמגבלות על 

המגבלות המוטלות על סמכות פיזור הפרלמנט או פרמטר נוסף המבחין בין תהליכי פיזור פרלמנטים הוא 

, ליהבאיט, למשל, יותוהן מצו,  של יוזמות לפיזור הפרלמנטלתזמוןנוגעות בעיקר מגבלות אלו . היעדרן

מאז (צרפת , פינלנד, )1982מאז (פורטוגל , )2001מאז (ישראל , )1953מאז (דנמרק , )1995מאז (בלגיה 

מגבלות אלו שכיחות במערכות המקנות זכות יוזמה לפיזור הפרלמנט או סמכות לפיזורו . ושוודיה, )1959

כפפת הפרלמנט למרות ה מנועמטרתן העיקרית של המגבלות היא ל, במקרים אלו. או ראשיה/לממשלה ו

ביטוי לרציונאל זה מצוי . הממשלה או ראשיה על ידי ניצולם של האחרונים את סמכותם לפזר את הראשון

, למשל, כקבוע(הגבלת הפעלת סמכות הפיזור לזמן בו הפרלמנט מכונס למשל , בנוסח הגבלות אלו

בדנמרק , למשל, כקבוע( והממשלה או איסור על הפעלת הסמכות לפני כינוס הפרלמנט, )באיטליה ובפינלנד
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, כלומר, ידי ממשלה אחרי התפטרותה או פיזורה באי אמון-או איסור על  הפעלת הסמכות על, )1953מאז 

  . )1975 ובשוודיה מאז 2001בישראל מאז , למשל, כקבוע(בעודה מכהנת כממשלת מעבר 

פרלמנט היא להבטחת יציבות ה משמשות מגבלות על התזמון של יוזמה לפיזור, במקרים שונים, בנוסף

סמכות ) 1959מאז (וצרפת , )1976מאז ( פורטוגל , )1978מאז (בספרד , למשל, כך. והמשכיות בעיתות חירום

המגבלות על מימוש סמכות הפיזור מיועדות בעיקר , ככלל, כלומר. פיזור הפרלמנט מוקפאת בעיתות חירום

למנוע עיוות של יחסי הכוחות בין מוסדות השלטון , קרי,  מבנה ויציבות המשטר הדמוקרטיאת שמרל

  . ולהבטיח את יציבותם בעיתות חירום

  

   לשון החוק–תהליכים לפיזור הכנסת 

המערכת החוקתית , )2001(הכנסת : עד לעידן הבחירה הישירה לראשות הממשלה ותיקון חוק יסוד

מגדירה  ערכת החוקתית בישראלהמ, כיום. בישראל הפקידה את סמכות פיזור הכנסת בידי הכנסת בלבד

. הצבעה של הכנסת על חוק לפיזורההראשון מקורו בכנסת והוא . חמישה תהליכים חלופיים לפיזור הכנסת

לא תחליט הכנסת להתפזר לפני גמר תקופת "קובע כי  , 15' תיקון מס, 34סעיף , הכנסת: חוק יסוד

ורק , בתמיכת רוב חברי הכנסת, כלומר". כנסתברוב חברי ה, אלא בדרך של קבלת חוק לעניין זה, כהונתה

 הקריאות של שינוי סעיף זה מחייב רוב בשלוש. רשאית הכנסת לפזר את עצמה, בתמיכת רוב חברי הכנסת

  ). 15- ו, 11, 3תיקונים , 46סעיף , הכנסת: חוק יסוד(החוק 

  

עם הצלחתו , לה חדשהשני תהליכים חלופיים לפיזור הכנסת קושרים את גורלה של הכנסת עם גורל ממש

 Vote(או עם זכייתה של ממשלה חדשה באמון הכנסת בהצבעת ההסמכה /של מרכיב ממשלה להרכיבה ו

of Investiture .(של מרכיב ממשלה ממונה להרכיב וכישלון מאמצי פיזור הכנסת יכול לנבוע מ, ראשית 

 להרכיב ממשלה בתקופת להכישלונו של מרכיב הממש קובע כי 11סעיף , הממשלה: חוק יסוד. ממשלה

 לפיזור הכנסת וקיום יםמביא,  שאין ביכולתו להרכיב ממשלהרתואו הצה, הזמן המוגדרת על פי חוק

תהליכי הרכבת הממשלה הנהוגים בישראל . פיזור הכנסת אינו בלתי נמנע במצב זה. בחירות מוקדמות

ל מרכיב חלופי לזה שנכשל להטיל את מלאכת הרכבת הממשלה ע) הנשיא(מסמיכים את ראש המדינה 

- פיזור הכנסת במצב זה יכול להימנע על, בנוסף. והצלחתו להרכיב ממשלה מונע את פיזור הכנסת, בניסיונו

, ראה(בקשה של רוב חברי הכנסת להטיל את מלאכת הרכבת הממשלה על חבר כנסת אחר של גשה ידי ה

יב הממשלה הממונה והיעדר מרכיב חלופי רק כישלון מרכ, כלומר. ))א(, 10סעיף , הממשלה: חוק יסוד
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ידי רוב חברי הכנסת או כישלונו להרכיב ממשלה מובילים לפיזור -או הנתמך על/ידי הנשיא ו- הממונה על

כישלון מרכיב פיזור הכנסת כתוצאה מכישלון הניסיון להרכיב ממשלה חדשה יכול לנבוע מ, שנית. הכנסת

קובע כי ) ב(11סעיף , הממשלה: חוק יסוד. עת ההסמכה בהצבהממשלה וממשלתו לזכות באמון הכנסת

משמעה פיזור הכנסת וקיום בחירות , דחיה של הכנסת את הבקשה של הממשלה החדשה להביע אמון בה

פיזור (בהתנייתם את הישרדות הכנסת בשיתוף פעולה של הסיעות בתהליך הרכבת ממשלה . מוקדמות

פיזור כתוצאה מאי הבעת (יעות הכנסת בממשלה מוצעת או בתמיכת ס) כתוצאה מכישלון הרכבת ממשלה

מעודדים תהליכים אלו את שיתוף הפעולה בין הרשות המחוקקת לרשות המבצעת ) אמון בממשלה מוצעת

  .ובכך מכשירים את תהליך הרכבת ממשלות בישראל

  

יכים שני תהל, ל קושרים את גורלה של הכנסת עם גורלה של ממשלה חדשה"כשם ששני התהליכים הנ

נובעים , כלומר, בפעולת הממשלה בתמיכתהאחרים לפיזור הכנסת מתנים את הישרדותה של הכנסת 

בדחיית הכנסת את חוק מקורו של אחד מבין שני תהליכים אלו הוא . מהתנגדות הכנסת לפעולת הממשלה

 התקציב חוק נתקבל לא: " קובע30תיקון מספר ) א(36סעיף , הכנסת: חוק יסוד. התקציב בתקופה מוגדרת

 - להלן(האמורה  התקופה סיום שאחרי ביום יראו,הכספים שנת של תחילתה מיום שלושה חודשים בתוך

, ל" הנבשונה מהתהליכים...". תקופת כהונתה גמר לפני התפזרותה על החליטה הכנסת כאילו) הקובע היום

ידי -חוק התקציב המוצע עלדחייתה את , קרי, מהתנגדותה ליוזמה של הרשות המבצעתפיזור הכנסת נובע 

תהליך זה מעודד את תמיכת הרשות המחוקקת ברשות המבצעת בתלייתו את , כלומר. הממשלה

  .  השניהבמעשיהישרדותה של הראשונה בתמיכתה 

  

קיומו של מקורו של התהליך השני המתנה את הישרדותה של הכנסת בתמיכתה בפעולת הממשלה הוא ב

 את הזכות ליזום את לראש הממשלההמעניק , ע את פעולתה התקינהרוב המתנגד לממשלה בכנסת המונ

נוכח ראש הממשלה כי קיים בכנסת רוב המתנגד : "קובע) א(29סעיף , הממשלה:  חוק יסוד.פיזור הכנסת

, בהסכמת נשיא המדינה, רשאי הוא, ושעקב כך נמנעת האפשרות לפעולה תקינה של הממשלה, לממשלה

ל בכך שמקורו הוא בראש הממשלה "תהליך זה מובחן מהנ". ם ברשומותלפזר את הכנסת בצו שיפורס

, הגדרת הנסיבות המכשירות את פיזור הכנסת היא כוללנית, ל"תהליכים הנהבשונה מ. ובכוללניות שלו

ולכן מייצרת מרחב פעולה גדול יותר לראש הממשלה להשתמש בסמכותו זו לצורך חיזוק מעמדו , מעורפלת

חוק . החוק מגביל את סמכותו של ראש הממשלה ליזום את פיזור הכנסת, עם זאת. מול הרשות המחוקקת

  –ראש הממשלה לא יהיה רשאי להשתמש בסמכותו לפי סעיף זה ": קובע כי) ז(29סעיף , הממשלה: יסוד

לאחר שהכנסת הביעה אי אמון ) 2; מתחילת כהונתה של כנסת חדשה עד כינון הממשלה החדשה) 1
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אחר התפטרות ראש הממשלה או מיום מתן פסק דין שבו נקבע כי עבר עבירה שיש עימה ל) 3; ...בממשלה

. ידי ראש הממשלה-  הגבלות אלו מיועדות למנוע את ניצול הסמכות ליוזמת פיזור הכנסת על...".קלון

שליטה , לראש הממשלה שליטה ברשות המחוקקת, הלכה למעשה, סמכות זו הייתה מקנה, בלעדיהן

החוק לא רק מגביל את , בנוסף. או מודל הדמוקרטיה הנשיאותיתונות המשטר הפרלמנטרי המנוגדת לעקר

, הוא אף מאפשר מניעה של פיזור הכנסת בעקבות יוזמתו, סמכות ראש הממשלה ליזום את פיזור הכנסת

 21בתוך : "קובע) ב(29סעיף , חוק יסוד הממשלה. רי הכנסת במרכיב ממשלה חלופיידי תמיכת רוב חב- על

רשאים רוב חברי הכנסת לבקש בכתב מנשיא המדינה להטיל על , ]על פיזור הכנסת[ימים מיום פרסום הצו 

במידה וחבר הכנסת הזה ". להרכיב ממשלה, ושאינו ראש הממשלה, שהסכים לכך בכתב, חבר כנסת פלוני

, כהאו ממשלתו המוצעת אינה זוכה לאמון הכנסת בהצבעת ההסמ, נכשל במאמציו להרכיב ממשלה

יוזמה של ראש , כלומר)). ו(29סעיף , הממשלה: חוק יסוד(משמעם פיזור הכנסת וקיום בחירות מוקדמות 

  . או לאי פיזור הכנסת והחלפת ראש הממשלה, הממשלה לפיזור הכנסת יכולה להוביל לפיזור הכנסת

  

נוקשות הדרישה ב, ישראל מאופיינת כיום בריבוי תהליכים חלופיים לפיזור הפרלמנט, במבט השוואתי

- ובסייגים המוטלים על יוזמת פירוק הפרלמנט על, ידי הפרלמנט-לרוב במקרה של של פיזור הפרלמנט על

   .ידי ראש הרשות המבצעת

  
   הערכת מצב–במבט השוואתי והיסטורי פיזור פרלמנטרים בישראל 

, יגוד לדעה הרווחתובנ, ראשית. ניתוח היסטורי והשוואתי של פיזור הכנסת מפיק את הממצאים הבאים

 נמצא כי הכנסת אינה חריגה בשעור השלמת או אי השלמת כהונותיה מפרלמנטים בדמוקרטיות אחרות

 הפרלמנט הישראלי אופיין באחוזי 90-עד שנות ה, 50-להוציא שנות ה, נהפוך הוא. )1לוח , 1ראה נספח (

נסות שכיהנו מראשית המדינה מחצית הכמלמעלה . השלמת קדנציה גבוהים מאלו של דמוקרטיות אחרות

 30%-וכ,  ממשך הכהונה הקבוע על פי חוק75%השלימו לפחות ) אחת עשרה כנסות, 64.7% (2009ועד 

) 1959-1961(הכנסת הרביעית , רק כנסת אחת.  ממשך הכהונה הקבוע95%השלימו מעל ) חמש כנסות(

יגוד לאחת עשרה דמוקרטיות  בנ).2לוח , 1ראה נספח ( ממשך הכהונה הקבוע 50%-מה פחות מהשלי

אחוז השלמת קדנציה (מעולם לא פוזרה הכנסת ברבעון הראשון של כהונתה , אחרות מאלו הנכללות כאן

  ). 25%-קטן מ

  

אה אצל מגמה הפוכה לזו שנמצ, 70-  אחוז השלמת הקדנציה של הכנסת קטן מאז שנות הכינמצא , שנית

אחוז השלמת הפרלמנט הישראלי אופיין בשבעוד ,  כך).2לוח , 1ראה נספח (מקבילותיה בעולם הדמוקרטי 

זה של אחוז זה קטן בעוד , 70-  שנות המאזהרי ש )50-להוציא שנות ה (70- שנות ה יחסית עדקדנציה גדול
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 וכיום אחוז השלמת הקדנציה של הכנסת קטן מזה של 1996מאז  זו הוחרפה מגמה. מקביליו בעולם גדל

השלימו רק כשני ) 75%(שלוש כנסות , 2009- ל1996 הכנסות שכיהנו בין  מתוך ארבע.מקבילותיה בעולם

 82.5%שהשלימה ) 1999-2003(עשרה -היוצאת מהכלל היא הכנסת החמש. שליש ממשך הכהונה הקבוע

, ) השלמת קדנציה44.5%(והכנסת הרביעית )  השלמת קדנציה52.8%(להוציא הכנסת הראשונה . מכהונתה

 ממשך הכהונה 70%-ידות בהיסטוריה הפוליטית של ישראל שהשלימו פחות משלוש כנסות אלו הן היח

לתקופה המאוחרת ) כולל, 1949-1992(עדות למגמה זו מצויה גם בהשוואת התקופה המוקדמת . הקבוע

, 86.5%בתקופה המוקדמת אחוז השלמת הקדנציה הממוצע היה . ברמה האגרגטיבית) כולל, 1996-2006(

מאז אמצע , כלומר.  בתקופה המאוחרת67% לעומת 92.3%והחיציון היה , אוחרת בתקופה המ70%לעומת 

) ישראל בהשוואה לעולם(ישראל מאופיינת בתכיפות פיזור הפרלמנט הן במונחים בינלאומיים , 90-שנות ה

  ).   ישראל בהשוואה לעצמה(והן במונחים היסטוריים 

  

 מנגנון פיזור מדת כי לפחות בחלק מהמקריםראל מלבחינת הנסיבות בהן פוזרו כנסות ביש, שלישית

 או זעזועים בתוך המערכת והיעדר הסכמה לגבי אירועיםתגובה ל, קרי, הפרלמנט שירת את ייעודו המקורי

הכנסת (' פרשת לבון'ו) הכנסת השניה(' משפט קסטנר' את , למשל,דוגמאות כוללות. התגובה להן

משבר קואליציוני הכנסת פוזרה בעקבות , במקרים אחריםנמצא כי בשני מקרים אלו ו, בנוסף). הרביעית

הכנסת (גוריון - דוד בן, )הכנסת השניה(התפטרותם של משה שרת , כך. או התפטרות ראש הממשלה/ו

הובילו באופן עקיף לפיזור , )עשרה- הכנסת השבע(ואהוד אולמרט , )הכנסת השמינית(יצחק רבין , )הרביעית

או , התפטרות,  פיזור הכנסת היה מנותק באופן חוקי מהדחה2001נת על אף שעד לש, כלומר. הפרלמנט

גם התלות , באותה רוח. לפיזורה של הכנסת את עצמה, בלית ברירה, אלו הובילו, בפועל, החלפת ממשלות

- כפי שמעיד פיזור הכנסת הארבע, בין הישרדות הכנסת לבין העברת חוק התקציב קדמה לעיגונה בחוק

התרגיל , 'למשל, ניצול מנגנון פיזור הפרלמנט לצרכים פוליטייםי אף מדגים את המקרה הישראל. עשרה

עם ). עשרה-הכנסת השש(ידי אריאל שרון - ופיזור הכנסת על, )הכנסת השמינית(של יצחק רבין ' המבריק

מנגנון פיזור הפרלמנט מחושב של ניצול , נראה כי להוציא עידן הבחירה הישירה לראשות הממשלה, זאת

ייתכן כי .  בישראל היה מוגבל מאוד,ידי ראשי ממשלה מכהנים-על, למשל, ך שימור עצמי או קידוםלצור

הדבר נובע ממבנה המערכת המפלגתית ותנאי אי הוודאות המגבירים את הסיכון הכרוך בניצול מנגנון זה 

  .ומקשים על ניצולו האפקטיבי לצרכיהם

  

אם כי פחות , ביחס לפיזור פרלמנטרים הוא סבירם כיונראה כי מצבה של ישראל , נוכח ממצאים אלו

ההידרדרות היחסית מיוחסת לפחות בחלקה לעידן הבחירה הישירה לראשות הממשלה אשר ערער . מבעבר
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אף כי מוקדם . את יציבות המערכת ככלל ועודד את ניצול הסמכות לפיזור הפרלמנט לצרכים פוליטיים

הכנסת : יח כי הרחבת הסמכות לפיזור הכנסת תחת חוק יסודיש מקום להנ, על בסיס מקרי העבר, לשפוט

הנסיבות שעוגנו בחוק , כפי שנסקר לעיל. לא שינתה באופן מהותי את יישום מנגנון זה) 2001(המתוקן 

, התפטרות ראשי ממשלה, משברים קואליציונים, קרי, היסוד המתוקן ככאלה שמובילות לפיזור הכנסת

טרם , הובילו באופן עקיף לפיזורה של הכנסת גם בעבר,  חוק התקציבדחיית, קשיים בהרכבת ממשלות

נראה כי הרחבת סמכות פיזור הפרלמנט אינה צפויה להגביר את , לפחות מבחינה מעשית, לכן. מיסודם

מיסוד הקשר בין , יתר על כך. השימוש במנגנון זה ולכן אינה צפויה לקצר את משכי כהונות כנסות בעתיד

עשוי לתרום לאפקטיביות של מנגנון זה ככלי לייצוב , זור הפרלמנט בחוק היסוד המתוקןנסיבות אלו לפי

שכן הוא מספק תמריץ שלילי לחברי הכנסת לחבל בתהליכי הרכבת , המערכת הפוליטית ושיפור תפקודה

, לצד זה. ולכאורה מבטיח לממשלה רוב תומך בכנסת, ולהתנגד לפועלן, להביא לפיזור ממשלות, ממשלות

- עללפיזורהגבלת פרק הזמן , הגבלת האוטונומיה של ראש הממשלה, למשל, סייגים על הפעלת סמכות זוה

מבטיחים שסמכות זו לא , והאפשרות למנוע פיזור במקרה של תהליכי הרכבת ממשלה, ידי ראש הממשלה

  . היא מוסד השלטון הנבחר והריבון בדמוקרטיה הישראלית, תקנה עליונות לממשלה על הכנסת

  

  
  מסקנות

  
כמנגנון מוסדי המקנה למערכת השלטונית ,  פרלמנטים נראים כדבר רצוי ונחוץתהליכים לפיזור, ככלל

ומאפשר לה להפשיר במצב של קיפאון מדיני או , גמישות המשפר את כושר הספיגה וכושר העמידה שלה

וצלו בשירות אינטרסים נראה כי מיסוד תהליכים אלו טומן בחובו את הסכנה שאלו ינ, עם זאת. פוליטי

השאלה מבחינת ההינדוס החוקתי הוא איזה מחיר יש לשלם ", לכן. צרים של יישויות במערכת הפוליטית

  ). Strøm and Swindle, 2002:589" (במונחים של אופרטוניזם מפלגתי למען הגמישות שכוח הפיזור מקנה

  

שוואתי והיסטורי מציעה כי המחיר הבחינה של סמכויות פיזור הפרלמנט ומימושן בישראל במבט ה

לעומת . בעבור הגמישות שכוח הפיזור מקנה לה הוא מזערי" משלמת"שהמערכת המשטרית הישראלית 

אינטרסים צרים הניצול של מנגנון זה בידי , בעיקר דמוקרטיות פרלמנטריות רובניות, דמוקרטיות אחרות

 פתחה 2001-הרחבת סמכות הפיזור ב. הותיתמ, בישראל הוא מוגבל והנחיצות של הגמישות שהוא מספק

ידי -פתח זה לא נוצל באופן בולט על, אבל עד כה, פתח לשימוש נרחב יותר ואופורטוניסטי יותר במנגנון זה

, יתר על כן. בשלב זה נראה כי אין צורך בשינוי המנגנון הקיים, אלא אם יוכח אחרת בעתיד, לכן. בעלי עניין

בציידה את ראש , תקנה לא רק גמישות אלא גם יציבות למערכתפיזור כות הסמשל  ההרחבאותה ייתכן ש
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מול אלו השוחרים להדיח את , המאזן את כוחו מול זה של הכנסת ובעיקר" נשק יום הדין"הממשלה ב

נראה כי הלכה למעשה הרחבת סמכות הפיזור מיסדה נסיבות ותהליכי פיזור שהתקיימו , ככלל. ממשלתו

  . קיף ובלתי ממוסד בישראל גם קודם למיסודםבאופן ע, בכל מקרה

  

פיזור , כפי שמעידה הסקירה, ראשית. ניתן לשקול מספר אפשרויות לרפורמה, באם יתעורר הצורך

ולכן ניתן לכאורה להפחית את , פרלמנטים עומד בקשר חיובי עם משך כהונת הפרלמנט הקבוע על פי חוק

במידה , מבחינה נורמטיבית ופרקטית. הכהונה של הפרלמנטידי קיצור משך -תכיפות פיזור הפרלמנטים על

, יש היגיון בקיצור משך הכהונה של הכנסת הקבוע על פי חוק, ובכוחו למנוע ניצול מנגנון פיזור הפרלמנטים

, כלומר, ניתן לחזק את מעמדו של ראש המדינה בתהליך פיזור הכנסת, שנית. ארבע שניםכהעומד כיום על 

ניתן לחלק את סמכות פיזור , שלישית. ליוזמות אינטרסנטיותאופרטיבי " חסם"לאפשר לו לשמש כ

מפחיתה את הסבירות שסמכות זו , כאמור, חלוקה אשר, הפרלמנט בין ראש הממשלה ובין ממשלתו

  . תמומש ותנוצל
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  פיזור פרלמנטים בישראל במבט השוואתי והיסטורי: 1נספח 
  

   1לוח 

   *1945-2009  מדינות המחקר35-השלמת קדנציה של בתי מחוקקים ב

  ) ממשך הכהונה הקבוע95%- ל מעל שארכושעור הכהונות בסדר יורד על פי (

  

השלמת כהונה   מדינה
 <95%  

השלמת כהונה 
95%-75%  

  השלמת כהונה
75%-50%  

השלמת כהונה 
50%-25%  

השלמת כהונה 
 <25%  

  0  0  0  0  100%) 31(  ב"ארה
  0  0  0  0  100%) 16(  ורווגיהנ

  0  0  0  0  100%) 15(  שוויץ
  0  0  0  0  100%) 13(  קוסטה ריקה

  0  0  0  0  100%) 5(  ילה'צ
  0  0  0  0  100%) 4(  הונגריה
  0  0  0  0  100%) 4(  סלובניה
  0  5.5%) 1(  5.5%) 1(  0  88.9%) 16(  שוודיה
  0  0  4.7%) 1(  9.5%) 2(  85.7%) 18(  ניו זילנד
  0  0  12.5%) 2(  6.2%) 1(  81.2%) 13(  גרמניה
  0  0  25%) 1(  0  75%) 3(  אסטוניה
  0  5.8%) 1(  0  23.5%) 4(  70.6%) 12(  פינלנד
  0  11.1%) 1(  0  22.2%) 2(  66.6%) 6(  מלטה
  0  0  0  33.3%) 2(  66.6%) 4(  קפריסין
  0  21.4%) 3(  0  14.2%) 2(  64.2%) 9(  לוקסמבורג

  0  20%) 1(  20%) 1(  0  60%) 3(  כיה'צ
  5.5%) 1(  11.1%) 2(  11.1%) 2(  16.6%) 3(  55.5%) 10(  הולנד

  0  8.3%) 2(  20.8%) 5(  16.6%) 4(  54.1%) 13(  אוסטרליה
  0  16.6%) 1(  33.3%) 2(  0  50%) 3(  פולין
  5.2%) 1(  10.5%) 2(  5.2%) 1(  31.5%) 6(  47.3%) 9(  איסלנד
  0  25%) 4(  6.2%) 1(  25%) 4(  43.7%) 7(  איטליה
  5.2%) 1(  5.2%) 1(  26.3%) 5(  21%) 4(  42.1%) 8(  בלגיה
  0  20%) 1(  20%) 1(  20%) 1(  40%) 2(  סלובקיה
  0  15.7%) 3(  5.2%) 1(  42.1%) 8(  36.8%) 7(  אוסטריה
  8.3%) 1(  16.6%) 2(  33.3%) 4(  8.3%) 1(  33.3%) 4(  פורטוגל
  0  44.4%) 4(  0  22.2%) 2(  33.3%) 3(  הודו
  0  11.1%) 1(  11.1%) 1(  44.4%) 4(  33.3%) 3(  ספרד
  0  5.8%) 1(  29.4%) 5(  35.2%) 6(  29.4%) 5(  ישראל
  11.7%) 2(  11.7%) 2(  11.7%) 2(  35.2%) 6(  29.4%) 5(  צרפת
  16.6%) 2(  0  16.6%) 2(  41.6%) 5(  25%) 3(  יוון

  6.2%) 1(  12.5%) 2(  12.5%) 2(  50%) 8(  18.7%) 3(  בריטניה
  11.1%) 2(  16.6%) 3(  33.3%) 6(  27.7%) 5(  11.1%) 2(  אירלנד
  15%) 3(  10%) 2(  30%) 6(  35%) 7(  10%) 2(  קנדה
  8.7%) 2(  17.3%) 4(  21.7%) 5(  43.4%) 10(  8.7%) 2(  יפן

  8.3%) 2(  12.5%) 3(  37.5%) 9(  37.5%) 9(  4.1%) 1(  דנמרק
חמש , בישראל, למשל, כך.  של השלמת הכהונההמספר המופיע בסוגריים מייצג את מספר הפרלמנטים שנכללים בקטגוריה* 

   כנסות 
  .2009 מהכנסות שכיהנו בישראל עד 29.4%הן מהוות ,  ממשך הכהונה הקבוע בחוק95%השלימו מעל   
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   2לוח 

  )בסדר כרונולוגי (כנסותהשלמת קדנציה של משכי כהונה ו

  
  משך כהונה  תאריך בחירות  מספר כנסת

  *)שנים(
משך כהונה 

  *)חודשים(
אחוז השלמת 

  קדנציה
1  25/01/1949  2.5  30.1  52.8%  
2  30/07/1951  4  47.9  93.7%  
3  26/07/1955  4.3  51.3  100%  
4  03/11/1959  1.8  21.4  44.5%  
5  15/08/1961  4.2  50.6  100%  
6  02/11/1965  4  47.9  100%  
7  28/10/1969  4.2  50.1  104.2%  
8  31/12/1973  3.4  40.5  88%  
9  17/05/1977  4.1  49.5  92.3%  
10  30/06/1981  3.1  36.8  71%  
11  23/07/1984  4.3  51.4  100%  
12  01/11/1988  3.6  43.7  90.9%  
13  23/06/1992  3.9  47.2  90.4%  
14  29/05/1996  3  35.6  67%  
15  17/05/1999  3.7  44.4  82.5%  
16  28/01/2003  3.2  38  66.5%  
17  28/03/2006  2.9  34.5  62.8%  

  ונה של כל כנסת חושב מתאריך הבחירות הכלליות שהובילו לבחירתה ועד הבחירות הכלליות שהובילו משך הכה* 
  . להחלפתה   
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