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 תוריחבה תטיש יוניש

 תוריחבה תטיש יונישל םורופל שגומ

 םילהנמ ריצקת .1

 ןיב .ןוטלשה דוקפתב העיגפל םימרוגה םייטילופ םיעוריא לש ףצרב תאצמנ תונורחאה םינשב לארשי תנידמ

 םיכרדב לארשי תנידמב תועגופ תוברה תוריחבה תוכרעמ .תוריחב תוכרעמ עברא וכרענ 2019-2021 םינשה

 תודעו תוליעפ-יאל תומרוג ,הקיקחבו הנידמה ביצקת תרבעהב ישוק תורציימ ,םיבר םיבאשמ תושרוד :תונוש

 תובקעב רצונש ימידקת יטילופ בצמל העלקנ לארשי תנידמ הנורחאה תסנכב ,ףסונב .'וכו תסנכה תודעוו םירשה

 וב הז בצמ .השארב הדמעו הלשממה תא הביכרה םיטדנמ השיש תלעב המישר :םויכ הגוהנה תוריחבה תטיש

 ,הלשממה ןוניכל השורד ןהמ תחא לכ הב תונטק תוגלפממ תבכרומה היצילאוק ודיצלו הלשממ ביכרמ טועימ

 םיפוצ ונא ולא םימיב ,ןכ ומכ .בורה תולישמב העיגפו תונטחסל הנעט ךותמ תאז ,תירוביצ תרוקיבל ליבוה

 רומאה רואל .היצילאוקה תא קרפל לוכי ותעיסמ שרופה דחא תסנכ רבח הב ,תירירבש תיטילופ הנומתב

 .וז המישרב קוסענ ךכבו לארשיב תוריחבה תטיש לש יוניש ןוחבל ונשקבתה

 רסוח בצמ וניה ןושארה .םייקה בצמב םייזכרמ םיישק רפסמ חכונ ךורענ תוריחבה תטיש יוניש תניחב תא

 תוגלפמ לש תיטילופה תונטחסה תייעב ,תינש .תונורחאה םינשב לארשי תנידמ תלבוס ונממ תיטילופה תוביציה

 תדמע תא ףקשמ וניא ךכיפלו ןלדוג תא םאות וניאש הערכה חוכו לקשמ תולבקמ תוגלפמ וב בצמ ,ירק .תונטק

  .םינושה םידדומתמה ידי לע תוריחב תוחטבה לש תורפה ,תישילש .רוביצה

 תוריחבה ףלח תוירוזא תוריחב תטיש ומכ תוריחבה תטיש יונישל תורכומ תופולח ןחבנ ולא םיישק חכונ

 םיינויצילאוק םימכסה תטיש ,תימואלניבה הריזבו תורפסב השדח הטיש ןחבנ ,ןכ ומכ .םויה תומייקה תויצראה

 לארשיב םייקה חתמה לע שגד תמיש ךות ןחבנ תונושה תוטישה תא .)Pre-Electoral Coalition( תוריחב םורט

 .תוביציה ןורקעו תיטילופה תוביציה ןורקע ןיב ,תילארשיה הרבחה לש יתרבחה דובירה לשב ,יטנרהניא ןפואב

 לע רחא וא הזכ רותיווב הכורכ היהת איה ,רחבת רשא הטישה רחבת יכ הנקסמל םיעיגמ ונחנא ,הז חתמ לשב

  .תיטילופ תוביצי לש וא תוגיצי לש םימיוסמ םיטנמלא

 ומכ .תיטילופה תוביציב תמגופ וא תתרשמ איה וב ןפואה תאו תמייקה הקיקחה תא ןחבנ וז המישר תרגסמב

 ולא תונידמש םינונגנמה תאו תומוד תויעב םע תודדומתמ רשא םלועב תונוש תונידמב תוטישה תא ןחבנ ,ןכ

  .ולא םיישק לע רבגתהל הרטמב וחתפ
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 עקר .2

 יללכ  .2.1

 הטיש .טדנמה תפוקתב ידוהיה בושייה לש תיטילופה תכרעמהמ הלש תוריחבה תטיש תא השרי לארשי תנידמ

 ישיאה בכרההו היגולואדיאהש הדבועה רואל ,ןתואמצעל תונושה תוגלפמה לש ןתואנק לע תססובמ התייה וז

 תוריהמ תורומת רואל יכ התייה ול המרג הטישהש תוגלפמה יובירל הנתינש הקדצהה .בושח דיקפת ןהב וקחיש

 תונוש תועדלו תוצובקל יברמ גוציי ןתנייש יוארה ןמ ,היילעה ילג תובקעב ,הייסולכואה בכרהב תכל תוקיחרמו

 1.םעב

 לש המויק תונש לכ ךרואל הנתשמ תורידתב ילארשיה ירוביצה חישב דהדהמש יוטיב אוה "לשממ תטיש יוניש"

 תסנכל תוריחבה תטיש יונישש םינעוטה שי רשאכ ,תיטילופ תוביצי יא לש תופוקתב רבוג הז חוכיו .הנידמה

 תטישמ לארשי יחרזא לש לוכסתה .ונתנידמב ןוטלשה תוביצי תא ריבגהלו םייטילופה ונייחב יוניש ללוחל לוכי

 תומכל סחיב :תוריחבב העבצהה יזוחא רועישב תכשמתמ הדיריב ףקתשמ תיטילופה תכרעמהו תוריחבה

 דבלב שילש ינשכ םע גרדמה דרומב תאצמנ לארשי ,תורחא תויטרקומד תונידמל האוושהבו רבעב םיעיבצמה

  2.וז םתוכז תא םישמממה הריחב תוכז ילעב לש

 וקית"ה לשב תוריחב ףצרל העלקנ לארשי .תסנכל תוריחב תוכרעמ עברא ומייקתה 2019-2021 םינשה ןיב

 לבוסה לשממ לש השוחת ילארשיה רוביצב ולעה ולא םיעוריא .םעפ רחא םעפ ועירכהל היה ןתינ אלש "יטילופה

 היטרקומד איה לארשיב הגוהנה לשממה תטיש 3.רבשמב תאצמנה תיטילופ תכרעמ לשו ,תוביצי רסוחמ

 תוריחבה ,ףסונב .הריחב ירוזאל תקלוחמ אל הנידמה ,רמולכ .תויסחי תויצרא ןה הב תוריחבהו ,תירטנמלרפ

 תפתתשמה המישר רובעב אלא םהלש םירחבנה רובע רישי ןפואב םיעיבצמ אל םיחרזאהש ךכ ,תופיקע ןה

 ללכ ןיבמ ,הרובעב םיעיבצמה רועישל יסחי אוה טנמלרפב תלבקמ המישר לכש םיבשומה רפסמ .תוריחבב

  .םיעיבצמה

 ,תויצרא ,תויללכ תוריחבב רחבית תסנכה ויפלו ,תסנכה :דוסי-קוחל 4 ףיעסב העבקנ תוריחבל תיללכה תרגסמה

 תרמשנ לארשיב ,תויברעמה תוירטנמלרפה תויטרקומדה  בורמ לידבהל .תויסחיו תויאשח ,תווש ,תורישי

 הרישי הריחב לשמל ומכ ,תוריחבה תטיש תא תונשל תונויסינ רפסמ ושענ םינשה ךלהמב .הקודה הרוצב הטישה

 החלצהה רסוח לשב ןה .החלצה ולחנ אל ולא תונויסינ ךא 4,המיסחה זוחא לש ותאלעהו הלשממה תושארל

 תיטילופה תוביציה תא ריבגהל םנולשיכ לשב ןהו תילארשיה תוריחבה תטישב םייתוהמ םייוניש תקיקחל

 הגלפמה לש גוצייה תא םימאות םניא רשא ,םייפרגומד םילוקיש ןובשחב םיחקלנ וב בצמ רצונ ,ךכשמ .לארשיב

 ,הלשממ תבכרה ךילהת לע תושקמ תסנכל תוסנכנש ולא תונטק תועיס ,םיתיעל .תילארשיה הייסולכואב הנותנה

 הניאש העפשהל תוכוזו הנידמה ןוטלשב תוביצי יאל םיאיבמה םימרוגה םע תונמנ ךכבו ןהב תולתה תא תולצנמ

 
  .)2002( 71 'מע רגתאה תוחרזא הוונ ןסינ 1
 היטרקומדל ילארשיה ןוכמה "םיאקיטילופהו הקיטילופה יפלכ ילארשיה רוביצה תודמע -תבזכנ הבהא לש הרופיס" ןמרה רמת  2

26.12.2009   https://www.idi.org.il/articles/8211. 
 ,The Marker, 23.11.2020 ,תוריחבה לש תוכמה 10 :ונלוכל שגוי ןובשחה ,תימע יגחו רקוט יתנ 3

https://www.themarker.com/news/politics/2020-12-23/ty-article-opinion/.premium/0000017f-f254-da6f-a77f-
fa5e3d380000 

 .2003-ג"סשתה ,)המיסחה זוחא תאלעה - ןוקית( תסנכל תוריחבה קוח תעצה 4
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 תוגלפמ לש לולידש ששח ונשי לארשי תנידמב םייקה יתרבחה דובירה לשב ,דגנמ .ילרוטקלאה ןחוכ תא תפקשמ

  .ללכב תסנכב םייקה גוצייה תדימב עגפי ךכבו הייסולכואב תוצובק לש םגוצייב עגפי

 ,תוריחבל הפוכתה הכילההו תולשממה לש ןתוירירבש ,תילארשיה תיטילופה תכרעמה לש תוביציה רסוח

 תכירעו תוריחבה תטיש יוניש ,לשממה תטיש יונישב דודיצל תויזכרמה תוביסה תא ,ונתכרעהל ,םלוכ םיווהמ

 תינוטלשה תכרעמה לש ןיקתה הדוקפת רובע תוביצי לש הריבס הדימ השורד ןכש ,ולא םיאשונב הפיקמ המרופר

 עגונה לכב תוטלחה תלבק תארקל בושח םיכרד תמוצב תאצמנ תיטילופה תכרעמה יכ הארנ .תיטרקומדה

 לע םינשה ךשמב ושקה תונטקה תוגלפמה לש ברה חוכהו תוגלפמה יוביר .לארשיב היוצרה תוריחבה תטישל

 .בורה תולישמ ןורקעב םיעגופו תולשממ תמקה

 תיטנוולרה הקיקחה תיצמת .2.2

  5:תסנכה :דוסי קוח

 ןיינעל דוסי תוארוה עבוק הז קוח .לארשי תנידמב םיירטשמה דוסיה יקוחמ דחא וניה תסנכה :דוסי קוח

 יקוחו 8,הטיפשה :דוסי קוח 7,אבצה :דוסי קוח 6,הלשממה :דוסי קוח דצל ,לארשי תנידמב יטרקומדה רטשמה

 .םיפסונ דוסי

 :תוריחבה תטיש תתתשומ םהילע תונורקעה

 ,תויללכ תוריחבב רחבית תסנכה ויפל רשא ,תסנכה :דוסי קוחל 4 ףיעסב העובק לארשיב תוריחבה תטיש

 9.תויסחיו תויאשח ,תווש ,תורישי ,תויצרא

 וא הנידמ דבוע וניאש ילארשי חרזא לכ יכ עבוק תסנכה :דוסי קוח – רחביהלו רוחבל תוכזה – "תויללכ" ●

 תנידמ לש המויק תא תללושה המישרל רשפאמ וניא קוחה ,הריחבל ומצע דימעהל יאשר וניא אבצב תרשמ

 10.הריחבל המצע דימעהל לארשי

  .םיטדנמה תקולחל רושקה לכב ,דחא הריחב רוזא איה לארשי תנידמ לכ – "תויצרא" ●

 לשמל גוהנש יפכ( םירחוב לש ףוג תועצמאב אלו ,ןירשימב תסנכל םירחוב לארשי יחרזא – "תורישי" ●

 .)תירבה תוצרא תואישנל תוריחבב

 ללוכ ןויוושה ןורקעש עבק ןוילעה טפשמה תיב .ונתינש תולוקה ןיב ןויווש ןתועמשמ תווש תוריחב – "תווש" ●

  11.תורחתמה תומישרה לכ יבגל תויונמדזה ןויווש םג

 ,תוריחבה תוניגה תא חיטבמ הז ןורקע .דוגרפ ירוחאמ ,תויאשחב תישענ הריחבה תלועפ – "תויאשח" ●

 .םתעבצה ןפואל רשאב םירוחבה לע ץחל תלעפה עונמל ותרטמו

 
 .69 ח"ישתה ח"ס ,תסנכה :דוסי-קוח 5
 .158 א"סשתה ח"ס ,הלשממה :דוסי-קוח 6
 .54 ו"לשתה ח"ס ,אבצה :דוסי-קוח 7
 .78 ד"משתה ח"ס ,הטיפשה :דוסי-קוח 8
 .תסנכה :דוסי-קוחל 4 'ס 9

  .תסנכה :דוסי-קוחל א7 'ס 10
 .)1969( 693 )1(גכ ,רצואה רש 'נ ןמגרב 'א ןורהא 98/69 ץ"גב 11
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  .המיסחה זוחא תא הרבעש דבלבו ,ילרוטקלאה החוכל יסחי ןפואב תגצוימ םידמעומ תמישר לכ – "תויסחי" ●

 תוריחבה תמדקה

 יתש תוטרופמ תסנכה :דוסי קוחב .התנוהכ תפוקת םות ינפל רזפתהל הלוכי תסנכה םהב םיבצמ רפסמ םנשי

-קוח( דעומב ביצקתה קוח תלבק יאו ,תסנכה רוזיפל קוח תקיקח :תומדקומ האבה תסנכל תוריחבה ןהב םיכרד

 הרקמב יכ עבוק תסנכה :דוסי-קוחל 36 ףיעס .)ךשמהב דומענ ןהילעש תופסונ םיכרד יתש הנומ הלשממה :דוסי

 תונש עברא םות רחאלש בורקה ןוושח שדוחב השדחה תסנכה תנוהכ םייתסת ,תסנכל תוריחבה ומדקוהש

 ינפל תסנכה רזפתת ,ןכ םא אלא ,םינש שמחל עברא ןיב לעופב ןהכל היושע לארשיב תסנכ לכ ,ךכיפל 12.התנוהכ

 13,םירשעה תסנכה :ןהיניב .הז ףיעס חוכמ ורזפתה לארשיב תוסנכה בור ,לעופב .תירוקמה התנוהכ תפוקת םות

 15.םייתשו םירשעה תסנכהו 14תחאו םירשעה תסנכה

 1969-ט"כשתה ,)בלשמ חסונ( תסנכל תוריחבה קוח

 לוהינ לש םייקוחהו םיינוגראה םיטביהה תא רידסמה יזכרמה הקיקחה רבד אוה תסנכל תוריחבה קוח

 18,תויפלקה ירוזא 17,הריחבה ירוזא תעיבק ןיינעל תוארוה רתיה ןיבו ,תונוש תוארוה עבוק קוחה 16.תוריחבה

 תולוקה ללכמ 3.25% :המיסחה זוחא איה תוריחבה קוחב תרדסומה תיזכרמ היגוס .דועו 19,יפלקה תודעו שויא

  20.תוריחבב ונמנש םירשכה

 1992-ב"נשתה ,תוגלפמה קוח

 יהמ רידגמ קוחה 21.לארשיב תוגלפמה לש ןתולהנתהו ןמושיר תא רידסמה ירקיעה קוחה אוה תוגלפמה קוח

 .תוריחבל ןתודמעומ שגות םאב ולספי תוגלפמ וליאו ,הגלפמ םיקהל מ"ע דגאתהל םיכירצ םישנא המכ ,הגלפמ

 הלשממה :דוסי קוח

 בכרה תא 5 ףיעסב עבוק דוסיה קוח .לארשי תנידמב םיירטשמה דוסיה יקוחמ דחא םג אוה הלשממה :דוסי קוח

 תוריחב םג ןה תסנכל תוריחבה ,ךכיפל 22.תסנכה ירבח ןיבמ היהי הלשממה שארש הדבועה תא ןכו ,הלשממה

 תסנכל תוריחבב טעמל ,לארשי תנידמ תונש תיברמב הגוהנ התייהש הטישה איה וז הטיש .הלשממה תושארל

 תטיש תא תונשל ןוצר ךותמ .1999 תנשב ומייקתהש 15-ה תסנכל תוריחבבו 1996 תנשב ומייקתהש 14-ה

 םג ומייקתי תסנכל תוריחבה דצלש זאד שדחה וחסונב עבקנו דוסיה קוח הנוש ולא תוריחבב ,לארשיב תוריחבה

 קוח תא לטיבש יחכונה הלשממה :דוסי קוח קקחנ ,הלא תוריחב רחאל 23.הלשממה תושארל תוישיא תוריחב

 
 .תסנכה :דוסי-קוחל 36 'ס 12
 .1219 ח"ס ,2018-ט"עשתה ,םירשעה תסנכה תורזפתה קוח 13
 .52 ח"ס ,2019-ט"עשתה ,תחאו םירשעה תסנכה תורזפתה קוח 14
 .4 ח"ס ,2019-ף"שתה ,תוריחבה תמדקהו םייתשו םירשעה תסנכה תורזפתה קוח 15
 .103 ח"ס ,1969-ט"כשתה ,]בלושמ חסונ[ תוריחבה קוח 16
 .8 'ס ,םש 17
 .9 'ס ,םש 18
 .21 'ס ,םש 19
 .81 'ס ,םש 20
 .190 ח"ס ,1992-ב"נשתה ,תוגלפמה קוח 21
 .הלשממה :דוסי-קוחל 5 'ס 22
 )הרישי הריחב( הלשממה :דוסי-קוח תסנכה "םויה םיפקת םניאש דוסי-יקוח" 23

https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Pages/ExBasicLaws.aspx. 
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 הלשממה שאר רחבנ היפלש ,זא דע הגוהנ התייהש תוריחבה תטיש הרזחוה ךכבו 24,םדוקה הלשממה :דוסי

 .תסנכה ירבח ןיבמ

 תופסונ תויורשפא יתש םיעבוק ולא םיפיעס  25.הז דוסי קוחל 29-ו 28 םיפיעס םה ונניינעב םייזכרמ םיפיעס

 .תסנכה :דוסי קוחב ועבקנש ולאל ףסונב ,ךשמהב וטרפוי רשא ,הלשממה קוריפל

 :םימדוק יוניש תונויסינו לארשיב תוריחבה תטישו לשממה תטיש .2.3

 ,םיתיעל .תויסחי תויצרא ןה הב תוריחבהו ,תירטנמלרפ היטרקומד איה לארשיב הגוהנה לשממה תטיש ,רומאכ

 םירושע ינשמ רתוי הז .תוריחבה תטיש וא לשממה תטיש יונישל תועצה לארשיב ירוביצה םויה-רדס לע תולוע

-עבשהו הרשע-ששה תסנכה לש טפשמו קוח ,הקוחה תדעו םהיניב ,םינוש םימורופב ונודינ ולא ןיעמ תועצהש

 לכונש תנמ לע .םיבר םייחרזא םיפוג דועו )"רודיגמ תדעו"( לשממה הנבמ תניחבל הנידמה אישנ תדעו ,הרשע

 ,םויכ תוריחבה תטיש תאו לשממה תטיש תא הז קרפב גיצנ ,תוריחבה תטיש יונישל םיבוט תונורתפ קינעהל

 .רבעב ןהמ תחא לכב ךורעל עצוהש תונושה תועצהה תאו

 :תירטנמלרפ היטרקומד – לארשיב לשממה תטיש

 ,לארשיב .טנמלרפה תא תוביכרמ תוגלפמהו הגלפמל תוריחבב םיעיבצמ םיחרזאה ,תירטנמלרפ היטרקומדב

 אישנ ליטי ,תוריחבה תואצות םוסרפמ םימי העבש ךותב יכ עבוק הלשממה דוסי קוח ,רחבנ טנמלרפהש רחאל

 ,תילארשיה הטישב 26.הלשממה תא ביכרהל דיקפתה תא ךכל םיכסהש טנמלרפה ירבחמ דחא לע הנידמה

 העיבהש עגרמ םוקת השדחה הלשממהו ,תסנכה לש הטלחהב הלשממב ןומא יא עיבהל תיאשר תסנכה ,רומאכ

 תכרעמ אלא ,תטלחומ תויושר תדרפה הב ןיא ,ךכשמ 27.)"תיביטקורטסנוק ןומא יא תעבצה"( ןומא תסנכה הב

 ,האוושה םשל .תרחא תושר לש הדוקפתב תמיוסמ תוברעתה תלוכי תלעב תושר לכש ךכ םימלבו םינוזיא לש

 ומכ תוירוזא תוריחב תומייקתמ ןקלחב ןכש ,תויסחי תוריחב תומייקתמ תוירטנמלרפה תויטרקומדה לכב אל

  .)הילטיאו הינמרג ומכ( תוירוזא תוריחבו תויסחי תוריחב ןיב בוליש םייקתמ ןקלחבו ,)ב"הראו הינטירב

 :תוריחבה תטישו לשממה תטיש יונישל תועצה

 םייונישמ לחה תאזו ,תיחכונה לשממה תטיש יונישל קוח תועצה רפסמ לארשי תסנכב ושגוה ,םינשה ךרואל

  28.תכל יקיחרמ םייונישל תועצהב הלכו ,הטישה לש םימיוסמ םיקלחב

 רתויב הלודגה העיסה שאר אוה הלשממה שאר

 תויטרקומדב הרידנ הטיש הניה הלשממה שאר דיקפתל רתויב הלודגה העיסה שאר יונימ לש וז הטיש

 תסנכב רתויב הלודגה העיסה שאר ןהיפלש תועצה רפסמ ועצוה םינשה ךרואל לארשיב ,םלוא .תוירטנמלרפ

 תא ולעהש תויטרפ קוח תועצה יתש ועצוה ,2006 תנשב ,ךכ .הלשממה שארל תיטמוטוא הנומי תוריחבה רחאל

 ישיבא תסנכה ירבח לש תרחאהו ,םיפסונ תסנכ ירבחו ןושש ןב םחנמ תסנכה רבח לש תחאה :תאזה העצהה

 
  .הלשממה :דוסי-קוחל 46 'ס 24
 .הלשממה :דוסי-קוחל  29-28 'ס 25
 .7 'ס ,םש 26
 .28 'ס ,םש 27
 לארשיב הלשממה תטיש יוניש קוח תעצה ;1572/17/פ ,2006-ז"סשתה ,)הקיקח ינוקית( לארשיב לשממה תטיש יוניש קוח תעצה 28
 .1660/17/פ ,2006-ז"סשתה ,)תינוטלשה תוביציה קוזיח(
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 תסנכה תנוהכ ךשמהב .האילמב םדקומ ןוידל ולע אל ללכ ולא תועצה ךא 29,ןוליא ימעו ןדרא דעלג ,ןמרוורב

 הקוחה תדעווכ התבשב ,תסנכה לש טפשמו קוח ,הקוחה תדעו המייק ,2007 ילויו יאמ םישדוחב ,הרשע עבשה

 ידי לע הלשממה תבכרה( הלשממה :דוסי-קוחל 7 'סמ ןוקיתב וקסעש םינויד השולש ,לשממה תטישב םייונישל

  .הדעווב העבצהב הלפנ וז העצה ךא 30,)הלודגה המישרה שאר

 יתואישנ רטשמ

 שאר אוה אישנה ,יתואישנ רטשמב .לארשיב יתואישנ רטשמ ןוניכל וארק לשממה תטיש יונישל םירחא תונויסינ

 רחבנש ,אישנה .טנמלרפל תוריחבהמ דרפנ ךילהב ,הנידמה יחרזא ידי-לע תורישי רחבנו תעצבמה תושרה

 םייונימ וא םייעוצקמ םייונימ תויהל םילוכי ולאו ,ותלשממב םירשה תא הנממ ,הבוצק הנוהכ תפוקתל

 קר וחידהל לוכי טנמלרפהו טנמלרפה ןומאל קוקז וניא אישנה .טנמלרפב םירבח םניא וירשו אישנה .םייטילופ

 הרורב הרוצב ורדגוי ןהיתויוכמסש ינויח ,וז הטישב תויושרה ןיב הדח הדרפה תמייקתמש ןוויכ .םירידנ םירקמב

 ןיבו תעצבמה תושרה ןיב םיסחיה תכרעמ .הדיפקב הב םינבומה םימלבו םינוזיא תכרעמב וללכייו הקוחב

 בור שי םנמא אישנל ןכש ,תירטנמלרפה הטישב תמייקתמה וזמ הנוש תיתואישנה הטישב תקקוחמה תושרה

 .וב בור ןיא אישנה לש ותגלפמל יכ יתמועל טנמלרפה ךא טנמלרפב

 2003-2006 םינשה ןיב הנהיכש הרשע ששה תסנכב ןהו 1999-2003 םינשה ןיב הנהיכש הרשע-שמחה תסנכב ןה

-עבשה תסנכב 31.)שדח חסונ( הנידמה אישנ :דוסי-קוח תעצה תא תסנכה ןחלוש לע ןומר םייח תסנכה רבח חינה

-קוח תעצה תא םיפסונ תסנכ ירבחו ןמרביל רודגיבא תסנכה רבח וחינה ,2006-2009 םינשה ןיב הנהיכש ,הרשע

 לעב יתואישנ רטשמ לארשי תנידמב גיהנהל עצוה הבש 32,)יתואישנ רטשמו תויושר תדרפה( הלשממה :דוסי

 ידי לע תסנכ התואב השגוה המוד העצה .תקקוחמה תושרה ןיבל תעצבמה תושרה ןיב האלמ תויושר תדרפה

 ונהכי אל הירבח רשא תיאמצע תעצבמ תושרכ ןהכת הלשממה יכ עצוה הלא תועצהב 33.םתור דוד תסנכה רבח

 ריבעהל אל ךא ,תסנכ ירבח 80 לש בורב ןהכמ הלשממ שאר ותנוהכמ ריבעהל לכות תסנכה .תסנכ ירבחכ

 תונטק תוגלפמ לש ןחוכ תא לטבלו תינוטלש תוביצי רוציל תנמ לע ,תאז לכ .תנהכמה הלשממה תא התנוהכמ

 .האילמב םדקומ ןוידל ולע אל הלא תועצה ,םלוא .תוינויצילאוקה היתופתושב הלשממה לש התולת רואל

 ,ןורתפכ התחדנ הטישה ךא ,תיתואישנה הטישל תוסחייתה התייה "רודיגמ תדעו" לש יפוסה חודב ,2007 תנשב

 הניחב תיתואישנה הטישה תא ןוחבל יואר היהיו ןכתיי" :האבה הצלמהה האבוה ח"ודב .יחכונה בלשב תוחפל

 תבייחמ תיתואישנ הטיש תגהנה יכ היה ךכל יזכרמ לוקיש .הז בלשב רבכ הצמאל ץלמומ אל ךא ,דיתעב תידוסי

 לועפל הלוכי תאז הטיש ללכ ךרדב .היטרקומדה תא םיחיטבמה םימלבו םינוזיא לש תכרעמ תלעב ,השקונ הקוח

 הנניא וזכ תיטילופ תוברת .תעצבמה תושרה תלועפ לע םיגייסו תוגהנתה יללכ הביתכמה תיטילופ תוברתב

 34."לארשי תנידמב תמייק

 

 
 .םש 29
   ,תסנכה רתא "יונישל תועצה ,לארשיב לשממה תטיש"  תסנכה ןוקיסקל 30

https://main.knesset.gov.il/About/Lexicon/Pages/GovernmentReform.aspx. 
 .174/16/פ ,)שדח חסונ( הנידמה אישנ :דוסי קוח תעצה 31
 .1072/17/פ ,)יתואישנ רטשמו תויושר תדרפה( הלשממה :דוסי-קוח תעצה 32
 .2806/17/פ )יתואישנ רטשמו תויושר תדרפה( הלשממה :דוסי-קוח תעצה 33
 .)רודיגמ תדעו :ןלהל( )2007( 19 הדעוה ח"וד לשממה הנבמ תניחבל הנידמה אישנ תדעו 34
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  הלשממה שאר לש הרישי הריחב

 1996 תוריחבב הנושארל הלעפוה ,1992 תנשב לארשיב הצמוא הלשממה שאר לש הרישיה הריחבה תטיש

 רוביצה ובש ירטנמלרפ רטשמ לע תססובמ וז הטיש .2001 תנשב הלשממה תושארל תוריחבה רחאל דיימ הלטובו

 הלשממה תושארל תוריחב הנכתית םימיוסמ םיאנתבש ףא( הלשממ שארו טנמלרפ – דרפנב ךא – ןמזב וב רחוב

 ודיקפת .טנמלרפב םירבח םירשה בורו הלשממה שאר ,לארשיב הגהנוהש יפכ ,הרישיה הריחבה תטישב .)דבלב

 הלשממה שאר .תוריחבה רחאל הלשממה תבכרה תלטה תמישמ ונממ החקלנ ךא ,יסקט רתונ הנידמה אישנ לש

 אוה םא ותורטפתהל םורגל לוכי טנמלרפהו ,ירטנמלרפ רטשמ לכב דקפתמ הלשממה שארש יפכ הב דקפתמ

 .טנמלרפה ירבח בור תכימתב ,וב ןומא-יא עיבמ

 לש קוח תועצה עברא סיסב לע 1992 סרמב 18-ב ףלחוה ,1968 טסוגואב הנושארל קקחנש הלשממה :דוסי-קוח

 קוזיחל איבהל התייה םיקקוחמה תרטמ 35.ןיל לאירואו יאביל דוד, ןייטשניבור ןונמא, ןודיצ תסנכה ירבח

 םיינזאמה ןושל תוגלפממ עונמלו ,תסנכה לומ ודמעמב ןהו הלשממה תמקה ךילהב ןה ,הלשממה שאר לש ודמעמ

 .ותלשממ תוינידמ היהת המו הלשממה שאר היהי ימ עובקל

 לאיראו 1999 תנשב קרב דוהא ,1996 תנשב והינתנ ןימינב :הרישי הריחבב ורחבנ הלשממ ישאר השולש לארשיב

 תשלחהל המרג איהש ןעטנ הטישה דגנ 37.הטישה תא לטבל ןורש טילחה ,רחבנש רחאל דיימ 2001.36 תנשב ןורש

 תמקה תא רחבנה הלשממה שאר לע הלקה אל איהש ,העבצהה תא לצפל היצפואה ללגב תולודגה תוגלפמה

 תא הריבגה איה :ךפהה אלא ,תסנכה לומ ודמעמ תא הקזיח אלו איהש ןכו ,הלוהינ תאו הלשממה

 38.תילארשיה תיטילופה תכרעמב תוילאירוטקסה

 הלשממה תבכרהב ןולשיכ לש הרקמב הלשממה תושארל הרישי הריחב

 הרקמב יכ עצוה הבש קוח תעצה םייתשו םירשעה תסנכה ןחלוש לע וחינה בגוי יכדרמו יערק המלש תסנכה ירבח

 הריחב םייקתת ובש ףסונ תוריחב בלש םייקתי ,תוריחבה רחאל הלשממ םיקהל םידמעומה ינש ולשכנ ובש

-קוחב וצמואש הלאל םתוהמב םימוד הז תוריחב ךילה ןיינעל ועצוהש םירדסהה 39.הלשממה תושארל הרישי

 תושארל הרישיה הריחבה תואצותש ידכב .הלשממה שארל הרישי הריחב עבקש ,1992 תנשמ הלשממה :דוסי

 תא תוביכרמה תועיסל תתל וז העצהב עצוה ,תסנכב בור ןיא חצנמל ובש בצמ ותואל ואיבי אל הלשממה

 רחבנש הלשממה שארל רשפאיש "ןויווש רבוש" ווהיש ךכ ,תסנכב םיבשומהמ 10% לש תפסות היצילאוקה

 41.תימורט האירקב התחדנ וז קוח תעצה 40.לושמל לכותש הלשממ םיקהל רישי ןפואב

 
 ,)6 'סמ ןוקית( הלשממה :דוסי-קוח תעצה ;147/12/פ ,תעצבמה תושרה :דוסי-קוח תעצה ;89/12/פ ,הלשממה :דוסי-קוח תעצה 35
 .218/12/פ ,)5 'סמ ןוקית( הלשממה :דוסי-קוח תעצה ;174/12/פ
 ".יונישל תועצה ,לארשיב לשממה תטיש",29 ש״ה ,ליעל 36
 .םש 37
 .םש 38
 ,2019-פ"שתה )היצילאוקה תועיסל םיטדנמ תקולחו הלשממה שארל הרישי הריחב – ןוקית( הלשממה :דוסי-קוח תעצה 39
 .1203/22/פ
 .)היצילאוקה תועיסל םיטדנמ תקולחו הלשממה שארל הרישי הריחב – ןוקית( הלשממה :דוסי-קוח תעצהל רדסהה ירבד תא ואר 40
  החיטבה וז הקיקח לש האצות יכ יופצ היה העצוהש ןמזבש םושמ תאז ,הנתינ איה וב ןומזתב ןומט קוחה תעצה ןולשיכש ןכתיי  41 

 דוכילה גיצנ הרישי הריחבב יכ הארנ היה םירקסב ןמז ותואב( םיכמות םה וב גיצנה הלשממה שארכ רחבי יכ םיעיצמה תסנכ ירבחל
 .םידיימ םייטילופ םיסרטניא ילבמ השעתש הכירצ הריחבה תטיש אשונב הקיקח יכ הארנ .)חצני
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 תורפס תריקס .3

 םירחבנ תועצמאב ,תאז ;תויטילופה ויתופדעה תעבהל חרזאל תורשפא ןתמ הניה תיגוצייה היטרקומדה תרטמ

 .תוריחבה תטישל םאתהב תרכינ הדימב תונתשהל יושע םייגוצייה םיפוגה בכרה ,םלוא .תיטרקומדה הריזב

 תוכלשהה ,ךכיפל .םיקקוחמו םירחוב ,תוגלפמ לש ןתוגהנתהל םינוש םיצירמת תוביצמ תונוש תוריחב תוכרעמ

 תיטילופה תכרעמה הנבמ לע יתועמשמ העפשה לאיצנטופ תולעבו תובר ןניה תוריחב תוכרעמ לש תוילאיצנטופה

  .הלוכ

 עבקנש דעומה םרט תוריחב תכירעו תוריחב תוכרעמ יוביר לש העפות התארנ םלועה יבחרב תובר תונידמב

 תיתרבח ,תילכלכ הניחבמ ןה ;תוריחב תוכרעמ יוביר לש בצמ תעינמב תובישח תמייק 42.לארשיל המודב ,שארמ

 רסוחו תיטילופה תכרעמה תוביצי רסוחמ רתיה ןיב עבונ ,רומאכ תוריחבה תוכרעמ יוביר .תיטילופ – ןבומכו

 .םירבשמ ינפב התודימע

 תטישב םיישקה רואית ךות ,הז ךמסמב תעצומה תוריחבה תטיש סיסבב םידמועה םיילנויצרה תא ןחבנ ,תעכ

  .תיחכונה תוריחבה

 תוריחב-םורט-תייצילאוק .3.1

 תויגטרטסא תא םאתל תורחוב תוגלפמ רפסמ רשאכ תמייק תוריחב ינפל היצילאוק :תעצומה הרדגהה

 םייושע הגלפמה יגיהנמ ,לשמל .תובר תורוצ שובלל לוכי הז םואית .דבל דדומתהל םוקמב ןהלש תוריחבה

 דדומתהל ומיכסי טושפ םהש וא יפלקב וחילצי םא דחי הלשממ ביכרהל םיננכתמ םהש םירחובה להקל עידוהל

 ןניא תוגלפמש ךכב םינייפאתמ ולא םיבצמ .תודמעומ ימכסה וא תופתושמ תומישר םע דחא םש תחת

 ירק ,וז תוביוחמ ןכו תורחא תוגלפמ יפלכ תמדקומ תוביוחמל תופופכ אלא תיאמצע תושיכ תוריחבב תודדומתמ

 .רוביצל שיגנו םסרופמ תוגלפמה ןיב גטרטסאה םואיתה

  תוביצי

 :'יעבט' ןפואבו הקיקח אלל תוריחב-םורט תויצילאוק תורצוויהל רשאב תורפסב תויסיסב תוחנה יתש ןנשי

  .תותיאה תחנהו תוילנויצרופורפה רסוח תחנה

 תוצלאנ תוגלפמ תוריחבה תכרעמבש לככ תמייקתמ תילנויצרופורפה רסוח תחנה :תוילנויצרופורפ רסוח

 החנהל עגונב הנעטה .)תוריחב-םורט תייצילאוק ירק( םיילרוטקלא תונורתי לצנל ידכב תוריחבה םרט דכלתהל

 םיבצמ ,ירק ,תוגלפמ יוביר ונשי םהב םירקמב רקיעב תוצופנ תוריחב םורט תויצילאוק ,יוצמה בצמבש איה וז

 תויצילאוק ויהיש רשפא תוגלפמ תוחפ םע תונידמב םג 43.המצעב היצילאוק ביכרהל לכות אל הגלפמ ףא םהב

 תויצילאוק הארנ אלש ןבומכ דבלב תוגלפמ יתש םע תונידמב דועב ;תוחפ ץופנ בצמב רבודמ םלוא ,תוריחב םורט

 רחאל תינויצילאוקה תוכרעיהה רבדב תונווכ תרהצה ןיעמ תשמשמ תוריחבה םורט תייצילאוק .תוריחבה םרט

  44.תואצותה תלבק רחאל ותלשממו מ"הור לש "יטמוטוא יונימ" ךות ,תוריחבה

 
 12.12.2019  ,סבולג ,"םירקבל תושדח תולפונ תולשממה הלאה תונידמב םג ?ברעמב הביצי תוחפ יכה היטרקומדה" ,ינוא ףסא 42
 .)ינוא :ןלהל(

43LECTORAL E, electoral coalitions in comparative perspective: A test of existing hypotheses-PreSona N. Golder,  43 
STUDIES, 24, 643, 647, 200 

 .2016 ,תוינידמל תלהק םורופ ,"תויגוצייהו תולישמה קוזיח :לשממהו תוריחבה תטישב םינוקית" ,ןובנ לאונמעו ןיקסיד םהרבא 44
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 הלשממה תוהזל רשאב רתוי תיתועמשמ תואדוו-יאב םיאצמנ םירחובהש לככש הניה הרעשהה ,תינש :תותיאה

 תויצילאוקה לש ןתורצוויה ,השעמל .רתוי הצופנ היהת תוריחבה םרט תויצילאוק לש ןתורצוויה ךכ ,תידיתעה

 45.תוריחבה רחאל תיתלשממה היצילאוקה לש הריבסה התרוצ לע עיבצמה םיחרזאל 'תותיא' ןיעמ הווהמ

 תידיתע הלשממ תוהז לע תתואל ,הליעי היצילאוק םיקהל תולוכי תורבחה תוגלפמהש ךכל וניה תותיאה

 םירחובל קינעהל תויטילופ תוגלפמ לש ןנוצר לע םיחרזאל תתואל ןכו ,רשפאה לככ רורבו רהמ תילאיצנטופ

 תא ריבסהל ןתינ אלשכ רקיעב יטנוולר הז רבסה .םמיצעהל ךכבו תויצילאוקה תריחבב רתוי רישי דיקפת

-םורט תייצילאוקש לככש ,ןבומכ .תויתדימה רסוח ןועיט תרזעב תוריחבה םרט תויצילאוק לש ןתורצוויה

 46.תוריחבה רחאל ףוסבל רצוויתש וזל ההז תויהל הילע ,המצע היצילאוקה לע תותיאל יעצמא שמשת תוריחב

 תוביציל םורתת ,'תותיא'כ רוביצל תופוקשו תומכסומ תוריחב-םורט תויצילאוק תריציש קיסהל ןתינ ,ךכמ

 רתוי יתועמשמ דסומל תוריחב-םורט-תויצילאוקה דסומ תא ךופהל וניה עצומה ןורתפה ,םלוא .רוביצה ןומאלו

 .בייחמ אלו ילאיצנטופ יתגלפמ רדסהל קר אלו

 .םינוש םייטילופו םיינידמ םיאשונ לע מ"ומה להנתמ הב הביבסה תא תיתוהמ תונשמ תוריחב םורט תויצילאוק

 םיביריל וא םיפתושל סחיב ןהירבח לש חוקימה חוכ תלדגהל לאיצנטופ תוריחב םורט תייצילאוקל ,ללככ

 תיחפמ ןמויקש ןוויכמ ,תאז .ןמצע תויצילאוקה תא תוביכרמה תוגלפמה לש תועפשהה םוכסל רבעמ ,םיינוציח

 תוגלפמ לע לקמ ירק ,ןמצע תוגלפמה ןיב הקסעה תויולע תא ןהו )םידדומתמלו םירחובל( תואדווה-יא תא ןה

  .טושפו ריהמ ,ליעי יעצמאב וז םע וז רשקיהל

 ןה ,תוריחבה םרט היצילאוק תוביכרמ תוגלפמהשכ .)ליעל( תותיאה תחנה לשב תמצמטצמ תואדוה יא ,ךכיפל

 תא םיצעהל תושקבמו ,הליעי הלשממ םיקהל תולגוסמ ןהש תסנכה ירבח ראשלו םיעיבצמל תותתואמ

 שדחה טניבקל תקפסמ היצילאוקה ,ךכב .תילאיצנטופה תידיתעה הלשממה תוהז לע תתואל ןבומכו ,םירחובה

 47.רתוי קזח תוינידמ טדנמ ןהו רתוי ההובג היצמיטיגל ןה

 רתוי יתועמשמ ןפואב הלועפ תופתשמ ןתויהב ,רתוי בר ןמז דמעמ קיזחהל תויושע תוריחב םורט תויצילאוק

 תוגלפמה ןיב םינושה הקיקחה ידרשמב םידיקפתה תקולח הניה הלועפ ףותיש לש תחא הרוצ .הקיקחה תריזב

 ידכב היציזופואה תוגלפמל הקיקח ידרשמ תוקלחמש תולשממ ןנשי דועב .תוריחבה םרט היצילאוקב תורבחה

 תוזכרמ תוריחב םורט תייצילאוק תוססובמ תולשממש חכוה ,הערל לוצינ ליבגהלו חוקיפה תלוכי תא ריבגהל

 תוינידמ לע רתוי הבר הטילש וללה תולשממל ,ךכמ האצותכ 48.היצילאוקה ךותב םידיקפתה תקולח תא

 ךכל תעגונ תוינויצילאוק םורט תולשממ תודירשל תפסונ הביס .רתוי בר ןמז דורשל ןהל תרזועש ,הקיקחה

 ווהיש םיירקיעה תוינידמה ידממ לע דעומ דועבמ םימיכסמו ןתמו אשמ םילהנמ םיפתושה וללה םירקמה בורבש

 תונימא ,תיסחי םדקומ המייקתה תוגלפמה תובייחתהש הדבועה לשב .תינוטלשה תינכותה לש הרדשה דומע תא

 49.תולקב רתוי הברה ןורתפל תונתינ רתוי רחואמ ועיפויש תומכסה יא ,ךכמ האצותכו ,רתוי ההובג תובייחתהה

 
45LECTORAL E, electoral coalitions in comparative perspective: A test of existing hypotheses-PreSona N. Golder,  

STUDIES, 24, 643, 644-647, 2005. 
 .650 'מעב ,םש 46
  .646-645 'מעב ,םש 47
48DOCTORAL DISSERTATION SUBMITTED AT THE ’, The Electoral Origins of Governing CoalitionsR.,  Carroll 

UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SAN DIEGO, 15, 2007  )ןלהל: (Carroll. 
49 ,electoral Coalitions and Government Survival in Europe-Pre, Early Marriages Last Longer: Mihail Chiru 

GOVERNMENT AND OPPOSITION, Vol. 50, No. 2, pp. 165–188, 169, 2015 )ןלהל: Chiru(. 
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 רפסמב תוביציל עייסל היושע םיינויצילאוקה םימכסהל כ"ח תלבגהו תועיסה לוציפל תורשפא תלילש

 :םינבומ

 לע תופכל העיסה שאר תלוכי תעגפנ ,שארמ ונבנש תויצילאוק קרפל ןתינש לככ :תיתעיסה תודיכלה קוזיח .1

 50.תוארוהה תרפה לע םשינעהלו העיסה תוארוהל םאתהב לועפל כ"הח

 םייקתמש לככ( תעצבמה תושרהו תודעווה בכרהב יוניש תעינמ :הדוקפת תלוכיו תסנכה רוערע לש העינמ .2

 51.)ךפהלו היציזופואל היצילאוקמ רבעמ

 /השירפל הרומתב )ב"ויכו םיביצקת /חוכ תודמע( יטילופ מ"ומב כ"ח לש לבגומ חוקימ חוכ לע הרימש .3

 52.היצילאוקל תופרטצה

 האצותכ( םיכרעו היגולואידיא ירסח הררש יפדורכ םיאקיטילופבו תוגלפמב רוביצה ןומאב העיגפה לוכיס .4

  53.)'הקירע'מ

 54.תואדווהו תוביציה תא אוה םג קזחמ הלשממ שאר לש רשפאה לככ ריהמ יונימ .5

 תרשפאמו תואצותה לש יצראה-יסחיה יסיסבה בושיחה ןפוא תא הנשמ הנניא תוריחב םורטה תייצילאוק תטיש

  55.גוס לכמ המיסח זוחאב שומיש

 תוביציה תא תורמשמו תוקזחמ תוחטבה תרפה לש בצמ תעינמ ןהו ,תונטחס תעינמ ןהש ,ןייצל בושח דוע

 ןהיתודמע תא תונשל תוגלפמ לש ןתלוכי תא הליבגמ תוחטבה לע הרימשש ןוויכמ .תיטילופה הרפסב המצעשכל

 םיקית תקולחב קסועה הזכ אלו יתוהמ תויהל ינויצילאוקה מ״ומל תעייסמ ךכו יסחיה ןחוכ תא לצנל ליבשב

 קוזיחב עייסמ ךכו תיכרע הניחבמ תדכולמ היצילאוק תריציב עייסמ יתוהמ מ״ומ .אדירג תויונמדזה לוצינו

  .היצנדקה אולמ ךשמל ןוטלשב ראשיהל התלוכיו הלשממה

 :וזכש הקיטקרפל עגונב תוששח רפסמ םימייק ,ליעל ונמנש תונורתיה תורמל

 תא גיהנהל הלולע הגלפמה תגהנה ,ותעיסמ קורעל תורשפא ןיא כ"חלשכ :הגלפמה תגהנה לש רתי קוזיח .1

 לכוי הגלפמה רבחש ילבמ ,הגלפמה עצמלו היגולואידיאל דוגינב ףאו החור לע הלועה ךרד לכב העיסה

 56.תישממ השירפ וא השירפב םויא תועצמאב ךכל דגנתהל

 תודכולמ אל תועיס תבייחמ השעמל הכלה תועיס ןיב רבעמ תענומש הקיטקרפ :טנמלרפה דוקפתב העיגפ .2

 תדרפנ יתלב ףאו תשרדנ הלועפ הניה תועיס לוציפ םיתיעל ,ךכל םאתהב .דחי דובעלו ךישמהל תוכסכוסמו

 תכסכוסמ העיס לוציפ .העיסה ךותב םייתועמשמ תועד יקוליחמ האצותכ תמרגנ רשא ,תיטילופ תכרעממ

 57.וידחי דקפתלו לועפל ולכויש תודכולמ תועיס תריציב תיטילופה תוביציל עייסיש ףא לוכי

 
 .https://www.idi.org.il/articles/8034  ,2011 ,היטרקומדל ילארשיה ןוכמה ,הדובעה תעיס לוציפ ,אריפש ףסא 50
51EGAL LHE T, Crossing in National Parliaments-Laws against Party Switching, Defecting, or FloorJanda, Kenneth, 

REGULATION OF POLITICAL PARTIES, Working Paper 2. 2009. 
 .םש  52
 .48 ש"ה , lCarrol ליעל 53
 .11 'מעב ,42 ש"ה ,ינוא ליעל 54
 .םש 55
 435OLITICSPARTY PANDBOOK OF HN I ., Party LawMüller, Wolfgang C, and Sieberer Ulrich ,–,49 ש"ה ,Chiru ליעל 56

45. London: Sage Publications. 2006. 
 .םש 57
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 רבד ,ןהלש תיתגלפמה תולישמה תא תודבאמ תוגלפמה ,תנהכמה הלשממה תלפהל האיבמ הקירעשכ ,ןכ םא

 הרטמב הקיקחב ביגהל קקוחמהמ תופצל ןתינ ולא םירקמב ,ןכל .תיטרקומד לשממ תטיש לכב יזכרמו יחרכה

 הרתיו ,תוגלפמה לש תוימיטיגלב רוביצה ןומא תא רערעל היושעה העיגפמ תיטילופה תכרעמה ללכ לע ןגהל

 לש רבעמה שפוח לע הנגה רשפאי קקוחמהש חינהל ןתינ ןהב תוביסנ ןנשי 58.הלוכ תיטילופה תכרעמה לש ,ךכמ

 ןיפולחל וא הלשממה תנוהכ םויסב רבודמש לככ הנתשי הקירעה ריחמל קקוחמה תכרעה ,םלוא .טנמלרפה ירבח

 םויא תחת היובש התוא םיקיזחמ וא הלשממ םיליפמש םייטילופ םיקירע .יהשלכ הגלפמל תולוק דוביאב

  59.תיטילופ תוביצימ תעבונה יללכה תבוט תא םילכסמה םיטסיפמרטכ םילעופ ,התנוהכ םייסיש הקירעה

 :תונטחס

 םה םיצופנ ,תוגלפממ קורעלו לצפל רתומ וב ,תיטילופה הרפסב דימתמ תוביצי רסוחו תוריחב יוביר לש בצמב

 אלש ,טנמלרפב והשלכ כ"ח לש ותעפשה תדימ לש תילנויצרופורפ אל המצעהל םיאיבמה ,תונטחס לש םיבצמ

 תוגלפמ יוביר לשב ,רמולכ .היצילאוקב הגלפמה לש יסחיה החוכ וא הגלפמב יסחיה וחוכל םאתהב חרכהב

 בור לע הרימשב בר חוכ הגלפמב תסנכ רבח לכלו יסחיה הלדוג רשאמ בר חוכ הגלפמ לכל וב בצמ רצונ תונטק

 תונטחס רותב ידוהיה תיבל ךוניחה קית תרבעה תא הראית לאילמג הליג תסנכה תרבח ,לשמל ךכ .היצילאוקל

 והינתנ ןימינב הלשממה שארמ שקיב יערד הירא תסנכה רבח רשאכ איה ,ךכל תפסונ אמגוד 60.תונטק תוגלפמ לש

 םהב םירש יקית העברא לע רתוול ץלאי והינתנש תורשפאה עקר לע תאז ,ס"ש תגלפממ םירש ינש דוע תונמל

 ירבח לש תושירד תועמשנ ,ינויצילאוק םכסהב אלא ,תרחא הגלפמל הקירעב רבודמ אלשכ םג 61.קיזחמ אוה

 .םייתועמשמו םיבר םידרשמ /םידיקפת /חוכ תודמעל ,יתועמשמ אל ילרוטקלא חוכ ילעב תסנכ

 הרקמב םצעומ רשא( רתויב הלודגה תירבל ןורתיה הז ללכבו – הלשממה תבכרה ןפואל םיעגונה םירדסהה לכ

 םעמשמ  – הלודגה הגלפמלו תירבל םיסחייתמה םימסחהו )םיבשומ 61 תב טועימ תייצילאוק םסחב הדימע לש

 .השדחה הלשממב ןומא תעבצהב ךרוצה תא ענומה בצמ רצונ רשאכ רמוחו לק .תידיתעה היצילאוקל תובייחתה

 דמועה ןורקיעה תא תרמשמ )ךשמהב רבסוי( "אלמ יביטקורטסנוק ןומא-יא" לש תורשפאה תרתוה ,תאז םע

 62.הלשממ םיקהל תסנכה ירבח לש בורל רשפאמה ,ירטנמלרפה רטשמה לש וסיסבב

-סקא םיאנת ותעיבקב ;מ"ומב תוינויצילאוק תופתוש דצמ תונטחסל תורשפא םצמצל לולע םג רדסהה ,ךכב

 .ןמצע תוריחבה רחאל תונטחס עונמל שי כ"הח 'תליבכ'ב .םילגרומ ונאש יפכ טסופ-סקא אלו תוריחבל הטנא

-םדקה מ"ומב תונטחס וענמיי תועיס לוציפ לע רוסיאו םיינויצילאוק-םורט םימכסה םאה הניה הלועש הלאש

 ?ינויצילאוק

 

 

 
58EST W ,Defection Laws in Parliamentary Democracies-AntiGovernment Termination and Nikolenyi, Csaba,  

EUROPEAN POLITICS, 1–21, 2021. 
  .םש 59
   Ynet19.06.19 ״תונטק תוגלפמ לש תונטחס – ץרפל ךוניחה קית תרבעה :לאילמג" ןהכ וקוש רינו שקול הדנסכלא 60

5527765,00.html-https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L. 
 .25.11.2019) ,סבולג "ס"ש תגלפממ םיפסונ םירש ינש המ :והינתנמ שרוד יערד" ןקז ינד 61
 https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001308553. 

 .11 'מעב ,42 ש"ה ,Chiru ליעל 62
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 :תוחטבה תרפה

 ורחביי םא ולא תויובייחתה אלמלו תוריחב תוכרעמ ךלהמב תוינידמל בייחתהל תוכירצ תוגלפמ ויפל ןורקיעה

 איבת וזש איה תיסיסב אצומ תחנה ,רוביצל היתוחטבה תא הרפמ הגלפמשכ .תובוח גוציי לש ןויערב יזכרמ אוה

 ירחבנ תוחטבה םויק יא /םויק תודוא תירוביצ תרוקיב תמייקתמ ,ללככ .הגלפמ התואב רוביצה ןומאב הדיריל

 דוגינב לועפל םילולע טנמלרפל םידמעומ )ליעל( תונטחסה םע דחי ,ףסונב 63.תוריחבה רחאל רוביצה

 וא ,רוביצה ןומאב םוגפל ךכב םגו םיינויצילאוקה םימכסהה תרגסמב תוריחבה עסמב וגיצהש היגולואידיאל

 םויקב ,רומאכ ןכ םא .םהיתודמע תא תמאות הנניאש היגולואידיא תלעב הגלפמל קורעל ,רומאכ ןיפוליחל

 ירחבנ וליאו ,לוקשו עדומ ןפואב רחובו םיינויצילאוקה םימכסהל עדומ רחובה ,תוריחבה םרט םימכסהה

 .יטילופהו ירוביצה םדמעמבו ןיטינומב העיגפמ ששחה חוכמ םהיתויובייחתהל 'םילובכ' רוביצה

 תוירוזא תוריחבל רבעמ .3.2

 ןויערה ירוביצה חישל הלע ,תונורחאה היתונשב רקיעב לארשי תא תנייפאמה תיטילופה תוביציה רסוח תובקעב

 הלשממ לש הנוניכל איבי הזכש יונישש הפיאש ךותמ ,)םיפסונ תונורתפ ןיב( תובלושמ תוירוזא תוריחב לש

 .תובלושמ תוירוזא תוריחבל רבעמ אוה וב ולעוהש תונורתפה דחא .הביצי

 תויהל וכישמי רתיה וליאו ,דחא גיצנ רוזא לכלשכ תירוזאה הטישה יפל וקלוחי םיטדנמהמ קלח ?דבוע הז ךיא

 סחיב ,לארשי לש ןטקה הלדוג לשב  תקולחמב יונש ודוע הז ןורתפ .תיסחי תיצרא ללכה הטישה יפ לע םיקלוחמ

 תודעווה תונקסמ ךותמ עבונ ןורתפה .םירדסומ תוזוחמל הקולח /ילרדפ ןוטלש ונשי ןהב תורחא תונידמל

 הקולחב הנכס הנשי אדירג תירוזא הטישל רבעמבש החנה תדוקנמ אצוי אוהו ,םינשה ךשמב ומקוהש תונושה

 ברקב תויגוציי רסוחל 64,תוריחבה תואצותב םיתוויעל ליבוהל לולע רשא רבד ,הריחבה ירוזא לש הנוכנ אל

  .ןויוושב העיגפ ,ללככו ,תומיוסמ תויסולכוא

 ירבח 61 לש בור תגשהב הנתומה רבד ,תסנכה :דוסי-קוחל 4 ףיעס לש ויוניש תא ךירצמ תוריחבה תטישב יונישה

 ןכ לעו ,תוגלפמה לש ןהיתוששח רואל הזכש בור גישהל ןתינ אל ןיינעב תכשמתמה תוקולחמה לשב ,םויכ .תסנכ

 אוה תוריחבה תטישב יונישה תא בכעמה בושחו ףסונ טנמלא .הנכ לע תדמוע תיחכונה תוריחבה תטיש

 ןורקעב העיגפהמ רתוי לודג ששח םייק ךכשמו ,הנטק הנידמ לארשי :םירוזאל הקולחב הנומטה תויתייעבה

 65.הקולחה תוזוחמ רפסמ אשונב םיבר םינויד וכרענ ,ןכ לע .תויסחיה

 ?תוירוזא תוריחב ךירצ עודמ

 יטרקומד רטשמ תולעב תונידמה לכב טעמכ ,לארשימ הנושב .ירוזא גוציי לש ביכרמ ןיא ונלש תוריחבה תטישב

 המישר גיצהל םוקמב ,וז הטיש יפל .הריחב ירוזא רפסמל הקולח םג תמייק ,תיסחי תוריחב תטיש םע ירטנמלרפ

 ומכ ,ןטק תויהל לוכי הריחבה ירוזא רפסמ .רוזא לכל םיידועיי םידמעומ תוגיצמ תוגלפמה ,תחא תיצרא

 
63 by Governing Trust and Citizens’ Evaluations of Promise KeepingRobert Thomson and Heinz Brandenburg,  

Parties, POLITIAL STUDIES ASSOCIATION,Vol. 67(1), 249-266, 251, 2019. 
 ?םסרופ הפיא .)הלשממהו תוריחבה תטיש יוניש :ןלהל( )1991( הלשממהו תוריחבה תטיש יוניש לע תומישר הטכירב םהרבא 64
 .)תוירוזא תוריחב ,רומטא :ןלהל( 03.12.2008 היטרקומדל ילארשיה ןוכמה "דגנו דעב :תוירוזיא תוריחב" רומטא רינ 65
 https://www.idi.org.il/articles/7875 
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 םג .םירוזא םיינשו םישימחל תקלוחמה דרפסב ומכ ,רתוי לודג וא ,םירוזא העבראל תקלוחמה גרובמסקולב

  66.תונידמ ןיב הנתשמו ,ןווגמ אוה רוזא לכב םירחבנה םיגיצנה רפסמ

 לש תולישמה תלוכי קוזיח :םהיניבו ,תוינבור-תוירוזא תוריחב םינומטה םיבר תונורתי םילוע ,תאז רואל

 תבוטל תסנכה תויגוצייה תרבגה ;תסנכב בור גישהל תולודג תוגלפמ לש ןתלוכי רופיש תוכזב היצילאוקה

 תא ריבגמש םהלש הריחבה רוזא לש תוגיצנ ידי לע הירפירפכ םויכ םיגווסמה תומוקמב םייחה םיחרזאה

 לש תנגוה הקולח םודיקל ליבומ םג הז ןונגנמ .ורחבנ םמשבש לש םיירוזאה םיסרטניאל םיגיצנה לש תוביוחמה

 ייוכיס לש שארמ םוצמצ ידי-לע םיינוציק םימרוג לש םחוכ תנטקה ;הנידמה יבחרב תויונמדזהו םיבאשמ

 ןובשח-לע תיתלשממה תוביציה קוזיח 67;לארשי תנידמ לש המויק תא םיללושה םידמעומ לש תורחביהה

 תא קזחל ידכ תוריחבל ירוזא ביכרמ תפסוה ןכו 68;םירחבנה תיבב טועימ תודמעו טועימ תוצובק לש תויגוצייה

 .וירחוב ןיבו רחבנה גיצנה ןיב הקיזהו רשקה

 תויסולכואב תילאיצנטופה העיגפה תא רותפל ידכבש ןכתיש אוה תוירוזאה תוריחבה ןורתפל  סחיב בושח שגד

 םג שי ךכב .כ"ח רתוי רחבי רוזא לכש ךכ תסנכה תא לידגהל שי 69,תויגוצייה תא קזחלו םיטועימבו תושלחומ

 תולישמשו ןטקת הלשממהש הרבסה הלדג ךכ רתוי לודג טנמלרפהש לככ ןכש ;תוקירעו תיטילופ תונטחס עונמל

 70.המאתהב איה םג ןטקת הלשממה

 :תוירוזא תוריחב תטיש תשחמהל המגודכ הינמרג

 הנידמ לכלו תוימוקמ הקיקח תויוכמס שי תונידמל ךא ,םימוחתה תיברמב הנוילע תוכמס תילרדפה תכרעמל

 ךא ירוזא ןונכתו קוח תפיכא ,תוברת ,ךוניחה םוחתב תויוכמס תונידמל .הלשמ הלשממ שאר םע הלשמ הלשממ

  .תופידע לעב ילרדפה קוחה

 :)ןוילע תיב( טארטסנובהו )ןותחת תיב( גאטסדנובה יתיב וד טנמלרפ

 16-ל העפשה קינעהל תנמ לע דסונ אוה ,הקיקחה ןכות לע עיפשהל תלוכי טארסדנובל: )םירבח 69( טארסדנוב

 לוכי אוהו הנידמ לכ ידיב חוכ לש תויזוכיר עונמל ידכבו רישי ןפואב ןהילע ועיפשיש םיקוח תרבעהב תונידמה

 רשאל וילע ,תאז םע .)טרפב םייתקוח םייונישו( תונידמה לע הרישי העפשה םהל ןיאש םיקוח תקיקח קר בכעל

 חקול טארסדנובה .הקיקחה ללכמ יצחמ רתוי תווהמה ,תונידמה לע תועיפשמש "סוזנצנוקה" תועצה לכ תא

 וא ,תויללכ תוריחבב רוביצה ידי לע םירחבנ םניא טארסדנובה ירבח .גאטסדנובה דצל הקיקחה ךילהתב קלח

 םג םה ללכ ךרדבש ,םהלש הנידמה לש הלשממה ידי לע םינוממ םה אלא ,תונידמה לש םיטנמלרפה ידי לע

 ססובמ ,הנידמ לכ לש םיגיצנה רפסמ .תינמרגה הקוחה לע תססובמ תונידמה ןיב םיגיצנה תקולח .הב םירבח

 הממ רתוי לודג גוציי היהי תונטקה תונידמלש ,תאזכ הרוצב ןקותמ אוה םלוא ,הנידמב הייסולכואה רועיש לע

 
  ,273 ,247,םינויע "2019-1977 תויגוציי ירעפב תורומת ?תילארשיה הרבחה תא תפקשמ תסנכה םאה" גרבדירפ ןחו גינק רפוע 66

(2020. 
 :ןלהל( )2012( 497 , 493 די םיקסעו טפשמ "?תוריחבה תטיש המשא לכב םאה :לארשיב תילשממ תוביצי יא" זרא-קרב הנפד 67
 .)זרא-קרב
 .(2016) 516 םיקסעו טפשמ-םדאו טפשמ "המרופרל תוצלמהו תופולח חותינ :הריחב תוטיש" ,דוד ישו סאימחנ דוד 68
 תסנכהש הרק ךיא" ,ןוסניול ןורש ;19.06.2017 בירעמ ,"לארשיב תסנכה ירבח רפסמ תא לידגהל שי :גציימ אל הז" ,ןרימע לטיור 69
  .27.12.2020 ףוקש ,"?ותוא ריזחהל ידכ תושעל רשפא המו החוכ תא הדביא
 לע תסנכה חוקיפב ישוקו ,תולודג תולשממ תמקהל רורב ץירמת ונשי ,תסנכה תמגודכ םינטק םיטנמלרפבש הלוע ,יתאוושה טבממ 70
 ,"תסנכה תא לידגהלו הלשממה ןיטקהל" ,טהר ןועדגו רומ ינש :הז ןיינעב ואר .םילודג םיטנמלרפל דוגינב ,תאז .הלשממה תדובע
 .24.05.2020 היטרקומדל ילארשיה ןוכמה
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 הגוציי ,ךכל רבעמ ,םיגיצנ השולש תוחפה לכל שי הנידמ לכל .ןהל קינעהל היה לוכי דבלב הייסולכואה רועישש

 .השיש לע הלוע אל הנידמל םיגיצנה רפסמ םלוא ,רתוי הלודג התייסולכואש לככ לדג

 תוכמס הנותנ וידיבו תויממע תוריחבב םינש עברא לכ רחבנ גאטסדנובה :)םירבח 736 -תעכ( גאטסנדנוב

 תוכרעמב םירחא םיכומנ םיתבל המודב ילרדפה רלצנאקה תא רחוב גאטסדנובה .הנוילעה הקיקחה

  ,ןכ ומכ .תקקוחמה תושרה הווהמ השעמלו ,גאטסדנובה תוירחא תחת וניה הקיקחה ךילהת לכ ,תוירטנמלרפ

 םיתבה רשאמ יתמצוע רתוי טעמ גאטסדנובה .הלשממה שאר תא רקבל תידעלבה תוירחאה גאטסדנובל

 תוקיפמ אל תוריחבה רשאכ רלצנקה לש ותוהז תעיבקב יתועמשמ דיקפת ול שי ;תפרצב וא הינטירבב םיכומנה

 םינש 4 לכ תומייקתמ תוריחבה .קוח תועצה לש הפי רפסמ תוריבעמ גאטסנדנובה תודעוו ,ןכו הרורב הריחב

 .5% אוה המיסחה זוחאו

 תוריחבב םירחבנ היינשה םתיצחמו הריחב תוזוחמ 299-ב תוישיא תוריחבב םירחבנ תיבה ירבחמ תיצחמכ

 .תויצראה תומישרה ברקמ תוילנויצרופורפו תורישי תויללכ

 :םיקתפ ינשב העבצה לע תססובמה ,)הצפמה תברועמה הטישה( תיבורהו תיסחיה הטישה תלעופ הינמרגב

 .םיעיבצמה לש הריחבה רוזאב םיוסמ דמעומל העבצה :יבור ביכר 1

  .הנידמב הריחב זוחמ לכב גיצנ שי הגלפמ לכל אל ;תיצראה המרב )תומישר( תוגלפמל העבצה :יצרא ביכר 2

 – תוזוחמה 299 ךותמ םיבשומ 3-ל תוחפל תוכוז וא ,תיצראה המרב המיסחה זוחא תא תורבוע אלש תוגלפמ

 .הקולחהמ וקחמי

 יוציפ ןונגנמ וב שי יכ ,תוריחבל תוריחבמ הנתשמ טנמלרפב םיבשומה רפסמ .יוציפ ןונגנמ םג םייק הינמרגב

 .)םירבח 800-ל עיגהל לוכי םיבשומה רפסמ( יבורה ביכרמל יסחיה ביכרמה ןיב םיאתמש

 רפסמש ךכ תיצראה המישרל םירחבנ םיפסונ ךכ רחא .תישיא ורחבנש םירחבנה טנמלרפל םיסנכנ תישאר

 הרקמב .)דחי תויצראהו תוירוזאה תומישרב( הב ורחבש םירחובה זוחאל םיאתי הגלפמל ללוכה םירחבנה

 םיראשנ םהו תישיאה םתריחב תלטבתמ אל – םיישיאה םירחבנה רפסממ ךומנ הגלפמ הלבקש ללוכה זוחאהש

 רפסמ ,ךכל ףסונב .598-ל רבעמ לדג טנמלרפב םירחבנה רפסמ ךכ לשבו .)רחובה ןוצרל םאתהב( טנמלרפב

 ןזאל הרטמב תורחאה תוגלפמה לש תויצראה תומישרל םירחבנ תפסוה ידי לע ,רתוי דוע לדג טנמלרפב םירבחה

 הטישה .)רחובה ןוצר תא שממל ידכ בוש( הב רחבש םירחובה זוחאל הגלפמ לכ לש יסחיה גוצייה תא ריזחהלו

  .תוריחב תכרעמ לכב םהיתועבצהב םייבקע םינמרגה םיעיבצמה בורש ןוויכ תודבוע וזה

 הבוח העבצהב תואורש ,הילטיא ומכ ,תונידמ ןנשי םלוא .חרזא לכל תינקומה תוכז איה תוריחבב עיבצהל תוכזה

 תא לידגמ העבצהה תבוחלש ןוגיע יכ ועבק םירקוח .תוריחבב ףתתשהל םיחרזאה תא תובייחמ ןכ לעו ,תיקוח

 ,תאז םע .תיטילופה הפמב םישוגה לע עיפשהל לוכי רישי ןפואבש המ 105 ,16% -ל 7% ןיב העבצהה ירועיש

 ונניאש ימ לע תוסנק וא תויצקנס תישהל ןתינ אל ,הילטיאב תוריחבב עיבצהל תיקוח הבוח לש המויק תורמל

 לולעה רבד ,םינש 5 -כ ךשמל ולש תוהזה תדועתב םשרית תורדעיהה העבצההמ רדענ חרזא םא ךא ,עיבצמ

 .הדובעל ולש הלבקה ייוכיס לע עיפשהל
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 יביטקורטסנוק ןומא-יא .3.3

 יללכ

 טנמלרפה לש ונוצר תועיבש רסוח תעבהל תירטנמלרפה היטרקומדב יזכרמה ילכה הניה ןומא-יא תעבצה

 תנהכמ תעצבמה תושרה וז תירטשמ הטישב ןכש ,תיביטמרונה המרב ןהו תישעמה המרב ןה ,הלשממה דוקפתמ

 ,השארב דמועה דגנכ וא התוללכב הלשממה דגנכ תשגומ ןומאה-יא תעצה  71.ונומאב היולתו טנמלרפה לש וחוכמ

 72.תוריחבל הכילה םע בולישב הלשממה לש החדה תררוג ןומא-יא תעבצה לש התחלצה םירקמה תיברמבו

 ןיב הנתשמ ךכל שרדנה בורה רשאכ ,דבלב הלשממה תלפה דעב עיבצמ טנמלרפה הליגר ןומא-יא תעבצהב

 תיביטקורטסנוק ןומא-יא תעבצהב ,תאז תמועל .)טלחומ בור ןקלחבו ליגר בור שרדנ ןקלחב( תונושה תונידמה

 לע םיכסהל השירדה םע דחי ,הלשממה תלפהב ךמותה טלחומ בורל השירדה :תובלושמ תושירד יתש ןנשי

 הלשממהמ ונומא תא ריסהל ןכומ רשא בור סויגב יד ןיא ,טנמלרפב תוגלפמ רובע ,רמולכ 73.תיפולח הלשממ

 יבויח בור רמולכ ,תנהכמה וזל תיפולח הלשממ ןיינעב םיכסהל ןהילע אלא ,)ילילש בור הנוכמ הז( תנהכמה

  74.)סרוה אל ,הנוב רשא בור — 'יביטקורטסנוק' הלימב שומישה ןאכמ(

 הניה ל"נה ןונגנמה תא ץמאל הנושארה רשאכ ,תוירטנמלרפ תונידמ עבשב קר םייק יביטקורטסנוק ןומא-יא

 רטשמ תטישל ורבע תופסונ תונידמב ןכמ רחאל עיפוה ןונגנמה .היינשה םלועה תמחלמ רחאל ,תיברעמה הינמרג

 75.לארשיו היגלב – תודקפתמ תויטרקומד ןדועב ןונגנמה תא וצמיא תונידמ יתש קר רשאכ ,תיטרקומד

  לארשיב יביטקורטסנוק ןומא-יא

 :דוסי-קוחל 28 ףיעס יפל .יביטקורטסנוק ןומא-יאל הנתשה לארשיב ןומאה-יא ןונגנמ 2014 תנשמ לחה

 תיפולחה הלשממה לע .הלש העבשהלו תיפולח הלשממ תגצהל ליבקמב עצבתת ןומא-יא תעבצה ,הלשממה

  .םירבח 61 לש בורב השעית העצהה תשגה ,ןכ ומכ .הבכרה לע עידוהלו הלש תוינידמה יווק לע ריהצהל

 יביטקורטסנוקה ןומא-יא תונורתי

 ןומא-יא לש הקיטקרפה ירוחאמ תדמועש תיזכרמה הרטמה :תעצבמה תושרה לש תוביציה תרבגה ●

 תיפולח הלשממ תגצהל השירדה 76.התלפהל ןוכיסה םוצמצו תעצבמה תושרה בוציי הניה יביטקורטסנוק

 לוכי יעגר בור וב 'ליגר' ןומא-יאל דוגינב ,הלשממ ליפהל תורשפאה לע השקמ ,טנמלרפב טלחומ בורתלעב

 רמשל תרשפאמ וז 'הכושמ' 77.תוריחבלו רבעמ תפוקתל תיטילופה תכרעמה תא ליבוהלו וז העצה ריבעהל

 ,תובר תונידמ האיבהש איה וז תוביצי .הלוכ תיטילופה תכרעמה לש תוביציה תא ףאו תינוטלש תוביציה תא

 עיבצמה םלועב ףיקמ רקחמ ןיא ,תאז םע  78.ןהלש תירטשמה הקיטקרפב הז ןונגנמ תא בלשל ,לארשי ללוכ

 
 .2020 ,282 ,310-280 ,33 ךרכ ,םינויע ,"לארשיב יביטקורטסנוק ןומא יא :ם"כמל תחתמ" ,וטנל לט 71
 .2010 ,היטרקומדל ילארשיה ןוכמה ,לארשיב ןומא-יאה ןונגנמ לע :הלשממב ןומא-יא ,ץיפשיירד קירוש 72
73Election of the Prime Minister, Israel’s New Presidential Parliamentarism: Direct Popular Hazan, Reuven Y,  

Electoral and Political System, ELECTORAL STUDIES, 15 (1), pp. 21-37, 2014. 
 .17 ש"ה ליעל ,וטנל 74
 .37 ש"ה ליעל ,Hazan ;םש 75
76NIVERSITY UXFORD O, BargainingCabinets and Coalition  in Western Europe Cabinet Termination, Erik Damgaard 

PRESs , pp 301-326, 320, 2010. 
77Hazan , 37 ש"ה ליעל. 
 .17 ש"ה ליעל ,וטנל 78
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 הנעטה ,תאז לכב .הלשממה תוביצי לע טרפבו ,םיקקוחמ יתב לע הקיטקרפה לש תיריפמאה התעפשה לע

 79.תוביצי איבמ יביטקורטסנוק ןומא-יאש איה עגרכ תורפסב תיזכרמה

 םשלש ךכב ןומט יביטקורטסנוק ןומא-יא לש הקיטקרפל ףסונ ןורתי :תולישמהו ינוטלשה ףצרה רומיש ●

 היצילאוקמ רתוי שרדנ ,ךכ .האלמ תיפולח הלשממ ביבס דגאתהל םידגנתמה םיביוחמ ,הלשממ תלפה

 רשפאמה הנוב בורל תיביטיזופ השירד תמייקתמו ,תנהכמה הלשממה תלפהב הצורה תיתדוקנו תיעגר

 תיב לש היצמיטיגלמ תינהנה תיפולח הלשממ תמקה תועצמאב ,תינוטלשה תוביציה לש תויכשמה

 יעבט ןפואב רשא רבעמ תלשממ תנהכמ הב ,רבעמ תפוקתל תררגנ אל הנידמה ,אצוי לעופכ .םיקקוחמה

  .היצמיטיגלב רסוחל ףסונב ,חווט תוכורא תוינכות םדקל )ןוצר וא( תלוכי רסוחמ תלבוס

 תנהכמה היצילאוקה תלפה תא רתוי ףא השקמ יביטקורטסנוקה ןומאה יא ןונגנמ :תיטילופ תונטחס תעינמ ●

 ךכב .'םישרופ' םיכ"ח / תונטק תוגלפמ לש תונטחסה תא ךכבו חוקימה חוכ תא ןיטקמש המ ,ןומא יאב

 בורה תא הדביאש הלשממל ןורמת בחרמ רשפאמ םג רבדה .הלוכ הלשממ ליפהל םידדוב לש םחוכ םצמצמ

 .תוריחבל הכילה םרט תויורשפאה תא תוצמלו יחכונה טנמלרפב הכימת גישהל טנמלרפב

 תועמשמה תא םיצעהל לוכי יביטקורטסנוק לדומל רבעמ :ןומאה-יא תעבצה לש חוכה רומישו הרבגה ●

 ןיינעכ העבצהל ולעוה ולא תועצה ,לארשיב ןומאה-יא ןונגנמ יוניש ינפל .ןומא-יא תעצהל שיש תילובמיסה

 שיש הקזחה תועמשמה תא רמשל עייסל לוכי רבדה 80.ןריבעהל ישממ יוכיס היה אל רשאכ םג ,הרגשבש

 תירוביצ הדוהת תריצי םשל ,טנמלרפה ידיב שיש ינויחו ינוציק ילככ ורומישו ,ןומא-יא תעצה תשגהב

 81.תעצבמה תושרה לש התוירחא רומישלו

 יביטקורטסנוקה ןומא-יא :תונורסח

 :הלשממל תסנכה ןיב 'המיא ןזאמ' רומישלו חוקיפל ,תרוקיבל ילככ ןומא-יא תעבצהב שומישה םוצמצ ●

 לש תלוכיב עוגפל לולע ןומא-יא לש הז ןונגנמש ךכב תעגונ יביטקורטסנוקה ןונגנמה דגנכ תעמשנש תרוקיב

 ידיב שיש םייתועמשמה םילכהמ דחאב שומישה תא םצמצמה ,הלשממה לע חקפל תקקוחמה תושרה

 יפלכ תעצבמה תושרה לש התוירחא תחטבהלו חוקיפל יעצמאכ תושמשמ ןומא-יא תועבצה .טנמלרפה

 תמצמצמ ,תיפולח הלשממ תגצה ירק ,הז ילכב שומישה םשל הובגה ףסה תשירדו ,טנמלרפה יפלכו היחרזא

 לש םוצמצ וא הלבגה ,השעמל .העבצהב הז ןומא יא עיבהלו ןומאה-יא תקיטקרפב שמתשהל תורשפאה תא

 ,טנמלרפה לש ונומאל הכוז הלשממהש אוהו ,תירטנמלרפה היטרקומדה לש ירטנמלא ןורקיעב עגופ הז ילכ

 82.ונממ עבונ החוכו

 ישוקה אצוי לעופכו ,ןומא-יא תעבצה תולעהל ישוקהמ ררועתמה ףסונ ששח :הלשממה לש החוכ קוזיח •

 .הליפנמ שושחת אל הלשממהשו עגפי הלשממל תסנכה ןיב 'המיאה ןזאמ'ש אוה ,הלשממ תחדהל איבהל

 אלש וזכ ,'תנסורמ' תוחפ תעצבמ תושרל ליבוהל לולע ,הלשממה תנוהכ לש המויסל איבהל םויאה תקיחש

 
 .293 'מעב ,םש79
   .27 ש״ה ליעל ,ץיפשיירד קירוש80
 .294 'מעב ,17 ש"ה ליעל ,וטנל 81
 .281-280 'מעב ,17 ש"ה ליעל ,וטנל 82
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 ,הרתי בל תמושתל יואר הז ששח 83.הליפהל ישוקה חכונ ,תקקוחמה תושרה יפלכ תוירחא תשוחת השיגרמ

 ןונגנמהש ןכתיו ,תסנכב השענה לע תטלוש תעצבמה תושרה ,לארשיב םויכ םייקה בצמבש הדבועה רואל

 84.תויושרה יתש ןיב ןויוושה רסוח תא ריבגי קר עצומה

 ההובגה הכושמהמ עובנל הלולעש תירשפא היצאוטיס :טנמלרפה ןומאמ תונהנ אלש טועימ תולשמממ ששח ●

 ןהכל ףיסות ,טנמלרפה ירבח בור ןומא תא הדביא רשא הלשממש ךכל ליבות הלשממ תלפה םשל תשרדנה

 םיקוח ריבעהל השקתתש 'קותיש תלשממ' היהת וזכ הלשממ  85.תיפולח הלשממ לע המכסה רדעיה בקע

 היציזופואה םע ידימת מ"ומב היולת היהת 86;יוארכ דקפתל לכות אלו תוינידמ םדקל השקתת ,תומרופרו

 ריבעהל תלוכיה רסוח .תירשפא יתלב דע השקל טנמלרפה י"ע הקיקח תרבעה תכאלמ תא ךופהת השעמלו

 ןה תיטרקומד תויתייעבב הקולה הקיטקרפ ,הנשמ תקיקח לע תונעשיהל הלשממה תא ליבוהל לולע םיקוח

 הניא וז הקיקחש הדבועל רשאב ןהו ,וב תופתתשההו ךילהה לע חוקיפה תלוכיו ךילהה תופיקשל רשאב

 87.םיקקוחמה תיבב הבורב תרבוע

 יובמ" רוציל לולע הז לדומב ןומא-יא תועצה ריבעהל ישוקה  :יטילופ 'קותיש'מ תאצל תלוכיה תלבגה ●

 םדקומ רוזיפ םירשפאמה םינונגנמ .התפלחהל בור ןיא דגנמ ךא ,טועימ תלשממ תמייק וב ,יטילופ "םותס

 בצממ תאצלו תיטילופה תכרעמה לש תא תונשל תושימג תסנכל םינקמ ,ןומא-יא תעבצה טרפבו ,תסנכה לש

 שי דבלב יביטקורטסנוק ןומא-יא ןונגנמ ,ךכל יא  88.הקולחו תוריחבל האיצי תועצמאב ינוטלש ןואפיק לש

 .וז תלוכי עונמל ידכ וב

 תסנכה רוזיפל םינונגנמה לומל יביטקורטסנוק ןומא-יא

 עברא תומייק לארשיב ,)יביטקורטסנוק ןומא-יא הווהמ רוכזכש( לארשיב ןומאה-יא ןונגנמ דצל יכ ןייצל בושח

   89:תסנכה לש םדקומ רוזיפל תונוש םיכרד

  :תסנכה רוזיפל קוח תרבעה תועצמאב רוזיפ .1

 ךכבו ,תירוקמה התנוהכ תפוקת רמג ינפל התורזפתה לע טילחהל תסנכל רשפאמ תסנכה :דוסי- קוחל 34 ףיעס

 90.האבה תסנכל תוריחבה תא םידקהל

 
  .27 ש"ה ליעל ,ץיפשיירד 83
 ילארשיה ןוכמה "ןוטלשה תויושרמ טלחומ חוכ תעינמ לע - תויושר תדרפה אלו תויוכמס רוזיב" רצינמרק יכדרמ ,סקופ רימע 84
 האישנה לש ןידה קספ ,תסנכה שאר בשוי 'נ לארשיב ןוטלשה תוכיא ןעמל העונתה 2144/20 ץ"גב ;)2019( 79-75 , 133 היטרקומדל
 .)2020( תויח
 .17 ש"ה ליעל ,וטנל 85
 .291 'מעב ,17 ש"ה ליעל ,וטנל 86
 .2018 ,ירוביצה טפשמב הכפהמ :השדח היצלוגר ןידי ןורש 87
 .27 ש"ה ליעל ,ץיפשיירד 88
  30.07.2020היטרקומדל ילארשיה ןוכמה "תסנכה רוזיפל ביצקתה תרבעה ןיב דירפהל ןמזה עיגה" אריפש ףסא  89

bit.ly/3F1z501/https:/ )םירהוד" גינק רפוע 'פורפ ;)"תסנכה רוזיפל ביצקתה תרבעה ןיב דירפהל ןמזה עיגה" אריפש :ןלהל 
 )גנינק :ןלהל( 09.08.2020 היטרקומדל ילארשיה ןוכמה "תוריחב תמדקהל תמרוג ביצקת תרבעה יא לארשיב קר ?תוריחבל
. https://bit.ly/3F2sDWm  
 .תסנכה :דוסי-קוחל 34 'ס 90
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 תמכסהב ,תסנכה תא רזפל מ"הור לוכי ,הלשממה דוסי-קוחל 29 ףיעס יפל :הלשממה שאר י"ע רוזיפ .2

 אישנהמ םיכ"ח 61 לש השקב י"ע רבגתהל ןתינ וצה לע 91.םוי 21 ךות ףקותל סנכנש וצ תועצמאב ,אישנה

  .הלשממה תבכרה דיקפת תא כ"ח לע ליטהל םישקבמה

  :םיבצמ ינשב שחרתמה ,הלשממ תמקה-יא בקע רוזיפ .3

 הז דיקפת לביקש כ"ח י"ע ןהו אישנהמ טדנמה תא לביקש כ"ח י"ע ןה ,הלשממ ביכרהל תלוכי-יא .1

  .)הלשממה :דוסי-קוחל 7-11 םיפיעס יפל( תסנכה ירבח לש בור תשקב יפל

 ףיעס יפל .)יביטקורטסנוק ןומא-יאמ קלחכ הגצהב םג( ןומאל הכוז אל תסנכל תגצומה הלשממה .2

 .תויטמוטוא תסנכה רזופת הז בצמב ,הלשממה :דוסי-קוחל )ב(11

  :ביצקת תרבעה יאמ עבונה רוזיפ .4

 ינפל תסנכה תורזפתהל איבמ ןמזב תסנכה ידי לע ביצקתה קוח תלבק יא יכ עבוק תסנכה :דוסי קוחל א36 ףיעס

 אוה תוריחבה ומדקויש ילבמ תסנכב הנידמה ביצקת תרבעהל ןורחאה דעומה 92.תירוקמה התנוהכ תפוקת םות

 ובש הרקמ לכב .האבה תסנכל תוריחבה ומדקוי הז דעומ דע ביצקתה קוח רבע אל םאו ,הנש לכב ץרמב 31-ה

 עבקנ ויפלש עבוקה םויכ קוחה תקיקחל ןורחאה דעומה רחאלש םויב םיאור ,ביצקתה קוח ודעומב רבוע אל

  .תחוור התייה וז רוזיפ תטיש לארשיב תונורחאה םינשב ,ליעל רומאכ .האבה תסנכל תוריחבה דעומ

 רוזיפ ,ךשוממ ןמז קרפל דקפתתש היצילאוק תמקהל 'הנוב' בור שרדנ וב ,יביטקורטסנוק ןומא-יאל האוושהב

 תרבעה ךרד ,הל םידגנתמה םירבח 61 לש יעגר בור ידי לע רזפתהל הלוכי תסנכה :ריהמו טושפ ךילה אוה תסנכה

 בצמ ,ןוכנל ךכב הארי םא )אישנה תמכסהב( תסנכה תא רזפל לוכי הלשממה שאר ;תסנכה רוזיפל קוחה

  .השדח הלשממ תבכרהל בור םייק םאה ןוחבל דבלב םוי 21 תסנכל ריאשמה

 שרופ כ״ח 3.4

 רחבנ תסנכ רבח יכ וניה לנויצרה .ותעיסמ שרופה כ"ח לע תולטומה תויצקנס רפסמ תומייק ,קוחה תרגסמב

 אלו העיסב ורחבש םירחובה ןומאב הליעמ תווהל הלולע ותעיסמ השירפ ןכלו ,תמיוסמ העיסל ותוכייתשה לשב

 לע העפשה ןיא םירחובלו ,זירמיירפ תמייקמ אל רשא הגלפמל סחיב תאש רתיב יטנוולר רבדה .יפיצפס כ"חב

 םחליהל" הניהו ,שינייב תירוד ,רבעשל ןוילעה ש"מהיב תאישנ הנייצ קוחה תוילכת תא .תסנכל המישרה בכרה

 רהוט תא חיטביש ןפואב תסנכה לש ןיקתה הדוקפת לע הרימש"ו "תסנכ ירבח לש 'היינק'ה תעפותב

 םידדוב תסנכ ירבחו ,הרחבנ המשבו החיטבה התוא ךרדהמ הטסת העיסש ששחה םייק ,דגנמ 93."תוריחבה

 לע תושק תויצקנס תלטה ןיב ןוזיא ונשי קוחב ,ךכיפל .םירחובל וחיטבה התוא ךרדל םינמאנ ויהי העיסה ךותמ

 94.תויצקנס אלל לצפתהל העיס שילשל רשפאל תורשפאה ןיבל ,ידיחי שרופ כ"ח

 

 
 .קוחל 29 'ס ,םש 91
 .קוחל א36 'ס  ,םש 92
 .)21.2.2006 ובנ( סרפ ןועמש 'נ תילארשיה הדובעה תגלפמל תוריתע רוריבל דסומה 1/17 מ"פ 93
  .תסנכה קוחל )1(59 'ס 94
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 ליגרתה" תובקעב 1991 תנשב קקחנ ףיעסה 95.תסנכה דוסי קוחל א6 ףיעסב היוצמ שרופ כ"חלש הרדגהה

 יהמ רידגמ ףיעסה .ותשירפל ליבותו תסנכ רבחל חטבותש תיטילופ הרומת עונמל ידכ היה ורקיעו 96"חירסמה

 וא הלשממל ןומא תעבה ןיינעב העיסה תדמעל םאתהב אלש תסנכה תאילמב העבצה תוברל" – העיסמ השירפ

 ."ותעבצה דעב הרומת לכ לביק אל תסנכה רבח םא השירפכ בשחית אל רומאכ העבצה םלואו ;הב ןומא־יא

 קר הרואכל ."דיתעל תובייחתהב וא החטבהב ,ןיפיקעב וא ןירשימב" תנתינה הרומתכ קוחב תרדגומ הרומת

 ,"תוברל" םושר קוחבש בל םישל שי ,םלוא .שרופכ תסנכה רבח בשחנ ,העבצהה דעב "הרומת"ל החטבה הנשיש

 .שרופכ כ"ח תרדגהל יחרכה יאנתכ תרדגומ אל הרומת ונייהד

 ועריאש םינוש םירקמ םיאור ונא 97.שרופל כ"ח בשחנ יתמ תשרופמ הרדגה היוצמ אל הקיספבו הקיקחב

 רבעשל תסנכה ש"מעוי ירבדכ .שרופכ רדגוה תסנכה רבח תרהצומ הרומת הנתינ אלש ףא לע םהב ,הנורחאל

 וב בצמל קרו ךא השירפה תליע תא דחיי אל קקוחמה" :תשרופכ יול ילרוא תסנכה תרבח תזרכה יבגל ןוידב

 דעונ קוחה ותואש םיבצמה דחא תא קר ךכב האר אלא ,ויתועבצהל הרומתב החטבה תסנכה רבחל תנתינ

 99,"שרופכ כ"ח לע הזרכה ךרוצל םישרדנה םייתוכיאהו םייתומכה םינחבמ"ב דומעל שי ,תאז םע 98."עונמל

 .יבמופ יוטיב ךות ,ןמז ךרואל ותגלפמ תדמע דגנ כ"ח השעש תויתועמשמ תויוליעפ לש הרוש חיכוהל שי ונייהד

 ןהיניב ,תויצקנס רפסמ וילע תולטומ ,רטפתהל אל טילחמ הזש לככו שרופכ כ"ח תרשאמ תסנכה תדעווש עגרב

 ,תרחא העיס לכב תסנכ התואב כ"ח תויהל רוסיא ,תיאמצע העיס רותב קר אלא האבה תסנכב כ"חכ ןהכל רוסיא

 לכב קלח תחקלו תסנכב ןהכל לוכי שרופ כ"ח ,תאז םע .דועו ,תסנכה לש התנוהכ תפוקתב רשל תונמתהל רוסיא

 ןומא-יא תשגה טעמל תאז ,הדעוו שאר בשויכ ףאו תודעווב רבחב הנוהכ םהיניב ,םירטנמלרפה םידיקפתה

  .תסנכב

 ףרטצהל םילוכי םה ,םיגלפתמכ םירדגומ םה םילצפתמ העיסה ירבחמ שילש רשאכ ,שרופ כ"ח לש בצמה תמועל

 תוגלפתהה םא טעמל ,תויצקנס תולטומ אל םיגלפתמ לע .תסנכב תדרפנ העיסכ םייקתהל וא תמייק הגלפמל

 ךותמ עבונ רדסהה .ףטוש תוגלפמ ןומימל םיאכז םניא םה זאו תסנכה תנוהכל תונושארה םייתנשב תשחרתמ

 'א תטפושה ירבדכ .רצ יטילופ סרטניאב אלו תיגולואידיא תקולחמב רבודמ תשרופ העיס שילש רשאכש החנה

 ,ןוטלשה יכלהמב תשחרתמה תימיטיגל העפותכ ,םימיוסמ םיאנתב ,תספתנ העיס תוגלפתה" :הי'צקורפ

 הלוכי הניאש הצובקל םיפתושמה ,םייתוהמ םייגולואידיא םילוקיש ללכ ךרדב םידמוע העקרבש איה החנההשכ

 100."םאה-תעיסב ליבומה וקב בלתשהל דוע

 הוושמ טפשמ  .4

 ,ודוה ,ןילופ ,הידווש ,הילטיא :תונידמב הוושמ הריקס הכרענ המזויב תועצומה תוטישה תוליעי תניחב תבוטל

 רחא רותל ונשקבתנש ,תונטחסהו תיטילופה תוביציה רסוח תויעב םע ןכ םג ודדומתה רשא דרפסו דנליז וינ

 תומייק רבכש תוטיש לש תשדוחמ הניחב תווהמ תוראותמה תוטישהמ קלח .הז ךמסמ תרגסמב ןרובע הנעמ

  .הטישה םושייב היהי האוושהה דוקימ ,וללה םירקמב .רבעב תמיוסמ הרוצב תומייק ויהש וא ץראב

 
 .תסנכה :דוסי-קוחל א6 'ס 95
 .הלשממ םיקהל תונויסינב וז הנשב ושחרתהש םייטילופ םיעוריא רפסמל 1990 תנשב ןיבר קחצי עבטש יוניכ וניה חירסמה ליגרתה 96
 .םיקפקופמ םייטילופ םימכסהו ,האנה תובוט תרזעב תסנכ ירבח לש םתונמאנ "תיינק" וללכ םיעוריאה
  )5(חמ ד"פ ,לארשי תלשממ 'נ "קדצב" ןוגרא 4031/94 ץ"גב ואר 97

 .)15.03.2017( 20-ה תסנכה ,תסנכה תדעו לש 229 הבישי לוקוטורפ 98
  )15.3.2017( 20-ה תסנכה ,תסנכה תדעו לש 228 הבישי ילוקוטורפ 99

  .)23.02.2011( 15 ,תסנכה שאר תבשוי 'נ תסנכב המידק תעיס /0810451 ץ"גב 100
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 תוריחב תטישו םיתבל תונגראתה תניחבמ ןה ,לארשי תנידמ ןיבל תורקסנה תונידמה ןיב ינוש םייק יכ ןייצל שי

 תוטישה םושיי תלוכי תאו האוושהה תויטנוולר תא תיחפהל לולע רשא ינוש ;תיתוברת-תירוטסיה הניחבמ ןהו

 תיבטימ הרוצב תפקשמ הניא הארנה לככ הריקסה ןכ לעו טעומ תיסחי אשונב םייקה רקחמה ,ךכמ הרתי .ץראב

  .ל״וחב בצמה תא

 הילטיא .4.1

 Bonus-adjusted Proportionalהתנוכש הילטיאב תירוטדנמ תוריחב תטיש הצמוא ,2005 תנשב

epresentationR.101 618-כ םיאלממ םירחבנהו ,דבלב רוגס קתפב ,תיתגלפמ איה העבצהה 2005 תנש זאמ 

 וא תיתגלפמ המישרל עיבצמ אוה ומעו דיחי העבצה קתפ רחוב לכל ןתינ תוריחבה םויב 102.טנמלרפב םיבשומ

 11.103-ל 3 ןיב אוה זוחמב םירחבנה םיגיצנה רפסמשכ םייגיצנ־בר תוזוחמ 26-ב תוגלפמ לש היצילאוקל

 לכש תולוקה ךס םיבשוחמו הריחבה תוזוחמ תמרב םירפסנ םירחובה תולוק ,תוריחבה םויסב ,ןושארה בלשב

 תוגלפמה וא תויצילאוקה ןיב םיקלוחמ םיבשומה ,ינשה בלשב .תיצראה המרב םהב התכז הגלפמ וא היצילאוק

 ידי לע תעבקנש 105רייה תסכמ יפל ,רמולכ 104.רתויב לודגה ףדועה תסכמ יפל היצילאוקב תופתתשמ ןניאש

 ידכ יזא ,תולוק 80,000-ו םיבשומ 8 שיש חיננ ,לשמל 106.םיבשומה רפסמב זוחמב םירשכה תולוקה ךס תקולח

 םירחבנה תיבב םיבשומהמ 55%-ב הכז ימ עבקנ ישילשה בלשב .תוחפל תולוק 10,000-ב תוכזל שי בשומ לבקל

 ,התכז רתויב הלודגה הגלפמה וא תוגלפמה תייצילאוק ןכא םא .רתויב הלודגה הגלפמה וא תוגלפמ תייצילאוק –

 התכז אל תיאמצע הגלפמ וא היצילאוק םוש םא ךא .הריחבה תוזוחמ יפל םיבשומה תקולח אוה ןורחאה בלשה

 בורב התכזש תוגלפמה תייצילאוק וא הגלפמה ,ימינפה םיבשומ ךסהמ 55%-ב ,רמולכ ,תוחפל םיבשומ 340־ב

 היצילאוק לש הרקמב ,רמולכ .340107 היהי היבשומ ךס ךכיפלו ,םיבשומ לש סונוב תלבקמ םירחובה תולוק

 הרתיה .תוגלפמה ירבח ןיב ינויצרופורפ ןפואב וקלוחי םיבשומה ,סונובב התכזו עובקה ףסה תא הרבעש

  108.הריחבה תוזוחמ תמרב תולוקה תוגלפתה יפל תורחאה תוגלפמה ןיב תקלחתמ

 .רתויב לודגה תולוקה רפסמב הכוזה תוגלפמה תייצילאוקל טנמלרפב טלחומ בור החיטבמ השדחה הטישה

 תולוקה בור תא הלביקש הגלפמל םיבשומ לש תיטמוטוא הרבעה .וז הטישל םירורב תונורסח םנשי ,םלוא

 רשאכ ,ףסונב .ןוטלשה תודסומב רוביצה תא גצייל טנמלרפה ירבח לע וחוכמש ,תויגוצייה ןורקע תא תרתוס

 הלביקש הגלפמ ,רמולכ .ןוזיא רסוח רצוויהל לולע ,תרחא הגלפמ ןובשח לע םיפסונ םיבשומ הגלפמל םינתינ

 .הל ועיבצה אלש םירחוב לש תולוק םשב ,תרחא הגלפמל םיבשומ הריבעמ ,תגציימ איה ותוא רוביצמ תולוק

 תנתינ וז ךרדב .רחא רוביצ תגציימ רשא הגלפמל ורבעוי ,םיוסמ רוביצ גצייל ידכ ורחבנש טנמלרפב םיבשומ ,ירק

 ןובשח לע ביצי ןוטלש לע רומשל תלוכיו תולישמ תלוכי לעב היהיש ,םיוסמ רוביצ לש בור לש גוצייל תופידע

 
101interest and electoral reform: The new Italian electoral  -Partisan selfAlan Renwick, Chris Hanretty, David Hine,  

law of 2005, ELECTORAL STUD. 2 (2009). 
 :ןלהל( .(2010) 141הלכלכו לשממל זכרמה :היטרקומדל ילארשיה ןוכמה ,םייטרקומד םירחבנ יתב תריחבל תוטיש ,רומטא רינ 102
 .)םייטרקומד םירחבנ יתב תריחבל תוטיש ,רומטא

 .םש 103
 .םש 104
  .65 'מע ,םש 105
 .םש 106
  .2 'מעב 110 ש"ה ליעל ,קיוונר 107
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 ןמז דמעמ הקיזחה אל ליעלש הטישה ץומיא רחאל הרחבנש הלשממהש ןייצל שי 109.םירחא םירוביצ לש םגוציי

 110.תוריחבה ומדקוה ןומא-יא תעבצהב דספה רחאלו ךשוממ

 קלחכ תוריחבב תודמעומה תוגלפמל המיסחה זוחא יכ העבק וז המרופר .תפסונ המרופר הכרענ ,2017 תנשב

 יוניש רחאל וטקפ-הד .3% לע דמוע תודדוב תוגלפמל המיסחה זוחאש דועב 10% לע דמוע היצילאוק-םדקמ

 ,יונישל הבוגתכ  111.םיבשומה לש טלחומ בורב התכז אל תוגלפמ תייצילאוק וא הגלפמ ףא ,תוריחבה תטיש

 ןמצע וגיצה ןהיתשש ןימי-זכרמ תרחאהו לאמש-זכרמ הגציי תחא הגלפמ .תויצילאוק-םדק יתש ומקוה

 הלבגמ וויה וכרענש םימכסההש התייה תויצילאוקה-םדק לש הכלשהה רקיע .תוילאיצנטופ ןוטלש תופולחכ

 םיאקיטילופה יכ היה הארנ הליחתב .112הלשממ תמקהל סחייתהב תוריחבה רחאל תויורשפא תותירב לע

 הלא םימכסה לע םירמוש ןכאו תוריחבה-םדק ימכסהמ הייטסל םירחובה תבוגתמ םיששוח םיקלטיאה

 113.ןהב תוכורכה תותירבהו

-לעילגל המיסח זוחא לש העיבק איה יטילופה םישוגה ןויווש תא עונמל הרטמב הילטיא הטקנש תפסונ ךרד

 ללכיהל תנמ לע הנידמב תולוקה לכ ךסמ וב תוכזל הגלפמה לעש ,תולוק רועיש עבוק המיסחה זוחא .יצרא

 תוחפ לבקתש הגלפמ ןכלו ,3% אוה הילטיאב המיסחה זוחא ,לשמל ךכ .זוחמה תמרב םיטדנמה תקולח בושיחב

  114.םיבשומב תוכזל לכות אל הנידמב תולוקה ללכמ 3% -מ

 םיטועימ לש םגוציי לוטיבל איבהל לולע יצרא-לע ילגלה המיסחה זוחא :תונורסח שי וז הטישל םג ,תאז םע

 שארמ המצע לע הריהצמש הדיחי הגלפמב רבודמ רשאכש הילטיאב עבקנ ,ןכל .םימיוסמ תוזוחמב םיררוגתמה

 התואל תיפיצפס גירח ןפואב 2%-ל דרי יצראה המיסחה זוחא ,תופסונ תוגלפמ םע תפתושמ היצילאוקב הרבחכ

 הטישהמ הנוש הילטיאב תוריחבה תטישש יפ לע ףא 115.טנמלרפל סנכיהל תאז לכב לכות איהש ךכ ,הגלפמ

 ךלהמב ונהיכ לארשיב דועב ,היינשה םלועה תמחלמ םות זאמ תולשממ 61 -מ רתוי רבכ הב ונהיכ ,תילארשיה

  .דחוימב הביציאל הילטיאב תוריחבה תטיש םג יכ הארנ הכ דעש ךכ 116,תולשממ 35-כ וז הפוקת

 ןילופ .4.2

 תוצעומה תירבב תיטסינומוק הנידממ 117.הנורחאל דעו תונורחאה םינשה 30 ךלהמב יתועמשמ יוניש הרבע ןילופ

 תונותנ רקיעב ול ,אישנה דמוע הנידמה שארב 118.יפוריאה דוחיאב הרבחו תיטרקומד ,תימונוטוא הנידמל

 תושרה .םינש שמחל תחא תויללכ תוריחבב תורישי רוביצה רחוב אישנה תא .תוילמסו תויסקט תויוכמס

 "םייס"ה אוה ןותחתה תיבהו טאנסה אוה ןוילעה תיבה :םיתב ינשמ תבכרומ ,ינלופה טנמלרפה ,תקקוחמה

)Sejm(. שאר ,טנמלרפ רחבנש רחאל .םינש עבראל תחא תויללכ תוריחבב תורישי רוביצה רחוב טנמלרפה תא 

 
 .496, ׳מע ,67 ש״ה ,זרא-קרב ליעל 109
 .142 'מעב ,210 ש"ה ליעל םייטרקומד םירחבנ יתב תריחבל תוטיש ,רומטא 110
111Electoral coalition and party switching limitation in parliamentary -PreLee R. Nirel, Meyrav Bauman 

democracies: A comparative 13 Working Paper, REICHMAN UNIVERSITY (2021) )ןמכייר ח״וד :ןלהל(.  
112The new Italian electoral system and its effects on strategic Alessandro Chiaramonte, Roberto D’Alimonte,  

coordination and disproportionality 13 ITALIAN POL. SCI. 17 (2018). 
 .םש 113
  .61׳מע )2017( היטרקומדל ילארשיה ןוכמה ,2015 לארשיב תוריחבה ,טהר ןועדגו רימש לכימ 114
 .https://www.camera.it/leg18/1  :יקלטיאה םירחבנה תיב רתא -ואר הבחרהל 115
 .12.12.2019)סבולג "םירקבל תושדח תולפונ תולשממה הלאה תונידמב םג ?ברעמב הביצי תוחפ יכה היטרקומדה" ינוא ףסא 116
 .זאמ רבעש רבעמל אלו 2016 תנשל דע ינלופה ןוטלשל סחייתת ןלהלש הריקסה 117
118Democracy to the PoliticalThe Polish Paradox: From a Fight for Mazaraki, -Zofia Kinowska  

Radicalization and Social Exclusion, SOC. SCI. 1 (2021). 
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 הלשממה שאר .אישנה לש ילמסה ורושיאל ףופכב הלשממה שארל הנוממ היצילאוק ביכרהל חילצהש הגלפמה

 אישנל יעוציבה חוכה אולמ תא ןיא – יתואישנ-ימס רטשמ וניה ראותמה רטשמה 119.תעצבמה תושרה שאר אוה

 120.אישנל ףופכ חרכהב אלש הלשממה שאר לש תוחכונה ללגב

 האציש תוירדילוס תגלפמל ןשיה יטסינומוקה רטשמה ןיב הימוטוכידב ונייפוא ןילופב תוריחבה ,1989 תנשב

 הקזחה הגלפמה .טנמלרפל ןהו טאנסל ןה ודדומתה תוגלפמ האממ רתוי ,1991 תנשב תוריחבב ,תאז תמועל .ודגנ

 שמחמ תוחפ לש בור תייצילאוק ביכרהל תורשפא התייה אלו םיבשומהמ 13.5%-ב קר התכז םייסב רתויב

 לכ דבלב דחא בשומב וכז תוגלפמ 11-ו ,תחא לכ םיבשומ ינש תוחפלב וכז תוצובקו תוגלפמ 18 ,לכה ךס .תוגלפמ

 ךשמב .תוגלפמ ןיב תויצילאוק תבכרהו םיגוזימ ללגב ,רתוי ךומנ היה םייסב תוגלפמה רפסמ ,לעופב .תחא

 תובקעב תחא הלשממ הקרופו תולשממ יתש ובכרוה ,הלשממ ישאר השולש טנמלרפב ופלחתה ,דבלב םייתנש

 1993.121 יאמב ןומא יא תעבצה

 קוריפ םרט ורשואש קוחה תועצהמ תחא .טנמלרפה תא רזפל זאד ןילופ אישנ טילחה הנש התוא לש ךשמהב

 לוציפה תא ליבגהל ודעונ אצויה טנמלרפה ידי לע וצמואש םינוקיתה .תוריחבה קוחב םינוקית התייה הז טנמלרפ

 ףס שרדנ יכ רשוא וצמואש םינוקיתהמ קלחכ .םייסהמ תושלח תוגלפמ תחדה תועצמאב טנמלרפב יתגלפמה

 דדועמ הז קוח ,עמשמ.122 תוריחב-םדק תייצילאוקל ודחאתהש תוגלפמל 8%-ו תודיחי תוגלפמל 5% לש הסינכ

 5% תוחפלב תוכזל הילע הדבל הצר הגלפמ רשאכ ,השחמה םשל .תוגלפמ דוחיאו תוריחב-םדק תייצילאוק

 ,ףסונב 123.תולוקהמ 8% תוחפלב תוכזל ןהילע תוריחב םורט תייצילאוקב תוצר תוגלפמ יתש רשאכ ךא תולוקהמ

 םירחובה תולוק רפסמל םאתהב טנמלרפב ילנויצרופורפ גוציי לע ,ןתינה לככ ,רומשל תשקבמש הטיש הצמוא

 .124תולודגה תוגלפמל ןורתי הקינעמו

 םיפסונ תומוקמ ולביק תולודגה תוגלפמה .ינלופה טנמלרפב לוציפה תייעב לע רבגתה קוחה ןוקית יכ הארנ ,ןכא

 תחא היצילאוק טנמלרפל ורחבנ קוחה ןוקית רחאלש תוריחבב ,1997 תנשב .םייסהמ וחדוה תונטקה תוגלפמהו

 תוריחבב .תוגלפמ ששו תחא היצילאוק טנמלרפל ורחבנ 2001 תנשב תוריחבב םג ךכ .תופסונ תוגלפמ שמחו

 ורחבנ 2011 תנשבו תוגלפמ עבראו תחא היצילאוק הרחבנ 2007 תנשב ,תוגלפמ עבש טנמלרפל ורחבנ 2005 תנשב

 125.תוגלפמ שש טנמלרפל

 ןיב סחיב ,רמולכ .תויגוצייה ןורקעב יתועמשמ תוויע רצונ תוביציה-יא תייעב הרתפנש ןמזבש ןייצל שי ,םלוא

 הלשממה ,1993 תנשב תוריחבב ,המגודל .טנמלרפב היבשומ רפסמ ןיבל תינולפ הגלפמל ונתינש תולוקה תומכ

 .טנמלרפב םיבשומהמ 66% הלביק ךא תולוקהמ 36%-ב התכז לאמש תייצילאוקמ תוריחבה רחאל הבכרוהש

 ללכ וגצוי אל ,תיטילופה תשקה לש ינמיה דצל םיכייש םבורבש ,ולא תוריחבב תולוקהמ 34% ,ךכמ הלעמל

 םיבר יניעבש הלשממ לש ריחמב תיטילופ תוביצי וניה רצונש בצמה ,ונייהד .ןיטולחל וזבזוב םצעבו םייסב

 
 ,)Poland (Apr –WTB, Explore All Countries . 6, 2022 :לשמל ואר הנידמה בכרה לע ףסונ עדימל 119

factbook/countries/poland/#government-world-https://www.cia.gov/the. 
1202 Draft,  Presidential Systems: Dual Executive and Mixed Authority Patterns-SemiMatthew Søberg Shugart,  

GRADUATE SCHOOL OF INTERNATIONAL RELATIONS AND PACIFIC STUDIES UNIVERSITY OF CALIFORNIA, San Diego 
(2005). 

121ACE Electoral Knowledge Network, Poland: Between Fragmentation and Polarisation,  
.en/topics/es/annex/esy/esy_pl-https://aceproject.org/ace )ןלהל:ACE ( . 

 .םש 122
 .111 ש״ה ,ןמכייר ח״וד ליעל 123
 .D'Hondt formula תארקנ הטישה ;םש 124
 .םש 125
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 תוגלפמ שמח רשאכ הנזוא היעבה יכ הארנ רתוי תורחואמ תוריחבב ,תאז םע .תימיטיגל אלכ הספתנ

  126.תולוקה ךסמ 87%-כ וגצייו המיסחה זוחא תא ורבע תויצילאוקו

 הידווש .4.3

 הריחב תוזוחמ 28-ל תקלוחמ הידווש .תויסחי תוריחב תטישו תירטנמלרפ לשממ תטיש תגהונ הידוושב

 המרב יוציפכ םיקנעומש םיבשומ 39 םיפסונ ולא םיבשומ לע .םירחבנה תיבל םיגיצנ 310 וידחי םירחובה

 .םיגיצנ 349 םירחבנ לכה ךסבש ךכ ,תיזוחמה תוריחבה תואצותבש תויטהה תא ןקתל םתרטמו ,תימואלה

 המודב ,תידוושה הלשממה .הב תקקוחמה תושרה תא הווהמו הידווש לש םירחבנה תיב אוה גאדסקירה 

 תוגלפמ תולעופ הידוושב םג .ותוכמס ףקותמ תלעופו ,גאדסקירה לש ונומא תא לבקל הכירצ ,תילארשיל

 תולוקמ 4%-ב תוכזל הכירצ הגלפמ ידוושה טנמלרפל רחביהל תנמ לע .הלודג בור תגלפמ אלל תונטקו תוינוניב

 עבקנ הובגה המיסחה זוחאש הארנ .הריחבה תוזוחמ תמרב תולוקהמ 12%-ב וא תימואלה המרב םירחובה

 תלוכיב ףאו ,הלשממה תוביציב עוגפל היושע הבר תויגוציי תדימ םייתגלפמ-בר םירטשמב יכ הנבהה םושמ

 .127לשממה תודסומ לש תולישמה

 םיקהל החילצה םיטרקומד-לאיצוסה תגלפמ  ,וז הנשב .תויצילאוק-םדק וגהנ אל ללכ הידוושב 2002 תנשב

 תוגלפמ עברא לש ןתריבח תא הללכש היצילאוק-םדק המקוה הב ,2006 תנשב הנתשה רבדה .טועימ תלשממ

-םדק .הלשממה תושארל ףתושמ דמעומ וקלח ןכו תוינידמ יניינעב תויוביוחמ וקלח תוגלפמה .ןימי-זכרמ

  .הנש התואב הלשממה תא המיקה”Alliance for Sweden“  התנוכש תראותמה היצילאוקה

 הגלפמ דבלמ ,לאמש-זכרמ תוגלפמ בור ודחאתה ,תראותמה היצילאוקה-םדק תמקהל הנעמכ ,2010 תנשב

 תוגלפמה לכ תחא הגלפמ טעמל הנש התואב ,השעמל ."Red-Green Alliance" התנוכש היצילאוק-םדקל ,תחא

 הלשממה יבגל תוריהב חיטבהש המ ,תמיוסמ היצילאוק-םדקל תוכיושמ ויה תידוושה תיטילופה הפמב

  2002.128 תנשב בצמהמ הנושב ,תדעוימה

 :תינויצילאוק הלשממ םיקהל ןתורשפאבש רחובל תורדשמ תויצילאוק-םדקש ךכל החכוה הווהמ הידווש

 הפמב הטלש םיטרקומד-לאיצוסה תגלפמ ןהבש תופוקתב .הדיחי הגלפמ הטלש הידוושב תובר םינש ךלהמב

 תולעב תוגלפמ ודמע היציזופואב הלומ לא רשאכ היצילאוק ביכרהל לכות איה דציכ בושחל השק היה ,תיטילופה

 הלשממ םיקהל ולכוי הלאש בושחל ריבס היה אלש ךכ ,לודג הכ היה קחרמה .םימוצע םיגולואדיא םיקחרמ

 דגאתהל תוגלפמה תושרב יכ םירחובל תרדשמ תינויצילאוק-םדקה תודחאתהה ,השעמל  129.תיביטנרטלא

-םדק תייצילאוק לע תססובמה הלשממ המק הידוושב ,תאז םע דחי .ןהל עיבצהל םירחובה תא ודדוע ךכבו

 130.ולאכ תולשממ ןיבמ רתויב ההובגה בוטיקה תדימ הדדמנ הבש תוריחב

 
 .121 ש"ה , ACE  ליעל126
 .)2016( 515 ,511 םיקסעו טפשמ-םדאו טפשמ "המרופרל תוצלמהו תופולח חותינ :הריחב תוטיש" ,דוד ישו סאימחנ דוד 127
128(2013)., JOURNAL SAGE electoral coalitions and voter turnout-Pre ,Erik R Tillman  
12930 (2004).-29Electoral Coalition Formation -The Logic of PreSona Nadenichek Golder,  
 .160 'מעב ,םש 130
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 ודוה .4.4

 המרב ןהו תירוזאה המרב ןה תוריחב תוכרעמ רפסמ תמייקמש ,תירטנמלרפ תכרעמ םע הנידמ איה ודוה

  ( ״ההבס ה׳גר״לו ,)ןותחתה תיבה ,Lok Sabha( ״ההבס קול״ל תוריחב תומייקתמ ,תימואלה המרב .תימואלה

Rajya Sabha, םיחרזאה לכ ידיב תונותנ ןותחתה תיבל תוריחבה 131.טנמלרפה םיווהמ דחיבש )ןוילעה תיבה, 

 עצוהש ימ הלשממ שאר הנממ אישנה ,ץראל המודב .ןותחתה תיבה ירחבנ י״ע תושענ ןוילעה תיבל תוריחבהו

 545.132 אוה ההבס קולב םיבשומה רפסמ .ההבס קולה תיברמ י״ע

 תגלפמ .תוריחבב עובק סיסב לע תחצנמ התייהו תיטילופה תכרעמב הטלש תחא הגלפמ ,1967-ה תנש דע

 תוגלפמ הברה לש ןחוכ הלע ,הנידמב יתועמשמה יתוברתה גוליפה רואלו ,תאזה הנשהמ לחה .״סרגנוקה״

 תובר תוקירע רצי הז ךרוצ 133.טנמלרפב תיתרוסמה הגלפמה לומ דומעל ידכ תויצילאוק רוציל וצלאנש תורחא

 134.רצונש תוביציה רסוח םע דדומתהל ידכ תומרופר ןתיאו

 ירבח עיתרהלו שינעהל תנמ לע תויתבוגת תומרופר ןה – יתקוח יוניש תווהמ רשא  –  ודוה הטקנ ןהב תומרופרה

 קלחכ טנמלרפל רחבנש ימ יכ עבקנ ,1985 תנשב ,לשמל .טנמלרפל ורחבנש רחאל תוצובק ןיב רובעלמ טנמלרפ

 ןהכלמ עונמ תועיס גוזימ וא לוציפ תובקעב קרעש ימ ,המוד ןפואב .לספנ ןכמ רחאל ותגלפמ תא בזעו הגלפממ

 135.הנוהכה תפוקת לכ ךשמ ודיקפתב

 םה םא תותירב תורכל םיצלאנ םירטנמלרפו ,תונוש תוגלפמ הברהמ בכרומ ודוהב טנמלרפה ,לארשיל המודב

 תוביוחמ רתויל םירטנמלרפה תא םיבייחמ ליעל וגצוהש םייתעינמה םיעצמאה .הלשממהמ קלח תויהל םיצור

  .רחובה רוביצל תואדוו רתוי םינתונ ךכבו טנמלרפל םיצר םה ןתיא תומישרה יפלכ

 רחאל םג תוקירע תובקעב ולפנ תולשממ רפסמו ,ירמגל החכוה אל ודוהב הטישה תויביטקפא ,תאז םע

  .ותחלצה לע ונל עדונ אלו 2003-ב רימחמ רתוי קוח רבע ,ךכמ האצותכ .136התטילק

 דנליז וינ .4.5

 איה טנמלרפל תוריחבה תטיש 137.םיבשומ 120-מ בכרומה יתיב דח אוה דנליז וינב טנמלרפה ,לארשיל המודב

 יתש ,רוקמב 138.תיסחיה הטישב 50-ו תינבורה הטישב םירחבנ םירטנמלרפ 70 :תובלושמ תויסחי תוריחב תטיש

 תוקירעה התיאו 139תוגלפמה יוביר תעפות הלחה הב 1993 תנש דע תאז ,טנמלרפה לע וטלש תולודג תוגלפמ

 הגלפמל רבוע רשא טנמלרפ רבח יכ עבקנ וב הפוקת תלבגה לע קוח רבעוה ,2001-ב  .םירטנמלרפה לש תורזוח

 .הגלפמהמ ותוא רטפל הגלפמהמ שילש ינש לש תכימתב לוכי הגלפמה שארו ,ודיקפתב ןהכל קיספי תרחא

 
131).India (2007 TUDIES INSLECTION E ,ONDOKORIO N 
132.(2020) 1091S POLITICAL SYSTEM ’NDIAI ,ERNIERSV &AFFRELOT J  
133Norio Kondo  
 ןמכייר ח״ודב תויטנמלרפ תויטרקומדב תוריחב-םורט תויצילאוקו טנמלרפב תומישר לוציפ תולבגמ לש תיתואוושה הניחב ואר 134
 .)2021( 7 ׳מע 111 ש״ה ,ליעל

 .7׳מע ,םש 135
136EST W, Defection Law Parliamentary Democracies-, Government Termination and AntiCsaba Nikolenyi

EUROPEAN POLITICS, 649. )ןלהל: Nikoenyi( 
137, Nouvelle Zelande-FranceCompte rendu du déplacement du groupe interparlementaire,  1׳מע 

-/Nouvellehttps://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/relations_internationales/Groupes_d_amitie/2018
elande_CR_deplacement_sept._2018_V2.pdfZ 

138Zelande en 1996: Analyse -Université duGuillaume Fillon Quebec, Montreal, La réforme électorale en Nouvelle 
des causes et des effets. 

 .136 ש״ה , Nikolenyi ליעל139
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 הארנ ,ךכיפל 140.רתוי ךכ לע וריהצה אל ךא םתגלפמ דגנכ לועפל וכישמה םירטנמלרפהש התייה האצותה

  .דנליז-וינב ראותמה בצמל עיגהל אל תנמ לע תיתועמשמ רתוי הפיכא שרודש ךא ליעי העתרה יעצמאב רבודמש

 דרפס .4.6

 ״טאנסה״ו )ןותחתה תיבה( ״םיגיצנה סרגנוק״ :םיתב ינשמ בכרומה טנמלרפ םע תיתקוח היכרנומ הניה דרפס

 תיקלח םירחבנ טאנסה ירבחו הנידמה יחרזא י״ע הרישי הריחבב םירחבנ סרגנוקה ירבח 350 .)ןוילעה תיבה(

 אישנ תא הנממ ךלמה ,טנמלרפה רושיאו תוצעייתה רחאל .תוזוחמה י״ע םינוממ תיקלחו תוירוזא תוריחבב

 141.ותלשממ תא ביכרמש הנידמה

 לע הרסא הקיקחה ,1982 תנשב .תוגלפמ ןיב תסנכ ירבח לש םירבעמל רצ חתפ םיריאשמ םירטנמלרפה םיללכה

 הצובק״ל תופרטצה לש הרקמ טעמל ,תוריחבה תליחתמ םימי 5-מ רחואמ הגלפמ רובעל טנמלרפ רבח

 .םמצע לשמ הצובק תלבקל םייסיסבה םיאנתה תא ואלימ אלש םירטנמלרפה לכמ תבכרומ רשא ,״תברועמה

 2000ל 1982 ןיב תוריחב שמח ךותמ עבראב ,ןכמ רחאל .םירבעמה יוכידל המרתו תיביטקפאכ הררבתה הטישה

 תנמ לע .תיביטקורטסנוקה ןומיא יאה תטישב םישמתשמ דרפסב ,ןכ-ומכ 2.3.142ל 0.3 ןיב ענ רבעמה זוחא

 143.יפולח מ״הור תעצהו טנמלרפ ירבח לש טלחומ בור ךירצ לבקתת ןומיא יא תעבצהש

 וצמואש םיעצמאה .תינוטלש תוביציל יסחי ןפואב ומרת תועצומה תוטישהש הריקסהמ קיסהל ןתינ ,םוכיסל

 ןורתפה ,תאז םע הקירעה תעפות לומ לא תמיוסמ העתרהל ומרת לארשיבו דנליז וינב ,ודוהב הקירעה תייעב ינפב

 תיביטקפאכ תרייטצמ היצילאוק-םדקה תטיש .םירטנמלרפל טולימ יכרד ריאשמו קיספמ ליעיכ חכוה אל

 תריצי תורשפאב רוביצה ןומא תא הריזחה הטישה ,ךכל ףסונב .ןילופבו הילטיאב תינוטלש תוביצי לע הרימשל

 תוביציה קוזיח יכ הארנ ,תאז םע .הידוושב ופצנש תויגולואדיאה תוקולחמה תורמל תאז ,היצילאוק תלשממ

  .הילטיאב לשמל םיעגפנ בור תערכה ןורקיעו תויגוציי :היטרקומדה תונורקע לכ םע הביטימ הנניא תיטילופה

  תוצלמהו ןויד .5

 םניה תונויערה יכ ןייצל שי .הז ךמסמ תביתכ תובקעב ונעגה םהילא תונקסמהו תונורתפה תא גיצנ הז קלחב

 םייקה יתרבחה בוטיקה רואלו לארשיב בצמה תובכרומ רואל יכ רהבוי .הזב הז םייולת םניאו ,םייאמצע

 לשב םיפי תונורתפהמ קלחו תילארשיה הרבחה יכרצ ללכ לע הנועש ןורתפ אצמי אל יכ םיניבמ ונא ,לארשיב

   .היכרצלו תאז העשל םינוכנ םתויה

 תוחטבה תרפהו תונטחסה ,תינויצילאוקה תוביציה רסוח תייעב ןורתפל ונתעצה ןלהל .5.1

 ירטנולוו ןפואב דגאתהל תוגלפמ ץורמת ,ירק .תוריחב םדק תייצילאוק תוינידמ תגהנה וניה עצומה רדסהה

 ינפמ תואדווה תרבגהב תעייסמ וז הטיש .םירחובה ברקב תואדוו רוציל תנמ לע ,תוריחבה םרט ,םישוגב

 וז תוביוחמ ראשיהל תוגלפמה תא תבייחמ וז הטיש ,התוגלפתהו תיטילופה הפמה תא ריכמ רחובהש תורמלש

 תומכל הגלפמה לדוג ןיב היצלרוק תריצי ךות ושעי םיינויצילאוקה םימכסהה .תומדקומ תומכסה סיסב לע וזל

 ,ןכ ומכ .תויגוצייה ןורקעב העיגפו רחובה ןוצר לש שוביש ,תונטחס עונמל ידכב תאז ,הל תתל ןתינש םיקיתה

 
 8׳מע ,111 ש״ה ,ןמכייר ח״וד ליעל 140
141C.E., B.O.E. n. 311, Dec. 29, 1978 (Spain) article 99. 
142Mershon and Shvetsvoa, Party System change in legislatures worldwide   
143 C.E., B.O.E. n. 311, Dec. 29, 1978 (Spain) article 113. 
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 תוגלפמל ,יסחי ןפואב המיסחה זוחא תדרוה י"ע תוריחב םדק תייצילאוקב ןגראתהל תוגלפמה תא ץרמתל עצומ

 .הז ןפואב תונגראתמה

 םישוגל תונגראתה )1

 השענש ינויצילאוקה מ"ומל המודב( ןתמו אשמ ךות ,תוגלפמה י"ע ירטנולוו ןפואב השעת םישוגל תונגראתהה

 אלש ףא לע ,םמייקל וביוחי תוגלפמהו תוריחבה רחאל גופי אל םימכסהה ףקות .)תוריחבה תואצות רחאל םויכ

 .תיטפשמ הניחבמ םיפיכא םימכסהב רבודמ

 םישוגה תוהז ביבס תומימעה תגפה  – תיטילופה הריפסב רחובה תואדוו תרבגה וניה וז הקיטקרפב ןורתיה

 תוביצי תא תקזחמ הקיטקרפה ,ןכ ומכ .תילנויצפוא היצילאוק לש המויק לע רוביצל תתתואמ םיידיתעה

 וז הקיטקרפב ןורסיחה ,דגנמ .)רתוי הכורא ןמז תפוקת ךרואלו( דכולמו ליעי ןפואב לועפל התלוכיו היצילאוקה

  .)ךשמהב גצוי ךכל ןורתפ( םזילרולפה ןורקעב העיגפ ךכבו ,תוגלפמ יובירל תורשפאב העיגפ וניה

 עונמל היושע כ"ח םומיסקמל םישוגה לדוג תלבגה .םישוגה לדוג תלאשב הרושק הז רשקהב תיתוהמ הדוקנ

 תויסולכוא לש גוצייה םוצמצל השעמל הכלה וליבויש תורחתמ תולודג תויצילאוק יתשל ודכלתי םישוגה וב בצמ

 יובירב העיגפל ששחה שממתמ ךכב .)תיחכונה היצילאוקב ןימיה קולבו יונישה שוגל המודב( תסנכב תונוש

 תויוהזו תועד תשק תלעבו תיתוברת-בר הנידמכ לארשיל בושחו יתוהמ טנמלא וניה ונתסיפתלש ,תוגלפמה

 תמקהל עירכמה לוקה תווהמו ,ךוותב תודמועש תונטק תוגלפמש ךכל איבהל לולע הזכש בצמ ,ךכ לע ףסונ .הבחר

 םא .תולודגה תוגלפמה תא וטחסיו ןלדוג תא םלוה ונניאש חוכ ולבקי ,םישוגה דחאל ןתופרטצהב היצילאוקה

  .לקשמ יווש םישוג ינש לש ןתורצוויה תא םצמצל ךכו םיטדנמ 30-40-ל םישוגה לדוג תא ליבגהל איה ונתעצה ,ןכ

 םיפיכא םניא םיינויצילאוק םימכסהש הדבועה לשב ,עצומה ןונגנמה לש רסח-תעתרהמ אוה ףסונ ששח

 יחכונה בצמב םג ,תאז םע דחי .םמייקל וצרמותי אל תסנכה ירבח ,ןכ לע .םמויק תופכל ןתינ אלו תיטפשמ

  .ןיטינומב הדיריו רוביצל תוחטבה תרפהל ששח םושמ רקיעב םימיוקמ םהו תיטפשמ םיפיכא םניא םימכסהה

 ,רחובל ךלהמה לש תותיאה תא ךכבו תופיקשה תא ריבגהל תנמ לע םישוגל דגאתהל תורחוב תוגלפמו הדימב

  .דוחיאה תא םסרפלו תוגלפמה םשר לצא םשריהל היהי תוגלפה לע

 :הגלפמה לדוגל םאתהבו תיסחי םיקית תקולח )1

 חוכ יפל אלו ,תוריחבה רחאל הלדוג יפל יסחי ןפואב עבקיי לבקת היצילאוקב הגלפמ לכש םיקיתה רפסמ

 תמאתה ךא ,תוגלפמה ןיב ןתמו אשמב יולג ןפואב תוריחבה םרט עבקית םיקיתה תקולחמ קלח .הלש חוקימה

 .ןהירחאל םייקתת ,םיוסמ כ"חל יטרקנוק ןפואב םיקיתה

 ילנויצרופורפ ונניאש ןפואב תונטק תוגלפמ תונטחסו טועימה תוצירע תעינמב אוה וז הקיטקרפב םולגה ןורתי

 שילחהל הלולע ךכבו תוגלפמה לש חוקימה חוכ תא הניטקמ הקיטקרפה ,דגנמ .רחובה חוכ ףוקיש ךותו ןלדוגל

 .טעומ םיקית רפסמ לשב טרפב תונטקה תוגלפמה תא
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 :רתויב לודגה שוגב רתויב הלודגה הגלפמה שאר אוה רחבנה הלשממה שאר )2

 ;יטרקומד ןועריג עונמל תנמ לע ,תאז .בורה תערכה ןורקעו תויגוצייה ןורקיע תא תקזחמ תעצומה הקיטקרפה

 היהת אל הלודגה הגלפמה וב הרקמב ,תאז םע 144.רוביצה תולוק תיברמל הכז אלש הלשממ שאר רחבנ וב בצמ

 יכ רידגהל ןתינ ,תישאר .תוילנויצפוא הלועפ יכרד יתש תודמוע ,הזכ הרקמב .ישוק הלוע לודגה שוגהמ קלח

 םילולע ךא בורה תערכהו תויגוצייה תונורקע תא םיקזחמ ,ךכב .הלודגה הגלפמה גיצנ ראשיי הלשממה-שאר

 ביכרהל ותלוכי רסוחמ וא היציזופואל הלשממה-שאר לש ותוכייתשה םושמ םייטקרפ םיישק רצוויהל

  .לודגה שוגה לש הלודגה הגלפמה גיצנ היהי הלשממה-שאר יכ רידגהל ןתינ ,ןיפוליחל .היצילאוק

 םישוגב םינגראתמל המיסחה זוחא תדרוה )3

 לע ,הז םירבד בצמב .תירטנולוו אלא תירוטדנמ היהת אל םישוגב תוריחבל דדומתהל תורשפאה ,וז העצה יפל

 תוגלפמלו ןדבל תורחבנש תוגלפמל הנוש המיסח זוחא עבקיי ,םישוגב ןגראתהל תוגלפמה תא ץרמתל תנמ

 לשמל ;)הגלפמ-רפ( רתוי ךומנ המיסח זוחא עבקיי שוגמ קלחכ תוריחבב וצוריש תוגלפמל .שוגמ קלחכ תורחבנש

 .8% לשמל  – רתוי הובג המיסח זוחא עבקיי ןדבל תוריחבב וצוריש תוגלפמל ,ןתמועל .3.25%

 תוגלפמ ליעי ןפואב ץרמתל ןתינ ןדבל תורחבנש תוגלפמלו םישוגב תוגלפמל הנוש המיסח זוחא תעיבקבש המוד

 145,תיתקיקחה הריקסה קרפל ךשמהב ,ןכ ומכ .תסנכב ןמוקמ תא חיטבהל תנמ לע שוג תרגסמב רחביהל

 הריבכ תובישח שי ותרגסמב ,תילארשיה הקיטילופב ידוחייה יתוברת-ברה םקרמה תא תרמשמ וז הקיטקרפ

 ונניאש רתוי ךומנ המיסח זוחא תחת רחביהל תורשפא ןתמ תועצמאב ,תאז ;תועדה ןווגמלו תוגלפמה יובירל

  .תונטקה תוגלפמב עגופ

 קחשמהמ תאצל תולולע ןה ,שוג םע ץורל וחילצי אלו ןתמו אשמב ולשכיי תונטקה תוגלפמהו הדימב ,תאז םע

 יובירב עוגפל הלולע המיסחה זוחא תאלעה ,ךכב .המיסחה זוחא תא רובעל רבוג ישוק לשב ןיטולחל יטילופה

 תוגלפמה םינשה ךשמבש ךכל תעגונ תפסונ הדוקנ .תסנכל ץוחמ תונטקה תוגלפמה תא קוחדלו תוגלפמה

 ןמיע ןתמו אשמ םייקלמ תוענמנ תויברע ןניאש תוגלפמה ןיפוליחל וא ,היצילאוקל סנכיהלמ תוענמנ תויברעה

 ותחפי תסנכל סנכיהל ןהייוכיס ,דחמ :םידדצה ינשמ תוחרק ןתוא ריתוהל לולע הזכש בצמ .היצילאוקל הסינכל

 חכונ םצעתהל הלולע העיגפה .תוריחבה םרט םישוגל הסינכבש הבטההמ ונהי אל ןה ,ךדיאמו ;תיתועמשמ

 ,דגנמ .םייק אל דע לד תסנכב וגוציי ,תסנכב ולא תוגלפמ תוחכונ רדעיהב רשא ,טועימ תצובקב רבודמש הדבועה

 .ןתמו אשמב חותפל תוגלפמ ץרמתת הקיטקרפהש ןכתי

 רתויב הלודגה הגלפמל םיבשומ סונוב תפסוה .5.2

 הלודגה הגלפמל םיבשומ "סונוב" תוקינעמ תוריחב תוטיש רפסמ ,)4 קרפ( הוושמה טפשמה קרפב רכזוהש יפכ

 רפסמב תגהונ הטישה .הלשממה תוביצי ןעמלו טועימ תלשממ תמקה רשפאל ידכ ,בור רדעיה לש בצמב רתויב

 
  .)2006( 7 ׳מע ,תוינידמ ירקחמל רמייהסרולפ ןוכמ ,ביבא לת תטיסרבינוא ״היטרקומדו ימוקמה ןוטלשה״ ,ןוסח המלש 144 

  .הז ךמסמל 2.1 קרפ  145
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 קלחב הניטנגראב ,ונירמ ןס ,הילטיאב שומיש השענ וז הטישב Majority bonus system . 146 הנוכמו תונידמ

 147.ןוויו תוזוחמהמ

 55%-כב תוכזל שי הילטיאב הלשממ םיקהל תנמ לע .הילטיא תא המגודל עיצנ ,הטישה תא שיחמהל תנמ לע

 ,וז השירד תא האלימ אל היצילאוק-םדק ףא ןיפוליחל וא הגלפמ ףאש לככ ךא ,טנמלרפב םיבשומה ךסמ

 ןפואב וקלוחי םיבשומה 148.55%-ל עיגהל תנמ לע םיבשומ לש סונוב לבקת היצילאוקה םדק וא הגלפמה

 תוזוחמ תמרב תולוקה תוגלפתה יפל תורחאה תוגלפמה ןיב תקלחתמ הרתיה .תוגלפמה ירבח ןיב ינויצרופורפ

  149.רתויב הלודגה הגלפמה הגישהש העבצהה זוחאב תולת אלל תאז ,הריחבה

 לש ילמינימה ךסב הכזת הלשממה יכ החטבהל ןווכמש "תוביצי סרפ" ןיעמ קינעהל תושקבמ הלא ןיעמ תוטיש

 .150הביצי הלשממ םיקהל הל ורשפאיש םיבשומה

 תנשב תוריחבה רבשמ רחאל דוכילהמ יערק המלש תסנכה רבח יפמ םיימינפ םינוידב לארשיב התלע המוד העצה

 ידכ ,תאז .תסנכ ירבח 132 ונהכי לכה ךסש רמולכ ,12-ב םינהכמה תסנכה ירבח רפסמ תא לידגהל עצוה .2019

 151.הביצי הלשממ ביכרהל ילאיצנטופה הלשממה שארל עייסל ידכו היצילאוקל רובחל תוגלפמה תא ץרמתל

 ךכבו רתויב לודגה תולוקה רפסמב הכוזה תוגלפמה תייצילאוקל טנמלרפב טלחומ בור החיטבמ הטישה ,ןכא

 םיבשומ לש תיטמוטוא הרבעה ,תישאר :וז הטישל םירורב תונורסח םנשי ,ךא .תוביציל הפיאשה תא המישגמ

 רוביצה תא גצייל טנמלרפה ירבח לע וחוכמש ,תויגוצייה ןורקע תא תרתוס תולוקה בור תא הלביקש הגלפמל

 טנמלרפב םיבשומ וב בצמ רצוויהל לולע םיפסונ םיבשומ הגלפמל םינתינ רשאכ ,ףסונב .ןוטלשה תודסומב

 תועדה םורטקפס חכונ יכ ןכתיי 152.רחא רוביצ תגציימ רשא הגלפמל ורבעוי ,םיוסמ רוביצ גצייל ידכ ורחבנש

 .ףרחוי ףא הז ןורסיח תילארשיה הרבחב בחרה

 אל הלשממה וז הטיש ץומיא רחאל הילטיאב ,לשמל .תיתלשממ תוביצי יאדוו ןפואב חיטבת אל הטישה ,ףסונב

 התייהש תכרעמה ,ךכמ הלעמל 153.תוריחבה ומדקוה ןומא-יא תעבצהב דספה רחאלו ךשוממ ןמז דמעמ הקיזחה

 רשק אלל םיפסונה םיבשומה לכ תא התצקהש סונובה תטישב הגהנו 2013-ל 2006 םינשה ןיב הילטיאב שומישב

 יתקוחה טפשמה תיב ידי לע תיתקוח-יתלבכ הזרכוה ,רתויב הלודגה הגלפמה ידי לע גשוהש העבצהה זוחאל

 154.יקלטיאה

 
146, Strategic Incentives In Unconventional Electoral Systems: Introduction To The Daniel Bochsler, Julian Bernauer 

Special Issue, 50 JOURNAL OF REPRESENTATIVE DEMOCRACY (2014)  
.https://www.tandfonline.com 

 .םש 147
148interest and electoral reform: The new Italian electoral  -Partisan selfAlan Renwick, Chris Hanretty, David Hine,  

law of 2005, ELECTORAL STUD. 2 (2009). 
 .141 ׳מע ,210 ש״ה ,םייטרקומד םירחבנ יתב תריחבל תוטיש ,רומטא ליעל 149
150Republic Of San Marino Early Parliamentary Office for Democratic Institutions and Human Rights, OSCE  

ElectionS, 1 Needs assessment mission report (2012) 
report-mission-assessment-needs-marino-en/regions/europe/SM/san-https://aceproject.org/ero. 

  19.4.2021 ץראה "?יטילופה רטנולפל יתימא ןורתפ וא והינתנ לש ןיפס :תורישיה תוריחבה תמזוי" ,סיל ןתנוהי 151
https://www.haaretz.co.il. 

 .496  ,67 ש״ה ,זרא-קרב ליעל 152
 .142 'מע ,210 ש"ה  ,םייטרקומד םירחבנ יתב תריחבל תוטיש ,רומטא ליעל 153
154The Italian Constitutional Court judgement on the ‘Italicum’ electoral law: another  The Constitution Unit Blog, 

new reform for Italy?  
. unit.com-https://constitution 
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 ףקשל ןוצרה ןיבל הביצי אהתש הלשממ רוציל ןוצרה ןיב ןוזיאה תא אוצמל שי יכ הניה ונתנקסמ

 חרכהב ערגת דחא ךרעב הריחב הארנכשכ ,םיכרעה ינש ןיב רוחבל תצלאמ תחא אל תואיצמה .תוילנויצרופורפ

 .רחאהמ

 היצילאוקב תועיסמ תסנכ ירבח תשירפ .5.3

 איבהל הלולע ףסונ תסנכ רבח לש השירפש בצמ רצונו היצילאוקה תא הבזע הדדוב תסנכ תרבח ,הנורחאל

 דדוב שרופ כ"ח רתאל היציזופואה דצמ םידבכ םייטילופ םיצחל ורצונ ,ךכמ האצותכ 155.הלשממה קוריפל

 ךותמ םיעיגמ תסנכ ירבח לש ולא םיכלהמ יכ הלועה תרוקיבה .תונוש תוחטבה תועצמאב ,היתורושל ףרטציש

 ויד עיתרמ וניא םויכ םייקה רדסההו ,ירוביצה סרטניאהו ןוטלשה תוביצי ןובשח לע אבה 156ישיא יטילופ עינמ

 .תיטילופ תיטנסרטניא תוגהנתה ינפמ

 תויצקנסה תלטהב קפתסמ וניאש רדסהל קוחב םייקה רדסהה תא רימחהל שי יכ םירובס ונא ,רומאה רואל

 השירפ לש הרקמב יטמוטוא ןפואב תסנכהמ רטפתהל ביוחי שרופ כ"ח ,עצומה רדסהב .םויה תומייקה

 קר ףקותב היהי רדסהה .תסנכל העיסה תמישרב וירחא אצמנה כ"ח  תסנכל סנכיי ומוקמבו ,היצילאוקהמ

 שילש רשאכ יכ החנה תדוקנ ךותמ אצוי רדסהה ,םויה םייקתמל המודב .תגלפתמ העיס שילשמ תוחפש בצמב

 בצמב ומכ ,םיגלפתמה לש רצ יטילופ סרטניאב רבודמ אלו הלולסממ הטוס העיסה יכ ריבס יוכיס םישרופ העיס

 םהל םרוגה יטנסרטניא יטילופ קחשמב קלח תחקלמ תסנכ ירבח עיתרהל ותרטמ רדסהה .דיחי שרופ כ"ח לש

 לש ותויה תא טילבהל ידכ שי הז רדסהב ,ןכ ומכ .הנידמהו הלשממה תוביצי תא רערעמ ךכבו ,םתעיסמ שורפל

 עוגפל היושעש תיתועמשמ היצקנס ליטמ רדסהה ,דגנמ .ותגלפמבו וב רוביצה ןומא חוכמ ןחבנש ימ תסנכה רבח

  .תסנכה תמועל ,אליממ לודגה ,הלשממה לש החוכ תא קזחל ןכו תסנכה רבח לש ישפוחה ונוצרב

 תוריחבל ףילחתכ תוינוטלש תופולח תאיצמו תיביטקורטסנוק ןומא-יא תעצהב שומישה דודיע .5.4

 תוביצי תריציל ןונגנמה לש ויתונורתי וגצוה ,)3.3 קרפ( יביטקורטסנוקה ןומאה-יא ןונגנמ לע הריקסהמ קלחכ

 תינוטלש תוביצילו תיטילופ תונטחס םוצמצל ,)התלפהל ןוכיסה םוצמצ תועצמאב( תעצבמה תושרדב

 בצמה הריקסב גצוה ,ולא תונורתי דצל .)האלמ תיפולח הלשממ ביבס תודגאתהה ךרד( ללככ תיתולישמו

 רתוי תולק רשא ,תסנכה לש םדקומ רוזיפל תונוש תויורשפא עברא תומייק הז ןומא-יא ןונגנמ דצל וב ,לארשיב

   .ןומאה-יאל האוושהב םושייל

 תוינוטלשה תויורשפאה יוצימ ינפ לע תוריחבל הריהמ הכילה 'תדדועמ' ףאו תרשפאמ םויכ איהש יפכ הטישה

 רבד( תסנכב בורה תא ודביאש עגרהמ ידימ ןפואב הלפהל תופושח תולשממ ,יחכונה בצמב :תמייקה תסנכב

 תונכתיה קודבל תוצרמותמ ןניאו ,הלשממה תלפהל תורתוח היציזופואה תוגלפמ ,ליבקמב .)תוריחבל ליבויש

 ביצקת תרבעה-יא ,םיפוליחה תלשממ לש השדחה היצלטסנוקב ,דועו תאז .םתגהנהב תיביטנרטלא הלשממ לש

 הניה תשקבתמה הנקסמה .הז דיקפתל עיגהל היצטורב ינשה הלשממה שארמ עונמל ידכ יטילופ ילכל ךפה

 
 .7/4/22022 בירעמ ״״הקינאפ ןיא״ :ןמליס תעדוה לע היצילאוקב םימרוג ?הלשממה קוריפל ךרדב״ יקסרב הנאו רדנב קירא 155
ynet   09.04.2022 ״םקות םא הלשממב תואירבה תרשל יונימו הגלפמב ןויריש :ןמליסל דוכילה תחטבה" יאלוזא ןרומ 156

https://www.ynet.co.il/news/article/hjxx2oc7c. 
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 םירחאה םיטושפהו םיברה םיעצמאה לשב ,לארשיב םישגרומ אל יביטקורטסנוק ןומא-יא לש ויתונורתיש

 .תסנכה רוזיפל

 ,)"יביטקורטסנוק ןומא-יא" .3.3 קרפב טרופש יפכ( תרכומו הרורב תסנכה רוזיפל םינונגנמ לש םתובישח ,דגנמ

 רזפתהל לוכי אל טנמלרפה הב ,היגוורונב טעמל( תוירטנמלרפה תויטרקומדה לש טלחומה בורב םימייק ולאו

 אלל ,יחכונה טנמלרפה ךותמ הלשממ תפלחה לע תנעשנה הטישל רשאב תוששחה 157.)תוריחבה תא םידקהלו

 תלשממל לאיצנטופ :ולא תוששח ןיב .'יביטקורטסנוק ןומא-יא' קרפב וגצוה ,תוריחבל תכללו רזפתהל תלוכיה

 ןיב 'המיא ןזאמ' רומישלו חוקיפל ,תרוקיבל ילככ ןומא-יאב שומישה םוצמצ ;תסנכה ןומאמ תינהנ אלש טועימ

 רוזיפל םינונגנמ רמשל יוארו בושח ,ךכל יא .העוקת תיטילופ תכרעממ תאצל תלוכיב העיגפ ;הלשממל תסנכה

 .טנמלרפה לש םדקומ

 םישדח 'קחשמ יללכ' רוציל לוכי רשא ,תסנכה רוזיפל םויכ םימייקה םינונגנמה יוניש הניה העצהה תרטמ

 הכילהה םרט ,ןתוא תוצמלו תמייקה תסנכב תוינוטלש תופולח רחא רותל תסנכה ירבח תא וצרמתיו ודדועיש

 שופיחה תורשפא תא ךופהי ינש דצמו ,תסנכה תא רזפל תלוכיה לש רומיש דחא דצמ חיטבי רבדה .תוריחבל

 היצילאוקל תוגלפמ תפסוה ךרד ןה ,תיביטקרטא היצפואל תיחכונה תסנכב תינוטלש היצילאוק לש שוביגהו

 .יביטקורטסנוק ןומא-יא תעבצה ךרד תיביטנרטלא הלשממ תמקה תועצמאב ןהו ,תמייקה הלשממה רומישו

 :תסנכה רוזיפל םויכ תויורשפאה יארב ,עצומה ןונגנמה

 קרפב הבחרהב וראותש( תסנכה רוזיפל םויכ םימייקה םינונגנמה לש היצקיפידומ לע ססובמ עצומה ןונגנמה

  .)"תסנכה רוזיפל םינונגנמה לומל יביטקורטסנוק ןומא-יא"  תרתוכה תחת .3.3

 טנמלרפב בורה תא הדביאש הלשממ ,הזכ בצמב :םירבח 65 לש סחוימ בורב תסנכה רוזיפל קוח תרבעה .1

 .הב הכימתל בור שדחמ שבגל תונמדזה תלבקמו ,ידימ ןפואב תלפונ אל )טועימ לש בצמב תאצמנ ףאו(

  תיפולח הלשממ תבכרהל לועפל וא ,םיכ"ח 65 לש בורה תגשהל לועפל הלוכי היציזופואה ,ליבקמב

 דחי םילכה ינש בולישב .דבלב םיכ"ח 61 תשרודה העבצה ,תיביטקורטסנוק ןומא-יא תעבצה תועצמאב

 תאצמנ היציזופואה לבא ,דימ תרזפתמ אל הלשממה – תסנכל הלשממה ןיב 'המיאה ןזאמ' בטיה רמשנ

 רוזיפל ןונגנמש ןייצל יואר .תמייקה תסנכה ךותמ וליפא ,תיפילח הלשממל תופתוש תאיצמל הבוט היציזופב

 ללכמ 2/3 ףאו 3/5 לש סחוימ בורב תועצמאב רשפאתמו ,תונוש תונידמב םייק סחוימ בור י"ע טנמלרפה

  158.טנמלרפה

 מ"הור לוכי ,םויה קוחה יפל ,רוכזכ  :אישנה לצא תוצעייתה בבסל ליבוי הלשממה שאר י"ע תסנכה רוזיפ .2

 רוזיפה לע רשאכ ,אישנה לש ילמס רושיא ןועטש וצ ,םוי 21 ךות ףקותל סנכנש וצ תועצמאב תסנכה תא רזפל

 ראתמב תויוצעייתה בבסל ליבוי מ"הור י"ע תסנכה רוזיפ ,עצומה ןונגנמב .םיכ"ח 61 י"ע רבגתהל ןתינ

 .תיפולח הלשממ תבכרהל יוכיס לעב ילאיצנטופ דמעומ תאיצמל ,תוריחב רחאל השענש בבסל המוד

 המודב להונה תא םייקל וא ,ןהכמ כ"ח לע טדנמה תא ליטהל םאה אישנה טילחי ,תויוצעייתהל םאתהב

 לש השקב י"ע וצה לע רבגתהל ןתינ םכלהמבש ,םוי 21 ךות אלו םוי 28 ךות ףקותל סנכי וצה ויפל ,םויהל

 
 .98 ש"ה ,גינק ליעל 157
 .International IDEA (2016). Dissolution of Parliaments. Stockholm: IDEA 22-19 ; 98 ש"ה ,גנינק ליעל 158
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 ןמז תיינקהב אוה אוה ןכ םא יונישב ןורתיה .םויכ בצמהמ יטסרד יוניש ךכב ןיאש ןייצל יואר .םיכ"ח 61

 שיחממו תתואמ רבדה ,ןושארה :םינבומ ינשב עיפשמש ןפואב ,)םימי 21 קר אלו( תסנכב בור שוביגל ףסונ

 םג אוה יונישה – ילמס אוה ינשה ןפואה .ןוטלשה לע םירתוומ השעמל םה יכ היצילאוקלו הלשממה שארל

 תסנכב תומייקה תויורשפאה יתימא יוצימל ארוקה ,יללכה חורה ךלה לע עיבצמו ילמס תמיוסמ הדימב

  .תיחכונה

 – השדח הלשממ תמקה דעומל תוריחב םויק ןיב הפוקתל עגונה םייקה ןונגנמה יוניש .3

 וצומ םרטב תסנכה רוזיפל קוחה תא ריבעהל תורשפאה תא ענמיש ןפואב קוחה יוניש איה ונתעצה

 רחאל דימ תסנכה רוזיפ קוח תא קקוחל ןתינ וב ,םויה בצמהמ הנושב ,תאז .הלשממ תבכרהל תונויסינה

  .הלשממ ביכרהל לשכנו הסינ דחא דמעומש

 תא גיצהש דמעומה .תיטמוטוא רזפתת אל הנומאל הכוז אלו תסנכל תגצומש הלשממ – ףסונ יוניש

 תוצמל תפסונ תורשפא םיכ"חל ןתנית ,ךכ .אישנל טדנמה רזחוי םרטב םיפסונ םימי 10 לבקמ הלשממה

 .תיחכונה תסנכב הלשממ תבכרהל תויורשפא

 וניה ביצקת תרבעה-יא תובקעב תסנכה תורזפתהש ןייצל בושח :ביצקת תרבעה יאמ עבונה רוזיפה תייהשה .4

 הדוקנל ביצקתה דעומ תא הכפה םיפוליחה תלשממ ,ליעל ראותש יפכו ,ףסונב 159.לארשיב קר םייקש ןונגנמ

 :םיכרד יתשב תאז רותפל ןתינ ,ןכל .תסנכה רוזיפלו הלשממ תלפהל תדעומ

 .ביצקת תרבעה-יאמ האצותכ תסנכה רוזיפ לוטיב .1

 תרבעהל ןורחאה דעומב – ביצקת תרבעה יא לש בצמב אישנה לצא ףסונ תויוצעייתה בבס תפסוה .2

 שוביג םשל םוי 28 לש הכרא ןתנית םאה טילחמ אישנה ,הפוסב .אישנה םע השיגפ תמייקתמ ,ביצקת

 המודבו ,רטפתת הלשממה ,ביצקת תרבעהל םייוכיסה ולזאש םשורה תא לבקמ אישנה םאב .ביצקתה

 תניחבל ,אישנה לצא ףסונ תוצעייתה בבס םייקתי – )2 העצה( הלשממה שאר י"ע תסנכה רוזיפל

 .תיחכונה תסנכב השדח הלשממ תמקהל םייוכיסה

 ןונגנמה תונורתי

 תסנכב בורה דוביאמ ולבסי םנמא תורצ תולשממ :'םישרופ' םיכ"חו תונטק תוגלפמ םעטמ תונטחס תעינמ ▪

  .תידיימה ןתליפנל איבי אל רבדה םג ךא ,)םיקוח ריבעהל ישוקל ליבויש(

 תויורשפאה תא תוצמל הלשממל ןתנייש 'המישנה חוורמ' ךרד ,תעצבמה תושרה לש תוביציה תרבגה ▪

 כ"ח/הגלפמ תשירפ בקע ,טועימ תלשממ ףאו בור דוביא לש בצמ ןתניהב .תסנכב תומייקה תוינויצילאוקה

 תומייקה תועיסה םע םימכסה שבגלו היצילאוקל תוגלפמ ףוריצ ןוחבל לכות הלשממ ,היצילאוקהמ

 ליבומ תסנכב בורה דוביא יחכונה בצמבש םושמ תוביציה תא ריבגי ןונגנמה .התויכשמה תא ורשפאיש

 .תופולח תניחב אלל ידימ רוזיפל םירקמה תיברמב

 
  .98  ש"ה ליעל ,"תסנכה רוזיפל ביצקתה תרבעה ןיב דירפהל ןמזה עיגה" אריפש ליעל 159
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 ווהי תסנכה רוזיפל םיאנתה תחשקה :תויפולח תוינוטלש תויורשפא ןוחבל וצרמותי היציזופואה תוגלפמ ▪

-יאב שומיש תועצמאב ,תיחכונה תסנכב תוינוטלש תוביטנרטלא שפחל היציזופואה תוגלפמ רובע ץירמת

 .תוריחבל הפוכת הכילה ענמיתו ,לארשיב תירטשמה תוביציה רמשית ,הז בצמב .יביטקורטסנוק ןומא

 תסנכב ןתפלחהמ וששחי אלא ,תוריחבל הריהמ הכילה היהתש וששחי אל םנמא בור ודביאש תולשממ

 תינהנ אלש הלשממ תפלחה לש םויאה ךרד ,הלשממל תסנכה ןיב "המיאה ןזאמ" רמשנ ךכ – תיחכונה

   .תסנכה ןומאמ

 לדומה תובקעב לבקתהש ילילש ץירמת :ביצקת תרבעה-יא בקע רוזיפ ומכ םינונגנמ לע תונעשיה תעינמ ▪

 ילככ ביצקת תרבעה-יאב יניצ שומיש לש היצפואה תא לטבמ עצומה ןונגנמה .םיפוליחה תולשממ לש שדחה

 .תינוטלשה תוביציה רוערעלו הלשממ קוריפל תדעומה הדוקנכו יטילופ

 טועימ תלשממ – הצק שיחרת

 .תכשוממו הכורא הפוקת ךשמל ןהכל ףיסות טועימ תלשממש וניה ראותמה בצמב םייקתהל לולעש שיחרת

 היציזופואה םהב םיבצמב ,ןהכל ךישמהל הלוכי םיכ"ח 56-60 תב טועימ תלשממ ,תעצומה הטישה יפל ,טרפב

 קוח ריבעהל תלוכיה רדעיהבו ,יביטקורטסנוק ןומא-יא תועצמאב תיביטנרטלא הלשממ שבגל החילצמ אל

 .)םיכ"ח 65 םישרדנ תעצומה הטישב ,רוכזכ( תסנכה רוזיפל

 :תוירשפא תוכלשה לע בושחל ןתינ 'אסיכב תזחאנ' רשא טועימ תלשממ לש שיחרתב

 הז ירוביצ ץחל .תסנכב בורמ תינהנ אל רשא הלשממה לש תוימיטיגלה רסוחמ עבונה ץחל :ירוביצ ץחל -

 תלשממש הבשחמה ךותמ ,תאז .היצילאוקב ךמותה רוביצהמ םג אלא ,היציזופואה ןוויכמ קר אובי אל

  .תואצות איבהלו םהל עיבצהש רוביצה ןעמל לועפל חילצת אלו תוינידמ םישגהל לכות אל טועימ

 דגנמו ,בור שדחמ גישהל החילצמ אל הלשממה וב בצמ ןתניהב :הלשממה קוריפל 'אישנ תצלמה' -

 םיוסמ ןמז קרפ רחאל ,אישנה ויפל גהונ ליחנהל ןתינ ,תסנכה רוזיפב תכמות אלו הדיקפתב תראשנ

 יטפשמ ףקות היהי אל הרהצהל .תוריחבל תכלל יוארה ןמ היפל הרהצה איצוי )םישדוח השולש – לשמל(

 םרוג דצמ תאזו הלש תוימיטיגלה תא הדביא הלשממהש ךכל ןממס דוע תווהל היושע איה ךא ,בייחמ

  .תוריחבל תכלל הב תוגלפמהו הלשממה לע ץחל רוקמ דוע הווהיש יתכלממ
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