
תמונות�מידע

נתוני�פ.מאיר(נתוני�סוזן�סקארו)
וא.�פאן�ביזן)

�2000ואילךשנות�ה�-�90שנות�ה�-�80שנות�ה�-�70
אין�נתונים265.000234.000174.000אוסטרליה
1.308.0001.321.000990.0001.031.000אוסטריה
4.620.0004.280.000�1.867.0001.974.000איטליה
82.00098.00093.00086.000אירלנד
495.000615.000485.000481.000בלגיה

2.424.000615.000�820.000840.000בריטניה
1.299.0001.954.0001.852.0001.780.000גרמניה
489.000276.000�202.000205.000דנמרק
369.000523.000229.000294.000הולנד

אין�נתונים742.0002.175.0003.648.000יפן
399.000456.000276.000242.000נורבגיה

אין�נתונים228.000167.00050.000ניו-�זילנד
531.000579.000428.000401.000פינלנד
644.0001.089.000582.000615.000צרפת

1.104.0001.429.000376.000366.000שבדיה
357.000367.000391.000293.000שוויץ

(נתוני�פ.מאיר��וא.�פאן�ביזן)
165.000174.000אין�נתוניםאין�נתוניםהונגריה

225.000510.000600.000אין�נתוניםיוון
128.000165.000אין�נתוניםאין�נתוניםסלובקיה

323.000612.0001.131.000אין�נתוניםספרד
296.000418.000347.000אין�נתוניםפורטוגל
545.000320.000אין�נתוניםאין�נתוניםצ'כיה

לתשומת�לבכם:�הנתונים�המסומנים�בקו�תחתון��מראים�גידול�לעומת�נקודת�הזמן�הקודמת

טבלה�1:�חברות�כוללת�במפלגות
חברי�מפלגות�בישראל�ובמדינות�המערב

נקודות�בולטות
בין�שנות�ה-��70וה-�80לא�חל-

שינוי�משמעותי�לרעה�בחברות
הכוללת�במפלגות�במערב.�הייתה
עלייה�אבסולוטית�ב-��10מתוך
�להשוות �שניתן �המדינות 16
�במימדים �(לפעמים בטבלה
משמעותיים:�גרמניה,�יפן,�צרפת).

בין�שנות�ה-�80לשנות�ה-�90חלה-
�בחברות �גדולה �כוללת ירידה
19� �מתוך 6� �ב- �רק במפלגות.
מדינות�שלגביהן�יש�נתונים,�חלה
�כל �בסך �אבסולוטית עלייה
החברים�(למשל�ביפן,�בריטניה,
מדינות�הים�תיכון).�מן�הראוי
לציין�שירידה�הנצפית�מוסברת
בחלק�גדול�מהמדינות�(כל�מדינות
�בביטול �הולנד) סקנדינביה,
הזיקה�הדו-צדדית�בין�חברות

במפלגה�ובאיגוד�העובדים.

מאז�שנות�ה-�90חלה�התייצבות-
בסך�כל�חברי�המפלגות�במערב.
לא�נרשמה�ירידה�דרמטית�בכמות
�הייתה �ואפילו �מאז, החברים
עלייה�כמותית�מתונה�בדרך�כלל
ב-��10מתוך��19המדינות�שניתן
להשוות.�אין�"סכנת�היעלמות�"
�אין�חזרה המפלגות.�אם�זאת,
למימדים�ההמונים�שלפני�שנות

השמונים.

הגדרות:
�למשמעות �אחידה �הגדרה �קיימת לא
החברות�במפלגה.�במספר�מדינות�קיימים
גופים�רשמיים��או�בלתי�תלויים�הרושמים
באופן�מרוכז�את�מספר�החברים��לפי�מפלגה
(למשל,�בשבדיה,�דנמרק�או�הולנד).�בדרך
כלל�ייעודם�לשמור�על�תקינות�התרומות
למפלגות.�במדינות�אחרות�הוקמו�גופים
�הסובסידיה �תשלום �לצורך כאלה
הממשלתית�למפלגות�(צרפת).�בעוד�מדינות
הונהג�רישום�אחיד�מאז�שנות�ה-�90בגלל
�נרחבים �בהיקפים �זיוף �ממקרי החשד

(נורבגיה,�איטליה).
עם�זאת,�ברוב�המדינות�הנתונים�מבוססים
�על �ו/או �המפלגות �של �עצמי �דיווח על

הערכות�של�אנשי�אקדמיה�ותקשורת.

-

-
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נתוני�פ.מאיר(נתוני�סוזן�סקארו)
וא.�פאן�ביזן)

���2000ואילךשנות�ה-90שנות�ה-80שנות�ה-70
אין�נתונים3.72.61.5אוסטרליה
25.924.217.117.7אוסטריה
12.87.13.24.1איטליה
4.64.53.43.1אירלנד
10.09.17.66.6בלגיה

6.23.81.92.0בריטניה
3.74.53.22.9גרמניה
14.07.54.15.1דנמרק
4.44.12.22.5הולנד

אין�נתונים1.12.74.2יפן
12.813.47.97.3נורבגיה

אין�נתונים14.67.82.1ניו-�זילנד
17.214.410.59.7פינלנד
1.93.11.51.6צרפת

19.623.77.15.5שבדיה
10.49.18.76.4שוויץ

(נתוני�פ.מאיר��וא.�פאן�ביזן)
2.12.2אין�נתוניםאין�נתוניםהונגריה

3.26.36.8אין�נתוניםיוון
3.34.1אין�נתוניםאין�נתוניםסלובקיה

1.22.13.4אין�נתוניםספרד
4.35.14.0אין�נתוניםפורטוגל
7.03.9אין�נתוניםאין�נתוניםצ'כיה

טבלה�2:�יחס�חברים�/�בוחרים

חברי�מפלגות�בישראל�ובמדינות�המערב

הגדרות:
�בוחרים �לבין �מפלגות �חברי �בין היחס
�בפנקס �הרשומים �לאזרחים מתייחס
הבוחרים�בבחירות�שחלו�אחרי�איסוף�סך
כל�חברי�המפלגות.�בשונה�מהנתון�בטבלה
מס��1(המראה�שינוי�אבסולוטי),�המדד
היחסי�מושפע�משינויים�דמוגרפיים�(למשל,
גידול�בילודה��בעבר�והצטרפות�צעירים
לגוף�הבוחר�בהווה,�עשוי�להביא�לירידה
אחוזית�בחברי�המפלגות�מבלי�שחל�כל
�כן �על �חבריהם). �במספר �ריאלי שינוי
השינויים�במדד�זה�רגישים�יותר�להשפעת

הדורות�הצעירים.

לתשומת�לבכם:�הנתונים�המסומנים�בקו�תחתון��מראים�גידול�לעומת�נקודת�הזמן�הקודמת

-
נקודות�בולטות

בין�שנות�ה-��70וה-�90חלה�ירידה-
�המתפקדים �האזרחים באחוז
למפלגות�במדינות�המערב.�ירידה
זאת�כוללת�ועקבית�ב-��15מתוך
�להשוות �שניתן �המדינות 19
בטבלה.�הירידה�האחוזית��עד
�במיוחד �בולטת 90-� �ה שנות
במדינות�הנורדיות,�בניו�–�זילנד,
�בהולנד�ובאיטליה. בבריטניה,
רק�מדינות�אירופה�הים-תיכונית
�המגמה �את �סותרות ויפן
�לא �וצרפת �גרמניה בעקביות.
מראות�מגמה�עקבית�מבחינת
אחוז�הבוחרים�חברי�המפלגות.

לעומת�האמור,�מאז�שנות�ה-90-
�התייצבות �הנתונים מראים
באחוזים�של�בוחרים�החברים
במפלגות�במדינות�המערב.�חלה
אפילו�עלייה�מתונה�בדרך�כלל
ב-��10מתוך��19המדינות�שניתן
להשוות.�ברוב�המדינות�התגבש
אם�כן,�דגם�אחר�של�מפלגות,
�ההתפקדות �תקופת שאחרי

ההמונית.

•

•
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�אמצע�שנות�ה-90אמצע�שנות�ה-80

2.85.8בלגיה

6.66.5דנמרק

3.214.3פינלנד

2.73.1צרפת

8.17.6גרמניה�(מערב)

4.43.9אירלנד

6.45.3איטליה

3.33.3יפן

7.610.1הולנד

13.313.9נורבגיה
15.010.3שבדיה

4.65.0בריטניה

11.315.2איסלנד

2.66.5דרום�קוריאה

11.315.0ארה"ב

2.35.6מקסיקו

5.97.8קנדה

3.81.9ספרד

7.92.0ארגנטינה

טבלה�3:�דיווח�עצמי�על�חברות�במפלגות

חברי�מפלגות�בישראל�ובמדינות�המערב

הגדרות:
סקר�הערכים�העולמי�מודד�באופן�אחיד
וסדרתי�את�מצב�הרוח�ואת�הערכים�של
האוכלוסייה�בארבעים�מדינות�בעולם�מאז
1981.��הנתונים�שהוא�מספק�מאפשרים
השוואה�אובייקטיבית�בין�מדינות�ו/או
באותה�מדינה,�בנקודות�זמן�שונות.�בוועדת
הפיקוח�שלו�מומחים�מ-��12מדינות�בעולם.
הנתונים�מתבססים�על�הדיווח�העצמי�של

העונים��ולא�עברו�אימות�רשמי.

טרם�פורסמו�נתונים�על�שנת�ה-2000.

"חברות�במפלגות"�הוגדרה�על�פי�מכלול
הפעילויות�הקשורות�בהשתתפות�מפלגתית

(לא�רק�רישום�בפנקס�פורמאלי).

לתשומת�לבכם:�הנתונים�המסומנים�בקו�תחתון��מראים�גידול�לעומת�נקודת�הזמן�הקודמת
טרם�פורסמו�נתונים�על�שנות�ה�-�2000

-

-

-

נקודות�בולטות

בין�שנות�ה-��80ושנות�ה-�90-
חלה�עלייה�בדיווח�העצמי�על
חברות�במפלגות�ב-��11מתוך�19
המדינות�שניתן�להשוות.�עלייה
�בחלק �דווקא �משמעותית זו
מהמדינות�שלגביהן�יש�נתונים
על�ירידה�בחברות�הפורמאלית
במפלגות�(בלגיה,�פינלנד,�הולנד)
ובמדינות�ללא�נתונים�פורמאליים
(ארה"ב,�איסלנד,�דרום�קוריאה,
מכסיקו).�פרט�לארגנטינה,�שום
�לא �בסקר �דמוקרטית מדינה
הראתה�סימנים�של�התפוררות
�מפלגתית, �להזדהות הנטייה

בתקופה�זו.

ייתכן�שההזדהות�עם�המפלגות-
במדינות�הדמוקרטיות�במערב
90� �ה- �שנות �מאז כרוכה
במרכיבים�אחרים�(כגון�נכונות
דה ו עב � , ם י כספ � ם ו לתר
�פרסומים, �הפצת בהתנדבות,
�שלא �וכד') �חתימות איסוף
�את �גדולה, �במידה חופפות,
החברות�הפורמאלית�במפלגה,
כפי�שהיה�מקובל�אחרי�מלחמת

העולם�השנייה.
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חברי�מפלגות�בישראל�ובמדינות�המערב

הגדרות:נקודות�בולטות
סך�כל�חברי�המפלגות�בישראל�הינו�נתון
שלא�נאסף�באופן�מרוכז�ומבוקר.�הנתונים
בטבלה�מתייחסים�לחברי�המפלגות�כפי
שדווחו�מפיהם,�בעת�ההתפקדות�לקראת
הבחירות�הפנימיות.�מספר�המתפקדים�בעת
�את �משקף �איננו �הפנימיות הבחירות
החברים�בפועל�במפלגות�בשנים�בין�בחירות.
על�כן,�בטבלה�מופיע�מספר�חברי�המפלגות

לפני�הבחירות�הפנימיות.
על�פי�הספרות,�מספר�חברי�שתי�המפלגות
הגדולות�ביותר�בדמוקרטיות�הפרלמנטריות
מהווה�בדרך�כלל�בין��66ל-��75אחוז�מסך
כל�החברים�במפלגות.�בטבלה�לעיל�רשומה
ההשערה�שהמצב�דומה�בישראל,�לצורכי

השוואה�בינלאומית.

מספר�חברי�המפלגות�הגדולות-
בישראל�(שלא�בתקופת�הבחירות
�גידול הפנימיות)�מראה�סימני
90� �ה- �שנות �בתחילת מתון
והתייצבות�מאז.�גידול�זה�מנוטרל
�הגידול �בעקבות זית אחו
באוכלוסייה.�שינוי�אחר�בולט
קשור�בהתפלגות�הפנימית�של
חברי�המפלגות,�בהתאם�לשינויים

בתוצאות�הבחירות�מאז.

במידה�וההשערה�על�שיעור�חברי-
המפלגות�הגדולות��מתוך�סך�כל
�ניתן �נכונה, �המפלגות חברי
להסיק�כי�ישראל�תמוקם�במקום
ביניים�בהשוואה�הבינלאומית
(לוח�2').�במקום�ה�–��10מתוך
�23מדינות�בשנות�ה-��90ובמקום
ה-��9מתוך��21מדינות�בשנות

.2000

יחס�חברים�/�בוחריםסך�כולל�חברי�המפלגות
(משוער)(משוער)

1991169.0004.96

1995221.0005.62

2001221.0004.91

הנתונים�המסומנים�בקו�תחתון��מראים�גידול�לעומת�נקודת�הזמן�הקודמת

טבלה��4ב.��מדינת�ישראל:�חברות�כוללת�במפלגות�–�השערה�של�70%

יחס�חברים�/סך�כל�חברי�חברי�הליכודחברי�
בוחריםשתי�המפלגותהעבודה

199180.00050.000130.0003.81

199580.00090.000170.0004.32

200170.000100.000170.0003.77

הנתונים�המסומנים�בקו�תחתון��מראים�גידול�לעומת�נקודת�הזמן�הקודמת

טבלה��4א.�מדינת�ישראל:�חברות�במפלגות�הגדולות
�(לפני�ההתפקדות�לבחירות�הפנימיות)

-

-

adrian@idi.org.ilלפרטים�נוספים�




